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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาดินขาวเผาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนผสมวสัดุประสานในการ
ข้ึนรูปลูกหินขดัขา้ว ทดแทนวสัดุประสานเดิมซ่ึงเป็นปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศและช่วยลด
ตน้ทุนการผลิต ในงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกดินขาวจาก 3 แหล่ง คือ อุดรธานี  นครพนม  และอุบลราชธานี  โดยออกแบบการ
ทดลองและประมวลผลดว้ยโปรแกรมมินิแทปรีลิส 14 ในการทดสอบแรงอดัและแรงดึง พบวา่ อตัราส่วนของปูนแคล
ซิเนดแมกนีไซด์  : ดินขาวเผา ท่ีเหมาะสม จากทั้ ง 3 แหล่ง คือ 63 : 37, 71 : 29 และ 100 : 0 ตามล าดับ เม่ือน าสูตร
ดงักล่าว ไปข้ึนรูปลูกหินขดัขา้วและทดสอบการสีขา้ว พบวา่ ลูกหินดินขาวอุดรธานีมีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ลูกหินดิน
ขาวนครพนม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ มีร้อยละขา้วหักเฉล่ีย ร้อยละ 32.52, 38.29 ในขณะท่ี อตัราการ
สึกหรอเฉล่ียนั้น ไม่ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  โดยมีค่าเฉล่ีย  7.27, 6.53 กรัม/ชัว่โมง ตามล าดบั  

ABSTRACT 

The objective of this research were to develop metakaolin from the Northeast of Thailand as a binder in the 
casting process of rice polishing cylinders in replacement of the imported calcined magnesite cement and to minimize 
the production cost of the cylinder. Metakaolin from 3 different regions, Udon Thani, Nakhon Phanom and Ubon 
Ratchathani were obtained. The design of experiment analysis using the MINITAB Release 14 based on the 
compressive strength and tensile strength testing was conducted. According to the analysis results, it was found that 
the optimal formulas were calcined magnesite cement : metakaolin from Udon Thani, Nakhon Phanom and Ubon 
Ratchathani equal to 63: 37, 71: 29 and 100: 0, respectively. When using the optimal formulas to cast and test the rice 
milling, it was found Udon Thani metakaolin cylinder has efficiency better than Nakhon Phanom metakaolin cylinder 
by statistically significant at 0.05.that is the average broken rice percent were 32.52 and 38.29. While the average 
average wear rate both have not statistically significant at 0.05 were 7.27 and 6.53 g/hr respectively.   

ค าส าคญั : ดินขาวเผา, วสัดุประสาน , ลูกหินขดัขา้ว 
Keywords : Metakaolin , Binder , Rice Polishing Cylinder 
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บทน า 

จากอดีตถึงปัจจุบนั เคร่ืองสีขา้วเป็นเคร่ืองจกัรกล
การเกษตรพ้ืนฐานท่ีมีความส าคญักบัเกษตรกรไทยมา
ดว้ยดีโดยตลอด  เกษตรกรไดน้ าเคร่ืองสีขา้วขนาดเล็ก
ท่ีมีก าลงัการผลิตอยู่ท่ี 1-2 ตนัต่อวนัและเคร่ืองสีขา้ว
ขนาดท่ีใช้ในครัวเรือนท่ี มีก าลังการผลิตอยู่ท่ี  10 
กระสอบต่อวนัมาใช้ในปัจจุบันกนัมากข้ึน เน่ืองจาก
สะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถสีข้าวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน ถึงอยา่งไรก็ดี  คุณภาพขา้วท่ีสีออกมาข้ึนอยู่
กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดพันธ์ข้าว รูปร่าง 
ขนาด ความช้ืน รวมทั้ งกลไกการกะเทาะเปลือกและ
ขดัขาวในเคร่ืองสีขา้วดว้ย (ไมตรี, 2544) ส าหรับการ
ขดัขา้วเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและคุณภาพของขา้วขาวท่ี
ผ่านการขดัสีจะมีเปอร์เซ็นต์การหักมากหรือน้อยจะ
ข้ึนอยู่กบัคุณภาพของหินขดัขา้วท่ีใชเ้ป็นส าคญั (วชัร
ชัย และ สมโชติ, 2545)  ลูกหินขัดไม่ว่าจะเป็นแบบ
แกนตั้งหรือแบบแกนนอนท่ีนิยมใช้กันอยู่ในชนบท
ประเทศไทยในปัจจุบันน้ี มีวสัดุผสม 2 ส่วนท่ีส าคญั 
(สุขอังคณา, 2547) คือ ส่วนท่ี 1 คือ วสัดุขัดสี ได้แก่ 
หินกากเพชร (Emery grain) และ หินกากแกว้ (Silicon 
carbide) ส่วนท่ี 2 คือ วสัดุประสาน ท่ีเป็นส่วนผสม
ระหว่างปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ และเกลือแมกนี
เซ่ียมคลอไรด ์ 

       ปัจจุบันพบว่าวสัดุประสาน คือ ปูนแคลซิเนด
แมกนีไซด์  มีการน าเข้าจากต่างประเทศ ประมาณ 
5,268 ตัน/ปี ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าโดยเฉล่ียปีละ 89 ล้าน
บาท (กรมศุลกากร , 2554) จึงมีแนวคิดในการน า
ประยกุตว์สัดุปอซโซลานในประเทศ ซ่ึงเป็นวสัดุเหลือ
ใชท้างภาคเกษตรกรรม คือ เถา้แกลบ เถา้ชานออ้ย และ
ดินขาวเผา มาเป็นส่วนผสมร่วมกับปูนแคลซิเนด
แมกนีไซด์ เพ่ือช่วยในการลดตน้ทุนการผลิต รวมถึง
การปรับปรุงส่วนผสมให้เป็นไปไดดี้ยิ่งข้ึน (ปริญญา 
และ ชัย , 2551) เช่น งานวิจัยของ สุธี ปิยะพิพัฒน์ 
(2544) ท่ีศึกษา การปรับปรุงคุณภาพเถ้าแกลบผสม
ทรายโดยใช้ปูนขาว โดยได้น าเอา เถา้แกลบผสมกับ
ทรายในอัตราส่วน 100:0, 90:10, 80:20, 70:30 และ 
60:40 ในแต่ละอัตราส่วน  ท าการผสมปูนขาว ท่ี
ปริมาณร้อยละ 3, 5, 7 และ 9 โดยน ้ าหนัก ผลจากการ
วิจยัพบวา่เถา้แกลบผสมทราย ท่ีอตัราส่วน 60:40 เป็น
อตัราส่วนท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการน ามาใช้
งานคนัทางท่ีเป็นช่องถนนซ่ึงวางเป็นแนวยาว ส าหรับ
งานวิจัยเก่ียวกับเถ้าชานอ้อย ของ  สุชีรา กุลชนะ
ประสิทธ์ิ (2548) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ คุณสมบัติทางดา้น
ความคงทนของมอร์ตา้ร์ท่ีผสมเถา้ชานออ้ย โดยแทนท่ี
ปูนซีเมนต์ด้วยเถา้ชานออ้ยร้อยละ 10, 20, 30 และ 50 
ซ่ึงพบวา่ส่วนผสมท่ีแทนท่ีดว้ยเถา้ชานออ้ยร้อยละ 10 
มีก าลงัอดัใกลเ้คียงกบัมอร์ตา้ซีเมนตท่ี์อาย ุ3 วนั และมี
ก าลงัอดัสูงกวา่เม่ืออาย ุ7 วนั ส าหรับส่วนผสมท่ีแทนท่ี
ร้อยละ 20 และ 30 นั้ น จะให้ก าลังอัดต ่ากว่ามอร์ต้า
ซีเมนต์ท่ี บ่มเม่ืออายุ 3 และ 7 วัน แต่ เม่ือบ่มอย่าง
ต่อเน่ืองจนอายุ 28 วนั จะให้ก าลังอัดสูงกว่ามอร์ต้า
ซีเมนต์ล้วน  ในส่วนงานวิจัยเก่ียวกับดินขาวเผานั้ น  
วุฒิกรณ์  มาลี (2549)  ท่ีศึกษา คอนกรีตผสมดินขาว
และเถา้ลอยส าหรับงานซ่อมชนิดเทบาง โดยท าการเผา
ดินขาว ดว้ยความร้อนท่ี 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 
ชัว่โมง และใชร่้วมกบัเถา้ลอยแทนท่ีปูนซีเมนตร้์อยละ 
20 จากการศึกษาพบว่า ความสามารถของมอร์ตา้และ
คอนกรีตลดลงเม่ือใชเ้ฉพาะดินขาวแทนท่ีซีเมนตเ์พียง
อยา่งเดียว แต่การใชเ้ถา้ลอยร่วมเป็นส่วนผสม สามารถ
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ชดเชยความสามารถการท างานท่ีสูญเสียไป ดินขาวมี
ผลดีต่อก าลงัอดัของคอนกรีตในช่วง 7 วนัแรก ส่วน
เถา้ลอยช่วยพฒันาก าลงัอดัในระยะยาว อตัราส่วนของ
ดินขาวต่อเถ้าลอย ในอัตรา 10:10 เป็นอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  
          ในส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการใช้วสัดุปอซโซ
ลานกบัลูกหินขดัขา้วนั้น ธิติกานต ์ บุญแขง็ (2555) ได้
ท างานวิจยัในการประยุกต์วสัดุปอซโซลานเป็นวสัดุ
ประสานในกระบวนการข้ึนรูปลูกหินขดัขา้ว โดยได้
เลือกวสัดุปอซโซลานจากธรรมชาติ คือ เถา้แกลบ เถา้
ชานออ้ย ท่ีมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และดิน
ขาวเผา ท่ีมาจากจังหวัดล าปางทางภาคเหนือ มา
ทดแทนปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ ในอตัราร้อยละ 40 
พบวา่สดัส่วนท่ีเหมาะสม คือ เถา้แกลบ : เถา้ชานออ้ย : 
ดินขาวเผา คือ 15 : 25 : 60  ซ่ึงเม่ือน าไปข้ึนรูปลูกหิน
ขดัขา้วพบวา่ มีร้อยละขา้วหักเฉล่ีย ร้อยละ 19.88 และ
อตัราการสึกหรอ 4.43 กรัม/ชัว่โมง ส่วนวสัดุประสาน
เดิมมีร้อยละขา้วหักเฉล่ีย ร้อยละ 23.98 และอตัราการ
สึกหรอ 7.02 กรัม/ชัว่โมง จากงานวิจยัดงักล่าว จะเห็น
ไดว้า่ ดินขาวมีสัดส่วนการทดแทนท่ีมากท่ีสุดของวสัดุ
ปอซโซลานท่ีน ามาเลือกใชท้ดลองเป็นวสัดุประสาน 
ดงันั้น เพ่ือเป็นการต่อยอดจากงานวิจยัน้ี หากสามารถ
หาดินขาวจากทางภาคอีสาน ซ่ึงโดยทั่วไปจะพบใน
จงัหวดัท่ีมีอุตสาหกรรมเซรามิค เช่น จงัหวดัอุดรธานี 
นครราชสีมา ขอนแก่น มาท าการศึกษาในการพฒันา
เป็นวสัดุประสาน ก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของดินขาวใน
ภาคอีสาน และเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง ช่วยให้
สามารถบริหารจดัการวสัดุประสานปอซโซลานจาก
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ลดตน้ทุนการผลิตของลูกหินขดัขา้ว และลดการน าเขา้
ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ จากต่างประเทศ ได้อีกทาง
หน่ึง จึงเป็นท่ีมาของงานวจิยัน้ี 

 
 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1) เพ่ือศึกษาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของดินขาวเผาท่ีเป็น
วสัดุประสานในการข้ึนรูปลูกหินขดัขา้ว  
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกหินขดั
ขา้วท่ีใช้ดินขาวเผาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน
แหล่งต่างๆ  

 
วธีิการวจัิย 
       1. การเตรียมวตัถุดบิและอปุกรณ์ทีใ่ช้ทดลอง  
  ส าหรับปัจจยัควบคุมในการทดลอง คือ ดินขาวเผา 

และปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ ทั้ งน้ี ดินขาวจะถูกเผาท่ี
อุณห ภูมิ  800 องศาเซลเซียส  เป็น เวลา 6 ชั่วโมง 
หลังจากนั้ นจะท าการบดและผ่านการร่อนตะแกรง
ขนาด 325 ตามมาตรฐาน ASTM C618 โดยดินขาวท่ี
น ามาทดสอบ จะมี 3 แหล่งคือ ดินขาวอุดรธานี ดินขาว
นครพนม และดินขาวอุบลราชธานี   ในการข้ึนรูป
ช้ินงานทดสอบและลูกหินขนาดจริงนั้ น จะใช้ใน
อัตราส่วนเดียวกัน  คือ ว ัสดุขัดสี  : วัสดุประสาน 
อัตราส่วน 5 : 1 โดยท าการทดสอบการสีข้าวด้วย
เคร่ืองสีขา้วขนาดเล็กแบบแกนนอนซ่ึงนิยมใชก้นัใน
ชนบท ในส่วนขา้วเปลือกท่ีท าการทดลองเพ่ือสีขา้ว
นั้น  เป็นขา้วดอกมะลิ 105 ตามมาตรฐาน มอก 888-
2532 ซ่ึงใช้ในการทดลองกับเคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก 
และข้าวเปลือกท่ีท าการทดลองจะผ่านการตรวจวดั
ความช้ืนให้เกิน 14%  มีการป้อนขา้วเปลือกในอตัรา 
20 กิโลกรัม ต่อ 1 หน่วยทดลอง ทั้งน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรม 
มินิแทปรีลิส 14 ท่ีมีลิขสิทธ์ิ โดยออกแบบการทดลอง
ดว้ย  ฟังก์ชัน่การออกแบบส่วนผสม (Mixture design)  
วิ ธีการดังก ล่าว เหมาะส าห รับการห าสัด ส่วน ท่ี
เหมาะสมของวสัดุผสม ในการสร้างพ้ืนผิวผลตอบจาก
การทดสอบความต้านทานแรงอัด  (Compressive 
strength) และความตา้นทานแรงดึง (Tensile strength) 
ซ่ึ งทั้ งส อ ง ปั จ จั ย เป็ น ส่ วน ส าคัญ ใน ก าร บ่ ง ช้ี
ประสิทธิภาพของวสัดุผสม  
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      2. การออกแบบการทดลอง 

      ในการออกแบบการทดลองแบ่งเป็น 2  ส่วน ดงัน้ี 
  1) การศึกษาสัดส่วนท่ีเหมาะสมของดินขาวเผา

แลว้น าสัดส่วนท่ีเหมาะสมใช้ในการข้ึนรูปลูกหินขดั
ข้าวจริง โดยมีผลตอบ 2 ส่วน คือ ความต้านทาน
แรงอดั และความตา้นทานแรงดึง 

2) การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสีขา้ว 
ของลูกหิน ดินขาวในแต่ละแห ล่ง  และทดสอบ
เป รียบ เที ยบกับ ลูกหิน ท่ี ใช้ ปู นทั้ งหมด  โดยใช้
อัตราส่วนเดียวกัน  คือ ว ัสดุขัดสี  : วัสดุประสาน 
อตัราส่วน 5 : 1 และมีผลตอบ 2 ส่วน คือ ร้อยละขา้ว
หกั และอตัราการสึกหรอ  

ส าหรับปัจจยัท่ีท าการศึกษา คือ ดินขาวเผา จากทั้ง 
3 แหล่ง คือ ดินขาวเผาอุดรธานี  ดินขาวเผานครพนม  
ดินขาวเผาอุบลราชธานี ซ่ึงเม่ือใช้โปรแกรม ในการ
ออกแบบการทดลองดว้ยวิธีการออกแบบส่วนผสม จะ
ได้ทั้ งหมด 5 สูตรส าหรับดินขาวแต่ละแหล่ง ตาม
ตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 สดัส่วนดินขาวเผาในการออกแบบการ
ทดลอง  

 
 

สูตร
ที ่

วสัดุผสม 
ปูน แคลซิเนด
แมกนีไซด์ 

(กรัม) 

ดนิขาวเผา 
(กรัม) 

วสัดุขัดสี 
คงที ่

(กรัม) 
1 50 50 500 
2 75 25 500 
3 0 100 500 
4 25 75 500 
5 100 0 500 

 
     3. การขึน้รูปช้ินงานเพือ่ทดสอบแรงอดัและแรงดงึ 

   1) เตรียมส่วนผสมท่ีจะข้ึนรูปตามสูตรต่างๆใน
ตารางท่ี 1 และเตรียมน ้ าเกลือแมกนีเซ่ียมคลอไรด ์
ความเคม็ 30 ดีกรี ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 

   2) น าส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้าให้ เข้าด้วยกัน 
จากนั้นค่อยเทน ้ าเกลือแมกนีเซ่ียมคลอไรด์ ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร ลงไป แลว้คลุกเคลา้ใหเ้ขา้ดว้ยกนั 

   3) น าส่วนผสมท่ีได้จากขอ้ 2 ไปท าช้ินทดสอบ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร และสูง 100 
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก.409-2525 เพื่อทดสอบ
ความตา้นทานแรงอดั และทดสอบความตา้นทานแรง
ดึงในรูปแบบช้ินทดสอบแบบบริคห์ ดงัรูปท่ี 1 

   4) ช้ินทดสอบท่ีได้จากข้อ 3 น าไปตั้ งท้ิงไวใ้ห้
แหง้พอดีและใชถุ้งพลาสติกคลุมบ่มไวเ้ป็นเวลา 7 วนั     

   5) ท าการข้ึนรูปช้ินงานตามขั้นตอนท่ี 1-4 ให้ได้
จ านวน 3 ช้ินงานต่อการทดสอบในแต่ละสูตรส าหรับ
ดินขาวแต่ละแหล่ง 

 
 

รูปที ่1 ช้ินงานทดสอบความตา้นทานแรงอดัและ 
                 ความตา้นทานแรงดึง 

 
    4. การขึน้รูปลูกหินขัดข้าว 

       1) ผสมวสัดุขดัสี คือ หินกากเพชรและหินกากแกว้ 
กบั วสัดุประสาน คือ ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด์ กบัดิน
ขาว โดยมีอตัราส่วน 5 ต่อ 1 โดยน ้ าหนกั คลุกเคลา้ให้
เขา้กัน ซ่ึงลูกหินดินขาวแต่ละแหล่งจะมีสัดส่วนดิน
ขาวเป็นไปตามการประมวลผลจาการทดสอบในขอ้ 3 
ยกเวน้ลูกหินท่ีใชปู้นทั้งหมดก็ไม่มีส่วนผสมดินขาว 
       2) เทน ้ าเกลือแมกนีเซ่ียมคลอไรด์ ความเค็ม 30 
ดีกรี ปริมาตร 700 มิลลิลิตร ลงในส่วนผสมตามขอ้ 1 
แลว้คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
       3) น าส่วนผสมท่ีมีความเหนียว ป้ันข้ึนรูปโดยพอก
หุ้มแกนเหล็กหล่อของลูกหินขดัขา้วให้มีความหนา
ประมาณ 1 น้ิว ดงัรูปท่ี 2 
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       4) บ่มช้ินงานไว้ท่ี อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 ว ัน 
จากนั้ นน าลูกหินขัดข้าวท ากลึงแต่งหน้าหินให้ได้
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 4 น้ิว  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 การพอกส่วนผสมข้ึนรูปลูกหินขดัขา้ว 
 
 5.การทดลองสีข้าวเพือ่ทดสอบประสิทธิภาพ 

       1) น าลูกหินมาชั่งน ้ าหนักแลว้ประกอบใส่ใน
เคร่ืองสีขา้ว ปรับระยะห่างระหว่างลูกยางกบัหน้าลูก
หินใหไ้ดร้ะยะ 1.5 มิลลิเมตร 

       2) ท าการสีข้าวเปลือกพนัธ์ุขา้วดอกมะลิ 105  
เพ่ือลา้งหน้าหินก่อน 5 กิโลกรัม      หลงัจากนั้นจึงสี
ขา้วต่อเน่ืองอีกจ านวน 20 กิโลกรัมต่อหน่ึงหน่วยการ
ทดลอง  ดงัรูปท่ี 3     

       3) น าลูกหินท่ีผ่านการสีข้าวแล้วมาท าความ
สะอาดเพ่ือท่ีจะเอาเศษข้าวและร าท่ีติดมากับลูกหิน 
โดยใชล้มเป่า แลว้ชัง่น ้ าหนกั และบนัทึกผล 

       4) สุ่มข้าวสารมาทดสอบเปอร์เซ็นต์ข้าวหัก 
ดว้ยเคร่ืองแยกขา้ว และค านวณอตัราการสึกหรอของ
ลูกหินขดัขา้ว จากน ้ าหนกัลูกหินท่ีหายไปต่อเวลาสี 

       5) ท าการทดลองตามวิธีการทดลองขา้งตน้จาก
ขอ้ 1 ถึง ขอ้ 3 โดยท าซ ้ าใหค้รบ 3 คร้ัง  

 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 การน าลูกหินขดัขา้วมาทดสอบการสีขา้ว 

ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
       1. ผลการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของดินขาว

เผาในแต่ละแหล่ง 
       ในโปรแกรม  มิ นิ แทป รีลิส  14 มี ฟั งก์ชั่น 

Response Optimizer  เพื่อใชส้ าหรับหาจุดท่ีเหมาะสม
ของปัจจยั ท่ีเป็นจุดท่ีดีท่ีสุดของชุดการทดลองท่ีศึกษา
น้ี โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชฟั้งกช์นั ความพึงพอใจโดยรวม 
(Desirability function) เพ่ือหาค่าท่ีเหมาะสมของปัจจยั  
โดยขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการก าหนดขอบเขตของผลตอบ 
ไดแ้ก่ ค่าในระดบัต ่าสุด (Lower) ค่าเป้าหมาย (Target) 
และค่าในระดับสูงสุด (Upper) รวมถึงการก าหนดค่า
น ้ าหนักผลตอบ (Weight) และค่าความส าคญัของผล
ตอบ  (Importance) ในงาน วิจัย น้ี ให้น ้ าหนักและ
ความส าคญัของผลตอบเท่ากบั 1 เน่ืองจากตอ้งการเนน้
ให้ผลตอบเขา้เป้าหมายมากท่ีสุด  ส าหรับขอบเขตของ
ผลตอบในส่วนของแรงอดัและแรงดึงได้ก าหนดค่า
เป้าหมายให้ใกลเ้คียงกบั ค่าเฉล่ียของแรงอดัและแรง
ดึงของวสัดุผสมในอตัราส่วน 5 : 1 กล่าวคือ แรงอดัท่ี 
23 MPa โดยมีระดบัต ่าสุดท่ี 20 MPa และ ระดบัสูงสุด
ท่ี 26 MPa ในส่วนแรงดึงท่ี 4 MPa โดยมีระดบัต ่าสุดท่ี 
3 MPa และ ระดบัสูงสุดท่ี 5 MPa  

      เม่ือน าขอ้มูลการทดลองจากการทดสอบความ
ต้านทานแรงอัดและแรงดึงของดินขาวเผาในแต่ละ
แหล่ง มาประประมวลผล พบว่า สัดส่วนของดินขาว
เผาของอุดรธานีท่ีเหมาะสมมีอตัราส่วนคือ ปูนแคล
ซิเนดแมกนีไซด ์ 0.6296 : ดินขาวเผา 0.3704 ตามรูปท่ี 
4 หรือ โดยประมาณ อัตราส่วนร้อยละ 63 : 37 โดย
ก าหนดเป้าหมายแรงอดัท่ี 23 MPa และแรงดึง 4 MPa 
ทั้ งน้ีได้แรงอดัได้ผลตอบท่ี   23 ค่าความพึงพอใจ  1  
ในส่วนของแรงดึงได้ผลตอบท่ี  3.9927  ค่าความพึง
พอใจ  0.99274 โดยมีค่าความพึงพอใจรวม 0.99636 
ซ่ึงค่าความพึงพอใจดังกล่าวใกล้เคียง 1 ตามท่ีได้
ก าหนดไว ้สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชง้านต่อไป    
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Hi

Lo0.99636

D

Optimal

Cur

d = 0.99274

Targ: 4.0

Tensile

d = 1.0000

Targ: 23.0

Compress

y = 3.9927

y = 23.0000

0.0

1.0000

0.0

1.0
[ ]:MK[ ]:CM

[0.6296] [0.3704]

 รูปที ่4 ลกัษณะผลตอบและค่าความพึงพอใจ 
            โดยรวมของความตา้นทานแรงอดัและ 

                    แรงดึงของดินขาวอุดรธานี 
 

        ส าหรับการประมวลผลของดินขาวเผาจาก
นครพนมนั้ นพบว่า สัดส่วนของดินขาวเผาของ
นครพนมท่ีเหมาะสมมีอัตราส่วนคือ ปูนแคลซิเนด
แมกนีไซด์ 0.7110 : ดินขาวเผา 0.2890 ดงัรูปท่ี 5 หรือ 
โดยประมาณ อัตราส่วนร้อยละ 71 : 29 โดยก าหนด
เป้าหมายแรงอดัท่ี 23 MPa และแรงดึง 4 MPa ทั้งน้ีได้
แรงอัดได้ผลตอบ ท่ี    22.7363 ค่ าความพึงพอใจ  
0.91211 ในส่วนของแรงดึงได้ผลตอบท่ี  4.2718  ค่า
ความพึงพอใจ  0.72824 โดยมีค่าความพึงพอใจรวม 
0.81501 ซ่ึงค่าความพึงพอใจดงักล่าวใกลเ้คียง 1 ตามท่ี
ได้ก าหนดไว ้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน
ต่อไปได ้  

 

Hi

Lo0.81501

D

Optimal

Cur

d = 0.72824

Targ: 4.0

Tensile

d = 0.91211

Targ: 23.0

Compress

y = 4.2718

y = 22.7363

0.0
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0.0
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[0.7110] [0.2890]

 
รูปที ่5 ลกัษณะผลตอบและค่าความพึงพอใจ 
            โดยรวมของความตา้นทานแรงอดัและ 
            แรงดึงของดินขาวนครพนม 

       ใน ส่วนการประมวลผลของดินขาวเผาจาก
อุบลราชธานีนั้นพบวา่ ในส่วนสัดส่วนของดินขาวเผา
ของอุบลราชธานีท่ีเหมาะสมมีอตัราส่วนคือ ปูนขาว : 
1  ดิน ขาว เผา  : 0 ดัง รูป ท่ี  6  ห รือ  โดยประมาณ 
อตัราส่วนร้อยละ 100 : 0 โดยก าหนดเป้าหมายแรงอดั
ท่ี 23 MPa และแรงดึง 4 MPa ทั้ งน้ีได้แรงอัดได้ผล
ตอบท่ี   23.6331 ค่าความพึงพอใจ  0.78895 ในส่วน
ของแรงดึงได้ผลตอบท่ี   3.9066  ค่าความพึงพอใจ  
0.90662 โดยมีค่าความพึงพอใจรวม 0.84528  ซ่ึงค่า
ความพึงพอใจดังกล่าวใกล้เคียง 1 ถึงอย่างไรก็ตาม 
พบว่าไม่มีสัดส่วนของดินขาวเผาอุบลราชธานี ท่ี
สามารถทดแทนได้ จึงไม่ได้ท าการข้ึนรูปลูกหินดิน
ขาวจากอุบลราชธานี  
 

Hi

Lo0.84528

D

Optimal

Cur

d = 0.90562

Targ: 4.0

Tensile

d = 0.78895

Targ: 23.0

Compress

y = 3.9056

y = 23.6331

0.0

1.0

0.0

1.0
[ ]:MK[ ]:CM

[1.0] [0.0]

 
รูปที ่6 ลกัษณะผลตอบและค่าความพึงพอใจ 
            โดยรวมของความตา้นทานแรงอดัและ 
            แรงดึงของดินขาวอุบลราชธานี 
 

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการสีข้าว 

       การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสีข้าว จะ
ศึกษา 2 ส่วน คือ ร้อยละข้าวหักท่ีเกิดจากการสีข้าว 
และ อัตราการสึกหรอของลูกหินขัดข้าว โดยใช้
ฟังก์ชัน่ T-Test ในการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล 
2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ซ่ึงจะท าการข้ึน
รูปลูกหินดินขาวอุดรธานีและลูกหินดินขาวนครพนม 
ประเภทละ 3 ลูกหิน เม่ือท าการประมวลผล  เพื่ อ
เปรียบเทียบอตัราการสึกหรอระหว่างลูกหินดินขาว
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อุดรธานี กับลูกหินดินขาวนครพนม พบว่า  ร้อยละ
ขา้วหักท่ีเกิดจากลูกหินดินขาวอุดรธานี มีร้อยละขา้ว
หกัเฉล่ีย 32.52  ซ่ึงนอ้ยกวา่ ร้อยละขา้วหกัท่ีเกิดจากลูก
หินดินขาวนครพนม ท่ีมีร้อยละข้าวหักเฉล่ีย 38.30   
โดยแสดงผลขอ้มูลตามภาพท่ี 7 
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รูปที ่7 การเปรียบเทียบร้อยละขา้วหกัเฉล่ียของลูกหิน 
           ดินขาวทั้งสองแหล่ง  
 
นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบอตัราการสึกหรอระหว่าง
ลูกหินดินขาวอุดรธานี กับลูกหินดินขาวนครพนม 
พบว่า อตัราการสึกหรอของลูกหินดินขาวอุดรธานี มี
อตัราการสึกหรอเฉล่ีย 7.271 กรัม/ชัว่โมง ซ่ึงมากกว่า 
ลูกหินดินขาวนครพนม ท่ีมีอัตราการสึกหรอเฉล่ีย 
6.526 กรัม/ชัว่โมง โดยแสดงผลของขอ้มูลตามภาพท่ี 8 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8 การเปรียบเทียบอตัราการสึกหรอเฉล่ียของ 
           ลูกหินดินขาวทั้งสองแหล่ง  
 
 
 
 

3. การประเมนิประสิทธิภาพกบัต้นทุนของวสัดุ 

      จากการประเมินประสิท ธิภาพการท างาน 
ระหว่าง ลูกหินแบบเดิมท่ีใช้วสัดุผสมทั้ งหมดจาก
ต่ า ง ป ร ะ เท ศ กั บ ลู ก หิ น ดิ น ข า ว จ า ก ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ลูกหินแบบเดิมใชเ้วลาขดั
สีขา้วเปลือกเฉล่ีย 20 กิโลกรัมต่อ 53 นาที ส่วนลูกหิน
ดินขาวอุดรธานีและนครพนม  ใช้เวลาเฉ ล่ีย 20 
กิโลกรัมต่อ 36 นาที และ 43 นาที ตามล าดบั จะเห็นได้
ว่าประสิทธิภาพการท างานของลูกหินดินขาวมีค่าสูง
กว่า ส าหรับประสิทธิภาพการสีข้าวพบว่า ลูกหิน
แบบเดิม มีร้อยละข้าวหักเฉล่ีย ร้อยละ 26.65  และ
อตัราการสึกหรอเฉล่ีย  5.26 กรัม/ชัว่โมง  ส่วนลูกหิน
ดินขาวอุดรและนครพนม มีร้อยละขา้วหักเฉล่ีย 32.52 
และ 38.30 และอัตราการสึกหรอเฉล่ีย  6.526 และ 
7.271 กรัม/ชัว่โมง จะเห็นไดว้่า ลูกหินดินขาวทั้งสอง
แหล่งยงัมีร้อยละขา้วหัก และอตัราการสึกหรอท่ีสูง
กวา่ลูกหินขดัขา้วแบบเดิม  โดยแสดงการเปรียบเทียบ
ตามตารางท่ี 1 ในส่วนของตน้ทุนวสัดุลูกหินขดัขา้ว
ประกอบดว้ย ส่วนผสมต่างๆ  ดงัน้ี  
1.หินกากเพชรเบอร์ 16 ปริมาณ 1,400 กรัม : 84 บาท  
2.หินกากเพชรเบอร์ 18 ปริมาณ 1,400 กรัม: 84 บาท 
3.หินกากแกว้ เบอร์ 16 ปริมาณ 700 กรัม : 49 บาท 
4.ปูนแคลซิเนดแมกนีไซด ์ : 70  บาท/กก. 
5.ดินขาวอุดรธานี                : 4    บาท/กก. 
6.ดินขาวนครพนม              :  4   บาท/กก. 
7.แกนหินขดัในประเทศ      : 700  บาท/แกน 
8.น ้าเกลือ                : 50    บาท/กก. 

กรณีลูกหินดินขาวอุดรธานี ใชส้ดัส่วน ปูน : ดิน
ขาว อตัราส่วน 63 : 37 ปริมาณรวม 700 กรัม : 32 บาท 

กรณีลูกหินดินขาวนครพนม ใชส้ดัส่วน ปูน : ดิน
ขาว อตัราส่วน 71 : 29 ปริมาณรวม 700 กรัม : 36 บาท 
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ตารางที ่1 การประเมินประสิทธิภาพของลูกหินดินขาว 

รายการ ลูกหิน 

ดินขาว

นครพนม 

ลูกหิน 

ดินขาว

อุดรธานี 

ลูกหิน

แบบเดิม

น าเขา้ 

ร้อยละข้าว

หกัเฉล่ีย 

38.30 32.52 26.65 

เวลาสีเฉล่ีย/

ขา้ว 20 กก. 

43 36 53 

อตัราสึก

หรอเฉล่ีย 

6.53 7.27 5.26 

ร้อยละ

ปริมาณขา้ว

ท่ีสีไดเ้ฉล่ีย 

67.5 68 60.32 

ตน้ทุนวสัดุ

ลูกหิน 

1,013 999 1,016 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ  

 1) เม่ื อน าดิน ข าวจาก  3 แห ล่ง  คื อ  อุ ดรธานี  
นครพนม  และอุบลราชธานี  มาท าการข้ึนรูปช้ินงาน
ทดสอบโดยออกแบบการทดลอง  ในการทดสอบ
แรงอดัและแรงดึง พบวา่ อตัราส่วนของปูนแคลซิเนด
แมกนีไซด์  : ดินขาวเผา ท่ีเหมาะสม จากทั้ ง 3 แหล่ง 
คือ 63 : 37, 71 : 29 และ 100 : 0 ตามล าดับ โดยเลือก
ดินขาวอุดรธานีและนครพนม น าไปข้ึนรูปลูกหินขดั
ขา้ว เน่ืองจากมีสดัส่วนของการทดแทนได ้ 

2) เม่ือน าสูตรดงักล่าวไปข้ึนรูปลูกหินขดัขา้วและ
ทดสอบการสีขา้ว พบวา่ มีร้อยละขา้วหักเฉล่ีย ร้อยละ 
32.52, 38.29 และอัตราการสึกหรอเฉล่ีย  7.27, 6.53 
กรัม/ชัว่โมง ตามล าดบั ซ่ึงพบวา่ลูกหินดินขาวจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งสองแหล่ง มีอตัราการสึกหรอ
และร้อยละขา้วหักเฉล่ียสูงกวา่ลูกหินขดัขา้วท่ีใชว้สัดุ
ประสานเดิมจากต่างประเทศ ถึงแมว้า่ลูกหินดินขาวทั้ง
สองแหล่งมีร้อยละปริมาณขา้วท่ีสีไดเ้ฉล่ียและมีอตัรา

การท างานท่ีสูงกวา่ลูกหินขดัขา้วท่ีใชว้สัดุประสานเดิม
จากต่างประเทศ   จึงควรหาแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการข้ึนรูปให้เหมาะสมยิ่งข้ึนเพื่อลดขา้วหัก
และลดอตัราการสึกหรอใหน้อ้ยลง  

3) ในส่วนตน้ทุนวสัดุของลูกหินดินขาวนั้น แมว้า่ยงั
ลดไดไ้ม่มากเท่าท่ีควร หากพิจารณาในภาพรวมส าหรับ
การน าเขา้ปูนจากต่างประเทศ จะเห็นไดว้่า ดินขาวจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อสามารถทดแทนได้ใน
อตัราส่วนโดยประมาณ ร้อยละ 30-40 ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
ลดการน าเขา้ปูนจากต่างประเทศไดถึ้ง  27 – 36  ลา้นบาท
ต่อปี 

4) ส าหรับดินขาวจากจงัหวดัอุบลราชธานี ควรหา
แนวทางการปรับปรุงให้สามารถทดแทนได้ โดยการ
ใช้วสัดุปอซโซลานไดแ้ก่ เถา้แกลบ และเถา้ชานออ้ย 
เขา้มาช่วยในการปรับปรุงความตา้นทานแรงอดัและ
แรงดึงให้มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อสัดส่วนการทดแทน
ได้ เ พ่ิ ม ข้ึ น  แ ล ะ เป็ น ก ารน า เศ ษ วัส ดุ จ ากภ าค
เกษตรกรรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

กติตกิรรมประกาศ 
       ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีท่ีให้การ

สนบัสนุนทุนวจิยั ขอขอบคุณส านกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ งชาติ ท่ี ให้ข้อ เสนอแนะในการปรับป รุง
ข้อเสนอโครงการวิจัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีท่ีให้การสนับสนุนอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือในการวจิยั นอกจากน้ี ขอขอบคุณบริษทัอุบล
กรุงไทยกลการท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่างในการข้ึนรูป
ช้ินงานและลูกหินขดัขา้ว รวมถึงองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง จ.อุดรธานี และองค์การบริหารส่วน
ต าบลลศรีสงคราม จ.นครพนม ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ดินขาวท่ีเป็นวตัถุดิบในการทดลอง  
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