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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพลูกหินขัดข้าวท่ีใช้ดินขาวอุดรธานีเป็นส่วนผสมทดแทนของวัสดุประสาน  
ในปัจจุบัน วัสดุประสานเดิมคือ ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงได้ใช้ดินขาว 
อุดรธานีมาทดแทนในอัตราส่วนร้อยละ 37 เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เครื่องหล่อเหวี่ยงมาช่วยปรับปรุงกระบวนการ
ขึ้นรูปแทนจากแบบเดิมที่ใช้มือซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว การออกแบบการทดลองและ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมมินิแทปรีลิส 14 ด้วยฟังก์ช่ันแฟคทอเรียล ส าหรับปัจจัยที่ท าการศึกษามี 2 ปัจจัยได้แก่ 
ความเร็วของเครื่องหล่อเหวี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 120, 130, 140 rpm และความเค็มของน้ าเกลือ แบ่งเป็น 3 ระดับ 
คือ 28, 30, 32 ดีกรี มีผลตอบ 2 ส่วนในการประเมินสิทธิภาพ ได้แก่ อัตราการสึกหรอ และร้อยละข้าวหัก จากการ
ประมวลผลพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูป คือ ความเร็ว 130 rpm และ ความเค็มของน้ าเกลือ 30 ดีกรี เมื่อน าไป
ขึ้นรูป ให้อัตราการสึกหรอเฉลี่ยคือ 3.86 กรัม/ช่ัวโมง และร้อยละข้าวหักเฉลี่ยคือ 24.31 เมื่อเปรียบเทียบกับลูกหินขัด
ข้าวอุดรธานีที่ใช้มือขึ้นรูป มีอัตราการสึกหรอเฉลี่ย 7.27 กรัม/ช่ัวโมง และมีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย 32.53 ดังนั้น จึงพบว่า
ลูกหินขัดข้าวท่ีขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยงมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญในระดับ 0.05      
ค าส าคัญ(Key word): เครื่องหล่อเหวี่ยง, ดินขาวอุดรธาน,ี ลูกหินขัดข้าว, กระบวนการขึ้นรูป 
 
ABSTRACT 
The objective of this research is to develop effective of rice polishing cylinder which use Udonthani 
metakolin for binder replacement. In the present, the binder is calcined magnesite cement that imported 
from foreign. Therefore, this research was used Udonthani metakolin to replace as 37% in order to reduce 
cost and used centrifugal machine to improve the casting process instead original from hand which is 
based on the experience of the technician. The experimental design and evaluated by Minitab Release 
14 from function factorial design.  There have two factors which study were the velocity of centrifugal 
machine has separated three levels : 120, 130, 140 rpm  and the salt degree has separated three levels:  
28, 30, 32 degree. The response has two items which evaluated effective were  average wear rate and 
average broken rice percent. From the evaluation, It found optimum condition as velocity: 130 rpm and  
salt degree as 30 degree. When used this suitable condition to cast cylinder, It found the average wear 
rate was 3.86 g/hr and average broken rice percent was 24.31%. While compared with rice polishing 
cylinder from Udonthani metakolin by hand casting, it found average wear rate was 7.27 g /hr and  
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average broken rice percent was 32.53%.So, the rice polishing cylinder which casted by centrifugal 
machine has effective higher than in significantly level 0.05. 
Key words: Centrifugal machine, Udonthani metakaolin, Rice polishing cylinder, Casting process 
 
1. บทน า (Introduction) 
      ข้าวเป็นพืชที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาช้านาน
เพราะข้าวเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยและเป็นสินค้า
ส่งออกที่สามารถท ารายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนกระบวนการผลิตข้าวนั้น จะใช้เครื่องสี
ข้าวซึ่งเป็นเครื่องจักรกลการเกษตรพื้นฐานที่มีความส าคัญ
กับเกษตรกรไทย  ในชนบทนั้น เกษตรกรนิยมน าเครื่องสีข้าว
ขนาดเล็กที่มีก าลังการผลิตอยู่ที่ 1-2 ตันต่อวัน มาใช้ใน
ปัจจุบันกันมากขึ้นเนื่องจากสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเจ้าของ
โรงสีก็มีรายได้เสริมจากการจ าหน่ายร า และแกลบ ที่เป็นผล
พลอยได้อีกด้วย ส าหรับการออกแบบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กก็
จะแตกต่างกันตามท้องถิ่น มีทั้งแบบแกนตั้งและแกนนอน 
แต่โดยทั่วไปแล้วนิยมใช้ลูกหินขัดข้าวที่เป็นแบบแกนนอน 
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากราคาถูกและสามารถ
หาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่น ถึงอย่างไรก็ดี  คุณภาพข้าวท่ีสีออกมา
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดพันธุ์ข้าว รูปร่าง 
ขนาด ความช้ืน รวมทั้งกลไกการกะเทาะเปลือกและขัดขาว
ในเครื่องสีข้าวด้วย [1] ส าหรับการขัดข้าวเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญและคุณภาพของข้าวขาวที่ ผ่ านการขัดสี  จะมี
เปอร์เซ็นต์การหักมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของหิน
ขัดที่ใช้เป็นส าคัญ [2] ในเครื่องสีข้าวขนาดเล็กมีหินขัดอยู่
ด้วยกัน 3 ชุด คือหินขัดข้าวด า  หินขัดข้าวกล้อง และหินขัด
ข้าวขาว โดยจะเปลี่ยนหินขัดข้าวแต่ละตัวโดยเฉลี่ยปีละ 1 
ครั้ง เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 – 2,500 
บาท ต่อลูกหิน โดยทั่วไปวัสดุของลูกหินขัดข้าวทั้งแบบแกน
ตั้ งและแบบแกนนอนที่นิยมใช้กันในชุมชนหมู่บ้าน มี
ส่วนผสม [3] ดังนี ้
      1) วัสดุขัดสี ได้แก่ หินกากเพชร (Emery Grain)  
และ หินกากแก้ว (Silicon carbide)  
      2) วัสดุประสาน ได้แก่  ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ 
(Calcined Magnisite Cement) และเกลือแมกนีเซี่ยมคลอ
ไรด์ (Magnisium Chloride) 
      ในกระบวนการหล่อลูกหินขัดข้าวท าได้โดยน าเพลาล้อ
หินที่ท าด้วยเหล็กหล่อไปกะเทาะเอาวัสดุหุ้มที่ช ารุดออก 
และพอกหุ้มใหม่โดยผสมปูนและหินในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 
โดยน้ าหนัก และผสมน้ าเกลือแมกนีเซี่ยมคลอไรด์ที่มีดีกรี
ความเค็ม 30 ดีกรี ผสมทุกอย่างให้ เข้ากัน จากนั้นจึงน า

ส่วนผสมที่มีความเหนียว ปั้นขึ้นรูปได้นี้ ไปพอกหุ้มแกน
เหล็กหล่อ ดังภาพที่ 1 ให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว เมื่อ
แห้งแล้วประมาณ 1 วัน จึงน ามากลึงแต่งผิว และให้ได้ขนาด
ตามที่ต้องการ  เมื่อกลึงเสร็จแล้วก็สามารถน าไปใช้งานได้ ถึง
อย่างไรก็ดีจากกระบวนการขึ้นรูปลูกหินดังกล่าว ขั้นตอนที่
ต้องใช้ความระมัดระวังคือ การผสมปูนและน้ าเกลือให้ได้
ความเหนียวที่เหมาะสม โดยกระบวนการนี้ใช้ความช านาญ
และประสบการณ์ในการผสม [4] เพราะถ้าลูกหินที่ขึ้นรูป
แล้วมีความแข็งมากเกินไป จะท าให้ข้าวหัก  และถ้าลูกหิน
อ่อนมากเกินไป จะท าให้เม็ดหินหลุดมีการสึกหรอรวดเร็ว
ก่อนเวลาอันควร ซึ่งลูกหินขัดที่หมดสภาพแล้ว หรือมี
คุณภาพไม่ดีก็จะไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก  
       ส าหรับการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปของลูกหินขัดข้าว
ในบางสถานประกอบการได้เริ่มมีการใช้เครื่องหล่อเหวี่ยง
เป็นเครื่องจักรช่วยขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวแทนการใช้มือ [5] 
โดยการหล่อหินขัดข้าวนั้นใช้ระบบแรงเหวี่ยงซึ่งมีมอเตอร์
เป็นตัวขับเคลื่อน มีความเร็วอยู่ระหว่าง  120 – 140 rpm 
ดังภาพท่ี 2 มีระบบการใช้งานของเบ้าหล่อหินที่สามารถถอด
เนื้องานออกจากแบบ โดยอาศัยสแตนเลสหรือวัสดุใดๆมา
เป็นตัวกั้นเพื่อมิให้ ช้ินงานที่หล่อนั้นติดกับผิวแบบพิมพ์ 
ส าหรับเครื่องหล่อเหวี่ยงนั้น ประกอบด้วยช้ินส่วนท่ีส าคัญคือ 
แบบพิมพ์ท่ีเป็นเบ้าหล่อมีเหล็กใช้ส าหรับปาดผิวระดับ เพื่อ 
ท าให้เกิดผิวที่สม่ าเสมอและมีช่องส าหรับเติมเนื้อปูนที่ผสม
หินกากแก้วและหินกากเพชร เมื่อส่วนผสมดังกล่าวจะถูก 
 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการขึ้นรูปด้วยมือ แบบดั้งเดิม 
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เหวี่ยงจนแข็งตัว จึงได้ช้ินงานที่หล่อเสร็จ โดยเครื่องหล่อ
เหวี่ยงนั้น ความเร็วของเครื่องเป็นปัจจัยส าคัญในที่จะส่งผล
ต่อช่องอากาศระหว่างเม็ดหินกับเนื้อปูนให้ได้เท่ากันตลอดทั้ง
ลูก ท าให้มีปริมาณเนื้อปูนจับกับเม็ดหินน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วย
แก้ไขปัญหาการหล่อหรือพอกหินขัดข้าวด้วยมือไม่สามารถ
ควบคุมความแข็งของเนื้อปูนได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ธิติกานต์  
บุญแข็ง [6] ได้ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการสึก
หรอของลูกหินขัดข้ าว โดยพบว่า  เมื่ อท า การศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างลูกหินขัดข้าวที่หล่อด้วยด้วยมือแบบ
ดั้งเดิมกับลูกหินขัดข้าวท่ีหล่อด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยงซึ่งเป็นวิธี
ใหม่  โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นวัสดุประสานและวัสดุขัดสีใน
ท้องตลาดที่นิยมใช้ซึ่ งน า เข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 
ผลการวิจัย พบว่า อัตราการสึกหรอของลูกหินที่หล่อด้วย
เครื่องหล่อเหวี่ยงจะมีค่าต่ ากว่าลูกหินท่ีหล่อด้วยมือ ในอัตรา
ร้อยละ 50  และมีอัตราการสึกหรอจะเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ 
ซึ่งมีปัจจัยที่ส าคัญคือ ความเค็มของน้ าเกลือ โดยจะใช้อยู่
ระหว่าง 28 – 32 ดีกรี หากมีความเค็มมากไป ลูกหินจะแข็ง
มากไปท าให้เมื่อสีข้าวจะท าให้ข้าวหัก ในทางกลับกัน หากมี
ความเค็มต่ าไป ลูกหินจะอ่อนไปท าให้หลุดร่วงง่าย 
       ปัจจุบันพบว่ามีการลดต้นทุนการผลิตลูกหิน โดยใช้ดิน
ขาวเผาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นส่วนผสมของ
วัสดุประสานเดิมที่น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งลูกหินดินขาว
อีสานนั้น ธิติกานต์  บุญแข็ง และคณะ [7] ได้วิจัยเพื่อพัฒนา
ดินขาวเผาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นส่วนผสมวัสดุ
ประสานในการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ในงานวิจัยนี้ได้เลือกดิน
ขาวจาก 3 แหล่ง คือ อุดรธานี  นครพนม  และอุบลราชธานี  
โดยออกแบบการทดลองและประมวลผลด้วยโปรแกรมมินิ
แทปรีลิส 14 ในการทดสอบแรงอัดและแรงดึง ผลการวิจัย
พบว่า อัตราส่วนของปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ : ดินขาวเผา ที่
เหมาะสม จากทั้ง 3 แหล่ง คือ 63 : 37, 71 : 29 และ 100 : 
0 ตามล าดับ เมื่อน าสูตรดังกล่าว ไปขึ้นรูปลูกหินขัดข้าวและ
ทดสอบการสี ข้ า ว  พบว่ า  ลู กหิ นดิ นขาวอุ ด ร ธานี มี
ประสิทธิภาพที่ดีกว่าลูกหินดินขาวนครพนม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ มีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย ร้อยละ 
32.52, 38.29 ในขณะที่ อัตราการสึกหรอเฉลี่ยนั้น ไม่ได้
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  โดยมีค่าเฉลี่ย  
7.27, 6.53 กรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับลูกหินขัดข้าวแบบเดิมที่ใช้วัสดุประสาน
ทั้งหมดจากต่างประเทศ ซึ่งมีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย ร้อยละ 
26.65 และอัตราการสึกหรอ 5.26 กรัม/ช่ัวโมง จึงเห็นได้ว่า
ลูกหินดินขาวอุดรธานียังมีร้อยละข้าวหักและอัตราการสึก
หรอท่ีสูงกว่าลูกหินขัดข้าวแบบเดิม ดังน้ัน เพื่อปรับปรุง 

 

 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง 

 
ประสิทธิภาพของลูกหินดินขาวอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพที่
ใกล้เคียงหรือดีกว่าลูกหินขัดข้าวแบบเดิม จึงได้มีแนวคิดใน
การประยุกต์เครื่องหล่อเหวี่ยงมาช่วยพัฒนากระบวนการขึ้น
รูปให้มีความแข็งที่สม่ า เสมอ ซึ่ งจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสีข้าวและอัตราการสึกหรอของลูกหินขัด
ข้าวที่ลดลง  จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยนี้ 
 
2. วิธีวิจัย (Research Methodology) 
1) การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง  

  ส าหรับปัจจัยควบคุมในการทดลอง คือ ดินขาวเผา
อุดรธานี และปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ ทั้งนี้ ดินขาวจะถูกเผา
ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง หลังจาก
นั้นจะท าการบดและผ่านการร่อนตะแกรงขนาด 325 ตาม
มาตรฐาน ASTM C618 ส่วนผสมการขึ้นรูปจะใช้ใน
อัตราส่วนเดียวกันคือ วัสดุขัดสี : วัสดุประสาน ในอัตราส่วน 
5 : 1 โดยท าการทดสอบการสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
แบบแกนนอนซึ่งนิยมใช้กันในชนบท ในส่วนข้าวเปลือกที่
ทดลองสีข้าวนั้น  เป็นข้าวดอกมะลิ 105 ตามมาตรฐาน 
มอก. 888-2532 ซึ่งใช้ในการทดลองกับเครื่องสีข้าวขนาด
เล็ก และข้าวเปลือกที่ท าการทดลองจะผ่านการตรวจวัด
ความช้ืนให้ไม่เกิน 14%  มีการป้อนข้าวเปลือกในอัตรา 20 
กิโลกรัม ต่อ 1 หน่วยทดลอง โดยใช้โปรแกรม มินิแทปรีลิส 
14 ที่มีลิขสิทธ์ิ ด้วยฟังก์ช่ันแฟคทอเรียล (Factorial Design) 
ในการออกแบบการทดลอง  
2) การออกแบบการทดลอง 
     ในการออกแบบการทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
       2.1) การศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วยเครื่อง
หล่อเหวี่ยง โดยศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัยคือ ความเร็ว
ของเครื่องหล่อเหวี่ยง  และความเค็มของน้ าเกลือ ทั้งนี้ใน 
ส่วนของความเร็วของเครื่องหล่อเหวี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
ความเร็ว 120, 130, 140 rpm และความเค็มของน้ าเกลือ 
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แบ่งเป็น 3 ระดับคือ 28, 30, 32 ดีกรี ซึ่งจะสามารถขึ้นรูป
เป็นลูกหินขัดข้าวได้ทั้งหมด 9 สูตร ดังภาพที่ 3 เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการสีข้าว โดยมีผลตอบ 2 ส่วน คือ ร้อยละข้าว
หัก และอัตราการสึกหรอของลูกหินขัดข้าว โดยทดสอบซ้ า
แต่ละค่าจ านวน 3 ซ้ า 
     2.2) การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสีข้าวของ
ลูกหินดินขาวอุดรธานีท่ีขึ้นรูปด้วยเครื่องหลอ่เหวี่ยงกับลูกหิน 
ดินขาวอุดรธานีแบบเดิมที่ขึ้นรูปด้วยมือ รวมถึงการทดสอบ
เปรียบเทียบกับลูกหินที่ใช้ปูนทั้งหมดขึ้นรูปด้วยมือ โดยใช้
อัตราส่วนเดียวกัน คือ วัสดุขัดสี : วัสดุประสาน ในอัตราส่วน  
5 : 1 และมีผลตอบ 2 ส่วน คือ ร้อยละข้าวหัก และอัตรา
การสึกหรอของลูกหินขัดข้าว  
 

 
ภาพที ่3 ลูกหินขัดข้าวท้ังหมด 9 สูตร 

 
3. ผลการวิจัย (Results)    
3.1 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วยเคร่ืองหล่อเหวี่ยง  
      ส าหรับปัจจัยที่ศึกษามี 2 ปัจจัยคือ ความเร็วของเครื่อง
หล่อเหวี่ยง และความเค็มของน้ าเกลือ โดยความเร็วของ
เครื่องหล่อเหวี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ความเร็ว 120, 130, 
140 rpm และความเค็มของน้ าเกลือแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
28, 30, 32 ดีกรี เมื่อท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมมินิ
แทปรีลิส 14 ด้วยฟังก์ช่ันแฟคทอเรียล โดยการวิเคราะห์
ปัจจัยที่น ามาศึกษามีผลตอบต่อประสิทธิภาพของลูกหินขัด
ข้าว ซึ่งผลตอบของปัจจัยมี 2 ส่วนคือ ร้อยละข้าวหัก และ
อัตราการสึกหรอของลูกหินขัดข้าว ได้ผลการวิเคราะห์ตาม
ภาพที่ 4 ซึ่งพบว่า ความเค็มของน้ าเกลือ (Salt Degree)  
 

 
และความเร็วของเครื่องหล่อเหวี่ยง (Machine Velocity) มี
ผลต่ออัตราการสึกหรอของลูกหินขัดข้าว เนื่องจากมีค่า P-
Value น้อยกว่า 0.05 และมี R-Sq, R-Sq (adj) มากกว่า 
70% แสดงว่าข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปใช้ต่อได้ 
ในภาพที่ 5 ก็เช่นเดียวกันพบว่า ความเค็มของน้ าเกลือ และ 
ความเร็วของเครื่องหล่อเหวี่ยง ก็มีผลต่อร้อยละข้าวหัก 
เนื่องจากมีค่า P-Value น้อยกว่า 0.05 และมี R-Sq, R-Sq 
(adj) มากกว่า 70% แสดงว่าข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ 
สามารถน าไปใช้ต่อได้เช่นกัน นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ของปัจจัยทั้งสองก็มีผลต่ออัตราการสึกหรอ
ของลูกหินขัดข้าวและร้อยละข้าวหัก ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ในการหาสภาวะที่เหมาะสมจากปัจจัยทั้ง
สอง และได้การประมวลผลของค่าเฉลี่ยอัตราการสึกหรอของ
ลูกหินขัดข้าวและร้อยละข้าวหัก ตามภาพที่ 6 ซึ่งพบว่าใน
ระดับของปัจจัยความเค็มน้ าเกลือ 30 ดีกรี และความเร็ว 
130 rpm จะให้อัตราการสึกหรอเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.857 g/hr 
และ ร้อยละข้าวหักน้อยที่สุด คือ 24.333 ซึ่งจะใช้สภาวะ
ดังกล่ าวไปขึ้นรูปลูกหินดินขาวอุดรธานี เพื่ อทดสอบ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับลูกหินดินขาวอุดรธานีแบบเดิม
ที่ข้ึนรูปด้วยมือ รวมถึงการทดสอบเปรียบเทียบกับลูกหินที่ใช้
ปูนท้ังหมดที่ข้ึนรูปด้วยมือ 
3.2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกหินดิน
ขาวอุดรธานีและต้นทุนวัสดุในการผลิต 
         เมื่อได้สภาวะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปลูกหินดินขาว
อุดรธานี ก็จะใช้ลูกหินในสภาวะดงักล่าว เพื่อท าการทดสอบ
เปรียบเทยีบกับลูกหินดินขาวอุดรธานีแบบเดิมที่ข้ึนรูปด้วย
มือ และมผีลตอบ 2 ส่วน คือ ร้อยละข้าวหัก และอัตราการ 
สึกหรอของลูกหินขัดข้าว ซึ่งท าการทดสอบจ านวน 3 ลกู 
และทดสอบซ้ าแตล่ะค่าจ านวน 3 ซ้ า โดยใช้ฟังก์ช่ัน T-Test  
ในการประมวลผล ตามรูปที่ 7 ซึ่งพบว่าลูกหินดินขาว
อุดรธานีที่ข้ึนรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง มีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย 
24.31 ซึ่งต่ ากว่าลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วยมือ ซึ่งมี
ร้อยละข้าวหักเฉลี่ย 32.52 โดยพบว่า มีค่า P-Value น้อย
กว่า 0.05 แสดงว่า ลูกหินหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วย
เครื่องมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าลูกหินหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้น
รูปด้วยมือ อย่างมีนัยส าคัญในระดับ 0.05   
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Analysis of Variance for Wear Rate, using Adjusted SS for Tests 

 
Source                                        DF    Seq SS    Adj SS   Adj MS      F          P 
Salt Degree                                  2      71.467    71.467   35.733    44.00   0.000 
Machine Velocity                          2      7.075      7.075     3.537     4.36     0.029 
Salt Degree*Machine Velocity         4      12.014    12.014   3.003      3.70    0.023 
Error                                           18     14.618    14.618   0.812 
Total                                           26    105.173 
S = 0.901166   R-Sq = 86.10%   R-Sq (adj) = 79.92% 

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปจัจัยทีม่ีผลต่ออัตราการสึกหรอของลูกหนิขัดข้าว 
 

Analysis of Variance for Broken Rice Percent, using Adjusted SS for Tests 
 
Source                                        DF   Seq SS    Adj SS     Adj MS       F          P 
Salt Degree                                  2     193.409   193.409  96.705    125.21   0.000 
Machine Velocity                          2     23.920     23.920   11.960    15.49     0.000 
Salt Degree*Machine Velocity         4     237.685   237.685  59.421    76.94     0.000 
Error                                           18    13.902     13.902   0.772 
Total                                          26    468.916 
S = 0.878814   R-Sq = 97.04%   R-Sq (adj) = 95.72% 

ภาพที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปจัจัยทีม่ีผลต่อร้อยละข้าวหัก 
 

Least Squares Means of Wear Rate and Broken Rice Percent 
Salt Degree*Machine Velocity    Mean Wear Rate     SE Mean    Mean Broken Rice Percent      SE Mean 
      28          120                          9.573               0.5203                          33.033                 0.5074 
      28          130                         10.143              0.5203                          33.833                 0.5074 
      28          140                         8.630                0.5203                          25.167                 0.5074 
     30           120                        6.750                 0.5203                          27.333                 0.5074 
     30          130                       3.857                 0.5203                          24.333                0.5074 
     30           140                        5.807                 0.5203                          26.250                0.5074 
     32           120                        8.390                 0.5203                          28.333                0.5074 
     32           130                        7.133                 0.5203                          34.000                0.5074 
     32           140                        7.487                 0.5203                          34.833                0.5074 

ภาพที่ 6 อัตราการสึกหรอเฉลีย่และร้อยละข้าวหักเฉลีย่ในแต่ละระดับของปัจจัยทั้งสอง 
 
ในส่วนอัตราการสึกหรอ พบว่าลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูป
ด้วยเครื่อง มีอัตราการสึกหรอเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 g/hr ซึ่งต่ า
กว่าลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วยมือ ที่มีอัตราการสึก
หรอเฉลี่ย 7.27 g/hr ตามรูปที่ 8 โดยพบว่า มีค่า P-Value 
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วย
เครื่องแตกต่างจากลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วยมือ ซึ่ง
มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญในระดับ 0.05  

ส าหรับต้นทุนวัสดุนั้น พบว่าการขึ้นรูปลูกหินด้วยมือและ
เครื่อง จะใช้ในอัตราส่วนเดียวกัน คือ วัสดุขัดสี : วัสดุ
ประสาน เป็น 5 : 1 แต่ในส่วนของการขึ้นรูปด้วยเครื่องจะ
หล่อเฉพาะความหนาของลูกหินขนาดขอบด้านนอกประมาณ 
1 นิ้ว จึงใช้ปริมาณของวัสดุขัดสีและวัสดุประสานท่ีต่ ากว่า  
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แต่จะใช้ปูนทรายอัดแกนกลางแทนและมีแกนหินขัดที่หล่อ
ด้วยเครื่องมีขนาดเล็กกว่า สรุปต้นทุนวัสดุได้ตามตารางที่ 1  
 

Two-sample T for Cylinder by Machine  
vs Cylinder by Hand 

 
                  N      Mean    StDev   SE Mean 
By Machine  9      24.31     0.542      0.18 
By Hand      9      32.52     1.56        0.52 
Estimate for difference:  -8.21333 
95% CI for difference:  (-9.45684, -6.96982) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -14.94  
P-Value = 0.000  DF = 9 
ภาพที ่7 ผลการเปรียบเทียบร้อยละข้าวหักเฉลี่ยของลูกหิน

ทั้งสองประเภท 
 

Two-sample T for Cylinder by Machine 
vs Cylinder by Hand 

 
                   N      Mean     StDev    SE Mean 
By Machine    9      3.86       0.589      0.20 
By Hand        9      7.27       1.87       0.62 
Estimate for difference:  -3.60778 
95% CI for difference:  (-5.08659, -2.12897) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -5.52  
P-Value = 0.000  DF = 9 
ภาพที่ 8 ผลการเปรียบเทียบร้อยละอัตราการสึกหรอเฉลี่ย

ของลูกหินท้ังสองประเภท 
 
       จากตารางที่ 1 จะพบว่าลูกหินดินขาวรูปด้วยเครื่อง 
หล่อเหวี่ยงจะมีร้อยละข้าวหักข้าวเฉลี่ยและอัตราการสึกหรอ 
เฉลี่ยที่ต่ ากว่าลูกหินดินขาวข้ึนรูปด้วยมือและลูกหินแบบเดิม 
ที่ใช้ในท้องตลาดทั่วไปซึ่งใช้ปูนน าเข้าทั้งหมด ท้ังนี้ในส่วน 
เวลาที่ใช้สีข้าวและร้อยละปริมาณข้าวที่สีได้ของลูกหินดิน 
ขาวที่ข้ึนรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยงและมือมีค่าใกล้เคียงกัน 
โดยลูกหินดินขาวท้ังสองประเภทมีเวลาที่สีน้อยกว่าและ 
ร้อยละปริมาณข้าวที่สีได้สูงกว่าลูกหินซึ่งใช้ปูนน าเข้าทั้งหมด 
ในส่วนต้นทุนของวัสดุพบว่า ลูกหินดินขาวข้ึนรูปด้วยเครื่องมี 
ต้นทุนท่ีต่ ากว่าลูกหินดินขาวท่ีขึ้นรูปด้วยมือและลูกหินท่ีใช้ 
ปูนน าเข้าทั้งหมด ในอัตราร้อยละ 18.80 และ 21.36 
ตามล าดับ 
 

 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุน 
วัสดุของลูกหินท้ังสองประเภท 

        
การอภิปรายผลการทดลอง 

1) จากการประมวลผลในการหาสภาวะที่เหมาะสมของลูก
หินดินขาวอุดรธานีในกระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อ
เหวี่ยง โดยมีผลตอบ 2 ส่วน คือ อัตราการสึกหรอและร้อย
ละข้าวหัก ซึ่งพบว่า ระดับของปัจจัยความเค็มน้ าเกลือ 30 
ดีกรี และความเร็วของเครื่องหล่อเหวี่ยง 130 rpm จะให้
อัตราการสึกหรอเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 3.857 g/hr และ ร้อยละ
ข้าวหักเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 24.333 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธิติกานต์  บุญแข็ง และคณะ [8] ในการวิจัยพัฒนาวัสดุปอซ
โซลานเป็นวัสดุประสานส าหรับการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว โดย
น าวัสดุปอซโซลานคือ เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย และดินขาว
เผาล าปาง ในอัตรา 15 : 25 : 60 มาเป็นส่วนผสมทดแทน
อัตราร้อยละ 40 ร่วมกับปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ ร้อยละ 60 
ซึ่งได้ขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง โดยใช้ความเค็มน้ าเกลือ 
30 ดีกรี เมื่อน ามาทดสอบเปรียบเทียบกับลูกหินขัดข้าวปอซ
โซลานท่ีขึ้นรูปด้วยมือ พบว่าอัตราการสึกหรอเฉลี่ยลดลงร้อย
ละ 30.40 และร้อยละข้าวหักเฉลี่ยลดลง 7.80       
2) จากการทดสอบเปรียบเทียบลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้น
รูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยงกับลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ข้ึนรูป 

 
รายการ 

ลูกหิน 
ดินขาว

อุดรธานีที่
ขึ้นรูป 
ด้วย

เคร่ือง 

ลูกหิน 
ดินขาว

อุดรธานีที่ 
ขึ้นรูป 
ด้วยมือ 

ลูกหินทีข่ึ้นรูป
ด้วยมือและ 
ใช้ปูนน าเข้า

ทั้งหมด 

ร้อยละ
ข้าวหัก
เฉลี่ย 

24.31 32.52 26.65 

เวลาสีข้าว
เฉลี่ย  

32 36 53 

อัตราการ
สึกหรอ
เฉลี่ย  

3.86 7.27 5.26 

ร้อยละ
ข้าวที่สีได้

เฉลี่ย 

67 68 60.32 

ต้นทุน
วัสดุลูก

หิน  

799 984 1,016 
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ด้วยมือ พบว่าลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อ
เหวี่ยงมีร้อยละข้าวหักเฉลี่ยลดลง 8.17 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรังสรรค์  ไชยเชษฐ์ และคณะ [9] ที่ศึกษาการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกหินขัดข้าวด้วยวิธีการหล่อ
เหวี่ยงเพื่อลดการแตกหักของข้าวสารในการสีข้าวด้วยเครื่อง
สีข้าวขนาดเล็ก พบว่ากระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อ
เหวี่ยงช่วยลดร้อยละข้าวหักเฉลี่ย 11.32 ซึ่งใกล้เคียงกับ
งานวิจัยนี้  ส าหรับอัตราการสึกหรอของลูกหินดินขาว
อุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยงก็เช่นกัน พบว่ามีร้อย
ละอัตราการสึกหรอเฉลี่ยลดลง 46.91 ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธิติกานต์  บุญแข็ง [4] ที่ได้ศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการสึกหรอของลูกหินขัดข้าว โดย
พบว่า เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลูกหินขัดข้าวที่
หล่อด้วยด้วยมือแบบดั้งเดิมกับลูกหินขัดข้าวที่หล่อด้วย
เครื่องหล่อเหวี่ยงซึ่งเป็นวิธีใหม่  โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นวัสดุ 
ประสานและวัสดุขัดสีในท้องตลาดที่นิยมใช้ซึ่งน าเข้าจาก
ต่างประเทศท้ังหมด ผลการวิจัย พบว่า อัตราการสึกหรอ 
ของลูกหินที่หล่อด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยงจะมีค่าต่ ากว่าลูกหิน
ขัดข้าวที่หล่อด้วยมือ ในอัตราร้อยละ 50  ซึ่งใกล้เคียงกับ
งานวิจัยนี้        
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
1) ความเค็มของน้ าเกลือ และ ความเร็วของเครื่องหล่อ
เหวี่ยง มีผลต่อประสิทธิภาพของลูกหินขัดข้าวคือ ร้อยละข้าว
หักและอัตราการสึกหรอของลูกหินขัดข้าว โดยสภาวะที่
เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกหินดินขาวอุดรธานี
ที่ข้ึนรูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง คือ ระดับของปัจจัยความเค็ม
น้ าเกลือ 30 ดีกรี และความเร็ว 130 rpm จะให้อัตราการสึก
หรอเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.86 g/hr และ ร้อยละข้าวหักเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ 24.33 
2) เมื่อน าสภาวะที่เหมาะสมไปท าการขึ้นรูปลูกหินดินขาว
อุดรธานีด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยง เพื่อท าทดสอบเปรียบเทียบ
กับลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูปด้วยมือและลูกหินที่ใช้ปูน
น าเข้าทั้งหมด พบว่า ร้อยละข้าวหักเฉลี่ยลดลง 33.77 และ 
9.63 ในส่วนของร้อยละอัตราการสึกหรอเฉลี่ยลดลง 46.91 
และ 26.62 ตามล าดับ 
3) ส าหรับต้นทุนของวัสดุพบว่า ลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้น
รูปด้วยเครื่องมีต้นทุนที่ต่ ากว่าลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้นรูป
ด้วยมือและลูกหินท่ีใช้ปูนน าเข้าทั้งหมด ในอัตราร้อยละ  
18.80 และ 21.36 ส าหรับเวลาทั้งนี้ในส่วนเวลาที่ใช้สีข้าว
และร้อยละปริมาณข้าวที่สีได้ของลูกหินดินขาวอุดรธานีที่ขึ้น
รูปด้วยเครื่องหล่อเหวี่ยงและมือมีค่าใกล้เคียงกัน 
 

 
4) ในส่วนการพัฒนากระบวนการขึ้นรูปด้วยเครื่องหล่อ
เหวี่ยง แบบหล่อเหวี่ยงเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพของการหล่อ ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของแบบหล่อเหวี่ยงให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ในการ
ถอดแบบเพื่อลดการแตกหักของแบบหล่อใน โดยปรับวัสดุที่
ใช้ท าแบบหล่อที่เป็นเหล็กเป็นพลาสติกแทน 
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