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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัในครัB งนีB มีวตัถุประสงค์เพื/อพฒันาเครื/ องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภณัฑ์
ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จังหวดัจันทบุรีจากเครื/ องต้นแบบ        
และเพื/อพฒันาออกแบบรรจุภัณฑ์ถุงข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ          
ของเครื/องสีขา้วจากเครื/องตน้แบบที/ไม่มีไซโคลนดูดรํา พบว่า 1) ประสิทธิภาพของเครื/องสีขา้ว        
ไดแ้กลบค่าเฉลี/ยรวม คิดเป็นร้อยละ 10.20 ไดรํ้าค่าเฉลี/ยรวม คิดเป็นร้อยละ 9.00 ขา้วหกัค่าเฉลี/ยรวม 
คิดเป็นร้อยละ 14.30  ค่าสูญเสียจากการสี คิดเป็นร้อยละ 9.30  ขา้วสารค่าเฉลี/ยรวม คิดเป็นร้อยละ 
57.20 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื/องสีขา้วจากเครื/องที/พฒันาที/มีไซโคลนดูดรํา พบว่า            
ประสิทธิภาพของเครื/ องสีข้าว ได้แกลบค่าเฉลี/ยรวม คิดเป็นร้อยละ 7.30 ได้รําค่าเฉลี/ยรวม            
คิดเป็นร้อยละ 7.20 ขา้วหกัค่าเฉลี/ยรวม คิดเป็นร้อยละ 6.50 ค่าสูญเสียจากการสี คิดเป็นร้อยละ 8.50 
ขา้วสารค่าเฉลี/ยรวม คิดเป็นร้อยละ 70.50  3) ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื/องสีขา้วจากเครื/อง  
ที/ไม่มีไซโคลนดูดรําและมีไซโคลนดูดรํา พบว่า สมรรถนะของเครื/องสีขา้วที/ไม่มีไซโคลนดูดรํา   
ใชเ้วลา 7.50 นาที  ขา้วสารรวม 8.00 กิโลกรัม  มีสมรรถนะ 64.00  กิโลกรัมต่อชั/วโมง และสมรรถนะ
ของเครื/องสีขา้วมีไซโคลนดูด รํา  ใชเ้วลา  6.10  นาที  ขา้วสารรวม 8.40  กิโลกรัม  มีสมรรถนะ 
83.16 กิโลกรัมต่อชั/วโมง  4) การสํารวจความพึงพอใจในรูปแบบของการออกแบบผลิตภณัฑ์บรรจุถุง
ขา้วสาร ของกลุ่มชาวนาตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี พบวา่กลุ่มชาวนามีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากที/สุด 
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Abstract 

 

 This research aimed to develop a rice mill machine and a packaging design of farmer 

groups in Tambol Tapon, Khlung District, Chanthaburi Province and to develop the design of      

5 kg. package.  

 The results of testing the rice mill machine found were : 1) The efficiency of the   

machine with no cyclone vacuum could produce 10.20% of chaff, 9% of bran, 14.30% of broken 

rice, 9.30% of lossing rice and 57.20 of rice.  2) The efficiency of the machine with cyclone  

vacuum could produce 7.30% of chaff, 7.20% of bran, 6.50% of broken rice, 8.50% of lossing     

rice and 70.50 of rice.  3) The performance of the machine with no cyclone vacuum could     

produce 8 kgs of rice in 7.50 minutes or 64.00 kgs an hour whereas the machine with cyclone 

vacuum could do 8.40 kgs of rice in 6.10 minutes or 83.16 kgs. An hour.  4) The farmers were 

satisfied the design of the rice package at a high level. 

 

 

 

 




