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5. บทคัดย่อ 
จากการศึกษาสถานการณ์การผลิตมันเส้นของประเทศไทยพบทั้งการสับด้วยมือ และสับด้วยเครื่องสับ

หรือโม่เป็นมันเส้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการสับเป็นมันเส้นด้วยเครื่อง แล้วน าไปตากแดด 2-3 วัน พร้อมต้องมีการพลิก
กลบเป็นระยะๆ ตลอดช่วงการตากแห้ง แต่ปัจจุบันยังเครื่องสับมันเส้นที่ใช้อยู่ทั่วไปยังไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ชิ้นมันที่ได้จากการใช้เครื่องสับมีขนาดไม่สม่ าเสมอ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท าแห้ง หรือตากแห้ง เกิดการสูญเสยี
เนื่องจากการป่นเป็นฝุ่นผงในกิจกรรมการพลิกกลับ เกิดการปนของดิน ส่วนของเหง้าและสิ่งเจือปนอ่ืนๆ อีกมาก 
จัดเป็นมันเส้นคุณภาพไม่ดี ไม่เหมาะต่อการน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง อีกท้ังพบว่าไทยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
จากการส่งออกมากข้ึน เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านมีการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกมากข้ึน สามารถผลิตมันเส้นสับมือทีมี
ลักษณะสวยงาม และสะอาดกว่า ท าให้ไทยขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านราคา ส่งผลต่อเสถียรภาพ และระดับ
ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดจากเกษตรกรในประเทศระดับหนึ่ง ในกระบวนการท ามันเส้น ตั้งแต่ข้ันตอนการท า
ความสะอาดหัวมันส าปะหลังสดจนได้มันเส้นนั้น ยังคงขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการ เช่นเครื่องท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังสด เครื่องสับหัวมันส าปะหลังที่เหมาะสมในการที่จะท า
ให้ได้ขนาดของมันเส้นสม่ าเสมอ ดังนั้นการพัฒนามันเส้นสะอาดจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 
6. ค าน า 



มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยประเทศไทยผลิตมันส าปะหลังได้เป็นอันดับ 4 
ของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย บราซิล และอินโดนีเซียแต่เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็น
อันดับ 1 ของโลก ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 70 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าส่งออกรวมมากกว่า 80,000 ล้านบาทต่อ
ปี และมีพ้ืนที่ปลูก 8.44 ล้านไร่ เป็นอันดับ 4 รองจากข้าว ข้าวโพด และยางพารา มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 27.17 
ล้านตันต่อปี โดยพื้นที่ปลูก 53.07 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30.20 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคกลาง 
และ 16.73 เปอร์เซ็นต์อยู่ในภาคเหนือ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2556) อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ยัง
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากกว่า 2.6 ล้านคน มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกกว่า 1 ล้านคน นับได้ว่า
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554) 

ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ผลผลิตหลักของอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลังของประเทศไทย คือมันเส้น/มัน
อัดเม็ด แป้งมันส าปะหลัง และเอทานอล โดยสัดส่วนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 55, 40 และ 5ตามล าดับ โดยมันเส้น/
มันอัดเม็ดมีการใช้ในประเทศร้อยละ19 และส่งออกร้อยละ 36 ส่วนแป้งมันส าปะหลัง มีใช้ในประเทศร้อยละ 8 
ส่งออกร้อยละ 32 แม้การส่งออกผลิตภัณฑ์หลักมีมูลค่าเพียง 47,800 ล้านบาท แต่ผลิตภัณฑ์หลักท่ีใช้ในประเทศ
ท าให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่ามากกว่า 300,000 ล้านบาท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการ
หมัก (ผงชูรส กรดไลซีน) และ อุตสาหกรรมอาหาร (ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์, 2550) 

การแปรรูปหัวมันส าปะหลังสดเป็นผลิตภัณฑ์มันเส้น ยังมีส่วนช่วยในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาหัวมัน
ส าปะหลังของประเทศ และเป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาลในการช่วยแก้ปัญหาหัวมันส าปะหลังสดมีราคาตกต่ าให้
เกษตรกร ด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันเส้นแล้วรอจ าหน่ายในช่วงเวลาที่มีราคาเหมาะสม เป็นการช่วยลดการ
เสียโอกาสการใช้ที่ดินและเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในเขตที่มีพ้ืนที่ปลูกไม่มาก พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง
ใหม่ ในเขตที่มีปัญหาไม่มีแหล่งรับซื้อที่เกษตรกรจะต้องรีบเก็บเก่ียวและขาย 

การผลิตมันเส้นของประเทศไทยมีท้ังมันการสับด้วยมือ และสับด้วยเครื่องสับมันเส้น แล้วน าไปตากแดด 2-3 
วัน พร้อมต้องมีการพลิกกลบเป็นระยะๆ ตลอดช่วงการตากแห้ง โดยพบว่ามันเส้นที่ได้รับโดยเฉพาะมันเส้นจาก
การสับด้วยเครื่องมีสิ่งเจือปนสูงทั้งจากส่วนของเหง้ามัน ดินและสิ่งเจือปนอื่นๆ จัดเป็นมันเส้นคุณภาพไม่ดี ไม่
เหมาะต่อการน าไปเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ และการส่งออกเริ่มมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากส่วนหนึ่งประเทศผู้
น าเข้า น าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นมันเส้นสับมือและสะอาดกว่า และการที่เครื่องสับมันเส้นท าการสับเปน็
ชิ้นได้ไม่สม่ าเสมอยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการท าแห้ง หรือตากแห้ง และเกิดการสูญเสียเนื่องจากการป่นเป็นผง
จากการพลิกกลับซึ่งจ าเป็นต้องน าไปท าเป็นมันเส้นอัดเม็ดซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ันตอนและต้นทุนในการผลิต แม้ว่าส่วน
หนึ่งการอัดเม็ดจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการขนส่งก็ตาม การที่สับมันเส้นที่ไม่สะอาดก็จะส่งผลต่อคุณภาพมันเส้น
อัดเม็ดที่ไม่มีคุณภาพและสูญเสียศักยภาพการแข่งขันในการส่งออกด้วย นอกจากนี้การผลิตมันเส้นยังมีส่วนช่วยให้
เกษตรกรสามารถรอราคาที่เหมาะสม แก้ปัญหาราคามันส าปะหลังตกต่ า และแก้ปัญหาในเขตท่ีมีปัญหาไม่มีแหล่ง
รับซื้อโดยเฉพาะในเขตท่ีมีพ้ืนที่ปลูกไม่มากซึ่งเกษตรกรจะต้องรีบเก็บเกี่ยวและขายในราคาที่ไม่สูง เป็นการสูญเสีย
เวลาและรายได้ 



ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์การใช้เครื่องจักรส าหรับท ามันเส้นสะอาด เพ่ือน าไปสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาการท า
ความสะอาดหัวมันส าปะหลังด้วยเครื่องจักร และการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องสับมันเส้นที่มีใช้อยู่เดิมควรได้รับ
การศึกษา เพ่ือให้ได้มันเส้นที่มีขนาดสม่ าเสมอ สนับสนุนการลดการสูญเสียผลผลิต ลดมลภาวะ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การในขบวนการท าแห้งและเป็นมันเส้นสะอาด ทั้งเป็นการลดการใช้แรงงาน ลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต 
ได้มันเส้นสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  มีศักยภาพในการแข่งขัน
ในการส่งออก 
 
7. วิธีด าเนินการ 

เพ่ือให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจเอกสารและส ารวจสถานการณ์ระบบการรับซื้อ การแปรรูปหัวมันส าปะหลังสดเป็นมันเส้นและการ

ท าแห้งมันเส้น ซึ่งประกอบไปด้วยรูปแบบวิธีการ การใช้แรงงาน การใช้เครื่องจักรกลเกษตร ปัญหา อุปสรรค 
เงื่อนไข ข้อจ ากัดและความต้องการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเครื่องจักรในการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลัง 
เครื่องจักรในการสับหัวมันสดให้เป็นมันเส้น และเครื่องจักรที่ใช้ในการท าแห้งแบบลานตากโดยการส ารวจจะ
ด าเนินการโดยการใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ท าการรับซื้อและแปรรูป
หัวมันส าปะหลังสด และการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่ส าคัญของเครื่องจักรกลเกษตร โดยเฉพาะเครื่องจักรใน
กระบวนการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะด าเนินการในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังมากที่สุดจ านวน 5 จังหวัด โดย
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ขายจังหวัดละอย่างน้อย 10 ตัวอย่าง และผู้ประกอบการรับซื้อ (ลานมันฯที่มีการรับซื้อแปร
รูปเป็นมันเส้น และการท าแห้ง) จังหวัดละอย่างน้อย 5 ตัวอย่าง  

2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการส ารวจโดยจะใช้การวิเคราะห์แบบการแจกแจงความถี่ ร้อยละประกอบการใช้
เทคนิค SWOT ส่วนในกรณีของเครื่องจักรจะด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา เงื่อนไข ข้อจ ากัด เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. จัดท ารายงาน และเผยแพร่ผลการศึกษา 
- เวลาและสถานที่ 

- กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

- ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
8.1 การตรวจเอกสาร 

กระบวนการผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด แสดงใน รูปที่ 1  โดยมันเส้นได้จากการน าหัวมันส าปะหลังสดเข้า
เครื่องหั่นที่เรียกว่า เครื่องโม่มันเส้น ซึ่งจะหั่นหัวมันสดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไปตากแดดบนลานซีเมนต์ 2 -3 วัน
ให้แห้ง (ส่วนพัฒนาพลังงาน 2 ส านักพัฒนาพลังงาน , 2546) ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีทั้งเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 
และส่งออก แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคุณภาพ โดยเฉพาะเพ่ือการส่งออก จึงการก าหนดเป็น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังขึ้น เพ่ือให้ได้ลักษณะที่ต้องการ แสดงในตารางที่ 1 (ส านักงาน



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2523) เปรียบเทียบกับลักษณะมันเส้นสะอาดซึ่งก าหนดโดยกองการค้าสินค้า
ข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 
รูปที่ 1  แสดงกระบวนการผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด (ปรารถนา และคณะ, 2552) 

 จากการตรวจเอกสารผลการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรในการท ามันเส้นมีดังนี้ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, (2551) ทดสอบได้พัฒนาเครื่องสับมันแบบจานนอนและเครื่องสับมันที่

พัฒนาขึ้นสามารถสับมันเป็นแผ่นแต่ยังไม่สม่ าเสมอเท่าที่ควร ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของมันเส้นที่ผ่านการสับด้วยเครื่อง
สับแบบจานรูของลานมันส าปะหลังทั่วไปจะมีลักษณะเป็นก้อนไม่สม่ าเสมอเช่นกัน โดยสมรรถนะการสับ 4.8 ตัน
ต่อชั่วโมง และประสิทธิภาพการใช้พลังงานจ าเพาะ 0.64กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์  
  



ตารางที่ 1  ลักษณะผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเส้นที่ต้องการ 
คุณลักษณะ       เกณฑ์คุณภาพมันเส้น 

      (มอก.52-2516) 
มาตรฐานคุณภาพมันเส้นสะอาด  
(กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 

แป้ง ยังไม่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของน้ าหนัก 
ทราย ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของน้ าหนัก ไม่มากกว่าร้อยละ 2.0 ของน้ าหนัก 
เส้นใย ไม่มากกว่าร้อยละ 5.0 ของน้ าหนัก ไม่มากกว่าร้อยละ 4.0 ของน้ าหนัก 
ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 14.0 ของน้ าหนัก ไม่มากกว่าร้อยละ13.0 ของน้ าหนัก 
กลิ่น และสี ไม่ได้ก าหนด ไม่มีกลิ่นและสีผิดปกติ 
ลักษณะภายนอก ไม่ได้ก าหนด ไม่บูด เน่า หรือขึ้นรา 
อ่ืนๆ ไม่ได้ก าหนด ไม่มีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ 

 
Thanh et al. (1979) ได้ปรับปรุงจานตัดของเครื่องตัดแบบจานหมุน โดยดัดแปลงจานตัดแบบเดิมที่ท า

ให้ชิ้นมันมีขนาดไม่แน่นอน และมีขนาดใหญ่ ท าให้การตากใช้เวลานาน เนื่องจากต้องการให้ชิ้นมันมีขนาดเล็กลง 
และมีรูปแบบของชิ้นมันที่เป็นรูปแบบเดียวกันมากข้ึน ซึ่งหลังการออกแบบพบว่าสมรรถนะการตัดลดลงจาก 9-11 
ตันต่อชั่วโมง เป็น 6-8 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้าเป็นต้นก าลัง แต่ขนาดชิ้นมันมีขนาดเป็น
รูปแบบเดียวกันมากข้ึน และขนาดชิ้นเล็กลง โดยชิ้นมันมีขนาดเฉลี่ย 5×2.4×0.6 เซนติเมตร 

Visvanathan et al. (1996) ได้ศึกษาผลที่เกิดจากมุมเอียงของใบมีด และความเร็วในการตัด 
หัวมันส าปะหลังตามแนวแกน ตัวอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวมันส าปะหลังที่ท าการศึกษาอยู่ในช่วง 37 ถึง 72 
มิลลิเมตร และความชื้นอยู่ในช่วง 65-70 เปอร์เซ็นต์ (มาตรฐานเปียก) มุมที่ใช้ตัดหัวมันส าปะหลังคือ 30, 45, 60, 
75 และ 90 องศา และความเร็วในการตัดที่ใช้ในการศึกษาคือ 1.81 2.68, 3.51 และ 4.90 เมตร/วินาที ผลที่ได้คือ 
ความเร็วน้อยที่สุดที่สามารถตัดหัวมันส าปะหลังได้คือ 2.5 เมตร/วินาที มุมตัดอยู่ระหว่าง 63-75 องศา และมุม
ใบมีดอยู่ระหว่าง 30-45  องศา  

ธวัชชัย และวิรัตน์ (2548) ได้สร้างเครื่องสับมันส าปะหลังแบบใบมีดโยก ส าหรับผลิตชิ้นมันเส้นสะอาด
เพ่ือเป็นส่วนผสมอาหารส าหรับโคนม เครื่องต้นแบบมีส่วนประกอบหลักคือ ชุดท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังที่มี
ลักษณะเป็นตะแกรงหมุนเพ่ือแยกสิ่งเจือปน ชุดป้อนหัวมันเข้าสู่ชุดใบมีดสับ ชุดใบมีดสับสร้างข้ึนเพื่อให้เป็น
รูปแบบการสับตามขวาง และตัดแยกชิ้นมันเป็นรูปทรงแท่งยาว มีช่วงคมมีดตัด 10 เซนติเมตร ผลการทดลอง
ปรากฏว่าตะแกรงชุดท าความสะอาดหัวมันหมุนด้วยความเร็ว 50 รอบต่อนาที ป้อนหัวมันส าปะหลังครั้งละ 50 
กิโลกรัม ในเวลา 2 นาที เปลือกติดค้างหลังการท าความสะอาด 19.2 เปอร์เซ็นต์ ชุดใบมีดสับหัวมันมีสมรรถนะ
เฉลี่ย 598.4 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพการสับชิ้นมัน 85.4 เปอร์เซ็นต์  ชิ้นเต็ม 57.1 เปอร์เซ็นต์ และชิ้น
แตกหัก 42.1 เปอร์เซ็นต์  

เครื่องสับหัวมันที่พัฒนาขึ้นสามารถสับมันเป็นแผ่น ซึ่งถ้าเป็นลักษณะของมันเส้นที่ผ่านการสับด้วยเครื่อง
สับแบบจานรูของลานมันส าปะหลังทั่วไปจะมีลักษณะเป็นก้อนไม่สม่ าเสมอ ซึ่งไม่มีความเหมาะสมต่อการอบแห้ง
เนื่องจากการอบแห้งจะแห้งไม่พร้อมกัน  ท าให้สูญเสียพลังงานในการลดความชื้นมากขึ้น  การศึกษาการตัดหัวมัน



ส าปะหลังสดด้วยเครื่องตัดชนิดอ่ืนเพื่อให้ได้ชิ้นมันที่มีขนาดสม่ าเสมอมากข้ึนสอดคล้องกับระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การตากแห้งเพ่ือลดความชื้น และลดการเกิดชิ้นมันขนาดเล็กซึ่งเป็นต้นเหตุของฝุ่นผง จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ
ของกระบวนการผลิตมันส าปะหลังเส้นของประเทศให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นผลดีกับเกษตรกร
ผู้ผลิตหัวมันส าปะหลังสด และผู้ประกอบการโรงงานมันเส้นรวมทั้งท าให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันเส้นไป
ต่างประเทศมีความยั่งยืน และเป็นที่น่าเชื่อถือในระยะยาวต่อไป 

การผลิตมันเส้นท าได้โดยการแปรรูปหัวมันสดโดยใช้เครื่องตีสับหัวมันส าปะหลังให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆ แล้ว
น าไปตากบนลานซีเมนต์ประมาณ 2-3 วัน หรือมากกว่านั้นหากเป็นฤดูฝน ซึ่งตามปกติแล้วการผลิตมันเส้น 1 
กิโลกรัมต้องใช้หัวมันสด (มีปริมาณแป้งร้อยละ 25) 2-2.5 กิโลกรัม เมื่อแห้งดีแล้วจะต้องได้มาตรฐานความชื้นที่มี
ในมันเส้นประมาณร้อยละ 14 แล้วจึงท าการเก็บเพื่อส่งขายเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ
อุตสาหกรรมมันอัดเม็ดต่อไป แต่เนื่องจากในขบวนการแปรรูปจากหัวมันสดเป็นมันเส้นแห้งนั้น ยังไม่มีเครื่องจักร 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ดีพอ ท าให้มันเส้นที่ได้ภายหลังการท าแห้งจากลานตากมีลักษณะเป็นฝุ่นแป้ง และมีการ
ปนของวัสดุอ่ืน  เกิดมลภาวะทางอากาศ ทั้งท าให้การส่งออกมันส าปะหลังเส้นนั้นประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพที่
ไม่สม่ าเสมอ คุณภาพต่ ากว่ามันเส้นปอกเปลือกของประเทศเพ่ือนบ้าน มีลักษณะเป็นชิ้นเล็ก และมีฝุ่นผงและทราย
เจือปนมาก (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2548) แม้ในปี 2545-2549 รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์มันส าปะหลัง 
เพ่ือการส่งออกมันส าปะหลังเส้นคุณภาพดี และแป้งมันส าปะหลังไปต่างประเทศ โดยเริ่มด าเนินการโครงการมัน
เส้นสะอาด  ซึ่งเน้นกระบวนการท าความสะอาดด้วยการแยกดินและทรายออกจากหัวมันส าปะหลังสดก่อนการตัด
หรือสับ เพ่ือลดการเจือปนของทรายในมันส าปะหลังเส้น และลดปริมาณฝุ่นจากการตากภายหลังกระบวนการสับ
หรือตัดหัวมันส าปะหลังสดด้วยเครื่องหั่นแบบจานหมุน ด้วยการลับคมมีดของเครื่องหั่นแบบจานหมุนให้มีความคม
ทุกครั้งก่อนการตัดเพ่ือให้เกิดชิ้นมันที่ป่นน้อยที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดฝุ่น (สิทธิชัย, 2549) ปัจจุบัน
โครงการผลิตมันเส้นสะอาด ได้ด าเนินการไปแล้ว 20 จังหวัด โดยคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างลานมันเส้น
สะอาดขนาด 400 ตารางเมตร รวม 10,000 ลาน และจัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 10,000 ราย เพ่ือเป็น
การเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2549) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้พัฒนาเครื่องสับมันแบบจานนอน มีสมรรถนะการสับ 4.8 ตันต่อชั่วโมง และ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานจ าเพาะ 0.64 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ แต่ขนาดของมันส าปะหลังเส้นยังไม่สม่ าเสมอ
เท่าท่ีควร (ภาคีศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2551) แต่เนื่องจาก
อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีความต้องการมันเส้นสะอาด เช่นเดียวกับมันสับมือของประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้นการคัด
แยกเพ่ือท าให้เป็นมันเส้นสะอาดจากขบวนการผลิตเดิม จะช่วยเพ่ิมมูลค่าและรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และ
เกษตรกรในอีกทางหนึ่ง 

วิรัตน์ (2555) พัฒนาเครื่องหั่นชิ้นมันเส้น โดยมีหลักการท างาน คือ ป้อนหัวมันส าปะหลังเข้าสู่ส่วนท า
ความสะอาดที่ใช้หลักการขัดสีของวัสดุกับผิววัตถุดิบในน้ า เพ่ือขัดผิวและล้างให้สะอาด แล้วล าเลียงส่งเข้าชุดใบมีด
ที่ใช้หลักการเฉือน และหั่นหัวมันให้ได้เป็นชิ้นมันเส้นสะอาด โดยใช้ต้นก าลังขับในเพลาเดียวกันท าให้ทุกส่วน
ท างานต่อเนื่องพร้อมกัน ผลการทดสอบการท างาน ที่ความเร็วรอบเพลาขับ 50 รอบต่อนาที เครื่องสามารถท า
ความสะอาดหัวมันส าปะหลังจนไม่พบเห็นดินทรายปนเปื้อน โดยมีเปอร์เซ็นต์เปลือกติดค้างหลังการท าความ



สะอาด 14.44 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถในการหั่นชิ้นมันเส้น 1,457.4 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพการหั่น
ชิ้นมัน 85.6 เปอร์เซ็นต์ ในการหั่นหัวมันส าปะหลังมีชิ้นมันเส้นเต็ม และมีชิ้นแตกหัก 85.2 เปอร์เซ็นต์ และ 11.23 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

วิรัตน์ และคณะ (2557) ด าเนินการส ารวจข้อมูล พัฒนาเครื่อง และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ผลการ
ด าเนินงานพบว่า  เกษตรกรในชุมชนที่เลี้ยงโคนม และที่หั่นมันเส้นมีความประสงค์เข้าร่วมการอบบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี และต้องการเครื่องล้างพร้อมหั่นขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก ท างานคนเดียวได้ โดยมีต้นก าลังที่ใช้
ไฟฟ้าในบ้านได้ จึงได้พัฒนาเครื่องตามความต้องการดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาชุดล้างน้ า ละชุดครอบใบมีดหั่น ให้
สามารถเปิดท าความสะอาดได้สะดวก โดยมีผลการทดสอบคือ เมื่อใช้หัวมันส าปะหลังเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-8 cm. 
ปรับความเร็วรอบเพลาขับที่ 45 rpm. พบว่าเครื่องมีความสามารถในการล้างงพร้อมหั่นมันเส้นสะอาด 1,389 kg 
hr-1  มีชิ้นมันเส้นเต็ม  84.15 % และมี ชิ้นแตกหัก 11.32 % เมื่อท าการถ่ายอดเทคโนโลยีเครื่องล้างพร้อมหั่นมัน
เส้นสะอาดส าหรับชุมชนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ผู้เลี้ยงโคนมและผู้หั่นมันเส้นสะอาด จ านวน 2 กลุ่ม ๆ 
ละ 35 คน รวม 70 คน เสร็จสิ้นแล้ว พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นว่าหน่วยงานรัฐควรจัดหาเครื่องชนิดนี้ให้กับเกษตรกรหรือชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
และท าให้มีอาชีพเพ่ิมข้ึน สวนผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมพบว่ามีความพึงพอใจในการ
อบรมมากกว่า 80 % และขอให้จัดอบรมเพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรกลุ่มที่เหลืออีกจ านวนมาก 
 
8.2 การส ารวจศึกษาสถานการณ์ 
  จากการรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการแปรรูปหัวมันส าปะหลังสด เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการส ารวจ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกับกระบวนการ และเครื่องจักรในการแปรรูปมันส าปะหลัง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจได้
เป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการลานมัน มันเส้นอัดเม็ด โรงแป้ง และผู้ส่งออก ซ่ึงจากการตรวจเอกสารเพ่ิมเติมและ
ส ารวจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมันเส้น การบวนการผลิตมันเส้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ลักษณะของมันเส้นที่ได้
ยังมีขนาดหลากหลาย (รูปที่ 1) มีฝุ่นและสิ่งเจือปนอยู่มาก อีกท้ังพบว่าไทยได้รับผลกระทบจากการส่งออกมากขึ้น 
เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านมีการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกมากขึ้นทั้ง และผลิตภัณฑ์มันเส้น เป็นมันเส้นที่สะอาดกว่าของ
ไทยมาก เนื่องจากเป็นมันสับมือ (รูปที่ 2) ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องแรงงาน ผู้ส่งออกจะส่งออกมันเส้นเหล่านี้ก่อน แล้ว
ส่งออกมันเส้นของไทยภายหลัง อีกท้ังราคาส่งออกท่ีต่ ากว่าทั้งท่ีคุณภาพสูงกว่า ท าให้ไทยขาดศักยภาพในการ
แข่งขัน  
 อย่างไรก็ตามการที่ไทยจะท ามันเส้นสับมือเพ่ือการแข่ง คงเป็นไปไม่ได้ การพัฒนาคุณภาพให้เป็นมันเส้น
สะอาดส่งออกให้กับคู่ค้าเดิม และจ าหน่ายให้กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ นั้นก็ยังมี
ความต้องการอีกมาก  

 



   
รูปที่ 1 ความไม่สม่ าเสมอของขนาด และความสะอาดของชิ้นมันเส้น 

 
 อย่างไรก็ตามการที่ไทยจะท ามันเส้นสับมือเพ่ือการแข่ง คงเป็นไปไม่ได้ การพัฒนาคุณภาพให้เป็นมันเส้น
สะอาดส่งออกให้กับคู่ค้าเดิม และจ าหน่ายให้กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ นั้นก็ยังมี
ความต้องการอีกมาก  
 จากการส ารวจและสัมภาษณ์เบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายได้มีการพัฒนาผลิตพันธุ์ของตนเอง
เป็นมันเส้นสะอาด และประสบผลส าเร็จทั้งราคาจ าหน่ายที่เพ่ือขึ้น และผลิตได้ไม่พอต่อความต้องการ โดยมีการ
พัฒนาเครื่องจักรและขบวนการผลิตขึ้นเอง แต่พิจารณาว่าเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมของขบวนการยังต้อง
พัฒนา และที่มีอยู่แล้วควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ให้มีประสิทธิภาพการท างาน ลดการใช้พลังงาน การใช้
แรงงานคน และความสูญเสียลง ตลอดจนพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการซึ่งมีหลายระดับจนถึงระดับ
เกษตรกร  
 จากการศึกษา และการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูป และเครื่องจักรที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรมของกระบวนการ พบว่ามีเครื่องจักรใช้เกือบทุกกิจกรรม และเครื่องจักรโดยส่วนใหญ่ควรได้รับการพัฒนา 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ก)       (ข) 

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์มันเส้นของประเทศเพ่ือนบ้าน (ก) และของไทย (ข) 
 



1. การรับซื้อ ยังขาดเครื่องมือ วิธีการ และเกณฑ์ในการประเมินราคารับซื้อที่เหมาะสมและเป็นธรรม ได้
ราคาตามคุณภาพของหัวมันสด โดยเฉพาะในด้านเปอร์เซ็นต์ และความสะอาดหัวมันส าปะหลังสด 
ซ่ึงการต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 

2. การท าความสะอาดหัวมันส าปะหลัง ส่วนใหญ่ท าในระดับผู้ประกอบการ โดยในกลุ่มของ
ผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจะมีการท าความสะอาดหัวมันในระบบแห้ง มีหลากหลาย
รูปแบบ (รูปที่ 3-8) ที่ควรได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความสามารถ และประสิทธิภาพในการท างาน 
ตลอดจนการพัฒนารูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบ และระดับการประกอบการ 

 

 

ก าลังการผลิต 20 ตัน/ชั่วโมง เมื่อน าหัวมัน
ส าปะหลังที่ท าความสะอาดโดยเครื่องนี้ไปท า
เป็นมันเส้น พบว่ามันเส้นที่ได้มีคุณภาพดีกว่า
มันเส้นคุณภาพมาตรฐานมาก โดยมีทราย
ปนเปื้อนเพียงร้อยละ 0.46 - 0.56 
(มาตรฐานก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 2.0) และ
มีเยื่อใยร้อยละ 3.23 - 3.29 (มาตรฐาน
ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 4.0) 

 
รูปที่ 3   เครื่องท าความสะอาดและขัดผิวหัวมันส าปะหลัง 
ที่มา: 
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=752:51&catid=25&I
temid=220  เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2546 

 
รูปที่ 4   เครื่องท าความสะอาด และสับมันส าปะหลัง 

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=752:51&catid=25&Itemid=220
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=752:51&catid=25&Itemid=220


 

 
รูปที่ 5   เครื่องท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังแบบสายพานและตะแกรงร่อน (1ตะแกรง) 

 

 
รูปที่ 6    เครื่องท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังแบบสายพานและตะแกรงร่อน (2 ตะแกรง) เพ่ิมความสามารถ

การท างานโดยการเพ่ิมจ านวนชุด 
 



   
รูปที่ 7    ส่วนที่เป็นตะแกรงร่อนส าหรับท าความสะอาด 
 
 

 
รูปที่ 8    เครื่องท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังแบบถังตะแกรงหมุน แต่ปัจจุบันไม่ใช้งานแม้มีประสิทธิภาพใน

การท าความสะอาดสูง ประหยัดเนื้อที่ แต่มีความสามารถในการท างานต่ า ไม่ตอบสนองปริมาณการับซื้อ
ต่อวัน และการสับเป็นมันเส้น 



 
3. การแปรรูปเป็นมันเส้น  เครื่องสับมีหลักการท างานเดียวกันทั้งหมดทุกระดับของผู้ประกอบการ เป็น

แบบจานหมุน ต่างกันที่ขนาดหรือความสามารถในการท างาน และยังคงได้ชิ้นมันไม่สม่ าเสมอท านอง
เดียวกัน 

 

    
รูปที่ 9    เครื่องสับมันเส้น ใบสับเป็นแบบจานหมุน 

 จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถสับได้ขนาดที่สม่ าเสมอ และประหยัดพลังงาน 
 
4. การท าแห้งมันเส้น ท าแห้งโดยใช้ลานตาก ซึ่งจะตากประมาณ 3-4 วัน และในแต่ละวันต้องมีการพลิก

กลบ อุปกรณ์ เครื่องจักรในกิจกรรมนี้มีหลายอย่าง และส่วนใหญ่ควรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างาน ประกอบไปด้วย 

ก. ลานตาก 
ข. เครื่องโรยมันเส้น 
ค. เครื่องมือ/อุปกรณ์พลิกกลบมันเส้น 
ง. เครื่องมือเก็บมันเส้นที่แห้งแล้ว 
จ. เครื่องมือในการท าความสะอาดลาน 
ฉ. เครื่องมือในการเก็บรวมกอง และอุปกรณ์ป้องกันการเปียกฝน 

5. การเก็บรักษา 
6. การปรับปรุงคุณภาพมันเส้น  
7. การจ าหน่าย 
อย่างไรก็ตาม ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ค่อนข้างครอบคลุม และวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูล

เพ่ิมเติม เรียงล าดับความส าคัญ และก าหนดประเด็นที่จะท าการพัฒนาต่อไป 
 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
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 เพ่ือให้มีศักยภาพในการ
แข่งขันทางการตลาดนั้นคงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากไทยมีการผลิตและแปรรูปในปริมาณมาก ประสบปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน มีค่าจ้างแรงงานสูง ท าให้ต้นทุนการการแปรรูปสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาตลาดมันเส้นส าหรับกลุ่ม
ผลิตอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ และตลาดส่งออกที่เป็นคู่ค้าเดิม ซึ่งยังมีความต้องการมันเส้นอยู่
มากนั้น มีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์มันเส้น หรือให้เป็นมันเส้นสะอาดอย่างแท้จริง หรืออย่างน้อย
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมันเส้นเพ่ือการส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศก็นับว่าเป็นการเพียงพอ และจาก
ข้อจ ากัดในกระบวนการท ามันเส้น ตั้งแต่ข้ันตอนการท าความสะอาดหัวมันส าปะหลังสดจนได้มันเส้นนั้น ยังคงขาด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ เช่นเครื่องท าความสะอาดหัวมันส าปะหลัง
สด เครื่องสับหัวมันส าปะหลังที่เหมาะสมในการที่จะท าให้ได้ขนาดของมันเส้นสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามการพัฒนา
มันเส้นสะอาดจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ดังนั้นในเบื้องต้นมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการท าความสะอาดมันเส้นที่ได้จากระบบปฏิบัติเดิมอีกครั้ง เพ่ือให้เป็นมันเส้นสะอาดตามต้องการก่อน
จ าหน่ายจะช่วยเพิ่มมูลค่าการจ าหน่าย  รวมถึงเป็นการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ในการส่งออกมันเส้นอีกทางหนึ่ง
ด้วย ซึ่งจากการตรวจเอกสารไม่พบว่ามีการวิจัยเกี่ยวข้องในการพัฒนามันเส้นที่ได้จากระบบการแปรรูปเดิมให้เป็น
มันเส้นสะอาด แต่จากการส ารวจพบว่ามีผู้ประกอบการผลิตมันเส้นรายใหญ่ 1 ราย และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของ
การตลาดค้ามันส าปะหลังของประเทศ ได้มีการพัฒนาระบบท าความสะอาดมันเส้น จากระบบปฏิบัติเดิมให้เป็นมัน
เส้นสะอาด แล้วท าให้ไม่มีปัญหาเรื่องตลาดจ าหน่ายถึงไม่พอจ าหน่าย และมีรายได้จากมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึน
มากกว่าร้อยละ 15 อีกท้ังผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้แจ้งว่ามีการเผยแพร่เทคโนโลยีนี้เป็นสาธารณะอย่าง
เปิดเผยแต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายอื่นเท่าที่ควร จึงเสมือนว่าเป็นรายเดียวของประเทศไทยที่



ด าเนินการในขั้นตอนนี้ โดยให้เหตุผลว่าผู้ประกอบการรายอ่ืนต่างประสบปัญหาคุณภาพมันเส้นเช่นกัน เพียงแต่ยัง
ไม่ต้องการลงทุนเพ่ิม และผู้ประกอบการรายเดิมยังได้กล่าวว่าในระยะเวลาอันใกล้จะเริ่มประสบปัญหาการ
จ าหน่ายทั้งในประเทศและการส่งออกอย่างมากข้ึน อันเนื่องจากการปริมาณการผลิตที่เพ่ิมมากข้ึน และการไม่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องแรงงานของประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงกรณีการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ผู้ประกอบการไทยจะ
มีศักยภาพในการแข่งขันต่ า ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจเอกสารและการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยและจัดท าข้อเสนอ
โครงการนี้ และเมื่อมีศักยภาพการแข่งขันทั้งภายในประเทศและเพ่ือการส่งออกต่ า จะส่งผลต่อปริมาณการส่งออก 
และการบริโภคภายในประเทศ ท าให้ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดต่ าลง กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร เป็น
ปัญหาของประเทศและต่อการผลิตมันส าปะหลังของประเทศ ดังนั้นคณะผู้วิจัย ผู้ประกอบการผลิตมันเส้นบางส่วน 
และผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบในการผลิตจากมันเส้นสะอาด มีความเห็นร่วมกันว่าในเบื้องต้นผู้ประกอบการไทย
ต้องมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเส้นของไทยให้สูงขึ้นทั้งระบบ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการปกป้องและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังของ
ประเทศ ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวมัน
ส าปะหลังภายใต้ข้อจ ากัดการขาดแคลนเครื่องจักรในข้ันตอนแปรรูปที่มีอยู่ และอยู่ระหว่างด าเนินการวิจัยนั้น
จ าเป็นต้องได้รับการวิจัย โดยเฉพาะการต่อยอดการวิจัยการท าความสะอาดมันเส้นจากระบบปฏิบัติเดิมให้เป็นมัน
เส้นสะอาด และเครื่องจักรอ่ืนๆในการผลิตมันเส้นทั้งระบบจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาและพัฒนาต่อไป 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เป็นเพียงการศึกษาสถานการณ์การใช้เครื่องจักรในการท ามันเส้นสะอาด ข้อมูลที่ได้จึงสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพียงการใช้ข้อมูลเพื่อการด าเนินการศึกษา และวิจัยต่อไป 
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