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5. บทคัดย่อ 
 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลัง และเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรส าหรับท า
มันเส้นสะอาด ด าเนินการโดย 3 กิจกรรมย่อยคือ 1) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหัวมันส าปะหลังเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบ 2) การศึกษารูปแบบการท าความสะอาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยการท าความ
สะอาดแบบตะแกรงร่อนและแบบถังหมุน พร้อมการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องและคัดเลือกระดับของปัจจัยที่
เหมาะสม และ 3) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสับมันเส้นจากระบบที่มีอยู่ มีการศึกษาระดับปัจจัยและ
คัดเลือกระดับปัจจัยที่เก่ียวข้องเปรียบเทียบกับการสับมันเส้นแบบเป็นแผ่น โดยใช้ขนาดและความสามารถในการ
ท าแห้งเป็นตัวชี้วัด ทั้งมีการศึกษาและพัฒนาระบบการคัดแยกชิ้นมันภายหลังการโม่หรือสับ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อ
การจัดการในการท าแห้งแบบลานตาก ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ระดับหนึ่ง  



6. ค าน า 
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังได้

เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย บราซิล และอินโดนีเซียแต่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 70 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าส่งออกรวมมากกว่า 
80,000 ล้านบาทต่อปี และมีพ้ืนที่ปลูก 8.44 ล้านไร่ เป็นอันดับ 4 รองจากข้าว ข้าวโพด และยางพารา มี
ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 27.17 ล้านตันต่อปี โดยพ้ืนที่ปลูก 53.07 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
30.20 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคกลาง และ 16.73 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคเหนือ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2556) 
อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ยังเกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากกว่า 2.6 ล้านคน มีการจ้างงานในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอีกกว่า 1 ล้านคน นับได้ว่าอุตสาหกรรมมันส าปะหลังมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554) มันส าปะหลังนอกจากจะเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ เป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์เกรดสูงส าหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ (ธีรภัทร , 2545) แล้ว ยังเป็นพืชพลังงานที่
ส าคัญโดยพบว่ามันส าปะหลังจัดเป็นพืชที่เหมาะที่สุดในการท าเอทานอล (เจริญศักดิ์ , 2544) เพ่ือใช้เป็น
ส่วนผสมน้ ามันเบนซิน 91 ให้เป็นน้ ามันแก๊สโซฮอลที่มีออกเทนเท่ากับน้ ามันเบนซิน 95 เพ่ือเป็นการลดการ
น าเข้าสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  และใช้ในการผลิตน้ ามันไบ
โอดีเซล ซึ่งก าลังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาลให้มีการส่งเสริมการผลิตมันส าปะหลังและขยายวงกว้าง
มากข้ึน (วงศ์สุภัทร, 2549) โดยในปี 2554 คาดว่าจะมีผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 30.2 ล้านตัน และสามารท าการผลิต
เอทานอลได้ประมาณ 1,600 ล้านลิตร (กล้าณรงค์, 2549) 

มันส าปะหลังถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมหลักท่ีส าคัญ ได้แก่แป้งมันส าปะหลัง มีสัดส่วนการผลิต
คิดเป็นร้อยละ 40 แบ่งเป็นใช้ในประเทศร้อยละ 8 ส่งออกร้อยละ 32 มันเส้นและมันอัดเม็ดมีสัดส่วนการผลิต
คิดเป็นร้อยละ 55 แบ่งเป็นใช้ในประเทศร้อยละ 19 และส่งออกร้อยละ 36  และเอทานอล มีสัดส่วนการผลิต
คิดเป็นร้อยละ 5 มันเส้นเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งจากการผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย ทั้งเพ่ือการผลิตอาหาร
สัตว์ อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง การผลิตเอทานอล และการส่งออก โดยในการผลิตอาหารสัตว์นั้นจัดเป็น
อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเป็นแหล่งพลังงานที่ดีของสัตว์ และมีราคาต่ า การใช้มันส าปะหลังในการเลี้ยงสัตว์
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลง อาหารโคเนื้อ และโคนมใช้ได้ 35-50% ในสูตรอาหาร (ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนา
วิชาการอาหารสัตว์, 2550) 

เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้มันส าปะหลังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของ
ผลิตภัณฑ์เดิม เช่น แป้ง อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรูปของเอทานอล ประกอบกับปริมาณผลผลิต
สินค้าอ่ืนทดแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน ซึ่งต่างก็เข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอลมากขึ้น ส่งผล
ให้เกิดความต้องการใช้มันเส้นมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศจึงท าให้เกิดการแข่งขันทั้งด้านราคา และวัตถุดิบ
อ่ืนเพ่ือทดแทนการผลิตแป้ง และอาหารสัตว์ ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้มันส าปะหลังมากขึ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ คาดว่าราคามันส าปะหลังจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไป (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2550) อีกท้ังบางช่วง การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลฝนตกมากไม่สามารถท ามันเส้นได้ เกษตรกรที่ปลูกมันไว้ใช้
เอง หรืออยู่ใกล้แหล่งรับซื้อหัวมันสดสามารถน าหัวมันสดมาหมักเลี้ยงโค ทดแทนการใช้มันเส้นที่มีราคาสูงได้ 



ปัจจุบันการผลิตมันเส้นของประเทศไทยมีทั้งมันการสับด้วยมือ และสับด้วยเครื่องสับมันเส้น 
แล้วน าไปตากแดด 2-3 วัน พร้อมต้องมีการพลิกกลบเป็นระยะๆ ตลอดช่วงการตากแห้ง โดยพบว่ามันเส้นที่
ได้รับโดยเฉพาะมันเส้นจากการสับด้วยเครื่องมีสิ่งเจือปนสูงทั้งจากส่วนของเหง้ามัน ดินและสิ่งเจือปนอ่ืนๆ 
จัดเป็นมันเส้นคุณภาพไม่ดี ไม่เหมาะต่อการน าไปเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ และการส่งออกเริ่มมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากส่วนหนึ่งประเทศผู้น าเข้า น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นมันเส้นสับมือและสะอาดกว่า 
และการที่เครื่องสับมันเส้นท าการสับเป็นชิ้นได้ไม่สม่ าเสมอยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการท าแห้ง หรือตากแห้ง 
และเกิดการสูญเสียเนื่องจากการป่นเป็นผงจากการพลิกกลับ ซึ่งจ าเป็นต้องน าไปท าเป็นมันเส้นอัดเม็ดซึ่งเป็น
การเพ่ิมขั้นตอนและต้นทุนในการผลิต แม้ว่าส่วนหนึ่งการอัดเม็ดจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการขนส่งก็ตาม การที่
สับมันเส้นที่ไม่สะอาดก็จะส่งผลต่อคุณภาพมันเส้นอัดเม็ดที่ไม่มีคุณภาพและสูญเสียศักยภาพการแข่งขันใน
การส่งออกด้วย นอกจากนี้การผลิตมันเส้นยังมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสามารถชะลอการขาย เพ่ือรอราคาที่
เหมาะสม แก้ปัญหาราคามันส าปะหลังตกต่ า และแก้ปัญหาการเร่งเก็บเกี่ยวและจ าหน่ายในเขตที่มีปัญหาไม่มี
แหล่งรับซื้อโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังเขตใหม่ อาทิในเขตภาคเหนือของประเทศ ปริมาณการ
ผลิตยังไม่มากและธุรกิจการซื้อขายยังไม่เอ้ือ ผู้รับซื้อจากภาคกลางขึ้นไปรับซื้อในช่วงเวลาจ ากัด ท าให้
เกษตรกรจะต้องรีบเก็บเกี่ยวและขายในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลต่อการต่อรองด้านราคา เป็นการสูญเสียเวลา
และรายได้ของเกษตรกร 

ดังนั้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังด้วยเครื่องจักร และการพัฒนา
ประสิทธิภาพเครื่องสับมันเส้นที่มีใช้อยู่เดิมควรได้รับการศึกษา เพื่อให้ได้มันเส้นที่มีขนาดสม่ าเสมอ สนับสนุน
การลดการสูญเสียในการกระบวนการผลิต ลดมลภาวะ เพิ่มประสิทธิภาพการในขบวนการท าแห้ง ทั้งเป็นการ
ลดการใช้แรงงาน ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ได้มันเส้นสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  มีศักยภาพในการแข่งขันในการส่งออก 

 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ : 
- เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานต่างๆ ในการสร้างชุดทดสอบ และเครื่องต้นแบบ 
- เครื่องต้นก าลัง และเครื่องมือวัดต่างๆ อาทิ มอเตอร์ต้นก าลัง Electrical Inverter เกียร์ทด เครื่องวัด

รอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
- เครื่องชั่ง และอุปกรณ์ในการทดสอบ ทดลองต่างๆ  

วิธีการ :  
- การด าเนินการศึกษา และวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลักคือ 1) การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ
หัวมันส าปะหลังเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ 2) การวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการท า
ความสะอาดหัวมันปะหลังสด และ 3) การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสับมันเส้น ซ่ึงมีรายละเอียดในการศึกษา
ของแต่ละระบบหลักดังนี้ 
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหัวมันส าปะหลังเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ 
 เพ่ือให้มีข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการออกแบบ ได้มีการการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหัวมัน
ส าปะหลัง ประกอบไปด้วย ขนาดของหัวมันส าปะหลัง ได้แก่ เส้นผ่าศูนย์กลางหัวมันส าปะหลังส่วนโคน ส่วนกลาง 



ส่วนปลาย ความยาวหัวมันส าปะหลัง น้ าหนัก ความชื้น และแรงที่ใช้ในการตัดหัวมันส าปะหลังในต าแหน่งการตัด
ต่างๆ และมุมเทของหัวมันส าปะหลังในทิศทางต่างๆ และบนพ้ืนผิววัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการออกแบบ
ระบบล าเลียง 
2. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังสด 

2.1 การตรวจเอกสาร และการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหัวมันส าปะหลัง 
2.2 ออกแบบ และสร้างชุดทดสอบ เพ่ือศึกษาปัจจัยในการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลัง ซึ่งด าเนินการ 2 

ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาปัจจัยรูปแบบ (แบบตะแกรง, แบบถังตะแกรงหมุน) 2) ปัจจัยย่อยที่เก่ียวข้องกับ
การท างานของแต่ละรูปแบบ โดยรูปแบบตะแกรง ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ความยาวตะแกรง ชนิดตะแกรง 
ระยะห่างตะแกรง และรูปแบบถังตะแกรงหมุนคือความเร็วในการหมุน รูปแบบตะแกรง จ านวนครีบวง
เดือน โดยปัจจัยดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีความจ าเป็น และให้ผลการวิจัยที่ดีกว่า 

2.3 ทดสอบศึกษาปัจจัยเพ่ือหารูปแบบที่เป็นไปได้ และระดับของปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อให้เครื่องท างานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีตัวชีว้ัดที่พิจารณาคือ  

ก. อัตราการท างาน (กก./ช.ม.)  
ข. เปอร์เซ็นต์การท าความสะอาด (%, ส่วนกลับเปอร์เซ็นต์วัสดุที่ไม่ใช่หัวมันส าปะหลังที่ต้องการ)  
ค. อัตราการท าความสะอาดในแต่ละช่วงความยาวในแต่ละรูปแบบการท าความสะอาด 
ง. พลังงานที่ใช้ (กิโลวัตต์/กก.) 

3. การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสับมันเส้น 

3.1 ทดสอบประเมินผลเครื่องสับมันเส้น ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนการพัฒนา ศึกษา
ปัญหา และเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่จ าเป็น อาทิ อัตราการป้อน ความเร็วรอบใบมีด พลังงานที่
ใช้ และลักษณะมันเส้นที่ได้ 

3.2 วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดประเด็นในการที่จะท าการวิจัยและพัฒนา ในเบื้องต้นส่วนที่จ าเป็นต้องท า
การพัฒนาคือ รูปแบบการป้อน และชนิดใบมีด 

3.3 สร้างชุดทดสอบเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง จนได้ระดับปัจจัยที่เหมาะสมหรือดีที่สุด 
3.4 ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ 
3.5 ทดสอบประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูล และเวียนปรับปรุงแก้ไข หรือศึกษาปัจจัยเพ่ิมเติมหากจ าเป็น จนได้

เครื่องต้นแบบตามต้องการ แล้วประเมินทดสอบขั้นสุดท้ายโดยในแต่ละการทดสอบพิจารณาค่าชี้ผล
สมรรถนะแตกต่างกันไป แต่โดยรวมมีค่าชี้ผลสมรรถนะของเครื่องต้นแบบดังนี้ 

1) ความสม่ าเสมอของชิ้นมันเส้น (ความยาว ความกว้าง ความหนา และน้ าหนักต่อชิ้น) 
2) ความสามารถในการท างาน (กิโลกรัม/ชั่วโมง) 
3) เปอร์เซ็นต์เศษสิ่งเจือปน(%) 
4) การสูญเสียผลผลิต (%) 
5) เปอร์เซ็นต์การแตกหักในขบวนการท าแห้ง (%) 

 
 



- เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา: 2 ปี (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) 
สถานที่: กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และลานมันส าปะหลัง

ภาคเอกชน 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
8.1 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหัวมันส าปะหลัง 
 ได้ด าเนินการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพหัวมันส าปะหลังจ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 ระยอง 
11 และ ห้วยบง 60 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบระบบการท าความสะอาด และการสับมันเส้น เพ่ือให้
ได้มันเส้นสะอาดและมีการสูญเสียต่ า ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย ขนาดของหัวมันส าปะหลัง ได้แก่ เส้นผ่าศูนย์กลาง
หัวมันส าปะหลังส่วนโคน ส่วนกลาง ส่วนปลาย ความยาวหัวมันส าปะหลัง น้ าหนัก ความชื้น และแรงที่ใช้ในการ
ตัดหัวมันส าปะหลังในต าแหน่งการตัดต่างๆ และมุมเทของหัวมันส าปะหลังในทิศทางต่างๆ และบนพ้ืนผิววัสดุที่
แตกต่างกัน ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ ผ.1-ผ.6 
8.2 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังสด 

เพ่ือหารูปแบบการท าความสะอาดหัวมันฯที่เหมาะสม ได้พิจารณาและออกแบบระบบการท าความสะอาด
หัวมันส าปะหลังสดเป็น 2 แบบ คือ แบบถังหมุน และแบบตะแกรงร่อน ซึ่งในการด าเนินโครงการ ได้ออกแบบ
เครื่องต้นแบบในลักษณะชุดทดสอบ เพื่อศึกษาปัจจัยการท างานที่เก่ียวข้องดังนี้ 
1) ระบบการท าความสะอาดแบบถังหมุน ได้ท าการสร้างต้นแบบในลักษณะชุดทดสอบ เพ่ือศึกษาปัจจัยการ
ท างานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความยาว ความเร็วในการหมุน และอัตราการท างาน โดยต้นแบบประกอบไปด้วยถัง
ทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร รูปที่ 1 (ก) ผนังของถังมีลักษณะเป็นฟันหยัก ท าด้วยเหล็กฉากขนาด 
1 นิ้ว วางลักษณะคว่ าให้ส่วนของสันอยู่ด้านใน รูปที่ 1 (ข) เพ่ือให้เกิดการกระแทก และสะกิดสิ่งเจือปน และ
เปลือกของหัวมันฯออก การหมุนใช้โซ่ขนาดเบอร์ 80 พันและยึดรอบถัง แล้วขับด้วยเฟืองโซ่ ที่ได้รับก าลังขับที่
ออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับการขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมความเร็วด้วย Inverter และ/หรือเครื่องยนต์ผ่าน
ระบบพู่เล่ และสายพาน ส่วนการท าให้หัวมันส าปะหลังเคลื่อนที่จะใช้ระบบครีบพา ที่สามารถปรับระยะพิชได้ 
เพ่ือการศึกษาความเร็วในการเคลื่อนที่ของหัวมันในถังหมุนดังกล่าว เพ่ือหาอัตราการป้อนสูงสุด และมี
ประสิทธิภาพการท าความสะอาดสูงสุด แต่การสร้างชุดทดสอบอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

    
                  (ก)      (ข) 



 
(ค) 

รูปที่ 1  ชุดทดสอบอุปกรณ์ท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังแบบถังหมุน (ก) ผนังถังด้วยเหล็กฉากวาง
ลักษณะคว่ า (ข) และส่งก าลังขับหมุนด้วยโซ่ และเฟืองโซ่ (ค)  
2) ระบบการท าความสะอาดแบบแกรงร่อน ได้ท าการสร้างต้นแบบในลักษณะชุดทดสอบเช่นเดียวกัน เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความยาวตะแกรง มุมเอียงตะแกรง จ านวนครั้งในการท าความสะอาด ตะแกรง
ร่อนออกแบบใช้เหล็กข้ออ้อยส าหรับงานก่อสร้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง –3/8 นิ้ว ยาว 2.0 เมตร จ านวน 2 
ชุด (รูปที่ 2) ติดตั้งบนขาตั้งที่สามารถปรับมุมเอียงได้ เพ่ือศึกษาหามุมเอียงตะแกรง (4 ระดับ) และความยาว
ตะแกรงที่เหมาะสม (รูปที่ 3) 
 

 
 

รูปที่ 2 ตะแกรงร่อนท าด้วยเหล็กข้ออ้อย 



 
 

รูปที่ 3 การติดตั้งและปรับมุมเอียงตะแกรงร่อน 
 นอกจากนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือ/อุปกรณ์เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ประกอบในการทดสอบ และศึกษา อาทิระบบ
สายพานล าเลียงที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็ว และความสูงในการล าเลียงได้ (รูปที่ 4) เพ่ือความสะดวกใน
การท างาน และควบคุมอัตราการป้อนหัวมันส าปะหลังในการพัฒนาระบบการท าความสะอาดหัวมันฯ และ
การสับมันเส้น 

          
รูปที่ 4  สายพานล าเลียงที่จะใช้ในการทดสอบ (ก) และโครงสร้างของชุดสายพานล าเลียงที่อยู่ระหว่าง
การรอวัสดุสายพานในกระบวนการจัดซื้อ (ข) 
 
 เพ่ือการศึกษาปัจจัย การคัดเลือกระดับปัจจัยที่เหมาะสม การคัดเลือกแบบ และการพัฒนาเป็น
เครื่องต้นแบบต่อไปนั้น ในปัจจุบันการสร้างต้นแบบในลักษณะชุดทดสอบ ทั้งสอบแบบดังกล่าวข้างต้นแล้ว
เสร็จ รอการทดสอบในฤดูการเก็บเก่ียวที่จะมาถึง 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยและพัฒนาการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลัง และเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องจักรส าหรับท ามัน
เส้นสะอาด ด าเนินการโดย 3 กิจกรรมย่อยคือ 1) ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหัวมันส าปะหลังเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบ 2) การศึกษารูปแบบการท าความสะอาดที่เหมาะสม ประกอบด้วยการท าความ
สะอาดแบบตะแกรงร่อนและแบบถังหมุน พร้อมการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องและคัดเลือกระดับของปัจจัยที่



เหมาะสม และ 3) การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสับมันเส้นจากระบบที่มีอยู่ มีการศึกษาระดับปัจจัยและ
คัดเลือกระดับปัจจัยที่เก่ียวข้องเปรียบเทียบกับการสับมันเส้นแบบเป็นแผ่น โดยใช้ขนาดและความสามารถในการ
ท าแห้งเป็นตัวชี้วัด ทั้งมีการศึกษาและพัฒนาระบบการคัดแยกชิ้นมันภายหลังการโม่หรือสับ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อ
การจัดการในการท าแห้งแบบลานตาก ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ระดับหนึ่ง 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ยังไม่มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากเพ่ิงเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรมวิจัย 
 

11. ค าขอบคุณ  
ขอขอบคุณ คุณกอบ ชัยไกรเทพ คุณสมคิด นัยวงศ ์คุณนพดล ดอกไม้ คุณอลงกต  เทพวงศ์ คุณปราโมทย์ 
จันทร์ประสงค์ คุณมาโนช เงินมี คุณจรูญ ยางไชย นายช่างเครื่องกล ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ กลุ่ม
วิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ที่ช่วยร่วมให้ข้อคิดเห็น สร้างต้นแบบ และ
ทดสอบ ทดลองตามกระบวนการวิจัย จนเสร็จสิ้นการด าเนินการวิจัย 

 
12. เอกสารอ้างอิง 
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