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การเพิม่ ประสิ ทธิภาพโรงสีข้าวหอมมะลิ
Increasing an Efficiency of Jasmine Rice Mill
จินดามณี นิสยันต์ (Jindamanee Nissayan)* อภิชาติ อาจนาเสี ยว (Apichat artnaseaw)**

บทคัดย่ อ
โรงสี ข นาดใหญ่ ใ นประเทศไทยมี ป ระมาณ 15,000
โรงสี แต่ จ ากการวิ นิ จ ฉั ย โรงสี ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อจํานวน 56 โรงสี ที่ทาํ การสี ขา้ วหอมมะลิ พบว่า ทุกโรงสี มีปัญหาในกระบวนการกะเทาะเปลือก
และการขัดขาว ส่ วนกระบวนการทําความสะอาด การแยกหิ น การแยกแกลบ การแยกข้าวกล้อง การขัดมัน และการคัด
ขนาดมีปัญหาในช่วง 80-90% เมื่อทําการแก้ไขตามหลักวิศวกรรมและสร้างมาตรฐานการผลิตในแต่ละกระบวนการที่
โรงสี แล้ว พบว่า การแก้ไขที่กระบวนการขัดขาวส่ งผลให้การแตกหักลดลงมากที่สุด 10% รองลงมา คือ ที่กระบวนการ
กะเทาะเปลือกและขัดมัน ตามลําดับ ส่ วนที่กระบวนการแยกข้าวกล้อง การแก้ไขมี ผลทางอ้อมทําให้การแตกหักที่
เครื่ องกะเทาะเปลือกลดลง ซึ่ งผลจากการปรับปรุ งโรงสี ขา้ วในระหว่างปี 2552-2553 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตข้าวโดยทําให้เปอร์ เซ็นต์ขา้ วต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 3 % คิดเป็ นมูลค่าสูงถึง 510 ล้านบาทในเวลา 1 ปี

ABSTRACT
Large-capacity rice mills in Thailand have about 15,000. The 56 rice mills in the northeastern of Thailand
were used to study an efficiency of Jasmine rice mill for each processing step: cleaning, rock separation process,
dehusking, husk separation, bran removal, and grading in order to increase percentage of whole kernels. It was found
that all rice mills had low efficiency in dehusking and bran removal process. Rice mills about 80 – 90 percents had
low efficiency in cleaning, rock separation, husk separation and grading process. After improving for each process
by engineering principles and working standards, the results showed that the percentage of broken kernels could be
reduced by 10%. When the bran removal process was improved. Improvement in dehusking and polishing process
could reduce percentage of broken kernels by 3% and 2%, respectively. Improvement in the husk separation process
had indirect effect on the dehusking process and it provide that the percentage of broken kernels in dehusking
process reduced. According to the rice mill improvement in 2009-2010, the percentage of whole kernels were
increased to 3%, which can be increase the income to about to about 510 million baths in a year.
.

คําสํ าคัญ: ข้าวหอมมะลิ โรงสี ขา้ ว เปอร์เซ็นต์ขา้ วต้น
Key Words: Jasmine rice, rice mill, percentage of whole kernels
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PMO15-2
บทนํา
ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งออกข้าวสารอันดับหนึ่ ง
ของโลก ด้วยส่ วนแบ่ ง การตลาด 1 ใน 3 ทั้ง ที่ มี เพี ย ง
ผลผลิต 4 % ของปริ มาณการผลิตข้าวรวมโลก เพราะ
ข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ได้รับการยอมรั บว่า
เป็ นข้าวคุณภาพดีและผูส้ ่ งออกไทยได้รับว่าความเชื่อถือ
จากลู ก ค้า (ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนํา เข้า แห่ ง
ประเทศไทย, 2553) แต่ไทยมี ปัญหาการผลิตที่ ยงั มี
ต้นทุนการผลิตสู งซึ่ งมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น
มีการพึ่งพาการนําเข้าปุ๋ ยและยากําจัดศัตรู พืช การพัฒนา
พันธุ์ขา้ ว กระบวนการเพาะปลูกและระบบชลประทาน
ไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ ยงั ขาดความรู้และมาตรฐานที่
เป็ นระบบในกระบวนการสี ข ้า ว เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน
ประเทศไทยไม่มีโรงเรี ยนสอนสี ขา้ ว ทําให้ผปู้ ระกอบ
โรงสี ข้ า วมี ก ารถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ บบรุ่ นสู่ รุ่ น
การปฏิบตั ิงานในโรงสี ขา้ วไม่มีการเปิ ดเผยเป็ นวงกว้าง
ให้โ รงสี อื่ น ทราบถึ งข้อ มูลแนวทางการปฏิ บ ัติ ทํา ให้
เทคนิ คการสี ขา้ วต่างๆถูกจํากัด นอกจากนี้ เทคนิ คการสี
ข้าวที่ ถ่ายทอดมานั้นบางวิธีไม่ถูกต้อง เนื่ องจากอาศัย
ประสบการณ์ เ พีย งอย่า งเดี ย วส่ ง ผลทํา ให้ก ารสี ข า้ วมี
ประสิ ท ธิ ภ าพไม่ เ ต็ม ที่ เกิ ด การสู ญ เสี ย สู ง โดยทั่ว ไป
กระบวนการสี ข้า วมี ข้ ัน ตอนการผลิ ต ดั ง แสดงใน
ภาพที่ 1
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงศึกษาปั จจัยการสู ญเสี ยของ
ข้าวและวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละกระบวนการเพื่อให้
ผูป้ ฏิ บ ัติงานในโรงสี ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ใน
อนาคตต่อไป

วิธีการวิจัย
การดําเนิ นการวิจยั เริ่ มจากการเข้าวินิจฉัยสภาพ
ปั ญหาที่ ทาํ ให้เกิ ดสู ญเสี ยในโรงสี ขา้ ว จํานวน 56 โรงสี
ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่ทาํ การแปรรู ปข้าว
หอมมะลิ โดยหาข้อ มู ล การผลิ ต เบื้ อ งต้น ของสถาน
ประกอบการ
แล้วตรวจสอบสภาพเครื่ องจักรใน
สายการผลิ ต ภายใต้เ กณฑ์ ม าตรฐานโดยมี ดัช นี ช้ ี วัด
ดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อลําดับความสําคัญของปั ญหา
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จากนั้นทําการแก้ไขปั ญหาโดยลงมื อปฏิ บตั ิ งานจริ งใน
โรงสี ท้ งั 56 โรงซึ่ งใช้เวลาในการดําเนิ นการประมาณ
12 เดือน
ตารางที่ 1 ดัชนีชีวดั ประสิ ทธิ ภาพในแต่ละกระบวนการ
กระบวนการ
การทํา ความ
สะอาด
การแยกหิ น
การกะเทาะ

เกณฑ์ ในการชี้วัดว่ ากระบวนการปกติ
1. % ข้าวลีบปนไปกับข้าวเปลือก < 2%
2. สิ่ งเจือปนข้าวเปลือกเท่ากับ 0
1. % ข้าวเปลือกปนไปกับหิ น < 2%
1. อัตราการกะเทาะ 9:1,8:2 (ผดุงศักดิ์
, 2535)(อัตราการกะเทาะ 9:1 หมายถึงข้าว
จะถู ก กะเทาะ 90% นอกนั้น อี ก 10% ไม่
สามารถกะเทาะได้ )
2. % การแตกหัก < 15% (การแตกหัก 15%
หมายถึงข้าวที่ออกจากเครื่ องกะเทาะ 100
กรัม มีขา้ วหัก 15 กรัม )
1. % ข้าวเปลือกปนไปกับแกลบ < 1%

การแยก
แกลบ
การแยกข้า ว 1. % ข้าวกล้องกลับหลัง < 2%
ก ล้ อ ง โ ด ย (ข้าวกล้องกลับหลัง 2 % หมายถึง ข้าว
ตะแกรงโยก กล้องรวมข้าวเปลือกที่ออกมาจากตะแกรง
โยก 100 กรัม มีขา้ วกล้องอยู่ 2 กรัม )
2. ข้าวเปลือกปนข้าวกล้อง < 5 เมล็ดต่อ
กิโลกรัม
การขัดขาว 1. ค่าความขาว 42 ดีกรี
2. % การแตกหัก < 15%
การขัดมัน
1. % การแตกหัก < 4%
การคัดขนาด 1. % ข้าวต้นปนไปกับข้าวรวม < 40%
(ข้า วต้น หมายถึ ง เมล็ด ข้า วที่ มี ค วามยาว
มากกว่าข้าวหัก แต่ไม่ถึงความยาวของข้าว
เมล็ดและให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็ นซี กที่
มี เ นื้ อที่ เ หลื อ อยู่ ต้ ัง แต่ 80% ของเมล็ ด )
(กัญญา, 2541)
การยิงสี
1. % ข้าวดีปนข้าวเสี ย < 25%

PMO15-3
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
จากการเข้า วินิจ ฉัย ทั้ง หมด 56 โรงสี แสดง
ดัง ภาพที่ 2 พบว่า ทุ ก โรงสี มี ปั ญ หาในกระบวนการ
กะเทาะเปลือก และกระบวนการขัดขาวเนื่ องจากการ
ขายข้า วเน้ น คุ ณ ภาพความขาวข้า วเป็ นหลัก ทํา ให้
ผูป้ ระกอบการโรงสี ละเลยการแตกหักของข้าวจากการ
กะเทาะเปลื อ ก และการขัด ขาว ส่ ว นโรงสี ป ระมาณ
90 % พบปั ญ หาเรื่ อ งระบบทํา ความสะอาดเนื่ อ งจาก
ปั จจุ บนั มีการใช้รถเกี่ยวข้าวแทนการใช้คนปั ญหาเรื่ อง
สิ่ งเจื อปนจึ งพบ ส่ วนการแยกหิ น การขัดมันและการ
ยิงสี มีปัญหาเพียง 80%, 90% และ 60% ตามลําดับ
เนื่องจากในบางโรงสี ยงั ไม่มีเครื่ องแยกหิ น เครื่ องขัดมัน
และเครื่ องยิงสี ทําให้โรงสี มีปัญหาดังกล่าว แสดงมา
ก่อนหน้านี้ แต่โรงสี ใดที่มีเครื่ องจักรเหล่านี้โรงสี น้ นั จะ
พบปั ญหาทั้งหมด ส่ วนกระบวนการแยกแกลบและการ
คัดขนาดมีปัญหา 80% และ 90% ตามลําดับ เนื่ องจาก
โรงสี บ างโรงใช้เ ครื่ องจัก รที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู้พอสมควร จึ งทําให้ไม่มีปัญหาใน
ส่ วนนี้ ในส่ วนรายละเอียดปัญหาที่พบและแนวทางการ
แก้ปัญหาแสดงรายละเอียดดังนี้
กระบวนการทํ า ความสะอาด ปั ญ หาที่ พ บ
เนื่ อ งจากมี เ ทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วที่ ท ัน สมัย ทํา ให้
ชาวนาใช้รถเกี่ ยวข้าวแทนการใช้แรงงานคนเพื่อความ
สะดวกสบายและรวดเร็ ว ทํา ให้พ บฟางท่ อ นยาว-สั้ น

เมล็ดวัชพืช ข้าวลีบ ฝุ่ นละออง กรวด หิ น เศษเชือกและ
อื่นๆ ปนมากับข้าวเปลือกมาก
แนวทางการแก้ ไขปัญหา 1) แนะนําวิธีการ
ปรับมุมเอียง 2) ปรับความถี่ในการสั่นตะแกรงทําความ
สะอาดให้เหมาะสม 3) ให้ทาํ ความสะอาดตะแกรงเป็ น
ประจํา 4) แนะนําให้ติดตั้งตะแกรงทําความสะอาดเพิ่ม
ที่ ต าํ แหน่ ง หลุ ม โรยข้า ว ในกรณี ที่ ต ะแกรงทํา ความ
สะอาดเดิมที่มีอยูไ่ ม่สามารถปรับแต่งให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น ได้ เพราะหากมี สิ่ ง เจื อ ปนมากข้า วเปลื อ กไม่
สะอาด จะมีผลให้ยางกะเทาะไหม้และเป็ นคลื่น และจะ
ส่ งผลต่อการทํางานของตะแกรงโยกด้วย
กระบวนการแยกหิน ปั ญหาที่พบมีการติดตั้ง
เครื่ องแยกหิ นผิดตําแหน่ งที่ ควรตั้ง เช่ นไปติ ดตั้งหลัง
กระบวนการกะเทาะทํา ให้ลู กยางกะเทาะซึ่ ง มี ห น้า ที่
กะเทาะข้าวอย่างเดียวกลับไปกะเทาะหิ นด้วยทําให้หน้า
ยางกะเทาะเป็ นคลื่นส่ งผลเสี ยยังกระบวนการกะเทาะ
และกระบวนการถัดไป เครื่ องแยกหิ นจะทํางานโดยใช้
หลักการของความถ่วงจําเพาะที่แตกต่างกัน ทํางานโดย
ใช้ลมดูดให้ขา้ วลอยตัว โดยมีลมเป่ าทั้งใต้ตะแกรงและ
บนตะแกรง สิ่ งปลอมปนจําพวกหิ น หรื อเศษโลหะที่มี
ความถ่วงจําเพาะมากกว่า จะเคลื่อนขึ้นข้างบนตามมุม
เอี ย งของตะแกรง และจะไหลออกไปทางด้า นหลัง
เครื่ อง หากมุ มเอี ยงไม่ เหมาะสมและปริ มาณลมไม่ได้
มาตรฐานจึงเกิดปัญหาข้าวปนหิ นดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตในโรงสี ขา้ ว
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PMO15-4
สองลูกและปรับอัตราการกะเทาะให้อยู่ในมาตรฐาน
เนื่องจากกระบวนการกะเทาะเครื่ องจักรจะไม่สามารถ
กะเทาะข้าวเปลือกให้ได้เป็ นข้าวกล้อง 100% ในครั้ง
เดียวทั้งหมด เพราะการกระทําเช่นนั้นจะทําให้ขา้ วเกิด
การแตกหักสู งมาก อัตราการกะเทาะที่เหมาะสมจะอยู่
ในเกณฑ์ 9:1 หรื อ 8:2

แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา เครื่ องแยกหิ น
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ไ ด้ ท้ ั ง ใ น ก ร ะ บ วน ก า ร สี ข้ า ว แ ล ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข้ า ว ส า ร แ ต่ ถ้ า ใ ช้ กั บ
กระบวนการสี ขา้ ว ควรตั้งเครื่ องแยกหิ นไว้ในลําดับที่
ต่ อ จากเครื่ อ งทํา ความสะอาดข้า วเปลื อ ก หรื อ ตั้ง ไว้
ก่อนเครื่ องกะเทาะเหตุผลก็คือ จะทําให้เครื่ องแยกหิ น
มีประสิ ทธิ ภาพการคัดแยกดีข้ ึนและไม่ส่งผลเสี ยต่อลูก
ยางกะเทาะ รวมทั้งปรับมุมเอียงของเครื่ องแยกหิ นให้
อยูร่ ะดับ 12 องศาและความดันของลมที่เหมาะสมคือ
1270-1780 N/m2
กระบวนการกะเทาะ ปั ญหาที่พบคืออัตรา
การกะเทาะข้าวเปลือกไม่เหมาะสมที่ 7:3 หรื อ 6:4
ซึ่ งเป็ นปั จ จั ย ที่ สํ า คัญ มากเพราะการกะเทาะเป็ น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการสี ขา้ วที่ จะส่ งผลถึงข้าว
เต็ ม เมล็ ด ซึ่ งในการสี ข ้า วทั่ว ไปข้า วเต็ ม เมล็ ด เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสี ขา้ วที่มีราคาสู งที่สุด
คุณภาพหรื อประสิ ทธิ ภาพการสี ขา้ วจึ งพิจารณาที่ขา้ ว
เต็มเมล็ดเป็ นหลัก
เมื่ อใช้เครื่ องกะเทาะเป็ นเวลานานอุณหภูมิ
ลูกยางกะเทาะจะสู งขึ้น อุณหภูมิของข้าวที่สูงขึ้นก็ทาํ
ให้ขา้ วแตกหักเนื่ องจากข้าวเปลือกที่ถูกปล่อยลงไปใน
ระหว่างลูกยางทั้งสองลูก เมล็ดข้าวเปลื อกจะถูกแรง
บีบจากลูกยาง ทําให้เปลือกข้าวถูกกะเทาะออก สภาพ
ลูกยางกะเทาะเมื่ อกะเทาะข้าวเป็ นเวลานานรั ศมี ของ
ยางจะเล็กลงจึ งเกิดระยะห่ างของลูกยางโดยทัว่ ไปเมื่อ
พนักงานพบจะทําการปรับเลื่อนโดยไม่มีมาตรฐานทํา
ให้ระยะห่ างลูกยางเล็กเกินไปซึ่ งจะทําให้ขา้ วแตกหัก
และปั ญ หาลู ก ยางเป็ นปี กดัง แสดงในภาพที่ 4 และ
สาเหตุ การปล่ อ ยข้าวไม่ ต รงกลางระหว่า งลูก ยางทั้ง
สองลูกทําให้ประสิ ทธิ ภาพการกะเทาะไม่ดี อีกปั ญหา
ที่พบบ่อยคือการปล่อยให้ยางกะเทาะหมดไม่สลับลูก
ยางทําให้แกนเหล็กทําหน้าที่ กะเทาะข้าวแทนลูกยาง
กะเทาะข้าวจึงแตกหักสูง
แนวทางการแก้ ไขปั ญ หา รั ก ษาสมดุ ล
อัตราส่ วนกะเทาะให้เหมาะสมทําด้วยวิธีการปรับถาด
ปล่อยข้าวให้ขา้ วเปลือกลงตรงกลางระหว่างลูกยางทั้ง

%ของจํานวนโรงสี ที่พบปั ญหาในแต่ละกระบวนการ

กระบวนการ

ภาพที่ 2 กราฟแสดง% ปัญหาที่พบในโรงสี ขา้ ว

ภาพที่ 3 ปริ มาณข้าวปนหิ นก่อนการแก้ไขปรับปรุ ง

ภาพที่ 4 ลักษณะลูกยางกะเทาะเป็ นปี ก
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การสลับลูกยางกะเทาะ ระหว่างลูกหมุนช้า
กับลูกหมุนเร็ ว เมื่อใช้งานไป 8 ชัว่ โมง เป็ นการรักษา
ความเร็ วเชิ งเส้นให้แตกต่างกัน 25% เสมอ เพราะลูก
ยางบนเพลาที่อยูก่ บั ที่ จะหมุนด้วยความเร็ วที่สูงกว่าลูก
ยางบนเพลาที่ปรับได้ ทําให้สึกเร็ วกว่า ขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลางเล็ ก จึ ง ลดลงมากกว่ า อี ก ลู ก หนึ่ ง จึ ง เกิ ด
ระยะห่ างระหว่างลูกยางสองลูกมากขึ้น ความเร็ วที่ผิว
ของลูกยางก็จะลดลงไปด้วย ส่ งผลทําให้ความสามารถ
ในการกะเทาะเปลือกลดลง จึงต้องทําการสลับเปลี่ยน
ลูกยางทั้งสองอันเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูก
ยางลดลงต่างกัน 5 มิ ลลิ เมตร หากไม่ทาํ การสลับลูก
ยางแล้วปล่อยให้ลกู ยางลูกที่หมุนเร็ วหมดเหลือแต่แกน
เหล็กนัน่ หมายถึงการใช้เหล็กกะเทาะข้าวจะทําให้ขา้ ว
แตกหักสูงขึ้น
การปล่อยข้าวให้ตรงกลางระหว่างลูกยางทั้ง
สองลูกและตรวจเช็คการสึ กหรอของลูกยางเช็คลูกยาง
กะเทาะทั้ง 2 ลูก สํารวจหน้าลูกยางเสมอกันหรื อไม่
หากหน้าลูกยางไม่เสมอกัน การปรับแก้โดยใช้แหวน
รองเพลาลูกยาง เพื่อ ป้ องกันยางเป็ นปี กและเกิ ดการ
สั่นสะเทือนของเครื่ องจักร เป็ นผลให้ขา้ วกล้องเกิดการ
แตกหักจากการกะเทาะสูงผิดปกติ
กระบวนการแยกแกลบ ปั ญ หาที่ พบคื อ
ปริ มาณข้าวปนไปกับแกลบสูงเกิน 1% เนื่องจากการใช้
ความเร็ วลมในการแยกแกลบสู งทําให้ขา้ วปนไปกับ
แกลบมาก เช่ น กํา ลัง การผลิ ต ของโรงสี 300 ตัน
ข้าวเปลือกต่อวัน หากมีขา้ วปนไปกับแกลบเพียง 0.1%
จะเกิ ดการสู ญ เสี ยข้าวเปลื อกถึ ง 300 กิ โลกรั มต่อวัน
คิดเป็ นมูลค่า 4,200 บาทต่อวัน
แนวทางการแก้ไขปัญหา หากความเร็ วลมที่มี
ปริ มาณมากเกิ นไปจนทําให้ปลายข้าวและเมล็ดที่ ไม่
สมบู ร ณ์ สู ญ เสี ย ไปกับ แกลบ ในทางตรงกัน ข้า มถ้า
ปริ มาณลมน้อยเกินไปทําให้แกลบไม่สามารถแยกออก
จากข้าวกล้องและข้าวเปลือกได้ การปรั บปริ มาณลม
ทําได้โดยการปรั บเลื่อนตําแหน่ งของลิ้นอากาศ ปรั บ
จนมี ก ารแยกได้เ หมะสมและการปรั บ การกระจาย
ผลผลิตบนหน้าตูส้ ี ฝัดอย่างสมํ่าเสมอตลอดความกว้าง

และความหนาของชั้นผลผลิต เพื่อให้แกลบลอยตัวขึ้น
ด้านบนของชั้นผลผลิตอย่างคงที่ นอกจากนั้นปริ มาณ
ลมดู ด จะต้อ งคงที่ ไ ม่ ม ากเกิ น ไป จนทํา ให้เ มล็ด ข้า ว
กล้อ งหรื อกากข้า วลอยติ ด ไปกั บ แกลบด้ ว ย โดย
ปริ มาณข้าวที่ไหลผ่านที่ดูดอากาศแต่ละจุดต้องเท่ากัน
กระบวนการแยกข้ าวกล้ อง ปั ญหาที่พบคือ
เครื่ องคัดแยกไม่มีประสิ ทธิ ภาพคือไม่สามารแยกข้าว
กล้องออกจากข้าวเปลือกได้ทาํ ให้เกิดข้าวเปลือกปนมา
กับ ข้า วกล้อ งมาก 5 เมล็ด ต่ อ กิ โ ลกรั ม (ข้า วตกกาก)
จะเกิดผลเสี ยต่อมายังกระบวนการขัดขาว ทําให้ความ
ขาวของข้า วไม่ ส มํ่า เสมอ หรื อ ข้า วกล้อ งปนมากับ
ข้าวเปลือก (กากตกข้าว) เกิดภาวะข้าวกล้องกลับหลัง
มากกว่า 2% จะส่ งผลต่อการแตกหักที่กระบวนการ
กะเทาะเนื่ องจากข้าวกล้องที่ปนไปกับแกลบถูกส่ งไป
กะเทาะซํ้า
แนวทางการแก้ ไขปัญหา กรณี ขา้ วเปลือกปน
มากับข้าวกล้องมาก แสดงว่าความถี่ ในการโยกน้อ ย
เกินไป ควรปรับความเร็ วเพิ่มมากขึ้น ในทางตรงข้าม
ถ้ามีขา้ วกล้องปนไปกับข้าวเปลือกมากเกินไป แสดงว่า
ความถี่ในการโยกมากเกินไป ให้ปรั บความเร็ วลดลง
ซึ่ งความถี่ที่เหมาะสมอยู่ที่ 80 – 100 รอบ/นาที ให้ทาํ
การติดอินเวอร์เตอร์ เพื่อปรับความเร็ วรอบให้ง่ายขึ้น
ปั ญ หาที่ พ บแบ่ ง
กระบวนการขั ด ขาว
ออกเป็ น 2 ลักษณะคือ 1)ปั ญหาความสู ญเสี ยจากการ
การแตกหักของข้าวอันเนื่ องมาจากหลายสาเหตุ เช่น
มี การขัดขาวน้อยเที่ ยวทํามี การเร่ งดี กรี ความขาวของ
ข้าวให้ได้ตามต้องการขาดสมดุลการขัดเนื่ องจากขัด
ขาวน้อยเที่ยว การแตกหักจากการขัดขาวมาจากหลาย
สาเหตุเพราะข้าวเกิดการเสี ยดสี ระหว่างผิวของลูกหิ น
ตะแกรง และการเสี ยดสี กนั เองในห้องขัดขาว ทําให้
เมล็ดข้าวอุณหภูมิ ข้ ึ น ข้าวจึ งแตกหักมาก สาเหตุอี ก
ประการคือพนักงานขาดทักษะในการปรับแต่งเครื่ อง
เช่ น การตั้ง ระยะทางข้า วไม่ เ หมาะสมและการตั้ง
เตเปอร์ มากเกิ นไป (เตเปอร์ คื อ ระยะที่ แตกต่าง
ระหว่างผิวลูกหิ นขัดขาวด้านบนกับตะแกรงกับผิวลูก
หิ นขัดขาวด้านล่างกับตะแกรง) (ประสันต์, 2544)
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ตามปกติแล้วการปล่อยปริ มาณข้าวลงหิ นขัดขาว จะ
ปล่อยให้เต็มช่องว่างระหว่างหิ นกับตะแกรงล้อมหิ น
เสมอ ในกรณี ที่ไม่เต็ม อาจเป็ นไปได้ว่าผลิตข้าวกล้อง
มาไม่ทนั หรื อมีสิ่งอุดตันที่ช่องทางลง ซึ่ งต้องแก้ปัญหา
ที่ตน้ เหตุน้ นั
เครื่ องขั ด ขาวแบบลู ก กรวยแกนตั้ งต้ อ ง
ตรวจสอบสภาพหน้าหิ นโคนทุก 7-10 วันทําการเมื่ อ
ครบกําหนดควรทําการกลึงล้างหน้าหิ นให้ผิวหน้าเรี ยบ
เพื่อลบรอยขรุ ขระที่เป็ นสาเหตุให้ขา้ วแตกหักถ้าเมล็ด
ข้าวถูกแรงอัดดันเข้าไปในหลุมจะทําให้ขา้ วแตกหักได้
ต้องทําการกลึงหิ นใหม่และเพิ่ม – ลดระยะเตเปอร์ โดย
สามารถปรับแต่งได้ในขั้นตอนการกลึงหิ น

ทําให้แ รงอัดที่ กระทําต่อเมล็ดข้าวสู ง แท่ นยางเบรก
ข้า วออกแบบไม่ ส ามารถปรั บ ให้ย างเบรกขึ้ น ลงได้
เนื่องจากแท่นเหล็กกั้นไว้และอีกทั้งขาดการดูแลสภาพ
หน้ า หิ น ทํา ให้ ห น้ า หิ นไม่ เ รี ยบข้า วจึ ง แตกหั ก สู ง
ดังแสดงในภาพที่ 5 และอีกปั จจัยที่ สําคัญคือปริ มาณ
ลมที่ใช้ในการขัดขาว
ปั ญหาจากการขัดขาวไม่ได้คุณภาพ เช่นขัด
แล้วยังมีลกั ษณะเป็ นข้าวกล้องอยู่ ข้าวขาวไม่สมํ่าเสมอ
หรื อขัดข้าวแล้วพบรําติดอยูก่ บั เมล็ดข้าว มาจากสาเหตุ
ทางข้าวที่ต้ งั ไว้อาจมากเกินไป ทําให้รําถูกดูดออกไม่
หมด ปริ มาณลมดูดไม่พอ หรื อหน้าหิ นไม่เรี ยบ
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา จากการแตกหั ก
และขัดขาวไม่ได้คุณภาพโดยให้มีการออกแบบติดตั้ง
ให้มีการขัดขาวหลายครั้งและพักข้าวก่อนขัดขาวครั้ง
ถัดไป เพื่อลดความร้อนที่เกิดขึ้น จุดที่ เหมาะสมของ
การขัดคื อ ขัดขาว 3 ครั้ งให้ค่อยๆ เพิ่ มดี กรี ความขาว
โดยการขัดครั้งที่ 1 เพิ่มดีกรี ความขาวจาก 38 เป็ น 40
ดี กรี ครั้ งที่ 2 เพิ่มดี กรี ความขาวจาก 40 เป็ น 42 ดี กรี
ครั้ งที่ 3 เพิ่มดี กรี ความขาวจาก 42 เป็ น 44 ดี กรี ทั้งนี้
ดี กรี ความขาวขึ้ นอยู่กบั ตลาดหรื อความต้องการของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ดีกรี ความขาวจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้
เครื่ องขัด ขาวชนิ ด ทรงกระบอกแกนตั้ ง
โดยทัว่ ไปการแก้ปัญหาเริ่ มจากปั ญหาง่ายและใช้เวลา
น้อยกว่าแล้วค่อยๆ แก้ปัญหาที่ยากขึ้นเริ่ มจากทําความ
สะอาดตะแกรง เดินยาง ปรับตั้งทางข้าวใหม่ กลึงหิ น
ใหม่ให้หน้าหิ นเรี ยบ
การเลื่ อนยางเบรดข้าวขัดข้าวและการปรั บ
ยาง (เดิ นยาง) ยางเส้นขัดข้าวจะมี การสึ กในขณะใช้
งาน และมีอายุการใช้งานประมาณ 3 – 4 วัน ซึ่ งขึ้นอยู่
กับชนิดข้าวที่สี และคุณภาพข้าวที่ตอ้ งการด้วย เมื่อยาง
เบรคเหลือความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ต้องถอด
ออกเพื่อทําการเปลี่ยนใหม่
ถ้าเมล็ดข้าวที่ ผ่านการขัดแล้ว ยังมี ลกั ษณะ
เป็ นข้าวกล้องอยู่หรื อข้าวขาวไม่สมํ่าเสมอต้องปล่อย
ข้าวให้เต็มช่องว่างระหว่างหิ นกับตะแกรงล้อมหิ น เพื่อ
ไม่ให้เมล็ดข้าวไหลลงอย่างรวดเร็ วจนไม่ ถูกขัดขาว

ภาพที่ 5 ภาพแสดงสภาพหิ นไม่เรี ยบ
เตเปอร์ น้ ี มี ค วามสํ า คั ญ มาก เพราะเป็ น
ตัว กํา หนดแรงอัด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการสี ข ้า วแต่ ล ะชนิ ด
เมล็ดข้าวที่ แตกหักจากการขัดขาวอาจมาจากการตั้ง
ทางลงข้าวมากเกิ นไป ทําให้จมูกข้าวบิ่ น ต้องทําการ
ปรับลดทางลงข้าวลง
ในกรณี ที่หน้าหิ นเป็ นร่ องลึกมากไม่สามารถ
กลึงได้ หรื อใช้จนหิ นสึ กหมด จะต้องทําการรื้ อลูกหิ น
ออกเพื่อทุบลูกหิ นแล้วทําการพอกหิ นใหม่และการอุด
ตันของรําที่ตะแกรงล้อมหิ นทําให้ขา้ วไม่สะอาดทําให้
ความขาวไม่ได้ตามที่กาํ หนด ซึ่ งถ้าชดเชยด้วยแรงอัดที่
มากขึ้นด้วยวิธีปรับหิ นลงอาจทําให้ขา้ วแตกหักได้ตอ้ ง
ทําการเป่ าตะแกรงล้อมหิ นหรื อใช้แปรงขัดรําที่ติดอยู่
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ตะแกรงไป 3 เดือนให้ทาํ การสลับแผ่นตะแกรงคู่หน้า
และคู่ ห ลัง เพราะตะแกรงคู่ ห ลัง จะสึ ก หรอมากกว่า
ตะแกรงคู่หน้า ที่ สําคัญที่ สุดคื อหากการแตกหักของ
ข้า วยัง สู ง อยู่ ต ้อ งทํา การลดกํา ลัง การปล่ อ ยข้า วลง
เพื่อให้เครื่ องขัดมันทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กระบวนการคัดขนาด ถูกแยกออกออกเป็ น 2
ส่ วนได้แ ก่ตะแกรงเหลี่ ย มซึ่ งปั ญหาที่ พ บคื อ ปริ มาณ
ข้าวต้นปนไปกับข้าวรวมเกิ น 40% ส่ วนตะแกรงกลม
มักพบปั ญหามีปริ มาณข้าวหักปนไปกับข้าวต้น
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา ข้ า วต้น ปนไป
กับข้าวรวมของตะแกรงเหลี่ยมโดยการเปลี่ยนขนาดให้
เหมาะสม ขนาดมาตรฐานของตะแกรงที่ใช้กนั ทัว่ ไป มี
2 แบบ คือ กว้าง 1.20 เมตร ยาว 4.80 เมตร และกว้าง
1.20 เมตร ยาว 7.2 เมตร กําลังการผลิตประมาณ 3 – 4
ตัน/ชัว่ โมงจํานวนชั้นของตะแกรงที่ใช้กนั มี 4 ชั้น แต่
บางครั้งก็มี 5 ชั้น โดยเพิ่มชั้นบนขึ้นไปอีกเป็ นตะแกรง
รู ย าว ใช้สํา หรั บ คัด รํ า ก้อ นหรื อ สิ่ ง เจื อ ปนที่ มี ข นาด
ใหญ่ออกเสี ยก่อน ซึ่ งขนาดที่เหมาะสมมีดงั นี้ 1) ชั้นที่
1ใช้ตะแกรงรู กลมเบอร์ 11 หรื อ 11 1/4 คัดปลายข้าว
และข้าวหักออกจากต้นข้าว 2) ชั้นที่ 2 ใช้ตะแกรงรู
กลมเบอร์ 11 คัด ปลายข้าว ข้า วหัก ออกจากต้น ข้า ว
เช่นเดียวกับชั้นที่ 1 3) ชั้นที่ 3ใช้ตะแกรงรู กลมเบอร์ 9
1/2 หรื อ 9 3/4 คัดปลายข้าวออกจากข้าวหักและต้นข้าว
และ 4) ชั้นที่ 4 ใช้ตะแกรงรู กลมเบอร์ 7 หรื อ 8 หรื อ
8 1/4 คัด ปลายข้า วขนาดเล็ก ออกจากปลายข้า วการ
พิจารณาใช้ตะแกรงเบอร์ ต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดข้าวที่ สี
หรื อประสิ ทธิภาพในการคัดแยก
การแก้ปั ญ หาข้า วหั ก ปนไปกับ ข้า วต้น ใน
กระบวนการคัด แยกด้ว ยตะแกรงกลมแก้ไ ขโดยให้
ตะแกรงหมุ น ด้วยความเร็ ว 18 – 20 รอบ/นาที และ
ปรับมุมเอียงประมาณ 1 – 2 องศา
กระบวนการยิงสี ปั ญหาที่พบคือเครื่ องยิงสี
ทําการยิงข้าวเสี ยทิ้งไป แต่ในข้าวเสี ยนั้นมีขา้ วดีปนไป
กับข้าวเสี ยมากกว่า 25% ทําให้เกิดการสู ญเสี ยเกิดขึ้น
เพราะเครื่ องถูกปรับความถี่การยิงสูงเกินไป

กับตะแกรง เพื่อทําความสะอาด การปรับความเร็ วที่ผิว
ของลูกหิ นหากความเร็ วไม่เหมาะสมเมื่อความเร็ วผิว
สู งจะเกิดแรงเหวี่ยงหรื อแรงหนี ศูนย์กลางมากขึ้น ต้อง
ลดความเร็ วของลูกหิ นลงให้เหมาะสม ซึ่ งในการสี ขา้ ว
ขาวความเร็ วเชิงเส้นของลูกหิ นมีดงั นี้ การขัดขาวครั้งที่
1 = 673 เมตร/นาที ครั้งที่ 2 = 645 เมตร/นาที และการ
ขัดขาวครั้งที่ 3 = 612 เมตร/นาที
ปรับความเร็ วลมให้ได้มาตรฐานซึ่ งความเร็ ว
ลมเครื่ องขัด ขาวแบบลู ก กรวยแกนตั้ง (หิ น โคน)
ความเร็ ว ลม 15 ถึ ง 20 เมตร/วิ น าที ความเร็ ว ลมที่
เหมาะสมของระบบหิ นขัดข้าวชนิ ดหิ นทรงกระบอก
ตั้ง (หิ น VTA) ความเร็ วลมจะสู งกว่า คือ อยูท่ ี่ประมาณ
30 – 35 เมตร/วินาที
ถ้าเมล็ดข้าวที่ ผ่านการขัด แล้ว ยังมี ลกั ษณะ
เป็ นข้าวกล้องอยู่หรื อข้าวขาวไม่สมํ่าเสมอต้องปล่อย
ข้าวให้เต็มช่องว่างระหว่างหิ นกับตะแกรงล้อมหิ น เพื่อ
ไม่ให้เมล็ดข้าวไหลลงอย่างรวดเร็ วจนไม่ ถูกขัดขาว
ตามปกติแล้วการปล่อยปริ มาณข้าวลงหิ นขัดขาว จะ
ปล่อยให้เต็มช่องว่างระหว่างหิ นกับตะแกรงล้อมหิ น
เสมอ ในกรณี ที่ไม่เต็ม อาจเป็ นไปได้ว่าผลิตข้าวกล้อง
มาไม่ทนั หรื อมีสิ่งอุดตันที่ช่องทางลง ซึ่ งต้องรี บแก้ไข
กระบวนการขัดมัน ปั ญ หาที่ พ บคื อ ปริ มาณ
การฉี ดพ่นนํ้าในกระบวนการขัดขาวไม่เหมาะสมและ
การอุ ด ตัน ของรํ า ในห้ อ งขัด เนื่ อ งจากต้อ งใช้น้ ํา ใน
กระบวนการขัดมันทําให้รําติดที่ตะแกรงขัดง่ายขึ้นเป็ น
สาเหตุ ใ ห้ข ้า วไม่ ม ัน วาวส่ ง ผลให้ต ้อ งใช้ป ริ ม าณลม
สู งขึ้นเป็ นสาเหตุที่เรี ยกว่าลมในห้องขัดขาวไม่เพียงพอ
แนวทางการแก้ ไขปั ญหา ขั้นแรกเช็คปั๊ มนํ้า
และปั๊ มลมซึ่ งจะส่ งนํ้าและลมเข้าหัวฉี ดเดียวกันเพื่อพ่น
นํ้าให้เป็ นฝอย โดยปรับความดันลมให้เหมาะสมที่ 4 5 บาร์ ส่ วนความดันนํ้าที่เหมาะสมจะอยูท่ ี่ 3 – 4 บาร์
ลักษณะการพ่นนํ้าที่ดีจะต้องเป็ นฝอยละเอียด ไม่มีหยด
นํ้าปะปนออกมาซึ่ งจะเป็ นสาเหตุให้เกิดรําอุดตันได้
การเดินเครื่ องใช้งานโดยเป่ ารําที่ติดตะแกรง
หรื อข้าวเม็ดเล็กที่ ตนั ตะแกรงประมาณ 3 – 4 ชัว่ โมง
ต่ อ ครั้ ง เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพของข้า วและเมื่ อ ใช้แ ผ่ น
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การประเมิ น มู ล ค่ า กํา ไรจากการปรั บ ปรุ ง
โรงสี ขา้ วทั้ง 56 โรง แสดงในตารางที่ 2 โดยในปี ที่ผา่ น
มา (2552-2553) โรงสี แต่ละโรงทําการสี ขา้ วประมาณ
4 เดือน เพราะมีการซื้ อข้าวมาแพง แต่ราคาขายตํ่า จึง
ไม่สามารถสี ขา้ วได้มากอยากที่ต้ งั ใจไว้ ดังนั้นจึงทํา
การสี ขา้ วเพียงประมาณ 4 เดือนเท่านั้น ซึ่ งมีผลทําให้
มูลค่ากํา ไรที่ ได้จากการปรั บ ปรุ งส่ วนกําลังการผลิ ต
เพิ่มขึ้น มีค่าเท่ากับ 0 จึงทําให้ส่วนที่ทาํ กําไรจากการ
ปรับปรุ งมีเฉพาะเปอร์ เซ็นต์ขา้ วต้นที่เพิ่มขึ้นและเวลา
การใช้ลูกยางเพิ่มขึ้นเท่านั้น คิดเป็ นมูลค่ากําไรจากการ
ปรั บ ปรุ ง โรงสี ข ้า วทั้ง 56
โรง ในปี 2552-2553
มีค่าประมาณ 510 ล้านบาท

แนวทางการแก้ ไขปัญหา ทําได้ดว้ ยการปรับ
ลดความถี่ ก ารยิง ให้ล ดลงลดลง แต่ ก ารทํา เช่ น นี้ จะ
ส่ งผลต่ออัตราการผลิตข้าวลดลงตามไปด้วย
จากการดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตโรงสี ขา้ วจํานวน 56 โรงสี ดังแสดงในภาพที่ 6
พบว่า กระบวนการแยกข้าวกล้องพบปริ มาณข้าวกล้อง
กลับหลังมีค่าเฉลี่ยสู งที่ 15% เป็ นสาเหตุให้ขา้ วกล้อง
ถูกนําไปกะเทาะซํ้าที่กระบวนการกะเทาะ เมื่อทําการ
ปรับปรุ งแล้ว ข้าวกล้องกลับหลังลดลงตามมาตรฐาน
เ ห ลื อ อ ยู่ ที่ 2 % ทํ า ใ ห้ ก ร ะ บ ว น ก ะ เ ท า ะ ที่ เ ป็ น
กระบวนการแรกของการสี ข ้า วที่ เ กิ ด การแตกหัก มี
เปอร์ เซ็นต์การแตกหักลดลงจาก 19% เป็ น 16% โดย
เฉลี่ยแต่ละโรงสี สามารถลดลงได้ประมาณ 3% การ
แตกหั ก ที่ น้อ ยลงของกระบวนการกะเทาะส่ ง ผลดี
ต่อไปยังกระบวนการขัดขาว ซึ่ งเมื่ อทําการปรั บปรุ ง
สามารถลดการแตกหักเฉลี่ยได้ 10% จากเดิมแตกหัก
20% เหลือ 10% จากการปรับความเร็ วรอบในการขัด
ส่ วนกระบวนการขัดมันส่ วนใหญ่จะแก้ที่กระบวนการ
ขัดขาวให้มีความขาวตรงตามความต้องการของลูกค้า
ให้ได้ก่อนถึงเข้าปรับปรุ งในส่ วนกระบวนการขัดมัน
จึงพบการปั ญหาการแตกหักของข้าวน้อยเพียง 7% เมื่อ
ทํา การปรั บ ปรุ ง ตามมาตรการแล้ว สามารถลดการ
แตกหักเฉลี่ยต่อโรงได้ 2%

สรุปผลการวิจยั
โรงสี ทุกโรงมีปัญหาในกระบวนการกะเทาะ
เปลื อ กและการขัด ขาว ส่ ว นระบบทํา ความสะอาด
การแยกหิ น กระบวนการแยกแกลบ การขัดมัน การคัด
ขนาดและการยิงสี มีปัญหาเพียง 90%, 80%, 80%,
90%, 90% และ 60% ตามลําดับ ผลการแก้ไขปั ญหา
ในแต่ละกระบวนการ พบว่า การแก้ไขที่กระบวนการ
ขัด ขาวส่ ง ผลให้ ก ารแตกหั ก ลดลงมากที่ สุ ด 10%
(การแตกหักลดลง หมายถึง เปอร์เซ็นต์ขา้ วต้นเพิ่มขึ้น)

70%
60%

%ข้าวต้นปนข้าวรวม
50%

45%

40%
30%

%การแตกหัก
17%

20%
10%

%ข้าวลีบปนไป
กับข้าวเปลื
3% อก
1%

%ข้าวเปลือกปน
ไปกั
2%บหิ น

%ข้าวกล้องกับหลัง

3%

25%

10%

17%

%การแตกหัก
7%

2%

1%

27%

20%

15%

14%

%ข้าวบนไปกับแกลบ

0%

%ข้าวต้นปนข้าวเสี ย

%การแตกหัก

5%

% ก่อนการปรั บปรุ ง

% หลังการปรั บปรุ ง

ภาพที่ 6 ผลที่ได้จากปรับปรุ งการผลิตในแต่ละกระบวนการ

335

ิงส
ี
กา
รย

กา
รค
ัด
ขน
าด

กา
รข
ัด
มัน

กา
รข
ัด
ขา
ว

ยก
ขา
้ว
กล
อ้ ง
กา
รแ

กา
รแ
ยก
แก
ลบ

เท
าะ
กา
รก
ระ

หน
ิ
กา
รแ
ยก

กา
รท
ํ าค
วา
มส
ะอ
าด

0%

PMO15-9
รองลงมา คือ ที่กระบวนการกะเทาะเปลือกและขัดมัน
ตามลําดับ ส่ วนที่กระบวนการแยกข้าวกล้อง การแก้ไข
มี ผลทางอ้อมทําให้การแตกหักที่ เครื่ องกะเทาะเปลือก
ลดลง ซึ่ งผลจากการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตตาม
แนวทางการแก้ไขปั ญหาของโรงสี ขา้ วจํานวน 56 โรงสี
ที่กาํ ลังการผลิตรวม 7,700 ตันข้าวเปลือกต่อวัน ในเขต
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตข้าวโดยทําให้เปอร์ เซ็นต์ขา้ วต้นเพิ่มขึ้น 3% คิดเป็ น
มูลค่าสูงถึง 510 ล้านบาท ในเวลา 1 ปี

ตารางที่ 2 มูลค่าและวิธีการคํานวณเงินกําไรที่ได้
ส่ วนที่
ทํากําไร

% ข้าว
ต้นที่
เพิ่มขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตของโรงสี ขา้ วนึ่งในเขตภาคกลางและภาคเหนือ
เพื่อเป็ นแนวทางการผลิตแก่ผปู้ ระกอบการ

เอกสารอ้ างอิง
กัญญา เชื้อพันธุ์. 2541. คุณภาพเมล็ดข้าวทางกายภาพ:
กรมวิชาการเกษตรและกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนําเข้าแห่ ง ประเทศไทย.
2553. คู่แข่งข้าว. ค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553.
จาก http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/
10501.pdf
ประสันต์ ชุ่มใจหาญ. 2544. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การขัดขาวเครื่ องขัดขาวแบบกรวยหิ นแกนตั้ง:
ภาควิชาเครื่ องจักรกลการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง. 2535. การจัดการโรงสี ขา้ ว: ภาควิชา
กลวิธาน คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

336

เวลาการ
ใช้ลกู
ยาง
เพิ่มขึ้น

กําลัง
การผลิต
เพิ่มขึ้น

วิธีการคํานวณเงินกําไรทีไ่ ด้ จาก
การปรับปรุ ง
- ราคาข้าวต้นประมาณ 30 บาท ราคาข้าว
หักประมาณ 15 บาท ต่างกัน 15 บาทต่อกก.
- ข้าวต้น 50% หมายถึง ข้าวเปลือก 1,000
กก. มีขา้ วต้น 500 กก.
- ข้าวต้น 51% (เพิ่มขึ้น 1%) หมายถึง
ข้าวเปลือก 1,000 กก. มีขา้ วต้น 510 กก.
- ดังนั้น ในการสี ขา้ ว 1,000 กก. (1 ตัน) ทุก
ข้าวต้นที่ เพิ่มขึ้น 1% หมายถึง มี ขา้ วต้น
เพิ่มขึ้น 10 กก. คิดเป็ นกําไร 10 กก. X 15
บาท = 150 บาท
- ราคาลูกยางคู่ละประมาณ 1600 บาท
- กรณี สี ขา้ ว 10,000 ตัน เดิมลูกยาง 1 คู่ สี
ข้าวได้ 80 ตัน ต้องใช้ลูกยาง 125 คู่ หลัง
ปรับปรุ งลูกยาง 1 คู่ สี ขา้ วได้ 100 ตัน ใช้ลูก
ยางลดลงเหลือ 100 คู่
- ดังนั้น ส่ วนต่าง 25 คู่ คิดเป็ นเงิน 25 คู่ X
1,600 บาท = 40,000 บาท
- การสี ขา้ วทัว่ ไป ข้าวเปลือก 1,000 กก. จะ
สี ได้ขา้ วสารประมาณ 630 กก.
- โดยทัว่ ไปกําไรของการสี ขา้ วจะมีประมาณ
0.5 บาท ต่อกิโลกรัมข้าวสาร
- เมื่อกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นทําให้สามารถสี
ข้าวได้เพิ่มขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายส่ วนอื่น เช่น ค่า
ไฟฟ้ า ค่าแรงงาน เท่าเดิม ดังนั้น ปริ มาณ
ข้าวส่ วนที่ เพิ่มขึ้นมาจึ งมี กาํ ไรเพิ่มขึ้นจาก
0.5 บาท เป็ น 1 บาท ต่อกก.ข้าวสาร
- กรณี เดิมสี ขา้ วได้ 10,000 ตันข้าวเปลือก
(6,300 ข้าวสาร) หลังปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มขึ้น 10% สี ขา้ วได้ 11,000 ตันข้าวเปลือก
(6,930 ข้าวสาร) ส่ วนต่าง 630 ตัน คิดเป็ นเงิน
630 ตัน X 30,000 บาท = 18,900,000 บาท

