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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะท่ีตองการและพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ ใหกับกลุม

แมบานท่ีผลิตขาวซอมมือเปนสินคา otop โดยการสรางเครื่องและถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมแมบานท่ีผลิตขาวซอม
มือ การสรางและพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III ซึ่งประกอบดวยเครื่องกะเทาะเปลือกขาว พัดลมแยกแกลบ
เครื่องคัดแยกขาวสารและขาวเปลือกออกจากกัน ระบบลําเลียงขาวเปลือกและเครื่องขัดขาว ซึ่งประกอบอยูในชุด
เดียวกันเปนเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III โดยใชสีกับขาวพันธุหอมกระดังงา ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส นําไป
ตากแดดใหมีความช้ืน 13 – 15 % แลวนํามาสีกับเครื่องท่ีผลิตข้ึนมาจากการทดลอง โดยใชความเร็วของลูกยาง
ท่ีความเร็วแตกตางกัน จํานวนลูกยาง 3 ลูก ใชกําลังจากมอเตอรไฟฟาขนาด 220 V มีกําลัง 3  HP พบวา เครื่องผลิต
ขาวซอมมือ PNU III สามารถผลิตขาวซอมมอืไดอัตรา 93 กิโลกรัมตอช่ัวโมง สรุปไดวา เครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับการนําไปใชผลิตขาวซอมมือใหกับกลุมแมบานไดเปนอยางดี

Abstract
This study aims to study the process of producing brown rice by housewives group who

produced brown rice as otop product from Narathiwat Province. They designed and developed
brown rice machine of PNU III. The machine were formed from a peeling machine, fan for husk
peeling,   sorted out rice and paddy machine, paddy vascular system and wipe machine. They were
formed as brown rice machine and given to housewives for producing brown rice as local product
called otop in Narathiwat province. They brought Kradangga seed rice that exist in Narathiwat and
exposed them to the sun up to 13-15 percent high then they were milled. From the experiment
the study found that   the distinction of rubber speed has caused the machine producing the
brown rice with 93 kilograms per hour by using 3 HP motor energy. From the experiment it can be
concluded that brown rice machine of PNU III  has the quality and it is appropriate and good for
increasing the product quantity to  the housewives group
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

1. บทนํา
ขาวเปนอาหารหลักของคนไทย  การทํานาถือเปนวิถีชีวิตของคนไทยทุกๆ  ภาคของประเทศไทย ปจจุบันการ

ไดมาซึ่งขาวสารเพ่ือหุงเปนขาวสวยน้ันงายและสะดวกสบาย เพราะเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาแทนท่ี และท่ีสําคัญ
คุณคาทางอาหารท่ีคนเราไดจากขาวแทบไมมีเลย ในขณะท่ีประชาชนไดใหความสนใจกับการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ
มากข้ึน มีกระแสการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและ มีการผลิตอาหารจากขาวเพ่ือสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ ออกมา
จําหนายกับประชาชนใหเลือกซื้อหารับประทานไดตามความเหมาะสม  โดยเฉพาะขาวกลองเปนอาหารธรรมชาติท่ีถือ
วาเปนอาหารอายุวัฒนะ เน่ืองจากมีวิตามิน เกลือแร และสารอ่ืนๆ ท่ีรางกายตองการมากกวา 20 ชนิด ขาวกลองมีสี
นํ้าตาลออน เปนขาวท่ีถูกขัดสีเพียงครั้งเดียวเพ่ือเอาเปลือก (แกลบ) ออก จมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ดขาวซึ่งเปนแหลง
รวมสารอาหาร ท่ีมีคุณคาและประโยชนตอรางกายสูงยังคงอยู สวนขาวขาวท่ีเราบริโภคกันเปนขาวท่ีถูกขัดสีหลายครั้ง
จนเหลือแตเน้ือขาวสีขาวท่ีแทบจะหาคุณคาและประโยชนอะไรไมไดนอกจากแปง

ขาวกลองเปนขาวท่ีกะเทาะเอาเพียงเปลือกแข็งออก จึงนับเปนขาวท่ีถูกขัดสีนอยท่ีสุด และนาจะมีราคาถูก
กวาขาวขาวแตในความเปนจริงโรงสีในปจจุบันถูกออกแบบใหสีขาวขาวดังน้ี เริ่มจากเอาขาวเปลือกใสลงไปในหลุม
เครื่องจะดึงเอาขาวเปลือกข้ึนไปใชลมเปาเอาเศษผงออก แลวจึงเขาเครื่องกะเทาะเปลือกท่ีมีลูกกลิ้งเหล็กบีบเมล็ดขาว
เอาเปลือกออก ไดขาวกลอง หลังจากน้ันจะถูกสงผานไปท่ีกรวยขัดขาว สีอีกหลายครั้งจนกวาจะไดขาวจะมีสีขาว บาง
เครื่องยังมีการขัดมัน เพ่ือใหเมล็ดขาวดูสวยงามมากข้ึนอีกดวย การสีขาวขาวซึ่งเปนการสีกระบวนการสีตั้งแตตนจนจบ
การหยุดกระบวนการสีขาวเพ่ือแยกเอาขาวกลองออกจากเครื่องจักรท่ีขัดขาวใหขาว ยุงยากกวาการสีขาวขาวมากนัก
คาใชจายจึงมากกวา ราคาขาวกลองจึงแพงกวาขาวขาว อยางไรก็ตามบุคคลในวงการคาขาวจึงยืนยันวาหากตลาดมี
ความตองการบริโภคขาวกลองมากข้ึน และมีการปรับใชเครื่องจักรท่ีมีความเหมาะสม ในขาวกลองจะมีเปลือกช้ันใน
บาง ๆ อยู อุดมดวยสวนประกอบของสารเสนใยถัดเขาไปเปนช้ันของวิตามินและเกลือแร โดยเฉพาะวิตามิน บี ยังมี
โปรตีน ซึ่งมีกรดอะมิโน จําเปนท้ัง 8 ชนิด จะบกพรองไปบางก็คือ ลัยซีน ตรงข้ัวจะมีจุกขาวๆอยูจุดหน่ึง เราเรียกวา
จมูกขาว เปนตนออนของขาวน่ันเอง จมูกขาวน้ีจะอุดมดวยวิตามินอี เซเลเนียม แมกนีเซียมและเกลอืแรสําคัญอีกหลาย
ตัว ถาสีตอไปอีก1-2 ครั้ง เสนใยและจมูกขาวบางสวนหลุดไปก็เปนขาวซอมมือ (สุรพงศ บางพาน.2547.) ดังตารางท่ี 1
ตารางท่ี 1 แสดงสวนประกอบสารสันใยในขาวกลอง

สารเสนใย โปรตีน ไขมัน B1 B2 E เซเลเนียม
ขาวกลอง 3.4 7.8 3.4 0.61 0.15 0.7 38.81
ขาวขาว 0.4 3.9 1.1 0.09 0.04 0.1 30.81

ท่ีมา : กรมการคาภายใน
การพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือท่ีใชกับเกษตรกรท่ีผลิตขาวซอมมือเปนสินคา OTOP ของจังหวัดนราธิวาส

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนามาอยางตอเน่ือง ตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบันมีการพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือมา
2 รุน มีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันไดนําเอาขอบกพรองท่ีเกิดมาปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยในป 2550 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องผลิตขาวซอมมือท่ีประกอบดวย เครื่องสีขาวซอมมือ
เครื่องคัดแยกขาวสารและขาวเปลือก และเครื่องตําขาวซอมมือท่ีใชในกระบวนการผลิตขาวซอมมือ โดยใชมอเตอรขนาด
2 แรงมา เปนตนกําลังจากไฟฟา 220 V ใชลูกยาง 6 ลูกประกอบดวย 3 ชุด ท่ีสามารถผลิตขาวซอมมือไดปริมาณ 80
กิโลกรัม/ช่ัวโมง หลังจากน้ันไดมีการพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU II ซึ่งเปนเครื่องผลิตขาวท่ีมีกําลังการผลิต
เพ่ิมข้ึน 85 กิโลกรัมตอช่ัวโมงใชกําลังจากมอเตอร 3 แรงมา ใชลูกยาง 3 ลูก หมุนดวยความเร็วท่ีแตกตางกัน มีชุดคัด
แยกขาวเปลือกและขาวสารอยูในชุดเดียวกัน อยางไรก็ตามเครื่องท้ังสองแบบท่ีสรางข้ึนมา กระบวนการผลิตขาวซอม
มือยังมีข้ันตอนท่ีมีความซับซอน ตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะในการใชเครื่อง ไมสามารถสีใหจบในครั้งเดียวใหออกมาเปน
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ขาวซอมมือไดโดยตรง ผูวิจัยจึงไดดําเนินการพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ  ท่ีมีความเหมาะสมตรงตามความตองการ
ของเกษตรกร สามารถผลิตขาวซอมมือในกระบวนการผลิตไดในรอบเดียว ใชงานไดงาย

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาลักษณะท่ีตองการและพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ ใหกับกลุมแมบานท่ีผลิตขาวซอมมือเปน

สินคา otop
2. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมแมบานท่ีผลติขาวซอมมือ

1.2 ขอบเขตการวิจัย
1. พัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU II เดิมท่ีถายทอดใหกับเกษตรกรท่ีผลิตขาวซอมเปนสินคา OTOP ของ

จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบดวยเครื่องกะเทาะเปลือกขาว  พัดลมแยกแกลบ  เครื่องคัดแยกขาวสารและขาวเปลือก
ออกจากกัน  ระบบลําเลียงและเครื่องขัดขาว

2. ขาวท่ีนํามาทดลองใชพันธขาวหอมกระดังงา ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีอําเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส
3. ขาวท่ีนําทดลองตองผานกระบวนการคัดแยกและตากแดดใหมีคณุสมบัติตรงตามท่ีกลุมแมบานผลติและ

จําหนายอยูประจํา
4. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนกลุมเกษตรกรท่ีผลิตขาวซอมมือ เปนสินคา OTOP ของจังหวัด

นราธิวาส จํานวน 30 คน และผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบและสรางเครื่องจักรกล จํานวน 5 คน โดยแยกเปน
เกษตรกรท่ีทํานาปลูกขาวหอมกระดังงาและนํามาผลิตเปนขาวซอมมือในจังหวัดนราธิวาส และผูเช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณดานการสรางเครื่องจักรไมต่ํากวา 5 ป

2. วิธีการทดลอง
การออกแบบและการพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III ผูวิจัยไดวางแผนเพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค โดยมีการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางเครื่องผลิตขาวซอมมือในรูปแบบตาง ๆ และดําเนินการ
ข้ันตอนการพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III ดังน้ี

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
2.3 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมลู

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ขาวหอมกระดังงา เปนขาวพ้ืนเมืองของจังหวัดนราธิวาส ท่ีมีคุณสมบัติเปนขาวเจาสีแดงไวตอชวงแสง ความ

สูงประมาณ 159 เซ็นติเมตร ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ ทรงกอตั้ง ลําตนคอนขางแข็ง ปลองสีเขียวมีเสนมวง
แผนใบเขียว ยอดดอกสีมวง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว กลีบรองดอกสีมวง คอรวงยาว ลักษณะรวงคอนขางแนน การแตก
ระแงถ่ี จํานวนรวงตอกอประมาณ 10 รวง เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดขาวเปลือกยาว 8.97 มม.กวาง 2.75 มม. หนา 2.0
มม. ขาวกลองสีแดงยาว 6.33 มม. กวาง2.28 มม.  หนา 1.73 มม.รูปรางเมล็ดปานกลาง ทองไขปานกลาง นํ้าหนัก
ขาวเปลือก 23.03 กรัมตอ 1000 กรัม ปริมาณอมิโลส 22.69 % อุณหภูมิแปงสุกปานกลาง คาความคงตัวของแปงสุก
73 มม.(แปงสุกออน) อัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุกเทากับ 1.66 เทา มีกลิ่นหอม พลังงาน 346.22 Kcal โปรตีน
9.03 กรัม ไขมัน 1.86 กรัม คารโบไฮเดรท 73.34 กรัม ใยอาหาร 3.83 กรัม เถา 0.80 กรัม Gamma amino butyric
acid(GABA) 27.25 มก. ปริมาณวิตามินและธาตุเหล็ก ปริมาณวิตามินบี 1 และปริมาณวิตามินอีในขาวกลองเทากับ
0.04 mg/100g ปริมาณธาตุเหล็กในขาวกลองและขาวขัดขาวเทากับ 1.16 และ 0.82 g/100 ตามลําดับ
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ประสิทธิภาพการสี หมายถึง ปริมาณการผลิตจากขาวเปลือกท่ีไดเปนขาวสารเต็มเมล็ดและตนขาว ถาได
ขาวสารเต็มเมล็ดและตนขาวมาก แสดงวามีประสิทธิภาพการสีดี ซึ่งข้ึนอยูกับพันธขาว การปฏิบัติกอนและหลังเก็บ
เก่ียวและกระบวนการสี ในกระบวนการสีขาวเปลือกสะอาด 100% จะไดแกลบ 20 – 30 % รํา 8-11 % ขาวสาร 66-
72 % โดยในสวนขาวสารประกอบดวย ขาวเต็มเมล็ด ตนขาว ขาวหักและปลายขาว การประเมินประสิทธิภาพการสี
จากเปอรเซ็นตองคประกอบตาง ๆ ของเมล็ดขาวท่ีไดจากการสีซึ่งเปนกระบวนการจัดขจัดเปลือก โดยใหมีขาวสารหัก
นอยท่ีสุด

ปจจัยชองวางระหวางลูกยางชุดกะเทาะเปลือกเมล็ดขาวเปลือก จากการศึกษาระยะหางท่ีเหมาะสมของลูก
ยางกะเทาะจากเครื่องสีขาว PNU II ชองวางระหวางชุดกะเทาะเปลอืกอยูระหวาง 0.4 – 0,8 มิลลิเมตร ซึ่งระยะหางน้ี
สามารถปรับไดโดยการหมุนปรบัลกูยางชนกันแลวหมุนออก โดยเฉลี่ยจะไดขาวกลองมากกวา 80 % (ยังไมแยกขาวดี
และขาวหักออก) ดังน้ันจึงกําหนดคากลางในการออกแบบกับเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III มีระยะหางของลูกยางท่ี
เหมาะกับขาวหอมกระดังงา อยูระหวาง 0.38 – 0.62 มิลลเิมตร สามารถสีขาวไดมีประสิทธิภาพไดดีท่ีสุดมีอัตราการสี
ขาวกลองได 84.13 % (สุรพงศ บางพาน.2547.)

การสรางเครื่องผลิตขาวซอมมือในปจจุบันจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีนักวิจัยหลายทาน
ไดศึกษาและวิจัย ดังเชน ผดุงศักดิ์  วานิชชังและคณะ(2547). ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องสีขาวซอม
มือระดับชาวบาน  โดยไดพัฒนาเครื่องสีขาว 3 แบบ คือ แบบใบพัดกะเทาะและลูกเหล็กขัดขาว แบบลูกยางกะเทาะ
และลูกเหล็กขัดขาวและแบบยางกะเทาะสองรอบ ใชขาวขาวดอกมะลิ 105 ในการทดลอง จากผลการทดลองเครื่องสี
ขาวแบบใบพัดกะเทาะและลูกเหล็กขัดขาวท่ีความเร็วใบพัดกะเทาะ 4100 rpm(34.33 m/s) พัดลมแกลบ 3500 rpm
พัดลมรํา 4420 rpm และลูกเหล็กขัดขาว 1400 rpm พบวาเครื่องสีขาวมีอัตราการทํางานเฉลี่ย 43.33 กิโลกรัมตอ
ช่ัวโมง เครื่องสีขาวแบบลูกยางกะเทาะและลูกเหล็กขัดขาวท่ีความเร็วลูกยาง 2470 rpm(12.93 m/s) ลูกชา1260
rpm และลูกเหล็กขัดขาว 1700 rpm พบวาเครื่องสีขาวมีอัตราการทํางานเฉลี่ย 32.39 กิโลกรัมตอช่ัวโมง สวนเครื่องสี
ขาวแบบลูกยางกะเทาะสองรอบ ความเร็วลูกยางเร็ว 1800 rpm ลูกยางชา 950 rpm พบวาเครื่องสีขาวมีอัตราการ
ทํางานเฉลี่ย 47.18 กิโลกรัมตอช่ัวโมง จากผลการทดลองพอสรุปไดวา เครื่องสีขาวแบบลูกยางกะเทาะสองรอบจะมี
อัตราการทํางานปริมาณขาวกลอง และขาวเต็มเมล็ดสูงกวาเครื่องแบบอ่ืนๆ มีปริมาณแกลบต่ํากวาแบบอ่ืนๆ สวน
เครื่องสีขาวแบบลูกยางกะเทาะและลูกเหล็กขัดขาว เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องสีขาวแบบใบพัดกะเทาะลูกเหล็กขัดขาว
จะมีความสามารถต่ํากวา แตไดรับขาวขาวมากกวา ไดตนขาวสูงกวา ขาวท่ีไดรับมีความขาวใกลเคียงกัน ขณะท่ีเครื่องสี
ขาวแบบใบพัดกะเทาะลูกเหล็กขัดขาวแมจะไดรับปริมาณขาวขาวและขาวตันนอยกวาเน่ืองจากการสูญเสียขาวไปกับ
แกลบ แตสามารถสรางไดงายกวา ในขณะท่ี  สุรพงศ  บางพาน.(2555.) ไดทําการวิจัยเรื่อง เครื่องสีขาวขนาดเล็กแบบ
เปด จากการศึกษาพบวา การทดลองหาประสิทธิภาพโดยทดลองกับขาว 5 กิโลกรัม สําหรับพันธขาวดอกมะลิและพันธ
ขาวสันปาตอง 1 ไดเปอรเซ็นตรอยละขาวดีเทากับ 80.85% เวลาเฉลี่ย 15.13.7 นาที ประสิทธิภาพการสีขาวอยูท่ี
32.35 กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ ท่ีความเร็วรอบ 1440 รอบตอนาที ระยะหางระหวางลูกหินขัดขาวกับแทงยางเทากับ
1.5 มิลลิเมตร สวนกระแสไฟฟาเฉลี่ยอยูท่ี 5 หนวย/วัน สวนนิทัศน ตั้งพินิจกุลและคณะ(2547.) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การ
วิจัยและพัฒนาเครื่องสีขาวขนาดเล็ก พบวา เครื่องสีขาวขนาดเล็กแบบลูกหินขัดสีและแบบแกนโลหะ ไดถูก
ออกแบบสรางและทดสอบเครื่องสีขาวแบบลูกหินประกอบดวยลูกหินแนวนอนขนาดเสนผานศูนยกลาง 164 มม. ยาว
470 มม. มีแทงยางควบคุมการขัดสีจํานวน 3 แทง พัดลมดูดรํา พัดลมดูดแกลบ ไซโคลนดักรํา ไซโคลนดักแกลบ และ
ตะแกรงโยกคัดปลายขาวสารและทําความสะอาดขาวเปลือก ใชมอเตอรไฟฟา 3 แรงมาเปนตนกําลัง ความเร็วลูกหิน
ขัด 9.5 เมตรตอวินาที สามารถสีขาวเปลือกได 85 กิโลกรัมตอช่ัวโมง เครื่องสีขาวแบบแกนโลหะประกอบดวยลูกขัดสี
แกนโลหะขนาดสนผาศูนยกลาง 38 มม. ยาว 132 มม.หมุนอยูภายในตะแกรงรูยาวรูปทรงหกเหลี่ยม ใชตุมนํ้าหนักถวง
ในการปรับระดับการขัดสี มีพัดลมดูดรําและไซโคลนดักรํา ใชมอเตอรไฟฟาขนาด 1.5 แรงมาเปนตนกําลัง ความเร็ว
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ของลูกขัดสี 4.5 เมตรตอวินาที สามารถขัดขาวกลองได 98 กิโลกรัมตอช่ัวโมง โดยท่ีเปอรเซ็นตตนขาวต่ํากวาแบบลูก
หินเล็กนอย

2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือประกอบดวยเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU II ท่ี

ผูวิจัยไดสรางข้ึนครั้งน้ีเปนเครื่องมือท่ีใชผลิตขาวซอมมือใหกับกลุมแมบานท่ีผลิตขาวซอมมือซึ่งแตเดิมน้ันไดใชเครื่องสี
ขาวแบบใชแรงงานคนเปนหลักไดผลผลิตในปริมาณนอยไมเพียงพอตอความตองการของตลาด ทําใหผูวิจัยไดสราง
เครื่องผลิตขาวซอมมือเพ่ือทดแทนเครื่องสขีาวแบบเดิมท่ีกลุมแมบานใชอยู  การสรางและพัฒนาเครื่องผลิตขาวซอมมือ
PNU III ซึ่งประกอบดวยเครื่องเทาะเปลือกขาว  พัดลมแยกแกลบ  เครื่องคัดแยกขาวสารและขาวเปลือกออกจากกัน
ระบบลําเลียงขาวเปลือกและขัดขาว   ซึ่งประกอบอยูในชุดเดียวกันเปนเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III

2.2.1 เครื่องกะเทาะขาวเปลือกและพัดลมดดูแกลบ
ในการสรางชุดกะเทาะขาวเปลือกไดมีการออกแบบและสรางเครื่องกะเทาะ โดยใชกําลังขับจาก

มอเตอร ขนาด 3 แรงมา 220 โวลท 1450 รอบตอนาที ใชลูกยางกะเทาะขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว จํานวน
3 ลูก หมุนดวยความเร็วท่ีตางกัน คือ ลูกยางลูกตัวกลางหมุนดวยความเร็วขอบ 4.33 เมตรตอวินาที ลูกยางดานขางอีก
2 ลูกหมุนดวยความเร็วขอบ 6.14 เมตรตอวินาทีและหมุนในทิศทางเดียวกันทําใหเกิดแรงเสียดทานระหวางลูกยางโดย
ใชความฝดของหนาลูกยาง มีระยะหางระหวางลูกยางชุดกะเทาะเปลือกเมล็ดขาวเปลือก จากการศึกษาระยะหางท่ี
เหมาะสมของลูกยางกะเทาะจากเครื่องสีขาว PNU II ชองวางระหวางชุดกะเทาะเปลือกอยูระหวาง 0.4 – 0.8
มิลลิเมตร ซึ่งระยะหางน้ีสามารถปรับไดโดยการหมุนปรับลูกยางชนกันแลวหมุนออก โดยเฉลี่ยจะไดขาวกลองมากกวา
80 % (ยังไมแยกขาวดีและขาวหักออก) ดังน้ันจึงกําหนดคากลางในการออกแบบกับเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III มี
ระยะหางของลูกยางท่ีเหมาะกับขาวหอมกระดังงา อยูระหวาง 0.28 – 0.52 มิลลิเมตร สามารถสีขาวไดมีประสิทธิภาพ
ไดดีท่ีสุดมีอัตราการสีขาวกลองได 84.13 % สวนชุดพัดลมแยกแกลบประกอบดวยใบพัดดูดแกลบ จํานวน 8 ใบ หมุน
ดวยความเร็ว 2175 รอบตอนาที สามารถดูดแกลบผานไซโคลนไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.2.2 เครื่องคัดแยก
เครื่องคัดแยกขาวเปลือกและขาวสารเปนแบบตะแกรงโยก มีขนาด 110 x 93 เซนติเมตร

ประกอบอยูบนชุดเดียวกันกับเครื่องกะเทาะเปลือกขาวโดยใชกําลังจากแหลงเดียวกัน สามารถคัดแยกขาวกลองได
110 – 140 กิโลกรัมตอช่ัวโมง โดยมีการคัดแยกขาวออกเปน 2 สวน คือ ขาวกลองคัดแยกไปสูระบบลําเลียงเพ่ือเขาสู
เครื่องขัดขาวและสวนท่ีสองเปนขาวเปลือกจะเขาสูระบบลําเลียงเพ่ือเขาสูเครื่องกะเทาะเปลือกอีกครั้ง

2.2.3 ระบบลําเลียง
ระบบลาํเลยีงขาวกลองและขาวเปลือกไดมีการออกแบบและสรางใหเปนชุดเดียวกันแยกเปนสอง

ชอง ใชเพลาขับเดียวกัน โดยใชลกูกระพอขนาด 3 น้ิว ติดตั้งบนสายพาน
2.2.4 เครื่องขัดขาว

เครื่องขัดขาวท่ีสรางข้ึนใชลูกหินขัดขาวขนาด 18 น้ิว ใชกําลังขับจากแหลงเดียวกันกับเครื่อง
กะเทาะเปลือก รวมกับลูกยางขัดขาว มีตะแกรงรูใหรําสามารถผานไดโดยมีพัดลมดูดแยกจากเครื่องกะเทาะ สามารถ
ผลิตขาวซอมมือได 120 – 150 กิโลกรัมตอช่ัวโมง โดยเครื่องขัดขาวสามารถปรับความขาวของขาวซอมมือไดตาม
ตองการ

2.3 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
การทดลองใชเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III ไดดําเนินการทดลองหาคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการ

ทดลองหาคุณภาพของเครื่องท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบเครื่องจักรกล  จํานวน 5 คน ท่ีมี
ประสบการณในดานการสรางเครื่องจักรไมต่ํากวา 5 ป ประเมินคุณภาพ 3 ดาน คือ 1) ดานโครงสราง พิจารณา
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ความแข็งแรง ออกแบบถูกตองตามหลักการทางวิศวกรรม 2) ดานการใชงาน สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค
3) ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ  โดยผูเช่ียวชาญไดประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับเครื่องจักรท่ีสรางข้ึนและใหระดับ
คะแนนเปน Rating scale สวนการดําเนินงานทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องท่ีสรางข้ึนมา ดําเนินการโดยนําเครื่อง
ไปใหกลุมแมบานท่ีผลิตขาวซอมมือเปนสินคา OTOP ของจังหวัดนราธิวาส ไดดําเนินการทดลองใชและเปรียบเทียบ
ผลผลิตของกลุมแมบานเทียบกับการผลิตของเครื่องท่ีผลิตข้ึนมา ซึ่งกลุมแมบานท่ีนําเครื่องจักรไปทดลองใชกับกลุม
แมบานท่ีผลิตขาวซอมมือ โคกอิฐ-โคกใน หมูท่ี 2 ตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไดทดลองใชเครื่อง คือ
พิจารณาใน 4 ดาน คือ ปริมาณของขาวซอมมือ ระยะเวลาการผลิต ปริมาณเมล็ดดีและรอยละของจมูกขาวเมล็ดดี
โดยใชขาวหอมกระดังงา จํานวน 120 กิโลกรัม แบงการทดลองออกเปน 8 ครั้ง ใชขาวเปลือก 15 กิโลกรัมตอหน่ึง
หนวยการทดลอง จากน้ันใหกลุมแมบานผลิตขาวซอมมือตามข้ันตอนท่ีกลุมไดดําเนินการตามปกติโดยใชจํานวน
ขาวเปลือกเทากับท่ีใชกับเครื่อง แลวนําผลผลิตท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการทดลองใชเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III แลวใหผูประเมินทําการประเมินคุณภาพของเครื่องและได

นําไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่อง หลังจากน้ันผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและนําผลมาวิเคราะหดังน้ี

รูปท่ี 1 แสดงเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III
1. ผลการวิเคราะห การประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับระดับคุณภาพในแตละดานและโดยรวม

ของเครื่องผลิตขาวซอมมือPNU III เปนดังน้ี
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4.43

3.93

4.26

4.19

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ด้านโครงสร้าง

ด้านการใช้งาน

ด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์

รูปท่ี 2 กราฟแสดงคาเฉลี่ยของเครื่องในแตละดานและโดยภาพรวม

ผลจากการประเมินคุณภาพเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III โดยผูเช่ียวชาญทางดานวิศวกรรม มีความเห็น
สอดคลองกันวาโดยภาพรวมเครื่องจักรมีคุณภาพอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย4.19) ผลท่ีไดคือ เครื่องผลิตขาวซอมมือท่ีสราง
ข้ึนมามีคุณภาพในแตละดานท่ียอมรับได คือดานโครงสรางของเครื่องไดคะแนนเฉลี่ย 4.43 ดานการใชงานหรือ
ประโยชนใชสอยไดคะแนนเฉลี่ย 3.93 และดานคุณภาพของผลิตภัณฑไดคะแนนเฉลี่ย 4.26 ทีกลาวมามีคะแนน
ประเมินอยูในระดับดี เมื่อนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกดานไดคะแนน 4.19 ถือวาอยูในระดับดี

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ผลจากการทดลองเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III เพ่ือหาประสิทธิภาพ จากผลการทดลองผลิตขาวดวย

เครื่อง จํานวน 8 ครั้ง โดยใชปริมาณขาวหอมกระดังงา จํานวน 15 กิโลกรัม/หน่ึงหนวยทดลอง รวมท้ังสิ้น 120
กิโลกรัม นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพดานการผลิตขาวซอมมือดวยเครื่องจักร

ผลิตครั้ง
ที่

ปริมาณ
ขาวเปลือก

(กก.)

ปริมาณ
ขาวซอมมือ

(กก.)

ระยะเวลาการผลิต
(นาที)

ปริมาณเมลด็ดี
(กรัม/กก.)

รอยละของ
จมูกขาวเมล็ดดี

เครื่องฯ แมบาน เครื่องฯ แมบาน เครื่องฯ แมบาน เครื่องฯ แมบาน
1 15 11.67 11.13 7.73 52.49 902 831 97 72
2 15 11.83 11.22 7.72 55.32 874 823 86 61
3 15 11.72 11.18 7.54 49.56 926 781 94 64
4 15 11.74 11.43 7.60 50.23 919 822 92 75
5 15 11.72 11.01 7.84 58.22 863 751 89 73
6 15 11.82 11.26 7.52 54.38 922 793 91 70
7 15 11.96 11.44 7.78 58.17 948 801 93 75
8 15 11.77 11.21 7.41 62.44 917 788 83 72

รวม 120 94.23 89.88 61.14 440.81 7271 6390 725
X 11.78 11.23 7.64 55.10 908.88 798.75 90.625 74
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

จากตารางท่ี 2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III โดยใชกําลังขับจากมอเตอร
ขนาด 3 แรงมา 220 โวลท ความเร็วรอบ 1450 รอบตอนาที ลูกยางลูกตัวชาหมุนดวยความเร็วขอบ 4.33 เมตรตอ
วินาที ลูกยางตัวเร็ว 2 ลูกหมุนดวยความเร็วขอบ 6.14 เมตรตอวินาที มีระยะหางระหวางลูกยางชุดกะเทาะเปลือก
เมล็ดขาวเปลือก ท่ีเหมาะกับขาวหอมกระดังงา อยูระหวาง 0.23 – 0.52 มิลลิเมตร สามารถสีขาวไดมีประสิทธิภาพได
ดีท่ีสุดมีอัตราการสีขาวกลองได 84.13 % สวนชุดพัดลมแยกแกลบประกอบดวยใบพัดดูดแกลบ จํานวน 8 ใบ หมุน
ดวยความเร็ว 2175 รอบตอนาที สามารถดูดแกลบผานไซโคลนไดดี ประสิทธิภาพดานการผลิตขาวซอมมือโดยเฉลี่ย
11.23 กิโลกรัมตอระยะเวลาการผลิต 7.64 นาที มีปริมาณของเมล็ดขาวท่ีไมหัก 908.88 กรัมตอกิโลกรัม และมี
เปอรเซ็นตของจมูกขาวท่ีติดอยูกับเมล็ดดีคิดเปนรอยละ 90.625 ซึ่งเปนคาท่ีสูง

4. สรุป
จากผลการศึกษา คนควา ทดลอง ไดผลการทดลองไปในทิศทางท่ีดี สามารถผลิตขาวซอมมือไดตาม

วัตถุประสงค มีความเหมาะสมกับการใชงานของกลุมแมบาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานโครงสรางมีคุณภาพ
อยูในระดับดี ดานการใชงานมีคุณภาพอยูในระดับดี และดานคุณภาพของผลิตภัณฑมีคุณภาพอยูในระดับดี สรุปวาท้ัง
3 ดานมีคุณภาพอยูในระดับดี

ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องผลิตขาวซอมมือ PNU III พบวาคุณภาพของผลผลิตดวยเครื่องไม
แตกตางกับการผลิตดวยแรงงานคนและสามารถผลิตขาวซอมมือไดในปริมาณมาก สามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑ
ออกจําหนายไดตามความตองการของผูบริโภค

4.1 ขอเสนอแนะ
ผูประเมินไดใหขอแนะนําในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี
1. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องกะเทาะขาวเปลือกและเครื่องคัดแยกใหมีปริมาณผลผลิตท่ีสอดคลอง

กัน เน่ืองจากเครื่องกะเทาะสามารถกะเทาะขาวไดปริมาณท่ีนอยกวาเครื่องคัดแยกทําใหมีการขาดชวงของการทํางาน
โดยเฉพาะชวงของการลําเลียงขาวกลองสูการขัดขาวจะขาดชวงไป

2. ในการสีขาวกลองงอกควรมีการออกแบบระบบลําเลียงใหสามารถใชกับขาวกลองงอกได เน่ืองคุณสมบัติ
ของขางเปลือกเปลี่ยนไป

5. กิตตกิรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยเครือขายภาคใตตอนลางภาคใต

ตอนลางท่ีสนับสนุนงบประมาณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร สนับสนุนครุภัณฑ บุคลกร ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ในการสรางเครื่องตนแบบในครั้งน้ี ผูเช่ียวชาญท่ีกรุณาสละเวลาเปนผูประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแมบานโคกอิฐ โคกใน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ท่ีใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสน้ี

6. เอกสารอางอิง
นิทัศน  ตั้งพินิจกุล อารีย  ทิมินกุลและวิบูลย เทเพนทร. 2547. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร.
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ใจทิพย วานิชชัง และมานพ ลี้โกมลชัย. 2547. การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองสีขาวซอมมือระดับ

ชาวบาน. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.ชลบุรี.
สุรพงศ บางพาน. 2547. การปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองสีขาวกลอง โดยใชเทคนิคการออกแบบการทดลอง.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



189

สุรพงศ บางพาน. 2555. เคร่ืองสีขาวขนาดเล็กแบบเปด. วารสารประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 13 ภาควิชาวิศวอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม.

อภินันท  ใจกวาง  สมบูรณ สารสิทธ์ิและธนาภรณ เมืองมุงคุณ. 2553. การสรางและทดสอบเคร่ืองสีขาวกลองชุมชน
ชนิดลูกยางคู. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2553.
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