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บทคัดย่อ 

        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน

แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพ 2) ประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์        

3)  ศึกษาความพึงพอใจของชาวนาที่มีต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 

พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 5 ท่าน  กลุ่มชาวนา ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ที่มี

ความต้องการใช้เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่  1) แบบประเมินคุณภาพ 2) แบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ผลการสร้างเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ได้เครื่องสีข้าว

กล้องฯที่มีขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 85 เซนติเมตร  กว้าง 160 เซนติเมตร  น้ าหนัก 40 กิโลกรัม 

สามารถสีข้าวกล้องได้ 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ผลการทดลองสีข้าวเปลือก ปริมาณ 100 กรัม สีจ านวน 3 ครั้ง 

ได้ปริมาณข้าวกล้องที่มีคุณภาพ 3,145เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 96.06 มีเมล็ดหัก 176 เมล็ด คิดเป็น  ร้อยละ 

5.36 2)  ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้องฯ  โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่าโดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องฯ พบว่าความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
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Abstract 

The purposes of this research were to : 1) create and develop about brown rice mill 

for community by solar energy efficiency 2) evaluate brown rice mill for community by solar 

energy 3) study the satisfaction of the farmer with the brown rice mill for community by 

solar energy.  The target groups of this research were 5 experts who assess the quality of 

brown rice mill for community by solar energy, 10 farmers who live in Yang Chum Noi district 

in Srisaket province with a demand for brown rice mill for community by solar energy. The 

instrument used in this study were 1) Quality evaluation form 2) questionnaire.  

 The study concluded that : 1) The results of brown rice mill for community by solar 

energy with a width of 75 cm, length 85 cm, height 160 cm and weight 40 kg.  can be milled 

rice 20 kg per hour. The results of the performance of brown rice mill for community by 

solar energy found that  the results of brown rice 100 grams for 3 times gained the amount 

of brown rice grain quality 3,145 rice grain or 96.06 percent, 176 broken rice grain or 5.36 

percent.  2) quality assessment result of brown rice mill for community by solar energy from 

5 experts were the overall level average of 4.47. 3) The results of the farmer on the use of 

brown rice mill for community by solar energy were the overall level average of 4.47. 

 
 
Keywords: Brown Rice Mill for Community by Solar Energy.     
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
    ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพการท านา จ านวน 3.7 ล้านครัวเรือนมีพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าว ประมาณ 77.98 ล้านไร่ โดยแยกเป็น
นาปี  61.07 ล้านไร่  และนาปรัง  16.91 ล้านไร่ 
สามารถผลิตข้าวนาปีและนาปรัง ได้ผลผลิตปีละกว่า 
30 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นสินค้าที่สามารถท ารายได้
สู่ประเทศปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท  จาก
งานวิจัยของ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พบว่า ประชากรไทยกว่าร้อยละ 60 เป็นเกษตรกร มี
พืชทางการเกษตรหลายอย่างเช่น มัน ส าปะหลัง ข้าว 
และข้าวโพด เป็นต้น ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก 
ข้าวมีส่วนประกอบของสารอาหารที่ส าคัญ ได้แก่ 
คาร์โบไฮเดรตหรือแป้งข้าว 90 เปอร์เซ็นต์ มีโปรตีน 
9.5 เปอร์เซ็นต์ มีไขมัน 0.5 เปอร์เซ็นต์  ดังนั้นข้าวจึง
เป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกกว่า 4,000 ล้านคน ท า
ให้ประเทศไทยส่งออกข้าวได้มากกว่า 7 ล้านตันต่อปี 
ท ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมากทุกปี ข้าวจึง
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ ข้าวหรือเรียก
กันว่า เมล็ดข้าว (Rice fruit,Rice grain หรือ Rice 
seed) ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่ห่อหุ้ม
เม ล็ ด ข้ า ว  เรี ย ก ว่ า  แ ก ล บ  (hull ห รื อ  husk) 
ประกอบด้วย เปลือกใหญ่ เปลือกเล็ก ขน หาง ขั้ว
เมล็ด และกลีบดอก โดยจะท าหน้าที่ปกป้องเมล็ดจาก
สิ่งรบกวนจากภายนอก ส่วนที่สองคือส่วนเนื้อผล 
หรือข้าวกล้อง (Brown rice) ประกอบด้วย เยื่ อ    
อลู โรน เยื้อหุ้มผล เยื่อหุ้มเมล็ด เอ็นโดสเปอร์ม 
และคัมภะ โดยส่วนของเนื้อผลเป็นส่วนที่น ามาบริโภค
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สารอาหารต่างๆของ
ข้าว มีโปรตีน มีธาตุเหล็ก มีสังกะสี มีเส้นใย ข้าวสี
น้ าตาล หรือ ข้าวกล้อง (Brown Rice) ได้รับความ
นิยมเพ่ิมมากขึ้น ข้าวกล้องดิบชนิดเมล็ดยาว 100 
กรัมประกอบด้วยสารอาหารหลักๆคือ คาร์โบไฮเดรต  

และ น้ า 10.37 กรัม  ข้าวกล้องมีปริมาณพลังงาน 
คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนใกล้เคียงกัน แต่ต่างกันที่
กระบวนการผลิตและคุณสมบัติทางโภชนาการอ่ืน เมื่อ
เปลือกของเมล็ดข้าวเปลือกถูกกะเทาะออกจะได้ข้าว
กล้อง ถ้าต้องการได้ข้าวสาร ผิวของเมล็ดข้าวอีกชั้นหนึ่ง
คือเยื่อหุ้มเมล็ดและจมูกข้าวจะถูกขัดสีออกไป ซึ่งท าให้
วิตามินและสารอาหารอ่ืน ๆ ลดลงเช่น วิตามินบี  1 
วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 ธาตุเหล็ก และแมกนีเซียม   
    ปัจจุบันคนหันมาบริโภคข้าวกล้องกันมากขึ้น เพราะ
มีประโยชน์ท าให้ร่างกายแข็งแรง มีโปรตีนธาตุเหล็ก 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม สารอาหารที่จ าเป็น เช่น วิตามิน
บีและอีเบต้าแคโรทีนและ แกมม่า-โอไรซานอล ป้องกัน
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง นอนไม่หลับ  
คุณประโยชน์ต่างๆ ของข้าวกล้อง ผู้บริโภคจึงเริ่มให้
ความสนใจในการบริโภคข้าวกล้องมากขึ้นซึ่งมีรูปแบบ
การบริโภคหลากหลาย ทั้งการบริโภคข้าวกล้องเพียง
อย่างเดียวและการผสมกับข้าวสารขาวที่ผ่านการขัดสีใน
อัตราส่วนต่างๆ  
    จากอดีตที่ผ่านมาการแปรรูปข้าวเปลือกให้ เป็น
ข้าวสาร อาจจะใช้กรรมวิธีการต าข้าวด้วยครกกระเดื่อง 
การต าด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยแรงงานคน เมื่อต้องการผลิต
ข้าวกล้องเป็นจ านวนมากในกลุ่มนานๆ ก็เหนื่อยไม่
สะดวกสบาย เกษตรกรจึงน าข้าวเปลือกไปสีตามโรงสี
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน ซึ่งโรงสีข้าวมี
จ านวนจ ากัด บางหมู่บ้านยังไม่มีโรงสีข้าว เกษตรกร 
จะต้องเสียเวลาในการเดินทางเอาข้าวเปลือกไปแปรรูป 
และเวลารอคอยนานกว่าจะได้ข้าวสารมาบริโภคซึ่งการ
สีข้าวแต่ละครั้งสิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า โรงสีข้าวยัง 
เกษตรในบ้านหนองครก อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
(7) เผยแพร่ผลงานให้กับกลุ่มเกษตร อ าเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา (8) เผยแพร่ผลงานให้กับกลุ่ม
เกษตรในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (9) เผยแพร่ผลงาน
ให้กับกลุ่มเกษตรในต าบลพะวอ อ าเภออ าเภอแม่สอด  
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จังหวัดตาก (10) เผยแพร่ผลงานให้กับนักเรียนโรงเรียน
รวมไทยพัฒนา 6 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก (11) 
เผยแพร่ผลงานให้ความรู้และทักษะกับนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
   จากการใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องต้นก าลังจากการปั่น
จักรยาน ของกลุ่มเกษตรกร พบปัญหา (1) แรงปั่นของ
คนที่ เป็นต้นก าเนิดพลังงานไม่สม่ าเสมอ แรงปั่นไม่
เท่ากัน ท าให้ปริมาณข้าวกล้องที่ได้ในการสีแต่ละครั้ง
แตกต่างกัน (2) ปริมาณในการสีข้าวกล้องแต่ละครั้ง
เฉลี่ยชั่วโมงละ 3 -5 กิโลกรัม ปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ กรณีเกษตรกรต้องการแปรรูปข้าวกล้อง 
สอดคล้องกับค าแนะน าของคณะกรรมการจากโครงการ
เพ่ือเด็กและเยาวชนประจ าปี 2552 ระดับอาชีวศึกษา 
จัดโดยบริษัทปตท.จ ากัด (มหาชน) เรื่องการใช้พลังงาน
หมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ จึงได้ศึกษาการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าประเทศไทยใช้งานระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นเวลานาน
มากกว่า 20 ปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ห่างไกลให้มีไฟฟ้าใช้ มีโทรศัพท์สื่อสารมีการ
อนามัยและสาธารณสุขและมีการศึกษา ในปีพ.ศ. 2530 
เริ่มใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการ
สูบน้ าในโครงการอีสานเขียว เพ่ือแก้ไขปัญหาความแห้ง
แล้ง ต่อมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 หน่วยงานภาครัฐโดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการสูบน้ า เพ่ือการประจุแบตเตอรี่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลช่วงราวต้นปี พ.ศ. 2540 เริ่มมีการใช้งาน
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบที่
แตกต่างไปจากเดิมได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในครัวเรือนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่
ชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ผสมผสานใช้งานในอุทยานแห่งชาติและเขตพ้ืนที่ 

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของกรมป่าไม้ ต่อมาปีพ.ศ. 2548 มี
การใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้
งานในครัวเรือนส า หรับพ้ืนที่ในชนบท 203,000 ระบบ 
โดยการสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดจากภาครัฐในการ
ดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    ผู้ วิจัยจึ งได้น าหลักการผลิตพลั งงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์มาประดิษฐ์เครื่องสีข้าวกล้อง 
พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องต้นแบบ ในปี พ.ศ. 2555 
เข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เห นื อ  ณ  วิท ย าลั ย เท คนิ ค
อุบลราชธานี พบปัญหา (1) การผลิตกระแสไฟฟ้าของ
โซลาเซลล์ ไม่เพียงพอ เนื่องจากแผงโซลาเซลล์มีขนาด
เล็ก (2) มอเตอร์ DC มีโวลต์ต่ า (3) แบตเตอรี่ มีขนาด
เล็กเก็บบรรจุไฟฟ้าไม่มาก (4) กลไกในการล าเลียงข้าว 
ท าให้ประสิทธิภาพการสีข้าวกล้องได้ปริมาณไม่เกิน 10 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง   
    จากปัญหาเครื่องสีข้าวกล้องพลังงานแสงอาทิตย์ 
เครื่องต้นแบบ ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนา
เครื่องสีข้าวกล้องพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นสามารถเป็นเครื่องจักรกลที่
สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นเครื่องต้นแบบใน
การเรียนการสอนวิชาโครงการของนักศึกษาที่เรียนวิชา
โครงการ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เพ่ือจ าหน่ายในเชิง
พาณิชย์ และสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาความยากจน
ของรัฐบาลอีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้เขียนขอทุนสนับสนุนจาก
กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ในปี พ.ศ. 2559 ได้ทุนสนับสนุนมา
พัฒ นาเครื่ อ งสี ข้ าวกล้ องส าหรับชุ มชนพลั งงาน
แสงอาทิ ตย์  เป็ น เงิน  จ านวน  97,000.-บาท  เพ่ื อ
แก้ปัญหาการสีข้าวกล้องได้ปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน เพ่ิมศักยภาพการสีข้าวกล้องด้วยลูก
ยางขัดข้าว 3 ลูก มีตะแกรงร่อนคัดแยกข้าว โดยการ
ร่วมมือของครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  
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สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ที่เรียนวิชาโครงการกับผู้วิจัย
ได้สร้างเครื่องสีข้าวกล้องพลังงานชุมชนพลังงาน
แสงอาทิตย์ และได้น าผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา ในวันที่ 
29-30 พฤศจิกายน  พ .ศ . 2559 ได้ รับ รางวั ล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง และเข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ด้าน
พลังงานได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ด้านพลังงาน 
ระดับชาติ จากกระทรวงพลังงานเมื่อเสร็จสิ้นการ
แข่งขัน น าเครื่องมาใช้งานในระยะหนึ่ง พบข้อบกพร่อง
ด้านระบบส่งก าลัง ของเครื่องจึงได้น ามาพัฒนาแก้ไข
ปรับปรุง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1  เพ่ือสร้างและพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพ 
     2.2  เพ่ือประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 
     2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของชาวนาที่มีต่อการ
ใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย ์

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
    3.1 เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพ สีข้าวกล้องได้ 1 ชั่วโมง 
สามารถสีข้าวกล้อง ได้ 20 กิโลกรัม 
     3.2 คุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับดี 
     3.3   เกษตรชาวนามีความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ของเครื่องสี ข้ าวกล้องส าหรับชุมชน  พลั งงาน
แสงอาทิตย ์อยู่ในระดับด ี
 
 

4.  ขอบเขตของการวิจัย 
    4.1  เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถสีข้าวกล้อง 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
ได้เมล็ดดี ไม่แตกหักไม่สูญเสียวิตามิน ร้อยละ80 
    4.2  ตัวแปรที่ศึกษา 

4.2.1 ตัวแปรต้น  เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 

4.2.2  ตัวแปรตาม 
         4.2.2.1  ประสิทธิภาพการสีข้าว

กล้อง ได้เมล็ดดี ไม่แตกหัก ไม่สูญจมูกข้าวร้อยละ 
80 

         4.2.2.2  ความพึงพอใจที่มีต่อการ   
ใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้อง 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
     การสร้างและพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ผู้วิจัยได้ออกแบบและ
ท าการทดลองการท างานของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลั งงานแสงอาทิตย์   เพ่ือให้ ได้
ประสิทธิภาพที่ เหมาะสมกับการท างานของเครื่อง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 
   5.1  ออกแบบเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน  
พลังงานแสงอาทิตย์  ผู้ วิจัยได้ยึดหลักการ   ขนาด 
(Dimensions) สัดส่วน (Proportion) สีสันและความ
สวยงาม (Colour) ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย (Use) 
ความประหยัด (Economize) และมีคุณค่า (Worthy) 
การออกแบบต้องเน้นที่การเพ่ิมคุณค่า โดยการออกแบบ
ที่มีรายละเอียดเพ่ิมผลงาน มีความประณีต เรียบร้อย 
ดังภาพที่ 1 
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    ภาพที่ 1 แบบร่างเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 

  5.2  สร้างเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงาน
แสงอาทิตย์   
   5.3  การพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์   
        5.3.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
                5.3.1.1 เป็นครูผู้สอนในสาขาวิชาช่างกล
โรงงานช่างไฟฟ้าก าลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ จาก
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
และวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ จ านวน 5 ท่าน  สุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง 

                 5.3.1.2 กลุ่มชาวนา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความ
ต้องการใช้เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์  
          5.3.2  เค รื่ อ งมื อ ใน ก าร วิ จั ย แ ล ะก า ร
ตรวจสอบคุณภาพได้แก่ แบบประเมินคุณภาพและ
แบบสอบถาม 

 
   5.4  การทดลองใช้กับเกษตรเพื่อหาสมรรถนะของ
เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์   
   5.5  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่อง     
สีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์   
 

6. ผลการวิจัย 
    6.1  ผลการสร้างเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน
พลังงานแสงอาทิตย์  ได้เครื่องสีข้าวกล้องที่มีขนาด
กว้าง 75 cm ยาว 85 cm  กว้าง 160 cm  น้ าหนัก 
40 kg ดังภาพที่ 2 
    

 
 

ภาพที่ 2 เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน  
พลังงานแสงอาทิตย์ 

   6.2  ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ การประเมินคุณภาพ
ของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาแสงอาทิตย์  
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รายด้าน ๆคุณสมบัติ
ของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  
มีค่าเฉลี่ย 4.30  ด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ใน
ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการใช้วัสดุผลิต 
มีค่าเฉลี่ย 4.60  ระดับมาก  
    6.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
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เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  
พบว่าความพึงพอใจของผู้ ใช้ งานเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก คา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
              ผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องฯ  
 

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. แปล
ผล 

1 ขนาดรูปร่างของ
เครื่องสีข้าวกล้องฯ 
มีความเหมาะสม 

 
 

4.60 

 
 

.69 

มาก
ที่สุด 

2 เครื่องมีความ
แข็งแรง ทนทาน มี
ความประณีต 

 
 

4.80 

 
 

.42 

มาก
ที่สุด 

3 แผงโซลาเซลล์มี
ความเหมาะสม 

4.30 .82 
มาก 

4 ช่วยประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้จริง 

 
4.70 

 
.67 

มาก
ที่สุด 

5 สีข้าวกล้องได้        
ไม่สญูเสียจมูกข้าว 

 
4.20 

 
.42 

มาก 

6 การบ ารุงรักษาง่าย 
มีความปลอดภัย 

 
4.70 

 
4

8 

มาก
ที่สุด 

7 สามารถน าไปใช้งาน
ได้จริง 

4.40 .51 มาก 

8 มีประโยชน์ต่อชุมชน 4.20 .63 มาก 
รวม                         .22 4.47 มาก 

   

   จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงาน
แสงอาทิตย์ พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก   
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47    
 

7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
    7.1  ผลการสร้างเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน

กว้าง 75 cm ยาว 85 cm  กว้าง 160 cm  น้ าหนัก 40 
kg  มีส่วนประกอบ กรวยใส่ข้าว  ล้อปล่อยข้าว ลูกยาง
กะเทาะข้าว พัดลม ชุดควบคุม ตะแกรงร่อนข้าว 
มอเตอร์ โซลาร์เซลล์ ระบบคัดแยกข้าวที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถคัดแยกข้าวที่ไม่ได้สีล าเลียงไหลขึ้นไปสีได้อีก
ครั้ง สมรรถนะของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน
พลังงานแสงอาทิตย์  
    ทดลองสีข้าวเปลือก จ านวน 1-3 ครั้ง ปริมาณ 100 
กรัม ใช้เวลาสีข้าว 35 วินาที ได้ปริมาณข้าวกล้องที่มี
คุณภาพ 3,145 เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 96.06 มีเมล็ดหัก 
176 เมล็ด คิดเป็น  ร้อยละ 5.36 
    7.2  ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ การประเมินคุณภาพ
ของเค รื่ อ งสี ข้ า วกล้ อ งส าห รั บ ชุ ม ชน  พ ลั งงาน
แสงอาทิตย์  โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่า ด้าน
คุณสมบัติของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงาน
แสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.30  ด้านความเหมาะสมของ
สิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้าน
การใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวานิช  ได้พัฒนาเครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น YTC 5 แบ่ง
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องสีข้าวออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนการออกแบบเครื่องสีข้าว ขั้นตอนการสร้าง
เครื่องสีข้าว ขั้นตอนการศึกษาประสิทธิภาพและการ
น าไปใช้กับชุมชน   พบว่า  1) ด้านการออกแบบเครื่อง
สีข้าวกล้องได้ออกแบบเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  
เครื่องสีข้าวกล้องมี ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร 
ความยาว 100 เซนติเมตร ความสูง 215 เซนติเมตร มี
น้ าหนักรวม 180 กิโลกรัม   อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนสามารถ
ถอดประกอบได้ มีความปลอดในการใช้งาน    สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 2) ด้านการสร้างเครื่องสีข้าว เป็น
เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ที่
สร้างได้ถูกต้องตามหลักวิชา  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ
ดังนี้ ชุดกะเทาะข้าวเปลือก ชุดพัดลม ชุดตระแกรงโยก 
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พลังงานแสงอาทิตย์  ได้เครื่องสีข้าวกล้องที่มีขนาด  
ตระแกรงคัดข้าวหัก  โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 0.5 
แรงม้า 1 ตัว และมอเตอร์ขนาด 0.25 แรงม้า 1 ตัว   
3) การน าเครื่องสีข้าวกล้องไปทดสอบประสิทธิภาพ
และน าไปใช้กับชุมชน  เป็นเครื่องสีข้าวใช้ไฟฟ้า 0.75 
แรงม้า 1 ตัวความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้เครื่อง  
สีข้าวกรงม้า  มีระบบคัดแยกหินที่ เหมาะสม คือ     
ผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องข้าว โดยสีข้าว
จ านวนทั้งสิ้น 43,695 กิโลกรัม เป็นข้าวขาว 27,830 
กิโกกรัม คิดเป็น 63.8% ซึ่งใกล้เคียงกับผลการน ามี
ส่วนประกอบ ไซโลใส่ข้าวโครง ล้อปล่อยข้าว ลูกยาง
กะเทาะข้าว พัดลม ชุดควบคุม ตะแกรงร่อนข้าว 
มอ เตอร์  โซ ล าร์ เซ ลล์  ระบ บ คั ด แยกข้ าวที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถคัดแยกข้าวที่ไม่ได้สีล าเลียง
ไหลขึ้นไปสีได้ อีกครั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ได้พัฒนาเครื่องสีข้าว
ขนาดชุมชนใช้พลังงานแสงอาทิตย์   มีขนาด 6 
กิโลวัตต์ ก าลังผลิต 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถ
ท างานได้วันละ 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย โรงสีข้าว 
เครื่องสูบน้ า โดมอบข้าว ไซโลเก็บข้าว และเครื่อง
บรรจุข้าวใส่ถุงพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ร่วมกับสมาคมเครื่ อ งจั กรกลไทย ผ่ านบริษั ท         
ไทยเอเย่น  ซีเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด มูลค่ารวมประมาณ 
920 ,000 บาท สมรรถนะของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการทดลองสี
ข้าวเปลือก ปริมาณ 100 กรัม สีจ านวน 3 ครั้ง สีครั้ง
ที่ 1 ใช้เวลาสี 45 วินาที ได้ปริมาณข้าวกล้องที่มี
คุณภาพ  1,862 เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 56.87 มีเมล็ด
หัก 142 เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 4.33  สีข้าวครั้งที่ 2 
ใช้เวลาสี 40 วินาที ได้ปริมาณข้าวกล้องที่มีคุณภาพ 
2,568 เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 78.44 มีเมล็ดหัก 163 
เมล็ด คิดเป็นร้อยละ 4.98 สีครั้งที่ 3 ใช้เวลาสี 35 

ชุด  
คิดเป็นร้อยละ 96.06 มีเมล็ดหัก 176 เมล็ด คิดเป็น  
ร้อยละ 5.36 %  สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีวัย      
สิงหคเชนทร์ และคณะ ได้ศึกษาเครื่องสีข้าว ขนาด 300 
กิโลกรัมต่อชั่งโมง ซึ่งเดิมสามารถสีข้าวได้เพียง 50 
กิโลกรัมต่อชั่งโมง เป็นแบบลูกหิน 2 ลูก และชุดขัดขาว
เป็นแบบลูกหิน 2 ลูก จากการศึกษาระยะห่างระหว่าง
ลูกหินและเสื้อลูกกากข้าว 1 ชั้น 32 ช่อง ด้วยอัตรา
ความเร็ว 30 เมตรต่อนาที   คัดแยกกากข้าวได้ต่อเนื่อง
ชั่วโมงละ 50 กิโลกรัม มีตะแกรงคัดข้าวหักด้วยอัตรา
ความเร็ว 30 เมตรต่อนาที    สามารถคัดแยกข้าวหักร า
และฝุ่นได้ดี   ความเร็วของลูกยางกะเทาะลูกที่ 1 ที่
ความเร็ว 450 เมตร/นาที และลูกที่ 2 ที่ความเร็ว 315 
เมตร/นาที เป็นความเร็วที่เหมาะสมต่อการกะเทาะ
ข้าวเปลือก จะเห็นได้ว่า 2 ลูก มีประสิทธิภาพการสี
ต่อเนื่องได้ชั่วโมงละ 50 กิโลกรัม       
    7.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน
เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  
พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เครื่อง   
สีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์จะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ 
ในวันที่แสงอาทิตย์ให้แสงสว่างทั้งวัน สามารถสีข้าว
กล้องได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 
 

8.  ข้อเสนอแนะ   
     8.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้อง
พลังงานชุมชนแสงอาทิตย์ 
          8.1.1 ควรชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มทุกครั้งก่อนจะ
ท าการสีข้าวกล้อง 
         8.1.2 ควรพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เกิดจาก
ธรรมชาติ เช่นพลังงานลม พลังงานน้ ามาเป็นพลังงาน
อีกทางเลือกหนึ่ง 
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วินาที ได้ปริมาณข้าวกล้องที่มีคุณภาพ 3,145เมล็ด 
8.2  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
      ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชุมชนที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า 
สามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า
ใช้ในกรณีที่แหล่งชุมชนเกิดปัญหาน้ าท่วม อุทกภัย 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
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