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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 
แบบสอบถามประกอบการท าการค้นคว้าแบบอสิระ 

“   การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตตน้ออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบน ้าหยดและการปลูกดว้ย
ระบบดั้งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั” 

 
แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด 4 ส่วน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงใหค้รบทุกขอ้ และ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ในช่อง � หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือกและใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละ 
หวัขอ้ดงัน้ี 

 
ส่วนที ่1  :  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1ลกัษณะของการปลูกอ้อย   

                      ปลูกด้วยระบบน า้หยด  รายที.่................................ 
 
                             ปลูกด้วยระบบดั่งเดิม    รายที.่............................... 
1.2 ครอบครัวและสมาชิกมีประสบการณ์ในการปลูกอ้อยด้วยระบบนีม้าแล้ว............................ปี 
1.3 พืน้ทีป่ลูกอ้อย  
                ปลูกบนทีด่ินของตนเอง.................................ไร่ 
                ปลูกบนทีด่ินเช่า.............................................ไร่ 
                รวมทั้งหมด....................................................ไร่ 
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ส่วนที ่2  : ข้อมูลเกีย่วกบัต้นทุนการผลติต้นอ้อย  (เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงตดัส่งข้ึน
รถบรรทุก ) 
2.1 แหล่งเงินลงทุนทีน่ ามาใช้ในการผลติต้นอ้อย 

 
2.2 ต้นทุนของการผลติต้นอ้อย 
 

 
แหล่งเงิน 

อ้อยใหม่ (อ้อยปีที ่1) อ้อยปีที ่2 

จ านวนเงิน 
(บาท/ไร่) 

ปริมาณของเงิน
ลงทุน 
(%) 

จ านวนเงิน 
(บาท/ไร่) 

ปริมาณของเงิน
ลงทุน 
(%) 

1.ทุนส่วนตวั     
2.ยมืจากโรงงาน
น ้าตาล
.................................. 

    

3. อ่ืนๆ.......................      

รายการ ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยใหม่ (อ้อยปีที ่1) อ้อยปีที ่2 

1.ค่าไถเตรียมดิน 
-ผาลบุก                     จ านวน......คร้ัง/ไร่ 
-ผาลเจด็                     จ  านวน......คร้ัง/ไร่ 
- โรตาร่ี(จอบหมุน)    จ  านวน......คร้ัง/ไร่ 
- อ่ืนๆ..................       จ  านวน......คร้ัง/ไร่ 

  

2. ค่าเคร่ืองปลูก + ค่าแรงงานคนงาน   

3.ค่าพรวนลม้ร่องออ้ย   
4.ค่าซ่อมออ้ย   
5.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยาก าจดัวชัพืช   
6.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย   
7. ค่าจา้งแรงงานท าหญา้ในแปลงออ้ย   
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2.3 ต้นทุนด้านปัจจัยการผลิต 
 

 

รายการ ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยใหม่ (อ้อยปีที ่1) อ้อยปีที ่2 
8.ค่าใหน้ ้าหยดออ้ย จ านวน.......คร้ัง   

9.การเกบ็เกีย่ว 
-ค่าแรงงานตดัออ้ย 
-ค่าแรงงานข้ึนออ้ย 
-ค่าคีบออ้ย 
-ค่าขนส่งจากไร่ไปโรงงาน ตนัละ.....................
บาท 

  

10.ค่าเช่าท่ีดินไร่ 
ละ...........................บาท  

  

 
รายการ 

ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยใหม่ (อ้อยปีที ่1) อ้อยปีที ่2 

ปริมาณทีใ่ช้ จ านวนเงิน ปริมาณทีใ่ช้ จ านวนเงิน 
 
1.ค่าพนัธ์ุออ้ย 

    

2.ค่าปุ๋ยรองพื้น 
สูตร 15-15-15 

    

3.ค่ายาคุม-ยาฆ่า
หญา้ 

    

4.ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 
สูตร 46-0-0 

    

5.อ่ืนๆ
....................... 
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2.4 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  
 

 
2.5 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเคร่ืองมือการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตร 
 

รายการ จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
(บาท /หน่วย) 

คาดว่าจะใช้งาน 
(ปี) 

เคร่ืองสูบน ้า    
ชุดอุปกรณ์น ้าหยด 1. ท่อส่งน ้า (ท่อ PVC) 
                               2. เทปน ้าหยด 

   

ผานเจ็ด    
ผานบุก    
โรตาร่ี(จอบหมุน)    
เคร่ืองปลูกออ้ย    
เคร่ืองอดัปุ๋ย    
เคร่ืองยนตพ์น่ยา    
เคร่ืองพน่ยามือโยก    
จอบ    
เสียม    
มีดตดัออ้ย    
มีดฟันออ้ย     
ถงัผสมยา    

รายการ จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
(บาท /หน่วย) 

มูลค่าสินทรัพย์
ทั้งหมด 
(บาท) 

อายุการใช้
งาน 

รถแทรกเตอร์ (รถไถใหญ่)     
รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก     
รถบรรทุกออ้ย (รถสิบลอ้)     
รถคีบออ้ย     



 
64 

ส่วนที ่3 : ข้อมูลเกีย่วกบัผลตอบแทนทีไ่ด้จากการลงทุนผลติต้นอ้อย  
3.1 ปริมาณผลผลติต้นอ้อย ปีการผลติ ปี2554 / 2555 

 

 
3.2 รายได้จากการผลติต้นอ้อย ปีการผลติ ปี2554/2555 

 

 
ส่วนที ่4 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติมเกีย่วกบัการปลูกอ้อย 
        ............................................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................................ 
        ................................................................................................................................................ 

        ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะอ้อย จ านวนตันทั้งหมด จ านวนตัน 
เฉลีย่/ไร่ 

ออ้ยใหม่ (ออ้ยปีท่ี 1)   
ออ้ยปีท่ี 2   

ลกัษณะอ้อย ราคา 
(บาท /ตัน) 

จ านวนเงิน 

ออ้ยใหม ่(ออ้ยปีท่ี 1)   
ออ้ยปีท่ี 2   
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ภาคผนวก ข 

 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการปลูกอ้อยของเกษตรกรแต่ละรายและวธีิการคิดราคาซ้ือขายอ้อยตามค่า CCS 
 
ตารางที ่1 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบน ้าหยด รายท่ี 1 

 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1  อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 1,600 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 640 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 1,280 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 4,000 - 
3. การปลูกซ่อม - - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 960 1,800 
5.ค่าใหน้ ้าหยดออ้ย 6,400 12,000 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 1,250 2,344 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 956 1,406 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 3,520 6,600 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 32,452 47,025 
         ค่ารถคีบออ้ย 23,912 34,650 
        ค่าจา้งคนขบัรถคีบ - - 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 35,840 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  12,960 - 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 14,790 22,650 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 4,832 9,060 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1  อ้อยปีที ่2 
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        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 12,172 7,000 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
5,250 

 
- 

       เงินลงทุน 155,969 98,035 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 44,408 64,350 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน 75,000 - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 59,970.00 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 760,800 - 
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ตารางที ่2 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบน ้าหยด รายท่ี 2 
 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน    
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 2,250 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 1,125 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 2,375 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 5,750 - 
3. การปลูกซ่อม 400 - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 1,375 1,265 
5.ค่าใหน้ ้าหยดออ้ย 7,500 6,900 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 1,500 1,380 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 1,645 1,150 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 5,000 4,600 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 49,020 33,539 
         ค่ารถคีบออ้ย 35,088 24,007 
        ค่าจา้งคนขบัรถคีบ - - 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 60,000 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  20,000 - 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 22,650 20,345 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 7,727 6,854 
        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและ น ้ามนัหล่อล่ืน 16,875 5,639 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
7,650 

 
- 

       เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 240,279 102,420 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 67,080 45,896 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
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รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1  อ้อยปีที ่2 
        ค่าเช่าท่ีดิน - - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 101,638.83 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 643,040 - 

 
ตารางที ่3 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบน ้าหยด รายท่ี 3 
 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 4,000 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 1,800 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 3,600 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 9,600 - 
3. การปลูกซ่อม 800 - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 2,600 2,080 
5.ค่าใหน้ ้าหยดออ้ย 24,000 19,200 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 3,200 2,560 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 2,400 1,500 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 9,200 7,360 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 74,844 43,545 
         ค่ารถคีบออ้ย - - 
        ค่าจา้งคนขบัรถคีบ 9,979 5,806 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 102,400 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  33,000 - 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 27,400 20,608 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 12,920 10,016 
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รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1  อ้อยปีที ่2 
        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 36,138 11,527 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
12,750 

 
- 

       เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 348,136 117,395 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 108,108 62,899 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน 81,000 - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 210,790.90 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 2,498,395 - 

 
ตารางที ่4 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบน ้าหยด รายท่ี 4 
 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 1,500 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 675 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 1,275 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 3,900 - 
3. การปลูกซ่อม - - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 975 1,950 
5.ค่าใหน้ ้าหยดออ้ย 4,500 9,000 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 1,125 2,250 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 1,200 1,600 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 2,700 5,400 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 31,378 46,369 
         ค่ารถคีบออ้ย 22,460 33,190 
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รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
        ค่าจา้งคนขบัรถคีบ -    - 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 34,800 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  12,000 18,000 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 12,500 27,000 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 4,500 9,000 
        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 9,415 3,118 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
4,890 

 
- 

        เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 105,390 157,867 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 42,939 63,453 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน - - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 57,284.00 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 554,120 - 

 
ตารางที ่5 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบน ้าหยด รายท่ี 5 
 

รายการ 
ปีท่ีด าเนินการ 

ออ้ยปีท่ี 1 ออ้ยปีท่ี 2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 4,140 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 2,070 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 4,140 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 10,580 - 
3. การปลูกซ่อม 700 - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 2,760 2,040 
5.ค่าใหน้ ้าหยดออ้ย 34,500 25,500 
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รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 4,025 2,975 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 2,680 3,040 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 10,810 7,990 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 89,716 51,906 
         ค่ารถคีบออ้ย - - 
        ค่าจา้งคนขบัรถคีบ 9,445 5,464 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 110,400 - 
        ค่าปุ๋ยรองพ้ืน  36,570 - 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 29,756 25,500 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 13,717 10,506 
        ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 38,554 12,060 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
15,750 

 
- 

        เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 395,720 134,568 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 122,769 71,029 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน 135,000 - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 228,462.14 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 2,817,200 - 

 
ตารางที ่6 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม รายท่ี 1 
 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 6,400 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 2,880 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 5,760 - 
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รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 16,000 - 
3. การปลูกซ่อม 2,000 - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 1,920 3,480 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 4,800 8,700 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 3,800 7,000 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 11,520 20,880 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 100,563 127,722 
         ค่ารถคีบออ้ย - - 

        ค่าจา้งคนขบัรถคีบ 8,468 10,755 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 153,600 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  51,200 - 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 52,440 96,600 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 19,200 34,800 
        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 56,700 40,756 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
50,000 

 
- 

       เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 530,623 356,952 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 137,612 174,777 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน 267,500 - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 332,695 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 3,552,450 - 
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ตารางที ่7 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม รายท่ี 2 
 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 9,400 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 4,230 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 7,990 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 21,620 - 
3. การปลูกซ่อม 3,500 - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 5,170 6,050 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 5,640 6,600 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 4,230 4,950 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 16,920 19,800 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 143,326 122,996 
         ค่ารถคีบออ้ย - - 
        ค่าจา้งคนขบัรถคีบ 15,087 12,947 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 210,560 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  71,280 - 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 64,860 75,900 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 29,046 35,090 
        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 84,250 35,850 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
85,000 

 
- 

        เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 872,194 367,460 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 203,674 174,784 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน 312,000 - 
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รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 665,823 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 4,978,600 - 

 
ตารางที ่8 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม รายท่ี 3 
 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 4,500 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 2,000 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 4,500 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 12,500 - 
3. การปลูกซ่อม 2,250 - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 3,250 3,250 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 6,000 6,000 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 3,000 2,500 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 10,000 10,000 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 79,110 54,270 
         ค่ารถคีบออ้ย 57,135 39,195 
         ค่าจา้งคนขบัรถคีบ - - 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 136,000 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  24,300 10,500 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 45,600 38,000 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 14,900 16,250 
        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 20,765 5,638 
   



 
75 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 

 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
18,780 

 
- 

       เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 418,200 183,550 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 114,270 78,390 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน 107,500 - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 193,788 - 
        ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 1,563,690 - 

 
ตารางที ่9 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม รายท่ี 4 
 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 9,900 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 4,050 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 8,100 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 23,400 - 
3. การปลูกซ่อม 1,600 - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 4,950 4,015 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 7,200 5,840 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 4,500 3,650 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 18,000 14,600 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 142,317 83,504 
         ค่ารถคีบออ้ย 107,528 63,092 
         ค่าจา้งคนขบัรถคีบ - - 
10.ค่าวสัดุ   
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รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 231,840 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  57,600 35,311 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 67,950 55,115 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 28,350 22,995 
        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 32,431 4,889 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
42,900 

 
- 

        เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 550,000 293,670 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 205,569 120,618 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน 250,000 - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 436,252 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 3,607,000 - 

 
ตารางที ่10 ตน้ทุนการปลูกออ้ยของเกษตรกรผูอ้อ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม รายท่ี 5 
 

รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
1. ค่าไถเตรียมดิน   
       ไถผานบุก จ านวน 2 คร้ัง 8,370 - 
       ไถผานเจด็ จ านวน 3 คร้ัง 4,050 - 
       ป่ันจอบหมุน จ านวน 1 คร้ัง 8,100 - 
2. ค่าเคร่ืองปลูก+ค่าแรงงานคนงาน 23,400 - 
3. การปลูกซ่อม 2,590 - 
4.การพรวนลม้ร่องออ้ย 5,400 5,820 
6.ค่าจา้งแรงงานฉีดพน่ยา 8,100 8,730 
7.ค่าจา้งแรงงานโรยปุ๋ย จ านวน 2 คร้ัง 6,480 9,700 
8.ค่าจา้งแรงงานดายหญา้ในแปลงออ้ย 16,200 17,460 
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รายการ 
ปีทีด่ าเนินการ 

อ้อยปีที ่1 อ้อยปีที ่2 
9.ค่าการเก็บเก่ียว   
        ค่าแรงงานคนตดัและคนข้ึนออ้ย 140,940 100,307 
         ค่ารถคีบออ้ย - - 
         ค่าจา้งคนขบัรถคีบ 15,660 11,145 
10.ค่าวสัดุ   
        ค่าพนัธ์ุออ้ย 230,400 - 
        ค่าปุ๋ยรองพื้น  43,200 - 
        ค่าปุ๋ยแต่งหนา้ 72,725 75,500 
        ค่ายาคุม-ยาฆ่าหญา้ 28,530 30,749 
        ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ ามนัหล่อล่ืน 72,815 29,978 
 11.ค่าอ่ืนๆ     
       ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 

 
71,020 

 
- 

       เงินลงทุนการผลิตตน้ออ้ย 710,714 307,821 
12.ค่ารถบรรทุกขนส่ง 203,580 144,889 
13.ตน้ทุนคงท่ี    
        ค่าเช่าท่ีดิน 297,000 - 
        ค่าเส่ือมอุปกรณ์การเกษตร 525,371 - 
        เงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 4,886,095 - 
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ตัวอย่างการค านวณ 

 การก าหนดราคารับซ้ือผลผลิตออ้ยของโรงงานน ้ าตาลทัว่ประเทศ จะข้ึนอยู่กบัราคาตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย (สอน.) โดยในฤดูกาลหีบออ้ยปี 2554/ 
2555 ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทรายไดป้ระกาศราคารับซ้ือออ้ยเร่ิมตน้ท่ีค่าความ
หวาน 10.00 ซีซีเอส ท่ีราคา 1,000 บาทต่อตนั และค่าความหวาน(ซีซีเอส)ท่ีเพิ่มข้ึน 1 ซีซีเอส จะมี
ราคาเพิ่มข้ึน หรือลดลงอีก 60.00 บาทต่อ ซ่ึงการคิดค านวณราคารับซ้ือออ้ยของโรงงานน ้ าตาล มี
ตวัอยา่งวธีิการคิดค านวณดงัน้ี 
            

ตัวอย่าง  ค่าความหวาน เฉล่ียเท่ากบั 12.25 ซีซีเอส จะไดร้าคา 

       ท่ี 10.00 ซีซีเอส  มีราคารับซ้ือเท่ากบั  1,000 บาทต่อดนั 
              2.25 ซีซีเอส  มีราคารับซ้ือเท่ากบั 2.25× 60.00 บาทต่อตนั  

      เท่ากบั 135 บาทต่อตนั 
                  12.25 ซีซีเอส  มีราคารับซ้ือเท่ากบั 1,135 บาทต่อตนั 
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ภาคผนวก ค 
รูปภาพทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพท่ี 1 ลกัษณะของผานเจด็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 รถไถติดผานบุก (ผาน 3) 
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ภาพท่ี 3 ลกัษณะของจอบหมุน (โรตาร่ี) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะของเคร่ืองปลูกออ้ย 
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ภาพท่ี 5 วธีิการจุดไฟจุดไฟเผาออ้ยก่อนตดั 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ- สกุล   นางสาวอาภาภรณ์  เมฆดั้น 
 
วนั เดือน ปีเกดิ   22  กนัยายน  2528 
 
ประวตัิการศึกษา           - ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   

  โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  จงัหวดัสุโขทยั 
- ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนสวรรคอ์นนัตว์ทิยา จงัหวดัสุโขทยั 
- ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต 
   สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  
   คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

 


