
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย :  - 

2. โครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบท าความสะอาดมันเส้น 

 กิจกรรม :  ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบท าความสะอาดมันเส้น 

 กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :   - 

3. ชือ่การทดลอง :  ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบท าความสะอาดมันเส้น 

:   Design and development of machinery for cleaning of cassava 

chipped 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นายอนุชิต ฉ่ าสิงห์ กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

ผู้ร่วมงาน :  นายวิบูลย์ เทเพนทร์ 

นายปรีชา อานันท์รัตนกุล 

นางสาวปรีดาวรรณไชยศรีชลธาร 

นายจิรวัสเจียตระกุล 

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 

นายประสาท แสงพันธุ์ตา กลุ่มวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช 

นายวุฒิพล จันทร์สระคู ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  กรมวิชาการเกษตร 

5. บทคัดย่อ 

  เพื่อการท าความสะอาดมันเส้นให้เป็นมันเส้นสะอาด ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ในระบบท าความสะอาดมันเส้น ด าเนินการต่อเนือ่งจากกิจกรรมการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพมัน

เส้นที่รวบรวมมาจากโรงงานและลานตากมันเส้นต่างๆ และหลักการคัดแยกวัสดุ ได้ระบบการท าความสะอาด

มันเส้นโดยใช้หลักการคัดแยกด้วยน้ าหนัก รวมถึงการคัดแยกการเจือปนของเศษเหง้าและล าต้นออกได้จ านวน

หนึ่ง ได้เครื่องต้นแบบประกอบด้วย 4 ส่วนประกอบหลักคือ 1) กระบะรองรับมันเส้นที่จะท าความสะอาด 2) 

ส่วนการคัดแยกท่ีใช้หลักการลดดูด ซึ่งมี 3 ส่วนคัดแยกย่อยท่ีใช้ความเร็วลมดูดแตกต่างกัน และเรียงล าดับ

จากบนลงล่าง คือ 6, 8 และ 10 เมตร/วินาที่ตามล าดับ 3) พัดลมดูดแบบใบตรง 4) ไซโคลนดักฝุ่น การ

ทดสอบประเมินผลพบว่าสามารถใช้ท าความสะอาดมันเส้นให้เป็นมันเส้นสะอาดได้ ซึ่งการคัดแยกเกิดขึ้นใน



แต่ละส่วนของการคัดแยกแต่ละชุจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของช้ินมันเส้น เฉลี่ยโดยรวมจะมีสัดส่วน

ชิ้นมันเส้น 58.6-76.53% และมีสัดส่วนของเศษสิ่งเจือปนจากส่วนของเหง้า และเศษต้นมันส าปะหลังเฉลี่ยยู่

ในช่วงประมาณ 0.5-1.95 โดยน้ าหนัก ต่อน้ ามันเส้นก่อนน ามาท าความสะอาด แปรปรวนตามคุณภาพของมัน

เส้นแต่ละโรงงาน 

 

6. ค าน า 

 ปัจจุบันการผลิตมันเส้นของประเทศไทยพบทั้งการสับด้วยมือ และสับด้วยเครื่องสับหรือโม่เป็นมันเส้น แต่

ส่วนใหญ่เป็นการสับเป็นมันเส้นด้วยเครื่อง แล้วน าไปตากแดด 2-3 วัน พร้อมต้องมีการพลิกกลบเป็นระยะๆ ตลอด

ช่วงการตากแห้ง แต่ปัจจุบันยังเครื่องสับมันเส้นที่ใช้อยู่ทั่วไปยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ชิ้นมันที่ได้จากการใช้

เครื่องสับมีขนาดไม่สม่ าเสมอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท าแห้ง หรือตากแห้ง เกิดการสูญเสียเนื่องจากการป่นเป็น

ฝุ่นผงในกิจกรรมการพลิกกลับ เกิดการปนของดิน ส่วนของเหง้าและสิ่งเจือปนอ่ืนๆ อีกมาก จัดเป็นมันเส้นคุณภาพ

ไม่ดี ไม่เหมาะต่อการน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง เช่นเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ มันเส้นอัดเม็ด หรือเป็นวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ จ าเป็นต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม อาทิ ท าการคัดแยก และท าความสะอาดอีกครั้ง ซึ่งเป็น

การเพ่ิมข้ันตอนและต้นทุนในการผลิต นอกจากนี้มันเส้นคุณภาพไม่ดียังส่งผลให้การส่งออกมีแนวโน้มลดลง แม้

ความต้องการน าเข้าจากจีนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนก็ตาม อีกท้ังพบว่าไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการส่งออกมาก

ขึ้น เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านมีการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกมากขึ้น สามารถผลิตมันเส้นสับมือทีมีลักษณะสวยงาม 

และสะอาดกว่าของไทยมาก เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดเรื่องแรงงาน ผู้ส่งออกรวมถึงผู้ส่งออกไทยจะเข้าไปซื้อแล้ว

ส่งออก หรือลักลอบน าเข้าแล้วส่งออกมันเส้นเหล่านี้ก่อน และจะส่งออกมันเส้นของไทยภายหลัง  ประกอบกับ

สามารถส่งออกได้ในราคาท่ีต่ ากว่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ท าให้ไทยขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา 

ส่งผลต่อเสถียรภาพ และระดับราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดจากเกษตรกรในประเทศระดับหนึ่ง  

 การที่ไทยจะท ามันเส้นสับมือ หรือท ารูปลักษณ์ในท านองเดียวกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้มีศักยภาพ

ในการแข่งขันทางการตลาดนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากไทยมีการผลิตและแปรรูปในปริมาณมาก ประสบปัญหา

การขาดแคลนแรงงาน มีค่าจ้างแรงงานสูง ท าให้ต้นทุนการการแปรรูปสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาตลาดมันเส้น

ส าหรับกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ และตลาดส่งออกที่เป็นคู่ค้าเดิม ซึ่งยังมีความต้องการ

มันเส้นอยู่มากนั้น มีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มันเส้น หรือให้เป็นมันเส้นสะอาดอย่างแท้จริง หรือ

อย่างน้อยได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมันเส้นเพ่ือการส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศก็นับว่าเป็นการเพียงพอ และ

จากข้อจ ากัดในกระบวนการท ามันเส้น ตั้งแต่ขั้นตอนการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังสดจนได้มันเส้นนั้น ยังคง

ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ เช่นเครื่องท าความสะอาดหัวมัน

ส าปะหลังสด เครื่องสับหัวมันส าปะหลังที่เหมาะสมในการที่จะท าให้ได้ขนาดของมันเส้นสม่ าเสมอ ซึ่งอยู่ระหว่าง



การวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และหน่วยวิจัยอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามการพัฒนามันเส้น

สะอาดจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ดังนั้นในเบื้องต้นมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

ท าความสะอาดมันเส้นที่ได้จากระบบปฏิบัติเดิมอีกครั้ง เพ่ือให้เป็นมันเส้นสะอาดตามต้องการก่อนจ าหน่ายจะช่วย

เพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย  รวมถึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ในการส่งออกมันเส้นอีกทางหนึ่งด้วย  

 จากการตรวจเอกสารไม่พบว่ามีการวิจัยเกี่ยวข้องในการพัฒนามันเส้นที่ได้จากระบบการแปรรูปเดิมให้

เป็นมันเส้นสะอาด แต่จากการส ารวจพบว่ามีผู้ประกอบการผลิตมันเส้นรายใหญ่ 1 ราย และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ

ของการตลาดค้ามันส าปะหลังของประเทศ ได้มีการพัฒนาระบบท าความสะอาดมันเส้น จากระบบปฏิบัติเดิมให้

เป็นมันเส้นสะอาด แล้วท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องตลาดจ าหน่ายถึงไม่พอจ าหน่าย และมีรายได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่

เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 15 อีกทั้งผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้แจ้งว่ามีการเผยแพร่เทคโนโลยีนี้เป็นสาธารณะ

อย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายอื่นเท่าที่ควร จึงเสมือนว่าเป็นรายเดียวของประเทศไทย

ที่ด าเนินการในขั้นตอนนี้ โดยให้เหตุผลว่าผู้ประกอบการรายอื่นต่างประสบปัญหาคุณภาพมันเส้นเช่นกัน เพียงแต่

ยังไม่ต้องการลงทุนเพ่ิม และผู้ประกอบการรายเดิมยังได้กล่าวว่าในระยะเวลาอันใกล้จะเริ่มประสบปัญหาการ

จ าหน่ายทั้งในประเทศและการส่งออกอย่างมากข้ึน อันเนื่องจากการปริมาณการผลิตที่เพ่ิมมากข้ึน และการไม่มี

ข้อจ ากัดในเรื่องแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงกรณีการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ผู้ประกอบการไทยจะ

มีศักยภาพในการแข่งขันต่ า และเม่ือมีศักยภาพการแข่งขันทั้งภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกต่ า จะส่งผลต่อ

ปริมาณการส่งออก และการบริโภคภายในประเทศ ท าให้ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดต่ าลง กระทบต่อรายได้

ของเกษตรกร เป็นปัญหาของประเทศและต่อการผลิตมันส าปะหลังของประเทศ ดังนั้นคณะผู้วิจัย ผู้ประกอบการ

ผลิตมันเส้นบางส่วน และผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตจากมันเส้นสะอาด มีความเห็นร่วมกันว่าในเบื้องตน้

ผู้ประกอบการไทยต้องมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเส้นของไทยให้สูงขึ้นทั้ง

ระบบ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการปกป้องและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกมนั

ส าปะหลังของประเทศ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากหัวมันส าปะหลังภายใต้ข้อจ ากัดการขาดแคลนเครื่องจักรในข้ันตอนแปรรูปที่มีอยู่ และอยู่ระหว่างด าเนินการ

วิจัยนั้นจ าเป็นต้องได้รับการวิจัย โดยเฉพาะการต่อยอดการวิจัยการท าความสะอาดมันเส้นจากระบบปฏิบัติเดิมให้

เป็นมันเส้นสะอาด และเครื่องจักรอ่ืนๆในการผลิตมันเส้นทั้งระบบจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ :  

7.1 อุปกรณ์ 

1) เครื่องจักรในโรงปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรพ้ืนฐาน ได้แก่ เลื่อย เครื่องตัด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

2) เครื่องวัดลม 



3) มอเตอร์ไฟฟ้า 

4) เครื่องวัดความเร็วรอบ 

5) Inverter ปรับรอบมอเตอร์ไฟฟ้า 

6) เครื่องชั่งน้ าหนัก 

7.2 วิธีการ 

1) ศึกษาและออกแบบระบบการคัดแยก เพ่ือท าการคัดแยกให้ได้คุณลักษณะของมันเส้นที่ต้องการ  และ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งอาจได้แก่ ส่วนของฝุ่นแป้ง มันเส้น เหง้ามัน
ส าปะหลัง ส่วนของล าต้น กรวด ทราย หินดิน และสิ่งเจอปนอ่ืนๆทราย ซึ่งรูปแบบหรือวิธีการคัดแยกอาจใช้
หลักการที่แตกต่างกันไป อาทิ ความแตกต่างของขนาด น้ าหนัก โดยการใช้ตะแกรงร่อน ความแตกต่างของน้ าหนัก
ตลอดจนรูปแบบของการคัดแยก การศึกษาจะด าเนินการโดยออกแบบ สร้างเป็นชุดทดสอบ และทดสอบศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยที่พิจารณาคือ ความเร็วลม ปริมาณฝุ่นแป้ง ชนิดและขนาดของสิ่งเจือปน และ
รูปแบบของการคัดแยกที่เหมาะสม 

2) ศึกษาและออกแบบพัดลมดูด และไซโคลนดักฝุ่นแป้ง ด าเนินการโดยศึกษาหลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับ
ระบบการดักฝุ่น ไซโคลน และพัดลมเพ่ิมเติม แล้วออกแบบ ชนิด และขนาดของพัดลม และไซโคลนโดยใช้ข้อมูล
จากวิธีการด าเนินการในข้อ 1 และ 2 ประกอบ แล้วสร้างเป็นชุดทดสอบเพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และออกแบบ
ให้เป็นระบบคัดแยกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีต้นทุนต่ าสุด 

3) ศึกษาและออกแบบส่วนประกอบส าคัญท่ีเหลือของระบบ เช่นกระพ้อ และสายพานล าเลียง 

4) ออกแบบและติดตั้งระบบท าความสะอาด ในระบบการผลิตมันเส้นร่วมกับผู้ประกอบการผลิตมันเส้น  

5) ทดสอบประเมินผลระบบ 

6) ปรับปรุงแก้ไข 

7) ทดสอบประเมินผลระบบระยะยาว 

8) เขียนรายงาน  
 

- เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 8.1 ศึกษาและออกแบบระบบการคัดแยก 

 จาการศึกษาหลักการคัดแยกเพ่ือน ามาใช้ในการท าความสะอาดมันเส้น ให้เป็นมันเส้นสะอาด พบว่ามี 3 

หลักการที่เป็นไปได้คือ 1) การคัดแยกโดยใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ในการคัดแยก ซึ่งด าเนินการโดยใช้ตะแกรงท่ีมีขนาด

แตกต่างกันมาใช้เพื่อร่อนท าความสะอาด และคัดแยกเป็นขนาดต่างๆตามต้องการ 2) การคัดแยกโดยใช้น้ าหนัก

เป็นเกณฑ์ในการคัดแยก และ 3) การคัดแยกโดยใช้ทั้งขนาดและน้ าหนักร่วมกัน 



 8.1.1 การคัดแยกโดยใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ ซึ่งระหว่างท าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของมันเส้นที่ท า

การรวบรวมมาจากโรงงานท ามันเส้น และลานตากต่างๆ มาศึกษา นั้นได้มีการสร้างเป็นเครื่องคัดแยกในลักษณะ

ชุดทดสอบเพ่ือท าการคัดแยกดูการกระจายตัวของขนาดชิ้นมันเส้น ซึ่งได้มีการออกแบบสร้างเป็นชุดทดสอบเป็น

แบบตะแกรงโยกจ านวน 3 ชั้น ที่โยกด้วยความเร็วรอบหมุนลูกเบี้ยวตะแกรง 1,440 รอบ/นาที ระยะชัก 15 ซ.ม 

(รูปที่ 1) แต่ซ้ าของการคัดแยกใช้น้ าหนักตัวอย่างมันเส้น 10 กิโลกรัม ตะแกรงโยกดังกล่าวมีขนาดรูตะแกรงแตก

กัน 3 ขนาด (รูปที่ 2) เพ่ือแยกมันเส้นออกเป็นขนาดต่างๆ จ านวน 4 กลุ่ม คือ 1) ขนาดมากกว่า 20 x 20 มม. 

ทั้งนี้พิจารณาว่าขนาดที่โตกว่านี้เป็นขนาดชิ้นมันเส้นที่โตกว่านนี้จัดเป็นขนาดชิ้นมันเส้นที่เหมาะสมทั่วไป 2) ขนาด

มากกว่า 4 x 4 มม. 3) ขนาดมากกว่า 2 x 2 มม. 4) ขนาดเล็กกว่า 2 x 2 มม. หรือเป็นฝุ่นแป้ง และจากการทดสอบ

เพ่ือศึกษาดังกล่าวพบว่ามีการฟุ้งกระจายของฝุ่นแป้งคละคลุ้งมาก  
  

    

       รูปที่  1 ตะแกรงโยก 3 ชัน้ ที่สามารถคัดแยกขนาดได้เป็น 4 ขนาด 

   

(ก) ขนาดรูตะแกรง  20 x 20 มม.2    (ข) ขนาดรูตะแกรง 4 x 4 มม.2       (ค) ขนาดรูตะแกรง 2 x 2 มม.2 

รูปที่ 2 ขนาดรูตะแกรงของตะแกรงโยก 



 ผลการท างานพบว่านอกเหนือจากการใช้เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นมันเส้นแล้ว พิจารณา

เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้หลักการนี้มาใช้เพื่อการออกแบบเครื่องต้นแบบ ทั้งนี้เนื่องจากมีการฟุ้งกระจายของฝุ่น

แป้งคละคลุ้งมาก ต้องการพ้ืนที่ตะแรงขนาดใหญ่เพ่ือให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการ จ าเป็นต้องมีกลไกซับซ้อน

เพ่ือให้เป็นเครื่องร่อนที่สามารถท างานได้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและการไม่ยอมรับน าไปใช้งานจึงไม่น าเอาหลักการนี้

มาใช้เพ่ือการออกแบบเป็นเครื่องต้นแบบ 

 8.1.2 การคัดแยกโดยใช้น้ าหนักเป็นเกณฑ์ในการคัดแยก 

 จาการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นมันเส้นด้านน้ าหนัก พบว่าการคัดแยกโดยใช้น้ าหนักเป็น

เกณฑ์ในการคัดแยกมีความเป็นไปได้สูงมาก เนื่องจากสามารถออกแบบการใช้แรงลมดูดให้เหมาะกับขนาดที่

ต้องการได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากและมีผลการศึกษาเรื่องความต้องการแรงลมที่ขนาดชิ้นมันเส้นแตกต่างกันอยู่แล้ว 

เครื่องต้นแบบจะไม่มีกลไกซับซ้อน และไม่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นแป้งคละลุ้งมาก เพราะสามารถน าหลักการของ

ไซโคลนดักฝุ่นมาประยุกต์ใช้งานได้  

 แต่จากผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นมันเส้นดังกล่าวยังพบว่า นอกเหนือจากความแตกต่าง

ด้านขนาดแล้วยังมีเศษสิ่งเจือปนขนาดใหญ่เช่นเศษต้น และเศษเหง้ามันส าปะหลัง ปนอยู่ด้วย และส่งผลต่อราคา

ขายที่จะได้รับ โดยเฉพาะในการจ าหน่ายเพื่อน าไปเป็นอาหารสัตว์ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ

พยายามท าการคัดแยกเอาสิ่งเจือปนเหล่านี้ออกให้ได้มากที่สุด นอกเหนือจากการคัดแยกเอาฝุ่นแป้ง และ

สิ่งเจือปนขนาดเล็กออกไป 

 จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพด้านน้ าหนักมันเส้นจากการวัดแรงลอยตัวด้วยแรงลม ของมันเส้น 

และส่วนของเศษสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ที่มีขนาดโตกว่า 10 x 10 ม.ม.2 พบว่าเศษวัสดุเจือปนมีแนวโน้มมีน้ าหนัก

มากกว่า มีค่าความเร็วลมวิกฤตสูงกว่าแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก และพบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแยกเป็นกลุ่มของ

ขนาดและน้ าหนักได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ที่ความเร็วลม 6, 8 และ 10 เมตร/วินาที (รูปที่ 3) 

 

 

รูปที่ 3  ความเร็วลมวิกฤตที่ท าให้มันเส้น และส่วนของเศษสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ลอยตัว 

1) ขนาดมากกว่า 20 x 20 มม.
2
  2) ขนาดมากกว่า 4 x 4 มม.2  



 จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงมีแนวคิดจะสร้างเครื่องต้นแบบที่ให้สามารถคัดแยกเศษสิ่งเจือปนขนาดใหญ่

ออกจากชิ้นมันเส้นได้ด้วย นอกเหนือจากการท าให้เป็นมันเส้นสะอาดธรรมดา โดยการท าเป็นชุดคัดแยกเป็น 3 ชุด

ที่มีระดับความเร็วลมดูดต่างกัน 3 ระดับ คือ 6, 8 และ 10 เมตร/วินาที ตามล าดับ ด้วยแนวคิดท่ีว่า ขนาดชิ้นมัน

เส้นที่เล็กจะถูกคัดแยกก่อน และส่วนของเศษสิ่งเจือปนซึ่งส่วนใหญ่มีน้ าหนักเบากว่าจะถูกดูดให้ไปไกลกว่า ส่วนที่

มีขนาดโตกว่าจะหล่นลงมาโดยน้ าหนักและถูกชุดคัดแยกแต่ละช้ าท าการคัดแยกท านองเดียวกับชันบนสุดเพ่ียงแต่มี

ความเร็วลมดูดสูงกว่า เนื่องจากขนาดชิ้นมันเส้นใหญ่กว่า ดังรูปที่ 4 แต่เพ่ือไม่ให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย จงึ

ได้มีการสร้างชุดทดสอบเพ่ือศึกษาความเป็นได้ก่อน (รูปที่ 5) และได้ผลดังรูปที่ 6 จากนั้นท าการทดสอบเพ่ือศึกษา

ความเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการทดสอบเพ่ือศึกษาความเป็นไป จึงยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเชิง

ตัวเลข 

 

รูปที่ 4 แนวคิดการสร้างเครื่องต้นแบบที่สามารถท าการคัดแยกเศษสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ได้ 

 

    

รูปที่ 5 ชุดทดสอบเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการคัดแยกเศษวัสดุเจอปนออกจากมันเส้น 



    

รูปที่ 6 ชิ้นมันเส้นสะอาดจากผลการทดสอบศึกษาความเป็นไปไดต้ามสมมุติฐาน 
 

 จากเงื่อนไขของหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้เป็นเครื่องต้นแบบ และมีเงื่อนไขของเวลา จึงไม่ได้ใช้ชุดทดสอบ

เพ่ือศึกษาโดยละเอียดถึงปัจจัยการท างานที่เก่ียวข้อง และแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาให้สามารถท าการคัด

แยกเศษเหง้า และเศษต้นออกให้ได้มากที่สุดก่อนมากนัก ประกอบกับการคัดแยกสิ่งเจือปนเหล่านี้ออก อยู่

นอกเหนือขอบเขตการศึกษา จึงเร่งด าเนินการท าให้เป็นเครื่องต้นแบบ (รูปที่ 7) 

 

รูปที่ 7 ต้นแบบเครื่องท าความสะอาดมันเส้น ที่สามารถคัดแยกเศษสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ได้ 

 โดยเครื่องต้นแบบมีระบบการคัดแยกเป็น 3 ระดับตามแนวคิด (รูปที่ 4) และทดสอบการท างาน พบว่า

เครื่องต้นแบบสามารถท างานได้ค่อนข้างดี และจะให้ดียิ่งขึ้นหากสามารถลดสัดส่วนการปนของเศษสิ่งเจือปนในชั้น



ที่ 1 ลงได้อีก อย่างไรก็ตามเครื่องต้นแบบสามารถลดการปนของเหง้าลงได้ประมาณ 2.27% และ 1.56% (ตาราง

ที่ 1) 

ตารางที่ 1 ผลการทดสบการท างานเครื่องต้นแบบ 

% น ้ำหนัก

มันเสน้

% น ้ำหนัก

เหงำ้

% น ้ำหนักมัน

เสน้

% น ้ำหนัก

เหงำ้

% น ้ำหนัก

มันเสน้

% น ้ำหนัก

เหงำ้

% น ้ำหนัก

มันเสน้

% น ้ำหนัก

เหงำ้

% น ้ำหนัก

ทัง้หมด

% น ้ำหนัก

เหงำ้

1 1 9.88 0.23 18.67 0.46 12.33 0.64 8.40 0.16 50.76 1.49

2 44.70 1.90 8.13 0.15 2.36 0.00 1.66 0.18 59.07 2.23

3 51.76 2.96 6.38 0.13 0.99 0.00 1.01 0.00 63.22 3.09

35.44 1.70 11.06 0.24 5.22 0.21 3.69 0.11 57.68 2.27

2 1 46.30 1.62 15.25 0.43 1.91 0.00 1.24 0.00 66.74 2.05

2 57.14 1.47 11.59 0.16 1.71 0.00 1.52 0.00 73.59 1.63

3 58.12 0.88 8.92 0.13 1.32 0.00 1.00 0.00 70.37 1.01

53.85 1.32 11.92 0.24 1.65 0.00 1.25 0.00 70.23 1.56

หลงัแยก

สอยดำว

เฉลีย่

บำ้นเก่ำ

เฉลีย่

หลงัแยก

ควำมเร็วลม = 6 m/s ควำมเร็วลม = 8 m/s ควำมเร็วลม = 10 m/s

หลงัแยก หลงัแยก หลงัแยก

ลำนมันที่ ซ ำ้ที่

พัดลมตวัที ่1 (ตวับน) พัดลมตวัที ่2 (ตวักลำง) พัดลมตวัที ่3 (ตวัลำ่ง)

ชอ่งลำ่งสดุ

 

 8.2 ศึกษาและออกแบบพัดลมดูด และไซโคลนดักฝุ่น 

 ผลการศึกษาและออกแบบพัดลมดูดเพื่อให้มีลมดูดตามดังต้องการข้างต้น ได้เลือกใช้พัดลมแบบใบพัด

ตรง ตามตารางการออกแบบออกแบบพัดลมซึ่งเป็นตารางให้เลือกตามขนาดท่อลม และความเร็วลมที่ต้องการ ใน

ท านองเดียวกันได้มีการออกแบบไซโคลน ตามขนาดของวัสดุที่ต้องการรวบรวมและความเร็วลม ที่ใช้ในการดูด ดัง

รูปที่ 8 



 

รูปที่ 8 ขนาดไซโคลนที่ออกแบบ สร้างและใช้กับเครื่องต้นแบบ  

 8.3 ทดสอบประเมินผลการท างานต้นแบบระบบท าความสะอาดมันเส้น 

 ภายหลังการออกแบบ ได้มีการจัดสร้างเป็นเครื่องต้นแบบที่มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย

กระบะรับมันเส้น ส่วนการคัดแยก พัดลมดูด และไซโคลนดักฝุ่น (รูปที่ 9) จากนั้นท าการทดสอบประเมินผล และ

ได้ผลดังตารางที่ 2 



 

รูปที่ 9 ขณะทดสอบระบบการท าความสะอาดมันเส้นที่มีการติดตั้งไซโคลนแล้ว 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการท างานเครื่องต้นแบบภายหลังการปรับปรุงส่วนการคัดแยก และเพ่ิมไซโคลน 

%น ้ำหนักมัน

เสน้

%น ้ำหนัก

เหงำ้

%น ้ำหนักมัน

เสน้

%น ้ำหนัก

เหงำ้

%น ้ำหนักมัน

เสน้

%น ้ำหนัก

เหงำ้

%น ้ำหนักมัน

เสน้

%น ้ำหนัก

เหงำ้

%น ้ำหนักมัน

เสน้

%น ้ำหนัก

เหงำ้

1 1 25.26 0.42 17.26 0.08 0.87 0.02 1.53 0.00 44.93 0.52

2 45.26 0.97 21.26 0.23 4.13 0.00 2.16 0.00 72.83 1.19

3 41.58 1.14 14.08 0.25 1.47 0.00 1.04 0.02 58.18 1.41

37.37 0.84 17.54 0.19 2.16 0.01 1.58 0.01 58.64 1.04

2 1 51.66 0.58 25.35 0.11 1.58 0.00 2.29 0.00 80.89 0.69

2 49.08 0.36 19.08 0.12 3.52 -0.03 1.56 0.02 73.24 0.47

3 46.53 0.07 18.53 0.54 3.30 0.00 1.69 0.00 70.05 0.61

49.09 0.34 20.99 0.26 2.80 -0.01 1.85 0.01 74.72 0.59

3 1 47.26 0.67 17.26 0.25 2.38 0.05 3.56 0.08 70.47 1.05

2 37.26 0.65 21.26 0.44 7.20 0.00 5.65 0.18 71.38 1.26

3 41.26 1.24 19.26 0.52 3.34 0.06 5.39 0.13 69.26 1.95

41.93 0.85 19.26 0.40 4.31 0.04 4.87 0.13 70.37 1.42

4 1 43.26 1.51 21.26 0.46 2.41 0.02 4.53 0.03 71.47 2.02

2 47.26 1.35 23.26 0.57 2.50 0.04 5.36 0.05 78.39 2.00

3 35.26 0.57 33.26 1.07 3.81 0.04 7.39 0.15 79.73 1.84

41.93 1.14 25.93 0.70 2.91 0.04 5.76 0.07 76.53 1.95

รวม

หลงัแยก

บำ้นดำ่นลำน

หอย

เฉลีย่

บำ้นผักกำด

เฉลีย่

บอ่พลอย

เฉลีย่

ทองผำภมูิ

เฉลีย่

ควำมเร็วลม = 6 m/s ควำมเร็วลม = 8 m/s ควำมเร็วลม = 10 m/s

หลงัแยก หลงัแยก หลงัแยก หลงัแยกลำนมันที่ ซ ำ้ที่

พัดลมตวัที ่1 (ตวับน) พัดลมตวัที ่2 (ตวักลำง) พัดลมตวัที ่3 (ตวัลำ่ง)
ชอ่งลำ่งสดุ

 

 จากผลการทดสอบการท าความสะอาดมันเส้น โดยรวมพบว่าสัดส่วนของมันเส้นสะอาดอยู่ในช่วงโดยเฉลี่ย 

58.6-76.53% และมีสัดส่วนของเศษสิ่งเจือปนจากส่วนของเหง้า และเศษต้นมันส าปะหลังเฉลี่ยยู่ในช่วงประมาณ 

0.5-1.95 โดยน้ าหนัก ต่อน้ ามันเส้นก่อนน ามาท าความสะอาด ซึ่งมีความแปรรวนค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผล

จากคุณภาพของมันเส้นแต่ละโรงงานหรือลานตาก นั่นคือมีสัดส่วนของมันเส้นสูงและมีสัดส่วนสิ่งเจือปนต่ าจะบอก



ถึงคุณภาพมันเส้นของโรงงาน หรือลานตากมันเส้นนั้นๆ รวมถึงการมีศักยภาพท่ีจะน ามาท าความสะอาดเป็นมัน

เส้นสะอาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์  

 อย่างไรก็ตามจากการทดสอบพบว่าการคัดแยกส่วนใหญ่จะอยู่ที่พัดลมตัวที่ 1 ที่มีความเร็วลมต่ ากว่าชุด

คัดแยกตัวอ่ืนๆ คือเพียง 6 เมตร/วินาที และยังมีส่วนของสิ่งเจือปนที่เป็นเศษเหง้ามัน และเศษต้นปลอมปนอยู่สูง

กว่าการใช้ชุดคัดแยกอ่ืนๆ เช่นกัน นั่นหมายถึงมันเส้นที่รวบรวมมาท าให้เป็นมันเส้นสะอาดโดยส่วนใหญ่มีขนาด

เล็กซึ่งอาจเป็นผลมาจากตั้งแต่กระบวนการสับให้เป็นชิ้นหัวมันฯเพ่ือการท ามันเส้น และกระบวนการตากให้เป็นมัน

เส้น ซึ่งหากต้องการให้ได้มันเส้นสะอาดและมีขนาดโตหรือมีคุณภาพดีต้องย้อนกลับไปแก้ปัญหาตั้งแต่กระบวนการ

สับหัวมันฯให้เป็นชิ้นหัวมัน แล้ววิเคราะห์ต่อถึงกระบวนการตากแห้งเพ่ือให้เป็นมันเส้นสะอาด 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบท าความสะอาดมันเส้น ด าเนินการต่อเนื่องจาก

กิจกรรมการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพมันเส้นที่รวบรวมมาจากโรงงานและลานตากมันเส้นต่างๆ ซึ่งศึกษาจาก

หลักการคัดแยกโดยขนาดด้วยการร่อนด้วยตะแกรงขนาดต่างๆ และหลักการคัดแยกโดยน้ าหนัก ด้วยการหา

ความเร็ววิกฤตที่จะท าให้แต่ละส่วนประกอบหลักของมันเส้นที่รวบรวมมาลอยตัว และเลือกหลักการคัดแยกโดย

น้ าหนักมาท าการออกแบบเครื่องท าความสะอาดมันเส้น รวมถึงการพยายามคัดแยกการเจือปนของเศษเหง้าและ

เศษล าต้นออกด้วยเพื่อให้ได้มันเส้นสะอาดคุณภาพดีมากที่สุด เครื่องต้นแบบประกอบด้วย 4 ส่วนประกอบหลักคือ 

1) กระบะรองรับมันเส้นที่จะท าความสะอาด 2) ส่วนการคัดแยกท่ีใช้หลักการลดดูด ซึ่งมี 3 ส่วนคัดแยกย่อยที่ใช้

ความเร็วลมดูดแตกต่างกัน และเรียงล าดับจากบนลงล่าง คือ 6, 8 และ 10 เมตร/วินาที่ตามล าดับ 3) พัดลมดูด

แบบใบตรง 4) ไซโคลนดักฝุ่น การทดสอบประเมินผลพบว่าสามารถใช้ท าความสะอาดมันเส้นให้เป็นมันเส้นสะอาด

ได ้ซึ่งการคัดแยกเกิดขึ้นในแต่ละส่วนของการคัดแยกแต่ละชุจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นมันเส้น เฉลี่ย

โดยรวมจะมีสัดส่วนชิ้นมันเส้น 58.6-76.53% และมีสัดส่วนของเศษสิ่งเจือปนจากส่วนของเหง้า และเศษต้นมัน

ส าปะหลังเฉลี่ยยู่ในช่วงประมาณ 0.5-1.95 โดยน้ าหนัก ต่อน้ ามันเส้นก่อนน ามาท าความสะอาด แปรปรวนตาม

คุณภาพของมันเส้นแต่ละโรงงาน การคัดแยกส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส่วนการคัดแยกชุดที่ 1 รองลงมาคือชุดที่ 2 และ 3 

ตามล าดับ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนการคัดแยกให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น และจะส่งผลต่อคุณภาพมันเส้นสะอาดและราคาจ าหน่ายที่ได้รับสูงขึ้น 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เนื่องจากโครงการวิจัยเพิ่งสิ้นสุด เครื่องต้นแบบระบบการท าความสะอาดมันเส้น จึงยังไม่มีการน าไป

เผยแพร่ ทั้งพิจารณาเห็นว่าหากได้รับการการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ิมเติม โดยเฉพาะการคัดแยกเอาส่วนของ



เศษเหง้า และส่วนของเศษล าต้นออกให้ได้มากกว่านี้ จะได้รับการยอมรับน าไปใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้เลียงสัตว์ หรอืท าอาหารสัตว์  

 

11. ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณคุณนิทัศน์ ตั้งพินิจกุล ที่อนุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบ ตลอดจนการให้

ค าปรึกษาแนะน าที่เป็นประโยชน์ ขอบคุณผู้ประกอบการผลิตมันเส้น ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการ

อนุเคราะห์ตัวอย่างมันเส้นในรูปแบบใดก็ตาม จนมีตัวอย่างมันเส้นมาท าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และ

ขอขอบคุณนายกอบชัย ไกรเทพ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ ลูกจ้างประจ าและนายช่างเครื่องกล พนักงาน

ราชการ ที่ช่วยด าเนินการเกือบทุกกิจกรรมสนับสนุนในการด าเนินการวิจัย จนบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวิจัย 
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