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                  การศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปขา้วของสถาบัน
เกษตรกร โดยศึกษาตั้งแต่การเก็บเก่ียวขา้วเปลือกในระดับสมาชิกสหกรณ์และการปฏิบัติการ
หลังการเก็บเก่ียว ได้แก่ การลดความชืน้ การเก็บรกัษา การขนส่ง จนถึงกระบวนการแปรรูป                            
การปรบัแต่งเครื่องจกัรโรงสี  การบ ารุงรกัษาเครื่องจักร และการเก็บรกัษาขา้วสาร ในระดับโรงสี
สหกรณ ์ว่ามีความสญูเสียอะไรบา้งในแต่ละกระบวนการ ปัจจยัที่สง่ผลต่อการสญูเสียและวิธีการ
แกไ้ขปัญหา     การศกึษาครัง้นีส้  าเรจ็ไดด้ว้ยความอนเุคราะหด์า้นขอ้มลูจากสมาชิกสหกรณ ์
กรรมการด าเนินการสหกรณ์  ผูจ้ัดการ พนักงานการตลาดและฝ่ายโรงสีของสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย  จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากัด  
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากดั จงัหวดัสรุนิทร ์ และสหกรณก์ารเกษตรเมือง
ศรีสะเกษ  จ ากัด  จงัหวัดศรีสะเกษ  โดยการสมัภาษณ์สมาชิกสหกรณ์และบุคลากรแผนกโรงสี
รวมถึงการสงัเกตการปฏิบติังานและสภาพการณท์ี่เป็นจรงิขณะจดัเก็บขอ้มลูของสหกรณต์วัอย่าง
ที่ศึกษา เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเจา้หน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจ าส านักงาน
สหกรณ์จงัหวัด ซึ่งไดอ้  านวยความสะดวกในการปฏิบติังานและใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนจ์นงาน
ส าเรจ็บรรลตุามเปา้หมาย  
  ส านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผล
การศึกษาเรื่องนีจ้ะเป็นประโยชนต่์อสหกรณ์ตวัอย่างที่ศึกษาไดท้ราบเทคนิควิธีการตามหลกัการ
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บทคัดย่อ 
 
               การศกึษาความสญูเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปขา้วของสถาบนัเกษตรกร 
เพื่อศึกษาความสูญเสียและวิธีการลดความสูญเสียในการผลิตและการแปรรูปขา้ว โดยศึกษา
เลือกศึกษาสหกรณ์แบบเฉพาะเจาะจงในจังหวัดซึ่งอยู่ในโครงการผลิตขา้วหอมมะลิเพื่อการ
ส่งออกในเขตทุ่งกุลารอ้งไห ้จ านวน 5 สหกรณ์ ระดบัสมาชิกศึกษากระบวนการเก็บเก่ียวและการ
ปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียว ไดแ้ก่ การลดความชืน้ การเก็บรกัษา การขนส่ง ระดบัโรงสีศึกษาการ
ปฏิบัติด้านการจัดการโรงสี กระบวนการแปรรูป การปรบัแต่งเครื่องจักรโรงสี การบ ารุงรกัษา
เครื่องจักร และการเก็บรกัษาขา้วสาร เพื่อประมวลปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสีย ศึกษาโดยการ
สงัเกตเชิงพรรณาและการสงัเกตเชิงวิเคราะห ์รวมถึงการวิเคราะหปั์ญหาและการแกไ้ขปัญหาโดย
ใชแ้ผนผังกา้งปลา ขอ้จ ากดัการศึกษาเนื่องจากระยะเวลาจ ากัด จึงไม่ไดท้ดสอบเครื่องจักรเพื่อ
ทดสอบกระบวนการ  ขัดสีด้านเทคนิคการสีข้าว จึงจัดเก็บข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสรา้งซึ่งก าหนดไวล้่วงหน้าทั้งสมาชิกสหกรณ์และบุคลากรแผนกโรงสี รวมถึงสังเกตการ
ปฏิบติังาน สภาพการณท์ี่เป็นจรงิขณะที่ศกึษาและขอ้มลูจากเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ผลการศึกษา 

ระดับสมาชิก ส่วนใหญ่พบว่า สมาชิกเปลี่ยนพนัธุ์ขา้วทุกปี แต่วิธีเก็บเก่ียว วิธีการ
นวดข้าวเปลือกยังไม่เหมาะสม การลดความชื ้นข้าวเปลือกปฏิบัติยังไม่ถูกวิธี  ยังขาดการ
ตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกระหว่างเก็บรกัษา ปัจจัยเหล่านีม้ีผลต่อคุณภาพขา้วเปลือกซึ่งจะ
สง่ผลต่อคณุภาพการแปรรูป ดงันัน้ จึงควรใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัปฏิบติัที่ดีแก่สมาชิกและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง สหกรณค์วรชีส้มาชิกแจงท าความเขา้ใจแก่สมาชิกก่อนการเก็บเก่ียว  วิธีการเก็บเก่ียว 
และเทคนิคหลงัการเก็บเก่ียว เพื่อลดความสญูเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและคณุภาพ
ขา้วสาร 

ระดับโรงสี จากการสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง(ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการสญูเสียน า้หนกัปกติ ซึ่ง
สว่นใหญ่สญูเสียอยู่ในเกณฑป์กติไม่เกิน 2%)  ผลปรากฎดงันี ้  

1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ไม่มีความสูญเสียทั้งปริมาณและ
คุณภาพในขณะเก็บรกัษาขา้วเปลือก เนื่องจากสหกรณ์เก็บไวค้วามชืน้ประมาณ 14% การน า
ขา้วเปลือกออกสีจะหมนุเวียนตามล าดบัก่อนหลงั (FIFO) ระยะการเก็บรกัษาไม่เกิน 2 เดือน และ
ไม่มีนโยบาย stock ข้าวเปลือก ส่วนการเก็บรักษาข้าวสาร ไม่มีความเสียหาย ประกอบกับ
สหกรณไ์ม่มีนโยบายสีขา้วเพื่อเก็บ Stock ไวร้อขาย แต่จะสีตาม Order สหกรณเ์ก็บขา้วสารไวร้อ
จ าหน่าย(ปลีก) ไม่เกิน   20 วนั  การจดัการโรงสีโดยรวมค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ 
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2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด ขา้วเปลือกสูญเสียคุณภาพเนื่องจาก
มอดขา้วเปลือกบา้งและมีทุกปีแต่สหกรณ์ไม่ไดเ้ก็บขอ้มูลไว้ และน าขา้วเปลือกดังกล่าวเขา้แปร
รูปปกติ ส่วนความสญูเสียดา้นการเก็บรกัษาขา้วสาร ไม่มีความเสียหาย การจดัการโรงสีโดยรวม
ค่อนขา้งมีประสิทธิภาพและสีขา้วเฉพาะช่วงกลางคืน  อัตราการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ
เป็นขา้วสารสงูกว่าสหกรณอ่ื์นๆ ที่ศึกษาและมีอตัราการแปรสภาพใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี่ยที่ยอมรับ
โดยทั่วไป  

3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด ข้าวเปลือกสูญเสียคุณภาพเนื่องจาก
มอดข้าวเปลือกจ านวนมากและมีทุกปี แต่ไม่เคยบันทึกข้อมูลไว้เนื่องจากจะน าข้าวเปลือก
ดงักลา่วเขา้แปรรูปทัง้จ านวน สว่นการเก็บรกัษาขา้วสารไม่มีการเก็บขอ้มลูไว ้เช่นกนั 

4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากดั สญูเสียน า้หนักเนื่องจากข้าวเปลือกร่วง
หล่นจากฉางขา้วเปลือก ไม่ต ่ากว่า 30 กก./ปี มลูค่า  225  บาท/ปี สาเหตเุนื่องจากประตฉูางขา้ว
ปิดไม่สนิทและขา้วร่วงหล่นในขณะใชร้ถตักขา้ว สูญเสียเนื่องจากมอดขา้วเปลือก  ไม่ต ่ากว่า  
500 กก./ปี  มลูค่า 4,250 บาท/ปี แต่สหกรณส์่งขา้วเปลือกเขา้แปรรูปทัง้จ านวน สญูเสียเนื่องจาก
เมล็ดขา้วหักแตกเสียหายจากการใชร้ถตกัเกลี่ยขา้วบนลานขณะตากเนื่องจากพืน้ลานตากช ารุด                 
ไม่เรียบ เป็นหลมุเป็นบ่อ ไม่ต ่ากว่า 1,000 กก./ปี มลูค่า 8,500  บาท/ปี ซึ่งปัจจัยเหล่านีส้่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการแปรรูปไดเ้ปอรเ์ซ็นตข์า้วรวมต ่า นอกจากนี ้ปลายขา้วสารเสียหายเนื่องจากมอด
ขา้วสาร ส่งผลใหป้ลายขา้วสารเสียคุณภาพปีละประมาณ 1 ตัน มูลค่า 17,000 บาท และลกูคา้
สง่คืนขา้วกลอ้งเสียหายจากมอดขา้วสาร 

5) สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากัด ข้าวเปลือกสูญเสียคุณภาพ
เนื่องจากมอดขา้วเปลือกทุกปีแต่ไม่มีการจัดเก็บขอ้มลูไว ้และจะน าขา้วเปลือกดังกล่าวเขา้แปร
รูปทัง้จ านวน สว่นขา้วสารตัง้แต่ปี2546–2548 มีลกูคา้แจง้ขา้วสารมีกลิ่น/สีผิดปกติปีละประมาณ 
15 ตนั แต่ลูกคา้ไม่ไดส้่งคืนและไม่ไดข้อลดราคา สหกรณไ์ม่ไดต้รวจสอบคณุภาพขา้วสารตามที่
ลกูคา้แจง้ ซึ่งสหกรณเ์ขา้ใจว่าเป็นเทคนิคการต่อรองทางการคา้ 

นอกจากการสูญเสียขา้งตน้ สหกรณ์ส่วนใหญ่พบว่า ขา้วเปลือกไม่สะอาด มีมอด 
และมีสิ่งเจือปน  ส่งผลให้คุณภาพข้าวเปลือกก่อนแปรรูปต ่า เนื่องจากกระบวนการรับซื ้อ
ขา้วเปลือกส่วนใหญ่ยังขาดการตรวจสอบสิ่งเจือปน บางแห่งไม่ตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก
ก่อนแปรรูป เครื่องจกัรโรงสีเสียบ่อย  มีอาการผิดปกติ ท างานไม่ตรงตามที่ตอ้งการ การปรบัแต่ง
เครื่องจักรยังไม่ถูกต้อง การบ ารุงรักษาเครื่องจักรไม่เพียงพอ ปัจจัยเหล่านี ้มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการขัดสีและคุณภาพขา้วสาร นอกจากนี ้ยังขาดการจดบนัทึกปัญหาการติดตาม
การปฏิบัติและการแก้ไขวิธีการท างาน เนื่องจากพนักงานโรงสีไม่ไดร้บัการฝึกอบรมดา้นโรงสี                  
ไม่ทราบหลกัการปฏิบติัที่ดีอย่างเพียงพอ เช่น สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด รอ้ยละ 100  
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พนักงานไม่เคยผ่านการฝึกอบรมด้านโรงสี  หรือ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด พนักงาน
ควบคุมเครื่องจักรมีความรูค้วามเขา้ใจการปรบัแต่งเครื่องจักรและบ ารุงรกัษาเครื่องจักร แต่
คณุภาพขา้วเปลือกก่อนสีมีสิ่งเจือปนจ านวนมากส่งผลต่อประสิทธิภาพการแปรรูปและคณุภาพ
ขา้วสาร ส่งผลใหส้หกรณ์ได้เปอรเ์ช็นต์ขา้วรวมต ่ากว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงการน าขา้วเปลือก                    
กข.15 สีรวมกบัขา้วเปลือกหอมมะลิ105 ในคราวเดียวกนั สง่ผลต่อเปอรเ์ช็นตข์า้วรวม เช่นกนั 

อัตราการแปรสภาพข้าวเปลือก พบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่ที่ศึกษามีอัตราแปร
สภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารส่วนตน้ขา้วสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไป (สูงกว่า 420 
กิโลกรมั) ยกเวน้ สหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี จ ากัด ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย สว่นปรมิาณเนือ้ขา้วจากการ
แปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารทุกสหกรณจ์ะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม) ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยที่
ยอมรบัทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไป 651 กิโลกรมั ต่อ ขา้วเปลือก 1,000 กิโลกรมั)  ยกเวน้ 
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ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ที่ศึกษา จะมีความสูญเสียทั้งปริมาณและ
คณุภาพดา้นขา้วเปลือกและขา้วสาร เนื่องจากยงัขาดหลกัการปฏิบติัที่ดีดา้นโรงสี ยงัไม่ค านึงถึง
คณุภาพขา้วเปลือกก่อนแปรรูป ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขดัสีและคณุภาพของข้าวสารโดยตรง 
และสหกรณส์ว่นใหญ่ยงัดอ้ยประสิทธิภาพดา้นการแปรรูป  จึงเสนอแนะ ดงันี ้  

 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรจดัฝึกอบรมระดบัผูป้ฏิบติัการในโรงสีดา้นการปรบัแต่ง
เครื่องจกัร   การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร  และดา้นการจดัการโรงสี แก่สหกรณ ์

2. สหกรณ์ควรน าหลักการปฏิบัติที่ ดีดา้นโรงสีมาใชใ้นโรงสีสหกรณ์โดยเร็วและ
พนักงานสหกรณ์ทุกคนที่เก่ียวขอ้งในแผนกโรงสีตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจถึงหลกัการปฏิบัติที่ดี                
เพื่อลดการสญูเสีย 

3.  ควรให้มีทีมงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติและผลการปฏิบัติของสหกรณ ์      
ทัง้ภาคราชการ และสหกรณ ์

4. ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งโดยตรงที่มีหน้าที่เฉพาะและมี 
ความช านาญและประสบการณด้านโรงสีหรือได้ศึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโรงสี                   
เพื่อช่วยเหลือแนะน าสหกรณ์ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม กรมการคา้
ภายใน  กระทรางพาณิชย ์และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง ภาคเอกชน  

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ควรส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์น าระบบ 
GMP HACCP หรือ ISO มาปฏิบัติในโรงสีสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สรา้งโอกาส
ทางการค้าและรองรับความเปลี่ยนแปลงและการกีดกันทางการค้าสถานการณ์การค้าข้าว                 
ของโลก  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1  ความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันองคก์รต่าง ๆ ไดใ้หค้วามส าคัญกับการลดความสูญเสียที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต สูญเสียเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ                     
ไม่คุม้ค่าและอ่ืน ๆ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดศ้ึกษาการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบ  Zero Waste เห็นว่าการใช้วัตถุดิบใน
กระบวนการหนึ่งกระบวนการใดเพื่อเพิ่มมลูค่าบางชนิดและทิง้วตัถดิุบบางชนิดที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดเ้พียงบางส่วน  กลายเป็นความสูญเสียในการผลิตที่ท าให้เพิ่มตน้ทุนการผลิตของ
สินคา้ เนื่องจากการใชป้ระโยชนจ์ากวัตถุดิบไม่เต็มที่และไม่คุม้ค่าในการลงทุน เช่น ขา้ว ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจหลกัทางการเกษตรที่มีความส าคญัของประเทศ ในปีการผลิต 2547/2548 ปริมาณ
ขา้วเปลือก 24.53  ลา้นตัน (ขา้วนาปี 18.645 ลา้นตัน ขา้วนาปรงั 6.332 ลา้นตัน) มูลค่าความ
สูญเสียที่เกิดขึน้ในรอบปีการผลิต 2547/2548 ท าใหเ้สียโอกาสของรายไดจ้ากการใชป้ระโยชน ์                
ในส่วนที่เป็นแกลบ 1.2 พันล้านบาท  ฟางข้าว  0.337  พันล้านบาท  รวม 1.5 พันล้านบาท 
ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดศ้ึกษาและไดป้ระเมินความสูญเสียจาก
การใชป้ระโยชนเ์นื่องจากผลิตภัณฑ์พลอยไดจ้ากขา้วใน 5 ปี ( 2548-2552 ) ค่อนขา้งคงที่ คือ
ปริมาณความสูญเสียที่จะเกิดขึน้เท่ากับ1.5 พันลา้นบาท (สศช.,2548:1-19) ความสูญเสียใน
สินค้าเกษตรส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการผลิต การเก็บเก่ียวที่ ไม่ เหมาะสม การขนส่ง 
กระบวนการแปรรูปที่ขาดประสิทธิภาพ สินค้าคุณภาพต ่า ต้นทุนสูง สิน้เปลืองวัตถุดิบโดย                   
ไม่จ าเป็น สูญเสียทรพัยากรในการซ่อมแซม เป็นตน้ อันมีผลท าใหต้น้ทุนการผลิตสูง  รายไดต้ ่า
กว่าที่ควรจะไดร้บั  รวมทัง้ก่อใหเ้กิดผลกระทบในหลายๆดา้น  

ความสูญเสียที่เกิดขึน้เนื่องจากกระบวนการแปรรูปในโรงสีข้าว เมื่อพิจารณาถึง
คุณภาพการสี มักจะค านึงถึงปริมาณข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวที่ได้ภายหลังการขัดสีได้ตาม
มาตรฐาน นั่นคือ ขา้วคณุภาพดีตอ้งมีปริมาณขา้วหกันอ้ย ดงันัน้ คณุภาพการสีของโรงสีขา้วจึงมี
ความส าคญั การที่ขา้วเปลือกจะมีคณุภาพการสีดีนอกจากจะขึน้อยู่กบัพนัธุแ์ลว้  การปฏิบติัการ
หลงัการเก็บเก่ียวนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญ  ถา้ปฏิบติัไม่เหมาะสมจะท าใหส้ญูเสียทัง้ปริมาณและ
คณุภาพ (งามชื่น คงสี, 2542 : 7) 
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ปัจจุบนัสถาบนัเกษตรกร จ านวน 167 แห่ง มีโรงสีขา้วและท าการแปรรูปขา้ว  และมี
สถาบนัเกษตรกรที่ไม่มีโรงสีแต่ด าเนินธุรกิจดา้นขา้วเปลือกและขา้วสารอีกจ านวนมาก  จากผล
การรวบรวมข้อมูลปี 2543 – 2547     สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกมีแนวโน้มสูงขึน้  ปี 2543 
รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 3,546.93  ล้านบาท  ปี 2547 เพิ่มเป็น 5,678.82 ล้านบาท (กรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์, 2547:88)  สหกรณ์ที่ด  าเนินธุรกิจแปรรูปขา้ว  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาดา้น
ตน้ทุนการผลิตสูง  เกิดความสญูเสียในกระบวนการผลิต   การเก็บเก่ียว  การขนส่ง  การแปรรูป 
การบรรจุ การหีบห่อ ปริมาณและมลูค่าความสญูเสียที่เกิดขึน้ในกระบวนการผลิตจนถึงการแปร
รูปข้าวในส่วนของสหกรณ์ ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจัง  ประกอบกับส านักพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ได้จัดท าโครงการลดการสูญเสียกระบวนการผลิต การแปรรูปและการตลาดขา้วของ
สถาบันเกษตรกรขึน้  ดังนั้น เพื่อใหท้ราบความสูญเสียในดา้นการผลิตขา้ว ตัง้แต่กระบวนการ
ผลิต การเก็บเก่ียว การขนส่ง และการแปรรูปข้าว ว่ามีความสูญเสียอะไรบ้างในกระบวนการ
ต่างๆ สาเหตุความสูญเสียและให้สามารถก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาความสูญเสียในแต่ละ
กระบวนการตัง้แต่การผลิตถึงการแปรรูป เพื่อน าไปก าหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบติัในการ
ลดความสญูเสียในโครงการใหม้ีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
2  วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1) เพื่อศกึษาความสญูเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปขา้วของสถาบนัเกษตรกร 
2) เพื่อศกึษาวิธีการลดปรมิาณความสญูเสียในการผลิตและการแปรรูปขา้วของสถาบนั

เกษตรกร 
3  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดที่มีโครงการผลิตขา้วหอมมะลิมาตรฐานเพื่ อการ
สง่ออกในเขตทุ่งกลุารอ้งไห ้ จ านวน  5  สหกรณ ์  ปี 2546 - 2548 
4  วิธีการศึกษา 
 การศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปขา้วของสถาบันเกษตรกร
เลือกใชรู้ปแบบการศึกษาตามวิธีการด าเนินการวิจยั โดยการสงัเกต(observational   research)  
ทัง้นี ้ ใชก้ารวิจัยโดยการสงัเกตเชิงพรรณณา  และการสงัเกตเชิงวิเคราะห ์ รวมถึงการวิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลาและการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ของ                       
Six Sigma   
 4.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร   ในการศึกษาครั้งนี ้  จะท าการศึกษาสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวในการ                 
แปรรูปขา้วเป็นหลกัซึ่งมีทัง้สิน้  167   สหกรณ ์
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กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น(Non-
probability sampling) โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายซึ่งไม่ค านึงถึงสัดส่วนของ
ประชากรที่มีในแต่ละกลุ่ม  โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างสหกรณ์ที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง  
ในส่วนสหกรณ์ที่มีโรงสีขา้วเป็นหลัก  เลือกเฉพาะสหกรณ์ที่มีศักยภาพและเป็นสหกรณ์ที่อยู่                  
ในจังหวัดที่มีโครงการผลิตขา้วหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในเขตทุ่งกุลารอ้งไห ้  จ านวน                          
5  สหกรณ ์ ดงันี ้

(1) สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
(2) สหกรณก์ารเกษตรสวุรรณภมูิ  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
(3) สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากดั   จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
(4) สหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี  จ ากดั  จงัหวดัสรุนิทร ์
(5)  สหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากดั  จงัหวดัศรีสะเกษ 

กลุ่มตัวอย่างในด้านสมาชิกสหกรณ์  จะท าการสุ่มตัวอย่างไม่อาศัยทฤษฎีความ
น่าจะเป็นโดยวิธีการสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก(Convenience sampling)    

4.2  เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

(1)  สัมภาษณ์โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามสมาชิก
สหกรณแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งกับปัญหาการสูญเสียในกระบวนการผลิตขา้ว   การเก็บเก่ียว   การขนส่ง  
ในสว่นที่เก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ (Input)  สหกรณล์ะ  50   คน 

(2) สัมภาษณ์โดยมีแบบสอบถามกระบวนการแปรรูปในโรงสีข้าวของ
สถาบันเกษตรกรใช้แบบบันทึก(Record  form)  หรือ Check sheet  และการสังเกตการ
ปฏิบัติงานร่วมดว้ย  เพื่อเก็บขอ้มูลดา้นกระบวนการแปรรูป  วิธีการ  การควบคุมกระบวนการ
ผลิต  ประสิทธิภาพของคนและเครื่องมือเครื่องจักร   เก็บขอ้มูลจากผูจ้ัดการสหกรณ์และการ
ปฏิบติังานของฝ่ายโรงสี 

(3) ขอ้มลูจากการสงัเกต 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ  จากเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  เช่น รายงานกิจการประจ าปี

สหกรณ์  ผลการทดสอบเครื่องจักร  ข้อมูลทางบัญชีของสหกรณ์  เอกสารจากหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง  ผลงานทางวิชาการและงานวิจยัต่าง ๆ 

4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อใหต้อบสนองต่อวตัถุประสงค ์ ขอบเขตของการศกึษา และขัน้ตอนการศกึษา 

ดงันัน้   การเก็บรวบรวมขอ้มลูจะประกอบดว้ย 
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1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)ไดจ้ากการสมัภาษณ์ฝ่ายจัดการสหกรณ์ใน
แผนกโรงสี  ซึ่งสมัภาษณป์ระเด็นที่อาจก่อใหเ้กิดการสญูเสีย ในดา้น Man :  พนกังานปฏิบติัการ
ในโรงสี  คนงาน  Machine : เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  Material : วัตถุดิบ 
หรืออปุกรณอ่ื์น ๆ ที่ใชใ้นกระบวนการโรงสี   Method : กระบวนการท างาน   
        ขอ้มลูที่รวบรวมจากการสมัภาษณ ์ เช่น   

- จ านวนพนกังานในแผนกโรงสี  การศึกษา  ประสบการณ์ และการ
ฝึกอบรม 

- เครื่องจกัร  เครื่องมือที่ใช ้และอปุกรณก์ารตลาด 
- ชนิดพนัธุข์า้วที่รบัซือ้   
- กระบวนการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสี   เช่น การตรวจสอบ

คุณภาพข้าวเปลือก  การลดความชืน้   การเก็บรกัษาขา้วเปลือก
และขา้วสาร 

- กระบวนการปฏิบัติในการแปรรูป(โรงสีขา้ว) เทคโนโลยีการขัดสี                
ของโรงสีสหกรณ ์และการปรบัแต่งเครื่องจกัร 

- ปรมิาณการสีและอตัราการแปรสภาพขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร    
- การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 
- ความสญูเสียที่เกิดขึน้ที่ผ่านมา   
- ชนิดของเครื่องจกัรที่เสียบ่อย  และการซ่อมบ ารุง 

และการสังเกตการปฏิบัติในกระบวนการต่าง ๆ ในโรงสีข้าวของสหกรณ ์                      
ผลการปฏิบติัจรงิ พรอ้มบนัทึกลงแบบฟอรม์(Record  form) เป็นขอ้มลูในการศกึษาอีกทางหนึ่ง 

2)  ขอ้มูลจากสมาชิกสหกรณ์  การสัมภาษณ์โดยมีแบบสอบถามกับสมาชิก
สหกรณท์ี่ปลกูขา้ว ในดา้น   

 -  พนัธุข์า้วที่ปลกู  การใชพ้นัธุข์า้ว  พืน้ที่ปลกู  ผลผลิตที่ได ้
 -   การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว 
            -   ความสญูเสียที่เกิดขึน้จากการเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงั 

การก็บเก่ียว 
 - ตน้ทนุการปลกูขา้ว  
 3)  ขอ้มลูทติุยภูมิ (Secondary Data) ดา้นปัจจยัที่มีผลต่อผลิตผลที่ไดจ้ากการ 

สีขา้ว  เช่น พันธุ์ขา้ว การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว  การเก็บรกัษาขา้วเปลือก เทคโนโลยีการขัดสี
ขา้ว และการประมินผลที่ได้จากการขัดสี  จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องงานวิจัย                  
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขอ้มลูจาก Web Site  
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4.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
          เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมโดยวิธีการต่าง  ๆแล้ว ท าตรวจสอบ  จัดระเบียบ             
ท าการประมวลผล   วิเคราะหเ์ชิงคุณภาพ (Qualitative  analysis) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา และ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ(Quantitative analysis) สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์เช่น ค่ารอ้ยละ  ค่าความถ่ี  
และเพื่อใหไ้ดปั้ญหาความสญูเสียที่แทจ้ริง โดยใชผ้งัการไหลในกระบวนการ/ แผนผงักา้งปลาเพื่อ
วิเคราะหห์าปัญหาที่ท าให้เกิดการสูญเสียและจัดล าดับความส าคัญ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต
จนถึงการแปรรูปขา้วสาร  ความสูญเสียดา้นตน้ทุน/ค่าโสหุย้  ประสิทธิภาพการท างานของคน
และเครื่องจกัร  เทคนิค/วิธีการท างานที่ก่อใหเ้กิดความสญูเสียเปรียบเทียบกบัหลกัการปฏิบติัที่ดี
ในแต่ละกระบวนการวิเคราะห ์ SWOT  และการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์ที่ศึกษา 
หาปัญหาอุปสรรค เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขที่สอดคลอ้งกับปัญหาในการลดความสูญเสีย                        
ในกระบวนการผลิตและการแปรรูปขา้วของสถาบนัเกษตรกร  
5   ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 1)   ไดท้ราบถึงความสูญเสีย  วิธีการลดความสูญเสีย การแก้ไขปัญหาและการป้องกัน
ความสญูเสียการผลิตและการแปรรูปขา้วของสถาบนัเกษตรกร 
 2)    ผลที่ไดจ้ากการศกึษา จะน าไปจดัท าคู่มือปฏิบติังานในขัน้ตอนที่มีผลกระทบต่อการ
เกิดการสูญเสีย   และเป็นแนวทางปฏิบติัในการลดความสูญเสียในการผลิตและการแปรรูปขา้ว
ของสถาบนัเกษตรกรแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
6   นิยามศัพท ์

นิยามศัพทท่ั์วไป  
 การเก็บเก่ียว  หมายถึง  วิธีการกระท าใด ๆ เพื่อใหส้่วนของรวงขา้วแยกออกจาก              
ตน้ขา้วหลงัจากขา้วสกุตามตอ้งการแลว้  
 การนวดขา้ว  หมายถึง    การท าใหเ้มล็ดขา้วหลดุจากรวงหรือระแงข้องรวงขา้ว   
 การลดความชืน้  หมายถึง  การดึงเอาน า้ในเมล็ดขา้วเปลือกที่มีจ านวนมากเกินไป
ออกมาจนเหลือระดับที่ตอ้งการ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ลดระดบัความชืน้ของขา้วภายหลงัการ
เก็บเก่ียวซึ่งอยู่ในระดับที่สูงลงมาอยู่ในระดับที่ตอ้งการในระยะที่รวดเร็วเพื่อความปลอดภยัและ
เหมาะสม 
 การเก็บรกัษาข้าวเปลือก  หมายถึง  การเก็บรกัษาเพื่อต้องการสูญเสียของข้าว
ในขณะเก็บรกัษานอ้ยที่สดุ  
 ขา้วเต็มเมล็ด หมายถึง เมล็ดขา้วที่อยู่ในสภาพเต็มเมล็ดโดยมิไดม้ีส่วนใดหักออก
เลย 
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 ตน้ข้าว หมายถึง เมล็ดข้าวที่บางส่วนจะเป็นหัวหรือท้ายหรือทั้งหัวและท้ายของ
เมล็ดขา้วไดห้กัและมีความยาวเหลืออยู่ตั้งแต่ 8 ส่วนขึน้ไปตามมาตรฐานของชนิดขา้วที่ก าหนด
ไว ้
 ขา้วหักใหญ่ หมายถึง เมล็ดขา้วหักที่มีความยาวตั้งแต่ 5 ส่วนขึน้ไปของขา้วเต็ม
เมล็ด  ตามมาตรฐานของชนิดขา้วที่ก าหนดไว ้ แต่ไม่ถึงความยาวของตน้ขา้ว 
 ขา้วหัก หมายถึง เมล็ดขา้วหักที่มีความยาวตัง้แต่ 2.5 ส่วนขึน้ไปของขา้วเต็มเมล็ด  
ตามมาตรฐานของชนิดขา้วที่ก าหนดไว ้ แต่ไม่ถึงความยาวของขา้วหกัใหญ่ 
 ปลายขา้ว  หมายถึง เมล็ดขา้วหักที่มีความยาวต ่ากว่า 2.5 ส่วนขึน้ไปของขา้วเต็ม
เมล็ด  และมีขนาดตามมาตรฐานของชนิดปลายขา้วที่ก าหนดไว ้  

นิยามศัพทป์ฏิบัติการ  
 ความสูญเสีย  หมายถึง  ความสูญเสียด้านคุณภาพและสูญเสียด้านปริมาณทั้ง
ขา้วเปลือกและขา้วสาร 
 กระบวนการผลิตและการแปรรูป    หมายถึง  กระบวนการตั้งแต่การเก็บเก่ียวของ
สมาชิกสหกรณ ์การขนสง่  การแปรรูปขา้วของสหกรณ ์และการเก็บรกัษาขา้วสาร 
 ความสูญเสียในกระบวนการผลิต   หมายถึง  ความสูญเสียที่เกิดขึน้จากการเก็บ
เก่ียวและเทคนิคหลงัการเก็บเก่ียวของสมาชิกสหกรณ ์ ไดแ้ก่  วิธีการเก็บเก่ียว  การลดความชืน้  
การเก็บรกัษา  
 ความสญูเสียในกระบวนการแปรรูป หมายถึง ความสญูเสียที่เกิดขึน้ในกระบวนการ
แปรรูป(โรงสีข้าว)รวมถึงลักษณะวิธีการปฏิบัติที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการแปรรูปและ
คณุภาพขา้วสาร 
 ประสิทธิภาพการใชเ้ครื่องจกัร/เครื่องมือ   หมายถึง  การใชเ้ครื่องมือเครื่องจกัรโรงสี
ใหเ้กิดผลิตผลมากนอ้ยเพียงใด เมื่อเทียบกบัปรมิาณขา้วเปลือกที่สง่เขา้แปรรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่องความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบัน

เกษตรกร  ไดท้ าการศึกษากรอบทฤษฏี แนวคิดงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งและรายงานต่าง ๆ เพื่อให้
ครอบคลมุเนือ้หาการศกึษาในครัง้นี ้ ดงันี ้

1. แนวคิดการผลติสินคา้เกษตร  การเก็บเก่ียว  และการแปรรูปขา้ว 
2. แนวคิดอตัราการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมะลิเป็นขา้วสาร(อตัราการสีขา้ว) 
3. แนวคิดในการวิเคราะหค์วามสญูเสีย 
4. แผนผงัสาเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram)  
5.   ผลการวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดการผลิตสินค้าเกษตร  การเก็บเก่ียว  และการแปรรูปข้าว 

 แนวคิดการผลิตสินค้าเกษตร 
วิภาดา คุณะสารพันธ์ (2548)  ฝ่ายวิจัยธุรกิจ สายงานบริหารความเสี่ยง บมจ.

ธนาคารกรุงไทย  ไดว้ิเคราะหภ์าวะธุรกิจและแนวโนม้ โรงสีขา้ว ไวด้งันี ้
 

เครื่องชีว้ดัที่ส  าคญั 2546 2547 2548* 2549* 
การผลิต(พนัตนัขา้วเปลือก) 1/ 27,335 24,977 24,860 26,600 
อตัราการเปลี่ยนแปลง(%) 8.2 -8.6 -0.5 6.6 
จ านวนโรงสีขา้ว(โรง) 2/ 37,499 35,745 33,960 33,500 
อตัราการเปลี่ยนแปลง(%) -8.1 -4.7 -5.0 -1.4 
ที่มา : 1/   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
    2/   กระทรวงพาณิชย ์
          *   ประมาณการโดย ฝ่ายวิจยัธุรกิจ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย    
 

   ปี 2548 ผลผลิตขา้วเปลือกที่ลดลงและค่าใชจ้่ายพลงังานที่ขยบัสงูขึน้เป็นล าดบั 
ส่งผลใหโ้รงสีมีภาระตน้ทุนเพิ่มขึน้ ดา้นตลาดส่งออก ราคาขา้วหอมมะลิยงัลดลงจากปัญหาการ
ปลอมปน และปัญหาการกีดกันในตลาดส่งออกที่ส  าคัญ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคา
ขายขา้วหอมมะลิของโรงสี  
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    ปี 2549 ตน้ทุนของธุรกิจโรงสีขา้วไทยยงัมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทัง้ค่าใชจ้่ายพลงังาน
และภาระดอกเบีย้ อย่างไรก็ตามผลผลิตขา้วนาปีฤดกูาลผลิต 2548/49    มีแนวโนม้เพิ่มขึน้จาก
ราคาขา้วเปลือกในปีที่ผ่านมาจูงใจใหเ้กษตรกรเพิ่มพืน้ที่เพาะปลกู สง่ผลใหโ้รงสีมีการผลิตพิ่มขึน้
ได ้อย่างไรก็ตามภาครฐัยังเขม้งวดใหโ้รงสีตอ้งปรบัปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน GMP 
และ HACCP ตามนโยบายของกรมการคา้ภายใน นอกจากนีภ้าครฐัยังก าหนดนโยบายควบคุม
โรงสีอย่างเขม้งวดเพื่อป้องกันปัญหาการปลอมปนขา้ว  ซึ่งส่งผลให้โรงสีข้าวมีต้นทุนการผลิต
เพิ่มขึน้ทัง้ดา้นวตัถดิุบและการจดัการโดยเฉพาะโรงสีขนาดเล็ก  

 ต้นทุนการผลิตข้าวเบือ้งต้น โครงสรา้งตน้ทนุการผลิต  แบ่งเป็น 
1) ตน้ทนุการปลกูขา้ว 
2) ตน้ทนุการแปรรูป (การสีขา้ว) 
 

ต้นทุนการปลูกข้าว   
ตน้ทนุการปลกูขา้วนาปี  เฉลี่ยทัง้ประเทศ  เป็นดงันี ้  

(หน่วย  :  รอ้ยละ) 
  ตน้ทนุผนัแปร      82.04 
   - ค่าแรงเตรียมดินถึงเก็บเก่ียว 58.82 
   - ค่าวสัด ุ   19.23 
   - อ่ืนๆ      3.99 
  ตน้ทนุคงที่      17.96 
   - ค่าภาษีที่ดินและค่าเช่าที่ดิน 17.37 
   - ค่าดอกเบีย้และค่าเสียโอกาส   0.59 

จะเห็นไดว้่าต้นทุนส่วนใหญ่ของการปลูกขา้วอยู่ที่ค่าแรงงาน  เช่น การเตรียมดิน  
การเตรียมพนัธุ ์ การดแูลรกัษา  การเก็บเก่ียว  เป็นตน้  
   

คุณภาพข้าวและคุณภาพการสีข้าว 
งามชื่น  คงสี (2542:7) กล่าวถึง การพิจารณาคุณภาพการสี  จะค านึงถึงปริมาณ

ขา้วเต็มเมล็ดและต้นข้าวที่ได้ภายหลังการขัดสีตามมาตรฐานขา้วขาว  ขา้วคุณภาพดีต้องมี
ปริมาณขา้วหกันอ้ย  ดงันัน้  การผลิตขา้วจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงคณุภาพการสี  การที่ขา้วเปลือก
จะมีคุณภาพการสีดี  นอกจากขึน้อยู่กับพันธุ์แล้ว  การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียวนับว่าเป็น
ปัจจยัส าคญั  ถา้ปฏิบติัไม่เหมาะสมจะท าใหส้ญูเสียทัง้ปรมิาณและคณุภาพขา้ว 
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นอกจากนี ้งามชื่น  คงสี  ยงักลา่วอีกว่า การที่จะใหข้า้วเปลือกมีคณุภาพดี ควรมีการ
ปฏิบติั ดงันี ้

1. การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว  ควรเลือกใชพ้นัธุท์ี่เมล็ดร่วงยาก  เพื่อลดความ
เสียหายจากการร่วงหล่นในขณะเก็บเก่ียวและขนยา้ย  การสังเกตวันออกดอกของตน้ขา้วเพื่อ
ก าหนดวนัเก็บเก่ียวที่เหมาะสม  การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆใหพ้รอ้ม  หรือนัดหมายการว่าจา้ง
เครื่องเก่ียวนวด ภาชนะบรรจุตอ้งสะอาดปราศจากแมลงศตัรูพืช  แปลงนาที่จะเก่ียวควรปลอ่ยน า้
ออกจากแปลงนาก่อนเก็บเก่ียว 7 – 10  วัน  เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม ่าเสมอ  เมล็ดใส  และการ
ปฏิบติังานสะดวก  ขา้วไม่สกปรก 

2. เก็บเกี่ยวข้าวในระยะสุกแก่เหมาะสม   การเก็บเก่ียวขา้วในระยะที่เหมาะสม               
จะท าใหข้า้วมีคุณภาพการสีดี และเมล็ดสมบูรณ์  การเก็บเก่ียวขา้วเร็วเกินไป เมล็ดโตไม่เต็มที่ 
ผลผลิตต ่า  คุณภาพการสีไม่ดี  และมีความชืน้สูง  แต่ถ้าเก็บเก่ียวชา้เกินไปจะท าใหเ้มล็ดร่วง
หล่นมาก  ถูกโรคแมลงศตัรูและนก หนู เขา้ท าลาย ยงัท าใหข้า้วเกิดแตกรา้ว ท าใหค้ณุภาพการสี
ต ่าลง  และต้นข้าวล้มเก็บเก่ียวล าบาก  ช่วงเวลาเก็บเก่ียวที่เหมาะสม คือ ประมาณ  28 วัน                 
หลงัขา้วออกดอกจะท าใหข้า้วเปลือกมีคุณภาพการสีดีที่สดุ  ช่วงนีข้า้วจะมีความชืน้อยู่ระหว่าง                     
20 – 26 %  รวงข้าวจะโน้มลง  เมล็ดที่ โน้มรวงและใบธงยังคงมีสีเขียวอยู่บ้าง  หรือเรียกว่า                 
ระยะพลบัพลงึ  

3. วิธีการเก็บเกี่ยว   การเก็บเก่ียวขา้วแบ่งไดเ้ป็น 2  วิธี  คือ  ใชแ้รงงานคนโดยใช้
เคียวหรือแกระ  และใชเ้ครื่องเก่ียวนวด  การเก่ียวดว้ยแกระจะสญูเสียนอ้ยกว่าการเก่ียวดว้ยเคียว  
แต่จะสิน้เปลืองเวลามากกว่า  การเก่ียวดว้ยเครื่องเก่ียวนวดควรเก่ียวในระยะพลบัพลึง  ถา้เร็ว
หรือช้าเกินไปอาจมีผลท าให้เกิดความสูญเสียจากการร่วงหล่นหรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
เนื่องจากการนวด  การใชเ้ครื่องเก่ียวนวด  ควรใชค้วามเร็วรอบของเครื่องที่พอเหมาะ มีรายงาน
ว่า  การเก่ียวนวดด้วยเครื่องเก่ียวนวดที่ความเร็วต ่า (  0.469 - 0.482 เมตร/วินาที) จะมีความ
สญูเสียเมล็ดขา้วเปลือกทัง้หมด  3.75 – 5.96 %  และที่ความเร็วสงู (0.78 – 0.807 เมตร/วินาที)  
จะมีความสูญเสียเมล็ดขา้วเปลือกทั้งหมด  4.848 - 8.009 %  โดยมีความสะอาดของขา้วโดย
เฉลี่ย  87.93 % และ 89.93 % 

4. การนวดข้าว   การนวดหมายถึง  การแยกเมล็ดขา้วใหห้ลุดจากรวงขา้วหรือ
แงะ  ความเสียหายที่เกิดขึน้จากการนวด  อาจเกิดได ้2  ลักษณะคือ  การสูญเสียน า้หนักหรือ
ผลผลิต  เนื่องจากการนวดไม่หมด  หรือร่วงหล่น  และการสูญเสียด้านคุณภาพ  เช่น  เมล็ด
แตกหกั  รา้ว วิธีการนวดขา้ว  แบ่งออกเป็น 

4.1 การใชค้นนวดหรือนวดดว้ยเทา้  เป็นวิธีการสญูเสียนอ้ยแต่เปลืองแรงงาน
และเวลามาก  เหมาะสมกบัขา้วที่เกบ็ไวเ้ป็นพนัธุ ์
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4.2 การใชส้ตัวน์วด  มีการสญูเสียเนื่องจากการนวดไม่หมด  และมีสิ่งเจือปน 
4.3 การนวดโดยวิธีฟาด  อาจฟาดกับลานข้าวโดยตรง  หรือภาชนะอ่ืนๆ                 

การนวดวิธีนี ้ เมล็ดจะกระเด็นสญูหายไปบางสว่น หรือตกคา้งในรวงอนัเกิดจากการนวดไม่หมด 
4.4 นวดโดยรถไถหรือรถแทรกเตอร ์ วิธีนีเ้มล็ดขา้วจะมีการแตกรา้วและหัก

เวลาสีบา้ง 
4.5 การนวดโดยใช้เครื่องนวด หรือเครื่องเก่ียวนวด  ปัจจุบันนิยมใช้มาก

เนื่องจากแรงงานหายากและค่าแรงแพง  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเครื่องท าความสะอาดอยู่ในตัวท าให้
สะดวกและรวดเร็ว  เสียค่าใชจ้่ายต ่า  เหมาะแก่เกษตรกรที่มีการท านามาก ๆ  แต่มีขอ้ควรระวัง  
คือจะตอ้งปรบัแต่งเครื่องนวดใหเ้หมาะสม  มิฉะนัน้  จะท าใหเ้กิดการสญูเสียอย่างมากทัง้ในดา้น               
ปรมิาณและคณุภาพ 

5. การลดความชื้น  เนื่องจากขณะเก็บเก่ียวหากเมล็ดขา้วมีความชืน้สูง  จะเกิด
ความเสียหายในระหว่างการเก็บรกัษา  จึงจ าเป็นตอ้งลดความชืน้ของเมล็ดขา้วเปลือกลงจนอยู่
ในระดบัไม่เกิน 14 %  โดยทั่วไปขา้วเปลือกที่มีความชืน้สงูเป็นปัญหาท าใหข้า้วสญูเสียทัง้น า้หนกั
และคุณภาพ  เนื่องจากจุลินทรียแ์ต่ละประเภทจะเจริญไดดี้ในอาหาร  ขึน้อยู่กับระดับความชืน้                  
ที่มีอยู่ 

ความชืน้ของเมล็ดข้าวทีห่มาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์
ช่วงความชืน้ที่หมาะสม ชนิดของจลุินทรีย ์ ลกัษณะอาการท่ีเกิดกบัเมล็ด 
26 – 30 
26 – 29 
23 – 27 
18 – 23 

แบคทีเรีย 
แอกติโนมยัซีส 
ยีสต ์
รา 

หมกั 
เน่าเสีย 
เหม็นอบั 
ขึน้รา , เหม็นอบั 

 
วิธีการลดความชืน้มี 2 วิธี  คือ 

5.1 วิธีธรรมชาติโดยใช้แสงอาทิตย ์ เป็นแหล่งความรอ้นโดยมีลมเป็นตัว
พาความชืน้ออกจากเมล็ด  เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใชม้ากที่สุดเพราะประหยัด  ไม่ยุ่งยาก  และ
ไดผ้ลดี  แต่มีขอ้จ ากดัคือ  ในช่วงฤดฝูนหรือมีเมฆมากไม่สามารถปฏิบติัได ้ การลดความชืน้ของ
ขา้วโดยวธีิธรรมชาติหรือใชแ้สงแดด  นิยมปฏิบติัอยู่ 2  แบบ คือ 

1) การตากขา้วทัง้ฟ่อน  ไวใ้นนาหลงัการเก็บเก่ียว  เป็นวิธีที่นิยมปฏิบติั
ในอดีต  แต่ในปัจจุบันนิยมหันมาใชเ้ครื่องเก่ียวนวดขา้วมากขึน้  การตากขา้วทิง้ไวใ้นนาจึงลด 
นอ้ยลง  การตากขา้วในนามีผลกระทบ  คือ  ในช่วงกลางวนัอากาศรอ้น ขา้วแหง้และเมล็ดหดตวั  
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กลางคืนเมล็ดไดร้บัความชืน้จากน า้คา้ง  ฝน  ท าใหเ้กิดการขยายตัว  การที่เมล็ดมีการขยายตัว
และหดตวัสลบักนัท าใหเ้มล็ดเกิดการแตกรา้วและแตกหกัในระหว่างการสี 
    2) การตากในลาน ภายหลังการเก็บเก่ียวและนวด การลดความชื ้น                  
โดยน าเมล็ดขา้วตากบนลาน  เพื่อใหข้า้วมีคณุภาพดีควรมีหลกัการปฏิบติั  ดงันี ้

2.1) ไม่ควรตากกับพืน้ชีเมนต์หรือถนนโดยตรง  เพราะเมล็ดอาจ
ไดร้บัความรอ้นจากพืน้สงูเกินไป ท าให้เกิดการแตกรา้วภายในเมล็ดได ้ ถา้ตากในลานควรมีวสัดุ
รองรบั  เช่น ผ้าใบหรือเสื่อที่สานด้วยไม้ไผ่  มิฉะนั้นท าให้มีปัญหาสิ่งสกปรกเจือปนสูง  และ
ความชืน้จากลานดินท าใหเ้มล็ดที่ติดกบัผิวดินมีความชืน้สงู 

2.2) ความหนาของข้าวไม่ควรตากหนาเกินไป  ท าให้การระบาย
อากาศในกองไม่ดี  ข้าวแห้งไม่สม ่าเสมอ  มีผลต่อคุณภาพการสีเพราะเกิดการแตกร้าวขึน้       
ภายในเมล็ด  ความหนาของขา้วควรอยู่ระหว่าง  5 – 10  เซนติเมตร   และควรหมั่นกลบักองขา้ว
ทกุ ๆ 2 ชั่วโมง  หรือวนัละ 4  ครัง้  จะช่วยใหล้ดความชืน้ไดอ้ย่างรวดเรว็และขา้วมีคณุภาพดี 

2.3) ป้องกันน า้คา้งเวลากลางคืน  ตอ้งมีวัสดุปกคลุมกองขา้วเพื่อ
ปอ้งกนัน า้คา้งหรือฝน 

2.4) ระยะเวลาการตาก ตากนานเท่าไรขึน้อยู่กับความชืน้เริ่มต้น  
ความหนาของขา้วขณะตาก  การกลบักองขา้ว  ความเขม้ของแสงแดดและพันธุ์ขา้ว ขา้วที่เก็บ
เก่ียวใหม่ๆ  ความชืน้ 18 – 22 %   การตากลดความชืน้ใหเ้หลือ 12 – 14 %  ในสภาพอากาศแหง้  
ควรตากประมาณ 1 – 3  วนั 

5.2 การลดความชืน้ด้วยเคร่ืองอบ  มี 2  แบบ 
1) การลดความชืน้โดยใชเ้ครื่องเป่าอากาศ  คือการใชพ้ดัลมเป่าอากาศ 

จากภายนอกใหผ้่านเขา้ไปในกองขา้วที่ชืน้  มีขอ้ดี  คือประหยดัค่าเชือ้เพลิงและไม่มีการใชค้วาม
รอ้น  จึงไม่เกิดความเสียหายกบัผลผลิต  ขอ้เสียคือในสภาวะที่มีฝนตกหรือความชืน้สมัพทัธข์อง
อากาศสงูเกนิไปจะไม่สามารถลดความชืน้ได ้

2) การลดความชืน้โดยใชเ้ครื่องเป่าอากาศรอ้น   คือ  การใชพ้ัดลมเป่า
อากาศให้ผ่านกองข้าว  วิธีนี ้เป็นวิธีที่ ดีที่สุด  ประหยัดเวลา  และควบคุมคุณภาพผลผลิตได ้                 
แต่ทัง้นีต้อ้งระมดัระวงัระดับความรอ้นใหม้ีอตัราการลดความชืน้พอเหมาะ  มิฉะนัน้อาจมีผลต่อ
คณุภาพการสี 

6.   การท าความสะอาดและคัดแยก เพื่อแยกสิ่งเจือปนออกจากขา้ว  สิ่งเจือปน
ไดแ้ก่  เมล็ดพนัธุอ่ื์น ๆ  เมล็ดวชัพืช  เมล็ดที่เสียหาย(แตกหัก ป่น ฯลฯ)  ส่วนต่าง ๆ  ของตน้ขา้ว  
เช่น  ใบ  ล าตน้  ตลอดจนวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น  กรวด  หิน  ดินทราย  และเศษโลหะต่าง ๆ  รวมทั้ง
เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์  เมล็ดลีบ  เป็นตน้  หลักการท าความสะอาดเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนจะอาศัย
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ความแตกต่างทางคุณสมบัติกายภาพ  เช่น  ขนาด  รูปร่าง  ความถ่วงจ าเพาะ  สี  และการน า
ไฟฟ้า  เป็นตน้ 

7.   การเก็บรักษา  เอกสงวน  ชูวิสิฐกุล (2544: 66 ) กล่าวถึง ลกัษณะการเก็บขา้ว
ในโรงเก็บ  มี 2 แบบใหญ่ ๆ คือ   การเก็บแบบเป็นกองรวม  และการเก็บในภาชนะบรรจุชนิด 
และขนาดต่างๆ  เช่น  กระสอบป่าน  ถงุผา้  ถงุปุ๋ ย  ถงุพลาสติก  ถงัน า้มนั ฯลฯ  

 ข้อดีและข้อเสียของการเก็บแบบเป็นกองรวม และการเก็บในภาชนะบรรจ ุ
การเกบ็แบบเป็นกองรวม เป็นการเกบ็ที่สะดวก  ประหยดัเวลา  แรงงาน  รวมทัง้พืน้ที่

ที่เก็บ  และมีการลงทุนต ่า  แต่มีโอกาสเกิดความเสียหายขึน้ไดง้่าย  โดยเฉพาะขา้วที่มีความชืน้สงู        
เนื่องจากการระบายถ่ายเทความรอ้นและความชืน้ภายในกองไม่ดี  จึงเหมาะส าหรบัการเก็บขา้ว
ไวใ้นระยะสั้นๆ  แต่ถา้จ าเป็นตอ้งเก็บเป็นระยะเวลานานๆ  ตอ้งมีการเคลื่อนยา้ยขา้วหรือพลิก
กลบักองขา้วเป็นระยะๆ  เพื่อเปิดโอกาสใหค้วามรอ้นและความชืน้สะสมภายในกองมีการถ่ายเท
ออกไปในระหว่างเคลื่อนยา้ยหรือพลิกกลบัหรือตอ้งลดความชืน้ใหน้อ้ยที่สดุก่อนเก็บ   

การเก็บในภาชนะบรรจุแบบต่างๆ  เช่น  กระสอบป่าน  ถุงผา้  ถุงปุ๋ ย  ถุงพลาสติก  
ถงัน า้มนั ฯลฯ มีขอ้ดีคือ  สามารถเก็บขา้วไดน้านแมค้วามชืน้ของขา้วค่อนขา้งสงู  เพราะการเก็บ
ในภาชนะบรรจุ ความชืน้และความรอ้นภายในข้าวสามารถระบายถ่ายเทให้กับบรรยากาศ
โดยรอบ ภาชนะบรรจุได ้ แต่มีขอ้เสีย คือ  สิน้เปลืองเวลา  แรงงาน  สถานที่  ภาชนะบรรจุ  และ
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบเป็นกอง ดังนั้น การเลือกเก็บข้าวแบบใดขึ ้นอยู่กับระยะเวลาและ
วตัถปุระสงคข์องการเก็บขา้วนัน้เป็นหลกั 

การเก็บรักษาข้าวเปลือกของโรงสีข้าว โดยปกติ ขา้วเปลือกที่รบัซือ้  โรงสีขา้ว
จะมีการตรวจสอบความชืน้และน าไปเก็บ  อาจเก็บในโรงเรือนแยกจากอาคารโรงสี  หรือที่เรียกว่า
ยุ้งฉาง  มีหลังคา  มีฝามิดชิด  และมีช่องระบายอากาศ  ภายในแบ่งเป็นช่องส าหรับเก็บ
ขา้วเปลือกคุณภาพต่างๆ หรือเก็บในโกดัง ที่ตั้งอยู่ภายในโรงสี มีฝากั้นเป็นช่องๆ  ส าหรบัเก็บ
ขา้วเปลือกคณุภาพต่างๆ เช่นเดียวกนั พืน้อาจเป็นลานดิน หรือซีเมนต ์ หรืออาจเก็บในที่โล่ง   มี
หลังคาส าหรบักองขา้วเปลือกไวอ้าจมีฝาดา้นหน้า  ด้านขา้ง หรือไม่มีเลย  อย่างไรก็ตามหาก
สถานที่เก็บไม่มีการยกพืน้ใหสู้งขึน้และเป็นลานดิน  เมื่อเก็บขา้วเปลือกจะน าแกลบรองชั้นพืน้
และน าเสื่อร  าแพนรองบนแกลบทับอีกครัง้หนึ่งเพื่อป้องกันความชืน้จากดิน  โดยทั่วไปจะเก็บ
ขา้วเปลือกไวไ้ม่นาน จะทยอยน าออกสีต่อเนื่องกันไป เช่น  3 – 4  เดือน  ในยุง้ฉางหรือสถานที่
เก็บมักจะมีปล่องระบายอากาศท าดว้ยเสื่อร  าแพน  ซึ่งมีรอยสานที่ง่ายต่อการระบายอากาศวาง
ตั้งฉากพื ้นฉางขึน้ไปเหนือระดับข้าวเปลือกที่กองไว้เพื่อระบายความร้อนและอากาศจาก
ขา้วเปลือกในฉาง 
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การจัดการในขณะเก็บรักษาข้าวเปลือก 
เอกสงวน  ชูวิสิฐกุล (2544: 66 - 67) ยังกล่าวอีกว่า การปฏิบัติดูแลในขณะเก็บ

รกัษาขา้วเป็นสิ่งส  าคญั ระหว่างการเก็บรกัษาตอ้งมีการปฏิบติัดแูลขา้วที่เก็บ ตลอดจนตรวจสอบ
โรงเก็บเป็นระยะ ๆ  ดงันี ้

1. ข้าวใหม่ไม่ควรเก็บไว้ในบริเวณเดียวกันกับข้าวเก่า  และไม่ควรน าวัสดุอ่ืนๆ                  
เช่น  น า้มนัเชือ้เพลิง  ปุ๋ ย  สารเคมีฆ่าแมลง ฯลฯ  มาเก็บรวมกนัไวใ้นโรงเก็บเดียวกนั 

2. จดัวางขา้วในโรงเก็บ ควรมีวสัดุรองพืน้  ไม่ควรวางหรือกองขา้วโดยตรงกับพืน้
เพื่อปอ้งกนัความเสียหายของขา้ว  อนัเนื่องมาจากความชืน้ 

3. มีการหมุนเวียน  เคลื่อนย้าย  สลบัที่  หรือพลิกกลบักองขา้วเป็นระยะ  เพื่อเปิด
โอกาสใหข้า้วมีโอกาสขจัดความรอ้นและความชืน้ที่สะสมในกองออกไป  และส่งออกจ าหน่าย
หรือน าไปสีตามล าดบัก่อนหลงั 

4. ข้าวที่บรรจุในกระสอบป่าน  ควรจัดวางบนแคร่ไม้สูงจากพื ้นประมาณ  10 
เซนติเมตร  เพื่อช่วยระบายอากาศ 

5. อย่าจดัวางกองขา้วจนชิดผนงัโรงเก็บเกินไป  หรือกองสงูเกินไปจนชิดติดหลงัคา  
ควรมีระยะห่างจากฝาผนังเก็บทุกด้านอย่างน้อย 1  เมตร  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน  และ
ระบายอากาศ 

6. ท าความสะอาดภายใน  และบริเวณภายนอกโรงเก็บเป็นระยะๆ  สม ่าเสมอ   
ควรดแูลท าความสะอาดบริเวณพืน้โรงเก็บทุกวัน  และในหนึ่งสปัดาหค์วรท าความสะอาดรอบๆ 
กองขา้ว    เมื่อครบ 1  เดือนควรท าความสะอาดภายในและภายนอกโรงเก็บทัง้หมด 

7. ท าการตรวจสอบขา้วที่เก็บรกัษาไวอ้ย่างนอ้ยอาทิตยล์ะ 1  ครัง้  เพื่อตรวจสอบ 
ร่องรอยการท าลายของแมลง นก  หนู  หรือ จุลินทรียต่์างๆ  และควรสุ่มตัวอย่างไปตรวจสอบ               
การท าลายของแมลงศัตรูเดือนละครัง้  เมื่อพบการท าลายของแมลงในปริมาณสงูจะตอ้งหาทาง
ปอ้งกนัก าจดัดว้ยวิธีที่ถกูตอ้งเหมาะสม 

8. ภาชนะบรรจุเก่า  เมื่อน ามาใชใ้หม่  ตอ้งท าความสะอาด  เพื่อก าจัดแมลงศัตรู                  
ที่ตกคา้งใหห้มดไป  เช่น  กระสอบป่านเก่าที่ใชแ้ลว้  ก่อนน ามาใชใ้หม่  ควรน าไปท าความสะอาด  
รมดว้ยสารรม  เพื่อก าจดัแมลงศตัรูที่หลบซ่อนอยู่ 

9. ภายในโรงเก็บ  ควรมีตาข่ายป้องกนันกตามช่องเปิดต่างๆ  ที่นกจะเขา้ได ้ และมี
การปอ้งกนัก าจดัหน ู อาจใชก้บัดกั  เหยื่อพิษ หรือวิธีปอ้งกนัต่างๆ ตามความเหมาะสม 
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โรงสีข้าวของไทย   

 โรงสีขา้วของไทย(พรชัย,2545)  จะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด  ตามก าลังการผลิต  
ดงันี ้

 1. โรงสีขา้วขนาดเล็ก   ตัง้แต่  10 – 40  เกวียน/วนั (24 ชั่วโมง) 
 2. โรงสีขา้วขนาดกลาง  ตัง้แต่  50 – 80  เกวียน/วนั 
 3. โรงสีขา้วขนาดใหญ่ ตัง้แต่  100 – 250  เกวียน/วนั 

 ระบบการสีข้าว   (Process) ปัจจบุนัสหกรณม์ีระบบการสีขา้ว  2  ระบบ  คือ  โรงสี
ระบบเก่า   และ โรงสีระบบใหม่  

1. โรงสีข้าวระบบเก่า  คือระบบที่มีมานานประมาณ  40 – 50  ปีแล้ว โรงสีขา้ว       
ในประเทศไทยจะเป็นโรงสีระบบเก่าประมาณ  70% - 80%  ระบบตน้ก าลงัของโรงสีจะใชแ้กลบ
เป็นเชือ้เพลิงไปเผาตม้หมอ้น า้เพื่อใหเ้กิดไอน า้  
   โรงสีขา้วระบบเก่าจะมีระบบการสีขา้วตามแผนผงัย่อ ๆ (Flow Chart)  ดงันี ้

 
ขา้วเปลือก    “ท าความสะอาด”         “กะเทาะขา้วเปลือก”              “แยกแกลบ”            “ แยกขา้วกลอ้ง” 

 
 
 
 
 
     
      
    รูปภาพที่ 1  ระบบการสีขา้วระบบเก่า 
 
   1) ระบบต้นก าลังของโรงสีระบบเก่า  (Prime Mover) จะใช้แกลบเป็น
เชือ้เพลิง  ไปเผาตม้หมอ้น า้เพื่อใหเ้กิดไอน า้(สตรีม)ที่มีแรงดันสงู  แลว้ส่งไอน า้ไปยงัเครื่องยนตท์ี่
ใชไ้อน า้  (Steam Enging)  เครื่องยนตไ์อน า้นีก้็จะส่งถ่ายก าลังไปหมุนเพลาราวของระบบโรงสี  
ท าใหโ้รงสีขบัเคลื่อนไดพ้รอ้ม ๆ กนัทัง้โรง  เนื่องจากระบบส่งถ่ายก าลงัจะใชเ้พลาร่วมกนัเป็นตัว
ขบั โดยสง่โยงไปยงัสายพานและมู่เลย่ของเครื่องจกัรแต่ละตวัซึ่งท าหนา้ที่ต่าง ๆ กนั 

2)  ระบบการขัดสีข้าวเปลือก  ข้าวกล้อง  ข้าวขาว   โรงสีระบบเก่าจะมีการ
สีขา้วเปลือก กล่าวคือ ขา้วเปลือกเมื่อท าความสะอาดโดยผ่านตะแกรงท าความสะอาดที่เรียกว่า 

ตะแกรงกระแทะ หินขา้วด า ตูสี้ฝัด ตะแกรงโยก 

หินขา้วขาว หินขา้วขาว ตะแกลงเหล่ียม ตะแกลงกลม 

บรรจกุระสอบ 

“ขดัขาว 1” “ขดัขาว 2” “แยกขา้วตน้” “แยกขา้วท่อน” 
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”หินขา้วด า” ท าการกะเทาะขา้วเปลือกเป็นขา้วกลอ้ง แลว้ทั้งหมดก็จะพัดดูดแกลบออกไป  ที่
เหลือเป็นขา้วผสมระหว่างขา้วเปลือกและขา้วกล้อง ก็จะถูกส่งไปแยกออกจากกัน  โดยเครื่อง
ตะแกรงโยก  จะไดข้า้วกลอ้งลว้นและขา้วเปลือกลว้น    ขา้วเปลือกจะถูกส่งกลบัไปกะเทาะออก
อีกครัง้ ส่วนข้าวกล้องก็จะถูกส่งต่อไปยังเครื่องขัดขาวหรือที่เรียกว่า “หินขา้วขาว”  ระบบหิน    
ขา้วขาวของโรงสีระบบเก่าจะเป็นหินแนวแกนตัง้แบบรูปกรวยจากดา้นบนใหญ่ลงมาดา้นล่างเล็ก  
พรอ้มมียางขัดขาวประมาณ  4 – 6  แท่ง และลูกหินจะลอ้มรอบดว้ยตะแกรงสานแบบมุ้งลวด  
และจะมีพดัลมส าหรบัดดูร  าออกทางดา้นลา่งของหินขดั ปกติในโรงสีทั่วไปจะมีการขดัขาว 2  ครัง้  
คือขา้วกลอ้งจะถูกส่งไปขดัดว้ยหินขา้วขาวครัง้ที่ 1  เสร็จแลว้ส่งต่อไปยงัหินขา้วขาวลกูต่อไปครัง้
ที่ 2  และจบดว้ยขบวนการขดัขาว  แต่ระยะหลงัการขดัขา้วขาวไดเ้พิ่มเป็นขดั  3  ครัง้ เพื่อลดการ
สญูเสียการแตกหกัของขา้ว  โดยเฉพาะการสีขา้วหอมมะลิซึ่งตอ้งการความขาวค่อนขา้งมาก  ถ้า
ขดั 2  ครัง้  ความขาวไม่พอจึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มเป็น 3  ครัง้  ซึ่งโรงสีทั่วไปยอมรบัว่าการขดั 3  ครัง้                       
ท าใหข้า้วเสียหาย  แตกหกันอ้ยกว่าการขดั 2  ครัง้  คือไดข้า้วเต็มเมล็ดมากกว่าขดั 2 ครัง้ นั่นเอง 

3) ระบบแยกข้าวต้น  ข้าวหัก  ออกจากกัน  (ระบบคดัเปอรเ์ซ็นต)์  ขา้วขาว
ที่ออกมาจากหินขัดขา้วครัง้สุดทา้ยจะเป็นขา้วรวม คือ  มีทั้งขา้วเต็มเมล็ด ขา้วตน้ และขา้วหัก
ขนาดต่างๆ ปนกนั  จึงตอ้งมีระบบการคดัแยกขา้วตน้  ขา้วหักใหญ่(ขา้วท่อน)  ขา้วหักเล็ก  และ
ขา้วปลายออกจากกนั ระบบการคดัแยกหรือการคดัเปอรเ์ซ็นตจ์ะกระท าโดยผ่านตะแกรงเหลี่ยม
ในขัน้แรก  เพื่อเป็นการคัดขา้วเต็มเมล็ดออกจากขา้วรวมก่อน  หลังจากนั้นก็จะส่งขา้วรวมไป                    
คดัแยกขา้วตน้  ขา้วหกัใหญ่  ขา้วหกัเล็ก  หรือปลายขา้ว  โดยผ่านตะแกรงกลมซึ่งมีลกัษณะเป็น
แผ่นเหล็กม้วนรูปทรงกระบอกยาวประมาณ 2.5 เมตร   แผ่นตะแกรงจะเป็นหลุมครึ่งวงกลม                  
มีเสน้ผ่าศนูยก์ลางขนาดต่างๆ ตามขนาดของขา้วตน้  ขา้วหกั  ที่น ามาคดั (ขนาดมาตรฐาน 4 – 7 
มม.)  โดยทั่วไปโรงสีจะท าการคดัเปอรเ์ซ็นตเ์ป็นขา้ว 100%  ขา้ว 5%   ขา้ว 10%  ขา้ว 15%  ขา้ว 
25%  และขา้ว 35%  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขา้ว 
   4)  ระบบการชั่ง บรรจุกระสอบ บรรจุถุง เมื่อผ่านการคัดเปอรเ์ซ็นต์แล้ว  
ขา้วสารทั้งขา้วตน้  และปลายขา้วจะถูกชั่งน า้หนักโดยเครื่องชั่ง  และบรรจุในกระสอบขา้วสาร
ขนาด 100 กิโลกรมั ขนาดเล็ก 50 กิโลกรมั หรือถงุพลาสติกขนาด 2 , 5  และ 10  กิโลกรมั 

2 โรงสีข้าวระบบใหม่ ประเทศไทยเริ่มมีโรงสีขา้วระบบใหม่ มาประมาณ 10–15 ปี
มาแลว้ ต่อมาระยะหลังๆ เริ่มใชม้ากขึน้เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องจักรสูงกว่าระบบเก่า 
ระบบการท างานคลา้ยๆ กบัระบบเก่า ต่างกนัที่ระบบตน้ก าลงัและรายละเอียดของเครื่องจกัรแต่
ละเครื่องจกัรที่ท างานไม่เหมือนกนั   
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 โรงสีสหกรณ์ที่ศึกษาเป็นโรงสีระบบใหม่  4  สหกรณ์  คือ  สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย  จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากัด  
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด และสหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี  จ ากดั  จงัหวดัสรุนิทร ์ 

โรงสีขา้วระบบใหม่   จะมีระบบการสีขา้วตามแผนผงัย่อ ๆ (Flow Chart)  ดงันี ้
 

ขา้วเปลือก    “ท าความสะอาด”           “กะเทาะขา้วเปลือก”              “แยกแกลบ”                 “ คดัหิน ,กรวด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปภาพที่ 2    ระบบการสีขา้วระบบใหม่ 

1) ระบบต้นก าลังของโรงสีระบบใหม่  จะใช้มอเตอรแ์ยกขับแต่ละเครื่อง                      
ท าใหก้ าลงัการผลิตสงูและสะดวกในการใชง้าน  ถา้มอเตอรต์วัใดเสีย เครื่องจกัรอ่ืนก็ยงัจะท างาน
ต่อไปไดไ้ม่ตอ้งหยุดทัง้ระบบ(ทัง้โรงสี) เหมือนกบัโรงสีระบบเก่า(แบบเพลาราว)  ถา้ตน้ก าลงัเสีย
เครื่องเดียวก็ตอ้งหยดุทัง้โรงสี 

2) ระบบท าความสะอาดข้าวเปลือก จะท าการคดั ท าความสะอาด 
ขา้วเปลือกไดล้ะเอียดกว่าโรงสีระบบเก่าโดยมีแผ่นตะแกรงขนาดต่างๆ กัน 2 - 3  ชั้น  เพื่อคัด                
สิ่งสกปรกชิน้ใหญ่ๆ ออก และมีระบบลมดดูสิ่งสกปรกชิน้เบา  เล็ก ออก 

3)  ระบบกะเทาะข้าวเปลือก แยกข้าวกล้อง  ข้าวขาว  ระบบการขดัสีระบบ
ใหม่  จะใชเ้ครื่องกะเทาะขา้วเปลือกแบบลูกยางกลม  ขนาดมาตรฐาน 10  นิว้ 2 ลูก  หมุนเขา้                
หากนัดว้ยความเร็วที่แตกต่างกนั ท าใหข้า้วเปลือกที่ผ่านลกูยางถูกกะเทาะผิวออกโดยไม่แตกหัก  
หรือแตกหักนอ้ยมาก  อัตราส่วนการกะเทาะขา้วกลอ้งของลูกยางจะสูงถึง 85 – 90  เปอรเ์ซ็นต ์ 
ท าใหไ้ดผ้ลผลิตขา้วสารสงูโดยใชม้อเตอรข์นาดเล็กกว่าเครื่องระบบเก่า  ขา้วกลอ้งที่ถูกกะเทาะ
แลว้รวมทัง้ขา้วเปลือกจะถูกส่งเขา้เครื่องแยกหินเพื่อแยกหินที่มีขนาดเท่าเมล็ดขา้วเปลือกออก   

ตะแกรงรอ่น, 
แยก 

เครื่องกระเทาะ
ลกูยาง 

เครื่องแยกแกลบ เครื่องแยกหิน 

ตะแกรงโยก เครื่องขดัแนวตัง้ 
หรือแนวนอน 

เครื่องขดัแนวตัง้ 

หรือแนวนอน 
เครื่องขดัแนวตัง้ 

หรือแนวนอน 

บรรจกุระสอบ 

“แยกขา้วกลอ้ง” “ขดัขาว 1 ” “ขดัขาว 2” “ขดัขาว 3 ” 

เครื่องลดความ
รอ้นขา้ว 

เครื่องขดัมนั ตะแกรงเหล่ียม ตะแกรงกลม 

“เครื่องปรบัสภาพ” “ขดัผิว ” “คดัแยกขา้วตน้” “แยกขา้วท่อน ” 
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อีกครัง้  รวมทัง้แยกแกลบที่ปนออกมากบัขา้วกลอ้ง(ส าหรบัโรงสีระบบเก่าจะไม่มีเครื่องแยกหินนี)้ 
ท าใหข้า้วสารที่ออกมามีความสะอาด  ไม่มีกรวด  หิน  ดิน  ทราย ปนอยู่  หลงัจากนัน้ขา้วกลอ้ง
และขา้วเปลือกจะถูกส่งไปยังตะแกรงโยกแบบใหม่ แบบถาดเอียง  หรือแบบช่องฟันปลา ซึ่งจะ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพแยกข้าวกล้องออกจากข้าวเปลือกอย่างสมบูรณ์เครื่องจะส่ง                         
ขา้วกลอ้งลว้น ๆ ไปยงัระบบขดัขาวต่อไป 

ระบบขดัขาวของโรงสีระบบใหม่  จะคลา้ยๆกบัหินขดัขาวของโรงสีระบบเก่า  แต่
ระบบใหม่จะมีทั้งหินขัดแบบแนวตั้งและแนวนอนรวมกัน  หินกากเพชรนีไ้ม่มีการเคลือบใหม่  
เพราะจะคมตลอดเวลาท าใหข้ดัขา้วไดข้าว จมกูดี  หลงัจากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยระบบขดัผิว หรือที่
เรียกว่า ขัดมัน  เพื่อท าให้ผิวขา้วสารที่ออกมาเรียบ  สะอาด  เป็นมัน  ระบบเครื่องขัดมัน เป็น
ระบบที่มีการพ่นละอองไอน า้เขา้เครื่องระหว่างการขดัสี  ท าใหเ้มล็ดขา้วที่ขดักนัเองลดความรอ้น
ลงและคราบร าที่เกาะผิวเมล็ดขา้วถูกเช็คออกหมด  จึงไดเ้มล็ดขา้วที่เป็นเงางาม(โรงสีระบบเก่า
จะไม่มีเครื่องขดัมนั) 

3) ระบบการคัดแยกข้าวต้น ข้าวหัก ออกจากกัน  (ระบบคดัเปอรเ์ซ็นต)์   
ระบบการคัดแยกของโรงสีระบบใหม่จะคล้ายๆ กับโรงสีระบบเก่า  ต่างกันที่ระบบใหม่ เครื่อง                 
ตะแกรงเหลี่ยมที่คดัขนาดเล็กกว่าระบบเก่ามากและใชแ้รงมา้นอ้ยแต่ก าลงัการผลิตสงู 
   4)  ระบบการชั่ง บรรจุกระสอบ บรรจุถุง จะคลา้ยกับโรงสีระบบเก่า  แต่
โรงสีระบบใหม่จะใชร้ะบบการชั่งขา้วสารและบรรจุถุงดว้ยเครื่องอัตโนมัติ  ตัง้แต่  1 , 2 , 3 , 5  , 
10  , 20 , 50 , 100   กิโลกรมั 
 
  การสีข้าว 

การสีขา้ว  เนื่องจากขา้วที่นิยมบริโภคเป็นขา้วขาวที่มีขา้วหกันอ้ย การน ามาบริโภค 
จึงตอ้งผ่านขบวนการขดัสีเสียก่อน การสีขา้วประกอบดว้ยขัน้ตอนพืน้ฐาน 4 ขัน้ตอน  ตามล าดับ  
คือ 

การท าความสะอาด (cleaning) เพื่อก าจัดแงะ  ใบข้าว  เมล็ดลีบ  กรวด  หิน                    
ดินทราย  เมล็ด  วัชพืช  และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ออกจากขา้วเปลือก  โรงสีทั่วไปมักใชต้ระแกรงโยก                    
2  ชั้น  แยกสิ่งที่เบาขนาดใหญ่และวัสดุขนาดเล็กออกจากขา้วเปลือก  โดยใชแ้รงสั่นสะเทือน  
ส าหรบัเศษเหล็กแยกออกโดยใชแ้ม่เหล็ก 

การกะเทาะ (shelling หรือ husking)    เพื่อให้เปลือกข้าวหลุดออกจากเมล็ด                    
สิ่งที่ได้รับในขั้นตอนนี ้ คือ  แกลบ  (hull or husk)  และข้าวกล้อง (brown rice , cargo rice , 
caryopsis)  ระบบกะเทาะอาจเป็นระบบลกูยาง  หรือระบบจาน  แกลบและขา้วกลอ้งจะถูกแยก
ออกจากกันโดยผ่านตะแกรงทรงกลม  2  ชั้น  มีลมดูดแกลบออกจากขา้วกลอ้ง  การหมุนของ
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ตะแกรงจะช่วยแยกปลายขา้วกลอ้งและร  าที่เกิดจากการลอกของผิวเมล็ดออก ขา้วกลอ้งที่สะอาด
จะถกูสง่ไปยงัเครื่องขดัขาวต่อไป 

การขัดขาว (whitening , scouring or pearing)  เพื่อท าให้ร  าหลุดร่วงออกจาก
เมล็ดขา้วกลอ้ง  สิ่งที่ไดร้บัในขัน้นีคื้อ  ร  า (bran)  และขา้วสารหรือขา้วขาว (total milled rice or  
milling recovery)  เครื่องขัดขาวอาจใชร้ะบบหินขัด  หรือการเสียดสีระหว่างเมล็ดขา้ว  ร  าที่ถูก
ขัดหลุดออกจะแยกโดยใชล้มเป่า  ส าหรบัขา้วขาวที่ไดจ้ะมีทั้งขา้วเต็มเมล็ด  และขา้วหักขนาด
ต่างๆ  ปะปนอยู่ 

การคัดแยก(grading or separating)  เพื่อแยกขา้วเต็มเมล็ด  ตน้ขา้วและขา้วหัก
ขนาดต่างๆ ออกจากกนั  โดยใชต้ะแกรงโยก  และตะแกรงหลมุรูปทรงกระบอก  สิ่งที่ไดจ้ากการสี
ขา้ว  ไดแ้ก่  แกลบ   มีอยู่ประมาณ  20 – 24 % ของขา้วเปลือก  ร  า 8 -10%  ขา้วสารหรือขา้วขาว  
ประมาณ 68 – 70%  เป็นส่วนที่น ามาบริโภค  ในส่วนนีจ้ะประกอบดว้ย  ขา้วเต็มเมล็ด  ตน้ขา้ว  
ขา้วหกั   

 

 

  

   

  ภาพที่ 3  ขัน้ตอนการสีขา้วและสดัสว่นขององคป์ระกอบของเมล็ดขา้วจากการขดัสี 

ขา้วเปลือก 

ขา้วเปลือก(100) 

ท าความสะอาด 

ขา้วกลอ้ง(80) แกลบ(20) 

กะเทาะ 

ขดัสี 

ขา้วสาร(70) ร  า(10) 

ขา้วปลาย(22) ขา้วเต็มเมล็ด +  ตน้ขา้ว (48) 

คดัแยก 

ร  าละเอียด(3) ร  าหยาบ(7) 
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 ต้นทุนการแปรรูป (โรงสีข้าว)  ต้นทุนส่วนใหญ่ของการแปรรูปจากขา้วเปลือกเป็น
ขา้วสาร  ไดแ้ก่  ค่าวตัถุดิบ (ขา้วเปลือก)  คิดเป็นประมาณรอ้ยละ  93  ส่วนที่เหลือเป็นค่าใชจ้่าย
อ่ืนๆ  ดงัรายละเอยีดดงันี ้
        (หน่วย  :  รอ้ยละ) 
  ตน้ทนุวตัถดิุบ      93.7 
  ค่าบรรจภุณัฑ ์      0.8 
  ค่าแรง       0.5 
  ค่าใชจ้่ายในโรงงาน     2.0 
  ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     3.0 

      
2.  อัตราแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นข้าวสาร(อัตราการสีข้าว) 

อัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นข้าวสาร   เป็นส่วนหนึ่งที่ ใช้วัด
ประสิทธิภาพของโรงสี จากผลการส ารวจขอ้มูลโรงสีในประเทศไทย จ านวน 53 จังหวัด  ของ
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไดส้รุปอัตราการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมะลิเป็นขา้วสาร                  
ในอตัราเฉลี่ยต่อขา้วเปลือก 1000 กิโลกรมั   ไวด้งันี ้

หน่วย : กก. 
ชนิดขา้ว ขา้วตน้ ขา้วท่อน เอวนัเลิศ ป ล า ย

เล็ก 
ร ว ม
ขา้วสาร 

ร  า ข้ า ว
ขาว 

ร  า ข้ า ว
กลอ้ง 

รวม 

ข้ า ว ต้ น 
36 กรมั 

360 30 231 30 651 80 30 761 

ข้ า ว ต้ น 
38 กรมั 

380 30 211 30 651 80 30 761 

ข้ า ว ต้ น 
40 กรมั 

400 30 191 30 651 80 30 761 

ข้ า ว ต้ น 
42 กรมั 

420 30 171 30 651 80 30 761 

หมายเหต ุ อตัราแปรสภาพ ขา้วเปลือกหอมมะลิ 1,000  กิโลกรมั ต่อ  ขา้วสาร  651  กิโลกรมั 

 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2549)   กล่าวถึงการอ้างอิงอัตราการแปรสภาพของ

เปอรเ์ซ็นต์ข้าวรวมและเปอรเ์ซ็นต์ข้าวต้นว่า  ปัจจุบันโรงสีข้าวทั่วไปอ้างอิง ปริมาณข้าวรวม                    
ที่   64 – 65 %   การเพิ่มขึน้หรือลดลงของปรมิาณขา้วรวมที่ผลิตได ้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
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1. ปรมิาณสิ่งเจือปนที่ปนมากบัขา้วเปลือก 
2. การท าความสะอาดหรือการคดัแยกสิ่งเจือปน  ลกัษณะตะแกรงท าความสะอาด  

และการดูแลบ ารุงรกัษามีผลต่อการคัดแยกสิ่งเจือปน  เช่น  ฟางขา้ว  และดอกหญ้า  เป็นต้น  
รวมทัง้การสญูเสียขา้วเปลือกปนไปกบัสิ่งเจือปน 

3. การคัดแยกแกลบ ความแรงและความเร็วของลมจากการใชล้มดูดแยกแกลบ                     
ที่มากเกินไป  

4. การขดัขา้ว  โรงสีขา้วสญูเสียน า้หนกัขา้วรวมจากการขดัเนือ้แป้งออกมากเกินไป  
ทั้งนีอ้าจเกิดจากโรงสีขา้วส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์ในการตรวจวัดความขาวดว้ยสายตา                   
แทนการใชเ้ครื่องมือตรวจวดั 

สว่นปรมิาณขา้วตน้  โรงสีขา้วแต่ละแห่งมีปรมิาณขา้วตน้ที่สีไดแ้ตกต่างกนั  ไม่มีการ
ก าหนดค่าที่แน่นอน ตวัแปรที่เก่ียวขอ้งกบัการแตกหกัของขา้วมีมากตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนขา้วเปลือก
เข้าโรงสีและภายในโรงสี  เช่น  ชนิดข้าวเปลือก  พื ้นข้าวเปลือก(พื ้นที่ปลูก) คุณภาพข้าว  
ช่วงเวลาการเก็บเก่ียว  วิธีการลดความชืน้ขา้ว  การล าเลียงขา้ว  ความชืน้ขา้วเปลือกที่ท าการสี  
การกะเทาะเปลือก  และการขดัขาว   
 ผศ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง  (2535)  กล่าวถึงความบริสุทธิ์ของขา้วเปลือก  โดยทั่วไป
การรบัซือ้จะซือ้ขา้วเปลือกที่มีความชืน้ประมาณ 14 เปอรเ์ซ็นต ์ หากขา้วเปลือกไม่มีสิ่งเจือปน
เลย เมื่อน าไปสีจะไดร้บัเนือ้ขา้วทัง้สิน้ถึง  68 เปอรเ์ซ็นต(์โดยน า้หนกั) แต่ในความเป็นจรงิเนือ้ขา้ว
ที่ไดจ้ะไม่ถึงจ านวนดงักล่าว  เพราะขา้วเปลือกที่น ามาสีมีสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ปนอยู่  ท าใหเ้นือ้ขา้วที่
ไดร้บัลดนอ้ยลง  ซึ่งปรมิาณเนือ้ขา้วสารสามารถค านวณหาไดจ้ากสตูร ดงันี ้
   เนือ้ขา้ว  = น า้หนกัขา้วสารท่ีผลิตได ้  X  100 
         น า้หนกัขา้วเปลือก 

จากสตูรขา้งตน้  หากปริมาณของสิ่งเจือปนมีอยู่ในขา้วเปลือกมากขึน้  จะท าใหเ้นือ้
ขา้วที่ไดร้บัมีปริมาณลดลง  กล่าวคือ จากขา้วเปลือกท่ีมีความบริสุทธิ์ 100 เปอรเ์ซ็นต ์จะมีเนือ้
ขา้ว 68  เปอรเ์ซ็นต ์ดงันัน้หากขา้วเปลือก 100  กิโลกรมั  มีความบริสทุธิ์ 90 เปอรเ์ซ็นต ์ แสดงว่า
มีสิ่งเจือปนอยู่ในข้าวเปลือกดังกล่าว จ านวน 10 เปอรเ์ซ็นต์  จะมีเนื ้อข้าวเท่ากับ 68 X 0.9  
เท่ากบั 61.20  เปอรเ์ซ็นต ์   ซึ่งพอสรุปไดด้งันี ้

 ขา้วเปลือกบรสิทุธิ์ 100 เปอรเ์ซ็นต ์ จะสีไดเ้นือ้ขา้ว  68.00  เปอรเ์ซ็นต ์
 ขา้วเปลือกบรสิทุธิ์ 99 เปอรเ์ซ็นต ์  จะสีไดเ้นือ้ขา้ว  67.32  เปอรเ์ซ็นต ์
 ขา้วเปลือกบรสิทุธิ์ 95 เปอรเ์ซ็นต ์  จะสีไดเ้นือ้ขา้ว  64.60 เปอรเ์ซ็นต ์
 ขา้วเปลือกบรสิทุธิ์ 90 เปอรเ์ซ็นต ์  จะสีไดเ้นือ้ขา้ว 61.20  เปอรเ์ซ็นต ์
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ดังนั้น เมื่อข้าวเปลือกมีเปอรเ์ซ็นต์ความบริสุทธิ์ต  ่า  หรือสิ่งเจือปนมากจะท าให ้                 
เนือ้ขา้วที่ไดร้บัมีจ านวนลดลง 

 
3. แนวคิดในการวิเคราะหค์วามสูญเสีย 

 ความสูญเสียในกิจการ  "7 WASTE." http://geocities.com /arnutb/7waste.htm  
ดงันี ้

ความสูญเสีย คือ สิ่งที่เสียไปกับขั้นตอนการด าเนินงานการผลิตต่าง ๆ   โดยไม่
ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์ด ๆ ขึน้มา แต่กลบัท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลง   หรือต ่ากว่า ที่ควร
จะเป็น สิ่งที่เป็นความสูญเสียสงัเกตได้จากสินคา้หรือผลิตภัณฑม์ีคุณภาพต ่า แต่ตน้ทุนสูง ใช้
เวลาผลิตนาน  เกิดของเสียมาก วสัดอุปุกรณส์ญูหายบ่อยครัง้ หรือใชค้นมากในการท างาน ทัง้ ๆ 
ที่อาจจะไม่จ าเป็น ดังนั้น การรูถ้ึงที่มาของความสูญเสีย จะท าใหส้ามารถหาทางป้องกัน  และ
แกไ้ข เพื่อเพิ่มผลผลิตใหก้บัองคก์ร 

ความสูญเสียในกิจการ ความส าคญัของความสญูเสียที่เกิดขึน้ในกิจการ สิ่งเหลา่นี ้
ในบางครัง้แมจ้ะเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ที่อาจมองขา้มไป แต่ความสญูเสียต่าง ๆ ก็ส่งผลใหธุ้รกิจเกิด
ความเสียหายอย่างต่อเนื่อง 

การขจัดความสูญเสียในกิจการ  

การขจัดความสูญเสีย หากไม่ใหค้วามส าคัญกับการขจัดความสูญเสียแลว้ ปัญหา               
ที่ตามมาคือ องคก์รจะมีค่าใชจ้่ายสูง แต่ผลผลิตต ่า ปัญหาจะกระทบต่อธุรกิจโดยตรง  แต่จะ                    
มากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัความสูญเสียที่แฝงอยู่ในงานประจ าวนัต่าง ๆ ซึ่งบางครัง้ก็ไม่ไดส้งัเกตว่า 
กิจกรรมบางอย่างก่อให้เกิดความสูญเสียหรือสูญเปล่า  แต่เมื่อขจัดความสูญเสียออกไปจาก 
ขัน้ตอนต่าง ๆ แลว้ ปัญหาต่าง ๆ จะลดตามไปดว้ย  

ความสญูเสียสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 7 ประการ หรือ 7 WASTE ดงันี ้
 ประเภทที่ 1  Processing ความสญูเสียจากกระบวนการผลิต 
 ประเภทที่ 2  Defect ความสญูเสียจากงานเสีย 
 ประเภทที่ 3  Over Production ความสญูเสียจากการผลิตเกินความจ าเป็น  
 ประเภทที่ 4  Motion ความสญูเสียจากการเคลื่อนไหว 
 ประเภทที่ 5  Waiting ความสญูเสียจากการรอคอย 
 ประเภทที่ 6  Inventory ความสญูเสียจากวสัดคุงคลงั 
 ประเภทที่ 7  Transportation ความสญูเสียจากการขนสง่  

http://geocities.com/
http://geocities.com/arnutb/7waste.htm
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 นิยามทางธุรกิจ ความสูญเสียในกิจการ 7 WASTE เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ                  
การท างาน การพฒันามาตรฐานทางธุรกิจ 

 ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Processing)   สาเหตุมาจาก ขัน้ตอน
การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ท างานซ า้ซอ้นกัน การวางแผนการท างานไม่รดักุม ท าใหต้อ้ง
แกไ้ขบ่อยครัง้ภายหลงัการผลิต หรือ ท างานที่ไม่เกิดประโยชนห์รือเพิ่มคณุภาพใหต้วัผลิตภณัฑ์ 
แต่กลบัเพิ่มตน้ทนุอย่างไม่จ าเป็น 

 ความสูญเสียจากงานเสีย (Defect)  หรือของเสียจากขัน้ตอนการผลิต  สาเหตุ
การสญูเสียอาจเกิดจาก การไม่ไดด้แูลรกัษาเครื่องจกัร  การท างานดว้ยมือมีการขา้มขัน้ตอนการ
ท างานโดยที่ผู ้ปฏิบัติงานไม่สามารถตรวจสอบของเสียที่ เกิดขึน้ระหว่างกระบวนการผลิตได้
ในทันที ความสูญเสียนีอ้าจเกิดจากความละเลยของพนักงาน รวมไปถึงหัวหนา้ไม่ควบคุมดูแล  
ปล่อยให้งานผ่านเลยไป และเมื่อมีการตรวจสอบ ก็พบว่าเกิดของเสียเป็นจ านวนมาก ความ
สญูเสียประเภทนี ้นอกจากจะท าใหต้น้ทนุเพิ่มแลว้ ยงัตอ้งเสียเวลาแกไ้ข ซ่อมแซมใหง้านออกมา
ตรงตามที่ตอ้งการ หรือตอ้งทิง้ไปทัง้หมด  

 ความสูญเสียจากการผลิตเกินความจ าเป็น (Over Production) ท าใหง้าน
ระหว่างท า (Work in process) มีมากเกินความตอ้งการใชง้านในขณะนัน้ ความสญูเสียประเภท
นีอ้าจจะมีผลมาจากความตอ้งการตน้ทุนต่อหน่วยต ่าที่สดุ จึงผลิตสินคา้ในแต่ละครัง้เป็นปรมิาณ
มาก โดยไม่ค านึงว่า  งานที่ผลิตไดน้ัน้ จะน าไปใชห้มดในขัน้ตอนการผลิตถดัไป หรือขายใหล้กูคา้
ไดห้รือไม่ 

 ความสูญเสียจากการเคล่ือนไหว (Motion)   ความสูญเสียนีเ้กิดจากการ                 
จดัสภาพแวดลอ้มการท างานไม่ดี คือ จัดวางต าแหน่งระหว่างคนและสิ่งของต่างๆ ไม่เหมาะสม 
พนักงานต้องก้ม เอือ้ม เอียง  ลุกเดิน รีบ เช่น พนักงานต้องรีบหยิบของจากสายพานล าเลียง                  
ที่เลื่อนเร็วเกินไป หรือพนักงานตอ้งเอือ้มไปหยิบของจากดา้นหลงั เหล่านีท้  าใหร้่างกายเมื่อยลา้ 
และการท างานก็เกิดความลา่ชา้ หรือเสียหายได ้

ความสูญเสียจากการรอคอย(Waiting)   ความสูญเสียจากการรอคอย              
เป็นการสูญเสียเวลาไปกับการรอ    มีสาเหตุมาจากความไม่พรอ้มหรือเหตุขัดข้องต่าง ๆ เช่น 
เครื่องจักรขัดข้อง  การรอวัตถุดิบ การรอรบัช่วงงาน  เนื่องจากพนักงานใหม่ยังไม่เข้าใจงาน                 
การรอการแกไ้ขงานที่ผิดพลาด เช่น พิมพร์ายงานผิด ผลิตชิน้งานไม่ไดข้นาด เป็นตน้ 

 ความสูญเสียจากวัสดุคงคลัง(Inventory) ความสูญเสียนีเ้กิดจากการสั่งซือ้
วสัดุมาเก็บไวค้ราวละมาก ๆ เพื่อจะมีวัสดุใชไ้ม่ขาดมือ วิธีนีท้  าใหเ้กิดตน้ทุนเพิ่มในดา้นค่าเก็บ
รกัษา  ค่าเช่าโกดัง  ค่าแรงงานต่าง ๆ และหากการจัดการด้านวัสดุคงคลังไม่ดีพอ  วัสดุอาจ               
เสื่อมคณุภาพได ้ 
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 ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation) หรือการขนยา้ย ไม่ว่าจะเป็น
การย้ายระหว่างแผนก  จากชั้นบนลงชั้นล่าง   จากโกดังเก็บของสู่โรงงานหนึ่งเพื่อส่งต่อไปยัง
โรงงานถดัไป  กิจกรรมเหล่านี ้ไม่ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มแก่วสัดุ สินคา้ หรือผลิตภณัฑ ์ฉะนัน้ องคก์ร
ตอ้งควบคมุใหม้ีการขนสง่นอ้ยที่สดุ  

 สิริณี   มิลินทสูต (2546 ) ได้แยกแยะการสูญเสียที่ เกิดขึน้ในการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรม ออกเป็น 8  ประการ โดยเพิ่มความสูญเสียประเภทที่ 8 คือ  ความสูญเสียที่เกิด

จากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (Energy Inefficiency) เนื่องจากพลงังาน  เป็น
ปัจจยัส าคญัในการด าเนินการผลิต และเป็นส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายในการผลิต ดังนัน้ หากการใช้
พลงังานในโรงงานไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะท าใหเ้กิดความสญูเสียขึน้   

การลดการสูญเสีย เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 
สิริณี   มิลินทสูต ( 2546 )  ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพ (Productivity) :  คือ  อตัราส่วน

ระหว่างสินคา้หรืองานที่ได ้ต่อแรงงานหรือปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้หรืองานนัน้ ๆ 
ประสิทธิภาพ =                สินคา้หรืองานที่ได ้(Output )                           
           แรงงาน / ปัจจยัที่เก่ียวกบัการผลิต (Input) 
  =    สินคา้หรืองานที่ได ้(Output )  
               (ปัจจยัที่ใชผ้ลิตจรงิ + ความสญูเสีย) 
ประสิทธิภาพยิ่งมาก หมายถึง  

 - ยิ่งไดง้านมากขึน้ เมื่อเทียบกบัปัจจยัการผลิตในปรมิาณเดียวกนั  
 - การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การขจัดหรือลดความความสูญเสีย มปัีจจยั ดังนี ้

1. ค้นหาจุดบกพร่องของขั้นตอนการด าเนินงาน   โดยพิจารณาตามความ
สูญเสียขา้งตน้  แจกแจงใหล้ะเอียดมากที่สุด  แลว้น ามาแก้ไข  หรือลด/เลิกกิจกรรมบางอย่าง               
ที่ก่อใหเ้กิดความสญูเสีย 

2. วางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เช่น  การลดงานระหว่างท า                    
โดยการศึกษาว่างานที่ผลิตในแต่ละขัน้ตอนตอ้งใช้ทรพัยากรอะไร เท่าไร เพื่อใหเ้กิดการตกคา้ง                 
นอ้ยที่สดุ 

3. หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ หวัหนา้งานตอ้งควบคมุตรวจสอบขัน้ตอนการท างาน
ต่าง ๆ รวมถึงคณุภาพงาน เพื่อลดปรมิาณของเสีย  

4.  มีนโยบายการท างานที่แน่ชดั และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน ถ้าผลเป็นที่น่าพอใจ ควรปฏิบัติต่อไป และ

แกไ้ขจดุที่ไม่ไดผ้ล 
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ความสูญเสียในการเก็บเก่ียวและการแปรรูป(โรงสีข้าว) 

ความสูญเสียในการเก็บเก่ียว 
   งามชื่น  คงสี (2542 : 8)  ไดก้ลา่วถึง การสญูเสียของขา้วจากการร่วงหลน่ของ
เมล็ดขา้วเมื่อเก่ียวเร็วหรอืชา้  ไวด้งันี ้

   
เวลาเก็บเก่ียว เมล็ดที่สญูเสีย (% โดยน า้หนกั) 

อาทิตยก์่อนแก่ 
แก่พอดี (Maturity) 
หลงัแก่ 1 อาทิตย ์
หลงัแก่ 2 อาทิตย ์
หลงัแก่ 3 อาทิตย ์
หลงัแก่ 4 อาทิตย ์

0.77 
3.35 
5.63 
8.64 

40.70 
60.40 

 
 ความสูญเสียขณะลดความชืน้ข้าวเปลือก  
  กรมการคา้ภายใน (2544: 37 ) กลา่วว่า มีนกัวิชาการ พบว่า  การตากขา้วในนาก่อน
นวด จะท าใหเ้กิดการสญูเสียต่อขา้วเป็นอย่างมากในดา้นน า้หนกั ท าใหน้ า้หนักลดลง  เนื่องจาก
ถกูหน ู แมลงศตัรูท าลายขณะตาก  เกิดการร่วงหลน่ขณะตากขา้วและขนยา้ยไปนวด  นอกจากนี ้
ยังท าใหคุ้ณภาพการสีและคุณภาพขา้วอ่ืน ๆ  เสียไป  เพราะขณะทิง้ไวน้า ขา้วเปลือกจะไดร้บั
ผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มที่ไม่เหมาะสม  เช่น ขา้วเปียกน า้คา้งในเวลากลางคืน  ขา้วเปียก
ขณะตาก หรือกลางวันขา้วจะไดร้บัอุณภูมิสูงจากแสงแดด  ความชืน้ลดต ่า ขา้วจะแหง้  แต่ใน
เวลากลางคืนอณุภูมิอากาศต ่าลง และมีความชืน้สมัพทัธข์องอากาศสงู  ขา้วจะดดูความชืน้กลบั
เขา้ไปใหม่  การเปลี่ยนแปลงความชืน้ภายในเมล็ดขา้วจะแหง้และชืน้สลบักันไป  จะมีผลท าให้
เมล็ดเกิดการแตกรา้ว  เมื่อน าขา้วไปนวดหรือสีจะเกิดการแตกหกั คณุภาพการสีลดลง   
  กรณีตากเป็นกองสูงและทิ ้งไว้นาน ๆ โดยไม่กลับกองข้าว เมล็ดข้าวจะแห้ง                      
ไม่สม ่าเสมอ สว่นบนของกองจะแหง้มาก  ในขณะที่สว่นล่างของกองมีความชืน้สงู  เมื่อน าไปนวด
เมล็ดในกองเดียวกนัจะมีทัง้แหง้เกินไปและเปียกมากเกินไปปนกันอยู่  เมล็ดส่วนบนซึ่งแหง้มาก
จะถูกแดดในเวลากลางวนัและถูกน า้คา้งในเวลากลางคืน ในสภาพนีห้ลายๆ วนัก็จะเกิดรอยรา้ว
ในเมล็ด  เมื่อขดัสีขา้วจะแตกหกัเช่นเดียว 
  กิตติยาและไพฑูรย ์(2536)  ไดศ้ึกษาการตากขา้วไวใ้นนาหลงัการเก็บเก่ียวขา้วเสร็จ
เป็นระยะเวลาต่างกันมีผลต่อคุณภาพขา้วพบว่า   หลงัการเก็บเก่ียวขา้วเสร็จแลว้  ถา้น าขา้วไป
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นวดทนัทีโดยไม่มีการตากขา้วทิง้ไวใ้นนา  จะท าใหไ้ดข้า้วที่มีคณุภาพการสีดีที่สดุ    การตากขา้ว
ทิง้ไวใ้นนามีผลท าใหค้ณุภาพการสีขา้วลดลง เมื่อตากขา้วไวใ้นนาในระยะเวลาที่นานขึน้คณุภาพ
การสีจะลดลงมากขึน้  ทัง้ขา้วไทยและขา้วญ่ีปุ่ น   

กิตติยา  และคณะ (2539)  ได้ทดลองตากข้าวเปลือกลดความชืน้ โดยตากความ
หนา 3 ระดับ  คือ 2 , 5  และ 10  เซนติเมตร  มีการพลิกกลบักองขา้ว  2  และ 4 ครัง้ต่อวนั  แลว้
เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 6 เดือน ในสภาพอุณภูมิปกติ พบว่า การตากข้าวบางเกินไป คือ 2 
เซนติเมตร  คุณภาพการสีข้าวจะต ่าที่สุด  เนื่องจากอุณภูมิของข้าวที่ตากสูงเกินไป  เกิดการ
แตกรา้วภายในเมล็ด  ในขณะที่ตากขา้วในระยะ 5 -  10  เซนติเมตร  คณุภาพการสีจะดีกว่า  แต่
ไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างความหนาทัง้ 2  ค่า  และจ านวนครัง้ในการพลิกกลบัขา้วไม่มีผลต่อ
คณุภาพการขดัสีแต่อยา่งใด 

  ความสูญเสียในขณะเก็บรักษาข้าว  
ขา้วที่เก็บรกัษาจะเกิดการสญูเสียใน 2  ลกัษณะ  คือ 
 1. สูญเสียน า้หนัก  การเก็บรกัษาขา้วเปลือกในกระสอบจะเกิดการสูญเสีย

น า้หนกั 4 – 5 %    การสญูเสียส่วนใหญ่เกิดจากการท าลายของแมลงศตัรูและสตัวศ์ตัรูในโรงเก็บ  
การเปลี่ยนแปลงความชืน้  สว่นการหายใจของเมล็ดท าหน า้หนกัหายไปเพียงเล็กนอ้ย 

 2. ความสูญเสียในด้านคุณภาพของข้าว การเก็บรกัษาท าให้คุณภาพข้าว
เปลี่ยนแปลง เช่น เกิดเมล็ดเหลือง เกิดการแตกรา้วในเมล็ด เมื่อน าไปสีท าใหคุ้ณภาพการสีต ่า  
การท าลายของแมลงท าใหเ้กิดกลิ่นเหม็นอับ คุณค่าทางอาหารลดลง  มีสิ่งสกปรกปะปนมาก  
เป็นตน้      

 3. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวสุก เช่น คุณค่าทางอาหารลดลง กลิ่นหอม  
รสชาติเปลี่ยนแปลงไป  หรือเกิดสารพิษ เช่น  Alfatoxin  ซึ่งเป็นการสูญเสียที่วัดและตรวจสอบ
ยาก 

งามชื่น  คงสี (2542 : 12)  อธิบายถึง สาเหตุส  าคัญที่ท าใหเ้กิดการสูญเสียในขณะ
เก็บรกัษา ไวด้งันี ้

1. ข้าวที่น าไปเก็บมีความชื้นสูง  เป็นสาเหตุส  าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหาย  
ความชืน้ของขา้วเปลือกที่เก็บไม่ควรเกิน  14%  ถา้ความชืน้ของขา้วที่เก็บสูงจะท าใหเ้กิดแมลง
ศตัรูในโรงเก็บเจริญเติบโตแพร่ขยายรวดเร็ว  เมล็ดที่มีความชืน้สงูจะมีอัตราการหายใจสูงท าให้
เกิดความรอ้นสะสม   ซึ่งจะกระตุน้กิจกรรรมต่าง ๆ  ของจลุินทรียใ์หร้วดเรว็ยิ่งขึน้  

Quitco (1981) พบว่า ขา้วเปลือกที่มีความชืน้สูงระหว่าง 20 – 25%   เมื่อน าไปเก็บ
รกัษาไวเ้พียง  3  อาทิตย์  เมล็ดจะเหลืองขึน้  แต่ถ้าลดความชืน้ของเมล็ดลงเหลือ 15 -16%                 
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จะเกิดเมล็ดเหลืองขึน้หลงัจากเก็บรกัษาไวน้าน  6  เดือน    นอกจากนีเ้มล็ดที่มีความชืน้สงูจะถูก
แมลงศตัรูและจลุินทรียต่์างๆ เขา้ท าลายไดง้่ายและรวดเร็วกว่าเมล็ดที่มีความชืน้ต ่า  โดยทั่วไปถา้
ความชืน้ต ่ากว่า 9% แมลงศัตรูโรงเก็บส่วนใหญ่จะไม่ท าลายและไม่สามารถเจริญเติบโตแพร่   
พันธุ์ได ้ ดังนั้น  ความชืน้ของผลผลิตก่อนการเก็บรักษาตอ้งต ่า  ส่วนจะลดต ่าแค่ไหนขึน้อยู่กับ
ชนิดของผลผลิต  วตัถปุระสงคใ์นการเก็บ  ระยะเวลาเก็บรกัษา  และวิธีการที่ใชเ้ก็บ  แต่โดยทั่วไป
ไม่ควรเกิน 14%   

2. การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว   
1) การเก็บเก่ียวช้าเกินไปหรือปล่อยให้ข้าวแห้ง ตากแดดในนานานเกินไป  

นอกจากขา้วจะแหง้กรอบแลว้ ยงัเปิดโอกาสใหผ้ีเสือ้ขา้วเปลือกหรือแมลงศตัรูในโรงเก็บอ่ืน ๆ เขา้
ท าลายและวางไข่   

2) การนวดขา้วดว้ยเครื่องนวด หากขา้วแตกหกัมากเมื่อน าไปเก็บรกัษา  แมลง
จะเขา้ท าลายไดง้่ายและช่วยสง่เสรมิการเจรญิเติบโตของแมลง   

3) การผสมกันระหว่างขา้วแหง้และขา้วเปียกแมค้วามชืน้เฉลี่ยจะอยู่ในระดับ 
14%   แต่ระหว่างเมล็ดขา้วที่มีความชืน้ต่างกนัมาก  ท าใหเ้กิดสภาพการเพิ่มความชืน้ของเมล็ด
แหง้  ท าใหเ้มล็ดขา้วเกิดการแตกรา้วเพิ่มขึน้ 

4) ความสะอาดของขา้ว  เมล็ดขา้วที่เก็บตอ้งสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่าง ๆ  
ตลอดจนเมล็ดที่ไม่สมบรูณ ์ เมล็ดลีบ  ฯลฯ   

3. การท าลายของแมลงศัตรู เป็นสาเหตุส  าคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับ
ผลผลิตในโรงเก็บ  โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ในเขตประเทศรอ้นชืน้ ได้แก่  ผีเสือ้ขา้วเปลือก   
มอดหัวป้อมหรือมอดข้าวเปลือก  ด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสาร  ผีเสื ้อข้าวสาร  และอ่ืน ๆ 
ประมาณกันว่าผลผลิตที่เก็บรกัษาไว้จะถูกท าลายเสียหายเนื่องจากแมลงศัตรู  นก หนู และ                       
จุลินทรียต่์าง ๆ สูงถึงประมาณ 10 – 30%   และในบรรดาศัตรูต่าง ๆ  เหล่านี ้ แมลงศัตรูโรงเก็บ
จดัเป็นศตัรูที่ส  าคญัและท าความเสียหายมากที่สดุ  FAO ไดป้ระเมินค่าความเสียหายของผลผลิต
ในโรงเก็บเฉลี่ยทั่วโลกที่เกิดจากแมลงศตัรูท าลาย  ว่ามีประมาณ 5% 

คุณภาพการสีของข้าวสูงหรือต ่า 
Francisco L.Tua. 1983 (อา้งใน เอกสงวน ชวูิสิฐกุล , 2544)  กล่าวถึง คณุภาพการ

สีขา้วสูงหรือต ่า  ขึน้อยู่กับการรา้วของเมล็ด  เป็นปัจจัยส าคัญสาเหตุเนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่
ถกูตอ้ง เก่ียวกบั 

1. การเก็บเก่ียวและการนวด 
2. การลดความชืน้เมล็ด 

        3. ขา้วที่แหง้แลว้ไดร้บัความชืน้ซ  า้  การรา้วของเมล็ดเกิดจากสภาพแวดลอ้ม เช่น   
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เมล็ดที่ความชื ้นลดลงหรือแห้ง เมล็ดจะหดตัว แต่เมื่อได้รับความชืน้อีกครั้งเมล็ดก็เกิดการ
ขยายตวั  การหดตวัและขยายตวัของเมล็ดสลบักนัเช่นนี ้ ท าใหเ้กิดการรา้ว   

Chung et. Al.(1979) รายงานว่าการที่ข้าวได้รับความชื ้นหรือเปียกฝน 1 ครั้ง                   
ท าใหเ้ปอรเ์ซ็นตข์้าวเต็มเมล็ดและตน้ขา้วลดลง 25 %  และถ้าขา้วไดร้บัความชืน้หรือเปียกฝน                 
2 ครัง้  ท าใหเ้ปอรเ์ซ็นตข์า้วเต็มเมล็ดและตน้ขา้วลดลง 32 % 
        ขา้วที่แหง้แลว้ไดร้บัความชืน้ซ  า้  อาจเกิดจากปัจจยั  ดงันี ้

1) การผสมขา้วที่มีความชืน้สงูกบัขา้วที่มีความชืน้ต ่า 
2) ขา้วที่แหง้แลว้กลบัเปียกฝนหรือโดนน า้คา้ง 
3) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น อากาศเย็นในเวลากลางคืน  อากาศ

รอ้นในเวลากลางวนั 
4) การจบัตวัเป็นหยดน า้คา้งในการเก็บรกัษา 
5) ขบวนการขัดสีขา้ว ขัน้ตอนที่ส  าคัญในการสีขา้วมีผลต่อคุณภาพการสี   คือ  

การกะเทาะขา้วเปลือก และการขดัขาว ใน 2  ขัน้ตอนนี ้ ขา้วจะหกัมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบั 
- การตั้งระยะห่างระหว่างลูกยางหรือระหว่างหินกากเพชรในเครื่อง

กะเทาะ  และระหว่างหินกากเพชรกบัแท่งยางหรือแท่งเหล็กในเครื่องขดัขาว  ถา้ตัง้ชิดเกินไป  จะ
ท าใหข้า้วหกัมากขึน้ 

- อัตราการหมุนของลูกยางหรือหินกากเพชร  ถา้หมุนเร็วมากขา้วจะหัก
มาก 

- อตัราการไหลของขา้วสูเ่ครื่องกะเทาะหรือเครืองขดัขาว  ถา้การไหลของ
ขา้วสูเ่ครื่องกะเทาะหรือเครืองขดัขาวสงู  ขา้วจะหกัมาก 

- ระยะเวลาในการขดัสี  ถา้ขดันานขา้วจะหกัมาก 
   อย่างไรก็ตาม  คณุภาพการสีของขา้วยงัขึน้กบัจ านวนหน่วยขดัสีดว้ย ถา้มีหลาย
หน่วยแต่ละหน่วยขดัเบาๆจะท าใหค้ณุภาพการสีดีขึน้ 

กระบวนการปฏิบัติทีส่่งผลต่อผลผลิตทีไ่ด้จากการขัดสี 
    ขัน้ตอนในระบบการขดัสีขา้วจะมีผลต่อผลิตผลที่ไดจ้ากการแปรสภาพขา้วเปลือก

เป็นข้าวสารที่ส  าคัญอย่างยิ่ง คือ ขั้นตอนการกะเทาะเปลือกและขั้นตอนการขัดขาว ซึ่งทั้ง                      
2 ขัน้ตอนในระหว่างการแปรสภาพ ขา้วจะหกัมากหรือนอ้ยและส่งผลถึงผลิตผลที่ไดจ้ากการขดัสี 
โดยเฉพาะปรมิาณขา้วเต็มเมล็ดและตน้ขา้ว  ขึน้อยู่กบั 

1. รอยแตกของเมล็ดระหว่างการขดัสี ขา้วที่มีต าหนิหรือรอยแตกจะท าใหผ้ลที่ได้
จากการขดัสีนอ้ยลงเพราะรอยแตก  
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2. ความชืน้ของขา้ว ข้าวก่อนการขัดสีมีความชืน้ระหว่าง 10 – 14 เปอรเ์ซ็นต ์ 
เมื่อขดัสีจะไดข้า้วเต็มเมล็ด และผลิตผลที่ไดจ้ากการขดัสีที่เป็นขา้วรวมเพิ่มขึน้  ขา้วที่มีความชืน้
ต ่าจะใหผ้ลิตผลที่ไดจ้ากการขดัสีมากกว่าขา้วที่มีความชืน้สงู 

3. อุณหภูมิ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของเมล็ดขา้วกับอุณหภูมิหอ้ง ที่ใช้
ขดัสีจะมีผลต่อการแตกหกัของขา้วระหว่างการขดัสี  กล่าวคือ หากอณุหภูมิของขา้วมากกว่าอณุ
ภูมิของห้องขัดสี 5.5 องศาเซนเซส  จะได้ข้าวเต็มเมล็ดลดลงเฉลี่ย 1.6 เปอรเ์ซ็นต์ และถ้า
อณุหภูมิของขา้วนอ้ยกว่าอณุภูมิของหอ้งขัดสี 5.5 องศาเซนเซส  จะไดข้า้วเต็มเมล็ดลดลงเฉลี่ย 
0.9   เปอรเ์ซ็นต ์ นอกจากนีเ้มื่ออุณหภูมิขา้วเพิ่มขึน้ 1 องศาเซนเซส จะไดข้า้วเต็มเมล็ดลดลง
ระหว่าง 0.5 – 1.0   เปอรเ์ซ็นต ์

4. ความชื ้นสัมพัทธ์ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความชื ้น                       
ซึ่งสง่ผลท าใหเ้มล็ดขา้วแตก 

5. การตั้งระยะห่างระหว่างลูกยางหรือระหว่างหินกากเพชรในเครื่องกะเทาะ  
และระหว่างหินกากเพชรกับแท่งยางหรือแท่งเหล็กในเครื่องขดัขาว  หากระยะห่างนีไ้ม่เหมาะสม  
คือ ชิดมากเกินไปจะท าใหข้า้วแตกหกัมาก  แต่ถา้ห่างมากเกินไปขา้วที่ไม่ไดก้ะเทาะเปลือกจะปน
ไปกบัขา้วกลอ้งมาก 

6. อตัราการหมนุของลกูยางหรือหินกากเพชร  หากอตัราการหมนุเรว็มาก จะเกิด
การกระแทกมาก  ขา้วจะเกิดการแตกหกัมากและไดข้า้วเมล็ดหรือตน้ขา้วนอ้ย 

7. อตัราการไหลของขา้วลงสู่เครื่องกะเทาะหรือเครื่องขดั หากปอ้นขา้วลงสู่เครื่อง
กะเทาะมาก  จะเกิดการกระแทก  ขดัสีกนัมาก  เมล็ดจะแตกหกัมาก 

8. การเป่าลมระหว่างการแยกร าออก กระบวนการนีจ้ะเพิ่มผลผลิตที่ไดจ้ะไดข้า้ว
เต็มเมล็ดจากการขัดสี     เนื่องจากการเป่าลมจะช่วยลดอุณหภูมิขณะขัดสี  และท าใหก้ารแตก
ของเมล็ดนอ้ยลง 

9. ระยะเวลาการขดัสี  ในกระบวนการขัดขาว  หากใชร้ะยะการขัดขาวนาน  จะ
เกิดการแตกหกัมาก  นอกจากนีใ้นกระบวนการขดัขาว  หากใชห้ลายหน่วยในการขดั แต่ละหน่วย
ขดัดว้ยแรงที่ไม่มากเกินไปจะไดต้น้ขา้วหรือขา้วเต็มเมล็ดสงูกว่า  นอกจากนี ้เวลาที่ใชใ้นการขดัสี
จะมีผลต่อการแตกของเมล็ดขา้ว การแตกจะเกิดขึน้มากในช่วงตน้ของการขดัสี จากนัน้จะเพิ่มขึน้
อีกเล็กนอ้ย 
 นอกจากนีป้ริมาณของผลิตผลที่ไดจ้ากการสียงัขึน้อยู่กับคุณภาพของขา้วเปลือก
ในแต่ละทอ้งถิ่น ซึ่งมีสิ่งเจือปนและเมล็ดแก่แตกต่างกนั   
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4. แนวคิดการวิเคราะหปั์ญหา และการแก้ไขปัญหา  

ปรีดา  กุลชล  (2545: 5 - 9 ) กล่าวถึ ง เครื่องมือการบริหารโดยวิ ธี  Six Sigma 
ประกอบดว้ย 

1. การนิยามและก าหนดเป้าหมาย (Define)  เพื่อหาจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการท างาน (Process)  และการประเมินปัญหาเพื่อทราบขนาด/ผลกระทบปัญหา  
ตน้เหตกุ่อใหเ้กิดปัญหา และเวลาที่เกิดปัญหามีระยะเวลานานเท่าไร ถา้มองในเชิงอุตสาหกรรม 
คือ  มขีอ้เสียมากเกินไป   รวมถึงการศกึษาจากมาตรฐานการท างาน(Performance Standard)   

2. การวัด (Measure)  เป็นการวดัท าใหส้ามารถแก้ไขปรบัปรุงได ้  โดยดจูากขอ้มูล
ประกอบ  จัดท าเครื่องวัดขอ้บกพร่อง   อาจวัดจากระบบปัจจุบัน  เปรียบเทียบความเห็นของ
ลกูคา้ที่รบัสินคา้หรือบรกิาร 

3.  การวิเคราะห ์(Analyze) อาจจะใชห้ลกัการทางสถิตในการวิเคราะหเ์พื่อหาปัจจยั
ที่มีผลกระทบต่อปัญหาหรือเป้าหมายที่วางไว้ เทคนิคในการวิเคราะหม์ีหลากหลาย เช่น Pareto 
Chart – Histogram, การระดมสมอง, แผนผังกา้งปลา การวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA), 
Correlation and Regression หรือ FMEA – Failure Mode and Effects Analysis หรือโดยการ
ท า   Benchmarking   ท าการวิเคราะหจ์ากตน้เหต ุ Root  Causes    ชีใ้หเ้ห็นการแปรปรวนของ
กระบวนการ  (Process)  

4.   การพัฒนาปรับปรุง (Improve) โดยใช้ขอ้มูลการวิเคราะหใ์นขั้นที่ 3  โดยการ
ขจดัปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ต ่าออกไป  หรือน าขอ้บกพร่องไปเปรียบเทียบกับระบบเก่า แกไ้ข
ระบบ  และออกแบบระบบใหม่  (Redesign) 

5.  รักษาระดับคุณภาพหลังการปรับปรุงแล้ว (Control) เป็นการพยายามที่จะ
ควบคุมรักษาระดับสมรรถนะของกระบวนการที่ได้ปรบัปรุงแล้วให้คงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ                  
หรือไม่ท าใหปั้จจยัที่ขจดัออกไปแลว้กลบัมาเป็นปัญหาอีก เป็นตน้  

 
4.  แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

วนัรตัน ์ จนัทกิจ (2548: 78)  ไดอ้ธิบายถึง  แผนผงัสาเหตแุละผล หรืออีกในชื่อหนึ่ง
เรียกว่า ผงักา้งปลา (Fishbone  Diagram)  ว่าเป็นแผนผงัที่แสดงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างปัญหา
(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (All Causes) ซึ่งส านักมาตรฐาน
อุตสาหกรรมแห่งญ่ีปุ่ น(JIS)  ไดน้ิยามความหมายของผังกา้งปลานีว้่า  “เป็นแผนผังที่ใชแ้สดง
ความสมัพนัธอ์ย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตหุลายๆ สาเหตทุี่เป็นไปได ้ ที่ส่งผลกระทบท าใหเ้กิด
ปัญหาหนึ่ง”  โดยการก าหนดส่วนที่เป็นปัญหาหรือผลลพัธ(์หวัขอ้ปัญหาที่หัวปลา)  ควรก าหนด
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หัวขอ้ปัญหาในเชิงลบ เช่น  อัตราสูญสียสูง  คนมีประสิทธิภาพการท างานต ่า  อัตราตน้ทุนต่อ
สินคา้หนึ่งชิน้สงู  ส่วนการก าหนดในส่วนของสาเหต(ุปัจจัยบนกา้งปลา) โดยก าหนดสาเหตุหลกั 
สาเหตุรอง สาเหตุย่อย ส่วนมากมักใชห้ลัการ 4M  1E เป็นก้างปลาหลัก  เนื่องจากกลุ่มปัจจัย
เหลา่นีถื้อเป็นปัจจยัน าเขา้(Input)ของกระบวนการโดยที่4M1Eมาจาก 

 M Man   คนงาน  หรือพนกังานปฏิบติัการ 
M Machine เครื่องจกัร  หรอื อปุกรณอ์ านวยความสะดวก 
M Material วตัถดิุบ  หรืออะไหล ่ อปุกรณอ่ื์นๆ ที่ใชใ้นกระบวนการ 
M Method  กระบวนการท างาน 
E Envrionment อากาศ  สถานที่  ความสว่าง  และบรรยากาศการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่   4    โครงสรา้งของแผนผงัสาเหตแุละผลหรือผงักา้งปลา 
 
การเลือกสาเหตจุากปัญหากา้งปลามาท าการแกไ้ข ด าเนินการไดโ้ดย 
1. เลือกตามดลุยพินิจ พิจารณาว่ากา้งไหนเป็นปัจจยั(สาเหต)ุที่สามารถควบคมุได ้

กา้งไหนไม่สามารถควบคุมได ้และกา้งไหนเป็นปัจจัยรบกวน  การแกไ้ขจะเลือกกา้งปลาที่เป็น
กา้งปัจจยัที่สามารถควบคมุไดข้ึน้มาแกไ้ขก่อนอนัดับแรก 

    2.   เลือกโดยใชเ้กณฑ ์
    3.   เลือกตามหลกัการของพาเรโต   
 
 
 

      ปัญหา 

เคร่ืองจกัร 

กระบวนการ คน 

วตัถุดิบ 

สาเหตุรอง 

สาเหตุยอ่ย 

สาเหตุหลกั 

กระดูกสันหลงั 
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       นภสัสวงศ ์ โอสถศิลป์ และวรโชค  ไชยวงศ ์(2547) ไดก้ล่าวถึง เทคนิคการวิเคราะห์
งานและปรบัปรุงกระบวนงานโดยน าระบบของจุดตรวจสอบแบบไคเซ็น (Kaizen Suggestions) 
พัฒนาขึน้มาเพื่อช่วยใหท้ั้งคน งาน และผูบ้ริหารไดม้ีการพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ที่ตอ้งการ
ปรบัปรุงอยู่เสมอ โดยใชป้ระโยชนจ์ากจดุส าหรบัใชต้รวจสอบ  4 M ดงันี ้

 M1: MAN (บุคลากร) โดยพิจารณาว่า 
1.  บคุลากรท าตามมาตรฐานหรือไม่ 
2.  ประสิทธิภาพงานของเขาเป็นที่ยอมรบัหรือไม่ 
3.  ค านึงถึงปัญหาหรือไม่ 
4.  มีความรบัผิดชอบหรือไม่ (เชื่อถือไดห้รือไม่) 
5.  เหมาะสมหรือไม่ 
6.  มีประสบการณห์รือไม่ 
7. ไดร้บัมอบหมายที่เหมาะสมหรือไม่ 
8.  มีความตัง้ใจที่จะปรบัปรุงหรือไม่ 
9.  มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีหรือไม่ 
10. มีสขุภาพดีหรือไม่ 

M2 : Machine/Equipment/Computer/Facilitator  เคร่ืองมือ/อุปกรณ/์เคร่ืองอ านวย
ความสะดวก) ตรวจสอบในดา้น 

1.   ท างานตามความตอ้งการในการผลิตหรือไม่ 
2.   ท างานเต็มก าลงัตามขัน้ตอนหรือไม่ 
3.   การใหบ้ ารุงรกัษาอย่างเพียงพอหรือไม่ 
4.   การตรวจสอบเพียงพอหรือไม่ 
5.   การปฏิบติังานตอ้งหยดุเนื่องจากปัญหาของอปุกรณ/์เครื่องมือบ่อยหรือไม่ 
6.   ท างานไดต้รงกบัที่ตอ้งการอย่างถกูตอ้งหรือไม่ 
7.   มีอาการที่ผิดปกติหรือไม่  
8.   เครื่องมือเครื่องใชต่้าง ๆ เพียงพอไหม 
9.   เครื่องอ านวยความสะดวกมีเพียงพอหรือไม่ 
10. ของใชท้กุอย่างวางไวเ้ป็นระเบียบไหม 

M3 : Material (วัตถดุิบ  วัสดุใช้สอย วัสดุส านักงาน)  
1. มีขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัปรมิาณการผลิตหรือไม่ 
2. มขีอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัระดบัคณุภาพของ สินคา้และผูข้ายหรือไม่ 
3. มีขอ้ผิดพลาดท่ีเก่ียวกบัชื่อทางการคา้ (brand name) หรือไม่ 
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4. มีคณุภาพที่ไม่ดีปะปนอยู่หรือไม่ 
5. ระดบัคงคลงัเพียงพอหรือไม่ 
6. มีของเสียปะปนอยู่หรือไม ่
7. ที่เก็บเพียงพอหรือไม่ 
8. วสัดหุยิบใช ้ไม่ประหยดั ไม่ระมดัระวงั สญูหาย ถกูละเลยหรือไม่ 
9. ไม่ไดม้ีการประเมิน จดัหา ตามจ านวน เวลา และคณุภาพที่ดีพอหรือไม่ 
10. มาตรฐานคณุภาพเพียงพอหรือไม่ 

M4 : Method (วิธีการปฏิบัติการ) 
1.   มาตรฐานการท างานเพียงพอหรือไม่ 
2.   มีการปรบัปรุงมาตรฐานการท างานหรือไม่ 
3.   เป็นวิธีการท่ีปลอดภยัหรือไม่ 
4.   เป็นวิธีการท่ีผลิตสินคา้ที่ดีไดแ้น่นอนหรือไม่ 
5.   เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
6.   ล าดบัขัน้ตอนการท างานดีพอหรือไม่ 
7.   การปรบัตัง้เครือ่งจกัรดีพอหรือไม่ 
8.   อณุหภมูิและความชืน้(สิ่งแวดลอ้ม)พอดีหรือไม่ 
9.   แสงสว่างและการระบายอากาศ(บรรยากาศ)ดีพอหรือไม่ 
10.  มีการตรวจสอบกบักระบวนการก่อนหนา้ และกระบวนการต่อจากนีเ้พียงพอ 

 
 วิฑูรย์  สิมะโชคดี (2543:175-176)  กล่าวถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตที่เห็นผลทันตา
ส าหรบั SMEs ปี 2000  คือ  การก าจัดความสูญเปล่าหรือความสูญเสียต่าง ๆในกระบวนการ
ผลิตใหเ้หลือนอ้ยที่สดุ  โดยการเดินตรวจประเมินโรงงานหรือท างานดว้ยสายตาเปลา่ เพื่อดวู่าจุด
ใดบ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ส่วนวิ ธีการเพิ่มผลผลิตอย่างง่ายที่นิยมใช้ คือหลักการ 3R และ
กิจกรรม 5ส  โดยหลักการ 3R  เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ Right Thing ( การใช้
วตัถุดิบหรือผลิตไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม )  Right Places (  การท าที่ถูกตอ้ง-ท าถูกวิธี ) Right 
Quantites  ( ปริมาณที่เหมาะสม  มีจ านวนไม่มากหรือน้อยเกินไป)  กิจกรรม 5 ส  เพื่อการ                        
ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในที่ท างาน  อันไดแ้ก่  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลกัษณะ  และสรา้ง
นิสยั  เป็นพืน้ฐานส าคญัของการเพิ่มผลผลิตในขัน้สงูต่อ ๆ ไป 
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5. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

  กรมการค้ าภายใน(2544) กล่าวถึ งผลการศึกษาของ Wimberly (1983) เรื่อง                  
การสญูเสียของขา้วโดยทั่วไปสูญเสียในขัน้ตอนของการเก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียว สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2  ลกัษณะ คือ   

1. การสูญเสียดา้นปริมาณ หรือน า้หนัก  ไดแ้ก่  น า้หนักขา้วลด หรือหายไปเนื่องจาก
สาเหตตุ่าง ๆ เช่น รว่งหล่นในนาขณะเก็บเก่ียว  เก็บเก่ียวไม่หมด  นวดไม่หมด  ถูกแมลงศตัรู  นก
และหนูท าลาย  ทั้งในนาและในโรงเก็บ  Wimberly(1983)  พบว่าผลผลิตขา้วทั้งหมดจะมีการ
สูญเสียในขั้นตอน ตั้งแต่ ระยะเก็บเก่ียวจนถึงโรงสีอยู่ระหว่าง 7 – 26  เปอรเ์ซ็นต์  โดยแบ่ง
ออกเป็นแต่ละขัน้ตอน  ดงันี ้

- สญูเสียจากการเก็บเก่ียวและขนยา้ย  2 – 7  เปอรเ์ซ็นต ์
- สญูเสียจากการตากและท าความสะอาด    1– 5  เปอรเ์ซ็นต ์
- สญูเสียระหว่างการเก็บรกัษา   2 – 6  เปอรเ์ซ็นต ์
- สญูเสียในการสี   2 – 8  เปอรเ์ซ็นต ์

 ประสติูและคณะ (2526 ,2528)   ศกึษาความสญูเสียเบือ้งตน้ในสถานีทดลองขา้ว 9  
แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศ พบว่า เปอรเ์ซ็นตก์ารสูญเสียรวมเฉลี่ย 16.83 เปอรเ์ซ็นต ์แบ่งเป็น
สญูเสีย(โดยน า้หนกั) ในแต่ละขัน้ตอน  ดงันี ้

- สญูเสียจากการเก็บเก่ียว   3.83   เปอรเ์ซ็นต ์ 
- สญูเสียจากการตาก-มดั    1.03  เปอรเ์ซ็นต ์
- สญูเสียจากการขนยา้ยไปนวด    0.27  เปอรเ์ซ็นต ์
- สญูเสียระหว่างการนวด   3.99   เปอรเ์ซ็นต ์
- สญูเสียระหว่างการท าความสะอาด   1.79  เปอรเ์ซ็นต ์
- สญูเสียระหว่างการขนใสภ่าชนะหรือยุง้ฉาง    0.92 เปอรเ์ซ็นต ์
- สญูเสียระหว่างการเก็บรกัษา   5.00  เปอรเ์ซ็นต ์

2.  การสูญเสียดา้นคุณภาพ สูญเสียคุณภาพเมล็ด เช่น คุณภาพการสี  ความมีชีวิต  
ความแข็งแรงของเมล็ด  คุณค่าทางอาหารของเมล็ด  กลิ่น  สี รสเปลี่ยนแปลง  เกิดสารพิษจาก
เชือ้รา  เป็นตน้  การสญูเสียดา้นคณุภาพของเมล็ดขา้วจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพการสี  
และผลผลิตที่ไดจ้ากการสีขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร 
  วินิตและคณะ  (2540)  ไดท้ดลองหาความสูญเสียของข้าวหอมมะลิ 105 ที่เก็บ
เก่ียวระยะเวลาต่างกัน โดยใชร้ถเก่ียวนวดที่ผลิตในประเทศไทย รุ่นเพาเวอรค์ู่  พบว่า  ขา้วเก็บ
เก่ียวระยะเหมาะสม  คือ  28  วันหลังขา้วออกดอกจะเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  การเก็บเก่ียว            
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เร็วหรือชา้กว่าระยะที่เหมาะสมจะมีความสูญเสียในช่วงเก็บเก่ียวและการนวดสูงกว่าเก็บเก่ียว
ระยะที่เหมาะสม 

กิติยาและไพฑูรย ์ (2535)  รายงานว่า  การเก็บเก่ียวขา้วโดยใชเ้ครื่องนวดที่ผลิต
ในประเทศไทย  จะมีความสูญเสียเฉลี่ย  3.68  เปอรเ์ซ็นต ์   และขา้วที่เก่ียวไดม้ีความบริสุทธิ์ 
95.75 เปอรเ์ซ็นต์  มีสิ่งเจือปนและเมล็ดแตกหักปน  4.25 เปอรเ์ซ็นต์  และในด้านคุณภาพ
(คณุภาพการสีและความงอกของเมล็ด)  จะมีคณุภาพใกลเ้คียงกบัการเก็บเก่ียวดว้ยเคียวแลว้ใช้
เครื่องนวด  ส าหรบัช่วงการเก็บเก่ียวจะมีผลต่อการการสญูเสียของขา้ว  การเก็บเก่ียวในช่วงเชา้
จะท าใหก้ารรว่งของเมล็ดนอ้ยกว่าการเก็บเก่ียวในช่วงบ่าย 

วิชา (2534)  พบว่า  การเก่ียวนวดด้วยเครื่องเก่ียวนวดที่ความเร็วช้า (0.469 – 
0.482 เมตร/วินาที)  มีการสญูเสียเมล็ดขา้วเปลือกทัง้หมด  3.75 – 5.96 เปอรเ์ซ็นต ์ความสะอาด
ของขา้วเฉลี่ย 87.93 เปอรเ์ซ็นต ์ และที่ความเร็วสูง (0.787 – 0.807 เมตร/วินาที) มีการสูญเสีย
เมล็ดข้าวเปลือกทั้งหมด 4.848 – 8.009  เปอร์เซ็นต์  ความสะอาดของข้าวเฉลี่ย  89.93 
เปอรเ์ซ็นต ์  

นิยม และคณะ (ในรายงานของกรมการค้าภายใน) ท าการศึกษาการแปรรูป
ขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร สรุปว่า สาเหตทุี่ท าใหผ้ลการแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสารแตกต่างกัน 
นัน้  ไดแ้ก่  คณุภาพของขา้วเปลือกที่น ามาสี  ขนาดและสภาพของโรงสี   มาตรฐานการสีและอ่ืน 
ๆ                  ในด้านคุณภาพของข้าวเปลือก พบว่า การสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารชนิด 5 
เปอรเ์ซ็นต์ ข้าวเปลือกชั้นที่  1 จะสีได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวมากกว่าข้าวเปลือกชั้นที่  2 
ประมาณ 24 – 35 กก./เกวียน และขา้วเปลือกชัน้ที่ 2 จะสีไดม้ากกว่าขา้วเปลือกชัน้ที่ 3 ประมาณ 
59 – 82  กก./เกวียน  

ดา้นขนาดของโรงสี พบว่า  ถา้สีขา้วเปลือกชัน้เดียวกนั โรงสีขนาดกลางจะใหผ้ลที่ได้
จากการแปรรูปขา้วเต็มเมล็ดและตน้ขา้วมากกว่าโรงสีขนาดใหญ่ประมาณ 4 – 8 กก./เกวียน 
ส่วนในด้านมาตรฐานการสีข้าวว่าจะมีเป็นข้าวสาร 5 หรือ 10 เปอรเ์ซ็นต์นั้น พบว่า การสี
ข้าวเปลือกชั้นคุณภาพที่  2 เป็นข้าวสาร 10 เปอรเ์ซ็นต์ จะได้ข้าวสารเต็มเมล็ดและต้นข้าว
มากกว่าการสีเป็นขา้วสาร 5  เปอรเ์ซ็นต ์ อยู่ประมาณ 50 กก./เกวียน  ส าหรบัโรงสีขนาดใหญ่ 
และประมาณ 58 กก./เกวียน  ส าหรบัโรงสีขนาดกลาง  นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอ่ืนที่ท าใหผ้ลไดจ้าก
การขัดสีขา้วเปลือกเป็นขา้วสารแตกต่างกัน  ไดแ้ก่  ความชืน้ของขา้วเปลือกในขณะที่ขัดสี  ถ้า
ความชืน้ต ่ากว่ามาตรฐานมาก (13 – 14 เปอรเ์ซ็นต)์   ขา้วเต็มเมล็ดและตน้ขา้วที่ไดจ้ะนอ้ยลง  
หรือ  อุณภูมิของอากาศขณะขัดสี  ถา้สีขา้วในช่วงที่อณุภูมิของอากาศสูง(ตอนบ่าย)  จะไดข้า้ว
เต็มเมล็ดและตน้ขา้วนอ้ยกว่าสีในช่วงเชา้หรือกลางวนั  นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กบัสภาพการท างาน
ของเครื่องจกัร  สภาพขา้วเปลือก และมาตรฐานหรือระดบัการขดัสีที่ก าหนด 
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ประเจิด และคณะ(2526) รายงานว่า การสูญเสียขณะแปรรูปขา้วหรือการขัดสี                  
มี 2 ลกัษณะ  ไดแ้ก่  การสญูเสียในเชิงปรมิาณ และคณุภาพ  ความสญูเสียเชิงปริมาณมีปริมาณ
เล็กน้อย ในขณะที่ความสูญเสียเชิงคุณภาพที่เกิดจากเทคนิคการสีขา้วจะท าใหผ้ลไดจ้ากการ                 
ขัดสี  ปริมาณขา้วเต็มเมล็ดและตน้ขา้ว และปลายขา้ว มีค่าต่างกัน  และท าใหมู้ลค่าโดยรวม
ลดลงดว้ย 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 การศึกษาครัง้นีใ้ชต้วัแบบเชิงระบบ (System Model) ซึ่งประกอบดว้ย การศกึษา
ความสญูเสียในกระบวนการต่างๆในสว่นของปัจจยัน าเขา้(Input)  กระบวนการผลิต(Process)  
และผลผลิต (Output)  เพื่อใชศ้กึษาในแต่ละสหกรณท์ี่มีโรงสีขา้ว  ดงันี ้
 
 
 
 
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า(Input) 
การใชพ้นัธุข์า้ว 
การเก็บเก่ียว 
การนวดขา้ว 
การลดความชืน้ 
การเก็บรกัษาขา้วเปลือก 
คณุภาพขา้วเปลือก 
การขนส่ง 
 
กระบวนการผลิต(Process) 
-  กระบวนการสีขา้ว(กะเทาะ
ขา้วเปลือก  ขดัขาว ขดัมนั  
คดัแยก และการบรรจ)ุ 
 -  วิธีการ  และการควบคมุ
กระบวนการผลิต 
-  ประสิทธิภาพเครื่องมือ 
เครื่องจกัร  อปุกรณ ์ การท า
ความสะอาด  และการ
บ ารุงรกัษา 
 
 ผลผลิต(Output) 
ผลผลิตขา้วสาร 
ผลผลิตพลอยได ้
คณุภาพขา้วสาร 
การจดัเก็บขา้วสาร 
การใชป้ระโยชนจ์ากผลผลิต
พลอยได ้
 

ความสูญเสียในกระบวนการผลิต
และการแปรรูปข้าวของสถาบนั

เกษตรกร 
 

-  ความสญูเสียดา้นปรมิาณ 
-  ความสญูเสียดา้นคณุภาพ 

        ผลทีไ่ด้รับ 
สหกรณแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ
ความสญูเสียดา้นการผลิตและการ
แปรรูปในดา้น 

- ความสญูเสีย 
- วิธีการลดความสญูเสยี 
- วิธีการแกไ้ขปัญหาและการ

ป้องกนัความสญูเสีย 
 
 



 

บทที ่3 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบัน

เกษตรกร โดยศึกษาตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การขนส่ง และการแปรรูปข้าว                           
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปขา้วของสถาบัน
เกษตรกร และ 2) ศึกษาวิธีการลดปริมาณความสูญเสียในการผลิตและการแปรรูปข้าวของ
สถาบนัเกษตรกร โดยศกึษาสหกรณก์ารเกษตรในจงัหวดัที่มีโครงการผลิตขา้วหอมมะลิค่าเฉลี่ยที่
ยอมรบัทั่วไปเพื่อการสง่ออกในเขตทุ่งกลุารอ้งไห ้เลือกกลุม่ตวัอย่างสหกรณแ์บบเฉพาะเจาะจงใน
ส่วนสหกรณท์ี่มีโรงสีขา้ว และเป็นสหกรณ์ที่มีศกัยภาพที่อยู่ในจังหวัดที่มีโครงการผลิตขา้วหอม
มะลิค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไปเพื่อการสง่ออกในเขตทุ่งกลุารอ้งไห ้  จ านวน  5  สหกรณ ์ ดงันี ้

(5) สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
(6) สหกรณก์ารเกษตรสวุรรณภมูิ  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
(7) สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากดั   จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
(8) สหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี  จ ากดั  จงัหวดัสรุนิทร ์
(5)  สหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากดั   จงัหวดัศรีสะเกษ 

   
1. ข้อมูลด้านสมาชิก 

1.1 ชนิดข้าวทีป่ลูกและการใช้พันธุข์้าว 
1.1.1 ชนิดข้าวที่สมาชิกสหกรณ์ปลูกในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จากการสัมภาษณ์

สมาชิกสหกรณ ์ จ านวน 250  ราย  พบว่า ปี 2546 – 2548  สมาชิกปลกูขา้วหอมมะลิ 105 เพียง
ชนิดเดียวรอ้ยละ 79.20  80.40  และ 80.40  ตามล าดับ  รองลงมา และขา้วหอมมะลิ 105 และ 
กข.6  ปลกูขา้วหอมมะลิ 105 และขา้ว กข.15   
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ตารางที่  1   ชนิดขา้วที่สมาชิกสหกรณป์ลกูในรอบ 3  ปีที่ผ่านมา (ปี 2546 – 2548) 

                           

        105               198 79.20 201 80.40 201 80.40

  .15              15 6.00 15 6.00 15 6.00

           (  .6) 0 0.00 0 0.00 0 0.00

        105       . 15 16 6.40 17 6.80 17.00 6.80

        105       . 6 19 7.60 17 6.80 17.00 6.80

            2 0.80 0 0.00 0.00 0.00

   250 100.00 250 100.00 250 100.00

        
    2546     2547     2548

 
1.1.2 การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิกสหกรณ์   ในรอบ 3  ปีที่ผ่านมา  (ปี 

2546 – 2548)  พบว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ใชพ้ันธุ์ขา้วที่ซือ้จากแหล่งที่เชื่อถือได ้(ซือ้จาก
สหกรณ)์      รอ้ยละ 67.60   64.80  และ 69.60   ตามล าดบั  รองลงมาใชเ้มล็ดพนัธุข์า้วที่เก็บไว้
เอง รอ้ยละ  24.40  26.80  และ 23.60 ตามล าดบั 
ตารางที่ 2     การใชพ้นัธุข์า้วของสมาชิกสหกรณใ์นรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2546 – 2548) 

                           

                      61 24.40 67 26.80 59 23.60

                          169 67.60 162 64.80 174 69.60

                          18 7.20 21 8.40 17 6.80

             

            2 0.80 -              0.00 -                 0.00

   250 100.00 250 100.00 250 100.00

            
    2546     2547     2548

 
1.2 การปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวของสมาชิกสหกรณ ์

1.2.1 การปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยว จากการศึกษาสมาชิกสหกรณ์จ านวน 
250 คน        เก่ียวกบัการปฏิบติัก่อนการเก็บเก่ียวและเทคนิคหลงัการเก็บเก่ียว ดงันี ้

1) สมาชิกสหกรณ์ก าหนดระยะเวลาการเก็บเก่ียวไดเ้หมาะสม กล่าวคือ 
จากสมาชิกสหกรณ์จ านวน 250  ราย ในจ านวนนีม้ีจ  านวน 136 ราย (รอ้ยละ 54.40) เก็บเก่ียว           
ในระยะเมล็ดข้าวสุกแก่พอเหมาะในการเก็บเก่ียว (เก็บเก่ียวในระยะพลับพลึง) ซึ่งเป็นระยะ                
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การเก็บเก่ียวที่ เหมาะสม แต่มีสมาชิกจ านวน 111 ราย (รอ้ยละ 44.40)  เก็บเก่ียวในระยะที่ 
ไม่เหมาะสม (เกบ็เก่ียวไม่อยู่ในระยะพลบัพลงึ)  และไม่ตอบขอ้มลู 3 ราย (รอ้ยละ1.20)  

 การเก็บเก่ียวขา้วในระยะพลบัพลงึ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขา้วหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็น
พนัธุ์ที่ไวต่อช่วงแสง โดยปกติทั่วไปจะเริ่มปลูกประมาณเดือนกรกฎาคมจนถึงตน้เดือนสิงหาคม 
ขา้วจะออกดอกในช่วงประมาณ 20 -  25  ตลุาคม  แลว้เก็บเก่ียวในช่วง 20 – 25  พฤศจิกายน 
แต่ปัจจุบนัสามารถปลกูลา่กว่าปกติได ้การก าหนดวนัเก่ียวที่ดีที่สดุคือ การตรวจสอบวนัออกดอก
ที่แน่นอน  หลังจากทราบวันออกดอกจะนับไปอีก 28 วันจะถึงก าหนดระยะเวลาเก็บเก่ียว                        
ที่เหมาะสม  ซึ่งหลกัการนีส้ามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดก้บัขา้วทุกพนัธุ ์

2) การระบายน า้ในนาก่อนก าหนดวันเก็บเก่ียว จากสมาชิกจ านวน 250  
ราย มีสมาชิก ไดร้ะบายน า้ในนาก่อนการเก็บเก่ียว หรือหากมีตอ้งท าใหแ้หง้ก่อนเก็บเก่ียว จ านวน 
148 ราย (รอ้ยละ 59.20) ไม่ระบายน า้ในนาก่อนการเก็บเก่ียว จ านวน 83  ราย (รอ้ยละ 33.20 )  
และอีกจ านวน 19 ราย  ไม่มีน า้ในนาใหร้ะบาย(รอ้ยละ 7.60)  

1.2.2 การปฏิบัติการเก็บเกี่ยว(Harvesting) เป็นขัน้ตอนส าคญั จากสมาชิกสหกรณ์
ที่ศกึษาจ านวน 250  ราย สว่นใหญ่พบว่าจะเก็บเก่ียวดว้ยเครื่องจกัร (Machine  Harvest) โดยใช้
รถเก่ียวนวด จ านวน  168 ราย (รอ้ยละ 67.20)  เนื่องจากเก็บเก่ียวไดเ้ร็ว  สะดวก และมีการเก็บ
เก่ียวดว้ยมือ (Manual  Harvest) หรือแรงงานคน จ านวน  68 ราย (รอ้ยละ 27.20)  โดยใชเ้คียว
และแรงงานคน  นอกจากนีม้ีทั้งใชร้ถเก่ียวนวดและแรงงานคน จ านวน  13 ราย (รอ้ยละ 5.20) 
การเก่ียวดว้ยแรงงานคนจะนิยมเก่ียวขา้วเหนียวเพื่อเก็บไวบ้ริโภคในครวัเรือน  สว่นขา้วหอมมะลิ 
105  สมาชิกจะใชร้ถเก่ียวนวดเป็นสว่นใหญ่   อ่ืนๆ จ านวน  1 ราย(รอ้ยละ 0.40)     

1.2.3 การนวดข้าวเปลือก เมื่อสมาชิกสหกรณท์ี่เก่ียวขา้วดว้ยแรงงานคนแลว้เก็บ
ข้าวเปลือกเป็นฟ่อนไว้ในนา เมื่อจะนวดข้าวปัจจุบันนิยมจ้างเครื่องนวดข้าวท าการนวด
ขา้วเปลือกแทนแรงงานคนหรือแรงงานสัตว ์ เครื่องนวดขา้วที่ใชส้่วนใหญ่จะมีเครื่องท าความ
สะอาดอยู่ในตวัเครื่อง ท าใหส้ะดวกและรวดเร็ว  เสียค่าใชจ้่ายต ่า  เหมาะส าหรบัสมาชิกสหกรณ์
ที่มีพืน้ที่ท านามากและใชค้นเก่ียว   จากการศึกษาพบว่า  สมาชิกสหกรณง์ขาดความระมดัระวัง
การปรบัเครื่องเก่ียวนวดใหเ้หมาะสม ก่อใหเ้กิดการสญูเสียทัง้ในปริมาณและคณุภาพ  กล่าวคือ 
เครื่องนวดอาจท าใหข้า้วแตกหัก  เมล็ดรา้วภายใน  หรือนวดไม่หมด เมล็ดขา้วติดขา้งในเครื่อง 
หากเครื่องดูดลมมากเกินไป  เมล็ดดีจะถูกดูดติดออกไปด้วย  และถ้าแรงลมอ่อนเกินไปจะมี
สิ่งเจือปนเหลืออยู่มาก การสงัเกตว่ามีการปรบัเครื่องนวดเหมาะสมหรือไม่ สังเกตไดจ้ากขา้วที่
นวดไดว้่ามีการแตกหกัหรือไม่  ถา้มีมากแสดงว่าตัง้เครื่องก าลงัแรงเกินไป ซึ่งสมาชิกสหกรณส์ว่น
ใหญ่จะละเลยในขัน้ตอนนีใ้หเ้ป็นหนา้ที่ของเจา้ของรถนวด 
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1.2.4 การลดความชื้น การลดความชืน้ข้าวเปลือกหรือการท าให้ข้าวเปลือกแห้ง
โดยทั่วไปขณะเก็บเก่ียวข้าว  ข้าวเปลือกจะมีความชื ้นประมาณ  18 -  22  เปอรเ์ซ็นต์  หรือ
มากกว่า  ซึ่งเป็นระดับที่สูงเกินไปที่จะน าไปแปรสภาพหรือเก็บรกัษา  ดังนัน้ หลังการเก็บเก่ียว              
จึงตอ้งมีการลดความชืน้ข้าวเปลือกลงใหเ้หลือ  14  เปอรเ์ซ็นต ์หรือต ่ากว่าโดยเร็ว  เพื่อป้องกัน
ไม่ใหเ้มล็ดเกิดความเสียหายหรือเสื่อมคณุภาพ  จากการศึกษาสมาชิกสหกรณ ์จ านวน 250 ราย 
พบว่า สมาชิกสหกรณ์จ านวน 229 ราย (รอ้ยละ 91.60) มีการลดความชืน้ของขา้วเปลือกก่อน
เก็บรักษาหรือก่อนจ าหน่าย และสมาชิกจ านวน 15 ราย (รอ้ยละ 6.00) ที่ ไม่ตากหรือไม่ลด
ความชืน้แต่จ าหน่ายทันทีที่เก่ียวนวดเสร็จ  จะพบในกรณีจา้งรถเก่ียวนวด ระดับความชืน้ของ
ขา้วเปลือกที่จ  าหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 22  เปอรเ์ซ็นต ์ และไม่ตอบขอ้มลู 6 ราย (รอ้ยละ 2.40)    
   วิธีการลดความชืน้ขา้วเปลือกของสมาชิกสหกรณ ์จะด าเนินการ ดงันี ้

1) กรณีเก็บเก่ียวแรงงานคน จากสมาชิกที่ศึกษา 250 คน พบว่า มีสมาชิก                 
ที่เก็บเก่ียวขา้วเปลือกดว้ยแรงงานคน จ านวน 57  ราย เมื่อเก็บเก่ียวจะมดัขา้วเป็นฟ่อนๆ และจะ
ตากขา้วเปลือกทั้งฟ่อนไวใ้นนาหลังการเก็บเก่ียว ตากทิง้ไวป้ระมาณ 3 - 7 วัน  แลว้เก็บรวมไว้
เป็นกองๆในนาก่อนที่จะนวด ในขณะที่สมาชิกตากขา้วเปลือกทัง้ฟ่อนไวใ้นนา และเมื่อน ามาเก็บ
รวมไวเ้ป็นกองๆ พบว่า ในจ านวนนีม้ีจ  านวน 52 ราย (รอ้ยละ 91.23) จะไม่น าวสัดมุาปกคลมุกอง
ข้าวเปลือกเพื่อป้องกันน ้าค้างหรือน ้าฝนในเวลากลางคืนซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อคุณภาพ
ขา้วเปลือกเป็นอย่างมาก   จะมีวัสดุปกคลุมเพียง 3 ราย (รอ้ยละ 5.27) เท่านั้น   ไม่ตอบขอ้มูล       
2 ราย (รอ้ยละ 3.50) และระหว่างกองขา้วเปลือกไวใ้นนาจะไม่มีการพลิกกลับกองเพื่อระบาย
ความรอ้น 

2) กรณีเก็บเก่ียวโดยใช้รถเก่ียวนวด จากสมาชิกที่ศึกษา 250 คน พบว่า                      
มีสมาชิกที่เก็บเก่ียวข้าวเปลือกด้วยรถเก่ียวนวด  จ านวน 168  ราย เมื่อสมาชิกเก่ียวนวดเสร็จ
พรอ้มบรรจุในกระสอบ จะน ามาตากที่ลานบา้นโดยพลงัแสงอาทิตย ์การตากบนลานอาจเป็นลาน
ดิน/ลานหญ้า พบว่า สมาชิกจ านวน 164 ราย ที่ใชร้ถเก่ียวนวด ในจ านวนนี ้มีจ านวน 153  ราย 
(รอ้ยละ 93.29) ก่อนตากข้าวเปลือกจะน าวัสดุรองพื ้นก่อนซึ่งท าจากไนล่อนตาข่าย(สีเขียว)                  
เย็บติดกันเป็นผืนใหญ่เป็นวัสดุรองพื ้นก่อน และมีสมาชิกที่ไม่ใช้วัสดุรองพื ้นเพียง 11  ราย                      
(รอ้ยละ 6.71)   

การตากข้าวเปลือกของสมาชิกหลังนวดเสร็จ ก่อนตากสมาชิกจะท าความ
สะอาดลานตากก่อน จ านวน 129 ราย (รอ้ยละ 78.66 )  และจะไม่ไดท้ าความสะอาดลานตาก 
จ านวน 35  ราย  (รอ้ยละ 21.34) 

ความหนาในการตากขา้วเปลือก ส่วนใหญ่จะตากบางกว่า 5 เชนติเมตร(ตาก
หนาประมาณ 2 เชนติเมตร) มีจ านวน 102 ราย (รอ้ยละ 62.19) ตากหนาประมาณ 5 – 10 
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เซนติเมตร จ านวน 58 ราย (รอ้ยละ 35.37) ตากหนากว่า 10 เซนติเมตร จ านวน 4 ราย  (รอ้ยละ 
2.44)  

การตากขา้วเปลือกแต่ละครัง้จะตอ้งกลบักองขา้วที่ตากทุกๆ 2ชั่วโมง ซึ่งพบว่า
จากสมาชิกตากขา้วเปลือกในลานทัง้ตากก่อนนวดและตากหลงันวด จ านวน 167  ราย ในจ านวน
นี ้มี ส ม าชิ กที่ ก ลับ กองข้า วที่ ต าก ใน ล านทุ ก  2 ชั่ ว โม งห รือ วัน ล ะ  4 ค รั้ง  มี จ าน วน                       
115  ราย  (รอ้ยละ 68.86)  สมาชิกที่กลบักองขา้วที่ตากในลาน วนัละ 2  ครัง้ มีจ านวน 44  ราย  
(รอ้ยละ 26.35 )  มีสมาชิกไม่มีการกลบักองขา้วระหว่างการตาก มีจ านวน 2  ราย (รอ้ยละ 1.20) 
และไม่ตอบขอ้มลู 6 ราย (รอ้ยละ 3.59) การตากจะตากประมาณ  3  วนั 

1.2.5 การเก็บรักษาข้าวเปลือก พบว่าจะเก็บรกัษาโดยใส่กระสอบเก็บไวใ้นยุง้ฉาง                    
28 ราย (รอ้ยละ 11.20) เก็บกองไวใ้นยุง้ฉางเพื่อรอจ าหน่าย 153 ราย (รอ้ยละ 61.20) เก็บกองไว้
ในยุง้ฉางและเก็บในกระสอบ 12  ราย (รอ้ยละ 4.8)  รอ้ยละสมาชิกที่ไม่เก็บรกัษาขา้วเปลือกไว้
แต่จ าหน่ายทนัทีเมื่อเก่ียวนวดเสร็จ 29  ราย (รอ้ยละ 11.60) อ่ืน ๆ 16 ราย (รอ้ยละ 6.4) ไม่ตอบ
ขอ้มลู 12 ราย(รอ้ยละ 4.8)  

  ระหว่างการเก็บรกัษา  รอ้ยละ  53.01  สมาชิกสหกรณไ์ม่มีการเขา้ไปตรวจสอบ
ปรมิาณและคณุภาพขา้วปลือกในขณะที่เก็บรกัษา  และรอ้ยละ 46.98  มีการเขา้ตรวจสอบ ระยะ
การตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ  1 เดือน    และมีระยะการเก็บรกัษาขา้วเปลือกของสมาชิกไวใ้นฉาง
ของตนเองเพื่อรอจ าหน่าย ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 1 – 3  เดือน รองลงมา เกินกว่า 3 – 6  เดือน และ                     
ไม่เกิน 1 เดือน ตามล าดบั 

1.2.6 การขนส่ง การขนส่งข้าวเปลือกของสมาชิก แบ่งเป็น 2  ส่วน  คือ  การขน
ข้าวเปลือกจากพื ้นที่นาเพื่อมาจัดเก็บที่บ้านสมาชิกและการขนส่งข้าวเปลื อกไปจ าหน่าย                  
ส่วนใหญ่จะบรรจุเป็นกระสอบขนาด 10 กิโลกรัม โดยจ้างแรงงานและรถบรรทุก จากการ
สอบถามสมาชิกจ านวน 250 ราย พบว่า  ได้ขนข้าวเปลือกไปจ าหน่ายเองโดยบรรจุกระสอบ  
จ านวน 208  ราย (รอ้ยละ 83.20 ราย) ขนโดยมีรถบรรทุกมารบัถึงบา้นสมาชิก จ านวน 11 ราย 
(รอ้ยละ 4.40) อ่ืน ๆ อีกจ านวน 17 ราย (รอ้ยละ 6.80) และไม่ตอบขอ้มลู 14 ราย (รอ้ยละ 5.60) 

1.2.7 การจ าหน่ายข้าวเปลือกของสมาชิก  พบว่า สมาชิกสหกรณ์จ านวน 250  
ราย น าขา้วเปลือกไปขาย ส่วนใหญ่ขา้วเปลือกมีความชืน้ระหว่าง 13 – 15 เปอรเ์ซ็นต ์จ านวน 
167 ราย(รอ้ยละ 82.67)  รองลงมา ความชืน้ตัง้แต่ 18 เปอรเ์ซ็นต ์ขึน้ไป จ านวน 15 ราย (รอ้ยละ 
7.43) และความชืน้ระหว่าง 10 – 12 เปอรเ์ซ็นต ์ จ านวน 11  ราย (รอ้ยละ 5.54) ตามล าดบั  
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1.3  การใช้ประโยชนจ์ากวัตถุดิบ จากสมาชิก จ านวน 250 ราย พบว่า 
1) สมาชิกใชป้ระโยชนจ์ากตอซังโดยไถกลบในนา จ านวน 32  ราย (รอ้ยละ 

12.80) 
2) สมาชิกใช้ประโยชน์จากฟางข้าวโดยเก็บฟางให้วัว   จ านวน  124  ราย               

(รอ้ยละ 49.60) 
3) สมาชิกใชป้ระโยชนจ์ากฟางขา้วโดยน าไปเพาะเห็ดและท าปุ๋ ยหมกั   จ านวน  

8  ราย (รอ้ยละ 3.20) 
4) สมาชิกใชป้ระโยชนจ์ากตอซังโดยไถกลบในนา และฟางขา้วโดยเก็บฟาง            

ใหว้วั จ านวน 63  ราย (รอ้ยละ 25.20) 
5) สมาชิที่ใชป้ระโยชนจ์ากตอซงัโดยไถกลบ  ฟางขา้วโดยเก็บฟางใหว้วั   และ

ฟางขา้วโดยน าไปเพาะเห็ดและท าปุ๋ ยหมกั   จ านวน  4  ราย (รอ้ยละ 1.60) 
6) ไม่ตอบขอ้มลู  19  ราย (รอ้ยละ 7.6) 
 

2. กระบวนการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีข้าวของสหกรณ ์

2.1 การรับซือ้ข้าวเปลือก  สหกรณ์จะประเมินคุณภาพขา้วเปลือกที่ซือ้แตกต่างกัน
ตามประเภทของข้าว  พบว่าจะรับซือ้ข้าวเปลือกเพียงชนิดเดียว คือ หอมมะลิ 105 ยกเว้น 
สหกรณก์ารเกษตรชมุพลบุรี จ ากดั จงัหวดัสรุินทร ์รบัซือ้ทัง้ขา้วเปลือกหอมมะลิ 105 และ กข.15 
การรบัซือ้สหกรณ์จะตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกก่อนการรบัซือ้ทุกรายโดยใชเ้ครื่องตรวจวัด
ตรวจสอบ  เพื่อก าหนดราคาขา้วเปลือก โดยตรวจสอบความชืน้  ลกัษณะทางกายภาพภายนอก  
และผลที่ไดจ้ากการขดัสี  สว่นการตรวจสอบพนัธุป์นสหกรณจ์ะประเมินดว้ยสายตาเป็นหลกั 

2.2 การลดความชื้นข้าวเปลือก สหกรณ์จะรบัซือ้ข้าวเปลือกความชื ้นไม่เกิน 14 
เปอรเ์ซ็นต์  เพื่อเก็บไวแ้ปรรูป หากข้าวเปลือกที่รบัซือ้มีความชืน้เกิน 14 เปอรเ์ซ็นต์ สหกรณ ์                  
จะซือ้มาขายไปและจะไม่ลดความชืน้ จะลดความชืน้เมื่อตอ้งการเก็บรกัษาไวเ้พื่อแปรรูปเท่านัน้ 
การลดความชื ้นจะลดโดยวิธีตากบนลานตาก(คอนกรีต ระยะเวลาการตากขึน้อยู่กับระดับ
ความชืน้ของขา้วเปลือก  เช่น ขา้วเปลือกมีความชืน้ 18 เปอรเ์ซ็นต ์  จะตากประมาณ 3 วนั  

2.3 การเก็บรักษาข้าวเปลือก  พบว่า ทุกสหกรณท์ี่ศึกษาจะเก็บขา้วเปลือกรกัษาไว้
ในโรงเก็บสภาพปกติไม่มีการควบคุมอุณภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ในอากาศ ส่วนใหญ่เก็บ                     
ในฉาง  โกดงั กระสอบป่าน  กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 500 กิโลกรมั และ 750 กิโลกรมั สว่นที่
เก็บในไซโลบ้างบางส่วน  มีเพียง  1  สหกรณ์ เท่านั้น  คือ  สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  
จ ากดั    จงัหวดัศรีสะเกษ    
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  ลกัษณะการจัดเก็บ เก็บในฉาง/โกดัง(พืน้คอนกรีต) จะเก็บเป็นกองรวม ไม่แยก
พนัธุ ์ไม่แยกความชืน้และไม่แยกรายเกษตรกร  เนื่องสหกรณจ์ะรบัซือ้และเก็บรกัษาขา้วหอมมะลิ 
105  เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ประกอบกับพืน้ที่จัดเก็บมีจ ากัด ก่อนการจัดเก็บในฉางหรือโกดัง
สหกรณ์จะรองพื ้นโดยใช้แกลบรองพื ้นทั่วบริเวณโรงเก็บ หนาประมาณ 10 – 50 เซนติเมตร  
และจะะเทกองขา้วเต็มพืน้ที่ ชิดฝาผนงั จะไม่วางเป็นกองๆ และจะไม่มีการพลิกกลบักองขา้วเพื่อ
ถ่ายเทความชืน้หรือความรอ้นจากกองขา้วในระหว่างเก็บรกัษา เนื่องจากใชพ้ืน้ที่เต็มไม่สามารถ
เขา้ไปด าเนินการได ้ขา้วเปลือกที่สหกรณน์ าเขา้เก็บรกัษาทัง้ในกระสอบ ฉาง โกดัง  ทุกสหกรณ ์            
ที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเก็บในระดับความชืน้ไม่เกิน 14 – 15 เปอรเ์ช็นต ์ ระยะการเก็บรกัษาโดย
เฉลี่ยประมาณ  2 – 6  เดือน   
  การน าขา้วเปลือกเขา้แปรรูป ส่วนใหญ่จะไม่มีการหมนุตามล าดับการซือ้ก่อนหลงั  
แต่จะด าเนินการน าเขา้เปลือกออกแปรรูปตามความสะดวก นั่นคือ ขา้วเปลือกที่อยู่บริเวณดา้น
นอกหรือดา้นบนจะน าออกไปแปรรูปก่อน   
  ความสะอาดของภาชนะที่จัดเก็บขา้วเปลือก พบว่า กระสอบเก่าเมื่อน ากลับมา              
ใชใ้หม่จะท าความสะอาดโดยวิธีน ากระสอบตากแดด และกลบัดา้นในออกขา้งนอกหรือวิธีเป่าลม 
บางสหกรณไ์ม่ไดท้ าความสะอาดเพียงแต่ดวู่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่เท่านัน้ เช่น สหกรณก์ารเกษตร
โพนทราย จ ากดั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด การจดัเก็บขา้วเปลือกส่วนใหญ่จะไม่มีการจดบนัทกึรายละเอียด
คณุภาพ วนัที่จดัเก็บขา้วเปลือก รวมถึงการตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกระหว่างเก็บรกัษามีนอ้ย
มาก 

2.4 ลักษณะการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีของสหกรณ(์รายสหกรณ)์ 
1) สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

- การรบัซือ้ขา้วเปลือกจากสมาชิกสหกรณ ์รบัซือ้ทกุวนั ไม่เวน้วนัหยดุเสาร-์
อาทิตย ์รบัซือ้ตั้งแต่เวลา 08.00 –17.00 น.  กระบวนการรบัซือ้ขา้วเปลือก มีการสุ่มตรวจสอบ
คุณภาพข้าวเปลือกก่อนการรับซือ้ทุกรายโดยใช้เครื่องวัดตรวจสอบและตรวจสอบโดยการ
ประเมินดว้ยสายตาเพื่อตรวจสอบพนัธุป์น  ขา้วเปลือกที่สหกรณร์บัซือ้มีสิ่งเจือปนบา้งแต่สหกรณ์
จะไม่หกัสิ่งเจือปน  

- การลดความชืน้ ในช่วงตน้ฤดูผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาด รบัซือ้ใน
ระดับความชืน้โดยเฉลี่ย 25% ซึ่งความชืน้เกิน 14% สหกรณ์จะซือ้มาขายไปจะไม่ลดความชืน้
และไม่เก็บรกัษา  แต่ถา้ขา้วเปลือกความชืน้ไม่เกิน 14 % จะเก็บรกัษาเพื่อสี  และจะไม่ท าการลด
ความชืน้และไม่ตากขา้วเปลือก   

- การเก็บรักษาข้าวเปลือก เก็บในกระสอบ ไม่บันทึกรายละเอียดของ
ขา้วเปลือกและไม่แยกตามรายเกษตรกร การเก็บรกัษาขา้วเปลือกในโกดังจะเก็บเป็นกองแยก
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พันธุ์ และไม่แยกความชืน้ (เนื่องจากเก็บขา้ว มะลิ 105 เพียงชนิดเดียวและเก็บ ณ ความชืน้ไม่
เกิน 14%) ภาชนะที่จดัเก็บสะอาด  โดยสหกรณท์ าความสะอาดกระสอบเก่าที่กลบัมาใชใ้หม่ดว้ย
การตากแดด  วิธีกลับด้านในออกนอกแล้วตากแดดและไม่เคยมีการรมดว้ยสารเคมี การเก็บ
รกัษาขา้วเปลือกในโกดัง สหกรณ์ใชแ้กลบรองพืน้โกดงัทัง้หลงัหนาประมาณ 50 เซนติเมตรก่อน
วางกระสอบขา้วเปลือกและก่อนกองขา้วเปลือกเก็บในโกดงั วางชดิผนงัไม่มีพืน้ที่ว่าง ขา้วเปลือก
ที่ เก็บในกระสอบและเก็บในโกดัง ความชื ้นที่จัดเก็บไม่เกิน 14% เก็บไว้ประมาณ 2 เดือน                     
การบนัทกึ มีการบนัทกึรายละเอียดคณุภาพ ณ วนัจดัเก็บ  และบนัทกึวนัที่จดัเก็บขา้วเปลือก 

- สถานที่เก็บขา้วเปลือกไม่มีการท าความสะอาดระหว่างเก็บรกัษาเพียงแต่
เปิดช่องระบายอากาศเท่านัน้ จะท าความสะอาดเมื่อน าขา้วเปลือกออกจากโกดงัหมดแลว้  และ
ไม่มีการก าจดัศตัรูพืชทัง้ในโรงสีและบรเิวณโรงสี  

- การน าขา้วเปลือกเขา้แปรรูปสหกรณ์จะจดัท าหลกัฐานการเบิกขา้วเปลือก
จากฉางและท าการชั่งน า้หนกัขา้วเปลือกทุกครัง้ก่อนสี  ระหว่างแผนกรบัซือ้ขา้วเปลือกและแผนก
โรงสีมีการลงลายมือชื่อสง่-รบัมอบขา้วเปลือกทุกครัง้ และมีการทดสอบอตัราการสีขา้ว 
   2) สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

- การรับซื ้อข้าวเปลือก  สหกรณ์จะรับซือ้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 
17.00 น. เวน้วนัหยุดเสาร-์อาทิตย ์การรบัซือ้มีการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกของสมาชิกทุก
รายโดยใชเ้ครื่องวัดตรวจสอบ และตรวจสอบโดยการประเมินดว้ยสายตาเพื่อตรวจสอบพันธุ์ปน 
คณุภาพขา้วเปลือกที่รบัซือ้ ช่วงตน้ปีการผลิตความชืน้โดยเฉลี่ย 18 - 19%  คุณภาพขา้วเปลือก
ของสมาชิกโดยเฉลี่ย  เปอรเ์ซ็นต์ต้นข้าว ประมาณ 37%  สิ่งเจือปน ประมาณ 2% พันธุ์ปน 
ประมาณ 0.5 %    

- การลดความชืน้ จะลดความชืน้ขา้วเปลือกโดยการน าไปตากแดดที่ลาน
ตากของสหกรณ์   ถา้ขา้วเปลือกที่รบัซือ้มีความชืน้เกิน  18%  สหกรณ์จะตาก 3  วัน และพลิก
กลบักองขา้วทกุ 3  ชั่วโมง  ช่วงกลางคืนจะกองรวมหรือผึ่งลมในเวลากลางคืน    

- การเก็บรกัษาขา้วเปลือก  เก็บในฉาง(พืน้คอนกรีต) แบบกองรวม  ไม่แยก
ความชืน้ เนื่องจากเก็บพนัธุห์อมมะลิเพียงพนัธุเ์ดียวและเก็บในกระสอบพลาสติกสานขนาดจมัโบ ้ 
ขนาดบรรจุ  750 กก.  กระสอบเก่าที่น ามาบรรจุขา้วเปลือกเมื่ อน ากลับมาใชใ้หม่ได้ท าความ
สะอาดโดยวิธีเป่าลมก่อนทุกครั้ง การวางข้าวเปลือกในฉางจะใช้แกลบรองพื ้นฉาง เฉพาะ
ดา้นขา้งและมุมในดา้นในฉางทั้ง 4 ดา้น กองหนาประมาณ 10 ซม. และใชก้ระสอบรองวางทับ                 
อีกชัน้เฉพาะที่วางแกลบไวเ้พื่อไม่ใหแ้กลบปนกบัขา้วเปลือกก่อนกองขา้วเปลือกเก็บในฉาง  ส่วน
บริเวณพืน้ที่ตรงกลางฉาง  ไม่ไดว้างแกลบรองพืน้แต่ใชพ้ลาสติกรองพืน้แทน การวางขา้วเปลือก
จะกองวางเต็มพืน้ที่ฉางชิดผนังไม่มีพืน้ที่ว่าง การจัดเก็บรกัษาขา้วเปลือกในกรณีที่เป็นขา้วเก่า
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คา้งปีจะบรรจุถุงแยกเก็บไวต่้างหาก ขา้วเปลือกที่จัดเก็บในภาชนะกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 
750 กก. ความชืน้ที่จัดเก็บ 13 %  สหกรณ์จะเก็บไว ้ 6  เดือน และจะสุ่มตรวจสอบขา้วเปลือก
เดือนละ 1  ครัง้ ข้าวเปลือกที่เก็บในฉางความชืน้ที่จัดเก็บ  13%  เก็บไว้ประมาณ   6  เดือน 
เช่นกัน  ขา้วเปลือกที่มีความชืน้เกินจากนีจ้ะไม่จัดเก็บ  แต่การจัดเก็บจะไม่มีรายละเอียดการ
บนัทกึคณุภาพ ณ วนัจดัเก็บ และไม่มีการบนัทกึวนัที่จดัเก็บขา้วเปลือกในแต่ละครัง้ 

- สถานที่ เก็บข้าวเปลือก(ฉางข้าวเปลือก) จะไม่มีการท าความสะอาด
ระหว่างการเก็บรกัษา จะท าความสะอาดเมื่อน าขา้วเปลือกออกจากฉางหมดแลว้เท่านัน้  และไม่
มกีารก าจดัศตัรูพืชทัง้ในโรงสีและบรเิวณโรงสี 

-  การน าข้าวเปลือกเข้าแปรรูป สหกรณ์ไม่ได้จัดท าหลักฐานการเบิก
ขา้วเปลือกจากฉางและท าการชั่งน า้หนกัขา้วเปลือกก่อนสี  

3) สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย จ ากัด   จังหวัดร้อยเอ็ด 
- การรบัซือ้ขา้วเปลือกของสหกรณ์  รบัซือ้ขา้วหอมมะลิ  105  เพียงชนิด

เดียว มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกก่อนการรบัซือ้ทุกรายใชเ้ครื่องวัดตรวจสอบ ในช่วง
ตน้ฤดขูา้วเปลือกออกสู่ตลาดความชืน้เกิน  15%    สหกรณจ์ะซือ้มาขายไปไม่เก็บรกัษา    แต่ถา้
ขา้วเปลือกความชืน้ไม่เกิน 14% สหกรณจ์ะเก็บรกัษาเพื่อสี   ระดบัความชืน้ขา้วเปลือกที่สหกรณ์
รบัซือ้เฉลี่ยประมาณ 14%  คณุภาพขา้วเปลือกของสมาชิก เปอรเ์ซ็นตต์น้ขา้วโดยเฉลี่ย ประมาณ 
38% สหกรณ์ไม่เคยวัดสิ่งเจือปนเมื่อรบัซือ้ขา้วเปลือก  พันธุ์ปน มีบา้ง  เช่น  เมล็ดขา้วเหนียว  
ขา้วเมล็ดแดง 

- การลดความชืน้  สหกรณจ์ะน าขา้วเปลือกตากท่ีลานตาก(ลานคอนกรีต )   
- การเก็บรกัษาขา้วเปลือก เมื่อสหกรณ์รบัซือ้ขา้วเปลือกจากสมาชิกราย

ย่อยในแต่ละวนัจะน าบรรจุถงุพลาสติกขนาด บรรจุ 500  กก.  จนกว่าจะเต็ม  ส่วนหนึ่งจดัเก็บใน
กระสอบป่านเพื่อเป็นแผงกั้นเป็นฝาฉางเท่านั้น  การเก็บในฉางจะเก็บเป็นกองรวม เก็บเฉพาะ
ความชืน้ระหว่าง 12-14% ฉางที่จดัเก็บขา้วเปลือกไม่ค่อยสะอาด กระสอบเก่าที่ใชเ้ก็บขา้วเปลือก
บางส่วนน ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ไดท้ าความสะอาดเพียงแต่ตรวจสอบว่ากระสอบช ารุดหรือไม่เท่านัน้  
สว่นขา้วเปลือกที่จดัเก็บมีสิ่งเจอปน เช่น เศษฟาง และดอกวชัพืชจ านวนมาก  เนื่องจากพนกังาน
มีไม่เพียงพอ  ความชืน้ 12 – 14%  ขา้วเปลือกที่มีความชืน้เกินจากนีจ้ะไม่จัดเก็บ   ระหว่างการ
เก็บรกัษาขา้วเปลือกไม่มีการพลิกกลบักอง เนื่องจากไม่สะดวกและไม่มีรถตกัขา้วขา้วเปลือก การ
เก็บในกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 500 กก. เก็บในฉางแบบกองรวมและเก็บในกระสอบป่าน 
ความชืน้ที่จดัเก็บ ประมาณ 12-14%  สหกรณจ์ะเก็บไว ้ 6 เดือน   การจดัเก็บจะไม่มีรายละเอียด
การบนัทกึคณุภาพ ณ วนัจดัเก็บและไม่มีการบนัทกึวนัที่จดัเก็บขา้วเปลือก 
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- ฉางข้าวเปลือกจะไม่มีการท าความสะอาดระหว่างการเก็บรักษา
ขา้วเปลือกเนื่องจากไม่สามารถเขา้ไปท าความสะอาดไดเ้พราะใชพ้ืน้ที่เก็บขา้วเปลือกเต็มพืน้ที่   
สหกรณ์จะท าความสะอาดเมื่อน าขา้วเปลือกออกจากฉางหมดแลว้เท่านัน้ และก่อนเก็บรกัษา 
รวมทัง้ไม่มีการก าจดัศตัรูพืชทัง้ในฉางเก็บและบรเิวณโดยรอบ 

-  การน าข้าวเปลือกเข้าแปรรูป สหกรณ์ไม่ได้จัดท าหลักฐานการเบิก
ขา้วเปลือกจากฉางก่อนสง่ขา้วเปลือกสี  

4)  สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด จังหวัดสุรินทร ์
- การรบัซือ้ขา้วเปลือกของสหกรณ ์รบัซือ้ขา้วหอมมะลิ 105 และขา้ว กข.15  

ราคาที่รบัซือ้จะเท่ากัน รบัซือ้โดยไม่จ ากัดความชืน้ ช่วงตน้ฤดูกาลสหกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือกก่อนการรบัซื ้อทุกรายโดยใช้เครื่องวัดตรวจสอบ ส่วนข้าวเปลือกที่แห้งแล้วจะไม่
ตรวจวัดความชืน้  คุณภาพขา้วเปลือกของสมาชิกโดยเฉลี่ยความชืน้ไม่เกิน 14%  เปอรเ์ซ็นต ์              
ตน้ขา้วประมาณ 39% สิ่งเจือปน ไม่เคยวดัสิ่งเจือปนเมื่อรบัซือ้ขา้วเปลือก  พนัธุป์นมีบา้ง ใน 100  
เมล็ดจะมี เมล็ดขา้วเหนียว ขา้วเมล็ดแดงประมาณ  5  - 10  เมล็ด  

- การลดความชื ้น   สหกรณ์ไม่ได้ลดความชื ้นและไม่ตากข้าวเปลือก  
เนื่องจากชือ้มาขายไปเป็นสว่นใหญ่ ยกเวน้เก็บไวเ้พื่อสี 

- การเก็บรกัษาขา้วเปลือก  เก็บในฉางแบบกองรวม ไม่แยกพันธุ์ระหว่าง
ขา้วเปลือกหอม มะลิ 105 กบัขา้วเปลือก  กข .15 และไม่แยกความชืน้  เก็บ ณ ความชืน้ไม่เกิน 
14% เก็บรกัษาไวป้ระมาณ  6  เดือน ขา้วเปลือกที่มีความชืน้เกินจากนีจ้ะไม่จัดเก็บ  สหกรณ์
ไม่ไดเ้ก็บในกระสอบ  ฉางที่เก็บขา้วเปลือกไม่สะอาด  มียักไย่จ านวนมาก และเศษวัสดุปะปน 
และขา้วเปลือกที่รบัซือ้และจดัเก็บมีสิ่งเจือปนจ านวนมาก เช่น ดอกวชัพืช  และเศษฟาง จ านวน
มาก   ขา้วเปลือกส่วนหนึ่งน าไปวางในโรงเก็บปุ๋ ย กระสอบเก่าที่ใชเ้ก็บขา้วเปลือกบางส่วนน า
กลับมาใชใ้หม่ไม่ได้ท าความสะอาดเพียงแต่ตรวจสอบเพียงว่ากระสอบช ารุดหรือไม่  ก่อนน า
ขา้วเปลือกจดัเก็บสหกรณจ์ะใชแ้กลบรองพืน้ก่อนทุกครัง้  หนาประมาณ 10 เซนติเมตร  ระหว่าง
การเก็บรักษาข้าวเปลือกไม่มีการพลิกกลับกอง  การน าข้าวเปลือกไปสีจะน าข้าวเปลือก                        
ที่เกษตรกรน ามาขายในวันนั้น ๆ  และขา้วเปลือกที่สะดวกในการน าไปสีจะน าไปสีก่อน   การ
จดัเก็บไม่ไดบ้นัทกึรายละเอียดการบนัทกึคณุภาพ ณ วนัจดัเก็บ  และไม่บนัทกึวนัที่จดัเก็บ   

-  ฉางขา้วเปลือก  ไม่มีการท าความสะอาดสถานที่เก็บขา้วเปลือกระหว่างการ
เก็บรกัษา   จะท าความสะอาดเมื่อน าขา้วเปลือกออกจากฉางหมดแลว้  รวมทั้งไม่มีการก าจัด
ศตัรูพืชทัง้ในฉางเก็บและบรเิวณโดยรอบ 
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5)  สหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากัด จังหวัดศรีสะเกษ 
- การรบัซือ้ขา้วเปลือก สหกรณ์จะรบัซือ้เฉพาะขา้วหอมมะลิ 105 เท่านั้น

และจะสุ่มตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อนการรบัซือ้ทุกราย ใชเ้ครื่องวดัตรวจสอบและประเมิน
ดว้ยสายตาเพื่อดพูนัธุป์น  คณุภาพขา้วเปลือกของสมาชิก โดยเฉลี่ยความชืน้ไม่เกิน 14  -  16 %  
เปอรเ์ซ็นตต์้นข้าว ประมาณ 35 – 39 %  เมื่อพบว่ามีสิ่งเจือปน สหกรณ์จะหักสิ่งเจือปน 2 %   
จากน า้หนกัขา้วเปลือก  

- การลดความชืน้  ในกรณีขา้วเปลือกที่รบัซือ้มีความชืน้เกิน 15%  สหกรณ์
จะน าขา้วเปลือกตากท่ีลานตากทุกครัง้     

- การเก็บรกัษาขา้วเปลือก เก็บในกระสอบ  ในฉางแบบกองรวม  และเก็บ
ในไซโล  ขา้วเปลือกที่จดัเก็บความชืน้ไม่เกิน 15% หากมีความชืน้เกินจากนี ้สหกรณจ์ะไม่จดัเก็บ  
กระสอบที่จัดเก็บเมื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ไดท้ าความสะอาดแต่ไม่ไดร้มดว้ยสารเพื่อก าจัดศัตรูพืช  
สว่นฉางที่จดัเก็บขา้วเปลือกสะอาดมีการจดัวางกระสอบเป็นล็อตๆแต่ไม่มีรายละเอียดการบนัทึก
คณุภาพ ณ วนัจดัเก็บ และไม่มีการบนัทึกวนัที่จดัเก็บ ระหว่างการเก็บรกัษาขา้วเปลือกไม่มีการ
พลิกกลับกองเนื่องจากพืน้ที่มีจ ากัด  ข้าวเปลือกที่จัดเก็บในกระสอบ เก็บไวร้กัษา   3  เดือน   
ขา้วเปลือกที่จดัเก็บในฉาง  เก็บไวร้กัษา  1 เดือน   และขา้วเปลือกที่จดัเก็บในไซโล  เก็บไวร้กัษา 
2 เดือน     

- โรงเก็บขา้วเปลือกที่เก็บหมนุเวียนเพื่อสีจะท าความสะอาดพืน้วนัละ2 ครัง้ 
และท าความสะอาดภายในและภายนอกโรงเก็บขา้วเปลือก เดือนละ 1 ครัง้ แต่ไม่มีการก าจัด
ศตัรูพืชทัง้ในฉางเก็บและบริเวณโดยรอบ ส่วนในโกดังเก็บขา้วเปลือกโครงการรับจ าน าไม่ไดท้ า
ความสะอาด 

2.5   การปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีข้าวของสหกรณใ์นรอบ 3 ปี  
   จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่แผนกโรงสีของสหกรณ ์เก่ียวกบัการปฏิบติัดา้นการ
จดัการโรงสีขา้วของสหกรณใ์นรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2546 – 2548) ดา้นการตรวจสอบคุณภาพ
ข้าวเปลือก  การเก็บรกัษาข้าวเปลือก  การหมุนเวียนข้าวเปลือกตามล าดับก่อนหลัง(FIFO) 
กระบวนการแปรรูป เช่น การเดินเครื่องเพื่อท าความสะอาดเครื่องจักร  การสุ่มตรวจสอบ                     
คณุขา้วเปลือกก่อนสี  การตรวจสอบคุณภาพขา้วสารก่อนบรรจุ การปรบัแต่งเครื่องจกัร  การเก็บ
รกัษาขา้วสาร  และการจดบนัทึก ติดตาม  การตรวจสอบการปฏิบติั  เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
หลกัการปฏิบติัในโรงสีที่ดี และใหค่้าคะแนน พบว่า สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากดั  จงัหวดั
รอ้ยเอ็ด  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด  จังหวัดสุรินทร ์ และสหกรณ์การเกษตรเมือง                      
ศรีสะเกษ  จ ากดั  จังหวดัศรีสะเกษ  การปฏิบติัดา้นการจดัการโรงสียังไม่สอดคลอ้งกับหลกัการ
ปฏิบติัดา้นการจดัการโรงสีที่ดี 
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ตารางที่ 3   การปฏิบติัดา้นการจดัการโรงสีของสหกรณท์ี่ศกึษา 
           

                                                      

                                                               

1.                               4 4 4 4 3 4

2.                       40 29 32 14 16 28

3.                (      ) 6 6 6 4 3 4

4.                       10 8 6 9 10 7

5.                    14 10 12 12 11 10

6.                               6 6 4 3 2 0

รวมคะแนน 80 63 64 46 45 53

      100 78.75 80.00 57.50 56.25 66.25

                                  ...             3   

                             

   
  วิธีการใหค่้าคะแนนการปฏิบติัดา้นการจัดการโรงสีของสหกรณ์ที่ศึกษา จากการ
สัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีจากพนักงานสหกรณ์ แลว้น ามาเปรียบเทียบกับ
หลกัการปฏิบติัการจดัการโรงสีที่ดี  และใหค่้าคะแนนในแต่ละหวัขอ้ กลา่วคือ 

มีการปฏิบติัทกุครัง้     ใหค้ะแนน   2  คะแนน 
มปีฏิบติับางครัง้  ใหค้ะแนน   1  คะแนน 
ไม่เคยปฏิบติั  ใหค้ะแนน   0  คะแนน 
 

3 การปฏิบัติด้านการแปรรูป(โรงสีข้าว) ของสหกรณ ์
3.1 ระบบการสีข้าว   (Process) ปัจจุบนัสหกรณม์ีระบบการสีขา้ว  2  ระบบ  คือ  

โรงสีระบบเก่า   และ โรงสีระบบใหม่  
3.1.1 โรงสีข้าวระบบเก่า โรงสีสหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากดั  จงัหวดั    

ศรีสะเกษ เป็นโรงสีที่ผสมผสานระหว่างระบบการสีขา้วระบบเก่าและระบบใหม่  เนื่องจากเดิม
เป็นโรงสีข้าวระบบเก่า   ต่อมามีการเพิ่มเครื่องจักรบางชนิดเพื่อให้โรงสีมีระบบการท างาน                             
มปีระสิทธิภาพสงูขึน้ 

3.1.2 โรงสีข้าวระบบใหม่ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรสูงกว่าระบบเก่า ระบบ
การท างานคลา้ยๆ กับระบบเก่า ต่างกันที่ระบบตน้ก าลังและรายละเอียดของเครื่องจักรแต่ละ
เครื่องจกัรที่ท างานไม่เหมือนกนั   โรงสีสหกรณ์ที่ศึกษาเป็นโรงสีระบบใหม่   4  สหกรณ์  คือ  
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สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั  จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั  สหกรณก์ารเกษตร
โพนทราย  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด และสหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี  จ ากดั  จงัหวดัสรุนิทร ์               

3.2 ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรูป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ ์และการใช้
ทรัพยากร อุปกรณเ์คร่ืองจักร 

 การสีขา้วของสหกรณท์ี่ศกึษา  ลกัษณะการขดัสี  จะกะเทาะเก็บเป็นขา้วสาร  และ
การขัดขาว ขดัมัน ช่วงเวลาการสี  จะสีในช่วงกลางวันเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้ สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสยั  จ ากดั สีตลอด 24 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง)   และสหกรณก์ารเกษตรสวุรรณภูมิ  จ ากดั  จะสี
ช่วงเวลากลางคืนเท่านัน้  ทัง้นีเ้พราะกลางคืนอากาศเย็น  เมื่อเครื่องจักรท างานจะมีความรอ้น
นอ้ย ขา้วไม่ชืน้ และจะไดต้น้ขา้วในอตัราที่สงู นอกจากนี ้สหกรณไ์ดถื้อปฏิบติัตามค าแนะน าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครดั โดยเลือกอตัราการใชไ้ฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้  (Time 
Of Use Rate  :TOU)  ซึ่งจะสามารถประหยัดค่าใชจ้่ายค่าไฟฟ้าเนื่องจากช่วงเวลา Off - Peak 
(ช่วงเวลา 22.00  - 9.00 น. และวนัหยุด) มีค่าใชจ้่ายต ่ากว่าช่วงเวลา On - Peak (ช่วงเวลา  9.00 
-  22.00 น. ของวนัจนัทรถ์ึงศกุร)์ กลา่วคืออตัราค่าพลงังานไฟฟ้า เวลาปกติ อตัรา  2.6950 บาท/
หน่วย อัตราค่าฟ้าระบบTOU  อัตรา  1.1914  บาท/หน่วย  ประหยัดค่าไฟฟ้าได ้1.5036 บาท/
หน่วย 

     ทุกสหกรณ์จะท าความสะอาดเครื่องสีโดยเดินเครื่องก่อนสีจริงทุกครัง้ ส่วนการ
ปรบัแต่งเครื่องจกัรนัน้  สหกรณท์ี่มีการปรบัแต่งเครื่องจกัรโรงสี  ไดแ้ก่  เครื่องกะเทาะขา้วเปลือก  
เครื่องขดัขาว  เครื่องแยกหิน  ตะแกรงโยก และเครื่องขดัมนั มีการปรบัแต่งเครื่องจกัรโรงสีทกุครัง้
ที่สีขา้วซึ่งเป็นไปตามหลกัการที่ดีในการปรบัแต่งเครื่องจักร รองลงมาคือสหกรณก์ารเกษตรโพน
ทราย จ ากัด ที่มีการปรบัแต่งเครื่องจักรบางตัวยังไม่ถูกตอ้งตามหลักการ ส่วนสหกรณ์อ่ืน ๆ ที่
ศกึษาการปฏิบติัดา้นการปรบัแต่งเครื่องจกัรยงัไม่ค่อยถูกตอ้งตามหลกัการเช่นกนั  ดงัตาราง 
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ตารางที่ 4   การปฏิบติัดา้นการแปรรูป(โรงสีขา้ว) และการใชท้รพัยากร อปุกรณเ์ครื่องจกัร   
                 ของสหกรณท์ี่ศกึษา 
               (         )

                                                 

1.                                                                

2.                                                 

3.              รายเครื่องจักร รายเครื่องจักร รายเครื่องจักร รายเครื่องจักร เพลาราว

4.               

     -                      / / / / /

    -           2      2      1      2      3      

    -           2      2      1      1      1      

5.                  24   .                             

(         )           

6.         2   2   1   1   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                 

                      -            -            -       

8.                                                          

                     30      20      15     

9.                       

     -                                                        

     -                                                       

     -                                                       

     -                                                    

     -                                                       

10.                * TOU *TOU *TOU     **    

                                (                  ...       )

หมายเหตุ    *สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  
จ ากดั  ไดเ้ปลี่ยนใชร้ะบบไฟฟ้า TOU ตัง้แต่ปี 2545  แต่ของสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั  จ ากดั  การไฟฟ้ายงัคิดอตัราแบบปกติ 
ขณะนีส้หกรณ์ไดร้อ้งขอคืนเงินจากการไฟฟ้า **สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากัด เดิมเป็นโรงสีที่ใชท้ั้งระบบไฟฟ้าและ
พลงังานจากแกลบ ปัจจบุนัใชร้ะบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ส่วนแกลบขาย เนื่องจากราคาสงูประมาณ 400 -  700  บาท/ตนั 
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3.3  กระบวนสีข้าว   
    โรงสีขา้วสหกรณ ์จะมีระบบการสีขา้วตามแผนผงัย่อ ๆ (Flow Chart)  ดงันี ้
 
     

   
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            รูปภาพที่ 5    กระบวนการแปรรูป(โรงสีขา้ว) 

 

ขา้วเปลือก 

ลดความชืน้ขา้วเปลือก 

ท าความสะอาด 

กะเทาะ 

ตะแกรงเหวยีง / ตูสี้ฝัด 

ตะแกรงโยก 

ขดัขาว 

ขดัมนั 

ตะแกรงคดัขนาด 

ปลายข้าว ต้นข้าว 

ความชืน้ 14-15 % 

ส่ิงเจือปน 

แกลบ 

ร  าหยาบ 

ร  าละเอียด 

ขา้วกลบั 
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3.4  ผลการแปรรูป  การแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร  ข้าวเปลือกที่น ามาแปรรูป                         
(การสี)เป็นขา้วสาร  จะไดผ้ลผลิต (Products) และผลพลอยได ้(By-Products) เนื่องจากสหกรณ์
ที่ศึกษาทั้ง 5 สหกรณ์  ท าการแปรสภาพข้าวเปลือก ชนิดหอมมะลิ 105 การสีข้าวพบว่า                              
ทัง้  5  สหกรณ ์จะสีขา้วหอมมะลิเป็นขา้วสาร 100 %  ชัน้ 1 และชัน้ 2 เท่านัน้ 

 3.4.1 การประเมินผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป (โรงสีข้าว) จากการเก็บขอ้มลู
การแปรรูปขา้วเปลือก(การสีขา้ว) ของสหกรณท์ี่ศึกษา ทัง้ 5 สหกรณ ์ทุกสหกรณจ์ะน าเขา้เปลือก
ชนิดขา้วหอมมะลิ 105 ความชืน้ของขา้วเปลือกที่สหกรณน์ าเขา้สี จะไม่เกิน 14 เปอรเ์ซ็นต ์ โดย
การจดัเก็บขอ้มลูปริมาณขา้วเปลือกที่สหกรณน์ าเขา้แปรรูป(ทัง้ปี)และผลที่ไดจ้ากการขดัสี(ทัง้ปี)                       
มาค านวณหาอตัราการสีขา้วของสหกรณ(์ทัง้ปี)โดยคิดเทียบจากขา้วเปลือกที่น าเขา้แปรรูป  ตาม
สตูร  ดงันี ้

เปอรเ์ซ็นต ์ขา้วรวม  =   ปรมิาณขา้วเต็มเมล็ดและขา้วตน้ + ขา้วหกั  * 100 

       ขา้วเปลือกทัง้หมด 

เปอรเ์ซ็นต ์ขา้วเต็มเมล็ดและขา้วตน้ =  ปรมิาณขา้วเต็มเมล็ดและขา้วตน้ * 100 

                   ขา้วเปลือกทัง้หมด 

 เปอรเ์ซ็นต ์ขา้วหกั       =   ปรมิาณขา้วหกั * 100 

                 ขา้วเปลือกทัง้หมด 

   3.4.2 อัตราการสขี้าวของสหกรณท์ี่ได้จากการประเมิน จากการประเมินอตัรา
การสีแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็ นข้าวสารชนิด 100 % ชั้น 1 ชั้น 2 จะได้ต้นข้าว               
ข้าวหัก  และปลายข้าว ในอัตราเฉลี่ยต่อข้าวเปลือกหอมมะลิ 1,000  กิโลกรัม หรือ1 ตัน                        
ของโรงสีสหกรณท์ี่ศกึษาจ านวน  5 สหกรณ ์ (รายสหกรณ ์) ดงันี ้

1)  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด  จังหวัดรอ้ยเอ็ด อัตราการสีแปร
สภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ 105  เป็นขา้วสาร 100%  ชัน้ 1 จะไดป้ริมาณตน้ขา้วโดยเฉลี่ยตันละ  
428.467 กิโลกรมั ซึ่งสงูกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไปการสีขา้วเปลือกหอม
มะลิ เป็นขา้วสาร 100% ชัน้ 1 จะไดต้น้ขา้ว  เฉลี่ยตนัละ 420 กิโลกรมั)  ขา้วหกัใหญ่ (เอ.วนั เลิศ 
พิเศษ)  เฉลี่ยตันละ 63.056 กิโลกรมั ขา้วหักกลาง(เอ.วัน เลิศ)   เฉลี่ยตันละ 40.514 กิโลกรมั  
และขา้วหักเล็ก(เอ.วัน เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ 89.391 กิโลกรมั  และปลายขา้วเฉลี่ยตันละ  
25.026  กิโลกรมั    เมื่อวิเคราะหป์ริมาณเนือ้ขา้วจากการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ เป็น
ขา้วสาร 100%  ชัน้ 1 จะไดเ้นือ้ขา้ว (ขา้วรวม) เฉลี่ยตนัละ 646.633  กิโลกรมั  ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ย
ที่ยอมรบัทั่วไปเล็กนอ้ย (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไปของอตัราการสีขา้วเปลือกหอมมะลิ เป็นขา้วสาร 
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100% ชัน้ 1 จะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม)  เฉลี่ยตันละ 651 กิโลกรมั) ส่วนผลิตผลพลอยไดท้ี่เป็นร  า
หยาบ เฉลี่ยตันละ 15.137   กิโลกรมั  และร  าละเอียด เฉลี่ยตันละ 79.396 กิโลกรมั  นอกจากนี ้
จะมีน า้หนกัส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ 258.797  กิโลกรมั  เป็นส่วนของแกลบสิ่งเจือปนอ่ืน 
ๆ ที่ปะปนมากบัขา้วเปลือกก่อนสี  
 
ตารางที่ 5  ผลของอตัราการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารชนิดต่าง ๆ  เฉลี่ย  
                ต่อขา้วเปลือก 1,000  กก. ของสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

                            

              105    2547    2548    2549                                     

        100% 373.449 439.588 472.363 428.467 420.000                       

           50.159 89.436 49.572 63.056 30.000

           51.282 32.504 37.756 40.514

           108.441 100.784 58.947 89.391

        28.603 27.827 19.188 25.206 30.000

            (       ) 611.934 690.139 637.826 646.633 651.000                        

            (       ) 5.072 20.298 20.040 15.137 30.000

          (          ) 82.112 92.236 63.953 79.434 80.000

          699.118 802.673 721.819 741.203 761.000                        

                    3            

171.000

 

2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด  จังหวดัรอ้ยเอ็ด อัตราการสีแปรสภาพ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105  เป็นข้าวสาร 100% ชั้น 2 จะได้ปริมาณต้นข้าวโดยเฉลี่ยตันละ 
470.568 กิโลกรมั ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไปการสี ขา้วเปลือก
หอมมะลิ เป็นขา้วสาร 100% ชัน้ 2 จะไดต้น้ขา้ว  เฉลี่ยตนัละ 400 กิโลกรมั) ขา้วหกัใหญ่ (เอ.วนั 
เลิศ พิเศษ)  เฉลี่ยตนัละ 19.683 กิโลกรมั ขา้วหกักลาง(เอ.วนั เลิศ) เฉลี่ยตนัละ 46.165  กิโลกรมั  
และขา้วหักเล็ก(เอ.วัน เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ  99.694 กิโลกรมั  และปลายขา้วเฉลี่ยตันละ 
13.362  กิโลกรมั    เมื่อวิเคราะหป์ริมาณเนือ้ขา้วจากการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ เป็น
ขา้วสาร 100%  ชัน้ 2 จะไดเ้นือ้ขา้ว (ขา้วรวม) เฉลี่ยตนัละ 649.472 กิโลกรมั ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ย            
ที่ยอมรบัทั่วไปเล็กน้อย  (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไปการสีขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสาร 100%  
ชัน้ 2 จะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม)เฉลี่ยตนัละ 651 กิโลกรมั) ส่วนผลิตผลพลอยไดท้ี่เป็นร  าหยาบ และ
ร  าละเอียด เฉลี่ยตนัละ 82.463 กิโลกรมั  นอกจากนีจ้ะมีน า้หนกัส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ  
268.065 กิโลกรมั  เป็นสว่นของแกลบสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ที่ปะปนมากบัขา้วเปลือกก่อนสี  
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ตารางที่ 6  ผลของอตัราการสีแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารชนิดต่าง ๆ  เฉลี่ย   
                ต่อขา้วเปลือก 1,000  กก. ของสหกรณก์ารเกษตรสวุรรณภมูิ  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

                            

              105    2547    2548    2549                                     

        100% 425.485 508.482 477.738 470.568 400.000                       

           19.193 15.205 24.651 19.683 30.000

           50.132 40.520 47.843 46.165

           126.836 85.928 86.317 99.694

        18.726 10.236 11.123 13.362 30.000

            (       ) 640.372 660.371 647.672 649.472 651.000                        

            (       )

          (          )

          726.948 740.414 728.442 731.935 761.000                        

                    3            

191.000

86.576 110.00082.46380.77080.043

 

3)  สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากัด จังหวัดรอ้ยเอ็ด อัตราการสีแปร
สภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ 105  เป็นขา้วสาร 100%  ชัน้ 1 จะไดป้ริมาณตน้ขา้วโดยเฉลี่ยตันละ 
447.422 กิโลกรมั  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไปการสี ขา้วเปลือก
หอมมะลิ เป็นขา้วสาร 100% ชัน้ 1 จะไดต้น้ขา้ว  เฉลี่ยตนัละ 400 กิโลกรมั)  ขา้วหกัใหญ่ (เอ.วนั 
เลิศ พิ เศษ)  เฉลี่ยตันละ 17.413 กิโลกรัม  ข้าวหักกลาง(เอ.วัน เลิศ) เฉลี่ยตันละ   44.167   
กิโลกรมั  และขา้วหักเล็ก(เอ.วนั เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ   119.155  กิโลกรมั  และปลายขา้ว
เฉลี่ยตันละ 10.896  กิโลกรมั  เมื่อวิเคราะหป์ริมาณเนือ้ขา้วจากการแปรสภาพขา้วเปลือกหอม
มะลิ เป็นขา้วสาร 100%  ชัน้ 2 จะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม)เฉลี่ยตนัละ 639.053  กิโลกรมั ซึ่งต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไป (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไปการสีขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสาร 100% ชัน้ 
2 จะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม)เฉลี่ยตนัละ 651 กิโลกรมั) ส่วนผลิตผลพลอยไดท้ี่เป็นร  าหยาบ และร  า
ละเอียด เฉลี่ยตันละ 72.224 กิโลกรมั  นอกจากนีจ้ะมีน า้หนักส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ 
288.723 กิโลกรมั เป็นสว่นของแกลบสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ที่ปะปนมากบัขา้วเปลือกก่อนสี  
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ตารางที่  7  ผลอตัราการสีแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสาร เฉลี่ย   ต่อขา้วเปลือก  
                  1,000  กก. ของสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

                             

              105    2547    2548    2549                                    

        100% 449.700 462.566 430.000 447.422 420                       

           15.970 16.271 19.999 17.413 30

           42.952 39.549 50.000 44.167

           118.998 108.469 129.999 119.155

        7.956 9.731 15.000 10.896 30

            (       ) 635.576 636.586 644.998 639.053 651.000                        

            (       ) 30

          (          ) 80

          707.576 707.259 718.997 711.277 761.000                        

                    3            

171

72.000 70.673 73.999 72.224

 

4)  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี   จ ากัด จังหวัดสุรินทร ์อัตราการสีแปร
สภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ 105  เป็นขา้วสาร 100%  ชัน้ 2 จะไดป้ริมาณตน้ขา้วโดยเฉลี่ยตันละ   
246.558 กิโลกรมั ขา้วหักใหญ่ (เอ.วัน เลิศ พิเศษ)  เฉลี่ยตันละ 40.269 กิโลกรมั ขา้วหักกลาง
(เอ.วนั เลิศ) เฉลี่ยตันละ    19.103   กิโลกรมั  และขา้วหักเล็ก(เอ.วนั เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ  
37.395 กิโลกรมั  และปลายขา้วเฉลี่ยตันละ  25.574 กิโลกรมั    เมื่อวิเคราะหป์ริมาณเนือ้ขา้ว
จากการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ เป็นขา้วสาร 100%  ชัน้ 2 จะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม) เฉลี่ย
ตันละ 369.900 กิโลกรัม ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่ วไป(ค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่ วไปการสี
ขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสาร 100% ชัน้ 2 จะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม)เฉลี่ยตันละ 651 กิโลกรมั) 
ส่วนผลิตผลพลอยได ้  ที่เป็นร  าหยาบ  เฉลี่ยตนัละ 98.235 กิโลกรมั และร  าละเอียด เฉลี่ยตันละ 
10.506 กิโลกรมั  นอกจากนีจ้ะมีน า้หนักส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ 521.359 กิโลกรมั เป็น
สว่นของแกลบสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ที่ปะปนมากบัขา้วเปลือกก่อนสี  
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ตารางที่ 8  ผลของอตัราการสีแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารชนิดต่าง ๆ  เฉลี่ย  
                 ต่อขา้วเปลือก 1,000  กก. ของสหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี  จ ากดั  จงัหวดัสรุนิทร ์

                             

              105    2547    2548    2549                                    

        100% 419.781 215.005 104.889 246.558 420                       

           79.164 21.039 20.605 40.269 30

           34.622 18.042 4.646 19.103

           82.687 19.754 9.744 37.395

        69.275 3.724 3.724 25.574 30

            (       ) 685.529 277.564 143.608 368.900 651.000                        

            (       ) 92.599 91.990 110.107 98.232 30

          (          ) 14.99 10.387 6.132 10.503 80

          778.128 369.554 253.715 467.132 761.000                        

                    3            
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5)  สหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ   จ ากดั จงัหวดัศรีสะเกษ ส่วนใหญ่จะ
สีขา้ว ขา้ว 5% อตัราการสีแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ 105  เป็นขา้วสาร  5% ในภาพรวม จะ
ไดป้ริมาณตน้ขา้วโดยเฉลี่ยตันละ 439.375  กิโลกรมั ขา้วหักใหญ่ (เอ.วนั เลิศ พิเศษ)  เฉลี่ยตัน
ละ 16.18  กิโลกรมั ขา้วหกักลาง(เอ.วนั เลิศ) เฉลี่ยตนัละ 52.742    กิโลกรมั  และขา้วหกัเล็ก(เอ.
วัน เลิศ ธรรมดา) เฉลี่ยตันละ 94.679   กิโลกรมั  และปลายขา้วเฉลี่ยตันละ  31.980 กิโลกรมั    
เมื่อวิเคราะหป์ริมาณเนือ้ขา้วจากการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ เป็นขา้วสาร 5% จะไดเ้นือ้
ขา้ว(ขา้วรวม)เฉลี่ยตนัละ 634.956 กิโลกรมั ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไป  (ค่าเฉลี่ยที่ยอมรบั
ทั่ วไปการสีข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นข้าวสาร 5% จะได้เนื ้อข้าว(ข้าวรวม)เฉลี่ยตันละ 651 
กิโลกรัม) ส่วนผลิตผลพลอยได้ที่ เป็นร  าหยาบ  เฉลี่ยตันละ 21.096  กิโลกรมั และร  าละเอียด 
80.238  กิโลกรมั  นอกจากนีจ้ะมีน า้หนักส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปประมาณ 263.71 กิโลกรมั เป็น
สว่นของแกลบสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ที่ปะปนมากบัขา้วเปลือกก่อนสี  
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ตารางที่ 9 ผลของอตัราการสีแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารชนิดต่าง ๆ เฉลี่ย  
                ต่อขา้วเปลือก1,000 กก.ของสหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษจ ากดั จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

                             

              105    2547    2548    2549                                    

        5 % -            423.95 454.799 439.375 380                       

           -            32.36 16.180 30

           -            45.31 60.173 52.742

           -            117.99 71.368 94.679

        -            20.58 43.380 31.980 30

            (       ) -          640.190 629.720 634.955 651.000                        

            (       ) -            23.300 18.891 21.096 30

          (          ) -            81.55 78.925 80.238 80

          -          663.490 648.611 656.051 761.000                        

                    3            

211

หมายเหต ุ:    ปี 2547  ไม่มีขอ้มลู  ส่วนปี 2548 , 2549  ใชผ้ลการทดสอบการสีขา้วของสหกรณ ์
 

3.4.3 เปรียบเทียบอัตราการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิของสหกรณ์
  จากการศึกษาเพื่อหาอัตราแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสาร
ชนิดต่างๆ เฉลี่ยต่อขา้วเปลือก 1,000  กิโลกรมั ของสหกรณ์ที่ศึกษาโดยน าอตัราการแปรสภาพ
เฉลี่ยมาเปรียบเทียบระหว่างสหกรณท์ี่ศึกษา พบว่า สหกรณท์ี่ศึกษาส่วนใหญ่มีอตัราแปรสภาพ
ข้าวเปลือกหอมมะลิเป็นข้าวสารในส่วนที่เป็นข้าวต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรับทั่วไป ยกเว้น 
สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยที่ยอมรบัทั่วไป และปริมาณเนือ้ขา้วจากการ
แปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิ เป็นขา้วสาร 100%  จะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม) ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย  
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ตารางที่ 10   เปรียบเทียบอตัราการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารชนิดต่าง ๆ เฉลี่ย  
                    ต่อขา้วเปลือก 1,000  กิโลกรมัของสหกรณ ์

                           

              105                                                                 

        100% 428.467 470.568 447.422 246.558 439.375 420

           63.056 19.683 17.413 40.269 16.18 30

           40.514 46.165 44.167 19.103 52.742

           89.391 99.694 119.155 37.395 94.679

        25.206 13.362 10.896 25.574 31.980 30

            (       ) 646.634 649.472 639.053 368.899 634.956 651.000

            (       )

          (          )

          741.205 731.935 711.277 477.640 736.290 761

171

                         ................      

94.571 82.463 72.224 108.741 101.334 110

หมายเหต ุ สหกรณก์ารเกษตรศรีสะเกษ  จ ากดั สีขา้วชนิดขา้วหอมมะลิ 5 % เป็นส่วนใหญ่ 

 
3.5  ต้นทุนผันแปรในการแปรรูป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ ์

ตารางที่ 11   เปรียบเทียบตน้ทนุผนัแปรการแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสาร ปี 2548 

            

                                                                    

(      ) (      ) (      ) (      ) (      )

        (          ) 93.55 95.03 92.65 81.91 96.43

                   2.37 0.62 0.47 3.97 1.06

                 0.62 0.04 3.05 3.04 1.03

             1.49 1.90 0.89 2.08 0.57

             1.97 2.41 2.94 9.00 0.91

                      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

                                                      ..      

 

 3.6 การปรับแต่งเคร่ืองจักร  จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ควบคุมเครื่องจกัรโรงสี
ของสหกรณ ์ผลปรากฎว่าสหกรณม์ีการปรบัแต่งเครื่องจกัรแต่การปรบัแต่งยังไม่ถูกวิธี  กล่าวคือ  
เมื่อเปรียบเทียบกับหลกัการปรบัแต่งเครื่องจักรที่ควรปฏิบัติซึ่งควรจะมีการปรบัแต่งเครื่องจักร
โรงสีที่เป็นกลไกหลกั ไดแ้ก่  เครื่องกะเทาะขา้วเปลือก  เครื่องขดัขาว  เครื่องแยกหิน  ตะแกรงโยก  
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และเครื่องขดัมนั  ทกุครัง้ที่สีขา้ว  โดยน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ควบคมุเครื่องจกัร
มาก าหนดค่าคะแนนการปฏิบติัตามเกณฑด์า้นปรบัแต่งเครื่องจักรโรงสีของสหกรณ์ แลว้น ามา
เปรียบเทียบกบัหลกัการปรบัแต่งเครื่องจกัรที่ควรปฏิบติั  และใหค่้าคะแนนในแต่ละรายเครื่องจกัร  
กลา่วคือ 

- มีการปรบัแต่งเครื่องจกัรทกุครัง้ที่สีขา้ว  ใหค้ะแนน   2   คะแนน 
- มีการปรบัแต่งเครื่องจกัรบางครัง้ที่สีขา้ว  ใหค้ะแนน   1   คะแนน 
- ไม่เคยปรบัแต่งเครื่องจกัร        ใหค้ะแนน   0   คะแนน 
 

ตารางที่  12  การปรบัแต่งเครื่องจกัรโรงสีขา้วของสหกรณ ์ และการใหค่้าคะแนน 
       

                                                             

                                                               

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

รวมคะแนน 10 8 6 9 10 7

      100 80.00 60.00 90.00 100.00 70.00

                                           ......      

                 

 
3.7  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร/อุปกรณ ์ จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่โรงสีสหกรณ์

ที่ศึกษาซึ่งเป็นเจา้หนา้ที่หลกัในการควบคมุเครื่องจกัรตามรายการชนิดเครื่องจกัร พบว่า สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด จังหวัดสุรินทร ์ มีการบ ารุงรกัษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ในโรงสี เป็นไป
ตามหลักการปฏิบัติด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ดีและปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือมากที่สุด 
ประกอบกับเจา้หน้าที่โรงสีมีความรูค้วามเข้าใจเรื่องเครื่องจักรโรงสี เป็นอย่างดี รองลงมา คือ 
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด  ส่วนสหกรณ์ที่ขาดการบ ารุงรกัษาเครื่องจักร คือ สหกรณ์
การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากัด จังหวดัศรีสะเกษ เป็นสหกรณ์ที่ปฏิบติัดา้นการบ ารุงรกัษาตาม
หลกัการปฏิบติัไม่ค่อยจะถูกตอ้งนกัและไม่เคยปฏิบติัในหลายๆประเด็น เช่น ขาดการบ ารุงรกัษา
ตะแกรงเหลี่ยม  กระพอ้ล าเลียง เป็นตน้  ประกอบกับโรงสีขา้วของสหกรณเ์ป็นโรงสีที่ผสมผสาน
ระหว่างโรงสีขา้วระบบเก่ากับโรงสีขา้วระบบใหม่ การบ ารุงรกัษาจึงไม่ค่อยถูกตอ้ง และสหกรณ์
การเกษตรโพนทราย จ ากดั  พนักงานโรงสีของสหกรณม์ีจ านวน  3  คน  ทุกคนไม่เคยเขา้รบัการ
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อบรมเรื่องโรงสี  ส่งผลให้การปฏิบัติด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักรไม่ถูกต้องตามหลักการ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 

 การให้ค่าคะแนนการปฏิบัติด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักรโรงสีของสหกรณ์ที่
ศึกษา จากการสัมภาษณ์วิธีการปฏิบัติดา้นการบ ารุงรกัษาเครื่องจักร รายชนิดเครื่องจักรจาก
เจา้หน้าที่ที่ควบคุมเครื่องจักรโรงสี แล้วน ามาเปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติการบ ารุงรกัษา
เครื่องจักรที่ดี  เช่น การท าความสะอาดเครื่องจักรแต่ละชนิด  การตรวจสอบเครื่องจักร  การ
ตรวจสอบการสึกหรอ การอัดจารบี การเติมน า้มันหล่อลื่น  และใหค่้าคะแนนในแต่ละรายการ  
กลา่วคือ         - มีการปฏิบติัและปฏิบติัถกูตอ้ง     ใหค้ะแนน   5  คะแนน 

- มีการปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระยะเวลาลดหลั่นกันไป (ทุกวัน                   
    ทกุสปัดาห ์   ทกุเดือน   ทกุ 3  เดือน  และทกุ 6  เดือน ) 

     ใหค้ะแนน      4 – 1   คะแนน 
- ไม่เคยมีการปฏิบติั   ใหค้ะแนน   0  คะแนน 

ตารางที่  13    การปฏิบติัของพนกังานโรงสีสหกรณด์า้นการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 
       

                                                             

                                                               

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 315 223 227 192 238 191

      100 70.79 72.06 60.95 75.56 60.63

                                      .............      

                 

 



61 

 

ภาพที่ 6  แสดงการปฏิบติัในการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรของสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั จ ากดั 

0

10

20

30

40

1.เครือ่งท  าความสะอาด

2.เครือ่งกระเทาะเปลอืก

3.เครือ่งแยกหิน

4.ตะแกรงเหลีย่ม

5.เครือ่งคัดแยกตระแกรงโยก

6.เครือ่งขดัขาว7.เครือ่งขดัมนั

8.ตะแกรงกลม

9.กระพอ้ล  าเลยีง

10.พดัลม

11.เครือ่งอดัลม

คะแนนรวม คะแนนที่ได้

 
 
 
ภาพที่  7  แสดงการปฏิบติัการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรของสหกรณก์ารเกษตรสวุรรณภมูิ จ ากดั 
 

0

10

20

30

40
1.เครื่องท าความสะอาด

2.เครื่องกระเทาะเปลือก

3.เครื่องแยกหนิ

4.ตะแกรงเหลี่ยม

5.เครื่องคดัแยกตระแก

รงโยก
6.เครื่องขดัขาว7.เครื่องขดัมนั

8.ตะแกรงกลม

9.กระพอ้ล  าเลียง

10.พดัลม

11.เครื่องอดัลม

คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้
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ภาพที่  8  แสดงการปฏิบติัการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรของสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย จ ากดั 
 

0

10

20

30

40

1.เครือ่งท  าความสะอาด

2.เครือ่งกระเทาะเปลอืก

3.เครือ่งแยกหิน

4.ตะแกรงเหลีย่ม

5.เครือ่งคัดแยกตระแกรงโยก

6.เครือ่งขดัขาว7.เครือ่งขดัมนั

8.ตะแกรงกลม

9.กระพอ้ล  าเลยีง

10.พดัลม

11.เครือ่งอดัลม

คะแนนรวม คะแนนทีไ่ด้

 
 
 
ภาพที่ 9   แสดงการปฏิบติัการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรของสหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี จ ากดั 
 

0

10

20

30

40
1.เครือ่งท  าความสะอาด

2.เครือ่งกระเทาะเปลอืก

3.เครือ่งแยกหนิ

4.ตะแกรงเหลีย่ม

5.เครือ่งคดัแยกตระแกรงโยก

6.เครือ่งขดัขาว7.เครือ่งขดัมนั

8.ตะแกรงกลม

9.กระพอ้ล  าเลยีง

10.พดัลม

11.เครือ่งอดัลม

คะแนนรวม คะแนนที่ได้
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ภาพที่ 10  แสดงการปฏิบติัการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรของสหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากดั 
 

0

10

20

30

40

1.เครือ่งท  าความสะอาด

2.เครือ่งกระเทาะเปลอืก

3.เครือ่งแยกหิน

4.ตะแกรงเหลีย่ม

5.เครือ่งคัดแยกตระแกรงโยก

6.เครือ่งขดัขาว7.เครือ่งขดัมนั

8.ตะแกรงกลม

9.กระพอ้ล  าเลยีง

10.พดัลม

11.เครือ่งอดัลม

คะแนนรวม คะแนนที่ได้

 
 

 

 

4 ความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ ์

4.1  ระดับเกษตรกร 

4.1.1 กระบวนการปฏิบัติของสมาชิกสหกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
คุณภาพข้าวเปลือก ดังนี ้

1) การเก็บเกี่ยวและเทคนิคหลังการเก็บเกี่ยว   
- การเก็บเก่ียวขา้วของสมาชิก จากการสัมภาษณ์สมาชิก จ านวน 

250 คน พบว่า ในรอบ 3 ที่ผ่านมา มีสมาชิกที่เก็บเก่ียวขา้วเปลือกดว้ยรถเก่ียวนวดและไม่เคย
เดินเครื่องจักรเพื่อท าความสะอาดรถเก่ียวนวดเมื่อเก่ียวข้าวพันธุ์ต่างกันมีจ านวน 125 ราย                
(รอ้ยละ 50.00) ซึ่งก่อให้เกิดการปนกันระหว่างข้าวหอมมะลิ105 และ/หรือข้าวเหนียว กข.6  
กข.15 ก่อใหเ้กิดความไม่บริสุทธิ์ของสายพันธุ์ทั้งขา้วเปลือกและขา้วสารรวมทั้งเทคนิคในการ
ปรบัแต่งเครื่องจักร  ในขณะที่มีสมาชิกที่ไดท้ าความสะอาดรถเก่ียวนวดทุกครัง้ที่เก่ียวขา้วพันธุ์
ต่างกันเพียง 66 ราย  (รอ้ยละ 6.40)  และท าความสะอาดบางครัง้ จ านวน  47 ราย(รอ้ยละ 
18.80)   

- การปรับความเร็วรอบการท างานของรถเก่ียวนวดจากการ
สมัภาษณส์มาชิก จ านวน 250  ราย  พบว่า  ในรอบ3 ที่ผ่านมา สมาชิกจ านวน 122 คน (รอ้ยละ 
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48.80) ไม่เคยที่จะใหร้ถเก่ียวนวดปรบัความเร็วรอบการท างานของรถเก่ียวนวดให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการแตกรา้วของเมล็ดภายในและส่งผลต่อคุณภาพการสีขา้วโดยตรง                 
มีเพียง 64 ราย (รอ้ยละ 25.60) เท่านัน้ที่ใหร้ถเก่ียวนวดปรบัความเร็วรอบการท างานของรถเก่ียว
นวดใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสมทุกครัง้ที่เก่ียวนวด  และจ านวน 52  ราย(รอ้ยละ 20.80) ที่ใหร้ถ
เก่ียวนวดปรบัความเรว็รอบการท างานของรถเก่ียวนวดใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสมในบางครัง้   

- การลดความชืน้  เช่น  กรณีสมาชิกสหกรณ์เก็บเก่ียวโดยใชแ้รงคน
มัดขา้วเปลือกเป็นฟ่อนกระจายตากแสงแดดไว้ในนา ตากประมาณ 3 – 5 วัน เนื่องจากในช่วง
กลางวันอากาศรอ้น ขา้วแหง้และเมล็ดหดตัว  กลางคืนเมล็ดไดร้บัความชืน้จากน า้คา้ง  น า้ฝน  
ซ  า้แลว้ซ า้อีกท าใหเ้กิดการขยายตัว  การที่เมล็ดมีการขยายตัวและหดตวัสลบักันท าใหเ้มล็ดเกิด
การแตกรา้วและแตกหกัในระหว่างการสี เช่นกนั 

- การกองขา้วเปลือกไวใ้นนาไม่มีการพลิกกลบักอง ไม่มีวัสดปุกคลุม 
ในเวลากลางคืน  รวมถึงกรณีตากในลานหลังเก่ียวนวดซึ่งความหนาในการตากบางจนเกินไป 
สว่นใหญ่หนาประมาณ 2 เซนติเมตรเท่านัน้  สง่ผลต่อคณุภาพการสีเช่นกนั 

2) คุณภาพของข้าวเปลือก  
- ความสะอาดของขา้วเปลือกที่สมาชิกเก็บรกัษาจากการสมัภาษณ์

สมาชิก จ านวน 250 คน พบว่า ในรอบ 3 ที่ผ่านมา มีสมาชิ จ านวน  133 ราย (รอ้ยละ 53.20)               
ที่เก็บรกัษาขา้วเปลือกไวโ้ดยที่ขา้วเปลือกมีโรค แมลง ศตัรูพืช  สตัวจ์  าพวกหนู  และอื่นๆ ซึ่งสง่ผล
กระทบต่อคณุภาพขา้วเปลือก คณุภาพขา้วสาร และการปนเป้ือนโดยตรง ในขณะที่มีสมาชิกเก็บ
ข้าวเปลือกโดยปราศจากโรค แมลง ศัตรูพืช  สัตว์จ าพวกหนู  เพียงบางครัง้ จ านวน 71 ราย                                  
(รอ้ยละ 28.40)  และปราศจากโรค แมลง ศัตรูพืช  สัตว์จ าพวกหนู ทุกครัง้ที่ เก็บรกัษา เพียง                    
10   ราย (รอ้ยละ 10.40)  เท่านัน้ 

- ความสะอาดของข้าวเปลือกที่ขาย จากการสัมภาษณ์สมาชิก 
จ านวน 250 คน พบว่า ในรอบ 3 ที่ผ่านมา มีสมาชิกที่ขายขา้วเปลือกโดยปราศสิ่งเจือปน เศษ
ฟาง  ซงั วชัพืช ดินทราย ในบางครัง้ที่ขายขา้วเปลือก จ านวน  105 ราย (รอ้ยละ 42.00) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพขา้วเปลือก คุณภาพขา้วสาร และการปนเป้ือนเช่นกัน ในขณะที่สมาชิกขาย
ขา้วเปลือกปราศจากสิ่งเจือปน เศษฟาง ซงั วชัพืช ดินทราย ทกุครัง้ที่ขาย จ านวน 91 ราย(รอ้ยละ 
36.40)  และ จ านวน  52   ราย (รอ้ยละ 20.80)  ที่ขายขา้วเปลือกมีสิ่งเจือปน เศษฟาง  ซงั วชัพืช 
ดินทราย  

4.1.2 ความสูญเสียและปริมาณความสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสญูเสีย
การเก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียว ที่ไดจ้ากการสมัภาษณส์มาชิกสหกรณ ์จ านวน 250 ราย  ดงันี ้
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1)  ปริมาณความสูญเสีย จากการสมัภาษณส์มาชิกสหกรณ ์จ านวน 250   
ราย พบว่า สมาชิกสหกรณ์ไม่ไดใ้ห้ความส าคัญเรื่องปริมาณความสูญเสียในการเก็บเก่ียวและ
หลงัการเก็บเก่ียวที่เกิดขึน้จากการปฏิบติัของตัวสมาชิกเอง มีสมาชิกที่ตอบว่าไม่มีความสญูเสีย 
จ านวน 4 ราย ในขณะที่มีสมาชิกสหกรณ์ที่ระบุถึงปริมาณความสูญเสียของขา้วเปลือก  ที่เกิด
จากการเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว  ดงันี ้

- มีเมล็ดขา้วร่วงหล่นในไร่นา  ขา้วตก  ขา้วที่เก็บเก่ียวไม่หมด  โดย
เฉลี่ยมีจ านวน  178 ราย  ประมาณ  9,966.50    กิโลกรมั/ไร่/ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ 55.99 กิโลกรมั/
ไร/่ปี 

- มี เมล็ดข้าวติดไปกับฟางขณะที่ เก่ียวนวด จ านวน  152 ราย  
ประมาณ  3,837    กิโลกรมั/ไร/่ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ  25.24 กิโลกรมั/ไร/่ปี 

- มีเมล็ดขา้วที่ถกูหน ู นก แมลงท าลาย  จ านวน  128 ราย  ประมาณ  
917.50    กิโลกรมั/ไร/่ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ 7.17 กิโลกรมั/ไร/่ปี 

- เมล็ดขา้วถูกมอดขา้วเปลือกท าลายระหว่างเก็บรกัษา  จ านวน  18 
ราย  ประมาณ  99    กิโลกรมั/ไร/่ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ 5.5  กิโลกรมั/ไร/่ปี 

- อ่ืนๆ จ านวน  28 ราย  ประมาณ 169  กิโลกรมั/ไร่/ปี  ค่าเฉลี่ยราย
ละ 6.04 กิโลกรมั/ไร/่ปี 

2)   ความสูญเสียด้านคุณภาพข้าว ความสญูเสียดา้นคณุภาพขา้วในการ
เก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียวของสมาชิกสหกรณ ์พบว่า  

- ไม่มีการสญูเสียคณุภาพ  จ านวน  207 ราย   
- มีข้าวเปลือกเกิดเมล็ดเหลือง  ขึน้รา  เหม็นอับ  เน่าเสีย  หรือ

หมกัหมม  จ านวน  15 ราย  ประมาณ  2,492    กิโลกรมั/ไร่/ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ166.37 กิโลกรมั/
ไร/่ปี 

- มีข้าวงอกในขณะเก็บรักษา  จ านวน  6 ราย  ประมาณ  106 
กิโลกรมั/ไร/่ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ 17.67  กิโลกรมั/ไร/่ปี 

- ขา้วที่แหง้แลว้ไดร้บัความชืน้ซ  า้ เช่น เปียกฝน  1  ครัง้ และ 2  ครัง้  
จ านวน  15 ราย  ประมาณ  552    กิโลกรมั/ไร/่ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ 36.80  กิโลกรมั/ไร/่ปี 

- อ่ืน ๆ  จ านวน  2  ราย  ประมาณ  20    กิโลกรัม/ไร่/ปี  ค่าเฉลี่ย               
รายละ 10 กิโลกรมั/ไร/่ปี 



 

การลดความชืน้ 

ตากในลานไม่เหมาะสม 

ตากข้าวเป็นฟ่อนในนาไม่เหมาะสม 

การเก็บรักษา 

ไม่สะอาดมีโรคแมลง 
หนู, ศตัรูพืช 

ขาดการตรวจสอบ 

ระหว่างเก็บรักษา 

เคร่ืองนวดข้าวเปลือก 

ไม่ไดรั้บความรู้ 

เก็บเกี่ยวไม่เหมาะสม 

การนวดข้าวเปลือก การเก็บเกี่ยว 

ตากบางเกินไป 

ตากกลางคืน 

ไม่มีวสัดุปกคลุม 
ตอนกลางคืน 

ไม่กลบักองขา้ว 

ปรับความเร็ว 
ไม่เหมาะสม 

ไม่ท าความสะอาด 
เคร่ืองนวด 

ความเร็วในการเก่ียว 

สมาชิกขาดความสนใจ/ไม่ทราบ 
คนขบัรีบ 

คนขบัเร่งรีบ 

รถเก่ียวไม่เดินล้างเคร่ืองเกี่ยว 

สมาชิกไม่ทราบ 

สูญเสียคุณภาพ 
ข้าวเปลือก 

 

 4.1.3  วิเคราะหปั์ญหาโดยแผนผังสาเหตุและผล (แผนผังก้างปลา) ระดับสมาชิกสหกรณ ์ 
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4.2 ระดับโรงสี     

4.2.1 กระบวนการปฏิบัติในโรงสีข้าวทีก่่อให้เกิดการสูญเสีย   

  จากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆที่ก่อให้เกิดการสูญเสียในระดับโรงสีของ
สหกรณ์ที่ศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัยด้าน 4M+1E ได้แก่  1) คนหรือพนักงานปฏิบัติการ 
(Man)   2) เครื่องจกัร / อปุกรณอ์ านวยความสะดวก (Machine)  3) วตัถดิุบหรืออะไหล ่ อปุกรณ์
อ่ืน ๆ ที่ใชใ้นกระบวนการ (Material)  4) กระบวนการท างาน (Method) และ  5) อากาศ สถานที่  
ความสว่างและบรรยากาศการท างาน  (Environment) ซึ่งถือเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ของ
กระบวนการ ซึ่งไดป้ระมวลกระบวนการปฏิบติัในโรงสีขา้วที่ก่อใหเ้กิดการสญูเสียมีดงันี ้  

1) กระบวนการรับซือ้ข้าวเปลือก 
- กระบวนการรบัซือ้ขา้วเปลือกของสหกรณท์ี่ศึกษาส่วนใหญ่ยังขาด

การตรวจสอบสิ่งเจือปน 
2)  พนักงานผู้ปฏิบัติการในแผนกแปรรูป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ ์  

- จ านวนพนกังานแผนกแปรรูป(โรงสีขา้ว) และลกูจา้งของสหกรณ ์
บางแห่งไม่เพียงพอ  

- ขาดการศกึษาอบรมดา้นโรงสี  
- ขาดทกัษะในการปฏิบติังานตามหลกัการปฏิบติัที่ดี และถกูตอ้ง 
- ขาดการจดบนัทกึการปฏิบติังานและติดตามแกไ้ขปัญหา 

3) ข้าวเปลือกและคุณภาพของข้าวเปลือก  
- คุณภาพของข้าวเปลือกไม่พียงพอ  มีมอดข้าวเปลือกปะปน

จ านวนมาก แต่สหกรณก์็น าเขา้สีเช่นเดียวกบัขา้วเปลือกปกติโดยสีรวมกบัขา้วเปลือกปกติ 
- คุณภาพของขา้วเปลือก มีสิ่งไม่ดีปะปนจ านวนมาก  เช่น เศษ

ดอกวชัพืช เศษฟาง เศษวสัด ุ
- ที่เก็บขา้วเปลือกไม่เพียงพอ และบางแห่งขาดการซ่อมแซมใหอ้ยู่

ในสภาพที่ใชง้านไดป้กติ 
- ขาดการกลบักองขา้วเปลือกที่เก็บในฉางแบบกองรวม 
- ขาดการตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกขณะเก็บรกัษา 

4) วิธีการและการควบคุมกระบวนการผลิตในการแปรรูป 
- วิธีการท างานไม่ถกูตอ้ง(บางสหกรณ)์ 
- ขาดการปรบัปรุงการวิธีการท างาน 
- ขาดการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกในกระบวนการก่อนหน้า

และระหว่างการสีอย่างเพียงพอ 
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- ขาดการปรบัแต่งเครื่องจกัรที่เหมาะสม 
5) ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร เทคนิคการปรับแต่งเคร่ืองจักร

และการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร 
- เครื่องจกัรเสียบ่อย/เครื่องจกัรมีอาการผิดปกติบ่อย 
- ขาดการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรที่ถูกตอ้ง 
- ขาดการตรวจสอบเครื่องจกัรที่เพียงพอ 
- เครื่องมือ/อะไหล ่ไม่เพียงพอ 
- เครื่องจกัรท างานไม่ตรงตามที่ตอ้งการ 

6) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
- ยงัไม่ค านึงถึงปัญหาเท่าที่ควร 

7) การใช้พลังงานในกระบวนการแปรรูป(โรงสีข้าว)  
- ยงัไม่ค านึงถึงการลดใชพ้ลงังานเพื่อประหยดัตน้ทุนและค านึงถึง

ประสิทธิภาพการแปรรูปขา้วเท่าท่ีควร 

4.2.2   ความสูญเสียและปริมาณความสูญเสียในกระบวนการแปรรูป 
       (โรงสีข้าว) 
       จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ที่โรงสีของสหกรณ์ถึงความสูญเสียและปริมาณ

ความสูญเสียในกระบวนการแปรรูป(โรงสีขา้ว)ของสหกรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ                 
ในรอบ 3 ปี  ตัง้แต่ ปี 2546 – 2548 ที่ผ่านมา ผลปรากฏดงัตาราง 

 
ตารางที่ 14 ความสญูเสียและปรมิาณความสญูเสียระดบัโรงสีขา้วของสหกรณ ์
ชื่อสหกรณ ์ ประเด็นการ

สญูเสีย 
 ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความสญูเสีย 

สกก.เกษตรวิสัย 
จ ากดั 

สญูเสียในขณะ
เก็บรกัษา
ขา้วเปลือก                   
ในโรงเก็บในรอบ            
3  ปี 

- ไม่มีความสญูเสียทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพในขณะเก็บรกัษา
ขา้วเปลือก   เนื่องจากสหกรณ ์เก็บรกัษาขา้วเปลือกไว ้ณ ระดบั
ความชืน้ประมาณ 14 % หรือต ่ากว่า  สมาชิกส่วนใหญ่จะทยอย
น าขา้วเปลือกมาขายใหส้หกรณต์ลอดทัง้ปี  จ านวนสมาชกิที่
ขายขา้วใหส้หกรณใ์นแต่ละปี ประมาณ รอ้ยละ 80 ของจ านวน
สมาชิกทัง้หมด(สมาชิกทัง้หมด  6,852  ราย)  และสหกรณจ์ะ
เก็บรกัษาขา้วเปลือกไวป้ระมาณ 2 - 3  เดือนเท่านัน้   การน า
ขา้วเปลือกไปสีจะหมนุเวียนสีตามล าดบัก่อนหลงั ไมม่ีนโยบาย 
stock ขา้วเปลือกไวสี้ทัง้ปี เนื่องจากสหกรณไ์ม่หยดุการรบัซือ้
ขา้วเปลือก  ในวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์  ส่งผลใหส้มาชกิมีแหล่ง
ขายขา้วใหส้หกรณใ์นช่วงวนัใดกไ็ดเ้มื่อมคีวามจ าเป็นใชเ้งิน 
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ชื่อสหกรณ ์ ประเด็นการ
สญูเสีย 

 ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความสญูเสีย 

 สญูเสียกรณี
ขา้วเปลือกขาด
น า้หนกัเนื่องจาก
ขา้วยบุตวั 

- สหกรณม์ีนโยบายขอตดับญัชขีา้วเปลือกเนื่องจากน า้หนกัยบุตวั
ไวล่้วงหนา้  โดยขอตดัไวก้่อน 2% ทกุปี (ตามเกณฑ)์ 

 สญูเสียกรณี
ขา้วเปลือกขาด
บญัชี 

- สหกรณไ์ม่ประสบปัญหาขา้วเปลือกขาดบญัชี 

สกก.สุวรรณภูมิ 
จ ากดั 

สญูเสียในขณะ 
เก็บรกัษา
ขา้วเปลือก               
ในโรงเก็บ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

มีความสญูเสียเนื่องจากขา้วยบุตวั ไม่เกิน  2%  ซึง่สหกรณ ์              
ขอตดัปัญชีอยู่ในเกณฑป์กติ  (ยกเวน้  ขา้วเปลือก โครงการรบั
จ าน า  ปีการผลิต  2548/2549  สหกรณเ์ก็บไวน้าน เกิน                     
6  เดือน เริ่มเหลือง  (เนื่องจากไม่ไดร้บัการสั่งใหสี้ จากองคก์าร
คลงัสินคา้)   
มีขา้วเปลือกสญูเสียคณุภาพเนื่องจากมอดขา้วเปลือกบา้งและ
มีทกุปีแต่สหกรณไ์ม่ไดเ้ก็บขอ้มลูไว ้   เนื่องจากสหกรณจ์ะน า
ขาวเปลือกดงักล่าวเขา้แปรรูปปกต ิ

 สญูเสียกรณี
ขา้วเปลือกขาด
น า้หนกัเนื่องจาก
ขา้วยบุตวั 

- ปีการผลิต 2544/2545( ปีสิน้สดุ 31 มีนาคม  2545) ปรมิาณ
การขอตดับญัชีขา้วเปลือกขาดน า้หนกั  เนื่องจากขา้วยบุตวั 
จ านวน  3,460 กก.  มลูคา่  18,303.40  บาท   ส่วนปีอื่นๆ  
สหกรณไ์ม่มีขอ้มลูการขอตดับญัชี 

 ความสญูเสียใน
กรณีขา้วเปลือก
ขาดบญัช ี

- ไม่มีความเสียหายเนื่องจากขา้วเปลือกขาดบญัช ี

สกก.โพนทราย 
จ ากดั 

สญูเสยีในขณะ
เก็บรกัษา
ขา้วเปลือกในโรง
เก็บในรอบ 3 ปี 

- 
 
 

มีขา้วเปลือกสญูเสียคณุภาพเนื่องจากมอดขา้วเปลือก จ านวน
มากและมีทกุปี  แต่สหกรณไ์ม่เคยบนัทึกขอ้มลูไว ้   เนื่องจาก
สหกรณจ์ะน าขา้วเปลือกดงักล่าวเขา้แปรรูปทัง้จ านวนเป็นการ
น าสีปกต ิ

 สญูเสียกรณี
ขา้วเปลือกขาด
น า้หนกัเนื่องจาก
ขา้วยบุตวั 

- 
 
 

สญูเสียเนื่องจากขา้วยบุตวัประมาณ  1 – 1.54 % ปี ( ซึ่ง
สหกรณข์อตดับญัชีอยู่ในเกณฑป์กติไม่เกิน  2%) เช่น  ปี 2548  
ขอตดัเนื่องจากขา้วเปลือกยบุตวั จ านวน 966.6  กก. มลูค่า 
7,964  บาท  

 สญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาด
บญัชี 

- ไม่มีความเสียหายเนื่องจากขา้วเปลือกขาดบญัช ี
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ชื่อสหกรณ ์ ประเด็นการ
สญูเสีย 

 ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ก่ียวกับความสญูเสีย 

สกก .ชุ ม พลบุ รี  
จ ากดั 

สญูเสียขณะเก็บ
รกัษาขา้วเปลือก               
ในโรงเก็บในรอบ       
3 ปี 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

สญูเสียน า้หนกั เนื่องจากขา้วเปลือกรว่งหล่นจากฉาง
ขา้วเปลือก สาเหตเุนื่องจากประตฉูางขา้วปิดไม่สนิท(ประตฉูาง
หกั  และขา้วรว่งหล่นในขณะรถตกัขา้ว  ก่อใหเ้กิดการสญูเสีย
น า้หนกั  ไม่ต  ่ากว่า 30 กก./ปี มลูค่า  225  บาท/ปี 
สญูเสียปรมิาณและคณุภาพ  เนื่องจากมอดขา้วเปลือก  ไม่ต  ่า
กว่า  500 กก./ปี  มลูค่า 4,250 บาท/ปี   ส่งผลท าใหข้า้วเปลือก
น า้หนกัลดลงและคณุภาพต ่า แต่สหกรณส่์งขา้วเปลือกเขา้    
แปรรูปทัง้จ านวน เป็นการน าสีปกต ิ

สญูเสียน า้หนกั เนื่องจากการใชร้ถตกัเกลี่ยขา้วบนลานตาก 
ในขณะท่ีพืน้ลานตากช ารุด  พืน้ไม่เรียบ เป็นหลมุเป็นบ่อ                        
ท าใหเ้มล็ดขา้วหกั แตกเสียหาย  ไม่ต  ่ากว่า 1,000 กก./ปี       
มลูค่า  8,500  บาท/ปี 

 สญูเสียขา้วเปลือก
ขาดน า้หนกั
เนื่องจากขา้ว
ยบุตวั 

- 
 
 

ปี 2546 – 2548  สหกรณไ์ม่มีการขอตดับญัชีขา้วเปลือกขาด
น า้หนกัเนื่องจากขา้วยบุตวั เหตเุนื่องจากขา้วเปลือกคา้ง  stock 
จ านวนมากไม่สามารถตรวจนบัได ้ แต่ในปี 2549 ขอตดั
ขา้วเปลือกยบุตวั จ านวน 13,164 กก. (จดัอยูใ่นเกณฑ ์ค่าเฉล่ีย
ที่ยอมรบัทั่วไป ไม่เกิน 2%)  มลูคา่ 111,894  บาท  

 สญูเสียขา้วเปลือก 
ขาดบญัช ี

- ไม่มีความเสียหายเนื่องจากขา้วเปลือกขาดบญัช ี

ส ก ก . เมื อ ง ศ รี                    
สะเกษ จ ากดั 

สญูเสียขณะเก็บ
รกัษาขา้วเปลือก                 
ในโรงเก็บ 

- 
 
 

มีขา้วเปลือกสญูเสียคณุภาพเนื่องจากมอดขา้วเปลือกทกุปี แต่
ไม่มีการบนัทึกขอ้มลูไว ้  และสหกรณจ์ะน าขา้วเปลือกดงักล่าว
เขา้แปรรูปทัง้จ านวนเป็นการน าสีปกติ 

 สญูเสียกรณี
ขา้วเปลือกขาด
น า้หนกัเนื่องจาก
ขา้วยบุตวั 

- 
 
 

สญูเสียเนื่องจากขา้วยบุตวั ประมาณ   
( สหกรณข์อตดัปัญชีอยู่ในเกณฑป์กติไม่เกิน  2%)  

 สญูเสียกรณี
ขา้วเปลือกขาด
บญัชี 

- ไม่มีขา้วเปลือกขาดบญัช ี
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4.3  ชนิดเคร่ืองจักรทีเ่สียบ่อย และการซ่อมแซมเคร่ืองจักรของสหกรณ ์
 จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ฝ่ายโรงสีสหกรณ์ ดา้นการเครื่องจักรโรงสีที่เป็นปัญหา

และมีการซ่อมแซมบ่อยครัง้  ดงันี่ 
ตารางที่ 15  ชนิดเครื่องจกัรที่เสียบ่อย และการซ่อมแซมเครื่องจกัรของสหกรณ ์

ชื่อสหกรณ ์  
ชนิดเครื่องจักร 
ที่เสียบ่อย 

 อาการ/สาเหต ุ/ รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจกัร 

สกก.เกษตรวิสัย 
จ ากดั 

- ตะแกรงโยก - อาการหรือสาเหตุ  เนื่ องจากข้อ เหวี่ย งหลวมผิดปกติ                   
3 ครัง้/ปี ต้องหยุดสีข้าวเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 2 วัน/ครัง้ 
มูลค่าซ่อมแซมแต่ละครั้งประมาณ 3 ,000 - 4,000 บาท               
คิดเป็นมลูค่าซ่อม ประมาณ  10,500  บาท/ปี 
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ส่วนใหญ่พนกังานสหกรณด์ าเนินการ
ซ่อมเอง  ใชเ้วลาจากวันที่เครื่องจกัรเสียจนถึงวนัด าเนินการ
ซ่อมแลว้เสรจ็  ประมาณ 2  วนั 

สกก.สุวรรณภูมิ 
จ ากดั 
 

- พดัลมดดูฝุ่ น - อาการ/หรือสาเหต ุ ใบพดัไม่ไดศ้นูย ์ ตอ้งหยดุซ่อม ประมาณ  
3  ครัง้/ปี  โรงสีสหกรณ์ตอ้งหยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซมจนแลว้
เสร็จ  ใชเ้วลา ประมาณ 2  วนั/ครัง้  มูลค่าซ่อมแซมในแต่ละ
ครัง้ประมาณ5,000  บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม  15,000  
บาท/ปี 

 - ลกูปืนขดัมนั - อาการ/หรือสาเหตุ  เดินเครื่องติดขัด/ลูกปืนแตกในบางครัง้ 
สหกรณ์ต้องหยุดซ่อม ประมาณ 2 ครัง้/ปี  หยุดสีข้าวเพื่อ
ซ่อมแซมครั้งละ   2 วัน มูลค่าการซ่อมแซม ในแต่ละครั้ง
ประมาณ 1,500  บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม  3,000           
บาท/ปี     พนกังานสหกรณเ์ป็นผูซ้่อมเอง 

 - พดัลมดดูร  าอ่อน - อาการหรือสาเหตุ ร  าติดในไซโคลนและลูกปืน สหกรณ์ตอ้ง
หยุดซ่อม   จ านวน 4 ครัง้/ปี  หยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซมครัง้ละ      
2 วัน  มูลค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ประมาณ 500  บาท  
รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม  2,000  บาท/ปี พนักงานสหกรณ ์        
เป็นผูซ้่อมเอง 

 - สายพาน
มอเตอร ์

- อาการหรือสาเหตุ ร  าติดในไซโคลนและลูกปืน สหกรณ์ตอ้ง
หยุดซ่อม   จ านวน 1 ครัง้/ปี  หยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซมครัง้ละ        
2 ชั่วโมง มูลค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ประมาณ  1,250 
บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม    1,250  บาท/ปี พนักงาน
สหกรณเ์ป็นผูซ้่อมเอง 
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ชื่อสหกรณ ์  
ชนิดเครื่องจักร 
ที่เสียบ่อย 

 อาการ/สาเหต ุ/ รายละเอียดการซ่อมแซมเครื่องจกัร 

สกก .โพ นท ราย 
จ ากดั 

- ลกูปืนแตก - อาการหรือสาเหตุ ลูกปืนอัดจารบีไม่ได้  ต้องหยุดซ่อม 2      
ครั้ง/ปี โดยหยุดสีข้าวเพื่อซ่อมแซม ประมาณ  3 วัน/ครั้ง 
มูลค่าซ่อมแซม   แต่ละครัง้ประมาณ  480  บาท  คิดเป็น
มูลค่าซ่อม 980 บาท/ปี การซ่อมแซมแต่ละครัง้พนักงาน
สหกรณ์ด าเนินการซ่อมเอง  ใชเ้วลาจากวันที่เครื่องจักรเสีย
จนถึงวนัด าเนินการซ่อมแลว้เสรจ็   ประมาณ 3  วนั  

 - ใ บ พั ด ดู ด
ส่ิงเจือปน 

- อาการหรือสาเหตุเนื่องจาก เศษข้าว (ข้าวไม่เต็มเมล็ด)                  
เขา้ใบพดัตอ้งหยุดซ่อม 1 ครัง้/ปี  โดยหยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซม 
ประมาณครึง่วนั/ครัง้  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการซือ้อะไหล่ 

    หมายเหตุ   เมื่อฝนตก ไฟฟ้าดับบ่อย  ส่งผลใหส้หกรณห์ยุด
ท าการสีขา้ว 

ส ก ก .ชุ ม พ ล บุ รี 
จ ากดั 

- ตะแกรงโยก - อาการหรือสาเหตุ ประสิทธิภาพไม่เต็ม 100% ตอ้งคอยดูแล
เครื่องจกัรอยู่เสมอ   

 - ลูกยางกะเทาะ   
ขา้วเปลือก 

- อาการหรือสาเหตุ ลูกยางกินเนือ้ยางตรงกลางลูกยาง ตอ้ง
คอยเฉือน ปีกลูกยางออก  ตอ้งหยุดซ่อม จ านวน 48 ครัง้/ปี  
(สัปดาหล์ะ 1  ครัง้)  โดยหยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ    
5  นาที/ครัง้  

 - ตะแกรงกลม - คดัแยกไม่ได ้100% 
ส ก ก . เ มื อ ง                    
ศรีสะเกษ จ ากดั 

- ตะแกรงโยก  อาการหรือสาเหตุ ลูกปืนดึงตะแกรง  ท าให้ตุ๊กตาแตก  ตอ้ง
หยุดซ่อม   2 ครั้ง/ปี   หยุดสีข้าวเพื่อซ่อมแซม ประมาณ                      
1 วัน/ครัง้ มูลค่าการซ่อมแซมแต่ละครัง้ส่วนใหญ่พนักงาน
สหกรณ์ด าเนินการซ่อมเอง  ใชเ้วลาจากวันที่เครื่องจักรเสีย
จนถึงวนัด าเนินการซ่อมแลว้เสรจ็  ประมาณ 2  วนั 

 - พดัลมดดูแกลบ  อาการหรือสาเหตุ พัดลมดูดแกลบ ใบพัดหัก  ตอ้งหยุดซ่อม   
ครั้ง/ปี  หยุดสีข้าวเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 1 วัน/ครั้ง การ
ซ่อมแซมแต่ละครัง้ส่วนใหญ่พนกังานสหกรณด์ าเนินการซ่อม
เอง  ใชเ้วลา จากวนัที่เครื่องจกัรเสียจนถึงวันด าเนินการซ่อม
แลว้เสรจ็  ประมาณ 2  วนั 

 - เครื่องแยกหิน  อาการหรือสาเหตุ ตะแกรงแยกหินใบพัดขาด  ตอ้งหยุดซ่อม   
หยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 1 วนั/ครัง้  
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4.4 วิเคราะหปั์ญหาโดยแผนผังสาเหตแุละผลระดับโรงสี 
จากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น    ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียในการแปรรูป

ขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารชนิดต่างๆ จึงก าหนดส่วนที่เป็นปัญหาหรือผลลพัธ(์หวัขอ้ปัญหา
ที่หวัปลา) และก าหนดในส่วนของสาเหตุ(ปัจจยับนกา้งปลา) โดยก าหนดสาเหตหุลกั สาเหตรุอง 
สาเหตยุ่อย จากหลกัการ 4M + 1E เป็นกา้งปลาหลกั  จึงไดแ้ผนผังสาเหตุและผล หรือแผนผังกา้งปลาไดด้งัรูป



 

วิเคราะห์ปัญหาโดยแผนผังสาเหตุและผล (แผนผังก้างปลา) ระดับโรงสีสหกรณ์ (ในภาพรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูญเสียคุณภาพ 
ปริมาณข้าวสาร 

กระบวนการ (Method) 

ขาดการปรับปรุง 
การท างาน 

วิธีการท างาน 

ไม่ถูกตอ้ง 

ขาดการปรับแต่ง 
เคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสม 

ขาดการตรวจสอบ 

ในกระบวนการ 
ก่อนหนา้อยา่งเพียงพอ 

บุคคลากร (Man) 

ไม่ค านึงถึง
ปัญหา 
พนกังานไม่มีทกัษะ 

ไม่ท าตามมาตรฐาน 

การดูแลเคร่ืองจกัร 

พนกังานไม่ไดรั้บการฝึกอบรมท่ีถูกตอ้ง 

ขาดการใชเ้คร่ืองจกัรที่ถูกตอ้ง 

ขาดการจดบนัทึกการปฏิบติังาน 

พนกังาน ไม่ไดฝึ้กอบรม 
เร่ืองโรงสี(โพนทราย 
สุวรรณภูมิ,เมืองศรีสะเกษ)  

มีอาการผิดปกติ 

ขาดการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่ถูกตอ้ง 

เคร่ืองมือไม่เพียงพอ (รออะไหล่) 

ขาดการตรวจสอบ 

ท่ีเพียงพอ 
ท างานไม่ตรง 
ตามท่ีตอ้งการ 

เคร่ืองจกัร 
เสียบ่อย 

ท่ีเก็บขา้วเปลือก 
ไม่เพียงพอ 

ขบวนการรับซ้ือ 

คุณภาพขา้วเปลือกไม่เพียงพอ  
(มีมอดขา้วเปลือก) 

ขาดการพลิกกลบักองขา้ว 

คุณภาพขา้วเปลือกไม่ดีปะปนอยู่ 
เศษดอกหญา้ วชัพืช 

เคร่ืองจักร (Machine) วัสดุดิบ (Material) 

การเก็บรักษาไม่ดี 

ขาดท่ีเก็บขา้วสาร
ต่างหาก 

ขา้วร่วงหล่นขณะจดัเก็บ 

ลานตาก 
ขา้วเปลือกช ารุด 

ขาดการตรวจสอบขณะเก็บรักษา 
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5 การเก็บรักษาข้าวสารของสหกรณ ์

5.1  วิธีปฏิบัติและการเก็บรักษาข้าวสาร  
สหกรณ์จะบรรจุขา้วสารในกระสอบพลาสติกสาน  ขนาด 50 กก. และบรรจุเป็น

ถุงพลาสติก ขนาด 5 กก.  หรือ กระสอบ ขนาด 10 กก. กระสอบที่จัดเก็บเนื่องจากเป็นกระสอบ
ใหม่ทั้งหมดจึงสะอาด เก็บขา้วสารไวจ้ าหน่ายในคราวเดียวทั้งกระสอบ เนื่องจากสหกรณ์ไม่มี
สถานที่เก็บข้าวสารโดยเฉพาะ จึงใช้โรงคลุมเครื่องจักรในโรงสีข้าวเป็นสถานที่เก็บข้าวสาร
ลักษณะการจัดเก็บจึงเก็บเป็นกระสอบและใช้พลาสติกคลุมไว้ป้องกันฝุ่ น ยกเว้น สหกรณ์
การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากดั มีโรงเก็บขา้วสารแยกต่างหาก  และสหกรณก์ารเกษตรชมุพลบุรี 
จ ากดั ที่เก็บขา้วสารในโรงสีและโรงเก็บเมล็ดพนัธุ์ การตรวจสอบคณุภาพขา้วสารมีการตรวจสอบ
คุณภาพขา้วสารที่จัดเก็บเป็นประจ าทุกวนั ท าความสะอาดภายในโรงเก็บทุกวัน เนื่องจากเก็บ
ขา้วสารไวใ้นโรงคลุมเครื่องจักร(โรงสี)  และท าความสะอาดตัวโรงสีโดยรวมทุกเดือน  แต่ส่วน
ใหญ่ไม่มีการก าจดัศตัรูพืช ยกเวน้ สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั  ที่มีการก าจดัมอดขา้วสาร
ทกุเดือน 

5.2 ความสูญจากการเก็บรักษาข้าวสาร 
     จากการสมัภาษณ์เจา้หนา้ที่โรงสีสหกรณ์เก่ียวกับความสูญเสียในดา้นการเก็บ

รกัษาขา้วสาร ของโรงสีขา้วสหกรณ์ ในรอบ 3  ปีที่ผ่านมา  ตัง้แต่ ปี 2546 – 2548  ของสหกรณ ์             
ที่ศกึษา  ผลปรากฏว่ามีความสญูเสีย  ดงัตาราง 
ตารางที่  16   ความสญูเสียจากการเก็บรกัษาขา้วสารของสหกรณ ์
 
สหกรณ ์ ความสญูเสียในขณะเก็บรกัษาขา้วสารและปรมิาณความสญูเสีย 
สกก. เกษตรวิสยั  จ ากดั ไม่มีความเสียหายเนื่องจากการเก็บรักษาข้าวสารในโรงเก็บ  ประกอบกับ

สหกรณไ์ม่มีนโยบายสีขา้วเพื่อเก็บ Stock ไวร้อขาย แต่จะท าการสีตาม Order 
และปัจจุบนัสีไม่ทนัความตอ้งการของลกูคา้ สหกรณเ์ก็บขา้วสารไวร้อจ าหน่าย
(ปลีก) สงูสดุไม่เกิน   20 วนั 

สกก.สวุรรณภมูิ  จ ากดั ไม่มีความเสียหาย 
สกก.โพนทราย  จ ากดั ไม่มีการบนัทึกขอ้มลูไว ้
สกก.ชมุพลบรุี  จ ากดั ปลายข้าวสารเสียหายเนื่องจากมอดข้าวสาร ส่งผลให้ปลายขา้วสารสูญเสีย

คุณภาพปีละประมาณ    1  ตัน จะพบในกรณีข้าวสารบรรจุกระสอบขนาด                   
50 กก.  สหกรณไ์ม่มีโรงเก็บขา้วสารต่างหาก 
เช่น  ปี 2548  มีลูกคา้ส่งคืนขา้วกลอ้งเสียหายเนื่องจากมอดขา้วสาร จ านวน                  
1  ตนั  มลูค่า 17,000  บาท 
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สหกรณ ์ ความสญูเสียในขณะเก็บรกัษาขา้วสารและปรมิาณความสญูเสีย 
สกก.เมืองศรีสะเกษ  
 จ ากดั 

ปี 2546  ลูกค้าแจ้งการสูญเสียคุณภาพเนื่องจากข้าวสารมีกล่ิน/สีผิดปกติ  
ประมาณ  15 ตัน  แต่ลูกคา้ไม่ไดส่้งคืนและไม่ไดข้อลดราคาและสหกรณ์ก็ยัง
ไม่ไดไ้ปตรวจสอบคณุภาพขา้วสารตามที่ลกูคา้แจง้ 
ปี 2547  ลูกค้าแจ้งการสูญเสียคุณภาพเนื่องจากข้าวสารมีกล่ิน/สีผิดปกติ  
ประมาณ  15 ตนั  แต่ลกูคา้ไม่ได ้     ส่งคืนและไม่ไดข้อลดราคา 
ปี 2548  ลูกค้าแจ้งการสูญเสียคุณภาพเนื่องจากข้าวสารมีกล่ิน/สีผิดปกติ  
ประมาณ  15 ตนั  แต่ลกูคา้ไม่ได ้ส่งคืนและไม่ไดข้อลดราคาเช่นปีก่อน 
 

 
6.   เปรียบเทยีบการแปรรูป(โรงสีข้าว)และการใช้ทรัพยากร/อุปกรณเ์คร่ืองจักร  
     ของสหกรณท์ีอ่าจก่อให้เกิดการสูญเสีย 

6.1 การฝึกอบรมดา้นโรงสีของพนกังานสหกรณท์ี่ปฏิบติังานในโรงสี  พบว่า  พนกังาน
สหกรณ์ซึ่งเป็นพนักงานประจ ามีหน้าที่หลักในการปฏิบัติ  ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม              
ด้านโรงสี  ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติที่ ดี  
ยกเวน้ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด พนักงานทุกคนเคยไดร้บัการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า               
2  ครัง้  พนักงานโรงสีที่เคยผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิม เช่น หัวหน้าแผนกโรงสี          
เป็นตน้  เคยผ่านการฝึกอบรมบ่อยครัง้ 
ตารางที่ 17   ขอ้มลูการฝึกอบรมดา้นโรงสีของพนกังานสหกรณแ์ผนกโรงสี 

      

                                                 

1.                    (  ) 6 4 3 2 5

2.                                                   -           

3   3   3   3   

                                50 75 100 0 60

                                         (      ...       )

 
6.2 เปรียบเทียบขอ้มูลการแปรรูป(โรงสีขา้ว)และการใช้ทรพัยากร/อุปกรณเ์ครื่องจักร 

ของสหกรณท์ี่อาจก่อใหเ้กิดการสญูเสีย 
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ตารางที่ 18  ขอ้มลูการแปรรูป(โรงสีขา้ว) การใชท้รพัยกร/อปุกรณเ์ครื่องจกัรที่มีผลต่อการสญูเสีย 
                   

                                                                                 

1.                            

      -                             ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.                     (        14-15%) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3.                       

      -                       14 - 15% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                          6      2      6      6      6      1,2,3      

     -             /                 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                          ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                           ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                                ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

     -                               ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

     -                           ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.                            

     -                               ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

     -                             ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

     -                                ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5.                      

     -                                                                                                                                         

     -                                                                                                                                            

        

6.                                                       

7.                                                                 

8.                                                                               

9.                                                                               

10.                                 1    4    2    3    3    

                                                  (                  ...       )
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7. จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละสหกรณ ์และปัญหาอุปสรรค 
7.1 จุดแข็ง จุดอ่อน ของสหกรณ์ที่ศึกษา เมื่อพิจารณากระบวนการต่างๆ ที่สหกรณ์

ปฏิบติัดา้นโรงสี  การแปรรูป และการรกัษาขา้วเปลือกและขา้วสาร  รวมถึงจ านวนพนกังานโรงสี 
และเครื่องมืออุปกรณ์ สามารถสรุปประเด็นหลักๆ ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละสหกรณ ์ 
ดงันี ้

    1) สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด    
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อนรบัซือ้ 
- ความชืน้ขา้วเปลือกอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- มีการปฏิบติัการเก็บรกัษาขา้วเปลือกพอใช ้
- มีการปฏิบติัดา้นการแปรรูปที่ดี 
- การแปรรูปมีประสิทธิภาพได ้%ขา้วตน้สงู 
   สง่ผลใหไ้ดม้ลูค่าผลผลิตขา้วตน้สงู 
-  ไม่ตอ้งStock ขา้วเปลือกเนื่องจากสมาชิก 
  นิยมขายใหส้หกรณต์ลอดปี 
- มีการจดบนัทกึติดตามงานในโรงสี 

- ไม่ตรวจสอบสิ่งเจือปน 
- อัตราต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างสูง     
เมื่อเทียบกบัปรมิาณการผลิต 

- พนักงานโรงสีรอ้ยละ 50 ไม่เคยได้รบั
การฝึกอบรมดา้นโรงสี 

-  

    2) สหกรณก์ารเกษตรสุวรณภูมิ  จ ากัด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อนรบัซือ้ 
- ความชืน้ขา้วเปลือกอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- มีการปฏิบติัการเก็บรกัษาขา้วเปลือกระดบัดี 
- มีการปฏิบติัดา้นการแปรรูปที่ดี 
- การแปรรูปมีประสิทธิภาพได ้%ขา้วตน้สงู 
   สง่ผลใหไ้ดม้ลูค่าผลผลิตขา้วตน้สงู 
- ใชพ้ลงังานไฟฟ้าระบบ TOU  ลดค่าใชจ้่าย 

- พนักงานโรงสีรอ้ยละ 75 ไม่เคยได้รบั
การฝึกอบรมดา้นโรงสี 

- การปรับแต่งเครื่องจักรยังไม่ถูกต้อง
ตามหลกัการปฏิบติัที่ดี 

- ขาดการจดบนัทกึติดตามงานในโรงสี 
- เครื่องจกัรเสียบ่อย 

    3)  สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากัด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
จดุแข็ง จุดอ่อน 

- ตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อนรบัซือ้ 
- ความชืน้ขา้วเปลือกอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- การแปรรูปมีประสิทธิภาพได ้%ขา้วตน้สงู 
   สง่ผลใหไ้ดม้ลูค่าผลผลิตขา้วตน้สงู 

- พนักงานโรงสีรอ้ยละ 100 ไม่เคยไดร้บั
การฝึกอบรมดา้นโรงสี 

- การปฏิบัติการเก็บรักษาข้าวเปลือก                 
ยงัไม่ถกูตอ้ง  ตามหลกัการปฏิบติัที่ดี 
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 - มีการปฏิบติัดา้นการแปรรูปไม่ถกูตอ้ง 
- ขาดการจดบนัทกึติดตามงานในโรงสี 

     4) สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด  จังหวัดสุรินทร ์
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อนรบัซือ้ 
- ความชืน้ขา้วเปลือกอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- การปรบัแต่งเครื่องจกัรถกูตอ้งตาม 
  หลกัการปฏิบติัที่ดี 
 
 
 

- ไม่ตรวจสอบสิ่งเจือปน ข้าวเปลือก                  
มีสิ่งเจือปน เศษวชัพืชจ านวนมาก 

- การปฏิบติัการเก็บรกัษาขา้วเปลือกยัง
ไม่ถกูตอ้งตามหลกัการปฏิบติัที่ดี 

- มีการปฏิบติัดา้นการแปรรูปไม่ถกูตอ้ง 
- การเก็บรกัษาขา้วสารมีมอด 
- ก า ร แ ป ร รู ป ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ                    
ได้  %ข้าวต้น   ต ่าส่งผลให้ได้มูลค่า
ผลผลิตขา้วตน้ต ่า 

- อตัราค่าใช่จ่ายกระแสไฟฟ้าต่อ 
   ปรมิาณการแปรรูปสงู 
- ขาดการจดบนัทกึติดตามงานในโรงสี 

     5)  สหกรณก์ารเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด  จังหวัดศรีสะเกษ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- ตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อนรบัซือ้ 
- ความชืน้ขา้วเปลือกอยู่ในระดบัที่เหมาะสม 
- การแปรรูปมีประสิทธิภาพได ้%ขา้วตน้สงู 
   สง่ผลใหไ้ดม้ลูค่าผลผลิตขา้วตน้สงู 
 

- พนักงานโรงสีรอ้ยละ 60 ไม่เคยได้รบั
การฝึกอบรมดา้นโรงสี 

- ก า รป ฏิ บั ติ ด้ า น ก า รบ า รุ ง รัก ษ า
เครื่องจกัรไม่ถกูตอ้ง 

- ขาดการจดบนัทกึติดตามงานในโรงสี 
- ขา้วสารส่วนหนึ่งมีกลิ่นผิดปกติจ านวน
มากอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
ลกูคา้ 

7.2   ปัญหาอุปสรรค 
1. เครื่องมือ/อปุกรณไ์ม่เพียงพอ  เช่น ไม่มีโรงเก็บขา้วสารต่างหาก  

    2.   สถานที่เก็บข้าวเปลือกไม่เพียงพอ สหกรณ์จัดเก็บเต็มพื ้นที่ที่มีอยู่ การจัดเก็บ
ขา้วเปลือกในฉางหรือโกดงัไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัที่ดีในการเก็บรกัษาขา้วเปลือก
ไม่ใหเ้สียหายได ้ ไม่การเวน้พืน้ที่ห่างจากฝาผนงั  การกลบักองขา้ว เป็นตน้ 
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8. แนวทางแก้ไข 
การแกไ้ขเพื่อขจัดหรือลดความความสูญเสีย หลงัจากไดค้น้หาจุดบกพร่องของการ

ด าเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียในการผลิตและการแปรรูปขา้วของสหกรณ์  ระดับ
สมาชิกสหกรณ์ ตัง้แต่กระบวนการเก็บเก่ียวและเทคนิคหลงัการเก็บเก่ียว และในส่วนของโรงสี
ขา้วสหกรณ ์ตัง้แต่กระบวนการรบัซือ้ขา้วเปลือก  การคณุภาพขา้วเปลือก  การลดความชืน้  การ
เก็บรกัษาขา้วเปลือก  กระบวนการแปรรูป  การปรบัแต่งเครื่องจกัร และการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 
จนถึงการเก็บรกัษาขา้วสารของสหกรณ์  โดยพิจารณาการปฏิบัติของสหกรณ์ที่อาจก่อใหเ้กิด
ความสูญเสีย ซึ่งไดแ้จกแจงละเอียดใหม้ากที่สุด คน้หาขอ้บกพร่องในแต่ละกระบวนการน าไป
เปรียบเทียบกับหลักการปฏิบัติที่ดีแลว้  เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือลด/เลิกกิจกรรมบางอย่างที่
ก่อใหเ้กิดความสญูเสียไดต้รงจุด วางแผนการใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่าที่สดุ รวมทัง้การแจง้ประเด็น
การตรวจสอบ ควบคมุตรวจสอบขัน้ตอนการท างานต่าง ๆ คณุภาพงาน เพื่อลดปรมิาณของเสีย 
  การพิจารณาแกไ้ขเพื่อขจัดหรือลดความความสูญเสีย ทัง้นีไ้ดเ้ลือกสาเหตจุาก
ปัญหากา้งปลามาท าการแกไ้ข โดยเลือกตามดลุยพินิจ คือ ร่วมกนัพิจารณาว่ากา้งไหนเป็นปัจจยั
(สาเหต)ุ เป็นปัจจยัที่สามารถควบคมุได ้(Controllable) คือ สามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดจ้ะ
ใส ่ตวั C ไวท้ี่กา้งนัน้  กา้งไหนไม่สามารถควบคมุได ้(Uncontrollable) คือ ไม่สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ปัจจัยนี ้จะขึน้อยู่กับบุคคลอ่ืน หากต้องแก้ไขจะต้องประสานงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน เช่น  ผู้ส่งมอบ  ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ และก้างไหนเป็นปัจจัยรบกวน
(Noise) คือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และจะมารบกวนเป็นบางครั้ง การแก้ไขจะเลือก
กา้งปลาที่เป็นกา้งปัจจยัที่สามารถควบคุมไดข้ึน้มาแกไ้ขก่อนอันดบัแรก  จากนัน้จะเลือกโดยใช้
เกณฑ์ กล่าวคือ  น าปัญหามาจัดล าดับความส าคัญ โดยใช้เกณฑ์ 2 เกณฑ์ ในการเลือก  คือ 
พิจารณาถึง ผลกระทบ  กบัความสามารถในการด าเนินการ  
 
    
     
 
 
 
 
 
 

  

  

ง่าย 

ยาก 

นอ้ย มาก 
ผลกระทบ 

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
ร

ด า
เน
ินก
าร
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กลุ่ม A เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญที่มีผลกระทบกับความสูญเสียมาก แต่ง่ายในการ
ด าเนินการ หรือใชเ้วลาสัน้ในการแกไ้ข    

กลุม่ D เป็นกลุ่มที่มีผลกระทบกบัความสญูเสียนอ้ย  แก้ไขยาก  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ควร
ด าเนินการในขณะนี ้ เพราะนอกจากจะมีความเสี่ยงต่อความไม่ส  าเร็จแลว้  ยงัไม่ส่งผลใด ๆ กับ
ปัญหาที่ตัง้ไว ้   

กลุ่ม B เป็นกลุ่มที่ด  าเนินการง่ายแต่ผลกระทบน้อย  สาเหตุเหล่านีค้วรแก้ไขด้วย                 
ไคเซ็น (Kaizen) คือ ค่อยๆ ด าเนินการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  สามารถด าเนินการแกไ้ขได ้   

 กลุ่ม C เป็นกลุ่มที่ใหผ้ลกระทบมาก  และยากในการด าเนินการ  การแกไ้ขตอ้งใช้
ระยะเวลาและความสามารถมาก   

8.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาความสูญเสีย  ระดับเกษตรกร  

ตารางที่ 19 สรุปประเด็นปัญหาการสญูเสียและการจดัล าดบัความส าคญั และวิธีการแกไ้ข    
 ระดบัเกษตรกร        
 

กระบวนการ 
ปัญหา/การ
สญูเสีย 

สาเหต ุ
จดัล าดบั 
ความส าคญั 
ปัญหา 

 วิธีการแกไ้ข 
จดัล าดบั 
การแกไ้ข 
 

1 การเก็บเก่ียว - วิธีเก็บเก่ียว
ไม่เหมาะสม 
มีผลคณุภาพ
ขา้วเปลือก
ต ่า และ
ส่งผลต่อการ
ขดัส ี

- คนขบัรถ
เก่ียวไม่
เดินเครื่องลา้ง
พนัธุป์น 
-  ความเรว็ใน
การเก่ียวไม่
เหมาะสม 
-  คนขบั/
สมาชิกขาด
ความสนใจ/
ไม่มีความรู ้

C 
(ผลกระทบ
มาก  แกไ้ข
ยาก) 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

ใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจในหลกั
ปฏิบตัิที่ดีแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ชีแ้จงก่อนการเก็บ
เก่ียวมีผลต่อการรบั
ซือ้ขา้วเปลือกของ 
สหกรณ ์ 
(เก่ียวขอ้งกบัรถ
เก่ียวนวดที่รบัจา้ง) 

3 

2 การนวด
ขา้วเปลือก 

-  วิธีการ
นวดไม่
เหมาะสม 
คณุภาพ
ขา้วเปลือก
ต ่า 

-  ปรบั
ความเรว็               
ไม่เหมาะสม 
- ไม่ท าความ
สะอาดเครื่อง
นวด 
 

C 
(ผลกระทบ
มาก  แกไ้ข
ยาก) 

- เช่นเดียวกนัขอ้ 1 
(เก่ียวขอ้งกบั
บคุคลภายนอก คือ 
รถนวดที่รบัจา้ง) 

3 
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กระบวนการ 

ปัญหา/การ
สญูเสีย 

สาเหต ุ
จดัล าดบั 
ความส าคญั 
ปัญหา 

 วิธีการแกไ้ข 
จดัล าดบั 
การแกไ้ข 
 

3 การลด
ความชืน้    
ขา้วเปลือก 

-  คณุภาพ
ขา้วเปลือก
ต ่า 

-  ตากขา้ว
ฟ่อนในนาไม่
มีวสัดปุกคลมุ
ตอนกลางคืน 
- ไม่กลบักอง
ขา้ว 
- ตากในลาน
บางเกินไป 

A 
(ผลกระทบ
มาก  แกไ้ข
ง่าย) 

- เช่นเดียวกนัขอ้ 1 
(เก่ียวขอ้งเฉพาะ
สหกรณแ์ละ
สมาชิก) 

2 

4 การเก็บ
รกัษา
ขา้วเปลือก 

-  ขา้วเปลือก
ไม่สะอาด 
 

- ขาดการ
ตรวจสอบ
ระหว่างเก็บ
รกัษา 

B 
(ผลกระทบ
นอ้ย   แกไ้ข
ง่าย) 

- เช่นเดียวกนัขอ้ 1 
(เก่ียวขอ้งเฉพาะ
สหกรณแ์ละ
สมาชิก) 

1 

 นอกจากนี ้ ควรสนบัสนนุและผลกัดนัใหเ้กษตรกร  น าระบบ GAP มาปฏิบติัใน
ระดบัเกษตรกร 

8.2 แนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียในการแปรรูป ระดับโรงสี 
 

ตารางที่ 20 สรุปประเด็นปัญหา/การสญูเสียและการจดัล าดบัความส าคญั และวิธีการแกไ้ข 
                   ระดบัโรงสี 

 กระบวนการ ปั ญ ห า /ก า ร
สญูเสีย 

สาเหต ุ จดัล าดบั 
ปัญหา 

 วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข /
ขอ้เสนอแนะ 

จดัล าดบั 
การแกไ้ข 

1 วตัถดุิบ
(ขา้วเปลือก) 

- คณุภาพต ่า
ไม่สะอาด      
มีมอด และมี
ส่ิงเจือปน 
จ านวนมาก 
-  เสียหายจาก
การรว่งหล่น 
หรือแตกหกั
ระหว่างตาก
และเก็บรกัษา 
 

-  ตรวจสอบ
คณุภาพ
ขา้วเปลือก 
ขณะรบัซือ้            
ไม่เพียงพอ 
-  เก็บรกัษาไม่
ดี/ขาดการ
ตรวจสอบ 
-  

C - 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

เพิ่มกระบวนการ
ตรวจสอบคณุภาพ
ขา้วเปลือกใน
ขัน้ตอนการรบัซือ้ 
เพิ่มการตรวจสอบ
ขา้วเปลือกขณะ
เก็บรกัษา 
ใหค้วามรูแ้ก่
พนกังานสหกรณ/์
คนงานท่ีถกูตอ้ง 

1 
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 กระบวนการ ปั ญ ห า /ก า ร
สญูเสีย 

สาเหต ุ จดัล าดบั 
ปัญหา 

 วิ ธี ก า ร แ ก้ ไ ข / 
ขอ้เสนอแนะ 

จดัล าดบั 
การแกไ้ข 

   -  ที่เก็บ
ขา้วเปลือก
ช ารุด – รถตกั 
เหยียบแตกหกั
ขณะเกล่ียตาก
ขา้ว 

    

2 เครื่องจกัร
โรงส ี

- เครื่องจกัร                  
เสียบ่อย 
-   มีอาการ
ผิดปกติบ่อย 
-  ท างานไม่
ตรงตามที่
ตอ้งการ 

- ขาดการ
ตรวจสอบที่ 
เพียงพอ 
- ปรบัแต่งไม่
ถกูตอ้ง 
- บ ารุงรกัษา             
ไม่เพียงพอ 

A - 
 
 
 
 
 
- 
 
 

ตรวจสอบ
เครื่องจกัร พรอ้ม
บนัทึกผลการ
ตรวจสอบราย
เครื่องจกัร/
ซ่อมแซม 
ปรบัตัง้การท างาน
เครื่องจกัรให ้       
เหมาะสม/ซ่อม
บ ารุงเชิงป้องกนั 

1 

3 บคุลากร -  ปฏิบตัิไม่
ถกูตอ้ง 
-  ขาดการจด
บนัทึก 

- พนกังานขาด
การฝึกอบรม 
-  ยงัไม่
ค  านึงถึงปัญหา 

A - 
 
 
- 

ใหก้ารฝึกอบรม             
ในรายละเอียดทกุ 
ดา้น 
สรา้งความ
ตระหนกัถึง
ผลกระทบโดยรวม 

3 

4 กระบวนการ -  ขาดการ
ปรบัปรุงการ
ท างาน 

-  พนกังานไม่
ทราบหลกัการ
ปฏิบตัิที่ดีดา้น
โรงส ีอย่าง
เพียงพอ 
- ขาดการ
ตรวจสอบ 
 

A - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าองคค์วามรูข้อง
หลกัการปฏิบตัิที่ดี             
ดา้นโรงสีจาก
หน่วยงานตา่ง ๆ             
ที่ไดศ้กึษาไวแ้ลว้             
มาประยกุตใ์ช ้ 
หรือ 

2 
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 กระบวนการ ปัญหา/การ
สญูเสีย 

สาเหต ุ จดัล าดบั 
ปัญหา 

 วิธีการแกไ้ข/
ขอ้เสนอแนะ 

จดัล าดบั 
การแกไ้ข 

   - ขาดการจด
บนัทึกปัญหา 
และการ
ติดตามการ 
ปฏิบตัิงาน 

 - 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

ศกึษาเพิม่เตมิเพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบตัิ              
ที่ดีและเหมาะสม
กบัของสหกรณ ์ 
เพิ่มความถ่ีใน
กระบวนการ
ตรวจสอบการ 
ปฏิบตัิงาน 
ใหม้ีการจดบนัทึก
ผลการประมิน   
หรือการตรวจสอบ
ในทกุดา้นเพื่อ
ติดตามผล และ
ปรบัปรุงแกไ้ข 
นอกจากนีค้วร
ส่งเสรมิและ
สนบัสนนุสหกรณ ์
น าระบบ GMP 
และ HACCP มา
ใช ้ในระดบัโรงสี
สหกรณ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบัน
เกษตรกร โดยศึกษาตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การขนส่ง และการแปรรูปข้าว                         
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบัน
เกษตรกรและวิธีการลดปริมาณความสูญเสียในการผลิตและการแปรรูปข้าวของสถาบัน
เกษตรกร  ดงันี ้

1.1 การปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวของสมาชิกสหกรณ์ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพข้าวเปลือก(Input) 

1.1.1 ชนิดขา้วที่สมาชิกสหกรณ์แต่ละรายปลกูส่วนใหญ่เป็นขา้วหอมมะลิ 105 
เพียงชนิดเดียว   รองลงมา ปลกูทัง้ขา้วหอมมะลิ 105 และขา้ว กข.15  และทัง้ขา้วหอมมะลิ 105 
และ กข.6   การใชเ้มล็ดพนัธุข์า้ว สมาชิกสหกรณส์่วนใหญ่ใชพ้นัธุข์า้วที่ซือ้จากแหล่งที่เชื่อถือได้
(ซือ้จากสหกรณ)์จะส่งผลต่อคณุภาพในการขดัสีขา้วไดเ้ปอรเ์ซ็นตต์น้ขา้วสงูขึน้รองลงมาใชเ้มล็ด
พนัธุข์า้วเก็บไวเ้อง   

1.1.2 การปฏิบัติก่อนการเก็บเก่ียว พบว่าสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ก าหนด
ระยะเวลาการเก็บ เก่ียวได้เหมาะสมกล่าวคื อ  จากสมาชิกสหกรณ์ จ านวน  250 ราย                   
ในจ านวนนี ้รอ้ยละ 54.40 เก็บเก่ียวในระยะเมล็ดขา้วสกุแก่พอเหมาะในการเก็บเก่ียว (เก็บเก่ียว
ในระยะพลบัพลึง) ซึ่งเป็นระยะการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม แต่ยงัมีสมาชิก รอ้ยละ 44.40  เก็บเก่ียว
ในระยะที่ไม่เหมาะสม (เก็บเก่ียวไม่อยู่ในระยะพลับพลึง)  และไม่ตอบข้อมูล รอ้ยละ 1.20                 
สว่นการระบายน า้ในนาก่อนก าหนดวนัเก็บเก่ียว พบว่า ไดร้ะบายน า้ในนาก่อนการเก็บเก่ียวหรือ
หากมีตอ้งท าใหแ้หง้ก่อนเก็บเก่ียว รอ้ยละ 59.20 ไม่ระบายน า้ในนาก่อนการเก็บเก่ียว รอ้ยละ 
33.20   และ ไม่มนี า้ในนาใหร้ะบายรอ้ยละ 7.60  

1.1.3 การปฏิบัติการเก็บเก่ียวซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญ จากการศึกษาสมาชิก
จ านวน 250 ราย ส่วนใหญ่เก็บเก่ียวดว้ยเครื่องจักรโดยใชร้ถเก่ียวนวด รอ้ยละ 67.20 เนื่องจาก
เก็บเก่ียวไดเ้ร็ว   สะดวก และมีการเก็บเก่ียวดว้ยมือหรือแรงงานคน รอ้ยละ 27.20  โดยใชเ้คียว
และแรงงานคน   นอกจากนี ้มีทั้งใช้รถเก่ียวนวดและแรงงานคน รอ้ยละ 5.20 การเก่ียวด้วย
แรงงานคนจะนิยมเก่ียวขา้วเหนียวเพื่อเก็บไวบ้ริโภคในครวัเรือน  สว่นขา้วหอมมะลิ 105  สมาชิก
จะใชร้ถเก่ียวนวดเป็นสว่นใหญ่   อ่ืน ๆ รอ้ยละ 0.40     
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 1.1.4 การนวดขา้วเปลือก  จากการศกึษาพบว่า  สมาชิกสหกรณย์ังขาดความ
ระมัดระวังในการปรบัเครื่องเก่ียวนวดใหเ้หมาะสม   ซึ่งก่อใหเ้กิดการสูญเสียทั้งในปริมาณและ
คณุภาพ  ซึ่งสมาชิกสหกรณส์ว่นใหญ่จะละเลยในขัน้ตอนนีใ้หเ้ป็นหนา้ที่ของเจา้ของรถนวด 

1.1.5 การลดความชืน้ จากการศึกษาสมาชิกสหกรณ ์จ านวน 250 ราย พบว่า 
สมาชิกสหกรณ ์รอ้ยละ 91.60 มีการลดความชืน้ของขา้วเปลือกก่อนเก็บรกัษาหรือก่อนจ าหน่าย 
รอ้ยละ 6.00 ที่ไม่ตากหรือไม่ลดความชืน้แต่จ าหน่ายทันทีที่เก่ียวนวดเสร็จ จะพบในกรณีจา้งรถ
เก่ียวนวด ระดับความชืน้ของขา้วเปลือกที่จ  าหน่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 22 เปอรเ์ซ็นต ์ และไม่
ตอบขอ้มลู รอ้ยละ 2.40   วิธีการลดความชืน้ขา้วเปลือกของสมาชิกสหกรณจ์ะด าเนินการ ดงันี ้

1) กรณี เก็บ เก่ียวด้วยแรงงานคน พบว่า มี สมาชิกที่ เก็บ เก่ียว
ข้าวเปลือกด้วยแรงงานคน  จ านวน 57  ราย เมื่อเก็บเก่ียวจะมัดข้าวเป็นฟ่อนๆ และจะตาก
ขา้วเปลือกทั้งฟ่อนไวใ้นนาหลงัการเก็บเก่ียว ตากทิ ้งไวป้ระมาณ 3 - 7 วัน  แลว้เก็บรวมไวเ้ป็น
กองๆในนาก่อน  ที่จะนวด ในขณะที่สมาชิกตากขา้วเปลือกทัง้ฟ่อนไวใ้นนา และเมื่อน ามาเก็บ
รวมไวเ้ป็นกองๆ พบว่า ในจ านวนนีม้ี รอ้ยละ 91.23 จะไม่น าวัสดมุาปกคลมุกองขา้วเปลือกเพื่อ
ป้องกันน า้คา้งหรือน า้ฝนในเวลากลางคืนซึ่งจะเป็นผลเสียหายต่อคุณภาพขา้วเปลือกเป็นอย่าง
มาก   จะมีวสัดปุกคลมุเพียง รอ้ยละ 5.27เท่านัน้   ไม่ตอบขอ้มลูรอ้ยละ 3.50 นอกจากนีร้ะหว่าง
กองข้าวเปลือกไว้ในนาจะไม่มีการพลิกกลับกองเพื่อระบายความร้อนส่งผลต่อคุณภาพ
ขา้วเปลือก 

2) กรณี เก็บเก่ียวโดยใช้รถ เก่ียวนวด พบว่า สมาชิกที่ เก็บเก่ียว
ข้าวเปลือกด้วยรถเก่ียวนวด  จ านวน 168 ราย เมื่อเก่ียวนวดเสร็จพร้อมบรรจุในกระสอบ                     
จะน ามาตากที่ลานบา้น การตากบนลานอาจเป็นลานดิน/ลานหญ้า พบว่า ในจ านวนนี ้มีจ านวน 
รอ้ยละ 93.29 ก่อนตากขา้วเปลือกจะน าวสัดุรองพืน้ก่อนซึ่งท าจากไนล่อนตาข่าย(สีเขียว)เป็น
วัสดุรองพืน้ก่อนซึ่งเป็นไปตามหลักการปฏิบติัที่ดีเพื่อป้องกันการปนเป้ือนและมีสมาชิกที่ไม่ใช้
วสัดรุองพืน้เพียง รอ้ยละ 6.71  

การตากขา้วเปลือก ความหนาในการตากขา้วเปลือกส่วนใหญ่จะตาก
หนาประมาณ 2 เชนติเมตร(บางกว่า 5 เชนติเมตร) รอ้ยละ 62.19 การตากขา้วเปลือกแต่ละครัง้
จะตอ้งกลับกองขา้วที่ตากทุก ๆ 2 ชั่วโมง พบว่าจากสมาชิกตากขา้วเปลือกในลานทั้งตากก่อน
นวดและตากหลังนวด จ านวน 167  ราย ในจ านวนนีม้สมาชิกส่วนใหญ่กลับกองขา้วที่ตากใน
ลานทุก  2 ชั่วโมงหรือวันละ 4 ครัง้ รอ้ยละ 68.86  สมาชิกที่กลับกองข้าวที่ตากในลาน วันละ                     
2 ครัง้  รอ้ยละ 26.35   มีสมาชิกไม่มีการกลบักองขา้วระหว่างการตาก มีจ านวน 2  ราย (รอ้ยละ 
1.20) และไม่ตอบขอ้มลู 6 ราย (รอ้ยละ 3.59) การตากจะตากประมาณ  3  วนั 
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1.1.6 การเก็บรกัษาข้าวเปลือก พบว่าส่วนใหญ่เก็บกองไวใ้นยุง้ฉางเพื่อรอ
จ าหน่าย รอ้ยละ 61.20 รองลงมาเก็บกองไวใ้นยุง้ฉางและเก็บในกระสอบ รอ้ยละ 4.8  ไม่เก็บ
รกัษาขา้วเปลือกไวแ้ต่จ าหน่ายทนัทีเมื่อเก่ียวนวดเสร็จ รอ้ยละ 11.60 และระหว่างการเก็บรกัษา 
สมาชิกรอ้ยละ 53.01  ไม่มีการเขา้ไปตรวจสอบปริมาณและคุณภาพขา้วปลือกขณะเก็บรกัษา  
และรอ้ยละ 46.98   มีการเขา้ตรวจสอบ ระยะการเก็บรกัษาขา้วเปลือกของสมาชิกไวใ้นฉางส่วน
ใหญ่เก็บ ตัง้แต่ 1 – 3  เดือน รองลงมา เกินกว่า 3 – 6  เดือน และ ไม่เกิน 1 เดือน ตามล าดบั 
 1.2  กระบวนการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีของสหกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพการ
แปรรูป 

 1.2.1 การรบัซือ้ข้าวเปลือก  พบว่าสหกรณ์จะรับซือ้ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 
เพียงชนิดเดียว ยกเวน้ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด จังหวัดสุรินทร ์รบัซือ้ทัง้ขา้วเปลือก
หอมมะลิ 105 และ กข.15 การรบัซือ้โดยจะตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกก่อนการรบัซือ้ทุกราย
โดยใชเ้ครื่องตรวจวัดตรวจสอบเพื่อก าหนดราคาขา้วเปลือก เช่น ตรวจสอบความชืน้  ลกัษณะ
ทางกายภาพภายนอก  และผลที่ไดจ้ากการขดัสี  ส่วนการตรวจสอบพนัธุ์ปนสหกรณจ์ะประเมิน
ด้วยสายตาเป็นหลัก แต่การตรวจสอบสิ่งเจือปน จากสหกรณ์ที่ศึกษา 5 สหกรณ์ พบว่า                         
มี  3  สหกรณท์ี่ไม่ตรวจสอบสิ่งเจือปนขณะรบัซือ้ 

1.2.2  การลดความชืน้ขา้วเปลือก สหกรณ์ที่รบัซือ้ขา้วเปลือกความชืน้ไม่เกิน 14 
เปอรเ์ซ็นต์ เพื่อเก็บไว้แปรรูป หากข้าวเปลือกที่รับซือ้มีความชืน้เกิน 14 เปอรเ์ซ็นต์ สหกรณ ์                  
จะซือ้มาขายไปและจะไม่ลดความชืน้ จะลดความชืน้เมื่อตอ้งการเก็บรกัษาไวเ้พื่อแปรรูปเท่านัน้ 
การลดความชื ้นจะลดโดยวิธีตากบนลานตาก(คอนกรีต)ระยะเวลาการตากขึน้อยู่กับระดับ
ความชืน้ของขา้วเปลือก  เช่น ขา้วเปลือกมีความชืน้ 18 เปอรเ์ซ็นต ์  จะตากประมาณ 3 วนั  

1.2.3 การเก็บรักษาข้าวเปลือก  พบว่า ทุกสหกรณ์ที่ศึกษาจะเก็บข้าวเปลือก
รกัษาไวใ้นในโรงเก็บสภาพปกติไม่มีการควบคมุอณุภูมิและความชืน้สมัพทัธใ์นอากาศ ส่วนใหญ่
เก็บในฉาง  โกดัง กระสอบป่าน  กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 500 กิโลกรมั และ 750 กิโลกรมั 
ส่วนที่เก็บในไซโลมีบ้างบางส่วน  มีเพียง  1  สหกรณ์ เท่านั้น  คือ  สหกรณ์การเกษตรเมือง                 
ศรีสะเกษ  จ ากัด    จังหวัดศรีสะเกษ   ลักษณะการจัดเก็บ เก็บในฉาง/โกดัง(พื ้นคอนกรีต)                
จะเก็บเป็นกองรวม ไม่แยกความชืน้และไม่แยกรายเกษตรกร  เนื่องสหกรณ์จะรบัซือ้และเก็บ
รกัษาขา้วหอมมะลิ 105  เพียงชนิดเดียวเท่านัน้ ประกอบกบัพืน้ที่จดัเก็บมีจ ากดั ก่อนการจดัเก็บ
ในฉางหรือโกดังสหกรณ์จะรองพืน้โดยใชแ้กลบรองทั่วบริเวณโรงเก็บ หนาประมาณ 10 – 50 
เซนติเมตร  และเทกองขา้วเต็มพืน้ที่ ชิดฝาผนัง จะไม่วางเป็นกองๆ และไม่มีการพลิกกลับกอง
ขา้วเพื่อถ่ายเทความชืน้หรือความรอ้นจากกองข้าวในระหว่างเก็บรกัษา เนื่องจากใช้พืน้ที่เต็ม                  
ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ ข้าวเปลือกที่สหกรณ์น าเข้าเก็บรักษา ทั้งเก็บในกระสอบ                      
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ฉางและโกดัง  ทุกสหกรณ์ที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเก็บในระดบัความชืน้ไม่เกิน 14 – 15  เปอรเ์ช็นต ์ 
ระยะการเก็บรกัษาโดยเฉลี่ยประมาณ  2 – 6  เดอืน   
  1.2.4 การน าขา้วเปลือกเขา้แปรรูป ส่วนใหญ่จะไม่มีการหมุนตามล าดับการซือ้
ก่อนหลงั (FIFO) แต่จะด าเนินการน าเขา้เปลือกออกแปรรูปตามความสะดวก นั่นคือ ขา้วเปลือก    
ที่อยู่บริเวณด้านนอกหรือด้านบนหรือรับซือ้ภายหลังจะน าออกไปแปรรูปก่อน ซึ่งส่งผลต่อ
คณุภาพขา้วเปลือกหากเก็บไวน้านเกินไป  ความสะอาดของภาชนะที่จัดเก็บข้าวเปลือก พบว่า 
กระสอบเก่าเมื่อน ากลบัมาใชใ้หม่จะท าความสะอาดโดยวิธีน ากระสอบตากแดด และกลบัดา้นใน
ออกขา้งนอกหรือวิธีเป่าลม แต่มีบางสหกรณ์ไม่ได้ท าความสะอาดเพียงแต่ดูว่ามี รอยฉีกขาด
หรือไม่เท่านั้น เช่น สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด จังหวัดรอ้ยเอ็ด การจัดเก็บขา้วเปลือก
สว่นใหญ่จะไม่มีการจดบนัทึกรายละเอียดคณุภาพ วนัที่จดัเก็บขา้วเปลือก รวมถึงการตรวจสอบ
คณุภาพขา้วเปลือกระหว่างเก็บรกัษามีนอ้ยมาก 
 1.3  การปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีข้าวของสหกรณ์ ดา้นการตรวจสอบคณุภาพ
ขา้วเปลือก การเก็บรกัษาขา้วเปลือก การน าขา้วเปลือกออกแปรรูป กระบวนการแปรรูป เช่นการ
เดินเครื่องลา้งเครื่องจักร  การสุ่มตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกก่อนสี  การตรวจสอบคุณภาพ
ขา้วสารก่อนบรรจุ การปรบัแต่งเครื่องจักร  การเก็บรกัษาขา้วสาร และการจดบนัทึกติดตามการ
ตรวจสอบการปฏิบติัระหว่างแปรรูป  เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัหลกัการปฏิบติัในโรงสีที่ดีและให้
ค่าคะแนน พบว่า สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากัด  จังหวัดรอ้ยเอ็ด  สหกรณ์การเกษตรชุม
พลบุรี จ ากัด  จังหวัดสุรินทร ์ และสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากัด  จังหวัดศรีสะเกษ  
การปฏิบติัดา้นการจดัการโรงสียงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการปฏิบติัดา้นการจดัการโรงสีที่ดี 
 1.4 การปฏิบัติด้านการแปรรูป(โรงสีข้าว) ของสหกรณ ์  โรงสีสหกรณก์ารเกษตร
เมืองศรีสะเกษ  จ ากัด  จังหวดัศรีสะเกษ เป็นโรงสีที่ผสมผสานระหว่างระบบการสีขา้วระบบเก่า
และระบบใหม่  เนื่องจากเดิมเป็นโรงสีขา้วระบบเก่า ต่อมามีการเพิ่มเครื่องจักรบางชนิดเพื่อให้
โรงสีมีระบบการท างานมีประสิทธิภาพสงูขึน้  ส่วนสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั  จ ากดั สหกรณ์
การเกษตรสวุรรณภูมิ  จ ากดั  สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากดั  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด และสหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด  จังหวัดสุรินทร ์    เป็นโรงสีระบบใหม่ซึ่งเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ                  
สงูกว่าระบบเก่า ระบบการท างานคลา้ยๆ กบัระบบเก่า ต่างกนัที่ระบบตน้ก าลงัและรายละเอียด
ของเครื่องจกัรแต่ละเครื่องจกัรที่ท างานไม่เหมือนกนั    

 ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ์และการใช้
ทรพัยากร อุปกรณ์เครื่องจักร  ลักษณะการขัดสี  จะกะเทาะเก็บเป็นขา้วสาร  และการขัดขาว     
ขดัมนั ช่วงเวลาการสี  จะสีในช่วงกลางวนัเป็นสว่นใหญ่ ยกเวน้ สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั 
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จ ากัด สีตลอด 24 ชั่วโมง (ต่อเนื่อง)   และสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด  จะสีช่วงเวลา
กลางคืนเท่านัน้  ทัง้นีเ้พราะกลางคืนอากาศเย็น  เมื่อเครื่องจกัรท างานจะมีความรอ้นนอ้ย ขา้วไม่
ชืน้ และจะไดต้น้ขา้วในอัตราที่สูง นอกจากนี ้สหกรณ์ไดถื้อปฏิบติัตามค าแนะน าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยเลือกอัตราการใชไ้ฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช ้(Time Of Use Rate  :TOU)  
ซึ่งจะสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายค่าไฟฟ้าเนื่องจากช่วงเวลา Off - Peak (ช่วงเวลา 22.00  - 9.00 
น. และวันหยุด) มีอัตราค่าใชจ้่ายต ่ากว่าช่วงเวลา On - Peak (ช่วงเวลา  9.00 -  22.00 น. ของ
วนัจนัทรถ์ึงศกุร)์ กล่าวคืออตัราค่าพลงังานไฟฟ้า เวลาปกติ อัตรา  2.6950 บาท/หน่วย อตัราค่า
พลงังานไฟฟ้าระบบTOU  อตัรา  1.1914  บาท/หน่วย  ประหยดัค่าไฟฟ้าได ้1.5036 บาท/หน่วย    

 การท าความสะอาดเครื่องสี พบว่า ทุกสหกรณ์จะท าความสะอาดเครื่องสีโดย
เดินเครื่องก่อนสีจรงิทกุครัง้  

1.5  ผลการแปรรูป  การแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร  ขา้วเปลือกที่น ามาแปรรูป                         
(การสี)เป็นข้าวสาร  จะได้ผลผลิต (Products) และผลพลอยได้ (By-Products) เนื่องจาก
สหกรณท์ี่ศกึษา ท าการแปรสภาพขา้วเปลือก ชนิดหอมมะลิ 105 เพียงชนิดเดียว ยกเวน้ สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด ที่น าข้าวเปลือก  กข.15 มาสีรวมกับข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 
เนื่องจากเห็นว่าราคาสหกรณร์บัซือ้จากสมาชิกราคาเท่ากนัผลผลิตที่ไดส้หกรณน์ับรวมเป็นขา้ว
หอมมะลิ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี ้ มีผลต่อการสีคุณภาพต ่าลง เนื่องจากข้าวเปลือกแต่ละชนิด                
การปรบัตั้งเครื่องจักรต่างกัน และพบว่าทั้ง  5  สหกรณ์ จะสีขา้วหอมมะลิเป็นขา้วสาร 100 %  
ชั้น 1 และชั้น 2 เท่านั้น  ผลการประเมินผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป (โรงสีข้าว) จากการเก็บ
ขอ้มลูการแปรรูปขา้วเปลือก(การสีขา้ว) ของสหกรณท์ี่ศึกษา ทัง้ 5 สหกรณ ์จะน าเขา้เปลือกชนิด
ข้าวหอมมะลิ 105 ความชืน้ของข้าวเปลือกที่สหกรณ์น าเข้าสี จะไม่เกิน 14 เปอรเ์ซ็นต์  โดย
จัดเก็บข้อมูลปริมาณขา้วเปลือกที่สหกรณ์น าเข้าแปรรูป(ทั้งปี)และผลผลิตที่ได้จากการขัดสี              
ทัง้ปีมาค านวณหาอตัราการสีขา้วของสหกรณ(์ทัง้ปี)โดยคิดเทียบจากขา้วเปลือกที่น าเขา้แปรรูป
ทัง้ปี   

   อตัราการสีขา้วของสหกรณท์ี่ไดจ้ากการประเมิน อตัราการสีแปรสภาพขา้วเปลือก
หอมมะลิเป็นขา้วสารชนิด 100 % ชัน้ 1 ชัน้ 2 จะไดต้น้ขา้วขา้วหกั  และ ปลายขา้ว ในอตัราเฉลี่ย
ต่อขา้วเปลือกหอมมะลิ  1,000  กิโลกรมั หรือ1 ตัน  ของโรงสีสหกรณท์ี่ศึกษาจ านวน 5 สหกรณ ์  
โดยน าอตัราการแปรสภาพเฉลี่ยมาเปรียบเทียบระหว่างสหกรณท์ี่ศึกษา พบว่า สหกรณท์ี่ศึกษา
ส่วนใหญ่มีอัตราแปรสภาพขา้วเปลือกหอมมะลิเป็นขา้วสารในส่วนที่เป็นขา้วต้นสูงกว่าอัตรา
เฉลี่ยของโรงสีทั่วไปที่กรมการคา้ภายในไดศ้กึษาไว ้ยกเวน้ สหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี  จ ากดั  
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ต ่ากว่าอัตราเฉลี่ยข้างต้น และปริมาณเนื ้อข้าวจากการแปรสภาพข้าวเปลือกหอมมะลิเป็น
ขา้วสาร100%จะไดเ้นือ้ขา้ว(ขา้วรวม)ต ่ากว่าอตัราเฉลี่ยของโรงสีทั่วไป สาเหตมุาจากขา้วเปลือก
มีสิ่งเจือปนสงู  เครื่องจกัรเสียบ่อยและประสิทธิภาพการสีต ่า เนื่องจากลกูยางกะเทาะขา้วเปลือก 
ตะแกรงกลมคัดแยกไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ  ถึงแม้ว่าพนักงานสหกรณ์จะปรบัแต่งเครื่องจักร             
ทุกครั้งก่อนสีข้าวก็ตาม แต่การปรับแต่งถูกต้องหรือไม่เป็นเพียงผลที่ ได้จากการสัมภาษณ์
พนกังานสหกรณเ์ท่านัน้  จะทราบปรมิาณการสญูเสียไดโ้ดยการทดสอบการสีขา้ว 

1.6  การปรับแต่งเคร่ืองจักร  เมื่อเปรียบเทียบกบัหลกัการปรบัแต่งเครื่องจกัรที่ควร
ปฏิบัติซึ่งตอ้งมีการปรบัแต่งเครื่องจักรโรงสีทุกครัง้ก่อนสีขา้ว ไดแ้ก่ เครื่องกะเทาะขา้วเปลือก  
เครื่องขดัขาว  เครื่องแยกหิน  ตะแกรงโยก  และเครื่องขดัมนั จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ควบคมุ
เครื่องจักรโรงสีของสหกรณ์ที่เป็นกลไกหลัก แลว้น าผลการปฏิบัติก าหนดค่าคะแนนการปฏิบัติ
ตามเกณฑด์า้นปรบัแต่งเครื่องจกัรโรงสีของสหกรณ ์ พบว่า  สหกรณม์ีการปรบัแต่งเครื่องจักรแต่
การปรบัแต่งยังไม่ถูกวิธี  ยกเวน้  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด มีการปรับแต่งเครื่องจักร
ก่อนสีทุกครัง้  รองลงมาคือ  สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากดั ที่มีการปรบัแต่งเครื่องจกัรบาง
ตวัยงัไม่ถกูตอ้งตามหลกัการ  สว่นสหกรณอ่ื์น ๆ ที่ศกึษาพบว่าปฏิบติัไม่ค่อยถกูตอ้งเช่นกนั 

1.7 การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร/อุปกรณต์ามรายการชนิดเคร่ืองจักร  เปรียบเทียบ
กับหลักการปฏิบัติการบ ารุงรกัษาเครื่องจักรที่ดีและให้ค่าคะแนนการปฏิบัติ พบว่า สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด จงัหวดัสุรินทร ์ มีการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรอปุกรณ์ ในโรงสี เป็นไป
ตามหลักการปฏิบัติด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ดีและปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือมากที่สุด 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ โรงสีมีความรูค้วามเข้าใจเรื่องเครื่องจักรโรงสี เป็นอย่างดี รองลงมา                   
คือ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด  ส่วนสหกรณ์ที่ขาดการบ ารุงรักษาเครื่องจักร คือ 
สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากัด จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสหกรณ์ที่ปฏิ บัติด้านการ
บ ารุงรกัษาตามหลกัการปฏิบติัไม่ค่อยจะถูกตอ้งนกัและไม่เคยปฏิบติัในหลายๆประเด็น เช่น ขาด
การบ ารุงรกัษาตะแกรงเหลี่ยม  กระพอ้ล าเลียง เป็นตน้  ประกอบกับโรงสีขา้วของสหกรณ์เป็น
โรงสีที่ผสมผสานระหว่างโรงสีข้าวระบบเก่ากับโรงสีขา้วระบบใหม่ การบ ารุงรกัษาจึงไม่ค่อย
ถูกต้อง และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด  พนักงานโรงสีของสหกรณ์มีจ านวน  3  คน                        
ทุกคนไม่เคยเขา้รบัการอบรมเรื่องโรงสีและคนที่ไดร้บัการอบรมไม่ไดเ้ป็นผูป้ฏิบัติ ส่งผลใหก้าร
ปฏิบติัดา้นการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรไม่ถกูตอ้งตามหลกัการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 

1.8 กระบวนการปฏิบัติด้านการเก็บรักษาข้าวสาร สหกรณ์จะบรรจุขา้วสารใน
กระสอบพลาสติกสาน  ขนาด 50 กก. และบรรจุเป็นถุงพลาสติก ขนาด 5 กก. หรือ กระสอบ 
ขนาด 10 กก. กระสอบที่จดัเก็บเนื่องจากเป็นกระสอบใหม่ทัง้หมดจึงสะอาด เพื่อเก็บขา้วสารไว ้
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จ าหน่ายในคราวเดียวทัง้กระสอบ ประกอบกับสหกรณ์ไม่มีสถานที่เก็บขา้วสารโดยเฉพาะ จึงใช้
โรงคลมุเครื่องจกัรในโรงสีขา้วเป็นสถานที่เก็บขา้วสารลกัษณะการจดัเก็บจึงเก็บเป็นกระสอบและ
ใชพ้ลาสติกคลุมไว้เพื่อป้องกันฝุ่ น  ยกเวน้ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากัด มีโรงเก็บ
ขา้วสารแยกต่างหาก  และสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด ที่เก็บขา้วสารในโรงสีและโรงเก็บ
เมล็ดพนัธุ ์การตรวจสอบคณุภาพขา้วสารมีการตรวจสอบคณุภาพขา้วสารที่จดัเก็บเป็นประจ าทุก
วัน ท าความสะอาดภายในโรงเก็บทุกวัน เนื่องจากเก็บขา้วสารไวใ้นโรงคลุมเครื่องจักร(โรงสี)  
และท าความสะอาดตวัโรงสีโดยรวมทุกเดือน  แต่สว่นใหญ่ไม่มีการก าจดัศตัรูพืช ยกเวน้ สหกรณ์
การเกษตรชมุพลบรุี จ ากดั  ที่มีการก าจดัมอดขา้วสารทกุเดือน 
 
2. ความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการแปรูป(โรงสีข้าว)ของสหกรณ ์

2.1  ระดับเกษตรกร 
2.1.1 สรุปกระบวนการปฏิบัติของสมาชิกสหกรณท์ี่ก่อให้เกิดความสูญเสีย

ด้านคุณภาพข้าวเปลือก ดังนี ้
1) การเก็บเก่ียวและเทคนิคหลงัการเก็บเก่ียว   

- การเก็บเก่ียวขา้ว สมาชิกส่วนใหญ่ที่เก็บเก่ียวขา้วเปลือกดว้ยรถเก่ียว
นวดและไม่เคยเดินเครื่องจักรเพื่อท าความสะอาดรถเก่ียวนวดเมื่อเก่ียวข้าวพันธุ์ต่างกันซึ่ง
ก่อใหเ้กิดการปนกันระหว่างขา้วหอมมะลิ105 และ/หรือขา้วเหนียว กข.6  กข.15 และก่อใหเ้กิด
ความไม่บรสิทุธิ์ของสายพนัธุท์ัง้ขา้วเปลือกและขา้วสารรวมทัง้เทคนิคในการปรบัแต่งเคร่ืองจกัร  

- การปรบัความเร็วรอบการท างานของรถเก่ียวนวด ส่วนใหญ่พบว่า ไม่
เคยที่จะใหร้ถเก่ียวนวดปรบัความเร็วรอบการท างานของรถเก่ียวนวดใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ซึ่งจะสง่ผลต่อการแตกรา้วของเมล็ดภายในและสง่ผลต่อคณุภาพการสีขา้วโดยตรง      

- การลดความชืน้  เช่น  กรณีสมาชิกสหกรณเ์ก็บเก่ียวโดยใชแ้รงคนมัด
ข้าวเปลือกเป็นฟ่อนกระจายตากแสงแดดไว้ในนา ตากประมาณ 3 – 7 วัน เนื่องจากในช่วง
กลางวันอากาศรอ้น ขา้วแหง้และเมล็ดหดตัว  กลางคืนเมล็ดไดร้บัความชืน้จากน า้คา้ง  น า้ฝน  
ซ  า้แลว้ซ า้อีกท าใหเ้กิดการขยายตัว  การที่เมล็ดมีการขยายตัวและหดตวัสลบักนัท าใหเ้มล็ดเกิด
การแตกรา้วและแตกหกัในระหว่างการสี  และการกองขา้วเปลือกไวใ้นนาไม่มีการพลิกกลบักอง 
ไม่มีวสัดปุกคลมุ ในเวลากลางคืน  รวมถึงกรณีตากในลานหลงัเก่ียวนวดซึ่งความหนาในการตาก
บางจนเกินไป สว่นใหญ่หนาประมาณ 2 เซนติเมตรเท่านัน้  สง่ผลต่อคณุภาพการสีเช่นกนั 
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2) คณุภาพขา้วเปลือก   
-  ขา้วเปลือกที่สมาชิกเก็บรกัษาจากการสมัภาษณส์มาชิก สว่นใหญ่

เก็บรกัษาข้าวเปลือกไว้โดยที่ข้าวเปลือกมักจะมีโรค แมลง ศัตรูพืช สัตวจ์ าพวกหนู ซึ่งส่งผล
กระทบต่อคณุภาพขา้วเปลือก คณุภาพขา้วสาร และการปนเป้ือนโดยตรง  

-  ความสะอาดของขา้วเปลือกที่ขาย พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ขาย
ขา้วเปลือกโดยไม่มีสิ่งเจือปน เศษฟาง  ซงั วชัพืช ดินทราย เพียงบางครัง้เท่านัน้ที่ขายขา้วเปลือก 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าวเปลือก คุณภาพขา้วสาร และการปนเป้ือนเช่นกัน รองลงมา
สมาชิกขายขา้วเปลือกโดยไม่มีสิ่งเจือปน เศษฟาง ซงั วชัพืช ดินทราย ทกุครัง้ที่ขาย  

4.1.2 ความสูญเสียและปริมาณความสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
สูญเสียจากการเก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียว ที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ จ านวน 
250 ราย  ดงันี ้

1) ปริมาณความสูญเสีย สมาชิกสหกรณ์ไม่ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับ
ปรมิาณความสญูเสียในการเก็บเก่ียวและหลงัการเก็บเก่ียวที่เกิดขึน้จากการปฏิบติัของตวัสมาชิก
เอง  แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกสหกรณ์ไดร้ะบุถึงปริมาณความสูญเสียของขา้วเปลือก  ที่เกิดจาก
การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว  ดงันี ้  มีเมล็ดขา้วร่วงหล่นในไร่นา  ขา้วตก  ขา้วที่
เก็บเก่ียวไม่หมด  โดยเฉลี่ยมีจ านวน  178 ราย  ประมาณ  9,966.50   กิโลกรมั/ไร่/ปี  ค่าเฉลี่ย
รายละ 55.99 กิโลกรัม/ไร่/ปี  มี เมล็ดข้าวติดไปกับฟางขณะที่ เก่ียวนวด จ านวน  152 ราย  
ประมาณ  3,837    กิโลกรมั/ไร/่ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ  25.24 กิโลกรมั/ไร่/ปี มีเมล็ดขา้วที่ถูกหนู  นก 
แมลงท าลาย  จ านวน  128 ราย  ประมาณ  917.50  กิโลกรัม/ไร่/ปี   ค่าเฉลี่ยรายละ  7.17 
กิโลกรมั/ไร/่ปี เมล็ดขา้วถูกมอดขา้วเปลือกท าลายระหว่างเก็บรกัษา  จ านวน  18 ราย  ประมาณ  
99  กิโลกรมั/ไร่/ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ 5.5  กิโลกรมั/ไร่/ปี อ่ืน ๆ จ านวน  28 ราย  ประมาณ 169  
กิโลกรมั/ไร/่ปี  ค่าเฉลี่ยรายละ 6.04 กิโลกรมั/ไร/่ปี 

2) ความสูญเสียดา้นคุณภาพขา้วในการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว
ของสมาชิกสหกรณ ์พบว่า  ไม่มีการสูญเสียคุณภาพ  จ านวน  207 ราย  มีขา้วเปลือกเกิดเมล็ด
เหลือง  ขึน้รา  เหม็นอบั  เน่าเสีย  หรือหมกัหมม  จ านวน  15 ราย  ประมาณ  2,492    กิโลกรมั/
ไร่/ปี   ค่าเฉลี่ยรายละ166.37 กิโลกรัม/ไร่/ปี  มีข้าวงอกในขณะเก็บรักษา  จ านวน  6 ราย  
ประมาณ  106 กิโลกรัม/ไร่/ปี   ค่าเฉลี่ยรายละ 17.67  กิโลกรัม/ไร่/ปี   ข้าวที่แห้งแล้วได้รับ
ความชืน้ซ  า้ (เช่น เปียกฝน  1  ครัง้ และ 2  ครัง้)  จ านวน  15 ราย  ประมาณ  552  กิโลกรมั/ไร/่ปี  
ค่าเฉลี่ยรายละ 36.80  กิโลกรัม/ไร่/ปี  อ่ืน ๆ  จ านวน  2  ราย  ประมาณ  20  กิโลกรัม/ไร่/ปี  
ค่าเฉลี่ย รายละ 10 กิโลกรมั/ไร/่ปี 

 



93 

 

2.2 ระดับโรงสี     
2.2.1 สรุปกระบวนการปฏิบัติในโรงสีข้าวทีก่่อให้เกิดการสูญเสีย  
        เมื่อวิเคราะหปั์ญหาต่าง ๆ ที่กอ่ใหเ้กิดการสญูเสียในระดบัโรงสีของสหกรณ์

ที่ศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัยด้าน 4M+1E ได้แก่  1) คนหรือพนักงานปฏิบัติการ (Man)                     
2) เครื่องจักร / อุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Machine)  3) วัตถุดิบหรืออะไหล่  อุปกรณ์อ่ืน ๆ                  
ที่ใชใ้นกระบวนการ(Material)  4) กระบวนการท างาน (Method) และ  5) อากาศ สถานที่  ความ
สว่างและบรรยากาศการท างาน (Envrionment) ซึ่งถือเป็นปัจจยัน าเขา้(Input) ของกระบวนการ 
ซึ่งกระบวนการปฏิบติัในโรงสีขา้วที่ก่อใหเ้กิดการสญูเสียมีดงันี ้  

1) กระบวนการรบัซือ้ขา้วเปลือกของสหกรณ์ที่ศึกษาส่วนใหญ่ยังขาด
การตรวจสอบสิ่งเจือปน 

2)  พนกังานผูป้ฏิบติัการในแผนกแปรรูป(โรงสีขา้ว) ของสหกรณ ์ จ านวน
พนักงานแผนกแปรรูป(โรงสีขา้ว) และลูกจา้งของสหกรณ์บางแห่งไม่เพียงพอ ขาดการศึกษา
อบรมด้านโรงสี ขาดทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง  ขาดการจด
บนัทกึการปฏิบติังานและติดตามแกไ้ขปัญหา 

3) ข้าวเปลือกและคุณภาพของข้าวเปลือก กล่าวคือ คุณภาพของ
ขา้วเปลือกไม่พียงพอ  มีมอดขา้วเปลือกปะปนจ านวนมาก แต่สหกรณ์ก็น าเข้าสีเช่นเดียวกับ
ขา้วเปลือกปกติโดยสีรวมกบัขา้วเปลือกปกติ คณุภาพของขา้วเปลือก มีสิ่งไม่ดีปะปนจ านวนมาก  
เช่น เศษดอกวชัพืช เศษฟาง เศษวสัดุ เช่น สหกรณก์าเกษตรชมุพลบรุี จ ากดั ที่เก็บขา้วเปลือกไม่
เพียงพอ และบางแห่งขาดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ ใช้งานได้ปกติ  ขาดการกลับกอง
ขา้วเปลือกที่เก็บในฉางแบบกองรวม ขาดการตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกขณะเก็บรกัษา 

4) วิธีการและการควบคุมกระบวนการผลิตในการแปรรูป กล่าวคือ
วิธีการท างานไม่ถูกตอ้ง(บางสหกรณ์)  ขาดการปรบัปรุงการวิธีการท างาน ขาดการตรวจสอบ
คุณภาพขา้วเปลือกในกระบวนการก่อนหน้าและระหว่างการสีอย่างเพียงพอ ขาดการปรบัแต่ง
เครื่องจกัรที่เหมาะสม 

5) ประสิทธิภาพของเครื่องจักร เทคนิคการปรบัแต่งเครื่องจักรและการ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัร กล่าวคือ  เครื่องจกัรโรงสีเสียบ่อย/เครื่องจกัรมีอาการผิดปกติบ่อยครัง้ ขาด
การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรที่ถูกตอ้ง ขาดการตรวจสอบเครื่องจกัรที่เพียงพอ เครื่องมือ/อะไหล่ ไม่
เพียงพอ  เครื่องจกัรท างานไม่ตรงตามที่ตอ้งการ 

6) ประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของพนักงานยังไม่เพียงพอ คือ ยังไม่
ค านึงถึงปัญหาเท่าที่ควร 
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7) การใช้พลังงานในกระบวนการแปรรูป (โรงสีขา้ว)  กล่าวคือ ยังไม่
ค านึงถึงการลดใชพ้ลงังานเพื่อประหยดัตน้ทนุและค านึงถึงประสิทธิภาพการแปรรูปขา้วเท่าที่ควร  

2.2.2 ความสูญเสียและปริมาณความสูญเสียในกระบวนการแปรรูป   
        ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ โรงสีของสหกรณ์ถึงความสูญเสียและ

ปริมาณความสูญเสียในกระบวนการแปรรูป(โรงสีขา้ว)ของสหกรณ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ  ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการสูญเสียน า้หนักซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑป์กติไม่เกิน 2% ผลปรากฎ
ดงันี ้  

1) สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสยั จ ากดั ไม่มีความสญูเสียทัง้ดา้นปริมาณ
และคุณภาพในขณะเก็บรกัษาขา้วเปลือก   เนื่องจากสหกรณ์ เก็บรกัษาขา้วเปลือกไว ้ณ ระดับ
ความชืน้ประมาณ 14 % หรือต ่ากว่า  สมาชิกส่วนใหญ่จะทยอยน าขา้วเปลือกมาขายใหส้หกรณ์
ตลอดทั้งปี  จ านวนสมาชิกที่ขายข้าวให้สหกรณ์ในแต่ละปี ประมาณ รอ้ยละ 80 ของจ านวน
สมาชิกทัง้หมด(สมาชิกทัง้หมด 6,852  ราย)  และสหกรณจ์ะเก็บรกัษาขา้วเปลือกไวป้ระมาณ 2 - 
3  เดือนเท่านั้น   การน าขา้วเปลือกไปสีจะหมุนเวียนสีตามล าดับก่อนหลงั ไม่มีนโยบาย stock 
ขา้วเปลือกไวส้ีทั้งปี เนื่องจากสหกรณ์ไม่หยุดการรับซือ้ขา้วเปลือก  ในวันเสารแ์ละวันอาทิตย ์ 
สง่ผลใหส้มาชิกมีแหลง่ขายขา้วใหส้หกรณใ์นช่วงวนัใดก็ไดเ้มื่อมีความจ าเป็นใชเ้งิน     

2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด มีข้าวเปลือกสูญเสียคุณภาพ
เนื่องจากมอดขา้วเปลือกบา้งและมีทุกปีแต่สหกรณไ์ม่ไดเ้ก็บขอ้มลูไว ้  สหกรณจ์ะน าขา้วเปลือก
ดงักลา่วเขา้แปรรูปปกติ 

3) สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย จ ากัด มีขา้วเปลือกสญูเสียคณุภาพจาก
มอดข้าวเปลือกจ านวนมากและมีทุกปี แต่สหกรณ์ไม่เคยบันทึกข้อมูลไว้   สหกรณ์จะน า
ขา้วเปลือกดงักลา่วเขา้แปรรูปทัง้จ านวนเป็นการน าสีปกติ 

4)  สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด สูญ เสียน ้าหนัก เนื่องจาก
ขา้วเปลือกร่วงหล่นจากฉางขา้วเปลือก สาเหตุจากประตูฉางขา้วปิดไม่สนิท(ประตูฉางหกั  และ
ขา้วร่วงหล่นในขณะรถตักขา้ว  ก่อใหเ้กิดการสูญเสียน า้หนัก   ไม่ต ่ากว่า 30 กก./ปี มูลค่า  225  
บาท/ปี  สญูเสียปริมาณและคุณภาพ  เนื่องจากมอดขา้วเปลือก  ไม่ต ่ากว่า  500 กก./ปี  มูลค่า 
4,250 บาท/ปี   ส่งผลท าใหข้า้วเปลือกน า้หนกัลดลงและคณุภาพต ่า แต่สหกรณส์ง่ขา้วเปลือกเขา้
แปรรูปทั้งจ านวน เป็นการน าสีปกติ  สูญเสียน ้าหนักจากการใช้รถตักเกลี่ยข้าวบนลานตาก 
ในขณะที่พืน้ลานตากช ารุด  พืน้ไม่เรียบ เป็นหลมุเป็นบ่อ ท าใหเ้มล็ดขา้วหกั แตกเสียหาย  ไม่ต ่า
กว่า 1,000 กก./ปี   มูลค่า  8,500  บาท/ปี การที่เมล็ดขา้วแตกเสียหายเนื่องจากรถเกลี่ยขา้ว              
จะสง่ผลต่อการขดัสีท าใหไ้ดเ้ปอรเ์ซ็นตข์า้วรวมนอ้ย 
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5)  สหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากดั มขีา้วเปลือกสญูเสียคณุภาพ
เนื่องจากมอดขา้วเปลือกทุกปี แต่ไม่มีการบนัทึกขอ้มลูไว้ และสหกรณ์จะน าขา้วเปลือกดังกล่าว
เขา้แปรรูปทัง้จ านวนเป็นการน าสีปกติ 

ส่วนการศึกษาปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึน้จากกระบวนขัดสีในเชิงเทคนิคการ            
สีขา้ว จากระยะเวลาการศกึษาจ ากดัและการทดสอบเครื่องจกัรทางดา้นเทคนิคการขดัสีของโรงสี
สหกรณ์ที่ศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลา  จึงไม่ไดท้ดสอบเครื่องจักรเพื่อหาความสูญเสียและปริมาณ
ความสญูเสียดงักลา่ว 

2.2.3 ชนิดเคร่ืองจักรทีเ่สียบ่อย และการซ่อมแซมเคร่ืองจักรของสหกรณ ์
 จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่ฝ่ายโรงสีสหกรณ ์ดา้นการเครื่องจกัรโรงสีที่เป็น

ปัญหาและมีการซ่อมแซมบ่อยครัง้  ดงันี่ 
1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  ได้แก่ ตะแกรงโยก  เนื่องจากข้อ

เหวี่ยงหลวมผิดปกติ  3 ครัง้/ปี ตอ้งหยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 2 วนั/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซม
แต่ละครั้งประมาณ 3,000 - 4,000 บาท  คิดเป็นมูลค่าซ่อม ประมาณ  10,500  บาท/ปีการ
ซ่อมแซมแต่ละครัง้สว่นใหญ่พนกังานสหกรณด์ าเนินการซ่อมเอง   

2) สหกรณก์ารเกษตรสวุรรณภมูิ  จ ากดั ชนิดเครื่องจกัรที่เสียบ่อย  ไดแ้ก่ 
-  พัดลมดูดฝุ่ น   ใบพัดไม่ไดศู้นย ์ ตอ้งหยุดซ่อม ประมาณ 3  ครัง้/ปี  โรงสี

สหกรณต์อ้งหยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซมจนแลว้เสร็จ  ใชเ้วลา ประมาณ 2  วัน/ครัง้  มูลค่าซ่อมแซม
ในแต่ละครัง้ประมาณ5,000  บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม  15,000บาท/ปี 

- ลกูปืนขัดมนั    เดินเครื่องติดขดั/ลกูปืนแตกในบางครัง้ สหกรณต์อ้งหยุด
ซ่อม ประมาณ 2 ครัง้/ปี  หยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซมครัง้ละ   2 วนั มลูค่าการซ่อมแซม ในแต่ละครัง้
ประมาณ 1,500  บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม  3,000   บาท/ปี   พนกังานสหกรณเ์ป็นผูซ้่อมเอง 

- พัดลมดูดร  าอ่อน  ร  าติดในไซโคลนและลูกปืน สหกรณ์ต้องหยุดซ่อม   
จ านวน 4 ครัง้/ปี  หยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซมครัง้ละ  2 วนั  มลูค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ประมาณ 
500  บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม  2,000  บาท/ปี พนกังานสหกรณเ์ป็นผูซ้่อมเอง 

- สายพานมอเตอร ์ร  าติดในไซโคลนและลูกปืน สหกรณ์ต้องหยุดซ่อม   
จ านวน 1 ครัง้/ปี  หยุดสีข้าวเพื่อซ่อมแซมครัง้ละ  2 ชั่วโมง มูลค่าการซ่อมแซมในแต่ละครั้ง
ประมาณ  1,250 บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม   1,250  บาท/ปี พนกังานสหกรณเ์ป็นผูซ้่อมเอง 

3) สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากดั   ชนิดเครื่องจกัรที่เสียบ่อย ไดแ้ก่ 
-  ลูกปืนแตก  ลูกปืนอัดจารบีไม่ได ้ ตอ้งหยุดซ่อม 2 ครัง้/ปี โดยหยุดสีขา้ว

เพื่อซ่อมแซม ประมาณ  3 วัน/ครัง้ มูลค่าซ่อมแซม  แต่ละครัง้ประมาณ  480  บาท  คิดเป็น    
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มลูค่าซ่อม 980 บาท/ปี การซ่อมแซมแต่ละครัง้พนกังานสหกรณด์ าเนินการซ่อมเอง  ใชเ้วลาจาก
วนัที่เครื่องจกัรเสียประมาณ 3  วนั 

- ใบพัดดูดสิ่งเจือปน  เศษขา้ว (ขา้วไม่เต็มเมล็ด)ขา้ใบพัดตอ้งหยุดซ่อม       
1 ครัง้/ปี  โดยหยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณครึง่วนั/ครัง้  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการซือ้อะไหล่ 

4) สหกรณก์ารเกษตรชมุพลบรุี  จ ากดั  ชนิดเครื่องจกัรที่เสียบ่อย  ไดแ้ก่ 
- ตะแกรงโยก ประสิทธิภาพไม่เต็ม 100% ต้องคอยดูแลเครื่องจักรอยู่

เสมอ   
- ลูกยางกะเทาะข้าวเปลือก  ลูกยางกินเนือ้ยางตรงกลางลูกยาง ต้อง

คอยเฉือน ปีกลกูยางออก  ตอ้งหยุดซ่อม จ านวน 48 ครัง้/ปี  (สปัดาหล์ะ 1  ครัง้)  โดยหยุดสีขา้ว
เพื่อซ่อมแซมประมาณ    5  นาท/ีครัง้ 

- ตะแกรงกลม  คดัแยกไม่ได ้100% 
5) สหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากดั  ชนิดเครื่องจกัรที่เสียบ่อย  ไดแ้ก่ 

- ตะแกรงโยก   ลกูปืนดงึตะแกรงท าใหตุ้๊กตาแตกตอ้งหยุดซ่อม  2 ครัง้/ปี  
หยุดสีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ   1 วัน/ครัง้ มูลค่าการซ่อมแซมแต่ละครั้งส่วนใหญ่พนักงาน
สหกรณ์ด าเนินการซ่อมเองใช้เวลาจากวันที่เครื่องจักรเสียจนถึงวันด าเนินการซ่อมแล้วเสร็จ   
ประมาณ 2  วนั 

-  พัดลมดูดแกลบ  พัดลมดูดแกลบ ใบพัดหัก  ต้องหยุดซ่อมสีข้าวเพื่อ
ซ่อมแซม ประมาณ 1 วนั/ครัง้ การซ่อมแซมแต่ละครัง้ส่วนใหญ่พนักงานสหกรณด์ าเนินการซ่อม
เอง  ใชเ้วลาซ่อมแลว้เสรจ็  ประมาณ 2  วนั 

- เครื่องแยกหิน   ตะแกรงแยกหินใบพดัขาด  ตอ้งหยุดซ่อม   หยุดสีขา้วเพื่อ
ซ่อมแซม ประมาณ 1 วนั/ครัง้  

2.2.4 ปริมาณและคุณภาพข้าวสารและความสูญเสียจากเก็บรักษาข้าวสาร
ของสหกรณ ์ 

      ผลจากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่โรงสีสหกรณเ์ก่ียวกับความสญูเสียดา้นการ
เก็บรกัษาขา้วสาร ของโรงสีขา้วสหกรณ ์ผลปรากฏว่ามีความสญูเสีย  ดงันี ้

1) สหกรณ์การเกษตรวิสัย จ ากัด ไม่มีความเสียหาย ประกอบกับสหกรณ ์            
ไม่มีนโยบายสีขา้วเพื่อเก็บ Stock ไวร้อขาย แต่จะท าการสีตาม Order สหกรณเ์ก็บขา้วสารไวร้อ
จ าหน่าย(ปลีก) สงูสดุไม่เกิน   20 วนั 

2) สหกรณก์ารเกษตรสวุรรณภมูิ  จ ากดั ไม่มีความเสียหาย 
3) สหกรณก์ารเกษตรโพนทราย  จ ากดั  ไม่มีการบนัทกึขอ้มลูไว ้
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4) สหกรณก์ารเกษตรชมุพลบุรี  จ ากดั  ปลายขา้วสารเสียหายเนื่องจากมอด
ขา้วสาร สง่ผลใหป้ลายขา้วสารสญูเสียคณุภาพปีละประมาณ  1  ตนั จะพบในกรณีขา้วสารบรรจุ
กระสอบขนาด  50 กก.  สหกรณ์ไม่มีโรงเก็บขา้วสารต่างหากเช่น  ปี 2548  มีลูกคา้ส่งคืนขา้ว
กลอ้งเสียหายเนื่องจากมอดขา้วสาร จ านวน   1  ตนั  มลูค่า 17,000  บาท 

5)  สหกรณก์ารเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากดั ตัง้แต่ปี 2546 – 2548 ลกูคา้แจง้
การสูญเสียคุณภาพเนื่องจากข้าวสารมีกลิ่น/สีผิดปกติปีละประมาณ  15 ตัน  แต่ลูกคา้ไม่ได้
ส่งคืนและไม่ไดข้อลดราคาและสหกรณก์็ยังไม่ไดไ้ปตรวจสอบคุณภาพขา้วสารตามที่ลกูคา้แจง้ 
ซึ่งสหกรณเ์ขา้ใจว่าเป็นเทคนิคการต่อรองทางการคา้ 
 
3.   เปรียบเทยีบการแปรรูป(โรงสีข้าว)และการใช้ทรัพยากร/อุปกรณเ์คร่ืองจักร  
     ของสหกรณท์ีอ่าจก่อให้เกิดการสูญเสีย 

3.1 พนกังานของสหกรณท์ี่ปฏิบติังานในโรงสี ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่ายการฝึกอบรมดา้น
โรงสีของพนกังานสหกรณ ์ซึ่งอาจสง่ผลต่อการปฏิบติังานไม่ถกูตอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการ
ปฏิบติัที่ดี ยกเวน้ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากดั พนักงานทุกคนเคยไดร้บัการฝึกอบรม ไม่
นอ้ยกว่า 2  ครัง้  พนกังานโรงสีที่เคยผ่านการฝึกอบรมส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิม เช่น หวัหนา้แผนก
โรงสี  ซึ่งเคยผ่านการฝึกอบรมบ่อยครั้ง  การที่พนักงานสหกรณ์ไม่ เคยฝึกอบรมมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการขดัสีและคณุภาพขา้วสาร 

3.2 เปรียบเทียบขอ้มลูการแปรรูป(โรงสีขา้ว)และการใชท้รพัยากร/อปุกรณเ์ครื่องจกัร 
ของสหกรณ์ที่อาจก่อใหเ้กิดการสูญเสีย  ทัง้นี ้เป็นเพียงขอ้งมูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณพ์นักงาน
แผนกโรงสีและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรโรงสี เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติการ
ปรบัแต่งเครื่องจกัร  สว่นการปฏิบติัจรงิหรือไม่นัน้ ไม่สามารถตรวจสอบไดใ้นขณะที่ศกึษา 
  ผลจากการประเมินอัตราการแปรรูปขา้วเปลือกของสหกรณ ์พบว่าทัง้ 5 สหกรณ์
ไดเ้ปอรเ์ซ็นตข์า้วรวมเฉลี่ยของโรงสีทั่วประเทศ เกิดการสญูเสียในกระบวนการสีขา้ว สาเหตุหลกั
มาจาก  คณุภาพขา้วเปลือก  ประสิทธิภาพของเครื่องจักร  เทคนิคการปรบัแต่งเครื่องจกัร ซึ่งจะ
ทราบการสญูเสียไดโ้ดยการทดสอบการสีขา้ว 
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1.                            

      -                             ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.                     (        14-15%) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3.                       

      -                       14 - 15% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                          6      2      6      6      6      1,2,3      

     -             /                 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                          ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                           ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

      -                                ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

     -                               ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

     -                           ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

4.                            

     -                               ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

     -                             ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

     -                                ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5.                      

     -                                                                                                                                         

     -                                                                                                                                            

        

6.                                                       

7.                                                                 

8.                                                                               

9.                                                                               

10.                                 1    4    2    3    3    

                                                  (                  ...       )
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4.  ปัญหาอุปสรรค 
4.1 เครื่องมือ/อปุกรณไ์ม่เพียงพอ  เช่น ไม่มีโรงเก็บขา้วสารต่างหาก  

  4.2  สถานที่ เก็บข้าวเปลือกไม่เพียงพอ สหกรณ์จัดเก็บเต็มพื ้นที่ที่มีอยู่  การจัดเก็บ
ขา้วเปลือกในฉางหรือโกดงัไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัที่ดีในการเก็บรกัษาขา้วเปลือก
ไม่ใหเ้สียหายได ้ ไม่การเวน้พืน้ที่ห่างจากฝาผนงั  การกลบักองขา้ว เป็นตน้ 
 
5. แนวทางแก้ไข 

5.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาความสูญเสีย  ระดับเกษตรกร  
5.1.1 วิ ธีเก็บเก่ียว วิธีการนวดข้าวเปลือกไม่ เหมาะสม คุณภาพข้าวเปลือกต ่ า

ขา้วเปลือกไม่สะอาด ปัจจยัเหลา่นีม้ีผลคณุภาพขา้วเปลือกต ่าและสง่ผลต่อการขดัสี  มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพการขัดสีมากและด าเนินการแก้ไขยาก จึงจัดล าดับการแก้ไขอันดับ 3 เนื่องจาก
เก่ียวขอ้งกบับุคลภายนอก คือผูร้บัจา้ง แนวทางแกไ้ข  ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในหลกัปฏิบติัที่ดีแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ชีแ้จงก่อนการเก็บเก่ียวมีผลต่อการรบัซือ้ขา้วเปลือกของสหกรณ ์   

5.1.2  การลดความชืน้ความเปลือกปฏิบติัยงัไม่ถูกวิธี มีผลกระทบต่อคณุภาพขา้วมาก  
แต่ด าเนินการแก้ไขง่ายกว่า เนื่องจากเก่ียวขอ้งเฉพาะสหกรณ์และสมาชิก แนวทางการแก้ไข
เช่นเดียวกนัขอ้ 1  จึงจดัล าดบัการแกไ้ขอนัดบั 2  

5.1.3  ขาดการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกระหว่างเก็บรักษา มีผลกระทบต่อ
คณุภาพขา้วมากแต่ด าเนินการแกไ้ขง่ายกว่า เนื่องจากเก่ียวขอ้งเฉพาะสหกรณแ์ละสมาชิก แนว
ทางการแกไ้ขเช่นเดียวกนัขอ้ 1   จึงจดัล าดบัการแกไ้ขอนัดบั 1 
 นอกจากนี ้ สมาชิกสหกรณ์ควรน าระบบ GAP มาปฏิบัติในระดับไร่นาและเทคนิคหลัง
การเก็บเก่ียว 

5.2 แนวทางแก้ไขปัญหาความสูญเสียในการแปรรูป ระดับโรงสี 
5.2.1 ด้านข้าวเปลือก คุณภาพข้าวเปลือกต ่า ไม่สะอาด มีมอด และมีสิ่งเจือปน  

เนื่องจากตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกขณะรบัซือ้ไม่เพียงพอ สหกรณ์ควรเพิ่มกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกในขั้นตอนการรบัซือ้ นอกจากนีข้า้วเปลือกเสียหายจากการร่วง
หล่น เนื่องจากการเก็บรกัษาไม่ดีที่เก็บข้าวเปลือกช ารุด ขาดการตรวจสอบ  หรือข้าวแตกหัก
ระหว่างตากและเก็บรกัษา สาเหตุจากรถตักขาดความระวังในการเกลี่ยตากท าใหข้า้วแตกหัก
ขณะเกลี่ยตาก ปัญหาเหล่านี ้มีผลกระทบต่อคุณภาพการขัดสีมากและด าเนินการแก้ไขยาก
เนื่องจากเก่ียวขอ้งกับสมาชิกสหกรณ ์จึงจัดล าดับการแกไ้ขอันดับ1 แนวทางแกไ้ข สหกรณ์ควร
เพิ่มการตรวจสอบขา้วเปลือกขณะเก็บรกัษา  ใหค้วามรูแ้ก่พนักงานสหกรณ/์คนงานที่ถูกตอ้งใน
การเกลี่ยตากขา้ว 
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5.2.2 เครื่องจักรโรงสี เสียบ่อย มีอาการผิดปกติบ่อย ท างานไม่ตรงตามที่ต้องการ
สาเหตุ ขาดการตรวจสอบที่เพียงพอ ปรบัแต่งไม่ถูกตอ้ง บ ารุงรกัษาไม่เพียงพอ ปัญหาเหล่านีม้ี
ผลกระทบต่อคุณภาพการขัดสีมากและด าเนินการแก้ไขง่ายกว่า เนื่องจากเป็นปัญหาภายใน
สหกรณ์ จึงจัดล าดับการแก้ไขอันดับ1 แนวทางแก้ไข สหกรณ์ควรตรวจสอบเครื่องจักรราย
เครื่องจักร พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบรายเครื่องจักร/ซ่อมแซมและปรับตั้งการท างาน
เครื่องจกัรใหเ้หมาะสมรวมถึงเนน้การซ่อมบ ารุงเชิงปอ้งกนัเป็นหลกั 

5.2.3 บุคลากรปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ขาดการจดบนัทึกปัญหาการติดตามการปฏิบติัและ
การแก้ไข สาเหตุ พนักงานขาดการฝึกอบรมและยังไม่ตระหนักถึงปัญหาเท่าที่ควร ปัญหานีม้ี
ผลกระทบต่อคุณภาพการขัดสีมากและด าเนินการแก้ไขง่ายเช่นเดียวกันเนื่องจากเป็นปัญหา
ภายใน แต่ทั้งนี ้พนักงานสหกรณ์ควรได้รบัการฝึกอบรมก่อนและควรเป็นคนที่ปฏิบัติจริง จึง
จดัล าดบัการแกไ้ขอนัดบั 3 แนวทางแกไ้ข  ควรใหก้ารฝึกอบรมในรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการ
เพิ่มประสิทธิดา้นโรงสีทุกดา้น  และสรา้งความตระหนักถึงผลกระทบและผลเสียหายโดยรวม 
หากละเลยการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง และควรมีแบบ Check list ผลการตรวจสอบและ
ติดตามแกไ้ขปัญหา 

5.2.4 วิธีการท างาน/กระบวนการท างาน สหกรณ์ยังขาดการปรับปรุงการท างาน  
สาเหตุ พนักงานไม่ทราบหลกัการปฏิบัติที่ดีดา้นโรงสีอย่างเพียงพอ  ขาดการตรวจสอบปัญหา 
ขาดการจดบนัทึกปัญหา และติดตามการแกไ้ขปัญหา  ปัญหาเหล่านีม้ีผลกระทบต่อคณุภาพการ
ขดัสีมากและด าเนินการแกไ้ขง่าย แต่ตอ้งศึกษาองคค์วามรูเ้พื่อใหท้ราบถึงหลกัการปฏิบติัที่ดีและ
ครอบคลมุ จึงจดัล าดบัการแกไ้ขอนัดบั 2 แนวทางแกไ้ข  สหกรณค์วรน าองคค์วามรูข้องหลกัการ
ปฏิบติัที่ดีดา้นโรงสีจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไดศ้กึษาไวแ้ลว้มาประยกุตใ์ช ้หรือกรมสง่เสรมิสหกรณ์
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัที่ดีและเหมาะสมกับของสหกรณ์ นอกจากนีส้หกรณ์เพิ่ม
ความถ่ีในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ให้มีการจดบันทึกผลการประมิน หรือการ
ตรวจสอบในทกุดา้นเพื่อติดตามผล และปรบัปรุงแกไ้ข  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังขาดหลกัการปฏิบัติที่ดีดา้นโรงสี ซึ่งส่งผลต่อ
ความสูญเสียที่จะเกิดขึน้และความเสียหายโดยรวม สหกรณ์ที่ศึกษาถึงแม้ว่าเป็นสหกรณ์ที่มี
ศักยภาพในการท าโรงสีขา้ว แต่บางสหกรณ์ยังขาดการรวบรวมข้อมูลดา้นความสูญเสียและ
ติดตามแก้ไขอย่างเป็นระบบและยังไม่ตระหนักเท่าที่ควร รวมทั้งยังไม่เคยมีการทดสอบหรือ
ศึกษาอย่างจริงจัง ส่งผลใหส้หกรณ์ส่วนหนึ่งยังดอ้ยประสิทธิภาพดา้นการจัดการโรงสีขา้วและ
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การแปรรูปรวมถึงการค านึงถึงคุณภาพของขา้วเปลือกก่อนสี  ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการขดัสี
และคณุภาพของขา้วสาร ดงันัน้  จึงขอเสนอแนะ  ดงันี ้

6.1 ควรจัดฝึกอบรมระดับผู้ปฏิบัติการในโรงสีด้านการปรบัแต่งเครื่องจักร  และการ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัร   

6.2 ควรให้สหกรณ์น าหลักการปฏิบัติที่ ดีด้านโรงสีมาใช้ในโรงสีสหกรณ์โดยเร็วและ
พนักงานสหกรณ์ทุกคนที่เก่ียวขอ้งในแผนกโรงสีตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงหลกัการปฏิบติัที่ดี
เท่าเทียมกนั 

6.3 ควรใหม้ีทีมงานติดตามตรวจสอบการปฏิบติัและผลการปฏิบติัของสหกรณ ์ทัง้ภาค
ราชการ และสหกรณ ์

6.4 ควรแนะน าสหกรณท์ี่มีโรงสีขา้วซึ่งเป็นกิจการอตุสหกรรมขนาดกลาง เปลี่ยนแปลง
การใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบปกติเป็นการใช้ตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate : 
TOU)  ซึ่งอตัราค่าไฟฟ้าจะต ่ากว่าอตัราปกติ 

6.5 ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งโดยตรงที่มีหนา้ที่ เฉพาะและมี ความ
ช านาญและประสบการณด้านโรงสี หรือได้ศึกษาด้านการเพิ่มประสิท ธิภาพด้านโรงสี                   
มาช่วยเหลือแนะน าสหกรณ์  เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมการคา้
ภายใน  กระทรางพาณิชย ์และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง ภาคเอกชน  

6.6 กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ควรส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และใหค้วาม
ร่วมมือในการน าระบบ GMP และ HACCP หรือ ISO มาใช  ้ในระดับโรงสีสหกรณ์อย่างจริงจัง 
เพื่อใหม้ีการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติดา้นโรงสี  เพื่อสรา้งโอกาสทางการคา้และรองรบัความ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การค้าขา้วของโลกที่ ต่อไปอาจให้กิจการอุตสาหกรรมข้าวต้อง
จดัท าระบบ GMP และ HACCP 
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สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย. 2544.  การศกึษาส ารวจ อตัราแปรสภาพและคณุภาพขา้ว, 
 เสนอกรมการคา้ภายใน  กระทรวงพาณิขย.์ 
วนัรตัน ์ จนัทกิจ.2547. 17 เครื่องมือนกัคิด, สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 
เอกสงวน  ชวูิสิฐกลุ.2544. เทคโนโลยีการผลิตขา้วพนัธุดี์, สถาบนัวิจยัขา้ว  กรมวิชาการเกษตร. 
ไพฑรูย ์ อไุรรงค ์ และ กิติยา  กิจควรดี. 2535. การเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวขา้ว

หอมมะลิ, สถาบนัวิจยัขา้ว  กรมวิชาการเกษตร. 
http://www.thaitextile.org/data/l7.doc “ ความสญูเสีย 7 ประการ 

http://geocities.com/arnutb/7waste.htm  "7 WASTE." 

 

http://www.thaitextile.org/data/l7.doc
http://geocities.com/arnutb/7waste.htm


 

คณะผู้ศึกษา 

 
ที่ปรกึษา   
 นายปรญิญา   เพ็งสมบติั ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาธุรกิจสหกรณ ์
 นางวชัรี   กลิ่นสอน ผูอ้  านวยการกลุม่สง่เสรมิพฒันาธุรกิจดา้นพืช 
     และผลิตภณัฑ ์
 นายศกัดิช์ยั   ไชยพทุธ ผูอ้  านวยการกลุม่พฒันาเทคโนโลยีการผลิต 
     และการ บ ารุงรกัษา 
คณะผูศ้กึษา  
 นายสมควร  มณีพิทกัษส์นัติ วิศวกรเครื่องกล  8 วช. 
 นางสาวปรานอม  จนัทรใ์หม่ นกัวิชาการสหกรณ ์7ว 

นายศกัดิ์   รตันกาฬ เจา้หนา้ที่บรหิารงานสง่เสรมิสหกรณ ์7  
 นายอิทธิพล โตรส  นกัวิชาการสหกรณ ์4 

นางสาวนชุนาถ แกว้อบุล นกัวชิาการสหกรณ ์3 
นายนิวฒัน ์ สกุด า  นกัวิชาการสหกรณ ์3 
นางสาวจตพุร  ศรีนวลจนัทร ์ นกัวิชาการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
ลักษณะการปฏิบัติด้านการจัดการโรงสีของสหกรณ ์ 

(ข้อมูลจากการสัมภาษณแ์ผนกโรงส)ี 
ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

สกก.เกษตรวิสยั 
จ ากดั 

 ข้าวเปลือก  

  
 

  

  

- การรบัซือ้
ขา้วเปลือก 

- การตรวจสอบ
คณุภาพขา้วเปลือก 

- 
 

มีการสุ่มตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อน
การรบัซือ้ทกุราย   
บรกิารรบัซือ้จากสมาชกิทกุวนั ไม่เวน้

วนัหยดุเสาร-์อาทิตย ์ตัััง้แตเ่วลา 08.00 

– 17.00 น. 

 

 

 

- วิธีการตรวจสอบ
คณุภาพ 

- ใชเ้ครื่องวดัตรวจสอบ และตรวจสอบ                
โดยการประเมินดว้ยสายตาเพื่อตรวจสอบ
พนัธุป์นขา้วเปลือกที่สหกรณร์บัซือ้มี
ส่ิงเจือปนบา้ง  แต่สหกรณจ์ะไมห่กั
ส่ิงเจือปน  ส่วนพนัธุป์นจะประเมนิดว้ย
สายตา 

  

 

 

- คณุภาพขา้วเปลือก                 
ที่รบัซือ้โดยเฉล่ีย 

- ในช่วงตน้ฤดผูลผลิตขา้วเปลือกออกสู่ตลาด 
รบัซือ้ในระดบัความชืน้โดยเฉล่ีย 25%     
ซึ่งความชืน้เกิน 14%  สหกรณจ์ะขายเป็น
ขา้วเปลือก(ซือ้มาขายไป) ไม่เก็บรกัษา    
แต่ถา้หากขา้วเปลือกความชืน้                ไม่
เกิน 14 % สหกรณจ์ะเก็บรกัษาเพื่อสี 

  

- วิธีการลด
ความชืน้ 

 
  

- สหกรณจ์ะไม่ท าการลดความชืน้ และ               
ไม่ตากขา้วเปลือก   

  

- การเก็บรกัษา
ขา้วเปลือก 

- ภาชนะที่จดัเก็บ - เก็บในกระสอบ ไม่บนัทึก และไม่แยก            
ตามรายเกษตรกร 

  

 

 

  

  

- เก็บในโกดงัจะเก็บเป็นกอง  แยกพนัธุ์
(เนื่องจากเก็บขา้ว มะล ิ105เพยีงชนิดเดียว) 
และจดัเก็บขา้วเปลือกไม่แยกความชืน้ 
(เนื่องจากเก็บเฉพาะความชืน้ ไมเ่กิน 14%) 
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

  

 

 

 
- 
ความสะอาดภาชนะ
ที่เก็บขา้วเปลือก 

- ภาชนะ/สถานท่ีที่จดัเก็บสะอาด  โดย
สหกรณท์ าความสะอาดกระสอบเก่า             
ที่กลบัมาใชใ้หม่ดว้ยการตากแดด  โดยการ
กลบัดา้นในออกนอกแลว้ตากแดด           
ไม่เคยมีการรมดว้ยสาร 

     
- 

 การบนัทึก
รายละเอียดการเก็บ
รกัษา 

- มีรายละเอยีดการบนัทึกคณุภาพ ณ วนั
จดัเก็บ  และมีการบนัทึกวนัท่ีจดัเก็บ
ขา้วเปลือก 

 

 

 

- ลกัษณะการจดัเก็บ - เก็บรวมไม่แยกความชืน้ ส่วนขา้วเปลือก           
ที่มีความชืน้เกิน 14% สหกรณจ์ะไม่เก็บ
รกัษา 

 

 

 

 

  

- การวางขา้วเปลือก โดยใชแ้กลบรองพืน้
โกดงัทัง้หลงัหนาประมาณ 50 เซนติเมตร
ก่อนวางกระสอบขา้วเปลือก และก่อนกอง
ขา้วเปลือกเก็บในโกดงั เก็บขา้วเปลือกชิด
ผนงัไม่มีพืน้ท่ีว่าง 

 

 

 

- ระยะเวลาจดัเก็บ
รกัษา 

- ขา้วเปลือกที่จดัเก็บในภาชนะกระสอบ 
ความชืน้ท่ีจดัเก็บ ไม่เกิน 14% เก็บไว้
ประมาณ   2  เดือน 

 

 

 

 

  

- ขา้วเปลือกที่เก็บในโกดงั  ความชืน้ท่ีจดัเก็บ 
ไม่เกิน 14% เก็บไวป้ระมาณ 2  เดือน 
เช่นกนั 

 

- การจดัการ
สภาพแวดลอ้
ม 
โรงสีขา้ว
โดยรวม 

- สถานท่ีเก็บ
ขา้วเปลือก 

- ไม่มีการท าความสะอาด  เพียงแต่เปิดช่อง
ระบายอากาศเท่านัน้ จะท าความสะอาด
เมื่อน าขา้วเปลือก  ออกจากโกดงัหมดแลว้  
และไม่มีการก าจดัศตัรูพชืทัง้ในโรงสีและ
บรเิวณโรงส ี

 

- การน า
ขา้วเปลือก                
เขา้แปรรูป 

  - สหกรณจ์ดัท าหลกัฐานการเบกิขา้วเปลือก
จากฉางและท าการชั่งน า้หนกัขา้วเปลือก                         
ทกุครัง้ก่อนสี  และมีการทดสอบอตัราการ     
สีขา้ว 

  ข้าวสาร       

 

- การเก็บรกัษา
ขา้วสาร 

- ภาชนะบรรจ ุ
- 

บรรจใุนกระสอบปุ๋ ย 50 กก. และบรรจเุป็น
ถงุพลาสตกิ 5 กก. 
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

 

 
 

- ความสะอาดของ
ภาชนะที่เก็บ 

- ภาชนะที่บรรจ/ุวสัดทุี่จดัเก็บเป็นอปุกรณท์ี่
สะอาดเพื่อเก็บขา้วสารไวจ้ าหน่าย 

   - ลกัษณะการจดัเก็บ - จดัเก็บในโรงคลมุเครื่องจกัร(โรงสี)  
   - การบนัทึก - มีรายละเอยีดบนัทึกคณุภาพ  วนัจดัเก็บ 
 - การตรวจสอบ

คณุภาพ
ขา้วสารท่ี
จดัเก็บ     

- มีการตรวจสอบคณุภาพขา้วสารเป็นประจ า
โดยตรวจสอบทกุวนั 

 - การจดัการ
สภาพแวดลอ้
มโรงเก็บ 

- สถานท่ีเก็บขา้วสาร - มีการท าความสะอาดภายในโรงเก็บขา้วสาร
ทกุวนั(เก็บขา้วสารในโรงคลมุเครือ่งจกัร) 
 

สกก.สวุรรณภมูิ 
จ ากดั 

 ข้าวเปลือก 

  
 

 

 

- การรบัซือ้
ขา้วเปลือก
ของสหกรณ ์

- การตรวจสอบ
คณุภาพขา้วเปลือก 

- สหกรณม์ีการตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือก
ของสมาชิกทกุรายก่อนการรบัซือ้ 

 

  - วิธีการตรวจสอบ - ใชเ้ครื่องวดัตรวจสอบ และตรวจสอบโดย
การประเมินดว้ยสายตาเพื่อตรวจสอบ               
พนัธุป์น 

 

  - คณุภาพขา้วเปลือก 
ที่รบัซือ้โดยเฉล่ีย 

- ระดบัความชืน้ขา้วเปลือกที่สหกรณร์บัซือ้
ในช่วงตน้ปีการผลิต  ความชืน้โดยเฉล่ีย                          
18 - 19%  คณุภาพขา้วเปลือกของสมาชิก
โดยเฉล่ีย 

- เปอรเ์ซ็นตต์น้ขา้ว ประมาณ 37% 
- ส่ิงเจือปน ประมาณ 2% 
- พนัธุป์น ประมาณ 0.5 % 

 

- วิธีการลด
ความชืน้ 

   - สหกรณจ์ะลดความชืน้ขา้วเปลือกโดยการ
น าไปตากแดดที่ลานตากของสหกรณ ์                      
ถา้ขา้วเปลือกที่รบัซือ้มีความชืน้เกิน  18%  
สหกรณจ์ะตาก 3  วนั และพลิกกลบั                     
กองขา้วทกุ 3  ชั่วโมง  ชว่งกลางคืนจะ              
กองรวมหรือผ่ึงลมในเวลากลางคนื 
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์
 - การเก็บรกัษา 

ขา้วเปลือก 
- ภาชนะที่เก็บ - 

 
- 

เก็บในฉาง(พืน้คอนกรีต)  โดยเกบ็เป็นกอง
รวม  ไม่แยกความชืน้ เนื่องจากเก็บพนัธุ์
หอมมะลิเพียงพนัธุเ์ดียว  
เก็บในกระสอบพลาสติกสาน ขนาดจมัโบ ้ 
ขนาดบรรจ ุกระสอบละ  750 กก.   

    
- 
ความสะอาดภาชนะ                 
ที่เก็บขา้วเปลือก 

- ภาชนะ/สถานท่ีที่จดัเก็บสะอาด   กระสอบ
เก่าที่น ามาบรรจขุา้วเปลือกเมื่อน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดท้ าความสะอาดโดยวิธีเป่าลมก่อน
ทกุครัง้ 

  

 

 
- 
การบนัทึก
รายละเอียดการเก็บ
รกัษา 

- ไม่มีรายละเอยีดการบนัทึกคณุภาพ ณ            
วนัจดัเก็บ  และไม่มีการบนัทึกวนัท่ีจดัเก็บ
ขา้วเปลือกในแต่ละครัง้ 

 

 

 

- ลกัษณะการจดัเก็บ - สหกรณจ์ะเก็บขา้วเปลือกแบบรวมกอง            
ไม่แยกความชืน้ ความชืน้ท่ีจดัเกบ็ 13 – 
14%  เก็บรกัษาไว ้6 เดือน  ขา้วเปลือกที่มี
ความชืน้เกินจากนี ้สหกรณจ์ะไมจ่ดัเก็บ  

 

 

 

 

  

- การวางขา้วเปลือก โดยใชแ้กลบรองพืน้ฉาง  
เฉพาะดา้นขา้งและมมุในดา้นในฉาง                   
ทัง้  4  ดา้น กองหนาประมาณ 10 ซม. และ
ใชก้ระสอบรองวางทบัอีกชัน้เฉพาะ  ที่ได้
วางแกลบไวเ้พื่อไมใ่หแ้กลบปนกบั
ขา้วเปลือกก่อนกองขา้วเปลือกเกบ็ในฉาง  
ส่วน บรเิวณพืน้ท่ีตรงกลางฉาง  ไม่ไดว้าง
แกลบรองพืน้แตใ่ชพ้ลาสตกิรองพืน้แทน   
การวางขา้วเปลือกจะกองวางเตม็พืน้ท่ีฉาง
ชิดผนงัไม่มีพืน้ท่ีว่าง 

 

 

 

 

 

- การจดัเก็บรกัษาขา้วเปลือกในกรณีที่เป็น
ขา้วเก่าคา้งปี  สหกรณจ์ะบรรจถุงุแยกเก็บ
ไวต้่างหาก 

 

 

 

- ระยะเวลาจดัเก็บ
รกัษา 
ขา้วเปลือก 

- 
 
 

ขา้วเปลือกที่จดัเก็บในภาชนะกระสอบ
พลาสติกสาน ขนาด 750 กก. ความชืน้ท่ี
จดัเก็บ 13 %  สหกรณจ์ะเกบ็ไว ้ 6  เดือน 
และจะสุ่มตรวจสอบขา้วเปลือกเดือนละ     
1  ครัง้ ขา้วเปลือกที่เก็บในฉาง   
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

 

 
 

   ความชืน้ท่ีจดัเก็บ  13%  เก็บไวป้ระมาณ          
6  เดือน เช่นกนั 

 

- การจดัการ
สภาพแวดลอ้
ม 
โรงเก็บ
ขา้วเปลือก
โดยรวม 

- สถานท่ีเก็บ
ขา้วเปลือก 
(ฉางขา้วเปลือก) 

- ไม่มีการเขา้ไปท าความสะอาดระหว่างการ
เก็บรกัษา  สหกรณจ์ะท าความสะอาดเมื่อ
น าขา้วเปลือกออกจากฉางหมดแลว้เท่านัน้  
และไม่มีการก าจดัศตัรูพชืทัง้ในโรงสีและ
บรเิวณโรงส ี

 
 

ข้าวสาร       

 

- การเก็บรกัษา
ขา้วสาร 

- ภาชนะบรรจ ุ - ขา้วสารจะบรรจใุนกระสอบพลาสติกสาน  
ขนาด 50 กก. และบรรจเุป็นถงุพลาสติก 
ขนาด 5 กก.  

  

 

- ความสะอาดของ
ภาชนะที่เก็บ 

- กระสอบที่จดัเก็บเป็นกระสอบท่ีสะอาด เพื่อ
เก็บขา้วสารไวจ้ าหน่าย  เนื่องจาก                
ใชก้ระสอบใหม่ทัง้หมด  เพื่อขายขา้วสาร              
ทัง้กระสอบ 

 

 

 

- ลกัษณะการจดัเก็บ - จดัเก็บขา้วสารหอมมะลิเพียงชนดิเดียว  เก็บ
เป็นกระสอบ และใชพ้ลาสตกิคลมุไวป้้องกนั
ฝุ่ น  เก็บภายในโรงคลมุเครื่องจกัรในโรงสี
ขา้วเป็นสถานท่ีเก็บขา้วสาร  เนื่องจาก
สหกรณไ์ม่มีสถานท่ีเก็บขา้วสารโดยเฉพาะ 

 

 

 

- การบนัทึก - ไม่มีรายละเอยีดบนัทึกแหล่งที่มา  คณุภาพ
ขา้วสาร  ณ  วนัเก็บรกัษา และวนัที่น าเก็บ
รกัษา  เพยีงแต่จดัท ารายละเอียดที่ฉลาก
บรรจเุฉพาะที่จะสง่ขา้วสารให้
หา้งสรรพสินคา้เทา่นัน้ 

 

- การตรวจสอบ
คณุภาพ
ขา้วสารท่ี
จดัเก็บ 

  - มีการตรวจสอบคณุภาพขา้วสารที่จดัเก็บ
เป็นประจ าทกุสปัดาห ์

 

- การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม              
โรงเก็บขา้วสาร 

- สถานท่ีเก็บขา้วสาร - มีการท าความสะอาดภายในโรงเก็บทกุวนั  
เนื่องจากเก็บขา้วสารไวใ้นโรงคลมุเครื่องจกัร
(โรงสี) 
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

 

- การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม
ตวัโรงสี
โดยรวม 

  - 
 
 

ท าความสะอาดตวัโรงสีโดยรวม  ทกุสปัดาห ์ 
แต่ไม่มีการก าจดัศตัรูพืช การท าความ
สะอาดโรงสี   สหกรณม์ีพนกังานท าความ
สะอาดซึง่เป็นคนงานท่ีไดม้อบหมายเป็น
พิเศษใหท้ าความสะอาดเป็นประจ า 

สกก.โพนทราย 
จ ากดั 

 

ข้าวเปลือก 

 

  
 

  

  

- การรบัซือ้
ขา้วเปลือกของ
สหกรณ ์

- การตรวจสอบ
คณุภาพขา้วเปลือก 

- สุ่มตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อนการรบั
ซือ้ทกุราย และรบัซือ้ขา้วหอมมะลิ  105  
เพียงชนิดเดียว   

 

 
 

- วิธีการตรวจสอบ
คณุภาพ 

- ใชเ้ครื่องวดัตรวจสอบ  
 

  

 

 

- คณุภาพขา้วเปลือก                 
ที่รบัซือ้โดยเฉล่ีย 

- 
 
- 

ในช่วงตน้ฤดขูา้วเปลือกออกสู่ตลาด  
ความชืน้เกิน  15%     สหกรณจ์ะซือ้มา             
ขายไปไม่เก็บรกัษา    แต่ถา้ขา้วเปลือก
ความชืน้ไมเ่กิน 14 % สหกรณจ์ะเก็บรกัษา
เพื่อสี   ระดบัความชืน้ขา้วเปลือกที่สหกรณ์
รบัซือ้เฉล่ีย ประมาณ 14 %  คณุภาพ
ขา้วเปลือกของสมาชกิโดยเฉล่ีย ดงันี ้

- เปอรเ์ซ็นตต์น้ขา้ว ประมาณ 38% 
- ส่ิงเจือปน  สหกรณไ์ม่เคยวดั

ส่ิงเจือปนเมื่อรบัซือ้ขา้วเปลือก 
      -      พนัธุป์น มีบา้ง  เช่น  เมล็ดขา้ว
เหนียว  ขา้วเมล็ดแดง 

  

- วิธีการลด
ความชืน้ 

 
  

- สหกรณจ์ะน าขา้วเปลือกตากที่ลานตาก
(ลานคอนกรตี ) 

  

- การเก็บรกัษา
ขา้วเปลือก 

- ภาชนะที่จดัเก็บ - 
 
 
 
 

เมื่อสหกรณร์บัซือ้ขา้วเปลือกจากสมาชิกราย
ย่อยในแต่ละวนัจะน าบรรจถุงุพลาสติก       
ขนาด บรรจ ุ500  กก.  จนกว่าจะเต็ม  ส่วน
หน่ึงจดัเก็บในกระสอบ ไม่บนัทึก                      
รายละเอียด และไม่แยกตามรายเกษตรกร  
และเก็บในกระสอบป่านเพื่อเป็นแผงกัน้เป็น
ฝาฉางเทา่นัน้ 
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

 

 

   

- เก็บในฉางจะเก็บเป็นกองรวม  เนื่องจากเก็บ
ขา้ว มะลิ 105 เพียงชนิดเดียว ไม่แยก
ความชืน้   เก็บไวใ้นฉางเฉพาะความชืน้       
12 -  14% หากขา้วเปลือกที่รบัซือ้มี
ความชืน้ สงูกว่า 14%   

  

 

 

 
- 
ความสะอาดภาชนะ
ที่เก็บขา้วเปลือก 

- ฉางที่จดัเก็บขา้วเปลือกไม่ค่อยสะอาด  และ
กระสอบเก่าที่ใชเ้ก็บขา้วเปลือกบางส่วนน า
กลบัมาใชใ้หม่ ไม่ไดท้  าความสะอาด  
เพียงแต่ตรวจสอบวา่กระสอบช ารุดหรือไม่
เท่านัน้  ส่วนขา้วเปลือกทีจ่ดัเก็บมีสิ่งเจอปน 
เช่น เศษฟาง  และดอกวชัพืชจ านวนมาก 

     
- 
การบนัทึก
รายละเอียดการเก็บ
รกัษา 

- ไม่มีรายละเอยีดการบนัทึกคณุภาพ ณ วนั
จดัเก็บ  และไม่มีการบนัทึกวนัท่ีจดัเก็บ
ขา้วเปลือก เนื่องจากพนกังานมีไม่เพียงพอ 

 

 

 

- ลกัษณะการจดัเก็บ - สหกรณจ์ะเก็บขา้วเปลือกแบบรวมกอง           
ไม่แยกความชืน้ โดยเก็บ ณ ความชืน้ 12 – 
14% เก็บรกัษาไว ้6 เดือน  ขา้วเปลือกที่มี
ความชืน้เกินจากนีจ้ะไม่จดัเก็บ  ระหว่างการ
เก็บรกัษาขา้วเปลือกไม่มีการพลิกกลบักอง 
เนื่องจากไม่สะดวกและไมม่ีรถตกัขา้ว 

 

 

 

- ระยะเวลาจดัเก็บ
รกัษา 
ขา้วเปลือก 

- ขา้วเปลือกที่จดัเก็บในกระสอบพลาสติก
สาน ขนาด 500 กก. และเก็บในฉางแบบ
กองรวม  รวมทัง้เก็บในกระสอบป่าน  
ความชืน้ท่ีจดัเก็บ ประมาณ 12- 14%  
สหกรณจ์ะเก็บไว ้   6  เดือน    

 

- การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม 
โรงสเีก็บ
ขา้วเปลือก
โดยรวม 

- สถานท่ีเก็บ
ขา้วเปลือก 
(ฉางขา้วเปลือก) 

- ไม่มีการท าความสะอาดระหว่างการเก็บ
รกัษาขา้วเปลือก เนื่องจากไม่สามารถเขา้ไป
ท าความสะอาดไดเ้พราะใชพ้ืน้ท่ีเก็บ
ขา้วเปลือกเตม็พืน้ท่ี   สหกรณจ์ะท าความ
สะอาดเมื่อน าขา้วเปลือก  ออกจากฉาง
หมดแลว้ เทา่นัน้ และก่อนเก็บรกัษา รวมทัง้
ไม่มีการก าจดัศตัรูพชืทัง้ในฉางเก็บและ
บรเิวณโดยรอบ 
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

 
 

ข้าวสาร       

 

- การเก็บรกัษา
ขา้วสาร 

- ภาชนะบรรจ ุ - บรรจใุนกระสอบพลาสติกสานขนาด 50 กก. 
และบรรจเุป็นถงุพลาสติก ขนาด 5 กก. 

  

 

- ความสะอาดของ
ภาชนะที่เก็บ 

- กระสอบที่จดัเก็บขา้วสารเป็นกระสอบ
สะอาด เนื่องจากใชก้ระสอบใหมท่ัง้หมด                       
เพื่อขายขา้วสารทัง้กระสอบ 

  

 

- ลกัษณะการจดัเก็บ - เก็บเป็นกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 50 
กก. และ ขนาดบรรจ ุ5 กก. และใชพ้ลาสตกิ
ขนาดใหญ่คลมุกระสอบขา้วสารเพื่อป้องกนั
การปลอมปนและป้องกนัฝุ่ น  ใชโ้รงคลมุ
เครื่องจกัรในโรงสีขา้วเป็นสถานที่เก็บ
ขา้วสาร  เนื่องจากสหกรณไ์ม่มีสถานท่ีเก็บ
ขา้วสารโดยเฉพาะ 

 

 

 

- การบนัทึก - ไม่มีรายละเอยีดบนัทึกแหล่งที่มา  
คณุภาพ ณ  วนัเก็บรกัษา และวนัที่เก็บ
รกัษา  เนื่องจากเก็บไวเ้พยีง  1  สปัดาห ์ 
เพื่อจ าหน่าย/หรือส่งลกูคา้ 

 

- การตรวจสอบ
คณุภาพ
ขา้วสารท่ี
จดัเก็บ 

  - สหกรณม์ีการตรวจสอบคณุภาพขา้วสาร
ที่จดัเก็บเป็นประจ าทกุสปัดาห ์ 

 

- การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม              
โรงเก็บขา้วสาร 

- สถานท่ีเก็บขา้วสาร - มีการท าความสะอาดภายในโรงเก็บทกุ
วนั เนื่องจากเก็บขา้วสารในโรงคลมุ
เครื่องจกัร 

 

- การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม
ตวัโรงสีโดยรวม 

  - 
 

ท าความสะอาดตวัโรงสีโดยรวม เดือนละ 
1  ครัง้  และมีการรมยามอดขา้วสารโดย
ใช ้    พลาสติกขนาดใหญ่คลมุขา้วสาร
ก่อนรมยาทกุครัง้  

สกก.ชมุพลบรุี  
จ ากดั 

 

ข้าวเปลือก 

 

  
 

  

  

- การรบัซือ้
ขา้วเปลือกของ
สหกรณ ์

- การตรวจสอบ
คณุภาพขา้วเปลือก
ก่อนรบัซือ้ 

- ช่วงตน้ฤดกูาลสหกรณต์รวจสอบคณุภาพ
ขา้วเปลือกก่อนการรบัซือ้ทกุราย   ส่วน
ขา้วเปลือกที่แหง้แลว้จะไมต่รวจวดั
ความชืน้    รบัซือ้ขา้วหอมมะลิ 105  และ
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ขา้ว กข.15  ราคาที่รบัซือ้จะเทา่กนั  รบั
ซือ้โดยไม่จ ากดัความชืน้ 

ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

 

 
 

- วิธีการตรวจสอบ
คณุภาพ 

- ใชเ้ครื่องวดัตรวจสอบ    

  

 

 

- คณุภาพขา้วเปลือก                 
ที่รบัซือ้โดยเฉล่ีย 

- คณุภาพขา้วเปลือกของสมาชิก โดยเฉล่ีย 
- ความชืน้  ไม่เกิน 14%   
- เปอรเ์ซ็นตต์น้ขา้ว ประมาณ 39% 
- ส่ิงเจือปน  สหกรณไ์ม่เคยวดั

ส่ิงเจือปนเมื่อรบัซือ้ขา้วเปลือก 
      -    พนัธุป์น มีบา้ง ใน 100  เมล็ดจะมี 

เมล็ดขา้วเหนียว ขา้วเมล็ดแดง  5-  
10  เมล็ด 

  

- วิธีการลด
ความชืน้ 

 

  

- ไม่ไดล้ดความชืน้ และไม่ตาก เนื่องจาก
ชือ้มาขายไปเป็นส่วนใหญ่ ยกเวน้เก็บไว้
เพื่อสี 

  

- การเก็บรกัษา
ขา้วเปลือก 

- ภาชนะที่จดัเก็บ - 
 

เก็บในฉางแบบกองรวม ไม่แยกพนัธุ์
ระหว่างขา้วเปลือกหอม มะล ิ105 กบั
ขา้วเปลือก  กข .15 และไม่แยกความชืน้   
ขา้วเปลือกที่จดัเก็บความชืน้ ไม่เกิน 14%  
(ไม่ไดเ้ก็บในกระสอบ) 

  

 

 

 
- 
ความสะอาดภาชนะ
ที่เก็บขา้วเปลือก 

- ฉางที่จดัเก็บขา้วเปลือกไม่สะอาด  มียกั
ไย่จ านวนมาก และเศษวสัดบุนฉาง  
ขา้วเปลือกส่วนหน่ึงน าไปวางในสถานท่ี             
ที่เก็บปุ๋ ย    กระสอบเก่าที่ใชเ้ก็บ
ขา้วเปลือกบางส่วนน ากลบัมาใชใ้หม่  
ไม่ไดท้  าความสะอาดเพยีงแต่ตรวจสอบ
เพียงว่ากระสอบช ารุดหรือไม่เท่านัน้  
ขา้วเปลือกที่รบัซือ้และจดัเก็บมีสิง่เจือปน
จ านวนมาก เช่น ดอกวชัพืช  และเศษฟาง 
จ านวนมาก 

     
- 
การบนัทึก
รายละเอียดการเก็บ
รกัษา 

- ไม่มีรายละเอยีดการบนัทึกคณุภาพ ณ 
วนัจดัเก็บ  และไม่มีการบนัทึกวนัท่ีจดัเก็บ  
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์
    ลกัษณะการจดัเก็บ - เก็บขา้วเปลือกแบบรวมกองไม่แยก

ความชืน้  เก็บ ณ ความชืน้ไมเ่กนิ 14%                
ขา้วเปลือกที่มีความชืน้เกินจากนีจ้ะไม่  

      จดัเก็บ  ก่อนน าขา้วเปลือกจดัเกบ็
สหกรณจ์ะใชแ้กลบรองพืน้ก่อนทกุครัง้  
หนาประมาณ 10 เซนติเมตร  ระหว่างการ
เก็บรกัษาขา้วเปลือกไม่มีการพลิกกลบั
กอง   การน าขา้วเปลือกไปสีจะน า
ขา้วเปลือกที่เกษตรกรน ามาขายนวนันัน้ๆ  
และขา้วเปลือกที่สะดวกในการน าไปสีจะ
น าไปสีก่อน   

   - ระยะเวลาจดัเก็บ
รกัษาขา้วเปลือก 

- ขา้วเปลือกที่จดัเก็บ เก็บในระดบัความชืน้
ไม่เกิน  14%  เก็บไวร้กัษา  6  เดอืน    

 - การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม 
โรงสเีก็บ
ขา้วเปลือก
โดยรวม 

- สถานท่ีเก็บ
ขา้วเปลือก 
(ฉางขา้วเปลือก) 

- ไม่มีการท าความสะอาดสถานท่ีเก็บ
ขา้วเปลือกระหวา่งการเก็บรกัษา   
สหกรณจ์ะท าความสะอาด     เมื่อน า
ขา้วเปลือก  ออกจากฉางหมดแลว้  
รวมทัง้ไมม่ีการก าจดัศตัรูพืชทัง้ในฉางเก็บ
และบรเิวณโดยรอบ 

  ข้าวสาร       
 - การเก็บรกัษา

ขา้วสาร 
- ภาชนะบรรจ ุ - บรรจใุนกระสอบพลาสติกสานขนาด                      

50 กก. และบรรจเุป็นถงุพลาสตกิ ขนาด 
5 กก. 

  

 

- ความสะอาดของ
ภาชนะที่เก็บ 

- กระสอบที่จดัเก็บขา้วสารเป็นกระสอบท่ี
สะอาด   เก็บในโรงสีและโรงเก็บเมล็ด
พนัธุ ์

  

 

- ลกัษณะการจดัเก็บ - 
 
 
 
 

จดัเก็บขา้วสารเก็บเป็นกระสอบพลาสติก
สาน ขนาด 50 กก. และ ขนาดบรรจ ุ                 
5 กก.    ไม่แยกพนัธุเ์นื่องจากสหกรณน์ า
ขา้วเปลือกพนัธุห์อมมะลิและพนัธุ ์กข.15 
สีรวมกนั   ผลที่ไดร้วมเป็นขา้วสารชนิด
ขา้วหอมมะลิ 105   ใชพ้ลาสตกิขนาด
ใหญ่คลมุกระสอบขา้วสารเพื่อปอ้งกนัการ
ปลอมปนและป้องกนัฝุ่ น  โดยเกบ็ไว ้



11 

 

ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์
  

 

   ภายในโรงคลมุเครื่องจกัรในโรงสขีา้วใช้
เป็นสถานท่ีเก็บขา้วสาร เนื่องจากไม่มี
สถานท่ีเก็บขา้วสารโดยเฉพาะ 

  

 

- การบนัทึก - ไม่มีรายละเอยีดบนัทึกแหล่งที่มา  
คณุภาพ ณ  วนัเก็บรกัษา และวนัที่เก็บ
รกัษาแต่จดัวางไวแ้ยกเป็นกองๆ 
เนื่องจากฉางขา้วมกีารกัน้ฝาผนงั
แบ่งเป็นหอ้งๆ 

 - การตรวจสอบ
คณุภาพ
ขา้วสารท่ี
จดัเก็บ 

  - ตรวจสอบคณุภาพขา้วสารที่จดัเก็บเป็น
ประจ าทกุสปัดาห ์ตรวจสอบเพื่อดมูอด
ขา้วสารเป็นหลกั 

 - การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม              
โรงเก็บขา้วสาร 

- สถานท่ีเก็บขา้วสาร - มีการท าความสะอาดภายในท่ีเกบ็
ขา้วสารเดือนละ 8 ครัง้  และมีการก าจดั
ศตัรูในฉาง ดว้ยวิธีโรยสารกนัมอด
ขา้วสาร 

  การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม
ตวัโรงสีโดยรวม 

  - 
 

ท าความสะอาดตวัโรงสีโดยรวม เดือนละ 
2  ครัง้   และมีการก าจดัศตัรูในโกดงัดว้ย
วิธี    โรยสารกนัมอด  สารกนัมด เดือน
ละ 1  ครัง้ เนื่องจากราคาแพง ใช้
พลาสติกขนาดใหญ่คลมุขา้วสารก่อนรม
ยาทกุครัง้ 

สกก.ศรีสะเกษ  
จ ากดั 

 

ข้าวเปลือก 

 

  
 

  

  

 การรบัซือ้
ขา้วเปลือกของ
สหกรณ ์

- การตรวจสอบ
คณุภาพขา้วเปลือก
ก่อนรบัซือ้ 

- สุ่มตรวจสอบคณุภาพขา้วเปลือกก่อน
การรบัซือ้ทกุราย   สหกรณจ์ะรบัซือ้
เฉพาะขา้วหอมมะล ิ105   

 

 
 

- วิธีการตรวจสอบ
คณุภาพ 

- ใชเ้ครื่องวดัตรวจสอบ   และประเมินดว้ย
สายตาเพื่อดพูนัธุป์น 

  

  - คณุภาพขา้วเปลือก                 
ที่รบัซือ้โดยเฉล่ีย 

- คณุภาพขา้วเปลือกของสมาชิก โดยเฉล่ีย 
- ความชืน้  ไม่เกิน 14  -  16 %   
- เปอรเ์ซ็นตต์น้ขา้ว ประมาณ    35 -  

39 % 
- ส่ิงเจือปน  เพื่อพบวา่ขา้วเปลือก                       
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

 

   

 

 - มีสิ่งเจือปน สหกรณจ์ะหกัสิ่งเจือปน 2 %   
จากน า้หนกัขา้วเปลือกเมื่อ รบัซือ้ 
ไม่ค่อยมีพนัธุป์น  

  

- วิธีการลด
ความชืน้ 

 

  

- ในกรณีขา้วเปลือกที่รบัซือ้มีความชืน้เกิน 
15%  สหกรณจ์ะน าขา้วเปลือกตากที่ลาน
ตากทกุครัง้ 

  

- การเก็บรกัษา
ขา้วเปลือก 

- ภาชนะที่จดัเก็บ - 
 

เก็บในกระสอบ  เก็บในฉางแบบกองรวม  
และเก็บในไซโล   ขา้วเปลือกที่จดัเก็บ
ความชืน้ไมเ่กิน 15%   

  

 

 

 - ความสะอาด
ภาชนะ              
ที่เก็บขา้วเปลือก 

- กระสอบท่ีจดัเก็บเมื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ไดท้ า
ความสะอาดแต่ไม่ไดร้มดว้ยสารเพื่อก าจดั
ศตัรูพืช  ส่วนฉางที่จดัเก็บขา้วเปลือกสะอาด  
มีการจดัวางกระสอบเป็นล็อตๆ     

     - การบนัทึก
รายละเอียดการ
เก็บรกัษา 

- ไม่มีรายละเอยีดการบนัทึกคณุภาพ ณ วนั
จดัเก็บ  และไม่มีการบนัทึกวนัท่ีจดัเก็บ 
 

 

 

 

- ลกัษณะการ
จดัเก็บ 

- สหกรณจ์ะเก็บขา้วเปลือกแบบรวมกองไม่
แยกความชืน้ โดยเก็บ ณ ความชืน้ไม่เกิน 
15% ขา้วเปลือกที่มีความชืน้เกินจากนี ้
สหกรณจ์ะไม่จดัเก็บ   ระหว่างการเก็บรกัษา
ขา้วเปลือกไม่มีการพลิกกลบักอง เนื่องจาก
พืน้ท่ีมีจ ากดั 

 

 

 

- ระยะเวลา
จดัเก็บรกัษา 
ขา้วเปลือก 

- ขา้วเปลือกที่จดัเก็บในกระสอบ  เก็บในระดบั
ความชืน้ไมเ่กิน  15%  เก็บไวร้กัษา                         
3  เดือน   ขา้วเปลือกที่จดัเก็บในฉาง  เก็บ  
ในระดบัความชืน้ไม่เกิน  15%  เก็บไวร้กัษา                         
1 เดือน   ขา้วเปลือกที่จดัเก็บในไซโล  เก็บใน
ระดบัความชืน้ไมเ่กิน  15%  เก็บไวร้กัษา                         
2 เดือน 
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ชื่อสหกรณ ์  กระบวนการ  วิธีการ  ลักษณะการจัดการของโรงสีสหกรณ ์

 

- การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม 
โรงเก็บขา้วเปลือก
โดยรวม 

- สถานท่ีเก็บ
ขา้วเปลือก 
(ฉาง
ขา้วเปลือก) 

- โรงเก็บขา้วเปลือกที่เก็บหมนุเวยีนเพื่อสีจะท า
ความสะอาดพืน้   วนัละ 2 ครัง้ และท าความ
สะอาดภายในและภายนอกโรงเก็บขา้วเปลือก 
เดือนละ  1  ครัง้   ไม่มีการก าจดัศตัรูพืชทัง้ใน
ฉางเก็บและบรเิวณโดยรอบ  ส่วนในโกดงัเก็บ
ขา้วเปลือกโครงการรบัจ าน า   จึงไม่ไดท้  า
ความสะอาด 

 
 

ข้าวสาร       

 

- การเก็บรกัษา
ขา้วสาร 

- ภาชนะบรรจ ุ - สหกรณม์ีโรงเก็บขา้วสารแยกต่างหาก  การ
บรรจขุา้วสารจะบรรจใุนกระสอบพลาสติก
สาน   ขนาด 50 กก. และบรรจเุป็น
ถงุพลาสตกิ ขนาด 5 กก. 

  

 

- ความสะอาด
ของภาชนะที่
เก็บ 

- กระสอบที่ใชเ้ก็บขา้วสาร  เป็นกระสอบท่ี
สะอาด เนื่องจากใชก้ระสอบใหมท่ัง้หมด 
 

  

 

- ลกัษณะการ
จดัเก็บ 

- เก็บขา้วสารหอมมะลิเพียงชนดิเดียว   แต่ได้
จดัวางกระสอบขา้วสารเรียงไวแ้ยกเป็นล็อตๆ 
จดัวางตามรายชื่อลกูคา้ที่จะส่งมอบ 

  
 

- การบนัทึก - ไม่มีรายละเอยีดบนัทึกแหล่งที่มา  คณุภาพ ณ  
วนัเก็บรกัษา และวนัที่เก็บรกัษา                          

 - การตรวจสอบ
คณุภาพขา้วสารท่ี
จดัเก็บ 

  - ตรวจสอบคณุภาพขา้วสารที่จดัเก็บเป็นประจ า
ทกุวนั   

 - การจดัการ
สภาพแวดลอ้ม              
โรงเก็บขา้วสาร 

- สถานท่ีเก็บ
ขา้วสาร 

- มีการท าความสะอาดภายในท่ีเกบ็ขา้วสาร

ทัุกวนั  และท าความสะอาดหลงัคา  ฝาผนงั                
โรงเก็บขา้วสาร  เดือนละ 1  ครัง้   

 - การจดัการ
สภาพแวดลอ้มตวั
โรงสีโดยรวม 
 
 
 
 

  - 
 

ท าความสะอาดตวัโรงสีโดยรวม เดือนละ 1  
ครัง้   ไม่มีการก าจดัศตัรู 



 

ภาคผนวก ข 
 ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป(โรงสีข้าว) ของสหกรณ ์  

(จากการสัมภาษณพ์นักงานโรงสี) 
 

ชื่อสหกรณ ์
 

กระบวนการ  
วิธีการ/

เคร่ืองจักร 
 

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป                    
(โรงสีข้าว) ของสหกรณ ์

สกก.เกษตร
วิสยั  จ ากดั 

1 การสีขา้ว - ลกัษณะการ
ขดัส ี

 กะเทาะเก็บเป็นขา้วสาร 

   - ช่วงเวลา               
การสี 

- 
- 

สีตลอด 24 ชั่วโมง(ต่อเนื่อง)  
โรงสีสหกรณท์ างานปกติสปัดาหล์ะ 6 วนั ไม่หยดุวนั
เสาร-์อาทิตย ์ พนกังานจะ 
ผลดัเปล่ียนเวรท างาน  ท างานวนัเสารจ์ะไม่มี OT                   
แต่ถา้ท างานวนัอาทิตย ์

   - จ านวนกะ             
ที่สีขา้ว 

- สหกรณแ์บ่งช่วงเวลาการสีเป็น 2 กะ แต่ละกะใช้
พนกังาน 3  คน 
กะที่ 1  ตัง้แตเ่วลา  08.00 น.  -  17.00 น.  
            จ านวน  9 ชั่วโมง 
กะที่ 2  ตัง้แตเ่วลา  17.00 น.  -  08.00 น.  
            จ านวน  15 ชั่วโมง 
พนกังานและคนงาน   ถา้ท างานตัง้แตเ่วลา 17.00 น. 
สหกรณใ์หค้่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 20 บาท  และให้
สวสัดิการอาหารและเครื่องดื่มบา้ง  แต่ไม่ทกุมือ้ 

   - การท างาน
ของ
เครื่องจกัร 

- ท างานตลอด 24 ชั่วโมง/วนั  สหกรณท์ าการสีขา้วทัง้ปี                 
( หยดุเครื่องสีในรอบ 1 ปี ประมาณ 10 - 20 ครัง้/ปี    
ถวัเฉล่ียเดือนละ 1  ครัง้) 

 2 การท าความ
สะอาดเครื่อง
สี 

  - สหกรณจ์ะท าความสะอาดเครื่องสีโดยเดินเครื่องก่อนสี
จรงิ 
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ชื่อสหกรณ ์
 

กระบวนการ  
วิธีการ/

เคร่ืองจักร 
 

ลักษณะการปฏบิัติในกระบวนการแปรรูป 
(โรงสีข้าว) ของสหกรณ ์

 

3 การปรบัแต่ง
เครื่องจกัร 

- เครื่องกะเทาะ
ขา้วเปลือก 

- พนกังานจะปรบัแตง่เครื่องกะเทาะก่อนกะเทาะทกุครัง้ที่
สีขา้ว และตรวจเช็คลกูยาง  ระบบลม  ระบบไฟ 
 

   - เครื่องขดัขา้ว - ปรบัแต่งบางครัง้ 

   - เครื่องแยกหิน - ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 

   - ตะแกรงโยก - ปรบัแต่งบางครัง้ 

   - เครื่องขดัมนั - ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 

 

4 ความ
ตอ้งการของ
พนกังาน               
คมุเครื่องจกัร 
 
 

  
 

- ตอ้งการความรูเ้พิ่มเติมในการปรบัแต่งเครื่องจกัร 

สกก.สวุรรณ
ภมูิ  จ ากดั 

1 การขดัส ี - ลกัษณะการ    
ขดัสี 

- การแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร  
-  กะเทาะเก็บเป็นขา้วสาร 
-  ขดัขาว 2  ครัง้  และขดัมนั  2  ครัง้ 

 

  - ระยะเวลาการสี - สหกรณด์ าเนินการสีขา้วตลอดทัง้ปี  หยดุท าการสีขา้ว
(หยดุเครื่องส)ี เดือนละ  2 ครัง้   เพื่อท าความสะอาด
เครื่องจกัร  และหยดุสีขา้วในช่วงเปล่ียนกะ ในแต่ละครัง้ 

 

  - ช่วงเวลาการ               
สีขา้ว 

- 
- 

สีตลอด 24  ชั่วโมง (มกีารหยดุพกั) 
สหกรณจ์ะเลือกสีขา้วเฉพาะกลางคืน  เพราะอากาศเย็น  
เครื่องจกัรท างาน  จะมีความรอ้นนอ้ย  ขา้วไม่ชืน้  จะได้
ตน้ขา้วในอตัราที่สงู   นอกจากนี ้สหกรณไ์ดถื้อปฏิบตัิ
ตามค าแนะน าของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอย่างเครง่ครดั  
โดยเลือกอตัราการใชไ้ฟฟา้ตามชว่งเวลาของการใช ้
(Time Of Use Rate  :TOU) 

 

  - จ านวนกะ           
ที่ท  าการสี 

- สหกรณแ์บ่งช่วงเวลาการสีขา้วเป็น 2 กะ  คือ 
กะที่ 1 กะกลางวนั ตัง้แต่เวลา  09.00 – 21.00  น. 

ประมาณ 12  ชั่วโมง   เป็นช่วงของการเก็บ
ขา้วสาร  เก็บผลิตผลพลอยไดท้ี่ไดท้ัง้หมด  และ
เตรียมขา้วเปลือกเขา้              บ่อเทใหเ้พยีงพอ  
เพื่อใหก้ารท างานของโรงสตี่อเนื่อง 
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ชื่อสหกรณ ์
 

กระบวนการ  
วิธีการ/

เคร่ืองจักร 
 

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป 
(โรงสีข้าว) ของสหกรณ ์

 

     กะที่ 2  กะกลางคืน ตัง้แต่เวลา  22.00 – 09.00  น. 
ประมาณ 11  ชั่วโมง   เป็นช่วงเวลาท าการสีขา้วและ
เก็บขา้วออกจากถงัพกัทัง้หมด 

 

2 การท าความ
สะอาดเครื่อง
สี 

  - สหกรณจ์ะท าความสะอาดเครื่องสีก่อนสีจรงิ  โดย
เดินเครื่องก่อนสีจรงิ           เป็นเวลา  5  นาที  เนื่องจาก
สหกรณสี์ขา้วเพยีงชนิดเดียว  (หอมมะลิ 105 ) เทา่นัน้ 

 

3 การปรบัแต่ง
เครื่องจกัร/
อปุกรณ ์

- 
 
- 
- 
- 
- 

เครื่องกะเทาะ
ขา้วเปลือก 
เครื่องขดัขาว 
เครื่องแยกหิน 
ตะแกรงโยก 
เครื่องขดัมนั 

- 
 
- 
- 
- 
- 

สหกรณป์รบัแต่งก่อนกะเทาะทกุครัง้ที่สีขา้ว 
 
ปรบัแต่งสปัดาหล์ะ 1  ครัง้ 
ปรบัแต่งบางครัง้   และท าความสะอาด 
ปรบัแต่งบางครัง้  และปรบัความเรง่ 
ปรบัแต่งบางครัง้  และปรบัลกูตน้  และปรบัความดนัน า้ 

 

4 ความตอ้ง
ของพนกังาน
คมุเครื่องจกัร 

  - พนกังานตอ้งการความรูเ้พิ่มเติมในการปรบัแต่ง
เครื่องจกัร  และความรูด้า้นเทคนคิการปรบัแตง่/ระบบ
ไฟฟ้า 
 

สกก.โพน
ทราย  จ ากดั 

1 การขดัส ี - ลกัษณะการขดั
สี 

- การแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร  
- กะเทาะเก็บเป็นขา้วสาร 

      -     การขดัขาว 1  ครัง้  และขดัมนั  1  ครัง้ 

   - ระยะเวลาการสี - สหกรณด์ าเนินการสีขา้วตลอดทัง้ปี  

 

  - ช่วงเวลาการสี
ขา้ว 

- สีช่วงเวลาการท างานปกติ สีขา้วเฉพาะกลางวนั                    
หยดุวนัเสาร-์อาทิตย ์

 

  - จ านวนกะที่ท  า
การสี 

- สหกรณสี์ขา้วเพยีง 1 กะ  คือ กะกลางวนั ตัง้แต่เวลา  
08.00 – 17.00  น. ประมาณ    9  ชั่วโมง/วนั   

 

2 การท าความ
สะอาดเครื่อง
สี 

  - จะท าความสะอาดเครื่องสีก่อนสีจรงิ  โดยเดินเครื่อง
ก่อนสีจรงิเป็นเวลา      30  นาที   

 

3 การปรบัแต่ง
เครื่องจกัร/
อปุกรณ ์

- 
 
- 
- 
- 
- 

เครื่องกะเทาะ
ขา้วเปลือก 
เครื่องขดัขาว 
เครื่องแยกหิน 
ตะแกรงโยก 
เครื่องขดัมนั 

- 
 
- 
- 
- 
- 

สหกรณป์รบัแต่งบางครัง้ (เนื่องจากคูม่ือการปรบัแต่ง
เครื่องจกัรสญูหาย) 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
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ชื่อสหกรณ ์
 

กระบวนการ  
วิธีการ/

เคร่ืองจักร 
 

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป 
(โรงสีข้าว) ของสหกรณ ์

 

4 ความตอ้งของ
พนกังานคมุ
เครื่องจกัร 

  - พนกังานตอ้งการความรูเ้พิ่มเติมในการปรบัแต่ง
เครื่องจกัร  

สกก.ชมุพล
บรุี  จ ากดั 

1 การขดัส ี - ลกัษณะการ               
ขดัสี 

- การแปรรูปขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร  
ขดัขาว 2  ครัง้  และขดัมนั  1  ครัง้ 

 

  - ระยะเวลาการสี - สหกรณด์ าเนินการสีขา้วตาม Order ของลกูคา้ที่สั่งซือ้
และตกลงล่วงหนา้ 

 

  - ช่วงเวลาการ               
สีขา้ว 

- ช่วงเวลาการท างานปกติ สีขา้วเฉพาะกลางวนั                         
หยดุวนัเสาร-์อาทิตย ์

 

  - จ านวนกะที่ท  า
การสี 

- สหกรณสี์ขา้วเพยีง 1 กะ  คือ กะกลางวนั ตัง้แต่เวลา  
08.00 – 17.00  น. ประมาณ    9  ชั่วโมง/วนั   

 

2 การท าความ
สะอาด             
เครื่องส ี

  - จะท าความสะอาดเครื่องสีก่อนสีจรงิ  โดยเดินเครื่อง
ก่อนสีจรงิ   เป็นเวลา 20  นาที   

 

3 การปรบัแต่ง
เครื่องจกัร/
อปุกรณ ์

- 
 
- 
- 
- 
- 

เครื่องกะเทาะ
ขา้วเปลือก 
เครื่องขดัขาว 
เครื่องแยกหิน 
ตะแกรงโยก 
เครื่องขดัมนั 

- 
 
- 
- 
- 
- 

ปรบัแต่งก่อนกะเทาะทกุครัง้ที่สีขา้ว 
 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว  และไม่เคยดปูรมิาณการใช้
กระแสไฟฟ้าว่าใชจ้ านวนเทา่ใด ในแต่ละเดือน 

 

4 ความตอ้งของ
พนกังานคมุ
เครื่องจกัร 

  - พนกังานตอ้งการความรูเ้พิ่มเติมในการปรบัแต่ง
เครื่องจกัร  
 

สกก.เมือง                   
ศรีสะเกษ 
จ ากดั 

1 การสีขา้ว - ลกัษณะการ              
ขดัสี 

- ขดัขา้วขาว 3  ครัง้  ขดัมนั  2  ครัง้ 

   - ช่วงเวลาการสี - 
- 

สีตัง้แต่เวลา  06.00 – 22.00 น. 
โรงสีสหกรณจ์ะท างานปกติ หยดุวนัเสาร-์อาทิตย ์

   - จ านวนกะ               
ทีท าการสี 

- สหกรณแ์บ่งช่วงเวลาการสีเป็น 2 กะ 
กะที่ 1  ตัง้แตเ่วลา  06.00 น.  -  14.00 น. 
            จ านวน  8 ชั่วโมง 
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ชื่อสหกรณ ์
 

กระบวนการ  
วิธีการ/

เคร่ืองจักร 
 

ลักษณะการปฏิบัติในกระบวนการแปรรูป(โรงสี
ข้าว) ของสหกรณ ์

      กะที่ 2  ตัง้แตเ่วลา  14.00 น.  -  22.00 น.                      
จ านวน  8  ชั่วโมง 

 2 การท าความ
สะอาด             
เครื่องส ี

  - ท าความสะอาดเครื่องสีก่อน โดยเดินเครื่องก่อนสีจรงิ
เป็นเวลา  15  นาท ี

 
3 การปรบัแต่ง

เครื่องจกัร 
- เครื่องกะเทาะ

ขา้วเปลือก 
- ปรบัแต่งก่อนกะเทาะทกุครัง้ที่สีขา้ว  และตรวจเช็ค                  

ลกูยาง   

   - เครื่องขดัขาว - ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 

 

 
 

- เครื่องแยกหิน - ปรบัแต่งบางครัง้  และเมื่อเครื่องจกัรเสีย จะมีขา้วสาร
ปนไปกบัหิน หินปนไปกบัขา้วสาร 

   - ตะแกรงโยก - ปรบัแต่งบางครัง้  และท าความสะอาดบางครัง้ 

   - เครื่องขดัมนั - ท าความสะอาดแกน  ปรบัแตง่  

 

4 ความตอ้งการ
ของพนกังาน               
คมุเครื่องจกัร 

   พนกังานสหกรณต์อ้งการความรูเ้พิ่มเติมในการปรบัแต่ง
เครื่องจกัร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
การปฏิบัติการปรับแต่งเคร่ืองจักรของเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์

สหกรณ ์ วิธีการ/เครื่องจกัร  การปฏิบตัิการปรบัแต่งเครื่องจกัรของสหกรณ ์
สกก.เกษตรวิสยั  
จ ากดั 

เครื่องกะเทาะขา้วเปลือก - พนกังานจะปรบัแตง่เครื่องกะเทาะก่อนกะเทาะทกุครัง้
ที่สีขา้ว และตรวจเช็คลกูยาง  ระบบลม  ระบบไฟ 

 เครื่องขดัขา้ว - ปรบัแต่งบางครัง้ 
 เครื่องแยกหิน - ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
 ตะแกรงโยก - ปรบัแต่งบางครัง้ 
 เครื่องขดัมนั - ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
สกก.สวุรรณภมูิ  
จ ากดั 

เครื่องกะเทาะขา้วเปลือก 
เครื่องขดัขาว 
เครื่องแยกหิน 
ตะแกรงโยก 
เครื่องขดัมนั 

- 
- 
- 
- 
- 

สหกรณป์รบัแต่งก่อนกะเทาะทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งสปัดาหล์ะ 1  ครัง้ 
ปรบัแต่งบางครัง้   และท าความสะอาด 
ปรบัแต่งบางครัง้  และปรบัความเรง่ 
ปรบัแต่งบางครัง้  และปรบัลกูตน้  และปรบั                      
ความดนัน า้ 

สกก.โพนทราย  
จ ากดั 

เครื่องกะเทาะขา้วเปลือก 
 
เครื่องขดัขาว 
เครื่องแยกหิน 
ตะแกรงโยก 
เครื่องขดัมนั 

- 
 
- 
- 
- 
- 

สหกรณป์รบัแต่งบางครัง้ (เนื่องจากคูม่ือการปรบัแต่ง
เครื่องจกัรสญูหาย) 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 

สกก.ชมุพลบรุี 
จ ากดั 

เครื่องกะเทาะขา้วเปลือก 
เครื่องขดัขาว 
เครื่องแยกหิน 
ตะแกรงโยก 
เครื่องขดัมนั 

- 
- 
- 
- 
- 

ปรบัแต่งก่อนกะเทาะทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว แต่ไม่เคยดปูรมิาณการใช้
กระแสไฟฟ้าว่าใชจ้ านวนเทา่ใด ในแต่ละเดือน 

สกก.เมืองศรีสะเกษ  
จ ากดั 

เครื่องกะเทาะขา้วเปลือก 
 
เครื่องขดัขาว 
เครื่องแยกหิน 
 
ตะแกรงโยก 
เครื่องขดัมนั 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

ปรบัแต่งก่อนกะเทาะทกุครัง้ที่สีขา้ว  และตรวจเช็ค                  
ลกูยาง   
ปรบัแต่งทกุครัง้ที่สีขา้ว 
ปรบัแต่งบางครัง้  และเมื่อเครื่องจกัรเสีย จะมีขา้วสาร
ปนไปกบัหิน หินปนไปกบัขา้วสาร 
ปรบัแต่งบางครัง้  และท าความสะอาดบางครัง้ 
ท าความสะอาดแกน  ปรบัแตง่ 
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ภาคผนวก จ 
ความสูญเสียทีเ่กิดขึน้ในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 

 
ชื่อสหกรณ ์  ประเด็นการสญูเสีย  ปี  ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความสญูเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้วสหกรณ ์

สกก.เกษตรวิสยั จ ากดั 1) ความสญูเสียในขณะ
เก็บรกัษาขา้วเปลือก                   
ในโรงเก็บในอบ 3  ปี 

 2546 - 2548  ไม่มีความสญูเสียทัง้ดา้นปรมิาณและคณุภาพในขณะเก็บรกัษาขา้วเปลือก   เนื่องจากสหกรณ ์            
เก็บรกัษาขา้วเปลือกไว ้ณ ระดบัความชืน้ประมาณ 14 % หรือต ่ากว่า  สมาชิกส่วนใหญ่จะทยอย               
น าขา้วเปลือกมาขายใหส้หกรณต์ลอดทัง้ปี  จ านวนสมาชิกที่ขายขา้วใหส้หกรณใ์นแต่ละปี ประมาณ 
รอ้ยละ 80 ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด(สมาชกิทัง้หมด       ราย)  และสหกรณจ์ะเก็บรกัษา
ขา้วเปลือกไวป้ระมาณ 2 - 3  เดอืนเท่านัน้   การน าขา้วเปลือกไปสีจะหมนุเวียนสีตามล าดบั
ก่อนหลงั ไม่มีนโยบาย stock ขา้วเปลือกวสี้ทัง้ปี เนื่องจากสหกรณไ์ม่หยดุการรบัซือ้ขา้วเปลือก           
ในวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์ ส่งผลใหส้มาชิกมีแหล่งขายขา้วใหส้หกรณใ์นช่วงวนัใดก็ไดเ้มื่อมีความ
จ าเป็นใชเ้งิน 

 2) ความสญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาดน า้หนกั
เนื่องจากขา้วยบุตวั 

 2546 -  2548  สหกรณม์ีนโยบายขอตดับญัชขีา้วเปลือกเนื่องจากน า้หนกัยบุตวัไวล่้วงหนา้  โดยขอตดัไวก้่อน 2% 
ทกุปี (ตามเกณฑ)์ 

 3) ความสญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาดบญัช ี

 2546 -  2548  สหกรณไ์ม่ประสบปัญหาขา้วเปลือกขาดบญัชี 
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ชื่อสหกรณ ์  ประเด็นการสญูเสีย  ปี  ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความสญูเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้วสหกรณ ์

 4) ความสญูเสียในขณะ
เก็บรกัษาขา้วสาร 

 2546 -  2548  ไม่มีความเสียหายเนื่องจากการเก็บรกัษาขา้วสารในโรงเก็บ  ประกอบกบัสหกรณไ์ม่มีนโยบายสีขา้ว
เพื่อเก็บ Stock ไวร้อขาย แต่จะท าการสีตาม Order และปัจจบุนัสีไม่ทนัความตอ้งการของลกูคา้ 
สหกรณเ์ก็บขา้วสารไวร้อจ าหน่าย(ปลีก) สงูสดุไม่เกิน 20 วนั 

สกก.สวุรรณภมูิ จ ากดั 1) ความสญูเสียในขณะ
เก็บรกัษาขา้วเปลือก               
ในโรงเก็บ 

 2546 -  2548 - 
 
 
- 
 
 

มีความสญูเสียเนื่องจากขา้วยบุตวั ไม่เกิน  2%  ซึง่สหกรณข์อตดัปัญชีอยูใ่นกณฑป์กติ  (ยกเวน้  
ขา้วเปลือก   โครงการรบัจ าน า  ปีการผลิต  2548/2549  สหกรณเ์ก็บไวน้าน เกิน 6  เดือน เริ่มเหลือง  
(เนื่องจากไม่ไดร้บัการสั่งใหสี้ จากองคก์ารคลงัสินคา้)   
มีขา้วเปลือกสญูเสียคณุภาพเนื่องจากมอดขา้วเปลือกบา้งและมีทกุปีแต่สหกรณไ์ม่ไดเ้ก็บขอ้มลูไว ้  
เนื่องจากสหกรณจ์ะน าขาวเปลือกเขา้แปรรูปปกต ิ

 2) ความสญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาดน า้หนกั
เนื่องจากขา้วยบุตวั 

 2546 -  2548 - ปีการผลิต 2544/2545( ปีสิน้สดุ 31 มีนาคม  2545) ปรมิาณการขอตดัปัญชีขา้วเปลือกขาดน า้หนกั  
เนื่องจากขา้วยบุตวั จ านวน  3,460 กก.  มลูคา่  18,303.40  บาท   ส่วนปีอื่นๆ  สหกรณไ์ม่มีขอ้มลู
การขอตดับญัช ี

 3) ความสญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาดบญัช ี

 2546 -  2548 - ไม่มีความเสียหายเนื่องจากขา้วเปลือกขาดบญัช ี

 4) ความสญูเสียในขณะ
เก็บรกัษาขา้วสาร 
 
 

 2546 -  2548  ไม่มีความเสียหาย 
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ชื่อสหกรณ ์  ประเด็นการสญูเสีย  ปี  ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความสญูเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้วสหกรณ ์

สกก.โพนทราย จ ากดั 1) สญูเสยีในขณะเก็บ
รกัษาขา้วเปลือกในโรง
เก็บในรอบ 3 ปี 

 2546 -  2548 - 
 
 

มีขา้วเปลือกสญูเสียคณุภาพเนื่องจากมอดขา้วเปลือก จ านวนมากและมีทกุปี  แต่สหกรณไ์ม่เคย
บนัทึกขอ้มลูไว ้  เนื่องจากสหกรณจ์ะน าขาวเปลือกดงักล่าวเขา้แปรรูปทัง้จ านวนเป็นการน าสีปกต ิ

 2) สญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาดน า้หนกั
เนื่องจากขา้วยบุตวั 

 2546 -  2548 - 
 
 

สญูเสียเนื่องจากขา้วยบุตวัประมาณ  1 – 1.54 % ปี ( ซึ่งสหกรณข์อตดับญัชีอยู่ในเกณฑป์กติ                              
ไม่เกิน  2%) เช่น  ปี 2548  ขอตดัเนื่องจากขา้วเปลือกยบุตวั จ านวน 966.6  กก. มลูคา่ 7,964  บาท  

 3) สญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาดบญัช ี

 2546 -  2548 - ไม่มีความเสียหายเนื่องจากขา้วเปลือกขาดบญัช ี

 4) สญูเสียในขณะเก็บ
รกัษาขา้วสาร 

 2546 -  2548  ไม่มีการบนัทึกขอ้มลูไว ้

สกก.ชมุพลบรุี  จ ากดั 1) สญูเสียในขณะเก็บ
รกัษาขา้วเปลือก               
ในโรงเก็บในรอบ 3 ปี 

 2546 -  2548 - 
 
 
- 
 
 
- 
 

สญูเสียน า้หนกั เนื่องจากขา้วเปลือกรว่งหล่นจากฉางขา้วเปลือก สาเหตเุนื่องจากประตฉูางขา้วปิด
ไม่สนิด(ประตฉูางหกั  และขา้วรว่งหล่นในขณะรถตกัขา้ว  ก่อใหเ้กิดการสญูเสียน า้หนกั  ไม่ต  ่ากวา่ 
30 กก./ปี มลูคา่  225  บาท/ปี 
สญูเสียปรมิาณและคณุภาพ  เนื่องจากมอดขา้วเปลือก  ไม่ต  ่ากวา่  500 กก./ปี  มลูค่า 4,250                 
บาท/ปี   ส่งผลท าใหข้า้วเปลือกน า้หนกัลดลงและคณุภาพต ่า แต่สหกรณเ์ขา้แปรรูปทัง้จ านวน                 
เป็นการน าสีปกต ิ
สญูเสียน า้หนกั เนื่อจากการใชร้ถตกัเกลี่ยขา้วบนลานตากในขณะที่พืน้ลานตากช ารุด  พืน้ไม่เรียบ 
เป็นหลมุเป็นบ่อ ท าใหเ้มล็ดขา้วหกั แตกเสียหาย  ไม่ต  ่ากวา่ 1,000 กก./ปี มลูค่า  8,500  บาท/ปี 
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ชื่อสหกรณ ์  ประเด็นการสญูเสีย  ปี  ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความสญูเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้วสหกรณ ์
 2) สญูเสียขา้วเปลือกขาด

น า้หนกัเนื่องจากขา้ว
ยบุตวั 

 2546 -  2548 - 
 
 

ปี 2546 – 2548  สหกรณไ์ม่มีการขอตดับญัชีขา้วเปลือกขาดน า้หนกัเนื่องจากขา้วยบุตวั เหตุ
เนื่องจากขา้วเปลือกคา้ง  stock จ านวนมากไม่สามารถตรวจนบัได ้ แต่ในปี 2549 ขอตดัขา้วเปลือก
ยบุตวั  จ านวน 13,164  กก. ( ตดัอยู่ในเกณฑม์าตรฐานไมเ่กิน 2%)  มลูค่า 111,894  บาท  
 

 3) สญูเสียขา้วเปลือก 
ขาดบญัช ี

 2546 -  2548 - ไม่มีความเสียหายเนื่องจากขา้วเปลือกขาดบญัช ี

 4) สญูเสียในขณะเก็บ
รกัษาขา้วสาร 

 2546 -  2548  ปลายขา้วสารเสียหายเนื่องจากมอดขา้วสาร ส่งผลใหป้ลายขา้วสารสญูเสียคณุภาพปีละประมาณ         
1  ตนั จะพบในกรณีขา้วสารบรรจกุระสอบขนาด  50 กก.  สหกรณไ์ม่มีโรงเก็บขา้วสารต่างหาก 
เช่น  ปี 2548  มีลกูคา้ส่งคืนขา้วกลอ้งเสียหายเนื่องจากมอดขา้วสาร จ านวน  1  ตนั  มลูค่า 17,000  
บาท 
 

สกก.เมืองศรีสะเกษ 
จ ากดั 

1) สญูเสียในขณะเก็บ
รกัษาขา้วเปลือก                 
ในโรงเก็บ 

 2546 -  2548 - 
 
 

มีขา้วเปลือกสญูเสียคณุภาพเนื่องจากมอดขา้วเปลือกทกุปี แต่ไมม่ีการบนัทึกขอ้มลูไว ้ และสหกรณ์
จะน าขาวเปลือกดงักล่าวเขา้แปรรูปทัง้จ านวนเป็นการน าสีปกต ิ

 2) สญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาดน า้หนกั
เนื่องจากขา้วยบุตวั 

 2546 -  2548 - 
 
 

สญูเสียเนื่องจากขา้วยบุตวั ประมาณ   
( สหกรณข์อตดัปัญชีอยู่ในกณฑป์กติ   ไม่เกิน  2%)  

 3) สญูเสียในกรณี
ขา้วเปลือกขาดบญัช ี

 2546 -  2548 - ไม่มีขา้วเปลือกขาดบญัช ี
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ชื่อสหกรณ ์  ประเด็นการสญูเสีย  ปี  ขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัความสญูเสียในแต่ละกระบวนการของโรงสีขา้วสหกรณ ์
 4) สญูเสียในขณะเก็บ

รกัษาขา้วสาร 
 2546 -  2548  ปี 2546   สญูเสียคณุภาพเนื่องจากขา้วสารมีกล่ิน/สีผิดปกติ  ประมาณ  15 ตนั  แต่ลกูคา้ไม่ได้

ส่งคืนและไม่ไดข้อลดราคา 
ปี 2547  สญูเสียคณุภาพเนื่องจากขา้วสารมีกล่ิน/สีผิดปกติ  ประมาณ  15 ตนั  แต่ลกูคา้ไม่ได ้     
ส่งคืนและไม่ไดข้อลดราคา 
ปี 2548  สญูเสียคณุภาพเนื่องจากขา้วสารมีกล่ิน/สีผิดปกติ  ประมาณ  15 ตนั  แต่ลกูคา้ไม่ได ้         
ส่งคืนและไม่ไดข้อลดราคาเช่นปีก่อน 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ฉ 
ชนิดเคร่ืองจักร(โรงสขี้าว) ของสหกรณ ์ ทีเ่สียบ่อยของสหกรณ ์ 

 
ชื่อสหกรณ ์  รายการ  ชนิดเคร่ืองจักร  อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

สกก.เกษตรวิสยั จ ากดั - ชนิดเครื่องจกัร             
ที่เสียบ่อย 
 

- ตะแกรงโยก - อาการหรือสาเหต ุเนื่องจากขอ้เหวี่ยงหลวมผิดปกติ   3 ครัง้/ปี 
ตอ้งหยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 2 วนั/ครัง้ มลูคา่ซ่อมแซมแต่ละครัง้ 
ประมาณ 3,000 - 4,000 บาท  คดิเป็นมลูคา่ซ่อม ประมาณ  10,500  บาท/ปี 
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ส่วนใหญ่พนกังานสหกรณด์ าเนินการซ่อมเอง  ใชเ้วลา                  
จากวนัท่ีเครื่องจกัรเสียจนถึงวนัด าเนินการซ่อมแลว้เสรจ็  ประมาณ 2  วนั 
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ชื่อสหกรณ ์  รายการ  ชนิดเคร่ืองจักร  อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

สกก.สวุรรณภมูิ จ ากดั 
 

- ชนิดเครื่องจกัร                   
ที่เสียบ่อย 

- พดัลมดดูฝุ่ น - อาการ/หรือสาเหต ุ ใบพดัไม่ไดศ้นูย ์ ตอ้งหยดุซ่อม ประมาณ  
3  ครัง้/ปี  โรงสีสหกรณต์อ้งหยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซมจนแลว้เสรจ็  ใชเ้วลา                            
ประมาณ 2  วนั/ครัง้  มลูค่าซ่อมแซมในแต่ละครัง้ประมาณ 
5,000  บาท  รวมเป็นเงินคา่ซ่อมแซม  15,000  บาท/ปี 
 

   - ลกูปืนขดัมนั - อาการ/หรือสาเหต ุ เดินเครื่องติดขดั/ลกูปืนแตกในบางครัง้ สหกรณต์อ้งหยดุซ่อม 
ประมาณ 2 ครัง้/ปี  หยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซมครัง้ละ   2 วนั มลูคา่การซ่อมแซม                    
ในแต่ละครัง้ประมาณ 1,500  บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม  3,000  บาท/ปี                 
พนกังานสหกรณเ์ป็นผูซ้่อมเอง 
 

   - พดัลมดดูร  าอ่อน - อาการหรือสาเหต ุร  าติดในไซโคลนและลกูปืน สหกรณต์อ้งหยดุซอ่ม   จ านวน 4 ครัง้/ปี  
หยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซมครัง้ละ 2 วนั  มลูค่าการซ่อมแซมในแต่ละครัง้ประมาณ 500  บาท  
รวมเป็นเงินคา่ซ่อมแซม  2,000  บาท/ปี พนกังานสหกรณเ์ป็นผูซ้อ่มเอง 
 

   - สายพานมอเตอร ์ - อาการหรือสาเหต ุร  าติดในไซโคลนและลกูปืน สหกรณต์อ้งหยดุซอ่ม   จ านวน 1 ครัง้/ปี  
หยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซมครัง้ละ 2 ชั่วโมง มลูค่าการซ่อมแซมในแตล่ะครัง้ประมาณ                       
1,250 บาท  รวมเป็นเงินค่าซ่อมแซม   1,250  บาท/ปี พนกังานสหกรณเ์ป็นผูซ้่อมเอง 
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ชื่อสหกรณ ์  รายการ  ชนิดเคร่ืองจักร  อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

สกก.โพนทราย จ ากดั  ชนิดเครื่องจกัร              
ที่เสียบ่อย 
 

- ลกูปืนแตก - อาการหรือสาเหต ุลกูปืนอดัจารบีไม่ได ้ ตอ้งหยดุซ่อม 2  ครัง้/ปี 
โดยหยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ  3 วนั/ครัง้ มลูค่าซ่อมแซม   แต่ละครัง้ประมาณ  
480  บาท  คดิเป็นมลูคา่ซ่อม 980 บาท/ปี 
การซ่อมแซมแต่ละครัง้พนกังานสหกรณด์ าเนินการซ่อมเอง  ใชเ้วลาจากวนัท่ีเครื่องจกัร
เสียจนถงึวนัด าเนินการซ่อมแลว้เสรจ็   ประมาณ 3  วนั  
 
 

  

 

- ใบพดัดดูสิ่งเจือปน - อาการหรือสาเหตเุนื่องจาก เศษขา้ว (ขา้วไม่เตม็เมล็ด)   เขา้ใบพดั                            
ตอ้งหยดุซ่อม 1 ครัง้/ปี  โดยหยดุสีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณครึง่วนั/ครัง้  
ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการซือ้อะไหล่ 
 
 

  

 

   หมายเหต ุ  เมื่อฝนตก ไฟฟ้าดบับ่อย  ส่งผลใหส้หกรณห์ยดุท าการสีขา้ว 
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ชื่อสหกรณ ์  รายการ  ชนิดเคร่ืองจักร  อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

สกก.ชมุพลบรุี จ ากดั - ชนิดเครื่องจกัร             
ที่เสียบ่อย 

- ตะแกรงโยก - อาการหรือสาเหต ุประสิทธิภาพไม่เต็ม 100% ตอ้งคอยดแูลเครื่องจกัรอยู่เสมอ   
 

  

 

- ลกูยางกะเทาะ   
ขา้วเปลือก 

- อาการหรือสาเหต ุลกูยางกินเนือ้ยางตรงกลางลกูยาง ตอ้งคอยเฉือน ปีกลกูยางออก                 
ตอ้งหยดุซ่อม จ านวน 48 ครัง้/ปี  (สปัดาหล์ะ 1  ครัง้)  โดยหยดุสขีา้วเพื่อซ่อมแซม 
ประมาณ  5  นาที/ครัง้  
 

  

 

- ตะแกรงกลม - คดัแยกไม่ได ้100% 
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ชื่อสหกรณ ์  รายการ  ชนิดเคร่ืองจักร  อาการ/สาเหตุ / รายละเอียดการซ่อมแซมเคร่ืองจักร 

สกก.เมืองศรีสะเกษ 
จ ากดั 

- ชนิดเครื่องจกัร                  
ที่เสียบ่อย 
 

- ตะแกรงโยก  อาการหรือสาเหต ุลกูปืนดงึตะแกรง  ท าใหตุ้๊กตาแตก  ตอ้งหยดุซอ่ม   2 ครัง้/ปี  หยดุสี
ขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 1 วนั/ครัง้ มลูค่าซ่อมแซม ในต่ละครัง้ ประมาณ       บาท                     
คิดเป็นมลูคา่ซ่อม ประมาณ         บาท/ปี 
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ส่วนใหญ่พนกังานสหกรณด์ าเนินการซ่อมเอง  ใชเ้วลา                  
จากวนัท่ีเครื่องจกัรเสียจนถึงวนัด าเนินการซ่อมแลว้เสรจ็  ประมาณ 2  วนั 
 

  

 

- พดัลมดดูแกลบ  อาการหรือสาเหต ุพดัลมดดูแกลบ ใบพดัหกั  ตอ้งหยดุซ่อม   ครัง้/ปี  หยดุสีขา้วเพื่อ
ซ่อมแซม ประมาณ 1 วนั/ครัง้ มลูค่าซ่อมแซม    ในต่ละครัง้ ประมาณ    บาท  คิดเป็น
มลูค่าซ่อม ประมาณ         บาท/ปี 
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ส่วนใหญ่พนกังานสหกรณด์ าเนินการซ่อมเอง  ใชเ้วลา                  
จากวนัท่ีเครื่องจกัรเสียจนถึงวนัด าเนินการซ่อมแลว้เสรจ็  ประมาณ 2  วนั 
 

  

 

- เครื่องแยกหิน  อาการหรือสาเหต ุตะแกรงแยกหนิใบพดัขาด  ตอ้งหยดุซ่อม   ครัง้/ปี  หยดุ                     
สีขา้วเพื่อซ่อมแซม ประมาณ 1 วนั/ครัง้ มลูค่าซ่อมแซม แต่ละครัง้ ประมาณ    บาท                     
คิดเป็นมลูคา่ซ่อม ประมาณ         บาท/ปี 
การซ่อมแซมแต่ละครัง้ส่วนใหญ่พนกังานสหกรณด์ าเนินการซ่อมเอง  ใชเ้วลา                  
จากวนัท่ีเครื่องจกัรเสียจนถึงวนัด าเนินการซ่อมแลว้เสรจ็  ประมาณ 2  วนั 
 

 


