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This purpose of this research was to find out the costs on planting, harvesting,
preserving of sugarcane and returns of the sugarcane farming business in Kao Liao
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of sugarcane and returns on the sugarcane farming business in Kao Liao district, Nakhon
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The area of study was 376 Rais. The data collected were, then, analyzed to find out the
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อ๎อย เป็นพืชที่มนุษย์รู๎จักมานานนับหมื่นปี เป็นพืชพวกหญ๎าชนิด หนึ่งที่มีความสาคัญตํอมนุษย์
มาก ในสมัยโบราณนั้นจะปลูกอ๎อยเป็นพืชสวนครัว สาหรับบริโภคโดยตรงภายในครัวเรือน สาหรับ
ประเทศไทยได๎มีการปลูกอ๎อยมาแตํครั้งโบราณกาล แสดงให๎เห็นวํา อ๎อยเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิต
คนไทยมาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันในการใช๎บริโภค เพราะมีรสหวาน เมื่อรับประทานแล๎วจะทาให๎รู๎สึกสด
ชื่น มีพลังงาน และวิถีชิวิต คนไทยยังนิยมใช๎ต๎นอ๎อยในการประกอบงานพิธีตํางๆ เชํน งานบวช งานมงคล
สมรส งานขึ้นบ๎านใหมํ เป็นต๎น คนไทยจึงนิยมปลูกอ๎อยกันแทบทุกครัวเรือน เพื่องํายตํอการนามาใช๎
ประโยชน์ตํางๆ ในประเทศไทยประชากรสํวนใหญํของประเทศประกอบอาชีพ ทางการเกษตร เนื่องจาก
ประเทศไทยตั้งอยูํในภูมิประเทศที่เหมาะสม กับการเพาะปลูก มีอากาศอบอุํน มีแหลํงน้าและดินอุดม
สมบูรณ์ ทาให๎ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการสํงออกสินค๎าทางการเกษตรมาเป็นอันดับต๎นๆของโลก
ถึงแม๎ในปัจจุบันจะมีการสํงออกสินค๎าทางด๎ านอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตํสินค๎าทางการเกษตรก็
ยังคงเป็นสินค๎าหลักของประเทศไทย ในแงํของการใช๎เป็นอาหาร (พงษ์ศักดิ์ อยูํหุํน, 2548) กลําววํา
“อ๎อยนับเป็ นพืชสาคัญ อันดับ 4 ของโลก รองจากข๎าวสาลี ข๎าวโพด และ ข๎าว” ตามลาดับ แตํเมื่อ
พิจารณาในแงํของผลผลิต คิดเป็นน้าหนักที่เก็บเกี่ยวได๎ตํอเนื้อที่ตํอปี อ๎อยมาเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะ
อ๎อยสามารถใช๎ปัจจัยสาหรับการเจริญเติบโต เชํน แสงแดด น้า อากาศ และธาตุอาหาร ได๎มีประสิทธิภาพ
มากกวํานั่นเอง นอกจากนี้ อ๎อยยังเป็นพืชที่ปลูกงําย และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล๎ว สามารถเก็บเกี่ยวได๎หลาย
ครั้ง อ๎อยเป็นพืชไรํที่ใช๎เป็นวัตถุดิบสาหรับผลิตน้าตาล การทาน้าตาลจากอ๎อยได๎เริ่มในสมัยกรุงสุโขทัย
ประมาณปี พ.ศ. 1920 มีแหลํงผลิตสาคัญอยูํที่เมือง สุโขทัย พิษณุโลก และกาแพงเพชร น้าตาลที่ผลิตได๎
สมัยนั้นเป็นน้าตาลทรายแดง หรือน้าอ๎อยงบ เชื่อกันวําชาวจีนเป็นผู๎ที่นาเอากรรมวิธีการผลิตน้าตาลทราย
แดงเข๎ามา สํวนการผลิตน้าตาลทรายขาวนั้น ได๎เริ่มที่จังหวัดลาปาง พ.ศ. 2480 หลังจากนั้นการผลิต
น้าตาลทรายขาวได๎ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการผลิตเพียงเพื่อทดแทนปริมาณน้าตาลที่เราต๎องสั่งเข๎ามาจาก
ประเทศฟิลิ ป ปิน ส์ และอิน โดนีเซีย จนกระทั่ งผลิ ตได๎พอใช๎บริโภคภายในประเทศ และเหลื อสํ งออก
ตํางประเทศ ศักยภาพการผลิตและสํงออกน้าตาลรวมถึงผลิตภัณฑ์ตํางๆ ที่ได๎มาจากอ๎อยนั้น (สมศักดิ์
จันทรรวงทอง, 2558) กลําววํา “ประเทศไทยเป็นผู๎สํงออกน้าตาลรายใหญํที่สุดของเอเชีย และเป็นอันดับ
สองของ โลกรองจากบราซิล โดยสามารถสํงออกน้าตาลได๎ปีล ะกวํา 7 ล๎านตัน ” แนวโน๎มในอนาคต
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(วัชรินทร์ ซุ๎นสุวรรณ, 2554) กลําววํา “อ๎อยยังมีประโยชน์ตํออุตสาหกรรมอาหารยา และวัสดุภัณฑ์อีก
หลายชนิ ด เชํ น ใช๎ ในการผลิ ต แอลกอฮอล์ อาซีโ ตน บิว ทานอล วัตถุระเบิด ฯลฯ ชานอ๎อยใช๎เป็ น
เชื้อเพลิง เยื่อกระดาษ วัสดุกันความร๎อน ปุ๋ยหมัก ฯลฯ กากน้าตาลใช๎ ผลิตอาหารสัตว์ เหล๎ารัม ปุ๋ย (จาก
สําเหล๎ า) ไขของอ๎อยใช๎ผ ลิ ต หมึกพิมพ์ และยาขัดเงา เป็นต๎น ” จึงนับได๎วําอ๎อยเป็นพืช ชนิดหนึ่งที่มี
ความสาคัญตํอเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกอ๎อยทั่วประเทศ จานวน 11,012,839 ไรํ จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่
ปลูกอ๎อย รวมทั้งหมด 739,598 ไรํ เพิ่มขึ้นจากปีกํอน 123,793 ไรํ (สานักงานคณะกรรมการอ๎อยและ
น้าตาลทราย, 2558) เนื่องจากผู๎ที่ปลูกมันสาปะหลัง ข๎าวโพด เลี้ยงสัตว์ และนาข๎าว หันมาปลูกอ๎อยแทน
จากตัว เลขดัง กลํ า วแสดงให๎ เห็ น วํา พื้นที่ จั ง หวัด นครสวรรค์มีพื้ นที่ ปลู ก อ๎อ ยถึง 6.72 % ซึ่งมากเป็ น
อัน ดับ 1 ของประเทศ ธุร กิจ ปลู กอ๎อยมี พื้นที่ปลูกอ๎อยในจังหวัดนครสวรรค์รวมประมาณ 3,969 ไรํ
แบํงเป็นอาเภอหนองบัว 3,125 ไรํ และอาเภอเก๎าเลี้ยว 844 ไรํ ด๎วยจานวนพื้นที่สาหรับปลูกอ๎อยที่มี
จานวนมากจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการปลูกอ๎อย คือ การปลูกอ๎อยในรูปแบบธุรกิจ โดยมีการลงทุนขุด
สระกักเก็บน้าและอุปกรณ์ระบบน้าหยดไว๎ใช๎สาหรับ ชํวงฤดูแล๎ง การลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ตํางๆ
และโกดังเก็บปุ๋ยและสารเคมี วิธีการคานวณต๎นทุนจะแบํงเป็น ต๎นทุนการปลูก การเก็บเกี่ยว และการ
บารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว เนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญํทาให๎ไมํสามารถดาเนินการปลูกอ๎อยเต็มพื้นที่ จานวน
844 ภายไรํ ใน 1 ปีได๎ จึงต๎องทยอยปลูก ซึ่งจะแตกตํางจากการปลูกในรูปแบบของเกษตรกรรายยํอย ที่มี
พื้นที่ปลูกจานวน 10-30 ไรํ ซึ่งจะมีการคานวณต๎นทุนเป็นรายปี เชํน ปีที่ 1 (อ๎อยปลูก) ปีที่ 2 (อ๎อยตอ1)
ปีที่ 3 (อ๎อยตอ2) เป็นต๎น
ในปัจจุบันมีการใช๎เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาใช๎ โดยปรับปรุง ประยุกต์ให๎มีความ
เหมาะสมตํอการใช๎งาน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และยังเพิ่มความสะดวกในการทางาน ลดขั้นตอน
การทางาน ประหยัดเวลาการทางาน ทาให๎ลดต๎นทุนการผลิตอ๎อย และได๎ผลผลิตตํอไรํเพิ่มมากขึ้นกวํา
การปลูกโดยใช๎แรงงานคน ซึ่งการใช๎แรงงานคนนั้น มักจะมีความประณีตน๎อยกวําการปลูกด๎วยเครื่องจักร
ต๎น อ๎อยขึ้น ไมํส ม่าเสมอ เกิดผลเสี ย หาย ขายผลผลิ ต ได๎ในราคาถูก แรงงานคนหายาก คําใช๎จํายสู ง
ในทางตรงกันข๎ามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอย ราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น สํงผลกระทบตํอราคาปุ๋ย
สารกาจัดวัชพืช คําแรงงาน และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นผลทาให๎ต๎นทุนของอ๎อยสูงขึ้นเชํนกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผํานมาผู๎วิจัยยังไมํพบวํามีการศึกษาต๎นทุนอ๎อยในจังหวัดนครสวรรค์ จาก
ปัญหาและความสาคัญของปัญหาดังกลําว ผู๎ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว
การบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทนของธุรกิจปลูกอ๎อย อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อเป็นข๎อมูลเบื้องต๎น ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนปลูก และสามารถจัดการกับปัญหาด๎านการ
ผลิตได๎อยํางเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็น แนวทางสาหรับผู๎สนใจ หนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะ
ชํวยเหลือและสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการปลูกอ๎อยตํอไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว การบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทน
ของธุรกิจปลูกอ๎อย
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาต๎นทุนจากการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว การบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทน
ของธุรกิจปลูกอ๎อย อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สาหรับ 5 ปี ในชํวงเดือนมกราคม 2555 ถึง เดือน
ธันวาคม 2559
1.4 วิธีการศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช๎ เครื่องมือการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง และเก็บข๎อมูลจาก
เจ๎ า หน๎ า ที่ ผู๎ ดู แ ลแปลงปลู ก อ๎ อ ย ของธุ ร กิ จ ปลู ก อ๎ อ ย พื้ น ที่ ส าหรั บ ใช๎ ใ นการศึ ก ษา 376 ไรํ ใน
อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข๎อมูลที่รวบรวมได๎จะนามาวิเคราะห์ต๎นทุนตํางๆ ดังนี้
- ต๎นทุนคงที่ของการปลูกอ๎อย
- ต๎นทุนการปลูกอ๎อย
- ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยว และคําขนสํง
- ต๎นทุนจากการบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว
- สินทรัพย์ชีวภาพ (ต๎นอ๎อยรอเก็บเกี่ยว)
- ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป ณ วันเก็บเกี่ยว (อ๎อยที่เก็บเกี่ยว)
- ต๎นทุนและผลตอบแทน
- ต๎นทุนและผลตอบแทนตํอตัน
- ระยะเวลาคืนทุน
และนาข๎อมูลที่รวบรวมได๎มาประมวลผล
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ผลการศึกษาคาดวําจะให๎ประโยชน์ทางวิชาการ คือ ได๎รับความรู๎เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ต๎นทุน และต๎นทุนการปลูกอ๎อย เก็บเกี่ยว บารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทนของธุรกิจปลูกอ๎อย
1.6.2 ความรู๎ที่ได๎รับจากการศึกษาสามารถใช๎เป็น ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจขั้นต๎นแกํธุรกิจที่
สนใจลงทุนปลูกอ๎อย เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน
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1.7 คาจากัดความ
ต๎นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่วัดมูลคําเป็นตัวเงินที่จํายออกไปในการเพาะปลูกอ๎อยตั้งแตํเริ่ ม
ลงทุนดาเนินการเพาะปลูก การดูแลบารุงรักษาจนกระทั่งได๎ผลผลิตแล๎วเก็บเกี่ยวและขนสํงเพื่อนาไปขาย
ให๎กับโรงงานน้าตาล
อ๎อย หมายถึง ชื่อไม๎ล๎มลุกชนิด Saccharum officinarum L. ในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ
ลาต๎นเป็นปล๎อง ข๎างในตัน มีหลายพันธุ์ เชํน อ๎อยขาไกํ อ๎อยตะเภา หีบเอาน้าหวานทาน้าตาลทราย หรือ
ใช๎ดื่ม หรือเคี้ยวกินแตํน้าหวาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
หีบอ๎อย หมายถึง การสกัดน้าอ๎อยจากต๎นอ๎อย โดยการนาอ๎อยเข๎าไปในชุดลูกหีบ ซึ่งชุดลูกหีบ
จะมีด๎วยกัน 4-5 ชุด จากนั้นก็จะนากากอ๎อยที่ออกจากลูกหีบชุดสุดท๎ายออกไปรวมกันที่กองกากอ๎อย
และน ากากอ๎อยไปเป็ น เชื้อเพลิ งเผาไหม๎ในเตาหม๎อไอน้า เพื่อผลิ ตไอน้าและผลิ ตไฟฟ้าออกมาใช๎ใน
กระบวนการผลิตน้าตาล
ทํอพญานาค,ทํอสูบน้า หมายถึง เป็นทํอที่ใช๎ในการสูบน้าสาหรับเข๎าหรือออกจากแปลงอ๎อย ตัว
ทํอจะตรงยาวแล๎วแตํขนาด สํวนใหญํจะทาจากสเตนเลส ตรงสํวนหัวจะงอและมีใบพัดอยูํด๎านใน ใช๎
สาหรับดึงน้าเหมือนเครื่องปั๊มน้า แตํจะไมํมีมอเตอร์ ต๎องติดตั้งเพิ่ม
ผาน,ไถ หมายถึง ชุดตํอพํวงรถไถใช๎มีหลายชนิดและหลายขนาดใช๎ในการปรับหน๎าดิน ตัดรากไม๎
ใต๎ดินหรือพรวนดิน โดยผานบุกเบิกใช๎สาหรับพื้นที่ดินที่ยังไมํเคยมีการปลูกพืชมากํอนหรือขุดตํอพืชที่
เคยปลูกไว๎เดิมโดยผานจะทาการปรับดินหรือกลับหน๎าดินจากข๎างล๎างขึ้นบน ใบผานหรือจานผานจะมี
ความคมเพื่อให๎ในการสับดินให๎แตกหรือตัดรากไม๎ใต๎ดิน ในการผานครั้งแรก (บางที่จะเรียกผาน 3 จาน,
ไถดะ) ผานพรวนใช๎สาหรับพรวนดินให๎รํวน (บางที่จะเรียกผาน 7 จาน,ไถแปร) ขนาดหางผานจะเทําเดิม
แตํวิธีใช๎จะขึ้นอยูํกับจานานจานการวางจานและชนิดของจาน ผานชักรํองหรือผานยกรํอง ใช๎สาหรับ
ทาให๎ดินเป็นแถวเหมือนรํองสวนแตํขนาดเล็กกวํา
สาร 2-4D หมายถึง ออกซิน สั งเคราะห์ สามารถถูก ดูดซึ มเข๎ าทางใบ และเคลื่ อนย๎ายไปยั ง
เนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอด ทาให๎เกิดการเจริญเติบโตที่ควบคุมไมํได๎ ทาให๎ใบหงิกงอ และทาให๎พืชตายใน
ที่สุด
อมีทรีน หมายถึง ยากาจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่ มต๎นในไรํอ๎อย สับปะรด ชา กาแฟ ใช๎
กาจัดวัชพืชใบแคบและใบกว๎าง เชํน หญ๎านกสีชมพู หน๎าตีนนก หญ๎าตีนกา ผักโขม สาบแร๎งสาบกา
สินทรัพย์ชีวภาพ หมายถึง สัตว์ที่มีชีวิต หรือพืช
ผลิตผลทางการเกษตร หมายถึง ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได๎จากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็นมาเกี่ยวกับอ้อย
อ๎อย เป็ น พืช พวกหญ๎าชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอยํางมากเมื่อพิจารณาในแงํของผลผลิ ต
เพราะอ๎อยสามารถใช๎ปัจจัยสาหรับการเจริญเติบโต เชํน แสงแดด น้า อากาศ และธาตุอาหารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้อ๎อยยังเป็นพืชที่ปลูกงําย และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล๎ว สามารถเก็บเกี่ยวได๎หลาย
ครั้ง อ๎อยชอบอากาศร๎อนและชุํมชื้น ดังนั้นประเทศที่ปลูกอ๎อย ซึ่งมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยูํในแถบ
ร๎อนและชุํมชื้นในระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 35 องศาเหนือ และ35 องศาใต๎ รวมทั้งประเทศไทยด๎วย
ทฤษฏี เ กี่ย วกั บ อ๎อ ยมาจาก เกษม สุ ขสถาน.สารานุ กรมไทยส าหรับ เยาวชน โดยพระราช
ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว. เลํมที่ 5 ดังนี้ การแบํงชนิด (Species) ของพืชในสกุลนี้ที่เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปก็คือ การแบํงของกราสซึล (Grassl, 1968) ซึ่งได๎จัดลาดับอ๎อยทางพฤกษศาสตร์ ให๎
เป็นวงศ์ (Family) Gramineae ซึ่งได๎แกํหญ๎าที่มีลาต๎นเป็นข๎อ และ ปล๎อง รวมทั้งธัญพืชตํางๆ และต๎น
ไผํ เผํา (Tribe) Andropogoneae สกุล (Genus) Saccharum แบํงพืชในสกุลนี้ออกเป็น 4 ชนิด คือ
1) อ๎อยปลูกดั้งเดิม เป็นอ๎อยที่เกิดแถบเกาะนิวกินี ลักษณะที่สาคัญของอ๎อยชนิดนี้คือ ลา
ใหญํ ใบยาวและกว๎าง มีน้าตาลมาก เปลือกและเนื้อนิ่ม มีสีสวย ซึ่งรู๎จักกันในนามของ “อ๎อยเคี้ยว”
เทําที่มีอยูํในประเทศไทย คือ อ๎อยสิงคโปร์ อ๎อยมอริเชียส (Mauritius) และอ๎อย (Badila) ซึ่งชาวดัทช์ที่
อยูํในชวาสมัยกํอ นเรียกอ๎อยเหลํานี้วํ า โนเบิลเคน (Noblecane) ตํอมา บรานดิซ (Brandes, 1956)
เรียกวํา เนทิฟ การ์เดน ชูการ์เคน (Native garden sugarcane หรือ Native sugarcane) เพราะชาว
เกาะนิวกินีปลูกไว๎ในสวนเพื่อใช๎รับประทานสด อ๎อยชนิดนี้มีบทบาทสาคัญตํออุตสาหกรรมน้าตาลทราย
ของโลกในสมัยเริ่มแรกเป็นอยํางมาก อ๎อยที่ปลูกเป็นการค๎าในปัจจุบันก็สืบเชื้อสายมาจากอ๎อยชนิดนี้
ดังนั้นเมื่อกลําวถึงประวัติ และถิ่นฐานเดิมของอ๎อย จึงหมายถึงอ๎อยชนิดนี้เสมอ
2) อ๎อยป่าแถบร๎อน เป็นอ๎อยป่าซึ่งขึ้นอยูํทั่วไปในเขตร๎อนและชุํมชื้น มีอยูํหลายร๎อยชนิด
แตกตํางกันตามแหลํงกาเนิด แตํมีลักษณะที่สาคัญคล๎ายคลึงกัน คือ มีอายุยืน ขึ้นอยูํเป็นกอ มีลาต๎นใต๎ดิน
ลาต๎นผอมและแข็ง ไส๎กลวง มีความหวานน๎อย ในประเทศไทยเรียกวํา แขมพง หรืออ๎อยป่า (Wild cane)
3) อ๎อยอินเดีย เป็นอ๎อยที่มีถิ่นกาเนิดในอินเดียตอนเหนือ นักวิชาการเชื่อวําเป็นอ๎อยที่เกิด
จากการผสมตามธรรมชาติ ระหวําง S.officinarum และ S.spontaneum อ๎อยพวกนี้มีลาต๎นขนาดเล็ก
ใบเล็ก ข๎อโป่ง มีความหวานสูง เปลือกและเนื้อนิ่ม
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4) อ๎อยป่านิวกินี เป็นอ๎อยป่าแถบเกาะนิวกินี เปลือกแข็ง ไส๎ฟ่าม มีลักษณะลาต๎นใหญํ
แข็งแรง อาจสูงถึง 10 เมตร มีความหวานต่า ชาวเกาะใช๎ปลูกทารั้ว อ๎อยชนิดนี้พบวํามีในประเทศไทย
นักวิชาการเชื่อวําเป็นต๎นตระกูลของอ๎อยปลูกดั้งเดิม
อ๎อยได๎ถูกนาไปจากเกาะนิวกินี โดยการติดตํอค๎าขายและการลําเมืองขึ้นของมนุษย์ในสมัยกํอน
ประวัติศาสตร์ อยํางไรก็ดี บรานดิซ ได๎สันนิษฐานการแพรํกระจายของอ๎อยจากนิวกินีไว๎เป็น 3 ทาง คือ
1) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎สูํหมูํเกาะโซโลมอน นิวเฮบริดิส และนิคาเลโดเนีย เกิดขึ้น
นานนับจานวนหมื่นๆปีกํอนคริสต์ศักราช
2) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกสูํ ห มูํ เ กาะชวา ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย แหลมมลายู ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
อินโดจีน ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ตลอดถึง ชายฝั่งแถบอําวเบงกอล ประเทศอินเดีย การกระจายจากเกาะ
นิวกินีไปถึง อินเดียนั้นต๎องใช๎เวลาถึง 3,000 ปี การกระจายตัวทางทิศตะวันตกนี้มีความสาคัญมาก เพราะ
กํอให๎เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมน้าตาล จนมีความเจริญอยํางที่เห็นในปัจจุบัน
3) ไปทางทิศตะวันออกสูํเกาะตํางๆ คือ ฟิ จิ ตองกา ซามัว คุก มาร์เคซัส โซไซเอตี อิส
เทอร์ และฮาวาย รวมทั้งเกาะอื่นๆในมหาสมุทรแปซิฟิกด๎วย การกระจายตัวตามทิศทางดังกลําวเกิดขึ้น
เมื่อประมาณไมํเกิน 500 ปี หลังจากที่อ๎อยถึงอําวเบงกอลแล๎ว
ในประเทศไทยก็มีการปลูกอ๎อยอยํางแพรํหลายในจังหวัดตํางๆ ตามภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ดังนี้
1) ภาคเหนือ ประกอบด๎วยพื้นที่เพาะปลูกอ๎อยจานวน 10 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดลาปาก
แพรํ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และเพชรบู รณ์ พื้นที่การปลูกอ๎อย
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจานวนร๎อยละ 5.79 โดยในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก
สุโขทัย และกาแพงเพชร เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกเดิมที่เป็นนาข๎าว มันสาปะหลัง และข๎าวโพดเลี้ยง
สัตว์มาปลูกอ๎อยแทน
2) ภาคกลาง ประกอบด๎ว ยพื้นที่ปลู กอ๎อยจานวน 12 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดอุทัยธานี
ชั ย นาท สิ ง ห์ บุ รี ลพบุ รี สระบุ รี อํ า งทอง สุ พ รรณบุ รี กาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุ รี เพชรบุ รี และ
ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ปลูกอ๎อยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจานวนร๎อยละ 2.31 โดยในเขตพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สระบุรี และลพบุรี เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกจากมัน สาปะหลัง ข๎าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และข๎าวนาปี บางสํวนมาปลูกอ๎อยแทน
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด๎วยพื้นที่ปลูกอ๎อยจานวน 20 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัด
เลย หนองบั ว ล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัย ภูมิ ขอนแกํน มหาสารคาม
ร๎ อ ยเอ็ ด กาฬสิ น ธุ์ มุ ก ดาหาร อ านาจเจริ ญ ยโสธร นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ และ
อุบลราชธานี มีพื้นที่ปลูกอ๎อยเพิ่มขึ้น จากปี 2556 เป็นจานวนร๎อยละ 9.67 โดยมีการเพาะปลูกอ๎อย
เพิ่มขึ้นในพื้นที่ปลูกข๎าวบนที่ดอน และมันสาปะหลัง
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4) ภาคตะวัน ออก ประกอบด๎ว ยพื้นที่เพาะปลู กอ๎อยจ านวน 6 จั งหวัด ได๎ แกํ จังหวั ด
ปราจีนบุรี สระแก๎ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี มีพื้นที่ปลูกอ๎อยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็น
จานวน ร๎อยละ 3.69
2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย
ราก (root)
รากของอ๎อยนั้ น จะเป็ น รากที่อยูํ ใต๎ดิน มีขนาดใหญํ กระจายทั่ว ล าต๎น มีความยาวประมาณ
100 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับพันธุ์ และสภาพแวดล๎อม โดยรากของอ๎อยนั้นจะแบํงออกเป็น 2 ชุด คือ
1) รากของทํอนพันธุ์ (Sett root หรือ Cutting root) อาจเรียกวํา รากชั่วคราว เป็นราก
ที่เกิดจากปุ่มรากในบริเวณเกิดรากของทํอนพันธุ์ รากพวกนี้มีลักษณะผอม แตกแขนงมาก ขณะที่ตาของ
ทํอนพันธุ์กาลังเจริญเป็นหนํอ (Shoot) นั้น ได๎น้าและธาตุอาหารจากดินทางรากเหลํานี้ รากของทํอนพันธุ์
จะทาหน๎ าที่ ตํอไปจนกระทั่ งหนํ อ มีร ากของตนเอง ท าหน๎ าที่ดูด น้าและธาตุอาหารแทน หลั งจากนั้ น
รากของทํอนพันธุ์รวมทั้งตัวทํอนพันธุ์เดิมก็จะหมดสภาพไป
2) รากของหนํอ (Shoot root) อาจเรียกวํา รากถาวร เป็นรากที่เกิดจากปุ่มรากของหนํอ
ที่เกิดจากทํอนพันธุ์นั้น รากนี้มีขนาดใหญํกวํารากชนิดแรก เมื่อเกิดใหมํๆ มีลักษณะอวบไมํมีแขนง สีขาว
และจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลเข๎มเมื่ออายุมากขึ้น แม๎วําปุ่มรากที่ป รากฏในบริเวณเกิดรากของแตํละข๎อจะมี
จานวนจากัด แตํเนื่องจากสํวนโคนของลาต๎นที่อยูํใต๎ดินมีปล๎องถี่มาก ทาให๎มีรากมาก รากจะเจริญออกมา
จากปุ่มรากเทํานั้น การเจริญของรากจะเกิดทยอยกันโดยตํอเนื่อง ในขณะที่รากเกํากาลังเสื่อมสภาพลงนั้น
รากใหมํก็จะเกิดมา ทาหน๎าที่แทน และแม๎วํารากที่เกิดในแตํละข๎อจะมีจานวนจากัด แตํการแตกสาขาไมํ
มีขอบเขตจากัด โดยเฉพาะในดินที่เหมาะสม รากเหลํานี้สามารถหยั่งในแนวดิ่ง และแนวนอนได๎มากกวํา
100 เซนติเมตร นอกจากรากที่อยูํใต๎ดินแล๎ว ยังมีรากที่เกิดจากข๎อเหนือพื้นดิน ทั้งข๎อที่อยูํใกล๎ผิวดิน และ
สูงขึ้นไป อ๎อยบางพันธุ์อาจมีรากยาวที่ข๎อซึ่งอยูํหํางจากพื้นดินมาก
ลาต๎น (stalk)
อ๎ อ ยได๎ ชื่ อ วํ า “หญ๎ า ยั ก ษ์ ” (Giant grass) ทั้ ง นี้ เ พราะมี ล าต๎ น สู ง ใหญํ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยูํ กั บ พั น ธุ์
สภาพแวดล๎อม และการปฏิบัติรักษาของชาวไรํ ลาต๎นขนาดใหญํของอ๎อยนั้นจะประกอบไปด๎วยข๎อปล๎อ ง
จานวนมาก ทั้งข๎อและปล๎องรวมเรียกวํา จอยต์ (Joint) ซึ่งอาจเรียกงํายๆวําปล๎อง อ๎อยที่ตัดเมื่ออายุ
12 เดือน จะมีปล๎อง 20 – 30 ปล๎อง ในระยะหํางปล๎องอ๎อยจะมีปล๎องเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ
3 ปล๎อง แตํละปล๎องเมื่อโตเต็มที่จะยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ปล๎องเหลํานี้จะยาวหรือสั้นก็จะ
ขึน้ อยูํกับพันธุ์ และสภาพแวดล๎อม โดยเฉพาะปริมาณน้าที่ได๎รับ ปล๎องที่เกิดในชํวงที่มีน้าพอเหมาะจะยาว
กวําปล๎องที่เกิดในชํวงที่มีน้ามากหรือน๎อยเกิดไป อยํางไรก็ดีแม๎วําจะได๎รับน้าเหมาะสม ความยาวของ
ปล๎องก็จะแตกตํางกัน คือ ปล๎ องที่อยูํตอนโคนต๎นจะสั้นมาก และคํอยๆยาวขึ้น และจะสั้นลงอีกเมื่อใกล๎
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ยอด ลักษณะดังกลําวปรากฏในอ๎อยที่ไมํมีดอก สํวนอ๎อยที่มีดอกปล๎องที่รองรับชํอดอกจะมีความยาวที่สุด
แล๎วลดลงตามลาดับ จนกระทั่งถึงสํวนที่ปล๎องมีความยาวไลํเลี่ยกัน
รูปรํางของปล๎อง (internode patterns)
ปล๎ อ งมี รู ป รํ า งแตกตํ า งกั น หลายรู ป ทรงมากมาย เชํ น เป็ น รู ป ทรงกระบอก ( cylindrical)
มัดข๎าวต๎ม (tumescent) กลางคอด (bobbin-shaped) โคนใหญํ (conoidal) โคนเล็ก (obconoidal)
หรือโค๎ง (curved) ข๎อและปล๎องเหลํานี้จะมีสํวนประกอบมากมายกวําสิบอยํางด๎วยกัน เชํ น ตา บริเวณ
เกิดราก (root band หรือ rootring หรือ root zone) หรืออาณาเขตที่อยูํระหวํางรอยกาบ และวงเจริญ
ปุ่มราก (root primordia หรือ root initials) หรือจุดที่รากจะเจริญออกมา วงเจริญหรือวงแหวน
(growth ring) รอยกาบ (leaf scar หรือ sheath scar) เป็นรอยที่เกิดขึ้นหลังจากกาบใบหลุดแล๎ว วงไข
(wax ring) สํวนที่มีไขเกาะมากกวําสํวนอื่นๆ รอยแตกตื้น หรือ รอยแตกลายงา (corky cracks) รอยแตก
เล็กๆ บริเวณผิวเปลือก รอยแตกลึก (growth crack หรือ rind crack) รอยแตกขนาดใหญํตามความยาว
ของลาต๎นลึกเข๎าไปในเนื้ออ๎อย รอยตกสะเก็ด (corky patch) รํองตา (bud furrow หรือ bud groove)
สีของลาต๎น (Stalk color)
สีของลาต๎นแตกตํางกันตามพันธุ์และสภาพแวดล๎อม โดยทั่วไปมีสีแตกตํางกันตั้งแตํสีเขียวอํอน
จนถึง สีมํวงแกํเกือบดา สีตํางๆเหลํานั้นเกิดจากรงคสาร (pigments) ที่เป็นพื้นฐาน 2 ชนิด คือ 1)สีเขียว
เกิดจากคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) 2) สีแดงเกิดจากแอนโทไซยานิน
ใบ (Leaves)
ใบอ๎อยมีลักษณะคล๎ายใบข๎าว แตํมีขนาดใหญํและยาวมากกวํา ประกอบด๎วย 2 สํวนด๎วยกัน คือ
กาบใบ และแผํนใบ กาบใบ คือสํวนที่ติดและโอบรอบลาต๎นทางด๎านที่มีตาสลับซ๎ายขวาไปมา จากต๎นถึง
ปลายลาต๎น ฐานกาบใบกว๎างที่สุดแล๎วเรียวลงสูํปลายแผํนใบ ได๎แกํ สํวนที่อยูํตํอจากกาบใบขึ้นไป ทั้งสอง
สํวน แยกกันตรงรอยตํอ (Blade joint) ด๎านในของรอยตํอนี้จะมีสํวนยื่นเป็นเยื่อบางๆ รูปรํางคล๎าย
กระจับ เรียกวํา ลิ้นใบ (ligule) ที่สํวนปลายของกาบใบ จะมีความกว๎างมากกวําฐานของแผํนใบ จึงทาให๎มี
สํวนเกิน ซึ่งมักจะยื่นขึ้นไปข๎างบน เรียกวํา หูใบ (Auricle) ซึ่งอาจจะมีทั้งสองข๎าง ข๎างเดียว หรือไมํมีเลยก็
ได๎ ในกรณีที่มีข๎างเดียว มักจะอยูํด๎านในเสมอ ลักษณะและรูปรํางของลิ้นใบ และ หูใบแตกตํางกันตาม
พันธุ์ กาบใบสํวนมากมักมีสีแตกตํางจากตัวใบ เชํน สีเขียวอํอน หรือ เขียวอมมํวง เป็นต๎น ที่หลังกาบใบ
อาจมีขน และมีไขมันเกาะ เหลํานี้ล๎วนเป็นลักษณะประจาพันธุ์ทั้งสิ้น ถัดจากกาบใบขึ้นไปเป็นแผํนใบ ซึ่งมี
แกนใบ หรือแกนกลางใบแข็ง ทาให๎แผํนใบตั้งอยูํได๎ ความยาวของแผํนใบแตกตํางกันตามพันธุ์ บางพันธุ์
อาจยาวมากกวํา 2 เมตร แผํนใบ มีฐานแคบแล๎วกว๎างออก จนถึงกว๎างที่สุดแล๎วเรียวลงสูํปลายใบซึ่งแหลม
ขอบใบมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยคมที่ฐานของแผํนใบด๎านหลังจะพบพื้นที่ลักษณะคล๎ายสามเหลี่ยม 2 รูป
ชนกันที่แกนกลางใบ เรียกวํา ดิวแล็พ (Dewlap) ขอบของดิวแล็พ มีลักษณะเป็นคลื่น ยื ดหยุํนได๎ ซึ่ง ชํวย
ลดการฉีกขาดของใบเมื่อถูกลม รูปรํางลักษณะและสีแตกตํางกันตามพันธุ์ การเจริญเติบโตของใบทั้งหมด
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เกี่ยวข๎องโดยตรงกับ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว การวัดความเจริญเติบโตของใบ นิยม
วัด โดยวิธีเปรียบเทียบพื้นที่ใบ กับพื้นดิน ซึ่งใบเหลํานั้นปกคลุมอยูํ หรืออาจเรียกเป็นอัตราสํวนระหวําง
พื้นที่ใบ ตํอหนํวยของพื้นดิน ซึ่งนิยมเรียกวํา ดัชนีพื้นที่ใบ (leaf area index หรือ LAI) จานวนใบสด
แตกตํางกันตามพันธุ์ และอายุ จานวนใบจะเหลือน๎อยลงในสภาพแห๎งแล๎งหรือหนาวเย็น เมื่อเกิดใบใหมํที่
ยอด ใบแกํที่อยูํสํวนโคนต๎นก็จะเสื่อมโทรมลง และตายไปในที่สุด สาเหตุสาคัญที่ทาให๎ใบข๎างลํางตาย คือ
การถูกบังแสงแดดนั่นเอง
ชํอดอก (infjorescence)
ดอกของอ๎อยนั้นจะเกิดเป็นชํอที่ยอดของลาต๎น ชํอดอกมีลักษณะคล๎ายหัวลูกศร การออกดอก
ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง เชํน พันธุ์ อายุ สภาพแวดล๎ อม การออกดอกเริ่มต๎นด๎วยการเปลี่ยนสภาพของ
ตายอด (Vegetative bud) ซึ่งตามปกติจะเจริญเป็นใบ ข๎อ และปล๎องไปเป็นตาดอก (floral bud) การ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ กํอนที่ชํอดอกจะปรากฏ ลักษณะที่เห็นชัดภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงดังกลําว คือ แผํนใบจะเริ่ มหดสั้นลง จนถึงใบสุดทั้งซึ่งสั้นที่สุด เรียกวํา ใบธง (flag leaf)
ในขณะที่แผํนใบเริ่ม หดสั้นลงนั้น กาบใบก็จะยืดตัวยาวเพิ่มขึ้นโดยลาดับ จนกระทั่งยาวที่สุด คือกาบของ
ใบธงนั่นเอง การยืดตัวของปล๎องเป็นไปทานองเดียวกันกับกาบใบ
ดอก (floral)
ดอกอ๎อยมีขนาดเล็กมากเกิดเป็นคูํ ๆ ในแตํละคูํนี้ดอกหนึ่งจะมีก๎าน สํวนอีกดอกไมํมีก๎าน ที่รอบ
ฐานของแตํละดอกมีขนยาว สีขาว คล๎ายไหมจานวนมาก เรียกวํา บริสเทิล หรือ คัลลัสแฮร์ (bristle หรือ
callus hair) กํอนดอกบาน ขนเหลํานี้จะแนบกับตัวดอก เมื่อดอกบานก็จะกางออกโดยรอบเป็นรัศมี ทา
ให๎ดคู ล๎ายทาด๎วยไหมทั้งชํอ แตํละดอกมีกลีบดอก 3 กลีบ เรียงจากข๎างนอกเข๎าไป เรียกวํา กาบนอก กาบ
ใน และสเตอรายล์เลมมา หรือกาบที่สาม ตามลาดับ
ดอกอ๎อยเป็นดอกที่สมบูรณ์ คือ มีทั้งสํวนที่เป็นเพศผู๎และเพศเมียอยูํในดอกเดียวกัน สํวนของเพศ
ผู๎ประกอบด๎วยอับเกสร (anther) ซึ่งมีลักษณะยาวรี 3 อับ แตํละอับมีก๎านเกสร เวลาดอกบานก๎านนี้จะยืด
ตัวสํง อับเกสรออกมาภายนอก และตํอมาอับเกสรก็จะแตกออกปลํอยละอองเกสรออกมาผสมตัวเอง หรือ
ลอยไปตามลม สํวนของเพศเมีย ประกอบด๎วยรังไขํ (ovary) 1 รัง และสติกมา (stigma) ซึ่งปลายแยก
ออกเป็น 2 แฉก ลักษณะคล๎ายขนนก เรียกวํา ฟีทเทอรี สติกมา (feathey stigmas) หลังจากได๎รับการ
ผสมรังไขํก็จะเจริญเป็นเมล็ดตํอไป
เมล็ด (fluff)
เมล็ดอ๎อยมีลักษณะคล๎ายเมล็ดข๎าวที่มีขนาดเล็กกวําหลายเทํา ตามปกติเมล็ดอ๎อยมักจะติดอยูํกับ
ตัวดอกอยํางแนํน เราจะเรียกเมล็ดอ๎อยวําฟัซซ์ หรือ ฟลัฟฟ์ (fuzz หรือ fluff) และเมล็ดเหลํานี้ถ๎าเพาะใน
สภาพแวดล๎อมเหมาะสมก็จะงอกเป็นต๎นใหมํตํอไป
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2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปลูก การเก็บเกี่ยว และการบารุงตออ้อย
2.3.1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ๎อย
ประเทศไทยมีการปลูกอ๎อยมาแตํโบราณกาล การทาน้าตาลจากอ๎อยได๎เริ่มในสมัยกรุงสุ โขทัย
โดยแหลํ งผลิ ต ที่ส าคัญ อยูํ เ มื องสุ โ ขทั ย พิ ษ ณุโ ลก และก าแพงเพชร น้ าตาลที่ ผ ลิ ต ได๎ ใ นสมั ย นั้น เป็ น
น้าตาลแดง หรือน้าอ๎อยงบ เชื่อวําชายจีนเป็นผู๎นาเอาวิธีผลิตน้าตาลแดงเข๎ามา การปลูกอ๎อยมีอยูํทุกภาค
ยกเว๎น ภาคใต๎ ทั้งนี้เพราะสภาพอากาศภาคใต๎ไมํเหมาะตํอการปลูกอ๎อย คือ มีฝนตกชุก และมีอากาศร๎อน
ตลอดปี ซึ่งสภาพอากาศดังกลําวทาให๎อ๎อยไมํหวาน นอกจากนี้อาจเป็นเพราะภาคใต๎มีพืชอื่นที่ให๎ผลดีกวํา
เชํน ยางพารา กาแฟ เป็นต๎น
สานักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้าตาลทราย ได๎แบํงการปลูกอ๎อยออกเป็น 4 เขต คือภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการสารวจพื้นที่ปลูกอ๎อยในปีการผลิต
2556/57 มีพื้นที่การปลูกอ๎อยทั่วประเทศ จานวน 10,078,025 ไรํ และได๎ผลผลิตรวม 113.26 ล๎านตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 11.24 ตัน/ไรํ จานวนพื้นที่ในการปลูกอ๎อยเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร๎อยละ6.23 เนื่องจากมี
ปัจ จั ย สนั บ สนุ นด๎านราคาอ๎อยที่มีแนวโน๎มเพิ่มสู งขึ้น ตลอดจนปริมาณน้าฝน และสภาพภูมิอากาศที่
เอื้ออานวยตํอการเพิ่มผลผลิตอ๎อยอยํางตํอเนื่อง
2.3.2 ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกอ๎อย
ประเทศไทยมีการปลูกอ๎อยอยูํ 2 แบบ คือ ปลูกข๎ามแล๎ง และปลูกต๎นฝน การเตรียมดินที่แตกตําง
กัน ดังนี้
1) การปลูกอ๎อยข๎ามแล๎ง การเตรียมดิน จะเริ่มเมื่อหมดฤดูฝนด๎วยการไถหมักวัชพืช หรือ
พืชที่เป็นปุ๋ยสด เชํน ถั่วพร๎า ถั่วมะแฮะ ปอเทือง เป็นต๎น หลังจากการไถหมักแล๎ว ใกล๎ๆหมดฝน จะไถแปร
คลุกเคล๎าวัชพืชที่เป็นปุ๋ยสด เมื่อหมดฝน พรวนระเบิดดานด๎วยริบเปอร์ ที่มีระยะหํางระหวํางขา 70
เซนติเมตร ลึก 30 – 40 เซนติเมตร พรวนอีก 1 ครั้ง หรือในบางครั้งหลังตัดเสร็จพรวนตอทิ้งไถปลูกใหมํ
ทันที ก็ปฏิบัติเชํนเดียวกัน
2) การปลูกอ๎อยต๎นฝน การเตรียมดินจะเริ่มเมื่อเริ่มเข๎าฤดูฝน หลักการเตรียมดินคือ
จะต๎องเตรียมดินให๎ลึก แตํไมํต๎องพรวนให๎ละเอียด เพราะการพรวนดินให๎ละเอียดเมื่อฝนตกดินจะแนํนทึบ
ระบายน้ายาก จะทาให๎อ๎อยเนํา หรือไมํเจริญเติบโตเพราะขาดอากาศในดิน แตํถ๎าหยาบ เกินไปดินเป็น
ก๎อนใหญํมากจะมีปัญหาด๎านการกลบทํอนพันธุ์และการฉีดยาคุมวัชพืชซึ่งจะคุมไมํได๎ดี ฉะนั้นจึงอยูํใน
ดุลพินิจของผู๎ปลูกวําเป็นดินชนิดใด ควรจะเตรียมดินอยํางไร (ธวัช ตินนังวัฒนะ, 2543)
2.3.3 ขั้นตอนในการปลูกอ๎อย
1. การเตรียมดิน เนื่องจากดินเป็นตัวกาหนดการเจริญเติบโตของอ๎อย การศึกษาเรื่องของ
ดินอยํางลึกซึ้งถึงแกํน ทาให๎ทราบวํา ดินที่อ๎อยต๎องการจะต๎องมีคุณสมบัติครบ 4 ประการ คือ น้า อากาศ
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อินทรียวัตถุ และแรํธาตุ ดังนั้น การเตรียมดินจะต๎องใช๎ปุ๋ยอินทรีย์บารุงดิน , ซิลิคอน ผสมกันในอัตราที่
เหมาะสม เพื่อทาให๎ ดิ น มีอิน ทรี ย วัตถุม ากขึ้น สภาพพื้นที่ที่ใช๎ ปลู กอ๎อยสามารถระบายน้าได๎ ดี
มีแหลํงน้าที่สะอาด อยูํในมาตรฐาน หรือเป็นแหลํงน้าชลประทาน (ในกรณีใช๎น้าหยด) การเตรียมดิน
เนื่องจากอ๎อยเป็นพืชอายุยืนและมีรากหยั่งลึกมาก และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล๎วสามารถไว๎ตอหรือเก็บเกี่ยว
ได๎ห ลายครั้ง ปริ มาณผลผลิตที่ได๎จากการเก็บเกี่ยวแตํละครั้งตลอดจนความยาวนานของการไว๎ตอ
นอกจากจะขึ้นอยูํกับพันธุ์ และสภาพลมฟ้าอากาศแล๎ว การเตรียมดินนับวํามีบทบาทสาคัญมาก
2. การไถ สาหรับการเตรียมพื้นที่ ซึ่งปลูกอ๎อยอยูํแล๎ว และต๎องการรื้อตอเกําเพื่อปลูกใหมํ
เริ่มต๎นด๎วยการเผาเศษที่เหลืออยูํบนดินโดยเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว เพราะขณะนั้นดิน ยังมีความชื้น
พอที่จะปฏิบัติไถพรวนได๎สะดวก กํอนใช๎ไถบุกเบิกรื้อตอเกํา ควรใช๎เครื่องไถระเบิดดินดาน (Sbsoiler)
หรือ ไถสิ่ว (Ripper) ไถแบบตาหมากรุก เพื่อให๎ดินนั้นเก็บน้าไว๎มากขึ้นภายหลังฝนตก และดินระบายน้า
ได๎ดีแล๎ว ยังทาให๎รากสามารถหยั่งลึกได๎มากขึ้นอีก ขณะเดียวกัน ถ๎าพื้นดินอยูํในสภาพที่ขาดน้าก็จะเป็น
ทางให๎อ๎อยใช๎น้าใต๎ดิน เมื่อไถระเบิดดินชั้นลํางแล๎วก็ตามด๎วยไถจาน อีก 3 - 4 ครั้ง คือไถดะ 1 ครั้ง แล๎ว
ไถแปรอีก 1 - 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพของดินและฤดูกาลที่ปลูก สาหรับการปลูกต๎นฝน
3. การปรับระดับ เมื่อไถเสร็จแล๎วควรปรับระดับพื้นที่ให๎ราบเรียบพอสมควร และให๎มี
ความลาดเอียงเล็กน๎อยทางใดทางหนึ่งที่จะสะดวกตํอการให๎น้า และระบายน้า ในกรณีที่ปลูกโดยอาศัยน้า
ฝน การปรับระดับจะทาให๎น้าไหลช๎าลงชํวยลดการชะกรํอนได๎อีกทางหนึ่งด๎วยในที่บางแหํงซึ่งมีความลาด
เอียงคํอนข๎างมากอาจต๎องทาคันดินกั้นน้าเป็นตอน ๆ ตัดขวางทางลาดเอียง พร๎อมทั้งมีรํองระบายน้าด๎วย
ทั้งคันดินและรํองน้าควรให๎มีความลาดเอียงเล็กน๎อยเพื่อให๎น้าไหลช๎าลงบริเวณที่ลาดเอียงมากไมํควรใช๎
ปลูกอ๎อย
4. การยกรํอง การยกรํองหรือการเปิดรํองสาหรับปลูกอ๎อยเป็นสิ่งจาเป็น เพราะนอกจาก
จะสะดวกแกํการปฏิบัติตําง ๆ เชํน การปลูก การให๎น้าและการระบายน้าแล๎ว ยังทาให๎ปลูกได๎ลึกอีกด๎วย
การปลูกลึกชํวยให๎อ๎อยไมํล๎มงําย ทนแล๎งได๎ดี และสามารถไว๎ตอได๎นานกวําการปลูกตื้น เครื่องยกรํองอาจ
เป็นผานหัวหมู หรือหางยกรํองซึ่งใช๎สาหรับยกรํองโดยเฉพาะแนวรํองที่ยกควรให๎ตัดกับความลาดเอียง
ของพื้นที่ระยะระหวํางรํองประมาณ 90 - 140 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับเครื่องมือที่ใช๎เนื่องจากอ๎อยเป็น
พืช อายุยื น และมีรากหยั่งลึ กมาก และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล๎ว สามารถไว๎ตอหรือเก็บเกี่ยวได๎ห ลายครั้ง
ปริมาณผลผลิต ที่ได๎จากการเก็บเกี่ยวแตํละครั้ง ตลอดจนความยาวนานของการไว๎ตอ นอกจากจะขึ้นอยูํ
กับพันธุ์ และสภาพลมฟ้าอากาศแล๎ว การเตรียมดินนับวํามีบทบาทสาคัญมาก
5. การปลูกอ๎อย กํอนอื่นจะต๎องมีการคัดเลือกพันธุ์อ๎อย พันธุ์ที่เลือกต๎องมีคุณสมบัติแตก
กอดี มีความต๎านทานตํอโรคสูง ให๎ความหวานสูงและให๎ผลผลิตตํอไรํสูงอีกด๎วย เมื่อคัดพันธุ์อ๎อยได๎แล๎ว
เราจะตัดสํวนที่เป็นข๎อตาออกมาเพาะไว๎ในถุงเพาะชาทีละถุง จนข๎อตาเริ่มงอกเป็นหนํอ และโตขึ้น เราก็
จะคัดเลือกหนํออีกครั้ง ใช๎วิธีการปลูกด๎วยข๎อตาโดยตัดหํางจากข๎อตาด๎านละ 2 นิ้ว 1 ถุง เพาะกล๎า ใช๎ 1
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ข๎อตา เมื่อกล๎ามีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร หรืออายุประมาณ 30 – 45 วัน ก็นาลงปลูก ซึ่งกํอน
ปลูกให๎ใสํปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นในอัตรา 2.5 กิโลกรัม/แถว (ต๎องเป็นอินทรีย์คุณภาพสูงที่มีสํวนผสมสารเพิ่ม
ผลผลิต Active ซิลิคอน) แล๎วนาต๎นกล๎าออกจากถุง นามาลงดินให๎พอดีกับรํองอ๎อย โดย 1 รํอง สามารถ
ลงอ๎อยได๎ 2 ต๎น วางเป็นบล็อกๆ เรียงคูํขนานกันยาวตลอดรํองอ๎อย แล๎วจึงกลบดินให๎แนํน
2.3.4 การเก็บเกี่ยวและการขนสํง
กาหนดเวลาเก็บเกี่ยวอ๎อยขึ้นอยูํกับเวลาเปิดหีบของโรงงาน ซึ่งทางราชการเป็นผู๎กาหนดเป็น
รายปี เทําที่ผํานมา กาหนดให๎เปิดหีบได๎ ตั้งแตํวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต๎นไป แตํโรงงานสํวนมากมักจะ
เปิดหีบในราวปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนธันวาคม ดังนั้นเวลาเก็บเกี่ยวอ๎อยจึงผันแปรไปตาม
เวลาเปิดหีบของโรงงานด๎วย กํอนกาหนดเปิดหีบโรงงานบางโรง โดยเฉพาะที่ซื้ออ๎อยตามคุณภาพ จะสํง
เจ๎าหน๎าที่ไปตรวจคุณภาพอ๎อยเป็นระยะๆ ตรวจด๎วยเครื่องมือที่เรียกวํา แฮนด์รีแฟรกโตมิเตอร์ (hand
refractometer) วัดความหวานของอ๎อยโดยตรงในไรํ หรือบางทีก็เก็บตัวอยําง เข๎ามาวิเคราะห์ความ
หวาน ที่โรงงานน้าตาล เมื่อเห็นวําอ๎อยนั้นมีความหวานพอก็จะสั่งให๎ตัดตามกาหนด การตรวจวัดความ
หวาน และการตัดจะเริ่มต๎นจากอ๎อยตอกํอน อายุเก็บเกี่ยวของอ๎อยตอประมาณ 9-12 เดือน สํวนของอ๎อย
ปลูกประมาณ 12-14 เดือน
การเก็บเกี่ยวอ๎อยสํวนใหญํใช๎คนตัด โดยทั่วไปเก็บเกี่ยวโดยไมํเผาต๎นอ๎อย นอกจากจาเป็นเชํนมี
โรค หรือแมลงระบาด หรือต๎องการให๎ทางานได๎ เร็วขึ้น เพราะอ๎อยเผาเสื่อมคุณภาพเร็วกวําอ๎อยที่ไมํเผา
การตัดเริ่มด๎วยการใช๎มีดริดใบออก ตัดลาต๎นชิดดิน แล๎วตัดยอดอํอนทิ้งไป นาอ๎อยที่ได๎มัดรวมกันมัดละ
8-15 ลา ทั้งนี้ขึ้น อยูํกับขนาดและน้าหนักของอ๎อย ที่จะบรรทุกได๎ส ะดวก วางมัดอ๎อยเป็นแถวๆ เพื่อ
สะดวกในการบรรทุก หลังจากนั้นจึงใช๎รถบรรทุก 10 ล๎อเข๎าไปบรรทุกในไรํ เพื่อสํงเข๎าโรงงานตํอไป โดย
เฉลี่ยคนงานคนหนึ่งตัดอ๎อยได๎วันละ (8 ชั่วโมง) 1 ตัน
ในกรณีที่เก็บเกี่ยวด๎วยรถตัดอ๎อย สํวนมากจะมีการเผากํอน แล๎วใช๎รถเข๎าไปตัดยอดและลาต๎นติด
พื้นดิน จากนั้น ต๎นอ๎อยก็จะถูกตัดออกเป็นทํอน ทํอนละประมาณ 30 เซนติเมตร ทํอนอ๎อยจะถูกสํงไป
ตามสายพานซึ่งมีกะพ๎อผํานพัดลม ซึ่งจะแยกสิ่งสกปรกออกกํอนที่จะถูกพํนลงในรถบรรทุกซึ่งวิ่งเคียงคูํกัน
เมื่อบรรทุกเต็มคันรถก็จะมีคันใหมํมาแทนที่ รถตัดอ๎อยตัดได๎วันละประมาณ 30 ไรํ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพ
ของอ๎อย และสภาพไรํ
2.3.5 การบารุงตอหลังเก็บเกี่ยว
อ๎อยเป็นพืชที่เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล๎ว สามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวได๎หลายครั้ง จานวนครั้งที่เก็บเกี่ยว
ตลอดจนผลผลิตที่ได๎รับในการเก็บเกี่ยวแตํละครั้ง ขึ้นอยูํกับปัจจัยหลายอยําง เชํน พันธุ์ ลมฟ้าอากาศ
เวลาในการเก็บเกี่ ยว ตลอดจนการปฏิบัติของชาวไรํในการเตรียมดิน การปลูก การใสํปุ๋ย และการตัด

13
เป็นต๎น การบารุงตอควรกระทาโดยเร็ว ภายหลังการเก็บเกี่ยว การบารุงตอประกอบด๎วยขั้นตอน ตํางๆ
ดังนี้
1. คราดใบและยอดที่เหลือภายหลังตัดให๎รวมกันไว๎ ในระหวํางแถวของอ๎อย โดยให๎มีแถว
วํ า งสองแถว สลั บ แถวที่ มี ใ บและยอดคลุ ม อยูํ ห นึ่ ง แถวเป็ น เชํ น นี้ เ รื่ อ ยไป หรื อ อาจจะใช๎ จ อบหมุ น
(rotavator) สับใบและยอดจนละเอียด และผสมคลุกเคล๎าไปกับดิน ก็จะชํวยทาให๎ดินดีขึ้น ในกรณีที่เผา
มักจะเผาในตอนเย็น หรือกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่อุณหภูมิต่า และลมสงบเผาโดยไมํต๎องมีการคราด
2. ถากตอ หรือสับตอที่เหลือบนพื้นดินภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อบังคับให๎หนํอที่จะเกิด
ใหมํเกิดจากตอใต๎ดิน ซึ่งจะเป็นหนํอที่แข็งแรงเติบโตเร็ว และให๎ผลผลิตสูงกวํา การถากตออาจจะใช๎แรง
คน หรือเครื่องตัดหญ๎าขนาดใหญํชนิดใบมีดหมุน (rotary slasher)
3. ใช๎ไถสิ่ว หรือเครื่องไถระเบิดดินชั้นลําง ไถลงระหวํางแถวอ๎อย เพื่อตัดรากเกํา และแยก
ดินบริเวณรากให๎แตกออก เพื่อให๎ดินมีสภาพแวดล๎อมเหมาะแกํการเจริญเติบโตของราก
4. ใสํปุ๋ยลึกลงในดิน เพื่อให๎เป็นประโยชน์ตํออ๎อยมากที่สุด ปริมาณปุ๋ยที่ใสํแกํอ๎อยตอต๎อง
มากกวําอ๎อยปลูก เพราะอ๎อยตอมีระบบราก ด๎อยกวําอ๎อยปลูก ประกอบกับการที่ดินแนํน เนื่องจากมิได๎มี
การเตรียมดินนั่นเอง
5. ใช๎จอบหมุนตีดินระหวํางแถวอ๎อย กํอนใช๎ต๎องถอดใบจอบตัวกลางออก เพื่อให๎จอบหมุน
ครํอมแถวอ๎อย และจอบหมุนจะเฉือนบางสํวนของตออ๎อยออก ทั้งนี้เพื่อมิให๎เกิดหนํอมากเกินไป ซึ่งจะทา
ให๎ได๎อ๎อยลาเล็ก ผลผลิตต่า การใช๎จอบหมุนตีดิน จะทาให๎ดินแตกละเอียดคลุมผิวดินได๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะชํวย
รักษาความชื้นของดินด๎วย
การปฏิบัติอื่นๆ นอกจากที่กลําวมานี้ ก็กระทาเชํนเดียวกับอ๎อยปลูก เกี่ยวกับการปฏิบัติไว๎ตอนี้
มีช าวไรํ จ านวนไมํ น๎ อ ยที่ มิ ไ ด๎ ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ก ลํ า วแล๎ ว เขาเหลํ า นั้ น จะไมํ ท าอะไรเลยภายหลั ง การตั ด
นอกจากจะมีการกาจัดวัชพืช และใสํปุ๋ยเมื่อฝนเริ่มตกเทํานั้น การปฏิบัติดังกลําวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให๎ผล
ผลิตของอ๎อยตอตกต่า และไว๎ตอได๎ไมํนาน
2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับต้นทุน
แนวคิดเกี่ยวกับต๎นทุนที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด๎วย ความหมายของต๎นทุนองค์ประกอบ
ของต๎นทุนการผลิต การจาแนกประเภทต๎นทุนตามพฤติกรรมต๎นทุน ดังรายละเอียดตํอไปนี้
ความหมายของต๎นทุน
ต๎นทุน (Cost) หมายถึง มูลคําของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพื่อให๎ได๎สินค๎าหรือบริการ โดยมูลคํานั้น
จะต๎องสามารถวัดได๎เป็นหนํวยเงินตรา ซึ่งเป็นลักษณะของการลดลงในสินทรัพย์หรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน
ต๎นทุนที่เกิดขึ้นอาจจะให๎ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ได๎ เมื่อต๎นทุนใดที่เกิดขึ้นแล๎วและกิจการได๎
ใช๎ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล๎ว ต๎นทุนนั้นก็จะถือเป็น “คําใช๎จําย” (Expenses) ดังนั้น คําใช๎จํายจึงหมายถึง
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ต๎นทุนที่ได๎ให๎ประโยชน์และกิจการได๎ใช๎ประโยชน์ทั้งหมดไปแล๎วในขณะนั้นและสาหรับต๎นทุนที่กิจการ
สูญเสียไป แตํจะให๎ประโยชน์แกํกิจการในอนาคตเรียกวํา “สินทรัพย์ (Assets) (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์,
2551)
องค์ประกอบของต๎นทุนในการผลิต (Cost of a Manufactured Product)
1. วัตถุดิบ (Materials)
วัตถุดิบนับวําเป็นสํวนประกอบสาคัญของการผลิตสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่ง
ต๎นทุนที่เกี่ยวกับการใช๎วัตถุดิบในการผลิตสินค๎าอาจจะถูกแบํงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1) วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช๎ในการผลิต และ
สามารถระบุได๎อยํางชัดเจนวําใช๎ในการผลิตสินค๎าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต๎นทุนเทําใด รวมทั้ง
จัดเป็นวัตถุดิบสํวนใหญํที่ใช๎ในการผลิตสินค๎าชนิดนั้น ๆ
1.2) วัตถุดิบทางอ๎อม (Indirect materials) หมายถึง วัตถุดิบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องโดย
ทางอ๎อมกับ การผลิตสิ นค๎า แตํไมํใชํวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสํว นใหญํ โดยปกติแล๎ว วัตถุดิบทางอ๎อม
อาจจะถูกเรียกวํา “วัสดุโรงงาน” ซึ่งจะถือเป็นคําใช๎จํายการผลิตชนิดหนึ่ง
2. คําแรงงาน (Labor)
คําแรงงาน หมายถึง คําจ๎างหรือผลตอบแทนที่จํายให๎แกํ ลูกจ๎างหรือคนงานที่ทาหน๎าที่เกี่ยวข๎อง
กั บ การผลิ ต สิ น ค๎ า โดยปกติ แ ล๎ ว คํ า แรงงานจะถู ก แบํ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ คํ า แรงงานทางตรง
(Direct labor) และคําแรงงานทางอ๎อม (Indirect labor)
2.1) คําแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง คําแรงงานตําง ๆ ที่จํายให๎แกํ คนงาน
หรือลูกจ๎างที่ทาหน๎าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค๎าสาเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นคําแรงงานที่มีจานวนมากเมื่อ
เทียบกับคําแรงงานทางอ๎อมในการผลิตสินค๎าหนํวยหนึ่ง ๆ และจัดเป็นคําแรงงานสํวนสาคัญในการแปร
รูปวัตถุดบิ ให๎เป็นสินค๎าสาเร็จรูป
2.2) คําแรงงานทางอ๎อม (Indirect labor) หมายถึง คําแรงงานที่ไมํเกี่ยวข๎องกั บคํา
แรงงานทางตรงที่ใช๎ในการผลิตสินค๎า เชํน เงินเดือนผู๎ควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงานทาความสะอาด
เครื่องจักร และโรงงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ชํางซํอมบารุง ตลอดจนต๎นทุนที่เกี่ยวข๎องกับคนงาน
ซึ่งคําแรงงานทางอ๎อมเหลํานี้จะถือเป็นสํวนหนึ่งของคําใช๎จํายการผลิต
3. คําใช๎จํายการผลิต (Manufacturing Overhead)
คําใช๎จํ ายการผลิ ต หมายถึง แหลํ งรวบรวมคําใช๎ จํายตํ างๆ ที่เกี่ย วข๎องกั บการผลิ ตสิ นค๎าซึ่ ง
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง คําแรงงานทางตรง เชํน วัตถุดิบทางอ๎อม คําแรงงานทางอ๎อม คําใช๎จําย
ในการผลิตทางอ๎อมอื่น ๆ ได๎แกํ คําน้า คําไฟ คําเชํา คําเสื่อมราคา คําประกันภัย คําภาษี เป็นต๎น แตํ
อยํางไรก็ตามคําใช๎จํายเหลํานี้ก็จะต๎องเป็นคําใช๎จํายที่เกี่ยวกับการดาเนินการผลิตในโรงงานเทํานั้น ไมํ
รวมถึ ง เงิ น เดื อ น คํ า เชํ า คํ า ไฟฟ้ า คํ า เสื่ อ มราคา ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานในส านั ก งาน ดั ง นั้ น
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คําใช๎จํายการผลิตจึงถือเป็นที่รวมของคําใช๎จํายในการผลิตทางอ๎อมตําง ๆ (Cost pool of indirect
manufacturing costs) นอกจากนี้ ยังจะพบวํา ในบางกรณีก็มีการเรียกคําใช๎จํายการผลิต ในชื่ออื่ น ๆ
เชํน คําใช๎จํายโรงงาน (Factory Overhead) โสหุ๎ยการผลิต (Manufacturing Burden) ต๎นทุนผลิต
ทางอ๎อม (Indirect Costs) เป็นต๎น (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2554)
ความสัมพันธ์ระหวํางต๎นทุนการผลิต
ต๎นทุนรวม (Total Costs) หมายถึง ต๎นทุนที่ประกอบด๎วยต๎นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost :
TFC) และต๎นทุนผันแปรรวม (Tatal Variable Cost : TVC)
TC = TVC + TFC
โดยที่ TC
= ต๎นทุนรวม (Total Costs)
TVC = ต๎นทุนผันแปรรวม (Total Variable Costs)
TFC = ต๎นทุนคงที่รวม (Total Fixed Costs)
รายรับจากการผลิต (Production Revenue) หมายถึง รายได๎ที่ผู๎ผลิตได๎รับจากการขายผลผลิต
ตามราคาที่กาหนดขึ้น รายรับแบํงออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. รายรับรวม (Total Revenue : TR) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่ผู๎ผลิตได๎รับจากการ
ขายสินค๎าจานวนตํางๆ ณ ระดับราคาขายตํางๆ ในตลาดรายรับรวม หาได๎จากราคาสินค๎าตํอหนํวย (P)
คูณด๎วยปริมาณสินค๎าที่ขายได๎ (Q) เขียนเป็นสัญลักษณ์ได๎วํา TR = P x Q
2. รายรับเฉลี่ย (Average Revenue : AR) หมายถึง รายรับทั้งหมดเฉลี่ยตํอผลผลิต 1
หนํวย AR จะบอกวําสินค๎าแตํละหนํวยกํอให๎เกิดรายรับตํอหนํวยเทําใด AR จะหาได๎จากรายรับทั้งหมด
หารด๎วยปริมาณสินค๎าที่ขายทั้งหมด เขียนเป็นสัญลักษณ์ ได๎วํา
แสดงวํา AR เป็นราคาตํอหนํวย
3. รายรับหนํวยท๎ายสุด (Marginal Revenue : MR) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการขายสินค๎าเพิ่มขึ้นอี ก 1 หนํวย MR จะบอกวําสินค๎าหนํวยที่
ขายเพิ่มขึ้นนั้น กํอให๎เกิดรายได๎หนํวยดังกลําวเทําใด MR จะหาได๎จากรายรับทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงหาร
ด๎วยปริมาณสินค๎าที่เปลี่ยนแปลงเขียนเป็นสัญลักษณ์ ได๎วํา
การจาแนกต๎นทุนตามพฤติกรรมของต๎นทุน
การจาแนกต๎นทุนตามพฤติกรรมของต๎ นทุน (Cost Behavior) มีลักษณะที่สาคัญ คือ เป็นการ
วิเคราะห์จานวนของต๎นทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดับของกิจกรรมที่เป็ น
ตัวผลักดันให๎เกิดต๎นทุน (Cost Driver) ในการผลิตทั้งที่เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมิน
และวัดผลการดาเนินงาน การจาแนกต๎นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม เราสามารถที่จะ
จาแนกต๎นทุนได๎ 3 ชนิด คือ ต๎นทุนผันแปร ต๎นทุนคงที่ ต๎นทุนผสม อยํางไรก็ตามแนวคิดในการจาแนก
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ต๎นทุนใน 3 ชนิดนี้ เป็นการจาแนกต๎นทุนที่อยูํในชํวงของต๎นทุนที่มีความหมายตํอการตัดสินใจ (Relevant
range) นั่นก็คือเป็นชํวงที่ต๎นทุนคงที่รวมและต๎นทุนผันแปรตํอหนํวย ยังมีลักษณะคงที่หรือไมํเปลี่ยนแปลง
1. ต๎นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต๎นทุนที่จะมีต๎นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดสํวน
ของการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต ในขณะที่ต๎นทุนตํอหนํวยจะคงที่เทํ ากันทุก ๆ
หนํวย โดยทั่วไปแล๎วต๎นทุนผันแปรนี้จะสามารถควบคุมได๎โดยแผนกหรือหนํวยงานที่ทาให๎เกิดต๎นทุนผัน
แปรนั้น
2. ต๎นทุนคงที่ (Fixed Costs) คือ ต๎นทุนที่มีพฤติกรรมคงที่ หมายถึง ต๎นทุนรวมที่มิได๎เปลี่ยน
แปลงไปตามระดับของการผลิตในชํวงของการผลิตระดับหนึ่งแตํต๎น ทุนคงที่ตํอหนํวยก็จะเปลี่ยนแปลง
ในทางลดลงถ๎ า ปริ ม าณการผลิ ต เพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ ต๎ น ทุ น คงที่ ยั ง แบํ ง ออกเป็ น ต๎ น ทุ น คงที่ อี ก
2 ลักษณะ คือ ต๎นทุนคงที่ ระยะยาว (Committed Fixed Cost) เป็นต๎นทุนคงที่ที่ไมํสามารถเปลี่ยน
แปลงได๎ในระยะเวลาอัน สั้ น ส าหรั บ ในเชิ งการบริ ห ารแล๎ ว ต๎ นทุนคงที่สํ ว นใหญํมักจะควบคุมได๎ด๎ว ย
ผู๎บริหารระดับสูงเทํานั้น
3. ต๎นทุนผสม (Mixed Costs) หมายถึง ต๎นทุนที่มีลักษณะของต๎นทุนคงที่และต๎นทุนผันแปร
รวมอยูํด๎วยกัน ในชํวงของการดาเนินกิจกรรมที่มีความหมายตํอการตัดสินใจ โดยต๎นทุนผสมนี้จะแบํง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ต๎นทุนกึ่งผันแปร และต๎นทุนกึ่งคงที่หรือต๎นทุนเชิงขั้น
3.1) ต๎นทุนกึ่งผันแปร (Semi variable cost) หมายถึง ต๎นทุนที่จะมีต๎นทุนสํวนหนึ่ง
คงที่ทุกระดับของกิจกรรม และมีต๎นทุนอีกสํวนหนึ่งจะผันแปรไปตามระดับของกิจกรรม เชํน คําโทรศัพท์
คําโทรสาร เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม ในบางครั้งก็เป็นการยากที่จะระบุได๎วําต๎นทุนสํวนใดเป็นต๎นทุนผันแปร
ดังนั้นจึงจาเป็นต๎องใช๎เทคนิคในการประมาณต๎นทุน เข๎ามาชํวยในการวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิคในการประมาณ
ต๎นทุนจะได๎ศึกษาตํอไปในสํวนของการบัญชีต๎นทุนที่เกี่ยวกับการใช๎ข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
3.2) ต๎นทุนเชิงขั้น (Step cost) หรือต๎นทุนกึ่งคงที่ (Semi fixed cost) หมายถึง
ต๎น ทุ น ที่จ ะมีจ านวนคงที่ ณ ระดั บ กิจ กรรมหนึ่งและจะเปลี่ ย นไปคงที่ในอีก ระดั บกิจ กรรมหนึ่ ง เชํ น
เงินเดือน ผู๎ควบคุมคนงาน เป็นต๎น
ต๎นทุนที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกอ๎อย เก็บเกี่ยว และบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว
ในการศึ ก ษาต๎ น ทุ น การปลู ก อ๎ อ ย การเก็ บ เกี่ ย ว การบ ารุ ง รั ก ษาอ๎ อ ยหลั ง เก็ บ เกี่ ย ว และ
ผลตอบแทนจากการปลูกอ๎อย ของธุรกิจปลูกอ๎อย อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการปลูกแบบ
ปลูกต๎นฝน ซึ่งเป็นการปลูกเมื่อเริ่มเข๎าฤดูฝน และจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของ
ปีถดั ไป มีรายละเอียดต๎นทุนตํางๆดังนี้
1. ต๎นทุนจากการปลูกอ๎อย
ในการปลูกอ๎อยนั้นจะประกอบด๎วยต๎นทุน ในด๎านตํางๆ เชํน วัตถุดิบ คําแรงงาน และคําใช๎จําย
ตํางๆ ดังรายละเอียดตํอไปนี้
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ต๎นทุนด๎านวัตถุดิบ ประกอบด๎วย 1) คําอ๎อยพันธุ์ โดยใช๎พันธุ์ สอน.12 หรือ LK92-11 ซึ่งอ๎อย
พันธุ์นี้สามารถปรับตัวได๎ดีในสภาพการปลูกและสภาพตํางๆ พื้นที่เขตภาคเหนือ ให๎ผลผลิตสูงและมีความ
ต๎านทานตํอโรคตําง ๆ ได๎ดี 2) คําปุ๋ย ใช๎ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ในขั้นตอนการปลูกสาหรับบารุงต๎นอ๎อย และ
3) คําสารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ใช๎ สาร 2-4D และอมีทรีน เพื่อป้องกันโรค/วัชพืช/แมลง
และสัตว์ศัตรูพืช
ต๎นทุนด๎านคําแรงงานประกอบด๎วย 1) คําจ๎างไถปรับพื้นที่และคําจ๎างปลูกพันธ์อ๎อยใช๎จ๎างเหมา
บุคคลภายนอกพร๎องรถไถ และรถปลูก โดยคิด คําจ๎างเป็นไรํ 2) คําให๎น้าอ๎อยใช๎จ๎างคนงานเป็นจานวนไรํ
โดยคนงาน 1 คนสามารถให๎น้ าอ๎อยได๎ 4 ไรํ ตํอวัน 3) คําแรงใสํปุ๋ยใช๎จ๎างเหมาเป็นกระสอบ โดยปุ๋ย
1 กระสอบสามารถใสํได๎ 1 ไรํและ 4) คําแรงฉีดยาคุมวัชพืชใช๎จ๎างเหมาเป็นถังขนาด 16 ลิตร สามารถฉีด
ได๎ 1 ไรํ
ต๎นทุนด๎านคําใช๎จํายประกอบด๎วย 1) คําน้ามันใช๎ในการเติมเครื่องจักรเพื่อทากิจกรรมตําง ๆ เชํน
ใช๎ใสํรถไถ รถแบ็คโฮร ปั้มน้า รถในการขนสํงอ๎อย เป็นต๎น 2) คําเชํา เป็นคําเชําที่ดินที่ใช๎ในการปลูกอ๎อย
โดยทาสัญญาเชําเป็นรายปี จานวนทั้งหมด 844 ไรํ 3) คําเสื่อมราคาอุปกรณ์ จะคิดเฉพาะอุปกรณ์ที่ซื้อมา
เพื่อใช๎ทากิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกอ๎อย และ 4) คําเชํารถแบ็คโฮรเพื่อใช๎ในการขุดสระน้าและนาดินจาก
การขุดสระมาทาคันไดช์สาหรับให๎รถวิ่งผํานโดยมีเนื้อที่ในการขุดสระ 6 ไรํ
2. ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยวอ๎อย
ในการเก็บเกี่ยวอ๎อยจะมีต๎นทุนตํางๆ ประกอบด๎วย คําแรงงานจ๎างผู๎รับเหมาตัดอ๎อย โดยจะทา
การตัดและมัดต๎นอ๎อยไว๎ด๎วยกันเป็นมัด มัดละ 10 ต๎น และคําขนสํงจ๎างเหมารถบรรทุก 10 ล๎อ โดยคิด
คําใช๎จํายเป็นจานวนตันที่บรรทุกอ๎อยไปสํงโรงงาน (ไมํรวมคําน้ามันในการขนสํง)
3. ต๎นทุนจากการบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว
หลังจากปลูกอ๎อยและเก็บเกี่ยวในในปีที่ 1 แล๎ว ต๎นอ๎อยจะเหลือ “ตออ๎อย” ซึ่งตออ๎อยเหลํานี้จะ
สามารถบารุงรักษาเพื่อให๎เติบโตและเก็บเกี่ยว ได๎อีกในปีถัดไป โดยการบารุงรักษาจะทาซ้าได๎ถึง 4 ครั้ง
เป็นอยํางต่า โดยการบารุงรักษาตออ๎อยนี้จะประกอบด๎วยต๎นทุนตํางๆ ดังนี้
ต๎นทุนด๎านวัตถุดิบ ประกอบด๎วย 1) คําปุ๋ยใช๎ปุ๋ยสูตร 15-15-15 , 21-7-18 , มูลไกํ , ปุ๋ยทางใบ
สาหรับบารุงตํออ๎อย 2) คําสารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ใช๎ 2-4D , พาราควอต , ไกรโฟรเซส ,
อมีทรีน , แรงเจอร์เอ็กซ์ เพื่อป้องกันโรค/วัชพืช/แมลงและสัตว์ศัตรูพืช
ต๎นทุนด๎านคําแรงงาน ประกอบด๎วย 1) คําจ๎างไถปรับพื้นที่และคําจ๎างปลูกพันธ์อ๎อยใช๎จ๎างเหมา
บุคคลภายนอกพร๎องรถไถ และรถปลูก โดยคิดคําจ๎างเป็นไรํ 2) คําให๎น้าอ๎อยใช๎จ๎างคนงานเป็นจานวนไรํ
โดยคนงาน 1 คนสามารถให๎น้าอ๎อยได๎ 4 ไรํ ตํอวัน 3) คําแรงใสํปุ๋ยใช๎จ๎างเหมาเป็นกระสอบ โดยปุ๋ย 1
กระสอบสามารถใสํได๎ 1 ไรํและ 4) คําแรงฉีดยาคุมวัชพืชใช๎จ๎างเหมาเป็นถังขนาด 16 ลิตร สามารถฉีดได๎
1 ไรํ
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ต๎นทุนด๎านคําใช๎จําย ประกอบด๎วย 1) คําน้ามันใช๎ในการเติมเครื่องจักรเพื่อทากิจกรรมตําง ๆ
เชํน ใช๎ใสํรถไถ รถแบ็คโฮร ปั้มน้า รถในการขนสํงอ๎อย เป็นต๎น 2) คําเชํา เป็นคําเชําที่ดินที่ใช๎ในการปลูก
อ๎อยโดยทาสั ญญาเชําเป็น รายปี จานวนทั้งหมด 844 ไรํ และ 3) คําเสื่อมราคาอุปกรณ์ จะคิดเฉพาะ
อุปกรณ์ที่ซื้อมาเพื่อใช๎ทากิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกอ๎อย
2.5 ระยะคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) เป็นการวัดชํวงระยะเวลาที่กิจการจะได๎รับ
ผลประโยชน์ตอบแทน หรือผลประโยชน์ในรูปของเงินสดคุ๎มกับเงินสดที่ต๎องจํายลงทุนในตอนแรก การ
คานวณหาระยะเวลาคืนทุนอยํางงํายๆ ในกรณีที่ผลตอบแทนหรือต๎นทุนที่ประหยัดได๎ในรูปของเงินสด
เทํากันทุกๆปี ตลอดอายุของโครงการลงทุนสามารถคานวณได๎ดังนี้
คําใช๎จํายในการลงทุนเริ่มแรก
ระยะเวลาคืนทุน =
ผลประโยชน์สุทธิเฉลี่ยตํอปี
เกณฑ์การตัดสินใจ คือ เลือกลงทุนในโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด ทั้งนี้เพราะ
โครงการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นมากเทําใดจะถือวํามีความเสี่ยงน๎อยมากเทํานั้น
ในกรณีที่ผลตอบแทนเงินสดรับสุทธิ หรือเงินสดที่ประหยัดได๎มีจานวนเงินไมํเทํากันในแตํละปี
การคานวณหาระยะเวลาคืนทุนทาได๎โดยบวกจานวนผลตอบแทนเงินสดที่ได๎รับในแตํละปี จนกวําจะมี
จานวนเทํากับเงินลงทุนสุทธิครั้งแรก (เมธสิทธิ์ พูลดี, 2551)
2.6 การบัญชีสาหรับเกษตรกรรม
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่องเกษตรกรรม ได๎นิยามศัพท์ไว๎วําดังนี้
สิ น ทรั พย์ ชีว ภาพ หมายถึ ง สั ต ว์ห รือ พื ช ที่ มีชี วิต เชํน แกะ สุ ก ร ต๎น พืช ไม๎ ผ ล เป็น ต๎น และ
สินทรัพย์ชีวภาพต๎องวัดมูลคําด๎วยมูลคํายุติธรรมหักด๎วยต๎นทุนในการขาย เมื่อรับรู๎ เริ่มแรก และ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน เง๎นแตํไมํสารมารถวัดมูลคํายุติธรรมได๎อยํางนําเชื่อถือ ให๎วัดมูลคําด๎วยราคาทุนหัก
คําเสื่อมราคาสะสมและคําเผื่อการด๎อยคํา (พรรณิภา รอดวรรณะ, 2558)
ผลิตผลทางการเกษตร หมายถึง ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได๎จากสินทรัพย์ชีว ภาพของกิจการ และ
ผลิตผลทางการเกษตร ต๎องวัดมูลคําด๎วยมูลคํายุติธรรม ณ จุดเก็บเกี่ยวหักด๎วยต๎นทุนในการขาย มูลคํา
ยุติธรรมที่ได๎นี้ถือเป็นต๎นทุนของสินค๎าคงเหลือ ณ วันนั้น
การดาเนินกิจกรรมทางการเกษตร แบํงเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกเป็นกิจกรรมการลงทุนทาง
การเกษตร เชํน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรตําง ๆ เชํน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ โรงเรือน ยานพาหนะ และ
ระยะที่ 2 คือ ระยะกิจกรรม ทางการเกษตร ซื่งอาจเป็นวงจรกิจกรรมทางการเกษตรระยะสั้น หรือระยะ
ยาว กรณีเป็นวงจรกิจกรรมทางการเกษตรระยะสั้น จะหมายถึงระยะเวลาวงจรผลิตผลทางการเกษตร
ตั้งแตํเริ่มผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวมีระยะเวลาไมํถึง 1 ปี ในแตํละรอบ เชํน การทานาปลูกข๎าว ไรํอ๎อย ข๎าวโพด
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การเลี้ยงกุ๎ง เป็นต๎น กรณีเป็นวงจงกิจกรรมทางการเกษตรระยะยาว จะหมายถึง ระยะเวลาวงจรผลิตผล
ทางการเกษตรตั้งแตํเริ่มผลิตตจถึงเก็บเกี่ยวมีระยะเวลา 1 ปีขึ้นไปในแตํละรอบ เชํนการปลูกป่าไม๎เพื่อตัด
ไม๎เป็นผลผลิต ปลูกต๎นยางพารา ผลไม๎ มะมํวง ทุเรียน เป็นต๎น (พรรณิภา รอดวรรณะ, 2558)
พรรณิภา รอดวรรณะ (2558) ได๎อธิบายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพและจัดทา
รายงานเพื่อวัดผลการดาเนินงานของกิจกรรมทางการเกษตรระยะสั้นไว๎วํา เมื่อเริ่ มเพาะปลูกจะบันทึก
คําใช๎จํายในกิจกรรมทางการเกษตร ได๎แกํ คําไถพรวน คําพันธุ์พืช คําปุ๋ย คํายาปราบศึตรูพืช คําแรงงาน
และคําเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร เป็นต๎น ในวันสิ้นงวดจะโอนปิดชัญชีคําใช๎จํายตําง ๆ ดังกลําวเข๎าสูํบัญชี
สิน ทรัพย์ชีวภาพรอการเก็บเกี่ยว และเมื่อถึ งวันเก็บเกี่ยวจะโอนบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพรอการเก็บเกี่ยว
เป็นสินทรัพย์ชีวภาพสาเร็จรูป ซึ้งหมายถึงสินคําสาเร็จรูปที่พร๎อมสาหรับการนาไปขาย
2.7 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมอ๎อยและน้าตาลทรายพบวํา มีหลาย
งานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต๎นทุนและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมอ๎อยและน้าตาล
ทราย โดยประชากร กลุํมตัวอยําง และจานวนของกลุํมตัวอยํางที่ทาการศึกษาจะแตกตํางกันออกไป อาทิ
สุ พิ ม ล ปั ญ ญาบาล (2553) ศึ ก ษาต๎ น ทุ น และผลตอบแทนจากการปลู ก อ๎ อ ยสํ ง ขายให๎ กั บ บริ ษั ท
อุตสาหกรรมน้าตาลแมํวัง จากัด จังหวัดลาปาง ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยวิธี “ต๎นทุนเต็ม”พบวํา การ
ปลูกอ๎อยบนพื้นที่ราบให๎ผลผลิตมากกวําการปลูกบนพื้นที่เนินเขา เพราะมีสภาพพื้นดินที่ชุํมชื้นและอุดม
สมบู ร ณ์ไ ปด๎ว ยอิน ทรี ย วัตถุ มากกวํ าสภาพพื้ นดิน ของพื้น ที่เนิ นเขา การเชํ าที่ ดินเพื่อใช๎ปลู กอ๎อ ยให๎
ผลตอบแทนได๎มากกวําการใช๎ที่ดินของตนเองปลูก ทั้งนี้เพราะเงินลงทุนในที่ดินตํอไรํตํอปีบนพื้นที่ราบ
และ บนพื้นที่เนินเขา เทํากับ 555.55 บาท และ 222.22 บาท ตามลาดับ แตํคําเชําที่ดินปลูกอ๎อยไรํละ
225.80 บาท และ 111.76 บาท ตํอปี และพื้นที่ปลูกอ๎อย1-10ไรํมีแนวโน๎วให๎ผลตอบแทนมากกวําพื้นที่
ขนาดใหญํเพราะเกษตรกรดูแลได๎ทั่วถึงกวํา งานวิจัยของ ปิยะรัตน์ เอื้อสลุง (2556) ศึกษาการวิเคราะห์
ต๎น ทุน และผลตอบแทนของการผลิ ตอ๎อยโรงงาน กรณีศึกษาในเขตตาบลแกํงผั กกูด อาเภอทําหลวง
จังหวัดลพบุ รี ใช๎การวิเคราะห์ ข๎อมูล โดยวิธี “ต๎นทุนผั นแปร” จากการศึกษา พบวําแตํล ะครัวเรือน
ประกอบอาชีพปลูกอ๎อยโรงงานเป็นหลัก คิดเป็นร๎อยละ 67.14 เกินกวําครึ่งของกลุํมตัวอยํางใช๎เงินทุน
สํวนตัวและเงินกู๎ยืม ในการลงทุนปลูกอ๎อย แหลํงเงินทุนคือ โรงงานน้าตาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ และหัวหน๎าโควตา การเพาะปลูกอ๎อยเกษตรกรใช๎แรงงานคนเป็นสํวนใหญํ ผลผลิตอ๎อยของกลุํม
ตัวอยํางมีคําเฉลี่ยเทํากับ 9.22 ตันตํอไรํ และมีกาไรจากการขายอ๎อย 2,154.64 บาทตํอไรํ ปัญหาที่สาคัญ
ที่พบคือ พื้นที่ที่ทาการเพาะปลูก บางสํวนมีปัญหาดินเป็นกรด เป็นดําง ซึ่งกระทบตํอการเจริญเติบโตของ
อ๎อย ด๎านแหลํงน้า พบวําพื้นที่จานวนมากประสบปัญหาภัยแล๎ง เชํนเดียวกับ งานวิจัยของ รุํงนภา คงคา
(2553) ศึกษาการวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ๎อยโรงงาน กรณีศึกษา อาเภอแมํทะ
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จังหวัดลาปาง ปัญหาที่สาคัญที่พบในการปลูกอ๎อยคือ พื้นที่เพาะปลูก พื้ นที่ในการปลูกอ๎อยของเกษตรกร
ดินที่ปลูกมักเป็นดินเหนียวปนทราย และดินเป็นดํางทาให๎ได๎ผลผลิตไมํมากเทําที่ควร และยังมีศัตรูพืช
โรคพืชที่เกิดขึ้น เชํน โรคใบขาว ใบเหลือง และแหลํงน้าที่ต๎องอาศัยน้าฝน เนื่องจากไมํได๎อยูํใกล๎แหลํง
ชลประทาน และงานวิจัยของ อุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนันต์ (2552) ศึกษาต๎นทุน และผลตอบแทน การผลิต
อ๎อยโรงงาน กรณีศึกษา ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยวิธี
“ต๎นทุนผันแปร” ปัญหาที่พบในการปลูกคือ ด๎านพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกมีระดับต่า พื้นที่บางสํวน
มีระดับต่าเนื่องจากเคยเป็นที่นา ทาให๎เกิดปัญหาน้าขัง ทาให๎ต๎นอ๎อยเนํา พื้นที่เพาะปลูกติดกับที่นา ทาให๎
เกิดปัญหาด๎านการให๎น้า เนื่องจากการทานามีชํวงเวลาที่ข๎าวไมํต๎องการน้า แตํอ๎อยต๎องการน้า ทาให๎
เกษตรกรต๎องให๎น้าอ๎อยในพื้นที่ติดกับที่นา ต๎องเว๎นพื้นที่ให๎น้าแกํอ๎อยในระยะ 10 รํองอ๎อยทาให๎อ๎อย
ขาดน้า และยังมีปัญหาด๎านแหลํงน้า พบวํามีระบบคลองชลประทาน แตํขาดระบบการจัดการที่ดี ทาให๎ไมํ
สามารถใช๎น้าได๎อยํางเต็มที่ เนื่องจากต๎องจัดสรรน้าให๎ชาวนา และเกษตรกรชาวไรํอ๎อย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
การศึกษา ต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว การบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทน
จากการปลูกอ๎อย ใช๎วิธีในการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้
วีธีการศึกษา
ประชากรและกลุํมตัวอยําง
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข๎อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูล
3.1 วิธีการศึกษา
ในการศึกษา ต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว การบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทน
จากธุรกิจปลูกอ๎อย ผู๎ศึกษาได๎ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ข๎อมูลเพื่อทาการวิจัย จากธุรกิจปลูกอ๎อยแหํง
หนึ่ ง และได๎รั บ อนุ ญาตให๎ ศึกษาข๎ อมูล เกี่ย วกั บวิธี การดาเนิน งานของทางฝ่ า ยไรํ หรื อฝ่ ายปฎิบัติ การ
งานวิจัยที่จัดทาขึ้นในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ
โดยการสัมภาษณ์ เจ๎าหน๎าที่ผู๎ดูแลแปลงปลูกอ๎อย ของธุรกิจปลูกอ๎อย
3.2 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยเลือก ธุรกิจปลูกอ๎อยอาเภอเก๎าเลี้ย ว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรณีศึกษา
เนื่องจากธุรกิจแหํงนี้เริ่มทาการปลูกอ๎อยในปี พ.ศ.2555 เก็บเกี่ยวอ๎อยในชํวงต๎นปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทาให๎
สามารถเก็บข๎อมูลต๎นทุนและผลตอบแทนที่เป็นปัจจุบันที่สุดและครบทั้ง 4 ขั้นตอน คือการปลูก ซึ่งเริ่ม
ตั้งแตํ เดื อนมีน าคม 2555 ถึ ง เดื อน ธันวาคม 2555 การเก็บเกี่ย วในชํว ง เดือนมกราคม ถึง เดือ น
กุมภาพันธ์ 2556 และการบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว ในชํวงเดือน มีนาคม 2556 ถึง เดือนธันวาคม 2556
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด๎วย 4 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ต๎นทุนจากการปลูกอ๎อย จานวน 8 ข๎อ ประกอบด๎วย คําเชําที่ดิน
ต๎นทุนอ๎อยพันธุ์ คําวัสดุ ปุย๋ สารเคมี คําแรงไถพรวนปลูก คําแรงใสํปุ๋ย คําแรงฉีดพํนสารเคมีคําแรงการให๎
น้ าแกํ ต๎ น อ๎ อ ย ต๎ น ทุ น การซื้ อ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น และ คํ า ใช๎ จํ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง
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กับการปลูกอ๎อย
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยว จานวน 2 ข๎อ ประกอบด๎วย คําแรงใน
การเก็บเกี่ยว และ ต๎นทุนในการขนสํง
ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับต๎นทุนจากการบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว จานวน 5 ข๎อ ประกอบด๎วย
ต๎น ทุ น ปุ๋ ย สารเคมี ตํางๆ คําแรงคนงานในการใสํ ปุ๋ย ฉีดพํนสารเคมี และให๎ น้าแกํต๎นอ๎อย ต๎นทุนคํา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ รวมทั้งคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่ใช๎ในการบารุงรักษาต๎นอ๎อย
ตอนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับ รายได๎จากการขายอ๎อย จานวน 1 ข๎อ คือ จานวนอ๎อยที่ ขายได๎
และผลตอบแทนที่ได๎รับจากการขายอ๎อย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ทาการสัมภาษณ์ เจ๎าหน๎าที่ผู๎ดูแลแปลงปลูกอ๎อย จานวน 1 คน
ของธุรกิจปลูกอ๎อย อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยเก็บข๎อมูล สาหรับรอบการผลิต ในชํวงเดือ
มกราคม 2555 ถึง เดือนธันวาคม 2556 พื้นที่สาหรับใช๎ในการศึกษา 376 ไรํ
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎วิธี “ระบบต๎นทุนผันแปร”เนื่องจากมีการปลูกอ๎อยเพิ่มในปีถัดไป คําใช๎จําย
ที่ต๎องคิดเป็นต๎นทุนแม๎วําจะปลูกอ๎อยหรือไมํก็ตาม (ต๎นทุนคงที่) เชํน คําเชําที่ดิน และคําเสื่อมราคาจึง
จะต๎องถูกปันสํวน และเผื่อใช๎ในการตัดสินใจลดหรือเพิ่ม ปุ๋ย ยา และสารเคมีตํอไรํ โดย ข๎อมูลที่รวบรวม
ได๎จะนามาวิเคราะห์ต๎นทุนตํางๆ ดังนี้
- ต๎นทุนคงที่ของการปลูกอ๎อย
- ต๎นทุนการปลูกอ๎อย
- ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยว และคําขนสํง
- ต๎นทุนจากการบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว
- สินทรัพย์ชีวภาพ (ต๎นอ๎อยรอเก็บเกี่ยว)
- ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป ณ วันเก็บเกี่ยว (อ๎อยที่เก็บเกี่ยว)
- ต๎นทุนและผลตอบแทน
- ต๎นทุนและผลตอบแทนตํอตัน
- ระยะเวลาคืนทุน
รายได๎จากการสํงอ๎อยให๎โรงงานน้าตาลจะสามารถคานวนได๎จากราคาขายอ๎อ ยตํอตัน ซึ่ง สานัก
คณะกรรมการอ๎อยและน้าตาลทราย (สอน.) จะประกาศราคารับซื้อขั้นต่าให๎กับโรงงานน้าตาล คูณกับ
น้าหนักอ๎อยตํอไรํ โดยทางผู๎บริหารธุรกิจปลูกอ๎อยได๎มีการประมาณการไว๎วําจะสามารถปลูกอ๎อยได๎ใน
จานวน 12 ตันตํอไรํ

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
ธุรกิจปลูกอ๎อย อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ กํอตั้งขึ้นเนื่องจาก ทางผู๎บริหาร กลุํมเกษตร
ซึ่งประกอบไปด๎วย ธุรกิจน้าตาล ยาง กาแฟ ข๎าว มันสาปะหลัง อ๎อย ปุ๋ย ฯลฯ ต๎องการจะสร๎างโรงงาน
น้าตาลเพิ่มขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหํงที่ 4 เพื่อต๎องการ แอลกอฮอล์ และลดต๎นทุนทางด๎านน้าตาล
ในธุรกิจอื่น อ๎อยจึงเป็นวัตถุดิบที่สาคัญในการสํงเข๎าโรงงานน้าตาล และทางธุรกิจยางมีพื้นที่ในอาเภอเก๎า
เลี้ยวอยูํ 1 แปลง จานวน 844 ไรํ โดยแบํงเป็นแปลงยํอย ทั้งหมด 22 แปลง คือ A 1-12 และ B 1-10
ทางผู๎บริหารจึงให๎ธุรกิจอ๎อยเชําพื้นที่ ธุรกิจยางเพื่อปลูกอ๎อยสํงโรงงานน้าตาล โดยมีสานักงานของธุรกิจ
อ๎อยอยูํด๎วยกัน 3 สํวน คือ
1. สานักงานประจาพื้นที่ อยูํที่แปลงเก๎าเลี้ยว ประกอบด๎วย ผู๎จัดการแปลง พนักงานธุรการแปลง
1 คน และคนงานรายเหมา ซึ่งเป็นคนในพื้นที่
2. สานักงาน Center อยูํกาแพงเพชร ประกอบด๎วย ผู๎อานวยการฝ่ายไรํ 1 คน รองผู๎จัดการ
บัญชี 1 คน พนักงานบัญชี 4 คน พนักงานจัดซื้อ 1 คน และพนักงานธุรการ 1 คน
3. สานักงานใหญํ อยูํที่กรุงเทพฯ ประกอบด๎วย ผู๎อานวยการอาวุโส 1 คน ผู๎อานวยการฝ่ายบัญชี
1 คน ผู๎จัดการบัญชี 1 คน พนักงานบัญชี 6 คน พนักงานธุรการ 1 คน
สานักงานประจาพื้นที่จะกาหนดตารางการทางานเป็นรายเดือน โดยมีการประมาณการวําจะมี
การดาเนินการอะไรบ๎าง เชํน ชํวง กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน จะมีการให๎น้าอ๎อย ชํวง พฤษภาคม และ
สิงหาคม จะดาเนินการใสํสารกาจัดศัตรูพืช ชํวงมิถุนายน ถึง กันยายน จะดาเนินการใสํปุ๋ย เป็นต๎น
ธุรการประจาพื้นทีจ่ ะทาหนังสือ ขออนุมัติใช๎งบประมาณในแตํละแปลงเป็นรายเดือน วําแตํละแปลงจะมี
คํ า ใช๎ จํ า ยอะไรบ๎ า ง เป็ น จ านวนเงิ น ประมาณเทํ า ไร สํ ง ให๎ ผู๎ จั ด การแปลง ผู๎ อ านวยการฝ่ า ยไรํ และ
ผู๎อานวยการอาวุโ สเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ หลั งจากได๎รับอนุมัติแล๎ว เอกสารจะถูกสํ งตํอไปที่ บัญชี
สานักงานใหญํเป็นผู๎เก็บเอกสาร และสแกนเอกสาร สํงกลับไปยังธุรการประจาพื้นที่ หลังจากได๎รับการ
อนุมัติ แปลงปลูกแตํละแปลงก็จะเริ่มดาเนินการตามที่ได๎วางแผนไว๎ เมื่อดาเนินการเรียบร๎อยแล๎ว ธุรการ
ประจาพื้นที่จะมีหน๎าที่ทาหนังสือขอเบิกเงิน เป็นรายสัปดาห์ สํงให๎ผู๎จัดการแปลง ผู๎อานวยการฝ่ายไรํ
ผู๎อานวยการอาวุโส เพื่ออนุมัติการเบิกจํายเงิน หลังจากนั้นเอกสารจะถูกสํงไปที่บัญชีสานักงานใหญํเป็นผู๎
เก็บเอกสาร และสแกนเอกสาร สํงกลับไปยังธุรการประจาพื้นที่ และธุรการประจาพื้นที่ จะรวมเอกสาร
ทั้งหมดสํงให๎บัญชีประจาพื้นที่ทาการตรวจเอกสาร พร๎อมบันทึกตั้งหนี้ และให๎รองผู๎จัดการประจาพื้นที่
ตรวจสอบอีกครั้ง จึงทาการสํงเอกสารให๎สานักงานใหญํ บันทึกจําย หรือบันทึกตั้งทรัพย์สิน แล๎วแตํกรณี
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การปลูกอ๎อยเนื่องจากธุรกิจปลูกอ๎อยได๎ทาสัญญาเชําที่จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาเชํา
ระยะยาวและจะต๎องเชําทั้งหมดเป็นจานวน 844 ไรํ แตํธุรกิจปลูกอ๎อยไมํสามารถปลูกอ๎อ ยเต็มพื้นที่ใน
ครั้งเดียวได๎จึงได๎แบํงพื้นที่ในการปลูก โดยจะเริ่มปลูกปี 2555 จานวน 376 ไรํ ปี 2556 จานวน 2853 ไรํ
และปี 2557 จานวน 183 ไรํ
ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเรื่อง ต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว และการบารุงรักษาหลังเก็บ
เกี่ยว กรณีศึกษา ธุรกิจปลูกอ๎อย อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ของการปลูก พื้นที่ 376 ไรํโดยเริ่ม
ศึกษาปี 2555ถึงปี 2559 เป็นระยะเวลา 5 ปี การวิเคราะห์แบํงออกเป็น 10 ตอน คือ
1. ต๎นทุนคงที่ของการปลูกอ๎อย
2. ต๎นทุนการปลูกอ๎อย
3. ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยว และคําขนสํง
4. ต๎นทุนจากการบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว
5. สินทรัพย์ชีวภาพ (ต๎นอ๎อยรอเก็บเกี่ยว)
6. ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป ณ วันเก็บเกี่ยว (อ๎อยที่เก็บเกี่ยว)
7. ต๎นทุนและผลตอบแทน
8. ต๎นทุนและผลตอบแทนตํอตัน
9. ต๎นทุนและผลตอบแทนตํอไรํ
10. ระยะเวลาคืนทุน
ตอนที่ 1 ต๎นทุนคงที่ของการปลูกอ๎อย
การทาธุรกิจปลูกอ๎อย ในระยะแรกต๎องลงทุนในทินทรัพย์ถาวรตําง ๆ ประกอบอ๎อยอุปกรณ์
เครื่องมือตําง ๆ รวมถึงการลงทุนขุดสระกักเก็บน้า และการเชําที่ดิน สาเหตุที่ต๎องคานวนต๎นทุนด๎วยวิธี
“ระบบต๎นทุนผันแปร”เนื่องจากมีการปลูกอ๎อยเพิ่มในปีถัดไปต๎นทุนคงที่จึงจะต๎องถูกปันสํวน
คําเชําที่ดินที่ใช๎ในการปลูกอ๎อย ตลอด 5 ปี ตามสัญญาเชําที่ดินของธุรกิจปลูกอ๎อยมีจานวน 844
ไรํ ไรํละ 400 บาทตํอปี คิดเป็นเงิน 337,600 บาท ปี พ.ศ. 2555 ใช๎ประโยชน์จากที่ดินที่จานวน 376 ไรํ
(ศึกษา 1 แปลง) คําเชําจึงถือเป็นต๎นทุนทั้งหมด จานวน 337,600 บาท ปี พ.ศ. 2556 ใช๎ประโยชน์จาก
ที่ดิน เพิ่มอีก 283 ไรํ จึงปันสํวนคําเชําที่ดินในอัตรา 57.06 : 42.94 โดยคิดเป็นคําเชําของแปลงที่ศึกษา
เป็นเงินจานวน 192,634.56 บาท ปี พ.ศ. 2557-2559 ใช๎ประโยชน์จากที่ดินเพิ่มอีก 185 ไรํ จึงปันสํวน
คําเชําที่ดินในอัตรา 44.55 : 55.45 และคิดเป็นคําเชําของแปลงที่ศึกษา เป็นเงินจานวน 150,400.80 ตํอ
ปี สาหรับคําเสื่อมราคาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น คิดคําเสื่อมราคาวิธีเส๎นตรง โดยระยะเวลาใน
การคิดคําเสื่อมราคา นับจากวันที่ซื้อ – สิ้นปี และ ปันสํวนคําเสื่อมราคาเชํนเดียวกับคําเชําที่ดิน ตั้งแตํปี
พ.ศ.2556 เป็นต๎นไป

ตารางที่ 4.1 แสดงต๎นทุนคงที่ของการปลูกอ๎อย

(หนํวย : บาท)

รายการ
สินทรัพย์

ราคาทุน

วันที่ได้มา

1. ค่าเช่า 376 ไร่

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ปี2558

ปี2559

37,600.00

92,634.56

50,400.80

50,400.80

50,400.80

2. ค่าเสื่อมราคา
เครื่องยนต์สูบน้า

13,738.80

28 ม.ค. 55

2,549.28

1,568.27

1,224.43

1,224.43

1,224.43

ปั้มหมุนน้ามัน

3,733.00

9 ก.พ. 55

667.08

424.87

331.72

331.72

331.72

รถแทรคเตอร์

141,669.00

21 ก.พ. 55

21,284.25

6,330.37

2,750.05

12,750.05

12,750.05

ชุดฉีดยา

18,780.00

15 ส.ค. 55

1,428.92

2,143.09

1,673.23

1,673.23

1,673.23

ทํอสูบน้าพร๎อมสายพาน

4,680.00

10 ก.ย. 55

269.28

533.17

416.28

416.28

416.28

ทํอสูบน้าพร๎อมอุปกรณ์
ปั้มฉีดยา

6,210.00
4,000.00

17 ต.ค. 55
21 ต.ค. 55

258.40
157.68

708.11
456.11

552.87
356.11

552.87
356.11

552.87
356.11

โกดัง 8X12 ตรม. พร๎อมถังพักน้า

268,636.50

21 พ.ย. 56

-

1,931.20

13,431.38

13,431.38

3,431.38

อุปกรณ์ระบบน้าหยด

171,834.93

20 พ.ค. 56

-

27,239.63

34,367.10

34,367.10

34,367.10

ปั้มลม Capital

4,600.00

26 เม.ย. 56

-

359.48

409.77

409.77

409.77

ตู๎เชื่อม 300A

3,800.00

26 เม.ย. 56

-

296.71

139.92

139.92

139.92

ถังน้า 1,000 ลิตร

3,900.00

19 ก.ค. 56

-

305.27

347.98

347.98

347.98

ปั้มฉีดพํนยา
ทํอสูบน้าพญานาค8x14

3,700.00
3,750.00

26 เม.ย. 56
29 พ.ย. 56

-

289.58
38.65

330.09
333.35

330.09
333.35

330.09
333.35
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(หนํวย : บาท)

ตารางที่ 4.1 (ตํอ)
รายการ
สินทรัพย์

ราคาทุน

วันที่ได้มา

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ปี2558

ปี2559

ทํอสูบน้าพญานาค8x14

3,750.00

29 พ.ย. 56

-

38.65

333.35

333.35

333.35

ทํอสูบน้าพญานาค5x6

2,100.00

29 พ.ย. 56

-

21.65

187.00

187.00

187.00

ทํอสูบน้าพญานาค5x6

2,100.00

29 พ.ย. 56

-

21.65

187.00

187.00

187.00

โครงรถไถ 1 คัน

10,000.00

14 เม.ย. 56

-

819.24

891.09

891.09

891.09

เครื่องตัดเหล็ก

5,200.00

24 เม.ย. 56

-

406.55

46.44

46.44

46.44

เครื่องตัดหญ๎า

2,800.00

26 เม.ย. 56

-

218.25

248.79

248.79

248.79

133,471.80

27 มิ.ย. 56

-

15,840.91

24,025.26

24,025.26

24,025.26

ชุดหางพรวนเอนกประสงค์

50,290.00

13 ก.ค. 56

-

2,702.87

4,481.46

4,481.46

4,481.46

คราดสปริง,หนวดกุ๎ง

29,000.00

26 ก.ค. 56

-

1,440.75

2,583.83

2,583.83

2,583.83

272,905.10

272,905.10

272,905.10

272,905.10

272,905.10

299,519.99

347,040.13

372,553.60

372,553.60

372,553.60

637,119.99

539,674.69

522,954.40

522,954.40

522,954.40

รถแทรคเตอร์ไคโอติ

สระกักเก็บน้า
รวมคําเสื่อมราคา
รวมต้นทุนคงที่

1,364,525.51
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จากตารางที่ 4.1 ต๎นทุนคงที่ประกอบด๎วย 1) คําเชําที่ดินปี 2555 เป็นจานวนเงิน 337,600.00
บาท ปี 2556 เป็นจานวนเงิน 192,634.56 บาท ปี 2557 -2559 เป็นจานวนเงินเทํากันคือ 150,400.80
บาท 2) คําเสื่อมราคาปี 2555 เป็นจานวนเงิน 299,519.99 บาท ปี 2556 เป็นจานวนเงิน 347,040.13
บาท และปี 2557-2559 เป็นจานวนเงินเทํากันคือ 372,553.60 บาท
ตอนที่ 2 ต๎นทุนการปลูกอ๎อย
ในปี 2555 ใช๎พื้นที่ในการปลูกอ๎อย 376 ไรํ โดยแบํงเป็น พื้นที่ปลูกอ๎อย 370 ไรํ เป็นใช๎เป็นสระ
กักเก็บน้า 6 ไรํ ต๎นทุนจากการปลูกอ๎อยประกอบด๎วย คําอ๎อยพันธุ์ อ๎อยพันธุ์ที่ใช๎ในการปลูกครั้งนี้คือ
พันธุ์สอน.12 หรือ LK92-11 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สามารถปรับสภาพได๎ดีในพื้นที่เขตภาคเหนือ สามารถให๎
ผลผลิตสูงและมีความทนทานตํอโรคตําง ๆ จานวนที่ใช๎ในการปลูกคือ 1.5 ตัน ตํอไรํ โดยรับซื้อมาในราคา
ตันละ 330.00 บาท คําใช๎จํายในการปรับพื้นที่ พร๎อมปลูกประกอบด๎วยคําไถผาล 3 ใบ 1 ครั้ง โดยจ๎าง
ผู๎รับเหมาราคา 450.00 บาทตํอไรํ คําไถผาล 7 ใบ 2 ครั้ง โดยจ๎างผู๎รับเหมาราคา 750.00 บาท ตํอไรํ
คําลากแบลนแพลน โดยจ๎างผู๎รับเหมาราคา 810.00 บาทตํอไรํ คํามาร์ครํองอ๎อยพร๎อมปลูก โดยจ๎าง
ผู๎รับเหมาราคา 670.00 บาทตํอไรํ และคําน้ามันในการใสํรถไถ รอบละ 5 ลิตรตํอไรํทั้งหมด 5 รอบ รวม
คําน้ามันประมาณ 25 ลิตร ตํอไรํ คําใช๎จํายในการใสํปุ๋ยประกอบด๎วยคําปุ๋ยสูตร 16-16-8 กระสอบละ
50 กิโลกรัมสาหรับ 1 ไรํ กระสอบละ 765.00 บาท คําขนสํงปุ๋ย 16,000 บาท และคําแรงในการหวําน
ปุ๋ยกระสอบละ 50 บาท คําใช๎จํายในการใช๎ส ารเคมีในการป้องกันและจาดัดศัตรูพืช (โรค/วัชพืช/แมลง
และสัตว์ศัตรูพืช)ประกอบด๎วย คําสารเคมี 2-4D 1 ลิตรสามารถผสมได๎ 2 ถังสาหรับใช๎ 2 ไรํ ราคาลิตรละ
120.90 บาท คําสารเคมีอมีทรี น 1 กิโ ลกรัม สามารถผสมได๎ 2 ถังสาหรับใช๎ 2 ไรํ ราคากิโลกรัมละ
160.00 บาท และคําแรงฉี ดยาถังละ 75.00 บาท คําใช๎จํายในการให๎น้าอ๎อย 1 ปี ให๎น้าอ๎อย 3 ครั้ง
ในชํวงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ประกอบด๎วย คําแรงคนงาน (1 คนสามารถทางานได๎ 4 ไรํตํอวัน) ไรํ
ละ 75.00 บาท และคําน้ามันสูบน้า ไรํละ 1 ลิตร
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ตารางที่ 4.2 แสดงต๎นทุนการปลูกอ๎อย
รายการ

(หนํวย : บาท)
ปี 2555

1. อ้อยพันธุ์
สอน.12 หรือ LK92-11
2. การไถ พรวน ปลูก

83,150.00

ไถผาล 3 ใบ

166,500.00

ไถผาล 7 ใบ

77,500.00

ลากแบลนเพลน

299,700.00

มาค์รํองอ๎อยพร๎อมปลูก

247,900.00

น้ามันที่ใช๎ในการไถ

214,600.00

รวมคําใช๎จํายในการไถ พรวน ปลูก
3. การใส่ปุ๋ย

1,206,200.00

คําปุ๋ยสูตร 16-16-8

283,050.00

คําขนสํงปุ๋ย

16,000.00

คําแรงใช๎คนหวําน

18,500.00

รวมคําใช๎จํายในการใสํปุ๋ย
4. การใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช (โรค/วัชพืช/แมลงและสัตว์ศัตรูพืช)

317,550.00

สาร 2-4D

22,366.50

สาร อมีทรีน

29,600.00

คําแรงฉีดยา

55,500.00

รวมคําใช๎จํายในการใช๎สารเคมี
5. การให้น้าอ้อย

107,466.50

คําแรง

83,250.00

คําน้ามันสูบน้า

32,190.00

รวมคําให๎น้าอ๎อย
รวมต๎นทุนจากการปลูก

115,440.00
1,929,806.50
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จากตารางที่ 4.2 ต๎นทุนจากการปลูกประกอบด๎วย 1.อ๎อยพันธ์ จานวน 183,150.00 บาท
2. การไถ พรวน ปลูก 1,206,200.00 บาท 3. การใสํปุ๋ย 317,550.00 บาท 4. การใช๎สารเคมีในการ
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช 107,466.50 บาท และ 5.การให๎น้าอ๎อย 115,440.00 บาท รวมต๎นทุนจาก
การปลูกทั้งสิ้น 1,929,806.50 บาท
ตอนที่ 3 ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยวและขนสํง
ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยวและขนสํงประกอบด๎วย ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยวคิดเป็นจานวนตันจาก
การตัดหรื อเก็บ เกี่ย ว ตัน ละ 100.00 บาท และคําขนสํ ง จ๎างผู๎ รับเหมาจากโรงงานน้าตาล ตันละ
180.00 บาท โดยในปี 2556 เก็บเกี่ยวได๎ 2,471.50 ตัน ปี 2557 เก็บเกี่ยวได๎ 3,730.83 ตัน ปี 2558
เก็บเกี่ยวได๎ 3,364.89 ตัน และปี 2559 เก็บเกี่ยวได๎ 1,720.50 ตัน
(หนํวย : บาท)

ตารางที่ 4.3 แสดงต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยวและขนสํง
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

1. ต้นทุนจากการเก็บเกี่ยว
คําจ๎างผู๎รับเหมาเก็บเกี่ยว
2. ค่าขนส่ง
คําจ๎างผู๎รับเหมาจากโรงงานน้าตาล
รวม

247,150.00

373,083.00 336,489.00 172,050.00

227,318.75

444,870.00

671,549.40 605,680.20 309,690.00

409,173.75

692,020.00 1,044,632.40 942,169.20 481,740.00

636,492.50

จากตารางที่ 4.3 ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยว ปี 2556 เป็นจานวนเงิน 247,150 บาท ปี 2557
เป็นจานวนเงิน 373,083.00 บาท ปี 2558 เป็นจานวนเงิน 336,489.00 บาท ปี 2559 เป็นจานวนเงิน
172,050.00 บาท และปี 2560 เป็ น จ านวนเงิ น 227,318.75 บาท และ ต๎ น ทุ น คํ า ขนสํ ง
ปี 2556 เป็นจานวนเงิน 444,870.00 บาท ปี 2557 เป็นจานวนเงิน 671,549.40 บาท ปี 2558 เป็น
จานวนเงิน 605,680.20 บาท ปี 2559 เป็นจานวนเงิน 309,690 บาท และปี 2560 เป็นจานวนเงิน
409,173.75 บาท
ตอนที่ 4 ต๎นทุนจากการบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว
ต๎ น ทุ น จากการบ ารุ ง รั ก ษาอ๎ อ ยหลั ง เก็ บ เกี่ ย วประกอบด๎ ว ย คํ า ใช๎ จํ า ยในการใสํ ปุ๋ ย โดยใช๎
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 กระสอบละ 50 กิโลกรัม สาหรับ 1 ไรํ กระสอบละ 710.00 บาท ปุ๋ยสูตร 21-7-18
กระสอบละ 50 กิโลกรัม สาหรับ 1 ไรํ กระสอบละ 885.00 บาท ปุ๋ยสูตรมูลไกํ กระสอบละ 50 กิโลกรัม
สาหรับ 1 ไรํ กระสอบละ 160.00 บาท คําขนสํงปุ๋ย 2 รอบ รอบละ 16,000.00 บาท และคําแรงใสํปุ๋ย
โดยใช๎คนหวําน กระสอบละ 50.00 บาท คําใช๎จํายในการใช๎สารเคมีในการป้องกันและจาจั ดศัตรูพืช
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(โรค/วัชพืช/แมลงและสัตว์ศัตรูพืช) ประกอบด๎วย คําสารเคมี 2-4D 1 ลิตรสามารถผสมได๎ 2 ถังสาหรับ
ใช๎ 2 ไรํ ราคาลิตรละ 120.90 บาท คําสารเคมีอมีทรีน 1 กิโลกรัม สามารถผสมได๎ 2 ถังสาหรับใช๎ 2 ไรํ
ราคากิโลกรัมละ 160.00 บาท และคําแรงฉีดยาถังละ 75.00 บาท คําใช๎จํายในการให๎น้าอ๎อย 1 ปี ให๎
น้าอ๎อย 3 ครัง้ ในชํวงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ประกอบด๎วย คําแรงคนงาน (1 คนสามารถทางานได๎
4 ไรํตํอวัน) ไรํละ 75.00 บาท และคําน้ามันสูบน้า ไรํละ 1 ลิตร
ตารางที่ 4.4 แสดงต๎นทุนจากการบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว
รายการ

(หนํวย : บาท)
ปี 2559

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

สูตร15-15-15

262,700.00

262,700.00

262,700.00

262,700.00

สูตร21-7-18

327,450.00

327,450.00

327,450.00

327,450.00

สูตร มูลไกํ

59,200.00

59,200.00

59,200.00

59,200.00

คําขนสํงปุ๋ย

32,000.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

คําแรงใช๎คนหวํานปุ๋ย

55,500.00

55,500.00

55,500.00

55,500.00

736,850.00

736,850.00

736,850.00

736,850.00

สาร 2-4D

22,366.50

22,366.50

22,366.50

22,366.50

สารอมีทรีน

29,600.00

29,600.00

29,600.00

29,600.00

คําแรงฉีดยา

55,500.00

55,500.00

55,500.00

55,500.00

107,466.50

107,466.50

107,466.50

107,466.50

คําแรง

83,250.00

83,250.00

83,250.00

83,250.00

คําน้ามัน

32,190.00

32,745.00

33,300.00

33,078.00

115,440.00

115,995.00

116,550.00

116,328.00

959,756.50

960,311.50

960,866.50

960,644.50

1. ค่าปุ๋ย

รวมคําใชํจํายในการใสํปุ๋ย
2. การใช้สารเคมีในการป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืช (โรค/วัชพืช/แมลงและสัตว์ศัตรูพืช)

รวมคําใช๎จํายในการใช๎สารเคมี
3. การให้น้าอ้อย

รวมคําใช๎จํายในการให๎น้าอ๎อย
ต้นทุนการการบารุงรักษาอ้อยหลังเก็บเกี่ยว

จากตารางที่ 4.4 ต๎ น ทุ น จากการบ ารุ ง รั ก ษาอ๎ อ ยหลั ง เก็ บ เกี่ ย วประกอบด๎ ว ย 1.คํ า ปุ๋ ย ปี
2556–2559 เป็นจานวนเงินเทํากันคือ 736,850.00 บาท 2. การใช๎สารเคมีในการป้องกันและกาจัด
ศัตรูพืช ปี 2556–2559 เป็นจานวนเทํากันคือ 107,466.50 บาท และ 3. การให๎น้าอ๎อย ปี 2556 เป็น
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จานวนเงิน 115,440.00 บาท ปี 2557 เป็นจานวนเงิน 155,995.00 บาท ปี 2558 เป็นจานวนเงิน
116,550.00 บาท และปี 2559 เป็นจานวนเงิน 116,328.00 บาท
ตอนที่ 5 สินทรัพย์ชีวภาพ (ต๎นอ๎อยรอการเก็บเกี่ยว)
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากิจกรรมทางการเกษตรการปลูกอ๎อยโดยในระยะแรกเป็นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรตําง ได๎แกํ อุปกรณ์ตําง ๆ เชํน เครื่องยนต์สูบน้า รถแทรกเตอร์ ทํอสูบน้า เครื่อง
ตัดหญ๎า เป็นต๎น และในระยะตํอมาคือ กิจกรรมทางการเกษตรตามวงจรระยะสั้น ประกอบด๎วย การ
ปลูกอ๎อยในปีแรก การเก็บเกี่ยวผลิตผลอ๎อยในต๎นปีถัดไป และการบารุงรักษา ในปีที่ 2-5 โดยจะเก็บเกี่ยว
ในทุกต๎นปีถัดไป ดังนั้น ต๎นอ๎อยที่เจริญเติบโตเต็มที่และรอการเก็บเกี่ยวจึงจัดเป็นสินทรัพย์ชีวภาพ โดยจะ
รับรู๎ต๎นอ๎อยรอการเก็บเกี่ยว เมื่อเริ่มปลูก และเมื่อบารุงรักษาต๎นอ๎อยด๎วยราคาทุน ซึ่งเกิดจากการสะสม
ต๎น ทุน ที่จํ า ยไปเพื่ อดาเนิ น กิจ กรรมดังกลํ าว ดังนั้ น ต๎นทุนคงที่ ต๎นทุนการปลู กอ๎อย และต๎นทุนการ
บารุงรักษา จึงถือเป็นมูลคําของต๎นอ๎อยรอการเก็บเกี่ยว (พรรณิภา รอดวรรณะ, 2558)
ตารางที่ 4.5 แสดงสินทรัพย์ชีวภาพรอเก็บเกี่ยว (ต๎นอ๎อยรอการเก็บเกี่ยว)
รายการที่บันทึกเป็นต้นอ้อยรอการ
ปี 2555
เก็บเกี่ยว
ต๎นทุนคงที่ (ตาราง 1)
637,119.99
ต๎นทุนการปลูก (ตารางที่ 2)
1,929,806.50
ต๎นทุนการบารุงรักษา (ตารางที่ 4)
มูลคําต๎นอ๎อยรอการเก็บเกี่ยว

ปี 2556
539,674.69
959,756.50

2,566,926.49 1,499,431.19

ปี 2557
522,954.40
960,311.50

(หนํวย : บาท)
ปี 2558

ปี 2559

522,954.40
960,866.50

522,954.40
960,644.50

1,483,265.90 1,483,820.90 1,483,598.90

จากตารางที่ 5 สิ นทรัพย์ ชีว ภาพรอเก็บเกี่ยว ปี 2555 เป็นจานวนเงิน 2,566,926.49 บาท
ปี 2556 เป็นจานวนเงิน 1,499,431.19 บาท ปี 2557 เป็นจานวนเงิน 1,483,265.90 บาท ปี 2558
เป็นจานวนเงิน 1,483,820.90 บาท และปี 2559 เป็นจานวนเงิน 1,483,598.90 บาท
ตอนที่ 6 ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป ณ วันเก็บเกี่ยว (อ๎อยที่เก็บเกี่ยว)
จากมูลคําต๎นอ๎อยรอการเก็บเกี่ยว ณ วันสิ้นงวดของแตํละปี ตามตาราง 5 ที่แสดงด๎วยมูลคํารวม
ของต๎ น ทุ น ที่ จํ า ยไปในกิ จ กรรมทางการเกษตร (ต๎ น ทุ น คงที่ ต๎ น ทุ น การปลู ก อ๎ อ ย และต๎ น ทุ น การ
บารุงรักษา) เมื่อถึงวันเก็บเกี่ยวในวันต๎นปีถัดมา จะถือเป็นต๎นทุนสิน ค๎าสาเร็จรูป โดยในการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลอ๎อยจะมีคําจ๎างเหมาผู๎เก็บเกี่ยวที่ต๎องนามารวมกับมูลคําต๎นอ๎อยรอการเก็บเกี่ยว ซึ่งถือเป็นต๎นทุน
สินค๎าสาเร็จรูปทั้งหมดของผลิตผลอ๎อย ที่จะขายให๎แกํโรงงานตํอไป ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 4.6 ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป ณ วันเก็บเกี่ยว
รายการ
ต๎นทุนยกมา (ตารางที่ 5)

ปี 2556

(หนํวย : บาท)
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

2,566,926.49 1,499,431.19 1,483,265.90 1,483,820.90 1,483,598.90

ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 3)
247,150.00 373,083.00 336,489.00 172,050.00 227,318.75
ต้นทุนสินค้าสาเร็จรูป
(อ้อยที่เก็บเกี่ยว)
2,814,076.49 1,872,514.19 1,819,754.90 1,655,870.90 1,710,917.65

จากตารางที่ 4.6 ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป ณ วันเก็บเกี่ยวปี 2556 มีจานวน 2,814,076.49 บาท
ปี 2557 มีจ านวน 1,872,514.19 บาท ปี 2558 มีจานวน 1,819,754.90 บาท ปี 2559 มีจานวน
1,655,870.90 บาท และปี 2560 มีจานวน 1,710,917.65 บาท
ตอนที่ 7 ต๎นทุนและผลตอบแทน
กิจ กรรมการปลู กอ๎อยในรอบที่ทาการศึกษา เริ่มในปี 2555 เป็นปีแรก ซึ่งจะมีการลงทุนใน
สินทรัพย์ ถาวร และการปลูกอ๎อย โดยอ๎อยจะถูกเก็บเกี่ยวในต๎นปี 2556 ดังนั้นในปี 2555 จึงยังไมํมี
ผลตอบแทน (กาไร) จากการปลูกอ๎อย และในปี 2556 เป็นต๎นไปจนถึงปี 2560 เป็นเวลา 5 ปี จะแสดง
ให๎เห็นถึงผลตอบแทนจากการปลูกอ๎อยตามตารางที่ 7
ตารางที่ 4.7 แสดงต๎นทุนและผลตอบแทน
รายการ
รายได๎จากการขายอ๎อย

ปี 2556

(หนํวย : บาท)
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

2,637,584.80

3,996,352.70 3,078,305.34 1,661,503.46 2,284,138.58

หัก ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป (ตารางที่ 6) 2,814,076.49

1,872,514.19 1,819,754.90 1,655,870.90 1,710,917.65

กาไรขั้นต๎น

2,123,838.51 1,258,550.44

หัก คําขนสํง (ตารางที่ 3)

(176,491.69)
444,870.00

671,549.40

กาไรขาดทุน

(621,361.69)

1,452,289.11

กาไรขาดทุนสะสม

(621,361.69)

5,632.56

573,220.93

309,690.00

409,173.75

652,870.24 (304,057.44)

164,047.18

605,680.20

830,927.42 1,483,797.66 1,179,740.23 1,343,787.41

จากตารางที่ 4.7 ในปี 2556 ขาดทุน 621,361.69 บาท ในปี 2557 ได๎รับผลตอบแทนถึ ง
1,452,289.11 บาท ปี 2558 ได๎ผลตอบแทน 652,870.24 บาท ปี 2559 ขาดทุน 304,057.44 บาท
อันเนื่องมาจากเกิดปัญหาภัยแล๎งสํงผลให๎ อ๎อยบางสํวนแห๎งตายและบางสํวนน้าหนักของต๎นอ๎อยลดลง
ดังที่ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได๎วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ภัยแล๎งกับ แรงงานภาค
เกษตรไทย โดยกลําววํา “ภัยแล๎งปี 2558 ตํอเนื่องต๎นปี 2559 (เดือนพฤษภาคม 58 – กุมภาพันธ์ 59)
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พบความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 2.86 ล๎านไรํ เกษตรกรได๎รับผลกระทบ 271,341 ราย ทาให๎เกษตรกร
ไมํสามารถปลูกพืช และทานาได๎ตามฤดูกาล ซึ่งระยะยาวอาจทาให๎ประสิทธิภาพการผลิตลดลงเกิด
ผลกระทบตํอภาวะเศรษฐกิจของชุมชนและเกษตรกร โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตร ”
อยํางไรก็ตาม ปี 2560 การปลูกอ๎อยในการศึกษาครั้งนี้ มีกาไร 164,047.18 บาท เนื่องจาก มีอ๎อยที่ยัง
เหลืออยูํจาก ปี 2559 ที่มีน้าหนักขึ้นจากการบารุงรักษา และให๎น้าอ๎อยแตํก็ยังไมํสามารถทาน้าหนักได๎ดี
เทํากับอ๎อยคุณภาพดี และมีพื้นที่บางสํวนเป็นพื้นที่ วํางเปลําจากอ๎อยแห๎งตายในปีที่ผํานมาและยังไมํได๎
ปลูกเพิ่ม
ตอนที่ 8 ต๎นทุนและผลตอบแทนตํอตัน
ตารางที่ 4.8 แสดงต๎นทุนและผลตอบแทนตํอตัน
รายการ
ผลผลิตรวม 370 ไรํ (ตัน)

ปี 2556
2,471.50

ผลผลิตตํอไรํ (ตัน)
ขาย
หักต๎นทุนผันแปร

6.68
1,067.20

ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป
ต๎นทุนการปลูก
780.82
ต๎นทุนการเก็บเกี่ยว
100.00
ต๎นทุนการบารุงรักษาหลัง
เก็บเกี่ยว
รวมต๎นทุนผันแปร
880.82
ต๎นทุนขายผันแปร(คําขนสํง)
180.00
รวมต๎นทุนผันแปร
1,060.82
กาไร(ขาดทุน)สํวนเกิน
6.38
หักต๎นทุนคงที่
257.79

(หนํวย : บาท)

ปี 2557
3,730.83

ปี 2558
3,364.89

ปี 2559
1,719.86

ปี 2560
2,273.19

10.08
1,071.17

9.09
914.83

4.65
966.00

6.14
1,004.82

100.00

100.00

100.00

100.00

257.25
357.25
180.00
537.25
533.92
144.65

285.39
385.39
180.00
565.39
349.44
155.41

558.69
658.69
180.00
838.69
127.31
304.07

422.60
522.60
180.00
702.60
302.22
230.05

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
-251.41
389.27
194.02 -176.76
72.17
จากตารางที่ 4.8 ในปี 2556 สามารถเก็บเกี่ยวได๎ไรํละ 6.68 ตัน สามารถขายสํงโรงงานได๎ตันละ
1,067.2 บาท แตํมีต๎นทุนผันแปร 1,060.82 บาท สํงผลให๎เหลือต๎นทุนสํวนเกินแคํ 6.38 บาทและเมื่อหัก
ต๎น ทุน คงที่ 257.79 บาท จึ งเกิด ผลขาดทุน 251.41 บาทตํอตันในปี 2557 ธุรกิจ มีผ ลผลิ ตถึง ไรํล ะ
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10.08 ตัน เนื่องจากอ๎อยที่ทยอยปลูกตอนชํวงปลายปี 2555 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ และราคาขาย
อ๎อยสํ งโรงงานยังได๎ร าคาถึงตัน ละ 1,071.17 เมื่อหั กต๎นทุนผั นแปร 537.25 บาทจึงมีกาไรสํ ว นเกิน
533.92 และหักต๎นทุนคงแล๎วยังมีกาไรถึงตันละ 389.27 บาท
ตอนที่ 9 ต๎นทุนและผลตอบแทน
ตารางที่ 4.9 แสดงต๎นทุนและผลตอบแทนตํอไรํ
รายการ
ผลผลิตรวม 370 ไรํ
ผลผลิตตํอไรํ
ขาย
หักต๎นทุนผันแปร
ต๎นทุนสินค๎าสาเร็จรูป
ต๎นทุนการปลูก
ต๎นทุนการเก็บเกี่ยว
ต๎นทุนการบารุงรักษา
หลังเก็บเกี่ยว
รวมต๎นทุนผันแปร
ต๎นทุนขายผันแปร(คํา
ขนสํง)
รวมต๎นทุนผันแปร
กาไร(ขาดทุน)สํวนเกิน
หักต๎นทุนคงที่
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ปี 2556

(หนํวย : บาท)

ปี 2557

ปี 2558

2,471.50

6,584.41 7,602.84
6.68
10.08
9.09
7,128.61 10,800.95 8,319.74

ปี 2559

ปี 2560

3,885.95 5,136.18
4.65
6.14
4,490.55 6,173.35

5,215.69
667.97

1,008.33

909.43

465.00

614.38

5,883.67

2,593.94
3,602.27

2,595.44
3,504.87

2,596.94
3,061.94

2,596.34
3,210.71

1,202.35 1,815.00 1,636.97
7,086.02 5,417.27 5,141.84
42.59 5,383.69 3,177.90
1,721.95 1,458.58 1,413.39
-1,679.36 3,925.11 1,764.51

837.00
3,898.94
591.61
1,413.39
-821.78

1,105.88
4,316.59
1,856.76
1,413.39
443.37

จากตารางที่ 4.9 ในปี 2556 สามารถเก็บเกี่ยวได๎ไรํละ 6.68 ตัน สามารถขายสํงโรงงานได๎ไรํละ
7,128.61 บาท แตํมีต๎นทุนผันแปร 7,086.02 บาท สํงผลให๎เหลือต๎นทุนสํวนเกินแคํ 42.59 บาทและเมื่อ
หักต๎นทุนคงที่ 1,721.95 บาท จึงเกิดผลขาดทุน 1,679.36 บาทตํอไรํในปี 2557 ธุรกิจมีผลผลิตถึง ไรํละ
10.08 ตันเนื่องจากอ๎อยที่ทยอยปลูกตอนชํวงปลายปี 2555 สามารถเก็ บเกี่ยวผลผลิตได๎ และราคาขาย
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อ๎อยสํงโรงงานยังได๎ราคาถึงตันละ 1,071.17 เมื่อหักต๎นทุนผันแปร 5,417.27 บาทจึงมีกาไรสํวนเกิน
5,383.69 บาท และหักต๎นทุนคงแล๎วยังมีกาไรถึงตันละ 3,925.11 บาท
ตอนที่ 10 ระยะเวลาคืนทุน
จากกรณีที่ศึกษา ผลตอบแทนในรูปเงินสด (กาไรขาดทุน+คําเสื่อมราคา) ไมํเทํากันทุกปี ดังนั้น
จะพิจารณาระยะเวลาคืนทุนจากผลรวมของผลตอบแทนที่ได๎รับในแตํละปี จนกระทั่ งมีจานวนเทํากับเงิน
ลงทุนครั้งแรก โดยอธิบายในรายละเอียดได๎ดังนี้
เงินลงทุนเริ่มแรกประกอบด๎วย
เครื่องยนต์สูบน้า
ปัม๊ หมุนน้ามัน
รถแทรคเตอร์
ชุดฉีดยา
ทํอสูบน้าพร๎อมสายพาน
ทํอสูบน้าพร๎อมอุปกรณ์
ปั้มฉีดยา
โกดัง 8X12 ตรม. พร๎อมถังพักน้า
อุปกรณ์ระบบน้าหยด
ปั้มลม Capital
ตู๎เชื่อม 300A
ถังน้า 1,000 ลิตร
ปั้มฉีดพํนยา
ทํอสูบน้าพญานาค8x14
ทํอสูบน้าพญานาค8x14
ทํอสูบน้าพญานาค5x6
ทํอสูบน้าพญานาค5x6
โครงรถไถ 1 คัน
เครื่องตัดเหล็ก
เครื่องตัดหญ๎า
รถแทรคเตอร์ไคโอติ
ชุดหางพรวนเอนกประสงค์
คราดสปริง,หนวดกุ๎ง

13,738.80
3,733.00
141,669.00
18,780.00
4,680.00
6,210.00
4,000.00
268,636.50
171,834.93
4,600.00
3,800.00
3,900.00
3,700.00
3,750.00
3,750.00
2,100.00
2,100.00
10,000.00
5,200.00
2,800.00
133,471.80
50,290.00
29,000.00
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สระกักเก็บน้า
รวม

1,364,525.51
2,256,269.55

ผลตอบแทนในรูปเงินสด (กาไรขาดทุน + คําเสื่อมราคา)
ปี 2556 (-621,361.69 + 299,519.99)
ปี 2557 (1,452,289.11 + 347,040.13)
ปี 2558 (652,870.24 + 372,553.60)
ปี 2559 (-304,057.44 + 372,553.60)
ปี 2560 (164,047.18 + 372,553.60)
เงินลงทุนเริ่มแรก
ผลตอบแทนปี 2556 ในรูปเงินสด
ผลตอบแทนปี 2557 ในรูปเงินสด
ผลตอบแทนปี 2558 ในรูปเงินสด

- 321,841.70
1,788,329.24
1,025,423.84
68,496.16
536,600.78
2,256,269.55
(321,841.70)
1,788,329.24
789,782.01 2,256,269.55

จากมูลคําเงินลงทุนเริ่มต๎น 2,256,269.55 บาท เมื่อพิจารณาผลรวมของผลตอบแทนในรูปเงิน
สดตั้งแตํปี 2556-2558 ซึ่งเทํากับมูลคําเงินลงทุนเริ่มต๎น จึงแสดงให๎ เห็นวําการปลูกอ๎อยที่ศึกษานี้มี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว การบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทน
ของธุรกิจ ปลูกอ๎อย กรณีศึกษา ธุรกิจปลูกอ๎อย อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว การบารุงรักษาอ๎อยหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทนของธุรกิจ
ปลูกอ๎อย ซึ่งเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการสาภาษณ์ ธุรกิจปลูกอ๎อยอาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่
ใช๎ในการศึกษา จานวน 376 ไรํ (ศึกษา 1 แปลง) จากพื้นที่ทั้งหมด 844 ไรํ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว การบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว และผลตอบแทน
ของธุรกิจปลูกอ๎อย กรณีศึกษา ธุรกิจปลูกอ๎อย อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้
ต๎น ทุน การปลู ก อ๎อ ย ธุ ร กิ จ ปลู ก อ๎อ ยมี ต๎ นทุ นการปลู กรวม 5,215.70 บาท/ไรํ โดยแบํ งเป็ น
1) คําอ๎อยพันธุ์ 495 บาท/ไรํ 2) การไถ พรวน ปลูก 3,260 บาท/ไรํ 3) การใสํปุ๋ย 858.25 บาท/ไรํ
4) การใช๎สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช (โรค/วัชพืช/แมลงและสัตว์ศัตรูพืช) 290.45 บาท/ไรํ
และ 5) การให๎น้าอ๎อย 312 บาท/ไรํ หากคิดต๎นทุนตํอตันจะได๎ต๎นทุนผันแปร 960.82 บาทตํอตัน และ
ต๎นทุนคงที่ 257.79 บาทตํอตัน รวมต๎นทุนในการปลูก 1,218.61 บาทตํอตัน
ต๎ น ทุ น จากการเก็ บ เกี่ ย วประกอบด๎ ว ย คํ า เก็ บ เกี่ ย ว เฉลี่ ย ปี ล ะ 271,218.15 บาท คิ ด เป็ น
733.02 บาท/ไรํ หรือ 100 บาท/ตัน
ต๎ น ทุ น การบ ารุ ง รั ก ษาอ๎ อ ยหลั ง เก็ บ เกี่ ย ว รวม 2,595.66 บาท/ไรํ โดยแบํ ง เป็ น 1) คํ า ปุ๋ ย
1,991.49 บาท/ไรํ 2) การใช๎สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช (โรค/วัชพืช/แมลงและสั ตว์ศัตรูพืช)
290.45 บาท/ไรํ และ 3) การให๎น้าอ๎อย 313.72 บาท/ไรํ หากคิดต๎นทุนตํอตันจะได๎ต๎นทุนผันแปรเฉลี่ย
380.98 บาทตํอตัน ต๎นทุนคงที่เฉลี่ย 208.55 บาทตํอตัน รวมต๎นทุนในการบารุงรั กษาหลักเก็บเกี่ยว
589.53 บาทตํอตัน
รายได๎จากการขายอ๎อยให๎โรงงานน้าตาล เฉลี่ยปีละ 2,731,576.97 บาท หักต๎นทุนคงที่เฉลี่ย
ปี ล ะ 549, 131.57 หั ก ต๎ นทุ น ก ารปลู ก หรื อ ต๎ นทุ น ก ารบ ารุ งรั ก ษ าหลั ง เก็ บ เกี่ ยว เฉ ลี่ ย 5 ปี
ปีละ 1,154,277.10 บาท หักต๎นทุนการเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 5 ปี ปีละ 271,218.15 บาท หักคําขนสํงเฉลี่ย
5ปี ปีละ 488,192.67 บาท จะได๎ผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ปีละ 268,757.48 บาท หรือคิดเป็น 714.78
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บาท/ไรํ (น้าหนักอ๎อยเฉลี่ย 5 ปี อยูํที่ 7.33 ตัน/ไรํ)
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
ธุรกิจปลูกอ๎อยเลือกใช๎วิธีการคานวนต๎นทุนด๎วยวิธีการต๎นทุนผันแปร เนื่องจาก 1) ธุรกิจปลูกอ๎อย
ทาสัญญาเชําที่เป็นจานวน 844 ไรํ แตํไมํสามารถปลูกอ๎อยเต็มพื้นที่ใจปีแรกได๎จึงต๎องทยอยปลูก โดยใช๎
พื้นที่เป็น 376, 283, และ 185 ไรํตามลาดับ และการศึกษาครั้งนี้ศึกษาในของเขตพื้นที่ 376ไรํ การใช๎วิธี
ต๎น ทุ น ผั น แปรโดยน าเฉพาะต๎ น คนคงที่ เชํ น คํ า เชํ น ที่ดิ น และคํ า เสื่ อ มราคาอุ ปกรณ์ม าปัน สํ ว นเป็ น
คําใช๎จํายแตํละปีตัวอยํางปี 2555 คิดคําเชํา 100% ปี 2556 คิดคําเชํา 57.06% และปี 2557เป็นต๎นไป
คิดคําเชํา 44.55% การคิดต๎นทุนวิธีนี้จะชํวยให๎ สามารถนานวนต๎นทุนได๎อยํางถูกต๎องกับปีที่เกิดขึ้น
2) ชํวยให๎สามารถคานวนจานวนอ๎อยที่ต๎องการ ณ จุดคุ๎มทุนได๎โดยการนาต๎นทุนคงที่หารกาไรสํวนเกิน
3) ชํว ยในเรื่องการตัดสิ นใจวําจะเพิ่มต๎นทุนผั นแปรเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือไมํ เชํน การเพิ่มปุ๋ยเพื่อ เพิ่ม
น้าหนักของอ๎อย
หากเปรียบเทียบกับ งานของ (ธวัช ตินนังวัฒนะ, 2543) จากผลการสารวจต๎นทุนการผลิตอ๎อย
ตามขนาดฟาร์มการผลิตรวมทั้งประเทศ ของสานักงาน คณะกรรมการอ๎อยและน้าตาลทราย โดยมีขนาด
พื้นที่มากกวํา 200 ไรํ พบวํา ต๎นทุนการปลูก (อ๎อยตอ1 ) มีต๎นทุนรวม 6,109.30 บาทและต๎นทุนการ
บารุงรักษา เฉลี่ย 2ปี (อ๎อยตอ 2 และ 3) มีต๎นทุนรวม 2,946.21 บาท ซึ่งธุรกิจปลูกอ๎อยมีต๎นทุนที่ต่ากวํา
คือ ต๎น ทุน การปลู ก 5,215.70 บาท และต๎น ทุน การบารุง รัก ษา เฉลี่ ย 4 ปี 2,595.66 บาท แตํ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรายงานพื้นที่ปลูกอ๎อยของสานักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้าตาลทราย คือปี55/56 ได๎
11.55 ตัน/ไรํ ปี56/57 ได๎ 11.15 ตัน/ไรํ ปี57/58 ได๎ 11.11 ตัน/ไรํ และปี 58/59 ได๎ 8.81 ตัน/ไรํ
คําเฉลี่ย 4 ปี ของสานักงานคณะกรรมการอ๎อยและน้าตาลได๎ 10.66 ตัน/ไรํ ซึ่งมากกวําคําเฉลี่ยของธุรกิจ
ปลูกอ๎อยที่ศึกษานี้ 3.33 ตัน/ไรํ เนื่องมาจากพื้นที่ที่ใช๎ในการปลูกอ๎อยของธุรกิจปลูกอ๎อย สํวนใหญํเป็น
พื้นที่เต็มไปด๎วยหิน เพราะกํอนปลูกอ๎อยในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ ทางธุรกิจไมํได๎ทาการสารวจพื้นที่
กํอนปลูก ทาให๎ได๎ผลผลิตต่ากวําที่ควร ประกอบกับทางธุรกิจปลูกอ๎อยทาเนินการปลูกแบบทยอยปลู ก
ตลอดทั้งปี สํ งผลให๎ อ๎อยที่ปลู กในปี 2555 บางสํ วนสามารถตัดได๎ในต๎นปี 2557 และปัญหาภัยแล๎งที่
เกิดขึ้นตั้งแตํปลายปี 2557 ตํอเนื่องมา จนถึงปี 2558 สํงผลตํอปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ๎อย ทาให๎
ปริมาณอ๎อยลดลงต่าสุดในรอบ 5 ปี ถึงแม๎พื้นที่ปลูกอ๎อยของธุรกิจปลูกอ๎อยจะอยูํ นอกเขตชลประทานแตํ
ก็ยังสามารถรักษาอ๎อยในปี 2558 ได๎สํวนหนึ่งเนื่องจากมีสระกักเก็บน้าไว๎ใช๎เอง
ธุรกิจปลูกอ๎อยนี้มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี จะเห็นได๎วําต๎นทุนการปลูกอ๎อยนั้นในปีแรก
จะมีต๎นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากมีการเตรียมดินและคําอ๎อยพันธ์ ในปีถัดมาต๎ นทุนดังกลําวจะไมํเกิดขึ้น
และยังสามารถเก็บเกี่ยวอ๎อยตอได๎อีก 4 ครั้งขึ้นไปขึ้นอยูํกับการบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว ทั้งการใสํปุ๋ยและ
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ให๎น้า หากพื้นที่ทาการเกษตรอยูํนอกเขตชลประทาน สระกักเก็บน้าเป็นสิ่งที่จาเป็น ดังจะเห็นได๎วําแม๎จะ
ประสบวิกฤติภัยแล๎งมาแตํธุรกิจปลูกอ๎อยยังมีผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปี ปีละ 268,757.48 บาท หรือคิดเป็น
714.78 บาท/ไรํ ซึ่งถือวําคุ๎มคําที่จะลงทุน
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข๎อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช๎
การศึกษานี้เป็นการศึกษาการปลูกอ๎อยในพื้นที่อาเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้นผล
การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นเพียงแนวทางสาหรับเพื่อใช๎ในการพิจารณา เพื่อตัดสินใจลงทุนปลูกอ๎อยเทํานั้น
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและลั กษณะภูมิอากาศของแตํละพื้นที่แตกตํางกัน ทาให๎ ระดับการผลิ ต
แตกตํางกัน นอกจากนี้ในแตํละท๎องที่ยังมีต๎นทุนในการผลิตที่แตกตํางกันตามสภาพเศรษฐกิจ และทาเล
ที่ตั้ง ดังนั้นควรทาการศึกษาในท๎องที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนตํอไป
5.3.2 ข๎อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตํอไป
การศึกษาในครั้งตํอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบต๎นทุนและผลตอบแทนระหวํางการ
ปลูกอ๎อยเกษตรอินทรีย์กับการปลูกอ๎อยโดยใช๎สารเคมี เชํน เปรียบเทียบต๎นทุนระหวําง การใช๎แมลง
(แตนเบียน,แมลงหางหนีบ) ในการกาจัดหนอนแมลงศัตรูพืช กับการใช๎สารเคมี
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แบบสัมภาษณ์
เรื่อง ต๎นทุนการปลูกอ๎อย การเก็บเกี่ยว และการบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว กรณีศึกษา ธุรกิจปลูกอ๎อย
อาเภอ เก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
แบบสัมภาษณ์นี้แบํงออกเป็น 3 ตอน ได๎แกํ
ตอนที่ 1 ต๎นทุนจากการปลูกอ๎อย
ตอนที่ 2 ต๎นทุนจากการเก็บเกี่ยว
ตอนที่ 3 ต๎นทุนจากการบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว
ตอนที่ 1 ต้นทุนจากการปลูกอ้อย
1. ที่ดิน
1.1 ที่ดินเชํา
จานวน..........ไรํ
คําเชํา..........บาท/ไรํ
เป็นเงิน..........บาท
2. คําพันธุ์อ๎อย
2.1 พันธุ์อ๎อยที่ใช๎ปลูกคือ......... จานวน..........ตัน/ไรํ ตันละ.........บาท เป็นเงิน..........บาท
3. การไถ พรวน ปลูก
2.1 ไถผาล 3 ใบ
จานวน..........ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท
เป็นเงิน..........บาท
2.2 ไถผาล 7 ใบ
จานวน..........ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท
เป็นเงิน..........บาท
2.3 ลากแบลนเพลน
จานวน..........ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท
เป็นเงิน..........บาท
2.4 มาค์รํองอ๎อยพร๎อมปลูก จานวน..........ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท
เป็นเงิน..........บาท
2.5 น้ามันที่ใช๎ในการไถ จานวน..........ลิตร/ไรํ ลิตรละ..........บาท
เป็นเงิน..........บาท
4. การใสํปุ๋ย
3.1 คําปุ๋ย
สูตร.......... จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
สูตร.......... จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
สูตร.......... จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
สูตร.......... จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
สูตร.......... จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
3.2 คําแรงใสํปุ๋ย
ใช๎คน
จานวน..........คน/ไรํ
ครั้งละ..........บาท/ไรํ
เป็นเงิน.........บาท
ใช๎เครื่อง
จานวน..........ครั้ง/ไรํ
ครั้งละ..........บาท/ไรํ
เป็นเงิน.........บาท
น้ามันที่ใช๎ในการใสํปุ๋ย จานวน..........ลิตร/ไรํ ลิตรละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
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5. การใช๎สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช (โรค/วัชพืช/แมลงและสัตว์ศัตรูพืช)
4.1 คําสารเคมี
ชื่อสารเคมี..........
จานวน..........(ลิตร/กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม..........บาท
จานวนที่ใช๎ ............../ปี
เป็นเงิน..........บาท
ชื่อสารเคมี..........
จานวน..........(ลิตร/กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม..........บาท
จานวนที่ใช๎ ............../ปี
เป็นเงิน..........บาท
ชื่อสารเคมี..........
จานวน..........(ลิตร/กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม..........บาท
จานวนที่ใช๎ ............../ปี
เป็นเงิน..........บาท
ชื่อสารเคมี..........
จานวน..........(ลิตร/กิโลกรั ม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม..........บาท
จานวนที่ใช๎ .............../ปี
เป็นเงิน..........บาท
ชื่อสารเคมี..........
จานวน..........(ลิตร/กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม..........บาท
จานวนที่ใช๎ ............../ปี
เป็นเงิน..........บาท
4.2 คําแรงคนงานในการฉีดพํนสารเคมี
ใช๎คน
จานวน..........ครั้ง/ไรํ
ครั้งละ..........บาท/ไรํ
เป็นเงิน.........บาท
ใช๎เครื่อง
จานวน..........ครั้ง/ไรํ
ครั้งละ..........บาท/ไรํ
เป็นเงิน.........บาท
น้ามันที่ใช๎ในการใช๎สารเคมี จานวน..........ลิตร/ไรํ ลิตรละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
6. การให๎น้าอ๎อย
จานวน..........ครั้ง/ไรํ/ปี
ครั้งละ..........บาท/ไรํ เป็นเงิน.........บาท
7. เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพย์สินอื่นที่ซื้อระหวํางปลูก
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ ......... อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ ......... อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ ......... อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ ......... อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ ......... อายุการใช๎งาน..........ปี
8.คําใช๎จํายอื่น ๆ จากการปลูกอ๎อย
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................
4...................................................................
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ตอนที่ 2 ต้นทุนการเก็บเกี่ยว
1.การเก็บเกี่ยว
ใช๎คน
จานวน..........บาท/ไรํ
เป็นเงิน.........บาท
ใช๎เครื่อง
จานวน..........บาท/ไรํ
เป็นเงิน.........บาท
น้ามันที่ใช๎ในการเก็บเกี่ยว จานวน..........ลิตร/ไรํ
ลิตรละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
2.คําขนสํง
คํารถบรรทุก
จานวน..........บาท/เที่ยว
เป็นเงิน..........บาท
น้ามันทีใ่ ช๎ในการใช๎ขนสํง จานวน..........ลิตร/เที่ยว ลิตรละ..........บาท เป็นเงิน..........บาท
ตอนที่ 3 ต้นทุนจากการบารุงรักษาหลังเก็บเกี่ยว
1. การใสํปุ๋ย
1.1 คําปุ๋ย
สูตร.......................................
จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท
จานวนที่ใช๎................กระสอบ/ปี เป็นเงิน........................บาท/ปี
สูตร.......................................
จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท
จานวนที่ใช๎................กระสอบ/ปี เป็นเงิน........................บาท/ปี
สูตร.......................................
จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท
จานวนที่ใช๎................กระสอบ/ปี เป็นเงิน........................บาท/ปี
สูตร.......................................
จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท
จานวนที่ใช๎................กระสอบ/ปี เป็นเงิน........................บาท/ปี
สูตร.......................................
จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท
จานวนที่ใช๎................กระสอบ/ปี เป็นเงิน........................บาท/ปี
สูตร.......................................
จานวน..........กระสอบ/ไรํ
กระสอบละ..........บาท
จานวนที่ใช๎................กระสอบ/ปี เป็นเงิน........................บาท/ปี
1.2 คําแรงใสํปุ๋ย
ใช๎คน
จานวน..........ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท/ไรํ เป็นเงิน.........บาท
ใช๎เครื่อง
จานวน..........ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท/ไรํ เป็นเงิน.........บาท
น้ามันที่ใช๎ในการใสํปุ๋ย จานวน..........ลิตร/ไรํ ลิตรละ..........บาท เป็นเงิน.................บาท
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2. การใช๎สารเคมีในการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช (โรค/วัชพืช/แมลงและสัตว์ศัตรูพืช)
2.1 คําสารเคมี
ชื่อสารเคมี........................................
จานวน..........(ลิตร,กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม .................บาท จานวนที่ใช๎............./ปี เป็นเงิน.....................บาท
ชื่อสารเคมี........................................
จานวน..........(ลิตร,กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม .................บาท จานวนที่ใช๎............./ปี เป็นเงิน.....................บาท
ชื่อสารเคมี........................................
จานวน..........(ลิตร,กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม .................บาท จานวนที่ใช๎............./ปี เป็นเงิน.....................บาท
ชื่อสารเคมี........................................
จานวน..........(ลิตร,กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม .................บาท จานวนที่ใช๎............./ปี เป็นเงิน.....................บาท
ชื่อสารเคมี........................................
จานวน..........(ลิตร,กิโลกรัม)/ไรํ
ราคา/ลิตร,กิโลกรัม .................บาท จานวนที่ใช๎............./ปี เป็นเงิน.....................บาท
2.2 คําแรงใช๎สารเคมี
ใช๎คน
จานวน..........ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท/ไรํ เป็นเงิน.........บาท
ใช๎เครื่อง
จานวน..........ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท/ไรํ เป็นเงิน.........บาท
น้ามันที่ใช๎ในการใช๎สารเคมี จานวน..........ลิตร/ไรํ ราคา..........บาท/ลิตร เป็นเงิน..........บาท
3. การให๎น้าอ๎อย
จานวน..............ครั้ง/ไรํ ครั้งละ..........บาท/ไรํ เป็นเงิน.....................บาท
4. เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพย์สินอื่นที่ซื้อระหวํางดูแลรักษา
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ .........
อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ .........
อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ .........
อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ .........
อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ .........
อายุการใช๎งาน..........ปี
ชื่อทรัพย์สิน.......... ราคา..........บาท
วัน/เดือน/ปีที่ซื้อ .........
อายุการใช๎งาน..........ปี
5.คําใช๎จํายอื่น ๆ กับการดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยว
1...................................................................
2...................................................................
3...................................................................
4...................................................................
ตอนที่ 4 รายได้จากการขายอ้อยให้โรงงาน
รายได๎จากการขายอ๎อย จ านวน.........ตัน/ไรํ จานวน..........บาท/ตัน เป็นเงิน..........บาท
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