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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมวัีตถุประสงคเพื่อศึกษาการหาแนวทางเลือกการปรับสมดุลการหมุนของลูกหินขัดขาวและหาความสัมพันธ 
ของการหักของขาวสารในการสีขาวโดยเคร่ืองสีขาวขนาดเล็กโดยพบวาในปจจุบันเค ร่ืองสีขาวขนาดเล็กเปนที่นิยมอยาง
แพรหลายในชุมชนทองถ่ินการหักขาวสวนใหญเกิดข้ึนในกระบวนการขัดสีการสั่นสะเทือนของลูกหินสงผลใหระยะหางของ
ลูกยางและหินขัดขาวไมสม่ําเสมอซ่ึงทําใหเกิดการหักของขาวการผลิตลูกหินขัดขาวใชวิธีการหลอจึงทําใหลูกหินที่ไมสมดุล 
และเปนเหตุทําใหเกิดการเสียหายของเคร่ืองสีขาวกอนเวลาอันควรในการบํารุงรักษางานวิจัยในคร้ังน้ีไดทําการศึกษาขอมูล
พื้นฐานของขาวกระบวนการสีขาวปจจัยที่ มี ผลตอการแตกหักและไดทําการสีขาวเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสีขาวเมื่อ
เกิดการสั่นสะเทือน การทําใหเกิดการสั่นสะเทือนโดยเพิ่มนํ้าหนักจากตะกั่วที่ลูกหินขัดขาวนํ้าหนักที่ 5, 10 และ 15 กรัมที่
ปลายดานหน่ึงของลูกหิน และทดลองสีขาว พบวามีลูกหินมคีาเฉล่ียแรงสั่นสะเทือนที่ 6.04, 4.02 และ 4.69 มิลลิเมตรตอ
วินาท ี ไดคาการแตกหักที่สูงกวาลูกหินปกติอยูอัตรารอยละ 10.68, 4.94 และ 3.51 ตามลําดับเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนมาก
ข้ึน จะทําใหการแตกหักขาวมากข้ึนดวย  
 

 คําสําคัญ : การสมดุลการหมุน, การแตกหัก, เคร่ืองสีขาวขนาดเล็ก 
 

Abstract  
This research is aimed to study the implementation of balancing of the rice-polishing cylinder relating to 

fracture of the small rice mill. Generally, the small rice mill has been widely used in rural communities. The 
cause of broken rice is mainly from the polishing process. Vibration of rice-polishing cylinder causes rice fracture 
due to a space between rubber bung and rice–polishing cylinder is altered. This unbalanced and vibrated may 
have been the result from the hand-cast manufacture of rice-polishing cylinder. As a result, the excessive 
vibration reduces working life time of the cylinder. The milling process was investigated. The vibration was done 
by adding weight of 5, 10 and 15 grams on one side of rice-polishing cylinder to create unbalancing turning.  The 
average vibration was 6.04, 4.02 and 4.69 mm per second caused the broken rice increased by 10.68, 4.94 and 
3.51, respectively.  
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1. บทนํา  
ขาวเปนพืชหลักของประเทศและมีพื้นที่เพาะปลูกเมื่อ

เปรียบเทียบกับการเพาะปลูกพืชตางๆจะมีมากที่สุดในอดีต
การปลูกขาวแตละปประเทศไทยมีการเพาะปลูกขาว 58 ถึง 
60 ลานไรไดผลผลิตประมาณ 20 ลานตันขาวเปลือก
สามารถสงออกไปจําหนาย ในตลาดตางประเทศกวาปละ 7 
ถึง 8 ลานตันขาวสารคํานวณเปนเงินรายไดเขาประเทศกวา
ปละ  80,000  ลานบาท (ชาญพิทยา,2548) แตปจจุบันมี
ปญหาสวนหน่ึงของการแปรรูปขาวใหเปนขาวสารไดทําให
เกิดการแตกหักในปริมาณที่มากเชนกันจากการสูญเสียขาว
ในกระบวนการสีขาวที่มีผลตอราคาขาวสาร คือการแตกหัก
ของขาวสาร ขาวสารที่มีปริมาณการแตกหักมาก จะขายได
ในราคาที่ตํ่ากวาขาวสารที่มีปริมาณการแตกหักนอยกวา 
สาเหตุของการแตกหักของเมล็ดขาวในกระบวนการสีขาว
นาจะเกิดจากการแตกราวภายในของเมล็ดขาวการแตกราว
ภายในของเมล็ดขาวที่มีอยูแลวอาจเกิดจ ากกรรม วิธีใดๆ 
กอนกระบวนการสีขาว เชน การปฏิบัติการเก็บรักษากอน
การเก็บเกี่ยวระยะเวลาและวิธีการเก็บเกี่ยวการลดความชื้น
ขาวการนวดขาวและกา ร เก็บ รักษาขาวที่ไมเหมาะสม 
(กัญญา เชื้อพันธุ, 2545)   

การสีขาวน้ันมีกระบวนการหลายข้ันตอนสวนที่ทําให
เกิดการแตกหัก น้ันเกิดจากสวนของกระบวนการสีขาวที่
ข้ันตอนการกะเทาะเปลือก และข้ันตอนการขัดขาว ในโรงสี
ขาวขนาดใหญในเขตจังหวัดขอนแกน ที่สีขาวเจาพันธุ ขาว
ดอกมะลิ 105 พบวา มีการแตกหักของเมล็ดขาวที่ข้ันตอน
การกะเทาะเปลือกอัตรารอยละ 3.62 และข้ันตอนการขัด
ขาวมีการแตกหักอัตรารอยละ 25.34 (ประสันต ชุมใจหาญ, 
2542) การแตกหักจากการขัดสีน้ันลูกหินขัดขาวน้ันมีสวน
สําคัญโดยมงีานวิจัยที่ทํา ก า รศึกษา เกี่ยวกับวิธีการข้ึน
รูปของหินขัดขาวแกนนอนน้ันมีส วนกับการแตกหัก 
ของข าวสารที่มีการข้ึนรูปลูกหินขัดข าวดวยมือและการ
ข้ึนรูปดวยวิธีการหลอ เห ว่ียงการข้ึนรูปดวยวิธีก า ร ข้ึน
รูปแบบใหม น้ีสามารถลดการแตกหักของขาวสารเมื่อ
เปรียบเทียบกับการข้ึนรูปดวยมือน้ันไดในอัตรารอยละ 28.72 
(ธิติกานต บุญแข็ง, 2549) การข้ึนรูปดวยวิธีการทั้งสองน้ัน
ไดทําใหเกิดความแตกตางในสวนผิวหินขัดที่เหมาะสมใน
การขัดขาวและทําให เกิดการแตกหักที่น อยลงดั้ ง เ ชน
งานวิจัยที่ศึกษาถึงผิวของลูกหินขัดขาวส งผลตอกา รขัด
สีและการแตกหักที่นอยลงในการเลือกความละ เอียดของ
วัสดุหินขัดสงผลอยางมีนัยสําคัญ (จรัญ มงคลวัย, 2548) 
และสิ่งหน่ึงที่ผูวิจัยไดมีแนวความคิดที่วานาศึกษาคือ 

การแตกหักจากการไมสมดุลการหมุนของลูกหินขัด
ขาวเน่ืองจากการสั่นสะเทือนของการสีขาวของโรงสีน้ันอาจ
เกิดไดหลายสาเหตุเชน การไมสมดุลของเคร่ืองจักรที่หมุน 
การเล่ือนของชิ้นสวนของเคร่ืองจักรตามแนวเสนตรง การ
ขัดสีหรือถูกันระหวางชิ้นสวนสองชิ้น การหลุดหลวมของ
ชิ้นสวนของเคร่ืองจักร เปนตน ซ่ึงการสั่นสะเทือนเหลาน้ี
ของเคร่ืองสีขาวมักมีผลตอสมรรถนะและคุณภาพของขาวที่
สีออกมาดวยเชนกัน ดังน้ันตองมีความเขาใจถึงพฤติกรรม
ของการสั่นสะเทือนเพื่อจะไดสามารถจํากัดขนาดการ
สั่นสะเทือนใหมีคานอยที่สุดเทาที่จะทําได แตสวนที่สําคัญ
คือสวนของการขัดสีเมล็ดขาวโดยลูกหินที่ทําการหมุนเพื่อ
ขัดใหข าวมีความขาว เพื่ อ ให น า รับประทาน ซ่ึงกา ร
สั่นสะเทือนมีสวนที่ทําใหเกิดการแตกหักของขาว การศึกษา
ในคร้ังน้ีจะพิจารณาการลดการสั่นสะเทือนจากการหมุนของ
ลูกหินขัดขาวเพื่อลดการแตกหักของขาวและถาสามารถลด
การแตกหักของขาวใหลดนอยลงไดก็เปนการชวยเกษตรกร
หรือประเทศไดอีกหนทางหน่ึงก็เปนได 
2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2.1 หลักการสีขาว การสีขาวจะมีหลักการอยู 2 แบบคือ 

1. การสีขาวแบบใชแรงเสียดส ี(Friction type) 
2. การสีขาวแบบใชการขัดสี (Abrasive type) 
สวนกระบวนการในการสีก็หลายรูปแบบ แตกตางกัน

ไปตามทองที่ตางๆ โดยเคร่ืองสีขาวมีอยู 4 แบบใหญๆ คือ 
แบบหินโคนแกนต้ังและลูกยาง แบบขัดสีลูกหินกากเพชร
ทรงกระบอก แบบการใชการเสียดสีของแกนเหล็กเปน
ลิขสิทธิ์ของบริษัท Schule ประเทศเยอรมัน แบบเคร่ืองขัด
ที่ใชหรือไมใชไอนํ้า เปนเคร่ืองสีขาวที่ใชไอนํ้าในการขัดเงา
เมล็ดขาวรวมดวย (Dante de Padua, 1998) 
2.2 กรรมวิธีการผลิตและการสีขาว โดยทั่วไปสามารถ
แบงออกเปนข้ันตอนไดดังน้ี  

1. ข้ันตอนการทําความสะอาด(Cleaning) หรือข้ัน
ขาวเปลือก ขาวเปลือกจะถูกสงเขาอุปกรณทําความสะอาด 
เพื่อกําจัดสิ่งที่ไมตองการออก เชน แกลบ ขาวลีบ เศษฟาง 
ดิน หิน และสิ่งที่เจือปนอืน่ๆ ขาวเปลือกที่สะอาดแลวจะถูก
สงไปยังข้ันตอนการสีตอไป 

2. ข้ันตอนการสีขาว (Hulling) หรือข้ันขาวกลอง
ข้ันตอนน้ีขาวเปลือกที่สะอาดแลวจะถูกสงเขาอุปกรณ
กะเทาะเปลือก สิ่งที่ ไดออกมาคือ ขาวกลองและแกลบ 
แกลบถูกดักแยก โดยอุปกรณคัดแยก สวนขาวกลองจะถูก
สงไปยังข้ันตอนการขัดขาวตอไป อุปกรณที่ใชกะเทาะ
เปลือกหรือเคร่ืองสีขาว (Hulling) มี 2 ชนิด คือ เคร่ืองสีขาว



  

แบบแผนกลม (Disc huller) หรือโมหินและเคร่ืองสีขาวแบบ
ลูกกล้ิง (Roller huller) 

 3. ข้ันตอนการขัดขาว (Polishing) หรือข้ันขาวสาร 
ขาวกลอง (Brown Rice) ที่ไดจากการกะเทาะเปลือกมักมี
ชั้นของรําขาว (Bran Layer) เคลือบอยูเมื่อนําเขาอุปกรณ
ขัดขาว สวนน้ีจะถูกขัดออกเปนรํา (Bran) ทําใหไดขาวสาร 
(Milled Rice) ที่ขาวนารับประทาน อุปกรณขัดขาวมี 2 
ประเภท คือ เคร่ืองขัดขาวแบบกรงกรวยวางแนวต้ัง 
(Vertical Cone Type) และเคร่ืองขัดขาวแบบแนวนอน 
(Horizontal Type)  
  4. ข้ันตอนการแยกเมล็ดขาว (Grading) หรือข้ันทํา
อัตรารอยละขาวสารที่ไดจากการสี และขัดขาวแลวน้ันมีทั้ง
ขาวเต็มเม็ด ขาวหัก และปลายขาว ดังน้ันจึงตองนําไปคัด
แยกโดยอุปกรณคัดแยกเพื่อแยกสวนเหลาน้ีออกจากกัน    
อุปกรณคัดแยกขาวออกมาเปน ตนขาว (ขาวเต็มเม็ด) ขาว
หัก และปลายขาว 
2.3 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสีขาว 
ความสูญเสียขาวในกระบวนการสีขาวที่มีผลตอราคา
ขาวสาร ปริมาณการแตกหักมากจะขายไดในราคาที่ตํ่ากวา 
สาเหตุของการแตกหักของเมล็ดขาวในกระบวนการสีขาว  

1. ระยะหางระหวางหินขัดขาวกับแทงยาง ถาชิดมาก
ไปขาวจะหักมาก อัตราการหมุนของหินขัดขาวถาเร็วมาก
ขาวจะหักมาก อัตราการไหลลงของขาวสูเคร่ืองกะเทาะ
เปลือกถาสูงมากจะหักมาก และระยะเวลาการขัดสีถานาน
มาก ขาวจะขาวมาก ปริมาณรํามากและขาวหักมากซ่ึง
ทั้งหมดน้ีเปนปจจัยที่มีผลตอการแตกหักของเมล็ดขาวใน
ข้ันตอนการขัดขาวนอกจากน้ียังข้ึนกับจํานวนหนวยขัดสีถา
มีหลายหนวยแตละหนวยขัดเบาๆก็จะทําใหคุณภาพการสีดี
ข้ึนจากที่กลาวขางตนสามารถสรุปถึงปจจัยที่มีผลตอการขัด
ขาว (เครือวัลย อัตตะวิริยะกุล, 2534) 

2.  ระยะหางระหวางหินขัดขาวกับตะแกรงขัดขาว 
(Harry Th. and L. van Ruiten ,1981) (Ruben E. et al., 
1978) (ผดุงศักดิ์ วานิชชัง, 2535) แนะนําไวสอดคลองกัน
คือควรต้ังระยะหางระหวางหินขัดขาวกับตะแกรงขัดขาว
ของเคร่ืองขัดขาวแบบกรวยหินแกนต้ังเทากับ 10 มิลลิเมตร 

3. ระยะหางระหวางหินขัดขาวกับแทงยางขัดขาวปรับ
แทงยางเขา ระยะทางระหวางหินขัดขาวกับแทงยางกวาง
เล็กกวาความกวางของเมล็ดขาวเล็กนอย (ผดุงศักดิ์ วานิช
ชัง, 2535) การปรับระยะหางระหวางหินขัดขาวกับแทงยาง
ขัดขาวควรอยูประมาณ 2-3 มิลลิเมตร (Harry Th., L. van 
Ruiten, 1981) และ (ผดุงศักดิ ์วานิชชัง, 2535) ปจจัยที่มีผล

ตอการขัดขาวข า วดวย เค รื่ อ งขัดขาวแบบกรวยหิน
ระยะหาง ระหวางหินขัดขาวกับ แท งยา งขัดขาว เท า กับ  
2 มิลลิเมตร เหมาะ สม ที่สุด (ประสันต  ชุ ม ใจหาญ, 2542) 

4. จํานวนคร้ังการขัดขาวพบวาการขัดขาวหลายคร้ัง
ชวยลดปริมาณการแตกหักเมล็ดขาวได (Efferson,Norman J. 
and Klaus Singelmann, 1969) คาอัตรารอยละขาวหักน้ัน
จะมีการเพิ่มข้ึนตามจํานวนคร้ังและระดับการสีก็ จ ะมีค า
เพิ่มข้ึนไปตามจํานวน คร้ังเชนกัน (ประสันต ชุมใจหาญ, 2542) 
 พบวาจํานวนคร้ังการขัดขาวที่เหมาะสม ควรขัดขาว 3 คร้ัง
ถาขัดเกิน 3 คร้ัง จะทําใหประสิทธิภาพมีแนวโนมลดลง 
เมล็ดมีแนวโนมแตกหักมากข้ึน (ผดุงศักดิ ์วานิชชัง, 2535) 

5. อุณหภูมิในกระบวนการขัดขาว ปริมาณแตกหัก
ของเมล็ดขาวในกระบวนการขัดขาวที่อุณหภูมิตางกันพบวา
ชวงอุณหภูมิของลมที่ ใ ช ในการดูดรําที่ท อทา ง เข าที่
เหมาะสมที่ 33.70 แ ละ  25.90 อ งศา เซล เซียสและมี
อัตรารอยละขาวหักอัตรารอยละ15.99 แ ละ  14.69 
(บัณฑิต สุริยวงศพงศา, 2547) 
2.4 วัสดุหินขัดขาว  

ลูกหินขัดขาวของเคร่ืองสีขาวขนาดเล็กแบบแกนนอน
ใชวัสดุหินขัดที่ทํา ข้ึนจากหินกากเพชรหรือซิลิกา ขนาด
เมล็ดเกรน 12, 14, 16 และ 18 กับปูนแมกนีเซียมออกไซด
ใน อัตราสวน 17 ตอ 3 โดยนํ้าหนักผสมดวยตัวประสานคือ 
นํ้าเกลือแมกนีเซียคลอไรด มาพอกบน โครงเหล็ก ตากแหง 
กลางแจงและ กลึ ง  ใหได ขนาด (สาทิป รัตนภาสกร, 2529) 
วัสดุของหินขัดขาวซ่ึงประกอบดวย                                  

1.หินกากเพชร หรือ Emery เปนหินธรรมชาติที่เปน
สารประกอบระหวาง Corundum (Aluminum oxide 
(Al2O2)) และ Iron oxide เชน magnetile (Fe3O4) หรือ 
magnetile (Fe2O3) ซ่ึงจะมีความแข็งอยูที่ 8 โมหส ซ่ึงตํ่า
กวา Corundum บริสุทธิ์ซ่ึงมีแข็งอยูที่ 9 โมหส โดยเปนแร
ที่มีความแข็งรองจากเพชรความหนาแนนสูงและไมเกิดปฏิ-
กิริยากับกรดหรือสิ่งแวดลอมมีการใชในเคร่ืองสีข า วแบบ
การขัดสีแบบแนวต้ังและแนวแกนนอนในอุตสาหกรรมบด
แปงก็นิยมทําลูกหินขัดดวยหินกากเพชร                                

2.หินกากแกว หรือ Silicon carbide, SiC เปนสารที่
มีความแข็งสูงเทากับ 9 โมหสหรือประมาณ 2800-3300 
HV และความเปาะ มีความคมมันวาวมีขนาดแตกตางกัน
นิยมนํามาใชในอุตสาหกรรมขัดสีเชนกระดาษทรายขัด และ
หินเจียระไน เปนตน                                                     

3.ปูนขาว (Calcined magnesite) ที่ใชในการข้ึนรูป
ลูกหินขัดขาวคือ Calcined magnesite เปนสารประกอบที่มี



  

สวนผสมของ MgO เปนหลักและ SiO2 กับ CaO เล็กนอยมี
ลักษณะคลายแปงทนความรอนสูง  ทนไฟนิยมใชใน
อุตสาหกรรมเกษตร และกอสรางเมื่อผสมกับสารละลาย
แมกนีเซียมคลอไรด จะไดปนู Oxychloride ที่เหมาะกับการ
กอและฉาบ 
 4.นํ้าเกลือ (MgCl26H2O) หรือเกลือแมกนีเซียมคลอ
ไรด เปนเกลือที่ไดจากนํ้าทะเล หรือนํ้าเกลือ มีลักษณะเปน
เกล็ดสีขาวการใชงานเชน เปนตัวประสานใชละลายหิมะ 
เปนตนมีขอดีคอืมีฤทธิ์กัดกรอนโลหะนอยกวาเกลือโซเดียม
คลอไรด และเกลือแคลเซียมคลอไรด ไมระคายเคืองผิวหนัง
ไมเปนอันตรายตอรางกายและสิง่แวดลอมและไมทําปฏิกิริ-
ยากับพืชใน 
2.5 กระบวนการหลอลูกหินขัดขาว  

ทําไดโดยนํา เพลาลอหินที่ทําดวยเหล็กหลอไป
กะเทาะวัสดุหุมที่ชํารุดออก และพอกหุมใหมโดยผสมปูน
และหนิในอัตราสวน 1ตอ 5 โดยนํ้าหนัก และผสมนํ้าเกลือ
แมกนีเซียคลอไรดที่มีดีกรีความเค็มที่ 30 ดีกรี วัดโดย
ปรอทวัดความเค็ม ผสมทุกอยางใหเขากัน จากน้ันจึงนํา
สวนผสมที่มีความเหนียวปนข้ึนรูปไดน้ี ไปพอกหุมแกน
เหล็กใหมีความหนาประมาณ 1 น้ิว เมื่อแหงแลวประมาณ 1 
วัน จึงนํามากลึงแตงผิวและใหไดตามขนาดที่ตองการเมื่อ
กลึงเสร็จแลวก็สามารถนําไปใชงานไดถึงอยางไรก็ดีจาก
กระบวนการข้ึนรูปลูกหินดังกลาว มีข้ันตอนที่ตองใชความ
ระมัดระวังคือ การผสมปูนกับนํ้าเกลือใหไดความเหนียวที่
เหม าะสม โดยกระบวนการ น้ีใช ความชํ านาญและ
ประสบการณในการผสม  
2.6 คุณสมบัติหินขัดขาวท่ีด ี  

หินขัดขาวที่ไดดีน้ันตองมีการหลุดรวงของหินกาก
เพชรบางเล็กนอย คือใหหินกากเพชรสวนที่ถูกขัดสีจนหมด
คมแลวหลุดออกไปบาง เพื่อเปล่ียนใหหินกากเพชรชั้นที่
ติดกันข้ึนมาเปนพื้นผิวของการขัดสีใหม ถาลูกหินที่ข้ึนรูป
แลวมีความแข็งมากเกินไปจะทําใหขาวหัก และถาลูกหินมี
ออนเกินไป หรือคุณภาพไมดี จะทําใหเม็ดหินหลุดและมี
การสึกหรอยางรวดเร็วกอนเวลาอันควร ซ่ึงถาลูกหินขัดที่
หมดสภาพแลวหรือมีคุณภาพไมดีก็จะไมสามารถนํามาใช
ไดอีก กรรมวิธีการผลิตหินขัดขาวแบบเดิมหรือการข้ึนรูป
ดวยมือน้ันขัดขาว การควบคุมคุณภาพของลูกหินน้ันทําได
ลําบากหมายความวา จํานวนของหินขัดขาวทีเ่สียหาย จาก
การผลิตจํานวนมาก  (สุขอังคณา ลี, 2547) ดังน้ันทาง
ผูประกอบการโรงสีขาวขนาดใหญตอมาไดมีการพัฒนา 
กรรมวิธีการข้ึนรูปวัสดุหินขัดในงานอุตสาหกรรมตางๆ 

โดยเฉพาะ อยางย่ิงกลุม ซิลิกอนคารไบด มีกรรมวิธี ข้ึนรูป
ได 4 แบบ คือ Reaction-sintered, Hot-pressed, Sintered 
และ Composite sintered  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย  

3.1 วิธีการสีขาว 
การสีขาวในที่น้ีเพื่อการทดสอบการไมสมดุลการหมุน

ของหินขัดขาวโดยการเพิ่มนํ้าหนักจากตะกั่วถวงลอรถยนต
เพื่อใหเกิดการสั่นสะเทือนวาจะมีสวนเกี่ยวของกับการ
แตกหักของขาวหรือไม เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหิน
ขัดขาวที่มีการใชงานอยูทั่วไปในชุมชน โดยนําหินขัดขาว
แกนนอนขนาดเล็กที่มีจําหนายในทองตลาดมาเพิ่มนํ้าหนัก 
และใชขาวเปลือกพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่มาจากแหลง
ปลูกเดียวกัน โดยมาจากสหกรณการเกษตร อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงไดผานการทําความสะอาด
และลดความชื้นโดยการตากแดดพันธุขาวชนิดน้ีไดเปนไป
ตามมาตรฐาน มอก.888-2532 การใชงานเคร่ืองสีขาวขนาด
เล็กไดใชงานตามสภาพปกติที่ระดับความเร็ว 1,420 รอบ
ตอนาท ีโดยมีลําดับการสีขาวดังน้ี 

1. นําหินขัดขาวที่มีขายตามทองตลาดมาเตรียมใน
การเพิ่มนํ้าหนักโดยมีการใชตะกั่วถวงลอรถยนตที่มีนํ้าหนัก
ต้ังแต 5 กรัม 10 กรัม 15 กรัม   

2. ในเคร่ืองสีขาวขนาดเล็กมาทําความสะอาดภายใน
ดวยวิธีลมเปาเพื่อลีฝุนที่เกาะบริเวณตะแกรงที่เปนตัวขัดสี
เมล็ดขาว 

3. ทําการปรับระยะระหวางลูกหินขัดขาวกับยางขัด
ขาวใหมีระยะหางที่ 1.5 มิลลิเมตร  

4. ทําการสีขาวโดยเร่ิมต้ังแตหินขัดขาวนํ้าหนักปกติ 
5, 10 และ 15 กรัม ทําการการสุมตัวอยางขาวสารที่สีและ
วัดแรงสั่นสะเทือนของแตละลูกหิน การเพิ่มนํ้าหนักของลูก
หินขัดขาวเพื่อทําใหเกิดความสั่นสะเทือนต้ังแต 5, 10 และ
15 กรัม โดยติดขางเดียวและระยะที่เทากัน 

 

 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 ลูกหินขัดขาวที่มีการเพิ่มนํ้าหนักเพื่อทําใหเกิดการ
สั่นสะเทือนดวยตะกั่วถวงลอรถยนต 



  

3.2 เครื่องมือวัดท่ีใชในงานวิจัย 
3.2.1 เคร่ืองคัดแยกเมล็ดขาวหัก ทําการแยกขาวหัก

ที่มีขนาดเล็กจะไมตกลงไปในหลุมที่สวนหมุนของเคร่ืองทํา
ใหเมล็ดที่หักรวงลงมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 เคร่ืองคัดแยกเมล็ดขาวหัก 
 

3.2.2 เคร่ืองชั่งนํ้าหนักดิจิตอลเพื่อทําการชั่งนํ้าหนัก
ของขาวสารที่หักและขาวเต็มเมล็ด 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 เคร่ืองชั่งนํ้าหนักดิจิตอล ย่ีหอ ACUรุน HJ-600H 

 
4.2.3 เคร่ืองวัดแรงสั่นสะเทือนเพื่อหาอิทธิพลของ
แรงสั่นสะเทือนตอการสีขาว 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3 เคร่ืองวัดแรงสั่นสะเทือน ย่ีหอ INSPEX 

รุน IPX-602 
 
 
 

3.3 อุปกรณและวัตถุดิบท่ีใชในการทดลอง 
3.3.1 เคร่ืองสีขาวขนาดเล็กลูกหินแกนนอนรุนตรา

เสือ บริษัทอุบลกรุงไทยกลการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 เคร่ืองสีขาวขนาดเล็กแกนนอน 
 

3.3.2 ลูกหินขัดขาวที่มีจําหนายทั่วไปตามทองตลาด 
มีขนาด 12 น้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ลูกหินขัดขาวที่ใชในงานวิจัย 
 

3.3.3 ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธขาวในการ
ทดสอบกับเคร่ืองสีขาวขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ขาวสายพันธุขาวดอกมะลิ 105 ของสหกรณ
การเกษตรวารินชําราบ จํากัด สถานที่ปลูก ตําบลคูเมือง 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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3.4 การหาอิทธิพลของการส่ันสะเทือนและการแตกหัก 
1. ทําการต้ังสมมุติฐานของการสั่นสะเทือนกับการ

สงผลถึงการแตกหักของขาวสาร โดยสมมุติฐานวาการ
สั่นสะเทือนจากการเพิ่มนํ้าหนักของลูกหินขัดขาวไมมีผลตอ
การแตกหักของขาวสาร 

H0: μ1=μ2 
แตถาการสั่นสะเทือนมีผลตอการแตกหักใหทําการปฏิเสธ 
และยอมรับสมมุติฐานรอง ที่วาการแตกหักจากการเพิ่มมีผล
ที่แตกตางกันกับไมมีการเพิ่มนํ้าหนักเพื่อทําใหเกิดการ
สั่นสะเทือน 

HA: μ1≠μ2 
เมือ่ μ1=คาเฉล่ียของการแตกหักของขาวสารจากลูกหินขัด
ขาวที่ไมมีการเพิ่มนํ้าหนักเพื่อทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือน   
μ2= คาเฉล่ียของการแตกหักของขาวสารจากลูกหินขัดขาว
ที่มีการเพิ่มนํ้าหนักเพื่อทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือน 
 
    t    =        (1) 
 
 
 

(2) 
                 
 
 

  S d   =       2(S d) / n          (3) 
   t   =       d / S d                     (4) 
 

เมื่อ      S2d   = คาความแปรปรวน    
             d   = ผลตางระหวางตัวอยาง 
             n   = จํานวนตัวอยาง 

  S d   = Standard error of difference 
  t   = คา t-test จากการคํานวณ 
 

4. ผลของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7 แผนภูมอิัตรารอยละการแตกหักของขาวสาร 

 การวิเคราะหคาที่ไดจากแผนภูมิชวงแรกของการสุม
ขาวสารที่ไดออกมาจะมีการแตกหักที่สูงอาจจะเน่ืองมาจาก
การที่ขาวไหลลงไปในหองขัดสีชุดแรกที่ยังไมมีขาวในหอง
ขัดสีจะทําใหเกิดการกระแทกของเมล็ดขาวก็เปนได 
 

ตารางท่ี 1 เ ป รี ย บ เ ที ย บ อั ต ร า ก า ร แ ต ก หั ก แ ล ะ
แรงสั่นสะเทือนกับลูกหินขัดขาวที่ปกติ 
 

นํ้าหนักที่
เพิ่มข้ึน
(กรัม) 

อัตราการแตกหัก
ที่เพิ่มข้ึน(รอยละ) 

แรงสั่นสั่นเทือน
ที่เพิ่มข้ึน 
(รอยละ) 

5 10.69 6.04 
10 4.94 4.02 
15 3.51 4.69 

 
เปนคาที่เปนอัตรารอยละการแตกหักของขาวที่สีใน

เคร่ืองสีขาวขนาดเล็กที่ทําการเปรียบเทียบระหวางลูกหินที่
มีความสมดุลในการหมุนและลูกหินขัดขาวที่ทําใหเกิดการ
สั่นสะเทือนผลที่ไดออกมาการเพิ่ม นํ้าหนักมีอัตราการ
แตกหักที่สูงกวาลูกหินธรรมดาที่อัตรารอยละ 10.69, 4.94 
และ 3.51และมคีา เฉล่ียแรงสั่นสะเทือนที่ 6.04, 4.02 และ 4.69 
 

5.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
จากการทดลองสีขาวพบวา การเพิ่มนํ้าหนักเพื่อให

เกิดแรงสั่นเทือนในลูกหินมคีาเฉล่ียของการแตกหักเพิ่มข้ึน  
การสั่นสะเทือนในเคร่ืองสีขาวขนาดเล็กก็มีหลายปจจัยที่ทํา
ใหเกิดการสั่นสะเทือน แตในงานวิจัยน้ีไดพิจารณาการสั่นที่
เกิดข้ึนกับการหมุนของลูกหินขัดขาว สวนแตกหักของ
ขาวสารน้ันระยะหางระหวางลูกหินขัดขาวกับลูกยางมีสวน
สําคัญเปนอยางย่ิงตอการแตกหักของขาว เน่ืองจากการ
หมุนที่ไมสมดุลทําใหลูกหินขัดขาวเกิดการหมุนที่มีแรงหนี
ศูนยกลาง ทําใหระยะหางระหวางลูกหินกับยางขัดขาวไม
เทากนัทั้งแนวของการขัดสีดงัน้ันสวนที่มีระยะที่เหมาะสมก็
สามารถทําการสีขาวไดดี  สวนที่มีระยะหางที่มากก็ไม
สามารถกะเทาะเปลือกและขัดสีได และสวนที่มีระยะหางที่
แคบจะทําใหการขัดสีที่มากจนทําใหเกิดความรอนสะสมใน
เมล็ดขาวจนทําใหเกิดการแตกหักจํานวนที่มาก และการลด
การสั่นสะเทือนในการะบวนการสีขาวน้ันก็เปนปจจัยหน่ึงที่
ควรแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรและลดของ
เสียที่เกิดจากการีสีขาว การวิจัยในคร้ังตอไปน้ันควรเปน
การหาวิธีการปรับสมดุลของหินของขาวเพื่อลดปญหาที่
กลาวมาขางตน 

S2d       =     ∑d2-(∑d)2 /n       

  n-1 



  

6.  กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ 

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคลากรที่
เกี่ยวของที่ไดนําทฤษฎีและขอมูลมาใชในการอางอิง  จนทํา
ใหงานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงดวยด ี
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