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บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของวสัดุเป้ากระทบและขนาดของใบพดัต่อคุณภาพ
การกะเทาะขา้วของเคร่ืองกะเทาะขา้วแบบแรงเหวีย่งโดยใชห้ลกัการเหวีย่งเมล็ดขา้วใหว้ิง่ไปชนกบั
เป้ากระทบท าให้เกิดแรงเฉือนกับรอยต่อของข้าวเปลือก ส่งผลให้เปลือกข้าวหลุดออกได้ และ
เน่ืองจากเคร่ืองกะเทาะขา้วแบบแรงเหวี่ยงลกัษณะน้ีมีขนาดเล็กกะทดัรัด ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์
ไฟฟ้าก าลงัต ่า การใช้งานไม่ยุ่งยาก จึงได้น าหลกัการเคร่ืองกะเทาะขา้วน้ีมา พฒันาให้เหมาะสม
กบัข้าวเปลือกจา้วหอมมะลิ ท่ีความช้ืน14 % มาตรฐานเปียกโดยท าการศึกษาถึงผลของวสัดุเป้า
กระทบและขนาดของใบพดั และวสัดุท่ีใช้ท  าพื้นท่ีผิวตกกระทบท่ีมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ
และการแตกหกักบัขา้วเปลือกจา้วหอมมะลิในการทดลองจะไดท้  าการเปล่ียนขนาดใบพดั 3 ขนาด 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5.5 cm, 8.8 cm , 11.9 cm และวสัดุเป้ากระทบ 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระดาษทราย
เบอร์ 240,320 ,ยางด า และเรซ่ินแข็ง และช่องอตัราการป้อน 4 ระดบั โดยจะศึกษาถึงผลกระทบต่อ
เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ เปอร์เซ็นต์ขา้วดี เปอร์เซ็นต์การแตกหัก โดยการท าการทดลองซ ้ า 3 ซ ้ า 
ขา้วเปลือกเจา้หอมมะลิท่ีความช้ืน14 % มาตรฐานเปียกและใช้ความเร็วรอบใบพดั  3,326 3,703  
4,110 และ 4,431 รอบ/นาทีและอตัราการป้อน 4 ระดบั จากผลการทดลองสามารถสรุปว่าใบพดั
ขนาดกลางมีสัมประสิทธ์ิของการกะเทาะเชิงคุณภาพและสัมประสิทธ์ิของการกะเทาะเชิงปริมาณดี
ท่ีสุด  ท่ีระดบัอตัราการป้อนระดบัท่ี 16 กรัมต่อวินาที  โดยใช้วสัดุเป้ากระทบเป็นยางด า  ค่าได ้
สัมประสิทธ์ิของการกะเทาะเชิงคุณภาพท่ีดีท่ีสุด 79.23% และ สัมประสิทธ์ิของการกะเทาะเชิง
ปริมาณ 66.56% และความเร็วรอบท่ีดีท่ีสุดคือ 3,326  รอบ/นาที 
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ABSTRACT 
 

The aims of this research were to study the effects of type of impacted material and size of 
impeller on hulling quality of centrifugsl rice dehusker. Theprinciple of this machine was 
applying the shear force between rice kernel and impacted cieculae to separate husk from rice 
kernel. This type of rice dehuskerwasinterested due to a small in size,  low energy consumption 
and ease of use. The study were investigated the quality of 14% (w.b.) rice hulling using different 
types of impacted material, different size of impeller on hulling performance of Hom Mali Rice. 
The 3 sizes of impeller diameter (5.5 cm, 8.8 cm. and 11.9 cm. ) and  4 type of impacted material 
(sandpaper No. 240 and 320, black rubber and hard resin ) were experimented combined with the 
4 levels of feed rate and 4 levels of impeller speed (3,226 3,703 4,110 and 4,431 rpm). All 
experiments were studied with 3 replications. The results revealed that using the medium size of 
impeller and impacted material of blank rubber provided the best performance under condition of 
the feed rate of 16 grams per second and impeller speed of 3,326 rpm. The efficiency of quality 
and quality of hulling were 79.23% and 66.56% respectively. 
 


