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คานา
การศึกษาความสูญ เสี ยในกระบวนการผลิตและการแปรรู ป ข้าวของสถาบัน
เกษตรกร โดยศึกษาตั้งแต่การเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในระดับสมาชิกสหกรณ์และการปฏิบัติการ
หลัง การเก็บ เกี่ ยว ได้แก่ การลดความชืน้ การเก็บรักษา การขนส่ง จนถึงกระบวนการแปรรู ป
การปรับแต่งเครื่องจักรโรงสี การบารุงรักษาเครื่องจักร และการเก็บรักษาข้าวสาร ในระดับโรงสี
สหกรณ์ ว่ามีความสูญเสียอะไรบ้างในแต่ละกระบวนการ ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการสูญเสียและวิธีการ
แก้ไขปัญหา การศึกษาครัง้ นีส้ าเร็จได้ดว้ ยความอนุเคราะห์ดา้ นข้อมูลจากสมาชิกสหกรณ์
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ผูจ้ ัดการ พนักงานการตลาดและฝ่ ายโรงสีของสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรนิ ทร์ และสหกรณ์การเกษตรเมือง
ศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์และบุคลากรแผนกโรงสี
รวมถึงการสังเกตการปฏิบตั ิงานและสภาพการณ์ท่เี ป็ นจริงขณะจัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ตวั อย่าง
ที่ศึกษา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจาสานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด ซึ่งได้อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานและให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์จนงาน
สาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
ส านัก พัฒ นาธุ รกิ จ สหกรณ์ ขอขอบคุณ ทุก ท่ าน และหวัง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ าผล
การศึกษาเรื่องนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์ตวั อย่างที่ศึกษาได้ทราบเทคนิควิธีการตามหลักการ
ปฏิบัติท่ีดีดา้ นโรงสีและเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งวิธี การปฏิบัติงานได้ระดับหนึ่ง สหกรณ์ท่ี
ดาเนินธุรกิจโรงสีขา้ วและผูส้ นใจต่อไปสามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
กลุม่ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์
กลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการบารุงรักษา
สานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรกฎาคม 2549
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บทคัดย่อ
การศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบันเกษตรกร
เพื่อศึกษาความสูญ เสียและวิธีการลดความสูญเสียในการผลิตและการแปรรู ปข้า ว โดยศึกษา
เลื อกศึกษาสหกรณ์แบบเฉพาะเจาะจงในจังหวัดซึ่งอยู่ในโครงการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่ อการ
ส่งออกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 5 สหกรณ์ ระดับสมาชิกศึกษากระบวนการเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบตั ิการหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การลดความชืน้ การเก็บรักษา การขนส่ง ระดับโรงสีศึกษาการ
ปฏิบัติ ด้านการจัดการโรงสี กระบวนการแปรรู ป การปรับแต่ งเครื่องจักรโรงสี การบ ารุ งรักษา
เครื่องจักร และการเก็บรักษาข้าวสาร เพื่อประมวลปั จจัยที่มี ผลต่อการสูญ เสีย ศึกษาโดยการ
สังเกตเชิงพรรณาและการสังเกตเชิงวิเคราะห์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดย
ใช้แผนผังก้างปลา ข้อจากัดการศึกษาเนื่องจากระยะเวลาจากัด จึงไม่ได้ทดสอบเครื่องจักรเพื่อ
ทดสอบกระบวนการ ขัด สี ด้า นเทคนิ ค การสี ข้า ว จึ ง จัด เก็ บ ข้อ มู ล วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ แ บบมี
โครงสร้างซึ่ง กาหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งสมาชิกสหกรณ์ และบุคลากรแผนกโรงสี รวมถึงสังเกตการ
ปฏิบตั ิงาน สภาพการณ์ท่เี ป็ นจริงขณะที่ศกึ ษาและข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ผลการศึกษา
ระดับสมาชิก ส่วนใหญ่พบว่า สมาชิกเปลี่ยนพันธุ์ขา้ วทุกปี แต่วิธีเก็บเกี่ยว วิธีการ
นวดข้า วเปลื อ กยัง ไม่ เหมาะสม การลดความชื ้น ข้า วเปลื อ กปฏิ บัติ ยัง ไม่ ถู ก วิ ธี ยัง ขาดการ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกระหว่างเก็บรักษา ปั จจัยเหล่านีม้ ีผลต่อคุณภาพข้าวเปลือกซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการแปรรูป ดังนัน้ จึงควรให้ความรู ค้ วามเข้าใจในหลักปฏิบตั ิท่ีดีแก่สมาชิกและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง สหกรณ์ควรชีส้ มาชิกแจงทาความเข้าใจแก่สมาชิกก่อนการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว
และเทคนิคหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและคุณภาพ
ข้าวสาร
ระดับโรงสี จากการสัมภาษณ์ผูเ้ กี่ยวข้อง(ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการสูญเสียนา้ หนักปกติ ซึ่ง
ส่วนใหญ่สญ
ู เสียอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกิน 2%) ผลปรากฎดังนี ้
1) สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สัย จ ากัด ไม่ มี ค วามสูญ เสี ย ทั้ง ปริม าณและ
คุณ ภาพในขณะเก็บรักษาข้าวเปลือก เนื่องจากสหกรณ์เก็บไว้ความชืน้ ประมาณ 14% การนา
ข้าวเปลือกออกสีจะหมุนเวียนตามลาดับก่อนหลัง (FIFO) ระยะการเก็บรักษาไม่เกิน 2 เดือน และ
ไม่ มี น โยบาย stock ข้าวเปลื อ ก ส่ว นการเก็ บ รักษาข้า วสาร ไม่ มี ค วามเสี ย หาย ประกอบกับ
สหกรณ์ไม่มีนโยบายสีขา้ วเพื่อเก็บ Stock ไว้รอขาย แต่จะสีตาม Order สหกรณ์เก็บข้าวสารไว้รอ
จาหน่าย(ปลีก) ไม่เกิน 20 วัน การจัดการโรงสีโดยรวมค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
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2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ข้าวเปลือกสูญ เสียคุณ ภาพเนื่องจาก
มอดข้าวเปลือกบ้างและมีทุกปี แต่สหกรณ์ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ และนาข้าวเปลือกดังกล่าวเข้าแปร
รูปปกติ ส่วนความสูญเสียด้านการเก็บรักษาข้าวสาร ไม่มีความเสียหาย การจัดการโรงสีโดยรวม
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและสีขา้ วเฉพาะช่วงกลางคืน อัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ
เป็ นข้าวสารสูงกว่าสหกรณ์อ่ืนๆ ที่ศึกษาและมีอตั ราการแปรสภาพใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด ข้าวเปลือกสูญ เสียคุณ ภาพเนื่องจาก
มอดข้า วเปลื อ กจ านวนมากและมี ทุก ปี แต่ ไม่ เคยบัน ทึ กข้อ มูล ไว้เนื่ อ งจากจะน าข้า วเปลื อ ก
ดังกล่าวเข้าแปรรูปทัง้ จานวน ส่วนการเก็บรักษาข้าวสารไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ เช่นกัน
4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด สูญเสียนา้ หนักเนื่องจากข้าวเปลือกร่วง
หล่นจากฉางข้าวเปลือก ไม่ต่ากว่า 30 กก./ปี มูลค่า 225 บาท/ปี สาเหตุเนื่องจากประตูฉางข้าว
ปิ ดไม่ส นิทและข้าวร่วงหล่นในขณะใช้รถตักข้าว สูญ เสีย เนื่องจากมอดข้าวเปลือก ไม่ต่ ากว่า
500 กก./ปี มูลค่า 4,250 บาท/ปี แต่สหกรณ์ส่งข้าวเปลือกเข้าแปรรูปทัง้ จานวน สูญเสียเนื่องจาก
เมล็ดข้าวหักแตกเสียหายจากการใช้รถตักเกลี่ยข้าวบนลานขณะตากเนื่องจากพืน้ ลานตากชารุด
ไม่เรียบ เป็ นหลุมเป็ นบ่อ ไม่ต่ากว่า 1,000 กก./ปี มูลค่า 8,500 บาท/ปี ซึ่งปั จจัยเหล่านีส้ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการแปรรูปได้เปอร์เซ็นต์ขา้ วรวมต่า นอกจากนี ้ ปลายข้าวสารเสียหายเนื่องจากมอด
ข้าวสาร ส่งผลให้ปลายข้าวสารเสียคุณภาพปี ละประมาณ 1 ตัน มูลค่า 17,000 บาท และลูกค้า
ส่งคืนข้าวกล้องเสียหายจากมอดข้าวสาร
5) สหกรณ์ ก ารเกษตรเมื อ งศรี ส ะเกษ จ ากั ด ข้า วเปลื อ กสู ญ เสี ย คุ ณ ภาพ
เนื่องจากมอดข้าวเปลือกทุกปี แต่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ และจะนาข้าวเปลือกดังกล่าวเข้าแปร
รูปทัง้ จานวน ส่วนข้าวสารตัง้ แต่ปี2546–2548 มีลกู ค้าแจ้งข้าวสารมีกลิ่น/สีผิดปกติปีละประมาณ
15 ตัน แต่ลูกค้าไม่ได้ส่งคืนและไม่ได้ขอลดราคา สหกรณ์ไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารตามที่
ลูกค้าแจ้ง ซึ่งสหกรณ์เข้าใจว่าเป็ นเทคนิคการต่อรองทางการค้า
นอกจากการสูญ เสียข้างต้น สหกรณ์ส่วนใหญ่ พบว่า ข้าวเปลือกไม่สะอาด มีมอด
และมี สิ่ ง เจื อ ปน ส่ ง ผลให้คุณ ภาพข้า วเปลื อ กก่ อ นแปรรู ป ต่ า เนื่ อ งจากกระบวนการรับ ซื ้อ
ข้าวเปลือกส่วนใหญ่ ยังขาดการตรวจสอบสิ่งเจื อปน บางแห่งไม่ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก
ก่อนแปรรูป เครื่องจักรโรงสีเสียบ่อย มีอาการผิดปกติ ทางานไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ การปรับแต่ง
เครื่อ งจัก รยัง ไม่ ถูก ต้อ ง การบ ารุ ง รัก ษาเครื่อ งจัก รไม่ เพี ย งพอ ปั จ จัย เหล่ านี ้มี ผ ลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพการขัดสีและคุณ ภาพข้าวสาร นอกจากนี ้ ยังขาดการจดบันทึกปั ญหาการติดตาม
การปฏิบัติและการแก้ไขวิธีการทางาน เนื่องจากพนักงานโรงสีไม่ ได้รบั การฝึ ก อบรมด้านโรงสี
ไม่ทราบหลักการปฏิบตั ิท่ีดีอย่างเพียงพอ เช่น สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด ร้อยละ 100
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พนักงานไม่ เคยผ่านการฝึ กอบรมด้านโรงสี หรือ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด พนักงาน
ควบคุม เครื่องจักรมี ค วามรู ค้ วามเข้าใจการปรับแต่ง เครื่องจักรและบารุ งรักษาเครื่องจัก ร แต่
คุณภาพข้าวเปลือกก่อนสีมีสิ่งเจือปนจานวนมากส่งผลต่อประสิทธิภาพการแปรรูปและคุณภาพ
ข้าวสาร ส่งผลให้ส หกรณ์ได้เปอร์เช็นต์ขา้ วรวมต่ ากว่าที่ควรจะเป็ น รวมถึ งการนาข้าวเปลือก
กข.15 สีรวมกับข้าวเปลือกหอมมะลิ105 ในคราวเดียวกัน ส่งผลต่อเปอร์เช็นต์ขา้ วรวม เช่นกัน
อัตราการแปรสภาพข้าวเปลือก พบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่ ท่ีศึกษามี อัตราแปร
สภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารส่วนต้นข้าวสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไป (สูงกว่า 420
กิโลกรัม) ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ต่ากว่าค่าเฉลี่ย ส่วนปริมาณเนือ้ ข้าวจากการ
แปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารทุกสหกรณ์จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม) ต่ากว่า ค่าเฉลี่ยที่
ยอมรับทั่วไป (ค่าเฉลี่ ยที่ยอมรับ ทั่วไป 651 กิโลกรัม ต่อ ข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม ) ยกเว้น
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ ท่ีศึกษา จะมีความสูญ เสีย ทั้งปริม าณและ
คุณภาพด้านข้าวเปลือกและข้าวสาร เนื่องจากยังขาดหลักการปฏิบตั ิท่ีดีดา้ นโรงสี ยังไม่คานึงถึง
คุณภาพข้าวเปลือกก่อนแปรรู ป ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขัดสีและคุณภาพของข้าวสารโดยตรง
และสหกรณ์สว่ นใหญ่ยงั ด้อยประสิทธิภาพด้านการแปรรูป จึงเสนอแนะ ดังนี ้
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรจัดฝึ กอบรมระดับผูป้ ฏิบตั ิการในโรงสีดา้ นการปรับแต่ง
เครื่องจักร การบารุงรักษาเครื่องจักร และด้านการจัดการโรงสี แก่สหกรณ์
2. สหกรณ์ควรนาหลักการปฏิบัติท่ี ดีดา้ นโรงสีม าใช้ใ นโรงสีสหกรณ์โดยเร็วและ
พนักงานสหกรณ์ทุกคนที่เกี่ยวข้องในแผนกโรงสีตอ้ งมีความรูค้ วามเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติท่ีดี
เพื่อลดการสูญเสีย
3. ควรให้มี ทีม งานติด ตามตรวจสอบการปฏิ บัติ และผลการปฏิ บัติ ข องสหกรณ์
ทัง้ ภาคราชการ และสหกรณ์
4. ควรขอความร่วมมื อจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องโดยตรงที่มี หน้าที่เฉพาะและมี
ความช านาญและประสบการณด้านโรงสี ห รือ ได้ศึก ษาด้านการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้านโรงสี
เพื่อช่วยเหลือแนะนาสหกรณ์ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการค้า
ภายใน กระทรางพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน
5. กรมส่งเสริม สหกรณ์และสหกรณ์ ควรส่งเสริม และสนับสนุนสหกรณ์นาระบบ
GMP HACCP หรือ ISO มาปฏิบัติในโรงสีสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างโอกาส
ทางการค้า และรองรับ ความเปลี่ ย นแปลงและการกี ด กัน ทางการค้า สถานการณ์ ก ารค้า ข้า ว
ของโลก
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บทที่ 1
บทนา
1 ความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสาคัญกับการลดความสูญเสีย ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็ น ความสูญ เสี ย เนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต สูญ เสี ย เนื่ องจากการใช้ป ระโยชน์จ ากวัต ถุดิ บ
ไม่คุม้ ค่าและอื่น ๆ สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ศึกษาการ
สร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้า เกษตรโดยใช้ก ารพั ฒ นาแบบ Zero Waste เห็ น ว่ า การใช้วัต ถุ ดิ บ ใน
กระบวนการหนึ่งกระบวนการใดเพื่อเพิ่มมูลค่าบางชนิดและทิง้ วัตถุดิบบางชนิดที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้เพียงบางส่วน กลายเป็ นความสูญเสียในการผลิตที่ทาให้เพิ่มต้นทุนการผลิตของ
สินค้า เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบไม่เต็มที่และไม่คมุ้ ค่าในการลงทุน เช่น ข้าว ซึ่งเป็ น
พืชเศรษฐกิจหลักทางการเกษตรที่ มีความสาคัญของประเทศ ในปี การผลิต 2547/2548 ปริมาณ
ข้าวเปลือก 24.53 ล้านตัน (ข้าวนาปี 18.645 ล้านตัน ข้าวนาปรัง 6.332 ล้านตัน) มูลค่าความ
สูญ เสียที่เกิดขึน้ ในรอบปี การผลิต 2547/2548 ทาให้เสียโอกาสของรายได้จากการใช้ประโยชน์
ในส่วนที่ เป็ น แกลบ 1.2 พัน ล้า นบาท ฟางข้าว 0.337 พัน ล้านบาท รวม 1.5 พัน ล้า นบาท
สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ศึกษาและได้ประเมินความสูญเสียจาก
การใช้ประโยชน์เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากข้าวใน 5 ปี ( 2548-2552 ) ค่อนข้างคงที่ คือ
ปริมาณความสูญ เสี ย ที่จะเกิดขึน้ เท่ากับ 1.5 พันล้านบาท (สศช.,2548:1-19) ความสูญ เสียใน
สิ น ค้า เกษตรส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากกระบวนการผลิ ต การเก็ บ เกี่ ย วที่ ไ ม่ เหมาะสม การขนส่ ง
กระบวนการแปรรู ป ที่ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ สิ น ค้าคุณ ภาพต่ า ต้น ทุ น สูง สิ น้ เปลื อ งวัต ถุ ดิ บ โดย
ไม่จาเป็ น สูญเสียทรัพยากรในการซ่อมแซม เป็ นต้น อันมีผลทาให้ตน้ ทุนการผลิต สูง รายได้ต่า
กว่าที่ควรจะได้รบั รวมทัง้ ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน
ความสูญ เสี ยที่เกิดขึน้ เนื่ องจากกระบวนการแปรรู ป ในโรงสีข้าว เมื่ อพิ จารณาถึง
คุณ ภาพการสี มัก จะคานึงถึงปริม าณข้าวเต็ม เมล็ดและต้นข้าวที่ ได้ภ ายหลังการขัดสี ได้ตาม
มาตรฐาน นั่นคือ ข้าวคุณภาพดีตอ้ งมีปริมาณข้าวหักน้อย ดังนัน้ คุณภาพการสี ของโรงสีขา้ วจึงมี
ความสาคัญ การที่ขา้ วเปลือกจะมีคณ
ุ ภาพการสีดีน อกจากจะขึน้ อยู่กบั พันธุแ์ ล้ว การปฏิบตั ิการ
หลังการเก็บเกี่ยวนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ ถ้าปฏิ บตั ิไม่เหมาะสมจะทาให้สญ
ู เสียทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ (งามชื่น คงสี, 2542 : 7)
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ปัจจุบนั สถาบันเกษตรกร จานวน 167 แห่ง มีโรงสีขา้ วและทาการแปรรูปข้าว และมี
สถาบันเกษตรกรที่ไม่มีโรงสีแต่ดาเนินธุรกิจด้านข้าวเปลือกและข้าวสารอีกจานวนมาก จากผล
การรวบรวมข้อ มูล ปี 2543 – 2547 สหกรณ์ รวบรวมข้าวเปลื อ กมี แ นวโน้ม สูง ขึ น้ ปี 2543
รวบรวมข้าวเปลื อก จ านวน 3,546.93 ล้านบาท ปี 2547 เพิ่ ม เป็ น 5,678.82 ล้านบาท (กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์, 2547:88) สหกรณ์ท่ีดาเนินธุรกิจแปรรู ปข้าว ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาด้าน
ต้นทุนการผลิตสูง เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การแปรรู ป
การบรรจุ การหีบห่อ ปริมาณและมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึน้ ในกระบวนการผลิตจนถึงการแปร
รู ปข้าวในส่วนของสหกรณ์ ยังไม่ ได้มี การศึกษาอย่างจริงจัง ประกอบกับ ส านัก พัฒ นาธุ รกิ จ
สหกรณ์ได้จัดทาโครงการลดการสูญ เสียกระบวนการผลิ ต การแปรรู ปและการตลาดข้าวของ
สถาบันเกษตรกรขึน้ ดังนั้น เพื่อให้ทราบความสูญเสียในด้านการผลิตข้าว ตัง้ แต่ กระบวนการ
ผลิต การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการแปรรู ปข้าว ว่ามี ความสูญ เสียอะไรบ้างในกระบวนการ
ต่างๆ สาเหตุความสูญ เสี ยและให้ส ามารถกาหนดวิธี การแก้ไขปั ญ หาความสูญ เสี ยในแต่ล ะ
กระบวนการตัง้ แต่การผลิตถึงการแปรรู ป เพื่อนาไปกาหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบตั ิในการ
ลดความสูญเสียในโครงการให้มีความชัดเจนยิ่งขึน้
2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบันเกษตรกร
2) เพื่อศึกษาวิธีการลดปริมาณความสูญเสียในการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบัน
เกษตรกร
3 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาสหกรณ์การเกษตรในจัง หวัดที่ มี โครงการผลิตข้าวหอมมะลิม าตรฐานเพื่ อการ
ส่งออกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 5 สหกรณ์ ปี 2546 - 2548
4 วิธีการศึกษา
การศึกษาความสูญ เสียในกระบวนการผลิ ตและการแปรรู ปข้าวของสถาบันเกษตรกร
เลือกใช้รูปแบบการศึกษาตามวิธีการดาเนินการวิจยั โดยการสังเกต(observational research)
ทัง้ นี ้ ใช้การวิจัยโดยการสังเกตเชิงพรรณณา และการสังเกตเชิงวิเคราะห์ รวมถึงการวิเคราะห์
ปั ญ หาโดยใช้แ ผนผัง ก้างปลาและการแก้ไขปั ญ หาโดยการประยุ ก ต์ใช้วิธี ก ารวิเคราะห์ข อง
Six Sigma
4.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการศึก ษาครั้ง นี ้ จะท าการศึก ษาสหกรณ์ท่ี มี โรงสี ข้าวในการ
แปรรูปข้าวเป็ นหลักซึ่งมีทงั้ สิน้ 167 สหกรณ์
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กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ก าหนดกลุ่ม ตัวอย่า งโดยไม่ อาศัยทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น(Nonprobability sampling) โดยใช้วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี จุ ด มุ่ ง หมายซึ่ ง ไม่ ค านึ ง ถึ ง สัด ส่ ว นของ
ประชากรที่มีในแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างสหกรณ์ท่ีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง
ในส่วนสหกรณ์ท่ีมี โรงสี ขา้ วเป็ นหลัก เลือกเฉพาะสหกรณ์ ท่ีมี ศักยภาพและเป็ นสหกรณ์ท่ีอยู่
ในจังหวัดที่มีโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน
5 สหกรณ์ ดังนี ้
(1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
(2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
(3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
(4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรนิ ทร์
(5) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่ม ตัวอย่างในด้านสมาชิกสหกรณ์ จะทาการสุ่ม ตัวอย่ างไม่ อาศัยทฤษฎีความ
น่าจะเป็ นโดยวิธีการสุม่ ตัวอย่างตามความสะดวก(Convenience sampling)
4.2 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ
(1) สัมภาษณ์โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามสมาชิ ก
สหกรณ์และผูเ้ กี่ยวข้องกับปั ญหาการสูญเสียในกระบวนการผลิตข้าว การเก็บเกี่ยว การขนส่ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า (Input) สหกรณ์ละ 50 คน
(2) สัม ภาษณ์ โดยมี แ บบสอบถามกระบวนการแปรรู ป ในโรงสี ข้า วของ
สถาบั น เกษตรกรใช้ แ บบบั น ทึ ก (Record form) หรื อ Check sheet และการสั ง เกตการ
ปฏิบัติงานร่วมด้วย เพื่อเก็บข้อมูลด้านกระบวนการแปรรู ป วิธีการ การควบคุมกระบวนการ
ผลิต ประสิทธิภ าพของคนและเครื่องมื อเครื่องจักร เก็บข้อมูลจากผูจ้ ัดการสหกรณ์และการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายโรงสี
(3) ข้อมูลจากการสังเกต
2) ข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานกิจการประจาปี
สหกรณ์ ผลการทดสอบเครื่ อ งจัก ร ข้อ มูล ทางบัญ ชี ข องสหกรณ์ เอกสารจากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ผลงานทางวิชาการและงานวิจยั ต่าง ๆ
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา และขัน้ ตอนการศึกษา
ดังนัน้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะประกอบด้วย
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1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)ได้จากการสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการสหกรณ์ใน
แผนกโรงสี ซึ่งสัมภาษณ์ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสีย ในด้าน Man : พนักงานปฏิบตั ิการ
ในโรงสี คนงาน Machine : เครื่องจักร หรืออุป กรณ์อานวยความสะดวก Material : วัตถุดิบ
หรืออุปกรณ์อ่นื ๆ ที่ใช้ในกระบวนการโรงสี Method : กระบวนการทางาน
ข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์ เช่น
- จานวนพนักงานในแผนกโรงสี การศึกษา ประสบการณ์ และการ
ฝึ กอบรม
- เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ และอุปกรณ์การตลาด
- ชนิดพันธุข์ า้ วที่รบั ซือ้
- กระบวนการปฏิ บั ติ ด้า นการจั ด การโรงสี เช่ น การตรวจสอบ
คุณ ภาพข้าวเปลือก การลดความชืน้ การเก็บรักษาข้าวเปลือก
และข้าวสาร
- กระบวนการปฏิ บัติในการแปรรู ป (โรงสีขา้ ว) เทคโนโลยีการขัด สี
ของโรงสีสหกรณ์ และการปรับแต่งเครื่องจักร
- ปริมาณการสีและอัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร
- การบารุงรักษาเครื่องจักร
- ความสูญเสียที่เกิดขึน้ ที่ผ่านมา
- ชนิดของเครื่องจักรที่เสียบ่อย และการซ่อมบารุง
และการสัง เกตการปฏิ บัติ ในกระบวนการต่ า ง ๆ ในโรงสี ข้าวของสหกรณ์
ผลการปฏิบตั ิจริง พร้อมบันทึกลงแบบฟอร์ม(Record form) เป็ นข้อมูลในการศึกษาอีกทางหนึ่ง
2) ข้อมูล จากสมาชิกสหกรณ์ การสัม ภาษณ์ โดยมี แบบสอบถามกับสมาชิ ก
สหกรณ์ท่ปี ลูกข้าว ในด้าน
- พันธุข์ า้ วที่ปลูก การใช้พนั ธุข์ า้ ว พืน้ ที่ปลูก ผลผลิตที่ได้
- การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว
- ความสูญเสียที่เกิดขึน้ จากการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลัง
การก็บเกี่ยว
- ต้นทุนการปลูกข้าว
3) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด้านปั จจัยที่มีผลต่อผลิตผลที่ได้จากการ
สีขา้ ว เช่น พันธุ์ขา้ ว การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรัก ษาข้าวเปลือก เทคโนโลยีการขัดสี
ข้าว และการประมิ นผลที่ได้จากการขัดสี จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ข้อมูลจาก Web Site
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4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อ ได้ข้อ มู ล จากการเก็ บ รวบรวมโดยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆแล้ว ท าตรวจสอบ จัด ระเบี ย บ
ทาการประมวลผล วิเคราะห์เชิงคุ ณภาพ (Qualitative analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณา และ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative analysis) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ค่าร้อยละ ค่าความถี่
และเพื่อให้ได้ปัญหาความสูญเสียที่แท้จริง โดยใช้ผงั การไหลในกระบวนการ/ แผนผังก้างปลาเพื่อ
วิเคราะห์หาปั ญ หาที่ ทาให้เกิดการสูญ เสียและจัดลาดับความสาคัญ ตั้งแต่กระบวนการผลิต
จนถึงการแปรรู ปข้าวสาร ความสูญเสียด้านต้นทุน/ค่าโสหุย้ ประสิทธิภาพการทางานของคน
และเครื่องจักร เทคนิค/วิธีการทางานที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบตั ิท่ีดี
ในแต่ละกระบวนการวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์เปรียบเที ยบระหว่างสหกรณ์ท่ีศึกษา
หาปั ญหาอุปสรรค เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกับปั ญหาในการลดความสูญเสีย
ในกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบันเกษตรกร
5 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการศึกษา
1) ได้ทราบถึงความสูญเสีย วิธีการลดความสูญเสีย การแก้ไขปั ญหาและการป้องกัน
ความสูญเสียการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบันเกษตรกร
2) ผลที่ได้จากการศึกษา จะนาไปจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานในขัน้ ตอนที่มีผลกระทบต่อการ
เกิดการสูญเสีย และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการลดความสูญเสีย ในการผลิตและการแปรรูปข้าว
ของสถาบันเกษตรกรแก่ผเู้ กี่ยวข้อง
6 นิยามศัพท์
นิยามศัพท์ท่วั ไป
การเก็บเกี่ยว หมายถึง วิธีการกระทาใด ๆ เพื่อให้ส่วนของรวงข้าวแยกออกจาก
ต้นข้าวหลังจากข้าวสุกตามต้องการแล้ว
การนวดข้าว หมายถึง การทาให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงหรือระแง้ของรวงข้าว
การลดความชืน้ หมายถึง การดึงเอานา้ ในเมล็ดข้าวเปลือกที่มีจานวนมากเกินไป
ออกมาจนเหลือระดับที่ตอ้ งการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ลดระดับความชืน้ ของข้าวภายหลังการ
เก็บเกี่ยวซึ่งอยู่ในระดับที่สูงลงมาอยู่ในระดับที่ตอ้ งการในระยะที่ร วดเร็วเพื่อความปลอดภัยและ
เหมาะสม
การเก็บ รักษาข้าวเปลือก หมายถึง การเก็บ รักษาเพื่ อต้องการสูญ เสียของข้าว
ในขณะเก็บรักษาน้อยที่สดุ
ข้าวเต็มเมล็ด หมายถึง เมล็ดข้าวที่อยู่ในสภาพเต็มเมล็ดโดยมิได้มีส่วนใดหักออก
เลย
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ต้นข้าว หมายถึง เมล็ดข้าวที่บ างส่วนจะเป็ นหัว หรือท้ายหรือทั้งหัวและท้ายของ
เมล็ดข้าวได้หกั และมีความยาวเหลืออยู่ตั้งแต่ 8 ส่วนขึน้ ไปตามมาตรฐานของชนิดข้าวที่กาหนด
ไว้
ข้าวหักใหญ่ หมายถึง เมล็ดข้าวหักที่มี ความยาวตั้งแต่ 5 ส่วนขึน้ ไปของข้าวเต็ม
เมล็ด ตามมาตรฐานของชนิดข้าวที่กาหนดไว้ แต่ไม่ถึงความยาวของต้นข้าว
ข้าวหัก หมายถึง เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวตัง้ แต่ 2.5 ส่วนขึน้ ไปของข้าวเต็มเมล็ด
ตามมาตรฐานของชนิดข้าวที่กาหนดไว้ แต่ไม่ถึงความยาวของข้าวหักใหญ่
ปลายข้าว หมายถึง เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวต่ากว่า 2.5 ส่วนขึน้ ไปของข้าวเต็ม
เมล็ด และมีขนาดตามมาตรฐานของชนิดปลายข้าวที่กาหนดไว้
นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ความสูญ เสี ย หมายถึ ง ความสูญ เสียด้านคุณ ภาพและสูญ เสียด้านปริม าณทั้ง
ข้าวเปลือกและข้าวสาร
กระบวนการผลิตและการแปรรู ป หมายถึง กระบวนการตั้งแต่การเก็บเกี่ยวของ
สมาชิกสหกรณ์ การขนส่ง การแปรรูปข้าวของสหกรณ์ และการเก็บรักษาข้าวสาร
ความสูญ เสียในกระบวนการผลิต หมายถึง ความสูญ เสียที่เกิดขึน้ จากการเก็บ
เกี่ยวและเทคนิคหลังการเก็บเกี่ยวของสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ วิธีการเก็บเกี่ยว การลดความชืน้
การเก็บรักษา
ความสูญเสียในกระบวนการแปรรูป หมายถึง ความสูญเสียที่เกิดขึน้ ในกระบวนการ
แปรรู ป (โรงสี ข้าว)รวมถึ ง ลักษณะวิธี ก ารปฏิ บัติ ท่ี อ าจส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการแปรรู ป และ
คุณภาพข้าวสาร
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร/เครื่องมือ หมายถึง การใช้เครื่องมือเครื่องจักรโรงสี
ให้เกิดผลิตผลมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับปริมาณข้าวเปลือกที่สง่ เข้าแปรรูป

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเรื่ อ งความสู ญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต และการแปรรู ป ข้า วของสถาบั น
เกษตรกร ได้ทาการศึกษากรอบทฤษฏี แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงานต่าง ๆ เพื่อให้
ครอบคลุมเนือ้ หาการศึกษาในครัง้ นี ้ ดังนี ้
1. แนวคิดการผลิตสินค้าเกษตร การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปข้าว
2. แนวคิดอัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมะลิเป็ นข้าวสาร(อัตราการสีขา้ ว)
3. แนวคิดในการวิเคราะห์ความสูญเสีย
4. แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
5. ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดการผลิตสินค้าเกษตร การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปข้าว
แนวคิดการผลิตสินค้าเกษตร
วิภ าดา คุณ ะสารพัน ธ์ (2548) ฝ่ ายวิจัยธุ รกิ จ สายงานบริห ารความเสี่ ยง บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ได้วิเคราะห์ภาวะธุรกิจและแนวโน้ม โรงสีขา้ ว ไว้ดงั นี ้
เครื่องชีว้ ดั ที่สาคัญ
การผลิต(พันตันข้าวเปลือก) 1/
อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)
จานวนโรงสีขา้ ว(โรง) 2/
อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)

2546
27,335
8.2
37,499
-8.1

2547
24,977
-8.6
35,745
-4.7

2548*
24,860
-0.5
33,960
-5.0

2549*
26,600
6.6
33,500
-1.4

ที่มา : 1/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2/ กระทรวงพาณิชย์
* ประมาณการโดย ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ปี 2548 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ลดลงและค่าใช้จ่ายพลังงานที่ขยับสูงขึน้ เป็ นลาดับ
ส่งผลให้โรงสีมีภาระต้นทุนเพิ่มขึน้ ด้านตลาดส่งออก ราคาข้าวหอมมะลิยงั ลดลงจากปั ญหาการ
ปลอมปน และปั ญหาการกีดกันในตลาดส่งออกที่สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคา
ขายข้าวหอมมะลิของโรงสี
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ปี 2549 ต้นทุนของธุรกิจโรงสีขา้ วไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทัง้ ค่าใช้จ่ายพลังงาน
และภาระดอกเบีย้ อย่างไรก็ตามผลผลิตข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 2548/49 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จาก
ราคาข้าวเปลือกในปี ท่ผี ่านมาจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพืน้ ที่เพาะปลูก ส่งผลให้โรงสีมีการผลิตพิ่มขึน้
ได้ อย่างไรก็ตามภาครัฐยังเข้มงวดให้โรงสีตอ้ งปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP
และ HACCP ตามนโยบายของกรมการค้าภายใน นอกจากนีภ้ าครัฐยังกาหนดนโยบายควบคุม
โรงสี อย่างเข้ม งวดเพื่อป้องกันปั ญ หาการปลอมปนข้าว ซึ่งส่งผลให้โรงสีข้าวมีต้น ทุนการผลิต
เพิ่มขึน้ ทัง้ ด้านวัตถุดิบและการจัดการโดยเฉพาะโรงสีขนาดเล็ก

ต้นทุนการผลิตข้าวเบือ้ งต้น โครงสร้างต้นทุนการผลิต แบ่งเป็ น
1) ต้นทุนการปลูกข้าว
2) ต้นทุนการแปรรูป (การสีขา้ ว)
ต้นทุนการปลูกข้าว
ต้นทุนการปลูกข้าวนาปี เฉลี่ยทัง้ ประเทศ เป็ นดังนี ้
(หน่วย : ร้อยละ)
82.04

ต้นทุนผันแปร
- ค่าแรงเตรียมดินถึงเก็บเกี่ยว 58.82
- ค่าวัสดุ
19.23
- อื่นๆ
3.99
ต้นทุนคงที่
17.96
- ค่าภาษีท่ดี ินและค่าเช่าที่ดิน 17.37
- ค่าดอกเบีย้ และค่าเสียโอกาส 0.59
จะเห็ นได้ว่าต้นทุนส่ วนใหญ่ ของการปลูกข้าวอยู่ท่ีค่าแรงงาน เช่ น การเตรียมดิน
การเตรียมพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว เป็ นต้น

คุณภาพข้าวและคุณภาพการสีข้าว
งามชื่น คงสี (2542:7) กล่าวถึง การพิจารณาคุณภาพการสี จะคานึงถึงปริม าณ
ข้าวเต็ม เมล็ ดและต้นข้าวที่ได้ภ ายหลัง การขัดสีตามมาตรฐานข้าวขาว ข้าวคุณ ภาพดีต้องมี
ปริมาณข้าวหักน้อย ดังนัน้ การผลิตข้าวจึง จาเป็ นต้องคานึงถึงคุณภาพการสี การที่ขา้ วเปลือก
จะมีคุณ ภาพการสีดี นอกจากขึน้ อยู่กับพันธุ์แล้ว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวนับว่าเป็ น
ปัจจัยสาคัญ ถ้าปฏิบตั ิไม่เหมาะสมจะทาให้สญ
ู เสียทัง้ ปริมาณและคุณภาพข้าว
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นอกจากนี ้ งามชื่น คงสี ยังกล่าวอีกว่า การที่จะให้ขา้ วเปลือกมีคณ
ุ ภาพดี ควรมีการ
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว ควรเลือกใช้พนั ธุท์ ่ีเมล็ดร่วงยาก เพื่อลดความ
เสียหายจากการร่วงหล่นในขณะเก็บเกี่ยวและขนย้าย การสังเกตวันออกดอกของต้นข้าวเพื่อ
กาหนดวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆให้พร้อม หรือนัดหมายการว่าจ้าง
เครื่องเกี่ยวนวด ภาชนะบรรจุตอ้ งสะอาดปราศจากแมลงศัตรูพืช แปลงนาที่จะเกี่ยวควรปล่อยนา้
ออกจากแปลงนาก่ อนเก็บ เกี่ ยว 7 – 10 วัน เพื่ อ ให้ข้า วสุกแก่ สม่ า เสมอ เมล็ ด ใส และการ
ปฏิบตั ิงานสะดวก ข้าวไม่สกปรก
2. เก็บเกี่ยวข้าวในระยะสุกแก่เหมาะสม การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม
จะทาให้ขา้ วมีคุณภาพการสีดี และเมล็ดสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าวเร็วเกินไป เมล็ดโตไม่เต็มที่
ผลผลิตต่า คุณ ภาพการสีไม่ ดี และมีความชืน้ สูง แต่ถ้าเก็บเกี่ยวช้าเกินไปจะทาให้เมล็ดร่วง
หล่นมาก ถูกโรคแมลงศัตรูและนก หนู เข้าทาลาย ยังทาให้ขา้ วเกิดแตกร้าว ทาให้คณ
ุ ภาพการสี
ต่ าลง และต้นข้าวล้ม เก็บ เกี่ ย วล าบาก ช่ วงเวลาเก็บ เกี่ ย วที่ เหมาะสม คือ ประมาณ 28 วัน
หลังข้าวออกดอกจะทาให้ขา้ วเปลือกมีคุณภาพการสีดีท่ีสดุ ช่วงนีข้ า้ วจะมีความชืน้ อยู่ระหว่า ง
20 – 26 % รวงข้าวจะโน้ม ลง เมล็ ด ที่ โน้ม รวงและใบธงยัง คงมี สี เขีย วอยู่บ้าง หรือ เรีย กว่ า
ระยะพลับพลึง
3. วิธีการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวข้าวแบ่งได้เป็ น 2 วิธี คือ ใช้แรงงานคนโดยใช้
เคียวหรือแกระ และใช้เครื่องเกี่ยวนวด การเกี่ยวด้วยแกระจะสูญเสียน้อยกว่าการเกี่ยวด้วยเคียว
แต่จะสิน้ เปลืองเวลามากกว่า การเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดควรเกี่ยวในระยะพลับพลึง ถ้าเร็ว
หรือช้าเกินไปอาจมี ผ ลท าให้เกิดความสูญ เสียจากการร่วงหล่นหรือส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพ
เนื่องจากการนวด การใช้เครื่องเกี่ยวนวด ควรใช้ความเร็วรอบของเครื่องที่พอเหมาะ มีรายงาน
ว่า การเกี่ ยวนวดด้วยเครื่องเกี่ยวนวดที่ความเร็วต่ า ( 0.469 - 0.482 เมตร/วินาที) จะมี ความ
สูญเสียเมล็ดข้าวเปลือกทัง้ หมด 3.75 – 5.96 % และที่ความเร็วสูง (0.78 – 0.807 เมตร/วินาที)
จะมีความสูญ เสียเมล็ดข้าวเปลือกทั้งหมด 4.848 - 8.009 % โดยมีความสะอาดของข้าวโดย
เฉลี่ย 87.93 % และ 89.93 %
4. การนวดข้าว การนวดหมายถึง การแยกเมล็ดข้าวให้หลุดจากรวงข้าวหรือ
แงะ ความเสียหายที่เกิดขึน้ จากการนวด อาจเกิดได้ 2 ลักษณะคือ การสูญเสีย นา้ หนักหรือ
ผลผลิ ต เนื่ องจากการนวดไม่ หมด หรือร่วงหล่น และการสูญ เสียด้านคุณ ภาพ เช่ น เมล็ด
แตกหัก ร้าว วิธีการนวดข้าว แบ่งออกเป็ น
4.1 การใช้คนนวดหรือนวดด้วยเท้า เป็ นวิธีการสูญเสียน้อยแต่เปลืองแรงงาน
และเวลามาก เหมาะสมกับข้าวที่เก็บไว้เป็ นพันธุ์
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4.2 การใช้สตั ว์นวด มีการสูญเสียเนื่องจากการนวดไม่หมด และมีสิ่งเจือปน
4.3 การนวดโดยวิ ธี ฟ าด อาจฟาดกับ ลานข้า วโดยตรง หรื อ ภาชนะอื่ น ๆ
การนวดวิธีนี ้ เมล็ดจะกระเด็นสูญหายไปบางส่วน หรือตกค้างในรวงอันเกิดจากการนวดไม่หมด
4.4 นวดโดยรถไถหรือรถแทรกเตอร์ วิธีนี เ้ มล็ดข้าวจะมีการแตกร้าวและหัก
เวลาสีบา้ ง
4.5 การนวดโดยใช้เครื่อ งนวด หรือ เครื่อ งเกี่ ย วนวด ปั จ จุ บัน นิ ย มใช้ม าก
เนื่องจากแรงงานหายากและค่าแรงแพง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเครื่องทาความสะอาดอยู่ในตัวทาให้
สะดวกและรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายต่า เหมาะแก่เกษตรกรที่มีการทานามาก ๆ แต่มีขอ้ ควรระวัง
คือจะต้องปรับแต่งเครื่องนวดให้เหมาะสม มิฉะนัน้ จะทาให้เกิดการสูญเสียอย่างมากทัง้ ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ
5. การลดความชื้น เนื่องจากขณะเก็บเกี่ยวหากเมล็ดข้าวมีความชืน้ สูง จะเกิด
ความเสียหายในระหว่างการเก็บรักษา จึงจาเป็ นต้องลดความชืน้ ของเมล็ดข้าวเปลือกลงจนอยู่
ในระดับไม่เกิน 14 % โดยทั่วไปข้าวเปลือกที่มีความชืน้ สูงเป็ นปัญหาทาให้ขา้ วสูญเสียทัง้ นา้ หนัก
และคุณภาพ เนื่องจากจุลินทรียแ์ ต่ละประเภทจะเจริญได้ดีในอาหาร ขึน้ อยู่กับระดับความชืน้
ที่มีอยู่
ความชืน้ ของเมล็ดข้าวทีห่ มาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
ช่วงความชืน้ ที่หมาะสม
ชนิดของจุลินทรีย์
ลักษณะอาการที่เกิดกับเมล็ด
26 – 30
แบคทีเรีย
หมัก
26 – 29
แอกติโนมัยซีส
เน่าเสีย
23 – 27
ยีสต์
เหม็นอับ
18 – 23
รา
ขึน้ รา , เหม็นอับ
วิธีการลดความชืน้ มี 2 วิธี คือ
5.1 วิธีธรรมชาติโดยใช้แสงอาทิตย์ เป็ นแหล่งความร้อนโดยมีลมเป็ นตัว
พาความชืน้ ออกจากเมล็ด เป็ นวิธีท่ีเกษตรกรนิยมใช้มากที่สุดเพราะประหยัด ไม่ยุ่งยาก และ
ได้ผลดี แต่มีขอ้ จากัดคือ ในช่วงฤดูฝนหรือมีเมฆมากไม่สามารถปฏิบตั ิ ได้ การลดความชืน้ ของ
ข้าวโดยวิธีธรรมชาติหรือใช้แสงแดด นิยมปฏิบตั ิอยู่ 2 แบบ คือ
1) การตากข้าวทัง้ ฟ่ อน ไว้ในนาหลังการเก็บเกี่ยว เป็ นวิธีท่ีนิยมปฏิบตั ิ
ในอดีต แต่ในปั จจุบันนิยมหันมาใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวมากขึน้ การตากข้าวทิง้ ไว้ในนาจึงลด
น้อยลง การตากข้าวในนามีผลกระทบ คือ ในช่วงกลางวันอากาศร้อน ข้าวแห้งและเมล็ ดหดตัว
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กลางคืนเมล็ดได้รบั ความชืน้ จากนา้ ค้าง ฝน ทาให้เกิดการขยายตัว การที่เมล็ดมีการขยายตัว
และหดตัวสลับกันทาให้เมล็ดเกิดการแตกร้าวและแตกหักในระหว่างการสี
2) การตากในลาน ภายหลังการเก็ บ เกี่ ยวและนวด การลดความชื ้น
โดยนาเมล็ดข้าวตากบนลาน เพื่อให้ขา้ วมีคณ
ุ ภาพดีควรมีหลักการปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1) ไม่ ค วรตากกับ พืน้ ชี เมนต์หรือถนนโดยตรง เพราะเมล็ดอาจ
ได้รบั ความร้อนจากพืน้ สูงเกินไป ทาให้เกิดการแตกร้าวภายในเมล็ดได้ ถ้าตากในลานควรมีวสั ดุ
รองรับ เช่ น ผ้าใบหรือเสื่ อที่ส านด้วยไม้ไผ่ มิ ฉะนั้นท าให้มี ปัญ หาสิ่ งสกปรกเจื อปนสูง และ
ความชืน้ จากลานดินทาให้เมล็ดที่ติดกับผิวดินมีความชืน้ สูง
2.2) ความหนาของข้าวไม่ ควรตากหนาเกิ นไป ท าให้ก ารระบาย
อากาศในกองไม่ ดี ข้าวแห้ง ไม่ ส ม่ าเสมอ มี ผ ลต่ อ คุณ ภาพการสี เพราะเกิ ด การแตกร้ าวขึ น้
ภายในเมล็ด ความหนาของข้าวควรอยู่ระหว่าง 5 – 10 เซนติเมตร และควรหมั่นกลับกองข้าว
ทุก ๆ 2 ชั่วโมง หรือวันละ 4 ครัง้ จะช่วยให้ลดความชืน้ ได้อย่างรวดเร็วและข้าวมีคณ
ุ ภาพดี
2.3) ป้องกันนา้ ค้างเวลากลางคืน ต้องมีวัสดุปกคลุมกองข้าวเพื่อ
ป้องกันนา้ ค้างหรือฝน
2.4) ระยะเวลาการตาก ตากนานเท่าไรขึน้ อยู่กับความชืน้ เริ่ม ต้น
ความหนาของข้าวขณะตาก การกลับกองข้าว ความเข้มของแสงแดดและพันธุ์ขา้ ว ข้าวที่เก็บ
เกี่ยวใหม่ๆ ความชืน้ 18 – 22 % การตากลดความชืน้ ให้เหลือ 12 – 14 % ในสภาพอากาศแห้ง
ควรตากประมาณ 1 – 3 วัน
5.2 การลดความชืน้ ด้วยเครื่องอบ มี 2 แบบ
1) การลดความชืน้ โดยใช้เครื่องเป่ าอากาศ คือการใช้พดั ลมเป่ าอากาศ
จากภายนอกให้ผ่านเข้าไปในกองข้าวที่ชืน้ มีขอ้ ดี คือประหยัดค่าเชือ้ เพลิงและไม่มีการใช้ความ
ร้อน จึงไม่เกิดความเสียหายกับผลผลิต ข้อเสียคือในสภาวะที่ มีฝนตกหรือความชืน้ สัมพัทธ์ของ
อากาศสูงเกินไปจะไม่สามารถลดความชืน้ ได้
2) การลดความชืน้ โดยใช้เครื่องเป่ าอากาศร้อน คือ การใช้พัดลมเป่ า
อากาศให้ผ่ านกองข้าว วิธี นี ้เป็ น วิธี ท่ี ดีท่ี สุด ประหยัดเวลา และควบคุม คุณ ภาพผลผลิต ได้
แต่ทงั้ นีต้ อ้ งระมัดระวังระดับความร้อนให้มีอตั ราการลดความชื น้ พอเหมาะ มิฉะนัน้ อาจมีผลต่อ
คุณภาพการสี
6. การทาความสะอาดและคัดแยก เพื่อแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าว สิ่งเจือปน
ได้แก่ เมล็ดพันธุอ์ ่ืน ๆ เมล็ดวัชพืช เมล็ดที่เสียหาย(แตกหัก ป่ น ฯลฯ) ส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าว
เช่น ใบ ลาต้น ตลอดจนวัสดุอ่ืน ๆ เช่น กรวด หิน ดินทราย และเศษโลหะต่าง ๆ รวมทั้ง
เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบ เป็ นต้น หลักการทาความสะอาดเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนจะอาศัย
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ความแตกต่างทางคุณ สมบัติกายภาพ เช่น ขนาด รู ปร่าง ความถ่วงจาเพาะ สี และการนา
ไฟฟ้า เป็ นต้น
7. การเก็บรักษา เอกสงวน ชูวิสิฐกุล (2544: 66 ) กล่าวถึง ลักษณะการเก็บข้าว
ในโรงเก็บ มี 2 แบบใหญ่ ๆ คือ การเก็บแบบเป็ นกองรวม และการเก็บในภาชนะบรรจุชนิด
และขนาดต่างๆ เช่น กระสอบป่ าน ถุงผ้า ถุงปุ๋ ย ถุงพลาสติก ถังนา้ มัน ฯลฯ
ข้อดีและข้อเสียของการเก็บแบบเป็ นกองรวม และการเก็บในภาชนะบรรจุ
การเก็บแบบเป็ นกองรวม เป็ นการเก็บที่สะดวก ประหยัดเวลา แรงงาน รวมทัง้ พืน้ ที่
ที่เก็บ และมีการลงทุนต่า แต่มีโอกาสเกิดความเสียหายขึน้ ได้ง่าย โดยเฉพาะข้าวที่มีความชืน้ สูง
เนื่องจากการระบายถ่ายเทความร้อนและความชืน้ ภายในกองไม่ดี จึงเหมาะสาหรับการเก็บข้าว
ไว้ในระยะสั้นๆ แต่ถา้ จาเป็ นต้องเก็บเป็ นระยะเวลานานๆ ต้องมีการเคลื่อนย้ายข้าวหรือพลิก
กลับกองข้าวเป็ นระยะๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ความร้อนและความชืน้ สะสมภายในกองมีการถ่ายเท
ออกไปในระหว่างเคลื่อนย้ายหรือพลิกกลับหรือต้องลดความชืน้ ให้นอ้ ยที่สดุ ก่อนเก็บ
การเก็บในภาชนะบรรจุแบบต่างๆ เช่น กระสอบป่ าน ถุงผ้า ถุงปุ๋ ย ถุงพลาสติก
ถังนา้ มัน ฯลฯ มีขอ้ ดีคือ สามารถเก็บข้าวได้นานแม้ความชืน้ ของข้าวค่อนข้างสูง เพราะการเก็บ
ในภาชนะบรรจุ ความชื น้ และความร้อ นภายในข้าวสามารถระบายถ่ายเทให้กับ บรรยากาศ
โดยรอบ ภาชนะบรรจุได้ แต่มีขอ้ เสีย คือ สิน้ เปลืองเวลา แรงงาน สถานที่ ภาชนะบรรจุ และ
ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง กว่ า แบบเป็ นกอง ดั ง นั้ น การเลื อ กเก็ บ ข้า วแบบใดขึ ้น อยู่ กั บ ระยะเวลาและ
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้าวนัน้ เป็ นหลัก

การเก็บรักษาข้าวเปลือกของโรงสีข้าว โดยปกติ ข้าวเปลือกที่รบั ซือ้ โรงสีขา้ ว
จะมีการตรวจสอบความชืน้ และนาไปเก็บ อาจเก็บในโรงเรือนแยกจากอาคารโรงสี หรือที่เรียกว่า
ยุ้ง ฉาง มี ห ลัง คา มี ฝ ามิ ด ชิ ด และมี ช่ อ งระบายอากาศ ภายในแบ่ ง เป็ น ช่ อ งส าหรับ เก็ บ
ข้าวเปลือกคุณ ภาพต่างๆ หรือเก็บในโกดัง ที่ตั้งอยู่ภ ายในโรงสี มีฝากั้นเป็ นช่องๆ สาหรับเก็บ
ข้าวเปลือกคุณภาพต่างๆ เช่นเดียวกัน พืน้ อาจเป็ นลานดิน หรือซี เมนต์ หรืออาจเก็บในที่โล่ง มี
หลังคาสาหรับกองข้าวเปลือกไว้อาจมี ฝาด้านหน้า ด้านข้าง หรือไม่ มีเลย อย่างไรก็ตามหาก
สถานที่เก็บไม่มีการยกพืน้ ให้สูงขึน้ และเป็ นลานดิน เมื่อเก็ บข้าวเปลือกจะนาแกลบรองชั้นพืน้
และนาเสื่ อราแพนรองบนแกลบทับอี กครัง้ หนึ่งเพื่อป้องกัน ความชืน้ จากดิน โดยทั่วไปจะเก็บ
ข้าวเปลือกไว้ไม่นาน จะทยอยนาออกสีต่อเนื่องกันไป เช่น 3 – 4 เดือน ในยุง้ ฉางหรือสถานที่
เก็บมักจะมีปล่องระบายอากาศทาด้วยเสื่อราแพน ซึ่งมีรอยสานที่ง่ายต่อการระบายอากาศวาง
ตั้ง ฉากพื ้น ฉางขึ น้ ไปเหนื อ ระดับ ข้ า วเปลื อ กที่ ก องไว้เพื่ อ ระบายความร้อ นและอากาศจาก
ข้าวเปลือกในฉาง
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การจัดการในขณะเก็บรักษาข้าวเปลือก
เอกสงวน ชูวิ สิ ฐ กุล (2544: 66 - 67) ยัง กล่าวอี ก ว่า การปฏิ บัติ ดูแ ลในขณะเก็ บ
รักษาข้าวเป็ นสิ่งสาคัญ ระหว่างการเก็บรักษาต้องมีการปฏิบตั ิดแู ลข้าวที่เก็บ ตลอดจนตรวจสอบ
โรงเก็บเป็ นระยะ ๆ ดังนี ้
1. ข้าวใหม่ ไม่ ควรเก็ บ ไว้ในบริเวณเดี ยวกัน กับ ข้าวเก่า และไม่ ค วรนาวัสดุอ่ืน ๆ
เช่น นา้ มันเชือ้ เพลิง ปุ๋ ย สารเคมีฆ่าแมลง ฯลฯ มาเก็บรวมกันไว้ในโรงเก็บเดียวกัน
2. จัดวางข้าวในโรงเก็บ ควรมีวสั ดุรองพืน้ ไม่ควรวางหรือกองข้าวโดยตรงกับพืน้
เพื่อป้องกันความเสียหายของข้าว อันเนื่องมาจากความชืน้
3. มีการหมุนเวียน เคลื่อนย้าย สลับที่ หรือพลิกกลับกองข้าวเป็ นระยะ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ขา้ วมีโอกาสขจัดความร้อนและความชืน้ ที่สะสมในกองออกไป และส่งออกจาหน่าย
หรือนาไปสีตามลาดับก่อนหลัง
4. ข้า วที่ บ รรจุในกระสอบป่ าน ควรจัด วางบนแคร่ไม้สูง จากพื ้น ประมาณ 10
เซนติเมตร เพื่อช่วยระบายอากาศ
5. อย่าจัดวางกองข้าวจนชิดผนังโรงเก็บเกินไป หรือกองสูงเกินไปจนชิดติดหลังคา
ควรมีระยะห่างจากฝาผนังเก็บทุกด้านอย่างน้อย 1 เมตร เพื่ อสะดวกในการปฏิบัติงาน และ
ระบายอากาศ
6. ทาความสะอาดภายใน และบริเวณภายนอกโรงเก็บเป็ น ระยะๆ สม่ าเสมอ
ควรดูแลทาความสะอาดบริเวณพืน้ โรงเก็บทุกวัน และในหนึ่งสัปดาห์ควรทาความสะอาดรอบๆ
กองข้าว เมื่อครบ 1 เดือนควรทาความสะอาดภายในและภายนอกโรงเก็บทัง้ หมด
7. ทาการตรวจสอบข้าวที่เก็บรักษาไว้อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครัง้ เพื่อตรวจสอบ
ร่องรอยการทาลายของแมลง นก หนู หรือ จุลินทรียต์ ่างๆ และควรสุ่มตัวอย่างไปตรวจสอบ
การทาลายของแมลงศัตรูเดือนละครัง้ เมื่อพบการทาลายของแมลงในปริมาณสูงจะต้องหาทาง
ป้องกันกาจัดด้วยวิธีท่ีถกู ต้องเหมาะสม
8. ภาชนะบรรจุเก่า เมื่อนามาใช้ใหม่ ต้องทาความสะอาด เพื่อกาจัดแมลงศัตรู
ที่ตกค้างให้หมดไป เช่น กระสอบป่ านเก่าที่ใช้แล้ว ก่อนนามาใช้ใหม่ ควรนาไปทาความสะอาด
รมด้วยสารรม เพื่อกาจัดแมลงศัตรูท่ีหลบซ่อนอยู่
9. ภายในโรงเก็บ ควรมีตาข่ายป้องกันนกตามช่องเปิ ดต่างๆ ที่นกจะเข้าได้ และมี
การป้องกันกาจัดหนู อาจใช้กบั ดัก เหยื่อพิษ หรือวิธีปอ้ งกันต่างๆ ตามความเหมาะสม
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โรงสีข้าวของไทย
โรงสีขา้ วของไทย(พรชัย,2545) จะแบ่งออกเป็ น 3 ขนาด ตามกาลังการผลิต
ดังนี ้
1. โรงสีขา้ วขนาดเล็ก ตัง้ แต่ 10 – 40 เกวียน/วัน (24 ชั่วโมง)
2. โรงสีขา้ วขนาดกลาง ตัง้ แต่ 50 – 80 เกวียน/วัน
3. โรงสีขา้ วขนาดใหญ่ ตัง้ แต่ 100 – 250 เกวียน/วัน

ระบบการสีข้าว (Process) ปั จจุบนั สหกรณ์มีระบบการสีขา้ ว 2 ระบบ คือ โรงสี
ระบบเก่า และ โรงสีระบบใหม่
1. โรงสี ข้าวระบบเก่ า คือระบบที่ มี ม านานประมาณ 40 – 50 ปี แล้ว โรงสีขา้ ว
ในประเทศไทยจะเป็ นโรงสีระบบเก่าประมาณ 70% - 80% ระบบต้นกาลังของโรงสีจะใช้แกลบ
เป็ นเชือ้ เพลิงไปเผาต้มหม้อนา้ เพื่อให้เกิดไอนา้
โรงสีขา้ วระบบเก่าจะมีระบบการสีขา้ วตามแผนผังย่อ ๆ (Flow Chart) ดังนี ้
ข้าวเปลือก “ทาความสะอาด”

“กะเทาะข้าวเปลือก”

“แยกแกลบ”

“ แยกข้าวกล้อง”

ตะแกรงกระแทะ

หินข้าวดา

ตูส้ ีฝัด

ตะแกรงโยก

“ขัดขาว 1”

“ขัดขาว 2”

“แยกข้าวต้น”

“แยกข้าวท่อน”

หินข้าวขาว

หินข้าวขาว

ตะแกลงเหลี่ยม

ตะแกลงกลม
บรรจุกระสอบ

รูปภาพที่ 1 ระบบการสีขา้ วระบบเก่า
1) ระบบต้ น ก าลั ง ของโรงสี ร ะบบเก่ า (Prime Mover) จะใช้แ กลบเป็ น
เชือ้ เพลิง ไปเผาต้มหม้อนา้ เพื่อให้เกิดไอนา้ (สตรีม)ที่มีแรงดันสูง แล้วส่งไอนา้ ไปยังเครื่องยนต์ท่ี
ใช้ไอนา้ (Steam Enging) เครื่องยนต์ไอนา้ นีก้ ็จะส่งถ่ายกาลังไปหมุนเพลาราวของระบบโรงสี
ทาให้โรงสีขบั เคลื่อนได้พร้อม ๆ กันทัง้ โรง เนื่องจากระบบส่งถ่ายกาลังจะใช้เพลาร่วมกันเป็ นตัว
ขับ โดยส่งโยงไปยังสายพานและมู่เล่ยของเครื่องจักรแต่ละตัวซึ่งทาหน้าที่ต่าง ๆ กัน
2) ระบบการขัดสีข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวขาว โรงสีระบบเก่าจะมีการ
สีขา้ วเปลือก กล่าวคือ ข้าวเปลือกเมื่อทาความสะอาดโดยผ่านตะแกรงทาความสะอาดที่เรียกว่า
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”หินข้าวดา” ทาการกะเทาะข้าวเปลือกเป็ นข้าวกล้อง แล้วทั้งหมดก็จ ะพัดดูดแกลบออกไป ที่
เหลือเป็ นข้าวผสมระหว่างข้าวเปลือกและข้าวกล้อง ก็จะถูกส่งไปแยกออกจากกัน โดยเครื่อง
ตะแกรงโยก จะได้ขา้ วกล้องล้วนและข้าวเปลือกล้วน ข้าวเปลือกจะถูกส่งกลับไปกะเทาะออก
อีกครัง้ ส่วนข้าวกล้องก็ จ ะถูกส่งต่อไปยังเครื่องขัดขาวหรือที่เรียกว่า “หินข้าวขาว” ระบบหิ น
ข้าวขาวของโรงสีระบบเก่าจะเป็ นหินแนวแกนตัง้ แบบรูปกรวยจากด้านบนใหญ่ลงมาด้านล่างเล็ก
พร้อมมียางขัดขาวประมาณ 4 – 6 แท่ง และลูกหินจะล้อมรอบด้วยตะแกรงสานแบบมุ้งลวด
และจะมีพดั ลมสาหรับดูดราออกทางด้านล่างของหินขัด ปกติในโรงสีท่วั ไปจะมีการขัดขาว 2 ครัง้
คือข้าวกล้องจะถูกส่งไปขัดด้วยหินข้าวขาวครัง้ ที่ 1 เสร็จแล้วส่งต่อไปยังหินข้าวขาวลูกต่อไปครัง้
ที่ 2 และจบด้วยขบวนการขัดขาว แต่ระยะหลังการขัดข้าวขาวได้เพิ่มเป็ นขัด 3 ครัง้ เพื่อลดการ
สูญเสียการแตกหักของข้าว โดยเฉพาะการสีขา้ วหอมมะลิซ่งึ ต้องการความขาวค่อนข้างมาก ถ้า
ขัด 2 ครัง้ ความขาวไม่พอจึงจาเป็ นต้องเพิ่มเป็ น 3 ครัง้ ซึ่งโรงสีท่วั ไปยอมรับว่าการขัด 3 ครัง้
ทาให้ขา้ วเสียหาย แตกหักน้อยกว่าการขัด 2 ครัง้ คือได้ขา้ วเต็มเมล็ดมากกว่าขัด 2 ครัง้ นั่นเอง
3) ระบบแยกข้าวต้น ข้าวหัก ออกจากกัน (ระบบคัดเปอร์เซ็นต์) ข้าวขาว
ที่ออกมาจากหินขัดข้าวครัง้ สุดท้ายจะเป็ นข้าวรวม คือ มีทั้งข้าวเต็มเมล็ด ข้าวต้น และข้าวหัก
ขนาดต่างๆ ปนกัน จึงต้องมีระบบการคัดแยกข้าวต้น ข้าวหักใหญ่(ข้าวท่อน) ข้าวหักเล็ก และ
ข้าวปลายออกจากกัน ระบบการคัดแยกหรือการคัด เปอร์เซ็นต์จะกระทาโดยผ่านตะแกรงเหลี่ยม
ในขัน้ แรก เพื่อเป็ นการคัดข้าวเต็มเมล็ดออกจากข้าวรวมก่อน หลังจากนั้นก็จะส่งข้าวรวมไป
คัดแยกข้าวต้น ข้าวหักใหญ่ ข้าวหักเล็ก หรือปลายข้าว โดยผ่านตะแกรงกลมซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
แผ่ นเหล็ กม้วนรู ปทรงกระบอกยาวประมาณ 2.5 เมตร แผ่น ตะแกรงจะเป็ นหลุม ครึ่งวงกลม
มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆ ตามขนาดของข้าวต้น ข้าวหัก ที่นามาคัด (ขนาดมาตรฐาน 4 – 7
มม.) โดยทั่วไปโรงสีจะทาการคัดเปอร์เซ็นต์เป็ นข้าว 100% ข้าว 5% ข้าว 10% ข้าว 15% ข้าว
25% และข้าว 35% ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานข้าว
4) ระบบการชั่ ง บรรจุ ก ระสอบ บรรจุ ถุง เมื่ อผ่านการคัดเปอร์เซ็นต์แล้ว
ข้าวสารทั้งข้าวต้น และปลายข้าวจะถูกชั่งนา้ หนักโดยเครื่ องชั่ง และบรรจุในกระสอบข้าวสาร
ขนาด 100 กิโลกรัม ขนาดเล็ก 50 กิโลกรัม หรือถุงพลาสติกขนาด 2 , 5 และ 10 กิโลกรัม
2 โรงสีข้าวระบบใหม่ ประเทศไทยเริ่มมีโรงสีขา้ วระบบใหม่ มาประมาณ 10–15 ปี
มาแล้ว ต่อมาระยะหลังๆ เริ่มใช้มากขึน้ เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรสูงกว่าระบบเก่า
ระบบการทางานคล้ายๆ กับระบบเก่า ต่างกันที่ระบบต้นกาลังและรายละเอียดของเครื่องจักรแต่
ละเครื่องจักรที่ทางานไม่เหมือนกัน
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โรงสีสหกรณ์ท่ีศึกษาเป็ นโรงสีระบบใหม่ 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรนิ ทร์
โรงสีขา้ วระบบใหม่ จะมีระบบการสีขา้ วตามแผนผังย่อ ๆ (Flow Chart) ดังนี ้
ข้าวเปลือก “ทาความสะอาด”

“กะเทาะข้าวเปลือก”

“แยกแกลบ”

ตะแกรงร่อน,
แยก

เครื่องกระเทาะ
ลูกยาง

เครื่องแยกแกลบ

เครื่องแยกหิน

“แยกข้าวกล้อง”

“ขัดขาว 1 ”

“ขัดขาว 2”

“ขัดขาว 3 ”

ตะแกรงโยก

เครื่องขัดแนวตัง้
หรือแนวนอน

เครื่องขัดแนวตัง้
หรือแนวนอน

เครื่องขัดแนวตัง้
หรือแนวนอน

“ขัดผิว ”

“คัดแยกข้าวต้น”

“แยกข้าวท่อน ”

เครื่องขัดมัน

ตะแกรงเหลี่ยม

ตะแกรงกลม

“เครื่องปรับสภาพ”

เครื่องลดความ
ร้อนข้าว

“ คัดหิน ,กรวด”

บรรจุกระสอบ

รูปภาพที่ 2 ระบบการสีขา้ วระบบใหม่
1) ระบบต้ น ก าลั งของโรงสี ระบบใหม่ จะใช้ม อเตอร์แยกขับ แต่ ละเครื่อง
ทาให้กาลังการผลิตสูงและสะดวกในการใช้งาน ถ้ามอเตอร์ตวั ใดเสีย เครื่องจักรอื่นก็ยงั จะทางาน
ต่อไปได้ไม่ตอ้ งหยุดทัง้ ระบบ(ทัง้ โรงสี ) เหมือนกับโรงสีระบบเก่า(แบบเพลาราว) ถ้าต้นกาลังเสีย
เครื่องเดียวก็ตอ้ งหยุดทัง้ โรงสี
2) ระบบทาความสะอาดข้าวเปลือก จะทาการคัด ทาความสะอาด
ข้าวเปลือกได้ละเอียดกว่าโรงสีระบบเก่าโดยมีแผ่น ตะแกรงขนาดต่างๆ กัน 2 - 3 ชั้น เพื่อคัด
สิ่งสกปรกชิน้ ใหญ่ๆ ออก และมีระบบลมดูดสิ่งสกปรกชิน้ เบา เล็ก ออก
3) ระบบกะเทาะข้าวเปลือก แยกข้าวกล้อง ข้าวขาว ระบบการขัดสีระบบ
ใหม่ จะใช้เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกแบบลูกยางกลม ขนาดมาตรฐาน 10 นิว้ 2 ลูก หมุนเข้า
หากันด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน ทาให้ขา้ วเปลือกที่ผ่านลูกยางถูกกะเทาะผิวออกโดยไม่แตกหัก
หรือแตกหักน้อยมาก อัตราส่วนการกะเทาะข้าวกล้องของลูกยางจะสูงถึง 85 – 90 เปอร์เซ็นต์
ทาให้ได้ผลผลิตข้าวสารสูงโดยใช้มอเตอร์ขนาดเล็กกว่าเครื่องระบบเก่า ข้าวกล้องที่ถูกกะเทาะ
แล้วรวมทัง้ ข้าวเปลือกจะถูกส่งเข้าเครื่อ งแยกหินเพื่อแยกหินที่มีขนาดเท่าเมล็ดข้าวเปลือกออก
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อีกครัง้ รวมทัง้ แยกแกลบที่ปนออกมากับข้าวกล้อง(สาหรับโรงสีระบบเก่าจะไม่มีเครื่องแยกหินนี)้
ทาให้ขา้ วสารที่ออกมามีความสะอาด ไม่มีกรวด หิน ดิน ทราย ปนอยู่ หลังจากนัน้ ข้าวกล้อง
และข้าวเปลือกจะถูกส่งไปยัง ตะแกรงโยกแบบใหม่ แบบถาดเอียง หรือแบบช่องฟั นปลา ซึ่งจะ
ท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแยกข้า วกล้อ งออกจากข้า วเปลื อ กอย่ า งสมบู ร ณ์ เครื่ อ งจะส่ ง
ข้าวกล้องล้วน ๆ ไปยังระบบขัดขาวต่อไป
ระบบขัดขาวของโรงสีระบบใหม่ จะคล้ายๆกับหินขัดขาวของโรงสีระบบเก่า แต่
ระบบใหม่ จ ะมี ทั้งหินขัดแบบแนวตั้งและแนวนอนรวมกัน หินกากเพชรนีไ้ ม่ มี การเคลือบใหม่
เพราะจะคมตลอดเวลาทาให้ขดั ข้าวได้ขาว จมูกดี หลังจากนัน้ จะปิ ดท้ายด้วยระบบขัดผิว หรือที่
เรียกว่า ขัดมัน เพื่อทาให้ผิวข้าวสารที่ออกมาเรียบ สะอาด เป็ นมัน ระบบเครื่องขัดมั น เป็ น
ระบบที่มีการพ่นละอองไอนา้ เข้าเครื่องระหว่างการขัดสี ทาให้เมล็ดข้าวที่ขดั กันเองลดความร้อน
ลงและคราบราที่เกาะผิวเมล็ดข้าวถูกเช็คออกหมด จึงได้เมล็ดข้าวที่เป็ นเงางาม(โรงสีระบบเก่า
จะไม่มีเครื่องขัดมัน)
3) ระบบการคัดแยกข้าวต้น ข้าวหัก ออกจากกัน (ระบบคัดเปอร์เซ็นต์)
ระบบการคัดแยกของโรงสีระบบใหม่ จะคล้ายๆ กับโรงสีระบบเก่า ต่างกันที่ระบบใหม่ เครื่อง
ตะแกรงเหลี่ยมที่คดั ขนาดเล็กกว่าระบบเก่ามากและใช้แรงม้าน้อยแต่กาลังการผลิตสูง
4) ระบบการชั่ ง บรรจุก ระสอบ บรรจุ ถุง จะคล้ายกับโรงสีระบบเก่า แต่
โรงสีระบบใหม่จะใช้ระบบการชั่งข้าวสารและบรรจุถุงด้วยเครื่องอัตโนมัติ ตัง้ แต่ 1 , 2 , 3 , 5 ,
10 , 20 , 50 , 100 กิโลกรัม

การสีข้าว
การสีขา้ ว เนื่องจากข้าวที่นิยมบริโภคเป็ นข้าวขาวที่มีขา้ วหักน้อย การนามาบริโภค
จึงต้องผ่านขบวนการขัดสีเสียก่อน การสีขา้ วประกอบด้วยขัน้ ตอนพืน้ ฐาน 4 ขัน้ ตอน ตามลาดับ
คือ
การท าความสะอาด (cleaning) เพื่ อ ก าจัด แงะ ใบข้า ว เมล็ ด ลี บ กรวด หิ น
ดินทราย เมล็ด วัชพืช และสิ่งสกปรกอื่นๆ ออกจากข้าวเปลือก โรงสีท่ วั ไปมักใช้ตระแกรงโยก
2 ชั้น แยกสิ่ งที่เบาขนาดใหญ่ และวัสดุขนาดเล็กออกจากข้าวเปลือก โดยใช้แรงสั่นสะเทือน
สาหรับเศษเหล็กแยกออกโดยใช้แม่เหล็ก
การกะเทาะ (shelling หรือ husking) เพื่ อ ให้เปลื อ กข้าวหลุด ออกจากเมล็ ด
สิ่ งที่ได้รับในขั้น ตอนนี ้ คือ แกลบ (hull or husk) และข้าวกล้อ ง (brown rice , cargo rice ,
caryopsis) ระบบกะเทาะอาจเป็ นระบบลูกยาง หรือระบบจาน แกลบและข้าวกล้องจะถูกแยก
ออกจากกันโดยผ่านตะแกรงทรงกลม 2 ชั้น มีลมดูดแกลบออกจากข้าวกล้อง การหมุนของ
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ตะแกรงจะช่วยแยกปลายข้าวกล้องและราที่เกิดจากการลอกของผิวเมล็ดออก ข้าวกล้องที่สะอาด
จะถูกส่งไปยังเครื่องขัดขาวต่อไป
การขั ด ขาว (whitening , scouring or pearing) เพื่ อ ท าให้ราหลุด ร่ว งออกจาก
เมล็ดข้าวกล้อง สิ่งที่ได้รบั ในขัน้ นีค้ ือ รา (bran) และข้าวสารหรือข้าวขาว (total milled rice or
milling recovery) เครื่องขัดขาวอาจใช้ระบบหินขัด หรือการเสี ยดสีระหว่างเมล็ดข้าว ราที่ถูก
ขัดหลุดออกจะแยกโดยใช้ลมเป่ า สาหรับข้าวขาวที่ได้จะมีทั้งข้าวเต็มเมล็ด และข้าวหักขนาด
ต่างๆ ปะปนอยู่
การคัดแยก(grading or separating) เพื่อแยกข้าวเต็มเมล็ด ต้นข้าวและข้าวหัก
ขนาดต่างๆ ออกจากกัน โดยใช้ตะแกรงโยก และตะแกรงหลุมรูปทรงกระบอก สิ่งที่ได้จากการสี
ข้าว ได้แก่ แกลบ มีอยู่ประมาณ 20 – 24 % ของข้าวเปลือก รา 8 -10% ข้าวสารหรือข้าวขาว
ประมาณ 68 – 70% เป็ นส่วนที่นามาบริโภค ในส่วนนีจ้ ะประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ ด ต้นข้าว
ข้าวหัก
ข้าวเปลือก
ทาความสะอาด
ข้าวเปลือก(100)
กะเทาะ
แกลบ(20)

ข้าวกล้อง(80)
ขัดสี

รา(10)

ข้าวสาร(70)
คัดแยก

ราละเอียด(3)

ราหยาบ(7)

ข้าวเต็มเมล็ด + ต้นข้าว (48)

ข้าวปลาย(22)

ภาพที่ 3 ขัน้ ตอนการสีขา้ วและสัดส่วนขององค์ประกอบของเมล็ดข้าวจากการขัดสี
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ต้ นทุ นการแปรรู ป (โรงสีข้า ว) ต้นทุนส่วนใหญ่ ของการแปรรู ปจากข้าวเปลือกเป็ น
ข้าวสาร ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ (ข้าวเปลือก) คิดเป็ นประมาณร้อยละ 93 ส่วนที่เหลือเป็ นค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ดังรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย : ร้อยละ)
ต้นทุนวัตถุดิบ
93.7
ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์
0.8
ค่าแรง
0.5
ค่าใช้จ่ายในโรงงาน
2.0
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
3.0

2. อัตราแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสาร(อัตราการสีข้าว)
อั ต ราการแปรสภาพข้า วเปลื อ กหอมมะลิ เป็ นข้า วสาร เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ใ ช้วั ด
ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงสี จากผลการสารวจข้อมูลโรงสีในประเทศไทย จานวน 53 จังหวัด ของ
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้สรุปอัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมะลิเ ป็ นข้าวสาร
ในอัตราเฉลี่ยต่อข้าวเปลือก 1000 กิโลกรัม ไว้ดงั นี ้
หน่วย : กก.
ชนิดข้าว
ข้ า ว ต้ น
36 กรัม
ข้ า ว ต้ น
38 กรัม
ข้ า ว ต้ น
40 กรัม
ข้ า ว ต้ น
42 กรัม
หมายเหตุ

ข้าวต้น

ข้าวท่อน

เอวันเลิศ ป ล า ย ร ว ม ร า ข้ า ว ร า ข้ า ว รวม
เล็ก
ข้าวสาร ขาว
กล้อง

360

30

231

30

651

80

30

761

380

30

211

30

651

80

30

761

400

30

191

30

651

80

30

761

420

30

171

30

651

80

30

761

อัตราแปรสภาพ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 1,000 กิโลกรัม ต่อ ข้าวสาร 651 กิโลกรัม

กรมโรงงานอุต สาหกรรม (2549) กล่ าวถึ ง การอ้างอิ ง อัต ราการแปรสภาพของ
เปอร์เซ็ นต์ข้าวรวมและเปอร์เซ็ นต์ข้า วต้น ว่า ปั จ จุบันโรงสีข้าวทั่วไปอ้างอิง ปริม าณข้าวรวม
ที่ 64 – 65 % การเพิ่มขึน้ หรือลดลงของปริมาณข้าวรวมที่ผลิตได้ ขึน้ อยู่กบั ปัจจัยต่างๆ ได้แก่
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1. ปริมาณสิ่งเจือปนที่ปนมากับข้าวเปลือก
2. การทาความสะอาดหรือการคัดแยกสิ่งเจือปน ลักษณะตะแกรงทาความสะอาด
และการดูแลบารุ งรัก ษามี ผลต่อการคัดแยกสิ่งเจือปน เช่น ฟางข้าว และดอกหญ้า เป็ นต้น
รวมทัง้ การสูญเสียข้าวเปลือกปนไปกับสิ่งเจือปน
3. การคัดแยกแกลบ ความแรงและความเร็วของลมจากการใช้ลมดูดแยกแกลบ
ที่มากเกินไป
4. การขัดข้าว โรงสีขา้ วสูญเสียนา้ หนักข้าวรวมจากการขัดเนือ้ แป้งออกมากเกินไป
ทั้งนีอ้ าจเกิดจากโรงสี ขา้ วส่วนใหญ่ อาศัยประสบการณ์ในการตรวจวัดความขาวด้วยสายตา
แทนการใช้เครื่องมือตรวจวัด
ส่วนปริมาณข้าวต้น โรงสีขา้ วแต่ละแห่งมีปริมาณข้าวต้นที่สีได้แตกต่างกัน ไม่มีการ
กาหนดค่าที่แน่นอน ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการแตกหักของข้าวมีมากตัง้ แต่ขนั้ ตอนก่อนข้าวเปลือก
เข้า โรงสี แ ละภายในโรงสี เช่ น ชนิ ด ข้า วเปลื อ ก พื ้น ข้า วเปลื อ ก(พื ้น ที่ ป ลู ก ) คุ ณ ภาพข้า ว
ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว วิธีการลดความชืน้ ข้าว การลาเลียงข้าว ความชืน้ ข้าวเปลือกที่ทาการสี
การกะเทาะเปลือก และการขัดขาว
ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง (2535) กล่าวถึงความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือก โดยทั่วไป
การรับซือ้ จะซือ้ ข้าวเปลือกที่มีความชืน้ ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ หากข้าวเปลือกไม่มีสิ่งเจือปน
เลย เมื่อนาไปสีจะได้รบั เนือ้ ข้าวทัง้ สิน้ ถึง 68 เปอร์เซ็นต์(โดยนา้ หนัก) แต่ในความเป็ นจริงเนือ้ ข้าว
ที่ได้จะไม่ถึงจานวนดังกล่าว เพราะข้าวเปลือกที่นามาสีมีสิ่งเจือปนอื่นๆ ปนอยู่ ทาให้เนือ้ ข้าวที่
ได้รบั ลดน้อยลง ซึ่งปริมาณเนือ้ ข้าวสารสามารถคานวณหาได้จากสูตร ดังนี ้
เนือ้ ข้าว
=
นา้ หนักข้าวสารที่ผลิตได้ X 100
นา้ หนักข้าวเปลือก
จากสูตรข้างต้น หากปริมาณของสิ่ งเจือปนมีอยู่ในข้าวเปลือกมากขึน้ จะทาให้เนือ้
ข้าวที่ได้รบั มีปริมาณลดลง กล่าวคือ จากข้าวเปลือกที่มีความบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ จะมีเนือ้
ข้าว 68 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ หากข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม มีความบริสทุ ธิ์ 90 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า
มี สิ่ ง เจื อ ปนอยู่ในข้า วเปลื อ กดัง กล่ าว จ านวน 10 เปอร์เซ็ น ต์ จะมี เนื ้อ ข้าวเท่ า กับ 68 X 0.9
เท่ากับ 61.20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพอสรุปได้ดงั นี ้
ข้าวเปลือกบริสทุ ธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์
จะสีได้เนือ้ ข้าว 68.00 เปอร์เซ็นต์
ข้าวเปลือกบริสทุ ธิ์ 99 เปอร์เซ็นต์
จะสีได้เนือ้ ข้าว 67.32 เปอร์เซ็นต์
ข้าวเปลือกบริสทุ ธิ์ 95 เปอร์เซ็นต์
จะสีได้เนือ้ ข้าว 64.60 เปอร์เซ็นต์
ข้าวเปลือกบริสทุ ธิ์ 90 เปอร์เซ็นต์
จะสีได้เนือ้ ข้าว 61.20 เปอร์เซ็นต์
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ดัง นั้น เมื่ อ ข้าวเปลื อ กมี เปอร์เซ็ น ต์ค วามบริสุท ธิ์ ต่ า หรื อสิ่ ง เจื อ ปนมากจะท าให้
เนือ้ ข้าวที่ได้รบั มีจานวนลดลง

3. แนวคิดในการวิเคราะห์ความสูญเสีย
ความสูญ เสียในกิจการ "7 WASTE." http://geocities.com /arnutb/7waste.htm
ดังนี ้
ความสู ญ เสี ย คือ สิ่งที่เสียไปกับขั้นตอนการดาเนินงานการผลิตต่าง ๆ โดยไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ขึน้ มา แต่กลับทาให้ประสิทธิภาพการทางานลดลง หรือต่ากว่า ที่ควร
จะเป็ น สิ่งที่เป็ นความสูญ เสียสังเกตได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่า แต่ตน้ ทุนสูง ใช้
เวลาผลิตนาน เกิดของเสียมาก วัสดุอปุ กรณ์สญ
ู หายบ่อยครัง้ หรือใช้คนมากในการทางาน ทัง้ ๆ
ที่อาจจะไม่จาเป็ น ดังนั้น การรูถ้ ึงที่มาของความสูญเสีย จะทาให้สามารถหาทางป้องกัน และ
แก้ไข เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กบั องค์กร
ความสูญเสียในกิจการ ความสาคัญของความสูญเสียที่เกิดขึน้ ในกิจการ สิ่งเหล่านี ้
ในบางครัง้ แม้จะเป็ นเพียงจุดเล็ก ๆ ที่อาจมองข้ามไป แต่ความสูญเสียต่าง ๆ ก็ส่งผลให้ธุรกิจเกิด
ความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

การขจัดความสูญเสียในกิจการ
การขจัดความสูญเสีย หากไม่ให้ความสาคัญกับการขจัดความสูญเสียแล้ว ปั ญหา
ที่ตามมาคือ องค์กรจะมี ค่าใช้จ่ายสูง แต่ผลผลิตต่า ปั ญหาจะกระทบต่อธุรกิจโดยตรง แต่จ ะ
มากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั ความสูญเสียที่แฝงอยู่ในงานประจาวันต่าง ๆ ซึ่งบางครัง้ ก็ไม่ได้สงั เกตว่า
กิจกรรมบางอย่ างก่อให้เกิดความสูญ เสียหรือ สูญ เปล่า แต่เมื่ อขจัดความสูญ เสียออกไปจาก
ขัน้ ตอนต่าง ๆ แล้ว ปัญหาต่าง ๆ จะลดตามไปด้วย
ความสูญเสียสามารถจาแนกได้เป็ น 7 ประการ หรือ 7 WASTE ดังนี ้
ประเภทที่ 1 Processing ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต
ประเภทที่ 2 Defect ความสูญเสียจากงานเสีย
ประเภทที่ 3 Over Production ความสูญเสียจากการผลิตเกินความจาเป็ น
ประเภทที่ 4
Motion ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว
ประเภทที่ 5
Waiting ความสูญเสียจากการรอคอย
ประเภทที่ 6 Inventory ความสูญเสียจากวัสดุคงคลัง
ประเภทที่ 7 Transportation ความสูญเสียจากการขนส่ง
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นิยามทางธุรกิจ ความสูญเสียในกิจการ 7 WASTE เป็ น การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน การพัฒนามาตรฐานทางธุรกิจ
ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Processing) สาเหตุมาจาก ขัน้ ตอน
การดาเนินงานไม่มีประสิ ทธิภาพ ทางานซา้ ซ้อนกัน การวางแผนการทางานไม่รดั กุม ทาให้ตอ้ ง
แก้ไขบ่อยครัง้ ภายหลังการผลิต หรือ ทางานที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเพิ่มคุณภาพให้ตวั ผลิตภัณฑ์
แต่กลับเพิ่มต้นทุนอย่างไม่จาเป็ น
ความสูญเสียจากงานเสีย (Defect) หรือของเสียจากขัน้ ตอนการผลิต สาเหตุ
การสูญเสียอาจเกิดจาก การไม่ได้ดแู ลรักษาเครื่องจักร การทางานด้วยมือมีการข้ามขัน้ ตอนการ
ทางานโดยที่ผู้ปฏิ บัติง านไม่ ส ามารถตรวจสอบของเสียที่ เกิ ดขึน้ ระหว่างกระบวนการผลิต ได้
ในทันที ความสูญ เสียนีอ้ าจเกิดจากความละเลยของพนักงาน รวมไปถึงหัวหน้าไม่ควบคุมดูแล
ปล่อยให้งานผ่านเลยไป และเมื่ อมี การตรวจสอบ ก็พ บว่าเกิ ดของเสียเป็ นจานวนมาก ความ
สูญเสียประเภทนี ้ นอกจากจะทาให้ตน้ ทุนเพิ่มแล้ว ยังต้องเสียเวลาแก้ไข ซ่อมแซมให้งานออกมา
ตรงตามที่ตอ้ งการ หรือต้องทิง้ ไปทัง้ หมด
ความสูญเสียจากการผลิตเกินความจาเป็ น (Over Production) ทาให้งาน
ระหว่างทา (Work in process) มีมากเกินความต้องการใช้งานในขณะนัน้ ความสูญเสียประเภท
นีอ้ าจจะมีผลมาจากความต้องการต้นทุนต่อหน่วยต่าที่สดุ จึงผลิตสินค้าในแต่ละครัง้ เป็ นปริมาณ
มาก โดยไม่คานึงว่า งานที่ผลิตได้นนั้ จะนาไปใช้หมดในขัน้ ตอนการผลิตถัดไป หรือขายให้ลกู ค้า
ได้หรือไม่
ความสู ญ เสี ย จากการเคลื่ อ นไหว (Motion) ความสูญ เสีย นีเ้ กิ ดจากการ
จัดสภาพแวดล้อมการทางานไม่ดี คือ จัดวางตาแหน่งระหว่างคนและสิ่งของต่างๆ ไม่เหมาะสม
พนักงานต้องก้ม เอือ้ ม เอียง ลุกเดิน รีบ เช่ น พนักงานต้องรีบหยิบของจากสายพานล าเลีย ง
ที่เลื่อนเร็วเกินไป หรือพนักงานต้องเอือ้ มไปหยิบของจากด้านหลัง เหล่านีท้ าให้ร่างกายเมื่อยล้า
และการทางานก็เกิดความล่าช้า หรือเสียหายได้
ความสู ญ เสี ย จากการรอคอย(Waiting) ความสู ญ เสี ย จากการรอคอย
เป็ นการสูญ เสียเวลาไปกับการรอ มี สาเหตุม าจากความไม่พ ร้อมหรือเหตุขัดข้องต่าง ๆ เช่ น
เครื่องจักรขัดข้อง การรอวัตถุ ดิบ การรอรับช่ วงงาน เนื่ องจากพนักงานใหม่ ยังไม่ เข้าใจงาน
การรอการแก้ไขงานที่ผิดพลาด เช่น พิมพ์รายงานผิด ผลิตชิน้ งานไม่ได้ขนาด เป็ นต้น
ความสูญเสียจากวัสดุคงคลัง(Inventory) ความสูญเสียนีเ้ กิดจากการสั่งซือ้
วัสดุมาเก็บไว้คราวละมาก ๆ เพื่อจะมีวัสดุใช้ไม่ขาดมือ วิธีนีท้ าให้เกิดต้นทุนเพิ่มในด้านค่าเก็บ
รักษา ค่ าเช่ าโกดัง ค่าแรงงานต่ าง ๆ และหากการจัด การด้านวัส ดุค งคลัง ไม่ ดีพ อ วัส ดุอ าจ
เสื่อมคุณภาพได้
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ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation) หรือการขนย้าย ไม่ว่าจะเป็ น
การย้ายระหว่างแผนก จากชั้นบนลงชั้นล่าง จากโกดังเก็บของสู่โรงงานหนึ่งเพื่อส่งต่อไปยัง
โรงงานถัดไป กิจกรรมเหล่านี ้ ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วสั ดุ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ฉะนัน้ องค์กร
ต้องควบคุมให้มีการขนส่งน้อยที่สดุ
สิ ริณี มิ ลิ น ทสูต (2546 ) ได้แยกแยะการสูญ เสีย ที่ เกิด ขึ น้ ในการผลิต ในเชิ ง
อุตสาหกรรม ออกเป็ น 8 ประการ โดยเพิ่มความสูญเสียประเภทที่ 8 คือ ความสูญเสียที่เกิด
จากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (Energy Inefficiency) เนื่องจากพลังงาน เป็ น
ปั จจัยสาคัญในการดาเนินการผลิต และเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิต ดังนัน้ หากการใช้
พลังงานในโรงงานไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะทาให้เกิดความสูญเสียขึน้

การลดการสูญเสีย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
สิริณี มิลินทสูต ( 2546 ) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ (Productivity) : คือ อัตราส่วน
ระหว่างสินค้าหรืองานที่ได้ ต่อแรงงานหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรืองานนัน้ ๆ
ประสิทธิภาพ =
สินค้าหรืองานที่ได้ (Output )
แรงงาน / ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิต (Input)
=
สินค้าหรืองานที่ได้ (Output )
(ปัจจัยที่ใช้ผลิตจริง + ความสูญเสีย)
ประสิทธิภาพยิ่งมาก หมายถึง
- ยิ่งได้งานมากขึน้ เมื่อเทียบกับปัจจัยการผลิตในปริมาณเดียวกัน
- การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การขจัดหรือลดความความสูญเสีย มีปัจจัย ดังนี้
1. ค้น หาจุด บกพร่อ งของขั้น ตอนการด าเนิ น งาน โดยพิ จ ารณาตามความ
สูญ เสียข้างต้น แจกแจงให้ละเอียดมากที่สุด แล้วนามาแก้ไข หรือลด/เลิกกิจกรรมบางอย่าง
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
2. วางแผนการใช้ท รัพ ยากรให้ คุ้ ม ค่ า ที่ สุ ด เช่ น การลดงานระหว่ า งท า
โดยการศึกษาว่างานที่ผลิตในแต่ละขัน้ ตอนต้องใช้ทรัพยากรอะไร เท่าไร เพื่อให้เกิดการตกค้าง
น้อยที่สดุ
3. หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ หัวหน้างานต้องควบคุมตรวจสอบขัน้ ตอนการทางาน
ต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพงาน เพื่อลดปริมาณของเสีย
4. มีนโยบายการทางานที่แน่ชดั และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
5. การติดตามผลการดาเนินงาน ถ้าผลเป็ นที่ น่าพอใจ ควรปฏิบัติต่อไป และ
แก้ไขจุดที่ไม่ได้ผล
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ความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป(โรงสีข้าว)
ความสูญเสียในการเก็บเกี่ยว
งามชื่น คงสี (2542 : 8) ได้กล่าวถึง การสูญเสียของข้าวจากการร่วงหล่นของ
เมล็ดข้าวเมื่อเกี่ยวเร็วหรือช้า ไว้ดงั นี ้
เวลาเก็บเกี่ยว
อาทิตย์ก่อนแก่
แก่พอดี (Maturity)
หลังแก่ 1 อาทิตย์
หลังแก่ 2 อาทิตย์
หลังแก่ 3 อาทิตย์
หลังแก่ 4 อาทิตย์

เมล็ดที่สญ
ู เสีย (% โดยนา้ หนัก)
0.77
3.35
5.63
8.64
40.70
60.40

ความสูญเสียขณะลดความชืน้ ข้าวเปลือก
กรมการค้าภายใน (2544: 37 ) กล่าวว่า มีนกั วิชาการ พบว่า การตากข้าวในนาก่อน
นวด จะทาให้เกิดการสูญเสียต่อข้าวเป็ นอย่างมากในด้านนา้ หนัก ทาให้นา้ หนักลดลง เนื่องจาก
ถูกหนู แมลงศัตรูทาลายขณะตาก เกิดการร่วงหล่นขณะตากข้าวและขนย้ายไปนวด นอกจากนี ้
ยังทาให้คุณภาพการสีและคุณภาพข้าวอื่น ๆ เสียไป เพราะขณะทิ ง้ ไว้นา ข้าวเปลือกจะได้รบั
ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ข้าวเปี ยกนา้ ค้างในเวลากลางคืน ข้าวเปี ยก
ขณะตาก หรือกลางวันข้าวจะได้รบั อุณภูมิสูงจากแสงแดด ความชืน้ ลดต่า ข้าวจะแห้ง แต่ใน
เวลากลางคืนอุณภูมิอากาศต่าลง และมีความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศสูง ข้าวจะดูดความชืน้ กลับ
เข้าไปใหม่ การเปลี่ยนแปลงความชืน้ ภายในเมล็ดข้าวจะแห้งและชืน้ สลับกันไป จะมีผลทาให้
เมล็ดเกิดการแตกร้าว เมื่อนาข้าวไปนวดหรือสีจะเกิดการแตกหัก คุณภาพการสีลดลง
กรณี ต ากเป็ นกองสู ง และทิ ้ง ไว้น าน ๆ โดยไม่ ก ลั บ กองข้า ว เมล็ ด ข้า วจะแห้ ง
ไม่สม่าเสมอ ส่วนบนของกองจะแห้งมาก ในขณะที่สว่ นล่างของกองมีความชืน้ สูง เมื่อนาไปนวด
เมล็ดในกองเดียวกันจะมีทงั้ แห้งเกินไปและเปี ยกมากเกินไปปนกันอยู่ เมล็ดส่วนบนซึ่งแห้งมาก
จะถูกแดดในเวลากลางวันและถูกนา้ ค้างในเวลากลางคืน ในสภาพนีห้ ลายๆ วันก็จะเกิดรอยร้าว
ในเมล็ด เมื่อขัดสีขา้ วจะแตกหักเช่นเดียว
กิตติยาและไพฑูรย์ (2536) ได้ศึกษาการตากข้าวไว้ในนาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ
เป็ นระยะเวลาต่างกันมีผลต่อคุณภาพข้าวพบว่า หลังการเก็ บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ถ้านาข้าวไป
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นวดทันทีโดยไม่มีการตากข้าวทิง้ ไว้ในนา จะทาให้ได้ขา้ วที่มีคณ
ุ ภาพการสีดีท่ีสดุ การตากข้าว
ทิง้ ไว้ในนามีผลทาให้คณ
ุ ภาพการสีขา้ วลดลง เมื่อตากข้าวไว้ในนาในระยะเวลาที่นานขึน้ คุณภาพ
การสีจะลดลงมากขึน้ ทัง้ ข้าวไทยและข้าวญี่ปนุ่
กิตติยา และคณะ (2539) ได้ท ดลองตากข้าวเปลือกลดความชืน้ โดยตากความ
หนา 3 ระดับ คือ 2 , 5 และ 10 เซนติเมตร มีการพลิกกลับกองข้าว 2 และ 4 ครัง้ ต่อวัน แล้ว
เก็ บ รัก ษาไว้เป็ น เวลา 6 เดื อ น ในสภาพอุณ ภู มิ ป กติ พบว่ า การตากข้า วบางเกิ น ไป คื อ 2
เซนติเมตร คุณ ภาพการสี ข้าวจะต่ าที่ สุด เนื่ องจากอุณ ภูมิ ของข้าวที่ ตากสูงเกินไป เกิดการ
แตกร้าวภายในเมล็ด ในขณะที่ตากข้าวในระยะ 5 - 10 เซนติเมตร คุณภาพการสีจะดีกว่า แต่
ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างความหนาทัง้ 2 ค่า และจานวนครัง้ ในการพลิกกลับข้าวไม่มีผลต่อ
คุณภาพการขัดสีแต่อย่างใด

ความสูญเสียในขณะเก็บรักษาข้าว
ข้าวที่เก็บรักษาจะเกิดการสูญเสียใน 2 ลักษณะ คือ
1. สูญ เสี ย นา้ หนัก การเก็บรักษาข้าวเปลือกในกระสอบจะเกิดการสูญ เสีย
นา้ หนัก 4 – 5 % การสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการทาลายของแมลงศัตรูและสัตว์ศตั รูในโรงเก็บ
การเปลี่ยนแปลงความชืน้ ส่วนการหายใจของเมล็ดทาหนา้ หนักหายไปเพียงเล็กน้อย
2. ความสูญ เสี ย ในด้านคุณ ภาพของข้าว การเก็ บ รัก ษาท าให้คุณ ภาพข้า ว
เปลี่ยนแปลง เช่น เกิดเมล็ดเหลือง เกิดการแตกร้าวในเมล็ด เมื่อนาไปสีทาให้คุณภาพการสีต่า
การทาลายของแมลงทาให้เกิดกลิ่นเหม็ นอับ คุณ ค่าทางอาหารลดลง มีสิ่งสกปรกปะปนมาก
เป็ นต้น
3. การเปลี่ ยนแปลงคุณ ภาพข้าวสุก เช่ น คุณ ค่ าทางอาหารลดลง กลิ่น หอม
รสชาติเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดสารพิษ เช่น Alfatoxin ซึ่งเป็ นการสูญเสียที่วัดและตรวจสอบ
ยาก
งามชื่น คงสี (2542 : 12) อธิบายถึง สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการสูญเสียในขณะ
เก็บรักษา ไว้ดงั นี ้
1. ข้าวที่ นาไปเก็บ มี ค วามชื้นสู ง เป็ นสาเหตุสาคัญ ที่ก่อให้เกิ ดความเสียหาย
ความชืน้ ของข้าวเปลือกที่เก็บไม่ควรเกิน 14% ถ้าความชืน้ ของข้าวที่เก็บสูงจะทาให้เกิดแมลง
ศัตรูในโรงเก็บเจริญเติบโตแพร่ขยายรวดเร็ว เมล็ดที่มีความชืน้ สูงจะมีอัตราการหายใจสูงทาให้
เกิดความร้อนสะสม ซึ่งจะกระตุน้ กิจกรรรมต่าง ๆ ของจุลินทรียใ์ ห้รวดเร็วยิ่งขึน้
Quitco (1981) พบว่า ข้าวเปลือกที่มีความชืน้ สูงระหว่าง 20 – 25% เมื่อนาไปเก็บ
รักษาไว้เพียง 3 อาทิตย์ เมล็ ดจะเหลื องขึน้ แต่ ถ้าลดความชืน้ ของเมล็ด ลงเหลือ 15 -16%
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จะเกิดเมล็ดเหลืองขึน้ หลังจากเก็บรักษาไว้นาน 6 เดือน นอกจากนีเ้ มล็ดที่มีความชืน้ สูงจะถูก
แมลงศัตรูและจุลินทรียต์ ่างๆ เข้าทาลายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าเมล็ดที่มีความชืน้ ต่า โดยทั่วไปถ้า
ความชืน้ ต่า กว่า 9% แมลงศัตรู โรงเก็บส่วนใหญ่ จะไม่ ทาลายและไม่ สามารถเจริญ เติบโตแพร่
พันธุ์ได้ ดังนั้น ความชืน้ ของผลผลิตก่อนการเก็บรักษาต้องต่า ส่วนจะลดต่าแค่ไหนขึน้ อยู่กับ
ชนิดของผลผลิต วัตถุประสงค์ในการเก็บ ระยะเวลาเก็บรักษา และวิธีการที่ใช้เก็บ แต่โดยทั่วไป
ไม่ควรเกิน 14%
2. การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
1) การเก็ บ เกี่ ย วช้าเกิ น ไปหรือ ปล่อยให้ข้าวแห้ง ตากแดดในนานานเกิน ไป
นอกจากข้าวจะแห้งกรอบแล้ว ยังเปิ ดโอกาสให้ผีเสือ้ ข้าวเปลือกหรือแมลงศัตรูในโรงเก็บอื่น ๆ เข้า
ทาลายและวางไข่
2) การนวดข้าวด้วยเครื่องนวด หากข้าวแตกหักมากเมื่อนาไปเก็บ รักษา แมลง
จะเข้าทาลายได้ง่ายและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของแมลง
3) การผสมกันระหว่างข้าวแห้งและข้า วเปี ยกแม้ความชืน้ เฉลี่ยจะอยู่ในระดับ
14% แต่ระหว่างเมล็ดข้าวที่ มีความชืน้ ต่างกันมาก ทาให้เกิดสภาพการเพิ่มความชืน้ ของเมล็ด
แห้ง ทาให้เมล็ดข้าวเกิดการแตกร้าวเพิ่มขึน้
4) ความสะอาดของข้าว เมล็ดข้าวที่เก็บต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่าง ๆ
ตลอดจนเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบ ฯลฯ
3. การท าลายของแมลงศั ต รู เป็ น สาเหตุส าคัญ ที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายกับ
ผลผลิตในโรงเก็บ โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ในเขตประเทศร้อนชืน้ ได้ แก่ ผีเสือ้ ข้าวเปลือก
มอดหั ว ป้ อ มหรื อ มอดข้า วเปลื อ ก ด้ว งงวงข้า วหรือ มอดข้า วสาร ผี เสื ้อ ข้า วสาร และอื่ น ๆ
ประมาณกันว่าผลผลิ ต ที่เก็บ รัก ษาไว้จ ะถูก ทาลายเสี ยหายเนื่ อ งจากแมลงศัต รู นก หนู และ
จุลินทรียต์ ่าง ๆ สูงถึงประมาณ 10 – 30% และในบรรดาศัตรูต่าง ๆ เหล่านี ้ แมลงศัตรู โรงเก็บ
จัดเป็ นศัตรูท่ีสาคัญและทาความเสียหายมากที่สดุ FAO ได้ประเมินค่าความเสียหายของผลผลิต
ในโรงเก็บเฉลี่ยทั่วโลกที่เกิดจากแมลงศัตรูทาลาย ว่ามีประมาณ 5%

คุณภาพการสีของข้าวสูงหรือต่า
Francisco L.Tua. 1983 (อ้างใน เอกสงวน ชูวิสิฐกุล , 2544) กล่าวถึง คุณภาพการ
สีขา้ วสูงหรือต่า ขึน้ อยู่กับการร้าวของเมล็ด เป็ นปั จจัยสาคัญ สาเหตุเนื่องจากการปฏิบัติท่ีไม่
ถูกต้อง เกี่ยวกับ
1. การเก็บเกี่ยวและการนวด
2. การลดความชืน้ เมล็ด
3. ข้าวที่แห้งแล้วได้รบั ความชืน้ ซา้ การร้าวของเมล็ดเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น
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เมล็ ด ที่ ค วามชื ้น ลดลงหรือ แห้ง เมล็ ด จะหดตั ว แต่ เมื่ อ ได้รับ ความชืน้ อี ก ครั้ง เมล็ ด ก็ เกิ ด การ
ขยายตัว การหดตัวและขยายตัวของเมล็ดสลับกันเช่นนี ้ ทาให้เกิดการร้าว
Chung et. Al.(1979) รายงานว่ า การที่ ข้า วได้ รับ ความชื ้น หรื อ เปี ยกฝน 1 ครั้ง
ทาให้เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวลดลง 25 % และถ้าข้าวได้รบั ความชืน้ หรือเปี ยกฝน
2 ครัง้ ทาให้เปอร์เซ็นต์ขา้ วเต็มเมล็ดและต้นข้าวลดลง 32 %
ข้าวที่แห้งแล้วได้รบั ความชืน้ ซา้ อาจเกิดจากปัจจัย ดังนี ้
1) การผสมข้าวที่มีความชืน้ สูงกับข้าวที่มีความชืน้ ต่า
2) ข้าวที่แห้งแล้วกลับเปี ยกฝนหรือโดนนา้ ค้าง
3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น อากาศเย็นในเวลากลางคืน อากาศ
ร้อนในเวลากลางวัน
4) การจับตัวเป็ นหยดนา้ ค้างในการเก็บรักษา
5) ขบวนการขัดสีขา้ ว ขัน้ ตอนที่สาคัญในการสีขา้ วมีผลต่อคุณภาพการสี คือ
การกะเทาะข้าวเปลือก และการขัดขาว ใน 2 ขัน้ ตอนนี ้ ข้าวจะหักมากหรือน้อยขึน้ อยู่กบั
- การตั้ง ระยะห่ า งระหว่ า งลูก ยางหรื อ ระหว่ า งหิ น กากเพชรในเครื่ อ ง
กะเทาะ และระหว่างหินกากเพชรกับแท่งยางหรือแท่งเหล็กในเครื่องขัดขาว ถ้าตัง้ ชิดเกินไป จะ
ทาให้ขา้ วหักมากขึน้
- อัตราการหมุนของลูกยางหรือหินกากเพชร ถ้าหมุนเร็วมากข้าวจะหัก
มาก
- อัตราการไหลของข้าวสูเ่ ครื่องกะเทาะหรือเครืองขัดขาว ถ้าการไหลของ
ข้าวสูเ่ ครื่องกะเทาะหรือเครืองขัดขาวสูง ข้าวจะหักมาก
- ระยะเวลาในการขัดสี ถ้าขัดนานข้าวจะหักมาก
อย่างไรก็ตาม คุณภาพการสีของข้าวยังขึน้ กับจานวนหน่วยขัดสีดว้ ย ถ้ามีหลาย
หน่วยแต่ละหน่วยขัดเบาๆจะทาให้คณ
ุ ภาพการสีดีขนึ ้

กระบวนการปฏิบัติทสี่ ่งผลต่อผลผลิตทีไ่ ด้จากการขัดสี
ขัน้ ตอนในระบบการขัดสีขา้ วจะมีผลต่อผลิตผลที่ได้จากการแปรสภาพข้าวเปลือก
เป็ น ข้าวสารที่ ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง คื อ ขั้น ตอนการกะเทาะเปลื อ กและขั้น ตอนการขัด ขาว ซึ่ ง ทั้ง
2 ขัน้ ตอนในระหว่างการแปรสภาพ ข้าวจะหักมากหรือน้อยและส่งผลถึงผลิตผลที่ได้จากการขัดสี
โดยเฉพาะปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว ขึน้ อยู่กบั
1. รอยแตกของเมล็ดระหว่างการขัดสี ข้าวที่มีตาหนิหรือรอยแตกจะทาให้ผ ลที่ได้
จากการขัดสีนอ้ ยลงเพราะรอยแตก
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2. ความชื น้ ของข้าว ข้าวก่อนการขัดสีมี ความชืน้ ระหว่าง 10 – 14 เปอร์เซ็ น ต์
เมื่อขัดสีจะได้ขา้ วเต็มเมล็ด และผลิตผลที่ได้จากการขัดสีท่ีเป็ นข้าวรวมเพิ่มขึน้ ข้าวที่มีความชืน้
ต่าจะให้ผลิตผลที่ได้จากการขัดสีมากกว่าข้าวที่มีความชืน้ สูง
3. อุณหภูมิ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเมล็ดข้าวกับอุณหภูมิ หอ้ ง ที่ใช้
ขัดสีจะมีผลต่อการแตกหักของข้าวระหว่างการขัดสี กล่าวคือ หากอุณหภูมิของข้าวมากกว่าอุณ
ภู มิ ข องห้อ งขัด สี 5.5 องศาเซนเซส จะได้ข้า วเต็ ม เมล็ ด ลดลงเฉลี่ ย 1.6 เปอร์เซ็ น ต์ และถ้า
อุณหภูมิของข้าวน้อยกว่าอุณภูมิของห้องขัดสี 5.5 องศาเซนเซส จะได้ขา้ วเต็มเมล็ดลดลงเฉลี่ย
0.9 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีเ้ มื่ออุณหภูมิขา้ วเพิ่มขึน้ 1 องศาเซนเซส จะได้ขา้ วเต็มเมล็ดลดลง
ระหว่าง 0.5 – 1.0 เปอร์เซ็นต์
4. ความชื ้น สัม พัท ธ์ เป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงความชื ้น
ซึ่งส่งผลทาให้เมล็ดข้าวแตก
5. การตั้งระยะห่างระหว่างลูกยางหรือระหว่างหินกากเพชรในเครื่องกะเทาะ
และระหว่างหินกากเพชรกับแท่งยางหรือแท่งเหล็กในเครื่องขัดขาว หากระยะห่างนีไ้ ม่เหมาะสม
คือ ชิดมากเกินไปจะทาให้ขา้ วแตกหักมาก แต่ถา้ ห่างมากเกินไปข้าวที่ไม่ได้กะเทาะเปลือกจะปน
ไปกับข้าวกล้องมาก
6. อัตราการหมุนของลูกยางหรือหินกากเพชร หากอัตราการหมุนเร็วมาก จะเกิด
การกระแทกมาก ข้าวจะเกิดการแตกหักมากและได้ขา้ วเมล็ดหรือต้นข้าวน้อย
7. อัตราการไหลของข้าวลงสู่เครื่องกะเทาะหรือเครื่องขัด หากป้อนข้าวลงสู่เครื่อง
กะเทาะมาก จะเกิดการกระแทก ขัดสีกนั มาก เมล็ดจะแตกหักมาก
8. การเป่ าลมระหว่างการแยกราออก กระบวนการนีจ้ ะเพิ่มผลผลิตที่ได้จะได้ขา้ ว
เต็มเมล็ดจากการขัดสี เนื่องจากการเป่ าลมจะช่วยลดอุณหภูมิขณะขัดสี และทาให้การแตก
ของเมล็ดน้อยลง
9. ระยะเวลาการขัดสี ในกระบวนการขัดขาว หากใช้ระยะการขัดขาวนาน จะ
เกิดการแตกหักมาก นอกจากนีใ้ นกระบวนการขัดขาว หากใช้หลายหน่วยในการขัด แต่ละหน่วย
ขัดด้วยแรงที่ไม่มากเกินไปจะได้ตน้ ข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ดสูงกว่า นอกจากนี ้ เวลาที่ใช้ในการขัดสี
จะมีผลต่อการแตกของเมล็ดข้าว การแตกจะเกิดขึน้ มากในช่วงต้นของการขัดสี จากนัน้ จะเพิ่มขึน้
อีกเล็กน้อย
นอกจากนีป้ ริมาณของผลิตผลที่ได้จากการสียงั ขึน้ อยู่กั บคุณภาพของข้าวเปลือก
ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีสิ่งเจือปนและเมล็ดแก่แตกต่างกัน
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4. แนวคิดการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปั ญหา
ปรี ด า กุ ล ชล (2545: 5 - 9 ) กล่ า วถึ ง เครื่ อ งมื อ การบริ ห ารโดยวิ ธี Six Sigma
ประกอบด้วย
1. การนิยามและกาหนดเป้ าหมาย (Define) เพื่อหาจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการทางาน (Process) และการประเมินปั ญหาเพื่อทราบขนาด/ผลกระทบปั ญหา
ต้นเหตุก่อให้เกิดปั ญหา และเวลาที่เกิดปั ญหามีระยะเวลานานเท่าไร ถ้ามองในเชิงอุตสาหกรรม
คือ มีขอ้ เสียมากเกินไป รวมถึงการศึกษาจากมาตรฐานการทางาน(Performance Standard)
2. การวัด (Measure) เป็ นการวัดทาให้สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ โดยดูจากข้อมูล
ประกอบ จัดทาเครื่องวัดข้อบกพร่อง อาจวัดจากระบบปั จจุบัน เปรียบเทียบความเห็นของ
ลูกค้าที่รบั สินค้าหรือบริการ
3. การวิเคราะห์ (Analyze) อาจจะใช้หลักการทางสถิตในการวิเคราะห์เพื่ อหาปั จจัย
ที่มีผลกระทบต่อปั ญหาหรือเป้าหมายที่วางไว้ เทคนิคในการวิเคราะห์มีหลากหลาย เช่น Pareto
Chart – Histogram, การระดมสมอง, แผนผังก้างปลา การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA),
Correlation and Regression หรือ FMEA – Failure Mode and Effects Analysis หรือโดยการ
ทา Benchmarking ทาการวิเคราะห์จากต้นเหตุ Root Causes ชีใ้ ห้เห็นการแปรปรวนของ
กระบวนการ (Process)
4. การพัฒ นาปรับ ปรุ ง (Improve) โดยใช้ขอ้ มูลการวิเคราะห์ใ นขั้นที่ 3 โดยการ
ขจัดปั จจัยที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่าออกไป หรือนาข้อบกพร่องไปเปรียบเทียบกับระบบเก่า แก้ไข
ระบบ และออกแบบระบบใหม่ (Redesign)
5. รักษาระดั บ คุณ ภาพหลังการปรับ ปรุ งแล้ว (Control) เป็ นการพยายามที่จ ะ
ควบคุม รักษาระดับสมรรถนะของกระบวนการที่ ได้ป รับ ปรุ ง แล้วให้ค งอยู่ ในระดับ ที่ น่ าพอใจ
หรือไม่ทาให้ปัจจัยที่ขจัดออกไปแล้วกลับมาเป็ นปัญหาอีก เป็ นต้น

4. แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
วันรัตน์ จันทกิจ (2548: 78) ได้อธิบายถึง แผนผังสาเหตุและผล หรืออีกในชื่อหนึ่ง
เรียกว่า ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ว่าเป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา
(Problem) กั บ สาเหตุ ทั้ ง หมดที่ อ าจก่ อ ให้เกิ ด ปั ญ หานั้ น (All Causes) ซึ่ ง ส านั ก มาตรฐาน
อุตสาหกรรมแห่งญี่ ปุ่น(JIS) ได้นิยามความหมายของผังก้างปลานีว้ ่า “เป็ นแผนผังที่ใช้แสดง
ความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบระหว่างสาเหตุหลายๆ สาเหตุท่ีเป็ นไปได้ ที่ส่งผลกระทบทาให้เกิด
ปั ญหาหนึ่ง” โดยการกาหนดส่วนที่เป็ นปั ญหาหรือผลลัพธ์(หัวข้อปั ญหาที่หัวปลา) ควรกาหนด
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หัวข้อปั ญ หาในเชิงลบ เช่น อัตราสูญสียสูง คนมีประสิทธิภาพการทางานต่า อัตราต้นทุนต่อ
สินค้าหนึ่งชิน้ สูง ส่วนการกาหนดในส่วนของสาเหตุ(ปั จจัยบนก้างปลา) โดยกาหนดสาเหตุหลัก
สาเหตุรอง สาเหตุย่อย ส่ว นมากมักใช้หลัการ 4M 1E เป็ นก้างปลาหลัก เนื่องจากกลุ่มปั จจัย
เหล่านีถ้ ือเป็ นปัจจัยนาเข้า(Input)ของกระบวนการโดยที่4M1Eมาจาก
M
M
M
M
E

Man
Machine
Material
Method
Envrionment

กระบวนการ

คนงาน หรือพนักงานปฏิบตั ิการ
เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์อานวยความสะดวก
วัตถุดิบ หรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่นื ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
กระบวนการทางาน
อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทางาน

คน

ปัญหา

กระดูกสันหลัง
สาเหตุหลัก
สาเหตุรอง

เครื่ องจักร

วัตถุดิบ

สาเหตุยอ่ ย

ภาพที่ 4 โครงสร้างของแผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา
การเลือกสาเหตุจากปัญหาก้างปลามาทาการแก้ไข ดาเนินการได้โดย
1. เลือกตามดุลยพินิจ พิจารณาว่าก้างไหนเป็ นปั จจัย(สาเหตุ)ที่สามารถควบคุมได้
ก้างไหนไม่สามารถควบคุมได้ และก้างไหนเป็ นปั จจัยรบกวน การแก้ไขจะเลือกก้างปลาที่เป็ น
ก้างปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ขนึ ้ มาแก้ไขก่อนอันดับแรก
2. เลือกโดยใช้เกณฑ์
3. เลือกตามหลักการของพาเรโต
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นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์ และวรโชค ไชยวงศ์ (2547) ได้กล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์
งานและปรับปรุงกระบวนงานโดยนาระบบของจุดตรวจสอบแบบไคเซ็น (Kaizen Suggestions)
พัฒ นาขึน้ มาเพื่อช่วยให้ทั้งคน งาน และผูบ้ ริหารได้มีการพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ที่ตอ้ งการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ โดยใช้ประโยชน์จากจุดสาหรับใช้ตรวจสอบ 4 M ดังนี ้
M1: MAN (บุคลากร) โดยพิจารณาว่า
1. บุคลากรทาตามมาตรฐานหรือไม่
2. ประสิทธิภาพงานของเขาเป็ นที่ยอมรับหรือไม่
3. คานึงถึงปัญหาหรือไม่
4. มีความรับผิดชอบหรือไม่ (เชื่อถือได้หรือไม่)
5. เหมาะสมหรือไม่
6. มีประสบการณ์หรือไม่
7. ได้รบั มอบหมายที่เหมาะสมหรือไม่
8. มีความตัง้ ใจที่จะปรับปรุงหรือไม่
9. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีหรือไม่
10. มีสขุ ภาพดีหรือไม่
M2 : Machine/Equipment/Computer/Facilitator เครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องอานวย
ความสะดวก) ตรวจสอบในด้าน
1. ทางานตามความต้องการในการผลิตหรือไม่
2. ทางานเต็มกาลังตามขัน้ ตอนหรือไม่
3. การให้บารุงรักษาอย่างเพียงพอหรือไม่
4. การตรวจสอบเพียงพอหรือไม่
5. การปฏิบตั ิงานต้องหยุดเนื่องจากปัญหาของอุปกรณ์/เครื่องมือบ่อยหรือไม่
6. ทางานได้ตรงกับที่ตอ้ งการอย่างถูกต้องหรือไม่
7. มีอาการที่ผิดปกติหรือไม่
8. เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพียงพอไหม
9. เครื่องอานวยความสะดวกมีเพียงพอหรือไม่
10. ของใช้ทกุ อย่างวางไว้เป็ นระเบียบไหม
M3 : Material (วัตถุดิบ วัสดุใช้สอย วัสดุสานักงาน)
1. มีขอ้ ผิดพลาดเกี่ยวกับปริมาณการผลิตหรือไม่
2. มีขอ้ ผิดพลาดเกี่ยวกับระดับคุณภาพของ สินค้าและผูข้ ายหรือไม่
3. มีขอ้ ผิดพลาดที่เกี่ยวกับชื่อทางการค้า (brand name) หรือไม่
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4. มีคณ
ุ ภาพที่ไม่ดีปะปนอยู่หรือไม่
5. ระดับคงคลังเพียงพอหรือไม่
6. มีของเสียปะปนอยู่หรือไม่
7. ที่เก็บเพียงพอหรือไม่
8. วัสดุหยิบใช้ ไม่ประหยัด ไม่ระมัดระวัง สูญหาย ถูกละเลยหรือไม่
9. ไม่ได้มีการประเมิน จัดหา ตามจานวน เวลา และคุณภาพที่ดีพอหรือไม่
10. มาตรฐานคุณภาพเพียงพอหรือไม่
M4 : Method (วิธีการปฏิบัติการ)
1. มาตรฐานการทางานเพียงพอหรือไม่
2. มีการปรับปรุงมาตรฐานการทางานหรือไม่
3. เป็ นวิธีการที่ปลอดภัยหรือไม่
4. เป็ นวิธีการที่ผลิตสินค้าที่ดีได้แน่นอนหรือไม่
5. เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
6. ลาดับขัน้ ตอนการทางานดีพอหรือไม่
7. การปรับตัง้ เครือ่ งจักรดีพอหรือไม่
8. อุณหภูมิและความชืน้ (สิ่งแวดล้อม)พอดีหรือไม่
9. แสงสว่างและการระบายอากาศ(บรรยากาศ)ดีพอหรือไม่
10. มีการตรวจสอบกับกระบวนการก่อนหน้า และกระบวนการต่อจากนีเ้ พียงพอ
วิฑูรย์ สิม ะโชคดี (2543:175-176) กล่าวถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิต ที่เห็นผลทันตา
สาหรับ SMEs ปี 2000 คือ การกาจัดความสูญ เปล่าหรือความสูญ เสียต่ าง ๆในกระบวนการ
ผลิตให้เหลือน้อยที่สดุ โดยการเดินตรวจประเมินโรงงานหรือทางานด้วยสายตาเปล่า เพื่อดูว่าจุด
ใดบ้างที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่วนวิ ธี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต อย่ างง่ ายที่นิ ย มใช้ คื อหลัก การ 3R และ
กิจ กรรม 5ส โดยหลัก การ 3R เพื่อการผลิตอย่างมี ประสิทธิภ าพ ได้แก่ Right Thing ( การใช้
วัตถุดิบหรือผลิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ) Right Places ( การทาที่ถูกต้อง-ทาถูกวิธี ) Right
Quantites ( ปริม าณที่ เหมาะสม มี จานวนไม่ ม ากหรือ น้อ ยเกิ น ไป) กิ จ กรรม 5 ส เพื่ อ การ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในที่ทางาน อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้าง
นิสยั เป็ นพืน้ ฐานสาคัญของการเพิ่มผลผลิตในขัน้ สูงต่อ ๆ ไป
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5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
กรมการค้ า ภายใน(2544) กล่ า วถึ ง ผลการศึ ก ษาของ Wimberly (1983) เรื่ อ ง
การสูญเสียของข้าวโดยทั่วไปสูญเสียในขัน้ ตอนของการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ ยว สามารถ
แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การสูญเสียด้านปริมาณ หรือนา้ หนัก ได้แก่ นา้ หนักข้าวลด หรือหายไปเนื่องจาก
สาเหตุต่าง ๆ เช่น ร่วงหล่นในนาขณะเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไม่หมด นวดไม่หมด ถูกแมลงศัตรู นก
และหนูทาลาย ทั้งในนาและในโรงเก็บ Wimberly(1983) พบว่าผลผลิตข้าวทั้งหมดจะมี การ
สูญ เสี ยในขั้น ตอน ตั้ง แต่ ระยะเก็ บ เกี่ ยวจนถึ งโรงสีอ ยู่ระหว่าง 7 – 26 เปอร์เซ็ น ต์ โดยแบ่ ง
ออกเป็ นแต่ละขัน้ ตอน ดังนี ้
- สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวและขนย้าย 2 – 7 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียจากการตากและทาความสะอาด 1– 5 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียระหว่างการเก็บรักษา 2 – 6 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียในการสี 2 – 8 เปอร์เซ็นต์
ประสูติและคณะ (2526 ,2528) ศึกษาความสูญเสียเบือ้ งต้นในสถานีทดลองข้าว 9
แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศ พบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียรวมเฉลี่ย 16.83 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็ น
สูญเสีย(โดยนา้ หนัก) ในแต่ละขัน้ ตอน ดังนี ้
- สูญเสียจากการเก็บเกี่ยว 3.83 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียจากการตาก-มัด 1.03 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียจากการขนย้ายไปนวด 0.27 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียระหว่างการนวด 3.99 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียระหว่างการทาความสะอาด 1.79 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียระหว่างการขนใส่ภาชนะหรือยุง้ ฉาง 0.92 เปอร์เซ็นต์
- สูญเสียระหว่างการเก็บรักษา 5.00 เปอร์เซ็นต์
2. การสูญเสียด้านคุณภาพ สูญเสียคุณภาพเมล็ด เช่น คุณภาพการสี ความมีชีวิต
ความแข็งแรงของเมล็ด คุณค่าทางอาหารของเมล็ด กลิ่น สี รสเปลี่ยนแปลง เกิดสารพิษจาก
เชือ้ รา เป็ นต้น การสูญเสียด้านคุณภาพของเมล็ดข้าวจะมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการสี
และผลผลิตที่ได้จากการสีขา้ วเปลือกเป็ นข้าวสาร
วินิตและคณะ (2540) ได้ทดลองหาความสูญเสียของข้าวหอมมะลิ 105 ที่เก็บ
เกี่ยวระยะเวลาต่างกัน โดยใช้รถเกี่ยวนวดที่ผลิ ตในประเทศไทย รุ่นเพาเวอร์คู่ พบว่า ข้าวเก็บ
เกี่ยวระยะเหมาะสม คือ 28 วันหลังข้าวออกดอกจะเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด การเก็บเกี่ยว
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เร็วหรือช้ากว่าระยะที่เหมาะสมจะมีความสูญเสียในช่วงเก็บเกี่ยวและการนวดสูงกว่าเก็บเกี่ยว
ระยะที่เหมาะสม
กิติยาและไพฑูรย์ (2535) รายงานว่า การเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เครื่องนวดที่ผลิต
ในประเทศไทย จะมีความสูญ เสียเฉลี่ย 3.68 เปอร์เซ็นต์ และข้าวที่เ กี่ยวได้มี ความบริสุทธิ์
95.75 เปอร์เซ็ น ต์ มี สิ่ ง เจื อ ปนและเมล็ ด แตกหัก ปน 4.25 เปอร์เซ็ น ต์ และในด้า นคุณ ภาพ
(คุณภาพการสีและความงอกของเมล็ด) จะมีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกับการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวแล้วใช้
เครื่องนวด สาหรับช่วงการเก็บเกี่ยวจะมีผลต่อการการสูญเสียของข้าว การเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า
จะทาให้การร่วงของเมล็ดน้อยกว่าการเก็บเกี่ยวในช่วงบ่าย
วิ ช า (2534) พบว่า การเกี่ ย วนวดด้ว ยเครื่อ งเกี่ ย วนวดที่ ค วามเร็ว ช้า (0.469 –
0.482 เมตร/วินาที) มีการสูญเสียเมล็ดข้าวเปลือกทัง้ หมด 3.75 – 5.96 เปอร์เซ็นต์ ความสะอาด
ของข้าวเฉลี่ย 87.93 เปอร์เซ็นต์ และที่ความเร็วสูง (0.787 – 0.807 เมตร/วินาที) มีการสูญเสี ย
เมล็ ด ข้า วเปลื อ กทั้ ง หมด 4.848 – 8.009 เปอร์เซ็ น ต์ ความสะอาดของข้า วเฉลี่ ย 89.93
เปอร์เซ็นต์
นิ ย ม และคณะ (ในรายงานของกรมการค้า ภายใน) ท าการศึก ษาการแปรรู ป
ข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร สรุ ปว่า สาเหตุท่ีทาให้ผลการแปรรู ปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสารแตกต่างกัน
นัน้ ได้แก่ คุณภาพของข้าวเปลือกที่นามาสี ขนาดและสภาพของโรงสี มาตรฐานการสีและอื่น
ๆ
ในด้านคุณ ภาพของข้าวเปลือก พบว่า การสี ข้าวเปลื อกให้เป็ น ข้าวสารชนิ ด 5
เปอร์เซ็ น ต์ ข้า วเปลื อ กชั้ น ที่ 1 จะสี ไ ด้ข้า วเต็ ม เมล็ ด และต้น ข้า วมากกว่ า ข้า วเปลื อ กชั้น ที่ 2
ประมาณ 24 – 35 กก./เกวียน และข้าวเปลือกชัน้ ที่ 2 จะสีได้มากกว่าข้าวเปลือกชัน้ ที่ 3 ประมาณ
59 – 82 กก./เกวียน
ด้านขนาดของโรงสี พบว่า ถ้าสีขา้ วเปลือกชัน้ เดียวกัน โรงสีขนาดกลางจะให้ผลที่ได้
จากการแปรรู ปข้า วเต็ม เมล็ดและต้น ข้าวมากกว่าโรงสีขนาดใหญ่ ประมาณ 4 – 8 กก./เกวียน
ส่ ว นในด้า นมาตรฐานการสี ข้า วว่ า จะมี เป็ น ข้า วสาร 5 หรือ 10 เปอร์เซ็ น ต์นั้น พบว่ า การสี
ข้าวเปลื อ กชั้น คุณ ภาพที่ 2 เป็ น ข้า วสาร 10 เปอร์เซ็ น ต์ จะได้ข้า วสารเต็ ม เมล็ ด และต้น ข้า ว
มากกว่าการสีเป็ นข้าวสาร 5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ประมาณ 50 กก./เกวียน สาหรับโรงสีขนาดใหญ่
และประมาณ 58 กก./เกวียน สาหรับโรงสีขนาดกลาง นอกจากนีย้ งั มีปัจจัยอื่ นที่ทาให้ผลได้จาก
การขัดสีขา้ วเปลือกเป็ นข้าวสารแตกต่างกัน ได้แก่ ความชืน้ ของข้าวเปลือกในขณะที่ขัดสี ถ้า
ความชืน้ ต่ากว่ามาตรฐานมาก (13 – 14 เปอร์เซ็นต์) ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวที่ได้จะน้อยลง
หรือ อุณภูมิของอากาศขณะขัดสี ถ้าสีขา้ วในช่วงที่อณ
ุ ภูมิของอากาศสูง(ตอนบ่าย) จะได้ขา้ ว
เต็มเมล็ดและต้นข้าวน้อยกว่าสีในช่วงเช้าหรือกลางวัน นอกจากนีย้ งั ขึน้ อยู่กบั สภาพการทางาน
ของเครื่องจักร สภาพข้าวเปลือก และมาตรฐานหรือระดับการขัดสีท่ีกาหนด
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ประเจิ ด และคณะ(2526) รายงานว่า การสูญ เสียขณะแปรรู ปข้าวหรือการขัดสี
มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การสูญเสียในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ความสูญเสียเชิงปริมาณมีปริมาณ
เล็กน้อย ในขณะที่ความสูญ เสียเชิงคุณภาพที่เกิดจากเทคนิคการสีขา้ วจะทาให้ผลได้จากการ
ขัดสี ปริม าณข้าวเต็มเมล็ ดและต้นข้าว และปลายข้าว มี ค่าต่างกัน และทาให้มูลค่าโดยรวม
ลดลงด้วย
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ตวั แบบเชิงระบบ (System Model) ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา
ความสูญเสียในกระบวนการต่างๆในส่วนของปัจจัยนาเข้า(Input) กระบวนการผลิต(Process)
และผลผลิต (Output) เพื่อใช้ศกึ ษาในแต่ละสหกรณ์ท่มี ีโรงสีขา้ ว ดังนี ้
ปั จจัยนาเข้า(Input)
การใช้พนั ธุข์ า้ ว
การเก็บเกี่ยว
การนวดข้าว
การลดความชืน้
การเก็บรักษาข้าวเปลือก
คุณภาพข้าวเปลือก
การขนส่ง
กระบวนการผลิต(Process)
- กระบวนการสีขา้ ว(กะเทาะ
ข้าวเปลือก ขัดขาว ขัดมัน
คัดแยก และการบรรจุ)
- วิธีการ และการควบคุม
กระบวนการผลิต
- ประสิทธิภาพเครื่องมือ
เครื่องจักร อุปกรณ์ การทา
ความสะอาด และการ
บารุงรักษา
ผลผลิต(Output)
ผลผลิตข้าวสาร
ผลผลิตพลอยได้
คุณภาพข้าวสาร
การจัดเก็บข้าวสาร
การใช้ประโยชน์จากผลผลิต
พลอยได้

ความสูญเสียในกระบวนการผลิต
และการแปรรูปข้าวของสถาบัน
เกษตรกร
- ความสูญเสียด้านปริมาณ
- ความสูญเสียด้านคุณภาพ

ผลทีไ่ ด้รับ
สหกรณ์และผูเ้ กี่ยวข้องได้ทราบ
ความสูญเสียด้านการผลิตและการ
แปรรูปในด้าน
- ความสูญเสีย
- วิธีการลดความสูญเสีย
- วิธีการแก้ไขปั ญหาและการ
ป้องกันความสูญเสีย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึก ษาความสูญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต และการแปรรู ป ข้า วของสถาบัน
เกษตรกร โดยศึ ก ษาตั้ง แต่ ก ระบวนการผลิ ต การเก็ บ เกี่ ย ว การขนส่ ง และการแปรรู ป ข้า ว
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรู ปข้าวของสถาบัน
เกษตรกร และ 2) ศึก ษาวิธี การลดปริม าณความสูญ เสี ยในการผลิ ต และการแปรรู ป ข้า วของ
สถาบันเกษตรกร โดยศึกษาสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดที่มีโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ ค่าเฉลี่ยที่
ยอมรับทั่วไปเพื่อการส่งออกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เลือกกลุม่ ตัวอย่างสหกรณ์แบบเฉพาะเจาะจงใน
ส่วนสหกรณ์ท่ีมีโรงสีขา้ ว และเป็ นสหกรณ์ท่ีมีศกั ยภาพที่อยู่ในจังหวัดที่มีโครงการผลิตข้าวหอม
มะลิค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไปเพื่อการส่งออกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 5 สหกรณ์ ดังนี ้
(5) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
(6) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
(7) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
(8) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรนิ ทร์
(5) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ

1. ข้อมูลด้านสมาชิก
1.1 ชนิดข้าวทีป่ ลูกและการใช้พันธุข์ ้าว
1.1.1 ชนิ ด ข้า วที่ ส มาชิ ก สหกรณ์ ป ลูก ในรอบ 3 ปี ท่ี ผ่ า นมา จากการสัม ภาษณ์
สมาชิกสหกรณ์ จานวน 250 ราย พบว่า ปี 2546 – 2548 สมาชิกปลูกข้าวหอมมะลิ 105 เพียง
ชนิดเดียวร้อยละ 79.20 80.40 และ 80.40 ตามลาดับ รองลงมา และข้าวหอมมะลิ 105 และ
กข.6 ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และข้าว กข.15
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ตารางที่ 1 ชนิดข้าวที่สมาชิกสหกรณ์ปลูกในรอบ 3 ปี ท่ผี ่านมา (ปี 2546 – 2548)
2546
105
.15
( .6)
105
105

. 15
.6

198
15
0
16
19
2
250

79.20
6.00
0.00
6.40
7.60
0.80
100.00

2547
201
15
0
17
17
0
250

80.40
6.00
0.00
6.80
6.80
0.00
100.00

2548
201
15
0
17.00
17.00
0.00
250

80.40
6.00
0.00
6.80
6.80
0.00
100.00

1.1.2 การใช้เมล็ด พันธุ์ข้าวของสมาชิ กสหกรณ์ ในรอบ 3 ปี ท่ี ผ่านมา (ปี
2546 – 2548) พบว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ ใช้พันธุ์ขา้ วที่ซือ้ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ (ซือ้ จาก
สหกรณ์) ร้อยละ 67.60 64.80 และ 69.60 ตามลาดับ รองลงมาใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วที่เก็บไว้
เอง ร้อยละ 24.40 26.80 และ 23.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 การใช้พนั ธุข์ า้ วของสมาชิกสหกรณ์ในรอบ 3 ปี ท่ผี ่านมา (ปี 2546 – 2548)
2546

2547

61
169
18

24.40
67.60
7.20

2
250

0.80
100.00

67
162
21

26.80
64.80
8.40
-

250

2548

0.00
100.00

59
174
17

23.60
69.60
6.80
-

250

0.00
100.00

1.2 การปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวของสมาชิกสหกรณ์
1.2.1 การปฏิ บั ติ ก่ อ นการเก็ บ เกี่ ยว จากการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ จานวน
250 คน เกี่ยวกับการปฏิบตั ิก่อนการเก็บเกี่ยวและเทคนิคหลังการเก็บเกี่ยว ดังนี ้
1) สมาชิกสหกรณ์กาหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้เหมาะสม กล่าวคือ
จากสมาชิกสหกรณ์จานวน 250 ราย ในจานวนนีม้ ีจานวน 136 ราย (ร้อยละ 54.40) เก็บเกี่ยว
ในระยะเมล็ ดข้าวสุกแก่พ อเหมาะในการเก็บเกี่ ยว (เก็บเกี่ ยวในระยะพลับ พลึง) ซึ่งเป็ นระยะ
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การเก็ บ เกี่ ย วที่ เหมาะสม แต่ มี ส มาชิ ก จานวน 111 ราย (ร้อ ยละ 44.40) เก็บ เกี่ ยวในระยะที่
ไม่เหมาะสม (เก็บเกี่ยวไม่อยู่ในระยะพลับพลึง) และไม่ตอบข้อมูล 3 ราย (ร้อยละ1.20)
การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็ น
พันธุ์ท่ีไวต่อช่วงแสง โดยปกติท่วั ไปจะเริ่มปลูกประมาณเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคม
ข้าวจะออกดอกในช่วงประมาณ 20 - 25 ตุลาคม แล้วเก็บเกี่ยวในช่วง 20 – 25 พฤศจิกายน
แต่ปัจจุบนั สามารถปลูกล่ากว่าปกติได้ การกาหนดวันเกี่ยวที่ดีท่สี ดุ คือ การตรวจสอบวันออกดอก
ที่ แ น่ น อน หลัง จากทราบวัน ออกดอกจะนั บ ไปอี ก 28 วัน จะถึ ง ก าหนดระยะเวลาเก็ บ เกี่ ย ว
ที่เหมาะสม ซึ่งหลักการนีส้ ามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิได้กบั ข้าวทุกพันธุ์
2) การระบายนา้ ในนาก่อนกาหนดวันเก็บเกี่ยว จากสมาชิกจานวน 250
ราย มีสมาชิก ได้ระบายนา้ ในนาก่อนการเก็บเกี่ยว หรือหากมีตอ้ งทาให้แห้งก่อนเก็บเกี่ยว จานวน
148 ราย (ร้อยละ 59.20) ไม่ระบายนา้ ในนาก่อนการเก็บเกี่ยว จานวน 83 ราย (ร้อยละ 33.20 )
และอีกจานวน 19 ราย ไม่มีนา้ ในนาให้ระบาย(ร้อยละ 7.60)
1.2.2 การปฏิบัติการเก็บเกี่ยว(Harvesting) เป็ นขัน้ ตอนสาคัญ จากสมาชิกสหกรณ์
ที่ศกึ ษาจานวน 250 ราย ส่วนใหญ่พบว่าจะเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร (Machine Harvest) โดยใช้
รถเกี่ยวนวด จานวน 168 ราย (ร้อยละ 67.20) เนื่องจากเก็บเกี่ยวได้เร็ว สะดวก และมีการเก็บ
เกี่ยวด้วยมือ (Manual Harvest) หรือแรงงานคน จานวน 68 ราย (ร้อยละ 27.20) โดยใช้เคียว
และแรงงานคน นอกจากนีม้ ีทั้งใช้รถเกี่ยวนวดและแรงงานคน จานวน 13 ราย (ร้อยละ 5.20)
การเกี่ยวด้วยแรงงานคนจะนิยมเกี่ยวข้าวเหนียวเพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนข้าวหอมมะลิ
105 สมาชิกจะใช้รถเกี่ยวนวดเป็ นส่วนใหญ่ อื่นๆ จานวน 1 ราย(ร้อยละ 0.40)
1.2.3 การนวดข้าวเปลือก เมื่อสมาชิกสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคนแล้วเก็บ
ข้า วเปลื อ กเป็ นฟ่ อนไว้ในนา เมื่ อ จะนวดข้า วปั จ จุ บั น นิ ย มจ้า งเครื่ อ งนวดข้า วท าการนวด
ข้าวเปลือกแทนแรงงานคนหรือแรงงานสัตว์ เครื่องนวดข้าวที่ใช้ส่วนใหญ่ จะมีเครื่องทาความ
สะอาดอยู่ในตัวเครื่อง ทาให้สะดวกและรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายต่า เหมาะสาหรับสมาชิกสหกรณ์
ที่มีพืน้ ที่ทานามากและใช้คนเกี่ยว จากการศึกษาพบว่า สมาชิกสหกรณ์งขาดความระมัดระวัง
การปรับเครื่องเกี่ยวนวดให้เหมาะสม ก่อให้เกิดการสูญเสียทัง้ ในปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ
เครื่องนวดอาจทาให้ขา้ วแตกหัก เมล็ดร้าวภายใน หรือนวดไม่หมด เมล็ดข้าวติดข้างในเครื่อง
หากเครื่องดูดลมมากเกินไป เมล็ดดีจะถูกดูดติด ออกไปด้วย และถ้าแรงลมอ่อนเกิน ไปจะมี
สิ่งเจือปนเหลืออยู่มาก การสังเกตว่ามีการปรับเครื่องนวดเหมาะสมหรือไม่ สังเกตได้จากข้าวที่
นวดได้ว่ามีการแตกหักหรือไม่ ถ้ามีมากแสดงว่าตัง้ เครื่องกาลังแรงเกินไป ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สว่ น
ใหญ่จะละเลยในขัน้ ตอนนีใ้ ห้เป็ นหน้าที่ของเจ้าของรถนวด
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1.2.4 การลดความชื้น การลดความชืน้ ข้าวเปลือกหรือการท าให้ข้าวเปลือกแห้ง
โดยทั่วไปขณะเก็ บ เกี่ ย วข้าว ข้าวเปลื อ กจะมี ค วามชื ้น ประมาณ 18 - 22 เปอร์เซ็ น ต์ หรือ
มากกว่า ซึ่งเป็ นระดับที่สูงเกินไปที่จะนาไปแปรสภาพหรือเก็บรักษา ดังนัน้ หลั งการเก็บเกี่ยว
จึงต้องมีการลดความชืน้ ข้าวเปลือกลงให้เหลือ 14 เปอร์เซ็นต์ หรือต่ากว่าโดยเร็ว เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เมล็ดเกิดความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ จากการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ จานวน 250 ราย
พบว่า สมาชิกสหกรณ์จานวน 229 ราย (ร้อยละ 91.60) มีการลดความชืน้ ของข้าวเปลือกก่อน
เก็ บ รัก ษาหรือ ก่ อ นจ าหน่ า ย และสมาชิ ก จ านวน 15 ราย (ร้อ ยละ 6.00) ที่ ไ ม่ ต ากหรือ ไม่ ล ด
ความชืน้ แต่จาหน่ายทันทีท่ีเกี่ยวนวดเสร็จ จะพบในกรณี จา้ งรถเกี่ยวนวด ระดับความชืน้ ของ
ข้าวเปลือกที่จาหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ และไม่ตอบข้อมูล 6 ราย (ร้อยละ 2.40)
วิธีการลดความชืน้ ข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์ จะดาเนินการ ดังนี ้
1) กรณี เก็บเกี่ยวแรงงานคน จากสมาชิกที่ศึกษา 250 คน พบว่า มีสมาชิก
ที่เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกด้วยแรงงานคน จานวน 57 ราย เมื่อเก็บเกี่ยวจะมัดข้าวเป็ นฟ่ อนๆ และจะ
ตากข้าวเปลือกทั้งฟ่ อนไว้ในนาหลังการเก็บเกี่ยว ตากทิง้ ไว้ประมาณ 3 - 7 วัน แล้วเก็บรวมไว้
เป็ นกองๆในนาก่อนที่จะนวด ในขณะที่สมาชิกตากข้าวเปลือกทัง้ ฟ่ อนไว้ในนา และเมื่อนามาเก็บ
รวมไว้เป็ นกองๆ พบว่า ในจานวนนีม้ ีจานวน 52 ราย (ร้อยละ 91.23) จะไม่นาวัสดุมาปกคลุมกอง
ข้าวเปลื อ กเพื่ อ ป้ อ งกัน น ้า ค้า งหรือ น ้าฝนในเวลากลางคื น ซึ่ง จะเป็ น ผลเสี ย หายต่ อ คุณ ภาพ
ข้าวเปลือกเป็ นอย่างมาก จะมีวัสดุปกคลุมเพียง 3 ราย (ร้อยละ 5.27) เท่านั้น ไม่ตอบข้อมูล
2 ราย (ร้อยละ 3.50) และระหว่างกองข้าวเปลือกไว้ในนาจะไม่มี การพลิ กกลับกองเพื่อระบาย
ความร้อน
2) กรณี เก็ บ เกี่ ย วโดยใช้รถเกี่ ยวนวด จากสมาชิ ก ที่ ศึ ก ษา 250 คน พบว่ า
มีสมาชิกที่เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกด้วยรถเกี่ ยวนวด จานวน 168 ราย เมื่ อสมาชิกเกี่ยวนวดเสร็จ
พร้อมบรรจุในกระสอบ จะนามาตากที่ลานบ้านโดยพลังแสงอาทิตย์ การตากบนลานอาจเป็ นลาน
ดิน/ลานหญ้า พบว่า สมาชิกจานวน 164 ราย ที่ใช้รถเกี่ยวนวด ในจานวนนี ้ มีจานวน 153 ราย
(ร้อยละ 93.29) ก่ อ นตากข้าวเปลือกจะนาวัส ดุรองพื ้นก่ อนซึ่งท าจากไนล่อนตาข่าย(สีเขีย ว)
เย็ บ ติ ด กัน เป็ น ผื น ใหญ่ เป็ น วัส ดุรองพื ้น ก่ อ น และมี ส มาชิ ก ที่ ไ ม่ ใช้วัส ดุรองพื ้น เพี ย ง 11 ราย
(ร้อยละ 6.71)
การตากข้าวเปลือกของสมาชิกหลังนวดเสร็จ ก่อนตากสมาชิก จะทาความ
สะอาดลานตากก่อน จานวน 129 ราย (ร้อยละ 78.66 ) และจะไม่ได้ทาความสะอาดลานตาก
จานวน 35 ราย (ร้อยละ 21.34)
ความหนาในการตากข้าวเปลือก ส่วนใหญ่จะตากบางกว่า 5 เชนติเมตร(ตาก
หนาประมาณ 2 เชนติ เมตร) มี จ านวน 102 ราย (ร้อ ยละ 62.19) ตากหนาประมาณ 5 – 10
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เซนติเมตร จานวน 58 ราย (ร้อยละ 35.37) ตากหนากว่า 10 เซนติเมตร จานวน 4 ราย (ร้อยละ
2.44)
การตากข้าวเปลือกแต่ละครัง้ จะต้องกลับกองข้าวที่ตากทุกๆ 2ชั่วโมง ซึ่งพบว่า
จากสมาชิกตากข้าวเปลือกในลานทัง้ ตากก่อนนวดและตากหลังนวด จานวน 167 ราย ในจานวน
นี ้ มี ส ม าชิ ก ที่ ก ลั บ ก อ งข้ า วที่ ต าก ใน ล าน ทุ ก 2 ชั่ วโม งห รื อ วั น ล ะ 4 ค รั้ ง มี จ าน วน
115 ราย (ร้อยละ 68.86) สมาชิกที่กลับกองข้าวที่ตากในลาน วันละ 2 ครัง้ มีจานวน 44 ราย
(ร้อยละ 26.35 ) มีสมาชิกไม่มีการกลับกองข้าวระหว่างการตาก มีจานวน 2 ราย (ร้อยละ 1.20)
และไม่ตอบข้อมูล 6 ราย (ร้อยละ 3.59) การตากจะตากประมาณ 3 วัน
1.2.5 การเก็บรักษาข้าวเปลือ ก พบว่าจะเก็บรักษาโดยใส่กระสอบเก็บไว้ในยุง้ ฉาง
28 ราย (ร้อยละ 11.20) เก็บกองไว้ในยุง้ ฉางเพื่อรอจาหน่าย 153 ราย (ร้อยละ 61.20) เก็บกองไว้
ในยุง้ ฉางและเก็บในกระสอบ 12 ราย (ร้อยละ 4.8) ร้อยละสมาชิกที่ไม่เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้
แต่จาหน่ายทันทีเมื่อเกี่ยวนวดเสร็จ 29 ราย (ร้อยละ 11.60) อื่น ๆ 16 ราย (ร้อยละ 6.4) ไม่ตอบ
ข้อมูล 12 ราย(ร้อยละ 4.8)
ระหว่างการเก็บรักษา ร้อยละ 53.01 สมาชิกสหกรณ์ไม่มีการเข้าไปตรวจสอบ
ปริมาณและคุณภาพข้าวปลือกในขณะที่เก็บรักษา และร้อยละ 46.98 มีการเข้าตรวจสอบ ระยะ
การตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ 1 เดือน และมีระยะการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสมาชิกไว้ในฉาง
ของตนเองเพื่อรอจาหน่าย ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 1 – 3 เดือน รองลงมา เกินกว่า 3 – 6 เดือน และ
ไม่เกิน 1 เดือน ตามลาดับ
1.2.6 การขนส่ ง การขนส่ง ข้าวเปลื อ กของสมาชิ ก แบ่ ง เป็ น 2 ส่ว น คื อ การขน
ข้า วเปลื อ กจากพื ้น ที่ น าเพื่ อ มาจัด เก็ บ ที่ บ้า นสมาชิ ก และการขนส่ ง ข้า วเปลื อกไปจ าหน่ า ย
ส่ว นใหญ่ จ ะบรรจุเป็ น กระสอบขนาด 10 กิ โลกรัม โดยจ้า งแรงงานและรถบรรทุ ก จากการ
สอบถามสมาชิกจ านวน 250 ราย พบว่า ได้ขนข้าวเปลือกไปจาหน่ายเองโดยบรรจุกระสอบ
จานวน 208 ราย (ร้อยละ 83.20 ราย) ขนโดยมีรถบรรทุกมารับถึงบ้านสมาชิก จานวน 11 ราย
(ร้อยละ 4.40) อื่น ๆ อีกจานวน 17 ราย (ร้อยละ 6.80) และไม่ตอบข้อมูล 14 ราย (ร้อยละ 5.60)
1.2.7 การจ าหน่ า ยข้า วเปลือกของสมาชิ ก พบว่า สมาชิ กสหกรณ์ จานวน 250
ราย นาข้าวเปลือกไปขาย ส่วนใหญ่ ขา้ วเปลือกมีความชืน้ ระหว่าง 13 – 15 เปอร์เซ็นต์ จานวน
167 ราย(ร้อยละ 82.67) รองลงมา ความชืน้ ตัง้ แต่ 18 เปอร์เซ็นต์ ขึน้ ไป จานวน 15 ราย (ร้อยละ
7.43) และความชืน้ ระหว่าง 10 – 12 เปอร์เซ็นต์ จานวน 11 ราย (ร้อยละ 5.54) ตามลาดับ

42

1.3 การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ จากสมาชิก จานวน 250 ราย พบว่า
1) สมาชิกใช้ประโยชน์จ ากตอซังโดยไถกลบในนา จานวน 32 ราย (ร้อยละ
12.80)
2) สมาชิ ก ใช้ป ระโยชน์จ ากฟางข้า วโดยเก็ บ ฟางให้วัว จ านวน 124 ราย
(ร้อยละ 49.60)
3) สมาชิกใช้ประโยชน์จากฟางข้าวโดยนาไปเพาะเห็ดและทาปุ๋ ยหมัก จานวน
8 ราย (ร้อยละ 3.20)
4) สมาชิกใช้ประโยชน์จากตอซังโดยไถกลบในนา และฟางข้าวโดยเก็ บฟาง
ให้ววั จานวน 63 ราย (ร้อยละ 25.20)
5) สมาชิท่ีใช้ประโยชน์จากตอซังโดยไถกลบ ฟางข้าวโดยเก็บฟางให้ววั และ
ฟางข้าวโดยนาไปเพาะเห็ดและทาปุ๋ ยหมัก จานวน 4 ราย (ร้อยละ 1.60)
6) ไม่ตอบข้อมูล 19 ราย (ร้อยละ 7.6)

2. กระบวนการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีขา้ วของสหกรณ์
2.1 การรับซือ้ ข้าวเปลือก สหกรณ์จะประเมินคุณภาพข้าวเปลือกที่ซือ้ แตกต่างกัน
ตามประเภทของข้าว พบว่ า จะรับ ซื อ้ ข้า วเปลื อ กเพี ย งชนิ ด เดี ย ว คื อ หอมมะลิ 105 ยกเว้น
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรินทร์ รับซือ้ ทัง้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 และ กข.15
การรับซือ้ สหกรณ์จะตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนการรับซือ้ ทุกรายโดยใช้เครื่องตรวจวัด
ตรวจสอบ เพื่อกาหนดราคาข้าวเปลือก โดยตรวจสอบความชืน้ ลักษณะทางกายภาพภายนอก
และผลที่ได้จากการขัดสี ส่วนการตรวจสอบพันธุป์ นสหกรณ์จะประเมินด้วยสายตาเป็ นหลัก
2.2 การลดความชื้นข้ าวเปลื อ ก สหกรณ์จะรับซือ้ ข้าวเปลือกความชื ้นไม่ เกิ น 14
เปอร์เซ็ น ต์ เพื่ อ เก็บ ไว้แปรรู ป หากข้าวเปลื อกที่ รบั ซื อ้ มี ความชืน้ เกิ น 14 เปอร์เซ็ น ต์ สหกรณ์
จะซือ้ มาขายไปและจะไม่ลดความชืน้ จะลดความชืน้ เมื่อต้องการเก็บรักษาไว้เพื่อ แปรรูปเท่านัน้
การลดความชื ้น จะลดโดยวิ ธี ต ากบนลานตาก(คอนกรีต ระยะเวลาการตากขึน้ อยู่กับ ระดับ
ความชืน้ ของข้าวเปลือก เช่น ข้าวเปลือกมีความชืน้ 18 เปอร์เซ็นต์ จะตากประมาณ 3 วัน
2.3 การเก็บรักษาข้าวเปลือก พบว่า ทุกสหกรณ์ท่ีศึกษาจะเก็บข้าวเปลือกรักษาไว้
ในโรงเก็ บ สภาพปกติ ไ ม่ มี ก ารควบคุม อุณ ภู มิ และความชื ้น สัม พัท ธ์ในอากาศ ส่ว นใหญ่ เก็ บ
ในฉาง โกดัง กระสอบป่ าน กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 500 กิโลกรัม และ 750 กิโลกรัม ส่วนที่
เก็บในไซโลบ้างบางส่วน มีเพียง 1 สหกรณ์ เท่านั้น คือ สหกรณ์การเกษตรเมื องศรีสะเกษ
จากัด จังหวัดศรีสะเกษ
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ลักษณะการจัดเก็บ เก็บในฉาง/โกดัง(พืน้ คอนกรีต) จะเก็บเป็ นกองรวม ไม่แยก
พันธุ์ ไม่แยกความชืน้ และไม่แยกรายเกษตรกร เนื่องสหกรณ์จะรับซือ้ และเก็บรักษาข้าวหอมมะลิ
105 เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ประกอบกับ พืน้ ที่จัดเก็บมีจากัด ก่อนการจัดเก็บในฉางหรือโกดัง
สหกรณ์จ ะรองพื ้น โดยใช้แ กลบรองพื ้น ทั่วบริเวณโรงเก็ บ หนาประมาณ 10 – 50 เซนติ เมตร
และจะะเทกองข้าวเต็มพืน้ ที่ ชิดฝาผนัง จะไม่วางเป็ นกองๆ และจะไม่มีการพลิกกลับกองข้าวเพื่อ
ถ่ายเทความชืน้ หรือความร้อนจากกองข้าวในระหว่างเก็บรักษา เนื่องจากใช้พืน้ ที่เต็มไม่สามารถ
เข้าไปดาเนินการได้ ข้าวเปลือกที่สหกรณ์นาเข้าเก็บรักษาทัง้ ในกระสอบ ฉาง โกดัง ทุกสหกรณ์
ที่ศึกษาส่วนใหญ่ จะเก็บในระดับความชืน้ ไม่เกิน 14 – 15 เปอร์เช็นต์ ระยะการเก็บรักษาโดย
เฉลี่ยประมาณ 2 – 6 เดือน
การนาข้าวเปลือกเข้าแปรรูป ส่วนใหญ่จะไม่มีการหมุนตามลาดับการซือ้ ก่อนหลัง
แต่จะดาเนินการนาเข้าเปลือกออกแปรรูปตามความสะดวก นั่นคือ ข้าวเปลือกที่อยู่บริเวณด้าน
นอกหรือด้านบนจะนาออกไปแปรรูปก่อน
ความสะอาดของภาชนะที่จัดเก็บข้าวเปลือก พบว่า กระสอบเก่าเมื่ อนากลับมา
ใช้ใหม่จะทาความสะอาดโดยวิธีนากระสอบตากแดด และกลับด้านในออกข้างนอกหรือวิธีเป่ าลม
บางสหกรณ์ไม่ได้ทาความสะอาดเพียงแต่ดวู ่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่เท่านัน้ เช่น สหกรณ์การเกษตร
โพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดเก็บข้าวเปลือกส่วนใหญ่จะไม่มีการจดบันทึกรายละเอียด
คุณภาพ วันที่จดั เก็บข้าวเปลือก รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกระหว่างเก็บรักษามีนอ้ ย
มาก
2.4 ลักษณะการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีของสหกรณ์(รายสหกรณ์)
1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
- การรับซือ้ ข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์ รับซือ้ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ รับซือ้ ตั้งแต่เวลา 08.00 –17.00 น. กระบวนการรับซือ้ ข้า วเปลือก มีการสุ่ม ตรวจสอบ
คุณ ภาพข้าวเปลื อ กก่ อ นการรับ ซื อ้ ทุก รายโดยใช้เครื่อ งวัด ตรวจสอบและตรวจสอบโดยการ
ประเมินด้วยสายตาเพื่อตรวจสอบพันธุป์ น ข้าวเปลือกที่สหกรณ์รบั ซือ้ มีสิ่งเจือปนบ้างแต่สหกรณ์
จะไม่หกั สิ่งเจือปน
- การลดความชืน้ ในช่วงต้นฤดูผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาด รับซือ้ ใน
ระดับความชืน้ โดยเฉลี่ย 25% ซึ่งความชืน้ เกิน 14% สหกรณ์จะซือ้ มาขายไปจะไม่ลดความชืน้
และไม่เก็บรักษา แต่ถา้ ข้าวเปลือกความชืน้ ไม่เกิน 14 % จะเก็บรักษาเพื่อสี และจะไม่ทาการลด
ความชืน้ และไม่ตากข้าวเปลือก
- การเก็ บ รัก ษาข้า วเปลื อ ก เก็ บ ในกระสอบ ไม่ บัน ทึ ก รายละเอี ย ดของ
ข้าวเปลือกและไม่แยกตามรายเกษตรกร การเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดังจะเก็บเป็ นกองแยก
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พันธุ์ และไม่แยกความชืน้ (เนื่องจากเก็บข้าว มะลิ 105 เพียงชนิดเดียวและเก็บ ณ ความชืน้ ไม่
เกิน 14%) ภาชนะที่จดั เก็บสะอาด โดยสหกรณ์ทาความสะอาดกระสอบเก่าที่กลับมาใช้ใหม่ดว้ ย
การตากแดด วิธี กลับด้านในออกนอกแล้วตากแดดและไม่ เคยมี การรมด้วยสารเคมี การเก็บ
รักษาข้าวเปลือกในโกดัง สหกรณ์ใช้แกลบรองพืน้ โกดังทัง้ หลังหนาประมาณ 50 เซนติเมตรก่อน
วางกระสอบข้าวเปลือกและก่อนกองข้าวเปลือกเก็บในโกดัง วางชิดผนังไม่มีพืน้ ที่ว่าง ข้าวเปลือก
ที่ เก็ บ ในกระสอบและเก็ บ ในโกดั ง ความชื ้น ที่ จัด เก็ บ ไม่ เกิ น 14% เก็ บ ไว้ป ระมาณ 2 เดื อ น
การบันทึก มีการบันทึกรายละเอียดคุณภาพ ณ วันจัดเก็บ และบันทึกวันที่จดั เก็บข้าวเปลือก
- สถานที่เก็บข้าวเปลือกไม่มีการทาความสะอาดระหว่างเก็บรักษาเพียงแต่
เปิ ดช่องระบายอากาศเท่านัน้ จะทาความสะอาดเมื่อนาข้าวเปลือกออกจากโกดังหมดแล้ว และ
ไม่มีการกาจัดศัตรูพืชทัง้ ในโรงสีและบริเวณโรงสี
- การนาข้าวเปลือกเข้าแปรรูปสหกรณ์จะจัดทาหลักฐานการเบิกข้าวเปลือก
จากฉางและทาการชั่งนา้ หนักข้าวเปลือกทุกครัง้ ก่อนสี ระหว่างแผนกรับซือ้ ข้าวเปลือกและแผนก
โรงสีมีการลงลายมือชื่อส่ง-รับมอบข้าวเปลือกทุกครัง้ และมีการทดสอบอัตราการสีขา้ ว
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
- การรับ ซื ้อ ข้า วเปลื อ ก สหกรณ์ จ ะรับ ซื อ้ ทุ ก วัน ระหว่ า งเวลา 08.00 –
17.00 น. เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ การรับซือ้ มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกของสมาชิกทุก
รายโดยใช้เครื่องวัดตรวจสอบ และตรวจสอบโดยการประเมินด้วยสายตาเพื่อตรวจสอบพันธุ์ปน
คุณภาพข้าวเปลือกที่รบั ซือ้ ช่วงต้นปี การผลิตความชืน้ โดยเฉลี่ย 18 - 19% คุณภาพข้าวเปลือก
ของสมาชิ ก โดยเฉลี่ ย เปอร์เซ็ น ต์ต้น ข้าว ประมาณ 37% สิ่ ง เจื อ ปน ประมาณ 2% พัน ธุ์ป น
ประมาณ 0.5 %
- การลดความชืน้ จะลดความชืน้ ข้าวเปลือกโดยการนาไปตากแดดที่ลาน
ตากของสหกรณ์ ถ้าข้าวเปลือกที่รบั ซือ้ มีความชืน้ เกิน 18% สหกรณ์จะตาก 3 วัน และพลิก
กลับกองข้าวทุก 3 ชั่วโมง ช่วงกลางคืนจะกองรวมหรือผึ่งลมในเวลากลางคืน
- การเก็บรักษาข้าวเปลือก เก็บในฉาง(พืน้ คอนกรีต) แบบกองรวม ไม่แยก
ความชืน้ เนื่องจากเก็บพันธุห์ อมมะลิเพียงพันธุเ์ ดียวและเก็บในกระสอบพลาสติกสานขนาดจัมโบ้
ขนาดบรรจุ 750 กก. กระสอบเก่าที่นามาบรรจุขา้ วเปลือกเมื่ อนากลับมาใช้ใหม่ ได้ทาความ
สะอาดโดยวิธี เป่ าลมก่ อ นทุ ก ครั้ง การวางข้าวเปลื อ กในฉางจะใช้แ กลบรองพื ้น ฉาง เฉพาะ
ด้านข้างและมุมในด้านในฉางทั้ง 4 ด้าน กองหนาประมาณ 10 ซม. และใช้กระสอบรองวางทับ
อีกชัน้ เฉพาะที่วางแกลบไว้เพื่อไม่ให้แกลบปนกับข้าวเปลือกก่อนกองข้าวเปลือกเก็บในฉาง ส่วน
บริเวณพืน้ ที่ตรงกลางฉาง ไม่ได้วางแกลบรองพืน้ แต่ใช้พลาสติกรองพืน้ แทน การวางข้าวเปลือก
จะกองวางเต็มพืน้ ที่ฉางชิดผนังไม่มีพืน้ ที่ว่าง การจัดเก็บรักษาข้าวเปลือกในกรณีท่ีเป็ นข้าวเก่า
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ค้างปี จะบรรจุถุงแยกเก็บไว้ต่างหาก ข้าวเปลือกที่จัดเก็บในภาชนะกระสอบพลาสติกสาน ขนาด
750 กก. ความชืน้ ที่จัดเก็บ 13 % สหกรณ์จะเก็บไว้ 6 เดือน และจะสุ่มตรวจสอบข้าวเปลือก
เดือนละ 1 ครัง้ ข้าวเปลื อกที่เก็ บในฉางความชืน้ ที่ จัดเก็ บ 13% เก็ บไว้ป ระมาณ 6 เดือ น
เช่นกัน ข้าวเปลือกที่มี ความชืน้ เกินจากนีจ้ ะไม่จั ดเก็บ แต่การจัดเก็บจะไม่ มี รายละเอียดการ
บันทึกคุณภาพ ณ วันจัดเก็บ และไม่มีการบันทึกวันที่จดั เก็บข้าวเปลือกในแต่ละครัง้
- สถานที่ เก็ บ ข้า วเปลื อ ก(ฉางข้า วเปลื อ ก) จะไม่ มี ก ารท าความสะอาด
ระหว่างการเก็บรักษา จะทาความสะอาดเมื่อนาข้าวเปลือกออกจากฉางหมดแล้วเท่านัน้ และไม่
มีการกาจัดศัตรูพืชทัง้ ในโรงสีและบริเวณโรงสี
- การน าข้า วเปลื อ กเข้า แปรรู ป สหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้จั ด ท าหลัก ฐานการเบิ ก
ข้าวเปลือกจากฉางและทาการชั่งนา้ หนักข้าวเปลือกก่อนสี
3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
- การรับซือ้ ข้าวเปลือกของสหกรณ์ รับซือ้ ข้าวหอมมะลิ 105 เพียงชนิด
เดียว มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนการรับซือ้ ทุกรายใช้เครื่องวัดตรวจสอบ ในช่วง
ต้นฤดูขา้ วเปลือกออกสู่ตลาดความชืน้ เกิน 15% สหกรณ์จะซือ้ มาขายไปไม่เก็บรักษา แต่ถา้
ข้าวเปลือกความชืน้ ไม่เกิน 14% สหกรณ์จะเก็บรักษาเพื่อสี ระดับความชืน้ ข้าวเปลือกที่สหกรณ์
รับซือ้ เฉลี่ยประมาณ 14% คุณภาพข้าวเปลือกของสมาชิก เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าวโดยเฉลี่ย ประมาณ
38% สหกรณ์ไม่เคยวัดสิ่งเจือปนเมื่อรับซือ้ ข้าวเปลือก พันธุ์ปน มี บา้ ง เช่น เมล็ดข้าวเหนียว
ข้าวเมล็ดแดง
- การลดความชืน้ สหกรณ์จะนาข้าวเปลือกตากที่ลานตาก(ลานคอนกรีต )
- การเก็บรักษาข้าวเปลือก เมื่อสหกรณ์รบั ซือ้ ข้าวเปลือกจากสมาชิกราย
ย่อยในแต่ละวันจะนาบรรจุถงุ พลาสติกขนาด บรรจุ 500 กก. จนกว่าจะเต็ม ส่วนหนึ่งจัดเก็บใน
กระสอบป่ านเพื่อเป็ นแผงกั้นเป็ นฝาฉางเท่านั้น การเก็บในฉางจะเก็บเป็ นกองรวม เก็บเฉพาะ
ความชืน้ ระหว่าง 12-14% ฉางที่จดั เก็บข้าวเปลือกไม่ค่อยสะอาด กระสอบเก่าที่ใช้เก็บข้าวเปลือก
บางส่วนนากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ทาความสะอาดเพียงแต่ตรวจสอบว่ากระสอบชารุดหรือไม่เท่านัน้
ส่วนข้าวเปลือกที่จดั เก็บมีสิ่งเจอปน เช่น เศษฟาง และดอกวัชพืชจานวนมาก เนื่องจากพนักงาน
มีไม่เพียงพอ ความชืน้ 12 – 14% ข้าวเปลือกที่มีความชืน้ เกินจากนีจ้ ะไม่จัดเก็บ ระหว่างการ
เก็บรักษาข้าวเปลือกไม่มีการพลิกกลับกอง เนื่องจากไม่สะดวกและไม่มีรถตักข้าวข้าวเปลือก การ
เก็บในกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 500 กก. เก็บในฉางแบบกองรวมและเก็บในกระสอบป่ าน
ความชืน้ ที่จดั เก็บ ประมาณ 12-14% สหกรณ์จะเก็บไว้ 6 เดือน การจัดเก็บจะไม่มีรายละเอียด
การบันทึกคุณภาพ ณ วันจัดเก็บและไม่มีการบันทึกวันที่จดั เก็บข้าวเปลือก
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- ฉางข้า วเปลื อ กจะไม่ มี ก ารท าความสะอาดระหว่ า งการเก็ บ รัก ษา
ข้าวเปลือกเนื่องจากไม่สามารถเข้าไปทาความสะอาดได้เพราะใช้พืน้ ที่เก็บข้าวเปลือกเต็มพืน้ ที่
สหกรณ์จะทาความสะอาดเมื่อนาข้าวเปลือกออกจากฉางหมดแล้วเท่านัน้ และก่อนเก็บรักษา
รวมทัง้ ไม่มีการกาจัดศัตรูพืชทัง้ ในฉางเก็บและบริเวณโดยรอบ
- การน าข้า วเปลื อ กเข้า แปรรู ป สหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้จั ด ท าหลัก ฐานการเบิ ก
ข้าวเปลือกจากฉางก่อนส่งข้าวเปลือกสี
4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรินทร์
- การรับซือ้ ข้าวเปลือกของสหกรณ์ รับซือ้ ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าว กข.15
ราคาที่รบั ซือ้ จะเท่ากัน รับซือ้ โดยไม่ จากัดความชืน้ ช่วงต้นฤดูกาลสหกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลื อกก่ อนการรับ ซื ้อทุก รายโดยใช้เครื่อ งวัด ตรวจสอบ ส่วนข้าวเปลื อ กที่ แห้ง แล้วจะไม่
ตรวจวัดความชืน้ คุณ ภาพข้าวเปลือกของสมาชิ กโดยเฉลี่ยความชืน้ ไม่ เกิน 14% เปอร์เซ็นต์
ต้นข้าวประมาณ 39% สิ่งเจือปน ไม่เคยวัดสิ่งเจือปนเมื่อรับซือ้ ข้าวเปลือก พันธุป์ นมีบา้ ง ใน 100
เมล็ดจะมี เมล็ดข้าวเหนียว ข้าวเมล็ดแดงประมาณ 5 - 10 เมล็ด
- การลดความชื ้น สหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้ล ดความชื ้น และไม่ ต ากข้า วเปลื อ ก
เนื่องจากชือ้ มาขายไปเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้นเก็บไว้เพื่อสี
- การเก็บรักษาข้าวเปลือก เก็บในฉางแบบกองรวม ไม่แยกพันธุ์ระหว่าง
ข้าวเปลือกหอม มะลิ 105 กับข้าวเปลือก กข .15 และไม่แยกความชืน้ เก็บ ณ ความชืน้ ไม่เกิน
14% เก็บรักษาไว้ประมาณ 6 เดือน ข้าวเปลือกที่มี ความชืน้ เกินจากนีจ้ ะไม่ จัดเก็บ สหกรณ์
ไม่ได้เก็บในกระสอบ ฉางที่เก็บข้าวเปลือกไม่สะอาด มียักไย่จานวนมาก และเศษวัสดุ ปะปน
และข้าวเปลือกที่รบั ซือ้ และจัดเก็บมีสิ่งเจือปนจานวนมาก เช่น ดอกวัชพืช และเศษฟาง จานวน
มาก ข้าวเปลือกส่วนหนึ่งนาไปวางในโรงเก็บปุ๋ ย กระสอบเก่าที่ใช้เก็บข้าวเปลือกบางส่วนนา
กลับมาใช้ใหม่ ไม่ได้ทาความสะอาดเพียงแต่ตรวจสอบเพียงว่า กระสอบชารุ ดหรือไม่ ก่อนนา
ข้าวเปลือกจัดเก็บสหกรณ์จะใช้แกลบรองพืน้ ก่อนทุกครัง้ หนาประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่าง
การเก็ บ รัก ษาข้า วเปลื อ กไม่ มี ก ารพลิ ก กลับ กอง การน าข้า วเปลื อ กไปสี จ ะน าข้า วเปลื อ ก
ที่เกษตรกรนามาขายในวันนั้น ๆ และข้าวเปลือกที่สะดวกในการนาไปสีจะนาไปสีก่อน การ
จัดเก็บไม่ได้บนั ทึกรายละเอียดการบันทึกคุณภาพ ณ วันจัดเก็บ และไม่บนั ทึกวันที่จดั เก็บ
- ฉางข้าวเปลือก ไม่มีการทาความสะอาดสถานที่เก็บข้าวเปลือกระหว่างการ
เก็บรักษา จะทาความสะอาดเมื่อนาข้าวเปลือกออกจากฉางหมดแล้ว รวมทั้งไม่มีการกาจัด
ศัตรูพืชทัง้ ในฉางเก็บและบริเวณโดยรอบ
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5) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ
- การรับซือ้ ข้าวเปลือก สหกรณ์จะรับซือ้ เฉพาะข้าวหอมมะลิ 105 เท่านั้น
และจะสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนการรับซือ้ ทุกราย ใช้เครื่องวัดตรวจสอบและประเมิน
ด้วยสายตาเพื่อดูพนั ธุป์ น คุณภาพข้าวเปลือกของสมาชิก โดยเฉลี่ยความชืน้ ไม่เกิน 14 - 16 %
เปอร์เซ็ นต์ต้นข้าว ประมาณ 35 – 39 % เมื่ อพบว่ามี สิ่งเจื อปน สหกรณ์จ ะหักสิ่งเจื อปน 2 %
จากนา้ หนักข้าวเปลือก
- การลดความชืน้ ในกรณีขา้ วเปลือกที่รบั ซือ้ มีความชืน้ เกิน 15% สหกรณ์
จะนาข้าวเปลือกตากที่ลานตากทุกครัง้
- การเก็บรักษาข้าวเปลือก เก็บในกระสอบ ในฉางแบบกองรวม และเก็บ
ในไซโล ข้าวเปลือกที่จดั เก็บความชืน้ ไม่เกิน 15% หากมีความชืน้ เกินจากนี ้ สหกรณ์จะไม่จดั เก็บ
กระสอบที่จัดเก็บเมื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้ทาความสะอาดแต่ไม่ได้รมด้วยสารเพื่อกาจัดศัตรูพืช
ส่วนฉางที่จดั เก็บข้าวเปลือกสะอาดมีการจัดวางกระสอบเป็ นล็อตๆแต่ไม่มีรายละเอียดการบันทึก
คุณภาพ ณ วันจัดเก็บ และไม่มีการบันทึกวันที่จดั เก็บ ระหว่างการเก็บรักษาข้าวเปลือกไม่มีการ
พลิ กกลับ กองเนื่องจากพืน้ ที่มี จ ากัด ข้าวเปลือกที่จัดเก็บ ในกระสอบ เก็ บไว้รกั ษา 3 เดื อน
ข้าวเปลือกที่จดั เก็บในฉาง เก็บไว้รกั ษา 1 เดือน และข้าวเปลือกที่จดั เก็บในไซโล เก็บไว้รกั ษา
2 เดือน
- โรงเก็บข้าวเปลือกที่เก็บหมุนเวียนเพื่อสีจะทาความสะอาดพืน้ วันละ2 ครัง้
และทาความสะอาดภายในและภายนอกโรงเก็บข้าวเปลือก เดือนละ 1 ครัง้ แต่ไม่มีการกาจัด
ศัตรู พืชทัง้ ในฉางเก็บและบริเวณโดยรอบ ส่วนในโกดังเก็บข้าวเปลือกโครงการรับจานาไม่ได้ทา
ความสะอาด
2.5 การปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีข้าวของสหกรณ์ในรอบ 3 ปี
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แผนกโรงสีของสหกรณ์ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิดา้ นการ
จัดการโรงสีขา้ วของสหกรณ์ในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา (ปี 2546 – 2548) ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลื อ ก การเก็ บ รัก ษาข้าวเปลือ ก การหมุน เวีย นข้าวเปลื อกตามล าดับ ก่ อ นหลัง (FIFO)
กระบวนการแปรรู ป เช่ น การเดิ น เครื่ อ งเพื่ อ ท าความสะอาดเครื่อ งจัก ร การสุ่ม ตรวจสอบ
คุณข้าวเปลือกก่อนสี การตรวจสอบคุณภาพข้าวสารก่อนบรรจุ การปรับแต่งเครื่องจักร การเก็บ
รักษาข้าวสาร และการจดบันทึก ติดตาม การตรวจสอบการปฏิบตั ิ เพื่อนามาเปรียบเทียบกับ
หลักการปฏิบตั ิในโรงสีท่ีดี และให้ค่าคะแนน พบว่า สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัด
ร้อ ยเอ็ ด สหกรณ์ ก ารเกษตรชุม พลบุ รี จ ากั ด จัง หวัด สุริน ทร์ และสหกรณ์ ก ารเกษตรเมื อ ง
ศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ การปฏิบตั ิดา้ นการจัดการโรงสียังไม่สอดคล้องกับหลักการ
ปฏิบตั ิดา้ นการจัดการโรงสีท่ดี ี
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ตารางที่ 3 การปฏิบตั ิดา้ นการจัดการโรงสีของสหกรณ์ท่ีศกึ ษา
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วิธีการให้ค่าคะแนนการปฏิบตั ิดา้ นการจัดการโรงสีของสหกรณ์ท่ีศึกษา จากการ
สัม ภาษณ์วิธีการปฏิบัติ ด้านการจัดการโรงสี จากพนักงานสหกรณ์ แล้วนามาเปรียบเทียบกับ
หลักการปฏิบตั ิการจัดการโรงสีท่ดี ี และให้ค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อ กล่าวคือ
มีการปฏิบตั ิทกุ ครัง้
ให้คะแนน
2
คะแนน
มีปฏิบตั ิบางครัง้
ให้คะแนน
1
คะแนน
ไม่เคยปฏิบตั ิ
ให้คะแนน
0
คะแนน

3 การปฏิบัติด้านการแปรรูป(โรงสีข้าว) ของสหกรณ์
3.1 ระบบการสีข้าว (Process) ปั จจุบนั สหกรณ์มีระบบการสีขา้ ว 2 ระบบ คือ
โรงสีระบบเก่า และ โรงสีระบบใหม่
3.1.1 โรงสีข้าวระบบเก่า โรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็ นโรงสีท่ีผสมผสานระหว่างระบบการสีขา้ วระบบเก่าและระบบใหม่ เนื่องจากเดิม
เป็ น โรงสี ข้า วระบบเก่ า ต่ อ มามี ก ารเพิ่ ม เครื่อ งจัก รบางชนิ ด เพื่ อ ให้โรงสี มี ระบบการท างาน
มีประสิทธิภาพสูงขึน้
3.1.2 โรงสีข้าวระบบใหม่ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรสูงกว่าระบบเก่า ระบบ
การทางานคล้ายๆ กับระบบเก่า ต่างกันที่ระบบต้นกาลังและรายละเอียดของเครื่องจักรแต่ละ
เครื่องจักรที่ทางานไม่เหมือนกัน โรงสี ส หกรณ์ ท่ี ศึ ก ษาเป็ นโรงสี ร ะบบใหม่ 4 สหกรณ์ คื อ
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สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สหกรณ์การเกษตร
โพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรนิ ทร์
3.2 ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรู ป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ์ และการใช้
ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องจักร
การสีขา้ วของสหกรณ์ท่ีศกึ ษา ลักษณะการขัดสี จะกะเทาะเก็บเป็ นข้าวสาร และ
การขัดขาว ขัดมัน ช่วงเวลาการสี จะสีในช่วงกลางวันเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้น สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสยั จากัด สีตลอด 24 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง) และสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จะสี
ช่วงเวลากลางคืนเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พราะกลางคืนอากาศเย็น เมื่อเครื่องจักรทางานจะมีความร้อน
น้อย ข้าวไม่ชืน้ และจะได้ตน้ ข้าวในอัตราที่สงู นอกจากนี ้ สหกรณ์ได้ถือปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด โดยเลือกอัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time
Of Use Rate :TOU) ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเนื่ องจากช่วงเวลา Off - Peak
(ช่วงเวลา 22.00 - 9.00 น. และวันหยุด) มีค่าใช้จ่ายต่ากว่าช่วงเวลา On - Peak (ช่วงเวลา 9.00
- 22.00 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์) กล่าวคืออัตราค่าพลังงานไฟฟ้า เวลาปกติ อัตรา 2.6950 บาท/
หน่วย อัตราค่าฟ้าระบบTOU อัตรา 1.1914 บาท/หน่วย ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1.5036 บาท/
หน่วย
ทุกสหกรณ์จะทาความสะอาดเครื่องสีโดยเดินเครื่องก่อนสีจริง ทุกครัง้ ส่วนการ
ปรับแต่งเครื่องจักรนัน้ สหกรณ์ท่ีมีการปรับแต่งเครื่องจักรโรงสี ได้แก่ เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก
เครื่องขัดขาว เครื่องแยกหิน ตะแกรงโยก และเครื่องขัดมัน มีการปรับแต่งเครื่องจักรโรงสีทกุ ครัง้
ที่สีขา้ วซึ่งเป็ นไปตามหลักการที่ดีในการปรับแต่งเครื่องจักร รองลงมาคือสหกรณ์การเกษตรโพน
ทราย จากัด ที่มีการปรับแต่งเครื่อ งจักรบางตัวยังไม่ ถูกต้องตามหลักการ ส่วนสหกรณ์อ่ื น ๆ ที่
ศึกษาการปฏิบตั ิดา้ นการปรับแต่งเครื่องจักรยังไม่ค่อยถูกต้องตามหลักการเช่นกัน ดังตาราง
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ตารางที่ 4 การปฏิบตั ิดา้ นการแปรรูป(โรงสีขา้ ว) และการใช้ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องจักร
ของสหกรณ์ท่ศี กึ ษา
(
1.
2.
3.

)

(

รายเครื่องจักร

รายเครื่องจักร

/

/

...

รายเครื่องจักร รายเครื่องจักร

)

เพลาราว

4.
-

/

/

/

-

2

2

1

2

3

-

2

2

1

1

1

2

1

1

2

5.

24

.

(
6.

)
2

-

08.00-17.00 .

09.00-21.00 .

08.00-17.00 . 08.00-17.00 . 06.00-14.00 .

-

17.00-8.00 .

22.00-09.00 .

14.00-22.00 .

7.

1

2
-

-

-

30

20

15

8.
9.
10.

* TOU

*TOU

*TOU

**

หมายเหตุ *สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากั ด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด และ สหกรณ์การเกษตรโพนทราย
จากัด ได้เปลี่ยนใช้ระบบไฟฟ้า TOU ตัง้ แต่ปี 2545 แต่ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด การไฟฟ้ายังคิดอัตราแบบปกติ
ขณะนีส้ หกรณ์ได้รอ้ งขอคืนเงินจากการไฟฟ้า **สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด เดิมเป็ นโรงสีที่ใช้ทั้งระบบไฟฟ้าและ
พลังงานจากแกลบ ปัจจุบนั ใช้ระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ส่วนแกลบขาย เนื่องจากราคาสูงประมาณ 400 - 700 บาท/ตัน
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3.3 กระบวนสีข้าว
โรงสีขา้ วสหกรณ์ จะมีระบบการสีขา้ วตามแผนผังย่อ ๆ (Flow Chart) ดังนี ้
ข้าวเปลือก

ลดความชืน้ ข้าวเปลือก

ความชืน้ 14-15 %

ทาความสะอาด
ข้าวกลับ

สิ่งเจือปน

กะเทาะ

ตะแกรงเหวียง / ตูส้ ีฝัด

แกลบ

ตะแกรงโยก

ขัดขาว

ราหยาบ

ขัดมัน

ราละเอียด

ตะแกรงคัดขนาด

ต้นข้าว

ปลายข้าว

รูปภาพที่ 5 กระบวนการแปรรูป(โรงสีขา้ ว)
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3.4 ผลการแปรรู ป การแปรรู ปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร ข้าวเปลือกที่นามาแปรรู ป
(การสี)เป็ นข้าวสาร จะได้ผลผลิต (Products) และผลพลอยได้ (By-Products) เนื่องจากสหกรณ์
ที่ ศึ ก ษาทั้ ง 5 สหกรณ์ ท าการแปรสภาพข้า วเปลื อ ก ชนิ ด หอมมะลิ 105 การสี ข้า วพบว่ า
ทัง้ 5 สหกรณ์ จะสีขา้ วหอมมะลิเป็ นข้าวสาร 100 % ชัน้ 1 และชัน้ 2 เท่านัน้
3.4.1 การประเมินผลผลิตที่ได้จากการแปรรู ป (โรงสีข้าว) จากการเก็บข้อมูล
การแปรรูปข้าวเปลือก(การสีขา้ ว) ของสหกรณ์ท่ศี ึกษา ทัง้ 5 สหกรณ์ ทุกสหกรณ์จะนาเข้าเปลือก
ชนิดข้าวหอมมะลิ 105 ความชืน้ ของข้าวเปลือกที่สหกรณ์นาเข้าสี จะไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ โดย
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณข้าวเปลือกที่สหกรณ์นาเข้าแปรรูป(ทัง้ ปี )และผลที่ได้จากการขัดสี(ทัง้ ปี )
มาคานวณหาอัตราการสีขา้ วของสหกรณ์(ทัง้ ปี )โดยคิดเทียบจากข้าวเปลือกที่นาเข้าแปรรูป ตาม
สูตร ดังนี ้
เปอร์เซ็นต์ ข้าวรวม

= ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและข้าวต้น + ข้าวหัก * 100
ข้าวเปลือกทัง้ หมด

เปอร์เซ็นต์ ข้าวเต็มเมล็ดและข้าวต้น = ปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและข้าวต้น * 100
ข้าวเปลือกทัง้ หมด
เปอร์เซ็นต์ ข้าวหัก

=

ปริมาณข้าวหัก * 100
ข้าวเปลือกทัง้ หมด

3.4.2 อัตราการสีข้าวของสหกรณ์ที่ได้จากการประเมิน จากการประเมินอัตรา
การสี แ ปรสภาพข้า วเปลื อ กหอมมะลิ เ ป็ นข้า วสารชนิ ด 100 % ชั้ น 1 ชั้ น 2 จะได้ต้ น ข้า ว
ข้า วหั ก และปลายข้า ว ในอัต ราเฉลี่ ย ต่ อ ข้า วเปลื อ กหอมมะลิ 1,000 กิ โ ลกรัม หรื อ 1 ตั น
ของโรงสีสหกรณ์ท่ีศกึ ษาจานวน 5 สหกรณ์ (รายสหกรณ์ ) ดังนี ้
1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด อัตราการสีแปร
สภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 เป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 1 จะได้ปริมาณต้นข้าวโดยเฉลี่ยตันละ
428.467 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไปการสีขา้ วเปลือกหอม
มะลิ เป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 1 จะได้ตน้ ข้าว เฉลี่ยตันละ 420 กิโลกรัม) ข้าวหักใหญ่ (เอ.วัน เลิศ
พิเศษ) เฉลี่ยตันละ 63.056 กิโลกรัม ข้าวหักกลาง(เอ.วัน เลิศ) เฉลี่ยตันละ 40.514 กิโลกรัม
และข้าวหักเล็ก(เอ.วัน เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ 89.391 กิโลกรัม และปลายข้าวเฉลี่ยตันละ
25.026 กิโลกรัม เมื่ อวิเคราะห์ปริมาณเนือ้ ข้าวจากการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็ น
ข้าวสาร 100% ชัน้ 1 จะได้เนือ้ ข้าว (ข้าวรวม) เฉลี่ยตันละ 646.633 กิโลกรัม ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ที่ยอมรับทั่วไปเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไปของอัตราการสีขา้ วเปลือกหอมมะลิ เป็ นข้าวสาร
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100% ชัน้ 1 จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม) เฉลี่ยตันละ 651 กิโลกรัม ) ส่วนผลิตผลพลอยได้ท่ีเป็ น รา
หยาบ เฉลี่ยตันละ 15.137 กิโลกรัม และราละเอียด เฉลี่ยตันละ 79.396 กิโลกรัม นอกจากนี ้
จะมีนา้ หนักส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ 258.797 กิโลกรัม เป็ นส่วนของแกลบสิ่งเจือปนอื่น
ๆ ที่ปะปนมากับข้าวเปลือกก่อนสี
ตารางที่ 5 ผลของอัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารชนิดต่าง ๆ เฉลี่ย
ต่อข้าวเปลือก 1,000 กก. ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
3
105
100%

(
(
(

)
)
)

2547
373.449
50.159
51.282
108.441
28.603
611.934
5.072
82.112
699.118

2548
439.588
89.436
32.504
100.784
27.827
690.139
20.298
92.236
802.673

2549
472.363
49.572
37.756
58.947
19.188
637.826
20.040
63.953
721.819

428.467
63.056
40.514
89.391
25.206
646.633
15.137
79.434
741.203

420.000
30.000
171.000
30.000
651.000
30.000
80.000
761.000

2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด อัตราการสีแปรสภาพ
ข้า วเปลื อ กหอมมะลิ 105 เป็ น ข้า วสาร 100% ชั้น 2 จะได้ป ริม าณต้น ข้า วโดยเฉลี่ ย ตั น ละ
470.568 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไปการสี ข้าวเปลือก
หอมมะลิ เป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 2 จะได้ตน้ ข้าว เฉลี่ยตันละ 400 กิโลกรัม) ข้าวหักใหญ่ (เอ.วัน
เลิศ พิเศษ) เฉลี่ยตันละ 19.683 กิโลกรัม ข้าวหักกลาง(เอ.วัน เลิศ) เฉลี่ยตันละ 46.165 กิโลกรัม
และข้าวหักเล็ก(เอ.วัน เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ 99.694 กิโลกรัม และปลายข้าวเฉลี่ยตันละ
13.362 กิโลกรัม เมื่ อวิเคราะห์ปริมาณเนือ้ ข้าวจากการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็ น
ข้าวสาร 100% ชัน้ 2 จะได้เนือ้ ข้าว (ข้าวรวม) เฉลี่ยตันละ 649.472 กิโลกรัม ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ที่ยอมรับทั่วไปเล็กน้อย (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไปการสีขา้ วเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสาร 100%
ชัน้ 2 จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม)เฉลี่ยตันละ 651 กิโลกรัม) ส่วนผลิตผลพลอยได้ท่ีเป็ นราหยาบ และ
ราละเอียด เฉลี่ยตันละ 82.463 กิโลกรัม นอกจากนีจ้ ะมีนา้ หนักส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ
268.065 กิโลกรัม เป็ นส่วนของแกลบสิ่งเจือปนอื่น ๆ ที่ปะปนมากับข้าวเปลือกก่อนสี
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ตารางที่ 6 ผลของอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารชนิดต่าง ๆ เฉลี่ย
ต่อข้าวเปลือก 1,000 กก. ของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
3
105
100%

(
(
(

)
)
)

2547
425.485
19.193
50.132
126.836
18.726
640.372

2548
508.482
15.205
40.520
85.928
10.236
660.371

2549
477.738
24.651
47.843
86.317
11.123
647.672

470.568
19.683
46.165
99.694
13.362
649.472

400.000
30.000

86.576

80.043

80.770

82.463

110.000

726.948

740.414

728.442

731.935

191.000
30.000
651.000

761.000

3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด อัตราการสีแปร
สภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 เป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 1 จะได้ปริมาณต้นข้าวโดยเฉลี่ยตันละ
447.422 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไปการสี ข้าวเปลือก
หอมมะลิ เป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 1 จะได้ตน้ ข้าว เฉลี่ยตันละ 400 กิโลกรัม) ข้าวหักใหญ่ (เอ.วัน
เลิ ศ พิ เศษ) เฉลี่ ย ตั น ละ 17.413 กิ โ ลกรัม ข้า วหั ก กลาง(เอ.วัน เลิ ศ ) เฉลี่ ย ตั น ละ 44.167
กิโลกรัม และข้าวหักเล็ก(เอ.วัน เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ 119.155 กิโลกรัม และปลายข้าว
เฉลี่ยตันละ 10.896 กิโลกรัม เมื่อวิเคราะห์ปริมาณเนือ้ ข้าวจากการแปรสภาพข้าวเปลือกหอม
มะลิ เป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 2 จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม)เฉลี่ยตันละ 639.053 กิโลกรัม ซึ่งต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไปการสีขา้ วเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสาร 100% ชัน้
2 จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม)เฉลี่ยตันละ 651 กิโลกรัม) ส่วนผลิตผลพลอยได้ท่ีเป็ นราหยาบ และรา
ละเอียด เฉลี่ยตันละ 72.224 กิโลกรัม นอกจากนีจ้ ะมีนา้ หนักส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ
288.723 กิโลกรัม เป็ นส่วนของแกลบสิ่งเจือปนอื่น ๆ ที่ปะปนมากับข้าวเปลือกก่อนสี
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ตารางที่ 7 ผลอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสาร เฉลี่ย ต่อข้าวเปลือก
1,000 กก. ของสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
3
105
100%

(
(
(

)
)
)

2547
449.700
15.970
42.952
118.998
7.956
635.576

2548
462.566
16.271
39.549
108.469
9.731
636.586

2549
430.000
19.999
50.000
129.999
15.000
644.998

72.000

70.673

73.999

707.576

707.259

718.997

447.422
17.413
44.167
119.155
10.896
639.053
72.224
711.277

420
30
171
30
651.000
30
80
761.000

4) สหกรณ์ก ารเกษตรชุ ม พลบุรี จ ากัด จังหวัด สุริน ทร์ อัต ราการสี แปร
สภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 เป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 2 จะได้ปริมาณต้นข้าวโดยเฉลี่ยตันละ
246.558 กิโลกรัม ข้าวหักใหญ่ (เอ.วัน เลิศ พิเศษ) เฉลี่ยตันละ 40.269 กิโลกรัม ข้าวหักกลาง
(เอ.วัน เลิศ) เฉลี่ยตันละ 19.103 กิโลกรัม และข้าวหักเล็ก(เอ.วัน เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ
37.395 กิโลกรัม และปลายข้าวเฉลี่ยตันละ 25.574 กิโลกรัม เมื่อวิเคราะห์ปริมาณเนือ้ ข้าว
จากการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 2 จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม) เฉลี่ย
ตั น ละ 369.900 กิ โลกรัม ซึ่ ง ต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ที่ ย อมรับ ทั่ ว ไป(ค่ า เฉลี่ ย ที่ ย อมรับ ทั่ ว ไปการสี
ข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสาร 100% ชัน้ 2 จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม)เฉลี่ยตันละ 651 กิโลกรัม)
ส่วนผลิตผลพลอยได้ ที่เป็ นราหยาบ เฉลี่ยตันละ 98.235 กิโลกรัม และราละเอียด เฉลี่ยตันละ
10.506 กิโลกรัม นอกจากนีจ้ ะมีนา้ หนักส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ 521.359 กิโลกรัม เป็ น
ส่วนของแกลบสิ่งเจือปนอื่น ๆ ที่ปะปนมากับข้าวเปลือกก่อนสี
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ตารางที่ 8 ผลของอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารชนิดต่าง ๆ เฉลี่ย
ต่อข้าวเปลือก 1,000 กก. ของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรนิ ทร์
3
105
100%

(
(
(

)
)
)

2547
419.781
79.164
34.622
82.687
69.275
685.529
92.599
14.99

2548
215.005
21.039
18.042
19.754
3.724
277.564
91.990
10.387

2549
104.889
20.605
4.646
9.744
3.724
143.608
110.107
6.132

246.558
40.269
19.103
37.395
25.574
368.900
98.232
10.503

778.128

369.554

253.715

467.132

420
30
171
30
651.000
30
80
761.000

5) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่จะ
สีขา้ ว ข้าว 5% อัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 เป็ นข้าวสาร 5% ในภาพรวม จะ
ได้ปริมาณต้นข้าวโดยเฉลี่ยตันละ 439.375 กิโลกรัม ข้าวหักใหญ่ (เอ.วัน เลิศ พิเ ศษ) เฉลี่ยตัน
ละ 16.18 กิโลกรัม ข้าวหักกลาง(เอ.วัน เลิศ) เฉลี่ยตันละ 52.742 กิโลกรัม และข้าวหักเล็ก(เอ.
วัน เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ 94.679 กิโลกรัม และปลายข้าวเฉลี่ยตันละ 31.980 กิโลกรัม
เมื่อวิเคราะห์ปริมาณเนือ้ ข้าวจากการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็ นข้าวสาร 5% จะได้เนือ้
ข้าว(ข้าวรวม)เฉลี่ยตันละ 634.956 กิโลกรัม ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับ
ทั่ว ไปการสี ข้า วเปลื อ กหอมมะลิ เป็ น ข้า วสาร 5% จะได้เนื ้อ ข้า ว(ข้ า วรวม)เฉลี่ ย ตั น ละ 651
กิโลกรัม ) ส่วนผลิ ต ผลพลอยได้ท่ี เป็ น ราหยาบ เฉลี่ ยตันละ 21.096 กิโลกรัม และราละเอีย ด
80.238 กิโลกรัม นอกจากนีจ้ ะมีนา้ หนักส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ 263.71 กิโลกรัม เป็ น
ส่วนของแกลบสิ่งเจือปนอื่น ๆ ที่ปะปนมากับข้าวเปลือกก่อนสี
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ตารางที่ 9 ผลของอัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารชนิดต่าง ๆ เฉลี่ย
ต่อข้าวเปลือก1,000 กก.ของสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษจากัด จังหวัดศรีสะเกษ
3
105
5%

2547
-

2548
423.95
32.36
45.31
117.99
20.58
640.190
23.300
81.55

2549
454.799
60.173
71.368
43.380
629.720
18.891
78.925

439.375
16.180
52.742
94.679
31.980
634.955
21.096
80.238

380
30
211

30
(
)
651.000
(
)
30
(
)
80
663.490 648.611 656.051
761.000
หมายเหตุ : ปี 2547 ไม่มีขอ้ มูล ส่วนปี 2548 , 2549 ใช้ผลการทดสอบการสีขา้ วของสหกรณ์

3.4.3 เปรียบเทียบอัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ ของสหกรณ์
จากการศึกษาเพื่อหาอัตราแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสาร
ชนิดต่างๆ เฉลี่ยต่อข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม ของสหกรณ์ท่ีศึกษาโดยนาอัตราการแปรสภาพ
เฉลี่ยมาเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ท่ีศึกษา พบว่า สหกรณ์ท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีอตั ราแปรสภาพ
ข้าวเปลื อกหอมมะลิ เป็ น ข้าวสารในส่วนที่ เป็ น ข้าวต้น สูง กว่า ค่ าเฉลี่ ย ที่ ยอมรับ ทั่วไป ยกเว้น
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ต่ากว่า ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไป และปริมาณเนือ้ ข้าวจากการ
แปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็ นข้าวสาร 100% จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม) ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบอัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารชนิดต่าง ๆ เฉลี่ย
ต่อข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัมของสหกรณ์
................
105
100%

428.467
63.056
40.514
89.391
25.206
646.634

470.568
19.683
46.165
99.694
13.362
649.472

447.422
17.413
44.167
119.155
10.896
639.053

246.558
40.269
19.103
37.395
25.574
368.899

439.375
16.18
52.742
94.679
31.980
634.956

30
651.000

94.571

82.463

72.224

108.741

101.334

110

741.205 731.935 711.277 477.640
736.290
หมายเหตุ สหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จากัด สีขา้ วชนิดข้าวหอมมะลิ 5 % เป็ นส่วนใหญ่

761

(

)

(

)
)

(

420
30
171

3.5 ต้นทุนผันแปรในการแปรรู ป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ์
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบต้นทุนผันแปรการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสาร ปี 2548
..

(
(

)

)

93.55
2.37
0.62
1.49
1.97
100.00

(

)

95.03
0.62
0.04
1.90
2.41
100.00

(

)

92.65
0.47
3.05
0.89
2.94
100.00

(

)

81.91
3.97
3.04
2.08
9.00
100.00

(

)

96.43
1.06
1.03
0.57
0.91
100.00

3.6 การปรับแต่งเครื่องจักร จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรโรงสี
ของสหกรณ์ ผลปรากฎว่าสหกรณ์มีการปรับแต่งเครื่องจักรแต่การปรับแต่งยังไม่ถูกวิธี กล่าวคือ
เมื่อเปรียบเทียบกับ หลักการปรับแต่งเครื่องจักรที่ควรปฏิบัติซ่ึงควรจะมีการปรับแต่งเครื่องจั กร
โรงสีท่ีเป็ นกลไกหลัก ได้แก่ เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก เครื่องขัดขาว เครื่องแยกหิน ตะแกรงโยก
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และเครื่องขัดมัน ทุกครัง้ ที่สีขา้ ว โดยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร
มากาหนดค่าคะแนนการปฏิบตั ิ ตามเกณฑ์ดา้ นปรับแต่งเครื่องจักรโรงสีของสหกรณ์ แล้วนามา
เปรียบเทียบกับหลักการปรับแต่งเครื่องจักรที่ควรปฏิบตั ิ และให้ค่าคะแนนในแต่ละรายเครื่องจักร
กล่าวคือ
- มีการปรับแต่งเครื่องจักรทุกครัง้ ที่สีขา้ ว ให้คะแนน 2 คะแนน
- มีการปรับแต่งเครื่องจักรบางครัง้ ที่สีขา้ ว ให้คะแนน 1 คะแนน
- ไม่เคยปรับแต่งเครื่องจักร
ให้คะแนน 0 คะแนน
ตารางที่ 12 การปรับแต่งเครื่องจักรโรงสีขา้ วของสหกรณ์ และการให้ค่าคะแนน
......

1.

2

2

2

1

2

2

2.

2

1

1

2

2

2

3.

2

2

1

2

2

1

4.

2

1

1

2

2

1

5.

2

2

1

2

2

1

10
100

8
80.00

6
60.00

9
90.00

10
100.00

7
70.00

รวมคะแนน

3.7 การบารุ งรักษาเครือ่ งจักร/อุปกรณ์ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงสีสหกรณ์
ที่ศึกษาซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่หลักในการควบคุมเครื่องจักรตามรายการชนิดเครื่องจักร พบว่า สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จัง หวัดสุรินทร์ มีการบารุ งรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ในโรงสี เป็ นไป
ตามหลัก การปฏิ บัติ ด้า นการบ ารุ ง รัก ษาเครื่อ งจัก รที่ ดี แ ละปฏิ บัติ เป็ น ไปตามคู่มื อ มากที่ สุด
ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ โรงสี มี ความรู ค้ วามเข้าใจเรื่องเครื่องจักรโรงสี เป็ นอย่างดี รองลงมา คือ
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ส่วนสหกรณ์ท่ีขาดการบารุงรักษาเครื่องจักร คือ สหกรณ์
การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ เป็ นสหกรณ์ท่ีปฏิบตั ิดา้ นการบารุงรักษาตาม
หลักการปฏิบตั ิไม่ค่อยจะถูกต้องนักและไม่เคยปฏิบตั ิในหลายๆประเด็น เช่น ขาดการบารุงรักษา
ตะแกรงเหลี่ยม กระพ้อลาเลียง เป็ นต้น ประกอบกับโรงสี ขา้ วของสหกรณ์เป็ นโรงสีท่ีผสมผสาน
ระหว่างโรงสีขา้ วระบบเก่ากับโรงสีขา้ วระบบใหม่ การบารุ งรักษาจึงไม่ค่อยถูกต้อง และสหกรณ์
การเกษตรโพนทราย จากัด พนักงานโรงสีของสหกรณ์มีจานวน 3 คน ทุกคนไม่เคยเข้ารับการ
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อบรมเรื่อ งโรงสี ส่ ง ผลให้ก ารปฏิ บัติ ด้า นการบ ารุ ง รัก ษาเครื่ อ งจัก รไม่ ถู ก ต้อ งตามหลัก การ
บารุงรักษาเครื่องจักร
การให้ค่ าคะแนนการปฏิ บัติ ด้านการบ ารุ งรัก ษาเครื่องจัก รโรงสี ของสหกรณ์ ท่ี
ศึกษา จากการสัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติดา้ นการบารุ งรักษาเครื่องจักร รายชนิดเครื่องจักรจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีค วบคุม เครื่องจักรโรงสี แล้วนามาเปรียบเทียบกับ หลัก การปฏิ บัติ การบารุ งรักษา
เครื่องจักรที่ดี เช่ น การทาความสะอาดเครื่องจักรแต่ละชนิด การตรวจสอบเครื่องจักร การ
ตรวจสอบการสึกหรอ การอัดจารบี การเติมนา้ มันหล่อลื่น และให้ค่าคะแนนในแต่ละรายการ
กล่าวคือ
- มีการปฏิบตั ิและปฏิบตั ิถกู ต้อง
ให้คะแนน
5
คะแนน
- มี ก ารปฏิ บัติ แ ต่ ป ฏิ บัติ ไ ม่ ถูก ต้อ งตามระยะเวลาลดหลั่น กัน ไป (ทุก วัน
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุก 3 เดือน และทุก 6 เดือน )
ให้คะแนน 4 – 1
คะแนน
- ไม่เคยมีการปฏิบตั ิ
ให้คะแนน
0
คะแนน
ตารางที่ 13 การปฏิบตั ิของพนักงานโรงสีสหกรณ์ดา้ นการบารุงรักษาเครื่องจักร
.............

1.

25

19

21

24

17

16

2.

20

14

13

16

13

13

3.

25

20

20

18

18

18

4.

20

11

10

13

16

8

5.

25

21

19

10

24

16

6.

35

28

23

17

26

21

7.

35

25

26

25

28

19

8.

30

14

15

17

21

19

9.

30

23

21

16

17

9

10.

35

20

31

17

27

26

11.

35

28

28

19

31

26

รวมคะแนน

315
100

223
70.79

227
72.06

192
60.95

238
75.56

191
60.63
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ภาพที่ 6 แสดงการปฏิบตั ิในการบารุงรักษาเครื่องจักรของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด

11.เครือ่ งอัดลม

1.เครือ่ งทาความสะอาด
40
30

2.เครือ่ งกระเทาะเปลือก

20

10.พัดลม

3.เครือ่ งแยกหิน

10
0

9.กระพ้อลาเลียง

4.ตะแกรงเหลีย่ ม

8.ตะแกรงกลม

5.เครือ่ งคัดแยกตระแกรงโยก

7.เครือ่ งขัดมัน

6.เครือ่ งขัดขาว

คะแนนรวม

คะแนนที่ได้

ภาพที่ 7 แสดงการปฏิบตั ิการบารุงรักษาเครื่องจักรของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด

11.เครื่องอัดลม

1.เครื่องทาความสะอาด
40
30

2.เครื่องกระเทาะเปลือก

20

10.พัดลม

3.เครื่องแยกหิน

10
0

9.กระพ้อลาเลียง

4.ตะแกรงเหลี่ยม
5.เครื่องคัดแยกตระแก

8.ตะแกรงกลม

รงโยก

7.เครื่องขัดมัน
คะแนนรวม

6.เครื่องขัดขาว
คะแนนทีไ่ ด้
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ภาพที่ 8 แสดงการปฏิบตั ิการบารุงรักษาเครื่องจักรของสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
1.เครือ่ งทาความสะอาด
40

11.เครือ่ งอัดลม

2.เครือ่ งกระเทาะเปลือก

30
20

10.พัดลม

3.เครือ่ งแยกหิน

10
0

9.กระพ้อลาเลียง

4.ตะแกรงเหลีย่ ม

8.ตะแกรงกลม

5.เครือ่ งคัดแยกตระแกรงโยก

7.เครือ่ งขัดมัน

6.เครือ่ งขัดขาว

คะแนนรวม

คะแนนทีไ่ ด้

ภาพที่ 9 แสดงการปฏิบตั ิการบารุงรักษาเครื่องจักรของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
1.เครือ่ งทาความสะอาด
11.เครือ่ งอัดลม

40
30

2.เครือ่ งกระเทาะเปลือก

20

10.พัดลม

3.เครือ่ งแยกหิน

10
0

9.กระพ้อลาเลียง

8.ตะแกรงกลม

4.ตะแกรงเหลีย่ ม

5.เครือ่ งคัดแยกตระแกรงโยก

7.เครือ่ งขัดมัน

คะแนนรวม

6.เครือ่ งขัดขาว

คะแนนที่ได้
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ภาพที่ 10 แสดงการปฏิบตั ิการบารุงรักษาเครื่องจักรของสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด

11.เครือ่ งอัดลม

1.เครือ่ งทาความสะอาด
40
30
20

10.พัดลม

2.เครือ่ งกระเทาะเปลือก
3.เครือ่ งแยกหิน

10
0

9.กระพ้อลาเลียง
8.ตะแกรงกลม

4.ตะแกรงเหลีย่ ม
5.เครือ่ งคัดแยกตระแกรงโยก

7.เครือ่ งขัดมัน
คะแนนรวม

6.เครือ่ งขัดขาว
คะแนนที่ได้

4 ความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ์
4.1 ระดับเกษตรกร
4.1.1 กระบวนการปฏิ บั ติ ข องสมาชิ ก สหกรณ์ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ย
คุณภาพข้าวเปลือก ดังนี้
1) การเก็บเกี่ยวและเทคนิคหลังการเก็บเกี่ยว
- การเก็บเกี่ ยวข้า วของสมาชิ ก จากการสัม ภาษณ์สมาชิ ก จานวน
250 คน พบว่า ในรอบ 3 ที่ผ่านมา มีสมาชิกที่เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกด้วยรถเกี่ยวนวดและไม่เคย
เดิ น เครื่อ งจัก รเพื่ อ ท าความสะอาดรถเกี่ ยวนวดเมื่ อ เกี่ ย วข้า วพัน ธุ์ต่ างกัน มี จ านวน 125 ราย
(ร้อ ยละ 50.00) ซึ่ง ก่ อให้เกิ ด การปนกัน ระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และ/หรือข้าวเหนี ย ว กข.6
กข.15 ก่อให้เกิดความไม่ บริสุทธิ์ของสายพันธุ์ทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารรวมทั้งเทคนิคในการ
ปรับแต่งเครื่องจักร ในขณะที่มีสมาชิกที่ได้ทาความสะอาดรถเกี่ยวนวดทุกครัง้ ที่เกี่ ยวข้าวพันธุ์
ต่างกัน เพี ยง 66 ราย (ร้อ ยละ 6.40) และท าความสะอาดบางครัง้ จ านวน 47 ราย(ร้อ ยละ
18.80)
- การปรับ ความเร็ ว รอบการท างานของรถเกี่ ย วนวดจากก าร
สัมภาษณ์สมาชิก จานวน 250 ราย พบว่า ในรอบ3 ที่ผ่านมา สมาชิกจานวน 122 คน (ร้อยละ
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48.80) ไม่เคยที่จะให้รถเกี่ ยวนวดปรับความเร็วรอบการทางานของรถเกี่ยวนวดให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการแตกร้าวของเมล็ดภายในและส่งผลต่อคุณ ภาพการสีขา้ วโดยตรง
มีเพียง 64 ราย (ร้อยละ 25.60) เท่านัน้ ที่ให้รถเกี่ยวนวดปรับความเร็วรอบการทางานของรถเกี่ยว
นวดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทุกครัง้ ที่เกี่ยวนวด และจานวน 52 ราย(ร้อยละ 20.80) ที่ให้รถ
เกี่ยวนวดปรับความเร็วรอบการทางานของรถเกี่ยวนวดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในบางครัง้
- การลดความชืน้ เช่น กรณีสมาชิกสหกรณ์เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงคน
มัดข้าวเปลือกเป็ นฟ่ อนกระจายตากแสงแดดไว้ในนา ตากประมาณ 3 – 5 วัน เนื่องจากในช่วง
กลางวันอากาศร้อน ข้าวแห้งและเมล็ดหดตัว กลางคืนเมล็ดได้รบั ความชืน้ จากนา้ ค้าง นา้ ฝน
ซา้ แล้วซา้ อีกทาให้เกิดการขยายตัว การที่เมล็ดมีการขยายตัวและหดตัวสลับกันทาให้เมล็ดเกิด
การแตกร้าวและแตกหักในระหว่างการสี เช่นกัน
- การกองข้าวเปลือกไว้ในนาไม่มีการพลิกกลับกอง ไม่มีวัสดุปกคลุม
ในเวลากลางคืน รวมถึงกรณี ตากในลานหลังเกี่ยวนวดซึ่งความหนาในการตากบางจนเกินไป
ส่วนใหญ่หนาประมาณ 2 เซนติเมตรเท่านัน้ ส่งผลต่อคุณภาพการสีเช่นกัน
2) คุณภาพของข้าวเปลือก
- ความสะอาดของข้าวเปลือกที่สมาชิกเก็บ รักษาจากการสัมภาษณ์
สมาชิก จานวน 250 คน พบว่า ในรอบ 3 ที่ผ่านมา มีสมาชิ จานวน 133 ราย (ร้อยละ 53.20)
ที่เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้โดยที่ขา้ วเปลือกมีโรค แมลง ศัตรูพืช สัตว์จาพวกหนู และอื่นๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพข้าวเปลือก คุณภาพข้าวสาร และการปนเปื ้อนโดยตรง ในขณะที่มีสมาชิกเก็บ
ข้าวเปลื อกโดยปราศจากโรค แมลง ศัต รู พื ช สัตว์จาพวกหนู เพี ย งบางครัง้ จ านวน 71 ราย
(ร้อยละ 28.40) และปราศจากโรค แมลง ศัต รู พื ช สัตว์จาพวกหนู ทุกครัง้ ที่ เก็บ รัก ษา เพี ย ง
10 ราย (ร้อยละ 10.40) เท่านัน้
- ความสะอาดของข้า วเปลื อ กที่ ข าย จากการสัม ภาษณ์ ส มาชิ ก
จานวน 250 คน พบว่า ในรอบ 3 ที่ผ่านมา มีสมาชิกที่ขายข้าวเปลือกโดยปราศสิ่งเจือปน เศษ
ฟาง ซัง วัชพืช ดินทราย ในบางครัง้ ที่ขายข้าวเปลือก จานวน 105 ราย (ร้อยละ 42.00) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพข้าวเปลือก คุณภาพข้าวสาร และการปนเปื ้ อนเช่นกัน ในขณะที่สมาชิกขาย
ข้าวเปลือกปราศจากสิ่งเจือปน เศษฟาง ซัง วัชพืช ดินทราย ทุกครัง้ ที่ขาย จานวน 91 ราย(ร้อยละ
36.40) และ จานวน 52 ราย (ร้อยละ 20.80) ที่ขายข้าวเปลือกมีสิ่งเจือปน เศษฟาง ซัง วัชพืช
ดินทราย
4.1.2 ความสูญเสียและปริมาณความสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสีย
การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว ที่ได้จากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ จานวน 250 ราย ดังนี ้
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1) ปริมาณความสูญเสีย จากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ จานวน 250
ราย พบว่า สมาชิกสหกรณ์ไม่ได้ให้ความสาคัญเรื่องปริมาณความสูญเสียในการเก็บเกี่ ยวและ
หลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิของตัวสมาชิกเอง มีสมาชิกที่ตอบว่าไม่มีความสูญเสีย
จานวน 4 ราย ในขณะที่มีสมาชิกสหกรณ์ท่ีระบุถึงปริมาณความสูญเสียของข้าวเปลือก ที่เกิด
จากการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ดังนี ้
- มีเมล็ดข้าวร่วงหล่นในไร่นา ข้าวตก ข้าวที่เก็บเกี่ยวไม่หมด โดย
เฉลี่ยมีจานวน 178 ราย ประมาณ 9,966.50 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ 55.99 กิโลกรัม/
ไร่/ปี
- มี เ มล็ ด ข้า วติ ด ไปกั บ ฟางขณะที่ เกี่ ย วนวด จ านวน 152 ราย
ประมาณ 3,837 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ 25.24 กิโลกรัม/ไร่/ปี
- มีเมล็ดข้าวที่ถกู หนู นก แมลงทาลาย จานวน 128 ราย ประมาณ
917.50 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ 7.17 กิโลกรัม/ไร่/ปี
- เมล็ดข้าวถูกมอดข้าวเปลือกทาลายระหว่างเก็บรักษา จานวน 18
ราย ประมาณ 99 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ 5.5 กิโลกรัม/ไร่/ปี
- อื่นๆ จานวน 28 ราย ประมาณ 169 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยราย
ละ 6.04 กิโลกรัม/ไร่/ปี
2) ความสูญเสียด้านคุณภาพข้าว ความสูญเสียด้านคุณภาพข้าวในการ
เก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า
- ไม่มีการสูญเสียคุณภาพ จานวน 207 ราย
- มี ข้า วเปลื อ กเกิ ด เมล็ ด เหลื อ ง ขึ น้ รา เหม็ น อับ เน่ า เสี ย หรื อ
หมักหมม จานวน 15 ราย ประมาณ 2,492 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ166.37 กิโลกรัม/
ไร่/ปี
- มี ข้า วงอกในขณะเก็ บ รัก ษา จ านวน 6 ราย ประมาณ 106
กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ 17.67 กิโลกรัม/ไร่/ปี
- ข้าวที่แห้งแล้วได้รบั ความชืน้ ซา้ เช่น เปี ยกฝน 1 ครัง้ และ 2 ครัง้
จานวน 15 ราย ประมาณ 552 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ 36.80 กิโลกรัม/ไร่/ปี
- อื่ น ๆ จ านวน 2 ราย ประมาณ 20 กิโลกรัม /ไร่/ปี ค่ าเฉลี่ ย
รายละ 10 กิโลกรัม/ไร่/ปี

4.1.3 วิเคราะห์ปัญหาโดยแผนผังสาเหตุและผล (แผนผังก้างปลา) ระดับสมาชิกสหกรณ์
การลดความชืน้

การเก็บรักษา
ไม่กลับกองข้าว

ตากบางเกินไป
ตากในลานไม่ เหมาะสม
ตากกลางคืน

ตากข้าวเป็ นฟ่ อนในนาไม่ เหมาะสม
ไม่มีวสั ดุปกคลุม
ไม่สะอาดมีโรคแมลง
ตอนกลางคืน
หนู, ศัตรู พืช

ขาดการตรวจสอบ
ระหว่างเก็บรักษา

สูญเสียคุณภาพ
ข้าวเปลือก
ปรับความเร็ว
ไม่ได้รับความรู ้
ไม่เหมาะสม
เครื่ องนวดข้าวเปลือก
ไม่ทาความสะอาด
เครื่ องนวด

การนวดข้าวเปลือก

การเก็บเกี่ยว

ความเร็วในการเกี่ยว
คนขับรี บ

สมาชิกขาดความสนใจ/ไม่ ทราบ
เก็บเกี่ยวไม่ เหมาะสม

คนขับเร่ งรี บ

สมาชิกไม่ทราบ
รถเกี่ยวไม่ เดินล้างเครื่ องเกี่ยว

67

4.2 ระดับโรงสี
4.2.1 กระบวนการปฏิบัติในโรงสีข้าวทีก่ ่อให้เกิดการสูญเสีย
จากการวิเคราะห์ปั ญ หาต่ าง ๆที่ ก่ อ ให้เกิดการสูญ เสี ยในระดับ โรงสีของ
สหกรณ์ ท่ี ศึก ษาโดยพิ จ ารณาจากปั จ จัย ด้าน 4M+1E ได้แ ก่ 1) คนหรือ พนักงานปฏิ บัติ ก าร
(Man) 2) เครื่องจักร / อุปกรณ์อานวยความสะดวก (Machine) 3) วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์
อื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ (Material) 4) กระบวนการทางาน (Method) และ 5) อากาศ สถานที่
ความสว่ า งและบรรยากาศการท างาน (Environment) ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั จ จัย น าเข้า (Input) ของ
กระบวนการ ซึ่งได้ประมวลกระบวนการปฏิบตั ิในโรงสีขา้ วที่ก่อให้เกิดการสูญเสียมีดงั นี ้
1) กระบวนการรับซือ้ ข้าวเปลือก
- กระบวนการรับซือ้ ข้าวเปลือกของสหกรณ์ท่ีศึกษาส่วนใหญ่ยังขาด
การตรวจสอบสิ่งเจือปน
2) พนักงานผู้ปฏิบัติการในแผนกแปรรู ป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ์
- จานวนพนักงานแผนกแปรรูป(โรงสีขา้ ว) และลูกจ้างของสหกรณ์
บางแห่งไม่เพียงพอ
- ขาดการศึกษาอบรมด้านโรงสี
- ขาดทักษะในการปฏิบตั ิงานตามหลักการปฏิบตั ิท่ีดี และถูกต้อง
- ขาดการจดบันทึกการปฏิบตั ิงานและติดตามแก้ไขปัญหา
3) ข้าวเปลือกและคุณภาพของข้าวเปลือก
- คุณ ภาพของข้า วเปลื อ กไม่ พี ย งพอ มี ม อดข้า วเปลื อ กปะปน
จานวนมาก แต่สหกรณ์ก็นาเข้าสีเช่นเดียวกับข้าวเปลือกปกติโดยสีรวมกับข้าวเปลือกปกติ
- คุณ ภาพของข้าวเปลือก มี สิ่งไม่ ดีป ะปนจานวนมาก เช่ น เศษ
ดอกวัชพืช เศษฟาง เศษวัสดุ
- ที่เก็บข้าวเปลือกไม่เพียงพอ และบางแห่งขาดการซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
- ขาดการกลับกองข้าวเปลือกที่เก็บในฉางแบบกองรวม
- ขาดการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกขณะเก็บรักษา
4) วิธีการและการควบคุมกระบวนการผลิตในการแปรรู ป
- วิธีการทางานไม่ถกู ต้อง(บางสหกรณ์)
- ขาดการปรับปรุงการวิธีการทางาน
- ขาดการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกในกระบวนการก่อนหน้า
และระหว่างการสีอย่างเพียงพอ
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- ขาดการปรับแต่งเครื่องจักรที่เหมาะสม
5) ประสิทธิภ าพของเครื่อ งจั ก ร เทคนิ ค การปรั บ แต่ งเครื่อ งจั ก ร
และการบารุงรักษาเครื่องจักร
- เครื่องจักรเสียบ่อย/เครื่องจักรมีอาการผิดปกติบ่อย
- ขาดการบารุงรักษาเครื่องจักรที่ถูกต้อง
- ขาดการตรวจสอบเครื่องจักรที่เพียงพอ
- เครื่องมือ/อะไหล่ ไม่เพียงพอ
- เครื่องจักรทางานไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ
6) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ยังไม่คานึงถึงปัญหาเท่าที่ควร
7) การใช้พลังงานในกระบวนการแปรรู ป(โรงสีข้าว)
- ยังไม่คานึงถึงการลดใช้พลังงานเพื่อประหยัดต้นทุนและคานึงถึง
ประสิทธิภาพการแปรรูปข้าวเท่าที่ควร
4.2.2 ความสูญเสียและปริมาณความสูญเสียในกระบวนการแปรรู ป
(โรงสีข้าว)
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงสีของสหกรณ์ถึงความสูญเสียและปริมาณ
ความสูญ เสี ยในกระบวนการแปรรู ป(โรงสีขา้ ว)ของสหกรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
ในรอบ 3 ปี ตัง้ แต่ ปี 2546 – 2548 ที่ผ่านมา ผลปรากฏดังตาราง
ตารางที่ 14 ความสูญเสียและปริมาณความสูญเสียระดับโรงสีขา้ วของสหกรณ์
ชื่อสหกรณ์

ประเด็นการ
สูญเสีย
สกก.เกษตรวิ สัย สูญเสียในขณะ
จากัด
เก็บรักษา
ข้าวเปลือก
ในโรงเก็บในรอบ
3 ปี

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสูญเสีย
- ไม่มีความสูญเสียทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพในขณะเก็บรักษา
ข้าวเปลือก เนื่องจากสหกรณ์ เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ ณ ระดับ
ความชืน้ ประมาณ 14 % หรือต่ากว่า สมาชิกส่วนใหญ่จะทยอย
นาข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ตลอดทัง้ ปี จานวนสมาชิกที่
ขายข้าวให้สหกรณ์ในแต่ละปี ประมาณ ร้อยละ 80 ของจานวน
สมาชิกทัง้ หมด(สมาชิกทัง้ หมด 6,852 ราย) และสหกรณ์จะ
เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ประมาณ 2 - 3 เดือนเท่านัน้ การนา
ข้าวเปลือกไปสีจะหมุนเวียนสีตามลาดับก่อนหลัง ไม่มีนโยบาย
stock ข้าวเปลือกไว้สีทงั้ ปี เนื่องจากสหกรณ์ไม่หยุดการรับซือ้
ข้าวเปลือก ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่งผลให้สมาชิกมีแหล่ง
ขายข้าวให้สหกรณ์ในช่วงวันใดก็ได้เมื่อมีความจาเป็ นใช้เงิน
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ชื่อสหกรณ์

ประเด็นการ
สูญเสีย
สูญเสียกรณี
ข้าวเปลือกขาด
นา้ หนักเนื่องจาก
ข้าวยุบตัว
สูญเสียกรณี
ข้าวเปลือกขาด
บัญชี
สกก.สุ ว รรณภู มิ สูญเสียในขณะ
จากัด
เก็บรักษา
ข้าวเปลือก
ในโรงเก็บ

สูญเสียกรณี
ข้าวเปลือกขาด
นา้ หนักเนื่องจาก
ข้าวยุบตัว
ความสูญเสียใน
กรณีขา้ วเปลือก
ขาดบัญชี
สกก.โพนทราย สูญเสียในขณะ
จากัด
เก็บรักษา
ข้าวเปลือกในโรง
เก็บในรอบ 3 ปี
สูญเสียกรณี
ข้าวเปลือกขาด
นา้ หนักเนื่องจาก
ข้าวยุบตัว
สูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาด
บัญชี

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสูญเสีย
- สหกรณ์มีนโยบายขอตัดบัญชีขา้ วเปลือกเนื่องจากนา้ หนักยุบตัว
ไว้ล่วงหน้า โดยขอตัดไว้ก่อน 2% ทุกปี (ตามเกณฑ์)

- สหกรณ์ไม่ประสบปั ญหาข้าวเปลือกขาดบัญชี

- มีความสูญเสียเนื่องจากข้าวยุบตัว ไม่เกิน 2% ซึง่ สหกรณ์
ขอตัดปั ญชีอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ยกเว้น ข้าวเปลือก โครงการรับ
จานา ปี การผลิต 2548/2549 สหกรณ์เก็บไว้นาน เกิน
6 เดือน เริ่มเหลือง (เนื่องจากไม่ได้รบั การสั่งให้สี จากองค์การ
คลังสินค้า)
- มีขา้ วเปลือกสูญเสียคุณภาพเนื่องจากมอดข้าวเปลือกบ้างและ
มีทกุ ปี แต่สหกรณ์ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ เนื่องจากสหกรณ์จะนา
ขาวเปลือกดังกล่าวเข้าแปรรูปปกติ
- ปี การผลิต 2544/2545( ปี สนิ ้ สุด 31 มีนาคม 2545) ปริมาณ
การขอตัดบัญชีขา้ วเปลือกขาดนา้ หนัก
เนื่องจากข้าวยุบตัว
จานวน 3,460 กก. มูลค่า 18,303.40 บาท ส่วนปี อื่นๆ
สหกรณ์ไม่มีขอ้ มูลการขอตัดบัญชี
- ไม่มีความเสียหายเนื่องจากข้าวเปลือกขาดบัญชี

- มีขา้ วเปลือกสูญเสียคุณภาพเนื่องจากมอดข้าวเปลือก จานวน
มากและมีทกุ ปี แต่สหกรณ์ไม่เคยบันทึกข้อมูลไว้ เนื่องจาก
สหกรณ์จะนาข้าวเปลือกดังกล่าวเข้าแปรรูปทัง้ จานวนเป็ นการ
นาสีปกติ
- สูญเสียเนื่องจากข้าวยุบตัวประมาณ 1 – 1.54 % ปี ( ซึ่ง
สหกรณ์ขอตัดบัญชีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกิน 2%) เช่น ปี 2548
ขอตัดเนื่องจากข้าวเปลือกยุบตัว จานวน 966.6 กก. มูลค่า
7,964 บาท
- ไม่มีความเสียหายเนื่องจากข้าวเปลือกขาดบัญชี
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ชื่อสหกรณ์

ประเด็นการ
สูญเสีย
สก ก .ชุ ม พ ล บุ รี สูญเสียขณะเก็บ
จากัด
รักษาข้าวเปลือก
ในโรงเก็บในรอบ
3 ปี

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสูญเสีย
- สูญเสียนา้ หนัก
เนื่องจากข้าวเปลือกร่วงหล่นจากฉาง
ข้าวเปลือก สาเหตุเนื่องจากประตูฉางข้าวปิ ดไม่สนิท(ประตูฉาง
หัก และข้าวร่วงหล่นในขณะรถตักข้าว ก่อให้เกิดการสูญเสีย
- นา้ หนัก ไม่ต่ากว่า 30 กก./ปี มูลค่า 225 บาท/ปี
สูญเสียปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากมอดข้าวเปลือก ไม่ต่า
กว่า 500 กก./ปี มูลค่า 4,250 บาท/ปี ส่งผลทาให้ขา้ วเปลือก
- นา้ หนักลดลงและคุณภาพต่า
แต่สหกรณ์ส่งข้าวเปลือกเข้า
แปรรูปทัง้ จานวน เป็ นการนาสีปกติ
- สูญเสียนา้ หนัก เนื่องจากการใช้รถตักเกลี่ยข้าวบนลานตาก

ในขณะที่พนื ้ ลานตากชารุด
พืน้ ไม่เรียบ เป็ นหลุมเป็ นบ่อ
ทาให้เมล็ดข้าวหัก แตกเสียหาย ไม่ต่ากว่า 1,000 กก./ปี
มูลค่า 8,500 บาท/ปี
สูญเสียข้าวเปลือก - ปี 2546 – 2548 สหกรณ์ไม่มีการขอตัดบัญชีขา้ วเปลือกขาด
ขาดนา้ หนัก
นา้ หนักเนื่องจากข้าวยุบตัว เหตุเนื่องจากข้าวเปลือกค้าง stock
เนื่องจากข้าว
จานวนมากไม่สามารถตรวจนับได้ แต่ในปี 2549 ขอตัด
ยุบตัว
ข้าวเปลือกยุบตัว จานวน 13,164 กก. (จัดอยูใ่ นเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย
ที่ยอมรับทั่วไป ไม่เกิน 2%) มูลค่า 111,894 บาท
สูญเสียข้าวเปลือก - ไม่มีความเสียหายเนื่องจากข้าวเปลือกขาดบัญชี
ขาดบัญชี
ส ก ก .เมื อ ง ศ รี สูญเสียขณะเก็บ - มีขา้ วเปลือกสูญเสียคุณภาพเนื่องจากมอดข้าวเปลือกทุกปี แต่
สะเกษ จากัด
รักษาข้าวเปลือก
ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ และสหกรณ์จะนาข้าวเปลือกดังกล่าว
ในโรงเก็บ
เข้าแปรรูปทัง้ จานวนเป็ นการนาสีปกติ
สูญเสียกรณี
- สูญเสียเนื่องจากข้าวยุบตัว ประมาณ
ข้าวเปลือกขาด
( สหกรณ์ขอตัดปั ญชีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกิน 2%)
นา้ หนักเนื่องจาก
ข้าวยุบตัว
สูญเสียกรณี
- ไม่มีขา้ วเปลือกขาดบัญชี
ข้าวเปลือกขาด
บัญชี
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4.3 ชนิดเครื่องจักรทีเ่ สียบ่อย และการซ่อมแซมเครื่องจักรของสหกรณ์
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงสีสหกรณ์ ด้านการเครื่องจักรโรงสีท่ีเป็ นปั ญหา
และมีการซ่อมแซมบ่อยครัง้ ดังนี่
ตารางที่ 15 ชนิดเครื่องจักรที่เสียบ่อย และการซ่อมแซมเครื่องจักรของสหกรณ์
ชนิ ด เครื่ อ งจั ก ร
อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจักร
ที่เสียบ่อย
สกก.เกษตรวิ สั ย - ตะแกรงโยก
- อาการหรื อ สาเหตุ เนื่ อ งจาก ข้ อ เหวี่ ย งหลวมผิ ด ป กติ
จากัด
3 ครัง้ /ปี ต้องหยุดสี ข้าวเพื่ อซ่อ มแซม ประมาณ 2 วัน /ครัง้
มู ล ค่ า ซ่ อ มแซมแต่ ล ะครั้ง ประมาณ 3,000 - 4,000 บาท
คิดเป็ นมูลค่าซ่อม ประมาณ 10,500 บาท/ปี
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่พนักงานสหกรณ์ดาเนินการ
ซ่อมเอง ใช้เวลาจากวันที่เครื่องจักรเสียจนถึงวันดาเนินการ
ซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 2 วัน
สกก.สุ ว รรณ ภู มิ - พัดลมดูดฝุ่น
- อาการ/หรือสาเหตุ ใบพัดไม่ได้ศนู ย์ ต้องหยุดซ่อม ประมาณ
จากัด
3 ครัง้ /ปี โรงสีสหกรณ์ตอ้ งหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมจนแล้ว
เสร็จ ใช้เวลา ประมาณ 2 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซมในแต่ละ
ครัง้ ประมาณ5,000 บาท รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 15,000
บาท/ปี
- ลูกปื นขัดมัน
- อาการ/หรือสาเหตุ เดินเครื่องติดขัด /ลูกปื นแตกในบางครัง้
สหกรณ์ ต ้อ งหยุด ซ่ อ ม ประมาณ 2 ครัง้ /ปี หยุด สี ข้า วเพื่ อ
ซ่ อ มแซมครั้งละ 2 วัน มูล ค่ า การซ่ อ มแซม ในแต่ ล ะครั้ง
ประมาณ 1,500 บาท รวมเป็ นเงิ น ค่ า ซ่ อ มแซม 3,000
บาท/ปี พนักงานสหกรณ์เป็ นผูซ้ ่อมเอง
- พัดลมดูดราอ่อน - อาการหรือสาเหตุ ราติดในไซโคลนและลูกปื น สหกรณ์ตอ้ ง
หยุดซ่อม จานวน 4 ครัง้ /ปี หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมครัง้ ละ
2 วัน มูลค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ ประมาณ 500 บาท
รวมเป็ น เงิน ค่ าซ่อ มแซม 2,000 บาท/ปี พนักงานสหกรณ์
เป็ นผูซ้ ่อมเอง
- สายพาน
- อาการหรือสาเหตุ ราติดในไซโคลนและลูกปื น สหกรณ์ตอ้ ง
มอเตอร์
หยุดซ่อม จานวน 1 ครัง้ /ปี หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมครัง้ ละ
2 ชั่วโมง มูลค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ ประมาณ 1,250
บาท รวมเป็ น เงิ น ค่ า ซ่ อ มแซม 1,250 บาท/ปี พนัก งาน
สหกรณ์เป็ นผูซ้ ่อมเอง
ชื่อสหกรณ์
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ชนิ ด เครื่ อ งจั ก ร
อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจักร
ที่เสียบ่อย
ส ก ก .โพ น ท รา ย - ลูกปื นแตก
- อาการหรื อ สาเหตุ ลูก ปื นอัด จารบี ไม่ ได้ ต้อ งหยุ ด ซ่ อ ม 2
จากัด
ครั้ง /ปี โดยหยุ ด สี ข้า วเพื่ อ ซ่ อ มแซม ประมาณ 3 วัน /ครั้ง
มูลค่ า ซ่ อ มแซม แต่ ละครัง้ ประมาณ 480 บาท คิ ด เป็ น
มูล ค่ า ซ่ อ ม 980 บาท/ปี การซ่ อ มแซมแต่ ล ะครัง้ พนั ก งาน
สหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง ใช้เวลาจากวันที่เครื่องจักรเสี ย
จนถึงวันดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 3 วัน
- ใ บ พั ด ดู ด - อาการหรื อ สาเหตุ เนื่ อ งจาก เศษข้า ว (ข้า วไม่ เต็ ม เมล็ ด )
สิ่งเจือปน
เข้าใบพัดต้องหยุดซ่อม 1 ครัง้ /ปี โดยหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม
ประมาณครึง่ วัน/ครัง้ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการซือ้ อะไหล่
หมายเหตุ เมื่อฝนตก ไฟฟ้าดับบ่อย ส่งผลให้สหกรณ์หยุด
ทาการสีขา้ ว
ส ก ก .ชุ ม พ ล บุ รี - ตะแกรงโยก
- อาการหรือสาเหตุ ประสิทธิภาพไม่เต็ม 100% ต้องคอยดูแล
จากัด
เครื่องจักรอยู่เสมอ
- ลู ก ยางกะเทาะ - อาการหรือสาเหตุ ลูกยางกินเนือ้ ยางตรงกลางลูกยาง ต้อง
ข้าวเปลือก
คอยเฉือน ปี กลูกยางออก ต้องหยุดซ่อม จานวน 48 ครัง้ /ปี
(สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ) โดยหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ
5 นาที/ครัง้
- ตะแกรงกลม
- คัดแยกไม่ได้ 100%
ส ก ก . เ มื อ ง - ตะแกรงโยก
อาการหรือสาเหตุ ลูกปื นดึงตะแกรง ทาให้ตุ๊กตาแตก ต้อง
ศรีสะเกษ จากัด
หยุ ด ซ่ อ ม 2 ครั้ง /ปี หยุ ด สี ข้า วเพื่ อ ซ่ อ มแซม ประมาณ
1 วัน/ครัง้ มูลค่ า การซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่ วนใหญ่ พนักงาน
สหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง ใช้เวลาจากวันที่เครื่องจักรเสีย
จนถึงวันดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 2 วัน
- พัดลมดูดแกลบ
อาการหรือสาเหตุ พัดลมดูดแกลบ ใบพัดหัก ต้องหยุดซ่อม
ครั้ง /ปี หยุ ด สี ข้า วเพื่ อ ซ่ อ มแซม ประมาณ 1 วัน /ครั้ง การ
ซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่อม
เอง ใช้เวลา จากวันที่เครื่องจักรเสียจนถึงวันดาเนินการซ่อม
แล้วเสร็จ ประมาณ 2 วัน
- เครื่องแยกหิน
อาการหรือสาเหตุ ตะแกรงแยกหินใบพัดขาด ต้องหยุดซ่อม
หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 1 วัน/ครัง้
ชื่อสหกรณ์
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4.4 วิเคราะห์ปัญหาโดยแผนผังสาเหตุและผลระดับโรงสี
จากการวิ เคราะห์ปั ญ หาต่ า ง ๆ ข้างต้น ที่ ก่ อ ให้เกิ ด การสูญ เสี ย ในการแปรรู ป
ข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารชนิดต่างๆ จึงกาหนดส่วนที่เป็ นปั ญหาหรือผลลัพธ์(หัวข้อปั ญหา
ที่หวั ปลา) และกาหนดในส่วนของสาเหตุ(ปั จจัยบนก้างปลา) โดยกาหนดสาเหตุหลัก สาเหตุรอง
สาเหตุย่อย จากหลักการ 4M + 1E เป็ นก้างปลาหลัก จึงได้แผนผังสาเหตุและผล หรือแผนผังก้างปลาได้ดงั รู ป

วิเคราะห์ ปัญหาโดยแผนผังสาเหตุและผล (แผนผังก้างปลา) ระดับโรงสี สหกรณ์ (ในภาพรวม)
กระบวนการ (Method)

บุคคลากร (Man)
ขาดการใช้เครื่ องจักรที่ถูกต้อง

ขาดการปรับปรุ ง
การทางาน
ขาดการปรับแต่ง
เครื่ องจักรที่เหมาะสม

วิธีการทางาน
ไม่คานึงถึง
ไม่ถูกต้อง
ปัญหา
พนักงานไม่มีทกั ษะ
ขาดการตรวจสอบ
ในกระบวนการ ไม่ทาตามมาตรฐาน
ก่อนหน้าอย่างเพียงพอ การดูแลเครื่ องจักร

มีอาการผิดปกติ
ขาดการบารุ งรักษาเครื่ องจักรที่ถูกต้อง
เครื่ องมือไม่เพียงพอ (รออะไหล่)

เครื่ องจักร (Machine)

ขาดการตรวจสอบ ที่เก็บข้าวเปลือก
ไม่เพียงพอ
ที่เพียงพอ
ทางานไม่ตรง ขบวนการรับซื้อ
ตามที่ตอ้ งการ
ขาดที่เก็บข้าวสาร
เครื่ องจักร
ต่างหาก
ลานตาก
เสี ยบ่อย
ข้าวเปลือกชารุ ด

วัสดุดิบ (Material)

พนักงานไม่ได้รับการฝึ กอบรมที่ถูกต้อง
ขาดการจดบันทึกการปฏิบตั ิงาน
พนักงาน ไม่ได้ฝึกอบรม
เรื่ องโรงสี (โพนทราย
สุวรรณภูมิ,เมืองศรี สะเกษ)
คุณภาพข้าวเปลือกไม่เพียงพอ
(มีมอดข้าวเปลือก)
ขาดการพลิกกลับกองข้าว
เศษดอกหญ้า วัชพืช
คุณภาพข้าวเปลือกไม่ดีปะปนอยู่
ขาดการตรวจสอบขณะเก็บรักษา
การเก็บรักษาไม่ดี
ข้าวร่ วงหล่นขณะจัดเก็บ

สูญเสียคุณภาพ
ปริมาณข้าวสาร
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5 การเก็บรักษาข้าวสารของสหกรณ์
5.1 วิธีปฏิบัติและการเก็บรักษาข้าวสาร
สหกรณ์จ ะบรรจุขา้ วสารในกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 50 กก. และบรรจุเป็ น
ถุงพลาสติก ขนาด 5 กก. หรือ กระสอบ ขนาด 10 กก. กระสอบที่จัดเก็บเนื่องจากเป็ นกระสอบ
ใหม่ทั้งหมดจึงสะอาด เก็บข้าวสารไว้จาหน่ายในคราวเดียวทั้งกระสอบ เนื่องจากสหกรณ์ไม่มี
สถานที่ เก็ บ ข้าวสารโดยเฉพาะ จึ งใช้โรงคลุม เครื่องจักรในโรงสีข้าวเป็ น สถานที่ เก็บ ข้าวสาร
ลัก ษณะการจัด เก็ บ จึ ง เก็ บ เป็ น กระสอบและใช้พ ลาสติ ก คลุม ไว้ป้ อ งกัน ฝุ่น ยกเว้น สหกรณ์
การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด มีโรงเก็บข้าวสารแยกต่างหาก และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี
จากัด ที่เก็บข้าวสารในโรงสีและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพข้าวสารมีการตรวจสอบ
คุณภาพข้าวสารที่จัดเก็บเป็ นประจาทุก วัน ทาความสะอาดภายในโรงเก็บทุกวัน เนื่องจากเก็บ
ข้าวสารไว้ในโรงคลุมเครื่องจักร(โรงสี) และทาความสะอาดตัวโรงสีโดยรวมทุกเดือน แต่ส่วน
ใหญ่ไม่มีการกาจัดศัตรูพืช ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ที่มีการกาจัดมอดข้าวสาร
ทุกเดือน
5.2 ความสูญจากการเก็บรักษาข้าวสาร
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงสีสหกรณ์เกี่ยวกับความสูญเสียในด้านการเก็บ
รักษาข้าวสาร ของโรงสีขา้ วสหกรณ์ ในรอบ 3 ปี ท่ีผ่านมา ตัง้ แต่ ปี 2546 – 2548 ของสหกรณ์
ที่ศกึ ษา ผลปรากฏว่ามีความสูญเสีย ดังตาราง
ตารางที่ 16 ความสูญเสียจากการเก็บรักษาข้าวสารของสหกรณ์
สหกรณ์
สกก. เกษตรวิสยั จากัด

สกก.สุวรรณภูมิ จากัด
สกก.โพนทราย จากัด
สกก.ชุมพลบุรี จากัด

ความสูญเสียในขณะเก็บรักษาข้าวสารและปริมาณความสูญเสีย
ไม่ มี ค วามเสี ย หายเนื่ อ งจากการเก็ บ รัก ษาข้า วสารในโรงเก็ บ ประกอบกั บ
สหกรณ์ไม่มีนโยบายสีขา้ วเพื่อเก็บ Stock ไว้รอขาย แต่จะทาการสีตาม Order
และปั จจุบนั สีไม่ทนั ความต้องการของลูกค้า สหกรณ์เก็บข้าวสารไว้รอจาหน่าย
(ปลีก) สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ไม่มีความเสียหาย
ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้
ปลายข้าวสารเสียหายเนื่องจากมอดข้าวสาร ส่งผลให้ปลายข้าวสารสูญ เสีย
คุณ ภาพปี ละประมาณ 1 ตัน จะพบในกรณี ข้าวสารบรรจุก ระสอบขนาด
50 กก. สหกรณ์ไม่มีโรงเก็บข้าวสารต่างหาก
เช่น ปี 2548 มีลูกค้าส่งคืนข้าวกล้องเสียหายเนื่องจากมอดข้าวสาร จานวน
1 ตัน มูลค่า 17,000 บาท
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สหกรณ์
สกก.เมืองศรีสะเกษ
จากัด

ความสูญเสียในขณะเก็บรักษาข้าวสารและปริมาณความสูญเสีย
ปี 2546 ลูก ค้า แจ้งการสูญ เสี ย คุ ณ ภาพเนื่ อ งจากข้า วสารมี ก ลิ่ น /สี ผิ ด ปกติ
ประมาณ 15 ตัน แต่ลูกค้าไม่ได้ส่งคืนและไม่ได้ขอลดราคาและสหกรณ์ก็ยัง
ไม่ได้ไปตรวจสอบคุณภาพข้าวสารตามที่ลกู ค้าแจ้ง
ปี 2547 ลูก ค้า แจ้งการสูญ เสี ย คุ ณ ภาพเนื่ อ งจากข้า วสารมี ก ลิ่ น /สี ผิ ด ปกติ
ประมาณ 15 ตัน แต่ลกู ค้าไม่ได้ ส่งคืนและไม่ได้ขอลดราคา
ปี 2548 ลูก ค้า แจ้งการสูญ เสี ย คุ ณ ภาพเนื่ อ งจากข้า วสารมี ก ลิ่ น /สี ผิ ด ปกติ
ประมาณ 15 ตัน แต่ลกู ค้าไม่ได้ ส่งคืนและไม่ได้ขอลดราคาเช่นปี ก่อน

6. เปรียบเทียบการแปรรู ป(โรงสีข้าว)และการใช้ทรัพยากร/อุปกรณ์เครื่องจักร
ของสหกรณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดการสูญเสีย
6.1 การฝึ กอบรมด้านโรงสีของพนักงานสหกรณ์ท่ีปฏิบตั ิงานในโรงสี พบว่า พนักงาน
สหกรณ์ซ่ึงเป็ นพนักงานประจ ามี หน้าที่หลัก ในการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ ไม่ เคยผ่านการฝึ กอบรม
ด้านโรงสี ซึ่ง อาจส่งผลต่ อการปฏิ บัติ ง านไม่ ถูกต้องหรือไม่ สอดคล้องกับ หลัก การปฏิ บัติ ท่ี ดี
ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด พนักงานทุกคนเคยได้รบั การฝึ กอบรม ไม่น้อยกว่า
2 ครัง้ พนักงานโรงสีท่ี เคยผ่านการฝึ กอบรมส่วนใหญ่ จะเป็ น คนเดิม เช่น หัวหน้าแผนกโรงสี
เป็ นต้น เคยผ่านการฝึ กอบรมบ่อยครัง้
ตารางที่ 17 ข้อมูลการฝึ กอบรมด้านโรงสีของพนักงานสหกรณ์แผนกโรงสี
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3

2.

...

)

2

5

3
50

3
75

3
100

3
0

60

6.2 เปรียบเทียบข้อมูลการแปรรูป(โรงสีขา้ ว)และการใช้ทรัพยากร/อุปกรณ์เครื่องจักร
ของสหกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดการสูญเสีย
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ตารางที่ 18 ข้อมูลการแปรรูป(โรงสีขา้ ว) การใช้ทรัพยกร/อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีผลต่อการสูญเสีย
(

...

1.
-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2.

(

14-15%)

3.
-

14 - 15%

-

6

2

6

6

6

1,2,3

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

1

4

2

3

3

-

/

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

)
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7. จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละสหกรณ์ และปั ญหาอุปสรรค
7.1 จุด แข็ง จุ ด อ่อ น ของสหกรณ์ท่ีศึกษา เมื่ อ พิจ ารณากระบวนการต่างๆ ที่สหกรณ์
ปฏิบตั ิดา้ นโรงสี การแปรรูป และการรักษาข้าวเปลือกและข้าวสาร รวมถึง จานวนพนักงานโรงสี
และเครื่องมืออุปกรณ์ สามารถสรุ ปประเด็นหลักๆ ที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละสหกรณ์
ดังนี ้
1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนรับซือ้
- ไม่ตรวจสอบสิ่งเจือปน
- ความชืน้ ข้าวเปลือกอยู่ในระดับที่เหมาะสม - อัต ราต้น ทุ น เงิ น เดื อ นและค่ า จ้า งสู ง
- มีการปฏิบตั ิการเก็บรักษาข้าวเปลือกพอใช้
เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต
- มีการปฏิบตั ิดา้ นการแปรรูปที่ดี
- พนักงานโรงสีรอ้ ยละ 50 ไม่ เคยได้รบั
- การแปรรูปมีประสิทธิภาพได้ %ข้าวต้นสูง
การฝึ กอบรมด้านโรงสี
ส่งผลให้ได้มลู ค่าผลผลิตข้าวต้นสูง
- ไม่ตอ้ งStock ข้าวเปลือกเนื่องจากสมาชิก
นิยมขายให้สหกรณ์ตลอดปี
- มีการจดบันทึกติดตามงานในโรงสี
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรณภูมิ จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนรับซือ้
- พนักงานโรงสีรอ้ ยละ 75 ไม่ เคยได้รบั
- ความชืน้ ข้าวเปลือกอยู่ในระดับที่เหมาะสม
การฝึ กอบรมด้านโรงสี
- มีการปฏิบตั ิการเก็บรักษาข้าวเปลือกระดับดี - การปรับ แต่ ง เครื่อ งจัก รยัง ไม่ ถู ก ต้อ ง
- มีการปฏิบตั ิดา้ นการแปรรูปที่ดี
ตามหลักการปฏิบตั ิท่ดี ี
- การแปรรูปมีประสิทธิภาพได้ %ข้าวต้นสูง
- ขาดการจดบันทึกติดตามงานในโรงสี
ส่งผลให้ได้มลู ค่าผลผลิตข้าวต้นสูง
- เครื่องจักรเสียบ่อย
- ใช้พลังงานไฟฟ้าระบบ TOU ลดค่าใช้จ่าย
3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนรับซือ้
- พนักงานโรงสีรอ้ ยละ 100 ไม่เคยได้รบั
- ความชืน้ ข้าวเปลือกอยู่ในระดับที่เหมาะสม
การฝึ กอบรมด้านโรงสี
- การแปรรูปมีประสิทธิภาพได้ %ข้าวต้นสูง
- การปฏิ บั ติ ก ารเก็ บ รัก ษาข้า วเปลื อ ก
ส่งผลให้ได้มลู ค่าผลผลิตข้าวต้นสูง
ยังไม่ถกู ต้อง ตามหลักการปฏิบตั ิท่ดี ี

79

- มีการปฏิบตั ิดา้ นการแปรรูปไม่ถกู ต้อง
- ขาดการจดบันทึกติดตามงานในโรงสี
4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรินทร์
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนรับซือ้
- ไม่ ต รวจสอบสิ่ ง เจื อ ปน ข้า วเปลื อ ก
- ความชืน้ ข้าวเปลือกอยู่ในระดับที่เหมาะสม
มีสิ่งเจือปน เศษวัชพืชจานวนมาก
- การปรับแต่งเครื่องจักรถูกต้องตาม
- การปฏิบตั ิการเก็บรักษาข้าวเปลือกยัง
หลักการปฏิบตั ิท่ดี ี
ไม่ถกู ต้องตามหลักการปฏิบตั ิท่ดี ี
- มีการปฏิบตั ิดา้ นการแปรรูปไม่ถกู ต้อง
- การเก็บรักษาข้าวสารมีมอด
- ก า ร แ ป ร รู ป ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ได้ %ข้า วต้น ต่ า ส่ ง ผลให้ไ ด้มู ล ค่ า
ผลผลิตข้าวต้นต่า
- อัตราค่าใช่จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อ
ปริมาณการแปรรูปสูง
- ขาดการจดบันทึกติดตามงานในโรงสี
5) สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด จังหวัดศรีสะเกษ
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนรับซือ้
- พนักงานโรงสีรอ้ ยละ 60 ไม่ เคยได้รบั
- ความชืน้ ข้าวเปลือกอยู่ในระดับที่เหมาะสม
การฝึ กอบรมด้านโรงสี
- การแปรรูปมีประสิทธิภาพได้ %ข้าวต้นสูง
- ก า รป ฏิ บั ติ ด้ า น ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า
ส่งผลให้ได้มลู ค่าผลผลิตข้าวต้นสูง
เครื่องจักรไม่ถกู ต้อง
- ขาดการจดบันทึกติดตามงานในโรงสี
- ข้าวสารส่วนหนึ่งมีกลิ่นผิดปกติ จานวน
มากอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
ลูกค้า
7.2 ปั ญหาอุปสรรค
1. เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีโรงเก็บข้าวสารต่างหาก
2. สถานที่ เก็บ ข้าวเปลื อกไม่ เพี ยงพอ สหกรณ์จัดเก็บ เต็ ม พื ้นที่ ท่ีมี อยู่ การจัดเก็ บ
ข้าวเปลือกในฉางหรือโกดังไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักการปฏิบตั ิท่ีดีในการเก็บรักษาข้าวเปลือก
ไม่ให้เสียหายได้ ไม่การเว้นพืน้ ที่ห่างจากฝาผนัง การกลับกองข้าว เป็ นต้น
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8. แนวทางแก้ไข

ความสามารถในการ
ดาเนินการ

การแก้ไขเพื่อขจัดหรือลดความความสูญเสีย หลังจากได้คน้ หาจุดบกพร่องของการ
ดาเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อความสูญ เสียในการผลิตและการแปรรู ปข้าวของสหกรณ์ ระดับ
สมาชิกสหกรณ์ ตัง้ แต่กระบวนการเก็บเกี่ยวและเทคนิคหลังการเก็บเกี่ยว และในส่วนของโรงสี
ข้าวสหกรณ์ ตัง้ แต่กระบวนการรับซือ้ ข้าวเปลือก การคุณภาพข้าวเปลือก การลดความชืน้ การ
เก็บรักษาข้าวเปลือก กระบวนการแปรรูป การปรับแต่งเครื่องจักร และการบารุงรักษาเครื่องจักร
จนถึงการเก็บรักษาข้าวสารของสหกรณ์ โดยพิจารณาการปฏิบัติของสหกรณ์ท่ีอาจก่อ ให้เกิด
ความสูญ เสีย ซึ่งได้แจกแจงละเอียดให้มากที่สุด ค้นหาข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการนาไป
เปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติท่ีดี แล้ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือลด/เลิกกิจกรรมบางอย่างที่
ก่อให้เกิดความสูญเสียได้ตรงจุด วางแผนการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าที่สดุ รวมทัง้ การแจ้งประเด็น
การตรวจสอบ ควบคุมตรวจสอบขัน้ ตอนการทางานต่าง ๆ คุณภาพงาน เพื่อลดปริมาณของเสีย
การพิจารณาแก้ไขเพื่อขจัดหรือลดความความสูญเสีย ทัง้ นีไ้ ด้เลือกสาเหตุจาก
ปัญหาก้างปลามาทาการแก้ไข โดยเลือกตามดุลยพินิจ คือ ร่วมกันพิจารณาว่าก้างไหนเป็ นปั จจัย
(สาเหตุ) เป็ นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ (Controllable) คือ สามารถดาเนินการแก้ไขปั ญหาได้จะ
ใส่ ตัว C ไว้ท่ีกา้ งนัน้ ก้างไหนไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable) คือ ไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขปั ญ หาได้ด้วยตนเอง ปั จ จัยนี ้จ ะขึน้ อยู่กับ บุค คลอื่น หากต้องแก้ไขจะต้อ งประสานงาน
ร่วมกับ บุค คลอื่ น เช่ น ผู้ส่งมอบ ลูก ค้า ผู้มี ส่วนได้ เสี ยอื่ น ๆ และก้างไหนเป็ น ปั จ จัยรบกวน
(Noise) คื อ ปั จ จัย ที่ ไม่ ส ามารถควบคุม ได้ และจะมารบกวนเป็ น บางครั้ง การแก้ไขจะเลื อ ก
ก้างปลาที่เป็ นก้างปั จจัยที่สามารถควบคุมได้ขึน้ มาแก้ไขก่อนอันดับแรก จากนัน้ จะเลือกโดยใช้
เกณฑ์ กล่าวคื อ นาปั ญ หามาจัดลาดับความสาคัญ โดยใช้เกณฑ์ 2 เกณฑ์ ในการเลือก คื อ
พิจารณาถึง ผลกระทบ กับความสามารถในการดาเนินการ

ง่าย

ยาก
น้อย

มาก
ผลกระทบ

81

กลุ่ม A เป็ นกลุ่มที่มีความสาคัญที่มีผลกระทบกับความสูญเสียมาก แต่ง่ายในการ
ดาเนินการ หรือใช้เวลาสัน้ ในการแก้ไข
กลุม่ D เป็ นกลุ่มที่มีผลกระทบกับความสูญเสียน้อย แก้ไขยาก ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ไม่ควร
ดาเนินการในขณะนี ้ เพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อความไม่สาเร็จแล้ว ยังไม่ส่งผลใด ๆ กับ
ปัญหาที่ตงั้ ไว้
กลุ่ม B เป็ นกลุ่มที่ดาเนินการง่ายแต่ผลกระทบน้อย สาเหตุเหล่านีค้ วรแก้ไขด้วย
ไคเซ็น (Kaizen) คือ ค่อยๆ ดาเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถดาเนินการแก้ไขได้
กลุ่ม C เป็ นกลุ่มที่ให้ผลกระทบมาก และยากในการดาเนินการ การแก้ไขต้องใช้
ระยะเวลาและความสามารถมาก
8.1 แนวทางการแก้ไขปั ญหาความสูญเสีย ระดับเกษตรกร
ตารางที่ 19 สรุปประเด็นปัญหาการสูญเสียและการจัดลาดับความสาคัญ และวิธีการแก้ไข
ระดับเกษตรกร
ปั ญหา/การ
กระบวนการ
สูญเสีย
1 การเก็บเกี่ยว - วิธีเก็บเกี่ยว
ไม่เหมาะสม
มีผลคุณภาพ
ข้าวเปลือก
ต่า และ
ส่งผลต่อการ
ขัดสี

2 การนวด
ข้าวเปลือก

- วิธีการ
นวดไม่
เหมาะสม
คุณภาพ
ข้าวเปลือก
ต่า

จัดลาดับ
จัดลาดับ
สาเหตุ
ความสาคัญ
วิธีการแก้ไข
การแก้ไข
ปั ญหา
- คนขับรถ
C
- ให้ความรูค้ วาม
3
เกี่ยวไม่
(ผลกระทบ
เข้าใจในหลัก
เดินเครื่องล้าง มาก แก้ไข
ปฏิบตั ิท่ดี ีแก่
พันธุป์ น
ยาก)
ผูเ้ กี่ยวข้อง
- ความเร็วใน
- ชีแ้ จงก่อนการเก็บ
การเกี่ยวไม่
เกี่ยวมีผลต่อการรับ
เหมาะสม
ซือ้ ข้าวเปลือกของ
- คนขับ/
สหกรณ์
สมาชิกขาด
(เกี่ยวข้องกับรถ
ความสนใจ/
เกี่ยวนวดที่รบั จ้าง)
ไม่มีความรู ้
- ปรับ
C
- เช่นเดียวกันข้อ 1
3
ความเร็ว
(ผลกระทบ
(เกี่ยวข้องกับ
ไม่เหมาะสม มาก แก้ไข
บุคคลภายนอก คือ
- ไม่ทาความ ยาก)
รถนวดที่รบั จ้าง)
สะอาดเครื่อง
นวด
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จัดลาดับ
สาเหตุ
ความสาคัญ
วิธีการแก้ไข
ปั ญหา
- คุณภาพ - ตากข้าว
A
- เช่นเดียวกันข้อ 1
ข้าวเปลือก ฟ่ อนในนาไม่ (ผลกระทบ
(เกี่ยวข้องเฉพาะ
ต่า
มีวสั ดุปกคลุม มาก แก้ไข
สหกรณ์และ
ตอนกลางคืน ง่าย)
สมาชิก)
- ไม่กลับกอง
ข้าว
- ตากในลาน
บางเกินไป
- ข้าวเปลือก - ขาดการ
B
- เช่นเดียวกันข้อ 1
ไม่สะอาด
ตรวจสอบ
(ผลกระทบ
(เกี่ยวข้องเฉพาะ
ระหว่างเก็บ น้อย แก้ไข
สหกรณ์และ
รักษา
ง่าย)
สมาชิก)

ปั ญหา/การ
กระบวนการ
สูญเสีย
3 การลด
ความชืน้
ข้าวเปลือก

4 การเก็บ
รักษา
ข้าวเปลือก

จัดลาดับ
การแก้ไข
2

1

นอกจากนี ้ ควรสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกร นาระบบ GAP มาปฏิบตั ิใน
ระดับเกษตรกร
8.2 แนวทางแก้ไขปั ญหาความสูญเสียในการแปรรู ป ระดับโรงสี
ตารางที่ 20 สรุปประเด็นปัญหา/การสูญเสียและการจัดลาดับความสาคัญ และวิธีการแก้ไข
ระดับโรงสี
กระบวนการ ปั ญ ห า /ก า ร
สูญเสีย
1 วัตถุดิบ
- คุณภาพต่า
(ข้าวเปลือก) ไม่สะอาด
มีมอด และมี
สิ่งเจือปน
จานวนมาก
- เสียหายจาก
การร่วงหล่น
หรือแตกหัก
ระหว่างตาก
และเก็บรักษา

สาเหตุ

จัดลาดับ
วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข / จัดลาดับ
ปั ญหา
ข้อเสนอแนะ
การแก้ไข
- ตรวจสอบ
C
- เพิ่มกระบวนการ
1
คุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกใน
ขณะรับซือ้
ขัน้ ตอนการรับซือ้
ไม่เพียงพอ
- เพิ่มการตรวจสอบ
- เก็บรักษาไม่
ข้าวเปลือกขณะ
ดี/ขาดการ
เก็บรักษา
ตรวจสอบ
- ให้ความรูแ้ ก่
พนักงานสหกรณ์/
คนงานที่ถกู ต้อง
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กระบวนการ ปั ญ ห า /ก า ร สาเหตุ
จัดลาดับ
วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข / จัดลาดับ
สูญเสีย
ปั ญหา
ข้อเสนอแนะ
การแก้ไข
- ที่เก็บ
ข้าวเปลือก
ชารุด – รถตัก
เหยียบแตกหัก
ขณะเกลี่ยตาก
ข้าว
2 เครื่องจักร - เครื่องจักร
- ขาดการ
A
- ตรวจสอบ
1
โรงสี
เสียบ่อย
ตรวจสอบที่
เครื่องจักร พร้อม
- มีอาการ
เพียงพอ
บันทึกผลการ
ผิดปกติบ่อย - ปรับแต่งไม่
ตรวจสอบราย
- ทางานไม่
ถูกต้อง
เครื่องจักร/
ตรงตามที่
- บารุงรักษา
ซ่อมแซม
ต้องการ
ไม่เพียงพอ
- ปรับตัง้ การทางาน
เครื่องจักรให้
เหมาะสม/ซ่อม
บารุงเชิงป้องกัน
3 บุคลากร
- ปฏิบตั ิไม่
- พนักงานขาด A
- ให้การฝึ กอบรม
3
ถูกต้อง
การฝึ กอบรม
ในรายละเอียดทุก
- ขาดการจด - ยังไม่
ด้าน
บันทึก
คานึงถึงปั ญหา
- สร้างความ
ตระหนักถึง
ผลกระทบโดยรวม
4 กระบวนการ - ขาดการ
- พนักงานไม่ A
- นาองค์ความรูข้ อง
2
ปรับปรุงการ ทราบหลักการ
หลักการปฏิบตั ิท่ดี ี
ทางาน
ปฏิบตั ิท่ดี ีดา้ น
ด้านโรงสีจาก
โรงสี อย่าง
หน่วยงานต่าง ๆ
เพียงพอ
ที่ได้ศกึ ษาไว้แล้ว
- ขาดการ
มาประยุกต์ใช้
ตรวจสอบ
หรือ
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กระบวนการ ปั ญหา/การ
สูญเสีย

สาเหตุ
- ขาดการจด
บันทึกปั ญหา
และการ
ติดตามการ
ปฏิบตั ิงาน

จัดลาดับ
ปั ญหา
-

-

-

-

วิธีการแก้ไข/
จัดลาดับ
ข้อเสนอแนะ
การแก้ไข
ศึกษาเพิม่ เติมเพื่อ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ดีและเหมาะสม
กับของสหกรณ์
เพิ่มความถี่ใน
กระบวนการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงาน
ให้มีการจดบันทึก
ผลการประมิน
หรือการตรวจสอบ
ในทุกด้านเพื่อ
ติดตามผล และ
ปรับปรุงแก้ไข
นอกจากนีค้ วร
ส่งเสริมและ
สนับสนุนสหกรณ์
นาระบบ GMP
และ HACCP มา
ใช้ ในระดับโรงสี
สหกรณ์

บทที่ 4
สรุ ปและข้อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการศึกษา
การศึ ก ษาความสู ญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต และการแปรรู ป ข้า วของสถาบั น
เกษตรกร โดยศึ ก ษาตั้ง แต่ ก ระบวนการผลิ ต การเก็ บ เกี่ ย ว การขนส่ ง และการแปรรู ป ข้า ว
มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาความสูญ เสี ย ในกระบวนการผลิ ต และการแปรรู ป ข้าวของสถาบัน
เกษตรกรและวิ ธี ก ารลดปริม าณความสูญ เสี ย ในการผลิ ต และการแปรรู ป ข้า วของสถาบัน
เกษตรกร ดังนี ้
1.1 การปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวของสมาชิกสหกรณ์ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพข้าวเปลือก(Input)
1.1.1 ชนิดข้าวที่สมาชิกสหกรณ์แต่ละรายปลูกส่วนใหญ่เป็ นข้าวหอมมะลิ 105
เพียงชนิดเดียว รองลงมา ปลูกทัง้ ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าว กข.15 และทัง้ ข้าวหอมมะลิ 105
และ กข.6 การใช้เมล็ดพันธุข์ า้ ว สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ใช้พนั ธุข์ า้ วที่ซือ้ จากแหล่งที่เชื่อถือได้
(ซือ้ จากสหกรณ์)จะส่งผลต่อคุณภาพในการขัดสีขา้ วได้เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าวสูงขึน้ รองลงมาใช้เมล็ด
พันธุข์ า้ วเก็บไว้เอง
1.1.2 การปฏิ บัติ ก่ อนการเก็ บ เกี่ ยว พบว่า สมาชิ ก สหกรณ์ ส่วนใหญ่ ก าหนด
ระยะเวลาการเก็ บ เกี่ ย วได้ เ หมาะสมกล่ า วคื อ จากสมาชิ ก สหกรณ์ จ านวน 250 ราย
ในจานวนนี ้ ร้อยละ 54.40 เก็บเกี่ยวในระยะเมล็ดข้าวสุกแก่พอเหมาะในการเก็บเกี่ยว (เก็บเกี่ยว
ในระยะพลับพลึง) ซึ่งเป็ นระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม แต่ยงั มีสมาชิก ร้อยละ 44.40 เก็บเกี่ยว
ในระยะที่ ไม่ เหมาะสม (เก็ บ เกี่ ย วไม่ อ ยู่ในระยะพลับ พลึ ง ) และไม่ ต อบข้อ มูล ร้อยละ 1.20
ส่วนการระบายนา้ ในนาก่อนกาหนดวันเก็บเกี่ยว พบว่า ได้ระบายนา้ ในนาก่อนการเก็บเกี่ยวหรือ
หากมีตอ้ งทาให้แห้งก่อนเก็บเกี่ยว ร้อยละ 59.20 ไม่ระบายนา้ ในนาก่อนการเก็บเกี่ยว ร้อยละ
33.20 และ ไม่มนี า้ ในนาให้ระบายร้อยละ 7.60
1.1.3 การปฏิ บัติ ก ารเก็ บ เกี่ ย วซึ่ง เป็ น ขั้น ตอนส าคัญ จากการศึก ษาสมาชิ ก
จานวน 250 ราย ส่วนใหญ่ เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรโดยใช้รถเกี่ยวนวด ร้อยละ 67.20 เนื่องจาก
เก็บเกี่ยวได้เร็ว สะดวก และมีการเก็บเกี่ยวด้วยมือ หรือแรงงานคน ร้อยละ 27.20 โดยใช้เคียว
และแรงงานคน นอกจากนี ้มี ทั้ง ใช้รถเกี่ ย วนวดและแรงงานคน ร้อ ยละ 5.20 การเกี่ ย วด้ว ย
แรงงานคนจะนิยมเกี่ยวข้าวเหนียวเพื่อเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนข้าวหอมมะลิ 105 สมาชิก
จะใช้รถเกี่ยวนวดเป็ นส่วนใหญ่ อื่น ๆ ร้อยละ 0.40
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1.1.4 การนวดข้าวเปลือก จากการศึกษาพบว่า สมาชิกสหกรณ์ยังขาดความ
ระมัดระวังในการปรับเครื่องเกี่ยวนวดให้เหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทั้ งในปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สว่ นใหญ่จะละเลยในขัน้ ตอนนีใ้ ห้เป็ นหน้าที่ของเจ้าของรถนวด
1.1.5 การลดความชืน้ จากการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ จานวน 250 ราย พบว่า
สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 91.60 มีการลดความชืน้ ของข้าวเปลือกก่อนเก็บรักษาหรือก่อนจาหน่าย
ร้อยละ 6.00 ที่ไม่ตากหรือไม่ลดความชืน้ แต่จาหน่ายทันทีท่ีเกี่ยวนวดเสร็จ จะพบในกรณีจา้ งรถ
เกี่ยวนวด ระดับความชืน้ ของข้าวเปลือกที่จาหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ และไม่
ตอบข้อมูล ร้อยละ 2.40 วิธีการลดความชืน้ ข้าวเปลือกของสมาชิกสหกรณ์จะดาเนินการ ดังนี ้
1) กรณี เก็ บ เกี่ ย วด้ ว ยแรงงานคน พบว่ า มี ส มาชิ ก ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว
ข้าวเปลื อ กด้วยแรงงานคน จ านวน 57 ราย เมื่ อเก็บ เกี่ ย วจะมัด ข้า วเป็ น ฟ่ อนๆ และจะตาก
ข้าวเปลือกทั้งฟ่ อนไว้ในนาหลังการเก็บเกี่ยว ตากทิ ้งไว้ประมาณ 3 - 7 วัน แล้วเก็บรวมไว้เป็ น
กองๆในนาก่อน ที่จะนวด ในขณะที่สมาชิกตากข้าวเปลือกทัง้ ฟ่ อนไว้ในนา และเมื่อนามาเก็บ
รวมไว้เป็ นกองๆ พบว่า ในจานวนนีม้ ี ร้อยละ 91.23 จะไม่นาวัสดุมาปกคลุมกองข้าวเปลือกเพื่อ
ป้องกันนา้ ค้างหรือนา้ ฝนในเวลากลางคืนซึ่งจะเป็ นผลเสียหายต่อคุณภาพข้าวเปลือกเป็ นอย่าง
มาก จะมีวสั ดุปกคลุมเพียง ร้อยละ 5.27เท่านัน้ ไม่ตอบข้อมูลร้อยละ 3.50 นอกจากนีร้ ะหว่าง
กองข้า วเปลื อ กไว้ในนาจะไม่ มี ก ารพลิ ก กลับ กองเพื่ อ ระบายความร้อ นส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ
ข้าวเปลือก
2) กรณี เก็ บ เกี่ ย วโดยใช้ ร ถเกี่ ย วนวด พบว่ า สมาชิ ก ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว
ข้า วเปลื อ กด้ว ยรถเกี่ ย วนวด จ านวน 168 ราย เมื่ อ เกี่ ย วนวดเสร็จ พร้อ มบรรจุ ใ นกระสอบ
จะนามาตากที่ลานบ้าน การตากบนลานอาจเป็ นลานดิน/ลานหญ้า พบว่า ในจานวนนี ้ มีจานวน
ร้อยละ 93.29 ก่อนตากข้าวเปลือกจะนาวัสดุรองพืน้ ก่อนซึ่งทาจากไนล่อนตาข่าย(สีเขียว)เป็ น
วัสดุรองพืน้ ก่อนซึ่งเป็ นไปตามหลักการปฏิบตั ิท่ีดีเพื่อป้องกันการปนเปื ้ อนและมีสมาชิกที่ไม่ใช้
วัสดุรองพืน้ เพียง ร้อยละ 6.71
การตากข้าวเปลือก ความหนาในการตากข้าวเปลือกส่วนใหญ่จะตาก
หนาประมาณ 2 เชนติเมตร(บางกว่า 5 เชนติเมตร) ร้อยละ 62.19 การตากข้าวเปลือกแต่ละครัง้
จะต้องกลับกองข้าวที่ตากทุก ๆ 2 ชั่วโมง พบว่าจากสมาชิกตากข้าวเปลือกในลานทั้งตากก่อน
นวดและตากหลังนวด จานวน 167 ราย ในจานวนนี ม้ สมาชิกส่วนใหญ่ กลับกองข้าวที่ตากใน
ลานทุก 2 ชั่วโมงหรือวันละ 4 ครัง้ ร้อยละ 68.86 สมาชิกที่กลับกองข้าวที่ตากในลาน วัน ละ
2 ครัง้ ร้อยละ 26.35 มีสมาชิกไม่มีการกลับกองข้าวระหว่างการตาก มีจานวน 2 ราย (ร้อยละ
1.20) และไม่ตอบข้อมูล 6 ราย (ร้อยละ 3.59) การตากจะตากประมาณ 3 วัน
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1.1.6 การเก็บรักษาข้าวเปลือ ก พบว่าส่วนใหญ่ เก็บกองไว้ในยุง้ ฉางเพื่อรอ
จาหน่าย ร้อยละ 61.20 รองลงมาเก็บกองไว้ในยุง้ ฉางและเก็บในกระสอบ ร้อยละ 4.8 ไม่เก็บ
รักษาข้าวเปลือกไว้แต่จาหน่ายทัน ทีเมื่อเกี่ยวนวดเสร็จ ร้อยละ 11.60 และระหว่างการเก็บรักษา
สมาชิกร้อยละ 53.01 ไม่มีการเข้าไปตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวปลือกขณะเก็บรักษา
และร้อยละ 46.98 มีการเข้าตรวจสอบ ระยะการเก็บรักษาข้าวเปลือกของสมาชิกไว้ในฉางส่วน
ใหญ่เก็บ ตัง้ แต่ 1 – 3 เดือน รองลงมา เกินกว่า 3 – 6 เดือน และ ไม่เกิน 1 เดือน ตามลาดับ
1.2 กระบวนการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีของสหกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพการ
แปรรู ป
1.2.1 การรับ ซื อ้ ข้าวเปลือ ก พบว่าสหกรณ์ จ ะรับ ซื อ้ ข้าวเปลื อกหอมมะลิ 105
เพียงชนิดเดียว ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรินทร์ รับซือ้ ทัง้ ข้าวเปลือก
หอมมะลิ 105 และ กข.15 การรับซือ้ โดยจะตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนการรับซือ้ ทุกราย
โดยใช้เครื่องตรวจวัดตรวจสอบเพื่อกาหนดราคาข้าวเปลือก เช่น ตรวจสอบความชืน้ ลักษณะ
ทางกายภาพภายนอก และผลที่ได้จากการขัดสี ส่วนการตรวจสอบพันธุ์ ปนสหกรณ์จะประเมิน
ด้ว ยสายตาเป็ นหลัก แต่ ก ารตรวจสอบสิ่ ง เจื อ ปน จากสหกรณ์ ท่ี ศึ ก ษา 5 สหกรณ์ พบว่ า
มี 3 สหกรณ์ท่ไี ม่ตรวจสอบสิ่งเจือปนขณะรับซือ้
1.2.2 การลดความชืน้ ข้าวเปลือก สหกรณ์ท่ีรบั ซือ้ ข้าวเปลือกความชืน้ ไม่เกิน 14
เปอร์เซ็ น ต์ เพื่ อ เก็ บ ไว้แปรรู ป หากข้าวเปลือ กที่ รับ ซื อ้ มี ค วามชืน้ เกิ น 14 เปอร์เซ็ น ต์ สหกรณ์
จะซือ้ มาขายไปและจะไม่ลดความชืน้ จะลดความชืน้ เมื่อต้องการเก็บรักษาไว้เพื่อแปรรูปเท่านัน้
การลดความชื ้น จะลดโดยวิ ธี ต ากบนลานตาก(คอนกรีต )ระยะเวลาการตากขึ น้ อยู่กับ ระดับ
ความชืน้ ของข้าวเปลือก เช่น ข้าวเปลือกมีความชืน้ 18 เปอร์เซ็นต์ จะตากประมาณ 3 วัน
1.2.3 การเก็บรักษาข้าวเปลื อก พบว่า ทุก สหกรณ์ท่ีศึกษาจะเก็ บ ข้าวเปลือ ก
รักษาไว้ในในโรงเก็บสภาพปกติไม่มีการควบคุมอุณภูมิและความชืน้ สัมพัทธ์ในอากาศ ส่วนใหญ่
เก็บในฉาง โกดัง กระสอบป่ าน กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 500 กิโลกรัม และ 750 กิโลกรัม
ส่วนที่เก็บ ในไซโลมี บ้างบางส่วน มี เพี ยง 1 สหกรณ์ เท่ านั้น คื อ สหกรณ์การเกษตรเมื อ ง
ศรีส ะเกษ จ ากัด จัง หวัด ศรีส ะเกษ ลัก ษณะการจัด เก็บ เก็ บ ในฉาง/โกดั ง (พื ้น คอนกรีต )
จะเก็บเป็ นกองรวม ไม่แยกความชืน้ และไม่ แยกรายเกษตรกร เนื่องสหกรณ์จะรับซือ้ และเก็บ
รักษาข้าวหอมมะลิ 105 เพียงชนิดเดียวเท่านัน้ ประกอบกับพืน้ ที่จดั เก็บมีจากัด ก่อนการจัดเก็บ
ในฉางหรือโกดังสหกรณ์จะรองพืน้ โดยใช้แกลบรองทั่วบริเวณโรงเก็บ หนาประมาณ 10 – 50
เซนติเมตร และเทกองข้าวเต็มพืน้ ที่ ชิดฝาผนัง จะไม่วางเป็ นกองๆ และไม่มีการพลิกกลับกอง
ข้าวเพื่อถ่ายเทความชืน้ หรือความร้อนจากกองข้าวในระหว่างเก็บรัก ษา เนื่องจากใช้พืน้ ที่เต็ม
ไม่ ส ามารถเข้า ไปด าเนิ น การได้ ข้า วเปลื อ กที่ ส หกรณ์ น าเข้า เก็ บ รัก ษา ทั้ง เก็ บ ในกระสอบ
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ฉางและโกดัง ทุกสหกรณ์ท่ีศึกษาส่วนใหญ่จะเก็บในระดับความชืน้ ไม่เกิน 14 – 15 เปอร์เช็นต์
ระยะการเก็บรักษาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 – 6 เดือน
1.2.4 การนาข้าวเปลือกเข้าแปรรูป ส่วนใหญ่จะไม่มีการหมุนตามลาดับการซือ้
ก่อนหลัง (FIFO) แต่จะดาเนินการนาเข้าเปลือกออกแปรรูปตามความสะดวก นั่นคือ ข้าวเปลือก
ที่ อ ยู่ บ ริเวณด้า นนอกหรือ ด้า นบนหรือ รับ ซื อ้ ภายหลัง จะน าออกไปแปรรู ป ก่ อ น ซึ่ง ส่ง ผลต่ อ
คุณภาพข้าวเปลือกหากเก็บไว้นานเกินไป ความสะอาดของภาชนะที่ จัดเก็บข้าวเปลือก พบว่า
กระสอบเก่าเมื่อนากลับมาใช้ใหม่จะทาความสะอาดโดยวิธีนากระสอบตากแดด และกลับด้านใน
ออกข้างนอกหรือวิธีเป่ าลม แต่มี บางสหกรณ์ไม่ ได้ทาความสะอาดเพียงแต่ดูว่ามี รอยฉี กขาด
หรือไม่เท่านั้น เช่น สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดเก็บข้าวเปลือก
ส่วนใหญ่จะไม่มีการจดบันทึกรายละเอียดคุณภาพ วันที่จดั เก็บข้าวเปลือก รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพข้าวเปลือกระหว่างเก็บรักษามีนอ้ ยมาก
1.3 การปฏิบัติด้านการจัดการโรงสี ข้าวของสหกรณ์ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือก การเก็บรักษาข้าวเปลือก การนาข้าวเปลือกออกแปรรูป กระบวนการแปรรูป เช่นการ
เดินเครื่องล้างเครื่องจักร การสุ่มตรวจสอบคุณ ภาพข้าวเปลือกก่อนสี การตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวสารก่อนบรรจุ การปรับแต่งเครื่องจักร การเก็บรักษาข้าวสาร และการจดบันทึกติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิระหว่างแปรรูป เพื่อนามาเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบตั ิในโรงสีท่ีดีและให้
ค่าคะแนน พบว่า สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรชุม
พลบุรี จากัด จังหวัดสุรินทร์ และสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ
การปฏิบตั ิดา้ นการจัดการโรงสียงั ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิบตั ิดา้ นการจัดการโรงสีท่ดี ี
1.4 การปฏิบัติด้านการแปรรู ป(โรงสีข้าว) ของสหกรณ์ โรงสีสหกรณ์การเกษตร
เมืองศรีสะเกษ จากัด จังหวัดศรีสะเกษ เป็ นโรงสีท่ีผสมผสานระหว่างระบบการสีขา้ วระบบเก่า
และระบบใหม่ เนื่องจากเดิ มเป็ นโรงสีขา้ วระบบเก่า ต่อมามีการเพิ่มเครื่องจักรบางชนิดเพื่อให้
โรงสีมีระบบการทางานมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ส่วนสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด สหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรินทร์ เป็ นโรงสีระบบใหม่ซ่ึงเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าระบบเก่า ระบบการทางานคล้ายๆ กับระบบเก่า ต่างกันที่ระบบต้นกาลังและรายละเอียด
ของเครื่องจักรแต่ละเครื่องจักรที่ทางานไม่เหมือนกัน
ลัก ษณะการปฏิ บัติ ในกระบวนการแปรรู ป (โรงสี ข้าว)ของสหกรณ์ แ ละการใช้
ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องจักร ลักษณะการขัดสี จะกะเทาะเก็บเป็ นข้าวสาร และการขัดขาว
ขัดมัน ช่วงเวลาการสี จะสีในช่วงกลางวันเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั
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จากัด สีตลอด 24 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง) และสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จะสีช่วงเวลา
กลางคืนเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พราะกลางคืนอากาศเย็น เมื่อเครื่องจักรทางานจะมีความร้อนน้อย ข้าวไม่
ชืน้ และจะได้ตน้ ข้าวในอัตราที่สูง นอกจากนี ้ สหกรณ์ได้ถือปฏิบตั ิตามคาแนะนาของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภ าค โดยเลือกอัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time Of Use Rate :TOU)
ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเนื่องจากช่วงเวลา Off - Peak (ช่วงเวลา 22.00 - 9.00
น. และวันหยุด) มีอัตราค่าใช้จ่ายต่ากว่าช่วงเวลา On - Peak (ช่วงเวลา 9.00 - 22.00 น. ของ
วันจันทร์ถึงศุกร์) กล่าวคืออัตราค่าพลังงานไฟฟ้า เวลาปกติ อัตรา 2.6950 บาท/หน่วย อัตราค่า
พลังงานไฟฟ้าระบบTOU อัตรา 1.1914 บาท/หน่วย ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1.5036 บาท/หน่วย
การทาความสะอาดเครื่ องสี พบว่า ทุกสหกรณ์จ ะทาความสะอาดเครื่องสีโดย
เดินเครื่องก่อนสีจริงทุกครัง้
1.5 ผลการแปรรู ป การแปรรู ปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร ข้าวเปลือกที่นามาแปรรู ป
(การสี )เป็ นข้า วสาร จะได้ผ ลผลิ ต (Products) และผลพลอยได้ (By-Products) เนื่ อ งจาก
สหกรณ์ท่ีศกึ ษา ทาการแปรสภาพข้าวเปลือก ชนิดหอมมะลิ 105 เพียงชนิดเดียว ยกเว้น สหกรณ์
การเกษตรชุ ม พลบุ รี จ ากั ด ที่ น าข้ า วเปลื อ ก กข.15 มาสี ร วมกั บ ข้า วเปลื อ กหอมมะลิ 105
เนื่องจากเห็นว่าราคาสหกรณ์รบั ซือ้ จากสมาชิกราคาเท่ากันผลผลิตที่ได้สหกรณ์นับรวมเป็ นข้าว
หอมมะลิ ซึ่ง การปฏิ บัติ เช่ น นี ้ มี ผ ลต่ อ การสี คุณ ภาพต่ า ลง เนื่ อ งจากข้า วเปลื อ กแต่ ล ะชนิ ด
การปรับตั้งเครื่องจักรต่า งกัน และพบว่าทั้ง 5 สหกรณ์ จะสีขา้ วหอมมะลิเป็ นข้าวสาร 100 %
ชั้น 1 และชั้น 2 เท่านั้น ผลการประเมิ นผลผลิตที่ได้จ ากการแปรรู ป (โรงสีข้าว) จากการเก็บ
ข้อมูลการแปรรูปข้าวเปลือก(การสีขา้ ว) ของสหกรณ์ท่ีศึกษา ทัง้ 5 สหกรณ์ จะนาเข้าเปลือกชนิด
ข้าวหอมมะลิ 105 ความชื น้ ของข้า วเปลือกที่ สหกรณ์นาเข้าสี จะไม่ เกิน 14 เปอร์เซ็ นต์ โดย
จัด เก็บข้อมูล ปริม าณข้าวเปลื อกที่สหกรณ์ นาเข้าแปรรู ป(ทั้งปี )และผลผลิ ตที่ได้จ ากการขัด สี
ทัง้ ปี มาคานวณหาอัตราการสีขา้ วของสหกรณ์(ทัง้ ปี ) โดยคิดเทียบจากข้าวเปลือกที่นาเข้าแปรรูป
ทัง้ ปี
อัตราการสีขา้ วของสหกรณ์ท่ีได้จากการประเมิน อัตราการสีแปรสภาพข้าวเปลือก
หอมมะลิเป็ นข้าวสารชนิด 100 % ชัน้ 1 ชัน้ 2 จะได้ตน้ ข้าวข้าวหัก และ ปลายข้าว ในอัตราเฉลี่ย
ต่อข้าวเปลือกหอมมะลิ 1,000 กิโลกรัม หรือ1 ตัน ของโรงสีสหกรณ์ท่ีศึกษาจานวน 5 สหกรณ์
โดยนาอัตราการแปรสภาพเฉลี่ยมาเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ท่ีศึกษา พบว่า สหกรณ์ท่ีศึกษา
ส่วนใหญ่ มี อัตราแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารในส่วนที่เป็ นข้าวต้นสูง กว่าอัตรา
เฉลี่ยของโรงสีท่วั ไปที่กรมการค้าภายในได้ศกึ ษาไว้ ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
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ต่ ากว่า อัต ราเฉลี่ ย ข้า งต้น และปริม าณเนื ้อ ข้าวจากการแปรสภาพข้าวเปลื อ กหอมมะลิ เป็ น
ข้าวสาร100%จะได้เนือ้ ข้าว(ข้าวรวม)ต่ากว่าอัตราเฉลี่ยของโรงสีท่วั ไป สาเหตุมาจากข้าวเปลือก
มีสิ่งเจือปนสูง เครื่องจักรเสียบ่อยและประสิทธิภาพการสีต่า เนื่องจากลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก
ตะแกรงกลมคัดแยกได้ไม่ เต็มประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าพนักงานสหกรณ์จะปรับแต่งเครื่องจักร
ทุก ครั้ง ก่ อ นสี ข้าวก็ ต าม แต่ ก ารปรับ แต่ ง ถู ก ต้อ งหรือ ไม่ เป็ น เพี ย งผลที่ ได้จ ากการสัม ภาษณ์
พนักงานสหกรณ์เท่านัน้ จะทราบปริมาณการสูญเสียได้โดยการทดสอบการสีขา้ ว
1.6 การปรับแต่งเครื่องจักร เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการปรับแต่งเครื่องจักรที่ควร
ปฏิบัติซ่ึงต้องมีการปรับแต่งเครื่องจักรโรงสีทุกครัง้ ก่อนสีขา้ ว ได้แก่ เครื่องกะเทาะข้าวเปลือ ก
เครื่องขัดขาว เครื่องแยกหิน ตะแกรงโยก และเครื่องขัดมัน จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องจักรโรงสีของสหกรณ์ท่ีเป็ นกลไกหลัก แล้วนาผลการปฏิบัติกาหนดค่าคะแนนการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ดา้ นปรับแต่งเครื่องจักรโรงสีของสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์มีการปรับแต่งเครื่องจักรแต่
การปรับแต่งยังไม่ถูกวิธี ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด มีการปรับแต่งเครื่องจักร
ก่อนสีทุกครัง้ รองลงมาคือ สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด ที่มีการปรับแต่งเครื่องจักรบาง
ตัวยังไม่ถกู ต้องตามหลักการ ส่วนสหกรณ์อ่นื ๆ ที่ศกึ ษาพบว่าปฏิบตั ิไม่ค่อยถูกต้องเช่นกัน
1.7 การบารุ งรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ตามรายการชนิดเครื่องจักร เปรียบเทียบ
กับหลัก การปฏิบัติ การบารุ ง รักษาเครื่องจักรที่ ดีและให้ค่าคะแนนการปฏิ บัติ พบว่า สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรินทร์ มีการบารุ งรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ในโรงสี เป็ นไป
ตามหลัก การปฏิ บัติ ด้านการบ ารุ ง รัก ษาเครื่อ งจัก รที่ ดี แ ละปฏิ บัติ เป็ น ไปตามคู่มื อ มากที่ สุด
ประกอบกับ เจ้า หน้าที่ โรงสี มี ค วามรู ค้ วามเข้าใจเรื่อ งเครื่อ งจัก รโรงสี เป็ น อย่ า งดี รองลงมา
คือ สหกรณ์ การเกษตรสุวรรณภู มิ จ ากัด ส่วนสหกรณ์ ท่ี ขาดการบ ารุ งรัก ษาเครื่ อ งจัก ร คื อ
สหกรณ์ ก ารเกษตรเมื อ งศรี ส ะเกษ จ ากัด จัง หวัด ศรีส ะเกษ เป็ น สหกรณ์ ท่ี ป ฏิ บัติ ด้า นการ
บารุงรักษาตามหลักการปฏิบตั ิไม่ค่อยจะถูกต้องนักและไม่เคยปฏิบตั ิในหลายๆประเด็น เช่น ขาด
การบารุ งรักษาตะแกรงเหลี่ยม กระพ้อลาเลียง เป็ นต้น ประกอบกับโรงสี ขา้ วของสหกรณ์เป็ น
โรงสี ท่ีผ สมผสานระหว่างโรงสี ข้าวระบบเก่ากับโรงสีขา้ วระบบใหม่ การบารุ งรักษาจึ งไม่ ค่อย
ถูกต้อง และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด พนักงานโรงสีของสหกรณ์มี จานวน 3 คน
ทุกคนไม่เคยเข้ารับการอบรมเรื่องโรงสี และคนที่ได้รบั การอบรมไม่ได้เป็ นผูป้ ฏิบัติ ส่งผลให้การ
ปฏิบตั ิดา้ นการบารุงรักษาเครื่องจักรไม่ถกู ต้องตามหลักการบารุงรักษาเครื่องจักร
1.8 กระบวนการปฏิ บั ติ ด้านการเก็ บ รั ก ษาข้าวสาร สหกรณ์จ ะบรรจุขา้ วสารใน
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 50 กก. และบรรจุเป็ นถุงพลาสติก ขนาด 5 กก. หรือ กระสอบ
ขนาด 10 กก. กระสอบที่จดั เก็บเนื่องจากเป็ นกระสอบใหม่ทงั้ หมดจึงสะอาด เพื่อเก็บข้าวสารไว้
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จาหน่ายในคราวเดียวทัง้ กระสอบ ประกอบกับสหกรณ์ไม่มีสถานที่เก็บข้าวสารโดยเฉพาะ จึงใช้
โรงคลุมเครื่องจักรในโรงสีขา้ วเป็ นสถานที่เก็บข้าวสารลักษณะการจัดเก็บจึงเก็บเป็ นกระสอบและ
ใช้พลาสติกคลุม ไว้เพื่อป้องกันฝุ่น ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรเมื องศรีสะเกษ จากัด มีโรงเก็บ
ข้าวสารแยกต่างหาก และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ที่เก็บข้าวสารในโรงสีและโรงเก็บ
เมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบคุณภาพข้าวสารมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่จดั เก็บเป็ นประจาทุก
วัน ทาความสะอาดภายในโรงเก็บทุกวั น เนื่องจากเก็บข้าวสารไว้ในโรงคลุม เครื่องจักร(โรงสี)
และทาความสะอาดตัวโรงสีโดยรวมทุกเดือน แต่สว่ นใหญ่ไม่มีการกาจัดศัตรูพืช ยกเว้น สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ที่มีการกาจัดมอดข้าวสารทุกเดือน

2. ความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรูป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ์
2.1 ระดับเกษตรกร
2.1.1 สรุ ปกระบวนการปฏิบัติของสมาชิกสหกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ด้านคุณภาพข้าวเปลือก ดังนี้
1) การเก็บเกี่ยวและเทคนิคหลังการเก็บเกี่ยว
- การเก็บเกี่ยวข้าว สมาชิกส่วนใหญ่ท่ีเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกด้วยรถเกี่ยว
นวดและไม่ เคยเดิ น เครื่อ งจัก รเพื่ อ ท าความสะอาดรถเกี่ ยวนวดเมื่ อเกี่ ยวข้าวพัน ธุ์ต่า งกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดการปนกันระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และ/หรือข้าวเหนียว กข.6 กข.15 และก่อให้เกิด
ความไม่บริสทุ ธิ์ของสายพันธุท์ งั้ ข้าวเปลือกและข้าวสารรวมทัง้ เทคนิคในการปรับแต่งเครื่องจักร
- การปรับความเร็วรอบการทางานของรถเกี่ยวนวด ส่วนใหญ่พบว่า ไม่
เคยที่จะให้รถเกี่ยวนวดปรับความเร็วรอบการทางานของรถเกี่ยวนวดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ซึ่งจะส่งผลต่อการแตกร้าวของเมล็ดภายในและส่งผลต่อคุณภาพการสีขา้ วโดยตรง
- การลดความชืน้ เช่น กรณีสมาชิกสหกรณ์เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงคนมัด
ข้าวเปลื อ กเป็ น ฟ่ อนกระจายตากแสงแดดไว้ในนา ตากประมาณ 3 – 7 วัน เนื่ องจากในช่ วง
กลางวันอากาศร้อน ข้าวแห้งและเมล็ดหดตัว กลางคืนเมล็ดได้รบั ความชืน้ จากนา้ ค้าง นา้ ฝน
ซา้ แล้วซา้ อีกทาให้เกิดการขยายตัว การที่เมล็ดมีการขยายตัวและหดตัวสลับกันทาให้เมล็ดเกิด
การแตกร้าวและแตกหักในระหว่างการสี และการกองข้าวเปลือกไว้ในนาไม่มีการพลิกกลับกอง
ไม่มีวสั ดุปกคลุม ในเวลากลางคืน รวมถึงกรณีตากในลานหลังเกี่ยวนวดซึ่งความหนาในการตาก
บางจนเกินไป ส่วนใหญ่หนาประมาณ 2 เซนติเมตรเท่านัน้ ส่งผลต่อคุณภาพการสีเช่นกัน
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2) คุณภาพข้าวเปลือก
- ข้าวเปลือกที่สมาชิกเก็บรักษาจากการสัมภาษณ์สมาชิก ส่วนใหญ่
เก็บรักษาข้าวเปลื อกไว้โดยที่ ข้าวเปลื อกมักจะมี โรค แมลง ศัต รู พืช สัต ว์จาพวกหนู ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพข้าวเปลือก คุณภาพข้าวสาร และการปนเปื ้อนโดยตรง
- ความสะอาดของข้าวเปลือกที่ขาย พบว่า สมาชิก ส่วนใหญ่ ขาย
ข้าวเปลือกโดยไม่มีสิ่งเจือปน เศษฟาง ซัง วัชพืช ดินทราย เพียงบางครัง้ เท่านัน้ ที่ขายข้าวเปลือก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพข้า วเปลือก คุณ ภาพข้าวสาร และการปนเปื ้อนเช่ นกัน รองลงมา
สมาชิกขายข้าวเปลือกโดยไม่มีสิ่งเจือปน เศษฟาง ซัง วัชพืช ดินทราย ทุกครัง้ ที่ขาย
4.1.2 ความสู ญ เสี ย และปริ ม าณความสู ญ เสี ย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ความ
สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว ที่ได้จากการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ จานวน
250 ราย ดังนี ้
1) ปริม าณความสูญ เสี ย สมาชิ ก สหกรณ์ ไม่ ได้ให้ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ
ปริมาณความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิของตัวสมาชิก
เอง แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกสหกรณ์ได้ระบุถึงปริมาณความสูญเสียของข้าวเปลือก ที่เกิดจาก
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ดังนี ้ มีเมล็ดข้าวร่วงหล่นในไร่นา ข้าวตก ข้าวที่
เก็บเกี่ยวไม่หมด โดยเฉลี่ยมีจานวน 178 ราย ประมาณ 9,966.50 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ย
รายละ 55.99 กิ โลกรัม /ไร่/ปี มี เมล็ ด ข้า วติ ด ไปกั บ ฟางขณะที่ เกี่ ย วนวด จ านวน 152 ราย
ประมาณ 3,837 กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ 25.24 กิโลกรัม/ไร่/ปี มีเมล็ดข้าวที่ถูกหนู นก
แมลงท าลาย จ านวน 128 ราย ประมาณ 917.50 กิ โลกรัม /ไร่/ปี ค่ า เฉลี่ ย รายละ 7.17
กิโลกรัม/ไร่/ปี เมล็ดข้าวถูกมอดข้าวเปลือกทาลายระหว่างเก็บรักษา จานวน 18 ราย ประมาณ
99 กิโลกรัม /ไร่/ปี ค่าเฉลี่ ยรายละ 5.5 กิโลกรัม /ไร่/ปี อื่น ๆ จานวน 28 ราย ประมาณ 169
กิโลกรัม/ไร่/ปี ค่าเฉลี่ยรายละ 6.04 กิโลกรัม/ไร่/ปี
2) ความสูญ เสียด้านคุณ ภาพข้าวในการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ ยว
ของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า ไม่มีการสูญเสียคุณภาพ จานวน 207 ราย มีขา้ วเปลือกเกิดเมล็ด
เหลือง ขึน้ รา เหม็นอับ เน่าเสีย หรือหมักหมม จานวน 15 ราย ประมาณ 2,492 กิโลกรัม/
ไร่/ปี ค่ า เฉลี่ ย รายละ166.37 กิ โลกรัม /ไร่ /ปี มี ข้า วงอกในขณะเก็ บ รัก ษา จ านวน 6 ราย
ประมาณ 106 กิ โลกรัม /ไร่/ปี ค่ า เฉลี่ ย รายละ 17.67 กิ โลกรัม /ไร่/ปี ข้า วที่ แ ห้ง แล้ว ได้รับ
ความชืน้ ซา้ (เช่น เปี ยกฝน 1 ครัง้ และ 2 ครัง้ ) จานวน 15 ราย ประมาณ 552 กิโลกรัม/ไร่/ปี
ค่ าเฉลี่ ย รายละ 36.80 กิ โลกรัม /ไร่/ปี อื่น ๆ จ านวน 2 ราย ประมาณ 20 กิ โลกรัม /ไร่/ปี
ค่าเฉลี่ย รายละ 10 กิโลกรัม/ไร่/ปี
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2.2 ระดับโรงสี
2.2.1 สรุปกระบวนการปฏิบัติในโรงสีข้าวทีก่ ่อให้เกิดการสูญเสีย
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่กอ่ ให้เกิดการสูญเสียในระดับโรงสีของสหกรณ์
ที่ ศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาจากปั จ จัย ด้า น 4M+1E ได้แ ก่ 1) คนหรื อ พนัก งานปฏิ บั ติ ก าร (Man)
2) เครื่องจักร / อุปกรณ์อานวยความสะดวก (Machine) 3) วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อ่ืน ๆ
ที่ใช้ในกระบวนการ(Material) 4) กระบวนการทางาน (Method) และ 5) อากาศ สถานที่ ความ
สว่างและบรรยากาศการทางาน (Envrionment) ซึ่งถือเป็ นปั จจัยนาเข้า(Input) ของกระบวนการ
ซึ่งกระบวนการปฏิบตั ิในโรงสีขา้ วที่ก่อให้เกิดการสูญเสียมีดงั นี ้
1) กระบวนการรับซือ้ ข้าวเปลือกของสหกรณ์ท่ีศึกษาส่วนใหญ่ ยัง ขาด
การตรวจสอบสิ่งเจือปน
2) พนักงานผูป้ ฏิบตั ิการในแผนกแปรรูป(โรงสีขา้ ว) ของสหกรณ์ จานวน
พนักงานแผนกแปรรู ป(โรงสีขา้ ว) และลูกจ้างของสหกรณ์บางแห่งไม่ เพียงพอ ขาดการศึกษา
อบรมด้านโรงสี ขาดทักษะในการปฏิ บัติงานตามหลักการปฏิ บัติท่ีดี และถูกต้อง ขาดการจด
บันทึกการปฏิบตั ิงานและติดตามแก้ไขปัญหา
3) ข้า วเปลื อ กและคุ ณ ภาพของข้า วเปลื อ ก กล่ า วคื อ คุ ณ ภาพของ
ข้าวเปลือกไม่พียงพอ มี ม อดข้าวเปลือกปะปนจานวนมาก แต่สหกรณ์ก็นาเข้าสีเช่ นเดียวกับ
ข้าวเปลือกปกติโดยสีรวมกับข้าวเปลือกปกติ คุณภาพของข้าวเปลือก มีสิ่งไม่ดีปะปนจานวนมาก
เช่น เศษดอกวัชพืช เศษฟาง เศษวัสดุ เช่น สหกรณ์กาเกษตรชุมพลบุรี จากัด ที่เก็บข้าวเปลือกไม่
เพี ย งพอ และบางแห่ ง ขาดการซ่ อ มแซมให้อ ยู่ ในสภาพที่ ใช้ง านได้ป กติ ขาดการกลับ กอง
ข้าวเปลือกที่เก็บในฉางแบบกองรวม ขาดการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกขณะเก็บรักษา
4) วิธี ก ารและการควบคุม กระบวนการผลิ ต ในการแปรรู ป กล่ า วคื อ
วิธีการทางานไม่ถูกต้อง(บางสหกรณ์) ขาดการปรับปรุ งการวิธีการทางาน ขาดการตรวจสอบ
คุณภาพข้าวเปลือกในกระบวนการก่อนหน้าและระหว่างการสีอย่างเพียงพอ ขาดการปรับแต่ง
เครื่องจักรที่เหมาะสม
5) ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เทคนิคการปรับแต่งเครื่องจักรและการ
บารุงรักษาเครื่องจักร กล่าวคือ เครื่องจักรโรงสีเสียบ่อย/เครื่องจักรมีอาการผิดปกติบ่อยครัง้ ขาด
การบารุ งรักษาเครื่องจักรที่ถูกต้อง ขาดการตรวจสอบเครื่องจักรที่เพียงพอ เครื่องมือ/อะไหล่ ไม่
เพียงพอ เครื่องจักรทางานไม่ตรงตามที่ตอ้ งการ
6) ประสิ ท ธิ ภ าพในปฏิ บัติ ง านของพนัก งานยัง ไม่ เพี ย งพอ คื อ ยัง ไม่
คานึงถึงปัญหาเท่าที่ควร
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7) การใช้พ ลังงานในกระบวนการแปรรู ป (โรงสีขา้ ว) กล่าวคือ ยังไม่
คานึงถึงการลดใช้พลังงานเพื่อประหยัดต้นทุนและคานึงถึงประสิทธิภาพการแปรรูปข้าวเท่าที่ควร
2.2.2 ความสูญเสียและปริมาณความสูญเสียในกระบวนการแปรรู ป
ผลจากการสัม ภาษณ์ เ จ้า หน้า ที่ โรงสี ข องสหกรณ์ ถึ ง ความสู ญ เสี ย และ
ปริม าณความสูญ เสี ยในกระบวนการแปรรู ป(โรงสีขา้ ว)ของสหกรณ์ทั้งในเชิงปริม าณและเชิ ง
คุณภาพ ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการสูญเสียนา้ หนักซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกิน 2% ผลปรากฎ
ดังนี ้
1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั จากัด ไม่มีความสูญเสียทัง้ ด้านปริมาณ
และคุณภาพในขณะเก็บรักษาข้าวเปลือก เนื่องจากสหกรณ์ เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ ณ ระดับ
ความชืน้ ประมาณ 14 % หรือต่ากว่า สมาชิกส่วนใหญ่จะทยอยนาข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์
ตลอดทั้งปี จานวนสมาชิ กที่ขายข้าวให้สหกรณ์ ในแต่ละปี ประมาณ ร้อยละ 80 ของจานวน
สมาชิกทัง้ หมด(สมาชิกทัง้ หมด 6,852 ราย) และสหกรณ์จะเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ประมาณ 2 3 เดือนเท่านั้น การนาข้าวเปลือกไปสีจะหมุนเวียนสีตามลาดับก่อนหลัง ไม่มีนโยบาย stock
ข้าวเปลือกไว้สี ทั้งปี เนื่องจากสหกรณ์ไม่ หยุดการรับซือ้ ข้าวเปลือก ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ส่งผลให้สมาชิกมีแหล่งขายข้าวให้สหกรณ์ในช่วงวันใดก็ได้เมื่อมีความจาเป็ นใช้เงิน
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มี ข้าวเปลือกสูญ เสีย คุณ ภาพ
เนื่องจากมอดข้าวเปลือกบ้างและมีทุกปี แต่สหกรณ์ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ สหกรณ์จะนาข้าวเปลือก
ดังกล่าวเข้าแปรรูปปกติ
3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด มีขา้ วเปลือกสูญเสียคุณภาพจาก
มอดข้า วเปลื อ กจ านวนมากและมี ทุ ก ปี แต่ ส หกรณ์ ไ ม่ เคยบั น ทึ ก ข้อ มู ล ไว้ สหกรณ์ จ ะน า
ข้าวเปลือกดังกล่าวเข้าแปรรูปทัง้ จานวนเป็ นการนาสีปกติ
4) สหกรณ์ ก ารเกษตรชุ ม พลบุ รี จ ากั ด สู ญ เสี ย น ้า หนั ก เนื่ อ งจาก
ข้าวเปลือกร่วงหล่นจากฉางข้าวเปลือก สาเหตุจากประตูฉางข้าวปิ ดไม่สนิท (ประตูฉางหัก และ
ข้าวร่วงหล่นในขณะรถตักข้าว ก่อให้เกิดการสูญเสียนา้ หนัก ไม่ต่ากว่า 30 กก./ปี มูลค่า 225
บาท/ปี สูญเสียปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากมอดข้าวเปลือก ไม่ต่ากว่า 500 กก./ปี มูลค่า
4,250 บาท/ปี ส่งผลทาให้ขา้ วเปลือกนา้ หนักลดลงและคุณภาพต่า แต่สหกรณ์สง่ ข้าวเปลือกเข้า
แปรรู ป ทั้ง จ านวน เป็ นการน าสี ป กติ สูญ เสี ยน ้าหนัก จากการใช้รถตักเกลี่ ยข้าวบนลานตาก
ในขณะที่พืน้ ลานตากชารุด พืน้ ไม่เรียบ เป็ นหลุมเป็ นบ่อ ทาให้เมล็ดข้าวหัก แตกเสียหาย ไม่ต่า
กว่า 1,000 กก./ปี มูลค่า 8,500 บาท/ปี การที่เมล็ดข้าวแตกเสี ยหายเนื่องจากรถเกลี่ยข้าว
จะส่งผลต่อการขัดสีทาให้ได้เปอร์เซ็นต์ขา้ วรวมน้อย
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5) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด มีขา้ วเปลือกสูญเสียคุณภาพ
เนื่องจากมอดข้าวเปลือกทุกปี แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ และสหกรณ์จะนาข้าวเปลือกดังกล่าว
เข้าแปรรูปทัง้ จานวนเป็ นการนาสีปกติ
ส่วนการศึกษาปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึน้ จากกระบวนขัดสีในเชิงเทคนิคการ
สีขา้ ว จากระยะเวลาการศึกษาจากัดและการทดสอบเครื่องจักรทางด้านเทคนิคการขัดสีของโรงสี
สหกรณ์ท่ีศึกษาต้องใช้ระยะเวลา จึงไม่ได้ทดสอบเครื่ องจักรเพื่อหาความสูญเสียและปริมาณ
ความสูญเสียดังกล่าว
2.2.3 ชนิดเครื่องจักรทีเ่ สียบ่อย และการซ่อมแซมเครื่องจักรของสหกรณ์
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงสีสหกรณ์ ด้านการเครื่องจักรโรงสีท่ีเป็ น
ปัญหาและมีการซ่อมแซมบ่อยครัง้ ดังนี่
1) สหกรณ์ก ารเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ได้แก่ ตะแกรงโยก เนื่ อ งจากข้อ
เหวี่ยงหลวมผิดปกติ 3 ครัง้ /ปี ต้องหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 2 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซม
แต่ ล ะครั้งประมาณ 3,000 - 4,000 บาท คิด เป็ น มูล ค่ าซ่ อ ม ประมาณ 10,500 บาท/ปี ก าร
ซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ชนิดเครื่องจักรที่เสียบ่อย ได้แก่
- พัดลมดูดฝุ่น ใบพัดไม่ได้ศูนย์ ต้องหยุดซ่อม ประมาณ 3 ครัง้ /ปี โรงสี
สหกรณ์ตอ้ งหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ใช้เวลา ประมาณ 2 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซม
ในแต่ละครัง้ ประมาณ5,000 บาท รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 15,000บาท/ปี
- ลูกปื นขัดมัน เดินเครื่องติดขัด/ลูกปื นแตกในบางครัง้ สหกรณ์ตอ้ งหยุด
ซ่อม ประมาณ 2 ครัง้ /ปี หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมครัง้ ละ 2 วัน มูลค่าการซ่อมแซม ในแต่ละครัง้
ประมาณ 1,500 บาท รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 3,000 บาท/ปี พนักงานสหกรณ์เป็ นผูซ้ ่อมเอง
- พัด ลมดูด ราอ่ อ น ราติ ด ในไซโคลนและลูก ปื น สหกรณ์ ต้อ งหยุด ซ่ อ ม
จานวน 4 ครัง้ /ปี หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมครัง้ ละ 2 วัน มูลค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ ประมาณ
500 บาท รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 2,000 บาท/ปี พนักงานสหกรณ์เป็ นผูซ้ ่อมเอง
- สายพานมอเตอร์ ราติ ด ในไซโคลนและลูก ปื น สหกรณ์ ต้อ งหยุ ด ซ่ อ ม
จ านวน 1 ครัง้ /ปี หยุดสี ข้าวเพื่ อซ่ อมแซมครัง้ ละ 2 ชั่วโมง มูล ค่าการซ่ อมแซมในแต่ล ะครั้ง
ประมาณ 1,250 บาท รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 1,250 บาท/ปี พนักงานสหกรณ์เป็ นผูซ้ ่อมเอง
3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด ชนิดเครื่องจักรที่เสียบ่อย ได้แก่
- ลูกปื นแตก ลูกปื นอัดจารบีไม่ได้ ต้องหยุดซ่อม 2 ครัง้ /ปี โดยหยุดสีขา้ ว
เพื่อซ่ อมแซม ประมาณ 3 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่ อมแซม แต่ ละครัง้ ประมาณ 480 บาท คิ ดเป็ น
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มูลค่าซ่อม 980 บาท/ปี การซ่อมแซมแต่ละครัง้ พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง ใช้เวลาจาก
วันที่เครื่องจักรเสียประมาณ 3 วัน
- ใบพัดดูดสิ่งเจือปน เศษข้าว (ข้าวไม่เต็มเมล็ด)ข้าใบพัดต้องหยุดซ่อม
1 ครัง้ /ปี โดยหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณครึง่ วัน/ครัง้ ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการซือ้ อะไหล่
4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ชนิดเครื่องจักรที่เสียบ่อย ได้แก่
- ตะแกรงโยก ประสิทธิภ าพไม่ เต็ม 100% ต้องคอยดูแลเครื่องจักรอยู่
เสมอ
- ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก ลูกยางกินเนือ้ ยางตรงกลางลูกยาง ต้อง
คอยเฉือน ปี กลูกยางออก ต้องหยุดซ่อม จานวน 48 ครัง้ /ปี (สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ) โดยหยุดสีขา้ ว
เพื่อซ่อมแซมประมาณ 5 นาที/ครัง้
- ตะแกรงกลม คัดแยกไม่ได้ 100%
5) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด ชนิดเครื่องจักรที่เสียบ่อย ได้แก่
- ตะแกรงโยก ลูกปื นดึงตะแกรงทาให้ต๊กุ ตาแตกต้องหยุดซ่อม 2 ครัง้ /ปี
หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 1 วัน/ครัง้ มูลค่าการซ่อมแซมแต่ละครั้งส่วนใหญ่ พนักงาน
สหกรณ์ดาเนิน การซ่ อมเองใช้เวลาจากวันที่ เครื่องจักรเสียจนถึงวันดาเนินการซ่ อมแล้วเสร็จ
ประมาณ 2 วัน
- พัด ลมดูด แกลบ พัด ลมดูด แกลบ ใบพัด หัก ต้อ งหยุด ซ่ อ มสี ข้า วเพื่ อ
ซ่อมแซม ประมาณ 1 วัน/ครัง้ การซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่ว นใหญ่พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่ อม
เอง ใช้เวลาซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 2 วัน
- เครื่องแยกหิน ตะแกรงแยกหินใบพัดขาด ต้องหยุดซ่อม หยุดสีขา้ วเพื่อ
ซ่อมแซม ประมาณ 1 วัน/ครัง้
2.2.4 ปริมาณและคุณภาพข้าวสารและความสูญเสียจากเก็บรักษาข้าวสาร
ของสหกรณ์
ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงสีสหกรณ์เกี่ยวกับความสูญเสียด้านการ
เก็บรักษาข้าวสาร ของโรงสีขา้ วสหกรณ์ ผลปรากฏว่ามีความสูญเสีย ดังนี ้
1) สหกรณ์ก ารเกษตรวิสัย จากัด ไม่ มี ความเสียหาย ประกอบกับ สหกรณ์
ไม่มีนโยบายสีขา้ วเพื่อเก็บ Stock ไว้รอขาย แต่จะทาการสีตาม Order สหกรณ์เก็บข้าวสารไว้รอ
จาหน่าย(ปลีก) สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด ไม่มีความเสียหาย
3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้
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4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ปลายข้าวสารเสียหายเนื่องจากมอด
ข้าวสาร ส่งผลให้ปลายข้าวสารสูญเสียคุณภาพปี ละประมาณ 1 ตัน จะพบในกรณีขา้ วสารบรรจุ
กระสอบขนาด 50 กก. สหกรณ์ไม่มีโรงเก็บข้าวสารต่างหากเช่น ปี 2548 มีลูกค้าส่งคืนข้าว
กล้องเสียหายเนื่องจากมอดข้าวสาร จานวน 1 ตัน มูลค่า 17,000 บาท
5) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด ตัง้ แต่ปี 2546 – 2548 ลูกค้าแจ้ง
การสูญ เสี ยคุณ ภาพเนื่องจากข้าวสารมี กลิ่น/สีผิดปกติปีละประมาณ 15 ตัน แต่ลูกค้าไม่ ได้
ส่งคืนและไม่ได้ขอลดราคาและสหกรณ์ก็ยังไม่ได้ไปตรวจสอบคุณภาพข้าวสารตามที่ลกู ค้าแจ้ง
ซึ่งสหกรณ์เข้าใจว่าเป็ นเทคนิคการต่อรองทางการค้า
3. เปรียบเทียบการแปรรู ป(โรงสีข้าว)และการใช้ทรัพยากร/อุปกรณ์เครื่องจักร
ของสหกรณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดการสูญเสีย
3.1 พนักงานของสหกรณ์ท่ีปฏิบตั ิงานในโรงสี ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่ายการฝึ กอบรมด้าน
โรงสีของพนักงานสหกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานไม่ถกู ต้องหรือไม่สอดคล้องกับหลักการ
ปฏิบตั ิท่ีดี ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด พนักงานทุกคนเคยได้รบั การฝึ กอบรม ไม่
น้อยกว่า 2 ครัง้ พนักงานโรงสีท่ีเคยผ่านการฝึ กอบรมส่วนใหญ่จะเป็ นคนเดิม เช่น หัวหน้าแผนก
โรงสี ซึ่ ง เคยผ่ า นการฝึ กอบรมบ่ อ ยครั้ง การที่ พ นั ก งานสหกรณ์ ไ ม่ เคยฝึ ก อบรมมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการขัดสีและคุณภาพข้าวสาร
3.2 เปรียบเทียบข้อมูลการแปรรูป(โรงสีขา้ ว)และการใช้ทรัพยากร/อุปกรณ์เครื่องจักร
ของสหกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดการสูญเสีย ทัง้ นี ้ เป็ นเพียงข้องมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พนักงาน
แผนกโรงสี แ ละเจ้าหน้าที่ ค วบคุม เครื่อ งจัก รโรงสี เท่ านั้น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การปฏิ บัติ การ
ปรับแต่งเครื่องจักร ส่วนการปฏิบตั ิจริงหรือไม่นนั้ ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะที่ศกึ ษา
ผลจากการประเมินอัตราการแปรรู ปข้าวเปลือกของสหกรณ์ พบว่าทัง้ 5 สหกรณ์
ได้เปอร์เซ็นต์ขา้ วรวมเฉลี่ยของโรงสีท่วั ประเทศ เกิดการสูญเสียในกระบวนการสีขา้ ว สาเหตุ หลัก
มาจาก คุณภาพข้าวเปลือก ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เทคนิคการปรับแต่งเครื่องจักร ซึ่งจะ
ทราบการสูญเสียได้โดยการทดสอบการสีขา้ ว
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4. ปั ญหาอุปสรรค
4.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น ไม่มีโรงเก็บข้าวสารต่างหาก
4.2 สถานที่ เก็ บ ข้า วเปลื อ กไม่ เพี ย งพอ สหกรณ์ จัด เก็ บ เต็ ม พื ้น ที่ ท่ี มี อ ยู่ การจัด เก็ บ
ข้าวเปลือกในฉางหรือโกดังไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักการปฏิบตั ิท่ีดีในการเก็บรักษาข้าวเปลือก
ไม่ให้เสียหายได้ ไม่การเว้นพืน้ ที่ห่างจากฝาผนัง การกลับกองข้าว เป็ นต้น

5. แนวทางแก้ไข
5.1 แนวทางการแก้ไขปั ญหาความสูญเสีย ระดับเกษตรกร
5.1.1 วิ ธี เ ก็ บ เกี่ ย ว วิ ธี ก ารนวดข้า วเปลื อ กไม่ เหมาะสม คุ ณ ภาพข้า วเปลื อ กต่ า
ข้าวเปลือกไม่สะอาด ปั จจัยเหล่านีม้ ีผลคุณภาพข้าวเปลือกต่าและส่งผลต่อการขัดสี มีผลกระทบ
ต่อ คุณ ภาพการขัด สี ม ากและด าเนิ น การแก้ไ ขยาก จึ งจัด ล าดับ การแก้ไขอัน ดั บ 3 เนื่ องจาก
เกี่ยวข้องกับบุคลภายนอก คือผูร้ บั จ้าง แนวทางแก้ไข ให้ความรูค้ วามเข้าใจในหลักปฏิบตั ิท่ีดีแก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง ชีแ้ จงก่อนการเก็บเกี่ยวมีผลต่อการรับซือ้ ข้าวเปลือกของสหกรณ์
5.1.2 การลดความชืน้ ความเปลือกปฏิบตั ิยงั ไม่ถูกวิธี มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวมาก
แต่ดาเนินการแก้ไขง่ายกว่ า เนื่องจากเกี่ ยวข้องเฉพาะสหกรณ์และสมาชิก แนวทางการแก้ไข
เช่นเดียวกันข้อ 1 จึงจัดลาดับการแก้ไขอันดับ 2
5.1.3 ขาดการตรวจสอบคุณ ภาพข้า วเปลื อ กระหว่ า งเก็ บ รัก ษา มี ผ ลกระทบต่ อ
คุณภาพข้าวมากแต่ดาเนินการแก้ไขง่ายกว่า เนื่องจากเกี่ยวข้องเฉพาะสหกรณ์และสมาชิก แนว
ทางการแก้ไขเช่นเดียวกันข้อ 1 จึงจัดลาดับการแก้ไขอันดับ 1
นอกจากนี ้ สมาชิกสหกรณ์ควรนาระบบ GAP มาปฏิบัติในระดับไร่นาและเทคนิคหลัง
การเก็บเกี่ยว
5.2 แนวทางแก้ไขปั ญหาความสูญเสียในการแปรรู ป ระดับโรงสี
5.2.1 ด้า นข้า วเปลื อ ก คุณ ภาพข้า วเปลื อ กต่ า ไม่ ส ะอาด มี ม อด และมี สิ่ ง เจื อ ปน
เนื่ องจากตรวจสอบคุณ ภาพข้าวเปลือกขณะรับซื อ้ ไม่ เพียงพอ สหกรณ์ควรเพิ่ ม กระบวนการ
ตรวจสอบคุณ ภาพข้าวเปลือกในขั้นตอนการรับซือ้ นอกจากนีข้ า้ วเปลือกเสียหายจากการร่วง
หล่น เนื่องจากการเก็บรักษาไม่ ดี ท่ีเก็บข้าวเปลือกชารุ ด ขาดการตรวจสอบ หรือข้าวแตกหัก
ระหว่างตากและเก็บรักษา สาเหตุจากรถตักขาดความระวังในการเกลี่ยตากทาให้ขา้ วแตกหัก
ขณะเกลี่ ยตาก ปั ญ หาเหล่านี ้มี ผลกระทบต่อคุณ ภาพการขัดสีม ากและดาเนิ นการแก้ไ ขยาก
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสมาชิกสหกรณ์ จึง จัดลาดับการแก้ไขอันดับ1 แนวทางแก้ไข สหกรณ์ควร
เพิ่มการตรวจสอบข้าวเปลือกขณะเก็ บรักษา ให้ความรูแ้ ก่พนักงานสหกรณ์/คนงานที่ถูกต้องใน
การเกลี่ยตากข้าว
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5.2.2 เครื่องจักรโรงสี เสียบ่ อย มี อาการผิดปกติบ่ อย ทางานไม่ ตรงตามที่ ต้องการ
สาเหตุ ขาดการตรวจสอบที่เพียงพอ ปรับแต่งไม่ถูกต้อง บารุงรักษาไม่เพียงพอ ปั ญหาเหล่านีม้ ี
ผลกระทบต่อคุณ ภาพการขัดสีม ากและดาเนินการแก้ไขง่ายกว่า เนื่องจากเป็ นปั ญ หาภายใน
สหกรณ์ จึ ง จัด ล าดับ การแก้ไขอัน ดับ 1 แนวทางแก้ไข สหกรณ์ ค วรตรวจสอบเครื่องจัก รราย
เครื่ อ งจัก ร พร้อ มบัน ทึ ก ผลการตรวจสอบรายเครื่ อ งจัก ร/ซ่ อ มแซม และปรับ ตั้ง การท างาน
เครื่องจักรให้เหมาะสมรวมถึงเน้นการซ่อมบารุงเชิงป้องกันเป็ นหลัก
5.2.3 บุคลากรปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง ขาดการจดบันทึกปั ญหาการติดตามการปฏิบตั ิและ
การแก้ไข สาเหตุ พนักงานขาดการฝึ กอบรมและยังไม่ตระหนักถึงปั ญหาเท่าที่ควร ปั ญหานี ม้ ี
ผลกระทบต่อคุณ ภาพการขัดสีม ากและดาเนินการแก้ไขง่ายเช่นเดียวกันเนื่อ งจากเป็ นปั ญหา
ภายใน แต่ทั้ง นี ้พ นัก งานสหกรณ์ควรได้รบั การฝึ ก อบรมก่อนและควรเป็ นคนที่ป ฏิ บัติจ ริง จึ ง
จัดลาดับการแก้ไขอันดับ 3 แนวทางแก้ไข ควรให้การฝึ กอบรมในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่ม ประสิทธิดา้ นโรงสี ทุกด้าน และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและผลเสียหายโดยรวม
หากละเลยการปฏิบัติหรือปฏิ บัติไม่ ถูกต้อง และควรมี แบบ Check list ผลการตรวจสอบและ
ติดตามแก้ไขปัญหา
5.2.4 วิธี ก ารท างาน/กระบวนการท างาน สหกรณ์ ยัง ขาดการปรับ ปรุ ง การท างาน
สาเหตุ พนักงานไม่ทราบหลักการปฏิบัติท่ีดีดา้ นโรงสีอย่างเพียงพอ ขาดการตรวจสอบปั ญหา
ขาดการจดบันทึกปั ญหา และติดตามการแก้ไขปั ญหา ปั ญหาเหล่านีม้ ีผลกระทบต่อคุณภาพการ
ขัดสีมากและดาเนินการแก้ไขง่าย แต่ตอ้ งศึกษาองค์ความรูเ้ พื่อให้ทราบถึงหลักการปฏิบตั ิท่ีดีและ
ครอบคลุม จึงจัดลาดับการแก้ไขอันดับ 2 แนวทางแก้ไข สหกรณ์ควรนาองค์ความรูข้ องหลักการ
ปฏิบตั ิท่ดี ีดา้ นโรงสีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ศกึ ษาไว้แล้วมาประยุกต์ใช้ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิท่ีดีและเหมาะสมกับของสหกรณ์ นอกจากนีส้ หกรณ์เพิ่ม
ความถี่ ในกระบวนการตรวจสอบการปฏิ บัติ งาน ให้มี ก ารจดบัน ทึกผลการประมิ น หรือการ
ตรวจสอบในทุกด้านเพื่อติดตามผล และปรับปรุงแก้ไข

6. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ ยังขาดหลักการปฏิบัติท่ีดีดา้ นโรงสี ซึ่งส่งผลต่อ
ความสูญ เสียที่จะเกิดขึน้ และความเสียหายโดยรวม สหกรณ์ท่ีศึกษาถึงแม้ว่าเป็ นสหกรณ์ท่ีมี
ศักยภาพในการทาโรงสี ขา้ ว แต่บางสหกรณ์ยังขาดการรวบรวมข้ อมูลด้านความสูญ เสียและ
ติดตามแก้ไขอย่างเป็ นระบบและยัง ไม่ ตระหนักเท่าที่ควร รวมทั้งยังไม่ เคยมี การทดสอบหรือ
ศึกษาอย่างจริงจัง ส่งผลให้สหกรณ์ ส่วนหนึ่งยังด้อยประสิทธิภาพด้านการจัดการโรงสีขา้ วและ
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การแปรรูปรวมถึงการคานึงถึงคุณภาพของข้าวเปลือกก่อนสี ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการขัดสี
และคุณภาพของข้าวสาร ดังนัน้ จึงขอเสนอแนะ ดังนี ้
6.1 ควรจัดฝึ กอบรมระดับ ผู้ป ฏิบัติ การในโรงสี ด้านการปรับ แต่ง เครื่อ งจักร และการ
บารุงรักษาเครื่องจักร
6.2 ควรให้ส หกรณ์นาหลักการปฏิ บัติท่ี ดีด้านโรงสีม าใช้ ในโรงสีสหกรณ์โดยเร็วและ
พนักงานสหกรณ์ทุกคนที่เกี่ ยวข้องในแผนกโรงสีตอ้ งมีความรู ้ความเข้าใจถึงหลักการปฏิบตั ิท่ีดี
เท่าเทียมกัน
6.3 ควรให้มีทีมงานติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิและผลการปฏิบตั ิของสหกรณ์ ทัง้ ภาค
ราชการ และสหกรณ์
6.4 ควรแนะนาสหกรณ์ท่ีมีโรงสีขา้ วซึ่งเป็ นกิจการอุตสหกรรมขนาดกลาง เปลี่ยนแปลง
การใช้พ ลังงานไฟฟ้าจากระบบปกติเป็ น การใช้ตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate :
TOU) ซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าจะต่ากว่าอัตราปกติ
6.5 ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่มีหน้าที่ เฉพาะและมี ความ
ช านาญและประสบการณ ด้ า นโรงสี ห รื อ ได้ ศึ ก ษาด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นโรงสี
มาช่วยเหลือแนะนาสหกรณ์ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการค้า
ภายใน กระทรางพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน
6.6 กรมส่งเสริม สหกรณ์และสหกรณ์ควรส่ง เสริม และสนับ สนุนสหกรณ์ และให้ความ
ร่วมมือในการนาระบบ GMP และ HACCP หรือ ISO มาใช้ ในระดับโรงสีสหกรณ์อย่างจริงจัง
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติดา้ นโรงสี เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและรองรับความ
เปลี่ ยนแปลงตามสถานการณ์การค้าข้าวของโลกที่ ต่อไปอาจให้กิจ การอุตสาหกรรมข้าวต้อง
จัดทาระบบ GMP และ HACCP
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คณะผู้ศึกษา
ที่ปรึกษา
นายปริญญา
นางวัชรี
นายศักดิช์ ยั

เพ็งสมบัติ
กลิ่นสอน
ไชยพุทธ

คณะผูศ้ กึ ษา
นายสมควร มณีพิทกั ษ์สนั ติ
นางสาวปรานอม จันทร์ใหม่
นายศักดิ์
รัตนกาฬ
นายอิทธิพล โตรส
นางสาวนุชนาถ แก้วอุบล
นายนิวฒ
ั น์ สุกดา
นางสาวจตุพร ศรีนวลจันทร์

ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผูอ้ านวยการกลุม่ ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืช
และผลิตภัณฑ์
ผูอ้ านวยการกลุม่ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และการ บารุงรักษา
วิศวกรเครื่องกล 8 วช.
นักวิชาการสหกรณ์ 7ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7
นักวิชาการสหกรณ์ 4
นักวิชาการสหกรณ์ 3
นักวิชาการสหกรณ์ 3
นักวิชาการเกษตร

ภาคผนวก ก
ลักษณะการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีของสหกรณ์
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แผนกโรงสี)
ชื่อสหกรณ์
สกก.เกษตรวิสยั
จากัด

กระบวนการ
ข้าวเปลือก
-

-

การรับซือ้
ข้าวเปลือก

วิธีการลด
ความชืน้
การเก็บรักษา
ข้าวเปลือก

วิธีการ

- การตรวจสอบ
คุณภาพข้าวเปลือก

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์

- มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อน
การรับซือ้ ทุกราย
บริการรับซือ้ จากสมาชิกทุกวัน ไม่เว้น

- วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพ

-

- คุณภาพข้าวเปลือก
ที่รบั ซือ้ โดยเฉลี่ย

-

- ภาชนะที่จดั เก็บ

-

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตัััง้ แต่เวลา 08.00
– 17.00 น.
ใช้เครื่องวัดตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยการประเมินด้วยสายตาเพื่อตรวจสอบ
พันธุป์ นข้าวเปลือกที่สหกรณ์รบั ซือ้ มี
สิ่งเจือปนบ้าง แต่สหกรณ์จะไม่หกั
สิ่งเจือปน ส่วนพันธุป์ นจะประเมินด้วย
สายตา
ในช่วงต้นฤดูผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาด
รับซือ้ ในระดับความชืน้ โดยเฉลี่ย 25%
ซึ่งความชืน้ เกิน 14% สหกรณ์จะขายเป็ น
ข้าวเปลือก(ซือ้ มาขายไป) ไม่เก็บรักษา
แต่ถา้ หากข้าวเปลือกความชืน้
ไม่
เกิน 14 % สหกรณ์จะเก็บรักษาเพื่อสี
สหกรณ์จะไม่ทาการลดความชืน้ และ
ไม่ตากข้าวเปลือก
เก็บในกระสอบ ไม่บนั ทึก และไม่แยก
ตามรายเกษตรกร
เก็บในโกดังจะเก็บเป็ นกอง แยกพันธุ์
(เนื่องจากเก็บข้าว มะลิ 105เพียงชนิดเดียว)
และจัดเก็บข้าวเปลือกไม่แยกความชืน้
(เนื่องจากเก็บเฉพาะความชืน้ ไม่เกิน 14%)
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ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

-

-

-

การจัดการ
สภาพแวดล้อ
ม
โรงสีขา้ ว
โดยรวม
การนา
ข้าวเปลือก
เข้าแปรรูป
ข้าวสาร
การเก็บรักษา
ข้าวสาร

วิธีการ
ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
ความสะอาดภาชนะ - ภาชนะ/สถานที่ท่จี ดั เก็บสะอาด โดย
- ที่เก็บข้าวเปลือก
สหกรณ์ทาความสะอาดกระสอบเก่า
ที่กลับมาใช้ใหม่ดว้ ยการตากแดด โดยการ
กลับด้านในออกนอกแล้วตากแดด
ไม่เคยมีการรมด้วยสาร
การบันทึก
- มีรายละเอียดการบันทึกคุณภาพ ณ วัน
- รายละเอียดการเก็บ
จัดเก็บ และมีการบันทึกวันที่จดั เก็บ
รักษา
ข้าวเปลือก
- ลักษณะการจัดเก็บ - เก็บรวมไม่แยกความชืน้ ส่วนข้าวเปลือก
ที่มีความชืน้ เกิน 14% สหกรณ์จะไม่เก็บ
รักษา
- การวางข้าวเปลือก โดยใช้แกลบรองพืน้
โกดังทัง้ หลังหนาประมาณ 50 เซนติเมตร
ก่อนวางกระสอบข้าวเปลือก และก่อนกอง
ข้าวเปลือกเก็บในโกดัง เก็บข้าวเปลือกชิด
ผนังไม่มีพนื ้ ที่ว่าง
- ระยะเวลาจัดเก็บ
- ข้าวเปลือกที่จดั เก็บในภาชนะกระสอบ
รักษา
ความชืน้ ที่จดั เก็บ ไม่เกิน 14% เก็บไว้
ประมาณ 2 เดือน
- ข้าวเปลือกที่เก็บในโกดัง ความชืน้ ที่จดั เก็บ
ไม่เกิน 14% เก็บไว้ประมาณ 2 เดือน
เช่นกัน
- สถานที่เก็บ
- ไม่มีการทาความสะอาด เพียงแต่เปิ ดช่อง
ข้าวเปลือก
ระบายอากาศเท่านัน้ จะทาความสะอาด
เมื่อนาข้าวเปลือก ออกจากโกดังหมดแล้ว
และไม่มีการกาจัดศัตรูพชื ทัง้ ในโรงสีและ
บริเวณโรงสี
- สหกรณ์จดั ทาหลักฐานการเบิกข้าวเปลือก
จากฉางและทาการชั่งนา้ หนักข้าวเปลือก
ทุกครัง้ ก่อนสี และมีการทดสอบอัตราการ
สีขา้ ว
- ภาชนะบรรจุ

บรรจุในกระสอบปุ๋ ย 50 กก. และบรรจุเป็ น
- ถุงพลาสติก 5 กก.
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ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

วิธีการ
- ความสะอาดของ
ภาชนะที่เก็บ
- ลักษณะการจัดเก็บ
- การบันทึก

-

-

สกก.สุวรรณภูมิ
จากัด
-

การตรวจสอบ
คุณภาพ
ข้าวสารที่
จัดเก็บ
การจัดการ
- สถานที่เก็บข้าวสาร
สภาพแวดล้อ
มโรงเก็บ
ข้าวเปลือก
การรับซือ้
ข้าวเปลือก
ของสหกรณ์

วิธีการลด
ความชืน้

- ภาชนะที่บรรจุ/วัสดุท่จี ดั เก็บเป็ นอุปกรณ์ท่ี
สะอาดเพื่อเก็บข้าวสารไว้จาหน่าย
- จัดเก็บในโรงคลุมเครื่องจักร(โรงสี)
- มีรายละเอียดบันทึกคุณภาพ วันจัดเก็บ
- มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารเป็ นประจา
โดยตรวจสอบทุกวัน

- มีการทาความสะอาดภายในโรงเก็บข้าวสาร
ทุกวัน(เก็บข้าวสารในโรงคลุมเครือ่ งจักร)

- การตรวจสอบ
คุณภาพข้าวเปลือก

- สหกรณ์มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก
ของสมาชิกทุกรายก่อนการรับซือ้

- วิธีการตรวจสอบ

- ใช้เครื่องวัดตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
การประเมินด้วยสายตาเพื่อตรวจสอบ
พันธุป์ น
- ระดับความชืน้ ข้าวเปลือกที่สหกรณ์รบั ซือ้
ในช่วงต้นปี การผลิต ความชืน้ โดยเฉลี่ย
18 - 19% คุณภาพข้าวเปลือกของสมาชิก
โดยเฉลี่ย
- เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว ประมาณ 37%
- สิ่งเจือปน ประมาณ 2%
- พันธุป์ น ประมาณ 0.5 %
- สหกรณ์จะลดความชืน้ ข้าวเปลือกโดยการ
นาไปตากแดดที่ลานตากของสหกรณ์
ถ้าข้าวเปลือกที่รบั ซือ้ มีความชืน้ เกิน 18%
สหกรณ์จะตาก 3 วัน และพลิกกลับ
กองข้าวทุก 3 ชั่วโมง ช่วงกลางคืนจะ
กองรวมหรือผึ่งลมในเวลากลางคืน

- คุณภาพข้าวเปลือก
ที่รบั ซือ้ โดยเฉลี่ย

-

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
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ชื่อสหกรณ์
-

กระบวนการ
วิธีการ
การเก็บรักษา - ภาชนะที่เก็บ
ข้าวเปลือก

-

ความสะอาดภาชนะ - ที่เก็บข้าวเปลือก

การบันทึก
- รายละเอียดการเก็บ
รักษา
- ลักษณะการจัดเก็บ

-

-

-

-

- ระยะเวลาจัดเก็บ
รักษา
ข้าวเปลือก

-

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
เก็บในฉาง(พืน้ คอนกรีต) โดยเก็บเป็ นกอง
รวม ไม่แยกความชืน้ เนื่องจากเก็บพันธุ์
หอมมะลิเพียงพันธุเ์ ดียว
เก็บในกระสอบพลาสติกสาน ขนาดจัมโบ้
ขนาดบรรจุ กระสอบละ 750 กก.
ภาชนะ/สถานที่ท่จี ดั เก็บสะอาด กระสอบ
เก่าที่นามาบรรจุขา้ วเปลือกเมื่อนากลับมา
ใช้ใหม่ได้ทาความสะอาดโดยวิธีเป่ าลมก่อน
ทุกครัง้
ไม่มีรายละเอียดการบันทึกคุณภาพ ณ
วันจัดเก็บ และไม่มีการบันทึกวันที่จดั เก็บ
ข้าวเปลือกในแต่ละครัง้
สหกรณ์จะเก็บข้าวเปลือกแบบรวมกอง
ไม่แยกความชืน้ ความชืน้ ที่จดั เก็บ 13 –
14% เก็บรักษาไว้ 6 เดือน ข้าวเปลือกที่มี
ความชืน้ เกินจากนี ้ สหกรณ์จะไม่จดั เก็บ
การวางข้าวเปลือก โดยใช้แกลบรองพืน้ ฉาง
เฉพาะด้านข้างและมุมในด้านในฉาง
ทัง้ 4 ด้าน กองหนาประมาณ 10 ซม. และ
ใช้กระสอบรองวางทับอีกชัน้ เฉพาะ ที่ได้
วางแกลบไว้เพื่อไม่ให้แกลบปนกับ
ข้าวเปลือกก่อนกองข้าวเปลือกเก็บในฉาง
ส่วน บริเวณพืน้ ที่ตรงกลางฉาง ไม่ได้วาง
แกลบรองพืน้ แต่ใช้พลาสติกรองพืน้ แทน
การวางข้าวเปลือกจะกองวางเต็มพืน้ ที่ฉาง
ชิดผนังไม่มีพนื ้ ที่ว่าง
การจัดเก็บรักษาข้าวเปลือกในกรณีท่เี ป็ น
ข้าวเก่าค้างปี สหกรณ์จะบรรจุถงุ แยกเก็บ
ไว้ต่างหาก
ข้าวเปลือกที่จดั เก็บในภาชนะกระสอบ
พลาสติกสาน ขนาด 750 กก. ความชืน้ ที่
จัดเก็บ 13 % สหกรณ์จะเก็บไว้ 6 เดือน
และจะสุ่มตรวจสอบข้าวเปลือกเดือนละ
1 ครัง้ ข้าวเปลือกที่เก็บในฉาง

5

ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

-

-

การจัดการ
สภาพแวดล้อ
ม
โรงเก็บ
ข้าวเปลือก
โดยรวม
ข้าวสาร
การเก็บรักษา
ข้าวสาร

วิธีการ

- สถานที่เก็บ
ข้าวเปลือก
(ฉางข้าวเปลือก)

- ภาชนะบรรจุ

- ความสะอาดของ
ภาชนะที่เก็บ

- ลักษณะการจัดเก็บ

- การบันทึก

- การตรวจสอบ
คุณภาพ
ข้าวสารที่
จัดเก็บ
- การจัดการ
- สถานที่เก็บข้าวสาร
สภาพแวดล้อม
โรงเก็บข้าวสาร

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
ความชืน้ ที่จดั เก็บ 13% เก็บไว้ประมาณ
6 เดือน เช่นกัน
- ไม่มีการเข้าไปทาความสะอาดระหว่างการ
เก็บรักษา สหกรณ์จะทาความสะอาดเมื่อ
นาข้าวเปลือกออกจากฉางหมดแล้วเท่านัน้
และไม่มีการกาจัดศัตรูพชื ทัง้ ในโรงสีและ
บริเวณโรงสี

- ข้าวสารจะบรรจุในกระสอบพลาสติกสาน
ขนาด 50 กก. และบรรจุเป็ นถุงพลาสติก
ขนาด 5 กก.
- กระสอบที่จดั เก็บเป็ นกระสอบที่สะอาด เพื่อ
เก็บข้าวสารไว้จาหน่าย เนื่องจาก
ใช้กระสอบใหม่ทงั้ หมด เพื่อขายข้าวสาร
ทัง้ กระสอบ
- จัดเก็บข้าวสารหอมมะลิเพียงชนิดเดียว เก็บ
เป็ นกระสอบ และใช้พลาสติกคลุมไว้ป้องกัน
ฝุ่น เก็บภายในโรงคลุมเครื่องจักรในโรงสี
ข้าวเป็ นสถานที่เก็บข้าวสาร เนื่องจาก
สหกรณ์ไม่มีสถานที่เก็บข้าวสารโดยเฉพาะ
- ไม่มีรายละเอียดบันทึกแหล่งที่มา คุณภาพ
ข้าวสาร ณ วันเก็บรักษา และวันที่นาเก็บ
รักษา เพียงแต่จดั ทารายละเอียดที่ฉลาก
บรรจุเฉพาะที่จะส่งข้าวสารให้
ห้างสรรพสินค้าเท่านัน้
- มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่จดั เก็บ
เป็ นประจาทุกสัปดาห์

- มีการทาความสะอาดภายในโรงเก็บทุกวัน
เนื่องจากเก็บข้าวสารไว้ในโรงคลุมเครื่องจักร
(โรงสี)
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ชื่อสหกรณ์

สกก.โพนทราย
จากัด

กระบวนการ
- การจัดการ
สภาพแวดล้อม
ตัวโรงสี
โดยรวม

วิธีการ

ข้าวเปลือก
- การรับซือ้
- การตรวจสอบ
ข้าวเปลือกของ
คุณภาพข้าวเปลือก
สหกรณ์
- วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพ
- คุณภาพข้าวเปลือก
ที่รบั ซือ้ โดยเฉลี่ย

- วิธีการลด
ความชืน้
- การเก็บรักษา
ข้าวเปลือก

- ภาชนะที่จดั เก็บ

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
- ทาความสะอาดตัวโรงสีโดยรวม ทุกสัปดาห์
แต่ไม่มีการกาจัดศัตรูพืช การทาความ
สะอาดโรงสี สหกรณ์มีพนักงานทาความ
สะอาดซึง่ เป็ นคนงานที่ได้มอบหมายเป็ น
พิเศษให้ทาความสะอาดเป็ นประจา

- สุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนการรับ
ซือ้ ทุกราย และรับซือ้ ข้าวหอมมะลิ 105
เพียงชนิดเดียว
- ใช้เครื่องวัดตรวจสอบ
- ในช่วงต้นฤดูขา้ วเปลือกออกสู่ตลาด
ความชืน้ เกิน 15% สหกรณ์จะซือ้ มา
- ขายไปไม่เก็บรักษา แต่ถา้ ข้าวเปลือก
ความชืน้ ไม่เกิน 14 % สหกรณ์จะเก็บรักษา
เพื่อสี ระดับความชืน้ ข้าวเปลือกที่สหกรณ์
รับซือ้ เฉลี่ย ประมาณ 14 % คุณภาพ
ข้าวเปลือกของสมาชิกโดยเฉลี่ย ดังนี ้
- เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว ประมาณ 38%
- สิ่งเจือปน สหกรณ์ไม่เคยวัด
สิ่งเจือปนเมื่อรับซือ้ ข้าวเปลือก
- พันธุป์ น มีบา้ ง เช่น เมล็ดข้าว
เหนียว ข้าวเมล็ดแดง
- สหกรณ์จะนาข้าวเปลือกตากที่ลานตาก
(ลานคอนกรีต )
- เมื่อสหกรณ์รบั ซือ้ ข้าวเปลือกจากสมาชิกราย
ย่อยในแต่ละวันจะนาบรรจุถงุ พลาสติก
ขนาด บรรจุ 500 กก. จนกว่าจะเต็ม ส่วน
หนึ่งจัดเก็บในกระสอบ ไม่บนั ทึก
รายละเอียด และไม่แยกตามรายเกษตรกร
และเก็บในกระสอบป่ านเพื่อเป็ นแผงกัน้ เป็ น
ฝาฉางเท่านัน้
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ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

วิธีการ
-

ความสะอาดภาชนะ - ที่เก็บข้าวเปลือก

การบันทึก
- รายละเอียดการเก็บ
รักษา
- ลักษณะการจัดเก็บ

-

- ระยะเวลาจัดเก็บ
รักษา
ข้าวเปลือก

-

- การจัดการ
- สถานที่เก็บ
สภาพแวดล้อม
ข้าวเปลือก
โรงสีเก็บ
(ฉางข้าวเปลือก)
ข้าวเปลือก
โดยรวม

-

-

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
เก็บในฉางจะเก็บเป็ นกองรวม เนื่องจากเก็บ
ข้าว มะลิ 105 เพียงชนิดเดียว ไม่แยก
ความชืน้ เก็บไว้ในฉางเฉพาะความชืน้
12 - 14% หากข้าวเปลือกที่รบั ซือ้ มี
ความชืน้ สูงกว่า 14%
ฉางที่จดั เก็บข้าวเปลือกไม่ค่อยสะอาด และ
กระสอบเก่าที่ใช้เก็บข้าวเปลือกบางส่วนนา
กลับมาใช้ใหม่ ไม่ได้ทาความสะอาด
เพียงแต่ตรวจสอบว่ากระสอบชารุดหรือไม่
เท่านัน้ ส่วนข้าวเปลือกทีจ่ ดั เก็บมีสิ่งเจอปน
เช่น เศษฟาง และดอกวัชพืชจานวนมาก
ไม่มีรายละเอียดการบันทึกคุณภาพ ณ วัน
จัดเก็บ และไม่มีการบันทึกวันที่จดั เก็บ
ข้าวเปลือก เนื่องจากพนักงานมีไม่เพียงพอ
สหกรณ์จะเก็บข้าวเปลือกแบบรวมกอง
ไม่แยกความชืน้ โดยเก็บ ณ ความชืน้ 12 –
14% เก็บรักษาไว้ 6 เดือน ข้าวเปลือกที่มี
ความชืน้ เกินจากนีจ้ ะไม่จดั เก็บ ระหว่างการ
เก็บรักษาข้าวเปลือกไม่มีการพลิกกลับกอง
เนื่องจากไม่สะดวกและไม่มีรถตักข้าว
ข้าวเปลือกที่จดั เก็บในกระสอบพลาสติก
สาน ขนาด 500 กก. และเก็บในฉางแบบ
กองรวม รวมทัง้ เก็บในกระสอบป่ าน
ความชืน้ ที่จดั เก็บ ประมาณ 12- 14%
สหกรณ์จะเก็บไว้ 6 เดือน
ไม่มีการทาความสะอาดระหว่างการเก็บ
รักษาข้าวเปลือก เนื่องจากไม่สามารถเข้าไป
ทาความสะอาดได้เพราะใช้พนื ้ ที่เก็บ
ข้าวเปลือกเต็มพืน้ ที่ สหกรณ์จะทาความ
สะอาดเมื่อนาข้าวเปลือก ออกจากฉาง
หมดแล้ว เท่านัน้ และก่อนเก็บรักษา รวมทัง้
ไม่มีการกาจัดศัตรูพชื ทัง้ ในฉางเก็บและ
บริเวณโดยรอบ
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ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ
ข้าวสาร
- การเก็บรักษา
ข้าวสาร

วิธีการ
- ภาชนะบรรจุ
- ความสะอาดของ
ภาชนะที่เก็บ
- ลักษณะการจัดเก็บ

- การบันทึก

- การตรวจสอบ
คุณภาพ
ข้าวสารที่
จัดเก็บ
- การจัดการ
- สถานที่เก็บข้าวสาร
สภาพแวดล้อม
โรงเก็บข้าวสาร
- การจัดการ
สภาพแวดล้อม
ตัวโรงสีโดยรวม
สกก.ชุมพลบุรี
จากัด

ข้าวเปลือก
- การรับซือ้
ข้าวเปลือกของ
สหกรณ์

- การตรวจสอบ
คุณภาพข้าวเปลือก
ก่อนรับซือ้

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
- บรรจุในกระสอบพลาสติกสานขนาด 50 กก.
และบรรจุเป็ นถุงพลาสติก ขนาด 5 กก.
- กระสอบที่จดั เก็บข้าวสารเป็ นกระสอบ
สะอาด เนื่องจากใช้กระสอบใหม่ทงั้ หมด
เพื่อขายข้าวสารทัง้ กระสอบ
- เก็บเป็ นกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 50
กก. และ ขนาดบรรจุ 5 กก. และใช้พลาสติก
ขนาดใหญ่คลุมกระสอบข้าวสารเพื่อป้องกัน
การปลอมปนและป้องกันฝุ่น ใช้โรงคลุม
เครื่องจักรในโรงสีขา้ วเป็ นสถานที่เก็บ
ข้าวสาร เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีสถานที่เก็บ
ข้าวสารโดยเฉพาะ
- ไม่มีรายละเอียดบันทึกแหล่งที่มา
คุณภาพ ณ วันเก็บรักษา และวันที่เก็บ
รักษา เนื่องจากเก็บไว้เพียง 1 สัปดาห์
เพื่อจาหน่าย/หรือส่งลูกค้า
- สหกรณ์มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร
ที่จดั เก็บเป็ นประจาทุกสัปดาห์

- มีการทาความสะอาดภายในโรงเก็บทุก
วัน เนื่องจากเก็บข้าวสารในโรงคลุม
เครื่องจักร
- ทาความสะอาดตัวโรงสีโดยรวม เดือนละ
1 ครัง้ และมีการรมยามอดข้าวสารโดย
ใช้ พลาสติกขนาดใหญ่คลุมข้าวสาร
ก่อนรมยาทุกครัง้

- ช่วงต้นฤดูกาลสหกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือกก่อนการรับซือ้ ทุกราย ส่วน
ข้าวเปลือกที่แห้งแล้วจะไม่ตรวจวัด
ความชืน้ รับซือ้ ข้าวหอมมะลิ 105 และ

9

ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

- วิธีการลด
ความชืน้
- การเก็บรักษา
ข้าวเปลือก

วิธีการ
- วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพ
- คุณภาพข้าวเปลือก
ที่รบั ซือ้ โดยเฉลี่ย

ข้าว กข.15 ราคาที่รบั ซือ้ จะเท่ากัน รับ
ซือ้ โดยไม่จากัดความชืน้
ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
- ใช้เครื่องวัดตรวจสอบ

- คุณภาพข้าวเปลือกของสมาชิก โดยเฉลี่ย
- ความชืน้ ไม่เกิน 14%
- เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว ประมาณ 39%
- สิ่งเจือปน สหกรณ์ไม่เคยวัด
สิ่งเจือปนเมื่อรับซือ้ ข้าวเปลือก
- พันธุป์ น มีบา้ ง ใน 100 เมล็ดจะมี
เมล็ดข้าวเหนียว ข้าวเมล็ดแดง 510 เมล็ด
- ไม่ได้ลดความชืน้ และไม่ตาก เนื่องจาก
ชือ้ มาขายไปเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้นเก็บไว้
เพื่อสี
- ภาชนะที่จดั เก็บ
- เก็บในฉางแบบกองรวม ไม่แยกพันธุ์
ระหว่างข้าวเปลือกหอม มะลิ 105 กับ
ข้าวเปลือก กข .15 และไม่แยกความชืน้
ข้าวเปลือกที่จดั เก็บความชืน้ ไม่เกิน 14%
(ไม่ได้เก็บในกระสอบ)
ความสะอาดภาชนะ - ฉางที่จดั เก็บข้าวเปลือกไม่สะอาด มียกั
- ที่เก็บข้าวเปลือก
ไย่จานวนมาก และเศษวัสดุบนฉาง
ข้าวเปลือกส่วนหนึ่งนาไปวางในสถานที่
ที่เก็บปุ๋ ย กระสอบเก่าที่ใช้เก็บ
ข้าวเปลือกบางส่วนนากลับมาใช้ใหม่
ไม่ได้ทาความสะอาดเพียงแต่ตรวจสอบ
เพียงว่ากระสอบชารุดหรือไม่เท่านัน้
ข้าวเปลือกที่รบั ซือ้ และจัดเก็บมีสงิ่ เจือปน
จานวนมาก เช่น ดอกวัชพืช และเศษฟาง
จานวนมาก
การบันทึก
- ไม่มีรายละเอียดการบันทึกคุณภาพ ณ
- รายละเอียดการเก็บ
วันจัดเก็บ และไม่มีการบันทึกวันที่จดั เก็บ
รักษา
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ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

- การจัดการ
สภาพแวดล้อม
โรงสีเก็บ
ข้าวเปลือก
โดยรวม
ข้าวสาร
- การเก็บรักษา
ข้าวสาร

วิธีการ
ลักษณะการจัดเก็บ

- ระยะเวลาจัดเก็บ
รักษาข้าวเปลือก
- สถานที่เก็บ
ข้าวเปลือก
(ฉางข้าวเปลือก)

- ภาชนะบรรจุ

- ความสะอาดของ
ภาชนะที่เก็บ
- ลักษณะการจัดเก็บ

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
- เก็บข้าวเปลือกแบบรวมกองไม่แยก
ความชืน้ เก็บ ณ ความชืน้ ไม่เกิน 14%
ข้าวเปลือกที่มีความชืน้ เกินจากนีจ้ ะไม่
จัดเก็บ ก่อนนาข้าวเปลือกจัดเก็บ
สหกรณ์จะใช้แกลบรองพืน้ ก่อนทุกครัง้
หนาประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่างการ
เก็บรักษาข้าวเปลือกไม่มีการพลิกกลับ
กอง การนาข้าวเปลือกไปสีจะนา
ข้าวเปลือกที่เกษตรกรนามาขายนวันนัน้ ๆ
และข้าวเปลือกที่สะดวกในการนาไปสีจะ
นาไปสีก่อน
- ข้าวเปลือกที่จดั เก็บ เก็บในระดับความชืน้
ไม่เกิน 14% เก็บไว้รกั ษา 6 เดือน
- ไม่มีการทาความสะอาดสถานที่เก็บ
ข้าวเปลือกระหว่างการเก็บรักษา
สหกรณ์จะทาความสะอาด เมื่อนา
ข้าวเปลือก ออกจากฉางหมดแล้ว
รวมทัง้ ไม่มีการกาจัดศัตรูพืชทัง้ ในฉางเก็บ
และบริเวณโดยรอบ
- บรรจุในกระสอบพลาสติกสานขนาด
50 กก. และบรรจุเป็ นถุงพลาสติก ขนาด
5 กก.
- กระสอบที่จดั เก็บข้าวสารเป็ นกระสอบที่
สะอาด เก็บในโรงสีและโรงเก็บเมล็ด
พันธุ์
- จัดเก็บข้าวสารเก็บเป็ นกระสอบพลาสติก
สาน ขนาด 50 กก. และ ขนาดบรรจุ
5 กก. ไม่แยกพันธุเ์ นื่องจากสหกรณ์นา
ข้าวเปลือกพันธุห์ อมมะลิและพันธุ์ กข.15
สีรวมกัน ผลที่ได้รวมเป็ นข้าวสารชนิด
ข้าวหอมมะลิ 105 ใช้พลาสติกขนาด
ใหญ่คลุมกระสอบข้าวสารเพื่อป้องกันการ
ปลอมปนและป้องกันฝุ่น โดยเก็บไว้
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ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

วิธีการ

- การบันทึก

- การตรวจสอบ
คุณภาพ
ข้าวสารที่
จัดเก็บ
- การจัดการ
สภาพแวดล้อม
โรงเก็บข้าวสาร

- สถานที่เก็บข้าวสาร

- มีการทาความสะอาดภายในที่เก็บ
ข้าวสารเดือนละ 8 ครัง้ และมีการกาจัด
ศัตรูในฉาง ด้วยวิธีโรยสารกันมอด
ข้าวสาร
- ทาความสะอาดตัวโรงสีโดยรวม เดือนละ
2 ครัง้ และมีการกาจัดศัตรูในโกดังด้วย
วิธี โรยสารกันมอด สารกันมด เดือน
ละ 1 ครัง้ เนื่องจากราคาแพง ใช้
พลาสติกขนาดใหญ่คลุมข้าวสารก่อนรม
ยาทุกครัง้

- การตรวจสอบ
คุณภาพข้าวเปลือก
ก่อนรับซือ้
- วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพ
- คุณภาพข้าวเปลือก
ที่รบั ซือ้ โดยเฉลี่ย

- สุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อน
การรับซือ้ ทุกราย สหกรณ์จะรับซือ้
เฉพาะข้าวหอมมะลิ 105
- ใช้เครื่องวัดตรวจสอบ และประเมินด้วย
สายตาเพื่อดูพนั ธุป์ น
- คุณภาพข้าวเปลือกของสมาชิก โดยเฉลี่ย
- ความชืน้ ไม่เกิน 14 - 16 %
- เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว ประมาณ 35 39 %
- สิ่งเจือปน เพื่อพบว่าข้าวเปลือก

การจัดการ
สภาพแวดล้อม
ตัวโรงสีโดยรวม

สกก.ศรีสะเกษ
จากัด

ข้าวเปลือก
การรับซือ้
ข้าวเปลือกของ
สหกรณ์

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
ภายในโรงคลุมเครื่องจักรในโรงสีขา้ วใช้
เป็ นสถานที่เก็บข้าวสาร เนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บข้าวสารโดยเฉพาะ
- ไม่มีรายละเอียดบันทึกแหล่งที่มา
คุณภาพ ณ วันเก็บรักษา และวันที่เก็บ
รักษาแต่จดั วางไว้แยกเป็ นกองๆ
เนื่องจากฉางข้าวมีการกัน้ ฝาผนัง
แบ่งเป็ นห้องๆ
- ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่จดั เก็บเป็ น
ประจาทุกสัปดาห์ ตรวจสอบเพื่อดูมอด
ข้าวสารเป็ นหลัก
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ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

วิธีการ

- วิธีการลด
ความชืน้
- การเก็บรักษา
ข้าวเปลือก

-

-

ภาชนะที่จดั เก็บ -

- ความสะอาด
ภาชนะ
ที่เก็บข้าวเปลือก

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
- มีสิ่งเจือปน สหกรณ์จะหักสิ่งเจือปน 2 %
จากนา้ หนักข้าวเปลือกเมื่อ รับซือ้
ไม่ค่อยมีพนั ธุป์ น
ในกรณีขา้ วเปลือกที่รบั ซือ้ มีความชืน้ เกิน
15% สหกรณ์จะนาข้าวเปลือกตากที่ลาน
ตากทุกครัง้
เก็บในกระสอบ เก็บในฉางแบบกองรวม
และเก็บในไซโล ข้าวเปลือกที่จดั เก็บ
ความชืน้ ไม่เกิน 15%
กระสอบที่จดั เก็บเมื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้ทา
ความสะอาดแต่ไม่ได้รมด้วยสารเพื่อกาจัด
ศัตรูพืช ส่วนฉางที่จดั เก็บข้าวเปลือกสะอาด
มีการจัดวางกระสอบเป็ นล็อตๆ
ไม่มีรายละเอียดการบันทึกคุณภาพ ณ วัน
จัดเก็บ และไม่มีการบันทึกวันที่จดั เก็บ

- การบันทึก
รายละเอียดการ
เก็บรักษา
- ลักษณะการ
- สหกรณ์จะเก็บข้าวเปลือกแบบรวมกองไม่
จัดเก็บ
แยกความชืน้ โดยเก็บ ณ ความชืน้ ไม่เกิน
15% ข้าวเปลือกที่มีความชืน้ เกินจากนี ้
สหกรณ์จะไม่จดั เก็บ ระหว่างการเก็บรักษา
ข้าวเปลือกไม่มีการพลิกกลับกอง เนื่องจาก
พืน้ ที่มีจากัด
- ระยะเวลา
- ข้าวเปลือกที่จดั เก็บในกระสอบ เก็บในระดับ
จัดเก็บรักษา
ความชืน้ ไม่เกิน 15% เก็บไว้รกั ษา
ข้าวเปลือก
3 เดือน ข้าวเปลือกที่จดั เก็บในฉาง เก็บ
ในระดับความชืน้ ไม่เกิน 15% เก็บไว้รกั ษา
1 เดือน ข้าวเปลือกที่จดั เก็บในไซโล เก็บใน
ระดับความชืน้ ไม่เกิน 15% เก็บไว้รกั ษา
2 เดือน
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ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ
วิธีการ
- การจัดการ
- สถานที่เก็บ
สภาพแวดล้อม
ข้าวเปลือก
โรงเก็บข้าวเปลือก
(ฉาง
โดยรวม
ข้าวเปลือก)

ข้าวสาร
- การเก็บรักษา
ข้าวสาร

- ภาชนะบรรจุ

- ความสะอาด
ของภาชนะที่
เก็บ
- ลักษณะการ
จัดเก็บ
- การบันทึก
- การตรวจสอบ
คุณภาพข้าวสารที่
จัดเก็บ
- การจัดการ
- สถานที่เก็บ
ข้าวสาร
สภาพแวดล้อม
โรงเก็บข้าวสาร
- การจัดการ
สภาพแวดล้อมตัว
โรงสีโดยรวม

ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ์
- โรงเก็บข้าวเปลือกที่เก็บหมุนเวียนเพื่อสีจะทา
ความสะอาดพืน้ วันละ 2 ครัง้ และทาความ
สะอาดภายในและภายนอกโรงเก็บข้าวเปลือก
เดือนละ 1 ครัง้ ไม่มีการกาจัดศัตรูพืชทัง้ ใน
ฉางเก็บและบริเวณโดยรอบ ส่วนในโกดังเก็บ
ข้าวเปลือกโครงการรับจานา จึงไม่ได้ทา
ความสะอาด
- สหกรณ์มีโรงเก็บข้าวสารแยกต่างหาก การ
บรรจุขา้ วสารจะบรรจุในกระสอบพลาสติก
สาน ขนาด 50 กก. และบรรจุเป็ น
ถุงพลาสติก ขนาด 5 กก.
- กระสอบที่ใช้เก็บข้าวสาร เป็ นกระสอบที่
สะอาด เนื่องจากใช้กระสอบใหม่ทงั้ หมด
- เก็บข้าวสารหอมมะลิเพียงชนิดเดียว แต่ได้
จัดวางกระสอบข้าวสารเรียงไว้แยกเป็ นล็อตๆ
จัดวางตามรายชื่อลูกค้าที่จะส่งมอบ
- ไม่มีรายละเอียดบันทึกแหล่งที่มา คุณภาพ ณ
วันเก็บรักษา และวันที่เก็บรักษา
- ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่จดั เก็บเป็ นประจา
ทุกวัน
- มีการทาความสะอาดภายในที่เก็บข้าวสาร

ทัุ กวัน และทาความสะอาดหลังคา ฝาผนัง
โรงเก็บข้าวสาร เดือนละ 1 ครัง้
- ทาความสะอาดตัวโรงสีโดยรวม เดือนละ 1
ครัง้ ไม่มีการกาจัดศัตรู

ภาคผนวก ข
ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรู ป(โรงสีข้าว) ของสหกรณ์
(จากการสัมภาษณ์พนักงานโรงสี)
ชื่อสหกรณ์
สกก.เกษตร
วิสยั จากัด

กระบวนการ
1 การสีขา้ ว

-

2 การทาความ
สะอาดเครื่อง
สี

วิธีการ/
เครื่องจักร
ลักษณะการ
ขัดสี
ช่วงเวลา
การสี

-

จานวนกะ
ที่สีขา้ ว

-

การทางาน
ของ
เครื่องจักร

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป
(โรงสีข้าว) ของสหกรณ์
กะเทาะเก็บเป็ นข้าวสาร
- สีตลอด 24 ชั่วโมง(ต่อเนื่อง)
- โรงสีสหกรณ์ทางานปกติสปั ดาห์ละ 6 วัน ไม่หยุดวัน
เสาร์-อาทิตย์ พนักงานจะ
ผลัดเปลี่ยนเวรทางาน ทางานวันเสาร์จะไม่มี OT
แต่ถา้ ทางานวันอาทิตย์
- สหกรณ์แบ่งช่วงเวลาการสีเป็ น 2 กะ แต่ละกะใช้
พนักงาน 3 คน
กะที่ 1 ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
จานวน 9 ชั่วโมง
กะที่ 2 ตัง้ แต่เวลา 17.00 น. - 08.00 น.
จานวน 15 ชั่วโมง
พนักงานและคนงาน ถ้าทางานตัง้ แต่เวลา 17.00 น.
สหกรณ์ให้ค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 20 บาท และให้
สวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มบ้าง แต่ไม่ทกุ มือ้
- ทางานตลอด 24 ชั่วโมง/วัน สหกรณ์ทาการสีขา้ วทัง้ ปี
( หยุดเครื่องสีในรอบ 1 ปี ประมาณ 10 - 20 ครัง้ /ปี
ถัวเฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ )
- สหกรณ์จะทาความสะอาดเครื่องสีโดยเดินเครื่องก่อนสี
จริง

2

ชื่อสหกรณ์

วิธีการ/
เครื่องจักร
เครื่องกะเทาะ
ข้าวเปลือก

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป
(โรงสีข้าว) ของสหกรณ์
- พนักงานจะปรับแต่งเครื่องกะเทาะก่อนกะเทาะทุกครัง้ ที่
สีขา้ ว และตรวจเช็คลูกยาง ระบบลม ระบบไฟ

-

เครื่องขัดข้าว
เครื่องแยกหิน
ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน

-

-

ลักษณะการ
ขัดสี

กระบวนการ
3 การปรับแต่ง
เครื่องจักร

-

4 ความ
ต้องการของ
พนักงาน
คุมเครื่องจักร

สกก.สุวรรณ
ภูมิ จากัด

1 การขัดสี

-

-

-

ปรับแต่งบางครัง้
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งบางครัง้
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ต้องการความรูเ้ พิ่มเติมในการปรับแต่งเครื่องจักร

- การแปรรูปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร
- กะเทาะเก็บเป็ นข้าวสาร
- ขัดขาว 2 ครัง้ และขัดมัน 2 ครัง้
ระยะเวลาการสี - สหกรณ์ดาเนินการสีขา้ วตลอดทัง้ ปี หยุดทาการสีขา้ ว
(หยุดเครื่องสี) เดือนละ 2 ครัง้ เพื่อทาความสะอาด
เครื่องจักร และหยุดสีขา้ วในช่วงเปลี่ยนกะ ในแต่ละครัง้
ช่วงเวลาการ
- สีตลอด 24 ชั่วโมง (มีการหยุดพัก)
สีขา้ ว
- สหกรณ์จะเลือกสีขา้ วเฉพาะกลางคืน เพราะอากาศเย็น
เครื่องจักรทางาน จะมีความร้อนน้อย ข้าวไม่ชนื ้ จะได้
ต้นข้าวในอัตราที่สงู นอกจากนี ้ สหกรณ์ได้ถือปฏิบตั ิ
ตามคาแนะนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด
โดยเลือกอัตราการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้
(Time Of Use Rate :TOU)
จานวนกะ
- สหกรณ์แบ่งช่วงเวลาการสีขา้ วเป็ น 2 กะ คือ
ที่ทาการสี
กะที่ 1 กะกลางวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
ประมาณ 12 ชั่วโมง เป็ นช่วงของการเก็บ
ข้าวสาร เก็บผลิตผลพลอยได้ท่ไี ด้ทงั้ หมด และ
เตรียมข้าวเปลือกเข้า
บ่อเทให้เพียงพอ
เพื่อให้การทางานของโรงสีต่อเนื่อง

3

ชื่อสหกรณ์

กระบวนการ

วิธีการ/
เครื่องจักร

2 การทาความ
สะอาดเครื่อง
สี
3 การปรับแต่ง เครื่องจักร/
อุปกรณ์
4 ความต้อง
ของพนักงาน
คุมเครื่องจักร

เครื่องกะเทาะ
ข้าวเปลือก
เครื่องขัดขาว
เครื่องแยกหิน
ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน

สกก.โพน
1 การขัดสี
ทราย จากัด

-

2 การทาความ
สะอาดเครื่อง
สี
3 การปรับแต่ง เครื่องจักร/
อุปกรณ์
-

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป
(โรงสีข้าว) ของสหกรณ์
กะที่ 2 กะกลางคืน ตัง้ แต่เวลา 22.00 – 09.00 น.
ประมาณ 11 ชั่วโมง เป็ นช่วงเวลาทาการสีขา้ วและ
เก็บข้าวออกจากถังพักทัง้ หมด
- สหกรณ์จะทาความสะอาดเครื่องสีก่อนสีจริง โดย
เดินเครื่องก่อนสีจริง
เป็ นเวลา 5 นาที เนื่องจาก
สหกรณ์สีขา้ วเพียงชนิดเดียว (หอมมะลิ 105 ) เท่านัน้
- สหกรณ์ปรับแต่งก่อนกะเทาะทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
-

ปรับแต่งสัปดาห์ละ 1 ครัง้
ปรับแต่งบางครัง้ และทาความสะอาด
ปรับแต่งบางครัง้ และปรับความเร่ง
ปรับแต่งบางครัง้ และปรับลูกต้น และปรับความดันนา้
พนักงานต้องการความรูเ้ พิ่มเติมในการปรับแต่ง
เครื่องจักร และความรูด้ า้ นเทคนิคการปรับแต่ง/ระบบ
ไฟฟ้า

ลักษณะการขัด - การแปรรูปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร
สี
- กะเทาะเก็บเป็ นข้าวสาร
- การขัดขาว 1 ครัง้ และขัดมัน 1 ครัง้
ระยะเวลาการสี - สหกรณ์ดาเนินการสีขา้ วตลอดทัง้ ปี
ช่วงเวลาการสี - สีช่วงเวลาการทางานปกติ สีขา้ วเฉพาะกลางวัน
ข้าว
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
จานวนกะที่ทา - สหกรณ์สีขา้ วเพียง 1 กะ คือ กะกลางวัน ตัง้ แต่เวลา
การสี
08.00 – 17.00 น. ประมาณ 9 ชั่วโมง/วัน
- จะทาความสะอาดเครื่องสีก่อนสีจริง โดยเดินเครื่อง
ก่อนสีจริงเป็ นเวลา 30 นาที
เครื่องกะเทาะ
ข้าวเปลือก
เครื่องขัดขาว
เครื่องแยกหิน
ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน

- สหกรณ์ปรับแต่งบางครัง้ (เนื่องจากคูม่ ือการปรับแต่ง
เครื่องจักรสูญหาย)
- ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
- ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
- ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
- ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว

4

ชื่อสหกรณ์

สกก.ชุมพล
บุรี จากัด

วิธีการ/
เครื่องจักร

กระบวนการ
4 ความต้องของ
พนักงานคุม
เครื่องจักร
1 การขัดสี
2 การทาความ
สะอาด
เครื่องสี
3 การปรับแต่ง
เครื่องจักร/
อุปกรณ์

สกก.เมือง
ศรีสะเกษ
จากัด

-

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป
(โรงสีข้าว) ของสหกรณ์
- พนักงานต้องการความรูเ้ พิ่มเติมในการปรับแต่ง
เครื่องจักร

ลักษณะการ
- การแปรรูปข้าวเปลือกเป็ นข้าวสาร
ขัดสี
ขัดขาว 2 ครัง้ และขัดมัน 1 ครัง้
ระยะเวลาการสี - สหกรณ์ดาเนินการสีขา้ วตาม Order ของลูกค้าที่ส่งั ซือ้
และตกลงล่วงหน้า
ช่วงเวลาการ
- ช่วงเวลาการทางานปกติ สีขา้ วเฉพาะกลางวัน
สีขา้ ว
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
จานวนกะที่ทา - สหกรณ์สีขา้ วเพียง 1 กะ คือ กะกลางวัน ตัง้ แต่เวลา
การสี
08.00 – 17.00 น. ประมาณ 9 ชั่วโมง/วัน
- จะทาความสะอาดเครื่องสีก่อนสีจริง โดยเดินเครื่อง
ก่อนสีจริง เป็ นเวลา 20 นาที
เครื่องกะเทาะ
ข้าวเปลือก
เครื่องขัดขาว
เครื่องแยกหิน
ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน

- ปรับแต่งก่อนกะเทาะทุกครัง้ ที่สีขา้ ว

ลักษณะการ
ขัดสี

- ขัดข้าวขาว 3 ครัง้ ขัดมัน 2 ครัง้

-

ช่วงเวลาการสี

-

จานวนกะ
ทีทาการสี

- สีตงั้ แต่เวลา 06.00 – 22.00 น.
- โรงสีสหกรณ์จะทางานปกติ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
- สหกรณ์แบ่งช่วงเวลาการสีเป็ น 2 กะ
กะที่ 1 ตัง้ แต่เวลา 06.00 น. - 14.00 น.
จานวน 8 ชั่วโมง

-

4 ความต้องของ
พนักงานคุม
เครื่องจักร
1 การสีขา้ ว
-

-

ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว และไม่เคยดูปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าว่าใช้จานวนเท่าใด ในแต่ละเดือน
- พนักงานต้องการความรูเ้ พิ่มเติมในการปรับแต่ง
เครื่องจักร

5

ชื่อสหกรณ์

วิธีการ/
เครื่องจักร

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป(โรงสี
ข้าว) ของสหกรณ์
กะที่ 2 ตัง้ แต่เวลา 14.00 น. - 22.00 น.
จานวน 8 ชั่วโมง
- ทาความสะอาดเครื่องสีก่อน โดยเดินเครื่องก่อนสีจริง
เป็ นเวลา 15 นาที

-

เครื่องกะเทาะ
ข้าวเปลือก
เครื่องขัดขาว
เครื่องแยกหิน

-

ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน

- ปรับแต่งก่อนกะเทาะทุกครัง้ ที่สีขา้ ว และตรวจเช็ค
ลูกยาง
- ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
- ปรับแต่งบางครัง้ และเมื่อเครื่องจักรเสีย จะมีขา้ วสาร
ปนไปกับหิน หินปนไปกับข้าวสาร
- ปรับแต่งบางครัง้ และทาความสะอาดบางครัง้
- ทาความสะอาดแกน ปรับแต่ง
พนักงานสหกรณ์ตอ้ งการความรูเ้ พิ่มเติมในการปรับแต่ง
เครื่องจักร

กระบวนการ

2 การทาความ
สะอาด
เครื่องสี
3 การปรับแต่ง
เครื่องจักร

4 ความต้องการ
ของพนักงาน
คุมเครื่องจักร

-

ภาคผนวก ค
การปฏิบัติการปรับแต่งเครื่องจักรของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
สหกรณ์
สกก.เกษตรวิสยั
จากัด

วิธีการ/เครื่องจักร
เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก

-

เครื่องขัดข้าว
เครื่องแยกหิน
ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน
เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก
เครื่องขัดขาว
เครื่องแยกหิน
ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน

-

เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก

-

เครื่องขัดขาว
เครื่องแยกหิน
ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน
เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก
เครื่องขัดขาว
เครื่องแยกหิน
ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน

-

สกก.เมืองศรีสะเกษ เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก
จากัด
เครื่องขัดขาว
เครื่องแยกหิน

-

สกก.สุวรรณภูมิ
จากัด

สกก.โพนทราย
จากัด

สกก.ชุมพลบุรี
จากัด

ตะแกรงโยก
เครื่องขัดมัน

-

การปฏิบตั ิการปรับแต่งเครื่องจักรของสหกรณ์
พนักงานจะปรับแต่งเครื่องกะเทาะก่อนกะเทาะทุกครัง้
ที่สีขา้ ว และตรวจเช็คลูกยาง ระบบลม ระบบไฟ
ปรับแต่งบางครัง้
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งบางครัง้
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
สหกรณ์ปรับแต่งก่อนกะเทาะทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งสัปดาห์ละ 1 ครัง้
ปรับแต่งบางครัง้ และทาความสะอาด
ปรับแต่งบางครัง้ และปรับความเร่ง
ปรับแต่งบางครัง้ และปรับลูกต้น และปรับ
ความดันนา้
สหกรณ์ปรับแต่งบางครัง้ (เนื่องจากคูม่ ือการปรับแต่ง
เครื่องจักรสูญหาย)
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งก่อนกะเทาะทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว แต่ไม่เคยดูปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าว่าใช้จานวนเท่าใด ในแต่ละเดือน
ปรับแต่งก่อนกะเทาะทุกครัง้ ที่สีขา้ ว และตรวจเช็ค
ลูกยาง
ปรับแต่งทุกครัง้ ที่สีขา้ ว
ปรับแต่งบางครัง้ และเมื่อเครื่องจักรเสีย จะมีขา้ วสาร
ปนไปกับหิน หินปนไปกับข้าวสาร
ปรับแต่งบางครัง้ และทาความสะอาดบางครัง้
ทาความสะอาดแกน ปรับแต่ง
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ภาคผนวก จ
ความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ในรอบ 3 ปี ทีผ่ ่านมา
ชื่อสหกรณ์
สกก.เกษตรวิสยั จากัด

ประเด็นการสูญเสีย
1) ความสูญเสียในขณะ
เก็บรักษาข้าวเปลือก
ในโรงเก็บในอบ 3 ปี

ปี
2546 - 2548

2) ความสูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาดนา้ หนัก
เนื่องจากข้าวยุบตัว
3) ความสูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาดบัญชี

2546 - 2548

2546 - 2548

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสูญเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้ วสหกรณ์
ไม่มีความสูญเสียทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพในขณะเก็บรักษาข้าวเปลือก เนื่องจากสหกรณ์
เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ ณ ระดับความชืน้ ประมาณ 14 % หรือต่ากว่า สมาชิกส่วนใหญ่จะทยอย
นาข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ตลอดทัง้ ปี จานวนสมาชิกที่ขายข้าวให้สหกรณ์ในแต่ละปี ประมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวนสมาชิกทัง้ หมด(สมาชิกทัง้ หมด ราย) และสหกรณ์จะเก็บรักษา
ข้าวเปลือกไว้ประมาณ 2 - 3 เดือนเท่านัน้ การนาข้าวเปลือกไปสีจะหมุนเวียนสีตามลาดับ
ก่อนหลัง ไม่มีนโยบาย stock ข้าวเปลือกว้สีทงั้ ปี เนื่องจากสหกรณ์ไม่หยุดการรับซือ้ ข้าวเปลือก
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ส่งผลให้สมาชิกมีแหล่งขายข้าวให้สหกรณ์ในช่วงวันใดก็ได้เมื่อมีความ
จาเป็ นใช้เงิน
สหกรณ์มีนโยบายขอตัดบัญชีขา้ วเปลือกเนื่องจากนา้ หนักยุบตัวไว้ล่วงหน้า โดยขอตัดไว้ก่อน 2%
ทุกปี (ตามเกณฑ์)
สหกรณ์ไม่ประสบปั ญหาข้าวเปลือกขาดบัญชี

2

ชื่อสหกรณ์

สกก.สุวรรณภูมิ จากัด

ประเด็นการสูญเสีย
4) ความสูญเสียในขณะ
เก็บรักษาข้าวสาร
1) ความสูญเสียในขณะ
เก็บรักษาข้าวเปลือก
ในโรงเก็บ

2) ความสูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาดนา้ หนัก
เนื่องจากข้าวยุบตัว
3) ความสูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาดบัญชี
4) ความสูญเสียในขณะ
เก็บรักษาข้าวสาร

ปี
2546 - 2548

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสูญเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้ วสหกรณ์
ไม่มีความเสียหายเนื่องจากการเก็บรักษาข้าวสารในโรงเก็บ ประกอบกับสหกรณ์ไม่มีนโยบายสีขา้ ว
เพื่อเก็บ Stock ไว้รอขาย แต่จะทาการสีตาม Order และปัจจุบนั สีไม่ทนั ความต้องการของลูกค้า
สหกรณ์เก็บข้าวสารไว้รอจาหน่าย(ปลีก) สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
2546 - 2548 - มีความสูญเสียเนื่องจากข้าวยุบตัว ไม่เกิน 2% ซึง่ สหกรณ์ขอตัดปั ญชีอยูใ่ นกณฑ์ปกติ (ยกเว้น
ข้าวเปลือก โครงการรับจานา ปี การผลิต 2548/2549 สหกรณ์เก็บไว้นาน เกิน 6 เดือน เริ่มเหลือง
(เนื่องจากไม่ได้รบั การสั่งให้สี จากองค์การคลังสินค้า)
- มีขา้ วเปลือกสูญเสียคุณภาพเนื่องจากมอดข้าวเปลือกบ้างและมีทกุ ปี แต่สหกรณ์ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้
เนื่องจากสหกรณ์จะนาขาวเปลือกเข้าแปรรูปปกติ
2546 - 2548 - ปี การผลิต 2544/2545( ปี สนิ ้ สุด 31 มีนาคม 2545) ปริมาณการขอตัดปั ญชีขา้ วเปลือกขาดนา้ หนัก
เนื่องจากข้าวยุบตัว จานวน 3,460 กก. มูลค่า 18,303.40 บาท ส่วนปี อื่นๆ สหกรณ์ไม่มีขอ้ มูล
การขอตัดบัญชี
2546 - 2548 - ไม่มีความเสียหายเนื่องจากข้าวเปลือกขาดบัญชี
2546 - 2548

ไม่มีความเสียหาย
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ชื่อสหกรณ์
สกก.โพนทราย จากัด

1)

2)

3)
4)
สกก.ชุมพลบุรี จากัด

1)

ประเด็นการสูญเสีย
สูญเสียในขณะเก็บ
รักษาข้าวเปลือกในโรง
เก็บในรอบ 3 ปี
สูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาดนา้ หนัก
เนื่องจากข้าวยุบตัว
สูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาดบัญชี
สูญเสียในขณะเก็บ
รักษาข้าวสาร
สูญเสียในขณะเก็บ
รักษาข้าวเปลือก
ในโรงเก็บในรอบ 3 ปี

ปี
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสูญเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้ วสหกรณ์
2546 - 2548 - มีขา้ วเปลือกสูญเสียคุณภาพเนื่องจากมอดข้าวเปลือก จานวนมากและมีทกุ ปี แต่สหกรณ์ไม่เคย
บันทึกข้อมูลไว้ เนื่องจากสหกรณ์จะนาขาวเปลือกดังกล่าวเข้าแปรรูปทัง้ จานวนเป็ นการนาสีปกติ
2546 - 2548 - สูญเสียเนื่องจากข้าวยุบตัวประมาณ 1 – 1.54 % ปี ( ซึ่งสหกรณ์ขอตัดบัญชีอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ไม่เกิน 2%) เช่น ปี 2548 ขอตัดเนื่องจากข้าวเปลือกยุบตัว จานวน 966.6 กก. มูลค่า 7,964 บาท
2546 - 2548 - ไม่มีความเสียหายเนื่องจากข้าวเปลือกขาดบัญชี
2546 - 2548

ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้

2546 - 2548 - สูญเสียนา้ หนัก เนื่องจากข้าวเปลือกร่วงหล่นจากฉางข้าวเปลือก สาเหตุเนื่องจากประตูฉางข้าวปิ ด
ไม่สนิด(ประตูฉางหัก และข้าวร่วงหล่นในขณะรถตักข้าว ก่อให้เกิดการสูญเสียนา้ หนัก ไม่ต่ากว่า
30 กก./ปี มูลค่า 225 บาท/ปี
- สูญเสียปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากมอดข้าวเปลือก ไม่ต่ากว่า 500 กก./ปี มูลค่า 4,250
บาท/ปี ส่งผลทาให้ขา้ วเปลือกนา้ หนักลดลงและคุณภาพต่า แต่สหกรณ์เข้าแปรรูปทัง้ จานวน
เป็ นการนาสีปกติ
- สูญเสียนา้ หนัก เนื่อจากการใช้รถตักเกลี่ยข้าวบนลานตากในขณะที่พนื ้ ลานตากชารุด พืน้ ไม่เรียบ
เป็ นหลุมเป็ นบ่อ ทาให้เมล็ดข้าวหัก แตกเสียหาย ไม่ต่ากว่า 1,000 กก./ปี มูลค่า 8,500 บาท/ปี

4

ชื่อสหกรณ์

สกก.เมืองศรีสะเกษ
จากัด

ประเด็นการสูญเสีย
2) สูญเสียข้าวเปลือกขาด
นา้ หนักเนื่องจากข้าว
ยุบตัว

ปี
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสูญเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้ วสหกรณ์
2546 - 2548 - ปี 2546 – 2548 สหกรณ์ไม่มีการขอตัดบัญชีขา้ วเปลือกขาดนา้ หนักเนื่องจากข้าวยุบตัว เหตุ
เนื่องจากข้าวเปลือกค้าง stock จานวนมากไม่สามารถตรวจนับได้ แต่ในปี 2549 ขอตัดข้าวเปลือก
ยุบตัว จานวน 13,164 กก. ( ตัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 2%) มูลค่า 111,894 บาท

3) สูญเสียข้าวเปลือก
ขาดบัญชี
4) สูญเสียในขณะเก็บ
รักษาข้าวสาร

2546 - 2548 - ไม่มีความเสียหายเนื่องจากข้าวเปลือกขาดบัญชี

1) สูญเสียในขณะเก็บ
รักษาข้าวเปลือก
ในโรงเก็บ
2) สูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาดนา้ หนัก
เนื่องจากข้าวยุบตัว
3) สูญเสียในกรณี
ข้าวเปลือกขาดบัญชี

2546 - 2548 - มีขา้ วเปลือกสูญเสียคุณภาพเนื่องจากมอดข้าวเปลือกทุกปี แต่ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ และสหกรณ์
จะนาขาวเปลือกดังกล่าวเข้าแปรรูปทัง้ จานวนเป็ นการนาสีปกติ

2546 - 2548

ปลายข้าวสารเสียหายเนื่องจากมอดข้าวสาร ส่งผลให้ปลายข้าวสารสูญเสียคุณภาพปี ละประมาณ
1 ตัน จะพบในกรณีขา้ วสารบรรจุกระสอบขนาด 50 กก. สหกรณ์ไม่มีโรงเก็บข้าวสารต่างหาก
เช่น ปี 2548 มีลกู ค้าส่งคืนข้าวกล้องเสียหายเนื่องจากมอดข้าวสาร จานวน 1 ตัน มูลค่า 17,000
บาท

2546 - 2548 - สูญเสียเนื่องจากข้าวยุบตัว ประมาณ
( สหกรณ์ขอตัดปั ญชีอยู่ในกณฑ์ปกติ ไม่เกิน 2%)
2546 - 2548 - ไม่มีขา้ วเปลือกขาดบัญชี

5

ชื่อสหกรณ์

ประเด็นการสูญเสีย
4) สูญเสียในขณะเก็บ
รักษาข้าวสาร

ปี
2546 - 2548

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสูญเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้ วสหกรณ์
ปี 2546 สูญเสียคุณภาพเนื่องจากข้าวสารมีกลิ่น/สีผิดปกติ ประมาณ 15 ตัน แต่ลกู ค้าไม่ได้
ส่งคืนและไม่ได้ขอลดราคา
ปี 2547 สูญเสียคุณภาพเนื่องจากข้าวสารมีกลิ่น/สีผิดปกติ ประมาณ 15 ตัน แต่ลกู ค้าไม่ได้
ส่งคืนและไม่ได้ขอลดราคา
ปี 2548 สูญเสียคุณภาพเนื่องจากข้าวสารมีกลิ่น/สีผิดปกติ ประมาณ 15 ตัน แต่ลกู ค้าไม่ได้
ส่งคืนและไม่ได้ขอลดราคาเช่นปี ก่อน

ภาคผนวก ฉ
ชนิดเครื่องจักร(โรงสีข้าว) ของสหกรณ์ ทีเ่ สียบ่อยของสหกรณ์
ชื่อสหกรณ์
สกก.เกษตรวิสยั จากัด

รายการ
- ชนิดเครื่องจักร
ที่เสียบ่อย

-

ชนิดเครื่องจักร
ตะแกรงโยก

อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจักร
- อาการหรือสาเหตุ เนื่องจากข้อเหวี่ยงหลวมผิดปกติ 3 ครัง้ /ปี
ต้องหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 2 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซมแต่ละครัง้
ประมาณ 3,000 - 4,000 บาท คิดเป็ นมูลค่าซ่อม ประมาณ 10,500 บาท/ปี
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง ใช้เวลา
จากวันที่เครื่องจักรเสียจนถึงวันดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 2 วัน

2

ชื่อสหกรณ์
สกก.สุวรรณภูมิ จากัด

รายการ
- ชนิดเครื่องจักร
ที่เสียบ่อย

-

ชนิดเครื่องจักร
พัดลมดูดฝุ่น

อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจักร
- อาการ/หรือสาเหตุ ใบพัดไม่ได้ศนู ย์ ต้องหยุดซ่อม ประมาณ
3 ครัง้ /ปี โรงสีสหกรณ์ตอ้ งหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ใช้เวลา
ประมาณ 2 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซมในแต่ละครัง้ ประมาณ
5,000 บาท รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 15,000 บาท/ปี

-

ลูกปื นขัดมัน

- อาการ/หรือสาเหตุ เดินเครื่องติดขัด/ลูกปื นแตกในบางครัง้ สหกรณ์ตอ้ งหยุดซ่อม
ประมาณ 2 ครัง้ /ปี หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมครัง้ ละ 2 วัน มูลค่าการซ่อมแซม
ในแต่ละครัง้ ประมาณ 1,500 บาท รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 3,000 บาท/ปี
พนักงานสหกรณ์เป็ นผูซ้ ่อมเอง

-

พัดลมดูดราอ่อน

- อาการหรือสาเหตุ ราติดในไซโคลนและลูกปื น สหกรณ์ตอ้ งหยุดซ่อม จานวน 4 ครัง้ /ปี
หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมครัง้ ละ 2 วัน มูลค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ ประมาณ 500 บาท
รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 2,000 บาท/ปี พนักงานสหกรณ์เป็ นผูซ้ อ่ มเอง

-

สายพานมอเตอร์

- อาการหรือสาเหตุ ราติดในไซโคลนและลูกปื น สหกรณ์ตอ้ งหยุดซ่อม จานวน 1 ครัง้ /ปี
หยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซมครัง้ ละ 2 ชั่วโมง มูลค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ ประมาณ
1,250 บาท รวมเป็ นเงินค่าซ่อมแซม 1,250 บาท/ปี พนักงานสหกรณ์เป็ นผูซ้ ่อมเอง
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ชื่อสหกรณ์
สกก.โพนทราย จากัด

รายการ
ชนิดเครื่องจักร
ที่เสียบ่อย

-

ชนิดเครื่องจักร
ลูกปื นแตก

อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจักร
- อาการหรือสาเหตุ ลูกปื นอัดจารบีไม่ได้ ต้องหยุดซ่อม 2 ครัง้ /ปี
โดยหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 3 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซม แต่ละครัง้ ประมาณ
480 บาท คิดเป็ นมูลค่าซ่อม 980 บาท/ปี
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง ใช้เวลาจากวันที่เครื่องจักร
เสียจนถึงวันดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 3 วัน

-

ใบพัดดูดสิ่งเจือปน

- อาการหรือสาเหตุเนื่องจาก เศษข้าว (ข้าวไม่เต็มเมล็ด) เข้าใบพัด
ต้องหยุดซ่อม 1 ครัง้ /ปี โดยหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณครึง่ วัน/ครัง้
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการซือ้ อะไหล่

หมายเหตุ เมื่อฝนตก ไฟฟ้าดับบ่อย ส่งผลให้สหกรณ์หยุดทาการสีขา้ ว
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ชื่อสหกรณ์
สกก.ชุมพลบุรี จากัด

รายการ
- ชนิดเครื่องจักร
ที่เสียบ่อย

ชนิดเครื่องจักร
ตะแกรงโยก

อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจักร
- อาการหรือสาเหตุ ประสิทธิภาพไม่เต็ม 100% ต้องคอยดูแลเครื่องจักรอยู่เสมอ

-

ลูกยางกะเทาะ
ข้าวเปลือก

- อาการหรือสาเหตุ ลูกยางกินเนือ้ ยางตรงกลางลูกยาง ต้องคอยเฉือน ปี กลูกยางออก
ต้องหยุดซ่อม จานวน 48 ครัง้ /ปี (สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ) โดยหยุดสีขา้ วเพื่อซ่อมแซม
ประมาณ 5 นาที/ครัง้

-

ตะแกรงกลม

- คัดแยกไม่ได้ 100%

-
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ชื่อสหกรณ์
สกก.เมืองศรีสะเกษ
จากัด

รายการ
- ชนิดเครื่องจักร
ที่เสียบ่อย

ชนิดเครื่องจักร
- ตะแกรงโยก

อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจักร
อาการหรือสาเหตุ ลูกปื นดึงตะแกรง ทาให้ต๊กุ ตาแตก ต้องหยุดซ่อม 2 ครัง้ /ปี หยุดสี
ข้าวเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 1 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซม ในต่ละครัง้ ประมาณ บาท
คิดเป็ นมูลค่าซ่อม ประมาณ
บาท/ปี
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง ใช้เวลา
จากวันที่เครื่องจักรเสียจนถึงวันดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 2 วัน

- พัดลมดูดแกลบ

อาการหรือสาเหตุ พัดลมดูดแกลบ ใบพัดหัก ต้องหยุดซ่อม ครัง้ /ปี หยุดสีขา้ วเพื่อ
ซ่อมแซม ประมาณ 1 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซม ในต่ละครัง้ ประมาณ บาท คิดเป็ น
มูลค่าซ่อม ประมาณ
บาท/ปี
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง ใช้เวลา
จากวันที่เครื่องจักรเสียจนถึงวันดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 2 วัน

- เครื่องแยกหิน

อาการหรือสาเหตุ ตะแกรงแยกหินใบพัดขาด ต้องหยุดซ่อม ครัง้ /ปี หยุด
สีขา้ วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 1 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซม แต่ละครัง้ ประมาณ บาท
คิดเป็ นมูลค่าซ่อม ประมาณ
บาท/ปี
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ ส่วนใหญ่พนักงานสหกรณ์ดาเนินการซ่อมเอง ใช้เวลา
จากวันที่เครื่องจักรเสียจนถึงวันดาเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ประมาณ 2 วัน

