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รายงานผลการทดลองท่ีสิ้นสุด 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง 
2. โครงการวิจัย   ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง 

 กิจกรรม การทดสอบพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออก 

3. ชื่อการทดลอง การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพ้ืนทีจ่ังหวัดปราจีนบุรี  
   ชื่อการทดลอง  
4. คณะผู้ด าเนินงาน   
   หัวหน้าการทดลอง  นายนพดล  แดงพวง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
   ผู้ร่วมงาน   นายณัฐพล  มากท่า ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

นายพินิจ  กัลยาศิลปิน ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี 
นายคุรุวรรณ์  ภามาตย์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 
นายบัณฑิต  จิตรจ านงค์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

 

5. บทคัดย่อ   
การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูส าหรับพ่วงแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้า เปรียบเทียบ

กับการใช้เครื่องขุดของเกษตรกร และการใช้แรงงานคนขุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลประสิทธิภาพของ
เครื่องขุดแบบไถหัวหมู และต้นทุนการผลิตในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นต้นแบบในการ
เก็บเกี่ยว ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีเกษตรกรจ านวน 2 ราย พ้ืนที่ 4 ไร่ ในช่วง
เดือนเมษายน ปี 2558 ผลการด าเนินงาน พบว่าวิธีการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมู วิธีการใช้เครื่องขุดของ
เกษตรกรและวิธีการใช้แรงงานคนขุด มีความสูญเสียของผลผลิตเฉลี่ย 1.20 2.20 และ 0.60 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ เมื่อประเมินความเสียหายของผลผลิตมันส าปะหลัง พบว่าวิธี การใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมู 
วิธีการใช้เครื่องขุดของเกษตรกรและวิธีการใช้แรงงานคนขุด มีความเสียหายของผลผลิตเฉลี่ย 1.60 2.14 และ 
1.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยวิธีการใช้แรงงานคนขุดช่วยลดความสูญเสียและความเสียหายของผลผลิตได้
ต่ ากว่าวิธีการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูและวิธีการใช้เครื่องขุดของวิธีเกษตรกร และวิธีการใช้เครื่องขุดแบบไถ
หัวหมูสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตรวมทั้งสามารถขยายผลสู่เกษตรกรเครือข่ายต่อไป 
 

6. ค าน า 
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังและน า

รายได้เข้าประเทศมากถึง 63,947 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้แก่ มันเส้นมันอัดเม็ด และแป้งมัน บางส่วน
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล ปัจจุบันจีนเป็นประเทศผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังรายใหญ่ที่สุด
ของไทย เนื่องจากมีความต้องการใช้มันเส้นเพ่ือน าไปผลิตแอลกอฮอล์และแป้งมันส าปะหลังเพ่ือใช้ใน
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อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณความต้องการเพ่ิมขึ้น ส่วนสถานการณ์การผลิตมัน
ส าปะหลังของไทยในปี 2557 มีพ้ืนที่ปลูก 8,975,865 ไร่ และผลผลิตรวม 30 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตันต่อ
ไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูกรวม 4.8 ล้านไร่ ส่วนในภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ปลูก 1.4 ล้านไร่  
ให้ผลผลิตรวม 4.0 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.7 ตันต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ปัญหาที่ส าคัญ
ในการผลิตมันส าปะหลัง ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะต้นทุนการเก็บเกี่ยว เนื่องจากขาด
แคลนแรงงานและยังมีการใช้เครื่องจักรกลที่ไม่เหมาะสมขาดความประณีต ท าให้ผลผลิตเสียหาย ทาง
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้วิจัยและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูซึ่งมีใบขุดที่มีประสิทธิภาพ
ในการท างานค่อนข้างสูงมาทดสอบในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนการเก็บเกี่ยวและลดต้นทุนการ
ผลิตให้แก่เกษตรกรได้น าไปปรับใช้ต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ 
การทดสอบเครื่องขุดมันส าปะหลังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 

 คัดเลือกพ้ืนที่ทดสอบคือแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลวังท่าช้าง อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ใช้พันธ์ระยอง 5 ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เตรียมพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมโดยตัดต้นมันส าปะหลังออก
จากแปลง เตรียมวัสดุอ่ืนๆ ตะกร้า เครื่องชั่ง เตรียมเครื่องมือเก็บเกี่ยวโดยวิธีเกษตรกร และเครื่องมือเก็บเกี่ยว
โดยใช้แรงงานคนขุด ใช้รถแทรกเตอร์ที่มีขนาดแรงม้าเท่ากับ 36 แรงงม้า มีการทดสอบการใช้เครื่องขุดมัน
ส าปะหลังจ านวน 3 กรรมวิธี คือ วิธีการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู วิธีการใช้เครื่องขุดมัน
ส าปะหลังของเกษตรกร และวิธีการใช้แรงงานคนขุด แต่ละวิธีท าการทดสอบในพ้ืนที่ขนาด 5.0 X 5.0 เมตร 
แต่ละวิธีท าจ านวน 3 ซ้ าต่อแปลง สุ่มตรวจสอบความสูญเสียของผลผลิตในพ้ืนที่ทดสอบและความเสียหายของ
ผลผลิต จ านวน 20-25 ต้นเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธี โดยมีการค านวณค่า
ความสูญเสียของผลผลิตในขณะเก็บเกี่ยว ความเสียหายของผลผลิต และค านวณต้นทุนการเก็บเกี่ยวมัน
ส าปะหลัง ด าเนินการในสภาพพ้ืนที่เดียวกัน จากนั้นเก็บผลผลิตในแต่ละแปลงทดสอบมาค านวณหาค่าเฉลี่ย
ของผลผลิตต่อไร่ จากการค านวณเช็คย้อนกลับในแปลงเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิต 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
8.1 สภาพพื้นที่โดยท่ัวไปของแปลงทดสอบ 

พบว่าสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นพ้ืนที่ดอน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เกษตรกรมีการ
เตรียมแปลงโดยยกร่องปลูก ใช้ระยะปลูก 1.00 x 1.00 เมตร ใช้พันธุ์ระยอง 5 ก าจัดวัชพืชโดยการพ่นสารเคมี
หลังปลูก และใส่ปุ๋ยเคมีเม่ือมันส าปะหลังอายุ 1 เดือนหลังปลูก ส่วนการจัดการดูแลรักษาปฏิบัติตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตรและใช้ปัจจัยการผลิตตามความจ าเป็น เก็บเก่ียวเมื่อมันส าปะหลังอายุ 11 เดือน ในช่วง
เดือนเมษายน 2558 
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8.2 เปรียบเทียบความเสียหายของผลผลิตมันส าปะหลัง 

ผลการทดสอบในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งท าการทดสอบในสภาพดินร่วนทราย ในเดือนเมษายน 2558 
พบว่าการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูมีความสูญเสียของผลผลิต 1.20 เปอร์เซ็นต์ มีความเสียหายของผลผลิต 
1.60 เปอร์เซ็นต์ และการใช้เครื่องขุดของเกษตรกรพบว่ามีความสูญเสียของผลผลิต 2.20 เปอร์เซ็นต์ มีความ
เสียหายของผลผลิต 2.14 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการใช้แรงงานคนขุด พบว่ามีความสูญเสียของผลผลิต 0.60 
เปอร์เซ็นต์ มีความเสียหายของผลผลิต 1.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบความสูญเสียและความ
เสียหายของผลผลิตมันส าปะหลัง พบว่าวิธีการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูและวิธีการใช้แรงงานคนขุดมีความ
สูญเสียและความเสียหายของผลผลิตต่ ากว่าการใช้เครื่องขุดของเกษตรกร เมื่อประเมินประสิทธิภาพในการ
ท างานพบว่าวิธีการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมู กับวิธีการใช้เครื่องขุดของเกษตรกรและวิธีการใช้แรงงานคนขุด 
พบว่าทั้ง 3 วิธี มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ทดสอบเป็นดินร่วนทราย ท าให้ขั้นตอนการเก็บ
เกี่ยวง่าย มีเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียและความเสียหายของผลผลิตน้อยมาก ดังนั้นการทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องขุดในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีความแตกต่างกัน นักวิจัยควรมีการทดสอบการใช้เครื่องขุดดังกล่าวในสภาพพ้ืนที่
ที่มีลักษณะดินที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ในการเผยแพร่ต่อไป 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าผลผลิต ความสูญเสียและความเสียหาย ของผลผลิตมันส าปะหลัง  

   ระหว่างวิธีการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมู วิธีการใช้เครื่องขุดของเกษตรกร และวิธีการใช้แรงงานคน 

      ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี ในช่วงเดือนเมษายน 2558 
รายการ ความสูญเสีย 

ของผลผลิต (%) 
ความเสียหาย 

ของผลผลิต (%) 
น้ าหนัก 

(กก./พื้นที่) 
1. ใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมู 1.20 1.60 62 
2. ใช้เครื่องขุดของเกษตรกร 2.20 2.14 63 
3. ใช้แรงงานคน 0.60 1.00 63 
หมายเหตุ วิธีการค านวณ 
 1.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม/ไร่)   = น้ าหนักหัวมันส าปะหลังในพ้ืนที่สุ่ม (5X 5 เมตร) x1,600 
       ขนาดพ้ืนที่สุ่ม (5x5 เมตร) 
 2.ความสูญเสียผลผลิต (%) = น้ าหนักหัวมันส าปะหลังเหลือตกค้าง (กก./ไร่) x 100 
       ผลผลิต (กก./ไร่) 
 3.ความเสียหายของผลผลิต (%) = จ านวนหัวมันส าปะหลังที่เสียหายต่อเหง้า (หัว) x 100 
      จ านวนหัวมันส าปะหลังทั้งหมดต่อเหง้า (หัว) 

 

อนุชิต และคณะ (2551) ทดสอบการใช้เครื่องขุดผาลแบบหัวหมูในการเก็บเกี่ยว แล้วใช้แรงงานคน
ทั้งหมดในขั้นตอนที่เหลือ พบว่าเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูซึ่งมีผาลขุดแบบจานโค้ง สามารถปรับมุม
และความยาวปีกไถตามชนิดและความชื้นดินซึ่งแก้ปัญหาข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ได้มากขึ้น ปรับเลื่อนตามระยะ
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แถวปลูกได้ ต้องการแรงลากจูงต่ า มีความสามารถในการท างาน 1.4 ไร่ต่อชั่วโมง มีความสูญเสียหัวมัน
ส าปะหลัง 2.3 - 5.0 % ซึ่งต่ ากว่าเครื่องขุดที่เกษตรกรใช้และมีเกษตรกรน าไปใช้งานแพร่หลายซึ่งช่วย
แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องขุดและใช้งานหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ปลูก และ
พัฒนาแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 

8.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยต้นทุนการเก็บเกี่ยว 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนผันแปรที่เป็นต้นทุนค่าวัสดุเกษตรและต้นทุนแรงงาน โดยเฉพาะต้นทุนที่
เกิดข้ึนในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว พบว่าวิธีการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมู กับวิธีการใช้เครื่องขุดของเกษตรกร และ
วิธีการใช้แรงงานคนขุด มีต้นทุนการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 900 1,240 และ 1,258 บาทต่อไร่ วิธีการใช้เครื่องขุดของ
เกษตรกรและการใช้แรงงานคนขุดมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวสูงกว่าวิธีการใช้ เครื่องขุดแบบไถหัวหมู โดยวิธีการใช้
เครื่องขุดแบบไถหัวหมูมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวต่ ากว่าวิธีการใช้เครื่องขุดของเกษตรกร และวิธีการใช้แรงงานคน
ขุดเฉลี่ย 340 และ 358 บาทต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยต้นทุนการผลิต ผลผลิต รายได้ ผลตอบแทน ระหว่างวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกร 

   ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ปี 2557/58 

รายการ วิธีการใช้เครื่อง
ขุดแบบไถหัวหมู 

(บาทต่อไร่) 

วิธีใช้เครื่องขุด
ของเกษตรกร 

(บาทต่อไร่) 

วิ ธี ก า ร ใ ช้
แรงงานคนขุด 

(บาทต่อไร่) 

1. รวมต้นทุนผันแปร 3,490 (100) 4,000 (100) 4,250 (100) 

    1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 1,500 (42.98) 1,670 (41.75) 1,902 (44.75) 

1.2 ค่าแรงงาน 1,990 (57.02) 2,330 (58.25) 2,348 (55.25) 

-ค่าเตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร ยกร่อง) 600 600 600 

-ค่าปลูก (ค่าตัดท่อนพันธุ์ แช่ท่อนพันธุ์ การปลูก) 300 300 300 

-ค่าพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง 80 80 80 

-ค่าก าจัดวัชพืช พ่นสารเคมีก าจัดวัชพืช 110 110 110 

-ค่าเก็บเกี่ยว  900 1,240 1,258 

หมายเหตุ  ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บแสดงเป็นค่าร้อยละของต้นทุนการผลิต 
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นพดล และคณะ (2557) ได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี พบว่าต้นทุน
การผลิตในแปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิต มีต้นทุนที่เป็นค่าวัสดุเกษตรและค่าแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 32 
และ 68 ส่วนแปลงเกษตรกรมีต้นทุนที่เป็นค่าวัสดุเกษตรและค่าแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 28  และ 72 
โดยเฉพาะในช่วงการเก็บเกี่ยวจะพบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานจะสูงมาก จึงได้น าเครื่ องขุด
มันส าปะหลังแบบไถหัวหมูที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบการใช้
เครื่องขุดและเก็บข้อมูลต้นทุนเพ่ือเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร ด าเนินการในแปลงทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตในจังหวัดจันทบุรีจ านวน 2 แปลง พ้ืนที่ 4 ไร่ จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องขุดแบบไถหัวหมูที่ใช้รถ
แทรกเตอร์ฉุดลากขนาด 50 แรงม้า เมื่อน ามาทดสอบในพ้ืนที่ดินร่วนปนเหนียว และดินร่วนปนทราย สามารถ
ท างานได้ 2.17 ไร่ต่อชั่วโมง มีค่าใช้จ่ายเป็นน้ ามันเชื้อเพลิง 1.42 ลิตรต่อไร่ เมื่อท าการเก็บข้อมูลต้นทุนจาก
การใช้เครื่องขุดและแรงงานคนเก็บคิดเป็นเงิน 720 บาทต่อไร่ คิดเป็นค่าเชื้อเพลิง 44.2 บาทต่อไร่ รวมทั้งสิ้น 
764.20 บาทต่อไร่ ส่วนการใช้แรงงานคนขุดและเก็บมีต้นทุน 1,200 บาทต่อไร่ เมื่อคิดค่าจ้างแรงงาน 200 
บาทต่อวัน ดังนั้นการใช้เครื่องขุดสามารถลดค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวลงได้คิดเป็นร้อยละ 57 แต่จากการ
ทดสอบเครื่องขุดยังมีปัญหาในส่วนของระดับของชุดขุดไม่เหมาะสมกับขนาดของรถแทรกเตอร์ และลักษณะ
ดินที่มีความแตกต่างกัน จึงควรมีการปรับปรุงและแก้ไขให้มีความเหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การทดสอบการใช้เครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมู พบว่ามีความสูญเสียและความเสียหายของ

ผลผลิตมันส าปะหลังต่ ากว่าการใช้เครื่องขุดของเกษตรกร และการเก็บเกี่ยวโดยการใช้เครื่องขุดแบบไถหัวหมูมี
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวต่ ากว่าวิธีการใช้เครื่องขุดของเกษตรกรและวิธีการใช้แรงงานคนขุดเฉลี่ย 340 และ 358 
บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37 และ 39 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การน าเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัวหมูไปทดสอบในสภาพพ้ืนที่แตกต่างกันในจังหวัดสระแก้ว 
และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมและมีแผนการน าเครื่องขุดดังกล่าวไปปรับใช้
ในพ้ืนที ่
 

11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี เจ้าหน้าที่จาก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี และขอขอบคุณเกษตรกรในการใช้พ้ืนที่ด าเนินการวิจัยจนงานส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 

12. เอกสารอ้างอิง 
นพดล แดงพวง  วุฒิชัย  กากแก้ว  พินิจ กัลยาศิลปิน  พรทิพย์  ศุขเจริญ  กมลภัทร  ศิริพงษ์  ประเสริฐ  

อุปถัมภ์  คุรุวรรณ์  ภามาตย์ณัฐพล  มากท่า  ชูชาติ  วัฒนวรรณ  จงรักษ์  จารุเนตร  หฤทัย  แก่นลา    
อรุณีวัฒนวรรณ  เพ็ญจันทร์  ธาตุไพบูลย์  อุมาพร  รักษาพราหมณ์  สาลี่  ชินสถิต  และสุรเดช  ปัจฉิม
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กุล. 2557. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังแบบมีส่วนร่วมในภาคตะวันออก. การประชุม
วิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557. ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

อนุชิต  ฉ่ าสิงห์ อัครพล เสนาณรงค์ สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ พักตร์วิภา สุทธิวารี   ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์  
ขนิษฐ์  หว่านณรงค์ และประสาท แสงพันธุ์ตา. 2551. วิจัยและพัฒนาเครื่องขุดมันส าปะหลังแบบไถหัว
หมู. ในรายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2551 เครื่องจักรกลเกษตร. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรม
วิชาการเกษตร. หน้า 1-41. 

13. ภาคผนวก 
 

13.1 รูปภาพผนวกประกอบกิจกรรมการเก็บเก่ียว 

  
 

 
 

รูปที่ 1 ทดสอบเครื่องขุดแบบไถหัวหมู โดยใช้แทรกเตอร์ที่มีขนาดแรงม้า 36 แรงม้า 
ในสภาพพ้ืนที่ดินร่วนปนทราย 
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รูปที่ 2 ประเมินผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว 


