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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ความสูญเสียของระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของ
โซ่อุปทานอุตสาหกรรมเห็ดในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ด
นางฟ้าในโรงเรือนปกติและโรงเรือนอีแวป จานวน 2 ราย โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามและแบบบันทึกผลการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดน้าหนักและความแน่นเนื้อ
หลังการเก็บเกี่ยวเห็ด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ เ คราะห์ ความสู ญ เสี ย หลั ง การเก็บ เกี่ ยวเห็ ด นางฟ้า พบว่ า ความสู ญ เสี ยทางกายภาพ
ของเห็ ด ในโรงเรื อ นปกติ มีค วามสู ญ เสี ย ที่ เ กิด จากการเข้ า ทาลายของศัต รู เ ห็ ด ส่ ง ผลให้ ด อกเห็ ด มีส ภาพ
ไม่สมบูรณ์ รูปร่างผิดปกติ มีการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรีย มากกว่าเห็ดในโรงเรือนอีแวป เนื่องจาก
โรงเรือนอีแวปมีระบบการควบคุม ที่ดีและเหมาะสมกว่า และเมื่อวิเคราะห์อัตราการสูญเสียน้าหนักและความ
แน่นเนื้อเห็ดนางฟ้าหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ผลผลิตเห็ดจากโรงเรือนปกติมีอัตราการสูญเสียน้าหนักและความ
แน่นเนื้อเห็ดสูงกว่าผลผลิตเห็ดจากโรงเรือนอีแวป และผลการวิเคราะห์อัตราการสูญเสียน้าหนักและความแน่น
เนื้อของเห็ดนางฟ้าหลังการขนส่ง ไปยังตลาดปฐมมงคลและตลาดศรีเมือง พบว่า อัตราการสูญเสียน้าหนัก
ของเห็ดนางฟ้าหลังการขนส่งของชั้นที่ 1 มีอัตราการสูญเสียน้าหนักมากที่สุด และอัตราการสูญเสียความแน่น
เนื้อของชั้นที่ 3 มีอัตราการสูญเสียความแน่นเนื้อมากที่สุด และจากการขนส่งเห็ดนางฟ้าไปยังตลาดปฐมมงคล
และตลาดศรีเมือง พบว่า อัตราการสูญเสียน้าหนักและความแน่นเนื้อเห็ดเฉลี่ยหลังการขนส่งไปตลาดศรีเมือง
มีอัตราการสูญเสียมากกว่าตลาดปฐมมงคล
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ABSTRACT
This research attempted to analyze the loss of post-harvest management system of
supply chain of Phoenix Oyster Mushroom industry in Nakhon Pathom province. Samples used
in the study were selected by purposive sampling. They consisted of two farmers growing
Phoenix Oyster Mushroom in normal house and in EVAP house. Research instruments were
questionnaires and laboratory records. Data were collected by measuring weight and firmness
of the mushroom after harvest. Percentage, mean, and standard deviation were used for data
analysis.
After analyzing the loss of post-harvest of Phoenix Oyster Mushroom, it was found
that the physical loss of the mushroom grown in normal house was caused by the destruction
of mushroom weeds. As a result, the mushroom had not perfect shapes and there were more
fungal and bacterial contamination than the mushroom grown in EVAP house since the EVAP
house had a better and more appropriate control system. In addition, when analyzing weight
and firmness loss of the mushroom after harvest, it was found that the mushroom yields from
the normal house had higher loss of weight and firmness than those from the EVAP house.
Moreover, the results of weight and firmness loss analysis of the mushroom after
transportation to Pathom Mongkol and Sri Muang markets showed that the mushroom on the
first shelf had the highest weight loss, whereas the mushroom on the third shelf had the
highest loss of firmness. Furthermore, it was found that the mean of weight and firmness loss
after transportation to Sri Muang market was higher than transportation to Pathom Monglok
market.
Keywords: post-harvest loss of mushroom, post-harvest management of mushroom,
mushroom supply chain
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1.บทนา
การประกอบธุ ร กิ จ ฟาร์ ม เพาะเห็ ด เป็ น อาชี พ หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มแพร่ ห ลายและมี ก ารพั ฒ นา
เป็นเวลานานกว่า 60 ปี จากเดิมที่มีการเพาะเห็ดเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนโดยเพาะเห็ดเพียงไม่กี่ชนิดและ
ทาเป็นอาชีพเสริมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน จนกระทั่งมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะเห็ด
มากขึ้น (ชลธิชา โคประโคน, 2559) โดยในปัจจุบันพบว่าการทาธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดกลายเป็นอาชีพ หลัก
ที่สร้างรายได้ดีให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งมี ประมาณ 7,000 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพาะเห็ด (สมาคมนักวิจัย
และเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 2557) สร้างมูลค่ารวมในแต่ละปีไม่ต่ากว่า 7,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย, 2555) เห็ดที่มีการเพาะมากที่สุด ได้แก่ เห็ดฟาง รองลงมา ได้แก่ เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้า
เห็ดหูหนู (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล, 2557)
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกที่มีศักยภาพการผลิต การตลาด และการส่งออก
เห็ ดไปยั งต่างประเทศ เนื่ องจากมีทรั พยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานที่ดี จึงสามารถ
ทาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และมีพื้ นที่เพาะปลูก
พืชผักรวมถึงเห็ดที่มีคุณภาพดี โดยจังหวัดนครปฐมมีการเพาะเห็ดหลากหลายชนิด ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า
เห็ดนางรม เป็นต้น ส่วนใหญ่เพาะปลูกใน 2 ตาบล ได้แก่ ตาบลโพรงมะเดื่อ อาเภอเมืองนครปฐม และตาบล
แหลมบัว อาเภอนครชัยศรี (สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, 2557) ซึ่งเห็ดที่มีการเพาะมากที่สุด ได้แก่
เห็ ดนางฟ้า มีป ริ มาณผลผลิ ต 42,500 กิโ ลกรั มต่อปี รองลงมา ได้แก่ เห็ ดฟาง มีปริมาณผลผลิ ต 21,600
กิโลกรัมต่อปี และเห็ดเป๋าฮื้อ 6,000 กิโลกรัมต่อปี ตามลาดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
2559)
โดยทั่วไปเกษตรกรจะประสบปัญหาเรื่องการสูญเสียของพืชผักหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งโดยเฉลี่ย ผลผลิต
พืชผักจะเกิดการสูญเสียประมาณร้อยละ 22-70 ของผลผลิตที่เพาะปลูกได้ทั้งหมด เนื่องจากการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวไม่ถูกวิธี และหากเก็บรักษาไม่ดีพอจะทาให้เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพได้ง่าย (ศูนย์วิ จัยกสิกรไทย,
2555) และจากการลงพื้นที่สารวจเบื้องต้น พบว่า เกษตรกรผู้เพาะเห็ดส่วนใหญ่มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากโรงเรือนเพื่อเตรียมขนส่งไปจาหน่ายไม่เหมาะสม ขาดการจัดการการขนส่งผลผลิตจากโรงเรือนไป
ยังตลาดค้าส่งที่เกิดประสิทธิภาพ และขาดการจัดการสถานที่จัดเก็บผลผลิตซึ่งช่วยยืดอายุและถนอมผลผลิต
เพื่อลดการสู ญเสี ย และรองรั บ ความผั น ผวนของราคาจากกลไกตลาด ส่ งผลให้ ผ ลผลิ ต หลั ง การเก็ บเกี่ย ว
มีลักษณะไม่สด ช้า และเน่าเสีย จึงไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555)
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงนามาสู่การวิเคราะห์ความสูญเสียของระบบการจัดการ
หลั งการเก็บ เกี่ย วเห็ ดนางฟ้าในจั งหวัดนครปฐม เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการโลจิส ติกส์ และโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมเห็ดให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการจาหน่ ายผลผลิตเห็ด
ที่มีคุณภาพแก่คู่ค้าในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสู ญ เสี ย ระบบการจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วของโซ่ อุ ป ทานอุ ต สาหกรรมเห็ ด
ในจังหวัดนครปฐม
132

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.5 No.2 July- December 2018

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาสาหรับในการวิจัยครั้งนี้ โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการสูญเสียผลผลิต
2.1.1 ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเห็ด มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ (อุราภรณ์ สอาดสุด และคณะ, 2552)
อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้เก็บเห็ดต้องมีขนาดเหมาะสม สะอาด และเป็นวัสดุที่แข็งแรง สะดวกต่อการเก็บและ
เคลื่อนย้ายเห็ด วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บเป็นดอกหรือกลุมดอกเห็ดทั้งหมดไมให้เหลือเศษดอกหรือก้านดอกเห็ดติด
อยู่กับก้อนเชื้อ
วิธีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ ยว โดยเก็บกวาดทาความสะอาดพื้ นโรงเรือนหลังการเก็บดอกเห็ด
ทุกครั้ง ตัดแต่งดอกเห็ดให้สะอาดเรียบร้อยปราศจากสิ่งปนเปื้อน ไดขนาดและคุณภาพที่ตลาดต้องการโดยทา
ในบริ เวณที่ สะอาดและมี ร่มเงาบังแสงแดดได้ คัดแยกชั้ นและคุณภาพของดอกเห็ ดโดยแยกบรรจุภ าชนะ
ในกรณีบรรจุภาชนะเพื่อวางจาหน่ายในซุปเปอร์มารเก็ต ให้ติดฉลากบอกชนิดเห็ด ผู้ผลิต สถานที่ผลิต จานวน
หรือน้าหนักเห็ด วัน/เดือน/ปที่เก็บเห็ด และวัน/เดือน/ปี ที่แสดงถึงการหมดอายุของผลผลิต เก็บเศษเหลือ
ของเห็ดจากการตัดแต่งไปทิ้งในบริเวณที่ห่างจากฟาร์มหรือโรงเรือนเพาะเห็ดไมน้อยกว่า 100 เมตร เพือ่ ไม่ให้
เป็นแหล่งสะสมของโรคแมลงและศัตรูเห็ดหรือนาเศษเหลือไปทาปุ๋ยปลูกพืช ทาความสะอาดภาชนะเก็บเห็ด
อุปกรณ์การเก็บ การตัดแต่ง การคัดแยกชั้นเห็ด บริเวณที่ทางาน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากศัตรู
เห็ดในอนาคต เก็บก้อนเชื้ อที่หมดอายุการให้ดอกเห็ดแล้วไปกาจัดทาลายในบริเวณภายนอกที่ อยู่ห่างจาก
ฟาร์มเพาะเห็ดไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือนาไปทาปุ๋ยปลูกพืช
การพักผลผลิต การขนย้ายในบริเวณที่ปลูก การรักษา และการรวบรวมผลผลิต โดยการขนย้าย
การเก็บรักษาและการรวบรวมผลผลิต ควรใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาด มีการระบายอากาศไดมีขนาดที่เหมาะสม
ต่อการขนส่ง และสามารถรักษาเห็ด คุณภาพเห็ดไมให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง บรรจุปริมาณ
ดอกเห็ ดที่พอเหมาะกับภาชนะ ไมอัดแน่นเกินไปจนเกิดความเสียหายต่อ คุณภาพเห็ด จากนั้นพักภาชนะ
ที่บรรจุแลว ไวในบริเวณที่สะอาด ถ่ายเทอากาศไดดีไมถูกแสงแดด หรือพักเก็บในตู เย็นหรือถังเก็บความเย็น
ที่อุณหภูมิ 10 – 15 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาอุณหภูมิไมให้เห็ดร้อนจนเสียหาย พาหนะขนส่งเห็ดควรสะอาด
และมีหลังคาช่วยลดความร้อนจากแสงแดดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อดอกเห็ด มีการรักษาคุณภาพเห็ด
โดยการรักษาอุณหภูมิ 10 – 15 องศาเซลเซียส ความชื้นอยู่ที่ 70 – 80% เพื่อให้เห็ดคงความสดและเก็บได
นานในระหว่างการขนส่ง
การสอบกลับผลผลิตในกรณีบรรจุภาชนะเพื่ อวางจาหน่าย โดยเฉพาะในซุปเปอร์มารเก็ตให้ติด
ฉลากบอกแหล่งที่ มาของผลผลิตเห็ด ประกอบด้วย ชนิดเห็ด ผู้ ผลิต สถานที่ ผลิต จานวนหรือ น้าหนักเห็ ด
วัน/เดือน/ปที่เก็บเห็ด และวัน/เดือน/ปที่แสดงถึงการหมดอายุของผลผลิต (อุราภรณ์ สอาดสุด และคณะ,
2552)
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2.1.2 ความสูญเสีย 7 ประการ
ในกระบวนการผลิ ต จะพบว่ า มี ค วามสู ญ เสี ย ต่ า ง ๆ แฝงอยู่ ไ ม่ ม ากก็ น้ อ ย ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ
ให้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบานการต่ากว่าที่ควรจะเป็น เช่น ใช้เวลานานในการผลิตสินค้า ที่มี
คุณภาพต่า ต้นทุน การผลิต สูง ดังนั้ น จึ งมีแนวคิด ที่จะพยายามลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากมาย แนวคิด
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ระบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า (toyota production system) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขจัดความสูญเสีย 7 ประการ ดังนี้ 1) ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป 2) ความ
สู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการเก็ บ วั ส ดุค งคลั ง 3) ความสู ญเสี ย เนื่ องจากการขนส่ ง 4) ความสู ญ เสี ย เนื่ องจากการ
เคลื่อนไหว 5) ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต 6) ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย และ 7) ความ
สูญเสีย เนื่องจากการผลิตของเสีย (พรรณี หอมทอง, 2556) โดยในงานวิจัยฉบับนี้มีความสู ญเสียที่เกิดขึ้น
ในอุตสาหกรรมเห็ดทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่ 1) ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง 2) ความสูญเสียเนื่องจาก
การเคลื่อนไหว 3) ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต และ 4) ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย
2.1.3 การสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
การสูญเสียของผลผลิตโดยเฉพาะผลผลิตทางพืชสวนเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ผลผลิต
ถูกเก็บเกี่ยวไปจนถึงการขนส่งไปจาหน่ายยังตลาด การสูญเสียอาจเกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ (สังคม เตชะวงค์
เสถียร, 2524) การสูญเสียเนื่องจากโรค ผักและผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยวอาจจะมีโรคที่เกิดจากเชื้อราหรือ
แบคทีเรียหรือไวรัสเข้าทาลายส่งผลให้เกิดความเสียหายรุนแรงซึ่งการทาลายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่
กั บ ปั จ จั ย ดั ง นี้ 1) สภาพแวดล้ อ ม ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ความชื้ น 2) สภาพของพื ช หรื อ ส่ ว นของพื ช ได้ แ ก่
ความแข็งแรง การสุก 3) การเกิดบาดแผล 4) การสูญเสียเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ 5) การสูญเสีย
น้ า ทาให้ ผ ลผลิ ตเหี่ ย ว หดตัว ย่ น 6) การหายใจ ท าให้ เกิด การสะสมความร้อน สู ญเสี ย แป้งและน้าตาล
7) การเจริ ญเติบโต มีการแตกหน่ อ การเกิดรากใหม่ 8) การแก่ ผลผลิตมีเส้ นใยเพิ่มขึ้น เช่น หน่อไม้ฝ รั่ง
9) การสุก ผลผลิตอ่อนนุ่ม ชอกช้าง่าย 10) การสิ้นอายุขัย ผลผลิตสูญเสียคลอโรฟิลล์ การเกิดสี 11) การร่วง
ของใบ กลี บ และดอก 12) การเปลี่ ย นรู ป ขององค์ ประกอบภายใน เช่น แป้ง เปลี่ ย นไปเป็นน้ าตาล และ
13) การผิดปกติทางสรีระ และการสูญเสียเนื่องจากเกิดบาดแผล ผักและผลไม้ขณะที่เก็บเกี่ยวหรือหลังการ
เก็บเกี่ยวจะเกิดบาดแผลได้ง่าย เช่น รอยขีดข่วน ถลอก ชอกช้า ฉีกขาด เป็นรู สิ่งที่ทาให้เกิดบาดแผลอาจเกิด
จากคนหรือของมีคม หรือเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว หรือการขนส่ง หรือภาชนะบรรจุ หรือแมลงและ
สัตว์กัดกิน (จิราภา เหลืองอรุณเลิศ, 2554)
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับโรงเรือนอีแวปหรือโรงเรือนระบบปิด
บริ ษัท ฮิว เทค (เอเซีย ) จ ากัด (2560) กล่ าวว่า การพัฒ นาโรงเรือนระบบปิด หรือที่เรียกว่า
“โรงเรือนอีแวป” (evap) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิ ตสินค้าในด้านของปริมาณและคุณภาพ
อีกทั้งยังสามารถป้ องกันการเกิดโรคได้ดี ซึ่งโรงเรือนระบบปิดมีหลักการทางานโดยการระบายความร้อน
ด้วยน้า ใช้พัดลมที่อยู่ท้ายโรงเรือนเป็นตัวถ่ายเทอากาศ โดยมีอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลัก คือ แผ่นคูลลิ่งแพด
(cooling pad) ที่อยู่ด้านหน้าของโรงเรือนเป็นตัวกรองอากาศจากภายนอกผ่านแผ่นคูลลิ่งแพดที่หล่อเลี้ยง
ด้วยน้าจึงทาให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนลดลง
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2.2.1 ประโยชน์ของระบบโรงเรือนอีแวปหรือโรงเรือนแบบปิด
ระบบโรงเรือนอีแวป หรือโรงเรือนแบบปิดมีประโยชน์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรือนให้เหมาะสม ป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในโรงเรือน เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศ
ภายในโรงเรือนให้บริสุทธิ์ เพื่อสร้าง positive pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง และ
เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย (บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล, 2560)
กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
1) การเก็บเกีย่ ว

ความสูญเสียหลังการเก็บเกีย่ ว
1) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บเกี่ยว

2) หลังการเก็บเกีย่ ว
3) การเก็บรักษา
4) การขนส่ง

2) ความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว
3) ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บรักษา
4) ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้าในจังหวัดนครปฐม จานวน
19 ราย ได้แก่ อาเภอเมืองนครปฐม 4 ราย อาเภอกาแพงแสน 7 ราย อาเภอดอนตูม 4 ราย และอาเภอ
นครชัยศรี 4 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) โดยการเก็บข้อมูลการวิจัยใช้แบบสอบถาม เรื่อง ระบบ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเห็ดในจังหวัดนครปฐม
3.1.2 กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสู ญเสี ยระบบการจัดการหลั งการเก็บเกี่ยวของ
โซ่อุปทาน อุตสาหกรรมเห็ดในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้าในตาบลทุ่งขวาง อาเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 2 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
มีโ รงเรื อนเพาะเห็ ดนางฟ้ าทั้งแบบปกติและแบบอี แวป ซึ่งใช้ ในการทดลองและวิ เคราะห์ ผ ลการทดลอง
เพื่อเปรี ย บเทีย บความสู ญเสี ย ได้ ส่ ว นเกษตรกรอีกจานวน 17 ราย เป็นเกษตรกรที่เพาะเห็ ดนางฟ้าแบบ
โรงเรือนปกติเท่านั้น จึงไม่สามารถศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างทั้งสองโรงเรือนได้ โดยการเก็บ
ข้อมูลการวิจัยใช้แบบบันทึกผลการทดลอง เรื่อง ความสูญเสียระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมเห็ดในจังหวัดนครปฐม
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
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3.2.1 แบบสอบถาม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมเห็ด
ในจังหวัดนครปฐม จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
3.2.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.2.1.2 ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิจกรรมการเก็บเกี่ยวเห็ด
3.2.1.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลกิจกรรมการขนส่งเห็ด
3.2.2 แบบบั น ทึกผลการทดลอง เรื่อง ความสู ญเสี ยระบบการจัดการหลั งการเก็บเกี่ยวของ
โซ่อุปทาน อุตสาหกรรมเห็ดในจังหวัดนครปฐม จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
3.2.2.1 แบบบันทึกผลการทดลองการสูญเสียน้าหนัก หลังการเก็บเกี่ยวเห็ดนางฟ้าที่เวลา
ต่างกันของโรงเรือนปกติและโรงเรือนอีแวป
3.2.2.2 แบบบันทึกผลการทดลองการสูญเสียความแน่นเนื้อหลังการเก็บเกี่ยวเห็ดนางฟ้า
ที่เวลาต่างกันของโรงเรือนปกติและโรงเรือนอีแวป
3.2.2.3 แบบบันทึกผลการทดลองการสูญเสียน้าหนักและความแน่นเนื้อเห็ดนางฟ้าในการ
ขนส่ง
3.3 วิธีดาเนินการวิจัย
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
ดาเนินการโดยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ ตารา บทความ
วิชาการ บทความวิจัย และสื่อทางอินเทอร์เน็ต
3.3.2 การประเมินความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดนางฟ้า
ดาเนินการโดยสังเกตสภาพความเสียหายของเห็ดทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเก็บเกี่ยว ระยะรอคอย
และระยะขนส่ง จากโรงเรือนเพาะเห็ดแบบปกติและแบบอีแวป ของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดในตาบลทุ่งขวาง
อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม จานวน 2 ราย ดังนี้
3.3.2.1 ระยะเก็บเกี่ยว
สารวจและเก็บข้อมูล ความสูญเสียของเห็ดระหว่างการเก็บเกี่ยวจากโรงเรือนเพาะเห็ด
2 โรงเรือน คือ โรงเรือนปกติ และโรงเรือนอีแวป
3.3.2.2 ระยะรอคอย
สารวจและเก็บข้อมูลความสูญเสียของเห็ดระหว่างการรอคอยเพื่อเตรียมขนส่งไปจาหน่าย
ยังตลาดค้าส่งเห็ด
3.3.2.3 ระยะขนส่ง
สารวจและเก็บข้อมูลความสูญเสียของเห็ดระหว่างการขนส่งจากโรงเรือนเพาะเห็ดไปยัง
ตลาดค้าส่งเห็ด
3.3.3 การตรวจวัดคุณภาพของเห็ดนางฟ้าหลังการเก็บเกี่ยว
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพของเห็ดนางฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
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3.3.3.1 การตรวจวัดคุณภาพ
ดาเนินการตรวจวัดคุณภาพประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ ความสูญเสียทางกายภาพ
น้าหนักและการสูญเสียน้าหนัก และการเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อของเห็ด ดังนี้
1) ความสูญเสียทางกายภาพ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเห็ดด้วยตาเปล่า เพื่อดูลักษณะความ
สมบูรณ์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับดอกเห็ด
2) นาหนักและการสูญเสียนาหนัก
ชั่งน้าหนักเห็ดจานวน 4 ครั้ง หลังเก็บเกี่ยวเห็ดที่เวลา 1, 10, 20 และ 30 นาที
ด้ว ยเครื่ อ งชั่ ง น้ าหนั ก ดิจิ ต อลยี่ ห้ อ Professional Digital Table Top Scale จากนั้ นน าค่า ที่ ได้ มาค านวณ
เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนัก ดังนี้

(

)

เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนัก = น้าหนักเริ่มต้น - น้าหนัก ณ เวลาทีว่ ดั ผล × 100
น้าหนักเริ่มต้น

3) การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนือ
วัดความแน่นเนื้อเห็ดจานวน 4 ครั้ง หลังเก็บเกี่ยวเห็ดที่เวลา 1, 10, 20 และ 30
นาที ด้วยเครื่องวัดความแน่นเนื้อยี่ห้อ Force Gauge with RS232 Output – 840060 จากนั้นนาค่าที่ได้มา
คานวณเปอร์เซ็นต์การสูญเสียความแน่นเนื้อ ดังนี้

(

)

เปอร์เซ็นต์การสูญเสียความแน่นเนื้อ = ความแน่นเนื้อเริ่มต้น - ความแน่นเนื้อ ณ เวลาทีว่ ดั ผล × 100
ความแน่นเนื้อเริ่มต้ น

3.3.4 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเห็ดนางฟ้าภายในโรงเรือน
ดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างเห็ดนางฟ้าทั้ง 2 โรงเรือน ได้แก่ โรงเรือนปกติและโรงเรือนอีแวป ซึ่งสอดคล้อง
กับวิธีการเก็บเห็ด ดังนี้

ภาพที่ 1 ภายในโรงเรือนปกติ
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3.3.4.1 โรงเรือนปกติ
การเก็บกลุ่มตัวอย่างเห็ดภายในโรงเรือนปกติ จะเลือกเก็บเห็ดที่มีขนาดช่อเห็ดสมบูรณ์
และมีก้านช่อเห็ดขนาด 1-1.5 เซนติเมตร สุ่มเก็บตัวอย่างเห็ดจานวน 4 รอบ โดยเก็บในระดับความสูงของ
ผู้เก็บที่สามารถเก็บได้โดยสะดวก และนาเห็ดที่เก็บแล้วมาวางไว้ ณ จุดที่จะทดลอง ซึ่งรอบที่ 1 เริ่มเก็บจาก
ล็ อคที่ 1-2 เก็บ รอบที่ 2 จากล็ อคที่ 3-4 เก็บ รอบที่ 3 จากล็ อคที่ 5-6 และเก็บรอบที่ 4 จากล็ อคที่ 7-8
ตามลาดับ จนครบทั้ง 4 รอบ ดังแสดงในภาพที่ 1
3.3.4.2 โรงเรือนอีแวป
การเก็บ กลุ่มตัว อย่างเห็ดภายในโรงเรือนอีแวป จะสุ่มเก็บตัวอย่างเห็ดจานวน 4 รอบ
เหมือนกับโรงเรือนปกติ ดังแสดงในภาพที่ 2
3.3.5 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเห็ดนางฟ้าในการขนส่งไปยังตลาดค้าส่ง
ดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างเห็ดนางฟ้าในการขนส่งทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ การขนส่งแบบลังและแบบพวง ดังนี้

3.3.5.1 การขนส่งแบบลัง
เป็ น วิ ธี ก ารเลื อ กจากถุ ง ที่ บ รรจุ เ ห็ ด เสร็ จ แล้ ว และน ามาจั ด เรี ย งในลั ง ๆ ละ 7 ถุ ง
เมื่อจั ดเรี ย งในลังครบตามจานวนที่สั่งซื้อ จะนาแต่ละลั งวางบนพื้น รถกระบะและจัดเรียงตามความกว้าง
และความยาวของรถกระบะ ซึ่งใน 1 ชั้นสามารถเรียงได้จานวน 9 ลัง ลังที่นิยมใช้ คือ ลังผลไม้ ขนาด 38 x 59
x 33 เซนติเมตร การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจะสุ่มจากการวางตาแหน่งเดียวกัน โดยเลือกจากมุมของรถแต่ละจุด
และแต่ละถุงควรเหมือนกัน และเมื่อเลือกครบชั้นแล้วจะวางลังซ้อนทับลังเดิม ซึ่งซ้อนกันประมาณ 3 ชั้น
ดังแสดงในภาพที่ 3
3.3.5.2 การขนส่งแบบพวง
เ ป็ น วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก จ า ก ถุ ง ที่ บ ร ร จุ เ ห็ ด เ ส ร็ จ แ ล้ ว แ ล ะ น า ม า จั ด เ รี ย ง เ ป็ น พ ว ง ๆ ล ะ 5 ถุ ง
เมื่อจัดเรียงเป็นพวงครบตามจานวนที่สั่งซื้ อ จะนาแต่ละพวงวางบนพื้น รถกระบะและจัดเรียงตามความกว้าง
และความยาวของรถกระบะ ซึ่งใน 1 ชั้นสามารถเรียงได้จานวน 8-13 พวง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจะสุ่มจากการ
วางตาแหน่งเดียวกัน โดยเลือกจากมุมของรถแต่ละจุดและแต่ละถุงควรเหมือนกัน และเมื่อเลือกครบชั้นแล้ว
จะวางพวงถุงเห็ดซ้อนทับพวงถุงเห็ดเดิม ซึ่งซ้อนกันประมาณ 3 ชั้น ดังแสดงในภาพที่ 3
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4. ผลการวิจัย
4.1 ความสูญเสียของระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเห็ดนางฟ้า
4.1.1 ความสูญเสียทางกายภาพ
ผลการวิเคราะห์ความสูญเสียทางกายภาพของเห็ดนางฟ้า หลังการเก็บเกี่ยว พบว่า เห็ดนางฟ้า
ในโรงเรือนปกติพบความสูญเสี ยที่เกิดจากการเข้าทาลายของศัตรูเห็ด คือ ดอกเห็ดไม่สมบูรณ์หรือรูปร่าง
ผิดปกติ มีการปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรีย มีแมลงหวี่ตอมและวางไข่บนดอกเห็ด เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ด
นางฟ้าในโรงเรือนอีแวป พบว่า มีความสูญเสียจากการเข้าทาลายของศัตรู เห็ดน้อยมาก เนื่องจากมีระบบ
การควบคุมที่ดีกว่าโรงเรือนปกติ
4.1.2 การสูญเสียนาหนักและการเปลี่ยนแปลงความแน่นเนือ
ผลการวิเคราะห์อัตราการสูญเสียน้าหนักและความแน่นเนื้อของเห็ดนางฟ้าหลังการเก็บเกี่ยว
พบว่า อัตราการสูญเสียภายในโรงเรือนและอัตราการสูญเสียระหว่างการขนส่งไปยังตลาดค้าส่ง มีรายละเอียด
ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1
เวลารอคอยการบรรจุเห็ดของโรงเรือนที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสียน้าหนักที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ
H0: เวลารอคอยการบรรจุเห็ดของโรงเรือนที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสียน้าหนักที่ไม่ต่างกัน
H1: เวลารอคอยการบรรจุเห็ดของโรงเรือนที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสียน้าหนักที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 อัตราการสูญเสียน้าหนักของเห็ดนางฟ้าขณะเวลารอคอยการบรรจุ
อัตราการสูญเสียนาหนักของเห็ดขณะเวลารอคอย
การบรรจุ

10 นาที
20 นาที
30 นาที
อัตราการสูญเสียนาหนักโดยภาพรวม

ปกติ

̅
𝒙
0.68
1.08
1.26
1.01

อีแวป

S.D.
0.17
0.24
0.33
0.25

̅
𝒙
0.55
0.71
0.95
0.74

S.D.
0.18
0.15
0.28
0.20

t

P

2.049
5.126
2.826
3.334

0.049
0.000*
0.008*
0.019*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการสูญเสียน้าหนัก
ของเห็ดนางฟ้าขณะเวลารอคอยการบรรจุจาแนกตามรูปแบบโรงเรือน พบว่า อัตราการสูญเสียน้าหนักเห็ดโดย
ภาพรวมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยช่ ว งเวลาที่ 20 นาที และ 30 นาที
มีอัตราการสูญเสียน้าหนักเห็ดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งโรงเรือนปกติมีอัตราการสูญเสียน้าหนัก
มากกว่าโรงเรือนอีแวป
สมมติฐานการวิจัยที่ 2
เวลารอคอยการบรรจุเห็ดของโรงเรือนที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสียความแน่นเนื้อที่แตกต่าง
กัน
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สมมติฐานทางสถิติ
H0: เวลารอคอยการบรรจุเห็ดของโรงเรือนที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสีย ความแน่นเนื้อที่ไม่
ต่างกัน
H1: เวลารอคอยการบรรจุ เห็ดของโรงเรือนที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสีย ความแน่นเนื้อ ที่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 อัตราการสูญเสียความแน่นเนื้อของเห็ดนางฟ้าขณะเวลารอคอยการบรรจุ
ปกติ
อีแวป
อัตราการสูญเสียความแน่นเนือของเห็ด
t
P
ขณะเวลารอคอยการบรรจุ
S.D.
S.D.
̅
̅
𝒙
𝒙
10 นาที
0.46 0.51
0.16
0.55 1.181 0.282
20 นาที
0.44 0.23
0.40
0.16 0.280 0.789
30 นาที
0.65 0.18
0.41
0.13 2.122 0.078
อัตราการสูญเสียความแน่นเนือโดย
0.52 0.31
0.32
0.28 1.194 0.383
ภาพรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการสูญเสีย ความ
แน่นเนื้อของเห็ดนางฟ้าขณะเวลารอคอยการบรรจุจาแนกตามรูปแบบโรงเรือน พบว่า อัตราการสูญเสียความ
แน่นเนื้อเห็ดโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานการวิจัยที่ 3
การเรียงลังบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดปฐมมงคลในชั้นที่แตกต่างกัน มี อัตราการสูญเสียน้าหนัก
หลังการขนส่งที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ
H0: การเรียงลังบรรจุเห็ด เพื่อขนส่งไปตลาดปฐมมงคลในชั้นที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสีย
น้าหนักหลังการขนส่งไม่ต่างกัน
H1: การเรียงลังบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดปฐมมงคลในชั้นที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสีย
น้าหนักหลังการขนส่งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 อัตราการสูญเสียน้าหนักของเห็ดนางฟ้าหลังการขนส่งไปตลาดปฐมมงคล
ชันที่ 1
ชันที่ 2
ชันที่ 3
อัตราการสูญเสียนาหนักของเห็ด
P
หลังการขนส่ง
S.D.
S.D.
S.D.
̅
̅
̅
𝒙
𝒙
𝒙
อัตราการสูญเสียน้าหนัก
0.60 0.46
0.56 0.46 0.56 0.46 0.959
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการสูญเสียน้าหนัก
ของเห็ดนางฟ้า หลังการขนส่งไปตลาดปฐมมงคลในชั้นที่แตกต่างกัน พบว่า อัตราการสู ญเสียน้าหนัก เห็ ด
หลังการขนส่งโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐานการวิจัยที่ 4
การเรียงลังบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดปฐมมงคลในชั้นที่แตกต่างกัน มี อัตราการสูญเสียความ
แน่นเนื้อหลังการขนส่งที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ
H0: การเรียงลังบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดปฐมมงคลในชั้นที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสีย
ความแน่นเนื้อหลังการขนส่งไม่ต่างกัน
H1: การเรียงลังบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดปฐมมงคลในชั้นที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสีย
ความแน่นเนื้อหลังการขนส่งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 อัตราการสูญเสียความแน่นเนื้อของเห็ดนางฟ้าหลังการขนส่งไปตลาดปฐมมงคล
ชันที่ 1
ชันที่ 2
ชันที่ 3
อัตราการสูญเสียความแน่นเนือของ
P
เห็ดหลังการขนส่ง
S.D.
S.D.
S.D.
̅
̅
̅
𝒙
𝒙
𝒙
อัตราการสูญเสียความแน่นเนื้อ
0.19 0.15
0.21 0.16 0.28 0.16 0.389
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการสูญเสีย ความ
แน่นเนื้อของเห็ดนางฟ้า หลังการขนส่งไปตลาดปฐมมงคลในชั้นที่แตกต่างกัน พบว่า อัตราการสูญเสีย ความ
แน่นเนื้อหลังการขนส่งโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานการวิจัยที่ 5
การเรียงถุงบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดศรีเมืองในชั้นที่แตกต่างกัน มี อัตราการสูญเสีย น้าหนัก
หลังการขนส่งที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ
H0: การเรี ย งถุง บรรจุ เห็ ดเพื่ อขนส่ งไปตลาดศรีเมืองในชั้นที่แตกต่ างกัน มีอัตราการสู ญเสี ย
น้าหนักหลังการขนส่งไม่ต่างกัน
H1: การเรี ย งถุง บรรจุ เห็ ดเพื่ อขนส่ งไปตลาดศรีเมืองในชั้นที่แตกต่ างกัน มีอัตราการสู ญเสี ย
น้าหนักหลังการขนส่งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 อัตราการสูญเสียน้าหนักของเห็ดนางฟ้าหลังการขนส่งไปตลาดศรีเมือง
ชันที่ 1
ชันที่ 2
ชันที่ 3
อัตราการสูญเสียนาหนักของเห็ด
P
หลังการขนส่ง
S.D.
S.D.
S.D.
̅
̅
̅
𝒙
𝒙
𝒙
อัตราการสูญเสียน้าหนัก
1.14 0.57
0.81 0.82 0.74 0.51 0.294
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการสูญเสียน้าหนัก
ของเห็ดนางฟ้าหลังการขนส่งไปตลาดศรีเมืองในชั้นที่แตกต่างกัน พบว่า อัตราการสูญเสีย น้าหนักหลังการ
ขนส่งโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สมมติฐานการวิจัยที่ 6
การเรียงถุงบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดศรีเมืองในชั้นที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสียความแน่น
เนื้อหลังการขนส่งที่แตกต่างกัน
สมมติฐานทางสถิติ
H0: การเรียงถุงบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดศรีเมืองในชั้นที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสียความ
แน่นเนื้อหลังการขนส่งไม่ต่างกัน
H1: การเรียงถุงบรรจุเห็ดเพื่อขนส่งไปตลาดศรีเมืองในชั้นที่แตกต่างกัน มีอัตราการสูญเสียความ
แน่นเนื้อหลังการขนส่งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 อัตราการสูญเสียความแน่นเนื้อของเห็ดนางฟ้าหลังการขนส่งไปตลาดศรีเมือง
ชันที่ 1
ชันที่ 2
ชันที่ 3
อัตราการสูญเสียความแน่นเนือของ
P
เห็ดหลังการขนส่ง
S.D.
S.D.
S.D.
̅
̅
̅
𝒙
𝒙
𝒙
อัตราการสูญเสียความแน่นเนื้อ
0.21 0.18
0.27 0.20 0.26 0.16 0.697
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของอั ต ราการสู ญ เสี ย
ความแน่นเนื้อของเห็ ดนางฟ้า หลังการขนส่งไปตลาดศรีเมืองในชั้นที่แตกต่างกัน พบว่า อัตราการสูญเสี ย
ความแน่นเนื้อเห็ดหลังการขนส่งโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความสูญเสียทางกายภาพของเห็ดนางฟ้าหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า โรงเรือนปกติ
เกิดความสูญเสียจากการเข้าทาลายของศัตรูเห็ดทาให้ดอกเห็ดไม่สมบูรณ์หรือรูปร่างผิดปกติ มีการปนเปื้อน
ของเชื้อราและแบคทีเรีย มีแมลงหวี่ตอมและวางไข่บนดอกเห็ด มากกว่าโรงเรือนอีแวป เนื่องจากโรงเรือน
อีแวปมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนที่ ดีกว่า สอดคล้องกับ อุราภรณ์ สอาดสุ ด และคณะ
(2552) กล่ าวว่า ความเสีย หายที่พบส่ว นใหญ่ที่สั งเกตได้ชัดเจน ได้แก่ การมีร่องรอยการปนเปื้อนของรา
แบคทีเรีย ราเมือก แมลงและหนอนแมลง รองลงมา ได้แก่ การมีรอยกัดแทะของหอย และแมลงต่าง ๆ ทาให้
ดอกเห็ดมีรูปร่างผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์
ผลการวิเคราะห์ อัตราการสู ญเสีย น้าหนักและความแน่นเนื้อของเห็ ดนางฟ้า ภายในโรงเรือน
พบว่า โรงเรือนปกติมีอัตราการสูญเสียน้าหนักและความแน่นเนื้อเห็ดมากกว่าโรงเรือนอีแวป ทาให้ผลผลิตเห็ด
ที่ ไ ด้ จ ากโรงเรื อ นอี แ วปมี ส ภาพดอกสมบู ร ณ์ ก ว่ า ผลผลิ ต เห็ ด ที่ ไ ด้ จ ากโรงเรื อ นปกติ เนื่ อ งจากโรงเรื อ น
อี แ วปมี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ความชื้ น และการไหลเวี ย นอากาศภายในโรงเรื อ นได้ ดี ก ว่ า โรงเรื อ นปกติ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ มนั ส นั น ท์ นพรั ต น์ ไ มตรี และคณะ (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลของการจั ด การ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนแบบปิดต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่รุ่น พบว่า ผลของอุณหภูมิและความเร็ว
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ลมภายในโรงเรือนแบบปิด มีผลต่อน้ าหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นของไก่ไข่รุ่น ส่ว นอัตรา
การสู ญ เสี ย น้ าหนั ก และความแน่ น เนื้ อ ของเห็ ด นางฟ้า ระหว่ า งการขนส่ ง ไปยั งตลาดค้ า ส่ ง พบว่ า อั ต รา
การสูญเสียน้าหนักของเห็ดนางฟ้าหลังการขนส่งไปตลาดปฐมมงคลและตลาดศรีเมืองของชั้นที่ 1 มีอัตรา
การสู ญ เสี ย น้ าหนั ก มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากชั้ น ที่ 1 เป็ น ชั้น ที่ อ ยู่ ด้ า นล่ า งสุ ด ของรถกระบะ จึ ง เกิ ด การสะสม
ความร้อนขึ้นภายในกระบะทาให้ผลผลิตเห็ดมีอัตราการหายใจสูงและคายน้าปริมาณมาก ส่งผลให้มีอัตรา
การสูญเสียน้าหนักเห็ดมากกว่าชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ดังนั้น ชั้นที่อยู่ด้านล่างสุดของรถกระบะควรมีการถ่ายเท
อากาศได้สะดวกเพื่อระบายความร้อนที่สะสมอยู่ภายในกระบะ และอัตราการสูญเสียความแน่นเนื้อ ของเห็ด
นางฟ้าหลั งการขนส่ งไปตลาดปฐมมงคลและตลาดศรีเมืองของชั้นที่ 3 มีอัตราการสู ญเสี ยความแน่นเนื้อ
มากที่สุด เนื่องจากชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่อยู่ด้านบนสุดของรถกระบะ จึงเกิดการไหลผ่านของอากาศจากด้านหน้า
รถไปยังด้านหลังรถทาให้อากาศแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเห็ด ส่งผลให้เห็ดเกิดความนิ่มและมีอัตราการสูญเสีย
ความแน่นเนื้อเห็ดมากกว่าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ดังนั้น ชั้นที่อยู่ด้านบนสุดของรถกระบะควรมีการป้องกันการ
ไหลผ่านของอากาศเพื่อลดการแทรกซึมของอากาศเข้าไปในเนื้อเห็ด นอกจากนี้ การขนส่งเห็ดนางฟ้าไปยัง
ตลาดปฐมมงคลและตลาดศรีเมือง พบว่า อัตราการสูญเสียน้าหนักและความแน่นเนื้อเห็ดหลังการขนส่งไปยัง
ตลาดศรีเมืองมีอัตราการสูญเสียมากกว่าตลาดปฐมมงคล เนื่องจากมีระยะทางการขนส่งที่ไกลกว่าจึงใช้เวลา
ในการขนส่งนานกว่า ทาให้มีความร้อนสะสมภายในกระบะและการไหลผ่านของอากาศจากด้านหน้ารถไปยัง
ด้านหลังรถมากกว่า ส่งผลให้มีอัตราการสูญเสียทั้งน้าหนักและความแน่นเนื้อสู งกว่า สอดคล้องกับ นิธิยา
รัตนาปนนท์ และดนัย บุณยเกียรติ (2548) กล่าวว่า เมื่อขนผลผลิตขึ้นรถจนเต็มคันแล้วให้คลุมด้วยผ้าใบทับ
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผ้าใบที่คลุมควรเป็นสีสะท้อนแสงเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากแสงแดดและการเปียก
จากน้าฝน การขนส่งผลผลิตต้องดาเนินการให้รวดเร็วเพราะผลผลิตมีอายุสั้นและสภาพอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้
ผลผลิตเสียหาย และต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบอบช้าเสียหายของผลผลิต รวมทั้ง
ต้องดาเนินการป้องกันอากาศที่ไหลผ่านตัวรถกระบะเพื่อลดอุณหภูมิภายในรถกระบะ เพราะถ้ามีอากาศไหล
ผ่านมากเกินไปจะส่งผลให้ผลผลิตสูญเสียน้ามากและแสดงอาการเหี่ยวได้
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครังนี
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
5.2.1 การจัดการสภาพแวดล้อมของโรงเรือนปกติให้มีลักษณะใกล้เคียงกับโรงเรือนอีแวป เช่น
การติ ด ม่ า นพลาสติ ก เพื่ อ ป้ อ งกั น ลม ความชื้ น และแสงแดด ซึ่ ง ท าให้ ส ภาพแวดล้ อ มภายในโรงเรื อ น
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของผลผลิตเห็ด
5.2.2 การบรรจุเห็ดลงถุง โดยก่อนการบรรจุเห็ดลงถุงจะตัดแต่งโคนเห็ดที่ไม่จาเป็นออก หลังจาก
ตัดแต่งแล้วจึงบรรจุลงถุง ซึ่งถุงจะมีลักษณะทรงสูง ดังนั้น การจัดวางจึงต้องวางให้หน้าดอกเห็ดหันออกนอกถุง
และให้ส่วนของโคนเห็ดหันเข้าด้านในถุง โดยต้องวางเรียงชิดด้านล่างถุงจนครบ 3 ชั้น แล้วจึงพลิกถุงมาอีก
ด้ า นเพื่ อ จั ด เรี ย งลั ก ษณะเดี ย วกั น จากนั้ น จึ ง น ามาชั่ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ น้ าหนั ก ถุ ง ละ 1 กิ โ ลกรั ม หากน าเห็ ด
ใส่ถุงโดยไม่จัดเรียงจะทาให้หน้าดอกเห็ดชนกัน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของผลผลิตเห็ด
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5.2.3 การบรรจุถุงใส่เห็ดลงลังผลไม้และการมัดถุงใส่เห็ดเพื่อวางแบบพวง นาถุงใส่เห็ดบรรจุลง
ลังผลไม้ในแนวตั้งให้ชิดกันประมาณ 7 ถุง ถ้าบรรจุมากเกินกว่านี้จะทาให้ดอกเห็ดชนกัน ส่งผลให้เกิดความ
สูญเสียของผลผลิตเห็ด และการจัดวางแบบพวงจะนาถุงใส่เห็ดที่บรรจุแล้วมามัดรวมกันเป็นช่อ ประมาณ
ช่อละ 5 ถุง เพื่อทาให้สะดวกต่อการจัดเรียงลงท้ายรถกระบะขนส่ง โดยซ้อนทับกันประมาณ 3 ชั้น ถ้าซ้อนทับ
มากเกินกว่านี้จะทาให้น้าหนักเห็ดที่กดทับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของผลผลิตเห็ด
5.2.4 การขนส่งผลผลิตเห็ดไปยังตลาดค้าส่ง เกษตรกรผู้เพาะเห็ดและผู้ค้าส่งเห็ดจะนัดหมายวัน
และเวลาขนส่งให้เหมาะสมกับรอบการจาหน่ายผลผลิตแก่ผู้ค้าปลีกเห็ด เพราะถ้าขนส่งผลผลิตไปให้ผู้ค้าส่ง
เห็ดล่วงหน้านานเกินไป จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้าหนักและความแน่นเนื้อของเห็ดก่อนการจาหน่ายผลผลิต
แก่ผู้ค้าปลีกเห็ด
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
5.3.1 ความสู ญ เสี ย หลั ง การเก็ บ เกี่ ย วเห็ ด นางฟ้ า ในการทดลองครั้ ง นี้ มี อั ต ราการสู ญ เสี ย
ด้านน้าหนักและการเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากช่วงเวลาที่ใช้ในการทดลอง
เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ทาให้ไม่พบความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ จึงควรเพิ่มช่วงเวลาในการทดลอง
ให้มากขึ้นซึ่งอาจพบอัตราความสูญเสียด้านน้าหนักและการเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อแตกต่างกันชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เช่น การขนส่งเห็ดไปจาหน่ายที่ตลาดค้าส่งสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี
5.3.2 ควรทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปเห็ดให้มีความหลากหลายต่อ
ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นจาหน่ายเห็ดแปรรูปแก่กลุ่มผู้บริโภคที่ ใส่ใจและรักสุขภาพ ซึ่งเป็นการทาการตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (niche market) เพิ่มขึ้น
5.3.3 ควรทาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาช่องทางจาหน่ายเห็ด โดยเกษตรกรผู้เพาะเห็ดรุ่นใหม่
ควรนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สาหรับสร้างช่องทางจาหน่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่องทางตลาดออนไลน์หรือ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
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