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ค าน า 

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการเร่ืองการท าเคร่ืองสีข้าวโดยรายงานเล่มนี้ได้น าเสนอ

วิธีการและขั้นตอนการท าเคร่ืองสีข้าวอย่างละเอียดและครบถ้วนสมาชิกในกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเป็น

ประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจในโครงการเคร่ืองสีข้าวหรือน าโครงการนี้ไปพัฒนาปรับปรุงให้

ประสิทธิภาพในการพัฒนามากขึ้นถ้ารายงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย 
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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันในการเรียนการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติตามหลักสูตรได้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะวิชาชีพโดย
การปฏิบัติงานจริง ซึ่งการปฏิบัติงานสีข้าวแต่ละคร้ังพบปัญหาในการสีข้าว เน่ืองจากการสีข้าวที่ต้องน าไปสี
ที่โรงสีที่อื่นท าให้เสียค่าใช้จ่าย ค่าน้ ามัน ค่าสีข้าว การสร้างหรือจัดหาเคร่ืองสีข้าวหรืออุปกรณ์ช่วยในสีข้าว
จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเคร่ืองสีข้าวขึ้นมาใช้ในโรงเรียน โรงฝึกงานและช่วย
ลดปัญหาดังกล่าว 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสีข้าวให้กับโรงเรียนและพ่อแม่พี่น้อง 
2.เพื่อน าความรู้ที่ได้เรียนมา และส่งเสริมผู้เรียนให้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถสร้างงาน 
ประดิษฐ์คิดค้น บริหาร  จัดการหรือให้บริการและปฏิบัติงานได้ 

1.3 เป้าหมาย 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. เคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก 1    เคร่ือง 
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.สามารถสีข้าว 1 ชั่วโมงต่อ 2 กระสอบ 
2.สามารถสีข้าวได้ สองประเภทคือ ข้าวกล้อง ข้าวสาร 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นเคร่ืองมือที่อ านวยความสะดวกในการสีข้าว 
2. ได้เคร่ืองมือที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วิธีเดิม 
3. ผู้เรียนได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ อันจะเป็นการ สร้าง  
ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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1.5 ตารางการด าเนินการ 

 

ตารางที่ 1 ตารางการด าเนินงาน 

 

 

 

กิจกรรม 

 

ต.ค. 2555 

 

พ.ย. 2555 

 

ธ.ค. 2555 

 

ม.ค. 2556 

 

ก.พ. 2556 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  1. ขั้นเตรียมการ 
  -ประชุมวางแผน 
  -ศึกษาหาข้อมูล 
  -จัดท าโครงการ 
  -น าเสนอโครงการ 

                    

  2. ขั้นด าเนินการ 
  -จัดอุปกรณ์ 
  -ลงมือปฏิบัติ 
  -ทดสอบประสิทธิภาพ 
  -ปรับปรุงแก้ไข 
  -จัดท ารูปเล่ม 
  -สร้างสื่อเพื่อน าเสนองาน 

                    

  3. ขั้นน าเสนอ 
  -ส่งรูปเล่มรายงาน 
  -น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 
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บทท่ี 2 

เอกสารเกี่ยวข้อง 

  

 
2.1 ประวัติโดยย่อของการพัฒนาทฤษฎีเครื่องสีข้าว      
             "ข้าว"เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับ หญ้าซึ่งนับได้ว่า เป็นหญ้าที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุก 
สภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงหรือแม้กระทั่ง 
บนเทือก เขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้อย่างทรหดอดทน  
ข้าวชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักน ามากินคือ ข้าวป่า 

2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
เป็นพืชปีเดียว ความสูง 80-130 เซนติเมตร อาจมีความสูงได้ถึง 5 เมตรในพันธุ์ข้าวขึ้นน้ า ซึ่ง

สามารถเจริญเติบโตในสภาพน้ าท่วมระบบรากเป็นแบบรากฝอยมีรากพิเศษเจริญออกมาจากส่วนโคนของ
ล าต้นแล้วหยั่งลงไปในดินมีการเจริญของล าต้นแบบแตกเป็นกอ ล าต้นแต่ละล ามีข้อและปล้องชัดเจน
จ านวนข้อของล าต้นขึ้นกับพันธุ์และฤดูกาลในการเติบโตแต่ละข้อมีใบหนึ่งใบอาจมีกิ่งสั้นๆ หรือรากพิเศษ
เจริญออกมาจากข้อของล าต้นปล้องที่บริเวณโคนล าต้นมักเป็นปล้องสั้นๆ และค่อยๆยืดยาวมากขึ้นเมื่อเจริญ
ไปทางส่วนปลายล าต้น การเรียงใบแบบสลับโดยเรียงเป็นสองแถวทางด้านข้างของล าต้น มีกาบใบหุ้มล าต้น
ซ้อนขึ้นไปเร่ือยๆจนปกคลุมส่วนปล้องของล าต้นไว้มิดชิด ลิ้นใบมีลักษณะเป็นแผ่นรูปสามเหลี่ยมยาว 1-1.5 
เซนติเมตร มักแยกออกจากกันพบเขี้ยวใบมีลักษณะเป็นเส้นหรือฟันเลื่อยยาวๆ เกิดขึ้นที่โคนของแผ่นใบ
แผ่นใบยาว 24-60 เซนติเมตร กว้าง 0.6-2.2 เซนติเมตรแผ่นใบเรียบจนถึงมีขนกระจายทั่วแผ่นใบ มักมีขน
เล็กๆคล้ายหนามที่ขอบของแผ่นใบ 
2.3 ประโยชน์ของข้าว 
              ข้าวเป็นพืชประเภทหญ้าที่มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากทุกวันน้ีคนเอเชีย
ประมาณ 3,000 ล้านคน บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักข้าวจึงนับว่ามีความส าคัญและมีคุณประโยชน์ต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ของมนุษย์นับแต่อดีตถึงปัจจุบันข้าวนอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารหลักประจ าวันของ
ประชาชนแล้วยังใช้ท าเป็นอาหารหวานชนิดต่าง ๆ เช่นขนมไทย อาทิเช่น ลอดช่อง ปลากริมไข่เต่าขนมตาล
ขนมกล้วย ทองหยิบฝอยทอง ทองหยอด ขนมหม้อแกง ท าเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและท าเส้น
ก๋วยเต๋ียวอีกด้วยโดยเฉพาะข้าวเหนียวใช้ท าเป็นของหวานมากกว่าข้าวเจ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิต
แอลกอฮอล์ก็ได้เอาข้าวเหนียวไปหุงแล้วผสมกับน้ าตาลและเชื้อยีสต์เพื่อท าให้เกิดการหมักโดยมีจุดประสงค์
ให้ยีสต์เปลี่ยนแป้งเป็นแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ผลิตวิสกี้และอื่น ๆนอกจากนี้ส่วนต่าง ๆของข้าวก็มีประโยชน์
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มากมายเช่น ร าข้าวใช้เป็นอาหารสัตว์น้ ามันร าข้าวท าลิปสติก ท าแวกซ์ยาหม่องโลชันทาผิวฟางข้าวใช้ท าปุ๋ย
ปลูกเห็ดท าของเล่นของใช้กระดาษแกลบหรือขี้เถ้า สามารถท าเป็นถ่าน กัมมันต์หรือถ่านดูดกลิ่นน ามาผสม
เป็นยาขัดรถผสมท าเคร่ืองปั้นดินเผาเมล็ดข้าวน ามาท าเป็นเคร่ืองประดับน้ าข้าวใช้เป็นยาบรรเทาอาการร้อน
กระหายน้ าอาเจียนเป็นเลือดตาแดงเลือดก าเดา อหิวาตกโรคอาหารไม่ย่อยและแก้พิษข้าวจึงเป็นพืชที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่ากับมนุษย์ไม่ว่าจะใช้เป็นอาหารหลัก ท าขนมยารักษาโรคปุ๋ยของใช้เคร่ืองประดับของ
เล่นฯลฯจึงถือได้ว่าข้าวเป็นพืชที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์คู่กับโลกมานับแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
2.4 การเชื่อม 

เป็นขบวนการที่ใช้ส าหรับต่อวัสดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยให้รวมตัวเข้าด้วยกัน ปกติ
ใช้วิธีท าให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว เมื่อ
เย็นตัวรอยต่อจะมีความแข็งแรง บางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออย่างเดียว เพื่อให้เกิดรอยเชื่อม ซึ่ง
ตรงข้ามกับการบัดกรีอ่อนและการบัดกรีแข็งซึ่งไม่มีการหลอมละลายของชิ้นงานชิ้นงาน มีแหล่งพลังงาน
หลายอย่างส าหรับน ามาใช้ในการเชื่อม เช่น การใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้กระแสไฟฟ้า, 
ล าแสงเลเซอร์, การใช้อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, การใช้คลื่นเสียง เป็นต้น ในอุตสาหกรรมมีการน ามาใช้
ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ, การเชื่อมใต้น้ า การเชื่อมมี
อันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย จึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย เช่น ที่เกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน 
สะเก็ดไฟ, ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ชิ้นงานร้อน, ฝุ่นละออง ในยุคเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษที่ 19 มีการ
ใช้งานเฉพาะการเชื่อมทุบ (forge welding) เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อโลหะ เช่นการท าดาบในสมัยโบราณ วิธีนี้
รอยเชื่อมที่ได้มีความแข็งแรงสูง และโครงสร้างของเน้ือรอยเชื่อมมีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่มีความ
ล่าช้าในการน ามาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้มีการพัฒนามาสู่การเชื่อมอาร์ค และการเชื่อม
โดยใช้เปลวแก๊สออกซิเจน และหลังจากนั้นมีการ เชื่อมแบบความต้านทานตามมา 
เทคโนโลยีการเชื่อมได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และคร้ัง
ที่ 2 เทคโนโลยีการเชื่อมแบบใหม่ๆ ได้มีการเร่งพัฒนาเพื่อรองรับต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทน
การต่อโลหะแบบเดิม เช่นการใช้หมุดย้ าซึ่งมีความล่าช้าอย่างมาก ขบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ 
(SMAW) เป็นขบวนการหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงนั้นและกระทั่งปัจจุบัน ยังคงเป็นกรรมวิธีที่ใช้งานกัน
มากที่สุดในประเทศไทยและประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย 
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2.5 การกลึง 
งานกลึง คือ การตัดโลหะโดยให้ชิ้นงาน( work  piece) หมุนรอบตัวเอง โดยมีดกลึงเคลื่อนที่เข้าหา

ชิ้นงาน  การกลึงมีสองลักษณะใหญ่คือ 
1.  การกลึงปาดหน้า คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดชิ้นงานไปตามแนวขวาง (across the work) 
2. การกลึงปอก คือ การตัดโลหะโดยให้มีดตัดเคลื่อนที่ตัดชิ้นงานไปตามแนวขนานกับแนวแกน

ของชิ้นงาน  
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดกระบวนการของการกลึงปอกคืออัตราป้อน (Feed Rate)    ความเร็วตัด 

(Cutting Speed)  ระยะป้อนลึก (Depth of Cut)   มีดกลึง (Cutting Tool)  และชิ้นงานที่ต้องการท าการตัด
เฉือน (Work piece) และเมื่อมีกระบวนการในการกลึงปอกเกิดขึ้น  ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ขนาดของ
ชิ้นงาน (Work piece Dimension)   ความละเอียดของผิวชิ้นงาน (Surface Roughness)  เศษกลึง (Chip) การ
สึกหรอของมีดกลึง (Tool Wear) 
2.6 การเจียระไน   

การเจียระไน  ( Grinding ) คือกรรมวิธีในการตกแต่งผิวชิ้นงามให้เรียบและได้ขนาดตามที่ต้องการ
ภายหลังจากที่ชิ้นงานได้ผ่านกระบวนการตัด  กลึง  ไส   หรือกระบวนการกัดเรียบร้อยแล้ว เคร่ืองมือตัดที่ใช้
ในการเจียร เป็นล้อหิน หรือเรียกว่า ล้อหินเจียระไน (Grinding Wheel) ท ามาจากผงขัด  ( Abrasive )  
ในงานเคร่ืองมือกล เราแบ่งการเจียระไนออกเป็น สองชนิด คือ 
การเจียระไนราบ (Surface Grinding) 
การเจียระไน กลม ทรงกระบอก (Cylindrical Grinding) 
2.7 สี  (Paint) 

สีเป็นวัสดุช่างที่ส าคัญ  เนื่องจากใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  เช่น  เพิ่มความสวยงามให้กับสิ่งที่ผลิต
ขึ้นมาป้องกันการผุกร่อนของชิ้นงานโลหะ  ฯลฯ  ในงานแทบทุกชนิดจะต้องมีสีเข้าไปเกี่ยวข้อง  เช่น  งาน
ก่อสร้าง  เฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองจักรกล  อุปกรณ์ต่าง ๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
สี  ได้มีการผลิตส าหรับใช้งานต่าง ๆ  กัน  ซึ่งอาจแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะการใช้งานได้  คือ  สี
น้ ามัน  สีน้ าพลาสติก  สีน้ าปูน  และสีเคลือบ 

สีน้ ามัน  เป็นสีที่ใช้กันมากในงานที่เกี่ยวกับโลหะและงานเฟอร์นิเจอร์  น้ ามันที่ผสมได้แก่  
น้ ามันสน  น้ ามันลินสีด  ทินเนอร์  ในเนื้อของสีน้ ามันจะประกอบด้วยองค์ประกอบ  4  ชนิดดังนี้ 

1. ผงพื้นสี   เป็นผงที่ท าให้เนื้อสีเกาะติดผิวงาน  โดยทั่วไปจะใช้ผงตะกั่วขาว  ผงตะกั่วแดง  ผง
สังกะสี  ออกไซด์  และผงติตาเนียมไดออกไซด์  ซึ่งใช้กับสีขาว  จะท าให้มีราคาถูกกว่าผงแม่สีมาก 

2. ผงแม่สี เป็นผงสีที่จะเคลือบผงพื้นให้เกิดสีตามต้องการ ส่วนใหญ่จะได้มาจากแร่งธาตุ เช่น สีด า
ได้จากผงกราไฟล์ สีเขียวได้จากผงคอบเปอร์ซัลฟา สีแดงได้จากผงตะกั่ว สีน้ าเงินได้จากผงโคบอลต์ผงแม่สี
นี้จะมีราคาแพงกว่าผงพื้นสีมาก  
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3. ตัวละลายสี  เป็นสารละลายที่ช่วยผสมผงพื้นสีกับผงแม่สีให้เข้าด้วยกัน  เพื่อใช้ทาหรือพ่นลงบน
ผิวงานได้ตามความต้องการ  ซึ่งได้แก่  น้ ามันสน  น้ ามันลินสีด  (น้ ามันที่ได้จากการสกัดเมล็ดปอชนิดหนึ่ง)  
น้ ามันถั่วเหลือง  น้ ามันเมล็ดฝ้าย  หรือน้ ามันทินเนอร์ ตัวละลายสีนี้จะมีผลต่อการทาสี  คือ เป็นตัวที่ท าให้สี
เข้มข้นหรือเจือจาง  และท าให้สีแห้งเร็วหรือช้า 

4. น้ ายาซักแห้ง  เป็นน้ ายาที่ท าให้สีนั้นแห้งเร็วขึ้น  น้ ายาซักแห้งนี้ท าจากสารละลายผสมตะกั่วแดง
แมงกานีสออกไซด์  หรือสังกะสีซัลฟา 
หมายเหตุ  สีรองพื้นเป็นสีน้ ามัน  มีชื่อเรียกว่า  ไพรเมอร์  (Primer)  เป็นสีที่ใช้ส าหรับทารองพื้นเหล็กก่อนที่
จะน าไปทาสีส าเร็จอีกคร้ังหนึ่ง  การที่ต้องทาสีไพรเมอร์ก่อนเพราะสีธรรมดามักจะเกาะติดผิวของเหล็กได้
ไม่แน่จะหลุดออกงาย  สีไพรเมอร์ที่ใช้จะมีสีน้ าตาลท าจากผงแม่สีพวกเหล็กออกไซด์หรือตะกั่วแดง  สีไพร
เมอร์จะเป็นสีที่แห้งเร็วนอกจากจะมีสีน้ าตาลแล้วยังมีสีเทาอีกด้วยสีน้ าหรือสีพลาสติกเป็นสีที่ส่วนมากใช้ทา
ตึกหรืออาคาร  มีทั้งชนิดทาภายนอกและทาภายใน  องค์ประกอบที่ส าคัญของสีชนิดน้ี  ได้แก่  พลาสติก
จ าพวกโพลีวีนิลอาซีเตท  (P.V.A)  ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกาวละลายน้ าได้  สามารถเกาะติดวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่ใช่
โลหะได้ดีมาก  ปัจจุบันสีชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะราคาถูกกว่าสีน้ ามัน  สามารถท าให้ข้นจางได้
โดยการเติมน้ าธรรมดาตามต้องการ 

5. สีเคลือบ เป็นสีที่ได้จากการผสมผงแม่สีลงในน้ ามันวารนิช  มีคุณสมบัติคงทนต่อแสงแดด ส่วน
ใหญ่เป็นสีที่ใช้ส าหรับพ่นรถยนต์  บางชนิดจะต้องอบให้ได้อุณหภูมิตามข้อก าหนดของสีแต่ละยี่ห้อ  เพื่อให้
สีมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทก าหนดและท าให้สีติดแน่น  สีบางชนิดมีโลหะเม็ดละเอียดผสมอยู่  ท าให้แลดู
แวววาวเมื่อพ่นแล้ว  
2.8 กลุ่มโลหะ (Metals)    

1. โลหะจ าพวกเหล็ก (Ferrous Metals) 
เหล็กและเหล็กหล่อ (Steels  and  Cast  Irons) 
 คุณสมบัติที่ส าคัญ คือ  มีคุณสมบัติการใช้งานต้ังแต่น่ิมจนถึงแข็ง  มีความแข็งแรงและทนต่อการสึก
กร่อน เมื่อเป็นเหล็กผสมและผ่านการอบชุบแข็งแล้วจะให้คุณสมบัติเชิงกลที่ดีภายใต้อุณหภูมิสูง   มีความ
หนาแน่นสูง  และมีราคาตั้งแต่ถูกจนถึงราคาแพง 
 การแปรรูป อาจท าได้โดยวิธีการหล่อขึ้นรูป (Cast)  ทุบขึ้นรูป  (Forge)  ขึ้นรูปร้อนและเย็น  (Hot 
and Clod  worked)  ตัดกลึงได้ดี  และเชื่อมประสานได้ง่าย 
 ธาตุผสม ได้แก่  Carbon,  Aluminum,  Chromium,  Cobalt,  Copper,  Lead,  Manganese,  
Molybdenum,  Nickel,  Phosphorus,  Silicon,  Sculpture,  Tungsten  and  Vanadium 
 การใช้งาน เหล็กและเหล็กหล่อที่ใช้งานมากที่สุดคือ  งานโครงสร้างต่างๆ ตัวถังรถยนต์  จนถึง
ตัวถังเรือ    ใช้เป็นชิ้นส่วนที่รองรับแรงเค้นสูงทางวิศวกรรม  ได้แก่  เคร่ืองยนต์  เพลา  เคร่ืองมือตัด  
(Cutting  tools)   จนถึงอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้าน 
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 2 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non-Ferrous Metals) 
อลูมิเนียมผสม (Aluminum  Alloys) 
 คุณสมบัติที่ส าคัญ คือ มีน้ าหนักเบา  ไม่เป็นสนิม  ความแข็งแรงต่อน้ าหนักดี  และสามารถน า
กระแสไฟฟ้าและความร้อนดี  มีสีสวย 
 ธาตุผสมได้แก่  Silicon  Copper  Magnesium  
การแปรรูป สามารถท าได้ง่ายด้วยวิธีการหล่อ  ทุบ  ตัด-กลึง  และเชื่อมประกอบเพราะมี   จุดหลอมละลายต่ า 
การใช้งาน  มักใช้ในงานที่อุณหภูมิไม่สูง  แต่ก็สามารถใช้ได้ทั่วไปเพราะน้ าหนักเบา 
แมกนีเซียมผสม (Magnesium  Alloys) 
คุณสมบัติที่ส าคัญ คือ มีความหนาแน่นต่ ากว่าอลูมิเนียมแต่โดยทั่วไปมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้องและที่
อุณหภูมิสูงน้อยกว่าอลูมิเนียม 

ธาตุผสมหลัก ได้แก่  Aluminum, Zinc  
การแปรรูป ท าได้ด้วยการหล่อ  ทุบ  ขึ้นรูปร้อนและเย็น  ตัด-กลึงได้ดี 

การใช้งาน จะใช้ท าส่วนของชิ้นงานที่ใช้ในงานที่อุณหภูมิต่ า ที่ต้องการน้ าหนักเบาเป็นส าคัญ  
ได้แก่  ชิ้นส่วนในรถยนต์ และเครื่องบิน ไททาเนียมผสม (Titanium  Alloys) 
 คุณสมบัติที่ส าคัญ คือ  มีความแข็งแรงสูง  (เมื่อเทียบกับอลูมิเนียม)  ที่อุณหภูมิการใช้งานสูง   มี
น้ าหนักเบา  ทนต่อการสึกกร่อนดี  ราคามักสูงกว่า  เหล็กกล้าประมาณ 100 เท่า  และสูงกว่า สเตนเลส 
(Stainless  Steels)  ประมาณ  6  เท่า 
 ธาตุผสม ได้แก่  Aluminum  
การแปรรูป ท าได้ด้วยการหล่อ  ทุบ  ตัด-กลึง  การเชื่อมประกอบยาก 
 การใช้งาน  ร้อยละ 90 ของชิ้นงานที่ท าจากไททาเนียมผสมทั้งหมดประยุกต์ใช้ในอากาศยานได้แก่  
ใบพัดในคอมเพสเซอร์  โครงส่วนประกอบ  และผนังกันไฟนิเกินผสม (Nickel  Alloys) 
 คุณสมบัติที่ส าคัญ คือ  หนักกว่าเหล็ก  ทนแรงดึงที่อุณหภูมิสูง (ดีกว่า Ti)  ทนตอ่การสึกกร่อนได้ดี 
การแปรรูป ท าได้ด้วยการหล่อ ทุบ ขึ้นรูปร้อนและเย็น ตัด-กลึงค่อนข้างยากเพราะแข็งและเหนียว 

การใช้งาน ร้อยละ 60 ของ Nickel  alloys  จะถูกใช้เป็นธาตุผสมโดยเฉพาะในเหล็ก  แต่ถ้าถูกใช้ใน
ลักษณะของ “Super  alloys”  จะใช้ในใบกังหันก๊าซ (gas  turbine blades), discs, shafts. Etc. 
 
 
 
 
   
 



14 
 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

1.1 คิดหาวิธีการท าเคร่ืองสีข้าว 
1.2 แบ่งหน้ากันท างาน 

2. เลือกประธานและกรรมการ 
3. ตั้งชื่อโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. จัดประชุมเพื่อวางแผนการท างาน 
6. จัดท าบัญชีปฏิบัติงานโครงการรายรับ-รายจ่าย 

3.2 การด าเนินการ 
1. ประชุมเร่ืองการด าเนินโครงการ 
2. ปรึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข 
3. จัดหาวัสดุและสถานที่ด าเนินงาน 
4. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน 
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3.3 ตารางแบบแสดงค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวนหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
1  เคร่ืองสีข้าว 55,000  1 55.000   
2  สายพานแบบ ร่อง B 100  2 200   
3  เหล็กแผ่น 650  1 650   
4  มูเล่ห์ 3/4 inch 150  2 300   
5  ลูกปืนตุ๊กตา 150  2 300   
6  ลวดตะแกง 500  1 500   
7  ลูกเบี้ยวโรงสี 300  1 300   
8  มูเล่ห์ 10 inch 500  1 500   

รวม 57,750 
 

ตารางที่ 2 ตารางค่าใช้จ่าย  
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บทท่ี 4 
การออกแบบและการทดสอบ 

4.1 แบบแปลน 
 

 
 

รูปที่ 1. แบบเคร่ืองสีข้าว 
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ตารางบันทึกการทดสอบ 

ล าดับ ผลการทดสอบ วิธีแก้ไข ผลการแก้ไข 
1 สายพานยาวเกินไป ท าฐานมอเตอร์ใหม่ สายพานพอดี 
2 ระยะชักตะแกงเร็วเกินไป ทดมู่เล่ ระยะชักพอดี 

3 ร่อนข้าวไม่ลง ใส่ตะแกงรูใหญ่กว่าเดิม ร่อนข้าวลงได้ 

 

ตารางที่ 3 บันทึกการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินการ 
จากการที่ได้ท าเคร่ืองสีข้าวขึ้นมานี้หลังจากได้ทดลองประสิทธิภาพของเคร่ืองสีข้าวแล้วสรุปได้ดังนี้ 
  1.ใช้สีข้าวได้ตามที่ต้องการเช่น ข้าวขาว ข้าวกล้อง 

2. มีประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ร่อนข้าวเพื่อท าความสะอาดข้าวก่อนที่จะสี 
3. สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่ต้องการ 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
1. ความซับซ้อนในการทดมู่เล่ 
2. เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อม 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1.ควรท าตะแกงร่อนไม่เอียงจนเกินไป 
2.ควรตั้งมู่เล่และสายพานไม่ซับซ้อน 

 3.ควรตั้งสายพานไม่หย่อนจนเกินไป 
 4.ควรท าที่ก าบังสายพานและมู่เล่ 
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บรรณานุกรม 

http://www.arda.or.th/kasetinfo/rice/rice-histories.html 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0
%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%
B8%B0 
http://www.konbaan.com/TipsTricks/TipsTricks30.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arda.or.th/kasetinfo/rice/rice-histories.html
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ภาคผนวก 
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รูปที่ 2 วางแผนท าตะแกงร่อนข้าว                   รูปที่ 3 ตัดเหล็กท าตะแกงร่อนข้าว 

 

             

รูปที่ 4 เชื่อมท าฐานเคร่ืองสีข้าว                               รูปที่ 5 เจียระไนแต่งรอยเชื่อม 
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ประวัติส่วนตัว 

 
ชื่อ นาย สมเกียรติ  จะโม 
เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536  
ที่อยู่ 35 หมู่ 7 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130  
โทรศัพท์ 090-9511176  
E-mail - somkird0337@hotmail.com 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
มัธยมศึกษาโรงเรียนป่างสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานเคร่ืองมือกลโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
คติพจน ์ เชื่อมั่นในพระแล้วพระจะน าพา 
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ประวัติส่วนตัว 

 
ชื่อ นาย ประพันธ์  แซ่เฮ้อ 
เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 253 7 
ที่อยู่ 17/1 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 47150 
โทรศัพท์ 090-6707620  
E-mail - Praphun2010@hotmail.com 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
มัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ เชียงของ จ เชียงราย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานเคร่ืองมือกลโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
คติพจน ์ ทุกวินาที คือทุกลมหายใจ 
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ประวัติส่วนตัว 

 
ชื่อ นาย นัฐวุฒิ  ศรชัยปัญญา 
เกิดเมื่อวันที ่3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536 
ที่อยู่ 188   หมู่ 9 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
โทรศัพท์ 090-143-4962               
E-mail - leejkauw@gmail.com 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาโรงเรียนขุนขวากพิทยาคม ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
มัธยมศึกษาโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานเคร่ืองมือกลโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
คติพจน ์ หากไม่เคยรู้จักความทุกข์ ก็ไม่เคยรู้จักความสุข 

 

 


