
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการทาํวิจยัเรื�อง การพฒันาการแปรรูปขา้วสารเพื�อเพิ�มมูลค่าและกา้วสู่ตลาดบริโภค   
อนัเนื�องจากพระราชดาํริ ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อการพึ� งพาตนเองอย่างย ั�งยืนของ      
กลุ่มชาวนาในพื/นที� ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ไดล้าํดบัเนื/อหาเอกสารและงานวิจยั   
ที�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี/  
 1. ทฤษฎีใหม่กบัเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1 เหตุที�เรียกวา่ “ทฤษฎีใหม่” 
  1.2 ทฤษฎีใหม่ขั/นกา้วหนา้  
  1.3 ทฤษฎีใหม่ขั/นที�สอง  
  1.4 ทฤษฎีใหม่ขั/นที�สาม  
  1.5 ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่  
 2. ขา้ว 
  2.1 ส่วนประกอบของเมล็ดขา้วและกรรมวธีิการสีขา้ว 
  2.2 คุณสมบติัทางเคมีของขา้ว 
  2.3 คุณสมบติัทางกายภาพของขา้ว   
  2.4 มาตรฐานขา้ว   
  2.5 ความหมายของเมล็ดขา้วและสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง 
  2.6 ชั/นของการสี (Grades of Milled Rice) 
  2.7 ตะแกรงร่อน (Sieves) 
 3.   โรงสีขา้ว 
  3.1 ขนาดของโรงสีขา้ว 
  3.2 ระบบตน้กาํลงั 
  3.3 กรรมวธีิการสีขา้ว 
  3.4 โรงสีขา้วระบบเก่า    
  3.5 โรงสีขา้วระบบทนัสมยั    
  3.6 โรงสีขนาดเล็ก   
 4. ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
  4.1 ความเป็นมาของการบรรจุภณัฑ ์
  4.2 ววิฒันาการการออกแบบบรรจุภณัฑ ์(The Evolution of Packagging Design) 
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  4.3 ความหมายของการบรรจุภณัฑ ์(Packaging) 
  4.4 บทบาทหนา้ที�ของบรรจุภณัฑ ์
  4.5 ประเภทของบรรจุภณัฑ ์
  4.6 การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภณัฑ ์
  4.7 ประโยชน์ของบรรจุภณัฑ ์
 5. การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
 5.1 การหาประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื�องสีขา้ว 
 5.2 สมรรถนะของเครื�องสีขา้ว 

 6. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
ทฤษฏีใหม่กบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ที�มาแห่งพระราชดาํริ  “ทฤษฎีใหม่”  หลงัจากที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เสด็จเยี�ยม
ราษฎรที�บา้นกุดตอแก่น ต.กุดสินคุม้ใหญ่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ เมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2535         
ไดท้รงเห็นสภาพความยากลาํบากของราษฎรในการทาํการเกษตรในพื/นที�อาศยันํ/ าฝน (ปลูกขา้ว     
ไดป้ระมาณ 1 ถงั / 1 ไร่) เพาะปลูกไดปี้ละครั/ งในช่วงฤดูฝนเท่านั/น มีความเสี�ยงในการเสียหาย     
จากความปรวนแปรของดินฟ้าอากาศ และฝนทิ/งช่วง ซึ� งสภาพดังกล่าวคงเป็นสภาพปัญหา          
ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ แมว้่าจะมีการขุดบ่อนํ/ าไวบ้้างก็มีขนาดไม่แน่นอน นํ/ าใช ้        
ยงัไม่พอเพียง รวมทั/งระบบการปลูกพืชไม่มีหลกัเกณฑ์และส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว ดว้ยเหตุนี/  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ จึงทรงศึกษา รวบรวมขอ้มูลนาํมาวิเคราะห์และได้พระราชทาน    
พระราชดาํริ เพื�อให้สามารถผ่านพน้ช่วงเวลาวิกฤติการขาดแคลนนํ/ าได้โดยไม่เดือดร้อนและ        

ยากลาํบากนกั พระราชดาํรินี/  ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อนัเป็นแนวทางการจดัการที�ดินและนํ/ า     
เพื�อการเกษตรในที� ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทรงทดลองเป็นแห่งแรก                       
ที�วดัมงคลชัยพฒันา ตาํบลห้วยบง อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ออนไลน์. 2553) 

 เหตุที�เรียกว่า “ทฤษฎใีหม่”  
 1. มีการจดัแบ่งที�ดินออกเป็นสัดส่วนที�ชดัเจนเพื�อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรรายยอ่ย
เนื/อที�ที�ถือครองขนาดเล็ก ซึ� งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน  
 2. มีการคาํนวณปริมาณนํ/ากกัเก็บใหเ้พียงพอในการเพาะปลูกตลอดปีโดยหลกัวชิาการ  
 3. มีการวางแผนที�สมบูรณ์แบบ ให้แบ่งพื/นที�ซึ� งโดยเฉลี�ยแล้วเกษตรกรไทยมีเนื/อที�      
ถือครองประมาณ 10 - 15 ไร่ ต่อครอบครัว และแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) แหล่งนํ/ า 2) นาขา้ว       
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3) พืชผสมผสาน 4) ที�อยู ่โครงสร้างพื/นฐานในอตัราส่วนร้อยละ 30 : 30 : 30 : 10 ตามลาํดบั โดยมี         
3 ชั/น ๆ ละ อตัราร้อยละ 30 ดงันี/   
 ส่วนแรก ร้อยละ 30 ให้ขุดสระกกัเก็บนํ/ าในฤดูฝนไวเ้พาะปลูกและใชเ้สริมการปลูกพืช    
ในฤดูแลง้ไดต้ลอดปี ทั/งยงัใชเ้ลี/ ยงปลาและปลูกพืชนํ/ า พืชริมสระเพื�อบริโภคและเพิ�มรายไดใ้ห้กบั
ครอบครัวอีกทางหนึ�งดว้ย โดยพระราชทานแนวทางการคาํนวณวา่ตอ้งมีนํ/ า 1,000 ลูกบาศก์เมตร   
ต่อการเพาะปลูก 1ไร่ โดยประมาณและบนสระนํ/าอาจสร้างเลา้ไก่ เลา้หมูไดด้ว้ย 
 ส่วนที�สอง ร้อยละ 30 ให้ทาํนาขา้ว เนื�องจากคนไทยบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั โดยมี
เกณฑ์เฉลี�ยเกษตรกรบริโภคขา้วคนละ 200 กิโลกรัมขา้วเปลือกต่อปี เกษตรกรมีครอบครัวละ 3 - 4 คน 
ดงันั/น ควรปลูกขา้ว 5 ไร่ ผลผลิตประมาณไร่ละ 30 ถงั ซึ� งเพียงพอ ต่อการบริโภคตลอดปี              
เพื�อยดึหลกัพึ�งตนเองไดอ้ยา่งมีอิสรภาพ  
 ส่วนที�สาม ร้อยละ 30 ให้ปลูกไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ไมใ้ชส้อย ไมท้าํเชื/อเพลิง ไมส้ร้างบา้น  
พืชผกั พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื�อการบริโภคและใชส้อยอยา่งพอเพียง หากเหลือบริโภคก็นาํไป
จาํหน่ายเป็นรายไดต่้อไป  
 ส่วนที�สี�  ร้อยละ 10 เป็นที�อยู่อาศยั และอื�น ๆ เช่น ถนน คนัดิน ลานตาก กองปุ๋ยหมกั     
โรงเพาะเห็ด พืชผกัสวนครัว เป็นตน้  
 ทฤษฎใีหม่ขั(นก้าวหน้า  
 หลักการที�ได้กล่าวมาแล้วทั/งหมดเป็นทฤษฎีขั/นที�หนึ� งเท่านั/น เมื�อเกษตรกรเข้าใจ           
ในหลกัการและไดล้งมือปฏิบติัตามขั/นที�หนึ� งในที�ดินของตนจนไดผ้ลแลว้ เกษตรกรก็จะสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่ขั/นพออยู่พอกิน และตัดค่าใช้จ่ายลงเกือบทั/ งหมด มีอิสระจากสภาพ                
ปัจจัยภายนอกแล้ว และเพื�อให้มีผลสมบูรณ์ยิ�งขึ/ น จึงควรที�จะต้องดาํเนินการตามขั/นที�สอง           
และขั/นที�สาม ต่อไปตามลาํดบัดงันี/   

 ทฤษฎใีหม่ขั(นที�สอง  

 เมื�อเกษตรกรเขา้ใจในหลกัการและได้ปฏิบติัในที�ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ตอ้งเริ�ม        
ขั/นที�สอง คือ ให้เกษตรกรรวมพลงัในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกนั ดาํเนินการในดา้น 
การผลิต (พนัธ์ุพืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) เกษตรกรจะตอ้งร่วมมือในการผลิตโดยเริ�มตั/งแต่  
ขั/นเตรียมดิน การหาพนัธ์ุพืช ปุ๋ย  การจดัหานํ/ า และอื�น ๆ เพื�อการเพาะปลูก การตลาด (ลานตากขา้ว 
ยุง้ เครื�องสีขา้ว การจาํหน่ายผลผลิต)  
 เมื�อมีผลผลิตแลว้จะตอ้งเตรียมการต่าง ๆ เพื�อการขายผลผลิต ให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด เช่น 
การเตรียมลานตากขา้วร่วมกนั การจดัหายุง้รวบรวมขา้ว เตรียมหาเครื�องสีขา้ว ตลอดจนการรวมกนั
ขายผลผลิตใหไ้ดร้าคาดีและลดค่าใชจ่้ายลงดว้ย การเป็นอยู ่(กะปิ นํ/าปลา อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ฯลฯ)  
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 ในขณะเดียวกนัเกษตรกรตอ้งมีความเป็นอยู่ที�ดีพอสมควร โดยมีปัจจยัพื/นฐานในการ

ดาํรงชีวติ เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ นํ/าปลา เสื/อผา้ ที�พอเพียง  

 สวสัดิการ (สาธารณสุข เงินกู)้ แต่ละชุมชนควรมีสวสัดิภาพและบริหารที�จาํเป็น เช่น        

มีสถานีอนามยัเมื�อยามป่วยไข ้ หรือมีกองทุนไวกู้ย้ืมเพื�อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

 การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น        

มีกองทุนเพื�อการศึกษาเล่าเรียนใหแ้ก่เยาวชนของชุมชนเอง  

 สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นที�รวมในการพฒันาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที�

ยึดเหนี�ยวกิจกรรมทั/งหมดดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่า 

ส่วนราชการองคก์รเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั/นเป็นสาํคญั  

 ทฤษฎใีหม่ขั(นที�สาม  

 เมื�อดาํเนินการผ่านพน้ขั/นที�สองแลว้ เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพฒันากา้วหน้า   

ไปสู่ขั/นที�สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพื�อจดัหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษทั 

หา้งร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพฒันาคุณภาพชีวติ  

 ทั/งนี/  ทั/งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารหรือบริษทัเอกชน จะได้รับประโยชน์ร่วมกนั  

กล่าวคือ เกษตรกรขายขา้วในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) ธนาคารหรือบริษทัเอกชนสามารถซื/อขา้ว

บริโภคในราคาตํ�า (ซื/อขา้วเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) เกษตรกรซื/อเครื�องอุปโภคบริโภค

ในราคาตํ�า เพราะรวมกนัซื/อเป็นจาํนวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ ราคาขายส่ง) ธนาคารหรือบริษทัเอกชน 

จะสามารถกระจายบุคลากร เพื�อไปดาํเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้กิดผลดียิ�งขึ/น  

 ประโยชน์ของทฤษฎใีหม่  

 จากพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ที�ไดพ้ระราชทานในโอกาสต่าง ๆ นั/น 

พอจะสรุปถึงประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ ไดด้งันี/   

 ให้ประชาชนพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพในระดับที�ประหยัด ไม่อดอยากและ          

เลี/ยงตนเองได ้ตามหลกัปรัชญาของ “เศรษฐกจิพอเพยีง”  

 ในหนา้แลง้มีนํ/ านอ้ย ก็สามารถเอานํ/ าที�เก็บไวใ้นสระมาปลูกพืชผกัต่าง ๆ ที�ใชน้ํ/ านอ้ยได ้

โดยไม่ตอ้งเบียดเบียนชลประทาน  

 ในปีที�ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีนํ/ าตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี/ ก็สามารถสร้างรายไดใ้ห้รํ� ารวย    

ขึ/นได ้ 

 ในกรณีที�เกิดอุทกภยัก็สามารถจะฟื/ นตวั และช่วยตวัเองไดใ้นระดบัหนึ�งโดยทางราชการ

ไม่ตอ้งช่วยเหลือมากเกินไป อนัเป็นการประหยดังบประมาณดว้ย  
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ข้าว  
 ขา้ว (Oryza Sativa L) มีแหล่งกาํเนิดอยู่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ขา้วเป็นผลผลิต       
ทางการเกษตร ที�สําคญัในประเทศกาํลงัพฒันา และเป็นอาหารหลกัของประชากรมากกวา่ครึ� งหนึ�ง 

ของประชากรโลก การเพาะปลูกขา้วสามารถทาํไดต้ลอดปี โดยการปลูกในที�ชื/นแฉะและมีนํ/ าขงั 

ปัจจุบนัมีพนัธ์ขา้ว ประมาณ 20 สกุล ที�เป็นที�รู้จกักนัทั�วไป ขา้วที�มีการปลูกอย่างแพร่หลาย คือ 
Oryza sativa L. ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขา้วที�เพาะปลูกมาก คือ Japonica, Indica และ 

Javanica ในประเทศอินโดนีเซีย สําหรับประเทศไทยเป็นแหล่งสําคญัของการผลิตขา้วสู่ตลาดโลก 
จากสถิติการเกษตร ประเทศไทยส่งออกขา้วสารเจา้มากกว่า 4 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่ามากกว่า             

4 หมื�นลา้นบาท/ปี  (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ออนไลน์. 2553) 

 ส่วนประกอบของเมลด็ข้าวและกรรมวธีิการสีข้าว 

 เมล็ดขา้วเป็นผลชนิด Caryopsis เนื�องจากส่วนที�เป็นเมล็ดติดแน่นอยู่กบัผนงัของรังไข่ 

หรือเยื�อหุ้มผล (Pericarp) แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ เปลือกหรือแกลบ (Husk) และเมล็ดขา้วกลอ้ง 
(Caryopsis or Brown Rice) เปลือกของเมล็ดขา้วมีอยู ่2 ส่วน คือ เปลือกใหญ่ (Lemma) และเปลือกเล็ก 

(Palea) ประกบติดกนัแบบตะขอฟัน (Interlocking Fold) ทั/งสองขา้งตลอดความยาวของเมล็ดขา้ว 
ภายในเปลือกที�ห่อหุม้เมล็ดขา้วกลอ้งนี/ มีช่องวา่งระหวา่งเมล็ดและเปลือกที�ปลายทั/งสองดา้นผิวของ

เปลือกขา้วทั/งสองส่วนจะมีหนามแข็งเล็ก ๆ (Trichomes) ติดอยู่โดยรอบ  เปลือกขา้วจะประกอบดว้ย

สารพวกซิลิกา้และเส้นใยเป็นส่วนใหญ่ ซึ� งสามารถให้ความร้อนที�ไดจ้ากการเผาไหมอ้ยูร่ะหว่าง 
3,000 - 3,500 kcal/kg เนื�องจากเปลือกขา้วประกอบดว้ย สารพวกซิลิกา้จึงมีความคมทาํความสึกหรอ

แก่เครื�องมือลาํเลียงและเครื�องมือแปรรูปไดอ้ย่างรวดเร็ว  เมล็ดขา้วกลอ้ง (Caryopsis) แบ่งไดเ้ป็น         

3 ส่วนใหญ่ คือ ชั/นรํา (Bran Layers) ชั/นแป้ง (Starchy Endosperm) และตน้อ่อน (Embryo) 
 ชั/นรํา ประกอบดว้ยเนื/อเยื�อ 5 ชั/น ชั/นนอกสุด คือ เยื�อหุ้มผล เยื�อหุ้มเมล็ด และเยื�ออลูโรน 

(Aleurone Layer) ซึ� งมีสารพวกไขมนั โปรตีน และวิตามิน แร่ธาตุมากมาย เยื�อหุ้มเมล็ดจะมีสาร  
พวกขี/ผึ/งหุ้มอยูด่า้นบนและล่าง ช่วยป้องกนัการซึมผา่นของออกซิเจนและไอนํ/ า และการเขา้ทาํลาย   

ของเชื/อรา  

 ชั/นแป้ง เป็นองคป์ระกอบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  75 ของเมล็ดขา้วและเป็นส่วนที�ใช้
บริโภคในการขดัสีขา้วกลอ้งเพื�อเอารําออกไม่ควรขดัมากเกินไป เพราะจะทาํให้ปริมาณในขา้วสาร

ลดลงเกินความจาํเป็น 
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ภาพประกอบ  1  ภาพตดัครึ� งตามแนวยาวของเมล็ดขา้ว 
ที�มา : รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์. 2553 : 55 
 

ตาราง  1  ปริมาณของส่วนประกอบและแร่ธาตุในขา้วกลอ้งและขา้วสาร 
 

ส่วนประกอบ ขา้วกลอ้ง ขา้วสาร 
   ความชื/น (% wb.)  14.00 14.00 
   พลงังาน (kcal/100g) 352 354 
   โปรตีน (g/100g) 8.30 7.10 
   ไขมนั (g/100g) 1.90 0.50 
   คาร์โบไฮเดรท (g/100g) 74.90 77.80 
   ไฟเบอร์ (g/100g) 0.70 0.40 
   ขี/ เถา้ (g/100g) 1.10 0.60 
   แคลเซียม (mg/100g) 9.00 8.00 
   ฟอสฟอรัส (mg/100g) 183 104 
   เหล็ก (mg/100g) 1.60 1.20 
   วติามินบีรวม (mg/100g) 4.26 2.45 
   

ที�มา : สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ออนไลน์. 2553. 
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 ตน้อ่อน เป็นส่วนที�มีชีวติของเมล็ดติดอยูท่างปลายดา้นขั/วของเมล็ดขา้วกลอ้ง มีเยื�อหุ้มผล
และเยื�อหุ้มเมล็ดห่อหุ้มอยู่ ตน้อ่อนเป็นสิ�งมีชีวิตจึงตอ้งหายใจเอาออกซิเจนมาสันดาปกบันํ/ าตาล  
และคาร์โบไฮเดรทไดน้ํ/ าและคาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนออกมาทาํให้เกิดความร้อนสะสม
และความชื/นในกองขา้วสูง  
 คุณสมบัติทางเคมีของข้าว 
 คุณสมบติัทางเคมีของขา้วขึ/นอยู่กบัพนัธ์ุขา้ว การเปลี�ยนแปลงของเนื/อเยื�อที�ห่อหุ้มเมล็ด
และการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ/นภายในเมล็ด เราสามารถจาํแนกคุณสมบติัทางเคมีไดด้งันี/   
 1. ระยะการฟักตวัของขา้ว (Domancy Period) เป็นระยะที�ขา้วไม่เกิดการงอก เมื�อนาํไป
เพาะชาํ ระยะนี/ มีเวลา 3 - 6 สัปดาห์หลงัการเก็บเกี�ยว 
 2. คุณภาพการหุงตม้และการบริโภค (Cooking and Eating Qualities) ระยะเวลาการหุงตม้
และการขยายตวัของขา้วสุก ขึ/ นอยู่กับปริมาณหรืออตัราส่วนของอนามยัโลสข้าวที�มีปริมาณ        
ของอนามยัโลสตํ�า เมื�อหุงสุกแลว้ทิ/งไวใ้หเ้ยน็จะไม่แขง็มากเหมือนขา้วที�มีปริมาณอนามยัโลสสูง  
 3. ความเก่าของขา้ว (Aging) เมื�อนาํขา้วเก่าเก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน   
ที�อุณหภูมิสูงกวา่ 15 °C จะเกิดการเปลี�ยนแปลงทางคุณภาพทั/งดา้นการหุงตม้ และการขดัสี ขา้วเก่า
จะมีการพองตวัและดูดซึมนํ/าในขณะหุงตม้มากขึ/น มีลกัษณะร่วนไม่ติดกนั และมีความตา้นทานต่อ
การแตกหกัในขณะขดัสีไดสู้งกวา่ขา้วใหม่ 
 คุณสมบัติทางกายภาพของข้าว   
 เป็นคุณสมบติัที�สามารถมองเห็นไดห้รือชั�งตวงวดัได ้ซึ� งสามารถจาํแนกไดด้งันี/   
 1. สีของเปลือกขา้ว (Husk Color) เมื�อขา้วสุกสีของเปลือกจะเป็นสีเหลืองทอง นํ/ าตาลอ่อน 
นํ/าตาลเขม้ สีเปลือกของขา้วในประเทศไทย จะมี 2 สี คือ สีฟาง และนํ/าตาล  
 2. สีของข้าวกล้อง (Pericarp Color) สีของเมล็ดข้าวกล้องจะแสดงออกที�เยื�อหุ้มผล              
มีสีต่าง ๆ กนั ตั/งแต่ขาว แดง นํ/ าตาลเขม้ นํ/ าตาลเทา ถา้สีดงักล่าวมีความเขม้จะตอ้งใช้เวลาในการ   
ขดัสีนาน และใช้แรงกดสูง  เพื�อทาํให้ชั/ นของรําหลุดออกเป็นผลทาํให้ข้าวเกิดการแตกหักได ้        
นํ/ าหนกัเมล็ด (Grain Weight) นํ/ าหนกัของเมล็ดจะแปรไปตามขนาด และรูปร่างของเมล็ด ความชื/น 
ชนิดของดิน การใส่ปุ๋ย และสภาพภูมิอากาศ  
 3. นํ/ าหนกัจาํเพาะ (Specific Weight) เป็นนํ/ าหนกัของเมล็ดต่อหน่วยปริมาตร ขึ/นอยูก่บั
ชนิดของเมล็ดพนัธ์ุ ความชื/น สิ�งเจือปน  
 4. ขนาดรูปร่างของเมล็ด (Grain Dimension) จะแตกต่างไปตามสภาพภูมิประเทศ         
ภูมิอากาศ และวธีิการเพาะปลูก รูปร่างของเมล็ดเป็นลกัษณะหนึ�งที�ใชใ้นการจาํแนกพนัธ์ุขา้ว ไดแ้ก่ 
ความยาว ความกวา้ง ความหนา เมล็ดขา้วสามารถจาํแนกตามความยาวของเมล็ด ได ้4 ขนาด คือ 
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เมล็ดยาวมาก (>7.50 มม.) เมล็ดยาว (6.61 - 7.50 มม.) เมล็ดยาวปานกลาง (5.50 - 6.60 มม.) และเมล็ดสั/น 
(5.50 มม.) รูปร่างของเมล็ดจะประเมินจากอตัราส่วนความยาวกบัความกวา้ง ซึ� งแบ่งเป็น  3 ชนิด คือ 
เมล็ดเรียว (มีอตัราส่วนความยาวกบัความกวา้งมากกวา่ 1 : 3)  เมล็ดปานกลาง (มีอตัราส่วนระหว่าง        
2.1 - 3) และเมล็ดป้อม (มีอตัราส่วนนอ้ยกวา่ 1 : 2) ส่วนความยาวของเมล็ดขา้วจะเป็นความยาวที�วดั
จากเมล็ดขา้วกลอ้ง  
 5. ลกัษณะทอ้งไข่ (Chalkiness) เป็นลกัษณะที�ไม่ตอ้งการทาํให้ขา้วดูไม่สวยงาม และมี

คุณภาพในการสีตํ�า สีแลว้หกัมาก ทอ้งไข่ในเมล็ด หมายถึง จุดขาวขุ่นคลา้ยชอล์ค เกิดขึ/นในเนื/อเยื�อ

ชั/นแป้งของเมล็ดแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ  

  5.1 ทอ้งไข่ที�เกิดขึ/นตรงกลางของชั/นแป้ง 

  5.2 ทอ้งไข่ที�เกิดขึ/นดา้นขา้งหรือดา้นทอ้งของเมล็ดดา้นเดียวกบัเยื�อเจริญ 

  5.3 ทอ้งไข่ที�เกิดขึ/นดา้นหลงัของเมล็ด ดา้นตรงขา้มกบัเยื�อเจริญ  

 6. ลกัษณะการดูด/ คายความชื/น (Hygroscopic) เมล็ดขา้วส่วนใหญ่ประกอบดว้ยแป้ง 

และโปรตีนซึ� งเป็นสารที�ดูดความชื/นได้ดี ทาํให้เมล็ดขา้วมีการขยายตวัและมีการหดตวัเมื�อเอา

ความชื/นออก  

 7. มุมชันของกองข้าว (Angle of Repose) เมื�อเทขา้วให้รวมเป็นกองบนพื/นราบ         

เมล็ดจะกองเป็นรูปกรวยคว ํ�าอยู่บนพื/น มุมชันระหว่างพื/นราบที�ทาํกบัผิวของกรวยคือ มุมชัน      

ของกองเมล็ด ซึ� งจะขึ/นอยูก่บัชนิดและความเรียบที�ผวิของเมล็ด  

 มาตรฐานข้าว   

 กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดมาตรฐานขา้วชนิดต่าง ๆ ตามกรอบกาํหนดมาตรฐานขา้ว   

ลงวนัที� 20 พฤษภาคม 2500 เพื�อช่วยลดแกปั้ญหาในการคา้ขา้ว และไดมี้การแกไ้ข ปรับปรุงมาตรฐาน

ขา้วใหม่ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัที� 30 มกราคม 2517 โดยมีรายละเอียดดงันี/  (สํานกังาน

มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555 : 18) 

 1. มาตรฐานขา้ว (Rice Standard) หมายถึง คุณภาพตามประเภทหรือชนิดของขา้ว       

โดยพิจารณาจากลกัษณะของพื/นขา้วและส่วนผสมของเมล็ดขา้ว ตลอดจนการสีตามที�ไดก้าํหนดขึ/นไว้

สาํหรับขา้วแต่ละประเภท 

 2. ขา้ว (Rice) หมายถึง เมล็ดขา้วที�สีเอาเปลือกออกแลว้รวมตลอดถึง ขา้วกลอ้ง ขา้วขาว 

ขา้วเหนียว ขา้วนึ�ง ทั/งที�เป็นขา้วเตม็เมล็ด ตน้ขา้ว ขา้วหกัใหญ่ ขา้วหกั และปลายขา้ว 

 3. ขา้วกลอ้ง (Brown Rice) หมายถึง ขา้วที�ไดจ้ากการสีขา้วเปลือกเจา้ ขา้วเปลือกเหนียว 

เพื�อเอาเปลือกออกเท่านั/น ทั/งที�เป็นขา้วเตม็เมล็ด ตน้ขา้ว ขา้วใหญ่ ขา้วหกัและปลายขา้ว  
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 4. ขา้วขาว (White Rice) หมายถึง ขา้วที�ไดจ้ากการสีขา้วเปลือกเจา้ โดยเอาเปลือกออก
และขดัเอารําออกจนมีสีขาว ทั/งที�เป็นขา้วเตม็เมล็ด ตน้ขา้ว ขา้วหกัใหญ่ ขา้วหกัและปลายขา้ว  
 5. ขา้วเหนียวขาว (White Glutinous Rice) หมายถึง ขา้วที�ไดจ้ากการสีขา้วเปลือกเหนียว 
โดยสีเอาเปลือกออกและขดัเอารําออกจนมีสีขาว ทั/งที�เป็นขา้วเต็มเมล็ด ตน้ขา้ว ขา้วหกัใหญ่ขา้วหกั 
และปลายขา้ว  
 6. ขา้วนึ� ง (Boiled Rice) หมายถึง ขา้วซึ� งไดจ้ากการสีขา้วเปลือกเจา้ ที�ผ่านการแช่นํ/ า   
และอบดว้ยความร้อนแลว้ ทาํใหแ้หง้ก่อนทาํการสี ถา้สีโดยขดัเอารําออกหมดเรียกวา่ ขา้วนึ� ง  หากสี
โดยเอาเปลือกออกเท่านั/นใหเ้รียกวา่ ขา้วนึ�งกลอ้ง  
 7. พื/นขา้ว (Grain Classification) หมายถึง ขา้วแต่ละชั/นที�นาํมาผสมกนัตามส่วนเพื�อให้
เป็นขา้วแต่ละชนิด 
 8. ส่วนของเมล็ดขา้ว (Parts of Rice) หมายถึง ความยาวของขา้วเต็มเมล็ด แบ่งออกเป็น 
10 ส่วน  
 ความหมายของเมลด็ข้าวและสิ�งที�เกี�ยวข้อง 
 ความหมายของเมล็ดขา้วและสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่  
 1. ขา้วเต็มเมล็ด (Whole Grain) หมายถึง เมล็ดขา้วที�อยู่ในสภาพเต็มเมล็ด โดยมิได ้        
มีส่วนใดหกัออกเลย  
 2. ตน้ขา้ว (Head Rice) หมายถึง เมล็ดขา้วที�บางส่วนจะเป็นหัวหรือทา้ย หรือทั/งหัว    
และทา้ยของเมล็ดขา้วไดห้กัหรือมีความยาวเหลืออยูต่ ั/งแต่ 8 ส่วนขึ/นไป ตามมาตรฐานของชนิดขา้ว      
ที�กาํหนดไว ้ 
 3. ขา้วหกัใหญ่ (Big Brokens) หมายถึง เมล็ดขา้วหกัที�มีความยาวตั/งแต่ 5 ส่วนขึ/นไป  
ของขา้วเตม็เมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดที�กาํหนดไว ้แต่ไม่ถึงความยาวของตน้ขา้ว  
 4. ขา้วหัก (Brokens Rices) หมายถึง เมล็ดขา้วหักที�มีความยาวตั/งแต่ 2.5 ส่วนขึ/นไป    
ของขา้วเตม็เมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดที�กาํหนดไว ้แต่ไม่ถึงความยาวของขา้วหกัใหญ่  
 5. ปลายขา้ว (Small Brokens Rices) หมายถึง เมล็ดขา้วหกัที�มีความยาวตํ�ากวา่  
 6. ส่วนของขา้วเตม็เมล็ด และมีขนาดตามมาตรฐานของชนิดปลายขา้วที�กาํหนดไว ้
 7. ความชื/น (Moisture) หมายถึง ความชื/นของขา้วที�วดัได ้ 
 8. ขา้วเส้นแดง (Red Streaked Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วซึ� งมีเส้นแดง หรือส่วนของ
เส้นแดงอยู่ทางใดทางหนึ� งของเมล็ด เส้นแดงเหล่านี/  อาจมีความยาวครึ� งหนึ� งหรือเกินครึ� งหนึ� ง     
ของความยาวของเมล็ด ซึ� งเมื�อรวมเส้นแดงเหล่านี/ เขา้ดว้ยกนัแลว้ จะตอ้งมีเนื/อที�ต ํ�ากว่าร้อยละ 25 
ของเมล็ดขา้ว  
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 9. ขา้วเมล็ดแดง (Red Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วที�ปลอกรําสีแดงหุ้มอยู่ร้อยละ 25     
ของเมล็ดขา้ว  
 10.  ขา้วทอ้งไข่ (Chalky Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วซึ� งมีสีขาวเหมือนชอล์ค เป็นเนื/อที�  
ตั/งแต่ครึ� งหนึ�งของเมล็ดขา้วขึ/นไป  
 11.  ขา้วเสีย (Damaged Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วที�เสื�อมคุณภาพอยา่งเห็นไดช้ดั เนื�องดว้ย
ความเสียหายอนัเกิดจากความร้อน นํ/า แมลง โรคหรืออื�น ๆ 
 12.  ขา้วเมล็ดเหลือง (Yellow Kernels) หมายถึง บางส่วนของเมล็ดขา้วที�แปรสภาพ       
เป็นสีเหลือง  
 13.  ขา้วเปลือก (Paddy) หมายถึง เมล็ดขา้วที�มีเปลือกหุม้อยู ่ 
 14.  ขา้วเมล็ดกลีบ (Shrivelled Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วที�มีลกัษณะลีบ ผิดจากเมล็ด
ขา้วธรรมดา  
 15.  ขา้วเมล็ดอ่อน (Immature Kernels) หมายถึง เมล็ดขา้วที�ได้จากขา้วเปลือก ที�ยงั         
ไม่แก่เตม็ที�และมีสีเขียวอ่อน  
 16.  ขา้วแตก (Split Kernels) เมล็ดขา้วที�แตกเป็นซีกตามความยาว ของเมล็ดขา้วส่วนที�มี
เนื/อที�เหลืออยูต่ ั/งแต่ร้อยละ 80 ของเมล็ดขา้วใหถื้อเป็นตน้ขา้ว ส่วนที�นอ้ยกวา่ใหถื้อเป็นขา้วหกั  
 17.  วตัถุอื�น ๆ (Foreign Materials) หมายถึง สิ�งอื�น ๆ ที�มิใช่เมล็ดขา้ว รํา และขา้วเปลือก  
 18.  เมล็ดวชัพืช (Seeds) หมายถึง เมล็ดทั/งเมล็ดหรือเมล็ดหกัของพืชอื�น ๆ ที�มิใช่เมล็ดขา้ว
ธรรมดา  
 ชั(นของการสี (Grades of Milled Rice)  
 ชั/นของการสี (Grades of Milled Rice) แบ่งออกเป็น 4 ชั/น ดงันี/  
 1. สีดีพิเศษ (Extra Well Milles) หมายถึง การสีเอาเปลือก เชื/อพนัธ์ุ (Germ) และรํา          

ทั/งชั/นนอกและใน (รําขา้วกลอ้งและรําขา้วขาว) ออกทั/งหมดจนมีลกัษณะใสงามเป็นพิเศษ 

 2. สีดี (Well Milled) หมายถึง การสีเอาเปลือก เชื/อพนัธ์ุ (Germ) และรําทั/งชั/นนอก     
และในออกทั/งหมดจนขา้วมีลกัษณะขาวงาม แต่หยอ่นกวา่ความใสงามของขา้วที�สีดีพิเศษเล็กนอ้ย  

 3.  สีปานกลาง (Reasonably Well Milled) หมายถึง การสีเอาเปลือก เชื/อพนัธ์ุ (Germ) 
รําชั/นนอก (รําขา้วกลอ้ง) และรําชั/นใน (รําขา้วขาว) ส่วนมากออกจนขา้วมีลกัษณะขาวงามพอสมควร 

ความขาวงามหยอ่นกวา่ขา้วที�สีดีเล็กนอ้ย 

 4. สีธรรมดา (Ordinarily Milled) หมายถึง การสีเอาเปลือก เชื/อพนัธ์ุบางส่วนออกและ  
รําชั/นนอก ส่วนรําชั/นในออกเป็นบางส่วน การสีไม่ตอ้งถึงขนาดเตม็ที� สีขาวปานกลาง แต่หยอ่นกวา่

ขา้วที�สีปานกลางเล็กนอ้ย  
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 ตะแกรงร่อน (Sieves)  
 ตะแกรงร่อน (Sieves)  หมายถึง  ตะแกรงโลหะรูกลมที�มีความหนา และเจาะรูกลม             
มีเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาดต่าง ๆ ตามที�กาํหนดไวด้งันี/  
 1. ตะแกรงร่อนเบอร์ 8 ½  คือ  ตะแกรงแผ่นโลหะรูกลม มีความหนา 0.031 นิ/ว และ          
เส้นผา่นศูนยก์ลางของรูกลม 0.092 นิ/ว  
 2. ตะแกรงร่อนเบอร์ 8  คือ  ตะแกรงแผ่นโลหะรูกลม มีความหนา 0.031 นิ/ว และ        
เส้นผา่นศูนยก์ลางของรูกลม 0.085 นิ/ว  
 3. ตะแกรงร่อนเบอร์ 7  คือ  ตะแกรงแผ่นโลหะรูกลม มีความหนา 0.031 นิ/ว และ       
เส้นผา่นศูนยก์ลางของรูกลม 0.069 นิ/ว  
 4. ตะแกรงร่อนเบอร์ 6 ½  คือ  ตะแกรงแผ่นโลหะรูกลม มีความหนา 0.031 นิ/ว และ      
เส้นผา่นศูนยก์ลางของรูกลม 0.062 นิ/ว  
 

โรงสีข้าว  
 โรงสีขา้วมีบทบาทสําคญัในการแปรรูปวตัถุดิบ (ขา้วเปลือก) จากผูผ้ลิต (ชาวนา) ไปเป็น
สินคา้ (ขา้วสาร) เพื�อขายให้แก่ผูบ้ริโภค (ประชาชน) ทั�วไป โดยอาศยัระบบกลไกทางตลาด ทาํการ
ขายขา้วไปยงัประชาชนในประเทศเกือบทั/งหมดซึ� งบริโภคขา้วสารเป็นหลกั และที�เหลือจะส่งออก
ไปขายยงัประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยนบัเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ที�สุดของโลก โดยส่งออกปีละ
ประมาณ 4 - 5 ลา้นตนั มาตลอดหลาย ๆ ปีแลว้ นาํรายไดเ้ขา้ประเทศปีละหลายหมื�นลา้น จากสถิติ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื�อปี พ.ศ. 2535 ในประเทศไทยมีโรงสีทั/งหมดตั/งแต่ขนาดเล็ก คือ   
10 เกวียน/วนั ถึงขนาดใหญ่ 200 เกวียน/วนั รวมกนัประมาณ 4,000 โรง กระจายอยูท่ ั�วประเทศไทย 
จงัหวดัที�มีโรงสีมากที�สุดจะเป็นจงัหวดัทางภาคอีสาน รองลงมาก็ทางภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้
จะมีน้อยที�สุด โรงสีข้าวในสมยัก่อนส่วนมากจะเป็นโรงสีขนาดเล็ก มีกาํลังการผลิตไม่เกิน            
50 เกวียน/วนั (1 เกวียน ขา้วเปลือก ประมาณ 1,000 กิโลกรัม) ในช่วงปี พ.ศ. 2520 - 2530 ไดมี้    
การพฒันาระบบโรงสีให้มีกาํลงัการผลิตสูงขึ/น เป็นขนาด 80 - 150 เกวียน/วนั ในปัจจุบนัโรงสีบางแห่ง
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสีข้าว (รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์.            
2553 : 78) 

 ขนาดของโรงสีข้าว  
 โรงสีขา้วที�ทาํการสีขา้วอยูใ่นปัจจุบนัมีขนาดแตกต่างกนั อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ขนาด คือ โรงสี
ขนาดเล็ก โรงสีขนาดกลาง และโรงสีขนาดใหญ่ การแบ่งขนาดนี/ ขึ/นอยู่กบัมาตรฐานที�ใช้ในการ
จาํแนก ซึ� งมีอยู ่2 มาตรฐานคือ  
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 1. จาํแนกตามกาํลงัการผลิต  
  1.1 โรงสีข้าวขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงสีที�มีกําลังการผลิต อยู่ในช่วงระหว่าง                
10 - 40 เกวยีน/วนั 
  1.2 โรงสีขนาดกลาง  หมายถึง  โรงสีที�มีกาํลงัการผลิตระหวา่ง 50 - 80  เกวยีน/วนั 
  1.3 โรงสีขนาดใหญ่  หมายถึง  โรงสีที� มีกําลังการผลิต อยู่ในช่วงระหว่าง                 
100 - 250 เกวยีน/ วนั 
 2. จาํแนกตามจาํนวนคนงาน 
  2.1 โรงสีขา้วขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงสีที�ใชค้นงานไม่เกิน 5 คน  
  2.2 โรงสีขนาดกลาง  หมายถึง  โรงสีที�มีคนงานไม่เกิน 10 คน  
  2.3 โรงสีขา้วขนาดใหญ่  หมายถึง  โรงสีที�มีคนงานเกิน 10 คน  
 การสร้างโรงสีจะไม่นิยม สร้างใหญ่กวา่ 250 เกวียน/วนั เพราะจะมีปัญหาเรื�องการลงทุนสูง 
และการหาซื/อวตัถุดิบ มาป้อนโรงสี ซึ� งจะหายาก เนื�องจากจาํนวนโรงสีขา้วในแต่ละจงัหวดั            
มีจาํนวนมาก กาํลงัผลิตสูงกว่าปริมาณขา้วเปลือกที�ผลิตจากทอ้งที�นั/น ๆ จึงตอ้งมีการแยง่กนัซื/อ
ขา้วเปลือกเพื�อสีขา้ว โดยเฉพาะบางปีถา้เกิดฝนแลง้ หรือฝนทิ/งช่วงจะทาํให้ขา้วเปลือกเสียหายได้
ผลผลิตนอ้ย ก็จะทาํให้เกิดการแยง่กนัซื/อขา้วเปลือกมาก ทาํให้ขา้วเปลือกขึ/นราคา ชาวนาจะขาย
ขา้วเปลือกไดร้าคาดี ซึ� งเป็นหลกัธรรมดาของการตลาดในเรื�องดีมานดแ์ละซพัพลาย  
 ระบบต้นกาํลงั  
 1. เครื�องจกัรกลไอนํ/าจะใชแ้กลบจากการสีขา้วเป็นเชื/อเพลิงการลงทุนติดตั/งในระยะเริ�มตน้
ค่อนขา้งสูง แต่ค่าใช้จ่ายภายหลงัการติดตั/งแล้วจะถูกที�สุด เครื�องตน้กาํลงัแบบนี/ เหมาะสําหรับ      
โรงสีขา้วขนาดกลางและใหญ่  
 2. เครื� องยนต์ดีเซลใช้นํ/ ามนัดีเซลเป็นนํ/ ามนัเชื/อเพลิง เหมาะกบัโรงสีข้าวขนาดกลาง   
และขนาดเล็ก ค่าติดตั/งถูกกว่าเครื�องตน้กาํลงัชนิดอื�น ๆ แต่ค่าใช้จ่ายเพื�อเป็นค่านํ/ ามนัเชื/อเพลิง   
ค่อนขา้งสูง  
 3. มอเตอร์ไฟฟ้าจะใช้กระแสไฟฟ้าในการขบัเคลื�อนมอเตอร์เมื�อ เริ�มเดินเครื�องจะใช้
กระแสไฟฟ้าสูงมาก แต่เมื�อมอเตอร์ทาํงานและขบัเคลื�อนเครื�องสีขา้วแลว้กระแสไฟฟ้าจะลดลง 

 กรรมวธีิการสีข้าว  
 ขั/นตอนการสีขา้วของโรงสีโดยทั�วไปจะแบ่งออกเป็น  4  ขั/นตอน คือ  
 1. การทาํความสะอาด เป็นการแยกเอาสิ�งเจือปน อาทิ เศษฟาง ขา้วลีบ เศษดิน และฝุ่ น
ออกไปและยงัมีการคดัแยกเมล็ดขา้วเปลือกที�มีขนาดเล็กออกไปดว้ย โดยให้ขา้วเปลือกผา่นตะแกรง
ที�มีรูขนาดต่าง ๆ กนั และใชล้มเป่าจากพดัลมช่วยในการแยกสิ�งเจือปนออกไป  
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 2. การกะเทาะขา้วเปลือก ข้าวเปลือกที�ผ่านการทาํความสะอาดแล้ว จะผ่านไปยงั     
เครื�องกะเทาะขา้วเปลือก ซึ� งจะกะเทาะขา้วเปลือกใหเ้ปลือกขา้วออกกลายเป็นขา้วกลอ้ง 
 3. การคดัแยก ขา้วกล้องจะไหลผ่านไปยงัส่วนที�จะทาํหน้าที�คดัแยกขา้วเปลือก และ    
ขา้วกลอ้งออกจากกนั ขา้วเปลือกที�แยกออกมาจะผา่นกลบัไปยงัเครื�องกะเทาะเปลือก  อีกครั/ งเพื�อทาํการ
กะเทาะซํ/ า ส่วนขา้วกล้องที�ได้จะถูกส่งไปยงัส่วนขดัขา้วขาวเพื�อขดั เป็นขา้วสารที�มีความขาว     
ตามตอ้งการ  
 4. คดัแยกทาํเป็นเปอร์เซ็นต ์ขา้วสารที�ขดัไดค้วามขาวตามตอ้งการแลว้ จะถูกนาํไปทาํการ
คดัแยกเอาตน้ขา้วและปลายขา้วออกจากกนั 
 โรงสีข้าวระบบเก่า    
 โรงสีขา้วระบบเก่า คือระบบที�มีมาแต่เก่าแก่ 50 - 60 ปีแลว้ และโรงสีขา้วในเมืองไทย
ประมาณร้อยละ 70 - 80 จะเป็นระบบเก่า  
 1. ระบบตน้กาํลงั  ใชแ้กลบเป็นเชื/อเพลิงตม้หมอ้นํ/ า เพื�อให้เกิดไอนํ/ า (Stream) ที�มีแรงดนัสูง
แลว้ส่งไอนํ/าไปขบักงัหนัไอนาํ  แกนของกงัหนัไอนํ/ าก็จะส่งกาํลงัไปหมุนเพลาราวของระบบโรงสี 
ทาํให้โรงสีขับเคลื�อนได้พร้อม ๆ กันทั/ งระบบ  ระบบส่งถ่ายกําลังจะใช้เพลาร่วมเป็นตัวขับ          
โดยส่งโยงไปยงัสายพานและพลูเลยข์องเครื�องจกัรแต่ละตวั ซึ� งทาํหนา้ที�ต่าง ๆ กนั  
 2. ระบบการขดัสีขา้วเปลือก ขา้วกลอ้ง ขา้วขาว การสีขา้วจากขา้วเปลือก  มีขบวนการ   
ดงันี/   ขา้วเปลือกเมื�อผา่นตะแกรงทาํความสะอาด ที�เรียกวา่ “ตะแกรงกะเทาะ” (เพื�อแยกสิ�งสกปรก
สิ�งเจือปนต่าง ๆ ออก) จากนั/นจะถูกส่งผา่นไปยงัเครื�องกะเทาะขา้วเปลือกแบบจานหมุนที�เรียกว่า 
หินขา้วดาํ ทาํการกะเทาะขา้วเปลือกเป็นขา้วกลอ้ง ในอตัราส่วนขา้วกลอ้ง/ขา้วเปลือก 80/20  แกลบ
จะถูกพดัลมดูดออกไปที�เหลือเป็นขา้วผสมระหวา่งขา้วเปลือกและขา้วกลอ้ง ก็จะถูกส่งไปแยกออก
จากกนัโดยเครื�องตะแกรงโยก ก็จะไดข้า้วกลอ้งลว้นและขา้วเปลือกลว้น ๆ โดยขา้วเปลือกจะถูก    
ส่งกลบัไปกะเทาะเปลือกออกอีกครั/ ง ส่วนขา้วกลอ้งก็จะถูกส่งต่อไปยงัเครื�องขดัขาวหรือที�เรียกว่า 
“หินขา้วขาว” จะเป็นหินแนวแกนตั/งรูปกรวย จากดา้นบนใหญ่ลงมาดา้นล่างเล็ก พร้อมมียางขดัขาว
ประมาณ 4 - 6 แห่ง และลูกหินจะถูกลอ้มรอบดว้ยตะแกรงสายแบบมุง้ลวด และจะมีพดัลมสําหรับ
ดูดรําออกทางดา้นล่างของหินขดั ปกติโรงสีทั�วไป จะมีการขดัขาว 2 ครั/ ง คือขา้วกลอ้งจะถูกส่งมา
ขดัดว้ยหินขา้วขาวครั/ งที� 1 เสร็จแลว้ส่งต่อไปขดัดว้ยหินขา้วขาวลูกต่อไป  ครั/ งที� 2 ก็จะจบขบวนการ
ขดัขาว แต่มาระยะหลงั ๆ การขดัขา้วขาว ไดเ้พิ�มเป็นขดั 3 ครั/ ง เพื�อลดการสูญเสียการแตกหัว      
ของขา้ว โดยเฉพาะการสีขา้วหอมมะลิซึ� งตอ้งการความขาวค่อนขา้งมาก 
 3. ระบบแยกขา้วตน้ ขา้วหกัออกจากกนั (ระบบคดัร้อยละ) ขา้วขาวที�ออกมาจากหินขดัขา้ว
ครั/ งสุดทา้ย จะเป็นขา้วรวม คือ มีทั/งขา้วตน้ (เม็ดเต็ม) และขา้วหัก ขนาดต่าง ๆ กนั ปนกนั จึงตอ้งมี
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ระบบการคดัแยกขา้วตน้ ขา้วหกัใหญ่ (ขา้วท่อน) ขา้วหกัเล็ก และขา้วปลายออกจากกนัทั/งนี/ เพราะ
ราคาขายขา้วแต่ละขนาดไม่เท่ากนั ขา้วเต็มเมล็ดและขา้วหักใหญ่ จะมีราคาสูงกว่าขา้วหักเล็ก      
หรือปลายขา้ว ระบบการคดัแยก หรือการคดัเปอร์เซ็นตนี์/  จะกระทาํโดยผา่นตะแกรงเหลี�ยมในขั/นแรก 
เพื�อเป็นการคดัขา้วตน้ลว้น ๆ ออกจากขา้วรวมก่อน (ขา้วตน้นี/ จะมีประมาณร้อยละ40 - 50 ของ    
ขา้วรวม) หลงัจากนั/นก็จะส่งขา้วรวมไปคดัแยกขา้วตน้ขา้วหักใหญ่ ขา้วหักเล็ก และปลายขา้ว     
โดยการผา่นตะแกรงกลมซึ� งมีลกัษณะเป็นแผน่เหล็กมว้นรูปทรงกระบอกยาว ประมาณ 2.5 เมตร 
แผน่ตะแกงจะเป็นหลุมครึ� งวงกลม มีเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาดต่าง ๆ ตามขนาดของขา้วตน้ ขา้วหัก    
ที�จะนาํมาคดั (ขนาดมาตรฐาน 4 - 7 มิลลิเมตร) ในโรงสีทั�วไป จะทาํการคดัเปอร์เซ็นตเ์ป็นขา้วร้อยละ
100  ขา้วร้อยละ 5 ขา้วร้อยละ 25 ขา้วร้อยละ 35 ซึ� งเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมโรงสีขา้วไทย 
 4. ระบบการชั�ง บรรจุกระสอบ บรรจุถุง เมื�อผา่นการคดัเปอร์เซ็นตแ์ลว้ ขา้วสารทั/งขา้วตน้
และข้าวปลายจะถูกชั�งนํ/ าหนัก โดยเครื� องชั�งทั/ งแบบธรรมดา และแบบอัตโนมัติ ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยชั�งและบรรจุในกระสอบขา้วสารขนาด 100 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม หรือบรรจุ
พลาสติกใสขนาดเล็ก 2, 5 และ 10 กิโลกรัม ตามความตอ้งการของตลาด 
 โรงสีข้าวระบบทนัสมัย    
 โรงสีระบบทนัสมยันิยมใช้กนัมากในประเทศญี�ปุ่น ยุโรป และอเมริกาที�สีขา้วเปลือก     
ทั/งเมล็ดสั/นและเมล็ดยาว ประเทศไทยเริ�มมีโรงสีขา้วแบบทนัสมยัมาประมาณ 10 - 15 ปีมาแลว้ ระบบ
การทาํงานก็คลา้ยกบัระบบเก่า แตกต่างกนัที�ตน้กาํลงัและรายละเอียดของเครื�องจกัรแต่ละเครื�อง      
ที�ทาํงานไม่เหมือนกนั  
 1. ระบบตน้กาํลงั ใชม้อเตอร์แยกขบัแต่ละเครื�องทาํใหไ้ดก้าํลงัผลิตสูงและสะดวกในการ
ใช้งาน ถา้มอเตอร์ตวัใดเสีย เครื�องอื�น ๆ ยงัคงทาํงานไดไ้ม่ตอ้งหยุดทั/งโรงเหมือนโรงสีแบบเพลาราว 
ซึ� งถา้เครื�องยนตเ์สีย จะหยดุทาํงานทั/งระบบ  
 2. ระบบทาํความสะอาดข้าวเปลือก โรงสีระบบใหม่จะทาํการคดัทาํความสะอาด
ขา้วเปลือกไดล้ะเอียดกวา่แบบรุ่นเก่า โดยมีแผน่ตะแกรงขนาดต่าง ๆ กนั 2 - 3 ชั/น คดัสิ�งสกปรก   
ชิ/นใหญ่ ๆ ออก และมีระบบลมดูดสิ�งสกปรกชิ/นเบา ๆ เล็ก ๆ ออก 
 3. ระบบกะเทาะขา้วเปลือก แยกขา้วกลอ้ง ขา้วขาว เครื�องแบบทนัสมยัใชเ้ครื�องกะเทาะ
ขา้วเปลือกแบบลูกยางกลม ขนาดมาตรฐาน 10 นิ/ว 2 ลูก หมุนเขา้หากนัดว้ยความเร็วที�แตกต่างกนั 
ทาํให้ขา้วเปลือกที�ผา่นลูกยางถูกกะเทาะผิวออกไดโ้ดยไม่แตกหกั หรือแตกหกันอ้ยมาก อตัราส่วน
การกะเทาะขา้วกลอ้งของลูกยางจะสูงถึงร้อยละ  85 - 90 โดยใชม้อเตอร์ขนาดเล็กกว่าแบบเก่า      
ข้าวกล้องที�ถูกกะเทาะแล้วรวมทั/งข้าวเปลือกจะถูกนําไปเข้าเครื� องแยกหินเพื�อแยกหินที�มีเม็ด       
เท่าขา้วเปลือกออกอีกครั/ ง รวมทั/งแยกแกลบที�ยงัปนมากบัขา้วกลอ้งดว้ย ทาํให้ขา้วสารที�ออกมา
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สะอาดไม่มีกรวด หิน ดินทรายเจือปน หลงัจากนั/นขา้วกลอ้งและขา้วเปลือกจะถูกส่งไปยงัตะแกรง
โยกแบบถาดเอียงหรือแบบช่องฟันปลา ซึ� งทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ แยกขา้วกลอ้งออกจาก
ขา้วเปลือกอย่างสมบูรณ์ เครื�องจะส่งขา้วกลอ้งไปยงัระบบขดัขาวต่อไประบบขดัขาวของโรงสี   
แบบใหม่จะคล้าย ๆ กับหินขดัขาวของโรงสีแบบเก่า แต่แบบใหม่จะมีทั/งหินขดัแบบแนวตั/ง        
และแนวนอนรวมกนั หินกากเพชรแบบนี/  ไม่มีการพอกใหม่จะมีคมตลอดเวลาทาํให้ขดัขา้วไดข้าว   
จมูกดี บางโรงที�ทนัสมยัจะใช้ระบบขดัขาวแบบแกนนอนเป็นตวัขดัขา้วกลอ้งตั/งแต่ขดัครั/ งที�หนึ� ง 
จนถึงขดัครั/ งที�สอง ขดัครั/ งที�สามจะใช้หินกากเพชรเป็นตวัขดัเพื�อเพิ�มความขาว หลังจากนั/น           
จะปิดทา้ยดว้ยระบบขดัผิว หรือที�เรียกวา่ ขดัมนั เพื�อเป็นการทาํให้ผิวขา้วสารที�ออกมาเรียบสะอาด
เป็นมนั โดยการใช้ระบบเครื�องขดัมนัที�มีการพ่นละอองไอนํ/ าเขา้เครื�องระหว่างการขดัสี ทาํให ้  
เมล็ดขา้วที�ขดักนัเอง ลดความร้อนลง และคราบรําที�เกาะผิวเมล็ดขา้วถูกเช็ดออกมาหมด จึงได ้  
เมล็ดขา้วที�เงางาม 
 4. ระบบการคดัเปอร์เซ็นต์ ระบบการคดัจะคลา้ยกบัโรงสีระบบเก่า แต่ตะแกรงเหลี�ยม   
ที�ใชค้ดัจะมีขนาดเล็กกวา่ ใชแ้รงมา้นอ้ยกวา่ 
 5. ระบบการบรรจุกระสอบ บรรจุถุง คล้ายกบัโรงสีระบบเก่าแต่โรงสีแบบใหม่จะใช้
ระบบการชั�งขา้วสาร บรรจุดว้ยเครื�องชั�งอตัโนมติั ตั/งแต่ 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 กิโลกรัม         
เป็นส่วนมากไม่ใช่เครื�องชั�งแบบโบราณ ซึ� งการชั�งแบบใหม่มีความแม่นยาํสูง ทาํให้ลดการสูญเสีย
ในการชั�งขาด ชั�งเกินไดม้าก 
 โรงสีขนาดเลก็   
 ตั/งอยูใ่นชนบทบริเวณพื/นที�ที�มีการปลูกขา้วมาก แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบ คือ โรงสีแบบลูกหิน 
และโรงสีแบบหินโม่ โดยโรงสีแบบหินโม่เป็นเทคโนโลยีแบบเดิมที�มีมานานแลว้ และเทคโนโลยี

แบบลูกหินเขา้มาสู่ประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2513 โดยโรงสีแบบลูกหินที�มีขนาดเล็กที�สุด        
จะมีลูกหินเพียงลูกเดียว และส่วนประกอบทั/งหมดอยูใ่นตู ้จึงนิยมเรียกวา่ โรงสีตู ้ 

 โรงสีตูจ้ะสีขา้วเปลือกไดป้ระมาณวนัละ 1 เกวียน เครื�องสีขา้วนี/  ใชพ้ลงังานจากไฟฟ้า      
มีลกัษณะเป็นลูกกลิ/งเหล็กที�เคลือบดว้ยหินกากเพชร อยู่ภายในกระบอกเหล็กที�ดา้นหนึ�งจะมีแถบ
ยางยื�นเขา้ไปจนเกือบแตะลูกกลิ/ง โดยแถบยางนี/ จะปรับระยะห่างจากลูกกลิ/งได้ตามตอ้งการ 
กระบวนการสีเริ� มจากนําเข้าเปลือกผ่านเข้าไประหว่างลูกกลิ/งกับแถบยาง ทาํให้เกิดการบีบ          
และดึงแยกให้เปลือกหลุดออกเป็นแกลบ ขา้วกลอ้ง และรําหยาบ นาํขา้วกลอ้งที�แยกไดเ้ขา้เครื�องสี
อีกครั/ งเพื�อขดัผิวขา้วให้ขาว โดยการปรับระยะระหวา่งแถบยางและลูกกลิ/งให้แคบลงการสีครั/ งที� 2 
จะไดต้น้ขา้ว และรําละเอียด โรงสีแบบลูกหินที�มีขนาดใหญ่ขึ/น จะมีลูกหินซึ� งทาํหนา้ที�เฉพาะการ
กะเทาะและการขดัขา้วกลอ้งเป็นขา้วสาร โดยทาํงานพร้อมกนั 2 - 3 ลูก โรงสีแบบหินโม่ ประกอบดว้ย
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จานเหล็กเรียกว่าหินขา้วดาํหรือหินจาน เคลือบดว้ยหินกากเพชร 2 จาน วางขนานและหันหน้า     
เขา้หากนัตามแนวราบระหวา่งจาน ปรับระยะช่องวา่งได ้เมื�อใส่ขา้วที�กรวยดา้นบนลงสู่จาน จานล่าง
จะหมุนไปรอบ ๆ  ขณะที�จานบนอยู่กบัที� ทาํให้ขา้วเปลือกผ่านเข้าไปในระหว่างช่องที�ปรับ
ระยะห่างของจานทั/ง 2 ไว ้เกิดการบีบและดึงแยก ทาํใหเ้ปลือกหลุดเป็นแกลบ และแยกขา้วกลอ้งไป
ขดัผิวในกรวยขดัขาว ซึ� งเป็นกรวยเหล็กฉาบดว้ยหินกากเพชรเช่นกนัรอบ ๆ กรวยจะมีตะแกรง              
ติดดว้ยแถบยางเป็นระยะ เมื�อหมุนกรวยไปรอบ ๆ ทาํให้เกิดการขดัผิวขา้วกลอ้งดว้ยหินกากเพชร 
และแผ่นยางรอบกรวยนิยมขดั 2 ครั/ ง เพื�อแยกรําออกจากขา้วกลอ้งไดข้า้วขาวหมด โรงสีแบบนี/      
มกัใชพ้ลงังานจากเครื�องยนตดี์เซล  
 
ทฤษฎกีารออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 ความเป็นมาของการบรรจุภัณฑ์  
 ในยุคหินเมื�อมนุษยล่์าสัตวไ์ดเ้ขาก็จะใช้หนงัสัตว ์ หรือใบไมห่้อหุ้มสัตวที์�ล่ามาไดเ้พื�อ  
ป้องกนัพวกแมลง แสงแดดและฝน นอกจากนี/ ในการพกพาอาหารหรือวตัถุที�ตอ้งการ สิ� งที�ใช ้       
ในการห่อหุม้จะเป็นใบไม ้เปลือกไม ้เปลือกหอย กระบอกไม ้กระเพาะสัตว ์หนงัสัตว ์ฯลฯ เป็นตน้ 
การรู้จกัการแกปั้ญหาดว้ยการนาํเอาวตัถุดิบ (Raw Materials) จากธรรมชาติเจา้มาเป็นอุปกรณ์ช่วย
เคลื�อนยา้ยวตัถุมวลสาร การกระทาํดงักล่าวจึงนบัวา่เป็นที�มาของการบรรจุ (Filling) ต่อมามนุษย ์ 
เริ�มรู้จกัการประดิษฐ์คิดคน้ภาชนะบรรจุดว้ยการดดัแปลงคุณสมบติัทางกายภาพของวสัดุธรรมชาติ
ให้มีรูปร่างและหน้าที�ใช้สอยเพิ�มขึ/นนี�เอง จึงจดัว่าเป็นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ดั/งเดิม (Primitive 
Packaging Design) ที�มนุษยใ์นสมยัก่อนได้กระทาํขึ/นตามสภาพการเรียนรู้และการคน้พบวสัดุ       
ในแต่ละยคุ (มณฑลี  ศาสนนนัทน์. 2550 : 42)  
 การออกแบบการบรรจุภัณฑ์ จึงเริ� มเข้ามามีบทบาทสําคญัต่อการค้าและการบริการ        
ในฐานะของสิ�งที�ช่วยอาํนวยความสะดวกแก่การขนส่งสินคา้ (Aid Transportation) โดยทาํหนา้ที� 
ขั/นพื/นฐานอนัดบัแรกคือ ปกป้อง คุม้ครองสินคา้ให้ปลอดภยัจากความเสียหาย อนัเนื�องมาจาก      
การกระทบกระเทือน และป้องกนัสิ� งปนเปื/ อนที�ไม่พึงประสงค์ (To Prevent Spillage And 
Contamination) ที�อาจจะเกิดขึ/นในระหวา่งการขนส่งสินคา้ผลิตภณัฑ์จากโรงงานผลิตไปจนกระทั�ง
ถึงมือผูบ้ริโภค ซึ� งบทบาทนี/ มีผลทาํให้รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ (Package Form) มีการพฒันาขึ/นมา
รับรอง มีการออกแบบภาชนะบรรจุแบบปิด (Closed Container) เช่น ถงัไม ้(Barrel) การรู้จกัปิดผนึก
บรรจุภณัฑ์ (Container Closure) เช่น มีฝาจุกปิดขวด (Bottle Plug Seals) ฯลฯ เป็นตน้ เทคนิคและ
กรรมวิธีการบรรจุที�พฒันาขึ/นตามหน้าที�ใช้สอยเหล่านี/  จึงเป็นผลทาํให้เกิดการพฒันารูปแบบ    
บรรจุภณัฑที์�หลากหลายลกัษณะตามกาลเวลา และการคน้พบวสัดุหรือเทคโนโลยีที�นาํมาใช ้ในราว 
ค.ศ. 1200 รูปแบบของการบรรจุภณัฑ ์ที�ปรากฏเป็นหลกัฐาน ไดแ้ก่ 
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ตาราง 2  วสัดุและรูปแบบการใชง้าน 
 

วสัดุ (Materials) รูปแบบและการใช ้(Package Form And Use) 
หนงั (Leather) การห่อ พบัเป็น กระเป๋า ถุง 
ผา้ (Cloth) การห่อ พบัเป็น ถุง กระสอบ 
ไม ้(Wood) ถงัไม ้หีบ ไม ้ลงั กาํปั�น 
วชัพืชหรือผลิตภณัฑจ์ากไม ้(Grass/Split Wood) ตะกร้า เสื�อ สิ�งทอ 
หิน (Stone) กานํ/า คณโฑ 
ดิน (Earthenware) หมอ้ ถว้ยชาม ฯลฯ 
โลหะ (Metal) หมอ้ ถว้ยชาม กานํ/า 
แกว้ (Glass) แกว้นํ/า ขวด ชาม คณโฑ 

 
ที�มา : มณฑลี  ศาสนนนัทน์. 2550 : 43 
  
 ในสมยัต่อมา เมื�อมีความกา้งหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์ ดา้นศิลปศาสตร์และเทคโนโลย ี
เครื�องกลโรงงานต่าง ๆ ถูกคิดคน้พฒันามากขึ/น โดยเฉพาะในช่วงของการปฏิวติัทางอุตสาหกรรม 
 การปฏิวติัอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) ที�เริ�มมาตั/งแต่ตน้ ศตวรรษที� 17 ทาํให้

ระบบการผลิตกลายเป็นการผลิตแบบขนานใหญ่ (Mass Production) และทาํให้เกิดการพฒันา       

รูปแบบของบรรจุภณัฑ์ที�มีประสิทธิภาพ สามารถสนองความสะดวกสบายต่อการขนส่งสินคา้   
ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ความรวดเร็ว ความตอ้งการสินคา้ที�มีคุณภาพ และความตอ้งการ

ความหลากหลายของสินคา้ ฯลฯ จึงทาํให้เกิดการตรากฎหมาย (Legislation) หน่วยบรรจุภณัฑ ์ 

(Unit Packaging) ตราสินคา้ (Brand Identification) และการโฆษณา (Advertising)  
 1. มีการตรากฎหมายขึ/ นเพื�อคุ้มครองผูบ้ริโภค ให้ผูผ้ลิตเคารพในกรรมวิธีการผลิต         

ที�สะอาดบริสุทธิ� และถูกตอ้งตามหลกัสุขภาพอนามยั (Respect to Sanitation and Purity) ไม่ปิดป้ายฉลาก 
หลอกลวงผูบ้ริโภคเกินความจริง  

 2. หน่วยบรรจุ เกิดขึ/นเพราะใหค้วามคุม้ครองผลิตภณัฑไ์ดดี้กวา่  
 3. ตราฉลากสินคา้หรือยี�ห้อผลิตภณัฑ์ เริ�มมีความสําคญัเพราะทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถ   
จดจาํ และเลือกผลิตภณัฑที์�ตอ้งการตามคุณภาพได ้ 
 4. ผูบ้ริโภคมีความรู้และประสบการณ์หลายดา้นเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ หรือเลือกการบริโภค
อยา่งแพร่หลาย โดยผา่นวธีิการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  



 
 

21

 ปรากฏการณ์เหล่านี/ทาํให้ตวับรรจุภณัฑ์ (Package) เริ�มเขา้มามีบทบาทแทนพนกังานขาย

มีความสําคญัมากในฐานะ “ตวัแสดงสินคา้” (The Representation of Product) ที�ตอ้งการแสดงให ้    
ผูบ้ริโภคเห็นถึงเนื/อในหรือเนื/อหา (Content) ของสินคา้ดว้ยการให้ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้     

บนหีบห่อ โดยใชเ้ทคนิควธีิการออกแบบสมยัใหม่ที�สามารถดึงดูดผูบ้ริโภคได ้ดงันั/นหลงัสงครามโลก
ครั/ งที� 2 เป็นตน้มาจึงมีการพฒันากรรมวิธีการผลิตบรรจุภณัฑ์หรือภาชนะบรรจุ ความเร็ว ความเขา้ใจ 

ดา้นศิลปะ และกราฟิกดีไซน์ ดว้ยเหตุและปัจจยัดงัที�กล่าวมาแลว้ จึงเป็นผลให้เกิดอาชีพเฉพาะขึ/น

ในวงการอุตสาหกรรม คือ อาชีพนกัออกแบบบรรจุภณัฑ์ (Packaging Designer) ที�เพิ�งเกิดขึ/นในช่วง
ไม่กี�สิบปีที�ผา่นมานี/ เอง ซึ� งนบัวา่เป็นอาชีพใหม่ที�มีความสําคญัต่อวงการธุรกิจการคา้เป็นอยา่งมาก 

ดงันั/น การออกแบบบรรจุภณัฑ์จึงเป็นวิทยาการที�เกี�ยวขอ้งกบัคนหลายวงการ หลายอาชีพ และ

หลายวทิยาการ (Multidiscipline Profession) กล่าวคือ นกัออกแบบบรรจุภณัฑต์อ้งศึกษาหาความรู้ 

 ววิฒันาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (The Evolution of Packagging Design)  

 มนุษยเ์รามีวิวฒันาการจากยุคหนึ� งมาสู่อีกยุคหนึ�ง เช่นนี/ ตลอดมา สิ�งนี/ จะส่งผลสะทอ้น 
ต่อปัจจยั หรือองคป์ระกอบในการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก จากแรกเริ�มที�มนุษยอ์ยูร่วมกนั

เป็นกลุ่มเล็ก ๆ และดาํรงชีวิตง่าย ๆ ดว้ยการอาศยัผลิตผลจากการเพาะปลูก หรือการเลี/ ยงสัตว ์    
เพียงจาํนวนไม่มาก มีการพึ�งพาอาศยัและติดต่อกนัในกลุ่มใกลเ้คียงเท่านั/น ต่อมาเมื�อจาํนวนประชากร

มีมากขึ/น มีการแบ่งกลุ่มอาศยัออกเป็นหมู่เหล่า การผลิตเฉพาะเพียงบริโภคในครอบครัวเริ�มไม่พอเพียง 

จึงเริ�มมีระบบการแลกเปลี�ยนที�กวา้งขวางขึ/น ในที�สุดระบบการผลิตก็เปลี�ยนรูปไปเกิดเป็นการผลิต
แบบอุตสาหกรรม (Mass Production) ขึ/น การแลกเปลี�ยนสิ�งของเครื�องใช ้หรืออาหาร จึงขยายวง

จากบุคคลใกลเ้คียงไปเป็นการแลกเปลี�ยนกบับุคลในกลุ่มอื�น ในอาณาเขตที�กวา้งขวางขึ/น  
 ในระยะแรกของการแลกเปลี�ยน การเคลื�อนยา้ยสิ�งของเครื�องใชที้�มีการแลกเปลี�ยน ก็อาศยั

ภาชนะตามพื/นบา้นที�ใช้กนัอยู่ในครัวเรือนตามสะดวก แต่ต่อมาเมื�อการแลกเปลี�ยนขยายขอบเขต 

จนถึงขนาดมีการซื/อขายและขยายขอบเขตวงกวา้งออกไปมาก ๆ บรรจุภณัฑ์ใหม่ ๆ จึงเริ�มเขา้มา     
มีบทบาท เริ�มมีการคิดคน้และประดิษฐบ์รรจุภณัฑ์ต่าง ๆ เพื�อสนองความตอ้งการในแต่ละกรณี เช่น 

ใช้ใบไม้มาทาํกระทง ห่อขนม เอากิ�งไม้หรือเปลือกไม้มาสานทาํกระจก ชะลอม ตะกร้า ฯลฯ         

ซึ� งบรรจุภณัฑ์เหล่านี/ เป็นพื/นฐานมาจากการคิดคน้จากวสัดุธรรมชาติ และพฒันามาเป็นบรรจุภณัฑ์
ในยุคต่อมา ซึ� งไดมี้การคิดคน้วสัดุชนิดอื�น ๆ ที�จะสามารถตอบสนองประโยชน์ในการบรรจุภณัฑ์

ไดก้วา้งขวาง และมีประสิทธิภาพยิ�งขึ/น  

 จากการศึกษาถึงวิวฒันาการของบรรจุภณัฑ์ดงักล่าว เราจึงอาจแบ่งประเภทของบรรจุภณัฑ์
ออกไดอ้ยา่งกวา้ง ๆ เป็น 2 ประเภท คือ  
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 1. บรรจุภณัฑ์ที�เกิดขึ/นเองตามธรรมชาติ ธรรมชาติไดส้ร้างหีบห่อขึ/นเพื�อป้องกนัและ
รักษาผลผลิตทางธรรมชาติไดอ้ยา่งดีเยี�ยมและชาญฉลาด โดยสร้างให้มีความเหมาะสมกบัผลผลิต  
แต่ละชนิดไป อาทิเช่น เปลือกผลไม ้เปลือกไข่ เป็นตน้  
 2. บรรจุภณัฑ์ที�มนุษยส์ร้างขึ/น เป็นบรรจุภณัฑ์ที�เกิดจากการที�มนุษย์เป็นผูส้ร้างขึ/ น     
โดยไดคิ้ดประดิษฐ์จากวสัดุต่าง ๆ เพื�อสนองประโยชน์นานาประการ เช่น เพื�อคุม้ครองป้องกนั   
ผลิตภณัฑเ์พื�อความสะดวกในการขนส่ง เพื�อการส่งเสริมการจาํหน่าย ฯลฯ  
 สําหรับประเทศไทยเรา คาํว่า “บรรจุภณัฑ์” ดูจะเป็นคาํใหม่ซึ� งคนไทยยงัไม่คุน้เคยนกั    
แต่ในความเป็นจริงแลว้ คนไทยนบัวา่เป็นนกัออกแบบบรรจุภณัฑ์ที�มีความสามารถยิ�ง จะเห็นไดจ้าก
วิธีการนาํเอาวสัดุธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งดียิ�ง เช่น การใชใ้บกลว้ย ใบตาล ทางมะพร้าว  
ใบเตย ฯลฯ มาคิดประดิษฐ์เป็นห่ออาหารแบบต่าง ๆ การจกัสานภาชนะต่าง ๆ จากไมไ้ผ่ หวาย     
ตน้หญา้ ปอ ฯลฯ บรรจุภณัฑเ์หล่านี/ มีรูปร่างลกัษณะสวยงาม แปลกตา และสามารถสนองประโยชน์
ไดอ้ย่างดีในแต่ละกรณี เหมาะกบัการบรรจุสิ�งของต่าง ๆ เช่น อาหารทั/งที�เป็นของแห้งหรือมีนํ/ า 
หรือสิ�งของที�ตอ้งการความปลอดภยัและความสะดวกในการเคลื�อนยา้ยอื�น ๆ  
 จากการที�มนุษย์ได้คิดนําว ัสดุที� มีตามธรรมชาติมาประดิษฐ์ เ ป็นบรรจุภัณฑ์ใช ้                
ในชีวติประจาํวนัดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ ความพยายามและความคิดสร้างสรรของมนุษยก์็ยงัไม่สิ/นสุด
เมื�อเกิดความตอ้งการขยายให้กวา้งขึ/น เช่น การขยายขนาด และจาํนวนของสินคา้ การเคลื�อนยา้ย
ของใหญ่ ๆ จาํนวนมากตอ้งการบรรจุภณัฑ์ที�เหมาะสม และแมเ้มื�อความเจริญกา้วหน้าทางดา้น   
การตลาดมากขึ/น บรรจุภณัฑ์ก็เขา้มามีบทบาทใช้เป็นเครื�องมือในทางการตลาดดว้ย เช่น ใชเ้ป็น
เครื� องช่วยในด้านการส่งเสริมการจาํหน่าย ดังนั/นจึงได้มีการค้นควา้คิดประดิษฐ์บรรจุภณัฑ ์       
แบบใหม่ ๆ ตลอดจนปรับปรุง และคน้หาวสัดุที�ใชใ้นการบรรจุให้มีคุณภาพดียิ�งขึ/น จนในที�สุด
ปัจจุบนัเรามีวสัดุที�ใชเ้พื�อการบรรจุภณัฑม์ากมายหลายชนิด อาทิเช่น กระดาษชนิดต่าง ๆ แผน่โลหะ 
ใยสังเคราะห์ แกว้ พลาสติก ไม ้ฯลฯ  

 ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  
 การบรรจุภณัฑเ์ป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบนัที�การผลิต
สินคา้ หรือบริการไดเ้นน้หรือให้ความสําคญักบัผูบ้ริโภค (Consumer Oriented) และจะไดเ้ห็นว่า 
การบรรจุภณัฑ์มีบทบาทมากขึ/นเพราะลาํพงัตวัสินคา้เองไม่มีนวตักรรม (Innvoation) หรือการพฒันา
อะไรใหม่อีกแลว้ ฉีกแนวไม่ออกเพราะไดมี้การวิจยัพฒันากนัมานานจนถึงขั/นสุดยอดแลว้ จึงตอ้งมา
เน้นกนัที�บรรจุภณัฑ์กบัการบรรจุหีบห่อ (Packaging) บรรจุภณัฑ์กบัหีบห่อ (Package) ถือว่า       
เป็นคาํคาํเดียวกนั ทั/งนี/ สุดแลว้แต่ผูใ้ดประสงค์หรือชอบที�จะใช้คาํใด (มณฑลี  ศาสนนันทน์.       
2550 : 47) 
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 ความหมายของการบรรจุภณัฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ (Packaging) ไดมี้ผูใ้ห้คาํจาํกดัความ
ไวม้ากมายพอสรุปไดด้งันี/   
 1. Packaging  หมายถึง  งานเทคนิคที�ต้องอาศยัความชํานาญ ประสบการณ์และ          

ความคิดสร้างสรรค ์ ในอนัที�จะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกบัสินคา้ที�ผลิตขึ/นมา             
ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินคา้ตลอดจนประโยชน์ใช้สอย อาทิเช่น ความสะดวกสบาย         

ในการหอบหิ/ว พกพาหรือการใช ้เป็นตน้  

 2. Packaging  หมายถึง  กลุ่มของกิจกรรมในการวางแผนเกี�ยวกบัการออกแบบ การผลิต
ภาชนะบรรจุหรือสิ� งหุ้มห่อสินคา้บรรจุภณัฑ์ ซึ� งเป็นสิ�งที�มีความเกี�ยวพนัอย่างใกล้ชิดกบัฉลาก 

(Label) และตรายี�หอ้ (Brand Name)  

 3. Packaging  หมายถึง  ผลรวมของศาสตร์ (Science) ศิลป์ (Art) และเทคโนโลยีของการ
ออกแบบ การผลิตบรรจุภณัฑส์าํหรับสินคา้ เพื�อการขนส่งและการขายโดยเสียค่าใชจ่้ายที�เหมาะสม  

 4. Packaging  หมายถึง  การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพื�อหาวิธีการรักษา       
สภาพเดิมของสินคา้จนกวา่จะถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพื�อใหย้อดขายมากที�สุดและตน้ทุนตํ�าสุด  

 5. Packaging  หมายถึง  กิจกรรมทั/งหมดที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบและผลิตรูปร่าง    

หนา้ตาของภาชนะบรรจุ สิ�งห่อหุม้ตวัผลิตภณัฑห์รือบรรจุภณัฑ ์ 
 6. Packaging  เป็นทั/งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ� งถูกมองในหลายแง่โดยบุคคลฝ่ายต่าง ๆ 

ในกระบวนการผลิตสินคา้ กล่าวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหวา่งภาชนะบรรจุกบัผลิตภณัฑ์
และสิ�งแวดล้อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาตน้ทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝ่ายจดัซื/อ         

จะคาํนึงถึงตน้ทุนของวสัดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะเนน้ถึงรูปแบบและสีสันที�สะดุดตา ซึ� งจะช่วย

ในการโฆษณาผลิตภณัฑ ์ดว้ยเหตุนี/  Packaging ที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ/นไดจ้ากการ
ประนีประนอมของทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ไดภ้าชนะบรรจุซึ� งมีนํ/ าหนกัเบาและราคาตน้ทุนตํ�า   

แต่ในขณะเดียวกนัมีรูปแบบสวยงาม และใหค้วามคุม้ครองอยา่งเพียงพอแก่ผลิตภณัฑภ์ายในได ้ 

 7. Packaging  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ที�เกิดขึ/นตลอดในขบวนการทางตลาดที�เกี�ยวเนื�องกบั 
การออกแบบสร้างสรรคภ์าชนะบรรจุหรือหีบห่อใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 

 8. Packaging หมายถึง การนาํเอาวสัดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แกว้ โลหะ ไม ้ ประกอบเป็น
ภาชนะหุ้มห่อสินคา้ เพื�อประโยชน์ในการใช้สอยมีความแข็งแรง สวยงาม ไดส้ัดส่วนที�ถูกตอ้ง  

สร้างภาพพจน์ที�ดี มีภาษาในการติดต่อสื�อสาร และทาํให้เกิดผลความพึงพอใจจากผูซื้/ อสินค้า      

ส่วนความหมายของ “หีบห่อ” “บรรจุภณัฑ์” หรือ “ภาชนะบรรจุ” (Package) มีผูใ้ห้คาํจาํกดัความ   
ไวม้ากมายเช่นกนั  
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 บทบาทหน้าที�ของบรรจุภัณฑ์  
 ในสมยัก่อนนั/น การใช้บรรจุภณัฑ์ก็เพื�อเก็บรักษาสินคา้ให้คงสภาพ (Protection) ใน
ระยะเวลาหนึ� งหรือจนกว่าจะนาํไปใช้ แต่เมื�อมีการแข่งขนัทางการคา้มากขึ/ น บรรจุภณัฑ์จึงมี
บทบาท     ในดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เริ�มเนน้เรื�องความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจน
ความสะดวกในการนาํไปใช ้บรรจุภณัฑใ์นปัจจุบนัมีหนา้ที� (มณฑลี  ศาสนนนัทน์. 2550 : 49) 
 1. ทาํหน้าที�รองรับ (Contain) บรรจุภณัฑ์จะทาํหน้าที�รองรับสินคา้ให้รวมกนัอยู่เป็น   
กลุ่มนอ้ย หรือตามรูปร่างของภาชนะนั/น ๆ  
 2. ป้องกนั (Protect) บรรจุภณัฑ์จะทาํหน้าที�ป้องกนัคุม้ครองสินคา้ที�บรรจุอยู่ภายใน     
ไม่ใหย้บุ สลาย เสียรูปหรือเสียหายอนัเกิดจากสภาพสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งประกอบดว้ยสภาพดินฟ้าอากาศ 
ระยะเวลาในการเก็บรักษา สภาพการขนส่ง กล่าวคือให้คงสภาพลกัษณะของสินคา้ให้เหมือน      
เมื�อผลิตออกจากโรงงานใหม้ากที�สุด 
 3. ทาํหนา้ที�รักษา (Preserve) คุณภาพสินคา้ใหค้งเดิมตั/งแต่ผูผ้ลิตจนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 
 4. บ่งชี/  (Identify) หรือแจง้ขอ้มูล (Inform) รายละเอียดต่าง ๆ ของสินคา้เกี�ยวกบัชนิด  
คุณภาพและแหล่งที�มาหรือจุดหมายปลายทาง โดยหีบห่อตอ้งแสดงขอ้มูลอยา่งชดัเจนให้ผูบ้ริโภค    
รู้วา่สินคา้ที�อยูภ่ายในคืออะไร ผลิตจากที�ไหน มีปริมาณเท่าใด ส่วนประกอบ วนัเวลาที�ผลิต วนัเวลา  
ที�หมดอาย ุการระบุขอ้ความสาํคญั ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินคา้ประเภทอาหารและยา ชื�อการคา้ 
(Trade Name) เครื�องหมายการคา้ (Trade Mark) 
 5. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยชกัจูงในการซื/อสินคา้ เนื�องจากสินคา้
ชนิดใหม่มีเพิ�มขึ/นอยูต่ลอดเวลา การแข่งขนัทางดา้นตลาดก็เพิ�มมากขึ/นทุกวนั ผูซื้/อสินคา้ยอ่มไม่อาจ
ติดตามการเคลื�อนไหวทางด้านตลาดไดท้นั หีบห่อจึงตอ้งทาํหน้าที�แนะนาํผลิตภณัฑ์ที�ถูกบรรจุ      
อยูใ่ห้กบัผูซื้/อดว้ย ตอ้งดึงความสนใจของผูซื้/อที�ไม่เคยใชผ้ลิตภณัฑ์นั/น ๆ ให้สนใจในการใช ้ และ
หลงัจากใชแ้ลว้เกิดความพอใจที�จะซื/อใชอี้ก หีบห่อจะทาํหนา้ที�ขายและโฆษณาสินคา้ควบคู่กนัไป
ในตวัดว้ย เสมือนหนึ�งเป็นพนกังานขายเงียบ (Silent Salesman) ดงันั/นการที�บรรจุภณัฑ์จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจ และชกัจูงใจให้เกิดการซื/อไดจึ้งเป็นผลจากปัจจยัหลาย ๆ อยา่ง เช่น ขนาด รูปร่าง 
สี รูปทรง วสัดุ ขอ้ความรายละเอียด ตวัอกัษร ฯลฯ  
 6. ช่วยเพิ�มผลกาํไร หีบห่อจะทาํหน้าที�อย่างสมบูรณ์ไม่ได ้ ถา้หากหีบห่อไม่สามารถ    
ช่วยเพิ�มผลกาํไรให้กบัผลิตภณัฑ์ที�บรรจุอยู ่ หีบห่อสามารถช่วยส่งเสริมยุทธวิธีการตลาด โดยการ
เปิดตลาดใหม่หรือการเพิ�มยอดขายให้กบัสินคา้แต่ละชนิด เนื�องจากในตลาดมีสินคา้และคู่แข่ง     
เพิ�มขึ/นตลอดเวลา หากบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ใดไดรั้บการออกแบบเป็นอยา่งดี จะสามารถดึงดูดตา 
ดึงดูดใจผูบ้ริโภคและก่อใหเ้กิดการซื/อในที�สุด รวมทั/งการลดตน้ทุนการผลิต  
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 7. สร้างมูลค่าเพิ�ม (Value Added) ให้แก่ผลิตภณัฑ์ สร้างความเชื�อถือและเป็นที�ยอมรับ

ของผูบ้ริโภค  

 8. การส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion) เพื�อยึดพื/นที�แสดงจุดเด่น โชว์ตวัเองได ้       

อยา่งสะดุดตา สามารถระบุแจง้เงื�อนไข แจง้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอผลประโยชน์เพิ�มเติมเพื�อจูงใจ   

ผูบ้ริโภค เมื�อต้องการจดัรายการเพื�อเสริมพลังการแข่งขนั ก็สามารถเปลี�ยนแปลงและจดัทาํ           

ไดส้ะดวก ควบคุมไดแ้ละประหยดั  

 9. การแสดงตวั (Presentation) คือ การสื�อความหมาย บุคลิก ภาพพจน์ การออกแบบ   

และสีสันแห่งคุณภาพ ความคุ้มค่าต่อผู ้บริโภค / ผู ้ใช้ / ผู ้ซื/ อ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชัดแจ้ง                

สร้างความมั�นใจ เห็นแลว้อดซื/อไม่ได ้ 

 10.  การจดัจาํหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื/อขาย   

เอื/ออาํนวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั/งโชว ์การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตวั ทนต่อการขนยา้ย     

ขนส่ง และการคลงัสินคา้ ดว้ยตน้ทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขดูขีด / ชาํรุด ตั/งแต่จุดผลิตและบรรจุ

จนถึงมือผูซื้/อ / ผูใ้ช ้/ ผูบ้ริโภค ทนทานต่อการเก็บไวน้านได ้

 ประเภทของบรรจุภัณฑ์  

 มณฑลี  ศาสนนนัทน์ (2550 : 51) กล่าวว่า ประเภทของบรรจุภณัฑ์สามารถแบ่งได ้    

หลายวธีิตามหลกัเกณฑต่์าง ๆ ดงันี/  

   1.  แบ่งตามวธีิการบรรจุและวธีิการขนถ่าย 

   2.  แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการใช ้

   3.  แบ่งตามความคงรูป 

   4.  แบ่งตามวสัดุบรรจุภณัฑที์�ใช ้

 1. ประเภทบรรจุภณัฑแ์บ่งตามวธีิบรรจุและวธีิการขนถ่าย สามารถแบ่งได ้3 ประเภท  

  1.1 บรรจุภณัฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภณัฑ์ที�สัมผสัอยู่กบั     

ผลิตภณัฑ์ชั/นแรก เป็นสิ� งที�บรรจุผลิตภณัฑ์เอาไวเ้ฉพาะหน่วย โดยมีวตัถุประสงค์ขั/นแรกคือ       

เพิ�มคุณค่าในเชิงพาณิชย ์(To Increase Commercial Value) เช่น การกาํหนดใหมี้ลกัษณะพิเศษเฉพาะ

หรือทาํให้มีรูปร่างที�เหมาะแก่การจบัถือ และอาํนวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภณัฑ์ภายใน     

พร้อมทั/งทาํหนา้ที�ใหค้วามปกป้องแก่ผลิตภณัฑโ์ดยตรงอีกดว้ย  

  1.2 บรรจุภณัฑ์ชั/นใน (Inner Package) คือ บรรจุภณัฑ์ที�อยู่ถดัออกมาเป็นชั/นที�สอง      
มีหนา้ที�รวบรวมบรรจุภณัฑ์ขั/นแรกเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นชุด ในการจาํหน่ายรวมตั/งแต่ 2 - 24 ชิ/นขึ/นไป 
โดยมีวตัถุประสงค์ขั/นแรก คือ การป้องกนัรักษาผลิตภณัฑ์จากนํ/ า ความชื/น ความร้อน แสง แรง
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กระทบกระเทือน และอาํนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นตน้ ตวัอย่างของบรรจุภณัฑ์
ประเภทนี/  ไดแ้ก่ กล่องกระดาษแขง็ที�บรรจุเครื�องดื�มจาํนวน  1 โหล, สบู่ 1 โหล เป็นตน้  
  1.3 บรรจุภณัฑ์ชั/นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภณัฑ์ที�เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่  
ที�ใชใ้นการขนส่ง โดยปกติแลว้ผูซื้/อจะไม่ไดเ้ห็นบรรจุภณัฑ์ประเภทนี/ มากนกั เนื�องจากทาํหนา้ที�
ป้องกนัผลิตภณัฑ์ในระหวา่งการขนส่งเท่านั/น ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ประเภทนี/  ไดแ้ก่ หีบ ไม ้ลงั 
กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที�บรรจุสินคา้ไวภ้ายใน ภายนอกจะบอกเพียงขอ้มูลที�จาํเป็นต่อการขนส่ง
เท่านั/น เช่น รหสัสินคา้ (Code) เลขที� (Number) ตราสินคา้ สถานที�ส่ง เป็นตน้  
 2. การแบ่งประเภทบรรจุภณัฑต์ามวตัถุประสงคข์องการใช ้ 
  บรรจุภณัฑเ์พื�อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภณัฑ์ที�ผูบ้ริโภคซื/อไปใชไ้ป 
อาจมีชั/นเดียวหรือหลายชั/นก็ได ้ ซึ� งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package ก็ได ้     
บรรจุภณัฑ์เพื�อการขนส่ง (Shopping หรือ Transportation Package) เป็นบรรจุภณัฑ์ที�ใช้รองรับ   
หรือห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์ขั/นทุติยภูมิ ทาํหน้าที�รวบรวมเอาบรรจุภณัฑ์ขายปลีกเขา้ด้วยกนั ให้เป็น
หน่วยใหญ่ เพื�อความปลอดภยัและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษ
ลูกฟูกที�ใชบ้รรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล  
 3. การแบ่งบรรจุภณัฑต์ามความคงรูป  
  3.1 บรรจุภณัฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตวั (Rigid Forms) ไดแ้ก่ เครื�องแกว้ (Glass Ware) 
เซรามิคส์ (Ceramic) พลาสติกจาํพวก Thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด  
เครื�องปั/ นดินเผา ไม ้และโลหะ มีคุณสมบติัแข็งแกร่งทนทานเอื/ออาํนวยต่อการใชง้าน และป้องกนั
ผลิตภณัฑจ์ากสภาพแวดลอ้มภายนอกไดดี้  
  3.2 บรรจุภณัฑ์ประเภทรูปทรงกึ�งแข็งตวั (Semirigid Forms) ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ที�ทาํจาก
พลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบติัทั/งด้านราคา นํ/ าหนักและการป้องกนั    
ผลิตภณัฑจ์ะอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  3.3 บรรจุภณัฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์ที�ทาํจาก

วสัดุอ่อนตวั มีลกัษณะเป็นแผน่บาง ไดรั้บความนิยมสูงมากเนื�องจากมีราคาถูก (หากใชใ้นปริมาณ
มากและระยะเวลานาน) นํ/าหนกันอ้ย มีรูปแบบและโครงสร้างมากมาย  

 4. แบ่งตามวสัดุบรรจุภณัฑที์�ใช ้ 

  การจดัแบ่งและเรียกชื�อบรรจุภณัฑ์ในทรรศนะของผูอ้อกแบบ ผูผ้ลิต หรือนกัการตลาด 
จะแตกต่างกนัออกไป บรรจุภณัฑแ์ต่ละประเภทก็ตั/งอยูภ่ายใตว้ตัถุประสงคห์ลกัใหญ่ (Objective Of 

Package) ที�คลา้ยกนัคือ เพื�อป้องกนัผลิตภณัฑ์ (To Protect Products) เพื�อจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์        

(To Distribute Products) เพื�อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ ์(To Promote Products)  
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  ในกระบวนการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณัฑ์ ผูว้ิจยัตอ้งอาศยัความรู้และขอ้มูล
จากหลายดา้นการอาศยัความช่วยเหลือจากผูช้าํนาญการบรรจุ (Packaging Specialists) หลาย ๆ ฝ่าย
มาร่วมปรึกษาและพิจารณาตดัสินใจ โดยที�ผูว้ิจยัจะกระทาํหนา้ที�เป็นผูส้ร้างภาพพจน์ (The Imagery 
Maker) จากขอ้มูลต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์จริง ลาํดบัขั/นตอนของการดาํเนินงาน 
นบัตั/งแต่ตอนเริ�มตน้ จนกระทั�งสิ/นสุดจนไดผ้ลงานออกมาดงัต่อไปนี/  เช่น  
  1. กาํหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ (Policy Permulation or Atrategic 
Planning) เช่น ตั/งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการผลิต เงินทุนงบประมาณ การจดัการ และการ
กาํหนดสถานะ (Situation) ของบรรจุภณัฑ ์ในส่วนนี/ทางบริษทัแด่ชีวติจะเป็นผูก้าํหนด  
  2. การศึกษาและการวิจยัเบื/องตน้ (Preliminary Research) ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูล 
หลกัการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมทางการผลิต ตลอดจนการคน้พบสิ�งใหม่ ๆ        
ที�เกิดขึ/นและเกี�ยวขอ้งสอดคลอ้งกนักบัการออกแบบโครงสร้างของบรรจุภณัฑ ์
  3. การศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องบรรจุภณัฑ ์(Feasibility Study) เมื�อไดศึ้กษาขอ้มูล
ต่าง ๆ แลว้ก็เริ�มศึกษาความเป็นไปไดข้องบรรจุภณัฑ์ดว้ยการสเก็ตซ์ (Sketch Design) ภาพ แสดงถึง
รูปร่างลกัษณะ และส่วนประกอบของโครงสร้าง 2 - 3 มิติ หรืออาจใช้วิธีการอื�น ๆ ขึ/นรูปเป็น
ลกัษณะ 3 มิติ ก็สามารถกระทาํได ้ ในขั/นตอนนี/ จึงเป็นการเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ขั/นตน้
หลาย ๆ แบบ (Preliminary Idfas) เพื�อศึกษาความเป็นไปไดใ้นเทคนิควิธีการบรรจุ และการคาํนวณ
เบื/องตน้ ตลอดจนเงินทุนงบประมาณดาํเนินการ และเพื�อการพิจารณาคดัเลือกแบบร่างไวเ้พื�อพฒันา
ใหส้มบูรณ์ในขั/นตอนต่อไป  
  4. การพฒันาและแก้ไขแบบ (Design Refinment) ในขั/นตอนนี/ ผูอ้อกแบบจะตอ้ง

ขยายรายละเอียดปลีกยอ่ยต่าง ๆ (Detailed Design) ของแบบร่างให้ทราบอยา่งละเอียดโดยเตรียม

เอกสารหรือขอ้มูลประกอบ มีการกาํหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การบรรจุ วสัดุ การประมาณราคา 

ตลอดจนการทดสอบทดลองบรรจุ เพื�อหารูปร่าง รูปทรงหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที�เหมาะสมกบั

หนา้ที�ของบรรจุภณัฑ์ที�ตอ้งการดว้ยการสร้างรูปจาํลองง่าย ๆ (Mock up) ขึ/นมา ดงันั/นผูอ้อกแบบ   

จึงตอ้งจดัเตรียมสิ�งต่าง ๆ เหล่านี/ อยา่งละเอียดรอบคอบเพื�อการนาํเสนอ (Presentation) ต่อลูกคา้  

และผูที้�ทาํงานเกี�ยวข้องให้เกิดความเข้าใจเพื�อพิจารณาให้ความคิดเห็นสนับสนุนยอมรับหรือ  

เปลี�ยนแปลงแกไ้ขเพิ�มเติมในรายละเอียดที�ชดัเจนยิ�งขึ/นเช่น การทาํแบบจาํลองโครงสร้างเพื�อศึกษา

ถึงวธีิการบรรจุ และหนา้ที�ของบรรจุภณัฑก่์อนการสร้างแบบเหมือนจริง  

  5. การพฒันาตน้แบบจริง (Prototype Development) เมื�อแบบโครงสร้างไดรั้บการแกไ้ข
และพฒันา ผ่านการยอมรับแลว้ ลาํดบัต่อมาตอ้งทาํหนา้ที�เขียนแบบ (Mechanical Drawing) เพื�อ
กาํหนดขนาด รูปร่าง และสัดส่วนจริงดว้ยการเขียนภาพประกอบแสดงรายละเอียดของรูปแบบ
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แปลน (Plan) รูปดา้นต่าง ๆ (Elevations) ทศันียภาพ (Perspective) หรือภาพแสดงการประกอบ 
(Assembly) ของส่วนประกอบต่าง ๆ มีการกาํหนดมาตราส่วน (Scale) บอกชนิดและประเภทวสัดุ   
ที�ใชมี้ขอ้ความ คาํสั�ง ที�สื�อสารความเขา้ใจกนัไดใ้นขบวนการผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ของจริง แต่การ   
ที�จะได้มาซึ� งรายละเอียดเพื�อนาํไปผลิตจริงดงักล่าวนั/น ผูอ้อกแบบจะตอ้งสร้างตน้แบบจาํลอง         
ที�สมบูรณ์ (Prototype) ขึ/นมาก่อนเพื�อวิเคราะห์ (Analysis) โครงสร้างและจาํแนกแยกแยะ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ออกมาศึกษา ดงันั/น Prototype ที�จดัทาํขึ/นมาในขั/นนี/ จึงควรสร้างดว้ยวสัดุที�
สามารถให้ลกัษณะและรายละเอียดใกลเ้คียงกบับรรจุภณัฑ์ของจริงให้มากที�สุดเท่าที�จะกระทาํได ้
เช่นอาจจะทาํดว้ยปูนพลาสเตอร์ ดินเหนียว กระดาษ ฯลฯ และในขั/นนี/  การทดลองออกแบบกราฟฟิ
คบน   บรรจุภณัฑค์วรไดรั้บการพิจารณาร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัลกัษณะของโครงสร้างเพื�อสามารถ         
นาํผลงานในขั/นนี/มาคดัเลือกพิจารณาความมีประสิทธิภาพของรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑที์�สมบูรณ์  
  6. การผลิตจริง (Production) สําหรับขั/นตอนนี/ ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที�รับผิดชอบ  

ของฝ่ายผลิตในโรงงานที�จะตอ้งดาํเนินการตามแบบแปลนที�นกัออกแบบให้ไว ้ ซึ� งทางฝ่ายผลิต     
จะตอ้งจดัเตรียมแบบแม่พิมพข์องบรรจุภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามกาํหนด และจะตอ้งสร้างบรรจุภณัฑ์จริง

ออกมาจาํนวนหนึ� งเพื�อเป็นตวัอย่าง (Pre - production Prototypes) สําหรับการทดสอบทดลอง     

และวเิคราะห์เป็นครั/ งสุดทา้ย หากพบวา่มีขอ้บกพร่องควรรีบดาํเนินการแกไ้ขให้เป็นที�เรียบร้อยแลว้
จึงดาํเนินการผลิตเพื�อนาํไปบรรจุและจาํหน่ายในลาํดบัต่อไป  

 การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์  

 1. การออกแบบกราฟฟิค บรรจุภณัฑ์เป็นตวัแทนของกระบวนการส่งเสริมการขาย      

ทางดา้นการตลาด ณ จุดขายที�สามารถจบัตอ้งได ้ทาํหนา้ที�เป็นสื�อโฆษณาไดอ้ยา่งดีเยี�ยม ณ จุดขาย 
รูปทรงของบรรจุภณัฑ์เปรียบไดก้บัตวัโครงร่างกายของมนุษย ์ สีที�ออกแบบบรรจุภณัฑ์เปรียบเสมือน

ผวิหนงัของมนุษย ์คาํบรรยายบนบรรจุภณัฑ์เปรียบไดก้บัปากที�กล่าวแจง้แถลงสรรพคุณ การออกแบบ

อาจจะเขียนเป็นสมการอย่างง่าย ๆ ไดด้งันี/  การออกแบบ = คาํบรรยาย + สัญลกัษณ์ + ภาพพจน์ 
เนื�องจากการออกแบบภาพพจน์เป็นศิลปะอยา่งหนึ�งซึ� งอาจแสดงออกไดด้ว้ย จุด เส้น สี รูปวาด  และ

รูปถ่าย ผสมผสานกนัออกมาเป็นพาณิชยศิ์ลป์บนบรรจุภณัฑ์ ดว้ยหลกัการง่าย ๆ 4 ประการ คือ 
SAFE ซึ� งมีความหมายวา่ 

  Simple เขา้ใจง่ายสบายตา 

  Aesthetic มีความสวยงามชวนมอง 
  Function ใชง้านไดง่้าย สะดวก ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายที�เหมาะสม 

  Economic ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายที�เหมาะสม 
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 2. การออกแบบพฒันาบรรจุภณัฑย์งัมีบทบาทช่วยเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทางดา้นการตลาด 

ดงันี/   

  2.1 การใช้โฆษณา บรรจุภณัฑ์จาํต้องออกแบบให้จาํได้ง่าย ณ จุดขาย หลังจาก        

กลุ่มเป้าหมายไดเ้ห็นหรือฟังโฆษณามาแลว้ ในกลยุทธ์นี/ บรรจุภณัฑ์มกัจะตอ้งเด่นกว่าคู่แข่งขนั    

หรือมีกราฟฟิกที�สะดุดตาโดยไม่ตอ้งใหก้ลุ่มเป้าหมายมาองหา ณ จุดขาย  

  2.2 การเพิ�มช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่องทางการจดัจาํหน่ายที�เปลี�ยนแปลงไปอาจ

จาํเป็นตอ้งมีการออกแบบปริมาณสินคา้ต่อหน่วยขนส่งใหม่เพื�อลดค่าใชจ่้าย หรือมีการพฒันาบรรจุ

ภณัฑ์สําหรับจุดขายใหม่ การเพิ�มหิ/ง ณ จุดขายที�เรียกวา่ POP (Point of Purchase) อาจมีส่วนช่วย

ส่งเสริมการขายเมื�อเปิดช่องทางการจดัจาํหน่ายใหม่  

  2.3 เจาะตลาดใหม่ มีความจาํเป็นอย่างยิ�งที�ตอ้งออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ในการเจาะ

ตลาดใหม่หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ ในบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนตราสินคา้ใหม่อีกดว้ย  

  2.4 ผลิตภณัฑ์ใหม่ ถา้ผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นสินคา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัสินคา้เก่า เช่น เปลี�ยนจาก

การขายกล้วยตากแบบเก่า เพิ�มผลิตภณัฑ์ใหม่มาเป็นกล้วยตากชุบนํ/ าผึ/ ง อาจใช้บรรจุภณัฑ์เก่า         

แต่เปลี�ยนสีใหม่เพื�อแสดงความสัมพนัธ์กบัสินคา้เดิมหรืออาจใช้เทคนิคของการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 

ยนิูฟอร์มดงัจะกล่าวต่อไปในบทนี/  แต่ในกรณีที�เป็นสินคา้ใหม่ถอดดา้มจาํตอ้งออกแบบบรรจุภณัฑ์

ใหม่หมด แต่อาจคงตราสินคา้และรูปแบบเดิมไวเ้พื�อสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้กลุ่มที�เคยเป็นลูกคา้

ประจาํของสินคา้เดิม  

  2.5 การส่งเสริมการขาย จาํเป็นอยา่งยิ�งตอ้งมีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ใหม่ เพื�อเนน้ให้

ผูบ้ริโภคทราบว่ามีการเพิ�มปริมาณสินคา้ การลดราคาสินคา้ หรือการแถมสินคา้ รายละเอียดบน

บรรจุภณัฑย์อ่มมีส่วนช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมีความอยากซื/อมากขึ/น  

  2.6 การใชต้ราสินคา้ เป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งมีเพื�อสร้างความทรงจาํที�ดีต่อสินคา้

บรรจุภณัฑ์ที�มีตราสินคา้ใหม่ควรจะได้รับการออกแบบใหม่ด้วยการเน้นตราสินคา้ รายละเอียด      

ในเรื�องนี/จะไดก้ล่าวต่อไปในหวัขอ้ตราสินคา้  

  2.7 เปลี�ยนขนาดหรือรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ โดยปกติสินคา้แต่ละชนิดมีวฏัจกัรชีวิต

ของตวัมนัเอง (Product Life Cycle) เมื�อถึงวฏัจกัรชีวิตช่วงหนึ�ง ๆ จาํเป็นตอ้งมีการเปลี�ยนโฉมของ

บรรจุภณัฑ์เพื�อยืดอายุของวฏัจกัร ในบางกรณี การเปลี�ยนขนาดอาจเกิดจากนวตักรรมใหม่ทางดา้น

บรรจุภณัฑ์ เช่น การเลือกใชว้สัดุใหม่จึงมีการเปลี�ยนรูปทรงหรือขนาด ไม่วา่จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม  

มีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งมีการออกแบบบรรจุภณัฑใ์หม่เพื�อรักษาหรือขยายส่วนแบ่งการตลาด 
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 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์  

 1. การป้องกนั (Protection) เช่น กนันํ/ า กนัความชื/น กนัแสง กนัแก๊ส เมื�ออุณหภูมิสูง 

หรือตํ�า ดา้นทานมิใหผ้ลิตภณัฑแ์ปรสภาพไม่แต่ไม่ฉีกขาดง่าย ปกป้องให้สินคา้อยูใ่นสภาพใหม่สด

อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของตลาดไดใ้นวงจรยาว โดยไม่แปรสภาพขนานแทแ้ละดั/งเดิม  

 2. การจดัจาํหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื/อขาย    

เอื/ออาํนวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั/งโชว ์การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตวั ทนต่อการขนยา้ย   

ขนส่ง และการคลงัสินคา้ ดว้ยตน้ทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขดูขีด / ชาํรุด ตั/งแต่จุดผลิตและบรรจุ

จนถึงมือผูซื้/อ / ผูใ้ช ้/ ผูบ้ริโภค ทนทานต่อการเก็บไวน้านได ้ 

 3. การส่งเสริมการจาํหน่าย (Promotion) เพื�อยึดพื/นที�แสดงจุดเด่น โชวต์วัเองไดอ้ย่าง

สะดุดตา สามารถระบุแจง้เงื�อนไข แจง้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอผลประโยชน์เพิ�มเติมเพื�อจูงใจ          

ผูบ้ริโภค เมื�อตอ้งการจดัรายการเพื�อเสริมพลงัการแข่งขนั ก็สามารถเปลี�ยนแปลงและจดัทาํได้

สะดวก ควบคุมไดแ้ละประหยดั  

 4. การบรรจุภณัฑ์กลมกลืนกบัสินคา้ และกรรมวิธีการบรรจุ (Packaging) เหมาะสมทั/งในแง่

การออกแบบ และเพื�อให้มีโครงสร้างเขา้กบัขบวนการบรรจุ และเอื/ออาํนวยความสะดวกในการหิ/ว - ถือ

กลบับา้น ตลอดจนการใชไ้ดก้บัเครื�องมือการบรรจุที�มีอยูแ่ลว้ หรือจดัหามาได ้ ดว้ยอตัราความเร็ว 

ในการผลิตที�ตอ้งการ ตน้ทุนการบรรจุภณัฑ์ตํ�าหรือสมเหตุสมผล ส่งเสริมจรรยาบรรณและรับผิดชอบ

ต่อสังคม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและอยูใ่นทาํนองคลองธรรมถูกตอ้งตามกฎหมายและพระราชบญัญติั

ต่าง ๆ  

 5. เพิ�มยอดขาย เนื�องจากในตลาดมีสินคา้และคู่แข่งเพิ�มขึ/นตลอดเวลา หากบรรจุภณัฑ์

ของสินคา้ใดไดรั้บการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผูบ้ริโภคและก่อให้เกิด   

การซื/อในที�สุด รวมทั/งการลดตน้ทุนการผลิต 

 

การวเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเป็นการวิเคราะห์เพื�อให้เกิดการประหยดัทรัพยากร โดยเน้น   

ความคุม้ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์มากที�สุด แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที�สุด เป็นการประเมินตน้ทุน  

เทียบกบัผลตอบแทนที�ไดรั้บจากการลงทุนในการประเมินค่าใช้จ่ายของการสร้างเครื�องและการสีขา้ว

เป็นดงันี/  (คิดเฉพาะราคาที�จดัซื/อหรือสร้าง ไม่คิดค่าที�ดินโรงเรือน ค่าประกนัโรงเรือนและอื�น ๆ) 

 1. ค่าใช้จ่ายเริ�มตน้ (First Cost)  ตน้ทุนเริ�มแรก คือ ค่าใชจ่้ายสําหรับลงทุนเริ�มตน้  เช่น

เครื�องจกัร ที�ดิน เป็นตน้ 
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 2. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ (Operating Cost) ตน้ทุนในการดาํเนินการ คือ ค่าใช้จ่าย    

ที�ตอ้งเตรียมไว ้เพื�อดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นที�ตอ้งลงทุนไป เพื�อใหเ้กิดผลผลิต แบ่งเป็น 

  2.1 ค่าใชจ่้ายเริ�มตน้ (Fixed Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที�คงที�ไม่แปรไปตามปริมาณการผลิต 

เช่น ค่าเสื�อมราคา ค่าเสียโอกาสของทุนในเครื�องสีขา้ว 

  2.2 ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) คือ ค่าใชจ่้ายที�แปรไปตามปริมาณการผลิต เช่น 

ค่าไฟฟ้า ค่าใชจ่้ายเหล่านี/จะแปรเปลี�ยนตามปริมาณขา้วเปลือกที�นาํมาสีเป็นขา้วสาร 

 
ค่าใชจ่้ายทั/งหมดที�เกิดขึ/นในการสีขา้วเปลือก หาไดจ้ากสมการที�  
   AC = FC + VC …………….………………… (2.1) 
 เมื�อ 
   AC = ค่าใชจ่้ายทั/งหมดที�เกิดขึ/นในการสีขา้วเปลือกต่อปี (บาท/ปี) 
   FC = ค่าเสื�อมราคาของเครื�องสีขา้ว (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 
   VC = ค่าจา้งแรงงาน (W) + ค่าไฟฟ้า (E) + ค่าบาํรุงรักษา (M) 
 
ค่าเสื�อมราคา (คิดวธีิเส้นตรง)  

   D = 
( )

L
SP−

 
………………………………… (2.2) 

 
 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน  

   R = 
( )

2
SP+

x i ……..………………………..... (2.3) 

 
 เมื�อ 
   P = ราคาซื/อหรือสร้างเครื�องสีขา้ว (บาท) 

   L = อายกุารใชง้านเครื�องสีขา้ว (สึกหรอนอ้ย) = 10 ปี 
   S = ราคาเครื�องเมื�อครบ 10 ปี = 0.1 P (บาท) 

   D = ค่าเสื�อมราคาต่อปี (บาท/ปี) 

   R = ค่าเสียโอกาสในการลงทุนต่อปี (บาท/ปี) 
   i = อตัราดอกเบี/ย 7.00 ต่อปี  

(ธนาคารแห่งประเทศไทย.  ออนไลน์.  2557) 
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 จุดคุม้ทุน (Break Even Point, BEP) 
 ในการหาจุดคุม้ทุนในครั/ งนี/  ใชส้มการดงัต่อไปนี/  
   BEPS  = FC/(SUU – VCU)           …………………………….     (2.4)  
 เมื�อ  
   BEPS = จุดคุม้ทุน (หน่วย) 
   FC = ค่าใชจ่้ายคงที� (บาท) 
   SUU   = ราคาขายต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
   VCU   = ค่าใชจ่้ายแปรผนัต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
 ระยะเวลาในการคืนทุน 
   PBP  = MC/P ………..………………..……. (2.5) 
 เมื�อ 
   PBP = ระยะเวลาในการคืนทุน (ปี) 
   MC = ค่าใชจ่้ายในการสร้างเครื�อง (บาท) 
   P = กาํไร (บาท/ปี) 
ในการวเิคราะห์เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมมีสมมติฐานของการลงทุน 
 1. ราคาผลิตภณัฑค์งที� เพราะฉะนั/นรายไดจ้ากการวเิคราะห์จะเป็นเส้นตรง 
 2.  ผลิตภณัฑส์ามารถขายไดห้มดไม่วา่จะผลิตเท่าไร 
 3. อตัราดอกเบี/ยคงที� 

 4. ตน้ทุนคงที�และตน้ทุนแปรผนัแยกออกจากกนัไดช้ดัเจน 

 5. การเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อราคาผลิตภณัฑ ์
 6. นโยบายระดบับริหาร วทิยาการ และประสิทธิภาพของการดาํเนินงานไม่เปลี�ยนแปลงไป 

(วนัชยั  วจิิรวนิช  และชอุ่ม  พลอยมีค่า.  2538 : 75 - 76) 

 การหาประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื�องสีข้าว  

 ประสิทธิภาพการสี  หมายถึง  ปริมาณผลผลิตจากขา้วเปลือกที�ไดเ้ป็นขา้วสารเต็มเมล็ด
และตน้ขา้ว  ถ้าได้ขา้วสารเต็มเมล็ดและตน้ขา้วมากแสดงว่ามีประสิทธิภาพการสีดี  ซึ� งขึ/นอยู่กบั

พนัธ์ุขา้ว การปฏิบติัก่อนและหลงัการเก็บเกี�ยวและกระบวนการสีในกระบวนการสีข้าวเปลือก

สะอาดคิดเป็นร้อยละ  จะได้แกลบร้อยละ 20 - 30  รําร้อยละ 8 - 11 ขา้วสารรวมร้อยละ 66 - 72       
โดยในส่วนขา้วสารรวม  ประกอบดว้ย  ขา้วเตม็เมล็ด  ตน้ขา้ว  ขา้วหกัใหญ่  ขา้วหกั  และปลายขา้ว 

 การประเมินประสิทธิภาพการสีจากเปอร์เซ็นตอ์งคป์ระกอบต่าง ๆ ของเมล็ดขา้วที�ไดจ้าก

การสี ซึ� งเป็นกระบวนการขจดัเปลือก โดยใหมี้ขา้วสารหกันอ้ยที�สุดดงันี/  
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 เปอร์เซ็นตแ์กลบ =   (นํ/าหนกัขา้วเปลือก – นํ/าหนกัขา้วกลอ้ง)  x 100 % 
                  นํ/าหนกัขา้วเปลือก  
 
 เปอร์เซ็นตรํ์า =    (นํ/าหนกัขา้วกลอ้ง – นํ/าหนกัขา้วสาร)   x 100 % 
                   นํ/าหนกัขา้วเปลือก 
     
 เปอร์เซ็นตข์า้วสาร =    นํ/าหนกัขา้วสารรวม  x 100 % 
                               นํ/าหนกัขา้วเปลือก 
 
 เปอร์เซ็นตข์า้วหกั =    (นํ/าหนกัขา้วสาร – นํ/าหนกัขา้วเตม็เมล็ดตน้ขา้ว)  x 100 % 
                                  นํ/าหนกัขา้วเปลือก 
 
 สมรรถนะของเครื�องสีข้าว    
 สมรรถนะของเครื�องสีขา้ว หมายถึง ความสามารถในการสีขา้วของเครื�องสีขา้วต่อชั�วโมง 
ซึ� งสามารถคาํนวณไดโ้ดยใชสู้ตรดงันี/   
 

 
สมรรถนะการสี (กิโลกรัม/ชั�วโมง)    =    ปริมาณขา้วสารที�สีได(้กรัม)  x 60 

  1000  เวลา (นาที) 
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 ศรีวยั  สิงหะคเชนทร์ และคณะ (2536 : บทคดัยอ่) เครื�องสีขา้วที�ออกแบบขึ/นนี/ ไดพ้ฒันา
มาจากเครื�องสีขา้วเกษตร 60-1 ที�ออกแบบสร้างโดยกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ซึ� งเดิม
มีความสามารถสีขา้วได ้150 กก./ชม. เป็นแบบลูกหิน 2 ลูก สําหรับเครื�องสีขา้วที�พฒันาขึ/นมานี/      
ไดเ้พิ�มชุดกะเทาะแบบลูกยาง 2 ลูก และชุดขดัขาวเป็นแบบลูกหิน จาํนวน 2 ลูก จากการศึกษา   
ระยะห่างระหวา่งลูกหิน และเสื/อลูกหินที�เหมาะสมคือ 1. ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพเครื�องสีขา้ว 
โดยสีขา้วจาํนวนทั/งสิ/น 43,695 กก. ไดข้า้วสาร 27,830 กก. คิดเป็นร้อยละ 63.8 ซึ� งใกลเ้คียงกบั     
ผลการนาํขา้วเปลือกตวัอยา่งมาสีในหอ้งปฏิบติัการ ซึ� งไดร้้อยละ 64 
 บนัลือ  ทิพยพ์ิมพว์งศ ์ และศิริพงศ ์ เสาร์วงค ์  (2542 : บทคดัยอ่) ไดอ้อกแบบและสร้าง
เครื�องสีขา้วกลอ้งขนาดเล็ก โดยใชห้ลกัการแผน่ยาง 2 แผน่ แผน่หนึ�งหมุนดว้ยความเร็วรอบที�เหมาะสม 
อีกแผน่หนึ�งอยูก่บัที�และสามารถปรับระยะเขา้ออกได ้ ซึ� งใชล้กัษณะการกะเทาะในแนวดิ�ง มาเป็น
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หลกัการในการกะเทาะเปลือกขา้วของเครื�องสีขา้วกลอ้งขนาดเล็ก ลกัษณะการทาํงานมี 2 ขั/นตอน 
คือ ขั/นตอนการกะเทาะเปลือกโดยใชแ้ผน่ยาง และขั/นตอนการแยกแกลบโดยใชล้ม โดยใชม้อเตอร์
ขนาดแรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์และมีขนาดกาํลงั 1 แรงมา้เป็นตน้กาํลงั จากการทดลองสีขา้วกลอ้ง    
ที�ความชื/นร้อยละ 8 - 14 และให้แผ่นกะเทาะเปลือก หมุนดว้ยความเร็ว 260 รอบ/นาที                
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางแผน่ยางกะเทาะเปลือก 150 มิลลิเมตร ผลปรากฏวา่จะกะเทาะเปลือกขา้วได้
ประมาณร้อยละ 80 และถา้นาํไปกะเทาะอีกครั/ ง ปรากฏวา่จะสามารถกะเทาะเปลือกขา้วที�เหลือ     
ให้หลุดออกไดม้ากขึ/น โดยที�เมล็ดขา้วที�กะเทาะเปลือก ไปก่อนหนา้นี/แลว้ไม่เสียหาย และอตัรา   
การสีขา้วกลอ้งประมาณ 50 กก./ชม. 
 เฉลิมพล  แก วพะเนาว  และคณะ (2544 : 83 - 84) การออกแบบและสร้างเครื�องสีข าวกล อง 

ขนาดครอบครัว มีวตัถุประสงค์เพื�อใช้เป็นเครื�องทุ่นแรงแก่ เกษตรกรในชนบท ซึ� งได้ ศึกษาจาก

เครื� องสีข้าวทั�วไป และได ทาํการออกแบบและสร างหลักการทาํงานของเครื� องใช้พลังงานจาก        

มอเตอร  ขนาด 2 แรงม า ใช แรงดนัไฟฟ า 220 โวลท  ลูกยาง 2 ตวั ซึ� งเป นตวักะเทาะเมล็ดข าวมีขนาด

ของโครงเครื�องกว าง  12,00 มิลลิเมตร ยาว 1,500 มิลลิเมตร สูง 1,200 มิลลิเมตร เมล็ดขา้วที�ผ าน    

การกะเทาะแล วจะไหลสู กล องพดัลม ซึ� งจะทาํการดูดเอาเปลือกข าว (แกลบ) ผ านออกไปตามช องลม

เมล็ดข าวที�ผ านมาจากช องลมแล ว ก็จะไหลลงสู ตะแกรงโยก ซึ� งจะทาํหน าที�เป นตวัทาํการแยก         

ข าวเปลือกและข าวกล องออกจากกันในการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื� องสีข าวกล อง                

ขนาดครอบครัวนี/   จะสามารถสีข าวกล องได  40 กิโลกรัมต อชั�วโมงและสามารถแยกข าวเปลือก    

ออกจากข าวกล องได  ซึ� งจะช วยประหยดัเวลาและทุ นแรงซึ� งจะเป นประโยชน แก เกษตรกรในชนบท

และช วยพฒันาคุณภาพชีวติของชาวชนบทให ดีขึ/น   

 สุวฒัน   สงวนเขียว และคณะ (2544 : บทคดัย อ) ไดอ้อกแบบและสร างเครื�องสีข าวขนาดเล็ก 

โดยได นาํเอาวิชาการทางด านเทคโนโลยีไปใช  เพื�อพฒันางานด านเกษตร ประกอบด วยการนาํเอา 

ชุดกะเทาะเปลือกข าว ชุดแยกแกลบ และชุดขดัสีข าวรวมเขา้ไว ด วยกนัภายในเครื�องเดียว สามารถ       

สีข าวเปลือกให เป นข าวกล อง หรือข าวขาวได  การสร างเครื� องสีข าวขนาดเล็ก เริ� มจากศึกษา          

การทาํงานของเครื�องสีข าวทั�ว ๆ ไป และไดน้าํมาประยุกต ใช ให มีขนาดเล็กเพื�อลดต นทุน ในการสร าง 

สามารถสีข าวเปลือกให เป นข าวกล องหรือข าวขาวได  ทาํให เกษตรที�มีทุนน อย สามารถนาํไปใช งาน 

และลดป ญหาการถูกเอา เปรียบจากพ่อค าคนกลาง ผลการทดลอง เครื�องสีขา้วขนาดเล็ก สามารถ   

ทาํงานไดต้รงตามวตัถุประสงค ของโครงงาน แต ควรพฒันาชุดพดัลมเป าทาํความสะอาด  ข าวเป็น

แบบชนิดลมดูด เพื�อลดป ญหาการฟุ งกระจายของแกลบที�ปะปนมากบัข าวขาว และการเพิ�มมุมเอียง

ของช องรับข าวให เอียงมากกว าเดิม เพื�อให ข าวสามารถไหลได ดีขึ/น 
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 ลดัดา โศภนรัตน์ (2546 : บทคดัย่อ) จดัทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง อิทธิพลของการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบว่า การออกแบบบรรจุภณัฑ ์      
แบบมีภาพประกอบ และระดบัความคุน้เคยกบัตราสินคา้ มีผลกระทบหลกัต่อกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค แต่ไม่พบวา่ การออกแบบบรรจุภณัฑ์แบบมีภาพประกอบ และระดบัความคุน้เคยกบั
ตราสินคา้ มีผลกระทบร่วมกนัต่อกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแต่อยา่งใด และการออกแบบ
บรรจุภณัฑ์แบบมีภาพประกอบ จะมีประสิทธิผลในการเปลี�ยนแปลงความเชื�อเกี�ยวกบัตราสินคา้   
ทศันคติต่อตราสินคา้ ทศันคติต่อบรรจุภณัฑ์ และความตั/งใจซื/อไปในทางบวก อย่างมีนยัสําคญั    
ทางสถิติ เมื�อนาํเสนอคู่กบัระดบัความคุน้เคยกบัตราสินคา้ตํ�า 

 สราญจิต หรุ่นขาํ (2550 : บทคดัย่อ) จดัทาํวิทยานิพนธ์เรื� อง การพฒันาบรรจุภณัฑ ์       
ผลิตภณัฑ์จากขา้วประเภทขนมหวานของกล่มแม่บา้นเกษตรกรทุ่งสวน ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง 
จงัหวดักาํแพงเพชร โดยใช้เครื�องมือในการวิจยั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม พบว่า    
ได้การพฒันา 5 ดา้นของบรรจุภณัฑ์ขนมกวนดงันี/  1) ใช้วสัดุ ที�ไม่ขาดง่ายแข็งแรงคุม้ครอง         
ผลิตภณัฑ์ 2) ดา้นรูปแบบให้เป็นสี� เหลี�ยมแขวนดา้นบนเพื�อแปลกตาใชสี้โทนเหลือง 3) ดา้นฉลาก
ใส่ขอ้มูลบนบรรจุภณัฑ์ให้ครบ 4) ด้านตน้ทุนให้ปรับราคาขาย 5) ดา้นประโยชน์ใส่ชื�อสินคา้      
ขนมกวน ให้สร้างบรรจุภณัฑ์ให้เป็นสื�อดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภค จากการประเมินผลบรรจุภณัฑ์
ทั/ง 3 ประเภท กระยาสารท ขา้วเหนียวแดง ขนมกวน ระหวา่งผูว้ิจยั กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทุ่งสวน 
โดยการสนทนากลุ่ม พบว่า บรรจุภณัฑ์ทั/ง 3 ประเภท แกนนาํและสมาชิกกลุ่มมีความเห็นว่า       
บรรจุภณัฑก์ระยาสารท บรรจุภณัฑ์ขา้วเหนียวแดง บรรจุภณัฑ์ขนมกวน ในดา้นวสัดุทาํบรรจุภณัฑ ์
ด้านรูปแบบบรรจุภณัฑ์ ฉลากบนบรรจุภณัฑ์ ตน้ทุนการผลิตบรรจุภณัฑ์ และด้านประโยชน์       
ของบรรจุภณัฑ ์บรรจุภณัฑดี์ เป็นที�พึงพอใจของทุกคน และไม่ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 
  ชูเกียรติ กาญจนภรางกรู และคณะ (2551 : บทคดัยอ่) จดัทาํการวิจยัเรื�อง การออกแบบ
บรรจุภณัฑเ์พื�อเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑท์อ้งถิ�นผูว้จิยัไดค้ดัเลือกบรรจุภณัฑ์ของสินคา้ในทอ้งถิ�น จงัหวดั
นครราชสีมา มาพฒันาเป็นบรรจุภณัฑ์ใหม่ โดยเป็นบรรจุภณัฑ์ตน้แบบที�สามารถนาํไปประยุกต ์   
ใช้กบัสินคา้ที�จะใช้บรรจุภณัฑ์ในลกัษณะใกลเ้คียงกนั ให้มีเอกลกัษณ์และเพิ�มมูลค่ามากขึ/น วสัดุ     
ที�นาํมาใชจ้ะตอ้งมีตน้ทุนตํ�า แต่มีประสิทธิภาพในการใชง้านสนองประโยชน์สูงสุด นาํบรรจุภณัฑ์
ตน้แบบเปรียบเทียบกบับรรจุภณัฑ์เดิมเพื�อหาจุดแข็งทางการตลาด จะเป็นการเพิ�มทางเลือกส่งเสริม
ให้ชุมชนจดัทาํขึ/น เพื�อเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ�นต่อไป ผลการศึกษาพบวา่โครงการ “การออกแบบ
บรรจุภณัฑ์เพื�อเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ�น” ทาํให้ชุมชนไดร้วมกลุ่มและใชค้วามรู้ ภูมิปัญญาที�มี 
ในชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ที�ไดม้าตรฐาน และมีเอกลกัษณ์ของกลุ่ม มีการบริหารจดัการเกิด   
การเรียนรู้ที�จะสร้างเครือข่ายระบบการผลิต การเพิ�มมูลค่าผลิตภณัฑ์ สร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพื�อลด
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ตน้ทุนการผลิต และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในเชิงธุรกิจ การตลาด เกิดการปรับตวัจากการผลิตที�ไม่ได้
คาํนึงถึงมาตรฐาน คุณภาพรูปแบบผลิตภณัฑ์ และความต้องการของผูบ้ริโภค มาเป็นการผลิต          
ที�มีแบบแผน เป้าหมาย และใส่ใจต่อคุณภาพมาตรฐาน เพื�อการคดัสรรผลิตภณัฑที์�ดีออกสู่ตลาด 
 นิทศัน์ ตั/งพินิจกุล (2553 : บทคดัยอ่) เครื�องสีขา้วขนาดเล็กแบบลูกหินขดัสีและแบบแกน
โลหะ ได้ถูกออกแบบสร้าง และทดสอบเครื�องสีขา้วแบบลูกหินประกอบด้วยลูกหินแนวนอน   
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 164 มม. ยาว 470 มม. มีแท่งยางควบคุมการขดัสีจาํนวน 3 แท่ง พดัลมดูดรํา 
พดัลมดูดแกลบ ไซโคลนดกัรํา ไซโคลนดกัแกลบ และตะแกรงโยกคดัปลายขา้วและทาํความสะอาด
ขา้วเปลือก ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงมา้เป็นตน้กาํลงัความเร็วของลูกหินขดัสี 9.5 เมตรต่อวินาที 
สามารถสีขา้วเปลือกได ้85 กก./ชม. เครื�องสีขา้วแบบแกนโลหะประกอบดว้ยลูกขดัสีแกนโลหะ
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 38 มม. ยาว 132 มม. หมุนอยูภ่ายในตะแกรงรูยาวรูปหกเหลี�ยม ใชตุ้ม้นํ/ าหนกั
ถ่วงในการปรับระดบัการขดัสี มีพดัลมดูดรําและไซโคลนดกัรําใชม้อเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 แรงมา้
เป็นต้น กาํลังความเร็วของลูกขดัสี 4.5 เมตรต่อวินาที สามารถขดัขา้วกล้องได้ 98 กก./ซม.            
โดยที�เปอร์เซ็นตต์น้ขา้วตํ�ากวา่แบบลูกหินเล็กนอ้ย  
 สุรสิทธิ�   ช่อวงศ์ (2553 : บทคดัย่อ)  การวิจยัเรื� อง การสร้างเครื�องสีข้าวกล้องนี/ ผูว้ิจยั      
พบปัญหาว่า ในขณะนี/ มีผู ้สร้างเครื� องสีข้าวกล้องมาใช้แต่ย ังมี จุดด้อยอยู่ คือ การออกแบบ                
เครื� องสีข้าวกล้องแบบมือหมุน โดยใช้ลูกกลิ/งยางมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ/ว                
มีการทาํงาน 3 ขั/นตอน คือ ขั/นตอนแรกการลาํเลียงขา้วเปลือกลงสู่หนา้ลูกกลิ/งยาง ควบคุมความเร็ว
ในการปล่อยขา้วใหส้ัมพนัธ์กบัความเร็วในการหมุนเครื�องขั/นตอนที�สองการกะเทาะเปลือก โดยใช้
ลูกกลิ/งยาง 2 ลูกหมุนเขา้หากนัด้วยความเร็วที�แตกต่างกนั ขั/นตอนที�สาม การแยกแกลบแบบใช ้   
ลมเป่า จุดที�ตอ้งแกไ้ขคือ การใชมื้อหมุนจะทาํให้ควบคุมความเร็วไม่ได ้ใชลู้กกลิ/ง 2  ลูกจะทาํให้
การกะเทาะขา้วเปลือกไม่ดี ผูว้ิจยัจึงคิดสร้างเครื�องสีขา้วกลอ้งขึ/นโดย ใช้มอเตอร์เป็นตน้กาํลงัใช ้ 
ลูกกลิ/ง 3 ลูกหมุนในความเร็วที�ต่างกนัทาํการกะเทาะเปลือกขา้วออกและมีชุดดูดแยกเอาแกลบ    
ออกไป ดงันั/นจึงมีวตัถุประสงค์คือ เพื�อออกแบบและสร้างเครื�องสีขา้วกลอ้ง และมีสมมติฐานคือ 
เครื�องสีขา้วกลอ้งที�สร้างขึ/นตอ้งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผูเ้ชี�ยวชาญอยู่ในระดบัดี (3.50 
ขึ/นไป) 
 หลงัจากสร้างเครื�องสีขา้วกลอ้งแลว้ ไดส้าธิตการทาํงานของเครื�องให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 
5 ท่าน ประเมินคุณภาพใน 3 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้าง ดา้นการใชง้าน และดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
จากการนาํผลประเมินนาํมาวิเคราะห์ พบวา่ เครื�องสีขา้วกลอ้งมีคุณภาพอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก   
ทั/งในภาพรวมและแต่ละดา้นจากการทดลองสีขา้ว 1,000 กรัม แลว้นาํมา 10 กรัมเพื�อทาํการนบัเมล็ด
โดยทาํการทดลอง 3 ครั/ ง ได้เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี 85.14% การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื� อง       
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สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที�ตั/งไว ้คือ ค่าเฉลี�ยของเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีจากการสีดว้ยเครื�องสีขา้วกลอ้ง    
มีค่ามากกว่าการบดด้วยครกสีขา้วสําหรับการวิเคราะห์หาช่วงความเชื�อมั�นของการสีข้าวกล้อง    
ดว้ยเครื�อง ที�ความเชื�อมั�นไม่นอ้ยกว่า 95% จากการทดลองพบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีของผลิตภณัฑ์
ขา้วกลอ้งที�สีดว้ยเครื�องสีขา้วกลอ้งในแต่ละครั/ งมีค่าโดยเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 84.2921 % ถึง 85.9946% 
 อภินนัท ์ ใจกวา้ง และคณะ (2553 : บทคดัยอ่)  เครื�องสีขา้วกลอ้งชุมชนชนิดลูกยางคู่จะมี
อตัราการทาํงานปริมาณขา้วกลอ้ง และขา้วเต็มเมล็ดปานกลางและมีปริมาณแกลบตํ�า ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพการกะเทาะของเครื�องสีขา้วกลอ้งชุมชนชนิดลูกยางคู่ที�ความเร็วของลูกยางเร็วต่อ    
ลูกยางชา้ 1,840 ต่อ 950, 1,680 ต่อ 860 และ 1,360 ต่อ 700 รอบต่อนาที พบวา่ เมื�อลดความเร็วของ
ลูกยางกะเทาะจะทาํให้อตัราการทาํงานที�ความเร็ว 1,840 ต่อ 950, 1,680 ต่อ 860 รอบต่อนาที        
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 45.80 และ 45.85 แต่ที�ความเร็วลูกยางกะเทาะ1,360 ต่อ 700 รอบ       
ต่อนาที มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีอตัราการทาํงานลดลง คือ 43.85 กิโลกรัม ต่อชั�วโมง
ส่วนอตัราการกะเทาะมีความแตกต่างกนัทางสถิติโดยมีอตัราลดลง คือ 87.62, 85.05 และ 81.77 
เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั ปริมาณตน้ขา้วที�ไดรั้บ มีความแตกต่างกนัทางสถิติแต่มีปริมาณเพิ�มขึ/น คือ 
87.84, 88.43 และ 89.24 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ ขณะที�ปริมาณแกลบที�ได้มีความแตกต่างกัน       
ทางสถิติโดยมีปริมาณลดลง คือ 12.16, 11.57 และ 10.76 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั นั/นคือ เมื�อลด
ความเร็วของลูกยางกะเทาะให้น้อยลงจะทาํให้อตัราการทาํงาน อตัราการกะเทาะ และปริมาณ
แกลบที�ไดล้ดลง แต่จะทาํใหไ้ดรั้บปริมาณตน้ขา้วเพิ�มขึ/น 
 สุรพงศ์  บางพาน และพีรพนัธ์  บางพาน (2555 : บทคดัยอ่) โครงการนี/ เป็นการสร้าง
เครื�องสีขา้วขนาดเล็กแบบเปิดสําหรับใช้ในครัวเรือน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ      
ในการสีขา้ว ความเร็วในการสีขา้ว รวมไปถึงการประหยดัพลงังานไฟฟ้า เพื�อให้ไดข้า้วที�มีคุณภาพ
วธีิการสร้างเครื�องสีขา้วขนาดเล็กแบบเปิด ไดด้าํเนินการสร้างแบบเป็นขั/นตอนโดยเริ�มจากการศึกษา
ขอ้มูลจากเครื�องตน้แบบ ตั/งเป้าหมาย วตัถุประสงค์ที�ได้รับ ขั/นต่อมาคือ การวางแผนการออกแบบ    
การจดัซื/อวสัดุ การดาํเนินการสร้าง ขั/นสุดทา้ยคือ การทดลองเพื�อทาํการปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่อง
และหาประสิทธิภาพการทาํงานของเครื�อง ผลจากการทดลองเพื�อหาประสิทธิภาพโดยทดลอง
กบัขา้ว 5 กิโลกรัม สําหรับพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ และพนัธ์ุขา้วสันป่าตอง 1 ได้เปอร์เซ็นต์ขา้วดี    
เท่ากบั 80, 85% เวลาเฉลี�ย 15, 13.7 นาที ประสิทธิภาพการสีขา้วอยูที่� 32, 35 กิโลกรัม/วนั ตามลาํดบั   
ที�ความเร็วรอบ 1440 รอบต่อนาที ระยะห่างระหว่างลูกหินขดัขา้วกบัแท่งยางเท่ากบั 1.5 มิลลิเมตร 
ส่วนกระแสไฟฟ้าเฉลี�ยอยูที่� 5 หน่วย/วนั 
  
  




