
 

 154

TAM009 

การทดสอบและประเมินผลเครื่องสีขา้วตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สุชาญ อาลีอุสมาน1*, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์1, จตุรงค ์ลังกาพินธ์ุ1 

1ภาควิชาวศิวกรรมเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ธัญบุรี, ปทุมธาน,ี 12110 

ผู้เขียนติดตอ่:: สุชาญ อาลอีุสมาน  E-mail: suchan_a@mail.rmutt.ac.th 

บทคัดย่อ 
การทดสอบและประเมินผลการทํางานของเคร่ืองสีข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการ

ทํางานของโรงสีข้าว ทดสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพการสีข้าว วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสีข้าว โดยทําการศึกษาโรงสีข้าว 3 แห่งได้แก่ โรงสีข้าวบ้านทองครึม จังหวัดอ่างทอง โรงสีข้าวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึง
ตะเข้  จั งหวัดฉะเชิ งเทรา และศูนย์ ข้าวชุมชนเจดี ย์ หัก จั งหวัดราชบุรี  โดยมีค่ าชี้ ผลในการศึกษาได้แก่  ประสิทธิภาพการ 
สีข้าว ประสิทธิผลการสีข้าว ร้อยละการขัดสี ร้อยละของข้าวเต็มเมล็ด สมรรถนะการสีข้าว โดยทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.888-2532 ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะการสีข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.3 ton-padddy hr-1  ประสิทธิภาพของการสีข้าวอยู่
ระหว่าง 80 ถึง 82 % ประสิทธิผลของการสีข้าวอยู่ระหว่าง 58 ถึง 68% ซ่ึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนพบว่า โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม มีจุดคุ้มทุนในการทํางานท่ี 325 hr yr-1 หรือ 98 ton-padddy yr-1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีจุดคุ้มทุนในการทํางานท่ี 463 hr yr-1 หรือ 130 ton-padddy yr-1 ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มีจุดคุ้มทุนในการทํางานท่ี 
1,098 hr yr-1 หรือ 220 ton-padddy yr-1 จากการวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุนโดยพิจารณาอัตราการรับจ้างท่ี 1200 bath ton-padddy-

1 พบว่า โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม มีระยะเวลาในการคืนทุน 1.3 year วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีระยะเวลาในการ
คืนทุน 1.8 year ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มีระยะเวลาในการคืนทุน 8.3 year 

คําสําคัญ: โรงสีข้าว, เคร่ืองกะเทาะข้าวเปลือก, ประสิทธิภาพการสีข้าว, ประสิทธิผลของการสีข้าว 
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Abstract 
Testing and evaluation of rice milling machine based on Thai industrial standard (TIS) was aimed to study the 

system component of rice mill, performance and efficiency testing of rice milling machine, economic analysis as well as 
suggestion for improvement of rice mill efficiency.  Three rice mills were selected for this research study namely, 
Banthongkuem rice mill located in Angthong province, Bangbungtake rice mill located in Chacherngchao province and 
Jedeehak community center rice mill located in Rachaburi province. The parameters in this study were milling rice 
recovery, head rice recovery, degree of polish, percentage of whole grain and milling capacity.  Reseach metrodology was 
conducted based on the criteria of Thai industrial standard 888-2532.  Results showed that, milling capacity varied 
between 0.2-0.3 ton-padddy hr-1.  Percentage of milling rice recovery and head rice recovery varied between 80-82 % and 
59-68 %, respectively. These parameters were higher than the Thai industrial standard.  The economic anlysis showed that 
the break even point of Banthongkuem rice mill was 325 hr yr-1 or 98 ton-padddy yr-1. The break even point of 
Bangbungtake rice mill and Jedeehak community center rice mill was found to be 463 hr yr-1 or 130 ton-padddy yr-1 and 
1098 hr yr-1 or 220 ton-padddy yr-1, respectively.  Considering the contract rate as 830 bath ton-padddy-1, the pay back 
period of the three rice mill was 1.3, 1.8 and 8.3 year, respectively. 

Keywords: rice mill, paddy husker, rice whitener, milling rice recovery, head rice recovery. 
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1. บทนํา 
โรงสีข้าวเป็นอุตสาหกรรมทีมีบทบาทสําคัญในการแปรรูปจาก

ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพ่ือจําหน่ายให้ผู้บริโภคท่ัวไป โดยประเทศ
ไทยนับเป็นประเทศที่ส่ งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดยในปี  
พ.ศ. 2559 ไทยส่งออกข้าว 9.88 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าหลายหม่ืน
ล้านบาท [1] จากนโนบายการถ่ายโอนอํานาจบริหารราชการสู่ท้องถ่ิน 
โดยเฉพาะงบประมาณในการพัฒนาท้องถ่ิน ทําให้มีโรงสีข้าวในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน ปัจจุบันโรงสีข้าวในชุมชนท่ีได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรประสบปัญหาต่างๆ หลายด้าน ทําให้การดําเนินงานยังไม่
ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร บางชุมชนประสบปัญหาขาดทุนไม่
สามารถแบกรับภาระหนี้สิน และบางแห่งต้องการคืนโรงสีข้าวให้กับ
รัฐบาล ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากการท่ีคณะกรรมการ 
ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติการสีข้าว ยังขาดความเข้าใจในการดําเนินงาน
ธุรกิจการสีข้าว ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ใน
การบริหารงาน ท้ังทางด้านการผลิต การเงิน และการตลาด จึงจะ
สามารถทําการผลิตข้าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนตํ่า ใน
กระบวนการสีข้าวปัจจัยการผลิตคือ ข้าวเปลือกมีความแปรปรวนอยู่
มาก ผลผลิตท่ีผลิตได้ยังคงมีปัญหาด้านการตลาด แต่ปัญหาสําคัญใน
โรงสีข้าวชุมชนก็คือ ยังไม่สามารถผลิตข้าวสารให้ได้คุณภาพและ
ปริมาณท่ีควรจะเป็นโดยในกระบวนการสีข้าวจะได้รับเนื้อข้าวอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างตํ่าเพียง 630 kg ในขณะท่ีเกณฑ์มาตรฐานการผลิต
ควรได้รับ 680 kg และได้รับปริมาณต้นข้าวค่อนข้างตํ่าประมาณ 400 
kg และคุณภาพของข้าวสารก็ยังด้อยกว่าโรงสีข้าวของภาคเอกชน 
รวมท้ังต้นทุนในการสีของโรงสีข้าวชุมชนก็ยังสูงมากเน่ืองจากมีกําลัง
การผลิตต่อปี ตํ่าและเกิดของเสียในการผลิตมาก ส่งผลให้การ
ดําเนินงานไม่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับโรงสีข้าวในชุมชน 
มากนัก และบางแห่งถึงกับขาดทุน 

นอกจากนั้นโรงสีข้าวในชุมชนหลายแห่งยังมีปัญหาทางด้านการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตทําให้ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้
เพียงพอต่อการผลิตตลอดท้ังปีส่งผลให้ไม่สามารถมีอํานาจการ
แข่งขันทางด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว
จึงได้มีแนวคิดในการศึกษาวิจัยกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าวใน
ชุมชนว่าในกระบวนการต่างๆมีข้ันตอนใดบ้างท่ีทําให้เกิดการสูญเสีย
ในการผลิตและทําให้เกิดต้นทุนในการผลิตท่ีสูงเกินไป โดยวัตถุ
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยนี้เพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการสข้ีาว สรรถนะการสีข้าวสาร ร้อยละข้าวเต็มเมลด็ 
และปริมาณการขัดสี ตลอดจนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทํางานขนอง
โรงสีข้าวระดับชุมชน  โดยทดสอบการทํางานของเครื่องสีข้าวตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.888-2532 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 ศึกษาการทํางานของระบบการทํางานของโรงสีข้าว 
ศึกษาการทํางานของระบบการทํางานของโรงสีข้าวต้ังแต่

ข้าวเปลือกถึงข้าวสาร วัตถุประสงค์ในการศึกษาขั้นตอนนี้เพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
การทํางานของเคร่ืองสีข้าวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.888-2532 

2.2 ประสิทธิภาพการสีข้าวเปลือก 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการกะเทาะข้าวเปลือกซ่ึง

ใช้เครื่องกะเทาะข้าวแบบลูกยาง 2 ลูก ข้ันตอนการทดสอบดังนี้ 
ตรวจสอบเคร่ืองสีข้าวให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ชั่งน้ําหนักของ
ข้าวเปลือกก่อนป้อนเข้าสู่ชุดรองรับข้าวเปลือกแล้ว เทข้าวเปลือกไป
ยังช่องบรรจุข้าวเปลือก เดินเคร่ืองสีข้าวเปลือกและจับเวลาในการ
ทํางาน เก็บตัวอย่างข้าวจากช่องทางที่ข้าวผ่าน ในปริมาณท่ีเพียงพอ
สําหรับการทดสอบ โดยมีวิธีการดังนี้ 

 ประสิทธิภาพการสีข้าว (Milling Rice Recovery)คํานวณได้
จากสมการท่ี 1 

100x
T

EDCBA
MRR 






 


 (1) 	

MRR ประสิทธิภาพการสีข้าว (%) 
A  ปริมาณปลายข้าว (kg hr-1) 
B   ปริมาณข้าวเต็มเมล็ด (kg hr-1) 
C   ปริมาณต้นข้าว (kg hr-1) 
D   ปริมาณข้าวหักใหญ่ (kg hr-1) 
E   ปริมาณข้าวหัก (kg hr-1) 
T   ปริมาณเมล็ดข้าวเปลือกท่ีถูกป้อน (kg hr-1) 

 ประสิทธิผลการสีข้าว (Head Rice Recovery)สามารถ
คํานวณได้จากสมการท่ี 2 

100x
T

CB
HRR 






 


 	 (2)	

HRR  ประสิทธิผลการสีข้าว (%) 
B ปริมาณข้าวเต็มเมล็ด (kg hr-1) 
C ปริมาณต้นข้าว (kg hr-1) 
T ปริมาณเมล็ดข้าวเปลือกท่ีถูกป้อน (kg hr-1) 

 ปริมาณการขัดสี (Degree of polish) สามารถคํานวณได้จาก
สมการที่ 3 

1001
2

1 x
W

W
DOP 










	 (3)	

DOP  ปริมาณการขัดสี (%) 


1
W  น้ําหนักข้าวขาวเต็มเมล็ดจํานวน 1,000 เมล็ด (g) 
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2

W  น้ําหนักข้าวกล้องเต็มเมล็ดจํานวน 1,000 เมล็ด (g) 

2.3 ความเร็วรอบของชิ้นส่วนในโรงสีข้าว 
วัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ ของ

ชิ้นส่วนต่างๆ ในโรงสีข้าว โดยหาความเร็วรอบของระบบการกะเทาะ
ข้าวเปลือก ระบบขัดขาว  ระบบคัดแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง 
สามารถคํานวณได้จากสมการท่ี 4 

2211
dndn 

 (4)	

	


1
n

 ความเร็วรอบพูเลย์ตัวขับ (rpm) 


2
n  ความเร็วรอบพูเลย์ตัวตาม (rpm) 


1
d  เส้นผ่านศูนย์กลางของพูเลย์ตัวขับ (mm) 


2
n  เส้นผ่านศูนย์กลางของพูเลย์ตัวตาม (mm) 

2.4 ความสะอาดของข้าวเปลือก 
ความสะอาดของข้าวเปลือกก่อนการทดสอบ หาได้จากการชั่ง

น้ําหนักข้าวเปลือกจํานวน 100 g มาทําการคัดแยกสิ่งเจือปนออก 
จากนั้นชั่งน้ําหนักข้าวเปลือกสะอาดและสิ่งเจือปน ทําการทดสอบซํ้า 
3 ครั้ง 

 
Figure 1 padddy before cleaning. 

 
Figure 2 clean paddy after removing of contaminants. 

 
Figure 3 contaminants of paddy. 

ความสะอาดของข้าวเปลือกสามารถคํานวณได้จากสมการท่ี 6 

100xPu 










(g) สิ่งเจือปน  (g) สะอาด ข้าวเปลือก

(g) สะอาด ข้าวเปลือก

 (3)	

Pu  เปอร์เซ็นต์ความสะอาดของข้าวเปลือก (%)	

2.5 ความชื้นของข้าวเปลือก 
การวัดค่าความชื้นข้าวเปลือกโดยใช้เครื่องมือวัดค่าความชื้น 

(Moisture meter) ย่ีห้อ Kett รุ่น Ricter F Series สามารถแสดงผล
ในระบบดิจิตอล โดยเปิดสวิทช์เครื่องวัดความชื้น นําข้าวเปลือก
ตัวอย่างใส่ในแผ่นบรรจุข้าวเปลือกของเคร่ืองวัดความชื้น นําแผ่น
บรรจุข้าวเปลือกใส่ในเครื่องวัดความชื้นและบิดเกลียวขันลงให้แน่น
สุดแล้วให้หยุด แสดงว่าข้าวเปลือกในแผ่นบรรจุถูกบดจนละเอียดแล้ว 
กดปุ่มวัดความชื้น อ่านค่าและบันทึกผล ทําซํ้าจํานาน 10 ครั้ง และ
หาค่าความชื้นเฉลี่ยของข้าวเปลือก โดยกดปุ่ม AVE ของเคร่ืองวัด
ความชื้น ซ่ึงสามารถวัดความชื้นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง และ
ข้าวนึ่งได้ ดัง Figure 4 

 
Figure 4 measuring of paddy moisture content. 

2.6 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์ 
การวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการทํางาน จุดคุ้มทุน 

และวิเคราะห์หาระยะเวลาในการคุ้มทุนของโรงสีข้าว โดยมีวิธีการ
ดังนี้ 

 ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) คํานวณได้จากสมการท่ี 3 [3] 







 


L

SP
D

 	 (3) 

D  ค่าเสื่อมราคา (Baht yr-1)  
P  ราคาเครื่องจักร  (year)  
S  มูลค่าซาก  (Baht)  
L  อายุการใช้งาน  (year)  

 ค่าดอกเบี้ย หรือค่าเสียโอกาสในการลงทุน สามารถคํานวณ
ได้จากสมการท่ี 4 [4] 
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I ค่าดอกเบี้ย (Baht yr-1) 
i อัตราดอกเบี้ยทศนิยม 

 ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) ของเคร่ืองจักร คืออัตราส่วน
ระหว่าง ราคาของเครื่องจักร ต่อ กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อปีคํานวณได้จาก
สมการที่ 5 [4] 








R

P
PBP

  (5) 

PBP    ระยะเวลาในการคืนทุน (year) 
P

  ราคาเครื่องจักร (Baht) 
R กําไรสุทธิต่อปี (Baht yr-1) 

 จุดคุ้มทุน  (Break  Even  Point) คํานวณได้จากสมการท่ี 6 
[4] 












VCB

F
BEP c

  (6) 

BEP   จุดคุ้มทุน (hr yr-1) 
CF  ค่าใช้จ่ายคงท่ี  (Baht hr-1) 

B  อัตราการรับจ้าง  (Baht hr-1) 
VC    ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht hr-1) 

 ค่าใช้จ่ายรวมของเคร่ืองสีข้าว คํานวณได้จากสมการท่ี 6 [4] 

VC
X

F
TC c 








 (6) 

TC  ค่าใช้จ่ายรวมของเคร่ืองสีข้าว (Baht hr-1)  

CF    ค่าใช้จ่ายคงท่ี  (Baht yr-1) 
X  ชั่วโมงการทํางาน  (hr) 
VC   ค่าใช้จ่ายผันแปร (Baht hr-1) 

3. ผลและวิจารณ์ 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสีข้าว ของ

โรงสี ท้ัง 3 แห่ง ได้แก่ โรงสีข้าวบ้านทองครึม จังหวัดอ่างทอง  โรงสี
ข้าวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ จังหวัดฉะเชิงเทรา  และโรงสี
ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี (Figure 5-7) แสดงผลใน 
Table 1 

Table 1 performance test of rice milling machine. 

รายการ 
โรงสีข้าวบ้าน

ทองครึม   
โรงสีข้าวกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข ้

ศูนย์ข้าวชุมชน    
เจดีย์หัก 

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม  

การวิเคราะห์ผล 

1. พันธ์ข้าว หอมมะลิ 105 หอมมะลิแดง หอมปทุม - - 
2. ความชื้นเฉลี่ยของข้าวเปลือก (%) 14 15 14 - - 
3. ความชื้นเฉลี่ยของข้าวขาว (%) 13 14 13 - - 
4. ประสิทธิภาพของการสีข้าว (%) 80 80 82 64 ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี 
5. ประสิทธิผลของการสีข้าว (%) 58 67 68 42 ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี 
6. น้ําหนักข้าวทั้งหมด (kg) 79 152 145 - - 
7. น้ําหนักข้าวเต็มเมล็ด (kg) 58 121 117 - - 
8. ร้อยละข้าวเต็มเมล็ด (%) 73 80 81 60 ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี 
9. น้ําหนักข้าวขาวเต็มเมล็ด 1000 เมล็ด (g) 15 40 19 - - 
10. น้ําหนักข้าวกล้องเต็มเมล็ด 1000 เมล็ด (g) 18 50 22 - - 
11. ปริมาณการขัดสี (%) 17 20 14 - ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี 
12. เปอร์เซ็นต์ความสะอาดข้าวเปลือก  96 97 96 - - 
13. สมรรถนะการสีข้าวเปลือก (t hr-1)[kg hr-1] 0.3 [300] 0.28 [280] 0.2 [140] 0.8 [800] - 
14. สมรรถนะการสีข้าวสาร (t hr-1) 0.19 0.19 0.10 - - 
15. ระดับความดังของเสียงในโรงสี (dB) 90 86 94 ไม่เกิน 85 เดซิ

เบลตาม
มาตรฐาน
องค์การ

อนามัยโลก 

ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 โรงสี 

16. ความเร็วรอบของชุดกระเทาะ(rpm) 720 889 806 - -
17. ความเร็วรอบของชุดแยกข้าวเปลือกออก
จากข้าวกล้อง (rpm) 

78 89 108 - - 
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Figure 5 Banthongkuem rice milling machine. 

 
Figure 6 Bangbungtake rice milling machine. 

 
Figure 7 Jedeehak community center rice milling machine. 

ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะการสีข้าวเปลือกอยู่ระหว่าง 0.14 
ถึง 0.3 ตันข้าวเปลือกต่อชั่วโมง โดยศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หักมีค่า
สมรรถนะการสีข้าวเปลือกตํ่าสุดเท่ากับ 0.2 ตันข้าวเปลือกต่อชั่วโมง
และโรงสีข้าวบ้านทองครึมมีค่าสมรรถนะการสีข้าวเปลือกสูงสุด
เท่ากับ 0.3 ตันข้าวเปลือกต่อชั่วโมง  สมรรถนะการสีข้าวสารอยู่
ระหว่าง 0.10 ถึง 0.19 ตันข้าวสารต่อชั่วโมง โดยศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์
หักมีค่าสมรรถนะการสีข้าวสารต่ําสุดเท่ากับ 0.10 ตันข้าวสารต่อ
ชั่วโมง ประสิทธิภาพของการสีข้าวอยู่ระหว่าง 80 ถึง 82 เปอร์เซ็นต์
และประสิทธิผลของการสีข้าวอยู่ระหว่าง 58 ถึง 68 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง
ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หักจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสี

ข้าวสูงสุด ระดับความดังของเสียงในโรงสีอยู่ระหว่าง 86 ถึง 94 เดซิ
เบล โดยโรงสีข้าวกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้มีค่าระดับความ
ดังของเสียงในโรงสีตํ่าสุดเท่ากับ 86 เดซิเบลและศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์
หักมีค่าระดับความดังของเสียงในโรงสีสูงสุดเท่ากับ 94 เดซิเบล ซ่ึง
เกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ท่ี 85 เดซิเบล ซ่ึงทุก
โรงสีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายในการทํางานของ
โรงสี พบว่าโรงสีข้าวบ้านทองครึม มีค่าใช้จ่ายรวม 146 บาทต่อ
ชั่วโมง หรือ 0.49 บาทต่อกิโลกรัม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีค่าใช้จ่ายรวม 155 บาทต่อชั่วโมง หรือ 0.55 
บาทต่อกิโลกรัม ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มีค่าใช้จ่ายรวม 145 บาท
ต่อชั่วโมง หรือ 0.73 บาทต่อชั่วโมง ผลการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนพบว่า 
โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม มีจุดคุ้มทุนในการทํางานท่ี 325 ชั่วโมง
ต่อปี หรือ 97 ตันข้าวเปลือกต่อปี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้ มีจุดคุ้มทุนในการทํางานท่ี 462 ชั่วโมงต่อปี 
หรือ 129 ตันข้าวเปลือกต่อปี ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มีจุดคุ้มทุนใน
การทํางานท่ี 1098 ชั่วโมงต่อปี หรือ 220 ตันข้าวเปลือกต่อปี จาก
การวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุนโดยพิจารณาอัตราการรับจ้างท่ี 
1200 บาทต่อตัน พบว่า โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม มีระยะเวลาใน
การคืนทุน 1.3 ปี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ 
มีระยะเวลา ในการคืนทุน 1.8 ปี ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก มี
ระยะเวลาในการคืนทุน 8.3 ปี 

4. สรุป 
การศึกษาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสีข้าวของโรงสี

ข้าวระดับชุมชนทั้ง 3 โรงได้แก่ โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม จังหวัด
อ่างทอง โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้ 
จังหวัดฉะเชิงเทราและ ศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี  ผล
การศึกษาพบว่าทุกโรงสีผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของ
การสีข้าว ประสิทธิผลของการสีข้าว ร้อยละข้าวเต็มเมล็ด แต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้าน  ระดับความดังของเสียงในโรงสีข้าว ผล
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า โรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึมและ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงตะเข้  มีค่าใช้จ่ายในการ
ทํางานตํ่ากว่าโรงสีข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก ประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มีจุดคุ้มทุนในการทํางานของโรงสีข้าวชุมชนบ้าน
ทองครึม ตํ่าสุดเท่ากับ 98 ton-padddy yr-1 ระยะเวลาในการคืน
ทุนของโรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึมและ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านบึงตะเข้เร็วกว่าศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก ประมาณ 6-7 
ปี 
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ศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ ท่ีสนับสนุนในการทําวิจัย 
ขอขอบคุณโรงสีข้าวชุมชนบ้านทองครึม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
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เกษตรกรบ้านบึงตะเข้ และศูนย์ข้าวชุมชนเจดีย์หัก ในการเอ้ือเฟ้ือ
สถานท่ีในการทดสอบ 
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