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เคร่ืองสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน
Mini Brown Rice Mill for House Hold
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บทคัดยอ
บทความฉบับน้ีนําเสนอเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน ซึ่งโดยปกติแลวเกษตรกรผูปลูก

ขาวหรือชาวนาน้ัน หลังจากทําการเก็บเก่ียวขาวเปนท่ีเรียบรอยแลว จะตองนําขาวไปเก็บในโกดังของตัวเอง รอการนํา
ขาวไปโรงสีขาว เพ่ือนําขาวมาใวสําหรับรับประทานในครัวเรือนหรือทําการขายขาวเปลือกใหกับโรงรับซื้อ แตเน่ืองจาก
ราคาขาวเปลือกมีราคาตกต่ํา หากชาวนามีการแปรรูปขาวเปลือกใหอยูในรูปของขาวสารขาว หรือขาวกลองไดดวย
ตัวเอง ก็จะสามารถเพ่ิมรายไดใหกับชาวนาได บทความฉบับน้ีจึงนําเสนอเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับใชใน
ครัวเรือน ไมตองพ่ึงพาโรงสีขาว โดยใชการประยุกตเครื่องสีขาวขนาดใหญใหมีขนาดท่ีเล็กลง สามารถเคลื่อนยายได
สะดวก มีลูกยางกะเทาะสี่อัน หมุนไปในทิศทางตรงกันขามดวยความเร็วท่ีแตกตางกัน พัดลมจะทําการเปาแกลบออก
หลังจากน้ันจะไดขาวกลองตามตองการ หรือหากตองการขาวสารขัดขาว ขาวกลองจะถูกสงไปยังเครื่องขัด ซึ่งจะถูก
ออกแบบมาในลักษณะพิเศษ โดยผลการทดลอง สามารถสีขาวกลองไดมากกวา 40 กิโลกรัมตอช่ัวโมง สามารถแยก
แกลบออกจากขาวกลองได อีกท้ังสามารถสีขาวขาวได แตประสิทธิภาพในการสีขาวขาวคอนขางต่ําประมาณ 10
กิโลกรัมตอช่ัวโมง

Abstract
This article presents the mini brown rice mill for household that is useful for farmers. After

the harvest, farmers keep their rice in the barn waiting for milling or paddy selling. In the rice
market, the cost of the paddy is very low, but if the paddy is transformed to be the white rice or
brown rice, it could be more valuable. The mini brown rice mill is presented in this article. The rice
mill was reshaped to be smaller and moveable. It consisted of four rubber crackers that turned
around adversely in the different speed then the fan blew the chaff to be the brown rice, and
finally, the brown rice will be scrubbed by the polishing machine to be the white rice. The result of
this experiment revealed that the mini brown rice mill can produce more than 40 kilograms and
around 10 kilograms per hour for the brown rice and the white rice respectively

คําสําคัญ : เครื่องสีขาว ขาวกลอง ครัวเรือน
Keywords : Milling, Brown Rice, House hold
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

1. บทนํา
ขาวกลอง หรือบางทีเรียกวาขาวแดง ขาวซอมมือ หรือขาวอนามัย ในปจจุบันไดรับความสนใจคอนขางมาก

เน่ืองจากใหคุณคาทางอาหารมากกวา ขาวขาว ขาวกลองมีสีเหลือง-นํ้าตาล สีคล้ํากวาขาวขาวโดยท่ัวไป เปนขาวท่ี
กะเทาะเอาสวนเปลือกซึ่งเรียกวาแกลบออกไปเทาน้ัน สวนจมูกขาวและเยื่อหุม เมล็ดขาว (รํา) ยังคงอยู ซึ่งสวนน้ีเอง
ท่ีทําใหขาวกลองมีประโยชนมากกวาขาวขาวมาก ในขาวกลองมีวิตามินบีหน่ึงในปริมาณสูง มีวิตามินบีรวม ฟอสฟอรัส
แคลเซียม เหล็ก โปรตีนและกากใยสูงกวาขาวขาว และยังมีวิตามินบีสอง ธาตุทองแดง และสารไนอะซีนอีกดวยการ
รับประทานขาวกลองเปนประจํา จะทําใหรางกายไดรับสารท่ีเปนประโยชนมากชวยใหการขับถายดีข้ึนและชวยปองกัน
โรคทองผูก (Ai-Kao. 2008.)

ในอดีตคนไทยไมนิยมรับประทานขาวกลอง เพราะความเช่ือวาเปนขาวของคนจนและคนคุก จนกระท่ังเมื่อ
วันท่ี 18 เม.ย. 2541 องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีกระแสพระราชดํารัส “คนไทยสวนใหญไมคอยกินกัน
เพราะเห็นวาเปนขาวของคนจน ขาวกลองมีประโยชนทําใหรางกายแข็งแรง ขาวขาวเม็ดสวยแตเขาเอาของดีออกไป
หมดแลว มีคนบอกวาคนจนกินขาวกลอง เรากินขาวกลองทุกวัน เราน่ีแหละเปนคนจน” สงผลใหหลายคนหันมา
บริโภคขาวกลองตามท่ีพระดํารัส  (หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันจันทรท่ี 21 เมษายน 2551) ขาวกลองเมื่อนํามาหุงจะ
แข็ง ดังน้ันผูบริโภคมักจะมีการผสมขาวกลองและขาวขาว ในอัตราสวนขาวกลอง 1 สวน และขาวขาว 2 สวน จึงทําให
บริโภคไมทัน ขาวกลองมีอายุการเก็บรักษาไดไมนานเพราะในขาวกลองมีไขมันไมอ่ิมตัวชนิดหน่ึงเมื่อเก็บไวสักระยะจะ
มีกลิ่นและมีมอดกัดกินขาวกลอง (ปุญญพัฒน, 2553) ไดกลาววา ขาวกลอง (Brow rice) เปนขาวท่ีผานกรรมการ
วิธีการสีขาว โดยการนําขาวเปลือกมาตําในครกกระเดื่องแลวรอนฝดเอาแกลบออก เปลือกขาวจะถูกกะเทาะแตก
ออกไปเทาน้ัน จึงยังคงมีจมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ดขาว (รํา) ติดอยู สีของเมล็ดขาวมีสีนํ้าตาลปนแดง จมูกขาวและเยื่อ
หุมในขาวกลองมีสวนประกอบท่ีเปนโปรตีน ไขมัน ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย วิตามินแรธาตุและขาวกลองยังมีใย
อาหารมากกวาใยขัดสี ดังน้ันขาวกลองจะมีคุณคาทางโภชนาการมากกวาขาวขัดสีจนขาว ผูท่ีไดรับประทานขาวกลอง
จะอ่ิมนานกวาผูท่ีรับประทานขาวขาว ขาวกลองจะมีความหยาบ ไมนุมนวลเทาขาวขัดสีและใชเวลาหุงตมนาน คนไทย
จึงยังไมคอยนิยมบริโภค คุณคาทางอาหาร ขาวกลอง 100 กรัม จะมีโปรตีน 7.2 กรัม ไขมัน 3.4 กรัม ใยอาหาร 3.4
กรัม นอกจากน้ันจะประกอบไปดวยเกลือแรและวิตามินไดแก โซเดียม โปรแตสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดงวิตามินบี 1 บี 2 และไนอาซีน โดยเฉพาะฟอสฟอรัสและแแมกนีเซียม ซึ่งเปนสวน
สําคัญตอการสรางกระดูกมีสูงกวาขาวขัดสีประมาณ 2 เทา

กรรมวิธีการสีขาวเปนกระบวนการสําหรับใชในการกะเทาะเปลือกออก ขาวเปลือกเพ่ือใหไดขาวสําหรับการ
บริโภค ซึ่งกระบวนการสีขาวอาจใชเครื่องทุนแรงงาย ๆ เชน ครกตําขาว ไปจนถึงการใชเครื่องจักรท่ีทันสมัยในการสี
ขาว การใชเครื่องจักรในการสีขาว จําเปนตองออกแบบใหมีความเหมาะสม ปริมาณขาวสารท่ีไดจากกระบวนการสี
รวมท้ังคุณภาพของขาวสาร จะข้ึนอยูกับชนิดและประเภทของเครื่องจักรท่ีใช โรงสีขาวท่ีใชเครื่องจักรท่ีมีความทันสมัย
จะไดปริมาณขาวสารมากกวา โรงสีขาวท่ีใชเครื่องจักรแบบดั้งเดิม ประมาณ 5 – 10 เปอรเซ็นต ในขณะเดียวกัน จะได
ปริมาณขาวสารเต็มเมล็ด (Head Yield) มากกวา และมีความเสียหายนอยกวาดวยลักษณะการทํางานของโรงสีท่ีดีจะ
ประกอบดวย สีขาวเปลือกไดปริมาณขาวสารสงู ขาวสารท่ีไดมีคุณภาพสูง มีความสูญเสียขาวเปลือกนอย และคาใชจาย
ในการสีขาวต่ํา (รุงเรือง กาลศิริศิลป, 2553)

การออกแบบและสรางเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็ก โดยใชหลักการแผนยาง 2 แผน แผนหน่ึงหมุนดวย
ความเร็วรอบท่ีเหมาะสม อีกแผนหน่ึงอยูกับท่ีและสามารถปรับระยะเขาออกได ซึ่งใชลักษณะการกะเทาะในแนวดิ่ง มา
เปนหลักการในการกะเทาะเปลือกขาวของเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กลักษณะการทํางานมี 2 ข้ันตอน คือข้ันตอนการ
กะเทาะเปลือกโดยใชแผนยาง และข้ันตอนการแยกแกลบโดยใชลม การทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องสีขาวกลอง
ขนาดครอบครัว สามารถสีขาวกลองได 40 กิโลกรัมตอช่ัวโมงและสามารถแยกขาวเปลือกออกจากขาวกลองไดซึ่งจะ
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ชวยประหยัดเวลาและทุนแรงซึ่งจะเปนประโยชนแกเกษตรกรในชนบทและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทใหดี
ข้ึน (อัมมาร สยามวาลา และ คณะ, 2533)

เน่ืองจากขาวกลองเก็บไวไมนานจะเสื่อมสภาพหรือเกิดเช้ือรา ไมเหมาะกับการสีเก็บไวครั้งละมากๆ
โดยเฉพาะในครัวเรือน อีกท้ังการซื้อครั้งละนอยๆก็จะตองจําเปนตองซื้อเปนประจําและยังเสียเงินและเวลาในการ
เดินทางทําใหเสียคาใชจายเพ่ิม บทความฉบับน้ีจึงนําเสนอเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็ก สําหรับใชในครัวเรือน ซึ่งโดย
ปกติแลวเกษตรกรผูปลูกขาวหรือชาวนาน้ัน หลังจากทําการเก็บเก่ียวขาวเปนท่ีเรียบรอยแลว จะตองนําขาวไปเก็บใน
โกดังของตัวเอง รอการนําขาวไปโรงสีขาว เพ่ือนําขาวมาใวสําหรับรับประทานในครัวเรือนหรือทําการขายขาวเปลือก
ใหกับโรงรับซื้อ แตเน่ืองจากราคาขาวเปลือกมีราคาตกต่ํา หากชาวนามีการแปรรูปขาวเปลือกใหอยูในรูปของขาวสาร
ขาว หรือขาวกลองไดดวยตัวเอง ก็จะสามารถเพ่ิมรายไดใหกับชาวนาได บทความฉบับน้ีจึงนําเสนอเครื่องสีขาวกลอง
ขนาดเล็กสําหรับใชในครัวเรือน ไมตองพ่ึงพาโรงสีขาว โดยใชการประยุกตเครื่องสีขาวขนาดใหญใหมีขนาดท่ีเล็กลง
สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก

2. วิธีการทดลอง
ในการดําเนินงาน การทํางานของเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กแสดงตามบล็อกการทํางาน ดังรูปท่ี 1 และ

พิจารณาเลือกใชอุปกรณตางๆ ดังตอไปน้ี

รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมเครื่องสขีาวกลองขนาดเล็ก

มอเตอรไฟฟากระแสสลับซึ่งมีขอดีมากกวามอเตอรไฟฟากระแสตรง คือ ราคาถูกกวามอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ท่ีขนาดพิกัดกําลังเทากันเชน ท่ี 2 แรงมา มอเตอรไฟฟากระแสสลับราคา 4,500 บาท มอเตอรไฟฟา
กระแสตรงราคา 20,000 บาท มีลักษณะโครงสรางงาย ไมซับซอน และเล็กกวามอเตอรไฟฟากระแสตรง ท่ีพิกัด
เทากัน การบํารุงรักษานอยมาก แข็งแรงทนทานใชในสถานท่ีท่ีมีสารไวไฟ หรือสารเคมีได มีประสิทธิภาพสูงกวา
มอเตอรไฟฟากระแสตรง หาซื้อไดงายและเปนท่ีนิยม โดยมอเตอรท่ีใชในเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กน้ีเปนมอเตอร 2
แรงมา เพราะใหความเร็วรอบสูง มีแรงบิดท่ีมาก (ธนาทรัพย  สุวรรณลักษณ, 2552) ดังรูปท่ี 2

สายพานรองลึก ใชท้ังสายพานรอง B สําหรับมอเตอรไฟฟากระแสสลับและใชสายพานรอง A สําหรับกลไก
สวนอ่ืนๆ สาเหตุท่ีใชสายพานรองลึกท้ังสองแบบในการขับมูเลยเน่ืองจากมีความสามารถในการสงกําลังสูง สามารถ
นําไปใชในการออกแบบระบบสงกําลังไดงาย กะทัดรัด และชวยประหยัดพลังงาน ปองกันไฟฟาสถิต และทนความรอน
ติดตั้งงายมีรูปรางมาตรฐาน ดังรูปท่ี 3
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 2 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ

รูปท่ี 3 สายพานรองลึก

มูเลย ดังแสดงในรูปท่ี 4 ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางแตกตางกัน บางตัวสําหรับขับสายพานปกติ แตบางตัว
ใชเปนมูเลยสําหรับทดรอบสังเกตวาจะมีขนาดโตกวาตัวอ่ืนๆ ตัวท่ีมีขนาดเล็กจะมีความเร็วรอบสูงกวาตัวท่ีมีขนาดใหญ
แลวแตการออกแบบ สวนตลับลูกปนท่ีมีขายอยูท่ัวไปมีหลายชนิดและหลายขนาด ดังแสดงในรูปท่ี 5 ท้ังแบบตลับ
ลูกปนธรรมดา ตลับลูกปนตุกตา ลูกปนสองตลับ เปนตน จะเห็นไดวาตลับลูกปนมีความสําคัญมากในงานดานเครื่องกล
งานท่ีมีการหมุนจะมีตลับลูกปนเขาไปเปนสวนประกอบเสมอ

รูปท่ี 4 มูเลย
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รูปท่ี 5 ตลับลูกปน

จากรูป 6 และรูปท่ี 7 แสดงลูกยางกะเทาะและใบพัดลมเปาแกลบ ท่ีมีขนาด 6 น้ิว 6 ใบพัด ประกอบเขากับ
ชุดใบพัดลมเปาแกลบจํานวนสองตัวตอเขาดวยกันใชเพลาแกนเดยีวกัน มีมูเลยไวสําหรับใหมอเตอรขับพัดลมไปพรอมๆ
กัน สวนของลูกยางกะเทาะ ไดทดลองลูกยางกะเทาะขนาด 6 X 4 น้ิว ผลท่ีไดคือเพลาเกิดการสะบัดไมสามารถ
กะเทาะได ตอมาไดศึกษาจากเครื่องตนแบบและสอบถามผูมีประสบการณในโรงสีขาวขนาดใหญ ท่ีเคยมีการใชงานจริง
จึงเปลี่ยนมาใช ลูกยางกะเทาะท่ีมีขนาดเล็กลงคือ 2 X 4 น้ิว จึงสามารถกะเทาะเปลือกไดเปนอยางดี

รูปท่ี 6 ลูกยางกะเทาะ

รูปท่ี 7 ใบพัดลมเปาแกลบ

อุปกรณขัดขาว ซึ่งลักษณะของอุปกรณขัดขาวน้ีจะมาเปนชุดสําเร็จรูป ภายในจะเปนตะแกรงเหล็กรูปหก
เหลี่ยมขนาดความยาวพอประมาณ มีรูขนาดเล็กท่ัวท้ังความยาวของตะแกรงเหล็กสําหรับขัด และมีแกนหมุนท่ี
ออกแบบเปนพิเศษสําหรับเปนองคประกอบใหเกิดการขัดขาว ดังแสดงในรูปท่ี 8
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 8 อุปกรณขัดขาว

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
เครื่องสีขาวกลองขนาดเล็ก ใชเหล็กแผนบางขนาด 1 มิลลิเมตร ทําใหนํ้าหนักโดยรวมของเครื่องไมมากเกินไป

สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก สวนเหล็กสําหรับประกอบตัวเครื่อง จะใชเหล็กฉากขนาด 3.81 X 3.81 X 0.2 เซนติเมตร
ตัดเปนทอนๆ ความยาวดานหนาและดานขางตัวเครื่อง มีขนาดความยาว 50 เซนติเมตร สําหรับความสูงของตัวเครื่อง
มีขนาดความยาว 60 เซนติเมตร (กวาง X ยาว X สูง เทากับ 50 X 50 X 60 เซนติเมตร) ดังแสดงในรูปท่ี 9

รูปท่ี 9 เครื่องสีขาวกลองขนาดเลก็สําหรับครัวเรือนวา
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รูปท่ี 10 ดานหนาของครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน

รูปท่ี 11 ดานหลังของครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน

จากรูปท่ี 10 แสดงดานหนาของครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน ซึ่งเปนตําแหนงของการประกอบ
ชุดลูกยางกะเทาะ โดยทําการขันลูกยางกะเทาะใหแนนเพ่ือไมใหเกิดการหมุนฟรี และดานหลังของครื่องสีขาวกลอง
ขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน ซึ่งเปนสวนของชุดสายพาน ดังแสดงในรูปท่ี 11

ผลการทดลอง เครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการ
ทดลองสีขาวหลายๆ ครั้งและทําการปรับตําแหนงของลูกยางกะเทาะ จนกวาตําแหนงของลูกยางกะเทาะอยูในระดับท่ี
เหมาะสม สามารถกะเทาะเปลือกขาวหลุดออกมา สวนท่ีไมผานการกะเทาะท่ีเปนขาวเปลือกอยูมีจํานวนนอยมากและ
เมล็ดขาวไมแตกหักมากนัก ดังแสดงในรูปท่ี 12 และรูปท่ี 13 ตามลําดับ
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

รูปท่ี 12 การทํางานครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน

รูปท่ี 13 ขาวกลอง

ตารางท่ี 1 ปริมาณการสีขาวเปลอืกครั้งละ 1 กิโลกรัม

คร้ังที่ เวลา (นาท)ี ปริมาณที่ได (กิโลกรัม)
ขาวกลอง แกลบ

1 1.50 0.60 0.30
2 1.48 0.55 0.35
3 1.30 0.62 0.28
4 1.49 0.61 0.29
5 1.43 0.63 0.27
6 1.57 0.60 0.30
7 1.52 0.57 0.33
8 1.34 0.59 0.31
9 1.40 0.63 0.27
10 1.50 0.61 0.29

เฉลี่ย 1.45 0.60 0.30
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จากตารางท่ี 1 แสดงปริมาณท่ีไดการสีขาวเปลือกครั้งละ 1 กิโลกรัม ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวขาวเปลือก 1 กิโลกรัม
ใชเวลาในการสีขาว 1.45 นาที ในระหวางการสีขาวจะมีสวนท่ีหายไป 100 กรัม กลายเปนฝุนและหกหลนจากภาชนะ
รองรับ จากผลการทดลองสีขาวเปลือกครั้งละ 1 กิโลกรัม เมื่อนํามาคํานวณแลว สามารถสีขาวกลองไดไมต่ํากวาช่ัวโมง
ละ 40 กิโลกรัม

ตารางท่ี 2 ปริมาณขาวกลองท่ีผานการกะเทาะและไมผานการกะเทาะครั้งละ 1 กิโลกรัม

คร้ังที่ ปริมาณที่ได (กิโลกรัม)
ขาวกลอง ผานการกะเทาะ ไมผานการกะเทาะ

1 0.60 0.58 0.02
2 0.55 0.54 0.01
3 0.62 0.60 0.02
4 0.61 0.59 0.02
5 0.63 0.60 0.03
6 0.60 0.59 0.01
7 0.57 0.55 0.02
8 0.59 0.57 0.02
9 0.63 0.61 0.02
10 0.61 0.60 0.01

เฉลี่ย 0.60 0.58 0.02

จากตารางท่ี 2 แสดงปริมาณขาวกลองท่ีผานการกะเทาะและไมผานการกะเทาะครั้งละ 1 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย
จะไดขาวเปลือกท่ีผานการกะเทาะเทากับ 0.58 กิโลกรัม และท่ีไมผานการกะเทาะเฉลี่ยแลวเทากับ 0.02 กิโลกรัม
วิธีการนํามาคิดคือ ขาวกลอง 0.58 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 58 มีสวนท่ีไมผานการกะเทาะ 0.02 กิโลกรัม คิดเปน
รอยละ 2 จะเห็นไดวาสวนท่ีไมผานการกะเทาะมีอัตราสวนท่ีนอยมาก เมื่อเทียบกับสวนท่ีผานกะเทาะ ทําใหปริมาณ
ขาวกลองท่ีไดรอยละ 80 ตอกิโลกรัม สวนข้ันตอนการขัดขาวเริ่มหลังจากการกะเทาะเปลือกเสร็จผานพัดลมดูดตัวแรก
ขาวจะตกลงไปในเครื่องขัดขาวซึ่งมีลักษณะเปนตะแกรงเหล็กหมุนดวยความเร็วทําใหเกิดการขัดขาว แตเน่ืองจากขาว
ท่ีนํามาทําการทดลองเปนขาวท่ีจัดเก็บไวนานหรือแถวภาคใตจะเรียกวา ขาวเกา เมื่อขัดขาวแลวถาไมสังเกตใหดีก็จะ
คิดวาเปนขาวกลองได แสดงดังรูปท่ี 14 เฉลี่ยแลวในการสีใหเปนขาวขาว 1 กิโลกรัม ใชเวลา 3.14 นาที

รูปท่ี 14 ขาวขาว
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

4. สรุป
การใชงานเครื่องสีขาวกลองขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก มีลูกยางกะเทาะสี่อัน

หมุนไปในทิศทางตรงกันขามดวยความเร็วท่ีแตกตางกัน พัดลมจะทําการเปาแกลบออก หลังจากน้ันจะไดขาวกลองตาม
ตองการ หรือหากตองการขาวสารขัดขาว ขาวกลองจะถูกสงไปยังเครื่องขัด ซึ่งจะถูกออกแบบมาในลักษณะพิเศษ
สามารถสีขาวกลองไดอยางมีประสิทธิภาพ คือไมต่ํากวา 40 กิโลกรัมตอช่ัวโมง สามารถแยกแกลบออกจากขาวกลองได
นอกจากน้ียังสามารถสีขาวขาวไดดวยแตประสิทธิภาพในการสคีอนขางต่ําคือ 10 กิโลกรัมตอช่ังโมง

5. เอกสารอางอิง
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