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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย    ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาถั่วเขียว 

 

2. โครงการวิจัย     โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรส าหรับการเก็บเกี่ยว 

    และแปรรูปถั่วเขียว  

  กิจกรรมที ่4     ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าเส้นส าหรับการผลิตวุ้นเส้น 

 

3. ชื่อการทดลอง   ออกแบบพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าเส้นส าหรับการผลิตวุ้นเส้น 

ชื่อการทดลอง   Design and Development of Vermicelli equipment 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นายเวียง  อากรชี    สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี  
ผู้ร่วมงาน 1. นายพุทธธินันทร์  จารุวัฒน์       สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

2. นายปรีชา  อานันท์รัตนกุล       สังกัด  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  
3. นายนิวัต อาระวิล            สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 
4. นายอนุชา  เชาว์โชติ                  สังกัด  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  
5. นางสุวิมล  ถนอมทรัพย์      สังกัด  สถาบันวิจัยพืชไร่     
6. นางสาวจิราลักษณ์  ภูมิไธสง        สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 
7. นางสาวเชาวนาถ  พฤทธิเทพ      สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท   

 

5. บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการท าเส้นส าหรับการผลิตวุ้นเส้น ท า

วิจัยขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการแปรรูปวุ้นเส้นในภาคเกษตรกรหรือกลุ่มแปรรูปขนาดเล็ก ขนาดกลาง ยังคงใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์แบบเก่าโดยเฉพาะอุปกรณ์ในการโรยเส้นวุ้นเส้น ซึ่งการโรยเส้นของวุ้นเส้นถั่วเขียวต้องใช้

แรงงานที่มีประสบการณ์สูง เพราะต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพของแป้งถั่วเขียวก่อนโรยว่ามีความหนืดเหนียว

เพียงพอที่จะท าการโรยเส้นได้และต้องควบคุมการโรยให้มีความต่อเนื่องและสม่ าเสมอ จึงเป็นปัญหาส าคัญของ

การผลิตจากการขาดแคลนบุคคลากรดังกล่าว จากการวิจัยได้ออกแบบพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องโรยเส้นวุ้นเส้น

ขึ้นโดยพัฒนามาจากเครื่องโรยเส้นขนมจีน โดยตัวเครื่องโรยเส้นประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ เกียร์ปั้มในการสร้าง
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แรงดันแป้งถัว่เขียวและเป็นตัวก าหนดอัตราการไหลของเส้นวุ้นเส้น หัวโรยเส้นในการก าหนดขนาดของเส้น และได้

ท าการทดสอบผลิตวุ้นเส้น พบว่ามีอัตราการไหลของวุ้นเส้นอยู่ที่ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ลักษณะของเส้น

ใกล้เคียงกับการใช้คนโรยแบบเดิม แต่ยังมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของเส้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงควรมีการ

ปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 

6. ค าน า 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัยถั่วเขียวเป็นพืชที่มีศักยภาพการผลิตสูง  ทั้งนี้เนื่องจากความ

ต้องการน าไปแปรรูปเพ่ิมมากขึ้น เช่น เพาะถั่วงอก วุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว และขนมหวานต่าง ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวนอกจากใช้ภายในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งไปจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศได้เป็นจ านวนมาก ท าให้การ

ส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  ความต้องการถั่วเขียวในตลาดโลกมีปีละประมาณ 3 ล้านตัน แต่ปริมาณผลผลิตมัก

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประเทศไทยจัดเป็น 1 ใน 6 ประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ และศักยภาพของถั่ว

เขียวไทยในตลาดโลก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดคะเนถั่วเขียว ปี 2550/51 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 

ว่ามีพ้ืนที่เพาะปลูก 1.021 ล้านไร่  ผลผลิต 0.116 ล้านตัน  และผลผลิตต่อไร่ 114 กิโลกรัม เทียบกับปี 2549/50 

ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูก 1.019 ล้านไร่  ผลผลิต 0.112 ล้านตัน  และผลผลิตต่อไร่ 112 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

0.20  3.57 และ 1.79 ตามล าดับ  การปลูกถั่วเขียว มักใช้เป็นพืชเสริมในระบบการปลูกข้าว และข้าวโพด โดยจะ

แยกเป็นถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวด า ถั่วเขียวผิวมันจะปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และในฤดูแล้ง ส าหรับ

ในประเทศไทย ถั่วเขียวผิวมันสามารถปลูกได้ในทุกภาค ภาคเหนือ แหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย 

นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร น่าน พิษณุโลก พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ ภาคกลาง แหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ 

ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ 

นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย อุดรธานี และภาคใต้ แหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

ปัตตานี นราธิวาส ส่วนถั่วเขียวผิวด าจะปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งปลูกพร้อมกับถั่วเขียวผิวมันรุ่นปลายฤดูฝน แต่

ถั่วเขียวผิวด ามีความทนทานต่อความแห้งแล้งมากกว่าถั่วเขียวผิวมัน  แหล่งปลูกที่ส าคัญได้แก่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ 

ตาก พิจิตร พิษณุโลก ก าแพงเพชร น่าน และลพบรุี ปัจจุบันยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า

ของถั่วเขียวอยู่อีกมาก เช่นอุปกรณ์ในการแปรรูปถั่วเขียวเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การท าวุ้นเส้นประกอบด้วยเครื่องกะเทาะถั่วซีก เครื่องบด/โม่พร้อมชิ้นส่วนอุปกรณ์การกรองและแยกกาก เครื่อง

แยกแป้งแรงเหวี่ยง เครื่องนวดแป้ง เตาพร้อมภาชนะหุงต้ม เครื่องโรยเส้น และเครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืนๆที่

เกี่ยวข้องส าหรับการแปรรูปถั่วเขียว และผลพลอยได้เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ซึ่งจากส ารวจและการตรวจเอกสารพบว่า

การท าแป้งถั่วเขียว และวุ้นเส้นจากถั่วเขียวนั้นอยู่ในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ใช้เครื่องจักรน าเข้าที่มีราคา

แพง ส่วนระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรมีจ านวนน้อย เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/


 3 

เครื่องที่พัฒนาในอดีต บางเครื่องยังคงมีลักษณะคล้ายเครื่องต้นแบบยังไม่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติ ม และยังขาด

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการผลิตอีกหลายขั้นตอน ท าให้ขบวนการผลิตท าได้ยาก ต้องใช้แรงงานที่มีประสบ

การจ านวนมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง จึงไม่ได้รับความสนใจที่จะท าการผลิตเชิงพาณิชย์ และเป็นการเพ่ิมมูลค่า

ของผลผลิตด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตในระดับ

เกษตรกร อุตสาหกรรมครัวเรือน หรือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร การวิจัยพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น การจัดหามาประยุกต์หรือพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ขบวนการผลิตมีความสมบูรณ์ ลดขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ลดแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่ต้องมีทักษะและประสบการณ์ในการผลิต จะท าให้การแปรรูปผลผลิต

ถั่วเขียวเป็นผลิตภัณฑ์แป้ง และวุ้นเส้นได้รับความสนใจ เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเกษตรกร และผู้สนใจให้มีรายได้

มากขึ้น ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาราคาตกต่ าจากการขายเป็นเมล็ดโดยตรง ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ

ผลผลิตในระดับเกษตรกร อุตสาหกรรมครัวเรือน หรือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร จึงควรมีการวิจัยพัฒนา 

เครื่องมือและอุปกรณ์แปรรูปถั่วเขียวเพ่ือผลิตแป้งถั่วเขียว และผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ส าหรับการแปรรูปถั่วเขียวนั้น สิริชัย และคณะ (2535)  ได้ด าเนินการวิจัยออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องมือ
แปรรูปถั่วเขียว 6 ชนิด ได้แก่ เครื่องกะเทาะเปลือกถ่ัวเขียว เครื่องโม่และกรองแยกกาก เครื่องแยกแป้งแรงเหวี่ยง 
เครื่องผสมแป้ง เครื่องโรยวุ้นเส้น และเครื่องกรองซีอ๊ิว เพ่ือใช้ในการผลิตแป้งถั่วเขียว โปรตีนถั่วเขียว วุ้นเส้นจาก
แป้ง ถั่วเขียว ซีอ๊ิวหมักจากโปรตีนถั่วเขียวตามล าดับ นอกจากนี้ ยังได้วิจัยเทคนิคและวิธีการผลิตวุ้นเส้นและซีอ๊ิว
หมักจากโปรตีนถั่วเขียวให้มีคุณภาพ จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนพบว่า ในการแปรรูปถั่วเขียว จ านวน 
100 กิโลกรัมต่อวัน ลงทุน 319,000 บาท จะคุ้มทุนภายใน 9 เดือน และได้ก าไรมากกว่าเงินลงทุน 112 
เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยนี้ได้เผยแพร่ให้โครงการส่วนพระองค์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์
ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส และศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยได้สร้างเครื่องมือดังกล่าว 
พร้อมอบรมวิธีการแปรรูปถั่วเขียวให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ด าเนินการเอง และได้เผยแพร่งานการใช้เครื่องสีข้าว
เกษตร ๖๐-๑ สีถั่วเขียวให้เป็นถั่วซีก สามารถสีแยกเปลือกและจมูกถั่วเขียวออกจากเนื้อถั่วเขียว และท าให้ถั่วแตก
เป็นสองซีก ด้วยชุดลูกหินกะเทาะ ๒ ชุด ซึ่งประกอบด้วย ลูกหินและแท่งยาง มีพัดลมดูดเปลือกและจมูกถ่ัวเขียว
ออกไป ถั่วซีกจะถูกคัดขนาดโดยตะแกรงร่อนเป็น ๓ ขนาด คือ เต็มเมล็ด เมล็ดแตกใหญ่ และเมล็ดแตกเล็ก ก่อน
กะเทาะเปลือกถั่วเขียวต้องปรับสภาพเปลือกถั่วเขียวให้สามารถหลุดออกง่าย โดยแช่ถั่วเขียวในน้ า นาน ๑ ชั่วโมง
แล้วตากแดด ๑ วัน จึงน ามากะเทาะเปลือก เกษตรกรสามารถกะเทาะเปลือกโดยใช้เครื่องโม่ โดยตั้งระยะห่างของ
หินโม่ให้พอเหมาะที่จะกะเทาะถั่วแตกเป็นสองซีก น าถั่วซีกไปแช่ในน้ าให้เปลือกลอยขึ้นมาแล้วแยกเปลือกออก วิธี
นี้จะช้าเนื่องจากต้องเสียเวลาในการแยกเปลือก 
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7. วิธีด าเนินการ                         : 

อุปกรณ์ 

1. เครือ่งมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการนวดแป้งถ่ัวเขียวก่อนการโรยเส้น  
2. เครื่องวัดความเร็วรอบ 
3. นาฬิกาจับเวลา 
4. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า 
5. เทอร์โมมิเตอร์ 
6. เครื่องร่อนแป้งแบบตะแกรงกลมโดยการสั่น 
7. วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องต้นแบบ เช่นเหล็กสแตนเลสชนิดและขนาดต่างๆ ลูกปืนตุ๊กตา พู่เล่ย์ 

สายพาน ฯลฯ 
8. วัสดุทดลอง แป้งถ่ัวเขียว 

วิธีการ 
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าเส้นส าหรับผลิตวุ้นเส้นที่มีใช้อยู่เดิม 
2. ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีใช้อยู่เดิม เก็บข้อมูล โดยร่วมทดสอบเก็บข้อมูลจากการ

ปฏิบัติงานการท าวุ้นเส้น ของเจ้าหน้าที่ผู้ช านาญงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ท าการเก็บข้อมูลและ
ศึกษาข้อดีข้อเสียต่างๆ 

3. ออกแบบพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์ 
4. ทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการโรยเส้นวุ้นเส้น เก็บข้อมูล แก้ไขปรับปรุง 
5. ทดสอบและประเมินผลขั้นสุดท้าย 
6. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลประเมินประสิทธิภาพ  
7. สรุปผล 
8. จัดท ารายงานผลและเตรียมเอกสารเผยแพร่ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าเส้นส าหรับผลิตวุ้นเส้นที่มีใช้อยู่เดิม 
เครื่องผสมแป้ง 

การท าวุ้นเส้นเริ่มจากการผสมแป้งถ่ัวเขียวกับแป้งเปียกท่ีท ามาจากแป้งถั่วเขียวและน้ าในอัตราส่วนที่

พอเหมาะ จนแป้งไม่ติดมือและสามารถไหลเป็นเส้นได้โดยไม่ขาดออกจากกัน วิธีผสมแป้งปฏิบัติดังนี้คือ แบ่งแป้ง

ถั่วเขียวที่บดและร่อนเป็น 2 ส่วน ในอัตรา 4.5% และ 95.5% น าส่วนแรกไปผสมน้ า 10 เท่า แล้วให้ความร้อนจน

แป้งสุกเป็นแป้งเปียกใส แล้วน ามาผสมกับแป้งถั่วเขียวส่วนหลังด้วยเครื่องผสมแป้ง ค่อยๆเติมน้ าจนกระทั่งแป้งมี
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ลักษณะไหลเป็นเส้นได้แล้วจึงน ามาโรยเส้น (ส าหรับผู้ช านาญงานท าวุ้นเส้นของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จะใช้คน

นวดก่อนน ามาโรยเส้น) ดังภาพที ่ 

เครื่องโรยวุ้นเส้น ท าวุ้นเส้นได้โดยใช้มือตบแป้งที่ผสมแล้วให้ไหลผ่านภาชนะท่ีเจาะรูลงไปในกระทะน้ าเดือด เมื่อ

เส้นลอยตัวขึ้นจึงกวาดเส้นลงในน้ าเย็นน าไปแช่น้ าเย็นหรือตู้แช่เย็น แยกเส้นไม่ให้เกาะติดกัน แล้วตากแดดจนแห้ง 

ดังภาพที่    ประกอบด้วยกระทะ เตาความร้อน ภาชนะเจาะรูขนาด 9 มม. ถังน้ าเย็น ซึ่งจากการทดสอบอัตราการ

ไหลของเส้นเท่ากับ 32.6 กิโลกรัม ของแป้งผสม/ชม. ภาชนะโรยเส้นวางห่างจากกระทะประมาณ 30 เซนติเมตร 

 

 

 

 
 
 
        ภาพที่ 1 เครื่องผสมแป้งทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน             ภาพที่ 2   การนวดแป้งด้วยแรงงานคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 3 ทดสอบเครื่องโรยวุ้นเส้นแบบเดิม      ภาพที่ 4 การศึกษาดูงานเครื่องโรยเส้นขนมจีน จ.ฉะเชิงเทรา 
 

2. การออกแบบพัฒนา สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องโรยเส้นวุ้นเส้น 
เครื่องโรยเส้นวุ้นเส้นต้นแบบพัฒนามาจากเครื่องโรยเส้นขนมจีน ดังภาพที่ 5 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของเครื่องต้นแบบ  
เกียร์ปั้ม เป็นตัวสร้างแรงดันในการอัดแป้งที่นวดได้ที่แล้วให้ไหลออกทางหัวโรย ดังภาพที่ 6 
หัวโรย เป็นลัษณะคล้ายฝักบัว เจาะรูขนาด 3 มิลลิเมตร มีชุดส่ายวนไปรอบๆกระทะน้ าเดือน   ดังภาพที่ 7 
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   ภาพที่ 5 เครื่องโรยวุ้นเส้นต้นแบบ           ภาพที่ 6 เกียร์ปั้ม                      ภาพที่ 7  หัวโรยวุ้นเส้น  
 
3. ทดสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลการทดสอบ 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบเครื่องโรยเส้นวุ้นเส้น 

ข้อมูล การทดสอบเครื่องบดแป้งถั่วเขียว 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย 

ปริมาณแป้งที่ใช้ (กิโลกรัม) 5.000 5.000 5.000 5.000 
เวลาที่ใช้ในการบด (นาที : วนิาที) 5:48 6:05 6:09 6:01 
ค านวณอัตราการโรยเส้น (กิโลกรัม/ชั่วโมง) 51.72 49.32 48.78 49.94 
การใช้ค่าพลังงานไฟฟ้าในการบด (kW/h) 3.50 3.85 3.62 3.66 
ผลการทดสอบคุณภาพการท าวุ้นเส้น (โดยผู้
ช านาญงานการท าวุ้นเส้น ของ ศวร.ชัยนาท) 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบโรยเส้นวุ้นเส้น พบว่าเครื่องโรยเส้นสามารถท างานได้ในอัตราการไหล

ของเส้นอยู่ที่ประมาณ 49.94 กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือประมาณ 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่
เฉลี่ย 3.66 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง แต่ตัวชี้วัดส าคัญถึงประสิทธิภาพของเครื่องโรยเส้นคือการโรยเส้นจะต้องสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องไม่เกิดภาวะเส้นขาด ซึ่งในส่วนนี้เครื่องโรยเส้นต้นแบบยังท าได้ไม่สมบูรณ์นัก ผู้ช านาญงานด้านการท า
วุ้นเส้นของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จึงช่วยประเมินให้แก้ไขต่อไป จึงถือว่าเครื่องยังไม่ผ่านการน าไปสู่การใช้งานจริง
ต้องมีการปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที ่8  การทดสอบการโรยเส้นวุ้นเส้น          ภาพที่ 9 ลักษณะเส้นที่โรยออกมามีการขาดเป็นบางช่วง 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่10 เส้นที่โรยลงน้ าเดือดและเริ่มลอยขึ้นมา   ภาพที่ 11 น าเส้นแช่แข็ง 1คืน แล้วลา้งตาก 2-3 แดด 
 
 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การท าวุ้นเส้นมีขั้นตอนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เครื่องโรยเส้นวุ้นเส้นนับเป็นเครื่องมือที่มี

ความส าคัญมากที่สุด การผลิตแบบเดิมต้องใช้คนโรยเส้นที่มีความช านาญมากท าให้มีปัญหาเรื่องขาดแคลนคนที่จะ

ใช้ในการผลิตในขั้นตอนนี้ ส าหรับเครื่องโรยเส้นที่พัฒนาขึ้นถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์เท่าท่ีต้องการแต่ก็ได้เป็นแนวทาง

และแนวโน้มที่จะปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์พอที่จะใช้งานต่อไป 

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ถั่วเขียวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น 
2. เป็นเครื่องต้นแบบน าไปสู่การผลิตวุ้นเส้นในระดับธุรกิจขนาดกลาง 

กลุ่มเป้าหมายคือ 
   1. กลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปถั่วเขียวเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น 
   2. กลุ่มโรงงานการผลิตวุ้นเส้นในระดับธุรกิจขนาดกลาง 
 

11.ค าขอบคุณ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม
จันทบุรี ที่สนับสนุนการสร้างและทดสอบเครื่องอบ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ที่สนับสนุนเมล็ดถั่วเขียว
ใช้ในการทดลอง และความรู้ต่างๆในข้ันตอนการผลิตแป้งถั่วเขียว 
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