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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันอ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีมีตลาดรับซื้อโดยตรงท าให้มีผู้สนใจการปลูกอ้อยเพิ่มมาก
ขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งในต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกอ้อยเพิ่ม
มากขึ้นเป็นจ านวนมากจากอดีตท่ีมีการท านาเป็นจ านวนมากแต่ในปัจจุบันมีการปลูกอ้อยเป็นจ านวนท่ี
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีผลผลิตอ้อยใหม่อยู่ท่ี18-20ตันต่อไร่และอ้อยตออยู่ท่ี12-16ตันต่อไร่ถือได้ว่า
มีจ านวนผลผลิตท่ีดี โดยการปลูกอ้อยต้องมีปัจจัยต้นทุนต่างๆในการปลูกตลอดจนถึงการขนส่งอ้อยเข้า
โรงงาน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบถึงต้นทุนการปลูกอ้อยใน1ไร่ต้องใช้ต้นทุนในการผลิตอ้อยและการเก็บ
เกี่ยวขนส่งอ้อยเข้าโรงงานว่ามีต้นทุนเท่าไรเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมถึงผู้ท่ีสนใจปลูกอ้อยทราบถึง
ปัจจัยและต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานว่ามีจ านวนเท่าไร และถึงทราบถึงปัญหาใน
การผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานว่ามีปัญหาอย่างไรบ้าง แต่ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
และผู้ท่ีสนใจปลูกอ้อยอาจจะยังไม่ทราบถึงต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานท่ีแน่ชัดว่า
มีต้นทุนมากน้อยเพียงใด รวมถึงปัญหาด้านต่างๆในการเพาะปลูกอ้อย การเก็บเกี่ยวอ้อยและการขนส่ง
อ้อยเข้าโรงงาน เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจการปลูกอ้อยได้ทราบข้อมูลต่าง ๆเพื่อให้ประกอบการ
ตัดสินใจส าหรับผู้ท่ีเริ่มสนใจในการปลูกอ้อยด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการศึกษา
ถึงปัจจัยต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานรวมถึงปัญหาด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ท่ีสนใจปลูกอ้อยและเกษตรกรได้ทราบถึงต้นในการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของ
ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2560/2561 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของ
เกษตรกรของต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยของต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปลูกอ้อย การเก็บเกี่ยวอ้อย

เข้าโรงงานของเกษตรกรของต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.2.4 เพื่อศึกษาการเพาะปลูกอ้อยตามรูปแบบของเกษตร 
 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1 ทราบถึงต้นทุนการเพาะปลูก  การเก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตร 
1.3.2 ทราบถึงต้นทุนตามรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยของเกษตร 
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1.3.3 ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข้ปัญหาในการปลูก การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
อ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร 

1.3.4 ใช้เป็นแนวทางในการจัดการต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย การเก็บเกี่ยวอ้อยและการขนส่ง
อ้อยเข้าโรงงาน ส าหรับเกษตรกรมือใหม่และผู้สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าในเชิงส ารวจเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานใน
ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ปีการเพาะปลูก 2560/2561 
กลุ่มตัวอย่ำง และประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา  กลุ่มประชากรเกษตรท่ีปลูกอ้อยในเขตพื้น ท่ี  ต าบลถลุงเหล็ก  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรผู้ปลูกอ้อยท้ังส้ิน 321 ราย (ส านักงานส่งเสริมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์
โซน2) การวิเคราะห์ข้อมูลความเช่ือมั่นเท่ากับ 85.5% (วิธี ค านวณหาตัวอย่างจากประชากรของ Taro 
Yamane) 

สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่าง Taro Yamane      n = 
 

      
 

n =
   

            
 = 42  

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เท่ากับ 42 ครัวเรือน 
 
1.5 กำรเก็บรวมข้อมูล 

1.5.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลกับเกษตรผู้ปลูกอ้อยในเขต ต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอสองเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรเกษตร(ลูกไร่)ผู้ปลูกอ้อยจ านวน 42 ครัวเรือน 

1.5.2ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ไก้แก่ เอกสารทางวิชาการ  รายงานวิจัย  ข้อมูลทางสถิติ  แนวคิด  
ทฤษฎีต่างๆ  จากต าราทางวิชาการ  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1.6.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยอาศัยวิธีทางสถิติเบ้ืองต้น เช่น ตาราง
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย S.D,Meanการตอบค าถามแบบปลายเปิดและการบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
ท่ัวไปในการปลูกอ้อยสภาพทางเศรษฐกิจสังคม และอุปสรรคของเกษตรผู้ปลูกอ้อย 
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1.6.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitayive analysis)โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจจาก
เกษตรมาท าการวิเคราะห์หาต้นทุนตามรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกร สามารถแบ่งได้
ดังนี้ 
ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร โดยใช้การวิเคราะห์

ดังนี้ 
ต้นทุนการเพาะปลูก 

- ค่าเช่าท่ีดิน ค่าแรงการเพาะปลูกอ้อย  และค่าวัสดุการปลุกอ้อย 
ต้นทุนการเก็บเกี่ยว 

- ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ต้นทุนการขนส่ง 

- ค่าขนส่งอ้อยจากไร่ไปโรงงาน 
ค่าแรงในการเพาะปลูกอ้อยท้ังหมด ได้แก่ ค่าแรงในการเตรียมดิน  ค่าแรงเพาะปลูก  ค่าโรยปุ๋ย
อินทรียวัตถุ  ค่าใส่ปุ๋ยเคมี  ค่าแรงในการฉีดสารปราบศัตรูพืช 
ค่าวัสดุในการปลูกอ้อย  ไก้แก่ ค่าพันธุ์อ้อย  ค่าปุ๋ย  ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดิน 
ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว  ได้แก่  ค่าแรงตัดอ้อย ค่าแรงคีบอ้อย ค่าแรงคนสับอ้อย 
ค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ได้แก่ รถบรรทุกสิบล้อ  รถพ่วง รถหกล้อ  รถอีแต๋น 
 
1.7 ต้นทุนตำมรูปแบบกำรเพำะปลูกของเกษตรกรโดยใช้กำรวิเครำะห์ ดังนี้ 

1.7.1 ต้นทุนการเพาะปลูกตามรูปแบบเกษตรกร 
- ใช้แรงงานคน 
- ใช้เครื่องปลูก 
 

1.8 เคร่ืองมือใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ลักษณะเครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ศึกษาลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของเกษตรผู้ปลูกอ้อย 
ตอนท่ี 2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนปลูกอ้อย 
ตอนท่ี 3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย 
ตอนท่ี 4 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 
ตอนท่ี 5 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข้ปัญหาการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว 
และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร 
 
 



4 
  

1.9 นิยำมศัพท์ส ำคัญ 
อ้อยใหม่  หมายถึง อ้อยท่ีเกษตรกรปลูกใหม่หลังการรื้อตออ้อยหรือพื้นท่ีใหม่ท่ีไม่เคยปลูกอ้อย

มาก่อน 
อ้อยตอ  หมายถึง อ้อยท่ีผ่านการเก็บเกี่ยวมาแล้ว และแตกกอขึ้นมาใหม่โดยอ้อยท่ีผ่านการเก็บ

เกี่ยวมาแล้ว 1 ครั้งจะเรียกว่าอ้อยตอ 1 หรืออ้อยปีท่ี 2 ถ้าอ้อยท่ีผ่านการเก็บเกี่ยวมาแล้ว 2 ครั้ง
เรยีกว่า อ้อยตอ2 หรือ้อยปีท่ี3 

ลูกไร่  หมายถึง กลุ่มเกษตรกรท่ีมีปริมาณผลผลิตน้อย ไม่สามารถส่งอ้อยได้ตามปริมาณท่ี
ก าหนดได้ และต้องขอเข้าร่วมกลุ่มกับเกษตรกรท่ีมีโควต้า เพื่อน าผลผลิตท่ีได้ฝากไปขายให้โรงงาน
น้ าตาล โดยเกษตรท่ีเป็นลูกไร่ ไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ เครื่องจักรกทางการเกษตรรวมถึงแรงงาน 
เนื่องจากเกษตรท่ีเป็นหัวหน้าโควต้าอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้ต้ังแต่การผลิตจนการเก็บเกี่ยว
ขนส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาล 

ต้นทุนกำรกำรเพำะปลูก  หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินการผลิตสินค้า หรือบริการ 
หรือถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้าน ต้นทุนคือ จ านวนเงินท่ีได้จ่ายไปในการซื้อ สินค้า ข้าวของ วัตถุดิบ 
ต่างๆ นานาจิปาถะ เพื่อน ามาผลิตหรือขายสินค้าเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้คือยอดขายอีกที โดยเริ่มต้ังแต่
ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง 

กำรเก็บเก่ียว  หมายถึง วิธีการใดๆ ก็ตามท่ีใช้ในการแยกส่วนของพืชท่ีมนุษย์และสัตว์ใช้เป็น
อาหารหรือใช้ประโยชน์ ออกจากต้นเดิมหรือจากส่ิงท่ีพืชเจริญเติบโตอาศัยอยู่ 

กำรขนส่ง หมายถึง การเคล่ือนย้ายคนและส่ิงของจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง การขนส่งแบ่ง
ออกเป็นหมวดใหญ่ดังนี้ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และ อื่นๆ เราสามารถพิจารณาการขนส่งได้จาก
หลายมุมมอง โดยคร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะและ
การด าเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งท่ีใช้ เช่น ถนน ทางรถไฟ เส้นทางการบิน 
คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่ารถ และ ท่าเรือ ในขณะ
ท่ี ยานพาหนะ คือส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีไปบนโครงข่ายนั้น เช่น รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือ ส่วน การ
ด าเนินการ นั้นจะสนใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร ระบบควบคุมการบิน และนโยบาย 
เช่นวิธีการจัดการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หรือการเก็บภาษีน้ ามัน เป็นต้น 

ต ำบลถลุงเหล็ก  หมายถึง ชุมชนท่ีมีประชากรอาศัยอยู่และมีการสร้างเป็นหมู่บ้านต่างๆเป็นท่ี
อยู่อาศัยโดยส่วนใหญ่แล้วประชากรจะมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหมู่บ้านท้ังหมด 16 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านถลุงเหล็ก บ้านพะไล บ้านโนนศิลา บ้านส าโรง บ้านผักแว่น บ้านหนองเรือ บ้านส าราญราษฎ 
บ้านเสม็ดราษฎ บ้านหนองเหล็ก บ้านหนองเครือ บ้านหนองผักแว่น บ้านพะไลพัฒนา บ้านดอนดู่แดง 
บ้านสระล้อม บ้านห้วยชนบท บ้านโนนส าราษฎ 



5 
  

บทท่ี2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษา “ต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน กรณีศึกษา : ต าบลถลุงเหล็ก  
อ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  ปีการเพาะปลูก 2560/2561  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อนมาใช้ประโยชน์เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางวิจัยโดยสรุปประเด็นส าคัญ 
ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอ้อย 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับต้นทุน 
2.3 เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 ข้อมูลเก่ียวกับอ้อย 
อ้อย Sugarcane (Saccharum officinarum L.) เป็นพืชพวกหญ้าชนิดหนึ่งท่ีมีความส าคัญ

ต่อมนุษย์มาก ในแง่ของการใช้เป็นอาหาร อ้อยนับเป็นพืชส าคัญอันดับ 4 ของโลกรองจากข้าวสาลี 
ข้าวโพด และข้าว ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาในแง่ของผลผลิต คิดเป็นน้ าหนักแห้งท่ีเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื้อ
ท่ีต่อปี อ้อยมาเป็นอันดับแรก ท้ังนี้ เพราะอ้อยสามารถใช้ปัจจัยส าหรับการเจริญเติบโต เช่น แสงแดด 
น้ า อากาศ และธาตุอาหารได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเอง นอกจากนี้อ้อยยังเป็นพืชท่ีปลูกง่าย และ
เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง อ้อยชอบอากาศร้อนและชุ่มช้ืน ดังนั้นประเทศท่ี
ปลูกอ้อย ซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยู่ในแถบร้อนและชุ่มช้ืนในระหว่างเส้นรุ้งท่ี 35 องศาเหนือ และ
35 องศาใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ในปี พ.ศ.2520-21 ท่ัวโลกผลิตน้ าตาลได้ 93.05 ล้านเมตริกตัน ใน
จ านวนนี้ผลิตจากอ้อย 56.94 ล้านเมตริกตัน และจากหัวบีท (sugar beet) 37.01 ล้านเมตริกตัน 
ประเทศท่ีผลิตน้ าตาลจากอ้อยได้มากท่ีสุด คือ บราซิล ผลิตได้ 7.5 ล้านเมตริกตัน รองลงมาได้แก่ 
อินเดีย คิวบา ออสเตรเลีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ จีน และไทย ผลิตได้ 6.0, 5.8, 3.4, 2.69, 2.67, 2.60, 
2.26 ล้านเมตริกตัน ตามล าดับ ประเทศนอกเหนือจากท่ีกล่าวนี้ ล้วนผลิตน้ าตาลใด้ในปีดังกล่าว น้อย
กว่าประเทศไทยท้ังส้ินส าหรับประเทศไทยได้มีการปลูกอ้อยมาแต่โบราณกาล แต่การท าน้ าตาลจากอ้อย
ได้เริ่มในสมัยกรุงสุโขทัยประมาณปี พ.ศ. 1920 แหล่งผลิตส าคัญอยู่ ท่ีเมืองสุโขทัย พิษณุโลก และ
ก าแพงเพชร น้ าตาลท่ีผลิตได้ในสมัยนั้นเป็นน้ าตาลทรายแดง (muscovado) หรือน้ าอ้อยงบ เช่ือกันว่า
ชาวจีน เป็นผู้ท่ีน าเอากรรมวิธีการผลิตน้ าตาลทรายแดงเข้ามา ส่วนการผลิตน้ าตาลทรายขาว 
(centrifugal sugar) นั้นได้เริ่มท่ีจังหวัดล าปางเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลังจากนั้นการผลิตน้ าตาลทรายขาว
ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยล าดับ จากการผลิตเพียงเพื่อ ทดแทนปริมาณน้ าตาลท่ีเราต้องส่ังเข้ามาจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จนกระท่ัง ผลิตได้พอใช้บริโภคภายในประเทศ และเหลือส่งออก
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ต่างประเทศ อ้อยเป็นพืชชนิดหนึ่งท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย(สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนเล่มท่ี 5 เรื่องท่ี3 อ้อย. http://kanchanapisek.or.th) 

2.1.1 ควำมส ำคัญของอ้อยและน  ำตำล 
อ้อยเป็นพืชท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลท่ีส าคัญท่ีสุดในปัจจุบัน น้ าตาลเป็นสารอาหาร

คาร์โบไฮเดตรท่ีให้พลังงานในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ประมาณกันว่าประชากรโลก บริโภคน้ าตาล 83 
ล้านตันอปโดยเป็นน้ าตาลจากอ้อยประมาณ60% และจากหัวผักกาดหวาน (beet root) ประมาณ 
40% ประชากรในประเทศไทยบริโภคน้ าตาลประมาณ 12 กิโลกรัม ตอคนต่อป หรือท้ังประเทศ
ประมาณ 5.5 แสนตัน/ป ในขณะท่ีประชากรในประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา สวีเดน บริโภค
น้ าตาลประมาณ 50 กิโลกรัมตอคนตอป ประเทศไทยในปจจุบันผลิตน้ าตาลสงขายนอกประเทศติด
อันดับ5 ของโลกรองมาจากประเทศออสเตรเลีย บราซิล คิวบา และฟลิปปนส โดยมีปริมาณสงออกสู
ตลาดโลกประมาณ8% ของปริมาณท่ัวโลก คิดเปนมูลคามากกวา 10,000 ลานบาทตอป นับเปนพืช 
เศรษฐกิจท่ีติดอันดับ3 ของประเทศรองลงมาจากขาว มันส าปะหลัง หรือยางพาราโดยสงขายไปยัง 
ประเทศในเอเซียเปนหลัก คือ ญี่ปุน มาเลเซีย สิงคโปร และสาธารณรัฐเกาหลี  ออยยังมีประโยชนต
ออุตสาหกรรมอาหารยา และวัสดุภัณฑอีกหลายชนิด เชน ใชในการผลิต แอลกอฮอล อาซีโตน บิว
ทานอล วัตถุระเบิด ฯลฯ  ชานออยใชเปนเช้ือเพลิง เย่ือกระดาษ วัสดุกันความ รอน ปุยหมัก ฯลฯ กาก
น้ าตาลใชผลิตอาหารสัตว เหลารัม ปยุ (จากสาเหลา) ไขของออยใชผลิต หมึก พิมพและยาขัดเงา เปนต
น ในภาวะท่ีน้ ามันขาดแคลนหรือมีราคาสูง สามารถจะใชแอลกอฮอลท่ีผลิตได จากออยเพื่อแทนน้ ามัน
เช้ือเพลิง เพื่อใชกับรถยนตได ดังเชนท่ีใชกันอยูในประเทศบราซิล การปลูกออย เพื่อใชในประเทศไทย
นอกจากจะน ารายไดเขาประเทศดังกลาวแลว ยังมีความส าคัญตอการจางงาน ภายในประเทศอีกดวย 
เนื่องจากมีผูท่ีเกีย่วของในวงการอุตสาหกรรมท าน้ าตาลในปจจุบันนับเปนแสน ๆ คน 

2.1.2 ควำมเป็นมำและกำรปลูกอ้อยในประเทศไทย 
การปลูกอ้อยเพื่อการผลิตน้ าตาลในประเทศไทย  มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าประเทศไทยมี

การปลูกอ้อยเพื่อการผลิตน้ าตาลทรายแดงต้ังแต่สมัยสุโขทัย  และสมัยกรุงศรีอยุธยา  น้ าตาลทรายแดง
เป็นสินค้าออกท่ีส าคัญชนิดหนึ่งท่ีส่งขายให้ญี่ปุ่น  และเมื่อถึงยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลท่ี 2 ชาว
โปรตุเกส ช่ือกัปตัน ฮิต หรือ ฮิคส์ ซึ่งเดินเรือระหว่างประเทศได้เข้าเช้าท่ีดินต้ังโรงงาน้ าตาลขึ้นใน
ประเทศไทย  ประมาณปี  พ.ศ. 2368-2398 ท่ีอ าเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  แต่ต้องเลิก
กิจการไปเพราะขาดทุน  ปัจจุบันยังหลักฐานท่ีปรากฏเหลืออยู่เป็นอนุสรณ์คือ ปล่องไฟโรงงานขนาด
ใหญ่  8  เหล่ียม  ก่ออิฐถือปูนอย่างถาวร ณ บ้านปล่องเหล่ียม  ต าบลท่าไม้ อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร  นอกจากนี้ยังไม่หลักฐานว่ากิจการโรงงานน้ าตาลไทยเฟื่องฟูมากในสมัยราชการท่ี 3 
ปรากฏว่ารัฐบาลไทยได้เคยลงทุนในการท าไร่อ้อยผลิตน้ าตาลเอง  แต่ปรากฏว่าต้องใช้แรงงานท่ีเป็นคน
จีนท้ังในไร่และในโรงงานท าให้ต้นทุนสูงมาก  อีกท้ังราชการท่ีดูแลรับผิดชอบก็ ทุจริต  ท าให้กิจการ
ขาดทุนจนต้องเลิกกิจการไปในระยะเวลาไม่ถึง  2 ปี ต่อมาปรากฏว่ามีการผลิตอ้อยเพื่ออุตสาหกรรม
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น้ าตาลอย่างจริงจังในประเทศไทย  เมื่อ พ.ศ. 2481 เมื่อรัฐบาลไทยได้ก่อต้ังโรงงานขึ้นท่ี  อ าเภอเกาะ
คา จังหวัดล าปาง  และได้ก่อสร้างโรงงานน้ าตาลขึ้นอีกแห่งในจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อ  พ.ศ. 2484  การ
ปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายในประเทศไทยจึงเริ่มมีการขยายตัวและพัฒนาเป็นล าดับจนถึง
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกอ้อยรวม 46 โรง ใน 3 ภูมิภาค  (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เอกสารวิชาการ  ล าดับท่ี 9/2547) 

2.1.3 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ ( สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เล่มท่ี ๕ / เรื่องท่ี ๓ 
อ้อย / ลักษณะท่ัวๆ ไป และลักษณะทางพฤกษศาสตร์) 13/08-61 

รำก 
อ้อยมีระบบรากฝอย (fibrous root system) แผ่กระจายออกโดยรอบล าต้นในรัศมีประมาณ 

50-100 เซนติเมตร ลึก 100-150 เซนติเมตร ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม อ้อยไม่มีรากแก้ว
นอกจากเมื่อปลูกด้วยเมล็ด ซึ่งดูคล้ายมีรากแก้วเรียกว่า ไพรมารีรูต (primary root) หรือเซมินัลรูต 
(seminal root) ปกติอ้อยขยายพันธุ์โดยใช้ล าต้นตัดเป็นท่อนๆ ละ 2-3 ตา แต่ละท่อนเรียกว่า ท่อน
พันธุ์ (sett หรือ cutting หรือ seed piece หรือ seed cane) เมื่อเอาท่อนพันธุ์ดังกล่าวปลูกจะปรากฏ
ราก 2 ชุด คือ 

ก. รำกของท่อนพันธุ์ (sett root หรือ cutting root) อาจเรียกว่า รากช่ัวคราว เป็นรากท่ี
เกิดจากปุ่มรากในบริเวณเกิดราก ของท่อนพันธุ์ รากพวกนี้มีลักษณะผอมแตกแขนงมาก ขณะท่ีตา
ของท่อนพันธุ์ก าลังเจริญเป็นหน่อ (shoot) นั้น ได้น้ าและธาตุอาหารจากดินทางรากเหล่านี้ ราก
ของท่อนพันธุ์ จะท าหน้าท่ีต่อไป จนกระท่ังหน่อมีรากของตนเอง ท าหน้าท่ีดูดน้ าและธาตุอาหาร
แทน หลังจากนั้นรากของท่อนพันธุ์ รวมท้ังตัวท่อนพันธุ์เดิมก็จะหมดสภาพไป 

ข. รำกของหน่อ (shoot root) อาจเรียกว่า รากถาวร เป็นรากท่ีเกิดจากปุ่มรากของหน่อ
ท่ีเกิดจากท่อนพันธุ์นั้น รากนี้มีขนาดใหญ่กว่ารากชนิดแรก เมื่อเกิดใหม่ๆ มีลักษณะอวบไม่มีแขนง 
สีขาว และสีจะเปล่ียนเป็นน้ าตาลเข้มเม่ืออายุมากขึ้น แม้ว่า ปุ่มรากท่ีปรากฏในบริเวณเกิดรากของ
แต่ละข้อจะมีจ านวนจ ากัด แต่เนื่องจากส่วนโคนของล าต้นท่ีอยู่ใต้ดินมีปล้องถี่มาก ท าให้มีรากมาก 
รากจะเจริญออกมาจากปุ่มรากเท่านั้น การเจริญของรากจะเกิดทยอยกันโดยต่อเนื่อง ในขณะท่ีราก
เก่าก าลังเส่ือมสภาพลงนั้น รากใหม่ก็จะเกิดมาท าหน้าท่ีแทน และแม้ว่ารากท่ีเกิดในแต่ละข้อจะมี
จ านวนจ ากัด แต่การแตกสาขาไม่มีขอบเขตจ ากัด โดยเฉพาะในดินท่ีเหมาะสม รากเหล่านี้สามารถ
หยั่งในแนวดิ่ง และแนวนอนได้มากกว่า 100 เซนติเมตร นอกจากรากท่ีอยู่ใต้ดินแล้ว ยังมีรากท่ีเกิด
จากข้อเหนือพื้นดิน ท้ังข้อท่ีอยู่ใกล้ผิวดิน และสูงขึ้นไป อ้อยบางพันธุ์อาจมีรากยาวท่ีข้อซึ่งอยู่ห่าง
จากพื้นดินมาก 
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ล ำต้น (stalk) 
อ้อยได้ช่ือว่า "หญ้ายักษ์" (giant grass) ท้ังนี้เพราะมีล าต้นสูงใหญ่ อ้อยท่ีเก็บเกี่ยว เมื่ออายุ 12 

เดือน อาจมีล าต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-5.0 เซนติเมตร ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
พันธุ์ สภาพแวดล้อม และการปฏิบัติรักษาของชาวไร่ ล าต้นประกอบด้วยข้อและปล้องจ านวนมาก ท้ัง
ข้อและปล้องรวมเรียกว่า จอยต์ (joint) ซึ่งอาจเรียกง่ายๆ ว่า "ปล้อง" อ้อยท่ีตัดเมื่ออายุ 12 เดือน จะมี
ปล้อง 20-30 ปล้อง ในระยะห่างปล้องอ้อยจะมีปล้องเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียประมาณเดือนละ 3 ปล้อง แต่ละ
ปล้อง เมื่อโตเต็มท่ีจะยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ความยาวของปล้องขึ้นอยู่กับพันธุ์  และ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะน้ า ปล้องท่ีเกิดในช่วงท่ีมีน้ าพอเหมาะ จะยาวกว่าปล้องท่ีเกิดในช่วงท่ีมีน้ า
มากหรือน้อยเกินไป อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะได้รับน้ าอย่างเหมาะสม ความยาวของปล้องก็จะแตกต่างกัน คือ 
ปล้องท่ีอยู่ตอนโคนต้นจะส้ันมาก และค่อยๆ ยาวขึ้น แล้วก็จะส้ันลงอีกเมื่อใกล้ยอด ลักษณะดังกล่าว
ปรากฏในอ้อยท่ีไม่มีดอก ส่วนอ้อยท่ีมีดอกปล้องท่ีรองรับช่อดอก จะมีความยาวท่ีสุด แล้วลดลง
ตามล าดับ จนกระท่ังถึงส่วนท่ีปล้องมีความยาวไล่เล่ียกัน 

รูปร่ำงของปล้อง (internode patterns) 
ปล้องมีรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดและพันธุ์ เช่น เป็นรูปทรงกระบอก (cylindrical) มัดข้าวต้ม 

(tumescent) กลางคอด (bobbin-shaped) โคนใหญ่ (conoidal) โคนเล็ก (obconoidal) หรือโค้ง 
(curved) การจัดเรียงของปล้องอาจเป็นแนวเส้นตรง หรือซิกแซ็กก็ได้ 

สีของล ำต้น (stalk color) 
สีของล าต้นแตกต่างกันตามพันธุ์และสภาพแวดล้อม โดยท่ัวไปมีสีแตกต่างกันต้ังแต่สีเขียวอ่อน

จนถึงสีม่วงแก่เกือบด า สีต่างๆ เหล่านั้นเกิดจากรงคสาร (pigments) ท่ีเป็นพื้นฐาน 2 ชนิด คือ 
(ก) สีเขียวเกิดจากคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อของล าต้น ในส่วนท่ี

เรียกว่า เอพิเดอร์มีส (epidermis) และส่วนท่ีอยู่ถัดเข้าไป และ 
(ข) สีแดงเกิดจากแอนโทไซยานิน ปริมาณของรงคสารท้ัง 2 ชนิดนี้มีมากน้อยแตกต่าง

กันไป พวกท่ีมีแอนโทไซยานินอยู่มาก ล าต้นก็จะออกสีแดง ในท านองเดียวกันท่ีมีคลอโรฟิลล์
อยู่มากก็จะเป็นสีออกเขียว นอกจากนี้ก็อาจมีรงคสารอื่นๆ ปนอยู่อีก เช่น รงคสารสีแดงปน
เหลืองหรือส้ม ได้แก่ คาโรทินอยด์ (carotinoid) และรงคสารสีเหลือง ได้แก่ แซนโทฟิลล์ 
(xanthopyll) เป็นต้น 

ส่วนประกอบของข้อและปล้อง 
ข้อและปล้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
ตำ (bud หรือ eye) 

เกิดท่ีข้อในบริเวณเกิดราก (root band) ปกติแต่ละข้อมีหนึ่งตาเกิดสลับกันคนละข้างของล า
ต้น ในบางกรณีบางข้ออาจไม่มีตา หรือมีมากกว่าหนึ่งตาก็ได้ ขนาด รูปร่าง และลักษณะของตาขึ้นอยู่
กับพันธุ์ 
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บริเวณเกิดรำก (root band หรือ rootringหรือ root zone) 
คือ อาณาเขตท่ีอยู่ระหว่างรอยกาบ และวงเจริญ เป็นท่ีเกิดของปุ่มราก ความกว้างของบริเวณนี้

ไม่ค่อยสม่ าเสมอ ด้านท่ีมีตามักจะกว้างกว่าด้านท่ีอยู่ตรงข้าม สี ความกว้าง และปริมาณไข (wax) ท่ี
เกาะตลอดจนระดับของบริเวณนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของปล้องแตกต่างกันตามพันธุ์ 
ปุ่มรำก (root primordiaหรือ root initials) 

เป็นจุดเล็กๆ ในบริเวณเกิดราก รากจะเจริญออกมาจากปุ่มเหล่านี้ ปุ่มรากท่ีอยู่ตอนบนมีขนาด
เล็กกว่าตอนล่าง สี ขนาด จ านวนแถว และการจัดเรียงของปุ่มรากเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ 
วงเจริญหรือวงแหวน (growth ring) 

คือ ส่วนท่ีมีลักษณะคล้ายวงแหวนเรียบ ท่ีอยู่เหนือบริเวณเกิดราก เป็นส่วนท่ีมีไขเกาะน้อยมาก 
มีสีแตกต่างกันตามพันธุ์ การท่ีเรียกวงเจริญก็เพราะ ส่วนนี้จะเจริญเติบโตอย่างเห็นไ ด้ชัดในอ้อยท่ีล้ม 
ส่วนของวงเจริญด้านล่างจะยืดตัวมากกว่า ท าให้ล าต้นต้ังขึ้น วงเจริญอยู่ตรงกับตาอาจโค้งขึ้นเหนือตา 
หรือผ่านไปทางด้านหลังตาก็ได้ ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์เช่นกัน 
รอยกำบ (leaf scar หรือ sheath scar) 

เป็นรอยท่ีเกิดขึ้นหลังจากกาบใบหลุดแล้ว การหลุดยากหรือง่ายของกาบใบเป็นลักษณะประจ า
พันธุ์ นอกจากนี้ลักษณะบางอย่าง เช่น ความลาดเท และความยื่นตรงใต้ตาก็เป็นลักษณะประจ าพันธุ์
เช่นเดียวกัน 
วงไข (wax ring) 

คือ ส่วนของปล้องท่ีมีไขเกาะมากกว่าส่วนอื่นๆ มีลักษณะเป็นวงแหวน อยู่ใต้รอยกาบ ส่วนนี้
อาจจะคอดหรือเสมอกับล าต้น ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ 
รอยแตกตื น หรือ รอยแตกลำยงำ (corky cracks) 

คือ รอยแตกเล็กๆ ท่ีผิวหรือเปลือกของล าต้นตามความยาวของปล้อง ลักษณะและปริมาณของ
รอยแตกขึ้นอยู่กับพันธุ์ และสภาพแวดล้อม 

รอยแตกลึก (growth crack หรือ rind crack)เป็นรอยแตกขนาดใหญ่ เกิดตามความยาว
ของล าต้นลึกเข้าไปในเนื้ออ้อย รอยแตกส่วนมากมักจะยาวตลอดปล้อง ปล้องละรอย และรอยดังกล่าว
มักเกิดขึ้นในบางปล้องเท่านั้น การเกิดรอยแตกลึกขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม 
รอยตกสะเก็ด (corky patch) 

เป็นรอยแตกต้ืนๆ ท่ีผิวคล้ายตกสะเก็ด จ านวน และลักษณะท่ีเกิด ขึ้นอยู่กับพันธุ์และ
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน 
ร่องตำ (bud furrow หรือ bud groove) 

เป็นร่องท่ีเกิดขึ้นท่ีปล้องซึ่งอยู่ตรงและเหนือตาขึ้นไป บางพันธุ์อาจไม่มี ส าหรับพันธุ์ท่ีมีร่องนี้
อาจยาว ส้ัน ต้ืน หรือลึก ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์เมื่อตัดล าต้นออกตามขวางจะปรากฏส่วนท่ีแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัด ๓ ส่วน คือ ส่วนนอกสุดซึ่งมีความแข็งมาก เรียกว่า เปลือก (hard rind) ถัดเข้าไปซึ่ง
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นิ่มกว่า เรียกว่า เนื้ออ้อย (flesh) ประกอบด้วยเซลล์ ท่ีท าหน้าท่ีเก็บน้ าตาล (parenchyma หรือ 
storage cells) และไฟเบอร์ (fiber) ซึ่งส่วนหลังนี้จะเห็นได้ชัดเมื่อฝนรอยตัด จากการศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ปรากฏว่า ส่วนท่ีเป็นเปลือกประกอบด้วยเซลล์ผิวหนา ซึ่งมีลิกนิน (lignin) เป็นส่วนประกอบ
ท่ีส าคัญ เปลือกท าหน้าท่ีให้ล าต้นแข็งแรง และป้องกันส่วนท่ีอยู่ภายในล าต้น ส่วนท่ีเป็นไฟเบอร์นั้น
ความจริงก็คืออาหารนั่นเอง ในล าต้นหนึ่งๆ มีท่อดังกล่าวอยู่ประมาณ 1200 ท่อ ความหนาแน่นของไฟ
เบอร์มีมากท่ีบริเวณใกล้เปลือก และมีน้อยลง เมื่อใกล้จุดกึ่งกลาง ของล าต้น ท่ีจุดกึ่งกลางอาจจะตัน 
หรือมีรูเล็กๆ นอกจากนี้บริเวณใกล้จุดกึ่งกลางมักจะมีไส้ (pith) รวมเป็นกลุ่ม หรืออาจกระจายอยู่ท่ัวไป 
ซึ่งเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ ในส่วนท่ีเป็นปล้อง ท่อน้ า ท่ออาหารจะขนานกันไป แต่ท่ีข้อจะแยกตัวออก 
บางส่วนไปสู่ปล้องท่ีอยู่ถัดขึ้นไป บางส่วนแยกสู่กาบใบ ปุ่มราก หรือตา เป็นต้นส่วนท่ีนิ่มซึ่งอยู่รอบๆ ไฟ
เบอร์ คือ เซลล์ ซึ่งท าหน้าท่ีเก็บน้ าตาลนั่นเอง เมื่ออ้อยถูกบีบด้วยลูกหีบ เซลล์เหล่านี้จะแตก ปล่อย
น้ าตาลท่ีอยู่ภายในออกมา ความแข็ง หรือความนิ่มของเนื้ออ้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ และคุณภาพของไฟ
เบอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ และสภาพแวดล้อม พวกอ้อยเค้ียวล าใหญ่นิ่ม เช่น อ้อยสิงคโปร์ และมอริ เชียส 
มีไฟเบอร์น้อยกว่าร้อยละ 10 ส่วนพวกล าเล็กและแข็ง เช่น พันธุ์ซีโอ 281 (Co 281) อาจถึงร้อยละ ๑๗ 
เป็นต้นพื้นท่ีหน้าตัดล าต้นของแต่ละพันธุ์แตกต่างกันไปต้ังแต่รูปค่อนข้างกลม จนถึงรูปไข่ หรือรี 
ใบ 

ใบอ้อยมีลักษณะคล้ายใบข้าว แต่มีขนาดใหญ่และยาวมากกว่า ใบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
กาบใบ และแผ่นใบ กาบใบ คือ ส่วนท่ีติด และโอบรอบล าต้นทางด้านท่ีมีตา การโอบรอบล าต้นของกาบ
จะสลับข้างกัน เช่น ใบหนึ่งขวาทับซ้าย ใบถัดขึ้นไปซ้ายจะทับขวา ฐานกาบใบกว้างท่ีสุดแล้วเรียวลงสู่
ปลายแผ่นใบ ได้แก่ ส่วนท่ีอยู่ต่อจากกาบใบขึ้นไป ท้ังสองส่วนแยกจากกันตรงรอยต่อ (blade joint) 
ด้านในของรอยต่อนี้จะมีส่วนยื่นเป็นเยื่อบางๆ รูปร่างคล้ายกระจับเรียกว่า ล้ินใบ (ligule) ท่ีส่วนปลาย
ของกาบใบ จะมีความกว้างมากกว่าฐานของแผ่นใบ จึงท าให้มีส่วนเกินซึ่งมักจะยื่นขึ้นไปข้างบน เรียกว่า 
หูใบ (auricle) ซึ่งอาจจะมีท้ังสองข้าง ข้างเดียว หรือไม่มีเลยก็ได้ ในกรณีท่ีมีข้างเดียวมักจะอยู่ด้านใน
เสมอ ลักษณะ และรูปร่างของล้ินใบ และหูใบแตกต่างกันตามพันธุ์ กาบใบส่วนมากมักมีสีแตกต่างจาก
ตัวใบ เช่น สีเขียวอ่อน หรือเขียวอมม่วง เป็นต้น ท่ีหลังกาบใบอาจมีขน และมีไขเกาะ เหล่านี้ล้วนเป็น
ลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งส้ินถัดจากกาบใบข้ึนไปเป็นแผ่นใบ ซึ่งมีแกนใบหรือแกนกลางใบแข็ง ท าให้แผ่น
ใบต้ังอยู่ได้ ความยาวของแผ่นใบแตกต่างกันตามพันธุ์ บางพันธุ์อาจยาวมากกว่า 2 เมตร แผ่นใบมีฐาน
แคบแล้วกว้างออก จนถึงกว้างท่ีสุดแล้วเรียวลงสู่ปลายใบซึ่งแหลม ขอบใบมีลักษณะเป็นฟันเล่ือยคม ท่ี
ฐานของแผ่นใบด้านหลังจะพบพื้นท่ีลักษณะคล้ายสามเหล่ียม 2 รูป ชนกันท่ีแกนกลางใบเรียกว่า ดิว
แล็พ (dewlap) ขอบของดิวแล็พมีลักษณะเป็นคล่ืนยืดหยุ่นได้ ซึ่ง ช่วยลดการฉีกขาดของใบเมื่อถูกลม 
รูปร่างลักษณะและสี ของดิวแล็พ แตกต่างกันตามพันธุ์ การเจริญเติบโตของใบท้ังหมดเกี่ยวข้องโดย 
ตรงกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว การวัดความเจริญเติบโตของใบ นิยมวัด โดยวิธี
เปรียบ เทียบพื้นท่ีใบ กับพื้นดิน ซึ่งใบเหล่านั้นปกคลุม อยู่ หรืออาจจะพูดเป็นอัตราส่วนระหว่างพื้นท่ีใบ
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ต่อ หน่วยของพื้นท่ีดิน ซึ่งนิยมเรียกกันว่าดัชนีพื้นท่ีใบ (leaf area index หรือ LAI) ในระยะแรกของ
การเจริญเติบโต อ้อยจะมีใบ ขนาดเล็กและมีจ านวนน้อย ประกอบกับการปลูก ระยะห่าง ท าให้ดัชนี
พื้นท่ีใบมีค่าน้อยกว่า 1 เมื่อมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ใบมีขนาดใหญ่ขึ้นและมี จ านวนมากขึ้น แต่พื้น
ท่ีดินมีขนาดคงท่ี ท าให้ดัชนี พื้นท่ีใบมีค่าเพิ่มขึ้นโดยล าดับ เมื่อดัชนี้พื้นท่ีใบมีค่า เท่ากับ 1 หมายความ
ว่า ถ้าเอาใบอ้อยท้ังหมดในขณะนั้น มาเรียงต่อกันก็จะเท่ากับพื้นท่ีดินซึ่งใบเหล่า นั้นคลุมอยู่พอดี เมื่อ
ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตต่อไป พื้นท่ีใบอ้อยก็จะเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้ดัชนีพื้น ท่ีใบมีค่ามากกว่า 1 
และค่านี้จะเพิ่มต่อไปจนกระท่ัง สูงสุดเมื่ออายุประมาณ 6-8 เดือน หลังจากนั้นก็ จะค่อยๆ ลดลง
จนกว่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว ในขณะ อายุ 6-8 เดือนนั้น ดัชนีพื้นท่ีใบจะมีค่าประมาณ 3.0-7.8 ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับพันธุ์ และสภาพแวดล้อม จ านวนใบสดแต่ละล าแตกต่างกันไปตามพันธุ์ และอายุเมื่อเติบโต
เต็มท่ีคือประมาณ ๘ เดือนจะมี ใบท่ีคล่ีเต็มท่ี 8-12 ใบ จ านวนใบจะเหลือน้อยลงในสภาพแห้งแล้งหรือ
หนาวเย็น เมื่อเกิดใบใหม่ท่ียอด ใบแก่ท่ีอยู่ส่วนโคนต้นก็จะเส่ือมโทรมลงและตายไป ในท่ีสุด สาเหตุ
ส าคัญท่ีท าให้ใบข้างล่างตายไปก็คือ การถูกบังแสงแดดนั่นเอง 
ช่อดอก (infjorescence) 

ดอกอ้อยเกิดเป็น ช่อท่ียอดของล าต้น ช่อดอกมีลักษณะคล้ายหัวลูกศร จึงมีช่ือเรียกโดยเฉพาะ
ว่า "แอโรว์" (arrow) การออกดอก ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ อายุ และสภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมท่ีส าคัญ ได้แก่ ช่วงแสง (photoperiod) หรือความยาว ของวัน อุณหภูมิ และความช้ืน 
ปัจจัยเหล่านี้จะต้องมีอย่างเหมาะสม เป็นเวลานานพอ จึงจะท าให้อ้อยออกดอกการออกดอกเริ่มต้นด้วย
การเปล่ียนสภาพ ของตายอด (vegetative bud) ซึ่งตามปกติจะเจริญ เป็นใบ ข้อและปล้องไปเป็นตา
ดอก (floral bud) การเปล่ียนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ ก่อนท่ีช่อดอกจะปรากฏ 
ลักษณะท่ีเห็นชัดภายหลัง การเปล่ียนแปลงดังกล่าว คือ แผ่นใบจะเริ่มหดส้ันลง โดยล าดับจนถึงใบ
สุดท้ายซึ่งส้ันท่ีสุดเรียกว่า ใบธง (flag leaf) ในขณะท่ีแผ่นใบเริ่มหดส้ันลงนั้น กาบใบก็จะยืดตัวยาว
เพิ่มขึ้นโดยล าดับ จนกระท่ังยาว ท่ีสุด คือกาบของใบธงนั่นเอง การยืด ตัวของปล้อง เป็นไปท านอง
เดียวกันกับกาบใบทางพฤกษศาสตร์ ช่อดอกอ้อยเป็นช่อดอก แบบโอเพนบรานชด์ แพนิเคิล (open-
branched panicle) มีความยาวไม่รวมก้านช่อดอกประมาณ 30-60 เซนติเมตร ช่อดอกประกอบด้วย
แกนกลาง (main axis) ก้านแขนงใหญ่ ซึ่งแยกออกจากแกนกลาง และก้านแขนงรอง ซึ่งแยกจากก้าน
แขนงใหญ่ แล้วจึงจะถึงตัวดอก (spikelet) อย่างไรก็ดีบางทีก็มี ก้านแขนงย่อยต่อจากก้านแขนงรองอีก
ท่ีหนึ่งก่อน ทีจะถึงตัวดอก ก้านแขนงท่ีติดกับตัวดอกมีลักษณะ เป็นท่อนส้ันเช่ือมติดต่อกัน เมื่อดอกโรย 
ข้อต่อเหล่านี้จะหลุดจากกัน 
ดอก 

ดอกอ้อยมีขนาดเล็กมาก เกิดเป็นคู่ๆ ในแต่ละคู่นี้ดอกหนึ่งจะมีก้าน (pedicelledหรือ 
stalked-spikelect) ส่วนอีกดอกหนึ่งไม่มีก้าน (sessil-spikelet) ท่ีรอบฐานของแต่ละดอก มีขนยาว สี
ขาวคล้ายไหมจ านวนมากเรียกว่า บริสเทิล หรือคัลลัสแฮร์ (bristle หรือ callus hair) ก่อนดอกบาน 
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ขนเหล่านี้จะแนบอยู่กับตัวดอก เมื่อดอกบาน ก็จะกางออกโดยรอบเป็นรัศมี ท าให้ดูคล้ายท าด้วยไหม 
ท้ังช่อแต่ละดอกมีกลีบดอก 3 กลีบ เรียงจากข้างนอกเข้าไปเรียกว่า กาบนอก (outer glume) กาบใน 
(inner glume) และสเตอรายล์เลมมา (sterile lemma) หรือกาบท่ีสาม (third glume) ตามล าดับ
ดอกอ้อยเป็นดอกท่ีสมบูรณ์ คือ มีท้ังส่วน ท่ีเป็นเพศผู้และเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ส่วนของ เพศผู้
ประกอบด้วยอับเกสร (anther) ซึ่งมีลักษณะ ยาวรี 3 อับ แต่ละอับมีก้านอับเกส(filament) เวลาดอก
บานก้านนี้จะยืดตัวส่งอับเกสรออกมาภายนอก และต่อมา อับเกสรก็จะแตกออกปล่อยละอองเกสร 
(pollen grain) ออกมาผสมตัวเองหรือลอยไป ตามลม ส่วนของเพศเมียประกอบด้วยรังไข่ (ovary) 1 
รัง และสติกมา (stigma) ซึ่งปลายแยกออกเป็น 2 แฉก ลักษณะคล้ายขนนกเรียกว่า ฟีทเทอรี สติกมา 
(feathey stigmas) หลังจากได้รับการผสมรังไข่ก็จะเจริญเป็นเมล็ดต่อไป ดอกอ้อยจะเริ่มบานตอนเช้า
ต้ังแต่เวลา 06.00 -10.00 น. โดยจะเริ่มจากปลายช่อดอกและปลาย ของก้านแขนงรอง หรือก้านแขนง
ย่อย ลงสู่โคน ช่อดอกท้ังช่อจะบานหมดในเวลาประมาณ 7-10 น. 
เมล็ด 

เมล็ดอ้อยเป็นผล (fruit) ชนิดคาริออพซิส (caryopsis) คล้ายเมล็ดข้าว แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก 
ตามปกติเมล็ดอ้อยมักจะติดแน่นอยู่กับ ส่วนของดอก จึงมีช่ือเรียกโดยเฉพาะว่า ฟัซซ์ หรือ ฟลัฟฟ์ 
(fuzz หรือ fluff) เมล็ดเหล่านี้ถ้าเพาะในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมก็จะงอกเป็นอ้อยต้นใหม่ได้ 

2.1.4 พันธุ์ออ้ย 
ปัจจุบันมีพันธุ์อ้อยมากกว่า 200 สายพันธุ์ แต่ท่ีนิยมปลูกกันประมาณ 30 สายพันธุ์ โดยมี 2 

ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ อ้อยเค้ียว และอ้อยท าน้ าตาล 
อ้อยเคี ยว คือ มีเปลือกนิ่ม ชานนิ่ม มีความหวานปานกลางถึงค่อนข้างสูง ใช้บริโภคสด ท่ีนิยม

ปลูกคือ พันธุ์อ้อยสิงคโปร์ หรืออ้อยส าลี มีชานิ่มมาก ล าต้นสีเหลืองอมเขียว เมื่อหีบแล้วได้น้ าอ้อยสีสวย
น่ารับประทาน 

อ้อยท ำน  ำตำล หรืออ้อยลูกผสม ท่ีทานกรมวิชาการเกษตรแนะน าได้แก่ พันธุ์อู่ทอง 1,2,3,4,5 
และ 6 พันธุ์ขอนแก่น พันธุ์ชัยนาท และพันธุ์มุกดาหาร  ปัจจุบันนิยมใช้พันธุ์ K84-200 ในพื้นท่ี
ภาคเหนือและภาคกลาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพันธุ์อู่ทอง 1 ในภาคตะวันออก(บริษัท ไอออ
นิค จ ากัด, 2557) 

2.1.5 กำรเจริญเติบโต (รศ. ดร. วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ 2554) 
กำรเจริญเติบโตของออยอำจจะแบงออกเปน 4 ระยะดังตอไปนี  
ระยะออยเร่ิมงอก 

เปนระยะต้ังแตเริ่มปลูกดวยทอนพันธุจนกระท่ังหนอโผลพนพื้นดินใชเวลาประมาณ 2-3สัปดาห
ขึ้นอยูกับพันธุตามสมบูรณของทานพันธุและปจจัยแวดลอมภายนอก ในระยะนี้จะตองมี ความช้ืนท่ี
พอเหมาะกับการงอก ถามีน้ ามากเกินไปจะท าใหตาออยเนาแตถานอยเกินไปตาออยจะไมงอก อุณหภูมิ
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ท่ีสูงเกินกวา 30°ซ. จะท าใหการงอกชาตองการแสงแดดพอประมาณธาตุอาหารท่ีควรจะ มีอยางพอ
เพียงคือไนโตรเจนและโปแตสเซียม 
ระยะออยแตกกอ 

เมื่อออยอายุประมาณ 1 เดือนหลังจากปลูก ออยจะเริ่มแตกกอ การแตกกอจะเกิดขึ้นจากตา ท่ี 
อยูตรงโคนล าตนใตดินของตนแมหรือจากตนแรกกลายเปนหนอชุดท่ี 2 (secondary shoot หรือ 
stalk) และจากหนอชุดท่ีสองเกิดเปนหนอชุดท่ี 3 (tertiary shoot หรือ stalk) ระยะท่ีจะมีการแตกกอ
มากท่ีสุด คือ 2 5 ถึง 4 เดือน ขึ้นอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม อุณหภูมิสูงจะท าใหมีการแตกกอน
อยลง แสงแดด จัดชวยใหแตกกอเร็วและมากมีความตองการธาตุไนโตรเจนเพื่อใชในการเจริญเติบโต
ทางล าตนและใบ และธาตุฟอสฟอรัสมากขึ้นเพื่อใชในการเจริญเติบโตของราก ระยะนี้รากออยเริ่มแพร
กระจายออกไป ท้ังแนวดิ่งและแนวราบ จึงมีความตองการใชน้ ามากขึ้น ออยจะแตกกอเร็วในสภาพท่ีมี
ดินกลบบาง ๆ ถากลบดินหนาจะแตกกอชาและนอย หนอท่ีเกิดในระยะ 8-12 สัปดาหหลังจากปลูกจะมี
โอกาสเจริญเปนล าตนมากกวาหนอท่ีเกิดหลังจากนั้นหนอท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นนั้นประมาณ 50% เทานั้น ท่ี
สามารถ เจริญเปนล าตนใหเก็บเกี่ยวเขาหีบได การแตกกอเร็วและมีระยะเวลาแตกกอส้ันจะเปนลักษณะ
ท่ีตองการ 
ระยะยำงปลอง 

เปนระยะท่ีตอเนื่องจากระยะแตกกอ เมื่อออยมีอายุประมาณ 3-4 เดือน ในระยะนี้จะมีการ 
เพิ่มขนาดและความยาวของล าตนเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเดือนท่ี 7-8 ในระยะท่ี 
ใบปกคลุมพื้นท่ีแดดจะสองไปไมถึงพื้นดิน ท าใหหนอท่ีเกิดขึ้นในชวงหลัง ๆ ซึ่งออนแอจะคอย ๆ ตาย 
ไป  ระยะนี้เปนการเจริญเติบโตเร็วท่ีสุด (grand period of growth หรือ boom stage)  จึงตอง 
การปจจัยแวดลอมท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอไดแก แสงแดด น้ า ธาตุ อาหาร ซึ่งจะมีความส าคัญกับ
ผลผลิตของ ออยจึงจ าเปนจะตองมีการปฏิบัติดูแลรักษาท่ีดี 
ระยะสุกแก 

เปนระยะท่ีการยืดตัวของปลองเริ่มชาลง จะมีการสะสมน้ าตาลซูโครสในล าตนมากขึ้น 
เนื่องจากสารอาหารท่ีไดจากการสังเคราะหแสงในชวงนี้จะใชเพื่อการเจริญเติบโตของออยนอยลง 
น้ าตาลจะมีการสะสมในล าตนจะมากหรือนอยยังขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เชน แสงแดดจัด ชวยใหมี 
การสังเคราะหแสงหรือสรางน้ าตาลมากขึ้น อุณหภูมิต่ าโดยเฉพาะในเวลากลางคืน จะชวยใหการ
เคล่ือนยายน้ าตาลจากใบไปยังล าตนดีขึ้นและอัตราการหายใจตาจะชวยไมใหน้ าตาลสูญเสียไป ในชวง 
นี้ตองการน้ านอยสภาพการขาดน้ าหรือเกือบจะขาดน้ าท าใหออยหวานมากขึ้น ปุยไนโตรเจนหากยังมี 
ตกคางอยู ในดินสูงจะท าใหออยมีความหวานนอยลง เพราะปุยไนโตรเจนจะไปท าใหออยมีการ 
เจริญเติบโตของล าตนใบโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีความช้ืนเพียงพอออย จะเริ่มเจริญเติบโตใหม 

การเจริญเติบโตกับการสะสมน้ าตาลนั้นไมไดเกิดขึ้นพรอมกันในขณะท่ีออยเติบโตรวดเร็ว นั้น 
น้าตาลในรูปของกลูโคสและฟรัคโตสจะถูกใชเพื่อการเจริญเติบโต สวนท่ีเหลือจากนั้นเทานั้นจะ สะสม
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ในล าตนในรูปของน้าตาลซูโครส การสะสมน้าตาลนั้นจะเริ่มสะสมจากสวนโคนไปหาปลายยอด อยางไร
ก็ตามออยท่ีเรียกวาสุกนั้นจะมีความหวานคอนขางสม่ าเสมอจากโคนถึงปลายล าต้น 

2.1.6กำรเตรียมพื นที่และกำรเตรียมดิน( การปลูกอ้อย : เอกสารค าแนะน าท่ี 159 สมศรี 
บุญเรือง ฯลฯ กรมส่งเสริมการเกษตร 2552 ) 

ก.การเลือกพื้นท่ี 
ควรเป็นพื้นท่ีดอน น้ าไม่ท่วม หรือพื้นท่ีราบมีหน้าดินลึกอย่างน้อย 20 นิ้ว ดินทีความอุดม

สมบูรณ์ดี เป็นพื้นท่ีเขตชลประทาน การคมนาคมสะดวกและจะต้องอยู่ห่างจากโรงงานน้ าตาลไม่เกิน 
50 กิโลเมตร เพราะตะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 
 ข.การเตรียมดิน 
 การเตรียมดินเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  เพราะอ้อยมีระบบรากยาวประมาณ  4  เมตร เมื่อปลูกแล้ว
สามารถรักษาได้หลายปี โดยการแตกหน่อใหม่เป็นอ้อยตอการเตรียมกินท่ีดีควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ค.การไถ 
 ควรไถอย่างน้อย  2 ครั้ง  โดยไถในขณะท่ีดินมีความช้ืนพอเหมาะ  ไถลึกอย่างน้อย  20 นิ้ว
หรือมากกว่า  จะช่วยให้รากหยั่งลึก  แข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี  สะดวกในการเก็บเกี่ยวถ้าช้ันล่างเป็นดิน
ด่างต้องใช้ไถระเบิดดินดานก่อนการปลูกอ้อย 
 ง.การปรับระดับพื้นท่ี 
 จะช่วยป้องกันน้ าท่วมขัง  คือ  การไถหน้าดินมากองรวมกัน  แล้วปรับให้ได้ระดับ  จึงค่อย
เกล่ียหน้าดินให้เสมอท่ัวทั้งแปลง  
 2.1.7 กำรคัดเลือกพันธุ์อ้อย (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 2558) 

1. เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตในไร่สูง  และมีคุณภาพความหวานสูง  ซึ่งโดยควรมีค่า CCS. สูง
กว่า 12 

2. เป็นพันธุ์อ้อยท่ีทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูอ้อยท่ีส าคัญ  โดยเช่ือมโยงกับแหล่งปลูก
อ้อยกล่าวคือ  ในพื้นท่ีใดท่ีมีโรคและแมลงศัตรูอ้อยชนิดใดพันธุ์อ้อยท่ีควรเลือกใช้ใน
พื้นท่ีนั้น ๆ ก็ควรเป็นพันธุ์อ้อยท่ีต้านทานโรคและแมลงศัตรูอ้อยท่ีส าคัญดังกล่าว  เช่น 
การต้านทานโรคเห่ียวเน่าแดง  โรคแส้ด า  การเข้าท าลายของหนอนกออ้อย  เป็นต้น 

3. สอดคล้องกับพฤติกรรมความชอบ และวิธีการปฏิบัติในการปลูกและดูแลรักษาอ้อย
ของเกษตรกรแต่ละรายในแต่ละพื้น ท่ีรวมท้ังความพร้อมทางด้านเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลทางเกษตร และแรงงาน เป็นต้น 

4. เลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นท่ีปลูกอ้อยของแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามสภาพดิน วิธีการให้น้ า เป็นต้น เพื่อให้อ้อยสามารถแสดงศักยภาพ ของ
พันธุ์อ้อยในการให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยได้อย่างเต็มท่ี ตามค าแนะน าของ 
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นักวิชาการหรือนักส่งเสริมท่ีมีข้อมูลว่าพันธุ์อ้อยใด เหมาะสมกับชนิดดินแบบใด และ 
รูปแบบวิธีการปลูกแบบใด 

5. พิจารณาความสามารถในการไว้ตอของอ้อย โดยพบว่าอ้อยตอคือส่วนท่ี เป็นผลก าไร
ของการผลิตอ้อย ดังนั้น อ้อยท่ีเลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ท่ีสมารถไว้ตอได้ดีและนานหลาย
ปีโดยในแต่ละรอบผลผลิตอ้อยอาจลดลงได้แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของอ้อยปลูก 

6. อายุการเก็บเกี่ยวอ้อย เพราะอ้อยแต่ละสายพันธุ์มีอายุการเจริญเติบโต และ การ
สะสมน้ าตาลท่ีแตกต่างกันไป โดยบางพันธุ์มีการสะสมน้ าตาลเร็ว บางพันธุ์มีการสะสม
น้ าตาลช้า และความยาวนานของการมีระดับการสะสมน้ าตาลในระดับสูง (ความ
หวาน ลดลงเร็ว หรือช้า) ซึ่งพันธุ์อ้อยท่ีเกษตรกรชาวไร่สามารถเลือกใช้แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม 

7. อ้อยพันธุ์เบา คืออ้อยท่ีมีการสะสมน้ าตาลเร็วและมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 8-10 เดือน 
อาจเก็บเกี่ยวช่วงต้นฤดูหีบ (พฤศจิกายน – ธันวาคม) เช่น K84-69, K90-77, LK95-
118, LK95-124, อีเห่ียว, อู่ทอง 2, อาทอง 5, อู่ทอง 6, KU50, KU60-2 และ KU60-
3 เป็นต้น 

8. อ้อยพันธุ์กลาง คืออ้อยท่ีมีการสะสมน้ าตาลเร็วปานกลาง อายุการเก็บ เกี่ยวระหว่าง 
10-12 เดือน เหมาะสมส าหรับการเก็บเกี่ยวช่วงกลางหีบ (มกราคม– กุมภาพันธ์) เช่น 
K88-65, K88-87, K92-80, K97-27, K9972, อู่ทอง 3, อู่ทอง 8, กพส.94-13 และ
ขอนแก่น 3 เป็นต้น 

9. อ้อยพันธุ์หนัก คืออ้อยท่ีมีการสะสมน้ าตาลช้าอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 12 เดือน 
เหมาะสมส าหรับการเก็บเกี่ยวปลายฤดู เช่น K84-200, K88-92, K92-213, K90-54, 
อู่ทอง 1 และอู่ทอง 

 2.1.8 กำรปลูกอ้อย  ( เอกสารวิชาการ ล าดับท่ี 9/2547 กรมวิชาการเกษตร ) 
 ใช้แรงงำนคน 
 การใช้แรงงานคนปลูกจะยกร่องกว้าง  1.4 – 1.5 เมตร (เดินใช้ 1.3 เมตร) วางพันธุ์อ้อยเป็นล า
โดยใช้ล าเด่ียวเกยกันครึ่งล า หรือ 2 ล าคู่  ตามลักษณะการแตกกอของพันธุ์อ้อยท่ีใช้  ตัวอย่าง  เช่น ถ้า
ใช้อ้อยพันธุ์  K 84-200 ซึ่งมีการแตกกอน้อย  ควรปลูก  2 ล าคู่  หลังจากการวางพันธุ์อ้อยควรใช้จอบ
สับล าอ้อยให้เป็น  2-3  ส่วน  แล้วกลบด้วยดินหนาประมาณ  5 เซนติเมตร 
 เคร่ืองปลูก 
 ถ้าใช้เครื่องปลูก  หลังจากการเตรียมดินแล้ว  ไม่ต้องยกร่อง  จะใช้เครื่องปลูกติดท้าย
แทรกเตอร์  โดนจะมีตัวเบิกร่อง  และช่องส าหรับใส่ท่อนพันธุ์อ้อยเป็นล า  และมีตัวตัดอ้อยเป็นท่อนลง
ในร่อง และมีตัวกลบดินตามหลัง  และสามารถดัดแปลงให้สามารถใส่ปุ๋ยรองพื้น  พร้อมปลูกได้เลย  
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ปัจจุบันมีการใช้เครื่องปลูกท้ังแบบแถวเด่ียวและแถวคู่ โดยการปลูกแถวเด่ียวระยะแถว  1.4 – 1.5  
เมตร ในกรณีนี้ใช้ท่อนพันธุ์แตกกอมาก และจะปลูกแถวคู่ระยะแถว 1.4-1.5 เมตร  ระยะหว่างคู่แถว 
30-40 เซนติเมตร กรกรณีใช้พันธุ์อ้อยแตกกอน้อย 

2.1.9 ฤดูกำรปลูก แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ 
 1.ต้นฤดูฝน  เขตชลประทาน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ – เมษายน 

  2.ปลำยฤดูฝนเป็นการปลูกอ้อยข้ามแล้งเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ในพื้นท่ีท่ีเป็นดิน
ร่วนปนทราย (เอกสารค าแนะน าเรื่องการปลูกอ้อย กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรมส่วนส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร พิมพ์ครั้งท่ี 4 ปี 2552) 

2.1.10  วิธีกำรปลูกอ้อย(จิราภรณ์ สินทร,2553) 
มี 2 วิธี คือ  

แบบที่1 
 ปลูกด้วยเครื่องปลูก เป็นเครื่องมือท่ีติดกับรถแทรกเตอร์ ซึ่งท าหน้าท่ีหลายอย่างไปพร้อม ๆ กัน 
นับต้ังแต่การเปิดร่อง ตัดล าต้นอ้อยออกเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร วางท่อนพันธุ์ในร่อง 
ใส่ปุ๋ยและกลบท่อนพันธุ์ การปลูกด้วยเครื่องต้องใช้แรงงาน 3 คน คนหนึ่งท าหน้าท่ีขับ และควบคุมการ
ท างานของส่วนต่างๆ ส่วนอีกสองคนท าหน้าท่ีป้องอ้อยท้ังล า การปลูกด้วยเครื่องไม่ต้องมีการเปิดร่อง
หรือยกร่องไว้ก่อนเพียงแต่ไถให้ดินร่วนซุยดีเท่านั้น ชาวไร่รายใหญ่นิยมใช้เครื่องปลูกเพราะทุ่นค่าใช้จ่าย 
และมีความงอกสม่ าเสมอดี เพราะความช้ืนในดินสูญเสียไปน้อยกว่าการปลูกด้วยแรงคนซึ่งต้องยกร่องไว้
ล่วงหน้า วันหนึ่งปลูกได้ประมาณ 15-20 ไร่ 
 แบบที่2 
 ปลูกด้วยแรงคน ในทางทฤษฎีแนะน าให้เปิดร่องแล้วปลูกทันที แต่ในทางปฏิบัติชาวไร่มักจะ
เตรียมดินแล้วยกร่องคอยฝน เมื่อฝนตกมากพอก็จะรอจนดินหมาด แล้วจึงลงมือปลูก ก่อนปลูกควรใส่
ปุ๋ยรองพื้นแล้วกลบปุ๋ยก่อนวางท่อนพันธุ์ การปลูกก็ใช้วิธีวางท่อนพันธุ์ให้ราบกับพื้นร่องแล้วกลบดินให้
หนาประมาณ 5-15 เซนติเมตร ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูปลูก ถ้าปลูกหน้าฝนกลบบาง หน้าแล้งกลบหนา ขณะ
ปลูกต้องมีการคัดเลือกท่อนพันธุ์ไปด้วย ควรปลูกเฉพาะท่อนพันธุ์ที่มีตาสมบูรณ์เท่านั้น 
ระยะปลูกแตกต่างกันไปตามสถานท่ี โดยท่ัวไปใช้ระยะระหว่างแถวต้ังแต่ 90 เซนติเมตร ส่วนระยะ
ระหว่างท่อนห่างกัน 20 เซนติเมตร วัดจากกึ่งกลางท่อนหนึ่งถึงกึ่งกลางของอีกท่อนหนึ่งอย่างไรก็ดี
เนื่องจากชาวไร่ขาดความระมัดระวังเกี่ยวกับท่อนพันธุ์ ท าให้ความงอกต่ าจึงต้องใช้ท่อนจึงต้องใช้ท่อน
พันธุ์มากขึ้น เช่น ปลูกโดยวางท่อนพันธุ์เป็นคู่ติดต่อกันไป หากชาวไร่ใช้ท่อนพันธุ์ ๓ ตา และมีการระวัง
ในการเตรียมท่อนพันธุ์แล้วจะใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 2,000-4,000 ท่อนต่อไร่เท่านั้น แทนท่ีจะใช้ 
6,000-8,000 ท่อนต่อไร่อย่างเช่นท่ีปฏิบัติกันอยู่ 
 นอกจากนี้ก็มีชาวไร่บางรายท่ีนิยมปลูกโดยวางอ้อยท้ังล าลงในร่อง โดยมิได้สับให้ขาดจากกัน
เป็นท่อน ๆ วิธีนี้ไม่ถูกต้องเพราะอ้อยจะงอกเฉพาะปลายกับโคนเท่านั้น วิธีท่ีถูกคือ เมื่อวางอ้อยท้ังล า
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แล้วใช้มีดสับให้ขาดเป็นท่อน ๆ ละ 2-3 ตา วิธีนี้จะช่วยประหยัดแรงงานได้มาก แต่อ้อยท่ีใช้ท าพันธุ์ต้อง
มีอายุระหว่าง 5-8 เดือนจึงจะได้ผลดี 

2.1.11 กำรเก็บเก่ียวและกำรขนส่ง (เอกสารแนะน าการปลูกอ้อย สถาบันวิจัยพืชไร่และพืช
ทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร 2552) 
การเก็บเกี่ยวอ้อยควนตัดอ้อยชิดดิน  ไม่ต้องเผาใบหรือเศษเหลือในไร่  อายุเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน  
ขึ้นอยู่กับพันธุ์อ้อยและสภาพแวดล้อม  หลังจากตัดอ้อยแล้วต้องรีบส่งเข้าโรงงานภายใน48 ช่ัวโมง 
2.1.12 กำรบ ำรุงอ้อยตอ (เอกสารค าแนะน าเรื่องการปลูกอ้อย กรมส่งเสริมการเกษตร 2552) 

 ผลก าไรของเกษตรผู้ปลูกอ้อยท่ีการไว้อ้อยตอได้หลายครั้งโดยผลผลิตลดลงไม่มากนัก  
เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าพันธุ์อ้อย  ค่าเตรียมดิน  ค่าจ้างปลูก  ควรเอาใจใส่บ ารุงอ้อยตอ เพื่อให้ได้ผล
ก าไรท่ีคุ้มค่า 

การบ ารุงอ้อยตอมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. หลังตัดอ้อยแล้วต้องรีบสับตอทันที หรือให้เสร็จภายใน 15 วัน การตัดอ้อยชิดติด

ดินจะท าให้อ้อยตอเจริญเติบโตสม่ าเสมอ  ล าอ้อยท่ีงอกออกจากตาใต้ดินจะ
แข็งแรงกว่าล าอ้อยท่ีงอกจากตาเหนือดิน 

2. ใช้พรวนอเนกประสงค์ไถ 1-2  ครั้งในระหว่างแถว  โดยไม่เผาใบเครื่องพรวนจะ
ช่วยตัดและคลุกใบอ้อย  ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุ  รักษาความช้ืนในดิน  ลดความ
ร้อนจากแสงแดด  และป้องกันโรคแมลงท่ีอาจจะเข้าท าลายตออ้อยในระยะท่ีหนอ
ยังไม่แตกอีกด้วย 

3. ถ้าปฏิบัติตามข้อ 2 ไม่ได้  ควรใช้คราด  คราดใบอ้อยจาก  3  แถวมารวมไว้เป็น  
1 แถว เพื่อให้มีท่ีว่างได้พรวนได้สะดวก 

4. ใช้ริปเปอร์หรือไถส่ิวระหว่างแถวอ้อย  เพื่อระเบิดดินดานแล้วตามด้วยจอบหมุน  
เพื่อย่อยดินให้ละเอียด  ลดการสูญเสียน้ าในดิน 

5. การใส่ปุ๋ย  ควนใส่ปุ๋ยอ้อยท่ีมีธาตุ  N-P-K เช่น ปุ๋ยสูตร  15-15-15  และ 16-16-
16 เป็นต้น ใส่ในอัตราประมาณ  100  กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ลึกลงไปในดิน  หรือใช้
เครื่องหยอดปุ๋ยก็ได้  และควรใส่ปุ๋ยแต่งหน้าดินด้วยปุ๋ยน้ าตาลหรือปุ๋ยยูเรีย  21-
0-0 อัตราไร่ละ  50 กิโลกรัมอีกครั้งเมื่อฝนเริ่มตกอย่าให้ค้างบนตออ้อยหรือใบ
อ้อย 

6. ในเขตน้ าฝนชาวไร่อ้อยไม่ควรเผาใบอ้อยท้ิงก่อนและหลังเก็บเกี่ยว  จะเริ่มดาย
หญ้าใส่ปุ๋ยเมื่อเข้าฤดูฝน  ซึ่งการปฏิบัติจะได้ผล  และควรมีการบ ารุงอ้อยตอโดย
วิธีกล่าวข้างต้นจะได้ผลคุ้มค่ามากกว่า 

7. จ านวนครั้งท่ีจะไว้อ้อยตอขึ้นอยู่กับหลุมตาย  ว่ามีมากกน้อยเพียงใดหลุมตายมี
จ านวนมากกว่า 25-30 เปอร์เซ็นต์ ก็ควรรื้อปลูกใหม่ 
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2.1.13 สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 
  อ้อยสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกประเภทต้ังแต่ดินร่วนจนถึงร่วนปนทราย  พื้นท่ีปลูกควรเป็น
ท่ีราบหรือเป็นท่ีราบไม่ชันมากหน้าดินลึกไม่ต่ ากว่า 0.50 เมตร  มีการระบายน้ าดี  ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง  (PH)  6.1-7.7 แสงแดดจัด  อุณหภูมิ  20 – 
35 องศาเซลเซียส  มีแหล่งน้ า  ถ้าอาศัยน้ าฝนต้องเป็นท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ร้อยกว่า  1200 มม./ปี แต่
มีการกระจายตัวดี  จะเป็นแหล่งท่ีเหมาะสมในการปลูกอ้อยท่ีสุด  ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเล่ียงการปลูก
อ้อยในดินเหนียวจัดดินทรายจัดและดินลูกลัง (เอกสารวิชาการปลูกพืชไร่  สถาบันวิจัยพืชไร่ กรม
วิชาการเกษตร 2537) 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับต้นทุน 
 2.2.1 ควำมหมำยของต้นทุน 
 ทฤษฎีต้นทุน 
 ต้นทุนตามความหมายโดยท่ัวไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงินท้ังหมดท่ีผู้ผลิตจ่ายออกไปเพื่อ
ซื้อส่ิงของมาเพื่อท าการค้าซึ่งเป็นรายจ่ายท่ีจ่ายออกไปให้เห็นเป็นตัวเงินจริง ๆ เรียกว่า ต้นทุนท่ีมองเห็น
ได้ (Explicit cost) 
 ต้นทุนในความหมายของนักบัญชี นอกจากจะถือเอารายจ่ายท่ีจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริง ๆ 
(Explicit cost) แล้วได้รวมเอาค่าเส่ือมสึกหรอของทรัพย์สิน (Depreciation) เข้าไว้ด้วย 
ต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากจะหมายถึง รายจ่ายท่ีจ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริง ๆ (Explicit cost) 
แล้วยังได้รวมเอาต้นทุนที"มิได้จ่ายเป็นตัวเงิน (Non-expenditure cost) หรือท่ีเรียกว่าต้นทุนโดย
ปริยาย (Implicit cost) ซึ่งเป็นราคาหรือการผลิตท่ีจ่ายให้แก่ ผู้ผลิตในการน าเอาปัจจัยท่ีต้นเป็นเจ้าของ
เองมาใช้ในการผลิต ดังนั้นต้นทุนท่ีมองไม่เห็น หรือต้นทุนท่ีมิได้จ่ายเป็นตัวเงิน หรือท่ีเรียกว่าต้นทุนโดย
ปริยาย ก็คือ ต้นทุนท่ีผู้ผลิตคิดให้กับตนเอง จากการท่ีน าเอาปัจจัยของตอนเองไปร่วมใช้ในการผลิต ซึ่ง
จะต้องประเมินค่าขั้นโดยคิดจากต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) ท่ีจะได้รับรายได้มาส าหรับ
ปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังรวมเอาก าไรปกติ (Normal profit) ซึ่งเป็นก าไรท่ีจะชักจูงให้ผู้ผลิตยังคง
ด าเนินการผลิตต่อไปในระยะยาว ท้ังนี้เพราะถ้าผู้ผลิตไม่สามารถจะได้รับรายได้จากการผลิตในระยะ
ยาวคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ ต้นทุนค่าเสียโอกาส และก าไรเกินปกติแล้ว ผู้ผลิตจะไม่
ด าเนินการผลิตต่อไป ต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะสูงกว่าต้นทุนในทางบัญชี ท าให้ก าไรในทาง
เศรษฐศาสตร์น้อยกว่าก าไรในทางบัญชี (ศูนย์รวมต าราเรียนรามค าแหงบนโลกอินเตอร์เน็ต e-Books. 
2555 :เว็บไซต์) 
 ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่า
นั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นใน
หนี้สิน ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นอาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได้ เมื่อต้นทุนใดท่ีเกิดขึ้นแล้วและ
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กิจการได้ใช้ประโยชน์ไปท้ังส้ินแล้ว ต้นทุนนั้นก็จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย” (Expenses) ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึง
หมายถึงต้นทุนท่ีได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์ท้ังหมดไปแล้วในขณะนั้น และส าหรับต้นทุน
ท่ีกิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกว่า “สินทรัพย์” (Assets) (อ้างถึงใน 
อาจารย์เทียนไชย ตติยวรเศรษฐ์ และอาจารย์ชัชดากร ธีรสุจิ) 
 ต้นทุนคงท่ี คือ ต้นทุนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามผลผลิตไม่ว่าธุรกิจจะมีการผลิตเป็นจ านวนเท่าใด 
ได้แก่ ดอกเบี้ยของเงินลงทุนที"ธุรกิจได้กู้ยืมมา ค่าเช่าโรงงาน ค่าเครื่องจักร ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์
ประจ า ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ดังกล่าวแล้วว่า ในระยะยาวต้นทุนทุกประเภทของธุรกิจสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ท้ังส้ินต้นทุนคงท่ีจึงถูกจ ากัดอยู่เฉพาะการวิเคราะห์ธุรกิจเพียงในระยะส้ันเท่านั้น 
 ต้นทุนแปรผัน คือ ต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามผลผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไปต้นทุนแปรผันจะมี
จ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตท่ีธุรกิจผลิตได้ซึ่ง ได้แก่ รายจ่ายค่าวัตถุดิบ ค่าแรงคนงาน
และต้นทุนของปัจจัยการผลิตชนิดอื่นใดท่ีแปรผันตามผลผลิต อย่างไรก็ตามในระยะยาวแล้วต้นทุน
ท้ังหมดของธุรกิจจะเป็นต้นทุนท่ีแปรผันท้ังส้ิน 
 ต้นทุนกึ่งแปรผัน (Semi-variable cost) ในบางสภาวการณ์ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผันอาจ
ไม่มีความแตกต่างกันเลยก็เป็นได้ เช่น เงินเดือนของประธานกรรมการบริษัทจะเป็นจ านวนเงินท่ีคงท่ี
เสมอไม่ว่าธุรกิจจะมีการผลิตเป็นจ านวนเท่าใดก็ตามแต่ในภาวะท่ีธุรกิจมีเศรษฐกิจตกต่ าอย่างรุนแรง
เงินเดือนประธานของบริษัทซึ่งเป็นต้นทุนคงท่ีอาจต้องลดลง ท าให้ต้นทุนค่าแรงเงินเดือนของธุรกิจลดลง
ตาม นอกจากนี้การท่ีธุรกิจมีอุปสงค์ของสินค้าผิดปกติไป ย่อมหมายความว่า ต้นทุนคงท่ีอาจ
เปล่ียนแปลงกลายเป็นต้นทุนแปรผันได้ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดเป็นแนวความคิดของต้นทุนกึ่งแปรผัน 
(Semi-variable cost) ในการวิเคราะห์ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น (IC) จ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนกึ่งแปรผัน
ท่ีอาจเกิดขึ้นร่วมด้วย เพราะต้นทุนกึ่งแปรผันอาจคงที"ในช่วงท่ีธุรกิจมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่
ต้นทุนดังกล่าวจะเป็นต้นทุนแปรผันถ้าผลผลิตนั้นเพิ่มขึ้นมากเกินระดับท่ีธุรกิจก าหนดไว้ 
นอกจากนี้ยังแยกย่อยได้เป็นต้นทุนรวมต้นทุนเฉล่ียและต้นทุนส่วนเพิ่มดังนี้ 

1. ต้นทุนรวม (Total Cost: TC) หมายถึงต้นทุนท่ีประกอบด้วยต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปรผัน
หรือต้นทุนผันแปร เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

 TC = TFC + TVC 
 ต้นทุนรวม = ต้นทุนคงท่ีรวม + ต้นทุนแปรผันรวม โดยท่ี 
 TC = ต้นทุนรวม (Total Cost) 
 TFC = ต้นทุนคงท่ีรวม (Total Fixed Cost) 
 TVC = ต้นทุนแปรผันรวม (Total Variable Cost) 

2. ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อหน่วย (Average Total Cost: ATC หรือ AC) ได้แก่ ต้นทุนรวมหารด้วย
จ านวนสินค้าท่ีผลิต (output) แต่เนื่องจากต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงท่ีและต้นทุนแปร
ผัน ดังนั้นต้นทุนรวมเฉล่ียจึงเท่ากับผลบวกของต้นทุนคงท่ีเฉล่ีย และต้นทุนแปรผันเฉล่ียต้นทุน
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คงท่ีเฉล่ีย (Average Fixed Cost : AFC) ค านวณจากต้นทุนคงท่ีรวมหารด้วยจ านวนผลผลิต 
ต้นทุนคงท่ีเฉล่ียจะมีค่าลดลงตามล าดับ เมื่อจ านวนผลผลิตเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ต้นทุนแปรผันเฉล่ีย 
(Average Variable Cost : AVC) ค านวณจากต้นทุนแปรผันรวมหารด้วยจ านวนสินค้าท่ีผลิต 
ต้นทุนคงท่ีเฉล่ียจะมีค่าลดลงตามล าดับ เมื่อจ านวนผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
3. ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost : MC) คือ ต้นทุนรวมท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง อันเนื่องมาจาก
ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 หน่วย 

 ต้นทุนส่วนเพิ่มนับเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์มักจะค านึงถึงผลท่ี
เกิดขึ้นระหว่างหน่วยต่อหน่วยของผลผลิตหรือปัจจัยการผลิตเป็นส าคัญด้วย เหตุดังกล่าวความคิด ในแง่
อัตราส่วนเพิ่ม (marginal) จึงเป็นจุดส าคัญของการวิเคราะห์เรื่องต้นทุน รายรับ และก าไร 
ต้นทุนคงท่ีรวม (TFC) จะไม่เปล่ียนแปลงไปตามผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ต้นทุนแปรผันรวม (TVC) ณ ระดับ
ผลผลิตต่าง ๆ กันจะมีค่าเท่ากับผลบวกของต้นทุนเพิ่มหรือต้นทุนหน่วยสุดท้าย (MC) ทีละหน่วยจนถึง
ระดับผลผลิตนั้น ๆ ต้นทุนหน่วยสุดท้าย คือ ต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปเมื่อผลผลิตเปล่ียนแปลงไป 1 
หน่วย เนื่องจากต้นทุนคงท่ี (TFC) ไม่เปล่ียนแปลงไปตามผลผลิต ต้นทุนคงท่ีจึงไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของต้นทุนหน่วยสุดท้ายเลย เส้นต้นทุนคงท่ีเฉล่ีย (AFC) จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อปริมาณการ
ผลิตเพิ่มขึ้น (N.E.U North Eastern University, 2555 : ออนไลน์) 
 จากทฤษฎีต้นทุนท าให้ทราบว่า ต้นทุนเป็นทรัพยากรท่ีสามารถวัดออกมาเป็นตัวเงินได้ ซึ่งต้อง
สูญเสียให้วัตถุประสงค์หนึ่งส าเร็จลง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือส่ิงของความต้องการของกิจการ 
ดังนั้นการศึกษาโครงสร้างต้นทุนเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้องกระท า  เนื่องจากท าให้ผู้บริหารเข้าใจเกี่ยวกับ
ต้นทุน และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น
เกษตรกรชาวไร่อ้อยจ าเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยท้ังต้นทุนการเพาะปลูก ต้นทุนการเก็บ
เกี่ยว และต้นทุนการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตอ้อยให้มีต้นทุนต่ า ได้ผลผลิต
สูงขึ้นอันจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งศึกษาถึงต้นทุนตามรูปแบบการเพาะปลูก เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับเกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพาะปลูกอ้อยเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจการลงทุน 
 
2.3 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กริยำพร เทพรัตน์ (2548) ได้ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกอ้อยเพื่อส่งโรงงาน
อุตสาหกรรม ในจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อย 
เพื่อท่ีจะส่งโรงงานอุตสาหกรรมในเขต จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนปลูกอ้อยการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็น 10 กลุ่ม ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะท าการ
วิเคราะห์หาผลตอบแทนโดยใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงก าหนดอายุโครงการ
เท่ากับ 10 ปี และอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการในอัตราร้อยละ 8 
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กมีรถบรรทุกขนาดเล็กไม่มีรถไถ กลุ่มเกษตรกรท่ีมี
รถบรรทุกขนาดเล็กมีรถไถเดินตาม และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีรถไถ มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเท่ากับ 66,569.94 บาท 3,880.24 บาท และ 266,133.87 บาท ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเป็นบวกและ
อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงเท่ากับร้อยละ 9.33  8.37 และ 15.33 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการจึงสมควรพิจารณาลงทุนท าการปลูกอ้อยในโครงการนี้และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี
ในการเพาะปลูกค่อนข้างเล็ก มีรถบรรทุกขนาดเล็ก มีรถบรรทุกไม่มีรถไถ การวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุนโดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 505,435.47 บาท ซึ่งค่าเป็นลบและอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง
ต ากว่าร้อยละ 1 ซึ่งต่ ากว่าอัตราคิดลดจึงไม่สมควรพิจารณาลงทุนท าการปลูกอ้อยในโครงการนี้ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูกค่อนข้างเล็กมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีรถไถและ กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ี
มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกค่อนข้างเล็กมีรถบรรทุกขนาดใหญ่มีรถไถแบบนั่งขับ มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 
529,824.98 บาท และ 317,006.15 บาท 

ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนที"แท้จริงเท่ากับร้อยละ 11.60 สูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ี
ต้องการ จึงสมควรพิจารณาลงทุนท าการปลูกอ้อยในโครงการนี้และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีในการ
เพาะปลูกขนาดกลาง มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีรถไถ การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนโดย
มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 1,174,659.95 บาท อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงเท่ากับร้อยละ 14.68 สูงกว่า
อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการจึงสมควรพิจารณาลงทุนท าการปลูกอ้อยในโครงการนี้ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
พื้นท่ีการเพาะปลูกขนาดกลางมีรถบรรทุกขนาดใหญ่มีรถไถนั่งขับ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 
401,559.47 บาท ซึ่งมีค่าเป็นลบและอัตราผลตอบแทนที"แท้จริงเท่ากับร้อยละ 5.45 ต่ ากว่าอัตราคิด
ลด จึงไม่สมควรพิจารณาลงทุนท าการปลูกอ้อยในโครงการนี้และกลุ่มตัวอย่างเกษตรท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่
มีรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่มีรถไถ และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีรถบรรทุกขนาดใหญ่มีรถไถนั่งขับ มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเท่ากับ 1,395,744.95 บาท และ 3,254,158.38  บาท ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริงเท้า
กับร้อยละ 12.97 และ 17.08 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ จึงสมควรพิจารณา
ลงทุนท าการปลูกอ้อยในโครงการนี้อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ที"ต้องการตัดสินใจลงทุนปลูกอ้อยเพื่อส่ง
โรงงานควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ราคาตลาดของอ้อย ตลอดจน ต้นทุนในการปลูกอ้อย ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดผลตอบแทนท่ีเกษตรกรจะได้รับ 

จิรวรรณ ขุนทองปำน  (2551) ได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์ต้นทุนแลผลตอบแทนของการ
เพาะปลูกอ้อยโรงงาน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคุ้มค่าใน
การลงทุนเพาะปลูกอ้อยในพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของเกษตรกรผู้ปลูกไร่อ้อย
โรงงาน ใน 1 รอบ ระยะเวลาการเพาะปลูกในช่วงในช่วงปี 2549-2550 และประมาณการเพิ่มอีก 3 ปี 
โดยต้ังข้อสมมติฐานว่า กระแสเงินสดจากการด าเนินงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเพาะปลูกอ้อยก าหนดอัตราส่วนระดับอัตราคิดลดร้อยละ 7.5 
ต่อป ี
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ผลจากการวิเคราะห์ ผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่าการเพาะปลูกอ้อยในพื้นท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ให้ผลตอบแทนที"คุ้มค่ากับเงินลงทุน โดยต าบลหนองพลับ มีจุดคุ้มทุนในปี 2549 
เท่ากับ 1,773 ตัน และปี 2550 เท่ากับ 1,997 ตัน โดยมีระยะเวลาคืนทุน 10.67 เดือน โครงการมี
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 2,878,440 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 
2.03 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ปี 2549 เท่ากับร้อยละ 92 และในปี 2550 เท่ากับร้อยละ 
39 ต าบลทับใต้ มีจุดคุ้มทุน ปี2549 เท่ากับ 920,143.67 บาท และปี 2550 จุดคุ้มทุน เท่ากับ 
1,229,521 บาท จ านวนการผลิต ณจุดคุ้มทุน ปี 2549 เท่ากับ 1,150 ตัน และปี 2550 เท่ากับ 1,756 
ตัน โดยมี ระยะเวลาคืนทุน 1.58 ปี โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)เท่ากับ 1,769,641 บาท อัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.24 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ปี 2549 
เท่ากับร้อยละ 55 และในปี 2550 เท่ากับ 24 และหากพิจารณาถึงอัตราความเส่ียงและภาษีเงินได้ 
พบว่า การเพาะปลูกอ้อยยังคงให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุนแต่มีอัตราส่วนท่ีลดลงจากเดิม พบว่า
ต าบลทับใต้เป็นต าบลท่ีให้ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกอ้อยในอ าเภอหัวหินสูงท่ีสุดท้ังในปี 2549 และ 
2550 โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,302,817 บาท อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 0.92 
และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 68 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอ้อย พบว่า ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและอัตรา
ผลตอบแทนของการปลูกอ้อย แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของประชากร กลุ่มตัวอย่างและจ านวน
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา ดังนั้นในการศึกษานี้มีความแตกต่างไปจากงาน 

เดชำ ถำพรพำท (2544) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอ้อย กรณีศึกษา บ้านโคกขมิ้น
จังหวัดเลย โดยได้ท าการศึกษาอ้อยตามชนิดของอ้อยคือ อ้อยปลูกใหม่ อ้อยตอปีท่ี 1 และอ้อยตอปีท่ี 2 
จากเกษตรกรท้ังส้ิน 54 ราย 
ผลการศึกษาพบว่า ด้านกิจกรรมการเพาะปลูกพบว่า เกษตรกรใช้แรงงานคนในการเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยว ผลการวิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนการปลูกอ้อยใหม่ เท่ากับ 5,342.97 บาทต่อไร่ และต้นทุนการปลูก
อ้อยตอปีท่ี 2 เท่ากับ 5,389.62 บาทต่อไร่ ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนสุทธิของอ้อยปลูกใหม่เท่ากับ 
ก าไรสุทธิ3,863.55 บาทต่อไร่ต่อปี ผลตอบแทนสุทธิของอ้อยปีท่ี 1 เท่ากับ ก าไรสุทธิ 1210.76 บาทต่อ
ไร่ต่อปี ผลตอบแทนสุทธิของอ้อยตอปีท่ี 2 เท่ากับ ก าไรสุทธิ 2,389.14 บาทต่อไร่ต่อปี 

ศึกษาข้างต้น ในเรื่องกลุ่มตัวอย่างและจ านวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษา และน าต้นทุนมา
แยกเป็น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และศึกษาเรื่องต้นทุนตามรูปแบบการเพาะปลูก 
ประกอบด้วย การปลูกด้วยแรงงานคนและการปลูกด้วยเครื่องปลูก ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาเรื่อง โครงสร้าง
ต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน กรณีศึกษา : ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่น้อง 
จังหวัด 

สุชำดำ สินธุโคตร (2550) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่
อ้อยกิ่งอ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตอ้อย ของเกษตรกร
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ชาวไร่อ้อย กิ่งอ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ท าการศึกษาจ านวน 43 ครอบครัว ในพื้นท่ี 3 ต าบล 
คือ ต าบลสะอาดไชยศรี 23 ครอบครัว ต าบลดอนจาน 10 ครอบครัว ต าบลนาจ าปา 10 ครอบครัว 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกขนาดเล็ก (1-20 ไร่) มีต้นทุนการผลิตปีท่ี 1 เฉล่ียรวม 
6,482.10 บาทต่อไร่ ต้นทุนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ต้นทุนแรงงานทางตรง 2,703.75 บาทต่อไร่ ต้นทุนท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ต้นทุนแรงงานทางตรง 2,773.40 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายการผลิต 
2,665.94 บาทต่อไร่ และต้นทุนวัตถุดิบคงที" 1,112.41 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณารายละเอียดของต้นทุน 
พบว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2,311.34 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ค่าแรงงานในการ
เก็บเกี่ยว 1,450.82 บาทต่อไร่ และเกษตรกรมีผลผลิตอ้อยรวมเฉลี"ย 12.01 ตันต่อไร่ เกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ีปลูกอ้อยขนาดกลาง (21-50 ไร่) มีต้นทุนการผลิตปีท่ี 1 เฉล่ียรวม 6,018.96 บาทต่อไร่ ต้นทุนที"มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ต้นทุนแรงงานทางตรง 2,773.40 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายการผลิต 
2,422.70 บาทต่อไร่ และต้นทุนวัตถุดิบคงที" 822.88 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณารายละเอียดของต้นทุน
พบว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2,068.32 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ค่าแรงงานในการ
เก็บเกี่ยว 147.39 บาทต่อไร่ และเกษตรกรมีผลผลิตอ้อยรวมเฉลี"ย 11.69 ตันต่อไร่เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกอ้อยขนาดเล็ก (1-20ไร่) มีต้นทุนการผลิตปีท่ี 2 เฉล่ียรวม 3,905.19 บาทต่อไร่ ต้นทุนท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,195.12 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ต้นทุนแรงงานทางตรง 1,710.07 
บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณารายละเอียดของต้นทุนพบว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรมีค่าเฉล่ียสูงสุด 1,840.2 
บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว 1,481.27 บาทต่อไร่ และเกษตรกรมีผลผลิตอ้อย
รวมเฉล่ีย 9.07 ตันต่อไร่ เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกอ้อยขนาดกลาง (21 -50 ไร่) มีต้นทุนการผลิตปีท่ี 2 
เฉล่ียรวม 3,503.70 บาทต่อไร่ ต้นทุนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต 2,068 บาทต่อไร่ 
รองลงมาคือ ต้นทุนแรงงานทางตรงเฉล่ีย 1,435.04 บาทต่อไร่ เมื่อพิจารณารายละเอียดของต้นทุน 
พบว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรมีค่าเฉล่ียสูงสุด 1,941.37 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ค่าแรงงานในการ
เก็บเกี่ยว 1,216.53 บาทต่อไร่ และเกษตรกรมีผลผลิตอ้อยรวมเฉล่ีย 10.03 ตันต่อไร่ เกษตรกรชาวไร่
อ้อยมีต้นทุนการผลิต รวมทั้งหมด 
เฉล่ีย 9,954.99 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนปีท่ี 1 เฉล่ีย 6,250.54 บาทต่อไร่ ต้นทุนปีท่ี 2 เฉล่ีย 3,704.45 
บาทต่อไร่ โดยมีต้นทุนการผลิตเฉล่ียปีท่ี 1 สูงกว่า ปีที" 2 เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกอ้อยขนาดเล็กมีต้นทุน
การผลิตสูงกว่าเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกอ้อยขนาดกลาง ต้นทุนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
รองลงมาคือ ต้นทุนแรงงานทางตรงและต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ตามล าดับ 

อุกฤษฎ์ พงษ์วำนิชอนันต์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน 
ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปีการเพาะปลูก 2550/2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพท่ัวไปการผลิตและการตลาดของอ้อยโรงงานของเกษตรท่ีลงทุนในการเพาะปลูกอ้อยโรงงาน
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ในจังหวัดกาญจนบุรี และวิเคราะห์ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนในการผลิตอ้อยของ
เกษตรกรในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากเกษตร จ านวนท้ังหมด 47 ราย ซึ่งเป็นประชากร
ท้ังหมดท่ีท าการผลิตในการวิเคราะห์ ได้แบ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรราย
ใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาและน าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ภาพรวมเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านต้นทุนและรายได้จากการผลิตอ้อยรวมท้ังปี พบว่า ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย 
เฉล่ียต่อไร่ ของเกษตรกรรายใหญ่มีต้นทุนผันแปรรวมเฉล่ีย 3,527 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงท่ีรวมเฉล่ีย 
1,147 บาทต่อไร่ และต้นทุนรวมต่อไร่เฉล่ีย 4,674 บาทต่อไร่ ต้นทุนการปลูกอ้อย เฉล่ียต่อไร่ของ
เกษตรกรรายเล็กมีต้นทุนผันแปรรวมเฉล่ีย 5,003 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรรายเล็กจะมีต้นทุนผันแปร
รวมเฉล่ียต่อไร่มากกว่าเกษตรกรรายใหญ่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และค่าขนส่งมีอัตราสูง แต่
เกษตรกรรายใหญ่จะมีต้นทุนคงท่ีมากกว่าเกษตรกรรายเล็ก เนื่องจากมีค่าเส่ือมราคาเครื่องมือ และ
เครื่องจักรในอัตราสูงกว่า และเกษตรกรรายใหญ่มีรายได้เฉล่ียเท่ากับ 6,230 บาทต่อไร่ เกษตรกรราย
เล็กมีรายได้เฉล่ียเท่ากับ 5,714 บาทต่อไร่ ท้ังนี้จากการศึกษาผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงานของ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรรายใหญ่มีก าไรเฉล่ียเท่ากับ 1,529 บาทต่อไร่ และเกษตรกรรายเล็กมีก าไร
เฉล่ียเท่ากับ 611 บาทต่อไร่ 
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บทท่ี3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลถลุงเหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

3.1สถานท่ีด าเนินวิจัย 
3.2กลุ่มตัวอย่างและประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.4การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5ก าหนดแหล่งข้อมูล 
 

3.1 สถำนที่ด ำเนินวิจัย 
สถานท่ีด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงส ารวจและได้พบว่า พื้นท่ีต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เติมพื้นท่ีดังกล่าวมีการท าการเกษตรท่ีส าคัญคือ การปลูกข้าว ปลูกงาด า มัน
ส าปะหลัง และปลูกไม้ยูคาลิปตัส โดยปัจจุบันพบว่า พื้นท่ีการเกษตรได้ถูกปรับเปล่ียนจากการท าเกษตร
แบบเดิมมากเป็นพื้นท่ีการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
ปรับเปล่ียนครั้งนี้จึงท าให้ผู้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นพื้นท่ี
เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อการศึกษาต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ใช้เป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรท่ีจะหันมาปลูกอ้อยได้ในอนาคต 

 
3.2 กลุ่มตัวอย่ำงและประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

  3.2.1  จ านวนประชากร เกษตรกรท่ีปลูกอ้อยท้ังหมดในพื้นท่ีวิจัยในพื้นท่ี ต าบลถลุงเหล็ก
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้อมูลจาก (ส านักงานส่งเสริมชาวไร่อ้อยโซน2) มีจ านวนท้ังส้ิน 321 คน 
 3.2.2 การสุ่มเลือกตัวอย่างประชากร คัดเลือกจากเกษตรกรปลูกอ้อยท้ังหมดในพื้นท่ีวิจัยใน
พื้นท่ีต าบลถลุงเหล็กอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดความเช่ือมั่นเท่ากับ85% (วิธีค านวณหา
ตัวอย่างจากประชากร Taro Yamane) 

สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane  n = 
 

      
 

n =
   

            
 = 42  

ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เท่ากับ 42 คน 
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3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรในพื้นท่ี  ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง  

จังหวัดบุรีรัมย์ มีการแบ่งเป็น 5 ตอน ลักษณะเป็นแบบสอบถามข้อมูลแบบปลายเปิด  ปลายปิดและ
การสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 5 ตอนดังนี้ 

ตอนที่1 ลักษณะท่ัวไปเด่ียวกับข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยประกอบด้วย ช่ือ -สกุล ท่ีอยู่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา พื้นท่ีใช้ปลูกอ้อย จ านวนพื้นท่ีการเพาะปลูกแต่ละประเภทและผลผลิต ปี
การเพาะปลูก 2560/2561 
ตอนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกอ้อย  ได้แก่ ค่าท่ีดิน  ค่าแรงงานการเพาะปลูก ค่าวัสดุ
การเพาะปลูก  วิธีการปลูก 
ตอนที่3 ต้นทุนเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวอ้อย  ได้แก่ การเก็บเกี่ยวระหว่างเดือน  ประเภทการเก็บ
เกี่ยวอ้อย วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อย ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเหมาเก็บเกี่ยว 
ตอนที่4 ต้นทุนการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ได้แก่ ประเภทการขนส่ง  ค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน  
กรณีเหมาขนส่ง 
ตอนที่5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นการการปลูก การ
เก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตร ได้แก่ ปัญหาการปลูกอ้อย ปัญหาการเก็บ
เกี่ยวอ้อย ปัญหาการขนส่ง  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3.4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (descriptive analysis) โดยอาศัยวิธีทางสถิติเบื้องต้น 

เช่น ตารางร้อยละ ความถ่ี และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และข้อมูลแบบปลายเปิด เพื่อให้
ทราบถึงลักษณะท่ัวไปของการปลูกอ้อย สภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการ
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร 

3.4.2 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative analysis) โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจเก็บ
ข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย น ามาวิเคราะห์หาต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และ
การขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน และการวิเคราะห์ต้นทุนตามรูปแบบการปลูกอ้อยของเกษตรกร 
โดยแบ่งออกดังนี้ 

3.4.2.1  ต้นทุนกำรเพำะปลูก กำรเก็บเก่ียวและกำรขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำน 
3.4.2.1.1 ต้นทุนการปลูกอ้อย(บาท/ป)ี 

-  ค่าเช่าท่ีดิน   ค่าแรงงานการเพาะปลูกอ้อยทั้งหมด   ค่าวัสดุในการปลูกอ้อย 
3.4.2.1.2  ต้นทุนการเก็บเกี่ยว(บาท/ป)ี 

-  ค่าแรงในการเก็บเกี่ยวอ้อย  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
3.4.2.1.3 ต้นทุนการขนส่ง(บาท/ปี) 
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-  ค่าขนส่งอ้อยจากไร่อ้อยไปโรงงานน้ าตาล 
 ค่ำแรงในกำรปลูกอ้อยทั งหมด  ได้แก่ ค่าแรงเตรียมดิน  ค่าแรงการเพาะปลูก ค่าโรยอินทรีย์วัตถุ
ปรับปรุงดิน  ค่าใส่ปุ๋ยเคมี  ค่าแรงการฉีดสารศัตรูพืช 
 ค่ำวัสดุในกำรปลูกอ้อย  ได้แก่ ค่าพันธุ์อ้อย  ค่าปุ๋ยใส่อ้อย  ค่ายาปราบศัตรูพืช  ค่าอินทรีย์วัตถุ
ปรับปรุงดิน 
 ค่ำแรงในกำรเก็บเก่ียว  ได้แก่  ค่าแรงในการตัดอ้อยสด  ค่าแรงในการตัดอ้อยไฟ ค่าแรงขึ้นอ้อย  
ค่าแรงคีบอ้อย  ค่าคนสับอ้อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ค่ำขนส่ง ได้แก่ ค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 
 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์/ข้อเสนอแนะ ปัญหาการปลูกอ้อย ปัญหาการเก็บเกี่ยว และปัญหาการ
ขนส่ง 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 3.4.3  รูปแบบต้นทุนกำรเพำะปลูก 
  -  ใช้แรงงานคน 
  -  ใช้เครื่องปลูก 
  -  การใส่ปุ๋ย 
 
3.5 ก ำหนดแหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าปัจจัยต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 
กรณีศึกษา: ต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ปีการเพาะปลูก 2560/2561  ครั้งนี้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลของเกษตรผู้ปลูกอ้อยท่ีเป็นลูก
ไร่ในพื้นท่ีต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ จากจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการ
ค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamaneจ านวน ท้ังส้ิน 42 ราย 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารทาง
วิชาการ  รายงานการวิจัย ข้อมูลทางสถิติ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ จากต าราทางวิชาการ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ ส านักงานส่งเสริมชาวไร่อ้อยโซน 2 จังหวัดบุรีรัมย์ 
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บทท่ี4 

ผลกำรวิจัย 

 
การวิจัยต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกรในพื้นท่ี  ต าบลถลุง

เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามได้ดังต่อไปนี้ 
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัย 
ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยประกอบด้วย ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา พื้นท่ีใช้ปลูกอ้อย จ านวนพื้นท่ีการเพาะปลูกแต่ละประเภทและผลผลิต ปีการเพาะปลูก 
2559/2560 
1.  เพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
 1.1 ชาย 
 1.2 หญิง 

 
22 
20 

 
52.40 
47.60 

รวม 42 100.00 
x   =  1.4762 S.D.    =  0.50549  

 

กรำฟตำรำงท่ี 1จากการส ารวจพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย  กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยจ านวน 42 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ52  และท่ีน้อยท่ีสุดคือ เพศ
หญิง  จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ48 

 
2.  อำย ุ

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน)  ร้อยละ  
2. อายุ 
 2.1  น้อยกว่า  25  ปี 
 2.2  26 – 35  ปี 
 2.3  36 – 45  ปี 
 2.4  46 – 55  ปี 
 2.5  มากกว่า  55  ปี 

 
  0 

5 
13 
14 
10 

 
0.00 
11.90 
31.00 
33.30 
23.80 

รวม 42 100.00 
x    =  3.6905 S.D.  =  0.9501  
 

กรำฟตำรำงที่ 2จากการส ารวจพบว่า  เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จ านวน 42 จากกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46–55  ปี มากท่ีสุดจ านวน 14 คน ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยท างานท่ีมั่นคง
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มีการประกอบอาชีพหลักคือการปลูกอ้อย คิดเป็นร้อยละ33 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 36–45 ปี  จ านวน 
13 คน  คิดเป็นร้อยละ31 รองลงมาเป็นช่วงอายุมากกว่า 55 ปี  จ านวน 10 คน  อาจเพราะในชุมชน
บ้านถลุงเหล็กมีสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีประกอบอาชีพการปลูกอ้อยมาอย่างยาวนาน คิดเป็นร้อยละ24 
และท่ีน้อยท่ีสุดคือ เป็นช่วงอายุ 26–35 ปี จ านวน 5 คน  เนื่องจากเป็นกลุ่มของเกษตรกรรุ่นลูกท่ีพึ่งได้
เริ่มในการปลูกอ้อยจึงยังมีประสบการณ์ยังไม่มาก คิดเป็นร้อยละ12 
 
3.กำรศึกษำ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา 
 3.1  ไม่ได้ศึกษา 
 3.2  ประถมศึกษา 
 3.3  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3.4  มัธยมศึกษาต้นปลาย 
 3.5  ปวส./อนุปริญญา 
 3.6  ปริญญาตรี 
 3.7  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
3 
14 
10 
7 
6 
2 
0 

 
7.10 
33.30 
23.80 
16.70 
14.30 
4.80 
0.00 

รวม 42 100.00 
x   =  3.1190 S.D.    =  1.34713 

  
 กรำฟตำรำงที่ 3 จากการส ารวจพบว่า  เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ33 เนื่องจากมีครอบครัวมีอาชีพด่ังเดิมด้านการท า
การเกษตร ท าให้การศึกษาไม่สูงมากเพื่อจะได้มาประกอบอาชีพการเกษตรช่วยครอบครัวรองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ24  มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 7 คน  คิด
เป็นร้อยละ17  ปวส./อนุปริญญา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ14  ไม่ได้ศึกษา จ านวน 3 คน  คิดเป็น
ร้อยละ7 และท่ีน้อยท่ีสุดคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ5 อาจเนื่องมาจากเป็น
เกษตรกรผู้เริ่มปลูกอ้อยรายใหม่ท่ีเป็นรุ่นลูกจึงท าให้มีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
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4.พื นที่ที่ใช้เพำะปลูก 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

4.  พื้นท่ีใช้ปลูกอ้อย 
 4.1  ท่ีดินของตนเอง 
 4.2  ท่ีดินเช่า 
 4.3  ท่ีดินตนเองและท่ีดินเช่า 

 
21 
6 
15 

 
50.00 
14.30 
35.70 

รวม 42 100.00 
        x    =  1.8571                               SD  =  0.92582 
  

กรำฟตำรำงท่ี 4 จากการส ารวจพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 
42 คน ในด้านสภาพการถือครองท่ีดินเพื่อใช้ในการปลูกอ้อย เป็นที่ดินของตนเองมากท่ีสุด  จ านวน 21 
คน  คิดเป็นร้อยละ50 เนื่องจากเป็นภูมิล าเนาของตนเองท่ีมีการท าการเกษตรกรของครอบครัวมาเป็น
ระยะเวลานาน รองลงมามีสภาพการถือครองท่ีดินตนเองและท่ีดินเช่า จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ
36 เพราะเกษตรกรกรบางรายมีพื้นท่ีส าหรับปลูกอ้อยอยู่แต่อาจจะยังไม่เพียงพอและบางส่วนไม่มีท่ีดิน
เป็นของตนเองเนื่องจากเป็นคนนอกพื้นท่ีท่ีพึ่งเข้ามาอยู่จึงใช้วิธีการหาเช่าท่ีดินในบริเวณใกล้เคียงเพื่อ
ขยายพื้นท่ีในการผลิตอ้อย และสุดท้ายเป็นที่ดินเช่า จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ14 เนื่องจากเป็นคน
นอกพื้นท่ีท่ีพึ่งเข้ามาอยู่ใหม่จึงใช้วิธีการหาเช่าท่ีดินเพื่อท าการปลูกอ้อย 

 
5.แรงงำน 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
5.  การจัดหาแรงงานจากท่ีใด 
 5.1  คนไทย 
 5.2  ชาวต่างชาติ 

 
42 
0 

 
100.00 
0.00 

รวม 42 100.00 
x   =  1.00000 SD  =  0.00000  

 
กรำฟตำรำงท่ี 5 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 

42 คน เกษตรกรท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่ใช้แรงงานไทย คิดเป็นร้อยละ100 เนื่องมาจากภายในพื้นท่ี
ต าบลถลุงเหล็กมีแรงงานท้องถิ่นจ านวนมากในภาคการเกษตรท าให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสามารถจ้าง
แรงงานท้องถิ่นได้ง่าย 
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6.ชนิดอ้อยที่ปลูก 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (ไร่) ร้อยละ 

6.  ชนิดอ้อยท่ีปลูก 
 6.1  อ้อยใหม่ 
 6.2  อ้อยตอ 1  
 6.3  อ้อยตอ 2 
 6.4  อ้อยตอ 3  

 
381.46 

 165.04  
169.71 
146.28 

 
44.00 
19.00 
20.00 
17.00 

รวม 862.49 100.00 

กรำฟตำรำงที่ 6 จากการศึกษาพบว่าชนิดอ้อยท่ีปลูกแบ่งเป็นอ้อยใหม่มีมากท่ีสุด  จ านวน 
381.46 ไร่  คิดเป็นร้อยละ44 ซึ่งเนื่องมาจากเป็นฤดูเริ่มต้นของการเปิดหีบอ้อยใหม่จึงมีเกษตรกรท้ัง
รายเก่าและรายใหม่เริ่มปลูกและมีแนวโน้มในการขยายพื้นท่ีปลูกอ้อยตอใหม่มากขึ้น รองลงมาอ้อยตอ  
จ านวน 169.71 ไร่ คิดเป็นร้อยละ20 อ้อยตอ 1 จ านวน 165.04 ไร่  คิดเป็นร้อยละ19 และอ้อยตอ 3 
จ านวน 146.28 ไร่  คิดเป็นร้อยละ17  ซึ่งรวมทั้งหมดมีจ านวนท้ังส้ิน 862.49 ไร่ 
 
7.ผลผลิตเฉลี่ย 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (ตัน) ร้อยละ 
7.  ชนิดอ้อยท่ีปลูก 
 7.1  อ้อยใหม่ 
 7.2  อ้อยตอ 1  
 7.3  อ้อยตอ 2 
 7.4  อ้อยตอ 3  

 
5,141.82 

 4,142.02  
2,713.74 
2,285.25 

 
36.00 
29.00 
20.00 
15.00 

รวม 14,2822.83 100.00 
 

กรำฟตำรำงที่ 7 จากการศึกษาพบว่าจ านวนผลผลิตเฉล่ีย โดยแบ่งเป็นอ้อยใหม่ จ านวน  
5,141.82 ตัน  คิดเป็นร้อยละ36  เนื่องจากเป็นอ้อยท่ีเกษตรกรพึ่งเริ่มปลูกเป็นปีแรกซึ่งยังมีการแตกกอ
ท่ีดี ผลผลิตจึงมีปริมาณมาก รองลงมาคือ อ้อยตอ1 จ านวน 4,142.02 ตัน คิดเป็นร้อยละ29  เพราะเมื่อ
เริ่มตอท่ี 2 อ้อยมีอายุมากขึ้นการแตกกอและการเส่ือสภาพของดินและอินทรีย์วัตถุท่ีเติมบ ารุงไป
ช่วงแรกท าให้ผลผลิตอ้อยลดลงประมาณอ้อยตอ2 จ านวน 2,713.74 ตัน คิดเป็นร้อยละ20 และท่ีน้อย
ท่ีสุดคือ อ้อยตอ3 จ านวน 2,285.25 ตัน คิดเป็นร้อยละ15  
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8.วิธีกำรปลูก 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (ตัน) ร้อยละ 

8.  วิธีการปลูก 
 8.1  ปลูกด้วยเครื่องปลูก 

 
42 

 
100.00 

รวม 42 100.00 
              x    =  1.00000SD         S.D.  0.00000 
 

กรำฟตำรำงที่ 8 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่  ใช้วิธีการปลูกอ้อย
โดยการปลูกด้วยเครื่องปลูก จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ100 เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยใน
ปัจจุบันต้องแข่งกับเวลาและพื้นท่ีการปลูกท่ีมีจ านวนมากขึ้นท าให้ทางเลือกการใช้เครื่องปลูกอ้อย
สามารถช่วยลดต้นทุนทางด้านเงินทุน แรงงาน และเวลาได้ดีมากจึงท าให้มีแนวโน้มการเลือกใช้เครื่อง
ปลูกอ้อยมากขึ้น 

 
9.ประเภทอ้อยที่ตัด 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (ตัน) ร้อยละ 
9.  ประเภทอ้อยท่ีตัด 
 9.1  อ้อยสด 
 9.2  อ้อยไฟไหม ้  
 9.3  อ้อยสดและอ้อยไฟไหม ้

 
18 
12 
12 

 
44.00 
28.00 
28.00 

รวม 42 100.00 
 

กรำฟตำรำงที่ 9 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่ตัดอ้อยไฟไหม้  
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ44 เนื่องจากอ้อยไฟไหม้เกษตรกรจะใช้วิธีการเผาอ้อยในระยะก่อนตัด
เพื่อให้ไฟไหม้ส่วนของใบและกาบใบท าให้เมื่อใช้แรงงานคนเข้าตัดจะด าเนินการตัดได้สะดวกมากขึ้น  
รองลงมาคือท้ังอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ28 และอ้อยสด จ านวน 12  คน  
คิดเป็นร้อยละ28 สามารถใช้รถตัดอ้อยตัดได้เลยแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนค่าจ้างรถตัดอ้อยท่ีมี
ราคาค่อนข้างสูงท าให้ก าไรลดลงได้ 
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10.วิธีกำรเก็บเก่ียวอ้อย 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (ตัน) ร้อยละ 

10.  วิธีการเก็บเกี่ยว 
 10.1  แรงงานคน 
 10.2  รถตัดอ้อย 
 10.3  แรงงานคนและรถตัดอ้อย 

 
18 
12 
12 

 
44.00 
28.00 
28.00 

รวม 42 100.00 
                  x   =  1.8571                 S.D.  =  0.84309 
 

กรำฟตำรำงที่ 10 จากการศึกษาพบว่า เกษตรท่ีท าการศึกษาใช้วิธีการเก็บเกี่ยวด้วย
แรงงานคนมากท่ีสุดจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ44 เพราะจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีพื้นท่ีปลูก
อ้อยของเกษตรกรท่ีเป็นลูกไร่มีพื้นท่ีจ านวนน้อยและไม่เท่ากันท าให้การใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว
อ้อยจะเหมาะสมกว่าวิธีอื่นๆ รองลงมาเก็บเกี่ยวท้ังแรงงานคนและรถตัดอ้อย จ านวน 12 คน  คิดเป็น
ร้อยละ28 และเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ28 
 
11.ชนิดรถขนส่งอ้อย 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (ตัน) ร้อยละ 
11.  ชนิดรถขนส่งอ้อย 
 11.1  รถหกล้อ 
 11.2  รถสิบล้อ 
 11.3  รถพ่วง 

 
36 
4 
2 

 
86.00 
9.00 
5.00 

รวม 42 100.00 
x   =  1.2381 S.D.  =  0.6171  

 
กรำฟตำรำงที่ 11 จากการศึกษาพบว่า เกษตรท่ีท าการศึกษาใช้รถในการขนส่งเข้าโรงงาน

ส่วนมากคือรถสิบล้อ มากท่ีสุด จ านวน 36 คน  คิดเป็นร้อยละ86 เนื่องจากปริมาณผลผลิตอ้อยท่ีได้ใน
แต่ละตอมีปริมาณมากการใช้รถสิบล้อในการขนส่งอ้อยเพื่อเข้าสู่โรงงานท าให้เกิดความคุ้มทุนในการ
ขนส่งมากท่ีสุดเกษตรกรจึงนิยมใช้รถสิบล้อ รองลงมาคือรถหกล้อ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ9 สาเหตุ
เพราะผลผลิตมีจ านวนน้อยจึงเลือกใช้รถหกล้อในการขนส่งผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานจะมีความคุ้มค่ามาก
ท่ีสุด และล าดับสุดท้ายคือรถพ่วง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ5 เนื่องจากบางกรณีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
ใช้รถสิบล้อขนส่งอ้อยได้ไม่หมด จึงต้องใช้รถพ่วงซึ่งสามารถขนอ้อยได้ปริมาณเพิ่มขึ้น 
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12.สถำนะของรถขนส่ง 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (ตัน) ร้อยละ 

12.  สถานะของรถขนส่ง 
 12.1  รถของผู้รับจ้าง 
 12.2  รถของตนเอง 

 
40 
2 

 
95.00 
5.00 

รวม 42 100.00 
x   =  2.0476 S.D.  =  0.21554  

 
กรำฟตำรำงที่ 12 จากการศึกษาพบว่า เกษตรท่ีท าการศึกษาสถานะของรถขนส่งส่วนมากเป็น

รถของผู้รับจ้าง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ95 เพราะว่าเกษตรกรส่วนมากไม่มีรถขนส่งขนาดใหญ่
เช่นรถสิบล้อเป็นของตนเองเนื่องจากมีราคาสูงท าให้นิยมใช้บริการรถของผู้รับจ้างซึ่งมีให้บริการท่ี
หลากหลาย เกษตรกรสามารถเลือกขนาดรถตามปริมาณผลผลิตของไร่อ้อยของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
และท่ีน้อยท่ีสุดคือ รถของตนเอง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ5 
 
ตำรำงที่13. ค่ำแรงงำนกำรปลูกอ้อยทั งหมด 

หน่วย  :  บาท 
รำยกำร อ้อยใหม่ อ้ อ ย ต อ  

1 
อ้ อ ย ต อ  
2 

อ้ อ ย ต อ  
3 

เฉลี่ย 

1.  ค่าแรงเตรียมดิน 1,585.48 0.00 0.00 0.00 396.37 
2.  ค่าแรงการเพาะปลูก 990.00 0.00 0.00 0.00 247.50 
3.  ค่าโรยอินทรียวัตถุปรับปรุงดิน 164.00 100.00 100.00 100.00 116.00 
4.  ค่าใส่ปุ๋ยเคมี 270.00 497.37 764.29 509.09 510.18 
5.  ค่าแรงฉีดยาปราบศัตรูพืช 220.00 120.00 120.00 120.00 145.00 
รวม 3,229.48 717.37 984.29 729.09 1,415.05 
 
จากตารางแสดงค่าแรงงานการปลูกอ้อย  เฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ  1,415.05  บาทต่อไร่ 

และค่าแรงการปลูกอ้อยเฉล่ียต่อตัน  
          บาทต่อไร่

       ตนั
=  85.45  บาทต่อตัน 
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ตำรำงที่14. ค่ำวัสดุในกำรปลูกอ้อย 
รำยกำร อ้อยใหม่ อ้อยตอ  1 อ้อยตอ  2 อ้อยตอ  3 เฉลี่ย 
1.  ค่าพันธุ์อ้อย 2,200.00 0.00 0.00 0.00 550.00 
2.  ค่าปุ๋ยเคมีใส่อ้อย 2,220.00 2,107.11 2,378.57 2,127.50 2,208.30 
3.  ค่ายาปราบศัตรูพืช 560.00 260.00 260.00 260.00 335.00 
4.  ค่าอินทรียวัตถุปรับปรุงดิน 1,410.00 1,437.50 1,420.00 1,593.75 1,465.31 
รวม 6,390.00 3,804.61 4,058.57 3,981.25 4,558.61 
 
จากตารางแสดงค่าวัสดุในการปลูกอ้อย  เฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ  4,558.61  บาทต่อไร่ 

และค่าวัสดุในการปลูกอ้อยเฉล่ียต่อตัน  
        บาทต่อไร่

       ตัน
=  275.28  บาทต่อตัน 

 
ตำรำงที่15.ค่ำแรงในกำรเก็บเก่ียวและขนส่ง 
รำยกำร อ้อยใหม่ อ้อยตอ  

1 
อ้อยตอ  
2 

อ้อยตอ  
3 

เฉลี่ย 

1.  ค่าแรงในการตัดอ้อยสดต่อตัน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
2.  ค่าแรงในการตัดอ้อยไฟไหม้ต่อ
มัด 

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

3.  ค่าแรงในการคีบอ้อยต่อตัน 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
4.  ค่าคนสับอ้อยต่อตัน 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
5.  ค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงานต่อตัน 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 
 
16.ข้อมูลเก่ียวกับปัญหำและอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขในประเด็นกำรปลูก กำรเก็บเก่ียวและกำร
ขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำนของเกษตรกร 

1. ปัญหำกำรปลูกอ้อย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาการปลูกอ้อยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ50 ของปัญหาท้ังหมด เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุปัญหาเรื่องพื้นท่ีในการเพาะปลูก พันธุ์อ้อย
ท่ีขาดแคลนแปลงปลูกบางรายอยู่ไกลจากแหล่งน้ าจึงท าให้ขากแคลนแหล่งน้ าในการเพาะปลูกอีกท้ัง
ปัญหาเรื่องรถปลูกท่ีหายากอีกด้วย 

2. ปัญหำในกำรเก็บเก่ียวอ้อย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาการเก็บเกี่ยวโดยรวมคิดเป็นร้อยละ88.10 ของปัญหาท้ังหมด 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุปัญหาเรื่องแรงงานท่ีหายาก 
ค่าใช้จ่ายสูงและปัญหาอ้อยหล่นเมื่อบรรทุกเป็นจ านวนมาก 
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3. ปัญหำกำรขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำน 
จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานโดยรวมคิดเป็นร้อยละ54.76 ของ

ปัญหาท้ังหมด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุปัญหาเรื่องระบบ
โรงงานล่าช้าในการบรรทุกแต่ละครั้งใช้เวลาในการรอคิวเทอ้อยเป็นเวลานาน และการคมนาคมไม่
สะดวก รวมไปถึงสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาก็นับว่าเป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างในการขนส่ง 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
จากการพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีมาตรการเพิ่มราคาอ้อยให้

สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ35.71 ต้องการลดต้นทุนท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงคิดเป็นร้อยละ23.61 ต้องการให้เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอ้อยในเรื่องต่างๆ คิดเป็นร้อยละ19.05 และต้องการให้มี
มาตรการการเพิ่มเงินชดเชยหรือเงินช่วยเหลือท่ีเพิ่มมาดขึน้ให้กับชาวไร่อ้อย คิดเป็นร้อยละ9.52 

 
17. เม่ือทรำบถึงปัญหำและข้อเสนอแนะแล้ว ผู้วิจัยจึงได้หำแนวทำงหำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ดังนี  

1. ปัญหำกำรปลูกอ้อย 
จากการศึกษาถึงปัญหาการปลูกอ้อยท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดหรือแนวทางแก้ไขให้กับเกษตรการผู้

ปลูกอ้อยดังนี้ 1. พื้นท่ีเพาะปลูกเนื่องจากพื้นท่ีแปลงปลูกของเกษตรกรมีปัญหาด้านตอไม้ท่ีตัดท้ิงแล้ว
เหลือตอหรือต้นไม้ในแปลงท่ีไม่ได้ตัดออกท าให้การเพาะปลูกอ้อยประสบปัญหาล่าช้าในการปลูก ผู้วิจัย
จึงเสนอให้เอาออกโดยการใช้รถแม็คโคขุดออกหรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับพื้นท่ีเพื่อให้การปลูก
อ้อยสะดวกรวดเร็วขึ้น  2.ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์อ้อยจากการศึกษาถึงปัญหาการปลูกท าให้ทราบถึง
การขาดแคลนกันพันธุ์อ้อย ผู้วิจัยจึงมีแนวทางแก้ไขให้เกษตรกรหาพันธุ์ของโรงงานหรือสถานท่ีมี
มาตรฐานในเรื่องของพันธุ์อ้อยท่ีเป็นท่ีต้องการของเกษตรกร 3.ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการปลูก 
การขาดแคลนแหล่งน้ าในการปลูกจากสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามท าให้ทราบว่าแหล่งน้ าท่ีใช้ในการ
ปลูกอยู่ไกลและมีลักษณะเป็นสระน้ าหรือล าห้วยท่ีเป็นของส่วนตัวและเป็นท่ีหวงห้าม ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้
คิดแนวทางแก้ไข้ในเรื่องการขากแคลนน้ าให้กับเกษตรการด้วยการซื้อน้ าจากแหล่งน้ าท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด
เพื่อให้ได้น้ าใช้ในการปลูกและรวดเร็วในการปลูกอ้อย 

2. ปัญหำในกำรเก็บเก่ียวอ้อย 
จากการศึกษาถึงปัญหาในการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ท าให้ทราบถึงปัญหาด้าน

ต่างๆดังนี้ 1. ปัญหาการหาแรงงานคนท่ีและยากค่าใช้จ่ายสูง จากการศึกษาผู้วิจัยจึงมีแนวทางการแก้ไข
ในปัญหาการหาแรงงานคนท่ียากค่าใช้จ่ายสูงดังนี้ การจัดหารวมกลุ่มชาวบ้านหรือผู้ว่างงานให้มา
รวมกลุ่มเป็นผู้รับจ้างตัดอ้อยเพื่อการตัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการท าของกินร่วมกันเพื่อให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย  2. ปัญหาอ้อยท าอ้อยหล่นเมื่อบรรทุกจ านวนมาก จากการศึกษาผู้วิจัยได้ทราบถึง
ปัญหาจึงได้มีแนวทางแก้ไขดังนี้ การบรรทุกของรถบรรทุกต้องบรรทุกในจ านวนท่ีมากเพื่อให้คุ้มกับค่า
ขนส่งจึงท าให้มีการบรรทุกท่ีมาก ซึ่งต้องแก้ไขกับผู้เป็นเจ้าของรถให้บรรทุกในปริมาณท่ีเหมาะสม 
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3. ปัญหำกำรขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำน 
จากการศึกษาถึงปัญหาปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาดังนี้ 1. 

เรื่องระบบโรงงานล่าช้า ในการบรรทุกแต่ละครั้งใช้เวลาในการรอคิวเทอ้อยเป็นเวลานาน และการ
คมนาคมไม่สะดวก รวมไปถึงสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาก็นับว่าเป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างใน
การขนส่ง ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดหรือแนวทางแก้ไขดังนี้ ระบบการเทอ้อยของโรงงานท่ีล่าช้าเป็นปัญหาท่ี
อาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างท่ีต้องให้ทางโรงงานแก้ไข สภาพอากาศเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้จึง
ท าให้เกษตรกรต้องอาศัยการสังเกตถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้การขนส่งได้สะดวก 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากการตอบสอบถามของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยท าให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อเสนอแนะของเกษตรกรท่ี

มีความต้องการด้านต่างๆดังนี้ 1. เกษตรกรต้องการให้มีมาตรการเพิ่มราคาอ้อยสูงขึ้น  2. ต้องการลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น 3.ต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับอ้อย  3. ต้องการ
ให้มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยหรือเงินช่วยเหลือท่ีเพิ่มมากขึ้น 
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บทท่ี  5 

สรุปผล  อภิปรำยผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลกำรวิจัย 
ต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกรในพื้นท่ี  ต าบลถลุงเหล็ก  

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการเพาะปลูก 2560/2561 ผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 
5.1.1  สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป 
ผลการวิจัย พบว่าเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 45 ปี มีอายุน้อยท่ีสุด 

26 ปี และมีอายุมากท่ีสุดมากกว่า 55 ปี โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้ท่ีดินของตนเองในการเพาะปลูกและใช้แรงงานคนไทยใน
การเพาะปลูกท้ังหมด ชนิดอ้อยท่ีเกษตรกรปลูกมากท่ีสุดคืออ้อยใหม่ (ร้อยละ44)  รองลงมาคืออ้อยตอ2 
(ร้อยละ20) ตามด้วยอ้อยตอ1 (ร้อยละ19) และน้อยท่ีสุดคืออ้อยตอ3 (ร้อยละ 17) ผลผลิตเฉล่ียท่ีได้จา
กกการเพาะปลูกอ้อยมากท่ีสุดคืออ้อยใหม่ (ร้อยละ36) และผลผลิตท่ีได้จากการเพาะปลูกอ้อยน้อยท่ีสุด
คืออ้อยตอ3 (ร้อยละ15)  เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกเพราะรวดเร็วและประหยัด
ค่าใช้จ่าย  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวอ้อยโดยวิธีอ้อยไฟไหม้ด้วยแรงงานคนและส่วนใหญ่ใช้
รถสิบล้อของผู้รับจ้างขนส่งอ้อยเข้าโรงงานเนื่องจากปริมาณผลผลิตอ้อยมีปริมาณมาก 

5.1.2  สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต้นทุนกำรปลูกอ้อย 
ต้นทุนค่าวัสดุในการปลูกอ้อยของเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

เฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ 4,558.61 โดยแบ่งบอกเป็นค่าพันธุ์อ้อยเฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ 550 บาท  ค่า
ปุ๋ยเคมีใส่อ้อยเฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ 2,208.30 บาท  ค่ายาปราบศัตรูพืชเฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ335 
บาท  และค่าอินทรียวัตถุปรับปรุงดินเฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ 1,465.61  บาท ต้นทุนการปลูกอ้อยของ
เกษตรกรในพื้นท่ีต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เฉล่ียต่อไร่ มีค่าเท่ากับ 1,415.05  บาท  
โดยแบ่งออกเป็นค่าแรงเตรียมดินเฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ 396.37 บาท  ค่าแรงการเพาะปลูกเฉล่ียต่อไร่  
มีค่าเท่ากับ 247.50  บาท  ค่าโรยอินทรียวัตถุปรับปรุงดินเฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ 116 บาท  ค่าใส่
ปุ๋ยเคมีเฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ 510.18 บาท และค่าแรงฉีดยาปราบศัตรูพืชเฉล่ียต่อไร่  มีค่าเท่ากับ 
145 บาท ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวและขนส่งของเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์  โดยมีค่าแรงในการตัดอ้อยสดเฉล่ียต่อตัน มีค่าเท่ากับ 200 บาท  ค่าแรงในการตัดอ้อยไฟไหม้
เฉล่ียต่อมัด  มีค่าเท่ากับ 1.50 บาท ค่าแรงในการคีบอ้อยเฉล่ียต่อตัน มีค่าเท่ากับ 80 บาท ค่าคนสับ
อ้อยต่อตัน มีค่าเท่ากับ 20 บาท และค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงานเฉล่ียต่อตัน มีค่าเท่ากับ 150 บาท 
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5.1.3  สรุปผลกำรลงทุน 
การลงทุนปลูกอ้อยผลผลิตเฉล่ียต้ังแต่อ้อยตอใหม่ถึงอ้อยตอ 3 เฉล่ียต่อไร่ได้  16.56 ตัน  ราคา

ขายอ้อยตันละ 880 บาท เฉล่ียราคาขายต่อไร่เท่ากับ  14,572.80 บาท ต้นทุนในการปลูกอ้อยและเก็บ
เกี่ยวอ้อยต่อไร่เท่ากับ 12,266.46 บาท สรุปก าไรสุทธิต่อไร่เท่ากับ 2,306.34 บาท 
5.2 วิจำรณ์ผลกำรทดลอง 

การศึกษาต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกรในพื้นท่ีต าบลถลุง
เหล็ก  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างของประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากประชากรท้ังหมด 321 คนผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาเป็น

กลุ่มประชากรตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane  n = 
 

      
 

n =
   

            
 = 42 คน 

โดยได้กลุ่มประชากรตัวอย่างในการใช้เก็บข้อมูลท้ังส้ิน 42 คน โดยจากการส ารวจข้อมูลพบว่า 
ผลการวิจัย  พบว่า  เกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุเฉล่ีย 45 ปี มีอายุน้อยท่ีสุด 26 ปี 
และมีอายุมากท่ีสุดมากกว่า 55 ปี โดยเกษตรกรท่ีให้ข้อมูลส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
เนื่องจากเป็นคนในพื้นท่ีท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรม โดยส่วนมากใช้ท่ีดินของตนเองในการเพาะปลูก โดยใช้
แรงงานคนไทยในการเพาะปลูกท้ังหมด เกษตรกรเลือกท่ีจะปลูกอ้อยใหมม่ากท่ีสุด คิดเป็น (ร้อยละ44 ) 
รองลงมาคืออ้อยตอ2 คิดเป็น (ร้อยละ20)  ตามด้วยอ้อยตอ1 คิดเป็น (ร้อยละ19) และน้อยท่ีสุดคืออ้อย
ตอ3 คิดเป็น (ร้อยละ17) ผลผลิตเฉล่ียท่ีได้จากกการเพาะปลูกอ้อยมากท่ีสุดคืออ้อยใหม่ (ร้อยละ36) 
และผลผลิตท่ีได้จากการเพาะปลูกอ้อยน้อยท่ีสุดคืออ้อยตอ3 (ร้อยละ15) เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูก
อ้อยด้วยเครื่องปลูกเพราะรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยลดต้นทุนในการจ้างแรงงานคนท่ีมี
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่า เกษตรกรนิยมเลือกใช้วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยวิธีอ้อยไฟไหม้ด้วยแรงงานคนและ
ส่วนมากเลือกใช้รถสิบล้อของผู้รับจ้างขนส่งอ้อยเข้าโรงงานเนื่องจากปริมาณผลผลิตอ้อยต่อพื้นท่ีการ
ปลูกของตนเองมากมีปริมาณมากซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ชมพูนุช วงศ์สุวรรณ.2555. ได้
ท าการศึกษาการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยและการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานกรณีศึกษา : ต าบล
บ่อสุพรรณอ าเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการเพาะปลูก 2554/2555 พบว่า จากการศึกษาพบว่า 
ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร ของกรณีหัวหน้าโควต้า 
เฉล่ีย ต่อไร่เท่ากับ 11,103.90 บาทต่อไร่ หรือ 637.42 บาทต่อตันส่วนกรณีลูกไร่ ต้นทุนเฉล่ีย ต่อไร่
เท่ากับ 10,207.23 บาทต่อไร่ หรือ 608.65 บาทต่อตัน ถ้าหากพิจารณาต้นทุนใน 1 ตัน (บาทต่อตัน) 
จะเห็นว่า ต้นทุนของเกษตรกรกรณีหัวหน้าโควต้าสูงกว่าเกษตรกรกรณีลูกไร่ เนื่องจาก หัวหน้าโควต้ามี
การลงทุนในด้านเครื่องมือที"มากกว่าลูกไร่เพราะมีจ านวนไร่ท่ีสูง จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือส าหรับช่วย
ในการท างานเพราะปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน ถึงแม้ว่าต้นทุนค่าเครื่องมือจะมีราคาแพงก็ตาม แต่
เกษตรกรหัวหน้าโควต้าจะมีรายได้จากการท าไร่อ้อยท่ีสูงกว่าเกษตรกรลูกไร่ เพราะหัวหน้าโควต้ามีพื้นท่ี
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การเพาะปลูกมากกว่า จึงมีผลผลิตปริมาณมากกว่าต้นทุนตามรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกร
ในเขตพื้นท่ี ต าบลบ่อสุพรรณ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 45 ราย พบว่า การปลูกอ้อย
ด้วยแรงงานคน มีจ านวน 34 รายและใช้เครื่องปลูกจ านวน 11 ราย การปลูกด้วยแรงงานคนจะมีต้นทุน
เท่ากับ 5,955.09 บาทต่อไร่หรือ 348.25 บาทต่อตัน และ การปลูกด้วยเครื่องปลูกจะมีต้นทุนเท่ากับ 
6,444.02 บาทต่อไร่ หรือ376.84 บาทต่อตัน การปลูกด้วยเครื่องปลูกจะมีต้นทุนค่าแรงงานท้ังหมดต่ า
กว่าการปลูกด้วยแรงงานคน ในปัจจัยของค่าแรงการปลูก ขณะเดียวกันจะมีต้นทุนค่าเส่ื อมราคา 
เครื่องมือ ในปัจจัยของเครื่องปลูกอ้อย สูงกว่าการปลูกด้วยแรงงานคน เพราะการปลูกด้วยแรงงานคน
จะไม่มีต้นทุนในส่วนนี้แต่การปลูกด้วยเครื่องปลูกจะมีความสะดวก รวดเร็วกว่าปลูกด้วยแรงงานคน 
เนื่องจากการใช้แรงงานคนจะปลูกได้ 1-2 ไร่ต่อวัน ส่วนเครื่องปลูก สามารถปลูกได้ 5-7 ไร่ต่อวัน เครื่อง
ปลูกนั้นส่งผลดีในระยะยาว ส าหรับเกษตรกรที"ใช้เครื่องปลูก เพราะมีจ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกมาก ถ้าใช้
แรงงานคนปลูก อาจจะเกิดปัญหาแรงงานคนไม่เพียงพอ และปลูกไม่ทัน จึงต้องใช้เครื่ องปลูก ซึ่ง มี
ราคาแพง แต่จะคุ้มค่าในระยะยาว ดังนั้นเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน เกษตรกรทีใช้เครื่องปลูกจึงต้องมี
การเช่าพื้นท่ีการเพาะปลูกอ้อยมากขึ้น ดังนั้นจากการวิจัยจึงทราบได้ว่า เมื่อทราบถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะแล้ว ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยได้มีการเรียบเรียงเป็นประเด็นมาน าเสนอ
ดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหำกำรปลูกอ้อย 
จากการศึกษาถึงปัญหาการปลูกอ้อยท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดหรือแนวทางแก้ไขให้กับเกษตรการผู้

ปลูกอ้อยดังนี้ 1. พื้นท่ีเพาะปลูกเนื่องจากพื้นท่ีแปลงปลูกของเกษตรกรมีปัญหาด้านตอไม้ท่ีตัดท้ิงแล้ว
เหลือตอหรือต้นไม้ในแปลงท่ีไม่ได้ตัดออกท าให้การเพาะปลูกอ้อยประสบปัญหาล่าช้าในการปลูก ผู้วิจัย
จึงเสนอให้เอาออกโดยการใช้รถแม็คโครขุดออกหรือพิจารณาตามความเหมาะสมกับพื้นท่ีเพื่อให้การ
ปลูกอ้อยสะดวกรวดเร็วขึ้น  2.ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์อ้อยจากการศึกษาถึงปัญหาการปลูกท าให้
ทราบถึงการขาดแคลนกันพันธุ์อ้อย ผู้วิจัยจึงมีแนวทางแก้ไขให้เกษตรกรหาพันธุ์ของโรงงานหรือสถานท่ี
มีมาตรฐานในเรื่องของพันธุ์อ้อยท่ีเป็นท่ีต้องการของเกษตรกร 3.ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการปลูก 
การขาดแคลนแหล่งน้ าในการปลูกจากสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามท าให้ทราบว่าแหล่งน้ าท่ีใช้ในการ
ปลูกอยู่ไกลและมีลักษณะเป็นสระน้ าหรือล าห้วยท่ีเป็นของส่วนตัวและเป็นท่ีหวงห้าม ผู้ศึกษาวิจัยจึงได้
คิดแนวทางแก้ไข้ในเรื่องการขากแคลนน้ าให้กับเกษตรการด้วยการซื้อน้ าจากแหล่งน้ าท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด
เพื่อให้ได้น้ าใช้ในการปลูกและรวดเร็วในการปลูกอ้อย 

2. ปัญหำในกำรเก็บเก่ียวอ้อย 
จากการศึกษาถึงปัญหาในการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ท าให้ทราบถึงปัญหาด้าน

ต่างๆดงันี้ 1. ปัญหาการหาแรงงานคนท่ีหายากและค่าใช้จ่ายสูง จากการศึกษาผู้วิจัยจึงมีแนวทางการ
แก้ไขในปัญหาการหาแรงงานคนท่ีหายากค่าใช้จ่ายสูงดังนี้ การจัดหารวมกลุ่มชาวบ้านหรือผู้ว่างงานให้
มารวมกลุ่มเป็นผู้รับจ้างตัดอ้อยเพื่อการตัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการท าของกินร่ วมกัน
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เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 2. ปัญหาอ้อยท าอ้อยหล่นเมื่อบรรทุกจ านวนมาก จากการศึกษาผู้วิจัยได้
ทราบถึงปัญหาจึงได้มีแนวทางแก้ไขดังนี้ การบรรทุกของรถบรรทุกต้องบรรทุกในจ านวนท่ีมากเพื่อให้คุ้ม
กับค่าขนส่งจึงท าให้มีการบรรทุกท่ีมาก ซึ่งต้องแก้ไขกับผู้เป็นเจ้าของรถให้บรรทุกในปริมาณท่ีเหมาะสม 

 
3. ปัญหำกำรขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำน 
จากการศึกษาถึงปัญหาปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาดังนี้ 1. 

เรื่องระบบโรงงานล่าช้า ในการบรรทุกแต่ละครั้งใช้เวลาในการรอคิวเทอ้อยเป็นเวลานาน และการ
คมนาคมไม่สะดวก รวมไปถึงสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาก็นับว่าเป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างใน
การขนส่ง ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิกหรือแนวทางแก้ไขดังนี้ ระบบการเทอ้อยของโรงงานท่ีล่าช้าเป็นปัญหาท่ี
อาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างท่ีต้องให้ทางโรงงานแก้ไข สภาพอากาศเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได้จึง
ท าให้เกษตรกรต้องอาศัยการสังเกตถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้การขนส่งได้สะดวก 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากการตอบสอบถามของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยท าให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อเสนอแนะของเกษตรกรท่ี

มีความต้องการด้านต่างๆดังนี้ 1. เกษตรกรต้องการให้มีมาตรการเพิ่มราคาอ้อยสูงขึ้น 2. ต้องการลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น 3.ต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับอ้อย 4. ต้องหาร
ให้มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยหรือเงินช่วยเหลือท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 
5.3 ปัญหำที่พบในกำรวิจัย 

1. พบปัญหาในด้านการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามเนื่องจากเกษตรกรไม่รู้หนังสือจึงท าให้ต้อง
ปรับเปล่ียนใช้วิธีการเก็บโดยการสอบถามและเขียนรวบรวมข้อมูลให้ 

2. เกษตรกรไม่มั่นใจในการตอบค าถาม เนื่องจากบางข้อมูลไม่ได้มีการจดบันทึกไว้เป็น
กิจลักษณะ 

3. เกษตรกรยังไม่ทราบถึงต้นทุนในด้านการผลิตบางตัวท่ีต้นทุนผันแปรท่ีมีการปรับเปล่ียนอยู่
ตลอดเวลา 

4. การเข้าไปเก็บข้อมูลการนัดพบเจอเกษตรกรท าได้ยากเนื่องจากเกษตรมีงานเกษตรประจ าท่ี
ต้องท าทุกวันจึงท าให้ต้องปรับเปล่ียนสอบถามคนในครอบครัวหรือลงพื้นท่ีไปสอบถามยังแปลงอ้อย
โดยตรง 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั งต่อไป 

ศึกษาในเรื่องผลตอบแทนและก าไรเพิ่มเติมและการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวหน้าโควต้าท่ีมี
เครื่องมือในการเพาะปลูกขนาดใหญ่ 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
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เอกสำรอ้ำงอิง(ต่อ) 
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ภำคผนวก ก 

แบบสอบถำม 

เร่ือง กรณีศึกษำปัจจัยต้นทุนกำรผลิตอ้อยและกำรขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำน (กรณีลูกไร่) ต ำบลถลุง
เหล็ก อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีกำรเพำะปลูก 2559/2560 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษตามหลังสูตรเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผู้ศึกษาจึงได้ขอความกรุณาจากท่านโปรดให้ข้อมูลในแบบสอบถามนี้ซึ่งจะ
น าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้นและผู้ศึกษาจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่านท่ีตอบแบบสอบถามนี้แก
บุคคลภายนอก  แต่จะสรุปผลในลักษณะภาพรวมของผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด  ผู้ศึกษาหวังว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ เสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 

วันท่ีสัมภาษณ์  ............... เดือน..............................พ.ศ. ................ 

ช่ือเกษตรกร ..........................................................  นามสกุล .................................................... 

ช่ือหมู่บ้าน..............................บ้านเลขท่ี................ หมู่ท่ี................  ต าบลถลุงเหล็ก   อ าเภอเมือง  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ตอนท่ี 1 ศึกษาลักษณะเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 

1.เพศ 

[   ]  ชาย   [  ]  หญิง 

2.อายุ 

[  ]  น้อยกว่า25 ปี  [  ]  26-35 ปี 

[  ]  36-45 ปี   [  ] 46-55 ปี  [  ] มากกว่า 55 ปี 

3.ระดับการศึกษา 

[  ] ไม่ได้ศึกษา  [  ] ประถมศึกษา  [  ] มัธยมศึกษาตอนต้น 

[  ]  มัธยมศึกษาตอนปลาย[  ] ปวส/อนุปริญญา [  ] ปริญญาตรี   [  ] สูงกว่าปริญญาตรี 
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4.พื้นท่ีใช้ปลูกอ้อย 

[  ]  ท่ีดินของตนเอง  [  ]  ท่ีดินเช่า   [  ]  ท่ีดินตนเองและท่ีดินเช่า 

5.จ านวนพื้นท่ีการเพาะปลูกแต่ละประเภทและผลผลิต  ปีการเพาะปลูก  2559/2560 

ประเภท จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) จ านวนผลผลิตเฉล่ีย  (ตัน/ไร่) 

อ้อยใหม ่   

อ้อยตอ1   

อ้อยตอ2   

อ้อยตอ3   

 
ตอนที่  2  ศึกษำข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนปลูกอ้อย 

1. ค่าท่ีดิน 
 

จ านวนพื้นท่ีเพาะปลูกอ้อย 
 

ท่ีดินของตัวเอง (ไร่) 
กรณีเช่า 

จ านวนไร ่ บาท/ไร่ต่อปี 

ไร ่ ไร ่ ไร ่ บาท 
 

2. ค่าแรงงานการเพาะปลูกอ้อยทั้งหมด 
รายการ อ้อยใหม ่ อ้อยตอ1 อ้อยตอ2 อ้อยตอ3 

ตัน/ไร/่บาท 
1.ค่าแรงเตรียมดิน     
2.ค่าแรงการเพาะปลูก     
3.ค่าโรยอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดิน     
4.ค่าใส่ปุ๋ยเคมี     
5.ค่าแรงการฉีดยาปราบศัตรูพืช     

     
     
**หมำยเหตุ หำกมีนอกเหนือจำกช่องตำรำงสำมำรถใส่เพิ่มเติมได้ 
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3. ค่าวัสดุในการปลูกอ้อย 
รายการ อ้อยใหม ่ อ้อยตอ1 อ้อยตอ2 อ้อยตอ3 

ตัน/ไร/่บาท 
1.ค่าพันธุ์อ้อย     
2.ค่าปุ๋ยใส่อ้อย     

3.ค่ายาปราบศัตรูพืช     
4.ค่าอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดิน     

     

     

**หมำยเหตุ หำกมีนอกเหนือจำกช่องตำรำงสำมำรถใส่เพิ่มเติมได้ 

4. วิธีการปลูกอ้อย 
[  ]  ปลูกด้วยแรงงานคน  [  ]  ปลูกด้วยเครื่องปลูก 

ตอนที่ 3 ศึกษำต้นทุนข้อมูลเก่ียวกับกำรเก็บเก่ียวอ้อย 

1. การเก็บเกี่ยวระหว่างเดือน......................................ถึงเดือน............................ 
2. ประเภทการเก็บเกี่ยวอ้อย 

[  ] อ้อยสด  [  ] อ้อยไฟไหม ้  [  ] ท้ังอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ 
3. วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อย 

[  ] แรงงานคน  [  ] รถตัดอ้อย  [  ] ท้ังแรงงานคนและรถตัดอ้อ 
 

4. ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว 
รายการ อ้อยใหม่ อ้อยตอ1 อ้อยตอ2 อ้อยตอ3 

มัด/ตัน/ไร่/บาท 
1.ค่าแรงในการตัดอ้อยสด     
2.ค่าแรงในการตัดอ้อยไฟ     
3.ค่าแรงขึ้นอ้อย     
4.ค่าแรงคีบอ้อย     
5.ค่าคนสับอ้อย     
     

****หมำยเหตุ หำกมีนอกเหนือจำกช่องตำรำงสำมำรถใส่เพิ่มเติมได้ 
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5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
  
  
  
**หมำยเหตุ ให้ระบุในช่องรำยกำรที่ก ำหนดให้ 

6. กรณี เหมาเก็บเกี่ยว  ราคา............................................บาท 

ตอนที่ 4 ศึกษำข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนกำรขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำน 

1. ประเภทของรถขนส่งอ้อย 
[  ] รถสิบล้อ  [  ] รถพ่วง  [  ] รถหกล้อ  [ ]  รถตุ๊กตุ๊กส่ี
ล้อ 

2. [  ] รถขนส่งตนเอง  [  ] รถของผู้รับจ้าง 
3. ค่าขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 

ประเภทของรถขนส่ง จ านวนเงิน/ตัน 
1.รถสิบล้อ  
2.รถพ่วง  
3.รถหกล้อ  
  
  
  
***หมำยเหตุ หำกมีนอกเหนือจำกช่องตำรำงสำมำรถใส่เพิ่มเติมได้ 

4. กรณี  เหมาขนส่ง  ราคา......................บาท 

ตอนที่5  ศึกษำข้อมูลเก่ียวกับปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขปัญหำในประเด็นกำรปลูก  กำรเก็บ
เก่ียว  และกำรขนส่งอ้อยเข้ำโรงงำนของเกษตรกร 

1. ปัญหาการปลูกอ้อย 

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

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

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

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

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

2. ปัญหาการเก็บเกี่ยวอ้อย 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

3. ปัญหาการขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

ขอบคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

นายนราวิชญ์  แก้วหล่อ 

นายมุตติวัฒน์  ปักเสติ 

(ผู้ท าปัญหาพิเศษ) 
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ภำคผนวก ข 
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ภำคผนวก ข 
 

1. ภาพการลงพื้นท่ีส ารวจสอบถามเกษตรผู้ปลูกอ้อยในพื้นท่ีต าบลถลุงเหล็ก 
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ประวัติผู้ท ำวิจัย 

ชื่อ–สกุล  นายนราวิชญ์  แก้วหล่อ 

วัน เดือน ปีเกิด  6 เมษายน พ.ศ.2540 
ที่อยู่ปัจจุบัน  23 หมู่ 10 ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับประถม  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระดับมัธยมตอนปลำย โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระดับอุดมศึกษำ  สาขาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

ชื่อ–สกุล  นายมุตติวัฒน์ ปักเสติ 
วัน เดือน ปีเกิด  9 สิงหาคม พ.ศ.2539 
ที่อยู่ปัจจุบัน  75หมู่ 6 ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับประถม  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระดับมัธยมตอนปลำย โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระดับอุดมศึกษำ  สาขาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 


