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แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) 
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ชื่อโครงการวิจยั (ภาษาไทย) การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดขาว 
              (ภาษาอังกฤษ) Development of the forming process for the rice mill cylinder 
 
ชื่อแผนงานวิจยั (ภาษาไทย) การพัฒนากระบวนการสีขาวและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพขาว 
              (ภาษาอังกฤษ) Development of milling process and quality control process of rice 

สวน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

           โครงการวิจยัใหม         

  I  ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน 
    พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึง  
   ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (กรุณาระบุความสอดคลองเพียง 1 ยุทธศาสตร ท่ีมี 
    ความสอดคลองมากที่สุด โดยทําเครื่องหมาย  ในชอง       และระบุความสําคัญ 
    กับเรื่องท่ีสอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ) 
   

           ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญ
 กับ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
  การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณคาของสินคาและ 
  บริการบนฐานความรูและความเปนไทย 
  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
  การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประโยชน 
 จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 
 

II ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
 (พ.ศ. 2551-2553) (ผนวก 3) ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (กรุณาระบุ ความ
สอดคลองเพยีง 1 ยุทธศาสตร ท่ีมีความสอดคลองมากที่สุด โดยทําเครือ่งหมาย   ใน
ชอง        และระบุกลยุทธการวิจยัท่ีสอดคลองมากที่สุดในยุทธศาสตรนั้น ๆ  พรอมท้ัง
ระบุแผนงานวิจัยท่ีสอดคลองมากที่สุดในกลยุทธการวิจัยนัน้ ๆ) 

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2550) 



 

 

        ยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา 
 ทางเศรษฐกิจ (ทําเครื่องหมาย    ในชอง   ) 
   กลยุทธการวิจัยที่ 2 การพัฒนาองคกรความรูและภูมิปญญา  ทองถิ่น

 เพ่ือเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน  
    แผนงานวิจัยท่ี 1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    แผนงานวจิัยท่ี 2 การวิจัยเกีย่วกบักระบวนการสรางองคความรู 
    และตอยอดภูมปิญญาทองถิ่น 
    แผนงานวิจัยท่ี 3 การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาของ 
   ทองถิ่น 
    แผนงานวิจัยท่ี 4 การวิจัยเกีย่วกบัการจัดการผลติและการตลาด 
    สินคาในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใชองคความรูและภูมปิญญา 
    ทองถิ่น 
       กลยุทธการวิจัยที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม 
   ใหเอือ้ตอการดําเนินธรุกิจอยางยั่งยนื  
    แผนงานวิจัยท่ี 1 การวิจัยเกีย่วกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   ทางอุตสาหกรรมเปาหมาย 
    แผนงานวิจัยท่ี 2 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเปน 
   ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
    แผนงานวิจัยท่ี 3 การวิจัยเกีย่วกบัการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศ 
    และการเพิ่มมลูคาสินคาเพื่อพฒันาศักยภาพการผลิตและการตลาด 
 
III ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับกลุมเร่ืองที่ควรวิจยัเรงดวนตามนโยบาย 
  และยทุธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซ่ึงประกอบดวย 10 กลุมเร่ือง   
  การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง 
  ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 
  การปฏิรูปการศึกษา 
  การจัดการน้ํา 
  การพัฒนาพลังงานทดแทน 
       การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
  การปองกันโรคและการรักษาสุขภาพ 
  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ 
  เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
  การบริหารจัดการการทองเที่ยว 



 

 

สวน  ข   : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
 

1. คณะผูวิจยั บทบาทแตละคน และสัดสวนการทําวิจัยหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ และสถานที่ต้ัง 

 1. หัวหนาโครงการ: ผูชวยศาสตรจารย ดร. สขุอังคณา ลี                สัดสวนการทําวิจัย: 70% 

 หนาท่ี ผูวิจัยหลัก  บริหารโครงการใหเปนไปตามกําหนด  

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.วาริน-เดช
อุดม อ.วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี 34190 โทร (045)353373, โทรสาร (045)353333  

 2. ผูวิจัย: นาย หมิงฟุก ล ี           สัดสวนการทําวิจัย: 30%              

  หนาท่ี เปนผูวิจัยรวม รับผิดชอบในการออกแบบ และดูแลชุดอุปกรณข้ึนรูปลูกหินขัด  

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ถ.วาริน-เดช
อุดม อ.วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี 34190 โทร (045)353373, โทรสาร (045)353333 

2.ประเภทของการวิจัย (Type of research) 

 การวิจัยประยุกต (Applied research) 

3.  สาขาวิชาการ และกลุมวิชาที่ทําการวิจัย 

 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวจิยั กลุมวิชาวิศวกรรมวัสด ุและการออกแบบ 

4. คําสําคัญ (Keywords) ของโครงการวิจัย 

ลูกหินขัดขาว, เครื่องสีขาว, วัสดุขัดสี, เครื่องข้ึนรูปลูกหิน 

5. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 

เครื่องสีขาวเปนเครื่องจักรกลเกษตรพื้นฐานที่มีความสําคัญใกลชิดกับชาวนาและขาว ซึ่งเปนผลผลิต
หลักของประเทศ เครื่องจักรในโรงสีขาวสงออกขนาดใหญปจจุบันนี้มีท้ังท่ีเปนเครื่องจักรที่นําเขาจาก
ตางประเทศ และ ผลิตในประเทศไทย โดยนิยมใชลูกหินแกนตั้งทรงกรวย สวนโรงสีขาวขนาดเล็กในชุมชน
นิยมใชลูกหินที่เปนแบบแกนนอน การออกแบบเครื่องสีขาวจะแตกตางกันตามทองถิ่น  อยางไรก็ตาม คุณภาพ
ของขาวสาร และความเร็วในการสีขาวนั้น จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ชนิดของขาว ความชื้น และ
กลไกการกระเทาะเปลือกและขัดขาว แตคุณภาพของขาวขาวที่ผานการขัดสี จะมีเปอรเซนตการหักมากหรือ
นอยจะขึ้นอยูกบัคุณภาพของหินขัดท่ีใชเปนสําคัญ ลูกหินขัดไมวาจะเปนแบบแกนตั้งหรือแบบแกนนอน จะมี
สวนประกอบ 2 สวน คือ แกนเพลาที่ผลิตจากเหล็กหลอ และ สวนผิวนอกเปนวัสดุขัดสีท่ีเปนวัสดุผสมพอกหุม 
สวนผสมที่สําคัญของวัสดุพอกหุมแบงเปน 2 สวน ดังนี ้

1. วัสดุขัดสี ไดแก หินกากเพชร (Emery grain) ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางเม็ดหินเฉลี่ย ตั้งแต 1  mm ถึง 
4 mm (ขนาดเม็ดเกรน No. 12 ถึง No. 18) และ หินกากแกว (Silicon carbide) ท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
เม็ดหินเฉลี่ย ตั้งแต 1 mm ถึง 4 mm เชนกัน 



 

 

2. ตัวประสาน เปนสวนผสมระหวางปูนแมกนีเซี่ยมออกไซด และ เกลือแมกนีเซี่ยมคลอไรด ซึ่งไม
เปนอันตรายตอพืชและสัตว  

กระบวนการผลิตลูกหินขัดโดยทั่วไปสามารถทําไดโดย นําเพลาลอหินที่ทําดวยเหล็กหลอไปกะเทาะเอา
วัสดุหุมท่ีชํารุดออก และพอกหุมใหมโดยผสมปูนและหินในอัตราสวน 1 ตอ 5 โดยน้ําหนัก และผสมน้ําเกลือ
แมกนีเซี่ยมคลอไรดท่ีมีดีกรีความเค็ม 30 ดีกรี (วัดโดยใชปรอทวัดความเค็ม) ผสมทุกอยางใหเขากัน จากนั้นจึง
นําสวนผสมที่มีความเหนียว สามารถปนขึ้นรูปไดนี้ไปพอกหุมแกนเหล็กหลอใหมีความหนาตามตองการ เมื่อ
แหงแลวประมาณ 1 วัน จึงนํามากลึงแตงผิว และใหไดขนาดตามที่ตองการ เมื่อกลึงเสร็จแลวก็สามารถนําไปใช
งานได ตัวอยางของลูกหินขัดขาวแกนนอน ท่ีมีจําหนายท่ัวไป แสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 แสดงลูกหินขัดขาวแกนนอน ขนาดตางๆที่พรอมใชงาน 

 

จากกระบวนการขึ้นรูปลูกหินดังกลาว ข้ันตอนที่ตองใชความระมัดระวัง คือ การผสมปูนและน้ําเกลือ
ใหไดความเหนียวท่ีเหมาะสม โดยกระบวนการนี้ใชความชํานาญและประสบการณในการผสม เพราะถาลูกหิน
ขัดท่ีข้ึนรูปแลวมีความแข็งมากเกินไป จะทําใหขาวหัก  และถาลูกหินออนมากเกินไป จะทําใหเม็ดหินหลุด
ออกมากอนเวลาอันควร ดังนัน้ถาหากมีการศึกษาถึงระยะเวลาผสม วิธีการผสมที่เหมาะสม และมีเครื่องมือ
ผสมก็จะชวยลดปญหา และการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหงายในการขึ้นรูปเพื่อลดของเสียท่ีเกิดข้ึน  

นอกจากนี้ วัตถุดิบที่นํามาผสมทําหินขัด ไดแก หินกากเพชร และปูนแมกนีเซียมออกไซดเปนวัสดุท่ี
นําเขาจากตางประเทศเชน อังกฤษ และเนเธอรแลนด มีราคาแพง มูลคาการนําเขามีปริมาณไมต่ํากวา 60% ท่ีใช
อยูท่ัวประเทศ จากรายงานการนําเขาแรเอเมอรี (Emery) ของประเทศไทย ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ซึ่งแรเอเมอรีจดัอยูในกลุมของ แรโลหะและหินมีคา ตั้งแตป 2001 - 2006 แสดงในรูปท่ี 1 จะเห็น
ไดวา มีปริมาณที่สูง คิดเปนมูลคาการนําเขากวา 40 ลานบาทตอป และมีแนวโนมวาจะมีราคาสูงข้ึน ดังนั้นถา
หากประสิทธิภาพของลูกหินขัดไมดีเทาท่ีควร และ/หรือ มีของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตก็จะเปนการ
สิ้นเปลือง เพราะลูกหินที่หมดสภาพแลว หรอืท่ีไมมีคุณภาพจะไมสามารถนําวัสดุพอกหุมกลับมาใชไดอีก  

แกนเพลาเหล็กหลอ 

วัสดุขัดส ี
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รูปที่ 2 สถิติปริมาณและมูลคาการนําเขาแรเอเมอรีของประเทศไทยตั้งแตป 2001 ถึง 2006 (ท่ีมา: กรม
อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร www.dpim.go.th) 

 

6. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย 

พัฒนาวิธีการและเครื่องมือข้ึนรูปลูกหินขัดขาว เพื่อเพิ่มคุณภาพของลูกหินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพื่อประโยชนในการลดของเสยี ลดตนทุน และลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

1) พัฒนาเครื่องผสมวัตถุดิบ และ เครื่องข้ึนรูปลูกหินใหไดขนาดทั้งแบบทรงกรวยแกนตั้ง และ
แบบทรงกระบอกแกนนอน  

2) ออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพลูกหิน  

3) ในการศึกษานี้เลือกใชเครื่องสขีาวแกนนอนแบบ 1 ลูกหิน ท่ีมีอยูแลวเปนเครื่องทดสอบ 
เนื่องจากขนาดกระทัดรัด ราคาประหยัด และเปนชนิดของลูกหินที่นิยมใชท่ัวไปในชุมชน 

4) การทดสอบประสิทธิภาพการขัดขาวของลูกหินที่ไดข้ึนรูปดวยกระบวนการที่ปรับปรุงกับ
แบบเดิมท่ีใชกันทั่วไป ในการทดลองนี้จะทดลองขึ้นรูปลูกหินดวยกระบวนที่มีการออกแบบใหม 
โดยจะใชสูตรทีมีคาความตานทานแรงอัดท่ีดี เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขัดขาวกับลูกหิน
ขัดแบบเดิม การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจะดูจาก ความขาวของขาว, รอยละการหัก และอัตรา
การสึกหรอของลูกหินขัด โดยจะเปนการทดลองสีขาวขาวดอกมะลิ ซึ่งเปนพันธท่ีนิยมปลูกใน
เขตจังหวัดอิสานใต ดวยเครื่องสีขาวตนแบบที่มีอยูแลว และสรุปผลการทดลอง จากนั้น จะเปน
การผลิตลูกหินขนาดใชงานจริง แลวนําไปใหเกษตกรและเจาของโรงสีท่ีรวมโครงการอยางนอย 



 

 

3 โรงสี ใชงานจริงเปนเวลาอยางนอย 2 เดอืน แลวประเมินความพอใจของเกษตกรหลงัจากการ
ใชงาน  

10.  การทบทวนวรรณกรรม และ สารสนเทศที่เกี่ยวของ 

ขาว เปนพืชท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งของประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 57 ลานไร ขาวสารเปน
สินคาออกทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศไทยขาวของไทยที่สงออก ประกอบดวย ขาวคุณภาพสูง ขาว
คุณภาพปานกลาง และขาวคุณภาพต่ํา  โดยมีลักษณะจําเพาะ และตลาดที่สําคัญ ดังนี้ 

1. ขาวคุณภาพสูง เปนขาวคุณภาพดี  เปนขาวขาว 100%  ไมมีเมล็ดหัก และขาวขาว 5% เปน
ขาวท่ีมีเมล็ดหักเพียงรอยละ 5 ของปริมาณขาวท้ังหมด ขาวคุณภาพสูงท่ีมีการสงออกมาก  ไดแก  
ขาวหอมมะลิ  (HOM  MALI  RICE)  ซึ่งขาวชนิดนี้มีสัดสวนการสงออกสูงถึงรอยละ 80  ของ
ปริมาณการสงออกขาวคุณภาพสูงท้ังหมดของไทย ตลาดสงออกขาวคุณภาพสูง  ไดแก  จีน  
ฮองกง  อหิราน  สหรัฐอเมริกา  และสิงคโปร 

2. ขาวคุณภาพปานกลาง เปนขาวขาว  10-15%  และขาวเหนียว ขาวคุณภาพปานกลางมีตลาด
สําคัญ  ไดแก  อินโดนีเซีย  แอฟริกาและมาเลเซีย 

3. ขาวคุณภาพต่ํา เปนขาวท่ีมีเมล็ดหักมากกวา 20%  ซึ่งรวมถงึปลายขาวและขาวนึ่งท่ีจัดอยูใน
ขาวกลุมนี้ ตลาดสงออกขาวคุณภาพต่ํา  ไดแก  ประเทศแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณการสงออกขาวและมูลคาการสงออก ป พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2549 
 

ป พ.ศ. ปริมาณสงออก (ตัน) มูลคา (ลานบาท) 

2544 7,691,209 70,165.28 

2545 7,334,448 70,064.61 

2546 7,345,971 76,699.16 

2547 9,989,910 10,8393.97 

2548 7,537,341 93,547.59 

2549 7,433,540 97,539.37 

                                ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โดยความรวมมอืของ กรมศุลกากร 
 
การสีขาวโดยใชเครื่องจักรกล (Milling) เปนกระบวนการแปรสภาพขาวเปลือกที่มีข้ันตอน

ติดตอกัน โดยแตละขั้นใชเครื่องจักรกลที่มีหนาท่ีสัมพันธกัน ตั้งแตการทําความสะอาด การกะเทาะเปลือก 
การแยกแกลบ การขัด และการคัดแยกเมล็ดขาว  

การพัฒนาเครื่องสีขาวในเชิงพาณิชยนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง กระบวนการสีขาวใน
ปจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลาย กลไกการสีขาวก็จะแตกตางกันตามทองถิ่น กระบวนการขัดขาวมีอยู 4 แบบ
หลัก คือ 



 

 

• แบบหินโคนแกนตั้งและลูกยาง (รูปที่ 3) 

• แบบขัดสีลูกหินกากเพชรทรงกระบอกและแทงยาง  

• แบบใชการเสียดสีของแกนเหล็ก ซึ่งเปนลิขสิทธของบริษัท Schule ประเทศเยอรมัน 

• แบบเครื่องขัดท่ีใชหรือไมใชไอน้ํา ซึ่งใชในกระบวนการขัดมัน 
อุตสาหกรรมเครื่องสีขาวมีผลติในหลายประเทศ เชน ญ่ีปุน เยอรมัน อติาลี ฝรั่งเศส สหราช

อาณาจักร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และประเทศไทย สําหรับในประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตเครื่องสีขาว
กระจายอยูตามจังหวัดตางๆหลายแหง โดยเทคโนโลยีสวนใหญจะเปนแบบขัดสีลูกหินกากเพชรแบบโคน
หินตั้ง และทรงกระบอกแกนนอน  

 

 
 

รูปที่ 3 สวนประกอบของเครื่องสีขาวแบบแกนตั้ง และทิศทางเขา-ออก ของขาว 
 

กระบวนการสีขาวท่ีดีนั้น ตองไมทําใหขาวหักมากเกินไป ไดเปอรเซนตตนขาวมาก ซึ่งจะขึ้นอยู
กับการขัดขาวเปนหลัก        กระบวนการขัดตองขัดขาวดวยความนุมนวล ไมเกิดความรอน เพราะจะทําให
เมล็ดขาวแหงสูญเสียความหอม และรสชาติเปลี่ยน โครงสรางของขาว ไดแสดงในรูปท่ี 4 สวนประกอบ
ของเมล็ดขาว ในสวนที่เปนขาวสารนั้น จะเปนแปง Endosperm หุมดวยเยือ่บางๆเรียกวาเยือ่อลูโรน 
(Aleurone layer) และขนาดขาวหัก ตามประกาศกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2540 แสดงในรูปที่ 5 ซึ่งถาขาวท่ีสี
แลวมีปริมาณขาวหักสูง จะทําใหขายไมไดราคา  

 

  ขาวกลอง 

  ขาวขาว 

 รํา 



 

 

  
รูปที่ 4 โครงสรางของเม็ดขาว 

 

  
 

รูปที่ 5 ขนาดขาวหัก และ สวนขาวหัก ตามประกาศกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2540 
 
เปนที่ทราบกันแลววาวัสดุขัดสีท่ีนิยมนํามาผลิตลูกหินขัด คือ หินกากเพชร (หรือ แร Emery) ซึ่ง

เปนวัสดุธรรมชาติ  และ หินกากแกว ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ซิลิกอนคารไบด มีช่ือทางการคาเรียกวา 

“Carborundum” ซึ่งไดจากการเผาทรายแกวและถานโคกในเตา Electric arc furnace ท่ีอุณหภูมิ 2200 °C 
ซิลิกอนคารไบดท่ีมีความบริสุทธิ์จะมีสีเขียว มีความแข็งสูง แตจะเปราะและแตกงายจึงเหมาะที่จะใชในงาน
ขัดแหง และการขัดละเอียด และ ซิลิกอนคารไบดท่ีมีความบริสุทธิ์ต่ําจะมีสีดํา มีความแข็งสูงเหมาะที่จะใช
ในงานการขัดหยาบ แหลงผลิตซิลิกอนคารไบดแหลงใหญของโลกอยูท่ี ประเทศจีนและสหรัฐอเมรกิา 
(Stuart C. Salmon. 1992) 

อยางไรก็ตาม Fused aluminum oxide (สูตรเคมี Al2O3) เปนวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ท่ีนิยมใชใน
อุตสาหกรรมการขัดสีกวา 70 เปอรเซนตของปริมาณวัสดุขัดสีท้ังหมด  ไดจากการหลอมแร Bauxite ในเตา



 

 

ท่ีอุณหภูมิ 2000 °C Fused aluminum oxide ท่ีมีความบริสุทธิ์สูงจะมีสีขาว วาว และสามารถนําไปปรับปรุง
คุณสมบัติไดอีก สําหรับ aluminium oxide (ceramic) มีสูตรทางเคมี Al2O3 เชนกัน แตไดจากกระบวนการ
ผลิตท่ีเรียกวา “Sol-Gel process” นิยมนํามาใชมากในลูกหินขัดแบบพอกหุม คุณสมบัติเดนคือ เปนผลึกแข็ง 
มีความเปราะนอยกวา และความคมก็คงทนนานกวาเมื่อเทียบกับFused aluminum การผลิตเม็ดผลึกของ 
aluminium oxide (ceramic) นี้สามารถผลิตใหมีขนาดรูปราง และ shape factor ท่ีตองการได ใน
อุตสาหกรรมการขัดละเอียดสามารถนําท้ัง aluminium oxide (ceramic) และ  Fused aluminum oxide มา
ผสมกันได  

จากการรายงานของ วัชรชัย และสมโชติ, (2545) ไดทดลองนําวัสดุขัดสี 4 ชนิด คือ ซิลิกอนคาร
ไบดเบอร 30 กรีนคารไบดเบอร 30  ไวทอลูมนิาเบอร 30  และ ฟวสอลูมินาเบอร 30  ท่ีใชในอุตสาหกรรม
ขัดสีและเจียรไน มาขึ้นรูปเปนลูกหินขัดขาวขาวแบบจานในเครื่องสีขาวขนาดเล็ก โดยทดสอบทั้งหมด 3 
พันธขาว ความเร็วรอบ 1300-1500 รอบตอนาที และนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับลูกหินขัดแบบเดิมท่ีใช
เพียง ซิลิกอนคารไบด เบอร 24 ผลการทดสอบพบวา วัสดฟุวสอลูมินาเบอร 30  ใหเปอรเซนตตนขาว
เพิ่มข้ึนรอยละ 20 และประสิทธิภาพการขัดขาวเพิ่มข้ึนรอยละ 10 แตจะมีอัตราการสึกหรอเฉลี่ยสูงสุด คือ 
1.05 กรัมตอช่ัวโมง ดังนั้นเมื่อคํานึงถึงคาใชจายตอตันจึงอยูในอัตราที่สูง จึงควรศึกษาถึงวิธีการลดอัตรา
การสึกหรอดวย อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้มิไดกลาวถึงคุณสมบัติดานฟสิกส และทางกลของลูกหินขัด เพราะ
โดยทั่วไปแลวในกระบวนการสีขาว สิ่งท่ีตองคํานึงถึงก็คือ ความรอนที่เกิดข้ึนในระหวางการสีขาว และ
เนื่องจากเปนการสีขาวในปริมาณที่นอย จึงยังไมสามารถบอกถึงประสิทธิภาพในการสีขาวจริงได อีกทั้งยงั
ไมไดกลาวถึงกระบวนการผลติลูกหินดังกลาวดวย 

11. ทฤษฎี สมมติฐาน หรือกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

1. หลักการสีขาว  

การสีขาวจะมีหลักการอยู 2 แบบใหญๆ คือ  

  1. การสีขาวแบบใชแรงเสียดสี (Friction type) 

  2. การสีขาวแบบใชการขัดสี (Abrasive type) 

 ปจจุบันกระบวนการสีขาวมีรปูแบบที่หลากหลาย กลไกการสีขาวแตกตางกันตามทองถิ่น โดยเครื่องสี
ขาวมีอยู 4 แบบใหญ ๆ (Dante de Padua, 1998) คือ 

1) แบบหินโคนแกนตั้งและลูกยาง (Vertical cone polisher with Rubber roll huskers) 
2) แบบขัดสีลูกหินกากเพชรทรงกระบอก (The abrasive emery coated-cylinder) 
3) แบบใชการเสียดสีของแกนเหล็ก (Friction type whitener-polisher) เปนลิขสิทธิ์ของ     

บริษัท Schule ประเทศเยอรมัน 
4) แบบเครื่องขัดท่ีใชหรือไมใชไอน้ํา (The dry or wet mist polishers) เปนเครื่องสีท่ีใชไอน้าํใน

การขัดเงาเมล็ดขาวดวย 
เครื่องสีขาวผลติในหลายประเทศ เชน ญ่ีปุน เยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 



 

 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย สําหรับประเทศไทยมีโรงงานที่ผลิตเครื่องสีขาวกระจายอยูตามจังหวัดตาง 
ๆ หลายแหง เทคโนโลยีสวนใหญเปนแบบขัดสีลูกหินกากเพชร ท้ังแบบแกนตั้งและแกนนอนใน แบบเสียด
สีจะเกิดความรอนและไมเหมาะกับขาวเมล็ดยาว แบบใชแรงเสียดสีนิยมใชในประเทศบังคลาเทศ   
  2. กระบวนการผลิตลูกหินขัด 

ในอุตสาหกรรมสีขาวในตางประเทศ จะนิยมใชลูกหินขัดท่ีทําจาก ซิลิกอนคารไบดผสมกับตัว

ประสานและเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1000 °C เรียกวากระบวนการ  Vitrified bonding ลูกหินที่ผานการอบ
จะมีความแข็งและมีความพรุน  แตลูกหินขัดท่ีใชในเครื่องสีขาวของเกษตรกรมักจะพอกแลวท้ิงไวท่ี
อุณหภูมิหอง หรือพอกคางคืน แลวนําไปใชในวันรุงข้ึน  จึงนาจะเปนสาเหตุท่ีลูกหินขัดมีการสึกหรอมาก
เกินไป สงผลใหมีขาวหักมาก  นอกจากนี้ กระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดท่ีใชกันทั่วไปในปจจุบัน จะอาศัย
ความชํานาญและการสังเกตการณของชางผูชํานาญการ ดังนั้นจึงทําใหการสืบทอด หรือกระทําซ้ําเพื่อใหได
ลูกหินขัดท่ีมีคุณภาพสม่ําเสมอทําไดยาก สูตรสําหรับขึ้นรูปลูกหินนั้นแตละที่มักจะปกปดเพื่อประโยชน
ทางการคา และหลายครั้งท่ีคุณภาพของลูกหนิขัดไมตรงตามความตองการ ท้ังนี้เนื่องมาจาก กระบวนการ
ข้ึนรูปลูกหินนั้นตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ และตองผสมดวยความรวดเรว็ เพราะมิเชนนั้น สวนผสม
ท่ีผสมไวจะแข็งตัวจะทําใหข้ึนรูปไดยากหรอืไมสามารถขึ้นรูปได และถาลูกหินมีขนาดใหญ ตองใชเวลา
ในการพอกนาน ก็จะเปนการยุงยากมากขึ้น และสวนใหญลูกหินที่ผลิตจะมีของเสียประมาณรอยละ 20 ท่ี
ไมสามารถนําไปใชงานไดและตองทุบทิ้ง ทําใหตองเสียคาใชจาย และถาหากลูกหินขัดมีคุณภาพไมดี ก็จะ
ไดรับคํารองเรยีนจากลูกคา 

จากรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของวัสดผุสมที่ใชข้ึนรูปลูกหินขัดขาว ของ สุขอังคณา 
และคณะ (2547) ไดทําการทดสอบสมบัติท่ัวไปของวัสดุขัดสีท่ีใชทําลูกหินขัดขาว พบวา หินกากเพชร 
หรือเรียกวา แรอเมอรี เปนแรท่ีมีความแข็งสเกลโมหสประมาณ 7-8 และแข็งประมาณ 2500 HV ซึ่งมีความ
แข็งมาก มีความเปนเหลี่ยม มุม ท่ีเหมาะในการนํามาทําวัสดุขัดสี นอกจากนี้ไดเสนอวาการหลุดของเม็ดหิน
กากเพชรกอนเวลาอันควร หรือ การท่ีลูกหนิที่แข็งเกินไปนั้น อาจจะเนื่องมาจากปริมาณของน้ําเกลือ และ
ระยะเวลาในการปนขึ้นรูปที่ไมแนนอน ซึ่งสงผลตอความแข็งแรงของปูนที่ทําหนาท่ีเปนตัวประสาน 
สําหรับผลึกของ Silicon carbide และ Aluminium oxide สามารถไดจากการสังเคราะหจึงมีราคาถูก และมี
หลายช้ันคุณภาพใหเลือก และนิยมใชท่ัวไปในอุตสาหกรรมเจียรไนและสขีาว ในการทําลูกหินขัดขาวนั้น
จะเปนการผสมผลึกดังกลาวกบัตัวประสาน และผานการอบที่อุณหภูมิสูงเพื่อใหแข็งตัว เรียกวา “Vitrified 
carborundum” ลูกหินขัดท่ีผลิตดวยกระบวนการ Vitrified bonding ท่ีจําหนายในตางประเทศ แสดงในรูปที่ 
6 แตอยางไรก็ตามในการนําวัสดุดังกลาวมาใชงานนี้จะตองมีการข้ึนรูปที่ถูกวิธี มีการเลือกใชขนาดที่
เหมาะสม และเลือกใชตัวประสานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสีขาว ความคงทนของลูกหินขัด 
และคุณภาพของขาวสารดวย  



 

 

 
รูปที่ 6 ลูกหินขัดท่ีผลิตดวยกระบวนการ Vitrified bonding ท่ีจําหนายในตางประเทศ  

 

จากการศึกษากระบวนการผลติหินขัดและหินเจียรไนนั้น พบวานิยมผลิตดวย Vitrified-bonded 
process ข้ันตอนการผลิตสามารถสรุปไดดังรปูท่ี 6  

 



 

 

 
รูปที่ 6 ข้ันตอนการผลิตหินขัดสีดวยกระบวนการ Vitrified bonding (Stuart C. Salmon. 1992) 

 

วัสดุขัดสี ตองมีคุณลักษณะดังนี้  

1. ตองมีความแข็งมากกวาวัสดุท่ีถูกขัด 

2. เม็ดของวัสดุขัดสีตองมีความแข็ง และรูปรางที่สามารถตัดและทําใหเกิดการหลุดออกได 

3. วัสดุขัดสีจะตองมีความทนทานตอความรอน และ ความเคนที่เกิดขณะขัดสี 

4. วัสดุขัดสีจะตองสามารถแตกบิ่นไดเพื่อใหเกิดผิวขัดใหมท่ีคม 

ดังนั้น คุณสมบัติหลักของหินขัดท่ีจะตองคํานึงถึง และตองผลิตใหไดอยางสมดุล คือ  

1. ความสามารถในการแตกบิ่น (Friability) และ ความเหนียวแนน (Toughness) ของเม็ดหินขัด 
จะบงถึง ความสามารถในการคงรูปรางของเม็ดเกรนและ ความคมของวัสดุขัด ถาเม็ดหินขัดมี
ความตานทานการแตกบิ่นสูง จะทําใหเม็ดหินไมมีความคม  

Mixing 
(Abrasive+ bonding 

agent+ porosity media + 
water) 

Packed & Pressed 
into the mould 

(pressure between 
150-10,000 ksi) 

Leave to dry in 
the mould 

Machining to sizes 

Steam Autoclave to remove a 
pore inducing media 

Dried and Fired in the 

kiln at 1,400 °C 
Machining  

QC tests 
-Balanced test 
-Over speed test 
-Hardness test  

Slow cooling 
in the kiln 



 

 

2. ความแข็งแรง (bonding strength) และความเปราะ (Brittleness) ของวัสดุประสาน เพราะถา
หากวัสดุประสานมีความแข็งแรงสูงแตไมเปราะ จะทําใหเกิดความรอนสะสม ประสิทธิภาพ
การขัดจะลดลง  

อายุการใชงานของลูกหินจําเปนตองมีการสลบัเปลี่ยน คือหินตองหลุดออกมาเมื่อหมดความคม ซึ่งยังไมมี
คาแนนอน ดังนั้น ถาหากเราสามารถทดลองและกําหนดคาความแข็งของลูกหินขัด และอายุการใชงานของเม็ด
หิน โดยประยุกตใชกระบวนการ Vitrified bonding และ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพลูกหิน เชนการตั้งศูนย
ถวง และ การทดสอบความเปราะของตัวประสาน จะทําใหการออกแบบลูกหิน และการผลิตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ปจจุบันโรงงานผลิตเครื่องสขีาวในทองถิ่นไดริเริ่มกระบวนการขึ้นรูปดวยเครื่องหลอเหวี่ยง โดยจะเปนการ
ผสมวัตถุดิบทั้งหมดในภาชนะผสมใหไดสัดสวน แลวเทลงในแบบทรงกระบอกแนวนอนที่หมุนดวยความเร็ว
ต่ํา จนสวนผสมแข็งตัว ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง แลวนําออกมาตั้งท้ิงไวตอใหแหงท่ีอุณหภมูิหอง พบวาลกูหินที่
ข้ึนรูปดวยวิธีดงักลาวสามารถลดปริมาณขาวหักไดดี (ธิติกานต บุญแข็ง และ สุขอังคณา ลี. 2549) แตการขึ้นรูป
ดังกลาวยังมีขอดอยคือ สวนผสมที่อยูดานนอกจะมีความแข็งมากกวาสวนผสมดานใน ดังนั้น จึงมีแนวคิดท่ีจะ
ปรับปรุงกระบวนการผสม และหลอข้ึนรูปใหมโดยประยุกตใชกระบวนการ Vitrified bonding  

10. เอกสารอางอิง (References) 

1. วัชรชัย ภุมรนิทร และสมโชติ รัตนผุสดีกุล. 2545. การดดัแปลงวัสดุหินขัดใหมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการสี
ขาว: การทดลองในเครื่องสีขาวขนาดเล็ก. การประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอตุสาหการ 
ประจําป 2545. Volume 1. สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ. 24-45 ตุลาคม 2545. รร.
เฟลิกส ริเวอรแคว กาญจนบุรี. หนา 486-493.  

2. สุขอังคณา ลี และคณะ. 2547. การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใชทําลูกหินขัด
ขาวในโรงสีขนาดเล็ก. รายงานการวิจัย. สํานักคณะกรรมการการวิจยัแหงชาต ิ ประจําปงบประมาณ 
2547 ISBN 974-609-277-4 

3. ประกาศกระทรวงพาณิชย. 2540. ประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง มาตรฐานสินคาขาว พ.ศ. 2540. 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 31 ง วันที่ 17 เมษายน 2540.  

4. ธิติกานต   บุญแข็ง และ สุขอังคณา ลี. 2549. การศึกษาปจจัยที่มผีลตอการสึกหรอของลูกหินขัดขาว
ในเครื่องสีขาวขนาดเลก็. การประชุมขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2549, 18 -19 ธันวาคม 
2549, โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ 

5. Stuart C. Salmon. 1992. Modern grinding process technology. Mc Graw-Hill. USA. 

 
11. ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ และหนวยงานที่จะนําผลการวจิัยไปใชประโยชน 

1. สรางองคความรูตอยอดเพิ่มเติมในการขึ้นรูปลูกหินขัดขาวของชาวบาน 



 

 

2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพลูกหินแบบเดิม โดยวัดจากอัตราการสึกหรอของลกูหินขัด และ
เปอรเซนตขาวหัก  

3. ลูกหินขัดใหมท่ีพัฒนาสามารถใชงานทดแทนลูกหินแบบเดิมได และเปนที่ยอมรับของ
เกษตรกร และเจาของโรงส ี

4. ผูใชประโยชนจากผลการวจิัย ไดแก เกษตรกร เจาของโรงส ีเอกชนที่รับจางขึ้นรูปลูกหินขัด 
ถานศึกษา และ หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของและสนใจ 

12. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวจิัยสูกลุมเปาหมาย 

 เพื่อใหเกิดการนําแผนงานนี้ไปใชอยางไดผล จึงมีแผนการถายทอดเทคโนโลยี ดังนี ้

1. จัดการอบรมทฤษฎี และปฏิบัติ รวมท้ังสาธิตการใชงานของลูกหินแบบใหม แกชาง และ
เจาของโรงสี ท่ีสนใจเพื่อนําไปประยุกตใช 

2. เผยแพรงานวจิยัในวารสารวิชาการดานที่เกี่ยวของ อยางนอย 1 ครั้ง  

3.  เผยแพรงานวิจยัในการประชุมระดับชาติ อยางนอย 1 ครั้ง  

13. วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. ศึกษาวิธีการ ออกแบบ และสรางชุดข้ึนรูปหลอเหวี่ยง สําหรับลูกหินแกนนอน และ แกนตั้ง 
และเครื่องตั้งศูนยถวงลอหิน 

2. ศึกษาคุณสมบัติของตัวประสาน ไดแก ความตานทานแรงอัด ความพรุน และปจจัยท่ีมีผลตอ
ความแข็งของตัวประสาน ไดแก ปริมาณน้ําเกลือ เวลาเซทตัว และ อุณหภูมิ  

3. ทดลองขึ้นรูปลูกหินทรงกระบอก และ ทรงกรวย ขนาดทดลอง โดยกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอ
คุณภาพลูกหิน ไดแก ความเร็วการหมุนขึ้นรูป และ เวลา  

4. ศึกษาโครงสราง และการกระจายตัวของเม็ดหินของลูกหนิที่ข้ึนรูปดวยกรรมวิธีใหม ดวยวิธี 
Image analysis  เพื่อตรวจสอบการกระจายตัว และ ปริมาณรูพรุน  

5. ใชแทคนิคการออกแบบการทดลอง โดยใชโปรแกรม Minitab Release14 และวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวยโปรแกรม ANOVA  

6. วิเคราะหผลการทดลองเพือ่กําหนดปจจัยท่ีเหมาะสม ในการขึ้นรูปลูกหิน 

7. ผลิตช้ินงานขนาดใชงานจริงกับเครื่องสีขาวเล็ก และทดลองใชงาน ณ โรงสีท่ีรวมโครงการ 
ประมาณ 3 โรงสี ประเมินประสิทธิภาพของลูกหิน และความพอใจของเจาของโรงสี  

  

 

 



 

 

 14. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

 ระยะเวลาในดําเนินการวิจัย 2 ป เริ่มตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553  

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ปท่ี 1 
2551 2552 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.ประชุมคณะทํางานและกําหนดแผนงาน             

2. สํารวจแหลงวัตถุดิบ และราคา              

3. ออกแบบชุดทดลอง             

4.กําหนดแผนการทดลอง จัดซื้อวัตถุดิบ 

    ศึกษาสมบัติของตัวประสาน  
 

 
          

4.สรางชุดทดลอง             

5. ทดลองผสมและขึ้นรูปชิ้นงานทดลอง             

6. ทดสอบคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานทดลอง             

7. ปรับปรุงชุดทดลอง              

7. สรุปผลการทดลองและรายงานความคืบหนา
การวิจัย 

          
 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ปท่ี 2 
2552 2553 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ประชุมคณะทํางานและกําหนดแผนงาน             

2. วิเคราะหตนทุน และการคืนทุน             

3. สั่งซื้อวัตถุดบิ และข้ึนรูปลูกหินขัดขาวขนาด
เล็ก 

  
 

         

4. ทดสอบการใชงานจริงของลูกหินขัดขาว             

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกหินขัดแบบ
เกาและแบบใหม 

   
 

        

6. วิเคราะหผลทางสถิติ และสรุปผลการทดลอง             

7. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ             



 

 

15. ปจจัยทีเ่อื้อตอการวิจัย 

15.1 เครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนในการวิจัยและที่มีอยูแลวคือ 

1) เครื่องวัดความแข็งแบบ micro Vickers hardness 

2) เครื่องวิเคราะหธาตุเคมีแบบ x-ray fluorescence 

3) เครื่องทดสอบแรงอัด 

4) เครื่องวิเคราะหโครงสรางจุลภาคทางโลหะวิทยา พรอม Image analysis software  

5) เครื่องข้ึนรูปชิ้นงานทดลอง ทรงกระบอก เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว  

6) เครื่องสีขาวขนาดเล็กแบบลูกหินนอน 1 ลูก 

7) ชุดอุปกรณสําหรับขึ้นรูปลูกหินขนาดเล็ก แบบปนขึ้นรูปดวยมือ  

8) เตาอบ Induction furnace อุณหภูมิสูงสุด 2,000 °C 

9) โปรแกรม Minitab Release 14  

10) เครื่องวัดความชื้นขาวเปลือก 

11) เครื่องช่ังน้ําหนกัแบบดิจิตอล 

15.2 เครื่องมือท่ีตองการเพิ่มเติม 

1) ชุดข้ึนรูปลูกหินแบบหลอเหวีย่งแกนนอน  

2) เครื่องผสมปูนและหิน 

3) ชุดทดลองการตั้งศูนยถวงลอหินขัด  



 

 

16. งบประมาณของโครงการวิจัย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2552)   ปที่ 1  

รายการ อัตรา จํานวนเงิน 

1. งบบุคลากร    - 

2. งบดําเนินการ   
  

211,500 
2.1  คาตอบแทน     

2.1.1 คาตอบแทนนักวิจัย 2 คน   20,000 
2.2  คาใชสอย     

   2.2.1 คาจางเหมาสรางชุดทดลอง   24,500 
   2.2.2 คาทดสอบวัสด ุ   10,000 
   2.2.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2 บาท/กิโลเมตร 4,000 
   2.2.4 คาจางผูชวยวิจยั 1 คน  7,630 บาทตอ/เดือน  91,560 
   2.2.5 เบียเลี้ยงเสาร-อาทิตย 10 วัน  180 บาท/วัน 1,800 
2.2.6 คาจางพิมพรายงาน   3,000 
2.3 คาวัสดุ    

   2.3.1 คาวัสดุสํานักงาน   5,000 
   2.3.2 คาวัสดุหลอลื่นในการทดลอง   2,000 
   2.3.3 คาวัสดุหนังสือ วารสาร, ตํารา    5,000 
   2.3.4 วัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณเก็บขอมูล   5,000 

   2.3.5 วัสดุดิบหลักในทดลอง ไดแก      
              - silicon carbide 50 kg  75 บาทตอกิโลกรัม 4,000 
              - หินกากเพชร 50 kg   75 บาทตอกิโลกรัม 4,000 
              - ปูนขาว และ เกลือ อยางละ 25 kg  45 บาทตอกิโลกรัม 2,500 
              - อะลมูิเนียมออกไซด 50 kg  125 บาทตอกิโลกรัม 4,000 
   2.3.6 อุปกรณจําเปนในการทดลอง    2,000 
   2.3.7  ขาวเปลือก  11 บาทตอกิโลกรัม  10,000 
   2.3.8 คาถายเอกสาร    3,140 
2.4 งบลงทุน     

 2.4.1 เครื่องผสมปูน    10,000 

 2.4 คาสาธารณูปโภค     

   2.4.1 คาสาธารณูปโภค(10% ของบดําเนินการ)  21,150 

รวมงบประมาณ    สองแสนหาหมื่นสองพันหกรอยหาสิบบาทถวน (ถัวจายทุกรายการ) 232,650 



 

 

งบประมาณของโครงการวิจัย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553) ปที ่2 

รายการ อัตรา จํานวนเงิน 

1. งบบุคลากร    - 
2. งบดําเนินการ     
2.1  คาตอบแทน     
   2.1.1 คาตอบแทนนักวิจัย 20% 40,000 
   2.1.3 คาตอบแทนเกษตกรที่รวมโครงการ 3 คน           2000 บาท/คน 6,000 
2.2  คาใชสอย     
   2.2.1 คาซอมแซมชุดทดลอง   3,000 
   2.2.2 คาจางเหมาขึ้นรูปลูกหินขนาดจริง   10,000 
   2.2.3 คาทดสอบวัสด ุ   10,000 
   2.2.4 คาถายเอกสาร   1,000 
   2.2.5 คาเหมาจายในการเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ 1 ครั้ง 10,000 
   2.2.6 คาจางเหมาผูชวยวจิัย 1 คน เวลา 12 เดือน 7,630 บาทตอเดือน 91,560 
   2.2.7 คาจางรถในการขนยายอุปกรณ  2500 ตอวัน 5,000 
   2.2.8 คาจางเหมาพิมพรายงาน   3,000 
   2.2.9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 2 บาทตอกิโลเมตร 4,000 
   2.2.10 คาจางจัดทําสื่อเผยแพรผลงาน   4,000 
   2.2.11 คาจางเหมาเขาเลมรายงาน   4,000 
2.3 คาวัสดุ     
   2.3.1 คาวัสดุสํานักงาน   3,000 
   2.3.2 คาอุปกรณในการทดลอง   4,000 
   2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร และอุปกรณเก็บขอมูล   5,000 
   2.3.4 ขาวเปลือก   10,000 
2.4 คาสาธารณูปโภค    10% ของงบประมาณ 24,000 
3. งบลงทุน     

รวมงบประมาณ         สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหารอยหกสิบบาทถวน 

237,560                                                                      (ถัวจายทุกรายการ) 

 

 

 

 



 

 

16.2 งบประมาณแยกตามหมวดงบประมาณ  

หมวดเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน (บาท) 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 

1. งบบุคลากร 0.00 0.00 

2. งบดําเนินการ   

    2.1  คาตอบแทน 20,000.00 46,000.00 

    2.2  คาใชสอย 134,860.00 145,560.00 

    2.3 คาวัสดุ 46,640.00 22,000.00 

    2.4 งบลงทุน 10,000.00 0.00 

3. คาสาธารณูปโภค 21,150.00 24,000.00 

รวม  232,650.00 237,560.00 

 

17. ผลสําเร็จและความคุมคาของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับ 

1) สรางองคความรูตอยอดวิธีการในการขึ้นรูปลูกหินขัดขาวของชาวบาน 

2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพลูกหินโดยวัดจากรอยละขาวหักที่ลดลง ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถ
ขายขาวไดราคาดีข้ึน  

3) สามารถขึ้นรูปลูกหินขัดโดยใชวัสดุท่ีผลิตในประเทศและตางประเทศ ไดอยางรวดเร็ว สามารถ
ข้ึนรูปทิ้งไวได ลดเวลารอคอยในการเปลี่ยนลูกหิน 

4) ลูกหินขัดใหมท่ีพัฒนาสามารถใชงานทดแทนลูกหินแบบเดิมได และเปนที่ยอมรับของเกษตรกร 
และเจาของโรงสี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18. คําชี้แจงอื่น ๆ (ถามี) 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะเปนโครงการพัฒนาตอยอดจากโครงการวิจัย “การศึกษาคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางกลของวัสดผุสมที่ใชทําลกูหินขัดเมล็ดขาวขาวสําหรับโรงสีขนาดเลก็” ที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรรมการการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2547 และ “การศึกษาประสิทธิภาพลูกหินขัดที่
ผลิตดวยวัสดขุดัสีในประเทศไทย” ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรรมการการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 
2549-2550 ทีไ่ดดําเนินการเสร็จแลว ในระหวางการทําโครงการดังกลาว ทางคณะวิจยัไดรับความรวมมือ
จากเกษตรกร และเจาของโรงสีเปนอยางดียิ่ง และตองการที่จะใหคณะวิจยัทําการศึกษาตอถึงความเปนไป
ไดในการขึ้นรูปลูกหินแบบใหมเพ่ือลดปญหาของเสีย เพ่ือเปนการลดตนทุน อีกทั้งยังตองการใหศึกษาถึงลูก
หินขัดแบบใหมที่นาจะมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ดังนั้น ถาหากโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจะเปนการ
ตอบสนองความตองการของเกษตรกร และโรงสีเปนอยางดยีิ่ง  

 

ลงช่ือ........................................................ 

     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขอังคณา ลี) 

หัวหนาโครงการวิจัย 

     วันที่   9   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 
 



 

 

สวน  ค   : ประวัติคณะผูวิจัย 
หัวหนาโครงการ 

 
 

1. ช่ือ(ภาษาไทย)   นางสุขอังคณา ลี 

      นามสกุลเดิม             ชาหยอง 

       Name (English)       MRS. Sukangkana Lee  

      Former surname        Chayong 

2. หมายเลขประจําตัวประชาชน  3400800160038 

3. ตําแหนงปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 

สังกัด   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

โทร. (045) 353373 โทรสาร (045) 353333 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 08 9421 3810   

Email: Sukangkana.lee@gmail.com 

 

4. คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา ปท่ีจบ สถาบันการศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  

อุตสาหการ  

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

2538 มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

Master of Metallurgy Advanced Metallurgy 2541 University of Sheffield,  England 

Doctor of philosophy  Engineering materials 2545 University of Sheffield,  England 

 4.  ผลงานทางวิชาการ   



 

 

1)  S.Chayong, ‘Bulkformability of sprayformed tool steel’, MMet thesis, Univesity of 
Sheffield, 1999 

2)  H.V. Atkinson, P.Kapranos, D.Liu, S.Chayong, D.H.Kirkwood, ‘Thixoforming of 
normally wrought aluminium alloys’, Proceedings of the 8th International Conference 
ICAA8, Cambridge, UK, 2-5 July 2002, pp 131-136 

3) S Chayong, H.V.Atkinson, P.Kapranos, ‘Multistep induction heating regimes for 
thixoforming 7075 aluminium alloy’, Mat Sci & Tech, April 2004, Vol. 20, pp 490-496 

4) Sukangkana Lee ‘Second-phase particles investigation in the high-strength wrought 
aluminium alloy’ The third Thailand materials science and technology conference, 10-11 
August 2004, Bangkok, Thailand, pp 85-87 

5) Sukangkana Lee ‘The effect of freezing time on the thixoforming of aluminium alloy 
slurry’ The third Thailand materials science and technology conference, 10-11 August 
2004, Bangkok, Thailand, pp 301-303 

6) S.Chayong, H.V. Atkinson and P.Kapranos “Thixoforming 7075 aluminium alloys” 
Materials Science and Engineering A 390 (2005) pp 3-12  

7) สุริยา โชคสวสัดิ์, เจริญ ชุมมวล, ไท แสงเทียน, สุขอังคณา ชาหยอง, Meng Fuk Lee 
“โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และถายทอดเทคโนโลยีการหลอทองเหลืองโดยวิธข้ีีผึ้ง
หายของกลุมหตัถกรรมหลอทองเหลอืงบานปะอาว” เอกสารประกอบการสัมมนาวชิาการ 
และเผยแพรผลงานวิจัย ครั้งท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1 กันยายน 2546, สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน   

8) สุขอังคณา ลี, ‘กระบวนการขึ้นรูปแบบกึ่งของแข็งอลูมิเนยีมผสม’, เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครั้งท่ี 1, 8 มกราคม 2547, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี หนา 36-39  

9) สุขอังคณา ลี, “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใชทําลูกหินขัด
เมล็ดขาวขาวสําหรับโรงสีขนาดเล็ก” รายงานการวิจัย, ISBN 974-609-277-4, 2547 

10) ธิติกานต   บุญแข็ง และ สุขอังคณา  ลี, “ การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการสึกหรอของลูกหินขัด
ขาวในเครื่องสีขาวขนาดเล็ก ” , การประชุมขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2549 , 18 
-19  ธันวาคม 2549 ,  โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล , กรุงเทพฯ 

11)   ธิติกานต   บุญแข็ง และ สุขอังคณา  ลี, “ การศึกษาปจจัยภายนอกที่มีผลตอการสึกหรอของลูก
หินขัดขาวในเครื่องสีขาวขนาดเล็ก”, การประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับชาติ, 14-15ธันวาคม 2549 ,  โรงแรมภูพานเพลส , มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร , 
จังหวัดสกลนคร 



 

 

12)   สุรพงษ บางพาน และ สุขอังคณา  ลี, “ แบบจําลองวัสดผุสมสําหรับทดแทนลูกหินขัดขาว”, 
การประชุมขายงานวิศวกรรมอตุสาหการ ประจําป 2549 , 18 -19  ธันวาคม 2549 ,  โรงแรม
อินเตอรคอนติเนนตัล , กรุงเทพฯ 

 

5. งานวิจัยท่ีสนใจและความเชี่ยวชาญ 

1) กระบวนการขึ้นรูปโลหะที่ไมใชเหล็ก 

2) กระบวนการขึ้นรูปโลหะแบบกึ่งของแข็งของเหลว ซึ่งการขึ้นลูกหินขัดนี้ มีลักษณะคลายกับวัสดุ
กึ่งแข็ง-กึ่งเหลว  

3) การทดสอบคุณสมบัติทางกลของโลหะ และวัสดุ ไดแก การวัดความแข็ง การทดสอบแรงกด แรง
ดึง แรงเฉือน แรงกระแทก  

4) การทดสอบสวนผสมทางเคมี โดยเทคนิค XRD, XRF และการวิเคราะหโดย SEM และ TEM 

5) การวิเคราะหโครงสรางจุลภาค โดยวิธ ีImage analysis  

6) วิชาที่สอนและเชี่ยวชาญคือ วัสดุวิศวกรรม, การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม, โลหะวิทยา และ การ
วิเคราะหความเสียหาย 

 

6. รางวัลทางวชิาการที่ไดรับ 
1) Sector winner-Manufacturing (Innovative Futures Poster Competition) จัดโดย Yorkshire and 

Humberside University Association and Yorkshire Forward เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2544  
2)  Winner of PhD Poster prize in May 2001 จาก Materials Engineering Department, the 

University of Sheffield 
3) รางวัล Best paper presentation award for second prize of MSAT 2004 จาก การประชุมวิชาการ 

‘The third thailand materials Science and technology conference เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2547 
จัดโดย MTEC รวมกับ สวทช. 

 
 

7.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
1) ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : การพัฒนาการผลิตลูกหินขัดขาวแบบใหมท่ีผลิตดวยวัสดุขัดสีท่ีผลิตใน

ประเทศไทย (Development of a new type of a rice-polishing cylinder produced using abrasive 
materials that made in Thailand )  ไดรับทุนวิจัยจาก จาก คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ 
ปงบประมาณ พ.ศ.  2549-2550  

2) หัวหนาโครงการวิจัย:  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใชทําลูกหินขัด
เมล็ดขาวขาวสําหรับโรงสีขนาดเล็ก (Physical and mechanical properties of rice polishing wheel 



 

 

mixtures used in small rice mill plants)ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาวิจัย 1 ป เสร็จสมบูรณ 

3) งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว :  

- ผูรวมวิจัย “โครงการวิจยัเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และถายทอดเทคโนโลยีการหลอ
ทองเหลืองโดยวิธีข้ีผึ้งหายของกลุมหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว” ไดรับทุนวิจัย
จาก ทบวงมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ระยะเวลาวิจัย 1 ป เสร็จสมบูรณ 

- นักวิจัย “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใชทําลูกหินขัดเมล็ด
ขาวขาวสําหรับโรงสีขนาดเล็ก” ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะกรรมการการ
วิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาวิจยั 1 ป เสร็จสมบูรณ 

 

4) งานวิจัยท่ีกําลังทํา : การศึกษาประสิทธิภาพลูกหินขัดขาวดวยวัสดุขัดสีท่ีผลิตในประเทศไทย  
(Efficiency study of a rice-polishing cylinder produced using abrasive materials that made in 
Thailand)  ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะกรรมการการวิจยัแหงชาติ ปงบประมาณ 
2549-2550 ดําเนินการเสร็จแลว รอยละ 90  



 

 

2. ผูรวมวิจัย 

 
1. ช่ือ (ภาษาไทย)    นายหมิง ฟุก ลี 

           (ภาษาองักฤษ)     Mr. Meng Fuk Lee 

2. หมายเลขหนังสือเดินทาง   A9493018  

3. ตําแหนงปจจุบัน    อาจารย ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. หนวยงานที่สังกัด      ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  อ.วาริน
ชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

โทร. (045) 353373 ตอ 3807   โทรสาร (045) 353333 

Email:mickeylee@eng.ubu.ac.th 

5. คุณวุฒิและสาขาวิชา 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา ปท่ีจบ สถาบันการศึกษา 

Bachelor degree Mechanical Engineering  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

1999 The University of Sheffield 

6. ประวัติการทํางาน  

1) 1999-2002      Design engineer   RHS paneltech ltd. Sheffield England 

2) 2002-present   Lecturer           Faculty of engineering, Ubonratchathani University  

7. งานวิจัยท่ีสนใจและความเชี่ยวชาญ 

1) การออกแบบโดยใช software ชวยในการออกแบบ CADCAM, ProEngineer, Rhino  

2) การทดสอบสมบัติทางกลของวัสด ุ

3) การออกแบบระบบหลอเย็น และระบบดูดอากาศ 

4) การออกแบบแมพิมพ  

8. ประสบการณท่ีเกี่ยวกับการบรหิารงานวิจยั 



 

 

1) ผูรวมวิจัย ในโครงการ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และถายทอดเทคโนโลยีการหลอ
ทองเหลืองโดยวิธีข้ีผึ้งหายของกลุมหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว” ไดรับทุนวิจัยจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ระยะเวลาวิจัย 1 ป สัดสวนการทําวิจัย 20% 
รับผิดชอบในการออกแบบเตาเผา 

2) ผูรวมวิจัย “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใชทําลูกหินขัดเมล็ดขาวขาว
สําหรับโรงสีขนาดเล็ก” ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรรมการการวิจัยแหงชาติ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาวิจัย 1 ป สัดสวนการทําวิจัย 20% รับผิดชอบในการทดสอบ
แรงอัดและทางกล  

3) งานวิจัยท่ีกําลังทํา : การศึกษาประสิทธิภาพลูกหินขัดขาวดวยวัสดุขัดสีท่ีผลิตในประเทศไทย  
(Efficiency study of a rice-polishing cylinder produced using abrasive materials that made in 
Thailand)  ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะกรรมการการวิจยัแหงชาติ ปงบประมาณ 
2549-2550 ดําเนินการเสร็จแลว รอยละ 90  

 

9. ผลงานทางวชิาการ 

1) สุริยา โชคสวสัดิ์, เจริญ ชุมมวล, ไท แสงเทียน, สุขอังคณา ชาหยอง, Meng Fuk Lee 
“โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และถายทอดเทคโนโลยีการหลอทองเหลืองโดยวิธข้ีีผึ้งหาย
ของกลุมหัตถกรรมหลอทองเหลืองบานปะอาว” เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ และ
เผยแพรผลงานวิจัย ครั้งท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1 กันยายน 2546, สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน.   

2) สุขอังคณา ลี, Meng Fuk Lee, สุริยา โชคสวัสดิ ์ “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล
ของวัสดุผสมทีใ่ชทําลูกหินขัดเมล็ดขาวขาวสําหรับโรงสีขนาดเล็ก”   รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ. ปงบประมาณ 2547 

 


