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บทคัดยอ 
 

โครงการวิจัย “การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก กรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ" มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวในแปลงทดลองที่มีการกํากับ ดูแล ทุกขั้นตอน กับการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ และเพื่อศึกษาใหทราบถึงแนว

ปฏิบัติที่ชวยลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเก่ียวขาว จึงไดดําเนินการวิจัยในพื้นที่สงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญขาวของภาคกลางและภาคตะวันออก ในฤดูการเพาะปลูกขาวนาปรัง พันธุ กข ป 2560/61 รวมกับการ

ทดสอบหาประสิทธิภาพเชิงไรของรถเก่ียวนวดขาว รวมทั้งการพัฒนาอุปกรณตรวจวัดปริมาณขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได

สําหรับติดตั้งไวกับรถเก่ียวนวดขาว และระบบรายงานขอมูลปริมาณขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยวไดดวย  

จากการทดสอบอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่ไดออกแบบและพัฒนา ทําใหทราบถึงคาความ

คลาดเคลื่อนของการวัดที่นํามาใชเปนตัวปรับเทียบคาใหกับโปรแกรมคํานวณหาปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เก็บเกี่ยว

ได จากนั้นไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อรับขอมูลจากชุดอุปกรณวัดดังกลาวและสงขอมูลไปจัดเก็บ

บนระบบคลาวด และสรุปขอมูลปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวไดอยางถูกตอง โดย

จําแนกตามแปลงและตามที่รถเกี่ยวนวดขาวแตละคันปฏิบัติงานได จากผลการทดสอบภาคสนาม พบวา ประสิทธิภาพ

เชิงไรของรถเกี่ยวนวดขาวมีคาอยูในชวง 55 ถึง 66 เปอรเซ็นต และปริมาณการสูญเสียรวมเมื่อทําการเก็บเกี่ยวโดยใช

รถเกี่ยวนวดขาว มีคาเทากับรอยละ 4.56 ของปริมาณผลผลิตตอไร โดยคาเฉลี่ยของปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นที่หัว

เกี่ยว และที่หองลูกนวด มีคาเทากับรอยละ ๒.๖๖ และรอยละ 1.52 ตามลําดับ โดยชวงเวลาขณะเก็บเกี่ยวและ

ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวดมีผลตอปริมาณการสูญเสียดังกลาว นอกจากนี้ยังพบวา อัตราความสูญเสีย

ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติกอนเก็บเกี่ยวของแปลงใหญมีอัตราความสูญเสียมากที่สุดรอยละ 0.44 รองลงมาของ

แปลงทดสอบรอยละ 0.31 และของแปลงทดลอง เทากับรอยละ 0.25 สวนอัตราความสูญเสียผลผลิตตกหลนจาก

วิธีการเก็บเก่ียวดวยมือของแปลงใหญมีอัตราความสูญเสียมากที่สุดรอยละ 1.06 รองลงมาเปนของแปลงทดสอบรอยละ 

0.62 และของแปลงทดลองรอยละ 0.39 สวนอัตราความสูญเสียผลผลิตตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวด

ขาวของแปลงทดลองมีอัตราความสูญเสียมากที่สุดรอยละ 4.32 รองลงมาเปนของแปลงใหญรอยละ 3.43 และของ

แปลงทดสอบรอยละ 2.87  โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกในทิศทาง

เดียวกัน ไดแก จํานวนบิ้งนาตอไร ความยาวคอรวงตนขาว ความเอนตนขาว และความเร็วรอบเครื่องยนตของรถเกี่ยว

นวดขาว สวนปจจัยดานความสูงตนขาวมีอิทธิพลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวในทิศทางตรงกันขาม ซึ่ง

สอดคลองกับทัศนคติของเกษตรกรและพนักงานขับรถเกี่ยวนวดขาววาสภาพตนขาวลมกอนเกี่ยวมีผลตอการความ

สูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวในระดับมาก ดังนั้น ในการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก 

ภาครัฐควรผลักดันใหมีการใชเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวขาว รวมทั้งควรสงเสริมความรู ความเขาใจในการใช

เคร่ืองจักรกล และเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการเก็บเกี่ยวขาวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และควรควบคุมใหผูขับขี่

รถเกี่ยวนวดขาวเขาสูระบบมาตรฐาน เกษตรกรควรใหความสําคัญตอการรวมกลุมการผลิตแบบแปลงใหญที่มีการ

บริหารจัดการผลิตในรูปกลุม เพื่อสรางอํานาจในการตอรองและสามารถนําเคร่ืองจักรกลมาใชในการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีตอไป 
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               แปลงใหญ 
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Abstract 
 

 In this study, the project entitled “Loss reduction in paddy rice harvesting process: a case 

study of the rice harvest in the promoted area of large scale farm” was performed to check the 

losses in the paddy rice harvesting process.  Also, the approach in an attempt to reduce the losses 

in the harvesting process for paddy rice cultivation in the promoted area of large scale farm was 

studied. To achieve this goal, the field survey was conducted in area of the Central and Eastern 

region in 2018. The harvesting loss of the rice cultivated in the experimental farms and the rice 

produced on the large scale farm was checked. The field test of the paddy rice combine harvester 

was done to check field efficiency, and the loss occurred during its working. In addition, on-the-go 

yield sensor to check the amount of the harvests, and the information system was developed to 

gather such data. 

 The developed yield sensor was tested to check the error of measurement, which was 

used as the calibration factor for improving the calculation of amount of harvests. The Android 

mobile app was developed to transfer the data between the yield sensor and the cloud system, 

and to summarize and make the harvesting report by plot and by harvester. According to the field 

test, the field efficiency of the combine harvester was in range of 55% to 66%. Total loss occurred 

during the combine working was 4.56% of the yield. While the cutting loss and threshing loss were 

2.66% and 1.52%, respectively. The period for harvesting and working speed of combine harvester 

affected the amount of harvesting loss. On the large scale farm, the natural loss occurred prior to 

harvest and the loss occurred by means of hand cutting were found the most, 0.44% and 1.06%, 

respectively. While the loss occurred by operation of combine harvester on the experimental farm 

was the highest, 4.32%. The factors affecting the loss in the same direction were number of plots, 

length and incline angle of ear of paddy, and working speed of combine harvester. Meanwhile, the 

factor affecting the loss in opposite direction was height of rice plant. This was consistent with 

famers' and harvester drivers' attitude that the field had much of fallen rice stalk, the harvesting 

loss would be higher. Consequently, In order to reduce the loss of paddy rice harvesting process, 

the government should introduce rice combine harvester, and promote knowledge and practical 

understanding of rice mechanization and new technology according to academic principle properly. 

Driving skill of operator in the harvesting process have to be controlled up to standard as well. The 

famer has to pay attention to work together and manage their productions as large scale farming. 

This is to increase their bargaining power and mechanize their farms in an attempt to enhance their 

productivities in further.  

Key word  : harvesting loss,  loss reduction, paddy rice, the promoted area of large scale farm 
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1 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญของโลก โดยป 2559 มีเนื้อที่เพาะปลูก 63.2 ลานไร ผลผลิต 

27.4 ลานตันขาวเปลือกซึ่งที่ผานมารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตขาวอยางตอเนื่องโดยใชแนวทางการสงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ ที่มุงเนนใหมีการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การลดตนทุน การเพิ่มชองทางการตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งนาแปลงใหญก็เปนสินคาเกษตรหนึ่งที่ตองดําเนินการสงเสริม

ตามรูปแบบดังกลาว  

 การเก็บเกี่ยวเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการผลิตของหวงโซคุณคา (Value Chain) ของการผลิตขาว 

แตที่ผานมาเปนกิจกรรมที่ไมไดรับความสนใจมากนักในเรื่องมูลคาหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนดังกลาว 

ซึ่งในปจจุบันการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ใชแรงงานงานคนเปนหลักในการ

เก็บเก่ียวมาใชเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวแทนการใชแรงงานคน โดยนิยมใชรถเกี่ยวนวดขาวเนื่องจากทํางาน

ไดรวดเร็วสามารถลดขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวทําใหความตองการใชรถเกี่ยวนวดขาวของเกษตรกรมีมากขึ้น 

แตทั้งนี้ก็เกิดปญหาการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวขาวทําใหผลผลิตรวงหลนเสียหายเชนกันซึ่งสาเหตุมีหลาย

ปจจัยทั้งดานสมรรถนะของรถเกี่ยวนวดขาว ดานกายภาพของตนขาว ดานสภาพพื้นที่นา ดานการจัดการใน

แปลงนาขาว และดานความชํานาญของผูขับรถเกี่ยวนวดขาว เปนตน รวมทั้งปจจัยที่ไมอาจควบคุมไดจาก

สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เชน ชวงเวลาเกี่ยวขาวที่เหมาะสมความชื้นสัมพัทธในอากาศที่เหมาะสม เปนตน 

ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวขาว ซึ่งจากการศึกษาของนักวิจัยดานขาวใน

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2526 พบวาในขั้นตอนเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว มีการสูญเสียเกิดขึ้น 

รอยละ 16.83 (สถาบันวิจัยขาว, 2547) และตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรในฐานะผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศการเกษตรและพยากรณขอมูลสินคา

เกษตรไดใชอัตราความสูญเสียขาวจากการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยโดยคิดจากสัดสวนการเก็บเก่ียวทั้งจากแรงงานคนและ

เครื่องจักรกลอยูที่รอยละ 12 ของผลผลิตทั้งประเทศมาอยางตอเนื่องซึ่งหากทําการประมาณการปริมาณ และ

มูลคาความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวขาวเมื่อนํามาคํานวณกับปริมาณขาวเปลือก ปเพาะปลูก 

2559 ที่มีปริมาณขาวเปลือก 27.42ลานตัน ที่อัตราความสูญเสียจากขั้นตอนการเก็บเก่ียวรอยละ 12 คาดวาจะ

มีปริมาณความสูญเสียที่สูญเสียไปในกระบวนการเก็บเกี่ยวประมาณ 3.29 ลานตัน และหากคิด ณ ราคาเฉลี่ย

ขาวเปลือกเจา ณ ความชื้น 15 เปอรเซ็นต ราคาตันละ 7,545 บาท คิดเปนมูลคาขาวที่สูญเสียจากการเก็บเกี่ยว

มากถึง 24,823 ลานบาทตอปเพาะปลูก (ตารางที่ 1.1) 
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ตารางที่ 1.1 การประมาณการปริมาณและมูลคาความสูญเสียจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวขาวป 2559 
 

ชนิดขาว 

ผลผลิตขาว 

ณ ความชืน้ 15 %  

(ลานตัน

ขาวเปลือก) 

อัตราความ

สูญเสียจาก

ขั้นตอนการ

เก็บเกี่ยว 

(รอยละ) 

ประมาณการ

ปริมาณความ

สูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

(ลานตัน

ขาวเปลือก) 

ราคาขาวเปลือกเจา 

ความชื้น 15 % ที่

เกษตรกรขายไดเฉลี่ย 

ณ ไรนา (บาท) 

มูลคาความเสียหาย

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว  

(ลานบาท) 

 (1) (2) [(1) x (2)]/100 =(3) (4) (5) 

ขาวนาป 24.312 12 2.917 7,545 22,009 

ขาวนาปรัง 3.109 12 0.373 7,545 2,814 

รวม 27.421 12 3.290 7,545 24,823 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 

จากอัตราและมูลคาความสูญเสียดังกลาว เปนขอมูลที่เคยมีการศึกษาไวมีชวงระยะเวลานานและ

สถานการณการเก็บเกี่ยวขาวในปจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตมาก โดยเฉพาะวิวัฒนาการของนวัตกรรม

เครื่องจักรกลอาจสงผลใหการคาดการณปริมาณผลผลิตขาวของประเทศไทยคลาดเคลื่อนได และสงผลตอการ

ขับเคลื่อนมาตรการตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญขาวที่มี

จํานวน 131 แปลงใหญทั่วประเทศ 

ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและคณะนักวิจัย จึงไดทําการศึกษาการลดความสูญเสียอันเนื่องมาจาก

กระบวนการเก็บเกี่ยวขาว และศึกษาอิทธิพลของแตละปจจัยที่มีตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว

ในพื้นที่สงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ และศึกษาเปรียบเทียบความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการ 

เก็บเกี่ยวขาวในแปลงทดลองที่มีการกํากับ ดูแล ทุกขั้นตอน กับการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ รวมทั้งพัฒนา

ระบบควบคุมการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวแบบอัตโนมัติ เพื่อลดความสูญเสียขาวจากการเก็บเกี่ยวเพื่อเปน

ขอมูลประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก ในพื้นที่

สงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ และเปนขอมูลในการเสนอแนะการแกปญหาจากความสูญเสียเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตขาวตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาใหทราบถึงแนวปฏิบัติที่ชวยลดความสูญเสีย อันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว

ในพื้นท่ีสงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญทั่วประเทศ  

1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสูญเสีย อันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวในแปลงทดลองที่

มีการกํากับ ดูแล ทุกขั้นตอน กับการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการเสนอแนะ

นโยบายในการแกไขปญหาจากการสูญเสียดังกลาว 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัยวางแผนการทํางานไว 3 รอบ เพื่อมุงหวังดําเนินการวิจัยในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาว

ในรูปแบบแปลงใหญทุกภาคทั่วประเทศไทย เพื่อไดขอมูลที่ครบและสะทอนความจริงแหลงการผลิตที่สําคัญใน

แตละภูมิภาคพรอมกัน  โดยใชกรอบจํานวนแปลงใหญที่มีการรายงานการดําเนินการในรอบป 2558 เฉพาะใน

พื้นที่แปลงใหญที่เปนนาขาวในการดําเนินการในครั้งแรกจํานวนทั้งหมด 131 แปลงโดยจะทําการสุมวิจัยเชิง

สํารวจ (Exploratory Research) ควบคูไปกับการวิจัยเชิงเหตุผลหรือการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research or Causal Research) มีขอบเขตดานพื้นที่ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง และขอบเขต

ดานเนื้อหา ดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยเชิงสํารวจความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว

จากแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ปลูกจริงในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในแปลงใหญที่ถูกสุมเปนตัวอยาง และ

ควบคูกับการวิจัยเชิงสํารวจความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวจากแปลงทดลองเพาะปลูกขาว

ที่มีการควบคุมตามหลักวิชาการของศูนยวิจัยขาวในแตละภูมิภาค  

คณะผูวิจัยไดทําการแบงเปน 3 รอบ โดยรอบที่ 1 ศึกษาในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบ

แปลงใหญขาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 2 ศึกษาในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ

ขาวของภาคกลางและภาคตะวันออก และรอบที่ 3 ศึกษาในพ้ืนที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญขาว

ของภาคเหนือและใต ดังนี้  

ตารางที่ 1.2 แผนการศึกษาระยะ 3 ป (2560-2562) 

ขอบเขตการวิจัย ป ฤดูกาล พื้นที่ศึกษา 

รอบที่ 1 2560 นาป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอบที่ 2 2561 นาปรัง ภาคกลางและภาคตะวันออก   

รอบที่ 3 2562 นาป ภาคเหนือและภาคใต 

1.3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยางโดยใชหลักการกําหนดขนาดตัวอยาง และสุมแปลงตัวอยางดังนี้  

ประชากร คือ จํานวนโครงการแปลงใหญนาขาว จํานวน 131แปลง ที่ดําเนินการเพาะปลูกป

เพาะปลูก2560/61 ทั้งประเทศ 

การกําหนดขนาดตัวอยาง กรณีที่ประชากรมีจํานวนแนนอน (Finite Population) โดยกําหนด

ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.10 
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� =
N

1 + N��
 

            เมื่อ � = จํานวนกลุมตัวอยาง 

    � = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

    N = ขนาดของประชากร 

 

� =
131

1 + 131(. 10)2 

=
131

1 + 1.31
 

=
131

2.31
 

              = 57 

จากนั้นทําการสุมแบบแบงกลุม (Area sampling) โดยแบงพ้ืนที่ออกเปน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก และภาคใต ซึ่งกําหนดการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม

โดยใชสัดสวนที่เทากัน ไดจํานวนแปลงใหญตัวอยาง ดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 24 แปลงใหญ

ตัวอยางภาคกลางและภาคตะวันออกจํานวน 24 แปลงใหญตัวอยาง ภาคเหนือ จํานวน 6 แปลงใหญตัวอยาง 

และภาคใต จํานวน 3 แปลงใหญตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงสํารวจขอมูลในแปลงใหญโดยใช

แบบสอบถามประกอบการสังเกตในการจัดเก็บขอมูลในเรื่องกระบวนการเก็บเกี่ยวจากเกษตรกร โดยจัดเก็บ

จากกลุมตัวอยางเกษตรกรที่เขารวมโครงการแปลงใหญๆ ละ3 ราย 

สวนการวิจัยเชิงทดลองความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวจากแปลง

เพาะปลูกในแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวในแตละภูมิภาค จํานวน 4 ภาคๆ ละ 2 แหง ซึ่งสามารถเปนตัวแทน

ของศูนยวิจัยขาวในแตละภาค ดังนั้นกลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงทดลองเปนการจัดเก็บขอมูลจากแปลงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตในแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวในรอบแรกจํานวน 2 แหงๆ ละ 1 แปลงทดลองๆ ละ 12 ไร รวมพื้นที่

แปลงทดลอง 24 ไร ซึ่งแตละแปลงทดลองมีผูดูแลควบคุมการทดลองแปลงละ 1 ราย และมีการวิจัยเชิงทดลอง

ความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวจากแปลงเพาะปลูกจริงของเกษตรกรสมาชิกโครงการ

สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญจํานวน 2แปลงทดสอบๆ ละ 12 ไร รวมพื้นที่แปลงทดสอบ 24 ไร 

เชนเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ 
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1.3.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 

เปนการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรที่เพาะปลูกขาว ตามนโยบายการสงเสริมการ

ผลิตในรูปแบบแปลงใหญ โดยจะทําการจัดเก็บขอมูลในขณะที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวขาวและเปนการศึกษาขอมูล

จากการเก็บเกี่ยวขาวในแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาว จํานวน 2 ฤดูกาลผลิต ไดแก ฤดูกาลเพาะปลูกขาวนาป

เพาะปลูก 2560/61 และขาวนาปรัง ป 2561เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางของกระบวนการเก็บเกี่ยวโดย

การสํารวจขอมูลผลผลิตตอไร โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting Survey) การสํารวจขอมูลผลผลิต 

ตกหลน (Gleaning Survey) ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมกับวิธีการตรวจวัดปริมาณขาวในรถเกี่ยว

นวดขาวที่มีอุปกรณตรวจวัดปริมาณขาวเปลือกท่ีเก็บเก่ียวติดตั้งอยูของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แตดวยขอจํากัดดานเวลาและงบประมาณจึงตองทําการศึกษาที่ละรอบ และใหสอดรับกับ

ชวงเวลาการไดรับการจัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนและฤดูการผลิต ทําใหการศึกษาในครั้งนี้สามารถดําเนินการ

ตามขอบเขตวิจัยรอบที่ 2 ศึกษาในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญขาวของภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ฤดูการเพาะปลูกขาวนาปรัง ป 2561 ซึ่งพ้ืนที่ภาคกลางเปนแหลงผลิตขาวนาปรังที่สําคัญและ

มีความถี่ในรอบการผลิตขาวมากกวาภาคอื่นๆ จึงนาจะเปนตัวแทนที่ดีในการสะทอนความสูญเสียขาวของฤดู

นาปรัง ใชตัวอยางจํานวน 24 แปลงใหญตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงสํารวจขอมูลในแปลงใหญโดย

ใชแบบสอบถามประกอบการสังเกตในการจัดเก็บขอมูลในเรื่องกระบวนการเก็บเกี่ยวจากเกษตรกร โดยจัดเก็บ

จากกลุมตัวอยางเกษตรกรที่เขารวมโครงการแปลงใหญๆ ละ3 รายรวม 72 ราย และใชแปลงเพาะปลูกใน

แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวเปนตัวแทนไดแก ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทราและศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี รวม

จํานวน 2 แหงๆ ละ 1 แปลงทดลองๆ ละ 12 ไร รวมพื้นที่แปลงทดลอง 24 ไร ซึ่งแตละแปลงทดลองมีผูดูแล

ควบคุมการทดลองแปลงละ 1 ราย และมีการวิจัยเชิงทดลองความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว

จากแปลงเพาะปลูกจริงของเกษตรกรสมาชิกโครงการสงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ จํานวน 2แปลง

ทดสอบๆ ละ 12 ไร รวมพ้ืนที่แปลงทดสอบ 24 ไร เชนเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ สวนการศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวของแปลงที่รวมโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

สํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางเกษตรกรจํานวน 200 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว 

จํานวน 132 ตัวอยาง และหากมีเวลาที่เหมาะสมและงบประมาณเพิ่มเติมจะดําเนินการรอบที่ 1 และ 3 ตอไป  

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ  

ขาวนาป หมายถึงขาวที่เพาะปลูกระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ยกเวนภาคใตเปนการ

เพาะปลูกระหวางวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 28 กุมภาพันธ ของปถัดไป 

ขาวนาปรัง หมายถึงขาวที่เพาะปลูกระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 เมษายนของปถัดไป ยกเวน

ภาคใตเปนการเพาะปลูกในระหวางวันที่ 1 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน ของปเดียวกัน 

พื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการรวมแปลงผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แปลงไมจําเปนที่

จะตองอยูติดกันเปนผืนเดียวกันแตควรอยูภายในชุมชนที่ใกลเคียงกัน สินคาควรเปนสินคาหลักของเกษตรกร 

พื้นที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ เกษตรกรมีความตองการและพรอมที่จะ
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พัฒนาการผลิตและการตลาดรวมกันโดนการมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา สวนขนาดพื้นที่ควรรวมกัน

ตั้งแต 1,000 ไร ขึ้นไป หรือเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการไมนอยกวา 50 รายขึ้นไป 

1.5 วิธีการวิจัย 

1.5.1 การเตรียมงานวิชาการ  

คณะผูจัดการโครงการเตรียมงานวิชาการโดยกําหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี แบบจําลองที่ใชใน

การดําเนินงาน ขอบเขตการดําเนินงาน องคประกอบคณะนักวิจัยที่รวมดําเนินงาน วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา 

และงบประมาณการดําเนินงาน วางแผนและกําหนดแผนการดําเนินงาน 

1.5.2 การประชุมชี้แจง 

คณะผูจัดการโครงการประชุมชี้แจงทําความเขาใจใหกับคณะนักวิจัยที่รวมดําเนินงาน ทั้ง

บุคลากรของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งประกอบดวยนักวิจัยจากสวนกลางและสวนภูมิภาค

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12: สศท.1-12) ที่รวมดําเนินการและบุคลากรของศูนยวิจัยขาว (ศวข.) 

กรมการขาวที่รวมดําเนินการ ซึ่งเปนตัวแทนของแตละภาคและเปนพื้นที่ทํานาขาวเปนหลัก และคณาจารย

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.5.3 การรายงานความกาวหนา 

คณะนักวิจัยดําเนินการวิจัย โดยการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลตามกรอบระเบียบวิธีการวิจัยที่

กําหนดทั้งในสวนของการวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิงสํารวจจนถึงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล และ

ประมวลผลเบื้องตนในแตละจุดการวิจัยและรายงานความกาวหนาทุก 3 เดือนมาที่คณะผูจัดการโครงการ 

1.5.4 กิจกรรมการดําเนินการศึกษา  

การดําเนินการศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาและ

ดําเนินการศึกษาวิจัย จํานวน 4กิจกรรม คือ 1) การพัฒนาอุปกรณและระบบรายงานปริมาณผลผลิต

ขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได 2) การทดสอบเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ชวยลดการสูญเสีย

ขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว 3) การจัดเก็บขอมูลความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวเปลือกของในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ และ 4) การจัดทําแนวทางการลดความ

สูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก โดยแตละกิจกรรมมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1) กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาอุปกรณและระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยว

นวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได (On-the-go Yield Sensor) 

วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้คือ เพื่อออกแบบและพัฒนาใหไดอุปกรณวัดปริมาณผลผลิต

ขาวเปลือกและระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได โดยจะติดตั้ง

อุปกรณพรอมระบบดังกลาวไวที่รถเกี่ยวนวดขาว (On-the-go Yield Sensor) ซึ่งจะทําใหทราบถึงคาปริมาณ

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดแบบเรียลไทม (Real time) และเกิดการบันทึกคาปริมาณผลผลิตดังกลาวลงในระบบ

ฐานขอมูลไดอยางถูกตองและสามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดแบบออนไลน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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(1) ออกแบบและพัฒนาอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่ถูกเก็บเกี่ยวโดยใชรถเกี่ยว

นวดขาว 

(2) นําอุปกรณที่ไดพัฒนามาทําการทดสอบเพื่อใหทราบถึงคาความเที่ยงตรง (Precision) 

และคาความถูกตอง (Accuracy) ของการวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือก 

(3) ออกแบบและพัฒนาอุปกรณที่ชวยสงขอมูลปริมาณผลผลิตที่วัดไดขึ้นสูระบบคลาวด 

(Cloud System) 

(4) ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับใชในการจัดเก็บขอมูลปริมาณผลผลิตที่รถ

เกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได โดยใหเปนระบบฐานขอมูลบนระบบคลาวด 

(5) ออกแบบระบบรายงานขอมูลที่จัดเก็บ (Report) และระบบสงออกขอมูล (Export) 

เพื่อที่จะนํามาใชในการวิเคราะหตอไปได 

(6) ติดตั้งอุปกรณพรอมระบบตางๆที่ผานการทดสอบแลวไวที่รถเก่ียวนวดขาว 

2) กิจกรรมที่ 2 การทดสอบเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ชวยลดการสูญเสียขาวเปลือกใน

กระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว 

วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมที่ 2 นี้ คือ เพื่อทําการทดสอบหาคาตัวแปรทางดาน

เวลา ขณะที่รถเก่ียวนวดขาวปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ ภายใตสมมติฐาน

ดังนี้ 

- ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (Relative Humidity) ในขณะปฏิบัติงานจะมีผลตอปริมาณ

ความชื้น (Moisture Content) ของขาวเปลือกขณะเก็บเกี่ยวและจะมีผลตอการสูญเสียขาวเปลือกใน

กระบวนการเก็บเก่ียว 

 - ความเร็วขณะปฏิบัติงาน (Travelling Speed) ของรถเกี่ยวนวดขาว มีความสัมพันธกับ

ความเร็วรอบของลูกนวดในหองนวดของรถเก่ียวนวดขาว และจะมีผลตอการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ

เก็บเก่ียว 

รายละเอียดของการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลา ขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน 

ที่เก่ียวของกบัการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ ภายใตสมมติฐานดังกลาวขางตนมีดังนี้ 

(1) ทําการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลา ขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ตาม

หลักการทดสอบหาความสามารถในการทํางานเชิงไร (Field Capacity) ของรถเก่ียวนวดขาว  

(2) นําอุปกรณและระบบฯที่ไดออกแบบและพัฒนาไวในกิจกรรมที่ 1 มาติดตั้งไวที่รถเกี่ยว

นวดขาวที่จะนํามาทดสอบหาความสามารถในการทํางานเชิงไร และหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกใน

กระบวนการเก็บเก่ียว  
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(3) ทดสอบหาความสามารถในการทํางานเชิงไร และหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกใน

กระบวนการเก็บเก่ียวของรถเก่ียวนวดขาว ภายใตการทดลองแบบแฟคตอเรียล (Factorial Experiment) ดังนี้ 

- ปจจัยที่ 1 ชวงเวลาที่รถเก่ียวนวดปฏิบัติงาน จํานวน 2ชวงเวลา คือเชาและบาย 

- ปจจัยที่ 2 ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวด จํานวน ระดับคือ ความเร็วระดับชา 

ระดับปานกลาง และระดับเร็ว 

 โดยทําการทดลองซ้ําตามจํานวนชุดของทรีทเมนต (Treatment Combination) 

ดังกลาวจํานวน 4 ซ้ํา 

(4) ทําการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวดขาวตามขอ (3) กับพันธุขาวที่เปนพันธุนิยม

ปลูกหลักของพื้นที่ศึกษาภาคละ 1 พันธุ  

(5) พื้นที่ดําเนินการทดสอบดําเนินการแบงเปน 2 ประเภท ไดแก (1) ในแปลงนาขาว

ทดลองของศูนยวิจัยขาว กรมการขาวจํานวน 4 แปลงและ (2) ในแปลงนาขาวทดสอบของเกษตรกรสมาชิก

แปลงใหญจํานวน 4 แปลง  โดยในแปลงนาขาวทดลองของศูนยวิจัยขาว กรมการขาวใหนักวิจัย ศวข.ทําการ

เพาะปลูกขาวในแปลงทดลองของศวข.ตามฤดูการผลิตโดยมีการบันทึกตามหลักวิชาการที่ดีและเหมาะสม

ตลอดอายุขาว สวนในแปลงนาทดสอบของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญใหเกษตรกรดําเนินการเพาะปลูกตามวิถี

ปกติ  จากนั้น เมื่อถึงอายุขาวที่สุกเหมาะสม (ระยะพลับพลึง) ซึ่งทั้งแปลงทดลองของศวข.และแปลงของ

สมาชิกแปลงใหญใหทําตามขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการเก็บเก่ียว ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 สํารวจผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติดวยคน โดยวิธีการสํารวจผลผลิตตกหลน

ของ สศก. 

- ครั้งที่ 2 เก็บเก่ียวผลผลิตดวยคน โดยใชวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตของ สศก.  

- ครั้งที่ 3 สํารวจผลผลิตตกหลนจากการเก็บเกี่ยวดวยคน โดยวิธีการสํารวจผลผลิตตก

หลนของ สศก. 

- ครั้งที่ 4 เก็บเก่ียวผลผลิตดวยรถเกี่ยวนวดขาวที่มีอุปกรณตรวจวัดปริมาณขาวเปลือกที่

เก็บเก่ียวติดตั้งอยู 

- ครั้งที่ 5 สํารวจผลผลิตตกหลนดวยคน โดยวิธีการสํารวจผลผลิตตกหลนของ สศก. 

จากนั้นทําการประมวลผล วิเคราะหผล และสรุปรายงานผล 

  3) กิจกรรมที่ 3 การจัดเก็บขอมูลความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกของ

พื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ 

วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมที่ 3คือ เพื่อหาคาความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาว และหาปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวในนาขาวของเกษตรกรสมาชิกโครงการ

สงเสริมการผลิตแบบแปลงใหญตามสภาพความเปนจริงที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน โดยแบงการจัดเก็บขอมูล

เปนขาวนาปของพ้ืนที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 24 แปลงใหญ 

และขาวนาปรังของพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ ภาคกลาง จํานวน 24 แปลงใหญ โดย
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จัดเก็บขอมูลจากแปลงนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญที่สมัครใจรวมการศึกษาครั้งนี้ แปลงใหญละ 3 ราย รวม 

144 ราย มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมที่ 3 ดังนี้ 

(1) การหาคาความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว ใหนักวิจัย สศก.ประสานชี้แจง

หลักการกับเกษตรกรเจาของแปลงและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว เพื่อหาสมาชิกที่สมัครใจรวมดําเนินการ

ศึกษาครั้งนี้  และเมื่อถึงชวงอายุขาวสุกที่เหมาะสม (ระยะพลับพลึง) ทําตามขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการ

เก็บเก่ียว ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1 สํารวจผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติดวยคน โดยวิธีการสํารวจผลผลิต 

ตกหลนของ สศก. 

- ครั้งที่ 2 เก็บเก่ียวผลผลิตดวยคน โดยใชวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต ของ สศก.  

- ครั้งที่ 3 สํารวจผลผลิตตกหลนจากการเก็บเกี่ยวดวยคน โดยวิธีการสํารวจผลผลิต 

ตกหลนของ สศก. 

- ครั้งที ่4 เก็บเก่ียวผลผลิตดวยรถเกี่ยวนวดขาว 

- ครั้งที่ 5 สํารวจผลผลิตตกหลนดวยคน โดยวิธีการสํารวจผลผลิตตกหลน ของ สศก. 

จากนั้นทําการประมวลผล วิเคราะหผล และสรุปรายงานผล 

(2) นักวิจัย สศก. ที่รวมดําเนินการจัดเก็บ และรวบรวมขอมูลปจจัยที่มีผลตอความสูญเสีย

ในแปลงเกษตรกรและในแปลงทดลองจากเกษตรกรเจาของแปลง  ผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว และ

เจาหนาที่ดูแลแปลงทดลองของ ศวข. โดยใชแบบสอบถาม จากนั้นทําการประมวลผล วิเคราะหผล และสรุป

รายงานผล 

4) กิจกรรมที่ 4 การจัดทําแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก 

 วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมที่ 4 เพื่อนําเสนอผลการศึกษาจากขอมูลทั้งในสวน

ของการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงทดลอง และการวิพากษหาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการ

เก็บเก่ียวขาวเปลือกที่เหมาะสม 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.6.1 การพัฒนาอุปกรณ และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการ 

เก็บเก่ียวได 

1.6.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีขอมูลสําหรับการคํานวณหาความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวขาว 

1.6.3 ขอมูลที่ใชประกอบการเสนอแนะนโยบายมาตรการลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปรับปรุงกระบวนการเก็บเก่ียวขาวของเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นท่ีที่สงเสริมการผลิตรูปแบบแปลงใหญ 
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บทท่ี 2 

การตรวจเอกสารและแนวคิดทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร 

สําหรับผลงานที่เกี่ยวของกับอัตราความสูญเสียขาวจากการเก็บเกี่ยว มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําขอมูลสารสนเทศการเกษตรและ

พยากรณขอมูลสินคาเกษตร ไดใชอัตราความสูญเสียขาวจากการเก็บเก่ียวเฉลี่ยโดยคิดจากสัดสวนการเก็บเกี่ยว

ทั้งจากแรงงานคนและเครื่องจักรกลอยูที่รอยละ 12 ของผลผลิตทั้งประเทศมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จากการตรวจ

เอกสารผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวใน

ระดับประเทศ เพื่อหาแนวทางลดความสูญเสียขาวที่มีมูลคาหลายหมื่นลานบาท พบผลการศึกษาของวินิต  

ชินสุวรรณ และคณะ (2542) ทําการศึกษาความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวขาวหอมมะลิโดยใชแรงงานคนและใช

เครื่องเกี่ยวนวดพบวา การเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคนแลวนวดโดยใชเครื่องนวด มีความสูญเสียโดยเฉลี่ยรอยละ 

5.65 โดยขาวเปลือกที่ไดรับเมื่อนําไปสีเปนขาวสารไดตนขาวโดยเฉลี่ยรอยละ 48.94  ในขณะที่การใชเครื่อง

เกี่ยวนวดมีความสูญเสียอยูในชวงรอยละ 2.81 ถึง 8.83 และไดตนขาวโดยเฉลี่ยรอยละ 57.80 เมื่อ

เปรียบเทียบความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวขาวหอมมะลิ โดยใชแรงงานคนและเครื่องเกี่ยวนวดขาวพบวา การใช

เครื่องเกี่ยวนวดมีโอกาสที่จะลดความสูญเสียเมื่อเทียบกับการเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคนไดถึงรอยละ 2.84 และ

ยังชวยใหไดเปอรเซ็นตตนขาวเพิ่มขึ้นอีกเกือบรอยละ 9 สวนเปอรเซ็นตขาวสารรวมไมแตกตางไปจากการ 

เก็บเก่ียวโดยใชแรงงานคน จากนั้นในป 2545 วินิต ชินสุวรรณ และคณะไดศึกษาการประเมินความสูญเสียจาก

การเก็บเกี่ยวขาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความสูญเสียเชิงปริมาณในการเก็บเกี่ยวขาวนาปรังป 2544 

โดยใชแรงงานคนแลวนวดโดยใชเครื่องนวดและการเก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องเกี่ยวนวดผลการศึกษาพบวาความ

สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคนและนวดดวยเครื่องนวดมีคาคิดเปนรอยละ 3.06 ของผลผลิตรวม

ทั้งหมดซึ่งกวาครึ่งหนึ่งเกิดข้ึนในขัน้ตอนการเกี่ยวสวนความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องเกี่ยวนวดมีคา

คิดเปนรอยละ 6.25 ของผลผลิตรวมทั้งหมดโดยรอยละ 85 เกิดจากความสูญเสียในการคัดแยกและทําความ

สะอาดในการนี้ไดมีขอแนะนําหากพิจารณาในดานความสูญเสียเชิงปริมาณ หรือความสูญเสียเชิงคุณภาพ

เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องเก่ียวนวดควรดําเนินการเมื่อขาวมีอายุอยูในชวง 25 ถึง 35 วันหลังออกดอก 

จะเห็นไดวาผลการศึกษาการประเมินความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวขาวลาสุดของประเทศไทย อยูที่

รอยละ 6.25 ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะขาวนาปรังในพื้นที่การศึกษา 9 จังหวัด เกษตรกรจํานวน 24 ราย ทั้งนี้

อาจเปนขอจํากัดทางการศึกษา จึงยังไมอาจนําประยุกตใชในคาตัวแทนของประเทศไทยไดและมีอัตราที่ตาง

จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรใชในปจจุบัน ดังนั้นจึงควรทดสอบเพื่อใหไดอัตราที่นาเชื่อถือและสะทอน 

ขอเท็จจากขอมูลทั่วประเทศตอไป 
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สําหรับผลงานที่เกี่ยวของกับการหาอิทธิพลของแตละปจจัย ที่มีตอความสูญเสียในกระบวนการ 

เก็บเกี่ยวขาว พบวา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ไดทําการศึกษาระบบการใชเครื่องเกี่ยวนวดขาว

พบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องเกี่ยวนวดขาวในทัศนคติของผูประกอบการรับจาง

เกี่ยวนวดขาว ใหความสําคัญในดานสภาพพื้นที่สภาพตนขาว ระยะเวลาเก็บเกี่ยว และสภาพเครื่องเกี่ยวนวด

ขาว สอดคลองกับความเห็นของเกษตรกร แตเกษตรกรยังมีความเห็นเพิ่มเติมวาความชํานาญของทีมงานเปน

ปจจัยหลักที่มีผลตอการทํางานของเครื่องเกี่ยวนวดขาวดวย นอกจากนี้วินิตชินสุวรรณ และคณะ (2551)ได

ศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจรับจางเกี่ยวนวดขาว พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีเครื่องเกี่ยวนวดขาว

สําหรับการรับจางเฉลี่ย 2 คัน คิดเปนรอยละ 42.30 ผูประกอบการทั้งหมด โดยผูประกอบการรอยละ 96.20 

รับจางเกี่ยวนวดขามภูมิภาค เนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางเปนภูมิภาคที่มีการปลูกขาว

ตอเนื่องเกือบตลอดทั้งป ทําใหมีผูประกอบการใหบริการอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นการเคลื่อนยายไปตาง

ภูมิภาคทําใหผูประกอบการเครื่องเกี่ยวนวดขาวไดงานมากขึ้น มีจํานวนวันปฏิบัติงานในแตละปเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งชี้ใหเห็นวาการประกอบธุรกิจรถเกี่ยวนวดขาวนั้น ตองมีการลงทุนซื้อเครื่องเกี่ยวนวดขาวซึ่งมีราคาสูงมี

คาใชจายในการปฏิบัติงานสูง ผูประกอบการสวนใหญจึงทํางานรับจางเกี่ยวนวดขาวขามภูมิภาคเพื่อคุมคาตอ

การลงทุน ซึ่งสอดรับกับผลการศึกษาของวินิต ชินสุวรรณ และคณะ (2542) วาการใชเครื่องเกี่ยวนวดมีโอกาส

ชวยเพิ่มเปอรเซ็นตตนขาวหรือขาวสารเต็มเมล็ดจากวิธีเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนอีกประมาณรอยละ 9 เนื่องจากการ

เก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนตองมีการตากแผฟอนขาว ระยะเวลาการตากที่นานขึ้น จะทําใหเปอรเซ็นตตนขาว

ลดลงซึ่งเปนผลมากจากความแตกตางของสภาพอากาศในเวลากลางวันและกลางคืน แตเกษตรกรที่ใชรถเกี่ยวนวด

ขาวและขายขาวทันทีภายหลังการเก็บเกี่ยว โรงสีที่รับซื้อจะตองนําขาวที่มีความชื้นสูงไปอบลดความชื้น ซึ่งการ

อบลดความชื้นจะทําใหเมล็ดขาวถูกกระทบกระเทือนนอยกวาการตากแผในแปลงนา สงผลใหไดเปอรเซ็นต 

ตนขาวที่สูงกวานอกจากนี้ ผลการศึกษาของสุภชัย ปติวุฒิ (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการรวงหลนของ

เมล็ดขาว ซึ่งมีสาเหตุของการรวงหลนขาวแบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 คุณลักษณะของพันธุขาว

เนื่องจากขาวแตละพันธุเกิดจากความเหนียวของขั้วเมล็ด  อายุการเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมจะรวงหลน

นอย โดยการเก็บเกี่ยวระยะพลับพลึงเปนระยะที่ทําใหผลผลิตขาวมีคุณภาพและน้ําหนักดีลดการรวงหลนได  

สวนที่ 2 การดูแลรักษาดีเกินไปและขาดความเขาใจที่ถูกตองทําใหตนทุนการผลิตสูง  โดยการทํานาหวาน 

ระบบรากลอย รากตื้น จํานวนตนขาวในแปลงนามากก็ทําใหมีฟางขาวมากดวย สวนการใหปุยไนโตรเจนมาก

เกินความจําเปนทําใหลําตนออนผนังเซลลบอบบางขาวจะเกิดโรคงายและรากขาวไมมีการพัฒนาหยั่งรากลึกลง

ไปหากินในดิน  การปลอยน้ําทวมขังในแปลงนาอยางตอเนื่องในฤดูกาลเพาะปลูกทําใหดินเปนเลนและเกิดภาวะ

นาหลม สงผลใหตนขาวลมกอนการเก็บเกี่ยว บางสวนรวงจมน้ํา เปนรา มีความชื้นสูงตามมา สวนที่ 3 ความ

ดอยประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวนวดขาว  เนื่องจากหากตนขาวลมแลวระบบนิ้วดึงจะไปควาไปดึงรวงที่ลมเขา

ชุดปากใบมีดทําใหขาวรวงหลนจํานวนมากและรวงหลนกอนเขาสูตูนวด สวนตนขาวที่ออกรวงและยังตั้งตรงอยู

จนถึงการเก็บเกี่ยวจะลดการสูญเสียสวนนี้ลงไปไดมาก หากไมมีการปรับมุมองศาชุดนิ้วดึงรวงขาวเขาปากใบมีด

อยางเหมาะสม จะทําใหนิ้วไปฟาดรวงขาวทําใหตนขาวที่ตั้งรวงหลนไดเชนกัน จํานวนตนขาวในแปลงนามาก

โดยเฉพาะนาหวาน ทําใหตูนวดขาวตองใชพลังงานมากกวาจะเหวี่ยงใหเมล็ดหลุดจากรวงหลุดจากฟางมาลง
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ตะแกรงรอน  ระบบตูนวดและตะแกรงรอนดอยประสิทธิภาพก็ทําใหการนวดไมสะอาดมีเมล็ดขาวเต็มเมล็ดติด

ไปกับฟางขาวเปนขาวรวงทิ้งไวหลังรถเกี่ยวนวดขาวได และสวนที่ 4 รูปแบบการทํางานของเจาของรถเกี่ยว

นวดขาวและความเปนเจาของผลผลิตขาว เนื่องจากรถเกี่ยวนวดขาวขนาดใหญมีมูลคาลงทุนคอนขางสูง 1.5 – 3.0  

ลานบาทตอคัน ทําใหเกิดเปนธุรกิจรับจางเกี่ยวนวดขาว มีนายหนาวิ่งรับงานมีลูกจางเปนคนขับรถเมื่อเจาของ

รถเกี่ยวนวดขาวคนขับรถเกี่ยวนวดขาวกับเจาของนาเปนคนละคนกัน ปญหาขาวรวงหลนจึงเปนปญหาของ

เจาของนาไมใชเจาของรถ เพราะรถตองรีบทํางานเอาจํานวนไรใหไดมากที่สุด เพื่อใหคุมคาตอการลงทุนและ

เพื่อรีบรับงานแปลงอื่นตอไปตามที่นายหนาวิ่งรับงานไวถาหากชาอาจจะเสียคิว และรถเกี่ยวนวดขาวสวนใหญ

จะไมใชคนในหมูบานเดียวกันจึงไมคํานึงถึงความรับผิดชอบในการเก็บเกี่ยวมากนัก  ซึ่งเปนการสรางความเสี่ยง

ใหกับเจาของนา นอกจากนี้ปญหาที่เกิดข้ึนจากรถเกี่ยวนวดขามหมูบานขามภาคไปหากินตางถิ่นคือพันธุขาวปน

ขามถิ่น เนื่องจากการไมลางทําความสะอาดตูนวดขาวและมีโรคขาว แมลง หอยเชอรี่ติดไปกับคนติด/ลอ

แทรกเตอรเหล็ก รวมทั้งคุณภาพงานการเก็บเกี่ยวคุณภาพขาวไมสามารถควบคุมไดเพราะไมใชคนบานเดียวกัน

จากปจจัยทั้งสี่สวนพบวา ถามีปจจัยที่ทําใหขาวรวงหลนรวมกันตั้งแตปจจัยที่สองถึงสี่เจาของนาคงเหลือแตฟาง

ขาว และหนี้สินจากการเพาะปลูกขาวที่ไมมีกําไร 

สุดทายมีผลการศึกษาในสวนธุรกิจบริการรับจางเกี่ยวขาวของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี โดย

ปรารถนา มวงงาม และนงนุช อังยุรี (2555) พบวาการเลือกใชบริการรถเกี่ยวขาวในสวนของเกษตรกรให

ความสําคัญอันดับแรกคือการใหบริการที่เปนกันเองมากที่สุด และดานประเภทรถตองการใชธุรกิจบริการ

รับจางเกี่ยวขาวประเภทรถเกี่ยวอุมมากท่ีสุด ดานราคาคารถเก่ียวขาวที่ตองการเปนราคามาตรฐานทั่วไป  ดาน

การติดตอกับผูประกอบการงายไมตองรอคิวนาน และผูประกอบการบริการรถเกี่ยวขาวมีการสงเสริมการตลาด

และพนักงานเก่ียวขาวมีความชํานาญ 

รวมทั้งผลงานที่เกี่ยวของกับปจจัยการทํางานที่มีผลตอความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวขาว โดยใชรถ

เกี่ยวนวดขาวประกอบดวย ความลาดเอียดของตะแกรง ความเร็วตะแกรง ขนาดรูตะแกรง ความเร็วลมทํา

ความสะอาด ความชื้นของเมล็ด อัตราการปอน ความสูงของแผนกั้นทายตะแกรง รวมทั้งความชื้นของขาวขณะ

ทําการเก็บเกี่ยว (สมชาย, 2552) โดยขณะเก็บเก่ียว หากปริมาณความชื้นของเมล็ดขาวมีคาที่สูงก็จะเปนสาเหตุ

ที่ทําใหมีความเสียดทานระหวางเมล็ดและฟางที่สูง และแรงยึดระหวางเมล็ดกับรวงขาวที่สูง ซึ่งมีผลทําใหการ

นวดและการคัดแยกเมล็ดขาวออกจากฟางขาวในชุดนวดทําไดยากมากกวาเมล็ดขาวที่มีความชื้นของเมล็ดต่ํา

ความเร็วลูกนวดในการเกี่ยวนวดขาวลูกนวดที่มีความเร็วสูงจะทําใหมีกําลังในการนวดขาวที่สูง จึงทําใหเมล็ดขาว

หลุดออกจากรวงไดดีกวาลูกนวดที่มีความเร็วต่ํา การมีกําลังในการนวดสูงทําใหเกิดความเร็ว และการเหวี่ยง

ภายในชุดนวดที่สูงขึ้น จึงสงผลใหเมล็ดขาวไดรับการนวดและการเหวี่ยงหลุดผานตะแกรงนวดไดดีกวาลูกนวดที่

มีความเร็วต่ํา ความสูงของแผนกั้นทายตะแกรงทําความสะอาด เปนอุปกรณที่ทําหนาที่กั้นวัสดุที่ไดรับการเปา

ออกมาจากดานทายตะแกรง แผนกั้นทั้งทายที่สูงจะสามารถกั้นเมล็ดไดมากกวาแผนกั้นทายที่ต่ํากวา  แต

สิ่งเจือปนจะถูกกั้นไวเชนเดียวกัน สงผลใหสิ่งเจือปนตกลงสูเกลียวลําเลียงไปนวดซ้ํา ดังนั้นการกั้นสิ่งเจือปนไว

มากจะทําใหมีผลตอการติดขัดของเกลียวลําเลียงและประสิทธิภาพการนวดได สอดคลองกับวารี และคณะ

(2554) ไดศึกษาถึงผลของความเร็วที่ใชในการขับเคลื่อนรถเกี่ยวนวดขาว และความชื้นของเมล็ดตอการสูญเสีย
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จากชุดหัวเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว ผลการศึกษาพบวา การใชความเร็วในการขับเคลื่อนของเครื่องเกี่ยวนวดขาว

ที่ความเร็ว 5 กิโลเมตรตอชั่วโมง และเก็บเกี่ยวขาวที่เมล็ดขาวมีความชื้น 23 ถึง 25 เปอรเซ็นต เปนคาที่มี

ความเหมาะสมตอการเก็บเกี่ยวโดยใชรถเกี่ยวนวดขาวและสมชาย และวินิต (2554) ไดศึกษาถึงอิทธิพล 

ของการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดขาวแบบไหลตามแกนที่มีตอความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยว เมื่อ

เก็บเกี่ยวขาวหอมมะลิ พบวาจํานวนซี่ลวดมีอิทธิพลตอความสูญเสียจากชุดนวดมากที่สุด รองลงมาคือ

ระยะหางระหวางตะแกรงนวดลางกับปลายซี่นวดในแนวระดับ และระยะหางระหวางตะแกรงนวดลางกับปลาย

ซี่นวดในแนวดิ่ง ระยะชองวาซี่ตะแกรงนวด เสนผาศูนยกลางลูกนวด และความสูงซี่นวด มีอิทธิพลตอความ

สูญเสียจากชุดนวดคอนขางนอย 

จากผลการตรวจเอกสารดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีตอความสูญเสียในกระบวนการ

เก็บเกี่ยวขาว คือ ปจจัยจากลักษณะกายภาพของเครื่องจักรกล และพฤติกรรมของผูเกี่ยวของ ซึ่งมีความ

หลากหลาย และปจจัยการทํางานของรถเก่ียวนวดขาว ซึ่งจะมีผลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว

ทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพของขาว 

สําหรับผลงานที่เกี่ยวของกับเซนเซอรและอุปกรณวัดปริมาณการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืช พบวา 

Maertens และคณะ (2004) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําความสามารถของสเปกโตรมิเตอรของคลื่นแสงในชวงใกล

อินฟราเร (NIR) มาใชในเชิงพาณิชย เพื่อทําการวัดความชื้นของเมล็ดขาวสาลีขณะที่อยูในอุปกรณลําเลียงขึ้นใน

ระหวางการลําเลียงเมล็ดหลังจากที่ถูกทําความสะอาดแลวขึ้นมาดานบน ผลการทดสอบในหองปฏิบัติการ

พบวา การใชวิธีการกรองแบบใหเมล็ดขาวสาลีผานในอัตราที่ต่ํา (Low-Pass) และเทคนิคการปรับเปลี่ยนเวลา

ใหเหมาะสม จะสามารถชวยลดความผิดพลาดในการตรวจสอบความชื้นลงไดประมาณ 0.31 เปอรเซ็นต 

Tadashi et al. (2006) ไดศึกษาระบบตรวจสอบหาปริมาณผลผลิตที่ไดเก็บเกี่ยว ตรงบริเวณหัวเกี่ยวของ

เครื่องเกี่ยวนวด โดยใชวิธีการตรวจสอบแบบผสมผสานที่ใชเซนเซอรรับภาพ (optical sensor) และเซนเซอร

ตรวจวัดน้ําหนัก (load cell) ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้สามารถชวยลดความผิดพลาดในการวัดไดและมีประโยชน

ในทางปฏิบัติในการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดตั้งแตอยูในแปลง สามารถหาปริมาณเมล็ดขาวที่

เก็บเกี่ยวไดตามตําแหนงพื้นที่ที่เก็บเกี่ยว โดยมีการปรับคาปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดในแตละตําแหนงให

สัมพันธกับคาที่กําหนดไวดวยวิธีการแจกแจงสัดสวนถวงน้ําหนักระบบตรวจสอบหาปริมาณผลผลิตที่ไดเก็บ

เกี่ยวนี้มีคาความผิดพลาด 10 เปอรเซ็นต ซึ่งผลของการพัฒนาระบบดังกลาวนี้สามารถนํามาปรับใชในการ

ประเมินวิธีการจัดการในแปลงไดดวย จากนั้น Ryan และคณะ (2011) ไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร

เพื่อหาปริมาณการไหลของเมล็ดธัญพืชที่ผานระบบการทําความสะอาดเมล็ดขาว ในกระบวนการลําเลียงขึ้น 

โดยความถูกตองในการประมาณคาอัตราการไหลของเมล็ดพืช จะเปนความสัมพันธระหวางอัตราการไหลของ

มวลกับแรงกระแทกลักษณะการทํางานของเครื่องจักร โดยจะมีปฏิกิริยาทางกลระหวางเครื่องจักรกลกับเมล็ด

ธัญพืช รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของเครื่องจักรและลักษณะทางกายภาพของเมล็ดธัญพืช ซึ่งแบบจําลองนี้

ไดออกแบบมาเพ่ือใหสามารถหาคาปริมาณการไหลตามสภาพของเมล็ดธัญพืชที่แตกตางกัน เชน ความชื้นของ

เมล็ดธัญพืชที่แตกตางกันและใชวิธีการ วิเคราะหการถดถอยแบบไมเปนเสนตรง (Non-linear Regression) ใน

การหาคาปริมาณการไหลของเมล็ดธัญพืชและดานการประเมินความสูญเสียเมล็ดขาว โดย Mohammad และ 
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Alizadeh (2013) ไดศึกษาวิธีการประเมินความสูญเสียเมล็ดขาวจากการเก็บเกี่ยวดวยเครื่องเกี่ยวนวดโดยการ

เปรียบเทียบการปฏิบัติงานในแปลงดวยเครื่องเกี่ยวนวด เครื่องเกี่ยวนวดที่เห็นไดทั่วไปนั้นมีการใชความเร็วใน

การเคลื่อนที่ชาที่สุดคือ 1.63 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในระบบนี้เก็บเกี่ยวเมล็ดขาวตามแนวความยาวของแปลง 

การตัดตนขาวจะใชวิธีการออกคําสั่งใหใบมีดเคลื่อนท่ีตัดเอง ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาความเร็วสูงสุดของเครื่อง

เกี่ยวนวดที่ออกคําสั่งอัตโนมัตินั้นจะขึ้นอยูกับตัวเครื่องที่มีน้ําหนักเบา และมีความคลองตัวสูง สวนความจุของ

ตัวถังขึ้นอยูกับความเร็วรอบในการทํางานของตัวเครื่องและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเมล็ดไปยังถังเก็บเมล็ด

และ Koichi และ Munenori (2014) ไดศึกษาเพื่อเพิ่มความแมนยําของการประเมินน้ําหนักเมล็ดขาวโดยใช

วิธีการวัดแรงกระทบจากแตละเมล็ดที่มากระทบเซนเซอรแบบตกกระทบ (Impact Sensor) โดยพบวาการ

ติดตั้งเซนเซอรมิเตอรขนาดเล็กในถังเก็บเมล็ดขาวในรถเกี่ยวนวดขาวแบบญี่ปุน จะสามารถประเมินน้ําหนัก

เมล็ดที่เก็บเก่ียวไดท้ังในขณะท่ีมีเมล็ดขาวไหลผานและในขณะที่ไมมีเมล็ดขาวใหไหลผานเซนเซอร และไดเสนอ

วิธีการในการคํานวณแรงกระแทกจากผลลัพธจํานวน 2 วิธี คือ วิธีแรก การคํานวณขณะเมล็ดขาวอยางตอเนื่อง 

และวิธีที่สอง การแปลงแรงกระแทกใหเปนน้ําหนักของเมล็ดขาว ซึ่งในการแปลงแรงกระแทกใหเปนน้ําหนัก

ของเมล็ดขาวเปนแบบจําลองแบบไมเปนเสนตรง(Non-linear) โดยไดถูกนําเสนอในรูปแบบจําลองฟงกชั่นคี่ 

(Odd Function Model) และแบบจําลองฟงกชั่นจํานวนบวก (Positive Function Model) รวมทั้ง Son-Ok 

และคณะ (2016) ไดศึกษาถึงปริมาณการไหลของเมล็ดขาวในรถเกี่ยวนวด จึงไดทําการติดตั้งเซนเซอรตรวจวัด

การไหลของเมล็ดขาวไวตามเสนทางที่เมล็ดขาวไหลผานภายในเครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ใชหัวเกี่ยวในการตัด

และมีระบบนวดขาว ซึ่งขาวที่ถูกเกี่ยวนวดแลวจะถูกลําเลียงตามแนวนอน เมล็ดขาวที่ผานการนวดและทํา

ความสะอาดจะถูกลําเลียงไปยังถังเก็บเมล็ดขาว เมื่อเมล็ดขาวเต็มถังจะถูกระบายออกโดยการใชเกลียวลําเลียง

เมล็ดขาวไปยังรถบรรทุก ซึ่งสามารถตรวจสอบวิธีการไหลของเมล็ดขาวได 2 ประเภท ทั้งการไหลของมวลและ

การไหลเชิงปริมาตร 

นอกจากนี้ Son-Ok และคณะ (2016) ยังไดศึกษาวิธีการวัดความชื้นของเมล็ดขาวเพื่อหาวิธีการปรับ

ปริมาณการไหลของเมล็ดขาวใหเหมาะสมและเปนไปตามคาความชื้นของเมล็ดขาว จึงไดทําการหาคาปริมาณ

ความชื้นโดยใชเซนเซอรแบบเก็บประจุในการวัดผานคลื่นไมโครเวฟ และใชวิธีการสะทอนแสงใกลรังสี

อินฟราเรด ซึ่งไดทําการศึกษาการวัดความชื้นของเมล็ดขณะที่เมล็ดไหลผานเกลียวลําเลียงและตําแหนงตรง

กลางของกระพอลําเลียงขึ้น (Bucket Elevator) รวมทั้ง Choi (2016) ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความถูกตอง

ของการหาปริมาณของเมล็ดขาวขณะไหลออกจากลูกนวดมายังกระบวนการลําเลียงตามแนวนอน โดยใช

เซนเซอรแบบไมสัมผัส จึงไดใชวิธีการวัดดวยแสงแบบปกติวิธีการวัดดวยการใชรังสีไมโครเวฟ และวิธีการวัด

ดวยการใชรังสีอัลตราโซนิค ซึ่งผลการทดสอบพบวาการใชเซนเซอรรับภาพดวยแสงแบบปกติสามารถทําการวัด

ไดแมนยําที่สุด และ Greet และคณะ (2016) ไดศึกษากระบวนการทําความสะอาจของเครื่องเกี่ยวนวด โดยใช

แบบจําลอง แบบไมเปนเสนตรงและอาศัยเทคนิคตรรกศาสตรคลุมเครือ (Fuzzy Logic) ในการคาดการณความ

สูญเสียของขาวเปลือกที่เกิดขึ้นที่ตะแกรงคัดแยก โดยเนนศึกษาที่ระบบอัตโนมัติของชุดทําความสะอาด  ทํา

การวิเคราะหความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ตะแกรงคัดแยกโดยการใชเซนเซอรวัดแรงดัน (Pressure Sensor) ในการ

ทดสอบจากการพัฒนาแบบจําลองคาดการณความสูญเสียของขาวเปลือกที่เกิดขึ้นที่ตะแกรงคัดแยก ทําให
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สามารถคาดการณโดยใชความแตกตางระหวางสวนของตัวตะแกรง และแรงกระแทกจากเมล็ดขาวที่ตะแกรง

ไดรับซึ่งเปนการรับน้ําหนักของตัวเมล็ดขาว ผลการทดสอบพบวา ตําแหนงที่ดีที่สุดในการติดตั้งเซ็นเซอรรับ

แรงดันควรอยูที่สวนดานทายของตะแกรงชั้นบน หากอัตราการไหลของเมล็ดขาวที่เขาสูตะแกรงชั้นบนเปน

อัตราที่สูง ก็จะสงผลใหตะแกรงคัดแยกบรรทุกน้ําหนักมากขึ้นและเกิดความสูญเสียของขาวเปลือกเกิดขึ้นที่

ตะแกรงคัดแยกมากขึ้นดวย และตอมา Wang และคณะ (2017) ไดเสนอวิธีการวัดปริมาณการไหลของ

ขาวเปลือกแบบการกระจายตามสัดสวน (Proportional Distribution) เพื่อคํานวณหาอัตราการไหลของ 

เมล็ดขาวที่เกิดขึ้นจริงภายใตการเก็บเกี่ยวโดยเครื่องเกี่ยวนวด เพื่อลดผลกระทบจากการกระแทกกันระหวาง

เมล็ดกับตัวเครื่องจักร  สามารถหลีกเลี่ยงผลของแรงกระแทกเนื่องจากอัตราการปอนทางหัวเกี่ยวที่เคลื่อนที่ได 

วิธีการนี้เปนวิธีใหมในการคํานวณหาปริมาณการไหลของเมล็ดขาว ภายใตสมมติฐานวาอัตราการไหลของเมล็ดขาว

ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง จะขึ้นอยูกับอัตราการปอนเมล็ดขาว วิธีการนี้จะเพิ่มความแมนยําในการวัดมากขึ้น 

สามารถนํามาใชเพื่อจัดทําแผนที่ผลผลิตไดอยางถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น และสามารถใชในการวางแผนการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตไดตอไปดวย สุดทาย Zhenwei และคณะ (2017) ไดศึกษาและออกแบบชุดเซนเซอรสําหรับ

ใชวัดการสูญเสียของเมล็ดขาว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวขาวของเครื่องเกี่ยวนวด  ผลการ

ทดลองแสดงใหเห็นวาจําเปนตองมีเซนเซอรสําหรับวัดความสูญเสียของเมล็ดขาวที่มีความละเอียดสูงกวา 120

เมล็ดตอวินาที ภายใตความเร็วในการรับแรงกระทบของเมล็ดขาวที่ความเร็วประมาณ 2เมตรตอวินาที เพื่อให

ไดความแมนยําในการตรวจสอบ  นอกจากนี้ยังพบวา ขนาดและรูปแบบของเซ็นเซอรมีผลตอความแมนยําใน

การตรวจสอบของการรับรูสัญญาณดวยเชนกัน โดยควรเลือกใชแผนเครื่องมือที่มีความยาว 150 มิลลิเมตร

ความกวาง 40 มิลลิเมตร  และความหนา 1 มิลลิเมตร ซึ่งไดรับการทดสอบแลววาเปนโครงสรางที่เหมาะสม

ที่สุดโดยใชขอมูลทางดานเศรษฐกิจเปนขอพิจารณา รวมทั้งผลจากการทดสอบภาคสนามยังพบดวยวาเซนเซอร

สําหรับวัดการสูญเสียขาวที่ไดรับการพัฒนาแลวนั้น สามารถทํางานไดดีโดยมีความผิดพลาดนอยกวา 3.83 

เปอรเซ็นต 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1 แนวคิดการสํารวจผลผลิตตอไรโดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting Survey) 

การสํารวจผลผลิตตอไร โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตของตัวอยางในแปลงใหญครั้งนี้

กําหนดจํานวนเกษตรกรตัวอยาง 3 ครัวเรือน โดยแตละครัวเรือนกําหนดใหทําการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 

จุด จากบิ้งนาตัวอยางรวม 6 จุดตอแปลงใหญ 1 แปลง ซึ่งจะใชวิธีการสํารวจผลผลิตตอไรโดยวิธีการตั้งแปลง

เก็บเกี่ยวผลผลิตของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและผูเชี่ยวชาญญี่ปุนจาก JICA ที่ไดกําหนดวิธีการสํารวจ

ผลผลิตตอไรโดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต เปนวิธีการสํารวจเพื่อหาคําตอบจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยตรงใน

พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่ตกเปนตัวอยาง และนําผลผลิตที่ไดไปชั่งน้ําหนักและวัดความชื้น เพื่อคํานวณหา

ผลผลิตตอไรตามหลักวิชาการตอไป โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1) การนับจดรายชื่อเกษตรกร 

 เมื่อไดหมูบานตัวอยางแลว สิ่งแรกที่ตองดําเนินการ คือ จดบันทึกรายชื่อครัวเรือนเกษตรกร

ผูปลูกขาว ในหมูบานตัวอยางโดยการสอบถามจากผูรู เชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน เกษตรอาสา ที่

สามารถบอกรายชื่อครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาวได 

2) การสุมเลือกครัวเรือนตัวอยาง  

 หลังจากไดจดบันทึกรายชื่อเกษตรกรผูปลูกขาวเรียบรอยแลว จากนั้นใชตารางเลขสุม ทํา

การสุมครัวเรือนตัวอยางจากแตละหมูบานๆ ละ 3 ครัวเรือน โดยแตละครัวเรือนจะมีโอกาสในการถูกสุมเทากัน 

ครัวเรือนท่ีถูกเลือกแลวจะไมถูกเลือกซํ้าอีกในการเก็บขอมูลปเดียวกัน 

3) การสุมเลือกแปลงตัวอยาง 

การสุมเลือกแปลงตัวอยาง ใหสอบถามเกษตรกรตัวอยางถึงจํานวนแปลงขาวที่จะเก็บเกี่ยว

ผลผลิตในชวงที่เขาไปสํารวจ พรอมทั้งวาดแผนที่ตั้งของแปลงตางๆ ดวย หากไมมีแปลงใดที่จะเก็บเกี่ยวใน

ชวงเวลาที่เขาไปปฏิบัติงานได ใหสอบถามเกษตรกรวาแปลงนั้นจะเก็บเกี่ยวไดเมื่อใด เพื่อใหเจาหนาที่เขามา

พบเกษตรกรอีกครั้ง  ถาเกษตรกรตัวอยางเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแลวทุกแปลงใหเลือกเกษตรกรตัวอยางสํารองแทน

ตอไป  โดยการสุมเลือกแปลงตัวอยาง 1 แปลง โดยใชตารางสุมแปลงตัวอยางท่ีกําหนดใหดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 ตารางสุมแปลงตัวอยาง 

จํานวน

แปลง

ทั้งหมด 

เลือกแปลง

ตัวอยางที่ 

จํานวน

แปลง

ทั้งหมด 

เลือก

แปลง

ตัวอยางที่ 

จํานวน

แปลง

ทั้งหมด 

เลือกแปลง

ตัวอยางที่ 

จํานวน

แปลง

ทั้งหมด 

เลือกแปลง

ตัวอยางที่ 

1 1 6 4 11 7 16 9 

2 2 7 4 12 11 17 7 

3 2 8 6 13 5 18 10 

4 3 9 5 14 12 19 13 

5 1 10 3 15 10 20 8 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4) การสุมเลือกบิ้งนาตัวอยาง 

การสุมบิ้งนาตัวอยางก็ทํานองเดียวกับการสุมแปลงตัวอยาง มีวิธีดําเนินการดังนี้ 

(1) วาดแผนที่แสดงตําแหนงและจํานวนบิ้งนาทั้งหมดในแปลงตัวอยาง 

(2) ใหหมายเลขกํากับแตละบิ้งนาดวย(จาก ซาย - ขวา หรือ บน - ลาง) 

(3) เมื่อวาดบิ้งนาทั้งหมดแลว ใหใชตารางที่ 2.2 (ตารางสุมบิ้งนาตัวอยาง) สุมบิ้งนาตัวอยางมา 

2 บิ้งนา หรือถาแปลงนานี้ มีบิ้งนาเดียวก็ไมตองสุม 
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ตารางที่ 2.2 ตารางสุมบิ้งนาตัวอยาง 

จํานวนบิ้งนา

ทั้งหมด 

บิง้นาตัวอยาง จํานวนบิ้งนา

ทั้งหมด 

บิ้งนาตัวอยาง จํานวนบิ้งนา

ทั้งหมด 

บิ้งนาตัวอยาง 

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 1 ที่ 2 ที่ 1 ที่ 2 

1 1 1 11 5 10 21 7 17 

2 1 2 12 2 7 22 9 20 

3 1 3 13 3 10 23 4 15 

4 1 3 14 4 11 24 8 20 

5 2 5 15 6 14 25 10 22 

6 2 5 16 3 9 26 5 18 

7 2 6 17 4 13 27 2 16 

8 4 8 18 5 10 28 9 23 

9 2 7 19 3 12 29 11 26 

10 5 10 20 6 15 30 8 16 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

5) การสุมจุดสํารวจและการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

ในกรณีท่ีสุมบิ้งนาตัวอยางมา 2 บิ้ง 

(1) บิ้งนาตัวอยางที่ 1 สุมหาจุดสํารวจโดยใชเทคนิคการเดิน 30 กาว คือ ใหเริ่มจากมุมลาง

ซายมือของบิ้งนาตัวอยางแลวเดินตามคันนาไปทางดานบน 30 กาว เลี้ยวขวาตรงเขาไปในบิ้งนาอีก 30 กาว คือ 

จุดสํารวจที่ 1 และบิ้งนาตัวอยางที่ 2 ใหเริ่มจากมุมบนขวามือของบิ้งนา เดินตามคันนาไปทางดานลาง 30 กาว 

เลี้ยวขวาตรงเขาไปในบิ้งนาอีก 30 กาว คือ จุดสํารวจที่ 2  

(2) ตรงปลายเทากาวที่ 30 ใหวางกรอบตัวอยาง (Frame) ขนาด 1 ตารางเมตร(1ม.x 1ม.) 

โดยวางและประกอบกรอบตัวอยางทีละดานไปทางดานซายมือใหขนานกับคันนา 

(3) เก็บเกี่ยวรวงขาวที่โคนตนขาวอยูภายในกรอบตัวอยาง หากมีตนขาวที่โคนอยูตรงใต

กรอบตัวอยางใหถือวาอยูนอกกรอบตัวอยาง ในการเก็บเกี่ยวใหทําการเก็บตรงคอรวงเทานั้นเพื่อสะดวกและ

งายตอการบรรจุลงถุง การตาก และการนวด ตอไป   

(4) รวบรวมขาวที่เก็บเกี่ยวไดจากจุดสํารวจ 2 จุด ใสลงในถุงตาขาย ถุงละ 1 จุดสํารวจ

เทานั้น พรอมจดบันทึกรายละเอียดในปายสลากใหครบถวน  

(5) ใหตากผลผลิตขาวที่อยูในถุงตาขายทั้ง 2 ถุง เพื่อใหความชื้นของผลผลิตขาวนั้นลดลง 

(ประมาณ 2 วัน) โดยแตละจุดสํารวจไมตองนําผลผลิตขาวออกจากถุงตาขาย หลังจากนั้นรวบรวมผลผลิตที่ได

จากจุดสํารวจมาชั่ง นับ วัด และคํานวณผลผลิตตอไรเปนรายแปลง รายคน และประมวลขึ้นเปนภาพรวมระดับ

อําเภอ และจังหวัด 
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ในกรณีท่ีแปลงนาตัวอยางมีหนึ่งแปลงนา หรือบิ้งนาเดียว  

ถาแปลงตัวอยางเปนแปลงที่เปนแปลงเดียวหรือบิ้งนาเดียว โดยไมมีการแยกเปนบิ้งนายอย 

การตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็ยังคงตั้ง 2 จุด โดยที่จุดสํารวจที่ 1 เริ่มจากมุมลางซายมือของแปลงนาใหเดิน

ตามคันนาไปทางดานบน 30 กาว แลวเลี้ยวขวาตรงเขาไปในบิ้งนาอีก 30 กาว คือ จุดสํารวจที่ 1  และเริ่มจาก

มุมตรงขามจากจุดแรกคือ มุมตรงขามดานบนขวามือของแปลงตัวอยาง ใหเดินตามคันนาไปทางดานลาง 30 กาว 

แลวเลี้ยวขวาตรงเขาไปในบิ้งนาอีก 30 กาว คือ จุดสํารวจที่ 2  หลังจากเสร็จกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ให

ทําการตากขาวเพื่อลดความชื้นประมาณ 2 วัน หลังจากนั้นรวบรวมผลผลิตที่ไดจากจุดสํารวจมาชั่ง นับ วัด และ

คํานวณผลผลิตตอไรเปนรายแปลง รายคน และประมวลขึ้นเปนภาพรวมระดับอําเภอและจังหวัด  

 นอกจากนี้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการกําหนดหลักเกณฑการสํารวจเนื้อที่ที่ไมไดปลูก 

เชน จอมปลวก กระทอม และสํารวจผลผลิตตกหลน เนื่องจากในระหวางการเก็บเกี่ยวจะมีเมล็ดขาวเปลือก 

ตกหลนอยูในนาขาวของเกษตรกรซึ่งไมไดนําผลผลิตไปขายหรือบริโภค  เพื่อนํามาหักตามสภาพความเปนจริงโดย

มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

(1) สูตรที่ใชสําหรับการประมาณผลผลิตตอไรในระดับแปลงใหญ 

                          การประมาณการผลผลิตตอไรในระดับแปลงใหญ คํานวณไดจากสูตร 

X =







n

k
A

n

k 
YA

1
k

1
kk

 

  โดยที่ X  = คาประมาณผลผลิตตอไรของจังหวัดที่สํารวจ 

       kA  = เนื้อท่ีปลูกขาวนาปของอําเภอตัวอยางที่ k 

       kY  = ผลผลิตตอไรของอําเภอตัวอยางที่ k 

        k = 1,2,3 …, n                

 (2) สูตรที่ใชสําหรับการประมาณความคลาดเคลื่อน 
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V  = ความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ยตัวอยาง 

   2

bs  = ความแปรปรวนของตัวอยาง 
   � = จํานวนตัวอยาง 
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(3) สูตรที่ใชสําหรับการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของความคลาดเคลื่อน 

 (C.V.)
m

sb
X

2

)(
ˆ   

 โดยที่
)(

ˆ
X

  = สัมประสิทธิ์ความคลาดเคลื่อน 

   2

bs  = ความแปรปรวนของตัวอยาง 
   � = จํานวนตัวอยาง 

2.2.2 แนวคิดการสํารวจผลผลิตตกหลน (Gleaning Survey) 

 วิธีการสํารวจผลผลิตตกหลน กําหนดใหสํารวจผลผลิตตกหลนจากบิ้งนาเดียวกันกับที่มีการตั้ง

แปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือบิ้งนาขางเคียงก็ได ในการดําเนินการก็ทําเชนเดียวกันกับการตั้งแปลงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตโดยใชวิธีการเดินกําหนดจุดสํารวจ 30 กาว แตในกรณีที่เปนบิ้งนาเดียวกันกับที่มีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยว

ผลผลิต ใหใชจุดเริ่มตนเปนมุมคนละมุมกับที่ตั้งแปลงเก็บเก่ียวผลผลิต เพราะถาใชจุดเริ่มตนเปนมุมเดียวกันกับ

การเก็บเกี่ยวผลผลิต บริเวณที่ตกเปนจุดสํารวจอาจเปนจุดเดียวกันหรือใกลเคียงกับจุดเดิมที่มีการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไปแลว ซึ่งไมใชผลผลิตตกหลนที่แทจริงที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 

2.2.3 แนวคิดการคิดรอยละของอิทธิพลแตละปจจัยที่มีตอความสูญเสีย 

 1) รอยละของอิทธิพลแตละปจจัยที่มีตอความสูญเสีย  โดยนําขอมูลที่ไดมาสรางสมการถดถอย

เชิงเสนตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) แลวนําสมการมาวิเคราะหหารอยละของอิทธิพลของแตละ

ปจจัยที่มีตอความสูญเสียจากชุดนวด โดยใชผลตางของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 ) หรือวิธี Best subset 

regression (Draper and Smith, 1998)  

  Y = B0 + B1X1  + B2X2 + … + BnXn ………….…  

  โดยที ่ Y = ตัวแปรตาม 

         X1, X2, …,Xn = ตัวแปรอิสระใดๆ เชน สภาพพื้นที่ลักษณะดิน สภาพตนขาว

คุณลักษณะของพันธุขาว วิธีการปลูก ระยะเวลาเก็บเกี่ยว และสภาพเครื่องเกี่ยวนวดขาว ขนาดเครื่องเกี่ยว

นวดขาว ความดอยประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวนวดขาว รูปแบบการทํางานของเจาของรถเกี่ยวนวดขาว  

ประสบการณพนักงานเก่ียวขาว และความเปนเจาของผลผลิตขาวเปนตน 

B0, B1, …,Bn=คาคงที่ใดๆ 

 2) ความสามารถในการทํางานจริง (Effective Capacity Field) 

t

a
T

A
C   

 โดยที ่ Ca = ความสามารถในการทํางานจริง (ไรตอชั่วโมง)  

A = พื้นที่ในการทํางาน (ไร) 

Tt = เวลาที่ใชในการทํางานทั้งหมด (ไร)     
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2.2.4 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยว

นวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได (On-the-go Yield Sensor) 

ในการออกแบบและพัฒนาใหไดอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือก และระบบรายงาน

ปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได โดยจะติดตั้งอุปกรณพรอมระบบดังกลาวไวที่

รถเกี่ยวนวดขาว (On-the-go Yield Sensor) ซึ่งจะทําใหทราบถึงคาปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดแบบ

เรียลไทม (Real time) และเกิดการบันทึกคาปริมาณผลผลิตดังกลาวลงในระบบฐานขอมูลไดอยางถูกตองและ

สามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดแบบออนไลน ประกอบดวยชุดเซนเซอรวัดแรงกระทบ (Impact Sensor) ที่ถูก

ควบคุมการทํางานโดยไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) และมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแอพพลิเคชั่น

บนโทรศัพทมือถือที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Mobile App) เพื่อรับขอมูลจากชุด

เซนเซอรผานทางการติดตอแบบบลูทูธ (Bluetooth) และโปรแกรมประยุกต (แอพพลิเคชั่น) บนโทรศัพทมือถือที่

พัฒนาจะสงขอมูลไปยังระบบคลาวด (Cloud System) เพื่อจัดเก็บขอมูลลงยังระบบฐานขอมูล รวมทั้ง

โปรแกรมประยุกต (แอพพลิเคชั่น) บนโทรศัพทมือถือที่พัฒนา ยังใชสําหรับเรียกดูขอมูลและการรายงานผล

การเก็บเกี่ยวแบบรายแปลงอีกดวย  

ดังนั้น เนื้อหาในสวนนี้จึงขอนําเสนอถึงระบบคลาวดคอมพิวติ้ง และโปรแกรมประยุกต 

(แอพพลิเคชั่น) บนโทรศัพทมือถือที่ทํางานบนระบบแอนดรอยด ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังหัวขอตอไปนี ้

1) ระบบคลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing System) 

 ระบบคลาวดคอมพิวติ้ง หมายถึง ระบบการประมวลผลคอมพิวเตอรบนกลุมเมฆที่เชื่อมตอกัน

ดวยอินเทอรเน็ตโดยใชทรัพยากรเสมือนรวมกัน เปนการบริการตามความตองการของผูใชงานที่มีความยืดหยุน

และรวดเร็ว ผูใชสามารถเขาถึงไดจากอุปกรณที่แตกตางกันไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีผูใหบริการบํารุงรักษาระบบ

ตลอดเวลา ทําใหผูใชประหยัดคาใชจายในดานการดูแลโครงสรางพื้นฐานและลงทุนตามปริมาณการใชงาน 

 ระบบคลาวดคอมพิวติ้ง เปนลักษณะของระบบคอมพิวเตอรที่อยูในรูปแบบของการกระจาย

ตามพื้นที่ตางๆ มีการเชื่อมตอกันเปนระบบคลัสเตอร (Cluster Network) ผานการจัดสรรทรัพยากรดวย

เทคโนโลยีเวอรชวลไลเซชั่น (Virtualization) เพื่อใหตอบสนองงานบริการตางๆ ใหรองรับกับจํานวนผูใชงาน

จํานวนมากท่ีเพิม่ขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงมีระบบการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสมกับผูใชบริการประเภท

ตางๆ ไดดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการใหบริการซอฟทแวร (Software as a service: SaaS) ที่ใหบริการ

ซอฟทแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่ไมตองติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร และไมจํากัดสถานที่ในการ

ใชงานและอุปกรณ แคสามารถเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตก็สามารถใชงานคลาวดคอมพิวติ้งได 

2) โปรแกรมประยุกต (แอพพลิเคชั่น) บนโทรศัพทมือถือที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

(Android Mobile App) 

 โปรแกรมประยุกตแอพพลิเคชั่น (Application) หรือเรียกสั้นๆวา App (แอพ) คือโปรแกรม

ที่อํานวยความสะดวกในดานตางๆ ที่ออกแบบมาใหใชงานสําหรับอุปกรณแบบเคลื่อนที่ (Mobile Device) เชน 

โทรศัพทเคลื่อนที่ และแทบเล็ต (Tablet) เปนตน ซึ่งในแตละระบบปฏิบัติการจะมีผูพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมา

มากมายเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูใชงานมีทั้งใหดาวนโหลดฟรีและจายเงิน 
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 โปรแกรมประยุกตแอพพลิเคชั่น (Application) สามารถแบงไดเปน 2ประเภท คือ เนทีฟแอพ 

(Native App) และไฮบริดแอพพลิเคชั่น (Hybrid Application) มรีายละเอียดดังนี้ 

 2.1) เนทีฟแอพ (Native App) คือ โปรแกรมประยุกตที่ถูกพัฒนามาดวยไลบรารี่ (Library) 

หรือเอสดีเค (Standard Development Kit: SDK) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพิเคชั่น

ของโอเอสโมบาย (OS Mobile) นั้นๆ โดยเฉพาะ เชน แอพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) ใช 

Android SDK แอพบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) ใชออปเจคทีฟซี (Objective c) แอพบนระบบปฏิบัติการ

วินโดวโฟน (Windows Phone) ใชภาษ C# ในการพัฒนา เปนตน 

 2.2) ไฮบริดแอพพลิเคชั่น (Hybrid Application) คือ โปรแกรมประยุกตที่ถูกพัฒนาขึ้น

มาดวยจุดประสงคที่ตองการใหสามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการไดหลายระบบปฏิบัติการ โดยการใชเฟรมเวิรก 

(Framework) เขามาชวยเพื่อใหสามารถทํางานไดทุกระบบปฏิบัติการ 

2.2.5 การทดสอบเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ชวยลดการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของ

รถเกี่ยวนวดขาว 

การทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลาขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับการ

สูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ ไดดําเนินการภายใตสมมติฐาน ดังนี้ 

- ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (Relative Humidity) ในขณะปฏิบัติงานจะมีผลตอปริมาณ

ความชื้น (Moisture Content) ของขาวเปลือกขณะเก็บเกี่ยวและจะมีผลตอการสูญเสียขาวเปลือกใน

กระบวนการเก็บเก่ียว 

- ความเร็วขณะปฏิบัติงาน (Travelling Speed) ของรถเกี่ยวนวดขาว มีความสัมพันธกับ

ความเร็วรอบของลูกนวดในหองนวดของรถเก่ียวนวดขาว และจะมีผลตอการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ

เก็บเก่ียว 

รายละเอียดของการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลา ขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ที่

เกี่ยวของกับการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ ภายใตสมมติฐานดังกลาวขางตนมีดังนี้ 

1) ทําการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลา ขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ตามหลักการ

ทดสอบหาความสามารถในการทํางานเชิงไร (Field Capacity) ของรถเก่ียวนวดขาว  

2) ทดสอบหาความสามารถในการทํางานเชิงไร และหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกใน

กระบวนการเก็บเก่ียวของรถเก่ียวนวดขาว ภายใตการทดลองแบบแฟคตอเรียล (Factorial Experiment) ดังนี้ 

ปจจัยที่ 1 ชวงเวลาที่รถเก่ียวนวดปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชวงเวลา คือเชาและบาย 

ปจจัยที่ 2 ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวด จํานวน ระดับคือ ความเร็วระดับชา ระดับ

ปานกลาง และระดับเร็ว 

โดยทําการทดลองซ้ําตามจํานวนชุดของทรีทเมนต (Treatment Combination) ดังกลาว

จํานวน 4 ซ้ํา ในแปลงนาขาวทดลองของศูนยวิจัยขาว กรมการขาว และในแปลงนาขาวทดสอบของเกษตรกร

สมาชิกแปลงใหญ  
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ดังนั้น เนื้อหาในสวนนี้จึงขอนําเสนอถึงวิธีการหาความเร็วขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน 

วิธีการหาคาความกวางของการเก็บเกี่ยว (Cutting Width) ความสามารถในการทํางานเชิงไร (Field 

Capacity) ความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎี (Theoretical Field Capacity) ประสิทธิภาพการทํางานเชิง

ไร (Field Efficiency) และวิธีการหาคาปริมาณความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวโดยรถเกี่ยวนวด 

(Mechanical Loss) ที่ประกอบดวยการสูญเสียที่เกิดจากหัวเกี่ยว (Cutting Loss) และความสูญเสียที่เกิดจาก

หองนวด (Threshing Loss) ซึ่งคณะผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบตามข้ันตอนการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรใน

กระบวนการเก็บเกี่ยวขาวดังกลาว ตามคูมือมาตรฐานของ RNAM Test Codes (Regional Network for 

Agricultural Machinery, 1995) ซึ่งมีอุปกรณที่ใชในการทดสอบและรายละเอียดของการทดสอบ ไดแก  

รถเกี่ยวนวดขาว นาฬิกาจับเวลา กลองวิดีโอสําหรับบันทึก การทดสอบอุปกรณสําหรับเก็บขอมูลภาคสนาม 

เชน เทปวัดระยะ ตลับเมตร ถุงพลาสติก แผนผาใบพลาสติก เปนตน เครื่องชั่งน้ําหนัก และตูอบลมรอน 

1) วิธีการหาความเร็วขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน การหาความเร็วขณะที่รถเกี่ยวนวดขาว

ปฏิบัติงาน มีขั้นตอนดังนี ้

1.1) ทําการวัดระยะทางตรงขนาด 40 เมตร และปกหลักแสดงระยะดังกลาวที่รถเกี่ยวนวด

จะวิ่งปฏิบัติงานบนแปลงนาที่จะทําการทดสอบ โดยระยะทางตรงขนาด 40 เมตร ดังกลาว จะตองมีระยะหาง

จากหัวแปลงและทายแปลงอยางนอยประมาณขางละ 20 เมตร 

1.2) ทําการจับเวลาเมื่อรถเก่ียวนวดขาวปฏิบัติงานผานตามระยะทางตรงขนาด 40 เมตร ที่

ปกระยะไวตามขอ 1.1) แลวบันทึกเวลาดังกลาวในหนวยวินาท ี

1.3) ทําการจับเวลาซ้ําตามขอ 1.2) จํานวน 4 ถึง 6 ซ้ํา 

1.4) นับเวลาที่ไดท้ังหมดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย 

1.5) จากนั้นใหทําการคํานวณหาคาความเร็วขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน โดยใชสูตร

การคํานวณ ไดแก ความเร็วขณะที่รถเก่ียวนวดขาวปฏิบัติงาน = 40 ÷ คาเฉลี่ยของเวลา 

 จากสูตรดังกลาวขางตน จะไดคาความเร็วขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ในหนวยเมตร

ตอวินาท ี

2) วิธีการหาคาความกวางของการเก็บเกี่ยว (Cutting Width) คาความกวางของการเก็บเกี่ยว

สามารถทําไดตามข้ันตอนตอไปนี ้

2.1) เมื่อรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานบนแปลงนาทดสอบ จะเกิดแถบความกวางของการ

ปฏิบัติงานเปนรอยการเก็บเกี่ยวที่ 1 ใหทําการปกหลักดังแสดงเปนจุด A ที่ในภาพที่ 2.1 เพื่อใชเปนตําแหนง

เริ่มตนของการวัดหาความกวางของการเก็บเกี่ยว 

2.2) ทําการวัดระยะหางจากจุด A ที่ปกระยะไวตามขอ 2.1) ไปยังขอบของรอยการเก็บเกี่ยว 

ที่ 1 ดังระยะ X ตามที่ปรากฏในภาพท่ี 2.1 

2.3) เมื่อรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานบนแปลงนาทดสอบตอไป และเกิดแถบความกวางของ

การปฏิบัติงานเปนรอยการเก็บเกี่ยวที่ 2 ใหทําการวัดระยะหางจากจุด A ที่ปกระยะไวตามขอ 2.1) ไปยังขอบ

ของรอยการเก็บเกี่ยวที่ 2 ดังระยะ Y ตามที่ปรากฏในภาพท่ี 2.1 
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2.4) จากนั้นใหทําการคํานวณโดยการนําคา X มาลบออกจากคา Y ผลลัพธที่ไดก็จะเปนคา

ความกวางของการเก็บเกี่ยว  

2.5) เมื่อรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานตอไปบนแปลงนาทดสอบ ก็ใหทําการทดสอบดังกลาว

ซ้ําตั้งแตขอ 2.1) จนถึงขอ 2.4) จํานวน 4 ถึง 6 ซ้ํา และนําคาที่คํานวณไดทั้งหมดมาคํานวณหาคาเฉลี่ยก็จะทํา

ใหไดคาความกวางของการเก็บเกี่ยว 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการหาคาความกวางของการเก็บเกี่ยว 

3) ความสามารถในการทํางานเชิงไร (Effective Field Capacity: EFC) ความสามารถใน

การทํางานเชิงไร หมายถึง ความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่ของเครื่องจักรกลเกษตรที่ทํางานจนแลวเสร็จ 

โดยจะแสดงคาอยูในรูปของจํานวนพื้นที่ที่ปฏิบัติงานไดตอเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมเวลาที่ใช

สําหรับกลับเลี้ยวที่หัวแปลงและทายแปลง เวลาที่จําเปนตองใชเพื่อการกระทําใดๆ ที่จําเปนขณะการ

ปฏิบัติงานดวย เชน เวลาที่ใชเพื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิง เวลาที่ใชเพื่อปรับแตงรอบเครื่องยนตหรือปรับแตง

อุปกรณตอพวง เปนตน 

4) ความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎี (Theoretical Field Capacity: TFC)  

ความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎี หมายถึง ความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่ของ

เครื่องจักรกลเกษตรที่ทํางานจนแลวเสร็จ โดยไมนับรวมเวลาที่ใชสําหรับกลับเลี้ยวที่หัวแปลงและทายแปลง 

และเวลาที่จําเปนตองใชเพื่อการกระทําใดๆ ที่จําเปนขณะการปฏิบัติงานดวย เชน เวลาที่ใชเพื่อเติมน้ํามัน

เชื้อเพลิง เวลาที่ใชเพื่อปรับแตงรอบเครื่องยนตหรือปรับแตงอุปกรณตอพวง เปนตน โดยจะแสดงคา

ความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎีในรูปของจํานวนพื้นที่ท่ีปฏิบัติงานไดตอหนวยเวลา  

 

 

 

 

A 

X 

Y 

รอยการเก็บเกี่ยวท่ี รอยการเก็บเกี่ยวท่ี 
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5) ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไร (Field Efficiency: FE)  

ประสิทธิภาพการทํางานเชิงไรของเครื่องจักรกลเกษตร คือ อัตราสวนระหวางความสามารถ

ในการทํางานเชิงไร (EFC) กับความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎี (TFC) และแสดงคาอยูในรูปของ

เปอรเซ็นต ดังสมการดานลางนี้ 

FE = (EFC / TFC) x 100 

2.2.6 ปริมาณความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเมื่อใชรถเกี่ยวนวด (Mechanical Loss) 

1) ความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเมื่อใชรถเกี่ยวนวด (Mechanical Loss) 

การสูญเสียเชิงปริมาณในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว เมื่อใชรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน 

(Mechanical Loss) เกิดขึ้นที่ ณ ตําแหนงชุดอุปกรณตางๆ ของรถเกี่ยวนวดขาว ใน 3 สวน คือ (1) การสูญเสียที่

เกิดจากหัวเกี่ยว (Cutting Loss) (2) การสูญเสียที่เกิดจากลูกนวด (Threshing Loss) และ (3) การสูญเสียที่

เกิดข้ึนที่ชุดทําความสะอาด (Cleaning Loss) ซึ่งอุปกรณทั้งสามสวนดังกลาวมีหนาที่ ดังนี้ 

- ชุดหัวเกี่ยว ประกอบดวยลอโนมทําหนาที่เกาะตนพืชที่ลมและหรือโนมตนพืชที่ตั้งใหเขา

มาหาชุดใบมีดเพื่อใหชุดใบมีดตัดตนขาว และตนขาวที่ถูกตัดจะถูกสงตอเขามายังเกลียวลําเลียงหนาเพื่อ

ลําเลียงตนขาวมายังสวนกลางของชุดหัวเกี่ยว และสงเขาชุดคอลําเลียงเพื่อสงตนขาวไปยังชุดลูกนวด 

- ชุดลูกนวด ทําหนาที่ในการแยกเมล็ดใหหลุดจากฟาง โดยการทําการฟาดตีของลูกนวด ซึ่ง

จะหมุนเหวี่ยงขาวใหฟาดตีกับตะแกรงนวดเพื่อแยกเมล็ดออกจากรวงเมล็ดที่ถูกนวด แลวจะถูกแยกออกจากชุด

นวดโดยผานตะแกรงนวด เมล็ดที่ผานตะแกรงนวดจะตกลงไปยังชุดทําความสะอาด สวนฟางจะถูกลําเลียง

ออกไปดานทายเครื่องโดยอาศัยชุดครีบวงเดือนในการลําเลียงออกไป 

- ชุดทําความสะอาด ประกอบดวยอุปกรณที่สําคัญ 2 สวน คือ ตะแกรงทําความสะอาด กับ

พัดลม โดยตะแกรงจะทําหนาที่แยกเศษฟางที่เหลือติดมาจากชุดลูกนวดใหออกจากเมล็ด ซึ่งจะทํางานรวมกับ

ชุดพัดลมที่อยูใตตะแกรงทําความสะอาด ที่จะเปาลมสวนขึ้นเพื่อเปาเศษฝุนขาวลีบเศษฟางและสิ่งเจือปนอื่นๆ

ใหแยกจากเมล็ดออกไปดานทายของรถเก่ียวนวด 

2) วิธีการทดสอบหาคาปริมาณความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว เมื่อใช 

รถเกี่ยวนวด 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทําการทดสอบหาคาการสูญเสียเชิงปริมาณในกระบวนการเก็บ

เกี่ยวขาวเมื่อใชรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน โดยทําการทดสอบหา (1) การสูญเสียที่เกิดขึ้นกอนการเก็บเกี่ยว  

(Pre-harvest Loss) (2) การสูญเสียที่เกิดจากชุดลูกนวดและจากชุดทําความสะอาด (Threshing and 

Cleaning Loss) และ (3) การสูญเสียที่เกิดจากหัวเกี่ยว (Cutting Loss)  

ในหัวขอนี้ จึงขอนําเสนอถึงวิธีการหาคาปริมาณความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว

ดังกลาว ดังนี้ 

1) ปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นกอนการเก็บเกี่ยว (Pre-harvest Lossor Natural Loss) ใน

การศึกษาเพ่ือหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่เกิดขึ้นกอนการเก็บเก่ียว คณะผูวิจัยไดใชวิธีการทดสอบ ดังนี้  
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1.1) กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานเก็บเกี่ยวขาว ใหทําการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลน

กอนการเก็บเก่ียวกอน โดยการสุมจากตําแหนงตางๆ ของแปลง จํานวน 5 ตําแหนง พื้นที่เทากับแตละตําแหนง

มีขนาด 1x1 ตารางเมตร ดังภาพ 2.2 

1.2) นําเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนกอนการเก็บเกี่ยวที่สุมเก็บมาจากตําแหนงตางๆ ตามขอ 1.1) 

มาชั่งน้ําหนัก 

1.3) นําคาน้ําหนักที่ไดจากขอ 1.2) มาหาคาเฉลี่ย ซึ่งคาเฉลี่ยที่ไดจะเปนคาน้ําหนักของ

เมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนกอนการเก็บเกี่ยวที่อยูในพื้นที่ 1 x1 ตารางเมตร 

1.4) นําคาเฉลี่ยดังกลาวมาคูณดวย 1,600 ก็จะไดคาน้ําหนักของเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลน

กอนการเก็บเก่ียวในพื้นท่ี 1 ไร ซึ่งในที่นี้ขอกําหนดคาดังกลาวเปนตัวแปร PL 

ภาพที่ 2.2 การทดสอบหาปริมาณการสูญเสียท่ีเกิดขึ้นกอนการเก็บเกี่ยว 

2) การสูญเสียที่เกิดจากชุดลูกนวดและชุดทําความสะอาด (Threshing and Cleaning Loss)

ในการศึกษาเพื่อหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่เกิดขึ้นจากชุดลูกนวดและชุดทําความสะอาด คณะผูวิจัยได

ใชวิธีการทดสอบ ดังนี้  

2.1) ขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ใหทําการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่ถูกพน

ออกมาจากดานทายเครื่อง โดยการนําแผนผาใบขนาด 3 x 10 ตารางเมตร มาใหผูทดสอบจํานวน 4 คน ถือคน

ละมุมและวิ่งตามทายรถเกี่ยวนวด เพื่อคอยรองรับปริมาณเมล็ดขาวเปลือก ฟาง เศษฟาง เมล็ดขาวลีบ และ

สิ่งเจือปนอื่นๆ ที่ถูกพนออกมาทางดานทายของรถเก่ียวนวด ดังภาพท่ี 2.3 

2.2) ใหทําซ้ําตามขอ 2.1) อีก 3 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปนการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่ถูก

พนออกมาจากดานทายเครื่องในขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานบนตําแหนงตางๆ ของแปลงใหครบจํานวน 

4 ตําแหนง  

 



 

2.3) นําเมล็ดขาวเปลือกที่ถูกพนออกมาจากดานทายเครื่องที่อยูในแผนผาใบที่นําไปรองรับ 

จากที่เก็บมาจากตําแหนงตางๆ ตามขอ 

2.4) นําคาน้ําหนักที่ไดจากขอ 

เมล็ดขาวเปลือกที่ถูกพนออกมาจากดานทายเครื่อง

2.5) นําคาเฉลี่ยดังกลาวมาเทียบบัญญัติไตรยางศ

ถูกพนออกมาจากดานทายเครื่อง

จากชุดลูกนวดและชุดทําความสะอาดในพื้นที่ 

ภาพที่ 2.3 การทดสอบหาปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากชุดลูกนวดและชุดทําความสะอาด

อนึ่ง ทุกๆ ครั้งภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ 

ใหทําการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนอยูบริเวณดานลางของแผนผาใบ โดยใชตะแกรงสุมขนาด

1x1ตารางเมตร โดยในแตละครั้งใหทําการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนดังกลาวจํานวน 

เมื่อทําการสุมเก็บเพื่อหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลน

จนครบทุกตําแหนงของแปลงแลว ใหนําปริมาณเมล็ดขาวเปลือกดังกลาวมาชั่งน้ําหนักเพื่อหาคาเฉลี่ย จากนั้น

ใหนําคาเฉลี่ยดังกลาวมาเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อใหไดคาน้ําหนักของ

ดานลางของแผนผาใบ ในพื้นที่ 1 
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นําเมล็ดขาวเปลือกที่ถูกพนออกมาจากดานทายเครื่องที่อยูในแผนผาใบที่นําไปรองรับ 

จากที่เก็บมาจากตําแหนงตางๆ ตามขอ 2.1) และขอ 2.2) มาชั่งน้ําหนัก 

นําคาน้ําหนักที่ไดจากขอ 2.3) มาหาคาเฉลี่ย ซึ่งคาเฉลี่ยที่ไดจะเปนคาน้ําหนักของ

เมล็ดขาวเปลือกที่ถูกพนออกมาจากดานทายเครื่องที่อยูในพื้นที่ 3 x10 ตารางเมตร 

นําคาเฉลี่ยดังกลาวมาเทียบบัญญัติไตรยางศ เพื่อใหไดคาน้ําหนักของ

ถูกพนออกมาจากดานทายเครื่องในพื้นที่ 1 ไร คาที่คํานวณไดก็จะเปนปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่เกิดขึ้น

จากชุดลูกนวดและชุดทําความสะอาดในพื้นที่ 1 ไร 

การทดสอบหาปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากชุดลูกนวดและชุดทําความสะอาด

ครั้งภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ 1) และ ขอ 2) 

ใหทําการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนอยูบริเวณดานลางของแผนผาใบ โดยใชตะแกรงสุมขนาด

ตารางเมตร โดยในแตละครั้งใหทําการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนดังกลาวจํานวน 

เมื่อทําการสุมเก็บเพื่อหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนอยูบริเวณดานลางของแผนผาใบ 

จนครบทุกตําแหนงของแปลงแลว ใหนําปริมาณเมล็ดขาวเปลือกดังกลาวมาชั่งน้ําหนักเพื่อหาคาเฉลี่ย จากนั้น

ใหนําคาเฉลี่ยดังกลาวมาเทียบบัญญัติไตรยางศเพื่อใหไดคาน้ําหนักของเมล็ดขาวเปลือก

1 ไร ซึ่งในที่นี้ขอกําหนดคาดังกลาวเปนตัวแปร AHL 

นําเมล็ดขาวเปลือกที่ถูกพนออกมาจากดานทายเครื่องที่อยูในแผนผาใบที่นําไปรองรับ 

งคาเฉลี่ยที่ไดจะเปนคาน้ําหนักของ

เพื่อใหไดคาน้ําหนักของเมล็ดขาวเปลือกที่

ปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่เกิดขึ้น

การทดสอบหาปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากชุดลูกนวดและชุดทําความสะอาด 

2) ขางตนจนเสร็จสิ้นแลว  

ใหทําการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนอยูบริเวณดานลางของแผนผาใบ โดยใชตะแกรงสุมขนาด 

ตารางเมตร โดยในแตละครั้งใหทําการสุมหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนดังกลาวจํานวน 2 ซ้ํา  

อยูบริเวณดานลางของแผนผาใบ 

จนครบทุกตําแหนงของแปลงแลว ใหนําปริมาณเมล็ดขาวเปลือกดังกลาวมาชั่งน้ําหนักเพื่อหาคาเฉลี่ย จากนั้น 

เมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนอยูบริเวณ
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ภาพที่ 2.4 การทดสอบหาปริมาณเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนอยูบริเวณดานลางของแผนผาใบ 

3) การหาคาปริมาณการสูญเสียที่เกิดจากหัวเกี่ยว (Cutting Loss) จากการดําเนินการทดสอบ

หาคาปริมาณการสูญเสียของเมล็ดขาวเปลือกที่รวงหลนกอนการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ 1 ไร (PL) และคาปริมาณ

การสูญเสียขาวเปลือกที่เกิดขึ้นจากชุดลูกนวดและชุดทําความสะอาด ในพื้นที่ 1 ไร ตามหัวขอขางตน ก็จะทํา

ใหสามารถคํานวณหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่เกิดขึ้นจากหัวเกี่ยว (CL) ในพื้นที่ 1 ไร ไดจากสูตร

ดังตอไปนี ้

CL = AHL – PL 
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บทท่ี 3 

ขอเท็จจริง 

 

การศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก กรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่

สงเสริมการผลิตขาวในแปลงใหญ ควบคูกับการวิจัยเชิงสํารวจจากแปลงทดลองเพาะปลูกขาวที่มีการควบคุม

ตามหลักวิชาการของศูนยวิจัยขาวผูผลิตขาว ซึ่งนักวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงประกอบผลวิเคราะห

เพื่อสะทอนสภาพบริบทท่ัวไปที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ศึกษา ดังนี้ 

3.1 ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road Map) ซึ่งมีโครงการที่

สําคัญคือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรดานสินคาพืชปศุสัตวและประมง ประกอบกับรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ไดมอบนโยบายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เนนให

ความสําคัญในเรื่องการลดตนทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการผลิตของเกษตรกรเปนแปลงใหญซึ่งจะ

กอใหเกิดกิจกรรมลดตนทุนการผลิตตามที่กําหนด และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรม เปนการเพิ่ม

โอกาสในการแขงขันใหกับสินคาเกษตร ทั้งนี้การปรับโครงสรางสินคาที่สําคัญดังกลาวจะตองทําการผลิตใน

พื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมสําหรับการผลิตสินคา 

20 ชนิดไวแลว โดยมีหลักการคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดตนทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่

รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด มีการผลิตรวมกันเปนกลุมและมีการ

เชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการใหเกิดสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงคของสินคา เพื่อแกปญหาเรื่อง

สินคาลนตลาดและราคาสินคาเกษตรตกต่ํา อยางไรก็ตามโครงสรางภาคการเกษตรของไทย สวนใหญเปน

เกษตรกรรายยอยมีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเปนการผลิตที่มีลักษณะตางคนตางทําการ

ดําเนินการ ลักษณะดังกลาวทําใหภาคเกษตรตองเผชิญกับปญหาและขอจํากัดตางๆ ซึ่งจะสงผลตอรายไดและ

ความเปนอยูของเกษตรกร เชน ปญหาดานตนทุนการผลิต ไดแก คาพันธุ คาปจจัยการผลิตตางๆ คาใชจายของ

เครื่องจักรกลการเกษตร และคาจางแรงงานดานการเกษตร รวมทั้งปญหาการขาดอํานาจการตอรองของ

เกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) และ

ปญหาดานการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่ยังไมเขาถึงตัวเกษตรกรไดเทาที่ควร ดังนั้นเพื่อเปนการลด

ขอจํากัดดังกลาว จะตองสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิตและการบริหารจัดการรวมกัน กระทรวง

เกษตรและสหกรณมีภารกิจตองดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตองใหการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรของเกษตรกรใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตร และ

เพิ่มรายไดของเกษตรกร จึงไดกําหนดระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญที่มีการบริหารจัดการรวมกัน

ใหเกษตรกรเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน ผลักดันใหเกษตรกรรวมกลุมในการผลิตเพื่อรวมกันจัดหาปจจัย

การผลิตที่มีคุณภาพราคาเปนธรรมเพื่อลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการจัดการดานการตลาด

โดยหนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559) 
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ภาพที่ 3.1 ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

   ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559 
 

โครงการสงเสริมการทํานาเชิงอุตสาหกรรม (นาแปลงใหญ) คือการสงเสริมเกษตรกรใหรวมกลุมกัน

เพื่อผลิต ทําใหมีอํานาจในการตอรองและสามารถลดตนทุนในการผลิตไดโดยไมไดรวมทุกแปลงเขาดวยกัน

เพียงแตเปนการรวมกลุมกันเทานั้น โดยภาครัฐจะเขามาสงเสริมการลดตนทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพขาวและ

กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ พัฒนาใหเปนจุดเรียนรูการบริหารจัดการเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรดวยการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตขาวที่ประณีตและเหมาะสมกับพื้นที่สูเกษตรกรในชุมชน โดยวางเปาหมายในระยะแรก 50 

กลุมใน 20 จังหวัด โดยกลุมตนแบบจะไดรับการสนับสนุนงบประมาณตางๆ ในพื้นที่ 5,200 ไร แบงเปนการ

ผลิตขาวคุณภาพด ี5,000 ไรและผลิตเมล็ดพันธุขาว 200 ไร (สยามคูโบตา, 2561) 

3.2 การเปรียบเทียบการทํานาในแปลงทดลองกับแปลงเกษตรกร 

ขาว เปนพืชในตระกูลหญาที่มีสวนประกอบหลัก 2 สวนคือ รากและลําตน โดยมีสวนสําคัญคือ ใบขาว

ที่ทําหนาที่ในการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารใหลําตนและสวนประกอบตางๆ เจริญเติบโต ใบขาวเปนสวน

สําคัญที่จะบอกไดวาผลผลิตที่ไดจะมากนอยเพียงใด การปลูกขาวแตละครั้งตั้งแตเริ่มตนเพาะเมล็ดจนถึงชวงที่

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได ใชเวลาประมาณ 100-110 วัน แลวแตชนิดพันธุของขาว ซึ่งในการปลูกขาว

สามารถแบงระยะเวลาในการเจริญเติบโตของตนขาวออกเปนระยะตางๆ ไดดังนี ้

ก) ระยะพักตัว เมล็ดขาวสามารถงอกไดงายมากหากอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ดังนั้นภายหลัง

จากการเก็บเกี่ยวแลวตองมีการดูแลรักษาเพื่อปองกันไมใหเมล็ดขาวงอกกอนเวลา โดยเฉพาะในชวงรอการเก็บเกี่ยว

หรือระหวางการตากขาว ดังนั้นจึงตองมีการทําลายระยะฟกตัวดวยการนําเมล็ดขาวไปอบดวยความรอนที่

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 4-5 วัน แตถาไมมีเครื่องอบก็สามารถใชวิธีตากบนพื้นที่แหงสนิท

โดยใชเวลาประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห 

ข) ระยะตนกลา เมื่อเริ่มการปลูกขาวนาปรัง เกษตรกรตองนําเมล็ดขาวมาเพาะเปนตนกลาเพื่อใชใน

การปลูก เมล็ดขาวจะใชเวลาในการงอกจนกระทั่งแตกเปนกอประมาณ 10-20 วัน ขึ้นอยูกับสายพันธุ          
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ของขาวภายหลังจากการงอกชวงแรก ตนขาวจะใชสารอาหารจากเมล็ดมาหลอเลี้ยงตนขาว จากนั้นจะเริ่มมี

รากออนที่ทําหนาที่ในการดูดซึมสารอาหารเขาไปเลี้ยงลําตน รากของตนขาวในระยะตนกลาจะมีสองชุด              

โดยชุดสองจะข้ึนมาแทนที่ภายหลังจากรากชุดแรกตายไปแลว 

ค) ระยะแตกกอ เปนชวงภายหลังจากการหวานเมล็ดพันธุหรือปกดํากลาของตนขาว ใชเวลาประมาณ 

30–50 วัน แตกกอเพ่ิมจํานวนตนรอบขาง 

ง) ระยะการเกิดชอดอกหรือการสรางชอรวงออน ตนขาวจะเริ่มสรางชอดอกชวงอายุ 60 วัน หลังจากนั้น

จะมีการยืดปลองขึ้นอยางรวดเร็ว มีจุดกําเนิดชอดอกขึ้นภายในลําตนและจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนถึง

ชวงตอไป  

 จ) ระยะตั้งทอง เมื่อชอดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณใชเวลาประมาณ 30 วัน จากนั้นจะเขา

สูชวงที่ขาวออกรวง และดอกขาวจะบานภายหลังจากการออกรวงแลวประมาณ 1 วัน 

ฉ) ระยะเมล็ดขาวสุกแก เกิดขึ้นภายหลังจากการผสมเกสรและมีการเจริญเติบโตขึ้นของรังไขที่ไดรับ

การผสม ใชเวลาประมาณ 7–10 วัน ขาวจะเริ่มมีการเก็บอาหารที่สังเคราะหแสงเอาไวในรูปของแปงเหลวที่

เรียกวาน้ํานมขาว ใชเวลาหลังจากนี้อีกสิบวันแปงก็จะเริ่มแข็งตัวและมีความใสมากขึ้นจนกลายเปนเมล็ดสุกที่

พรอมสําหรับการเก็บเกี่ยวใชเวลาทั้งหมดประมาณ 25–30 วัน 

3.2.1 การปลูกขาวและการดูแปลงทดลองในศูนยวิจัยขาว 

ศูนยวิจัยขาว กรมการขาว ดําเนินงานภารกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิจัยและพัฒนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพื่อการสรางความเขมแข็งใหกับการดําเนินภารกิจดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ

วิจัย ศูนยวิจัยขาวไดทําแปลงทดลองและแปลงผลิตเมล็ดพันธุสองฤดู คือ ฤดูนาป และฤดูนาปรัง โดยปกติฤดู

นาป จะปลูกในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูนาปรังจะปลูกในชวงพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม 

สําหรับแปลงทดสอบในการวิจัยครั้งนี้จะปลูกในฤดูนาปรัง ป 2561 โดยมีการปลูกขาวและการดูแลแปลง

ทดสอบในศูนยวิจัยขาว ดังนี้ 

1) พันธุขาวและปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาว 

พันธุขาวที่ปลูกในแปลงทดลองจะเปนพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่ เชน ศูนยวิจัยขาว

ฉะเชิงเทรา และสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ (ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี) จะปลูกพันธุกข43 โดยศูนยวิจัยขาว

ฉะเชิงเทราใชวิธีการปกดํา อัตราเมล็ดพันธุ 15 กิโลกรัม สวนสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติใชวิธีการหวาน

น้ําตมใชอัตราเมล็ดพันธุ 20 กิโลกรัมตอไร 

2) ขั้นตอนการทําแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาว 

2.1) การเตรียมดินหลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว ศูนยวิจัยขาวจะปลอยใหเมล็ดขาวที่รวงหลนใน

แปลงนามีเวลางอกเปนตนขาว เพื่อลดปญหาขาวเรื้อ แลวจึงไถดะ แลวปลอยน้ําเขาพอใหดินชุมอยูเสมอ 

ประมาณ 5 - 10 วัน เพื่อใหเมล็ดวัชพืช งอกขึ้นมาเปนตนออนเสียกอนจึงปลอยน้ําเขานา แลวทําการไถแปร

และคราด หรือใชลูกทุบ หรือเครื่องไถพรวนจอบหมุน 1 - 2 ครั้ง โดยทิ้งระยะหางกันประมาณ 4 - 5 วัน 

หลังจากไถดะไถแปร และคราดเสร็จเรียบรอยแลว ขังน้ําไวประมาณ 3 สัปดาห เมื่อคราดแลวจึงระบายน้ําออก

และปรับเทือกใหสม่ําเสมอ สําหรับผูที่ใชลูกทุบหรืออีขลุก ย่ําฟางขาวใหจมลงไปในดินแทนการไถ หลังจากย่ํา
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แลวควรเอาน้ําแชไว ใหฟางเนาเปอยจนหมดความรอนเสียกอน อยางนอย 3 อาทิตย แลวจึงย่ําใหมหลังจากนั้น 

จะทําการปรับพื้นที่นาหรือการปรับเทือกใหสม่ําเสมอ เพ่ือใหสามารถควบคุมน้ําไดสะดวก สงผลใหการงอกของ

ขาวดีเติบโตสม่ําเสมอ เพราะเมล็ดขาวมักจะตายถาตกลงไปในแองหรือหลุมที่มีน้ําขัง นอกจากนั้นการปรับพื้นที่

ใหสม่ําเสมอ ยังชวยควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช ซึ่งเปนปญหาสําคัญของการทํานาหวานน้ําตมอีกดวย การ

ปรับพื้นที่ทําเทือก ควรทํากอนหวานขาวหนึ่งวัน เพื่อใหตะกอนตกดีเสียกอน แลวทําการแบงอาจใชวิธีแหวกรอง 

หรือใชไหกระเทียมผูกเชือกลากใหเปนรอง เพื่อใหน้ําตกลงจากแปลงใหหมด และรองนี้ยังใชเปนทางเดิน

ระหวางหวานขาว หวานปุย และพนสารเคมีไดตลอดแปลง  

2.2) การเตรียมเมล็ดพันธุและตนกลาพันธุ เมล็ดพันธุที่ศูนยวิจัยขาวใชทดสอบเปนพันธุชั้น

พันธุหลักที่มีความบริสุทธิ์สูง ปราศจากสิ่งเจือปน มีเปอรเซ็นตความงอกสูง (ไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต) 

ปราศจากการทําลายของโรคและแมลง ซึ่งมีวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุสําหรับนาหวาน้ําตมและเตรียมตนกลาพันธุ

สําหรับนาดําตามลักษณะวิธีการปลูกดังนี ้

2.2.1) การเตรียมเมล็ดพันธุสําหรับนาหวานน้ําตม การแชและหุมเมล็ดพันธุ นําเมล็ดขาว

ที่ไดเตรียมไวบรรจุในภาชนะเชน ตะกราไมไผสาน กระสอบปานหรือ ถุงผา ไปแชในน้ําสะอาด นานประมาณ 

12-24 ชั่วโมง จากนั้นนําเมล็ดพันธุขึ้นมาวางบนพื้นที่น้ําไมขัง และมีการถายเทอากาศดี นํากระสอบปานชุบน้ํา

จนชุมมาหุมเมล็ดพันธุโดยรอบ รดน้ําทุกเชาและเย็น เพื่อรักษาความชุมชื้นในการหุมเมล็ดพันธุนั้น วางเมล็ดพันธุ

ไวในที่รม ไมถูกแสงแดดโดยตรง และขนาดของกองเมล็ดพันธุตองไมโตมากเกินไป หรือบรรจุถุงขนาดใหญ

เกินไป เพื่อไมใหเกิดความรอนสูงในกองหรือถุงขาว เพราะถาอุณหภูมิสูงเกินไปเมล็ดพันธุขาวจะตาย ถา

อุณหภูมิพอเหมาะขาวจะงอกเร็วและสม่ําเสมอกันตลอดทั้งกอง หุมเมล็ดพันธุไวนานประมาณ 30-48 ชั่วโมง 

เมล็ดขาวจะงอกขนาด “ตุมตา” (มียอดและรากเล็กนอยโดยรากจะยาวกวายอด) พรอมที่จะนําไปหวานได 

2.2.2) การเตรียมตนกลาพันธุสําหรับนาดํา จะมีหลายขั้นตอนกวาการเตรียมเมล็ดพันธุ

สําหรับนาหวาน้ําตม  

(1) ขั้นตอนการเพาะกลาในถาดรถดํานา โดยใสวัสดุเพาะ เชน ขี้เถาแกลบ หรือดิน

ละเอียด ลงในถาดเพาะกลาใหวัสดุเพาะมีความสูงประมาณ 20 - 23 มิลลิเมตร (จากกนถาด) โดยทําการปาด

ใหวัสดเุพาะมีความสม่ําเสมอ แลวรดน้ําใหชุม (ประมาณ 1 - 1.5 ลิตรตอถาด) โรยเมล็ดพันธุที่ไดเตรียมไวลงไป 

ประมาณถาดละ 180 - 220 กรัมตอถาด จากนั้นโรยวัสดุเพาะปดหนาประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร ซอนถาดบม

ไวในที่รมประมาณ 2 คืน (36 - 48 ชม.) กลาจะเริ่มงอกเปนสีขาวๆ ยายถาดที่บมไวแลว ไปแผถาดในแปลง

อนุบาลกลา ที่มีความชื้นแตยังไมตองใสน้ําในแปลงจนเย็นวันที่ 3 คอยใสน้ําลงแปลงระดับความสูงของน้ําครึ่ง

ขอบถาดเพาะกลาการเตรียมเมล็ดพันธุ  

(2) ขั้นตอนการดูแลแปลงเพาะกลา หมั่นคอยดูแลรักษาระดับน้ําในแปลงเพาะใหมี

น้ําหลอเลี้ยงอยูเสมอ เพื่อปองกันการขาดน้ําของกลาขาว ซึ่งอาจจะทําใหกลาขาวชะงักการเจริญเติบโตและ

ตายได หมั่นตรวจโรคและแมลง ในชวงเชาทุกวันเพื่อจะไดปองกันรักษาไดทันทวงที ขาวเจาจะใชระยะเวลาใน

การเพาะกลาที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ 18 - 19 วัน 



32 

 

(3) การเตรียมกลาใหพรอมสําหรับการปกดํา เมื่อกลาเจริญเติบโตจนพรอมปกดํา 

กอนจะนํากลาออกจากแปลงเพาะเพื่อนําไปปกดํา ตองมีการระบาดน้ําออกปลอยใหแปลงเพาะกลาแหง

ประมาณ 2 - 3 วัน เพื่อบังคับใหกลามีความแกรง ตนและรากมีความเหนียวไมหักเสียหายไดงาย ในขณะ

เคลื่อนยายและปกดํา 

3) การดูแลรักษา หลังจากหวานเมล็ดพันธุหรือปกดําได 7 - 8 วัน จะปองกันวัชพืชในนาขาวโดย

การฉีดยาคุมวัชพืช เมื่อขาวอายุได 30 วัน เริ่มใสปุยครั้งแรกสูตร 16-20-0 ในอัตรา 25 กิโลกรัมตอไร และครั้ง

ที่สองเมื่อขาวอายุได 60 วัน ใสปุยสูตร 16-20-0 ผสมกับปุยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตราสวน 2 : 1 ในอัตรา 25 

กิโลกรัมตอไร ตามคําแนะนําของกรมการขาว ระหวางนั้นหากมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ก็อาจมีการใชยาควบคุม

แมลงศัตรูพืช ชนิดของยาและอัตราสวนทีใ่ช ขึ้นอยูกับชนิดของแมลงและปริมาณท่ีระบาด 

4) การตรวจตัดพันธุปนการกําจัดพันธุอื่นปนแปลงขาว ศูนยวิจัยขาวจะมีการตรวจและกําจัดพันธุ

ปนที่ละเอียดตามหลักวิชาการ เมื่อเมล็ดขาวงอกและเจริญเติบโตตองสํารวจขาวในแปลงนา เพื่อตรวจสอบขาว

พันธุอื่นปน และกําจัดขาวปนใน 5 ระยะดังนี ้

4.1) ระยะกลา ตรวจดูลักษณะของสีของลําตนและใบ ขนาดของใบและความสูงของตน  

หากพบตนผิดปกติใหถอนท้ิงทันท ี

4.2) ระยะแตกกอ ตรวจดูลักษณะการแตกกอ การชูใบ สีของลําตนและใบ ขนาดของใบ และ

ความสูงของตน หากพบตนผิดปกติใหถอนท้ิงทันท ี

4.3) ระยะออกดอก ตรวจดูระยะเวลาการออกดอก (กอนหรือหลัง) ลักษณะของดอก สีของ

ดอกและเกสรตัวผู และความสูงของตน ถาพบตนผิดปกติใหตัดทิ้ง 

4.4) ระยะโนมรวง ตรวจดูลักษณะและสีของเมล็ดขาวและลักษณะการโนมรวง ถาพบผิดปกติ

ใหตัดทิ้ง 

4.5) ระยะสุกแกหรือกอนเก็บเกี่ยว ตรวจดูลักษณะตางๆ เชนขนาดและสีของเมล็ดขาวและ

ลักษณะการสุกแก ถาพบผิดปกติใหตัดทิ้ง 

5) การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการเพื่อใหไดขาวเปลือกที่มีคุณภาพของ

ศูนยวิจัยขาวนั้น ใหหมั่นเดินสํารวจแปลงนาเมื่อขาวเริ่มออกดอก เพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมใน 

การเก็บเกี่ยว และใหเก็บเกี่ยวไดเมื่อรวงขาวอายุ 25 วัน ถึง 35 วัน หลังตนขาวในแปลงนาออกดอก 80% ของ

ตนขาว หรือเมล็ดขาวในรวงสุกเหลืองไมนอยกวาสามในสี่สวนของรวง หรือเมื่อเมล็ดมีความชื้น 20-25 เปอรเซ็นต 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุขาว 

การเก็บเกี่ยวและการนวดขาวควรดําเนินการดังนี้  

5.1) วางแผนการเก็บเกี่ยว โดยเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม โดยกําหนดวันเก็บเกี่ยวและ

บันทึกขอมูลการเก็บเกี่ยว โดยนัดรถเก็บเกี่ยว หรือนัดแรงงานคนที่จะเก็บเกี่ยวใหพรอมเพื่อใหสามารถเก็บเกี่ยว

ไดทันตามกําหนด 

5.2) ระบายน้ําออกจากแปลงกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 7 - 10 วัน เพื่อใหขาวสุกแกอยาง

สม่ําเสมอ 
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5.3) การเก็บเกี่ยวขาวดวยเครื่องเกี่ยวนวด ตองทําความสะอาดเครื่องเกี่ยวนวดกอนใชงาน 

ทุกครั้ง เพื่อกําจัดขาวพันธุอื่นที่ตกคางในเครื่องและ/หรือ เพื่อใหมั่นใจวาไมมีขาวพันธุอื่นตกคางอยูในเครื่อง 

5.4) กรณีที่ใชรถแทรกเตอร/ แรงงานคนในการขนยายขาว ตองทําความสะอาดกอนทําการ

ขนยาย รวมถึงลานตากขาวใหสะอาดปราศจากเมล็ดขาวพันธุอื่นตกคางอยูบนลานตาก 

3.2.2 การปลูกขาวและการดูแลแปลงนาขาวของเกษตรกร ในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ 

ประเทศไทยมีลักษณะทางภูมิศาสตรตั้งอยูบริเวณที่ราบลุม มีแมน้ําสายหลักไหลผานทั่วทั้ง

ประเทศ ประกอบกับมรีองลมมรสุมพัดผานที่เหมาะสมเกษตรกรรม ทําใหไทยปลูกขาวไดทั่วทุกภาคของประเทศ 

มีปริมาณผลผลิตตลอดทั้งป สงผลใหไทยสามารถสงออกขาวไดเปนอันดับตนๆของโลก ทํารายไดทางเศรษฐกิจ

เขาประเทศเปนจํานวนมาก  

การทํานามสีองฤดู คือ ฤดูนาป และฤดูนาปรัง โดยการปลูกขาวควรปลูกในชวงเวลาที่เหมาะสม

กับพันธุขาวแตละชนิด ควรหลีกเลี่ยงชวงเวลาปลูกที่ขาวออกดอกในสภาพอุณหภูมิที่หนาวจัดหรือรอนจัด และ

ควรหลีกเลี่ยงการปลูกที่ตองเก็บเกี่ยวในชวงที่ฝนชุก (ตารางที่ 3.1) 

ตารางที่ 3.1 ชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเริ่มปลูกขาวนาป และนาปรัง ท่ีอาศัยการชลประทาน 

ภาค ชวงฤดูนาป ชวงฤดูนาปรัง 

เหนือ พฤษภาคม - กรกฎาคม ธันวาคม - มกราคม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม - กรกฎาคม ธันวาคม - กุมภาพันธ 

กลาง มิถุนายน - สิงหาคม พฤศจิกายน - เมษายน 

ใตฝงตะวันออก สิงหาคม - กันยายน มีนาคม- พฤษภาคม 

ใตฝงตะวันตก มิถุนายน - สิงหาคม มกราคม - เมษายน 

ที่มา: กรมการขาว 

 สําหรับการปลูกและการดูแลแปลงนาขาวของเกษตรกร ในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ มีดังนี้ 

1) พันธุขาวและปริมาณการใชเมล็ดพันธุขาวพันธุที่ใชปลูกขาวนาปรัง เปนพันธุขาวที่ไมไวตอ

ชวงแสง มีอายุการเก็บเกี่ยวคอนขางแนนอน เมื่อตนขาวอายุครบถึงระยะเวลาออกดอกขาวพันธุนี้จะออกดอก

ไดโดยไมจําเปนตองอาศัยชวงแสงเปนตัวกําหนด ทําใหขาวชนิดนี้สามารถปลูกไดตลอดป แตเกษตรกรมักจะ

เรียกวาขาวนาปรัง ปลูกไดทั้งในฤดูนาป ที่อาศัยน้ําฝน และในชวงฤดูแลงที่ตองอาศัยน้ําชลประทาน ปจจุบันมี

การพัฒนาสายพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูงตานทานโรคและแมลงมากขึ้น ที่เกษตรกรนิยมปลูก ไดแก ชัยนาท  1 

สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90  พิษณุโลก 60 กข31 กข41 กข49 และ กข57 เปนตน สวนปริมาณการใชเมล็ดพันธุ

จะจําแนกตามวิธีการปลูกโดยวิธีการปกดํา วิธีการหวานน้ําตม และวิธีการหวานขาวแหง ควรใชปริมาณเมล็ดพันธุ

ดังนี้ 
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1.1) ปริมาณเมล็ดพันธุที่ใชสําหรับวิธีการปกดํา  

1.1.1) อัตรา 5 - 7 กิโลกรัมตอไร ในการตกกลาสําหรับวิธีปกดําดวยแรงงานคน 

1.1.2) อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมตอไร ในการตกกลากระบะถาดรถดํา สําหรับวิธีการปก

ดําดวยเครื่องจักร 

1.1.3) อัตรา 10 - 20 กิโลกรัมตอไร สําหรับวิธีหวานน้ําตมและวิธีหวานขาวแหง 

1.2) ปริมาณเมล็ดพันธุที่ใชสําหรับวิธีหวานน้ําตมและวิธีหวานขาวแหง สามารถปรับให

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และศัตรูพืชที่มีผลตอขาว ถาพื้นที่นามีสภาพราบเรียบสม่ําเสมอดี ไมมีนก หนู และไมมี

ปญหาเรื่องวัชพืช สามารถใชปริมาณเมล็ดพันธุอัตราต่ํา คือ 10 กิโลกรัมตอไร  

2) ขั้นตอนการทํานาของเกษตรกร โดยจําแนกตามวิธีการทํานาของเกษตรกร ดังนี้ 

2.1) การทํานาดํา เปนวิธีการทํานาที่มีการนําเมล็ดขาวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว (แปลง

กลา) ใหงอกเปนตนกลา แลวถอนตนกลาไปปกดําในกระทงนาที่เตรียมไว และมีการดูแลรักษาจนใหผลผลิต 

การทํานาดํานิยมในพ้ืนที่ที่มีแรงงานเพียงพอการทํานาดํา มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

2.2.1) การเตรียมดินสําหรับการทํานา ตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม เชน น้ํา ภูมิอากาศ 

ลักษณะพื้นที่ ตลอดจนแบบวิธีการทํานา และเครื่องมือการเตรียมดินที่แตกตางกัน ซึ่งการเตรียมดินแยกไดเปน 

2 ขั้นตอนคือ 

(1) การย่ําหรือการปนโดยการย่ํา คือ การตีฟางหรือการพลิกหนาดินเพื่อกําจัด

วัชพืชใหยอยสลายโดยใชรถไถเดินตาม สวนการปน คือ การตีฟางหรือการพลิกหนาดินเพื่อกําจัดวัชพืชใหยอย

สลายโดยใชรถแทรกเตอรติด Rotary  

(2) การคราดหรือการลูบเทือก คือ การทําใหพื้นที่ราบเรียบพรอมที่จะปกดําได 

รวมทั้งชักรองน้ําเพื่อขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ทําตอจากขั้นตอนที่ 1 และขังน้ําไวระยะหนึ่ง เพื่อใหมีสภาพดินที่

เหมาะสมในการคราด โดยใชลูกทุบหรือเครื่องไถพรวนจอบหมุน (Rotary) 

ขอควรระวังในการเตรียมดิน 

(1) ควรปลอยใหดินนามีโอกาสแหงสนิท เปนระยะเวลานานพอสมควร และถา

สามารถไถพลิกดินลางขึ้นมาตากใหแหงไดก็จะดียิ่งขึ้น ถาดินเปยกน้ําติดตอกันโดยไมมีโอกาสแหง จะเกิดการ

สะสมของสารพิษ เชนแกสไขเนา (ไฮโดรเจนซัลไฟด) และกรดอินทรีย เปนตน ซึ่งถาสารเหลานี้มีปริมาณมากก็

จะเปนอันตรายตอรากขาวได  

(2) ควรมีการหมักฟาง หญารวมทั้งอินทรียวัตถุเพื่อใหสลายตัวสมบูรณ 

ประมาณ 2 สัปดาห หลังการไถเตรียมดิน เพื่อให ดินปรับตัวอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาว 

และสามารถปลดปลอยธาตุอาหารที่จําเปนออกมาใหแกตนขาว 

(3) ดินกรดจัดหรือดินเปรี้ยวจัด มีคาความเปนกรดเปนดางต่ํา (pH ต่ํากวา 4.0) 

ควรขังน้ําไวอยางนอย 1 เดือน กอนปกดําขาว เพื่อใหปฏิกิริยาตางๆ ตลอดจนความเปนกรดของดินลดลงสู

สภาวะปกติ และคอนขางเปนกลางเสียกอน ดินกลุมนี้ถามีการขังน้ําตลอดป หรือมีการทํานาปละ 2 ครั้ง ก็จะ

เปนการลดสภาวะความเปนกรดของดิน และการเกิดสารพิษลงได ซึ่งจะทําใหผลผลิตของขาวสูงขึ้น 
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2.2.2) การเตรียมตนกลา เมื่อนําไปปกดําก็จะไดขาวที่เจริญเติบโตไดรวดเร็ว และมี

โอกาสใหผลผลิตสูง ตนกลาที่แข็งแรงดีตองมีการเจริญเติบโตและความสูงสม่ําเสมอทั้งแปลง มีกาบใบสั้น มีราก

มากและรากขนาดใหญ ไมมีโรคและแมลงทําลาย 

การเตรียมเมล็ดพันธุ  ตองเปนเมล็ดพันธุที่บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งเจือปน มี

เปอรเซ็นตความงอกสูง (ไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต) ปราศจากการทําลายของโรคและแมลง การแชและหุมเมล็ดพันธุ 

นําเมล็ดขาวที่ไดเตรียมไวบรรจุในภาชนะเชนตะกราไมไผสาน กระสอบปานหรือ ถุงผา ไปแชในน้ําสะอาด นาน

ประมาณ 12 - 24 ชั่วโมง จากนั้นนําเมล็ดพันธุขึ้นมาวางบนพื้นที่น้ําไมขัง และมีการถายเทอากาศดี  

นํากระสอบปานชุบน้ําจนชุมมาหุมเมล็ดพันธุโดยรอบ รดน้ําทุกเชาและเย็น เพื่อรักษาความชุมชื้นในการหุม

เมล็ดพันธุไวนานประมาณ 30 - 48 ชั่วโมง เมล็ดขาวจะงอกขนาด “ตุมตา” (มียอดและรากเล็กนอยโดยรากจะ

ยาวกวายอด) พรอมที่จะนําไปหวานได ทั้งนี้ควรวางเมล็ดพันธุไวในที่รม ไมถูกแสงแดดโดยตรง และขนาดของ

กองเมล็ดพันธุตองไมโตมากเกินไป หรือบรรจุถุงขนาดใหญเกินไป เพื่อไมใหเกิดความรอนสูงในกองหรือถุงขาว 

เพราะถาอุณหภูมิสูงเกินไปเมล็ดพันธุขาวจะตาย ถาอุณหภูมิพอเหมาะขาวจะงอกเร็ว และสม่ําเสมอกันตลอด

ทั้งกอง  

การตกกลา การตกกลามีหลายวิธีการ ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและวัตถุประสงค 

เชน การตกกลาบนดินเปยก (ทําเทือก) การตกกลาบนดินแหง และการตกกลาใชกับเครื่องปกดําขาว โดยการ

ตกกลาในสภาพเปยกหรือการตกกลาเทือก เปนวิธีที่ชาวนาคุนเคยกันดี การตกกลาแบบนี้จะตองมีน้ําหลอเลี้ยง

อยูเสมอ การดูแลรักษาไมยุงยากและความสูญเสียจากการทําลายของศัตรูขาวมีนอย มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) การเตรียมดิน ปฏิบัติเชนเดียวกับแปลงปกดํา แตเพิ่มความพิถีพิถันมากขั้น 

ในการเก็บกําจัดวัชพืช และปรับระดับเทือกใหราบเรียบสม่ําเสมอ  

(2) การเพาะเมล็ดพันธุ ปฏิบัติตามขั้นตอนของการเตรียมเมล็ดพันธุ การแชและ

หุมเมล็ดพันธุ โดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 50-60 กรัมตอตารางเมตร หรือประมาณ 80-90 กิโลกรัมตอไร จะไดกลา

สําหรับปกดําไดประมาณ 15-20 ไร 

(3) การหวานเมล็ดพันธุ ปลอยน้ําแปลงกลาใหแหง ทําเทือกใหราบเรียบ

สม่ําเสมอ นําเมล็ดพันธุที่เพาะงอกดีแลวมาหวานใหกระจายสม่ําเสมอตลอดแปลง ควรหวานเมล็ดพันธุตอน

บายหรือตอนเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดตอนเที่ยงซึ่งมีความรอนแรงมาก อาจทําใหเมล็ดขาวตายได 

(4) การใหน้ํา ถาตกกลาไมมากนัก หลังจากหวานเมล็ดพันธุแลวหนึ่งวัน สาดน้ํา

รดใหกระจายทั่วแปลง ประมาณ 3-5 วัน กลาจะสูงพอที่ไขน้ําเขาทวมแปลงได แตถาตกกลามาก ไมสามารถที่

จะสาดน้ํารดได ใหปลอยน้ําหลอเลี้ยงระหวางแปลงยอย ประมาณ 3-5 วัน เมื่อตนกลาสูงจึงไขน้ําเขาทวมแปลง 

และคอยเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ ตามความสูงของตนกลาจนน้ําทวมผิวดินตลอด ใหหลอเลี้ยงไวในระดับลึก

ประมาณ 5-10 เซนติเมตร จนกวาจะถอนกลาไปปกดํา 
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(5) การใสปุยเคมี ถาดินแปลงกลามีความอุดมสมบูรณสูง กลางามดีก็ไมจําเปนตอง

ใสปุย เพราะจะงามเกินไป ใบจะยาว ตนออน ทําใหถอนแลวตนขาดงายและตั้งตัวไดชาเมื่อนําไปปกดํา แตถาดินมี

ความอุดมสมบูรณต่ํา ใหใสปุยเคมีแอมโมเนียมฟอสเฟต (16-20-0) อัตราประมาณ 25 - 40 กิโลกรัมตอไร โดย

ใสหลังหวานเมล็ดพันธุแลวประมาณ 7 วัน หรือเม่ือสามารถไขน้ําเขาทวมแปลงไดแลว  

(6) การดูแลรักษา ใชสารปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาวตามความจําเปน 

(7) การปกดําจับละ 3-5 ตน ปกดําลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร จะทําใหขาว

แตกกอใหมไดเต็มที่ การปกดําลึกจะทําใหขาวตั้งตัวไดชาและแตกกอไดนอย ไมควรตัดใบกลาเพราะการตัดใบ

กลาจะทําใหเกิดแผลที่ใบ จะทําใหโรคเขาทําลายไดงาย ควรตัดใบกรณีท่ีจําเปนจริงๆ เชน ใชกลาอายุมาก มีใบ

ยาว ตนสูง หรือมีลมแรง เมื่อปกดําแลวจะทําใหตนขาวลม 

สําหรับระยะปกดํานั้นขึ้นกับชนิดและพันธุขาว ดังนี้  

- พันธุขาวไวตอชวงแสงหรือขาวนาป เชน เหลืองประทิว 123 ขาวดอกมะลิ 105 

กข15 กข6 ปทุมธานี 60 ควรใชระยะปกดํา 25x25 เซนติเมตร 

- พันธุขาวไมไวตอชวงแสงหรือขาวนาปรัง เชนพันธุสุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 

พิษณุโลก 2 และสันปาตอง 1 ควรใชระยะปกดําระหวางแถวและระหวางกอ 20x20 เซนติเมตร หรือ 20x25 

เซนติเมตร 

(8) อายุกลา การใชกลาอายุที่เหมาะสม จะทําใหขาวตั้งตัวเร็ว แตกกอไดมาก และ

ใหผลผลิตสูง อายุกลาที่เหมาะสมสําหรับปกดํา ขึ้นอยูกับชนิดและพันธุขาว ดังนี้ 

- พันธุขาวไวตอชวงแสงหรือขาวนาป เชน เหลืองประทิว 123 ขาวดอกมะลิ105 

กข15 กข6 ปทุมธานี 60 ควรใชกลาที่มีอายุประมาณ 25-30 วัน 

- พันธุขาวไมไวตอชวงแสงหรือขาวนาปรัง เชนพันธุสุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 

พิษณุโลก 2 ควรใชกลาที่มีอายุประมาณ 20-25 วัน 

 (9) ระดับน้ําในการปกดํา ควรมีระดับน้ําในนานอยที่สุด เพียงแคคลุมผิวดิน เพื่อปองกัน

วัชพืชและประคองตนขาวไวไมใหลม การควบคุมระดับน้ําหลังปกดําก็เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะระดับน้ําลึก

จะทําใหตนขาวแตกกอนอย ซึ่งจะทําใหผลผลิตต่ํา ควรควบคุมใหอยูในระดับลึกประมาณ 1 ฝามือ (10 

เซนติเมตร) 

2.2) การทํานาหวาน เปนการปลูกขาวโดยการหวานเมล็ดลงไปในนาที่เตรียมพื้นที่ไวแลว

โดยตรง เปนวิธีการที่นิยมมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลาการทํานาหวาน แบงเปน 

2 วิธี ดังนี้  

 2.2.1) นาหวานขาวแหง เปนการหวานเมล็ดขาวเพื่อคอยฝน และมีชื่อเรียกปลีกยอยไป

ตามวิธีปฏิบัติ คือ 

    (1) การหวานสํารวย เปนการหวานเมล็ดขาวแหงในสภาพดินแหง เนื่องจากฝนยัง

ไมตก โดยหลังจากการไถแปรครั้งสุดทายแลวหวานเมล็ดขาวลงไปโดยไมตองคราดกลบ เมล็ดจะตกลงไปอยูใน
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ระหวางกอนดิน เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดขาวจะงอกขึ้นมา ในบางพื้นที่หลังจากการหวานขาวแหงแลวมีการคราด

กลบหรือไถกลบ 

(2) การหวานหลังขี้ไถ เปนการหวานในสภาพที่มีฝนตกลงมา และน้ําเริ่มจะขังใน

กระทงนา เมื่อไถแปรแลวก็หวานเมล็ดพันธุขาวตามหลัง แลวคราดกลบทันท ี

2.2.2) นาหวานขาวงอกหวานน้ําตม โดยการนําเมล็ดพันธุขาวที่ถูกเพาะใหงอก มีขนาด

ตุมตา (มีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) ไปหวานลงในกระทงนา ซึ่งมีการเตรียมดินจนเปนเทือก แยกเปน

การหวานหนีน้ํา ทําในนาน้ําฝน เนื่องจากการหวานขาวแหงหรือทําการตกกลาไมทันเมื่อฝนมามาก หลังจาก

เตรียมดินเปนเทือกดีแลว ก็หวานขาวที่เพาะจนงอก ลงไปในกระทงนาที่มีน้ําขังอยูมากจึงเรียกวา นาหวานน้ําตม 

ทั้งนี้ถาเปนนาในเขตชลประทาน หรือนาในเขตที่มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ การทํานาในสภาพนี้มักจะใหผลผลิตสูง 

หลังจากเตรียมดินเปนเทือกดีแลวระบายน้ําออกหรือใหเหลือน้ําขังบนผืนนานอยที่สุด นําเมล็ดพันธุขาวที่งอก

ขนาด “ตุมตา” หวานลงไป แลวคอยดูแลควบคุมการใหน้ํา มักจะเรียกการทํานาแบบนี้วา “การทํานาน้ําตม

แผนใหม” 

  การหวานน้ําตม จะใหไดผลดีนั้นจะตองปรับพื้นที่นาใหสม่ําเสมอ มีคันนาลอมรอบ

และสามารถควบคุมน้ําได การเตรียมดินก็ปฏิบัติเชนเดียวกับการเตรียมดินในนาดํา หลังการเก็บเกี่ยวขาวแลว 

ควรปลอยใหเมล็ดขาวที่รวงหลนในนามีเวลางอกเปนตนขาว เพื่อลดปญหาขาวเรื้อ หรือขาววัชพืชในนาแลวจึง

ไถดะ แลวปลอยน้ําเขาพอใหดินชุมอยูเสมอ ประมาณ 5-10 วัน เพื่อใหเมล็ดวัชพืช งอกขึ้นมาเปนตนออน

เสียกอนจึงปลอยน้ําเขานา แลวทําการไถแปรและคราด หรือใชลูกทุบ จะชวยทําลายวัชพืชได หากทําเชนนี้ 1-2 

ครัง้ หรือมากกวานั้น โดยทิ้งระยะหางกันประมาณ 4-5 วัน หลังจากไถดะไถแปร และคราดเสร็จเรียบรอยแลว 

ขังน้ําไวประมาณ 3 สัปดาห เพื่อใหลูกหญาที่เปนวัชพืชน้ํา เชน ผักตบชวา ขาเขียด แหวทรงกระเทียม ผักปอด

และกกเล็ก เปนตน งอกเสียกอน จึงคราดใหละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ลูกหญาจะหลุดลอยไปติดคันนาใตทางลม ก็

จะสามารถชอนออกไดหมด เปนการทําลายวัชพืชวิธีหนึ่ง เมื่อคราดแลวจึงระบายน้ําออกและปรับเทือกให

สม่ําเสมอ สําหรับผูที่ใชลูกทุบหรืออีขลุก ย่ําฟางขาวใหจมลงไปในดินแทนการไถ หลังจากย่ําแลวควรเอาน้ําแชไว 

ใหฟางเนาเปอยจนหมดความรอนเสียกอน อยางนอย 3 อาทิตย แลวจึงย่ําใหม เพราะแกสที่เกิดจากการเนา

เปอยของฟางจะเปนอันตรายตอตนขาว จะทําใหรากขาวดําไมสามารถหาอาหารได หลังจากนั้นจึงระบายน้ํา

ออกเพ่ือปรับเทือก 

 การปรับพื้นที่นาหรือการปรับเทือกใหสม่ําเสมอ จะทําใหควบคุมน้ําไดสะดวก การ

งอกของขาวดีเติบโตสม่ําเสมอ เพราะเมล็ดขาวมักจะตายถาตกลงไปในแองหรือหลุมที่มีน้ําขัง เวนแตกรณีดิน

เปนกรดจัดละอองดินตกตะกอนเร็วเทานั้นที่ตนขาวสามารถขึ้นได แตถาแปลงใหญเกินไปจะทําใหน้ําเกิดคลื่น 

ทําใหขาวหลุดลอยงาย และขาวรวมกันเปนกระจุก ไมสม่ําเสมอ นอกจากนั้นการปรับพื้นที่ใหสม่ําเสมอ ยังชวย

ควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช ซึ่งเปนปญหาสําคัญของการทํานาหวานน้ําตมอีกดวย การปรับพื้นที่ทําเทือก

ควรทํากอนหวานขาวหนึ่งวันเพื่อใหตะกอนตกดีเสียกอน แลวแบงกระทงนาออกเปนแปลงยอยๆ ขนาดกวาง 

3-5 เมตร ยาวตามความยาวของกระทงนา ทั้งนี้แลวแตความสามารถของคนหวาน ถาคนหวานมีความชํานาญ

อาจแบงใหกวาง การแบงอาจใชวิธีแหวกรอง หรือใชไหกระเทียมผูกเชือกลากใหเปนรองก็ได เพื่อใหน้ําตกลง
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จากแปลงใหหมด และรองนี้ยังใชเปนทางเดินระหวางหวานขาว หวานปุย และพนสารเคมีไดตลอดแปลง โดย

ไมตองเขาไปในแปลงยอยไดอีกดวย 

การเตรียมเมล็ดพันธุ มีขั้นตอนดังนี้ 

(1) ตรวจความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ พิจารณาวามีเมล็ดขาวพันธุอื่นหรือเมล็ดวัชพืช

ปนหรือไม ไมมีโรคหรือแมลงทําลาย รูปรางเมล็ดมีความสม่ําเสมอ ถาพบวามีเมล็ดขาวพันธุอื่นหรือเมล็ดวัชพืช

ปน หรือมีโรค แมลงทําลายก็ไมควรนํามาใชทําพันธุ 

(2) การทดสอบความงอก โดยการนําเมล็ดขาว จํานวน100 เมล็ด มาเพาะเพื่อดู

เปอรเซ็นต ความงอก อาจทํา 3-4 ซ้ํา เพื่อความแนนอน เมื่อรูวาเมล็ดงอกกี่เปอรเซ็นตจะไดประมาณการ

ปริมาณพันธุขาวที่ใชไดถูกตอง 

(3) คัดเมล็ดพันธุใหไดเมล็ดที่แข็งแรง มีน้ําหนักเมล็ดดีที่เรียกวาขาวเต็มเมล็ด จะได

ตนขาวที่เจริญเติบโตแข็งแรง 

อัตราเมล็ดพันธุที่ใชในการทํานาหวานน้ําตม ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ กลาวคือ

ถามีการเตรียมดินไวดี มีเทือกออนนุม พื้นดินปรับไดระดับ เมล็ดที่ใชเพียง 7- 8 กิโลกรัมหรือ 1 ถังตอไร ก็

เพียงพอท่ีจะทําใหไดผลผลิตสูง แตถาพ้ืนที่ปรับไดไมดี การระบายน้ําทําไดยาก รวมถึงอาจมีการทําลายของนก 

หนู หลังจากหวาน เมล็ดที่ใชหวานควรมากขึ้น เพื่อชดเชยการสูญเสีย ดังนั้นเมล็ดที่ใชควรเปนไรละ 15-20 

กิโลกรัมปจจุบันการปลูกขาวในเขตภาคกลางสวนมากจะปลูกโดยการหวานน้ําตม โดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 25 

ถึง 30 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองทั้งคาเมล็ดพันธุ และการบริหารจัดการทั้งปุยเคมี สารเคมี อีกทั้งยัง

เปนตัวกระตุนใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคแมลงระบาดและขาวพันธุปน 

(ขาวดีดและขาวเมล็ดแดง) ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นจากการจางตัดพันธุปน 

การหวานควรหวานใหสม่ําเสมอทั่วแปลง ขาวจะไดรับธาตุอาหาร แสงแดด และ

เจริญเติบโตสม่ําเสมอกัน ทําใหไดผลผลิตสูง โดยเดินหวานในรองแคบๆ ที่ทําไว เมล็ดพันธุที่ใชหวานแตละ

แปลงยอย ควรแบงออกเปนสวนๆ ตามขนาดและจํานวนแปลงยอย เพื่อเมล็ดขาวที่หวานลงไปจะไดสม่ําเสมอ

ทั่วทั้งแปลง ในนาที่เปนดินทรายมีตะกอนนอยหลังจากทําเทือกแลวควรหวานทันที กักน้ําไวหนึ่งคืนแลวจึง

ระบายออก จะทําใหขาวงอกและจับดินดียิ่งขึ้น 

การดูแลรักษาการทํานาหวานน้ําตม จะตองมีการดูแลใหตนขาวงอกดีโดยพิจารณาถึง 

(1) พันธุขาว การใชพันธุขาวนาปซึ่งมีลําตนสูง ควรจะทําการหวานขาวใหลา ใหอายุ

ขาวจากหวานถึงออกดอกประมาณ 70 - 80 วัน เนื่องจากความยาวแสงจะลดลง จะทําใหตนขาวเตี้ยลง

เนื่องจากถูกจํากดัเวลาในการเจริญเติบโตทางตนและทางใบ ทําใหตนขาวแข็งข้ึนและไมลมงาย สําหรับขาวที่ไม

ไวแสงหรือขาวนาปรังไมมีปญหา เพียงแตกะระยะใหเก็บเกี่ยวในระยะฝนทิ้งชวง หรือหมดฝน หรือหลีกเลี่ยง

ไมใหขาวบางพันธุ เชน ปทุมธานี 1 ออกดอกในฤดูหนาว  

(2) ระดับน้ํา การจะผลผลิตขาวใหไดผลผลิตสูงการควบคุมระดับน้ําเปนสิ่งสําคัญ 

โดยเฉพาะตั้งแตเริ่มหวานจนขาวแตกกอ ระดับน้ําไมควรเกิน 5 เซนติเมตร เมื่อขาวแตกกอเต็มที่ ระดับน้ําอาจ

เพิ่มสูงขึ้นได เพ่ือจะไดไมตองสูบน้ําบอยๆ แตไมควรเกิน 10 เซนติเมตร เพราะถาระดับน้ําสูงจะทําใหตนขาวที่
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แตกกอเต็มที่แลว เพิ่มความสูงของตน และความยาวของใบ โดยไมไดประโยชนอะไร เปนเหตุใหตนขาวลม เกิด

การทําลายของโรคและแมลงไดงาย 

(3) การใสปุย ตองใสปุยใหถูกตองตามระยะเวลาที่ขาวตองการ จํานวนที่พอเหมาะ 

จึงจะใหผลคุมคา 

(4) การควบคุมวัชพืช วัชพืชเปนปญหาใหญในการทํานาหวาน้ําตม การปรับระดับ

พื้นที่ใหราบเรียบสม่ําเสมอและการควบคุมระดับน้ําจะชวยลดประชากรวัชพืชไดสวนหนึ่ง ถายังมีวัชพืชใน

ปริมาณสูงจําเปนตองใชสารเคม ี

(5) การปองกันกําจัดโรค แมลง และสัตวศัตรูขาว ปฏิบัติเหมือนการทํานาดํา 

2.3) ขั้นตอนการทํานาดําโดยใชเครื่องจักรกล เปนวิธีการทํานาที่มีการนําเมล็ดขาวไปเพาะ

ในในกระบะเพาะกลา (ถาดเพาะกลาสําหรับรถดํานา) ใหงอกเปนตนกลา เมื่ออายุกลาไมเกิน 18 วัน นํากลาที่

เพาะไปปกดําโดยใชเครื่องจักร และมีการดูแลรักษาจนใหผลผลิต การทํานาดําโดยใชเครื่องจักรกลนิยมในพื้นที่

ที่มีการขาดแคลนแรงงาน และตองการปลูกขยายพันธุเพื่อเปนเมล็ดพันธุ หรือปรับเปลี่ยนพันธุขาวปลูก สะดวก

ตอการตรวจตัดพันธุปน และการระบาดของโรคและแมลงไดระดับหนึ่งเนื่องจากตนที่ปกดําเปนแถวเปนแนว 

2.4) ขั้นตอนการทํานาหยอดโดยใชเครื่องโรยเมล็ด  เนื่องจากปญหาของการปกดําเครื่องจักร

ปกดํามีตนทุนสูง (1,200-1,400 บาท/ไร) และลาชาในการจองคิวปกดํา เกษตรกรจึงหันมาปลูกขาวโดยการหวาน

ดวยเครื่องพนหวานเพื่อลดตนทุนและอัตราการใชเมล็ดพันธุ แตการปลูกขาวดวยเครื่องพนหวาน การดูแล

รักษาคอนขางลําบาก เพราะตนขาวขึ้นไมเปนแถวเปนแนว กรมการขาวไดขอใชลิขสิทธิ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ

ขาวรุนดัดแปลงสําหรับนาน้ําตมจากบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด กรุงเทพมหานคร นํามาสงเสริม

ใหเกษตรกรปรับใชกับโครงการสงเสริมการทํานาเชิงอุตสาหกรรมครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง 

โดยใชอัตราเมล็ดพันธุประมาณ 8 ถึง 10 กิโลกรัมไร สําหรับการดูแลเหมือนกับการทํานาหวานขาวงอก (หวาน

น้ําตม) 

3) การตรวจตัดพันธุปนการกําจัดพันธุอื่นปนแปลงขาว ถาเปนแปลงของเกษตรกรจะมีการ

ตรวจและกําจัดพันธุปนขึ้นอยูกับสภาพแปลงนาและตนทุนของเกษตรกร เพราะถาตามหลักวิชาการตองตรวจ

พันธุปน 5 ระยะ แตเกษตรกรโดยสวนใหญจะไมไดตรวจพันธุปนในระยะกลาเพราะใชแรงงานมาก และจะ

ตรวจพันธุปนไมเกินจํานวน 3 ระยะ ตั้งแตระยะออกดอกถึงระยะสุกแกเพราะสามารถมองเห็นพันธุปนได

ชัดเจน โดยตรวจพันธุปน 3 ระยะดังนี้ 

3.1) ระยะออกดอก ตรวจดูระยะเวลาการออกดอก (กอนหรือหลัง) ลักษณะของดอก สีของ

ดอกและเกสรตัวผู และความสูงของตน ถาพบตนผิดปกติใหตัดทิ้ง 

3.2) ระยะโนมรวง ตรวจดูลักษณะและสีของเมล็ดขาวและลักษณะการโนมรวง ถาพบ

ผิดปกติใหตัดทิ้ง 

3.3) ระยะสุกแกหรือกอนเก็บเกี่ยว ตรวจดูลักษณะตางๆ เชนขนาดและสีของเมล็ดขาวและ

ลักษณะการสุกแก ถาพบผิดปกติใหตัดทิ้ง 
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4) การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการเพื่อใหไดขาวเปลือกที่มีคุณภาพเมื่อ

ขาวเริ่มออกดอก ใหหมั่นเดินสํารวจแปลงนา เพื่อพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว และใหเก็บเกี่ยว

ไดเมื่อรวงขาวอายุ 25 วัน ถึง 35 วัน หลังตนขาวในแปลงนาออกดอก 80% ของตนขาว หรือเมล็ดขาวในรวง

สุกเหลืองไมนอยกวาสามในสี่สวนของรวง หรือเม่ือเมล็ดมีความชื้น 20 - 25 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุขาว

การเก็บเกี่ยวและการนวดขาวดําเนินการคลายคลึงกันตามหลักวิชาการ แตจะปรับตามสภาพภูมิอากาศ ณ 

ชวงเวลานั้น 

4.1) วางแผนการเก็บเกี่ยว โดยเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม โดยกําหนดวันเก็บเกี่ยวและ

บันทึกขอมูลการเก็บเกี่ยว โดยนัดรถเก็บเกี่ยว หรือนัดแรงงานคนที่จะเก็บเกี่ยวใหพรอมเพื่อใหสามารถเก็บเกี่ยวได

ทันตามกําหนด 

4.2) ระบายน้ําออกจากแปลงกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 7 - 10 วัน เพื่อใหขาวสุกแกอยาง

สม่ําเสมอ 

4.3) การเก็บเกี่ยวขาวดวยเครื่องเกี่ยวนวด ตองสอบถามประวัติการใชงานของเครื่องนวด 

หากพบวาเคยใชเกี่ยวขาวพันธุอื่นมากอน ตองทําความสะอาดเครื่องเกี่ยวนวดกอนใชงานเพื่อกําจัดขาวพันธุอื่น

ที่ตกคางในเครื่อง และ/หรือ เดินเครื่องเกี่ยวขาวรอบแปลงกอนประมาณ 100 กิโลกรัมแยกไว เพื่อใหมั่นใจวา

ไมมีขาวพันธุอื่นตกคางอยูในเครื่อง 

4.4) การใชเครื่องนวดขาว ตองสอบถามประวัติการใชงานของเครื่อง หากพบวาเคยนวด

ขาวพันธุอื่นมากอนตองทําความสะอาดเครื่องนวดหรือนวดฟอนขาวกอน เพื่อใหมั่นใจวาไมมีขาวพันธุอื่น

ตกคางอยู จึงนํามาใชนวดใชแปลง 

4.5) กรณีท่ีใชรถแทรกเตอร แรงงานคน หรือสัตว ในการนวดขาว ตองทําความสะอาดลาน

นวดขาวใหสะอาดปราศจากเมล็ดขาวพันธุอื่นตกคางอยูบนลาน 

ปจจุบันเกษตรกรจะใชรถเกี่ยวนวดขาวเปนสวนใหญ เนื่องจากรวดเร็วไดปริมาณงานและลด

ขั้นตอนไดมากกวาใชแรงงานคน ผลผลิตของขาวนาปรังที่ไดจะจําหนายหมด มีทั้งการจําหนายขาวเปลือกสด 

สวนฟางขาวและตอซังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะปลอยหมักใหเนายอยสลายบํารุงดิน หรือนํามาทํา

เปนฟางกอนอัดขาย 

3.2.3 ขอแตกตางระหวางแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาว และแปลงนาของเกษตรกรในโครงการ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

จากขอมูลขอเท็จจริงในการปฏิบัติในแปลงนาทดลองของศูนยวิจัยขาว และแปลงนาของ

เกษตรกรในโครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญพบวา มีขอแตกตางกันใน 4 ประเด็น (ตารางที่ 3.2) 

ไดแก  

1) การเตรียมดิน ของแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวมีการเตรียมดินตามหลักวิชาการ คือ ไถดะ  

ไถแปร ย่ํา และลูบเทือก แตแปลงนาของเกษตรกรแปลงใหญใชรถไถเดินตาม รถตีนตะขาบ หรือรถแทรกเตอร

ติด Rotary ย่ําหรือปน และลูบเทือกเทานั้น 
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2) ปริมาณเมล็ดพันธุของแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวใชปริมาณเมล็ดพันธุ 20 กิโลกรัมตอไร

แตแปลงนาของเกษตรกรแปลงใหญ ใชปริมาณเมล็ดพันธุ 20 - 35 กิโลกรัมตอไร 

3) การใสปุยของแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวตามคําแนะนําของกรมการขาว แตแปลงนาของ

เกษตรกรแปลงใหญ ใสมากกวาคําแนะนําของกรมการขาว 

4) การตรวจตัดพันธุปน ของแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาว 5 ระยะ แตแปลงนาของเกษตรกร

แปลงใหญ 0-3 ระยะ 
 

ตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบการทํานาในแปลงทดลองกับแปลงเกษตรกร 

ขอแตกตาง แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาว แปลงนาของเกษตรกรแปลงใหญ 

1. การเตรียมดิน มีการเตรียมดินตามหลักวิชาการ  

คือ ไถดะ ไถแปร ย่ํา และลูบเทือก 

ใชรถไถเดินตาม รถตีนตะขาบ หรือรถ

แทรกเตอรติด Rotary ย่ํา (ปน) และ

ลูบเทือก 

2. ปริมาณเมล็ดพันธุ 20 กิโลกรัมตอไร 20-35 กิโลกรัมตอไร 

3. การใสปุย ตามคําแนะนําของกรมการขาว ใสมากกวาคําแนะนําของ 

กรมการขาว 

4. การตรวจตัดพันธุปน 5 ระยะ 0-3 ระยะ 

ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 

3.3 สภาพทั่วไปของเกษตรกรและแปลงนาของเกษตรกร 

การศึกษาการลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว เปนการวิเคราะหขอมูลที่ได

จากการสํารวจเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในแปลงใหญ ควบคูกับการวิจัยเชิงสํารวจจาก

แปลงทดลองเพาะปลูกขาวที่มีการควบคุมตามหลักวิชาการของศูนยวิจัยขาว กรมการขาว และเกษตรกรผูผลิตขาว 

ซึ่งนักวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงประกอบผลวิเคราะห เพื่อสะทอนสภาพบริบททั่วไปที่เกิดขึ้นจริง

ในพื้นท่ีศึกษา ดังนี้ 

 3.3.1 ขอมูลทั่วไปกลุมเกษตรกรตัวอยาง 

จากการสอบถามขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง ในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวใน

แปลงใหญ ภาคกลางและภาคตะวันออก ผลการศึกษา (ตารางที่ 3.3) พบวา 

1) เพศ เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 54.50 เพศหญิงรอยละ 45.50 

2) จํานวนปการศึกษา เกษตรกรกลุมตัวอยาง มีระยะเวลาในการศึกษาในระบบโรงเรียนเฉลี่ย 

7.62 ป เกษตรกรสวนใหญรอยละ 63.00 มีจํานวนปการศึกษา 1 – 6 ป (ประถมศึกษา) รองลงมาคือ มีจํานวน

ปการศึกษา 7 – 9 ป (มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.) และ 10 – 12 ป (มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.) คิดเปนรอยละ 

14.00 จํานวนปการศึกษา 16 ป (ปริญญาตรี) รอยละ 4.50 จํานวนปการศึกษา 13 - 14 ป (อนุปริญญา) รอยละ 

3.50 จํานวนปการศึกษา 0 ป (ไมไดศึกษา) และจํานวนปการศึกษา 17 ป (สูงกวาปริญญาตรี) คิดเปนรอยละ 

0.5 ในสัดสวนที่เทากัน 
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3) จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนแรงงานเกษตร สมาชิกในครัวเรือนที่เปนแรงงานเกษตร 

(สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15 - 64 ป) เฉลี่ย 2.09 คน เกษตรกรสวนใหญรอยละ 55.50 มีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนท่ีเปนแรงงานเกษตร 2 คน รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่เปนแรงงานเกษตร 1 คน และ 

3 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และ 15.50 ตามลําดับ ที่เหลือรอยละ 7.50, 1.50 และ 0.50 มีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนท่ีเปนแรงงานเกษตร 4 คน 5 คน และ 6 คน ตามลําดับ 

4) ประสบการณในการปลูกขาว เกษตรกรมีประสบการณในการปลูกขาวเฉลี่ย 29.25 ป 

เกษตรกรสวนใหญรอยละ 61.50  มีประสบการณในการปลูกขาว 15 – 45 ป รองลงมาคือ มีประสบการณ 

ในการปลูกขาวมากกวา 45 ป และนอยกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 24.00 และ 14.50 ตามลําดับ  
 

ตารางที ่3.3 ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกรผูผลิตขาว กรณีการใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว  

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (N=200)      รอยละ 

เพศ    

     ชาย 109 54.50 

     หญิง   91 45.50 

จํานวนปการศึกษา    

     0 ป (ไมไดศึกษา)    1 0.50 

     1 – 6 ป (ประถมศึกษา) 126 63.00 

     7 – 9 ป (มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.)   28 14.00 

     10 – 12 ป (มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.)   28 14.00 

     13 – 14 ป (อนุปริญญา)    7   3.50 

     16 ป (ปริญญาตรี)    9   4.50 

     17 ปขึ้นไป (สูงกวาปริญญาตรี)    1   0.50 

เฉลี่ย                  7.62 ป 

 จํานวนสมาชิกในครวัเรือนที่เปนแรงงานเกษตร 

      1 คน 

      2 คน 

      3 คน 

      4 คน 

      5 คน 

      6 คน 

 

 39 

111 

 31 

15 

  3 

  1 

 

19.50 

55.50 

15.50 

 7.50 

 1.50 

 0.50 

ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
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ตารางที ่3.3 ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกรผูผลิตขาว กรณีการใชเครื่องหยอดเมล็ดพันธุขาว (ตอ) 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (N=200)      รอยละ 

  ประสบการณในการปลูกขาว 

     นอยกวา 15 ป 

     15 – 45 ป 

     มากกวา 45 ป 

 

 29 

123 

 48 

 

 14.50 

 61.50 

 24.00 

เฉลี่ย                 29.25 ป 

ที่มา: จากการสํารวจ 

3.3.2 การดูแลรักษาแปลงนาของเกษตรกร ผลการศึกษา (ตารางที่ 3.4) พบวา  

1) การใชปุย เกษตรกรสวนใหญรอยละ 67.50 ใชปุยเคมีเพียงอยางเดียวในการปลูกขาว 

รองลงมารอยละ 28.50 ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย/ชีวภาพ ที่เหลือรอยละ 4.00 ใชปุยอินทรีย/ชีวภาพเพียง

อยางเดียว 

2) ปริมาณปุยไนโตรเจนที่ใช (ปุยยูเรีย สูตร 46-0-0) เกษตรกรสวนใหญรอยละ 64.00 ใชปุย

ไนโตรเจนนอยกวา 25 กิโลกรัมตอไร รองลงมารอยละ 28.00 ใชปุยไนโตรเจน 25 - 50 กิโลกรัมตอไร ที่เหลือ

รอยละ 4.00 มีทั้งเกษตรกรที่ใชไนโตรเจนมากกวา 50 กิโลกรัมตอไร และเกษตรกรที่ไมไดใชปุยไนโตรเจนเลย  

3) วัชพืชในแปลงนา (รวมขาวดีด ขาวเดง) แปลงตัวอยางสวนใหญรอยละ 75.50 มีวัชพืชใน

แปลงนาระดับนอย (นอยกวารอยละ 10 ของพ้ืนที่) รองลงมารอยละ 18.50 มีวัชพืชในแปลงนาระดับปานกลาง 

(รอยละ 10 – 20 ของพ้ืนที)่ ที่เหลือรอยละ 6.00 มีวัชพืชในแปลงนาระดับมาก (มากกวารอยละ 20 ของพ้ืนที)่ 
 

ตารางที ่3.4 การดูแลรักษาแปลงนาของเกษตรกร 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (N=200) รอยละ 

การใชปุย   

    ใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว   135  67.50 

    ใชปุยอินทรีย/ชีวภาพเพียงอยางเดียว     57   28.50 

    ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย/ชีวภาพ      8    4.00 

ปริมาณปุยไนโตรเจนที่ใช (ปุยยูเรียสูตร 

46-0-0) 

  

     ใชปุยไนโตรเจน < 25 กิโลกรัมตอไร    128   64.00 

     ใชปุยไนโตรเจน 25-50 กิโลกรัมตอไร 

     ใชปุยไนโตรเจน > 50 กิโลกรัมตอไร 

     ไมไดใชปุยไนโตรเจน 

    56 

      8 

      8 

  28.00 

    4.00 

    4.00 
ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
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ตารางที ่3.4 การดูแลรักษาแปลงนาของเกษตรกร (ตอ) 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (N=200) รอยละ 

วัชพืชในแปลงนา (รวมขาวดีด ขาวเดง)   

     มีวัชพืชในแปลงนาระดับนอย  

        (นอยกวารอยละ 10 ของพื้นที)่ 

   151   75.50 

     มีวัชพืชในแปลงนาระดับปานกลาง   

        (รอยละ 10 – 20 ของพื้นที)่ 

     มีวัชพืชในแปลงนาระดับมาก  

        (มากกวารอยละ 20 ของพื้นที)่ 

37 

 

12 

 

18.50 

 

6.00 

ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
 

3.3.3 สภาพการเก็บเกี่ยว ผลการศึกษา (ตารางที่ 3.5) พบวา  

1) ระยะการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร เกษตรกรสวนใหญรอยละ 58.00 เก็บเกี่ยวขาวหลังระยะ

พลับพลึง รองลงมารอยละ 41.50 เก็บเกี่ยวขาวระยะพลับพลึง และที่เหลือรอยละ 0.50 เก็บเกี่ยวขาวกอน

ระยะพลับพลึง 

2) การระบายน้ํากอนการเก็บเกี่ยว เกษตรกรสวนใหญรอยละ 52.00 เก็บเกี่ยวขาวหลังระบายน้ํา 

11 - 15 วัน รองลงมารอยละ 25.50 เก็บเกี่ยวขาวหลังระบายน้ํา 6 - 10 วัน ที่เหลือรอยละ 17.50 และ 5.00 

เก็บเก่ียวขาวหลังระบายน้ํา 16 - 20 วัน และเก็บเก่ียวขาวหลังระบายน้ํา 1 - 5 วัน ตามลําดับ 

3) สภาพฝนกอนการเก็บเกี่ยว กอนการเก็บเกี่ยวขาวของเกษตรกรไมมีฝนตกกอนการเก็บเกี่ยว

รอยละ 53.50 ที่เหลือรอยละ 46.50 มีฝนตกกอนการเก็บเก่ียว โดยมีฝนตกกอนการเก็บเก่ียวเฉลี่ย 4.59 วัน 

4) สภาพพื้นที่ขณะเกษตรกรเก็บเกี่ยว สวนใหญรอยละ 51.50 พื้นนาที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว

แหง รองลงมารอยละ 45.00 พื้นนาชื้นแตไมมีน้ําขัง ที่เหลือรอยละ 3.50 พื้นนามีน้ําขังมากกวา 10 เซนติเมตร  

5) ลักษณะของตนขาวกอนเก็บเกี่ยว สวนใหญรอยละ 74.00 ลักษณะของตนขาวตั้งตรง 

รองลงมารอยละ 13.50 ลักษณะของตนขาวลมคนละทิศละทาง และที่เหลือรอยละ 12.50 ลักษณะของตนขาว

ลมทางเดียว 
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ตารางที ่3.5 สภาพการเก็บเกี่ยว 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (N=200) รอยละ 

ระยะการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร    

     เก็บเก่ียวขาวกอนระยะพลับพลึง    1  0.50 

     เก็บเก่ียวขาวระยะพลับพลึง 

     เก็บเก่ียวขาวหลังระยะพลับพลึง 

  83 

116 

41.50 

58.00 

การระบายน้ํากอนการเก็บเกี่ยว   

     เก็บเก่ียวขาวหลังระบายน้ํา 1-5 วัน     10   5.00 

     เก็บเก่ียวขาวหลังระบายน้ํา 6-10 วัน     51 25.50 

    เก็บเก่ียวขาวหลังระบายน้ํา 11-15 วัน 

    เก็บเก่ียวขาวหลังระบายน้ํา 16-20 วัน   

104 

 35 

52.00 

17.50 

 สภาพฝนกอนการเก็บเกี่ยว 

      ไมมีฝนตกกอนการเก็บเกี่ยว 

      ฝนตกกอนการเก็บเกี่ยว 

 

107 

93 

 

53.50 

46.50 

เฉลี่ยฝนตกกอนการเก็บเก่ียว 4.59 วัน 

  สภาพพื้นที่ขณะเกษตรกรเก็บเกี่ยว 

     พื้นนาแหง 

     พื้นนาชื้นแตไมมีน้ําขัง 

     พื้นนามนี้ําขังมากกวา 10 เซนติเมตร 

 

103 

 90 

   7 

 

51.50 

45.00 

 3.50 

ลักษณะของตนขาวกอนเก็บเกี่ยว             

     ตนขาวตั้งตรง 

     ตนขาวลมทางเดียว 

     ตนขาวลมคนละทิศละทาง 

 

148 

 25 

 27 

 

74.00 

 12.50 

 13.50 

ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
 

3.3.4 การจัดการหลังเก็บเกี่ยว ผลการศึกษา (ตารางที่ 3.6) พบวา  

1) พาหนะขนยายขาวจากแปลงนาไปโรงส ีเกษตรกรสวนใหญรอยละ 69.50 ใชรถบรรทุก 6 ลอ

ขนยายขาว รองลงมาใชรถบรรทุก 10 ลอ รอยละ 19.50 ใชรถอีแตน รอยละ 6.50 รถกระบะ รอยละ 2.50 ที่

เหลือรอยละ 1.00 ใชรถรถอีแต็ก และรถดั๊มใชรถแทรกเตอรลาก  

2) การปองกันการรวงหลน สวนใหญรอยละ 93.00 มกีารปองกันการรวงหลนขณะขนยายขาว  

ที่เหลือรอยละ 7.00 ไมมีการปองกันการรวงหลนขณะขนยายขาว 

3) การตากขาว เกษตรกรสวนใหญรอยละ 91.00 ไมตากขาว ที่เหลือรอยละ 9.00 มีการตากขาว 

ซึง่เกษตรกรที่ตากขาวรอยละ 88.89 ตากขาวที่ลานตาก ที่เหลือรอยละ 11.11 ตากขาวบนถนน ทั้งนี้รอยละ 
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61.11 มีวัสดุในการรองตาก ที่เหลือรอยละ 38.89 ไมมีวัสดุในการรองตาก วัตถุประสงคในการตากขาวโดย

สวนใหญจะตากไวเพื่อไวทําพันธุ คิดเปนรอยละ 77.78 และไวสําหรับบริโภค, ขายขาวเปลือก, เปนอาหารสัตว 

และแปรรูป/สี (ขาวสาร) เพื่อขาย คิดเปนรอยละ 61.11 เทากัน 
     

ตารางที ่3.6 การจัดการหลังเก็บเกี่ยว 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (N=200) รอยละ 

พาหนะขนยายขาวจากแปลงนาไปโรงส ี   

     รถบรรทุก 6 ลอ 139 69.50 

     รถบรรทุก 10 ลอ   39 19.50 

     รถอีแตน   13   6.50 

     รถกระบะ   5   2.50 

     รถอีแต็ก   2   1.00 

     รถดัม๊ใชรถแทรกเตอรลาก   2   1.00 

การปองกันการรวงหลน   

     มีการปองกันการรวงหลนขณะขนยาย 186     93.00 

     ไมมปีองกันการรวงหลนขณะขนยาย  14     7.00 

การตากขาว   

     ไมตากขาว 182 91.00 

     ตากขาว  18 9.00 

วิธีการตากขาว   

    ตากขาวที่ลานตาก  16 88.89 

    ตากขาวบนถนน   2 11.11 

วัสดุในการรองตาก   

    มีวัสดุในการรองตาก  11 61.11 

    ไมมีวัสดุในการรองตาก  7 38.89 

วัตถุประสงคในการตากขาว 

 (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  

    ทําพันธุ 14 77.78 

    บริโภค 11 61.11 

    ขาย(ขาวเปลือก) 11 61.11 

    อาหารสัตว 11 61.11 

    แปรรูป/สี (ขาวสาร) เพื่อขาย 11 61.11 

ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
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3.4 สภาพทั่วไปของรถเกี่ยวนวดขาว 

3.4.1 รถเกี่ยวนวดขาว (Rice Combine Harvester) ในประเทศไทย 

รถเกี่ยวนวดขาวในประเทศไทย จัดเปนเครื่องที่มีระบบการทํางานทั้งเกี่ยว นวด และทําความ

สะอาดขาวอยูในเครื่องเดียว โดยรถเกี่ยวนวดขาวในประเทศไทยพัฒนามาจากเครื่องเกี่ยวนวดของตางประเทศ 

โดยการนําชิ้นสวนทั้งของเครื่องเกี่ยวนวด รถยนต ชิ้นสวนจักรกลตางๆ จากตางประเทศมาดัดแปลงให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการใชงานของประเทศไทย เชน ชุดหัวเกี่ยว และระบบลําเลียงพัฒนามาจาก

เครื่องเกี่ยวนวดของประเทศทางแถบตะวันตก เปนตน 

รถเกี่ยวนวดขาวที่ถูกผลิตขึ้นในประเทศไทยมีลักษณะลอแบบตีนตะขาบ ระบบเกี่ยวขาวแบบ 

Cutting bar และลอโนม ระบบนวดขาวแบบไหลตามแกน คัดแยกและทําความสะอาดขาวดวยตะแกรง 1 ชั้น 

และใชแรงลมเปา เครื่องยนตดีเซล มีขนาดตั้งแต 175-250 แรงมา หนากวางการเกี่ยวประมาณ 2.90 เมตร 

โดยรถเกี่ยวนวดขาวที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ตามลักษณะการเก็บและบรรจุ

ขาวเปลือกที่ผานกระบวนการนวด คือ แบบกระสอบ และแบบถังบรรจุ (สมพงษ และคณะ, 2554) 

1) รถเกี่ยวนวดขาวที่มีการเก็บและบรรจุแบบกระสอบ  

เปนแบบเกาที่ถูกพัฒนามาในระยะเริ่มตน ขาวเปลือกที่ถูกเก็บเกี่ยวแลวจะบรรจุลงใน

กระสอบ มัดปาก และวางลงในแปลง คาเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดประเภทนี้อยูที่ 400-450 บาทตอไร เกษตรกร

เจาของขาว ตองจางแรงงาน และรถแทรกไถเดินตามตอพวงดวยเทรลเลอรเพื่อขนขาวออกจากแปลงนา และ

นําไปเทใสถังเพื่อขนสงขึ้นสูรถบรรทุก คาเกี่ยวนวดรวมกับคาขนสงจากแปลงอยูที่ 500-530 บาทตอไร ซึ่งมี

ราคาใกลเคียงกับการเกี่ยวดวยรถเกี่ยวแบบถังบรรจุ  แตตองทําการจางแรงงานเพิ่มเติมเพื่อชวยในการขนยาย

กระสอบออกจากแปลง ซึ่งตองใชแรงงานเกษตรกรประมาณ 10-30 ราย รถเกี่ยวนวดขาวประเภทนี้ใชกับพื้นที่

นาที่มีถนนแคบและลาดชัน รถบรรทุกไมสามารถเขาไปรับขาวเปลือกจากรถเกี่ยวนวดขาวไดโดยตรง  รถเกี่ยว

นวดขาวประเภทนี้ปจจุบันมีจํานวนลดลง บางคันถูกดัดแปลงใหเปนแบบถังบรรจ ุดังภาพที่ 3.2 

 2) รถเกี่ยวนวดขาวแบบถังบรรจุ  

เครื่องเกี่ยวนวดขาวประเภทนี้มีถังสําหรับบรรจุขาวเปลือกตั้งอยูที่ดานบนของลูกนวด ถังบรรจุ

ขาวสามารถพับเก็บเพื่อการเคลื่อนยาย สามารถปรับเปลี่ยนไปเปนแบบกระสอบได  ถังมีความจุประมาณ 2 ตัน  

มีเกลียวสําหรับขนถายขาวเปลือกขึ้นสูรถบรรทุก ใชกับพื้นที่ที่รถบรรทุกขาวสามารถเขาสูดานใดดานหนึ่งของ

แปลงได การคิดคาบริการสูงกวาแบบแรกประมาณ 50 - 100 บาท  

ผูใหบริการรถเกี่ยวนวดขาวตองมีรถเทรลเลอรสําหรับเคลื่อนยายไปที่แปลงเกษตรกร โดยปกติ

จะใชรถเทรลเลอร 1 คันตอรถเกี่ยวนวด 1 คัน ในกรณีที่ตองการลดจํานวนรถเทรลเลอรเพื่อจะลดตนทุน

สามารถ ทําไดโดยการวิ่งรับสงรถเกี่ยวนวดแบบหลายเที่ยว เชน ในกรณีที่ผูใหบริการรถเกี่ยวนวดขาว มีรถ

เกี่ยวนวด 2 คัน และมีรถเทรลเลอรเพียง 1 คัน หากรถเกี่ยวนวดขาวตองทํางานพรอมกันทั้ง 2 คัน ก็ตองจัดให 

รถเทรลเลอรวิ่งรับสงจํานวน 2 เที่ยว ดังภาพที่ 3.3 

  



 

      

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3
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3.2 รถเกี่ยวนวดขาวแบบที่มีการเก็บบรรจุลงกระสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 รถเกี่ยวนวดขาวแบบมีถังเก็บ 

ลงกระสอบ 
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3.4.2 สภาพทั่วไปของรถเกี่ยวนวดขาวที่ใชในพื้นที่โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

จากการสํารวจขอมูลรถเกี่ยวนวดขาวที่ใชในพื้นที่โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

จํานวน 130 ตัวอยาง ผลการศึกษา (ตารางที่ 3.7) พบวา   

1) ประเภทรถเกี่ยว สวนใหญรอยละ 98.46 เปนรถเกี่ยวแบบใชรถอุมบรรจุเมล็ดขาว และ 

รอยละ 1.54 เปนแบบใชถุงบรรจุเมล็ดขาว 

2) ขอมูลรถเกี่ยวนวดขาว สวนใหญรถเกี่ยวนวดขาวที่นํามาใช เปนรถเกี่ยวนวดขาวบริษัท

เกษตรพัฒนา รุนชางไวไฟ คิดเปนรอยละ 36.92 รองลงมาเปนไทยประดิษฐ รอยละ 25.38 บริษัทศักดิ์พัฒนา  

รอยละ 10.00 ไทยเส็งยนต รุนเดี่ยวทรนง รอยละ 7.69 บริษัททรัพยสมบัติ รอยละ 3.08 บริษัทวิชาญการชาง 

รุน 2100 รอยละ 3.08 คูโบตา รุน EC95 plus รอยละ 2.31 บริษัทบางไทรการชาง รอยละ 2.31 ที่เหลือเปน

ตราอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 11.54 

แรงมาเครื่องยนตที่ใชอยูในชวง 95 – 265 แรงมา หรือ เฉลี่ย 223.86 แรงมา 

ความจุถังเก็บขาวที่ใชอยูในชวง 2,000 – 3,000 กิโลกรัม หรือเฉลี่ย 2,471 กิโลกรัม 

ความสามารถในการเก็บเกี่ยวของเครื่องยนตอยูในชวง 15 – 56 ไร/วัน หรือ เฉลี่ย 31.69 ไร/วัน 

อายรุถเกี่ยวนวดขาวที่นํามาใชอยูในชวง 1 – 20 ป หรือ เฉลี่ย 8.55 ป 

3) ความสามารถของคนขับ  

คนขับสามารถเก่ียวขาวไดวันละ 10 – 56 ไร หรือ เฉลี่ย 30.67 ไร/วัน 

เวลาที่ใชในการเก่ียวตอไร 9 – 48 นาที หรือ เฉลีย่ 17.92 นาที/ไร  

4) การดูแลรักษารถเกี่ยวนวดขาว เกษตรกรสวนใหญรอยละ 54.62 ดูแลรักษารถเกี่ยวนวดขาว

ตามรอบการดูแลตามคูมือกําหนด รองลงมารอยละ 31.54 ดูแลตามสภาพการใชงาน รอยละ 11.54 ดูแลรักษา

รถเกี่ยวนวดขาวเกินรอบการดูแลตามคูมือกําหนด ที่เหลือรอยละ 2.31 ดูแล และตรวจสอบตลอด  

5) ปริมาณขาวเปลือกที่ตกคางอยูในเครื่องระหวางการเคลื่อนยาย/เก็บเกี่ยวขาว  ปริมาณ

ขาวเปลือกที่ตกคางอยูในเครื่องระหวางการเคลื่อนยาย/เก็บเกี่ยวขาว อยูในชวง 1 - 60 กิโลกรัม หรือเฉลี่ย 

10.23 กิโลกรัม  
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ตารางที ่3.7 สภาพทั่วไปของรถเกี่ยวนวดขาว 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (N=130) รอยละ 

ประเภทรถเกี่ยว    

     แบบใชรถอุมบรรจุเมล็ดขาว 128 98.46 

     แบบใชถุงบรรจุเมล็ดขาว 2 1.54 

ขอมูลรถเกี่ยวนวดขาว 

บริษัท ยี่หอ/รุน 

  

     บริษัทเกษตรพัฒนา รุนชางไวไฟ 48 36.92 

     ไทยประดิษฐ 

     บริษัทศักดพัฒนา 

     ไทยเส็งยนต รุนเดี่ยวทรนง 

33 

13 

10 

25.38 

10.00 

7.69 

     บริษัททรัพยสมบัติ 4 3.08 

     บริษัทวิชาญการชาง รุน 2100 4 3.08 

     คูโบตา รุน EC95 plus 3 2.31 

     บริษัทบางไทรการชาง 3 2.31 

     อื่นๆ 12 11.54 

แรงมาเครื่องยนต (แรงมา) 95 – 265 เฉลี่ย 223.86 

ความจุถังเก็บขาว (กิโลกรัม) 2,000 – 3,000 เฉลี่ย 2,471 

ความสามารถในการเก็บเก่ียวของเครื่องยนต (ไร/วัน) 15 – 56 เฉลี่ย 31.69 

อายุรถเกี่ยวนวดขาวที่นํามาใช (ป) 1 – 20 เฉลี่ย 8.55  

ความสามารถของคนขับ   

     คนขับสามารถเก่ียวขาวได (ไร/วัน) 10 – 56 เฉลี่ย 30.67 

     เวลาที่ใชในการเก่ียวตอไร (นาที/ไร) 9 – 48 เฉลี่ย 17.92 

การดูแลรักษารถเกี่ยวนวดขาว 

      ตามกําหนด 

      ตามสภาพการใชงาน 

      เกินกําหนด       

      ดูแล และตรวจสอบตลอด 

 

71 

41 

15 

  3 

 

54.62 

31.54 

11.54 

2.31 

ปริมาณขาวเปลือกท่ีตกคางอยูในเครื่องระหวางการ

เคลื่อนยาย/เก็บเกี่ยวขาว    

     ปริมาณขาวเปลือกท่ีตกคางอยูในเครื่องระหวาง 

     การเคลื่อนยาย/เก็บเกี่ยวขาว (กิโลกรัม) 

 

 

1 – 60 

 

 

 

เฉลี่ย 10.23 

 

ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาว 

     ทําการเก็บเกี่ยวได (On-the-go Yield Sensor) 

 4.1.1 หลักการทํางานของอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได 

 คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือก (On-the-go 

Yield Sensor) และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกท่ีรถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได โดยไดติดตั้ง

อุปกรณดังกลาวไวที่รถเกี่ยวนวดขาว ประกอบดวยชุดเซนเซอรวัดแรงกระทบ (Impact Sensor) ที่ถูกควบคุม

การทํางานโดยไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) และมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทมือถือที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Mobile App) เพื่อรับขอมูลจากชุด

เซนเซอรผานทางการติดตอแบบบลูทูธ (Bluetooth) และโปรแกรมประยุกต (แอพพลิเคชั่น) บนโทรศัพทมือถือฯ ที่

พัฒนาจะสงขอมูลไปยังระบบคลาวด (Cloud System) เพื่อจัดเก็บขอมูลลงยังระบบฐานขอมูล เกิดการบันทึก

คาปริมาณผลผลิตดังกลาวลงในระบบฐานขอมูลไดอยางถูกตองและสามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดแบบ

ออนไลน รวมทั้งโปรแกรมประยุกต (แอพพลิเคชั่น) บนโทรศัพทมือถือฯ ที่พัฒนายังใชสําหรับเรียกดูขอมูลและ

การรายงานผลการเก็บเกี่ยวแบบรายแปลง ซึ่งจะทําใหทราบถึงคาปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดแบบเรียลไทม 

(Real time) 

 

ภาพที่ 4.1 หลักการทํางานของอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได 

 

 



 

 

ภาพที่ 4.2 ภาพโครงสรางขอ

 

ภาพที่ 4.3 
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ภาพโครงสรางของอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได

 ชุดเซนเซอรวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได

 

งอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได 

 

ชุดเซนเซอรวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได 



 

ภาพที่ 4.4 ตําแหนงที่จะติดตั้งอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได

ก) 

ภาพที่ 4.5 การติดตั้งอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขา
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ตําแหนงที่จะติดตั้งอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได

 

 
ข) 

การติดตั้งอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกเขากับรถเกี่ยวนวดขาว

 

ตําแหนงที่จะติดตั้งอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่เกี่ยวนวดได 

 

วเปลือกเขากับรถเกี่ยวนวดขาว 

ชองทางออกของ 

เกลียวลําเลียงเขาถังเก็บ 



 

ภาพที่ 4.6 การสงขอมูลปริมาณผลผลิตขาวเปลือกท่ีเกี่ยวนวดไดผานทางสัญญาณบลูทูธ

4.1.2 ระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได

 1) หลักการทํางานของระบบรายงานปริมาณผลผลิต
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การสงขอมูลปริมาณผลผลิตขาวเปลือกท่ีเกี่ยวนวดไดผานทางสัญญาณบลูทูธ

ระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได

หลักการทํางานของระบบรายงานปริมาณผลผลิต 

 

การสงขอมูลปริมาณผลผลิตขาวเปลือกท่ีเกี่ยวนวดไดผานทางสัญญาณบลูทูธ 

ระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได 



 

ภาพที่ 
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ภาพที่ 4.7 หลักการทํางานระบบรายงานปริมาณผลผลิต

  

 

ระบบรายงานปริมาณผลผลิต 
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  2) โครงสรางของระบบฐานขอมูล 

 

 

ภาพที่ 4.8 โครงสรางฐานขอมูลของระบบรายงานปริมาณผลผลิต 

 

 

  



 

  3) ขั้นตอนการใชงาน

ภาพที่ 4.9 หนาจอภาพแสดงการใชงานแอพในฐานะเกษตรกรเจาของแปลง
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ขั้นตอนการใชงานแอพในฐานะเกษตรกรเจาของแปลง 

 

หนาจอภาพแสดงการใชงานแอพในฐานะเกษตรกรเจาของแปลง

 

หนาจอภาพแสดงการใชงานแอพในฐานะเกษตรกรเจาของแปลง 



 

ภาพที่ 4.9 หนาจอภาพแสดงการใชงานแอพในฐานะเกษตรกรเจาของแปลง
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หนาจอภาพแสดงการใชงานแอพในฐานะเกษตรกรเจาของแปลงหนาจอภาพแสดงการใชงานแอพในฐานะเกษตรกรเจาของแปลง (ตอ) 



 

  4) ขั้นตอนการใชงานแอพในฐานะผูดูแลระบบ

ภาพที่ 4.10 

4.1.3 การทดสอบชุดอุปกรณ

ทําการเก็บเกี่ยวได 

 คณะผูวิจัยไดนําชุดอุปกรณและระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลื

การเก็บเกี่ยวไดมาทําการทดสอบเพื่อหาคาความคลาดเคลื่อน 

(Calibration) ใหกับโปรแกรมคํานวณตอไป

 โดยในการดําเนินการทดสอบครั้งนี้ ไดนําปริมาณขาวเปลือกพันธุพิษณุโลกจํานวนหนึ่งที่มีคา

ความชื้น ๑๖.๑ เปอรเซ็นต (มาตรฐานเปยก

แลวทําการปอนใสหองลูกนวดของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่ง 

เครื่องยนตของรถเกี่ยวนวดขาวดังกลาวไวที่ 
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ขั้นตอนการใชงานแอพในฐานะผูดูแลระบบ 

 

10 หนาจอภาพแสดงการใชงานแอพในฐานะผูดูแลระบบ

การทดสอบชุดอุปกรณ และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาว

คณะผูวิจัยไดนําชุดอุปกรณและระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลื

การเก็บเกี่ยวไดมาทําการทดสอบเพื่อหาคาความคลาดเคลื่อน (Error) ของการอุปกรณและนําไปปรับเทียบคา 

ใหกับโปรแกรมคํานวณตอไป 

โดยในการดําเนินการทดสอบครั้งนี้ ไดนําปริมาณขาวเปลือกพันธุพิษณุโลกจํานวนหนึ่งที่มีคา

มาตรฐานเปยก) มาชั่งน้ําหนักพรอมทั้งบันทึกคาน้ําหนักดังกลาว 

แลวทําการปอนใสหองลูกนวดของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่ง (ภาพที่ 4.12) จากนั้นไดตั้งรอบการทํางานของ

เครื่องยนตของรถเกี่ยวนวดขาวดังกลาวไวที่ 2500 รอบตอนาที ซึ่งทําใหรถเกี่ยวนวดขาวมีความเร็วขณะ

 

หนาจอภาพแสดงการใชงานแอพในฐานะผูดูแลระบบ 

และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาว 

คณะผูวิจัยไดนําชุดอุปกรณและระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทํา

ของการอุปกรณและนําไปปรับเทียบคา 

โดยในการดําเนินการทดสอบครั้งนี้ ไดนําปริมาณขาวเปลือกพันธุพิษณุโลกจํานวนหนึ่งที่มีคา

มาชั่งน้ําหนักพรอมทั้งบันทึกคาน้ําหนักดังกลาว (ภาพที่ 4.11) 

จากนั้นไดตั้งรอบการทํางานของ

ยวนวดขาวมีความเร็วขณะ
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ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนระดับความเร็วที่ผูประกอบการเกี่ยวนวดขาวใชและดําเนินการอยูเปน

ประจําทุกวัน จากนั้นเกลียวลําเลียงจะลําเลียงขาวเปลือกและสงขาวเปลือกผานชุดอุปกรณวัดปริมาณเมล็ดขาวเปลือก

ที่พัฒนาที่ไดติดตั้งไว ผานลงสูถังเก็บขาวเปลือกของรถเกี่ยวนวดขาว (ภาพที่ 4.13) จากนั้นทําการบันทึกคา

ปริมาณเมล็ดขาวเปลือกท่ีชุดอุปกรณเซนเซอรสามารถอานคาได และนํามาคํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนโดย

เปรียบเทียบกับคาปริมาณขาวเปลือกที่ไดทําการชั่งน้ําหนักและไดบันทึกไวกอนเทเมล็ดขาวเปลือกลงในหอง 

ลูกนวด ซึ่งไดดําเนินการทดสอบดังกลาวจํานวน 20 ซ้ํา และไดผลการทดสอบดังตารางที ่4.1 

 

 

ภาพที ่4.11 การชั่งน้ําหนักขาวเปลือกกอนนํามาเทใสลงในหองลูกนวด 
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ภาพที ่4.12 การนําขาวเปลือกท่ีชั่งน้ําหนักแลว มาเทใสลงในหองลูกนวด 

 

ภาพที ่4.13 เมล็ดขาวเปลือกที่ไหลผานชุดอุปกรณเซนเซอรวัดปริมาณเมล็ดขาวเปลือก 
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ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบความคลาดเคลื่อนของชุดอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือก 

วันที่

ทดสอบ 

30 ส .ค . 2561 สถานที ่ ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา 

  

พันธุขาว พิษณุโลก ความชื้นเมล็ดขาว (%) 16.1 

  

รรเกี่ยวขาว คูโบตา DC-68G ความเร็วรอบ (rpm) 2500 

  

ชุดทดสอบ ลําดับ น้ําหนักจาก Sensor 

(kg) 

น้ําหนักจาก

เครื่องช่ัง (kg) 

ผลตางของน้ําหนัก 

(kg) 

1 1 2.98 10.50 7.52 

2 3.65 10.60 6.95 

3 3.43 9.70 6.27 

4 5.30 10.40 5.10 

5 4.29 11.30 7.01 

2 1 3.57 9.80 6.23 

2 3.66 9.90 6.24 

3 3.39 9.10 5.71 

4 3.74 9.90 6.16 

5 3.99 10.90 6.91 

3 1 3.25 9.00 5.75 

2 2.83 9.10 6.27 

3 3.41 8.90 5.49 

4 3.54 9.10 5.56 

5 3.90 10.10 6.20 

4 1 3.49 8.90 5.41 

2 2.98 9.00 6.02 

3 3.01 8.60 5.59 

4 3.40 8.90 5.50 

5 3.74 10.00 6.26 

คาเฉลี่ยของผลตางสัมบูรณ (Mean Absolute Difference) 6.11 

รากที่สองของผลตางกําลังสอง (Root Mean Square Error) 6.14 
ที่มา: จากการทดสอบ 



63 

 

 จากผลการทดสอบพบวา ชุดอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่พัฒนามีคาความคลาดเคลื่อนของ

การวัดอยูที่ 6.11 ถึง 6.14 กิโลกรัม ดังคาเฉลี่ยของผลตางสัมบูรณ (Mean Absolute Difference) และคา

รากที่สองของผลตางกําลังสอง (Root Mean Square Error) ที่มีคาเทากับ 6.11 และ 6.14 กิโลกรัม 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4.1) คณะผูวิจัยจึงไดนําคาความคลาดเคลื่อนดังกลาวไปใชเปนตัวปรับเทียบคา 

(Calibration Factor) ใหกับโปรแกรมคํานวณหาปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได 

ตอไป 

4.2 ผลการทดสอบเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ชวยลดการสูญเสียขาวเปลือก ในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถ 

เกี่ยวนวดขาว 

การทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลาขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับการสูญเสีย

ขาวเปลือกในกระบวนการ ไดดําเนินการภายใตสมมติฐานดังนี้ 

- ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (Relative Humidity) ในขณะปฏิบัติงานจะมีผลตอปริมาณความชื้น 

(Moisture Content) ของขาวเปลือกขณะเก็บเกี่ยว และจะมีผลตอการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยว 

- ความเร็วขณะปฏิบัติงาน (Travelling Speed) ของรถเกี่ยวนวดขาว มีความสัมพันธกับความเร็ว

รอบของลูกนวดในหองนวดของรถเก่ียวนวดขาว และจะมีผลตอการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเก่ียว 

รายละเอียดของการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลาขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของ

กับการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ ภายใตสมมติฐานดังกลาวขางตน มีดังนี ้

1) ทําการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลาขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงาน ตามหลักการทดสอบ

หาความสามารถในการทํางานเชิงไร (Field Capacity) ของรถเก่ียวนวดขาว  

2) ทดสอบหาความสามารถในการทํางานเชิงไร และหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ

เก็บเก่ียวของรถเก่ียวนวดขาว ภายใตการทดลองแบบแฟคตอเรียล (Factorial Experiment) ดังนี้ 

ปจจัยที่ 1 ชวงเวลาที่รถเก่ียวนวดปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชวงเวลา คือเชาและบาย 

ปจจัยที่ 2 ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวด จํานวน ระดับคือ ความเร็วระดับชา ระดับปาน

กลาง และระดับเร็ว 

 โดยมีรายละเอียดของผลการทดสอบดังกลาว ดังนี้ 

4.2.1 ผลการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลา และผลการทดสอบหาความสามารถในการทํางาน

เชิงไร (Field Capacity) ของรถเกี่ยวนวดขาว 

คณะผูวิจัยไดทําการทดสอบภาคสนาม เพื่อศึกษาตัวแปรดานเวลาของการทํางานของรถเกี่ยว

นวดขาวและการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวในพื้นที่ศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 

2 ครั้ง และในพื้นที่ศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 1 ครั้ง (ดังภาพที่ 4.14) ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได 

ดังนี้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 การทดสอบเพื่อหาคาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว

 

1) การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่งในแปลงทดสอบ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการทดสอบเพื่อหาคาตัวแปรดานเวลาของการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว

และผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว มีรายละเอียดดังตารางที่

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.15

64 

การทดสอบเพื่อหาคาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว

การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่งในแปลงทดสอบ 

ผลการทดสอบเพื่อหาคาตัวแปรดานเวลาของการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว

และผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว มีรายละเอียดดังตารางที่

15 รถเกี่ยวนวดขาวท่ีใชในการทดสอบที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การทดสอบเพื่อหาคาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว 

การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่งในแปลงทดสอบ  

ผลการทดสอบเพื่อหาคาตัวแปรดานเวลาของการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว (ภาพที่ 4.15) 

และผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาว มีรายละเอียดดังตารางที ่4.2 

ฉะเชิงเทรา 
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ตารางที่ 4.2 คาตัวแปรทางดานเวลา ความสามารถในการทํางาน และประสิทธิภาพในการทํางานของ 

                รถเกี่ยวนวดขาวยี่หอหนึ่ง ณ แปลงทดสอบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

รายการ ความเร็วขณะปฏิบัติงาน หนวย 

 ชา 
ปาน

กลาง 
เร็ว  

รอบการทํางานของเครื่องยนตของรถเก่ียวนวด 2450 2500 2600 รอบตอนาที 

คาเฉลี่ยความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวดขาว 1.19 1.26 1.80 เมตรตอนาที 

ความกวางของการเก็บเกี่ยว 1.81 1.80 1.78 เมตร 

ความสามารถในการทํางานเชิงไร (EFC) 3.22 3.33 4.04 ไรตอชั่วโมง 

ความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎี (TFC) 4.82 5.10 7.29 ไรตอชั่วโมง 

ประสิทธิภาพการทํางาน (FE) 66.72 65.29 55.42 เปอรเซ็นต 
   ที่มา: จากการทดสอบ 

 จากคาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดที่ทําการทดสอบ สรุปไดวา หากรถเกี่ยว

นวดขาวปฏิบัติงานโดยใชความเร็วระดับปานกลาง (ตามที่ผูปฏิบัติงานใชอยู) และ/หรือความเร็วระดับชา จะได

ประสิทธิภาพการทํางานที่สูง และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศ

สหรัฐอเมริกาไดแนะนํา คืออยูในชวง 65% ถึง 80% สําหรับรถเกี่ยวนวดที่ขับเคลื่อนดวยตัวเอง (Hanna, n.d.) 

แตหากรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานโดยใชความเร็วระดับเร็ว จะไดประสิทธิภาพการทํางานที่ต่ํากวาเกณฑ

มาตรฐาน 

2) การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐในแปลงทดสอบ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผลการทดสอบเพื่อหาคาตัวแปรดานเวลาของการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทย

ประดิษฐในแปลงทดสอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาพที ่4.16) และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการทํางานของ

รถเกี่ยวนวดขาว มีรายละเอียดดังตารางที ่4.3 

 

 

 

 

 

ภาพที่ แสดงรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐที่ใชในการทดสอบที่ จ.ฉะเชิงเทรา 

ภาพที ่4.16 รถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐท่ีใชในการทดสอบที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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         โดยลักษณะของรถเก่ียวนวดที่ใชในการทดสอบครั้งนี้เปนรถดัดแปลง โดยการปรับแตงจากชาง

และอูซอมรถที่มีความชํานาญและมีความเกี่ยวของกับอุปกรณทางการเกษตร รถเกี่ยวนวดดังกลาวนี้มีอายุการ

ใชงาน 10 - 20 ป รถเกี่ยวนวดมีราคาประมาณ 1,600,000 บาท น้ําหนักรวมของตัวรถรถเกี่ยวขาว 10 ตัน 

ขนาดกําลังของรถเก่ียวนวดประมาณ 200 แรงมา ใชเครื่องยนตที่มีกระบอกสูบจํานวน 6 สูบ อุปกรณที่ใชเปน

อุปกรณมือสองนําเขาจากประเทศญี่ปุนโดยสามารถหาอุปกรณไดจากรานเชียงกง รังสิต จังหวัดปทุมธานี เชน 

ใบมีดที่ใชจะตองเปลี่ยนทุก 1,600 - 2,000 ไร เปนตน สามารถเก็บเกี่ยวไดประมาณ 15 - 20 ไร/วัน โดยใชผู

ขับรถเก่ียวนวดจํานวนอยางนอย 1 คน/คัน ผูขับรถเกี่ยวนวดสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง 20 - 50 ป มี

รายไดในการทํางานเก็บเกี่ยวประมาณ 40 - 50 บาท/ไร สวนราคารับจางเก็บเกี่ยวขาวจะประมาณ 350 บาท/ไร 

ตารางที่ 4.3 คาตัวแปรทางดานเวลา ความสามารถในการทํางาน และประสิทธิภาพในการทํางานของ 

                 รถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ ณ แปลงทดสอบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

รายการ ความเร็วขณะปฏิบัติงาน หนวย 

 ชา 
ปาน

กลาง 
เร็ว  

รอบการทํางานของเครื่องยนตของรถเก่ียวนวด 1190 1290 1390 รอบตอนาที 

คาเฉลี่ยความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวดขาว 0.81 1.00 1.97 เมตรตอนาที 

ความกวางของการเก็บเกี่ยว 2.95 2.86 2.85 เมตร 

ความสามารถในการทํางานเชิงไร (EFC) 2.51 2.90 4.22 ไรตอชั่วโมง 

ความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎี (TFC) 3.27 4.08 7.98 ไรตอชั่วโมง 

ประสิทธิภาพการทํางาน (FE) 76.58 71.12 52.87 เปอรเซ็นต 

ที่มา: จากการทดสอบ 

จากคาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐที่ทดสอบได บนแปลง

ทดสอบ จ.ฉะเชิงเทรา สรุปไดวา หากรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานโดยใชความเร็วระดับปานกลาง (ตามที่

ผูปฏิบัติงานใชอยู) และ/หรือความเร็วระดับชา จะไดประสิทธิภาพการทํางานที่สูง และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่ทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดแนะนํา คืออยูในชวง 65% ถึง 80% 

สําหรับรถเกี่ยวนวดที่ขับเคลื่อนดวยตัวเอง (Hanna, n.d.) แตหากรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานโดยใชความเร็ว

ระดับเร็ว จะไดประสิทธิภาพการทํางานที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

3) การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐในแปลงทดสอบ 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการทดสอบเพื่อหาคาตัวแปรดานเวลาของการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวและเพื่อหา

ประสิทธิภาพการทํางานของรถเก่ียวนวดขาว มีรายละเอียดดังตารางที ่4.4 
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ภาพที่ 4.17 รถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐท่ีใชในการทดสอบที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยลักษณะของรถเกี่ยวนวดที่ใชในการทดสอบครั้งนี้เปนรถดัดแปลง โดยการปรับแตงจาก

ชางและอูซอมรถที่มีความชํานาญและมีความเกี่ยวของกับอุปกรณทางการเกษตร รถเกี่ยวนวดดังกลาวนี้มีอายุ

การใชงาน 10 - 15 ป รถเกี่ยวนวดมีราคาประมาณ 1,600,000 บาท น้ําหนักรวมของตัวรถรถเกี่ยวขาวอยูที่ 8 ตัน 

ขนาดกําลังของรถเกี่ยวนวดมีคาประมาณ 235 แรงมา ใชเครื่องยนตที่มีกระบอกสูบจํานวน 6 สูบ สามารถเก็บเกี่ยว

ไดประมาณ 15  ไร/วัน ใชน้ํามันดีเซลปริมาณ 80 ลิตรตอ 15 ไร โดยใชผูขับรถเกี่ยวนวดจํานวนอยางนอย 1 

คน/คัน ผูขับรถเกี่ยวนวดสวนใหญเปนเพศชายมีอายุระหวาง  20 - 40 ป มีรายไดในการทํางานเก็บเกี่ยว

ประมาณ 40 บาท/ไร สวนราคารับจางเก็บเกี่ยวขาวจะประมาณ 350 บาท/ไร 

ตารางที่ 4.4 คาตัวแปรทางดานเวลา ความสามารถในการทํางาน และประสิทธิภาพในการทํางานของ 

                รถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ ณ แปลงทดสอบ จงัหวัดสุพรรณบุรี 

รายการ ความเร็วขณะปฏิบัติงาน หนวย 

 ชา 
ปาน

กลาง 
เร็ว  

รอบการทํางานของเครื่องยนตของรถเก่ียวนวด 1200 1300 1400 รอบตอนาท ี

คาเฉลี่ยความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวดขาว 1.19 1.26 1.80 เมตรตอนาที 

ความกวางของการเก็บเกี่ยว 2.88 2.81 2.79 เมตร 

ความสามารถในการทํางานเชิงไร (EFC) 2.87 3.20 3.64 ไรตอชั่วโมง 

ความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎี (TFC) 4.01 4.77 5.98 ไรตอชั่วโมง 

ประสิทธิภาพการทํางาน (FE) 71.53 67.05 60.89 เปอรเซ็นต 
   ที่มา: จากการทดสอบ 

 



68 

 

จากคาประสิทธิภาพการทํางานของรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐที่ทดสอบได บนแปลง

ทดสอบ จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปไดวา หากรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานโดยใชความเร็วระดับปานกลาง (ตามที่

ผูปฏิบัติงานใชอยู) และ/หรือความเร็วระดับชา จะไดประสิทธิภาพการทํางานที่สูง และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่ทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดแนะนํา คืออยูในชวง 65% ถึง 80% 

สําหรับรถเกี่ยวนวดที่ขับเคลื่อนดวยตัวเอง (Hanna, n.d.) แตหากรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานโดยใชความเร็ว

ระดับเร็ว จะไดประสิทธิภาพการทํางานที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 

 4.2.2 การพัฒนาแบบจําลองการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวด 

 จากผลการศึกษาตัวแปรดานเวลาของรถเกี่ยวนวดขาว และจากการนําแบบจําลองการเก็บเกี่ยว

ออยของ Kaewtrakulpong et al., (2008) มาเปนแบบจําลองพื้นฐานในการพัฒนาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรสําหรับใชในการคํานวณหาคาเวลาที่ตองใชในการเก็บเกี่ยวขาวใหเต็มรถบรรทุก 1 คัน ซึ่งสามารถ

เขียนเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตร ไดดังนี้ 

��� = �
���

���
� �

�� × 1600

�� × ��
� �

��

���
+ ���� 

โดยกําหนดให 

TLT = เวลาที่ใชในการเก็บเกี่ยวขาวจนไดปริมาณที่เต็มตามน้ําหนักบรรจุของรถบรรทุก (นาท)ี 

COT = น้ําหนักบรรจุของรถบรรทุก (ตัน) 

AOP = ปริมาณผลผลิตขาวตอไร (ตัน) 

FS = ขนาดของแปลง (ไร) 

RL = ความยาวแปลง (เมตร) 

HW = ความกวางของการเก็บเกี่ยว (เมตร) 

CSP = ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวด (เมตรตอนาที) 

TTH = เวลาที่รถเก่ียวนวดใชในการกลับเลี้ยวที่หัวแปลง/ทายแปลง (นาท)ี 

ULT = เวลาที่ใชในการนําขาวเปลือกออกจากถังเก็บเขารถบรรทุก (นาท)ี 

 4.2.3 ผลการจําลองสถานการณการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวด 

 ความสามารถในการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว ขึ้นอยูกับขนาดของแปลง และความยาวแปลง 

เพื่อใหทราบถึงแนวโนมของความยาวแปลงและเวลาที่ใชในการเก็บเกี่ยวขาวใหเต็มความจุรถบรรทุก 1 คัน โดย

การปรับเปลี่ยนคาของขนาดแปลงตั้งแต 5, 10, 20, 30, และ 40 ไร และความยาวแปลงตั้งแต 20 - 250 เมตร ทําให

ไดผลการจําลองสถานการณดังภาพที่ 4.18 ซึ่งจากภาพแสดงใหเห็นวา ณ ความยาวแปลงตั้งแต 20 - 80 เมตร 

เวลาที่ใชในการเก็บเกี่ยวขาวใหเต็มรถบรรทุกลดลงอยางรวดเร็ว ณ ความยาวแปลงตั้งแต 100 - 250 เมตร เวลาที่

ใชคอยๆ ลดลงเล็กนอย เวลาที่ใชในการเก็บเกี่ยวขาวที่ความยาวแปลง 100 และ 250 เมตร เทากับ 66 และ 61 นาที 

ตามลําดับ ซึ่งสามารถสรุปไดวาความยาวของแปลงนาที่เหมาะสมกับการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวคือ ตั้งแต 



 

100 เมตรขึ้นไป เนื่องจากทําใหเวลาในการเกี่ยวขาวใหเต็มรถบรรทุก 

แปลงที่มีความยาวนอยกวานี้ จะสูญเสียเวลาในการเลี้ยวกลับ

 

ภาพที ่4.18 ผลการจําลองสถานการณการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวด

           ที่มา: จากการทดสอบ

4.2.4 ผลการหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว

ผลการหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่

การทดลองแบบแฟคตอเรียล (Factorial Experiment)

ปจจัยที่ 1 ชวงเวลาที่รถเก่ียวนวดปฏิบัติงาน จํานวน 

ปจจัยที่ 2 ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวด จํานวน

ระดับปานกลาง และระดับเร็ว 

 จากการทดสอบตามขั้นตอนที่ไดแสดงรายละเอียดไวในบทที่ 

สูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่ง และรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ 

ที่ทํางานในจังหวัดฉะเชิงเทรา และรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐที่ทํางานใน

4.19 - 4.23) โดยมีรายละเอียด 
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เมตรขึ้นไป เนื่องจากทําใหเวลาในการเกี่ยวขาวใหเต็มรถบรรทุก 1 คัน มีคาประมาณ 

แปลงที่มีความยาวนอยกวานี้ จะสูญเสียเวลาในการเลี้ยวกลับรถ ทําใหเวลารวมเพิ่มขึ้นมาก

ผลการจําลองสถานการณการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวด

จากการทดสอบ 

ผลการหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว

ผลการหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่

(Factorial Experiment) ดังนี้ 

ชวงเวลาที่รถเก่ียวนวดปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชวงเวลา คือ 

ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวด จํานวน 3 ระดับ

จากการทดสอบตามขั้นตอนที่ไดแสดงรายละเอียดไวในบทที่ 3 เพื่อทดสอบหาปริมาณการ

สูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่ง และรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ 

ฉะเชิงเทรา และรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐที่ทํางานในจังหวัด

 ดังนี้ 

มีคาประมาณ 66 นาที ในขณะที่

รวมเพิ่มขึ้นมาก 

 

ผลการจําลองสถานการณการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวด 

ผลการหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว 

ผลการหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว ภายใต

 เชาและบาย 

ระดับ คือ ความเร็วระดับชา 

เพื่อทดสอบหาปริมาณการ

สูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่ง และรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ  

จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ 
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ภาพที่ 4.19 การสุมหาปริมาณผลผลิตและปริมาณเมล็ดที่รวงหลนกอนการเก็บเกี่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.20 การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณหองลูกนวดและชุดตะแกรงทําความสะอาด 

 

 

 

 



 

ภาพที่ 4.21 การเก็บตัวอยางการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณหองลูกนวดและชุดตะแกรงทําความสะอาด

ภาพที่ 4.22 การรวบรวมตัวอยางการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณหองลูกนวดและชุดตะแกรงทําความสะอาด
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การเก็บตัวอยางการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณหองลูกนวดและชุดตะแกรงทําความสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

 

การรวบรวมตัวอยางการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณหองลูกนวดและชุดตะแกรงทําความสะอาด

 

 

 

การเก็บตัวอยางการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณหองลูกนวดและชุดตะแกรงทําความสะอาด 

การรวบรวมตัวอยางการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบริเวณหองลูกนวดและชุดตะแกรงทําความสะอาด 
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ภาพที ่4.23 การเก็บตัวอยางภายหลังจากที่รถเกี่ยวนวดทําการเก็บเกี่ยวไปแลว 

1) ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่งในแปลง

ทดสอบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

  ผลการทดสอบเพื่อหาปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเก็บเกี่ยวจากการทํางาน

ของรถเก่ียวนวดขาวยี่หอหนึ่งในแปลงทดสอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดดังตารางที ่4.5 

ตารางที ่4.5 คาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ใชรถเกี่ยวนวดขาวยี่หอหนึ่ง ในแปลงทดสอบ  

จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ระดับความเร็ว 

ของรถเกี่ยวนวด 

% การสูญเสียที่

เกิดขึ้นกอน 

การเก็บเกี่ยว 

(Pre-harvest Loss) 

% การสูญเสีย

ปริมาณขาวเปลือก

ที่หัวเกี่ยว 

(Cutting Loss) 

% การสูญเสีย

ปริมาณขาวเปลือก

ที่ลูกนวด 

(Threshing Loss) 

การสูญเสียรวม 

(Total Loss) 

ชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว: ชวงเชา โดยมีเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธของอากาศเทากับ 79% 

   ชา 0.11 2.35 2.18 4.63 

   กลาง 0.11 2.08 2.04 4.22 

   เร็ว 0.11 2.80 2.07 4.98 

   คาเฉลี่ย 0.11 2.41 2.10 4.61 

ชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว: ชวงบาย โดยมีเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธของอากาศเทากับ 70% 

   ชา 0.11 0.87 1.35 2.33 

   กลาง 0.11 1.32 2.15 3.57 

   เร็ว 0.11 1.16 2.62 3.89 

   คาเฉลี่ย 0.11 1.12 2.04 3.26 

 

ที่มา: จากการทดสอบ 
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  จากผลการทดสอบพบวา ปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดมีคาเทากับรอยละ 4.61 และรอยละ 

3.26 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชาและชวงบาย ตามลําดับ โดยปริมาณขาวเปลือกที่สูญเสียในกระบวนการ

เก็บเกี่ยวจากการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวในชวงเชา จะมีปริมาณที่มากกวาปริมาณการสูญเสียจากการทํางาน

ของรถเกี่ยวนวดขาวในชวงบายรอยละ 1.35 โดยในชวงเชาจะพบปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ตําแหนงหัวเกี่ยว

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 2.41 ในขณะที่ในชวงบายจะพบปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ตําแหนงลูกนวดมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 2.04 ขณะที่การสูญเสียทีเ่กิดขึ้นกอนการเก็บเกี่ยวจะมีคานอยที่สุดทั้งในชวงเชาและชวงบาย 

  สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวด

ปานกลาง ซึ่งกําหนดไวใหมีคาเทากับความเร็วระดับปกติที่ปฏิบัติและใชงานกันอยูในปจจุบัน เปนระดับความเร็วที่

เหมาะสมแลว โดยที่ระดับความเร็วระดับปกติดังกลาวจะทําใหเกิดการสูญเสียที่นอยที่สุด (รอยละ 4.22) เมื่อ

เปรียบเทียบกับความเร็วระดับอื่น สวนการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถ

เกี่ยวนวดมีผลตอการสูญเสีย โดยปริมาณการสูญเสียจะเพิม่มากขึ้นตามระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้น  

2) ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกของรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐ ในแปลง

ทดสอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการทดสอบเพื่อหาปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเก็บเกี่ยว จากการทํางานของรถ

เกี่ยวนวดขาวรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐในแปลงทดสอบ จ.ฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดดังตารางที ่4.6 

ตารางที ่4.6 คาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ใชรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ ในแปลงทดสอบ  

                จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับความเร็ว 

ของรถเกี่ยวนวด 

% การสูญเสียที่

เกิดขึ้นกอน 

การเก็บเกี่ยว 

(Pre-harvest Loss) 

% การสูญเสีย

ปริมาณขาวเปลือก

ที่หัวเกี่ยว 

(Cutting Loss) 

% การสูญเสีย

ปริมาณขาวเปลือก

ที่ลูกนวด 

(Threshing Loss) 

การสูญเสียรวม 

(Total Loss) 

ชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว: ชวงเชา  โดยมีเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธของอากาศเทากับ 80% 

   ชา 0.55 2.76 0.03 3.35 

   กลาง 0.55 3.44 0.04 4.03 

   เร็ว 0.55 2.59 0.09 3.24 

   คาเฉลี่ย 0.55 2.93 0.05 3.54 

ชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว: ชวงบาย โดยมีเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธของอากาศเทากับ 69% 

   ชา 0.55 2.25 0.02 2.83 

   กลาง 0.55 2.60 0.03 3.18 

   เรว็ 0.55 3.37 0.09 4.01 

   คาเฉลี่ย 0.55 2.74 0.05 3.34 
ที่มา: จากการทดสอบ 
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จากผลการทดสอบพบวา ปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดมีคาเทากับรอยละ 3.54 และรอยละ 3.34 

สําหรับการเก็บเก่ียวขาวในชวงเชาและชวงบาย ตามลําดับ โดยโดยในชวงเชาจะมีปริมาณขาวเปลือกที่สูญเสีย

ในกระบวนการเก็บเกี่ยว จากการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐมากกวาในชวงบาย 

รอยละ 0.20 โดยพบปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ตําแหนงหัวเกี่ยวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.93 สําหรับการ

เก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา และรอยละ 2.74 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย ขณะที่การสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ลูกนวด

จะมีคานอยที่สุด 

 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวดเร็ว 

เปนระดับความเร็วที่ทําใหเกิดการสูญเสียที่นอยที่สุด (รอยละ 3.42) เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วระดับอื่น 

สวนการเก็บเก่ียวขาวในชวงบาย พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวดมีผลตอการสูญเสีย โดย

ปริมาณการสูญเสียจะเพ่ิมมากขึ้นตามระดับความเร็วที่เพ่ิมขึ้น 

 ๓) ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกของรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐ ในแปลง

ทดสอบ จังหวัดสุพรรณบุร ี

 ผลการทดสอบเพ่ือหาปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการเก็บเกี่ยว จากการทํางานของ

รถเกี่ยวนวดขาวรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐในแปลงทดสอบ จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังตารางที ่4.7 

ตารางที่ 4.7 คาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ใชรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ ในแปลงทดสอบ  

               จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระดับความเร็ว

ของรถเกี่ยวนวด 

% การสูญเสียที่

เกิดขึ้นกอน 

การเก็บเกี่ยว 

(Pre-harvest Loss) 

% การสูญเสีย

ปริมาณขาวเปลือก

ที่หัวเกี่ยว 

(Cutting Loss) 

% การสูญเสีย

ปริมาณขาวเปลือก

ที่ลูกนวด 

(Threshing Loss) 

การสูญเสียรวม 

(Total Loss) 

ชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว: ชวงเชา โดยมีเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธของอากาศเทากับ 79% 

   ชา 0.50 4.49 1.75 6.74 

   กลาง 0.50 2.92 2.05 5.48 

   เร็ว 0.50 2.94 3.13 6.57 

   คาเฉลี่ย 0.50 3.45 2.31 6.26 

ชวงเวลาที่เก็บเกี่ยว: ชวงบาย โดยมีเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธของอากาศเทากับ 70% 

   ชา 0.50 3.16 2.05 5.71 

   กลาง 0.50 2.86 2.42 5.78 

   เร็ว 0.50 3.83 3.23 7.56 

   คาเฉลี่ย 0.50 3.28 2.57 6.35 
ที่มา: จากการทดสอบ 
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 จากผลการทดสอบพบวา ปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดมีคาเทากับรอยละ 6.26 และรอยละ 

6.35 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชาและชวงบาย ตามลําดับ โดยในชวงบายจะมีปริมาณขาวเปลือกที่

สูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวจากการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ มากกวาในชวงเชา 

รอยละ 0.09 โดยพบปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ตําแหนงหัวเกี่ยวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 3.45 สําหรับการ

เก็บเก่ียวขาวในชวงเชา และรอยละ 3.28 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย ขณะที่การสูญเสียที่เกิดขึ้นกอน

การเก็บเกี่ยวมีคานอยที่สุด 

 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวดปานกลาง 

ซึ่งกําหนดไวใหมีคาเทากับความเร็วระดับปกติที่ปฏิบัติและใชงานกันอยูในปจจุบัน เปนระดับความเร็วที่

เหมาะสมแลว โดยที่ระดับความเร็วระดับปกติดังกลาวจะทําใหเกิดการสูญเสียที่นอยที่สุด (รอยละ 5.48) เมื่อ

เปรียบเทียบกับความเร็วระดับอื่น สวนการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานของ

รถเกี่ยวนวดมีผลตอการสูญเสีย โดยปริมาณการสูญเสียจะเพ่ิมมากขึ้นตามระดับความเร็วที่เพ่ิมขึ้น 

 4.2.5 ผลการวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ของรถเกี่ยวนวดขาว 

 จากการตรวจสอบคาความแปรปรวนของชุดขอมูลปริมาณการสูญเสียรวม การสูญเสียที่หัวเกี่ยว 

การสูญเสียที่ลูกนวด พบวาชุดขอมูลที่ไดจากการทดสอบมีคาความแปรปรวนที่ไมเทากัน ดังนั้นจึงไดทําการแปลง

ขอมูล (Data Transformation) กอน โดยใชวิธีแปลงโดยใชการกลับเศษสวน (Reciprocal Transformation) ใน

การแปลงขอมูลแลวจึงนําชุดขอมูลที่ไดทําการแปลงขอมูลแลวมาทําการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 

Variance) ตอไป  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนได ดังตารางที ่4.8  

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน ของปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยว 

                ของรถเกี่ยวนวดขาว 

 

รายการ 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวน 

ปจจัยหลัก ความเร็วรถ 

(Speed) 

ปจจัยหลัก ชวงเวลา

ขณะเก็บเกี่ยว (Period) 

ปจจัยรวม 

(Speed x Period) 

การสูญเสียรวม 

(Total Loss) 

ns ns ns 

การสูญเสียที่หัวเกี่ยว 

(Cutting Loss) 

ns * ns 

การสูญเสียที่หองลูกนวด 

(Threshing Loss) 

* ns ns 

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไมพบความแตกตางทางสถิต ิ

    * หมายถึง พบความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ๘๕% 
ที่มา: จากการทดสอบ 
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 จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนของชุดขอมูลปริมาณการสูญเสียรวม (Total Loss) ของ

การทดสอบในการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวด และชวงเวลาขณะเก็บเกี่ยว 

และปจจัยรวม (Interaction Effect) ของทั้งสองปจจัยหลักดังกลาว ไมไดสงผลใหเกิดความแตกตางในทาง

สถิติตอปริมาณการสูญเสียรวมของการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวดขาวพบวา การเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย

และใชรถเกี่ยวนวดดวยความเร็วขณะปฏิบัติงานที่ต่ํา จะใหคารอยละการสูญเสียรวมที่นอยที่สุด (รอยละ3.62) และ

รอยละการสูญเสียรวมจะเพิ่มขึ้นตามระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา

โดยใหรถเกี่ยวนวดปฏิบัติงานดวยความเร็วระดับปานกลาง (ซึ่งเปนระดับความเร็วปกติที่ผูรับจางเกี่ยวนวดขาว

ใชอยู) จะทําใหการสูญเสียรวมเกิดขึ้นนอยที่สุด (รอยละ 4.58) ซึ่งสามารถสรุปไดวา ผูขับรถเกี่ยวนวดขาวใชระดับ

ความเร็วที่เหมาะสมอยูแลวในการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบายนั้นจําเปนตองใช

ความเร็วขณะปฏิบัติงานที่ชาลงกวาปกติที่ใชงานอยู จึงจะสามารถชวยลดปริมาณการสูญเสียของการเก็บเกี่ยว

ขาวลงได 

 อยางไรก็ตาม พบวา ชวงเวลาขณะเก็บเก่ียวจะสงผลใหเกิดความแตกตางในทางสถิติตอปริมาณ

การสูญเสียที่หัวเกี่ยว (Cutting Loss) ของการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเก่ียวนวดขาว โดยคาเฉลี่ยของรอยละการ

สูญเสียที่หัวเกี่ยวของการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 2.38 จะมีคานอยกวาคาเฉลี่ยของ 

รอยละการสูญเสียที่หัวเกี่ยวของการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 2.93 โดยการเก็บเกี่ยวขาว

ในชวงบายและใชรถเกี่ยวนวดดวยความเร็วขณะปฏิบัติงานที่ต่ํา จะมคีารอยละการสูญเสียที่หัวเกี่ยวที่นอยที่สุด 

 นอกจากนี้ ยังพบดวยวาความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวด จะสงผลใหเกิดความแตกตาง

ในทางสถิติตอปริมาณการสูญเสียที่หองลูกนวด (Threshing Loss) ของการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวด

ขาว โดยหากรถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานดวยความเร็วที่ต่ํา ก็จะทําใหรอยละการสูญเสียที่หองลูกนวดต่ําลงไป

ดวย ซึ่งรอยละการสูญเสียที่หองลูกนวดจะแปรผันตรงกับความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวดที่เพิ่มขึ้น 

โดยการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบายและใชรถเกี่ยวนวดดวยความเร็วขณะปฏิบัติงานที่ต่ําจะมีคารอยละการสูญเสีย

ที่หองลูกนวดที่นอยที่สุด 

4.3 การเปรียบเทียบผลการศึกษาในแปลงทดลองและแปลงใหญ 

การศึกษาการลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว เปนการสํารวจและวิเคราะห

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจแปลงตัวอยางของเกษตรกรผูปลูกขาว ในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ 

จํานวน 24 แปลงตัวอยาง ในฤดูเพาะปลูกขาวนาปรังป 2560 ควบคูกับการวิจัยเชิงทดลองจากแปลงทดลอง

เพาะปลูกขาวที่มีการควบคุมตามหลักวิชาการของศูนยวิจัยขาว และแปลงทดสอบของเกษตรกรที่มีการควบคุม

ตามหลักวิชาการของศูนยวิจัยขาว ซึ่งแปลงใหญตัวอยางที่อยูในเขตพื้นที่จังหวัดที่สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศท.) ดังนี้ 
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- สศท.2 ไดแก จังหวัดพิษณโุลก สุโขทัย อุตรดิตถ  

- สศท.6 ไดแก จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ระยอง ตราด  

- สศท.7 ไดแก จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อางทอง  

- สศท.12 ไดแก จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร พิจิตร  

โดยแบงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลสภาพทั่วไปเปน 2 สวน คือ 1) แปลงตัวอยางของเกษตรกรแปลงใหญ 

และ 2) แปลงทดลองและแปลงทดสอบ  

4.3.1 ผลการศึกษาในแปลงตัวอยางของเกษตรกรแปลงใหญ  

1) สภาพทั่วไปของแปลงตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้จัดเก็บขอมูลขาวนาปรังจากแปลงตัวอยาง

ของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญที่สมัครใจรวมการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ฉะเชิงเทรา 

นครนายก ระยอง ตราด ปทุมธานี ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อางทอง นครสวรรค กําแพงเพชร และ

พิจิตร จํานวน 24 แปลงใหญ รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 72 แปลงตัวอยาง โดยแบงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล

สภาพทั่วไปเปน 3 สวน คือ (1) สภาพทั่วไปของแปลงตัวอยาง (2) สภาพทั่วไปของตนขาว และ (3) ผลผลิตตอไร

และผลผลิตตกหลนตอไร ผลการศึกษาจากตารางที่ 4.9 พบวา เนื้อที่แปลงตัวอยางของเกษตรกรเฉลี่ย 14.92 

ไร จํานวนบิ้งแปลงตัวอยางเฉลี่ยเทากับ 2 บิ้งตอแปลงตัวอยาง มีเนื้อที่บิ้งตัวอยางเฉลี่ย 11.47 ไร ลักษณะพื้นที่

เพาะปลูกของแปลงตัวอยางประกอบดวย พื้นที่นาลุมคิดเปนรอยละ 62.50 และพ้ืนที่นาดอนคิดเปนรอยละ 

37.50 เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวพันธุ กข41 คิดเปนรอยละ 23.61 รองลงมาเปน กข57 รอยละ 18.06 

กข49 และ กข71 มีสัดสวนที่เทากันรอยละ 13.89 กข31 รอยละ 11.11 กข29 รอยละ 9.72 กข61 รอยละ 

8.33 และ กข81 รอยละ 1.39 ตามลําดับ สวนวิธีการเพาะปลูก เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวโดยวิธีการ

ปลูกแบบหวานน้ําตมคิดเปนรอยละ 80.56 แบบนาดํา รอยละ 16.67 และแบบนาหยอด รอยละ 2.77 โดย

เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวโดยการใชเครื่องจักร เชน เครื่องพนเมล็ดพันธุ เครื่องดํานา เปนตน คิดเปน

รอยละ 86.11 และปลูกโดยใชแรงงานคนคิดเปนรอยละ 13.89 สวนการไดรับน้ํา แปลงตัวอยางของเกษตรกร

สวนใหญไดรับน้ําจากคลองชลประทานคิดเปนรอยละ 76.39 จากแหลงอื่น ๆ เชน คลองธรรมชาติ บอหรือสระ 

เปนตน คิดเปนรอยละ 20.83 และไดรับน้ําจากน้ําฝนคิดเปนรอยละ 2.78 
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ตารางที ่4.9 ขอมูลทั่วไปของแปลงตัวอยาง 

รายการ จํานวน (N=72) รอยละ 

เนื้อท่ีแปลงตัวอยาง    

     เฉลี่ย                  14.92 ไร 

จํานวนบิ้งแปลงตัวอยาง    

     เฉลี่ย                                                            2 บิ้ง 

เนื้อท่ีแปลงตัวอยาง 

     เฉลี่ย                                                           11.47 ไร 

ลักษณะพื้นที่เพาะปลูก 

    พื้นที่นาดอน                   45                                 62.50 

    พื้นที่นาลุม                   27                                 37.50    

พันธุขาว 

    กข41                                                           17                                 23.61 

    กข57                                                           13                                 18.06 

    กข49                                                           10                                 13.89 

    กข71                                                           10                                 13.89 

    กข31                                                            8                                  11.11 

    กข29                                                            7                                   9.72 

    กข61                                                            6                                   8.33 

    กข81                                                            1                                   1.39 

วิธีการเพาะปลูก  

    หวานน้ําตม                                                     58                                 80.56 

    นาดํา                                                            12                                 16.67 

    นาหยอด                                                         2                                   2.77 

การใชแรงงานปลูก 

    ใชเครื่องจักร                                                   62                                 86.11 

    ใชคน                                                            10                                 13.89 

การไดรับน้ํา  

    ชลประทาน                                                    55                                 76.39 

    น้ําฝน                                                            2                                   2.78 

    อื่นๆ                                                            15                                 20.83 
ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
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 2) สภาพทั่วไปของตนขาวแปลงตัวอยาง 

 จากการจัดเก็บขอมูลสภาพทั่วไปของตนขาวในแปลงตัวอยางของเกษตรกร พบวา อายุตน

ขาวพันธุ กข ที่มีอายุเฉลี่ยเทากับ 106 วัน ความสูงตนขาวเฉลี่ยความสูงของตนขาวพันธุ กข ในแปลงตัวอยาง

ของเกษตรกรเทากับ 81.09 เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ยของคอรวงขาวในแปลงตัวอยางของเกษตรกรเทากับ 

21.84 เซนติเมตร มีความหนาแนนของตนขาว จํานวนตนขาวตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร เทากับ 412 ตน และ

คาเฉลี่ยของความเอนตนขาวจากมุม 90 องศากับพื้นนาของแปลงตัวอยางเทากับ 8 องศา (ตารางที ่4.10) 
 

ตารางที่ 4.10 ขอมูลทั่วไปของตนขาวในแปลงตัวอยาง 

            รายการ                                                              เฉลี่ย  

อายุตนขาว  106 วัน 

ความสูงตนขาว  81.09 เซนติเมตร 

ความยาวคอรวงขาว 21.84 เซนติเมตร 

ความหนาแนนของตนขาว 412 ตน                                             

ความเอนของตนขาว 8 องศา 
ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
 

 3) ผลผลิตตอไรและผลผลิตตกหลนตอไร 

 ผลผลิตตอไร คือ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดจากแปลงตัวอยางของเกษตรกร ดวยวิธีการตั้งแปลง

เก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) โดยหาคาเฉลี่ยจากการสุมจุดสํารวจขนาด 1x1 เมตร จํานวน 2 จุดสํารวจตอ  

1 แปลงตัวอยาง ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ดําเนินการชั่ง ตวง วัด และหักความชื้นใหเทากับ 15% มีผลผลิต

ตอไรเฉลี่ย คือ 724.51 กิโลกรัม (ตารางที่ 4.11) 

 ผลผลิตตกหลนตอไร คือ ผลผลิตที่ตกหลนในแปลงตัวอยางของเกษตรกร โดยมี

วิธีดําเนินการจัดเก็บขอมูลผลผลิตตกหลนตอไร 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การเก็บผลผลิตตกหลน 

(Gleaning) ตามธรรมชาติ เปนการเก็บผลผลิตตกที่หลนกอนทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต 2) การเก็บผลผลิตตก

หลน (Gleaning) หลังจากทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)  3) การเก็บผลผลิตตกหลน (Gleaning) 

หลังทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Post-Harvest) ดวยรถเกี่ยวขาว ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอน ไดทําการเก็บเมล็ดขาวที่รวง

หลนอยูภายในกรอบตัวอยางขนาด 1x1 เมตรทั้งหมด โดยหาคาเฉลี่ยจากการสุมจุดสํารวจขั้นตอนละ 2 จุด

สํารวจตอ 1 แปลงตัวอยาง แลวบรรจุลงถุงเพื่อทําการวัดความชื้นและชั่งน้ําหนัก และหักความชื้นใหเทากับ 15 

% มีผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไรเฉลี่ย 3.16 กิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 0.44 ของผลผลิตตอไร ผลผลิต

ตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือตอไรเฉลี่ย 7.69 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 1.06 ของผลผลิตตอไร และผลผลิต

ตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวตอไรเฉลี่ย 24.86 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.43 ของผลผลิตตอไร 

(ตารางที่ 4.11)  
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ตารางที ่4.11 ผลผลิตตอไรและผลผลิตตกหลนตอไร 

รายการ จํานวน (N=72) รอยละ 

ผลผลิตตอไร ณ ความช้ืน 15%    

       สศท.2         698.58 กิโลกรัม 

       สศท.6         652.90 กิโลกรัม 

       สศท.7        695.83 กิโลกรัม 

       สศท.12        850.73 กิโลกรัม 

       เฉลี่ย        724.51 กิโลกรัม 

ผลผลิตตกหลนตอไร ณ ความชื้น 15% 

     ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติ 

 

 

 

        สศท.2   1.85 กิโลกรัม 0.26 

        สศท.6   3.17 กิโลกรัม 0.49 

        สศท.7 

        สศท.12   

5.20 กิโลกรัม 

2.40 กิโลกรัม 

0.75 

0.28 

        เฉลี่ย 3.16 กิโลกรัม 0.44 

ผลผลิตตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือ 

        สศท.2 

        สศท.6 

 

3.40 กิโลกรัม 

4.84 กิโลกรัม 

 

0.49 

0.74 

        สศท.7 14.52 กิโลกรัม 2.09 

        สศท.12 8.00 กิโลกรัม 0.94 

        เฉลี่ย 7.69 กิโลกรัม 1.06 

ผลผลิตตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว  

        สศท.2 12.94 กิโลกรัม  1.85 

        สศท.6 13.20 กิโลกรัม  2.02 

        สศท.7 38.26 กิโลกรัม  5.50 

        สศท.12 

        เฉลี่ย 

35.03 กิโลกรัม 

24.86 กิโลกรัม 

 4.12 

 3.43 
ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
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4.3.2 ผลการศึกษาในแปลงทดลองและแปลงทดสอบ ที่มีการควบคุมตามหลักวิชาการของ

ศูนยวิจัยขาว 

การวิจัยเชิงสํารวจดําเนินการในแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาว (ศวข.ฉะเชิงเทรา และ ศวข.

สุพรรณบุรี) จํานวน 2 แปลง โดยเพาะปลูกขาวนาปรัง พันธุ กข เนื้อที่เพาะปลูก 12 ไร  และดําเนินการใน

แปลงทดสอบของเกษตรกรที่มีการควบคุมตามหลักวิชาการของศูนยวิจัยขาว และเปนแปลงนาที่เขารวม

โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 2 แปลงทดลอง โดยเพาะปลูกขาวนาปรัง พันธุ กข เนื้อที่

เพาะปลูก 12 ไร เชนกัน ซึ่งมีการจัดเก็บขอมูลผลผลิตตอไร และผลผลิตตกหลนตอไร ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได โดย

ไดกําหนดปจจัยที่จะมีผลตอการตกหลนของขาว จํานวน 2 ปจจัย คือ ชวงระยะเวลาในการเกี่ยวขาว และความเร็ว

ในเกี่ยวขาว ดังนี้  

1) ผลผลิตตอไร และผลผลิตตกหลนตอไร 

ในแปลงทดลอง ดําเนินการจัดเก็บขอมูลผลผลิตตอไร ดวยรถเก่ียวนวดยี่หอคูโบตา แลวหา

คาเฉลี่ยจากการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ขนาด 76 ตารางเมตร จํานวน 2 จุดสํารวจตอ 1 แปลงทดลองจากนั้น

ดําเนินการชั่ง ตวง วัด และหักความชื้นใหเทากับ 15% ผลการศึกษา มีผลผลิตตอไรเฉลี่ยของแปลงทดลอง

เทากับ 555.94 กิโลกรัม สําหรับแปลงทดสอบ เก็บเกี่ยวผลผลิตดวยรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐ แลวหา

คาเฉลี่ยจากการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ขนาด 114 ตารางเมตร จํานวน 2 จุดสํารวจตอ 1 แปลงทดสอบแลว 

ดําเนินการชั่ง ตวง วัด และหักความชื้นใหเทากับ 15% มีผลผลิตตอไรเฉลี่ยของแปลงทดสอบเทากับ 839.75 

กิโลกรัม (ตารางที่ 4.12) 

สําหรับผลผลิตตกหลนตอไรในแปลงทดลองและแปลงทดสอบ ดําเนินการจัดเก็บขอมูล

ผลผลิตตกหลนตอไร 3 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การเก็บผลผลิตตกหลน (Gleaning) ตามธรรมชาติเปนการ

เก็บผลผลิตตกที่หลนกอนทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต 2) การเก็บผลผลิตตกหลน (Gleaning) หลังจากทําการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต (Crop Cutting) 3) การเก็บผลผลิตตกหลน (Gleaning) หลังทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต (Post-Harvest) 

ดวยรถเกี่ยวขาว ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.12  

1.1) แปลงทดลอง  

 ขั้นตอนที่ 1 ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติ ดําเนินการโดยการเก็บเมล็ดขาวที่รวงหลน

ตามธรรมชาติภายในกรอบตัวอยางขนาด 1x1 เมตร ทั้งหมดกอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยหาคาเฉลี่ยจากการ

สุมจุดสํารวจขั้นตอนละ 4 จุดสํารวจตอ 1 แปลงทดลอง แลวบรรจุลงถุงเพื่อทําการวัดความชื้นและชั่งน้ําหนัก 

และหักความชื้นใหเทากับ 15 % พบวา แปลงทดลองมีผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไรเฉลี่ยเทากับ 1.39 

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.25 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร 

ขั้นตอนที่ 2 ผลผลิตตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือ ดําเนินการโดยการเก็บเมล็ดขาว

ที่รวงหลนจากจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือภายในกรอบตัวอยางขนาด 1x1 เมตรทั้งหมด โดยหาคาเฉลี่ยจากการ

สุมจุดสํารวจขั้นตอนละ 4 จุดสํารวจตอ 1 แปลงทดลอง แลวบรรจุลงถุงเพื่อทําการวัดความชื้นและชั่งน้ําหนัก 

และหักความชื้นใหเทากับ 15 % พบวา แปลงทดลองมีผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือเฉลี่ย

เทากับ 2.17 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.39 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร  
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ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว ดําเนินการ

โดยการเก็บเมล็ดขาวที่รวงหลนจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวภายในกรอบตัวอยางขนาด 1x1 เมตร

ทั้งหมด โดยหาคาเฉลี่ยจากการสุมจุดสํารวจขั้นตอนละ 3 ระดับความเร็ว (ชา กลาง เร็ว) และมีการทําซ้ํา 2 ครั้ง

ตอ 1 แปลงทดลอง (เชา/บาย) บรรจุลงถุงทําการวัดความชื้นและชั่งน้ําหนัก และหักความชื้นใหเทากับ 15% 

พบวา แปลงทดลองมผีลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเฉลี่ยเทากับ 24.02 กิโลกรัม 

คิดเปนรอยละ 4.32 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร ซึ่งหากพิจารณาจากความเร็วแตละระดับพบวา ความเร็วระดับชามี

ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเฉลี่ยเทากับ 21.85 คิดเปนรอยละ 3.93 ของ

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ซึ่งมีปริมาณตกหลนนอยท่ีสุด สวนความเร็วระดับเร็ว มีปริมาณผลผลิตตกหลนตอไรมากท่ีสุด  

 1.2) แปลงทดสอบ  

 ขั้นตอนท่ี 1 ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติ ดําเนินการโดยการเก็บเมล็ดขาวที่รวงหลน

ตามธรรมชาติภายในกรอบตัวอยางขนาด 1x1 เมตร ทั้งหมดกอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยหาคาเฉลี่ยจากการ

สุมจุดสํารวจขั้นตอนละ 4 จุดสํารวจตอ 1 แปลงทดสอบ แลวบรรจุลงถุงเพื่อทําการวัดความชื้นและชั่งน้ําหนัก 

และหักความชื้นใหเทากับ 15% แปลงทดสอบมีผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไรเฉลี่ยเทากับ 2.60 กิโลกรัม  

คิดเปนรอยละ 0.31 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร 

 ขั้นตอนที่ 2 ผลผลิตตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดว ยมือดําเนินการโดยการเก็บเมล็ดขาว

ที่รวงหลนอยูภายในกรอบตัวอยางขนาด 1x1 เมตรทั้งหมด โดยหาคาเฉลี่ยจากการสุมจุดสํารวจขั้นตอนละ 4 

จุดสํารวจตอ 1 แปลง แลวบรรจุลงถุงเพื่อทําการวัดความชื้นและชั่งน้ําหนัก และหักความชื้นใหเทากับ 15% 

พบวา แปลงทดสอบมีผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือเฉลี่ยเทากับ 5.21 กิโลกรัม คิดเปน 

รอยละ 0.62 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร 

 ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว ดําเนินการ

โดยการเก็บเมล็ดขาวที่รวงหลนจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวภายในกรอบตัวอยางขนาด 1x1 เมตร

ทั้งหมด โดยหาคาเฉลี่ยจากการสุมจุดสํารวจขั้นตอนละ 3 ระดับความเร็ว (ชา กลาง เร็ว) และมีการทําซ้ํา  

2 ครั้งตอ 1 แปลงทดลอง (เชา/บาย) บรรจุลงถุงทําการวัดความชื้นและชั่งน้ําหนัก และหักความชื้นใหเทากับ 

15% พบวา แปลงทดสอบมีผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเทากับ 24.09 

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 2.87 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร ซึ่งหากพิจารณาจากความเร็วแตละระดับพบวา ความเร็ว

ระดับชามีผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเฉลี่ยเทากับ 23.11 คิดเปนรอยละ 

2.75 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร ซึ่งมีปริมาณตกหลนนอยที่สุด สวนความเร็วระดับเร็ว มีปริมาณผลผลิตตกหลนตอไร

มากที่สุด  
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ตารางที่ 4.12 ผลผลิตตอไรและผลผลิตตกหลนตอไรของแปลงทดลองและแปลงทดสอบ 

รายการ จํานวน  รอยละ 

ผลผลิตตอไร ณ ความช้ืน 15%   

แปลงทดลอง 555.94 กิโลกรัม 

แปลงทดสอบ 839.75 กิโลกรัม 

ผลผลิตตกหลนตอไร ณ ความชื้น 15% 

ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติ 

  

แปลงทดลอง 1.39 กิโลกรัม 0.25 

แปลงทดสอบ 2.60 กิโลกรัม 0.31 

ผลผลิตตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือ  

แปลงทดลอง 2.17 กิโลกรัม 0.39 

แปลงทดสอบ 5.21 กิโลกรัม 0.62 

ผลผลิตตกหลนจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว  

แปลงทดลอง 

ชา 

 

21.85 กิโลกรัม 

 

3.93 

กลาง 

 เร็ว 

เฉลี่ย 

24.02 กิโลกรัม 

26.18 กิโลกรัม 

24.02 กิโลกรัม 

4.32 

4.71 

4.32 

แปลงทดสอบ   

ชา 23.11 กิโลกรัม 2.75 

กลาง 

เร็ว 

เฉลี่ย 

24.44 กิโลกรัม 

24.72 กิโลกรัม 

24.09 กิโลกรัม 

2.91 

2.94 

2.87 
ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 
 

4.3.3 การเปรียบเทียบผลผลิตตกหลนตอไรจากแปลงใหญ แปลงทดลอง และแปลงทดสอบ 

 การศึกษาครั้งนี้ ไดจัดเก็บขอมูลผลผลิตตกหลนตอไรของขาวนาปรัง พันธุ กข จากแปลง

ตัวอยางของเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ ที่มีการดูแลรักษาโดยเกษตรกรตามปกติทั่วไปในแตละสภาพพื้นที ่

เปรียบเทียบกับแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาว และแปลงทดสอบของเกษตรกรในแปลงใหญที่มีการดูแลรักษา

และควบคุมตามหลักวิชาการของศูนยวิจัยขาว เพื่อปริมาณผลผลิตตกหลนตอไร ซึ่งสามารถไดเปรียบเทียบ

ผลผลิตตกหลนตอไร โดยสัดสวนรอยละคือ ปริมาณผลผลิตตกหลนตอไรตอปริมาณผลผลิตตอไร แบงออกเปน 

3 วิธีการเก็บเกี่ยว คือ ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติ ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือ และ

ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว ผลการศึกษา พบวา   
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1) ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไร พบวา ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไรของแปลงใหญ 

มีการตกหลนมากที่สุดเทากับ 3.16 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.44 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร  รองลงมาผลผลิตตกหลน

ตามธรรมชาติตอไรของแปลงทดสอบเทากับ 2.60 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.31 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร และ

ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไรของแปลงทดลองเทากับ 1.39 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.25 ของผลผลิต

เฉลี่ยตอไร ตามลําดับ 

2) ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือ พบวา ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการ

เก็บเกี่ยวดวยมือของแปลงใหญมีการตกหลนมากที่สุดเทากับ 7.69 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 1.06 ของผลผลิต

เฉลี่ยตอไร  รองลงมา ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือของแปลงทดสอบเทากับ 5.21 กิโลกรัม

คิดเปนรอยละ 0.62 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร และผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยมือของแปลง

ทดลองเทากับ 2.17 กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 0.39 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร ตามลําดับ 

3) ผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว พบวา ผลผลิตตกหลนตอไร

จากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวของแปลงทดลองมีการตกหลนมากท่ีสุดเทากับ 24.02 กิโลกรัม คิดเปน

รอยละ 4.32 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร  รองลงมาเปนผลผลิตตกหลนตอไรจากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว

ของแปลงใหญเทากับ 24.86 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 3.43 ของผลผลิตเฉลี่ยตอไร และผลผลิตตกหลนตอไร

จากวิธีการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวของแปลงทดสอบเทากับ 24.09 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 2.87 ของ

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบผลผลิตตกหลนจากแปลงใหญ แปลงทดลอง และแปลงทดสอบ 

ชนิดแปลง 

ผลผลิตตกหลนตอไร (กิโลกรัม/ไร) 

ตามธรรมชาติ เก็บเกี่ยวมือ รถเกี่ยวขาว 

ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

แปลงใหญ 3.16 0.44 7.69 1.06 24.86 3.43 

แปลงทดลอง 1.39 0.25 2.17 0.39 24.02 4.32 

แปลงทดสอบ 2.60 0.31 5.21 0.62 24.09 2.87 

ที่มา: คํานวณจากการสาํรวจ 

4.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก กรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวขาวใน

พื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลปฐมภูมิ คือ ปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว 

จํานวนบิ้งนา ความสูงตนขาว ความยาวคอรวงขาว ความเอนตนขาว และความเร็วรอบเครื่องยนตของรถเกี่ยว

นวดขาว โดยจัดเก็บขอมูลขาวนาปรังจากแปลงนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญที่สมัครใจรวมการศึกษาครั้งนี้ 

ในภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 24 แปลงใหญ แปลงใหญละ 3 ราย รวมจํานวนตัวอยาง 72 ราย และ

ใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวเปลือก กรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยประมาณดวยวิธีกําลังสอง
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นอยสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ในรูปแบบสมการ Double-Log Form เพื่อประมาณคา

สัมประสิทธิ์ของปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการสูญเสียในการกระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก  

ปจจัยที่ไดนํามาศึกษาเพื่อหาความสัมพันธตอการสูญเสียในการกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก 

สามารถนํามาวิเคราะหเปนสมการถดถอยเชิงพหุ กําหนดรูปแบบฟงกชั่นแบบ Double log form ซึ่งสามารถ

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์เปนคาความยืดหยุนของอุปสงคตอปจจัยนั้น ๆ โดยผลการวิเคราะหจะพิจารณาคา R2  

คา  R̅2 คา t-statistic และคา F-statistic ดังนี้ 

คา R2 (Coefficient of Determination) คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ หมายถึง สัดสวนที่ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variable) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได 

ดังนั้น ถา R2 มีคามาก แสดงวา ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันมากหรือตัวแปรอิสระสามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของคาตัวแปรตามไดมาก (กัลยา วานิชยบัญชา, 2541) 

คา R̅2 (Adjust Coefficient of Determination) เปนคาที่ใชในการอธิบายวาสมการที่สรางขึ้นมามี

ความเหมาะสมกับขอมูลเพียงใด การใช Adjust R2  นี้ จะเปนการลดปญหาการที่คา R2  จะเพิ่มขึ้น เมื่อมีการ

เพิ่มตัวแปรอิสระเขาไปในสมการ เนื่องจากบางครั้งเพิ่มตัวแปรอิสระเขาไปจะทําให R2  มีคาสูงทั้ง ๆ ที่ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติเลย 

คา t-statistic เปนคาที่ใชตรวจสอบความสัมพันธ หรือความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันของตัวแปร

ตามกับตัวแปรอิสระแตละตัวในสมการ 

คา F-statistic เปนคาที่ใชตรวจสอบความสัมพันธ หรือความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันของตัวแปร

ตามกับชุดของตัวแปรอิสระทัง้หมด  

สามารถแสดงความสัมพันธในรูปแบบจําลอง ไดดังนี้ 

lnMachinei= a0+ a1lnBingi+ a2lnHighi+ a3lnLongi+ a4lnAnglei+ a5lnSpeedi  +  εt 

      โดย    

Machine = ปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว (กิโลกรัม)  

Bing = จํานวนบิ้งนา (บิ้ง) 

High = ความสูงตนขาว (เซนติเมตร) 

Long = ความยาวคอรวงขาว (เซนติเมตร) 

Angle = ความเอนตนขาว (องศา) 

Speed = ความเร็วรอบเครื่องยนตของรถเก่ียวนวดขาว (รอบ/วินาท)ี 

ε  = คาความคลาดเคลื่อน 

i = ตัวอยางที่ 1, 2, 3,..., n 

a0= คาคงที ่

a1, a2, a3, a4, a5 = คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
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ผลการวิเคราะหที่แสดงถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก

กรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ หรือปจจัยที่มีผลตอปริมาณความ

สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว สามารถเขียนในรูปแบบสมการถดถอยเชิงพหุไดดังนี้ 

ln Machine� i = -0.684 + 0.269lnBingi - 1.663lnHighi+ 3.161lnLongi+ 0.153lnAnglei+ 0.271lnSpeedi 
                   (-0.261)     (2.365)**      (-4.009)***      (5.476)***        (3.254)***         (2.246)* 

คา R2  = 0.401    คา R̅2  = 0.380 

คา F-statistic  = 19.000 ซึ่งมนีัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

หมายเหตุ 

1) คาที่แสดงในวงเล็บคือคา t-statistic 

2) * , ** และ *** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90, 95 และ 99 

ตามลําดับ  

จากแบบจําลอง แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก กรณีศึกษา 

การเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ พบวา จํานวนบิ้งนา ความสูงตนขาว ความยาวคอ

รวงขาว ความเอนตนขาว และความเร็วรอบเครื่องยนตของรถเกี่ยวนวดขาว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง

ของตัวแปรตาม คือปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวไดรอยละ 40.10 และเมื่อ

คํานึงถึงจํานวนตัวแปรอิสระในสมการ ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 

38.00 อีกรอยละ 62.00 เปนอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอื่น ๆ ที่ไมไดนําเขามาพิจารณา 

จากผลการศึกษาเชิงประจักษ สามารถอธิบายผลการวิจัยจากแบบจําลองที่ประมาณการได โดย

พิจารณาคาสัมประสิทธิ์ตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งแสดงถึงผลกระทบของปจจัยตางๆ ตอปริมาณความ

สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว ไดดังนี ้

จํานวนบิ้งนาตอไร (Bing)  มีอิทธิพลตอปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว 

อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน โดยหากจํานวนบิ้งนาตอไร (Bing) เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 จะสงผลใหเกิดความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

รอยละ 0.269 

ความสูงตนขาว (High)  มีอิทธิพลตอปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว อยาง

มีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในทิศทางตรงขาม โดยหากความสูงตนขาว (High) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) รอยละ 1 จะสงผลใหเกิดความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวลดลง (เพิ่มขึ้น) รอยละ 

1.663 

ความยาวคอรวง (Long) มีอิทธิพลตอปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว 

อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน โดยหากความยาวคอรวง (Long) เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 จะสงผลใหเกิดความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

รอยละ 3.161 
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ความเอนตนขาว (Angle) มีอิทธิพลตอปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว 

อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน โดยหากความเอนตนขาว (Angle) เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 จะสงผลใหเกิดความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

รอยละ 0.153 

ความเร็วรอบเครื่องยนตของรถเกี่ยวนวดขาว (Speed) มีอิทธิพลตอปริมาณความสูญเสียจากการ 

เก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ในทิศทางเดียวกัน โดยหากความเร็ว

รอบเครื่องยนตของรถเกี่ยวนวดขาว (Speed) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 1 จะสงผลใหเกิดความ

สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 0.271 (รายละเอียดภาคผนวก 1 และ 2) 

4.5 ทัศนคติที่มีผลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวของแปลงที่รวมโครงการ ภายใต

โครงการวิจัยการลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก กรณีศึกษาการเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญภาคกลาง และภาคตะวันออก การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียใน

กระบวนการเก็บเก่ียวขาว ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ปจจัยดานสภาพตนขาว ปจจัยดานสภาพพื้นที่นา ปจจัย

ดานรถเกี่ยว ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานการจัดการหลังเก็บเกี่ยว โดยใชการวัดทัศนคติของลิเกิรต (Likert 

Scale)  

เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

3 คะแนน สําหรับระดับความคิดเห็น มาก 

2 คะแนน สําหรับระดับความคิดเห็น ปานกลาง   

1 คะแนน สําหรับระดับความคิดเห็น นอย 

การแบงชวงกวางของอันตรภาคชั้น 

                            ชวงกวางของอันตรภาคชั้น  =  
คะแนนสูงสุด � คะแนนต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

 =  
 � � �

�
  = 0.66 

เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในชวงดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 

2.34 – 3.00  มีความคิดเห็นระดับมาก 

1.67 – 2.33   มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 

1.00 – 1.66  มีความคิดเห็นระดับนอย 

ผลการศึกษา มดีังนี้   
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4.5.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการสูญเสียขาวในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก 

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอกระบวนสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก กรณีศึกษา 

การเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญขาวของภาคกลางและภาคตะวันออกนั้น ได

ศึกษาทัศนคติของทั้งเกษตรกรและทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว ซึ่ง

มีปจจัยทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ปจจัยดานสภาพตนขาว ปจจัยดานสภาพพื้นที่นา ปจจัยดานรถเกี่ยวขาว ปจจัย

ดานบุคคล และปจจัยการจัดการหลังเก็บเกี่ยว มีผลการศึกษา มดีังนี้  

1) ปจจัยดานสภาพตนขาว (ตารางที่ 4.14) 

1.1) ทัศนคติของเกษตรกร เรื่อง ปจจัยดานสภาพตนขาวที่มีผลตอการสูญเสียขาวใน

กระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก พบวา 

1.1.1) ปจจัยที่มีผลระดับมาก ไดแก สภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว มีผลรอยละ 96.00 

หากตนขาวลมกอนการเก็บเกี่ยว เมล็ดขาวเปลือกที่เกี่ยวไดจะเขาตูนวดขาวนอย เนื่องจากเมล็ดขาวจะติด

ออกไปกับฟาง  

1.1.2) ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก  

 (1) ชนิดพันธุขาว มีผลรอยละ 63.0 เนื่องจากชนิดพันธุขาวแตละพันธุมีการรวง

แตกตางกัน ชนิดพันธุที่รวงมาก เชน พันธุปทุมธานี กข49 ชนิดพันธุที่รวงนอย เชน พันธุ กข29 กข31 เปนตน  

 (2) อายุขาวที่เก็บเกี่ยวเหมาะสม มีผลรอยละ 76.50 การเก็บเกี่ยวขาวที่อายุ

เหมาะสม (ระยะพลับพลึง) ไดผลผลิตมากที่สุด ในขณะท่ีการเก็บเกี่ยวขาวที่สุกงอมตนขาวจะกรอบแหง สงผลให

เมล็ดขาวรวงหลนมากกวา 

 1.2) ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว เรื่อง ปจจัย

ดานสภาพตนขาวที่มีผลตอการสูญเสียขาวในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก พบวา 

1.2.1) ปจจัยที่มีผลระดับมาก ไดแก สภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว มีผลรอยละ 98.48 

หากตนขาวลม สงผลใหในกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดขาวติดออกไปกับฟางมาก อีกทั้งทําใหรถเกี่ยวนวดเก็บเกี่ยว

ไดชา เกิดการสูญเสียขาวเพิ่มข้ึนดวย 

1.2.2) ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก  

 (1) อายุขาวที่เก็บเกี่ยวเหมาะสม มีผลรอยละ 81.82 ชนิดพันธุขาว มีผลรอยละ 

73.48 การเก่ียวชวงขาวงอมหรือสุกจะทําใหขาวแหง และรวงหลนไดงาย  

 (2) ชนิดพันธุขาว มีผลรอยละ 73.48 ในทัศนคติของผูประกอบการสามารถปรับ

รถเกีย่วนวดขาวใหเกี่ยวขาวไดทุกชนิดพันธุ 
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ตารางที่ 4.14 ทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว 

                  ตอปจจัยดานสภาพตนขาว 

ปจจัยดานสภาพตนขาว 

ทัศนคติของเกษตรกร 

(N = 200) 

ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยว 

(N = 132) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชนิดพันธุขาว     

ไมมีผล 74 37.00 35 26.52 

มีผล 126 63.00 97 73.48 

นอย 46 36.51 51 52.58 

ปานกลาง 63 50.00 36 37.11 

มาก 17 13.49 10 10.31 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ =1.77, S.D. = 0.67) 

มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.58, S.D. = 0.60) 

สภาพตนขาวกอนเกี่ยว     

ไมมีผล 8 4.00 2 1.52 

มีผล 192 96.00 130 98.48 

นอย 13 6.77 19 14.62 

ปานกลาง 68 35.42 36 27.69 

มาก 111 57.81 75 57.69 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับมาก 

(�̅ = 2.51, S.D. = 0.62) 

มีผล ระดับมาก 

(�̅ = 2.43, S.D. = 0.79) 

อายุขาวที่เก็บเกี่ยวเหมาะสม     

ไมมีผล 47 23.50 24 18.18 

มีผล 153 76.50 108 81.82 

นอย 42 27.45 47 43.52 

ปานกลาง 83 54.25 42 38.89 

มาก 28 18.30 19 17.59 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.91, S.D. = 0.67) 

มีผล ระดับมปานกลาง 

(�̅ = 1.74, S.D. = 0.64) 

ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 
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2) ปจจัยดานสภาพพื้นที่นา (ตารางที่ 4.15)   

 2.1) ทัศนคติของเกษตรกร เรื่อง ปจจัยดานสภาพพื้นที่นา ที่มีผลตอการสูญเสียขาวใน

กระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก พบวา 

 2.1.1) ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก  

(1) สภาพพื้นที่ชวงเกี่ยว มีผลรอยละ 65.00 หากพื้นนามีน้ําขัง หรือพื้นดินมี

ลักษณะเปนหลม รถเกี่ยวนวดขาวจะเหยียบตนขาวจมลงไปในโคลน ประกอบกับความชื้นตนขาวมากสงผลให

เมล็ดขาวจะติดออกไปกับฟาง 

(2) ชวงเวลาการเกี่ยว มีผลรอยละ 62.00 ในชวงเชาตนขาวจะมีความชื้นมาก

ทําใหขาวติดออกไปกับฟาง หากสามารถหลีกเลี่ยงได เกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวจะเริ่มเกี่ยวในชวงสาย

เมื่อความชื้นตนขาวลดลง 

(3) ปริมาณการใหปุยไนโตรเจน ยูเรีย และปริมาณวัชพืชในแปลง มีผลเทากันที่

รอยละ 59.50 หากใสปุยมากจะทําใหเมล็ดขาวกรอบ ตนขาวออน สูงและลม และปจจัยดานปริมาณวัชพืชใน

แปลง หากมีเยอะสงผลใหความชื้นขาวสูง เวลาเก็บเก่ียวขาวจะติดออกไปกับฟาง 

(4) ระยะเวลาการระบายน้ํา มีผลรอยละ 60.50 หากระบายน้ําเร็วไปทําใหขาว

กรอบและรวงเยอะ ในขณะที่การระบายน้ําชาไปทําใหพื้นนาชื้น 

 2.1.2) ปจจัยที่มีผลระดับนอย ไดแก 

 (1) ขนาดบิ้งนา มีผลรอยละ 42.00 บิ้งนาขนาดเล็กรถเกี่ยวนวดขาวเลี้ยวบอย 

ขาวจะเสียหายชวงหัวเลี้ยวขอบมุมบิ้งนา ในขณะที่บิ้งนาขนาดใหญรถเก่ียวนวดสามารถวิ่งยาวได ชวงตีวงเลี้ยว

เมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่นั้นเสียหายนอยกวาบิ้งนาขนาดเล็ก 

(2) วิธีการปลูกขาว มีผลรอยละ 33.50 โดยการปลูกขาวแบบนาดําตนขาว

แข็งแรงมากกวาและลมนอยกวา จึงสูญเสียนอยกวานาหวาน 

 2.2) ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว เรื่อง ปจจัย

ดานสภาพพ้ืนที่นา ที่มีผลตอการสูญเสียขาวในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก พบวา 

 2.2.1) ปจจัยที่มีผลระดับมาก ไดแก สภาพพื้นที่ชวงเกี่ยว มีผลรอยละ 75.76 หาก

พื้นที่นามีลักษณะเปนหลม น้ําขังหรือชื้นขาวจะสูญเสียมาก เนื่องจากกลับรถเกี่ยวยาก รถตะแคง และรถเกี่ยว

วิ่งไดไมคงที ่

 2.2.2) ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก 

(1) ชวงเวลาการเกี่ยว มีผลรอยละ 79.55 ในชวงเชาตนขาวจะมีความชื้นมาก

ทําใหขาวติดออกไปกับฟาง โดยปกติผูประกอบการรถเก่ียวจะเริ่มเก่ียวในชวงสายเมื่อความชื้นตนขาวลดลง 

 (2) ขนาดบิ้งนา มีผลรอยละ 60.61 บิ้งนาเล็กจะสูญเสียมากกวาเพราะตองกลับ

รถบอย 
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ตารางที่ 4.15 ทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว 

                  ตอปจจัยดานสภาพพื้นที่นา 

ปจจัยดานสภาพพื้นที่นา 

ทัศนคติของเกษตรกร  

(N = 200) 

ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยว 

(N = 132) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สภาพพื้นที่ชวงเก็บเกี่ยว     

ไมมีผล 70 35.00 32 24.24 

มีผล 130 65.00 100 75.76 

นอย 44 33.85 28 28.00 

ปานกลาง 54 41.54 44 44.00 

มาก 32 24.62 28 28.00 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง  

(�̅ = 1.91, S.D. = 0.76) 

มีผล ระดับปานกลาง  

(�̅ = 2.00, S.D. = 0.70) 

ชวงเวลาการเกี่ยว     

ไมมีผล 76 38.00 27 20.45 

มีผล 124 62.00 105 79.55 

นอย 51 41.13 60 57.14 

ปานกลาง 61 49.19 33 31.43 

มาก 12 9.68 12 11.43 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.69, S.D. = 0.64) 

มีผล ระดับนอย 

(�̅ = 1.54, S.D. = 0.58) 

ขนาดบิ้งนา     

ไมมีผล 116 58.00 52 39.39 

มีผล 84 42.00 80 60.61 

นอย 49 58.33 41 51.25 

ปานกลาง 29 34.52 31 38.75 

มาก 6 7.14 8 10.00 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับนอย  

(�̅ = 1.49, S.D. = 0.63) 

มีผล ระดับนอย  

(�̅ = 1.59, S.D. = 0.64) 

ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 
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ตารางที่ 4.15 ทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว 

                  ตอปจจัยดานสภาพพื้นที่นา (ตอ) 

ปจจัยดานสภาพพื้นที่นา 

ทัศนคติของเกษตรกร  

(N = 200) 

ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยว 

(N = 132) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

วิธีการปลูกขาว     

ไมมีผล 133 66.50   

มีผล 67 33.50   

นอย 30 44.78   

ปานกลาง 31 46.27   

มาก 6 8.96   

เฉลี่ย 
มีผล ระดับนอย 

(�̅ = 1.64, S.D. = 0.64) 

 

ปริมาณการใสปุยไนโตรเจน, ยูเรีย 

ไมมีผล 81 40.50   

มีผล 119 59.50   

นอย 40 33.61   

ปานกลาง 43 36.13   

มาก 36 30.25   

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.97, S.D. = 0.80) 

 

ปริมาณวัชพืชในแปลง 

ไมมีผล 81 40.50   

มีผล 119 59.50   

นอย 40 33.61   

ปานกลาง 41 34.45   

มาก 38 31.93   

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.98, S.D. = 0.81) 

 

ระยะเวลาการระบายน้ํา 

ไมมีผล 79 39.50   

มีผล 121 60.50   

นอย 42 34.71   

ปานกลาง 56 46.28   

มาก 23 19.01   

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.83, S.D. = 0.72) 

 

ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 
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3) ปจจัยดานรถเกี่ยวขาว (ตารางที่ 4.16)  

 3.1) ทัศนคติของเกษตรกร เรื่อง ปจจัยดานรถเกี่ยวขาว ที่มีผลตอการสูญเสียขาวใน

กระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก พบวา 

 3.1.1) ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก 

  (1) ความเร็วในการเก็บเกี่ยว มีผลรอยละ 88.00 หากเกี่ยวเร็วจะสูญเสียมาก

เนื่องจากการใชความเร็วมากเกินไปในการเกี่ยว ปริมาณตนขาวที่เครื่องตัดเขาไปในเครื่องเกี่ยวนวดมากเกิน

ความสามารถของเครื่อง ทําใหขาวลนรวงหลนหรือติดออกไปกับฟาง 

  (2) สภาพเกา/ใหมของรถเกี่ยวนวดขาว มีผลรอยละ 69.50 โดยเกษตรมีความ

คิดเห็นวารถเกี่ยวเกาเกิดการสึกหรอตามสวนตางๆ ของรถเกี่ยวนวด ขาวรวงหลนออกตามตัวรถที่ผุ หรือรั่ว 

รวมไปถึงใบมีดไมคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ ผูรับจางเกี่ยวนวดขาวใสใจในการซอม

บํารุง   

 3.2) ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว เรื่อง ปจจัย

ดานรถเกี่ยวขาว ที่มีผลตอการสูญเสียขาวในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก ดังนี้ 

 3.2.1) ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก 

 (1) สภาพใบมีดชุดหัวเกี่ยว มีผลรอยละ 87.12 หากใบมีดไมคม ในการเกี่ยวจะ

ตัดขาวไมขาด สงผลใหขาวรวงหลนมาก 

 (2) ความเร็วในการเกี่ยว มีผลรอยละ 81.82 ควรใชความเร็วระดับที่พอดี หาก

ความเร็วมากไป สงผลใหขาวรวงหลนออกจากรถเกี่ยวนวด 

 (3) ความเร็วรอบลูกนวด มีผลรอยละ 74.24 หากใชระดับความเร็วรอบลูกนวด

เร็วจะสูญเสียขาวนอย เพราะสามารถตีขาวใสตะแกรงไดมาก หากรอบลูกนวดชาจะตีขาวไมออก เมล็ดขาวจะ

ไมรอนและติดออกไปกับฟาง 

 (4) การปรับองศาชุดนิ้วดึงหัวเกี่ยว มีผลรอยละ 71.97 ควรปรับใหอยูระดับเดียวกับ

ตนขาวจึงจะสูญเสียนอย คนขับรถเกี่ยวนวดขาวจะปรับกรณีที่สภาพตนขาวลม หากไมปรับใหอยูในระดับ

เดียวกันจะสูญเสียมาก 

 (5) สภาพเกา/ใหมของรถเกี่ยวนวดขาว มีผลรอยละ 39.39 หากขาดการซอม

บํารุง จะสงผลใหประสิทธิภาพในการเกี่ยวนวดขาวลดลง 

 (6) น้ําหนักรถ มีผลรอยละ 37.88 น้ําหนักรถมาก รถจะตะแคงในกรณีที่พื้นนาหลม 

ใบมีดตัดขาวไดไมเทากันทําใหสูญเสียขาวมากกวารถที่มีน้ําหนักเบากวา 

 (7) ขนาดรถ มีผลรอยละ 21.97 รถที่มีขนาดเล็กกวาจะกลับรถบอยกวาทําให

สูญเสียขาวมากกวา 

 (8) ระยะหางใบมีดของชุดหัวเกี่ยว มีผลรอยละ 18.18 ควรมีระยะที่พอดี ระยะหาง

เกินไปทําใหขาวกระเด็นออก 
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 3.2.2) ปจจัยที่มีผลระดับนอย ไดแก 

 (1) ความกวางหัวเกี่ยว มีผลรอยละ 24.24 หนากวางแคบสงผลใหเลี้ยวบอย 

ขาวจะเสียหายชวงเลี้ยว 

 (2) ถังพักเมล็ดขาว มีผลรอยละ 7.58 โดยขาวรวงหลนตามรอยรั่ว กรณีไมได

ซอมบํารุง 

ตารางที่ 4.16 ทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว 

                  ตอปจจัยดานรถเกี่ยวขาว 

ปจจัยดานรถเกี่ยวขาว 

ทัศนคติของเกษตรกร  

(N = 200) 

ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยว 

(N = 132) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สภาพความเกา/ ใหมของรถรถเกี่ยวนวดขาว 

ไมมีผล 61 30.50 80 60.61 

มีผล 139 69.50 52 39.39 

นอย 29 20.86 22 42.31 

ปานกลาง 64 46.04 18 34.62 

มาก 46 33.09 12 23.08 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง  

(�̅ = 2.21, S.D. = 0.73) 

มีผล ระดับปานกลาง  

(�̅ = 1.81, S.D. = 0.66) 

ความเร็วในการเก็บเกี่ยว 

ไมมีผล 24 12.00 24 18.18 

มีผล 176 88.00 108 81.82 

นอย 33 18.75 29 26.85 

ปานกลาง 74 42.05 53 49.07 

มาก 69 39.20 26 24.07 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ =2.20, S.D. = 0.74) 

มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.97, S.D. = 0.74) 

ถังพักเมล็ดขาว 

ไมมีผล   122 92.42 

มีผล   10 7.58 

นอย   10 100.00 

เฉลี่ย 
 มีผล ระดับนอย 

(�̅ = 1.00, S.D. = 0.00) 

 ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 
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ตารางที่ 4.16 ทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว 

                  ตอปจจัยดานรถเกี่ยวขาว (ตอ) 

ปจจัยดานรถเกี่ยวขาว 

ทัศนคติของเกษตรกร  

(N = 200) 

ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยว 

(N = 132) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ขนาดรถ 

ไมมีผล   103 78.03 

มีผล   29 21.97 

นอย   14 48.28 

ปานกลาง   9 31.03 

มาก   6 20.69 

เฉลี่ย 
 มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.72, S.D. = 0.55) 

น้ําหนักรถ 

ไมมีผล   82 62.12 

มีผล   50 37.88 

นอย   36 72.00 

ปานกลาง   7 14.00 

มาก   7 14.00 

เฉลี่ย 
 มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.42, S.D. = 0.51) 

ชุดหัวเกี่ยว : การปรับมุมองศา ชุดนิ้วดึง 

ไมมีผล   37 28.03 

มีผล   95 71.97 

นอย   36 37.89 

ปานกลาง   46 48.42 

มาก   13 13.68 

เฉลี่ย 
 มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.76, S.D. = 0.62) 

ชุดหัวเกี่ยว : ความกวางชุดหัวเกี่ยว 

ไมมีผล   100 75.76 

มีผล   32 24.24 

นอย   19 59.38 

ปานกลาง   10 31.25 

มาก   3 9.38 

เฉลี่ย  มีผล ระดับนอย 

(�̅ = 1.50, S.D. = 0.70) 

 ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 
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ตารางที่ 4.16 ทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว 

                  ตอปจจัยดานรถเกี่ยวขาว (ตอ) 

ปจจัยดานรถเกี่ยวขาว 

ทัศนคติของเกษตรกร  

(N = 200) 

ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยว 

(N = 132) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชุดหัวเกี่ยว : สภาพใบมีด 

ไมมีผล   17 12.88 

มีผล   115 87.12 

นอย   28 24.35 

ปานกลาง   58 50.43 

มาก   29 25.22 

เฉลี่ย 
 มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ =2.01, S.D. = 0.69) 

ชุดหัวเกี่ยว : การตั้งระยะหางใบมีด 

ไมมีผล   108 81.82 

มีผล   24 18.18 

นอย   11 45.83 

ปานกลาง   8 33.33 

มาก   5 20.83 

เฉลี่ย 
 มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.75, S.D. = 0.51) 

ชุดนวด/ ตะแกรงลอน: ความเร็วรอบลูกนวด 

ไมมีผล   34 25.76 

มีผล   98 74.24 

นอย   32 32.65 

ปานกลาง   40 40.82 

มาก   26 26.53 

เฉลี่ย 
 มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.94, S.D. = 0.81) 

 ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 

4) ปจจัยดานบุคคล (ตารางที่ 4.17)  

 ทัศนคติของเกษตรกร เรื่อง ปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอการสูญเสียขาวในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวเปลือก พบวา  

 4.1 ปจจัยที่มีผลระดับมาก ไดแก ความชํานาญของทีมรถเกี่ยว มีผลรอยละ 89.50 คนขับรถ

เกี่ยวนวดขาวที่มีความชํานาญรูวิธีการเกี่ยวไดดี จะทําใหสูญเสียขาวนอยกวาคนขับที่มีความชํานาญนอยกวา 
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 4.2) ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก การรูจักคุนเคยกับคนขับ/เจาของรถเกี่ยว มีผลรอยละ 

48.50 โดยที่เกษตรกรสามารถกํากับเจาของ/ คนขับรถเกี่ยวนวดไดตามความตองการของ รวมไปถึงขอรองให

คนขับตั้งใจเกี่ยวใหดีใหไดปริมาณขาวเยอะ 

 4.3) ปจจัยที่มีผลระดับนอย คือ การดูแลกับคนขับ/เจาของรถเกี่ยว มีผลรอยละ 37.00 

ระดับการมีผลอยูในระดับนอย เกษตรกรมีความคิดเห็นวาการดูแลเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มผูประกอบการ/ 

คนขับรถเก่ียวนวดขาว ทําใหคนขับรถเก่ียวอยากทํางานใหดีขึ้น 

ตารางที่ 4.17 ทัศนคติของเกษตรกรตอปจจัยดานบุคคล 

ปจจัยดานบุคคล 
ทัศนคติของเกษตรกร (N = 200) 

จํานวน รอยละ 

ความชํานาญของทีมรถเกี่ยว 

ไมมีผล 21 10.50 

มีผล 179 89.50 

นอย 17 9.55 

ปานกลาง 67 37.64 

มาก 95 52.81 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับมาก  

(�̅ = 2.43, S.D. = 0.66) 

การรูจักคุนเคยกับคนขับ/ เจาของรถเกี่ยวนวดขาว 

ไมมีผล 103 51.50 

มีผล 97 48.50 

นอย 40 41.24 

ปานกลาง 43 44.33 

มาก 14 14.43 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.73, S.D. = 0.70) 

การดูแลกับคนขับ/ เจาของรถเกีย่วนวดขาว 

ไมมีผล 126 63.00 

มีผล 74 37.00 

นอย 40 54.05 

ปานกลาง 25 33.78 

มาก 9 12.16 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับนอย 

(�̅ = 1.58, S.D. = 0.70) 

 ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 
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5) ปจจัยดานการจัดการหลังเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 4.18)  

    ทัศนคติของเกษตรกร เรื่อง ปจจัยดานการจัดการหลังเก็บเกี่ยว ที่มีผลตอการสูญเสียขาวใน

กระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก พบวา 

 5.1) ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก 

 (1) การขนยาย มีผลรอยละ 24.50 ซึ่งเกิดจากการไมปองกัน เชน ผาใบคลุมกันรวงหลน

ระหวางขนยาย หรืออุปกรณปองกันชํารุด/หลุดระหวางขนยายทําใหขาวรวงหลนระหวางขนสง 

 (2) การเก็บรักษา มีผลรอยละ 24.00 ในการเก็บขาวเปลือกในโกดังหรือยุงฉาง หาก

ขาดการดูแล อาจมีหนูหรือแมลงมากัดกินขาวเปลือกท่ีเก็บรักษาไว 

 5.2) ปจจัยที่มีผลระดับนอย ไดแก การตาก มีผลรอยละ 22.50 เนื่องจากในกระบวนการ

ตากขาวเปลือกมักสูญเสียขาวจากนกที่มากินขาวเปลือก 

ตารางที่ 4.18 ทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาวตอปจจัยการจัดการหลังเก็บเกี่ยว 

ปจจัยดานการจัดการหลังเก็บเกีย่ว 
ทัศนคติของเกษตรกร (N = 200) 

จํานวน รอยละ 

การขนยาย 

ไมมีผล 151 75.50 

มีผล 49 24.50 

นอย 24 48.98 

ปานกลาง 15 30.61 

มาก 10 20.41 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง  

(�̅ = 1.71, S.D. = 0.79) 

การตาก 

ไมมีผล 155 77.50 

มีผล 45 22.50 

นอย 24 53.33 

ปานกลาง 13 28.89 

มาก 8 17.78 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับนอย 

(�̅ = 1.11, S.D. = 0.77) 

 ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 
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ตารางที่ 4.18 ทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาวตอปจจัยการจัดการหลังเก็บเกี่ยว 

                  (ตอ) 

ปจจัยดานการจัดการหลังเก็บเกีย่ว 
ทัศนคติของเกษตรกร (N = 200) 

จํานวน รอยละ 

การเก็บรักษา 

ไมมีผล 152 76.00 

มีผล 48 24.00 

นอย 24 50.00 

ปานกลาง 16 33.33 

มาก 8 16.67 

เฉลี่ย 
มีผล ระดับปานกลาง 

(�̅ = 1.67, S.D. = 0.75) 

 ที่มา: คํานวณจากการสํารวจ 

 จากผลการศึกษาทัศนคติของเกษตรกร และทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ ผูรับจาง

ขับรถเก่ียวนวดขาว ตอปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือกขางตน พบวา 

1) ในมุมมองของเกษตรกร มีความคิดเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวเปลือกในระดับมาก ไดแก สภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว ความชํานาญของทีมรถเกี่ยว และความเร็วในการเกี่ยว 

ตามลําดับ ดังนี้ 

1.1) ปจจัยสภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว เนื่องจากสภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว โดยมากท่ีพบเกิด

จากลมและฝน ประกอบกับพื้นนาน้ําขังเกิดภาวะนาหลม สงผลใหความชื้นตนขาวสูง การทรงตัวของรถเกี่ยวนวด

ขาวยากกวาพื้นนาปกติซึ่งเปนอุปสรรคในการเดินรถเพื่อเกี่ยวนวดขาว สงผลใหประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวลดลง 

เกิดการสูญเสียขาวมากกวาสภาพพื้นนาปกติ  

1.2) ปจจัยความชํานาญของทีมรถเกี่ยว เกษตรกรเห็นวาคนขับที่มีประสบการณ รูจักลักษณะ

ตนขาวแบบตาง ๆ จะมีความเชี่ยวชาญและเทคนิคในการควบคุมรถเก่ียวนวดขาวเพื่อใหไดผลผลิตมากที่สุด 

1.3) ปจจัยความเร็วในการเกี่ยว เกษตรกรมีความคิดเห็นวาหากใชความเร็วการเกี่ยวระดับ

มาก จะสูญเสียขาวมากเนื่องจากปริมาณตนขาวที่เครื่องตัดเขาไปในเครื่องเกี่ยวนวดมากเกินความสามารถของ

เครื่อง ทําใหขาวลนรวงหลนหรือติดออกไปกับฟาง 

 2) ในมุมมองของผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว มีความคิดเห็น

วาปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกมากที่สุด ไดแก สภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว 

สภาพใบมีด และสภาพพ้ืนที่ชวงเก็บเก่ียว ดังนี้ 

 2.1) ในดานปจจัยสภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว ผูประกอบการ/ ผูรับจางเกี่ยวนวดขาว มีความ

คิดเห็นมากที่สุดเชนเดียวกับเกษตรกร นอกจากนี้ กรณีตนขาวลมแตพื้นนาแหง การสูญเสียขาวจะไมมาก 

หรือไมมีผล เนื่องจากคนขับสามารถปรับชุดนิ้วดึงใหเหมาะสมกับสภาพตนขาว 
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 2.2) สภาพใบมีด ตองมีการซอมบํารุงสม่ําเสมอ หากใบมีดไมคมสงผลใหในกระบวนการเกี่ยว 

ใบมีดจะตัดตนขาวไมขาด ในการควักตนขาวเขาระบบนิ้วดึงจะไปควาไปดึงรวงขาวเขาชุดปากไมหมด ตนขาวลู

ไปกับชุดนิ้วดึง ทําใหขาวรวงหลนจํานวนมาก และรวงหลนกอนเขาสูตูนวดสอง 

 2.3) สภาพพื้นที่ชวงเก็บเกี่ยว หากพื้นนาชื้น มีน้ําขัง เกิดภาวะนาหลม สงผลใหความชื้นตนขาว

สูง เมื่อรถเกี่ยวนวดขาวลงพื้นนา การทรงตัวยากกวาพื้นนาปกติซึ่งเปนอุปสรรคในการเดินรถเพื่อเกี่ยวนวดขาว 

สงผลใหประสิทธิภาพในการเก็บเก่ียวลดลง เกิดการสูญเสียขาวมากกวาสภาพพื้นนาปกต ิ

4.6 แนวทางปฏิบัติที่ชวยลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว 

4.6.1 การวิเคราะหโดยใช SWOT Model 

 จากการศึกษาวิจัยการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก โดยทําการศึกษาใน

พื้นที่ท่ีดําเนินการเก็บเก่ียวขาวในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เมื่อนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมโดย

เทคนิค SWOTAnalysis โดยพิจารณาปจจัยภายนอก (External Factors) ภายใตกรอบ PESTEL Analysis 

และปจจัยภายใน (Internal Factors) ภายใตกรอบ The McKinsey 7S Framework สามารถวิเคราะหได

ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) 

1. เกษตรกรมีทักษะ ประสบการณ มีการพัฒนาวางแผนการผลิตมากขึ้น มีการพัฒนาการ

เพาะปลูกโดยปรับเปลี่ยนมาเพาะปลูกพันธุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตานทานโรค และพัฒนาวิธีการเพิ่ม

ผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น และกระบวนการลดตนทุนการผลิตผานการสงเสริมในรูปแบบแปลงใหญมากขึ้น และเชื่อวา

การสงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญจะทําใหเกิดความสําเร็จ 

2. เกษตรกรสวนใหญยังยึดวิถีชีวิตแบบสังคมไทยที่มีความเอื้ออาธร มีน้ําใจ ในการตอนรับดูแล 

ผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตของตน ดวยการดูแล บริการอาหารการกินแกผูประกอบการ/คนขับรถเกี่ยว 

ทําใหเกิดความเปนกันเอง และเกิดความเกรงใจซึ่งกันและกัน 

จุดออน (Weakness)  

1. เกษตรกรทราบวาสภาพตนขาวที่มีผลตอการสูญเสียขาวในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก 

(โดยเฉพาะการลมเอน) แตเกษตรกรยังไมสามารถควบคุมใหสามารถดําเนินการจัดหารถเก็บเกี่ยวในระยะเวลา

ที่เหมาะสมไดทั้งหมด เนื่องจากขึ้นอยูกับเวลาของรถเก่ียวเปนหลัก 

2. การบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ ยังขาดความเปนเอกภาพ

ลักษณะการผลิตยังหลากหลายตางพันธุตางชนิด ระยะเวลาปลูกที่หลากหลาย และชวงเวลาที่เปนอุปสรรคตอ

การบริหารจัดการเก็บเกี่ยวในรูปแบบแปลงใหญ 

3. พฤติกรรมบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวขาวของเกษตรกร มีลักษณะแบบปจเจกบุคคล 

(Individual) ไมนิยมการบริหารจัดการแบบการใชกลุมบริหารจัดการ หรือบริหารจัดการแบบเปนทีม ถึงแมวา

จะมีการรวมกลุมและผานกระบวนการสงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญมากขึ้น แตการวางแผนบริหาร

จัดการเก็บเก่ียวโดยใชเครื่องจักรกลรวมกันในลักษณะแปลงใหญยังมีนอย 
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4. ความสูญเสียจากขั้นตอนในกระบวนการเกบ็เกี่ยวขาวเกษตรกรไมมีระบบ และ/หรืออุปกรณ 

เครื่องมือที่ใชวัดหรือควบคุมความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวได ใชแตวิธีการสังเกตเพียงอยางเดียวจึงไมทราบถึง

ปริมาณที่เสียหายอยางชัดเจน 

5. เกษตรกรขาดขอมูลในการบริหารจัดการ เพื่อลดความความเสียหายตอขนาดของการสูญเสีย

จากการเก็บเกี่ยวโดยการใชเครื่องจักรกลที่สัมพันธกับจํานวนบิ้งนาของเกษตรกร 

6. เกษตรกรขาดองคความรูเพื่อการบริหารจัดการเพื่อทําการเกษตรแบบแมนยํา (Precision 

Agriculture) ไดแก ความเร็วของรถเก่ียวที่เหมาะสมกับความชื้นสัมพัทธในอากาศที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว 

ความสูงของตนขาว และความยาวของคอรวงขาวที่มีผลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาว 

7.คานิยมในการเลือกใชบริการรถเกี่ยวนวดในการเก็บเกี่ยวขาวเปนการเลือกใชบริการจากการ

บอกตอ หรือความสะดวกในชวงเวลาของเกษตรกรกับผูประกอบการรถเกี่ยวมากกวา การดูความสามารถของ

ประเภทรถเกี่ยวนวดที่เหมาะสมกับขนาดบิ้งนาหรือขนาดกิจการของตน 

8. เกษตรกรสวนใหญไมสามารถตอรอง หรือจายคาบริการไดตามคุณภาพ หรือความประณีตใน

ขั้นตอนการเก็บเก่ียวของรถเก่ียวนวดได 

โอกาส (Opportunity) 

1. นโยบายเศรษฐกิจบนฐานการเกษตร (Agro-based resource Economy) ที่เปนนโยบายที่

ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลักดันการพัฒนาการทําการเกษตรของไทยใหมีประสิทธิภาพ และ

เปนการลดตนทุน เพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น  โดยกําหนดนโยบายใหเกษตรกรใชเครื่องจักรกลเพื่อ

การเกษตรที่เหมาะสม  เชน นโยบายการสนับสนุนการใชเครื่องจักรกลของรัฐบาลโดยเฉพาะการดําเนินงานใน

พื้นที่แปลงใหญ  หรือการกําหนดมาตรการที่เปนประโยชนโดยตรงกับอุตสาหกรรมผลิตรถเกี่ยวนวดขาว ไดแก 

มาตรการ การเงินการคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในระยะ

เรงดวน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ มาตรการทางการเงินตางๆ เชน โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปน

เงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการค้ําประกันสินเชื่อโครงการ

มาตรการสนับสนุน SMEs ผานการรวมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มตน (Start-up) ที่มีศักยภาพสูงเหลานี้เปนตน 

ขอจํากัด (Threat) 

1. การลมเอนของตนขาวเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว แต

เกษตรกรยังไมสามารถควบคุมการลมเอนของตนขาวได 100% เนื่องจากปจจัยการลมเอนขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม 

และภูมิอากาศ เชน ความแรงของลมความชื้นสัมพัทธของภูมิอากาศ ในชวงเวลาที่ตนขาวใกลระยะเวลาเก็บเกี่ยว 

2. ผูประกอบการรถเกี่ยวสามารถเพ่ิมอัตราคาบริการเก็บเก่ียวไดโดยเสรี ยังไมมีกฎหมายในการ

กําหนดอัตราคาบริการที่เปนเกณฑมาตรฐาน 

3. ไมมีกฎระเบียบ หรือขอกฎหมายที่ใชควบคุมผูขับขี่รถเกี่ยวนวดใหปฏิบัติตามความตองการ

ของเกษตรกรเชน การปรับความเร็วของการขับขี่รถเก่ียวนวดใหเหมาะสมกับการเก็บเก่ียว  
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วิเคราะห TOWS Analysis 

เมื่อดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยเทคนิค SWOT Analysis แลวนําปจจัยตางๆ ทั้งดาน

ปจจัยภายนอก (External Factors) ซึ่งประกอบดวย โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) และปจจัยภายใน 

(Internal Factors) ซึ่งประกอบดวย จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) มาวิเคราะหดวยเทคนิค TOWS 

Analysis เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก (ภาพที ่4.24) 

 

 จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 
SO 

มีจุดแข็งและมีโอกาส 

WO 

มีจุดออนและมีโอกาส 

อุปสรรค (Threats) 
ST 

มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 

WT 

มีจุดออนและมีอุปสรรค 

 

 
ภาพที่ 4.24  กรอบแนวคิดในการวิเคราะหโดยใชเทคนิค TOWS Matrix 
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4.6.2 แนวทางพัฒนาซึ่งเปนขอเสนอจากผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห TOWS Analysis สามารถกําหนดกลยุทธทางเลือก หรือแนวทางพัฒนาการ

ลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก เพื่อเปนขอเสนอเชิงนโยบายและขอเสนอเชิงยุทธศาสตร

เพื่อใชในการบริหารจัดการและแกไขปญหา ไดดังนี้ 

 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 1. ภาครัฐควรผลักดันโดยกําหนดนโยบาย ใหมีการใชเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวขาวลงสูตัว

เกษตรกรอยางจริงจัง โดยใชมาตรการทางดานการเงินการคลังขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะพื้นที ่

นาแปลงใหญ การสรางชองทางใหเกษตรกรเขาถึงผูประกอบการรถเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพและตรงตอความ

ตองการงายขึ้น เพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต และทันตอชวงเวลาที่เหมาะสมของการเก็บเกี่ยว 

 2. ภาครัฐควรกําหนดใหมีการสงเสริมและเสริมสรางความรู ความเขาใจในการใชเครื่องจักรกล 

และเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการเก็บเก่ียวขาวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ที่ดีและเหมาะสมแกเกษตรกร ให

ความสําคัญตอการรวมกลุมเพื่อพัฒนาการเก็บเกี่ยวโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ ที่ใชในกระบวนการเกี่ยวนวดขาว

มาใชใหมากขึ้น 

 3. ภาครัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทํากลไกอัจฉริยะ อุปกรณ/แอพลิเคชั่นเกี่ยวกับ

การบริการรถเกี่ยวนวดขาว แอพพลิเคชั่นเพื่อสรางความแมนยํา (Precision Agriculture) ในการผลิตในไรนา

ของเกษตรกร เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถเขาถึงรถเกี่ยวนวดไดอยางทันทวงที และบริหารจัดการไรนา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ภาครัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มี

การบริหารจัดการผลิตในรูปกลุมที่เอกภาพมากกวาการบริหารจัดการแบบปจเจกบุคคล เพื่อสรางอํานาจในการ

ตอรองและสามารถนําเครื่องจักรกลมาใชในการเก็บเก่ียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

5. ภาครัฐสนับสนุนความรูในการบริหารจัดการ อุปกรณเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลในการ

เก็บเก่ียวขาวของเกษตรกรผานกระบวนการสงเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ เพื่อใหกลุมสามารถบริหารจัดการ

เก็บเก่ียวขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการผลิตของเกษตรกร 

6. ภาครัฐควรกําหนดนโยบาย มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว 

โดยมีการควบคุม กํากับ และพัฒนาผูประกอบการรถเกี่ยว ใหผูขับขี่รถเก่ียวนวดขาวเขาสูระบบมาตรฐาน  

 4.6.3 ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรในการบริหารจัดการพื้นที่ 

1.สงเสริมใหเกษตรกรใหความสําคัญตอการรวมกลุมการผลิต ที่มีรูปแบบที่สามารถสรางอํานาจ

ในการตอรองในลักษณะการประนีประนอม และบริหารจัดการอัตราคาบริการรถเกี่ยวนวดขาวและชวยเหลือ

ควบคุมผูขับขี่รถเก่ียวนวดขาวใหปฏิบัติตามความตองการผูเกษตรกร  

2. สงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรใชพันธุขาวที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งดานกายภาพ 

และดินฟาอากาศ โดยเฉพาะในพื้นท่ีที่สงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ 

3. ภาครัฐสงเสริมใหมีการจัดทําโครงการอบรมใหความรูเรื่องการเก็บเกี่ยวขาวโดยเครื่องจักรกลที่ดี 

และเหมาะสม โดยเริ่มดําเนินการในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญโดยเนื้อหาหลักสูตรเชน การให
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ความรูเรื่องระยะเวลาการเก็บเกี่ยวขาวที่เหมาะสม การจัดการความรูเรื่องความเร็วของรถเกี่ยวที่เหมาะสมกับ

ความชื้นสัมพัทธในอากาศที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว การดูแลการเจริญเติบโตของตนขาวเพื่อความเหมาะสม

กับการเก็บเกี่ยว ทั้งความสูงของตนขาว และความยาวของคอรวงขาวที่สามารถลดความสูญเสียในกระบวนการ

เก็บเก่ียวขาวเหลานี้เปนตน 

4. ภาครัฐ สงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีการ

บริหารจัดการผลิตในรูปกลุมที่เอกภาพมากกวาการบริหารจัดการแบบปจเจกบุคคล เพื่อสรางอํานาจในการ

ตอรอง และสามารถนําเครื่องจักรกลมาใชในการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

4.7 ขอวิจารณผลการศึกษา  

4.7.1 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาอุปกรณ และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวด

ขาวทําการเก็บเกี่ยวได (On-the-go Yield Sensor) 

 วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้คือ เพื่อออกแบบและพัฒนาใหไดอุปกรณวัดปริมาณผลผลิต

ขาวเปลือกและระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได โดยจะติดตั้ง

อุปกรณพรอมระบบดังกลาวไวที่รถเกี่ยวนวดขาว (On-the-go Yield Sensor) ซึ่งจะทําใหทราบถึงคาปริมาณ

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดแบบเรียลไทม (Real time) และเกิดการบันทึกคาปริมาณผลผลิตดังกลาวลงในระบบ

ฐานขอมูลไดอยางถูกตองและสามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดแบบออนไลน  

 คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือก (On-the-go 

Yield Sensor) และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเก่ียวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได โดยไดติดตั้ง

อุปกรณดังกลาวไวที่รถเกี่ยวนวดขาวซึ่งคอนขางแมนยํา แตยังมีความคลาดเคลื่อน 6.11 และ 6.14 กิโลกรัม

ตามคาเฉลี่ยของผลตางสัมบูรณ (Mean Absolute Difference) และคารากที่สองของผลตางกําลังสอง (Root 

Mean Square Error) ดังนั้นจึงควรตั้งใหมีความแมนยํา (calibrate) ทุก 6 เดือน 

 4.7.2 กิจกรรมที่ 2 การทดสอบเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ชวยลดการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ

เก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดขาว  

 วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมที่ 2 นี้ คือ เพื่อทําการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลา 

ขณะที่รถเก่ียวนวดขาวปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ ภายใตสมมติฐานดังนี้ 

 1) ความชื้นสัมพัทธของอากาศ (Relative Humidity) ในขณะปฏิบัติงานจะมีผลตอปริมาณ

ความชื้น (Moisture Content) ของขาวเปลือกขณะเก็บเกี่ยวและจะมีผลตอการสูญเสียขาวเปลือกใน

กระบวนการเก็บเก่ียว 

 จากการทดลอง พบวา ความชื้นสัมพัทธในอากาศ มีความสัมพันธตอความสูญเสียใน

กระบวนการเก็บเก่ียว โดยหากความชื้นสัมพัทธในอากาศมากจะทําใหความสูญเสียฯ มากยิ่งขึ้น ตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว กลาวคือ เมื่อความชื้นสัมพัทธในอากาศมาก (ชวงเชา) จะสงผลใหอัตราการไหลของฟางขาวและ

ขาวเปลือกเมื่อเขาสูระบบนวดมากขึ้นกวาปกติ ทําใหระบบการแยกขาวเปลือกทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

สงผลตอปริมาณขาวเปลือกที่ลวงหลนมากขึ้นกวาปกต ิ
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   2) ความเร็วขณะปฏิบัติงาน (Travelling Speed) ของรถเกี่ยวนวดขาว มีความสัมพันธกับ

ความเร็วรอบของลูกนวดในหองนวดของรถเก่ียวนวดขาว และจะมีผลตอการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ

เก็บเก่ียว   

    จากการทดลอง พบวา ความเร็วที่ใชในการเก็บเกี่ยวของเกษตรที่ใชมีความสัมพันธตอความ

สูญเสียในการกระบวนการเก็บเกี่ยว ตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ หากเกษตรใชความเร็วในระดับปานกลาง 

ทําใหเกิดความสูญเสียนอยกวา การใชความเร็วในระดับมาก 

 4.7.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดเก็บขอมูลความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกของพื้นที่

สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ 

 วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมที่ 3 คือ เพื่อหาคาความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว 

และหาปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาวในนาขาว ของเกษตรกรสมาชิกโครงการสงเสริม

การผลิตแบบแปลงใหญ ตามสภาพความเปนจริงที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน โดยแบงการจัดเก็บขอมูลเปนขาว

นาปของพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญ ภาคกลาง จํานวน 24 แปลงใหญ  

 จากการศึกษาเปรียบเทียบแปลงตัวอยาง พบวา แปลงทดลองจะมีความสูญเสียจากกระบวนการ

เก็บเก่ียวขาวเปลือกนอยกวาแปลงใหญ เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดี มีการดูแลรักษาดวยความประณีต ซึ่ง

สอดคลองกับผลลัพธจากการวัดความสูญเสียตกหลนตามธรรมชาติและการเก็บเกี่ยวมือ มีรอยละความสูญเสีย

นอยที่สุด แตเมื่อวัดความสูญเสียตกหลนโดยรถเกี่ยว มีรอยละความสูญเสียมากกวาแปลงใหญและแปลงทดสอบ 

ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยทางดานรถเกี่ยวนวดขาว เชน เครื่องยนต สมรรถนะ ฯลฯ และปจจัยทางดานความชํานาญ

ของผูขับรถเกี่ยวนวดขาว อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากแปลงทดสอบ ซึ่งใชวิธีการปฏิบัติดูแลตามหลักวิชาการ

ของกรมการขาวและใชเครื่องเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐ ทําใหผลลัพธรอยละความสูญเสียจาก

กระบวนการเก็บเกี่ยวนอยที่สุดซึ่งสอดคลองกับ สมมติฐานที่วา การดูแลปฏิบัติตามหลักวิชาการมีผลตอการลด

ความสูญเสียได และความชํานาญของผูขับรถเกี่ยวนวดขาว มีผลใหสูญเสียนอยลงได 

จากการศึกษาดานปจจัยที่มีผลตอความสูญเสีย พบวา ความยาวคอรวง ความสูงตนขาว ความ

เอนของตนขาว มีผลตอความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  

สุภชัย ปติวุฒิ (2555) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการรวงหลนของเมล็ดขาว ซึ่งพบวาการรวงหลนของขาวมีสาเหตุ 

มาจากคุณลักษณะของพันธุขาว เนื่องจากคุณลักษณะของพันธุขาวแตละพันธุมีผลตอการรวงหลนตางกันและ

สอดคลองกับผลการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรและผูประกอบการที่เห็นดวยในระดับมาก กลาวคือ สภาพตนขาวลม

กอนการเก็บเก่ียวทําใหตนขาวมีความเอน ซึ่งมีผลใหเกิดความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยวไดมากข้ึน  

จํานวนบิ้งนาตอไรและความเร็วที่ใชในการเก็บเกี่ยว มีผลตอความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวเปลือก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาทดสอบอุปกรณ พบวา ความยาวของบิ้งนาที่เหมาะสมอยูระหวาง 

100 - 250 เมตร ทําใหการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวมีประสิทธิภาพดานเวลามากที่สุด โดยใชเวลาในการเก็บเกี่ยว

ขาวใหเต็มรถบรรทุกลดลงและความเร็วระดับปานกลาง เปนความเร็วที่เหมาะสมที่ทําใหความสูญเสียจาก

กระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือกนอยที่สุด  
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บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษาการลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว กรณีศึกษา

การเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาใหทราบถึงแนวปฏิบัติที่

ชวยลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่สงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญทั่ว

ประเทศ และเปรียบเทียบความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวในแปลงทดลองที่มีการกํากับ 

ดูแล ทุกขั้นตอน กับการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายในการแกไข

ปญหาจากการสูญเสียดังกลาว โดยศึกษาในพื้นที่สงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญขาวของภาคกลาง

และภาคตะวันออก จํานวน 24 แปลงใหญตัวอยาง  ในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ฉะเชิงเทรา นครนายก 

ระยอง ตราด ปทุมธานี ลพบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อางทอง นครสวรรค กําแพงเพชร และพิจิตร ขอมูล

จากกลุมตัวอยางเกษตรกรจํานวน 200 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว จํานวน 132 

ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามประกอบการสังเกตในการจัดเก็บขอมูลในเรื่องกระบวนการเก็บเกี่ยวจากเกษตรกร 

และผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว สวนการวิจัยเชิงทดลองความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวจากแปลงเพาะปลูกในแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาว จํานวน 2 แหงๆ ละ 1 แปลงทดลองๆ ละ 12 ไร รวม

พื้นที่แปลงทดลอง 24 ไร ซึ่งแตละแปลงทดลองมีผูดูแลควบคุมการทดลองแปลงละ 1 ราย และมีการวิจัยเชิง

ทดลองความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวจากแปลงเพาะปลูกจริงของเกษตรกรสมาชิก

โครงการสงเสริมการผลิตขาวในรูปแบบแปลงใหญจํานวน 2แปลงทดสอบ ๆ ละ 12 ไร รวมพื้นที่แปลงทดสอบ 

24 ไร เชนเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ 

 การดําเนินการศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ จึงไดกําหนดใหมีการศึกษาและดําเนินการ

ศึกษาวิจัย จํานวน 4 กิจกรรม คือ  

 1) การพัฒนาอุปกรณ และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได 

โดยจะติดตั้งอุปกรณพรอมระบบดังกลาวไวที่รถเกี่ยวนวดขาว (On-the-go Yield Sensor) ซึ่งจะทําใหทราบ

ถึงคาปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดแบบเรียลไทม (Real time) และเกิดการบันทึกคาปริมาณผลผลิตดังกลาวลง

ในระบบฐานขอมูลไดอยางถูกตอง และสามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดแบบออนไลน  

 2) การทดสอบเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ชวยลดการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยว

นวดขาว  โดยทําการทดสอบหาคาตัวแปรทางดานเวลา ขณะที่รถเกี่ยวนวดขาวปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ

สูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการ จากนั้นทําการประมวลผล วิเคราะหผล และสรุปรายงานผล 

 3) การจัดเก็บขอมูลความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกของในพ้ืนที่สงเสริมการผลิตขาวใน

รูปแบบแปลงใหญ โดยหาคาความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวและหาปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียใน

กระบวนการเก็บเกี่ยวขาวในนาขาวของเกษตรกรสมาชิกโครงการสงเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ ตามสภาพ
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ความเปนจริงที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน โดยแบงการจัดเก็บขอมูลเปนขาวนาปของพ้ืนที่สงเสริมการผลิตขาวใน

รูปแบบแปลงใหญ 

  4) การจัดทําแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก เพื่อนําเสนอผลการศึกษา

จากขอมูลทั้งในสวนของการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิงทดลองและการวิพากษหาแนวทางการลดความ

สูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกที่เหมาะสม  

 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

 5.1.1 ผลการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยว

นวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได (On-the-go Yield Sensor) 

 คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือก (On-the-go 

Yield Sensor) และระบบรายงานปริมาณผลผลิตขาวเปลือกท่ีรถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได โดยไดติดตั้ง

อุปกรณดังกลาวไวที่รถเกี่ยวนวดขาว ประกอบดวยชุดเซนเซอรวัดแรงกระทบ (Impact Sensor) ที่ถูกควบคุม

การทํางานโดยไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) และมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทมือถือที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Mobile App) เพื่อรับขอมูลจากชุด

เซนเซอรผานทางการติดตอแบบบลูทูธ (Bluetooth) และโปรแกรมประยุกต (แอพพลิเคชั่น) บนโทรศัพทมือถือฯ ที่

พัฒนาจะสงขอมูลไปยังระบบคลาวด (Cloud System) เพื่อจัดเก็บขอมูลลงยังระบบฐานขอมูล เกิดการบันทึก

คาปริมาณผลผลิตดังกลาวลงในระบบฐานขอมูลไดอยางถูกตองและสามารถเรียกดูขอมูลดังกลาวไดแบบ

ออนไลน รวมทั้งโปรแกรมประยุกต (แอพพลิเคชั่น) บนโทรศัพทมือถือฯ ที่พัฒนายังใชสําหรับเรียกดูขอมูลและ

การรายงานผลการเก็บเกี่ยวแบบรายแปลง ซึ่งจะทําใหทราบถึงคาปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดแบบเรียลไทม 

(Real time) 

  การดําเนินการทดสอบชุดอุปกรณวัดปริมาณผลผลิตขาวเปลือกที่พัฒนามีคาความคลาดเคลือ่นของ

การวัดอยูที่ 6.11 ถึง 6.14 กิโลกรัม ดังคาเฉลี่ยของผลตางสัมบูรณ (Mean Absolute Difference) และคารากที่สอง

ของผลตางกําลังสอง (Root Mean Square Error) ที่มีคาเทากับ 6.11 และ 6.14 กิโลกรัม ตามลําดับ คณะผูวิจัยจึง

ไดนําคาความคลาดเคลื่อนดังกลาวไปใชเปนตัวปรับเทียบคา (Calibration Factor) ใหกับโปรแกรมคํานวณหาปริมาณ

ผลผลิตขาวเปลือกที่รถเกี่ยวนวดขาวทําการเก็บเกี่ยวได ตอไป    

 5.1.2 ผลการทดสอบเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ชวยลดการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ของรถเกี่ยวนวดขาว 

1) ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกของรถเกี่ยวนวดในแปลงทดสอบ 

1.1) ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกของรถเกี่ยวนวดยี่หอหนึ่งใน 

แปลงทดสอบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

จากผลการทดสอบ พบวา ปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดมีคาเทากับรอยละ 4.61 และ 

รอยละ 3.26 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชาและชวงบาย ตามลําดับ โดยปริมาณขาวเปลือกที่สูญเสียใน

กระบวนการเก็บเกี่ยวจากการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวในชวงเชาจะมีปริมาณที่มากกวาปริมาณการสูญเสียจากการ
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ทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวในชวงบายประมาณรอยละ 1.35 โดยในชวงเชาจะพบปริมาณการสูญเสียขาวเปลือก

ที่ตําแหนงหัวเกี่ยวมากที่สุดคิดเปนรอยละ 2.41 ในขณะที่ในชวงบายจะพบปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่

ตําแหนงลูกนวดมากที่สุดคิดเปนรอยละ 2.04 ขณะที่การสูญเสียที่เกิดขึ้นกอนการเก็บเกี่ยวจะมีคานอยที่สุดทั้ง

ในชวงเชาและชวงบาย สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยว

นวดปานกลาง ซึ่งกําหนดไวใหมีคาเทากับความเร็วระดับปกติที่ปฏิบัติและใชงานกันอยูในปจจุบัน เปนระดับ

ความเร็วที่เหมาะสมแลว โดยที่ระดับความเร็วระดับปกติดังกลาวจะทําใหเกิดการสูญเสียที่นอยที่สุด (รอยละ 

4.22) เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วระดับอ่ืน การเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงาน

ของรถเก่ียวนวดมีผลตอการสูญเสีย โดยปริมาณการสูญเสียจะเพ่ิมมากขึ้นตามระดับความเร็วที่เพิ่มข้ึน  

1.2) ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกของรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐ

ในแปลงทดสอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จากผลการทดสอบพบวา ปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดมีคาเทากับรอยละ 3.54 และ

รอยละ 3.34 สําหรับการเก็บเก่ียวขาวในชวงเชาและชวงบาย ตามลําดับ โดยในชวงเชาจะมีปริมาณขาวเปลือก

ที่สูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวจากการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐมากกวาในชวงบาย 

ประมาณรอยละ 0.20 โดยพบปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ตําแหนงหัวเกี่ยวมากที่สุดคิดเปนรอยละ 2.93 

สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา และคิดเปนรอยละ 2.74 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย ขณะที่การสูญเสีย

ที่เกิดขึ้นที่ลูกนวดจะมีคานอยที่สุด สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงาน

ของรถเกี่ยวนวดเร็ว เปนระดับความเร็วที่ทําใหเกิดการสูญเสียที่นอยที่สุด (รอยละ 3.24) เมื่อเปรียบเทียบกับ

ความเร็วระดับอื่น การเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย พบวาระดับความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวดมีผลตอ

การสูญเสีย โดยปริมาณการสูญเสียจะเพ่ิมมากขึ้นตามระดับความเร็วที่เพ่ิมขึ้น 

1.3) ผลการทดสอบหาปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกของรถเกี่ยวนวดแบบไทยประดิษฐ

ในแปลงทดสอบ จงัหวัดสุพรรณบุรี 

จากผลการทดสอบพบวา ปริมาณการสูญเสียรวมทั้งหมดมีคาเทากับรอยละ 6.26 และ

รอยละ 6.35 สําหรับการเก็บเก่ียวขาวในชวงเชาและชวงบาย ตามลําดับ โดยในชวงเชาจะมีปริมาณขาวเปลือก

ที่สูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว จากการทํางานของรถเกี่ยวนวดขาวแบบไทยประดิษฐมากกวาในชวงบาย 

ประมาณรอยละ 0.09 โดยพบปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกที่ตําแหนงหัวเกี่ยวมากที่สุดคิดเปนรอยละ 3.45 

สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา และคิดเปนรอยละ 3.28 สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย ขณะที่การสูญเสีย

ที่เกิดขึ้นกอนการเก็บเกี่ยวมีคานอยที่สุด สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา พบวาระดับความเร็วขณะ

ปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวดปานกลาง ซึ่งกําหนดไวใหมีคาเทากับความเร็วระดับปกติที่ปฏิบัติและใชงานกันอยู

ในปจจุบัน เปนระดับความเร็วที่เหมาะสมแลว โดยที่ระดับความเร็วระดับปกติดังกลาวจะทําใหเกิดการสูญเสีย

ที่นอยที่สุด (รอยละ 5.48) เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วระดับอื่น การเก็บเกี่ยวขาวในชวงบาย พบวาระดับ

ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวดมีผลตอการสูญเสีย โดยปริมาณการสูญเสียจะเพิ่มมากขึ้นตามระดับ

ความเร็วที่เพ่ิมขึน้ 
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2) การวิเคราะหทางสถิติเกี่ยวกับปริมาณการสูญเสียขาวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ของรถเกี่ยวนวดขาว 

 จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนของชุดขอมูลปริมาณการสูญเสียรวม (Total Loss) 

ของการทดสอบในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปไดวา ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวด ชวงเวลาขณะ

เก็บเก่ียว และปจจัยรวม (Interaction Effect) ของทั้งสองปจจัยหลักดังกลาว ไมไดสงผลใหเกิดความแตกตาง

ในทางสถิติตอปริมาณการสูญเสียรวมของการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวดขาว ซึ่งผูขับรถเกี่ยวนวดขาวใช

ระดับความเร็วที่เหมาะสมอยูแลวในการเก็บเกี่ยวขาวในชวงเชา สําหรับการเก็บเกี่ยวขาวในชวงบายนั้น

จําเปนตองใชความเร็วขณะปฏิบัติงานที่ชาลงกวาปกติที่ใชงานอยู จึงจะสามารถชวยลดปริมาณการสูญเสียของ

การเก็บเกี่ยวขาวลงได ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของชุดขอมูลปริมาณการสูญเสียที่หัวเกี่ยว (Cutting Loss)  

พบวา ชวงเวลาขณะเก็บเก่ียวจะสงผลใหเกิดความแตกตางในทางสถิติตอปริมาณการสูญเสียที่หัวเกี่ยวของการ

เก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวดขาว โดยคาเฉลี่ยของรอยละการสูญเสียที่หัวเกี่ยวของการเก็บเกี่ยวขาวในชวง

บาย ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 2.38 จะมีคานอยกวาคาเฉลี่ยของรอยละการสูญเสียที่หัวเกี่ยวของการเก็บเกี่ยวขาว

ในชวงเชา ซึ่งมีคาเทากับรอยละ 2.93 และผลการวิเคราะหความแปรปรวนของชุดขอมูลปริมาณการสูญเสียที่

หองลูกนวด (Threshing Loss) พบวา ความเร็วขณะปฏิบัติงานของรถเกี่ยวนวด จะสงผลใหเกิดความแตกตาง

ในทางสถิติตอปริมาณการสูญเสียที่หองลูกนวดของการเก็บเกี่ยวขาวโดยใชรถเกี่ยวนวดขาว โดยหากรถเกี่ยว

นวดขาวปฏิบัติงานดวยความเร็วที่ต่ําก็จะทําใหรอยละการสูญเสียที่หองลูกนวดต่ําลงไปดวย โดยการเก็บเกี่ยวขาว

ในชวงบายและใชรถเกี่ยวนวดดวยความเร็วขณะปฏิบัติงานที่ต่ําจะมีคารอยละการสูญเสียที่หัวเกี่ยว และคารอยละ

การสูญเสียที่หองลูกนวดที่นอยที่สุด 

 5.1.3 การเปรียบเทียบผลการศึกษาในแปลงทดลองและแปลงใหญ 

1) ผลการศึกษาในแปลงตัวอยางของเกษตรกรแปลงใหญ 

1.1) สภาพท่ัวไปของแปลงตัวอยาง พบวา เนื้อท่ีแปลงตัวอยางของเกษตรกรเฉลี่ย 14.92 ไร 

จํานวนบิ้งแปลงตัวอยางเฉลี่ยเทากับ 2 บิ้งตอแปลงตัวอยาง มีเนื้อที่บิ้งตัวอยางเฉลี่ย 11.47 ไร ลักษณะพื้นที่

เพาะปลูกของแปลงตัวอยางประกอบดวย พื้นที่นาลุมคิดเปนรอยละ 62.50 และพื้นที่นาดอนคิดเปนรอยละ 

37.50 เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวพันธุ กข41 โดยวิธีการปลูกแบบหวานน้ําตม นิยมปลูกขาวโดยการใช

เครื่องจักร สวนการไดรับน้ํา แปลงตัวอยางของเกษตรกรสวนใหญไดรับน้ําจากคลองชลประทาน 

1.2) สภาพทั่วไปของตนขาวแปลงตัวอยาง พบวา อายุตนขาวพันธุ กข ที่มีอายุเฉลี่ยเทากับ 

106 วัน ความสูงตนขาวเฉลี่ยความสูงของตนขาวพันธุ กข ในแปลงตัวอยางของเกษตรกรเทากับ 81.09 

เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ยของคอรวงขาวในแปลงตัวอยางของเกษตรกรเทากับ 21.84 เซนติเมตร มีความ

หนาแนนของตนขาว จํานวนตนขาวตอพื้นท่ี 1 ตารางเมตร เทากับ 412 ตน และคาเฉลี่ยของความเอนตนขาว

จากมุม 90 องศากับพื้นนาของแปลงตัวอยาง เทากับ 8 องศา 
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1.3) ผลผลิตตอไรและผลผลิตตกหลนตอไร พบวา ผลผลิตตอไรเฉลี่ย คือ 724.51 กิโลกรัม 

ผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไรเฉลี่ย คือ 3.16 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.44 ผลผลิตตกหลนเก็บเกี่ยวมือตอไร

เฉลี่ย 7.69 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 1.06 และผลผลิตตกหลนรถเกี่ยวขาวตอไรเฉลี่ย 24.86 กิโลกรัม คิดเปน

รอยละ 3.43 

2) ผลการศึกษาในแปลงทดลองและแปลงทดสอบในแปลงใหญ   

2.1) แปลงทดลอง มีผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไรเฉลี่ยของแปลงทดลอง เทากับ 1.39 

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.25  ผลผลิตตกหลนเก็บเกี่ยวมือตอไรเฉลี่ยของแปลงทดลอง เทากับ 2.17 กิโลกรัม 

คิดเปนรอยละ 0.39  และผลผลิตตกหลนรถเกี่ยวขาวตอไรของแปลงทดลอง เทากับ 24.02 คิดเปนรอยละ 4.32 

2.2) แปลงทดสอบ มีผลผลิตตกหลนตามธรรมชาติตอไรเฉลี่ยของแปลงทดสอบ เทากับ 2.60 

กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 0.31 ผลผลิตตกหลนเก็บเกี่ยวมือตอไรเฉลี่ยของแปลงทดสอบ เทากับ 5.21 กิโลกรัม คิดเปน

รอยละ 0.62 ผลผลิตตกหลนรถเกี่ยวขาวตอไรของแปลงทดสอบ เทากับ 24.09 คิดเปนรอยละ 2.87 

5.1.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสูญเสียสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือก 

กรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวขาวในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลปฐมภูมิ คือ ปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว 

จํานวนบิ้งนาตอไร ความสูงตนขาว ความยาวคอรวงขาว ความเอนตนขาว และความเร็วรอบเครื่องยนตของรถ

เกี่ยวนวดขาว และใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสูญเสียใน

กระบวนการเก็บเก่ียวขาวเปลือก โดยประมาณดวยวิธีกําลังสองนอยสุด (Ordinary Least Squares: OLS) ใน

รูปแบบสมการ Double-Log Form เพื่อประมาณคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ

สูญเสียฯ ผลการศึกษา มีดังนี ้

ปจจัยที่มีผลตอปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาว สามารถเขียนใน

รูปแบบสมการถดถอยเชิงพหุไดดังนี้ 

ln Machine� i = -0.684 + 0.269lnBingi - 1.663lnHighi+ 3.161lnLongi+ 0.153lnAnglei+ 0.271lnSpeedi 
                   (-0.261)     (2.365)**      (-4.009)***      (5.476)***        (3.254)***         (2.246)* 

คา R2  = 0.401  คา R̅2  = 0.380 

คา F-statistic  = 19.000 ซึ่งมนีัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

หมายเหตุ 

1) คาที่แสดงในวงเล็บคือคา t-statistic 

2) * , ** และ *** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90, 95 และ 99 ตามลําดับ  
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  จากแบบจําลอง พบวา จํานวนบิ้งนาตอไร ความสูงตนขาว ความยาวคอรวงขาว ความเอนตน

ขาว และความเร็วรอบเครื่องยนตของรถเกี่ยวนวดขาว สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือ

ปริมาณความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวไดรอยละ 40.10 และเมื่อคํานึงถึงจํานวนตัวแปร

อิสระในสมการ ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 38.00 อีกรอยละ 

62.00 เปนอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดนําเขามาพิจารณา 

5.1.5 ทัศนคติที่มีผลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว 

1) ทัศนคติของเกษตรกรตอปจจัยที่มีผลตอการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว ประกอบดวย 

5 ดาน ไดแก ปจจัยดานสภาพตนขาว ปจจัยดานสภาพพื้นที่นา ปจจัยดานรถเกี่ยว ปจจัยดานบุคคล และปจจัย

ดานการจัดการหลังเก็บเกี่ยว โดยใชการวัดทัศนคติของลิเกิรต (Likert Scale) มีดังนี ้

1.1) ปจจัยดานสภาพตนขาว พบวา ปจจัยที่มีผลระดับมาก คือ สภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว 

หากตนขาวลมกอนการเก็บเกี่ยว เมล็ดขาวเปลือกที่เกี่ยวไดจะเขาตูนวดขาวนอย เนื่องจากเมล็ดขาวจะติด

ออกไปกับฟาง ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก ชนิดพันธุขาว และอายุขาวที่เก็บเกี่ยวเหมาะสม 

1.2) ปจจัยดานสภาพพื้นที่นา พบวา ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก สภาพพื้นที่ชวงเกี่ยว 

ชวงเวลาการเกี่ยว ระยะเวลาการระบายน้ํา ปริมาณการใหปุยไนโตรเจน ยูเรีย และปริมาณวัชพืชในแปลง 

ปจจัยที่มีผลระดับนอย ไดแก ขนาดบิ้งนา และวิธีการปลูกขาว 

1.3) ปจจัยดานรถเกี่ยวขาว พบวา ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก ความเร็วในการเก็บเกี่ยว 

และสภาพเกา/ใหมของรถเก่ียวนวดขาว  

1.4) ปจจัยดานบุคคล พบวา ปจจัยที่มีผลระดับมาก คือ ความชํานาญของทีมรถเกี่ยว 

ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง คือ การรูจักคุนเคยกับคนขับ/เจาของรถเก่ียว ปจจัยที่มีผลระดับนอย คือ การดูแล

กับคนขับ/เจาของรถเก่ียว 

1.5) ปจจัยดานการจัดการหลังเก็บเกี่ยว พบวา ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก การขนยาย 

และการเก็บรักษา ปจจัยที่มีผลระดับนอย คือ การตากขาว 

2) ทัศนคติของผูประกอบการรถเกี่ยวนวดขาว/ผูรับจางขับรถเกี่ยวนวดขาว มีดังนี ้

2.1) ปจจัยดานสภาพตนขาว พบวา ปจจัยที่มีผลระดับมาก คือ สภาพตนขาวลมกอนเกี่ยว 

ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก อายุขาวที่เก็บเกี่ยวเหมาะสม และชนิดพันธุขาว 

2.2) ปจจัยดานสภาพพ้ืนที่นา พบวา ปจจัยที่มีผลระดับมาก คือ สภาพพื้นที่ชวงเกี่ยว ปจจัย

ที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก ชวงเวลาการเก่ียว และขนาดบิ้งนา 

2.3) ปจจัยดานรถเกี่ยวขาว พบวา ปจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ไดแก สภาพใบมีดชุดหัวเกี่ยว 

ความเร็วในการเก่ียว ความเร็วรอบลูกนวด การปรับองศาชุดนิ้วดึงหัวเกี่ยว สภาพเกา/ใหมของรถเกี่ยวนวดขาว

น้ําหนักรถ ขนาดรถ ระยะหางใบมีดของชุดหัวเกี่ยว ปจจัยที่มีผลระดับนอย ไดแก ความกวางหัวเกี่ยว ถังพัก

เมล็ดขาว  
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5.1.6 แนวทางปฏิบัติที่ชวยลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยเทคนิค SWOT Analysis โดยพิจารณาปจจัยภายนอก (External 

Factors) ภายใตกรอบ PESTEL Analysis และปจจัยภายใน (Internal Factors) ภายใตกรอบ The McKinsey 7S 

Framework สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

1) จุดแข็ง (Strength) 

1.1) เกษตรกรมทีักษะ ประสบการณ มีการพัฒนาวางแผนการผลิตมากขึ้น มีการพัฒนาการ

เพาะปลูกโดยปรับเปลี่ยนมาเพาะปลูกพันธุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตานทานโรค และพัฒนาวิธีการเพิ่ม

ผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น และกระบวนการลดตนทุนการผลิตผานการสงเสริมในรูปแบบแปลงใหญมากขึ้น และเชื่อวา

การสงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญจะทําใหเกิดความสําเร็จ 

1.2) เกษตรกรสวนใหญยังยึดวิถีชีวิตแบบสังคมไทย ที่มีความเอื้ออาธร มีน้ําใจ ในการ

ตอนรับ ดูแล ผูที่เก่ียวของกับกิจกรรมการผลิตของตน ดวยการ ดูแล บริการ อาหารการกินแกผูประกอบการ/

คนขับรถเก่ียว ทําใหเกิดความเปนกันเอง และเกิดความเกรงใจซึ่งกันและกัน 

2) จุดออน (Weakness)  

2.1) เกษตรกรทราบวาสภาพตนขาวที่มีผลตอการสูญเสียขาวในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวเปลือก (โดยเฉพาะการลมเอน) แตเกษตรกรยังไมสามารถควบคุมใหสามารถดําเนินการจัดหารถเก็บเกี่ยว

ในระยะเวลาที่เหมาะสมไดทั้งหมด เนื่องจากขึ้นอยูกับเวลาของรถเก่ียวเปนหลัก 

2.2) การบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรในรูปแบบแปลงใหญ ยังขาดความเปน

เอกภาพ ลักษณะการผลิตยังหลากหลาย ตางพันธุ ตางชนิด ระยะเวลาปลูกที่หลากหลาย และชวงเวลาที่เปน

อุปสรรคตอการบริหารจัดการเก็บเกี่ยวในรูปแบบแปลงใหญ 

2.3) พฤติกรรมบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวขาวของเกษตรกร มีลักษณะแบบปจเจกบุคคล 

(Individual) ไมนิยมการบริหารจัดการแบบการใชกลุมบริหารจัดการ หรือบริหารจัดการแบบเปนทีม ถึงแมวา

จะมีการรวมกลุมและผานกระบวนการสงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญมากขึ้น แตการวางแผนบริหาร

จัดการเก็บเก่ียวโดยใชเครื่องจักรกลรวมกันในลักษณะแปลงใหญยังมีนอย 

2.4) ความสูญเสียจากขั้นตอนในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเกษตรกรไมมีระบบ และ/หรือ

อุปกรณ เครื่องมือที่ใชวัดหรือควบคุมความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวได ใชแตวิธีการสังเกตเพียงอยางเดียวจึง

ไมทราบถึงปริมาณที่เสียหายอยางชัดเจน 

2.5) เกษตรกรขาดขอมูลในการบริหารจัดการ เพื่อลดความความเสียหายตอขนาดของการ

สูญเสียจากการเก็บเกี่ยวโดยการใชเครื่องจักรกลที่สัมพันธกับจํานวนบิ้งนาของเกษตรกร 

2.6) เกษตรกรขาดองคความรูเพื่อการบริหารจัดการเพื่อทําการเกษตรแบบแมนยํา (Precision 

Agriculture) ไดแก ความเร็วของรถเก่ียวที่เหมาะสมกับความชื้นสัมพัทธในอากาศที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว 

ความสูงของตนขาว และความยาวของคอรวงขาวที่มีผลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวขาว 
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2.7) คานิยมในการเลือกใชบริการรถเกี่ยวนวดในการเก็บเกี่ยวขาว เปนการเลือกใชบริการ

จากการบอกตอ หรือความสะดวกในชวงเวลาของเกษตรกรกับผูประกอบการรถเกี่ยวมากกวา การดูความสามารถ

ของประเภทรถเกี่ยวนวดที่เหมาะสมกับขนาดบิ้งนาหรือขนาดกิจการของตน  

2.8) เกษตรกรสวนใหญไมสามารถตอรอง หรือจายคาบริการไดตามคุณภาพ หรือความ

ประณีตในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวของรถเก่ียวนวดได 

3) โอกาส (Opportunity) 

นโยบายเศรษฐกิจบนฐานการเกษตร (Agro-based resource Economy) ที่เปนนโยบายที่

ภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลักดันการพัฒนาการทําการเกษตรของไทยใหมีประสิทธิภาพ และ

เปนการลดตนทุนเพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศอื่น โดยกําหนดนโยบายใหเกษตรกรใชเครื่องจักรกลเพื่อ

การเกษตรที่เหมาะสม เชน นโยบายการสนับสนุนการใชเครื่องจักรกลของรัฐบาลโดยเฉพาะการดําเนินงานใน

พื้นที่แปลงใหญ หรือการกําหนดมาตรการที่เปนประโยชนโดยตรงกับอุตสาหกรรมผลิตรถเกี่ยวนวดขาว ไดแก 

มาตรการ การเงินการคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในระยะ

เรงดวน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิมาตรการทางการเงินตางๆ เชน โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุน

หมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการค้ําประกันสินเชื่อโครงการ 

มาตรการสนับสนุน SMEs ผานการรวมลงทุนใน SMEs ระยะเริ่มตน (Start-up) ที่มีศักยภาพสูง  

4) ขอจํากัด (Threat) 

4.1) การลมเอนของตนขาวเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว แต

เกษตรกรยังไมสามารถควบคุมการลมเอนของตนขาวได เนื่องจากปจจัยการลมเอนขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และ

ภูมิอากาศ เชน ความแรงของลมความชื้นสัมพัทธของภูมิอากาศ ในชวงเวลาที่ตนขาวใกลระยะเวลาเก็บเกี่ยว 

4.2) ผูประกอบการรถเกี่ยวสามารถเพิ่มอัตราคาบริการเก็บเกี่ยวไดโดยเสรี ยังไมมีกฎหมาย

ในการกําหนดอัตราคาบริการที่เปนเกณฑมาตรฐาน 

4.3) ไมมีกฎระเบียบ หรือขอกฎหมายที่ใชควบคุมผูขับขี่รถเกี่ยวนวดใหปฏิบัติตามความ

ตองการของเกษตรกร เชน การปรับความเร็วของการขับขี่รถเก่ียวนวดใหเหมาะสมกับการเก็บเก่ียว  

5.2 ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาสามารถกําหนดกลยุทธทางเลือก หรือแนวทางพัฒนาการลดความสูญเสียในกระบวนการ

เก็บเกี่ยวขาวเปลือก เพื่อเปนขอเสนอเชิงนโยบายและขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเพื่อใชในการบริหารจัดการ และแกไข

ปญหาได ดังนี้ 

 5.2.1 ขอเสนอเชิงนโยบาย 

1) ภาครัฐควรผลักดันโดยกําหนดนโยบายใหมีการใชเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวขาวลงสูตัว

เกษตรกรอยางจริงจัง โดยใชมาตรการทางดานการเงินการคลังขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะพื้นที่นาแปลงใหญ 

การสรางชองทางใหเกษตรกรเขาถึงผูประกอบการรถเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ และตรงตอความตองการงายขึ้น 

เพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต และทันตอชวงเวลาที่เหมาะสมของการเก็บเกี่ยว 
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2) ภาครัฐควรกําหนดใหมีการสงเสริมและเสริมสรางความรู ความเขาใจในการใชเครื่องจักรกล 

และเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการเก็บเก่ียวขาวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ที่ดีและเหมาะสมแกเกษตรกร ให

ความสําคัญตอการรวมกลุมเพื่อพัฒนาการเก็บเกี่ยวโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ ที่ใชในกระบวนการเกี่ยวนวดขาว

มาใชใหมากขึ้น 

3) ภาครัฐ สงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัดทํากลไกอัจฉริยะ อุปกรณ/แอพลิเคชั่น เกี่ยวกับ

การบริการรถเกี่ยวนวดขาว แอพพลิเคชั่นเพื่อสรางความแมนยํา (Precision Agriculture) ในการผลิตในไรนา

ของเกษตรกรเพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถเขาถึงรถเก่ียวนวดไดอยางทันทวงที และบริหารจัดการไรนาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4) ภาครัฐ สงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมีการ

บริหารจัดการผลิตในรูปกลุมที่เอกภาพมากกวาการบริหารจัดการแบบปจเจกบุคคล เพื่อสรางอํานาจในการ

ตอรอง และสามารถนําเครื่องจักรกลมาใชในการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

5) ภาครัฐสนับสนุนความรูในการบริหารจัดการ อุปกรณเทคโนโลยี และเครื่องจักรกลในการ

เก็บเก่ียวขาวของเกษตรกร ผานกระบวนการสงเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ เพื่อใหกลุมสามารถบริหารจัดการ

เก็บเก่ียวขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการผลิตของเกษตรกร 

6) ภาครัฐควรกําหนดนโยบาย มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว 

โดยมีการควบคุม กํากับ และพัฒนาผูประกอบการรถเกี่ยว ใหผูขับขี่รถเกี่ยวนวดขาวเขาสูระบบมาตรฐาน โดย

ภาครัฐควรกําหนดนโยบาย มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการในกระบวนการเก็บเกี่ยวขาว โดยมีการควบคุม 

กํากับ และพัฒนาผูประกอบการรถเกี่ยว ผูขับขี่รถเกี่ยวนวดเขาระบบสูมาตรฐาน 

5.2.2 ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรในการบริหารจัดการพื้นที่ 

1) สงเสริมใหเกษตรกรใหความสําคัญตอการรวมกลุมการผลิตที่มีรูปแบบที่สามารถสรางอํานาจ

ในการตอรองในลักษณะการประนีประนอม และบริหารจัดการอัตราคาบริการรถเกี่ยวนวดขาว และชวยเหลือ

ควบคุมผูขับขี่รถเก่ียวนวดขาวใหปฏิบัติตามความตองการผูเกษตรกร  

2) สงเสริม สนับสนุนใหเกษตรกรใชพันธุขาวที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งดานกายภาพ 

และดินฟา อากาศ โดยเฉพาะในพื้นท่ีทีส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ 

3) ภาครัฐสงเสริมใหมีการจัดทําโครงการอบรมใหความรูเรื่อง การเก็บเกี่ยวขาวโดยเครื่องจักรกล

ที่ดี และเหมาะสม โดยเริ่มดําเนินการในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยเนื้อหาหลักสูตร เชน การ

ใหความรูเรื่องระยะเวลาการเก็บเกี่ยวขาวที่เหมาะสม การจัดการความรูเรื่องความเร็วของรถเกี่ยวที่เหมาะสม

กับความชื้นสัมพัทธในอากาศที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว การดูแลการเจริญเติบโตของตนขาวเพื่อความ

เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว ทั้งความสูงของตนขาว และความยาวของคอรวงขาวที่สามารถลดความสูญเสียใน

กระบวนการเก็บเกี่ยวขาว  

4) ภาครัฐ สงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญมีการ

บริหารจัดการผลิตในรูปกลุมที่เอกภาพมากกวาการบริหารจัดการแบบปจเจกบุคคล เพื่อสรางอํานาจในการ

ตอรองและสามารถนําเครื่องจักรกลมาใชในการเก็บเก่ียวเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 
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5.2.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 1) ควรมีการจัดทําเครือขายฐานขอมูล Big data Network เพื่อเชื่อมโยงขอมูลในการวิเคราะห

ครั้งตอไป 

 2) ควรพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลคูขนานระหวางการวิเคราะหทางสถิติกับการวิเคราะห

โครงขายประสาทเทียม (Neural Network) เพื่อใชในการเปรียบเทียบผลลัพธ 

 3) ควรมีการศึกษาการลดความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยวในสวนที่เกี่ยวของกับ Cutting 

Loss และวิธีการปฏิบัติมากขึ้นดวย 

 4) ควรมีการศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสูญเสียใหครอบคลุม ทั้งดานพันธุและ

ลักษณะประจําพันธุ ดานการจัดการวิธีการปฏิบัติในนาขาว เชน การจัดการเตรียมดินและการใชเครื่องจักรกล 

แยกแตละชนิดพันธุ 

 5) ควรมีการศึกษาการลดความสูญเสียจากกระบวนการเก็บเกี่ยวขาวเปลือกในพื้นที่แปลงใหญ

ใหครอบคลุมทุกภาค 
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ขอตกลงเบื้องตนในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอนุมานที่อาศัยเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) ดังนั้น กอนการวิเคราะหขอมูลจึงไดทําการตรวจสอบประชากรตามเงื่อนไขการ

วิเคราะหความถดถอยพหุเชิงเสน ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความผิดปกติของขอมูล (Outlier) 

ตารางผนวกที่ 1 คา Cook’s Distance ของขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.2744 4.4136 2.8319 .60876 148 

Std. Predicted Value -2.558 2.598 .000 1.000 148 

Standard Error of 

Predicted Value 
.090 .239 .149 .032 148 

Adjusted Predicted Value 1.3052 4.4704 2.8330 .61065 148 

Residual -2.50461 1.65304 .00000 .74426 148 

Std. Residual -3.308 2.183 .000 .983 148 

Stud. Residual -3.342 2.210 -.001 1.001 148 

Deleted Residual -2.55731 1.69437 -.00109 .77250 148 

Stud. Deleted Residual -3.470 2.241 -.002 1.010 148 

Mahal. Distance 1.067 13.678 4.966 2.572 148 

Cook's Distance .000 .066 .006 .010 148 

Centered Leverage Value .007 .093 .034 .017 148 

a. Dependent Variable: ตกหลนรถเก่ียว 

 จากขอมูลในตารางที่ไดจากการคํานวณ พบวาคา Cook's Distance ของขอมูลที่ใชในการ

วิเคราะหอยูระหวาง 0 – 0.066 ซึ่งมีคานอยกวา 1 จึงสามารถสรุปไดวาไมมืความผิดปกติของขอมูลที่ใชในการ

วิเคราะห 

2. ตัวแปรตามและคาความคลาดเคลื่อนเปนตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Test of 

Normality) 

 การทดสอบการแจกแจงของตัวแปรตามและคาความคาดเคลื่อนวามีการกระจายแบบปกติ 

(Normal Distribution) หรือไม จะใชวิธีการทดสอบดวยวิธี Komogorov – Smirnov Test โดยมีระดับ

นัยสําคัญท่ีมากกวา 0.05 
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ตารางผนวกที่ 2 Test of Normality ของตัวแปรตามและคาความคาดเคลื่อน 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

จํานวนบิ้งตัวอยาง .214 148 .000 .859 148 .000 

ความสูงตนขาว .163 148 .000 .937 148 .000 

ความยาวคอรวง .068 148 .086 .981 148 .034 

ความเอน .368 148 .000 .681 148 .000 

ความเร็วรอบเครื่องยนต .212 148 .000 .841 148 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 ผลการทดสอบมีระดับนัยสําคัญหรือคา Sig เทากับ 0.000 และ 0.086 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 

0.05 แสดงวาตัวแปรที่เปนกลุมตัวอยางมีการแจกแจงแบบไมปกติ แตจากการทบทวนวรรณกรรมพบทฤษฎี

แนวโนมเขาสูสวนกลาง (Central Limit Theorem) ซึ่งระบุวา สําหรับประชากรใด ๆ ถาเก็บตัวอยางใน

จํานวนที่มากพอ การกระจายของคาตัวอยางดังกลาวจะมีแนวโนมใกลเคียงกับการกระจายแบบปกติ (Normal 

Distribution) โดยทฤษฎีแนวโนมเขาสูสวนกลางระบุวาจํานวนของกลุมตัวอยางที่ทําใหการแจกแจงเปนแบบ

ปกติควรมีมากกวา 30 ตัวอยาง (Bland, 1996) ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้มีจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา

ทั้งหมด 148 ตัวอยาง ดังนั้น ถือวาตัวแปรตามและคาความคลาดเคลื่อนเปนตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ  

3. คาแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปนคาคงท่ีที่ไมทราบคา (Homoscedasticity) 

เพื่อทดสอบวาคาแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปนคาคงที่ โดยพิจารณาแผนภาพการกระจาย 

Scatter Plot หากคาความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงใกลศูนย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในชวงแคบ แสดงวา คา

แปรปรวนของความคาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณนั้นเปนคาคงที ่
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             ภาพผนวกที่ 6 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปรตาม 

 

 จากการพิจารณาภาพผนวกที่ 6 แผนภาพการกระจาย Scatter Plot ของตัวแปรตาม พบวา คา

ความคลาดเคลื่อนสวนใหญกระจายอยูเหนือและใตระดับ 0 ซึ่งจากการกระจายตัวอยูในชวงแคบ ไมวา Y จะ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด ดังนั้นจึงสรุปไดวาคาความแปรปรวนของความคาดเคลื่อนเปนคาคงท่ี 

4. คาความคาดเคลื่อนแตละคาเปนอิสระกัน (Autocorrelation) 

 ตัวแปรอิสระตองเปนขอมูลที่ไมมีความสัมพันธในตัวเอง หรือเรียกวาการไมเกิด Autocorrelation 

โดยใชคา Durbin-Watson ในการทดสอบวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธภายในตัวเองหรือไม โดยมีเกณฑใน

การวัดคา Durbin-Watson ดังนี้ 

  มีคาอยูในชวง 1.5 – 2.5 แสดงวามีความเปนอิสระ 

  มีคาอยูในชวง 1.6 – 4.0 แสดงวามีความสัมพันธกันในทิศทางลบ 

  มีคาอยูในชวง 0 – 1.4 แสดงวามีความสัมพันธกันในทิศทางบวก 

 ทั้งนี้ ถาคา Durbin-Watson มีคานอยกวากวา 1.5 หรือมากกวา 2.5 แสดงวาเกิด Autocorrelation 

หรือตัวแปรอิสระมีความสัมพันธภายในตัวเอง ซึ่งจะทําใหการคํานวณในสมการวิเคราะหความถดถอยพหุเชิง

เสนมีปญหา 
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ตารางผนวกที่ 3 Model Summaryb ของกลุมตัวอยาง 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 0.633a 0.401 0.380 0.75725 1.802 

  a. Predictors: (Constant), ความเร็วรอบเครื่องยนต, ความเอน, จํานวนบิ้งตัวอยาง, ความยาวคอรวง,  

ความสูงตนขาว 

  b. Dependent Variable: ตกหลนรถเกี่ยว 

 จากตารางที่ 3 พบวาคา Durbin-Watson เทากับ 1.802 ซึ่งอยูระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวาตัวแปร

อิสระท่ีนํามาใชในการทดสอบไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง 

5. ตัวแปรอิสระแตละตัวตองไมมีความสัมพันธกัน (Multicollinearity) 

   ปญหา Multicollinearity คือ ปญหาที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองเกินกวาระดับที่ยอมรับ

เนื่องจากถาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองมากเกินไปจะละเมิดสมมติฐานขอที่วา ตัวแปรอิสระตองไมมี

ความสัมพันธเชิงเสนตอกัน ในการวิเคราะหจะตรวจสอบเงื่อนไขนี้โดยการใชคาสถิติ Tolerance และคา 

Variance Inflation Factor (VIF) ถาหากคา Tolerance ของตัวแปรเขาใกล 1 แสดงวาตัวแปรเปนอิสระจาก

กัน แตถาเขาใกล 0 แสดงวาเกิดปญหาMulticollinearity และคา Variance Inflation Factor มีคาใกล 10 

มาก แสดงวาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระในสมการการวิเคราะหความถดถอยพหุเชิงเสนมีมาก นั่นคือ 

เกิดปญหา Multicollinearity และจากการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ พบวา คา 

Tolerance และคา Variance Inflation Factor มีคาดังนี้ 

ตารางผนวกที่ 4 คาสถิติ Tolerance และคา Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอสิระ 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 จํานวนบิ้งตัวอยาง .984 1.016 

ความสูงตนขาว .923 1.084 

ความยาวคอรวง .930 1.075 

ความเอน .877 1.140 

ความเร็วรอบเครื่องยนต .992 1.008 

a. Dependent Variable: ตกหลนรถเก่ียว 
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 จากตารางผนวก 4 พบวาคาสถิติ Tolerance ของตัวแปรมีคาไมใกล 0 และมีคา Variance Inflation 

Factor (VIF) นอยกวา 10 ทุกตัว จึงสรุปไดวา ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธตอกันหรือเปนอิสระตอกัน 

โดยถือวาระดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระทุกตัวไมกอใหเกิด Multicollinearity 
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ภาคผนวกที ่3 

การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิควิเคราะหสมการถดถอยพหุเชิงเสน 
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การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิควิเคราะหสมการถดถอยพหุเชิงเสน 

 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอนุมานเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวาตัวแปร โดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหความถดถอยพหุเชิงเสน (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธีคัดเลือกแบบขั้นตอน( (Stepwise 

Selection) มาใชในการทดสอบ โดยพิจารณาคา P-Value ของคาสถิติ t สําหรับตัวแปรตาง ๆ เทียบกับระดับ

นัยสําคัญที่กําหนด คือ 0.05เพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ทดสอบโดยใช

ตัวอยางทั้งสิ้น 148 ตัวอยาง 

ตารางผนวกที่ 5 Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 ความเร็วรอบเครื่องยนต, ความเอน, จํานวนบิ้งตัวอยาง, 

ความยาวคอรวง, ความสูงตนขาวb 

. Enter 

a. Dependent Variable: ตกหลนรถเกี่ยว 

b. All requested variables entered. 
 

ตารางผนวกที ่6 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .633a .401 .380 .75725 

a. Predictors: (Constant), ความเร็วรอบเครื่องยนต, ความเอน, จํานวนบิ้งตัวอยาง, ความยาวคอรวง, ความสูงตนขาว 

b. Dependent Variable: ตกหลนรถเกี่ยว 
 

ตารางผนวกที่ 7 ANOVA 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.476 5 10.895 19.000 0.000b 

Residual 81.426 142 0.573   

Total 135.902 147    

a. Dependent Variable: ตกหลนรถเกี่ยว 

b. Predictors: (Constant), ความเร็วรอบเครื่องยนต, ความเอน, จํานวนบิ้งตัวอยาง, ความยาวคอรวง, ความสูงตนขาว 
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ตารางผนวกที่ 8 Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -0.684 2.623  -.261 0.795 

จํานวนบิ้งตัวอยาง 0.269 0.114 0.155 2.365 0.019 

ความสูงตนขาว -1.663 0.415 -0.271 -4.009 0.000 

ความยาวคอรวง 3.161 0.577 0.369 5.476 0.000 

ความเอน 0.153 0.047 0.226 3.254 0.001 

ความเร็วรอบเครื่องยนต 0.271 0.121 0.146 2.246 0.026 

a. Dependent Variable: ตกหลนรถเก่ียว 
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ภาคผนวกที ่4 

การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 

1. ดานนโยบายของรัฐบาล (Political Factors) 

>>ผลกระทบจากการเมือง   

การปกครอง  รวมถึงกฎหมายตางๆ 

- การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

- นโยบายที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

O1. ภาครัฐมีนโยบายการสนับสนุนการใช

เครื่ องจักรกลของรัฐบาลโดยเฉพาะการ

ดําเนินงานในพื้นที่แปลงใหญ เชน โครงการ

สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน

แรงงานเกษตร ป 2560  

O2. ภาครัฐมีมาตรการที่เปนประโยชนโดยตรง

กับอุตสาหกรรมผลิตรถเกี่ยวนวดขาว คือ 

มาตรการ การ เงินการคลั ง เพื่ อส ง เสริม

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SME) ในระยะเรงดวน ซึ่ง คณะรัฐมนตรีมี

มติอนุมัติ มาตรการทางการเงิน ประกอบดวย  

1) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อเปนเงินทุน 

หมุนเวียนใหแกผูประกอบการ SMEs 

2) การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการคา

ประกันสินเชื่อโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - โครงการส ง เสริมการใช เครื่ องจักรกล

ก า ร เ ก ษ ต ร ท ด แ ท น แ ร ง ง า น เ ก ษ ต ร  

ป 2560 กรมสงเสริมการเกษตร 

 

 

 

- งานวิจัยโครงการอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง

เ กี่ ย ว น ว ด ข า ว  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ก อ บ 

การรับจางเกี่ยวนวดขาว ในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย Rice Combine Harvester Industry 

and Custom Hiring Services in the Central Region 

of Thailand โดย รศ.ดร. สาโรช อังสุมาลิน  

และคณะ กรกฎาคม  2559 
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ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 
 

 

 

3) มาตรการสนับสนุน SMEs ผานการรวมลงทุน

ใน SMEs ระยะเริ่มตน (Start-up) ที่มี ศักยภาพ

สูง 

 

O3ภาครัฐสนับสนุนการใชเครื่องจักรกลในการ

เก็บ เกี่ ยวผลผลิต  โดยสํ านั กงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ

มหาชน) หรือ GISTDA รวมกับ กรมการคา

ภายใน กระทรวงพาณิชย มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ไดรวมกันจัดสัมมนา “สงเสริม

การใชประโยชนแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว” ซึ่ง

เปนแอพพลิเคชั่นสําหรับการจองรถเกี่ยวขาว 

เพื่ อการบริหารจัดการรถ เกี่ ยวข าวใหมี

ประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ

ของเกษตรกร 

  

 

 

 

 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นจอง

ร ถ เ กี่ ย ว  ณ  ห อ ง ปร ะชุ ม สภ า เทศ บา ล

นครสวรรค 3/3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกรียติ 6 

รอบ พระชนมพรรษา สํานักงานเทศบาล

นครสวรรค ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค 
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ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 

2. ดานเศรษฐกิจ (EconomicFactors)  

>>ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจปจจัยทาง

เศรษฐศาสตร 

- ผลตอบแทนของการใชเครื่องจักรกลในการ

เก็บเกี่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4. การใชเครื่องจักรกลในการเกี่ยวขาว มี

ตนทุนที่นอยกวาการใชแรงงานคน จาก

ผลงานวิจัยเกษตรกรมีตนทุนการเก็บเกี่ยว

ดวยรถเกี่ยวนวดขาวเฉลี่ย 830 บาทตอไร 

สวนตนทุนการเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคน

เฉลี่ย 1,400 บาทตอไร ทั้งนี้เกษตรกรที่ใช

บริการรถเกี่ยวนวด ขาวและใชแรงงานคนใน

กิจกรรมการเก็บเกี่ยว มีผลตอบแทนเฉลี่ย 

6,300 บาทและ 6,000 บาทตอไรตามลําดับ 

 

 

O5. การใชเครื่องเกี่ยวนวดชวยใหเกษตรกรลด

ค า ใ ช จ า ย จากวิ ธี ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว โดย ใช

แรงงานคนนอกจากนี้ยังเปนการทํางานที่

เบ็ดเสร็จ ไมยุงยาก รวดเร็ว และสามารถนํา

ขาวไปจําหนายไดทันที อีกทั้งเกษตรกรหลาย

รายมีอาชีพอื่นนอกจากการเพาะปลูกขาวจึง

จําเปนตองเรงรีบเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะมีเวลาไป

ประกอบอาชีพนั้นๆ  
 

 

 

 

T1. ผูประกอบการสามารถขึ้นคาบริการรถ

เกี่ยวไดเมื่อเห็นวารถเกี่ยวขาดแคลน  ซึ่ง

ภาครัฐยังไมมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน 

 

- ผลงานวิจัยสุภาวดี  ขุนทองจันทร คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน นครราชสีมา วารสารบริหาร

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป ที่  6 

ฉบับท่ี 12 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

- ความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวขาวโดยใช

เครื่องเกี่ยวนวด โดย ดร.สมชาย ชวนอุดม

ศูนยวิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยวภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร หาวิทยาลยัขอนแกน 
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ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ผลพลอยไดอีกดานหนึ่งจากการใช

เครื่องเกี่ยวนวดคือการมีโอกาสชวยเพิ่ม

เปอรเซ็นตตนขาวหรือขาวสารเต็มเมล็ดจาก

วิธีเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนอีกประมาณ 9 

เปอร เซ็นต  (วินิต ชินสุวรรณ และคณะ, 

2 542 )  ทั้ ง นี้ เ พ ร า ะกา ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว โ ด ย

แรงงานคนตองมีการตากแผฟอนขาว ยิ่งตาก

นานเทาไหรยิ่งทําใหเปอรเซ็นตตนขาว ลดลง

เนื่องจากความแตกตางที่คอนขางมากของ

สภาพอากาศในเวลากลางวันและกลางคืนใน

ฤดูเก็บเกี่ยว 

  

3. ดานสังคม (Social factors) 

>> ผลกระทบจากสังคม  วัฒนธรรม  สภาพ

ความเปนอยู 

- ผลจากการใชเครื่องจักรกลที่มีผลกระทบตอ

วิถีชีวิตความเปนอยู 
 

O6. เครื่องเกี่ยวนวดสามารถชวยเก็บเกี่ยวขาว

ไดทันชว ง เวลาที่ เหมาะสม โดยเฉพาะ

เกษตรกรที่มีที่นาจํานวนมากและมีปญหา

เรื่องขาดแคลนแรงงานไมสามารถหาแรงงาน

ได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 - งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสูญเสียและ

คุณภาพขาวเปลือกจากการใชเครื่องเกี่ยว

นวด” โดยวินิต ชินสุวรรณและคณะ (2539) 
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ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 

4. ดานเทคโนโลยี (Technological factors) 

>>ผลกระทบจาก Technology หรือ Innovation 

- ผลไดหรือผลเสียจากการใชเทคโนโลยีในการ

เก็บเกี่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T2. การบริหารจัดการ การใหบริการเกี่ยว

นวดข า ว  ยั งอยู บนพื้ น ฐ านของการ ใช

ประสบการณเปนหลัก มีการใชเทคโนโลยี

ใหมๆ และหลักวิชาการมาชวยในการบริหาร 

ดําเนินการนอยมาก 

T3. การพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีตางๆที่

เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้น เกิดจากการลัก

จําและลองผิดลองถูก เปนการใชเงินและเวลา

ของโรงงาน หรอืภาคเอกชนเองทั้งหมด  เรื่อง

การวิจัยและพัฒนารถเกี่ยวนวดขาวไดรับ

ความสนใจจากภาครัฐนอยมาก 

T4. อุ ปกรณ เ ครื่ อ ง เกี่ ย วนวดของ

ผูประกอบการบางราย ดอยประสิทธิภาพ ทํา

ใหขาวรวงหลนกอนเขาตู (ระบบนิ้วดึงไมดี 

ตลอดจนการจัดการไมดี เชน การปรับมุม

องศาชุดนิ้วดึง ตูนวด ตะแกรงรอน ที่ดอย

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

- งานวิจัยโครงการอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องเกี่ยวนวดขาว และการประกอบการ

รับจางเกี่ยวนวดขาว ในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย Rice Combine Harvester Industry 

and Custom Hiring Services in the Central Region 

of Thailand โดย รศ.ดร. สาโรช อังสุมาลิน 

และคณะ กรกฎาคม 2559 

 

 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 
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ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 

5. ดานสิ่งแวดลอม (Environmental) 

>>ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกีย่วกับการใช

เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

 

 

 T5. เกษตรกรไมสามารถควบคุมการลมเอน

ของตนขาวได 100% เพราะปจจัยการลมเอน

ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และภูมิอากาศ เชน 

ความแร งของลมความชื้ นสั มพัทธ ของ

ภูมิอากาศ ในขณะที่ตนขาวใกลระยะเวลาเก็บ

เกี่ยว 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 

6. ดานกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ (Legal) 

>>ผลกระทบดานกฎหมายตางๆทีเ่กี่ยวของกับ

การใชเครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 T6. ไมมีกฎระเบียบ หรือขอกฎหมายที่ใช

ควบคุมผูขับขี่รถเกี่ยวนวดใหปฏิบัติตามความ

ตองการผูเกษตรกร เชน การปรับความเร็วของ

การขับขี่รถเกี่ยวนวดใหเหมาะสมกับการเก็บ

เกี่ยว 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 
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ปจจัยภายใน (Internal  Factors) >> The McKinsey 7S Framework 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) (+) จุดออน (Weakness) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 

1. Strategy >>การวางแผนการผลิตเพื่อ

ต อ บ ส น อ ง ต อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง

สภาพแวดลอม : การผลิตของครอบครัว

เกษตรกรไดแก ขอมูลการวางแผนการผลิต 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว  จํ า น ว น 

บิ้งนา การดูแลรักษา การคัดเลือกพันธุ เปนตน 
 

S1เกษตรกรมีประสบการณ (ประสบการณ

เฉลี่ย 29.25 ป) มีการพัฒนาวางแผนการผลิต

มากขึ้น พัฒนาการเพาะปลูกโดยการพัฒนา

พันธุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตานทานโรค 

และพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น 

และกระบวนการลดตนทุนการผลิตผานการ

ส ง เ ส ริ ม ใน รู ป แบบแปลง ใหญ ม ากขึ้ น 

และเชื่อวาการสงเสริมการผลิตในรูปแบบ

แปลงใหญจะทําใหเกิดความสําเร็จ 

W1. เกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวด

ทราบวาสภาพตนขาวที่มีผลตอการสูญเสียขาว 

ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว ข า ว เ ป ลื อ ก 

(โดยเฉพาะการลมเอน)แตเกษตรกรยังไม

สามารถควบคุมใหสามารถดําเนินการจัดหารถ

เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมได 100 % 

เพราะขึ้นอยูกับเวลาของรถเกี่ยวเปนหลัก 

W2. การบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกร

ในรูปแบบแปลงใหญยังขาดความเปนเอกภาพ 

ลักษณะการผลิตยังหลากหลาย ตางพันธุ ตาง

ชนิด  ระยะเวลาปลูกที่หลากหลาย ซึ่งทํา

ชวงเวลาที่เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการ

เก็บเกี่ยวในรูปแบบแปลงใหญ 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 
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ปจจัยภายใน (Internal  Factors) >> The McKinsey 7S Framework 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) (+) จุดออน (Weakness) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 

2. Structure >> โครงสรางทางสถาบันครอบครัว 

องคกรเกษตรเกษตรที่แสดงความสัมพันธ

ระหวางอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ  

การแบงปนภารกิจตามความเหมาะสม  รวมถึง

การควบคุม  การรวม และการกระจายการ

ตัดสินใจของกลุมที่เกี่ยวของไดแกการรวมกลุม

การผลิตในรูปแบบแปลงใหญการรูจักคุนเคย

ของเกษตรกรและคนขับรถเกี่ยวจริยธรรมของ

คนเกี่ยว เปนตน 

 W3. มีการรวมกลุมและผานกระบวนการ

สงเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญมากขึ้น 

แตการวางแผนบริหารจัดการเก็บเกี่ยวโดยใช

เครื่องจักรกลรวมกันในลักษณะแปลงใหญยังมี

นอย 

 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 

3. Systems >> กระบวนการและลําดับขั้นการ

ปฏิบั ติ ง านทุกอย า งที่ เ ป นระบบตอ เนื่ อ ง

สอดคลองประสานกันทุกระดับไดแกสภาพ

แปลง/การดูแลบิ้งนาวิธีการเก็บเกี่ยวการจัดการ

หลังเก็บเกี่ยว เปนตน 

 

 

 

 W4. ความสูญเสียจากขั้นตอนในกระบวนการ

เก็บเกี่ยวขาวเกษตรกรไมมีระบบ และ/หรือ

อุปกรณ เครื่องมือที่ใชวัดหรือควบคุมความ

เสียหายจากการเก็บเกี่ยวได แตใชจากวิธีการ

สังเกตเพียงอยางเดียวจึงไมทราบถึงปริมาณที่

เสียหายอยางชัดเจน 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 
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ปจจัยภายใน (Internal  Factors) >> The McKinsey 7S Framework 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) (+) จุดออน (Weakness) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 

4. Shared Values >>มีคานิยมรวมกันระหวาง

คนในองคกร ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ไดแก การดูแลคนขับ/เจาของรถเกี่ยวการทํา

นาแบบเดียวกัน ความเชื่อในวิธีการทํานา

แบบเดิมความนิยมในชนิด (Brand) รถเกี่ยวเปน

ตน 

S2. เกษตรกรสวนใหญยังยึดวิถีชีวิตแบบ

สังคมไทย ท่ีมีความเอื้ออาธร มีน้ําใจ ในการ

ตอนรับ ดูแล ผูที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการ

ผลิตของตน ดวยการ ดูแล บริการ อาหาร

การกินแกผูประกอบการ/คนขับรถเกี่ยว ทํา

ให เกิดความเปนกันเอง และเกิดความ

เกรงใจซึ่งกันและกัน 

W5. คานิยมในการเลือกใชบริการรถเกี่ยวนวด

ในการเก็บเกี่ยวขาวเปนการเลือกใชบริการ

จากการบอกตอ หรือความสะดวกในชวงเวลา

ของเกษตรกร กับผูประกอบการรถเกี่ยว

มากกวา ดูความสามารถของประเภทรถเกี่ยว

นวดที่เหมาะสมกับขนาดบิ้งนาหรือขนาด

กิจการของตน 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 

5. Skills >>มีทักษะความเชี่ยวชาญในการ

ดําเนินงาน เปนมืออาชีพความสามารถ ความ

ชํานาญ/ประสบการณ ในการปลูกขาวของ

เกษตรกรเปนตน 

S3. เกษตรกรมีประสบการณ ในการปลูกขาว

มาก (เฉลี่ย 29.25 ป)มีทักษะในการผลิต ตน

ขาวท่ีผลิตไดกอนเก็บเกี่ยว สวนใหญรอยละ 

74 ลักษณะของตนขาวตั้งตรงซึ่งมีผลตอการ

ลดความเสียหายในการเก็บเกี่ยว 

W6. เกษตรกรขาดองคความรูเพื่อการบริหาร

จั ดการ เพื่ อทํ าการ เกษตรแบบแมนยํ า 

(Precision Agriculture) ไดแก ความเร็วของรถ

เกี่ยวที่เหมาะสมกับความชื้นสัมพัทธ ความสูง

ของตนขาว และความยาวของคอรวงขาวที่มี

ผลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาว 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัย และของโครงการฯ 
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ปจจัยภายใน (Internal  Factors) >> The McKinsey 7S Framework 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) (+) จุดออน (Weakness) (-) ที่มา/แหลงอางอิง 

6. Staff >> บุคลากรมีความสามารถ มีการ

พัฒนาอยางตอเนื่องไดแก จํานวนสมาชิกที่เปน

แรงงานเกษตรการใชเทคโนโลยขีองกลุม 

องคกรเกษตรกรเปนตน 

 W7. พฤติกรรมบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวขาว

ของเกษตรกรมีลักษณะแบบปจเจกบุคคล 

(Individual) ไมนิยมการบริหารจัดการแบบการ

ใชกลุมบริหารจัดการ  หรือบริหารจัดการ

แบบเปนทีม 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 

7. Style >>รูปแบบบริการ การจัดการที่มี

รูปแบบวิธีที่เหมาะสม เชน การสั่งการ  การ

ควบคุม  การจูงใจ  สะทอนถึงวัฒนธรรม

องคกรไดแกการติดตอประสานงาน การ

ออกแบบงาน การควบคุ มงานระหว า ง

เกษตรกรกับผูประกอบการคาบริการเก็บเกี่ยว

การควบคุมความประณีตในการเก็บเกี่ยว 

เปนตน 

 W8. เกษตรกรไมสามารถกําหนดวิธีการ 

ตลอดจนรายละเอียดของขั้นตอนการเก็บ

เกี่ยวแบบท่ีตนเองตองการได 100 % เพราะ

ไมไดเปนเจาของรถเกี่ยว 

W9. เกษตรกรสวนใหญไมสามารถ ตอรอง 

หรือจายคาบริการไดตามคุณภาพ หรือความ

ประณีตในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยว

นวดได 
 

- ประมวลจากขอมูลการสํารวจ และทัศนคติ 

ความคิดเห็นนักวิจัยโครงการฯ 
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) กลยุทธทางเลือก 

1.ดานนโยบายของรัฐบาล 

(Political Factors) 

>>ผลกระทบจากการเมือง  การ

ปกครอง  รวมถึงกฎหมายตางๆ 

- การสนบัสนุนจากภาครัฐ 

- นโยบายที่เกี่ยวของ  

O1. ภาครัฐมีนโยบายการสนับสนุนการใชเครื่องจักรกล

ของรัฐบาลโดยเฉพาะการดําเนินงานในพื้นที่แปลงใหญ 

เชน โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตร

ทดแทนแรงงานเกษตร ป 2560 

O2. ภาครัฐมาตรการที่ เปนประโยชนโดยตรงกับ

อุตสาหกรรมผลิตรถเกี่ยวนวดขาว คือ มาตรการ การเงิน

การคลังเพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SME) ในระยะเรงดวน ซึ่ง คณะรัฐมนตรีมี

มติอนุมัติ มาตรการทางการเงิน ประกอบดวย  

1) โครงการสินเชื่อดอกเบีย้ต่ําเพื่อเปนเงินทุน หมุนเวียน

ใหแกผูประกอบการ SMEs 

2) การปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการคาประกัน

สินเชื่อโครงการ 

3) มาตรการสนับสนุน SMEs ผานการรวมลงทุนใน SMEs 

ระยะเริ่มตน (Start-up) ที่มี ศักยภาพสูง 

 S1,O1,O2,O3,O4,O5,O6 :ภาครัฐควร

ผลักดันโดยกําหนดนโยบายใหมีการใช

เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวขาวลงสู

ตั ว เ กษตรกรอย า งจ ริ ง จั ง โ ด ย ใช

มาตรการทางดานการเงินการคลัง

ขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะพื้นที่นา

แปลง ใหญ  การสร า งช องทางให

เกษตรกรเขาถึงผูประกอบการรถเกี่ยว

ที่มีประสิทธิภาพและตรงตอความ

ตองการงายขึ้น เพื่อเปนการลดตนทุน

ในการผลิต และทันตอชวงเวลาที่

เหมาะสมของการเก็บเกี่ยว 
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) กลยุทธทางเลือก 

 O3. ภาครัฐสนับสนุนการใชเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว

ผลผลิต โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ GISTDA รวมกับ 

ก ร ม ก า ร ค า ภ า ย ใ น  ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดรวมกันจัดสัมมนา “สงเสริม

การใชประโยชนแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว” ซึ่งเปน

แอพพลิเคชั่นสําหรับการจองรถเกี่ยวขาว เพื่อการบริหาร

จัดการรถเกี่ยวขาวใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ

ตองการของเกษตรกร 

  

2.ดานเศรษฐกิจ 

(EconomicFactors) 

>>ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ

ปจจัยทางเศรษฐศาสตร 

- ผลตอบแทนของการใช

เครื่องจักรกลในการเก็บเกีย่ว 

O4. การใชเครื่องจักรกลในการเกี่ยวขาว มีตนทุนที่นอย

กวาการใชแรงงานคน จากผลงานวิจัยเกษตรกรมีตนทุน

การเก็บเกี่ยวดวยรถเกี่ยวนวดขาวเฉลี่ย 830 บาทตอไร 

สวนตนทุนการเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคนเฉลี่ย 1,400 

บาทตอไร ทั้งนี้เกษตรกรที่ใชบริการรถเกี่ยวนวด ขาวและ

ใชแรงงานคนในกิจกรรมการเก็บเกี่ยว มีผลตอบแทนเฉลี่ย 

6,300 บาทและ 6,000 บาทตอไรตามลําดับ 

O5. การใชเครื่องเกี่ยวนวดชวยใหเกษตรกรลดคาใชจาย

จากวิธีการเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคน นอกจากนี้ยังเปน

การทํางานที่เบ็ดเสร็จ ไมยุงยาก รวดเร็ว และสามารถนํา

ขาวไปจําหนายไดทันที อีกทั้งเกษตรกรหลายรายมีอาชีพ 

T1. ผูประกอบการสามารถขึ้นคาบริการรถเกี่ยวนวดได

เมื่อเห็นวารถเกี่ยวขาดแคลน  ซึ่งภาครัฐยังไมมี

มาตรการควบคุมที่ชัดเจน 

 

S1, S2,T1,T6: สงเสริมใหเกษตรกรให

ความสําคัญตอการรวมกลุมการผลิตที่

มีรูปแบบที่สามารถสรางอํานาจในการ

ตอรองในลักษณะการประนีประนอม 

และบริหารจัดการอัตราคาบริการรถ

เกี่ยวนวดและชวยเหลือควบคุมผูขับขี่

ร ถ เกี่ ย วนวด ใหปฏิ บั ติ ต ามความ

ตองการผูเกษตรกร  

 

S1,T2: สงเสริมและเสริมสรางความรู 

ความเขาใจในการใชเครื่องจักรกล  
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) กลยุทธทางเลือก 

 อื่นนอกจากการเพาะปลูกขาวจึงจําเปนตองเรงรีบเก็บ

เกี่ยวเพื่อที่จะมีเวลาไปประกอบอาชีพนั้นๆ นอกจากนี้ผล

พลอยไดอีกดานหนึ่งจากการใชเครื่องเกี่ยวนวดคือการมี

โอกาสชวยเพิ่มเปอรเซ็นตตนขาวหรือขาวสารเต็มเมล็ด

จากวิธีเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนอีกประมาณ 9 เปอรเซ็นต 

(วินิต ชินสุวรรณ และคณะ, 2542) ทั้งนี้เพราะการเก็บ

เกี่ยวโดยแรงงานคนตองมีการตากแผฟอนขาว ยิ่งตากนาน

เทาไหรยิ่งทําใหเปอรเซ็นตตนขาว ลดลงเนื่องจากความ

แตกตางที่คอนขางมากของสภาพอากาศในเวลากลางวัน

และกลางคืนในฤดูเก็บเกี่ยว 

 และเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการเก็บ

เกี่ยวขาวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ

ที่ดีและเหมาะสมแก เกษตรกร ให

ความสํ าคัญต อการรวมกลุ ม เพื่ อ

พัฒนากา ร เก็ บ เ กี่ ย ว โดยกา รนํ า

เทคโนโลยีใหมๆที่ใชในกระบวนการ

เกี่ยวนวดขาวมาใชใหมากขึ้น 

S1, S3,T5: สนับสนุนใหเกษตรกรใชพันธุ

ขาวท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

ทั้งดานกายภาพ และดินฟา อากาศ  

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ท่ีสงเสรมิการผลิตใน

รูปแบบแปลงใหญ 

3. ดานสังคม (Social factors) 

>>ผลกระทบจากสังคม  

วัฒนธรรม  

สภาพความเปนอยู 

- ผลจากการใชเครื่องจักรกลที่มี

ผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู 

O6. เครื่องเกี่ยวนวดสามารถชวยเก็บเกี่ยวขาวไดทัน

ชวงเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่นาจํานวน

มากและมีปญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานไมสามารถหา

แรงงานได 
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) กลยุทธทางเลือก 

4.ดานเทคโนโลยี (Technological 

factors) 

>> ผลกระทบจาก Technology 

หรือ Innovation 

- ผลไดหรือผลเสียจากการใช

เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยว 

 T2. การบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร และการ

ใหบริการเกี่ยวนวดขาว ยังอยูบนพื้นฐานของการใช

ประสบการณเปนหลัก มีการใชเทคโนโลยีใหมๆ และหลัก

วิชาการมาชวยในการบริหารดําเนินการนอยมาก 

T3. การพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีตางๆที่เกี่ยวกับการ

เก็บเกี่ยวเกิดขึ้น เกิดจากการลักจําและลองผิดลองถูก 

เปนการใชเงินและเวลาของโรงงาน หรือภาคเอกชนเอง

ทั้งหมด  เรื่องการวิจัยและพัฒนารถเกี่ยวนวดขาวไดรับ

ความสนใจจากภาครัฐนอยมาก 

T4. อุปกรณเครื่องเกี่ยวนวดของผูประกอบการบางราย 

ดอยประสิทธิภาพ ทําใหขาวรวงหลนกอนเขาตู (ระบบนิ้ว

ดึงไมดี ตลอดจนการจัดการไมดี เชน การปรับมุมองศาชุด

นิ้วดึง ตูนวด ตะแกรงรอน ที่ดอยประสิทธิภาพ 

 

5. ดานสิ่งแวดลอม 

(Environmental) 

>>ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกลเก็บ

เกี่ยวผลผลิต 

 T5. เกษตรกรไมสามารถควบคุมการลมเอนของตนขาว

ได 100% เพราะปจจัยการลม เอนขึ้นอยู กับ

สภาพแวดลอม และภูมิอากาศ เชน ความแรงของลม 

ความชื้นสัมพัทธของภูมิอากาศ ในขณะที่ตนขาวใกล

ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายนอก (External  Factors) >> PEST Analysis 

ประเด็น โอกาส (Opportunities) (+) ขอจํากัด(Threats) (-) กลยุทธทางเลือก 

6. ดานกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ 

(Legal) 

>>ผลกระทบดานกฎหมายตางๆที่

เกี่ยวของกับการใชเครื่องจักรกล

เก็บเกี่ยวผลผลิต 

 T6. ไมมีกฎระเบียบ หรือขอกฎหมายที่ใชควบคุมผูขับขี่

รถเกี่ยวนวดใหปฏิบัติตามความตองการผูเกษตรกร 

เชน การปรับความเร็วของการขับขี่รถเกี่ยวนวดให

เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว 
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายใน (Internal  Factors) >> The McKinsey 7S Framework 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) (+) จุดออน (Weakness) (-) กลยุทธทางเลือก 

1. Strategy>>การวางแผนการผลิต

เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม : 

การผลิตของครอบครัวเกษตรกร

ไดแก ขอมูลการวางแผนการผลิต

ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวจํานวน 

บิ้งนา  การดูแลรักษา การ

คัดเลือกพันธุเปนตน 

 

S1เกษตรกรมีประสบการณ ในการปลูกขาวมาก (เฉลี่ย 

29.25 ป) มีการพัฒนาวางแผนการผลิตมากขึ้น พัฒนาการ

เพาะปลูกโดยการพัฒนาพันธุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

ตานทานโรค และพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น 

และกระบวนการลดตนทุนการผลิตผานการสงเสริมใน

รูปแบบแปลงใหญมากขึ้นและเชื่อวาการสงเสริมการผลิต

ในรูปแบบแปลงใหญจะทําใหเกิดความสําเร็จ 

 

W1. เกษตรกรและผูประกอบการรถเกี่ยวนวดทราบวา

สภาพตนขาวที่มีผลตอการสูญเสียขาว ในกระบวนการ

เก็บเกี่ยวขาวเปลือก (โดยเฉพาะการลมเอน)แต

เกษตรกรยังไมสามารถควบคุมใหสามารถดําเนินการ

จัดหารถเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสมได 100 % 

เพราะขึ้นอยูกับเวลาของรถเกี่ยวเปนหลัก 

 

W2. การบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรใน

รูปแบบแปลงใหญยังขาดความเปนเอกภาพ ลักษณะ

การผลิตยังหลากหลาย ตางพันธุ ตางชนิด  ระยะเวลา

ปลูกที่หลากหลาย ซึ่งทําชวงเวลาที่เปนอุปสรรคตอ

การบริหารจัดการเก็บเกี่ยวในรูปแบบแปลงใหญ 

W1,W7,O1,O2,O4,O5,O6 : ภาครัฐ

สงเสริมใหมีโครงการเก็บเกี่ยวขาวโดย

เครื่องจักรกลที่ดี  และเหมาะสมกับ

ระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว

ในพื้นที่สงเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ 

W1,W4,W6,O3: ภาครัฐ สงเสริม และ

สนับสนุนใหมีการจัดทํากลไกอัจฉริยะ 

อุปกรณ/แอพลิ เคชั่นเกี่ยวกับการ

บริการรถเกี่ยวนวด  แอพพลิเคชั่นเพื่อ

สรางความแมนยํา(Precision Agriculture) 

ในการผลิตในไรนาของเกษตรกรเพื่อ

ชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถเขาถึง

รถเกี่ยวนวดไดอยางทันทวงทีและ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ไ ร น า ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายใน (Internal  Factors) >> The McKinsey 7S Framework 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) (+) จุดออน (Weakness) (-) กลยุทธทางเลือก 

2.Structure >> โครงสรางทาง

สถาบันครอบครัว องคกรเกษตร

เกษตรที่ แ สดงความสั มพั นธ

ระหวางอํานาจ หนาที่ และความ

รับผิดชอบ  การแบงปนภารกิจ

ตามความเหมาะสม  รวมถึงการ

ควบคุ ม   กา ร ร วม  และกา ร

กระจายการตัดสินใจของกลุมที่

เกี่ยวของไดแกการรวมกลุมการ

ผลิตในรูปแบบแปลงใหญการรูจัก

คุนเคยของเกษตรกรและคนขับรถ

เกี่ยวจริยธรรมของคนเกี่ยว   

 W3. มีการรวมกลุมและผานกระบวนการสงเสริมการ

ผลิตในรูปแบบแปลงใหญมากขึ้น แตการวางแผน

บริหารจัดการเก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องจักรกลรวมกันใน

ลักษณะแปลงใหญยังมีนอย 

 

 

 

 

 

W2,W3,W5, W8, W9,O1,O2,O4,O5,O6 : 

ภาครัฐ สง เสริม และสนับสนุนให

เกษตรกรในพื้นที่สงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญมีการบริหารจัดการ

ผลิตในรูปกลุมที่เอกภาพมากกวาการ

บริหารจัดการแบบปจเจกบุคคลเพื่อ

สรางอํานาจในการตอรองและสามารถ

นําเครื่องจักรกลมาใชในการเก็บเกี่ยว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

3. Systems >> กระบวนการและ

ลําดับขั้นการปฏิบัติงานทุกอยางที่

เปนระบบตอ เนื่ องสอดคลอง

ประสานกันทุกระดับไดแกสภาพ

แปลง/การดูแลบิ้งนาวิธีการเก็บ

เกี่ยวการจัดการหลังเก็บเกี่ยว 

เปนตน 

 W4. ความสูญเสียจากขั้นตอนในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาวเกษตรกรไมมีระบบ และ/หรืออุปกรณ เครื่องมือที่

ใชวัดหรือควบคุมความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวได 

แตใชจากวิธีการสังเกตเพียงอยางเดียวจึงไมทราบถึง

ปริมาณที่เสียหายอยางชัดเจน  

W1,T1: ภาครัฐสนับสนุนความรูในการ

บริหารจัดการ อุปกรณเทคโนโลยี และ

เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวขาว

เกษตรกรผานกระบวนการสงเสริมการ

ผลิ ต แบบแปล ง ใหญ เ พื่ อ ใ ห ก ลุ ม

สามารถบริหารจัดการเก็บเกี่ยวขาวได

อยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ

สภ า พ แ ว ด ล อ ม ใน ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง

เกษตรกร 
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายใน (Internal  Factors) >> The McKinsey 7S Framework 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) (+) จุดออน (Weakness) (-) กลยุทธทางเลือก 

4. Shared Values >>มีคานิยม

ร วมกันระหว างคนในองคกร 

ความเปนอันหนึ่ งอันเดียวกัน

ไดแก การดูแลคนขับ/เจาของรถ

เกี่ ยวการทํานาแบบเดี ยวกัน 

ความเชื่อในวิธีการทํานาแบบเดิม

ความนิยมในชนิด (Brand) รถเกี่ยว

เปนตน 

S2. เกษตรกรสวนใหญยังยึดวิถีชีวิตแบบสังคมไทย ที่มี

ความเอื้ออาธร มีน้ําใจ ในการตอนรับ ดูแล ผูที่เกี่ยวของ

กับกิจกรรมการผลิตของตน ดวยการ ดูแล บริการ อาหาร

การกินแกผูประกอบการ/คนขับรถเกี่ยว ทําใหเกิดความ

เปนกันเอง และเกดิความเกรงใจซึง่กันและกัน 

W5. คานิยมในการเลือกใชบริการรถเกี่ยวนวดในการ

เก็บเกี่ยวขาวเปนการเลือกใชบริการจากการบอกตอ  

หรือความสะดวกในชวงเวลาของเกษตรกร กับ

ผูประกอบการรถเกีย่วมากกวา ดคูวามสามารถของ

ประเภทรถเกี่ยวนวดทีเ่หมาะสมกบัขนาดบิ้งนาหรือ

ขนาดกิจการ 

ของตน 

W9,T1,T4,T5 : ภาครัฐควรกําหนด

นโยบาย มาตรการ เกี่ยวกับการ

บริหารจดัการในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาว โดยมีการควบคุม กํากับ และ

พัฒนาผูประกอบการรถเกีย่ว ผูขบัขี่รถ

เกี่ยวนวดเขาระบบสูมาตรฐาน 

5. Skills >>มีทักษะ ความ

เชี่ยวชาญในการดําเนินงาน เปน

มืออาชีพความสามารถ ความ

ชํานาญ/ประสบการณ ในการ

ปลูกขาวของเกษตรกรเปนตน 

S3. เกษตรกรมีประสบการณ ในการปลูกขาวมาก (เฉลี่ย 

29.25 ป)มีทักษะในการผลติ ตนขาวท่ีผลิตไดกอนเก็บเกี่ยว 

สวนใหญรอยละ 74 ลักษณะของตนขาวตั้งตรงซึ่งมีผลตอ

การลดความเสียหายในการเก็บเกีย่ว 

W6. เกษตรกรขาดองคความรูเพื่อการบริหารจัดการ

เพื่อทําการเกษตรแบบแมนยํา (Precision Agriculture) 

ไดแก ความเร็วของรถเกี่ยวที่เหมาะสมกับความชื้น

สัมพัทธ ความสูงของตนขาว และความยาวของคอรวง

ขาวที่มีผลตอความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว

ขาว 

 

6. Staff >> บุคลากรมี

ความสามารถ มีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องไดแก จํานวนสมาชิกที่

เ ป น แ ร ง ง า น เ ก ษ ต ร ก า ร ใ ช

เ ทค โน โลยี ขอ งกลุ ม  อ งค ก ร

เกษตรกรเปนตน 

 W7. พฤติกรรมบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวขาวของ

เกษตรกรมีลักษณะแบบปจเจกบุคคล (Individual) ไม

นิยมการบริหารจัดการแบบการใชกลุมบรหิารจดัการ  

หรือบริหารจัดการแบบเปนทีม 
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วิเคราะห TOWS Analysis 

ปจจัยภายใน (Internal  Factors) >> The McKinsey 7S Framework 

ประเด็น จุดแข็ง (Strength) (+) จุดออน (Weakness) (-) กลยุทธทางเลือก 

7. Style >>รูปแบบบริการ การ

จัดการที่มรีูปแบบวิธีท่ีเหมาะสม 

เชน การสั่งการ  การควบคมุ การ

จูงใจสะทอนถึงวัฒนธรรมองคกร

ไดแกการติดตอประสานงาน การ

ออกแบบงาน การควบคุมงาน

ระหวางเกษตรกรกับ

ผูประกอบการคาบริการ 

เก็บเกี่ยวการควบคุมความ

ประณตีในการเกบ็เกี่ยว 

เปนตน 

 W8. เกษตรกรไมสามารถกําหนดวิธีการ ตลอดจน

รายละเอียดของข้ันตอนการเก็บเกี่ยวแบบท่ีตนเอง

ตองการได 100 % เพราะไมไดเปนเจาของรถเกี่ยว 

W9. เกษตรกรสวนใหญไมสามารถ ตอรอง หรือจาย

คาบริการไดตามคุณภาพ หรือความประณีตในขั้นตอน

การเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดได 
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