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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 แนวคิดและทฤษฎ ี
  ในการศึกษาวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนผลผลิตออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและการปลูก
ด้วยระบบดั้ งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยัได้น าแนวความคิดและ
ทฤษฎีท่ีน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
         แนวคิดเกีย่วกบัต้นทุน  
 สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ (2540) ไดใ้ห้ความหมายของตน้ทุนไวว้า่ ตน้ทุน (cost) หมายถึง 
มูลค่าของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพื่อใหไ้ดสิ้นคา้หรือบริการ โดยมูลค่านั้นจะตอ้งสามารถวดัไดเ้ป็น
หน่วยเงินตรา ซ่ึงเป็นลกัษณะของการลดลงในสินทรัพยห์รือเพิ่มข้ึนในหน้ีสินตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
อาจจะให้ประโยชน์ในปัจจุบนัหรืออนาคตก็ได้ เม่ือต้นทุนใดท่ีเกิดข้ึนแล้วและกิจการได้ใช้
ประโยชน์ไปทั้งส้ิน ตน้ทุนท่ีไดใ้ห้ประโยชน์และกิจการไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้งหมดแลว้ในขณะนั้น
และส าหรับตนุ้ทนท่ีกิจการสูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการไปอนาคตเรียกว่าสินทรัพย ์
(assests) ค่าใชจ่้าย โดยปกติแลว้ก็จะน าไปเปรียบเทียบกบัรายได ้(revenue) ท่ีเกิดข้ึนในงวดเดียวกนั 
เพื่อค านวณก าไรสุทธิ (profit) หรือขาดทุนสุทธิ (loss) ซ่ึงรายไดก้็จะหมายถึง ราคาสินคา้หรือ
บริการ คูณกบัปริมาณหรือระดบัของกิจกรรม ส่วนของเบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ (2546)  กล่าววา่  
การจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรมของตน้ทุนซ่ึงมีลกัษณะท่ีส าคญัคือ  เป็นการวิเคราะห์จ านวนของ
ตน้ทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดบัของกิจกรรมท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้เกิด
ตน้ทุน (cost driver) ในการผลิตทั้งท่ีเก่ียวกบัการวางแผน การควบคุม การประเมินและวดัผลการ
ด าเนินงาน การจ าแนกตน้ทุนความส าพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรมสามารถจ าแนกได ้ 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท่ี และ ตน้ทุนรวม ซ่ึงมีรายระเอียดดั้งน้ี  

1.1.1 การจ าแนกตน้ทุนท่ีใชใ้นการวิจยั  

1.1.1.1 จ าแนกตามส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์หรือทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิต 

การจ าแนกต้นทุนโดยวิธีน้ี เป็นการจ าแนกตามส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า

ประกอบดว้ย วตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายการผลิต  

   - ตน้ทุนจากวตัถุดิบ วตัถุดิบ (raw material) กลายเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ ใน

กรณีการลงทุนปลูกออ้ย จะมีวตัถุดิบคือ พนัธ์ุออ้ย ปุ๋ย  ยาปราบวชัพืชและศตัรูพืช เป็นตน้ เน่ืองจาก
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วตัถุดิบเป็นส่วนหน่ึงของการผลิตและการลงทุน ดงันั้นตน้ทุนของวตัถุดิบจึงสามารถท่ีจะค านวณ

ไดใ้นตวัสินคา้ 

- ตน้ทุนจากแรงงาน แรงงาน (labor) หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าแรงงานท่ีจา้งมา 

หรือท าการผลิตสินคา้หรือท าการแปรสภาพตวัวตัถุดิบใหเ้ป็นสินคา้ หรือผลผลิต  

- ตน้ทุนจากค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใชจ่้ายการผลิต (manufacturing overhead)

หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการผลิตนอกเหนือจากวตัถุดิบและค่าแรงทาง ส่วนค่าใชจ่้ายการ 

ขายและการบริหารไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายในการผลิต เพราะค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการ 

จดัจ าหน่ายสินคา้และในการบริหารการด าเนินงานของกิจการ ไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

สินคา้ แต่ประการใด ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการผลิตเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเช่น ค่าเช่าท่ีดิน 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นตน้  

1.1.1.2 จ าแนกตามความสัมพนัธ์กบัระดบัของกิจกรรม หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ 

“การจ าแนกตน้ทุนตามพฤติกรรม” (cost behavior) การจ าแนกตน้ทุนโดยวิธีน้ีเป็นการจ าแนก

ประเภท โดยพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงตน้ทุนเม่ือระดบักิจกรรมเปล่ียนไป ไดแ้ก่ ตน้ทุนคงท่ี 

และตน้ทุนผนัแปร  

- ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีจ านวนรวมคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง 

ไปตามสัดส่วนระดบัของกิจกรรม หรือปริมาณการผลิต ไม่ว่าจะผลิตในปริมาณมาก หรือน้อย

เท่าใด ก็ตาม ตน้ทุนประเภทน้ีจะมีจ านวนคงท่ี หรือไม่สามารถเปล่ียนแปลงปริมาณการใช้ได้

ภายใน ระยะเวลาของการผลิต และถา้ไม่ด าเนินการผลิตก็ตอ้งเสียตน้ทุนน้ี ไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดิน ค่า

ภาษีท่ีดิน ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์การเกษตร ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์การเกษตร และ

ค่าเสียโอกาสการใชท่ี้ดินกรณีท่ีมีท่ีดินเป็นของตนเอง  

- ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs) หมายถึง ตน้ทุนท่ีมีตน้ทุนรวมผนัแปรไปตาม 

สัดส่วนระดบัของกิจกรรม หรือการผลิต ตน้ทุนผนัแปรจึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้จจยั 

ผนัแปรในการผลิต ถา้ท าการผลิตในปริมาณมาก ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตก็จะมาก ถา้ผลิตใน

ปริมาณ นอ้ยตน้ทุนผนัแปรในการผลิตก็จะนอ้ย เม่ือไม่ท าการผลิตก็จะไม่ตอ้งจ่ายตน้ทุนชนิดน้ีเลย 

และปัจจยั ผนัแปรจะใช้หมดไปในช่วงการผลิตนั้น ๆ ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงาน ค่าวสัดุอุปกรณ์

การเกษตร ตลอดจน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์  
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1.1.2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุนการผลิต  

            ตน้ทุนรวม (Total Cost) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดในการผลิตใดๆ เกิดจากการรวมกนั
ของตน้ทุนผนัแปร (variable cost) กบั ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) ซ่ึงสามารถน ามาคิดวิเคราะห์หาตน้ทุนต่อ
หน่วยการผลิตได ้ 
       แนวคิดเกีย่วกบัผลตอบแทน  

   ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี (2544) ไดก้ล่าววา่ในการลงทุนแต่ละโครงการ จะตอ้งท าการศึกษาการ

คุม้ค่าของเงินลงทุน ผลประโยชน์และอตัราผลตอบแทนทางการเงินดว้ย การวดัความคุม้ค่าของ

โครงการมีความส าคญัอย่างมากในการน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจในการลงทุน (investment 

decision  criteria) ทั้งน้ี เพราะตวัช้ีวดัความคุมค่าของโครงการสามารถบ่งบอกไดว้า่โครงการแต่ละ

โครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ซ่ึงการวดัความคุม้ค่าของโครงการตามการวิเคราะห์แบบ

ปรับค่าของเวลา ซ่ึงเป็นวธีิร่วมสมยั (contemporary approach) และใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่ๆไป  

1.2.1 ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทน (Benefits) ของการลงทุน หมายถึง มูลค่าของ 

สินคา้ หรือบริการท่ีผลิตไดจ้ากการลงทุน ประกอบดว้ย ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางออ้ม 

และผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน  

- ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefits) คือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุน ซ่ึง

หมายถึง มูลค่าของสินคา้ และบริการท่ีผลิตไดโ้ดยตรงจากการลงทุน นอกจากน้ียงัหมายถึงการ

ประหยดั และการลดค่าใชจ่้าย จากท่ีเคยมีอยูเ่ดิม  

- ผลตอบแทนทางออ้ม (Indirect Benefits) คือ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ี

นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนทางตรง นอกจากน้ียงัรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนดา้น

สังคม และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น โครงการนั้นอาจกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ก่อให้เกิด

การ ขยายตวั ของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีโครงการตั้งอยูเ่ป็นตน้  

- ผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Benefits) คือ ผลตอบแทนท่ีไม่สามารถ 

ประเมินมูลค่าเป็นตวัเงินได ้เช่น การลงทุนนั้นอาจมีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต และการกระจาย 

รายได ้ใหมี้ความยติุธรรมมากข้ึน เป็นตน้  

        1.2.2 ค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) คือ ถา้มีการก าหนดให้
ตลาดทุน (capital market) ท่ีมีอยูส่ามารถน าเงินตรา หรือทรัพยากรไปลงทุนเพื่อสร้างเงินตรา ให้มี
จ  านวนมากข้ึนในอนาคตแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า ค่าเสียโอกาสของการออมได้เกิดข้ึนแล้ว 
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ทางเลือกต่อการบริโภคในปัจจุบนัคือ การใชเ้งินทุนหรือทรัพยากรไปในทางท่ีก่อให้เกิดรายได ้ใน
อนาคต ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีมูลค่าเท่ากบัเงินตราในปัจจุบนัท่ีเกิดจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืน 
2. อ้อยและการปลูกอ้อย 
   ออ้ย ( Sugarcane - Saccharum officinarum L. )  เป็นพืชพวกหญา้ชนิดหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัต่อมนุษยม์ากในแง่ของการใช้เป็นอาหารออ้ยนบัเป็นพืชส าคญัอนัดบั 4 ของโลก รองจาก
ขา้วสาลี ขา้วโพด และขา้ว ตามล าดบั แต่เม่ือพิจารณาในแง่ของผลผลิตคิดเป็นน ้ าหนกัแห้งท่ีเก็บ
เก่ียวไดต่้อเน้ือท่ีต่อปี ออ้ยมาเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีเพราะออ้ยสามารถใช้ปัจจยัส าหรับการเจริญเติบโต 
เช่น แสงแดด น ้า อากาศ และธาตุอาหารไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่นัน่เอง นอกจากน้ีออ้ยยงัเป็นพืช
ท่ีปลูกง่าย และเม่ือปลูกคร้ังหน่ึงแลว้สามารถเก็บเก่ียวไดห้ลายคร้ัง ออ้ยชอบอากาศร้อนและชุ่มช้ืน 
ดงันั้นประเทศท่ีปลูกออ้ย ซ่ึงมีประมาณ 70 ประเทศจึงอยูใ่นแถบร้อนและชุ่มช้ืนในระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 
35 องศาเหนือและ 35 องศาใต ้รวมทั้งประเทศไทยดว้ยส าหรับประเทศไทยไดมี้การปลูกออ้ยมาแต่
โบราณกาล แต่การท าน ้ าตาลจากออ้ยไดเ้ร่ิมในสมยักรุงสุโขทยัประมาณปี พ.ศ. 1920 แหล่งผลิตส าคญั
อยู่ที่เมืองสุโขทยั พิษณุโลก และก าแพงเพชร น ้ าตาลที่ผลิตไดใ้นสมยันั้นเป็นน ้ าตาลทรายแดง 
(muscovado) หรือน ้าออ้ยงบ เช่ือกนัวา่ชาวจีนเป็นผูท่ี้น าเอากรรมวธีิการผลิตน ้ าตาลทราบแดงเขา้มา
ส่วนการผลิตน ้ าตาลทรายขาว (centrifugal sugar) นั้นไดเ้ร่ิมท่ีจงัหวดัล าปางเม่ือปี พ.ศ. 2480 หลงัจากนั้น
การผลิตน ้าตาลทรายขาวไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึนโดยล าดบั จากการผลิตเพียงเพื่อทดแทนปริมาณน ้ าตาล
ท่ีเราตอ้งสั่งเขา้มาจากประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย จนกระทัง่ผลิตไดพ้อใชบ้ริโภคภายในประเทศ
และเหลือส่งออกต่างประเทศเป็นจ านวนถึง 5,723 เมตริกตนั คิดเป็นมูลค่า 8.10 ล้านบาทในปี 
พ.ศ. 2502-2503 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2520 มูลค่าส่งน ้ าตาลออกไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 7,395 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
รายได้สูงสุดนับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการส่งน ้าตาลเป็นสินคา้ออกและนับเป็นรายได้อนัดบั 3 
รองจากขา้วและมนัส าปะหลงั แมก้ระนั้นก็ยงัเป็นรายได ้1 ใน 10 ของสินคา้ส่งออกทั้งหมดจึงนบั
ไดว้่าออ้ยเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย (สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ เล่มท่ี 5, 2550) 
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  2.1 พนัธ์ุอ้อยทีด่ีมีลกัษณะดังนี ้
1. ผลผลิตสูง และมีคุณภาพความหวานมากกวา่ 10 ซีซีเอส  
2. ตา้นทานต่อโรคเห่ียวเน่าแดง แส้ด า กอตะไคร้ ทนทานต่อหนอนกอลายจุดใหญ่ หรือ 
3. หนอนกอลายจุดเล็ก ศตัรูท่ีส าคญัในแต่ละแหล่งปลูก  
4. เจริญเติบโตดีเหมาะกบัสภาพดินฟ้าอากาศ  
5. ไวต้อไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง และผลผลิตไม่ต ่ากวา่ 80 เปอร์เซ็นตข์องออ้ยปลูก  
พนัธ์ุออ้ยท่ีไดรั้บการยอมรับและเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยน ามาปลูกกนัมีอยู ่3 ประเภทคือ พนัธ์ุ

รับรองและแนะน าของกรมวิชาการเกษตร พนัธ์ุท่ีไดจ้ากงานวิจยัของกระทรวงอุตสาหกรรม และ
พนัธ์ุท่ีได้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดดังน้ี (ฐานความรู้ด้านพืช
พลงังานทดแทน กรมวชิาการเกษตร, 2551)   
 1. พนัธ์ุรับรองและแนะน าของกรมวชิาการเกษตร ไดแ้ก่ พนัธ์ุอู่ทอง 6  พนัธ์ุมุกดาหาร 
พนัธ์ุอู่ทอง 5 พนัธ์ุขอนแก่น1 พนัธ์ุอู่ทอง 4  พนัธ์ุอู่ทอง 3  พนัธ์ุอู่ทอง 2 พนัธ์ุอู่ทอง 1 พนัธ์ุชยันาท 1 
เป็นตน้ 
 2. พนัธ์ุท่ีไดจ้ากงานวิจยัของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ พนัธ์ุ K 76-4 พนัธ์ุ K 84-69 
พนัธ์ุ K 84-200 พนัธ์ุ K 88-92 พนัธ์ุ K 90-77 พนัธ์ุ K 92-80 พนัธ์ุ K 92-213 พนัธ์ุ K 93-219 พนัธ์ุ K 
95-84 เป็นตน้ 
 3. พนัธ์ุท่ีไดจ้ากการวิจยัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 พนัธ์ุ
ก าแพงแสน 89-200 พนัธ์ุก าแพงแสน 92-0447 เป็นตน้  
 ส าหรับพนัธ์ุออ้ยท่ีเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยส่วนใหญ่ ในเขตอ าเภอสวรรคโลก นิยมน ามา
ปลูกกนัมีอยู ่2 พนัธ์ุ ดงัน้ี 
 1.พนัธ์ุขอนแก่น 3  
 เป็นพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการผสมระหวา่งพนัธ์ุ 85-2-352 กบัพนัธ์ุ K84-200  
 ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ 
 - ทรงกอแคบตรง แตกกอมาก ทนแลง้ ทนต่อน ้าขงั 
 - ใบแคบช้ีตรง กาบใบอา้และหลวม 
 - ไม่ออกดอก 
 - อายเุก็บเก่ียว 10-12 เดือน 
 ลกัษณะดีเด่น 
 - ใหผ้ลผลิตต่อไร่สู 
 - ใหค้วามหวานสูง 
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 - ตา้นทานโรคเห่ียวเน่าแดง  
 ข้อควรระวงั คือ อ่อนแอต่อหนอนเจาะล าตน้ 
 2. พนัธ์ุ LK 92 -11 (สอน. 12) 
 เป็นพนัธ์ุท่ีได้จากการผสมระหว่างพนัธ์ุ K84-200 (สอน.3) กบัพนัธ์ุอีเห่ียวแดง โดย
สถานีทดลองและขยายพนัธ์ุออ้ยล าปาง ศูนยเ์กษตรออ้ยภาคเหนือ ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและ
น ้าตาลทราย 
 ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ 
 - ล าตน้ตั้งตรง ลม้ยาก มีล าขนาดกลาง ไส้ไม่กลวง 
 - ล ามีสีเหลืองนวล 
 - มีการออกดอกเล็กนอ้ย 
 - อายเุก็บเก่ียว 12.5-13 เดือน 
 ลกัษณะดีเด่น 
 - ใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง 
 - ใหค้วามหวานสูง 
 - ตา้นทานโรคเห่ียวเน่าแดง แส้ด า กอตระไคร้ และโรคกล่ินสับปะรด 
 - ตา้นทานต่อหนอนเจาะยอด หนอนเจาะล าตน้ และแมลงหวีข่าว 
   ข้อควรระวงั คือ อ่อนแอต่อโรคใบขาว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 2.2 วธีิการปลูกอ้อย 
 

ไถเตรียมพื้นท่ีปลูก 
 
 

เตรียมตน้พนัธ์ุออ้ย 
 
 

ปลูกโดยใชเ้คร่ืองปลูกออ้ย 
 
 

ปลูกซ่อม (บริเวณท่ีออ้ยไม่ข้ึนดว้ยแรงงานคน) 
 

 
ขั้นตอนการบ ารุงดูแลรักษา พรวนลม้ร่อง  ใส่ปุ๋ย ฉีดยา ดายหญา้ 

 
 

เก็บเก่ียวผลผลิต 
 
 

น าออ้ยข้ึนรถบรรทุกส่งขายโรงงานน ้าตาล 
 

ภาพที ่1   ขั้นตอนการปลูกออ้ย 
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 2.3 การให้น า้หยดอ้อย  
ระบบน ้าหยด เป็นเทคโนโลยกีารชลประทานวธีิหน่ึงในหลายวธีิ เป็นการใหน้ ้าแก่ 

พืช โดยการส่งน ้ าผา่นระบบท่อและปล่อยน ้ าออกทางหวัน ้ าหยด ซ่ึงติดตั้งไวบ้ริเวณโคนตน้พืช น ้ า
จะหยดซึมลงมาบริเวณรากชา้ ๆ สม ่าเสมอในอตัรา 4-20 ลิตร ต่อชัว่โมง ท่ีแรงดนั 5-25 PSI ข้ึนอยู่
กบัระบบ ชนิดพืช ขนาดพื้นท่ี และชนิดของดิน ท าให้ดินมีความช้ืนคงท่ีในระดบัท่ีพืชตอ้งการและ
เหมาะสมตลอดเวลา ส่งผลใหพ้ืชเจริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ ลกัษณะการให้น ้ าหยดมี 2 ระบบ 
คือ 
  1. ระบบน ้ าหยดใตผ้ิวดิน (Subsurface system) ระบบน้ีจะตอ้งวางสายให้น ้ าก่อน
ปลูกโดยปกติจะฝังลึกประมาณ 25-30 ซม. และสายใหน้ ้าจะอยูใ่ตท้่อนพนัธ์ุออ้ยประมาณ 10 ซม. 
  2. ระบบน ้ าหยดบนผิวดิน (Surface system) ระบบน้ีจะวางสายให้น ้ าบนผิวดินใน
แนวก่ึงกลางร่อง หรือขา้ร่อง อาจวางทุกร่องหรือร่องเวน้ร่อง ซ่ึงเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในเขตอ าเภอ
สวรรคโลกใชร้ะบบน้ีในการใหน้ ้าหยดแก่ออ้ย 

ข้อพจิารณาในการให้น า้แก่อ้อย  
การพิจารณาวา่เม่ือใดควรจะถึงเวลาใหน้ ้าแก่ออ้ย และจะใหน้ ้าคร้ังละปริมาณเท่าใด มี 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  
- ระยะการเจริญเติบโต ความตอ้งการน ้าของออ้ย ปริมาณน ้าท่ีใหแ้ก่ออ้ยจะมากนอ้ย 

เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัระยะการเจริญเติบโต อตัราความตอ้งการใชน้ ้ า ความลึกท่ีรากหยัง่ลงไปถึง 
ออ้ยจะเจริญเติบโตไดดี้ก็ต่อเม่ือความช้ืนในดินเหมาะสม ถา้มีความช้ืนในดิน สูงหรือต ่ามากเกินไป 
ออ้ยจะเจริญเติบโตผิดปกติ เม่ือดินมีน ้ ามากจะท าให้ขาดออกซิเจน โดยทัว่ไปถา้ในดินมีอากาศอยู่
ต  ่ากวา่ 5 เปอร์เซ็นต์ รากออ้ยจะชะงกัการดูดธาตุอาหาร น ้ าและออกซิเจน เป็นเหตุให้พืชชะงกัการ
เจริญเติบโต ถา้ขาดน ้าใบจะห่อในเวลากลางวนั 
 -คุณสมบติัทางกายภาพของดิน เช่น ความสามารถของดินในการซับน ้ า ดินต่างชนิดกนั
ยอ่มมีคุณสมบติัดูดซบัน ้ าไดไ้ม่เหมือน กนัส าหรับดินท่ีสามารถ ซบัน ้ าไวไ้ดม้ากไม่จ  าเป็นตอ้งให้
น ้าบ่อยคร้ังเหมือนดินท่ีมีเน้ือหยาบและซบั น ้ าไดน้อ้ย ดินเหนียวจะมี ความช้ืนอยูม่ากกวา่ดินทราย 
ดงันั้น หลกัการให้น ้ าแก่ออ้ยท่ีถูกตอ้ง คือ ให้น ้ าตามท่ีออ้ยตอ้งการ ส่วนปริมาณน ้ าท่ีจะให้แต่ละ
คร้ังมากนอ้ยเท่าไรและใชเ้วลานานเท่าใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัทางกายภาพของดิน 

- สภาพลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิ ของอากาศ การพิจารณาการใหน้ ้าแก่ออ้ยจะตอ้งพิจารณาถึง  
อุณหภูมิและสภาพลมฟ้าอากาศดว้ย ในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูงออ้ยจะคายน ้ ามาก ความตอ้งการน ้ าจะ
มากตามไปดว้ย จ าเป็นตอ้งให้น ้ าบ่อยข้ึน ในช่วงท่ีมีฝนตกควรงดให้น ้ า และหาทางระบายน ้ าแทน 
เพื่อใหดิ้นมีความช้ืนและอากาศในดินเหมาะสม ในช่วงฝนทิ้งช่วงควรใหน้ ้าช่วยจะท าใหก้ารเจริญ 
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เติบโตของออ้ยจะดีข้ึน  
 2.4 การเกบ็เกีย่วผลผลติอ้อย 
 เน่ืองจากออ้ยเป็นวตัถุดิบส าหรับโรงงานท าน ้ าตาล การเก็บเก่ียวออ้ยจึงตอ้งสัมพนัธ์กบัการ
เปิดหีบออ้ยซ่ึงจะเปิดหีบเฉพาะในช่วงท่ีมีออ้ยแก่มีความหวานสูงและในช่วงดงักล่าวจะต้องมี
ปริมาณในการป้อนโรงงานโดยไม่ขาดสาย เกษตรกรและโครงงานจึงตอ้งร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ทั้ง
สองฝ่ายโดยการวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบดงัเช่น 
     1. เกษตรกรควรมีโควตาจากโรงงาน 
    2. พื้นท่ีปลูกออ้ยจะตอ้งอยู่ในเขตอนุญาตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตาม
หลกัแลว้ไม่ควรอยูห่่างจากโรงงาน 50  กิโลเมตร เพราะถา้อยูไ่กลเกินไปจะเสียค่าขนส่งสูง 
    3. เกษตรกรจะตอ้งรู้จกัก าหนดว่าควรปลูกออ้ยพนัธุ์ใดโดยพิจารณาสภาพดิน 
ภูมิอากาศเพื่อท่ีจะก าหนดใหอ้อ้ยสุกแก่พร้อมจะส่งเขา้หีบโดยท่ีออ้ยตอ้งมีความหวานสูงสุดในช่วง
ท่ีกฎหมายอนุญาตใหโ้รงงานน ้าตาลเปิดหีบคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม 
     4. เกษตรกรจะตอ้งวางแผนการเก็บเก่ียวออ้ยเป็นแปลง ๆ ไป เรียกวา่ก าหนดรอบ
การตดัออ้ย (crop cycle) ซ่ึงข้ึนอยูก่บัพนัธุ์ออ้ย ชนิดของออ้ยปลูกหรือออ้ยตอโดยที่ออ้ยจะสุกแก่
มีความหวานสูงสุดตลอดฤดูกาลหีบ โดยก าหนดการตดัเป็นงวด ๆ ละสัปดาห์หรือปักษ์ ปริมาณ
และจ านวนคร้ังท่ีตดัใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของโรงงานหรือตามจ านวนโควตา 
  การเก็บเก่ียวออ้ยจะตอ้งเก็บเก่ียวออ้ยที่แก่เต็มที่ก่อน ออ้ยที่แก่จะสังเกตไดจ้าก
การออกดอกหรือถา้ไม่ออกดอกให้ดูใบท่ียอดจะเรียงอยู่ใกล้ชิดกนัมากเหมือนจะออกมาจากจุด
เดียวกนั ใบจะมีสีเขียวอมเหลืองเหมือนอาการขาดธาตุไนโตรเจน  ควรจะเร่ิมเก็บจากแปลงท่ีออ้ย
เร่ิมออกดอกก่อนเพราะถา้ทิ้งไวจ้ะท าใหผ้ลผลิตและคุณภาพลดลงอยา่งรวดเร็ว โดยปกติออ้ยท่ีจวน
จะสุกความสูงจะไม่เพิ่มข้ึน 
 2.5 การซ้ือขายอ้อย  

มีอยู ่2 ระบบ คือ  
 1. การซ้ือขายตามน ้ าหนกันั้นมีความสะดวกคือตีราคาตามน ้ าหนกั 
 2. การซ้ือตามคุณภาพ หรือซีซีเอส (CCS = Commercial Cane Sugar)  

 ซีซีเอส  หมายถึง ปริมาณซ่ึงคิดเป็นร้อยละของน ้ าตาลพาณิชยท่ี์ผลิตไดจ้ากออ้ยนั้น 
เช่นออ้ยมีซีซีเอส 10 หมายถึงออ้ยหนกั 1 ตนั จะท าน ้ าตาลพาณิชยไ์ด ้ 100 กิโลกรัมเม่ือโรงงานมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 100 หรือถา้ออ้ยวดัค่าซีซีเอสได ้ 9 หรือ 12 หมายถึงออ้ย 1 ตนัท าน ้ าตาล
พาณิชยไ์ด ้90 และ 120 กิโลกรัมตามล าดบั การหาค่าซีซีเอสของออ้ยนั้นไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง 
แต่จะใชสู้ตรค านวณจากผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
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  ซีซีเอส               =    โพลในออ้ย    =  
2

impurity  

 
 โพลในออ้ย      =       

 
impurity ในออ้ย   =    บริกซ์ในออ้ย – โพลในออ้ย 

   
  โดยท่ี   โพล   =  เป็นค่าร้อยละโดยน ้าหนกัโดยประมาณค่าใกลเ้คียงของน ้าตา

ซูโครสหรือเป็น ร้อยละ โพลาไรเชชัน่ของน ้าออ้ยท่ีหีบดว้ยลูกหีบชุดแรกท่ีวดัดว้ยเคร่ืองโพลาริ

มิเตอร์ 

  บริกซ์     =  เป็นค่าร้อยละโดยน ้ าหนกัของของแข็งท่ีละลายน ้ าไดท่ี้มีอยู่
ในน ้าออ้ย (ซ่ึงหมายถึงน ้าตาลและส่ิงเจือปน) หรือเป็น ร้อยละ บริกซ์ของน ้ าออ้ยจากลูกหีบชุดแรก
ซ่ึงวดัจากเคร่ืองมือ refractometer 
  ไฟเบอร์    = ค่าร้อยละโดยน ้ าหนกัของชานออ้ยท่ีสกดัเอาของแข็งท่ีละลาย
น ้าไดอ้อกหมดแลว้  
   เม่ือไดค้่าซีซีเอสแลว้ จึงมีการก าหนดราคาโดยถือหลกัปฏิบติัวา่ ออ้ยท่ีมีซีซีเอสจะได้
ราคาเท่ากบัท่ีซ้ือขายตามน ้ าหนกั แต่ละหน่วยของซีซีเอสท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงราคาจะเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงตนัละประมาณเท่าใด เช่น การก าหนดราคารับซ้ือผลผลิตออ้ยของโรงงานน ้ าตาลทัว่ประเทศ 
จะข้ึนอยูก่บัราคาตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย  
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 การท างานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตตน้ออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบ
น ้ าหยดและการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมนั้น ผูท้  าการวิจยัไดท้  าการศึกษาดูงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการปลูกออ้ยดังน้ี คือ งานวิจยัของวิหาญ พะนุมรัมย ์(2549) 
ศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตออ้ยโรงงานท่ีแบ่งเป็นปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 3  ของจงัหวดับุรีรัมย์
ท่ีแบ่งตามขนาดพื้นท่ีการผลิต จากผลการศึกษาพบวา่ท่ีขนาดพื้นท่ีการผลิต 5-20 ไร่ ออ้ยโรงงานปี
ท่ี 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 3  มีตน้ทุนเฉล่ีย 5,387.49  4,138.23 และ4,463.10 บาท / ไร่ขนาด พื้นท่ีการ
ผลิต 21-70 ไร่ ออ้ยโรงงานปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 มีตน้ทุนเฉล่ีย 5,639.92  4.,322.26 และ3,979.57 
บาท / ไร่ และผลตอบแทนสุทธิจากการผลิตพบวา่ ขนาดพื้นท่ีการผลิต 5-20  ไร่ ออ้ยโรงงาน  ปีท่ี 1 ปีท่ี 
2 และปีท่ี 3 ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 3,156.51  2,671.37 และ1,610.57 บาท / ไร่ ส่วนขนาดพื้นท่ีการ

โพลในน ้ำออ้ย + 100 - (- ร้อยละไฟเบอร์+5)
             100 
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ผลิต 21-70  ไร่ ออ้ยโรงงานปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 3 ให้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 2,427.21 2,558.49 
และ 2,193.98 บาท / ไร่ จากการศึกษาท าให้ทราบว่าตน้ทุนการผลิตท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มี
ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ส่วนงานวิจยั
ของ สุมา ลี  ศรชั ย  (2550)  ศึ กษาถ ึง ค ว า ม คุ ม้ ค ่า ใ นก า รล งท ุนปล ูก อ อ้ ย ใ นพื ้น ที ่ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 300 ไร่ มีอายุโครงการ 15 ปี โดยใช้การวิเคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกออ้ย การลงทุนน้ีใช้เงินลงทุน 2,371,320 บาท โดยใช้อตัราส่วนคิดลด
เท่ากบัร้อยละ 7 ต่อปี การศึกษาพบว่าโครงการมีมูลค่าเงินปัจจุบนัสุทธิ(NPV) เท่ากบั 4,458,220  
บาท อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนคือ 1.26 : 1 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) 
เท่ากบั 91.80 ต่อปี แสดงว่าการเพาะปลูกออ้ยในพื้นท่ีภาคตะวนัออก เฉียงเหนือให้ผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่ากบัเงินลงทุน  

ส่วนงานวิจยัของอุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนนัต์ (2552) ได้ท าการศึกษาต้นทุน และ
ผลตอบแทนการผลิตออ้ยโรงงาน ต าบลดอนเจดีย ์อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี พบวา่ ตน้ทุน
การเพาะปลูกออ้ย เฉล่ียต่อไรของเกษตรกรรายใหญ่มีตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ีย 3,527 บาทต่อไร่ 
ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ีย 1,147 บาทต่อไร่ และตน้ทุนรวมต่อไร่เฉล่ีย 4,674 บาทต่อไร่ ตน้ทุนการปลูก
ออ้ยเฉล่ียต่อไร่ของเกษตรรายเล็กมีตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ีย 4,625 บาทต่อไร่ ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ีย 
477 บาทต่อไร่ และตน้ทุนรวมต่อไร่เฉล่ีย 5,003 บาทต่อไร่ โดยเกษตรกรรายเล็กจะมีตน้ทุนผนัแปร
รวมเฉล่ียต่อไร่ มากกวา่เกษตรกรรายใหญ่ เน่ืองจากค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน และค่าขนส่งมีอตัราสูง 
แต่เกษตรรายใหญ่จะมีตน้ทุนคงท่ีมากกกวา่เกษตรกรรายเล็ก เน่ืองจากมีค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือ และ
เคร่ืองจกัรในอตัราสูงกวา่ ท าให้เกษตรกรรายใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 6,203 บาทต่อไร่ เกษตรกร
รายเล็กมีรายไดเ้ฉล่ีย เท่ากบั 5,714 บาทต่อไร่ และจากการศึกษาผลตอบแทนการผลิตออ้ยโรงงาน
ของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรรายใหญ่มีกาไรเฉล่ียเท่ากบั 1,529 บาทต่อไร่ และเกษตรกรรายเล็กมี
กาไรเฉล่ีย เท่ากบั 611 บาทต่อไร่ ส าหรับงานวิจยัของอุรุชา ฉิมฉ ่า (2553) ท่ีศึกษาตน้ทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกออ้ย ในเขตพี้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี จากการศึกษาพบว่ามีตน้ทุนรวม
เท่ากบั 28,868.78 บาท / ไร่ ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ีรวมเท่ากบั 11,334.11 บาท / ไร่ และตน้ทุน
ผนัแปรรวมเท่ากบั 17,534.67 บาท / ไร่ เม่ือน ามาหาจุดคุม้ทุน พบวา่มีจ านวนผลผลิตรวมท่ีคุม้ทุน 
เท่ากบั 15.14 ตนั / ไร่ และคิดเป็นยอดรวมขายรวมท่ีจุดคุม้ทุนเท่ากบั 15,892.09 ตนั / ไร่  

แลว้ยงัมีงานวิจยัของชุลีพร กุศลคุม้ และกาญจนา เศรษฐนนัท์ (2555) ท่ีไดศึ้กษาถึงตน้ทุน
และผลตอบแทนในการผลิตออ้ยเขา้สู่โรงงงานของชาวไร่ออ้ยรายย่อยในเขตพื้นท่ีต าบลบวัขาว 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท าการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ชาวไร่ออ้ยรายยอ่ยท่ีมี
พื้นท่ีปลูกออ้ยประมาณ 5 - 10 ไร่ จ านวน 85 ราย พบวา่ตน้ทุนและผลตอบแทนในการเพาะปลูก
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จนกระทัง่ขนส่งออ้ยเขา้สู่โรงงานของชาวไร่ออ้ยรายย่อยเฉล่ียต่อไร่ในปีการผลิต 2553/2554 มี
ตน้ทุนคงท่ีรวมเฉล่ีย 1,445.55บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ีย 7,133.09 บาทต่อไร่ ตน้ทุนรวม
ต่อไร่เฉล่ีย 10,433.96 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 923 บาท/ตนัออ้ย และรายไดท่ี้ชาวไร่ออ้ยรายยอ่ย
ไดรั้บในปีการผลิต 2553/2554 คิดเป็น 12,836.80 บาทต่อไร่ หรือประมาณ 1,136 บาทต่อตนัออ้ย มี
ผลก าไรตอบแทนเฉล่ียต่อไร่เบ้ืองตน้ท่ีชาวไร่ไดรั้บอยูท่ี่ 2,402.84 บาท/ไร่ (การค านวณคิดผลผลิต
ต่อไร่เฉล่ีย 11.3 ตนัออ้ยต่อไร่และค่า C.C.S.ท่ี 10) 

ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเทคนิคการใชร้ะบบน ้ ามาใช้กบัการปลูกออ้ยก็มี
งานวิจยัของกลุ่มงานวิจยัและประเมินผล ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  4  ขอนแก่น (2546) ท่ี
ศึกษาถึงความคุม้ค่าทางการเงินระหว่างการปลูกออ้ยโดยไม่มีการลงทุนดา้นชลประทานกบัการมี
การลงทุนดา้นชลประทาน ของเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิเคราะห์พบว่าเกษตรกรท่ีมี
การลงทุนระบบน ้าในไร่ออ้ยไม่วา่จะใชน้ ้ าจากบ่อบาดาลและสระเก็บน ้ าท่ีขนาดพื้นท่ีปลูกเฉล่ีย 15 ไร่ 
มีความคุม้ค่าในการลงทุนภายใตอ้ายโุครงการ 10 ปี และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6   8 และ 10  พบวา่การใช้
น ้ าจากบ่อบาดาลมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนตลอดอายุโครงการ (NPV) 32,363 24,892 และ 
18,583 บาท ตามล าดบั มีอตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนตลอดอายุ
โครงการ (B/C) 1.45 1.35 และ 1.27 ตามล าดับ มีอตัราผลตอบแทนภายในท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้
ระบบน ้า (IRR) ร้อยละ 18.99 และผลการวิเคราะห์ทางการเงินจากการใชน้ ้ าจากสระเก็บน ้ ามีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนตลอดอายุโครงการ (NPV) 14,144 9,375 และ 5,363 บาท ตามล าดับ มี
อตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัผลตอบแทนต่อตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนตลอดอายุโครงการ (B/C) 1.30 1.20 และ 
1.11 ตามล าดบั มีอตัราผลตอบแทนภายในท่ีเพิ่มข้ึนจากการใช้ระบบน ้ าในไร่ออ้ย (IRR) ร้อยละ 
13.34   

งานวิจยัของจกัรกฤษณ์   มีใย  (2551) ท าการศึกษาเก่ียวกบัการปลูกออ้ยดว้ยการใช้ระบบน ้ า
หยดใต้ดิน กรณีศึกษาไร่ตั้ งจิตรพืชผล อ าเภอบ้านดุง จังหวดัอุดรธานี โครงการน้ีใช้เงินลงทุน 
2,446,392.30 บาท ผลการวิเคราะห์ของการลงทุนโดยคิดอตัราส่วนลดท่ีร้อยละ 7 ต่อปี มีมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 4,189,640.61 บาท โดยมีผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) เท่ากบัร้อย
ละ17.48 อตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ต่อทุน (B/C) เท่ากบั 1.90 เป็นการแสดงให้เห็น
วา่การปลูกออ้ยดว้ยการน าระบบน ้าหยดใตดิ้นมาใชใ้หผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัเงินลงทุน  

 ตามท่ีผูว้ิจยัได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องข้างต้นจะเห็นว่างานวิจยัท่ีศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกออ้ยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเจาะจงในพื้นท่ีเดียวคือจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง ส่วน
ใหญ่อยูใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะท าการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนการ
ผลิตตน้ออ้ยในเขตภาคเหนือตอนล่าง จงัหวดัสุโขทยั 


