
การสูญเสียในกระบวนการ
เก็บเก่ียวขาวเปลือก



ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก กรณีศึกษาการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก กรณีศึกษาการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

1. ที่มาของปัญหา
    ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวท่ีส�าคัญของโลก
รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรสหกรณ์มีการส่งเสริม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้แนวทางการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบ
แปลงใหญ่ทีมุ่่งเน้นให้มีการเพิม่ประสทิธิภาพ การลด
ต้นทุน การเพิ่มช่องทางการตลาด และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงนา
แปลงใหญ่ก็เป็นสินค้าเกษตรหนึ่งที่ต้องด�าเนินการ
ส่งเสริมตามรูปแบบดังกล่าว 
    การเกบ็เกีย่วเป็นกิจกรรมหนึง่ในกระบวนการผลติ
ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการผลิตข้าว
แต่ทีผ่่านมาเป็นกจิกรรมท่ีไม่ได้รับความสนใจมากนกั
ในเรื่องมูลค่า หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
ดังกล่าว ซ่ึงในปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว
มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ใช้แรงงานคน
เป็นหลักในการเก็บเกี่ยวมาใช้เครื่องจักรกลในการ
เก็บเกี่ยวแทนการใช้แรงงานคน โดยนิยมใช้รถเกี่ยว
นวดข้าวเนื่องจากท�างานได้รวดเร็ว สามารถลด
ขั้นตอนในการเก็บเก่ียว ท�าให้ความต้องการใช้รถ
เกี่ยวนวดข้าวของเกษตรกรมีมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็เกิด
ปัญหาการสญูเสยีจากการเกบ็เกีย่วข้าว ท�าให้ผลผลติ
ร่วงหล่นเสียหายเช่นกัน ซึ่งสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้ง
ด้านสมรรถนะของรถเกี่ยวนวดข้าว ด้านกายภาพ
ของต้นข้าว ด้านสภาพพื้นที่นา ด้านการจัดการใน

การลดความสูญเสียในกระบวนการ
เก็บเกี่ยวข้าวเปลือก กรณีศึกษา
การเก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนท่ีส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่

เปรียบเทียบความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว
ในแปลงทดลองที่มีการก�ากับ ดูแล ทุกขั้นตอน กับการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่

แปลงนาข้าว และด้านความช�านาญของผู ้ขับรถ
เกีย่วนวดข้าว เป็นต้น รวมทัง้ปัจจยัทีไ่ม่อาจควบคมุได้
จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น ช่วงเวลา
เก่ียวข้าวที่เหมาะสม ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่
เหมาะสม เป็นต้น ปัจจัยเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบ
ต่อการสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าว 
    2. จากการศึกษาการลดความสูญเสียอันเนื่อง
มาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว กรณีศึกษา
การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่สามารถทราบถึงแนวปฏิบัติที่ช่วยลด
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยว
ข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่
ทั่วประเทศ และเปรียบเทียบความสูญเสียอันเน่ือง
มาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงทดลอง
ทีม่กีารก�ากบั ดแูล ทกุขัน้ตอน กับการผลติในรปูแบบ
แปลงใหญ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะ
นโยบายในการแก้ไขปัญหาจากการสูญเสียดังกล่าว 
โดยศึกษาในพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบ
แปลงใหญ่ข้าวของภาคกลางและภาคตะวันออก 
จ�านวน 24 แปลงใหญ่ ตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลก 
สุโขทัย อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา นครนายก ระยอง 
ตราด ปทุมธานี ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา 
อ่างทอง นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร และพิจิตร 
ข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างเกษตรกร จ�านวน 200 
ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการรถเกี่ยว
นวดข้าว จ�านวน 132 ตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม
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ประกอบการสังเกตในการจัดเก็บข้อมูลในเรื่อง
กระบวนการเก็บเกีย่วจากเกษตรกร และผูป้ระกอบการ
รถเกีย่วนวดข้าว ส่วนการวจิยัเชงิทดลองความสญูเสยี
อันเนื่องมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลง
เพาะปลูกในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยข้าว จ�านวน 
2 แห่งๆ ละ 1 แปลงทดลองๆ ละ 12 ไร่ รวมพื้นที่
แปลงทดลอง 24 ไร่ ซึ่งแต่ละแปลงทดลองมีผู้ดูแล
ควบคุมการทดลองแปลงละ 1 ราย และมีการวิจัย
เชิงทดลองความสญูเสยีอนัเนือ่งมาจากกระบวนการ
เก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงเพาะปลูกจริงของเกษตรกร
สมาชิกโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบ
แปลงใหญ่จ�านวน 2 แปลงทดสอบ แปลงทดสอบละ
12 ไร่ รวมพื้นที่แปลงทดสอบ 24 ไร่ เช่นเดียวกัน
เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ

    3. กิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการจงึได้ก�าหนดให้มีการศกึษาและด�าเนนิการ
ศึกษาวิจัย จ�านวน 4 กิจกรรม คือ 
        • การพฒันาอปุกรณ์และระบบรายงานปรมิาณ
ผลผลติข้าวเปลอืกทีร่ถเกีย่วนวดข้าวท�าการเกบ็เก่ียวได้
โดยจะติดต้ังอุปกรณ์พร้อมระบบดงักล่าวไว้ท่ีรถเกีย่ว
นวดข้าว (On-the-go Yield Sensor) ซึ่งจะท�าให้
ทราบถึงค่าปรมิาณผลผลิตทีเ่กบ็เกีย่วได้แบบเรียลไทม์ 
(Real time) และเกิดการบันทึกค่าปริมาณผลผลิต
ดังกล่าวลงในระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้แบบออนไลน์
        • การทดสอบเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ช่วยลด
การสูญเสียข้าวเปลือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวของ

รถเก่ียวนวดข้าว โดยท�าการทดสอบหาค่าตัวแปร
ทางด้านเวลา ขณะที่รถเกี่ยวนวดข้าวปฏิบัติงาน
ทีเ่ก่ียวข้องกับการสญูเสยีข้าวเปลอืกในกระบวนการ
จากน้ันท�าการประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุป
รายงานผล
        • การจัดเก็บข้อมลูความสญูเสยีในกระบวนการ
เก็บเกี่ยวข้าวเปลือกของในพื้นที่ส่งเสริมการผลิต
ข้าวในรูปแบบแปลงใหญ ่โดยหาค่าความสูญเสียใน
กระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวและหาปัจจัยที่มีผลต่อ
การสูญเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวข้าวในนาข้าว
ของเกษตรกร สมาชกิโครงการส่งเสรมิการผลติแบบ
แปลงใหญ่ ตามสภาพความเป็นจริงที่ด�าเนินการ
อยูใ่นปัจจุบนั โดยแบ่งการจัดเก็บข้อมลูเป็นข้าวนาป
ของพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่  
        • การจัดท�าแนวทางการลดความสูญเสียใน
กระบวนการเก็บเก่ียวข้าวเปลือก เพ่ือน�าเสนอผล
การศึกษาจากข้อมูลทั้งในส่วนของการวิจัยเชิง
ส�ารวจและการวิจัยเชิงทดลองและการวิพากษ์
หาแนวทางการลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บ
เกี่ยวข้าวเปลือกที่เหมาะสม

    4. ทัศนคติท่ีมผีลต่อความสญูเสยีในกระบวนการ
เก็บเกี่ยว
        1) ทัศนคติของเกษตรกรต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
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            • ปัจจัยด้านสภาพพืน้ทีน่า พบว่า ปัจจยัทีม่ี

ผลระดบัมาก คอื สภาพพืน้ท่ีช่วงเกีย่ว ปัจจัยท่ีมผีล

ระดบัปานกลาง ได้แก่ ช่วงเวลาการเกีย่ว และขนาดบ้ิงนา

            • ปัจจัยด้านรถเกี่ยวข้าว พบว่า ปัจจัยที่มี

ผลระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพใบมีดชุดหัวเกี่ยว

ความเรว็ในการเก่ียว ความเรว็รอบลกูนวด การปรับ

องศาชุดนิ้วดึงหัวเกี่ยว สภาพเก่า/ใหม่ของรถเกี่ยว

นวดข้าว น�้าหนักรถ ขนาดรถ ระยะห่างใบมีดของ

ชดุหัวเกีย่ว ปัจจัยทีม่ผีลระดบัน้อย ได้แก่ ความกว้าง

หัวเกี่ยว ถังพักเมล็ดข้าว

    5. ข้อเสนอเชิงนโยบาย

        • ภาครัฐควรผลักดันการก�าหนดนโยบาย

ให้เกษตรกรมีการใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว

ข้าวอย่างจริงจัง โดยใช้มาตรการทางด้านการเงิน

การคลังขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะพื้นที่นา

แปลงใหญ่ การสร้างช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึง

ผูป้ระกอบการรถเก่ียวท่ีมปีระสทิธภิาพ และตรงต่อ

ความต้องการง่ายข้ึน เพื่อเป็นการลดต้นทุนใน

การผลิต และทันต่อช ่วงเวลาที่ เหมาะสมของ

การเก็บเกี่ยว 

         • ภาครัฐควรก�าหนดให้มีการส่งเสริมและ

เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครือ่งจักรกล

และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเก็บเก่ียวข้าว

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี และเหมาะสมแก่

เกษตรกร ให้ความส�าคญัต่อการรวมกลุม่เพือ่พฒันา

การเก็บเกี่ยวโดยการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ใน

กระบวนการเกี่ยวนวดข้าวมาใช้ให้มากขึ้น 

การสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว ประกอบ
ด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพต้นข้าว ปัจจัย
ด้านสภาพพื้นท่ีนา ปัจจัยด้านรถเกี่ยว ปัจจัยด้าน
บุคคล และปัจจัยด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยว โดย
ใช้การวัดทัศนคติของลิเกิร์ต (Likert Scale) มีดังนี้
            • ปัจจัยด้านสภาพต้นข้าว พบว่า ปัจจัยที่
มีผลระดับมาก คือ สภาพต้นข้าวล้มก่อนเกี่ยว หาก
ต้นข้าวล้มก่อนการเกบ็เกีย่ว เมลด็ข้าวเปลอืกทีเ่กีย่ว
ได้จะเข้าตู้นวดข้าวน้อย เนื่องจากเมล็ดข้าวจะติด
ออกไปกับฟาง ปัจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ได้แก่ 
ชนิดพันธุ์ข้าว และอายุข้าวที่เก็บเกี่ยวเหมาะสม
            • ปัจจัยด้านสภาพพื้นที่นา พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพพื้นที่ช่วงเก่ียว
ช่วงเวลาการเกีย่ว ระยะเวลาการระบายน�า้ ปรมิาณ
การให้ปุ ยไนโตรเจน ยูเรีย และปริมาณวัชพืชใน
แปลง ปัจจัยที่มีผลระดับน้อย ได้แก่ ขนาดบิ้งนา 
และวิธีการปลูกข้าว
            • ปัจจัยด้านรถเกี่ยวข้าว พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลระดับปานกลาง ได้แก่ ความเร็วในการเก็บเกี่ยว
และสภาพเก่า/ใหม่ของรถเกี่ยวนวดข้าว
            • ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ระดับมาก คือ ความช�านาญของทีมรถเกี่ยว ปัจจัย
ที่มีผลระดับปานกลาง คือ การรู ้จักคุ ้นเคยกับ
คนขับ/เจ้าของรถเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลระดับน้อย คือ
การดูแลกับคนขับ/เจ้าของรถเกี่ยว
            • ปัจจัยด้านการจัดการหลังเก็บเกี่ยว 
พบว่า ปัจจยัทีมี่ผลระดบัปานกลาง ได้แก่ การขนย้าย
และการเก็บรักษา ปัจจัยที่มีผลระดับน้อย คือ
การตากข้าว 
        2) ทัศนคติของผู้ ้ประกอบการรถเกี่ยวนวด
ข้าว/ผู้รับจ้างขับรถเกี่ยวนวดข้าว มีดังนี้

            • ปัจจัยด้านสภาพต้นข้าว พบว่า ปัจจัย

ที่มีผลระดับมาก คือ สภาพต้นข้าวล้มก่อนเก่ียว 

ปัจจัยที่มีผลระดับปานกลาง ได้แก่ อายุข ้าวที่

เก็บเกี่ยวเหมาะสม และชนิดพันธุ์ข้าว

ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียในกระบวนการ

มุมมองของ
เกษตรกร

• ความเร็วในการเกี่ยว
• ความชำ�นาญของทีมรถเกี่ยว
• ความเร็วในการเกี่ยว

มุมมองของ
ผู้ประกอบการ

• สภาพต้นข้าวล้มก่อนเกี่ยว
• ใบมีด
• พื้นที่ชำ่วงเก็บเกี่ยว
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    6. ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร
        • ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความส�าคัญต่อการ
รวมกลุ่มการผลิตที่มีรูปแบบที่สามารถสร้างอ�านาจ
ในการต่อรองในลักษณะการประนีประนอม และ
บริหารจัดการอัตราค่าบริการรถเกี่ยวนวดข้าวและ
ช่วยเหลือควบคุมผู้ขับข่ีรถเก่ียวนวดข้าวให้ปฏิบัติ
ตามความต้องการของเกษตรกร
        • ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าว
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งด้านกายภาพ
และดินฟาอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ส ่งเสริม
การผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ 
        • ภาครฐัส่งเสริมให้มกีารจัดท�าโครงการอบรม
ให้ความรู้เรื่องการเก็บเก่ียวข้าวโดยเครื่องจักรกล
ทีด่ ีและเหมาะสม โดยเร่ิมด�าเนินการในพ้ืนทีส่่งเสรมิ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเน้ือหาหลักสูตร 
เช่น การให้ความรู้เรื่องระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าว
ที่เหมาะสม การจัดการความรู้เรื่องความเร็วของ
รถเก่ียวที่เหมาะสมกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
ที่เหมาะสมกับการเก็บเก่ียว การดูแล การเจริญ
เตบิโตของต้นข้าวเพือ่ความเหมาะสมกับการเกบ็เกีย่ว
ทัง้ความสงูของต้นข้าว และความยาวของคอรวงข้าว
ทีส่ามารถลดความสญูเสียในกระบวนการเก็บเก่ียวข้าว 
        • ภาครัฐ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกร
ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการ
บริหารจัดการผลิตในรูปกลุ่มที่เอกภาพมากกว่า
การบรหิารจดัการแบบปัจเจกบคุคล เพือ่สร้างอ�านาจ
ในการต่อรองและสามารถน�าเคร่ืองจักรกลมาใช้ใน
การเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

        • ภาครฐั ส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้มกีารจดัท�า
กลไกอัจฉริยะ อุปกรณ์/แอพลิเคช่ัน เก่ียวกับการ
บริการรถเก่ียวนวดข้าว แอพพลิเคช่ัน เพื่อสร้าง
ความแม่นย�า (Precision Agriculture) ในการผลิต
ในไร่นาของเกษตรกรเพ่ือช่วยเหลือให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงรถเกี่ยวนวดได้อย่างทันท่วงทีและ
บริหารจัดการไร่นาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        • ภาครัฐ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกร
ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีการ
บรหิารจดัการผลติในรปูกลุ่มทีเ่ป็นเอกภาพมากกว่า
การบรหิารจดัการแบบปัจเจกบคุคล เพือ่สร้างอ�านาจ
ในการต่อรอง และสามารถน�าเครื่องจักรกลมาใช้
ในการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
        • ภาครฐัสนบัสนนุความรูใ้นการบรหิารจดัการ
อุปกรณ์เทคโนโลยี และเครื่องจักรกลในการเก็บ
เกี่ยวข้าวของเกษตรกร ผ่านกระบวนการส่งเสริม
การผลิตแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการเก็บเก่ียวข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในการผลิตของเกษตรกร 
        • ภาครฐัควรก�าหนดนโยบาย มาตรการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าว
โดยมีการควบคุม ก�ากับ และพัฒนาผู้ประกอบการ
รถเก่ียว ให้ผู ้ ขับขี่รถเกี่ยวนวดข้าวเข้าสู ่ระบบ
มาตรฐาน
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1. ที่มาของปัญหา

    ข้าวที่ผลิตได้ในประเทศไทยมีการใช้บริโภค

ภายในประเทศปละประมาณ 13 ล้านตัน ส่วน

ที่เหลือส่งออกในรูปของข้าวสารและผลิตภัณฑ์จาก

ข้าว คิดเป็นมูลค่าประมาณปละมากกว่าหนึ่งแสน

ล้านบาท

    เม่ือเทียบกับยี่สิบกว่าปที่ผ่านมา ผลผลิตข้าว

โดยรวมของประเทศมีการเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ

50 ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ รวมถึง

การพัฒนาระบบชลประทาน การพัฒนาพันธุ์ข้าว 

และสิ่งที่ส�าคัญก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

ส�าหรับทุกข้ันตอนการผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ท�าให้สามารถผลิตได้ 5 คร้ัง 

ใน 2 ป หรืออาจสูงถึง 3 คร้ังต่อป ในบางพ้ืนที่ 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ว่าประเทศไทยเป็นผู้น�าในด้านการใช้เครื่องจักรกล

เกษตรส�าหรับการผลิตข้าว เครื่องจักรกลเกษตร

ส�าหรับการผลิตข้าวของไทยสามารถจ�าหน่ายและ

เป็นทีย่อมรบัของประเทศเพือ่นบ้าน และบางประเทศ

ในทวีปแอฟริกา 

    เครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศเริ่มใช้งาน

เมื่อประมาณ 30 ปมาแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีไทย

ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้

งานในสภาพพื้นที่ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความสูญเสียจาก
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพ่ือจัดท�า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การบริหารจัดการและ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

เปรียบเทียบความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามระบบเดิม
ที่ปฏิบัต ิและระบบที่ค�านึงถึงความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส�าหรับข้าวนาปีและข้าวปรัง

มาโดยล�าดับ ในปงบประมาณ 2556 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม โดยศนูย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่5

จึงได้จัดท�าโครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าว” 

โดยเน้นการให้การรับรองเครื่องเกี่ยวนวดข้าวท่ีมี

ความสญูเสยีรวมไม่เกนิร้อยละ 3 โครงการนีก่้อให้เกิด

การตื่นตัวของอุตสาหกรรมเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย 

ในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นอกจากนีแ้ล้วผูป้ระกอบการผลติเครือ่งเกีย่วนวดข้าว

ยังเสนอให้มีการตรวจรับรองความสามารถต่อ

การท�างานในพื้นที่นาหล่ม ซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์

ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยที่มีข ้อได ้ เปรียบ

ในการแข่งขัน และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพใน

การส่งออกอีกด้วย กิจกรรมน้ีได้รับการสนับสนุน

จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปงบประมาณ 

2557 การด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้เป็นที่แน่ชัดว่า

เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยเป็นเครื่องเกี่ยวนวด

ที่เหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่นาหล่ม และมี

ความสูญเสียเชิงปริมาณรวมไม่เกินร้อยละ 3 ซึ่ง

เป็นศักยภาพที่สามารถท�าได้ แต่ในทางปฏิบัติ

ความสูญเสียเชิงปริมาณดังกล่าวอาจสูงกว่านี้ ซึ่ง

อาจเป็นเพราะการเก็บเก่ียวมิได้อยู ่ในช่วงระยะ

เวลาที่ เหมาะสม ความต้องการเก็บเกี่ยวของ

4 5



ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เจ้าของพื้นที่เพาะปลูกในช่วงเวลานั้น การจัดล�าดับ

ก่อนหลังของนายหน้าโดยขาดความเข ้าใจถึง

ความสูญเสีย การขาดแคลนเครื่องเกี่ยวนวด และ

แนวทางการใช้ที่เหมาะสม

    แม้ว่าประเทศไทยมีการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

มายาวนาน และมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) ส�าหรบัเครือ่งเกีย่วนวดข้าว ภายใต้การก�ากับ

ของส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(สมอ.) แต่ที่ผ่านมายังไม่มีเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ใช้

เทคโนโลยีไทยได้รับมาตรฐานนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะ

มาตรฐานนีเ้ป็นการรบัรองเครือ่งเกีย่วนวดข้าวทัง้คัน 

ก่อให้เกิดความยากต่อผู้ผลิตที่จะได้รับการรับรอง 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานนี้ก�าลังได้รับการปรับปรุง 

ซึง่คาดว่าจะมกีารประกาศใช้ในเรว็ๆ นี ้และทราบว่า

ผู้ประกอบการผลิตหลายรายมีความสนใจที่จะขอ

การรับรองหลังจากมีการประกาศใช้ ซ่ึงจะท�าให้

เครื่องเก่ียวนวดข้าวไทยได้รับความเช่ือถือจาก

ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

    จากการพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรม

และบริการที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้าย

แรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม

และบริการ ท�าให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

อย่างรุนแรงในภาคการเกษตร ประกอบกับค่าจ้าง

แรงงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา ในปัจจุบัน

การเก็บเกี่ยวข้าวในประเทศไทยนิยมใช้เครื่องเก่ียว

นวดข้าว เพราะช่วยท�าให้ปฏิบัติงานได้ทันเวลา 

ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ลดความสูญเสีย และเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต 

แต่เครื่องนี้มีราคาสูงที่สุด (คันละกว่า 2 ล้านบาท) 

ในบรรดาเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อช่วยในการท�านา 

และท�างานในระบบรับจ้างซึ่งคิดราคาค่ารับจ้าง

ต่อไร่ ตลอดจนมีการย้ายถิ่นเพื่อการรับจ้าง จึงเป็น

เหตุให้อาจมีการรีบเร่งปฏิบัติงานเพื่อให้มีรายได้

ต่อวันเพิ่มขึ้น ท�าให้มีความสูญเสียทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพเกินกว่าที่ควรจะเป็น เกษตรกรจึง

ได้รับผลตอบแทนจากการท�านาน้อยกว่าที่ควร 

ทั้งที่อาจทราบ (ความสูญเสียในเชิงปริมาณ) หรือ

อาจไม่ทราบ (ความสูญเสียเชิงคุณภาพ) นอกจากนี้

แล้วการย้ายถ่ินเพื่อการรับจ้างยังท�าให้อัตราค่า

บริการสูงขึ้น เน่ืองจากการขนย้าย และการได้รับ

บริการอาจไม่เป็นไปตามก�าหนดอันควร

    2. จากการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พบว่า การเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้เคร่ืองเกี่ยวนวด 

ส�าหรับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ควรเก็บเก่ียวเมื่อ

ข้าวมีอายุ 25 ถึง 35 วัน หลังออกดอก การเก็บ

เกี่ยวก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เหมาะสมท�าให้

ความสูญเสียเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณวันละ

0.36 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน ส่วนความสูญเสียเชิง

คณุภาพซ่ึงได้แก่ เปอร์เซน็ต์ต้นข้าว มีค่าลดลงวันละ 

0.38 เปอร์เซ็นต์ หากเก็บเกี่ยวก่อนระยะเวลา

ที่เหมาะสม และลดลงวันละ 0.47 เปอร์เซ็นต์ หาก

เก็บเก่ียวหลังระยะเวลาท่ีเหมาะสม ส่วนข้าวพันธุ์

ชัยนาท 1 ควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวมีอายุตามที่แนะน�า 

(120 วัน) หากเก็บเกี่ยวก่อนระยะเวลาที่เหมาะสม

ความสูญเสียเชิงปริมาณมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณวันละ
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การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ของต้นข้าว เป็นต้น โดยความสูญเสียสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ได้แก่

        3.1 ความสูญเสียก่อนการเก็บเกี่ยว เป็น

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนที่เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

ปฏิบัติงาน เกิดจากการร่วงหล่นของเมล็ดโดย

ธรรมชาต ิหรือการร่วงหล่นจากการกระท�าของแมลง 

และเกดิจากการเกีย่วล่าช้าปล่อยให้ข้าวสกุงอมเกนิไป

        3.2 ความสูญเสียจากการเก่ียว เป็นความ

สูญเสียที่เกิดขึ้นขณะที่เครื่องเกี่ยวนวดข้าวก�าลัง

ปฏิบัติงานและเป็นความสูญเสียที่บอกถึงสมรรถนะ

และประสิทธิภาพการท�างานของเคร่ืองเกี่ยวนวด

ข้าวว่าท�างานดีหรือไม่ จากการศึกษาของวินิต 

ชินสุวรรณ และคณะ (2542) พบว่า ความสูญเสีย

ที่เกิดจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้

            1) ความสญูเสยีจากการเกีย่ว แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท ดังนี้

               1.1) ความสูญเสียจากการเกี่ยวท�าให้

เมล็ดข้าวร่วงหล่นขณะท�าการเกี่ยว

               1.2 ความสญูเสยีเนือ่งจากเก่ียวไม่หมด

ท�าให้มีเมล็ดข้าวติดฟาง และระแง้ ภายหลังจาก

การเกี่ยว

            2) ความสญูเสยีจากการนวด คอื เมลด็ข้าว

ตดิรวง หรอืระแง้ ออกมาหลงัจากผ่านกระบวนการนวด

            3) ความสูญเสียจากการคัดแยกและ

ท�าความสะอาด ได้แก่ เมล็ดข้าวเปลือกเต็มเมล็ดที่

ติดออกมากับข้าวลีบ และฟาง 

    4. การค�านึงถึงความสูญเสียท้ังเชิงปริมาณ

และคุณภาพในการเก็บเก่ียวข้าว ซึ่งต้องท�าการ

เก็บเก่ียวให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่น้อยลง มีผล

ท�าให้ระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่ละปท้ังการท�างาน

ในภูมลิ�าเนาตนเองและการตระเวนรบัจ้างในภมูภิาค

อื่น ลดลงเหลือประมาณ 45 วัน ในกรณีนี้รัฐอาจ

0.54 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเก็บเก่ียวหลังระยะเวลา

ที่เหมาะสม ความสูญเสียเชิงปริมาณมีค่าเพ่ิมขึ้น

น ้อยมาก ในขณะที่ความสูญเสียเชิงคุณภาพ 

(เปอร์เซน็ต์ต้นข้าว) ลดลงถงึวันละ 3.33 เปอร์เซ็นต์

หากเก็บเก่ียวก่อนหรือหลังระยะเวลาที่เหมาะสม

แม้ว่าข้อมูลการศึกษาข้างต้นมิได้ครอบคลุมถึงข้าว

ทุกพันธุ์ที่ปลูกในประเทศ แต่จากพื้นที่เพาะปลูก

ข้าวทัง้ประเทศประมาณ 67 ล้านไร่ต่อป จงึพอคาดได้

ว่า ความสูญเสียเชิงปริมาณและคุณภาพรวมกัน

มีมูลค่าอย่างมาก ในแต่ละวันที่เก็บเก่ียวก่อนหรือ

หลังระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ผลการศึกษานี้

ในเชิงนโยบายจ�าเป็นต้องศึกษาเปรียบเทียบระบบ

ปฏิบัติเดิมที่ใช้กับระบบที่ค�านึงถึงความสูญเสีย

เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีช่ดัเจน

ส�าหรับการเสนอแนะ 

    3. ความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง

เกี่ยวนวดข้าว เครื่องเกี่ยวนวดข้าวสามารถเก็บ

เกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดเวลาในการท�างาน

เนื่องจากรวมทุกขั้นตอนอยู่ในเครื่องเดียว แต่สิ่งที่

ควรค�านึงถึงคือความสูญเสียจากการท�างานของ

เครือ่งเกีย่วนวดข้าวซึง่มปัีจจยัเกีย่วข้องหลายประการ

เช่น อายเุกบ็เกีย่ว ความช้ืน พนัธ์ุข้าว ความหนาแน่น
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การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

   การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิต
เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย พัฒนามาตรฐานการผลิต
ให้ดยีิง่ขึน้ และเลอืกใช้เครือ่งยนต์ต้นก�าลงัทีเ่หมาะสม 
อาจท�าให้ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา และค่าน�้ามัน
เชื้อเพลิง ลดลงได้ร้อยละ 40 และ 20 ตามล�าดับ 
ในกรณีนี้พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อคุ้มทุนตามสมการที่ 9
เมือ่ใช้อตัราค่ารบัจ้างเท่าเดมิ (550 บาทต่อไร่) มีค่า
ลดลงเหลือ 1,115 ไร่ต่อป ซึ่งลดลงจากระบบเดิม
ที่ปฏิบัติ ประมาณ 327 ไร่ต่อป และเกิดประโยชน์
ต่อทั้งผู ้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าว และ
เกษตรกร กล่าวคือผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวด
ข้าวมีความคุ้มค่าในการลงทุน ในขณะท่ีเกษตรกร
ได้รับประโยชน์จากการไม่ข้ึนอัตราค่ารับจ้างใน
การเก็บเก่ียว หรือขึ้นช้าลง เนื่องจากมีการแข่งขัน
ในธุรกิจรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวมากขึ้น มาตรการหรือ
แนวทางนี้จะเกิดผลมากยิ่งขึ้นหากเสริมด้วยการ
สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบ้ีย โดยให้ผูป้ระกอบการ
รับจ้างลดอัตราค่ารับจ้างให้แก่เกษตรกรไร่ละ 50
บาท ส�าหรับเครือ่งเกีย่วนวดข้าวทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ
ซึ่งในกรณีนี้ พื้นท่ีปฏิบัติงานเพื่อคุ้มทุนตามสมการ
ที่ 9 มีค่าลดลงเหลือเพียงประมาณ 963 ไร่ต่อป 
หรือการปฏิบัติงานประมาณ 32 วัน ในแต่ละป
(ความสามารถในการท�างานวันละ 30 ไร่) ซ่ึงน้อย
กว่า 45 วัน ในแต่ละปที่คาดว่าระบบการเก็บเก่ียว
โดยค�านึงถึงความสูญเสียเชิงปริมาณและคุณภาพ
ควรปฏิบัติ

เป็นผูส้นบัสนนุค่าดอกเบีย้ให้แก่ผูป้ระกอบการรบัจ้าง
เกี่ยวนวดข้าวที่ซ้ือเครื่องเกี่ยวนวดข้าว หรืออาจ
เรยีกว่าเป็นการสนบัสนุนเงินกูป้ลอดดอกเบ้ีย โดยมี
เงือ่นไขว่าผูป้ระกอบการรบัจ้างต้องลดอตัราค่ารบัจ้าง
ให้แก่เกษตรกรไร่ละ 50 บาท ในกรณีนี ้ผู้ประกอบการ
รับจ้างสามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยได้ปละ 88,550 
บาท ส่วนเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตจาก
การเก็บเกี่ยวข้าวได้รวมกันปละ 67,500 บาท ต่อ
เครื่องเกี่ยวนวดข้าวแต่ละคันที่ได้รับการสนับสนุน 
เมือ่คดิระยะเวลาปฏบิตังิานของเครือ่งเกีย่วนวดข้าว
ในแต่ละปเท่ากบั 45 วัน ความสามารถในการท�างาน
ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวประมาณวันละ 30 ไร่ และ
อัตราค่ารับจ้างเก็บเกี่ยวที่ลดลง 50 บาทต่อไร่ และ
เมื่อคิดอัตราค่ารับจ้าง 550 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นอัตรา
เฉลีย่ในป 2558 สมการที่ 9 ชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ปฏิบัติ
งานเพื่อคุ้มทุนเท่ากับ 1,336 ไร่ต่อป ซึ่งน้อยกว่า
ระบบเดิมที่ปฏิบัติ (1,442 ไร่ต่อป) อันเป็นเหตุให้มี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ อนึง่เครือ่งเกีย่วนวดข้าว
ที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกู ้ปลอดดอกเบี้ยต้อง
เป็นเคร่ืองเก่ียวนวดข้าวรุ่นที่ได้รับการรับรองว่ามี
ความสญูเสยีรวมไม่เกนิร้อยละ 3 และมคีวามสามารถ
ท�างานในนาหล่มได้ ทั้งน้ีเพราะเครื่องเกี่ยวนวด
มีราคาสูง และการรับจ้างเก่ียวนวดข้าวไม่สามารถ
เลือกพื้นที่เฉพาะเจาะจงได้
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การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 30 อันเน่ืองมาจากการมี

มาตรฐานการผลิตที่ดี ตลอดจนค่าเคลื่อนย้ายลดลง

ร้อยละ 40 เน่ืองจากไม่ต้องใช้รถบรรทุกในการ

เคลื่อนย้าย ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลดลงร้อยละ 50 

เน่ืองจากปฏิบัติงานเฉพาะในเขตตนเอง และไม่มี

ค่านายหน้าหาพื้นท่ีปฏิบัติงาน จากที่กล่าวมานี้

ท�าให้พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อคุ ้มทุนตามสมการที่ 9 

ในกรณีที่ไม ่มี และมีการสนับสนุนเงินกู ้ปลอด

ดอกเบี้ย มีค่าประมาณ 668 ไร่ต่อป (ปฏิบัติงาน

ประมาณ 32 วัน ต่อป) และ 552 ไร่ต่อป (ปฏิบัติ

งานประมาณ 28 วัน ต่อป) ตามล�าดับ ซึ่งมีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

5. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

    • เมื่อค�านึงถึงความสูญเสียทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ควรเก็บเก่ียวข้าวนาป (ไวต่อช่วงแสง) 

และข้าวนาปรัง (ไม่ไวต่อช่วงแสง) ท้ังสองพันธุ์ให้

ใกล้เคียงกับอายุเก็บเก่ียวที่แนะน�าโดยหน่วยงาน

ราชการมากที่สุด และอาจใช้ความช�านาญของ

เกษตรกรด้านความพร้อมของข้าวในการเก็บเกี่ยว 

ควบคู่กันไปด้วย

    • ในกรณีที่ปลูกข้าวพันธุ์ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง เช่น

ข้าวพนัธ์ลกูผสมหรอืข้าวนาปรงั ควรปลกูเหลือ่มวนักนั

ในพื้นที่ที่ติดต่อกันในแต่ละวันที่ปลูกเป็นจ�านวนไร่

เท่ากับ 30 เท่า (เครือ่งเก่ียวนวดข้าวมคีวามสามารถ

ในการท�างานประมาณ 30 ไร่ ต่อวัน) ของจ�านวน

เครือ่งเก่ียวนวดข้าวทีต่ดิต่อล่วงหน้าให้ท�าการเก็บเกีย่ว

หรือหามาได้ เช่น หากสามารถติดต่อเคร่ืองเก่ียว

นวดข้าวล่วงหน้าให้มาท�าการเก็บเกี่ยวได้ 5 คัน ให้

ปลูกวันละ 150 ไร่ เหลื่อมกัน เพื่อจะได้ท�าการเก็บ

เก่ียวทั้ง 150 ไร่ ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงวันตรง

ตามอายุเก็บเกี่ยวที่แนะน�า และเหลื่อมกันไป 

การปฏิบัติเช่นน้ีนอกจากจะท�าให้ได้ข้าวเปลือกที่มี

    ส�าหรบัภูมภิาคหรอืเขตทีม่พีืน้ทีใ่นเขตชลประทาน

ส�าหรบัการปลกูข้าวนาปรงัไม่มาก เช่น ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน การลงทุนซ้ือ

เคร่ืองเกี่ยวนวดข้าวที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่

มีขนาดหน้ากว้าง 3 ถึง 3.2 เมตร เพื่อประกอบ

ธุรกิจรับจ้างเก่ียวนวดข้าว อาจยากต่อการคุ้มค่า

เพราะหาพื้นที่ปฏิบัติงานต่อปเพื่อให้คุ้มค่าได้ยาก 

อีกทั้งยังขาดความช�านาญในการรับจ้างข้ามเขต

หรือภูมิภาคเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยว

นวดข้าวในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงมี

ความช�านาญมาก่อนอย่างยาวนาน ในกรณีนี้อาจ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่อง

เก่ียวนวดข้าวไทย ท�าการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าว

ที่มีขนาดเล็กลง และมีมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยมี

ความสามารถในการท�างานไม่น้อยกว่าวันละ 20 ไร่ 

เพือ่จ�าหน่ายในราคาทีถ่กูลง ส�าหรบัใช้งานในเขตนัน้ๆ  

    

    เครื่องเกี่ยวนวดข้าวดังกล่าวนี้อาจมีค่าซ่อมแซม

และบ�ารงุรกัษาลดลงจากเดมิร้อยละ 40 และค่าน�า้มนั
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ข้อเสนอเชิงนโยบายการเกษตร

การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

    • ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ
ผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย พัฒนามาตรฐาน
การผลิตให้ดียิ่งขึ้น และเลือกใช้เครื่องยนต์ต้นก�าลัง
ที่เหมาะสม ซึ่งจะท�าให้ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 
และค่าน�้ามันเชื้อเพลิงลดลง 
    • ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ
ผลิตเครื่องเก่ียวนวดข้าวไทย ท�าการผลิตเครื่อง
เกี่ยวนวดข้าวที่มีขนาดหน้ากว้างน้อยลงมา และ
มีมาตรฐานการผลิตที่ดี โดยมีความสามารถใน
การท�างานไม่น้อยกว่าวันละ 20 ไร่ เพื่อจ�าหน่ายใน
ราคาที่ต�่าลงมาเมื่อเทียบกับขนาดหน้ากว้างที่นิยม
ผลิต (3 เมตร) ส�าหรับใช้งานในเขตน้ัน ๆ ส�าหรับ
ภูมภิาคหรอืเขตทีม่พีืน้ทีช่ลประทานส�าหรบัการปลกู
ข้าวนาปรังไม่มาก
    • ควรมีการรณรงค์ทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้ผลิตเครื่อง
เกี่ยวนวด ผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าว และ
เกษตรกร ให้ค�านึงถึงความสูญเสียในการเก็บเกี่ยว
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
    • ควรก�าหนดเกณฑ์ทั้งความสูญเสียเชิงปริมาณ 
ความสะอาดของข้าวเปลือก และเมล็ดแตกหัก 
ส�าหรับเครื่องเกี่ยวนวดที่รัฐพึงให้การสนับสนุน
    • ควรจดัหาเครือ่งท�าความสะอาดให้แก่เกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการชะลอ
การจ�าหน่าย ซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรตากแห้งแล้ว
เก็บรักษาในยุ้งฉางเพื่อรอราคาที่เหมาะสม

คุณภาพดีแล้ว ยังท�าให้ผู้ประกอบการรับจ้างเก่ียว
นวดข้าวมีงานที่ต้องปฏิบัติอย่างแน่ชัดในแต่ละวัน
อีกด้วย ส่วนกรณีของข้าวพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสง เช่น
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งสุกแก่พร้อมกัน ควรมี
จ�านวนเคร่ืองเกี่ยวนวดที่เพียงพอต่อการใช้งาน
และเครือ่งเกีย่วนวดดงักล่าวต้องผ่านเกณฑ์สมรรถนะ
ในการท�างานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    • ควรให้การสนับสนุนการสีข้าวเพื่อจ�าหน่าย 
ซึ่งอาจเน้นเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีความก้าวหน้า 
มีจิตอาสา และมีการบริหารจัดการที่ดี หรือให้โรงสี
สหกรณ์การเกษตรในปัจจุบันรับซื้อข้าวเปลือกใน
ราคากลางไปก่อน จากนั้นเมื่อสีจ�าหน่ายจึงอาจ
เพิ่มเติมราคาให้แก่เกษตรกรตามคุณภาพของข้าว
เปลือก หลังจากที่ทราบผลคุณภาพข้าวเปลือกแล้ว 
การด�าเนินการเช่นนี้อาจมีผลท�าให้โรงสีเอกชน
ด�าเนินการตาม ท�าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้
เพิ่มขึ้น และเป็นการยกระดับข้าวไทยให้มีคุณภาพ
ดียิ่งขึ้น 
    • การก�าหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกโดยภาครัฐ 
ควรก�าหนดในลักษณะที่สะท้อนถึงคุณภาพของข้าว
เปลือกอย่างแท้จริง เช่น ไม่ควรก�าหนดให้สามารถ
ตัดราคาเนื่องจากความสะอาดได้ไม่เกินร้อยละสอง
เพราะมิได้ส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวเปลือกที่มี
คุณภาพ
    • ควรสนับสนุนเงินกู ้ปลอดดอกเบี้ย ให ้แก ่
เกษตรกรผู ้ประสงค์ซื้อเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อ
ประกอบอาชพีรบัจ้างเกีย่วนวดข้าว โดยมีเงือ่นไขว่า 
ผู้ประกอบการรับจ้างต้องลดอัตราค่ารับจ้างให้แก่
เกษตรกรไร่ละ 50 บาท อนึ่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่
จะได้รับการสนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยต้องเป็น
เครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่นที่ได้รับการรับรองว่ามีความ
สูญเสียรวมไม่เกินร้อยละ 3 และมีความสามารถ
ท�างานในนาหล่มได้ ทั้งนี้เพราะเครื่องเกี่ยวนวดมี
ราคาสูง และการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวไม่สามารถ
เลือกพื้นที่เฉพาะเจาะจงได้ 
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