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การเพิม่ประสิทธิภาพโรงสีข้าวหอมมะล ิ
Increasing an Efficiency of Jasmine Rice Mill 
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บทคดัย่อ 
 โรงสีขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีประมาณ 15,000 โรงสี แต่จากการวินิจฉัยโรงสีในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจาํนวน 56 โรงสี ท่ีทาํการสีขา้วหอมมะลิ พบวา่ ทุกโรงสีมีปัญหาในกระบวนการกะเทาะเปลือก 
และการขดัขาว ส่วนกระบวนการทาํความสะอาด การแยกหิน การแยกแกลบ การแยกขา้วกลอ้ง การขดัมนั และการคดั
ขนาดมีปัญหาในช่วง 80-90% เม่ือทาํการแกไ้ขตามหลกัวิศวกรรมและสร้างมาตรฐานการผลิตในแต่ละกระบวนการท่ี
โรงสีแลว้ พบวา่ การแกไ้ขท่ีกระบวนการขดัขาวส่งผลใหก้ารแตกหกัลดลงมากท่ีสุด 10% รองลงมา คือ ท่ีกระบวนการ
กะเทาะเปลือกและขดัมนั ตามลาํดบั ส่วนท่ีกระบวนการแยกขา้วกลอ้ง การแกไ้ขมีผลทางออ้มทาํให้การแตกหักท่ี
เคร่ืองกะเทาะเปลือกลดลง ซ่ึงผลจากการปรับปรุงโรงสีขา้วในระหวา่งปี 2552-2553 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตขา้วโดยทาํใหเ้ปอร์เซ็นตข์า้วตน้เพ่ิมข้ึนประมาณ 3 %  คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 510 ลา้นบาทในเวลา 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. 

.   

 
 

คาํสําคญั:  ขา้วหอมมะลิ โรงสีขา้ว เปอร์เซ็นตข์า้วตน้ 
Key Words: Jasmine rice, rice mill, percentage of whole kernels 
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บทนํา 
ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกขา้วสารอนัดบัหน่ึง

ของโลก ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 1 ใน 3 ทั้ งท่ีมีเพียง
ผลผลิต 4 % ของปริมาณการผลิตขา้วรวมโลก เพราะ
ขา้วไทยโดยเฉพาะขา้วหอมมะลิ ไดรั้บการยอมรับว่า
เป็นขา้วคุณภาพดีและผูส่้งออกไทยไดรั้บวา่ความเช่ือถือ
จากลูกค้า  (ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย, 2553) แต่ไทยมีปัญหาการผลิตท่ียงัมี
ตน้ทุนการผลิตสูงซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น 
มีการพ่ึงพาการนาํเขา้ปุ๋ยและยากาํจดัศตัรูพืช การพฒันา
พนัธ์ุขา้ว กระบวนการเพาะปลูกและระบบชลประทาน
ไม่ดีเท่าท่ีควร นอกจากน้ียงัขาดความรู้และมาตรฐานท่ี
เป็นระบบในกระบวนการสีข้าว เ น่ืองจากปัจจุบัน
ประเทศไทยไม่มีโรงเรียนสอนสีขา้ว ทาํให้ผูป้ระกอบ
โรงสีข้าวมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบรุ่นสู่ รุ่น             
การปฏิบติังานในโรงสีขา้วไม่มีการเปิดเผยเป็นวงกวา้ง
ให้โรงสีอ่ืนทราบถึงขอ้มูลแนวทางการปฏิบัติ ทาํให้
เทคนิคการสีขา้วต่างๆถูกจาํกดั นอกจากน้ีเทคนิคการสี
ขา้วท่ีถ่ายทอดมานั้นบางวิธีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจากอาศยั
ประสบการณ์เพียงอย่างเดียวส่งผลทาํให้การสีขา้วมี
ประสิทธิภาพไม่เต็มท่ี เกิดการสูญเสียสูงโดยทั่วไป
กระบวนการสีข้าวมีขั้ นตอนการผลิตดังแสดงใน            
ภาพท่ี 1 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงศึกษาปัจจยัการสูญเสียของ
ขา้วและวิธีการแกปั้ญหาในแต่ละกระบวนการเพ่ือให้
ผูป้ฏิบัติงานในโรงสีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัใน
อนาคตต่อไป 
 

วธีิการวจัิย 
การดาํเนินการวิจยัเร่ิมจากการเขา้วินิจฉัยสภาพ

ปัญหาท่ีทาํให้เกิดสูญเสียในโรงสีขา้ว จาํนวน 56 โรงสี 
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีทาํการแปรรูปขา้ว
หอมมะลิ  โดยหาข้อมูลการผลิตเบ้ืองต้นของสถาน
ประกอบการ แล้วตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรใน
สายการผลิต ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานโดยมีดัชนีช้ีว ัด          
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 เพ่ือลาํดบัความสําคญัของปัญหา

จากนั้นทาํการแกไ้ขปัญหาโดยลงมือปฏิบติังานจริงใน
โรงสีทั้ง 56 โรงซ่ึงใชเ้วลาในการดาํเนินการประมาณ 
12 เดือน 

 

ตารางที ่1 ดชันีชีวดัประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ 

 
กระบวนการ เกณฑ์ในการช้ีวัดว่ากระบวนการปกติ 
การทาํความ
สะอาด 

1. % ขา้วลีบปนไปกบัขา้วเปลือก  < 2% 
2. ส่ิงเจือปนขา้วเปลือกเท่ากบั 0 

การแยกหิน 1. % ขา้วเปลือกปนไปกบัหิน < 2% 
การกะเทาะ 1. อตัราการกะเทาะ 9:1,8:2 (ผดุงศกัด์ิ   

, 2535)(อตัราการกะเทาะ 9:1 หมายถึงขา้ว
จะถูกกะเทาะ 90% นอกนั้ นอีก 10% ไม่
สามารถกะเทาะได ้) 
2. % การแตกหกั < 15% (การแตกหกั 15% 
หมายถึงขา้วท่ีออกจากเคร่ืองกะเทาะ 100 
กรัม มีขา้วหกั 15 กรัม ) 

การแยก
แกลบ 

1. % ขา้วเปลือกปนไปกบัแกลบ < 1% 

การแยกข้าว
ก ล้ อ ง โ ด ย
ตะแกรงโยก 

1. % ขา้วกลอ้งกลบัหลงั < 2% 
(ขา้วกลอ้งกลบัหลงั 2 % หมายถึง ขา้ว
กลอ้งรวมขา้วเปลือกท่ีออกมาจากตะแกรง
โยก 100 กรัม มีขา้วกลอ้งอยู ่2 กรัม ) 
2. ขา้วเปลือกปนขา้วกลอ้ง < 5 เมล็ดต่อ
กิโลกรัม 

การขดัขาว 1. ค่าความขาว 42 ดีกรี 
2. % การแตกหกั < 15% 

การขดัมนั 1. % การแตกหกั < 4% 
การคดัขนาด 1. % ขา้วตน้ปนไปกบัขา้วรวม < 40% 

(ข้าวต้นหมายถึงเมล็ดข้าวท่ีมีความยาว
มากกวา่ขา้วหกั แต่ไม่ถึงความยาวของขา้ว
เมลด็และให้รวมถึงเมลด็ขา้วแตกเป็นซีกท่ี
มี เ น้ือท่ี เหลืออยู่ตั้ งแต่  80% ของเมล็ด)
(กญัญา, 2541) 

การยงิสี  1. % ขา้วดีปนขา้วเสีย < 25% 
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ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 
จากการเข้าวินิจฉัยทั้ งหมด 56 โรงสี แสดง       

ดังภาพท่ี 2 พบว่าทุกโรงสีมีปัญหาในกระบวนการ 
กะเทาะเปลือก และกระบวนการขดัขาวเน่ืองจากการ
ขายข้าวเน้นคุณภาพความขาวข้าวเป็นหลักทําให้
ผูป้ระกอบการโรงสีละเลยการแตกหักของขา้วจากการ
กะเทาะเปลือก และการขัดขาว ส่วนโรงสีประมาณ          
90 % พบปัญหาเร่ืองระบบทาํความสะอาดเน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีการใชร้ถเก่ียวขา้วแทนการใชค้นปัญหาเร่ือง
ส่ิงเจือปนจึงพบ ส่วนการแยกหิน การขดัมนัและการ          
ยิงสีมีปัญหาเพียง 80%, 90% และ 60% ตามลาํดบั 
เน่ืองจากในบางโรงสียงัไม่มีเคร่ืองแยกหิน เคร่ืองขดัมนั
และเคร่ืองยิงสี ทาํให้โรงสีมีปัญหาดงักล่าว แสดงมา
ก่อนหนา้น้ี แต่โรงสีใดท่ีมีเคร่ืองจกัรเหล่าน้ีโรงสีนั้นจะ
พบปัญหาทั้งหมด ส่วนกระบวนการแยกแกลบและการ
คดัขนาดมีปัญหา 80% และ 90% ตามลาํดบั เน่ืองจาก
โรงสีบางโรงใช้เคร่ืองจักรท่ีมีประสิทธิภาพ  และ
ผูป้ฏิบติังานมีความรู้พอสมควร จึงทาํให้ไม่มีปัญหาใน
ส่วนน้ี  ในส่วนรายละเอียดปัญหาท่ีพบและแนวทางการ
แกปั้ญหาแสดงรายละเอียดดงัน้ี 

กระบวนการทําความสะอาด  ปัญหาท่ีพบ
เน่ืองจากมีเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวท่ีทันสมัยทําให้
ชาวนาใชร้ถเก่ียวขา้วแทนการใชแ้รงงานคนเพ่ือความ
สะดวกสบายและรวดเร็วทาํให้พบฟางท่อนยาว-สั้ น 

เมลด็วชัพืช ขา้วลีบ ฝุ่ นละออง กรวด หิน เศษเชือกและ
อ่ืนๆ ปนมากบัขา้วเปลือกมาก  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 1) แนะนาํวิธีการ
ปรับมุมเอียง 2) ปรับความถ่ีในการสั่นตะแกรงทาํความ
สะอาดใหเ้หมาะสม 3) ใหท้าํความสะอาดตะแกรงเป็น
ประจาํ 4) แนะนาํให้ติดตั้งตะแกรงทาํความสะอาดเพ่ิม
ท่ีตาํแหน่งหลุมโรยข้าว ในกรณีท่ีตะแกรงทําความ
สะอาดเดิมท่ีมีอยูไ่ม่สามารถปรับแต่งใหมี้ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนได้ เพราะหากมีส่ิงเจือปนมากข้าวเปลือกไม่
สะอาด จะมีผลให้ยางกะเทาะไหมแ้ละเป็นคล่ืน และจะ
ส่งผลต่อการทาํงานของตะแกรงโยกดว้ย 

กระบวนการแยกหิน ปัญหาท่ีพบมีการติดตั้ง
เคร่ืองแยกหินผิดตาํแหน่งท่ีควรตั้ง เช่นไปติดตั้งหลงั
กระบวนการกะเทาะทาํให้ลูกยางกะเทาะซ่ึงมีหน้าท่ี
กะเทาะขา้วอยา่งเดียวกลบัไปกะเทาะหินดว้ยทาํใหห้นา้
ยางกะเทาะเป็นคล่ืนส่งผลเสียยงักระบวนการกะเทาะ
และกระบวนการถดัไป เคร่ืองแยกหินจะทาํงานโดยใช้
หลกัการของความถ่วงจาํเพาะท่ีแตกต่างกนั ทาํงานโดย
ใชล้มดูดให้ขา้วลอยตวั โดยมีลมเป่าทั้งใตต้ะแกรงและ
บนตะแกรง ส่ิงปลอมปนจาํพวกหิน หรือเศษโลหะท่ีมี
ความถ่วงจาํเพาะมากกว่า จะเคล่ือนข้ึนขา้งบนตามมุม
เอียงของตะแกรง และจะไหลออกไปทางด้านหลัง
เคร่ือง หากมุมเอียงไม่เหมาะสมและปริมาณลมไม่ได้
มาตรฐานจึงเกิดปัญหาขา้วปนหินดงัแสดงในภาพท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กระบวนการผลิตในโรงสีขา้ว
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แนวทางการแก้ไขปัญหา  เคร่ืองแยกหิน
สาม ารถ ใช้ไ ด้ทั้ ง ในกระบวนการ สี ข้า ว  และ
ก ร ะบ วนก า รป รั บป รุ ง ข้ า ว ส า ร  แ ต่ ถ้ า ใ ช้ กับ
กระบวนการสีขา้ว ควรตั้งเคร่ืองแยกหินไวใ้นลาํดบัท่ี
ต่อจากเคร่ืองทาํความสะอาดข้าวเปลือก หรือตั้ งไว้
ก่อนเคร่ืองกะเทาะเหตุผลก็คือ จะทาํให้เคร่ืองแยกหิน
มีประสิทธิภาพการคดัแยกดีข้ึนและไม่ส่งผลเสียต่อลูก
ยางกะเทาะ รวมทั้งปรับมุมเอียงของเคร่ืองแยกหินให้
อยูร่ะดบั 12 องศาและความดนัของลมท่ีเหมาะสมคือ 
1270-1780 N/m2 

กระบวนการกะเทาะ ปัญหาท่ีพบคืออตัรา
การกะเทาะขา้วเปลือกไม่เหมาะสมท่ี 7:3 หรือ 6:4          
ซ่ึง เป็นปัจจัย ท่ีสําคัญมากเพราะการกะเทาะเป็น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการสีขา้วท่ีจะส่งผลถึงขา้ว
เต็มเมล็ดซ่ึงในการสีข้าวทั่วไปข้าวเต็มเมล็ดเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการสีขา้วท่ีมีราคาสูงท่ีสุด 
คุณภาพหรือประสิทธิภาพการสีขา้วจึงพิจารณาท่ีขา้ว
เตม็เมลด็เป็นหลกั  

เม่ือใช้เคร่ืองกะเทาะเป็นเวลานานอุณหภูมิ
ลูกยางกะเทาะจะสูงข้ึน อุณหภูมิของขา้วท่ีสูงข้ึนก็ทาํ
ใหข้า้วแตกหกัเน่ืองจากขา้วเปลือกท่ีถูกปล่อยลงไปใน
ระหว่างลูกยางทั้ งสองลูก เมล็ดขา้วเปลือกจะถูกแรง
บีบจากลูกยาง ทาํใหเ้ปลือกขา้วถูกกะเทาะออก สภาพ
ลูกยางกะเทาะเม่ือกะเทาะขา้วเป็นเวลานานรัศมีของ
ยางจะเลก็ลงจึงเกิดระยะห่างของลูกยางโดยทัว่ไปเม่ือ
พนกังานพบจะทาํการปรับเล่ือนโดยไม่มีมาตรฐานทาํ
ให้ระยะห่างลูกยางเล็กเกินไปซ่ึงจะทาํให้ขา้วแตกหัก 
และปัญหาลูกยางเป็นปีกดังแสดงในภาพท่ี 4 และ
สาเหตุการปล่อยขา้วไม่ตรงกลางระหว่างลูกยางทั้ ง
สองลูกทาํให้ประสิทธิภาพการกะเทาะไม่ดี อีกปัญหา
ท่ีพบบ่อยคือการปล่อยให้ยางกะเทาะหมดไม่สลบัลูก
ยางทาํให้แกนเหล็กทาํหน้าท่ีกะเทาะขา้วแทนลูกยาง
กะเทาะขา้วจึงแตกหกัสูง 

แนวทางการแ ก้ไข ปัญหา  รั กษาสมดุล
อตัราส่วนกะเทาะให้เหมาะสมทาํดว้ยวิธีการปรับถาด
ปล่อยขา้วให้ขา้วเปลือกลงตรงกลางระหวา่งลูกยางทั้ง

สองลูกและปรับอตัราการกะเทาะให้อยู่ในมาตรฐาน
เน่ืองจากกระบวนการกะเทาะเคร่ืองจกัรจะไม่สามารถ
กะเทาะขา้วเปลือกให้ไดเ้ป็นขา้วกลอ้ง 100% ในคร้ัง
เดียวทั้งหมด เพราะการกระทาํเช่นนั้นจะทาํให้ขา้วเกิด
การแตกหักสูงมาก อตัราการกะเทาะท่ีเหมาะสมจะอยู่
ในเกณฑ ์9:1 หรือ 8:2  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  กราฟแสดง% ปัญหาท่ีพบในโรงสีขา้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3  ปริมาณขา้วป นหินก่อนการแกไ้ขปรับปรุง 
 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4  ลกัษณะลกูยางกะเทาะเป็นปีก 

%ของจาํนวนโรงสีท่ีพบปัญหาในแต่ละกระบวนการ 

กระบวนการ 
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การสลบัลูกยางกะเทาะ ระหว่างลูกหมุนช้า
กบัลูกหมุนเร็ว เม่ือใชง้านไป 8 ชัว่โมง เป็นการรักษา
ความเร็วเชิงเส้นให้แตกต่างกนั 25% เสมอ เพราะลูก
ยางบนเพลาท่ีอยูก่บัท่ี จะหมุนดว้ยความเร็วท่ีสูงกวา่ลูก
ยางบนเพลาท่ีปรับได ้ทาํให้สึกเร็วกว่า ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเล็กจึงลดลงมากกว่าอีกลูกหน่ึง  จึงเกิด
ระยะห่างระหว่างลูกยางสองลูกมากข้ึน ความเร็วท่ีผิว
ของลูกยางกจ็ะลดลงไปดว้ย ส่งผลทาํใหค้วามสามารถ
ในการกะเทาะเปลือกลดลง จึงตอ้งทาํการสลบัเปล่ียน
ลูกยางทั้งสองอนัเม่ือขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของลูก
ยางลดลงต่างกนั 5 มิลลิเมตร หากไม่ทาํการสลบัลูก
ยางแลว้ปล่อยใหล้กูยางลกูท่ีหมุนเร็วหมดเหลือแต่แกน
เหลก็นัน่หมายถึงการใชเ้หลก็กะเทาะขา้วจะทาํให้ขา้ว
แตกหกัสูงข้ึน 

การปล่อยขา้วให้ตรงกลางระหว่างลูกยางทั้ ง
สองลูกและตรวจเช็คการสึกหรอของลูกยางเช็คลูกยาง
กะเทาะทั้ ง 2 ลูก สํารวจหน้าลูกยางเสมอกันหรือไม่ 
หากหนา้ลูกยางไม่เสมอกนั การปรับแกโ้ดยใชแ้หวน
รองเพลาลูกยาง เพ่ือป้องกันยางเป็นปีกและเกิดการ
สั่นสะเทือนของเคร่ืองจกัร เป็นผลใหข้า้วกลอ้งเกิดการ
แตกหกัจากการกะเทาะสูงผดิปกติ  

กระบวนการแยกแกลบ ปัญหาท่ีพบคือ
ปริมาณขา้วปนไปกบัแกลบสูงเกิน 1% เน่ืองจากการใช้
ความเร็วลมในการแยกแกลบสูงทาํให้ขา้วปนไปกบั
แกลบมาก  เ ช่น  กําลังการผลิตของโรงสี  300  ตัน
ขา้วเปลือกต่อวนั หากมีขา้วปนไปกบัแกลบเพียง 0.1% 
จะเกิดการสูญเสียขา้วเปลือกถึง 300 กิโลกรัมต่อวนั 
คิดเป็นมูลค่า 4,200 บาทต่อวนั 

แนวทางการแก้ไขปัญหา หากความเร็วลมท่ีมี
ปริมาณมากเกินไปจนทาํให้ปลายขา้วและเมล็ดท่ีไม่
สมบูรณ์สูญเสียไปกับแกลบ ในทางตรงกันข้ามถ้า
ปริมาณลมนอ้ยเกินไปทาํใหแ้กลบไม่สามารถแยกออก
จากขา้วกลอ้งและขา้วเปลือกได ้การปรับปริมาณลม 
ทาํไดโ้ดยการปรับเล่ือนตาํแหน่งของล้ินอากาศ ปรับ
จนมีการแยกได้เหมะสมและการปรับการกระจาย
ผลผลิตบนหนา้ตูสี้ฝัดอยา่งสมํ่าเสมอตลอดความกวา้ง 

และความหนาของชั้นผลผลิต เพ่ือให้แกลบลอยตวัข้ึน
ดา้นบนของชั้นผลผลิตอยา่งคงท่ี นอกจากนั้นปริมาณ
ลมดูดจะต้องคงท่ีไม่มากเกินไป จนทาํให้เมล็ดข้าว
กล้องหรือกากข้าวลอยติดไปกับแกลบด้วย  โดย
ปริมาณขา้วท่ีไหลผา่นท่ีดูดอากาศแต่ละจุดตอ้งเท่ากนั 

กระบวนการแยกข้าวกล้อง ปัญหาท่ีพบคือ
เคร่ืองคดัแยกไม่มีประสิทธิภาพคือไม่สามารแยกขา้ว
กลอ้งออกจากขา้วเปลือกไดท้าํใหเ้กิดขา้วเปลือกปนมา
กับข้าวกล้องมาก 5 เมล็ดต่อกิโลกรัม(ข้าวตกกาก)        
จะเกิดผลเสียต่อมายงักระบวนการขดัขาว ทาํให้ความ
ขาวของข้าวไม่สมํ่าเสมอ หรือข้าวกล้องปนมากับ
ขา้วเปลือก (กากตกขา้ว) เกิดภาวะขา้วกลอ้งกลบัหลงั
มากกว่า 2% จะส่งผลต่อการแตกหักท่ีกระบวนการ
กะเทาะเน่ืองจากขา้วกลอ้งท่ีปนไปกบัแกลบถูกส่งไป
กะเทาะซํ้ า 

แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีขา้วเปลือกปน
มากบัขา้วกลอ้งมาก แสดงว่าความถ่ีในการโยกน้อย
เกินไป ควรปรับความเร็วเพ่ิมมากข้ึน ในทางตรงขา้ม
ถา้มีขา้วกลอ้งปนไปกบัขา้วเปลือกมากเกินไป แสดงวา่
ความถ่ีในการโยกมากเกินไป ให้ปรับความเร็วลดลง
ซ่ึงความถ่ีท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 80 – 100 รอบ/นาทีให้ทาํ
การติดอินเวอร์เตอร์ เพ่ือปรับความเร็วรอบใหง่้ายข้ึน 

กระบวนการขัดขาว ปัญหาท่ีพบแบ่ง
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 1)ปัญหาความสูญเสียจากการ
การแตกหักของขา้วอนัเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ เช่น         
มีการขดัขาวน้อยเท่ียวทาํมีการเร่งดีกรีความขาวของ
ขา้วให้ไดต้ามตอ้งการขาดสมดุลการขดัเน่ืองจากขดั
ขาวนอ้ยเท่ียว การแตกหักจากการขดัขาวมาจากหลาย
สาเหตุเพราะขา้วเกิดการเสียดสีระหว่างผิวของลูกหิน 
ตะแกรง และการเสียดสีกนัเองในห้องขดัขาว ทาํให้
เมล็ดขา้วอุณหภูมิข้ึน ขา้วจึงแตกหักมาก  สาเหตุอีก
ประการคือพนักงานขาดทกัษะในการปรับแต่งเคร่ือง 
เช่นการตั้ งระยะทางข้าวไม่เหมาะสมและการตั้ ง         
เตเปอร์มากเกินไป (เตเปอร์ คือ ระยะท่ีแตกต่าง
ระหว่างผิวลูกหินขดัขาวดา้นบนกบัตะแกรงกบัผิวลูก
หินขดัขาวดา้นล่างกบัตะแกรง) (ประสันต์, 2544)           
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ทาํให้แรงอดัท่ีกระทาํต่อเมล็ดขา้วสูง แท่นยางเบรก
ข้าวออกแบบไม่สามารถปรับให้ยางเบรกข้ึนลงได้
เน่ืองจากแท่นเหลก็กั้นไวแ้ละอีกทั้งขาดการดูแลสภาพ
หน้าหินทําให้หน้าหินไม่เ รียบข้าวจึงแตกหักสูง           
ดงัแสดงในภาพท่ี 5 และอีกปัจจยัท่ีสําคญัคือปริมาณ
ลมท่ีใชใ้นการขดัขาว 

ปัญหาจากการขดัขาวไม่ไดคุ้ณภาพ เช่นขดั
แลว้ยงัมีลกัษณะเป็นขา้วกลอ้งอยู ่ขา้วขาวไม่สมํ่าเสมอ 
หรือขดัขา้วแลว้พบรําติดอยูก่บัเมลด็ขา้ว มาจากสาเหตุ
ทางขา้วท่ีตั้งไวอ้าจมากเกินไป ทาํให้รําถูกดูดออกไม่
หมด ปริมาณลมดูดไม่พอ หรือหนา้หินไม่เรียบ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา จากการแตกหัก
และขดัขาวไม่ไดคุ้ณภาพโดยให้มีการออกแบบติดตั้ง
ให้มีการขดัขาวหลายคร้ังและพกัขา้วก่อนขดัขาวคร้ัง
ถดัไป เพ่ือลดความร้อนท่ีเกิดข้ึน  จุดท่ีเหมาะสมของ
การขดัคือขดัขาว 3 คร้ังให้ค่อยๆ เพ่ิมดีกรีความขาว
โดยการขดัคร้ังท่ี 1 เพ่ิมดีกรีความขาวจาก 38 เป็น 40 
ดีกรี คร้ังท่ี 2 เพ่ิมดีกรีความขาวจาก 40 เป็น 42 ดีกรี 
คร้ังท่ี 3 เพ่ิมดีกรีความขาวจาก 42 เป็น 44 ดีกรี ทั้งน้ี
ดีกรีความขาวข้ึนอยู่กบัตลาดหรือความตอ้งการของ
ลกูคา้เป็นหลกั ดีกรีความขาวจึงอาจเปล่ียนแปลงได ้

เค ร่ืองขัดขาวชนิดทรงกระบอกแกนตั้ ง 
โดยทัว่ไปการแกปั้ญหาเร่ิมจากปัญหาง่ายและใชเ้วลา
นอ้ยกวา่แลว้ค่อยๆ แกปั้ญหาท่ียากข้ึนเร่ิมจากทาํความ
สะอาดตะแกรง เดินยาง ปรับตั้งทางขา้วใหม่ กลึงหิน
ใหม่ใหห้นา้หินเรียบ 

การเล่ือนยางเบรดขา้วขดัขา้วและการปรับ
ยาง (เดินยาง) ยางเส้นขดัขา้วจะมีการสึกในขณะใช้
งาน และมีอายุการใชง้านประมาณ 3 – 4 วนั ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัชนิดขา้วท่ีสี และคุณภาพขา้วท่ีตอ้งการดว้ย เม่ือยาง
เบรคเหลือความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ตอ้งถอด
ออกเพ่ือทาํการเปล่ียนใหม่ 

ถา้เมล็ดขา้วท่ีผ่านการขดัแลว้ ยงัมีลกัษณะ
เป็นขา้วกลอ้งอยู่หรือขา้วขาวไม่สมํ่าเสมอตอ้งปล่อย
ขา้วใหเ้ตม็ช่องวา่งระหวา่งหินกบัตะแกรงลอ้มหิน เพ่ือ
ไม่ให้เมล็ดขา้วไหลลงอย่างรวดเร็วจนไม่ถูกขดัขาว 

ตามปกติแลว้การปล่อยปริมาณขา้วลงหินขดัขาว จะ
ปล่อยให้เต็มช่องว่างระหว่างหินกบัตะแกรงลอ้มหิน
เสมอ ในกรณีท่ีไม่เตม็ อาจเป็นไปไดว้่าผลิตขา้วกลอ้ง
มาไม่ทนัหรือมีส่ิงอุดตนัท่ีช่องทางลง ซ่ึงตอ้งแกปั้ญหา
ท่ีตน้เหตุนั้น 

เค ร่ืองขัดขาวแบบลูกกรวยแกนตั้ งต้อง
ตรวจสอบสภาพหน้าหินโคนทุก 7-10 วนัทาํการเม่ือ
ครบกาํหนดควรทาํการกลึงลา้งหนา้หินใหผ้ิวหนา้เรียบ 
เพ่ือลบรอยขรุขระท่ีเป็นสาเหตุให้ขา้วแตกหักถา้เมล็ด
ขา้วถกูแรงอดัดนัเขา้ไปในหลุมจะทาํใหข้า้วแตกหกัได ้
ตอ้งทาํการกลึงหินใหม่และเพ่ิม – ลดระยะเตเปอร์โดย
สามารถปรับแต่งไดใ้นขั้นตอนการกลึงหิน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5 ภาพแสดงสภาพหินไม่เรียบ 

 

เต เปอร์ น้ี มีความสําคัญมาก  เพราะเ ป็น
ตัวกําหนดแรงอัดท่ีเกิดข้ึนในการสีข้าวแต่ละชนิด 
เมล็ดขา้วท่ีแตกหักจากการขดัขาวอาจมาจากการตั้ ง
ทางลงขา้วมากเกินไป ทาํให้จมูกขา้วบ่ิน ตอ้งทาํการ
ปรับลดทางลงขา้วลง 

 ในกรณีท่ีหนา้หินเป็นร่องลึกมากไม่สามารถ
กลึงได ้หรือใชจ้นหินสึกหมด จะตอ้งทาํการร้ือลูกหิน
ออกเพื่อทุบลูกหินแลว้ทาํการพอกหินใหม่และการอุด
ตนัของรําท่ีตะแกรงลอ้มหินทาํให้ขา้วไม่สะอาดทาํให้
ความขาวไม่ไดต้ามท่ีกาํหนด ซ่ึงถา้ชดเชยดว้ยแรงอดัท่ี
มากข้ึนดว้ยวิธีปรับหินลงอาจทาํใหข้า้วแตกหักไดต้อ้ง
ทาํการเป่าตะแกรงลอ้มหินหรือใชแ้ปรงขดัรําท่ีติดอยู่
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กบัตะแกรง เพ่ือทาํความสะอาด การปรับความเร็วท่ีผิว
ของลูกหินหากความเร็วไม่เหมาะสมเม่ือความเร็วผิว
สูงจะเกิดแรงเหวี่ยงหรือแรงหนีศูนยก์ลางมากข้ึน ตอ้ง
ลดความเร็วของลูกหินลงใหเ้หมาะสม ซ่ึงในการสีขา้ว
ขาวความเร็วเชิงเส้นของลูกหินมีดงัน้ี การขดัขาวคร้ังท่ี 
1 = 673 เมตร/นาที คร้ังท่ี 2 = 645 เมตร/นาที และการ
ขดัขาวคร้ังท่ี 3 = 612 เมตร/นาที 

ปรับความเร็วลมให้ไดม้าตรฐานซ่ึงความเร็ว
ลมเคร่ืองขัดขาวแบบลูกกรวยแกนตั้ ง (หินโคน ) 
ความเร็วลม 15 ถึง 20 เมตร/วินาที ความเร็วลมท่ี
เหมาะสมของระบบหินขดัขา้วชนิดหินทรงกระบอก
ตั้ง (หิน VTA) ความเร็วลมจะสูงกวา่ คือ อยูท่ี่ประมาณ 
30 – 35 เมตร/วนิาที 
 ถา้เมล็ดขา้วท่ีผ่านการขดัแลว้ ยงัมีลกัษณะ
เป็นขา้วกลอ้งอยู่หรือขา้วขาวไม่สมํ่าเสมอตอ้งปล่อย
ขา้วใหเ้ตม็ช่องวา่งระหวา่งหินกบัตะแกรงลอ้มหิน เพ่ือ
ไม่ให้เมล็ดขา้วไหลลงอย่างรวดเร็วจนไม่ถูกขดัขาว 
ตามปกติแลว้การปล่อยปริมาณขา้วลงหินขดัขาว จะ
ปล่อยให้เต็มช่องว่างระหว่างหินกบัตะแกรงลอ้มหิน
เสมอ ในกรณีท่ีไม่เตม็ อาจเป็นไปไดว้่าผลิตขา้วกลอ้ง
มาไม่ทนัหรือมีส่ิงอุดตนัท่ีช่องทางลง ซ่ึงตอ้งรีบแกไ้ข 
 กระบวนการขัดมนั ปัญหาท่ีพบคือปริมาณ
การฉีดพ่นนํ้ าในกระบวนการขดัขาวไม่เหมาะสมและ
การอุดตันของรําในห้องขัดเน่ืองจากต้องใช้นํ้ าใน
กระบวนการขดัมนัทาํใหร้ําติดท่ีตะแกรงขดัง่ายข้ึนเป็น
สาเหตุให้ข้าวไม่มันวาวส่งผลให้ต้องใช้ปริมาณลม
สูงข้ึนเป็นสาเหตุท่ีเรียกวา่ลมในหอ้งขดัขาวไม่เพียงพอ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ขั้นแรกเช็คป๊ัมนํ้ า 
และป๊ัมลมซ่ึงจะส่งนํ้าและลมเขา้หวัฉีดเดียวกนัเพ่ือพน่
นํ้ าให้เป็นฝอย โดยปรับความดนัลมให้เหมาะสมท่ี 4 - 
5 บาร์ ส่วนความดนันํ้ าท่ีเหมาะสมจะอยูท่ี่ 3 – 4 บาร์ 
ลกัษณะการพน่นํ้าท่ีดีจะตอ้งเป็นฝอยละเอียด ไม่มีหยด
นํ้าปะปนออกมาซ่ึงจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดรําอุดตนัได ้

การเดินเคร่ืองใชง้านโดยเป่ารําท่ีติดตะแกรง 
หรือขา้วเม็ดเล็กท่ีตนัตะแกรงประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง
ต่อคร้ัง เพ่ือรักษาคุณภาพของข้าวและเม่ือใช้แผ่น

ตะแกรงไป 3 เดือนให้ทาํการสลบัแผ่นตะแกรงคู่หนา้
และคู่หลังเพราะตะแกรงคู่หลังจะสึกหรอมากกว่า
ตะแกรงคู่หน้า ท่ีสําคญัท่ีสุดคือหากการแตกหักของ
ข้าวย ังสูงอยู่ต้องทําการลดกําลังการปล่อยข้าวลง
เพ่ือใหเ้คร่ืองขดัมนัทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการคดัขนาด ถกูแยกออกออกเป็น 2 
ส่วนได้แก่ตะแกรงเหล่ียมซ่ึงปัญหาท่ีพบคือปริมาณ
ขา้วตน้ปนไปกบัขา้วรวมเกิน 40% ส่วนตะแกรงกลม
มกัพบปัญหามีปริมาณขา้วหกัปนไปกบัขา้วตน้ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา  ข้าวต้นปนไป
กบัขา้วรวมของตะแกรงเหล่ียมโดยการเปล่ียนขนาดให้
เหมาะสม ขนาดมาตรฐานของตะแกรงท่ีใชก้นัทัว่ไป มี 
2 แบบ คือ กวา้ง 1.20 เมตร ยาว 4.80 เมตร และกวา้ง 
1.20 เมตร ยาว 7.2 เมตร กาํลงัการผลิตประมาณ 3 – 4 
ตนั/ชัว่โมงจาํนวนชั้นของตะแกรงท่ีใชก้นัมี 4 ชั้น แต่
บางคร้ังก็มี 5 ชั้น โดยเพ่ิมชั้นบนข้ึนไปอีกเป็นตะแกรง
รูยาว ใช้สําหรับคัดรําก้อนหรือส่ิงเจือปนท่ีมีขนาด
ใหญ่ออกเสียก่อน ซ่ึงขนาดท่ีเหมาะสมมีดงัน้ี 1) ชั้นท่ี 
1ใชต้ะแกรงรูกลมเบอร์ 11 หรือ 11 1/4 คดัปลายขา้ว
และขา้วหักออกจากตน้ขา้ว 2) ชั้นท่ี 2 ใชต้ะแกรงรู
กลมเบอร์ 11 คัดปลายข้าว ขา้วหัก ออกจากตน้ขา้ว
เช่นเดียวกบัชั้นท่ี 1 3) ชั้นท่ี 3ใชต้ะแกรงรูกลมเบอร์ 9 
1/2 หรือ 9 3/4 คดัปลายขา้วออกจากขา้วหกัและตน้ขา้ว 
และ 4) ชั้นท่ี 4 ใชต้ะแกรงรูกลมเบอร์ 7 หรือ 8 หรือ          
8 1/4 คัดปลายข้าวขนาดเล็กออกจากปลายข้าวการ
พิจารณาใชต้ะแกรงเบอร์ต่างๆ ข้ึนอยู่กบัชนิดขา้วท่ีสี 
หรือประสิทธิภาพในการคดัแยก 

การแก้ปัญหาข้าวหักปนไปกับข้าวต้นใน
กระบวนการคัดแยกด้วยตะแกรงกลมแก้ไขโดยให้
ตะแกรงหมุน ด้วยความเร็ว 18 – 20 รอบ/นาที และ
ปรับมุมเอียงประมาณ 1 – 2 องศา  

กระบวนการยิงสี ปัญหาท่ีพบคือเคร่ืองยิงสี 
ทาํการยงิขา้วเสียท้ิงไป แต่ในขา้วเสียนั้นมีขา้วดีปนไป
กบัขา้วเสียมากกวา่ 25% ทาํให้เกิดการสูญเสียเกิดข้ึน 
เพราะเคร่ืองถกูปรับความถ่ีการยงิสูงเกินไป        
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แนวทางการแก้ไขปัญหา ทาํไดด้ว้ยการปรับ
ลดความถ่ีการยิงให้ลดลงลดลง แต่การทาํเช่นน้ีจะ
ส่งผลต่ออตัราการผลิตขา้วลดลงตามไปดว้ย 

จากการดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตโรงสีขา้วจาํนวน 56 โรงสี ดงัแสดงในภาพท่ี 6 
พบวา่ กระบวนการแยกขา้วกลอ้งพบปริมาณขา้วกลอ้ง
กลบัหลงัมีค่าเฉล่ียสูงท่ี 15% เป็นสาเหตุให้ขา้วกลอ้ง
ถูกนาํไปกะเทาะซํ้ าท่ีกระบวนการกะเทาะ เม่ือทาํการ
ปรับปรุงแลว้ ขา้วกลอ้งกลบัหลงัลดลงตามมาตรฐาน
เ ห ลื อ อ ยู่ ท่ี 2% ทํ า ใ ห้ ก ร ะบ วนก ะ เ ท า ะ ท่ี เ ป็ น
กระบวนการแรกของการสีข้าวท่ีเกิดการแตกหักมี
เปอร์เซ็นตก์ารแตกหักลดลงจาก 19% เป็น 16% โดย
เฉล่ียแต่ละโรงสีสามารถลดลงไดป้ระมาณ 3% การ
แตกหักท่ีน้อยลงของกระบวนการกะเทาะส่งผลดี
ต่อไปยงักระบวนการขดัขาว ซ่ึงเม่ือทาํการปรับปรุง
สามารถลดการแตกหักเฉล่ียได ้10% จากเดิมแตกหัก 
20% เหลือ 10% จากการปรับความเร็วรอบในการขดั 
ส่วนกระบวนการขดัมนัส่วนใหญ่จะแกท่ี้กระบวนการ
ขดัขาวให้มีความขาวตรงตามความตอ้งการของลูกคา้
ให้ไดก่้อนถึงเขา้ปรับปรุงในส่วนกระบวนการขดัมนั
จึงพบการปัญหาการแตกหกัของขา้วนอ้ยเพียง 7% เม่ือ
ทําการปรับปรุงตามมาตรการแล้วสามารถลดการ
แตกหกัเฉล่ียต่อโรงได ้2%  
  

 การประเมินมูลค่ากําไรจากการปรับปรุง
โรงสีขา้วทั้ง 56 โรง แสดงในตารางท่ี 2 โดยในปีท่ีผา่น
มา (2552-2553) โรงสีแต่ละโรงทาํการสีขา้วประมาณ 
4 เดือน เพราะมีการซ้ือขา้วมาแพง แต่ราคาขายตํ่า จึง
ไม่สามารถสีขา้วไดม้ากอยากท่ีตั้งใจไว ้ ดงันั้นจึงทาํ
การสีขา้วเพียงประมาณ 4 เดือนเท่านั้น ซ่ึงมีผลทาํให้
มูลค่ากาํไรท่ีได้จากการปรับปรุงส่วนกาํลงัการผลิต
เพ่ิมข้ึน มีค่าเท่ากบั 0 จึงทาํให้ส่วนท่ีทาํกาํไรจากการ
ปรับปรุงมีเฉพาะเปอร์เซ็นตข์า้วตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนและเวลา
การใชลู้กยางเพ่ิมข้ึนเท่านั้น คิดเป็นมูลค่ากาํไรจากการ
ปรับปรุงโรงสีข้าวทั้ ง 56 โรง ในปี 2552-2553              
มีค่าประมาณ 510 ลา้นบาท 
 

สรุปผลการวจัิย 
โรงสีทุกโรงมีปัญหาในกระบวนการกะเทาะ

เปลือกและการขัดขาว ส่วนระบบทําความสะอาด           
การแยกหิน กระบวนการแยกแกลบ การขดัมนั การคดั
ขนาดและการยิงสีมีปัญหาเพียง 90%, 80%, 80%, 
90%, 90% และ 60% ตามลาํดบั ผลการแกไ้ขปัญหา 
ในแต่ละกระบวนการ พบวา่ การแกไ้ขท่ีกระบวนการ
ขัดขาวส่งผลให้การแตกหักลดลงมากท่ีสุด  10%          
(การแตกหกัลดลง หมายถึง เปอร์เซ็นตข์า้วตน้เพ่ิมข้ึน)  
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ภาพที ่6  ผลท่ีไดจ้ากปรับปรุงการผลิตในแต่ละกระบวนการ 

%ขา้วลีบปนไป 
กบัขา้วเปลือก 

%ขา้วเปลือกปน 
ไปกบัหิน 

%การแตกหกั 

%ขา้วบนไปกบัแกลบ 

%ขา้วกลอ้งกบัหลงั 
%การแตกหกั 

%การแตกหกั 

%ขา้วตน้ปนขา้วรวม 

%ขา้วตน้ปนขา้วเสีย 

335



 

PMO15-9 

รองลงมา คือ ท่ีกระบวนการกะเทาะเปลือกและขดัมนั 
ตามลาํดบั ส่วนท่ีกระบวนการแยกขา้วกลอ้ง การแกไ้ข
มีผลทางออ้มทาํให้การแตกหักท่ีเคร่ืองกะเทาะเปลือก
ลดลง ซ่ึงผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตาม
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของโรงสีขา้วจาํนวน 56 โรงสี
ท่ีกาํลงัการผลิตรวม 7,700 ตนัขา้วเปลือกต่อวนั ในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตขา้วโดยทาํใหเ้ปอร์เซ็นตข์า้วตน้เพ่ิมข้ึน 3% คิดเป็น
มูลค่าสูงถึง 510 ลา้นบาท ในเวลา 1 ปี  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตของโรงสีขา้วน่ึงในเขตภาคกลางและภาคเหนือ
เพ่ือเป็นแนวทางการผลิตแก่ผูป้ระกอบการ 
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ตารางที่ 2 มูลค่าและวธีิการคาํนวณเงินกาํไรท่ีได ้ 
 

ส่วนที่
ทาํกาํไร 

วธีิการคาํนวณเงินกาํไรทีไ่ด้จาก 
การปรับปรุง 

% ขา้ว
ตน้ท่ี
เพ่ิมข้ึน 

  
  
  

- ราคาขา้วตน้ประมาณ 30 บาท ราคาขา้ว
หกัประมาณ 15 บาท ต่างกนั 15 บาทต่อกก. 
- ขา้วตน้ 50% หมายถึง ขา้วเปลือก 1,000 
กก. มีขา้วตน้ 500 กก. 
- ขา้วตน้ 51% (เพ่ิมข้ึน 1%) หมายถึง 
ขา้วเปลือก 1,000 กก. มีขา้วตน้ 510 กก. 
- ดงันั้น ในการสีขา้ว 1,000 กก. (1 ตนั) ทุก
ขา้วตน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 1% หมายถึง มีขา้วตน้
เพ่ิมข้ึน 10 กก. คิดเป็นกาํไร 10 กก. X 15 
บาท = 150 บาท 

เวลาการ
ใชล้กู
ยาง

เพ่ิมข้ึน 
  
  

- ราคาลกูยางคู่ละประมาณ 1600 บาท 
- กรณี สีขา้ว 10,000 ตนั เดิมลูกยาง 1 คู่ สี
ขา้วได ้80 ตนั ตอ้งใชลู้กยาง 125 คู่ หลงั
ปรับปรุงลกูยาง 1 คู่ สีขา้วได ้100 ตนั ใชลู้ก
ยางลดลงเหลือ 100 คู่ 
- ดงันั้น ส่วนต่าง 25 คู่ คิดเป็นเงิน 25 คู่ X 
1,600 บาท = 40,000 บาท 

กาํลงั
การผลิต
เพ่ิมข้ึน 

- การสีขา้วทัว่ไป ขา้วเปลือก 1,000 กก. จะ
สีไดข้า้วสารประมาณ 630 กก. 
- โดยทัว่ไปกาํไรของการสีขา้วจะมีประมาณ 
0.5 บาท ต่อกิโลกรัมขา้วสาร  
- เม่ือกาํลงัการผลิตเพ่ิมข้ึนทาํให้สามารถสี
ขา้วไดเ้พ่ิมข้ึนแต่ค่าใชจ่้ายส่วนอ่ืน เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าแรงงาน เท่าเดิม ดงันั้น ปริมาณ
ขา้วส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจึงมีกาํไรเพิ่มข้ึนจาก 
0.5 บาท เป็น 1 บาท ต่อกก.ขา้วสาร   
- กรณี เดิมสีขา้วได ้10,000 ตนัขา้วเปลือก 
(6,300 ขา้วสาร) หลงัปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 10% สีขา้วได ้11,000 ตนัขา้วเปลือก 
(6,930 ขา้วสาร) ส่วนต่าง 630 ตนั คิดเป็นเงิน 
630 ตนั X 30,000 บาท = 18,900,000 บาท 
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