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   คู่มือองค์ความรู้ 
การพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงปราศจาก

มอดโดยไม่ใช้สารเคมี 
คู่มือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยกับการกำจัดมอดข้าว
คล่ืนความถ่ีวิทยุ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เทคโนโลยี สามารถทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของอุตสาหกรรมข้าวไทย มอดข้าวและวงจร
ชีวิต ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของอุตสาหกรรมข้าวของไทย องค์ความรู้ท่ี
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเป็น
การกำจัดมอดข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี รวมทั้งการติดตั้ง การใช้งาน 
และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีการกำจัดมอดข้าว โดยจะได้กล่าว
เป็นส่วนๆ เพื่อการทำความเข้าใจดังต่อไปนี้ 
 

1. ปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิตข้าวไทย  
ปัจจุบันข้าวไทยถือได้ว่าเป็นพืชผลทางการเกษตรและ

เศรษฐกิจหลักของประเทศ การผลิตหลังเก็บเกี่ยวทั้งหมดประมาณ 
30 ล้านตัน/ปี ผู้ประกอบการโรงสีข้าวท้ังโรงสีชุมชนและโรงสีขนาด
ใหญ่มีจำนวนมาก กระบวนการผลิตข้าวของโรงสีแต่ละโรง หลังจาก
รับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว จะมีกระบวนการสีข้าวก่อนมี
การเก็บสต๊อกข้าวไว้ที่โกดังเก็บข้าว ซึ่งการเก็บรักษาเป็นเวลานาน 
ทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ มอดข้าวมากัดกินข้าวและวางไข่ไว้ใน
เมล็ดข้าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวเป็น
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อย่างมาก ปัจจุบันโรงสีข้าวทั่วไปกำจัดมอดโดยใช้วิธีการรมควัน 
ด ้วยสารเคมี  2 ชน ิด ค ือ เมท ิลโบรไมด ์  (Methyl Bromide) 
และฟอสฟิน (Phosphine) ประมาณ 5 - 7 วันแต่ยังพบผลท่ีตามมา
คือความกังวลของความเป็นพิษของสารเคมีต่อผู้ใช้ และยังใช้พื้นท่ี
จัดเก็บในขั้นตอนการรมควันที่มากขึ้นด้วยด้วยปัญหาเหล่านี้ จึง
นำมาสู่การออกแบบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดมอดขา้ว
ด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ โดยมีปัจจัยสำคัญคือ “ไม่ใช้สารเคมี” สำหรับ
เครื่องขนาดชุมชนสามารถใช้งานได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า 300 กิโลกรัม/
ชั่วโมง เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้กับผู้ประกอบการโรงสีข้าวของ
ไทยได้ทุกแห่งและสามารถขยายขนาดกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้อีก
ด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมข้าวของไทยใน
อนาคต 

องค์ความรู้ในคู่มือเล่มนี้มีดังนี้ คือ องค์ความรู้ด้านเครื่องกำจัด
มอดข้าว องค์ความรู้ด้านการปรับปรุงการทำงานตามหลักการย
ศาสตร์ และ มาตรฐานการปฏิบัติงานบรรจุข้าวสาร ซึ่งมีการพัฒนา 
ดังนี้  

1.1 องค์ความรู ้ด้านเครื่องกำจัดมอดข้าวเป็นองค์ความรู้ท่ี                         
รศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ระบบท่ี
สร้างขึ้นเป็นการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกที่เหมาะสม
สำหรับการนำมาใช้กับมอดข้าว โดยใช้ย่านความถี ่วิทยุ ซึ่ง
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แตกต่างจากงานวิจัยอื่นที่ใช้คลื่นไมโครเวฟและให้ผลที่ดีกว่า
เพราะไม่เกิดความเสียหายแก่ข้าว 

 
1.2 องค์ความรู้ด้านการปรับปรุงการทำงานตามหลักการย
ศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาและนำมาปรับใช้กับกรณี
การบรรจุข้าวของวิสาหกิจชุมชนดังนี้ 1) จัดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ทำงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการทำงานและเหมาะ
กับผู้ปฏิบัติงานของวิสาหกิจชุมชน เช่น ตำแหน่งของเครื่องช่ัง
น้ำหนักจะอยู่ในระยะเอื้อมของผู้ปฏิบัติงาน 2) ปรับปรุงจาก
การนั่งทำงานบนพื้นมาเป็นการยืนทำงาน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในขณะทำงานและจัดวางให้อุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวเพื่อลด
การโน้มตัว และป้องกันการปวดหลัง 

 
2 มอดข้าวและวงจรชีวิต 

มอดข้าวเป็นตัวแปรสำคัญในการเข้าทำลายข้าว ซึ่ง
สามารถเข้าทำลายได้ท้ังที่ยังเป็นข้าวเปลือก และตอนเป็นข้าวสาร 
หากมีการเก็บรักษาเป็นเวลานาน ๆ  ความเสี่ยงต่อการเกิดมอดขา้ว
จะยิ่งสูง การศึกษาวงจรชีวิตของมอดข้าวและลักษณะมอดแต่ละ
ชนิดที่อยู่ในข้าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อความเข้าในกระบวนการเกิด
มอดข้าวในอุตสาหกรรมข้าวไทย โดยมอดข้าวนั้นจะมีระยะวงจร
ชีวิตช่วงต่าง ๆ โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ ทั้งหมด 
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4 ระยะ ดังแสดง ดังรูปที่ 1 คือ (1) ระยะไข่ใช้เวลาประมาณ 3 - 7 
วัน ในการอยู่ที่ข้าวก่อนฟักเป็นตัวอ่อน (2) ระยะตัวอ่อน (หนอน) 
ใช้เวลาประมาณ 21 - 40 วัน จะสามารถลอกคราบ 7-8 ครั้ง ก่อน
จะเข้าสู ่ระยะดักแด้ (3) ระยะดักแด้ใช้เวลา 3 - 7 วันก่อนที ่จะ
กลายเป็นตัวเต็มวันในระยะท่ี 4 รวมตั้งแต่ระยะไข่จนเป็นตัวเต็มวัย
ใช้เวลาประมาณ 26 - 40 วัน ดังนั้นหากเก็บเป็นระยะเวลานานจะ
ส่งผลต่อการเข้าทำลายของมอดข้าวเป็นอย่างมาก โดยระยะตัวเต็ม
วัยจะมีขนาดประมาณ 2.3 - 4.4 มิลลิเมตร อาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 
6 เดือน และตัวเต็มวัยตัวเมียจะวางไข่ประมาณ 400 - 600 ฟอง 

 

 
 

รูปที่ 1 วงจรชีวิตของมอดข้าว 
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รูปร่างลักษณะของมอดข้าว : ในส่วนของไข่รูปร่างจะรียาว 
สีขาว ตัวอ่อนเป็นหนอนสีน้ำตาลอ่อน หัวจะสีเข้มกว่าตัว รูปร่าง
ยาวเรียว มีกรามแข็งแรง มีขาจริง 3 คู่ ดักแด้จะเป็นสีขาวในตอน
แรก สีจะค่อยๆ เข้มข้ึนเมื่อใกล้จะออกเป็นตัวเต็มวัย และตัวเต็มวัย
จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลปนแดง ลำตัวแบนยาว หนวดเป็นแบบ
กระบองลักษณะรูปร่างแสดง ดังรูปที่ 2 และมอดข้าวต่อระยะการ
เข้าทำลายที่พบในอุตสาหกรรมข้าวไทยสามารถอธิบายได้ ดังรูปท่ี 
3 - 6 
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รูปที่ 2 รูปร่างลักษณะของมอดข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าวแต่ละสายพันธุ์มอดจะเข้าทำลายข้าวในระยะต่างกันดังนี้ 
 

• มอดข้าวเปลือก: เข้าทำลายข้าวในระยะที่ข้าวยังเป็น
ข้าวเปลือก และสามารถวางไข่ ซึ่งจะอยู่ในข้าวสารเพื่อการดำรงชีวิต
และสืบพันธุ์ต่อไป ลักษณะของมอดข้าวเปลือกเป็นดังรูปท่ี 3 
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รูปที่ 3 ลักษณะมอดข้าวเปลือก 
 
 
 
 

 
• มอดข้าวสารหรือด้วงงวงข้าว : เข้าทำลายข้าวในช่วง

ระยะการเป็นข้าวสารและเก็บเป็นเวลานานเป็นระยะที่มีการเข้า
ทำลายสูงและเป็นปัญหาทุกกลุ่มผู้บริโภคหากไม่มีระบบการควบคุม
และกำจัดท่ีดี ลักษณะของมอดข้าวสารแสดงดังรูปท่ี 4 
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รูปที่ 4 ลักษณะมอดข้าวสาร 

 
 
 
 
 
 

• มอดฟันเลื ่อย: เข้าทำลายข้าวในช่วงระยะการเป็น
ข้าวสารเช่นเดียวกันกับมอดข้าวสารแต่จะมีลักษณะท่ีเล็กกว่าและมี
การขยายพันธุ์ที่รวดเร็ว ลักษณะของมอดฟันเล่ือยเป็นดังรูปท่ี 5 



11 
 

 

 
 
 

 
 

รูปที่ 5 ลักษณะมอดฟันเลื่อย 
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• มอดแป้ง: เข้าทำลายข้าวช่วงท่ีเป็นแป้งและเข้าทำลาย
กัดกินส่วนที่เป็นแป้งจากข้าว กล่าวคือ เข้าทำลายหลังจากมอด
ข้าวสารและมอดฟันเล่ือยนั่นเอง ลักษณะของมอดแป้งแสดงดังรูปท่ี 
6 

 
 

 
รูปที่ 6 ลักษณะมอดแป้ง 

 

  

 

 



13 
 

 

 

 ปัญหาของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมข้าวไทยและ
ลักษณะของมอดข้าวที่เข้าทำลายในแต่ละสายพันธุ์และลักษณะการ
เข ้ าทำลายด ั งกล ่ าวข ้ างต ้น  เป ็นข ้อม ูลสำค ัญท ี ่ ใ ช้ ในการ
ออกแบบสร้างเครื ่องกำจัดมอดข้าว ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
กำจัดมอดข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี อุปกรณ์ที่ใช้นการสร้างนวัตกรรม
การกำจัดมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุรวมทั้งวิธีติดตั้งการทำงานและ
บำรุงรักษาและประสิทธิภาพการใช้งานจะได้กล่าวต่อไป 

 

3 เทคโนโลยีการกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ 
การกำจัดมอดข้าวด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุเป็นการประยุกต์ใช้

หลักการส่งผ่านคล่ืนความถี่เข้าไปในวัสดุตัวกลางท่ีเป็นไดอิเล็กตริก
ท่ีมีการสูญเสีย (มอดข้าว) และส่งผลให้ตัวกลางนั้น ๆ เกิดเป็นความ
ร้อนขึ้นได้ สำหรับการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกนั้นเป็นวิธีการ
ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยสร้างสนามไฟฟ้าสลับระหว่าง
สองขั้วไฟฟ้า วัสดุท่ีต้องการให้ความร้อนนั้นจะต้องวางหรือลำเลียง
อยู่ระหว่างขั้วของตัวปล่อยคลื่นหรืออิเล็กโทรดแบบแผ่นเพลต ทำ
ให้เกิดการสลับข้ัวของโมเลกุลในวัสดุไดอิเล็กตริกอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เปลี่ยนทิศทางเข้าคู่กับขั้วตรงข้าม แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการ
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เคล่ือนไหวของโมเลกุลเป็นสาเหตุให้วัสดุร้อนอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
แสดงดังรูปที่ 7 นั่นคือสามารถทำให้มอดข้าวร้อนและตายได้อยา่ง
รวดเร็ว 

 

-
+

+
-

-

-
+

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-
+

-

+
-

+

+
-

+

-

-

+

-

+

-

                                                  
รูปที่ 7 การเรียงตัวของโมเลกุลมีข้ัวเกิดการเสียดสีกัน 

 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้นำเทคโนโลยีการให้ความร้อน

แบบไดอิเล็กตริกเพื่อทดสอบกับการกำจัดมอดข้าว รูปที่ 8 เป็นผล
การทดสอบและพิจารณาเปอร์เซ็นต์การตายของมอดข้าวต่อ
อุณหภูมิของข้าว ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าอุณหภูมิของข้าวเมื่อมอดข้าว
ตายท่ี 80% ท่ีความถ่ี 39 MHz จะมีค่าประมาณ 40 องศาเซลเซียส
และถ้าปล่อยไว้เป็นเวลาประมาณ 8 วันก็จะตายเป็น 100% ถ้า
อุณหภูมิข้าวอยู่ท่ี 50 องศาเซลเซียสมอดข้าวจะตาย 100% โดยไม่
ต้องปล่อยท้ิงไว้ถึง 8 วัน ส่วนท่ีความถ่ี 2450 MHz เมื่อจำนวนมอด
ข้าวตาย 100% จะมีอุณหภูมมิากกว่า 80 องศาเซลเซียสและสูงขึ้น
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เรื่อย ๆ ซึ่งจะทำให้ข้าวเสียหายได้ ผลการทดสอบนี้สามารถสรุปได้
ว่า เมื่อมอดข้าวมีค่าไดอิเล็กตริกมากกว่าข้าวที่ความถี่ 39MHz อยู่
มาก จึงทำให้ข้าวมีความร้อนเพียง 40 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีมอด
ข้าวนั้นตายแล้ว แต่ถ้าใช้ความถี่ 2450 MHz ค่าไดอิเล็กตริกของ
มอดข้าวจะมีค่าใกล้เคียงกับข้าว ดังนั้นจึงเห็นผลที่ข้าวมีความร้อน
ถึง 80 องศาเซลเซียส มอดข้าวถึงจะตาย คุณสมบัติของข้าวและ
มอดข้าวแสดงดังรูปท่ี 8 ซึ่งที่ความถี่ 39 MHz มีค่าต่างกันมาก ใน
ขณะเดียวกัน ท่ีความถ่ีสูง 2450 MHz มีค่าใกล้เคียงกัน 

 

 
 

รูปที่ 8 การใช้คลื่นความถ่ี 39 MHz และ 2450 MHz เปรียบเทียบกับ
อุณหภูมิของข้าวต่อการตายของมอดข้าว 
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รูปที่ 9 แสดงค่าคุณสมบัติไดอิเล็กตริกระหว่างมอดข้าวและข้าว 

ดังนั้นจะเห็นว่าย่านความถี่วิทยุสามารถให้ความร้อนได้
เหมาะสมมากกว่าย่านความถี่ไมโครเวฟ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ รศ.
ดร.ชาญชัย ทองโสภา จึงได้วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กตริกที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้กับ
มอดข้าว โดยใช้ย่านความถี่วิทยุ และยังสามารถนำไปประยุกต์กับ
ศัตรูพืชชนิดอื ่น ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยลักษณะ
เครื่องต้นแบบการกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุแสดงดังรูปท่ี 
9 และ 10 ซึ่งเป็นขนาดของตัวต้นแบบสำหรับใช้ในขนาดชุมชน 
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ชุดรองรับข้าวสาร
ก่อนเข้าระบบก าจัดมอดข้าว

ชุดควบคุมการท างาน
ของระบบ

ทางไหลออกข้าวหลังการ
ก าจัดมอดข้าว

 
 

รูปที่ 10 ลักษณะแบบจำลองเครื่องต้นแบบเครื่องกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่น
ความถ่ีวิทยุขนาดชุมชน 

 



18 
 

 

 
 

รูปที่ 11 ลักษณะเครื่องต้นแบบเครื่องกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถ่ีวิทยุ
ขนาดชุมชน 
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3.1 กระบวนการทำงานเคร่ืองกำจัดมอดข้าว 
กระบวนการทำงานของเครื่องกำจัดมอดข้าวด้วยคล่ืน

ความถ่ีวิทยุขนาดโรงสีชุมชนนั้น เริ่มจาก 
1. นำข้าวสารท่ีมีการสีและขัดขาวมาเรียบร้อยแล้ว 

ป้อนเข้าระบบส่วนของชุดรับข้าวสารก่อนเข้าระบบกำจัด
มอดข้าว หลังจากนั้นข้าวจะไหลผ่านแบบต่อเนื่อง 

2. ข้าวที่ไหลผ่านระบบแบบต่อเนื่องจะถูกป้อนเข้า
กับระบบให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการกำจัด
มอดข้าว 

3. หลังจากกระบวนการกำจัดมอดข้าวเรียบร้อย
แล้วข้าวจะไหลผ่านปล่องปล่อยข้าวเพื่อนำไปบรรจุถุงต่อไป 

 
3.2 กระบวนการออกแบบและติดต้ังเคร่ืองกำจัดมอด

ข้าว 
กระบวนการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำจัดมอดข้าวด้วย

คลื่นความถี่วิทยุจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เพื่อการ
ออกแบบและใช้งานเครื่องได้อย่างเหมาะสม เช่น พื้นที่การติดต้ัง 
ขนาดกำลังการผลิต เป็นต้น โดยกระบวนการต่าง ๆ ความ
ดำเนินการต่อไปนี้   
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 1. สำรวจพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจสอบบริเวณท่ี
จะดำเนินการติดต้ังและความเหมาะสม 

 2. ดำเนินการสร้างเพื่อติดตั้งและทดสอบ โดยได้
ดำเนินการสร้างระบบต่าง ๆ ดังรายละเอียดดังนี้ 

- สร้างโครงสร้างของตัวเครื่องท้ังระบบท่ีสามารถรองรับ
ข้าวขนาดตามต้องการ 
- ติดต้ังระบบแปลงแหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้า 
- ติดต้ังระบบหม้อแปลงกำลังไฟฟ้า 
- ติดต้ังระบบผลิตคล่ืนความถ่ีสูงกำลังงานสูง 
- ติดต้ังระบบขยายกำลังงานสูงความถ่ีสูง 
- ติดต้ังระบบแมตช่ิงอิมพีแดนซ์ 
- ติดต้ังระบบจ่ายกำลังงานคล่ืนความถ่ีสูง 
- ติดต้ังระบบกระจายพลังงานความร้อน 
- ติดต้ังระบบกราวด์ 
- ติดต้ังระบบป้องกันคล่ืนวิทยุ 

3. ทดสอ บ ก า ร ท ำ ง าน จ ร ิ ง เ บ ื ้ อ ง ต ้ น ขอ ง
เครื่องต้นแบบการกำจัดมอดข้าวด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ 

4. ติดต้ังและทดสอบใช้งานจริง 
 

3.3 วัสดุและอุปกรณ์ของเคร่ืองกำจัดมอดข้าว 
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วัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องกำจัดมอดข้าวประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเพื ่อประกอบเป็นเครื ่องต้นแบบ โดยมี
ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1 ระบบแปลงแหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้ากำลังสูง 
2 ระบบหม้อแปลงกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่กำลังสูง 
3 ระบบผลิตคล่ืนความถี่สูงกำลังงานสูงและระบบไฟฟ้า 
4 ระบบขยายกำลังงานสูงความถ่ีสูง 
5 ระบบแมตช่ิงอิมพีแดนซ์ 
6 ระบบจ่ายกำลังงานคล่ืนความถี่สูงบนขดลวดเหนี่ยวนำ 
7 ระบบป้องกันคล่ืนวิทยุและกระแสไฟฟ้ากำลังสูง 
8 อุปกรณ์โครงสร้างของตัวเครื่องต้นแบบ 

 
3.4 ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของเคร่ืองกำจัด

มอดข้าว 
สำหรับเครื่องที่มีขนาดกำลังการผลิตในการกำจัดมอดข้าว

ขนาดประมาณ 300 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงประมาณ 300,000 บาท 
 
3.5 ต้นทุนในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงปราศจากมอด

เปรียบเทียบกับวิธีเดิม 
ต้นทุนราคาข้าวสารบรรจุถุงก่อนทำการปรับปรุงได้ต้ังราคา

ข้าวสาร 5 กิโลกรัม ที่ราคาถุงละ 200 บาท เมื่อนำข้าวผ่านเครื่อง
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กำจัดมอดข้าว ซึ่งใช้ไฟเฉลี่ย กิโลกรัมละ 10 สตางค์ โดยถุงหนึ่งจะ
ใช้ต้นทุนค่าไฟ 50 สตางค์ โดยข้าวที่ผ่านเครื่องกำจัดมอดข้าวได้ต้ัง
ราคาที่ 250 บาท ซึ่งโรงสีมีรายได้จากการขายข้าวบรรจุถุงเพิ่มข้ึน
ประมาณร้อยละ 25  

 
3.6 เคร่ืองกำจัดมอดข้าวกับการประยุกต์ใช้กับเมล็ดพันธุ์

อื่น ๆ 

เครื ่องกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเป็นเครื่องที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ เหมาะสำหรับการใช้งานในการกำจัดมอดข้าว
เท่านั้น ดังนั้น เครื่องที่ออกแบบสำหรับกำจัดมอดข้าวในข้าวสารนี้
จะไม่สามารถใช้ได้กับเมล็ดพันธุ ์อื ่น หากต้องการประยุกต์ใช้กับ
เมล็ดพันธุ์อื ่นๆ หรือ ชนิดอื่น ๆ ต้องมีการปรับแต่งและดัดแปลง
เครื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมกับเมล็ดพันธุ ์นั ้นๆ ซึ่งผู ้วิจัยและ
ออกแบบต้องดำเนินการทดสอบเพื่อทราบผลและนำไปใช้งานจริง
ในลำดับต่อไป 

 
3.7 การเปรียบเทียบเทคโนโลยีในการกำจัดมอดข้าวกับ

เทคนิคการกำจัดแบบต่าง ๆ  
ในปัจจุบันผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตข้าวส่วนใหญ่ได้

หาวิธีการกำจัดมอดข้าวด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) วิธีการรมควันด้วยสารเคมี เป็นวิธีการควบคุมหลังจาก
สีข้าวเป็นข้าวสารเรียบร้อยแล้ว และนำไปรมควันด้วยสารเคมี 
โดยสารรมท่ีนิยมใช้มี 2 ชนิด คือ เมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide) 
และฟอสฟิน (Phosphine) ทำการรมควันประมาณ 5 - 7 วัน ขึ้นอยู่
กับปริมาณสารเคมีที่ใช้ ก่อนที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการบรรจุถุง
และส่งออกขายยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ วิธ ีการนี้
ผู้ประกอบการยังคงมีใช้จนถึงปัจจุบัน แต่พบผลที่ตามมาคือความ
กังวลของความเป็นพิษของสารเคมีต่อผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นตัวการ
ทำลายโอโซนในชั ้นบรรยากาศโลกและทำให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ ่งแวดล้อมเป็นเวลานานและยังใช้พื ้นที่จัดเก็บในขั้นตอนการ
รมควันที่มากขึ้นด้วย และปัจจุบันการใช้สารเคมี มีแนวโน้มยกเลิก 
เนื่องจากหลายเหตุผล เช่น การต้านทานยาของมอดข้าว การตกค้าง
ของสารเคมี  

2) การใช้การควบคุมระดับออกซิเจนด้วยก๊าซ เช่น ก๊าซ
ไนโตรเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือการฉายรังสี เพื่อให้
มอดข้าวขาดอากาศตาย แต่ยังไม่มีผลวิจัยถึงความชัดเจน และก็ยัง
ไม่ได้แก้ปัญหาสำหรับมอดข้าวเปลือกที่เป็นต้นเหตุหลักในการเกิด
มอดในข้าวจากการเก็บรักษา 

3) การกำจ ัดมอดข้าวด ้วยคล ื ่นความถ ี ่ว ิทย ุ  เป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นกำจัดมอดข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นการกำจัด
ด้วยการให้ความร้อนโดยตรงกับมอดข้าว ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
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ข้าว ทำให้ข้าวไม่เสียคุณภาพและความหอม ในขณะท่ีมอดข้าวตาย
ในเวลาที ่รวดเร ็ว ซึ ่งสามารถออกแบบให้ได้ตามต้องการและ
เหมาะสมสำหรับการติดต้ัง ลักษณะเครื่องมีขนาดท่ีเล็กกะทัดรัด ใช้
งานง่าย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมี 
 

3.8 ผลผลิตที่ได้จากเคร่ืองกำจัดมอดข้าว 
เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดข้าวด้วยคล่ืนความถี่วิทยุขนาด

ชุมชนโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกำลัง
การผลิตประมาณ 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง จึงประหยัดพลังงาน ต้นทุน
การดำเนินการต่ำ ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ทำให้ข้าวเกิดความเสียหาย 

3.9 มาตรฐานความปลอดภัย 
จากมาตรฐานข้อกำหนดของพลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี

ความถี่ 300 kHz ถึง 300 GHz ต่อร่างกายมนุษย์ แสดงให้เห็นถึง
ข้อกำหนดท่ีว่า พลังงานท่ีมีค่า 0.08 W/kg จึงจะมีผลต่อมนุษย์ เมื่อ
เทียบเป็นมวลร ่างกายมนุษย์ โดยจากผลการว ัดทดสอบการ
แพร่กระจายคลื่นรบกวนของเครื่องกำจัดมอดข้าวด้วยคลื่นความถ่ี
วิทยุ พบว่า เมื่อมีการวัดที่ระยะห่างจากตัวเครื่องที่ 0.1 เมตร ซึ่ง
เป็นตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด จะมีระดับความเข้มของสนามไฟฟ้าอยู่ ท่ี
ประมาณ 1.00 วัตต์ และเมื่อระยะห่างออกไป ที่ระยะประมาณ 5 
เมตร พบว่า การแพร่กระจายลดลงเหลือประมาณ 0.000407 วัตต์ 
ซึ่งเมื่อเทียบกับมวลของมนุษย์แล้ว พบว่าไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์ 
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3.10 คุณสมบัติเฉพาะของเคร่ืองกำจัดมอดข้าว 
1. คุณลักษณะท่ัวไป 

- สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 

- ขนาดของกำลังงานเอาต์พุต5กิโลวัตต์ 

- กำลังการผลิตไม่เกิน 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
2. ระบบวงจรควบคุมการทำงานท้ังระบบ 

- สามารถทำการตัดไฟฟ้าท้ังระบบเมื่อมีกระแสไหลเกิน 

- มีชุดควบคุมหลักสามารถทนกระแสได้100 แอมป์ 

- มีการแสดงผลของสถานการณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าใน

ภาคส่วนต่างๆของตัวเครื่อง 

3. ระบบป้องกันคล่ืนแพร่กระจายของระบบ 

- สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วจากตัวเครื่อง 

- สามารถป้อนกันคล่ืนสนามไฟฟ้าด้วยแผ่นปิดกั้น
อลูมิเนียมรอบตัวเครื่อง 

4. อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 

- คิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท ใช้ค่าไฟฟ้า 20 บาท/
ช่ัวโมง หรือ 20 บาทต่อ 200 กิโลกรัม หรือ 10 
สตางค์ต่อกิโลกรัม 
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4 สถานีงานบรรจุข้าวสารตามหลักการยศาสตร์ 
 ในการทำงานย่อมมีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สามารถส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้ท้ังด้านจิตวิทยา กายภาพ และ
การยศาสตร์ ซึ ่งโครงการวิจัยได้ทำการปรับปรุงการทำงานของ
พนักงานบรรจุถุงข้าวสารตามหลักการยศาสตร์ เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
ในการทำงานและจ ัดการกระบวนการผลิตและขยายผลแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 การจัดท่าทางการทำงานแบบท่ายืนมีดังนี ้
 1. ระดับความสูงของพื้นที ่ปฏิบัติงานต้องไม่สูงหร ือ ต่ำ
จนเกินไป  โดยปรับท่าทางการทำงานให้แขนส่วนล่างขนานกับพื้น 
ส่วนแขนส่วนบนขนานกับลำตัวหรือทำมุม 90 องศา  หัวไหล่ปล่อย
ตามสบาย เพราะถ้าผู้ปฏิบัติงานยกหัวไหล่ตลอดเวลาในขณะทำงาน
จะเกิดความเมื่อยล้าและบาดเจ็บได้ 

2. ผู้ปฏิบัติงานยืนหลังตรง ไม่เอียงตัวไปข้างหน้าหรือข้าง
หลัง ไม่ยืนหลังงอหรือห่อไหล่และไม่ควรเอื้อมมือไปหยิบส่ิงของท่ีอยู่
ระดับสูงกว่าหัวไหล่และระดับต่ำมือจนต้องก้มตัวลง ส่วนศีรษะของ
ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เงยหรือก้มมากเกินไป 

3. ในกรณีท่ีโต๊ะทำงานหรือเครื่องจักรมีความสูง ให้หาแท่น
รองรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับความสูงผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

4. ไม่ควรจัดอุปกรณ์ให้อยู่ไกลจนผู้ปฏิบัติงานต้องเอื้อม
แขนและโน้มตัวไปด้านหน้า หรือเอี้ยวลำตัวไปด้านข้าง 
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5. บริเวณที่ยืนต้องทำงานนั้นต้องไม่มีสิ ่งกีดขวาง และ
สามารถขยับเท้าเคลื่อนที่ไปมาได้ทั้งไปด้านข้าง ด้านหน้าและถอย
หลังได้อย่างอิสระ 

6. ควรจัดให้มีเก้าอี้ไว้ในพื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
นั่งพักในระหว่างช่วงเวลาพักได้อย่างสะดวก 

 
4.2 ท่าทางการทำงานในท่านั่งมีดังนี ้
1. ควรปรับระดับความสูงของโต๊ะทำงานให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม ไม่สูงหรือต่ำเกินไป ในขณะนั่งทำงาน แขนส่วนล่างของผู้
ปฏิบัติจะขนานกับพื ้นหรือต้นขา แขนส่วนบนขนานกับลำตัว 
ห ัวไหล ่ปล ่อยตามสบาย โดยไม่ เกร ็งหร ือยกห ัวไหล ่ในขณะ
ปฏิบัติงาน  

2. ควรปรับระดับความสูงของเก้าอี้ให้พอเหมาะกับความสูง
ของขาพับในขณะนั่ง และวางเท้าไว้บนพื้นพอดี หากไม่สามารถวาง
เท้าบนพื้นได้ ควรจัดท่ีวางเท้าไว้ให้ผู้ปฏิบัติงาน   

3. เก้าอี้ควรมีความมั่นคงแข็งแรงไม่โยกหรือเล่ือนไปมา 
4. เก้าอี้ควรเป็นชนิดปรับความสูงได้หรือปรับพนักเอนหลัง

ได้ พนักพิงต้องไม่เล็กเกินไป และสามารถรองรับแผ่นหลังของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ท้ังหมด 

5. ที ่น ั ่งของเก้าอ ี ้ต้องไม่เล ็ก เกินไปและมีความลึกให้
พอเหมาะกับความยาวของขาช่วงบน บริเวณขอบของที่นั ่งต้องมี
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ลักษณะโค้งมน ไม่เป็นเหลี่ยมมุม เพราะเวลานั่งทำงานจะทำให้
เหล่ียมมุมนั้นกดกับบริเวณต้นขาจนเกิดอาการเจ็บของกล้ามเนื้อได้ 

6. วัสดุที่ใช้ทำเก้าอี้ต้องมีคุณสมบัติที่อากาศสามารถไหล
ผ่านได้ดีหรือระบายอากาศได้ดีทำความสะอาดง่าย ดูแลรักษาง่าย 
เบาะท่ีนั่งต้องไม่ล่ืน หากเบาะท่ีนั่งล่ืนจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเกร็ง
ตลอดเวลาการทำงานซึ่งจะทำให้รู้สึกเครียดและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ได้ 

ผลการปรับปรุงสถานีการทำงาน มาตรฐานในการทำงาน
และการจัดการกระบวนการผลิตของกลุ ่มวิสาหกิจโรงสีข้าว
ชุมชนบ้านละเอาะ  แสดงดังตารางที่  1 

 
ตารางท่ี 1 
ภาพสถานีการทำงานก่อนการ
ปรับปรุง (รูปที่ 7) มีลักษณะ
ดังนี้ 
- การจัดอุปกรณ์เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
- ผู ้ปฏิบัติงานทำงานในท่านั่ง 
โดยมีการโน้มตัวไปด้านหน้า 

ภาพสถานีการทำงานหลังการ
ปรับปรุง (รูปท่ี 8) มีลักษณะดังนี้ 
-การจัดอุปกรณ์เป็นไปตามลำดับ
ขั้นตอนของการทำงาน 
-ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานทำงานในท่ายืน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในขณะ
ทำงานและจัดวางให้อุปกรณ์อยู่
ใกล้ต ัวเพื่อลดการโน้มตัว และ
ป้องกันการปวดหลัง 



29 
 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 7 สถานีการทำงานก่อนการปรับปรุง 

 
 

รูปท่ี 8 สถานีการทำงานหลังการปรับปรุง 
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4.3 มาตรฐานการทำงานบรรจุข้าว 
ในการทำงานบรรจุข้าวสาร ผู ้ปฏิบัติงาน 2 คนทำงาน

ร่วมกันโดยแต่ละคนทำงานย่อยดังนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานคนที่ 1 ทำหน้าที่ตักข้าวจากภาชนะและใส่ลง

ไปในถุงและช่ังให้ได้น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 
ผู้ปฏิบัติงานคนท่ี 2 ทำหน้าท่ีปิดปากถุงด้วยเครื่องจักร 

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 คนทำงานพร้อมกัน  เวลาที่ใช้ในการบรรจุ
ข้าวสารใส่ลงไปในถุง  ชั่งน้ำหนัก และปิดปากถุงใช้เวลาเฉลี่ย  44 
วินาทีต่อถุง
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คู่มือการใช้งานเคร่ืองกำจัดมอดข้าว 
 
รายละเอียดและคุณสมบัติทั่วไป 
คุณลักษณะท่ัวไป 

- สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 

- ขนาดของกำลังงานเอาต์พุต5กิโลวัตต์ 

- กำลังการผลิตไม่เกิน 300 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 

- สำหรับกำจัดมอดในข้าวสารแบบไหลต่อเนื่อง 
ระบบวงจรควบคุมการทำงานท้ังระบบ 

- สามารถทำการตัดไฟฟ้าท้ังระบบเมื่อมีกระแสไหลเกิน 

- มีชุดควบคุมหลักสามารถทนกระแสได้100 แอมป์ 

- มีการแสดงผลของสถานการณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้าใน

ภาคส่วนต่างๆของตัวเครื่อง 

ระบบป้องกันคล่ืนแพร่กระจายของระบบ 

- สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วจากตัวเครื่อง 

- สามารถป้อนกันคลื ่นสนามไฟฟ้าด้วยแผ่นปิดกั้น
อลูมิเนียมรอบตัวเครื่อง 
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ลักษณะเคร่ืองกำจัดมอดข้าวขนาดชุมชน 
เครื่องกำจัดมอดข้าวมีส่วนประกอบหลักตามหมายเลขต่อไปนี้ 

 
 

ลักษณะเครื่องกำจัดมอดข้าว 
1. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของรูป

ประกอบด้วยดังนี ้

1 
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1. Main Current (ค่ากระแสหลัก)   
 2. Main Circuit Breaker (เบรคเกอร์หลัก) 

3. Control Breaker (เบรคเกอร์หลักควบคุม) 
4. Selector, ON-OFF (ตัวเลือกเปิด-ปิด) 
5. Bottom Switch, START (ปุ่มเปิดใช้งานเครื่อง) 

 6. Lamp Status, RUN (ไฟสถานะเปิดการทำงาน) 
7. Lamp Status, STOP (ไฟสถานะหยุดการทำงาน )

 8. Plate Current (ค่ากระแสบอกสถานะปัจจุบัน) 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 8 7 6 5 
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2. ซอง PP สำหรับให้ข้าวสารไหลผ่าน โดยจะนำข้าวเข้าทาง

ด้านบนของเครื่อง โดยเครื่องจะไม่เปิดเครื ่องในขณะที่ไม ่มี

ข้าวสารอยู่ภายในซอง PP 

3. ตัวเปิด-ปิดซองข้าว PP สำหรับปิดการไหลของข้าวสาร โดยจะ

ปิดข้าวไว้ให้เต็มซองข้าวก่อนจากนั้นจึงเปิดเครื่องทำงาน 

 

 

 

2 

3 

4 
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4. ซอง PP สำหรับข้าวไหลออก โดยจะต้องเปิดให้ข้าวไหลออกมา

ก่อน จากนั้นถึงจะเปิดการทำงานของเครื่อง 
 

 
 

5. Terminal Block เป็นจุดสำหรับต่อไฟและสายดินเข้าเครื่อง 

โดยใช้ ไฟ 1 เฟส 220V. 

 

 

 

5 
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ขั้นตอนการเปิดใช้งานเคร่ือง 
1. นำข้าวสารท่ีต้องการกำจัดมอดใส่ให้เต็มซอง PP และต้องมี

ข้าวเพียงพอสำหรับไหลแบบต่อเนื่อง 

2. เมื่อข้าวสารท่ีเตรียมสำหรับกำจัดมอดเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด

ทางออกของซอง PP ให้ข้าวสารไหลออกมาจากซอง PP 

และข้าวที่ออกมาจะต้องลำเลียงไปเก็บไว้ในท่ีปิดผนึก เพื่อ

ป้องกันมอดกลับเข้ามาอีกครั้ง  

3. เมื่อเปิดข้าวให้ไหลแบบต่อเนื่องแล้ว ให้เปิดเครื่องตาม

ขั้นตอนนี้  

ขั้นตอนการใช้งานเคร่ืองกำจัดมอดข้าว 

ขั้นที่ 1 เปิด Breaker ข้างหน้าเครื่องก่อน และจากนั้นเปิด 
Main Circuit Breaker เม ื ่อเปิดแล้วพัดลมในตัวเคร ื ่องจะติด
ท้ังหมด 
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ขั้นที่ 2 เปิด Control Breaker  จะเป็นระบบควบคุมการ
ทำงานของเครื่อง และวอร์มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่อง 
เปิดทิ้งไว้ 2 - 5 นาที ทำเฉพาะการเปิดเครื่องครั้งแรกของวัน ใน
ขั้นตอนนี้จะยังไม่เปิดซอง PP ให้ข้าวไหล 

 
 
ขั ้นที ่ 3 หมุนสวิตช์  Selector, ON-OFF โดยหมุนไป

ทางด้าน ON หรือไปหมุนไปทางขวา  
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ขั้นที่ 4 ก่อนกดสวิตช์  Bottom Switch, STARTจะต้อง
เปิดซอง PP ให้ข้าวไหลออกมาก่อน แล้วจึงจะกดสวิตช์  Bottom 
Switch, START จะเป็นเริ่มสตาร์ทการทำงานของเครื่อง ระบบท่ี
ออกแบบจะให้การทำงานหน่วงเวลาประมาน 5 - 8 วินาที เมื่อ
เครื ่องทำงานหลอดไฟ Lamp Status, RUN จะติดขึ ้น และจะ
แสดงกระแสไฟฟ้าที่ Main Currentประมาณ 20 - 30 A และจะ
แ ส ด ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ ้ า ท่ี  Plate Current ป ร ะ ม า ณ  
0.5-1A 

 
 

ขั้นที่ 5 เมื่อเครื่องทำงานแล้วช่วงที่เครื่องเปิด 1 - 2 นาที
แรก ใส่ข้าวลงไปทางซอง PP โดยให้นำข้าวชุดนี้กลับมาเข้าเครื่อง
กำจัดมอดใหม่อีกครั้ง เพื่อให้การกำจัดมอดมีประสิทธิภาพสูงสุด 
อุณหภูมิข้าวที่ไหลออกมาจะอยู่ในช่วง 52 - 55 องศาเซลเซียส มอด
และไข่มอดจะตายทันที  
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 ขั้นที่ 6 การปิดการทำงานของเครื่อง จะสามารถทำงาน
ต่อเนื่องได้  8 - 12 ช่ัวโมง แล้วพัก 1 - 2 ช่ัวโมง เพื่อเพิ่มอายุการใช้
งานของเครื่อง 
 ขั้นที่ 7 การบรรจุข้าวที่ผ่านกระบวนการกำจัดมอดข้าวลง
ถุง และซีลทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้มอดข้าว เข้าไปทำลายข้าวอีก 
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การดูแลและการบำรุงรักษาเคร่ือง 
การดูแลบำรุงรักษาเครื่องกำจัดมอดข้าวเป็นสิ่งสำคัญที่จะ

สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธ ิภาพและใช้ได ้นานขึ ้น จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการ
บำรุงรักษาเครื่องดังต่อไปนี้ 

1) หลังจากการใช้งานเครื่องทุกครั้งก่อนปิดเครื่องต้องเปิด

พัดลมระบายความร้อนท้ิงไว้เป็นเวลา 5 นาที เพื่อระบายความร้อน

ให้กับเครื่องก่อนปิดเครื่อง (เปิดเบรกเกอร์ท่ีวงไว้) 
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ลักษณะชุดควบคุมระบบ 
 
 
 
 
 
 

2) หลังจากใช้งานเครื่องทุกครั้งต้องทำความสะอาดซอง

ข้าวทุกครั้ง โดยใช้ลมหรือเครื่องเป่าลมเป่าทำความสะอาด (แสดง

ดังภาพ) 
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ลักษณะการทำความสะอาดซองท่ีข้าวไหลผ่าน 
 
 
 
 

3) หลังจากการใช้งานทุกครั้งต้องทำความสะอาดตะแกรง

ช่องลมทุกครั้งด้วยการเช็ด หรือการเป่าฝุ่น เพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะ  
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ลักษณะตะแกรงช่องลมเพื่อระบายความร้อน 
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ลักษณะตะแกรงช่องลมเพื่อระบายความร้อน 
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4) การเช็ดทำความภายนอกเครื่องควรใช้ผ้าแห้งเช็ดทำ

ความสะอาดทุกครั้ง 

 

 
 

การทำความสะอาดเครื่องหลังจากการใช้งาน 
 
คำเตือน 
 ขณะที่เครื่องกำจัดมอดข้าวทำงานอยู่ ห้ามมิให้ข้าวสารติด
ค้างอยู่ในเพลต เพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่อง ที่จะทำให้เกิด



46 
 

 

ประกายไฟได้ และห้ามเปิดเครื่องในขณะที่ไม่มีข้าวสารอยู่ใน
ซอง PP เต็มซอง  
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ขนาดและรูปแบบและวงจรเคร่ืองกำจัดมอดข้าว 
 

ขนาดและรูปแบบของเครื่องกำจัดมอดข้าวขนาดชุมชนเป็นดังนี้ 
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