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Abstract
The objectives of this research were to 1) study the social and economic conditions
of farmers 2) study sugarcane production conditions of farmers 3) study and compare the
mechanical and manual sugarcane harvesting technology 4) study and compare farmers
satisfaction in using mechanical and manual sugarcane harvesting technology 5) study
problems and suggestions in production and using mechanical and manual sugarcane harvesting
technology.
Population and sample group were sugarcane farmers who were members of Thai
Multi-Sugar Industry Co. , Ltd. in the production year 2016/ 2017 that were divided into 2
groups : 1) 173 farmers who used manual sugarcane harvesting method and the sample size of
94 farmers was determined by using Yamane formula with the accepted error of 0.07 2) 131
farmers who used mechanical sugarcane harvesting method . The study used the simple random
sampling method. Data was collected by 2 structured interviews mechanical and manual
sugarcane harvesting method interviews and was analyzed using descriptive statistics and t-test.
The results of the research revealed that 1) mechanical harvesting farmers were
mostly male with an average age of 5 0 .8 2 years.They were members of sugarcane planters
association with the average sugarcane planting area of 1 1 7 .8 8 Rai (1 rai = 1,600 m2) The
average productivity of 1,169.55 Ton . For farmers who used manual harvesting method, they
were mostly male with the average age of 5 1 .9 6 years old and were members of sugarcane
planters association. The average sugarcane plantation was 9 5 . 4 4 Rai with the average
productivity of 1 ,0 0 1 .0 5 Ton 2 ) Most of the farmers planted sugarcane during rainy season
using Khon Kaen 3 species and kept their own seedlings. They would buy chemical fertilizers
from the shop and planted all sugarcane with sugarcane planting machine. 3 ) The 2 groups of
farmers used different harvesting technologies which had statistically significant difference at
0. 05. For example, in harvesting, the distance from the farm to factory, harvesting duration,
experience in sugarcane harvesting, and for the cost of harvesting, they included cutting fee,
truck for transportation to the factory fees 4) 2 of the farmer groups had statistically significant
difference at 0.05 for satisfaction in using sugarcane harvesting technology such as harvesting
duration, the damages caused from harvesting, after harvesting management, convenience,
safety ,and price 5) Both of the 2 groups had problems in using harvesting technology at a high
level and had the problem about the harvesting cost a high and highest level. The 2 farmer
groups agreed with the suggestions in receiving knowledge about sugarcane production at a
medium level and high level. In regards to production factor support, they agreed with it at the
high and highest level. For harvesting technology they agreed with it at a medium and high
level and for the support of harvesting factor, it was at the high level.

Keywords: The usage of Sugarcane Harvesting Technology,Sugarcane, Kanchanaburi
Province
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บทที่ 1

บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมอ้อย และนํ้าตาลมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก โดย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีการขยายตัวเพิ่มปริ มาณการผลิตอ้อยและนํ้าตาลทรายอย่างต่อเนื่ อง และ
สามารถสร้างได้ให้เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย รวมทั้งรายได้เข้าประเทศไทยอย่างมหาศาล
ในปี การผลิตอ้อย 2559/2560 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยส่ งโรงงานทั้งประเทศจํานวน 9,864,668
ไร่ มี ป ริ มาณอ้ อ ยส่ งเข้ า โรงงาน 92,989,092 ตั น ผลผลิ ต เฉลี่ ย 9.43 ตัน ต่ อ ไร่ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย,2560) หากรวมรายได้จากการแปรรู ปเป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อื่นๆ ได้แก่ การผลิตเอทานอล สุ รา ซอส ซี อิ๊ว ผงชูรส อาหารสัตว์ ไม้อดั กระดาษ ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และ
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ าแล้ว สามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกนับแสนล้านบาท
จังหวัดกาญจนบุ รี มี พ้ืนที่ปลูกอ้อยส่ งโรงงานจํานวน 636,614 ไร่ มี ปริ มาณอ้อยส่ ง
โรงงาน 6,111,497 ตัน ผลผลิ ตเฉลี่ ย 9.60 ตันต่อไร่ (สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล
ทราย, 2560) โดยการผลิ ตอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยด้านต่างๆ เช่ น
การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะวิธีการเก็บเกี่ ยวในปั จจุบนั ส่ งผลต่อคุณภาพ
ผลผลิต ในอดีตการเก็บเกี่ยวอ้อยจะใช่แรงงานคนในการตัดอ้อยสด และนําอ้อยขึ้นรถบรรทุกเพื่อ
ส่ งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล แต่ปัจจุบนั ประสบปั ญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทําให้วิธีการ
เก็บเกี่ยวอ้อยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถนําผลผลิตเข้าสู่ โรงงานอุตสาหกรรมให้ทนั ฤดูการเก็บ
เกี่ยวอ้อย โดยการเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่อาํ เภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่นิยมปฏิบตั ิกนั ในปั จจุบนั มี
2 วิธีคือ การใช้รถตัดอ้อย และการใช้แรงงานคนตัดอ้อย
การใช้รถตัด อ้อ ยสดใส่ ร ถบรรทุ ก อ้อ ยเข้า สู่ โรงงานอุ ต สาหกรรมนํ้าตาล พบว่า มี
ปริ มาณผลผลิตอ้อยที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ต่อวัน โดยรถตัด 1 คัน รถบรรทุก 7 คัน สามารถตัดอ้อย
ได้ 200 ตันต่อวัน แต่ปั ญ หาที่ พ บรถตัดอ้อยมีจาํ นวนไม่เพี ยงพอทําให้เกษตรกรต้องรอคิ ว การ
บริ หารจัดการรถตัดและรถบรรทุกให้ปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับการรับอ้อยของโรงงานอุตสาหกรรม
อ้อ ยเพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการเก็ บ เกี่ ย วผลิ ต และเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผลผลิ ต น้ อ ยที่ สุ ด
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เกษตรกรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีการใช้รถตัดอ้อยเพื่อใช้ในการจัดการแปลง
ปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับการใช้รถตัดอ้อยซึ่ งจะมีผลต่อต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย
การใช้คนตัดโดยจุดไฟก่อนตัด ใช้รถคีบใส่ รถบรรทุกส่ งโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล
ปริ มาณผลผลิตอ้อยที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ต่อวัน โดยคนตัด 1 คน สามารถตัดอ้อยได้เพียง 1 ตันต่อ
วัน แต่ปัญหาที่พบ ขาดแคลนแรงงาน ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ต่อวันมีปริ มาณน้อย เกิดการศูนย์เสี ย
ความหวานและนํ้าหนัก อ้อยขณะเผาอ้อยก่ อนตัด การใช้รถคี บ ทําให้ เกิ ดเศษหิ น ดิ น ติ ด ไปกับ
ผลผลิ ตทําให้โรงงานมี ตน้ ทุนการผลิ ตนํ้าตาลเพิ่มมากขึ้น ราคาอ้อยที่ เผาไฟก่อนตัดจะมีราคาถูก
กว่าอ้อยสดตันละ 20 บาทต่อตัน รถบรรทุกอ้อยจะติดคิวนานกว่ารถบรรทุ กอ้อยที่ ใช้รถตัด เกิ ด
มลพิษต่อสภาพแวดล้อม ผิดกฎหมาย ทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ จํานวนครั้งในการให้น้ าํ
และกําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้นทําให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น
ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เกี่ ย วกับ การใช้เทคโนโลยีก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ย
โรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ทราบถึง
ต้นทุนการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตและความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวอ้อยโรงงานของ
เกษตรกร เพื่อนําผลการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด ช่ วยลดปั ญหา การขาดแคลนแรงงาน และการเผาอ้อยก่อนตัดทําให้ผลผลิ ต
ไม่ได้คุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึ กษาสภาพทางสังคม เศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงานอําเภอเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี
2.2 เพื่อศึกษาสภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรที่ใช้รถตัดและใช้คนตัด
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บการใช้เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด
2.4 เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด
2.5 เพื่ อศึ กษาปั ญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิ ตและการใช้เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ศึ กษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย
โรงงานแบบใช้ ร ถตัด และใช้ ค นตัด ของเกษตรกรในอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด กาญจนบุ รี โดยมี
รายละเอียดของตัวแปรต่าง ๆ ที่ตอ้ งศึกษาต่อไปนี้
3.1 สภาพทางสั ง คม และเศรษฐกิ จ ของเกษตรกรประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษาการเป็ นสมาชิ ก สถาบัน เกษตรกร การมี ต าํ แหน่ งในหมู่ บ ้านหรื อตําบล แหล่ งความรู้
พื้ น ฐานของเกษตรกรเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วอ้อ ยโรงงาน และสภาพทางเศรษฐกิ จ
ประกอบด้วย แรงงานในครัวเรื อน การประกอบอาชี พของครัวเรื อน รายได้ของครัวเรื อนจากภาค
การเกษตร รายได้ของครัวเรื อนนอกภาคการเกษตร รายจ่ายของครัวเรื อนจากภาคเกษตร ลักษณะ
พื้นที่ การถือครองในการเกษตร พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ผลผลิตอ้อยปี 2559/2560
3.2 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร ประกอบด้วย ประเภทการปลูกอ้อย ที่มา
ของพันธุ์ออ้ ย พันธุ์ออ้ ยที่ ปลูก วิธีเตรี ยมดิ นปลู กอ้อย การจัดการแปลงปลู กอ้อย วิธีการปลู กอ้อย
แหล่ ง ที่ ม าของปุ๋ ยเคมี และสภาพการดู แลรั ก ษาประกอบด้วย การกําจัดวัช พื ช การกําจัดแมลง
การกําจัดโรคพืช การไถกลบร่ อง แหล่งนํ้าที่ใช้ในการปลูกอ้อย วิธีการให้น้ าํ วิธีการให้ปุ๋ย
3.3 การใช้ เทคโนโลยีก ารเก็บ เกี่ยวผลผลิต อ้ อ ยโรงงานแบบใช้ รถตั ด และคนตั ด ของ
เกษตรกรประกอบด้วย การเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
3.4 ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ ว
3.4.1 ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวแบบ ใช้ รถตัดประกอบด้วย
วิธี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโดยใช้ รถตัด ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ย ต้น ทุ น
ค่าใช้จ่ายที่ใช้การเก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อย ความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยขณะตัด (เสี ยหายน้อยมีความ
พึงพอใจมาก) การจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ความรวดเร็ วในการบริ การซ่อม
บํารุ งรถตัด ความรวดเร็ วในการบริ การรถนํ้ามันรถตัด ความสะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิ ต
ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ราคาอ้อยที่ขายได้จากการตัดโดยใช้รถตัด
3.4.2 ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวแบบใช้ คนตัดประกอบด้วย
วิธี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโดยใช้ค นตัด ระยะเวลาที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ย ต้น ทุ น
ค่าใช้จ่ายที่ใช้การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยขณะตัด (เสี ยหายน้อยมีความ
พึงพอใจมาก) การจัดการแปลงปลูกหลักการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ความรวดเร็ วในการเก็บเกี่ยวอ้อย
ความรวดเร็ วในการขนส่ ง อ้อ ยเข้า โรงงาน ความสะดวกสบายในการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ความ
ปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ราคาอ้อยที่ขายได้จากการตัดโดยใช้คนตัด
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3.5 ปัญหา และข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
3.5.1 ปัญหา และข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
ของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด ดังนี้
1) ปั ญหาประกอบด้วย ปั ญหาด้านการผลิต ปั ญหาด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บ

เกี่ยว ปัญหาอื่น ๆ

2) ข้อ เสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงาน
ประกอบด้วย ข้อ เสนอแนะการส่ ง เสริ ม ด้า นการผลิ ต อ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
ข้อเสนอแนะด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
3.6 ปั ญหา และข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้ คนตัดดังนี้
3.6.1 ปั ญหาประกอบด้ วย ปั ญหาด้ านการผลิต ปั ญหาด้ านการใช้ เทคโนโลยีการเก็บ

เกีย่ วปัญหาอื่น ๆ

3.6.2 ข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อยโรงงาน
ประกอบด้วย ข้อ เสนอแนะการส่ งเสริ ม ด้า นการผลิ ต อ้อ ยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ค นตัด
ข้อเสนอแนะด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาของเกษตรกรแบบใช้คนตัด
ดังแสดงไวในกรอบแนวคิดการวิจยั

5

การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
โรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด
1. สภาพทางสังคม และ เศรษฐกิจ ของ
เกษตรกร
1.1 สภาพทางสังคม
1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
2. สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรทีใ่ ช้
รถตัด
2.1 สภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกร
2.2 สภาพการดูแลรักษา
3. การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
โรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด
3.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
3.2 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
4. ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ ว
4.1 ความพึงพอใจในการใช้รถตัดในประเด็น
ต่าง ๆ
5. ปัญหา และข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยี
การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยโรงงาน
5.1 ปั ญหาในการใช้รถตัด
5.2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรด้านการใช้
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบ
ใช้รถตัด

การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
โรงงานของเกษตรกรแบบใช้ คนตัด
1. สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ของ
เกษตรกร
1.1 สภาพทางสังคม
1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ
2. สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรทีใ่ ช้
คนตัด
2.1 สภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกร
2.2 สภาพการดูแลรักษา
3. การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
โรงงานของเกษตรกรแบบใช้ คนตัด
3.1 การเก็บเกี่ยวผลผลิต
3.2 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
4. ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ ว
4.1 ความพึงพอใจในการใช้คนตัดในประเด็น
ต่าง ๆ
5. ปัญหา และข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยี
การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยโรงงาน
5.1 ปั ญหาในการใช้คนตัด
5.2 ข้อเสนอแนะของเกษตรกรด้านการใช้
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบ
ใช้คนตัด

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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4. ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบ
ใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งมีขอบเขตของการวิจยั
ดังนี้
4.1 ขอบเขตพื้นที่ การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการศึ กษาการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต

อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุ รี ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้เป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยที่เป็ นสมาชิ กโรงงานนํ้าตาลไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จํากัด (ลิน)
ในปี การผลิต 2559/2560 จํานวน 304 ราย
4.2 ขอบเขตเชิ งเนื้อหา การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการศึกษาด้านปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิ จ
สภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรที่ใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกร การใช้เทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกร ความต้องการของเกษตรกร ความพึง
พอใจในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยว ตลอดจนปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน

4.3 ขอบเขตด้ านเวลา การวิจยั นี้ เก็บ รวบรวมข้อมู ล จากเกษตรกรผูป้ ลู กอ้อยที่ เป็ น
สมาชิ กโรงงานนํ้าตาลไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จํากัด (ลิน) ในปี การผลิต 2559 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในระหว่างเดือนสิ งหาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2560

5. นิยามศัพท์ เฉพาะ
5.1 เกษตรกร หมายถึ ง เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยในอําเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุ รี ที่ เป็ น
สมาชิ ก โรงงานนํ้าตาลไทยเพิ่ ม พู น อุ ต สาหกรรม จํา กัด (ลิ น ) ในปี การผลิ ต 2559/2560 โดย
ประกอบด้วยเกษตรกรทําไร่ ออ้ ยที่ใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและ
คนตัด
5.2 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรที่ใช้ รถตัด หมายถึง สภาพการผลิตอ้อยของ
เกษตรกร ประกอบด้วย ประเภทการปลูกอ้อย พันธุ์ออ้ ยที่ปลูก ที่มาของพันธุ์ออ้ ย วิธีเตรี ยมดินปลูก
อ้อย การจัดการแปลงปลูก วิธีการปลูกอ้อย และแหล่งที่มาของปุ๋ ยเคมี สภาพการดูแลรักษาอ้อยของ
เกษตรกร ได้แก่ การกําจัดวัชพืช การกําจัดแมลง การกําจัดโรคพืช การไถกลบร่ อง แหล่งนํ้าที่ใช้ใน
การปลูกอ้อย วิธีการให้น้ าํ และวิธีการให้ปุ๋ย
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5.3 การใช้ เทคโนโลยีก ารเก็บ เกี่ย วผลผลิต อ้ อ ยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตั ด
หมายถึง วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานโดยใช้รถหรื อเครื่ องจักรตัดอ้อยสด และใส่ รถบรรทุก
ทันทีเพื่อนําส่ งผลผลิตอ้อยเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล โดยศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะการเก็บเกี่ยว
ระยะทางจากไร่ ถึงโรงงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว และประสบการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย
5.4 การใช้ เทคโนโลยีก ารเก็บ เกี่ยวผลผลิต อ้ อ ยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ ค นตั ด
หมายถึ ง การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานโดยใช้ ไ ฟเผาใบอ้อ ย ใช้ ค นตัด และใช้ ร ถคี บ ใส่
รถบรรทุกเพื่อนําส่ งผลผลิตอ้อยเข้าโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล โดยศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะการเก็บ
เกี่ยว ระยะทางจากไร่ ถึงโรงงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว และประสบการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย
5.5 ต้ นทุนการเก็บเกี่ยว หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นกิ จกรรมทางการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ มีความเหมาะสม ตามความต้องการของเกษตรกร
และโรงงานอุตสาหกรรมนํ้าตาล
5.6 ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวแบบใช้ รถตัด หมายถึง เกษตรกรมี
ความพึงพอใจต่อการเลื อกใช้วิธีการเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัดในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
วิธี ก าร ระยะเวลา ต้น ทุ น ความเสี ย หาย การจัดการแปลง ความรวดเร็ วในการซ่ อมบํารุ ง ความ
รวดเร็ วในการบริ การรถนํ้ามัน ความปลอดภัย และราคาอ้อย
5.7 ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วแบบใช้ คนตัด หมายถึง เกษตรกรมี
ความพึ งพอใจต่อการเลื อกใช้วิธีก ารเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้คนตัดในประเด็นต่าง ๆได้แก่
วิธีการ ระยะเวลา ต้นทุน ความเสี ยหาย การจัดการแปลง ความรวดเร็ วในการเก็บเกี่ยว ความรวดเร็ ว
ในการขนส่ ง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และราคาอ้อย
5.8 ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงาน
หมายถึง ปั ญหาในการใช้รถตัดและคนตัด ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
และข้อเสนอแนะในการใช้รถตัดและคนตัด ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
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6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
6.1 สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกใช้วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
เพื่อให้ได้คุณภาพ และลดต้นทุน
6.2 สามารถทราบถึงปั ญหา และความต้องการของเกษตรกรในการเลือกใช้วธิ ี การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
6.3 สามารถใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
กับพื้นที่ของเกษตรกร
6.4 สามารถใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั เรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
และใช้ค นตัดของเกษตรกรในอําเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุ รี ผูศ้ ึ กษามี ก ารทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. บริ บทเกี่ยวกับอ้อยโรงงานและกระบวนการผลิตอ้อย
2. สภาพทัว่ ไปและการผลิตอ้อยโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี
3. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี
4. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
5. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการพึงพอใจ
6. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. บริบทเกีย่ วกับอ้อยโรงงานและกระบวนการผลิตอ้อยโรงงาน
1.1 ความเป็ นมาของอุตสาหกรรมนํา้ ตาลในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (2549) ได้รวบรวมความเป็ นมาของ
อุตสาหกรรมนํ้าตาลไทย ตั้งแต่สมัยสุ โขทัย ประมาณ ปี ค.ศ.1920 พบว่านํ้าตาลที่ผลิ ตได้ในระยะ
นั้น เป็ นนํ้าตาลทรายแดง โดยสั น นิ ษ ฐานว่าชาวจี น ที่ เข้ามาตั้งหลัก แหล่ ง ในอาณาจัก รเป็ นผูน้ ํา
กรรมวิธีเข้ามาเผยแพร่ จึงได้สรุ ปความเป็ นมาของอุตสาหกรรมนํ้าตาลไทย ดังนี้
สมัยรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น การผลิ ตนํ้าตาลจากอ้อยได้ก่อตัวขึ้นประมาณ พ.ศ.
2353 จอห์น ครอฟ์ ฟอร์ ด (John Crawford) นักการทูตชาวอังกฤษที่ เข้ามาเจรจาเรื่ องการเมื องและ
การค้า และได้บ ัน ทึ ก ใน ปี พ.ศ.2368 ว่า สยามสามารถผลิ ต นํ้า ตาลทรายจากอ้อ ยได้เป็ นเวลา
ประมาณ 13 ปี มาแล้ว ชาวจีนได้รับอนุญาตจากทางการให้ปลูกอ้อยทํานํ้าตาลได้
ยุค ทองของอุ ตสาหกรรมนํ้าตาลไทย ในสมัยรั ช การที่ 2 นํ้าตาลของไทยเป็ นที่
ต้องการของตลาด แต่ระบบการผลิ ตและการจําหน่ ายผูกขาดโดยรั ฐใน (พ.ศ.2367 – พ.ศ.2394)
พระองค์ทรงตั้งโรงงานนํ้าตาลทรายหลวงขึ้นตามเมืองต่างๆ
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ในสมัย รั ช กาลที่ 3 พ.ศ. 2385 รั ฐ ประกาศให้ พ่ อ ค้าซื้ อ ขายนํ้าตาลผ่านรั ฐ บาล
เท่านั้น ทําให้ราคาที่ขายให้แก่พอ่ ค้าชาวตะวันตกเพิ่มสู งขึ้นถึงร้อยละ 40
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปรากฏว่ามีการขยายอุตสาหกรรมนํ้าตาลไปตั้งอยูใ่ นบริ เวณแม่
นํ้าท่าจีน
ในสมัย รั ช กาลที่ 6 ส่ ง เสริ ม อุ ตสาหกรรมผลิ ตนํ้าตาลทรายภายในประเทศเพื่ อ
ทดแทนการนําเข้านํ้าตาลจากต่างประเทศ ได้มีขยายพื้นที่ปลูกอ้อยและตั้งโรงงานในแถบจังหวัด
ชลบุรี ในปี พ.ศ.2458 มีโรงหี บอ้อย 107 โรงงาน
ในสมัยรัชกาลที่ 9 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราคานํ้าตาลยังคงสู งขึ้น พ.ศ. 2489
รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มภาษีนาํ เข้านํ้าตาลทรายกิโลกรัมละ 0.75 บาท นับตั้งแต่ พ.ศ. 2490 ราคาใน
ตลาดโลกเริ่ มลดลง แต่ราคานํ้าตาลภายในประเทศยังคงอยูใ่ นระดับสู ง รัฐบาลจึงกําหนดราคาขาย
ปลี กขั้นสู ง และห้ามนําเข้านําตาลทุ ก ประเภท เว้นแต่ได้รับ อนุ ม ตั ิ จากรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
พาณิ ชย์ ต่อมารัฐบาลได้ประกาศเพิ่มภาษีน้ าํ ตาลนําเข้ากิโลกรัมละ 1.50 บาท เพื่อคุ ม้ ครองผูผ้ ลิ ต
ภายในประเทศ
1.2 สถานการณ์ พนื้ ทีป่ ลูกอ้ อยโรงงาน
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (2560) ได้สรุ ปสถานการณ์ พ้ืนที่
ปลู ก อ้ อ ยโรงงานปี การผลิ ต 2559/60 ดัง นี้ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลผลัก ดัน นโยบายบริ ห ารพื้ น ที่
เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยูใ่ นพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่ การปลูกพืช
ต่างๆ ได้แก่ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ปาล์ม นํ้ามัน และข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ทั้งนี้ อ้อยเป็ นพื ช
เศรษฐกิ จ ที่ เหมาะต่ อ การส่ ง เสริ ม ให้ ช าวนาหัน มาปรั บ เปลี่ ย นไร่ น าเป็ นไร่ อ้อ ย เนื่ อ งจากอ้อ ย
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่ วนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่ องได้นอกจาก
จะผลิตเป็ นนํ้าตาลทรายแล้ว ยังนําผลพลอยได้จากการผลิตไปเป็ นวัตถุดิบผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็ น
พลัง งานทดแทน และยังนํา กากอ้อยไปเป็ นเชื้ อ เพลิ ง ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าหรื อนํา ไปผลิ ต เป็ นเยื่อ
กระดาษ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ โรงงานนํ้าตาลทรายพร้อมที่จะพัฒนาและขยายกําลังการผลิ ตเพื่อ
รองรับกับปริ มาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกจากโครงการ Zoning เพื่อสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ให้เกษตรกรผูเ้ พาะปลูกอ้อยได้มน่ั ใจว่า จะมี ตลาดรองรับผลผลิ ตอ้อยที่ แน่ นอนและ
สร้ างความมัน่ คงจากการยึดอาชี พ ชาวไร่ ออ้ ยได้ในปี การผลิ ต 2559/60 มี พ้ื นที่ เพาะปลูก อ้อยทัว่
ประเทศในเขตพื้ น ที่ สํ า รวจรวม 47 จัง หวัด จํา นวน 10,988,489 ไร่ แบ่ ง เป็ นพื้ น ที่ ป ลู ก อ้อ ยส่ ง
โรงงาน 9,864,668 ไร่ และพื้นที่ ปลู กอ้อยทําพันธุ์ 1,123,821 ไร่ โดยมี พ้ืนที่ ลดลงจากปี การผลิ ต
2558/59 จํานวน 24,350 ไร่ หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 0.22 เนื่ องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่ งจะ
สรุ ปผลการสํารวจพื้นที่ปลูกอ้อยเป็ นรายภาค ได้ดงั นี้
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1) ภาคเหนือ
ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ เพาะปลู ก อ้อ ยจํา นวน 9 จัง หวัด ได้ แ ก่ จัง หวัด แพร่
อุตรดิ ตถ์ สุ โขทัย ตาก พิษณุ โลก กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย
2,571,431 ไร่ ผลผลิ ต ต่ อ ไรเฉลี่ ย 9.60 ตัน ต่ อ ไร่ มี พ้ื น ที่ ป ลู ก เพิ่ ม ขึ้ นจากปี การผลิ ต 2558/59
จํา นวน 33,595 ไร่ หรื อคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.32 และ โดยในเขตพื้ น ที่ จ ัง หวัด นครสวรรค์ และ
กําแพงเพชร เปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกจากเดิมที่เป็ นนาข้าว มันสําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มาปลูกอ้อยแทนจึงทําให้ปริ มาณพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
2) ภาคกลาง
ประกอบด้วยพื้นที่ เพาะปลู กอ้อยจํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทยั ธานี
ชัยนาท สิ งห์ บุ รี ลพบุ รี สระบุ รี อ่างทอง สุ พรรณบุ รี กาญจนบุ รี นครปฐม ราชบุ รี เพชรบุ รี และ
ประจวบคีรีขนั ธ์ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 3,061,101 ไร่ ผลผลิตต่อไรเฉลี่ ย 9.51 ตันต่อไร่ มีพ้ืนที่
ปลู ก เพิ่มขึ้นจากปี การผลิ ต 2558/59 จํานวน 7,869 ไร่ หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 0.26 โดยพื้ นที่ ที่ มีการ
เพาะปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นได้แก่ จังหวัดสระบุ รี กาญจนบุ รี ลพบุรี และราชบุ รี เนื่ องจากมีโรงงาน
นํ้าตาลตั้งขึ้นใหม่
3) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ เพาะปลู ก อ้อ ยจํา นวน 20 จัง หวัด ได้ แ ก่ จัง หวัด เลย
หนองบัวลําภู อุ ด รธานี หนองคาย บึ งกาฬ สกลนคร นครพนม ชัย ภู มิ ขอนแก่ น มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด กาฬสิ นธุ์ มุ กดาหาร อํานาจเจริ ญ ยโสธร นครราชสี มา บุ รีรัมย์ สุ รินทร์ ศรี สะเกษ และ
อุบลราชธานี มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 4,750,671 ไร่ ผลผลิ ตต่อไรเฉลี่ ย 9.31 ตันต่อไร่ มีพ้ืนที่ปลูก
ลดลงจากปี การผลิต 2558/59 จํานวน 35,705 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.75 เนื่ องจากได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง
4) ภาคตะวันออก
ประกอบด้วยพื้นที่ เพาะปลูกอ้อยจํานวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุ รี
สระแก้วฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 605,286 ไร่ ผลผลิตต่อไร
เฉลี่ย 9.10 ตันต่อไร่ มีพ้ืนที่ปลูกลดลงจากปี การผลิ ต 2558/59 จํานวน 30,109 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
4.74 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
จากข้อมูลบริ บทเกี่ยวกับอ้อยสรุ ปได้ว่า อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย
ของไทยยังมีศกั ยภาพที่จะขยายตลาดในต่างประเทศได้อีก นับตั้งแต่เมื่อ 300 ปี เศษที่ผา่ นมาจนถึ ง
ปั จจุบนั เป็ นการเติบโตที่ยาวนาน ผ่านช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์และตกตํ่า พร้อมไปกับการพัฒนาความรู ้
และระบบต่างๆ จากหลายๆ ฝ่ าย ตั้งแต่ การกําหนดพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม การพัฒนาพันธุ์ การปลูก
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อ้อย การดู แลรั ก ษา การใช้เทคโนโลยีก ารเก็บ เกี่ ย ว การผลิ ตนํ้า ตาล การค้า ขายทั้ง ภายใน และ
ต่างประเทศ จนกลายเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งเป็ นวัตถุดิบให้กบั อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอีกหลายชนิดในประเทศ สร้างรายได้และอาชีพที่มงั่ คงให้กบั เกษตรกรไทย
1.3 กระบวนการผลิตอ้อยโรงงาน
1.3.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
กิตติ วงส์พิเชษฐ (2557) กล่าวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของอ้อยไวดังนี้
ชื่อสามัญ หรื อชื่อพื้นเมือง: อ้อย (sugarcane)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saccharum officinarum L.
วงศ์: Poaceae
กลุ่ม: พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
พงศ์เทพ มี นอก (2544) กล่าวถึ งลักษณะของอ้อยไว้ว่า อ้อยเป็ นพืชใบเลี้ ยงเดี่ ยว
จัดอยู่ในวงศ์หญ้า (Grass Family) การจําแนกทางชี พจักรจัดเป็ นพืชที่ มีอายุหลายฤดู รายละเอี ยด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับอ้อย มีดงั นี้
1) ราก มีระบบรากฝอย (Fibrous Root System) ในระยะแรกที่ลาํ ต้นอ้อย
งอกจะได้รับนํ้าและอาหารส่ วนใหญ่จากท่อนพันธุ์ รากชุ ดแรกของท่อนพันธุ์ (Sett Root) เกิดจาก
ปุ่ มรากในบริ เวณเกิดราก ซึ่ งจะช่วยดูดนํ้าและธาตุอาหารจากดินให้แก่ตน้ อ่อน เมื่อต้นอ่อนเจริ ญขึ้น
จะเกิดข้อและปล้องสั้นๆ เป็ นจํานวนมากใต้ดิน บริ เวณข้อของลําต้นใต้ดินจะปรากฏปุ่ มรากที่จะเกิด
เป็ นรากของต้นอ้อย (Shoot Root) รากของหน่ออ้อยจะเจริ ญเติบโตขึ้นมาทดแทนรากของท่อนพันธุ์
รากจะเจริ ญเติบโตแตกสาขามากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั สภาพของดิ นและรากจะหยัง่ ลึกลงดิ นได้มาก
ขึ้น ในกรณี ที่น้ าํ ใต้ดินลึกหรื อการไถดินทําได้ลึกเพียงพอ
2) ลําต้ น อ้อยสามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ลาํ ต้น (Cutting,
Set หรื อSeed Cane) ลําต้นอ้อยมีอยู่ 2 ส่ วนได้แก่ ส่ วนที่อยูใ่ ต้ดินและส่ วนที่อยูเ่ หนื อดิ น ส่ วนที่อยู่
ใต้ดินเรี ยกว่า ตอหรื อเหง้า ส่ วนที่อยูเ่ หนื อดินมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เป็ นส่ วนที่รองรับใบหรื อ
ช่อดอกบริ เวณลําต้นเหนื อดิ นจะสังเกตเห็ นข้อและปล้องอย่างชัดเจน อ้อยแต่ละพันธุ์ จะมีรูปร่ าง
ปล้องและการจัดเรี ยงแตกต่างกัน
3) ใบ เกิดจากการเรี ยงสลับกันบนลําต้น บางพันธุ์อาจเกิดเวียนรอบลําต้น
ใบติดกับข้อของลําต้นตรงส่ วนของฐานใบ กาบใบมีสีแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดและปริ มาณเม็ดสี
ในกาบใบของอ้อยแต่ละพันธุ์ สี ของแผ่นใบมีต้ งั แต่สีเขียงแกมเหลืองจนถึงเขียวเข้มแตกต่างกันตาม
พันธุ์และความอุ ดมสมบูรณ์ ของดิ น ขอบแผ่นใบมีลกั ษณะเป็ นฟั นเลื่ อยเล็กทําให้มีความคมมาก
ด้านหลังรอยต่อระหว่างกาบใบกับแผ่นใบมีพ้นื ที่คล้ายสามเหลี่ยมทั้งสองด้านเรี ยกว่า Dewlad
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4) ดอก ช่อดอกอ้อย เรี ยกว่า Arrow หรื อ Tassel เป็ นแบบ Panicle เกิดที่
ยอดของลําต้นลักษณะช่อดอกมีแกนกลาง ก้านแขนงรากแตกออกจากแกนกลาง และก้านแขนงทั้ง
สองแตกออกจากก้า นแขนงแรก ก้า นแขนงที่ ส องนี้ เป็ นตํา แหน่ ง ของกลุ่ ม ดอกย่อ ย (Spikelet)
เนื่ องจากอ้อยเป็ นพืชที่ไวต่อช่วงแสงถูกจัดเป็ นวัชพืชวันสั้น (Shot Day Plant) จะออกดอกเมื่อช่วง
กลางวันสั้นกว่ากลางคื น อ้อยที่ ปลูกในประเทศไทยมักออกดอกในช่ วงเดื อนตุ ลาคมจนถึ งเดื อน
มกราคม ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกของอ้อยได้แก่ อายุออ้ ย อุณหภูมิ และความชื้น
1.3.2 ชนิดของอ้ อย
1) พันธุ์อ้อย
ผดุง เพชรสังหาร (2550) กล่าวถึงอ้อยที่ปลูก ในประเทศไทยมี 2 พวกคือ
(1) อ้ อ ยเคี ้ย ว (Chewing Cane) อ้อ ยพัน ธุ์ ด้ ัง เดิ ม ที่ มี ถ่ิ น กํา เนิ ด แถบหมู่
เกาะนิ วกินี ได้แก่ อ้อยเปลือกนิ่ม มีความหวานปานกลางถึงค่อนข้างสู ง ปลูกเพื่อหี บเอานํ้าอ้อย หรื อ
ใช้รับประทานสด เช่น อ้อยสิ งคโปร์ หรื ออ้อยสําลี ลําต้นสี เหลื องอมเขียว อ้อยพันธุ์เมอร์ เชี ยส ลํา
ต้นสี ม่วงแดง นิ ยมปลูกเพื่อบริ โภคสด โดยอ้อยเมอร์ เชี ยส จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวต่างจากอ้อยชนิ ด
อื่น และพันธุ์บาดิลา ลําต้นสี ม่วงดํานอกจากนี้ยงั มีออ้ ยนํ้าผึ้งและอ้อยขาไก่ ซึ่ งยังคงมีปลูกเพียงบางแห่ง
(2) อ้ อยทํานํ้าตาล (Industrial Cane)เป็ นอ้อยลูก ผสมจากต่ างประเทศมี
ประมาณ 20 พันธุ์ ซึ่ งเป็ นอ้อยที่ มีเปลื อกและเนื้ อแข็งเคี้ยวยาก จึ งเหมาะสําหรับ นําไปทํานํ้าตาล
ชาวไร่ ออ้ ยส่ วนใหญ่มกั ปลูกอ้อยสําหรับทํานํ้าตาล
1.3.3 ลักษณะของอ้ อยโรงงาน
ผดุง เพชรสังหาร (2550) กล่าวว่า อ้อยเป็ นไม้ลม้ ลุก สู ง 2-5 เมตร ลําต้นสี
ม่วงแดงหรื อเขียวปนเหลือง ขึ้นอยูก่ บั สายพันธุ์ มีไขสี ขาวปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ
กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 0.5-1 เมตร แตกกอได้เหมือนข้าว กอหนึ่ ง ๆ มีหลายต้น ขณะยังเล็กอยู่แต่ละ
ต้นเรี ยกว่าหน่อ แต่ละหน่ อเกิดไม่พร้อมกันจึงมีหน่อต่างอายุในกอเดียวกัน เมื่อหน่ อเหล่านี้ เติบโต
ต่อไป ก็จะมี ขอ้ และปล้อง เราเรี ยกหน่ อที่ มี ข ้อและปล้องว่าลําต้น ลําต้นที่ แก่ จะมี ข ้อและปล้อง
มากกว่าลําต้นอ่อน ที่ขอ้ ทุกข้อมีตาหนึ่ งตา ตาอ้อยเกิดสลับข้างกัน นอกจากตายังมีปุ่มรากจํานวน
มากอีกด้วย
1.4 การผลิตอ้ อยโรงงาน
กรมวิชาการเกษตร (2545) ได้ให้รายละเอียดไว้วา่
1.4.1 การปลูกอ้ อยโรงงาน
อ้อยโรงงาน เป็ นพื ชที่ ข้ ึ นได้ดีในเขตร้อนและกึ่ งร้ อนมี ปริ มาณนํ้าฝน และ
แสงแดดเพียงพอโดยทัว่ ไปอ้อยเจริ ญเติบโตได้ชา้ ในที่มีอุณหภูมิต่าํ กว่า 15 องศาเซลเซี ยสแต่ข้ ึนได้
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ดีในอุณหภูมิที่สูงกว่า 20 องศาเซลเซี ยสอ้อยเจริ ญเติบโตได้ชา้ ในเดือนแรกๆอ้อยที่มีอายุปลูกมากจะ
มีระยะเวลาเจริ ญเติบโตได้นานและให้ผลผลิตสู งการเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่อมีอายุ 11-12 เดือน
ซึ่ งมีรายละเอียดการปลูกอ้อยดังนี้
1) การเลื อกพื น้ ที่ ปลูกที่ เหมาะสม ในการปลูกอ้อยโรงงาน จะต้องมีลกั ษณะ
และสภาพดังต่อไปนี้
(1) มีความสมํ่าเสมอ ลาดเอียงไม่เกิน 3%
(2) มีเนื้อดินเป็ นดินร่ วนถึงร่ วนเหนียว
(3) มีความเป็ นกรดเป็ นด่าง 5.5-7.0
(4) มีการระบายนํ้าได้ดี
(5) มีอินทรี ยว์ ตั ถุในดินไม่นอ้ ยกว่า 1.5%
(6) จะต้องมี น้ ําอย่างเพีย งพอตลอดฤดู หรื อปริ ม าณนํ้าฝน1,000-1,500
มิลลิเมตร/ปี และมีการกระจายตัวดี
(7) มีอุณหภูมิสูงเพียงพอในช่วงการเจริ ญเติบโตทางลําต้น
(8) มีอากาศเย็นในช่วงเก็บเกี่ยว ประมาณ 2 เดือน
(9) แปลงที่ ป ลู ก อ้อ ยไม่ ค วรอยู่ห่ า งจากโรงงานนํ้ าตาลเกิ น กว่ า 60
กิโลเมตร
2) การเตรี ยมดิ น กรมส่ งเริ มการเกษตร (2554) อ้างถึ งใน สงัด ทองภูธรณ์
(2550,น.35) ได้อ ธิ บ ายถึ ง ความจํา เป็ นของการเตรี ย มดิ น ว่า การเตรี ย มดิ น ปลู ก อ้อ ยถื อว่าเป็ น
สิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งเพราะการปลู กอ้อย 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3-4 ปี หรื อมากกว่า การ
เตรี ยมดินที่ดีควรปฏิบตั ิดงั นี้
(1) การไถ ควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ งหรื อมากกว่าโดยไถในขณะที่ ดิน มี
ความชื้ นพอเหมาะให้ลึกอย่างน้อย 20 นิ้ วหรื อมากกว่าเพราะจะช่ วยให้รากหยัง่ ลึ กลําต้นแข็งแรง
เจริ ญเติบโตดี และไม่หักล้มสะดวกในการเก็บเกี่ยวในกรณี ดินชั้นล่างเป็ นดิ นดานต้องไถระเบิดดิ น
ดานด้วยนอกจากนี้ เกษตรกรนิ ยมยกร่ องปลูกอ้อยเพื่อสะดวกในการปลูกและดูแลรักษาโดยให้มี
ระยะระหว่างร่ องประมาณ 1-1.5 เมตรควรเว้นทางเดินและทางระบายนํ้ารอบแปลงอ้อยด้วย
(2) การปรั บ ระดั บ พื ้นที่ และการแบ่ งแปลงปลู ก อ้อยจะช่ วยป้ องกันนํ้า
ท่วมขังได้โดยขนาดของแปลงปลูกอ้อยที่เหมาะสม คือมีขนาดกว้าง 100 เมตรยาว 200 เมตรหรื อมี
พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งานส่ วนวิธีการปรับระดับพื้นที่คือต้องไถหน้าดินมากองรวมกันแล้วจึงค่อย
ปรั บ ดิ น ชั้ น ล่ า งให้ ไ ด้ ร ะดับ จากนั้ นค่ อ ยเกลี่ ย หน้ า ดิ น ให้ เสมอทั่ว ทั้ง แปลงทั้ง นี้ อาจมี ก ารนํ า
เครื่ องจักรกลมาใช้เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกิดความสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
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(3) การคัดพันธุ์ อ้อยโรงงาน ที่ เหมาะสมกับศักยภาพพื น้ ที่ การคัดเลือก
พัน ธุ์ อ้อ ยมี อ ยู่ห ลายวิธี ข้ ึ น กับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องแต่ ล ะโครงการ รวมทั้ง กํา ลัง คนอุ ป กรณ์ และ
งบประมาณ ดังนั้น การพิจารณาลักษณะที่จะนํามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็ นแนวทางหนึ่ งที่
ช่วยเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการคัดเลือก
(4) ระยะเวลาที่ เหมาะสมในการปลูกอ้ อยโรงงาน ผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร
(2550) กล่าวถึง การปลูกอ้อยเพื่อเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมนํ้าตาลไว้วา่ การปลูกอ้อยในปั จจุบนั
สามารถแบ่งตามฤดูปลูกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ก. การปลูกอ้ อยโรงงานต้ นฝน ซึ่ งยังแบ่งเป็ น 2 เขต คือ
ก) ในเขตชลประทาน (20% ของพื้ น ที่ ป ลู ก อ้อ ยทั้ง ประเทศ)
ส่ วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
ข) ในเขตอาศัยนํา้ ฝน ส่ วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนเมษายนถึ ง
เดือนมิถุนายน
ข. การปลูกอ้ อยโรงงานปลายฝน (การปลูกอ้อยข้ามแล้ง) สามารถทํา
ได้เฉพาะในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคตะวันออกที่มีปริ มาณและการกระจาย
ของฝนดี และดิ น เป็ นดิ น ทรายหรื อดิ น ร่ ว นปนทราย การปลู ก อ้อยประเภทนี้ จะปลู ก ประมาณ
กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
(5) วิธีก ารปลู กอ้อยโรงงานแตกต่างกันตามประเภทของการปลู ก อ้อย
โรงงาน ดังนี้
ก. การปลูกอ้ อยโรงงานต้ นฝนในเขตชลประทาน ส่ วนใหญ่จะปลูก
ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่ มีศ กั ยภาพในการให้ผลผลิ ตอ้อยสู ง ถ้ามี การ
จัดการที่ดี ผลผลิตในอ้อยเขตนี้ประมาณ 15 ตันต่อไร่ การปลูกอ้อยในเขตนี้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปลูกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้เครื่ องจักรกลเกษตร เช่น เครื่ องปลูก เครื่ องใส่ ปุ๋ย เครื่ องกําจัดวัชพืช
และรถเก็บเกี่ยว
ก) ถ้ าใช้ คนปลูก จะยกร่ องกว้าง 1.4-1.5 เมตร วางพันธุ์ออ้ ยเป็ น
ลํา โดยใช้ลาํ เดี่ยว เกยกันครึ่ งลํา หรื อ 2 ลําคู่ตามลักษณะการแตกกอของพันธุ์ออ้ ยที่ใช้ แล้วกลบด้วย
ดินหนาประมาณ 5 เซนติเมตร
ข) ถ้ าใช้ เครื่ องปลูก หลังจากเตรี ยมดิ นแล้ว ไม่ตอ้ งยกร่ องจะใช้
เครื่ องปลูกปิ ดท้ายแทรกเตอร์ โดยจะมีตวั เปิ ดร่ อง และช่องสําหรับใส่ พนั ธุ์ออ้ ยเป็ นลํา และมีตวั ตัด
ลําอ้อยเป็ นท่อนลงในร่ อง และมีตวั กลบดินตามหลัง และสามารถดัดแปลงให้สามารถใส่ ปุ๋ยรองพื้น
พร้อมปลูกได้เลยปั จจุบนั มีการใช้เครื่ องปลูกทั้งแบบแถวเดี่ยวและแถวคู่ โดยจะปลูกแถวเดี่ยวระยะ
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แถว 1.4-1.5 เมตรในกรณี ใช้พนั ธุ์ที่แตกกอมาก และจะปลูกแถวคู่ ระยะแถว 1.4-1.5 เมตร ระยะ
ระหว่างคู่แถว 30 - 40เซนติเมตร ในกรณี ใช้พนั ธุ์ออ้ ยที่แตกกอน้อย
ข. การปลูกอ้ อยโรงงานต้ นฝนในเขตอาศัยนํา้ ฝน พื้นที่ปลูกอ้อยส่ วนใหญ่
ของไทยจะอยู่ในประเภทนี้ และเป็ นพื้นที่ที่มีความแปรปรวนในเรื่ องผลผลิ ตสู ง และผลผลิ ตเฉลี่ยของ
อ้อยตํ่ากว่า 10 ตันต่อไร่ เพราะสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ ปริ มาณและการกระจายตัวของฝนไม่ดี และดิน
ส่ วนใหญ่ มี ค วามอุ ดมสมบู รณ์ ต่ ํา การใส่ ปุ๋ ยก็ จะมี ค วามเสี่ ยงสู งและหาจังหวะการใส่ ปุ๋ ยให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งยาก แนวทางที่จะพัฒนาผลผลิ ตอ้อยในเขตนี้ ก็คือ ต้องพยายามหาแหล่งนํ้า (นํ้าใต้ดิน
ขุดสระเก็บกักนํ้า) เพื่อให้น้ าํ อ้อยได้ในช่วงวิกฤต และที่สําคัญก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของ
อ้อยในเขตนี้ได้
1.4.2 การดูแลรั กษาอ้ อยโรงงาน
เฉลิมพล ไหลรุ่ งเรื อง และสมศักดิ์ ทองศรี (2547) อธิบายถึงการดูแลรักษาอ้อย ดังนี้
1) การใส่ ปุ๋ย การใส่ ปุ๋ยให้ถูกต้องและเหมาะสมควรมีการวิเคราะห์ดินก่อน เพื่อ
ทราบว่าดิ นแต่ละแปลงปลู กอ้อยนั้นขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง เพื่อจะได้กาํ หนดชนิ ดและปริ มาณปุ๋ ยเคมี
อย่างถูกต้อง เป็ นการลดต้นทุนอีกทาง การให้ปุ๋ยผสมเสร็ จสําหรับการปลูกอ้อย ดังตารางที่ 2.1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีผสมเสร็ จสําหรับอ้อยโรงงาน
ประเภทเนื้อดิน
ดินเหนียว,
ดินร่ วน

สู ตรปุ๋ ยที่แนะนํา
อัตราการใช้ (กก./ไร่ )
15-15-15,16-16-16
40-50
หรื อ16-8-8,18-6-6,
18-8-8,25-7-7
70-90
ร่ วมกับ46-0-0
15-20
ดินร่ วนปนทราย (ที่มี 15-15-15,13-13-21
40-60
ความอุดมสมบูรณ์
14-14-21
ตํ่ามาก)
หรื อ15-5-20,16-11-14
ร่ วมกับ 46-0-0
40-60
ที่มา: (ภาควิชาพืชไร่ นาํ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2542)

วิธีการใส่
ใส่ ครั้งแรกหลัง
ปลูก 1 เดือน
และใส่ ปุ๋ยยูเรี ยร่ วม
ในการใส่ ครั้งที่ 2
ใส่ พร้อมปลูกหรื อ
หลังแต่งตอ 60 วัน
และใส่ ปุ๋ยยูเรี ยร่ วม
ในการใส่ ครั้งที่ 2

2) การให้ นา้ํ การผลิตอ้อยโรงงานให้ได้ผลผลิตสู งนั้น อ้อยจะต้องได้รับนํ้า

(นํ้าฝน/ชลประทาน) อย่างเพียงพอ ตลอดระยะเวลาการเจริ ญเติบโต ความต้องการนํ้าของอ้อยจะ
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ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และช่ วงระยะการเจริ ญเติบโต ได้แบ่งระยะความต้องการนํ้าของอ้อยไว้ 4
ระยะ ดังตารางที่ 2.2 ดังนี้
ตารางที่ 2.2 แสดงความต้องการนํ้าของอ้อยโรงงานในแต่ละช่วงระยะการเจริ ญเติบโต
ช่ วงการเจริญเติบโต
ระยะตั้งตัว (30 วัน)
ระยะเติบโตทางลําต้น (140 วัน)
ระยะสร้างนํ้าตาล (125 วัน)
ระยะแก่ (35 วัน)
รวม (330 วัน)
ที่มา : (สํานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม,2554)

ความต้ องการนํา้
มม./วัน
มม./วัน
4
120
4.5
630
5
625
4
140
1,515

ข้อพิจารณาในการให้น้ าํ แก่ออ้ ยโรงงาน
การพิ จารณาว่าเมื่ อใดควรจะถึ งเวลาให้น้ ําแก่ อ้อย และจะให้น้ ําครั้งละปริ ม าณ
เท่าใด มีปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง คือ
(1) ระยะการเจริ ญ เติ บ โต ความต้องการนํ้าของอ้อยโรงงาน ปริ ม าณนํ้าที่
ให้แก่ออ้ ยจะมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ระยะการเจริ ญเติบโต อัตราความต้องการใช้น้ าํ ความลึก
ที่รากหยัง่ ลงไปถึง อ้อยโรงงานจะเจริ ญเติบโตได้ดีก็ต่อเมื่อความชื้ นในดิ นเหมาะสม ถ้ามีความชื้ น
ในดิ น สู ง หรื อ ตํ่ามากเกิ น ไป อ้อ ยโรงงานจะเจริ ญ เติ บ โตผิด ปกติ เมื่ อดิ น มี น้ ํามากจะทํา ให้ ข าด
ออกซิ เจน โดยทัว่ ไปถ้าในดิ นมีอากาศอยู่ต่าํ กว่า 5 เปอร์ เซ็ นต์ รากอ้อยโรงงานจะชะงักการดูดธาตุ
อาหาร นํ้าและออกซิ เจน เป็ นเหตุให้พืชชะงักการเจริ ญเติบโต ถ้าขาดนํ้าใบจะห่อในเวลากลางวัน
(2) คุ ณสมบัติทางกายภาพของดิ น เช่ น ความสามารถของดิ นในการซับนํ้า
ดินต่างชนิ ดกันย่อมมีคุณสมบัติดูดซับนํ้าได้ไม่เหมือนกันสําหรับดินที่สามารถ ซับนํ้าไว้ได้มากไม่
จําเป็ นต้องให้น้ าํ บ่อยครั้งเหมื อนดิ นที่ มี เนื้ อหยาบและซับ นํ้าได้น้อย ดิ นเหนี ยวจะมี ความชื้ นอยู่
มากกว่าดินทราย ดังนั้น หลักการให้น้ าํ แก่ออ้ ยที่ถูกต้อง คือ ให้น้ าํ ตามที่ออ้ ยโรงงานต้องการ ส่ วน
ปริ ม าณนํ้าที่ จะให้แต่ละครั้ งมากน้อยเท่าไร และใช้เวลานานเท่าใดย่อมขึ้ นอยู่ก ับคุ ณสมบัติท าง
กายภาพของดินซึ่ งไม่เหมือนกัน
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(3) สภาพลมฟ้ าอากาศ อุณหภูมิ ของอากาศ การพิจารณาการให้น้ าํ แก่ออ้ ย
โรงงานจะต้องพิจารณาถึ ง อุณหภูมิและสภาพลมฟ้ าอากาศด้วย ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงอ้อยโรงงาน
จะคายนํ้ามาก ความต้องการนํ้าจะมากตามไปด้วย จําเป็ นต้องให้น้ าํ บ่อยขึ้น ในช่วงที่มีฝนตกควรงด
ให้น้ าํ และหาทางระบายนํ้าแทน เพื่อให้ดินมีความชื้นและอากาศในดินเหมาะสม ในช่วงฝนทิ้งช่วง
ควรให้น้ าํ ช่วยจะทําให้การเจริ ญเติบโตของอ้อยโรงงานดีข้ ึน
(4) ระบบการให้ นํา้ อ้ อย การเลื อกระบบการให้น้ าํ อ้อยโรงงาน สงัด ทอง
ภูธรณ์ (2550) กล่าวถึงระบบการให้น้ าํ อ้อยโรงงานที่เหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ชนิด
ของดิ น ความลาดเอียงของพื้นที่ ต้นทุน และความพร้ อมในการนํานํ้ามาใช้ รวมทั้งความพร้อมใน
ด้านแรงงาน และอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ในการให้น้ าํ ระบบการให้น้ าํ อ้อยโรงงานในปั จจุบนั
ที่ใช้กนั อยูท่ ้ งั ในและต่างประเทศมีดงั นี้
ก. การให้ นา้ํ แบบร่ อง (Furrow irrigation) เป็ นระบบการให้น้ าํ ที่ใช้
กันอย่างแพร่ หลายทั้งในและต่าง ประเทศ เพราะเป็ นระบบที่ ใช้ตน้ ทุ นตํ่า สะดวกและง่ายในการ
ปฏิ บตั ิ แต่ก็มีขอ้ จํากัดอยู่ที่แปลงปลูกอ้อยจะต้องค่อนข้างราบเรี ยบ โดยมี ความลาดชัน ไม่เกิน 3
เปอร์ เซ็ น ต์ ประสิ ท ธิ ภาพของการให้ น้ ําแบบร่ อ งจะผัน แปรอยู่ระหว่าง 30-90 เปอร์ เซ็ น ต์ และ
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การให้น้ าํ ได้โดยการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม
ข. การให้ นํ้า แบบพ่ น ฝอย (Sprinkler irrigation) การให้ น้ ําแบบนี้
ใช้ได้กบั ทุกสภาพพื้นที่และทุกชนิ ดดิ น ประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ อาจเกิ น 75 เปอร์ เซ็ นต์ ได้ถา้ มี
การจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม การให้น้ าํ แบบนี้มีหลายรู ปแบบ เช่น
ก) สปริ งเกอร์ หัวใหญ่ ต้องใช้ปั๊มนํ้าแรงดันสู งและมีทางวิง่ ถาวร
ในแปลงอ้อยโรงงาน
ข) สปริ งเกอร์ แบบหั วเล็กเคลื่ อนย้ ายได้ ใช้สําหรับอ้อยปลูกหรื อ
อ้อยตออายุน้อย และปริ มาณนํ้าที่ให้มีจาํ กัด มีขอ้ เสี ยคือ ต้องใช้แรงงานมากในการเคลื่อนย้าย และ
ไม่สามารถใช้กบั อ้อยสู งได้
ค) ส ปริ งเกอร์ แบบหั วเล็ ก บน แขน ระน าบ (Lateral move
irrigators) ข้อดีคือสามารถให้น้ าํ ในพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและใช้แรงงานน้อย แต่มี
ข้อเสี ยคือใช้ตน้ ทุนสู งสําหรับอุปกรณ์และเครื่ องมือ
ง) สปริ งเกอร์ แบบหั ว เล็ก บนแขนที่ เคลื่ อ นเป็ นวงกลมรอบจุ ด
ศูนย์ กลาง (Centre-pivot irrigators)
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ค. การให้ นํ้ า แบบนํ้ า หยด (Drip irrigation) เป็ นวิ ธี ก ารให้ น้ ํ าที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในการให้น้ าํ สู งสุ ด โดยสามารถให้น้ าํ เฉพาะรอบ ๆ รากพืช และสามารถให้ปุ๋ยและ
สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืชไปพร้อมกับนํ้าได้เลย ปั จจุบนั มีใช้กนั อยู่ 2 แบบ คือ
ก) ระบบนํา้ หยดบนผิวดิ น (Surface system) ระบบนี้จะวางสายให้น้ าํ
บนผิวดินในแนวกึ่งกลางร่ อง หรื อข้าร่ อง อาจวางทุกร่ องหรื อร่ องเว้นร่ อง
ข) ระบบนํ้าหยดใต้ ผิวดิ น (Subsurface system) ระบบนี้ จะต้องวาง
สายให้น้ าํ ก่อนปลู ก โดยปกติ จะฝั งลึ กประมาณ 25-30 ซม. และสายให้น้ าํ จะอยู่ใต้ท่อนพันธุ์ออ้ ย
โรงงาน ประมาณ 10 ซม.
1.4.3 การกําจัดวัชพืช
อ้อยโรงงานเป็ นพืชที่ ตอ้ งการการดูแล การป้ องกันกําจัดวัชพืชในแปลงซึ่ ง
เป็ นวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยอีกทางหนึ่ง การกําจัดวัชพืช แบ่งได้ 2 วิธี คือ
1) การเขตกรรม ประกอบด้วย
(1) การเตรี ยมดิ นก่ อนปลูกอ้ อยโรงงาน เริ่ มจากการไถและเตรี ยมแปลง
พื้นที่ เปิ ดใหม่ ถ้ามี ดินดาน ควรไถลึ กเพื่อทําลายดิ นดานซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ จะให้รากอ้อยโรงงาน
หยัง่ ลึก ระบายนํ้าและอากาศได้ดี สามารถไว้ตอได้นานหลายปี การตากดิน 7-15 วัน ช่วยให้เศษราก
วัชพืชถูกแดดเผาทําลายแล้วไถคราดเศษวัชพืชเหล่านั้นออกจากแปลงปลูกก่อนทําการเปิ ดร่ องเพื่อ
ลดปั ญ หาวัช พื ช ได้อย่างมากโดยเฉพาะวัช พื ช ข้ามปี ถ้าถู ก กําจัดก่ อนก็ท าํ ให้ ก ารควบคุ ม วัช พื ช
ภายหลังปลูกอ้อยง่ายยิง่ ขึ้น
(2) การไถพรวน ควรทําขณะอ้อยโรงงานยังเล็ก โดยใช้ซี่คราด ติดท้ายรถ
แทรกเตอร์ คราดลูกหญ้า ซี คราดจะตะกรุ ยต้นวัชพืชให้รากหลุดจากดินและแห้งตาย ขณะเดียวกันก็
เป็ นการพรวนดินให้กบั อ้อยด้วยส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกรปลูกอ้อยโรงงาน รายใหญ่ ส่ วนรายปาน
กลางและรายย่อยจะนิ ยมใช้แรงงานสัตว์ (ควาย) และรถไถเดินตาม ไถพรวนเพื่อกําจัดวัชพืช โดย
การเบิกร่ อง เพื่อให้ดินในโคนอ้อยโรงงานพลิกกลบวัชพืชระหว่างแถวและใส่ ปุ๋ยพร้อมกันไปแล้ว
พร้อมพรวนกลบ ซึ่ งเรี ยกว่าการกลบโคนหรื อการพูนโคน การไถเปิ ดร่ องและไถกลบโคน ควรทํา
อย่างน้อย 2 ครั้ง ในกรณี ไม่ใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืช แต่ถา้ ใช้สารกําจัดวัชพืชภายหลังปลูก การไถ
ดังกล่าวทําเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอ เมื่ออ้อยอายุ 2-2.5 เดือน
(3) การกําจัดวัชพื ชด้ วยแรงงาน ส่ วนใหญ่เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยในจังหวัด
มหาสารคามนิ ยมใช้แรงงานกําจัดวัชพืช แต่เป็ นวิธีการค่อนข้างสิ้ นเปลื องเวลาและค่าจ้างไม่ค่อย
ได้ผลคุ ม้ ค่าบางครั้งไม่สารถกําจัดวัชพืชได้ทนั การ เนื่ องจากขาดแคลนแรงงาน หรื อมีฝนตกหนัก
ติ ด ต่ อ กัน หลายวัน ทํา ให้ ค นงานเข้า ปฏิ บ ัติ ง านในแปลงไม่ ไ ด้ ส่ ว นมากจะปล่ อ ยให้ ว ชั พื ช
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เจริ ญเติบโตมากแล้ว หรื อวัชพืชออกดอกทําให้วชั พืชแพร่ กระจายพันธุ์ต่อไป อย่างไรก็ตามการใช้
แรงงานกําจัดวัชพืชก็มีความจําเป็ น เนื่ องจากเครื่ องจักร แรงงานสัตว์ รถไถเดิ นตาม ตลอดจนสาร
กําจัดวัชพืชก็อาจไม่ได้ผลสมบูรณ์ ยังมี วชั พืชเหลื ออยู่บา้ ง โดยเฉพาะในแถวอ้อย ซึ่ งแรงงานคน
สามารถกําจัดวัชพืชให้ได้หมดไป
2) การใช้ สารกําจัดวัชพืช
เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยในจังหวัดอุดรธานี จะนิ ยมใช้สารกําจัดวัชพืชช่วงฤดู
ฝนเนื่ องจากไม่สามารถใช้แรงงานกําจัดวัชพืชทัน ดังนั้นจึงมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยเหตุที่
สารกําจัดวัชพืชให้ประโยชน์หลายประการ เช่น ทดแทนการขาดแรงงาน และค่าใช้จ่ายสู งสารเคมี
กําจัดวัชพืชให้ผลการควบคุมวัชพืชที่แน่นอน และเป็ นเวลานานกว่าวิธีอื่น ประหยัดให้ผลตอบแทน
คุม้ ค่า อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการใช้สารกําจัดวัชพืชจะพึงมีได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้หรื อเกษตรกรต้อง
รู ้จกั เลือกใช้สารกําจัดวัชพืชที่ถูกประเภทจังหวะเวลา และวิธีการใช้ตอ้ งเหมาะสมและที่สาํ คัญที่สุด
คือไม่เป็ นพิษต่อพืชข้างเคียง สารกําจัดวัชพืชที่มีขายในท้องตลาดแบ่งได้เป็ น 3ประเภท ดังนี้
(1) ประเภทสั มผัส เป็ นสารกําจัดวัชพืชพ่นไปสัมผัสส่ วนใดของวัชพืช ณ
บริ เวณที่ สัมผัสซึ่ งเป็ นสี เขี ยว เนื้ อเยื่อบริ เวณนั้นจะถูกทําลายเฉพาะที่ สารกําจัดวัชพืชไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายไปยังส่ วนอื่น ๆ ของพืชต้นนั้นได้ ดังนั้นการพ่นสารประเภทนี้ตอ้ งพ่นให้ทวั่ ทุกส่ วนของ
ต้น วัช พื ช จึ ง จะกํา จัด ได้ห มด การตายของวัช พื ช จะเห็ น ผลเร็ ว ภายใน 2-3 วัน เช่ น พาราควอท
และกลูโฟซิ เนต-แอมโมเนียม เป็ นต้น
(2) ประเภทเคลื่ อนย้ าย สารกําจัดวัชพืชประเภทนี้ เมื่อพ่นไปที่ส่วนของ
พืช จะถู ก ดู ดซึ ม พร้ อมกับ เคลื่ อนย้ายไปยังส่ วนต่างๆ ของต้นวัช พืช การเคลื่ อนย้ายผ่านทางท่ อ
อาหารของพืชปฏิ กริ ยาเป็ นไปอย่างช้าๆ ประมาณ 1-4 สัปดาห์ จึ งเห็ นผลการทําลายอย่างชัดเจน
สารกําจัดวัชพืชกลุ่มนี้ได้แก่ ดาลาพอน 2,4-ดี อาซูแลม และอะมิทริ น เป็ นต้น
(3) ประเภทใช้ ทางดิ น มีหลายประเภทที่ใช้ในไร่ ออ้ ย เช่น อาทราซีล ได
ยูรอน อ็อกซี่ ฟลูออร์ เฟน เฮ็กซาซิ โนน โคลมาโซน อะลาร์ คลอร์ เมทริ บูซิน และเพนดิเมทาลิน เป็ น
ต้น สารกําจัดวัชพืชเหล่านี้พน่ ลงบนผิวดินแล้วจะถูกดูดซึ มทางรากเคลื่อนย้ายไปยังส่ วนต่าง ๆ ของ
วัชพื ชโดยผ่านทางท่ อนํ้า ปั จจัยสําคัญที่ จะทําให้สารกําจัดวัชพื ชมีประสิ ทธิ ภาพสู งคือ ความชื้ น
เพียงพอ และผิวหน้าดินสมํ่าเสมอ
1.4.4 โรคแมลงและการป้ องกันกําจัด
กรมวิชาการเกษตร (2546) อ้างถึ งใน สมนึ ก ศรี เที่ ยงตรง (2546,น.25)
กล่ าวถึ งการป้ องกันกําจัดโรคอ้อย ดังนี้ โรคอ้อยโรงงานที่ พบในเขตปลู กอ้อยในประเทศไทยมี
มากมายหลายชนิ ด และจะพบการเข้าทําลายอ้อยโรงงานในระยะต่างๆ กัน สาเหตุของโรคอาจเกิด
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จากสิ่ งมีชีวิต เช่ น ไวรัส ไมโคพลาสมา เชื้ อรา บัคเตรี ไส้เดื อนฝอยศัตรู พืช และจากสิ่ งไม่มีชีวิต
เช่ นการขาดธาตุอาหารในดิ น นํ้าขัง ไฟไหม้ อากาศร้ อน วิธีการป้ องกันและกําจัดส่ วนใหญ่จะใช้
พันธุ์ตา้ นทาน โดยหาพันธุ์ใหม่ ๆ มาปลูกเสมอ โรคอ้อยโรงงานที่สาํ คัญ ได้แก่
1) โรคใบขาว เกิดจากสาเหตุ เชื้ อไฟโตพลาสมา ผลผลิตลดลงเกินกว่า
50% และไว้ตอได้ไม่ดีระบาดในพื้นที่ที่เป็ นดินทราย อาการหน่อมีสีขาว ส่ วนการป้ องกันกําจัด เมื่อ
พบการทําลายกอที่เป็ นโรค โดยขุดออกแล้วเผาทิ้ง หรื อฉี ดพ่นด้วยสารฆ่าวัชพืช (ไกลโฟเสท) ใช้
พันธุ์ที่ตา้ นทาน เช่น ฟิ ลล์ 58-260,85-105, 87-2-113 ทําแปลงพันธุ์สําหรับไว้ปลูกในปี ต่อไป โดย
แช่ท่อนพันธุ์ในนํ้าร้อน 50 องศาเซลเซี ยส นาน 2 ชัว่ โมง
2) โรคแส้ ดาํ เกิดจากสาเหตุ เชื้ อรา ผลผลิตลดลงเกินกว่า 10% คุ ณภาพ
ลดลง อาการยอดอ้อยเป็ นแส้ดาํ การป้ องกันและกําจัดโดยเลือกใช้พนั ธุ์ตา้ นทาน เช่น อู่ทอง 1 อู่ทอง
2 และอู่ทอง3 ไม่ควรใช้พ นั ธุ์ จากแหล่งที่ เป็ นโรคระบาด ควรแช่ ท่อนพันธุ์ ออ้ ยโรงงานด้วยสาร
Triadimefon500ppm. นาน 30 นาที
3) โรคกอตะไคร้ เกิดจากสาเหตุ เชื้ อไฟโตพลาสมา ผลผลิตอ้อยโรงงาน
ลดลง คุ ณภาพลดลงในอ้อยตออาจรุ นแรงมากจนไถทิ้ง อาการของอ้อยคล้ายกอตะไคร้ ส่ วนลําเล็ก
ลง การป้ องกัน และกําจัด เมื่ อพบควรทําลายกอที่ เป็ นโรคโดยขุดเผาทําลายหรื อฉี ดพ่น สารเคมี
กําจัดวัชพืช หาพันธุ์ตา้ นทาน เช่น เอฟ 134,เอฟ 160, ฟิ ลล์ 66-07, อู่ทอง 3, คิว 130 มีการชุ บท่อน
พันธุ์ออ้ ยในอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส นาน 2 ชัว่ โมง เพื่อนําไปปลูกต่อไป
1.4.5 แมลงศัตรูอ้อยโรงงานและการป้ องกันกําจัด
กรมวิชาการเกษตร (2546) อ้างถึงใน สมนึ ก ศรี เที่ ยงตรง (2546) กล่าวถึ ง
การป้ องกันกําจัดแมลงศัตรู ออ้ ยโรงงานดังนี้ แมลงศัตรู ออ้ ยหลายชนิ ดนอกจากระบาดทําลายอ้อย
โรงงานให้เกิ ดความเสี ยหายในแปลงปลูกแล้ว ยังสามารถติดกับท่อนพันธุ์ออ้ ยได้ เช่ น เพลี้ ยหอย
เพลี้ยแป้ ง แมลงหวี่ขาว หนอนกอ เป็ นต้น เมื่อนําท่อนพันธุ์เหล่านี้ไปปลูกขยายก็เท่ากับช่วยให้การ
แพร่ ระบาดจากฤดูปลูกหนึ่งไปสู่ อีกฤดูปลูกหนึ่งในปี ต่อไป
เทคนิคการป้ องกันและกําจัดแมลงศัตรู ออ้ ยโรงงาน ดังนี้
1) เลื อกปลูก พันธุ์ ที่ค่อนข้างต้านทานแมลง เป็ นพันธุ์ ที่ให้ผลผลิ ตอ้อย
และนํ้าตาลสู ง และเหมาะสมกับท้องถิ่น
2) ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม และไม่ปล่อยให้วชั พืชขึ้นรกในไร่ ออ้ ย
3) พยายามตรวจไร่ ออ้ ยอย่างสมํ่าเสมอ
4) เมื่ อพบแมลงเข้าทําลายควรทราบชื่ อแมลงก่ อน แล้วสํารวจปริ มาณ
แมลงโดยดูจากลักษณะการทําลาย
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5) เมื่ อพบการระบาดมากถึ งขั้นทําให้ออ้ ยโรงงานเสี ยหาย จึ งตัดสิ นใจ
เลือกวิธีการป้ องกันกําจัดที่เหมาะสม เช่น ใช้สารฆ่าแมลงหรื อวิธีการอื่นๆ
6) การใช้สารเคมีฆ่าแมลงต้องใช้ให้ถูกต้องกับชนิ ดของแมลงที่ ระบาด
และใช้ตามอัตราที่แนะนําไว้
7) พยายามหลีกเลี่ยงการทําลายแมลงศัตรู ธรรมชาติที่เป็ นประโยชน์ในไร่
อ้อยโรงงานให้มากที่สุด
8) ถ้าไม่แน่ ใจเกี่ ยวกับ ชนิ ดของแมลงให้ป รึ ก ษากับ เจ้าหน้าที่ ของศู นย์
ป้ องกันและกําจัดศัตรู ออ้ ย เกษตรตําบล หรื อเกษตรอําเภอ
1.4.6 การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงาน
แก้วตา บุญธรรม (2549) กล่าวถึง การเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน ดังนี้
1) อายุอ้อยโรงงานที่ เหมาะสมในการเก็บเกี่ ยว การเก็บเกี่ยวและการขนส่ ง
อ้อยโรงงาน การกําหนดเวลาเก็บเกี่ยวอ้อยขึ้นอยูก่ บั เวลาเปิ ดหี บของโรงงาน ซึ่ งทางราชการเป็ นผู ้
กําหนดเป็ นรายปี เท่าที่ผา่ นมากําหนดให้เปิ ดหี บได้ต้งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน เป็ นต้นไป แต่โรงงาน
ส่ วนมากมักจะเปิ ดหี บในราวปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนธันวาคม ดังนั้นเวลาเก็บเกี่ยวอ้อย
จึงผันแปรไปตามเวลาเปิ ดหี บของโรงงานด้วย ก่อนกําหนดเปิ ดหี บโรงงานบางโรง โดยเฉพาะ
โรงงานที่ ซ้ื ออ้อยตามคุ ณภาพจะส่ งเจ้าหน้าที่ไปตรวจคุณภาพอ้อยโรงงานเป็ นระยะๆ ตรวจด้วย
เครื่ องมือที่เรี ยกว่า แฮนด์รีแฟรกโตมิเตอร์ (hand refractometer) วัดความหวานของอ้อยโดยตรงใน
ไร่ หรื อบางทีเก็บตัวอย่างเข้ามาวิเคราะห์ความหวานที่โรงงานนํ้าตาล เมื่อเห็ นว่าอ้อยโรงงานนั้นมี
ความหวานพอก็จะสั่งให้ตดั ตามกําหนด การตรวจวัดความหวานและการตัดจะเริ่ มต้นจากอ้อยตอ
ก่อนอายุเก็บเกี่ยวของอ้อยตอประมาณ 9-12 เดือนส่ วนของอ้อยปลูกประมาณ 12-14 เดือน
2) การเก็บเกี่ ยวที่ ถูกวิธี การเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานในเวลาที่เหมาะสมและถูก
วิธี จะทําให้ได้น้ าํ หนักและนํ้าตาลต่อหน่ วยพื้นที่ สูงสุ ด โดยจะต้องมีการวางแผนการตัดอ้อยเข้า
โรงงาน ดังต่อไปนี้
(1) ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน
(2) ตัดอ้อยให้ชิดดิน
(3) ตัดยอดอ้อยตํ่ากว่าคอใบสู งสุ ด ที่ ป รากฏให้ เห็ น ลงมาประมาณ 25
เซนติเมตร
(4) ขนส่ งอ้อยที่ตดั แล้วเข้าโรงงานทันที
(5) ไม่ ควรเผาใบอ้อยก่อนการเก็ บเกี่ ยว เพราะทําให้เกิ ดการสู ญเสี ยนํ้า
หนักและคุณภาพ แต่ถา้ อ้อยไฟไหม้ควรรี บตัดอ้อยเข้าโรงงานให้เร็ วที่สุดใน 48 ชัว่ โมง
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(6) ตัดอ้อยที่มีอายุมากเข้าโรงงานก่อน
(7) การขนอ้อยโรงงานออกจากแปลงไม่ควรให้รถบรรทุกเหยียบยํ่าบน
แปลงอ้อยบ่อยครั้ง

3) การลําเลียงขนส่ ง การเก็บเกี่ยวและการขนส่ งของเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยจะ
เริ่ มเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่ งเป็ นช่วงโรงงานนํ้าตาลเปิ ดหี บอ้อยจนถึ ง
เดื อนเมษายนช่ วงแรกในการเก็บเกี่ยวนี้ เป็ นช่วงที่เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยต้องปลูกอ้อย และเก็บเกี่ ยว
ข้าวจึงเป็ นปั ญหาสําหรับเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยในด้านแรงงานไม่พอเพียงสําหรับตัดอ้อยเข้าโรงงาน
ธวัช ตินงั วัฒนา (2543) กล่าวว่า ปั ญหาการเก็บเกี่ยวและการขนส่ งอ้อยเข้าโรงงาน
เป็ นปั ญหาที่ชาวไร่ ออ้ ยและโรงงานต้องช่วยกันแก้ไข ซึ่งปั ญหาที่สาํ คัญได้แก่
(1) ช่วงต้นฤดูหีบอ้อย อ้อยโรงงานมีคุณภาพตํ่า
(2) ช่ วงต้น หี บ และปลายหี บ มี อ้อ ยโรงงานส่ งเข้า หี บ น้ อยต้องสิ้ น เปลื อ ง
ค่าแรงงานและพลังงานในขบวนการผลิตมาก
(3) ปั ญหาอ้อยไฟไหม้ อ้อยค้างไร่ ค้างลาน
(4) อ้อยโรงงานมีส่ิ งเจือปนเช่นกาบใบยอดอ้อย หิ น ดิน ทราย เจือปนมากสิ่ ง
เหล่านี้ลว้ นทําให้ผลผลิต และคุณภาพตํ่าการที่ผลผลิตนํ้าตาลต่อตันอ้อยตํ่าเนื่องจากเกษตรกรชาวไร่
อ้อย และโรงงานนํ้าตาลไม่ได้ป ระสานงานกันเท่าที่ ค วรดังนั้นเพื่ อให้ก ารผลิ ตนํ้าตาลต่อตันสู ง
จําเป็ นต้องมีการวางแผน ประสานงานงานกันระหว่างโรงงานนํ้าตาลกับเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย ใน
ด้านการแจ้งปริ มาณอ้อยโรงงานที่คาดว่าจะส่ งได้ เพื่อทางโรงงานจะได้วางแผนผลิต จํานวนวันที่
จะต้องทําการหี บให้สอดคล้องกับปริ มาณอ้อย ช่วงหี บอ้อยก็เป็ นหน้าที่ของชาวไร่ ออ้ ยที่จะต้องวาง
แผนการตัดส่ งให้เหมาะสมกับปริ มาณอ้อย ที่ตนมีอยูเ่ พื่อให้ออ้ ยในไร่ หมดใกล้เคียงกับวันปิ ดหี บ
1.4.7 คุณภาพนํ้าตาล (C.C.S.) หรือ Commercial Cane Sugar
เป็ นระบบการคิดคุณภาพของอ้อยโรงงาน ซึ่ งได้นาํ แบบอย่างมาจากระบบ
การซื้ อขายอ้อยของประเทศออสเตรเลีย คําว่า C.C.S. หมายถึง ปริ มาณของนํ้าตาลที่มีอยูใ่ นอ้อย ซึ่ ง
สามารถหี บสกัดออกมาได้เป็ นนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ ซึ่ งตามมาตรฐาน C.C.S. กําหนดวิธีคิดว่า
ในระหว่างผ่านกรรมวิธีการผลิต ถ้ามีส่ิ งที่ไม่บริ สุทธิ์ที่ละลายอยูใ่ นนํ้าอ้อย 1 ส่ วน จะทําให้สูญเสี ย
นํ้าตาลไป 50% ของจํานวนสิ่ งที่ไม่บริ สุทธิ์ อ้อย 10 C.C.S. จึงหมายถึ ง เมื่อนําอ้อยโรงงานมาผ่าน
กระบวนการผลิต จะได้น้ าํ ตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ 10% ดังนั้น อ้อย 1 ตัน หรื อ 1,000 กิโลกรัม จะได้
นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ 100 กิโลกรัม
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1.4.8 แนวคิดเกีย่ วกับต้ นทุนการผลิตอ้ อยโรงงาน
1) ต้ นทุนการผลิต
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ได้ให้คาํ จํากัดความเกี่ยวกับต้นทุน
การผลิต ดังนี้

ต้ นทุ นการผลิต เป็ นต้น ทุ น ทางเศรษฐศาสตร์ เป็ นการคิ ดค่ าใช้จ่ายทุ ก
กิ จกรรมการผลิ ตทั้งที่เป็ นเงิ นสดและไม่เป็ นเงิ นสดที่เกษตรกรได้ใช้จ่ายจริ งในช่ วงเวลาการผลิ ต
โดยไม่คิดซํ้าซ้อนและเป็ นค่าใช้จ่าย ณ ไร่ นารวมทั้งคิดค่าเสี ยโอกาสเงินลงทุนด้วย
ต้ นทุนการผลิตเฉลี่ย เป็ นการคิ ดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรตัวอย่างทุกราย
ไม่ใช่ รายใดรายหนึ่ งที่ มีการใช้กิจกรรมการผลิ ตตลอดช่ วงของการผลิ ตหรื อรุ่ นของการผลิต โดย
ถ่วงนํ้าหนักด้วยพื้นที่เพาะปลูกหรื อผลผลิต
ต้ นทุนผันแปร หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สามารถเปลี่ ยนขนาดตาม
การใช้ปัจจัย เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิต ประกอบด้วย
(1) ค่าแรงงาน เช่ น ค่าจ้างในการเตรี ยมดิ น การปลูก การดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยว
(2) ค่ า วัส ดุ เช่ น ค่ า พัน ธุ์ ค่ า ปุ๋ ย ค่ า ยาปราบวัช พื ช /ศัต รู พื ช ค่ า นํ้ามัน
เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ ก ับ เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรที่ ด ํา เนิ น การในกิ จกรรมการผลิ ต พื ช โดยเกษตรกร
ดําเนิ นการเอง ไม่ได้จา้ ง ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่ อมแซมอุปกรณ์ การเกษตรและ
เครื่ องจักรกลการเกษตร
(3) ค่าเสี ยโอกาสเงินลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจากการประเมินการ
ลงทุนในมูลค่าปั จจัยผันแปรทั้งหมดในช่วงหรื อรุ่ นการผลิตหนึ่ งๆ ซึ่ งมูลค่าปั จจัยที่นาํ มาใช้ในการ
ผลิตต้องเสี ยโอกาสที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น ฝากธนาคาร หรื อให้กยู้ มื โดยคิดจากต้นทุน
ผันแปรและใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกู้
ต้ น ทุ น คงที่ หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายในการผลิ ตแต่ ล ะช่ วง หรื อ รุ่ น การผลิ ต
หนึ่ ง ๆ เป็ นการผลิ ตระยะสั้นปั จจัยที่ประกอบการผลิ ตจึงมี สภาพคงที่ ปั จจัยเหล่านี้ จึงไม่สามารถ
เปลี่ ยนแปลงขนาดการผลิ ตได้ไม่ว่าจะมี ก ารผลิ ตมากหรื อผลิ ตน้อย หรื อไม่ มีก ารผลิ ตเลยก็ตาม
ปั จจัยชนิดนี้ยงั คงมีอยู่ และเป็ นค่าใช้จ่ายซึ่ งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทนั ที ประกอบด้วย
(1) ค่าเช่าที่ดิน/ค่าใช้ที่ดิน แม้ไม่มีการเช่า (เป็ นที่ดินของเกษตรกร) ก็ตอ้ ง
มีการประเมินค่าเช่าให้กบั เกษตรกรเจ้าของที่ดินด้วย
(2) ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์ การเกษตรและเครื่ องจักรกลการเกษตร เป็ นการ
คิดค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการประเมิน โดยกระจายมูลค่าของทรัพย์สินที่ซ้ื อไว้ใช้งานไปสู่ ช่วงการ
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ผลิ ตต่าง ๆ ตลอดอายุการใช้งานของทรั พ ย์สินนั้น และแสดงมูล ค่าไม่เป็ นเงิ นสด โดยใช้วิธีการ
คํานวณแบบเส้นตรง (Straight Line Method) คือ เฉลี่ยเท่ากันทุกปี ตลอดอายุการใช้งาน
(3) ค่ าเสี ยโอกาสเงิ น ลงทุ นอุ ป กรณ์ การเกษตร (อายุใช้งาน 1 ปี ขึ้ นไป)
เป็ นการคิดค่าใช้จ่ายที่ประเมินขึ้นจากการนําเอาทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่ องมืออุปกรณ์ การเกษตร
โรงเรื อนสิ่ งก่อสร้าง มาคิดค่าเสี ยโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการนําอุปกรณ์การเกษตรไปใช้
ในกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ งในการประเมินค่าเสี ยโอกาสนั้นจะใช้เป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ต้ นทุนการผลิต รวม หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายหรื อมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิ ต
ในทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งประเภทปั จจัยผันแปรและปั จจัยคงที่ ที่นาํ มาใช้ในการประกอบการผลิ ต
เพื่อให้การผลิ ตดําเนิ นการไปจนสิ้ นสุ ดกระบวนการผลิ ตในช่ วงเวลา หรื อรุ่ นการผลิ ตหนึ่ ง ๆ ที่
กําหนดการคํานวณต้นทุนการผลิต มีข้นั ตอนการคํานวณ ดังนี้
(1) ต้นทุนการผลิตรวม คือ ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่
(2) ต้น ทุ น การผลิ ต ต่ อ ไร่ คื อ ต้น ทุ น การผลิ ต รวม หรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยรวม
ทั้งหมด
2) ต้ นทุนการผลิตอ้ อยโรงงาน
สํานัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร (2557) อธิ บ ายว่า การจัดทําต้นทุ นอ้อย
โรงงานจะต่างกับต้นทุ นพืชไร่ ทวั่ ไป เนื่ องจากการปลูกอ้อยโรงงานเพียงครั้งเดี ยว สามารถไว้ตอ
และเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตได้ม ากกว่า 1 รอบ ดังนั้น วิธีการคํานวณ จะมี ค่าใช้จ่ายบางรายการ ได้แก่
ค่าจ้างแรงงานเตรี ยมดิน ค่าจ้างแรงงานปลูก และค่าพันธุ์ ที่ตอ้ งนํามาคิดเฉลี่ยให้ในแต่ละรอบปี ถัด
มาที่ไม่มีกิจกรรมดังกล่าวและมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชนั้น เพราะค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้น
เฉพาะในอ้อยปี ปลูก สําหรับค่าใช้จ่ายรายการอื่น ๆ จะคํานวณเหมือนกับพืชไร่ ชนิ ดอื่น ๆ ที่มีอายุ
เพียงปี เดียวหรื อฤดูกาลเดียว
สรุ ป ได้ว่า แนวคิ ดและทฤษฎี ต้นทุ น คื อ ค่ าใช้จ่ายหรื อ มู ล ค่าการใช้ปั จจัย การผลิ ต
ในทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งประเภทปั จจัยผันแปรและปั จจัยคงที่ ที่นาํ มาใช้ในการประกอบการผลิ ต
เพื่ อให้ การผลิ ตดําเนิ นการไปจนสิ้ นสุ ดกระบวนการผลิ ตในช่ วงเวลาหรื อรุ่ นการผลิ ตหนึ่ ง ๆ ที่
กําหนดการคํานวณต้นทุ นการผลิ ต โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นําแนวคิ ดต่างๆ มากําหนดประเด็ น
ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของ
เกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัดและใช้คนตัด
กล่าวโดยสรุ ปว่ากระบวนการผลิตอ้อยโรงงาน ประกอบด้วยการปลูกอ้อย การเตรี ยม
ดิน การดูแลรักษา การกําจัดวัชพืช โรคแมลงและการป้ องกันกําจัด แมลงศัตรู ออ้ ยและการป้ องกัน

26
กําจัด การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย คุ ณภาพนํ้าตาล (C.C.S.) โดยการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ แนวคิดต่างๆ มา
กําหนดประเด็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้
คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้านสภาพการผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
และใช้คนตัดของเกษตร ได้แก่ สภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกร ประกอบด้วย ประเภทการปลูก
อ้อย พันธุ์ออ้ ยที่ปลูก ที่มาของพันธุ์ออ้ ย วิธีเตรี ยมดิ นปลูกอ้อย การจัดการแปลงปลูก วิธีการปลู ก
อ้อย และแหล่งที่มาของปุ๋ ยเคมี สภาพการดูแลรักษาอ้อยของเกษตรกร ได้แก่ การกําจัดวัชพืช การ
กําจัดแมลง การกําจัดโรคพื ช การไถกลบร่ อง แหล่ งนํ้าที่ ใช้ในการปลู ก อ้อย วิธี ก ารให้น้ ํา และ
วิธีการให้ปุ๋ย และต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด

2. สภาพทัว่ ไปและการผลิตอ้อยโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี
2.1 ข้ อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี เป็ นจังหวัดที่ มีป่าไม้มาก มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 19,483.148 ตาราง
กิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับประเทศ
พม่าระยะทางประมาณ 370 กิ โลเมตร มี อาณาเขตติ ดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทิ ศเหนื อ จด
จังหวัดตากและจังหวัดอุทยั ธานี ทิศใต้ จดจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออก จดจังหวัดสุ พรรณบุรีและ
นครปฐม ทิศตะวันตก จดประเทศพม่า วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี .(2560, 18 กันยายน)
2.2 ข้ อมูลอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็ นอําเภอที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีได้รับการยกฐานะเป็ น
อําเภอเมื่อปี พ.ศ.2460 ที่วา่ การอําเภอเมืองกาญจนบุรีหลังเดิมตั้งอยู่ ถ.หลักเมือง ต.บ้านเหนือ ต่อมา
เมื่ อวันที่ 1 ตุลาคม 2497 ได้ยา้ ยมาตั้งอยู่ ถ.แสงชู โต ต.ปากแพรก จนถึ งปั จจุบนั มี พ้ืนที่ 1,236.28
ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ ไปมี 3 ฤดู ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จ อาชี พหลัก ได้แก่ ทําไร่
อ้อย มัน สําปะหลัง เลี้ ย งสั ตว์ ทํานา อาชี พ เสริ ม ได้แก่ การทําผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารจากเห็ ดโคนทํา
ผลิตภัณฑ์และเครื่ องประดับจากนิล อําเภอเมืองกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอไทรโยค อําเภอศรี สวัสดิ์ และอําเภอบ่อพลอย
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอสวนผึ้ง (จังหวัดราชบุรี) และอําเภอด่านมะขามเตี้ย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอท่าม่วง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)
อําเภอเมืองกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 13 ตําบล 101 หมู่บา้ น
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2.3 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย (2560, 20 กันยายน)ได้ศึกษาสภาพพื้นฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย จังหวัดกาญจนบุรีดงั นี้
2.3.1 สภาพพื้ นฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ป ลู กอ้ อย จังหวัด
กาญจนบุรี
1) เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุเฉลี่ ย 48.05 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาเป็ นสมาชิกสมาคมกลุ่มชาวไร่ ออ้ ยเขต 7
2) เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัว เกษตรกรเกื อบสองในสามมี
พื้นที่เป็ นของตนเอง โดยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยตํ่าสุ ด 5 ไร่ สู งสุ ด 500 ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย 67.52
ไร่ พื้นที่เป็ นของตนเองเฉลี่ย 56.19 ไร่
3) เกษตรกรมากกว่าสองในสามมี พ้ืนที่ ป ลู กอ้อยระหว่าง 11-50 ไร่ พื้นที่
ปลูกอ้อยเฉลี่ ย 67.52 ไร่ ผลผลิตอ้อยของเกษตรกรเกือบครึ่ งหนึ่ งมีผลผลิตระหว่าง 101-1,000 ตัน
โดยมี ผลผลิ ตตํ่าสุ ด 30 ตัน ผลผลิ ตสู งสุ ด 5,000 ตันและผลผลิ ตเฉลี่ ย 784.24 ตัน และเกษตรกร
มากกว่าหนึ่ งในสามใช้ตน้ ทุ นการผลิ ตอ้อยระหว่าง 4,500 - 4,999 บาท/ไร่ /ปี โดยมีตน้ ทุนเฉลี่ ย
4,547.70 บาท/ไร่ /ปี
4) เกษตรกรมากกว่าสองในสามใช้เงินทุนของตนเองในการปลูกอ้อยโรงาน
รองลงมาใช้เงินลงทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรเพียงส่ วนน้อยที่ใช้เงิน
ลงทุนจากสมาคมชาวไร่ ออ้ ยเขต 7
2.3.2 การปฏิบัติของเกษตรกรตามเกษตรดีที่เหมาะสมสํ าหรั บการผลิตอ้ อยของ
เกษตรกรผู้ปลูกอ้ อย จังหวัดกาญจนบุรี
1) พืน้ ที่ ปลูกอ้ อย จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่ วนมามีพ้นื ที่ปลูกอ้อยที่ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ การระบายนํ้าและอากาศดีเหมาะสมในการปลูกอ้อย เกษตรกรมีการวางแผน
ในการปลู ก อ้อ ย พื้ น ที่ ไ ม่ มี น้ ํา ท่ วมขัง เส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง สะดวกและความเป็ นกรด-ด่ า ง
(pH)ของดินระหว่าง 5.5 – 7.0
2) การเลื อกใช้ พันธุ์อ้อย จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรเกือบทั้งหมดเลือกใช้
พันธุ์ออ้ ยที่ให้ผลผลิตต่อไร่ สูงและมีความหวานมากกว่า 10 CCS เลือกใช้พนั ธุ์ออ้ ยที่ตา้ นทานต่อ
โรค-แมลง สามารถไว้ตอได้มากกว่า 2 ครั้ง และอ้อยตอให้ผลผลิ ตมากกว่าอ้อยปลูกและเลือกใช้
เป็ นพันธุ์ออ้ ยที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น พันธุ์เค 90-77 , พันธุ์เค 76-4 และพันธุ์อ่ทู อง 4
3) การปลูกอ้ อย จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่ วนมากปลูกอ้อยโดยยกร่ อง
ปลู กอ้อยใช้ระยะระหว่างร่ อง 1.0 – 1.5 เมตร ปลู กอ้อยทั้งลําโดยไว้ตา 2-3 ตา ต่อท่ อนในแปลง
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พัน ธุ์ อ้อ ยปลอดโรค-แมลง การปลู ก อ้อ ยส่ ง โรงงานนํ้าตาลเกษตรกรเลื อ กพัน ธุ์ อ้อ ยที่ มี อ ายุ
เหมาะสมกับช่วงฤดูที่ปลูกอ้อย ปลูกต้นฤดูฝนโดยใช้พนั ธุ์ออ้ ยอายุ 8-10 เดือนและปลูกปลายฤดูฝน
(ข้า มแล้ง ) ใช้ พ ัน ธุ์ อ้อ ยอายุ 10 – 11 เดื อ น ระหว่า งเดื อ นตุ ล าคม-พฤศจิ ก ายน การปลู ก อ้อ ย
เกษตรกรใช้พนั ธุ์ออ้ ยที่แตกกอมากหรื อปานกลาง ปลูกแถวเดี่ยวและพันธุ์ที่แตกกอน้อย ปลูกแถวคู่
ระยะระหว่างแถวคู่ 30-50 เซนติเมตร ดําเนินการก่อนปลูกอ้อยโดยมีการไถตากดิน 7-10 วัน ไถลึก
30-50 เซนติเมตร ดําเนิ นการก่อนปลูกอ้อย โดยมีการไถตากดิน 7-10 วัน ไถลึก 30-50 เซนติเมตร
และเก็บซาก ราก เหง้า หัว และไหลวัชพืชออกจากแปลง มีการปรับพื้นที่ให้มีความลาดเอียง และ
ทําการไถระเบิดดินดานทุกครั้งที่ปลูกอ้อยใหม่
4) การดูแลรั กษาอ้ อย จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่ วนมากตัดอ้อยโดยงด
การให้น้ าํ ก่อนตัดอ้อยเข้าโรงงานนํ้าตาลระยะเวลานาน 2 เดือน เกษตรกรจะไม่ทาํ ลายแมลงและ
ศัตรู ธรรมชาติที่ช่วยควบคุมการระบาดของโรคและแมลงในไร่ ออ้ ยและเกษตรกรมีการให้น้ าํ ทันที
หลังปลูกและหลังตัดแต่งตออ้อย
5) สุ ขลักษณะและความสะอาดภายในไร่ อ้ อย จากการศึกษาพบว่าเกษตรกร
ส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิโดยใช้อุปกรณ์ ได้แก่ มีด จอบ และเครื่ องพ่นสารป้ องกันกําจัดศัตรู ออ้ ย หลัง
ใช้งานแล้วทําความสะอาดและซ่อมแซม
6) การควบคุ ม ศั ต รู อ้ อ ย จากการศึ ก ษาพบว่า เกษตรกรส่ วนมาก มี ก าร
ควบคุ มและกําจัดวัชพืชในไร่ ออ้ ยอยู่เสมอ รองลงมามีการป้ องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู ออ้ ยที่
สําคัญ เช่น โรคใบขาว,โรคใบเหี่ ยวเน่าแดง, โรคแส้ดาํ , โรคกอตะไคร้,หนอนกอลายจุดใหญ่,หนอน
กอลายจุดเล็ก, ด้วงหนวดยาว, ปลวก, แมลงนูนหลวง,เพลี้ยจักจัน่ และหนู
7) การใช้ ส ารป้ องกั นและกําจั ดศัตรู อ้อย อย่างถู ก ต้องและเหมาะสม จาก
การศึ กษาการใช้สารป้ องกันและกําจัดศัตรู ออ้ ยอย่างถู กต้องและเหมาะสมพบว่า เกษตรกรเกื อบ
ทั้งหมด มีการตรวจอุปกรณ์และเครื่ องมือให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาและปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําในการใช้สารเคมีอย่างเคร่ งครัด
8) การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้ อย จากการศึ กษาการเก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อย พบว่า
เกษตรกรเกื อบทั้งหมดเก็บเกี่ยวอ้อยตอส่ งโรงงานนํ้าตาลก่อนอ้อยปลูกใหม่ โดยตัดอ้อยให้ชิดติด
ดิ นไม่มี ใบอ้อยและยอดอ้อยติ ดไป เก็บเกี่ ยวอ้อยเมื่ ออายุ 10-14 เดื อนหลังปลูก มีค วามหวาน 10
CCS และปฏิบตั ิตามคําแนะนําโดยไม่เผาใบอ้อย ให้ปุ๋ยและนํ้าอ้อยทันทีหลังตัดอ้อย
9) การปฏิ บ ตั ิ หลังเก็ บ เกี่ ยว จากการศึ กษาการปฏิ บ ตั ิ หลังเก็ บ เกี่ ยว พบว่า
เกษตรกรเกือบทั้งหมด เก็บเกี่ยวอ้อยโดยใช้แรงงานคนซึ่ งต้องส่ งอ้อยเข้าโรงงานนํ้าตาลภายใน 1-2
วัน เกษตรกรมีการเตรี ยมรถบรรทุกในการขนส่ งไว้ล่วงหน้าก่อนการเก็บเกี่ยว รถบรรทุกที่สะอาด

29
ไม่ปนเปื้ อนและเหมาะสมกับปริ มาณอ้อยที่ขนส่ ง การขนอ้อยขึ้นรถบรรทุกไม่มีดินและหิ นติดไป
กับ ลําอ้อย สําหรับ อ้อยที่ เก็บ เกี่ ยวโดยใช้เครื่ องเก็บ เกี่ ยวซึ่ งต้องส่ งเข้าโรงงานนํ้าตาลภายใน 24
ชัว่ โมง
10) การบันทึ ก ข้อมูล เพื่ อให้มี การตรวจสอบได้ จากการศึ ก ษาการบันทึ ก
ข้อมูลเพื่ อให้มีการตรวจสอบได้พ บว่า เกษตรกรส่ วนน้อยมี การบันทึ กข้อมูลในเรื่ องการบันทึ ก
วันที่ เก็บเกี่ ยว,ค่าใช้จ่าย,ปริ มาณคุ ณภาพ ,ราคาผลผลิ ตและรายได้ บันทึ กวันที่ ให้ปุ๋ย ให้น้ าํ ชนิ ด
และอัตราปุ๋ ย บันทึกพันธุ์ออ้ ยที่ปลูกพร้อมวันที่ปลูกอ้อย บันทึกวันที่ศตั รู ออ้ ยระบาดตามชนิ ดและ
ปริ ม าณ บัน ทึ ก วัน ที่ พ่ น สารป้ องกันกําจัดศัตรู อ้อยตามชนิ ด และอัตราที่ ใช้ส ารเคมี และบัน ทึ ก
สภาพแวดล้อมของไร่ ออ้ ย เช่น อุณหภูมิ ความชื้นและปริ มาณนํ้าฝน
2.3.3 ระดับการปฏิบัติตามเกษตรดีที่เหมาะสมสํ าหรั บการผลิตอ้ อยของเกษตรกร
ในขั้นตอนต่ าง ๆ
จากการศึกษาระดับการปฏิบตั ิของเกษตรกรในขั้นตอนต่าง ๆของเกษตรกรดี
ที่เหมาะสมสําหรับการผลิตอ้อย พบว่า เกษตรกรมีการปฏิบตั ิมากที่สุดในเรื่ องการเลือกใช้พนั ธุ์ออ้ ย
การใช้ ส ารเคมี อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม การเก็ บ เกี่ ย วอ้ อ ยและการปฏิ บ ั ติ ห ลั ง เก็ บ เกี่ ย ว
นอกจากนั้น เกษตรกรใช้เกษตรดี ที่เหมาะสม สําหรั บการผลิตอ้อยเกี่ ยวกับแหล่งปลู ก พื้นที่ปลู ก
อ้อย การปลูกอ้อย การดูแลรักษาสุ ขลักษณะและความสะอาดในไร่ ออ้ ย และการควบคุมศัตรู ออ้ ยใน
ระดับมาก มีการปฏิบตั ินอ้ ยในเรื่ องการบันทึกข้อมูล และในภาพรวมพบว่า เกษตรกรมีการปฏิบตั ิ
ตามเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับการผลิตอ้อย ทั้ง 10 ขั้นตอน ในระดับปฏิบตั ิมาก
2.3.4 ปัญหาการใช้ เกษตรดีทเี่ หมาะสมสํ าหรับการผลิตอ้ อย
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่ วนมากมี ปัญหาเกี่ ยวกับการขาดแคลนแรงงาน
ในการเก็บเกี่ยวอ้อย รองลงมามีปัญหาความยุง่ ยากในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้ง
ปั จจัยการผลิ ตมี ราคาแพง ทําให้ไม่สามารถดู แลรั กษาอ้อยได้ทวั่ ถึ ง เมื่ อเก็ บเกี่ ยวอ้อยแล้วเกษตรกรมี
ปั ญหาในเรื่ องของการให้น้ าํ แก่ออ้ ยตอและอ้อยปลูกใหม่ สาเหตุมาจากการขาดแคลนแหล่งนํ้า เมื่อเกิ ด
โรคแมลงระบาดเกษตรกรไม่ สามารถซื้ อสารเคมี มาใช้ได้เนื่ องจากมี ราคาแพงทําให้ การดู แลรั กษา
สุ ขลักษณะในไร่ ออ้ ยไม่ทวั่ ถึ ง เกษตรกรมากกว่าครึ่ งหนึ่ งทําการปลู กอ้อยโดยไม่ได้ใช้พ นั ธุ์ออ้ ยจาก
แปลงพันธุ์ออ้ ยของตนเองและเกษตรกรประมาณครึ่ งหนึ่งไม่ได้ทาํ การบันทึกข้อมูลในการปลูกอ้อย
2.4 พืน้ ทีป่ ลูกอ้ อยโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย (2560) รายงานพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและ
ผลผลิตปี การผลิต 2559/60 ของจังหวัดกาญจนบุรีดงั นี้ พื้นที่ปลูกอ้อย 740,077 ไร่ ปริ มาณผลผลิตอ้อย
7,104,739 ตัน พื้นที่เก็บเกี่ ยวอ้อยส่ งโรงงาน 636,614 ไร่ ปริ มาณอ้อยส่ งโรงงาน 6,111,497 ตัน ผลผลิ ต
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เฉลี่ ยต่อไร่ 9.60 ตัน และเป็ นที่ ต้ งั ของโรงงานอุ สาหกรรมนํ้าตาล 8 โรงงาน โดยพื้ นที่ ปลู กอ้อยใน
จังหวัดกาญจนบุรี แยกตามอําเภอ ตั้งแต่ปีการผลิต 2557/58-2559/60 ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 แสดงพื้ น ที่ ก ารปลู ก อ้อ ยโรงงานในจัง หวัด กาญจนบุ รี ตั้ง แต่ ปี การผลิ ต 2557/582559/60
ปี การผลิต (หน่ วย :ไร่ )
ชื่ ออําเภอ
2557/58
2558/59
2559/60
บ่อพลอย
129,919
133,413
134,380
ท่าม่วง
90,439
90,524
91,061
เลาขวัญ
128,788
128,683
129,430
ท่ามะกา
66,657
66,657
66,730
เมืองกาญจนบุรี
86,640
89,528
91,998
ด่านมะขามเตี้ย
65,743
65,743
68,347
หนองปรื อ
67,866
67,866
67,954
พนมทวน
34,653
34,903
35,205
ห้วยกระเจา
27,143
27,236
27,887
ไทรโยค
24,449
24,776
25,551
ทองผาภูมิ
1,046
1,046
1,046
ศรี สวัสดิ์
485
488
488
รวม 12 อําเภอ
723,828
730,863
740,077
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
จากข้อมูลตารางจะเห็ นได้วา่ พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานโดยรวมเพิ่มมากขึ้นจากเดิ มปี การ
ผลิต 2557/2558 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานรวม 723,828 ไร่ และในปี การผลิต 2559/60 มีพ้ืนที่ปลูก
อ้อยโรงงานรวม 740,077 ไร่ ซึ่ งมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 16,249 ไร่ คิดเป็ นร้อย
ละ 2.24 เปอร์ เซ็ นต์ โดยมี หลายปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ราคารั บ ซื้ ออ้อยโรงงาน การขยายพื้ นที่
เพาะปลูกจากโครงการ Zoning การขยายพื้นที่ปลูกอ้อยของโรงงานนํ้าตาลเปิ ดใหม่ จึงทําให้พ้ืนที่
ปลูกอ้อยที่มีศกั ยภาพการผลิ ตเพิ่มขึ้น เช่น เป็ นพื้นที่ใกล้แหล่งชลประทาน การนําเทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวอ้อยโดยใช้เครื่ องตัดอ้อยทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนตัดอ้อย พื้นที่ปลูกใกล้โรงงาน
รับซื้ ออ้อย จึงมี จะกระจ่ายของพื้นที่ ปลู กอ้อยโรงงานอยู่ใน 12 อําเภอของจังหวัดกาญจนบุ รี ดัง
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แสดงในภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อยและที่ต้งั โรงงานนํ้าตาลจังหวัดกาญจนบุรีปีการผลิต
2559/60

ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อยและที่ต้ งั โรงงานนํ้าตาลจังหวัดกาญจนบุรีปีการผลิต 2559/60
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
กล่าวโดยสรุ ปว่า สภาพทัว่ ไปและการผลิตอ้อยโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
การจนบุรีมีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 19,483.148 ตารางกิโลเมตร โดยอําเภอเมืองกาญจนบุรี มีพ้ืนที่
1,236.28 ตารางกิ โลเมตร เขตการปกครองย่อยออกเป็ น 13 ตําบล 101 หมู่บา้ น สภาพภูมิอากาศ
โดยทัว่ ไปมี 3 ฤดู ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ อาชี พหลัก ได้แก่ ทําไร่ ออ้ ย มันสําปะหลัง เลี้ยงสัตว์ ทํานา
ทั้ ง นี้ มี พ้ื น ที่ ป ลู ก อ้ อ ย 740,077 ไร่ ปริ มาณผลผลิ ต อ้ อ ย 7,104,739 ตัน เป็ นที่ ต้ ัง ของโรงงาน
อุสาหกรรมผลิ ตนํ้าตาล 8 โรงงาน ทําให้จงั หวัดกาญจนบุ รีมีศกั ยภาพด้านการผลิ ตอ้อยโรงงาน
โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ แนวคิดต่างๆ มากําหนดประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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ได้แก่ ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุ รี ข้อมูลอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุ รี สภาพการผลิ ตอ้อยโรงงาน
ของจังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี

3. แนวคิดเกีย่ วกับเทคโนโลยี
3.1 ความหมายของเทคโนโลยี
วาสนา ชาวหา (2522) สรุ ป ความหมายของเทคโนโลยีว่า หมายถึ ง การนําเอา
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด กระบวนการ วิธีการ เทคนิค ตลอดจนอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่าง ๆ
มาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบงานในทางที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลสู ง
สมจิต ชัยภักดี (2525) ให้ความหมายของเทคโนโลยีวา่ หมายถึง การนําความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ แนวความคิด วิธีการ เทคนิค ตลอดจนอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหาใน
ชนบท หรื อเพื่อปรับปรุ งสภาพชี วิต และความเป็ นอยูใ่ นสังคมชนบทให้ดีข้ ึน โดยจะต้องคํานึ งถึ ง
ความมีประสิ ทธิ ภาพ การประหยัด และประสิ ทธิ ผลด้วย
สุ วิท ย์ บุ ญ วานิ ช กุ ล และธํารง เปรมปรี ด์ (2531) กล่ าวว่า เทคโนโลยี หมายถึ ง
วิธีการ กระบวนการ หรื อการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรใด ๆ ที่จะทําให้มนุ ษย์สามารถเพิ่มผลผลิตได้
มากขึ้น คุ ณภาพดี ข้ ึนหรื อราคาสู งกว่าเดิ ม สามารถทําให้มนุ ษย์ดาํ รงชี พอยูไ่ ด้โดยไม่ทาํ ให้สภาวะ
แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก และได้แบ่งระดับความยุง่ ยากในการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีออกเป็ น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ระดับง่าย ๆ หรื อชาวบ้านเรี ยนรู ้โดยแสดงให้ดูและทําตาม
ระดับที่ 2 ระดับกลาง หลักการยุ่งยากบ้างแต่เรี ยนรู ้ ได้โดยผูม้ ีการศึกษาระดับชั้น
มัธยมที่เรี ยนรู ้หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาแล้วต้องเรี ยนหลักการที่เกี่ยวข้องซึ่ งยังไม่สลับซับซ้อนมาก
ระดับที่ 3 ระดับสู ง หลักการยุ่งยากซับซ้อนรวมหลายสาขาวิชาไว้ดว้ ยกันผูเ้ รี ยน
ต้องผ่านการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรอาชี พ หรื อปริ ญญาทางช่าง หรื อมีผสู ้ อนที่รู้เรื่ องดี และมี
วิธีการสอนที่เหมาะสม
ระดับที่ 4 ระดับสู ง หลักการยุ่งยากมากและต้องใช้ผลการศึกษาวิจยั มาประกอบ
ผูเ้ รี ยนควรเรี ยนในระบบการศึกษาช่างถึงระดับบัณฑิตศึกษาแล้วทําวิจยั มาหรื อรับมาฝึ กอบรม
ระดับ ที่ 5 ระดับ อนาคต เป็ นเทคนิ ควิชาการที่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปหรื อรู ้ ผลแล้วอย่าง
ชัดเจนแน่นอนเหมาะสมกับงานในอนาคต แต่มีผนู ้ าํ มาทดลองใช้บา้ งแล้วในรู ปแบบนําร่ อง
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สรุ ปได้วา่ เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์ ความรู ้ ความคิด วิธีการ อุปกรณ์และ
เครื่ องมือต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดและประหยัดทรัพยากรในการลงทุน
3.2 แนวคิดเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยี
ดิ เรก ฤกษ์ห ร่ า ย (2522) ด้านการยอมรั บ เทคโนโลยีท างการเกษตรนั้น มี ส่ ว น
สําคัญที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่ วน
3.2.1 ตั วเกษตรกรหรื อผู้รับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านสภาพเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม และสภาพทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งพื้นฐานต่าง ๆ เช่น พื้นฐานทางสังคม ทางเศรษฐกิ จ
พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่ อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
3.2.2 นวกรรม การยอมรับเทคโนโลยีหรื อนวกรรมทางการเกษตรนั้นจะสัมฤทธิ์
ผลหรื อไม่น้ นั ลักษณะของตัวนวกรรมเองมีส่วนสําคัญมาก เช่ น ต้องปฏิ บตั ิโดยไม่ยุ่งยากมาก ไม่
ต้องลงทุนสู ง ไม่ขดั ต่อความเชื่ อ ค่านิ ยม เข้าใจได้ง่ายสอดคล้องเหมาะสมกับชุ มชน สามารถเห็ น
ผลมาแล้วแบ่งแยกเป็ นตอนได้ เป็ นต้น
3.2.3 ผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรื อเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ ม ต้องมีอุดมการณ์ และเชื่ อมัน่
ในเทคโนโลยีที่จะนําไปเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความรู ้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นั้น ๆ ใน
อันที่จะทําให้การปฏิบตั ิบงั เกิดผล และต้องมีทศั นคติที่ดีต่อบุคคลเป้ าหมายที่จะทําการเปลี่ยนแปลงด้วย
Roger และ Shoemaker (อ้างใน ดิ เรก ฤกษ์หร่ าย, 2522) ได้กล่าวถึ งทฤษฏี
การยอมรับว่าการยอมรับเป็ นกระบวนการ (adoption process) ที่ เกิ ดขึ้นทางจิติใจภายในตัวบุคคล
เริ่ มจากได้ยินเรื่ องวิทยาการนั้น จนกระทัง่ ยอมรับไปใช้ในที่สุด กระบวนการนี้มีลกั ษณะคล้ายกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ (learning process) แล้วการตัดสิ นใจ (decision making) โดยแบ่งกระบวนการ
ยอมรับออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้น ที่ 1 ขั้นรั บ รู ้ หรื อตื่ นตัว (awareness stage) เป็ นขั้นเริ่ ม แรกที่ นําไปสู่ ก าร
ยอมรับ หรื อปฏิเสธสิ่ งใหม่ หรื อวิธีการใหม่ ขั้นนี้ เป็ นขั้นที่ได้รับรู ้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชี พหรื อกิ จกรรมของเขา แต่ยงั ได้ข่าวสารไม่ครบถ้วน การรับรู ้มกั เป็ นการรับรู ้โดย
บังเอิญ ซึ่ งจะทําให้เกิดการอยากรู ้ต่อไป อันเนื่ องมาจากมีความต้องการวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ใน
การแก้ปัญหาที่ตนมีอยู่
ขั้น ที่ 2 ขั้น สนใจ (interest stage) เป็ นขั้น ที่ เริ่ มมี ค วามสนใจ แสวงหา
รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เป็ นไปได้ในลักษณะที่ต้ งั ใจแน่ชดั และใช้
กระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ซึ่ งในขั้นนี้ จะทําให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ หรื อวิธีการใหม่มาก
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ขึ้ น บุ ค ลิ ก ภาพและค่ านิ ย ม ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ จะมี ผ ลต่อ บุ ค คลนั้น และมี ผ ลต่ อการติ ดตาม
ข่าวสารหรื อรายละเอียดของสิ่ งใหม่น้ นั ด้วย
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (evaluation stage) เป็ นขั้นที่ จะไตร่ ตรองว่าจะลองใช้
วิธี ก ารหรื อ วิท ยาการใหม่ ๆ นั้น ดี ห รื อ ไม่ ด้วยการชั่งนํ้า หนัก ระหว่างข้อดี และข้อเสนอว่าเมื่ อ
นํามาใช้แล้วจะเป็ นประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรื อไม่ ขั้นนี้ จะแตกต่างจากขั้นอื่น ๆ ตรงที่การ
ตัดสิ นใจที่จะลองความคิดใหม่ ๆ นั้น มักจะคิดว่าวิทยาการใหม่น้ นั เป็ นการเสี่ ยงไม่แน่ ใจผลที่ จะ
ได้รับในขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริ ม (reinforecement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจยิง่ ขึ้นว่าสิ่ งที่เขาตัดสิ นใจ
นั้นถูกหรื อไม่ โดยการให้คาํ แนะนําหรื อให้ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (trail stage) เป็ นขั้นที่บุคคลทดลองการใช้วทิ ยาการใหม่ ๆ
นั้นกับสถานการณ์ ของงาน ซึ่ งเป็ นการทดลองดู กบั ส่ วนน้อยก่อน เพื่อจะดูว่าได้ผลหรื อไม่ และ
ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากพอที่จะยอมรับปฏิบตั ิอดย่างเต็มที่หรื อไม่ ในขั้นนี้จะแสวงหาข่าวสารที่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่น้ นั ผลจากการทดลองจะมีความสําคัญยิ่งต่อการตัดสิ นใจที่จะ
ปฏิเสธหรื อยอมรับต่อไป
ขั้นที่ 5 ขั้นยอมรับ (adoption stage) เป็ นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ
นั้นไปใช้ในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมของตนเองอย่างเต็มที่ หลังจากที่ ได้ทดลองปฏิ บ ตั ิ ดูแลและเห็ น
ประโยชน์แล้ว
กําพล ตรี สมเกียรติ (2524) ให้คาํ อธิ บายว่า ปั จจัยในการยอมรับเทคโนโลยี
ของเกษตรกรนั้นตัวเทคโนโลยีก็มีส่วนต่อการยอมรับ กล่าวคือ การยอมรับเป็ นกระบวนการของ
การตัดสิ นใจที่แต่ละบุคคลพึงมี การที่จะเกิดการยอมรับได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ
ของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการยอมรับ ได้แก่
1. เป็ นสิ่ งที่เกษตรกรสามารถทําความเข้าใจได้ไม่ยงุ่ ยากในการปฏิบตั ิ
2. เป็ นสิ่ งที่ใช้ในการลงทุนน้อย แต่ได้ผลมาก
3. เป็ นสิ่ งที่เกษตรกรสามารถดูแลรักษาและปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
4. เป็ นสิ่ งที่ซ่ ึ งหาได้ไม่ยากและราคาไม่แพง
5. ไม่ขดั ต่อความเคยชิน ค่านิยม หรื อความเชื่อดั้งเดิม
6. มีความมัน่ ใจเรื่ องการจําหน่ายผลผลิต (ขายได้ราคาไม่ขาดทุน)
ปั ญญา หิ รัญ รั ศมี (2529) กล่าวถึ งปั จจัยที่ มี ผลต่อการยอมรับ วิท ยาการแผนใหม่ไ ป
ปฏิ บตั ิ น้ ัน นอกจากสื่ อต่าง ๆ เช่ น สื่ อมวลชน สื่ อบุคคล เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มแล้วในการ
ยอมรับยังขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยอื่น ๆ อีก ซึ่ งพอจะแยกได้ 2 ปั จจัยด้วยกันคือ
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ขึ้นอยูก่ บั

1. ปั จจัยของผูร้ ับการยอมรับวิทยาการแผนใหม่น้ นั ผูร้ ับรับได้เร็ วหรื อช้า

1.1 ฐานะทางเศรษฐกิ จ ผู ้มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ดี ก ว่ า จะยอมรั บ
วิทยาการแผนใหม่ได้ดีกว่าผูม้ ีฐานะทางเศรษฐกิจด้วยกว่า
1.2 ความรู ้ความสามารถ ผูม้ ีความสามารถที่สูงกว่าจะยอมรับดีกว่าผูม้ ี
ความสามารถตํ่ากว่า
1.3 อายุ เกษตรกรรุ ้นใหม่จะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ดีกว่าเกษตรกร
ที่มีอายุมาก
1.4 เพศ เพศหญิงจะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ได้ดีกว่าเพศชาย
1.5 การอยูใ่ กล้สื่อและข่าวสาร เกษตรกรที่อยูใ่ กล้ตวั เมืองและมีสื่อที่
เผยแพร่ ข่าวสาร จะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ได้ดีกว่าเกษตรกรที่อยูห่ ่างไกล หรื อไม่สามารถจะรับ
ข้อมูลทางการเกษตรเลย
1.6 ปั ญหา เกษตรกรที่มีปัญหาในการทํางานมากจะยอมรับวิทยาการ
แผนใหม่ได้ง่ายกว่าเกษตรกรที่ไม่ค่อยมีปัญหา
2. ปั จจัยภายนอกของผูร้ ับ ปั จจัยภายนอกได้แก่
2.1 สภาพทางสั ง คม สภาพสั ง คมเกษตรที่ ท ํ า เป็ นการค้ า หรื อ
อุตสาหกรรมจะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ดีกว่าสภาพสังคม เกษตรแบบดั้งเดิม
2.2 สภาพเศรษฐกิ จ ประเทศที่ มี เศรษฐกิ จดี เกษตรกรจะใช้วิท ยาการ
แผนใหม่มากกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอ
2.3 สภาพทางการเมื อ ง ประเทศที่ รัฐ ให้ ก ารสนับ สนุ น การนํา เข้า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะยอมรับวิทยาการแผนใหม่ดีกว่าประเทศที่รัฐไม่ให้การสนับสนุน
กล่าวโดยสรุ ปว่า ความหมายของเทคโนโลยี คือ การประยุกต์ ความรู ้ ความคิด วิธีการ
อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ในการทํางานเพื่ อ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดและประหยัดทรัพยากรในการลงทุน ส่ วนแนวคิดเกี่ยวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยี คื อการยอมรับเป็ นกระบวนการของการตัดสิ นใจที่แต่ละบุคคลพึงมี การที่จะ
เกิ ดการยอมรับได้น้ ันขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ แนวคิ ดต่างๆ มากําหนด
ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด
ของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู ้ความสามารถ อายุ
เพศ การอยูใ่ กล้สื่อและข่าวสาร ปั ญหา สภาพทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางการเมือง
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4. เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วอ้อยโรงงาน
สถาบันวิจยั พืชไร่ (2544) ก่อนเริ่ มฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานชาวไร่ ออ้ ยจะต้องมีการ
ติ ดต่อโรงงานนํ้าตาล เพื่ อทําสัญ ญาการส่ งอ้อย (โควตา) และเตรี ยมวางแผนจัดแรงงานตัดอ้อย
เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือตัด และขนส่ งอ้อย การตัดอ้อยโรงงานจะแบ่งเป็ น 2 วิธี คือ
4.1 การตัดด้ วยแรงงานคน เกษตรกรที่อาศัยแรงงานคนในการตัดอ้อยโรงงานจะต้อง
คาดการณ์ ผลผลิ ตต่อ พื้นที่ เมื่อทราบผลผลิตต่อไร่ ก็จะสามารถประมาณผลผลิ ตที่ได้ท้ งั หมด เพื่อ
ติดต่อรับแรงงาน ในจํานวนที่ เมาะสมและจัดเตรี ยมเครื่ องมือในการส่ งเข้าโรงงาน โดยเฉลี่ ยแล้ว
แรงงาน 1 คน จะสามารถตัดอ้อยโรงงานได้ประมาณ 1-3 ตันต่อวัน ขึ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์ของอ้อย
โรงงานและวิธีการตัดว่าเป็ น อ้อยสดหรื ออ้อยไฟไหม้ หากติดต่อแรงงานต่างถิ่นจะต้องมีการติดต่อ
แรงงานล่วงหน้า
4.2 การตัดด้ วยรถตัดอ้ อย เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานเป็ นจํานวนมากอาจพิจารณาใช้
รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ ยวอ้อยโรงงานเพื่อลดปั ญหาแรงงาน ทั้งนี้ จะต้องเตรี ยมตั้งแต่ก่อนการปลูก
อ้อยโรงงาน โดยต้องปรั บ ที่ ดินให้ เรี ยบไม่มี ก้อนหิ นหรื อตอไม้ และระยะร่ องอ้อยควรห่ าง 1.5
เมตร เพื่อป้ องกันมิให้รถตัดเหยียบอ้อย ร่ องอ้อยจะต้องยาวต่อเนื่อง ไม่ตอ้ งมีการกลับรถซึ่ งจะทําให้
รถทํางานได้ช้าลงหรื อเกิดการสู ญเสี ย ชาวไร่ ออ้ ยจะต้องมีรถบรรทุกที่เพียงพอ ต้องจัดหาช่างดูแล
รถให้ ส ามารถทํางานได้ตลอดเวลา ราคารถ ตัดอ้อยจะค่อนข้างสู ง กรมพัฒ นาที่ ดิน (2553) ได้
รายงานว่าการผลิตอ้อยโรงงาน การเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานถือว่าเป็ นขั้นตอนสําคัญอันหนึ่ง ถึงแม้ว่า
ผลผลิตอ้อยโรงงานที่ได้จะมีท้ งั ปริ มาณและคุณภาพสู ง แต่ถา้ เก็บเกี่ยวและขนส่ งเข้าโรงงานในเวลา
ที่ไม่เหมาะสม ก็จะทําให้เกิ ดผลเสี ยหายได้เช่นเดียวกัน ความไม่เหมาะสมของเวลานี้ อาจเกิดจาก
การเก็บเกี่ยวอ้อยเร็ วหรื อช้าเกิ นไป อ้อยโรงงานบางพันธุ์ให้ผลผลิต และความหวานสู งในช่ วงต้น
ฤดูหีบก็จาํ เป็ นต้องเก็บเกี่ยวตอนต้นฤดูหีบ หากเก็บเกี่ยวปลายฤดู หี บผลผลิตและความหวานอาจจะ
ลดลง เนื่ องจากปั ญ หาอ้อยโรงงานออกดอก หรื ออ้อยโรงงานบางพันธุ์ จะให้ ผลผลิ ตและความ
หวานสู งเมื่ออายุเกิน 12 เดือน ก็จาํ เป็ นต้องเก็บเกี่ยวไปตามนั้น ดังนั้นในเรื่ องของ การวางแผนก่อน
การปลูกอ้อยโรงงานจะมีผลต่อเนื่องกันมาจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ก่อนเก็บเกี่ยวไม่ควรเผาอ้อยก่อนตัด
ซึ่ งนอกจากจะสู ญเสี ยอินทรี ยว์ ตั ถุ ในดินแล้ว หากปล่อยอ้อยค้างอยูใ่ นแปลงนานจะทําให้คุณภาพ
อ้อยโรงงานลดลงรวดเร็ วกว่าเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับอ้อยโรงงานที่ไม่ได้ถูกไฟเผา การเก็บเกี่ ยวของ
เกษตรกรโดยทัว่ ไปยังใช้แรงงานคน
สํานัก งานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล (2553) การเผาอ้อยโรงงานก่ อนเก็ บ เกี่ ย ว
นอกจากจะส่ งกระทบต่อคุ ณภาพอ้อยโรงงานและประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตนํ้าตาลแล้ว ยังก่อให้เกิ ด
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มลภาวะซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อมด้วย ซึ่ งหลายประเทศได้เริ่ มมีการรณรงค์ลดการเผาอ้อย
โรงงานก่อนการเก็บเกี่ ยว เช่ น ในภาคกลางตอนใต้ของบราซิ ลจะเลิ กการเผาอ้อยโรงงานภายในปี
ค.ศ 2031 (พ.ศ. 2574) ในขณะที่รัฐนิ วเซาท์เวลส์ ของออสเตรเลี ย จะเลิ กการเผาอ้อยโรงงานตั้งแต่
เริ่ ม ฤดู ก ารผลิ ต ปี 2551/2552 และเป็ นการสิ้ น สุ ด ธรรมเนี ย มการเผาอ้อ ยที่ ป ฏิ บ ัติ ก นมา 125 ปี
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปเรี ยกร้องให้มีการนําเข้านํ้าตาลที่ผลิตจากอ้อยโรงงานสดภายในปี 2553 ซึ่ ง
มาตรการป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมต่างๆ รวมถึ งการห้ามการเผาอ้อยโรงงานดังกล่ าวมี
แนวโน้มที่จะกลายเป็ นมาตรการกีดกนทางการค้านํ้าตาลในอนาคต ดังนั้น เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยของ
ไทยจึงที่จะตระหนักถึง ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม ด้วยการลด เลิกการเผาอ้อยโรงงาน ลดการใช้
สารเคมีในการเพาะปลูกอ้อยโรงงานด้วยชีววิธี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สํ า นัก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรเขต 6 (2553) การเผาอ้อ ยโรงงานจะทํา ให้ สู ญ เสี ย
นํ้าหนักและคุณภาพความหวาน ซึ่ งหากตัดทิ้งไว้ในไร่ นานๆ คุณภาพความหวานจะยิง่ ลดตํ่าลง และ
ยังถูกตัดราคาตามประกาศของโรงงานและคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายรวมทั้งมีส่ิ งสกปรก
ปนเปื้ อนมาก เพราะอ้อยโรงงานเผาจะมีน้ าํ ตาลเยิม้ ออกมาที่ลาํ อ้อยหากตัดวางสัมผัสกับพื้นดินก็จะ
มีเศษหิ น ดิน ทราย ปนเข้ามา และเมื่อลําเลียงขึ้นรถเพื่อขนส่ งจะทําให้สิ่งสกปรกติดปนเปื้ อนเข้ามา
มากขึ้ น นอกจากนี้ การเผาอ้อ ยโรงงาน จะทํา ให้ ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ลดลงและทํา ให้
โครงสร้ างของดิ นไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บโตของอ้อยโรงงาน ทําให้เสี ยค่าใช้จ่ายดูแลรักษา
เพิ่มขึ้น เพราะไม่มีเศษซากอ้อยต่างๆ คลุ มดิ น เกิดวัชพืชขึ้ นง่าย โตเร็ ว ส่ งผลต่อต้นทุนการกําจัด
วัชพืชเพิ่มขึ้นตาม อีกทั้งการเผาจะทําให้ตออ้อยถูกทําลาย อ้อยงอกช้ากว่าปกติหรื ออาจจะไม่งอก
เลย การเจริ ญเติบโตช้าไว้ตอไม่ได้ และไม่ทนทานต่อสภาพความแห้งแล้ง แล้วยังทําลายแมลงที่มี
ประโยชน์ (ตัวหํ้า-ตัวเบียน) ที่ช่วยควบคุ มและกําจัดแมลงศัตรู ถูกทําลาย เกิดการระบาดของแมลง
ศัตรู ออ้ ยได้ง่าย เช่ น หนอนกอ ตลอดจนอาจส่ งผลต่อตลาดนํ้าตาล เนื่ องจากประเทศที่พฒั นาแล้ว
อาจจะนํามาเป็ นข้ออ้างงดซื้ อนํ้าตาลจากประเทศไทยได้ เนื่ องจากการเผาอ้อยจะทําให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น
การเผาอ้อยโรงงานเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายอาญา มาตรา 220 ซึ่ งกําหนดไวว่า “
ผูใ้ ดกระทําให้เพลิงไหม้แก่วตั ถุใด แม้เป็ นของตนเองจนน่าจะเป็ นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรื อทรัพย์
ของผูอ้ ื่ น ต้องระวางโทษจําคุ ก ไม่ เกิ น 7 ปี และปรั บ ไม่ เกิ น 14,000 บาท ” (กรมวิชาการเกษตร
,2550)
การใช้เครื่ องจักรกลการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานภาคเกษตร ภาครัฐจึงควรส่ งเสริ ม
ให้สหกรณ์ การเกษตรจัดหารถตัดอ้อยให้เกษตรกรเช่าในราคาถูก ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาการ
ผลิตรถตัดอ้อยภายในประเทศ เพื่อลดการนําเข้ารถตัดอ้อยจากต่างประเทศและพัฒนาให้รถตัดอ้อย

38
สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพพื้นที่และสามารถตัดอ้อยล้มได้ เพื่อลดต้นทุนการปรับพื้นที่ให้เรี ยบ
และลดการสู ญเสี ยผลผลิต จัดการฝึ กอบรมให้เกษตรกรมีความรู ้เกี่ ยวกับการซ่ อมแซม บํารุ งรักษา
รถตัดอ้อยให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ รวมถึ งให้ความรู้ เกี่ ยวกับ ผลเสี ยของการเผาใบอ้อย
โรงงานและผลดี ข องการตัดอ้อยโรงงานสดแก่ เกษตรกร เพื่ อเป็ นการปรั บ เปลี่ ย นทัศ นคติ ข อง
เกษตรกรให้หนั มาสนใจตัดอ้อยโรงงานสดให้มากขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2557)
กล่าวโดยสรุ ปว่า แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานมี 2 วิธี คือ การ
ตัดด้วยแรงงานคนโดยการเผาก่อนตัด และการตัดอ้อยโรงงานสดด้วยรถตัดอ้อย โดยในการวิจยั
ครั้งนี้ ได้นาํ แนวคิดต่างๆ มากําหนดประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิ ต
อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้ค นตัดของเกษตรกรในอํา เภอเมื อง จังหวัด กาญจนบุ รี ได้แ ก่
ผลกระทบที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบใช้รถตัดและคนตัด

5. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับความพึงพอใจ
5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
พิน คงพูน (2529) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ หมายถึง ความรู ้สึก
รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรื อเจตคติ ทีดีของบุ คคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ความพึงพอใจ จะเกิดขึ้นเมื่ อ
ได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ
สมชัย เลิศทิฐิวงศ์ (2544) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือความรู ้สึกที่
ดี ความรู ้ สึกรัก ชอบและสุ ขใจ หรื อทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่ งนั้น ๆ ซึ่ งถ้าบุคคลมี ความพึง
พอใจต่อสิ่ งใดแล้ว ก็จะมีผลทําให้อุทิศแรงกายและสติปัญญา เพื่อจะมอบให้แก่สิ่งนั้น ๆ เช่น ระดับ
ความรู ้สึกของลูกค้าที่มีผลมาจากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
หรื อการทํางานของผลิตภัณฑ์กบั การคาดหวังของลูกค้า
รัตนา สวาสดิพนั ธ์ (2539) ให้ความหมายไว้วา่ ความพึงพอใจในงานเป็ นผลของ
การจูงใจให้มนุ ษย์ทาํ งาน โดยออกมาในรู ปของความพอใจให้เกิ ดความพึงพอใจในงานด้วยเงิน
และรางวัลตอบแทนด้วยกันทั้งนั้น ประสบผลสําเร็ จในการทํางานเป็ นที่ยอมรับ สามารถทําด้วย
ตนเอง และ มีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน นอกจากนี้ ถ้าหน่วยงานออกแบบงานให้ผู้
ปฏิบตั ิเกิดความพอใจในงานแล้ว หน่วยงานก็จะมีทางหาความร่ วมมือจากพนักงานได้มากขึ้น และ
ผูป้ ฏิบตั ิเต็มใจทํางานมากขึ้น
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สรุ ป ความพอใจ คื อ ความรู ้ สึ ก ด้านบวกของอารมณ์ เป็ นความสุ ข ที่ ไ ด้รับ จาก
วิธีการถ่ายทอดความรู ้ ด้านการมีส่วนร่ วมในโครงการ ด้านการรับบริ การ ด้านการปฏิบตั ิของ
เกษตรกร ด้านการรับการถ่ายทอดความรู ้ ด้านความรู ้ที่ได้รับ และด้านผลการนําความรู ้ไปปฏิบตั ิ
5.2 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน
เดวิส (Davis. 1951 อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ. 2521, น. 39) เชื่ อว่าความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างมาก ถ้าบุคคลมีความพึงพอใจในงานอยูใ่ น
ระดับสู ง ย่อมนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตามแนวความคิดนี้ผบู ้ ริ หารส่ วนใหญ่มุ่ง
ที่ จะปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ งาน โดยจัดหาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่ น สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน และ
เป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดี แนวความคิดดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นได้ใน ภาพที่ 2.2

ผลตอบแทน
ทีไ่ ด้ รับ

ความพึง
พอใจ

แรงจูงใจ

การปฏิบัตงิ าน

ภาพที่ 2.2 ความพึงพอใจที่มีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า : เดวิส (Davis. 1951 อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ. 2521, น. 39)
ส่ วนอี ก แนวความคิ ดหนึ่ ง เป็ นผลมาจากการศึ ก ษาวิจยั โดยใช้ค วามคิ ด แรกเป็ น
แนวทางและพบว่า ความพึงพอใจไม่ได้มีอิทธิ พลโดยตรงต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ ง ลอเลอร์ (Lawler.
1979 อ้ า งถึ ง ใน สมยศ นาวี ก าร. 2521, น. 80) พบว่ า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ั ติ ง าน มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติงานอยู่ในระดับตํ่า คื อ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานที่ ดี จะมี ความพึ งพอใจมากกว่า
ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ดีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ลอเลอร์ พบว่าระหว่าง การปฏิบตั ิงานกับความพึงพอใจในงาน
นั้นมีผลตอบแทนเป็ นตัวแปรคัน่ อยูร่ ะหว่างกลางตามภาพที่ 2.3
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การให้ บริ การ

การรับรู้ เกีย่ วกับระดับ
ผลตอบแทนทีย่ ุตธิ รรม
ประกอบด้ วย
- ผลตอบแทนภายใน
- ผลตอบแทนภายนอก

ความพึงพอใจ

ภาพที่ 2.3 การปฏิบตั ิงานที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจ
ที่มา : ลอเลอร์ (Lawler. 1979 อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ. 2521, น. 80)
กล่าวโดยสรุ ปว่า แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวกับความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกด้านบวก
ของอารมณ์เป็ นความสุ ขที่ได้รับจากวิธีการ การบริ การ และการได้รับความรู้ โดยในการวิจยั ครั้งนี้
ได้นําแนวคิ ดต่างๆ มากําหนดประเด็นศึ กษาเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัดและใช้ค นตัดของเกษตรกรในอําเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุ รี ได้แก่ ความ
พอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากการบริ การ ความพอใจต่อการประสานงานของการบริ การ ความ
พอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ ของผูใ้ ช้บริ การ ความพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ ความพอใจต่อ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ ความพอใจต่อคุ ณภาพของการบริ การ ในการการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด

6. ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
6.1 ปัจจัยสภาพทางสั งคม
6.1.1 เพศ
ทัต สั ณ ฑ์ ชั ย ตรี สั ต ย์ (2556, น.79) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการพัฒ นาโมเดลการ
ส่ งเสริ มการปลูกอ้อย พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 72.3 เป็ นชาย และร้อยละ 27.7
เป็ นหญิง สอดคล้องกับ มนัส เสี ยงก้อง (2540, น.40) ได้ศึกษาเรื่ องการใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อย
ของเกษตรกรในจังหวัดสิ งห์บุรี พบว่าเกษตรกรส่ วนมากเป็ นเพศชายร้อยละ 77.5 เพศหญิงร้อยละ
22.5
6.1.2 อายุ
อนงค์น าถ สุ ข ศิ ริ (2556, น. 115) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการรั บ รู ้ ผ ลกระทบด้า น
สิ่ งแวดล้อมจากการเผาใบอ้อยของเกษตรกร ตําบลหนองตากยา อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุ รี
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พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อายุต่างกันมีการรับรู ้ผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อมจากการเผาใบอ้อยแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ มนัส เสี ยงก้อง (2540, น.116) ได้ศึกษา
เรื่ องการใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสิ งห์บุรี พบว่าเกษตรกรที่มีอายุต่างกันมี
การใช้เทคโนโลยีต่างกันในเรื่ อง การแช่ ท่อนพันธุ์ในนํ้าร้อน 50 องศา นาน 2 ชัว่ โมง ในแปลงที่
ปลูกทําพันธุ์และเรื่ องการกําจัดวัชพืชรอบๆ แปลงอ้อย
6.1.3 ระดับการศึกษา
ทัตสัณฑ์ชยั ตรี สัตย์ (2556, น.151) พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยมีจุดแข็งคือ
การรวมตัวกันเป็ นสมาคมชาวไร่ ออ้ ย และมีโอกาสได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เช่น จากภูมิปัญญา
ชาวบ้านและจากหน่วยงานต่างๆ แต่เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับตํ่า ใช้วิธีการปลูกอ้อย
แบบดั้งเดิม ไม่ได้คาํ นึ งถึ งสิ่ งแวดล้อม ต้นทุนสู งกับการใช้สารเคมี ขาดความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยี
ในการเพิ่มผลผลิต ทําให้เกิดปั ญหาความไม่แน่นอนของผลผลิตรวมและผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกอ้อย
6.1.4 การเป็ นสมาชิ กสถาบันเกษตรกร
ทัตสัณฑ์ชยั ตรี สัตย์ (2556, น.149) พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย ส่ วนใหญ่ไม่
มีตาํ แหน่งทางสังคม เป็ นสมาชิกชาวไร่ ออ้ ย รองลงมาเป็ นสมาชิ กกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จุดแข็งของเกษตรกรมีการรวมกลุ่มตั้งสมาชิกชาวไร่ ออ้ ย
6.1.5 การได้ รับสนับสนุนจากเจ้ าหน้ าที่
ทัตสัณฑ์ชยั ตรี สัตย์ (2556, น.155) พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยมีหน่วยงานที่
ส่ งเสริ มการปลูกอ้อยมี 2 ประเภท คือ หน่วยที่เป็ นฝ่ ายสนับสนุ น และหน่วยงานที่ส่งเสริ มโดยตรง
หน่ วยงานสนับสนุ นมีท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งหน่ วยงานภาครัฐที่ สนับสนุ น คื อ สานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย เน้นให้ขอ้ มูลนโยบายโดยรวมเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาน
อ้อยและนํ้าตาลในระยะยาว ส่ วนหน่ วยงานสนับ สนุ นภาคเอกชน คื อ TSMC (Thai Sugar Miller
Corp.) ที่ทาํ หน้าที่สนับสนุ นข้อมูลทางด้านการตลาด โดยเฉพาะข้อมูลด้านราคาอ้อยและนํ้าตาลทั้ง
ภายในและต่างประเทศ สําหรับหน่วยงานที่ส่งเสริ มการผลิตอ้อยโดยตรง คือ ภาคเอกชน (โรงงาน
นํ้าตาล) โดยนักส่ งเสริ มจะเน้นข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เรื่ องพืชคู่แข่งและระบบ
การผลิตตั้งแต่การเตรี ยมดิน ปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว ดูแลรักษาหลังเก็บเกี่ยว ระบบการให้น้ าํ การ
ใส่ ปุ๋ ยถู ก วิธี และพัน ธุ์ อ้อย นอกจากการส่ งเสริ ม ดังกล่ าวแล้ว เกษตรกรยังรั บ ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ และภาคเอกชนยังมีการส่ งเสริ มหลากหลายวิธีร่วมกัน ได้แก่ จัดนิ ทรรศการ ศูนย์
เรี ยนรู ้ คลินิกสัญจร สื่ อสิ่ งพิมพ์

42
6.1.6 การได้ รับข่ าวสาร
ทัต สั ณ ฑ์ ชัย ตรี สั ตย์ (2556, น.154) พบว่า เกษตรกรผูป้ ลู ก อ้อย ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการประกอบอาชี พ จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน แสดงว่าภาคเอกชน
เป็ นหน่วยงานที่ส่งเสริ มโดยตรง คือ ภาคเอกชน (โรงงานนํ้าตาล) โดยนักส่ งเสริ มจะเน้นข้อมูลทั้ง
ภายในและต่างประเทศ เรื่ องพืชคู่แข่ง และระบบการผลิตตั้งแต่การเตรี ยมดิน ปลูก ดูแลรักษา เก็บ
เกี่ยว ดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว ระบบการให้น้ าํ การใส่ ปุ๋ยถูกวิธี และพันธุ์ออ้ ย ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของทัตสัณฑ์ชยั ตรี สัตย์ (2552: 50-60) การปลูกอ้อยสู ตร 100 ตันต่อไร่ และผลผลิตออกมา
สู งสุ ด 85.06 ตันต่อไร่ เพื่อเป็ นต้นแบบในการส่ งเสริ มการปลูกอ้อย โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อย
6.1.7 ความรู้เกีย่ วกับการผลิตอ้ อยโรงงาน
มนัส เสี ยงก้อง (2540, น.135) พบว่า เกษตรกรได้รับความรู ้ จากเจ้าหน้าที่
โรงงานนํ้าตาลร้อยละ 12.5 เพื่อนบ้านร้อยละ 31.17 เกษตรผูน้ าํ ร้อยละ 5.8 วิทยุ/โทรทัศน์ร้อยละ 0.8
6.1.8 ประสบการณ์ผลิตอ้ อยโรงงาน
ทัตสัณฑ์ชยั ตรี สัตย์ (2556, น.153) พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยของโรงงาน
อุตสาหกรรมนํ้าตาล ที .เอ็น. จังหวัดลพบุ รี โรงงานนํ้าตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี
และโรงงานนํ้าตาลมหาวัง จังหวัดมหาสารคาม มีประสบการณ์ ปลู กอ้อยเฉลี่ ย 12.95 ปี ซึ่ งนับว่า
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกอ้อยมาก แต่ยงั พบว่าเกษตรกรบางรายยังมีปัญหาในการบริ หาร
จัดการด้านไร่ ออ้ ย ทั้งด้านความรู ้ ทักษะความชํานาญ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่
เนื่ องจากการรั บรู ้ ข่าวสารของเกษตรกรด้านการประกอบอาชี พส่ วนใหญ่ รับรู ้ จากเจ้าหน้าที่ของ
หน่ วยงานเอกชน ซึ่ งรู ปแบบการปลูกอ้อย ทักษะความรู ้ต่างๆ ยังคงเป็ นไปในลักษณะสื บทอดต่อ
กันมาจากบรรพบุรุษ ขาดการถ่ายทอดผลงานวิจยั ซึ่งมีอยูม่ ากลงสู่ การปฏิบตั ิในแปลงเกษตรกร
6.2 ปัจจัยสภาพทางเศรษฐกิจ
6.2.1 พืน้ ทีผ่ ลิตอ้ อยโรงงาน
ทัตสัณฑ์ชัย ตรี สัตย์ (2556, น.153) พบว่า เกษตรกรมี พ้ืนที่ ทาํ ไร่ ออ้ ยเฉลี่ ย
141.53 ไร่ มีเครื่ องจักรกลการเกษตรเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ใช้ทุนส่ วนตัวไม่ได้กยู้ มื เพื่อการ
ปลูกอ้อยจากโรงงาน
6.2.2 แรงงานในการเกษตร
มนัส เสี ย งก้อ ง (2540, น.132) พบว่า เกษตรกรส่ ว นมากมี ปั ญ หาขาด
แคลนแรงงานในการตัดอ้อย สอดคล้องกับ อนงค์นาถ สุ ขศิริ (2556, น.130) ได้ศึกษาเรื่ องการรับรู ้
ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากการเผาใบอ้อยของเกษตรกร ตําบลหนองตากยา อํา เภอท่ าม่ วง
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จังหวัดกาญจนบุ รี พบว่าการเผาใบอ้อยเพื่อการเก็บเกี่ยวเกิดจากปั ญหาขาดแคลนแรงงานและเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ วในการเก็บเกี่ยวอ้อย
6.2.3 รายได้ ครั วเรื อน
ทัตสัณฑ์ชยั ตรี สัตย์ (2556, น.153) พบว่า เกษตรกรมี รายได้จากการปลูก
อ้อยเฉลี่ย 1,607,435.60 บาท มากกว่ารายจ่ายเฉลี่ ย 792,590.29 บาท ทําให้เห็ นว่าเกษตรกรสามารถ
ประกอบอาชีพได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายชําระหนี้และเก็บออม
6.2.4 แหล่ งเงินทุนสิ นเชื่ อ
มนั ส เสี ย งก้อ ง (2540, น.134) พบว่า การใช้ เทคโนโลยีก ารเกษตรของ
เกษตรกรที่กู้เงิ นแตกต่างกันมี การใช้เทคโนโลยีไม่แตกต่างกันอาจเนื่ องมาจากเกษตรกรเกษตรมี
แหล่งเงิ นทุ นที่ ให้กู้เพื่อการปลู กอ้อยโดยเฉพาะ คื อ โรงงานนํ้าตาล ซึ่ งจะให้เงิ นกู้แก่ ชาวไร่ ออ้ ย
คู่ สั ญ ญาเพื่ อ ใช้ ใ นการปลู ก อ้อ ยโรงงาน และเกษตรกรเกื อ บทั้ง หมดไม่ มี ปั ญ หาในการกู้เงิ น
สอดคล้องกับ ทัตสั ณ ฑ์ ชัย ตรี สั ตย์ (2556, น.154) พบว่า แหล่ งเงิ น กู้ข องเกษตรกรส่ วนใหญ่ ใ ช้
บริ การเงิ นกู้จากโรงงานนํ้าตาล คือ เกษตรกรรายใหญ่ ร้ อยละ 40.5 รองลงมา เกษตรกรรายกลาง
ร้ อยละ 31.1 และได้จากธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ร้ อยละ 19.4 ซึ่ งน้อยกว่า
เกษตรกรที่ใช้บริ การเงินกูจ้ ากโรงงานนํ้าตาล ร้อยละ 28.4 จึงสรุ ปได้วา่ ภาคเอกชนมีบทบาทมากใน
การส่ งเสริ ม และเน้นการส่ งเสริ มโดยบู รณาการแบบครบวงจร โดยมี การส่ งเสริ มตั้งแต่การผลิ ต
จนถึงการตลาด ซึ่ งเกษตรกรทําสัญญากับโรงงานน้าตาล (Contract Farming)
6.2.5 การตลาด
สุ ริยะ คําภาอินทร์ (2545, น.91) ได้ศึกษาเรื่ องการประเมินคํานวณราคาอ้อย
โรงงานพบว่าองค์ประกอบหลักการคํานวณราคาอ้อย ตามพระราชบัญญัติออ้ ยและนํ้าตาลทราย
พ.ศ. 2527 ภายใต้ระบบการแบ่งปั นผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรกับโรงงานนํ้าตาล 70:30 เป็ น
การนํารายได้ท้ งั หมดของระบบหักด้วยรายจ่ายของระบบเท่ากับรายได้สุทธิ ของระบบมาแบ่งปั น
ผลประโยชน์ 70 % สําหรั บ เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย และอี ก 30 % สําหรั บ โรงงานนํ้าตาล หารด้วย
ปริ มาณอ้อยโรงงานทั้งหมดของฤดูกาลผลิ ตนั้น นําผลลัพธ์ มาประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ น
ราคาอ้อยขั้นสุ ดท้ายที่เกษตรกรได้รับจริ ง
6.3 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรทีใ่ ช้ รถตัดและใช้ คนตัด
สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร (2557, น. 23) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาการใช้เทคโนโลยี
เครื่ องจัก รกลการเกษตรกรณี ศึ ก ษา รถตัด อ้อยโรงงาน พบว่าเกษตรกรผูป้ ลู ก อ้อ ยโรงงานที่ ใ ช้
แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีการเผาใบอ้อยก่อนตัด เนื่ องจากแรงงานปฏิเสธที่จะตัดอ้อยสด เพราะ
อ้อยไฟไหม้ตดั ง่ายและรวดเร็ ว ทําให้ได้ค่าตอบแทนสู งกว่าการตัดอ้อยสด ส่ วนเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
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โรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยของโรงงานในการเก็บเกี่ยว กรณี จา้ งรถตัดอ้อยโรงงาน ไม่มีการเผาใบอ้อย
ก่อนตัด
ศัก ริ น ทร์ เทศแก้ว (2554, น.32) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเผาอ้อ ยของ
เกษตรกรกรณี ศึกษาบ้านวังนํ้าโจน ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุ พรรณบุรี พบว่า ปั จจัยที่สาํ คัญ
ที่มีผลต่อการเผาอ้อยมากที่สุด คือ ด้านโควตาอ้อยเข้าโรงงาน ด้านแรงงาน ด้านคิวหน้าโรงงาน และ
ด้านอ้อยล้ม
6.4 การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัดและใช้ คนตัดของ
เกษตรกร
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ เกษตร (2557, น. 40) ได้ ท ํา การศึ ก ษาการใช้ เทคโนโลยี
เครื่ อ งจัก รกลการเกษตรกรณี ศึ ก ษา: รถตัด อ้อ ยโรงงาน พบว่า การปลู ก อ้อ ยโรงงานโดยใช้
แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวมีขอ้ ได้เปรี ยบ คือ สามารถตัดอ้อยโรงงานได้ทุกสภาพพื้นที่ ไม่มีตน้ ทุน
ในการปรับพื้นที่ให้เรี ยบ และสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานได้ทุกขนาดพื้นที่เก็บเกี่ยว และมีขอ้ เสี ย
เปรี ยบ คือ ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยโรงงาน เสี ยค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหารและรับส่ งคนงานตัด
อ้อยโรงงาน นอกจากนี้ เกษตรกรยังประสบปั ญหาคนงานไม่มาตัดอ้อยตามที่ตกลงกันไว้ และส่ วน
ใหญ่จะปฏิ เสธการตัดอ้อยสดทําให้สูญเสี ยนํ้าหนัก ค่าความหวาน เกิ ดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม และ
ความอุดมสมบูรณ์ ของดิ นลดลง อีกทั้งยังถู กโรงงานนํ้าตาลหักเงิ นค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั้นต้น 20
บาท/ตัน และต้องรอคิวนาน ส่ วนการปลูกอ้อยโรงงานโดยใช้รถตัดอ้อยโรงงาน กรณี จา้ งรถตัดอ้อย
โรงงาน มีขอ้ ได้เปรี ยบ คือ ลดปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน รวดเร็ ว สะดวกสบาย ได้ออ้ ยสดที่มีค่า
ความหวานและคุณภาพ ไม่ตอ้ งรอคิวเข้าโรงงานนํ้าตาล เนื่ องจากโรงงานเปิ ดโอกาสให้ออ้ ยสดเข้า
โรงงานได้ทนั ที และได้เงินเพิ่ม 40 บาท/ตัน จากการขายอ้อยสด และข้อเสี ยเปรี ยบ คือ ผูร้ ับจ้างตัด
อ้อยโรงงานจะรับตัดอ้อยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับให้เรี ยบ และต้องปลูกอ้อยโรงงานให้แต่ละแถว
ห่ างกันอย่างน้อย 150 เซนติเมตร นอกจากนี้ รถตัดอ้อยโรงงานไม่สามารถใช้กบั อ้อยล้มได้ ทําให้
อ้อยได้รับความเสี ยหายและได้ผลผลิตลดลง และต้องมีพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีขนาดมากกว่า 5 ไร่ ข้ ึนไป
ผูร้ ับจ้างตัดอ้อยโรงงานจึงจะรับตัดอ้อยโรงงาน
6.5 ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ ว
สายฝน รสหอม (2550, น. 105) ได้ศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร
ของเกษตรผูป้ ลู ก อ้อย กรณี ศึ ก ษา เทคโนโลยีก ารปลู ก อ้อยนํ้าราดและเทคโนโลยีก ารปลู ก อ้อย
หนาแน่น จากการศึกษาพบว่า สิ่ งจูงใจในการยอมรับเทคโนโลยี คือ ความอยากรู ้อยากเห็น รายได้
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของเกษตรกร และสิ่ งที่จะช่วยให้การยอมรับเทคโนโลยีน้ นั
ง่ายเข้าก็คือ ประโยชน์ที่ได้จากการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เมื่ อเที ยบกับวิธีการปลู กแบบเก่ า
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แบบใหม่ให้ประโยชน์มากกว่าและใช้ตน้ ทุนตํ่ากว่าและที่สําคัญอยูท่ ี่ความสามารถของทางโรงงาน
เองที่จะสามารถอธิ บายข้อมูลไปยังเกษตรกรได้ โดยให้เกษตรกรเข้าใจในตัวเทคโนโลยีง่ายเพียงใด
ถ้าเทคโนโลยีที่นาํ มาเข้าใจง่าย ปฏิ บตั ิตามได้ง่าย ไม่ตอ้ งมีวิธีการอะไรที่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน ประกอบ
กับถ้าโรงงานสนับสนุ นเรื่ องของเงิน แรงงาน พื้นที่ เครื่ องจักร การยอมรับในตัวเทคโนโลยีก็จะง่าย
และรวดเร็ วขึ้น
6.6 ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยโรงงาน
มนัส เสี ยงก้อง (2540, น.132) พบว่า เกษตรกรส่ วนมากมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ในการเก็บเกี่ยวอ้อยเนื่องจากต้องจ้างแรงงานชัว่ คราวตามฤดูกาลจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
สันธาร นาควัฒนานุกูล (2554, น.55) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาสภาพพื้นที่เพาะปลูก
และการใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย พบว่า การใช้เครื่ องเก็บเกี่ยวอ้อยมีขอ้ ดีในแง่ของการ
ลดปั ญหาแรงงานลงได้ม าก อ้อยที่ เก็บเกี่ ยวได้ส่วนใหญ่เป็ นอ้อยสด ลดปั ญหาการเผาอ้อยที่ เกิ ด
มลภาวะลง และโรงงานได้รับอ้อยที่ดีเหมาะแก่การผลิตมากยิง่ ขึ้น สําหรับการใช้แรงงานเก็บเกี่ยวมี
ข้อดี คือ สามารถเก็บเกี่ ยวอ้อยได้ในเกื อบทุกสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้เครื่ อง เช่ น แปลงบิ ด
เบี้ ย ว อ้อยล้ม เป็ นต้น เพื่ อ ให้ ก ารใช้เครื่ อ งเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพดี ย่ิง ขึ้ น ควรมี ก ารจัด รู ป แปลงให้
เหมาะสมต่อการใช้เครื่ อง โดยขนาดพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 500 ไร่ และแถวปลูกอ้อยมี
ความยาวตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป พัฒนาพันธุ์ออ้ ยที่ตา้ นทานต่อการล้ม เลือกขนาดเครื่ องเก็บเกี่ยว
อ้อยที่เหมาะสมกับระยะของแถวอ้อย มีการพูนโคนอ้อย ใช้ความเร็ วในการเคลื่อนที่ของเครื่ องเก็บ
เกี่ยว และความเร็ วของพัดลมทําความสะอาดที่เหมาะสม เป็ นต้น
สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร (2557, น. 47) ได้ศึกษาเรื่ องการศึกษาการใช้เทคโนโลยี
เครื่ องจักรกลการเกษตรกรณี ศึกษา:รถตัดอ้อยโรงงาน พบว่ามีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ ก ารเกษตรจัด หารถตัด อ้อ ยโรงงานให้
เกษตรกรเช่าในราคาถูกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
2. ภาครั ฐ ควรส่ งเสริ มการวิ จ ัย และพั ฒ นาการผลิ ต รถตัด อ้ อ ยโรงงาน
ภายในประเทศ เพื่อลดการนําเข้ารถตัดอ้อยโรงงานจากต่างประเทศทําให้เกษตรกรสามารถซื้ อรถ
ตัดอ้อยโรงงานได้ในราคาที่ถูกลง และพัฒนาให้รถตัดอ้อยโรงงานสามารถใช้งานได้ได้ในทุกสภาพ
พื้นที่และสามารถตัดอ้อยล้มได้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุ นการปรับพื้นที่ให้เรี ยบและลด
การสู ญเสี ยผลผลิต
3. ภาครัฐควรสนับสนุ นให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัด
โครงการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยตํ่าสําหรับเกษตรกรที่ซ้ื อรถตัดอ้อยโรงงานหรื อเครื่ องจักรกลการเกษตรที่
ใช้ในการผลิตอ้อยโรงงานเพื่อเป็ นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
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4. ภาครั ฐควรมีการจัดฝึ กอบรมให้เกษตรกรมีความรู ้เกี่ ยวกับการซ่ อมแซม
บํารุ งรักษารถตัดอ้อยโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อลด
ต้นทุนการซ่อมบํารุ งรถตัดอ้อยโรงงาน
5. ภาครั ฐควรให้ความรู ้ เกี่ ยวกับผลเสี ยของการเผาใบอ้อยและผลดี ของการตัด
อ้อยสดแก่เกษตรกร เพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรให้หนั มาสนใจตัดอ้อยสดให้มากขึ้น
6. เกษตรกรที่ เป็ นเจ้าของรถตัดอ้อยโรงงานควรรั บจ้างตัดอ้อยโรงงานเพิ่ มเติ ม
ให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้และใช้งานรถตัดอ้อยโรงงานได้เต็มประสิ ทธิภาพมากขึ้น
7. เกษตรกรที่ มีขนาดพื้นที่ เพาะปลู ก น้อยกว่า 38.15 ไร่ ควรใช้แรงงานคน
หรื อจ้างรถตัดอ้อยโรงงานในการเก็บ เกี่ ยว เนื่ องจากการซื้ อรถตัดอ้อยโรงงานจะทําให้เกิ ดการ
ขาดทุนจากการผลิต
กล่ าวโดยสรุ ป จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ ปั จจัยสภาพทางสังคมคื อ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเป็ นสมาชิ กสถาบันเกษตรกร การได้รับสนับสนุ นจากเจ้าหน้าที่ การ
ได้รับข่าวสาร ความรู ้ เกี่ ยวกับการผลิ ตอ้อย ประสบการณ์ ผลิ ตอ้อย ปั จจัยสภาพทางเศรษฐกิ จ คื อ
พื้นที่ผลิตอ้อยโรงงาน แรงงานในการเกษตร รายได้ครัวเรื อน แหล่งเงินทุนสิ นเชื่ อ การตลาด และ
สภาพการผลิ ตอ้อยโรงงานของเกษตรกรที่ ใช้รถตัดและใช้คนตัด การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน โดยใน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ แนวคิดต่างๆ มากําหนดประเด็นศึกษาเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัดและใช้คนตัด ในพื้นที่อาํ เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของ
เกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตามขั้นตอนของระเบียบการวิจยั ซึ่ งได้แก่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คื อ เกษตรกรชาวไร่ อ้อยในเขตพื้ นที่ อําเภอเมื อง จังหวัดกาญจนบุ รี ที่ เป็ น
สมาชิ ก บริ ษทั ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จํากัด ปี การผลิต 2559/2560 ซึ่ งมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 304 ราย ดังต่อไปนี้
ประชากรกลุ่ ม ที่ 1 เกษตรกรเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานโดยใช้ ค นตัด จํา นวน 173 ราย
ประชากรกลุ่ ม ที่ 2 เกษตรกรเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานโดยใช้รถตัด (เช่ ารถตัดของโรงงาน)
จํานวน 131 ราย
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
1.2.1 กลุ่มเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานโดยใช้ คนตัด 173 ราย โดยการ
กําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณ ของ ยามาเน่ (Yamane Taro , 1967) โดยยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 0.07 มีวธิ ี การคํานวณ ดังนี้
จากสู ตร n = N
1 + N(e) 2
เมื่อ
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
แทนค่า n = 173
1 + 173 (0.07)2
n =
173
1 + 173 (0.0049)
n = 94
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1.2.2 กลุ่มเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานโดยใช้ รถตัด 131 ราย โดยการ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 94 รายเท่ากับกลุ่มเกษตรกรที่ใช้คนตัด
1.3 กําหนดสั ดส่ วนของกลุ่มตัวอย่ างตามขนาดของประชากรในแต่ละพื้นที่ให้กระจาย
ตามพื้นที่ต่างๆ ดังตารางที่ 3.1
1.4 สุ่ มตัวอย่ างแบบง่ าย (sample random sampling) ตามรายชื่ อเกษตรในแต่ละตําบล
โดยเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโดยการใช้รถตัด ใช้วธิ ี จบั สลาก จํานวน 94 ราย และเกษตรกร
ที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโดยการใช้คนตัด ใช้วิธีจบั สลาก จํานวน 94 ราย ในกลุ่มเกษตรกรอําเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ตารางที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ตําบล
กอนโด
เกาะสําโรง
บ้านเก่า
วังเย็น
หนองหญ้า
รวม

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
โดยการใช้ รถตัด
จํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
(คน)
24
20
35
23
29
18
31
21
12
12
131
94

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
โดยการใช้ คนตัด
จํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
(คน)
28
20
47
23
40
18
34
21
24
12
173
94

หมายเหตุ ตําบลและเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มอยูใ่ นรัศมีระยะทาง 60 กิโลเมตรแปลงปลูกถึงโรงงานตัวอย่าง
เนื่องจากมีผลต่อราคาค่าขนส่งอ้อย
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ตารางที่ 3.2 สรุ ปประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

กลุ่มที่
เกษตรกร
1 เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโดยใช้รถตัด
2 เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโดยใช้คนตัด
รวม

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

( คน )
131
173

( คน )
94
94

304

188

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 ลักษณะของเครื่องมือ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มี 2 ชุด คือ
2.1.1 แบบสั มภาษณ์สําหรั บเกษตรกรทีใ่ ช้ รถตัดอ้ อย
2.1.2 แบบสั มภาษณ์สําหรั บเกษตรกรทีใ่ ช้ คนตัดอ้ อย
โดยเป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้ าง ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด คื อ
แบบเลือกตอบ และคําถามปลายเปิ ด คือเติมคําในช่องว่าง โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ชุ ด แบ่งออกเป็ น
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทางสั งคม และเศรษฐกิจ ของเกษตรกร (แบบสอบถามทั้ง 2
ชุด มีรายละเอียดประเด็นคําถามเหมือนกัน)
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร (แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด
มีรายละเอียดประเด็นคําถามเหมือนกัน)
ตอนที่ 3 การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร โดย
แบบสอบถามทั้ง 2 ชุ ด มี รายละเอี ยดประเด็นคําถามเหมือนกัน ได้แก่ ลักษณะการเก็บเกี่ ยวอ้อย
ระยะทางจากไร่ ถึงโรงงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว ประสบการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย
สําหรับต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบสอบถามทั้ง 2 ชุ ด มีประเด็นคําถามที่
แตกต่างกันดังนี้
1) ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบใช้รถตัด
2) ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบใช้คนตัด
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ผลผลิตอ้ อยโรงงาน

ตอนที่ 4 ความพึ งพอใจของเกษตรกรในการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย ว

แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มีประเด็นคําถามที่แตกต่างกันดังนี้
1) ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด แบ่งออกเป็ น 10 ประเด็น
2) ความพึ งพอใจของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต
อ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด แบ่งออกเป็ น 10 ประเด็น
โดยคําถามมีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน มี 5 ระดับ แต่ระดับมีคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 5 ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะของเกษตรกรในการผลิ ต และการใช้
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบสอบถามทั้ ง 2 ชุ ด มี ก ารกํ า หนดระดับ คะแนนออกเป็ น 5 ระดั บ
เหมือนกันดังนี้ แบ่งระดับปั ญหาออกเป็ น 5 ระดับคือ
ระดับ 5 หมายถึง มีปัญหาในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีปัญหาในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีปัญหาในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
แบ่งระดับข้อเสนอแนะออกเป็ น 5 ระดับคือ
ระดับ 5 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับน้อยที่สุด
โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มีประเด็นคําถามที่แตกต่างกันดังนี้
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2.2 การสร้ างแบบสั มภาษณ์
2.2.1 ศึกษาจากหนังสื อ เอกสาร บทความ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และสอบถามจากผูร้ ู ้
ที่มีความรู ้ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
2.2.2 กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการจากวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั กําหนดตัวชี้ วดั และ
มาตราวัดข้อมูลในแต่ละประเด็นตามที่ได้กาํ หนดไว้ แล้วนําข้อมูลตามประเด็นตัวชี้วดั และมาตรวัด
มาสร้างเป็ นคําถาม ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด และปลายเปิ ด
2.2.3 จัดทําแบบสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ในการวิจยั
2.2.4 นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างส่ งอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจแก้ไขเนื้ อหาและการ
ใช้ภาษา ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมโดยทัว่ ไปของแบบสัมภาษณ์
2.2.5 แก้ไขแบบสั มภาษณ์ ให้ถูกต้อง และนําเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาอีกครั้งและ
นําไปทดสอบหาความเชื่อถือได้ก่อนนํามาปรับปรุ งเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทําการวิจยั
2.3 การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
2.3.1 การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา แบบสัมภาษณ์ที่ได้จากกรอบแนวคิด
ในการวิจยั เพื่อให้มีความถูก ต้องและสมบูรณ์ ได้นําไปให้คณะกรรมการที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์
พิ จารณาตรวจสอบ แก้ไข และให้ค าํ แนะนํา และตรงตามเนื้ อหา ก่ อนที่ จะนําไปทดสอบความ
ถูกต้องกับเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของ
เกษตรกรในอําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
2.3.2 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (reliability) นําแบบสัมภาษณ์ ที่ตรวจสอบแล้ว
นําไปทดสอบสัมภาษณ์กบั เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
และใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีประสบการณ์ ในการมี
ส่ วนร่ วมในการการดําเนิ นงานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 20 ราย สองกลุ่ม โดยมีจาํ นวนรวม 40
ราย เพื่อทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปวิเคราะห์
หา Cronbach’s alpha ดังนี้
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ตารางที่ 3.3 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโดยการใช้รถตัด
อ้อยโดยการใช้คนตัด
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคม เศรษฐกิจของ
0.886
0.886
เกษตรกร
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรใน
0.849
0.849
การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงาน
ตอนที่ 5 ปั ญหาและข้อเสนอแนะของ
0.910
0.991
เกษตรกรในการผลิตและการใช้
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงาน
5.1 ปั ญหาของการผลิตและการใช้
0.881
0.881
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัดของเกษตรกร
5.2 ข้อเสนอแนะด้านการผลิตอ้อยและ
0.863
0.840
การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานแบบใช้คนตัดของเกษตรกร
ประเด็นทดสอบความเชื่อมัน่

ซึ่ งหมายความว่าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ สร้ างขึ้ นสําหรั บ งานวิจยั นี้ มี ค่ าความเชื่ อถื อได้ใน
เกณฑ์สูง และสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากนั้น จึ ง นํา มาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในภาพรวมให้ ส มบู ร ณ์ อี ก ครั้ งก่ อ นที่ จ ะนํา ไปใช้
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
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3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
3.1 การเก็ บ รวบรวม โดยวิธี ก ารสั ม ภาษณ์ เกษตรกรที่ ใ ช้เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตาม
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น จํานวน 188 ราย ซึ่ งมีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวม ดังนี้
3.2 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมู ลด้ วยตนเอง โดยวิธีสัมภาษณ์ เกษตรกรกลุ่ ม
ตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์ ในช่วงระหว่างเดือนสิ งหาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 ซึ่ งมีข้ นั ตอน
การเก็บรวบรวม ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้
1) การกําหนดวัน เวลา และสถานที่เก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั มีการกําหนดวัน เวลา
สถานที่ที่จะเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการนัดหมายล่วงหน้ากับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
2) จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ เช่น แบบสัมภาษณ์ ปากกา ดินสอ ยางลบ
เป็ นต้น
3) ผูว้ ิจยั ออกไปสัมภาษณ์ ขอ้ มูลเกษตรกร ตามแผนที่กาํ หนด เก็บข้อมูลได้
ทั้งหมด 188 ราย คิดเป็ นร้อยละ 100
3.2.2 ขั้นการสั มภาษณ์ ดําเนินการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1) แนะนําตัวผูเ้ ก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้แนะนําตัวว่าเป็ นใคร ทําอะไร ที่ไหน และ
จะมาทําอะไร ให้ผสู ้ ัมภาษณ์รู้จกั ก่อนที่จะทําการสัมภาษณ์ เพื่อเป็ นการสร้างความไว้วางใจและเป็ น
กันเองกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์
2) ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงวัตถุ ประสงค์การวิจยั ว่า
เป็ นอย่างไร เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ อย่างไร และชี้ แจงความสําคัญของข้อมูลงานวิจยั แก่ผใู ้ ห้
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งและครบถ้วน
3.2.3 ขั้นสิ้ นสุ ดของการสอบถาม มีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1) การทบทวนความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูล ผูว้ ิจยั ทบทวนความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างก่อนจะสิ้ นสุ ดการสัมภาษณ์
2) กล่ าวขอบคุ ณ กล่ าวขอบคุ ณ ผูใ้ ห้สัม ภาษณ์ และผูเ้ กี่ ย วข้องที่ ให้ค วาม
ร่ วมมือและสนับสนุนการวิจยั ในครั้งนี้
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้ อมูลสภาพทางสั งคม และเศรษฐกิจของเกษตรกร วิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร วิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร วิเคราะห์
โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-test
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อย
โรงงาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ T-test การแปลความหมายระดับความพึงพอใจ ตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่ งได้จาก
การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
อันตรภาคชั้น

=

พิสัย
จํานวนชั้น
= คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
= 5 – 1 = 0.8
5
โดยจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็ นช่วงๆ ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 5 ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะของเกษตรกรในการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ย ว
ผลผลิตอ้ อยโรงงาน ได้แก่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ย
และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การแปลความหมายระดับ ปั ญ หาและข้อเสนอแนะ ตามเกณฑ์ ก าร
ประเมิน โดยการกําหนด ช่วงคะแนนเฉลี่ยเช่นเดียวกับตอนที่ 4
โดยการแปลความหมายปัญหาเป็ นดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีปัญหาในระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีปัญหาในระดับมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีปัญหาในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
ส่ วนข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับส่ งเสริมและบริการแปลความหมายเป็ นดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับมาก
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้
คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป และ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ี การบรรยายประกอบตาราง ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน
ตอนที่ 2 สภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด
ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถ
ตัด และใช้คนตัด
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด
ตอนที่ 5 ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิ ตและการใช้เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด

ตอนที่ 1 สภาพทางสั งคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน
ผูว้ ิจยั ศึกษาสภาพทางสังคม สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน ใน
เขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
1. สภาพทางสั งคม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเป็ นสมาชิกสถาบัน
เกษตรกร และการมี ตาํ แหน่ งในหมู่ บ ้านหรื อ ตํา บล แหล่ ง ความรู ้ พ้ื น ฐานของเกษตรเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
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ตารางที่ 4.1 สภาพทางสังคมของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน
ประเด็นคําถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
น้อยกว่า 35 ปี
36-45 ปี
46-55 ปี
56-65 ปี
มากกว่า 66 ปี
ค่าสูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
3. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญา ปวส. หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
4. การเป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ไม่ได้เป็ น
เป็ น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมชาวไร่ ออ้ ย
5. การมีตําแหน่ งในหมู่บ้านหรือตําบล
ไม่มี
มี ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คณะกรรมการหมู่บา้ น
กํานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อผูช้ ่วย
สมาชิ ก อบต.

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ รถตัด (n-94)
จํานวน
ร้ อยละ

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยแบบใช้ คนตัด (n-94)
จํานวน
ร้ อยละ

79
15

84.0
16.0

81
13

86.2
13.8

9
22
36
24
3
70 ปี
30 ปี
50.82 ปี
8.936

9.6
23.4
38.3
25.5
3.2

4
21
33
28
8
75 ปี
30 ปี
51.96 ปี
9.813

4.3
22.3
35.1
29.8
8.5

8
56
13
11
4
2

8.5
59.6
13.8
11.7
4.3
2.1

6
63
11
10
0
4

6.4
67.0
11.7
10.6
0.0
4.3

7
87

7.4
92.6
62.8
12.8
10.6
79.8

3
91

3.2
96.8
67.0
7.4
5.3
68.0

88.3
11.7

86
8

83
11

59
12
10
75

1
4
6

1.1
4.3
6.4

63
7
5
64

3
3
4

91.5
8.5

3.2
3.2
4.3

58
จากตารางที่ 4.1 สภาพทางสังคม พบว่า
1.1 เพศ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีร้อยละ 84.0 เป็ นเพศชาย
และร้อยละ 16.0 เป็ นเพศหญิง สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัดมีร้อยละ
86.2 เป็ นเพศชาย และร้อยละ 13.8 เป็ นเพศหญิง
1.2 อายุ เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้อยละ 38.3 มีอายุอยู่
ในช่วง 46–55 ปี รองลงมาร้อยละ 25.5 มีอายุอยูใ่ นช่วง 56-65 ปี ร้อยละ 23.4 มีอายุอยูใ่ นช่วง 36-45
ปี ร้ อยละ 9.6 มี อายุน้อยกว่า 35 ปี และร้ อยละ 3.2 มีอายุมากกว่า 66 ปี ตามลําดับเกษตรกรที่ เก็บ
เกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดมีอายุเฉลี่ย 50.82 ปี อายุสูงสุ ด 70 ปี อายุต่าํ สุ ด 30 ปี
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 35.1 มี อายุอยู่
ในช่วง 46–55 ปี รองลงมาร้อยละ 29.8 มีอายุอยูใ่ นช่วง 56-65 ปี ร้อยละ 22.3 มีอายุอยูใ่ นช่วง 36-45
ปี ร้ อยละ 8.5 มี อายุมากกว่า 66 ปี และร้ อยละ 4.3 มี อายุน้อยกว่า 35 ปี ตามลําดับ เกษตรกรที่ เก็บ
เกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัดมีอายุเฉลี่ย 51.96 ปี อายุสูงสุ ด 75 ปี อายุต่าํ สุ ด 30 ปี
1.3 ระดับการศึ กษา เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้ อยละ 59.6
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้ อยละ 13.8 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 11.7
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 8.5 ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ ร้อยละ 4.3
จบการศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปวส. หรื อเทียบเท่า และร้อยละ 2.1 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
สํ า หรั บ เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงานแบบใช้ ค นตั ด ร้ อ ยละ 67.0
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้ อยละ 11.7 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย
ละ 10.6 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรื อเทียบเท่า ร้ อยละ 6.4 ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ และ
ร้อยละ 4.3 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ตาลําดับ
1.4 การเป็ นสมาชิ กสถาบันเกษตรกร เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัด ร้ อยละ 92.6 เป็ นสมาชิ ก สถาบัน เกษตรกร โดยร้ อยละ 79.8 เป็ นสมาชิ ก สมาคมชาวไร่ อ้อ ย
รองลงมาร้อยละ 62.8 เป็ นสมาชิ กธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ร้ อยละ 12.8 เป็ น
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 10.6 เป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 96.8 เป็ นสมาชิก
สถาบันเกษตรกร โดยร้อยละ 68.0 เป็ นสมาชิ กสมาคมชาวไร่ ออ้ ย รองลงมา ร้อยละ 67.0 เป็ นสมาชิ ก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ร้อยละ 7.4 เป็ นสมาชิ กสหกรณ์ การเกษตร ร้อยละ 5.3
เป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามลําดับ
1.5 การมีตําแหน่ งในหมู่บ้านหรือตําบล เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
รถตัด ร้อยละ 88.3 ไม่มีตาํ แหน่งในหมู่บา้ นหรื อตําบล ร้อยละ 11.7 มีตาํ แหน่งในหมู่บา้ นหรื อตําบล
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โดย ร้อยละ 6.4 เป็ นสมาชิ ก อบต.รองลงมา ร้อยละ 4.3 เป็ นกํานัน / ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อผูช้ ่ วย ร้ อยละ 1.1
เป็ นคณะกรรมการหมู่บา้ น ตาลําดับ
สํ า หรั บ เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ค นตัด ร้ อ ยละ 91.5 ไม่ มี
ตําแหน่ งในหมู่บา้ นหรื อตําบล ร้ อยละ 8.5 มี ตาํ แหน่ งในหมู่บา้ นหรื อตําบล โดย ร้ อยละ 4.3 เป็ น
สมาชิ ก อบต. รองลงมา ร้ อยละ 3.2 เป็ นกํานัน / ผูใ้ หญ่ บ ้านหรื อผูช้ ่ วย และเป็ นคณะกรรมการ
หมู่บา้ น ตามลําดับ
1.6 แหล่ งความรู้ พนื้ ฐานของเกษตรเกีย่ วกับเทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วอ้ อยโรงงาน
ตารางที่ 4.2 แหล่งความรู ้พ้นื ฐานของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
ระดับการรับรู้ข่าวสาร
ข้ อที่ ประเด็นแหล่ งเรียนรู้

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบ
ใช้รถตัด (n=94)
X

1. การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อบุคคล
1) เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของภาครัฐ
2) เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรของภาคเอกช
โรงงานนํ้าตาล
3) เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
4) เจ้าหน้าที่ ส.อ.น.
5) หัวหน้าโคตาอ้อย
6) อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น
7) เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอื่น ๆ
8) เพื่อนบ้าน

SD
2.53
0.536
2.36
1.066
3.67
0.678
2.17
1.001
1.80
0.742
3.52
0.852
1.69
0.640
1.91
0.825
3.14
0.697

ความหมาย
น้ อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
มาก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง

เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบ
ใช้คนตัด (n=94)
X

SD
2.70
0.500
2.63
0.855
3.57
0.518
2.57
0.989
1.96
0.702
3.62
0.589
1.80
0.499
2.16
0.833
3.30
0.565

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
น้อย
น้อย
มาก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ข้ อ ประเด็นแหล่ งเรียนรู้
ที่
2. การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อกลุ่ม
1)

การประชุม

2)

การฝึ กอบรม

3)

การสัมมนา

4)

การศึกษาดูงาน

3. การรับรู้ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อมวลชน
1) หนังสื อ
2) วารสาร
3) หนังสื อพิมพ์
4) วิทยุกระจายเสี ยง/เสี ยงตามสาย
5) โทรทัศน์/โทรทัศน์ดาวเทียม
4. การรับรู้ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์
1) เว็บไซด์ (Website)
2) เฟสบุค (Facebook)
3) ไลน์ (Line)

ระดับการรับรู้ข่าวสาร
เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ รถตัด (n=94)
ใช้ คนตัด (n=94)
ความหมา
X
X
ความหมาย
ย
SD
SD
2.43
2.48
น้ อย
น้ อย
0.705
0.652
3.04
3.04
ปานกลาง
ปานกลาง
1.303
0.926
1.91
1.96
น้อย
น้อย
0.812
0.789
2.65
2.60
ปานกลาง
น้อย
0.772
0.780
2.10
2.32
น้อย
น้อย
0.974
1.018
2.60
2.88
น้ อย
ปานกลาง
0.765
0.573
2.43
2.76
น้อย
ปานกลาง
0.933
0.799
2.29
2.52
น้อย
น้อย
1.123
0.913
2.93
3.28
ปานกลาง
ปานกลาง
1.019
0.754
2.13
2.53
น้อย
น้อย
0.793
0.562
3.22
3.31
ปานกลาง
ปานกลาง
0.721
0.734
1.56
1.44
น้ อยทีส่ ุ ด
น้ อยทีส่ ุ ด
0.698
0.601
1.32
1.31
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
0.722
0.704
1.66
1.54
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
0.837
0.743
1.71
1.46
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
0.899
0.667

จากตารางที่ 4.2 แหล่งความรู ้พ้ืนฐานของเกษตรกรเกี่ ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อย
โรงงาน พบว่า
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1) การรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากสื่ อ บุ ค ล พบว่า เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ย
โรงงานแบบใช้รถตัด มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อบุคคลในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ ย
2.53) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสารในระดับมาก 2 ประเด็น คือ จาก
เจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตรของภาคเอกชนโรงงานนํ้าตาล (ค่ าเฉลี่ ย 3.67) หัวหน้าโควตาอ้อย
(ค่าเฉลี่ ย 3.52) มีการรับรู ้ ข่าวสารในระดับปานกลาง 2 ประเด็นคือ จากเพื่อนบ้าน (ค่าเฉลี่ ย 3.14)
และเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตรของภาครั ฐ (ค่าเฉลี่ ย 2.36) มี ก ารรับ รู้ ข่ าวสารในระดับ น้อย 2
ประเด็น คือ จากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร (ค่าเฉลี่ย 2.17) เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย
1.91) และมีการรับรู ้ข่าวสารในระดับน้อยที่สุดจากเจ้าหน้าที่ ส.อ.น. (ค่าเฉลี่ย 1.80) และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บา้ น (ค่าเฉลี่ย 1.69) ตามลําดับ
สําหรับ เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มี การรั บรู้ ขอ้ มูล
ข่าวสารจากสื่ อบุ คคลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.70) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า เกษตรกรมี การรั บรู ้ ข่าวสารในระดับมาก 2 ประเด็น คื อ จากหัวหน้าโควตาอ้อย (ค่าเฉลี่ ย
3.62) และเจ้าหน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การเกษตรของภาคเอกชโรงงานนํ้าตาล (ค่ า เฉลี่ ย 3.57) มี ก ารรั บ รู ้
ข่าวสารระในดับปานกลาง 2 ประเด็น คือ จากเพื่อนบ้าน (ค่าเฉลี่ ย 3.30) และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตรของภาครัฐ (ค่าเฉลี่ย 2.63) มีการรับรู ้ข่าวสารในระดับน้อย 3 ประเด็น คือ จากเจ้าหน้าที่
กรมวิช าการเกษตร (ค่ าเฉลี่ ย 2.57) เจ้า หน้ า ที่ ห น่ ว ยงานรั ฐ อื่ น ๆ (ค่ าเฉลี่ ย 2.16) และเจ้า หน้ า ที่
ส.อ.น. (ค่าเฉลี่ ย 1.96) การรั บรู ้ ข่าวสารในระดับ น้อยที่สุ ด 1 ประเด็น คื อ จากอาสาสมัครเกษตร
หมู่บา้ น (ค่าเฉลี่ย 1.80) ตามลําดับ
2) การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ าวสารจากสื่ อ กลุ่ ม พบว่า เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ย
โรงงานแบบใช้รถตัด มี การรั บรู ้ ขอ้ มูล ข่าวสารจากสื่ อกลุ่มในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ ย
2.43) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรมีการรับรู ้ข่าวสารระในดับปานกลาง 2 ประเด็น คือ จาก
การประชุ ม (ค่ าเฉลี่ ย 3.04) และการสั ม มนา (ค่าเฉลี่ ย 2.65) มี ก ารรับ รู้ ข่ าวสารในระดับ น้อย 2
ประเด็น คือ จากการศึกษาดูงาน (ค่าเฉลี่ย 2.10) และการฝึ กอบรม (ค่าเฉลี่ย 1.91) ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มีการรับรู ้ ขอ้ มูล
ข่าวสารจากสื่ อกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ ย 2.48) เมื่ อพิจารณารายละเอี ยด พบว่า
เกษตรกรมีการรับรู ้ข่าวสารในระดับปานกลาง 2 ประเด็น คือ จากการประชุ ม (ค่าเฉลี่ ย 3.04) และ
การสัมมนา (ค่าเฉลี่ย 2.60) และมีการรับรู ้ข่าวสารในระดับน้อย 2 ประเด็น คือ จากการศึกษาดูงาน
(ค่าเฉลี่ย 2.32) และการฝึ กอบรม (ค่าเฉลี่ย 1.96) ตามลําดับ
3) การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อมวลชน พบว่า เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อมวลชน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย
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2.60) เมื่ อ พิ จารณารายละเอี ยด พบว่า เกษตรกรมี ก ารรั บ รู ้ ข ้อมู ล ข่ าวสารในระดับ ปานกลาง 2
ประเด็น คือ จากโทรทัศน์/โทรทัศน์ดาวเที ยม (ค่าเฉลี่ ย 3.22) และหนังสื อพิมพ์ (ค่าเฉลี่ ย 2.93) มี
การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับน้อย 3 ประเด็น คือ หนังสื อ (ค่าเฉลี่ย 2.43) วารสาร (ค่าเฉลี่ย 2.29)
และวิทยุกระจายเสี ย / เสี ยงตามสาย (ค่าเฉลี่ย 2.13) ตาลําดับ
สําหรับ เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มี การรับรู้ ขอ้ มูล
ข่าวสารจากสื่ อมวลชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.88) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบเกษตรกรว่า มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารในระดับปานกลาง 3 ประเด็น คือ จากโทรทัศน์/โทรทัศน์
ดาวเทียม (ค่าเฉลี่ย 3.31) หนังสื อพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 3.28) และหนังสื อ (ค่าเฉลี่ย 2.76) มีการรับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารในระดับ น้อย 2 ประเด็ น คื อ จากวิท ยุก ระจายเสี ย / เสี ย งตามสาย (ค่ าเฉลี่ ย 2.53) และ
วารสาร (ค่าเฉลี่ย 2.52) ตามลําดับ
4) การรั บ รู้ ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์ ใน พบว่า เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ ย
1.56) เมื่ อ พิ จารณารายละเอี ย ด พบว่า เกษตรกรมี ก ารรั บ รู ้ ข ้อ มู ล ข่ าวสารในระดับ น้ อ ยที่ สุ ด 3
ประเด็น คือ ไลน์ (ค่าเฉลี่ย 1.71) เฟสบุค (ค่าเฉลี่ย 1.66) และเว็ปไซด์ (ค่าเฉลี่ย 1.32) ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด การรับรู ้ ข่าวสารจากสื่ อ
ออนไลน์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.44) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า มีการรับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารในระดับน้อยที่สุดจากเฟสบุค (ค่าเฉลี่ย 1.54 ไลน์ (ค่าเฉลี่ย 1.43) เว็ปไซด์ (ค่าเฉลี่ย 1.31)
2. สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยโรงงาน ได้แก่ จํานวนแรงงานครัวเรื อน
การประกอบอาชีพของครัวเรื อน รายได้ครัวเรื อนภาคการเกษตร รายได้ครัวเรื อนนอกภาคการเกษตร
รายจ่ายครัวเรื อนภาคการเกษตร ลักษณะพื้นที่การถื อครอง พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 และผลผลิ ต
อ้อยปี 2559/2560
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ตารางที่ 4.3 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน
ประเด็นคําถาม
1. แรงงานในครัวเรือน
1-2 คน
3-4 คน
5-6 คน
มากกว่า 6 คน
ค่าสู งสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
2. การประกอบอาชีพของครัวเรือน
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้ อไม่ นับการทําไร่ อ้อย)
ทํานา
ทําไร่
ทําสวน
เลี้ยงสัตว์
ค้าขาย
รับจ้าง
รับราชการ
3. รายได้ของครัวเรือนจากภาคการเกษตร
3.1 รายได้จากการทําไร่ ออ้ ย
น้อยกว่า 1,100,001 บาท
1,10,001-1,300,000 บาท
มากกว่า 1,300,000 บาท
ค่าสูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
3.2 รายได้จากการทําการเกษตรอื่น ๆ
น้อยกว่า 150,001 บาท
150,001-250,000 บาท
มากกว่า 250,000 บาท
ค่าสูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยแบบ
ใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
ร้อยละ
38
40
12
4
10
1
3.15
1.552

40.4
42.6
12.7
4.3

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ คนตัด (n=94)
จํานวน
ร้อยละ
50
30
13
1
4
1
2.86
1.292

53.2
31.9
13.8
1.1

18
94
18
6
12
6
4

19.1
100.0
19.1
6.4
12.8
6.4
4.2

4
90
19
3
4
10
3

4.3
95.7
20.2
3.2
4.3
10.6
3.2

59
3
32
4,000,000
75,000
1,075,159.57
848,007.929

62.8
3.2
34.0

70
11
13
5,000,000
28,000
931,606.38
871,184.265

74.5
11.70
13.8

19
6
16
2,000,000
10,000
387,609.76
504,751.666

46.3
14.6
39.0

25
7
9
700,000
20,000
172,975.61
161,467.565

61.0
17.1
22.0
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
4. รายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตร
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 250,000 บาท
มากกว่า 250,000 บาท
ค่าสู งสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
5. รายจ่ ายของครัวเรือนจากภาคการเกษตร
5.1 รายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย
น้อยกว่า 500,001 บาท
500,001-1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท
ค่าสูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
5.2 รายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่น ๆ
น้อยกว่า 120,001 บาท
120,001-150,000 บาท
มากกว่า 150,000 บาท
ค่าสูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
6. พืน้ ที่ปลูกอ้ อยปี 2559/2560 ทั้งหมด
น้อยกว่า 121 ไร่
121-150 ไร่
มากกว่า 150 ไร่
ค่าสู งสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยแบบ
ใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ คนตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ

28
12
750,000
7,200
221,670.00
224,196.322

70.0
30.0

26
6
550,000
7,200
146,818.75
168,104.379

81.2
18.8

53
25
16

56.4
26.6
17.0

65
23
6
2,400,000
30,000
419,904.26
373,012.066

69.1
24.5
6.4

81.1
8.1
10.8

38
2
1
200,000
10,000
61,341.46
43,960.556

92.7
4.9
2.4

64.9
3.2
31.9

75
4
15

79.8
4.2
16.0

2,600,000
30,000
638,404.26
570,961.372
30
3
4

700,000
5,000
105,810.81
154,477.226
61
3
30

440
8
117.88
95.333

536
4
95.44
90.030
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
7. ผลผลิตอ้ อยปี 2559/2560 ผลผลิตรวมทั้งหมด
น้อยกว่า 1,501 ตัน
1,501-2,000 ตัน
มากกว่า 2,000 ตัน
ค่าสู งสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยแบบ
ใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ
67
13
14

4,500
20
1,169.55
935.281

71.3
13.8
14.9

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ คนตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ
75
11
8

79.8
11.7
8.5

5,000
75
1,001.05
944.142

จากตารางที่ 4.3 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน พบว่า
1) แรงงานในครั วเรื อน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัด ร้ อยละ
42.6 มีแรงงานในครัวเรื อน 3-4 คน รองลงมา ร้อยละ 40.4 มีแรงงานในครัวเรื อน 1-2 คน ร้อยละ 12.7
มี แรงงานในครั วเรื อน 5-6 คน ร้ อยละ 4.3 มี แรงงานในครั วเรื อนมากกว่า 6 คน ตามลําดับ โดยมี
แรงงานเฉลี่ย 3.15 คน
สํ าหรั บ เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ค นตัด ร้ อ ยละ 53.2 มี
แรงงานในครัวเรื อน 1-2 คน รองลงมาร้ อยละ 31.9 มี แรงงานในครัวเรื อน 3-4 คน ร้ อยละ 13.8 มี
แรงงานในครั วเรื อน 5-6 คน ร้ อยละ 1.1 มี แรงงานในครั วเรื อนมากกว่า 6 คน ตามลําดับ โดยมี
แรงงานเฉลี่ย 2.86 คน
2) การประกอบอาชี พของครั วเรือน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัด ร้ อยละ 100 ทําไร่ รองลงมา ร้ อยละ 19.1 ทํานาและทําสวน ร้ อยละ 12.8 ค้าขาย ร้ อยละ 6.4
เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง ร้อยละ 4.2 รับราชการ ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 95.7 ทําไร่
รองลงมาร้ อยละ 20.2 ทําสวน ร้ อยละ 10.6 รับจ้าง ร้ อยละ 4.3 ทํานาและค้าขาย ร้ อยละ 3.2 เลี้ ยง
สัตว์และรับราชการ ตามลําดับ
3) รายได้ ของครัวเรือนจากภาคการเกษตร
3.1 รายได้จากการทําไร่ ออ้ ย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
ร้อยละ 62.8 มีรายได้จากการทําไร่ ออ้ ยน้อยกว่า 1,000,001 บาท รองลงมา ร้ อยละ 34.4 มี รายได้
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จากการทําไร่ อ้อ ยมากกว่า 1,300,000 บาท ร้ อ ยละ 3.2 มี รายได้จ ากการทํา ไร่ อ้อ ย 1,100,001 –
1,300,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายได้จากการทําไร่ ออ้ ยเฉลี่ย 1,071,59.57 บาท
สํ าหรั บ เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ค นตัด ร้ อ ยละ 74.5 มี
รายได้จากการทําไร่ ออ้ ยน้อยกว่า 1,000,001 บาท รองลงมา ร้อยละ 13.8 มีรายได้จากการทําไร่ ออ้ ย
มากกว่า 1300,000 บาท ร้ อ ยละ 11.7 มี ร ายได้จ ากการทํา ไร่ อ้อ ย 1,100,001 – 1,300,000 บาท
ตามลําดับโดยมีรายได้จากการทําไร่ ออ้ ยเฉลี่ย 931,606.38 บาท
3.2 รายได้จากการทําการเกษตรอื่น ๆ เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด ร้ อยละ 46.3 มีรายได้จากการทําการเกษตรอื่ น ๆ น้อยกว่า 150,001 บาท รองลงมา
ร้อยละ 39.0 มีรายได้จากการทําการเกษตรอื่นมากกว่า 250,000 บาท ร้อยละ 14.6 มีรายได้จากการ
ทําการเกษตรอื่น 150,001-250,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายได้จากการทําการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ ย
387,609.76 บาท
สํ าหรั บ เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ค นตัด ร้ อ ยละ 61.0 มี
รายได้จากการทําการเกษตรอื่น ๆ น้อยกว่า 150,001 บาท รองลงมาร้อยละ 22.0 มีรายได้จากการทํา
การเกษตรอื่น ๆ มากกว่า 250,000 บาท ร้อยละ 17.1 มีรายได้จากการทําการเกษตรอื่น ๆ 150,001250,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายได้จากการทําการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ย 172,975.61 บาท
4) รายได้ ของครั วเรื อนนอกภาค เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
ร้ อยละ 70 มี รายได้ของครั วเรื อนนอกภาคการเกษตรน้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 250,000 บาท รองลงมา
ร้อยละ 30 มีรายได้ของครัวเรื อนนอกภาคเกษตรมากกว่า 250,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายได้ของ
ครัวเรื อนนอกภาคการเกษตร เฉลี่ย 221,670.00 บาท
สําหรั บเกษตรกรที่ เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 81.2 มี รายได้ของ
ครัวเรื อนนอกภาคการเกษตรน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 250,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 18.8 มีรายได้ของ
ครัวเรื อนนอกภาคการเกษตร มากกว่า 250,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายได้ของครัวเรื อนนอกภาค
การเกษตรเฉลี่ย 146,818.75 บาท
5) รายจ่ ายของครัวเรือนจากภาคการเกษตร
5.1 รายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัด ร้อยละ 56.4 มีรายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย น้อยกว่า 500,001 บาท รองลงมา ร้อยละ 26.6 มีรายจ่าย
จากการทําไร่ อ้อย 500,001 – 1,000,000 บาท ร้ อ ยละ 17.0 มี รายจ่ ายจากการทําไร่ อ้อยมากกว่า
1,000,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ยเฉลี่ย 638,404.26 บาท
สํ าหรั บ เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ค นตัด ร้ อ ยละ 69.1 มี
รายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย น้อยกว่า 500,001 บาท รองลงมา ร้อยละ 24.5 มีรายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย
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500,001-1,000,000 บาท ร้อยละ 6.4 มีรายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ยมากกว่า 1,000,000 บาท ตามลําดับ
โดยมีรายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ยเฉลี่ย 419,904.26 บาท
5.2 รายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่น ๆ เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด ร้ อยละ 81.1 มีรายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่ น ๆ น้อยกว่า 120,001 บาท รองลงมา
ร้อยละ 10.8 มี รายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่นๆ มากกว่า 150,000 บาท ร้ อยละ 8.1 มีรายจ่ายจาก
การทําการเกษตรอื่น ๆ 120,001-150,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่น ๆ
เฉลี่ย 105,810.81 บาท
สํ าหรั บ เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ค นตัด ร้ อ ยละ 92.7 มี
รายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่น ๆ น้อยกว่า 120,001 บาท รองลงมา ร้อยละ 4.9 มีรายจ่ายจากการ
ทําการเกษตรอื่น ๆ 120,001-150,000 บาท ร้อยละ 2.4 มีรายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่น ๆ มากกว่า
150,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ย 61,314.46 บาท
6) พืน้ ที่ปลูกอ้ อยปี 2559/2560 ทั้งหมด เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบ
ใช้รถตัด ร้ อยละ 64.9 พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดน้อยกว่า 121 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 31.9
พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดมากกว่า 150 ไร่ ร้อยละ 3.2 พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมด
121-150 ไร่ ตามลําดับ โดยมีพ้นื ที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดเฉลี่ย 117.88 ไร่
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 79.8 พื้นที่
ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดน้อยกว่า 121 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ 16 พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560
ทั้งหมดมากกว่า 150 ไร่ ร้ อยละ 4.2 พื้นที่ ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมด 121-150 ไร่ ตามลําดับ
โดยมีพ้นื ที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดเฉลี่ย 95.44 ไร่
7) ผลผลิตอ้ อยปี 2559/2560 รวมทั้งหมด เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบ
ใช้รถตัด ร้อยละ 71.3 มีผลผลิตอ้อยโรงงานปี 2559/2560 รวมทั้งหมดน้อยกว่า 1,501 ตัน รองลงมา
ร้ อยละ 14.9 มี ผ ลผลิ ตอ้อยโรงงานปี 2559/2560 รวมทั้งหมดมากกว่า 2,000 ตัน ร้ อยละ 13.8 มี
ผลผลิ ตอ้อยโรงงานปี 2559/2560 รวมทั้งหมด 1,501- 2,000 ตัน ตามลําดับ โดยมี ผลผลิ ตอ้อย
โรงงานปี 2559/2560 รวมทั้งหมดเฉลี่ย 1,169.55 ตัน
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 79.8 มีผลผลิต
อ้อยโรงงานปี 2559/2560 รวมทั้งหมดน้อยกว่า 1,501 ตัน รองลงมา ร้อยละ 11.7 มีผลผลิตอ้อยโรงงาน
ปี 2559/2560 รวมทั้งหมด 1,501-2,000 ตัน ร้อยละ 8.5 มีผลผลิตอ้อยโรงงานปี 2559/2560 รวมทั้งหมด
มากกว่า 2,000 ตัน โดยมีผลผลิตอ้อยโรงงานปี 2559/2560 รวมทั้งหมดเฉลี่ย 1,001.05 ตัน
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ตอนที่ 2 สภาพการการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด และใช้ คนตัด
2.1 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด และใช้ คนตัด
ตารางที่ 4.4 สภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด
ประเด็นแหล่งเรียนรู้
1. ประเภทการปลูกอ้ อย
ต้นฝน
ปลายฝน
ทั้งสองประเภท
2. ทีม่ าของพันธุ์อ้อย (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ของตนเอง
โรงงานนํ้าตาล
สมาคมชาวไร่ ออ้ ย
ศูนย์วิจยั พืชไร่
ซื้อจากแหล่งอื่น
3. พันธุ์อ้อยทีป่ ลูก (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
แอลเค 92-11
เค 88-92
เค 99-72
ขอนแก่น 3
อู่ทอง
กําแพงแสน
อื่น ๆ
4. วิธีเตรียมดินปลูกอ้ อย
4.1 ทําเองทั้งหมด
1- 51 ไร่
51-100 ไร่
101-150 ไร่
151-200 ไร่
มากกว่า 200 ไร่
สูงสุ ด
ตํ่าสุ ด

X

SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ รถตัด (n=94)

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ คนตัด (n=94)

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

83
0
11

88.3
0.0
11.7

76
1
17

80.9
1.1
18.1

93
14
13
0
10

98.9
14.9
13.8
0.0
10.6

90
12
2
5
15

95.7
12.8
2.1
5.3
16.0

47
0
0
81
4
0
1

50.0
0.0
0.0
86.2
4.3
0.0
1.1

51
1
3
77
11
3
4

54.3
1.1
3.2
81.9
11.7
3.2
4.3

71
12
21
8
13
17
440
15
143.66
94.996

75.5
12.8
22.3
8.5
13.8
18.1

66
9
32
10
8
7
536
24
121.15
94.978

70.2
9.6
34.0
10.6
8.5
7.4
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ประเด็นแหล่งเรียนรู้
4.2 จ้ างเขาทําทั้งหมด
1- 30 ไร่
31-60 ไร่
มากกว่า 60 ไร่
สูงสุ ด
ตํ่าสุ ด

X

SD
4.3 ทําเองบางส่ วน และจ้ างเขาทําบางส่ วน
5. การจัดการแปลงปลูกอ้ อย (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
มีการเว้นพื้นที่ หัวแปลงท้ายแปลงเพื่อสะดวกใน
การใช้รถตัด หรื อ คนตัด
มีการกําหนดแนวร่ องอ้อยตามแนวความยาวของ
พื้นที่
มีการกําหนดระยะปลูกเพื่อการใช้รถตัด หรื อคนตัด
ไม่มีการจัดการแปลง
6. วิธีการปลูกอ้ อย (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
6.1 ปลูกด้ วยแรงงานคนทั้งหมด
1- 51 ไร่
51-100 ไร่
101-150 ไร่
151-200 ไร่
มากกว่า 200 ไร่
สูงสุ ด
ตํ่าสุ ด

X

SD
6.2 ปลูกด้ วยเครื่องปลูกทั้งหมด
1- 51 ไร่
51-100 ไร่
101-150 ไร่
151-200 ไร่
มากกว่า 200 ไร่
สูงสุ ด
ตํ่าสุ ด

X

SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
21
13
5
3
100
8
32.43
24.859
2

ร้ อยละ
22.3
13.8
5.3
3.2

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ คนตัด (n=94)
ร้ อยละ
29.8
16.0
9.6
4.3

2.1

จํานวน
28
15
9
4
116
4
35.14
27.182
0

86

91.5

71

75.5

84

89.4

61

64.9

87
1

92.6
1.1

61
17

64.9
18.1

14
9
0
0
3
2
240
10
79.57
93.123
80
20
25
8
12
15
440
8
127.09
94.535

14.9
9.6
0.0
0.0
3.2
2.1

21
10
9
2
0
0
140
10
62.76
33.478
69
23
23
10
6
7
536
4
103.48
10.812

22.3
10.6
9.6
2.1
0.0
0.0

85.1
21.3
26.6
8.5
12.8
16

0.0

73.4
24.5
24.5
10.6
6.4
7.4
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ประเด็นแหล่งเรียนรู้
6.3 ปลูกด้ วยแรงงานคนบางส่ วน และใช้ เครื่องปลูก
บางส่ วน
สูงสุ ด
ตํ่าสุ ด

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
0

ร้ อยละ
0.0

จํานวน
4

ร้ อยละ
4.3

50
20
40.50
13.800

X

SD
7. แหล่ งทีม่ าของปุ๋ ยเคมี (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
โรงงานนํ้าตาล
ร้านค้า

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยแบบ
ใช้ คนตัด (n=94)

31
92

33.0
97.9

38
91

40.4
96.8

จากตารางที่ 4.4 สภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกร พบว่า
1) ประเภทการปลูกอ้อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
ร้อยละ 88.3 ปลูกอ้อยช่วงฤดูฝน รองลงมาร้อยละ 11.7 ปลูกอ้อยทั้งสองช่วง ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 80.9 ปลูกอ้อย
ช่ วงฤดู ฝน รองลงมาร้ อยละ 18.1 ปลูกอ้อยทั้งสองช่วง และร้ อยละ 1.1 ปลู กอ้อยช่วงปลายฤดูฝน
ลําดับ
2) ที่ มาของพันธุ์ ออ้ ยโรงงาน เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
ร้อยละ 98.9 ใช้พนั ธุ์ออ้ ยของตนเอง รองลงมาร้อยละ 14.9 ใช้พนั ธุ์ออ้ ยจากโรงงาน ร้อยละ 13.8 ใช้
พันธุ์ออ้ ยจากสมาคมชาวไร่ ออ้ ย และร้อยละ 10.6 ซื้ อพันธุ์จากแหล่งอื่น ตามลําดับ
สําหรับ เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 95.7 ใช้พนั ธุ์
อ้อยของตนเอง รองลงมา ร้ อยละ 16 ซื้ อพันธุ์จากแหล่งอื่ น ร้ อยละ 12.8 ใช้พนั ธุ์ออ้ ยจากโรงงาน
ร้ อยละ 5.3 ใช้พ นั ธุ์ อ้อยจากศู นย์วิจยั พื ช ไร่ และร้ อยละ 2.1 ใช้พ นั ธุ์ อ้อยจากสมาคมชาวไร่ อ้อย
ตามลําดับ
3) พันธุ์ออ้ ยที่ปลูกโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดร้อยละ
86.2 ใช้ออ้ ยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ลองลงมา ร้อยละ 50 ใช้ออ้ ยพันธุ์ แอลเค 92-11 ร้อยละ 4.3 ใช้พนั ธ์
อู่ทอง และร้อยละ 1.1 ใช้พนั ธุ์อื่นๆ ตามลําดับ
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สําหรั บ เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 81.9 ใช้ออ้ ย
พันธุ์ ขอนแก่น 3 รองลงมาร้อยละ 54.3 ใช้ออ้ ยพันธุ์ แอลเค 92-11 ร้อยละ 11.7 ใช้พนั ธ์อู่ทอง ร้อยละ
4.3 ใช้พนั ธุ์อื่นๆ และร้อยละ3.2 เท่ากันใช้พนั ธุ์ กําแพงแสนกับพันธุ์ เค 99-72 ตามลําดับ
4) วิธีการเตรี ยมดิ นปลู กอ้อยโรงงาน เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัด
ร้ อ ยละ 75.5 เตรี ย มดิ น เองทั้งหมด พื้ น ที่ เฉลี่ ย 143.66 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ 22.3 จ้างเตรี ย มดิ น
ทั้งหมด พื้นที่เฉลี่ย 32.43 ไร่ และร้อยละ 2.1 ทําเองบางส่ วนและจ้างเขาทําบางส่ วน ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 70.2 เตรี ยมดิ น
เองทั้งหมด พื้นที่ เฉลี่ ย 121.15 ไร่ รองลงมาร้ อยละ 29.8 จ้างเตรี ยมดิ นทั้งหมด พื้ นที่ เฉลี่ ย 35.14 ไร่
ตามลําดับ
5) การจัดการแปลงปลูกอ้อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
รถตัด ร้อยละ 92.6 มีการกําหนดระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการใช้รถตัด รองลงมา ร้อยละ 91.1 มีการ
เว้นพื้นที่หวั แปลงท้ายแปลงเพื่อสะดวกในการใช้รถตัด ร้อยละ 89.4 มีการกําหนดแนวร่ องอ้อยตาม
แนวความยาวของพื้นที่ และร้อยละ 1.1 ไม่มีการจัดการแปลง ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คน ร้อยละ 75.5 มีการเว้นพื้นที่
หัวแปลงท้ายแปลงเพื่อสะดวกในการใช้คนตัด รองลงมา ร้อยละ 64.9 เท่ากัน มีการกําหนดระยะ
ปลูกที่เหมาะสมต่อการใช้คนตัด และมีการกําหนดแนวร่ องอ้อยตามความยาวของพื้นที่ และร้อยละ
18.1 ไม่มีการจัดการแปลง ตามลําดับ
6) วิธีการปลูกอ้อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้อยละ
85.1 ปลูกอ้อยด้วยเครื่ องปลูกทั้งหมด พื้นที่เฉลี่ ย 127.09 ไร่ รองลงมา ร้ อยละ 14.9 ปลูกอ้อยด้วย
แรงงานคนทั้งหมด พื้นที่เฉลี่ย 79.57 ไร่ ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 73.4 ปลู กอ้อยด้วย
เครื่ องปลูกทั้งหมด พื้นที่เฉลี่ย 103.48 ไร่ รองลงมา ร้อยละ 22.3 ปลูกอ้อยด้วยแรงงานคนทั้งหมด พื้นที่
เฉลี่ ย 62.76 ไร่ และร้ อ ยละ 4.3ปลู ก อ้อ ยด้ว ยแรงงานคนบางส่ ว น และใช้เครื่ อ งปลู ก บางส่ ว น
ตามลําดับ
7) แหล่งที่มาของปุ๋ ยเคมี เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้อยละ
97.9 ซื้ อปุ๋ ยจากร้านค้า รองลงมา ร้อยละ 33 ซื้ อปุ๋ ยจากโรงงานนํ้าตาล ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 96.8 ซื้ อปุ๋ ยจาก
ร้านค้า รองลงมา ร้อยละ 40.4 ซื้ อปุ๋ ยจากโรงงานนํ้าตาล ตามลําดับ
2.2 สภาพการดูแลรักษาอ้ อยโรงงาน
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ตารางที่ 4.5 สภาพการดูแลรักษาอ้อยโรงงาน
ประเด็นคําถาม
1. การกําจัดวัชพืช
1.1 ประเภทวัชพืชที่พบในไร่ ออ้ ย
หญ้ารังนก
หญ้าปากควาย
หญ้าตีนนก
หญ้าแห้วหมู
ตดหมูตดหมา
ผักเบี้ยหิ น
โคกกระสุ น
มันเสา
1.2 วิธีการกําจัดวัชพืช และค่าใช้จ่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การใช้แรงงานคน
(1) ค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานคนใช้
1-250 บาทต่อไร่
มากกว่า 250 บาทต่อไร่

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
แบบใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

38
61
23
84
23
39
57
28

40.4
64.9
24.5
89.4
24.5
41.5
60.6
29.8

26
52
23
80
24
15
73
23

27.7
55.3
24.5
85.1
25.5
16.0
77.7
24.5

18

19.1

41

43.6

X

SD
(2) จํานวนครั้งในการใช้แรงงานคน
จํานวน 1 ครั้ง
จํานวน 2 ครั้ง
2) การใช้สารเคมี
(1) ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี
1-650 บาท
มากกว่า 650 บาท

X

SD
(2) การใช้สารเคมี จํานวน 1 ครั้ง
(3) การใช้สารเคมี จํานวน 2 ครั้ง
(4) การใช้สารเคมี จํานวน 3 ครั้ง
3) การใช้เครื่ องจักกลการเกษตร
(1) ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่ องจักรกลการเกษตร
1-250 บาท
มากกว่า 250 บาท

X

SD
(2) การใช้เครื่ องจักรกลการเกาตร จํานวน 1 ครั้ง

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อ
แบบใช้ คนตัด (n=94)

11
7
245.00
1.675

11.7
7.4

6
35
290.73
25.922

6.4
37.2

6
12

6.4
12.8

21
20

22.3
21.3
100.0

91
44
34
665.38
83.231

281.25
1.765

96.8
46.8
36.2

11
78
2
8

11.7
83.0
2.1
8.5

6
2

6.4
2.1

11

11.7

94
76
18
621.27
63.280

200.00
1.958

80.9
19.1

12
78
4
2

12.8
83.0
4.3
2.1

2
1

2.1
1.1

2

2.1
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
2.การกําจัดแมลง
2.1 แมลงศัตรู ออ้ ยที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หนอนกออ้อย
แมลงนูนหลวง
ด้วงหนวดยาว
หนอนกอลายเล็ก
แมลงอื่น ๆ
2.2 วิธีการกําจัดแมลงศัตรู ออ้ ย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เผาทําลาย
ตัดทิ้ง
ขุดทิ้ง
ใช้สารเคมีกาํ จัด
ศัตรู ธรรมชาติ(ตัวหํ้าตัวเบียนและเชื้อราที่เป็ นประโยชน์
ไม่มีการป้ องกันกําจัด
3.การกําจัดโรคพืช
3.1 โรคที่พบในแปลงอ้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โรคใบขาวของอ้อย
โรคแส้ดาํ
โรคกอตะไคร้
ไม่พบโรค
3.2 วิธีการกําจัดโรคอ้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เผาทําลาย
ตัดทิง้
ขุดทิ้ง
ใช้สารเคมีกาํ จัด
ไม่มีการป้ องกันกําจัด
4.การไถกลบร่ อง
4.1 แปลงอ้อยใหม่
ไม่มีการไถกลบร่ องอ้อย
มีการไถกลบร่ องอ้อย
4.2 แปลงอ้อยตอ
ไม่มีการไถกลบร่ องอ้อย
มีการไถกลบร่ องอ้อย
5. แหล่งนํ้าที่ใช้ในการปลูกอ้อย
นํ้าฝน
ระบบชลประทาน
ทั้งนํ้าฝน และนํ้าชลประทาน

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
แบบใช้ รถตัด (n=94)

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อ
แบบใช้ คนตัด (n=94)

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

52
16
54
2
12

55.3
17.0
57.4
2.1
12.8

62
21
56
9
1

66.0
22.3
59.6
9.6
1.1

13
2
15
49
5
28

13.8
2.1
16.0
52.1
5.3
29.8

9
3
8
72
0
16

9.6
3.2
8.5
76.6
0.0
17.0

66
37
14
10

70.2
39.4
14.9
10.6

71
42
10
1

75.5
44.7
10.6
1.1

19
9
49
9
34

20.2
9.6
52.1
9.6
36.2

20
13
24
51
16

21.3
13.8
25.5
54.3
17.0

0
94

0.0
100.0

13
81

13.8
86.2

89
5

94.7
5.3

43
51

45.7
54.3

15
29
19

16.0
30.9
20.2

42
52
12

44.7
55.3
12.8
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
6.วิธีการให้น้ าํ
ให้น้ าํ ตามร่ อง
ใช้ระบบนํ้าหยด
นํ้าฝนตามธรรมชาติ
7. วิธีการให้ปุ๋ย
ใช้แรงงานคน
ใช้ระบบนํ้าหยด
ใช้รถแทรกเตอร์

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
แบบใช้ รถตัด (n=94)

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อ
แบบใช้ คนตัด (n=94)

จํานวน

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

31
33
60

33.0
35.1
63.8

29
16
52

30.9
17.0
55.3

81
10
3

86.2
10.9
3.1

92
2
0

97.9
2.1
0.0

จากตารางที่ 4.5 สภาพการดูแลรักษาอ้อย พบว่า
1) การกําจัดวัชพืช
1.1 ประเภทของหญ้าที่พบในไร่ ออ้ ย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงานแบบใช้รถตัด
ร้ อยละ 89.4 พบหญ้ าแห้ วหมู รองลงมา ร้ อยละ 64.9 พบหญ้ าปากควาย และร้ อยละ 60.6 พบหญ้ า
โคกกระสุ น ตามลําดับ สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 85.1 พบหญ้า
แห้วหมู รองลงมา ร้อยละ 77.7 พบหญ้าโคกกระสุ น และร้อยละ 55.3 พบหญ้าปากควาย ตามลําดับ
1.2 วิธีการกําจัดวัชพืช เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้ อยละ 96.8
ใช้สารเคมี ในการกําจัดวัชพืช มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย 665.38 บาทต่อไร่ รองลงมา ร้ อยละ 8.5ใช้เครื่ องจักรกล
เกษตร มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 281.25 บาทต่อไร่ และร้อยละ 19.1 ใช้แรงงานคน เฉลี่ย 245 บาทต่อไร่ ตามลําดับ
สําหรั บเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 100ใช้สารเคมี มี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย
621.27 บาทต่อไร่ รองลงมา ร้อยละ 43.6 ใช้แรงงานคนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 290.73 บาทต่อไร่ และ ร้อยละ 2.1
ใช้เครื่ องจักรกลเกษตร มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 200.00 บาทต่อไร่ ตามลําดับ
2) การกําจัดแมลง
2.1 แมลงศัตรู ออ้ ยที่พบ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้อยละ
57.4 พบด้วงหนวดยาว รองลงมา ร้อยละ 55.3 พบหนอนกออ้อย สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 66 พบหนอนกออ้อย รองลงมา ร้อยละ 59.6 พบด้วงหนวดยาว ตามลําดับ
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2.2 วิธีการกําจัดแมลงศัตรู ออ้ ย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัด ร้อยละ 52.1 ใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงศัตรู ออ้ ย รองลงมาร้อยละ 29.8 ไม่มีการป้ องกันกําจัดแมลง
ศัตรู ออ้ ย และร้อยละ 16 ใช้วธิ ี การขุดทิ้ง ตามลําดับ สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบใช้คนตัด มีร้อยละ 76.6 ใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงศัตรู ออ้ ย รองลงมาร้ อยละ 17 ไม่มีการป้ องกัน
กําจัดแมลงศัตรู ออ้ ย และร้อยละ 9.6 ใช้วธิ ี เผาทําลาย ตามลําดับ
3) การกําจัดโรคพืช
3.1 โรคที่พบในแปลงอ้อย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัด ร้อยละ 70.2 พบโรคใบขาวของอ้อย รองลงมาร้อยละ 39.4 พบโรคแส้ดาํ ร้อยละ 14.9 พบโรค
กอตะไคร้ และร้อยละ 10.6 ไม่พบโรค ตามลําดับ สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบใช้คนตัด ร้ อยละ 75.5 พบโรคใบขาวของอ้อย รองลงมา ร้ อยละ 44.7 พบโรคแส้ ดาํ ร้ อยละ
10.6 พบโรคกอตะไคร้ และร้อยละ 1.1 ไม่พบโรค ตามลําดับ
3.2 วิธีการกําจัดโรคอ้อย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
ร้ อยละ 52.1 ใช้วิธีขุดทิ้ ง รองลงมา ร้ อยละ 36.2 ไม่มีการป้ องกันกําจัดโรค และร้ อยละ 20.2ใช้วิธีเผา
ทําลาย ตามลําดับ สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 54.3 ใช้สารเคมี
กําจัดโรค รองลงมาร้อยละ 25.5 ใช้วธิ ี การขุดทิ้ง และร้อยละ 21.3 เผาทําลาย ตามลําดับ
4) การไถกลบร่ อง
4.1 แปลงอ้อยใหม่ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
ร้ อยละ 100 มี การไถกลบร่ องอ้อย สําหรับเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด
ร้อยละ 86.2 มีการไถกลบร่ องอ้อยเช่นกัน
4.2 เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้ อยละ 94.7 ไม่มี
การไถกลบร่ องอ้อย สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 45.7ไม่มี
การไถกลบร่ องอ้อยเช่นกัน
5) แหล่ งนํา้ ทีใ่ ช้ ในการผลิตอ้อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด ร้อยละ 30.9 ใช้ระบบชลประทาน รองลงมาร้อยละ 20.2 ใช้ท้ งั นํ้าฝน และนํ้าชลปะ
ทาน ร้อยละ 16.0 ใช้น้ าํ ฝน ตามลําดับ สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด
ร้อยละ 55.3 ใช้ระบบนํ้าชลประทาน รองลงมาร้อยละ 44.7 ใช้น้ าํ ฝน และร้อยละ 12.8 ใช้ท้ งั นํ้าฝน
และนํ้าชลประทาน ตามลําดับ
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6) ธีการให้ นํา้ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีร้อยละ
63.8 ให้น้ าํ ฝนธรรมชาติ รองลงมาร้อยละ 35.1 ใช้ระบบนํ้าหยด และร้ อยละ 33.0 ให้น้ าํ ตามร่ อง
ตาลําดับ สําหรั บ เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 55.3 ให้น้ ําฝน
ธรรมชาติ รองลงมาร้อยละ 30.9 ให้น้ าํ ตามร่ อง และร้อยละ 17 ใช้ระบบนํ้าหยด ตามลําดับ
7) วิธีการให้ ปุ๋ย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้อยละ
86.2 ให้ปุ๋ยโดยใช้แรงงานคน รองลงมาร้อยละ 10.9 ให้ปุ๋ยด้วยระบบนํ้าหยด และร้อยละ 3.1 ใช้รถ
แทรกเตอร์ ตามลําดับ สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ97.9 ให้
ปุ๋ ยโดยใช้แรงงานคน และร้อยละ 2.1 ให้ปุ๋ยด้วยระบบนํ้าหยด ตามลําดับ

ตอนที่ 3 การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด
และใช้ คนตัด
3.1 การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงาน
ตารางที่ 4.6 การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
ประเด็นคําถาม

1. ลักษณะการเก็บเกีย่ วอ้อย
ตัดอ้อยสด
เผาอ้อยก่อนตัด
2.ระยะทางจากไร่ ถึงโรงงาน
น้อยกว่า 51 กิโลเมตร
51-60 กิโลเมตร
มากกว่า 60 กิโลเมตร
สูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ
94
0

65
35
57.82
6.429

100.0
0.0
17
52
25

18.1
55.3
26.6

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ คนตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ
0
94

65
40
55.06
7.582

ค่ าสถิติ
t-test
Sig

(P-value)

0.0
100.0
24
59
11

25.5
62.8
11.7

2.687

0.008*

77
ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ประเด็นคําถาม

3.ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บเกีย่ ว
1-25 วัน
26-50 วัน
51-60 วัน
มากกว่า 60วัน
สูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
4. จํานวนอ้อยที่เก็บเกี่ยว
น้อยกว่า 501 ตัน
501-1000 ตัน
มากว่า 1000 ต้น
สูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
5.ประสบการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย
1-10 ปี
11-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
สูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ
87
7
0
0

92.6
7.4
0.0
0.0

45
1
12.18
9.811

4500
80
1,163.47
931.210

8
1
3.83
1.695

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ คนตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ
54
14
14
12

94
0
0

27.7
35.1
37.2

100.0
0.0
0.0

-6.559 0.000*

37
28
29

500
75
986.23
952.265

30
2
10.17
6.200

(P-value)

57.4
14.9
14.9
12.8

90
1
28.50
22.037
26
33
35

ค่ าสถิติ
t-test
Sig

59
31
4

39.4
29.8
30.9

1.290

0.199

-9.563

0.000

62.8
32.9
4.3

จากตารางที่ 4.6 สภาพทางสังคม พบว่า
1) ลักษณะการเก็บเกีย่ วอ้ อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด ร้อยละ 100 ตัดอ้อยสด สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานโดยการใช้คน
ตัด ร้อยละ 100 เผาอ้อยก่อนตัด
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2) ระยะทางจากไร่ ไปถึงโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบ
ใช้รถตัด ร้ อยละ 55.3 มี ระยะทางจากไร่ ไปถึ งโรงงาน 51-60 กิ โลเมตร รองลงมา ร้ อยละ 26.6 มี
ระยะทางจากไร่ ไ ปถึ ง โรงงานมากกว่า 60 กิ โลเมตร และร้ อยละ 18.1 มี ระยะทางจากไร่ ไ ปถึ ง
โรงงานน้อยกว่า 51 กิโลเมตร โดยมีระยะทางจากไร่ ถึงโรงงานเฉลี่ย 57.82 กิโลเมตร ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 62.8 มีระยะทาง
จากไร่ ไปถึงโรงงาน 51-60 กิโลเมตร รองลงมาร้อยละ 25.5 มีระยะทางจากไร่ ไปถึงโรงงานน้อยกว่า
51 กิโลเมตร และร้อยละ 11.7 มีระยะทางจากไร่ ไปถึงโรงงานมากกว่า 60 กิโลเมตร โดยมีระยะทาง
จากไร่ ถึงโรงงานเฉลี่ย 55.06 กิโลเมตร ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบระยะทางจากไร่ ไปถึงโรงงานเฉลี่ย ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานโดยการใช้รถตัด ที่ มีระยะทางฉลี่ ย 57.82 กิ โลเมตร และระยะทางจากไร่ ไปถึงโรงงานเฉลี่ ย
ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ที่มีระยะทางฉลี่ย 55.06 กิโลเมตร พบว่า
มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3) ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้ อยละ 92.6 มีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว 1-25 วัน รองลงมาร้อยละ
7.4 มีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว 26-50 วัน โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ ยวเฉลี่ย 12.18 วัน
ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 57.4 มีระยะเวลา
ที่ใช้ในการเก็บเกี่ ยว 1-25วัน รองลงมา ร้อยละ 14.9 เท่ากันมีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว 26-50
วัน และ 51-60 วัน และร้อยละ 12.8 มีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว มากกว่า 60 วัน โดยระยะเวลา
ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 28.5 วัน ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด ที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12.18 วัน และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ
เกี่ยวเฉลี่ย ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ที่มีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ
เกี่ยวเฉลี่ย 28.5 วัน พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4) จํานวนอ้ อยโรงงานทีเ่ ก็บเกีย่ ว ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด ร้ อยละ 37.2 มี จาํ นวนอ้อยโรงงานที่ เก็บ เกี่ ยวมากกว่า 1,000 ตัน รองลงมา ร้ อยละ
35.1 มีจาํ นวนอ้อยที่เก็บเกี่ยว 501-1,000 ตัน และร้อยละ 27.7 มีจาํ นวนอ้อยที่เก็บเกี่ยวน้อยกว่า 501
ตัน โดยมีจาํ นวนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 1,163.47 ตัน ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 39.4 มีจาํ นวน
อ้อยที่เก็บเกี่ยวน้อยกว่า 501 ตัน รองลงมา ร้อยละ 30.8 มีจาํ นวนอ้อยที่เก็บเกี่ยวมากกว่า 1,000 ตัน
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และร้อยละ 29.8 มีจาํ นวนอ้อยที่เก็บเกี่ยว 501-1,000 ตัน โดยมีจาํ นวนอ้อยที่เก็บเกี่ ยวเฉลี่ ย 986.23
ตัน ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบจํานวนอ้อยโรงงานที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด ที่ มีจาํ นวนอ้อยโรงงานเก็บเกี่ ยวเฉลี่ ย 1,163.47 ตัน ส่ วนเกษตรกรที่ เก็บเกี่ยว
ผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ค นตัด มี จาํ นวนอ้อ ยโรงงานเก็ บ เกี่ ย วเฉลี่ ย 986.23 ตัน พบว่า ไม่
แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5) ประสบการการเก็บเกีย่ วอ้ อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด ร้ อยละ 100 มีประสบการณ์ การเก็บเกี่ ยว 1-10 ปี โดยมีประสบการณ์ การเก็บเกี่ ยว
เฉลี่ย 3.83 ปี
สํ า หรั บ เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ ค นตัด ร้ อ ยละ 62.8 มี
ประสบการณ์การเก็บเกี่ยว 1-10 ปี รองลงมา ร้อยละ 32.9 มีประสบการณ์การเก็บเกี่ยว 11-20 ปี และ
ร้อยละ 4.3 มีประสบการณ์การเก็บเกี่ยวมากกว่า 20 ปี โดยมีประสบการณ์การเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 10.17ปี
เมื่ อเปรี ยบเที ยบประสบการการเก็บเกี่ ยวอ้อยโรงงานเฉลี่ ย ของเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยว
ผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ที่มีประสบการณ์ การเก็บเกี่ ยวเฉลี่ ย 3.83 ปี ส่ วนเกษตรกรที่ เก็บ
เกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ที่มีประสบการณ์การเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 10.17 ปี พบว่า มีความ
แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้รถตัดและคนตัด พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05ใน
ประเด็น ระยะทางจากไร่ ไปถึ งโรงงาน ระยะเวลาที่ ใช้ในการเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน และ
ประสบการการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน
3.2 ต้ นทุนการเก็บเกีย่ วอ้ อยอ้ อยโรงงาน
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ตารางที่ 4.7 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด
ประเด็นคําถาม
1. ค่าจ้างตัด
100 บาทต่อตัน
110 บาทต่อตัน
120 บาทต่อตัน
สูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
2. ค่านํ้ามันรถตัด
น้อยกว่า60 บาทต่อตัน
60 บาทต่อตัน
2. ค่ารถคีบอ้อย
60 บาทต่อตัน
65 บาทต่อตัน
70 บาทต่อตัน
75บาทต่อตัน
สูงสุด
ค่าตํ่าสุด
X
SD
3. ค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน
150 บาทต่อตัน
160 บาทต่อตัน
170 บาทต่อตัน
180 บาทต่อตัน
185 บาท
200 บาท
สูงสุด
ค่าตํ่าสุ ด
X
SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
แบบใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ

100.00
0.00

94
0
0

91.0
3.0

100.0
0.0
0.0

120
100
116.06
6.429

75
60
68.94
5.020
0
6
44
44
0
0

8
21
65

ค่ าสถิติ
t-Test
Sig

(P-value)

8.5
22.3
69.1

-24.226

0.000*

-33.086

0.000*

-4.420

0.000*

96.8
3.20

60
29
42.43
5.929

180
160
174.04
6.103

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
แบบใช้ คนตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ

0.0
6.4
46.8
46.8
0.0
0.0

200
150
168.72
9.944

9
18
58
9

10
19
41
21
2
1

9.6
19.1
61.7
9.6

10.6
20.2
43.6
22.3
2.1
1.1
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ประเด็นคําถาม
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าบริ การของโควตา)
10 บาทต่อตัน
15 บาทต่อตัน
20 บาทต่อตัน
25 บาทต่อตัน
30 บาทต่อตัน
สูงสุด
ค่าตํ่าสุ ด
X
SD

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
แบบใช้ รถตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ

15
10
10.37
1.320

87
7
0
0
0

92.6
7.4
0.0
0.0
0.0

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
แบบใช้ คนตัด (n=94)
จํานวน
ร้ อยละ

30
10
13.99
4.249

41
34
17
1
1

ค่ าสถิติ
t-Test
Sig

(P-value)

43.6
36.2
18.1
1.1
1.1

7.882

0.199

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.7 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย พบว่า
1) ค่ าจ้ างตัดอ้ อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานโดยการใช้รถ
ตัด ร้อยละ 100 มีค่าจ้างตัดอ้อยเฉลี่ย 100 บาทต่อตัน
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 69.1 มีค่าจ้างตัด
อ้อย 120 บาทต่อตัน รองลงมา ร้อยละ 22.3 มีค่าจ้างตัดอ้อย 110 บาทต่อตัน และร้อยละ 8.5 มีค่าจ้าง
ตัดอ้อย 100 บาทต่อตัน โดยมีค่าจ้างตัดอ้อยเฉลี่ย 116.06 บาทต่อตัน ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าจ้างตัดอ้อยเฉลี่ ย ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
รถตัด มีค่าจ้างตัดอ้อยเฉลี่ย 100 บาทต่อตัน และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานโดยการใช้
คนตัด มี ค่ าจ้างตัด อ้อ ยเฉลี่ ย 116.06 บาทต่ อตัน พบว่า มี ความแตกต่ างกันในทางสถิ ติ ที่ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
2) ค่ านํา้ มันรถตัดอ้ อย และค่ ารถคี บอ้ อย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด ร้อยละ 96.8 มีค่านํ้ามันรถตัดอ้อยน้อยกว่า 60 บาทต่อตัน รองลงมาร้อยละ 3.2 มีค่า
นํ้ามันรถตัดอ้อย 60 บาทต่อตัน โดยมีค่านํ้ามันรถตัดเฉลี่ย 42.43 บาทต่อตัน ตามลําดับ
ค่ารถคี บอ้อย สําหรับเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้ อยละ
61.7 มีค่ารถคีบอ้อย 70 บาทต่อตัน รองลงมาร้อยละ 19.1 มีค่ารถคีบอ้อย 65 บาทต่อตัน และร้อยละ
9.6 มีค่ารถคีบอ้อย 60 และ 75 บาทต่อตัน โดยมีค่ารถคีบอ้อยเฉลี่ย 68.94 บาทต่อตันตามลําดับ
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เมื่อเปรี ยบเที ยบค่านํ้ามันรถตัดอ้อย และค่ารถคีบอ้อย ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ต
อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและคนตัด พบว่า ค่านํ้ามันรถตัดอ้อยของเกษตรกรที่ เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อย
โรงงานโดยการใช้รถตัด มีค่านํ้ามันรถตัดเฉลี่ย 42.43 บาทต่อตัน และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานโดยการใช้คนตัด มีค่ารถคีบอ้อยเฉลี่ย 68.94 บาทต่อตัน พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
3) ค่ ารถบรรทุกอ้ อยส่ งโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
รถตัด ร้อยละ 46.8 เท่ากัน คือ มีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน 170 และ 180 บาทต่อตัน รองลงมา
ร้อยละ 6.4 มีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน 160 บาทต่อตัน โดยมีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงานเฉลี่ย
174.04 บาทต่อตัน ตามลําดับ
สํ า หรั บ เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้ค นตัด ร้ อ ยละ 43.6 มี ค่ า
รถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน 170 บาทต่อตัน รองลงมาร้อยละ 22.3 มีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน 180
บาทต่อตัน ร้อยละ 20.2 มีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน 160 บาทต่อตัน ร้อยละ 10.6 มีค่ารถบรรทุก
อ้อยส่ งโรงงาน 150 บาทต่อตัน ร้อยละ 2.1 มีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน 185 บาทต่อตัน และร้อย
ละ 1.1 มี ค่ ารถบรรทุ ก อ้อยส่ งโรงงาน 200 บาทต่อตัน โดยมี ค่ ารถบรรทุ ก อ้อยส่ งโรงงานเฉลี่ ย
168.72 บาทต่อตัน
เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงานเฉลี่ย ของเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด มีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงานเฉลี่ย 174.04 บาทต่อตัน และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานโดยการใช้คนตัด มีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงานเฉลี่ ย 168.72 บาทต่อตัน พบว่า มี
ความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4) ค่ าใช้ จ่ายอื่ น ๆ (ค่าบริ การของโควตา เช่น ค่าขนส่ งแรงงาน ค่านํ้า ค่าอาหาร
พนัก งานขับ รถตัด อ้อย) เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้ อยละ 92.6 มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 10 บาทต่อตัน รองลงมาร้อยละ 7.4 มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15 บาทต่อตัน โดยมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เฉลี่ย 10.37 บาทต่อตัน ตามลําดับ
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 43.6 มีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ 10 บาทต่อตัน รองลงมาร้อยละ 36.2 มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 15 บาทต่อตัน ร้อยละ 18.1 มีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ 20 บาทต่อตัน ร้อยละ 1.1 เท่ากัน มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 25 และ 30 บาทต่อตัน โดยมีค่าใช้จ่ายอื่น
ๆ เฉลี่ย 13.99 บาทต่อตัน ตามลําดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉลี่ยของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
รถตัด มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉลี่ย 10.37 บาทต่อตัน และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
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คนตัด มี ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ เฉลี่ ย 13.99 บาทต่อตัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิ ติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
เมื่อเปรี ยบเที ยบต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน ของเกษตรกรแบบใช้รถตัดและคน
ตัด พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในประเด็น ค่าจ้างตัดอ้อย ค่านํ้ามัน
รถตัดอ้อยและค่ารถคีบอ้อย ค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อยโรงงาน
4.1 ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบ
ใช้ รถตัด และใช้ คนตัด
ตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
และใช้คนตัด
(n=94)
ประเด็น
1. วิธีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
1) ปริ มาณรถบรรทุกอ้อยกับรถตัดเหมาะสมกัน
2) ปริ มาณรถบรรทุกอ้อยกับคนตัดเหมาะสมกัน
3) การปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ขบั รถตัดอ้อย
4) การปฏิบตั ิงานของแรงงานในการตัดอ้อย
2. ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
1) ปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ รถตัด

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ คนตัด

X
(SD)
3.72
3.74
(0.671)

ความหมาย

X
(SD)
3.67

ความหมาย

มาก

3.71
(0.541)

มาก

3.67
(0.724)

มาก

4.41
4.41
(0.594)

มากที่สุด
มากที่สุด

3.67
(0.662)
3.80
3.80
(0.615)

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

ค่ าสถิติ
tTest

Sig

(P-value)

6.997

0.000*
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
(n=94)
ประเด็น
3. ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายทีใ่ ช้ การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
1) ค่าเช่ารถตัด
2) ค่าจ้างแรงงานตัดอ้อย
3) ค่าจ้างแรงงานเก็บอ้อยขณะตัด

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ รถตัด

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ คนตัด

X
(SD)
2.96

ความหมาย

X
(SD)
2.97

ความหมาย

3.03
(0.576)

ปานกลาง
ปานกลาง

2.99
(0.596)

ปานกลาง

3.02
(0.604)

2.97
(0.695)
2.93
(0.722)

ปานกลาง

ปานกลาง

4) ค่ารถคีบอ้อย
5) ค่ารถบรรทุกอ้อย
6) ค่านํ้ามันรถตัด
7) ค่าบริ การอื่น ๆ
4. ความเสียหายของผลผลิตอ้อยขณะตัด
(ผลผลิตเสี ยหายน้อยมีความพอใจมาก)
5. การจั ด การแปลงปลู ก หลั ก การเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตอ้อย
1) การเจริ ญเติ บ โตของตออ้อยหลังการเก็บ
เกี่ยว
2) การกําจัดแมลงศัตรู พืชหลังเก็บเกี่ยว
3) การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว
4) การกําจัดโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
6. ความรวดเร็วในการบริการซ่ อมบํารุ งรถตัด

2.87
(0.553)
2.95
(0.536)

ปานกลาง
ปานกลาง

3.43
(0.664)
3.53

มาก

3.29
(0.561)
3.30
(0.716)
4.09
(0.682)
3.47
(0.699)
3.53
(0.617)

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง
มาก
มาก

8. ความรวดเร็วในการบริการรถนํา้ มันรถตัด

3.54
(0.616)

มาก

tTest

Sig

(P-value)

ปานกลาง

ปานกลาง

2.96
(0.621)
3.82
(0.718)
3.28

ปานกลาง

0.567

0.571

มาก

-3.590

0.000*

ปานกลาง

-0.567

0.571

3.37
(0.604)
3.30
(0.619)
3.26
(0.567)
3.22
(0.607)

ปานกลาง

-5.661

0.000*

ปานกลาง

-0.771

0.442

ปานกลาง

8.282

0.000*

ปานกลาง

2.293

0.023*

3.77
(0.782)

มาก

มาก

7. ความรวดเร็วในการเก็บเกีย่ วอ้อย

ค่ าสถิติ

85
ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
(n=94)
ประเด็น

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ รถตัด
X
(SD)

ความหมาย

9. ความรวดเร็วในการขนส่ งอ้อยเข้ าโรงงาน
10. ความสะดวกสบายในการเก็บเกีย่ วผลผลิต
11. ความปลอดภัยในการเก็บเกีย่ วผลผลิต
12. ราคาอ้อยที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้ อย
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจทั้งหมด

4.64
(0.505)
4.49
(0.524)
4.03
(0.663)
3.81

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิต
อ้อยแบบใช้ คนตัด
X
(SD)
3.61
(0.722)
3.67
(0.79)
3.52
(0.582)
3.36
(0.546)
3.54

ความหมาย

ค่ าสถิติ
tTest

Sig

(P-value)

มาก
มาก

10.782

0.000*

มาก

11.995

0.000*

ปานกลาง

7.565

0.000*

มาก

จากตารางที่ 4.8 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ในภาพรวม เกษตรกรพบว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.81)
ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
คนตัด ในภาพรวมพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่ นภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.54)
โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็นดังนี้
1) วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
วิธีการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรกรมีค วามพึง พอใจใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่า เฉลี่ ย 3.72) เมื่อพิจารณารายละเอีย ด พบว่า เกษตรกรมีค วามพึง
พอใจอยู่ใ นระดับ มากทั้ง 2 ประเด็น ได้แ ก่ ปริ ม าณรถบรรทุก อ้อ ยกับ รถตัด เหมาะสมกัน
(ค่าเฉลี่ ย 3.74) การปฏิ บตั ิงานเจ้าหน้าที่ขบั รถตัดอ้อย (ค่าเฉลี่ ย 3.71)
วิธีการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด เกษตรกรมี ความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ ปริ มาณรถบรรทุกอ้อยกับคนตัดเหมาะสมกัน (ค่าเฉลี่ย 3.67)
การปฏิบตั ิงานของแรงงานในการตัดอ้อย (ค่าเฉลี่ย 3.67)
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2) ระยะเวลาที่ ใช้ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.41) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่ ปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน (ค่าเฉลี่ย 4.41)
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่ ปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน (ค่าเฉลี่ย 3.80)
เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ในเรื่ องระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย
ของเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรกรมี ความพึ งพอใจเฉลี่ ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่ ปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน (ค่าเฉลี่ย 4.41) และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ประเด็น
ได้แก่ ปริ ม าณการตัดอ้อยต่อวัน (ค่ าเฉลี่ ย 3.80 ) พบว่า มี ค วามแตกต่ างกันในทางสถิ ติที่ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
3) ต้ นทุนค่ าใช้ จ่ายที่ ใช้ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.96) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับปานกลางทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ ค่าเช่ ารถตัด (ค่าเฉลี่ ย 3.03) ค่าจ้างแรงงานเก็บอ้อยขณะตัด
(ค่าเฉลี่ย 2.99) ค่านํ้ามันรถตัด (ค่าเฉลี่ย 2.95) ค่ารถบรรทุกอ้อย (ค่าเฉลี่ย 2.87)
เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้ค นตัด มี ค วามพึ งพอใจในภา
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.97) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าเกษตรมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ประเด็น ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานตัดอ้อย (ค่าเฉลี่ย 3.02) ค่ารถคีบอ้อย
(ค่าเฉลี่ย 2.97) ค่าบริ การอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 2.96) ค่ารถบรรทุกอ้อย (ค่าเฉลี่ย 2.93)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจ ในเรื่ อ งต้น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ เกี่ ย ว
ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ย ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรมีความ
พึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.96) และเกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ต
อ้อยโดยการใช้คนตัด เกษตรมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.97)
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4) ความเสี ยหายของผลผลิตอ้ อยโรงงานขณะตัด (ผลผลิตอ้ อยขณะเก็บเกี่ยวมี
ความเสี ยหายน้ อยมีจะมีความพึงพอใจมาก )
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เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจอยูใ่ นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.43)
เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด พบว่าเกษตรมี ความพึ ง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82)
เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ในเรื่ องความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยโรงงานขณะ
ตัดเฉลี่ ย (ผลผลิ ตอ้อยโรงงานขณะเก็บ เกี่ ยวมี ค วามเสี ยหายน้อยมี จะมี ความพึ งพอใจมาก) ของ
เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรกรมี ความพึงพอใจอยู่ในภาพรวม
เฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.43) และเกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด
เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่ นภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) พบว่า มีความแตกต่าง
กันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5) การจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.53) เมื่ อพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรกรมี ค วามพึ งพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.09) และการกําจัดโรคพืช
หลังการเก็บเกี่ยวมาก (ค่าเฉลี่ย 3.47) เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 2
ประเด็น ได้แก่ การกําจัดแมลงศัตรู พืชหลังเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.30) และการเจริ ญเติบโตของตออ้อย
หลังการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.29)
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มีความพึงพอใจในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.28) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 4 ประเด็ น ได้แก่ การเจริ ญ เติ บ โตของตออ้อยหลังการเก็ บ เกี่ ย ว
(ค่าเฉลี่ ย 3.37) การกําจัดแมลงศัตรู พืชหลังเก็บเกี่ ยว (ค่าเฉลี่ ย 3.30) การกําจัดวัชพืชหลังการเก็ บ
เกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.26) และการกําจัดโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.22)
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจ ในเรื่ องการจัดการแปลงปลู กหลังการเก็บ เกี่ ยว
ผลผลิ ตอ้อยโรงงานเฉลี่ ย ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรกรมี
ความพึงพอใจเฉลี่ ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.53) และเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ต
อ้อยโรงงานแบบใช้ค นตัด เกษตรกรมี ความพึงพอใจอยู่ในภาพรวมเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.28) พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
เมื่ อพิ จารณารายละเอียด ความพึ งพอใจการจัดการแปลงปลู กหลังการเก็บ เกี่ ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ย พบว่า มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในประเด็น
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การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว การกําจัดโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว การเจริ ญเติบโตของตออ้อย
หลังการเก็บเกี่ยว
6) ความรวดเร็ วในการบริ การซ่ อมบํารุ งรถตัด
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53)
7) ความรวดเร็ วในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77)
8) ความรวดเร็ วในการบริ การรถนํา้ มันรถตัด
เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.54)
9) ความรวดเร็ วในการขนส่ งอ้ อยเข้ าโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61)
10) ความสะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64)
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67)
เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจ ในเรื่ องความสะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เฉลี่ ย ของเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรกรมี ค วามพึ งพอใจใน
ภาพรวมเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.64) และเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
แบบใช้คนตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.67) พบว่า มี
ความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
11) ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49)
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52)
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เมื่ อเปรี ยบเที ย บความพึ งพอใจ ในเรื่ องความปลอดภัยในการเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ต
เฉลี่ ย ของเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรกรมี ค วามพึ งพอใจใน
ภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49) และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบ
ใช้คนตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) พบว่า มีความ
แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
12) ราคาอ้ อยโรงงานที่ ขายได้ จากวิธีการตัดอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03)
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด พบว่าเกษตรกรมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.36)
เมื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจ ในเรื่ องราคาอ้อยโรงงานที่ ขายได้จากวิธีการตัด
อ้อยเฉลี่ ย ของเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ราคาอ้อยโรงงานที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้อยเฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) และ
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจราคาอ้อยโรงงานที่
ขายได้จากวิธี ก ารตัดอ้อยเฉลี่ ย ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 3.36) พบว่า มี ค วาม
แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สรุ ปเมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของเกษตรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิ ต อ้อ ยโรงงาน พบว่า มี ค วามแตกต่ า งกัน ในทางสถิ ติ ที่ ระดับ นัย สํ า คัญ 0.05 ในประเด็ น
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยขณะตัด การกําจัดวัชพืชหลัง
การเก็บ เกี่ ยว การกําจัดโรคพื ช หลังการเก็บ เกี่ ย ว การเจริ ญ เติบ โตของตออ้อยหลังการเก็บ เกี่ ย ว
ความสะดวกสบายในการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ความปลอดภัย ในการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ราคาอ้อ ย
โรงงานที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้อย
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ตอนที่ 5 ปัญหา และข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บ
เกีย่ วผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้ รถตัด และใช้ คนตัด
5.1 ปัญหาการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงาน
5.1.1 ปั ญหาการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้ รถตัด
ตารางที่ 4.9 ปั ญหาการผลิต และการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
(n=94)
ประเด็นปัญหา

มากที่สุด
จํานวน
(ร้ อยละ)

1.ปัญหาด้านการผลิต
1.1 ปัญหาด้านการผลิตอ้อยของเกษตรกร
1.1.1 พื้นที่ปลูกอ้อยมีนอ้ ย
1.1.2 การจัด การแปลงปลู ก ไม่
เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อย
1.1.3 ขาดความรู ้ เกี่ ยวกับ การจัด
แปลงอ้อยเพื่อใช้กบั รถตัดอ้อย
1.2 ปัญหาด้านการดูแลรักษา
1.2.1 การใช้รถตัดทําให้ดินแน่ น
ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ ในอ้อยตอ
1.2.2 การกํา จัด วัช พื ช หลั ง การ
เก็บเกี่ยว
1.2.3 การให้น้ าํ หลังการเก็บเกี่ยว

ระดับปัญหา
มาก
ปานกลาง น้ อย
จํานวน จํานวน จํานวน

น้ อยที่สุด
จํานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

5
(5.3)
3
(3.2)
2
(2.1)

30
(31.9)
10
(10.6)
10
(10.6)

27
(28.7)
54
(57.4)
53
(56.4)

31
(33.0)
26
(27.7)
28
(29.8)

1
(1.1)
1
(1.1)
1
(1.1)

6
(6.4)
0
(0.0)
3
(3.2)

35
(37.2)
3
(3.2)
3
(3.2)

41
(43.6)
32
(34.0)
33
(35.1)

11
(11.7)
27
(28.7)
25
(26.6)

1
(1.1)
32
(34.0)
30
(31.9)

2.ปัญหาด้ านการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ ว
2.1 ปัญหาด้ านการเก็บเกีย่ วผลผลิต
2.1.1 การจัด การรถตัด อ้ อ ยไม่
18
เพียงพอ
(19.1)
2.1.2 การจัด การรถบรรทุ ก ไม่
3
เหมาะสมกับรถตัดอ้อย
(3.2)
2.1.3 รถบรรทุ กติ ดคิ วที่ โรงงาน
3
ทําให้รถตัดทํางานได้ลา้ ช้า
(3.2)

61
(64.9)
50
(53.2)
54
(57.4)

10
(10.6)
32
(34.0)
26
(27.7)

5
(5.3)
9
(9.6)
11
(11.7)

(ร้ อยละ)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

X

SD

ความ
หมาย

ลํา
ดับ

1

2.75
2.92
3.07

0.539

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.87

0.737

ปานกลาง

2

2.83

0.713

ปานกลาง

3

2.57
3.36

0.815

น้ อย
ปานกลาง

1

2.06

0.902

น้อย

3

2.19

1.029

น้อย

2

3.97
3.82
3.98

0.718

มาก
มาก
มาก

1

3.50

0.715

มาก

5

3.52

0.744

มาก

4
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)
(n=94)
ประเด็นปัญหา

มากที่สุด
จํานวน
(ร้ อยละ)

2.1.4 ความเสี ยหายของผลผลิ ตอ้อย
ที่เกิดจากการใช้รถตัด
2.1.5 การจัดการคิวตัดอ้อยเนื่ องจากมี
การแซงคิวกันของสมาชิ ก
2.1.6 มี ฝนตกช่ วงที่ มีการเก็บเกี่ ยว
ทําให้เกิดการตัดอ้อยล้าช้า
2.1.7 ขาดแคลนแรงงานการเก็ บ
เกี่ยว (เก็บอ้อยขณะรถตัด)
2.1.8 โรงงานเสี ยบ่ อย ทําให้ ร ถ
ตัดอ้อยต้องหยุดตัด
2.1.9 การบริ ก ารซ่ อ มบํา รุ งรถตั ด
ล่าช้าเมื่อเกิดรถตัดเสี ยในพื้นที่

2.1.10 การบริ การรถนํ้ามันเพื่อใช้
กับรถตัดล่าช้าทําให้เสี ยเวลา
2.1.11 พนั ก งานขับ รถตัด ขาด
ทักษะความชํานาญในการตัด
2.1.12 เกษตรกรคิดว่าการใช้รถตัดมี
ผลต่อนํ้าหนักผลผลิตลดลง
2.1.13 เก ษ ตรก รยั ง ข าดค วาม
รู้ความเข้าใจในการจัดการรถตัด
2.2 ปัญหาด้ านต้ นทุนการเก็บเกีย่ ว
2.2.1 ราคาค่ าตัด อ้อยต่อ ตัน ยังมี
ราคาสูง
2.2.2 ราคาค่ ารถบรรทุ ก อ้อยต่ อ
ตันยังมีราคาสูง
2.2.3 รถบรรทุ ก อ้อยถู ก ควบคุ ม
นํ้ าหนั ก ในการขนส่ งอ้ อ ยเข้ า
โรงงานเนื่ องจากผิดกฎหมาย

ระดับปัญหา
มาก
ปานกลาง น้ อย
จํานวน จํานวน จํานวน

น้ อยที่สุด
จํานวน

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

1
(1.1)
1
(1.1)
22
(23.4)
9
(9.6)
4
(4.3)
4
(4.3)
2
(2.1)
2
(2.1)
6
(6.4)
2
(2.1)

46
(48.9)
46
(48.9)
31
(33.0)
32
(3.4)
55
(58.6)
37
(39.4)
27
(28.7)
23
(24.5)
20
(21.3)
12
(12.8)

40
(42.6)
36
(38.3)
35
(37.2)
47
(50.0)
26
(27.7)
48
(51.1)
50
(53.2)
43
(45.7)
53
(56.4)
45
(47.9)

7
(7.4)
11
(11.7)
6
(6.4)
6
(6.4)
7
(7.4)
5
(5.3)
12
(12.8)
22
(23.4)
14
(14.9)
24
(25.5)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
2
(2.1)
0
(0.0)
3
(3.2)
4
(4.3)
1
(1.1)
11
(11.7)

7
(7.4)
31
(33.0)
62
(66.0)

54
(57.4)
44
(46.8)
30
(31.9)

27
(28.7)
16
(17.0)
0
(0.0)

2
(2.1)
0
(0.0)
2
(2.1)

4
(4.3)
3
(3.2)
0
(0.0)

X

SD

ความ
หมาย

ลํา
ดับ

3.44

0.649

มาก

7

3.39

0.707

ปานกลาง

9

3.73

0.894

มาก

2

3.47

0.758

มาก

6

3.55

0.784

มาก

3

3.43

0.664

มาก

8

3.14

0.784

ปานกลาง

11

2.97

0.861

ปานกลาง

12

3.17

0.798

ปานกลาง

10

2.68

0.918

ปานกลาง

13

4.12
3.62

0.831

มาก
มาก

3

4.09

0.890

มาก

2

4.64

0.526

มากที่สุด

1

(ร้ อยละ)

จากตารางที่ 4.9 ปั ญหาของการผลิ ตและการใช้เทคโนโลยีการเก็ บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด พบว่า
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1) ปั ญ หาด้ านการผลิ ต ของเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตั ด
ปั ญ หาด้า นการผลิ ต ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่า เฉลี่ ย 2.75) โดยมี รายละเอี ย ดแต่ ล ะ
ประเด็นดังนี้
(1) ปั ญหาด้ านการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีปัญหาด้านการผลิตอ้อย
โรงงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.92) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า เกษตรกรมี
ปั ญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ประเด็นดังนี้ พื้นที่ ปลู กอ้อยมีน้อย (ค่าเฉลี่ ย 3.07) การจัดการ
แปลงปลูกไม่เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อย (ค่าเฉลี่ย 2.87) และขาดความรู ้เกี่ยวกับการจัดแปลงอ้อย
โรงงานเพื่อใช้กบั รถตัดอ้อย (ค่าเฉลี่ย 2.83)
(2) ปั ญหาด้ านการดูแลรั กษาอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มี ปั ญ หาด้านการดู แล
รั ก ษาอ้อ ยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย 2.57) เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ด พบว่ า
เกษตรกรมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 1 ประเด็น คือ การใช้รถตัดทําให้ดินแน่ นผลผลิตต่อไร่
ตํ่าในอ้อยตอ (ค่าเฉลี่ ย 3.36) เกษตรกรมีประเด็นปั ญหาอยู่ในระดับน้อย 2ประเด็น คือ การให้น้ าํ
หลังการเก็บ (ค่าฉลี่ย 2.19) และการกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 2.06)
2) ปั ญ หาด้ านการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็บ เกี่ ย วของเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ย
โรงงานแบบใช้ รถตัด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.97) โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็น
ดังนี้
(1) ปั ญหาด้ านการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มี ปั ญหาด้านการเก็บ
เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 3.82) เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ด พบว่า
เกษตรกรมี ปัญหาอยู่ในระดับ มากทั้ง 8 ประเด็น ดังนี้ การจัดการรถตัดอ้อยไม่เพี ยงพอ (ค่าเฉลี่ ย
3.98) มีฝนตกช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวทําให้เกิดการตัดอ้อยล้าช้า (ค่าเฉลี่ย 3.73) โรงงานเสี ยบ่อย ทําให้
รถตัด อ้อ ยต้อ งหยุ ด ตัด (ค่ า เฉลี่ ย 3.55) รถบรรทุ ก ติ ด คิ ว ที่ โ รงงานทํา ให้ รถตัด ทํา งานได้ล้า ช้ า
(ค่าเฉลี่ ย 3.52) การจัดการรถบรรทุกไม่เหมาะสมกับรถตัดอ้อย (ค่าเฉลี่ย 3.50) ขาดแคลนแรงงาน
การเก็บเกี่ยว (เก็บอ้อยขณะรถตัด)(ค่าเฉลี่ย 3.47) ความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยที่เกิดจากการใช้รถ
ตัด (ค่าเฉลี่ ย 3.44) และการบริ การซ่ อมบํารุ งรถตัดล่าช้าเมื่ อเกิดรถตัดเสี ยในพื้นที่ (ค่าเฉลี่ ย 3.43)
เกษตรกรมีประเด็นปั ญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ การจัดการคิวตัดอ้อยเนื่องจาก
มี การแซงคิ วกันของสมาชิ ก (ค่าเฉลี่ ย 3.39) เกษตรกรคิ ดว่าการใช้รถตัดมี ผลต่อนํ้าหนักผลผลิ ต
ลดลง (ค่ าเฉลี่ ย 3.17) การบริ ก ารรถนํ้ามัน เพื่ อ ใช้ก ับ รถตัดล่ าช้า ทําให้ เสี ย เวลา (ค่ าเฉลี่ ย 3.14)
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พนักงานขับรถตัดขาดทักษะความชํานาญในการตัด (ค่าเฉลี่ ย 2.97) และเกษตรกรยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในการจัดการรถตัด (ค่าเฉลี่ย 2.68)
(2) ปั ญหาด้ านต้ นทุนการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มี ปัญ หาปั ญหาด้าน
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
เกษตรกรมีปัญหาอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้ง 1 ประเด็น ดังนี้ รถบรรทุกอ้อยถูกควบคุมนํ้าหนักในการ
ขนส่ งอ้อยเข้าโรงงานเนื่ องจากผิดกฎหมาย (ค่าเฉลี่ ย 4.64) เกษตรกรมีประเด็นปั ญหาอยู่ในระดับ
มาก 2 ประเด็น ดังนี้ ราคาค่ารถบรรทุกอ้อยต่อตันยังมีราคาสู ง (ค่าเฉลี่ ย 4.09) และราคาค่าตัดอ้อย
ต่อตันยังมีราคาสู ง (ค่าเฉลี่ย 3.62)
5.1.2 ปั ญหาการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานของ
เกษตรกแบบใช้ คนตัด
ตารางที่ 4.10 ปั ญหาการผลิ ต และการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานของเกษตรกร
แบบใช้คนตัด
(n=94)
ประเด็นปัญหา
1.ปัญหาด้านการผลิต
1.1ปัญหาด้านการผลิตอ้อยของเกษตรกร
1.1.1 พื้นที่ปลูกอ้อยมีนอ้ ย

ระดับปัญหา
มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้ อย
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ)

0
(0.0)
5
(5.3)
8
(8.5)

1.1.2 แปลงปลู ก ไม่ เ หมาะสมใน
การใช้รถตัดอ้อยจึงใช้คนตัด
1.1.3 การเผาอ้อ ยทําให้ เกิ ดมลพิ ษ
ต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
1.2 ปัญหาด้านการดูแลรักษา
1.2.1 การใช้คนตัดอ้อยโดยการจุดไฟ 15
ก่อนตัดทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ (16.0)
ตํ่า ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ ในอ้อยตอ

(ร้ อยละ)

8
(8.5)
13
(13.8)
37
(39.4)
21
(22.3)

(ร้ อยละ)

48
(51.1)
45
(47.9)
36
(38.3)
54
(57.4)

(ร้ อยละ)

34
(36.2)
25
(26.6)
13
(13.8)
4
(4.3)

น้ อยที่สุด
จํานวน
(ร้ อยละ)

4
(4.3)
6
(6.4)
0
(0.0)
0
(0.0)

X

SD

3.09
2.97
2.64

0.710

2.85

0.927

ความ
หมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

ลํา
ดับ

3

ปานกลาง 2

3.43 0.836

มาก

3.20
3.50 0.813

ปานกลาง
มาก

1

2
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
(n=94)
ประเด็นปัญหา

ระดับปัญหา
มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้ อย
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ)

1.2.2 การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บ
เกี่ยว
1.2.3 การให้น้ าํ หลังการเก็บเกี่ยว
2. ปัญหาด้านการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกยี่ ว
2.1 ปัญหาด้ านการเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.1.1 ขาดแคลนแรงงานในฤดู ก าร
เกี่ยว
2.1.2 แรงงานตั ด อ้ อ ยส่ วนให ญ่
ปฏิเสธการตัดอ้อยสด
2.1.3 แรงงานเบิ กเงิน ล่วงหน้า แล้ว
ไม่มาตัดอ้อย
2.1.4 รถบรรทุ ก อ้ อ ยไฟไหม้ เ ข้ า
โรงงานต้องติดคิวนานกว่าอ้อยสด
2.1.5 มี ฝนตกช่ วงที่ มีก ารเก็ บเกี่ ยว
ทําให้เกิดการตัดอ้อยล้าช้า
2.1.6 ขาดแคลนรถคีบอ้อย
2.1.7 โรงงานเสี ยบ่ อยทําให้ อ้อยที่ เผา
แล้วตัดถูกทิ้งไวในแปลงนาน
2.1.8 การใช้รถคีบอ้อยทําให้เกิดสิ่ ง
สกปรกติดไปกับผลผลิตอ้อย
2.1.9 ราคาอ้อยไฟไหม้ต่ าํ กว่าราคา
อ้อยสด
2.1.10 เกษตรกรคิ ดว่าการใช้รถตัด
มีผลต่ อนํ้าหนักผลผลิ ตลดลงจึ งใช่
คนตัด
2.1.11 เกษตรกรเลื อกใช้วิ ธีการเก็ บ
เกี่ยวตามหัวหน้าโควตาอ้อย

5
(5.3)
5
(5.3)

(ร้ อยละ)

13
(13.8)
15
(16.0)

(ร้ อยละ)

61
(64.9)
55
(58.5)

(ร้ อยละ)

14
(14.9)
17
(18.1)

น้ อยที่สุด
จํานวน

X

SD

ความ
หมาย

ลํา
ดับ

(ร้ อยละ)

1
(1.1)
2.
(2.1)

16
(17.0)
31
(33.0)
19
(20.2)
10
(10.6)
1
(1.1)
0
(0.0)
0
(0.0)
6
(6.4)
6
(6.4)
19
(20.2)

51
(54.3)
41
(43.6)
52
(55.3)
35
(37.2)
31
(33.0)
12
(12.8)
46
(48.6)
35
(37.2)
27
(28.7)
9
(9.6)

14
(14.9)
14
(14.9)
11
(11.7)
36
(38.3)
53
(56.4)
55
(58.5)
37
(39.4)
38
(40.4)
55
(58.5)
57
(60.6)

12
(12.8)
8
(8.5)
11
(11.7)
12
(12.8)
8
(8.5)
25
(26.6)
10
(10.6)
14
(14.9)
2
(2.1)
5
(5.3)

1
(1.1)
0
(0.0)
1
(1.1)
1
(1.1)
1
(1.1)
2
(2.1)
1
(1.1)
1
(1.1)
4
(4.3)
4
(4.3)

17
(18.1)

2
(2.1)

54
(57.4)

17
(18.1)

4
(4.3)

3.07 3.04

ปานกลาง 3

3.04 0.802

ปานกลาง 4

3.48

มาก

4.01 0.910

มาก

1

3.82 0.927

มาก

2

3.44 0.887

มาก

5

3.24 0.667

ปาน
กลาง

10

2.82 0.671

ปานกลาง

3.36 0.716

ปานกลาง 6

3.33 0.847

ปานกลาง 7

3.31 0.804

ปานกลาง 6

1
3.14
ปานกลาง 9
3.73 0.930
มาก
4

3.36 1.004

3.12 1.046

ปาน
กลาง

12

ปานกลาง 13
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)
(n=94)
ประเด็นปัญหา

มากที่สุด
จํานวน

ระดับปัญหา
มาก
ปานกลาง น้ อย
จํานวน จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

11
(11.7)
3
(3.2)

10
(10.6)
32
(34.0)

55
(58.5)
48
(51.1)

14
(14.9)
7
(7.4)

(ร้ อยละ)

2.1.12 เกษตรกรยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในในการเก็บเกี่ยววิธีอื่น ๆ
2.1.13 มี การร้ องเรี ยนของผูท้ ี่ ได้รับ
ความเสี ยหายจากการเผาอ้อย
2.2 ปัญหาด้านต้ นทุนการเก็บเกีย่ ว
2.2.1 ราคาค่ า ตั ด อ้ อ ยต่ อ ตั น ยัง มี
ราคาสูง
2.2.2 ราคาค่ารถบรรทุ ก อ้อยต่อตัน
ยังมีราคาสูง
2.2.3 รถบรรทุกอ้อยถูกควบคุม
นํ้าหนักในการขนส่ งอ้อยเข้า
โรงงานเนื่ องจากผิดกฎหมาย

8
(8.5)
10
(10.6)
28
(29.8)

50
(53.2)
53
(56.4)
49
(52.1)

27
(28.7)
27
(28.7)
15
(16.0)

7
(7.4)
4
(0.0)
2
(2.1)

น้ อยที่สุด
จํานวน

X

SD

ความ
หมาย

ลํา
ดับ

(ร้ อยละ)

4
(4.3)
3
(3.2)
2
(2.1)
0
(0.0)
0
(0.0)

3.11 0.944

ปานกลาง 10

3.24 0.812

ปานกลาง 3

3.81

มาก

3.59 0.835

มาก

3

3.73 0.706

มาก

2

4.10 0.734

มาก

1

จากตารางที่ 4.10 ปั ญหาของการผลิ ตและการใช้เทคโนโลยีการเก็ บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อย
โรงงานแบบใช้คนตัด พบว่า
1) ปัญหาด้ านการผลิต
เกษตรกรเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ต อ้อยโรงงานแบบใช้ค นตัด มี ปั ญ หาด้านการผลิ ตใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.09) โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้
(1) ปัญหาด้ านการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร
เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มี ปัญหาด้านการผลิ ต
อ้อยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 2.97) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยด พบว่า เกษตรกรมี
ปั ญ หาอยู่ใ นระดับ มาก 1 ประเด็ น คื อ การเผาอ้อ ยทํา ให้ เกิ ด มลพิ ษ ต่ อ มนุ ษ ย์แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม
(ค่ า เฉลี่ ย 3.43) เกษตรกรมี ป ระเด็ น ปั ญ หาอยู่ใ นระดับ ปานกลาง 1ประเด็ น คื อ แปลงปลู ก ไม่
เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยจึ ง ใช้ค นตัด (ค่ าเฉลี่ ย 2.85) เกษตรกรมี ปั ญ หาอยู่ในระดับ น้อย 1
ประเด็น คือ พื้นที่ปลูกอ้อยมีนอ้ ย (ค่าเฉลี่ย 2.64 )
(2) ปัญหาด้ านการดูแลรักษาอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มีปัญหาด้านการดูแล
รักษาอ้อยโรงงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.20) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
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เกษตรกรมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก 1 ประเด็น คือ การใช้คนตัดอ้อยโดยการจุดไฟก่อนตัดทําให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ ต่ าํ ผลผลิ ตต่อไร่ ต่ าํ ในอ้อยตอ (ค่าเฉลี่ ย 3.50) เกษตรกรมีประเด็นปั ญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ประเด็น ดังนี้ การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ ยว (ค่าเฉลี่ ย 3.07) และการให้น้ าํ
หลังการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.04)
2) ปั ญหาด้ านการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงานแบบใช้ ค นตัด มี ปั ญ หาด้ า นการใช้
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.48) โดยมี รายละเอียดแต่ละประเด็น
ดังนี้
(1) ปั ญหาด้ านการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มีปัญหาด้านการเก็บ
เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 3.14) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยด พบว่า
เกษตรกรมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก 4 ประเด็น ดังนี้ แรงงานตัดอ้อยส่ วนใหญ่ปฏิ เสธการตัดอ้อยสด
(ค่าเฉลี่ย 4.01) แรงงานเบิกเงิ นล่วงหน้า แล้วไม่มาตัดอ้อย(ค่าเฉลี่ย 3.82) ขาดแคลนแรงงานในฤดูการ
เกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.73) และรถบรรทุกอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานต้องติดคิวนานกว่าอ้อยสด (ค่าเฉลี่ย 3.44)
เกษตรกรมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง 9 ประเด็น ดังนี้ โรงงานเสี ยบ่อยทําให้ออ้ ยที่เผาแล้วตัดถูก
ทิง้ ไวในแปลงนาน(ค่าเฉลี่ย 3.36) เกษตรกรคิดว่าการใช้รถตัดมีผลต่อนํ้าหนักผลผลิตลดลงจึงใช่คน
ตัด (ค่าเฉลี่ย 3.36) การใช้รถคีบอ้อยทําให้เกิดสิ่ งสกปรกติดไปกับผลผลิตอ้อย (ค่าเฉลี่ย 3.33) ราคา
อ้อยไฟไหม้ต่าํ กว่าราคาอ้อยสด (ค่าเฉลี่ย 3.31) มีฝนตกช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวทําให้เกิดการตัดอ้อยล้า
ช้ า (ค่ า เฉลี่ ย 3.24) มี ก ารร้ อ งเรี ย นของผู ้ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการเผาอ้อ ย(ค่ า เฉลี่ ย 3.24)
เกษตรกรเลื อกใช้วิธีการเก็บเกี่ ยวตามหัวหน้าโควตาอ้อย (ค่าเฉลี่ ย 3.12) เกษตรกรยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในในการเก็บเกี่ยววิธีอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.11) และขาดแคลนรถคีบอ้อย(ค่าเฉลี่ย 2.82)
(2) ปั ญหาด้ านต้ นทุนการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มี ปัญหาปั ญหาด้าน
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า
เกษตรกรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก 3 ประเด็น ดังนี้ รถบรรทุกอ้อยถูกควบคุมนํ้าหนักในการขนส่ ง
อ้อยเข้าโรงงานเนื่ องจากผิดกฎหมาย (ค่าเฉลี่ ย 4.10) ราคาค่ารถบรรทุ ก อ้อยต่ อตัน ยังมี ราคาสู ง
(ค่าเฉลี่ย 3.73) ราคาค่าตัดอ้อยต่อตันยังมีราคาสู ง (ค่าเฉลี่ย 3.59)
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5.2 ข้ อเสนอแนะด้ านการส่ งเสริ มการผลิตอ้ อย และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้ อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด และใช้ คนตัด
5.2.1 ข้ อเสนอแนะด้ านการส่ งเสริ มการผลิตอ้ อยโรงงาน
ตารางที่ 4.11 ข้อเสนอแนะด้านการส่ งเสริ มการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด และใช้
คนตัด
ระดับความคิดเห็น
เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
ข้ อเสนอแนะด้ านการผลิตอ้ อย
แบบใช้ รถตัด ((n=94))
แบใช้ คนตัด ((n=94))
X SD ความหมาย อันดับ X SD ความหมาย อันดับ
1. ด้ านการให้ ความรู้ ก ารผลิต อ้ อ ย 3.70
มาก
3.34
ปานกลาง
โรงงาน
1.1 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ 3.39 0.793 ปานกลาง
9
3.30 0.774 ปานกลาง
2
การจัดการแปลงปลูกที่ เหมาะสมกับ
วิธีการเก็บเกี่ยว
1.2 ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ 3.52 0.758
มาก
5
3.24 0.714 ปานกลาง
7
เกี่ ยวกับการปลูกอ้อยที่เหมาะสม
กับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.3 ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ 4.33 0.753 มากที่สุด
1
3.27 0.792 ปานกลาง
5
เกี่ ยวกับการเตรี ยมดิ นที่ เหมาะสม
กับการเก็บเกี่ยว
1.4 ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ 3.38 0.720
มาก
10 3.22 0.690 ปานกลาง
9
เกี่ ยวกับพันธุ ์ออ้ ยที่ เหมาะสมกับ
วิธีการเก็บเกี่ยว
1.5 ควรมี การอบรมให้ ค วามรู ้ 3.44 0.697
มาก
8
3.27 0.706 ปานกลาง
5
เกี่ ยวกับการให้น้ าํ อ้อยที่ เหมาะสม
กับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.6 ควรมี การอบรมให้ ค วามรู ้ 3.46 0.650
มาก
7
3.28 0.694 ปานกลาง
4
เกี่ ย วกั บ การใช้ ปุ๋ ยในไร่ อ้ อ ยที่
เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.7 ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ 3.49 0.652
มาก
6
3.22 0.706 ปานกลาง
9
เกี่ ย วกับ การป้ องกั น และกํา จั ด
วัชพืชในอ้อยเหมาะสมกับวิธีการ
เก็บเกี่ยว
1.8 ควรมี การอบรมให้ ค วามรู ้ 3.60 0.723
มาก
4
3.23 0.679 ปานกลาง
8
เกี่ ยวกับการป้ องกันและกําจัดโรค
อ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว

ค่ าสถิติ
t-test Sig

(P-value)

0.838

0.403

2.575

0.011*

9.436

0.000*

1.551

0.123

1.664

0.098

1.843

0.067

2.685

0.008*

3.536

0.001*
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น
เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
เกษตรกรเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อย
ข้ อเสนอแนะด้ านการผลิตอ้ อย
แบบใช้ รถตัด ((n=94))
แบใช้ คนตัด ((n=94))
X SD ความหมาย อันดับ X SD ความหมาย อันดับ
1.9 ควรมี การอบรมให้ ความรู ้ 4.17 0.580
มาก
3
3.29 0.650 ปานกลาง
3
เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดแมลง
อ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.10 ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ 4.21 0.717 มากที่สุด
2
4.05 0.753
มาก
1
เกี่ยวกับการบํารุ งอ้อยตอที่เหมาะสม
กับวิธีการเก็บเกี่ยว
2. ด้ านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 4.30
มากทีส่ ุ ด
3.94
มาก
2.1 ด้ านการสนั บ สนุ นการขยาย 4.33 0.709 มากที่สุด
2
4.14 0.742
มาก
1
พื้นที่ปลูก (การซื้อหรื อเช่าที่ดินเพิม่ )
2.2 ด้ า นการสนั บ สนุ นเงิ น ทุ น 4.19 0.723
มาก
5
4.07 0.737
มาก
3
ดอกเบี้ยตํ่า
2.3 ด้านการสนับสนุนเครื่ องจักรกล 4.23 0.646 มากที่สุด
4
3.96 0.802
มาก
4
ในไร่ ออ้ ย
2.4 ด้ านการสนั บสนุ นแหล่ งนํ้ า 4.33 0.694 มากที่สุด
2
4.11 0.710
มาก
2
ระบบการให้น้ าํ
2.5 ด้านการสนับสนุ นปุ๋ ยและสารเคมี 4.44 0.632 มากที่สุด
1
3.43 0.711
มาก
5
ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา

ค่ าสถิติ
t-test Sig

(P-value)

9.831

0.000*

1.488

0.138

1.809

0.072

1.099

0.273

2.603

0.010*

2.181

0.030*

10.304 0.000*

จากตารางที่ 4.11 ข้อเสนอแนะด้านการส่ งเสริ มการผลิ ตอ้อยโรงงานของเกษตรกร
แบบใช้รถตัด และใช้คนตัด พบว่า
1) ข้ อเสนอแนะด้ านการให้ ความรู้ การผลิตอ้ อยโรงงาน
(1) เกษตรกรทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัด
เกษตรกรมีความคิดเห็นด้านการให้ความรู ้การผลิตอ้อยโรงงานในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.07) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด 2 ประเด็น ได้แก่
ควรมีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการเตรี ยมดิ นที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ ยว (ค่าเฉลี่ ย 4.33) ควรมี
การอบรมให้ความรู ้เกี่ ยวกับการบํารุ งอ้อยตอที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ ย 4.21) มีความ
คิดเห็ นการให้ความรู ้อยูใ่ นระดับมากจํานวน 7 ประเด็น ได้แก่ ควรมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
การป้ องกันและกําจัดแมลงอ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.17) ควรมีการอบรมให้
ความรู ้เกี่ ยวกับการป้ องกันและกําจัดโรคอ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ ย 3.60) ควรมี
การอบรมให้ความรู ้เกี่ ยวกับการปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ ยว (ค่าเฉลี่ย 3.52) ควรมีการ
อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดวัชพืชในอ้อยเหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย
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3.49) ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในไร่ ออ้ ยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย
3.46) ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการให้น้ าํ อ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.44)
และควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ออ้ ยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.38 )ความ
ต้องการด้านความรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง 1ประเด็น ได้แก่ ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
จัดการแปลงปลูกที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.39)
(2) เกษตรกรทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ คนตัด
เกษตรกรมี ค วามคิ ดเห็ น ด้านการให้ค วามรู ้ ก ารผลิ ตอ้อยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.34) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 1 ประเด็น ได้แก่ ควร
มี การอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการบํารุ งอ้อยตอที่ เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ ยว (ค่าเฉลี่ ย 4.05) โดย
เกษตรกรมีความต้องการด้านความรู้ ในการผลิตอ้อยอยูใ่ นระดับปานกลาง 9 ประเด็นได้แก่ ควรมี
การอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการแปลงปลูกที่ เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ ยว (ค่าเฉลี่ ย 3.30)
ควรมีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการป้ องกันและกําจัดแมลงอ้อยที่ เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ ยว
(ค่าเฉลี่ย 3.29) ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในไร่ ออ้ ยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
(ค่าเฉลี่ ย 3.28) ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมดินที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ ยว (ค่าเฉลี่ ย
3.27) ควรมี การอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการให้น้ าํ อ้อยที่ เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ ยว (ค่าเฉลี่ ย 3.27)
ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ ยวกับการปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ ย 3.24) ควรมี
การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดโรคอ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย
3.23) ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ออ้ ยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.22) ควร
มี การอบรมให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การป้ องกันและกําจัดวัช พื ช ในอ้อยเหมาะสมกับ วิธีก ารเก็บ เกี่ ย ว
(ค่าเฉลี่ย 3.22)
2) ข้ อเสนอแนะด้ านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
(1) เกษตรกรทีเ่ ก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัด
เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุ นปั จจัยการผลิตอ้อยโรงงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 4.30) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยดพบว่า เกษตรกรมี ค วาม
คิดเห็ นด้านการสนับสนุ นปั จจัยการผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ประเด็น ได้แก่ ด้าน
การสนับสนุ นปุ๋ ยและสารเคมี ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา (ค่าเฉลี่ย 4.44) การสนับสนุ นการขยาย
พื้นที่ ปลูก (ค่าเฉลี่ ย 4.33) การสนับ สนุ นแหล่งนํ้า ระบบการให้น้ าํ (ค่าเฉลี่ ย 4.33) การสนับสนุ น
เครื่ องจักรกลในไร่ ออ้ ย (ค่าเฉลี่ ย 4.23) และในระดับมาก ได้แก่ การสนับสนุ นเงิ นทุนดอกเบี้ยตํ่า
(ค่าเฉลี่ย 4.19)
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(2) เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ คนตัด
เกษตรกรมี ค วามคิ ดเห็ นด้านการสนั บ สนุ นปั จ จัย การผลิ ต อ้อ ยโรงงานใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94 ) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าอยูใ่ นระดับมาก 5 ประเด็น
ได้แก่ ด้านการสนับสนุ นการขยายพื้นที่ปลูก (ค่าเฉลี่ย 4.14) ด้านการสนับสนุ นแหล่งนํ้า ระบบการ
ให้ น้ ํา (ค่ า เฉลี่ ย 4.11) ด้านการสนับ สนุ น เงิ น ทุ น ดอกเบี้ ย ตํ่า (ค่ าเฉลี่ ย 4.07) ด้านการสนับ สนุ น
เครื่ องจักรกลในไร่ ออ้ ย (ค่าเฉลี่ย 3.96) ด้านการสนับสนุ นปุ๋ ยและสารเคมี ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ราคา (ค่าเฉลี่ย 3.43)
5.2.2 ข้ อเสนอแนะด้ านการใช้ เทคโนโลยีเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงาน
1) ข้ อ เสนอแนะด้ า นการใช้ เทคโนโลยีเก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้ รถตัด
ตารางที่ 4.12 ข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
(n=94)
ข้ อเสนอแนะด้ านการเก็บเกีย่ ว
1. ด้ านการให้ ความรู้ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อย
โรงงาน
1.1 ควรมี การอบรมให้ ความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการผลิตและการเก็บเกี่ยวอ้อย เช่ น การ
กําหนดราคาอ้อย การเผาอ้อย การบรรทุกอ้อย
1.2 ควรมี การอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการเลื อกใช้
การเก็บเกี่ยวและขนส่งที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก
1.3 ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บตั ิ งานของรถตัดเพื่ อความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
1.4 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการ
รถตัด เพื่ อส่ ง ผลผลิ ต เข้า สู่ โรงงานอุ ส าหกรรม
นํ้าตาลอย่างเป็ นระบบ
1.5 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบ
จากการเก็บ เกี่ ยวที่ ไ ม่ ถูกต้อ งโดยส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
เกษตรกร และโรงงานนํ้าตาลอย่างไรบ้าง

มากทีส่ ุ ด
จํานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จํานวน
จํานวน
จํานวน

น้ อยทีส่ ุ ด
จํานวน
(ร้ อยละ)

X

(SD)

ความ
หมาย

4.11

มาก

ลํา
ดับ

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

48
(51.1)

42
(44.7)

4
(4.3)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.47
(0.581)

มาก
ที่สุด

1

15
(16.0)
27
(28.7)

36
(38.3)
34
(36.2)

39
(41.5)
31
(33.0)

4
(4.3)

0
(0.0)
0
(0.0)

3.66
(0.797)
3.91
(0.838)

มาก

5

มาก

4

29
(30.9)

46
(48.9)

17
(18.1)

2
(2.1)

0
(0.0)

4.09
(0.757)

มาก

3

52
(55.3)

33
(35.1)

8
(8.5)

1
(1.1)

0
(0.0)

4.45
(0.697)

มาก
ที่สุด

2
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
(n=94)
ข้ อเสนอแนะด้ านการเก็บเกีย่ ว
2. ด้ านการสนับสนุนปัจจัยการเก็บเกีย่ ว
2.1 ด้านการสนับสนุ นจํานวนรถตัดให้เพี ยงพอ
ต่อความต้องการ
2.2 ด้านการสนับสนุ นราคารถบรรทุ กอ้อยให้มี
ราคาที่เหมาะสม
2.3 ด้านการสนับสนุ นราคาค่าเช่ารถตัดอ้อยให้มี
ราคาที่เหมาะสม
2.4 ด้านการบริ การรถนํ้ามันเพื่อใช้กบั รถตัดให้มี
ความรวดเร็ ว
2.5 ด้านการบริ การรถซ่ อมบํารุ งรถตัดให้มีความ
รวดเร็ ว
2.6 ด้านการบริ การช่องทางพิเศษสําหรับรถบรรทุ ก
อ้อยจากการใช้รถตัดเพื่ อความรวดเร็ วในการเก็ บ
เกี่ยวผลผลิต
2.7 สนับสนุ นราคาอ้อยสดให้มีราคาสู งกว่าอ้อย
ไฟไหม

มากทีส่ ุ ด
จํานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จํานวน
จํานวน
จํานวน

น้ อยทีส่ ุ ด
จํานวน

(SD)

(ร้ อยละ)

X

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

23
(24.5)
22
(23.4)
32
(34.0)
22
(23.4)
23
(24.5)
25
(26.6)

50
(53.2)
50
(53.2)
41
(43.6)
51
(54.3)
49
(52.1)
49
(52.1)

21
(22.3)
22
(23.4)
21
(22.3)
21
(22.3)
22
(23.4)
20
(21.3)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.05
4.02
(0.688)
4.00
(0.688)
4.12
(0.746)
3.99
(0.680)
4.01
(0.696)
4.05
(0.694)

35
(37.2)

43
(45.7)

16
(17.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.20
(0.712)

ความ
หมาย

ลํา
ดับ

มาก
มาก

4

มาก

6

มาก

2

มาก

7

มาก

5

มาก

3

มาก

1

จากตารางที่ 4.12 ข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้รถตัด พบว่า
(1) ด้ านการให้ ความรู้ ในการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีความคิดเห็นด้านการให้
ความรู ้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า เกษตรกร มีความคิดเห็ นการด้านความรู ้ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ประเด็น ดังนี้
ควรมีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเก็บเกี่ ยวอ้อย เช่ น การ
กําหนดราคาอ้อ ย การเผาอ้อ ย การบรรทุ ก อ้อย (ค่ าเฉลี่ ย 4.47) และควรมี ก ารอบรมให้ค วามรู้
เกี่ ยวกับ ผลกระทบจากการเก็ บ เกี่ ยวที่ ไม่ถู ก ต้องโดยส่ งผลเสี ยต่ อเกษตรกร และโรงงานนํ้าตาล
อย่างไรบ้าง (ค่าเฉลี่ย 4.45) ความคิดเห็นด้านการให้ความรู้อยูใ่ นระดับมาก 3 ประเด็น ดังนี้ ควรมี
การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการรถตัดเพื่อส่ งผลผลิตเข้าสู่ โรงงานอุสาหกรรมนํ้าตาลอย่างเป็ น
ระบบ (ค่าเฉลี่ย 4.09) ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของรถตัดเพื่อความปลอดภัยใน
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การปฏิ บตั ิงานในพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 3.91) และควรมีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการเลื อกใช้การเก็บ
เกี่ยวและขนส่ งที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก (ค่าเฉลี่ย 3.66)
(2) ด้ านการสนับสนุนปัจจัยด้ านการเก็บเกีย่ ว
เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มี ความคิ ดเห็ นด้านการ
สนับสนุ นปั จจัยการเก็ บเกี่ ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.05) เมื่อพิจารณารายละเอี ยด
พบว่า มีความคิดเห็นการสนับสนุ นปั จจัยอยูใ่ นระดับมาก 7 ประเด็น ดังนี้ ด้านสนับสนุ นราคาอ้อย
สดให้มีราคาสู งกว่าอ้อยไฟไหม้ (ค่าเฉลี่ ย 4.20) ด้านการสนับสนุ นราคาค่าเช่ ารถตัดอ้อยให้มีราคาที่
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 4.12) ด้านการบริ การช่องทางพิเศษสําหรับรถบรรทุกอ้อยจากการใช้รถตัดเพื่อ
ความรวดเร็ วในการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ค่าเฉลี่ย 4.05) ด้านการสนับสนุ นจํานวนรถตัดให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.02) ด้านการบริ การรถซ่ อมบํารุ งรถตัดให้มีความรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ ย 4.01)
ด้านการสนับสนุ นราคารถบรรทุกอ้อยให้มีราคาที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.00) และด้านการบริ การรถ
นํ้ามันเพื่อใช้กบั รถตัดให้มีความรวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย 3.99)
2) ข้ อ เสนอแนะด้ า นการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้ คนตัด
ตารางที่ 4.13 ข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้คนตัด
(n=94)
ข้ อเสนอแนะด้ านการเก็บเกีย่ ว
1. ด้ านการให้ ความรู้ ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้ อยโรงงาน
1.1 ควรมีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตและการเก็บเกี่ ยวอ้อย เช่ น
การกําหนดราคาอ้อย การเผาอ้อย การบรรทุกอ้อย
1.2 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้
การเก็บเกี่ยวและขนส่งที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก
1.3 ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบตั ิงานของรถตัดเพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานในพื้น
1.4 ควรมี ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การ
จั ด การรถตัด เพื่ อ ส่ ง ผลผลิ ต เข้ า สู่ โ รงงาน
อุสาหกรรมนํ้าตาลอย่างเป็ นระบบ

มากทีส่ ุ ด
จํานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จํานวน
จํานวน จํานวน

น้ อยทีส่ ุ ด
จํานวน
(ร้ อยละ)

X

(SD)

ความ
หมาย

3.38

ปานกลาง

ลํา
ดับ

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

12
(12.8)

9
(9.6)

68
(72.3)

5
(5.3)

0
(0.0)

3.30
(0.760)

ปานกลาง

4

9
(9.6)
12
(12.8)

13
(13.8)
11
(11.7)

68
(72.3)
67
(71.3)

4
(4.3)
4
(4.3)

0
(0.0)
0
(0.0)

3.29
(0.697)
3.33
(0.753)

ปานกลาง

5

ปานกลาง

3

13
(13.8)

30
(31.9)

47
(50.0)

3
(3.2)

1
(1.1)

3.54
(0.812)

มาก

1
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
(n=94)
ข้ อเสนอแนะด้ านการเก็บเกีย่ ว

มากทีส่ ุ ด
จํานวน
(ร้ อยละ)

1.5 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบ
จากการเก็บเกี่ ยวที่ ไม่ ถูกต้องโดยส่ งผลเสี ยต่ อ
เกษตรกร และโรงงานนํ้าตาลอย่างไรบ้าง
2. ด้ านการสนับสนุนปัจจัยการเก็บเกีย่ ว
2.1 ด้ านการสนั บสนุ น การวิ จั ยเกี่ ยวกั บการ
พัฒนารถตัดอ้อยแบบไทยประดิ ษฐ์ ที่ ใช้กบั รถ
แทรกเตอร์หรื อวิธีอื่นที่ไม่ตอ้ งจุดไฟเพื่อตัดอ้อย
2.2 ด้านการสนับ สนุ น เครื่ องสางใบอ้อยใน
ราคาที่เหมาะสม
2.3 ด้านสนับสนุ นการศึกษาดูงานเกี่ยววิธีการใช้
รถตัด แบบไทย ประดิษฐ์ ที่ใช้กบั รถแทรกเตอร์
2.4 ด้านการสนับสนุ นการใช้รถตัดแบบไทย
ประดิ ษฐ์ โดยโรงงานนําร่ องเช่ น การให้เช่ า
หรื อให้เงินกูด้ อกเบี้ยตํ่ากับเกษตรกร
2.5 ด้านการให้ มี การบริ หารจัดการรถตัดแบบ
ไทยประดิ ษฐ์ รถสางใบอ้อย รถคี บอ้อย และ
รถบรรทุกอ้อย อย่างมีประสิ ทธิ ภาพใช้งานได้จริ ง

11
(11.7)

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้ อย
จํานวน
จํานวน จํานวน
(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

28
(29.8)

49
(52.1)

6
(6.4)

ความ
หมาย

ลํา
ดับ

3.47
(0.786)

มาก

2

มาก
มาก

2

น้ อยทีส่ ุ ด
จํานวน

(SD)

0
(0.0)

X

(ร้ อยละ)

13
(13.8)

26
(27.7)

50
(53.2)

5
(5.3)

0
(0.0)

3.45
3.50
(0.800)

11
(11.7)
13
(13.8)
1
(1.1)

30
(31.9)
29
(30.9)
63
(67.0)

46
(48.9)
48
(51.1)
19
(20.2)

7
(7.4)
7
(7.4)
11
(11.7)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

3.48
(0.800)
3.54
(0.785)
3.43
(0.711)

มาก

3

มาก

1

มาก

4

12
(12.8)

10
(10.6)

70
(74.5)

2
(2.1)

0
(0.0)

3.34
(0.727)

ปานกลาง

5

จากตารางที่ 4.13 ข้อเสนอแนะการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้คนตัด พบว่า
(1) ด้ านการให้ ความรู้ ในการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงาน
เกษตรกรมีความคิดเห็ นด้านการให้ความรู้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่ าเฉลี่ ย 3.38) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ย ด พบว่า เกษตรกรมี ค วาม
คิดเห็ นด้านการให้ความรู ้ อยู่ในระดับมาก 2 ประเด็น ดังนี้ ควรมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดการรถตัดเพื่อส่ งผลผลิ ตเข้าสู่ โรงงานอุสาหกรรมนํ้าตาลอย่างเป็ นระบบ (ค่าเฉลี่ ย 3.54) ควรมี
การอบรมให้ความรู ้ เกี่ยวกับผลกระทบจากการเก็บเกี่ ยวที่ ไม่ถูกต้องโดยส่ งผลเสี ยต่อเกษตรกร และ
โรงงานนํ้าตาลอย่างไรบ้าง (ค่าเฉลี่ ย 3.47) มีความคิดเห็ นด้านการให้ความรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง 3
ประเด็น ดังนี้ ควรมีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิงานของรถตัดเพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานในพื้น (ค่าเฉลี่ย 3.33) ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการเก็บเกี่ยวอ้อย เช่น การกําหนดราคาอ้อย การเผาอ้อย การบรรทุกอ้อย (ค่าเฉลี่ ย 3.30) และ
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ควรมี ก ารอบรมให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ การเลื อกใช้การเก็บ เกี่ ยวและขนส่ งที่ เหมาะสมต่ อพื้ นที่ ป ลู ก
(ค่าเฉลี่ย 3.29)
(2) ด้ านการสนับสนุนปัจจัยการเก็บเกีย่ ว
เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อ ยโรงงานแบบใช้คนตัด มี ความคิ ดเห็ นด้านการ
สนับสนุ นปั จจัยการเก็บเกี่ ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.45) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ย ด
พบว่า เกษตรกรมี ความคิ ดเห็ นด้านการสนับสนุ นปั จจัยการเก็ บเกี่ ยวอยู่ในระดับ มาก 4 ประเด็ น
ดัง นี้ ด้านสนับสนุ นการศึ กษาดู งานเกี่ ยววิธี การใช้รถตัด แบบไทย ประดิ ษฐ์ ที่ ใช้ก ับรถแทรกเตอร์
(ค่าเฉลี่ ย 3.54) ด้านสนับสนุ นการวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนารถตัดอ้อยแบบไทยประดิ ษฐ์ ที่ ใช้ก ับรถ
แทรกเตอร์ หรื อวิธีอื่นที่ไม่ตอ้ งจุดไฟเพื่อตัดอ้อย (ค่าเฉลี่ย 3.50) ด้านการสนับสนุ นเครื่ องสางใบอ้อย
ในราคาที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ ย 3.48) ด้านการสนับสนุ นการใช้รถตัดแบบไทยประดิษฐ์ โดยโรงงาน
นําร่ องเช่ น การให้เช่ า หรื อให้เงินกูด้ อกเบี้ยตํ่ากับเกษตรกร (ค่าเฉลี่ ย 3.43) และด้านการสนับสนุ น
ปั จจัยอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ประเด็น ดังนี้ ด้านการให้มีการบริ หารจัดการรถตัดแบบไทยประดิ ษฐ์
รถสางใบอ้อย รถคีบอ้อย และรถบรรทุกอ้อย อย่างมีประสิ ทธิ ภาพใช้งานได้จริ ง (ค่าเฉลี่ย 3.34)
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บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ องการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
และใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอ ประเด็น 3 ส่ วน คือ
สรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

การวิจยั เรื่ องการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คน
ตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
1) ศึกษาสภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน
2) ศึกษาสภาพการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกร
3) ศึ ก ษาและ เปรี ย บเที ย บการใช้เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อยโรงงานของ
เกษตรกรแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด
4) ศึกษาและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด
5) ศึ กษาปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิ ตและการใช้เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด และใช้คนตัด

1.2 วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบการวิจยั
1.2.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ ประชากรกลุ่มที่ 1 ได้แก่ เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด จํานวน 173 ราย
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่ อมัน่ .07 เท่ากับ 94 ราย
ประชากรกลุ่ มที่ 2 เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด จํานวน 131 ราย กําหนด
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 94 ราย เท่ากับกลุ่มเกษตรกรที่ใช้คนตัด สัดส่ วนของกลุ่ม
ตัวอย่างตามขนาดของประชากรในแต่ละพื้นที่ให้กระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย โดย
การจับฉลาก
1.2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
สําหรับเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 2 ชุ ด ได้แก่
แบบสัมภาษณ์สําหรับเกษตรกรที่ใช้รถตัดอ้อย และแบบสัมภาษณ์สําหรับเกษตรกรที่ใช้คนตัดอ้อย
โดยเป็ นแบบสั มภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ด คือ แบบเลื อกตอบ และ
คําถามปลายเปิ ด คือเติมคําในช่องว่าง โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ชุ ด แบ่งออกเป็ น 5 ตอน มีค่าความ
เชื่อมัน่ 0.95 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจยั และนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย การค่าแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าตํ่าสุ ด (minimum) ค่าสู งสุ ด (maximum) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นโดยใช้สถิติ T-test
1.3 ผลการวิจัย การนําเสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 5 ประเด็น ดังนี้
1.3.1 สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยโรงงาน

1) สภาพทางสั งคม
เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้ อยละ 84.0 เป็ นเพศ
ชาย ร้ อยละ 38.3 มี อายุอยู่ในช่ วง 46–55 ปี มี อายุเฉลี่ ย 50.82 ปี ร้ อยละ 59.6 จบการศึ ก ษาระดับ
ประถมศึ กษา ร้ อยละ 79.8 เป็ นสมาชิ กสมาคมชาวไร่ ออ้ ย ร้ อยละ 88.3 ไม่มีตาํ แหน่ งในหมู่บา้ น
หรื อตําบล มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อบุคคลในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.53) มีการ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อกลุ่มในภาพรวม อยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.43) มีการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสาร
จากสื่ อมวลชน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ ย 2.60) การรับรู ้ ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อยสุ ด (ค่าเฉลี่ย 1.56)
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 86.2
เป็ นเพศชาย ร้อยละ 35.1 มีอายุอยูใ่ นช่วง 46–55 ปี มีอายุเฉลี่ย 51.96 ปี ร้อยละ 67.0 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้ อยละ 68 เป็ นสมาชิ กสมาคมชาวไร่ ออ้ ย ร้อยละ 91.5 ไม่มีตาํ แหน่งในหมู่บา้ นหรื อ
ตําบล มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อบุคคลในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.70) มีการ
รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อกลุ่มในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.48) มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
จากสื่ อมวลชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.88) การรับรู ้ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.56)
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2) สภาพทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้รถตัดมีแรงงานในครัวเรื อนเฉลี่ย
3.15 คน ร้อยละ 100 ประกอบอาชี พทําไร่ มีรายได้จาการทําไร่ ออ้ ยเฉลี่ย 1,075,159.57 บาท รายได้
จากการทําการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ ย 387,609.76 บาท รายได้ของครัวเรื อนนอกภาคการเกษตรเฉลี่ ย
221,670.00 บาท มีรายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย เฉลี่ ย 638,404.26 บาท รายจ่ายจากการทําการเกษตร
อื่น ๆ เฉลี่ย 105,810.81 บาท พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดเฉลี่ย 117.88 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ปลูก
สู งสุ ด 440 ไร่ และมีพ้ืนที่ปลูกตํ่าสุ ด 8 ไร่ ผลผลิตอ้อยปี 2559/2560 รวมทั้งหมดเฉลี่ย 1,169.55 ตัน
สําหรับเกษตรกรที่ เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัดมีแรงงาน
ในครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 2.86 คน ร้ อ ยละ 95.7 ประกอบอาชี พ ทํา ไร่ มี ร ายได้จ าการทํา ไร่ อ้อ ยเฉลี่ ย
931,606.38 บาท รายได้จากการทําการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ย 172,975.61 บาท รายได้ของครัวเรื อนนอก
ภาคการเกษตรเฉลี่ ย 146,818.75 บาท มีรายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย เฉลี่ ย 419,904.26 บาท รายจ่าย
จากการทําการเกษตรอื่น ๆ เฉลี่ย 61,341.46 บาท พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดเฉลี่ย 95.44
ไร่ โดยมี พ้ื น ที่ ป ลู ก สู ง สุ ด 536 ไร่ และมี พ้ื น ที่ ป ลู ก ตํ่าสุ ด 4 ไร่ ผลผลิ ต อ้อยปี 2559/2560 รวม
ทั้งหมดเฉลี่ย 1,001.05 ตัน
1.3.1 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร
1) สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้อยละ 88.3 ปลูก
อ้อยช่วงฤดูฝน ร้ อยละ 98.9 ใช้พนั ธุ์ออ้ ยของตนเอง ร้อยละ 86.2 ใช้ออ้ ยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ร้ อยละ
75.5 เตรี ยมดินเองทั้งหมด พื้นที่เฉลี่ย 143.66 ไร่ ร้อยละ 92.6 มีการกําหนดระยะปลูกเพื่อการใช้รถ
ตัด ร้ อยละ 85.1 ปลูกอ้อยด้วยเครื่ องปลูกทั้งหมด พื้นที่ เฉลี่ ย 127.09 ไร่ ร้ อยละ 97.9 ซื้ อปุ๋ ยจาก
ร้านค้า
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 80.9
ปลูกอ้อยช่วงฤดูฝน ร้อยละ 95.7 ใช้พนั ธุ์ออ้ ยของตนเอง ร้อยละ 81.9 ใช้ออ้ ยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ร้อย
ละ 70.2 เตรี ยมดินเองทั้งหมด พื้นที่เฉลี่ย 121.15 ไร่ ร้อยละ 75.5 มีการเว้นพื้นที่หวั แปลงท้ายแปลง
เพื่อสะดวกในการใช้คนตัด ร้อยละ 73.4 ปลูกอ้อยด้วยเครื่ องปลูกทั้งหมด พื้นที่เฉลี่ย 103.48 ไร่ ร้อย
ละ 96.8 ซื้ อปุ๋ ยจากร้านค้า
2) สภาพการดูแลรั กษาอ้ อย
เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด พบหญ้าแห้วหมู
ในไร่ ออ้ ย (ร้ อยละ 89.4) เกษตรกร (ร้ อยละ 96.8) ใช้สารเคมี ในการกําจัดวัชพืช โดยมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ ย 665.38 บาทต่ อไร่ แมลงศัตรู อ้อยที่ พ บ คื อ ด้วงหนวดยาว (ร้ อยละ 57.4) ใช้ส ารเคมี กาํ จัด
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แมลงศัตรู ออ้ ย (ร้อยละ 52.1) โรคที่พบในแปลงอ้อย คือ โรคใบขาวของอ้อย (ร้อยละ 70.2) วิธีการ
กําจัดโรค คือ ขุดทิ้ง (ร้อยละ 52.1) การไถกลบร่ อง แปลงอ้อยใหม่ จะมีการไถกลบร่ องอ้อยทั้งหมด
(ร้อยละ 100) สําหรับแปลงอ้อยตอ ส่ วนใหญ่ไม่มีการไถกลบร่ องอ้อย (ร้อยละ 94.7) แหล่งนํ้าที่ใช้
ในการผลิตอ้อย ใช้ระบบชลประทาน (ร้อยละ 30.9) วิธีการให้น้ าํ คือ ให้น้ าํ ฝนธรรมชาติ (ร้อยละ
63.8) และให้ปุ๋ยโดยใช้แรงงานคน (ร้อยละ 86.2)
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้คนตัด พบหญ้าแห้วหมูใน
ไร่ ออ้ ย (ร้อยละ 85.1) เกษตรกรใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืช (ร้อยละ 100) ใช้สารเคมีในการกําจัด
วัชพืช โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย 621.27 บาทต่อไร่ แมลงศัตรู ออ้ ยที่พบ คือ หนอนกออ้อย (ร้อยละ 66)
ใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงศัตรู ออ้ ย (ร้อยละ 76.6) โรคที่พบในแปลงอ้อย คือ โรคใบขาวของอ้อย (ร้อย
ละ 75.5) วิธีก ารกําจัดโรค คื อ ใช้ส ารเคมี ก าํ จัด (ร้ อยละ 54.3) การไถกลบร่ อง แปลงอ้อยใหม่
(ร้อยละ 86.2) สําหรับแปลงอ้อยตอมีการไถกลบร่ องอ้อย (ร้อยละ 54.3) แหล่งนํ้าที่ใช้ในการผลิ ต
อ้อย ใช้ระบบชลประทาน (ร้ อยละ 55.3) วิธีการให้น้ าํ คือ ให้น้ าํ ฝนธรรมชาติ (ร้ อยละ 53.3) และ
ให้ปุ๋ยโดยใช้แรงงานคน (ร้อยละ 97.9)
1.3.2 การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร
1) การเก็บเกี่ยวผลผลิต
เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด ร้ อยละ 100 ตัด
อ้อยสด ระยะทางจากไร่ ถึงโรงงานเฉลี่ย 57.82 กิโลเมตร เกษตรกรร้อยละ 92.6 มีระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็บเกี่ ยว 1-25 วัน เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ ยวเฉลี่ ย 12.18 วัน มี จาํ นวนอ้อยที่ เก็บ
เกี่ยวเฉลี่ย 1,163.47 ตัน เกษตรกรมีประสบการณ์การเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 3.83 ปี
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด ร้อยละ 100
เผาอ้อยก่อนตัดมีระยะทางจากไร่ ถึงโรงงานเฉลี่ย 55.06 กิโลเมตร เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยวเฉลี่ย 28.50 วัน จํานวนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 986.23 ตัน เกษตรกรมีประสบการณ์ การเก็บเกี่ยว
เฉลี่ย 10.17 ปี
เมื่ อเปรี ยบเที ยบการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตของเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อย
แบบใช้รถตัดและคนตัด พบว่า ระยะทางจากไร่ ไปถึงโรงงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ประสบการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
2) ต้ นทุนการเก็บเกี่ยวอ้ อย
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีค่าจ้างตัดอ้อย 100
บาทต่อตัน มีค่านํ้ามันรถตัดอ้อยเฉลี่ย 42.43 บาทต่อตัน ค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงานเฉลี่ย 174.04
บาทต่อตัน มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉลี่ย 10.37บาทต่อตัน
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สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด มีค่าจ้างตัด
อ้อยเฉลี่ย 116.06 บาทต่อตัน มีค่ารถคีบอ้อยเฉลี่ย 68.94 บาทต่อตัน มีค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน
เฉลี่ย 168.72 บาทต่อตัน มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉลี่ย 13.99 บาทต่อตัน
เมื่อเปรี ยบเทียบต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและคนตัด พบว่า ค่าจ้างตัด และค่า รถบรรทุ ก อ้อ ยส่ ง โรงงาน มี ค วาม
แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.3 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อย
โรงงาน
1) ความพึ งพอใจของเกษตรในการใช้ เทคโนโลยี การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้ อย
โรงงานแบบใช้ รถตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกสบายใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในประเด็นปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ราคาอ้อยที่ขายได้จาก
วิธีการตัดอ้อยโดยใช้รถตัด วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโดยใช้รถตัด ความรวดเร็ วในการบริ การรถ
นํ้ามันรถตัด ความรวดเร็ วในการซ่ อมบํารุ งรถตัด การจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิ ต
อ้อย ความเสี ยหายของผลผลิ ตอ้อยขณะตัด และมี ค วามพึ งพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
2) ความพึ งพอใจของเกษตรในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้ อย
โรงแบบใช้ คนตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเสี ยหายของผลผลิตอ้อย
ขณะตัด ระยะเวลาที่ ใช้ใ นการเก็บ เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อ ย ความรวดเร็ วในการเก็ บ เกี่ ย วอ้อ ย ความ
สะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโดยใช้คนตัด ความรวดเร็ วในการ
ขนส่ งอ้อยเข้าโรงงาน ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลางได้แก่ ราคาอ้อยที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้อยโดยใช้คนตัด การจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีก ารเก็บ เกี่ ย ว
ผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด และใช้ค นตัด พบว่า มี ค วามแตกต่างกัน ในทางสถิ ติที่ ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ในประเด็น 1) ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน 2) ความเสี ยหาย
ของผลผลิ ตอ้อยโรงงานขณะตัด (ผลผลิ ตอ้อยขณะเก็บ เกี่ ยวมี ความเสี ยหายน้อยมี จะมีค วามพึ ง
พอใจมาก ) 3) การจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน ด้านการเจริ ญเติบโตของ
ตออ้อยหลังการเก็บเกี่ยว การกําจัดแมลงศัตรู พืชหลังการเก็บเกี่ยว การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว
การกําจัดโรคพื ช หลังการเก็ บ เกี่ ยว 4) ความสะดวกสบายในการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
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5) ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน 6) ราคาอ้อยโรงงานที่ขายได้จากวิธีการตัด
อ้อย
1.3.4 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการ
เก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัด และใช้ คนตัด
1) ปั ญ หาของการผลิ ต และการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ย
โรงงานแบบใช้ รถตัด เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้รถตัด มีปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว ปั ญหาด้านต้นทุนการเก็บเกี่ยว อยูใ่ นระดับมาก และมีปัญหาด้านการผลิต อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และปั ญหาด้านการดูแลรักษาอยูใ่ นระดับที่นอ้ ย
2) ปั ญ หาของการผลิ ต และการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ย
โรงงานแบบใช้ คนตัด เกษตรกรมีปัญหาด้านต้นทุนการเก็บเกี่ยว ปั ญหาด้านการใช้เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยว อยูใ่ นระดับมาก และมีปัญหาด้านการผลิต และปั ญหาด้านการดูแลรักษา อยูใ่ นระดับปาน
กลาง
3) ข้ อเสนอแนะด้ านการผลิ ตอ้ อยโรงงาน เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อย
แบบใช้รถตัด มีความคิดเห็ นด้านการสนับสนุ นปั จจัยการผลิ ตอยู่ในระดับมากที่ สุด และมี ความ
คิดเห็นด้านการให้ความรู ้ในการผลิตอ้อย อยูใ่ นระดับมาก
สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้คนตัด มีความคิดเห็นด้าน
การสนับสนุ นปั จจัยการผลิตอยูใ่ นระดับมาก และมีความคิดเห็นด้านการให้ความรู ้ในการผลิตอ้อย
อยูใ่ นระดับปานกลาง
4) ข้ อ เสนอแนะด้ า นการใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงาน
เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มีความคิดเห็นด้านการให้ความรู้ในการเก็บ
เกี่ยวผลิตอ้อยโรงงานอยูใ่ นระดับมาก และมีความคิดเห็นด้านการสนับสนุ นปั จจัยการเก็บเกี่ ยว อยู่
ในระดับมาก
สําหรับ เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด พบว่า มี
ความคิดเห็ นด้านการสนับสนุ นปั จจัยการเก็บเกี่ ยวอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็ นด้านการให้
ความรู ้ในการเก็บเกี่ยวผลิตอ้อยโรงงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
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2. อภิปรายผล
กาญจนบุรี

2.1 สภาพทางสั งคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงานอําเภอเมืองจังหวัด

2.1.1 สภาพทางสังคม
1) เพศ เกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัดส่ วนใหญ่ ร้ อยละ
84.0 เป็ นเพศชาย สําหรั บเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้คนตัด ร้ อยละ 86.2 เป็ นเพศชาย
สอดคล้องกับทัตสั ณฑ์ชัย ตรี สัตย์ (2556, น. 79) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาโมเดลการส่ งเสริ มการ
ปลูกอ้อย พบว่าเกษตรกรผูป้ ลู กอ้อย ร้ อยละ 72.3 เป็ นเพศชาย อภิ ปรายได้ว่า เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
โรงงานส่ วนใหญ่จะเป็ นผูช้ าย เนื่ องจากเป็ นกําลังหลักในการผลิตของครอบครัว และสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงงานนํ้าตาล
2) อายุ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัด ร้ อยละ 38.3 มีอายุอยู่
ในช่วง 46–55 ปี มีอายุเฉลี่ ย 50.82 ปี และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้คนตัด ร้อยละ
35.1 มีอายุอยูใ่ นช่วง 46–55 ปี มีอายุเฉลี่ย 51.96 ปี สอดคล้องกับ มนัส เสี ยงก้อง (2540, น.116) ได้ศึกษา

เรื่ องการใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสิ งห์บุรี พบว่าเกษตรกรที่มีอายุต่างกันมีการใช้
เทคโนโลยีต่างกันในเรื่ อง การแช่ท่อนพันธุ์ในนํ้าร้อน 50 องศา นาน 2 ชัว่ โมง ในแปลงที่ปลูกทําพันธุ์และ
เรื่ องการทําลายวัชพืชรอบๆ แปลงอ้อย อภิปรายได้วา่ เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยมีอายุใกล้เคียงกันจึงมีการ

ใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยที่เหมือนกัน
3) ระดับการศึ กษา เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
ร้อยละ 59.6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบ
ใช้คนตัด ร้ อยละ 67.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ ทัตสัณฑ์ ตรี สัตย์(2556, น.
151) เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยส่ วนใหญ่มีการศึกษาน้อย ใช้วธิ ี ปลูกอ้อยแบบเดิม ไม่คาํ นึ งถึงสิ่ งแวดล้อม
ความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต ทําให้เกิดปั ญหาความไม่แน่นอนของผลผลิตต่อไร่
และผลผลิตอ้อยภาพรวม
4) แหล่ งความรู้ พื ้นฐานของเกษตรกรเกี่ ยวกับเทคโนโลยี การเก็บเกี่ ยวอ้ อย
โรงงาน พบว่าเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด และคนตัด มีการรับรู ้ ขอ้ มูล
ข่าวสารจากสื่ อบุ ค คล ในประเด็ นแหล่ง เรี ยนรู ้ คื อเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริ ม การเกษตรของภาคเอกชน
โรงงานนํ้าตาล และหัวหน้าโคตา อยู่ในระดับการรับรู้ ข่าวสารที่ มาก สอดคล้องกับ ทัตสัณฑ์ ตรี
สัตย์(2556, น.154) พบว่าเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่หน่ วยงานเอกชน
(โรงงานนํ้าตาล) ที่เข้าไปส่ งเสริ มด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานโดยตรง ส่ วนประเด็น
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แหล่งเรี ยนรู ้ ที่เกษตรกรรับรู ้ ข่าวสารในระดับที่ปานกลาง คื อเจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มการเกษตรภาครัฐ
เพื่อนบ้าน ประเด็นแหล่งรู ้ที่เกษตรกรรับรู ้ข่าวสารในระดับน้อยคือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และประเด็นแหล่งความรู ้ที่เกษตรกรรับรู ้ ข่าวสารในระดับน้อยที่สุด
อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ นและเจ้าหน้าที่ ส.อ.น. การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อกลุ่ม ระดับการรับรู ้
ข่าวสารน้อย ในประเด็นแหล่งเรี ยนรู ้ การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจาก
สื่ อออนไลน์ ระดับการรับรู ้ข่าวสารน้อยที่สุด ในประเด็นแหล่งเรี ยนรู ้ เว็บไซด์ เฟสบุค ไลน์ อภิปาย
ได้ว่า การส่ งเสริ มควรมีการพัฒนาความรู ้ในเรื่ องงานวิจยั และเทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานจาก
ภาครัฐสู่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มเอกชน (โรงงานนํ้าตาล) เนื่ องจากมีงบประมาณ และอัตรากําลังในการ
ส่ งเสริ มข้อมูลข่าวสารแบบสื่ อบุคคล และร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการส่ งเสริ มแบบการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อกลุ่ม เช่นการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน การ
ประชุ ม สัมมนา รวมทั้งการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
ชาวไร่ ออ้ ยให้มีการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารจากสื่ อมวลชน และการรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
2.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยโรงงาน พบว่า เกษตรกรที่ เก็บ
เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัด มี พ้ื น ที่ ป ลู ก อ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดเฉลี่ ย 117.88 ไร่ ผลผลิ ต
ทั้งหมด เฉลี่ย 1,169.55 ตัน ซึ่ งแตกต่างกับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโดยการใช้คนตัด ที่มีพ้ืนที่
ปลู กอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดเฉลี่ ย 95.44 ไร่ ผลผลิ ตทั้งหมดเฉลี่ ย 1,001.05 ตัน อภิ ปรายได้ว่า
เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงานที่มีพ้ืนที่การผลิตมากนิ ยมเก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัดมากกว่า
การใช้คนตัดเนื่ องจากต้องการมีกาํ ลังการผลิ ตอ้อยได้มากกว่า โดยการใช้รถตัดสามารถเก็บเกี่ ยว
ผลผลิ ตอ้อยได้ป ริ ม าณมากและรวดเร็ ว ลดปั ญหาขาดแคนแรงงาน และเก็บ เกี่ ยวอ้อยได้ท นั ตาม
ระยะเวลาที่โรงงานนํ้าตาลกําหนด
2.2 สภาพการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร
2.2.1 ที่มาของพันธุ์ อ้อย เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัด ร้ อยละ
71.5 ใช้พนั ธุ์ออ้ ยของตนเอง ใกล้เคียงกับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้คนตัด ร้อยละ 72.6
ใช้พนั ธุ์ออ้ ยของตนเอง สามารถอภิปรายได้ว่าการที่เกษตรกรทั้งสองกลุ่มเก็บพันธุ์ออ้ ยโรงงานไว้
ปลูกเองมีขอ้ ดีในเรื่ องการลดต้นทุนการผลิต แต่อย่างไรก็ตามถ้าใช้พนั ธุ์ออ้ ยโรงงานซํ้าหลายปี อาจ
เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ ผลผลิ ต อ้อยโรงงาน เนื่ อ งจากอาจจะเป็ นแหล่ งสะสมโรคและแมลงศัตรู พื ช ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู ้แก่เกษตรกรในประเด็นดังกล่าวด้วย
2.2.2 พันธุ์อ้อยทีป่ ลูก พบว่าเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้รถตัด ร้อยละ
60.9 ใช้ออ้ ยพันธุ์ ขอนแก่น 3 เช่ นเดี ยวกับเกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้คนตัด ร้ อยละ
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51.3 ใช้ออ้ ยพันธุ์ ขอนแก่น 3 สามารถอภิปรายได้ว่า เกษตรกรที่ผลิตอ้อยโรงงานนิ ยมใช้ออ้ ยพันธุ์
ขอนแก่น 3 เนื่องจากเป็ นพันธุ์ท่ีไม่ออกดอก ทําให้น้ าํ หนักและความหวานไม่ลด และกาบใบหลวม
จึงเก็บเกี่ยวได้ง่าย
2.2.3 การจัดการแปลงปลูกอ้ อย เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัดมี
ร้อยละ 92.6 มีการกําหนดระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการใช้รถตัด รองลงมา ร้ อยละ 91.1 มีการเว้น
พื้นที่หวั แปลงท้ายแปลงเพื่อสะดวกในการใช้รถตัด ร้อยละ 89.4 มีการกําหนดแนวร่ องอ้อยตามแนว
ความยาวของพื้นที่ และร้ อยละ 1.1 ไม่มีการจัดการแปลง ตามลําดับสําหรับเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยว
ผลผลิตอ้อยโดยการใช้คนมี ร้อยละ 75.5 มีการเว้นพื้นที่หวั แปลงท้ายแปลงเพื่อสะดวกในการใช้คน
ตัด รองลงมา ร้ อยละ 64.9 เท่ากัน มี การกําหนดระยะปลู กที่ เหมาะสมต่อการใช้คนตัด และมี การ
กําหนดแนวร่ องอ้อยตามความยาวของพื้ นที่ และร้ อยละ 18.1 ไม่ มี การจัดการแปลง ตามลําดับ
สอดคล้องกับสถาบันวิจยั พืชไร่ (2554) การตัดอ้อยด้วยรถตัดเกษตรกรจะต้องเตรี ยมพื้นที่ ต้ งั แต่
ก่อนปลูกอ้อย โดยการปรับพื้นที่ให้เรี ยบ ไม่มีกอ้ นหิ นหรื อตอไม้ ระยะร่ องอ้อยควรห่ าง 1.5 เมตร
ร่ องอ้อยควรมีความยาวต่อเนื่ องไม่ตอ้ งมีการกลับรถบ่อยซึ่ งจะทําให้รถตัดทํางานได้ช้าลงหรื อเกิน
การสู ญเสี ยของผลลผลิ ตอ้อยขณะตัด อภิปายได้ว่าเกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานโดยใช้
รถตัดมี ค วามรู ้ ในเรื่ องเตรี ยมพื้ น ที่ ให้ เหมาะสมกับ การใช้เทคโนโลยีก ารเก็ บ เกี่ ย วอ้อยโรงงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวก และความเสี ยหายระหว่างการเก็บเกี่ยวอ้อยน้อยที่สุด
2.3 การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกร
2.3.1 ลักษณะการเก็บเกี่ยวอ้ อย พบว่า เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้รถ
ตัด ร้อยละ 100 ตัดอ้อยสด ในขณะที่เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้คนตัด ร้อยละ 100 เผาอ้อย
ก่อนตัด สอดคล้องกับ สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร (2557, น. 23) ได้ทาํ การศึกษาการใช้เทคโนโลยี
เครื่ องจัก รกลการเกษตรกรณี ศึ ก ษา: รถตัดอ้อยโรงงาน พบว่าเกษตรกรผูป้ ลู ก อ้อยโรงงานที่ ใช้
แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว มีการเผาใบอ้อยก่อนตัด เนื่ องจากแรงงานปฏิเสธที่จะตัดอ้อยสด เพราะ
อ้อยไฟไหม้ตดั ง่ายและรวดเร็ ว ทําให้ได้ค่าตอบแทนสู งกว่าการตัดอ้อยสด ส่ วนเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
โรงงานที่ใช้รถตัดอ้อยของโรงงานในการเก็บเกี่ยว กรณี จา้ งรถตัดอ้อยโรงงาน ไม่มีการเผาใบอ้อย
ก่อนตัด อภิปรายได้วา่ การตัดอ้อยสดหรื อการเผาอ้อยก่อนตัดนั้นขึ้นอยูก่ บั แรงงาน ความเหมาะสม
ของพื้นที่ปลูกและวิธีการเก็บเกี่ยว
2.3.2 ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บเกี่ยวอ้ อย พบว่า เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
แบบใช้รถตัด ใช้ระยะเวลาที่ในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 12.18 วันต่อจํานวนพื้นปลูกอ้อยที่เฉลี่ย 117.88 ไร่
ในขณะที่เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้คนตัด ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 28.5 วัน
ต่อจํานวนพื้นที่ปลูกอ้อยเฉลี่ย 95.44 ไร่ สอดคล้องกับ สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร (2557, น. 40) ได้
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ทําการศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลการเกษตรกรณี ศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน พบว่า การใช้
รถตัดอ้อยโรงงาน มีขอ้ ได้เปรี ยบ คือ ลดปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน รวดเร็ ว สะดวกสบาย ได้ออ้ ย
สดที่มีค่าความหวานและคุ ณภาพ รถบรรทุกอ้อยไม่ตอ้ งรอคิวเข้าโรงงานนํ้าตาล เนื่ องจากโรงงาน
เปิ ดโอกาสให้ออ้ ยสดเข้าโรงงานได้ทนั ที และได้เงินเพิ่ม 40 บาท/ตัน จากการขายอ้อยสด อภิปราย
ได้วา่ การใช้รถตัดสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ วกว่าการใช้คนตัด ซึ่ งมีแนวโน้มว่าเกษตรกรจะใช้
รถตัดเพิ่มขึ้น เนื่ องจากมีความสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย ผลผลิ ตอ้อยสะอาดมีคุณภาพ ได้ราคาสู ง
กว่าอ้อยไฟไหม และลดปั ญหาการเผาอ้อย การขาดแคลนแรงงาน การเก็บเกี่ ยวอ้อยไม่ทนั ตาม
ระยะเวลาที่โรงงานนํ้าตาลกําหนด
2.3.3 ต้ นทุ นการเก็บเกี่ยวอ้ อย พบว่า เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด มี ค่ าจ้า งตัดอ้อยเฉลี่ ย 100 บาทต่ อตัน ค่ านํ้า มัน รถตัด เฉลี่ ย 42.43 บาทต่ อ ตัน ค่ า
รถบรรทุ ก อ้อยส่ งโรงงานเฉลี่ ย 174.04 บาทต่อตัน ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ เฉลี่ ย 10.37บาทต่ อตัน รวม
ต้นทุนการเก็บเกี่ ยวอ้อยเฉลี่ ย 326.84 บาทต่อตัน ในขณะที่เกษตรกรเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
แบบใช้คนตัด มี ค่ าจ้างตัดอ้อยเฉลี่ ย 116.06 บาทต่อตัน ค่ารถคี บ อ้อยเฉลี่ ย 68.94 บาทต่อตัน ค่า
รถบรรทุ ก อ้อยส่ งโรงงานเฉลี่ ย 168.72 บาทต่อตัน ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ เฉลี่ ย 13.99 บาทต่ อตัน รวม
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยเฉลี่ ย 367.75 บาทต่อตัน อภิปรายได้ว่า การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัดมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด แต่อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรบางส่ วนยังนิ ย มใช้ค นตัดเนื่ องจากสภาพพื้ น ที่ ป ลู ก การจัด การแปลงปลู ก อ้อยยัง ไม่
เหมาะสมในการใช้รถตัด อาจเกิดผลเสี ยต่อผลผลิต และมีค่าจ้างตัดอ้อยสู งกว่าแบบใช้คนตัด ดังนั้น
เจ้า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม ต้อ งให้ ค วามรู ้ ต้ ัง แต่ ก ารปลู ก การจัด การแปลงปลู ก การดู แลรั ก ษา เพื่ อ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน และเป็ นการลดต้นทุนการผลผลิตอ้อย
2.4 ความพึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
2.4.1 ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บ เกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน ความพึ งพอใจในเรื่ อง
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่ ปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน
(ค่าเฉลี่ ย 4.41) และเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้ค นตัด เกษตรกรมี ความพึ ง
พอใจเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่ ปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน (ค่าเฉลี่ย 3.80) อภิปราย
ได้วา่ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแบบใช้รถตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจเรื่ องระยะเวลาที่ใช้ใน
การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานมากกว่าเกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อ ยแบบใช้ค นตัด ทั้ง นี้
เนื่ องจากเกษตรกรต้องรี บดําเนิ นการเก็บเกี่ยตามระยะเวลาที่โรงงานนํ้าตาลกําหนดหากมีฝนตกจะ
ทําให้ผลผลิตอ้อยมีคุณภาพตํ่า และรถบรรทุกอ้อยไม่สามารถเขาแปลงอ้อยได้เนื่องจากจะทําให้ดิน
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แน่ นการเจริ ญเติ บโตของอ้อยที่ ไว้ตอไม่ดี รวมทั้งการเก็บเกี่ ยวอ้อยที่ ใช้ระยะเวลาสั้นจึงทําให้มี
ระยะเวลาเตรี ยมดิ นปลูกอ้อยใหม่เพื่อให้ทนั ฤดู กาลปลู กอ้อยจึงทําให้ออ้ ยมีอายุการเก็บเกี่ ยวครบ
ตามกําหนดผลผลิตอ้อยโรงงานมีคุณภาพ
2.4.2 ความเสี ยหายของผลผลิตอ้ อยโรงงานขณะตัด เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มี ความพึงพอใจเรื่ องความเสี ยหายของผลผลิ ตอ้อยโรงงานขณะตัดใน
ภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.43) และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้
คนตัด มีความพึงพอใจเรื่ องความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยโรงงานขณะตัดในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.82) สอดคล้องกับสํานักงานเศรษฐกิจเกษตร (2557, น. 40) ได้ทาํ การศึกษา
การใช้เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลการเกษตรกรณี ศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน พบว่า ข้อเสี ยเปรี ยบของ
การใช้รถตัด คือ ตัดอ้อยได้ดีเฉพาะพื้นที่ท่ีมีการปรับให้เรี ยบ และต้องปลูกอ้อยโรงงานให้แต่ละ
แถวห่ างกันอย่างน้อย 150 เซนติเมตร นอกจากนี้ รถตัดอ้อยไม่สามารถใช้กบั อ้อยล้มได้ ทําให้ออ้ ย
ได้รับความเสี ยหายผลผลิตลดลง และต้องมีพ้นื ที่เพาะปลูกที่มีขนาดมากกว่า 5 ไร่ ข้ ึนไป ผูร้ ับจ้างตัด
อ้อยโรงงานจึงจะรับตัดจ้างอ้อย อภิปรายได้วา่ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คน
ตัดมีความพึงพอใจในเรื่ องความเสี ยหายของผลผลิ ตอ้อยโรงงานขณะตัดมากกว่า เกษตรกรที่ เก็บ
เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยโรงงานแบบใช้รถตัด เนื่ องจากการใช้รถตัดอ้อยต้องมี ก ารเตี ย มแปลงปลู ก ที่
เหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยวเพราะอาจจะทําให้เก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่แคบและพื้นที่ที่ไม่สมํ่าเสมอ
ทําได้ยากผลผลิตเสี ยหายมากกว่าแบบใช้คนตัด
2.4.3 การจั ด การแปลงปลูก หลั งการเก็ บ เกี่ ยวผลผลิต อ้ อ ยโรงงาน ในเรื่ องการ
จัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด เกษตรกรมี ความพึ งพอใจเฉลี่ ยในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.53) และ
เกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด เกษตรกรมี ความพึงพอใจอยู่ในภาพรวม
เฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ย 3.28) อภิ ปรายได้ว่าเกษตรกรที่ เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
แบบใช้รถตัด มี ค วามพึ ง พอใจเรื่ องการจัดการแปลงปลู กหลังการเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงาน
มากกว่าเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด เนื่ องการใช้รถตัดจะมี เศษใบอ้อย
คลุ มผิวหน้าดิ นช่ วยรักษาความชื้ น และเป็ นแหล่งปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ รวมทั้งยังช่ วยลดต้นทุ นการกําจัด
วัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว
2.4.4 ความสะดวกสบายในการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้ อ ยโรงงาน ในเรื่ อ งความ
สะดวกสบายในการเก็บ เกี่ ยวผลผลิ ต ของเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.64) และเกษตรกรที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
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(ค่ าเฉลี่ ย 3.67) สอดคล้องกับ สํ านัก งานเศรษฐกิ จเกษตร (2557, น. 40) ได้ท าํ การศึ ก ษาการใช้
เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลการเกษตรกรณี ศึกษา: รถตัดอ้อยโรงงาน พบว่า การใช้รถตัดอ้อยโรงงาน มี
ข้อได้เปรี ยบ คื อ สะดวกสบาย ความรวดเร็ วในการตัดอ้อย อภิ ป รายได้ว่าเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ย ว
ผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดมีความพึงพอใจในภาพรวมเรื่ องความสะดวกสบายในการเก็บ
เกี่ ย วผลผลิ ตอ้อยโรงงานมากกว่าเกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อยโรงงานแบบใช้ค นตัด ทั้ง นี้
เนื่ องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานใช้รถตัด ทําให้เก็บเกี่ ยวผลผลิดได้รวดเร็ ว สามารถนัด
หมายล่วงหน้าก่อนการเก็บเกี่ยว ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช่จ่ายในการดูแลแรงงาน และหัวหน้าโควตาไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่ายให้กบั หัวหน้าคนงานเพื่อจัดหาแรงงานแล้วไม่ได้แรงงานตามที่ตกลงกันไว
2.4.5 ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้ อยโรงงาน ในเรื่ องความปลอดภัย
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด เกษตรกรมีความ
พึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49) และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้คนตัด เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52)
สอดคล้องกับ กรมวิชาการเกษตร (2550) การเผาอ้อยโรงงานเป็ นการกระทําที่ ผิดกฎหมายอาญา
มาตรา 220 ซึ่ งกําหนดไวว่า “ ผูใ้ ดกระทําให้เพลิงไหม้แก่วตั ถุ ใด แม้เป็ นของตนเองจนน่ าจะเป็ น
อันตรายแก่บุคคลอื่นหรื อทรัพย์ของผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000
บาท อภิ ป รายได้ว่าเกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด มี ค วามพึ งพอใจใน
ภาพรวมเรื่ องความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานมากกว่าเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานแบบใช้ค นตัด อาจเนื่ องมากจากความปลอดภัยในเรื่ องการจุ ดไฟเผาอ้อยทําให้เกิ ด
มลพิษ เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น และผิดกฎหมาย
2.4.6 ราคาอ้ อ ยโรงงานที่ ข ายได้ จ ากวิ ธี ก ารตั ด อ้ อ ยโรงงาน ในเรื่ อ งราคาอ้อ ย
โรงงานที่ ข ายได้จากวิธี การตัดอ้อย ของเกษตรกรที่ เก็บ เกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัด
เกษตรกรมีความพึงพอใจราคาอ้อยโรงงานที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้อยเฉลี่ยในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.03) และเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด เกษตรกรมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.36) สอดคล้องกับสํานักงานเศรษฐกิจเกษตร
(2557, น. 40) ได้ท าํ การศึ ก ษาการใช้เทคโนโลยีเครื่ องจัก รกลการเกษตรกรณี ศึ กษา: รถตัดอ้อย
โรงงาน พบว่า การใช้รถตัดอ้อยมีขอ้ ได้เปรี ยบ คือได้ออ้ ยสดที่มีค่าความหวาน และคุณภาพสู ง การ
ขายอ้อยสดได้เงินเพิ่ม 40 บาท/ตัน อภิปรายได้วา่ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถ
ตัด มีความพึงพอใจในเรื่ องราคาอ้อยโรงงานที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้อยมากกว่าเกษตรกรแบบใช้
คนตัด เนื่องผลผลิตอ้อยโรงงานที่เก็บเกี่ยวแบบใช้รถตัดมีความสะอาด ผลผลิตมีคุณภาพ ซึ่งโรงงาน
นํ้าตลาดได้ส่ งเสริ ม ให้ เกษตรกมี ก ารผลิ ต อ้อยสะอาด ไม่ ส ร้ า งมลพิ ษ จากการเผาอ้อยเพื่ อการ
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เก็บเกี่ยวเพราะอาจถูกกีดกันทางการค้าจากประเทศผูซ้ ้ื อนํ้าตาล โดยโรงงานนํ้าตาลจะรับซื้ ออ้อย
สดในราคาสู งกว่าอ้อยไฟไหม้
2.5 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บ
เกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัด และใช้ คนตัด
1) ปั ญหาและข้ อเสนอแนะการผลิ ต และการใช้ เทคโนโลยี การเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต
อ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัด ดังนี ้
ปั ญหาด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และปั ญหาด้านต้นทุนการเก็บเกี่ ยว
อยูใ่ นระดับมากโดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของเกษตรกรด้านการให้ความรู ้ในการเก็บเกี่ยวผลิต
อ้อยโรงงาน และด้านการสนับสนุนปั จจัยการเก็บเกี่ยวอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนปั ญหาด้านการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง และปั ญหาด้านการดูแลรักษา
อยูใ่ นระดับที่น้อย โดยเกษตรกรมี ขอ้ เสนอแนะด้านการสนับสนุ นปั จจัยการผลิ ตอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด และด้านการให้ความรู ้ในการผลิตอ้อย อยูใ่ นระดับมาก
2) ปั ญหาและข้ อเสนอแนะการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้ อยโรงงานแบบใช้ คนตัด ดังนี ้
ปั ญหาด้านต้นทุนการเก็บเกี่ยว และปั ญหาด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
อยูใ่ นระดับมาก โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของเกษตรกรด้านการสนับสนุนปั จจัยการเก็บเกี่ยว
อยูใ่ นระดับมาก และด้านการให้ความรู ้ในการเก็บเกี่ยวผลิตอ้อยโรงงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนปั ญหาด้านการผลิ ต และปั ญหาด้านการดูแลรักษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของเกษตรกรด้านการสนับสนุนปั จจัยการผลิตอยูใ่ นระดับมาก และ
ด้านการให้ความรู ้ในการผลิตอ้อยอยูใ่ นระดับปานกลาง

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัดและใช้
คนตัด มีขอ้ เสนอแนะด้านการสนับสนุ นปั จจัยการผลิตอยูใ่ นระดับมากที่สุดและมาก เช่น ด้านการ
สนับสนุ นการขยายพื้นที่ ปลู กอ้อย เครื่ องจักรกลในไร่ ออ้ ย แหล่งนํ้า ปุ๋ ยและสารเคมีที่มีคุณภาพ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องจึงควรมีการส่ งเสริ มเกษตรกรที่มีศกั ยภาพการผลิ ตอ้อยโรงงานในเรื่ องการ
สนับสนุนปั จจัยการผลิตเพื่อความมัน่ คงของวัตถุดิบโรงงานนํ้าตาลต่อไป
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3.1.2 จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรที่เก็บเกี่ ยวผลผลิ ตอ้อยแบบใช้รถตัดและใช้
คนตัดมีขอ้ เสนอแนะด้านการให้ความรู ้ การผลิ ตอ้อยโรงงานอยู่ในระดับมากและปานกลาง เช่ น
ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมดิน พันธุ์ออ้ ย การให้น้ าํ การใช้ปุ๋ย การบํารุ งอ้อยตอที่
เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันจัดฝึ กอบรม ศึกษา
ดูงานแปลงอ้อยตัวอย่าง โดยมีการติดตามประเมินผลเกษตรกรเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับรู ปแบบ
การส่ งเสริ มให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป
3.1.3 จากการศึ ก ษา พบว่า เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยแบบใช้ ร ถตัด มี
ข้อเสนอแนะด้านการให้ความรู ้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ควรมี
การอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตและการเก็บเกี่ยวอ้อย เช่น การกําหนด
ราคาอ้อย การเผาอ้อย การบรรทุกอ้อย และควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเก็บ
เกี่ยวที่ไม่ถูกต้องโดยส่ งผลเสี ยต่อเกษตรกร และโรงงานนํ้าตาลอย่างไรบ้าง เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มและ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องร่ วมกัน จัดประชุ ม ทําความเข้าใจกับ เกษตรกร โดยมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์
การเลือกใช้สื่อในการส่ งเสริ มที่เหมาะสมและเข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริ ง
3.1.4 จากการศึ ก ษา พบว่า เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยแบบใช้ร ถตัด มี
ข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุ นปั จจัยการเก็บเกี่ยวอยูใ่ นระดับที่มาก เช่น การสนับสนุ นราคาอ้อย
สดให้มีราคาสู งกว่าอ้อยไฟไหม ด้านการสนับสนุ นราคาค่าเช่ารถตัดอ้อยให้มีราคาที่เหมาะสม ด้าน
การบริ การช่องทางพิเศษสําหรับรถบรรทุกอ้อยจากการใช้รถตัดเพื่อความรวดเร็ วในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิ ต เจ้า หน้ า ที่ ส่ งเสริ ม ของโรงงานนํ้าตาลศึ ก ษาข้อ มู ล ดัง กล่ าวเพื่ อ เสนอผูม้ ี อ าํ นาจในการ
พิจารณา และเพื่อวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
3.1.5 จากการศึ ก ษา พบว่า เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยแบบใช้ค นตัด มี
ข้อเสนอแนะด้านการให้ความรู ้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานอยูใ่ นระดับมาก เช่น ควรมีการ
อบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับการจัดการรถตัดเพื่อส่ งผลผลิ ตเข้าสู่ โรงงานอุสาหกรรมนํ้าตาลอย่างเป็ น
ระบบ ควรมีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้องโดยส่ งผลเสี ยต่อ
เกษตรกร และโรงงานนํ้าตาลอย่างไรบ้าง เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่ วมกันจัด
อบรมทําความเข้าใจกับเกษตรกรให้เห็ นถึ งข้อดี ขอ้ เสี ยและผลกระทบที่เกิ ดจากการเก็บเกี่ ยวที่ ไม่
ถูกต้อง โดยมี การประชาสัมพันธ์ การเลื อกใช้สื่อในการส่ งเสริ มที่เหมาะสมและเข้าถึ งเกษตรกร
อย่างแท้จริ ง
3.1.6 จากการศึ ก ษา พบว่า เกษตรกรที่ เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต อ้อ ยแบบใช้ค นตัด มี
ข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุ นปั จจัยการเก็บเกี่ยวอยูใ่ นระดับมาก เช่น ด้านสนับสนุ นการศึกษาดู
งานเกี่ยววิธีการใช้รถตัดแบบไทยประดิษฐ์ที่ใช้กบั รถแทรกเตอร์ การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารถตัด
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อ้อยแบบไทยประดิษฐ์ ที่ใช้กบั รถแทรกเตอร์ หรื อวิธีอื่นที่ไม่ตอ้ งจุดไฟเพื่อตัดอ้อย การสนับสนุ น
เครื่ องสางใบอ้อยในราคาที่เหมาะสม การใช้รถตัดแบบไทยประดิษฐ์ โดยโรงงานนําร่ อง เช่น การ
ให้เช่ า หรื อให้เงิ นกู้ดอกเบี้ ยตํ่ากับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ส่งเสริ มและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องร่ วมกัน
สนับสนุนการศึกษาวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ ที่สามารถใช้ได้จริ งในพื้นที่ปลูกอ้อยของเกษตรกร และจัดให้
มีการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนที่จะนําโทคโนโลยีหรื อสิ่ งประดิษฐ์มาใช้จริ ง
3.2 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาวิจยั ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ควรมี ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ เทคโนโลยี ก ารเก็ บ เกี่ ย วของเกษตรกร
ผูป้ ลูกอ้อย
2) ควรศึกษาศักยภาพในการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
3) ควรศึกษาการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย
4) ควรศึกษาผลกระทบในการใช้เทคโนโลยี การผลิ ตอ้อยตั้งแต่ปลูกจนถึ งการ
เก็บเกี่ยวอย่างเป็ นระบบ
5) ควรศึกษางานวิจยั นี้ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อการพัฒนาการผลิตและการใช้เทคโนโลยี
เก็บเกี่ยวอ้อยโรงงานในภาพรวม
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หนึ่งของการศึกษา ปริ ญญาสังคมศาสตร์ มหาบัณฑิต สิ่ งแวดล้อม).
มหาวิทยาลัยมหิ ดล, กาญจนบุรี.
Yamane, Taro. ( 1967 ). Statistics : An Introductory Analysis. 2nd ed. New York :Harper &Row
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แบบสั มภาษณ์ เกษตรกรที่ใช้ รถตัด

แบบสัมภาษณ์ เลขที…
่ …………
วันทีส่ ัมภาษณ์ …………/………../……….

คําชี้แจง

แบบสัมภาษณ์ สําหรับงานวิจยั เรื่อง
การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัดและใช้ คนตัด
ในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

1. แบบสัมภาษณ์สําหรับการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุ รี
ทั้งนี้เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุ ง
การส่ งเสริ ม และบริ การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปดังนั้น ขอให้ท่านให้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
2. แบบสัมภาษณ์ ชุดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ตามหลักสู ตรเกษตรศาสตร์ มหาบัณ ฑิ ต
แขนงวิชาส่ งเสริ มการเกษตร วิชาเอกส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ข้อมูลนี้ จะถือเป็ นความลับ และนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ดังนั้น
จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่าน ได้กรุ ณาตอบคําถามทุกข้อตามความเป็ นจริ งและตรงตามความคิดเห็นของ
ท่าน
3. แบบสัมภาษณ์การวิจยั เรื่ องนี้เนื้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน
ตอนที่ 2 สภาพการการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
ตอนที่ 4 ความพึ งพอใจของเกษตรในการผลิ ต และการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด
ตอนที่ 5 ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานแบบใช้รถตัด
ผูส้ มั ภาษณ์อ่านคําถามให้ผตู ้ อบฟัง แล้วผูส้ ัมภาษณ์ทาํ เครื่ องหมาย √ลงในช่อง (…….) หน้าข้อความที่
ต้องการหรื อเติมข้อความในช่องว่างที่กาํ หนดให้
4. ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ที่ กรุ ณาตอบแบบสัมภาษณ์ และให้ความร่ วมมืออย่างดี ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งนี้
นายวิทยา ยิ่งยวด
ผูว้ ิจยั
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ตอนที่ 1 สภาพทางสั งคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน
1.1 สภาพทางสั งคมของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยโรงงาน
1. เพศ (……) 1 ชาย (……) 2 หญิง
2. อายุ....................ปี
3. ระดับการศึกษา
(……) 1.ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
(……) 2. ประถมศึกษา
(……) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
(……) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรื อเทียบเท่า
(……) 5. อนุปริ ญญา ปวส. หรื อเทียบเท่า
(……) 6. ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
4. การเป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
(……) 1. ไม่ได้เป็ น
(……) 2. เป็ น
ถ้าเป็ น ท่านเป็ นสมาชิกกลุ่มใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(……) 4.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(……) 4.2 สหกรณ์การเกษตร
(……) 4.3 ฌาปนกิจสงเคราะห์
(……) 4.4 สมาคมชาวไร่ ออ้ ย
(……) 4.5 กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
5.การมีตาํ แหน่งในหมู่บา้ นหรื อตําบล
(……) 1.ไม่มี
(……) 2. มี
ถ้ามี ตําแหน่งที่ท่านเป็ น ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(……) 5.1 คณะกรรมการหมู่บา้ น
(……) 5.2 กํานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อผูช้ ่วย
(……) 5.3 สมาชิก อบต.

a1
a2
a3
a31
a32
a33
a34
a35
a36
a4
a41
a42
a43
a44
a45
a5

a51
a52
a53
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6. แหล่งความรู ้พ้นื ฐานของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน

คําชี้แจง : โปรดระบุระดับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งความรู ้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวอ้อยโรงงาน ตามประเด็นต่อไปนี้ โดยใส่ เครื่ องหมาย √ ในช่องของ “ระดับการรับรู ้ข่าวสาร” ตาม
ระดับการรับรู ้ข่าวสารของท่าน โดยแยกเป็ น 5 ระดับ (ระดับ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2
น้อย และ1 =น้อยที่สุด)
ข้ อที่
ประเด็นแหล่ งเรียนรู้
ระดับการรับรู้ ข่าวสาร
5
4
3
2
1
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อบุคคล
1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของภาครัฐ
2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของภาคเอกชโรงงานนํ้าตาล
3 เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
4 เจ้าหน้าที่ ส.อ.น.
5 หัวหน้าโคตาอ้อย
6 อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น
7 เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอื่น ๆ
8 เพื่อนบ้าน
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อกลุ่ม
9 การประชุม
10 การฝึ กอบรม
11 การสัมมนา
12 การศึกษาดูงาน
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อมวลชน
13 หนังสื อ
14 วารสาร
15 หนังสื อพิมพ์
16 วิทยุกระจายเสี ยง/เสี ยงตามสาย
17 โทรทัศน์/โทรทัศน์ดาวเทียม
การรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์
18 เว็บไซด์ (Website)
19 เฟสบุค (Facebook)
20 ไลน์ (Line)
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1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยโรงงาน
1.แรงงานในครัวเรื อน.................................คน
2.การประกอบอาชีพของครัวเรื อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อไม่นบั การทําไร่ ออ้ ย)
(……) 1. ทํานา
(……) 2. ทําไร่ (ระบุ)............................................
(……) 3. ทําสวน
(........) 4. เลี้ยงสัตว์
(……) 5. ค้าขาย
(……) 6. รับจ้าง
(........) 7. รับราชการ
3. รายได้ของครัวเรื อนจากภาคการเกษตร (บาทต่อปี )
3.1 รายได้จากการทําไร่ ออ้ ย ............................................บาทต่อปี
3.2 รายได้จากการทําการเกษตรอื่นๆ รวม........................บาทต่อปี
4. รายได้ของครัวเรื อนนอกภาคการเกษตร...........................บาทต่อปี
5.รายจ่ายของครัวเรื อนจากภาคเกษตร...................................บาทต่อปี
5.1 รายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย ……………..…..….…........บาทต่อปี
5.2 รายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่น ๆ …………...………บาทต่อปี
6. พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดจํานวน .................ไร่
7. ผลผลิตอ้อยปี 2559/2560 ผลผลิตรวมทั้งหมด..................................ตัน

b1
b21
b22
b23
b24
b25
b26
b27
b31
b32
b4
b5
b51
b52
b7
b8
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ตอนที่ 2 สภาพการการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด
2.1 สภาพการผลิตอ้ อยของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด
1. ประเภทการปลูกอ้อย
(…..) 1. ต้นฝน
(…..) 2. ปลายฝน
(…..) 3. ทั้งสองประเภท
2. ที่มาของพันธุ์ออ้ ย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. ของตนเอง
(…..) 2. โรงงานนํ้าตาล
(…..) 3. สมาคมชาวไร่ ออ้ ย
(…..) 4. ศูนย์วจิ ยั พืชไร่
(…..) 5. ซื้ อจากแหล่งอื่น (ระบุ)................................
3. พันธุ์ออ้ ยที่ปลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. แอลเค 92-11
(…..) 2. เค 88-92
(…..) 3. เค 99-72
(…..) 4. ขอนแก่น 3
(…..) 5. อู่ทอง……………………..….
(…..) 6. กําแพงแสน…..……………....
(…..) 7. อื่น ๆระบุ…………………….
4.วิธีเตรี ยมดินปลูกอ้อย
(…..) 1. ทําเองทั้งหมด........................................ไร่
(…..) 2. จ้างเขาทําทั้งหมด..................................ไร่
(…..) 3. ทําเองบางส่ วน...............ไร่ จ้างเขาทําบางส่ วน...............ไร่
5.การจัดการแปลงปลูกอ้อย
(…..) 1. มีการเว้นพื้นที่หวั แปลงท้ายแปลงเพื่อสะดวกในการใช้รถตัด
(…..) 2. มีการกําหนดแนวร่ องอ้อยตามแนวความยาวของพื้นที่
(…..) 3. มีการกําหนดระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการใช้รถตัด
(…..) 4. ไม่มีการจัดการแปลง

c1
c2
c21
c22
c23
c24
c25
c3
c31
c32
c33
c34
c35
c36
c37
c4
c41
c42
c43
c5
c51
c52
c53
c54
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6.วิธีการปลูกอ้อย ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. ปลูกด้วยแรงงานคนทั้งหมด........................ไร่
(…..) 2. ปลูกด้วยเครื่ องปลูกทั้งหมด.........................ไร่
(…..) 3. ปลูกด้วยแรงงานคนบางส่ วน......ไร่ และใช้เครื่ องปลูกบางส่ วน......ไร่
7. แหล่งที่มาของปุ๋ ยเคมี(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1.โรงงานนํ้าตาล
(…..) 2. ร้านค้า
2.2 สภาพการดูแลรักษาอ้ อยโรงงาน
1. การกําจัดวัชพืช
1.1 ประเภทวัชพืชที่พบในไร่ ออ้ ย
(…..) 1. ชื่อ หญ้ารังนก
d111 (…..) 2. ชื่อ หญ้าปากควาย
(…..) 3. ชื่อ หญ้าตีนนก
d113 (…..) 4. ชื่อ หญ้าแห้วหมู.
(…..) 5. ชื่อ ตดหมูตดหมา
d115 (…..) 6. ชื่อ ผักเบี้ยหิน
(…..) 7. ชื่อ โคกกระสุ น
d117 (…..) 8. ชื่อ มันเสา
1.2 วิธีการกําจัดวัชพืชและค่าใช้จ่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. ใช้แรงงานคนค่าใช้จ่าย..................บาทต่อไร่ จํานวน...........ครั้งต่อปี
(…..) 2. ใช้สารเคมีค่าใช้จ่าย……………..บาทต่อไร่ จํานวน...........ครั้งต่อปี
(…..) 3. ใช้เครื่ องจักรกลเกษตรค่าใช้จ่าย….บาทต่อไร่ จาํ นวน........ครั้งต่อปี
2.การกําจัดแมลง
2.1 แมลงศัตรู ออ้ ยที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. หนอนกออ้อย
(…..) 2. แมลงนูนหลวง
(…..) 3. ด้วงหนวดยาว
(…..) 4. หนอนกอลายเล็ก
(…..) 5. แมลงอื่นๆ (ระบุ)…………..........................

c6
c61
c62
c63
c71
c72

d112
d114
d116
d118
d121
d123
d124

d211
d212
d213
d214
d21
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2.2 วิธีการกําจัดแมลงศัตรู ออ้ ย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. เผาทําลาย
(…..) 2. ตัดทิ้ง
(…..) 3. ขุดทิง้
(…..) 4. ใช้สารเคมีกาํ จัด
(…..) 5. แมลงศัตรู ธรรมชาติ(ตัวหํ้าตัวเบียนและเชื้อราที่เป็ นประโยชน์)
(…..) 6. ไม่มีการป้ องกันกําจัด
3.การกําจัดโรคพืช
3.1 โรคที่พบในแปลงอ้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. โรคใบขาวของอ้อย
(…..) 2. โรคแส้ดาํ
(…..) 3. โรคกอตะไคร้
(…..) 4. ไม่พบโรค
3.2 วิธีการกําจัดโรคอ้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. เผาทําลาย
(…..) 2. ตัดทิง้
(…..) 3. ขุดทิ้ง
(…..) 4. ใช้สารเคมีกาํ จัด
(…..) 5. ไม่มีการป้ องกันกําจัด
4.การไถกลบร่ อง
4.1 แปลงอ้อยใหม่
(…..) 1. มีการไถกลบร่ องอ้อย..............บาทต่อไร่
(…..) 2.ไม่มีการไถกลบร่ องอ้อย
4.2 แปลงอ้อยตอ
(…..) 1. มีการไถกลบร่ องอ้อย..............บาทต่อไร่
(…..) 2.ไม่มีการไถกลบร่ องอ้อย
5. แหล่งนํ้าที่ใช้ในการปลูกอ้อย
(…..) 1. นํ้าฝน...............ไร่
(…..) 2. ระบบชลประทาน…………….ไร่
(…..) 3. ทั้งนํ้าฝน...........ไร่ และนํ้าชลประทาน.................ไร่
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6.วิธีการให้น้ าํ
(…..) 1. ให้น้ าํ ตามร่ อง..................บาทต่อไร่
(…..) 2. ใช้ระบบนํ้าหยด…………บาทต่อไร่
(…..) 3. นํ้าฝนตามธรรมชาติ
7. วิธีการให้ปุ๋ย
(…..) 1. ใช้แรงงานคน.....................บาทต่อกระสอบ
(…..) 2. ใช้ระบบนํ้าหยด..................บาทต่อไร่
(…..) 3. ใช้รถแทรกเตอร์ ...................บาทต่อไร่
ตอนที่ 3 การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด
3.1 การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัด
1. ลักษณะการตัดอ้อย
1. ตัดอ้อยสด
2. เผาอ้อยก่อนตัด
2.ระยะทางจากไร่ ถึงโรงงาน .....................กม.
3.ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว...........วัน
4. จํานวนอ้อย...............ตัน
5.ประสบการณ์การการเก็บเกี่ยว
5.1ใช้รถตัดอ้อยจํานวน...................ปี
3.2 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย (เฉพาะแบบใช้รถตัด)
(…..) 1. ค่าเช่ารถตัด...........................................บาทต่อตัน
(…..) 2. ค่านํ้ามันรถตัด.......................................บาทต่อตัน
(…..) 3. ค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน..................บาทต่อตัน
(…..) 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ........................................บาทต่อตัน
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบ
ใช้ รถตัด
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องขวามือ ที่ตรงกับความเป็ นจริ งในการรับบริ การและ
ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและบริ การ โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
1 = มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
2 = มีความพึงพอใจในระดับน้อย
3 = มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
4 = มีความพึงพอใจในระดับมาก
5 = มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ประเด็น
1. วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโดยใช้รถตัด
1.1 ปริ มาณรถบรรทุกอ้อยกับรถตัด
1.2 การปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ขบั รถตัดอ้อย
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
2.1 ปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน
3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
3.1 ค่าเช่ารถตัด
3.2 ค่าจ้างแรงงานเก็บอ้อยขณะตัด
3.3 ค่ารถบรรทุกอ้อย
3.4 ค่านํ้ามันรถตัด
4. ความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยขณะตัด (เสี ยหายน้อยมีความพึงพอใจมาก)
5. การจัดการแปลงปลูกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
5.1 การเจริ ญเติบโตของตออ้อยหลังการเก็บเกี่ยว
5.2 การกําจัดแมลงศัตรู พืชหลังเก็บเกี่ยว
5.3 การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว
5.4 การกําจัดโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
6. ความรวดเร็ วในการบริ การซ่อมบํารุ งรถตัด
7. ความรวดเร็ วในการบริ การรถนํ้ามันรถตัด
8. ความสะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
9. ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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ระดับความพึงพอใจ
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10. ราคาอ้อยที่ขายได้จากการตัดโดยใช้รถตัด
11.ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
12.ราคาอ้อยที่ขายได้จากวิธีการตัดอ้อย

ตอนที่ 5 ปัญหา และข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้ อยโรงงานแบบใช้ รถตัด
5.1 ปัญหาของการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้
รถตัด
โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องขวามือ ซึ่งตรงกับปั ญหาของการปลูกอ้อย โดยมี 5 ระดับ
ได้แก่ 1 = มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
2 = มีปัญหาในระดับน้อย
3 = มีปัญหาในระดับปานกลาง
4 = มีปัญหาในระดับมาก
5 = มีปัญหาในระดับมากที่สุด
ประเด็นปัญหา
1.ปัญหาด้ านการผลิต
1.1 ปัญหาด้านการผลิตอ้อยของเกษตรกร
1.1.1 พื้นที่ปลูกอ้อยมีนอ้ ย
1.1.2 การจัดการแปลงปลูกไม่เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อย
1.1.3 ขาดความรู ้เกี่ยวกับการจัดแปลงอ้อยเพื่อใช้กบั รถตัดอ้อย
1.2 ปัญหาด้านการดูแลรักษา
1.2.1 การใช้รถตัดทําให้ดินแน่นผลผลิตต่อไร่ ต่าํ ในอ้อยตอ
1.2.2 การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว
1.2.3 การให้น้ าํ หลังการเก็บเกี่ยว
2.ปัญหาด้ านการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ ว
2.1 ปัญหาด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.1.1 การจัดการรถตัดอ้อยไม่เพียงพอ
2.1.2 การจัดการรถบรรทุกไม่เหมาะสมกับรถตัดอ้อย
2.1.3 รถบรรทุกติดคิวที่โรงงานทําให้รถตัดทํางานได้ลา้ ช้า

ระดับปัญหา
1 2 3 4 5
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2.1.4 ความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยที่เกิดจากการใช้รถตัดอ้อย
2.1.5 การจัดการคิวตัดอ้อยเนื่องจากมีการแซงคิวกันของสมาชิก
2.1.6 มีฝนตกช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวทําให้เกิดการตัดอ้อยล้าช้า
2.1.7 ขาดแคลนแรงงานการเก็บเกี่ยว (เก็บอ้อยขณะรถตัด)
2.1.8 โรงงานเสี ยบ่อย ทําให้รถตัดอ้อยต้องหยุดตัด
2.1.9 การบริ การซ่อมบํารุ งรถตัดล่าช้าเมื่อเกิดรถตัดเสี ยในพื้นที่
2.1.10 การบริ การรถนํ้ามันเพื่อใช้กบั รถตัดล่าช้าทําให้เสี ยเวลา
2.1.11 พนักงานขับรถตัดขาดทักษะความชํานาญในการตัดอ้อย
2.1.12 เกษตรกรคิดว่าการใช้รถตัดมีผลต่อนํ้าหนักผลผลิตลดลง
2.1.13 เกษตรกรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการรถตัด
2.2 ปัญหาด้านต้นทุนการเก็บเกี่ยว
2.2.1 ราคาค่าตัดอ้อยต่อตันยังมีราคาสูง
2.2.2 ราคาค่ารถบรรทุกอ้อยต่อตันยังมีราคาสูง
2.2.3 รถบรรทุกอ้อยถูกควบคุมนํ้าหนักในการขนส่ งอ้อยเข้าโรงงาน
เนื่องจากผิดกฎหมาย

5.2 ข้ อเสนอแนะด้ านการส่ งเสริมการผลิตอ้อย และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
โรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัด
โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องขวามือ ซึ่ งตรงกับความต้องการของท่านเกี่ยวกับ
การส่ งเสริ มและบริ การการผลิตอ้อย โดยแบ่งความต้องการออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
1 = มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
2 = มีความคิดเห็นในระดับน้อย
3 = มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
4 = มีความคิดเห็นในระดับมาก
5 = มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
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1) ข้อเสนอแนะด้านการส่ งเสริ มการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
ข้ อเสนอแนะด้ านการผลิตอ้ อย
1. ด้ านการให้ ความรู้ การผลิตอ้ อยโรงงาน
1.1 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการแปลงปลูกที่เหมาะสมกับวิธีการ
เก็บเกี่ยว
1.2 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.3 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมดินที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว
1.4 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ออ้ ยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.5 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการให้น้ าํ อ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.6 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในไร่ ออ้ ยที่เหมาะสมกับวิธีการ
เก็บเกี่ยว
1.7 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดวัชพืชในอ้อย
เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.8 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดโรคอ้อยที่เหมาะสม
กับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.9 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดแมลงอ้อยที่เหมาะสม
กับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.10 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการบํารุ งอ้อยตอที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บ
เกี่ยว
1.11 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ.......................................................................
2. ด้ านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
2.1 ด้านการสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูก (การซื้ อหรื อเช่าที่ดินเพิ่ม)
2.2 ด้านการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า
2.3 ด้านการสนับสนุนเครื่ องจักรกลในไร่ ออ้ ย
2.4 ด้านการสนับสนุนแหล่งนํ้า ระบบการให้น้ าํ
2.5 ด้านการสนับสนุนปุ๋ ยและสารเคมี ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5
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2) ข้อเสนอแนะด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
ข้ อเสนอแนะด้ านการเก็บเกีย่ ว

ระดับความคิดเห็น
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1. ด้ านการให้ ความรู้ การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงาน
1.1 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเก็บ
เกี่ยวอ้อย เช่น การกําหนดราคาอ้อย การเผาอ้อย การบรรทุกอ้อย
1.2 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้การเก็บเกี่ยวและขนส่ งที่
เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก
1.3 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของรถตัดเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
1.4 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการรถตัดเพื่อส่ งผลผลิตเข้าสู่
โรงงานอุสาหกรรมนํ้าตาลอย่างเป็ นระบบ
1.5 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถกู ต้องโดย
ส่ งผลเสี ยต่อเกษตรกร และโรงงานนํ้าตาลอย่างไรบ้าง
2. ด้ านการสนับสนุนปัจจัยการเก็บเกีย่ ว
2.1 ด้านการสนับสนุนจํานวนรถตัดให้เพียงพอต่อความต้องการ
2.2 ด้านการสนับสนุนราคารถบรรทุกอ้อยให้มีราคาที่เหมาะสม
2.3 ด้านการสนับสนุนราคาค่าเช่ารถตัดอ้อยให้มีราคาที่เหมาะสม
2.4 ด้านการบริ การรถนํ้ามันเพื่อใช้กบั รถตัดให้มีความรวดเร็ ว
2.5 ด้านการบริ การรถซ่อมบํารุ งรถตัดให้มีความรวดเร็ ว
2.6 ด้านการบริ การช่องทางพิเศษสําหรับรถบรรทุกอ้อยจากการใช้รถตัดเพื่อความ
รวดเร็ วในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.7 สนับสนุนราคาอ้อยสดให้มีราคาสูงกว่าอ้อยไฟไหม

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์
นายวิทยา ยิง่ ยวด
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แบบสั มภาษณ์ เกษตรกรที่ใช้ คนตัด

แบบสัมภาษณ์ เลขที…
่ …………
วันทีส่ ัมภาษณ์ …………/………../……….

แบบสัมภาษณ์ สําหรับงานวิจยั เรื่อง
การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ รถตัดและใช้ คนตัด
ในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

คําชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์สาํ หรับการวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุ รี ทั้งนี้
เพื่อนํามาเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกวิธีการเก็บเกี่ ยวผลผลิตอ้อยที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุ ง
การส่ งเสริ ม และบริ การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปดังนั้น ขอให้ท่านให้ขอ้ มูลที่ตรงกับความเป็ น
จริ ง
2. แบบสัมภาษณ์ ชุดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ตามหลักสู ตรเกษตรศาสตร์ มหาบัณฑิตแขนงวิชา
ส่ งเสริ ม การเกษตร วิ ช าเอกส่ งเสริ ม และพัฒ นาการเกษตร สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ แ ละสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ข้อมูลนี้ จะถื อเป็ นความลับ และนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึ กษา
ดังนั้นจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่าน ได้กรุ ณาตอบคําถามทุกข้อตามความเป็ นจริ งและตรงตามความ
คิดเห็นของท่าน
3. แบบสัมภาษณ์การวิจยั เรื่ องนี้เนื้อหาแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทางสังคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยโรงงาน
ตอนที่ 2 สภาพการการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้คนตัด
ตอนที่ 3 การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้คนตัด
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด
ตอนที่ 5 ปั ญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิต และการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานแบบใช้คนตัด
ผูส้ มั ภาษณ์อ่านคําถามให้ผตู ้ อบฟัง แล้วผูส้ ัมภาษณ์ทาํ เครื่ องหมาย √ลงในช่อง (…….) หน้าข้อความที่
ต้องการหรื อเติมข้อความในช่องว่างที่กาํ หนดให้
4. ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ ที่กรุ ณาตอบแบบสัมภาษณ์ และให้ความร่ วมมืออย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
นายวิทยา ยิ่งยวด
ผูว้ ิจยั
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ตอนที่ 1 สภาพทางสั งคม และเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน
1.1 สภาพทางสั งคมของเกษตรกรผู้ปลูกอ้ อยโรงงาน
1. เพศ (……) 1. ชาย (……) 2. หญิง
2. อายุ....................ปี
3. ระดับการศึกษา
(……) 1.ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
(……) 2. ประถมศึกษา
(……) 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
(……) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรื อเทียบเท่า
(……) 5. อนุปริ ญญา ปวส. หรื อเทียบเท่า
(……) 6. ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
4. การเป็ นสมาชิกสถาบันเกษตรกร
(……) 1. ไม่ได้เป็ น
(……) 2. เป็ น
ถ้าเป็ น ท่านเป็ นสมาชิกกลุ่มใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(……) 4.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(……) 4.2 สหกรณ์การเกษตร
(……) 4.3 ฌาปนกิจสงเคราะห์
(……) 4.4 สมาคมชาวไร่ ออ้ ย
(……) 4.5 กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกร
5.การมีตาํ แหน่งในหมู่บา้ นหรื อตําบล
(……) 1.ไม่มี
(……) 2. มี
ถ้ามี ตําแหน่งที่ท่านเป็ น ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(……) 5.1 คณะกรรมการหมู่บา้ น
(……) 5.2 กํานัน/ ผูใ้ หญ่บา้ นหรื อผูช้ ่วย
(……) 5.3 สมาชิก อบต.

a1
a2
a3
a31
a32
a33
a34
a35
a36
a4

a41
a42
a43
a44
a45
a5

a51
a52
a53
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6. แหล่งความรู ้พ้นื ฐานของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อยโรงงาน

คําชี้แจง : โปรดระบุระดับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากแหล่งความรู ้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวอ้อยโรงงาน ตามประเด็นต่อไปนี้ โดยใส่ เครื่ องหมาย √ ในช่องของ “ระดับการรับรู ้ข่าวสาร” ตาม
ระดับการรับรู ้ข่าวสารของท่าน โดยแยกเป็ น 5 ระดับ (ระดับ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 =
น้อย และ1 = น้อยที่สุด)
ข้ อที่
ประเด็นแหล่ งเรียนรู้
ระดับการรับรู้ ข่าวสาร
5
4
3
2
1
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อบุคคล
1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของภาครัฐ
2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรของภาคเอกชโรงงานนํ้าตาล
3 เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
4 เจ้าหน้าที่ ส.อ.น.
5 หัวหน้าโคตาอ้อย
6 อาสาสมัครเกษตรหมู่บา้ น
7 เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐอื่น ๆ
8 เพื่อนบ้าน
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อกลุ่ม
9 การประชุม
10 การฝึ กอบรม
11 การสัมมนา
12 การศึกษาดูงาน
การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารจากสื่ อมวลชน
13 หนังสื อ
14 วารสาร
15 หนังสื อพิมพ์
16 วิทยุกระจายเสี ยง/เสี ยงตามสาย
17 โทรทัศน์/โทรทัศน์ดาวเทียม
การรับรู้ ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์
18 เว็บไซด์ (Website)
19 เฟสบุค (Facebook)
20 ไลน์ (Line)
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1.2 สภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน
1.แรงงานในครัวเรื อน.................................คน
2.การประกอบอาชีพของครัวเรื อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อไม่นบั การทําไร่ ออ้ ย)
(……) 1. ทํานา
(……) 2. ทําไร่ (ระบุ)............................................
(……) 3. ทําสวน
(........) 4. เลี้ยงสัตว์
(……) 5. ค้าขาย
(……) 6. รับจ้าง
(........) 7. รับราชการ
3. รายได้ของครัวเรื อนจากภาคการเกษตร (บาทต่อปี )
3.1 รายได้จากการทําไร่ ออ้ ย ............................................บาทต่อปี
3.2 รายได้จากการทําการเกษตรอื่น ๆ รวม........................บาทต่อปี
4. รายได้ของครัวเรื อนนอกภาคการเกษตร...........................บาทต่อปี
5.รายจ่ายของครัวเรื อนจากภาคเกษตร...................................บาทต่อปี
5.1 รายจ่ายจากการทําไร่ ออ้ ย ……………..…..….…........บาทต่อปี
5.2 รายจ่ายจากการทําการเกษตรอื่น ๆ …………...………บาทต่อปี
6. พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2559/2560 ทั้งหมดจํานวน .................ไร่
7. ผลผลิตอ้อยปี 2559/2560 ผลผลิตรวมทั้งหมด..................................ตัน
ตอนที่ 2 สภาพการการผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ คนตัด
2.1 สภาพการผลิตอ้ อยของเกษตรกรแบบใช้ คนตัด
1. ประเภทการปลูกอ้อย
(…..) 1. ต้นฝน
(…..) 2. ปลายฝน
(…..) 3. ทั้งสองประเภท
2. ที่มาของพันธุ์ออ้ ย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. ของตนเอง
(…..) 2. โรงงานนํ้าตาล
(…..) 3. สมาคมชาวไร่ ออ้ ย
(…..) 4. ศูนย์วจิ ยั พืชไร่
(…..) 5. ซื้ อจากแหล่งอื่น (ระบุ)................................

b1
b21
b22
b23
b24
b25
b26
b27
b31
b32
b4
b5
b51
b52
b7
b8

c1
c2
c21
c22
c23
c24
c25
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c3
3. พันธุ์ออ้ ยที่ปลูก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. แอลเค 92-11
c31
(…..) 2. เค 88-92
c32
(…..) 3. เค 99-72
c33
c34
(…..) 4. ขอนแก่น 3
(…..) 5. อู่ทอง……………………..….
c35
(…..) 6. กําแพงแสน…..……………....
c36
(…..) 7. อื่น ๆ ระบุ…………………….
c37
4.วิธีเตรี ยมดินปลูกอ้อย
c4
(…..) 1. ทําเองทั้งหมด........................................ไร่
c41
(…..) 2. จ้างเขาทําทั้งหมด..................................ไร่
c42
(…..) 3. ทําเองบางส่ วน...............ไร่ จ้างเขาทําบางส่ วน...............ไร่
c43
5.การจัดการแปลงปลูกอ้อย
c5
(…..) 1. มีการเว้นพื้นที่หวั แปลงท้ายแปลงเพื่อสะดวกในการใช้คนตัด
c51
(…..) 2. มีการกําหนดแนวร่ องอ้อยตามแนวความยาวของพื้นที่
c52
(…..) 3. มีการกําหนดระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการใช้คนตัด
c53
(…..) 4. ไม่มีการจัดการแปลง
c54
6.วิธีการปลูกอ้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
(…..) 1. ปลูกด้วยแรงงานคนทั้งหมด........................ไร่
c61
(…..) 2. ปลูกด้วยเครื่ องปลูกทั้งหมด.........................ไร่
c62
(…..) 3. ปลูกด้วยแรงงานคนบางส่ วน.........ไร่ และใช้เครื่ องปลูกบางส่ วน.... ....ไร่ c63
7. แหล่งที่มาของปุ๋ ยเคมี(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1โรงงานนํ้าตาล
c71
(…..) 2 ร้านค้า
c72
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2.2 สภาพการดูแลรักษาอ้ อยโรงงาน
1. การกําจัดวัชพืช
1.1 ประเภทวัชพืชที่พบในไร่ ออ้ ย
(…..) 1. ชื่อ หญ้ารังนก
d111 (…..) 2. ชื่อ หญ้าปากควาย
d112
(…..) 3. ชื่อ หญ้าตีนนก
d113 (…..) 4. ชื่อ หญ้าแห้วหมู
d114
(…..) 5. ชื่อ ตดหมูตดหมา
d115 (…..) 6. ชื่อ ผักเบี้ยหิน
d116
(…..) 7. ชื่อ โคกกระสุ น
d117 (…..) 8. ชื่อ มันเสา
d118
1.2 วิธีการกําจัดวัชพืช และค่าใช้จ่าย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. ใช้แรงงานคนค่าใช้จ่าย..............บาทต่อไร่ จํานวน..........ครั้งต่อปี d121
(…..) 2. ใช้สารเคมีค่าใช้จ่าย……………บาทต่อไร่ จํานวน..........ครั้งต่อปี d123
(…..) 3. ใช้เครื่ องจักรกลเกษตรค่าใช้จ่าย….บาทต่อไร่ จาํ นวน.......ครั้งต่อปี
d124
2.การกําจัดแมลง
2.1 แมลงศัตรู ออ้ ยที่พบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
d21
(…..) 1. หนอนกออ้อย
d211
(…..) 2. แมลงนูนหลวง
d212
(…..) 3. ด้วงหนวดยาว
d213
(…..) 4. หนอนกอลายเล็ก
d214
(…..) 5. แมลงอื่น ๆ (ระบุ)…………..........................
d215
2.2 วิธีการกําจัดแมลงศัตรู ออ้ ย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
d22
(…..) 1. เผาทําลาย
d221
(…..) 2. ตัดทิง้
d222
(…..) 3. ขุดทิ้ง
d223
(…..) 4. ใช้สารเคมีกาํ จัด
d224
(…..) 5. แมลงศัตรู ธรรมชาติ(ตัวหํ้าตัวเบียนและเชื้อราที่เป็ นประโยชน์)
d225
(…..) 6. ไม่มีการป้ องกันกําจัด
d226
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3.การกําจัดโรคพืช
3.1 โรคที่พบในแปลงอ้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. โรคใบขาวของอ้อย
(…..) 2. โรคแส้ดาํ
(…..) 3. โรคกอตะไคร้
(…..) 4. ไม่พบโรค
3.2 วิธีการกําจัดโรคอ้อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(…..) 1. เผาทําลาย
(…..) 2. ตัดทิง้
(…..) 3. ขุดทิ้ง
(…..) 4. ใช้สารเคมีกาํ จัด
(…..) 5. ไม่มีการป้ องกันกําจัด
4.การไถกลบร่ อง
4.1 แปลงอ้อยใหม่
(…..) 1. มีการไถกลบร่ องอ้อย..............บาทต่อไร่
(…..) 2.ไม่มีการไถกลบร่ องอ้อย
4.2 แปลงอ้อยตอ
(…..) 1. มีการไถกลบร่ องอ้อย..............บาทต่อไร่
(…..) 2.ไม่มีการไถกลบร่ องอ้อย
5.แหล่งนํ้าที่ใช้ในการปลูกอ้อย
(…..) 1. นํ้าฝน...............ไร่
(…..) 2. ระบบชลประทาน…………….ไร่
(…..) 3. ทั้งนํ้าฝน...........ไร่ และนํ้าชลประทาน.................ไร่
6.วิธีการให้น้ าํ
(…..) 1. ให้น้ าํ ตามร่ อง..................บาทต่อไร่
(…..) 2. ใช้ระบบนํ้าหยด…………บาทต่อไร่
(…..) 3. นํ้าฝนตามธรรมชาติ
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7. วิธีการให้ปุ๋ย
(…..) 1. ใช้แรงงานคน.....................บาทต่อกระสอบ
(…..) 2. ใช้ระบบนํ้าหยด..................บาทต่อไร่
(…..) 3. ใช้รถแทรกเตอร์ ...................บาทต่อไร่
ตอนที่ 3 การใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้ คนตัด
3.1 การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ คนตัด
1. ลักษณะการเก็บเกี่ยวอ้อย
ตัดอ้อยสด
เผาอ้อยก่อนตัด
2.ระยะทางจากไร่ ถึงโรงงาน .....................กม.
3.ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว...........วัน
4.จํานวนอ้อย...............ตัน
5.ประสบการณ์การเก็บเกี่ยวอ้อย
5.1ใช้คนตัดอ้อยจํานวน...................ปี
3.2 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย (เฉพาะแบบใช้คนตัด)
(…..) 1. ค่าจ้างคนตัด...........................................บาทต่อตัน
(…..) 2. ค่ารถคีบอ้อย..........................................บาทต่อตัน
(…..) 3. ค่ารถบรรทุกอ้อยส่ งโรงงาน..................บาทต่อตัน
(…..) 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ........................................บาทต่อตัน
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรในการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้
คนตัด
โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องขวามือ ที่ตรงกับความเป็ นจริ งในการรับบริ การและ
ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและบริ การ โดยแบ่งความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
1 = มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
2 = มีความพึงพอใจในระดับน้อย
3 = มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
4 = มีความพึงพอใจในระดับมาก
5 = มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ประเด็น
1. วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโดยใช้คนตัด
1.1 ปริ มาณรถบรรทุกอ้อยกับคนตัด
1.2 การปฏิบตั ิงานของแรงงานในการตัดอ้อย
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
2.1 ปริ มาณการตัดอ้อยต่อวัน
3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้การเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
3.1 ค่าจ้างแรงงานตัดอ้อย
3.2 ค่ารถคีบอ้อย
3.3 ค่ารถบรรทุกอ้อย
3.4 ค่าบริ การอื่น ๆ
4. ความเสี ยหายของผลผลิตอ้อยขณะตัด (เสี ยหายน้อยมีความพึงพอใจมาก)
5. การจัดการแปลงปลูกหลักการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
5.1 การเจริ ญเติบโตของตออ้อยหลังการเก็บเกี่ยว
5.2 การกําจัดแมลงศัตรู พืชหลังเก็บเกี่ยว
5.3 การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว
5.4 การกําจัดโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว
6. ความรวดเร็ วในการเก็บเกี่ยวอ้อย
7. ความรวดเร็ วในการขนส่ งอ้อยเข้าโรงงาน
8. ความสะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
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ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4
5

9. ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
10. ราคาอ้อยที่ขายได้จากการตัดโดยใช้คนตัด
11. ความปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
12. ราคาอ้อยที่ขายได้จากวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อย

ตอนที่ 5 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการผลิตและการใช้ เทคโนโลยีการเก็บ
เกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงานแบบใช้ คนตัด
5.1 ปัญหาของการผลิต และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้
คนตัด
โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องขวามือ ซึ่ งตรงกับปั ญหาของการปลูกอ้อย โดยมี 5
ระดับ ได้แก่
1 = มีปัญหาในระดับน้อยที่สุด
2 = มีปัญหาในระดับน้อย
3 = มีปัญหาในระดับปานกลาง
4 = มีปัญหาในระดับมาก
5 = มีปัญหาในระดับมากที่สุด
ประเด็นปัญหา
1.ปัญหาด้ านการผลิต
1.1 ปัญหาด้านการผลิตอ้อยของเกษตรกร
1.1.1 พื้นที่ปลูกอ้อยมีนอ้ ย
1.1.2 แปลงปลูกไม่เหมาะสมในการใช้รถตัดอ้อยจึงใช้คนตัด
1.1.3 การเผาอ้อยทําให้เกิดมลพิษต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
1.2 ปัญหาด้านการดูแลรักษา
1.2.1 การใช้คนตัดอ้อยโดยการจุดไฟก่อนตัดทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตํ่า ผลผลิตต่อไร่ ต่าํ ในอ้อยตอ
1.2.2 การกําจัดวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยว
1.2.3 การให้น้ าํ หลังการเก็บเกี่ยว

ระดับปัญหา
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ประเด็นปัญหา
2.ปัญหาด้ านการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ ว
2.1 ปัญหาด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต
2.1.1 ขาดแคลนแรงงานในฤดูการเกี่ยว
2.1.2 แรงงานตัดอ้อยส่ วนใหญ่ปฏิเสธการตัดอ้อยสด
2.1.3 แรงงานเบิกเงินล่วงหน้า แล้วไม่มาตัดอ้อย
2.1.4 รถบรรทุกอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานต้องติดคิวนานกว่าอ้อยสด
2.1.5 มีฝนตกช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวทําให้เกิดการตัดอ้อยล้าช้า
2.1.6 ขาดแคลนรถคีบอ้อย
2.1.7 โรงงานเสี ยบ่อยทําให้ออ้ ยที่เผาแล้วตัดถูกทิ้งไวในแปลงนาน
2.1.8 การใช้รถคีบอ้อยทําให้เกิดสิ่ งสกปรกติดไปกับผลผลิตอ้อย
2.1.9 ราคาอ้อยไฟไหม้ต่าํ กว่าราคาอ้อยสด
2.1.10 เกษตรกรคิดว่าการใช้รถตัดมีผลต่อนํ้าหนักผลผลิตลดลงจึงใช่คนตัด
2.1.11 เกษตรกรเลือกใช้วิธีการเก็บเกี่ยวตามหัวหน้าโคต้าอ้อย
2.1.12 เกษตรกรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในในการเก็บเกี่ยววิธีอื่น ๆ
2.1.13 มีการร้องเรี ยนของผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายจากการเผาอ้อย
2.2 ปัญหาด้านต้นทุนการเก็บเกี่ยว
2.2.1 ราคาค่าตัดอ้อยต่อตันยังมีราคาสูง
2.2.2 ราคาค่ารถบรรทุกอ้อยต่อตันยังมีราคาสูง
2.2.3 รถบรรทุกอ้อยถูกควบคุมนํ้าหนักในการขนส่ งอ้อยเข้าโรงงาน
เนื่องจากผิดกฎหมาย

ระดับปัญหา
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5.2 ข้ อเสนอแนะด้ านการส่ งเสริมการผลิตอ้อย และการใช้ เทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้อย
โรงงานของเกษตรกรแบบใช้ คนตัด
โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงในช่องขวามือ ซึ่ งตรงกับความต้องการของท่านเกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มและบริ การการผลิตอ้อย โดยแบ่งความต้องการออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
1 = มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
2 = มีความคิดเห็นในระดับน้อย
3 = มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
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4 = มีความคิดเห็นในระดับมาก
5 = มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
1) ข้อเสนอแนะด้านการส่ งเสริ มการผลิตอ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้คนตัด
ข้ อเสนอแนะด้ านการผลิตอ้ อย
1. ด้ านการให้ ความรู้ การผลิตอ้ อยโรงงาน
1.1 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการแปลงปลูก การปลูก และการ
เตรี ยมดินที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.2 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.3 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมดินที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว
1.4 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ออ้ ยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.5 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการให้น้ าํ อ้อยที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.6 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในไร่ ออ้ ยที่เหมาะสมกับวิธีการ
เก็บเกี่ยว
1.7 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดวัชพืชในอ้อย
เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.8 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดโรคอ้อยที่เหมาะสม
กับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.9 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและกําจัดแมลงอ้อยที่เหมาะสม
กับวิธีการเก็บเกี่ยว
1.10 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการบํารุ งอ้อยตอที่เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยว
2. ด้ านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
2.1 ด้านการสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูก (การซื้ อหรื อเช่าที่ดินเพิ่ม)
2.2 ด้านการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า
2.3 ด้านการสนับสนุนเครื่ องจักรกลในไร่ ออ้ ย
2.4 ด้านการสนับสนุนแหล่งนํ้า ระบบการให้น้ าํ
2.5 ด้านการสนับสนุนปุ๋ ยและสารเคมี ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา

ระดับความคิดเห็น
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2.) ข้อเสนอแนะด้านการใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงาของเกษตรกรนแบบใช้คนตัด
ข้ อเสนอแนะด้ านการเก็บเกีย่ ว
1. ด้ านการให้ ความรู้ การเก็บเกีย่ วผลผลิตอ้ อยโรงงาน
1.1 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการ
เก็บเกี่ยวอ้อย เช่น การกําหนดราคาอ้อย การเผาอ้อย การบรรทุกอ้อย
1.2 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้การเก็บเกี่ยวและขนส่ งที่
เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก
1.3 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของรถตัดเพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานในพื้น
1.4 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการรถตัดเพื่อส่ งผลผลิตเข้าสู่
โรงงานอุสาหกรรมนํ้าตาลอย่างเป็ นระบบ
1.5 ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถกู ต้อง
โดยส่ งผลเสี ยต่อเกษตรกร และโรงงานนํ้าตาลอย่างไรบ้าง
2. ด้ านการสนับสนุนปัจจัยการเก็บเกีย่ ว
2.1 ด้านต้องการสนับสนุนการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารถตัดอ้อยแบบไทยประ
ดิฐษ์ ที่ใช้กบั รถแทรกเตอร์หรื อวิธีอื่นที่ไม่ตอ้ งจุดไฟเพื่อตัดอ้อย
2.2 ด้านการสนับสนุนเครื่ องสางใบอ้อยในราคาที่เหมาะสม
2.3 ด้านสนับสนุนการศึกษาดูงานเกี่ยววิธีการใช้รถตัด แบบไทย ประดิฐษ์ ที่ใช้
กับรถแทรกเตอร์
2.4 ด้านการสนับสนุนการใช้รถตัดแบบไทยประดิฐษ์ โดยโรงงานนําร่ องเช่น
การให้เช่า หรื อให้เงินกูด้ อกเบี้ยตํ่ากับเกษตรกร
2.5 ด้านการให้มีการบริ หารจัดการรถตัดแบบไทยประดิฐษ์ รถสางใบอ้อย รถ
คีบอ้อย และรถบรรทุกอ้อย อย่างมีประสิ ทธิ ภาพใช้งานได้จริ ง
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ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์
นายวิทยา ยิง่ ยวด
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ตารางที่ 3.3 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ์
เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโดยการใช้รถตัด
อ้อยโดยการใช้คนตัด
ตอนที่ 1 สภาพทางสั งคม เศรษฐกิจของ
0.886
0.886
เกษตรกร
แหล่งความรู ้พ้นื ฐานของเกษตรกร
0.886
0.886
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวอ้อย
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรใน
0.849
0.849
การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยโรงงาน
ตอนที่ 5 ปัญหาและข้ อเสนอแนะของ
0.910
0.991
เกษตรกรในการผลิตและการใช้
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้ อยโรงงาน
5.1 ปั ญหาของการผลิตและการใช้
0.881
0.881
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย
โรงงานของเกษตรกรแบบใช้รถตัด
5.2 ข้อเสนอแนะด้านการผลิตอ้อยและ
0.863
0.840
การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อ้อยโรงงานของเกษตรกรแบบใช้คนตัด
ประเด็นทดสอบความเชื่อมัน่
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
สถานทีท่ าํ งาน
ตําแหน่ ง

นายวิทยา ยิง่ ยวด
28 กันยายน 2522
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ช่วยราชการกลุ่มบริ การส่ งออกสิ นค้าเกษตรสํานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุ งเทพมหานคร
นักวิชาการเกษตรปฏิบตั ิการ

