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บทคัดย่อ
จากการศึกษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้ น 258 ตัวอย่าง แบ่งเป็ น ภาค
กลาง 101 ตัวอย่าง ภาคเหนือ 80 ตัวอย่าง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 77 ตัวอย่าง พบว่าพื้นที่เพาะปลูก
อ้อยส่ วนใหญ่เป็ นแปลงขนาดเล็ก ไม่เหมาะต่อการนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่ งมีขนาดใหญ่ ราคาแพงเข้า
ไปใช้งาน ผลการสารวจพบว่า การใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่เหล่านี้ มีประสิ ทธิ ภาพเชิงพื้นที่เพียง
30-50% เท่านั้น จากการศึกษาพบว่าถ้าจะให้ประสิ ทธิ ภาพเชิงพื้นที่ได้ 80% ขึ้นไป จะต้องทาการจัดรู ป
แปลงให้มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 500 ไร่ และมีแถวอ้อยยาวตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป ซึ่ งในปั จจุบนั มีเกษตรกร
น้อยกว่า 5% ของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยทั้งหมดที่สามารถดาเนินการได้ การดาเนิ นการจัดรู ปที่ดินสาหรับ
ไร่ ออ้ ยโดยอาศัยแนวทางของสานักงานจัดรู ปที่ดินกลาง กรมชลประทาน จึงน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
นาเอาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยเข้ามาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าต่อการลงทุน
Abstract
This project has studied from 258 sugarcane farmers in Thailand, 101 samples in central area,
80 in the north and 77 in northeast area. From the result of the study, most of the sugarcane planting
area in Thailand is too small to use harvesting machine which is large and costly machine. The average
of field efficiency is only 30-50%. To increase efficiency up to 80% and more, the total planting area
should be at least 500 rais and the length of planting row should be 500 meters and up. To achieve the
utilization of sugarcane harvester, the land consolidation for sugarcane planting area is useful and
necessary.

32

บทนา
ปั ญหาที่ สาคัญของการผลิ ตอ้อยในประเทศ คื อ การเก็บเกี่ ยวที่ ตอ้ งใช้แรงงานจานวนมาก
ทาให้เกิ ดความล่ าช้า ต้นทุ นสู ง ปั จจุ บนั ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมเกิ ดขึ้ นสู ง
มาก
ทาให้เกิ ดความพยายามแก้ไขปั ญหาการเก็บเกี่ ยวอ้อยโดยการนาเครื่ องเก็บเกี่ ยวอ้อยจาก
ต่างประเทศเข้ามาใช้งาน ต่อมามี ความพยายามจากโรงงานเอกชนและหน่ วยงานของรั ฐ ในการ
ออกแบบสร้ างเครื่ องเก็บเกี่ ยวอ้อยขึ้ นมาใช้งานภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุ นราคาเครื่ องลง เครื่ อง
เก็บเกี่ ยวอ้อยทั้งที่ นาเข้าจากต่างประเทศ และที่ พยายามผลิ ตเองภายในประเทศ มี ความหลากหลาย
ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ขับเคลื่ อนด้วยตัวเอง และติ ดพ่วงกับรถแทรกเตอร์ นอกจากความพยายาม
ในการนาเครื่ องเก็บเกี่ ยวเข้ามาใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวแล้ว
การจัดรู ปแปลงเพาะปลูกอ้อยให้
เหมาะสมต่อการนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าไปใช้งานก็มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้การใช้งาน
เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยมีประสิ ทธิ ภาพ และความคุม้ ทุน ในปั จจุบนั การจัดรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็ นการ
ดาเนินงานของสานักงานจัดรู ปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เพื่อพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกในระดับไร่ นา โดย
เน้นเรื่ องน้ าเป็ นประการสาคัญ เพื่อให้ทุกแปลงที่เพาะปลูกได้รับน้ าชลประทานโดยทัว่ ถึง และมีทาง
ลาเลียงหรื อถนนเข้าถึงทุกแปลง โดยการจัดรู ปร่ างหรื อโยกย้ายแปลงเพาะปลูกเดิมเสี ยใหม่ เช่น รู ปร่ าง
แปลงเดิมบิดเบี้ยว ก็จดั ใหม่เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า เกษตรกรที่มีที่ดินหลายๆแปลง แต่แยกย้ายกันอยูใ่ น
บริ เวณใกล้กนั ก็กลับเปลี่ยนย้ายที่ให้รวมเป็ นแห่งเดียวติดต่อกัน ปรับระดับดินในแปลงเพาะปลูกที่สูงๆ
ต่าๆให้สม่าเสมอ จัดสร้างระบบชลประทานในระดับแปลงนา คือ คูส่งน้ า คูระบายน้ า ถนนหรื อทาง
ลาเลียง โดยให้ผา่ นแปลงเพาะปลูกทัว่ ถึงทุกแปลง เพือ่ ให้ทุกแปลงได้รับน้ าโดยตรงจากคูส่งน้ า และ
สามารถลาเลียงขนส่ งผลผลิตจากไร่ นา หรื อถนนสายใหญ่ได้สะดวก ซึ่งประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
ภายหลังการจัดรู ป คือ 1) เป็ นหลักประกันได้วา่ จะสามารถควบคุมการส่ งน้ า และการระบายน้ าในแปลง
เพาะปลูกได้ตามต้องการ 2) สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี 3) มีความสะดวกในการลาเลียงวัสดุการเกษตร
เช่น ปุ๋ ย และยาปราบศัตรู พืช 4) เกษตรกรสามารถขนส่ งสิ นค้าออกสู่ ตลาดได้สะดวกและรวดเร็ ว ทาให้
ลดต้นทุนในการขนส่ งสิ นค้า 5) สามารถใช้ เครื่ องทุ่นแรง และเครื่ องจักรกลในการเตรี ยมแปลง และใน
การเก็บเกีย่ วได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ 6) เกษตรกรจะมีรายได้เพิม่ ขึ้น 7) ทาให้ที่ดินมีมูลค่าและประโยชน์
มากขึ้น เพราะมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ และการคมนาคมในไร่ นาสะดวก 8) เกษตรกรเจ้าของที่ดิน
ทุกรายในเขตโครงการจัดรู ปที่ดิน ได้รับโฉนดที่ดินใหม่ถูกต้องตามกฎหมาย
จากหลักการจัดรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนี้ ถ้าสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่เพาะปลูกอ้อย
ซึ่ง 80% อยูน่ อกพื้นที่ชลประทานได้ ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยเป็ นอย่างมาก

33

การทบทวนวรรณกรรม
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้จดั ทารายงานผลการสารวจพื้นที่ปลูกอ้อย
ประจาปี การผลิต 2552/53 โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสารวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์
จาแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อเผยแพร่ และให้บริ การสารสนเทศด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่ปลูก
อ้อยทัว่ ประเทศแก่ผเู ้ กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย เช่น ชาวไร่ ออ้ ย โรงงานน้ าตาล
หน่วยงานราชการ และผูส้ นใจทัว่ ไปนาไปประยุกต์ใช้กบั งานที่เหมาะสมของตนเอง การจัดทาข้อมูลเชิง
พื้นที่ของพื้นที่ปลูกอ้อยดังกล่าว สานักงานให้ความสาคัญในเรื่ องของความถูกต้องแม่นยา และความ
ครอบคลุมพื้นที่ทวั่ ประเทศ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประโยชน์สูงสุ ดต่อการนาไปใช้งาน
ขั้นตอนการดาเนิ นโครงการจัดรู ปที่ดิน สานักงานจัดรู ปที่ดินกลาง จากการทบทวนเอกสารของ
สานักงานจัดรู ปที่ดินกลาง (2552) พบว่าการจัดรู ปที่ดินในประเทศไทยนั้น จะเน้นไปที่แปลงเพาะปลูก
ข้าวเป็ นหลัก ซึ่ งผลของการจัดรู ปที่ดินในแปลงข้าวนั้น ทาให้ผลผลิตดีข้ ึน เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้
ปี ละ 2-3 ครั้ง อีกทั้งการนาเครื่ องจักรกลเกษตรทั้งเครื่ องเตรี ยมดิน และเครื่ องเก็บเกี่ยวเข้าไปใช้งาน
สามารถทาได้สะดวกขึ้น สาหรับการจัดรู ปที่ดินในไร่ ออ้ ยมีอยูน่ อ้ ยมาก จากการศึกษาพบเพียงแค่พ้นื ที่
ปลูกอ้อยตาบลทุ่งทอง อาเภอท่าม่วง และตาบลดอนเจดีย ์ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ในเนื้ อที่
ประมาณ 3,200 ไร่ ที่ได้รับการจัดรู ปที่ดิน ซึ่งมีจานวนที่นอ้ ยมาก ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรู ปที่ดิน
นี้ ทาให้หลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ าตาล พยายามเรี ยกร้องให้รัฐบาล
ดาเนินการจัดรู ปที่ดินในไร่ ออ้ ยเพิม่ มากขึ้น จึงสมควรที่จะดาเนินการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ของการจัด
รู ปที่ดินในไร่ ออ้ ยขึ้น
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531) ออกแบบชุดตัดอ้อยสาหรับรถไถ
เดินตาม และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545) ดาเนินการศึกษาและออกแบบ
เกี่ยวกับใบมีดตัดอ้อย ผลการวิจยั พบว่า ใบมีดที่ดีจะต้องมีจานวนฟันมาก คมและแข็งแรงพอ
จักร และคณะ (2539) ออกแบบและพัฒนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบติดพ่วงรถแทรกเตอร์ โดย
เครื่ องมีอตั ราการทางานในการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เผาใบแล้วเฉลี่ย 15.7 ตันต่อชัว่ โมง มีประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานโดยเฉลี่ยร้อยละ 63.71 ระบบการทางานไม่ยงุ่ ยาก แต่ปัญหาในการใช้งานของเครื่ องคือ ชุดเก็บ
ลาเลียงอ้อยจะช้อนอ้อยล้มขึ้นสู่ สายพานลาเลียงไม่ได้ และถ้าอ้อยมีใบหนาตามปกติจะทาให้เกิดการขัด
ตัวของสายพานลาเลียงสู่ ใบมีดตัดโคนอ้อย ใบมีดที่ใช้ตดั โคนอ้อยทาความเสี ยหายแก่ตออ้อย อีกทั้งการ
จัดโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง ทาให้เมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง โครงสร้างชุดสายพานลาเลียงจะเกิดการบิด
ตัวจากรู ปทรงเดิม ทาให้ระบบติดขัดทางานอย่างต่อเนื่ องไม่ได้
เชษฐ์ และสุ จินต์ (2549) ออกแบบเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบติดพ่วงรถไถเดินตาม และพบว่า
ต้นแบบสามารถใช้งานได้ดี โดยดาเนินการทดสอบในแปลงอ้อยทดลองของศูนย์วจิ ยั พืชไร่ มหาสารคาม
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ซึ่ งสภาพแปลงค่อนข้างดีและมีวชั พืชน้อย อย่างไรก็ดี ยังไม่ได้ดาเนิ นการทดสอบกับแปลงปลูกอ้อยของ
เกษตรกร ที่สภาพแปลงอาจขรุ ขระและมีวชั พืชมาก
สาหรับการพัฒนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยโดยเอกชน เช่น ห้างหุ น้ ส่ วนจากัดสามารถเกษตรยนต์ ได้
พัฒนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยขนาดเล็ก แต่ตน้ ทุนจาหน่ายค่อนข้างสู ง เกษตรกรยังไม่ยอมรับมากนัก นาย
สุ รสิ ทธิ์ สุ วรรณรัตน์ พัฒนาเครื่ องตัดอ้อยวางรายระบบ “ฟรี ร็อค” และ เครื่ องตัดอ้อยอะเมซิ่ งไทยแลนด์
ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปี 2541 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจนมีถึง 4 รุ่ น (สุ รสิ ทธิ์ , 2552) โดยใช้ทุนส่ วนตัว
และบางส่ วนได้รับการสนับสนุนจากบริ ษทั น้ าตาลมิตรผล
อย่างไรก็ดีการซื้ อเครื่ องไปใช้งานโดย
เกษตรกรทัว่ ไป ยังมีขอ้ มูลที่ไม่เด่นชัด
เครื่ องเก็บเกี่ ยวอ้อยทั้งที่ นาเข้าจากต่างประเทศและที่ วิจยั ในประเทศ ยังไม่เคยมีการศึ กษา
อย่างจริ งจังว่า เครื่ องแบบใดมี ความเหมาะสมต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด โครงการวิจยั นี้ จึง
มุ่งเน้นในการรวบรวมข้อมู ลรายละเอี ยดของเครื่ องเก็บ เกี่ ยวอ้อยที่ มีใช้อยู่ในประเทศไทย
เพื่อ
ศึ กษาวิเคราะห์ ถึงปั ญหาอุ ปสรรคต่างๆตลอดจนความเหมาะสมในการใช้งานในสภาพพื้นที่ ต่าง ๆ
แล้วทาการเผยแพร่ ความรู ้ สู่ เกษตรกรและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ให้สามารถเลื อกใช้ได้ถูกต้องตามสภาพของ
ตนเอง
ระเบียบวิธีการวิจัย
อุปกรณ์

1) แบบสอบถาม
2) กล้องบันทึกภาพ
3) เครื่ องมื อวัดต่างๆ เช่ น เทปวัดระยะทาง
4) อุ ปกรณ์ สาหรั บสารวจพื้ นที่ เช่ น กล้องส่ องกาหนดพิกดั ต่างๆ

วิธีดาเนินการวิจัย
1) วางแผนการดาเนิ นงาน
โดยกาหนดพื้นที่เป้ าหมายและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้ าหมายของเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย
2) จัดทาแบบสารวจเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
3) ทดสอบและแก้ไขแบบสารวจให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ทาการสารวจสภาพพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในเขตจังหวัดต่างๆของประเทศไทย จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 200 ตัวอย่าง
5) วิเคราะห์ขอ้ มูลและศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดรู ปที่ดินเพื่อนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าไป
ใช้งาน
6) กาหนดพื้นที่เป้ าหมาย
ในการทดลองจัดรู ปที่ดินร่ วมกับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ที่มีความ
สมัครใจในการเข้าร่ วมโครงการวิจยั
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7) ทดลองดาเนินการร่ วมกับเกษตรกรในการจัดรู ปที่ดิน โดยกาหนดรู ปแบบและรายละเอียด
ต่างๆที่เกษตรกรยอมรับได้
8) วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้และรายงานผล
สถานทีท่ าการวิจัย
(1) สถาบันวิจยั เกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร
(2) พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดต่างๆ
(3) โรงงานน้ าตาล และโรงงานผูผ้ ลิตเครื่ องจักรกลเกษตรในพื้นที่จงั หวัดต่างๆ
(4) ศูนย์วจิ ยั เกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ในภูมิภาคต่างๆ
ระยะเวลา
เริ่ มต้น ตุลาคม 2553 สิ้ นสุ ด กันยายน 2554
การวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพเชิ งพืน้ ทีใ่ นการทางานของเครื่องเก็บเกีย่ วอ้อย
1. จับเวลาการทางานทั้งหมด ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดการทางาน ซึ่ งจะรวมเวลาการทางานจริ ง
เวลาที่สูญเสี ยไปจากการเลี้ยวกลับ และเวลาที่ใช้ในการจัดการแปลง แต่จะไม่รวมเวลาที่สูญเสี ยไปจาก
การเกิดอุบตั ิเหตุ การซ่ อมแซมเครื่ อง การเติมน้ ามันเชื้อเพลิง และการหยุดพักของผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. วัดพื้นที่ที่เครื่ องสามารถทางานได้ แล้วนาไปหาอัตราการทางานจริ งจากสมการ
อัตราการทางาน = จานวนพื้นที่/เวลาในการทางาน
3. วัดความเร็ วของเครื่ องขณะทางานเต็มประสิ ทธิภาพ
4. วัดความกว้างหน้าตัดที่เครื่ องทางานได้ แล้วนาไปหาอัตราการทางานเชิงทฤษฎีได้จากสมการ
ประสิ ทธิ ภาพเชิงพื้นที่ = (อัตราการทางานจริ ง/อัตราการทางานเชิงทฤษฎี) × 100
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ศึกษาข้ อมูลจากสานักงานจัดรู ปทีด่ ินกลาง กรมชลประทาน
1. นโยบายเกี่ยวกับงานจัดรู ปที่ดิน
คณะกรรมการกาหนดพื้นที่ที่จะดาเนินการจัดรู ปที่ดินทั้งหมดของประเทศ เพื่อ
1.1 กาหนดแผนงานจัดรู ปที่ดินที่ตอ้ งดาเนินการตาม แผนระยะยาว
1.2 กาหนดแผนงานระยะปานกลาง ( 5 ปี )
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2. สารวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อวางโครงการสารวจ
2.1 ปริ มาณน้ าต้นทุนและ ระบบกระจายน้ าในสายหลักสายซอยว่า มีปริ มาณเพียงพอต่อการ
สนับสนุนให้เกษตรกรเจ้าของที่ดิน สามารถดาเนินการเพาะปลูกพืช ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง
2.2 การสารวจระบบ ระบายน้ าในเขตพื้นที่โครงการ ควรจะมีแหล่ง ระบายน้ า เช่น ลาห้วย ลาคลอง
เพื่อการ ระบายน้ าจากพื้นที่ โครงการได้ดี
2.3 ขนาด การถือครองกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินของเกษตรกร เนื่องจาก ขนาดการถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน
จะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดรู ปที่ดิน หากการถือครองกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน มีขนาดเล็กเกินไป จะมีผล
ต่อการแบ่งหักที่ดินในการดาเนินการก่อสร้างเป็ นแนวคูส่งน้ า คูระบายน้ า ทางลาเลียง อาจจะทาให้ที่ดิน
ที่ถือกรรมสิ ทธิ์ ลดน้อยลงไปอีก ไม่คุม้ ค่าต่อการลง ทุนในการทาการเกษตร
2.4 สภาพความลาดเท ของพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการกระจาย น้ าในระดับแปลงนา และการระบาย
น้ าสู่ ระบบระบายน้ าหลัก ไม่ควรเป็ นพื้นที่ที่ลุ่มน้ าแช่ขงั หรื อพื้นที่ที่ลาดเทมาก ๆ เพราะ จะทา ให้ใน
แปลงนาไม่สามารถกักเก็บน้ าได้
2.5 การศึกษาและ วิเคราะห์โครงการโดยการรวบรวม หรื อสารวจข้อมูลทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม
ในเขตพื้นที่โครงการ และวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการในการจัดรู ปที่ดิน ซึ่งหลัก เกณฑ์ ใน
การประเมินโครงการ ทางเศรษฐกิจพิจารณาจากตัวชี้วดั ต่าง ๆ ดังนี้


อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (IRR)



มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV)



อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR)

3. การวางโครงการและกาหนดแผนการดาเนินการ ม.13(1)
นาเสนอคณะกรรมการจัดรู ปที่ดินกลาง เพื่อเสนอขออนุมตั ิ วางโครงการ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ


พื้นที่ดาเนิ นการ และแผนที่ประกอบ



จานวนเนื้อที่การถือครองที่ดิน



สภาพปั ญหาของเกษตรกร เช่น ไม่ได้รับน้ าในการเพาะปลูกไม่มีถนนสาหรับเข้าแปลงและ
ลาเลียงผลผลิต



จานวนเกษตรกรที่ร่วมโครงการ



การใช้พ้นื ที่



ขอบเขตการส่ งน้ า การระบายน้ า



กาหนดแผนการดาเนินงานตามขั้นตอนของการจัดรู ปที่ดิน
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4. ประชุมเกษตรกร สอบถามความสมัครใจและจัดทาบันทึกยินยอม ม.14(1) ม.27
เมื่อได้พ้นื ที่ที่เหมาะสมในการจัดรู ปที่ดิน นัดประชุมชี้แจง เกษตรกรเจ้าของที่ดินให้เข้าใจงานจัดรู ป
ที่ดิน ทาบันทึก ยินยอม / ไม่ยนิ ยอมเกษตรกรเจ้าของที่ดินทุกราย ตรวจสอบหากยินยอมเกินกึ่งหนึ่งจึงจะ
ดาเนินการประกาศกาหนดท้องที่ที่จะสารวจเป็ นเขตโครงการจัดรู ปที่ดิน
5. ออกประกาศกาหนดท้องที่ที่จะสารวจเป็ นเขตโครงการจัดรู ปที่ดิน ม.25
5.1 เมื่อเจ้าของที่ดินยินยอมให้จดั รู ปที่ดินเกินกึ่งหนึ่ง จัดทาร่ างประกาศและแผนที่แนบท้ายประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง มหาดไทย
5.2 นาเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตร และสหกรณ์และ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยลง
นามร่ วม
5.3 จ้างพิมพ์แผนที่แนบท้ายประกาศ เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5.4 ดาเนินการประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
5.5 ส่ งประกาศฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
6. สารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ ม.25


จัดหาภาพถ่ายทางอากาศที่ดดั แก้แล้ว มาตราส่ วน 1 : 4000 เพื่อนามาประกอบในการจัดทาแผน
ที่แปลงกรรมสิ ทธิ์ ในบริ เวณพื้นที่ที่จะทาการจัดรู ปที่ดิน



ทาการสารวจรายชื่อเจ้าของแปลง กรรมสิ ทธิ์ และขอบเขตการครอบครองจากหลักฐานเดิมกับ
แผนที่แปลงกรรมสิ ทธิ์ ที่จดั ทาขึ้นจาก ภาพถ่ายทางอากาศกาหนดหมายเลข แปลงในที่ดิน



สารวจระดับและรายละเอียดภูมิประเทศในพื้นที่ที่จะ ทาการจัดรู ปที่ดิน



จัดทาระดับและรายละเอียดภูมิประเทศลงในแผนที่



สารวจรายละเอียดน้ าต้นทุน และระดับน้ าในคลองส่ งน้ า ที่จะนามาใช้ในการออกแบบงานจัดรู ป
ที่ดิน

7. ดาเนินการออกแบบ ม.14(4) ม.30


รวบรวมข้อมูลประกอบการออกแบบ เช่น รู ปแปลง กรรมสิ ทธิ์ แผนที่แสดงเส้นชั้นความสู งของ
ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศที่ดดั แก้แล้ว รายชื่ อเกษตรกรเจ้าของที่ดิน ข้อมูลและข้อกาหนด
เฉพาะในการออกแบบ ข้อมูลระบบการส่ งน้ า การระบายน้ าสายใหญ่ และสภาพภูมิประเทศ



วางระบบชลประทานในระดับแปลงนา และการออกแบบรู ปแปลงกรรมสิ ทธิ์ ข้ นั ต้น



ประชุมชี้แจงแบบ แนวก่อสร้าง ทาความตกลงกาหนด แปลงที่ดินใหม่กบั เกษตรกรเจ้าของที่ดิน
เพือ่ ขอความเห็นชอบจากเจ้าของที่ดิน
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แก้ไขแบบ รู ปแปลงกรรมสิ ทธิ์ ข้ นั ต้น ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริ งในปั จจุบนั ตรงกับ
ความต้องการของเกษตรกร และถูกต้องตามหลักวิชาการ



ออกแบบขั้นสุ ดท้าย โดยการออกแบบ ขนาด คูส่งน้ า ถนน คูระบายน้ า อาคารควบคุมน้ า อาคาร
บังคับน้ า และอาคารประกอบต่าง ๆ



ลอกแบบ ทาการคัดลอกแบบลงในกระดาษมาตรฐาน ต่อจากการออกแบบขั้นสุ ดท้าย หมายเหตุ
การดาเนิ นงานในขั้นตอนที่ 6 และขั้นตอนที่ 7 ควรดาเนิ นงานควบคู่กนั ไปเพื่อจะได้ขอบเขต
โครงการจัดรู ปที่ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่

8. ออกประกาศพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตโครงการจัดรู ปที่ดิน ม.24


ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตสารวจไว้และกาหนด เขตโครงการจัดรู ปที่ดิน โดยอาศัยข้อมูล
แนวออกแบบเบื้องต้น เพื่อออกพระราชกฤษฎีกา



จัดทาบัญชี รายชื่อเจ้าของที่ดินและหลักฐานที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา



ร่ างพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตโครงการ จัดรู ปที่ดิน พร้อมด้วยแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของ
ที่ดินบันทึกวิเคราะห์สรุ ป และบันทึกหลักการและเหตุผล



ร่ างหนังสื อเพื่อส่ งพระราชกฤษฎีกา เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิ



จ้างพิมพ์แผนที่และบัญชี รายชื่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อลง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ดาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ส่ งพระราชกฤษฎีกาที่ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา แล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

9. ปิ ดประกาศพระราชกฤษฎีกา และปิ ดประกาศผังแปลง ม.33, ม.34, ม.38


สานักงานจัดรู ปที่ดินจังหวัดนาพระราช กฤษฎีกากาหนด เขตโครงการจัดรู ปที่ดินพร้อมบัญชี
รายชื่อเจ้าของที่ดิน และหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินเสนอคณะกรรมการจัดรู ปที่ดินจังหวัด นาไปปิ ด
ประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วา่ การอาเภอหรื อกิ่งอาเภอ ที่ทาการตาบล และที่ชุมชนในเขต
โครงการจัดรู ปที่ดิน



ผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีสิทธิ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ คัดค้านเกี่ยวกับสิ ทธิ ในที่ดินภายในหกสิ บ
วัน นับแต่วนั ที่ปิดประกาศ



การปิ ดประกาศผังแปลง



เมื่อคณะกรรมการจัดรู ปที่ดิน จังหวัดพิจารณาแผนผัง การจัดแปลงที่ดินแล้วนาแผนผังแปลงจัด
รู ปที่ดินพร้อมบัญชี รายชื่อไปปิ ดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วา่ การอาเภอหรื อกิ่งอาเภอ
ที่ทาการตาบล และที่ชุมชนในเขต โครงการจัดรู ปที่ดิน



เจ้าของที่ดินสามารถตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกันได้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ปิดประกาศ
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10. ดาเนินการก่อสร้าง ม.31, ม.37


สารวจตรวจสอบดูสภาพทัว่ ไป บริ เวณพื้นที่ที่จะจัดรู ปที่ดิน เพื่อให้ทราบสภาพภูมิประเทศโดย
ทัว่ ๆ ไป



วางผังให้แนวศูนย์กลาง คูส่งน้ า ถนน และคูระบายน้ า ตามที่ออกแบบไว้ ซึ่ งจะลัดเลาะไปตาม
แนวเขตแปลงกรรมสิ ทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน กรมที่ดิน ผูค้ วบคุม
งาน เกษตรกรเจ้าของที่ดิน



เปิ ดแนวและหน้าดิน เพื่อขจัดวัชพืชหรื อต้นไม้สิ่งกีดขวาง ให้ออกจากแนวคูส่งน้ า ถนน และคู
ระบายน้ า



ให้ระดับหลังคันของคูส่งน้ า ถนน ขนย้ายดินมา ทาเป็ นตัวคูส่งน้ าและถนนทาการบดอัดให้ได้
ระดับและความแน่นตามแบบที่กาหนด



ให้ระดับคันคูระบายน้ า ขุดคูระบายให้ได้ขนาดระดับความลาดเทตามแบบ



สร้างอาคารประกอบในคูระบายน้ าตามที่แบบกาหนด



ขุดคูส่งน้ า ตามขนาด และความลาดเทตามที่กาหนด



ตั้งไม้แบบ ให้ได้ระดับและความหนาตามที่แบบกาหนด



ลาดคอนกรี ตคูส่งน้ า



สร้างอาคารประกอบในคูส่งน้ าตามที่แบบกาหนด



เก็บรายละเอียดและความเรี ยบร้อยของงานทั้งหมด

11. ออกหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดินใหม่


เรี ยกเก็บหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดินเดิมจากเกษตรกร เจ้าของที่ดินในเขตจัดรู ปที่ดินที่ก่อสร้าง
จัดรู ปที่ดินเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว



บันทึกสอบสวนเจ้าของที่ดินเกี่ยวกับพื้นที่ขา้ งเคียง และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับที่ดิน



ออกหนังสื อการรับหนังสื อแสดงสิ ทธิ ในที่ดินเดิม ให้แก่เจ้าของที่ดินไว้เป็ นหลักฐานเมื่อมารับ
โฉนดที่ดินที่ออกใหม่



จัดทาบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้ รับโฉนดที่ดินใหม่ เสนอคณะอนุกรรมการ (ถ้ามี) พิจารณาความ
ถูกต้อง และเสนอคณะกรรมการจัดรู ปที่ดินจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ



แจ้งขอดาเนินการออกโฉนดที่ดิน พร้อมทั้งส่ งมอบ เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด เพื่อออกโฉนดที่ดินตามบัญชีรายชื่ อ ผูม้ ีสิทธิ ได้รับโฉนดที่ดินใหม่ โฉนดที่ดินใหม่
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ที่เสร็ จแล้ว สานักงานที่ดินจังหวัดจะส่ งมอบให้ สานักงานจัดรู ปที่ดินจังหวัด รับไปแจกให้แก่
เกษตรกรเจ้าของที่ดิน
12. จัดตั้งกลุ่มผูใ้ ช้น้ า ม.47


กาหนดพื้นที่แฉกส่ งน้ าและกลุ่มย่อย



เตรี ยมข้อมูลและรายชื่อเจ้าของที่ดิน



ส่ งรายชื่อเจ้าของที่ดินและประสานงานกับหน่วยราชการ เช่น หน่วยส่ งเสริ มสหกรณ์ , สหกรณ์
จังหวัด , โครงการชลประทานฯ , เกษตรอาเภอ



ประชุมเกษตรกรเจ้าของที่ดินให้ เข้าใจข้อบังคับ การดาเนินงาน และการบริ หารงานส่ งน้ าแบะ
บารุ งรักษาของกลุ่มผูใ้ ช้น้ า เลือกประธานกลุ่ม เลขากลุ่ม



ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มผูใ้ ช้น้ า

13. ดาเนินการสนับสนุนการเกษตรด้านต่างๆ ม.4


จัดทาโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (ในด้านต่าง ๆ)



โครงการบูรณาการ เพื่อส่ งเสริ มการผลิตและการตลาด เป็ นต้น

14. ตรวจสอบ ติดตามผลงานและประเมินผล


ติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลผลงานก้าวหน้า ตลอดจนปั ญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงาน กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดรู ปที่ดิน



จัดทาฐานข้อมูลของงานจัดรู ปที่ดิน



ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุ งและพัฒนา ระบบข้อมูลเดิม



ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลใหม่ เขียนผังระบบงานผังโปรแกรม เขียนโปรแกรม
คาสั่ง ทดสอบโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม ให้ตรงกับความต้องการของประเภทงาน บันทึก
ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บนั ทึกไว้ พัฒนาข้อมูลให้ตรงกับปั จจุบนั และ
ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์



ประเมินความสาเร็ จของโครงการจัดรู ปที่ดิน โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการ
สารวจทางเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่กรณี ศึกษาที่ดาเนิ นโครงการแล้ว ตลอดจนติดตามและ
วิเคราะห์ค่าของตัวชี้วดั ในโครงการอื่น ๆ ทุกโครงการ

15. จ่ายเงินคืนทุนค่าใช้จ่ายในการจัดรู ปที่ดิน


จัดทาหนังสื อแจ้งจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรู ปที่ดินแก่เกษตรกรเจ้าของที่ดิน



ประสานงานกับ ธ.ก.ส. ที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการจัดรู ปที่ดินกลางให้เก็บเงิน
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จัดทาบัญชีลูกหนี้ เกษตรกรเป็ นรายแปลง



ติดตามผลการชาระเงิน



ติดตามทวงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรู ปที่ดินจากเกษตรกรที่ไม่ยอมชาระเงิน



ดาเนินคดีกบั เกษตรกรที่ไม่ยอมชาระค่าใช้จ่ายในการจัดรู ปที่ดิน

ประโยชน์ ของการจัดรู ปทีด่ ิน
1. เป็ นพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนโครงการในแผนงานต่างๆ เช่น แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และแผนงานเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
2. เป็ นหลักประกันว่าสามารถควบคุมการส่ งและระบายน้ าในแปลงเพาะปลูกได้ตามระยะเวลาที่พืช
ต้องการ
3. สามารถทาการเกษตรและเพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี ถ้าหากมีน้ าต้นทุนเพียงพอ
4. เกษตรกรได้รับความสะดวกในการลาเลียงปัจจัยการผลิตและผลผลิตออกสู่ ตลาด
5. สามารถใช้เครื่ องทุ่นแรงและเครื่ องจักรกลในการเตรี ยมแปลงและการเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกและพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสู งขึ้นได้
7. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะได้รับผลผลิตต่อไร่ สูงขึ้น
8. เจ้าของที่ดินจะได้รับโฉนดที่ดินใหม่ โดยได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการออกโฉนด
9. ทาให้ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้นเพราะมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์และการคมนาคม
ในไร่ นาที่สะดวก
10. มีพ.ร.บ. จัดรู ปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 คุม้ ครองให้เป็ นพื้นที่เกษตรกรรมยัง่ ยืน
11. แก้ไขและป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งในการแย่งน้ าทาการเกษตรระหว่างเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
จัดรู ปที่ดิน
สารวจพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้ อยในประเทศไทย
จากการสารวจ รวบรวมข้อมูลการปลูกอ้อย และการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร ในพื้นที่จงั หวัด
ต่างๆทัว่ ประเทศ ได้ตวั อย่างจานวน 258 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ นตัวอย่างจากภาคกลาง 101 ตัวอย่าง
ภาคเหนื อ 80 ตัวอย่าง และภาคอีสาน 77 ตัวอย่าง ผลการสารวจที่สาคัญมีดงั ต่อไปนี้
สภาพทัว่ ไปของการปลูกอ้ อย เกษตรกรส่ วนใหญ่ปลูกอ้อยพันธ์ลาปาง 11, K84-200, K88-92,
ขอนแก่น 3, อู่ทอง 7 เป็ นต้น เป็ นการปลูกแบบร่ องเดี่ยว 42.41% ร่ องคู่ 57.59% การพูนโคน 51.77% ไม่
พูนโคน 48.23% เกษตรกรที่พนู โคนจะพูนโคนสู งประมาณ 10-25 ซ.ม. (ส่ วนใหญ่ประมาณ 10-15 ซ.ม.)
การไว้ตออ้อยหลังเก็บเกี่ยวส่ วนใหญ่จะไว้ประมาณ 2-6 รุ่ น
พื้นที่ปลูกอ้อยของเกษตรกรมีขนาด 1-30 ไร่ จานวน 40.32% ขนาด 31-70ไร่ 28.46% ขนาด
71-100 ไร่ 18.97% และมากกว่า 100 ไร่ 12.25% รู ปร่ างของแปลงอ้อยส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยม
73.72% แปลงมีรูปร่ างบิดเบี้ยว 26.28% สภาพแปลงส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ราบเรี ยบ 71.43% พื้นที่ไม่
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สม่าเสมอ 28.57% มีถนนเข้าถึงทุกแปลง 94.23% ถนนเข้าถึงบางแปลง 5.77% ซึ่ งจากการสารวจพบว่า
การนาเอาเครื่ องจักรกลเกษตรต่างๆ เช่น รถไถ เครื่ องปลูก ฯลฯ เข้าไปใช้งานในพื้นที่ มีความสะดวก
99.21% ไม่สะดวก 0.79% ภาพที่ 2.1 แสดงแปลงที่ไม่มีถนนเข้าออก และแปลงที่มีถนนตัดผ่าน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2.1 แปลงที่ไม่มีถนนเข้าออก (ก) และแปลงที่มีถนนตัดผ่าน (ข)
การเก็บเกีย่ ว ส่ วนใหญ่เกษตรกรจะใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว 88.54% ใช้เครื่ องเก็บเกี่ยว
5.14% และใช้แรงงานคนผสมกับการใช้เครื่ อง 6.32% เหตุผลที่เกษตรกรใช้แรงงานคนในการเก็บ
เกี่ยวเนื่องจาก แรงงานหาง่าย มีราคาถูก สู ญเสี ยน้อย และเครื่ องเก็บเกี่ยวมีราคาแพง เป็ นต้น เหตุผลที่
เกษตรกรใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวเนื่องจาก แรงงานหายาก มีราคาแพง อ้อยที่เก็บเกี่ยวได้สะอาด เป็ นต้น เหตุผล
ที่เกษตรกรใช้แรงงานคนผสมกับการใช้เครื่ องเนื่ องจาก การใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยวอย่างเดียวอาจเก็บ
เกี่ยวไม่ทนั จึงต้องนาเครื่ องมาช่วยเก็บเกี่ยว เป็ นต้น
การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน เป็ นการตัดอ้อยสด 39.54% อ้อยเผา 52.09% อ้อยสดผสมกับอ้อย
เผา 8.36% ส่ วนการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวเป็ นการตัดอ้อยสดทั้งหมด 100% เหตุผลที่เกษตรกร
ตัดอ้อยสดเนื่องจาก ได้ราคาดี รักษาตอ ถ้าเผาแล้วน้ าหนักอ้อยหาย เป็ นต้น ส่ วนเหตุผลที่เกษตรกรตัด
อ้อยเผาเนื่ องจาก รวดเร็ ว แรงงานไม่ยอมตัดอ้อยสด เป็ นต้น ภาพที่ 2.2 แสดงการใช้แรงงานคนตัด ส่ วน
ใหญ่ตอ้ งเผาใบ

ภาพที่ 2.2 การใช้แรงงานคนตัด ส่ วนใหญ่ตอ้ งเผาใบ
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การเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนมีวธิ ีการจ้าง 3 ชนิดคือ 1) ตัดแบบคิดเป็ นมัด มัดละประมาณ 1-2
บาท จานวนลาอ้อยต่อมัดประมาณ 10-20 ลา 2) ตัดแบบวัดวา วาละ 1-2 บาท 3) ตัดแบบเหมา ตันละ
ประมาณ 120-150 บาท (อ้อยเผา–รวมค่าตัด+ค่าคีบอ้อยขึ้นรถบรรทุกด้วย) หรื อตันละประมาณ 250-350
บาท (อ้อยเผา–รวมค่าตัด+ค่าคีบ+ค่าบรรทุกอ้อยไปโรงงาน ราคาถูกหรื อแพงขึ้นอยูก่ บั ระยะทางจาก
แปลงอ้อยถึงโรงงานน้ าตาล) จานวนแรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-40 คน/คณะ (ส่ วนใหญ่
ประมาณ 10-20 คน/คณะ) ซึ่งการใช้แรงงานคนจะตัดอ้อยวันละประมาณ 30-45 ตัน ภาพที่ 2.3 แสดงการ
ใช้คนตัดอ้อยสด ช้า ค่าแรงสู ง หาคนตัดยาก

ภาพที่ 2.3 การใช้คนตัดอ้อยสด ช้า ค่าแรงสู ง หาคนตัดยาก
การเก็บเกี่ยวอ้อยโดยใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อย มีราคาค่าจ้างตัดตันละประมาณ 130-165 บาท แต่ละ
เครื่ องมีการใช้งานปี ละประมาณ 10,000-15,000 ตัน มีค่าซ่ อมแซมดูแลรักษาเครื่ องประมาณปี ละ 50,000200,000 บาท/เครื่ อง ค่าจ้างแรงงานคนขับรถเก็บเกี่ยว 5-10 บาท/ตัน อัตราการใช้น้ ามันประมาณ 1-2
ลิตร/ตัน
เครื่องเก็บเกี่ยวอ้ อย จากการสารวจเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีจาหน่ายอยูใ่ นท้องตลาด มี 2 ชนิด คือ
1. เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเป็ นลา เช่น เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยของบริ ษทั กมลอินดัสตรี รุ่น
K80-200PP บริ ษทั เออาร์ทีเทคโนโลยีแอนด์เอ็นจิเนียริ ง บริ ษทั เอสเคจีเอฟเทรดดิ้ง (2002) เป็ นต้น ภาพ
ที่ 2.4 แสดงตัวอย่างรถตัดอ้อยแบบเป็ นลาที่มีจาหน่ายในท้องตลาด

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างรถตัดอ้อยแบบเป็ นลาที่มีจาหน่ายในท้องตลาด
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2. เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเป็ นท่อน เป็ นเครื่ องที่นิยมใช้กนั อยูม่ ากในประเทศไทยเราในปั จจุบนั
นี้ มีท้ งั แบบที่ผลิตเองในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ เครื่ องที่นาเข้าจากต่างประเทศ ส่ วนใหญ่
เกษตรกรนิยมใช้เครื่ องแบบมือสอง เนื่องจากจะมีราคาที่ถูกกว่า เครื่ องมือหนึ่งมีราคาประมาณ 10 กว่า
ล้านบาท ในขณะที่เครื่ องมือสองมีราคาประมาณ 4-7 ล้านบาท ขึ้นอยูก่ บั สภาพ แรงม้าเครื่ องยนต์ ปี ที่
ผลิตเครื่ อง เป็ นต้น ตัวอย่างเครื่ องที่นาเข้าจากต่างประเทศ เช่น AUSTOFT CAMECO เป็ นต้น สาหรับ
เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่ผลิตในประเทศ เช่น เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยของบริ ษทั กมลอินดัสตรี รุ่ น K80-300B
เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยของบริ ษทั พัฒนกิจบ้านโป่ ง เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยของ หจก.สามารถเกษตรยนต์ เครื่ อง
เก็บเกี่ยวอ้อยของบริ ษทั ไทยรุ่ งเรื อง เป็ นต้น เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่ผลิตในประเทศมีขอ้ ดีคือ มีราคาที่ถูก
กว่าเครื่ องที่นาเข้าจากต่างประเทศ คือมีราคาประมาณ 5-9 ล้านบาท ขึ้นอยูก่ บั ขนาดเครื่ องยนต์ ระบบ
ต่างๆของเครื่ อง เป็ นต้น ภาพที่ 2.5 แสดงตัวอย่างเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่ผลิตในประเทศไทย

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่ผลิตในประเทศไทย
การใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย ริ เริ่ มมาจากโรงงานน้ าตาลนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยจาก
ต่างประเทศมาให้เกษตรกรทดลองใช้งาน เครื่ องที่นาเข้าส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องมือสอง โรงงานน้ าตาลจะ
ทาการซ่อมแซมชิ้นส่ วนต่างๆที่ชารุ ดให้อยูใ่ นสภาพดี และสัง่ อะไหล่ต่างๆมาให้ เกษตรกรที่นาเครื่ องไป
ใช้งานอย่างได้ผล อาจติดต่อขอซื้ อเครื่ องเหล่านี้จากทางโรงงานน้ าตาลอีกทีหนึ่ง ภายหลังการใช้เครื่ อง
ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมากขึ้น จึงเกิดบริ ษทั ต่างๆขึ้นเพื่อซื้ อเครื่ องมือสองมาซ่อมแซม รับจ้างเก็บ
เกี่ยว รวมถึงขายเครื่ องให้เกษตรกรด้วย บริ ษทั เหล่านี้จะมีมากในแถบจังหวัดกาญจนบุรี กาแพงเพชร
นครสวรรค์ เป็ นต้น
จากการสารวจพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย โรงงานน้ าตาล และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยว ไม่พบ
การใช้งานเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเป็ นลา พบแต่การใช้งานเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเป็ นท่อนเท่านั้น
เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเป็ นท่อนที่พบมี 3 ยีห่ ้อคือ AUSTOFT, CAMECO, และไทยรุ่ งเรื อง จากการ
สอบถามเกษตรกรที่ซ้ื อเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเป็ นท่อนไปใช้งานพบว่า เกษตรกรจะเป็ นรายใหญ่ๆซึ่ งมี
ฐานะการเงินที่สูงเท่านั้น เกษตรกรเหล่านี้ตอ้ งการเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยที่เก็บเกี่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
และลดปั ญหาเรื่ องแรงงานเก็บเกี่ยว
เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเป็ นท่อนจะพ่นอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้วลงสู่
รถบรรทุก และขนส่ งไปโรงงานน้ าตาลได้ทนั ที ทาให้ใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวน้อย สะดวกและ
รวดเร็ ว จึงตรงกับความต้องการของเกษตรกรเหล่านี้ ในส่ วนของเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยแบบเป็ นลาซึ่ งมี
ราคาเครื่ องที่ถูกกว่า เกษตรกรเหล่านี้ไม่นิยมเนื่องจาก การทางานจะมีหลายขั้นตอน ทาให้เสี ยเวลาและ

45

ต้องใช้แรงงานมากขึ้น กล่าวคือจะต้องมีเครื่ องคีบอ้อยและแรงงานลาเลียงอ้อยที่เก็บเกี่ยวออกมาเป็ นลา
ขึ้นรถบรรทุกอีกทีหนึ่ง
เครื่ องเก็บเกี่ยวแบบเป็ นท่อนที่เกษตรกรใช้งานส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบล้อยาง อย่างไรก็ดี ใน
ปั จจุบนั มีการวิจยั และผลิตเครื่ องแบบล้อตีนตะขาบออกมาจาหน่าย เครื่ องแบบล้อตีนตะขาบนี้มีความ
เหมาะสมในแง่ของการกระจายแรงกดทับของตัวเครื่ องลงสู่ ดิน ทาให้การเกิดชั้นดินดานน้อยลง แต่
ความนิยมของการใช้เครื่ องแบบล้อตีนตะขาบยังมีอยูน่ อ้ ย เกษตรกรส่ วนหนึ่งให้ความเห็นว่า การใช้
เครื่ องแบบล้อตีนตะขาบจะเคลื่อนที่ในแปลงอ้อยได้ยากกว่าแบบล้อยาง
การเลี้ยวจะงัดและทาความ
เสี ยหายกับตออ้อยได้ ซึ่ งข้อมูลเกี่ยวกับแบบของล้อที่เหมาะสมที่จะใช้ในแปลงอ้อยยังมีไม่มากนัก
สภาพแปลงอ้ อยในพืน้ ทีก่ ารจัดรู ปของกรมชลประทาน
จากการศึกษาการดาเนินงานของสานักงานจัดรู ปที่ดินกลาง กรมชลประทาน พบว่า การจัดรู ป
ที่ดินของทางสานักงานส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ปลูกข้าว สาหรับไร่ ออ้ ยที่ได้รับการจัดรู ปนั้นมีอยูเ่ พียง 3200
ไร่ ในเขตตาบลทุ่งทอง อาเภอท่าม่วง และตาบลดอนเจดีย ์ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ภาพที่ 2.6
แสดงการสร้างคลองส่ งน้ าเข้าถึงทุกแปลง ภาพที่ 2.7 แสดงถนนในแปลงอ้อยเชื่ อมกับถนนใหญ่ทุก
แปลง

ภาพที่ 2.6 สร้างคลองส่ งน้ าเข้าถึงทุกแปลง

ภาพที่ 2.7 ตัดถนนในแปลงอ้อยเชื่อมกับถนนใหญ่ทุกแปลง
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สภาพพืน้ ทีป่ ลูกอ้ อยของเกษตรกรทัว่ ไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน เกษตรกรเกือบทั้งหมดเป็ นเกษตรกรรายย่อย มี
พื้นที่ถือครองน้อยกว่า 100 ไร่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นที่เพาะปลูกผืนเดียวกันที่มีขนาดเกินกว่า 100 ไร่ มี
อยูน่ อ้ ยกว่า 1% การจัดรู ปแปลงอ้อยเพื่อนาเครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าไปใช้งานจึงมีความจาเป็ นต้อง
รวมกลุ่มเกษตรกรจานวนมากเพื่อให้ได้ขนาดพื้นที่เพาะปลูกตามต้องการ ซึ่ งการดาเนิ นการแทบเป็ นไป
ไม่ได้เลย ภาพที่ 2.8 แสดงพื้นที่ขนาดเล็ก ยังต้องใช้แรงงานคน

ภาพที่ 2.8 พื้นที่ขนาดเล็ก ยังต้องใช้แรงงานคน
ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่เพาะปลูกอ้อยขนาดใหญ่ ส่ วนมากจะอยูใ่ นภาคกลางและ
ภาคเหนื อตอนล่าง เช่น จ.กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี ราชบุรี กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุ โลก และสุ โขทัย
ซึ่ งพื้นที่เหล่านี้ได้รับการจัดรู ปแปลงโดยเจ้าของดาเนินการเอง เพื่อลดต้นทุนในการนาเครื่ องเก็บเกี่ยว
อ้อยเข้าไปใช้งาน แต่เกษตรกรที่มีพ้นื ที่เป็ นผืนเดียวกันขนาดตั้งแต่ 500 ไร่ ข้ ึนไป และสามารถจัดการให้
มีแถวปลูกอ้อยยาวเกินกว่า 500 เมตร ยังมีนอ้ ยมาก ประสิ ทธิ ภาพเชิงพื้นที่ในการใช้เครื่ องจึงค่อนข้างต่า
ภาพที่ 2.9 แสดงพื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้เครื่ องจักรเต็มรู ปแบบ

ภาพที่ 2.9 พื้นที่ขนาดใหญ่ ใช้เครื่ องจักรเต็มรู ปแบบ

