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บทคัดย่อ
ออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือการทาเส้นสาหรับการผลิตวุน้ เส้น เนื่ องจากการผลิตวุน้ เส้นใน
ภาคเกษตรกรหรื อกลุ่มแปรรู ปขนาดเล็ก ยังคงใช้เครื่ องมือแบบเก่าซึ่ งต้องใช้แรงงานที่มีประสบการณ์สูง
จึงเป็ นปั ญหาสาคัญของการผลิตวุน้ เส้น จากการวิจยั ได้ออกแบบพัฒนาเครื่ องต้นแบบเครื่ องโรยเส้นวุน้
เส้นขึ้นโดยพัฒนามาจากเครื่ องโรยเส้นขนมจีน โดยตัวเครื่ องโรยเส้นประกอบด้วยส่ วนสาคัญคือ เกียร์
ปั้ มในการสร้างแรงดัน มอเตอร์ ตน้ กาลัง 1 แรงม้า และหัวโรยเส้นในการกาหนดขนาดของเส้น จากการ
ทดสอบเครื่ องผลิ ตวุน้ เส้น พบว่ามีอตั ราการผลิตวุน้ เส้นอยู่ที่ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง คุณภาพ
ของเส้ น ใกล้เ คี ย งกับ การใช้ค นโรยแบบเดิ ม แต่ ย งั มี ปั ญ หาเรื่ อ งความต่ อเนื่ อ งของเส้ น ไม่ ส มบู ร ณ์
เท่าที่ควร จึงควรมีการปรับปรุ งให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
Abstract
The research is aimed to design and develop a better vermicelli machine. A household
vermicelli machine currently used by famers is using low technology equipment and depends highly
on experience of worker. To develop the better vermicelli machine, the vermicelli processing has been
researched and the machine has been re-designed. The new vermicelli machine originally developed
from a noodle machine consists of two important parts; a gear pump and vermicelli extruder. The gear
pump creating pressure is powered by a one horsepower electric motor. The testing result shows that
rate of producing vermicelli is 50 kilograms per hour, and the product has as good quality as those
produced by using the conventional method. However, the vermicelli extruder could not to work
continuously, and it needs to be further studied and modified to yield a better performance.

บทนา
ความส าคัญและที่ ม าของปั ญหาที่ ทาการวิจยั ถัว่ เขี ย วเป็ นพืช ที่ มี ศกั ยภาพการผลิ ตสู ง ทั้ง นี้
เนื่ องจากความต้องการนาไปแปรรู ปเพิ่มมากขึ้น เช่น เพาะถัว่ งอก วุน้ เส้น แป้ งถัว่ เขียว และขนมหวาน
ต่าง ๆ ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ าวนอกจากใช้ภายในประเทศแล้ว ยังสามารถส่ งไปจาหน่ ายในตลาด
ต่างประเทศได้เป็ นจานวนมาก ทาให้การส่ งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

ความต้องการถัว่ เขียวใน

ตลาดโลกมีปีละประมาณ 3 ล้านตัน แต่ปริ มาณผลผลิ ตมักไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประเทศไทย
จัดเป็ น 1 ใน 6 ประเทศผูผ้ ลิตและส่ งออกรายใหญ่ และศักยภาพของถัว่ เขียวไทยในตลาดโลก สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร คาดคะเนถัว่ เขียว ปี 2550/51 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ว่ามีพ้ืนที่เพาะปลูก 1.021
ล้านไร่ ผลผลิต 0.116 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 114 กิโลกรัม เทียบกับปี 2549/50 ซึ่ งมีพ้ืนที่เพาะปลูก
1.019 ล้านไร่ ผลผลิต 0.112 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 112 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 3.57 และ
1.79 ตามลาดับ การปลูกถัว่ เขียว มักใช้เป็ นพืชเสริ มในระบบการปลูกข้าว และข้าวโพด โดยจะแยกเป็ น
ถัว่ เขียวผิวมันและถัว่ เขียวผิวดา ถัว่ เขียวผิวมันจะปลู กได้ท้ งั ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และในฤดูแล้ง
สาหรับในประเทศไทย ถัว่ เขียวผิวมันสามารถปลูกได้ในทุกภาค ภาคเหนือ แหล่งปลูกที่สาคัญ ได้แก่
เพชรบูรณ์ สุ โขทัย นครสวรรค์ อุทยั ธานี กาแพงเพชร น่าน พิษณุ โลก พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ ภาคกลาง
แหล่งปลูกที่สาคัญ ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิ งห์บุรี และอยุธยา ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
แหล่งปลูกที่สาคัญ ได้แก่ นครราชสี มา ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย อุดรธานี และภาคใต้ แหล่งปลูกที่สาคัญ
ได้แก่ นครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา ปั ตตานี นราธิ วาส ส่ วนถัว่ เขียวผิวดาจะปลูกได้เพียงปี ละ 1 ครั้ง
ซึ่ งปลูกพร้อมกับถัว่ เขียวผิวมันรุ่ นปลายฤดูฝน แต่ถวั่ เขียวผิวดามีความทนทานต่อความแห้งแล้งมากกว่า
ถัว่ เขียวผิวมัน แหล่งปลูกที่สาคัญได้แก่ สุ โขทัย เพชรบูรณ์ ตาก พิจิตร พิษณุ โลก กาแพงเพชร น่าน และ
ลพบุรี ปั จจุบนั ยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่าของถัว่ เขียวอยูอ่ ีกมาก เช่นอุปกรณ์
ในการแปรรู ปถั่ ว เขี ย วเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ วุ ้น เส้ น ซึ่ งเครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการท าวุ ้น เส้ น
ประกอบด้วยเครื่ องกะเทาะถัว่ ซี ก เครื่ องบด/โม่พร้อมชิ้นส่ วนอุปกรณ์การกรองและแยกกาก เครื่ องแยก
แป้ งแรงเหวีย่ ง เครื่ องนวดแป้ ง เตาพร้อมภาชนะหุ งต้ม เครื่ องโรยเส้น และเครื่ องจักรและอุปกรณ์อื่นๆที่
เกี่ ยวข้องสาหรั บ การแปรรู ปถัว่ เขี ยว และผลพลอยได้เป็ นผลิ ตภัณฑ์อื่น ซึ่ ง จากสารวจและการตรวจ
เอกสารพบว่าการทาแป้ งถัว่ เขียว และวุน้ เส้ นจากถัว่ เขียวนั้นอยู่ในระบบอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ ใช้
เครื่ องจักรนาเข้าที่มีราคาแพง ส่ วนระดับอุตสาหกรรมในครัวเรื อน หรื อกลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเกษตรกรมี
จ านวนน้ อ ย เครื่ องจัก รอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้เ ป็ นเครื่ อ งที่ พ ัฒ นาในอดี ต บางเครื่ องยัง คงมี ล ัก ษณะคล้า ย
เครื่ องต้นแบบยังไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม และยังขาดเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการผลิตอีกหลาย
ขั้นตอน ทาให้ขบวนการผลิตทาได้ยาก ต้องใช้แรงงานที่มีประสบการจานวนมาก ทาให้ตน้ ทุนการผลิต

สู ง จึงไม่ได้รับความสนใจที่จะทาการผลิตเชิงพาณิ ชย์ และเป็ นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตด้วยการแปรรู ป
เป็ นผลิ ตภัณฑ์จากถัว่ เขียว ดังนั้น เพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิ ตในระดับเกษตรกร อุตสาหกรรม
ครัวเรื อน หรื อกลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเกษตรกร การวิจยั พัฒนาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้ น การจัดหามาประยุกต์หรื อพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ขบวนการผลิ ตมี ความสมบูรณ์ ลดขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ลดแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่ตอ้ งมีทกั ษะและประสบการณ์ในการผลิต จะทาให้การแปร
รู ปผลผลิ ตถัว่ เขียวเป็ นผลิ ตภัณฑ์แป้ ง และวุน้ เส้นได้รับความสนใจ เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั เกษตรกร
และผูส้ นใจให้มี ร ายได้มากขึ้ น ตลอดจนเป็ นการแก้ปัญหาราคาตกต่ าจากการขายเป็ นเมล็ดโดยตรง
ดังนั้นเพื่อเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลผลิ ตในระดับเกษตรกร อุตสาหกรรมครัวเรื อน หรื อกลุ่มแม่บา้ น
กลุ่มเกษตรกร จึงควรมีการวิจยั พัฒนา เครื่ องมือและอุปกรณ์ แปรรู ปถัว่ เขียวเพื่อผลิ ตแป้ งถัว่ เขียว และ
ผลิตภัณฑ์วนุ ้ เส้นที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
การทบทวนวรรณกรรม
กลุ่มงานวิจยั วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้ดาเนิ นการวิจยั
และออกแบบเครื่ องมื อ แปรรู ป ถั่ว เขี ย วขนาดเล็ ก ในระดับ เกษตรกร ตามแนวพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเน้นการผลิตแป้ งและโปรตีนถัว่ เขียว วุน้ เส้น และซี อิ๊วจากโปรตีนถัว่
เขียว และได้เผยแพร่ เครื่ องมือแปรรู ปและเทคโนโลยีการแปรรู ปให้กบั ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิ นซ้อน
จังหวัดฉะเชิ งเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จังหวัด
นราธิ วาส และศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท จังหวัดชัยนาท และถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีการแปรรู ปถัว่
เขียวให้แก่เกษตรและผูส้ นใจ (ศรี วยั และคณะ, 2532)
สิ ริชยั , 2535 ได้ดาเนิ นการวิจยั ออกแบบและพัฒนาสร้ างเครื่ องมือแปรรู ปถัว่ เขียว 6 ชนิ ด ได้แก่
เครื่ องกะเทาะเปลื อกถัว่ เขียว เครื่ องโม่และกรองแยกกาก เครื่ องแยกแป้ งแรงเหวี่ยง เครื่ องผสมแป้ ง
เครื่ องโรยวุน้ เส้น และเครื่ องกรองซี อิ๊ว เพื่อใช้ในการผลิ ตแป้ งถัว่ เขียว โปรตีนถัว่ เขียว วุน้ เส้นจากแป้ ง
ถัว่ เขียว ซี อิ๊วหมักจากโปรตีนถัว่ เขียวตามลาดับ นอกจากนี้ ยังได้วิจยั เทคนิ คและวิธีการผลิตวุน้ เส้นและ
ซี อิ๊วหมักจากโปรตีนถัว่ เขียวให้มีคุณภาพ จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนพบว่า ในการแปรรู ป
ถัว่ เขียว จานวน 100 กิโลกรัมต่อวัน ลงทุน 319,000 บาท จะคุม้ ทุนภายใน 9 เดือน และได้กาไรมากกว่า
เงินลงทุน 112 เปอร์เซ็นต์ งานวิจยั นี้ ได้เผยแพร่ ให้โครงการส่ วนพระองค์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิ วาส และศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท จังหวัดชัยนาท
โดยได้สร้างเครื่ องมือดังกล่าว พร้อมอบรมวิธีการแปรรู ปถัว่ เขียวให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ดาเนิ นการเอง
และได้เผยแพร่ งานการใช้เครื่ องสี ขา้ วเกษตร ๖๐-๑ สี ถวั่ เขียวให้เป็ นถัว่ ซี ก สามารถสี แยกเปลือกและจมูก
ถัว่ เขียวออกจากเนื้ อถัว่ เขียว และทาให้ถวั่ แตกเป็ นสองซี ก ด้วยชุ ดลูกหิ นกะเทาะ 2 ชุ ด ซึ่ งประกอบด้วย
ลูกหิ นและแท่งยาง มีพดั ลมดูดเปลือกและจมูกถัว่ เขียวออกไป ถัว่ ซี กจะถูกคัดขนาดโดยตะแกรงร่ อนเป็ น
3 ขนาด คื อ เต็ม เมล็ ด เมล็ดแตกใหญ่ และเมล็ดแตกเล็ก ก่ อนกะเทาะเปลื อกถั่วเขี ยวต้องปรั บสภาพ

เปลือกถัว่ เขียวให้สามารถหลุดออกง่าย โดยแช่ถวั่ เขียวในน้ า นาน ๑ ชัว่ โมงแล้วตากแดด ๑ วัน จึงนามา
กะเทาะเปลือก เกษตรกรสามารถกะเทาะเปลือกโดยใช้เครื่ องโม่ โดยตั้งระยะห่ างของหิ นโม่ให้พอเหมาะ
ที่จะกะเทาะถัว่ แตกเป็ นสองซี ก นาถัว่ ซี กไปแช่ในน้ าให้เปลือกลอยขึ้นมาแล้วแยกเปลือกออก วิธีน้ ี จะช้า
เนื่องจากต้องเสี ยเวลาในการแยกเปลือก
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่ องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการนวดแป้ งถัว่ เขียวก่อนการโรยเส้น
เครื่ องวัดความเร็ วรอบ
นาฬิกาจับเวลา
เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ าและกาลังไฟฟ้ า
เทอร์โมมิเตอร์
เครื่ องร่ อนแป้ งแบบตะแกรงกลมโดยการสั่น
วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่ องต้นแบบ เช่นเหล็กสแตนเลสชนิดและขนาดต่างๆ ลูกปื น
ตุก๊ ตา มู่เล่ย ์ สายพาน ฯลฯ
8. วัสดุทดลอง แป้ งถัว่ เขียว
วิธีการ
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาเส้นสาหรับผลิตวุน้ เส้นที่มี
ใช้อยูเ่ ดิม
2. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีใช้อยูเ่ ดิม เก็บข้อมูล โดยร่ วมทดสอบเก็บ
ข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานการทาวุน้ เส้น ของเจ้าหน้าที่ผชู ้ านาญงาน ศูนย์วจิ ยั พืชไร่
ชัยนาท ทาการเก็บข้อมูลและศึกษาข้อดีขอ้ เสี ยต่างๆ
3. ออกแบบพัฒนาปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมืออุปกรณ์
4. ทดสอบเครื่ องมืออุปกรณ์ในการโรยเส้นวุน้ เส้น เก็บข้อมูล แก้ไขปรับปรุ ง
5. ทดสอบและประเมินผลขั้นสุ ดท้าย
6. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลประเมินประสิ ทธิภาพ
7. สรุ ปผล
8. จัดทารายงานผลและเตรี ยมเอกสารเผยแพร่ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลา เริ่ มต้น ตุลาคม 2553 สิ้ นสุ ด กันยายน 2555
สถานที่

- กลุ่มวิจยั วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
- ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ จงั หวัดชัยนาท

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1.ศึกษาข้ อมูลเกีย่ วกับวิธีการและเครื่องมืออุปกรณ์ ในการทาเส้ นสาหรับผลิตวุ้นเส้ นทีม่ ีใช้ อยู่เดิม
เครื่ องผสมแป้ ง
การท าวุน้ เส้ นเริ่ มจากการผสมแป้ งถั่วเขี ย วกับแป้ งเปี ยกที่ ท ามาจากแป้ งถั่วเขี ย วและน้ า ใน
อัตราส่ วนที่พอเหมาะ จนแป้ งไม่ติดมือและสามารถไหลเป็ นเส้นได้โดยไม่ขาดออกจากกัน วิธีผสมแป้ ง
ปฏิบตั ิดงั นี้คือ แบ่งแป้ งถัว่ เขียวที่บดและร่ อนเป็ น 2 ส่ วน ในอัตรา 4.5% และ 95.5% นาส่ วนแรกไปผสม
น้ า 10 เท่า แล้วให้ความร้ อนจนแป้ งสุ กเป็ นแป้ งเปี ยกใส แล้วนามาผสมกับแป้ งถัว่ เขียวส่ วนหลังด้วย
เครื่ องผสมแป้ ง ค่อยๆเติ มน้ าจนกระทัง่ แป้ งมี ลกั ษณะไหลเป็ นเส้นได้แล้วจึ งนามาโรยเส้น (สาหรับผู้
ชานาญงานทาวุน้ เส้นของศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท จะใช้คนนวดก่อนนามาโรยเส้น) เครื่ องโรยวุน้ เส้น ทา
วุน้ เส้ นได้โดยใช้มือตบแป้ งที่ ผสมแล้วให้ไหลผ่านภาชนะที่ เจาะรู ลงไปในกระทะน้ าเดื อด เมื่ อเส้ น
ลอยตัวขึ้นจึงกวาดเส้นลงในน้ าเย็นนาไปแช่น้ าเย็นหรื อตูแ้ ช่เย็น แยกเส้นไม่ให้เกาะติดกัน แล้วตากแดด
จนแห้ง ดังภาพที่ ประกอบด้วยกระทะ เตาความร้อน ภาชนะเจาะรู ขนาด 9 มม. ถังน้ าเย็น ซึ่ งจากการ
ทดสอบอัตราการไหลของเส้ นเท่ากับ 32.6 กิ โลกรัม ของแป้ งผสม/ชม. ภาชนะโรยเส้ นวางห่ างจาก
กระทะประมาณ 30 เซนติเมตร

ภาพที่ 4.1 เครื่ องผสมแป้ งทั้ง 2 ส่ วนเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 4.3 ทดสอบเครื่ องโรยวุน้ เส้นแบบเดิม

ภาพที่ 4.2 การนวดแป้ งด้วยแรงงานคน

ภาพที่ 4.4 การศึกษาดูงานเครื่ องโรยเส้นขนมจีน
จ.ฉะเชิงเทรา

2. การออกแบบพัฒนา สร้ างเครื่องต้ นแบบเครื่องโรยเส้ นวุ้นเส้ น
เครื่ องโรยเส้นวุน้ เส้นต้นแบบพัฒนามาจากเครื่ องโรยเส้นขนมจีน ดังภาพที่ 4.5
ส่ วนประกอบที่สาคัญของเครื่ องต้นแบบ
เกียร์ ป้ ั ม เป็ นตัวสร้างแรงดันในการอัดแป้ งที่นวดได้ที่แล้วให้ไหลออกทางหัวโรย ดังภาพที่ 4.6
หัวโรย ลักษณะคล้ายฝักบัว เจาะรู ขนาด 3 มิลลิเมตร มีชุดส่ ายวนไปรอบๆกระทะน้ าเดือนดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.5 เครื่ องโรยวุน้ เส้นต้นแบบ

ภาพที่ 4.6 เกียร์ ป้ ั ม

ภาพที่ 4.7 หัวโรยวุน้ เส้น

3. ทดสอบ เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ ผลการทดสอบ
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบเครื่ องโรยเส้นวุน้ เส้น
ข้อมูล

การทดสอบเครื่ องบดแป้ งถัว่ เขียว
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ค่ าเฉลีย่

ปริ มาณแป้ งที่ใช้ (กิโลกรัม)

5.000

5.000

5.000

5.000

เวลาที่ใช้ในการบด (นาที : วินาที)

5:48

6:05

6:09

6:01

คานวณอัตราการโรยเส้น (กิโลกรัม/ชัว่ โมง)

51.72

49.32

48.78

49.94

การใช้ค่าพลังงานไฟฟ้ าในการบด (kW/h)

3.50

3.85

3.62

3.66

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ไม่ ผ่าน

ผลการทดสอบคุณภาพการทาวุน้ เส้น (โดยผู้
ชานาญงานการทาวุน้ เส้น ของ ศวร.ชัยนาท)

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบโรยเส้นวุน้ เส้น พบว่าเครื่ องโรยเส้นสามารถทางานได้ใน
อัตราการไหลของเส้นอยูท่ ี่ประมาณ 49.94 กิโลกรัมต่อชัว่ โมงหรื อประมาณ 50 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง มีค่า
การใช้พลังงานไฟฟ้ าอยูท่ ี่เฉลี่ย 3.66 กิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง แต่ตวั ชี้ วดั สาคัญถึงประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องโรย
เส้นคือการโรยเส้นจะต้องสม่าเสมอและต่อเนื่ องไม่เกิดภาวะเส้นขาด ซึ่ งในส่ วนนี้ เครื่ องโรยเส้นต้นแบบ
ยังทาได้ไม่สมบูรณ์นกั ผูช้ านาญงานด้านการทาวุน้ เส้นของศูนย์วจิ ยั พืชไร่ ชยั นาท จึงช่วยประเมินให้
แก้ไขต่อไป จึงถือว่าเครื่ องยังไม่ผา่ นการนาไปสู่ การใช้งานจริ งต้องมีการปรับปรุ งต่อไป

ภาพที่ 4.8 การทดสอบการโรยเส้นวุน้ เส้น

ภาพที่ 4.9 ลักษณะเส้นที่โรยออกมามีการขาดเป็ นบาง
ช่วง

ภาพที่ 4.10 เส้นที่โรยลงน้ าเดือดและเริ่ มลอยขึ้นมา ภาพที่ 4.11 นาเส้นแช่แข็ง 1คืน แล้วล้างตาก 2-3
แดด
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การทาวุน้ เส้นมีข้ นั ตอนและเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง

เครื่ องโรยเส้นวุน้ เส้นนับเป็ น

เครื่ องมือที่มีความสาคัญมากที่สุด การผลิตแบบเดิมต้องใช้คนโรยเส้นที่มีความชานาญมากทาให้มีปัญหา
เรื่ องขาดแคลนคนที่จะใช้ในการผลิตในขั้นตอนนี้

สาหรับเครื่ องโรยเส้นที่พฒั นาขึ้นถึงแม้จะยังไม่

สมบูรณ์เท่าที่ตอ้ งการแต่ก็ได้เป็ นแนวทางและแนวโน้มที่จะปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์พอที่จะใช้งาน
ต่อไป

บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน ทาให้ค่ า จ้า งแรงงานคนเก็บ เกี่ ย วถัว่ เขี ย วมี ราคาเพิ่ม ขึ้ นตลอด
โดยเฉพาะช่ ว งกลางฤดู จ นถึ ง ปลายฤดู เก็ บ เกี่ ย ว เนื่ อ งจากพื้ น ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วมากขึ้ น จึ ง แย่ง แรงงานกัน
เกษตรกรจึงยอมใช้เครื่ องเกี่ยวนวดเก็บเกี่ยวแทน จากการสอบถามพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ ยอมรับว่า
การใช้เครื่ องเกี่ ยวนวดถัว่ เขียว จะลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเก็บเกี่ ยวลงได้เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้
แรงงานคน และมีความเห็นว่าเครื่ องเกี่ ยวนวดถัว่ เขียวที่นามารับจ้าง ช่วยปั ญหาขาดแคลนแรงงานเก็บ
เกี่ยว ลดขั้นตอนและลดช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวลง เก็บเกี่ยวทันฤดูกาล ลดความยุง่ ยากในการดูแลแขกที่
รับจ้างเก็บเกี่ ยว ทาให้มีความสะดวกสบายลดความเหนื่ อยยากลงมาก ส่ วนการแตกหักของเมล็ด การ
สู ญเสี ยเมล็ด และมีสิ่งเจือปนในเมล็ดถัว่ เขียวที่ได้จากเครื่ องเกี่ยวนวด อยูใ่ นเกณฑ์ยอมรับเพราะสามารถ
ขายพ่อค้า ผูร้ ั บ ซื้ อได้ การสู ญเสี ย เมล็ ดส่ วนใหญ่ เกิ ดจากผูข้ บั เครื่ องเกี่ ย วฯขาดความประณี ตและไม่
ตรวจสอบปรับแต่งระบบคัดแยกและทาความสะอาด แต่ความเสี ยหายจากฝักร่ วงหล่นและเก็บเกี่ยวไม่
หมด เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้คนเก็บแล้วไม่แตกต่างกัน เนื่องจากคนเก็บมักไม่เก็บฝักที่ติดอยูก่ บั ต้นล้ม
โดยเหยียบกลบทิ้งไป เพราะต้องเสี ยเวลามากกว่าฝักที่ติดอยูก่ บั ลาต้นตั้งตรง
ต้นแบบเครื่ องเกี่ยวนวดถัว่ เขียวนี้ พฒั นามาจากเครื่ องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก มีระบบขับเคลื่อน
ภายในตัวเอง ต้นแบบที่พฒั นาขึ้นใช้เครื่ องยนต์ดีเซลขนาด 120 แรงม้า เป็ นต้นกาลัง ความกว้างของหัว
เกี่ยว 2.0 เมตร ดาเนิ นการทดสอบสมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพการทางานของต้นแบบเครื่ องเกี่ยวนวด
ถัว่ เขียว โดยทดสอบเกี่ยวนวดถัว่ เขียวพันธุ์ ชัยนาท 72 ความชื้ นเมล็ดเฉลี่ย (%มาตรฐานเปี ยก) 28.3 และ
29.4 ซึ่ งเป็ นต้นถัว่ เขียวที่มีความชื้ นค่อนข้างสู งมาก ผลการทดสอบพบว่า อัตราการทางานอยู่ระหว่าง
2.46-2.50 ไร่ ต่อชัว่ โมง และมีการสู ญเสี ยรวมระหว่างร้อยละ 1.29 - 1.46 จากการทดสอบการใช้งาน
จริ งพบว่า สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่การเก็บเกี่ยวถัว่ เขียวที่มีความชื้ นสู งควรปรับปรุ ง
ระบบคัดทาความสะอาดให้สิ่งเจือปนลดน้อยลง เทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่ องเกี่ยวนวดข้าวให้ใช้เกี่ยว
นวดถัว่ เขียวได้สามารถเผยแพร่ สู่กลุ่มผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้เป็ นการเสริ มเพิ่มขีดความสามารถของเครื่ องเกี่ยว
นวดข้า วให้ ใ ช้ง านได้ก ว้า งขวางขึ้ น เกิ ดประโยชน์ ต่อบริ ษ ทั เอกชนผูผ้ ลิ ตเครื่ องจัก รกลเกษตรและ
ผูป้ ระกอบการบริ การรับจ้างด้วยเครื่ องเกี่ยวนวด
การผลิ ตแป้ งถั่วเขี ย วโดยท าการออกแบบพัฒนาเครื่ องบดแป้ งถั่วเขี ย วที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นใหม่ น้ ี มี
เป้ าหมายให้เครื่ องบดมี ขนาดเครื่ องบด ประสิ ทธิ ภาพการใช้ง าน ราคา เหมาะสมกับ เกษตรกรและ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย จากผลการทดสอบการบดแป้ งถัว่ เขียวด้วยเครื่ องบดแบบ Pin mill ที่ออกแบบ
พัฒนาขึ้ น มีอตั ราการบดที่มากพอสาหรับการผลิ ตแป้ งถัว่ เขี ยวในระดับเกษตรกร หรื อผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลาง ทาให้ช่วยแก้ปัญหาการใช้แรงงานคนในการบดแป้ ง และเป็ นการประหยัดเวลาเพิ่มกาลังการ
ผลิตแป้ งถัว่ เขียวซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญในการนาไปแปรรู ปเป็ นวุน้ เส้นต่อไป

ขั้นตอนการท าวุน้ เส้ น จากถัว่ เขี ย วที่ ส าคัญคื อ การโรยเส้ นวุน้ เส้ น ซึ่ ง วิธี ก ารดั้ง เดิ ม ต้องใช้
แรงงานที่มีประสบการณ์สูงซึ่งนับวันขาดแคลนคนที่จะใช้ในการผลิตในขั้นตอนนี้ ดังนั้นเครื่ องโรยเส้น
วุน้ เส้นนับ เป็ นเครื่ องมือที่มี ความสาคัญมาก ส าหรั บเครื่ องโรยเส้ นที่ พฒั นาขึ้ นใหม่ ถึงแม้จะยังไม่
สมบูรณ์ เท่าที่ ตอ้ งการแต่ก็ได้เป็ นแนวทางและแนวโน้มที่จะปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ พอที่จะใช้งาน
ต่อไป

