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การพัฒนาเครื่องปอกขาวหลาม 
Development peeler glutinous rice roasted in bamboo. 
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บทคัดยอ 

 การพัฒนาเครื่องปอกขาวหลาม โดยการออกแบบใหเปนการทํางานดวยระบบไฟฟาแทนของเดิมที่ใชจาก
แรงงานคน ระบบการทํางานแยกออกเปน 3 ชุดไดแก ชุดมอเตอรเกียร ชุดเฟองสะพานสงกําลัง และชุดมีดปอก 
ชุดเฟองสะพาน ชุดมีดปอกแยกการทํางานออกเปน 2 ชุดสามารถทํางานสลับกันไดอยางตอเนื่อง จากผลการ
ทดลองปอกขาวหลาม 1 กระบอก ใชเวลา 6 วินาที หรือ 600 กระบอกตอ 1 ช่ัวโมง จากเครื่องปอกขาวหลาม
เดิมที่ใชแรงงานคน 92 กระบอกตอ 1 ช่ัวโมง สามารถปอกไดเร็วกวา 6 เทา และคาใชจายไฟฟา 1.80 บาทตอ 
1 ช่ัวโมง จากการพัฒนาเครื่องปอกขาวหลามสามารถปอกขาวหลามไดเร็วกวาเครื่องเดิมที่ใชแรงงานคน 
สามารถเพิ่มผลผลิตในขั้นตอนการปอกตอวัน ชวยลดการใชแรงงานคนดวยระบบไฟฟา และชวยแกปญหาใน
เรื่องของความปลอดภัยในการปอกขาวหลามได 
คําหลัก : ศึกษา ออกแบบ สราง พัฒนา ปอกไดเร็วกวาแรงงานคน 
 

1. บทนํา 
จากการศึกษาขอมูลการผลิตขาวหลามดังกลาว

คณะผูศึกษาคนควารุนพี่ ไดสรางเครื่องปอกขาว
หลามขึ้น ลักษณะของเครื่องปอกขาวหลามคือเปน
เครื่องแบบใชมือหมุน โดยมี หนึ่งชุดโครงเครื่อง
ปอก สองชุดสงกําลังโดยใชแบบมือหมุน สามชุดหัว
กดโดยมีเฟองสะพานเปนตัวสงกําลัง สี่ชุดใบมีด 
จากการศึกษาคนควาและทดลองแลวไดลักษะของ
ใบมีดกลมเรียว มีมุม 53 องศา เปนมุมของใบมีดที่ดี
ที่สุด หลักการทํางานของเครื่องแบบมือหมุน คือใช
มือหมุนสงกําลังไปยังเฟองสะพานเพื่อสงหัวกด กด
ไปยังกระบอกขาวหลาม เมื่อปอกขาวหลามเสร็จ 
กระบอกขาวหลามและเปลือกจะแยกออกไปตาม
ชองที่สรางไว เมื่อปอกขาวหลามขนาดความยาวไม

เกิน 43 มม. จะไดขาวหลาม 1 กระบอกตอการ
ทํางานประมาณ 40 วินาท ี(แสงสุรีย   คําลา,2550) 

จากขอมูลของรุนพี่ สถานประกอบการและ
ขอมูลที่คนควาจากสื่อตาง ๆ คณะผูพัฒนาเครื่อง
ปอกขาวหลามจึงมีแนวคิดวา เครื่องปอกขาว
หลามที่สรางขึ้นมาโดยใชมือหมุนนั้น ยังมีปญหา
ในดานการใชแรงกดที่มาก จึงทําใหเกิดการ
เมื่อยลา อาจทําใหงานลาชาลงได คณะผูพัฒนาได
ความเห็นวา ถาจะใชในเชิงธุรกิจ จะตองทําให
เครื่องปอกขาวหลามมีประสิทธิภาพในการทํางาน
ที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้นมากกวาเดิม 
จึงคิดวาจะสรางเครื่องที่ใชมอเตอรมาแทนระบบ
มือหมุนโดยมีการทํางานหลัก ๆ อยู 3 ระบบคือ 
หนึ่งชุดเฟอง ประกอบดวยเฟองสะพาน เฟองขับ 
เฟองตามมี 2 ชุด สองชุดมีดปอกกระบอกขาว
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หลามมี 2 ชุด จากคณะผูศึกษาคนควาไดทดลอง
แลว ไดลักษณะของมีดปอก คือ ลักษณะกลมเรียวมี
มุมมีด 53 องศา สามารถเปลี่ยนมีดไดตามขนาด
ความโตของกระบอกขาวหลาม คณะผูพัฒนาเครื่อง
ปอกขาวหลาม จึงใชใบมีดในลักษณะเดิม สามชุด
มอเตอรระบบสงกําลังในการปอกขาวหลาม 
มอเตอรที่จะใชคือ มอเตอรเกียร 1 แรง อัตราการ
ทด 10:1 มอเตอร 1 แรงโดยทั่วไปแลวจะมีรอบหมุน
อยูที่ 1,440 รอบตอนาที ซึ่งเปนจํานวนรอบที่เร็ว
เกินตอความตองการในการใชงาน จึงมีการทดรอบ
ใหเหมาะสมกับการใชงาน คือใชระบบเฟองขับ 
เฟองตาม และมอเตอรเกียรที่ทดไว 10:1 จากการ
คํานวณ จะคงเหลือ 35 รอบตอนาที  ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับการใชงาน ระบบการทํางานของเครื่อง 
จะมีสวิชท 2 ตัวอยูบริเวณดานลางของเครื่อง สวิชท
เปนแบบลมิิตสวิชท เมื่อใชมือกดสวิชทตัวที่หนึ่ง
มอเตอรจะทํางานสงแรงไปยังหัวดันเพื่อดันกระบอก
ขาวหลามไปยังใบมีดเพื่อทําการปอกขาวหลาม เมื่อ
กระบอกขาวหลามสัมผัสกับใบมีด กระบอกและ
เปลือกจะแยกออกไปตามชองที่สรางขึ้น ในขณะที่
ชุดปอกที่ 1 ทํางานช ุดปอกที่ 2 จะถอยกลับมาที่
จุดเริ่มตนเพื่อรับกระบอกขาวหลามกระบอกใหม 
ระบบจะทํางานสลับกันตลอดเวลา ในขณะทํางานจะ
มีสวิชทตัดไฟฟาทั้ง 2 ชุด เพื่อความปลอดภัย 

 
2. วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาเครื่องปอกขาวหลามแบบมือ
หมุนโดยเปลี่ยนมาใชระบบมอเตอร 

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเครื่องปอกขาว
หลามใหทํางานไดเร็วสะดวกและปลอดภัย
กวาเครื่องปอกขาวหลามแบบใชมือหมุน 

 
3.  วิธีการดําเนินงาน 
 1.   ศึกษาปญหาของเครื่องปอกขาว
หลามแบบมือหมุน 

 2.   วิเคราะหปญหาที่ไดจากคําแนะนํา
จากผูสรางเครื่องปอกขาวหลามแบบมือหมุน 
 3.   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของเพื่อที่จะนําความรูไปดําเนินการพัฒนา
เครื่องปอกขาวหลาม 
 4 .   อ อ ก แ บ บ แ ล ะ เ ขี ย น แ บ บ
สวนประกอบของ เครื่ องปอกข าวหลามเพื่ อ
แกปญหาของผูประกอบการ  ซึ่งประกอบดวย  3  
ชุด การทํางาน ดังนี้ 
  4.1 ชุดเฟอง 
  4.2  ชุดมีด 
  4.3  ชุดมอเตอร 
 5.  ทําการพัฒนาเครื่องปอกขาวหลาม 
 6.  ทําการทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง
ปอกขาวหลามพรอมทั้งแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น
และเก็บขอมูลของการทดสอบในแตละครั้ง 
 7.  นําเครื่องปอกขาวหลามไปทดสอบ
กับผูประกอบการพรอมทั้ งใหผูประกอบการ
ประเมินสมรรถนะของเครื่อง 
 8 .   วิ เคราะหผลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพและประเมินสมรรถนะของเครื่อง 
 9.  จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

 
 
 

4.  วิธีการทดลอง 
 ทดสอบการปอกกระบอกขาวหลามของ
เครื่องปอกกระบอกขาวหลาม มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คัดขนาดกระบอกขาวหลามตามขนาด
ความโตของมีดปอก 

2. วางกระบอกขาวหลามในรางชุดเฟอง
สะพานที่ 1  

3. กดสวิชทเพื่อใหชุดปอกที่ 1 ปอกในขณะ
ที่ชุดปอกที่ 2 เคลื่อนถอยกลับมารับ
กระบอกขาวหลาม 

4. วางกระบอกขาวหลามในรางที่ 2 
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5. กดสวิชทเพื่อใหชุดปอกที่ 2 ทํางานใน
ขณะที่ ชุดปอกที่  1 ถอยกลับมารับ
กระบอกขาวหลาม 

ระบบจะทํางานสลับกันเชนนี้ตลอดการใชงาน 
จนกวาเครื่องจะเสร็จสิ้น 
 
5.  ผลการทดลอง 
 ผลการดําเนินงานจากเครื่องปอกขาวหลามที่
คณะผูศึกษาคนควาไดพัฒนาดังนี้ 
 ขาวหลาม 1 กระบอกใชเวลาในการปอก 6 
วินาทีหรือ 600 กระบอกตอ 1 ช่ัวโมง สามารถปอก
ขาวหลามไดเร็วกวาเครื่องปอกขาวหลามโดยใชมือ
หมุน 6 เทา และเสียคาใชจายไฟฟา 1.80 บาทตอ 1 
ช่ัวโมง 
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