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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการตัดอ้อยโรงงานจากการใช้แรงงานคน  
การใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อยที่ใช้แรงงานคน เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย 
รวม 138 คน ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 2555/56  

ผลการศึกษาพบว่า การปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีต้นทุน
รวมมากที่สุด คือ 13,406.17 บาท/ไร่ รองลงมา คือ กรณีจ้างรถตัดอ้อย 11,837.28 บาท/ไร่ และกรณีใช้
แรงงานคน 11,199.15 บาท/ไร่ ตามล าดับ ส าหรับผลตอบแทนเฉลี่ยพบว่า ราคาผลผลิตเฉลี่ย และรายได้
ทั้งหมด ของทั้ง 3 รูปแบบ มีความใกล้เคียงกัน แต่ในด้านก าไรสุทธิ การปลูกอ้อยโรงงานโดยการใช้แรงงานคน
มีก าไรสุทธิมากที่สุด คือ 3,377.29 บาท/ไร่  รองลงมา คือ กรณีจ้างรถตัดอ้อย 2,913.14 บาท/ไร่ และกรณี
เป็นเจ้าของรถตัดอ้อย 1,551.92 บาท/ไร่ ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการปลูกอ้อยโรงงานโดยจ้างรถตัดอ้อยมี
ต้นทุนต่ ากว่าการเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย ดังนั้น เกษตรกรจึงควรจ้างรถตัดอ้อยมากกว่าลงทุนซื้อรถตัดอ้อยเอง 
และแม้ว่ากรณีจ้างรถตัดอ้อยจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการจ้างแรงงานคน ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าเพียง 638.13 บาท/ไร่  
แตส่ามารถช่วยลดภาวะมลพิษและลดปัญหาดินเสื่อมจากการเผาอ้อยลงได้ อีกทั้ง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในการเก็บเก่ียวอ้อยได้  

ดังนั้น การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงานภาคเกษตร ภาครัฐจึง
ควรส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรจัดหารถตัดอ้อยให้เกษตรกรเช่าในราคาถูก  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา   
การผลิตรถตัดอ้อยภายในประเทศ เพ่ือลดการน าเข้ารถตัดอ้อยจากต่างประเทศและพัฒนาให้รถตัดอ้อย
สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพพ้ืนที่และสามารถตัดอ้อยล้มได้ เพ่ือลดต้นทุนการปรับพ้ืนที่ให้เรียบและลด     
การสูญเสียผลผลิต  จัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม บ ารุงรักษารถตัดอ้อยให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการเผาใบอ้อยและผลดีของการตัดอ้อยสดแก่
เกษตรกร เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้หันมาสนใจตัดอ้อยสดให้มากข้ึน นอกจากนี้ ในด้าน
ของเกษตรกร เกษตรกรที่เป็นเจ้าของรถตัดอ้อยควรรับจ้างตัดอ้อยเพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ เพ่ือเป็น 
การเพ่ิมรายได้และใช้งานรถตัดอ้อยได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น  



ค ำน ำ 
 

อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
น  าตาล มีช่วงการเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี และในช่วงเวลาดังกล่าว
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานมีความต้องการใช้แรงงานจ านวนมาก เพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันส่งโรงงานน  าตาล
ก่อนการปิดหีบ แต่ปัญหาที่เกษตรกรพบ คือ การขาดแคลนแรงงาน และแรงงานปฏิเสธการตัดอ้อยสด จะรับจ้าง
ตัดอ้อยที่มีการเผาใบแล้วเท่านั น เนื่องจากรวดเร็ว และได้ผลตอบแทนสูงกว่าการตัดอ้อยสด วิธีการหนึ่งในการลด
ปัญหาแรงงานและการเผาใบอ้อย คือ การน าเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาใช้ โดยเฉพาะรถตัดอ้อย ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ทดแทนแรงงานได้มากและช่วยลดปริมาณการเผาใบอ้อยลงได้ ดังนั น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 
จึงท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน  โดยเปรียบเทียบรูปแบบ
ของต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการตัดอ้อยโรงงานจากการใช้แรงงานคน การใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของ 
รถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย เพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกใช้รถตัดอ้อยได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะในการจัดท านโยบายและการวางแผนส่งเสริมการใช้รถตัดอ้อย
เพ่ือทดแทนแรงงานคน 

การจัดท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน 
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน ผู้ประกอบการโรงงานน  าตาล และเจ้าหน้าที่
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ในการนี  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอขอบคุณทุกท่านที่
ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี  และหวังว่างานวิจัยฉบับนี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ        
ผู้ที่สนใจต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
น  าตาล เพ่ือใช้บริโภคในประเทศและส่งออก  ปี 2556 ไทยมีการบริโภคน  าตาลในประเทศ 2.50 ล้านตัน ส่งออก 7.52 
ล้านตัน มูลค่า 100,000 ล้านบาท คิดเป็นอันดับที่ 3 ของมูลค่าการส่งออกทั งหมดของประเทศ อ้อยโรงงานมี  
แหล่งเพาะปลูกอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือของไทย  ปี 2556 มีเนื อที่เก็บเกี่ยว 
8.26 ล้านไร่  ผลผลิต 100.10 ล้านตัน โดยมีแหล่งเพาะปลูกหลักอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื อที่เก็บเกี่ยว 
3.55 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.98 ของเนื อที่เก็บเกี่ยวทั่วประเทศ ผลผลิต 40.27 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 40.23 
ของผลผลิตทั่วประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  การผลิตอ้อยโรงงานระหว่างปี 2551/52-
2555/56 ไทยมเีนื อที่เพาะปลูก และผลผลิตเพ่ิมขึ นร้อยละ 9.10 และ ร้อยละ 12.37 ตามล าดับ เนื่องจากภาครัฐมี
การส่งเสริมให้เกษตรกรขยายเนื อที่เพาะปลูก ประกอบกับราคาจูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพื นที่เพาะปลูกมากขึ น 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานเกิดความต้องการแรงงานเพ่ิมมากขึ น 
โดยเฉพาะแรงงานเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน ซึ่งต้องใช้แรงงานคนเป็นจ านวนมากและใช้ระยะเวลานาน แต่ใน
สภาวการณ์ปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่  
วัยสูงอายุ และแรงงานรุ่นใหม่ขาดแรงจูงใจในการท างานในภาคเกษตร เพราะเป็นงานหนัก มีรายได้ไม่แน่นอน 
และไม่มีสวัสดิการ ประกอบกับการเพ่ิมขึ นของอัตราค่าจ้างขั นต่ า ส่งผลกระทบให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ออกจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (ประกาย กิจธิคุณ, 2556) ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานจัดหา
แรงงานได้ยากขึ น จึงหันมานิยมใช้วิธีการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพ่ือลดปัญหาด้านแรงงาน สามารถ    
ตัดอ้อยได้รวดเร็วทันฤดูการเปิดหีบของโรงงานน  าตาล แต่วิธีดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมามากมาย เช่น การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกท าลาย นอกจากนี  การเผา
ใบอ้อยยังส่งผลให้สูญเสียผลผลิต น  าหนัก และคุณภาพความหวานของอ้อยอีกด้วย 

วิธีการหนึ่งในการลดปัญหาแรงงานและการเผาใบอ้อย คือ การน าเครื่องจักรกลการเกษตร    
เข้ามาใช้ โดยเฉพาะรถตัดอ้อย ซึ่งสามารถน ามาใช้ทดแทนแรงงานได้มากและช่วยลดปริมาณการเผาใบอ้อยลง 
ดังนั น ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 จึงเห็นควรท าการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 
กรณีศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน โดยเปรียบเทียบรูปแบบของต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการตัดอ้อยโรงงาน
จากการใช้การใช้แรงงานคน การใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย เพ่ือเป็นแนวทาง 
การตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกใช้รถตัดอ้อยได้อย่างเหมาะสม และเป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะใน    
การจัดท านโยบายและการวางแผนส่งเสริมการใช้รถตัดอ้อยเพื่อทดแทนแรงงานคนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการตัดอ้อยโรงงานจากการ
ใช้แรงงานคน การใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย 
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.3.1 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานในพื นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม 
แบ่งเป็นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้แรงงานคน ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้าง
รถตัดอ้อย  

1.3.2 ศึกษาข้อมูลปีการเพาะปลูก 2555/56 

 

1.4 วิธีกำรศึกษำ 

1.4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ ใช้แรงงานคน 
จ านวน 69 คน ซึ่งเป็นจ านวนที่เท่ากับประชากรเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถ
ตัดอ้อย รวมกับกรณีจ้างรถตัดอ้อย แบ่งเป็นประชากรเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็น
เจ้าของรถตัดอ้อย จ านวน 13 คน และกรณีจ้างรถตัดอ้อย จ านวน 56 คน รวมทั งสิ นจ านวน 138 คน  

1.4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนใน
การผลิตอ้อยโรงงาน โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ เป็นต้น 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 เพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจของเกษตรกรในการเลือกใช้รถตัดอ้อยได้อย่างเหมาะสม 

1.5.2 เพ่ือเป็นแนวทางเสนอแนะในการจัดท านโยบายและการวางแผนส่งเสริมการใช้รถตัด
อ้อยเพื่อทดแทนแรงงานคนในอนาคต 
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บทที่ 2 

กำรตรวจเอกสำร แนวคิด และทฤษฎี 

 

2.1 กำรตรวจเอกสำร 

ศุภกฤษฎิ์ ช่วยชูหนู (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ
แรงงานเก็บเกี่ยวอ้อย กรณีศึกษาโรงงานน  าตาลมิตรภูเวียง โดยศึกษาการบริหารจัดการแรงงานเก็บเกี่ยวอ้อย 
3 รูปแบบ คือ 1) การบริหารจัดการแรงงานโดยโรงงาน ซึ่งโรงงานจะมีแรงงานบริการตัดอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย
ที่ร่วมโครงการ โดยโรงงานเป็นผู้บริหารจัดการทั งหมด 2) การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยโรงงานจะท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางประสานงานให้ชาวไร่อ้อยที่ร่วมโครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน คือ ใช้แรงงานตัดอ้อยและรถบรรทุก
ร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเก็บเกี่ยวและเกิดการช่วยเหลือกัน และ 3) แบบผสม โดยโรงงานจะมีแรงงาน
บางส่วนเพ่ือเสริมให้กับชาวไร่ที่ร่วมโครงการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเก็บเกี่ยว ซึ่งโรงงานจะเป็นผู้บริหารการเก็บเกี่ยว 
และผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งผลให้ในแต่ละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์สูงสุด 
ต้นทุนต่ า และให้ผลทางเศรษฐศาสตร์ดีที่สุด จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะแก่การส่งเสริมเพ่ือให้เกิดรูปธรรม 
เนื่องจากจะท าให้ปริมาณการส่งอ้อยสอดคล้องกับก าลังการผลิต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ทรัพยากรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ และลดต้นทุน 

วิหำญ พะนุมรัมย์ (2549) ศึกษาเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2547/2548 โดยศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิตอ้อยโรงงานปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีท่ี 3  ผลการศึกษาพบว่าขนาดพื นที่การผลิต 5-20 ไร่ อ้อยโรงงานปีที่ 1 
ปีที่ 2 และปีที่ 3 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,387.49  4,138.23 และ 4,463.10 บาท/ไร่ ตามล าดับ  ขนาดพื นที่การผลิต 
21-70 ไร่ อ้อยโรงงานปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,639.92  4,322.26 และ 3,979.57 บาท/ไร่ 
ตามล าดับ  ขนาดพื นที่การผลิต 71-180 ไร่ อ้อยโรงงานปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,658.61  
3,986.13 และ 4,182.30 บาท/ไร่ ตามล าดับ  ผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตพบว่า ขนาดพื นที่การผลิต 5-20 ไร่ 
อ้อยโรงงานปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 3,156.51  2,671.37 และ 1,610.79 บาท/ไร่ 
ตามล าดับ  ขนาดพื นที่การผลิต 21-70 ไร่ อ้อยโรงงานปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 2,427.21  
2,558.49 และ 2,193.98 บาท/ไร่ ตามล าดับ  ขนาดพื นที่การผลิต 71-180 ไร่ อ้อยโรงงานปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 
ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,778.12  2,531.92 และ 1,539.59 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

อดิเทพ ชัชวำลย์ (2548) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิต
อ้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการเพาะปลูก 2547/48 โดยศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย แบบแผน   
การผลิตอ้อย ต้นทุน ผลตอบแทน และวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการผลิตอ้อยของเกษตรกร ผลการศึกษา
พบว่า ต้นทุนทั งหมดในการผลิตอ้อยปลูกสูงกว่าต้นทุนทั งหมดในการผลิตอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 เมื่อพิจารณาถึง
รายได้จากการผลิตอ้อยปลูกพบว่ามีรายได้สูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาถึงก าไรพบว่าอ้อยปลูกขาดทุน 26.40 บาท/ไร่ 
แต่อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 มีก าไร 1,891.38 และ 1,359.15 บาท/ไร่ ตามล าดับ ในการวิเคราะห์สมการการผลิตพบว่า 
ปัจจัยการผลิตที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่
ร้อยละ 99 ได้แก่ แรงงานคน มูลค่าปุ๋ยเคมี มูลค่าสารเคมี และการให้น  า 
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สยำมพล โฮมจูมจัง (2546) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตอ้อยในพื นที่จังหวัด
ขอนแก่น ปีการผลิต 2544/2545 พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีการใช้รถไถนาในการเตรียมดินปลูกอ้อย ร้อยละ 
89.7  มีการเตรียมดินปลูกหนึ่งถึงสองครั ง ร้อยละ 69.0 โดยท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกได้มาจากเพ่ือนเกษตรกร 
สมาคม และญาติ ร้อยละ 51.7 มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและก าจัดวัชพืช 3 ครั ง ตลอดฤดูกาลปลูกอ้อย 
ร้อยละ 48.3 เกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงาน 4-6 คนต่อครัวเรือน และกิจกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุด ได้แก่ การเก็บเกี่ยว 
การมัด และการขน นอกจากนี  ผลการศึกษาจากสมการการผลิตแบบ Cobb-Dougles พบว่าปัจจัยการผลิต 
ได้แก่ พื นที่เพาะปลูก แรงงาน และทุน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงผลผลิตอ้อยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และผลรวมของความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.297 ซึ่งเป็นระยะที่ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ส าหรับด้าน
ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตพบว่าเกษตรกรควรเพ่ิมพื นที่ในการเพาะปลูก แต่ควรลดปัจจัยแรงงาน
และทุนลง จนกระทั่งอัตราส่วนระหว่างค่าผลผลิตเพ่ิม และราคาปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดเท่ากับ 1 เพ่ือให้เกิด
การใช้ปัจจัยการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม 

อรรถสิทธิ์ บุญธรรม, เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง, ประชำ ถ  ำทอง และวันทนำ ตั งเปรมศรี 
(2546) ศึกษาเรื่อง เปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยที่ปลูกดูแลรักษาโดยใช้เครื่องทุ่นแรงกับการใช้แรงงานคน 
พบว่าการปลูกดูแลรักษาอ้อยโดยการใช้เครื่องทุ่นแรงกับการใช้แรงงานคนให้ผลผลิตและคุณภาพความหวานใน
อ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 ไม่แตกต่างทางสถิติ แต่การใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน 
สามารถท างานได้รวดเร็วในพื นที่ที่กว้างกว่า อีกทั งไม่ต้องเสี่ยงต่อการที่อ้อยตอจะถูกไฟไหม้ เพราะการใช้
เครื่องสับใบอ้อยระหว่างแถวอ้อยตอสับใบอ้อยให้คลุกเคล้าลงดิน ไม่เหลือใบและเศษอ้อยเป็นเชื อเพลิง 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี 

2.2.1 ทฤษฎีต้นทุน 

1) ต้นทุนกำรผลิต 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557b) ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ดังนี  

ต้นทุนกำรผลิต เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการคิดค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมการผลิต 
ทั งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสดที่เกษตรกรได้ใช้จ่ายจริงในช่วงเวลาการผลิต โดยไม่คิดซ  าซ้อนและเป็น
ค่าใช้จ่าย ณ ไร่นา รวมทั งคิดค่าเสียโอกาสเงินลงทุนด้วย 

ต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ย เป็นการคิดค่าใช้จ่ายของเกษตกรกรตัวอย่างทุกราย ไม่ใช่รายใดรายหนึ่ง 
ที่มีการใช้กิจกรรมการผลิตตลอดช่วงของการผลิตหรือรุ่นของการผลิต โดยถ่วงน  าหนักด้วยพื นที่เพาะปลูกหรือ
ผลผลิต 

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สามารถเปลี่ยนขนาดตามการใช้ปัจจัย เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิต ประกอบด้วย 

1) ค่าแรงงาน เช่น ค่าจ้างในการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว 

2) ค่าวัสดุ เช่น ค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบวัชพืช/ศัตรูพืช ค่าน  ามันเชื อเพลิงที่ใช้กับ
เครื่องจักรกลการเกษตรที่ด าเนินการในกิจกรรมการผลิตพืช โดยเกษตรกรด าเนินการเอง ไม่ได้จ้าง ค่าวัสดุ
การเกษตรและวัสดุสิ นเปลือง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร 
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3) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประเมินการลงทุนในมูลค่าปัจจัย
ผันแปรทั งหมดในช่วงหรือรุ่นการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งมูลค่าปัจจัยที่น ามาใช้ในการผลิตต้องเสียโอกาสที่จะน าไปใช้ใน
กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ฝากธนาคาร หรือให้กู้ยืม โดยคิดจากต้นทุนผันแปร และใช้อัตราดอกเบี ยเงินกู้ 

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน มีวิธีการค านวณ ดังนี  

OPC = TVC  x  r  x   
                  

 โดยที่        OPC = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (บาท) 
TVC = ต้นทุนผันแปรทั งหมด (บาท) 
M = ระยะเวลาการผลิต ตั งแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) 
r  = อัตราดอกเบี ยเงินกู้ร้อยละต่อปี (อ้างอิงจากธนาคารเพื่อการเกษตร 

                                                     และสหกรณ์การเกษตร ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557) 

ต้นทุนคงท่ี หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ละช่วง หรือรุ่นการผลิตหนึ่ง ๆ เป็นการผลิต
ระยะสั น ปัจจัยที่ประกอบการผลิตจึงมีสภาพคงที่ ปัจจัยเหล่านี จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได้   
ไม่ว่าจะมีการผลิตมากหรือผลิตน้อย หรือไม่มีการผลิตเลยก็ตาม ปัจจัยชนิดนี ยังคงมีอยู่ และเป็นค่าใช้จ่ายซึ่ง 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที ประกอบด้วย 

1) ค่าเช่าที่ดิน/ค่าใช้ที่ดิน แม้ไม่มีการเช่า (เป็นที่ดินของเกษตรกร) ก็ต้องมีการประเมิน  
ค่าเช่าให้กับเกษตรกรเจ้าของที่ดินด้วย 

2) ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจาก
การประเมิน โดยกระจายมูลค่าของทรัพย์สินที่ซื อไว้ใช้งานไปสู่ช่วงการผลิตต่าง  ๆ ตลอดอายุการใช้งานของ
ทรัพย์สินนั น และแสดงมูลค่าไม่เป็นเงินสด โดยใช้วิธีการค านวณแบบเส้นตรง (Straight Line Method) คือ เฉลี่ย
เท่ากันทุกปีตลอดอายุการใช้งาน 

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร มีวิธีการค านวณ ดังนี  

D  =                 x        x       x   ร้อยละการใช้งาน 
                                         

โดยที่         D  = ค่าเสื่อมราคาต่อปีของอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกล 
                                          การเกษตร (บาท/ปี) 

BV = มูลค่าแรกซื อหรือสร้างอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกล                      
                        การเกษตร (บาท) 
 
SV = มูลค่าซากของอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรเมื่อ 
                        หมดอายุการใช้งาน (บาท) 
PP = ช่วงเวลาการผลิต ตั งแต่เริ่มการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) 
N  = อายุการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร (ปี) 
A  = เนื อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 

A 12 

PP 

N 

(BV – SV) 1 

12 
M 



6 

 

3) ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (อายุใช้งาน 1 ปีขึ นไป) เป็นการคิดค่าใช้จ่าย
ที่ประเมินขึ นจากการน าเอาทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร โรงเรือน สิ่งก่อสร้าง มาคิด     
ค่าเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการน าอุปกรณ์การเกษตรไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งในการประเมิน    
ค่าเสียโอกาสนั นจะใช้เป็นอัตราดอกเบี ยเงินกู้ 

ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร มีวิธีการค านวณ ดังนี  

OPI =                  x       x        x          x   
                                         

 โดยที่        OPI = ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร (บาท) 
BV = มูลค่าแรกซื อหรือสร้างอุปกรณ์การเกษตร (บาท) 
EV = มูลค่าซากของอุปกรณ์การเกษตรเมื่อหมดอายุการใช้งาน (บาท) 
M = ระยะเวลาการผลิต ตั งแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต (เดือน) 
r  = อัตราดอกเบี ยเงินกู้ร้อยละต่อปี (อ้างอิงจากธนาคารเพื่อการเกษตร 
                        และสหกรณ์การเกษตร ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557) 
U  = ร้อยละการใช้งานของอุปกรณ์การเกษตร 
A  = เนื อท่ีเพาะปลูก (ไร่) 

ต้นทุนกำรผลิตรวม  หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิต ในทาง
เศรษฐศาสตร์ ทั งประเภทปัจจัยผันแปรและปัจจัยคงที่ ที่น ามาใช้ในการประกอบการผลิต เพ่ือให้การผลิต
ด าเนินการไปจนสิ นสุดกระบวนการผลิตในช่วงเวลา หรือรุ่นการผลิตหนึ่ง ๆ ที่ก าหนด 

การค านวณต้นทุนการผลิต มีขั นตอนการค านวณ ดังนี  

1) ต้นทุนการผลิตรวม คือ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงท่ี 

TC = TVC   + TFC 
โดยที่         TC = ต้นทุนรวมของตัวอย่างที่ i (บาท) 

TVC = ต้นทุนผันแปรของตัวอย่างที่ i (บาท) 
TFC = ต้นทุนคงท่ีของตัวอย่างที่ i (บาท) 
i  = ตัวอย่างที่ 1, 2, 3, …, n 

 

2) ต้นทุนการผลิตต่อไร่ คือ ต้นทุนการผลิตรวม หรือค่าใช้จ่ายรวมทั งหมดของตัวอย่างที่ i 
หารด้วย เนื อที่เพาะปลูกของตัวอย่างที่ i ดังนี  

TCR = 
   

 โดยที่        TCR = ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของตัวอย่างที่ i (บาท/ไร่) 
TC = ต้นทุนการผลิตรวม หรือค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมของตัวอย่าง (บาท) 
A  = เนื อท่ีเพาะปลูกของตัวอย่างที่ i (ไร่) 

 

i 

i 

i 

i 

i i
  

i 

i 

i 

i 

A 

1 

12 

M 

2 

(BV + EV) r U 

A 
TC i 

i 
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 2) ต้นทุนกำรผลิตอ้อยโรงงำน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557b) อธิบายว่า การจัดท าต้นทุนอ้อยโรงงานจะต่างกับ
ต้นทุนพืชไร่ทั่วไป เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงานเพียงครั งเดียว สามารถไว้ตอ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่า 1 
รอบ ดังนั น วิธีการค านวณ จะมีค่าใช้จ่ายบางรายการ ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานเตรียมดิน ค่าจ้างแรงงานปลูก และ
ค่าพันธุ์ ที่ต้องน ามาคิดเฉลี่ยให้ในแต่ละรอบปีถัดมาท่ีไม่มีกิจกรรมดังกล่าวและมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชนั น 
เพราะค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ นเฉพาะในอ้อยปีปลูก ส าหรับค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ จะค านวณเหมือนกับพืช
ไร่ชนิดอื่น ๆ ที่มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูกาลเดียว 

2.2.2 ทฤษฎีผลตอบแทน 
สุกัญญา ตันธนวัฒน์, อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม, วรณี จิเจริญ และอติ ไทยานันท์ (2552) กล่าวว่า 

รายได้ (Revenue) หมายถึง ผลตอบแทนทีธุ่รกิจได้รับจากการขายผลผลิตตามราคาตลาด  

รายได้ทั งหมด  =  ราคาผลผลิต x จ านวนผลผลิต 

รายได้เหนือต้นทุนผันแปร =  รายได้ทั งหมด – ต้นทุนผันแปร 

รายได้เหนือต้นทุนเงินสด =  รายได้ทั งหมด – ต้นทุนเงินสด 

ก าไรสุทธิ    =  รายได้ทั งหมด – ต้นทุนทั งหมด 

วีรี เวชวิมล (2550) ได้อธิบายว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) เป็น
การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินที่ลงทุนกับก าไรสุทธิ เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของ
การลงทุน  

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน   =  ก าไรสุทธิ/ต้นทุนทั งหมด x 100                                              
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บทที่ 3 

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

 

3.1 ข้อมูลพื นฐำนอ้อยโรงงำน 

อ้อยโรงงานมีถิ่นก าเนิดในเอเชียใต้แถบประเทศอินเดีย และตะวันออกเฉียงใต้ในแถบเกาะ
นิวกินี อ้อยโรงงานเป็นพืชเขตร้อน มีระบบรากฝอยที่แผ่กระจายรอบล าต้นในรัศมีประมาณ 50-100 
เซนติเมตร ลึกประมาณ 100-150 เซนติเมตร เมล็ดอ้อยมีผลคล้ายเมล็ดข้าวแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก มักจะติด
อยู่กับส่วนดอก ล าต้นมีลักษณะสูงใหญ่ ประกอบด้วยข้อและปล้องจ านวนมาก โดยอ้อยโรงงานที่มีอายุ 12 เดือน 
จะมีล าต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5-5.0 เซนติเมตร มีปล้องประมาณ 20-30 ปล้อง 
ลักษณะใบอ้อยโรงงานจะคล้ายใบข้าว แต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า ประกอบด้วยกาบใบและแผ่นใบ  ดอกอ้อยโรงงาน
มีลักษณะเป็นพู่ แต่ละพู่จะมีดอกอ้อยขนาดเล็ก ๆ เป็นจ านวนมาก ดอกอ้อยโรงงานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ดอกสมบูรณ์เพศท่ีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสมบูรณ์ สามารถผสมตัวเองได้ และดอกไม่สมบูรณ์เพศที่เกสรตัวผู้
สมบูรณ์แต่เกสรตัวเมียไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถผสมตัวเองได้  โรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคใบขาว โรคเหี่ยวเน่าแดง 
โรคแส้ด า และโรคกอตะไคร้  แมลงและศัตรูพืชที่ส าคัญ ได้แก่ หนอนกอลายจุดใหญ่หรือหนอนเจาะล าต้นอ้อย 
หนอนกอลายจุดเล็ก ด้วงหนวดยาว แมลงนูนแหลม เพลี ยจักจั่นสีน  าตาล ปลวก และหนู  ฤดูปลูกอ้อยโรงงาน 
แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ต้นฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน ส าหรับการปลูกอ้อยโรงงานในเขต
ชลประทาน หรือระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ในพื นที่อาศัยน  าฝน ทั งที่มีหรือไม่มีแหล่งน  าธรรมชาติ และ
ปลายฤดูฝน เป็นการปลูกอ้อยข้ามแล้งระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ในพื นที่เป็นดินร่วนปนทรายที่ไม่มีชั น
ดินเหนียวหรือดินลูกรัง 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของอ้อยโรงงาน มีดังนี  

  1. สภำพภูมิอำกำศ อุณหภูมิที่เหมาะสมในช่วงเวลากลางวัน คือ 30-35 องศาเซลเซียส 
ช่วงเวลากลางคืน คือ 18-20 องศาเซลเซียส อ้อยโรงงานเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจัด 

  2. สภำพพื นที่ พื นที่ที่เหมาะสม คือ มีความสูงจากระดับน  าทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร ความลาดเอียง
ไม่เกินร้อยละ 3 เป็นที่ดอนหรือที่ลุ่ม ไม่มีน  าท่วมขัง หรือเป็นที่ราบ อยู่ในเขตชลประทาน หรือพื นที่ที่มีฝนตกเพียงพอ  

  3. สภำพดิน ดินที่เหมาะสมต้องเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย ดินชั นล่าง
ต้องไม่เป็นดินลูกรังหรือหิน การระบายน  าและถ่ายเทอากาศดี ดินที่มีโครงสร้างที่ดีควรเป็นดินร่วนที่มีเนื อดิน
ร้อยละ 45 ความชื นร้อยละ 25 อากาศร้อยละ 25 และอินทรียวัตถุร้อยละ 5 ความลึกของหน้าดินไม่น้อยกว่า 
50 เซนติเมตร ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.5-7.0 ความเค็มของดินไม่เกิน 40 เดซิซีเมนต่อเมตร 

  4. สภำพน  ำ สภาพน  าที่เหมะสมต้องมีความเป็นกรดเป็นด่างไม่เกิน 0.75 เดซิซีเมนต่อเมตร 
อุณหภูมิน  าอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียส ซึ่งในระยะอ้อยตั งตัว (30 วัน) ต้องการน  า 4 มิลลิเมตรต่อวัน 
ระยะเติบโต (140 วัน) ต้องการน  า 4.5 มิลลิเมตรต่อวัน ระยะสร้างน  าตาล (125 วัน) ต้องการน  า 5 มิลลิเมตร
ต่อวัน และระยะแก่ (35 วัน) ต้องการน  า 4 มิลลิเมตรต่อวัน  ส าหรับในเขตฝน ควรมีปริมาณน  าฝน 1,200-
1,500 มิลลิลิตรต่อปี  มีการกระจายของฝนสม่ าเสมอในช่วง 1-8 เดือน และมีช่วงปลอดฝน 2 เดือนก่อนการเก็บเกี่ยว 
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  ขั นตอนการปลูกอ้อยโรงงาน มีดังนี  

  1. กำรเตรียมพื นที่ กรณีมีชั นหินดินดานหรือหลังการรื อตอควรเตรียมดินปลูกใหม่ทุกครั ง 
ต้องมีการไถระเบิดดินดานให้ลึก 50-75 เซนติเมตร หากดินมีค่าอินทรียวัตถุต่ ากว่าร้อยละ 1.5 ควรหว่านพืช
บ ารุงดิน หรือปุ๋ยอินทรีย์ หรือใส่กากตะกอนหม้อกรองหรือฟิลเตอร์เค้ก หรือใส่ชานอ้อยแห้งหรือบากาส เพ่ือ
ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ น จากนั นไถผานสาม 1-2 ครั ง ลึก 30-50 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน หาก
ปลูกต้นฤดูฝนให้พรวนดิน 1 ครั ง ถ้าปลูกปลายฤดูฝนให้พรวนดินเพ่ิมอีก 2-3 ครั ง จนหน้าดินร่วนซุยและคราด
เก็บเศษซากวัชพืชออกจากแปลง 

  2. กำรเตรียมท่อนพันธุ์ ควรใช้ท่อนพันธุ์ที่ไม่มีโรค ตาสมบูรณ์แข็งแรง และควรจัดท าแปลงพันธุ์
เพ่ือลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชระบาดและลดต้นทุนการผลิต โดยแปลงพันธุ์ 1 แปลง สามารถปลูกขยายได้ 10 ไร่  

  3. กำรปลูก ควรยกร่องปลูกให้มีระยะระหว่างร่อง 1.0-1.5 เมตร ในแปลงพันธุ์ ให้วางท่อนพันธุ์คู ่
ให้แต่ละคู่ห่างกัน 50 เซนติเมตร ส่วนแปลงปลูก ให้วางล าอ้อยโรงงานในร่องแบบต่อเนื่อง โดยให้ส่วนโคนและ
ยอดสลับเกยกันประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วใช้มีดตัดล าอ้อยโรงงานเป็น 3 ส่วน ส าหรับอ้อยโรงงานที่มีการ
แตกกอน้อยให้ปลูกเป็นแถวคู่ 30-50 เซนติเมตร แล้วกลบดินให้สม่ าเสมอหนา 3-5 เซนติเมตร ส าหรับแปลงที่
ปลูกต้นฤดูฝน หรือกลบดินให้หนาประมาณ 20 เซนติเมตร ส าหรับแปลงที่ปลูกปลายฤดูฝน ในกรณีที่ปลูก
ปลายฤดูฝน ต้องปลูกอ้อยโรงงานทันทีเพ่ือรักษาความชื นในดิน ส าหรับการปลูกด้วยเครื่องปลูก เครื่องจะเปิด
ร่องใส่ปุ๋ย วางท่อนพันธุ์ และกลบดินให้โดยอัตโนมัติ 

  4. กำรดูแลรักษำ 

4.1 กำรให้น  ำ ในแหล่งปลูกที่มีน  าชลประทานหรือแหล่งน  าตามธรรมชาติ ควรให้น  าตาม
ร่องทันทีหลังปลูก ประมาณเศษหนึ่งส่วนสองของร่องโดยไม่ต้องระบายออก กรณีที่ไม่สามารถปรับพื นที่ให้มี
ความลาดเอียงได้ ควรให้น  าแบบพ่นฝอย โดยต้องไม่ให้อ้อยโรงงานขาดน  าติดต่อกันนานกว่า 20 วัน ในช่วงอายุ 
1-6 เดือน ซึ่งเป็นระยะการเจริญเติบโต และนานกว่า 30 วัน ในช่วงอายุ 6-10 เดือน ซึ่งเป็นระยะการสะสม
น  าตาล งดการให้น  าก่อนเก็บเก่ียวเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็นระยะสุกแก่ หากฝนตกหนักต้องระบายน  าออกทันที 
และให้น  าทันทีหลังตัดแต่งตออ้อยโรงงาน น  าที่ใช้ต้องมีค่าความเค็มไม่เกิน 0.75 เดซิซีเมนต่อเมตร และต้อง
เป็นน  าสะอาด ปราศจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน 

4.2 กำรให้ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยเคมีหลังปลูกหรือหลังตัดแต่งตออ้อยโรงงาน 2 ครั ง โดยดินร่วน
ปนทรายให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 ครั งแรกรองก้นร่องพร้อมปลูกหรือหลังแต่งตออ้อยโรงงานเป็น
เวลา 1 เดือน ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั งที่ 2 เมื่ออายุ 2-3 เดือน ในอัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่ หากเป็นอ้อยตอ
หลังตัดแต่งให้เพ่ิมปุ๋ยสูตร 45-0-0 ในอัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 ในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ 
ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวให้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ครั งแรกหลังปลูกหรือแต่งตออ้อยโรงงานเป็นเวลา 1 เดือน ใน
อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ ครั งที่ 2 เมื่ออายุ 2-3 เดือน ในอัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับอ้อยปลูกและอ้อยตอที่
ปลูกในเขตชลประทาน เมื่ออ้อยโรงงานอายุ 2-3 เดือน ให้เพ่ิมปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือสูตร 21-0-0 ในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งในการให้ปุ๋ยทุกครั ง ควรให้ขณะดินมีความชื น โดยโรยข้างแถว
อ้อยโรงงาน ห่างประมาณ 10 เซนติเมตร และต้องฝังกลบปุ๋ย ยกเว้นการให้ปุ๋ยรองก้นร่อง 

4.3 กำรป้องกันก ำจัดวัชพืช ในอ้อยปลูก ควรไถ 1-2 ครั ง ตากดิน 7-10 วัน พรวนดิน
แล้วคราด เก็บเศษราก เหง้า หัวของวัชพืชออกจากแปลงก่อนปลูก ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล 
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1-2 ครั ง ในช่วงอ้อยอายุ 1-2 เดือน หรือเมื่อวัชพืชมี 4-5 ใบ หรือก่อนวัชพืชออกดอก ในเขตชลประทานควร
ปลูกพืชบ ารุงดินระหว่างร่องอ้อย เช่น ถั่วพร้า ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปลูกทันทีหลังปลูกอ้อยแล้วไถ
กลบเมื่ออายุ 1-2 เดือน พร้อมการให้ปุ๋ย กรณีการก าจัดวัชพืชไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอควรพ่นสารก าจัด
วัชพืช ส าหรับอ้อยตอ หลังตัดแต่งตออ้อยให้ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมดิน ใช้เครื่องสับใบอ้อย พรวนจาน หรือ
จอบหมุนคลุกใบอ้อยลงดินก่อนให้ปุ๋ย ในระยะอ้อยแตกกอ ถ้ามีวัชพืชปริมาณมาก ควรก าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน
หรือเครื่องจักรกล 1 ครั ง หรือพ่นสารก าจัดวัชพืช 

5. กำรเก็บเกี่ยว ระยะเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานที่เหมาะสม คือ อายุ 10-14 เดือนหลังปลูก 
สังเกตจากยอดอ้อยจะมีข้อถี่กว่าปกติ น  าอ้อยมีความหวานมากกว่า 10 ซีซีเอส หรือมีค่าบริกซ์ของส่วนกลาง
และปลายล าอ้อยแตกต่างกันน้อยกว่า 2 และควรตัดอ้อยตอเข้าโรงงนก่อนอ้อยปลูก กรณีปลูกต้นฤดูฝน หาก
ปลูกปลายฝนต้องตัดอ้อยปลูกก่อนอ้อยตอ 

5.1 วิธีกำรเก็บเกี่ยว กรณีใช้แรงงานคน ให้ใช้มีดถากใบและกาบใบออกทั ง 2 ด้าน แล้ว
ตัดอ้อยโรงงานให้ชิดดิน ควรตัดยอดอ้อยต่ ากว่าจุดคอใบประมาณ 25-30 เซนติเมตรในอ้อยที่ไม่ออกดอก และ
ตัดต่ าจากใบธงประมาณ 100-150 เซนติเมตร ในอ้อยที่ออกดอก แล้วใช้ยอดอ้อยมัดโคนและปลายล าอ้อย มัดละ 
10 ล า วางเรียงในไร่ แล้วส่งเข้าโรงงานภายใน 1-2 วัน กรณีใช้รถตัดอ้อยโรงงาน ให้ตั งใบมีดล่างให้ชิดดินและ
ใบมีดบนให้ได้ระดับกับความสูงของอ้อยโรงงาน แล้วใส่รถบรรทุกส่งเข้าโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง หากเป็นการตัด
อ้อยสดไม่ควรเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเก่ียว ให้ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมดินเพ่ือรักษาความชื น ท าให้อ้อยตองอกดี 
ช่วยป้องกันวัชพืช และลดการระบาดของหนอนกออ้อย 

5.2 กำรขนส่ง ควรเตรียมยานพาหนะในการขนส่งไว้ล่วงหน้าก่อนการเก็บเกี่ยว 
รถบรรทุกอ้อยต้องสะอาดและเหมาะสมกับปริมาณอ้อย ต้องไม่มีดินและหินติดไปกับล าอ้อยระหว่างการใช้
เครื่องขนขึ นรถบรรทุก 

6. กำรบ ำรุงรักษำอ้อยตอ ควรท าการตัดแต่งตออ้อยหลังจากตัดทันที หรือให้เสร็จภายใน 15 วัน 
หากตัดอ้อยชิดดินไม่ต้องตัดแต่งตอ ท าให้ประหยัดเงินและเวลา 

 

3.2 สถำนกำรณ์อ้อยโรงงำน 

3.2.1 สถำนกำรณ์อ้อยโรงงำนของโลก 

1) เนื อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตอ้อยโรงงำนของโลก 

ปี 2555 อ้อยโรงงานของโลกมเีนื อท่ีเก็บเก่ียว 162.94 ล้านไร่ เพ่ิมขึ นจาก 148.85 ล้านไร่ 
และ 159.88 ล้านไร่ ในปี 2553 และ 2554 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราเพ่ิมร้อยละ 4.66 ต่อปี และ ปี 2555 มี
ผลผลิต 1,834.44 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 1,707.86 ล้านตัน และ 1,819.42 ล้านตัน ในปี 2553 และ 2554 
ตามล าดับ คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 3.68 ต่อปี ประเทศผู้ผลิตอ้อยโรงงานที่ส าคัญของโลก 5 อันดับแรก ได้แก่ 
บราซิล อินเดีย จีน ไทย และปากีสถาน ตามล าดับ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอ้อยโรงงานเป็นอันดับ 4 ของโลก 
โดยปี 2555 ไทยมีเนื อที่เก็บเกี่ยว 8.01 ล้านไร่ เพ่ิมขึ นจาก 6.31 ล้านไร่ และ 7.87 ล้านไร่ ในปี 2553 และ 
2554 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราเพ่ิมร้อยละ 13.27 ต่อปี และ ปี 2555 มีผลผลิต 98.40 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 
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95.95 ล้านตัน และ 68.81 ล้านตัน ในปี 2553 และ 2554 ตามล าดับ คิดเป็นอัตราเพ่ิมร้อยละ 21.00 ต่อปี 
(ตารางที่ 1) 

 

ตำรำงท่ี 1 เนื อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต ของประเทศผู้ผลิตอ้อยโรงงำนที่ส ำคัญ ปี 2553-2555 

ประเทศ เนื อที่เก็บเกี่ยว (1,000 ไร่) ผลผลิต (1,000) ตัน 

2553 2554 2555 อัตรำเพ่ิม 

(ร้อยละ) 

2553 2554 2555 อัตรำเพ่ิม 

(ร้อยละ) 

รวมทั งโลก 148,848 159,882 162,942 4.66 1,707,863 1,819,420 1,834,441 3.68 

บราซิล 56,729 60,008 60,659 3.43 717,464 734,006 721,007 0.27 

อินเดีย 26,091 30,902 31,813 10.69 292,302 342,382 347,870 9.37 

จีน 10,599 10,815 11,267 3.11 111,501 115,124 124,038 5.50 

ไทย 6,310 7,870 8,013 13.27 68,808 95,950 98,400 21.00 

ปากีสถาน 5,893 6,173 6,538 5.33 49,373 55,309 58,397 8.80 

เม็กซิโก 4,400 4,461 4,595 2.20 50,422 49,735 50,946 0.54 

โคลัมเบีย 2,178 2,313 2,188 0.40 37,000 42,000 38,000 1.99 

ฟิลิปปินส์ 2,218 2,748 2,708 11.22 28,000 30,000 30,000 3.57 

สหรัฐอเมริกา 2,219 2,207 2,313 2.13 24,821 26,656 27,900 6.03 

อินโดนีเซีย 2,729 2,719 2,854 2.30 26,600 24,000 26,342 -0.01 

อื่น ๆ 29,482 29,666 29,994 0.86 301,572 304,258 311,471 1.63 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557a) 

 

2) ผลผลิต กำรบริโภค กำรส่งออก และกำรน ำเข้ำน  ำตำลทรำยดิบของโลก 

น  าตาลทรายดิบของโลก ปี 2555/56 มีผลผลิต 174.47 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 144.01 ล้านตัน 
ในปี 2551/52 คิดเป็นอัตราเพ่ิมร้อยละ 5.11 ต่อปี เนื่องจากประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ บราซิล จีน 
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ออสเตรเลีย ปากีสถาน และไทย ผลิตได้เพ่ิมขึ น 

การบริโภคน  าตาลทรายดิบของโลก ปี 2555/56 อยู่ที่ 163.60 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 
153.49 ล้านตัน ในปี 2551/52 คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 1.63 ต่อปี เนื่องจากความต้องการบริโภคน  าตาลของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย 

น  าตาลทรายดิบของโลก ปี 2555/56 มีการส่งออก 56.94 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 45.78 ล้านตัน 
ในปี 2551/52 คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 5.88 ต่อปี เนื่องจากประเทศบราซิล ไทย ออสเตรเลีย กัวเตมาลา และ
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เม็กซิโก ผลิตน  าตาลได้เพ่ิมขึ น และเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับความต้องการ
บริโภคน  าตาลในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ น 

น  าตาลทรายดิบของโลก ปี 2555/56 มีการน าเข้า 49.50 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 43.93 ล้านตัน 
ในปี 2551/52 คิดเป็นอัตราเพ่ิมร้อยละ 3.73 ต่อปี เนื่องจากประเทศผู้น าเข้าส าคัญของโลก ได้แก่ สหภาพยุโรป 
อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน อิหร่าน และมาเลเซีย มีความต้องการน าเข้า เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณสต็อกน  าตาลภายในประเทศ (ตารางที่ 2) 

 

ตำรำงที่ 2 ผลผลิต กำรบริโภค กำรส่งออก และกำรน ำเข้ำน  ำตำลทรำยดิบของโลก ปี 2551/52–2555/56 

หน่วย: ล้านตัน 

ปี ผลผลิต กำรบริโภค กำรส่งออก กำรน ำเข้ำ 

2551/52 144.01 153.49 45.78 43.93 

2552/53 153.40 153.45 48.91 46.86 

2553/54 161.92 154.24 54.95 47.77 

2554/55 171.98 158.72 55.97 48.48 

2555/56 174.47 163.60 56.94 49.50 

อัตรำเพิ่ม (ร้อยละ) 5.11 1.63 5.88 3.73 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556b) 

 

3) รำคำน  ำตำลทรำยดิบของโลก 

ปี 2556 ราคาน  าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กอยู่ที่ 17.42 เซนต์/ปอนด์ หรือกิโลกรัมละ 
11.51 บาท ลดลงจาก 17.91 เซนต์/ปอนด์ หรือกิโลกรัมละ 13.46 บาท ในปี 2552 คิดเป็นอัตราลดร้อยละ 
0.91 ต่อปี เนื่องจากผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ นของประเทศผู้ผลิตที่ส าคัญ และความผันผวนของเศรษฐกิจใน
ตลาดโลก (ตารางที่ 3) 

 

ตำรำงท่ี 3 รำคำน  ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ก ปี 2552–2556 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 (ม.ค.-ส.ค.) อัตรำเพิ่ม (ร้อยละ) 

เซนต์/ปอนด์ 17.91 22.49 27.22 21.69 17.42 -0.91 

บาท/กิโลกรัม 13.46 15.62 18.20 14.74 11.51 - 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556b) 
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3.2.2 สถำนกำรณ์อ้อยโรงงำนของไทย 

1) เนื อที่เพำะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตน  ำตำลของไทย 

ปี 2551/52-2555/56 เนื อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อยโรงงานเพ่ิมขึ น
เฉลี่ยร้อยละ 9.10  ร้อยละ 12.37  ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามล าดับ โดยปี 2555/56 มีเนื อที่เพาะปลูก 8.26 
ล้านไร่ ผลผลิต 100.10 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 12.12 ตัน เพ่ิมขึ นจาก 6.02 ล้านไร่  66.82 ล้านตัน และ 
11.09 ตัน ตามล าดับ ในปี 2551/52 เนื่องจากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายเนื อที่เพาะปลูก ประกอบกับ
ราคาจูงใจให้เกษตรกรดูแลและเพ่ิมพื นที่เพาะปลูกมากขึ น 

ปี 2551/52-2555/56 ผลผลิตน  าตาลเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 11.13 ต่อปี โดยปี 2555/56 มี
ผลผลิตน  าตาล 10.02 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 7.19 ล้านตัน ในปี 2551/52 (ตารางที่ 4) 

 

ตำรำงท่ี 4 เนื อที่เพำะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ และผลผลิตน  ำตำลของไทย ปี 2551/52–2555/56 

ปี เนื อที่เพำะปลูก 
(ล้ำนไร่) 

ผลผลิต (ล้ำนตัน) ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) ผลผลิตน  ำตำล 
(ล้ำนตัน) 

2551/52 6.02 66.82 11.09 7.19 

2552/53 6.31 68.81 10.91 6.93 

2553/54 7.87 95.95 12.19 9.66 

2554/55 8.01 98.40 12.28 10.25 

2555/56 8.26 100.10 12.12 10.02 

อัตรำเพิ่ม (ร้อยละ) 9.10 12.37 3.00 11.13 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556b) 

 

2) กำรบริโภคในประเทศ กำรส่งออก และกำรน ำเข้ำน  ำตำลของไทย 

การบริโภคน  าตาลภายในประเทศ ปี 2556 อยู่ที่ 2.50 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 1.97 ล้านตัน 
ในปี 2552 คิดเป็นอัตราเพ่ิมร้อยละ 6.25 ต่อปี เนื่องจากความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ น 

การส่งออกน  าตาล ปี 2556 อยู่ที ่7.52 ล้านตัน เพ่ิมขึ นจาก 5.05 ล้านตัน ในปี 2552 คิดเป็น
อัตราเพิ่มร้อยละ 12.94 ต่อปี  

การน าเข้าน  าตาล ปี 2556 อยู่ที่ 200 ตัน ลดลงจาก 544 ตัน ในปี 2552 คิดเป็นอัตราลด
ร้อยละ 39.83 ต่อปี เนื่องจากน  าตาลที่ไทยน าเข้าส่วนใหญ่เป็นน  าตาลทรายชนิดพิเศษที่ไม่มีการผลิต
ภายในประเทศ ซึ่งมีปริมาณการน าเข้าที่ไม่แน่นอน (ตารางที่ 5) 
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ตำรำงท่ี 5 ปริมำณกำรบริโภคในประเทศ กำรส่งออก และกำรน ำเข้ำน  ำตำลของไทย ปี 2552-2556 

ปี กำรบริโภคภำยในประเทศ  

(ล้ำนตัน) 

กำรส่งออก (ล้ำนตัน) กำรน ำเข้ำ (ตัน) 

2552 1.97 5.05 544 

2553 2.16 4.50 12,166 

2554 2.35 6.52 13,001 

2555 2.46 6.85 560 

2556 2.50 7.52 200 

อัตรำเพิ่ม (ร้อยละ) 6.25 12.94 -39.83 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556b) 

 

3) รำคำอ้อยโรงงำนของไทย 

ปี 2555/56 ราคาอ้อยโรงงานที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าโรงงานอยู่ที่ 950 บาท/ตัน 
เพ่ิมขึ นจาก 918 บาท/ตัน ในปี 2551/52 คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 1.42 ต่อปี โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้
ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับราคาน  าตาลในตลาดโลก (ตารางที่ 6) 

 

ตำรำงท่ี 6 รำคำอ้อยโรงงำนที่เกษตรกรขำยได้ ณ หน้ำโรงงำน ปี 2551/52–2555/56 

ปี 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56* อัตรำเพิ่ม (ร้อยละ) 

บาท/ตัน 918 1,000 1,039 1,075 950 1.42 

หมายเหตุ: *ปี 2555/56 ราคาอ้อยขั นต้น 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556b) 

 

4) รำคำส่งออกน  ำตำลของไทย 

ปี 2556 ราคาส่งออกน  าตาลทรายดิบ และน  าตาลทรายขาวอยู่ที่ 13,091 บาท/ตัน และ 
15,123 บาท/ตัน ตามล าดับ เพ่ิมขึ นจาก 11,021 บาท/ตัน และ 13,184 บาท/ตัน ในปี 2552 คิดเป็นอัตรา
เพ่ิมร้อยละ 6.06 และร้อยละ 4.01 ต่อปี เนื่องจากราคาน  าตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ น (ตารางที่ 7) 
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ตำรำงท่ี 7 รำคำส่งออกน  ำตำลของไทย ปี 2552–2556 

หน่วย: บาท/ตัน 

ปี 2552 2553 2554 2555 2556 (ม.ค.-ส.ค.) อัตรำเพิ่ม (ร้อยละ) 

น  าตาลทรายดิบ 11,021 13,212 15,275 16,870 13,091 6.06 

น  าตาลทรายขาว 13,184 17,249 19,355 19,423 15,123 4.01 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556b) 

 

3.2.3 สถำนกำรณ์อ้อยโรงงำนของจังหวัดขอนแก่น มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด 

ปี 2556 จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีเนื อที่เก็บเกี่ยว 576,671 ไร่  
297,578 ไร่  128,147 ไร่ และ 53,161 ไร่ ตามล าดับ เพ่ิมขึ นจากปี 2554 ร้อยละ 0.25  ร้อยละ 0.80  ร้อยละ 
14.91  และลดลงร้อยละ 0.32 ต่อปี ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 

ปี 2556 จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีผลผลิต 7,248,278 ตัน  
3,578,335 ตัน  1,316,714 ตัน และ 627,675 ตัน ตามล าดับ ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 0.09  เพ่ิมขึ นร้อยละ 
0.41  เพ่ิมขึ นร้อยละ 8.34  และลดลงร้อยละ 0.54 ต่อปี ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 

ปี 2556 จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด มีผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 12,591 
กิโลกรัม  12,025 กิโลกรัม  10,275 กิโลกรัม และ 11,807 กิโลกรัม ตามล าดับ ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 0.33  
ร้อยละ 0.29  ร้อยละ 6.03  และร้อยละ 0.12 ต่อปี ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 
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ตำรำงท่ี 8 เนื อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ของจังหวัดขอนแก่น มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ปี 2554-2556 

จังหวัด 
เนื อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) อัตรำเพ่ิม ผลผลิต (ตัน) อัตรำเพ่ิม ผลผลิตต่อไร่ (กก.) อัตรำเพ่ิม 

2554 2555 2556 (ร้อยละ) 2554 2555 2556 (ร้อยละ) 2554 2555 2556  (ร้อยละ) 

ขอนแก่น 573,067 562,286 575,671 0.25 7,262,936 7,140,891 7,248,278 -0.09 12,674 12,700 12,591 -0.33 

กาฬสินธุ์ 293,495 282,476 297,578 0.80 3,551,360 3,482,182 3,578,335 0.41 12,100 12,327 12,025 -0.29 

มหาสารคาม 98,075 101,136 128,147 14.91 1,142,288 1,071,861 1,316,714 8.34 11,647 10,598 10,275 -6.03 

ร้อยเอ็ด 53,575 51,390 53,161 -0.32 634,575 625,348 627,675 -0.54 11,845 12,169 11,807 -0.12 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557a) 
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3.3 สถำนกำรณ์ประชำกรและแรงงำน 

  ปี 2555 ไทยมีจ านวนประชากรทั งหมด 64.457 ล้านคน แบ่งเป็นประชากรภาคเกษตร
จ านวน 23.730 ล้านคน และประชากรนอกภาคการเกษตรจ านวน 40.727 ล้านคน โดยระหว่างปี 2551-2555 
ไทยมีจ านวนประชากร ประชากรภาคเกษตร และประชากรนอกภาคการเกษตร เพ่ิมขึ นร้อยละ 0.59 ร้อยละ 
0.19 และร้อยละ 0.83 ตามล าดับ  ในด้านแรงงาน ปี 2555 ไทยมีจ านวนแรงงานทั งหมด 38.950 ล้านคน 
แบ่งเป็นแรงงานภาคเกษตรจ านวน 17.077 ล้านคน และแรงงานนอกภาคการเกษตรจ านวน 21.873 ล้านคน  
โดยระหว่างปี 2551-2555 ไทยมีจ านวนแรงงาน แรงงานภาคเกษตร และแรงงานนอกภาคการเกษตร เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 1.28 ร้อยละ 0.55 และร้อยละ 1.86 ตามล าดับ แม้ว่าแรงงานภาคเกษตรไทยจะมีอัตราเพ่ิมขึ นจากปี 
2551 แต่เพ่ิมขึ นเพียงร้อยละ 0.55 ซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั น และยังน้อยกว่าอัตราการ
เพ่ิมขึ นของแรงงานนอกภาคเกษตร เนื่องจากงานภาคเกษตรเป็นงานที่หนัก ค่าตอบแทนและสวัสดิการน้อย 
และต้องพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้ประชากรวัยท างานขาดแรงจูงใจในการท างานภาคเกษตร และมี
แนวโน้มเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ น ประกอบกับแรงงานภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้สูงอายุ จึงท า
ให้ใช้ก าลังแรงงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาคเกษตรยังต้องการแรงงานวัยหนุ่มสาวเข้ามาทดแทน
แรงงานผู้สูงอายุ 

 

ตำรำงท่ี 9 จ ำนวนประชำกร จ ำนวนแรงงำนภำคเกษตร และนอกภำคเกษตร ปี 2551-2555 
หน่วย: พันคน 

รำยกำร 2551 2552 2553 2554 2555 
ร้อยละ 
เพ่ิม/ลด 
ปี 54-55 

อัตรำกำร 
ขยำยตัว 
ปี 51-55 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนประชำกร 63,390 63,525 63,878 64,076 64,457 0.59 0.42 
จ ำนวนประชำกรภำคเกษตร 
สัดส่วน (%) 

23,788 
37.53 

23,798 
37.46 

23,876 
37.38 

23,686 
36.97 

23,730 
36.82 

0.19 -0.10 

จ ำนวนประชำกรนอกภำคเกษตร 
สัดส่วน (%) 

39,602 
62.47 

39,727 
62.54 

40,002 
62.62 

40,390 
63.03 

40,727 
63.18 

0.83 0.23 

จ ำนวนแรงงำน 37,016 37,706 38,037 38,457 38,950 1.28 1.22 
จ ำนวนแรงงำนภำคเกษตร 
สัดส่วน (%) 

16,864 
45.56 

16,987 
45.05 

17,051 
44.83 

16,983 
44.16 

17,077
43.84 

0.55 0.25 

จ ำนวนแรงงำนนอกภำคเกษตร 
สัดส่วน (%) 

20,152 
54.44 

20,719 
54.95 

20,986 
55.17 

21,474 
55.84 

21,873 
56.16 

1.86 2.02 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556a) 
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บทที่ 4 

ผลกำรศึกษำ 

 

4.1 ข้อมูลพื นฐำนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำน 

การศึกษาข้อมูลพื นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว เกษตรกรผู้ปลูก
อ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย สามารถสรุปได้ ดังนี  

4.1.1 พันธุ์อ้อยโรงงำน 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีการปลูกอ้อยโรงงาน
พันธุ์ขอนแก่น 3 จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 68.11  พันธุ์ขอนแก่น 2 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.64  
พันธุ์ K 95-84 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90  พันธุ์ K 92-11 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90  และ
พันธุ์อู่ทอง 5 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 ตามล าดับ   

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีการ
ปลูกอ้อยโรงงานพันธุ์ขอนแก่น 3 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54  และพันธุ์ LK 92-11 จ านวน 5 คน   
คิดเป็นร้อยละ 38.46 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีการปลูกอ้อยโรงงาน
พันธุ์ขอนแก่น 3 จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.36  พันธุ์ขอนแก่น 2 จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.71  
พันธุ์ LK 92-11 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57  พันธุ์ K9584 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 และพันธุ์
อู่ทอง 5 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามล าดับ (ตารางที่ 10)     

ตำรำงท่ี 10 พันธุ์อ้อยโรงงำน 

ชื่อพันธุ์ 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ขอนแก่น 2 17 24.64 0 0.00 6 10.71 

ขอนแก่น 3 47 68.11 8 61.54 45 80.36 

อู่ทอง 5 1 1.45 0 0.00 1 1.79 

K 95-84 2 2.90 0 0.00 0 0.00 

LK 92-11 2 2.90 5 38.46 2 3.57 

K9584 0 0.00 0 0.00 2 3.57 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล
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4.1.2 เนื อที่เพำะปลูก 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีเนื อที่เพาะปลูก
เฉลี่ย 12.05 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่เพาะปลูกระหว่าง 1-20 ไร่ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75 เนื อที่เพาะปลูก
ระหว่าง 21-40 ไร่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80  และเนื อที่เพาะปลูก 80 ไร่ขึ นไป จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.45 ตามล าดับ   

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีเนื อที่เพาะปลูก
เฉลี่ย 96.08 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่เพาะปลูกระหว่าง 1-20 ไร่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54  เนื อที่เพาะปลูก
ระหว่าง 21-40 ไร่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  เนื อที่เพาะปลูก 80 ไร่ขึ นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.38  และเนื อที่เพาะปลูกระหว่าง 61-80 ไร่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามล าดับ   

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีเนื อที่เพาะปลูก
เฉลี่ย 13.04 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่เพาะปลูกระหว่าง 1-20 ไร่ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29  เนื อที่เพาะปลูก
ระหว่าง 21-40 ไร่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93  และเนื อที่เพาะปลูกระหว่าง 41-60 ไร่ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.78 ตามล าดับ (ตารางที่ 11)  

 

ตำรำงท่ี 11 เนื อที่เพำะปลูก  

เนื อที่เพำะปลูก (ไร่) 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1-20 64 92.75 8 61.54 50 89.29 

21-40 4 5.80 2 15.38 5 8.93 

41-60 0 0.00 0 0.00 1 1.78 

61-80 0 0.00 1 7.70 0 0.00 

80 ไร่ขึ นไป 1 1.45 2 15.38 0 0.00 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 

 

4.1.3 เนื อที่เก็บเกี่ยวส่งโรงงำนน  ำตำล 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีเนื อที่เก็บเกี่ยว
ส่งโรงงานน  าตาลเฉลี่ย 11.87 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่เก็บเกี่ยวระหว่าง 1-20 ไร่ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.75  เนื อท่ีเก็บเก่ียวระหว่าง 21-40 ไร่ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80  และเนื อที่เก็บเกี่ยว 80 ไร่ขึ นไป 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 ตามล าดับ   
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เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีเนื อที่
เก็บเก่ียวส่งโรงงานน  าตาลเฉลี่ย 92.23 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่เก็บเกี่ยวระหว่าง 1-20 ไร่ จ านวน 8 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 61.54  เนื อที่เก็บเกี่ยวระหว่าง 21-40 ไร่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 เนื อที่เก็บเกี่ยว 80 ไร่ขึ นไป 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  และเนื อที่เก็บเกีย่วระหว่าง 61-80 ไร่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 
ตามล าดับ   

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีเนื อที่เก็บเกี่ยว
ส่งโรงงานน  าตาลเฉลี่ย 12.93 ไร่ โดยแบ่งเป็นเนื อที่เก็บเกี่ยวระหว่าง 1-20 ไร่ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.29  เนื อที่เก็บเกี่ยวระหว่าง 21-40 ไร่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93 และเนื อที่เก็บเกี่ยวระหว่าง 41-60 ไร่ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.78 ตามล าดับ (ตารางที่ 12)  

 

ตำรำงท่ี 12 เนื อที่เก็บเกี่ยวส่งโรงงำนน  ำตำล  

เนื อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1-20 64 92.75 8 61.54 50 89.29 

21-40 4 5.80 2 15.38 5 8.93 

41-60 0 0.00 0 0.00 1 1.78 

61-80 0 0.00 1 7.70 0 0.00 

80 ไร่ขึ นไป 1 1.45 2 15.38 0 0.00 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 

 

4.1.4 ลักษณะของอ้อยโรงงำนที่ตัดส่งเข้ำโรงงำนน  ำตำล 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีการเผาใบ
อ้อยก่อนตัด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58 เนื่องจากแรงงานปฏิเสธที่จะตัดอ้อยสด เพราะอ้อยไฟไหม้
ตัดง่ายและรวดเร็ว ท าให้ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าอ้อยสด และไม่มีการเผาใบอ้อยก่อนตัด จ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.42 เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานต้องการค่าตอบแทนที่สูงขึ นจากการส่งอ้อยสดเข้าโรงงาน
น  าตาล เพราะอ้อยสดจะมีค่าความหวานและคุณภาพที่สูงกว่าอ้อยไฟไหม ้

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย  ไม่มี
การเผาใบอ้อยก่อนตัด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย ไม่มีการเผาใบอ้อย
ก่อนตัด จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ตารางที่ 13) 
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ตำรำงท่ี 13 ลักษณะของอ้อยโรงงำนที่ตัดส่งเข้ำโรงงำนน  ำตำล  

ลักษณะอ้อย 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เผาใบก่อนตัด 28 40.58 0 0.00 0 0.00 

ไม่เผาใบก่อนตัด 41 59.42 13 100.00 56 100.00 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 

 

4.1.5 ระยะเวลำกำรปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีระยะเวลา
การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13 เดือน โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 12 เดือน จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.97  ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 15 เดือน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39  
ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 15 เดือนขึ นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.49  ระยะเวลาการปลูก
จนถึงเก็บเก่ียว 14 เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25  และระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 13 เดือน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.90 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณี เป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มี
ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13 เดือน โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 12 เดือน 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54  ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 15 เดือน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.38  ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 15 เดือนขึ นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  และระยะเวลา
การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 14 เดือน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีระยะเวลา
การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13 เดือน โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 12 เดือน จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.00  ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 14 เดือน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64  
ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 15 เดือนขึ นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29  ระยะเวลาการปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยว 15 เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93  ระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 13 เดือน 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36  และระยะเวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 12 เดือน จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.78 ตามล าดับ (ตารางที่ 14) 
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ตำรำงท่ี 14 ระยะเวลำกำรปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว  

ระยะเวลำ (เดือน) 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 12 เดือน 0 0.00 0 0.00 1 1.78 

12 40 57.97 8 61.54 28 50.00 

13 2 2.90 0 0.00 3 5.36 

14 5 7.25 1 7.70 11 19.64 

15 12 17.39 2 15.38 5 8.93 

15 เดือนขึ นไป 10 14.49 2 15.38 8 14.29 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 

 

4.1.6 อำยขุองอ้อยโรงงำน 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ปลูกอ้อย
โรงงานปีแรก จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 53.62  ปลูกอ้อยโรงงานปีที่ 2 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.78  และปลูกอ้อยโรงงานตั งแต่ปีที่ 3 ขึ นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ตามล าดับ   

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย ปลูก
อ้อยโรงงานปีแรก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62  ปลูกอ้อยโรงงานปีที่ 2 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.69  และปลูกอ้อยโรงงานตั งแต่ปีที่ 3 ขึ นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตามล าดับ   

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย ปลูกอ้อยโรงงาน
ปีแรก จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07  ปลูกอ้อยโรงงานปีที่ 2 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.79  และ
ปลูกอ้อยโรงงานตั งแต่ปีที่ 3 ขึ นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดับ (ตารางที่ 15)  
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ตำรำงท่ี 15 อำยุของอ้อยโรงงำน  

อำยุอ้อย 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

อ้อยปีแรก 37 53.62 11 84.62 37 66.07 

อ้อยปีที่ 2 24 34.78 1 7.69 15 26.79 

อ้อยตั งแต่ปีที่ 3 ขึ นไป 8 11.60 1 7.69 4 7.14 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 

 

4.1.7 ลักษณะที่ดินปลูกอ้อยโรงงำน 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีที่ดินปลูก
อ้อยเป็นของตนเอง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91  เช่าที่ดินปลูกอ้อย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.64  และมีทั งท่ีดินปลูกอ้อยเป็นของตนเองและเช่า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีที่ดิน
ปลูกอ้อยเป็นของตนเอง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54  เช่าที่ดินปลูกอ้อย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.08 และมีทั งที่ดินปลูกอ้อยเป็นของตนเองและเช่า จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีที่ดินปลูก
อ้อยเป็นของตนเอง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 66.06  เช่าที่ดินปลูกอ้อย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.36  ได้ท าฟรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79  และมีทั งที่ดินปลูกอ้อยเป็นของตนเองและเช่า จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามล าดับ (ตารางที่ 16) 

 

ตำรำงท่ี 16 ลักษณะที่ดินปลูกอ้อยโรงงำน  

ลักษณะท่ีดิน 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เป็นของตนเอง 51 73.91 8 61.54 37 66.06 

ได้ท าฟรี 0 0.00 0 0.00 1 1.79 

เช่า 17 24.64 3 23.08 17 30.36 

เป็นของตนเองและเช่า 1 1.45 2 15.38 1 1.79 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
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4.1.8 ค่ำควำมหวำนของอ้อยโรงงำน 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว อ้อยโรงงานมี
ค่าความหวานเฉลี่ย 13.07 ซีซีเอส โดยแบ่งเป็นค่าความหวาน 13 ซีซีเอส จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17  
ค่าความหวาน 14 ซีซีเอส จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54  ค่าความหวาน 12 ซีซีเอส จ านวน 11 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.94  ค่าความหวาน 10 ซีซีเอส จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45  ค่าความหวาน 11 ซีซีเอส 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45  และค่าความหวาน 15 ซีซีเอส จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45 
ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย     
อ้อยโรงงานมีค่าความหวานเฉลี่ย 12.88 ซีซีเอส โดยแบ่งเป็นค่าความหวาน 12 ซีซีเอส จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.46  ค่าความหวาน 13 ซีซีเอส จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ค่าความหวาน 14 ซีซีเอส จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.39  และค่าความหวาน 15 ซีซีเอส จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย อ้อยโรงงานมี
ค่าความหวานเฉลี่ย 13.37 ซีซีเอส โดยแบ่งเป็นค่าความหวาน 13 ซีซีเอส จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07  
ค่าความหวาน 14 ซีซีเอส จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07  ค่าความหวาน 12 ซีซีเอส จ านวน 4 คน    
คิดเป็นร้อยละ 7.14  ค่าความหวาน 15 ซีซีเอส จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14   และค่าความหวาน 11 ซีซีเอส 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.58 ตามล าดับ (ตารางที่ 17) 

 

ตำรำงท่ี 17 ค่ำควำมหวำนของอ้อยโรงงำน  

ค่ำควำมหวำน 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

10 1 1.45 0 0.00 0 0.00 

11 1 1.45 0 0.00 2 3.58 

12 11 15.94 5 38.46 4 7.14 

13 36 52.17 5 38.46 23 41.07 

14 19 27.54 2 15.39 23 41.07 

15 1 1.45 1 7.69 4 7.14 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
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4.2 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำน 

ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ทั งที่เป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด ซึ่ง
ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าแรงงานในการเตรียมดินถึงการเก็บเก่ียว และค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  
ต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าดอกเบี ยอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลการเกษตร และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร  ส าหรับผลตอบแทนประกอบด้วย
ราคาผลผลิตเฉลี่ย รายได้ทั งหมด รายได้เหนือต้นทุนเงินสด รายได้เหนือต้นทุนผันแปร ก าไรสุทธิ และอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี  

4.2.1 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนที่ใช้แรงงำนคน 

จากตารางที ่18 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคน 
มีต้นทุนรวม 11,199.15 บาท/ไร่ แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ดังนี  

1) ต้นทุนผันแปร เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรรวม 9,360.13 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.58 
ของต้นทุนทั งหมด โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยว 5,097.51 บาท/ไร่ ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว 4,041.66 บาท/ไร่  ค่าแรงงานในการดูแลรักษา 
591.15 บาท/ไร่  และค่าแรงงานในการเตรียมดิน 274.48 บาท/ไร่ ตามล าดับ ส าหรับต้นทุนค่าวัสดุการเกษตร 
มีต้นทุนอยู่ที่ 3,583.74 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าปุ๋ย 1,883.60 บาท/ไร่  ค่าพันธุ์ 669.44 บาท/ไร่ 
และค่าน  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่น 344.39 บาท/ไร่ ตามล าดับ นอกจากนี  ยังมีค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
อยู่ที่ 678.88 บาท/ไร่  

2) ต้นทุนคงที่ เกษตรกรมีต้นทุนคงที่รวม 1,839.02 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.42 ของ
ต้นทุนทั งหมด ประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าเช่าที่ดิน 1,566.33 บาท/ไร่  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลการเกษตร 186.62 บาท/ไร่ และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 85.29 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

ส าหรับผลตอบแทน เกษตรกรมีราคาผลผลิตเฉลี่ย 1,099.70 บาท/ตัน  รายได้ทั งหมด 
14,576.44 บาท/ไร่  รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 4,328.08 บาท/ไร่ รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 5,216.31 บาท/ไร่  
ก าไรสุทธิ 3,377.29 บาท/ไร่ และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 30.16 นั่นคือ เมื่อเกษตรกร
ลงทุนปลูกอ้อยโรงงาน 100 บาท จะได้ผลตอบแทน 30.16 บาท 
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ตำรำงท่ี 18 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนที่ใช้แรงงำนคน 

หน่วย: บาท/ไร ่
รำยกำร เป็นเงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 8,681.25 678.88 9,360.13 
   1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 3,583.74   
        - พันธุ ์ 669.44   
        - ปุ๋ย 1,883.60   
        - สารเคมีก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 227.19   
        - สารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 300.91   
        - น  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่น 344.39   
        - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกล 
          การเกษตร 

8.00   

        - วัสดุสิ นเปลืองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 150.21   
   1.2 ค่าแรงงานในการเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยว 5,097.51   
        - การเตรียมดิน 274.48   
        - การปลูก 190.22   
        - การดูแลรักษา 591.15   
        - การเก็บเกี่ยว 4,041.66   
   1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  678.88  
2. ต้นทุนคงที ่ 1,567.11 271.91 1,839.02 
   2.1 ค่าเช่าท่ีดิน 1,566.33   
   2.2 ค่าดอกเบี ยอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 0.78   
   2.3 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร  186.62  
   2.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร  85.29  
รวมต้นทุนทั งหมด   11,199.15 
ผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่)   13.22 
รำคำผลผลิตเฉลี่ย (บำท/ตัน)   1,099.70 
รำยได้ทั งหมด   14,576.44 
รำยได้เหนือต้นทุนเงินสด   4,328.08 
รำยได้เหนือต้นทุนผันแปร   5,216.31 
ก ำไรสุทธิ   3,377.29 
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ)   30.16 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
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4.2.2 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็น
เจ้ำของรถตัดอ้อย 

จากตารางที่ 19 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อย 
กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีต้นทุนรวม 13,406.17 บาท/ไร่ แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ ดังนี  

1) ต้นทุนผันแปร เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรรวม 10,981.14 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
81.91 ของต้นทุนทั งหมด โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยว 4,685.49 บาท/ไร่ 
ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว 3,825.01 บาท/ไร่  ค่าแรงงานในการเตรียมดิน 
411.35 บาท/ไร่  และค่าแรงงานในการดูแลรักษา 276.49 บาท/ไร่ ตามล าดับ ส าหรับต้นทุนค่าวัสดุ
การเกษตร มีต้นทุนอยู่ที่ 5,505.58 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าปุ๋ย 2,105.39 บาท/ไร่  ค่าน  ามัน
เชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่น 2,014.12 บาท/ไร่  และค่าพันธุ์ 582.05 บาท/ไร่ ตามล าดับ นอกจากนี  ยังมีค่าเสียโอกาส
เงินลงทุนอยู่ที่ 790.07 บาท/ไร่  

2) ต้นทุนคงที่ เกษตรกรมีต้นทุนคงที่รวม 2,425.03 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.09 ของ
ต้นทุนทั งหมด ประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าเช่าที่ดิน 1,392.31 บาท/ไร่  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลการเกษตร 594.50 บาท/ไร่ และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 371.56 บาท/ไร่ 

ส าหรับผลตอบแทน เกษตรกรมีราคาผลผลิตเฉลี่ย 1,099.52 บาท/ตัน  รายได้ทั งหมด 
14,958.09 บาท/ไร่  รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 3,308.05 บาท/ไร่ รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 3,976.95 บาท/ไร่  
ก าไรสุทธิ 1,551.92 บาท/ไร่ และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 11.58 นั่นคือ เมื่อเกษตรกร
ลงทุนปลูกอ้อยโรงงาน 100 บาท จะได้ผลตอบแทน 11.58 บาท 
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ตำรำงที่ 19 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้ำของรถตัดอ้อย 

หน่วย: บาท/ไร ่
รำยกำร เป็นเงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 10,191.07 790.07 10,981.14 
   1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 5,505.58   
        - พันธุ ์ 582.05   
        - ปุ๋ย 2,105.39   
        - สารเคมีก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 403.17   
        - สารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 295.00   
        - น  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่น 2,014.12   
        - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกล 
          การเกษตร 

89.02   

        - วัสดุสิ นเปลืองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 16.83   
   1.2 ค่าแรงงานในการเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยว 4,685.49   
        - การเตรียมดิน 411.35   
        - การปลูก 172.64   
        - การดูแลรักษา 276.49   
        - การเก็บเกี่ยว 3,825.01   
   1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  790.07  
2. ต้นทุนคงที ่ 1,458.97 966.06 2,425.03 
   2.1 ค่าเช่าท่ีดิน 1,392.31   
   2.2 ค่าดอกเบี ยอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 66.66   
   2.3 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร  594.50  
   2.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร  371.56  
รวมต้นทุนทั งหมด   13,406.17 
ผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่)   13.52 
รำคำผลผลิตเฉลี่ย (บำท/ตัน)   1,099.52 
รำยได้ทั งหมด   14,958.09 
รำยได้เหนือต้นทุนเงินสด   3,308.05 
รำยได้เหนือต้นทุนผันแปร   3,976.95 
ก ำไรสุทธิ   1,551.92 
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ)   11.58 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 

 

 



29 

 

 4.2.3 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีจ้ำงรถตัดอ้อย 

จากตารางที่ 20 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อย 
กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีต้นทุนรวม 11,837.28 บาท/ไร่ แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงท่ี ดังนี  

1) ต้นทุนผันแปร เกษตรกรมีต้นทุนผันแปรรวม 9,964.61 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.18 
ของต้นทุนทั งหมด โดยต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยว 5,585.63 บาท/ไร่ ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว 4,656.31 บาท/ไร่  ค่าแรงงานในการดูแลรักษา 
418.95 บาท/ไร่  และค่าแรงงานในการเตรียมดิน 307.13 บาท/ไร่ ตามล าดับ ส าหรับต้นทุนค่าวัสดุการเกษตร 
มีต้นทุนอยู่ที่ 3,652.87 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าปุ๋ย 2,050.49 บาท/ไร่  ค่าพันธุ์ 681.25 บาท/ไร่  
และค่าสารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 372.20 บาท/ไร่  ตามล าดับ นอกจากนี  ยังมีค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอยู่ที่ 
726.11 บาท/ไร่  

2) ต้นทุนคงที่ เกษตรกรมีต้นทุนคงที่รวม 1,872.67 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.82 ของ
ต้นทุนทั งหมด ประกอบด้วยต้นทุนหลัก คือ ค่าเช่าที่ดิน 1,625 บาท/ไร่  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลการเกษตร 155.19 บาท/ไร่ และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 92.48 บาท/ไร่ 

ส าหรับผลตอบแทน เกษตรกรมีราคาผลผลิตเฉลี่ย 1,113.64 บาท/ตัน  รายได้ทั งหมด 
14,750.42 บาท/ไร่  รายได้เหนือต้นทุนเงินสด 3,886.92 บาท/ไร่ รายได้เหนือต้นทุนผันแปร 4,785.81 บาท/ไร่  
ก าไรสุทธิ 2,913.14 บาท/ไร่ และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 24.61 นั่นคือ เมื่อเกษตรกร
ลงทุนปลูกอ้อยโรงงาน 100 บาท จะได้ผลตอบแทน 24.61 บาท 
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ตำรำงท่ี 20 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีจ้ำงรถตัดอ้อย 

หน่วย: บาท/ไร ่
รำยกำร เป็นเงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 9,238.50 726.11 9,964.61 
   1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 3,652.87   
        - พันธุ ์ 681.25   
        - ปุ๋ย 2,050.49   
        - สารเคมีก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 258.34   
        - สารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 372.20   
        - น  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่น 189.45   
        - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกล 
          การเกษตร 

20.22   

        - วัสดุสิ นเปลืองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 80.92   
   1.2 ค่าแรงงานในการเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยว 5,585.63   
        - การเตรียมดิน 307.13   
        - การปลูก 203.24   
        - การดูแลรักษา 418.95   
        - การเก็บเกี่ยว 4,656.31   
   1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  726.11  
2. ต้นทุนคงที ่ 1,625.00 247.67 1,872.67 
   2.1 ค่าเช่าท่ีดิน 1,625.00   
   2.2 ค่าดอกเบี ยอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร -   
   2.3 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร  155.19  
   2.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร  92.48  
รวมต้นทุนทั งหมด   11,837.28 
ผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่)   13.23 
รำคำผลผลิตเฉลี่ย (บำท/ตัน)   1,113.64 
รำยได้ทั งหมด   14,750.42 
รำยได้เหนือต้นทุนเงินสด   3,886.92 
รำยได้เหนือต้นทุนผันแปร   4,785.81 
ก ำไรสุทธิ   2,913.14 
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ)   24.61 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
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4.3 กำรเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของกำรปลูกอ้อยโรงงำนโดยกำรใช้แรงงำนคน กำรใช้รถ
ตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้ำของรถตัดอ้อย และกรณีจ้ำงรถตัดอ้อย 

จากตารางที่ 21 เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของการปลูกอ้อยโรงงานโดยการใช้
แรงงานคน การใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย  พบว่าการปลูกอ้อยโรงงาน
โดยใช้รถตัดอ้อยมีต้นทุนรวมมากที่สุด คือ 13,406.17 บาท/ไร่ รองลงมา คือ การปลูกอ้อยโรงงานโดยจ้างรถ
ตัดอ้อย 11,837.28 บาท/ไร่ และการปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน 11,199.15 บาท/ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากการ
ปลูกอ้อยโรงงานโดยเป็นเจ้าของรถตัดอ้อยมีต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่สูงกว่าการจ้างรถตัดอ้อยและการใช้
แรงงานคน  

การปลูกอ้อยโรงงานโดยเป็นเจ้าของรถตัดอ้อยมีต้นทุนผันแปรรวมมากที่สุด คือ 10,981.14 
บาท/ไร่ รองลงมา คือ การปลูกอ้อยโรงงานโดยจ้างรถตัดอ้อย 9,964.61 บาท/ไร่ และการปลูกอ้อยโรงงานโดย
ใช้แรงงานคน 9,360.13 บาท/ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงานโดยเป็นเจ้าของรถตัดอ้อยมีค่า
น  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรสูงกว่าการใช้แรงงานคนและการจ้างรถตัด
อ้อย 

การปลูกอ้อยโรงงานโดยเป็นเจ้าของรถตัดอ้อยมีต้นทุนคงที่รวมมากที่สุด คือ 2,425.03 บาท/ไร่ 
รองลงมา คือ การปลูกอ้อยโรงงานโดยจ้างรถตัดอ้อย 1,872.67 บาท/ไร่ และการปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้
แรงงานคน 1,839.02 บาท/ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงานโดยเป็นเจ้าของรถตัดอ้อยมีค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรสูงกว่าการใช้แรงงานคนและการจ้างรถตัดอ้อย  และมีค่าเสียโอกาสเงิน
ลงทุนอุปกรณ์การเกษตรสูงกว่าการจ้างรถตัดอ้อยและการใช้แรงงานคน  

ส าหรับผลตอบแทนเฉลี่ยของการปลูกอ้อยโรงงานโดยการใช้แรงงานคน การใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็น
เจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย จากการศึกษาพบว่า ราคาผลผลิตเฉลี่ย และรายได้ทั งหมด ของทั ง 
3 รูปแบบ มีความใกล้เคียงกัน แต่ในด้านก าไรสุทธิ  การปลูกอ้อยโรงงานโดยการใช้แรงงานคนมีก าไรสุทธิมาก
ที่สุด คือ 3,377.29 บาท/ไร่  รองลงมา คือ การปลูกอ้อยโรงงานโดยจ้างรถตัดอ้อย 2,913.14 บาท/ไร่ และการ
ปลูกอ้อยโรงงานโดยเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย 1,551.92 บาท/ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงานโดยการ
ใช้แรงงานคนมีต้นทุนรวมต่ ากว่าจ้างรถตัดอ้อยและเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย 
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ตำรำงที่ 21 เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของกำรปลูกอ้อยโรงงำนโดยกำรใช้แรงงำนคน กำรใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้ำของรถตัดอ้อย และกรณีจ้ำงรถตัดอ้อย 

หน่วย: บาท/ไร ่

รำยกำร 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

เป็น 
เงินสด 

ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 

1. ต้นทุนผันแปร 8,681.25 678.88 9,360.13 10,191.0
7 

790.07 10,981.14 9,238.50 726.11 9,964.61 
   1.1 ค่าวัสดุการเกษตร 3,583.74   5,505.58   3,652.87   
        - พันธุ ์ 669.44   582.05   681.25   
        - ปุ๋ย 1,883.60   2,105.39   2,050.49   
        - สารเคมีก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 227.19   403.17   258.34   
        - สารเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 300.91   295.00   372.20   
        - น  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่น 344.39   2,014.12   189.45   
        - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรกล 
          การเกษตร 

8.00   89.02   20.22   

        - วัสดุสิ นเปลืองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 150.21   16.83   80.92   
   1.2 ค่าแรงงานในการเตรียมดินถึงการเก็บเกี่ยว 5,097.51   4,685.49   5,585.63   
        - การเตรียมดิน 274.48   411.35   307.13   
        - การปลูก 190.22   172.64   203.24   
        - การดูแลรักษา 591.15   276.49   418.95   
        - การเก็บเกี่ยว 4,041.66   3,825.01   4,656.31   
   1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน  678.88   790.07   726.11  

 

 

32 
 



33 

 

ตำรำงที่ 21  (ต่อ) 

หน่วย: บาท/ไร ่

รำยกำร 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

เป็น 
เงินสด 

ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 
เป็น 

เงินสด 
ไม่เป็น 
เงินสด 

รวม 

2. ต้นทุนคงที ่ 1,567.11 271.91 1,839.02 1,458.97 966.06 2,425.03 1,625.00 247.67 1,872.67 
   2.1 ค่าเช่าท่ีดิน 1,566.33   1,392.31   1,625.00   
   2.2 ค่าดอกเบี ยอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร 0.78   66.66   -   
   2.3 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร  186.62   594.50   155.19  
   2.4 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร  85.29   371.56   92.48  
รวมต้นทุนทั งหมด   11,199.15   13,406.17   11,837.28 
ผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่)   13.22   13.52   13.23 
รำคำผลผลิตเฉลี่ย (บำท/ตัน)   1,099.70   1,099.52   1,113.64 
รำยได้ทั งหมด   14,576.44   14,958.09   14,750.42 
รำยได้เหนือต้นทุนเงินสด   4,328.08   3,308.05   3,886.92 
รำยได้เหนือต้นทุนผันแปร   5,216.31   3,976.95   4,785.81 
ก ำไรสุทธิ   3,377.29   1,551.92   2,913.14 
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ)   30.16   11.58   24.61 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
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4.4 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรใช้รถตัดอ้อย 

4.4.1 ควำมสนใจของเกษตรกรในกำรใช้รถตัดอ้อย 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีความสนใจ
ใช้รถตัดอ้อย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.97 เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ได้อ้อยสด และแรงงานหายาก  และไม่
มีความสนใจใช้รถตัดอ้อย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 42.03 เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกน้อยและไม่เหมาะสม 
รถตัดอ้อยมีราคาสูง และน  าหนักอ้อยสูญหาย 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีความสนใจ
ใช้รถตัดอ้อย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาการหาแรงงาน  และ
ไม่มีความสนใจใช้รถตัดอ้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 เนื่องจากมีรถตัดอ้อยคันเดียวเพียงพอแล้ว 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีความสนใจใช้
รถตัดอ้อย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.64 เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ได้อ้อยสดท าให้ไม่ต้องรอคิวเข้าโรงงาน
น  าตาล และลดปัญหาการหาแรงงาน  และไม่มีความสนใจใช้รถตัดอ้อย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 
เนื่องจากพื นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม และน  าหนักอ้อยสูญหาย (ตารางที่ 22) 

 

ตำรำงท่ี 22 ควำมสนใจของเกษตรกรในกำรใช้รถตัดอ้อย 

ควำมสนใจ 
ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย (เจ้ำของ) ใช้รถตัดอ้อย (จ้ำง) 

จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

สนใจ 40 57.97 11 84.62 53 94.64 

ไม่สนใจ 29 42.03 2 15.38 3 5.36 

รวม 69 100.00 13 100.00 56 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 

 

4.4.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกำรสนับสนุนจำกภำครัฐท่ีเกษตรกรสนใจ 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีความสนใจ
ให้ภาครัฐจัดหารถตัดอ้อยให้เช่าในราคาถูก จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  จัดการฝึกอบรมให้มีความรู้
เกี่ยวกับการซ่อมแซม ดูแลรักษารถตัดอ้อยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08  จัดโครงการสินเชื่อดอกเบี ยต่ า ส าหรับเกษตรกรที่ซื อรถตัดอ้อย 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51  และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดอ้อยภายในประเทศ เพ่ือ
ลดต้นทุน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.41 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีความสนใจ
ให้ภาครัฐจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี ยต่ า ส าหรับเกษตรกรที่ซื อรถตัดอ้อย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38  
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จัดการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม ดูแลรักษารถตัดอ้อยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38  จัดหารถตัดอ้อยให้เช่าในราคาถูก จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87  และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดอ้อยภายในประเทศ เพ่ือลดต้นทุน 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 ตามล าดับ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีความสนใจ
ให้ภาครัฐจัดหารถตัดอ้อยให้เช่าในราคาถูก จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94   จัดโครงการสินเชื่อดอกเบี ย
ต่ า ส าหรับเกษตรกรที่ซื อรถตัดอ้อย จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.99  จัดการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การซ่อมแซม ดูแลรักษารถตัดอ้อยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20  และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดอ้อยภายในประเทศ เพ่ือ
ลดต้นทุน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 ตามล าดับ (ตารางที่ 23) 

 

ตำรำงท่ี 23 รูปแบบกำรสนับสนุนจำกภำครัฐท่ีเกษตรกรสนใจ 

รูปแบบ 

ใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย 
(เจ้ำของ) 

ใช้รถตัดอ้อย 
(จ้ำง) 

จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จัดหารถตัดอ้อยให้เช่าในราคาถูก 39 50.00 7 21.87 52 40.94 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดอ้อย
ภายในประเทศ เพ่ือลดต้นทุน 

5 6.41 3 9.37 10 7.87 

จัดโครงการสินเชื่อดอกเบี ยต่ า 16 20.51 11 34.38 33 25.99 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการซ่อมแซม ดูแลรักษา   
รถตัดอ้อย 

18 23.08 11 34.38 32 25.20 

อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 78 100.00 32 100.00 127 100.00 

ที่มา: การส ารวจข้อมูล 
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4.5 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของกำรปลูกอ้อยโรงงำนโดยใช้แรงงำนคน ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็น
เจ้ำของรถตัดอ้อย และกรณีจ้ำงรถตัดอ้อย 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้แรงงานคน ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็น
เจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย ได้ผลสรุปข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ดังนี  

4.5.1 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของกำรปลูกอ้อยโรงงำนโดยใช้แรงงำนคน 

ข้อได้เปรียบ 

1) สามารถตัดอ้อยได้ทุกสภาพพื นที่ และไม่มีต้นทุนในการปรับพื นที่ให้เรียบ 
2) สามารถเก็บเก่ียวอ้อยไดทุ้กขนาดพื นที่เก็บเก่ียว 

ข้อเสียเปรียบ 

1) ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย เนื่องจากอ้อยมีฤดูกาลเก็บเก่ียวในช่วงเดียวกัน 
2) เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี ยงอาหารและรับส่งคนงานตัดอ้อย จึงจะ

สามารถดึงดูดให้คนงานเข้ามาท างานด้วย 
3) คนงานตัดอ้อยส่วนใหญ่จะเผาอ้อย เนื่องจากท าให้ตัดง่ายและได้ค่าตอบแทนสูงกว่า

การตัดอ้อยสด 
4) เกษตรกรมักประสบปัญหาคนงานตัดอ้อยขอเบิกเงินล่วงหน้าแต่คนงานไม่มาตัด

อ้อยตามที่ตกลงกันไว้ 
5) อ้อยเผาท าให้สูญเสียน  าหนัก ค่าความหวาน และท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
6) อ้อยไฟไหม้จะถูกโรงงานน  าตาลหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั นต้น 20 บาท/ตัน 

ตามนโยบายของคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 
7) การเผาใบอ้อยท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง จึงต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมขึ น 

และการที่ไม่มีใบอ้อยคลุมดินท าให้เพ่ิมจ านวนศัตรูพืชและวัชพืช ท าให้ต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช
เพ่ิมขึ น 

8) อ้อยเผาที่ส่งเข้าโรงงานน  าตาลต้องรอคิวนาน เนื่องจากโรงงานเปิดโอกาสให้อ้อยสด
เข้าโรงงานโดยไม่ต้องรอคิว 

 

4.5.2 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของกำรปลูกอ้อยโรงงำนโดยใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็น
เจ้ำของรถตัดอ้อย 

ข้อได้เปรียบ 

1) ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอ้อยในช่วงเก็บเกี่ยว 
2) รวดเร็ว สะดวกสบาย 
3) อ้อยสดมีค่าความหวานและคุณภาพสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ ท าให้ได้รับค่าตอบแทนจาก

การขายอ้อยมากกว่าอ้อยเผา 
4) อ้อยสดไม่ต้องรอคิวเข้าโรงงานน  าตาล เนื่องจากโรงงานเปิดโอกาสให้อ้อยสดเข้า

โรงงานได้ทันท ี
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5) เกษตรกรที่ส่งอ้อยสดเข้าโรงงานน  าตาลจะได้เงินเพ่ิม 40 บาท/ตัน ตามนโยบายของ
คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 

ข้อเสียเปรียบ 

1) รถตัดอ้อยมีราคาสูงและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูง 
2) การใช้รถตัดอ้อยท าให้มีค่าใช้จ่ายน  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่นเพ่ิมขึ น  
3) ต้องมีการปรับพื นที่ให้เรียบ เพ่ือให้รถตัดอ้อยท างานได้สะดวก ไม่เสียการทรงตัว 

และลดปัญหาการซ่อมแซมที่เกิดจากใบมีดตัดเสียหาย 
4) ต้องปลูกอ้อยให้แต่ละแถวห่างกันอย่างน้อย 150 เซนติเมตร เพ่ือให้รถตัดอ้อย

สามารถเข้าไปตัดได ้
5) รถตัดอ้อยไม่สามารถใช้กับอ้อยล้มได้ ท าให้อ้อยได้รับความเสียหายและได้ผลผลิต

ลดลง 
6) พื นที่เพาะปลูกต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ จึงจะท าให้คุ้มทุน 

 

4.5.3 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของกำรปลูกอ้อยโรงงำนโดยใช้รถตัดอ้อย กรณีจ้ำง
รถตัดอ้อย 

ข้อได้เปรียบ 

1) ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานอ้อยในช่วงเก็บเกี่ยว 
2) รวดเร็ว สะดวกสบาย 
3) อ้อยสดมีค่าความหวานและคุณภาพสูงกว่าอ้อยเผา ท าให้ได้รับค่าตอบแทนจาก 

การขายอ้อยมากกว่าอ้อยไฟไหม้ 
4) อ้อยสดไม่ต้องรอคิวเข้าโรงงานน  าตาล เนื่องจากโรงงานเปิดโอกาสให้อ้อยสดเข้า

โรงงานได้ทันท ี
5) เกษตรกรที่ส่งอ้อยสดเข้าโรงงานน  าตาลจะได้เงินเพ่ิม 40 บาท/ตัน ตามนโยบายของ

คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 

ข้อเสียเปรียบ 

1) ผู้รับจ้างตัดอ้อยจะรับตัดอ้อยเฉพาะพื นที่ที่มีการปรับให้เรียบ เพ่ือให้รถตัดอ้อย
ท างานได้สะดวก ไม่เสียการทรงตัว และลดปัญหาการซ่อมแซมที่เกิดจากใบมีดตัดเสียหาย 

2) ต้องปลูกอ้อยให้แต่ละแถวห่างกันอย่างน้อย 150 เซนติเมตร เพ่ือให้รถตัดอ้อย
สามารถเข้าไปตัดได ้

 
3) รถตัดอ้อยไม่สามารถใช้กับอ้อยล้มได้ ท าให้อ้อยได้รับความเสียหายและได้ผลผลิต

ลดลง 
4) ผู้รับจ้างตัดอ้อยจะรับตัดอ้อยในพื นท่ีเพาะปลูกท่ีมีขนาดมากกว่า 5 ไร่ขึ นไป  
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน เป็นการศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบของต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการตัดอ้อยโรงงานจากการใช้แรงงานคน การใช้รถตัด
อ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย และกรณีจ้างรถตัดอ้อย  โดยศึกษาจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้
แรงงานคน จ านวน 69 คน ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย จ านวน 13 คน และกรณีจ้างรถตัดอ้อย 
จ านวน 56 คน รวม 138 คน ในพื นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ปีการเพาะปลูก 
2555/56 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี  

5.1.1 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนโดยใช้แรงงำนคน 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีการปลูกอ้อยโรงงานพันธุ์
ขอนแก่น 3 มากที่สุด จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 68.11  มีเนื อที่เพาะปลูกเฉลี่ย 12.05 ไร่  มีเนื อที่เก็บเกี่ยว
ส่งโรงงานน  าตาลเฉลี่ย 11.87 ไร่  มีการเผาใบอ้อยก่อนตัด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.58 เนื่องจาก
แรงงานปฏิเสธการตัดอ้อยสด เพราะตัดง่ายและรวดเร็ว ท าให้ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าอ้อยสด  มีระยะเวลา    
การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13 เดือน เป็นการปลูกอ้อยโรงงานปีแรกมากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.62  มีที่ดินปลูกอ้อยโรงงานเป็นของตนเองมากที่สุด จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91  มีค่าความหวาน
เฉลี่ย 13.07 ซีซีเอส  เกษตรกรมีความสนใจใช้รถตัดอ้อย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.97 เนื่องจาก
สะดวก รวดเร็ว ได้อ้อยสด และแรงงานหายาก  และเกษตรกรต้องการให้ภาครัฐจัดหารถตัดอ้อยให้เช่าในราคา
ถูกมากที่สุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00   

ส าหรับต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว 
มีต้นทุนรวม 11,199.15 บาท/ไร่ แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรรวม 9,360.13 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 83.58 
ของต้นทุนทั งหมด และต้นทุนคงท่ีรวม 1,839.02 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 16.42 ของต้นทุนทั งหมด โดยมี
ต้นทุนค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุดถึง 4,041.66 บาท/ไร่  รองลงมา คือ ค่าปุ๋ย 1,883.60 บาท/ไร่ และ
ค่าเช่าที่ดิน 1,566.33 บาท/ไร่ ตามล าดับ  ในด้านผลตอบแทน เกษตรกรมีราคาผลผลิตเฉลี่ย 1,099.70 บาท/
ตัน  มีรายได้ทั งหมด 14,576.44 บาท/ไร่  มีก าไรสุทธิ 3,377.29 บาท/ไร่  และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 3.66 ไร่  

การปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวมีข้อได้เปรียบ คือ สามารถตัดอ้อยได้ทุก
สภาพพื นที่ ไม่มีต้นทุนในการปรับพื นที่ให้เรียบ และสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ทุกขนาดพื นที่เก็บเกี่ยว   และมี
ข้อเสียเปรียบ คือ ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย เสียค่าใช้จ่ายในการเลี ยงอาหารและรับส่งคนงานตัดอ้อย  
นอกจากนี  เกษตรกรยังประสบปัญหาคนงานไม่มาตัดอ้อยตามที่ตกลงกันไว้ และส่วนใหญ่จะ เผาอ้อย ท าให้
สูญเสียน  าหนัก ค่าความหวาน เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง อีกทั ง ยังถูก
โรงงานน  าตาลหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั นต้น 20 บาท/ตัน และต้องรอคิวนาน  
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5.1.2 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนโดยใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้ำของรถตัดอ้อย 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีการ
ปลูกอ้อยโรงงานพันธุ์ขอนแก่น 3 มากที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54  มีเนื อที่เพาะปลูกเฉลี่ย 96.08 
ไร่  มีเนื อท่ีเก็บเก่ียวส่งโรงงานน  าตาลเฉลี่ย 92.23 ไร่ เกษตรกรทั งหมดไม่มีการเผาใบอ้อยก่อนตัด  มีระยะเวลา
การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13 เดือน เป็นการปลูกอ้อยโรงงานปีแรกมากที่สุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.62  มีที่ดินปลูกอ้อยเป็นของตนเองมากที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 มีค่าความหวานเฉลี่ย 
12.88 ซีซีเอส  เกษตรกรมีความสนใจใช้รถตัดอ้อย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 เนื่องจากสะดวก 
รวดเร็ว และลดปัญหาการหาแรงงาน  เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี ยต่ า ส าหรับ
เกษตรกรที่ซื อรถตัดอ้อย และจัดการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม ดูแลรักษารถตัดอ้อยให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากที่สุด จ านวนอย่างละ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.38   

ส าหรับต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็น
เจ้าของรถตัดอ้อย มีต้นทุนรวม 13,406.17 บาท/ไร่ แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรรวม 10,981.14 บาท/ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 81.91 ของต้นทุนทั งหมด และต้นทุนคงที่รวม 2,425.03 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.09 ของต้นทุน
ทั งหมด โดยมีต้นทุนค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุดถึง 3,825.01 บาท/ไร่  รองลงมา คือ ค่าปุ๋ย 2,105.39 
บาท/ไร่  และค่าน  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่น 2,014.12 บาท/ไร่ ตามล าดับ ในด้านผลตอบแทน เกษตรกร
มีราคาผลผลิตเฉลี่ย 1,099.52 บาท/ตัน  มีรายได้ทั งหมด 14,958.09 บาท/ไร่  มีก าไรสุทธิ 1,551.92 บาท/ไร่ 
และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 38.15 ไร่ 

การปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย มีข้อได้เปรียบ คือ ลด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวดเร็ว สะดวกสบาย ได้อ้อยสดที่มีค่าความหวานและมีคุณภาพ ไม่ต้องรอคิวเข้า
โรงงานน  าตาล เนื่องจากโรงงานเปิดโอกาสให้อ้อยสดเข้าโรงงานได้ทันที และได้เงินเพ่ิม 40 บาท/ตัน จากการ
ขายอ้อยสด และมีข้อเสียเปรียบ คือ รถตัดอ้อยมีราคาสูง มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและค่าน  ามันเชื อเพลิง
และน  ามันหล่อลื่น  ต้องมีการปรับพื นที่ให้เรียบ และต้องปลูกอ้อยให้แต่ละแถวห่างกันอย่างน้อย 150 
เซนติเมตร นอกจากนี  รถตัดอ้อยไม่สามารถใช้กับอ้อยล้มได้ ท าให้อ้อยได้รับความเสียหายและได้ผลผลิตลดลง 
และต้องมีพื นที่เพาะปลูกท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอ จึงจะท าให้คุ้มทุน 

  

5.1.3 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงำนโดยใช้รถตัดอ้อย กรณีจ้ำงรถตัดอ้อย 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีการปลูกอ้อยโรงงาน
พันธุ์ขอนแก่น 3 มากที่สุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.36  มีเนื อที่เพาะปลูกเฉลี่ย 13.04 ไร่  มีเนื อที่
เก็บเกี่ยวส่งโรงงานน  าตาลเฉลี่ย 12.93 ไร่ เกษตรกรทั งหมดไม่มีการเผาใบอ้อยก่อนตัด มีระยะเวลาการปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 13 เดือน เป็นการปลูกอ้อยโรงงานปีแรกมากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 66.07  มี
ที่ดินปลูกอ้อยเป็นของตนเองมากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 66.06 มีค่าความหวานเฉลี่ย 13.37 ซีซีเอส  
เกษตรกรมีความสนใจใช้รถตัดอ้อย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 94.64 เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ได้อ้อยสด
ท าให้ไม่ต้องรอคิวเข้าโรงงานน  าตาล และลดปัญหาการหาแรงงาน  เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐจัดหารถตัดอ้อย
ให้เช่าในราคาถูกมากที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94   
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ส าหรับต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานที่ใช้รถตัดอ้อย กรณีจ้าง
รถตัดอ้อย มีต้นทุนรวม 11,837.28 บาท/ไร่ แบ่งเป็นต้นทุนผันแปรรวม 9,964.61 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.18 ของต้นทุนทั งหมด และต้นทุนคงที่รวม 1,872.67 บาท/ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.82 ของต้นทุนทั งหมด 
โดยมีต้นทุนค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวมากที่สุดถึง 4,656.31 บาท/ไร่  รองลงมา คือ ค่าปุ๋ย 2,050.49 บาท/ไร่ 
และค่าเช่าที่ดิน 1,625 บาท/ไร่ ตามล าดับ  ในด้านผลตอบแทน เกษตรกรมีราคาผลผลิตเฉลี่ย 1,113.64 บาท/
ตัน  มีรายได้ทั งหมด 14,750.42 บาท/ไร่  มกี าไรสุทธิ 2,913.14 บาท/ไร่ และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 4.90 ไร่  

การปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้รถตัดอ้อย กรณีจ้างรถตัดอ้อย มีข้อได้เปรียบ คือ ลดปัญหา     
การขาดแคลนแรงงาน รวดเร็ว สะดวกสบาย ได้อ้อยสดที่มีค่าความหวานและคุณภาพ ไม่ต้องรอคิวเข้าโรงงาน
น  าตาล เนื่องจากโรงงานเปิดโอกาสให้อ้อยสดเข้าโรงงานได้ทันที และได้เงินเพ่ิม 40 บาท/ตัน จากการขายอ้อยสด 
และข้อเสียเปรียบ คือ ผู้รับจ้างตัดอ้อยจะรับตัดอ้อยเฉพาะพื นที่ที่มีการปรับให้เรียบ   และต้องปลูกอ้อยให้    
แต่ละแถวห่างกันอย่างน้อย 150 เซนติเมตร นอกจากนี  รถตัดอ้อยไม่สามารถใช้กับอ้อยล้มได้ ท าให้อ้อยได้รับ
ความเสียหายและได้ผลผลิตลดลง และต้องมพืี นที่เพาะปลูกท่ีมีขนาดมากกว่า 5 ไร่ขึ นไป ผู้รับจ้างตัดอ้อยจึงจะ
รับตัดอ้อย 

 

5.1.4 กำรเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของกำรปลูกอ้อยโรงงำนโดยกำรใช้
แรงงำนคน กำรใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้ำของรถตัดอ้อย และกรณีจ้ำงรถตัดอ้อย 

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยของการปลูกอ้อยโรงงานทั ง 3 รูปแบบ 
พบว่าการปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้รถตัดอ้อย กรณีเป็นเจ้าของรถตัดอ้อยมีต้นทุนรวมมากที่สุด คือ 13,406.17 
บาท/ไร่ รองลงมา คือ การปลูกอ้อยโรงงาน กรณีจ้างรถตัดอ้อย 11,837.28 บาท/ไร่ และการปลูกอ้อยโรงงาน 
กรณีใช้แรงงานคน 11,199.15 บาท/ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงานโดยเป็นเจ้าของรถตัดอ้อยมี
ต้นทุนค่าน  ามันเชื อเพลิงและน  ามันหล่อลื่น  ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร และค่า
ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มากกว่าการปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้แรงงานคนและใช้รถตัด
อ้อย กรณีจ้างรถตัดอ้อย  ส าหรับผลตอบแทนเฉลี่ยพบว่า ราคาผลผลิตเฉลี่ย และรายได้ทั งหมด ของทั ง 3 
รูปแบบ มีความใกล้เคียงกัน แต่ในด้านก าไรสุทธิ การปลูกอ้อยโรงงานโดยการใช้แรงงานคนมีก าไรสุทธิมาก
ที่สุด คือ 3,377.29 บาท/ไร่  รองลงมา คือ การปลูกอ้อยโรงงานโดยจ้างรถตัดอ้อย 2,913.14 บาท/ไร่ และการ
ปลูกอ้อยโรงงานโดยเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย 1,551.92 บาท/ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากการปลูกอ้อยโรงงานโดย
การใช้แรงงานคนมีต้นทุนรวมต่ ากว่าจ้างรถตัดอ้อยและเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย กล่าวโดยสรุป คือ การปลูกอ้อย
โรงงานโดยจ้างรถตัดอ้อยมีต้นทุนต่ ากว่าการเป็นเจ้าของรถตัดอ้อย ดังนั น เกษตรกรจึงควรจ้างรถตัดอ้อย
มากกว่าลงทุนซื อรถตัดอ้อยเอง และแม้ว่ากรณีจ้างรถตัดอ้อยจะมีต้นทุนที่สูงกว่าการจ้างแรงงานคน ซึ่งมีต้นทุน
ที่สูงกว่าเพียง 638.13 บาท/ไร่  แต่สามารถช่วยลดภาวะมลพิษและลดปัญหาดินเสื่อมจากการเผาอ้อยลงได้ 
อีกทั ง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อยได้  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา : รถตัดอ้อยโรงงาน 
สามารถน ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ ดังนี  

1. ภาครัฐควรส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรจัดหารถตัดอ้อยให้เกษตรกรเช่าในราคาถูก เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงานเก็บเก่ียวอ้อย 

2. ภาครัฐควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดอ้อยภายในประเทศ เพื่อลดการน าเข้า
รถตัดอ้อยจากต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรสามารถซื อรถตัดอ้อยได้ในราคาที่ถูกลง  และพัฒนาให้รถตัดอ้อย
สามารถใช้ได้งานได้ในทุกสภาพพื นที่และสามารถตัดอ้อยล้มได้ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการปรับ
พื นที่ให้เรียบและลดการสูญเสียผลผลิต 

3. ภาครัฐควรมีการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม บ ารุงรักษารถตัด
อ้อยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงรถตัดอ้อย 

4. ภาครัฐควรให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของการเผาใบอ้อยและผลดีของการตัดอ้อยสดแก่
เกษตรกร เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้หันมาสนใจตัดอ้อยสดให้มากขึ น 

5. เกษตรกรที่เป็นเจ้าของรถตัดอ้อยควรรับจ้างตัดอ้อยเพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมรายได้และใช้งานรถตัดอ้อยได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ น 
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ข้อมูลทั งหมดที่สอบถามนี  ทางราชการจะเก็บไว้เป็นความลับและจะน าไปเผยแพร่เฉพาะค่าประมาณทางสถิติที่เป็นส่วนรวมเท่านั น 
 

A. Identification 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล......................................................................................... โทรศัพท.์................................................. 

บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที.่................ชื่อหมู่บ้าน...................................ต าบล...........................................
อ าเภอ...........................................................จังหวัด............................................................................................. 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส ารวจ.....................................................................วันที่ส ารวจ........................................................ 

 

B. ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อพันธุ์อ้อยที่ปลูก......................................................................... 

2. ขนาดแปลงเนื อที่เพาะปลูก (ไม่รวมพันธุ์)..........................ไร ่

3. เนื อท่ีเก็บเกี่ยวส่งโรงงาน................................ไร่ 

4. ลักษณะของอ้อยที่ตัดส่งเข้าโรงงาน         อ้อยไม่เผาใบก่อนตัด            อ้อยเผาใบก่อนตัด 

5. ระยะเวลาตั งแต่การปลูกอ้อยจนถึงการเก็บเกี่ยว........................................เดือน 

6. อายุอ้อย          ปีแรก                 ปีที่ 2                ปีที่ 3 ขึ นไป ระบุปี................................................               

7. หลังจากตัดปีนี แล้วจะตัดต่อไปได้อีก.........................ป ี

 

C. ต้นทุนกำรปลูกอ้อยโรงงำน 

1. การใช้ที่ดินปลูกอ้อยโรงงาน 

           เป็นของตนเอง เนื อที.่..........................ไร่   

           ได้ท าฟรี  เนื อที่...........................ไร่   

           เช่าผู้อื่น เนื อที่...................................ไร่  ค่าเช่า....................................................................บาท/ไร่/ปี 

 

 

 

 

 

                       แบบสอบถำม 
กำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยเีครื่องจักรกลกำรเกษตร กรณีศึกษำ: รถตัดอ้อยโรงงำน 

 

  

 

 

 

   

ส ำหรับรถตัดอ้อย 

ชุดท่ี............... 
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2. ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

รำยกำร 
หน่วย 

(ระบ)ุ 

รำคำ 

บำท/หน่วย 

ซื อ ของตนเอง/ได้ฟรี 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

1. พันธุ์อ้อย ไร ่      

2. ปุ๋ย 

   2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ 

         มูลไก-่เป็ด กก.      

        มูลสุกร กก.      

        มูลโค-กระบือ กก.      

        มูลสัตว์อื่น ๆ กก.      

   2.2 ปุ๋ยชีวภำพ 

        ปุ๋ยชีวภาพ (ชนิดเม็ด) กระสอบ 25 กก.      

 กระสอบ 50 กก.      

        ปุ๋ยชีวภาพ (ชนิดน  า) ลิตร      

        ปุ๋ยชีวภาพอ่ืน ๆ____________       

   2.3 ปุ๋ยเคมี 

        สูตร 46-0-0 กระสอบ      

        สูตร 15-15-15 กระสอบ      

        สูตรอื่น ๆ_________________ กระสอบ      

        สูตรอื่น ๆ_________________ กระสอบ      

        สูตรอื่น ๆ_________________ กระสอบ      

3. สำรเคมีก ำจัดวัชพืช 

   3.1) ยำคุมหญ้ำ 

         ยาน  าระบุชื่อ______________ ลิตร      

         ยาน  าระบุชื่อ______________ ลิตร      

         ยาผงระบุช่ือ______________ กก.      

         ยาผงระบุช่ือ______________ กก.      
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รำยกำร 
หน่วย 

(ระบ)ุ 

รำคำ 

บำท/หน่วย 

ซื อ ของตนเอง/ได้ฟรี 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

   3.2 ยำฆ่ำหญ้ำ 

        ไกลโฟเซท ลิตร      

        กรัมม๊อกโซน ลิตร      

        ราวอ๊ัฟ ลิตร      

        ยาน  าระบุชื่อ______________ ลิตร      

        ยาผงระบุช่ือ______________ กก.      

4. สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 

   4.1 ยำป้องกันก ำจัดโรค 

         ยาน  าระบุชื่อ______________ ลิตร      

         ยาน  าระบุชื่อ______________ ลิตร      

         ยาผงระบุช่ือ______________ กก.      

         ยาผงระบุช่ือ______________ กก.      

   4.2 ยำฆ่ำแมลง หนอน เพลี ย 

         ยาน  าระบุชื่อ______________ ลิตร      

         ยาน  าระบุชื่อ______________ ลิตร      

         ยาผงระบุช่ือ______________ กก.      

         ยาผงระบุช่ือ______________ กก.      

5. สำรเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 

   5.1 สำรเคมีอื่น ๆ 

        ฮอร์โมน (ชนิดน  า) ลิตร      

        ฮอร์โมน (ชนิดผง) กก.      

        อื่น ๆ____________________       

   5.2 วัสดุปรับปรุงดิน 

        สารปรับปรุงดิน กก.      

        ไดโลไมล์ (ปูนมาล) กก.      

        ปูนขาว กก.      

        อื่น ๆ____________________       



47 

 

รำยกำร 
หน่วย 

(ระบ)ุ 

รำคำ 

บำท/หน่วย 

ซื อ ของตนเอง/ได้ฟรี 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

6. ค่ำน  ำมันเชื อเพลิงและน  ำมันหล่อลื่น 

   6.1 ค่ำน  ำมันเชื อเพลิง 

        น  ามันเชื อเพลิงรถไถ/รถแทรคเตอร์ ลิตร      

        น  ามันเชื อเพลิงเครื่องฉีด/พน่ยา ลิตร      

        น  ามันเชื อเพลิงเครื่องตัดหญ้า ลิตร      

        น  ามันเชื อเพลิงเครื่องสูบน  า ลิตร      

        น  ามันเชื อเพลิงรถตัดอ้อย ลิตร      

        น  ามันเชื อเพลิงรถบรรทุกออ้ย ลิตร      

   6.2 ค่ำน  ำมันหล่อลื่น 

        น  ามันหล่อลื่นรถไถ/รถแทรคเตอร์ ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นเครื่องฉีด/พน่ยา ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นเครื่องตัดหญา้ ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นเครื่องสูบน  า ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นรถตัดอ้อย ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นรถบรรทุกอ้อย ลิตร      

   6.3 ค่ำไฟฟ้ำ 

        ค่าไฟฟ้าใช้กับปั๊มน  าและไฟลอ่แมลง หน่วย      

        ค่าไฟฟ้าใช้กับเครื่องพ่นยา หน่วย      

7. ค่ำวัสดุสิ นเปลืองและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

   7.1 ค่ำวัสดุสิ นเปลืองที่มีอำยุ 
กำรใช้งำนไม่เกิน 1 ปี  

     

        ________________________       

        ________________________       

        ________________________       

        ________________________       
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รำยกำร 
หน่วย 

(ระบ)ุ 

รำคำ 

บำท/หน่วย 

ซื อ ของตนเอง/ได้ฟรี 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

   7.2 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

        ค่าเช่าเครื่องสูบน  า บาทต่อฤด ู      

        ค่ารถรับคนงาน บาทต่อฤด ู      

        ค่าน  า (ซื อน  ารดต้นไม้) บาทต่อฤด ู      

        ค่าเช่ารถบรรทุกอ้อย บาทต่อฤด ู      

        ______________________       

        ______________________       

        ______________________       

 

3. การใช้แรงงาน  

กิจกรรม 
ปริมำณงำนที่ท ำ ควำมสำมำรถ

ท ำงำนได้ต่อ
วันต่อคน 

อัตรำค่ำจ้ำง 

(เลือกช่องใดช่องหนึ่ง) 

รวม จ้ำง ตนเอง บำท/ไร่/คน บำท/วัน/คน 

1. กำรเตรียมดิน 

   1.1 ไถดะ (ไถครั งท่ี 1)  ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถไถ/แทรกเตอร ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   1.2 ไถแปร (ไถครั งท่ี 1)  ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถไถ/แทรกเตอร ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   1.3 ไถแปร (ไถครั งท่ี 2) ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถไถ/แทรกเตอร ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   1.4 ชักร่อง ยกร่อง ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถไถ/แทรกเตอร ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   
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กิจกรรม 
ปริมำณงำนที่ท ำ ควำมสำมำรถ

ท ำงำนได้ต่อ
วันต่อคน 

อัตรำค่ำจ้ำง 

(เลือกช่องใดช่องหนึ่ง) 

รวม จ้ำง ตนเอง บำท/ไร่/คน บำท/วัน/คน 

   1.5 ใส่วัสดุปรับปรุงดิน ใช้เวลา______วัน 

        โดย คน (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องจักร 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

2. กำรปลูก 

   2.1 ปักท่อนพันธุ ์ใช้เวลา______วัน 

        โดย คน (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องจักร 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

3. กำรดูแลรักษำ 

   3.1 กำรใส่ปุ๋ย  จ านวน______ครั ง   ใช้เวลา______วัน/ครั ง 

        โดย คน  (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องจักร  

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่

  

   3.2 กำรฉีดยำป้องกันก ำจัดวัชพืช  จ านวน______ครั ง   ใช้เวลา______วัน/ครั ง 

        เครื่องฉีดสะพายหลังแบบชักโยก 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        เครื่องฉีดสะพายหลังแบบใช้ 

        เครื่องยนต์ 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        เครื่องพ่นยาแบบปั๊มจากถัง.........ลิตร 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   3.3 กำรฉีดยำป้องกัน ก ำจัดโรคและแมลง  จ านวน______ครั ง     ใช้เวลา______วัน/ครั ง 

        เครื่องฉีดสะพายหลังแบบชักโยก 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   
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กิจกรรม 
ปริมำณงำนที่ท ำ ควำมสำมำรถ

ท ำงำนได้ต่อ
วันต่อคน 

อัตรำค่ำจ้ำง 

(เลือกช่องใดช่องหนึ่ง) 

รวม จ้ำง ตนเอง บำท/ไร่/คน บำท/วัน/คน 

        เครื่องฉีดสะพายหลังแบบใช้เครื่องยนต์ 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        เครื่องพ่นยาแบบปั๊มจากถัง.........ลิตร 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   3.4 กำรดำยหญ้ำ/ถอนหญ้ำ จ านวน___ครั ง    ใช้เวลา___วัน/ครั ง 

        โดย คน  (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องตัดหญ้า  

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   3.5 กำรพรวนดิน (ท ำรุ่น) จ านวน____ครั ง     ใช้เวลา____วัน/ครั ง 

        โดย คน  (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องจักร  

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

    3.6 กำรให้น  ำ  จ านวน_____ครั ง   ใช้เวลา______วัน/ครั ง 

        โดย คน  (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย คนและเครื่องสูบน  า 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

4. กำรเก็บเกี่ยว  

   4.1 กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต  ใช้เวลา______วัน 

        ค่ำแรงตัดอ้อย 

        โดย รถตัดอ้อย คดิตามผลผลิต            

        (จ านวน____คัน  _____คน) 

ตัน ตัน ตัน ตัน  

บาท/ตัน/คน 

 

   4.2 กำรเก็บรวบรวมผลผลิต และขนขึ นรถ  ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถบรรทุกอ้อย  คิดตามผลผลิต 

        (จ านวน______คัน  ______คน) 

ตัน ตัน ตัน ตัน  

บาท/ตัน/คน 
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4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และการลงทุนระยะยาวที่ใช้ในการผลิต (ที่มีอายุ 2 ปีขึ นไป) 

รำยกำร จ ำนวน 

รวมมูลค่ำ
แรกซื อ
ทั งหมด 
(บำท) 

จ ำนวนปี
กำรใช้งำน
ตั งแต่ซื อจน
สิ นอำยุต่อ
ชิ น (ปี) 

ค่ำซ่อมรวมในปีเพำะปลูก (บำท) 

จ้ำงซ่อม ซ่อมเอง 

จ ำนวนป ี
ใช้งำนได้

หลังจำกซ่อม 
(ปี) 

1. เคร่ืองมืออุปกรณ์       

   มีดตดัอ้อย       

   จอบ       

   เสียม       

   เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบชักโยก       

   เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต ์       

   เครื่องพ่นยาแบบปั๊มจากถัง........ลิตร       

   เครื่องสูบน  า       

   ปั๊มน  าไฟฟ้า       

   เครื่องตัดหญ้า       

   ระบบสปิงเกอร์ (รวมปั๊มน  า)       

   รถตัดอ้อย (ดอกเบี ย................บำท/ปี)       

   รถบรรทุกอ้อย (ดอกเบี ย.............บำท/ปี)       

__________________________       

__________________________       

2. กำรลงทุนระยะยำว       

   ปรับพื นท่ี       

   ขุดคู/บ่อสระ       

   บ่อบาดาล       

   โรงเรือน       

__________________________       

__________________________       

__________________________       
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5. การใช้รถตัดอ้อย 

           เป็นเจ้าของเอง                      โรงงานน  าตาลมีให้ใช้               ยืมมาจาก....................................            

           เช่ามาจาก.................................................................... ราคา...................บาท/วัน  จ านวน............วัน                          

           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................. ................................................. 

 

6. กระบวนการหรือข้อตกลงในการใช้รถตัดอ้อยของโรงงานน  าตาลเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ................................................. 

D. ผลตอบแทน 

1. ผลผลิตส่งโรงงาน (ไม่รวมพันธุ์) ปี 2555/56.......................ตัน   ความหวานโดยเฉลี่ย........................ซีซีเอส 

2. การขายผลผลิตส่งโรงงาน 

           ขายที่ไร่                ราคา.............................บาท/ตัน 

           ขายที่แหล่งรับซื อ     ราคา.............................บาท/ตัน 

 

E. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรรถตัดอ้อย 

1. ท่านสนใจใช้รถตัดอ้อยเพ่ิมหรือไม่ หากภาครัฐให้การสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 

          สนใจ เพราะ............................................................................................................................. ............. 

              ไม่สนใจ เพราะ......................................................................................................................................  
2. การสนับสนุนการใช้รถตัดอ้อยจากภาครัฐรูปแบบใดที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

            จัดหารถตัดอ้อยให้เกษตรกรเชา่ในราคาถูก 

           ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดอ้อยภายในประเทศ เพ่ือลดต้นทุน 

           จัดโครงการสินเชื่อดอกเบี ยต่ า ส าหรับเกษตรกรที่ซื อรถตัดอ้อย 

           จัดฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม ดูแลรักษา ให้รถตัดอ้อยสามารถใช้งาน 
           ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................................ ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



53 

 

3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้แรงงานคนในการตัดอ้อย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้รถตัดอ้อย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ข้อมูลทั งหมดที่สอบถามนี  ทางราชการจะเก็บไว้เป็นความลับและจะน าไปเผยแพร่เฉพาะค่าประมาณทางสถิติที่เป็นส่วนรวมเท่านั น 
 

A. Identification 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล......................................................................................... โทรศัพท.์................................................. 

บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที.่................ชื่อหมู่บ้าน...................................ต าบล...........................................
อ าเภอ...........................................................จังหวัด............................................................................................. 
ชื่อเจ้าหน้าที่ส ารวจ.....................................................................วันที่ส ารวจ........................................................ 

 

B. ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อพันธุ์อ้อยที่ปลูก......................................................................... 

2. ขนาดแปลงเนื อที่เพาะปลูก (ไม่รวมพันธุ์)..........................ไร ่

3. เนื อท่ีเก็บเกี่ยวส่งโรงงาน................................ไร่ 

4. ลักษณะของอ้อยที่ตัดส่งเข้าโรงงาน         อ้อยไม่เผาใบก่อนตัด            อ้อยเผาใบก่อนตัด 

5. ระยะเวลาตั งแต่การปลูกอ้อยจนถึงการเก็บเกี่ยว........................................เดือน 

6. อายุอ้อย          ปีแรก                 ปีที่ 2                ปีที่ 3 ขึ นไป ระบุปี................................................               

7. หลังจากตัดปีนี แล้วจะตัดต่อไปได้อีก.........................ป ี

 

C. ต้นทุนกำรปลูกอ้อยโรงงำน 

1. การใช้ที่ดินปลูกอ้อยโรงงาน 

           เป็นของตนเอง เนื อที.่..........................ไร่   

           ได้ท าฟรี  เนื อที่...........................ไร่   

           เช่าผู้อื่น เนื อที่...................................ไร่  ค่าเช่า....................................................................บาท/ไร่/ปี 

 

 

 

 

                       แบบสอบถำม 
กำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยเีครื่องจักรกลกำรเกษตร กรณีศึกษำ: รถตัดอ้อยโรงงำน 

 

  

 

 

 

ใช้ส ำหรับแรงงำนคน 

ชุดท่ี............... 
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2. ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

รำยกำร 
หน่วย 

(ระบ)ุ 

รำคำ 

บำท/หน่วย 

ซื อ ของตนเอง/ได้ฟรี 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

1. พันธุ์อ้อย ไร ่      

2. ปุ๋ย 

   2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ 

         มูลไก-่เป็ด กก.      

        มูลสุกร กก.      

        มูลโค-กระบือ กก.      

        มูลสัตว์อื่น ๆ กก.      

   2.2 ปุ๋ยชีวภำพ 

        ปุ๋ยชีวภาพ (ชนิดเม็ด) กระสอบ 25 กก.      

 กระสอบ 50 กก.      

        ปุ๋ยชีวภาพ (ชนิดน  า) ลิตร      

        ปุ๋ยชีวภาพอ่ืน ๆ___________       

   2.3 ปุ๋ยเคมี 

        สูตร 46-0-0 กระสอบ      

        สูตร 15-15-15 กระสอบ      

        สูตรอื่น ๆ_______________ กระสอบ      

        สูตรอื่น ๆ_______________ กระสอบ      

        สูตรอื่น ๆ_______________ กระสอบ      

3. สำรเคมีก ำจัดวัชพืช 

   3.1) ยำคุมหญ้ำ 

         ยาน  าระบุชื่อ____________ ลิตร      

         ยาน  าระบุชื่อ____________ ลิตร      

         ยาผงระบุช่ือ____________ กก.      

         ยาผงระบุช่ือ____________ กก.      
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รำยกำร 
หน่วย 

(ระบ)ุ 

รำคำ 

บำท/หน่วย 

ซื อ ของตนเอง/ได้ฟรี 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

   3.2 ยำฆ่ำหญ้ำ 

        ไกลโฟเซท ลิตร      

        กรัมม๊อกโซน ลิตร      

        ราวอ๊ัฟ ลิตร      

        ยาน  าระบุชื่อ_____________ ลิตร      

        ยาผงระบุช่ือ_____________ กก.      

4. สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 

   4.1 ยำป้องกันก ำจัดโรค 

         ยาน  าระบุชื่อ____________ ลิตร      

         ยาน  าระบุชื่อ____________ ลิตร      

         ยาผงระบุช่ือ____________ กก.      

         ยาผงระบุช่ือ____________ กก.      

   4.2 ยำฆ่ำแมลง หนอน เพลี ย 

         ยาน  าระบุชื่อ____________ ลิตร      

         ยาน  าระบุชื่อ____________ ลิตร      

         ยาผงระบุช่ือ____________ กก.      

         ยาผงระบุช่ือ____________ กก.      

5. สำรเคมีอื่น ๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 

   5.1 สำรเคมีอื่น ๆ 

        ฮอร์โมน (ชนิดน  า) ลิตร      

        ฮอร์โมน (ชนิดผง) กก.      

        อื่น ๆ__________________       

   5.2 วัสดุปรับปรุงดิน 

        สารปรับปรุงดิน กก.      

        ไดโลไมล์ (ปูนมาล) กก.      

        ปูนขาว กก.      

        อื่น ๆ__________________       
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รำยกำร 
หน่วย 

(ระบ)ุ 

รำคำ 

บำท/หน่วย 

ซื อ ของตนเอง/ได้ฟรี 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

6. ค่ำน  ำมันเชื อเพลิงและน  ำมันหล่อลื่น 

   6.1 ค่ำน  ำมันเชื อเพลิง 

        น  ามันเชื อเพลิงรถไถ/รถแทรคเตอร์ ลิตร      

         น  ามันเชื อเพลิงเครื่องฉีด/พ่นยา ลิตร      

        น  ามันเชื อเพลิงเครื่องตัดหญ้า ลิตร      

        น  ามันเชื อเพลิงเครื่องสูบน  า ลิตร      

        น  ามันเชื อเพลิงรถบรรทุกออ้ย ลิตร      

   6.2 ค่ำน  ำมันหล่อลื่น 

        น  ามันหล่อลื่นรถไถ/รถแทรคเตอร์ ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นเครื่องฉีด/พน่ยา ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นเครื่องตัดหญา้ ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นเครื่องสูบน  า ลิตร      

        น  ามันหล่อลื่นรถบรรทุกอ้อย ลิตร      

   6.3 ค่ำไฟฟ้ำ 

        ค่าไฟฟ้าใช้กับปั๊มน  าและไฟล่อแมลง หน่วย      

        ค่าไฟฟ้าใช้กับเครื่องพ่นยา หน่วย      

7. ค่ำวัสดุสิ นเปลืองและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  

   7.1 ค่ำวัสดุสิ นเปลืองที่มีอำยุ  
กำรใช้งำนไม่เกิน 1 ปี  

     

        ______________________       

        ______________________       

        ______________________       

        ______________________       
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รำยกำร 
หน่วย 

(ระบ)ุ 

รำคำ 

บำท/หน่วย 

ซื อ ของตนเอง/ได้ฟรี 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

ปริมำณ 
มูลค่ำ 
(บำท) 

   7.2 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

        ค่าเช่าเครื่องสูบน  า บาทต่อฤด ู      

        ค่ารถรับคนงาน บาทต่อฤด ู      

        ค่าน  า (ซื อน  ารดต้นไม้) บาทต่อฤด ู      

        ค่าเช่ารถบรรทุกอ้อย บาทต่อฤด ู      

        ______________________       

        ______________________       

        ______________________       

 

3. การใช้แรงงาน  

กิจกรรม 
ปริมำณงำนที่ท ำ ควำมสำมำรถ

ท ำงำนได้ต่อ
วันต่อคน 

อัตรำค่ำจ้ำง 

(เลือกช่องใดช่องหนึ่ง) 

รวม จ้ำง ตนเอง บำท/ไร่/คน บำท/วัน/คน 

1. กำรเตรียมดิน 

   1.1 ไถดะ (ไถครั งท่ี 1)  ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถไถ/แทรกเตอร ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   1.2 ไถแปร (ไถครั งท่ี 1)  ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถไถ/แทรกเตอร ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   1.3 ไถแปร (ไถครั งท่ี 2) ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถไถ/แทรกเตอร ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   1.4 ชักร่อง ยกร่อง ใช้เวลา______วัน 

        โดย รถไถ/แทรกเตอร ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   
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กิจกรรม 
ปริมำณงำนที่ท ำ ควำมสำมำรถ

ท ำงำนได้ต่อ
วันต่อคน 

อัตรำค่ำจ้ำง 

(เลือกช่องใดช่องหนึ่ง) 

รวม จ้ำง ตนเอง บำท/ไร่/คน บำท/วัน/คน 

   1.5 ใส่วัสดุปรับปรุงดิน ใช้เวลา______วัน 

        โดย คน (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องจักร 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

2. กำรปลูก 

   2.1 ปักท่อนพันธุ ์ใช้เวลา______วัน 

        โดย คน (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องจักร 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

3. กำรดูแลรักษำ 

   3.1 กำรใส่ปุ๋ย  จ านวน______ครั ง   ใช้เวลา______วัน/ครั ง 

        โดย คน  (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องจักร  

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่

  

   3.2 กำรฉีดยำป้องกันก ำจัดวัชพืช  จ านวน______ครั ง   ใช้เวลา______วัน/ครั ง 

        เครื่องฉีดสะพายหลังแบบชักโยก 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        เครื่องฉีดสะพายหลังแบบใช้ 

        เครื่องยนต์ 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        เครื่องพ่นยาแบบปั๊มจากถัง.........ลิตร 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   3.3 กำรฉีดยำป้องกัน ก ำจัดโรคและแมลง  จ านวน______ครั ง     ใช้เวลา______วัน/ครั ง 

        เครื่องฉีดสะพายหลังแบบชักโยก 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   
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กิจกรรม 
ปริมำณงำนที่ท ำ ควำมสำมำรถ

ท ำงำนได้ต่อ
วันต่อคน 

อัตรำค่ำจ้ำง 

(เลือกช่องใดช่องหนึ่ง) 

รวม จ้ำง ตนเอง บำท/ไร่/คน บำท/วัน/คน 

           เครื่องฉดีสะพายหลังแบบใช้เครื่องยนต ์

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        เครื่องพ่นยาแบบปั๊มจากถัง.........ลิตร 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   3.4 กำรดำยหญ้ำ/ถอนหญ้ำ จ านวน___ครั ง    ใช้เวลา___วัน/ครั ง 

        โดย คน  (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องตัดหญ้า  

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

   3.5 กำรพรวนดิน (ท ำรุ่น) จ านวน____ครั ง     ใช้เวลา____วัน/ครั ง 

        โดย คน  (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย เครื่องจักร  

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

    3.6 กำรให้น  ำ  จ านวน_____ครั ง   ใช้เวลา______วัน/ครั ง 

        โดย คน  (จ านวน_______คน) ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

        โดย คนและเครื่องสูบน  า 

        (จ านวน______เครื่อง  ______คน) 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ ไร ่   

4. กำรเก็บเกี่ยว  

   4.1 กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต  ใช้เวลา______วัน 

        ค่ำแรงตัดอ้อย 

        โดย คน  คิดตามผลผลติ 

        (จ านวน ______คน) 

ตัน ตัน ตัน ตัน  

บาท/ตัน/คน 

 

        ค่ำแรงมัดอ้อย 

        (จ านวน ______คน) 

ตัน ตัน ตัน ตัน  

บาท/ตัน/คน 

 

   4.2 กำรเก็บรวบรวมผลผลิต และขนขึ นรถ  ใช้เวลา______วัน 

        โดย คน  คิดตามผลผลติ 

        (จ านวน ______คน) 

ตัน ตัน ตัน ตัน  

บาท/ตัน/คน 
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กิจกรรม 
ปริมำณงำนที่ท ำ ควำมสำมำรถ

ท ำงำนได้ต่อ
วันต่อคน 

อัตรำค่ำจ้ำง 

(เลือกช่องใดช่องหนึ่ง) 

รวม จ้ำง ตนเอง บำท/ไร่/คน บำท/วัน/คน 

        โดย รถบรรทุกอ้อย  คิดตาม
ผลผลติ 

        (จ านวน______คัน  ______คน) 

ตัน ตัน ตัน ตัน  

บาท/ตัน/คน 

 

 

4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และการลงทุนระยะยาวที่ใช้ในการผลิต (ที่มีอายุ 2 ปีขึ นไป) 

รำยกำร จ ำนวน 

รวมมูลค่ำ
แรกซื อ
ทั งหมด 
(บำท) 

จ ำนวนปี
กำรใช้งำน
ตั งแต่ซื อจน
สิ นอำยุต่อ
ชิ น (ปี) 

ค่ำซ่อมรวมในปีเพำะปลูก (บำท) 

จ้ำงซ่อม ซ่อมเอง 

จ ำนวนปี    
ใช้งำนได้

หลังจำกซ่อม 
(ปี) 

1. เคร่ืองมืออุปกรณ์       

   มีดตดัอ้อย       

   จอบ       

   เสียม       

   เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบชักโยก       

   เครื่องฉีดยาสะพายหลังแบบเครื่องยนต์       

   เครื่องพ่นยาแบบปั๊มจากถัง........ลิตร       

   เครื่องสูบน  า       

   ปั๊มน  าไฟฟ้า       

   เครื่องตัดหญ้า       

   ระบบสปิงเกอร์ (รวมปั๊มน  า)       

   รถบรรทุกอ้อย (ดอกเบี ย..............บำท/ปี)       

    __________________________       

    __________________________       

2. กำรลงทุนระยะยำว       

   ปรับพื นท่ี       

   ขุดคู/บ่อสระ       

   บ่อบาดาล       
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รำยกำร จ ำนวน 

รวมมูลค่ำ
แรกซื อ
ทั งหมด 
(บำท) 

จ ำนวนปี
กำรใช้งำน
ตั งแต่ซื อจน
สิ นอำยุต่อ
ชิ น (ปี) 

ค่ำซ่อมรวมในปีเพำะปลูก (บำท) 

จ้ำงซ่อม ซ่อมเอง 

จ ำนวนปี    
ใช้งำนได้

หลังจำกซ่อม 
(ปี) 

   โรงเรือน       

    __________________________       

    __________________________       

    __________________________       

 

D. ผลตอบแทน 

1. ผลผลิตส่งโรงงาน (ไม่รวมพันธุ์) ปี 2555/56.......................ตัน   ความหวานโดยเฉลี่ย........................ซีซีเอส 

2. การขายผลผลิตส่งโรงงาน 

           ขายที่ไร่                ราคา.............................บาท/ตัน 

           ขายที่แหล่งรับซื อ     ราคา.............................บาท/ตัน 

 

E. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรรถตัดอ้อย 

1. ท่านสนใจใช้รถตัดอ้อยหรือไม่ หากภาครัฐให้การสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 

          สนใจ เพราะ..........................................................................................................................................  

              ไม่สนใจ เพราะ................................................................................................................ ...................... 
2. การสนับสนุนการใช้รถตัดอ้อยจากภาครัฐรูปแบบใดที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

            จัดหารถตัดอ้อยให้เกษตรกรเชา่ในราคาถูก 

           ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดอ้อยภายในประเทศ เพ่ือลดต้นทุน 

           จัดโครงการสินเชื่อดอกเบี ยต่ า ส าหรับเกษตรกรที่ซื อรถตัดอ้อย 

           จัดฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม ดูแลรักษา ให้รถตัดอ้อย  สามารถใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพทั งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................................................................  
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3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้แรงงานคนในการตัดอ้อย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 




