
 
 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
หลกักำรและเหตุผล 

ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิตน ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ อีกมากมาย ในปัจจุบนัออ้ยยงัมีความส าคญัมากข้ึน
ในดา้นพืชพลงังานทดแทนใชผ้ลิตเอทานอล  ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกออ้ยเกือบทัว่ทุกภาคของประเทศ  
แหล่งปลูกท่ีส าคญัอยูใ่นเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก โดย
มีโรงงานน ้ าตาลทรายทั้งหมด 47 แห่งกระจายอยูต่ามแหล่งผลิตต่างๆ ในปีการเพาะปลูก 2553/ 2554  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเน้ือท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดคือประมาณ 3.67 ลา้นไร่ รองลงมาคือภาคกลาง
ประมาณ 2.54 ล้านไร่ ภาคเหนือประมาณ 1.72 ล้านไร่ และภาคตะวนัออกประมาณ 0.52 ลา้นไร่ 
ตามล าดบั รวมทัว่ประเทศมีพื้นท่ีปลูกออ้ยแปรผนัอยู่ระหว่าง 8.12-8.46 ลา้นไร่  ได้ผลผลิตออ้ยรวม
ทั้งส้ิน 95 ล้านตนัในปี 2554  (ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย, 2554)  ปัจจุบนั
ประเทศไทยผลิตน ้ าตาลไดป้ระมาณ 7 ลา้นตนั / ปี  เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากบราซิล ประเทศ
ไทยมีสัดส่วนการบริโภคน ้ าตาลในประเทศปีละประมาณ  2 ลา้นตนั และส่งออกประมาณ 5 ลา้นตนั 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  
                 ส าหรับดา้นการตลาดของออ้ย เน่ืองจากออ้ยเป็นพืชท่ีมีระบบการซ้ือขายผลผลิตท่ีแน่นอน
ในรูปของโควตา ท าให้ไม่ตอ้งเสียเวลาในการหาตลาดรองรับผลผลิต และแนวโน้มดา้นราคามีเกณฑ์
สูงข้ึนเร่ือยๆ คิดราคาเร่ิมตน้ท่ีค่าความหวาน 10 ซีซีเอส จากเดิมในฤดูกาลหีบออ้ยปี 2553 / 2554 
ราคาออ้ยขั้นตน้อยูท่ี่ 945 บาท / ตนัออ้ย  และในฤดูกาลหีบออ้ยปีท่ีผา่นมาปี 2554 / 2555 ราคาออ้ย
ขั้นตน้เพิ่มข้ึนมาอยูท่ี่ 1,000 บาท / ตนัออ้ย (ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย, 2554) การท่ี
ราคาออ้ยสูงข้ึนเร่ือยๆมา  เน่ืองจากอุตสาหกรรมน ้าตาลมีการประเมินวา่ปริมาณความตอ้งการน ้ าตาล
ในตลาดโลกยงัคงอยูใ่นระดบัสูง  จึงคาดว่าออ้ยโรงงานน่าจะมีราคาท่ีดีข้ึนกวา่น้ีอีกเป็นผลมาจาก
ราคาน ้าตาลทรายและเอทานอลท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในประเทศไทยมีการขยายพื้นท่ี
การปลูกออ้ยกนัมากข้ึน  
 เขตภาคเหนือมีแหล่งปลูกออ้ยมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ  ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง  มีเกษตรกรท าการปลูกออ้ยในแถบจงัหวดัก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทยั อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ เพชรบูรณ์  ตาก ล าปาง และแพร่ เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและมีสภาพอากาศท่ี
เหมาะแก่การเพาะปลูก จงัหวดัสุโขทยัมีเกษตรกรท าการปลูกออ้ยเป็นจ านวนมาก และมีโรงงาน
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อุตสาหกรรมน ้ าตาลในแถบจงัหวดัใกลเ้คียง ท่ีรับซ้ือวตัถุดิบออ้ยของชาวไร่อยู่หลายโรงงาน จาก
การส ารวจพื้นท่ีปลูกออ้ยปี 2553 / 2554 จงัหวดัสุโขทยัมีเน้ือท่ีปลูกออ้ยทั้งหมดรวม 181,695 ไร่ มี
ผลผลิตออ้ยรวม 2,116 ,973 ตนั  ถา้แบ่งตามอ าเภอในปี พ.ศ. 2554 อ าเภอสวรรคโลกมีพื้นท่ีท่ีปลูก
ออ้ยมากท่ีสุดคือ 73,450 ไร่ จากทั้งหมด 9 อ าเภอ (ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย, 
2554)  
 การปลูกออ้ยในอ าเภอสวรรคโลก ส่วนใหญ่ยงัเป็นการปลูกแบบวิธีดั้งเดิมท่ีรอตามฤดูกาล จะ
ปลูกในช่วงปลายฝนระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีดินมีความช้ืนเหมาะสมแก่
การปลูกออ้ย  และจะอาศยัน ้ าฝนเป็นหลกัในการท าให้ออ้ยเจริญเติบโต วิธีน้ีมีขอ้เสียคือ อายุการไวต้อ
ของออ้ยสั้นประมาณ  2  ตอออ้ย  และถา้ปีไหนปริมาณน ้าฝนนอ้ยการเจริญเติบโตของออ้ยจะไม่สมบรูณ์
เต็มท่ี  ในปี พ.ศ. 2546 ไดมี้นกัวิชาการฝ่ายไร่ของโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลน าเทคนิคการปลูกออ้ย
ดว้ยวธีิระบบน ้าหยดเขา้มาส่งเสริมให้กบัเกษตรกร  การปลูกดว้ยวิธีระบบน ้ าหยดเป็นวิธีท่ีสามารถ
ปลูกออ้ยไดทุ้กช่วงเวลา จะเนน้ปริมาณการให้น ้ าท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของออ้ยตลอดช่วงอาย ุ 
และสามารถไวต้อออ้ยไดห้ลายตอ แต่ก็มีขอ้เสียคือใชแ้รงงานคนมากและท่ีส าคญัการให้น ้ าแก่ออ้ย
ตอ้งให้ตลอดจนกวา่ออ้ยจะเจริญเติบโตเต็มท่ี เพราะถา้เจอกบัสภาพอากาศแลง้ออ้ยจะเหลืองและ
ตายได ้ ปัจจุบนัมีเกษตรกรบางราย ท่ีปลูกออ้ยบนท่ีดินของตวัเองไม่ไดเ้ช่าท่ีดิน ท่ีกลา้เส่ียงลงทุน
น าเทคนิคการปลูกด้วยวิธีระบบน ้ าหยดมาใช้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของท่ีน่ีก็ยงัคงปลูกด้วยวิธี
ดั้งเดิมอยู่ เพราะไม่กล้าเส่ียงท่ีจะลงทุนติดตั้งอุปกรณ์การท าระบบน ้ าหยด  ถ้าพื้นท่ีปลูกใดไม่มี
แหล่งน ้ าก็ตอ้งลงทุนในเร่ืองของแหล่งน ้ าด้วย และตอ้งเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านการจา้งแรงงานอีก  
เน่ืองจากเงินลงทุนของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมมาจากโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาล และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์การลงทุนปลูก
ออ้ยของการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมและระบบน ้ าหยด ระบบใดมีตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีมนัคุม้ค่า
กบัการท่ีจะลงทุนปลูกออ้ยนั้น ยงัมีผูท้  าการศึกษาอยูน่อ้ย  

 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตตน้
ออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก 
จงัหวดัสุโขทยั ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากจะช่วยในการตดัสินใจของเกษตรกร ในการท่ี
จะเลือกวธีิการปลูกออ้ยท่ีเหมาะสมในเขตพื้นท่ีดงักล่าว  แลว้ยงัเป็นแนวทางให้ส าหรับผูท่ี้สนใจจะ
ปลูกออ้ย และส าหรับเกษตรกรในพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกดว้ย 
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วตัถุประสงค์  
เพื่อวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตตน้ออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและการปลูกดว้ย

ระบบดั้งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 1. ท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกออ้ยทราบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตตน้ออ้ยแบบการ
ปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการวางแผนการ
ผลิตตน้ออ้ย อนัจะส่งผลต่อรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 
 2. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุน ส าหรับเกษตรผูป้ลูกออ้ย
รายใหม่ท่ีจะยึดอาชีพน้ีเป็นหลักเพื่อสร้างรายได้ให้กลับครอบครัว หรือผูท่ี้สนใจ ได้พิจารณา
เลือกใชร้ะบบการปลูกออ้ยตามความเหมาะสมส าหรับลงทุนปลูกออ้ยในอนาคต 

นิยำมศัพท์ 
  อ้อย หมายถึง พืชเกษตรชนิดหน่ึงท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล 
  อ้อยปีที ่1 หรือ อ้อยข้ำมแล้ง หมายถึง ออ้ยท่ีปลูกจากตน้พนัธ์ุครบรอบหน่ึงปี 
  อ้อยปีที ่2 หมายถึง ออ้ยท่ีเกิดจากตน้ตอท่ีโตข้ึนจากหน่อท่ีตดัออ้ยปีท่ีหน่ึงไปแลว้  
             วธีิกำรปลูกด้วยระบบดั้งเดิม หมายถึง การปลูกออ้ยท่ีอาศยัความช้ืนในดินเพียงอยา่งเดียว 
             วิธีกำรปลูกด้วยระบบน ้ำหยด หมายถึง การปลูกออ้ยท่ีไม่ไดอ้าศยัความช้ืนในดินเพียงอยา่ง
เดียว มีการน าเทคนิคระบบน ้าหยดมาใหน้ ้าแก่ออ้ยดว้ย 
  CCS (Commercial Cane Sugar ) หรือ ซีซีเอส หมายถึง ค่าความหวานของน ้าออ้ยท่ีทาง 
โรงงานมีสูตรในการคิดค านวณเพื่อก าหนดราคาซ้ือขายตน้ออ้ย 
  ต้นทุนผนัแปร หมายถึง ผลรวมของค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน ค่าวสัดุ เช่น ค่าพนัธ์ุออ้ย ค่าปุ๋ย ค่า
ยา ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าน ้ ามนัหล่อล่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าซอมแซมอุปกรณ์ ค่าดอกเบ้ีย ค่า
รถบรรทุก เป็นตน้ 
  ต้นทุนคงที่ หมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าท่ี ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเกษตร และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในอุปกรณ์การเกษตร 

 ต้นทุนรวมของกำรปลูกอ้อย หมายถึง ค่าใชจ่้ายในขั้นตอนของการผลิตตน้ออ้ยทั้งหมดของ 
เกษตรกร ซ่ึงประกอบไปดว้ยตน้ทุนผนัแปรและตน้ทุนคงท่ี 
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  ผลผลติ หมายถึง ปริมาณตน้ออ้ยท่ีผลิตได ้มีหน่วยเป็น ตนั 
  รำยได้จำกกำรปลูกอ้อย หมายถึง รายไดท่ี้เป็นตวัเงินท่ีเกิดจากการขายผลผลิตตน้ออ้ยให้กบั
โรงงานน ้าตาลทราย  
  ผลตอบแทนของกำรปลูกอ้อย หมายถึง ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินท่ีเกิดข้ึนโดยตรงของการ
ลงทุนไดแ้ก่ รายไดจ้ากการน าผลผลิตท่ีไดจ้ากการลงทุนไปขาย 


