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6. บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องสับหัวมันส าปะหลังให้เป็นแบบเต๋า เพ่ือพัฒนาต่อยอดการผลิตมันเส้นสะอาด
จากกระบวนการอบแห้ง  เนื่องจากการอบแห้งมันเส้นประสบปัญหาของเรื่องขนาดชิ้นมันที่น าไปอบแห้งไม่มีความ
สม่ าเสมอ  ส่งผลต่อการอบแห้ง เช่น เวลาที่ใช้ การเกิดเจลในชิ้นมันที่มีความหนามากๆ อุณหภูมิที่ใช้ในการ
อบแห้ง ซึ่งจากการวิจัยและพัฒนาเครื่องสับมันส าปะหลังให้เป็นแบบเต๋า  พบว่า สามารถสับหัวมันส าปะหลังให้มี
ลักษณะสมมาตรได้ที่หน้าตัดชิ้นมันขนาด 1x1 ซม และความยาว 2-5 ซม ในสมรรถนะ 1.94 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้
ต้นก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 22 กิโลวัตต์ ( 30 แรงม้า) มีประสิทธิภาพในการสับได้ขนาดชิ้นมันที่เหมาะสม 81.75 
% (หลังการอบแห้ง) และสามารถน าไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรครอบคุ้มพ้ืนที่ 907 ไร่ต่อป ี

 

Abstract 

 The objective of the research and development of a cassava dicer machine was to 

develop the clean cassava chip after drying process. The problem was the difference size of 



cassava chip which affected the drying process such as drying time, thick gelatinization layer 

and drying temperature. The result of the research and development of a cassava dicer 

machine showed the cassava can be cut to 1x1 cm of cross section and 2-5 cm length with 

capacity 1.94 ton per hour. The electricity was 22 kW (30 hp) and the cutting efficiency for 

suitable piece was 81.75% (after drying). The machine can be used to agriculture in the area of 

907 Rai per year.    

 

7. ค าน า                                 

ประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศไนจีเรีย บราซิล โดยคิดเป็นประมาณ 
12 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั่วโลก และเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่วน
แบ่งการตลาดมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของทั่วโลก มูลค่ารวมของอุตสาหกรรมประมาณ 6 -7 หมื่นล้านบาทต่อปี 
โดยประเทศไทยมีเกษตรกรปลูกมันส าปะหลังมากกว่า 5 แสนครัวเรือน มีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 8 ล้านไร่ ใน 
45 จังหวัด ผลผลิตประมาณ 29 ล้านตัน (สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย , 2552) ในปี  2554 มีการส่งออกมันเส้น 
3.7 ล้านตัน มูลค่าส่งออก 29,252 ล้านบาท การใช้ในประเทศประมาณ 1.5 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตมันเส้นประมาณ 700 โรงงาน ซึ่งเป็นการผลิตมันเส้นโดยใช้ลานตากทั้งสิ้น และ
เนื่องจากสภาวะการผลิตมันส าปะหลังมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค านึง เช่น สภาวะภูมิอากาศ ปริมาณฝนตก ท าให้
เกษตรกรจ าเป็นท าเก็บเกี่ยวก่อนอายุเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากปริมาณมันส าปะหลังเน่า ท าให้ผล
ผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก แต่ในทางกลับกันโรงงานผลิตมันเส้นที่ใช้การตากเป็นการแปรภาพก็ไม่สามารถรับ
ผลผลิตของเกษตรกรได้หมด ท าให้ราคาของมันส าปะหลังในแต่ละพ้ืนที่มีราคาถูกลงเพราะเมื่อรับซื้อแล้ว
จ าเป็นต้องส่งไปแปรภาพในอุตสาหกรรมแป้งซึ่งมีขีดจ ากัดของการผลิต ท าให้การวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับมันส าปะหลัง 
จัดเป็น 1 ใน 10 ของพืชเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หัวมันส าปะหลังสดโดยทั่วไปจะถูกส่งเข้าโรงงานมันเส้นหรือโรงงานแป้งทันทีหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อเพ่ือ
แปรภาพให้เร็วที่สุด โดยลานมันจะท าการโม่สับหัวมันเป็นมันเส้นและท าการตากลดความชื้น เนื่องจากหัวมัน
ส าปะหลังจะเสื่อมคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณแป้งจะลดลงจาก 24% เมื่อเริ่มเก็บเกี่ยว เหลือ 20% เมื่อเวลา
ผ่านไป 4 วัน และจะลดลงเหลือ 11% ถ้าเก็บไว้นาน 6 วัน โดยเฉพาะหัวมันที่ หักจะมีเชื้อราและแบคทีเรียเข้า
ท าลาย การเก็บรักษาในร่มมีแนวโน้มว่าหัวมันส าปะหลังจะเน่าเร็วกว่ากลางแจ้งเนื่องจากขณะเก็บเกี่ยวฝนตกท า
ให้หัวมันเปียก ซึ่งจะส่งผลต่อราคาหัวมัดสดในพ้ืนที่ถูกลง  

การวิจัยและพัฒนาการผลิตมันเส้นสะอาดเป็นการพัฒนาระบบการจัดการการแปรภาพมันส าปะหลังเพ่ือ
การแก้ปัญหาเกษตรกร อุตสาหกรรม และนโยบายการประกันราคา อีกทั้งการเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาและยกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น  



การพัฒนาเครื่องจักรในการแปรภาพมันส าปะหลังเพ่ือผลิตมันเส้นปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการ ท าให้ในอุตสาหกรรมการผลิตมันเส้นมีการใช้เฉพาะเครื่องจักรที่มี
จ าหน่ายตามท้องตลาด  เช่น เครื่องสับมันเส้น อุปกรณ์เกลี่ยมัน รถแทรกเตอร์หรือรถตัก และลานตาก ซึ่งท าให้
การผลิตมันเส้นไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการวิจัยนี้จะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตมันเส้นสะอาดด้วยเทคโนโลยีการแปรภาพโดยการสับชิ้นมันให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคและอบแห้งให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตมันเส้น โดยท าการพัฒนาระบบการสับมันเส้นแบบลูกเต๋า(ภาพ
สมมาตร) และการอบแห้งแบบโรตารี่ซึ่งเป็นเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ยังมีปัญหาในระบบการแปรภาพมันเส้นทั้ง
ในระดับเกษตรกรและอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. วิธีด าเนินการ                         

1. ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกรรมวิธีการสับมันเส้นแบบต่างๆที่จ าหน่ายทั้งในและ
ส่งออกต่างประเทศ และชนิดเครื่องสับมันที่เกษตรกรใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของมันส าปะหลังพันธุ์ KU 50   เช่น ขนาด กว้าง ยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง และ
ภาพร่าง   

- Specific Energy Consumption (kw/kg)  ของการสับมันส าปะหลังขนาด เล็ก  กลาง  ใหญ่ 
3. ออกแบบและสร้างเครื่องสับมันเส้นแบบลูกเต๋า โดยสร้างชุดทดสอบเพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะด าเนินการสร้างต้นแบบ เพ่ือให้ได้ภาพแบบของอุปกรณ์การสับที่มีขนาดชิ้นเท่าๆกันทั้งแบบลูกเต๋าและ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า  

3.1 ออกแบบระบบป้อน 
3.2 ออกแบบเครื่องสับมันส าปะหลังแบบเต๋าขนาดก าลังการผลิต 5 ตันต่อชั่วโมง 

• ออกแบบใบสับเพ่ือลดการเป็นกาวของแป้งมันเมื่อมีความร้อน 

• ท าการสร้างต้นแบบและทดสอบ 
4. ทดสอบการท างานเบื้องต้น เครื่องสับมันเส้นแบบลูกเต๋าต้นแบบ ในห้องปฏิบัติการและโรงงาน 
การทดสอบต้นแบบ 

• ประสิทธิภาพการสับในการสับมัน 



       การวางแผนการทดลองRandomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบด้วย
จ านวน บล็อก(Block) 3  บล็อก และ ต าหรับ(Treatments) 3 ต าหรับ ท าการสับ 3 ซ้ าๆละ 200 
กิโลกรัม(ต่อเนื่อง)  เปรียบเทียบ Duncan Multiple Range Test (DMRT)  
   ปัจจัยหลัก บล็อก ประกอบด้วย มันส าปะหลังจากลานมัน  3  แหล่ง (โรงงาน) 
 ปัจจัยรอง ต าหรับ ประกอบด้วย ขนาดมันส าปะหลัง 3 ขนาด  เล็ก  กลาง  และใหญ่ โดย
จ าแนกเป็น 3 ขนาด หัวมันขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 -35 มิลลิเมตร ขนาดกลาง 40 -45  
มิลลิเมตร และขนาดใหญ่ 50-55 มิลลิเมตร โดยการสับแบบไม่มีการคัดขนาดเป็น Block Control 
 การเก็บตัวอย่างและการบันทึกข้อมูล 
ก่อนสับ 

ขนาดของตัวอย่าง 3 ขนาด  เล็ก  กลาง  และใหญ่ 
ความชื้นในหัวมันส าปะหลัง 
เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสด 

หลังสับ 
1. เก็บขนาดของชิ้นมัน ท าการสุ่มจ านวน 10  กิโลกรัม จากการสับจ านวน 200 กิโลกรัม ท า 3 

ซ้ า และบันทึกความสัมพันธ์น้ าหนักกับขนาดชิ้นมันส าปะหลัง 
2. เปอร์เซ็นต์การแตกหัก  

เปอร์เซ็นต์การแตกหัก =(น้ าหนักมันที่ไม่เป็นชิ้นสมมาตร/น้ าหนักมันที่สับ)x 100 

• สมรรถนะการสับ (P)  

• เปอร์เซ็นต์ความสูญเสีย (L)  

• อัตราการป้อน (F)  
การวิเคราะห์ Multiple regression  สมรรถนะการสับ (ตันต่อชั่วโมง) 
         P= c1F+[c2L1+c3L2]+C 
 
5. เวียนปรับปรุงแก้ไขเครื่องต้นแบบ และทดสอบการท างาน จนได้เครื่องต้นแบบตามต้องการ โดยมีค่าชี้

ผลสมรรถนะการท างานของเครื่องดังนี้ 
 - ความสามารถในการท างาน (กิโลกรัม/ชั่วโมง) 
 - เปรียบเทียบการท างานกับวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกร 
 - วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มทุน 
6. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เขียนรายงาน 
 

สถานที่ท าการทดลอง/วิจัย 
- ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร  

  ระยะเวลาท าการวิจัย 



   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 รวม 2 ปี 
 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์   

 9.1. จากการศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกรรมวิธีการสับมันเส้นแบบต่างๆท่ี
จ าหน่ายท้ังในและส่งออกต่างประเทศ และชนิดเครื่องสับมันที่เกษตรกรใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  
 
 จากการศึกษาเครื่องสับมันส าปะหลังแบบต่างๆที่ท้ังที่มีจ าหน่ายและที่มีการท าวิจัย พบว่า ลานผลิตมัน
เส้นส่วนใหญ่จะใช้เครื่องสับมันแบบจานหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานหั่น 36 – 40 นิ้ว ความเร็วรอบจานสับ
ที ่291 รอบต่อนาที ซึ่งเครื่องสับหัวมันสดขนาดเล็กความสามารถในการสับชั่วโมงละ 3-5 ตัน ขนาดกลางชั่วโมง
ละ 20-30 ตัน และขนาดใหญ่ชั่วโมงละ 40-60 ตัน และน าไปตากแดด 2-3 วันจนแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1   เคร่ืองโม่มนัเส้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
ท่ีมา : ดนยั (2537) 
 
 
 

  



ภาพท่ี 2 ลกัษณะจานหมุนและช้ินมนัส าปะหลงัท่ีผา่นการสับ 
 

  
ภาพที่ 3  เครื่องสับมันส าปะหลังแนวตั้งและลักษณะชิ้นมันที่ผ่านการสับด้วยเครื่อง 

ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.2551 

 
ภาพที่ 4  สมรรถนะของเครื่องสับมันส าปะหลังแนวตั้ง 

ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว.2551 
 
 

 

 



ภาพที่ 5    ลักษณะเครื่องสับมันเส้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาขึ้น 
 

 

 
 
ภาพที่ 6    เครื่องสับมันเส้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลักษณะชิ้นมันที่ผ่านการสับ
ด้วยเครื่อง 

 
ภาพที่ 7    สมรรถนะของเครื่องสับมันเส้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
ภาพที่ 8    เครื่องสับมันเส้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาขึ้นและลักษณะชิ้นมันที่ผ่านการสับด้วยเครื่อง 
 

(วิจิตรา,2549) ศึกษาเครื่องตัดแบบใบมีดหมุนในแนวตั้งฉากกับแนวแกน ที่ระยะห่างระหว่างใบมีด 3 
ระยะ คือ 1.5, 1.8 และ 2.0 เซนติเมตร และก าหนดความเร็วรอบเพลาใบมีด 413-651 รอบ/นาที พบว่า ทอร์กที่
เกิดข้ึนมีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นกับความเร็วรอบเพลาใบมีดและลดลงตามความเร็วรอบเพลาใบมีดที่เพ่ิมข้ึน 
ทอร์กที่เกิดขึ้นในการตัดหัวมันขนาดใหญ่และหัวมันขนาดเล็กมีค่ามากท่ีสุดและน้อยที่สุดอยู่ในช่วง 15.33-16.47 
นิวตัน-เมตร และ 4.93-6.51 นิวตัน-เมตร ชิ้นมันที่มีขนาดที่ต้องการเมื่อตัดหัวมันขนาดใหญ่และหัวมันขนาดเล็กมี
ปริมาณมากท่ีสุดและน้อยที่สุดอยู่ในช่วง 85.52-89.55% และ 79.92-87.92% และชิ้นมันที่มีขนาดที่ต้องการมี
ปริมาณมากข้ึนตามระยะห่างระหว่างใบมีดที่เพ่ิมข้ึน เศษชิ้นมันและการสูญเสียมีปริมาณมากที่สุดอยู่ในช่วง 3.19-
4.89% และ 0.85-1.63% 
 



  
 

ภาพที่ 9    เครื่องสับมันเส้นเล็กท่ีมีจ าหน่าย 
 

         
ภาพที่ 10    ลักษณะเครื่องสับมันฝรั่งในต่างประเทศ 

 
9.2   การศึกษาสมบัติทางกายภาพของมันส าปะหลังพันธุ์  KU 50 เช่น ขนาด กว้าง ยาว 

เส้นผ่าศูนย์กลาง และภาพร่าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่ 11    ลักษณะหัวมันส าปะหลัง 

 
ภาพที่ 12    ลักษณะการศึกษาสมบัติทางกายภาพหัวมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบเบื้องต้นของสมบัติลักษณะทางกายภาพของพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
 

ชิ้นที่ D1 D2 D3 ความยาว น้ าหนัก 
สภาพทัว่ไป 

  D1,1 D1,2 D2,1 D2,2 D3,1 D3,2 (มิลลิเมตร) (กรัม) 
1 75.30 68.70 60.00 56.80 52.00 47.40 305.00 903.50   
  67.10 65.10 65.80 60.00 64.70 52.40 328.00 970.00   
  66.40 62.20 68.20 61.90 46.30 45.60 384.00 1121.50 ส่วนหัวแตกหักเล็กนอ้ย 
  57.40 57.10 49.80 51.80 42.00 42.60 333.00 666.50   
5 97.40 94.80 85.00 89.00 67.00 57.70 357.00 1905.00   
  79.50 72.50 67.40 67.40 61.60 61.90 268.00 949.50 ส่วนปลายแตกหกัเล็กน้อย 
  68.30 61.80 74.50 63.30 62.10 54.70 247.00 871.00 ส่วนปลายแตกหกัเล็กน้อย 
  84.80 60.70 48.30 48.50 32.90 33.60 343.00 735.00   
  69.40 74.70 63.90 65.60 55.10 54.70 336.00 1105.00   

10 56.00 49.80 48.80 48.00 35.00 30.70 240.00 395.00   
  64.40 64.00 59.20 62.50 50.80 52.00 344.00 955.00   
  85.80 82.30 74.20 69.50 48.60 49.90 322.00 1210.00 ส่วนหัวแตกหักเล็กนอ้ย 
  76.80 69.60 69.10 73.70 63.00 60.10 248.00 1028.50   
  59.00 56.80 56.30 56.80 50.70 54.50 263.00 670.50 ค่อนข้างสมบูรณ์ 

15 64.20 61.30 62.40 59.80 52.00 49.20 340.00 955.00   
  70.50 76.50 71.40 70.10 54.50 61.60 262.00 1026.50 ค่อนข้างสมบูรณ์ 
  72.90 69.30 59.70 63.00 50.80 53.60 331.00 1093.00   
  63.70 66.80 70.20 71.60 52.10 51.70 410.00 1239.50   
  87.30 78.80 69.00 65.30 48.90 43.20 325.00 1207.50   

20 62.10 62.80 57.80 60.80 46.30 43.50 244.00 608.50 ส่วนปลายแตกหกัเล็กน้อย 
  69.10 62.40 56.20 56.70 47.10 46.50 398.00 1038.50   
  70.00 71.40 61.80 60.00 47.20 44.00 378.00 1143.50   



  83.60 71.20 73.40 65.20 53.70 54.30 263.00 850.00 ส่วนปลายแตกหกัเล็กน้อย 
  61.50 57.80 57.00 55.10 36.00 32.20 174.00 359.00   

25 57.80 53.30 55.90 46.60 42.60 38.00 190.00 356.50   
  54.20 54.00 44.30 45.80 31.50 34.50 184.00 278.50   
  60.00 63.40 44.30 43.90 33.70 32.80 252.00 444.00   
  67.50 69.50 56.40 50.40 38.00 35.70 240.00 542.00   
  61.10 61.20 53.60 51.00 38.30 37.70 340.00 707.50   

30 85.00 68.40 68.50 61.30 45.40 44.80 237.00 806.50   

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
 
VAR00001 Mean N Std. Deviation   

 D1/1 69.9367 30 10.8696   

D1/2 66.2733 30 9.3399   

D2/1 61.7467 30 9.7337   

D2/2 60.0467 30 9.7224   

D3/1 48.3300 30 9.7104   

D3/2 46.7033 30 9.2091   

Total 58.8394 180 12.9504   

 
 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเส้นผ่าศูนย์กลางมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
Duncan  
  N Subset         

VAR00001   1 2 3 4   

D3/2 30 46.7033         
D3/1 30 48.3300         

D2/1 30   60.0467       

D2/1 30   61.7467 61.7467     

D1/2 30     66.2733 66.2733   

D1/1 30       69.9367   

Sig.   .519 .501 .073 .147   
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on Type III Sum of Squares The error term is Mean 
Square(Error) = 95.626. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 
b  Alpha = .05. 

 



โดยจากการศึกษาพบว่าความยาวเฉลี่ย 296.2 มิลลิเมตร และน้ าหนักต่อหัว 871.4 กรัม ซึ่งจากการวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพพบว่า ลักษณะภาพร่างของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีลักษณะ Conical-
cylindrical  จากสมบัติทางกายภาพที่ท าการศึกษาข้ันต้นจะไปออกแบบเครื่องจักรให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หัวมันส าปะหลัง 
 
 
 
 
 
9.3 การศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องสับมันเส้นแบบลูกเต๋า 

จากการออกแบบต้นแบบเครื่องสับมันแบบลูกเต๋า ดังภาพที่ 13 ได้น าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขนาดมัน
ส าปะหลังมาออกแบบ  ซึ่งความกว้างของห้องสับมีขนาด 30± 1 เซนติเมตร สัมพันธ์กับความยาว และใช้ต้นก าลัง
มอเตอร์ขนาด 30 แรงม้า ระบบควบคุมแบบ Star- Delta  

 
จากการทดสอบ ในการสับให้เป็นแผน พบว่า หัวมันส าปะหลังจะมีเหง้ามันติดมาด้วย  ซึ่งจากการสร้าง

ต้นแบบที่ 1 ได้ใช้ใบมีดชนิดบางหนา 2 มิลลิเมตร มีความแข็ง 50- 55 Rockwell scale C จากการทดสอบพบว่า
หัวมันส าปะหลังจากลานมันเส้นจะมีส่วนที่เป็นเหง้ามันติดมาจ านวนมากซึ่งเมื่อเหง้ามันส าปะหลังติดไปกับหัวมัน
ส าปะหลังจะท าให้มีดเกิดความเสียหายได้หรือมีลักษณะบิดงอ ดังภาพที่ 14 ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุงใบมีดใหม่ โดยใช้
ใบมีท่ีมีดขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้วัสดุเหล็กเกรด SKD11 ผ่านการชุบแข็ง 58-60 Rockwell scale C มุมใบมีด 30 
องศา เป็นมุมตัดเฉือนและใบมีดมีความแข็งแรงมากข้ึนเมื่อพบเหง้ามันในการสับ ดังภาพที่ 15 โดยการทดสอบที่
ความเร็วรอบ 260 รอบต่อนาที (No load) ใช้พลังงานไฟฟ้า 12-15 แอมป์ ดังภาพที่ 16 จากการทดสอบการสับ
พบว่า  การใช้ใบมีดที่มีความหนามากๆจะส่งผลต่อการแตกหักของชิ้นมันส าปะหลัง  ท าให้ผู้วิจัยปรับปรุงใบมีดให้
มีความบางมากขึ้นและความแข็งลดลงเนื่องจากมันส าปะหลังจะมีทรายและดินติดมากับหัวมันจะส่งผลต่อการใช้
มีดที่มีความแข็งสูง  จะส่งผลต่อการแตกของใบมีดได้  ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและเลือกวัสดุในการท าใบมีดใหม่โดย
ใช้เหล็กทนสึกส าหรับเครื่องจักรการเกษตร ซึ่งสามารถข้ึนรูปได้ทั้งร้อนและเย็นได้ และมีความแข็งประมาณ 55 
HRC (ชนิดเดียวกับวัสดุท าผานไถ) ดังภาพที่ 17 ซึ่งจากการทดสอบพบว่ามีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน 
และในกระบวนการต่อไปคือการพัฒนาสับให้เป็นลักษณะเส้นเส้นก่อนที่จะสับเป็นลูกเต๋าโดยเพิ่มใบมีดสับให้เป็น
เส้น ดังภาพที่ 18 พบว่า การใช้ใบมีดท่ีมีความหนาจะท าให้การสับเกิดการสูญเสียสูงและเกิดการติดที่ใบมีดท าให้
ผู้วิจัยได้ออกแบบใบมีดที่มีลักษณะบางและมีความคมมากข้ึนแต่ความแข็งลดลง  เนื่องจากอุปสรรคข้างต้นที่กล่าว
มาจากปัจจัยการมีเหง้ามันติดมากับหัวมันส าปะหลังจะไม่ส่งผลต่อชุดใบมีดชุดนี้เนื่องจากหัวมันส าปะหลังที่ผ่าน
การสับจากใบมีดชุดที่หนึ่งจะมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร ขึ้นกับขนาด
ของหัวมันส าปะหลัง โดยใบมีดจ าเป็นต้องประกอบด้วยเขียงและชุดใบกันชิ้นมันติดในร่องมีดดังภาพที่ 19 โดย
ใบมีดสับใช้ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาท ีโดยผลการทดสอบสมรรถนะแสดงดังตารางที่ 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบทางวิศวกรรมและการด าเนินการสร้างต้นแบบ 

 
ภาพที่ 13 การออกแบบทางวิศวกรรม 

 



 

   
ภาพที่ 14 ลักษณะใบมีดที่เกิดจากการเสียหายจากเหง้ามันส าปะหลังที่ติดมากับหัวมัน 

 
 

 
ภาพที่ 15 ลักษณะใบมีดสับมันส าปะหลังที่น ามาเปลี่ยนเพื่อการทดสอบ 

 



  
ภาพที่ 16 การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานแบบ No-load 

 
 

  
ภาพที่ 17 ใบมีดท่ีท าการปรับปรุงและทดสอบสับมันเส้นเป็นแบบแผ่น 

 
 

 
 



 
 

ภาพที่ 18 ชุดใบมีดสับมันส าปะหลังที่ท าให้เป็นเส้น 
 

  
ภาพที่ 19 ชุดใบมีด เขียงและใบกันชิ้นมันติดใบมีด 

 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสับที่ความเร็วรอบใบสับเล็ก 1450 รอบต่อนาท ี

ล าดับ น  าหนัก (กก) เวลา (นาที) สมรรถนะ (ก.ก./ช.ม.) *ประสิทธิภาพ % 
1 200 15.30 774 87.59 
2 200 16.00 750 81.93 
3 200 14.00 857 76.80 
4 200 14.50 809 80.69 

เฉลี่ย 200 15.05 797 81.75 

หมายเหตุ : หัวมันส าปะหลังชนิดรวมทุกขนาดจากลานมันส าปะหลังจากจังหวัดขอนแก่น 
              *ประสิทธิภาพการเป็นชิ้นส าหรับการอบแห้งประเมินจากมันหลังการอบแห้ง 



 
จากการทดสอบการสับพบว่าสมรรถนะในการสับยังต่ าเนื่องจากชุดใบมีสับเล็กยังสับได้ช้าและการป้อนใน

การทดสอบยังต่ า ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและเพ่ิมความเร็วรอบเป็น 2175 รอบต่อนาที พบว่าสมรรถนะสูงขึ้นดังตารางที่ 
5 โดยไม่ส่งผลต่อขนาดชิ้นมัน  
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสับที่ความเร็วรอบใบสับเล็ก 2175 รอบต่อนาท ี

ล าดับ น  าหนัก (กก) เวลา (นาที) สมรรถนะ (ก.ก./ช.ม.) 
1 300 10.30 1714 
2 300 8.00 2250 
3 300 9.00 2000 
4 300 10.00 1800 

เฉลี่ย 300 9.11 1941 

 
 
 
 
 
 



 
ภาพที่ 20 ลักษณะชิ้นที่ต้องการที่ผ่านการสับ ขนาด 1x1 ซม 

 

 
 

ภาพที่ 21 ลักษณะชิ้นที่ต้องการที่ผ่านการสับ 

 



 
 
 

 

  
 
 

(ก) ก่อนอบแห้ง                                               (ข) หลงัอบแห้ง 

ภาพที่ 22 ลักษณะชิ้นที่ต้องการที่ผ่านการสับ(ก) ก่อนอบแห้งและ (ข) หลังอบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส  
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ภาพที่ 23 เครื่องต้นแบบสับมันส าปะหลังให้เป็นแบบเต๋า 

 
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ 
 

ก าหนดให้ราคามอเตอร์ต้นก าลังขนาด 30 แรงม้า( 22 กิโลวัตต์) เท่ากับ 30,000 บาท เครื่องสับมัน
ส าปะหลังราคา 120,000 บาท รวมราคาท้ังหมด 150,000 บาท โดยใช้งาน 10 ปี  

ค่าในการค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายของแทรกเตอร์ต้นก าลัง 
ราคามอเตอร์, P 
ราคาซาก, S 
อายุการใช้งาน, N 
อัตราดอกเบี้ย, i 
ค่าไฟฟ้า 
อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าสูงสุด 

= 30,000 
= 30 %ของ P 
= 10 
= 7.5 
= 4.20 ( ก.พ.2559) 
= 92.4 
= 47.6 

บาท 
บาท 
ปี 
เปอร์เซ็นต์/ปี 
บาท/หน่วย 
บาท/ชั่วโมง 
บาท/ตัน 

 



ค่าในการค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายของเครื่องสับมันส าปะหลัง 
ราคา, P1 
ราคาซาก, S1 

อายุการใช้งาน, N1 

อัตราดอกเบี้ย, i1 

ค่าบ ารุงรักษา 
ความสามารถการท างาน 
จ านวนการท างานต่อปี 

120,000 
10%ของ P1 
10 
7.5 
0.5% ของ P1/100ชั่วโมง 
1.94 
A 

บาท 
บาท 
ปี 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี 
บาท/ชั่วโมง 
ตัน/ชั่วโมง 
ตัน 

 
การค านวณต้นทุนต่อปีของมอเตอร์ 
ราคามอเตอร์ 
ค่าต้นทุนคงที่: 
ค่าเสื่อมราคา 
ค่าดอกเบี้ยในการลงทุน  
รวมต้นทุนคงที่ 

30,000 
 

2,100.0 
1,462.5 
3,562.5 

บาท 
 

บาท/ปี 
บาท/ปี 
บาท/ปี 

ค่าต้นทุนผันแปร: 
ค่าไฟฟ้า  
ค่าบ ารุงรักษามอเตอร์และตู้ควบคุม 

 
92.40 
2.00 

 
บาท/ชั่วโมง 
บาท/ชั่วโมง 

รวมค่าต้นทุนผันแปรของมอเตอร์ 94.40 
48.66 

บาท/ชั่วโมง 
บาท/ตัน 

การค านวณต้นทุนต่อปีของเครื่องสับมันส าปะหลัง 
ราคา, P 
ค่าต้นทุนคงที่: 
ค่าเสื่อมราคา  
ค่าดอกเบี้ยในการลงทุน 
ค่าต้นทุนคงที่ของเครื่องสับมันส าปะหลัง 

120,000 
 

12,000.00 
4,950.00 

16,950.00 

บาท 
 

บาท/ปี 
บาท/ปี 
บาท/ปี 

ค่าต้นทุนผันแปร: 
ค่าบ ารุงรักษา วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องสับมันส าปะหลัง 
รวมค่าต้นทุนผันแปร 
ความสามารถการท างาน 

 
5.00 
5.00 
1.94 

 
บาท/ชั่วโมง
บาท/ชั่วโมง 
ตัน/ชั่วโมง 

รวมค่าต้นทุนผันแปร 2.58 บาท/ตัน 
 



ความสัมพันธ์ของต้นทุนต่อปีในการใช้เครื่องสับมันส าปะหลัง  
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
ต้นทุนต่อปีในการใช้เครื่องสับมันส าปะหลัง, บาท/ตัน  =  ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร 
            =  (52575/A)+(48.66+2.58)       (1)  

จุดที่คุ้มทุนของการใช้งานเครื่องสับมันส าปะหลัง สามารถค านวณได้เมื่อต้นทุนในการใช้งานเครื่องสับมัน
ส าปะหลัง ในสมการที่ (1) เท่ากับราคารับจ้างสับมันส าปะหลัง ในปัจจุบันเท่ากับ 200 บาท/ตัน  

         ต้นทุนในการใช้งานเครื่องสับมันส าปะหลัง =  ค่ารับจ้างสับมันส าปะหลัง 

                    (52575/A)+51.24   =  200                  

                                                      A = 353.42 ตัน/ปี  

ซึ่งถ้าน าเครื่องสับมันส าปะหลังไปท างานในแต่ปีสามารถผลิตมันเส้นได้ 

                                                       = 300 วัน x 6 ชั่วโมง x 1.94 ตัน/ชั่วโมง 

                                                       = 3,492 ตันต่อปี  

หรือ สามารถพิจารณาใช้ในพ้ืนที่เกษตรกร เมื่อผลผลิตเฉลี่ย 3.846 ตันต่อไร่ (ข้อมูลมูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
ส าปะหลังแห่งประเทศไทย 57/58) = 908 ไร่  

 
10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรส าหรับผลิตมันเส้นสะอาด โดยการพัฒนาเครื่องสับมันส าปะหลังให้
ชิ้นมันส าปะหลังมีขนาดใกล้เคียงกัน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอบแห้ง  นั้นสามารถลดเวลาเรื่องของการอบแห้ง
ได้  และชิ้นขนาด 1x1 ซม มีความเหมาะสมต่อการน าไปอบที่อุณหภูมิสูงและไม่ส่งผลต่อการเกิดเจล  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่สัมผัสลมร้อนมีมากท าให้การระบายความชื้นสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและสม่ าเสอม  โดยเครื่องสับที่
พัฒนาขึ้นสามารถสับมันส าปะหลังได้ในอัตรา 1.94 ตันต่อชั่วโมง และมีประสิทธิภาพของขนาดที่ต้องการ 81.75 
% ที่เหลือจะเป็นขนาดชิ้นเล็กกว่า 6 มิลลิเมตร ในสภาวะหลังการอบแห้ง ซึ่งถ้าน าไปอบแห้งในส่วนนี้จะแห้งเร็ว
กว่าปกติ  และสามารถจัดเก็บได้  ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียจากการตาก ซึ่งจากการศึกษาสมรรถนะเครื่องยังมี
ความสามารถต่ าและยังใช้พลังงานไม่เต็มที่  เนื่องจากห้องสับที่มีขนาดเล็กเกินไปในการรับอัตราการป้อนที่สูงท า
ให้มีขีดจ ากัดเรื่องการป้อน  และชุดใบมีดสับเป็นเส้นสามารถพัฒนาและเพ่ิมขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ิมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการสับได้ 



 
 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

      - ได้ต้นแบบเครื่องสับมันส าปะหลังให้เป็นแบบเต๋าสามารถน าไปเป็นเครื่องจักรในการแปรรูปมันเส้น
สะอาดเพ่ือการส่งออกได้  โดยต้นแบบจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นโรงงานขนาดเล็กส าหรับชุมชนหรือกลุ่ม
สหกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแปรรูปผลิตทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 

12. ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้การสนับสนุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยนี้  
และสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น และหน่วยงานภายในกรมวิชาการเกษตร
ขอขอบคุณ ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนส่งเสริมให้โครงการวิจัยนี้ด าเนินงานจนเป็นผลส าเร็จ 
ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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