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บทคัดยอ 

 จากการศึกษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกออยในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 258 ตัวอยาง แบงเปน ภาคกลาง 

101 ตัวอยาง ภาคเหนือ 80 ตัวอยาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ตัวอยาง พบวาพื้นที่เพาะปลูกออยสวน

ใหญเปนแปลงขนาดเล็ก ไมเหมาะตอการนําเครื่องเก็บเกี่ยวออยซึ่งมีขนาดใหญ ราคาแพงเขาไปใชงาน ผลการ

สํารวจพบวา การใชเครื่องเก็บเกี่ยวออยในพื้นที่เหลานี้ มีประสิทธิภาพเชิงพื้นที่เพียง 30-50% เทานั้น จาก

การศึกษาพบวาถาจะใหประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ได 80% ขึ้นไป จะตองทําการจัดรูปแปลงใหมีขนาดไมนอยกวา 500 

ไร และมีแถวออยยาวตั้งแต 500 เมตรขึ้นไป ซึ่งในปจจุบันมีเกษตรกรนอยกวา 5% ของเกษตรกรผูปลูกออย

ทั้งหมดที่สามารถดําเนินการได การดําเนินการจัดรูปที่ดินสําหรับไรออยโดยอาศัยแนวทางของสํานักงานจัดรูป

ที่ดินกลาง กรมชลประทาน จึงนาจะเปนประโยชนตอการนําเอาเครื่องเก็บเกี่ยวออยเขามาใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคาตอการลงทุน 
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คํานํา 

 

 ปญหาที่สําคัญของการผลิตออยในประเทศ  คือ การเก็บเกี่ยวที่ตองใชแรงงานจํานวนมาก  ทําให

เกิดความลาชา ตนทุนสูง ปจจุบันปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมเกิดขึ้นสูงมาก  ทําใหเกิด

ความพยายามแกไขปญหาการเก็บเกี่ยวออยโดยการนําเครื่องเก็บเกี่ยวออยจากตางประเทศเขามาใชงาน  

ตอมามีความพยายามจากโรงงานเอกชนและหนวยงานของรัฐ  ในการออกแบบสรางเครื่องเก็บเกี่ยวออย

ขึ้นมาใชงานภายในประเทศ  เพื่อลดตนทุนราคาเครื่องลง  เครื่องเก็บเกี่ยวออยทั้งที่นําเขาจากตางประเทศ 

และที่พยายามผลิตเองภายในประเทศ  มีความหลากหลาย ทั้งขนาดใหญ ขนาดเล็ก ขับเคลื่อนดวยตัวเอง 

และติดพวงกับรถแทรกเตอร นอกจากความพยายามในการนําเครื่องเก็บเกี่ยวเขามาใชเพื่อแกไขปญหา

ดังกลาวแลว การจัดรูปแปลงเพาะปลูกออยใหเหมาะสมตอการนําเครื่องเก็บเกี่ยวออยเขาไปใชงานก็มีความสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการใชงานเครื่องเก็บเกี่ยวออยมีประสิทธิภาพ และความคุมทุน ในปจจุบัน การจัดรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปนการดําเนินงานของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เพื่อพัฒนาพื้นที่

เพาะปลูกในระดับไรนา โดยเนนเรื่องน้ําเปนประการสําคัญ  เพื่อใหทุกแปลงที่เพาะปลูกไดรับน้ําชลประทานโดย

ทั่วถึง  และมีทางลําเลียงหรือถนนเขาถึงทุกแปลง  โดยการจัดรูปรางหรือโยกยายแปลงเพาะปลูกเดิมเสียใหม เชน 

รูปรางแปลงเดิมบิดเบี้ยว ก็จัดใหมเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  เกษตรกรที่มีที่ดินหลายๆแปลง แตแยกยายกันอยูใน

บริเวณใกลกัน ก็กลับเปลี่ยนยายที่ใหรวมเปนแหงเดียวติดตอกัน  ปรับระดับดินในแปลงเพาะปลูกที่สูงๆต่ําๆให

สม่ําเสมอ จัดสรางระบบชลประทานในระดับแปลงนา คือ คูสงน้ํา คูระบายน้ํา ถนนหรือทางลําเลียง โดยใหผาน

แปลงเพาะปลูกทั่วถึงทุกแปลง  เพื่อใหทุกแปลงไดรับน้ําโดยตรงจากคูสงน้ํา และสามารถลําเลียงขนสงผลผลิตจาก

ไรนา หรือถนนสายใหญไดสะดวก ซึ่งประโยชนที่เกษตรกรไดรับภายหลังการจัดรูป คือ 1) เปนหลักประกันไดวา

จะสามารถควบคุมการสงน้ํา และการระบายน้ําในแปลงเพาะปลูกไดตามตองการ 2) สามารถปลูกพืชไดตลอดป 3) 

มีความสะดวกในการลําเลียงวัสดุการเกษตร เชน ปุย และยาปราบศัตรูพืช 4) เกษตรกรสามารถขนสงสินคาออกสู

ตลาดไดสะดวกและรวดเร็ว ทําใหลดตนทุนในการขนสงสินคา  5) สามารถใชเครื่องทุนแรง และเครื่องจักรกลใน

การเตรียมแปลง และในการเก็บเกี่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ  6) เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มขึ้น  7) ทําใหที่ดินมี

มูลคาและประโยชนมากขึ้น เพราะมีระบบชลประทานที่สมบูรณ และการคมนาคมในไรนาสะดวก  8) เกษตรกร

เจาของที่ดินทุกรายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ไดรับโฉนดที่ดินใหมถูกตองตามกฎหมาย 

 จากหลักการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้ ถาสามารถนําไปประยุกตใชกับพื้นที่เพาะปลูกออยซึ่ง 80% 

อยูนอกพื้นที่ชลประทานได ก็จะเปนประโยชนตอเกษตรกรชาวไรออยเปนอยางมาก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. แบบสอบถาม 

2. กลองบันทึกภาพ 

3. เครื่องมือวัดตางๆ เชน เทปวัดระยะทาง 

4. อุปกรณสําหรับสํารวจพื้นที่ เชน กลองสองกําหนดพิกัดตางๆ 

วิธีการ 

 1. วางแผนการดําเนินงาน โดยกําหนดพื้นที่ เปาหมายและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

สอดคลองกับเปาหมายของเกษตรกรชาวไรออย 

2. จัดทําแบบสํารวจเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลตางๆ 

 3. ทดสอบและแกไขแบบสํารวจใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ทําการสํารวจสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกออยในเขตจังหวัดตางๆของประเทศไทย จํานวน 

ไมนอยกวา 200 ตัวอยาง 

5. วิเคราะหขอมูลและศึกษาความเปนไปไดในการจัดรูปที่ดินเพื่อนําเครื่องเก็บเกี่ยวออยเขาไปใชงาน 

6. กําหนดพื้นที่เปาหมาย ในการทดลองจัดรูปที่ดินรวมกับเกษตรกรเจาของพื้นที่ที่มีความสมัครใจในการ

เขารวมโครงการวิจัย 

7. ทดลองดําเนินการรวมกับเกษตรกรในการจัดรูปที่ดิน โดยกําหนดรูปแบบและรายละเอียดตางๆที่

เกษตรกรยอมรับได 

8. วิเคราะหขอมูลที่ไดและรายงานผล 

 การวิเคราะหประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ในการทํางานของเครื่องเก็บเกี่ยวออย 



 1. จับเวลาการทํางานทั้งหมด ตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการทํางาน ซึ่งจะรวมเวลาการทํางานจริง เวลาที่

สูญเสียไปจากการเลี้ยวกลับ และเวลาที่ใชในการจัดการแปลง แตจะไมรวมเวลาที่สูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ 

การซอมแซมเครื่อง การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และการหยุดพักของผูปฏิบัติงาน 

 2. วัดพื้นที่ที่เครื่องสามารถทํางานได แลวนําไปหาอัตราการทํางานจริงจากสมการ 

อัตราการทํางาน = จํานวนพื้นที่/เวลาในการทํางาน 

 3. วัดความเร็วของเครื่องขณะทํางานเต็มประสทิธิภาพ 

 4. วัดความกวางหนาตัดที่เครื่องทํางานได แลวนําไปหาอัตราการทํางานเชิงทฤษฎีไดจากสมการ 

ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ = (อัตราการทํางานจริง/อัตราการทํางานเชิงทฤษฎี) × 100 

 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา เริ่มตน ตุลาคม 2553  สิ้นสุด กันยายน 2554 

 สถานทีด่ําเนินการ 

1. สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร 

2. พื้นที่เพาะปลูกออยของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตางๆ 

3. โรงงานน้ําตาล และโรงงานผูผลิตเครื่องจักรกลเกษตรในพื้นที่จังหวัดตางๆ 

4. ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ในภูมิภาคตางๆ 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

ศึกษาขอมลูจากสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน 

1.นโยบายเกี่ยวกับงานจัดรูปที่ดิน 

คณะกรรมการกําหนดพื้นที่ที่จะดําเนินการจัดรูปที่ดินทั้งหมดของประเทศ เพื่อ  

     1.1 กําหนดแผนงานจัดรูปที่ดินที่ตองดําเนินการตาม แผนระยะยาว 

     1.2 กําหนดแผนงานระยะปานกลาง ( 5 ป ) 

2.สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสํารวจ 

     2.1 ปริมาณน้ําตนทุนและ ระบบกระจายน้ําในสายหลักสายซอยวา มีปริมาณเพียงพอตอการสนับสนุนให

เกษตรกรเจาของที่ดิน สามารถดําเนินการเพาะปลูกพืช ทั้งในฤดูฝน และฤดูแลง 

     2.2 การสํารวจระบบ ระบายน้ําในเขตพื้นที่โครงการ ควรจะมีแหลง ระบายน้ํา เชน ลําหวย ลําคลอง เพื่อ

การ ระบายน้ําจากพ้ืนที่ โครงการไดดี  

     2.3 ขนาด การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกร เนื่องจาก ขนาดการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จะ

เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดรูปที่ดิน หากการถือครองกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน มีขนาดเล็กเกินไป จะมีผลตอการแบงหัก

ที่ดินในการดําเนิน การกอสรางเปนแนวคูสงน้ํา , คูระบายน้ํา ทางลําเลียง อาจจะทําใหที่ดินที่ถือกรรมสิทธิ์ลด

นอยลงไปอีก ไมคุมคาตอการลง ทุนในการทําการเกษตร 



     2.4 สภาพความลาดเท ของพื้นที่มีความเหมาะสมตอการกระจาย น้ําในระดับแปลงนา และการระบายน้ําสู

ระบบระบายน้ําหลัก ไมควรเปนพื้นที่ที่ลุมน้ําแชขัง หรือพ้ืนที่ที่ลาดเทมาก ๆ เพราะ จะทํา ใหในแปลงนาไม

สามารถกักเก็บน้ําได 

     2.5 การศึกษาและ วิเคราะหโครงการโดยการรวบรวม หรือสํารวจขอมูลทางดาน เศรษฐกิจและสังคม ในเขต

พื้นที่โครงการ และวิเคราะห ความเหมาะสมของโครงการในการจัดรูปที่ดิน ซึ่งหลัก เกณฑ ในการประเมิน

โครงการ ทางเศรษฐกิจพิจารณาจากตัวชี้วัด ตาง ๆ ดังนี้  

 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (IRR)  

 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  

 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 

3.การวางโครงการและกําหนดแผนการดําเนินการ  ม.13(1) 

นําเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อเสนอขออนุมัติ วางโครงการ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ  

 พื้นที่ดําเนินการ และแผนที่ประกอบ  

 จํานวนเนื้อที่การถือครองที่ดิน  

 สภาพปญหาของเกษตรกร เชน ไมไดรับน้ําในการเพาะปลูกไมมีถนนสําหรับเขาแปลงและลําเลียงผลผลิต  

 จํานวนเกษตรกรที่รวมโครงการ  

 การใชพื้นที่  

 ขอบเขตการสงน้ํา การระบายน้ํา  

 กําหนดแผนการดําเนินงานตามขั้นตอนของการจัดรูปที่ดิน 

4.ประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทําบันทึกยินยอม  ม.14(1)  ม.27 

     เมื่อไดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดรูปที่ดิน นัดประชุมชี้แจง เกษตรกรเจาของที่ดินใหเขาใจงานจัดรูปที่ดิน ทํา

บันทึก ยินยอม / ไมยินยอมเกษตรกรเจาของที่ดินทุกราย ตรวจสอบหากยินยอมเกินกึ่งหนึ่งจึงจะดําเนินการ

ประกาศกําหนดทองที่ที่จะสํารวจเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

5.ออกประกาศกําหนดทองที่ที่จะสํารวจเปนเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ม.25 

     5.1 เมื่อเจาของที่ดินยินยอมใหจัดรูปที่ดินเกินกึ่งหนึ่ง จัดทํารางประกาศและแผนที่แนบทายประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณและกระทรวง มหาดไทย  

     5.2 นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร และสหกรณและ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยลงนามรวม 

     5.3 จางพิมพแผนที่แนบทายประกาศ เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

     5.4 ดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

     5.5 สงประกาศฯ ใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 

6.สํารวจขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ  ม.25 

 จัดหาภาพถายทางอากาศที่ดัดแกแลว มาตราสวน 1 : 4000 เพื่อนํามาประกอบในการจัดทําแผนที่แปลง

กรรมสิทธิ์ ในบริเวณพ้ืนที่ที่จะทําการจัดรูปที่ดิน  



 ทําการสํารวจรายชื่อเจาของแปลง กรรมสิทธิ์ และขอบเขตการครอบครองจากหลักฐานเดิมกับแผนที่

แปลงกรรมสิทธิ์ที่จัดทําขึ้นจาก ภาพถายทางอากาศกําหนดหมายเลข แปลงในที่ดิน  

 สํารวจระดับและรายละเอียดภูมิประเทศในพื้นที่ที่จะ ทําการจัดรูปที่ดิน  

 จัดทําระดับและรายละเอียดภูมิประเทศลงในแผนที่  

 สํารวจรายละเอียดน้ําตนทุน และระดับน้ําในคลองสงน้ํา ที่จะนํามาใชในการออกแบบงานจัดรูปที่ดิน  

7.ดําเนินการออกแบบ ม.14(4)  ม.30 

 รวบรวมขอมูลประกอบการออกแบบ เชน รูปแปลง กรรมสิทธิ์ แผนทีแ่สดงเสนชั้นความสูงของภูมิ

ประเทศ ภาพถายทางอากาศที่ดัดแกแลว รายชื่อเกษตรกรเจาของที่ดิน ขอมูลและขอกําหนดเฉพาะใน

การออกแบบ ขอมูลระบบการสงน้ํา การระบายน้ําสายใหญ และสภาพภูมิประเทศ  

 วางระบบชลประทานในระดับแปลงนา และการออกแบบรูปแปลงกรรมสิทธิ์ขั้นตน  

 ประชุมชี้แจงแบบ แนวกอสราง ทําความตกลงกําหนด แปลงที่ดินใหมกับเกษตรกรเจาของที่ดิน เพื่อขอ

ความเห็นชอบจากเจาของที่ดิน  

 แกไขแบบ รูปแปลงกรรมสิทธิ์ขั้นตน ใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริงในปจจุบันตรงกับความ

ตองการของเกษตรกร และถูกตองตามหลักวิชาการ  

 ออกแบบข้ันสุดทาย โดยการออกแบบ ขนาด คูสงน้ํา ถนน คูระบายน้ํา อาคารควบคุมน้ํา อาคารบังคับ

น้ํา และอาคารประกอบตาง ๆ  

 ลอกแบบ ทําการคัดลอกแบบลงในกระดาษมาตรฐาน ตอจากการออกแบบขั้นสุดทาย หมายเหตุ การ

ดําเนินงานในขั้นตอนท่ี 6 และข้ันตอนท่ี 7 ควรดําเนินงานควบคูกันไปเพ่ือจะไดขอบเขตโครงการจัดรูป

ที่ดินที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

8.ออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  ม.24 

 ตรวจสอบพ้ืนที่ที่ไดประกาศเขตสํารวจไวและกําหนด เขตโครงการจัดรูปที่ดิน โดยอาศัยขอมูลแนว

ออกแบบเบื้องตน เพื่อออกพระราชกฤษฎีกา  

 จัดทําบัญชีรายชื่อเจาของที่ดินและหลักฐานที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อแนบทายพระราชกฤษฎีกา  

 รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตโครงการ จัดรูปที่ดิน พรอมดวยแผนที่และบัญชีรายชื่อเจาของที่ดิน

บันทึกวิเคราะหสรุป และบันทึกหลักการและเหตุผล  

 รางหนังสือเพ่ือสงพระราชกฤษฎีกา เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  

 จางพมิพแผนที่และบัญชีรายชื่อแนบทายพระราชกฤษฎีกาเพื่อลง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ดําเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 สงพระราชกฤษฎีกาที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ  

9.ปดประกาศพระราชกฤษฎีกา และปดประกาศผังแปลง  ม.33, ม.34, ม.38 



 สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนําพระราช กฤษฎีกากําหนด เขตโครงการจัดรูปที่ดินพรอมบัญชีรายชื่อ

เจาของที่ดิน และหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด นําไปปดประกาศไว ณ 

ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการตําบล และที่ชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  

 ผูมีสวนไดเสียมีสิทธิตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คัดคานเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินภายในหกสิบวัน นับแต

วันที่ปดประกาศ  

 การปดประกาศผังแปลง  

 เมื่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิจารณาแผนผัง การจัดแปลงที่ดินแลวนําแผนผังแปลงจัดรูปที่ดิน

พรอมบัญชี รายชื่อไปปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการตําบล 

และที่ชุมชนในเขต โครงการจัดรูปที่ดิน  

 เจาของที่ดินสามารถตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันได ภายใน 30 วันนับแตวันที่ปดประกาศ  

10.ดําเนินการกอสราง ม.31, ม.37 

 สํารวจตรวจสอบดูสภาพทั่วไป บริเวณพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน เพื่อใหทราบสภาพภูมิประเทศโดยทั่ว ๆ ไป  

 วางผังใหแนวศูนยกลาง คูสงน้ํา ถนน และคูระบายน้ํา ตามที่ออกแบบไว ซึ่งจะลัดเลาะไปตามแนวเขต

แปลงกรรมสิทธิ์ โดยมีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คือ เจาหนาที่รังวัดที่ดิน กรมที่ดิน ผูควบคุมงาน เกษตรกร

เจาของที่ดิน  

 เปดแนวและหนาดิน เพื่อขจัดวัชพืชหรือตนไมสิ่งกีดขวาง ใหออกจากแนวคูสงน้ํา ถนน และคูระบายน้ํา  

 ใหระดับหลังคันของคูสงน้ํา ถนน ขนยายดินมา ทําเปนตัวคูสงน้ําและถนนทําการบดอัดใหไดระดับและ

ความแนนตามแบบที่กําหนด  

 ใหระดับคันคูระบายน้ํา ขุดคูระบายใหไดขนาดระดับความลาดเทตามแบบ  

 สรางอาคารประกอบในคูระบายน้ําตามที่แบบกําหนด  

 ขุดคูสงน้ํา ตามขนาด และความลาดเทตามที่กําหนด  

 ตั้งไมแบบ ใหไดระดับและความหนาตามที่แบบกําหนด  

 ลาดคอนกรีตคูสงน้ํา  

 สรางอาคารประกอบในคูสงน้ําตามที่แบบกําหนด  

 เก็บรายละเอียดและความเรียบรอยของงานทั้งหมด  

11.ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหม 

 เรียกเก็บหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมจากเกษตรกร เจาของที่ดินในเขตจัดรูปที่ดินที่กอสรางจัดรูปที่ดิน

เสร็จเรียบรอยแลว  

 บันทึกสอบสวนเจาของที่ดินเกี่ยวกับพ้ืนที่ขางเคียง และรายละเอียดอื่นๆ เกีย่วกับที่ดิน  

 ออกหนังสือการรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิม ใหแกเจาของที่ดินไวเปนหลักฐานเมื่อมารับโฉนดที่ดินที่

ออกใหม  



 จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิได รับโฉนดที่ดินใหม เสนอคณะอนุกรรมการ (ถามี) พิจารณาความถูกตอง และ

เสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบ  

 แจงขอดําเนินการออกโฉนดที่ดิน พรอมทั้งสงมอบ เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ตอเจาพนักงานที่ดิน

จังหวัด เพื่อออกโฉนดที่ดินตามบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิไดรับโฉนดที่ดินใหม โฉนดที่ดินใหมที่เสร็จแลว 

สํานักงานที่ดินจังหวัดจะสงมอบให สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด รับไปแจกใหแกเกษตรกรเจาของที่ดิน 

12.จัดตั้งกลุมผูใชน้ํา ม.47 

 กําหนดพื้นที่แฉกสงน้ําและกลุมยอย  

 เตรียมขอมูลและรายชื่อเจาของที่ดิน  

 สงรายชื่อเจาของที่ดินและประสานงานกับหนวยราชการ เชน หนวยสงเสริมสหกรณ , สหกรณจังหวัด , 

โครงการชลประทานฯ , เกษตรอําเภอ  

 ประชุมเกษตรกรเจาของที่ดินให เขาใจขอบังคับ การดําเนินงาน และการบริหารงานสงน้ําแบะบํารุงรักษา

ของกลุมผูใชน้ํา เลือกประธานกลุม เลขากลุม  

 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุมผูใชน้ํา  

13.ดําเนินการสนับสนุนการเกษตรดานตางๆ ม.4 

 จัดทําโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ (ในดานตาง ๆ)  

 โครงการบูรณาการ เพื่อสงเสริมการผลิตและการตลาด เปนตน  

14.ตรวจสอบ ติดตามผลงานและประเมินผล 

 ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลผลงานกาวหนา ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน  

 จัดทําฐานขอมูลของงานจัดรูปที่ดิน 

 ศึกษา วิเคราะหปญหาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ระบบขอมูลเดิม  

 ศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบขอมูลใหม เขียนผังระบบงานผังโปรแกรม เขียนโปรแกรม คําสั่ง 

ทดสอบโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม ใหตรงกับความตองการของประเภทงาน บันทึกขอมูล ตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลที่บันทึกไว พัฒนาขอมูลใหตรงกับปจจุบัน และประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอร  

 ประเมินความสําเร็จของโครงการจัดรูปที่ดิน โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจทาง

เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่กรณีศึกษาที่ดําเนินโครงการแลว ตลอดจนติดตามและวิเคราะหคาของ

ตัวชี้วัดในโครงการอื่น ๆ ทุกโครงการ  

15.จายเงินคืนทุนคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน 

 จัดทําหนังสือแจงจํานวนเงินคาใชจายในการจัดรูปที่ดินแกเกษตรกรเจาของที่ดิน  

 ประสานงานกับ ธ.ก.ส. ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางใหเก็บเงิน  

 จัดทําบัญชีลูกหนี้เกษตรกรเปนรายแปลง  

 ติดตามผลการชําระเงิน  

 ติดตามทวงเงินคาใชจายในการจัดรูปที่ดินจากเกษตรกรที่ไมยอมชําระเงิน  



 ดําเนินคดีกับเกษตรกรที่ไมยอมชําระคาใชจายในการจัดรูปที่ดิน 

ประโยชนของการจัดรูปที่ดิน 

1. เปนพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนโครงการในแผนงานตางๆ เชน แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน และแผนงานเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม 

2. เปนหลักประกันวาสามารถควบคุมการสงและระบายน้ําในแปลงเพาะปลูกไดตามระยะเวลาที่พืช

ตองการ 

3. สามารถทําการเกษตรและเพาะปลูกพืชไดตลอดทั้งป ถาหากมีน้ําตนทุนเพียงพอ 

4. เกษตรกรไดรับความสะดวกในการลําเลียงปจจัยการผลิตและผลผลิตออกสูตลาด 

5. สามารถใชเครื่องทุนแรงและเครื่องจักรกลในการเตรียมแปลงและการเก็บเก่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกและพันธุพืชที่ใหผลผลิตสูงขึ้นได 

7. เกษตรกรมีรายไดเพิม่ขึ้นเพราะไดรับผลผลิตตอไรสูงขึ้น 

8. เจาของที่ดินจะไดรับโฉนดที่ดินใหม โดยไดรับการงดเวนคาธรรมเนียมในการออกโฉนด 

9. ทําใหที่ดินมีคุณคาและไดรับประโยชนมากข้ึนเพราะมีระบบชลประทานที่สมบูรณและการคมนาคมใน

ไรนาที่สะดวก 

10. มีพ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 คุมครองใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 

11.แกไขและปองกันปญหาความขัดแยงในการแยงน้ําทําการเกษตรระหวางเกษตรกรในพื้นที่โครงการจัด

รูปที่ดิน 

สํารวจพื้นที่เพาะปลูกออยในประเทศไทย 

จากการสํารวจ รวบรวมขอมูลการปลูกออย และการเก็บเกี่ยวออยของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดตางๆทั่ว

ประเทศ ไดตัวอยางจํานวน 258 ตัวอยาง  โดยแบงเปนตัวอยางจากภาคกลาง  101 ตัวอยาง  ภาคเหนือ   80 

ตัวอยาง  และภาคอีสาน  77 ตัวอยาง  ผลการสํารวจที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 

 สภาพทั่วไปของการปลูกออย เกษตรกรสวนใหญปลูกออยพันธลําปาง11, K84-200, K88-92, ขอนแกน

3, อูทอง7 เปนตน เปนการปลูกแบบรองเดี่ยว 42.41% รองคู 57.59% การพูนโคน 51.77% ไมพูนโคน 48.23% 

เกษตรกรที่พูนโคนจะพูนโคนสูงประมาณ 10-25 ซ.ม. (สวนใหญประมาณ 10-15 ซ.ม.) การไวตอออยหลังเก็บ

เกี่ยวสวนใหญจะไวประมาณ 2-6 รุน 

 พื้นที่ปลูกออยของเกษตรกรมีขนาด 1-30 ไรจํานวน 40.32%  ขนาด 31-70ไร 28.46% ขนาด 71-100 

ไร 18.97% และมากกวา 100 ไร 12.25%  รูปรางของแปลงออยสวนใหญมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม 73.72% แปลง

มีรูปรางบิดเบี้ยว 26.28%  สภาพแปลงสวนใหญเปนพื้นที่ราบเรียบ 71.43% พื้นที่ไมสม่ําเสมอ 28.57%  มีถนน

เขาถึงทุกแปลง 94.23% ถนนเขาถึงบางแปลง 5.77%  ซึ่งจากการสํารวจพบวา การนําเอาเครื่องจักรกลเกษตร

ตางๆ เชน รถไถ เครื่องปลูก ฯลฯ เขาไปใชงานในพื้นที่ มีความสะดวก 99.21% ไมสะดวก 0.79% 

 



 

 

 

 

 

 

 

            ไมมีถนนเขาออก     ถนนตัดผานทุกแปลง 

 การเก็บเกี่ยว  สวนใหญเกษตรกรจะใชแรงงานคนในการเก็บเกี่ยว 88.54% ใชเครื่องเก็บเกี่ยว 5.14% 

และใชแรงงานคนผสมกับการใชเครื่อง 6.32% เหตุผลที่เกษตรกรใชแรงงานคนในการเก็บเกี่ยวเนื่องจาก แรงงาน

หางาย มีราคาถูก สูญเสียนอย และเครื่องเก็บเกี่ยวมีราคาแพง เปนตน เหตุผลที่เกษตรกรใชเครื่องเก็บเกี่ยวเนื่อง

จาก แรงงานหายาก มีราคาแพง ออยที่เก็บเกี่ยวไดสะอาด เปนตน เหตุผลที่เกษตรกรใชแรงงานคนผสมกับการใช

เครื่องเนื่องจาก การใชแรงงานคนเก็บเก่ียวอยางเดียวอาจเก็บเกี่ยวไมทัน จึงตองนําเครื่องมาชวยเก็บเกี่ยว เปนตน 

 การเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคน เปนการตัดออยสด 39.54% ออยเผา 52.09% ออยสดผสมกับออยเผา 

8.36% สวนการเก็บเกี่ยวโดยใชเครื่องเก็บเกี่ยวเปนการตัดออยสดทั้งหมด 100% เหตุผลที่เกษตรกรตัดออยสด

เนื่องจาก ไดราคาดี รักษาตอ ถาเผาแลวน้ําหนักออยหาย เปนตน สวนเหตุผลที่เกษตรกรตัดออยเผาเนื่องจาก 

รวดเร็ว แรงงานไมยอมตัดออยสด เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

ใชแรงงานคนตัด สวนใหญตองเผาใบ 

 การเก็บเกี่ยวโดยใชแรงงานคนมีวิธีการจาง 3 ชนิดคือ 1) ตัดแบบคิดเปนมัด มัดละประมาณ 1-2 บาท 

จํานวนลําออยตอมัดประมาณ 10-20 ลํา  2) ตัดแบบวัดวา วาละ 1-2บาท  3) ตัดแบบเหมา ตันละประมาณ 

120-150 บาท (ออยเผา – รวมคาตัด+คาคีบออยข้ึนรถบรรทุกดวย) หรือตันละประมาณ 250-350 บาท (ออยเผา 

– รวมคาตัด+คาคีบ+คาบรรทุกออยไปโรงงาน ราคาถูกหรือแพงขึ้นอยูกับระยะทางจากแปลงออยถึงโรงงาน



น้ําตาล) จํานวนแรงงานที่ใชในการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-40 คน/คณะ (สวนใหญประมาณ 10-20 คน/คณะ) ซึ่ง

การใชแรงงานคนจะตัดออยวันละประมาณ 30-45 ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

ใชคนตัดออยสด ชา คาแรงสูง หาคนตัดยาก 

 การเก็บเกี่ยวออยโดยใชเครื่องเก็บเกี่ยวออย มีราคาคาจางตัดตันละประมาณ 130-165 บาท แตละเครื่อง

มีการใชงานปละประมาณ 10,000-15,000 ตัน มีคาซอมแซมดูแลรักษาเครื่องประมาณปละ 50,000-200,000 

บาท/เครื่อง คาจางแรงงานคนขับรถเก็บเกี่ยว 5-10 บาท/ตัน  อัตราการใชน้ํามันประมาณ 1-2 ลิตร/ตัน 

 เครื่องเก็บเกี่ยวออย จากการสํารวจเครื่องเก็บเกี่ยวออยท่ีมีจําหนายอยูในทองตลาด มี 2 ชนิด คือ 

 1. เครื่องเก็บเกี่ยวออยแบบเปนลํา เชน เครื่องเก็บเกี่ยวออยของบริษัทกมลอินดัสตรีรุน K80-200PP  

บริษัทเออารทีเทคโนโลยีแอนดเอ็นจิเนียริง  บริษัทเอสเคจีเอฟเทรดดิ้ง(2002) เปนตน 

     

ตัวอยางรถตัดออยแบบเปนลําที่มีจําหนายในทองตลาด 

 

 2. เครื่องเก็บเกี่ยวออยแบบเปนทอน เปนเครื่องที่นิยมใชกันอยูมากในประเทศไทยเราในปจจุบันนี้  มีทั้ง

แบบที่ผลิตเองในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เครื่องที่นําเขาจากตางประเทศ สวนใหญเกษตรกรนิยมใช

เครื่องแบบมือสอง เนื่องจากจะมีราคาที่ถูกกวา เครื่องมือหนึ่งมีราคาประมาณ 10 กวาลานบาท ในขณะที่

เครื่องมือสองมีราคาประมาณ 4-7 ลานบาท ขึ้นอยูกับสภาพ แรงมาเครื่องยนต ปที่ผลิตเครื่อง เปนตน ตัวอยาง

เครื่องที่นําเขาจากตางประเทศ เชน AUSTOFT  CAMECO  เปนตน สําหรับเครื่องเก็บเกี่ยวออยที่ผลิตในประเทศ 

เชน เครื่องเก็บเกี่ยวออยของบริษัทกมลอินดัสตรีรุน K80-300B เครื่องเก็บเกี่ยวออยของบริษัทพัฒนกิจบานโปง 



เครื่องเก็บเกี่ยวออยของหจก.สามารถเกษตรยนต เครื่องเก็บเกี่ยวออยของบริษัทไทยรุงเรือง เปนตน เครื่องเก็บ

เกี่ยวออยที่ผลิตในประเทศมีขอดีคือ มีราคาที่ถูกกวาเครื่องที่นําเขาจากตางประเทศ คือมีราคาประมาณ 5-9 ลาน

บาท  ขึ้นอยูกับขนาดเครื่องยนต ระบบตางๆของเครื่อง เปนตน 

 

   

 

ตัวอยางเครื่องเก็บเกี่ยวออยท่ีผลิตในประเทศไทย 

 

 การใชเครื่องเก็บเกี่ยวออยในประเทศไทย ริเริ่มมาจากโรงงานน้ําตาลนําเครื่องเก็บเกี่ยวออยจาก

ตางประเทศมาใหเกษตรกรทดลองใชงาน เครื่องที่นําเขาสวนใหญเปนเครื่องมือสอง โรงงานน้ําตาลจะทําการ

ซอมแซมชิ้นสวนตางๆที่ชํารุดใหอยูในสภาพดี และสั่งอะไหลตางๆมาให  เกษตรกรที่นําเครื่องไปใชงานอยางไดผล  

อาจตดิตอขอซื้อเครื่องเหลานี้จากทางโรงงานน้ําตาลอีกทีหนึ่ง  ภายหลังการใชเครื่องไดรับความนิยมจากเกษตรกร

มากขึ้น  จึงเกิดบริษัทตางๆขึ้นเพื่อซื้อเครื่องมือสองมาซอมแซม  รับจางเก็บเกี่ยว รวมถึงขายเครื่องใหเกษตรกร

ดวย บริษัทเหลานี้จะมีมากในแถบจังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร นครสวรรค เปนตน 

 จากการสํารวจพื้นที่เก็บเกี่ยวออย โรงงานน้ําตาล และบริษัทที่เก่ียวของกับการเก็บเกี่ยว ไมพบการใชงาน

เครื่องเก็บเกี่ยวออยแบบเปนลํา  พบแตการใชงานเครื่องเก็บเกี่ยวออยแบบเปนทอนเทานั้น  เครื่องเก็บเกี่ยวออย

แบบเปนทอนที่พบมี 3 ยี่หอคือ AUSTOFT, CAMECO, และไทยรุงเรือง  จากการสอบถามเกษตรกรที่ซื้อเครื่อง

เก็บเกี่ยวออยแบบเปนทอนไปใชงานพบวา เกษตรกรจะเปนรายใหญๆซึ่งมีฐานะการเงินที่สูงเทานั้น เกษตรกร

เหลานี้ตองการเครื่องเก็บเกี่ยวออยที่เก็บเกี่ยวไดอยางสะดวก รวดเร็ว และลดปญหาเรื่องแรงงานเก็บเกี่ยว เครื่อง

เก็บเกี่ยวออยแบบเปนทอนจะพนออยที่เก็บเกี่ยวแลวลงสูรถบรรทุก และขนสงไปโรงงานน้ําตาลไดทันที ทําใหใช

แรงงานในการเก็บเกี่ยวนอย สะดวกและรวดเร็ว จึงตรงกับความตองการของเกษตรกรเหลานี้  ในสวนของเครื่อง

เก็บเกี่ยวออยแบบเปนลําซึ่งมีราคาเครื่องที่ถูกกวา เกษตรกรเหลานี้ไมนิยมเนื่องจาก การทํางานจะมีหลายขั้นตอน 

ทําใหเสียเวลาและตองใชแรงงานมากขึ้น  กลาวคือจะตองมีเครื่องคีบออยและแรงงานลําเลียงออยที่เก็บเกี่ยว

ออกมาเปนลําขึ้นรถบรรทุกอีกทีหนึ่ง   

 เครื่องเก็บเกี่ยวแบบเปนทอนที่เกษตรกรใชงานสวนใหญจะเปนแบบลอยาง อยางไรก็ดี ในปจจุบันมีการ

วิจัยและผลิตเครื่องแบบลอตีนตะขาบออกมาจําหนาย เครื่องแบบลอตีนตะขาบนี้มีความเหมาะสมในแงของการ

กระจายแรงกดทับของตัวเครื่องลงสูดิน ทําใหการเกิดชั้นดินดานนอยลง  แตความนิยมของการใชเครื่องแบบลอ



ตีนตะขาบยังมีอยูนอย เกษตรกรสวนหนึ่งใหความเห็นวา การใชเครื่องแบบลอตีนตะขาบจะเคลื่อนที่ในแปลงออย

ไดยากกวาแบบลอยาง การเลี้ยวจะงัดและทําความเสียหายกับตอออยได  ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับแบบของลอที่

เหมาะสมท่ีจะใชในแปลงออยยังมีไมมากนัก 

สภาพแปลงออยในพื้นที่การจัดรูปของกรมชลประทาน 

 จากการศึกษาการดําเนินงานของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน พบวา การจัดรูปที่ดินของ

ทางสํานักงานสวนใหญเปนพื้นที่ปลูกขาว สําหรับไรออยท่ีไดรับการจัดรูปนั้นมีอยูเพียง 3200 ไร ในเขตตําบลทุง

ทอง อําเภอทามวง และตําบลดอนเจดีย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

สรางคลองสงน้ําเขาถึงทุกแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดถนนในแปลงออยเชื่อมกับถนนใหญทุกแปลง 

 

สภาพพื้นที่ปลูกออยของเกษตรกรทั่วไป 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน เกษตรกรเกือบทั้งหมดเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่ถือ

ครองนอยกวา 100 ไร โดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนที่เพาะปลูกผืนเดียวกันที่มีขนาดเกินกวา 100 ไร มีอยูนอยกวา1% 



การจัดรูปแปลงออยเพื่อนําเครื่องเก็บเกี่ยวออยเขาไปใชงานจึงมีความจําเปนตองรวมกลุมเกษตรกรจํานวนมาก

เพื่อใหไดขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกตามตองการ ซึ่งการดําเนินการแทบเปนไปไมไดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ขนาดเล็ก ยังตองใชแรงงานคน 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง พื้นที่ เพาะปลูกออยขนาดใหญ สวนมากจะอยูในภาคกลางและ

ภาคเหนือตอนลาง เชน จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กําแพงเพชร นครสวรรค พิษณุโลก และสุโขทัย ซึ่งพ้ืนที่

เหลานี้ไดรับการจัดรูปแปลงโดยเจาของดําเนินการเอง เพื่อลดตนทุนในการนําเครื่องเก็บเกี่ยวออยเขาไปใชงาน แต

เกษตรกรที่มีพื้นที่เปนผืนเดียวกันขนาดตั้งแต 500 ไรขึ้นไป และสามารถจัดการใหมีแถวปลูกออยยาวเกินกวา 

500 เมตร ยังมีนอยมาก ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ในการใชเครื่องจึงคอนขางต่ํา 

 

 

 

 

 

 

 



พื้นที่ขนาดใหญ ใชเครื่องจักรเต็มรูปแบบ 

 

สํารวจการใชเครื่องเก็บเกี่ยวออยของเกษตรกร 

 จากปญหาความขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ทําใหเกษตรกรรายใหญมีความจําเปนตองจัดหา

เครื่องเก็บเกี่ยวออยเขามาใชงาน ถึงแมวาเครื่องจะมีขนาดใหญราคาแพงก็ตาม ปญหาของการใชเครื่องประการ

หนึ่งซึ่งเจาของเครื่องทราบดีก็คือสภาพแปลงออยที่ไมเอื้ออํานวยใหเครื่องทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ ทําใหตนทุน

การใชเครื่องสูงเกินกวาที่ควร จากขอมูลของบริษัทรับจางตัดออยในเขตจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีเครื่องไวบริการ

เกษตรกรจํานวนประมาณ 20 เครื่อง พบวา การสูญเสียคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอกําหนดของเครื่องเก็บเกี่ยวออย

เมื่อเครื่องทํางานเต็มประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ลิตรตอตันออย แตจากสภาพแปลงออยที่เปนอยูทําให

ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงสูงถึง 2-2.5 ลิตรตอตันออย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลงออยท่ีผานการจัดรูปเปนอยางดี ทําใหประสิทธิภาพเชิงพื้นที่สูงถึง 80% 

 
 

พื้นที่นอย ระยะแถวออยสั้น ออยลม และกีดขวาง ทําใหประสิทธิภาพการใชงานต่ํา 

 

 



เก็บขอมูลประสิทธิภาพการใชเครื่องเก็บเกี่ยวออยของเกษตรกร 

 ที่ อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร ขนาดแปลง 36 ไร ความยาวแถวออย 240 เมตร ใชเวลาตัด4นาทีตอ1

แถวออย ใชเวลากลับเลี้ยวที่หัวแปลงครั้งละ 2 นาที ไดประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ 66.67% เมื่อนําเวลาที่ใชในการ

เคลื่อนยายเครื่องเก็บเก่ียวออยและรถบรรทุกมาคิดคํานวณ จะไดประสิทธิภาพประมาณ 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชเครื่องเก็บเกี่ยวออยท่ี อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 ที่ อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี ขนาดแปลง 1 ไร ความยาวแถวออย 150 เมตร มีเสาไฟฟากีดขวางในแปลง

ออย ใชเวลาตัดออย 25 นาที  เวลาทํางานรวม 65 นาที ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ 38% 

 

 

 

 

 

 



 

 

การใชเครื่องในพื้นที่แคบ มีสิ่งกีดขวาง ทําใหประสิทธิภาพการใชงานคอนขางต่ํา 

 

 ที่ อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี ขนาดแปลง 500 ไร ความยาวแถวออย 500 เมตร ใชเวลาตัด 694 วินาทีตอ

1แถวออย ใชเวลากลับเลี้ยวที่หัวแปลง 125 วินาที ไดประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ 85% เมื่อคิดเวลาในการขนยาย

เครื่อง จะไดประสิทธิภาพการใชงานประมาณ 80% 

 

 

 

 

 

 

 

การใชเครื่องในพื้นที่ขนาดใหญ ผานการจัดรูปแปลงเรียบรอยแลว ทําใหไดประสิทธิภาพการใชงานสูง 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบการจัดรูปที่ดินในแปลงออยของเกษตรกร 

 จากการสํารวจพบวาเกษตรกรสวนใหญยังขาดความรูและขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงานของ

สํานักงานจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในสวนของไรออย หลังจากการชี้แจงของทีมงาน ทําใหเกษตรกร

จํานวนมากมีความสนใจในการจัดรูปแปลงปลูกออยของตนเอง ทีมงานจึงไดคัดเลือกและนัดหมายที่จะทดสอบการ

จัดรูปแปลงรวมกับเกษตรกรในเขต อ.นาดี จ.หนองบัวลําภู 1 ราย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 ราย อ.พรหมพิราม 

จ.พิษณุโลก 1 ราย และที่ อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี จํานวน 2 ราย โดยจะเปนการทดลองทําในแผนกระดาษ

เทานั้น ยังไมสามารถดําเนินการจริงได เนื่องจากมีขั้นตอนและตองใชงบประมาณจํานวนมาก หลังจากการ



ปรึกษาหารือรวมกัน โดยพยายามที่จะรวบรวมเกษตรกรเพื่อใหไดจํานวนพื้นที่ประมาณ 500 ไร ปรากฏวามีเพียง

ที่ อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี ที่สามารถดําเนินการได สวนที่อื่นๆ ไมสามารถรวบรวมเกษตรกรใหไดจํานวนพื้นที่

ตามตองการ จึงไมสามารถดําเนินการได 

 ทดสอบจัดรูปแปลงออยที่ อ.บอทราย จ.กาญจนบุรี ดําเนินการทดลองจัดรูปแปลงออยโอยการสํารวจ 

ตอกหมุด สองกลอง หาพิกัดเพื่อจัดทําแบบแปลนของแปลงปลูกออย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สองกลอง ตอกหมุด หาพิกัด จัดทําแบบแปลนแปลงปลูกออย 

 แปลงที่1 ขนาดพื้นที่ 500 ไร เปนผืนเดียว และมีเจาของเพียงคนเดียว ทําใหงานตอการดําเนินงาน ซึ่ง

เจาของไดทําการจัดรูปแปลงปลูกไวแลว จากการทดสอบ พบวา ประสิทธิภาพการใชเครื่องเก็บเกี่ยวออยสูงถึง 

80% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แปลงที่ 2 เปนการรวมพื้นที่ 4 เจาของ 4 แปลงเขาดวยกัน 

 

 

 

 



 

 

 

รวมพ้ืนที่ 4 แปลงเขาดวยกัน แลวจัดแถวปลูกออยใหมใหเปนแนวเดียวกันตามความยาวของพื้นที่ ชวยลดการ

เลี้ยวกลับของเครื่องเก็บเก่ียวออย เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานใหสูงขึ้นเกินกวา 80% 

 

 

 



 การจัดรูปแบบแปลงจะเนนแถวปลูกออยใหเปนแนวเดียวกัน โดยมีความยาวของแถวออยมากที่สุดเทาที่

จะทําได ซึ่งจะตองคํานึงถึงทิศทางลมที่อาจจะเปนสาเหตุใหออยลมผิดทิศทางเปนอุปสรรคตอการทํางานของ

เครื่องเก็บเกี่ยวออย นอกจากนี้ถนนที่ตัดเขาแปลงออยเพื่อการใหน้ําและการดูแลออย จะตองมีระดับที่เสมอกับ

แปลงออย เพื่อใหเครื่องเก็บเกี่ยวออยสามารถวิ่งเขาทํางานเปนแนวยาวตอเนื่องไมสะดุดและไมตองเลี้ยวกลับบอย 

ลักษณะการจัดแปลงเชนนี้ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องเก็บเกี่ยวออยสูงถึง 80% ขึ้นไป 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 จากการดําเนินงานตามโครงการวิจัยพบวา การจัดรูปที่ดินในแปลงออยยังไมเปนที่รูจัก แพรหลายนัก

โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย แตเกษตรกรเกือบทั้งหมดใหความสนใจและเห็นประโยชนในการจัดรูปแปลงเพื่อนํา

เครื่องเก็บเกี่ยวออยเขาไปใช ซึ่งจะชวยลดปญหาขาดแคลนแรงงานและลดตนทุนในการเก็บเกี่ยวออยลงไดมาก 

แตติดปญหาสภาพพื้นที่ไมเหมาะสม มีขนาดเล็กเกินไป การรวมกลุมเกษตรกรทําไดยากเนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์

และผลประโยชนตางๆ วิธีการหนึ่งที่นาจะเปนไปไดคือ เกษตรกรจะตองริเริ่มที่จะรวมกันแสดงเจตจํานงผานทาง

องคกรหรือหนวยงานทองถิ่นเพื่อนําเสนอตอหนวยงานที่ เกี่ยวของ เชน สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรม

ชลประทาน ซึ่งเปนหนวยงานที่นาจะมีศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการ 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 เกษตรกรและผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการแปลงออยให

เกิดประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ ซึ่งจะชวยใหสามารถลดตนทุนการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาเครื่องเก็บเกี่ยว

ออยซึ่งเปนเครื่องจักรขนาดใหญและมีราคาแพงมากเขามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาตอการลงทุน 

 

คําขอบคุณ 

 โครงการวิจัยนี้เริ่มดําเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค โดยไดรับการสนับสนุนจาก คุณอัคคพล เสนาณรงค 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และไดรับความอนุเคราะหตางๆ จากบริษัทมิตรผลวิจัยและพัฒนา 

บริษัทไรดานชาง บริษัทอารียกิจเกษตร โรงงานน้ําตาลทามะกา โรงงานน้ําตาลเกษตรผล และโรงงานน้ําตาล

เกษตรไทย รวมถึงเกษตรกรที่รวมทดสอบ หรือใหขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัยนี้ นอกจากนี้ยังมีผูที่ไดใหความ

ชวยเหลือสนับสนุนในดานตางๆ แตมิไดเอยนามไว ซึ่งลวนแตมีสวนสงเสริมใหโครงการวิจัยนี้ดําเนินงานจนเปน

ผลสําเร็จ ซึ่งคณะผูวิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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