
1.    แผนงานวจัิย วจิยัและพฒันาเพิ�มผลผลิตออ้ย 

2.   โครงการวจัิย   โครงการวจิยัการทดสอบและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตออ้ยที�เหมาะสมกบัแต่ 

ละสภาพพื�นที� 

กจิกรรม  การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยกีารผลิตออ้ยของเกษตรกร    

3.  ชื�อการทดลอง   ศึกษาตน้ทุนการผลิตออ้ยของเกษตกรที�ไดรั้บการส่งเสริมจากโรงงานในเขต 

   ส่งเสริมที� แตกต่างกนั 

4. คณะผู้ดําเนินงาน 

ชยนัต ์ ภกัดีไทย 1/                     อิสระ  พุทธสิมมา 1/ 

พิสิทธ์ ประทุมชาติ 1/ 

 

5. บทคัดย่อ 

ความตอ้งการนํ�าตาลในตลาดโลก การผลิตนํ�าตาลของประเทศขึ�นอยูก่บัปริมาณพื�นที�ปลูกออ้ย  

ราคาซื�อ-ขาย นโยบายของภาครัฐและราคารับซื�อออ้ยมีแนวโนม้สูงขึ�นเนื�องจากตน้ทุนในการผลิตออ้ยของ

เกษตกรสูงขึ�น เนื�องจากตน้ทุนการผลิตของเกษตกรสูงขึ�น เงินทุนที�ใชใ้นการผลิตออ้ยจะมากจากทุนส่วนตวั

และการส่งเสริมจากสถาบนัการเงิน โรงงานนํ�าตาลส่วนใหญ่จะมีการส่งเสริมปัจจยัการผลิตใหเ้กษตกรที�

เป็นคู่สัญญาโดยพิจารณาจากภูมิลาํเนาของเกษตกรและความสามารถในการผลิตออ้ยเป็น และปัจจยัส่งเสริม

ที�เกษตกรไดจ้ากโรงงานนั�นจะมีขอ้แตกต่างจากเงินที�ไดรั้บจากสถาบนัการเงินในส่วนของดอกเบี�ย จึงไดท้าํ

การสาํรวจขอ้มูลจากเกษตกรในพื�นที�รอบโรงงานนํ�าตาล 2 โรงงานไดแ้ก่โรงงานนํ�าตาลมหาวงัและโรงงาน

นํ�าตาลมิตรภูเวยีง แบ่งกลุ่มของเกษตกรออกตามระยะห่างจากโรงงานในแนวรัศมีเป็น 3 กลุ่มโดยใหมี้

ระยะห่างจากโรงงานไม่เกิน 50 กิโลเมตร ผลการสาํรวจพบวา่ตน้ทุนต่อตนัออ้ยอยูใ่นช่วงประมาณ 871-934 

บาทต่อตนัออ้ย ในณะที�ราคาออ้ยขั�นตน้กาํหมดราคารับซื�อออ้ยราคาตนัละ 950 บาทที� 10 ซี ซี เอส เกษตกร

ที�อยูใ่นพื�นที�ใกลโ้รงงานจะมีตน้ทุนตํ�าที�สุด และตน้ทุนส่วนใหญ่จะมาจากค่าขนส่ง รองลงมาคือค่าปุ๋ยซึ� ง

เป็นตน้ทุนที�สามารถลดลงไดห้ากมีการใชอ้ยา่งเหมาะสม 

รหสัการทดลอง   01-05-54-03-03-01-03-55 

1/  ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น   0 4320 3506 



6. คํานํา 

ในสภาวะปัจจุบนัความตอ้งการนํ�าตาลในตลาดโลก  มีแนวโนม้สูงขึ�น   การผลิตนํ�าตาลของ

ประเทศไทยจะมีปริมาณมากหรือนอ้ย จะขึ�นอยูก่บัปริมาณพื�นที�ปลูกออ้ย  ราคาซื�อ-ขาย และนโยบายของ

ภาครัฐ ในขณะที�ราคารับซื�อออ้ยมีแนวโนม้สูงขึ�นเนื�องจากตน้ทุนในการผลิตออ้ยของเกษตกรสูงขึ�นจาก

อดีต และเนื�องจากสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป  ความอุดมสมบูรณ์ของดินที�ใชใ้นการเพาะปลูก  การ

เปลี�ยนแปลงของแรงงานโดยแรงงานที�อยูใ่นวยัทาํงานในภาคเกษตร ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปสู่อาชีพแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม  ส่งผลใหร้ะบบการผลิตออ้ยจาํเป็นตอ้งพึ�งพาเครื�องจกัรกลทางการเกษตรมากขึ�น  ค่าแรง

การจา้งแรงงานในระบบการผลิตออ้ยก็มีค่าจา้งแรงงานที�แพงขึ�น  ทาํให้เกษตรมีตน้ทุนที�สูงขึ�น เงินทุน

หมุนเวยีนที�เกษตกรใชใ้นการผลิตออ้ย ส่วนหนึ�งเป็นทุนส่วนตวั หรืออาจจะมีการใชสิ้นเชื�อผา่นธนาคารเพื�อ

การเกษตรและสหกรณ์  ซึ� งมีขอ้จาํกดัในเรื�องจากวงเงินและขั�นตอนในการขอสินเชื�อ  โรงงานนํ�าตาลส่วน

ใหญ่จะมีการส่งเสริมปัจจยัการผลิตใหเ้กษตกรที�เป็นคู่สัญญากบัโรงงาน แต่เนื�องจากขอ้จาํกดัในเขตพื�นที�

ส่งเสริมของโรงงานนํ�าตาลจะมีการส่งเสริมใหมี้การปลูกออ้ยในเขตรัศมีไม่เกิน �� กิโลเมตร  ทาํใหก่้อนที�

โรงงานจะทาํการส่งเสริมปัจจยัการผลิตใหก้บัเกษตกรคู่สัญญาของโรงงานจะทาํการพิจารณาระยะทางที�ตั�ง

ภูมิลาํเนาของเกษตกร  ความสามารถในการผลิตออ้ยเป็นสาํคญั  ส่งผลใหก้ารใหค้วามสาํคญักบัเกษตกรของ

โรงงานแตกต่างกนัไปตามเขตส่งเสริม โดยส่วนใหญ่แลว้เกษตกรที�อยูใ่นเขตใกลก้บัโรงงานจะไดรั้บปัจจยั

การผลิตอยา่งเตม็ที� ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตของเกษตกรค่อนขา้งสูง  แต่หากสามารถทาํใหผ้ลผลิตเฉลี�ย

ที�มากพอก็อาจจะทาํใหต้น้ทุนเฉลี�ยต่อตนัออ้ยของเกษตกรลดลงได ้  เนื�องจากมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นของค่า

ขนส่งที�ค่อนขา้งถูกกวา่เกษตกรที�อยูใ่นเขตรอบนอกจากโรงงาน  จึงควรมีการศึกษาตน้ทุนการผลิตของ

เกษตกรแยกตามระยะการส่งเสริมของโรงงานนํ�าตาลเพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลพื�นฐานใหก้บัเกษตกรต่อไป 

7. วธีิการดําเนินการ 

อุปกรณ์ 

- แบบสาํรวจเกษตกร 

- เครื�องมือวดัพิกดั (GPS) 

- เครื�องคอมพิวเตอร์ 

- อุปกรณ์อื�นๆ 

 



วธีิการทดลอง  

1. ทาํการแบ่งกลุ่มเกษตกรที�มีสัญญาส่งออ้ยให้กบัโรงงานนํ� าตาล ตามพื�นที�ทาํการศึกษาตน้ทุนการ

ผลิตออ้ย โดยเลือกพื�นที�ที�มีความทบัซ้อนของเขตการส่งเสริมของโรงงานนํ� าตาล ทาํการศึกษาในเขตพื�นที�

ส่งเสริมของโรงงานนํ� าตาลมิตรภูเวียง และโรงงานนํ� าตาลมหาวงัซึ� งมีเขตพื�นที�การส่งเสริมที�ทบัซ้อนกนั

เนื�องจากระยะห่างของทั�งสองโรงงานอยูห่่างกนั 50 กิโลเมตร และแบ่งกลุ่มเกษตกรตามระยะทางในแนว

รัศมีจากโรงงานเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ โซนรอบโรงงาน โซนกลาง และโซนไกลจากโรงงาน แต่ไม่เกินรัศมี 50 

กิโลเมตรจากโรงงาน 

2. ทาํการรวบรวมขอ้มูลสถานการณ์การผลิต การตลาด   นโยบาย  พื�นที�ปลูก  ปริมาณผลผลิต และ

ผลผลิตเฉลี�ย จากเอกสารรายงานของหน่วยงานราชการ และสํารวจเพิ�มเติม ในแหล่งปลูกออ้ยในเขตจงัหวดั

ขอนแก่น มหาสารคาม 

3. ทาํการรวบรวมขอ้มูลสถานการณ์การผลิต และรวบรวมขอ้มูลจากเกษตกร จาํแนกตน้ทุนของ

เกษตกรเริ�มจากการเตรียมพื�นที�ปลูกอ้อย จนถึงการส่งอ้อยเขา้หีบ ดาํเนินการสํารวจและรวบรวมข้อมูล

ปริมาณผลผลิต คุณภาพออ้ยของเกษตกร และกลุ่มเกษตกรผูผ้ลิต  ปริมาณพื�นที�ปลูกของเกษตกร และปัจจยั

การส่งเสริมที�ไดรั้บจากโรงงาน 

8. ระยะเวลา (เริ�มต้น – สิ�นสุด) 

เริ�มตน้ ตุลาคม 2554 – สิ�นสุดกนัยายน 2555 

9. สถานที�ดําเนินการ 

ไร่เกษตกรในเขตพื�นที�ส่งเสริมโรงงานนํ�าตาลมหาวงั จงัหวดัมหาสารคาม และเขตพื�นที�ส่งเสริมโรงงาน

นํ�าตาลมิตรภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 

 

10. ผลการทดลองและวจิารณ์ 

ดาํเนินการสาํรวจ บนัทึกขอ้มูลเกษตกรตามพื�นที�เป้าหมายที�กาํหนดมีกลุ่มตวัอยา่งที�ไดท้าํการ

สาํรวจทั�งหมด �� ราย แบ่งเป็นเกษตกรที�มีสัญญาส่งออ้ยใหโ้รงานนํ�าตาลมหาวงัจาํนวน 28 ราย โรงงาน

นํ�าตาลมิตรภูเวยีง จาํนวน 41 รายและเกษตกรที�ส่งขายใหท้ั�งสองโรงงานจาํนวน 1 ราย จากขอ้มูลเบื�องตน้



พบวา่พนัธ์ุออ้ยที�นิยมใชคื้อพนัธ์ุขอนแก่น � รองลงมาคือ LK-11 และ และ K88-92 ตามลาํดบั แหล่งที�มา

ของพนัธ์ุออ้ยที�เกษตกรใชม้าจากแปลงพนัธ์ุของตนเองเป็นส่วนใหญ่ เกษตกรส่วนใหญ่จะทาํการปลูกออ้ย

ในที�ดินของตนเองเป็นหลกัแต่อาจจะมีการเช่าที�ดินเพิ�มในกรณีที�มีการขยายพื�นที�ปลูก พื�นที�ปลูกเฉลี�ยของ

เกษตกรที�เก็บขอ้มูลเป็น 23 ไร่ต่อรายและมีสองรายที�ดาํเนินการในรูปแบบของไร่ขนาดใหญ่ 120 ไร่และ 

300 ไร่ ปุ๋ยที�เกษตกรนิยมในขั�นตอนการรองพื�นจะเป็นปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใชปุ๋้ยเคมีสูตร ��-��-� และ 21-

7-18 ในการใส่ปุ๋ยครั� งที�สอง เมื�อออ้ยมีอาย ุ3-4 เดือนหลงังอก  

เกษตกรในเขตพื�นที�ของโรงงานนํ�าตาลมหาวงันิยมปลูกออ้ยในช่วงปลายฤดูฝนตั�งแต่ปลายเดือน

ตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม  แต่ในเขตพื�นที�ของโรงงานนํ�าตาลมิตรภูเวยีงมีการปลูกออ้ยในช่วงปลายฤดูฝน

มากกวา่การปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนเนื�องจากสะดวกต่อการจดัการและออ้ยที�ไดจ้ะมีเวลาในการเจริญเติบโต

เตม็ที�และสามารถใชเ้ป็นท่อนพนัธ์ุที�ดีได ้ 

จากตารางแสดงตน้ทุนของเกษตกรพบวา่เกษตกรที�อยูใ่นโซนรอบโรงงาน โซนกลาง มีขอ้

ไดเ้ปรียบเกษตกรที�อยูใ่นพื�นที�โซนไกลจากโรงงาน นอกจากจะมีตน้ทุนในการขนส่งที�ต ํ�า และยงัไดรั้บการ

ส่งเสริมจากโรงงานในรูปของเงินลงทุนและปัจจยัการผลิตเช่น พนัธ์ุออ้ย ปุ๋ย ซึ� งเป็นทุนที�ไม่มีดอกเบี�ย 

แตกต่างจากเกษตรที�อยูร่อบนอกที�ยงัตอ้งอาศยัเงินทุนจากธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

โดยธนาคารกาํหนดดอกเบี�ยสาํหรับเงินกูเ้พื�อเกษตกรในอตัราร้อยละ 7 ต่อปี( ตามประกาศของธนาคารมีผล

บงัคบัวนัที� 20 เมษายน 2554) เงื�อนไขการจ่ายเงินส่งเสริมของโรงงานนํ�าตาลจะพิจารณาตามภูมิลาํเนาของ

เกษตกรเป็นหลกัไม่ไดพ้ิจารณาจากที�ตั�งแปลงปลูก  แต่มีการจดัทาํแผนที�แปลงปลูกออ้ยโดยใชร้ะบบระบุ

พิกดัตามระบบดาวเทียม(GPS) เพื�อประกอบในการประเมินปริมาณผลผลิตออ้ยเขา้หีบของโรงงานในแต่ละ

ปี โดยโรงงานนํ�าตาลมิตรภูเวยีงจะสนบัสนุนปัจจยัการผลิตประมาณ 5,600 บาท/ไร่ โดยจะจ่ายเป็นเงินสด 

3,160 บาท ส่วนที�เหลือจะจ่ายในรูปของปุ๋ยและสารเคมีกาํจดัวชัพืช โรงงานนํ�าตาลมหาวงัสนบัสนุนปัจจยั

การผลิตประมาณ 4,000 บาท/ไร่ ในรูปแบบของเงินสดและปุ๋ยตามความตอ้งการของเกษตกร  โดยมาก

เกษตกรจะขอรับในรูปของเงินสดและนาํไปซื�อหาปัจจยัการผลิตเอง เนื�องจากปุ๋ ยบางสูตรที�ทางโรงงานจดั

ใหไ้ม่ตรงกบัความตอ้งการของเกษตกร 

 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ตน้ทุนการผลิตออ้ยของเกษตกร จะอยูร่ะหวา่ง 871 – 934 บาทต่อตนัออ้ย ซึ� งใกลเ้คียงกบัราคารับ

ซื�อออ้ยขั�นตน้ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ�าตาลทราย กระทรวงอุตสหกรรม โดย

กาํหนดราคาออ้ยขั�นตน้ฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 ตามมตคณะรัฐมนตรี ที�ราคา 950 บาทต่อตนัออ้ย ที�ระดบั

ความหวานที� 10 ซี.ซี.เอส.หรือประมาณ 90.96%ของประมาณการราคาออ้ยเฉลี�ยทั�วประเทศ 1,044.45บาท

ต่อตนัออ้ยและกาํหนดอตัราขึ�นและลงของราคาออ้ยเท่ากบั 57 บาทต่อ 1 หน่วยซี.ซี.เอส ดงันั�นกาํไรของ

เกษตกรจะไดจ้ากค่าความหวานที�สูงกวา่ 10 ซี.ซี.เอส. โดยเฉลี�ยแลว้ออ้ยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีค่า

ความหวานเฉลี�ย 12.05 และ 12.86 ซี.ซี.เอส. ในเขตพื�นที�ส่งเสริมของโรงงานนํ�าตาลมหาวงัและโรงงาน



นํ�าตาลมิตรภูเวยีงตามลาํดบัทาํใหเ้กษตกรจะมีกาํไร 133 - 242 บาทต่อตนัออ้ย แตกต่างกนัไปตามระยะทาง

จากโรงงาน     ในกรณีของเกษตกรที�มีการขยายพื�นที�ปลูกออ้ยเพิ�ม เกษตกรที�อยูใ่นบริเวณใกลโ้รงงานของ

ทั�งสองโรงงานมกัจะประสบปัญหาในการขยายพื�นที�ปลูก เนื�องจากพื�นที�รอบๆโรงงานมีอยูอ่ยา่งจาํกดัทาํให้

ค่าเช่าที�ดินเพื�อปลูกออ้ยมีราคาสูงมากเมื�อเทียบกบัพื�นที�ที�อยูห่่างออกไป ในกรณีที�พื�นที�นั�นอยูใ่นบริเวณที�

ใกลก้บัแหล่งนํ�าและสามารถนาํนํ�ามาใชป้ระโยชน์ได ้ ค่าเช่าที�ดินก็จะสูงขึ�นตามไปดว้ย การนาํส่งออ้ยเขา้

โรงงานเกษตกรที�อยูใ่นบริเวณโซนรอบโรงงาน โซนกลาง จะไดเ้ปรียบเกษตรที�อยูใ่นบริเวณโซนที�ไกลจาก

โรงงาน เนื�องจากมีตน้ทุนค่าขนส่งที�ต ํ�ากวา่  แต่มกัจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที�ใชต้ดัออ้ย การ

แกปั้ญหามกัจะใชแ้รงงานนอกพื�นแต่จะมีค่าใชจ่้ายสูงและไม่มีความแน่นอน  ในขณะที�พื�นที�ที�อยูร่อบนอก

โรงงานถึงแมว้า่จะมีตน้ทุนการขนส่งที�สูงกวา่ แต่มีขอ้ไดเ้ปรียบในเรื�องของค่าจา้งแรงงาน สามารถหา

แรงงานที�ใชใ้นการตดัออ้ยไดใ้นราคาที�ถูกและง่ายกวา่  เมื�อพิจารณาถึงตน้ทุนทั�งหมดของเกษตกรจะพบวา่

เกษตกรมีกาํไรต่อตนัออ้ยอยูใ่นระดบัตํ�าและจะยิ�งตํ�ามากหากเกษตกร ไม่ไดรั้บการส่งเสริมปัจจยัจยัการ

ผลผลิตจากโรงงาน 

 

12. การนําผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

เมื�อพิจารณาถึงตน้ทุนแยกแต่ละรายการจะพบวา่ ตน้ทุนการผลิตที�เกิดจากการขนส่งจะสูงที�สุด 

รองลงมาเป็นตน้ทุนที�เกิดจากการใชปุ๋้ยเคมี ซึ� งการใชปุ๋้ยเกษตกรอาจจะสามารถลดปริมาณการใชโ้ดยอาจจะ

ปรับใชต้ามค่าวิเคราะห์ดิน  หรือใชปุ๋้ยพืชสดเพื�อลดตน้ทุนการผลิตได ้ แต่หากเกษตกรตอ้งการที�จะลด

ตน้ทุนในส่วนของการขนส่ง  อาจจะตอ้งมีการบริหารจดัการระบบโลจิสติกที�ดีเช่นการรวมกลุ่มเกษตกร

แลว้ใชพ้าหนะที�มีขนาดใหญ่ขึ�นเพื�อใหค้่าใชจ่้ายเฉลี�ยต่อตนัออ้ยลดลง แต่อยา่งไรก็ตามการหากเกษตกรมี

การจดัการแปลงปลูกที�ดีเลือกใชปั้จจยัการผลิตที�เหมาะสมก็จะทาํใหผ้ลิตสูงซึ� งจะทาํใหต้น้ทุนต่อตนัออ้ย

ตํ�าลง และไดก้าํไรสูงสุด 

 

13. คําขอบคุณ 

 ขอขอบคุณเกษตกรชาวไร่ออ้ยทุกท่าน และเจา้หนา้ที�ส่งเสริมออ้ย ฝ่ายไร่ ของโรงงานนํ� าตาลในเขต

พื�นที�วจิยั ที�เสียสละเวลาเพื�อใหข้อ้มูล จนกระทั�งไดข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ในรายงานวิจยัฉบบันี�  

 

 

 



14. เอกสารอ้างองิ 

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2554. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร. 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์เพื�อการเกษตร. ��55. อตัราดอกเบี�ยเงินกู.้ สืบคน้เมื�อวนัที� �� 

พฤศจิกายน 2555. จาก http://www.baac.or.th/content-rate.php?content_group= 

9&content_group_sub=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที� 1 แสดงการคํานวณต้นทุนการปลูกอ้อยของเกษตรกร 

  โซนรอบโรงงาน โซนกลาง โซนไกลโรงงาน 

  1A 1B 2A 2B 3A 3B 

ค่าเช่าที�ดิน/ไร่      1,200       1,300       1,200       1,000       1,000       1,000  

ค่าเตรียมดิน/ไร่        960         950         950         950         950         950  

ค่าปลูก/ไร่        800         700         800         700         800         800  

ค่าท่อนพนัธ์ุ/ไร่      1,500       1,500       1,500       1,500       1,500       1,500  

ยาปราบศตัรูพืช/ไร่        170         170         170         170         170         170  

ค่าแรงฉีดสารกาํจดัวชัพืช/ไร่ 150 150 150 150 150 150 

ค่ากลบโคน-ไถใส่ปุ๋ย+ใส่

ปุ๋ย/ไร่ 300 300 300 300 300 300 

ค่าเก็บเกี�ยวขนขี�นรถ/ไร่      1,856       1,740       1,740       1,740       1,740       1,740  

ค่าขนส่ง/ไร่      1,508       1,392       1,740       1,740       2,320       2,088  

ค่าปุ๋ยครั� งที� 1+ครั� งที� 2(/ไร่)      1,900       1,900       1,900       1,900       1,900       1,900  

ตน้ทุน/ไร่ 10,344 10,102 10,450 10,150 10,830 10,598 

ตนัทุน/ตนั 892 871 901 875 934 914 

 

A - โรงงานนํ�าตาลมิตรผล   B - โรงงานนํ�าตาลมหาวงั   

1 – โซนรอบโรงงาน   2 – โซนกลาง  3 -  โซนไกลโรงงาน 

* กาํหนดผลผลิตเฉลี�ย 11.6 ตนั/ไร่  

* ค่าเก็บเกี�ยวใชแ้รงงานคนตดัและใชเ้ครื�องจกัรคีบออ้ย 

 



 
ภาพที� 1 แสดงอตัราส่วนของตน้ทุนการผลิตออ้ย 
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คา่ทอ่นพนัธุ/์ไร่

คา่ปลูก/ไร่

คา่เตรยีมดนิ/ไร่

คา่เชา่ที�ดนิ/ไร่


