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 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัชพืชและ
สิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเพ่ือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพท านา เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยข้าว ซึ่งเป็นงานวิจัย
ที่ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ การวิ จั ย  (พ .ศ .2555-2559) : ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์จังหวัด
สุรินทร์ในด้านการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยมี
แนวความคิดที่จะสร้างเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจาก
เมล็ดข้าวเปลือกให้มีประสิทธิภาพในการท างาน  และคัดแยกเศษวัชพืช
และสิ่ งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเพ่ือไม่ให้ เมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกมีวัชพืชเจือปน อันเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ลดเวลาใน
การคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวเปลือก  
 จึงได้จัดท าคู่มือการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเอกสารคู่มือที่ใช้ประกอบ
ในการอบรม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องคัดแยก
วัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เครื่องมือและอุปกรณ์
ของเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
รวมทั้งหลักการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคัดแยกวัชพืช
และสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก และวิธีการใช้งานและ
เทคนิคการใช้เครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือก 

 
    คณะผู้วิจัย 
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เครื่องคัดแยกวัชพืช 
และสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 

เพื่อกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านา 
 

แนวคิดและหลักการ 
 ในอดีตงานทางด้านเกษตรกรรมการท านาส่วนใหญ่จะใช้คน
และเครื่องมือที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการเก็บเกี่ยว รวมทั้งการใช้
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่มีอยู่และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ในการท าการเกษตร
การท านา หากในปัจจุบันความต้องการในการเพ่ิมผลผลิตและการแข่งขัน
ที่สู งขึ้น ดังนั้นจึงมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการท า
การเกษตรหลายอย่าง มีการน าเข้าเครื่องจักรมาช่วยในการท านาข้าวและ
ช่วยในการเก็บเกี่ยวข้าว เช่น มีรถนวดเข้ามาช่วยในการท านา  ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาและแรงงานคนในการนวดข้าวแบบดั้งเดิมที่น าฟ้อนข้าวมาตี
เพ่ือท าให้เมล็ดข้าวร่วงออกจากรวง  ท าให้สามารถเกี่ยวข้าวได้ประมาณ 
30-50 ไร่ต่อวัน อย่างไรก็ตามปัญหาจากการใช้รถเกี่ยวข้าวคือมีสิ่งเจือปน
ในเมล็ดข้าว ซึ่งพบมากในการท านาหว่านมากกว่าการท านาด า แม้ว่า  
การท านาหว่านจะมีผลดีในเรื่องต้นทุนต่ าและประหยัดเวลา แต่ข้อเสียคือ 
จะมีเศษหญ้า วัชพืชต่าง ๆ และสิ่งเจือปนที่เกิดมาพร้อมกันกับต้นข้าว
เป็นจ านวนมาก ซึ่งรถเก่ียวข้าวนั้น ไม่สามารถที่จะเลือกเก่ียวเฉพาะต้น
ข้าวได้เหมือนกับใช้แรงงานจากคนเก็บเกี่ยว การใช้รถเกี่ยวข้าวต้องเกี่ยว
ทั้งหมดในที่ที่มีต้นข้าวในแปลงนา ท าให้ไม่สามารถเลือกเกี่ยวเฉพาะข้าว  
ดังนั้นวัชพืชที่ปะปนในแปลงข้าวจึงปะปนมากับเมล็ดข้าวที่ท าการเก็บเกี่ยว  
ซึ่งระบบการท างานของรถเกี่ยวนั้นไม่สามารถแยกเศษวัชพืชออกจาก
เมล็ดข้าวได้ เพราะเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนนั้นมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ
เมล็ดข้าว แต่น้ าหนักอาจจะมากกว่าเมล็ดข้าวเพราะยังมีความชื้นอยู่      
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ซึ่งท าให้การใช้ลมท าความสะอาดเมล็ดข้าวเปลือกของรถเกี่ยวข้าว       
ไม่สามารถที่จะเป่าจ าพวกเศษวัชพืชต่าง ๆ ออกจากเมล็ดข้าวเปลือกได้  
ถ้าจะเพ่ิมความแรงของลมในการท าความสะอาดเมล็ดข้าวเปลือกของรถ
เกี่ยวข้าว อาจท าให้เมล็ดข้าวเปลือกโดนเป่าออกไปกับเศษวัชพืชเหล่านั้น
ด้วย ซึ่งในการเกี่ยวข้าวด้วยรถเก่ียวข้าวนั้นเป็นการเกี่ยวข้าวสดจากนา 
ท าให้เกษตรกรจ าเป็นจะต้องน าข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วมาตากให้แห้งก่อนที่
จะท าการเก็บเข้ายุ้งฉางหรือน าออกไปขายต่อไป ซึ่งในช่วงแรกของ     
การเก็บเกี่ยวเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนที่ปะปนมาจะมีน้ าหนักมากกว่า
เมล็ดข้าวเปลือก เมื่อท าการตากให้แห้งแล้วก็จะมีน้ าหนักน้อยกว่าเมล็ด
ข้าวเปลือก ซึ่งเกษตรกรจะใช้วิธีการฝัดข้าวเปลือกหรือการโรยเมล็ด
ข้าวเปลือกจากที่สูงลงที่ต่ า โดยการใช้ลมจากธรรมชาติเป็นตัวคัดแยกเศษ
วัชพืชและสิ่งเจือปน  ซึ่งสองวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงแต่ก็ไม่ได้ผลดีนักเพราะต้อง
เสียเวลาในการก าจัดเศษวัชพืชและสิ่งเจือปน  นั้น ๆ 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกเศษ
วัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าวเปลือกให้มีประสิทธิภาพใน     
การท างาน  โดยมีหลักการท างานคือคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือก เศษวัชพืช
ที่แห้งและสิ่งเจือปนแล้วจะคัดแยกโดยผ่านตะแกรงเป็นตัวคัดแยกเศษ
วัชพืชที่มีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดข้าวเปลือกและเศษที่ เล็กกว่าเมล็ด
ข้าวเปลือกโดยผ่านตะแกรง 2 ชั้น แล้วไหลผ่านอุโมงค์ลมเพื่อก าจัดเศษ
วัชพืชและสิ่งเจือปนที่มีน้ าหนักเบากว่าเมล็ดข้าวเปลือก โดยพัดลมเป่า
อากาศ เนื่องจากมีการใช้งานในต่างประเทศและพบว่ามีข้อดีคือ ระบบ
การท างานมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานกว่าเครื่องแยกแบบพัด
ลมดูด ส่วนข้าวเปลือกจะไหลลงในถังจัดเก็บ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้จะท าให้
ได้ข้าวเปลือกที่สะอาดไว้ส าหรับจัดเก็บ และท าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
สมบูรณ์ต่อไป 
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 จากผลงานวิจัยการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปน
ออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเพ่ือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านา 
สามารถช่วยเกษตรกรคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกได้ ร้อยละ 87.33 ด้วยอัตราการคัดแยก 49.97 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกร้อยละ 94.44 ซึ่งท า
การทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท า
นาในต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มเกษตรกรมีความ
พึงพอใจต่อเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกอยู่ในระดับดี ทั้งด้านปริมาณวัชพืชและสิ่งเจือปนที่อยู่ในเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือก และด้านระยะเวลาที่เหมาะสมในการคัดแยกเมล็ด
ข้าวเปลือก   
 ปัจจุบันเกษตรกรมีความต้องการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
ก่อนการเพาะปลูก แต่ยังขาดเทคโนโลยี คือเครื่องคัดแยกท าให้ต้องใช้
เทคโนโลยีที่ล้าสมัย ซึ่งก็คือการฝัดข้าว ท าให้เสียเวลาในการคัดแยก 
ดังนั้นหากเกษตรกรมีความรู้และมีเครื่องคัดแยกท่ีราคาถูกลง จะท าให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังนั้นหากมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านามีศักยภาพใน 
การน าผลการวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมความเข็มแข็งให้กับ
กลุ่มต่อไป  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาใน
ท้องถิ่นมีการดูแลรักษามาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เพ่ือรักษา
คุณภาพและภาพลักษณ์ของข้าวหอมมะละที่ผลิตจากท้องถิ่นตน พร้อม
เป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมการท านาในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและความภาคภูมิใจในการรักษาเป็นผู้ผลิตข้าวหอม
มะลิที่ดีที่สุดในโลก โดยจะส่งผลให้มีการเพ่ิมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 
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จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจาก
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
 1. เพ่ือจัดการความรู้ โดยน าองค์ความรู้ที่ได้จากผลส าเร็จของ
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องคัดแยกวัชพืชและ
สิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเพ่ือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพท านา ในกลุ่มจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ที่มีศักยภาพในการน า 
ไปใช้ประโยชน์ 
 2. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรม       
การพัฒนาเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่ งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกเพ่ือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาสู่ในกลุ่มจังหวัด
สุรินทร์และศรีสะเกษ ที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 3. เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านา โดย   
การเพ่ิมพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือก 
 
ประโยชน์ในการคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือก 
 1. ลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพใน
การปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป 
 2. ลดเวลาในการคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือก เนื่องจากใช้เครื่องจักร 
 3. เพ่ิมมูลค่าของข้าวเปลือกเนื่องจากลดปริมาณวัชพืชและ
สิ่งเจือปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
 4. เพ่ิมความสามารถ (ศักยภาพ) ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
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ข้าวหอมมะลิ  
 ข้าวหอมมะลิ  เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย 
จัดเป็นข้าวนาปี ปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ลักษณะข้าวเปลือกเรียวยาว 
เมื่อสีเป็นข้าวสารจะได้ข้าวเมล็ดเรียว ยาว ขาวใสเป็นเงา แกร่ง มีท้องไข่
น้อย มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นพันธุ์ข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้ข้าว
ไทยเป็นที่รู้จักท่ัวโลกโดยคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้าว
หอมมะลิในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. วงจรชีวิตข้าว 
  กรมวิชาการเกษตร (2541 : 43)  ได้อธิบายว่าในโลกทัศน์
ของชาวนาไทย วงจรชีวิตข้าวด าเนินไปเฉกเช่นพัฒนาการแห่งชีวิตมนุษย์ 
ช่วงข้าวเติบโตเป็นต้นกล้าและเพ่ิงปักด าใหม่ ๆ ในเดือนมิถุนายน - 
กรกฎาคม เปรียบเหมือนวัยเด็กที่เพ่ิงเจริญเติบโต เดือนสิงหาคม ต้นข้าว
เริ่มแตก ล าต้นให้เห็นชัดเจน โดยเฉพาะบริเวณยอดที่จะออกเป็นรวงข้าว 
เรียกว่า คอรวง พร้อมออกเป็นรวงข้าวแล้ว ช่วงนี้ชาวบ้านจะเรียกว่า ข้าว
เป็นสาว หรือข้าวถือแหวน จากนั้นไม่นาน ล าต้นข้าวจะเริ่มกลม เรียว
มากข้ึน บริเวณยอด เริ่มนูน อวบอ้วนมากขึ้น ชาวบ้านเรียกข้าวช่วงนี้ว่า 
ข้าวมาน หรือข้าวตั้งท้อง จากนั้นไม่ถึง 2 สัปดาห์ จากแรม 15 ค่ าไปถึง
วันขึ้น 15 ค่ า ดอกข้าวเริ่มแทงช่อดอกจากยอด ของล าต้นที่นูน กลม ช่วงนี้
ชาวบ้านอีสานเรียกว่า หยิ่งแข้ว หรือยิงฟัน การถ่ายยอดดอกเป็น
สัญลักษณ์บอกว่าเกสรดอกข้าวได้รับการผสมพันธุ์ให้ติดเป็นเมล็ดในอีก
ไม่ช้า ช่วงที่ชาวนาผู้เป็นเจ้าของก็เฝ้ามองต้นข้าวในนาด้วยความห่วงใย 
ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ต้นกล้าเขียวตะการเต็มทุ่ง เมื่อ
ข้าวเริ่มออกดอก ลมช่วงปลายฤดูฝนช่วยพัดหอบเอาเกสรจากรวงดอก
ของข้าวปลิวไปจับกออ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ แมลงต่าง ๆ ก็ช่วยผสมเกสร ตาม

http://brrd.in.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=731:v55&catid=61:rice-knowledge&Itemid=77
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ความเชื่อของชาวอีสานข้าวหรือแม่โพสพจะตั้งท้องหรือออกรวงได้ก็
ต่อเมื่อข้าวได้รับน้ าจาก พญาแถน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์
หล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์เพียงพอ โดยในช่วงเดือนกันยายน - เดือน
ตุลาคม ข้าวออกรวง เป็นช่วงที่ส าคัญที่สุดในชีวิตต้นข้าว ชาวนาต้องคอย
หมั่นดูแลน้ าในนาข้าวให้ขังต้นข้าวในระดับที่พอเหมาะ หล่อเลี้ยงให้
สม่ าเสมอขาดไม่ได้ ต้นข้าวที่ก าลังสร้างเมล็ด มีน้ าใสขุ่นจากเมล็ดลีบเล็ก
ค่อยขยายโตขึ้น น้ าในเมล็ดข้าวมีรสชาติหวานมัน ชาวบ้านเชื่อว่าแม่
โพสพก าลังสร้างน้ านม จึงเรียกช่วงนี้ว่า ข้าวน้ านม ตามนิทานชาดกใน
พระพุทธศาสนา ท้าวจุลกาล หรือโกญฑัญญะเถระ เมื่อครั้งที่ชาวนาได้น า
ข้าวที่ก าลังเป็นน้ านมรสหวานไปกวนเป็นข้ าวมธุปายาสเพ่ือถวาย
พระพุทธเจ้าชาวนาจะน าข้าวมาต าเป็น ข้าวฮาง และข้าวเม่าเพ่ือท าบุญ
เช่นกัน จากนั้นต้นข้าวจะค่อยๆ เหลืองแก่ จนเก็บเกี่ยวได้ปลายเดือน
พฤศจิกายน เป็นต้นไป 
 2. ประวัติความเป็นมาของข้าวหอมมะลิ 
  บางกอกตลาดข้าวไทย (2555)  ได้อธิบายว่าข้าวหอมมะลิ 
นับเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก  ประเทศไทยผลิตข้าวหอมมะลิและ 
ส่งออกมาเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว  โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่     
ที่ปลูกในพื้นที่นาน้ าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 และ 15 เท่านั้น ในปี 2493-2494 นายสุนทร สีหะ
เนิน อดีตพนักงานข้าวของกรมการข้าวในขณะนั้น ซึ่งประจ าอยู่ที่อ าเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายให้ออกไปเก็บรวบรวมพันธุ์
ข้าวในภาคตะวันออกในอ าเภอบางคล้า โดยได้รวบรวมรวงข้าวจ านวน 
199 รวง เป็นข้าวที่มีความหอม และเรียกกันว่า ข้าวหอมมะลิ  ทั้งหมด
ถูกเก็บ และระบุหมายเลขของรวงที่เก็บมาได้ตามล าดับ  จากนั้นจึงส่งไป
ปลูกเพ่ือคัดพันธุ์ให้บริสุทธิ์ ที่สถานีทดลองข้าวโคกส าโรงจังหวัดลพบุรี  
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ต่อมาในปี 2500  พันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ผ่านการคัดเป็นพันธุ์บริสุทธิ์ แล้ว
ถูกน าไปปลูกทดลอง และทดสอบในพ้ืนที่ปลูกข้าวภาคต่าง ๆ พบว่า ใน
ภาคอีสาน ข้าวหอมมะลิ ที่เป็นรวงหมายเลขท่ี 105 (หนึ่งร้อยห้า) เป็น
รวงที่ให้ผลผลิตดีในพ้ืนที่ดินทรายภาคอีสานเมล็ดข้าวเรียวยาว สมบูรณ์ 
ความหอมของข้าวยังคงเหมือนข้าวที่ปลูกจากแหล่งเก็บ  โดยในปี 2502 
ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 นี้ ได้รับรองให้เป็นข้าวหอมพันธุ์ที่มีชื่อ ขาว
ดอกมะลิ 105 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 โดยเริ่มแรกให้ชื่อว่า
ขาวดอกมะลิ 4-2-105 (หมายเลข 4 หมายถึงอ าเภอที่เก็บมา อ าเภอบาง
คล้าหมายเลข 2 หมายถึง ชื่อพันธุ์ข้าวที่เก็บในอ าเภอนั้น คือ หอมมะลิ 
และหมายเลข 105 คือ ต าแหน่งรวงข้าวของพันธุ์หอมมะลิที่เก็บในที่นั้น
คือ หอมมะลิ) มีที่มาจากความขาวของเมล็ดข้าว และความหอมที่คนไทย
มักจะน าไปเปรียบเทียบกับดอกไม้ไทยในขณะนั้น คนไทยใช้ดอกมะลิที่มี
สีขาวส าหรับบูชาพระ เป็นความประทับใจคล้าย ๆ กัน จึงมีผู้น ามาใช้เป็น
ชื่อพันธุ์ข้าวหอมของไทย เหตุผลที่ข้าวพันธุ์นี้ได้ถูกน าไปขยายผล เพราะ
เป็นข้าวที่มีความโดดเด่น ในรูปลักษณ์และรสชาติ ซึ่งเป็นผลดีทั้งในด้าน
ความหอมและ ความนุ่มของรสชาติ จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ในขณะที่ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เจริญเติบโตอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดลพบุรี เป็นเวลาหลายปีแต่เมื่อถูกน ามาปลูกในภาคอีสานใต้ ได้แก่ 
จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร และมหาสารคาม โดย
ภาครัฐสนับสนุนให้ปลูกเป็นแปลงสาธิตขนาดใหญ่ มีการประชาสัมพันธ์ 
จนกลายเป็นข้าวหอมมะลิที่ขยายผลได้ ในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นที่รู้จักกันไปทั่วพ้ืนที่ภาคอีสาน (ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) ได้รับความสนใจมาเป็นเวลานาน ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับมรดก
จากธรรมชาติมาน้อยมาก เพราะพ้ืนที่นี้เป็นดินทราย อินทรียวัตถุต่ า  
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บางแห่งจะปรากฏว่าดินจะมีความเค็ม สังเกตได้จากร่องรอยเกลือสีขาวที่
ปรากฏอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ ธรรมชาติในภาคอีสานนี้ ถ้าบอกว่า พ้ืนที่ฝน
แล้งที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ภาคอีสาน และพ้ืนที่ที่จะมีน้ าท่วมในฤดูก็อยู่
ในภาคอีสานอีกเช่นกัน 
 3. แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ 
  แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ส าคัญของไทยประเทศไทย    
ถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งกลุ่มบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2554 : 
2) ได้อธิบายว่าข้าวหอมมะลิมีแหล่งเพาะปลูกส าคัญในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (เขตทุ่งกุลาร้องไห้) และมีพ้ืนที่เพาะปลูกครอบคลุมกว่า 19 
ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยมีแหล่งผลิตส าคัญ คือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์   
ศรีสะเกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด รองลงมาคือภาคเหนือ 
เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศและพ้ืนที่ เพาะปลูกของทั้ งสองภาค
คล้ายคลึงกัน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ กล่าวคือ สภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ชาวนาจะ
เริ่มหว่านไถ ในเดือนมิถุนายน และเพาะปลูกอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม เมื่อฝน เริ่มหมด ปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 
จึงเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนความชื้นจะน้อยเพราะเป็นช่วงที่ลม
หนาวจากเมืองจีนเริ่มพัดเข้ามาในสองภาคนี้ ท าให้อากาศแห้งเหมาะใน      
การเก็บเกี่ยว การตาก การนวด ก็ท าได้ง่าย เพราะน้ าแห้งนาหมดแล้ว ไม่
มีฝน จึงท าให้ได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพ ส าหรับการปลูกข้าวหอมจะท ากัน
ได้ดีเฉพาะที่ที่เป็นนาดอนเสียเป็นส่วนใหญ่ 
  ในจังหวัดสุรินทร์ข้าวหอมมะลิถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก  
โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวประมาณ  33  ล้านไร่  มีผลผลิต  1 ถึง  2  ล้าน
ตันต่อปี  ซึ่งผลผลิตต่อไร่ของข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์โดยเฉลี่ยที่เป็น
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ทางการจากการส ารวจกว่า  400  แปลง  คือ  436  กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่ง
ถือว่าเป็นระดับที่ดี  และพบว่าผลผลิตต่อไร่ระดับสูงสุด  ประมาณ  600 
กิโลกรัมต่อไร่ ปัญหาหลักของข้าวที่พบในปัจจุบัน คือ ผลผลิตข้าวที่มาก
เกินไป  และยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  นอกจากนี้ปัญหาข้าวนาปรังที่ เกษตรกรส่วนมากนิยม
ปลูกข้าวพันธุ์อ่ืนมากกว่า ท าให้มีปัญหาข้าวปลอมปนได้  จังหวัดสุรินทร์
จึงส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลินาปรังแทน  โดยเริ่มทดลองปลูกข้าว
หอมมะลินาปรังแบบนาหว่านถี่  และปลูกไม่เกินวันที่  16  มกราคมของ
ทุกปีหลังเก็บเกี่ยวนาปีเสร็จ  ส าหรับการส่งเสริมระบบมาตรฐานข้าวของ
จังหวัดสุรินทร์ คือ มาตรฐาน GAP มาตรฐานข้าวเกษตรอินทรีย์  
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.)  โดยเกษตรจังหวัด
พยายามผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานให้มากขึ้นเพ่ือเตรียม
เข้าสู่ระบบการค้าแบบเสรี (FTA) ซึ่งประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา 
ก็จะขายข้าวคุณภาพเหมือนกัน แต่ต้นทุนต่ ากว่า ราคาถูกกว่า เกษตรกร
จึงพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน ามาพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพสูงกว่า
คู่แข่ง จังหวัดสุรินทร์จึงพยายามส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเรื่อง
เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง เพ่ือลด
ต้นทุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และสนับสนุนให้ชุมชนผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน  และพยายาม
ไม่ให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่อ่ืนเพื่อป้องกันการปลอมปนพันธุ์ข้าวจาก    
ที่อ่ืน 
 4. ลักษณะทั่วไปของข้าวหอมมะลิ 
  ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด (2555)  อธิบายว่าข้าวหอม
มะลิหรือข้าวดอกมะลิ  เป็นข้าวที่มีความไวต่อช่วงแสง หมายถึง พันธุ์ข้าว
จะออกดอกในวันที่กลางคืนยาวกว่ากลางวันเท่านั้น คือ ช่วงฤดูหนาวท า
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ให้สามารถปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ส่วนชื่อเรียกว่าข้าวหอมมะลินั้นมี
ที่มาจากสีของข้าวที่ขาวเหมือนดอกมะลิ แต่มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย 
ไม่ได้หมายความว่าข้าวนั้นหอมเหมือนมะลิ ลักษณะที่ส าคัญของข้าวหอม
มะลิ คือ เมื่อหุงหรือนึ่งสุกแล้วเมล็ดข้าวสุกจะอ่อนนิ่มมากกว่าข้าวเจ้า
ทั่วไป แต่ร่วนน้อยกว่าและมีกลิ่นหอมข้าวที่ปลูกเพ่ือใช้เป็นข้าวหอมมะลิ
มี 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข.15 ซึ่งข้าว กข. 15 คือ
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่น าไปอาบรังสีแกมมา (Gamma Ray) ท าให้ผล
ผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ประมาณร้อยละ 4-6 ซึ่งข้าวทั้ง          
สองพันธุ์นี้มีลักษณะ คือ เมล็ดข้าวจะฟักตัวในเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ 
เมล็ดมีเปลือกสีน้ าตาล ยาว 7.4 มิลลิเมตร รูปร่างเรียว เมื่อข้าวสุกจะ
หอมนุ่ม มี อะมิโลส (Amylose) ร้อยละ 14-17 ปลูกได้ในที่นาดอนทั่วไป 
ทนแล้ง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม ไม่ต้านทานโรค
ไหม้ โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และหนอนกอมีคุณสมบัติ
การหุงต้มแบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดมีกลิ่นหอม เพาะปลูกได้ทั้งปี ทน
อยู่ภายใต้สภาพน้ าท่วมขังได้นานถึง 2 สัปดาห์ เหมาะต่อการเพาะปลูก
ในพ้ืนที่ท านาภาคกลาง ที่เกิดน้ าท่วมได้ง่าย ทนต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
โรคขอบใบแห้ง ให้ผลผลิตข้าวเปลือก 900-1000 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ลักษณะประจ าพันธุ์อันโดดเด่นดังนี้ ทนต่อน้ าท่วมแบบฉับพลันในทุก
ระยะการเจริญเติบโต  มีความสูง105-110 เซนติเมตร ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ปลูกได้ทั้งปี  มีอายุการเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน ใบยาวและกว้างปาน
กลาง ล าต้นและใบเขียว ใบธงท ามุมกับคอรวง ทรงกอตั้ง แบะเล็กน้อย 
เมล็ดข้าวกว้าง 2.5 ยาว 10.9 หนา 2.0 มิลลิเมตร ข้าวเปลือกเมื่อสุกแก่มี
สีฟางคล้ายพันธุ์หอมมะลิ 105 มีจ านวนรวงต่อกอในนาด า ประมาณ 15 
รวง รวงยาว 15 เซนติเมตร มีปริมาณอะมิโลสในเมล็ดข้าวร้อยละ 18   
หุงต้มสุกได้ที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส 
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 5. ประเภทของข้าวหอมมะลิ 
  กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) (ส านักงาน
สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด. 2555) ได้แบ่งประเภทของ ข้าวหอมมะลิไทย 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้าวขาว (8 ชนิด) และข้าวกล้อง (6 ชนิด) มี
รายละเอียดดังนี้ 
  5.1 ข้าวขาวแบ่งออกเป็น 8 ชนิด ประกอบด้วย 
   1) ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 
   2) ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2 (มีปริมาณ
ส่งออกมากที่สุด) 
   3) ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 3 
   4) ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ 
   5) ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ 
   6) ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์ 
   7) ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 
   8) ข้าวขาวหักเอวันเลิศ 
  5.2 ข้าวกล้องแบ่งออกเป็น 6 ชนิด ประกอบด้วย 
   1) ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 
   2) ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2 
   3) ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 3 
   4) ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์ 
   5) ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์ 
   6) ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์ 
 6. ประโยชน์จากข้าวหอมมะลิ 
  คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมาช้านาน ข้าวไทย
มีมากมายหลายชนิดให้เลือกรับประทานตามความชอบของแต่ละบุคคล  
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แต่มีข้าวไทยชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าหารับประทานได้ยาก  
เพราะเนื่องด้วยราคาข้าวหอมมะลิมักจะถูกมองว่าจะอยู่ในกลุ่มผู้มีฐานะ
และร้านอาหารหรูหราเท่านั้น  ซึ่งข้าวชนิดนี้ถูกขนานนามว่า “ข้าวหอม
มะลิ” ที่ถือได้ว่ามีคุณค่าทางสารอาหารและคุณค่าทางเมล็ดข้าว  
โดยเฉพาะข้าวที่มีชื่อว่า “ข้าวสีนิล” เป็นข้าวที่เกิดจากการผสมพันธุ์
ระหว่างลูกของข้าวเจ้าหอมนิล กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส านักงานสถิติ
จังหวัดร้อยเอ็ด (2555) อธิบายว่า การบริโภคข้าวไทยในปัจจุบัน  คนไทย
อาจไม่รู้และไม่เคยทราบว่าคนไทยบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อ
ปีต่อคน  ถ้าเราซื้อข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 15 บาท เราก็บริโภคข้าว 1,500 
บาทต่อปี ซึ่งน้อยมาก ถ้าเรามาบริโภคข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 24 บาท 
ก็ 2,400 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นมาเพียง 1,000 บาท หนึ่งพันนี้ไปอยู่กับ
ชาวนาที่ได้ราคาข้าวที่ดีขึ้น ดังนั้นข้าวไทยถือเป็นสุดยอดของคุณภาพ
ระดับโลก  ไม่มีประเทศไหนที่มีข้าวหอมมะลิเหมือนอย่างประเทศไทย  
ไม่มีประเทศไหนที่มีข้าวเมล็ดยาวที่มีกลิ่นหอม ซึ่งเราตั้งชื่อว่าข้าวหอม
มะลิถ้าพวกเราคนไทยร่วมกันบริโภคข้าวหอมมะลิมากขึ้น  เกษตรกรก็จะ
ปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น ท าให้มีรายได้สูงขึ้นและจะสามารถรักษา
คุณภาพของข้าวได้ในระยะยาว ถ้าเกษตรกรพ่ึงแต่ตลาดส่งออก คนไทย
ในประเทศไม่บริโภคข้าวหอมมะลิ และตลาดส่งออกมีปัญหา ข้าวก็ขายไม่
ออก แต่ถ้าคนไทยบริโภคข้าวหอมมะลิเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ส่งออกมาก  
ตลาดของผู้ผลิตก็ไม่มีปัญหา ซึ่งปัจจุบันข้าวหอมมะลิที่นิยมปลูกและ
บริโภคกันอย่างแพร่หลาย คือพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข.15 
แต่ราคาข้าวหอมมะลิค่อนข้างตกต่ าลงมาเรื่อย ๆ เนื่องจาก ข้าวพันธุ์
ปทุมธานี1 ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวหอมมะลิ 105 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 80-
100 ถังต่อไร่ปลูกได้หลายครั้งต่อปี และสามารถปลูกได้ดีในที่ลุ่มบริเวณที่
ราบภาคกลางขณะที่ข้าวหอมมะลิ 105 ให้ผลผลิตต่อไร่เพียง 30-40 ถัง
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และปลูกได้ดีในบางพ้ืนที่เท่านั้นทางรัฐบาลจึงส่งเสริมให้ชาวนาเน้น   
การปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 มากกว่าซึ่งข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 แม้ว่าจะมี
ความหอมคล้ายข้าวหอมมะลิ แต่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ 
  นอกจากนี้ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด (2555) ยัง
อธิบายว่าเกรดในการจ าหน่ายข้าวหอมมะลิที่ได้รับอนุญาตจากกรมการค้า
ภายในกระทรวงพาณิชย์  ยังแบ่งชั้นข้าวหอมมะลิออกเป็นข้าวหอมมะลิ
ชั้น 1 (ดีพิเศษ) มีข้าวชนิดอ่ืนปนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ข้าวหอมมะลิชั้น 2 
(ดี) มีข้าวชนิดอ่ืนปนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ข้าวหอมมะลิชั้น 3 (ธรรมดา) มี
ข้าวชนิดอ่ืนปนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ผู้บริโภคซึ่งต้องการข้าวหอมมะลิแท้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจไม่พึงพอใจเมื่อซื้อไปหุงรับประทาน  ข้าวหอมมะลิถือ
ได้ว่ามีคุณค่าทางสารอาหารและคุณค่าทางเมล็ดข้าว โดยเฉพาะข้าวเมล็ด
สีม่วงเข้มจนเกือบด าที่ก าลังมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ มีชื่อว่า 
“ข้าวสีนิล” เป็นข้าวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกของข้าวเจ้าหอม
นิล กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท าให้ได้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเป็นเมล็ด
เรียวยาว สีม่วงเข้มกลิ่นหอมเรียกว่าข้าวสีนิลและเป็นข้าวหอมมะลิ เมื่อ
หุงสุกมีสีม่วงอ่อนเมล็ดข้าวมีความนุ่มและมีกลิ่นหอมคุณสมบัติพิเศษคือ
มีโปรตีนสูงเป็นสองเท่าของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และยังประกอบไปด้วย
ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียมโพแทสเซียม และวิตามินบีหลายชนิด 
ซึ่งการวิเคราะห์สีม่วงด าของข้าวสีนิล พบว่าเป็นสีที่มีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 
(Flavonoid) ที่เรียกว่า สารแอนไทไซยานินซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์
ในปริมาณที่สูงกว่าที่พบในองุ่นแดง ลูกพรุน โดยคุณค่าทางอาหารของ
ข้าวอยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ดและสีของข้าวการบริโภค  ข้าวสีนิลจึงเป็นวิถีทาง
หนึ่งของการบริโภคเพ่ือสุขภาพ เยื่อใยของเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวมีส่วนช่วย
ป้องกันการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่และกระเพาะอาหาร ช่วยป้องกันการดูดซึม
ไขมันชนิดอ่ิมตัวเข้าสู่กระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดี สารแอนไทไซยานิน 
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ช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อ ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทา
โรคเบาหวาน  บ ารุงสายตายับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม-
ปอด-กระเพาะอาหาร-เม็ดเลือดขาว 
 7. คุณภาพข้าว 
  คุณภาพข้าวขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์หรือ
การบริโภค ข้าวส่วนใหญ่มักค้าขาย และบริโภคกันในรูปของเมล็ดข้าวที่
หุงต้มทั้งเมล็ด ดังนั้นคุณภาพทางกายภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญ 
นอกจากนี้ความนิยมในการบริโภคข้าวก็เป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสิน
คุณภาพข้าว ในการค้ามักพิจารณาจากคุณลักษณะทางกายภาพเป็นหลัก 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปรากฏเด่นชัด กรมการข้าว (2555)  แบ่งคุณภาพข้าว
ออกเป็น 4 ประเภทประกอบด้วย  คุณภาพทางกายภาพ  คุณภาพการสี
คุณภาพในการซื้อขาย  และคุณภาพทางเคมีที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพ    
การหุงต้มและรับประทานแต่ในงานวิจัยนี้จะขออธิบายเพียงแค่ 3 
ประเภทแรก  ดังนี้ 
  7.1 คุณภาพทางกายภาพ (Grain Physical Quality) 
หมายถึง คุณสมบัติภายนอกของเมล็ดที่เห็นได้ง่าย สามารถตรวจสอบ
ด้วยสายตาได้เช่น  ชั่ง ตวง วัด การซื้อขายข้าวยังใช้คุณสมบัติเมล็ดข้าว
ทางกายภาพในการจ าแนกเกรดข้าวทุกชนิด ทั้งนี้มีความชัดเจนและ
ตรวจสอบได้รวดเร็วซึ่งจ าแนกเป็น 
   1) สีข้าวเปลือก เป็นลักษณะประจ าพันธุ์ ซึ่งมีสี
ขาวหรือฟางมีส่วนในการตั้งชื่อพันธุ์ข้าวในอดีต สีข้าวเปลือกจะพบมีสี
ขาว ฟาง ม่วง และด า 
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ภาพ  สีเปลือกข้าว 
ที่มา : กรมการข้าว (2555) 
 

               2) สีข้าวกล้อง เมื่อกะเทาะเปลือกข้าวออกเป็น
ข้าวกล้องสีของข้าวกล้องส่วนใหญ่มีสีขาว บางพันธุ์มีสีแดงน้ าตาลหรือสี
ม่วงจนเกือบด า ซึ่งถือว่าเป็นสีที่มีคุณภาพเฉพาะและนิยมบริโภคเพ่ือ
คุณภาพทางด้านโภชนาการหรือเป็นขนม เช่นข้าวแดง ข้าวเหนียวด าข้าว
กล้องชนิดนี้ถ้าเป็นสีล้วน ๆ จะมีราคาสูง แต่ถ้าปนข้าวขาวคุณภาพและ
ราคาจะด้อยลง 

   
 

ภาพ  สีข้าวกล้อง 
ที่มา : กรมการข้าว (2555) 
 

               3) ขนาดของเมล็ด (Grain Size) วัดจาก ความยาว 
กว้าง หนาของเมล็ด แต่ในการพิจารณาคุณภาพเมล็ดทั่วไปจะหมายถึง
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ความยาวของเมล็ดมาตรฐานข้าวไทยก าหนดชั้นของเมล็ดเป็น 4 ขนาด 
เช่นเดียวกับมาตรฐานก าหนดชั้นของเมล็ดของสหรัฐอเมริกา แต่มีขนาด
แตกต่างกัน ชั้นของเมล็ดข้าวตามมาตรฐานข้าวไทยและสหรัฐอเมริกา 
 
ตาราง   ขนาดของเมล็ด 
 

ชั้นของเมล็ด 
ไทย สหรัฐอเมริกา 
(มม.) (มม.) 

เมล็ดยาวชั้น 1 
(Extra  Long)  

 >7.0  >7.50 

เมล็ดยาวชั้น 2(Long) 6.6-7.0 6.61-7.50  
เมล็ดยาวชั้น 
3(Medium) 

6.2-6.6  5.51-6.60 

เมล็ดสั้น         (Short)  <6.2  <5.50 
 

ที่มา : กรมการข้าว (2555) 
 

 
 

ภาพ  ขนาดของเมล็ด 
ที่มา : กรมการข้าว (2555) 
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      4) รูปร่างเมล็ด ประเมินจากอัตราส่วนความยาว
ต่อความกว้าง ดังนี้ 
 

ตาราง    รูปร่างเมล็ด 
 

 รูปร่างเมล็ด ความยาว/ความกว้าง 
เรียว (Slender)  มากกว่า 3.0 
ปานกลาง (Medium)   2.0-3.0 
ป้อม (Bold)    น้อยกว่า 2.0 

 

ที่มา : กรมการข้าว (2555) 
 

 
ภาพ  รูปร่างเมล็ด 
ที่มา : กรมการข้าว (2555) 
 
             5) ข้าวท้องไข่ (Chalky Grain) เป็นจุดขุ่นขาวทึบ
แสงในเมล็ดข้าวเจ้า  ซึ่งเกิดจากการจับตัวอย่างหลวม ๆ ระหว่างผลึกแป้ง 
(Starch Granule) กลุ่มแป้ง (Starch Compound) และโปรตีน (Protein 
Body) ท าให้เกิดช่องอากาศเล็ก ๆ ภายในเมล็ด จึงเห็นเป็นลักษณะทึบ
แสงจุดขุ่นขาวนี้มีขนาดแตกต่างกัน ต าแหน่งท้องไข่อาจเกิดขึ้นตรงกลาง
เมล็ด (White Center) จากด้านท้องที่อยู่ข้างเดียวกับคัพภะ (White 
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Belly) หรือจากด้านหลัง (White Back) ข้าวไทยส่วนมากเป็นท้องไข่น้อย
เป็นประเภท White Belly ข้าวท้องไข่ไม่นิยมในวงการค้าข้าวเพราะไม่
สวยและคุณภาพการสีไม่ดี ข้าวหักมาก ข้าวท้องไข่ นอกจากควบคุม
ด้วย พันธุกรรม สภาพแวดล้อม เช่น  แหล่งปลูก  ฤดูกาล อุณหภูมิ  และ
การใส่ปุ๋ย 
 

 
 

ภาพ  ข้าวท้องไข่ 
ที่มา : กรมการข้าว (2555) 
 

               6) ความใสของเมล็ด หมายถึง ความทึบแสง 
(Opaque) หรือความใส (Translucence) ของเนื้อข้าวสารทั้งเมล็ด 
  7.2 คุณภาพการสี เป็นการตรวจสอบข้าวอย่างหนึ่ง โดย
น าข้าวเปลือกมาผ่านกระบวนการขัดสี ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนพ้ืนฐาน 
4 ขั้นตอน คือ 
   1) การท าความสะอาด (Cleaning) เพ่ือก าจัด
ระแง้ ใบ เมล็ดลีบ เมล็ดวัชพืช ดิน หิน กรวด ทราย สิ่งสกปรกอ่ืน ๆ ออก 
   2) การกะเทาะ (Hulling) เป็นการท าให้เปลือก
ข้าวหลุดออกจากเมล็ด  สิ่งที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือ แกลบ และข้าวกล้อง 
   3) การขัดขาว (Whitening) เพ่ือท าให้ร าหลุดจาก
เมล็ดข้าวกล้อง สิ่งที่ได้ คือ ร า และข้าวสาร 

http://brrd.in.th/rkb/postharvest/images/content/image/image_51/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88.jpg
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   4) การคัดแยก (Grading) คือการแยกข้าวสาร
ออกเป็นข้าวเต็มเมล็ด ต้นข้าว และข้าวหัก ขนาดต่าง ๆ ออกจากกัน 
              ข้าวคุณภาพดี ควรสีได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว
มาก โดยมีข้าวหักน้อย ปัจจัยที่   ท าให้ข้าวหักในระหว่างการสี คือ เมล็ด
ยาวมาก เมล็ดบิดเบี้ยว หรือไม่สมบูรณ์เมล็ดมีท้องไข่ หรือเมล็ดอ่อน    
การเกิดเมล็ดร้าวก่อนการสี  ซึ่งอาจเกิดจากการเก็บเกี่ยวข้าวแช่น้ าหรือ
เก็บเกี่ยวช้า รวมทั้งการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวไม่เหมาะสม  
               คุณภาพการสีของข้าวประเมินจากปริมาณข้าวเต็ม
เมล็ดและต้นข้าว ข้าวที่มีคุณภาพดี  เมื่อผ่านกระบวนการขัดสีแล้ว จะได้
ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสูง มีปริมาณข้าวหักน้อย ดังนั้นการประเมิน
คุณภาพการสีของข้าวจึงเก่ียวข้องกับการแปรสภาพข้าว หรือการสีข้าว 
สิ่งที่ได้จากการสีข้าว ได้แก่ 
   1.   แกลบ ประมาณร้อยละ 20-24 ของข้าวเปลือก 
เป็นส่วนผสมของเปลือกเมล็ด กลีบเลี้ยง ฟาง และขั้วเมล็ด 
   2.   ร า ประมาณร้อยละ 8-10 ของข้าวเปลือก เป็น
ส่วนผสมของเยื่อหุ้มผล เยื่อหุ้มเมล็ด เยื่อหุ้มเนื้อเมล็ด คัพภะ และผิว
นอก ๆ ของข้าวสาร  
   3.   ข้าวสาร ประมาณร้อยละ 68-70 ของข้าวเปลือก 
ข้าวสารที่ได้จากการขัดขาวจะถูกน าไปคัดแยก เป็นข้าวเต็มเมล็ด ต้นข้าว 
และข้าวหัก ในปริมาณมาก น้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวเปลือก
ก่อนสี หากข้าวเปลือกมีคุณภาพดี จะได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวสูงข้าว
หักน้อย 
  7.3  คุณภาพในการซื้อขาย  
           การประเมินคุณภาพข้าวในการซื้อขายนั้น สิ่งที่
ก าหนดราคาข้าว ได้แก่ 
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   1) ความชื้น มีบทบาทส าคัญในการก าหนดราคา
ข้าว ข้าวที่เก็บเกี่ยวในระยะท่ีเหมาะสม และลดความชื้นอย่างเหมาะสม 
เหลือร้อยละ 13-15 จะมีราคาสูงกว่าข้าวที่มีความชื้นสูง เนื่องจากข้าวแห้ง
ที่มคีวามชื้นเหมาะสม สามารถท าการสีได้ โดยไม่ต้องน ามาลดความชื้นอีก  
แต่หากรับซื้อข้าวที่มีความชื้นสูง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลดความชื้น และ
สูญเสียน้ าหนักข้าวหลังการลดความชื้น ดังนั้น ข้าวที่มีความชื้นเกิน
ก าหนดจึงถูกตัดราคา 
   2) ลักษณะทางกายภาพของข้าว โดยการกะเทาะ 
และขัดสีเพ่ือประเมิน สีข้าวกล้อง ท้องไข่ ความใสขุ่นของเมล็ด และ
สิ่งเจือปนอ่ืน ๆ เช่น ข้าวแดง ข้าวเหลือง ข้าวเสีย หรือข้าวชนิดอ่ืนปนเป็น
ต้น ซึ่งลักษณะเหล่านี้ในปริมาณต่าง ๆ กัน จะเป็นตัวก าหนดราคาข้าว 
   3) คุณภาพการสี เพ่ือประเมินผลของการแปร
สภาพจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ปริมาณข้าวรวม ข้าวเต็มเมล็ด ต้นข้าว 
ข้าวหักขนาดต่าง ๆ และปลายข้าว ซึ่งผลได้จากการขัดสีของข้าวที่รับชื้อ 
จะเป็นค่าที่โรงสีใช้ประเมินผลได้จากการแปรสภาพในโรงสีจริง โดยทั่วไป
โรงสีจะตั้งเกณฑ์ขั้นต่ าของผลได้จากการขัดสีของข้าวที่รับซื้อ หากข้าวที่
เกษตรกรน ามาจ าหน่ายมีผลได้จากการขัดสีต่ ากว่าเกณฑ์ จะถูกตัดราคา 
   4) ประเภทของข้าว ข้าวคุณภาพดี ตามความ
ต้องการของตลาดและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เช่นข้าวหอมมะลิ มักมี
ราคาดีกว่าข้าวขาว 
   ซึ่งคณะผู้วิจัยเลือกใช้ข้าวหอมมะลิ 105 ในงานวิจัย
และด าเนินการสร้างเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
ข้าวเปลือกเนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์  
และเป็นข้าวที่มีความโดดเด่นในรูปลักษณ์และรสชาติ ซึ่งเป็นผลดีทั้งใน
ด้านความหอมและความนุ่มของรสชาติจนได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ความส าคัญในการคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
ข้าวเปลือก 
 การพัฒนาเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือกเพ่ือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านา เป็นงานวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. 2555-2559) : ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความ 
สามารถเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ใน
ด้านการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยมีแนวความคิดที่จะ
สร้างเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดข้าวเปลือกให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน  และคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจาก
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกเพ่ือไม่ให้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกมีวัชพืชเจือปน ศึกษา
ข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย และบทความที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการท านาเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องคัดแยกเศษวัชพืช
และสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความพึงพอใจแก่ผู้ทดลองใช้  พบว่า เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิยมท านาหว่านมากกว่าการท านาด า แม้ว่าการท านาหว่านจะมีผลดีใน
เรื่องต้นทุนต่ าและประหยัดเวลา แต่ข้อเสียคือ จะมีเศษหญ้า วัชพืชต่าง ๆ 
และสิ่งเจือปนที่เกิดมาพร้อมกันกับต้นข้าวเป็นจ านวนมาก  ซึ่งรถเกี่ยวข้าว
นั้น ไม่สามารถที่จะเลือกเกี่ยวเฉพาะต้นข้าวได้เหมือนกับใช้แรงงานจากคน
เก็บเกี่ยว การใช้รถเกี่ยวข้าวต้องเกี่ยวทั้งหมดในที่ที่มีต้นข้าวในแปลงนา 
ท าให้ไม่สามารถเลือกเกี่ยวเฉพาะข้าว  ดังนั้นวัชพืชที่ปะปนในแปลงข้าวจึง
ปะปนมากับเมล็ดข้าวที่ท าการเก็บเกี่ยว  ซึ่งระบบการท างานของรถเกี่ยว
นั้นไม่สามารถแยกเศษวัชพืชออกจากเมล็ดข้าวได้ เพราะเศษวัชพืชและ
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สิ่งเจือปนนั้นมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับเมล็ดข้าว แต่น้ าหนักอาจจะ
มากกว่าเมล็ดข้าวเพราะยังมีความชื้นอยู่  ซึ่งท าให้การใช้ลมท าความ
สะอาดเมล็ดข้าวเปลือกของรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถท่ีจะเป่าจ าพวกเศษ
วัชพืชต่าง ๆ ออกจากเมล็ดข้าวเปลือกได้  ถ้าจะเพ่ิมความแรงของลมใน
การท าความสะอาดเมล็ดข้าวเปลือกของรถเกี่ยวข้าว อาจท าให้เมล็ด
ข้าวเปลือกโดนเป่าออกไปกับเศษวัชพืชเหล่านั้นด้วย  ซึ่งในการเกี่ยวข้าว
ด้วยรถเกี่ยวข้าวนั้นเป็นการเกี่ยวข้าวสดจากนา ท าให้เกษตรกรจ าเป็น
จะต้องน าข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วมาตากให้แห้งก่อนที่จะท าการเก็บเข้ายุ้งฉาง
หรือน าออกไปขายต่อไป  ซึ่งในช่วงแรกของการเก็บเกี่ยวเศษวัชพืชและ
สิ่งเจือปนที่ปะปนมาจะมีน้ าหนักมากกว่าเมล็ดข้าวเปลือก เมื่อท าการตาก
ให้แห้งแล้วก็จะมีน้ าหนักน้อยกว่าเมล็ดข้าวเปลือก ซึ่งเกษตรกรจะใช้
วิธีการฝัดข้าวเปลือกหรือการโรยเมล็ดข้าวเปลือกจากท่ีสูงลงที่ต่ า โดย   
การใช้ลมจากธรรมชาติเป็นตัวคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปน  ซึ่งสองวิธี
นี้ใช้ได้ผลจริง  แต่ก็ไม่ได้ผลดีนักเพราะต้องเสียเวลาในการก าจัดเศษวัชพืช
และสิ่งเจือปนนั้น ๆ ดังนั้นการใช้เครื่องคัดแยกจะท าให้เกษตรกรลดต้นทุน 
ลดเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
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แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการออกแบบ  และส่วนประกอบของเครื่องคัดแยก
วัชพืชและสิ่งเจือปนออกจาก เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
 1. วิธีการออกแบบเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออก
จากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เครื่องจักร อาจจะเป็นรถยนต์ เครื่องบิน 
รถไฟ เรือ ยานพาหนะต่าง ๆ หุ่นยนต์ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม   
การผลิต เครื่องจักรกลในงานโครงสร้าง เครื่องจักรกลในงานเฉพาะต่าง ๆ
อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าตาม
บ้าน เช่น เครื่องซักผ้า กล้องวีดีโอ เป็นต้น เครื่องจักรกลที่ได้กล่าวมา
ทั้งหมดล้วนได้รับการพัฒนาเป็นล าดับ นับตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นครั้ง
แรกจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในการสร้างเครื่องจักรกลสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือ  
การออกแบบเครื่องจักรกล ถึงแม้จะมีชิ้นส่วนต่าง ๆ อยู่แต่หากไม่
ประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยังไม่ถือว่าเป็นเครื่องจักรกล 
ในการสร้างเครื่องจักรกลผู้สร้างจะต้องผ่านกระบวนการการออกแบบ ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่จะต้องค านึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องจักรกลที่
จะสร้างขึ้น เช่น ต้องก าหนดหน้าที่พ้ืนฐาน ต้องพิจารณาถึงกลไกการ
ท างานและโครงสร้างที่จ าเป็นนอกจากนี้ยั งต้องก าหนดรูปทรง
รายละเอียดพ้ืนฐาน ขนาด วัสดุและสิ่งอ่ืนๆ อีก ผลที่ได้จากการออกแบบ
คือ แบบวาดที่พร้อมส าหรับการสร้างต่อไป โดยในการสร้างเครื่องจักรกล 
ข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมดของเครื่องจักรกลจะต้องถูกก าหนดออกมาก่อน ซึ่ง
ตามความเป็นจริง ในขั้นตอนนี้เครื่องจักรกลยังไม่ได้ถูกสร้าง สิ่งที่อยู่ใน 
หัวของผู้ออกแบบทั้งหมดจะต้องน ามาแสดงเป็นเครื่องจักรกลส าเร็จแบบ
วาดเสียก่อน นอกจากนี้ผู้ออกแบบต้องท าการตรวจสอบด้วยว่า
เครื่องจักรกลที่ได้ออกแบบมานั้นสามารถท างานได้หรือไม่มีปัญหาด้าน
ความปลอดภัยหรือไม่ มีความเป็นไปได้ในการสร้างหรือไม่ หากมี
ข้อบกพร่องประการใดจะต้องท าการแก้ไข กระบวนการของการออกแบบ
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เริ่มตั้งแต่สิ่งที่อยู่ในหัวของผู้ออกแบบถูกน ามาสร้างเป็นเครื่องจักรกลใน
แบบวาด มีการแก้ ไข และในท้ายที่สุ ดข้อมูลที่สมบูรณ์ที่ ได้จาก          
การออกแบบจะถูกน าไปสร้างเป็นเครื่องจักรกลจริงต่อไป หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า กระบวนการของการออกแบบเครื่องจักร คือ กระบวนการ 
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างเครื่องจักรกล ตามที่
ได้กล่าวไว้ในตอนต้น โดยขึ้นอยู่กับกลไกและชิ้นส่วนที่ประกอบเป็น
โครงสร้างเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของเครื่องจักรกลนั้น ๆ แต่อย่างไร
ก็ตาม หากมองเครื่องจักรกลจากมุมมองของการออกแบบ จะเห็นได้ว่า
เครื่องจักรกลเหล่านี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายร่วมในการออกแบบเพ่ือที่จะบรรลุ
หน้าที่ที่ต้องการโดยการใช้เกณฑ์ของการออกแบบเครื่องจักรกลเป็น
ปัจจัยหลัก  
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แผนภาพ  ขั้นตอนจากการออกแบบจนถึงการสร้างเครื่องจักรกล 
 
  เริ่มต้นของการออกแบบจะพิจารณาถึงแบบเบื้องต้น แล้ว
ท าการสร้างแบบวาดและเอกสารการออกแบบ ในขั้นตอนนี้จะต้อง
ก าหนดข้อมูลทั้งหมดของเครื่องจักรกลที่จะสร้าง ถัดมาเป็นการสร้างแบบ
วาดชิ้นส่วนที่ใช้ในการข้ึนรูปแปรรูปส าหรับชิ้นส่วนแต่ละชิ้น นอกจากนี้
ยังต้องมีการสร้างแบบวาดการประกอบและคู่มือการใช้ กระบวนการที่
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กล่าวมาทั้งหมดจะอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ สิ่งที่จะถูกส่งต่อจาก
ขั้นตอนของการออกแบบไปให้ขั้นตอนการขึ้นรูปแปรรูปคือ แบบวาด ใน
ขั้นตอนของการขึ้นรูปแปรรูป แบบวาดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะถูกใช้ใน    
การสร้างชิ้นส่วนนั้น ๆ ในขั้นตอนนี้อาจจ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุ หรือ
อาจจะท าการตัดแบ่งมาจากวัสดุที่มีอยู่ในคลังวัสดุอยู่แล้ว น ามาผ่าน
กระบวนการขึ้นรูปแปรรูป ไม่ว่าจะโดยการแมชชีนนิง (ตัด กลึง กัด เจาะ 
ปาด ไส) หรือการผ่านกรรมวิธีทางความร้อน แล้วท าการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับแบบวาดที่ได้ก าหนดไว้นอกจากนี้อาจจ าเป็นต้องสร้างตัว
จับเพ่ือใช้ในการประกอบอีกด้วย ส าหรับการจัดซื้อชิ้นส่ วนส าเร็จนั้น 
หลังจากที่ได้รับการส่งมอบของแล้วต้องท าการตรวจสอบดูว่าสินค้าที่
ได้รับตรงกับของที่สั่งไปหรือไม่ มีต าหนิหรือไม่ มีคุณสมบัติตรงตามที่ควร
จะเป็นหรือไม่ หลังจากท่ีได้ชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปก็คือการประกอบ โดยการอ้างอิงจากแบบวาดการประกอบ จากนั้น
ด าเนินการประกอบ โดยการอ้างอิงจากการวาดประกอบ หลังจากที่
ประกอบเครื่องจักรกลเสร็จเรียบร้อยแล้วจ าเป็นต้องมีการทดลอง
เดินเครื่อง เพ่ือตรวจสอบดูว่าเครื่องจักรท างานได้ตามความต้องการ
หรือไม่ หากพบข้อบกพร่องจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุให้พบ และอาจ
ต้องท าการเปลี่ ยนชิ้ นส่ วนจนถึ งการแก้แบบใหม่  หลักจากท า             
การตรวจสอบการท างานจนเป็นที่พอใจแล้วจึงด าเนินการส่งมอบให้แก่
ผู้ใช้น าไปใช้งานจริงต่อไป 
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แผนภาพ  ขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักรกล 
 
  1.1 แบบวาดประกอบ 
   แบบวาดประกอบเป็นแบบวาดที่แสดงวิธีการ
ประกอบเครื่องจักร วัตถุประสงค์ของแบบวาดการประกอบมีดังแสดงใน
แผนภาพ แบบวาดประกอบ 
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แผนภาพ  แบบวาดประกอบ  
 
  1.2 ขั้ น ตอนจากการออกแบบจนถึ ง กา รสร้ า ง
เครื่องจักรกลมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
การออกแบบ  → การขึ้นรูปแปรรูป → การประกอบ → การตรวจสอบ 
   เครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือกเพ่ือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาประกอบด้วย
การท างานทั้งหมด 6 ส่วน ดังแผนภาพ ชุดโครงสร้างของเครื่องคัดแยก
เศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก โดยแต่ละชุดมี
ส่วนประกอบดังต่อไปนี้  
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ชุดโครงสร้างของเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 

ชุดพัดลม 
และ 

ชุดเครื่องควบคุมมอเตอร ์

เมลด็พนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ เมลด็พนัธ์ุท่ีไม่สมบูรณ์ 
 

 

ชุดเก็บเมล็ดพันธ์ุที่ไดจ้ากการคดัแยก 

       ชุดท่อคัดแยกเมล็ดพันธ์ุ 
ชุดเก็บวัชพืช 

และ 
สิ่งเจือปน 

ชุดตะแกรงโยกและกรวย
ใส่เมล็ดพันธ์ุข้าวเปลือก 

2 

4 

5 

3 6 
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ส่วนประกอบของเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
พันธ์ข้าวเปลือก  
 ส่วนประกอบของเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออก
จากเมล็ดพันธ์ข้าวเปลือก ประกอบด้วย 
  1. ชุดตะแกรงโยกและกรวยใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
ประกอบด้วยกรวยใส่เมล็ดพันธุ์และแผ่นเหล็กปิดเปิดโดยคันชัก เพ่ือ
ควบคุมการปริมาณของเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
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ภาพ ชุดกรวยใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและแผ่นเปิดปิด 
 
  2. ชุดด้านหน้าและด้านข้างโครงสร้างของเครื่องคัดแยก
เศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
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แผนภาพ ชุดโครงสร้างของเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
 



32 
 

  3. ชุดท่อคัดแยกเมล็ดพันธุ์ซึ่งสามารถปรับมุมเอียงของ
ท่อได้ตามความเหมาะสมโดยมีสล็อตและน็อตเพ่ือจับยึดเมื่อได้มุมที่
ต้องการ  หมายเลข 1 เป็นช่องที่เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่สมบูรณ์ไหล
ออกมา ส่วนหมายเลข 2 เป็นช่องที่เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ไม่สมบูรณ์ไหล
ออกมาและหมายเลข 3 เป็นช่องที่เศษวัชพืชหรือสิ่งเจือปนที่มีน้ าหนัก
เบาปลิวออกมา 
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ชุดพดัลม 

ลูกปืนตุก๊ตาเพื่อปรับระดบั

องศาให้เหมาะสม 

สล็อตเพ่ือปรับ
ระดบัและน็อต
เพ่ือจบัยดึไม่ให้
เคล่ือนท่ีเม่ือได้
องศาท่ีตอ้งการ 

1 

2 

3 

แผนภาพ  ชุดท่อคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกและชุดพัดลม 
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  4. ชุดพัดลมและชุดเครื่องควบคุมมอเตอร์จะท าการเป่า
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกท่ีไหลลงมาจากตะแกรง 2ชั้น โดยปรับค่าองศาของ
ท่อที่ใช้ในการท่อคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับความเร็ว
ลมที่ใช้ 
  5. ชุดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ได้จากการคัดแยก
ประกอบด้วยถังใส่เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์และเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ 
  6. ชุดเก็บวัชพืชและสิ่งเจือปนที่เบาและมีขนาดเล็กที่ถูก
พัดลมเป่าออกมา 
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แผนภาพ เครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างเครื่องคัดแยกเศษวัชพืช

ออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกโดยใช้ลมเป่า มีดังต่อไปนี้ 
 เหล็กฉากเพ่ือท าโครงสร้างของเครื่อง 
 แผ่นสังกะสี 
 ไม้ 
 ชุดระบบตะแกรงท าความสะอาด 2 ชั้น 
 ชุดพัดลมดูดอากาศ 
 ลูกปืนตุ๊กตา 4 ตัว 
 ลูกปืนลูกเบี้ยว 1 ตัว 
 พลูเลย์ 4 ตัว 
 มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 
 สายพานส่งก าลัง 3 เส้น 
 ล้อเลื่อน 4 ตัว 
 ชุดตู้คอนโทรลควบคุมมอเตอร์ 

 
ขั้นตอนการประกอบเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจาก
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 

1. สร้างโครงสร้างของเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกโดยใช้ลมเป่าฯ ตามแบบที่ได้กล่าวเบื้องต้น และท า
การการเชื่อมโครงสร้างของเครื่องคัดแยกฯ เข้าด้วยกัน 
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2. ประกอบตะแกรงซึ่งเป็นตะแกรงสองชั้น โดยชั้นแรกจะแยก
เศษวัชพืชขนาดใหญ่ เช่น เศษฟาง ส่วนชั้นที่สองจะแยกเมล็ด
วัชพืชที่มีขนาดเล็ก  

              
 

3. ประกอบพูลเลย์เข้ากับแกนและตุ๊กตาของเครื่องคัดแยกเศษ
วัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกโดยใช้ลมเป่าเพ่ือใช้ในการ
โยกตะแกรงสองชั้น และน าไปติดตั้งเข้ากับเครื่องคัดแยกเศษ
วัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกโดยใช้ลมเป่า 
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4. ประกอบชุดคอนโทรนและชุดควบคุมมอเตอร์มอเตอร์และท าการ
ติดตั้งเข้ากับเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก
โดยใช้ลมเป่า 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 

5. ติดต้ังชุดพัดลม ซึ่งจะท าการเป่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ไหลลง
มาจากตะแกรง 2 ชั้น โดยปรับค่าองศาของท่อที่ใช้ในการท่อคัด
แยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับความเร็วลมที่ใช้และ
น้ าหนักของเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกท่ีจะท าการคัดแยก 
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4. การใช้เครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือก 
วิธีการใช้เครื่อง 
 ขั้นตอนในการใช้เครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออก
จากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกมีดังนี้ 
 1. กดปุ่ม  (START)  ปุ่มสีเขียว เพ่ือท าการไล่สิ่งเจือปนที่
ตกค้างในระบบให้หมด และกดปุ่มหยุด (STOP) เมื่อไม่มีสิ่งเจือปนออก
จากช่องคัดแยก 
 2. น าเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตามสัดส่วนที่เตรียมไว้มาป้อนลง
ในกรวยใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ซึ่งมีที่แผ่นเหล็กปิดเปิดโดยคันโยกเพ่ือ
ควบคุมปริมาณของเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ซึ่งจะไหลลงสู่ตะแกรง 2 ชั้นเพ่ือ
แยกสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดใหญ่กว่าเมล็ดข้าวเปลือกออก เช่น เศษฟาง 
หรือเศษวัชพืชที่มีขนาดใหญ่  

ข้าวที่ลบีจะถูกเป่าและ

ปลวิออกมา 

เมล็ดดอกหญ้าขนาดเลก็จะถกูคดั

แยกโดยตะแกรงคัดแยกและไหล

ออกมาด้านข้าง 

เมลด็พนัธ์ุที่สมบูรณ์จะถูกคดั

แยกและตกลงมา 
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 3. กดปุ่ม  (START)  ปุ่มสีเขียว เพ่ือให้เครื่องเริ่มการท างาน  
หลังจากนั้นดึงแผ่นปิดเปิดที่อยู่ส่วนล่างของของไซโลออก 
 4. ข้าวเปลือกจะไหลลงไปที่ตะแกรงสองชั้นเพ่ือท าการคัดแยก
สิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออก 
 5. จากนั้นเมล็ดพันธุ์ไหลลงไปยังท่อแยกเมล็ดพันธุ์ ลงสู่ถัง
เก็บวัตถุดิบ เศษวัชพืชและสิ่งเจือปนที่เบากว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวจะถูกพัด
ออกไป ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่สมบูรณ์จะแยกออกมาก่อนในถังใส่
เมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นช่องแรกสุด ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์จะถูกพัดขึ้นไป 
และจะแยกออกมาในช่องสูงถัดไป ส่ วนวัชพืชและสิ่งเจือปนอ่ืนที่มี
น้ าหนักเบาจะถูกเป่าออกไปในช่องทางออกที่สูงที่สุด 
 
วิธีการซ่อมบ ารุง 
 การใช้งานเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
พันธุ์ที่สร้างขึ้นครั้งนี้เป็นเครื่องที่ออกแบบโดยใช้ระบบกลไกแบบไม่
ซับซ้อนเพ่ือให้เกษตรกรสามารถซ่อมและบ ารุงรักษาเองได้ โดยมีวิธีการ
บ ารุงรักษาเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ ดังนี้ 
 1. ท าความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังจากท าการคัดแยกเศษ
วัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์เสร็จ 
 2. ควรคลุมเครื่องจักรเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เพ่ือ
ป้องกันสัตว์ เช่น หนู แมลง รวมทั้งฝุ่นและความสกปรกที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาต่อเครื่อง 
 3. ควรท าการพักเครื่องคัดแยกเมื่อท าการคัดแยกติดต่อกัน
ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้
งานในครัวเรือน เพ่ือยืดระยะเวลาการท างานของเครื่อง 
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ประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกเศษวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือก 
 เครื่องคัดแยกสามารถช่วยเกษตรกรคัดแยกเศษวัชพืชและ
สิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกได้ ร้อยละ 87.33 ด้วยอัตราการ
คัดแยก 600 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกร้อยละ 94.44  นอกจากนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
เครื่องสามารถหาได้ในท้องตลาด อีกทั้งการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง
สามารถท าได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ด้านต้นทุนในการผลิตเครื่องคัดแยกฯ 
ไม่รวมค่าแรงงานประมาณเครื่องละไม่เกิน 20,000 บาท 
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การประเมินตนเองด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. จงบอกความส าคัญในการคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจาก

เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. จงเติมส่วนประกอบของเครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปน

ออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
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3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.…………………………. 

เมลด็พนัธ์ุท่ี………………………. เมลด็พนัธ์ุท่ี……………………… 

 

3 ………………..................... 
5…………...................... 

1.……………………....... 
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3. จงอธิบายวิธีการใช้เครื่องคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออกจาก
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. จงอธิบายวิธีการซ่อมบ ารุงคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจือปนออก
จากเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.
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