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ความเป็นมา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกขา้วรายใหญ่ของโลก ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจ     
ที&ทาํรายไดใ้ห้ประเทศปีละไม่ตํ&ากว่า 65,000 ลา้นบาท และเป็นอาหารหลกัประจาํวนัของคนไทย
กวา่  60 ลา้นคน  แต่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วกลบัประสบปัญหาราคาขา้วตกตํ&า และราคาปัจจยัการผลิต
ที&มีแนวโน้มสูงขึ2นเช่นสารเคมี ปุ๋ย เครื&องมือเครื&องจกัรการเกษตร และนํ2 ามนั เป็นตน้ ทาํให้รายได ้
ที&เกษตรกรได้รับไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และนาํไปสู่การเคลื&อนยา้ยแรงงานส่วนหนึ& งเขา้มา
ทาํงานในเมืองช่วงหลงัฤดูเก็บเกี&ยว ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นสังคมและอื&น ๆ การแกไ้ขปัญหาดา้นราคา
ขา้วตกตํ&า รัฐเองก็ได้มีโครงการช่วยเหลือ เช่น การสร้างไซโล เพื&อเก็บขา้ว การสร้างโรงสี และ    
โรงอบขา้วในทอ้งถิ&น เป็นตน้ อยา่งไรก็ดีแมว้่าไทยจะเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ แต่มิไดเ้ป็นผูก้าํหนด
ราคาข้าว การเปลี&ยนแปลงของราคาเป็นไปตามกลไกราคาตลาด ซึ& งมีประเทศกําลังพัฒนา        
หลายประเทศเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ดว้ย ดงันั2น ปัญหาราคาขา้วที&ไม่เสถียรภาพ ยงัเป็นปัญหา   
ที&ประเทศต้องประสบเสมอสําหรับโครงการเสริมที&น่าจะนํามาใช้เพื&อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ&ม        
ใหก้บัขา้ว โดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ จึงเป็นการเพิ&มทางเลือกให้กบัเกษตรกรอีกทางหนึ&ง 
นอกจากการจาํหน่ายขา้วเพื&อการบริโภคโดยตรงเพียงอยา่งเดียว และเป็นการเพิ&มการจา้งงานและ
กระจายรายได้ในท้องถิ&นอีกด้วย จังหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยที&มีการปลูกข้าว       
อาทิเช่น จงัหวดัจนัทบุรี เป็นตน้ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะปอน. ออนไลน์. 2549) 
 ในส่วนของจงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัทางชายฝั&งทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย       
ทิศเหนือติดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา และสระแกว้ ทิศตะวนัออกติดกบัจงัหวดัตราดและราชอาณาจกัร
กัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวนัตกติดกับจังหวดัระยองและชลบุรี  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 245 กิโลเมตร โดยมีเนื2อที&ปลูกขา้วประมาณ 92,225 ไร่  และผลผลิต   
ขา้วนาปี รวมทั2งหมดประมาณ 27,794,204 กิโลกรัม ซึ& งส่วนของตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดั
จนัทบุรี เป็นส่วนหนึ& งที&มีพื2นที&ปลูกขา้วมีผลผลิตเฉลี&ยไร่ละประมาณ 900 กิโลกรัม/ไร่  ส่วนมาก   
จะปลูกขา้วหอมมะลิ 105 และมีการจดัตั2งกลุ่มขา้วชุมชน ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี          
ต ําบลตะปอน มี 6 หมู่บ้าน อันประกอบด้วย บ้านป่าคั&น บ้านหนองเสม็ด บ้านชากไพร               
บ้านไร่วรรณ บ้านตะปอนน้อย และบ้านตะปอนใหญ่ (องค์การบริหารส่วนตําบลตะปอน. 
ออนไลน์. 2549) 
 จากการที&ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจพื2นที& สัมภาษณ์ชุมชน และเชิญชุมชนมาร่วมประชุมกลุ่ม  
พบว่าสมาชิกกลุ่มชาวนาศูนย์ข้าวชุมชนตาํบลตะปอน  อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี ผูผ้ลิตข้าว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื&อการพึ&งพาตนเองอยา่งย ั&งยืน ยงัประสบปัญหาในเรื&องของการจาํหน่ายผลผลิต
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ที&ยงัไม่สามารถกาํหนดราคาไดต้ามตอ้งการกล่าวคือ  เมื&อเก็บผลผลิตขา้วเปลือกแลว้ตอ้งขายไป
เกือบทั2งหมดเหลือไวเ้พียงเล็กน้อยเพื&อรับประทาน โดยนาํขา้วเปลือกไปจา้งสีในราคากระสอบละ 
10 - 20 บาท ผลผลิตที&ไดจ้ากการสี เช่น แกลบ รํา ปลายขา้ว ตอ้งใหเ้จา้ของโรงสี  ทาํให้ตอ้งประสบ
สภาวการณ์ขาดทุน ที&ตอ้งขายขา้วเปลือกแลว้สุดทา้ยชาวนาก็ตอ้งซื2อขา้วสารมารับประทานทั2ง ๆ ที&
ตนเองก็ทาํนาขา้ว ในกลุ่มชาวนายงัประสบปัญหาที&รวมถึงความตอ้งการสนบัสนุนในเรื&องของ
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตขา้ว  จากปัญหาสําคญัที&กล่าวมาทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจที&จะนํา
เครื&องสีขา้วชุมชนมาใช้ในงานวิจยั  ซึ& งจากเครื&องตน้แบบที&ผูว้ิจยัไดไ้ปเห็นที&ตาํบลหนองคนัทรง 
จงัหวดัตราด แลว้หลงัจากนั2นก็ไดก้บัมาพฒันาเครื&องสีขา้วตวัใหม่โดยใส่ไซโคลนเขา้ไปเพื&อช่วย  
ในการดูดรํา ซึ& งเครื&องตน้แบบจะไม่มี  ในการพฒันาเครื&องดงักล่าวจะใส่ระบบระบาย ความร้อน
ดว้ยลมที&ลูกหินขดัขา้วเปลือก เพื&อแกปั้ญหาขา้วตอ้งหยุดสีขณะที&สีขา้วเปลือกนั2น จะเกิดความร้อน
สูงมากที&ลูกหินขดัขา้วเปลือก การเกิดความร้อนนี2จะส่งผลกระทบให้ลูกหินขดัขา้วเปลือกขยายตวัขึ2น 
เกิดช่องว่างระหว่างขา้วเปลือกไหลผ่านลูกหินขดัขา้วเปลือกน้อยลง จึงทาํให้เป็นขา้วสารที&ผ่าน   
การสีหกัมาก ผูค้วบคุมเครื&องสีขา้ว ตอ้งหยุดสี เพื&อให้ลูกหินขดัขา้วเปลือกเยน็ลงก่อน จึงจะดาํเนินการ
สีข้าวสารได้ใหม่ จากปัญหาเครื& องสีข้าวต้นแบบดังกล่าว เมื&อแก้ไขโดยการใส่ระบบระบาย      
ความร้อนดว้ยลม ขณะที&สีขา้วสาร ความร้อนที&ลูกหินขดัขา้วเปลือกจะไม่สูง เพราะถูกลมระบายออก
ไม่เกิดการขยายตวัลูกหินขดัขา้วเปลือก ขา้วเปลือกก็ยงัคงสีเป็นขา้วสารไดโ้ดยไม่ตอ้งหยุดเครื&อง 
ส่งผลให้สามารถพฒันาไดส้มรรถนะของเครื&องสีขา้ว คือสีขา้วเปลือกไดจ้าก 60 กิโลกรัม/ชั&วโมง 
เป็น 80 กิโลกรัม/ชั&วโมงและได้ประสิทธิภาพของเครื&องสีขา้วชุมชนที&พฒันาแล้ว สีขา้วเปลือก        
ที&มีแกลบปนร้อยละ 20 ลดลงไม่เกินร้อยละ 5 ผลผลิตจากงานวิจยัที&เป็นเครื&องสีขา้วชุมชน ผูว้ิจยั
พิจารณาแล้วมีความเหมาะสมที&จะแก้ปัญหาของกลุ่มชาวนาซึ& งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง      
ของชาติดังกล่าวให้หมดไปได้ เ มื&อสิ2 นสุดงานวิจัยจะทําให้กลุ่มชาวนามีรายได้มากขึ2 น                    
มีความภาคภูมิใจในอาชีพของชาวนา จากการมีตราสินคา้ของทอ้งถิ&นตนเองผลิตเป็นขา้วสารถุง 
ขนาด 5 กิโลกรัม  ออกวางจาํหน่ายตามร้านคา้ชุมชนของทอ้งถิ&นในแต่ละที& นอกจากนี2กลุ่มชาวนา
ยงัไม่ตอ้งซื2อขา้วสารมารับประทานเหมือนเช่นในอดีตและเกิดความรักทอ้งถิ&นของตนเอง  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื&อพฒันาเครื&องสีขา้วของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
จากเครื&องตน้แบบของกลุ่มชุมชนหนองคนัทรง จงัหวดัตราด 
 2. เพื&อออกแบบรรจุภณัฑถุ์งขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม 
 3. เพื&อศึกษาเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมเครื&องสีขา้ว 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีหน่วยงานที&นาํผลของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์  
 2.  มีการนาํเป็นองค์ความรู้ที&ได้จากโครงงานให้มีความพร้อมในการขยายผลสู่ระดบั
อาํเภอ จงัหวดั  
 3. สนองพระราชดําริโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํามา
ประยกุตใ์ชก้บักลุ่มชาวนาตาํบลตะปอน 
 4. ชาวนาในตาํบลตะปอน  อาํเภอขลุง  จงัหวดัจนัทบุรี มีชีวิตที&ดีขึ2น เป็นการดาํรงชีวิต
แบบพออยูพ่อกิน  โดยให้ชาวนาหนัมารวมกลุ่มเพื&อส่งผลผลิตเขา้สู่โรงสีชุมชน  ส่งผลให้ผลผลิต
ขา้วเปลือกที&ผา่นการแปรรูปเป็นขา้วสารมีราคาสูงขึ2น 
 5. ไดเ้ครือข่ายความร่วมมือวิจยัไม่ตํ&ากวา่  9  หน่วยงาน ประกอบดว้ย สํานกังานเกษตร 
อาํเภอขลุง  กลุ่มชาวนา ตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
องค์การบริหารส่วนตาํบลตะปอน  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี  เกษตรจงัหวดัจนัทบุรี         
อุตสาหกรรมจงัหวดัจนัทบุรี  พาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี  สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  อื&น ๆ 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 การวิจยัเรื&องการบริหารจดัการผลผลิตจากขา้ว ดว้ยรูปแบบแนวทฤษฎีใหม่กบัเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื&อผลิตขา้วสารสู่ตลาดผูบ้ริโภคโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาวนา  ได้จดัทาํการวิจยั        
วธีิการพฒันาผลผลิต และกลุ่มประชากร ดงัต่อไปนี2  
 1. ขอบเขตของการพฒันาผลผลิตจากขา้ว  และออกแบบบรรจุภณัฑข์า้วสาร  
  1.1 ศึกษาตวัแปร และความสัมพนัธ์ของตวัแปรที&คาดวา่จะมีผลต่อผลผลิตจากขา้ว 
  1.2 ออกแบบบรรจุภณัฑ์ขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัม โดยมีตราสัญลกัษณ์ และแสดง  
รายละเอียดที&เกี&ยวขอ้งบนบรรจุภณัฑ ์
 2.  ขอบเขตของประชากรที&ศึกษา 

  2.1 ผูน้าํชุมชนตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
  2.2 กลุ่มชาวนาผูป้ลูกขา้วในตาํบลตะปอน อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 
  2.3 ผูแ้ทนสาํนกังานเกษตร อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี 

 

 
 




