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บทที ่4 

ลกัษณะการด าเนินงานของโรงสีข้าวของสหกรณ์  
ต้นทุนและผลตอบแทนของโรงสีข้าวสหกรณ์ในภาคเหนือของประเทศไทย 

 
เน้ือหาส่วนน้ีอธิบายถึงลกัษณะทัว่ไปของโรงสีขา้ว ขั้นตอนการด าเนินงานในแต่กิจกรรมการ

สีขา้วของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร และการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการแปรรูป
ขา้วเปลือก รวมไปถึงผลตอบแทนในแต่ละธุรกิจของโรงสีขา้วของสหกรณ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ลกัษณะทัว่ไปของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตร 

เน้ือหาส่วนน้ีอธิบายลกัษณะท่ีตั้งของโรงสีขา้ว ลกัษณะของโรงสีข้าว ก าลงัการผลิตของ
โรงสีขา้วและประเภทการเช้ือเพลิงท่ีใช ้รวมไปถึงเจา้หนา้ท่ีและแรงงงานจา้งดงัน้ี 

1) ทีต่ั้งของโรงสีข้าว 

โรงสีขา้วเป็นกิจการท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีจ  านวนมากเน่ืองจากตอ้งมีพื้นท่ีในการตากขา้วเปลือก รวม
ไปถึงส่ิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ท่ีตอ้งมีไวเ้พื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรกร และตอ้งอยู่พื้นท่ีการ
ปลูกขา้ว จากการเก็บรวมขอ้มูลโรงสีขา้วของสหกรณ์จ านวน 15 ตวัอยา่ง พบวา่พื้นท่ีตั้งของโรงสีขา้ว
ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.67 จะอยู่ห่างจะตวัชุมชนเพราะว่าในกิจกรรมของโรงสีขา้วจะเกิดปัญหาการ
รบกวนชาวบา้นทั้งในเร่ืองของฝุ่ นจากขา้วเปลือก และเสียงของเคร่ืองสีขา้ว แต่ก็ยงัพบว่ามีบางแห่ง
ท่ีตั้งในเขตชุมชน เจา้หน้าท่ีกล่าวว่าก่อนนั้นพื้นท่ีตั้งโรงสีขา้วเคยอยู่นอกเขตชุมชน แต่หลงัจากนั้น
เขตชุมชนกข็ยายออกมา แต่โรงสีขา้วไดพ้ยายามลดปัญหาในเร่ืองของฝุ่ นโดยการกั้นก าแพงให้สูงข้ึน 
ใชผ้า้คลุมขา้วเปลือก แต่ในเร่ืองของเสียงดงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้ โรงสีขา้วทีมีลกัษณะน้ีมีจ านวน 
5 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 33.33)  

2) ก าลงัการผลติของโรงสีข้าว และพลงังานทีใ่ช้ 

  โรงสีขา้วโดยทัว่สามารถแบ่งประเภทการใชเ้ช้ือเพลิงออกเป็น 3 ประเภท คือ ใชพ้ลงัไฟฟ้า 
พลังไอน ้ า และน ้ ามันดีเซล แต่ส าหรับโรงสีข้าวตัวอย่างไม่พบว่ามีโรงสีข้าวไหนท่ีใช้ไอน ้ าใน
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ขบัเคล่ือนโรงสีขา้ว พบวา่โรงสีขา้วตวัอยา่งส่วนใหญ่จ านวน 14 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 93.33) โรงงสีขา้ว
ใช้พลงังานไฟฟ้าในการสีขา้ว ส่วนโรงสีขา้วอีก 1 แห่งใช้พลงังานจากน ้ ามนัดีเซล ถา้ในกรณีท่ีแบ่ง
เคร่ืองจกัรสีขา้วตามก าลงัการผลิตสามารถแบ่งออกเป็น 3 ขนาด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2553)  
คือ ขนาดเล็ก (ก าลงัการผลิตไม่เกิน 30 ตนัต่อวนั) จ  านวน 3 แห่ง (ร้อยละ 13.33) โรงสีขา้วขนาดกลาง 
(ก าลังการผลิตตั้งแต่ 31 แต่ไม่เกิน 60 ตนัต่อวนั) จ  านวน 12 ตวัอย่าง (ร้อยละ 80) และขนาดใหญ่ 
(ก าลงัการผลิตตั้งแต่ 61 ตนัต่อวนั ข้ึนไป) จ านวน 1 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 6.67) 

ตารางที ่4.1 ลกัษณะเคร่ืองจกัรและขนาดของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร 
ล าดบัท่ี พลงังานขบัเคล่ือนโรงสีขา้ว ก าลงัการผลิตของเคร่ืองสีขา้ว ขนาดของโรงสีขา้ว 

1 ไฟฟ้า 60 ขนาดกลาง 
2 ไฟฟ้า 40 ขนาดกลาง 
3 ไฟฟ้า 24 ขนาดเลก็ 
4 ดีเซล 40 ขนาดกลาง 
5 ไฟฟ้า 60 ขนาดกลาง 
6 ไฟฟ้า 24 ขนาดกลาง 
7 ไฟฟ้า 40 ขนาดเลก็ 
8 ไฟฟ้า 40 ขนาดกลาง 
9 ไฟฟ้า 40 ขนาดกลาง 
10 ไฟฟ้า 40 ขนาดกลาง 
11 ไฟฟ้า 12 ขนาดเลก็ 
12 ไฟฟ้า 40 ขนาดกลาง 
13 ไฟฟ้า 100 ขนาดใหญ่ 
14 ไฟฟ้า 200 ขนาดใหญ่ 
15 ไฟฟ้า 40 ขนาดกลาง 

ท่ีมา: จากการสัมภาษณ์ 

3) พนักงานและแรงงานจ้าง 

เจา้หน้าท่ีและแรงงานจา้งของโรงสีขา้วแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือพนักงานกับแรงงาน โดย
แรงงานจา้งประจ าของโรงสีข้าวนั้นเม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวแรงงานจะไม่เพียงพอจึงตอ้งมีการจา้ง
แรงงานชั่วคราวเพื่อมาช่วยงานในช่วงน้ี จากการส ารวจของโรงสีขา้วสหกรณ์จ านวน 15 ตวัอย่าง 
จ  านวนพนกังานและแรงานจา้งประจ าเฉล่ียเท่ากบั 10 คน ในส่วนของหวัหนา้งานมีส่วนส าคญัในการ
ด าเนินงาน โดยหัวหน้าโรงสีขา้วมีการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จนถึงระดบัปริญญาโท แต่
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ส่วนใหญ่จ านวน 9 คน (ร้อยละ 60) มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการดูแล
โรงสีขา้วมีระยะเวลาเฉล่ีย 10 ปี (ตารางท่ี 4.2)  

   ส าหรับการเขา้ร่วมสัมมนาหรือการอบรมเก่ียวกบัโรงสีขา้วของผูดู้แลโรงสีขา้ว พบวา่ส่วน
ใหญ่เป็นเร่ืองการดูแลรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรภายในโรงสี การเพิ่มประสิทธิภาพของการสีขา้ว 
การตรวจสอบคุณภาพขา้ว การจดัการระบบโรงสีขา้วให้ไดม้าตรฐาน โดยเจา้หนา้ท่ีของโรงสีขา้วทุก
แห่งเข้าร่วมการสัมมนา โดยการอบรมแต่ละคร้ังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็น
ผูจ้ดัการฝึกอบรมให้กบัเจา้หนา้ท่ี ส าหรับหวัขอ้ในการฝึกอบรมจะเป็นหวัขอ้เก่ียวกบัเทคนิคในการสี
ขา้ว การซ่อมเคร่ืองจกัรและการตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก จ านวนประสบการณ์ท่ีเจา้หนา้แต่คนมี
นั้นอยูใ่นช่วง 3-20 ปี ผูท่ี้ท  างานมาเป็นเวลานานจะรู้ขั้นตอนของการสีขา้ว รวมทั้งเทคนิคและวิธีการ
ในการท่ีจะสีขา้วใหมี้คุณภาพได ้

ตารางที ่4.2 จ านวนพนกังานและลูกจา้งของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร 
ล าดบัท่ี จ านวนพนกังานและ

ลูกจา้งประจ า (คน) 
ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ฝ่าย

ผลิต 
ประสบการณ์ท างานของ
หวัหนา้ฝ่ายผลิต (ปี) 

1 8 ปริญญาตรี 3 
2 7 ปวส. 11 
3 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 15 
4 10 ปวช 20 
5 10 ปริญญาตรี 13 
6 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 18 
7 6 ปริญญาตรี 7 
8 14 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 5 
9 20 ปริญญาตรี 3 
10 18 ปริญญาโท 15 
11 16 ปริญญาตรี 4 
12 7 ปริญญาตรี 8 
13 9 ปริญญาตรี 10 
14 12 ปริญญาตรี 7 
15 6 ปริญญาตรี 6 
เฉล่ีย 10  10 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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4.2 ขั้นตอนการด าเนินการสีข้าวของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตร 
เม่ือทราบลักษณะเบ้ืองต้นของโรงสีข้าวและเจ้าหน้าท่ีแล้วจะน าไปสู่ขั้ นตอนและ

กระบวนการแปรรูปขา้วเปลือกของโรงสีขา้วสหกรณ์มีหลายขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมขา้วเปลือก
จากเกษตรกร การลดความช้ืนขา้วเปลือก การเก็บรักษาขา้วเปลือก การสีขา้ว ไปจนถึงการจ าหน่าย แต่
ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การรวบรวมข้าวเปลอืก 

  ขา้วเปลือกท่ีโรงสีขา้วสหกรณ์รวบรวมหลกัๆ เป็นขา้วเปลือกท่ีเกษตรกรสมาชิกของโรงสี
ขา้วและจากเกษตรกรในพื้นท่ีใกล้เคียง จะมีจ านวนน้อยท่ีโรงสีข้าวจะรวบรวมได้จากต่างอ าเภอ 
เพราะว่าโรงสีขา้วจะเน้นรับซ้ือขา้วเปลือกของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ก่อน การรับซ้ือขา้วเปลือก
ของโรงสีขา้วจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมซ่ึงเป็นขา้วเปลือกนาปี และ
อีกช่วงคือในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน เป็นการรับซ้ือขา้วนาปรัง  

ปัจจุบนัวิธีการเก่ียวขา้วของเกษตรเปล่ียนไป มีการจา้งรถเก่ียวขา้วมากข้ึนเพราะว่าค่าจา้ง
แรงงานสูง และจ านวนแรงงานในพื้นท่ีไม่เพียงพอ แต่ก็มีเกษตรกรท่ียงัคงใช้วิธีเก่ียวโดยใช้แรงงาน
อยู่ วิธีการเก่ียวดว้ยมือขา้วเปลือกท่ีได้ก็จะเป็นขา้วท่ีผ่านการลดความช้ืนมาแล้วในระดบัหน่ึง โดย
ระดบัความช้ืนมาตรฐานของขา้วเปลือกท่ีโรงสีขา้วรับซ้ือตอ้งไม่เกินร้อยละ 14.5 โรงสีขา้วจะเรียกวา่
ขา้วเปลือกแห้ง แต่ถา้เก่ียวขา้วโดยใชร้ถเก่ียวขา้วเปลือกท่ีไดจ้ะมีความช้ืนสูง โรงสีขา้วจะมีวิธีการตี
ราคาขา้วโดยค านวณตามความช้ืนของขา้วเปลือก แต่ระดบัความช้ืนของขา้วเปลือกตอ้งไม่เกินร้อยละ 
40 โรงสีข้าวจะเรียกว่าข้าวเปลือกดิบ จากการสัมภาษณ์ผูดู้แลโรงสีข้าวในเร่ืองของคุณภาพของ
ข้าวเปลือกแบบแห้งกับข้าวเปลือกแบบดิบ พบว่าข้าวเปลือกแบบดิบหากเก่ียวก่อนอายุเก็บเก่ียว
คุณภาพของขา้วเปลือกจะไม่ดี เพราะวา่เม่ือน ามาลดความช้ืนเมล็ดขา้วจะลีบเน้ือขา้วไม่เต็มเมล็ด จึง
ตอ้งมีการตรวจคุณภาพขา้วเปลือกก่อนการรับซ้ือ  ส าหรับพนัธ์ุขา้วท่ีโรงสีขา้วของสหกรณ์รับซ้ือ ท า
ให้บางโรงสีขา้วท่ีซ้ือขา้วเปลือกแบบแห้งเพียงอยา่งเดียวจ านวน 9 ตวัอย่าง (ร้อยละ 60) และโรงสีท่ี
รับซ้ือทั้งขา้วเปลือกแบบแหง้และขา้วเปลือกแบบดิบมีจ านวน 6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 40)  

ในพื้นท่ีภาคเหนือจะมีทั้งการปลูกขา้วเจา้ ไดแ้ก่ หอมมะลิ หอมปทุม ขา้วขาว เป็นตน้ และ
ขา้วเหนียวไดแ้ก่ พนัธ์ุสันป่าตอง พนัธ์ุ กข 6 พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีปลูกขา้วเหนียวจะอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน การศึกษาน้ีมีโรงสีขา้วท่ีรับซ้ือขา้วเปลือกขา้วเจา้เพียงอย่างเดียวจ านวน 7 ตวัอย่าง (ร้อยละ 
46.67) และโรงสีขา้วท่ีรับซ้ือทั้งขา้วเปลือกขา้วเจา้และขา้วเปลือกขา้วเหนียวมีจ านวน 8 ตวัอยา่ง (ร้อย
ละ 53.33)  สาเหตุท่ีโรงสีขา้วส่วนใหญ่มีการรับซ้ือขา้วเปลือกขา้วเหนียวในปริมาณท่ีน้อย เน่ืองจาก
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ขา้วเหนียวส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกเพื่อบริโภค และปลูกขา้วเจา้ไวเ้พื่อขาย และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
นิยมบริโภคขา้วเจา้มากกวา่ขา้วเหนียว การรวบรวมขา้วเปลือกของโรงสีขา้วสหกรณ์ เพื่อน ามาใชใ้น 
2 ธุรกิจ คือธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจการสีขา้วเปลือก แต่ในกรณีท่ีขา้วเปลือกใน
ธุรกิจแปรรูปไม่เพียงพอสหกรณ์การเกษตรสามารถโอนขา้วเปลือกจากธุรกิจรวบรวมขา้วเปลือกมาใช้
ในการแปรรูปได ้ 

จากการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีพบวา่ ปริมาณขา้วเปลือกในปี พ.ศ. 2555 ท่ีโรงสีขา้วซ้ือไดน้ั้นมี
ปริมาณท่ีน้อย เน่ืองจากมีโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาลท่ีมีราคาแพง ซ่ึงโรงสีข้าวไม่
สามารถท่ีจะซ้ือขา้วในราคาเดียวกบัโครงการับจ าน าได ้ขา้วท่ีซ้ือไดจึ้งเป็นขา้วจากเกษตรกรท่ีไม่ได้
ร่วมโครงการรับจ าน าและเป็นขา้วจากนอกพื้นท่ี หรือซ้ือจากสหกรณ์ท่ีมีการขายขา้ว 

ตารางที ่4.3 ลกัษณะขา้วเปลือกท่ีโรงสีขา้วรับซ้ือ 

ล าดบัท่ี 
สดัส่วนขา้วเปลือกท่ีซ้ือ 

พนัธ์ุท่ีรับซ้ือ ลกัษณะขา้วเปลือกท่ีรับซ้ือ  
เหนียว เจา้ 

1 20 80 กข6 มะลิ 105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
2  - 100 มะลิ 105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
3 40 60 กข6 มะลิ 105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
4 10 90 กข6 กข10 มะลิ105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
5 25 75 กข6 มะลิ 105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
6 30 70 กข 6 สนัป่าตอง มะลิ105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
7 20 80 มะลิ 105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
8 - 100 กข 6 สนัป่าตอง มะลิ105 ขา้วเปลือกแบบแหง้และแบบดิบ 
9 80 20 กข6 มะลิ หอมนิล หอมปทุม  ขา้วเปลือกแบบแหง้และแบบดิบ 

10 5 95 ขา้วขาว ขา้วเปลือกแบบแหง้และแบบดิบ 

11 - 100 ขา้วขาว มะลิ105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
12 - 100 ขา้วขาว มะลิ105 ขา้วเปลือกแบบแหง้และแบบดิบ 
13 - 100 ขา้วขาว มะลิ105 ขา้วเปลือกแบบแหง้ 
14 - 100 ขา้วขาว มะลิ105 ขา้วเปลือกแบบแหง้และแบบดิบ 
15 - 100 ขา้วขาว มะลิ105 ขา้วเปลือกแบบแหง้และแบบดิบ 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์ 
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2) การลดความช้ืนข้าวเปลอืก 

 ขา้วเปลือกท่ีรวบรวมมาจากเกษตรกรมีทั้งขา้วเปลือกแบบแห้งและขา้วเปลือกแบบดิบ  ถ้า
เป็นขา้วเปลือกแห้งท่ีมีความช้ืนไม่เกิน ร้อยละ14.5 เม่ือซ้ือแลว้ขา้วเปลือกจะถูกส่งไปเก็บรักษาในยุง้
ฉางหรือไซโลเพื่อรอสี แต่ถา้หากเป็นขา้วเปลือกดิบท่ีมีความช้ืนเกิน 14.5 ตอ้งมีการลดความช้ืนก่อน
เพราะถา้หากน าไปเก็บรักษาจะท าให้ขา้วเปลือกเกิดการเน่าเสีย ซ่ึงวิธีการลดความช้ืนมีอยู่ 2 วิธีคือ 
การตากบนลานตากโดยใชแ้สงแดดช่วยลดความช้ืน และลดความช้ืนโดยใชเ้คร่ืองอบ (รูปท่ี 4.1) 

 วิธีการลดความช้ืนโดยการตากบนลาน ขา้วเปลือก 1 ชุด ใช้ระยะเวลาในการตาก 2 วนั (ใน
กรณีท่ีมีแสงแดดตลอดวนั) ระดับความช้ืนจึงจะอยู่ท่ีระดับมาตรฐาน แต่วิธีการน้ีต้องพลิกกลับ
ขา้วเปลือกและมีปัญหาเร่ืองนกมาจิกกินขา้ว รวมทั้งตอ้งใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่ แต่ประหยดัค่าใชจ่้ายกวา่
การใช้เคร่ืองอบ ส่วนวิธีการใช้เคร่ืองอบขา้วเปลือก เคร่ืองอบขา้วมีขอ้ดีคือในกรณีท่ีลานตากขา้วไม่
เพียงพอกับปริมาณข้าวเปลือกจ านวนมาก กรณีท่ีแสงแดดไม่แรงพอหรือฝนอาจตก วิธีการอบ
ขา้วเปลือกจะอบสองรอบต่อขา้ว 1 ชุด รอบแรกใช้ระยะเวลาการอบ 12 ชัว่โมง แลว้จะน าขา้วเปลือก
ออกมาผึ่งให้เยน็ตวัก่อนจึงจะน ากลบัไปอบอีกคร้ัง ใชร้ะยะเวลาอบต่ออีก 12 ชัว่โมง รวมระยะเวลาท่ี
ใชอ้บขา้ว 1 ชุด เฉล่ียเท่ากบั 24 ชัว่โมง การท าเช่นน้ีเพื่อไม่ให้ขา้วเปลือกเกิดความร้อนมากเกินไปอาจ
ท าให้ข้าวหักเม่ือน าไปสี ผูดู้แลจึงต้องมีการควบคุมระดับความร้อนของเคร่ืองอบอยู่ตลอด เม่ือ
ขา้วเปลือกแหง้แลว้ก็จะน าไปเก็บรักษาเพื่อรอการสีต่อไป 

  
รูปที ่4.1 ลานตากขา้วเปลือกและโรงอบขา้วเปลือก 

การศึกษาน้ีพบว่าโรงสีขา้วสหกรณ์ทุกตวัอย่างมีลานตากขา้ว ซ่ึงขนาดของลานตากไม่ไดมี้
ความสัมพนัธ์กบัขนาดของเคร่ืองสีขา้ว ข้ึนอยู่กบัวา่พื้นท่ีของโรงสีขา้วมีขนาดเท่าไหร่ บางโรงสีท่ีมี
เคร่ืองอบขา้วเปลือกสามารถลดความช้ืนขา้วเปลือกไดป้ริมาณมาก และในกรณีท่ีไม่มีแสงแดดหรือ
สถานท่ีของโรงสีขา้วไม่เพียงพอส าหรับการตากขา้วเปลือกจ านวนมาก โรงสีขา้วสหกรณ์ใช้อบขา้ว
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โดยใชเ้คร่ืองอบจ านวน 10 แห่ง (ร้อยละ 73.33) ส่วน 5 แห่งท่ีเหลือไม่มีเคร่ืองอบจะลดความช้ืนโดย
การตากบนลาน จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของโรงสีขา้วท่ีไม่มีโรงอบพบวา่ การสร้างโรงอบขา้วใช้
ทุนจ านวนมากจึงไม่ไดล้งทุนสร้าง 

ตารางที ่4.4 วธีิการลดความช้ืนความเปลือกของโรงสีขา้วสหกรณ์การเกษตร 

ด าดบัท่ี 
วธีิการลดความช้ืนขา้วเปลือก 

เคร่ืองอบ ลานตาก 
1   
2 -  
3   
4   

5 -  

6   

7 -  

8   

9   

10   

11 -  

12   

13 -  

14   

15   

รวม 10 15 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

3) การเกบ็รักษาข้าวเปลอืกและระยะเวลาการเกบ็รักษาเพือ่รอการแปรรูป 

 ขา้วเปลือกท่ีโรงสีขา้วรับซ้ือมาเม่ือมีความช้ืนอยูใ่นระดบัมาตรฐานแลว้คือไม่เกินร้อยละ 14.5 
โรงสีขา้วก็จะน าไปเก็บรักษาไวเ้พื่อรอการสี  ลกัษณะการเก็บขา้วเปลือกท่ีโรงสีขา้วตวัอยา่งปฏิบติัมี 4 
วิธี คือ (1) การเก็บข้าวเปลือกใส่ในกระสอบป่านแล้วน าไปวางเรียงกันในโกดัง วิธีการน้ีอากาศ
สามารถถ่ายเทได้สะดวกไม่ท าให้ข้าวเปลือกเกิดความช้ืน (2) การเก็บข้าวเปลือกไวใ้นไซโลซ่ึง
สามารถเก็บขา้วเปลือกไดเ้ป็นปริมาณมาก แต่มีปัญหาในเร่ืองการถ่ายเทอากาศไดย้ากหากเก็บไวเ้ป็น
เวลานานอาจท าให้เกิดปัญหาขา้วท่ีสีออกมามีสีเหลือง (3)  การเทขา้วเปลือกกองไวใ้นฉางขา้ว แลว้ใช้
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ผา้คลุม วิธีการน้ีสะดวกแต่มีปัญหาเร่ืองของนกและหนูท่ีมากินข้าวเปลือก และ (4) วิธีการเก็บ
ขา้วเปลือกไวใ้นกระสอบขนาด 1 ตนั เป็นวธีิการท่ีใชใ้นกรณีท่ีกระสอบป่านไม่เพียงพอ (รูปท่ี 4.2) 

ส าหรับการศึกษาน้ีพบวา่โรงสีขา้วทุกโรงสีขา้วจะมีฉางขา้วหรือโกดงัส าหรับเก็บผลผลิตทาง
การเกษตรซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับโรงสีขา้ว ในแต่ละโรงสีขา้วจะมีจ านวนฉางและขนาดท่ีไม่เท่ากนั
แลว้ข้ึนอยู่กบัขนาดธุรกิจของโรงสีขา้ว นอกจากโรงสีขา้วจะเก็บขา้วเปลือกไวใ้นฉางขา้วแลว้ ยงัมี
โรงสีขา้วท่ีมีไซโลส าหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตรจ านวน  8 แห่ง (ร้อยละ 53.33) แต่ในจ านวนน้ีมี 
2 แห่งท่ีไซโลช ารุด และไม่คุม้ค่าท่ีจะท าการซ่อม 

การเก็บรักษาข้าวเปลือกหากเป็นข้าวท่ีเก็บเก็บเก่ียวในปีนั้ นๆ ระยะเวลาการเก็บรักษา
ขา้วเปลือกขา้วเหนียวกบัขา้วเปลือกขา้วเจา้จะต่างกนั คือขา้วเปลือกขา้วเหนียวเม่ือซ้ือมาแลว้สามารถ
น าไปสีขายไดเ้ลย เพราะขา้วเหนียวใหม่จะมีกล่ินหอมเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค แต่ขา้วเปลือกขา้วเจา้
ตอ้งเก็บไวเ้ป็นระยะเวลา 3 เดือนข้ึนไปจึงจะสามารถน ามาสีได ้เพราะขา้วเจา้ท่ีเก็บพกัไวเ้ม็ดขา้วจะ
แห้งเม่ือน ามาสีจะไม่เกิดการหัก และลูกคา้จะชอบขา้วเจา้เก่ามากกว่าเพราะเม่ือน าไปหุงแลว้ขา้วจะ
สวยมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ข้ึนหมอ้ 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

รูปที ่4.2 การเก็บรักษาขา้วเปลือกในระหวา่งรอการสี 
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4) การสีข้าว 

การสีขา้วของโรงสีขา้วของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นการสีขา้วตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ดงันั้น
ระดบัขา้วท่ีจะสีจะข้ึนอยู่ความตอ้งการของลูกคา้ ขั้นตอนการสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรเร่ิมแรก
เจา้หนา้ท่ีจะประเมินคุณภาพของขา้วเปลือกท่ีจะใชสี้ก่อนวา่มีขา้วตน้เท่าไหร่ สามารถสีขา้วแบบไหน 
จากนั้นจะน าขา้วเปลือกทดสอบสีเพื่อดูสัดส่วนความแตกหกัและความขาวของสีขา้ว ถา้หากยงัไม่เป็น
ท่ีพอใจเจ้าหน้าจะขยบัหินสี หรือลูกยางเพื่อให้ได้ข้าวตามท่ีต้องการ จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ี
เก่ียวกบัวิธีการตั้งหินสี พบวา่ระยะของหินสีนั้นไม่สามารถก าหนดไดแ้น่นอนวา่ระยะไหนท่ีจะสีขา้ว
ไดคุ้ณภาพดี เจา้หน้าท่ีจะตั้งโดยใช้ประสบการณ์จากการสีขา้วท่ีผ่านมาว่าขา้วแต่ละชนิดจะตอ้งตั้ง
แบบใด นอกจากระยะของหินสีท่ีมีผลต่อคุณภาพขา้วสารแลว้ ขา้วเปลือกท่ีน าไปสีก็ตอ้งมีคุณภาพ
ดว้ย โดยขา้วในแต่พนัธ์ุก็ตอ้งมีการตั้งหินสีท่ีต่างกนัเน่ืองจากความแข็งของขา้วต่างกนั เช่นขา้วขาวจะ
มีความแขง็มากกวา่ขา้วหอมมะลิ ถา้หากสีขา้วหอมมะลิแลว้มีการบีบระยะหินสีจะท าใหข้า้วหกั 

ส าหรับโรงสีข้าวท่ีสีข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ หรือข้าวท่ีมีคุณภาพสูงโรงสีข้าวจะมีการติดตั้ง
เคร่ืองยิงสีหรือเคร่ืองดีดสีไว ้เพื่อท าหน้าท่ีคดัแยกส่ิงเจือปนและเมล็ดขา้วเสียออก ทั้งยงัสามารถ
แยกแยะสีขา้วได้ด้วย เช่นถา้ก าลงัสีขา้วเปลือกขา้วเจา้ เคร่ืองยิงสีก็จะแยกเอาขา้วเหนียว ขา้วเมล็ด
เหลือง ขา้วเมล็ดด า และเมล็ดพืชอ่ืนๆท่ีปนมา ท าให้ไดข้า้วคุณภาพดี จากการส ารวจมีโรงสีขา้วท่ีมี
เคร่ืองยิงสีจ านวน 6 แห่ง (ร้อยละ 40) จากการสอบถามถึงสาเหตุท่ีโรงสีขา้วไม่มีเคร่ืองยิงสีเน่ืองจาก
ตวัเคร่ืองมีราคาสูง 

การสีขา้วของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร เป็นการสีขา้วท่ีไม่เต็มความสามารถเต็มก าลงั
ของเคร่ืองสีขา้ว เพราะการสีขา้วจะสีตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ บางโรงสีจะสีเพียงเพื่อจ าหน่ายให้กบั
ลูกคา้รายยอ่ย จากการส ารวจพบวา่โดยเฉล่ียโรงสีขา้วจะสีขา้วจ านวน 5 วนั เป็นช่วงวนัท าการคือวนั
จนัทร์ถึงศุกร์ ส าหรับจ านวนชัว่โมงท่ีสีขา้วต่อวนันั้นส่วนใหญ่สีขา้วเป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั คือ
ช่วงเวลาท าการ แต่หากมีค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ปริมาณมากก็จะขยายเวลาการสีแลว้แต่กรณี (ตารางท่ี 4.5)  
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ตารางที ่4.5 จ านวนวนัสีขา้วของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร 
ล าดบัท่ี จ านวนวนัสีขา้วต่ออาทิตย ์

1 4 
2 2 
3 5 
4 4 
5 4 
6 2 
7 6 
8 5 
9 5 

10 6 
11 3 
12 5 
13 7 
14 3 
15 5 
เฉล่ีย 5 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 

6) การจ าหน่ายสินค้า  

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการสีข้าวประกอบไปด้วย ข้าวสาร ปลายข้าว ร าละเอียดและแกลบ 
ผลผลิตเหล่าน้ีโรงสีขา้วบางแห่งสามารถขายไดทุ้กส่วน โรงสีขา้วจึงมีรายไดอ่ื้นท่ีนอกเหนือจากการ
ขายขา้วสาร ลูกคา้ของโรงสีขา้วแต่ละแห่งมีลักษณะคล้ายกนั คือลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
พ่อคา้ท่ีรับซ้ือขา้วสารในปริมาณมากแล้วน าไปจ าหน่ายและมีบางโรงสีท่ีมีบริษทัเขา้มาติดให้ผลิต
สินค้าให้ โดยใช้ตราสินค้าของบริษทันั้นๆ ได้แก่ บริษัทแอมเวย ์ เป็นต้น บางโรงสีส่งสินค้าไป
ต่างประเทศดว้ย ไดแ้ก่ ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ส าหรับขนาดบรรจุภณัฑ์ขา้วของโรงสีจะมีหลาย
ขนาดตามความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่  0.8 กิโลกรัม (1 ลิตร) 5 10 15 45 50 กิโลกรัม ขนาดท่ีลูกคา้
ตอ้งการมากท่ีสุดคือขนาด 45 กิโลกรัม โรงสีขา้วบางแห่งมีการขายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ตราสหกรณ์เป็น
ตราสินคา้ (รูปท่ี 4.3) 
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รูปที ่4.3 ลกัษณะบรรจุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑข์องโรงสีขา้ว 

 
4.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูปข้าวเปลอืกของโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตร 

 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการสีขา้ว ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปเป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจของโรงสีขา้วได ้กล่าวคือหากโรงสีขา้วด าเนินงานแลว้มี
ก าไร โรงสีข้าวก็สามารถด าเนินงานต่อไปได้ แต่หากขาดทุนโรงสีข้าวจะวางแผนการผลิตต่อไป
อยา่งไร และปรับปรุงค่าใชจ่้ายในการสีขา้วส่วนไหนไดบ้า้ง ดงันั้นการท่ีโรงสีขา้วทราบตน้ทุนในการ
สีขา้วแลว้ก็จะเป็นประโยชน์ในดา้นการวางแผนและพฒันาธุรกิจได ้ 

ตน้ทุนการสีขา้วของโรงสีสหกรณ์จ านวน 15 แห่ง มีมูลค่าเฉล่ียเท่ากบั 18,036 บาทต่อตนั 
และมีรายได้โดยเฉล่ียเท่ากับ 18,243 บาทต่อตัน และมีรายได้สุทธิเท่ากับ 207 บาทต่อตัน หาก
พิจารณาในส่วนของตน้ทุนของโรงสีขา้วแต่ละแห่งพบวา่ โรงสีขา้วท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงสุด 20,551 
บาทต่อตนั เพราะว่าโรงสีขา้วแห่งน้ีมีค่าเส่ือมราคาสูงเม่ือเทียบกบัโรงสีขา้วอ่ืน ซ่ึงตน้ทุนของโรงสี
แห่งน้ีมากกว่าโรงสีขา้วท่ีตน้ทุนการสีขา้วต ่าสุดท่ีมีตน้ทุนเท่ากบั 16,554 บาทต่อตนั เท่ากบั 3,997 
บาทต่อตนั ส าหรับรายไดจ้ากการจ าหน่ายขา้วสารและผลพลอยไดท่ี้มีมูลค่าสูงสุดเท่ากบั 20,200 บาท
ต่อตนั ส่วนโรงสีขา้วท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดเท่ากบั 13,188 บาท ซ่ึงเป็นโรงสีขา้วท่ีขาดทุนถึง 3,719 บาท
ต่อตนั จากการสัมภาษณ์ผูดู้แลโรงสีขา้วแห่งน้ีกล่าววา่ ในปีนั้นขา้วเปลือกท่ีโรงสีขา้วซ้ือมามีปัญหา
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ในเร่ืองคุณภาพขา้วเปลือกเน่ืองมาจากการจดัเก็บท าให้ขา้วเปลือกเส่ือมคุณภาพ เม่ือน าไปสีแลว้ได้
ขา้วตน้นอ้ย และขา้วสารท่ีไดมี้สีเหลือง ท าใหข้ายไดร้าคาต ่า  

ตารางที ่4.6 ตน้ทุนและผลตอบแทนในการสีขา้วของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร 

ล าดบัท่ี 
ตน้ทุนการสีขา้ว 

(บาท/ตนัขา้วเปลือก) 
รายไดท้ั้งหมด 

(บาท/ตนัขา้วเปลือก) 
รายไดสุ้ทธิ 

(บาท/ตนัขา้วเปลือก) 
ขนาดของโรงสีขา้ว 

1 17,822 17,850 29 ขนาดกลาง 
2 18,548 20,496 1,948 ขนาดกลาง 
3 16,659 16,965 307 ขนาดเลก็ 
4 16,906 13,188 (3,719) ขนาดกลาง 
5 16,554 16,770 216 ขนาดกลาง 
6 19,492 18,115 (1,377) ขนาดกลาง 
7 18,540 17,804 (736) ขนาดเลก็ 
8 18,605 20,200 1,594 ขนาดกลาง 
9 16,930 17,639 709 ขนาดกลาง 
10 17,888 19,427 1,539 ขนาดกลาง 
11 20,551 20,059 (492) ขนาดเลก็ 
12 18,621 19,797 1,176 ขนาดกลาง 
13 17,037 17,064 27 ขนาดใหญ่ 
14 16,674 18,302 1,628 ขนาดใหญ่ 
15 19,718 19,972 254 ขนาดกลาง 
เฉล่ีย 18,036 18,243 207  

นอ้ยท่ีสุด 16,554 13,188 1,948  
มากท่ีสุด 20,551 20,200 (1,377)  
ท่ีมา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงรายไดสุ้ทธิเป็นลบ 

 หากพิจารณารายละเอียดของตน้ทุนในการสีขา้วและรายไดจ้ากการสีขา้วโดยละเอียดแล้ว 
พบวา่ตน้ทุนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.69 เป็นค่าขา้วเปลือกท่ีใช้ในการผลิต และเป็นค่าด าเนินงานร้อยละ 
15.31 (ตารางท่ี 4.7) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งและเงินเดือนของพนกังานและ
ลูกจา้ง และค่าเส่ือมราคาของวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรและส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิตคงท่ี 
หมายถึงไม่ว่าโรงสีขา้วจะมีการสีขา้วหรือไม่มี โรงสีขา้วยงัคงมีค่าใช้จ่ายส่วนน้ี จากการวิเคราะห์
ผลตอบแทนท่ีโรงสีขา้วไดรั้บจากการสีขา้ว เป็นรายไดท่ี้มาจากการขายขา้วสารและผลพลอยไดท่ี้เกิด
จากการสีข้าว ประกอบด้วย ร าละเอียดและแกลบ เม่ือหักต้นทุนการผลิตทั้งหมดแล้ว โรงสีข้าวมี
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รายรับสุทธิโดยเฉล่ียเท่ากบั 207 บาทต่อตนั เป็นผลตอบแทนท่ีมีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกบัตน้ทุนท่ีใช้
ไป แต่โรงสีขา้วสหกรณ์ ยงัคงมีการสีขา้ว เพราะว่าโรงสีขา้วของสหกรณ์ ตอ้งช่วยเหลือเกษตรกรท่ี
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ียงัมีการปลูกข้าวทั้งในด้านการรับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกรและยงั
ช่วยเหลือในเร่ืองของราคาขา้ว ในกรณีท่ีราคาขา้วในทอ้งตลาดตกต ่า สหกรณ์การเกษตรจะมีการตั้ง
ราคาขั้นต ่าของขา้วเปลือกเพื่อช่วยใหเ้กษตรกรท่ีเป็นสมาชิกขายขา้วในราคาท่ีเกษตรกรไม่ขาดทุน 
 ผลตอบแทนท่ีโรงสีขา้วไดรั้บจากธุรกิจการสีขา้วมีจ านวนท่ีนอ้ย หากพิจารณาในมุมมองของ
เอกชนแลว้ไม่มีความน่าสนใจท่ีจะด าเนินการต่อแลว้ แต่ดว้ยเหตุผลท่ีโรงสีขา้วของสหกรณ์ยงัคงตอ้ง
ด าเนินการต่อ เพราะตอ้งการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์รวมทั้งเกษตรกรท่ีอยู่ใน
พื้นท่ี ในดา้นการับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรโรงสีขา้วจึงมีด าเนินธุรกิจอ่ืนควบคู่กบัการสีขา้ว ไดแ้ก่ 
ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีของสหกรณ์ และธุรกิจการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร เพื่อใหโ้รงสีขา้วมีรายรับจากธุรกิจอ่ืน ทั้งยงัเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและการลด
ความเส่ียงในการขาดทุนจากการด าเนินธุรกิจสีขา้วเพียงอยา่งเดียว 

ตารางที ่4.7 รายละเอียดตน้ทุนและผลตอบแทนการสีขา้วของโรงสีขา้วโดยเฉล่ีย 

รายการ 
ตน้ทุนเฉล่ีย (บาทต่อตนัขา้วเปลือก) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทุนผนัแปร 16,681 0 16,681 92.48 
  ค่าขา้วเปลือกใชใ้นการผลิต 15,275 0 15,275 84.69 
  ค่าใชจ่้ายในการรวบรวม 69 0 86 0.38 
  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 133 0 133 0.74 
  ค่าไฟฟ้า 279 0 279 1.55 
  ค่าใชจ่้ายในการสี 32 0 32 0.18 
  ค่าขนส่งขา้ว 65 0 65 0.36 
  ค่าอบขา้วเปลือก 40 0 40 0.22 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 0 0 0 0.00 
  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 353 0 353 1.96 
  ค่าเบ้ียเล้ียง (พาหนะ, พนกังาน) 31 0 31 0.17 
  ค่าปรับปรุง ซ่อมบ ารุงรักษา 129 0 129 0.72 
  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 371 0 371 1.48 
ต้นทุนคงที ่ 660 696 1,356 7.52 
  เงินเดือนและค่าจา้ง 619 0 619 3.43 
  ค่าเช่าลานตากขา้ว คลงัสินคา้ 40 0 40 0.22 
  ค่าเส่ือมราคา 0 696 696 3.86 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

รายการ 
ตน้ทุนเฉล่ีย (บาทต่อตนัขา้วเปลือก) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทุนรวม (บาท/ตนั) 17,340 696 18,036 100.00 
รายรับเฉลีย่ (บาท/ตนั) 

  
18,243 

 ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงนิสด (บาท/ตนั) 
  

903 
 ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ตนั) 

  
207 

 ท่ีมา: จากการค านวณ 

การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งขนาดของโรงสีขา้วออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโรงสี
ขนาดใหญ่โดยแบ่งจากก าลงัการผลิตของเคร่ืองสีขา้ว จึงไดแ้บ่งวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของ
การสีขา้วออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของโรงสีขา้ว เพื่อเปรียบเทียบว่าโรงสีขา้วแต่ละขนาดมีตน้ทุน
การผลิตและผลตอบแทนเหมือนแตกต่างกนัอยา่งไร โรงสีขนาดไหนท่ีมีผลตอบแทนสุทธิมากท่ีสุด 
เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาถึงความคุม้ค่าในการผลิต มีรายละเอียดดงัน้ี 

 4.3.1 ต้นทุนและผลตอบแทนการสีข้าวของโรงสีข้าวขนาดเลก็ 

 กรรมวิธีในการสีขา้วของโรงสีข้าวขนาดเล็กไม่ได้แตกต่างจากโรงสีขา้วขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ เพียงแต่โรงสีท่ีมีก าลงัการผลิตนอ้ยเป็นขอ้จ ากดัของโรงสีขา้วอยา่งหน่ึง หากตอ้งการท่ีจะ
สีขา้วในปริมาณมากต่อวนัจะท าไม่ได ้ส าหรับโรงสีขา้วสหกรณ์ท่ีมีขนาดเล็กจ านวน 3 แห่ง มีก าลงั
การผลิต 12 ตนัต่อวนั จ านวน 1 แห่ง และอีก 2 แห่งมีก าลงัการผลิต 24 ตนัต่อวนั เป็นเคร่ืองจกัรท่ีใช้
พลังงานไฟฟ้า จากตารางท่ี 4.1 พบว่าโรงสีข้าวขนาดเล็กจ านวน 2 แห่งมีผลตอบสุทธิเป็นลบ 
(ขาดทุน) เม่ือพิจารณาโดยรวมทั้ง 3 แห่ง ตน้ทุนการสีขา้วของโรงสีขา้วขนาดเล็กโดยเฉล่ียเท่ากบั 
18,901 บาทต่อตนั ประกอบด้วยตน้ทุนผนัแปร 16,742 บาทต่อตนั (ร้อยละ 88.58) และเป็นตน้ทุน
คงท่ี 2,159 บาทต่อตนั (ร้อยละ 11.42)  

ตน้ทุนผนัแปรประกอบดว้ยค่าขา้วเปลือกท่ีใชใ้นการผลิต มีมูลค่าถึง 15,046 บาทต่อตนั (ร้อย
ละ 79.61) รองลงมาคือค่าวสัดุอุปกรณ์ 391 บาทต่อตนั (ร้อยละ 2.07) ค่าใชจ่้ายในการขนส่งขา้ว 287 
บาทต่อตนั ค่าปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษา 242 บาทต่อตนั (ร้อยละ 1.28) ค่าไฟฟ้า 226 บาทต่อตนั (ร้อย
ละ 1.20) ส่วนตน้ทุนรายการอ่ืนมีค่าใชจ่้ายในสัดส่วนท่ีนอ้ย 
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ตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ย เงินเดือนและค่าจา้ง 1,037 บาทต่อตนั (ร้อยละ 5.49) ค่าเส่ือมราคา
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรโรงเรือน มีมูลค่าเท่ากับ 966 บาทต่อตนั (ร้อยละ 5.11) และค่าเช่าลานตากขา้ว 
คลงัสินคา้ 156 บาทต่อตนั (ร้อยละ 0.83) 

โรงสีขา้วขนาดเล็กมีรายได้จากการขายขา้วสารและผลพลอยได้ท่ีได้จากการสีขา้วเปลือก
จ านวน 1 ตนัโดยเฉล่ีย 18,380 บาทต่อตนั เม่ือน ารายไดห้ักตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดพบว่าก าไรเฉล่ีย 446 
บาทต่อตนั และเม่ือน ามาหักตน้ทุนการแปรรูปทั้งหมด พบว่าโรงสีขา้วขาดทุน 521 บาทต่อตนั เม่ือ
เป รียบเทียบกับต้นทุนการสีข้าวเฉล่ียของโรงสีทั้ ง 15 แห่ง จะเห็นว่าโรงสีข้าวขนาดเล็กมี
ค่าใชจ่้ายคงท่ีสูง ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเงินเดือนและค่าจา้ง และค่าเส่ือมราคา (ตารางท่ี 4.8) 
ตารางที ่4.8 ตน้ทุนและผลตอบแทนการสีขา้วของโรงสีขา้วขนาดเล็ก 

รายการ 
ตน้ทุนขนาดเลก็ (บาทต่อตนัขา้วเปลือก) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทุนผนัแปร 16,742 0 16,742 88.58 
  ค่าขา้วเปลือกใชใ้นการผลิต 15,046 0 15,046 79.61 
  ค่าใชจ่้ายในการรวบรวม 25 0 25 0.13 
  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 79 0 79 0.42 
  ค่าไฟฟ้า 226 0 226 1.20 
  ค่าใชจ่้ายในการสี 0 0 0 0.00 
  ค่าขนส่งขา้ว 287 0 287 1.52 
  ค่าอบขา้วเปลือก 176 0 176 0.93 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 0 0 0 0.00 
  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 391 0 391 2.07 
  ค่าเบ้ียเล้ียง (พาหนะ, พนกังาน) 92 0 92 0.49 
  ค่าปรับปรุง ซ่อมบ ารุงรักษา 242 0 242 1.28 
  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 177 0 177 0.94 
ต้นทุนคงที ่ 1,193 966 2,159 11.42 
  เงินเดือนและค่าจา้ง 1,037 0 1,037 5.49 
  ค่าเช่าลานตากขา้ว คลงัสินคา้ 156 0 156 0.83 
  ค่าเส่ือมราคา 0 966 966 5.11 
ต้นทุนรวม (บาท/ตนั) 17,934 966 18,901 100.00 
รายรับเฉลีย่ (บาท/ตนั) 

  
18,380 

 ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงนิสด (บาท/ตนั) 
  

446 
 ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ตนั) 

  
-521 

 ท่ีมา: จากการค านวณ 
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4.3.2 ต้นทุนและผลตอบแทนการสีข้าวของโรงสีข้าวขนาดกลาง 

โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด เป็นโรงสี
ขา้วท่ีมีก าลงัการผลิตจดัอยู่ในกลุ่มขนาดกลาง และส่วนใหญ่มีก าลงัการผลิต 40 ตนัต่อวนั ส าหรับ
ตน้ทุนการสีขา้วของโรงสีขา้วขนาดกลางโดยเฉล่ียเท่ากบั 18,013 บาทต่อตนั ประกอบดว้ยตน้ทุนผนั
แปร 16,830 บาทต่อตนั (ร้อยละ 93.43) และเป็นต้นทุนคงท่ี 1,183 บาทต่อตนั (ร้อยละ 6.57) โดย
ตน้ทุนผนัแปรประกอบด้วยค่าข้าวเปลือกท่ีใช้ในการผลิต มีมูลค่าถึง 15,444 บาทต่อตนั (ร้อยละ 
85.74) รองลงมาไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทัว่ไป 234 บาทต่อตนั (ร้อยละ 1.30) ค่าวสัดุอุปกรณ์  358 
บาท (ร้อยละ 1.99) ค่าไฟฟ้า มีมูลค่าเท่ากบั 329 บาทต่อตนั  (ร้อยละ 1.83) ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 158 บาท
ต่อตนั (ร้อยละ 0.88) ส าหรับมูลค่าของค่าใช้จ่ายในส่วนอ่ืนมีมูลค่าในสัดส่วนท่ีน้อย ส าหรับตน้ทุน
คงท่ีประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรโรงเรือน มีมูลค่าเท่ากบั 603 บาทต่อตนั (ร้อยละ 
3.35) รองลงมาคือเงินเดือนและค่าจ้าง 566 บาทต่อตัน (ร้อยละ 3.14) และค่าเช่าลานตากข้าว 
คลงัสินคา้ 14 บาทต่อตนั (ร้อยละ 0.08) 

โรงสีขา้วขนาดกลางมีรายไดจ้ากการขายขา้วสารและผลพลอยไดจ้ากการสีขา้วเปลือกจ านวน 
1 ตนัโดยเฉล่ียเท่ากบั 18,314 บาทต่อตนั เม่ือน ารายได้หักตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดพบว่าก าไรเฉล่ีย 904 
บาทต่อตนั และเม่ือน ามาหกัตน้ทุนการแปรรูปทั้งหมด พบวา่โรงสีขา้วไดรั้บก าไรเฉล่ีย 301 บาทต่อ
ตนั (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.9 ตน้ทุนและผลตอบแทนการสีขา้วของโรงสีขา้วขนาดกลาง 

รายการ 
ตน้ทุนขนาดกลาง (บาทต่อตนัขา้วเปลือก) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทุนผนัแปร 16,830 0 16,830 93.43 
  ค่าขา้วเปลือกใชใ้นการผลิต 15,444 0 15,444 85.74 
  ค่าใชจ่้ายในการรวบรวม 79 0 79 0.44 
  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 158 0 158 0.88 
  ค่าไฟฟ้า 329 0 329 1.83 
  ค่าใชจ่้ายในการสี 41 0 41 0.23 
  ค่าขนส่งขา้ว 12 0 12 0.07 
  ค่าอบขา้วเปลือก 1 0 1 0.01 
  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 358 0 358 1.99 
  ค่าเบ้ียเล้ียง (พาหนะ, พนกังาน) 18 0 18 0.10 
  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพาหนะ เช่น รถยนต ์ 77 0 77 0.43 
  ค่าปรับปรุง ซ่อมบ ารุงรักษา 79 0 79 0.44 
  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 234 0 234 1.30 
ต้นทุนคงที ่ 580 603 1,183 6.50 
  เงินเดือนและค่าจา้ง 566 0 566 3.14 
  ค่าเช่าลานตากขา้ว คลงัสินคา้ 14 0 14 0.08 
  ค่าเส่ือมราคา 0 603 603 3.35 
ต้นทุนรวม (บาท/ตนั) 17,410 603 18,013 100.00 
รายรับเฉลีย่ (บาท/ตนั) 

  
18,314 

 ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงนิสด (บาท/ตนั) 
  

732 
 ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ตนั) 

  
129 

 ทีม่า: จากการค านวณ 

4.3.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการสีข้าวของโรงสีข้าวขนาดใหญ่ 

โรงสีข้าวขนาดใหญ่มีจ านวน 2 แห่ง โรงสีข้าวมีก าลังการผลิต 100 และ 200 ตนัต่อวนั มี
ตน้ทุนการสีขา้วโดยเฉล่ียเท่ากบั 16,856 บาทต่อตนั ประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปร 15,841 บาทต่อตนั 
(ร้อยละ 93.98) และเป็นตน้ทุนคงท่ี 1,015 บาทต่อตนั (ร้อยละ 6.02) โดยตน้ทุนผนัแปรประกอบดว้ย
ค่าขา้วเปลือกท่ีใช้ในการผลิต มีมูลค่าถึง 14,774 บาทต่อตนั (ร้อยละ 87.65) รองลงมาไดแ้ก่ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ 272 บาทต่อตัน (ร้อยละ 1.61) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 236 (ร้อยละ 1.40) ค่าปรับปรุงซ่อม
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บ ารุงรักษาวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และส่ิงปลูกสร้างของโรงสีขา้วมีมูลค่าเท่ากับ 213 บาทต่อตนั  
(ร้อยละ 1.26) ค่าใชจ่้ายในส่วนอ่ืนมีมูลค่าในสัดส่วนท่ีนอ้ย (ตารางท่ี 4.10) 

ตน้ทุนคงท่ีประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรโรงเรือน มีมูลค่าเท่ากบั 757 บาท
ต่อตนั (ร้อยละ 3.30) รองลงมาคือเงินเดือนและค่าจา้ง 258 บาทต่อตนั (ร้อยละ 1.53) ไม่มีค่าใชจ่้ายใน
การเช่าลานตากขา้วหรือคลงัสินคา้  

โรงสีขา้วขนาดใหญ่มีรายไดจ้ากการขายขา้วสารและผลพลอยได้เท่ากบั 17,683 บาทต่อตนั 
เม่ือน ารายได้หักตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดพบว่าก าไรเฉล่ีย 1,584 บาทต่อตนั และเม่ือน ามาหักตน้ทุนการ
แปรรูปทั้งหมด พบวา่โรงสีขา้วยงัคงไดรั้บก าไรเฉล่ีย 827 บาทต่อตนั  

ตารางที ่4.10 ตน้ทุนและผลตอบแทนการสีขา้วของโรงสีขา้วขนาดใหญ่ 

รายการ 
ตน้ทุนขนาดใหญ่ (บาทต่อตนัขา้วเปลือก) 

เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม ร้อยละ 
ต้นทุนผนัแปร 15,841 0 15,841 93.98 
  ค่าขา้วเปลือกใชใ้นการผลิต 14,774 0 14,774 87.65 
  ค่าใชจ่้ายในการรวบรวม 80 0 80 0.48 
  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 93 0 93 0.55 
  ค่าไฟฟ้า 108 0 108 0.64 
  ค่าใชจ่้ายในการสี 32 0 32 0.19 
  ค่าขนส่งขา้ว 0 0 0 0.00 
  ค่าอบขา้วเปลือก 32 0 32 0.19 
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 0 0 0 0.00 
  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 272 0 272 1.61 
  ค่าปรับปรุง ซ่อมบ ารุงรักษา 213 0 213 1.26 
  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ 236 0 236 1.40 
ต้นทุนคงที ่ 258 757 1,015 6.02 
  เงินเดือนและค่าจา้ง 258 0 258 1.53 
  ค่าเส่ือมราคา 0 757 757 4.49 
ต้นทุนรวม (บาท/ตนั) 16,099 757 16,856 100.00 
รายรับเฉลีย่ (บาท/ตนั) 

  
17,683 

 ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงนิสด (บาท/ตนั) 
  

1,584 
 ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ตนั) 

  
827 

 ท่ีมา: จากการค านวณ 
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เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนของโรงสีขา้วทั้ง 3 ขนาด พบว่าโรงสีขา้วท่ีมีรายได้
มากท่ีสุด คือโรงสีขา้วขนาดใหญ่ รองลงมาคือขนาดกลางและขนาดเล็กตามล าดบั เม่ือพิจารณาถึง
ตน้ทุนในการสีขา้วแลว้พบว่า โรงสีขา้วท่ีมีตน้ทุนการสีขา้วสูงท่ีสุดคือโรงสีขา้วขนาดเล็ก มีมูลค่า 
18,901 บาทต่อตนั มากวา่โรงสีขา้วขนาดใหญ่ท่ีมีตน้ทุนการผลิต 16,856 บาทต่อตนั ถึง 2,045 บาทต่อ
ตนั หากพิจารณารายละเอียดในการผลิตโรงสีขา้วขนาดเล็กมีตน้ทุนในส่วนของค่าด าเนินการมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 20.39 โดยขนาดกลาง ร้อยละ 14.3 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 12.35 ดงันั้นหากโรงสีขา้ว
ขนาดเล็กตอ้งการลดตน้ทุนในการผลิตค่าใช้จ่ายท่ีควรลดคือค่าด าเนินการในส่วนของตน้ทุนคงท่ี 
ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าจา้งและค่าเส่ือมราคา 

การสีขา้วเป็นเพียงธุรกิจอีกอย่างหน่ึงของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร แต่ถา้หากการสี
ขา้วมีตน้ทุนในการผลิตท่ีต ่า โอกาสท่ีโรงสีขา้วจะมีก าไรจากการจ าหน่ายผลผลิตในมูลค่าท่ีสูงข้ึน แต่
การพฒันาการสีขา้วก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหโ้รงสีขา้ว 

4.4 ลกัษณะการด าเนินงานของแต่ละธุรกจิของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตร 

 โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรบางแห่งนอกจากมีการสีขา้วแล้วยงัมีการด าเนินธุรกิจอ่ืน
ด้วย เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองจกัรและสถานท่ีของสหกรณ์ สามารถใช้ในการท าธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ไดแ้ก่ การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจการแปรรูปล าไยเป็นล าไย
อบแห้ง เน้ือหาในส่วนน้ีจะอธิบายถึงลกัษณะการด าเนินการของธุรกิจทั้ง 3 ธุรกิจ และน าเสนอเฉพาะ
รายไดสุ้ทธิของแต่ละธุรกิจท่ีโรงสีขา้วด าเนินงานอยู ่ส าหรับขอ้มูลผลตอบแทนของแต่ละธุรกิจมาจาก
รายงานทางการเงินประจ าปีของสหกรณ์การเกษตร ท่ีมีการสรุปผลการด าเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรทุกปี จะมีการสรุปผลการด าเนินงานของทุกธุรกิจ เพื่อสรุปวา่แต่ละธุรกิจมีผลตอบแทนเป็น
อยา่งไร โดยขอ้มูลส่วนน้ีจะน ามาพิจารณาวา่โรงสีขา้วมีการจดัการแต่ละธุรกิจแลว้มีผลตอบแทนเป็น
อยา่งไร มีรายละเอียดการด าเนินงานดงัน้ี 

 4.4.1 ธุรกจิการแปรรูปข้าวเปลอืก (การสีข้าว) 

 การวเิคราะห์ผลตอบแทนโดยรวมของธุรกิจการสีขา้วในส่วนน้ี แตกต่างจากผลตอบแทนจาก
การสีขา้วเฉล่ียต่อตนัในหัวขอ้ก่อนหน้าน้ีท่ีวิเคราะห์เฉพาะตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสีขา้วโดยตรง 
รวมทั้งรายไดข้องธุรกิจท่ีวิเคราะห์เฉพาะรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการขายขา้วสารและผลพลอยไดท่ี้มาจาก
การสีขา้วเท่านั้น แต่การจดัการของธุรกิจการสีขา้วนอกจากมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยตรง ยงั
ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้เก่ียวขอ้งกบัการผลิตโดยตรง เช่น ค่าดอกเบ้ียเงินกู้ ค่าประกนัภยั  
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เป็นตน้ และการด าเนินงานของธุรกิจสีขา้วไม่ไดมี้เพียงการสีขา้วเพื่อขายเท่านั้น ข้ึนอยูก่บัการจดัการ
ของโรงสีขา้ว เช่น รายไดจ้ากการใหเ้ช่าลานตาก ค่าจา้งอบ เป็นตน้  

โรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตรทั้งหมด 15 แห่ง มีการด าเนินธุรกิจการสีขา้ว ในปี พ.ศ.2555 
พบว่าโรงสีข้าวสหกรณ์มีผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินธุรกิจทั้ งหมดเฉล่ีย 1,475,108 บาท ใน
จ านวนน้ีมีโรงสีขา้วทีมีผลตอบแทนเป็นบวก (ก าไร) จ  านวน 12 แห่ง และมีโรงสีขา้วท่ีมีผลตอบแทน
เป็นลบ (ขาดทุน) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงสีท่ี 4 โรงสีท่ี 7 และโรงสีท่ี 11 (ตารางท่ี 4.11) เม่ือ
พิจารณาสาเหตุพบวา่โรงสีท่ี 4 ประสบปัญหาคุณภาพของขา้วเปลือก โรงสีท่ี 7 นั้นมีค่าใชจ่้ายค่าเส่ือม
ราคาเคร่ืองจกัรโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้างในสัดส่วนท่ีสูง  

4.4.2 ธุรกจิรวบรวมผลผลติทางการเกษตร 

เกษตรกรในพื้นท่ีนอกจากมีการท านาแล้ว บางพื้นท่ีมีการปลูกพืชชนิดอ่ืนด้วย ได้แก่ มนั
ส าปะหลงั ขา้วโพดหวาน ถัว่เหลือง ถัว่เขียว เป็นตน้ และส าหรับขา้วเปลือกนอกจากโรงสีขา้วจะซ้ือ
เพื่อสีแลว้ โรงสีขา้วยงัมีการซ้ือขา้วเปลือกมาจดัการแลว้ขาย ลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจ คือการ
ซ้ือมาแลว้ขายไป เร่ิมจากการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร แลว้น ามาจดัการโดยถา้เป็น ขา้วเปลือกมนั
ส าปะหลงั ถัว่เหลือง ถัว่เขียว โรงสีขา้วจะตอ้งตากหรืออบเพื่อลดความช้ืนก่อนน าไปขาย แต่ถา้หาก
เป็นขา้วโพดหวานหรือผลผลิตท่ีกินสด เช่น ขา้วโพดหวานจะรับซ้ือแลว้ตดัแต่งเปลือกพร้อมทั้งบรรจุ
ลงถุงแลว้น าจ าหน่าย โดยกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถใชท้รัพยากรร่วมกบัการสีขา้วไดใ้นบางส่วน  เช่น 
ลานตาก โรงอบ แรงงาน เป็นตน้  

ส าหรับขอบเขตของธุรกิจการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรหมายความถึงการรวบรวม
ขา้วเปลือกในโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของรัฐบาลท่ีโรงสีขา้วของสหกรณ์ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ย 
กรณีโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของรัฐบาล โรงสีขา้วท่ีสามารถเขา้ร่วมโครงการไดจ้ะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบแลว้วา่พร้อมท่ีด าเนินงานได ้การเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าโรงสีขา้วมีหน้าท่ีในการรับซ้ือ
ขา้วเปลือกจากเกษตรกรท่ีลงช่ือเขา้ร่วมโครงการ และมีหน้าท่ีออกใบประทวนให้เกษตรกร แลว้น า
ขา้วเปลือกมาลดความช้ืน เพื่อรอน าส่งขา้วเปลือกให้กบัรัฐบาล หรืออาจรับจา้งสีขา้วจากโครงการรับ
จ าน าแลว้ส่งขา้วสารไปให้ แลว้โรงสีขา้วก็จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าจา้งในการด าเนินงาน และยงั
ไดผ้ลพลอยไดท่ี้เหลือจากการแปรรูป เช่น ร าละเอียด แกลบ เป็นตน้โรงสีขา้วของสหกรณ์จ านวน 13 
ตวัอยา่ง (ร้อยละ 86.67) เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของรัฐบาล  
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จากตวัอย่างโรงสีขา้วของสหกรณ์จ านวน 15 ตวัอย่าง ในปี พ.ศ.2555 มีโรงสีขา้วท่ีมีธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจ านวน 13 แห่ง (ร้อยละ 86.67) ในปีงบประมาณ 2555 มีโรงสีขา้วของ
สหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลการด าเนินงานเป็นบวก (ก าไร) จ  านวน 13 ตวัอย่าง (ร้อยละ 13.33) และมี
โรงสีขา้ว 2 ตวัอยา่งท่ีขาดทุนจากธุรกิจน้ี แต่ทั้งสองแห่งมีก าไรจากธุรกิจแปรรูปขา้วเปลือก โดยโรงสี
ขา้วท่ีมีก าไรจากธุรกิจน้ีมากท่ีสุดมีมูลค่า 7,612,610 บาท  

หากพิจารณารายไดท่ี้โรงสีไดรั้บจากการด าเนินงานในธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร
และธุรกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรพบวา่ บางแห่งมีรายไดจ้ากธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรในปริมาณท่ีมากกว่าการแปรูปขา้วเปลือก (ตารางท่ี 4.11) หรือเรียกไดว้่าเป็นธุรกิจหลกัของ
โรงสีขา้วเลย  

 4.4.3 ธุรกจิแปรรูปล าไย 

สหกรณ์การเกษตรท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการปลูกล าไย ในฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิตจะมีล าไย
ปริมาณมากท าให้ล าไยราคาต ่า สหกรณ์การเกษตรไดช่้วยเหลือเกษตรกรโดยการรับซ้ือล าไยชนิดร่วง 
เพื่อน ามาแปรรูปเป็นล าไยอบแหง้ โดยใชโ้รงอบขา้ว มาใชใ้นการอบล าไย ในปี พ.ศ.2555 มีโรงสีขา้ว
ท่ีด าเนินการแปรรูปล าไยเพียง 1 แห่ง ลดลงจากปีก่อนท่ีมีจ านวน 2 แห่ง โดยล าไยอบแห้งท่ีไดส่้งออก
ยงัประเทศ รายได้สุทธิท่ีโรงสีขา้วได้รับจากการด าเนินธุรกิจน้ีมีก าไรถึง 5,058,705 บาท มีมูลค่าท่ี
มากกวา่ธุรกิจการแปรรูปขา้วเปลือกและธุรกิจการรวบรวมขา้วเปลือก (ตารางท่ี 4.11) ดงันั้นธุรกิจน้ีจึง
ถือวา่เป็นแหล่งรายไดข้องโรงสีขา้วอีกทางหน่ึง 
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ตารางที ่4.11 ผลตอบแทนสุทธิแต่ละธุรกิจของโรงสีขา้วของสหกรณ์การเกษตร ในปี พ.ศ.2555 

ล าดบัท่ี 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท) 

ธุรกิจแปรรูป
ขา้วเปลือก 

ธุรกิจแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

ธุรกิจรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตร 

รวม 

1 392,955 104,705 - 497,660 
2 500,737 (134,602) - 366,135 
3 914,005 1,029,635 - 1,943,640 
4 (4,484,071) 7,612,610 - 3,128,539 
5 (149,261) 1,311,406 - 1,162,145 
6 941,938 - - 941,938 
7 (503,317) - - (503,317) 
8 7,044,728 455,256 - 7,499,984 
9 939,969 129,733 5,058,705  6,128,407 
10 5,291,668 1,200,050 - 6,442,244 
11 (217,213) 3,676,831 - 3,459618 
12 336,594 291,799 - 628,393 
13 316,869 874,514 - 1,191,383 
14 9,956,822 45,691 - 10,002,513 
15 844,198 (150,176) - 694,022 
เฉล่ีย 1,475,108 1,265,189 5,058,705 2,905,554 

มากท่ีสุด 9,956,822 7,612,610 
 

10,002,513 
นอ้ยท่ีสุด (4,484,071) (150,176)  

 
(503,317) 

ท่ีมา: จากรายงานงบประมาณประจ าปี 2555 ของสหกรณ์การเกษตร 
หมายเหตุ: ตงัเลขใน ( ) หมายถึง ผลตอบแทนติดลบหรือขาดทุน  

 โรงสีขา้วสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีคลา้ยกนั ตั้งแต่วธีิการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร รวมทั้ง
ลกัษณะของธุรกิจของโรงสีขา้ว แต่ส าหรับความสามารถในการผลิตนั้นแต่ละโรงสีขา้วก็แตกต่างกนั
ข้ึนอยูก่บัเทคนิคของแต่ละโรงสี ซ่ึงดูไดจ้ากการสีขา้วของโรงสีขา้วสหกรณ์ท่ีมีตน้ทุนในการผลิตท่ี
ต่างกนั คือโรงสีขนาดใหญ่มีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน รวมทั้งยงัมีรายไดสุ้ทธิมากท่ีสุดเช่นกนั 
จากการวเิคราะห์พบวา่โรงสีขา้วขนาดใหญ่มีสัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเฉล่ียนอ้ยกวา่ทั้ง
สองกลุ่ม ส่วนโรงสีขา้วขนาดเล็กท่ีมีตน้ทุนคงท่ีสูงจึงเป็นผลให้เกิดการขาดทุน นอกเหนือจากธุรกิจ
การแปรรูปข้าวเปลือกแล้ว โรงสีข้าวยงัมีการด าเนินธุรกิจอ่ืนด้วย คือ ธุรกิจการรวบรวมผลผลิต
ทางการเกษตรและธุรกิจการแปรรูปล าไย ซ่ึงการด าเนินธุรกิจเหล่าน้ีมีทั้งก าไรและขาดทุน แต่เป็นการ
ลดความเส่ียงในการขาดทุน เพราะก าไรจากอีกธุรกิจสามารถทดแทนการขาดทุนจากอีกธุรกิจหน่ึงได ้ 


