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The objective of this study was to compare harvesting cost and benefit between two scenarios:  

hiring surgarcane harvester and buying sugarcane harvester. The study was conducted in Kamphaeng- 
phet Province. A purposive sampling was applied with the collection of 10 sugarcane farmers who have 
used sugarcane harvesters, and have a sugarcane contract farming with a sugar miller in year 2016/17.  

 
There were two harvesting methods, manual cutting and meachanical cutting. With the manual 

method, pre-harvest buring sugarcane was carried out by farmers. Farmers will use either a 10-whell 
truck or a trailer for the transportation.  The average harvesting and transportation costs were 316.43 
and 247.53 THB/ton respectively. By using a middle size of imported sugarcane harvester and 
transporting by a trailer, the harvesting and transportation costs were 222.12 THB/ ton, and the net 
benefit was 1,598,500 THB/year. Here, farmers can harvest the total of 12,300 tons of sugarcane. On 
the otherhand, hasvesting by large mechanical harvester and transporting by a trainler, the average cost 
was 367.83 THB/ ton. Here, only 9,300 tons of sugarcane was harvested, and the net benefit was 
(165,815) THB/year. Therefore, if a farmer has less than 10,000 tons of harvested sugarcane, he should 
not buy a sugarcane harvester.   
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บทที่ 1 

 

บทน า 

 

ความส าคญัของปัญหา 

 ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย เป็นวตัถุดิบในการผลิตน ้ าตาล
ทรายและยงัเป็นวตัถุดิบตน้น ้ าของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ เช่น โมลาสสามารถน าไปผลิตเอทา
นอล การน ากากชานออ้ย (Bagasse) ไปผลิตกระแสพลงังานไฟฟ้า หรือเฟอร์นิเจอร์ และข้ีเถา้น ้ าตาล
หรือฟิลเตอร์เค้ก (Filter cake) ไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมกั หรือใช้เป็นสารปรับปรุงดิน 
นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีมิไดก้ล่าวถึง จากความส าคญัดงักล่าวจึงมีการส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยและมีการปลูกออ้ยทดแทนพ้ืนท่ีนาขา้ว ท าให้พ้ืนท่ีปลูกออ้ยมีการเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ืองจากปีการผลิต 2550/51 – 2558/59 โดยปีการผลิต 2550/51 มีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยรวมทั้ง
ประเทศ 6,516,376 ไร่ เพ่ิมข้ึนเป็น 11,012,839 ไร่ในปีการผลิต 2558/59 โดยสดัส่วนพ้ืนท่ีปลูกออ้ย
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะสูงท่ีสุด รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวนัออก
ตามล าดบั (ภาพท่ี 1.1) 
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ภาพที่ 1.1 พ้ืนท่ีปลูกออ้ยในประเทศไทยจ าแนกตากภาค ปีการผลิต 2550/51 – 2558/59 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย, 2559 

  ในขณะท่ีราคาออ้ยยงัคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองตามราคาน ้ าตาลในตลาดโลกแต่
ตน้ทุนการผลิตกลบัมีแนวโน้มในทางตรงกนัขา้ม โดยเฉพาะในส่วนของตน้ทุนค่าเก็บเก่ียว จาก
โครงสร้างตน้ทุนการผลิตออ้ย พบว่า ตน้ทุนค่าเก็บเก่ียวซ่ึงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 36.08 ของตน้ทุน
การผลิตทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2557) สาเหตุท่ีตน้ทุนค่าเก็บเก่ียวออ้ยเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจาก การเก็บเก่ียวออ้ยยงัเป็นการเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคนเป็นหลกั จากการศึกษาของ ธนา

ภรณ์ อธิปัญญากุล และคณะ (2561) พบว่าในการปีการผลิต 2559/60 ร้อยละของปริมาณออ้ยท่ีเขา้
หีบใชแ้รงงานคนในกระบวนการเก็บเก่ียวถึงร้อยละ 70 แต่จากสภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตรเน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานทั้งแบบชัว่คราวและถาวร ส่งผลใหเ้กษตรกรผูป้ลูกออ้ย
จ าเป็นตอ้งหาแรงงานนอกพ้ืนท่ีและแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายในการจดัหาแรงงาน เช่นค่า
นายหน้าและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายในการจดัหาท่ีพกัและจดัการรับส่ง

คนงานระหว่างฤดูการเก็บเก่ียวออ้ย  จากการศึกษาของพงษศ์กัด์ิ สมมติ (2558) และธนาภรณ์ อธิ
ปัญญากุล และคณะ(2561) ระบุว่า เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยตอ้งจ่ายค่ามดัจ าแรงงานล่วงหน้าต่อราย
ประมาณ 20,000 – 30,000 บาทต่อรายต่อฤดูกาลผลิต และเกษตรจะตอ้งรับผดิชอบดา้นค่าเดินทาง

และจดัหาท่ีพกัรวมถึงส่ิงอ  านวยความสะดวกใหก้บัแรงงานกลุ่มดงักล่าว 

ปี 
2550/51

ปี 
2551/52

ปี 
2552/53

ปี 
2553/54

ปี 
2554/55

ปี 
2555/56

ปี 
2556/57

ปี 
2557/58

ปี 
2558/59

417 460 454 524 511 483 501 558 635
1,252 1,343 1,480 1,720 1,929 2,161 2,289 2,414 2,5382,042 2,260 2,351 2,547 2,762 2,903 2,970 2,993 3,053

2,805 2,774 2,850 3,670 3,797 3,936 4,317 4,566 4,786

6,516 6,837 7,135
8,461 8,998 9,487 10,531 10,531 11,013

หน่วยเป็น 1,000ไร่

ตะวนัออก เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งประเทศ
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 นอกจากน้ีการตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคน ยงัมีขอ้จ  ากดัท่ี แรงงานผูต้ดัออ้ยจะปฏิเสธการตดั
ออ้ยสดเพราะตดัยากและตดัไดป้ริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกบัออ้ยเผาโดยใชร้ะยะเวลาการตดัเท่ากนั 
จากการศึกษาของและธนาภรณ์ อธิปัญญากุล และคณะ (2561)  พบว่า การตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคน

แบบตดัสดและแบบเผาใบก่อนตดัจะตดัไดป้ระมาณ 2.5 และ 1.5 ตนัต่อวนั ตามล าดบั ถึงแมอ้ตัรา
ค่าตดัออ้ยสดจะแพงกว่าออ้ยไฟไหม ้คือ 133 บาทต่อตนัหรือ 2 บาทต่อมดั และ 100 บาทต่อตนัหรือ 
1.5 บาทต่อมดั ตามล าดบั แต่เมื่อค  านวณรายไดใ้นการตดัพบว่าการตดัออ้ยไฟไหมจ้ะมีรายไดท่ี้สูง
กว่าการตัดออ้ยสด  แต่การตัดออ้ยไฟไหมน้ั้นส่งผลเสียต่อเจา้ของออ้ย กลาวคือ มีการสูญเสีย
ผลผลิตออ้ยและคุณภาพของน ้ าออ้ยลดลง ดงันั้น  ในการขายออ้ยหนา้โรงงานเกษตรกรจะโดนหกั
ราคาเท่ากบั 30 บาทต่อตนั (ส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย, 2561) นอกจากน้ีการเผา

ออ้ยยงัส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนโดยตรงดังท่ีแสดงให้เห็นในงานวิจัยต่าง ๆ เช่น จาก
การศึกษาของมณฑิรา ยติุธรรม (2555) พบว่า ในกระบวนการผลิตออ้ยมีการหมุนเวียนของคาร์บอน
ในดินมีบทบาทท่ีส าคญัส่งผลใหม้ีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดสู์งถึงร้อยละ 50 ของการ
ปลดปล่อยในขบวนการเขตกรรมออ้ย ผูว้ิจยัระบุว่าหากเกตรกรลดการเผาใบออ้ยและหันมาใชปุ๋้ย
อินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมีจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบร้อยละ 40 ของกระบวนการเขตกรรม

ออ้ย 

 การใชเ้คร่ืองจกัรในการตดัออ้ยหรือรถตดัออ้ยเป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาทั้งทางดา้น
การขาดแคลนแรงงานและการลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการใชร้ถ
ตดัออ้ยโดยร่วมมือกบัโรงงานน ้ าตาล กองทุนออ้ยและน ้ าตาลทราย ส านักบริหารออ้ยและน ้ าตาล

ทราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในการปล่อยเงินกูด้อกเบ้ียต ่าแก่เกษตรในอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2 อยา่งไรก็ตามในการใชร้ถตดัออ้ยเกษตรกรจะตอ้งมีความพร้อมทั้งในการดา้นการ
ลงทุนและการมีกระแสรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองจากการใชร้ถตดั จากการศึกษาท่ีผ่านมาของพงษศ์กัด์ิ 
สมมุติ (2558) พบว่าเกษตรกรท่ีมีปริมาณออ้ย 10,872 ตนัหากลงทุนในรถตดัออ้ยขนาดเคร่ืองยนต ์
300 แรงมา้จะไม่ก่อให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุน ในท านองเดียวกนักบัการวิจยัของ ธนาภรณ์ 

และคณะ (2561) ท าการศึกษาความคุม้ค่าในการลงทุนของการเป็นเจา้ของรถตดัออ้ยขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคดา้นการใชร้ถตดัของเกษตรกร โดยท าการศึกษา ใน
พ้ืนท่ีจงัหวดั กาญจนบุรี สระบุรี สุรินทร์ และชยัภูมิ พบว่าการใชร้ถตดัออ้ยมีความจ าเป็นเน่ืองจาก
ปัญหาดา้นการขาดแคลนแรงงาน เมื่อพิจารณาความคุม้ค่าในการลงทุนพบว่า กรณีรถตดัออ้ยใหม่
และเก่าน าเขา้ขนาดเคร่ืองยนต์ 300 - 350 แรงมา้ ลงทุน 8 – 12.5  ลา้นบาท ใชเ้วลามากกว่า 10 ปี
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ข้ึนอยู่กบัปริมาณการตดัออ้ยท่ีเกษตรกรสามารถบริหารจดัการได ้โดยรถตดัออ้ยท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
ส่วนหน่ึงเป็นของเกษตรกรรายใหญ่ และส่วนหน่ึงเป็นของโรงงานน ้ าตาล โดยจะใหบ้ริการเช่าหรือ
รับจา้งแก่เกษตรกรท่ีท าสญัญาเพื่อรองรับปริมาณออ้ยเขา้หีบไดต้ามเป้าหมายของบริษทั ซ่ึงงานวิจยั

ดงักล่าวครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาเกือบทุกภาคของประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยแต่ยงัขาดการวิจยัใน
ส่วนของจงัหวดัก  าแพงเพชรเป็นจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเป็นจ านวนมากกระจายในหลายอ าเภอ 
และจากการสัมภาษณ์เกษตรกรเบ้ืองตน้ จงัหวดัก  าแพงเพชรเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาขาดแคลน
แรงงานในการตดัออ้ย การลงทุนซ้ือรถตดัออ้ยเป็นของตนเองไดรั้บความสนใจจากเกษตรกรท่ีมี
โควตา้ หรือท่ีไดรั้บจดัสรรปริมาณออ้ยท่ีจะส่งให้โรงงาน แต่ยงัมีความกงัวลถึงความคุม้ค่าในการ
ลงทุน เน่ืองจากรถตดัออ้ยมีราคาสูง และจากขอ้มูลส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย 

(2559) พบว่าในปีการผลิต 2558/59 พ้ืนท่ีเพาะปลูกออ้ยทั่วประเทศในเขตพ้ืนท่ีส ารวจรวม 47 
จงัหวดั เป็นพ้ืนท่ีปลูกออ้ยส่งโรงงานรวม 10,278,045 ไร่ จงัหวดัก  าแพงเพชรมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยส่ง
โรงงานสูงสุดท่ี 713,451 ไร่ และมีปริมาณออ้ยส่งเขา้หีบสูงท่ีสุดท่ี 6,820,592 ตนั จากการสมัภาษณ์
เกษตรกรเบ้ืองตน้พบว่าในพ้ืนท่ีวิจยัมีเกษตรกรหลายรายลงทุนในรถตดัออ้ยและมีเกษตรกรบางราย
เม่ือลงทุนไปแลว้ไม่สามารถส่งช าระคืนดอกเบ้ียและเงินตน้เพ่ือกูย้มืได ้ เน่ืองจากการใชร้ถตดัออ้ยมี

ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนกบัสภาพพ้ืนท่ีและการบริหารจดัการของเจา้ของหรือเกษตรกรผูด้  าเนินงาน 

 ดังนั้น การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีจึงเลือกจงัหวดัก  าแพงเพชรเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายในการ
ศึกษาวิจยั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนการใชแ้รงงานคนตดั การจา้งรถ
ตดัออ้ย และการลงทุนซ้ือรถตดัออ้ย ส าหรับการใชร้ถตดัออ้ยในขนาดแรงมา้ท่ีแตกต่างกนั โดย

ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการใชร้ถตดัออ้ยทดแทน

แรงงานคนตดั   

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อประมวลรูปแบบและตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีเป็นเจา้ของ
รถตดัออ้ยในจงัหวดัก  าแพงเพชร 
2. เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนการลงทุนซ้ือหรือจา้งรถตดัออ้ยของเกษตรกร

จงัหวดัก  าแพงเพชร 
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ขอบเขตการศึกษาวจิยั 

 ศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรระหว่างการจา้งและซ้ือรถตดัออ้ย 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการ “อุตสาหกรรมรถตดัออ้ยและการลงทุนในรถตดัออ้ยเพื่อการ
พฒันาธุรกิจไร่ออ้ยอยา่งย ัง่ยนื” ซ่ึงเป็นโครงการวิจยัท่ีไดรั้บสนบัสนุนทุนวิจยัจากส านกังานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั โดยโครงการมีการรวบรวมตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากเกษตรกรในจงัหวดัก  าแพงเพชร ท่ีปลูกออ้ยในฤดูกาลผลิต 2559/60 และเป็นเจา้ของรถตัดออ้ย
จ านวน 10 ราย ซ่ึงรถตดัออ้ยของเกษตรกรทั้ง 10 รายเป็นรถตดัออ้ยแบบสับเป็นท่อน (Chopper 
harvester) และใชผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อการสังเคราะห์เปรียบเทียบกบัการจา้งตดัออ้ย

ในพ้ืนท่ีศึกษา  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวจิยั 

1. เพื่อเป็นขอ้มูลใชป้ระกอบการตดัสินใจการซ้ือหรือการจา้งรถตดัออ้ยของเกษตรกรใน
จงัหวดัก  าแพงเพชร 

2. เพื่อประโยชน์กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ส านกังาน
คณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาล กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมชาวไร่ออ้ย ใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการวางแผนเชิงนโยบาย การส่งเสริมการเก็บเก่ียวโดยใชร้ถตดั 

 

นิยามศัพท์ 

 เกษตรกรผูป้ลูกออ้ย หมายถึงเกษตรกรท่ีปลูกออ้ยและมีรถตดัออ้ยเป็นของตนเอง 
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บทที่ 2 

 

ตรวจเอกสาร 

 

การตรวจเอกสาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แนวคิดในการตัดสินใจเก่ียวกับการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การท าฟาร์ม และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค

การเกษตร ตน้ทุนผลตอบแทนการตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคนและรถตดั มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แนวคดิในการตดัสินใจเกีย่วกบัการใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์การท าฟาร์ม  

การตดัสินใจในการซ้ือหรือจา้งเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การเกษตร มีขอ้ท่ี

ตอ้งพิจารณาดงัน้ี  

(สมศกัด์ิ  เพียบพร้อม , 2531)  

 1. การตดัสินใจระหว่างการซ้ือเคร่ืองมือฟาร์มและการเช่าหรือจา้ง 

บ่อยคร้ังท่ีเกษตรกรจะตอ้งเผชิญการตดัสินใจระหว่างการซ้ือเคร่ืองมือฟาร์มมาครอบครอง
เป็นของตนเอง การเช่าหรือจา้งเคร่ืองมือจากฟาร์มของผูอ่ื้น ในการลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์

ฟาร์มจ าเป็นต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก แต่ได้สินทรัพยเ์ป็นของตนเอง และสามารถใช้ได้นาน
ติดต่อกนัหลายปี นอกจากน้ียงัช่วยประหยดัค่าจา้งหรือค่าเช่าเคร่ืองมือฟาร์มชนิดนั้นไดเ้ป็นจ านวน
มาก การคิดประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นเจา้ของและค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งเสียไปในการครอบครอง
เป็นเจา้ของเคร่ืองมืออุปกรณ์ ไดแ้ก่ เงินท่ีจะตอ้งจ่ายในการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์มคร้ังแรก 
และยงัมีค่าใชจ่้ายอยา่งอ่ืนตามมาตลอดอายกุารใชง้านของเคร่ืองมือและอุปกรณ์นั้น เช่น ค่าน ้ ามนั

เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าคนงานควบคุมดูแล ค่าซ่อมแซมดูแลรักษา ค่าอะไหล่และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ส่วนผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และรายไดท่ี้จะไดรั้บจากการขาย
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เมื่อหมดอายุการใชง้าน หรืออาจมีรายไดท้างอ่ืนอีก เช่น จากการรับจา้ง เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องเสียในการครอบครองเป็นเจ้าของเคร่ืองมือ ถ้าหาก
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ผลประโยชน์มากกว่าค่าใชจ่้าย เกษตรกรก็ควรจะซ้ือแต่ถา้หากไดผ้ลตรงขา้มคือผลประโยชน์มีค่า

นอ้ยกว่าค่าใชจ่้ายก็ไม่ควรซ้ือ แต่ควรใชว้ิธีการจา้งจะดีกว่า 

 

2. ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายของเคร่ืองมืออุปกรณ์ฟาร์ม (details of machine costs)  

 ในการครอบครองเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าฟาร์มนั้นเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายหลาย
ชนิด เช่น ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าแรงงานคน (คนขบั) ค่าน ้ ามนัหล่อล่ืน ยางอะไหล่ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ค่าเส่ือม ค่าประกนัภยั และค่าสร้างโรงเรือนเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์เป็นตน้ หลกัการ
คิดค านวณหาค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการครอบครองและการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์การท าฟาร์มตอ้ง
อิงหลกัการค านวณตน้ทุนในการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ โดยพิจารณาจดัแบ่งประเภทของตน้ทุนการ

ผลิตออกเป็นค่าใชจ่้ายผนัแปร (variable cost) และค่าใชจ่้ายคงท่ี (fixed cost) ค่าใชจ่้ายผนัแปรท่ีเกิด
จากการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์มเป็นค่าใช้จ่ายท่ีผนัแปรไปตามชั่วโมงการท างานของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แรงงานควบคุม อะไหล่ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา เป็นตน้ ส่วนค่าใชจ่้ายคงท่ีท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์ม ไดแ้ก่ ค่าเส่ือม 
(depreciation) ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ซ่ึงเกิดจากการใช้งานหรือมูลค่าท่ีลดลงเน่ืองจากความ

ล้าสมัย ค่าเสียโอกาศของเงินลงทุนท่ีถูกน ามาลงทุนซ้ือเคร่ืองมือและอุปกร์ ค่าประกันภัย 
(insurance) และค่าภาษี (taxes) ซ่ึงลกัษณะของตน้ทุนผนัแปรและคงท่ีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์

สามารถแสดงใหเ้ห็นชดัเจนในแผนภาพท่ี 2.1  
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ภาพที่ 2.1  แสดงตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนทั้งหมด และตน้ทุนเฉล่ียของการครอบครองและ

ใชร้ถตดัออ้ย 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก สมศกัด์ิ  เพรียบพร้อม (2531)  

 จากแผนภาพท่ี 2.1 จะช้ีให้เห็นว่าตน้ทุนของการครอบครองและใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
ฟาร์ม (เช่น รถตดัออ้ย) จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนการใชง้าน นั่นคือถา้หากรถตดัออ้ยถูก
ใชง้านน้อยก็จะท าให้ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วย (ต่อไร่หรือต่อชัว่โมง) เพ่ิมมากข้ึน แต่ถา้หากมนัถูกใช้

งานมากข้ึนตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียต่อหน่วยจะลดลง ดงันั้นในการค านวณหาตน้ทุนของการครอบครอง

และการใชร้ถตดัออ้ยตอ้งค านึงถึงชัว่โมงการใชง้าน หรือจ านวนเน้ือท่ีท างานรถตดัในรอบปีดว้ย 

 

 3. วิธีการค านวณหาค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปีของการครอบครองและใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 การค านวณหาตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในการครอบครองและใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์ม 

เพื่อประโยชน์ในการน ามาคิดหาตน้ทุนในการผลิตพืชหรือสัตวห์รือกิจการอ่ืน ๆ  ท่ีถูกกระท าใน
ฟาร์ม เม่ือกิจการฟาร์มเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ ตลอดจนเพื่อน าไปใชใ้นการ
พิจารณาเปรียบเทียบการตดัสินว่าควรจะซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์มาใชห้รือใชว้ิธีเช่าเหมาหรือจา้ง
แทน ในทางปฏิบัติมีวิธีการหน่ึงท่ีนิยมน ามาใช้ในการค านวณหาค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อปี ในการ
ครอบครองและใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ซ่ึงมีช่ือว่า DIRTI Method วิธีน้ีจะค านวณหาค่าใชจ่้าย
ทั้งหมดของเคร่ืองมือและอุปกรณ์โดยน ามาคิดเฉล่ียเท่ากนัทุกปีตลอดอายกุารใชง้านของเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ รายการค่าใชจ่้ายท่ีน ามาคิดไดแ้ก่ 
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  3.1 ค่าเส่ือมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ (depreciation) ซ่ึงค านวณหาไดจ้ากสูตร
ค านวณหาค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์มโดยทัว่ไป เช่น การค านวณโดยใชว้ิธีการ

ค านวณแบบเสน้ตรง (straight line method) 

 ค่าเส่ือมต่อปี ( D ) =  ราคาของเคร่ืองมือท่ีซ้ือมา – มูลค่าซากของเคร่ืองมือ 

     อายกุารใชง้านของเคร่ืองมือ 

  3.2 ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนท่ีน ามาใชซ้ื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์ม (interest 
cost in total machinery cost) ซ่ึงสามารถประเมินได้โดยคิดจากอตัราผลตอบแทนของเงินทุนท่ี
เกษตรกรควรจะไดรั้บ ถา้หากไม่น าเงินนั้นมาซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์ม ซ่ึงอตัราค่าเสียโอกาส
เงินทุนอาจจะแตกต่างกนัส าหรับเกษตรกรแต่ละราย แต่อตัราค่าเสียโอกาสเงินทุนต ่าสุดท่ีเกษตรกร
แต่ละคนควรจะไดรั้บคือควรจะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของสถาบนัการเงินท่ีรับฝากเงิน 

เมื่อทราบอตัราดอกเบ้ียเงินฝากแลว้ก็น ามาคูณกบัมูลค่าการลงทุนเฉล่ียในการซ้ือเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ (average value of investment หรือ AVI) ซ่ึง AVI ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์คือมูลค่าเฉล่ีย
ต่อปีของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์ม ซ่ึงค านวณไดโ้ดยเอามูลค่าของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีคาดว่า
จะขายได้เม่ือส้ินปีของแต่ละปีจนถึงปีท่ีหมดอายุการใช้งานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์มมา
รวมกนัแลว้หารจ านวนอายุการใชง้านของมนั ในทางปฏิบติัวิธีการค านวณมูลค่าเงินลงทุนเฉล่ียท่ี
รวดเร็วโดยการค านวณหาจากราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมาบวกกบัมูลค่าซากหรือมูลค่า

เมื่อหมดอายกุารใชง้าน แลว้หารดว้ย 2 

   มูลค่าการลงทุนเฉล่ีย (AVI) = ราคาซ้ือ – ราคาซาก 

  

   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนต่อปี ( I ) =  อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  x  AVI 

 

  3.3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา (repair and maintenance) ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
เม่ือมีการซ้ือและใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์ม เพราะจ าเป็นตอ้งมีการซ่อมบ ารุงรักษาเพ่ือใหม้นัอยู่

ในสภาพท่ีใชง้านในฟาร์มไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายผนัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ฟาร์ม เช่น ค่าจา้งแรงงานควบคุม น ้ ามนัเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ตลอดจนอะไหล่หรือ

2 
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ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีซ้ือมาเปล่ียนก็ควรจะน ามารวมอยู่ในรายการค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพื่อค  านวณว่าจะตอ้ง

เสียทั้งหมดปีละเท่าไร 

  3.4 ค่าภาษี (tax) ท่ีผูซ้ื้อจะตอ้งจ่ายเป็นค่าภาษีทรัพยสิ์น แต่ในประเทศไทยนั้นการ
ครอบครองเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์มส่วนใหญ่เกษตรกรเจ้าของไม่ต้องเสียภาษีให้รัฐ ยกเวน้
บางอยา่งเช่น รถป๊ิคอพั หรือรถยนตร์บรรทุกเลก็ เกษตรกรตอ้งเสียภาษี (ป้ายทะเบียน) ใหแ้ก่รัฐ ซ่ึง

รายการค่าใชจ่้ายส่วนน้ีทราบไดแ้น่นอนว่าจะตอ้งเสียหรือไม่ ถา้จะตอ้งเสียจะตอ้งเสียปีละเท่าไร 

  3.5 ค่าประกนัภยัและอุปกรณ์ต่อปี ค่าใชจ่้ายรายการน้ีอาจจะมีหรือไม่ข้ึนอยู่ก ับ
เกษตรกรเจา้ของ ในบางคร้ังเกษตรกรอาจจะตอ้งยอมจ่ายค่าประกนัให้แก่บริษทัขายประกนัเพื่อ
ป้องกนัการสูญหายจากการขโมยหรือเสียหายจากอุบติัเหตุบางอยา่งแก่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมีค่า
และจ าเป็นต่อการท าฟาร์ม เช่น รถบรรทุกเลก็ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามในบางคร้ังท่ีเกษตรกรอาจจะมี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์ม เช่น ค่าเช่าโรงเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ก็

อาจน ามารวมอยูใ่นรายการค่าใชจ่้ายน้ีก็ได ้

 

4. การเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการครอบครองเป็นเจา้ของและการจา้ง 

 บ่อยคร้ังท่ีเกษตรกรจ าเป็นต้องเผชิญปัญหาการตัดสินใจเลือกระหว่างการลงทุนซ้ือ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ฟาร์มมาใชเ้องกบัการจา้ง เมื่อตอ้งการใชว้่าควรจะเลือกทางไหนดีจึงจะช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้ากท่ีสุด แผนภาพ ท่ี 2 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบไดอ้ย่างชดัเจน และใช้
เป็นพ้ืนฐานในการตดัสินใจได้อย่างถูกตอ้ง จะเห็นว่าการตดัสินใจซ้ือรถตดัออ้ยหรือจา้งคนอ่ืน
ข้ึนอยูก่บัปริมาณงานท่ีตอ้งใชง้านรถตดัออ้ยต่อปี (คิดเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูก) มีไม่มาก เช่น ถา้นอ้ยกว่า 
500 ไร่ต่อปี แต่ถา้หากปริมาณงานท่ีตอ้งใชต้ดัเกินกว่า 500 ไร่ต่อปี การลงทุนซ้ือรถตดัออ้ยมาใชเ้อง
แทนการจ้างจะเสียค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (ไร่) ต  ่ากว่าหรือประหยดักว่านั่นเอง แต่ระดับท่ี 500 ไร่ 

ตน้ทุนต่อไร่ของการใชต้ดัออ้ยไม่แตกต่างกนัระหว่างการซ้ือมาใชเ้องหรือจา้งคนอ่ืนมา 
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ภาพที่ 2.2  เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการใชร้ถตดัออ้ยระหวา่งรถตดัท่ีซ้ือและจา้งตดั 

ท่ีมา : ปรับปรุงจาก สมศกัด์ิ  เพรียบพร้อม (2531) 

 

 5. ขนาดของเคร่ืองมือฟาร์มท่ีเหมาะสม 

 ในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือฟาร์มของเกษตรกร จะต้องเผชิญปัญหาว่าควรจะเลือกซ้ือ

ขนาดไหนจึงจะเหมาะสมท่ีสุด  ถา้หากโปรแกรมหรือแผนการท างานในรอบปีของฟาร์มสามารถ
ก าหนดไดก่้อนล่วงหนา้ตามหลกัการ การเลือกขนาดของเคร่ืองมือต ่าสุด (minimum capacity) เช่น 
รถแทรกเตอร์ส าหรับใชง้านในงานตามแผนดงักล่าว ควรท่ีจะตอ้งสามารถใชง้านไดต้ามจ านวนวนั

ท างานทั้งหมดท่ีสามารถท าไดใ้นแผน  

 คุณค่าของการท างานฟาร์มไดท้นัเวลา (value of timeless) ควรเป็นการพิจารณาอนัดบัแรก
ในการตดัสินใจเลือกขนาดของเคร่ืองมือ เพราะว่าการสูญเสียรายไดท่ี้เกิดจากการท างานฟาร์มไม่
เสร็จทนัเวลา (เช่น เก็บเก่ียวพืชผลชา้กว่าก  าหนดท่ีควรท าให้เกิดการสูญเสียผลผลิต) อาจจะมีมูลค่า
มากกว่าค่าใช้จ่ายเพ่ิม ในการซ้ือเคร่ืองมือท่ีมีก  าลงัสูง (high capacity) ดังนั้นการเปรียบเทียบ
ระหว่างความเสียหายท่ีเกิดจากการท างานฟาร์มล่าช้า  (cost of untimeliness) และต้นทุนคงท่ีท่ี

เพ่ิมข้ึน (added overhead cost) เน่ืองจากการซ้ือเคร่ืองมือท่ีมีก  าลงัมากข้ึนมาใชง้านสามารถช่วย
ก าหนดขนาดก าลังของเคร่ืองมือต ่ าสุดท่ีควรซ้ือ ดังนั้ น ในกรณีของการลงทุนในรถตัดออ้ย

เกษตรกรควรค านึงถึงประเด็นดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
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 6. การไดม้าซ่ึงบริการของเคร่ืองจกัรกล (acquiring machine service) 

 ในทางปฏิบติัเกษตรกรจะไดบ้ริการจากเคร่ืองจกัรกลมาจาก 3 ทางดว้ยกนัคือ การลงทุนซ้ือ
มาเป็นของตัวเอง (owning) การจ้าง (contracting) หรือการแบ่งผลประโยชน์ของผลผลิตฟาร์ม 

(share farming)  

 

 7. อายกุารท างานของเคร่ืองจกัรกลฟาร์มและผลกระทบต่อการตดัสินใจ 

 การวดัอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรกล สามารถวดัไดใ้นรูปของจ านวนชัว่โมงหรือจ านวน

พ้ืนท่ีท่ีเคร่ืองจกัรกลนั่นสามารถท างานไดท้ั้งหมด โดยปกติมกัจะวดัออกมาในรูปจ านวนชัว่โมง
หรือจ านวนปี เช่น อายุการท างานของเค ร่ืองจักรกลชนิดหน่ึงเท่ากับ 5000 ชั่วโมง หรือ 10 ปี 
อยา่งไรก็ตามอายกุารใชง้านของเคร่ืองจกัรกลอาจมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อ
ค่าใชจ่้ายในการใชเ้คร่ืองจกัรกลไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ่้ายผนัแปรหรือค่าใชจ่้ายคงท่ี และอาจส่งผลต่อ

การตดัสินใจในการเลือกการลงทุนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการของเคร่ืองจกัรนั้น 

  

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

งานวจิยัด้านอปุทานรถตดัอ้อยและเง่ือนไขการใช้รถตดัอ้อย 

รถตดัออ้ยท่ีปัจจุบนันิยมใชเ้ก็บเก่ียวออ้ยในประเทศไทย เป็นรถตดัออ้ยแบบชนิดสบัท่อน 
(can chopper harvester) ซ่ึงสามารถแบ่งขนาดของรถได้ตามแรงม้าได้ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก
ประมาณ  175 แรงมา้ ขนาดกลางประมาณ 250 แรงมา้ และขนาดใหญ่ประมาณ 320 แรงมา้ รถตดั
ออ้ยทั้งหมดมีหลกัการท างาน คือ รถตดัออ้ยจะเคล่ือนตวัไปตามแถวออ้ยท าการตดัยอดออ้ยดว้ยชุด
ตดัออ้ย (topper) ล  าตน้ออ้ยจะถูกชุดเกลียวแบ่งแยกออ้ย (crop divider) แยกล าออ้ยในแถวท่ีรถตดั
ออ้ยท าการตัดให้รวมตัวเข้าสู่ตัวรถโดยมีลูกกล้ิงท าหน้าท่ีโน้มออ้ยล  าออ้ย (power knockdown 
roller) และลูกกล้ิงคีบ (fin roller) โน้มออ้ยไปดา้นหน้าของตวัรถตดัออ้ย ท าให้ส่วนโคนออ้ยของ
ตน้ออ้ยถูกชุดใบมีดตดัโคน (base cutter) ในขณะท่ีรถตดัออ้ยเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้า ส่วนล าออ้ยท่ีถูก
ตดัจะถูกล าเลียงผา่นตวัรถดว้ยลูกกล้ิงล  าเลียง  (feed roller) ไปยงัส่วนทา้ยของรถตดัออ้ย และจะถูก
สับเป็นท่อนๆ ดว้ยชุดใบมีดสับท่อน (chopper) โดยจะมีพดัลมดูดแยกใบออ้ย (primary Extractor) 
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ออกจากท่อนออ้ยเพื่อท าการดูดเศษใบออ้ยท่ีติดมากบัท่อนออ้ยออก จากนั้นท่อนออ้ยจะถูกล าเลียง
ดว้ยสายพานท่อนออ้ย (elevator)ไปผา่นพดัลมดูดแยกเศษใบออ้ยตวัท่ี 2 (secondary Extractor) เพื่อ
ดูดแยกเศษใบออ้ยท่ีติดมากบัท่อนออ้ยอีกคร้ัง ส่วนท่อนออ้ยจะถูกส่งไปยงัรถบรรทุกท่ีขบัตามรถ
ตดัออ้ยในขณะท าการเก็บเก่ียวเพือ่ร่องรับท่อนออ้ยท่ีหล่นลงมา (ภาพท่ี  2.3) 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างรถตดัออ้ยแบบสบัท่อน 
ท่ีมา: ส านกัคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย อา้งอิงจาก พงษศ์กัด์ิ สมมุติ (2558) 

 
การใชร้ถตดัออ้ยใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ ปัจจยัดา้นสภาพพ้ืนท่ีแปลงปลูกออ้ยท่ีเอ้ืออ  านวยต่อ

การใชร้ถตดัมีความส าคญัมาก จากการศึกษาเร่ืองตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ย และการวิเคราะห์ความ
คุม้ค่าในการลงทุนใน รถตดัออ้ยเพ่ือรับจา้งเชิงพาณิชยข์องพงษศ์กัด์ิ สมมุติ (2558) พบว่าปัจจยัท่ี
เหมาะสมกบัการใชร้ถตดัออ้ยมีดงัน้ี 

 
ก. สภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการใชร้ถตดัออ้ยในการเก็บเก่ียว ควรจะเป็น

พ้ืนท่ีท่ีราบ หรืออาจจะเป็นพ้ืนท่ีเนินเขาท่ีมีความลาดเอียงของพ้ืนท่ีไม่เกิน 3%  มีการระบายน ้ าไดดี้ 
ไม่ควรมีกอ้นหิน ตอไม ้ และตน้ไมใ้นแปลงออ้ย  เน่ืองจากจะเป็นอุปสรรคในการท างานของรถตดั
ออ้ย ในสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดเอียงสูงๆหรือไม่มีการระบายน ้ าท่ีดี จะท าให้รถตัดออ้ยและ
รถบรรทุกออ้ยเกิดพลิกคว  ่าหรือติดหล่มในขณะท างาน และการท่ีมีกอ้นหิน ตอไม ้และตน้ไมใ้น
แปลงออ้ยจะท าใหใ้บมีดตดัโคนออ้ยหรือชุดใบมีดสบัท่อนของรถตดัออ้ยเกิดการเสียหายได ้ 
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ข. ขนาดแปลงออ้ย ขนาดแปลงออ้ยท่ีเหมาะสมกบัการใชร้ถตดัออ้ยควรเป็น
รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดของพ้ืนท่ีควรมากกว่า  20 ไร่ข้ึนไป  มีความยาวของแถวออ้ยหรือแนวปลุก
ออ้ยยาวกว่า 100 เมตรข้ึนไป หรือยิ่งยาวมากเท่าไรยิ่งดี เน่ืองจากรถตดัออ้ยและรถบรรทุกสามารถ
ท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่ตอ้งกลบัรถเพ่ือข้ึนแถวใหม่บ่อย ซ่ึงท าใหส้ิ้นเปลืองค่าน ้ ามนัมากข้ึน 

          
ค. ถนนหัวแปลงและท้ายแปลงออ้ยควรมีความกวา้งของถนนมากกว่า 3 

เมตร เพื่อความสะดวกในการกลับรถ ส าหรับแปลงอ้อยท่ีไม่มีถนนหัวแปลงและท้ายแปลง
จ าเป็นตอ้งให้รถตดัออ้ยท าการเปิดหวัแปลงและทา้ยแปลงโดยการตดัออ้ยในแปลงเพื่อให้สามารถ
กลบัหวัรถได ้แต่จะส่งผลใหคื้อตอออ้ยบริเวณหวัแปลงและทา้ยแปลงถูกรถตดัออ้ยและรถบรรทุก
ทบัเสียหาย อีกทั้งการกลบัหัวรถภายในแปลงออ้ยอาจส่งผลต่อความเสียหายของรถตดัออ้ยและ
รถบรรทุกได ้เน่ืองจากตอ้งขา้มแถวออ้ยท่ีมีความสูงเกินไป อาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลและอาจ
พลิกคว  ่าได ้

   
ง. ถนนขา้งแปลงออ้ย เน่ืองจากรถตดัออ้ยตอ้งท างานควบคู่ไปกบัรถบรรทุก 

(ภาพท่ี 2.4) จึงควรมีพ้ืนท่ีขนาด 3 เมตรข้ึนไปบริเวณข้างใดข้างหน่ึงส าหรับรถตัดอ้อยและ
รถบรรทุกเพ่ือให้รถทั้ง 2 สามารถท างานควบคู่กนัไปได ้แต่หากไม่มีถนนขา้งแปลงรถตดัออ้ย
จะตอ้งตดัออ้ยในแถวแรกหรือร่องแรกแลว้เก็บไวใ้นกระพอ้เก็บออ้ย จากนั้นรถตดัออ้ยจะตอ้งถอย
กลบัมาเพ่ือล  าเลียงออ้ยใส่รถบรรทุกท่ีจอดอยู่บริเวณนอกแปลง ส่งผลให้เสียเวลา และส้ินเปลือง
น ้ ามนั 

 
จ. ระยะห่างระหว่างแถวท่ีเหมาะสมในการใชร้ถตดัออ้ยควรมีระยะประมาณ 

1.4 – 1.5 เมตร หากระยะห่างระหว่างแถวออ้ยน้อยกว่า 1.4 เมตรจะส่งผลให้ออ้ยในแถวถดัไปเกิด
ความเสียหายจากรถตดัออ้ยแต่ในขณะเดียวกนัหากมีระยะห่างระหว่างแถวออ้ยมากกวา่ 1.5 เมตรจะ
ส่งผลใหสู้ญเสียพ้ืนท่ีในการปลูกออ้ยโดยเปล่าประโยชน์ 
 

ฉ. สนัร่องหรือสนัแถวออ้ยท่ีเหมาะสมในการใชร้ถตดัออ้ยควรมีลกัษณะโคง้
มน บริเวณยอดสนัแบนราบเลก็นอ้ย มคีวามสูงของสนัร่องประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อใหใ้บมีดตดั
โคนออ้ยของรถตดัออ้ยสามารถท่ีจะตดัออ้ยไดชิ้ดพ้ืนดินพอดีและส่งผลใหต้อออ้ยมีความสม ่าเสมอ
กบัพ้ืนดิน แต่ในกรณีท่ีสนัร่องมีความสูงมากกว่า 15 เซนติเมตร ส่งผลใหร้ถตดัออ้ยยกช่องลอ้
สูงข้ึนและใบมีดตดัโคนออ้ยสมัผสัดินมากเกินไปท าใหใ้บมีดตดัโคนออ้ยเกิดการสึกหรอเร็วข้ึน 
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ในทางตรงกนัขา้มหากสนัร่องมีความสูงต ่ากว่า 15 เซนติเมตรหรือมีสนัร่องในระดบัเดียวกนักบั
พ้ืนดินใบมีดตดัโคนออ้ยของรถตดัออ้ยจะไม่สามารถตดัออ้ยไดห้มดและหากสนัร่องอยูต่  ่ากว่า
พ้ืนดินใบมีดตดัโคนของรถตดัออ้ยจะไม่สามารถตดัออ้ยไดถึ้งโคนออ้ยเป็นผลใหต่้อออ้ยเหลือยาว
เกินไป   

 

 

ภาพที่ 2.4  ลกัษณะการท างานควบคู่กนัของรถตดัออ้ยและรถบรรทุกออ้ย 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, 2560 

 

งานวจิยัที่เกีย่วกบัการปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

จากการศึกษาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภ าคการเกษตร กรณีศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) พบว่ าเกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงงาน
ในครัวเรือนไม่เพียงพอตอ้งจา้งทั้งแรงงานรับจา้งหรือเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตรจ านวน 279 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.75 ของจ านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ซ่ึงเป็นการจา้งแบบไม่ครบทุกขั้นตอน
มากท่ีสุด คือ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  และเกษตรกรส่วนใหญ่มี

แรงงานไม่เพียงพอหรือมีการขาดแคลนแรงงาน เป็นการขาดแคลนแรงงานเฉพาะช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกและเก็บเก่ียว โดยเกษตรกรใชว้ิธีการจา้งแรงงานรับจา้งและจา้งเคร่ืองจกัรกลทางการ
เกษตรมาช่วยแต่ไม่ครบทุกขั้นตอนมีจ านวนมากท่ีสุด และสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
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แรงงานดงักล่าวได ้ทั้งน้ีเพราะการท าการเกษตรมีความตอ้งการจา้งแรงงานเพียงบางช่วงฤดูกาล
ผลิตเท่านั้น และมกัจาะขาดแคลนในช่วงระยะเวลาของการเก็บเก่ียวหรือการตัดอ้อย ท าให้ 
เกษตรกรส่วนหน่ึงเลือกใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรเขา้มาช่วยในการแกปั้ญหา ซ่ึงรถตดัออ้ยถือเป็น

ทางเลือกหน่ึงในการแกปั้ญหาการเก็บเก่ียวออ้ยของเกษตรกร 

 

งานวจิยัที่เกีย่วกบัต้นทุนผลตอบแทนการตดัอ้อยโดยใช้แรงงานคนและรถตดั 

 การใชร้ถตดัออ้ยของเกษตรกรในปัจจุบนัยงัจ  ากดัอยู่แค่ในส่วนของเกษตรกรรายใหญ่ และ
เกษตรกรท่ีเป็นคู่สัญญาส่งออ้ยเข้าโรงงานของโรงงานน ้ าตาลแต่ละแห่ง โดยโรงงานน ้ าตาล
ให้บริการเพ่ือจูงใจ และอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรคู่สญัญา และเพ่ือมัน่ใจว่าโรงงานน ้ าตาล
จะมีปริมาณออ้ยเขา้หีบตามความเป้าหมายและเต็มประสิทธิภาพของความสามารถในการหีบของ
โรงงาน ในส่วนของรถตดัออ้ยท่ีเกษตรกรเป็นเจา้ของ เน่ืองจากการลงทุนในรถตดัออ้ยเป็นการ
ลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง นอกจากนั้นยงัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ การซ่อมบ ารุง การดูแลรักษา จ  าเป็น

ท่ีเกษตรกรตอ้งมีการค านึงถึงความคุม้ค่าในการลงทุน (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  

 นอกจากนั้นยงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการศึกษาตน้ทุนผลตอบแทนของเกษตรกรท่ี
เป็นเจา้ของรถตดัออ้ยเอง และเกษตรกรรายย่อยท่ีไม่มีรถตดัเป็นของตนเอง โดยอุกฤษฏ ์พงษ์วานิ

ชอนนตั ์(2552) ไดศ้ึกษาตน้ทุน และผลตอบแทนการผลิตออ้ยโรงงานต าบล ดอนเจดีย ์อ  าเภอพนม
ทวน จงัหวดักาญจนบุรีปีการเพาะปลูก 2550/51 โดยท าการศึกษากลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกออ้ยในพ้ืนท่ี
ปลูกออ้ยในเขตพ้ืนท่ี ต  าบลดอนเจดีย ์อ  าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบุรี จ  านวน 47 ราย เป็น
เกษตรกรรายใหญ่จ านวน 5 ราย และเกษตรรายย่อยจ านวน 42 ราย โดยใช้เกณฑ์การแบ่งคือ
เกษตรกรรายใหญ่ เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นหัวหนา้โควตา และมีโควตาในการส่งออ้ยให้โรงงาน
น ้ าตาล มีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต และเก็บเก่ียว รวมถึงมีแรงงานในการเก็บเก่ียว 

เกษตรกรรายยอ่ย เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นลูกไร่ โดยท าการฝากออ้ยใหเ้กษตรกรรายใหญ่ขายใหก้บั
โรงงาน (เขา้ร่วมโควตา้) และไม่มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตและเก็บเก่ียว รวมถึงไม่มี
แรงงานในการเก็บเก่ียว ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรรายใหญ่จะมีตน้ทุนคงท่ีท่ีสูงกว่าเกษตรกรราย
ย่อย เน่ืองจากเกษตรกรรายใหญ่จะมีค่าซ่อมแซมเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์การเกษตรในอตัราท่ีสูง
กว่าเกษตรกรรายย่อย ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยจะมีตน้ทุนผนัแปรสูงกว่าเกษตรกรรายใหญ่ 

โดยมาจากค่าแรงงานและค่าขนส่ง ซ่ึงตอ้งใชบ้ริการจากเกษตรกรรายใหญ่ท่ีเป็นหัวหน้าโควตา 
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เน่ืองจากเกษตรกรรายย่อยมีพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกในปริมาณท่ีนอ้ยจึงไม่คุม้ค่าถา้จดัหาแรงงงาน 

และเคร่ืองจกัรมาใชเ้อง  

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนของการเป็นเจา้ของรถตดัออ้ย และการจา้งรถตดัออ้ยดงักล่าว
จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีปลูกอ้อยหรือพ้ืนท่ีในการท างานของรถตัดอ้อยโดยตรง 
นอกจากนั้นตน้ทุนของการเป็นเจา้ของรถตดัออ้ย ทั้งตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร เป็นปัจจยัท่ี

ส าคญัท่ีมีผลต่อความคุม้ค่าในการลงทุนเช่นกนั  

 ในส่วนการศึกษาตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยแบบต่างๆ จากผลการศึกษาของ พงษศ์กัด์ิ สมมุติ 
(2559) ท่ีวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยตลอดจนการขนส่งออ้ยเขา้สู่โรงงานน ้ าตาล
ในฤดูกาลเก็บเก่ียวออ้ย พ.ศ. 2557/58  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งผูผ้ลิตออ้ยของกลุ่มโรงงานน ้ าตาลลุ่มน ้ า
แม่กลอง 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงงานน ้ าตาลราชบุรี โรงงานน ้ าตาลบา้นโป่ง โรงงาน ้ าตาลมิตรเกษตร 

โรงงานน ้ าตาลไทยกาญจนบุรี โรงงานน ้ าตาลท่ามะกา โรงงานน ้ าตาลประจวบ โรงงานน ้ าตาลไทย
อุตสาหกรรม และโรงงานน ้ าตาลไทยเพ่ิมพูน จากการเปรียบเทียบการเก็บเก่ียวออ้ยโดยรถตดัของ
เกษตรกรเอง กบัการเช่าหรือจา้งรถตดัของเกษตรกรรายอ่ืน การเก็บเก่ียวออ้ยดว้ยรถตดัออ้ยของ
โรงงานน ้ าตาล การตดัออ้ยสดโดยใชแ้รงงานคนและการตดัออ้ยเผาโดยใชแ้รงงานคน พบว่าการ
เก็บเก่ียวออ้ยดว้ยการจา้งรถตดัออ้ยของผูผ้ลิตออ้ยรายอ่ืนมีตน้ทุนการเก็บเก่ียวและขนส่งสูงสุด 
เท่ากบั 324 บาทต่อตนั รองมาคือ การเก็บเก่ียวออ้ยสดดว้ยแรงงานคนเท่ากบั 307 บาทต่อตนั การ

เก็บเก่ียวออ้ยไฟไหมด้ว้ยแรงงานคนเท่ากบั 300 บาทต่อตนั การเก็บเก่ียวออ้ยดว้ยรถตดัออ้ยของ
โรงงานน ้ าตาล เท่ากบั 293 บาทต่อตนั และการเก็บเก่ียวออ้ยดว้ยรถตดัออ้ยของตนเอง เท่ากบั 268 
บาทต่อตนัตามล าดบั ซ่ึงจากงานวิจยัจะเห็นว่าการลงทุนในรถตดัออ้ยของเกษตกรกรรายใหญ่หาก
เกษตรกรมีการบริหารจดัการท่ีดี และใชง้านรถตดัไดเ้ต็มประสิทธิภาพ ท าใหต้น้ทุนในการเก็บเก่ียว

ต่อไร่ต ่ากว่าการเก็บเก่ียวโดยวิธีอ่ืนๆ  

  ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล และคณะ (2561) ศึกษาตน้ทุนการตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคนและการ
ตัดออ้ยโดยใช้รถตัด ในพ้ืนท่ีจังหวดักาญจนบุรี สระบุรี สุรินทร์ และจังหวดัชัยภูมิ ปีการผลิต 
2558/59 พบว่า ตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยโดยใชแ้รงงานคนสามารถจ าแนกไดเ้ป็นการตดัออ้ยโดยใช้
แรงงานคนทั้งหมดตดัออ้ยสดและออ้ยไฟไหมต้น้ทุนการเก็บเก่ียวและขนส่งเฉล่ียเท่ากบั 292.56 

และ 251.95 บาทต่อตันตามล าดบั ต้นทุนการตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคนตัดใชร้ถคีบและบรรทุก
ตนเอง ตดัออ้ยสดและออ้ยไฟไหมต้น้ทุนการเก็บเก่ียวและขนส่งเฉล่ียเท่ากบั  302.38 และ 261.77 
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บาทต่อตนัตามล าดบั ในขณะท่ีตน้ทุนการตดัและขนส่งออ้ยโดยรถตดัออ้ยโรงงานมีตน้ทุนเฉล่ีย 
341.53 บาทต่อตนั และตน้ทุนการตดัออ้ยโดยการจา้งรถตดัออ้ยของเกษตรกรรายอ่ืนมีตน้ทุนการ
เก็บเก่ียวและขนส่งเฉล่ียเท่ากบั 329.83 บาทต่อตน้ ส าหรับตน้ทุนการใชร้ถตัดออ้ยของตนเองโดย

แบ่งตามขนาดและแหล่งผลิต พบว่า รถตัดออ้ยใหม่ท่ีผลิตในประเทศขนาด 200 - 250 แรงมา้มี
ตน้ทุนการเก็บเก่ียวและขนส่งเฉล่ียเท่ากบั 302.04 บาทต่อตนั การใชร้ถตดัออ้ยใหม่ผลิตในประเทศ
ขนาด 300 - 350 แรงมา้มีตน้ทุนการเก็บเก่ียวและขนส่งเฉล่ียเท่ากบั  326.04 บาทต่อตนั  การใชร้ถ
ตดัออ้ยใหม่ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศขนาด 300 - 350 แรงมา้มีการเก็บเก่ียวและขนส่งเฉล่ียเท่ากบั  
345.91 บาทต่อตนั การใชร้ถตดัออ้ยเก่าไม่เกิน 20 ปีท่ีน าเขา้จากต่างประเทศขนาด 300 - 350 แรงมา้
มีตน้ทุนการเก็บเก่ียวและขนส่งเฉล่ียเท่ากบั  294.42 บาทต่อตนั และการใชร้ถตดัออ้ยเก่าเกิน 20 ปีท่ี

น าเขา้จากต่างประเทศขนาด 300 - 350 แรงมา้มีตน้ทุนการเก็บเก่ียวและขนส่งเฉล่ียเท่ากบั  454.60 

บาทต่อตนั  

จากงานวิจยั พบว่า ตน้ทุนการตดัออ้ยโดยการใชแ้รงงานคนตดัและการใชร้ถตดัออ้ยแต่ละ

ประเภทมีตน้ทุนรวมท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ี รวมทั้งตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัของการใชร้ถตดัแต่
ละประเภท ซ่ึงสามารถจ าแนกไดโ้ดยใชเ้กณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตว่าเป็นรถท่ีผลิตใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงในแต่ละแหล่งผลิตยงัแบ่งออกว่าเป็นรถใหม่ (รถมือหน่ึง) หรือรถ
เก่า (รถมือสอง) และแยกตามขนาดเคร่ืองยนตร์ของรถตดัออ้ย ดงันั้น การศึกษาตน้ทุนการตดัออ้ย
ของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนท่ีมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพ้ืนท่ีนั้นๆ ในการท่ีจะ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจว่าควรท่ีจะใชว้ิธีการจา้งรถตดัหรือควรท่ีจะซ้ือรถตดัออ้ยเป็นของตนเอง 

และหากตดัสินใจซ้ือรถตดัออ้ยควรซ้ือรถตดัออ้ยประเภทใด เพ่ือใหไ้ดผ้ลประโยชน์สูงสุดจากการ
ลงทุนของเกษตรกร นอกจากการวิเคราะห์ดา้นตน้ทุนของการตดัออ้ยโดยรถตดัแต่ละประเภทแลว้ 
การวิเคราะห์ดา้นผลตอบแทนในการซ้ือรถตดัเป็นของตนเองของเกษตรกรซ่ึงประกอบดว้ยการตดั
ออ้ยของเกษตรกรเองและการรับจา้งตดัแก่เกษตรกรรายอ่ืน การบริหารจดัการเพื่อใชป้ระโยชน์รถ
ตดัให้เต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดเมื่อค  านวณผลตอบแทนสุทธิท าให้เกษตรกรใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจไดดี้ยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

 การปลูกออ้ยเพ่ือส่งโรงงาน ขั้นตอนในการเก็บเก่ียวหรือตดัออ้ยเป็นขั้นตอนท่ีมีตน้ทุนท่ี
สูง เพราะตอ้งใชแ้รงงานคนในการตดั และมีระยะเวลาในการเก็บเก่ียวจ ากดั จากภาพท่ี 2.3 แสดงให้
เห็นถึงกรอบแนวคิดการวิจยัจากปัญหาตน้ทุนค่าแรงในการเก็บเก่ียวหรือตดัออ้ยท่ีสูง ปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานในการตดัออ้ยและช่วงเวลาในการด าเนินงานท่ีจ  ากดั การใชเ้คร่ืองจกัรในการตดั
ออ้ยหรือรถตดัออ้ยจึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการแกปั้ญหาของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย แต่การลงทุนซ้ือ
รถตดัออ้ยเป็นของตนเองมีตน้ทุนท่ีสูง ดงันั้น เกษตรกรควรมีเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการตดัสินใจ
เบ้ืองตน้ประกอบกบัขอ้มูลดา้นการวิเคราะห์การลงทุนอ่ืน ๆ  การวิจยัน้ีจึงมีเป้าหมายหลกัคือการ
วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุน และผลตอบแทนในการจา้งรถตดัออ้ยกบัการซ้ือรถตดัออ้ย

เป็นของตนเองของเกษตรกรจงัหวดัก  าแพงเพชร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของเกษตร 
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ภาพที่ 2.5  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 



 
 

21 
 

 

บทที่ 3 

 

วธีิการวจิยั 

 

 การวจิยัเร่ืองการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนเพื่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการจา้ง

หรือซ้ือรถตดัออ้ยในจงัหวดัก  าแพงเพชรมีขั้นตอนในการวจิยัดงัน้ี 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ประกอบดว้ย  

1. รวบรวมขอ้มูลสถิติพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน ้ าตาลทราย ท่ีเผยแผ่ออนไลน์ในเว็ป
ไซคข์องส านกังาน  

2. รวบรวมขอ้มูลจากโครงการวิจยั “อุตสาหกรรมรถตดัออ้ยและการลงทุนในรถตดัออ้ยเพื่อ
การพฒันาธุรกิจไร่ออ้ยอย่างย ัง่ยืน” ภายใตก้ารสนับสนุนทุนวิจยัจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) จ  านวน 10 ราย อย่างไรก็ตามเน่ืองจากมีเกษตรกร 1 รายท่ีซ้ือรถตดัในปี 2559/60 
ดงันั้นขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัแรงงานคนตดัใดจ้ากขอ้มูลเกษตรกรตวัอย่างทั้ง 10 

ราย แต่แรงงานรถตดัใดจ้ากเกษตรกรตวัอยา่งจ านวนเพียง 9 ราย 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาวจิยัน้ีใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 2 วิธีคือ 

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการประมวลสภาพเศรษฐกิจและ

สงัคมของเกษตรกรผูเ้พาะปลูกออ้ย ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรตวัอยา่ง ปริมาณออ้ยท่ี
เปิดโควตา้กบัโรงงานน ้ าตาลคู่สัญญา และขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบัการใชร้ถตดัออ้ย เช่น มูลค่าการ
ลงทุนเบ้ืองตน้ ขนาดและแหล่งผลิตรถตดัออ้ย เป็นตน้ 

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ย
ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิระหว่างการลงทุนซ้ือรถตดัออ้ยของ

เกษตรกรและการจา้งรถตดัออ้ย  โดยใชว้ิธี DIRTI method โดยการค านวณหาค่าใชจ่้ายทั้งหมดของ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ และน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าคิดเฉล่ียเท่ากนัทุกปีตลอดอาย ุการใชง้านของ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ รายการค่าใชจ่้ายท่ีน ามาคิดไดแ้ก่ 

2.1 ค่าเส่ือมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Depreciation) เป็นการค านวณแบบเสน้ตรงจากสูตร 

 ค่าเส่ือมต่อปี (D)    = มูลค่าซ้ือ – มูลค่าซาก 
    อายกุารใชง้านของเคร่ืองมือ 
 

  มูลค่าซาก =  มูลค่าซ้ือ x ร้อยละของมูลค่าคงเหลือ 

 จากการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่ง เกษตรกรก าหนดอายกุารใชง้านของรถเก็บเก่ียว และ
รถบรรทุกไวท่ี้ 10 ปีเน่ืองจากหลงั 10 ปีรถมีการสึกหรอสูง ท าใหม้ีค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษามาก 

รวมถึงค่าใชจ่้ายในการซ่อมใหญ่และค่าอะไหล่ท่ีสูง 

 โดยก าหนดมูลค่าซากของรถเก่ียวโดยอา้งอิงจากราคารถท่ีเกษตรกรคาดว่าจะขายต่อท่ีร้อย
ละ 10 ของราคารถ (พงษศ์กัด์ิ สมมุติ, 2558) ในส่วนรถบรรทุกออ้ยก าหนดมูลค่าซากเท่ากบัศูนย์

เน่ืองจากรถท่ีเกษตรกรซ้ือเป็นรถบรรทุกมือสองท่ีผา่นการใชง้านมานาน  

2.2 ค่าเสียโอกาสของเงินลงทุนท่ีน ามาใชซ้ื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ (Interest cost in 
total machinery cost) 
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ค่าเสียโอกาศเงินลงทุน ท่ีน ามาใชซ้ื้อรถเก็บเก่ียว และรถบรรทุกออ้ยค านวณได้

จากสูตร 

  ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน (I)  =  อตัราดอกเบ้ีย x AVI 

  AVI  (average value of investment)  =  มูลค่าซ้ือ + มูลค่าซาก 
         2 

โดยคิดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าท่ี 2.5% อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือ ธ.ก.ส. ใชใ้นการค านวณค่าเสียโอกาศเงิน

ลงทุน 

 2.3 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา (repair and maintenance) รวมถึงค่าใชจ่้ายผนัแปร

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์เช่น ค่าจา้งแรงงานคนควบคุม ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
และหล่อล่ืน ค่าอะไหล่หรือช้ินส่วนต่างๆ  
 2.4 ค่าภาษี (Tax) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีทราบไดแ้น่นอนว่าตอ้งเสียปีละเท่าไร อยา่งไรก็
ตามในกรณีของรถตดัออ้ย ยงัไม่มีกฎหมายรองรับ ดงันั้นจึงไม่มีการก าหนดใหต้อ้งมี

ทะเบียนและค่าภาษีอ่ืนๆ 

 2.5 ค่าประกนัภยั (insurance) เพื่อประกนัการสูญหายจากการขโมยหรือเสียหาย

จากอุบติัเหตุ 

2.6 จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 พบว่า การจา้งเกบ็เก่ียวออ้ยมกัเหมารวม
ตน้ทุนค่าขนส่งเน่ืองจากการตดัออ้ยโดยใชร้ถตดัเป็นการท างานไปพร้อมกนัของรถตดัออ้ย
และรถบรรทุก โดยรถตดัออ้ยจะตดัออ้ยเป็นท่อนสั้นๆ จากนั้นจะล าเลียงออ้ยไปตาม
สายพานรถตดัไปยงัรถบรรทุกโดยตรง ดงันั้นการรับจา้งตดัออ้ยจึงมกัเป็นการรับจา้งตดั

รวมค่าขนส่งท าให ้ค่าจา้งในตารางน้ี จึงคิดรวมค่าขนส่งไปดว้ย  

น าผลการวิเคราะห์ขอ้ 2.1-2.6 มาค านวณหาค่าใชจ่้ายทั้งหมดของการตดัออ้ยโดย
ใชร้ถตดัของเกษตรกรเอง เปรียบเทียบกบัการจา้งรถตดัออ้ย และน ามาคิดเฉล่ียเท่ากนัทุกปี
ตลอดอายกุารใชง้านของรถตดัออ้ย ส าหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนของการใชร้ถตดัออ้ย
ของเกษตรกรเอง ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีเกษตรไม่ตอ้งจา้งรถตดัออ้ย และส่วนหน่ึงมาจาก
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การท่ีเกษตรกรรับจา้งตดัออ้ยให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนหลงัจากตดัออ้ยของตนเอง (ตารางท่ี 

3.1) 

 

ตารางที่ 3.1 แนวคิดในการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการซ้ือรถตัดออ้ยเพ่ือทดแทน

แรงงานคน 

กรณซ้ืีอ บาท 
ต่อตนั 

บาท 
ต่อปี 

ผลประโยชน์   
1) รายไดจ้ากการน ารถตดัออ้ยไปรับจา้ง (รวมค่าขนส่งแลว้)   
2) ค่าใชจ่้ายในการจา้งตดัท่ีลดลง (รวมค่าขนส่งแลว้)   
   
ต้นทุน   
1) ตน้ทุนการซ้ือรถตดัออ้ย 
- ค่าเส่ือมราคา 

 
 

- ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน   
- ค่าซ่อมแซม อะไหล่   
- ค่าภาษี   
- ค่าประกนั   
- ค่าน ้ ามนั ค่าจา้งคนขบั ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   
2) ค่าขนส่ง   
ผลตอบแทนสุทธ ิ   

 

  การวิเคราะห์ผลตอบแทนสุทธิต่อปีของการจา้งรถตดัออ้ยเปรียบเทียบกบัการซ้ือ

รถตดัออ้ยของเป็นของตนเองของเกษตรกรโดยการค านวณจาก 

  ผลตอบแทนสุทธิต่อปี (net benefit) =  ผลประโยชน์ – ตน้ทุน 

ผลประโยชน์     =   รายไดจ้ากการน ารถตดัออ้ยไปรับจา้ง +  ค่าใชจ่้ายในการจา้งตดั

ท่ีลดลง + ค่าขนส่ง 
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จากตารางท่ี 3.1 เกษตรกรควรซ้ือรถตดัออ้ยก็ต่อเม่ือผลตอบแทนสุทธิการซ้ือรถตดัออ้ยเป็น
บวกหรือผลประโยชน์การซ้ือมากกว่าตน้ทุนของรถตดัออ้ย อย่างไรก็ตามในการตดัสินใจซ้ือหรือ
จา้งนั้นเกษตรกรตอ้งมีเง่ือนไขหลายดา้นประกอบกนัดงัท่ีระบุไวใ้นบทท่ี 2 ดงันั้นการสรุปผลเพ่ือ
ตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั จ  าเป็นตอ้งน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาประกอบกบัขอ้มูลจากการ

สมัภาษณ์เชิงลึกและเง่ือนไขการใชร้ถตดัออ้ย 
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บทที่ 4 

 

ผลการวจิยั 

 

 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของเกษตรกร เก่ียวกบั
การประกอบอาชีพ แหล่งท่ีมาของรายได ้ขอ้มูลเก่ียวกบัการปลูกออ้ยปีการผลิต 2559/60 ส่วนท่ี 2 

เป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนผละผลตอบแทนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกรตวัอย่าง 

 4.1.1 การประกอบอาชีพ และแหล่งท่ีมาของรายได ้

เกษตรกรตวัอยา่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกิจการปลูกออ้ยเป็นหลกั แต่มีเกษตรกรบางรายแบ่ง
พ้ืนท่ีไปปลูกพืชอ่ืน ในปีการผลิต 2559/60 เกษตรกรร้อยละ 40 ปลูกออ้ยอยา่งเดียว ท่ีเหลือร้อยละ 40 
มีการปลูกออ้ยและขา้วโพด และเกษตรกรร้อยละ 20 มีการปลูกออ้ยร่วมกบัการปลูกมนัส าปะหลงั 

เกษตรกรมีประสบการณ์การปลูกออ้ยเฉล่ียเท่ากบั 17.5 ปี 

4.1.2 พ้ืนท่ีปลูกออ้ย และผลผลิตออ้ยเฉล่ียต่อไร่  

เกษตรกรตวัอย่างมีพ้ืนท่ีปลูกออ้ยเฉล่ียอยู่ท่ี 1,185 ไร่ต่อราย โดยปีการผลิต 2559/60 เป็น
พ้ืนท่ีออ้ยปลูกใหม่เฉล่ีย 323 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.25 ของพ้ืนท่ีปลูกออ้ยทั้งหมด และเป็นพ้ืนท่ีออ้ย

ตอ 862 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.75 เกษตรกรไวต้อเฉล่ีย 4.2 ตอก่อนท่ีจะท าการร้ือตอและปลูกออ้ย
ใหม่  เกษตรไวต้อออ้ยไดน้อ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3   ตอ และมากท่ีสุดเท่ากบั 7 ตอ โดยไดรั้บผลผลิตเฉล่ีย
ของออ้ยปลูกใหม่เท่ากบั 15.2 ตนัต่อไร่ ส่วนผลผลิตเฉล่ียของออ้ยตอเท่ากบั 11.3 ตนัต่อไร่ (ตาราง

ท่ี 4.1)  

 

 



 
 

27 
 

 

ตารางที่ 4.1  พ้ืนท่ีปลูกออ้ยของเกษตรกรตวัอยา่ง จ  าแนกตามชนิดของออ้ยปลูกในปีการผลิต 

2559/60 

ชนิดของอ้อยปลกู จ านวน (ไร่) ร้อยละ ผลผลติเฉลีย่ (ตนั/ไร่) 
ออ้ยปลูกใหม่ 323 27.25 15.2 
ออ้ยตอ 862 72.75 11.3 
ผลผลิตเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั   12.36 

รวม 1,185 100  
 

4.1.3 ปริมาณออ้ยโรงงานท่ีเกษตรกรไดรั้บการจดัสรรปีการผลิต 2559/60 

เกษตรกรตวัอยา่งทั้ง 10 รายเป็นเกษตรกรรายใหญ่มีการท าสญัญาการผลิตออ้ยล่วงหน้ากบั

โรงงานน ้ าตาล หรือท่ีเรียกว่าหวัหนา้โควตา้ โดยมีโควตา้ส่งออ้ยใหก้บัโรงงานต ่าสุดอยูท่ี่ 4,000 ตนั
ต่อราย สูงสุดอยู่ท่ี 30,000 ตนัต่อราย และมีปริมาณโควตา้เฉล่ียอยูท่ี่ 13,010 ตนัต่อราย คิดเป็นร้อย
ละ 98.94 ของปริมาณโควตา้ท่ีไดรั้บ ผลผลิตออ้ยท่ีเกษตรกรตวัอยา่งส่งโรงงานน ้ าตาลเป็นผลผลิตท่ี
ไดม้าจากแปลงปลูกของเกษตรกรเองจ านวน 11,760 ตนั คิดเป็นร้อยละ 09.40 ของปริมาณออ้ยท่ีส่ง
โรงงาน ส่วนท่ีเหลือมาจากลูกไร่ท่ีไดม้าจากการรับซ้ือจากเกษตรรายเลก็ คิดเป็นร้อยละ 9.6 (ตาราง

ท่ี 4.2) 

ตารางที่ 4.2  ปริมาณออ้ยเฉล่ียท่ีเกษตรกรแต่ละรายส่งโรงงานและร้อยละของผลผลิตออ้ยจ าแนก

ตามแหล่งท่ีมาของออ้ย 

ผลผลติอ้อยส่งโรงงาน จ านวน (ตนั) ร้อยละ 
ปริมาณผลผลิตออ้ยท่ีเกษตรกรส่ง
โรงงาน 

13,010 100 

ผลผลผลิตออ้ยของเกษตรกรเอง 11,760 90.40 
ผลผลิตออ้ยของเกษตรกรลูกไร่ 1,250 9.60 

หมายเหตุ : ปริมาณโควตา้ท่ีเกษตรกรไดรั้บ 13,150 ตนั 
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4.1.4 ประเภทรถตดัท่ีเกษตรกรตวัอยา่งใช ้และประสบการณ์การใชร้ถตดัออ้ย 

 

ประเภทรถตดัอ้อย 

 จากขอ้มูล พบว่า จ  านวนรถตดัออ้ยท่ีเกษตรกรตวัอยา่งซ้ือมาเพ่ือใชใ้นการเก็บเก่ียวออ้ยของ
ตนเองเฉล่ียแลว้เพียง 1 คนัต่อราย โดยเกษตรกรท่ีมีรถตดัออ้ยจ านวน 1 คนั คิดเป็นร้อยละ 77.78 
ของเกษตรกรตัวอย่างทั้ งหมด มีเกษตรกรท่ีมีรถตัด 2 คันและ 3 คันร้อยละ 11.11 และ 11.11 

ตามล าดบั โดยเกษตรกรท่ีซ้ือรถตดัออ้ยมากกว่า 1 คนั ข้ึนอยู่กบัจ  านวนโควตา้ท่ีเกษตรกรไดรั้บ 
และหากแบ่งขนาดของรถตัดออ้ยโดยใช้ขนาดของเคร่ืองยนตร์หรือแรงมา้เป็นเกณฑ์ข้างต้น 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ รถตดัออ้ยขนาดใหญ่ (มากกว่า 300 แรงมา้) รถตดัออ้ยขนาด
กลาง (200 - 300 แรงมา้) และ  รถตัดออ้ยขนาดเล็ก (ต ่ากว่า 200 แรงมา้) โดยพบว่ารถตดัออ้ยท่ี
เกษตรกรตวัอยา่งซ้ือส่วนใหญ่เป็นรถตดัออ้ยขนาดใหญ่ (มากกว่า 300 แรงมา้) รองลงมาไดแ้ก่รถ
ตัดอ้อยขนาดกลาง (200 - 300 แรงม้า) ในส่วนรถตัดอ้อยขนาดเล็กไม่พบการใช้งานในกลุ่ม

เกษตรกรตวัอยา่ง หากแบ่งประเภทของรถตดัออ้ยตามแหล่งผลิต พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 เป็นรถ
ตดัออ้ยน าเขา้มาจากต่างประเทศ โดยเกือบทั้งหมดจะเป็นรถท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้หรือรถตดัออ้ย
มือสอง ในดา้นราคารถตดัต ่าสุดเป็นรถตดัออ้ยน าเขา้มือสองขนาด 285 และ 325 แรงมา้ราคาอยูท่ี่ 
4,500,000 บาท ราคารถสูงสุดเป็นรถน าเขา้มือหน่ึงขนาด 315 แรงมา้ราคาอยู่ท่ี 11,700,000 บาท 

(ตารางท่ี 4.3)   
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ตารางที่ 4.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัรถตดัออ้ยของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีตดัออ้ยโดยใชร้ถตดัของตนเอง  

ล าดับแบบ
สัมภาษณ์ 

จ านวนโควต้า
ที่ได้รับการ
จัดสรร (ตัน) 

ราคารถตัดอ้อย 
(บาท) 

ขนาด
แรงม้า 

ประเภทของรถ 
ตัดอ้อย 

ยีห้่อรถตัด 

1 15,000 6,100,000 330 น าเขา้มือสอง Austoft 
2 30,000 11,700,000 315 น าเขา้มือหน่ึง John Deere 
2 30,000 4,500,000 285 น าเขา้มือสอง Case 
2 30,000 5,500,000 320 น าเขา้มือสอง Cameco 
3 4,000 4,500,000 325 น าเขา้มือสอง Cameco 
4 7,000 8,000,000 335 น าเขา้มือสอง Case 
5 13,000 7,500,000 350 ผลิตในประเทศมือหน่ึง พฒันกิจ 
6 24,000 4,800,000 320 น าเขา้มือสอง Austoft 
7 4,500 6,400,000 350 น าเขา้มือสอง Austoft 
8 12,000 6,000,000 290 น าเขา้มือสอง Austoft 
9 15,000 8,000,0000 325 น าเขา้มือสอง Austoft 
9 7,000 8,900,000 355 น าเขา้มือสอง Austoft 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเอง 

 

4.2 รูปแบบและวธิีการเกบ็เกีย่วอ้อยของเกษตรกรตวัอย่าง 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่าง จ านวน 10 รายพบว่า เกษตรกรจ านวน 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 50 เก็บเก่ียวออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ยของตนเองอย่างเดียวในการเก็บเก่ียว เกษตรกรจ านวน 1 

ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ใชแ้รงงานคนในการตดัออ้ยอยา่งเดียว และเกษตรกรจ านวน 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40 ใชท้ั้งรถตดัออ้ยของตนเองและแรงงานคนในการตดัออ้ย เน่ืองจากการใชร้ถตดัออ้ยยงัมี
ขอ้จ  ากดัท่ีการเตรียมแปลงปลูกตอ้งมีความสม ่าเสมอของพ้ืนท่ี และบางแปลงปลูกรถตดัอ้อยไม่
สามารถเขา้ไปไดเ้น่ืองจากแปลงมีขนาดเลก็และสั้นไม่เหมาะสมกบัสภาพการท างานของรถตดัและ

รถบรรทุก (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที่ 4.4  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรตวัอยา่ง จ  าแนกตามวิธีการเก็บเก่ียวออ้ยของเกษตรกร 

 จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ใชแ้รงงานคนตดัออ้ยอยา่งเดียว 1 10 
ใชร้ถตดัออ้ยอยา่งเดียว 5 50 
ใชท้ั้งแรงงานคนตดัและรถตดัออ้ย 4 40 

รวม 10 100 
 

 ในส่วนของข้อมูลวิธีการเก็บเก่ียวหรือการตัดออ้ยโดยใช้แรงงานคน พบว่าเกษตรกร
ตวัอย่างทั้ง 5 ราย เป็นการใชแ้รงงานคนตดัออ้ยเผา หรือมีการเผาออ้ยก่อนเก็บเก่ียว (ตารางท่ี 4.5) 
เน่ืองจากออ้ยเผา หรือการเผาใบก่อนตดั (ภาพท่ี 4.1) ท าใหต้ดัไดง่้ายกว่า และรวดเร็วกว่าเมื่อเทียบ

กบัออ้ยสดหรือออ้ยไม่เผา (ภาพท่ี 4.2) 

 

ตารางที่ 4.5  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรตวัอยา่งท่ีเก็บเก่ียวออ้ยโดยใชแ้รงงานคน จ าแนกตาม

วิธีการตดัออ้ยสดและออ้ยเผา 

 จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ใชแ้รงงานคนตดัออ้ยสด 0 0 
ใชแ้รงงานคนตดัออ้ยเผา 5 100 

รวม 5 100 
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ภาพที่ 4.1  แปลงออ้ยท่ีเกษตรกรท าการเผาใบออ้ยก่อนตดั 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, 2560 

 

ภาพที่ 4.2  แปลงออ้ยท่ีเกษตรกรไม่ท าการเผาใบออ้ยก่อนตดัหรือตดัสด 

ท่ีมา: ผูว้ิจยั, 2560 
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ในส่วนของขอ้มูลวิธีการเก็บเก่ียวหรือการตดัออ้ยโดยการใชร้ถตดั พบว่าเกษตรกรตวัอยา่ง
ทั้ง 9 รายท่ีใชร้ถตดัออ้ย เป็นการใชร้ถตดัออ้ยของตนเอง ซ่ึงถา้หากเป็นการจา้งตดั จากขอ้มูลใน

พ้ืนท่ีพบว่าอตัราคา้จา้งตดัพร้อมบรรทุกอยูท่ี่ 350 บาทต่อตนั 

 

4.3 ต้นทุนของการเกบ็เกีย่วอ้อยของเกษตรกร 

ตน้ทุนของการตดัออ้ยแตกต่างกนัออกไปตามวิธีการตดัออ้ยของเกษตรกร ซ่ึงการตดัออ้ย
แต่ละวิธีจะมีรายละเอียดของตน้ทุน ทั้งตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปรท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยการ

ตดัออ้ยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 วิธีคือ 

1) การตดัออ้ยโดยการใชแ้รงงานคนตดั สามารถแบ่งยอ่ยออกไดเ้ป็น 2 แบบคือการตดัและขน
ออ้ยใส่รถบรรทุกโดยใชแ้รงงานคน และการตดัโดยใชแ้รงงานคนร่วมกบัการขนใส่
รถบรรทุกโดยรถคีบออ้ย 

2) การตดัออ้ยโดยการใชร้ถตดั ซ่ึงสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 แบบคือการจา้งรถตดั และการ

ตดัโดยใชร้ถตดัของเกษตรกรเอง 

 

4.3.1 การเกบ็เกีย่วอ้อยโดยการใช้แรงงานคน 

การเก็บเก่ียวออ้ยโดยใชแ้รงงานคน ตอ้งมีการจดัหาแรงงานคนตดัออ้ย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

แรงงานจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากการสัมภาษณ์ตัวอย่างเกษตรกรท่ีมีตัดออ้ยโดยใช้
แรงงานคนจ านวน 4 รายพบว่า แรงงานเป็นแรงงานท่ีมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จงัหวดั
ศรีสะเกษ จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัอุดรธานี โดยเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยตอ้งติดต่อจดัหาแรงงาน
ก่อนท่ีฤดูการเก็บเก่ียวจะมาถึง ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายในการติดต่อประสานงานกบัผูท่ี้เป็นผูจ้ดัหาแรงงาน
ในพ้ืนท่ีหรือนายหนา้ และค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งของเกษตรกรเอง และของแรงงานตดัออ้ยจาก

ภูมิล  าเนาไปยงัพ้ืนท่ีปลูกออ้ยของเกษตรกร นอกจากนั้นยงัมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสวสัดิการแรงงาน
ระหว่างท่ีแรงงานพกัอาศยัและตดัออ้ยอยู่ในพ้ืนท่ี ค่าจา้งแรงงานในการเก็บเก่ียวหรือค่าจา้งตดัออ้ย 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการล าเลียง และการขนส่งออ้ยจากแปลงปลูกไปยงัโรงงานน ้ าตาล โดยสรุปการ

การใชแ้รงงานคนในการเก็บเก่ียวออ้ยประกอบดว้ย 
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1) ตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ย 

  1.1) ค่าใชจ่้ายในการติดต่อจดัหาแรงงาน  

  ค่าใชจ่้ายในการติดต่อจดัหาแรงงานประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการเดินทางติดต่อ
ประสานงานเพ่ือรับคนงานจากภูมิล  าเนาของแรงงาน ค่านายหนา้ และค่าโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อ
ประสานงาน ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีมีค่าเฉล่ียประมาณ 11.43 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 16.0 ของตน้ทุน

การเก็บเก่ียว (ตารางผนวกท่ี 3 และตารางท่ี 4.6) 

  1.2)  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสวสัดิการแรงงาน  

  ค่าสวสัดิการแรงงานป็นค่าใชจ่้ายจากการท่ีเกษตรกรจดัหาท่ีพกัใหแ้ก่แรงงาน ค่า
น ้ า ค่าไฟ และค่าใชจ่้ายจากการรับส่งแรงงานจากท่ีพกัไปไร่ ซ่ึงค่าใชจ่้ายส่วนน้ีมีค่าเฉล่ียประมาณ 

3.54 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของตน้ทุนการเก็บเก่ียว (ตารางผนวกท่ี 4 และตารางท่ี 4.6) 

  1.3)  ค่าจา้งแรงงานในการเก็บเก่ียว 

   จากการสัมภาษณ์ตวัอย่างเกษตรกรทั้ง 4 รายท่ีเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคน และมี
การเผาก่อนตัด การคิดอตัราค่าจา้งในการเก็บเก่ียวคิดเป็นวา  โดยมีหลกัการแปลงอตัราค่าจา้ง
แรงงานในการเก็บเก่ียวจากหน่วยเป็นบาทต่อวาให้เป็นบาทต่อตันใชว้ิธีการคิดดงัน้ี (พงษ์ศกัด์ิ 

สมมุติ, 2558)  

   

อตัราค่าจา้ง (บาท/ตนั)   =  

พ้ืนท่ีแปลงออ้ย (ตารางวา )  ×  อตัราค่าจา้ง (บาท/วา)
ระยะห่างระหว่างแถวออ้ย (วา)

ผลผลิต/ไร่ (ตนั)
 

  
หน่วยการวดัระยะ 1 วาเท่ากบั 2 เมตร 

 ระยะปลูกออ้ยระหว่างแถว เท่ากบั 1.5 เมตร 
 

เมื่อค  านวณเป็นอตัราค่าจา้งแรงงานเฉล่ียต่อตนัจะเท่ากบั 56.23 บาทต่อตนั คิดเป็น

ร้อยละ 79.0 ของตน้ทุนการเก็บเก่ียว (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที่ 4.6  ตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยของเกษตรกรตวัอยา่งโดยใชแ้รงงานคน  

รายการ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเก็บเก่ียว 
(บาท/ตนั) 

ร้อยละ 

 1 ค่าติดต่อจดัหาแรงงาน 11.43 16.0 
2.  ค่าสวสัดิการแรงงาน 3.54 5.0 
3.  อตัราค่าจา้งแรงงาน

ในการเก็บเก่ียว 56.23 79.0 

รวม 71.20 100 
ท่ีมา: ตารางผนวกท่ี 3 - 5 และจากการค านวณ 
  

1.4)  ตน้ทุนการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุก 

  การตัดออ้ยโดยใช้แรงงานคน จะเป็นการตัดแลว้วางเรียงเป็นกองเพื่อรอการ
ล าเลียงข้ึนรถบรรทุกเพ่ือส่งไปยงัโรงงานน ้ าตาลต่อไป ซ่ึงการล าเลียงออ้ยท่ีตดัข้ึนรถบรรทุกมีสอง

วิธีคือ การใชแ้รงงานคนในการล าเลียงข้ึนรถบรรทุก และใชร้ถคีบคีบออ้ยข้ึนรถบรรทุก ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรทั้ง 4 รายท่ีใชแ้รงงานคนในการเก็บเก่ียวออ้ยใชร้ถคีบในการล าเลียงออ้ย
ข้ึนรถบรรทุก ซ่ึงตน้ทุนในการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุกจะมี 2 ส่วนไดแ้ก่ ตน้ทุนคงท่ีจากการลงทุน
ในรถคีบ และตน้ทุนผนัแปรจากการด าเนินงานของรถคีบ โดยตน้ทุนการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุก
และการจดัเรียงออ้ยโดยใชร้ถคีบ โดยรวมมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่ากบั 101.62 บาทต่อตนั โดยคิดเป็น
ตน้ทุนคงท่ีร้อยละ 45.54 ของตน้ทุนทั้งหมดและท่ีเหลือร้อยละ 54.46 เป็นตน้ทุนผนัแปร ส าหรับ

รายละเอียดของตน้ทุนมีดงัน้ี 

   1.4.1) ต้นทุนคงท่ี จากการลงทุนในรถคีบอ้อย เป็นต้นทุนท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการใช้งานขอรถคีบ ได้แก่ค่าเส่ือมราคาของรถคีบออ้ยและค่าเสีย

โอกาสของเงินลงทุน ในส่วนการค านวณค่าเส่ือมราคาของรถคีบออ้ยจะเป็นการค านวณแบบ
เส้นตรงและจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่างพบว่ามูลค่าซากของรถคีบออ้ยอยูท่ี่ร้อยละ  5 ของ

มูลค่าซ้ือ และก าหนดอายกุารใชง้านท่ี 15 ปี  

   จากการค านวณค่าเส่ือมราคาต่อปีของรถคีบซ่ึงมีค่าเท่ากนัทุกปีตลอดอายุ

การใชง้าน น ามาเฉล่ียกบัปริมาณออ้ยท่ีคีบ พบว่ามีค่าเส่ือมราคาค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 32.95 บาทต่อตนั คิด
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เป็นร้อยละ 32.42 ของตน้ทุนทั้งหมด ส่วนค่าเสียโอกาศเงินลงทุนอยู่ท่ี 13.33 บาทต่อตนั คิดเป็น
ร้อยละ 13.12 ของตน้ทุนทั้งหมด รวมตน้ทุนคงท่ีเท่ากบั 46.28 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 45.54 ของ

ตน้ทุนทั้งหมดของการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุกโดยใชร้ถคีบ (ตารางท่ี 4.7) 

   1.4.2) ตน้ทุนผนัแปร จากการด าเนินงานของรถคีบเป็นค่าใชจ่้ายท่ีผนัแปร
ไปตามปริมาณงานคือปริมาณตันของการคีบอ้อยล าเลียงข้ึนรถบรรทุก ซ่ึงค่าใช้จ่ายส่วนน้ี
ประกอบดว้ย ค่าจา้งคนขบัรถคีบ ค่าซ่อมบ ารุงรถคีบ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถคีบ และค่าแรงงานคนเกบ็

และเรียงออ้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

   -  ค่าจา้งคนขบัรถคีบ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรแต่ละรายพบว่า
ค่าจา้งคนขบัรถคีบเฉล่ียอยู่ท่ี 10.83 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 10.66 ของตน้ทุนทั้งหมดของการ

ล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุกโดยใชร้ถคีบ 

   -   ค่าซ่อมบ ารุงรถคีบ เป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่
ต่างๆ ในรอบระยะเวลาหน่ึงปีของการท างาน จากการค านวณพบว่ามีค่าใชจ่้ายเฉล่ียอยูท่ี่ 17.68 บาท

ต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 17.40 ของตน้ทุนทั้งหมดของการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุกโดยใชร้ถคีบ 

   -  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถคีบ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรแต่ละรายพบว่ามี
ตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการด าเนินงานของรถคีบ มีอตัราสินเปลืองเฉล่ียอยูท่ี่ 15 บาทต่อตนั คิด

เป็นร้อยละ 14.76 ของตน้ทุนทั้งหมดของการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุกโดยใชร้ถคีบ 

   -  ค่าแรงคนเก็บและเรียงอ้อย การใช้รถคีบออ้ยเพื่อล  าเลียงอ้อยข้ึนสู่
รถบรรทุกจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแรงงานคนในการเก็บและเรียงออ้ยเพื่อความสะดวกในการคีบและเพื่อ
ความเป็นระเบียบในการจดัเรียงออ้ยข้ึนสู่รถบรรทุก (ภาพท่ี 4-5) จากการสมัภาษณ์เกษตรกรแต่ละ
รายพบว่าค่าใชจ่้ายในส่วนค่าแรงคนเก็บและเรียงออ้ยเฉล่ียอยู่ท่ี 11.83 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 

11.64 ของตน้ทุนทั้งหมดของการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุกโดยใชร้ถคีบ (ตารางท่ี 4.7) 
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ภาพที่ 4  รถคีบคีบออ้ยจากกองท่ีตดัและกองเรียงไวโ้ดยแรงงานคน 

ท่ีมา: รถคีบออ้ย Ford 6610 Sugar cane จาก www.youtube.com/watch?v=yigWFoQKtKs 

 

 

ภาพที่ 5  รถคีบคีบออ้ยเพ่ือล  าเลียงข้ึนสู่รถบรรทุกโดยมีแรงงานคนในการเรียงออ้ยเพื่อความเป็น

ระเบียบ 

ท่ีมา: รถคีบออ้ย Ford 6610 Sugar cane จาก www.youtube.com/watch?v=yigWFoQKtKs 
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ตารางที่ 4.7  ตน้ทุนการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุกและการจดัเรียงออ้ยโดยใชร้ถคีบ  

รายการ ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการ
ล าเลียงออ้ยข้ึน

รถบรรทุกโดยใชร้ถคีบ 
(บาท/ตนั) 

ร้อยละ 

ต้นทุนคงที ่ 46.28 45.54 
   ค่าเส่ือมราคารถคีบ 32.95 32.42 
   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 13.33 13.12 
ต้นทุนผนัแปร 55.34 54.46 
   ค่าจา้งคนขบัรถคีบ 10.83 10.66 
   ค่าซ่อมบ ารุงรถคีบ 17.68 17.40 
   ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงรถคีบ 15.00 14.76 
   ค่าแรงงานคนเก็บและเรียงออ้ยบนรถบรรทุก 11.83 11.64 

รวม 101.62 100.00 
ท่ีมา: ตารางผนวกท่ี 6 และจากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 4.7 จะเห็นว่าหากพิจารณาเฉพาะตน้ทุนค่าคีบออ้ยโดยไม่คิดค่าเสียโอกาสเงิน
ลงทุนจะมีตน้ทุนค่าคีบออ้ยประมาณ 88.29 บาทต่อตนั ซ่ึงใกลเ้คียงกบัขอ้มูลท่ีสมัภาษณ์เกษตรกร
ในจงัหวดัอื่น ๆ โดยตน้ทุนค่าคีบออ้ยโดยรถคีบท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมในจงัหวดัอื่นๆ 
หากเป็นการจา้งคีบอยูร่ะหว่าง 75-80 บาทต่อตนั (ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล และคณะ, 2561) อยา่งไร
ก็ตามในการวิจยัน้ีเป็นการคิดตน้ทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์และใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการ
ฟาร์มในการวิเคราะห์ดงันั้น ตน้ทุนค่าคีบออ้ยจึงรวมทั้งในส่วนของค่าเส่ือมราคาและค่าเสียโอกาส
เงินลุงทุน นอกจากน้ียงัเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในส่วนของค่าเส่ือมราคาของรถคีบออ้ยยงัข้ึนกบัจ านวน
ออ้ยท่ีคีบได ้กล่าวคือ หากจ านวนออ้ยท่ีคีบไดใ้นฤดูหีบสูงก็จะส่งผลท าใหต้น้ทุนคงท่ีลดลงเพราะ
การเกิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) 
 

2)  ตน้ทุนการบรรทุกออ้ยจากฟาร์มไปยงัโรงงานน ้ าตาล 

 การบรรทุกและขนส่งออ้ยท่ี ไดจ้ากการตดักอง คีบโดยใชร้ถคีบและจดัเรียงใส่รถบรรทุก
ออ้ยเพื่อส่งไปยงัโรงงานน ้ าตาล การค านวณตน้ทุนในการบรรทุกแยกออกเป็น 2 กรณีเช่นเดียวกนั
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กบัการตดัโดยการใชร้ถตดั คือการขนส่งโดยใชร้ถสิบลอ้ และการขนส่งโดยการใชร้ถพ่วง จากการ
วิเคราะห์พบว่า ตน้ทุนการบรรทุกออ้ยจากฟาร์มไปโรงงานน ้ าตาลโดยใชร้ถสิบลอ้จะบรรทุกออ้ย
ไดโ้ดยเฉล่ีย 19 ตนัต่อเท่ียว มีตน้ทุนการบรรทุกโดยเฉล่ียเท่ากบั 143.61 บาทต่อตนั ในขณะท่ีรถ

พ่วง (สิบลอ้+ลูกพ่วง) จะสามารถบรรทุกออ้ยไดเ้ฉล่ีย 32 ตนัต่อเท่ียวและมีตน้ทุนการบรรทุกเฉล่ีย

เท่ากบั 74.71 บาทต่อตนั (ตารางท่ี 4.8)  ส าหรับองคป์ระกอบของตน้ทุนรถบรรทุกประกอบดว้ย 

 ตน้ทุนคงท่ีซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคารถ ค่าภาษีประจ าปี ค่าประกนัภยั และค่าเส่ือม
ราคาอุปกร์เสริม กรณีเป็นรถสิบลอ้ตน้ทุนคงท่ีจะอยูท่ี่ 40.82 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 28.42 ของ

ตน้ทุนการบรรทุก กรณีเป็นรถพ่วงตน้ทุนคงท่ีจะอยูท่ี่ 25.88 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 20.95 ของ

ตน้ทุนการบรรทุก (ตารางท่ี 4.8) 

ตน้ทุนผนัแปรของรถบรรทุกออ้ยซ่ึงประกอบดว้ย ค่าซ่อมบ ารุงรถบรรทุก ค่าจา้งคนขบัรถ

บรรทุก และค่าน ้ ามนั กรณีรถสิบลอ้ตน้ทุนผนัแปรจะอยูท่ี่ 102.79 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 71.58 
ของตน้ทุนการบรรทุก กรณีรถพ่วงตน้ทุนผนัแปรจะอยูท่ี่ 48.83 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 39.53 

ของตน้ทุนการบรรทุก (ตารางท่ี 4.8)  

 

ตารางที่ 4.8  ตน้ทุนของรถบรรทุกออ้ยท่ีเก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคน 

 ค่าใช้จ่ายของรถบรรทุก (บาท/ตนั) 

 รถสิบล้อ ร้อยละ รถพ่วง ร้อยละ 

ต้นทุนคงที ่ 40.82 28.42 25.88 20.95 
   ค่าเส่ือมราคารถ 29.10 20.26 19.53 15.81 
   ค่าภาษี 1.96 1.36 3.91 3.16 
   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 3.64 2.53 2.44 1.98 
   ค่าประกนัภยั 5.92 4.12 - - 
   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เสริม 0.20 0.14 - - 
ต้นทุนผนัแปร 102.79 71.58 48.83 39.53 
   ค่าซ่อมบ ารุง 10.88 7.58 1.95 1.58 
   ค่าจา้งคนขบั 10.21 7.11 15.63 12.65 
   ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 81.70 56.89 31.25 25.30 

รวม 143.61 100.00 74.71 100.00 
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ท่ีมา: ตารางผนวกท่ี 7 - 9 และจากการค านวณ 

 

3)  ตน้ทุนการเก็บเก่ียวและการบรรทุก 

จากตาราง 4.6 – 4.8 เมื่อค  านวณตน้ทุนรวมต่อตนัของการตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคน ตน้ทุน
การล าเลียงออ้ยดว้ยรถคีบข้ึนรถบรรทุก ร่วมกบัตน้ทุนค่าบรรทุกออ้ยไปยงัโรงงานน ้ าตาลสามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณีคือ 

กรณีบรรทุกโดยใชร้ถสิบลอ้ ตน้ทุนรวมจะอยูท่ี่ 316.43 บาทต่อตนั เป็นตน้ทุนในส่วนของ

การบรรทุกสูงท่ีสุดท่ี 143.61 บาทต่อตนัคิดเป็นร้อยละ 45.38 ตามมาดว้ยตน้ทุนการล าเลียงโดยใช้
รถคีบ และตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยอยูท่ี่ 101.62 และ 71.20 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 32.11 และ 

22.50 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.9) 

กรณีบรรทุกโดยใชร้ถพ่วง ตน้ทุนรวมจะอยู่ท่ี 247.53 บาทต่อตนั เป็นตน้ทุนในส่วนของ
การล าเลียงโดยใชร้ถคีบสูงท่ีสุดท่ี 101.62 บาทต่อตนัคิดเป็นร้อยละ 41.05 ตามมาดว้ยตน้ทุนการ
บรรทุกออ้ย และตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยท่ี 74.71 และ 71.20 บาทต่อตนัคิดเป็นร้อยละ 30.18 และ 

28.76 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.9) 

 

ตารางที่ 4.9  ตน้ทุนรวมของการตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคนและบรรทุกไปยงัโรงงานน ้ าตาล 

รายการ บรรทุกโดย 
รถสิบล้อ 

(บาท/ตนั) 

ร้อยละ บรรทุกโดย
รถพ่วง 

(บาท/ตนั) 

ร้อยละ 

ตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ย 71.20 22.50 71.20 28.76 
ตน้ทุนการล าเลียงออ้ยโดยใชร้ถคีบ 101.62 32.11 101.62 41.05 
ตน้ทุนของรถบรรทุกออ้ย 143.61 45.38 74.71 30.18 
ต้นทุนรวม 316.43 100.00 247.53 100.00 

ท่ีมา: ตารางท่ี 4.6 – 4.8 และจากการค านวณ 
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4.3.2 การเกบ็เกีย่วอ้อยโดยการใช้รถตดัอ้อย  

ตน้ทุนของการเก็บเก่ียวออ้ยโดยการใชร้ถตดัออ้ยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ๆ คือตน้ทุน
จากรถตดัออ้ยและตน้ทุนจากรถบรรทุกออ้ยเพ่ือไปส่งยงัโรงงานน ้ าตาล การคิดค านวณตน้ทุนการ
เก็บเก่ียวออ้ยโดยการใชร้ถตดัออ้ยจ าเป็นตอ้งคิดทั้งสองส่วนน้ีคู่กนัไป เน่ืองจากในสภาพความเป็น

จริงการเก็บเก่ียวออ้ยรถตดัออ้ยและรถบรรทุกจะตอ้งท างานควบคู่กนัไป (ดงัท่ีอธิบายไวใ้นบทท่ี 2 
หน้า 13 - 15) โดยรถตดัออ้ยจะตดัออ้ยสดตดัเป็นแถว และตน้อ้อยจะถูกตดัเป็นท่อนสั้นๆ ล  าเลียง
ผา่นสายพานเพ่ือส่งต่อไปยงักล่องรับออ้ยซ่ึงอาจจะเป็นรถบรรทุกหรือรถไถลากเทลเลอร์ซ่ึงจะวิ่งคู่
ไปกบัรถตดัออ้ย เม่ือออ้ยเต็มรถบรรทุกจะถูกล าเลียงจากแปลงปลูกส่งไปยงัโรงงานน ้ าตาลหรือ
น าไปเทใส่ลูกพ่วงท่ีรออยู ่ดงันั้น ในสภาพความเป็นจริง ผูรั้บจา้งจะคิดอตัราค่าจา้งตดัออ้ยโดยรวม
ค่าตดัออ้ยและค่าขนส่งออ้ยไปยงัโรงงานน ้ าตาลเขา้ดว้ยกนั และคิดอตัราค่าจา้งเป็นบาทต่อตนั โดย

ผูรั้บจ้างจะคิดอัตราค่าจ้างแตกต่างกันข้ึนอยู่ก ับความสะดวกในการเข้าถึงแปลงปลูก ความ
ยากล าบากในการตดั และระยะทางจากแปลงปลูกไปยงัโรงงานน ้ าตาล ดังนั้นการเปรียบเทียบ
ตน้ทุนผลตอบแทนของการจา้งหรือซ้ือรถตดัออ้ยเป็นของตนเองจึงจ  าเป็นตอ้งคิดทั้งตน้ทุนของรถ

ตดัออ้ยและตน้ทุนของรถบรรทุกออ้ยไปยงัโรงงานน ้ าตาลดงักล่าว  

 

 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ยจ าเป็นตอ้งแยก
วเิคราะห์ตามขนาดรถตดัออ้ยและแหล่งท่ีมาของรถตดัออ้ยเน่ืองจากรถตดัออ้ยแต่ละประเภทและ

ขนาดมีราคาแตกต่างกนัและมีประสิทธิภาพในการตดัไม่เท่ากนั (รายละเอียดในบทท่ี 2) ดงันั้นการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ส่วนน้ีจึงแยกการน าเสนออกเป็นรถตดัออ้ยขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
นอกจากน้ียงัแบ่งแยกยอ่ยตามแหล่งท่ีมาของการผลิตรวมทั้งรถมือหน่ึงและมือสองโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

 

1) ต้นทุนการเกบ็เกีย่วอ้อยโดยรถตดัที่ผลติในประเทศมือหนึ่งขนาดใหญ่  

 
 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่างพบว่า มีเกษตรกรเพียง 1 รายท่ีซ้ือรถตดัออ้ยท่ี
ผลิตในประเทศมือหน่ึงขนาดใหญ่ โดยราคาของรถตดัจะอยู่ท่ี 7,500,000 บาท โดยในปีการผลิต 
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2559/60 เกษตรกรสามารถตัดอ้อยได้ 12,000 ตัน เมื่อค  านวณต้นทุนในการใช้รถตัดออ้ยของ
เกษตรกรพบว่าตน้ทุนรวมอยูท่ี่ 157.84 บาทต่อตนั เป็นตน้ทุนคงท่ีซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคารถ
ตดัออ้ย ค่าเสียโอกาศเงินลงทุน และค่าประกนัภยัท่ี 69.01 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 43.72 ของ

ตน้ทุนรวม ตน้ทุนผนัแปรหรือตน้ทุนในการด าเนินงานซ่ึงประกอบดว้ยค่าน ้ ามนัรถตดัออ้ย ค่าซ่อม
บ ารุง และค่าจา้งคนขบัรถตดัออ้ยท่ี 88.83 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 56.28 ของตน้ทุนรวม เมื่อดู
สัดส่วนร้อยละของตน้ทุนแต่ละรายการ พบว่า ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถมีสัดส่วนสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 
35.64 รองลงมาคือค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และค่าซ่อมบ ารุงคิดเป็นร้อยละ 25.66 และ 21.12 ตามล าดบั  

(ตารางท่ี 4.10)   

ในส่วนของตน้ทุนในการบรรทุกออ้ยจากแปลงปลูกไปยงัโรงงานน ้ าตาล แบ่งไดเ้ป็น 2 
แบบคือ การบรรทุกโดยใชร้ถสิบลอ้ และการบรรทุกโดยใชร้ถพ่วง โดยพบว่าการบรรทุกโดยรถสิบ
ลอ้ ต้นทุนรวมท่ี 141. 83 บาทต่อตัน เป็นต้นทุนคงท่ีซ่ึงประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคารถ ค่าภาษี
ประจ าปี ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน ค่าประกนัภยั และค่าเส่ือมราคาอุปกร์เสริมอยู่ท่ี 61.24 บาทต่อตนั 

คิดเป็นร้อยละ 43.18 ของตน้ทุนรวม ตน้ทุนผนัแปรหรือตน้ทุนในการด าเนินงานซ่ึงประกอบดว้ย
ค่าซ่อมบ ารุงรถบรรทุก ค่าจา้งคนขบัรถบรรทุก และค่าน ้ ามนัท่ี 80.59 บาทต่อตนั คิดเป็น 56.82 ของ
ตน้ทุนรวม เม่ือดูสดัส่วนร้อยละของตน้ทุนแต่ละรายการ พบว่า ตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงมีสัดส่วน
สูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 42.37 รองลงมาคือค่าเส่ือมราคารถ และค่าจา้งคนขบัคิดเป็นร้อยละ 31.38 และ 

7.82 ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.11)   

ส าหรับตน้ทุนการบรรทุกออ้ยโดยรถพ่วง มีตน้ทุนเฉล่ีย 121.36 บาทต่อตนั เป็นตน้ทุนคงท่ี 
59.56 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 49.08 ของตน้ทุนรวม ตน้ทุนผนัแปรหรือตน้ทุนในการด าเนินงาน
ท่ี 61.80 บาทต่อตนั คิดเป็น 50.92 ของตน้ทุนรวม เมื่อดูสัดส่วนร้อยละของตน้ทุนแต่ละรายการ 
พบว่า ค่าเส่ือมราคารถ มีสดัส่วนสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 39.56 รองลงมาคือตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และ

ค่าจา้งคนขบัคิดเป็นร้อยละ 32.05 และ 12.66 ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.11)  

โดยสรุปตน้ทุนเฉล่ียของการเก็บเก่ียวออ้ยโดยการใชร้ถตดัออ้ยผลิตในประเทศมือหน่ึง
ขนาดใหญ่ และบรรทุกออ้ยดว้ยรถสิบลอ้พบว่าตน้ทุนรวมอยู่ท่ี 299.67 บาทต่อตนั ขณะท่ีบรรทุก

ออ้ยดว้ยรถพ่วงตน้ทุนรวมอยูท่ี่ 279.20 บาทต่อตนั  
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ตารางที่ 4.10  ตน้ทุนของการเก็บเก่ียวออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ยจ าแนกตามความใหม่/เก่า แหล่งผลิต และขนาดรถ  

 ต้นทุนเฉลีย่ในการตดั (บาท/ตนั) 

 รถมือหนึง่ รถมือสอง 

 รถผลติใน
ประเทศ 

ขนาดใหญ่ 

ร้อยละ รถน าเข้า 
ขนาดใหญ่ 

ร้อยละ รถน าเข้า 
ขนาดใหญ่ 

ร้อยละ รถน าเข้า 
ขนาดกลาง 

ร้อยละ 

ต้นทุนคงที ่ 69.01 43.72 127.39 62.48 109.56 48.48 46.59 46.24 
   ค่าเส่ือมราคารถ 56.25 35.64 105.30 51.65 91.94 40.68 38.25 37.96 
   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 8.59 5.44 16.09 7.89 14.05 6.22 5.84 5.80 
   ค่าประกนัภยั 4.17 2.64 6.00 2.94 3.57 1.58 2.50 2.48 
ต้นทุนผนัแปร 88.83 56.28 76.50 37.52 116.44 51.52 54.76 53.76 
   ค่าซ่อมบ ารุง 33.33 21.12 4.50 2.21 15.23 6.74 3.92 3.89 
   ค่าจา้งคนขบั 15.00 9.50 8.00 3.92 8.85 3.92 9.00 8.93 
   ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 40.50 25.66 64.00 31.39 92.36 40.87 41.25 40.94 

รวม 157.84 100.00 203.89 100.00 226.00 100.00 100.76 100.00 

ท่ีมา: ตารางผนวกท่ี 10 - 17 และจากการค านวณ 
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ตารางที่  4.11 ตน้ทุนเฉล่ียการบรรทุกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยเก็บเก่ียว จ  าแนกตามประเภทของ

รถบรรทุก 

                หน่วย: บาท/ตนั  

 ประเภทรถ 

 รถสิบล้อ ร้อยละ รถพ่วง ร้อยละ 
ต้นทุนคงที ่ 61.24 43.18 59.56 49.08 
   ค่าเส่ือมราคารถ 44.51 31.38 48.01 39.56 
   ค่าภาษี 0.97 0.68 1.34 1.10 
   ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 5.56 3.92 6.00 4.94 
   ค่าประกนัภยั 10.00 7.05 3.17 2.61 
   ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เสริม 0.20 0.14 1.04 0.86 
ต้นทุนผนัแปร 80.59 56.82 61.80 50.92 
   ค่าซ่อมบ ารุง 9.40 6.63 7.54 6.21 
   ค่าจา้งคนขบั 11.09 7.82 15.36 12.66 
   ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 60.10 42.37 38.90 32.05 

รวม 141.83 100.00 121.36 100.00 
ท่ีมา: ตารางผนวกท่ี 18 - 20 และจากการค านวณ
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2) ต้นทุนการเกบ็เกีย่วอ้อยโดยรถตดัน าเข้ามือหนึ่งขนาดใหญ่  
 

 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่งพบว่า มีเกษตรกร 1 รายท่ีซ้ือรถตดัออ้ยน าเขา้มือหน่ึง
ขนาดใหญ่ โดยราคาของรถตดัจะอยูท่ี่ 11,700,000 บาท ในปีการผลิต 2559/60 เกษตรกรสามารถตดั
ออ้ยได้ 10,000 ตัน เมื่อค  านวณต้นทุนในการใช้รถตัดออ้ยของเกษตรกรพบว่าต้นทุนรวมอยู่ท่ี 
203.89 บาทต่อตนั เป็นตน้ทุนคงท่ี 127.39 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 62.48 ของตน้ทุนรวม ตน้ทุน
ผนัแปรหรือตน้ทุนในการด าเนินงานท่ี 76.50 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของตน้ทุนรวม เมื่อ

พิจารณาสัดส่วนของตน้ทุนแต่ละรายการ พบว่า ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถมีสัดส่วนสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 
51.65 รองลงมาคือค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 31.39 และ 7.89 

ตามล าดบั  (ตารางท่ี 4.10) 

  ในส่วนของตน้ทุนในการบรรทุกออ้ยจากแปลงปลูกไปยงัโรงงานน ้ าตาล แบ่งไดเ้ป็น 2 
กรณีเช่นเดียวกนักบัรถตดัออ้ยท่ีผลิตในประเทศมือหน่ึง คือ การบรรทุกโดยใชร้ถสิบลอ้ และการ
บรรทุกโดยใชร้ถพ่วง โดยการบรรทุกโดยรถสิบลอ้ ตน้ทุนรวมท่ี 141. 83 บาทต่อตนั การบรรทุก

โดยรถพ่วง ตน้ทุนรวมท่ี 121.36 บาทต่อตนั (ตารางท่ี 4.11)  

ดงันั้นตน้ทุนเฉล่ียของการเก็บเก่ียวออ้ยโดยการใชร้ถตดัออ้ยของตนเอง กรณีรถตดัออ้ย
น าเขา้มือหน่ึงขนาดใหญ่และบรรทุกออ้ยดว้ยรถสิบลอ้พบว่าตน้ทุนรวมอยู่ท่ี 345.72 บาทต่อตนั 

ขณะท่ีบรรทุกออ้ยดว้ยรถพ่วงตน้ทุนรวมอยูท่ี่ 325.25 บาทต่อตนั  

 
3) ต้นทุนการเกบ็เกีย่วอ้อยโดยรถตดัน าเข้ามือสองขนาดใหญ่  
 

 รถตดัออ้ยน าเขา้มือสองขนาดใหญ่เป็นชนิดของรถตดัออ้ยท่ีมีจ  านวนตวัอยา่งมากท่ีสุด จาก

ขอ้มูลราคาเฉล่ียของรถตดัจะอยูท่ี่ 6,525,000 บาท โดยในปีการผลิต 2559/60 เกษตรกรสามารถตดั
ออ้ยได้เฉล่ีย 9,300 ตัน เมื่อค  านวณต้นทุนการเก็บเก่ียวในการใช้รถตัดออ้ยของเกษตรกรพบว่า
ตน้ทุนรวมอยู่ท่ี 226.00 บาทต่อตนั เป็นตน้ทุนคงท่ี 109.56 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 48.48 ของ
ตน้ทุนรวม ตน้ทุนผนัแปรหรือตน้ทุนในการด าเนินงานท่ี 116.44 บาทต่อตนั คิดเป็นร้อยละ 51.52 
ของตน้ทุนรวม เมื่อพิจารณาสดัส่วนของตน้ทุนแต่ละรายการ พบว่า ตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และ
ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถ มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัและสูงกว่าตน้ทุนอ่ืนๆ โดยอยู่ท่ีร้อยละ 40.87  และ 
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40.68 ตามล าดับ รองลงมาคือค่าซ่อมบ ารุง และค่าเสียโอกาสเงินลงทุนท่ีร้อยละ6.74 และ 6.22 

ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.10)  

ในส่วนของตน้ทุนในการบรรทุกออ้ยจากแปลงปลูกไปยงัโรงงานน ้ าตาล แบ่งไดเ้ป็น 2 
กรณีเช่นเดียวกนักบัรถตดัชนิดอื่นๆ คือ การบรรทุกโดยใชร้ถสิบลอ้ และการบรรทุกโดยใชร้ถพ่วง 
โดยการบรรทุกโดยรถสิบลอ้ ตน้ทุนรวมท่ี 141. 83 บาทต่อตนั การบรรทุกโดยรถพ่วง ตน้ทุนรวมท่ี 

121.36 บาทต่อตนั (ตารางท่ี 4.11)  

ดงันั้นตน้ทุนเฉล่ียของการเก็บเก่ียวออ้ยโดยการใชร้ถตดัออ้ยของตนเอง กรณีรถตดัออ้ย
น าเขา้มือสองขนาดใหญ่และตน้ทุนรถบรรทุกออ้ยดว้ยรถสิบลอ้พบว่าตน้ทุนรวมอยู่ท่ี 367.83 บาท

ต่อตนั ขณะท่ีหากใชร้ถพ่วงในการบรรทุกออ้ยตน้ทุนเฉล่ียอยูท่ี่ 347.36 บาทต่อตนั  

 
4) ต้นทุนการเกบ็เกีย่วอ้อยโดยรถตดัน าเข้ามือสองขนาดกลาง  
 

 จากขอ้มูลราคาเฉล่ียของรถตดัจะอยูท่ี่ 5,250,000 บาท โดยในปีการผลิต 2559/60 เกษตรกร
สามารถตัดออ้ยได้เฉล่ีย 12,500 ตัน เมื่อค  านวณตน้ทุนในการใช้รถตัดออ้ยของเกษตรกรพบว่า
ตน้ทุนเฉล่ียในการเก็บเก่ียวออ้ยเท่ากบั 100.76 บาทต่อตนั เป็นตน้ทุนคงท่ี 46.59 บาทต่อตนั คิดเป็น
ร้อยละ 46.24 ของตน้ทุนรวม ตน้ทุนผนัแปรหรือตน้ทุนในการด าเนินงานท่ี  54.76 บาทต่อตนั คิด
เป็นร้อยละ 53.76 ของตน้ทุนรวม เมื่อพิจารณาสัดส่วนของตน้ทุนแต่ละรายการ พบว่า ตน้ทุนค่า

น ้ ามนัเช้ือเพลิงมีสดัส่วนสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 40.94 รองลงมาไดแ้ก่ตน้ทุนค่าเส่ือมราคารถ และตน้ทุน

ค่าจา้งคนขบัอยูท่ี่ร้อยละ 37.96  และ 8.93 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.10)   

ในส่วนของตน้ทุนในการบรรทุกออ้ยจากแปลงปลูกไปยงัโรงงานน ้ าตาล แบ่งไดเ้ป็น 2 
กรณีเช่นเดียวกนักบัรถตดัชนิดอื่นๆ คือ การบรรทุกโดยใชร้ถสิบลอ้ และการบรรทุกโดยใชร้ถพ่วง 

โดยการบรรทุกโดยรถสิบลอ้ ตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 141. 83 บาทต่อตนั การบรรทุกโดยรถพ่วง ตน้ทุน

เฉล่ียเท่ากบั 121.36 บาทต่อตนั (ตารางท่ี 4.11)  

ดงันั้นตน้ทุนเฉล่ียของการเก็บเก่ียวออ้ยโดยการใชร้ถตดัออ้ยของตนเอง กรณีรถตดัออ้ย

น าเขา้มือสองขนาดกลางและบรรทุกออ้ยดว้ยรถสิบลอ้พบว่าตน้ทุนเฉล่ียอยู่ท่ี 242.59 บาทต่อตนั 

ขณะท่ีบรรทุกออ้ยดว้ยรถพ่วงตน้ทุนเฉล่ียอยูท่ี่ 222.12 บาทต่อตนั  
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4.4 เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเกบ็เกีย่วอ้อยของรถตดัอ้อยแต่ละขนาด 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่ง พบว่าไม่มกีารน ารถตดัออ้ยไปรับจา้งตดัใหแ้ก่
เกษตรกรรายอ่ืน ดงันั้นผลตอบแทนจากลงทุนในรถตดัจะมีเฉพาะส่วนท่ีเกษตรกรไม่ตอ้งจา้งรถตดั
มาตดัออ้ยของเกษตรกรเอง ซ่ึงอตัราค่าจา้งตดัรวมค่าขนส่งอยูท่ี่ 350 บาทต่อตนั โดยบรรทุกและ

ขนส่งออ้ยในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากฟาร์มสู่หนา้โรงงาน  

 

1) ผลตอบแทนสุทธิต่อปีของการใช้รถตดัทีผ่ลติในประเทศมือหนึง่ขนาดใหญ่  

 

 ส าหรับการศึกษาน้ีเกษตรกรตวัอย่างมีรถตดัออ้ยเฉล่ีย 1 คนัต่อราย ด าเนินการตดัทั้งหมด 
60 วนัและสามารถตดัออ้ยได ้12,000 ตนั ดงันั้นตน้ทุนในการใชร้ถตดัออ้ยเท่ากบั 3,596,040 บาท
ต่อปีในกรณีท่ีบรรทุกดว้ยรถสิบลอ้ และ 3,350,400 บาทต่อปีในกรณีบรรทุกดว้ยรถพ่วง  ในส่วน

ของผลประโยชน์ในการตัดซ่ึงคิดจากค่าจ้างตัดและค่าบรรทุกซ่ึงไม่ต้องจ่ายออกไปเท่ากับ 
4,200,000 บาทต่อปี ดงันั้นผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรอยู่ท่ี 603,960 บาทต่อปี และ 849,600 

บาทต่อปีกรณีบรรทุกออ้ยดว้ยรถสิบลอ้และรถพ่วงตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12, 4.13) 

 
2) ผลตอบแทนสุทธิต่อปีของการใช้รถตดัน าเข้ามือหนึง่ขนาดใหญ่  
  

 การใช้รถตัดน าเข้ามือหน่ึงขนาดใหญ่เกษตรกรตัวอย่างมีรถตัดออ้ยเฉล่ีย 1 คันต่อราย 
ด าเนินการตดัทั้งหมด 80 วนัและสามารถตดัออ้ยได ้10,000 ตนั ดงันั้นตน้ทุนในการใชร้ถตดัออ้ย
เท่ากบั 3,457,200 บาทต่อปีในกรณีท่ีบรรทุกดว้ยรถสิบลอ้ และ 3,252,500 บาทต่อปีในกรณีบรรทุก

ดว้ยรถพ่วง  ในส่วนของผลประโยชน์ในการตดัซ่ึงคิดจากค่าจา้งตดัและค่าบรรทุกซ่ึงไม่ตอ้งจ่าย
ออกไปเท่ากบั 3,500,000 บาทต่อปี ดงันั้นผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรอยู่ท่ี 42,800 บาทต่อปี 

และ 247,500 บาทต่อปีกรณีบรรทุกออ้ยดว้ยรถสิบลอ้และรถพ่วงตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12, 4.13) 
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3) ผลตอบแทนสุทธิต่อปีของการใช้รถตดัน าเข้ามือสองขนาดใหญ่  

 
การใชร้ถตดัน าเขา้มือสองขนาดใหญ่เกษตรกรตวัอย่างมีรถตดัออ้ยเฉล่ีย 1.14 คนัต่อราย 

ด าเนินการตดัทั้งหมด 85 วนัและสามารถตดัออ้ยได ้9,300 ตนั ดงันั้นตน้ทุนในการใชร้ถตดัออ้ย
เท่ากบั 3,420,819 บาทต่อปีในกรณีท่ีบรรทุกดว้ยรถสิบลอ้ และ 3,230,448 บาทต่อปีในกรณีบรรทุก

ดว้ยรถพ่วง  ในส่วนของผลประโยชน์ในการตดัซ่ึงคิดจากค่าจา้งตดัและค่าบรรทุกซ่ึงไม่ตอ้งจ่าย
ออกไปเท่ากบั 3,255,000 บาทต่อปี ดงันั้นผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรอยูท่ี่ –165,819 บาทต่อปี 

และ 24,552 บาทต่อปีกรณีบรรทุกออ้ยดว้ยรถสิบลอ้และรถพ่วงตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12, 4.13)  

 

4) ผลตอบแทนสุทธิต่อปีของการใช้รถตดัน าเข้ามือสองขนาดกลาง  

 
  การใช้รถตัดน าเข้ามือสองขนาดกลางเกษตรกรตัวอย่างมีรถตดัออ้ยเฉล่ีย 1 คันต่อราย 
ด าเนินการตดัทั้งหมด 82.5 วนัและสามารถตดัออ้ยได ้12,500 ตนั ดงันั้นตน้ทุนในการใชร้ถตดัออ้ย
เท่ากบั 3,032,375 บาทต่อปีในกรณีท่ีบรรทุกดว้ยรถสิบลอ้ และ 2,776,500 บาทต่อปีในกรณีบรรทุก
ดว้ยรถพ่วง  ในส่วนของผลประโยชน์ในการตดัซ่ึงคิดจากค่าจา้งตดัและค่าบรรทุกซ่ึงไม่ตอ้งจ่าย
ออกไปเท่ากบั 4,375,000 บาทต่อปี ดงันั้นผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรอยูท่ี่ 1,342,625 บาทต่อปี 
และ 1,598,500 บาทต่อปีกรณีบรรทุกออ้ยดว้ยรถสิบลอ้และรถพ่วงตามล าดบั (ตารางท่ี 4.12, 4.13) 
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ตารางที่ 4.12  เปรียบเทียบตน้ทุนผลตอบแทนของการลงทุนในรถตดัออ้ย จ  าแนกตามประเภทการบรรทุก  

 รถมือหนึง่ รถมือสอง 
 รถผลติในประเทศ 

ขนาดใหญ่ 
รถน าเข้า 
ขนาดใหญ่ 

รถน าเข้า 
ขนาดใหญ่ 

รถน าเข้า 
ขนาดกลาง 

 รถสิบลอ้ รถพ่วง รถสิบลอ้ รถพ่วง รถสิบลอ้ รถพ่วง รถสิบลอ้ รถพ่วง 
ปริมาณออ้ยท่ีตดั (ตนั/ปี) 12,000 12,000 10,000 10,000 9,300 9,300 12,500 12,500 
ผลประโยชน์         
     ค่าใชจ่้ายในการตดั รวม
ค่าขนส่งท่ีลดลง   

 
4,200,000 

 
4,200,000 

 
3,500,000 

 
3,500,000 

 
3,255,000 

 
3,255,000 

 
4,375,000 

 
4,375,000 

รวมผลประโยชน์ (บาท/ปี) 4,200,000 4,200,000 3,500,000 3,500,000 3,255,000 3,255,000 4,375,000 4,375,000 
ต้นทุน          
     การซ้ือรถตดัออ้ย ค่า
ด าเนินงาน รวมค่าขนส่ง 

 
3,596,040 

 
3,350,400 

 
3,457,200 

 
3,252,500 

 
3,420,819 

 
3,230,448 

 
3,032,375 

 
2,776,500 

     จากการจา้งตดั - -   - - - - 
รวมต้นทุน (บาท/ปี) 3,596,040 3,350,400 3,457,200 3,252,500 3,420,819 3,230,448 3,032,375 2,776,500 
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ปี) 603,960 849,600 42,800 247,500 (165,819) 24,552 1,342,625 1,598,500 

ท่ีมา: ตารางท่ี 4.10, 4.11 และจากการค านวณ 
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อภิปรายผลการวเิคราะห์ 

   จากผลการวิเคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนของการลงทุนในรถตดัออ้ยแต่ละประเภทพบว่า
การลงทุนในรถตัดของเกษตรกรกรณีดังต่อไปน้ีท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเป็นบวก 
เกษตรกรควรเลือกท่ีจะซ้ือรถตดัแทนการจา้งตดั อยา่งไรก็ตามในการซ้ือตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่าง 
ๆ ดงัน้ี 
   1) ควรมีการใชร้ถตดัออ้ยให้ไดเปริมาณการตดัออ้ยท่ีมากกว่า 10,000 ตนัต่อปีหรือต่อฤดู
หีบโดยเฉพาะรถตดัออ้ยมือหน่ึงขนาดใหญ่ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ เน่ืองจากมีราคาท่ีสูง ส่งผลท า
ใหต้น้ทุนคงท่ีสูงข้ึน ดงันั้น หากเกษตรกรตดัออ้ยไดป้ริมาณท่ีเต็มประสิทธิภาพของรถตดัออ้ยก็จะ
ช่วยลดตน้ทุนในส่วนของตน้ทุนคงท่ีได ้และก่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด ยกตวัอยา่ง ในกรณีรถ
ตดัออ้ยน าเขา้ขนาดใหญ่จากต่างประเทศยี่ห้อ Case IH และ AUSTOFT มีประสิทธิภาพการตดัถึง 
200 ตันต่อวนั หรือ 20,000 ตันต่อฤดูหีบ โดยสมมติใน 1 ฤดูหีบ ใช้เวลาการตดั 100 วนั แต่จาก
การศึกษาจะเห็นว่าเกษตรกรใชไ้ดต้  ่ากว่าประสิทธิภาพของรถตดัเอง 
   2) ในการใชร้ถตดัออ้ยควรมีการเตรียมแปลงใหเ้หมาะสม กล่าวคือ แปลงออ้ยท่ีจะใชร้ถตดั
จะตอ้งไม่มีหิน เพราะจะท าใหใ้บมีสบัล่างของรถตดัออ้ยหกั ส่งผลท าใหต้น้ทุนการตดัเพ่ิมข้ึนเพราะ
ตอ้งเปล่ียนใบมีดและหยุดตดัออ้ย นอกจากน้ีเพ่ือให้รถตดัออ้ยตดัไดอ้ย่างสม ่าเสมอจึงไม่ควรมีตอ
ไม ้และในส่วนของการเตรียมแปลงออ้ยควรเวน้ระยะห่างอยา่งน้อย 1.4 เมตร เพื่อไม่ใหร้ถตดัออ้ย
เหยยีบตอออ้ยเสียหายซ่ึงส่งผลต่อผลผลิตออ้ยท่ีจะไดแ้ละยงัส่งผลต่อผลผลิตออ้ยในปีถดัไปท่ีจะไว้
ตอ นอกจากน้ีขนาดความยาวของแปลงออ้ยก็ไม่ควรท่ีจะสั้นเกินไป เพราะการท่ีแปลงออ้ยมีขนาด
เลก็และสั้นจะมีผลท าใหร้ถตดัออ้ยตอ้งกลบัหวับ่อยส่งผลต่อการส้ินเปลืองน ้ ามนั จากงานวิจยัของ 
Kriengkri (2008) แสดงให้เห็นว่าในการใชร้ถตดัออ้ยตอ้งมีความยาวของแปลงไม่น้อยไปกว่า  160 
เมตร  
   3) ในการใชร้ถตดัออ้ยมือสองเกษตรกรผูซ้ื้อรถตดัออ้ยจะตอ้งพิจารณาจ านวนชัว่โมงการ
ใชง้านของรถตดัออ้ย เน่ืองจากหากรถตดัออ้ยมือสองถูกใชง้านมากเกินไปจะมีผลต่อค่าน ้ ามนั  
   4) ทกัษะของคนขบัรถตดัออ้ยเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงต่อการใชร้ถตดัออ้ย เพราะหาก
คนขับรถตดัออ้ยไม่มีความช านาญก็จะส่งผลท าให้เกิดการเหยียบตอออ้ย หรือขับรถตัดออ้ยไม่
สมัพนัธก์บักล่องหรือรถท่ีรับออ้ยก่อใหเ้กิดความสูญเสียออ้ยระหว่างตดั   
    
  จากขา้งตน้หากเกษตรกรมีปริมาณออ้ยในปริมาณท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และมีการเตรียมแปลงท่ี
เหมาะสม รวมถึงมีความพร้อมก็ควรลงทุนซ้ือรถตดัออ้ยเป็นของตนเอง แต่หากเกษตรกรไม่มีความ
พร้อมทั้งทางดา้นเงินลงทุน คนขบัรถ และมีปริมาณออ้ยไม่มากพอ แต่มีความเหมาะสมของแปลงท่ี
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จะสามารถใชร้ถตดัออ้ยไดค้วรจา้งรถตดัออ้ยแทนการซ้ือรถตดัออ้ยเป็นของตนเอง เพ่ือหลีกเล่ียงใน
ส่วนของตน้ทุนคงท่ี  
   นอกจากน้ีในการบรรทุกออ้ยเกษตรกรควรใชร้ถพ่วงในการบรรทุกออ้ยมากกว่าการใช้
รถบรรทุกสิบลอ้เพื่อใหก้ารบรรทุกออ้ยเป็นไปอยา่งรวดเร็วและยงัประหยดัตน้ทุนการตดัออ้ย และ
ยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชร้ถตดัออ้ยดว้ย เพราะหากขาดรถท่ีวิ่งตามรถตดัออ้ยท าใหร้ถตดั
ออ้ยไม่สามารถท างานไดจึ้งตอ้งหยดุชะงกัเพื่อรอรถบรรทุก ส่งผลท าให้การท างานของรถตดัออ้ย
ไม่เต็มประสิทธิภาพการตดัซ่ึงจะมีผลต่อตน้ทุนการตดัออ้ยโดยตรง 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
    
   จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนในการตดัออ้ยของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นแรงงานใน
พ้ืนท่ีปฏิเสธงานตดัออ้ยเน่ืองจากเป็นงานท่ีเหน่ือยและสกปรก แรงงานท่ีหายากข้ึนเน่ืองจากการ
เคล่ือนยา้ยของแรงงานภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน และการรณรงค์การตดัออ้ยสด 
หรือออ้ยไม่เผาใบของหลายภาคส่วน เพื่อลดปัญหามลพิษและปัญหาโลกร้อน ท าให้เกษตรกร
บางส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหญ่ท่ีมีสญัญาส่งออ้ยใหแ้ก่โรงงานน ้ าตาล หรือโควตา้จ  านวนตนั
ออ้ยเพ่ือป้อนใหก้บัโรงงานน ้ าตาลตดัสินใจท่ีจะใชร้ถตดัออ้ย โดยส่วนหน่ึงจะเป็นการตดัโดยรถตดั
ของโรงงานน ้ าตาลท่ีสนับสนุนเกษตรกรในสญัญา เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณออ้ยตามท่ีตั้งเป้าไว ้และส่วน
หน่ึงเป็นรถตดัออ้ยของเกษตรกรรายใหญ่ท่ีลงทุนซ้ือเพ่ือใชต้ดัออ้ยในแปลงของตน และใหบ้ริการ
รับจา้งแก่เกษตรกรลูกไร่ และเกษตรกรรายอ่ืนๆ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบจ านวนรถตดัออ้ยกบัพ้ืนท่ีปลูก
ออ้ยทัว่ประเทศพบว่ายงัมีปริมาณนอ้ย เน่ืองจากการลงทุนในรถตดัออ้ยเป็นการลงทุนท่ีมีมูลค่าสูง 
และมีตน้ทุนผนัแปรหรือค่าใชจ่้ายในการด าเนินหลายอยา่งท่ีจ  าเป็นตอ้งพิจารณา การวิจยัน้ีจึงเลือก
วิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนการเก็บเก่ียวออ้ยในรูปแบบต่างๆ และวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง
การตัดอ้อยโดยใช้รถตัดอ้อยรับจ้างและการซ้ือรถตัดอ้อยเป็นของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจาก
โครงการวิจยัอุตสาหกรรมรถตดัออ้ยและการลงทุนในรถตดัออ้ยเพื่อการพฒันาธุรกิจไร่ออ้ยอยา่ง
ย ัง่ยนื ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

1) ผลตอบแทนสุทธิของรถตดัทุกประเภทมีค่าเป็นบวกคือมีผลตอบแทนมากกว่าการ
ท่ีเกษตรจ้างรถตัด ยกเว ้นรถตัดน าเข้ามือสองขนาดใหญ่และบรรทุกอ้อยโดยรถ สิบล้อท่ีมี
ผลตอบแทนสุทธิเป็นลบ ซ่ึงตน้ทุนรวมต่อตนัของการตดัร่วมกบับรรทุกอยูท่ี่ 367.83 บาทต่อตนั สูง
กว่าอตัราคา้จา้งตดัร่วมกบับรรทุกท่ี 350 บาทต่อตนั ท าใหผ้ลตอบแทนสุทธิติดลบ ซ่ึงเมื่อพิจารณา
ในส่วนของปริมาณออ้ยเฉล่ียท่ีตดัได้อยู่ท่ี 9,300 ตนัต่อปี ดงันั้นการท่ีจะท าให้ผลตอบแทนสุทธิ
มากกว่าการจา้งตดั เกษตรกรตอ้งใชร้ถตดัออ้ยไดม้ากกว่า 9,300 ตนัต่อปี เพื่อท่ีจะให้ไดต้น้ทุนต่อ
หน่วยหรือตน้ทุนต่อตนัลดลงดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ซ่ึงหากพิจารณาประสิทธิภาพของรถตดัขนาด
ใหญ่ (เคร่ืองยนตม์ากกว่า 300 แรงมา้) สามารถตดัออ้ยได ้ 30 - 40 ตนัต่อชัว่โมง ซ่ึงถา้ใชง้านรถตดั 
8 ชัว่โมงต่อวนัและท างาน 70 วนัต่อปีจะตดัไดถึ้ง 16,800 – 22,400 ตนัต่อปี และเมื่อพิจารณารถตดั
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น าเขา้มือสองขนาดกลางท่ีมีผลตอบแทนสุทธิสูงสุด ปริมาณออ้ยเฉล่ียท่ีตดัไดอ้ยู่ท่ี 12,500 ตนัต่อปี 
เปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพรถตดัขนาดกลาง (เคร่ืองยนต ์250 แรงมา้) ท่ีสามารถตดัได ้20 - 30 ตนั
ต่อชัว่โมง ซ่ึงถา้ใชง้านรถตดั 8 ชัว่โมงต่อวนัและท างาน 70 วนัต่อปีจะตดัไดถึ้ง 11,200 – 16,800 
ตนัต่อปีซ่ึงเป็นการใชง้านรถตดัไดต้ามประสิทธิภาพ 

2) เกษตรกรท่ีมีปริมาณออ้ยนอ้ยกว่า 10,000 ตนัต่อปีควรใชว้ิธีการจา้งตดัหรือซ้ือรถ
ตัดท่ีมีต้นทุนการตดัออ้ยต ่ากว่า 350 บาทต่อตัน ซ่ึงพิจารณาจากต้นทุนการตดัของรถตดัแต่ละ
ประเภทรถตดัขนาดกลางเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม  

3)   เมื่อพิจารณาสดัส่วนของตน้ทุนรวมการตดัออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ยน าเขา้มือสองขนาด
ใหญ่ ซ่ึงเป็นประเภทรถตดัท่ีมีตน้ทุนรวมสูงท่ีสุด พบว่าค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นตน้ทุนท่ีมีสดัส่วนสูง
ท่ีสุดท่ี 92.36 บาทต่อตนัคิดเป็นร้อยละ 40.87 รองลงมาไดแ้ก่ค่าเส่ือมราคารถตดัท่ี 91.94 บาทต่อ
ตนัคิดเป็นร้อยละ 40.68 ของตน้ทุนรวมรถตดั ขณะท่ีตน้ทุนการตดัออ้ยโดยใชร้ถตดัออ้ยน าเขา้มือ
สองขนาดกลาง ซ่ึงเป็นประเภทรถตดัท่ีมีตน้ทุนรวมต ่าท่ีสุด พบว่าค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นตน้ทุนท่ีมี
สดัส่วนสูงท่ีสุดเช่นกนัท่ี 41.25 บาทต่อตนัคิดเป็นร้อยละ 40.94 รองลงมาไดแ้ก่ค่าเส่ือมราคารถตดั
ท่ี 38.25 คิดเป็นร้อยละ 37.96 ของตน้ทุนรวมรถตดั ซ่ึงจะเห็นว่ารถตดัทั้งสองประเภทมีสดัส่วนร้อย
ละของตน้ทุนท่ีเป็นตน้ทุนส่วนใหญ่เหมือนกนัแต่ต่างกนัท่ีมูลค่าซ่ึงรถตดัออ้ยน าเขา้มือสองขนาด
ใหญ่จะมีอตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนั และค่าเส่ือมราคารถตดัสูงกว่ารถตดัออ้ยมือสองขนาดกลางมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
    
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 
   จากการศึกษาถึงตน้ทุนผลตอบแทนพื่อการตดัสินใจของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในการจา้ง
หรือซ้ือรถตดัออ้ยในจงัหวดักาแพงเพชร มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี  
 
   1.  การตดัสินใจเลือกทางเลือกในการจา้งหรือการซ้ือรถตดัออ้ย 
   เปรียบเทียบทางเลือกของการลงทุนในรถตดัแต่ละประเภท พิจารณาจากตน้ทุนรวมรถตดั
และผลตอบแทนสุทธิของรถตดัแต่ละแบบ การใชร้ถตดัออ้ยมือสองขนาดกลางตดัออ้ยได ้12,500 
ตนัต่อปี มีตน้ทุนรวมต ่าสุดท่ี 222.12 และ 242.59 บาทต่อตนั และใหผ้ลตอบแทนสุทธิสูงท่ีสุดท่ี ท่ี 
1,598,500 และ 1,342,625 บาทต่อปีกรณีบรรทุกออ้ยดว้ยรถพ่วงและรถสิบลอ้ตามล าดับ ดงันั้น ถา้
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวดัก  าแพงเพชรต้องการลงทุนซ้ือรถตัดออ้ย ควรมีการบริหารจัดการใช้
ประโยชน์รถตดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการใชช้ัว่โมงท างานรถตดัให้เต็มประสิทธิภาพมีผล
มากต่อความคุม้ค่าในการลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่นความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยรถตดั สภาพ
พ้ืนท่ีการท างานหรือสภาพแปลงออ้ยท่ีตดั ความสม ่าเสมอของพ้ืนท่ี ความลาดเอียง ระยะปลูก และ
ขนาดความกวา้งยาวของแปลงปลูกก็เป็นปัจจยัท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกบัการท างาน
ของรถตดัแต่ละชนิดเช่นกนั 
     
   2.   การขนส่งออ้ยโดยรถบรรทุกสิบลอ้และรถพ่วง 
     เปรียบเทียบตน้ทุนของการขนส่งโดยรถสิบลอ้และรถพ่วง ทั้งจากการตดัออ้ยโดยใชร้ถ
ตดัและจากการตดัออ้ยโดยใชแ้รงงานคน พบว่า ตน้ทุนรวมของการขนส่งโดยรถพ่วงมีตน้ทุนต่อ
ตันออ้ยท่ีต ่ากว่าต้นทุนรวมของการขนส่งโดยรถสิบลอ้ เน่ืองมาจากรถพ่วงมีพ้ืนท่ีบรรทุกได้
มากกว่าอยา่งชดัเจน ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานไม่แตกต่างกนัมากนกั ดงันั้นเกษตรกรท่ีมี
ออ้ยปริมาณมากควรใชร้ถพ่วงในการขนส่งออ้ยจะท าให้ตน้ทุนต่อตนัออ้ยต ่ากว่าขนส่งโดยรถสิบ
ลอ้ อยา่งไรก็ตามจ าเป็นตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบเช่นเดียวกนักบัการตดัสินใจในรถตดัออ้ย 
เช่นความสะดวกในการเขา้ในพ้ืนท่ี ปริมาณออ้ยท่ีขนส่ง ความสะดวกของเส้นทางในการเดินทาง
จากแปลงปลูกไปยงัโรงงานน ้ าตาลเป็นตน้  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
เน่ืองจากการศึกษาต้นทุนผลการตอบแทนน้ีเป็นการศึกษาระยะสั้ น การคิดค านวณ

ค่าใชจ่้ายเป็นการคิดเฉล่ียเท่ากนัทุกปีโดยไม่ค  านึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่ามูลค่าของเงินหรือค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนทุกปีนั้นมีค่าใชจ่้ายไม่เท่ากนั กล่าวคือมูลค่าของเงิน 1 บาทวนัน้ีจะมีค่ามากกว่ามูลค่าเงิน 1 
บาทในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า ดังนั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมโดยใช้หลกัการคิดลดหรือ
มูลค่าปัจจุบนัเขา้มาช่วยไดแ้ก่ มูลค่าปัจจจุบนัสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน หรืออตัราส่วน
ระหว่างผลประโยชน์และตน้ทุน 
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ภาคผนวก ก 

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของเกษตรกร 
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เพศ อายุ และระดบัการศึกษา 

 จากการศึกษาดา้นเพศ อายุ ของเกษตรกรตวัอยา่งผูต้อบแบบสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรทั้ง 
10 รายเป็นเพศชาย เมื่อศึกษาถึงอายขุองเกษตรกร พบว่าเกษตรกรตวัอยา่งมีอายเุฉล่ียเท่ากบั 32.1 ปี
และเมื่อพิจารณาการกระจายตวัของช่วงอาย ุพบว่าเกษตรกรตวัอย่าง 5 รายคิดเป็นร้อยละ 50 ของ

เกษตรกรตวัอยา่ง มีอายรุะหว่าง 30-39 ปี รองลงมามีช่วงอายตุ  ่ากว่า 30 ปี จ  านวน 4 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 40 ของเกษตรกรตวัอยา่ง  และมีช่วงอาย ุ40-49 ปีจ  านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ของเกษตรกร
ตวัอยา่ง ในส่วนของขอ้มูลดา้นเพศ อาย ุของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือทางการเกษตร
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่าทั้ง 10 ราย พบว่าผูม้ีอ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือทางการ
เกษตรทั้ง 10 รายเป็นเพศชาย เม่ือศึกษาถึงอายุของผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือทางการ
เกษตร พบว่ามีอายเุฉล่ียเท่ากบั 38.8 ปี และเมื่อพิจารณาการกระจายตวัของช่วงอาย ุพบว่า 5 รายคิด

เป็นร้อยละ 50 มีอายรุะหว่าง 30-39 ปี รองลงมามีช่วงอายตุ  ่ากว่า 30 ปี 2 ราย อาย ุ50 ปีข้ึนไป 2 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20 เท่ากนั และช่วงอายุ 40-49 ปี 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ของตวัอย่างผูม้ีอ  านาจใน

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือทางการเกษตร (ตารางผนวกท่ี 1)  
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ตารางผนวกที่ 1  จ  านวนและร้อยละของเกษตรกรตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม และผูม้ีอ  านาจใน
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือทางการเกษตร จ  าแนกตามเพศ และอาย ุ

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้มอี านาจในการตดัสินใจ 
ซ้ือเคร่ืองมือทางการเกษตร 

จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ     
    ชาย 10 100 10 100 
    หญิง 

รวม 
0 
10 

0 
100 

0 
10 

0 
100 

อายุ     
    ต  ่ากว่า 30 ปี 4 40 2 20 
    30 – 39 ปี 5 50 5 50 
    40 – 49 ปี 1 10 1 10 
    50 ปีข้ึนไป 0 0 2 20 

รวม 10 100 10 100 
เฉลีย่ (ปี) 32.1 38.8 

 

ขอ้มูลระดบัการศึกษาของเกษตรกรตวัอยา่งและผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือ

ทางการเกษตร พบว่าเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 
5 รายคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาไดแ้ก่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 3 ราย มธัยมศึกษา
ตอนตน้ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 และ 20 ตามล าดบั  ในส่วนของผูท่ี้มีอ  านาจในการตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองมือทางเกษตร พบว่าส่วนใหญ่จบการศกึษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีจ านวน 4 รายคิดเป็นร้อย
ละ 40 รองลงมาไดแ้ก่จบการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 2 ราย มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 ราย คิด
เป็นร้อยละ 20 เท่ากนั จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 1 ราย และไม่ไดรั้บการศกึษา 1 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 10 เท่ากนั (ตารางผนวกท่ี 2) 
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ตารางผนวกที่ 2  จ านวนและร้อยละของเกษตรกรตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม และผูม้ีอ  านาจใน

การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือทางการเกษตร จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

รายการ ผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ผู้มอี านาจในการตดัสินใจ 
ซ้ือเคร่ืองมือทางการ

เกษตร 
จ านวน (ราย) ร้อยละ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการศึกษา 0 0 1 10 
ประถมศึกษา 0 0 1 10 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 2 20 2 20 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 3 30 2 20 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 5 50 0 0 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 4 40 

รวม 10 100 10 100 
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ภาคผนวก ข 

 

การค านวณตน้ทุนของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชแ้รงงานคนตดัออ้ย 
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ตารางผนวกที่ 3   ตน้ทุนการติดต่อแรงงานของเกษตรผูป้ลูกออ้ยแต่ละราย 
ล าดบัแบบ
สมัภาษณ์ 

ภูมิล  าเนาของ
แรงงาน 

จ านวน
แรงงาน
(คน) 

ค่าติดต่อ
แรงงาน
(บาท) 

ค่าติดต่อ
แรงงาน  
(บาท/ตนั) 

ค่าติดต่อ
แรงงาน 
(บาท/คน) 

3 อุดรธานี 12 36,700 18.35 3,058 
5 ยโสธร 20 40,000 13.33 2,000 
8 ศรีสะเกษ 25 6,500 5.42 260 
10 อุดรธานี 30 57,000 8.64 1,900 
เฉล่ีย  22 35,050 11.43 1805 

ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละราย และจากการค านวณ 
 
ตารางผนวกที่ 4  ตน้ทุนสวสัดิการต่อแรงงานของเกษตรผูป้ลูกออ้ยแต่ละราย 
ล าดบัแบบ
สมัภาษณ์ 

ปริมาณออ้ย 
ท่ีเก็บเก่ียว 
(ตนั) 

จ านวนวนัท่ี
เก็บเก่ียว 
(วนั) 

จ านวน
แรงงาน(คน) 

สวสัดิการ
แรงงาน 
(บาท) 

สวสัดิการ
แรงงาน 
(บาท/ตนั) 

สวสัดิการ
แรงงาน 
(บาท/คน) 

3 2,000 90 27* 13,500              6.80  500 
5 3,000 90 20 7,500              2.50  375 
8 1,200 90 25 3,000              2.50  120 
10 6,600 90 30 16,000              2.40  533 
เฉล่ีย 3,200 90 26 10,000              3.54  382 

ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละราย และจากการค านวณ 
* แรงงานมาจากนอกพ้ืนท่ีจ  านวน 12 คน และแรงงานในพ้ืนท่ีจ  านวน 15 คน 
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ตารางผนวกที่ 5  อตัราค่าจา้งการเก็บเก่ียวออ้ยไฟไหมข้องเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละราย 
ล าดบั
แบบ

สมัภาษณ์ 

ปริมาณการเก็บ
เก่ียวออ้ยไฟ

ไหม ้
(ตนั) 

ผลผลิต 
(ตนั/ไร่) 

ค่าจา้งเก็บ
เก่ียว 

บาท/วา(บาท) 

อตัราค่าแรง
เก็บเก่ียว
(บาท/ตนั) 

ตน้ทุนค่าใชจ่้าย
การเก็บเก่ียวออ้ย

ไฟไหม ้
(บาท) 

 

3 2,000 10.00 1.25 66.67 133,340 
5 3,000 15.00 1.20 42.67 128,010 
8 1,200 12.00 1.40 48.89 58,668 
10 6,600 10.00 1.25 66.67 440,022 
เฉล่ีย        3,200  11.75 1.275 56.23 190,010 

ท่ีมา : จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละราย และจากการค านวณ 
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ท่ีมา :จากการสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละราย และจากการค านวณ 
 

 

 

ตารางผนวกที่ 6  ตน้ทุนการล าเลียงออ้ยข้ึนรถบรรทุกดว้ยรถคีบ 

ล าดบัแบบ
สมัภาษณ์ 

ราคารถ 
(บาท) 

ปริมาณ
ออ้ยท่ีคีบ 
(ตนั) 

ค่าเส่ือม
รถ 

(บาท/ปี) 

ค่าเสีย
โอกาสเงิน
ลงทุน 
(บาท/ปี) 

ซ่อม
บ ารุง 

(บาท/ปี) 

ค่าจา้ง
คนขบั 
(บาท/
ตนั) 

ซ่อม
บ ารุง
(บาท/
ตนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือ
งน ้ ามนั 
(บาท/
ตนั) 

ค่าจา้ง
คนข้ึน
ออ้ย 
(บาท/
ตนั) 

ตน้ทุน 
ผนัแปร 
(บาท/
ตนั) 

ตน้ทุน
คงท่ี 
(บาท/
ตนั) 

ตน้ทุน
ทั้งหมด 
(บาท/
ตนั) 

3 600,000 1,000 38,000 15,375.00 20,000 5 20 15 5 45 53.38 98.38 
3 1,000,000 1,000 63,333 25,625.00 20,000 5 20 15 5 45 88.96 133.96 
5 900,000 1,500 57,000 23,062.50 30,000 15 20 15 15 65 53.38 118.38 
8 700,000 1,500 44,333 17,937.50 60,000 20 40 15 10 85 41.51 126.51 
10 750,000 3,300 47,500 19,218.75 10,000 10 3 15 18 46 20.22 66.25 
10 750,000 3,300 47,500 19,281.75 10,000 10 3 15 18 46 20.22 66.25 
เฉล่ีย 783,333 1,933 49,611 20,072.92 25,000 10.83 17.68 15 11.83 55.34 46.28 101.62 
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ตารางผนวกที่ 7  ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียของรถบรรทุกออ้ยท่ีใชแ้รงงานเก็บเก่ียว 
ประเภท จ านวน

(คนั) 
ระยะทาง
เฉล่ีย 
(ก.ม.) 

ปริมาณ
บรรทุกออ้ย 

เฉล่ีย 
 (ตนั/ปี) 

ค่าเส่ือมราคา
เฉล่ีย 

(บาท/ปี) 

ค่าภาษี
เฉล่ีย 

(บาท/ปี) 

ค่าเสีย
โอกาสเงิน
ลงทุน 
(บาท/ปี) 

ค่าประกนัภยั 
(บาท/ปี) 

ค่าเส่ือม
อุปกรณ์เสริม

เฉล่ีย 
(บาท/ปี) 

1. รถสิบลอ้บรรทุกออ้ย
รถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 

 
2 

 
50 

 
3,620 

 
100,000 

 
7,000 

 
12,500.00 

 
22,500 

 
800 

2. รถพ่วงบรรทุกออ้ยรถ
ตดัออ้ยเก็บเก่ียว 

 
3 

 
50 

 
7,680 

 
150,000 

 
30,000 

 
18,750.00 

 
- 

 
- 

        ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 8  ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียของรถบรรทุกออ้ยท่ีใชแ้รงงานเก็บเก่ียว 
ประเภท จ านวน

(คนั) 
ปริมาณ

บรรทุกออ้ย 
เฉล่ีย 

 (ตนั/ปี) 

ค่าเส่ือม
ราคาเฉล่ีย 
(บาท/ตนั) 

ค่าภาษีเฉล่ีย 
(บาท/ตนั) 

ค่าเสีย
โอกาสเงิน
ลงทุน 

(บาท/ตนั) 

ค่าประกนัภยั 
(บาท/ตนั) 

ค่าเส่ือม
อุปกรณ์เสริม

เฉล่ีย 
(บาท/ตนั) 

รวมตน้ทุน
คงท่ี 

(บาท/ตนั) 

1. รถสิบลอ้บรรทุกออ้ย
รถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 

 
2 

 
3,620 

 
29.10 

 
1.96 

 
3.64 

 
5.92 

 
0.20 

 
40.82 

2. รถพ่วงบรรทุกออ้ยรถ
ตดัออ้ยเก็บเก่ียว 

 
3 

 
7,680 

 
19.53 

 
3.91 

 
2.44 

 
- 

 
- 

 
25.88 

        ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 9  ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียของรถบรรทุกออ้ยท่ีใชแ้รงงานเก็บเก่ียว 
ประเภท จ านวน

(คนั) 
ปริมาณ

บรรทุกออ้ย 
เฉล่ีย 

 (ตนั/เท่ียว) 

ค่าซ่อม
บ ารุง 

(บาท/ตนั) 

ค่าจา้ง
คนขบัรถ 
(บาท/ตนั) 

อตัราการ
ส้ินเปลือง
น ้ ามนั 
(ก.ม./ลิตร) 

อตัราการ
ส้ินเปลือง
น ้ ามนั 

(บาท/ตนั) 

รวมตน้ทุน
ผนัแปร 
(บาท/ตนั) 

1. รถสิบลอ้บรรทุกออ้ยรถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 2 19.00 10.88 10.21 1.70 81.70 104.49 
2. รถพ่วงบรรทุกออ้ยรถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 3 32.00 1.95 15.63 2.50 31.25 51.33 

  ท่ีมา:จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ภาคผนวก ค 

 

การค านวณตน้ทุนของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ย 
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ตารางผนวกที่ 10  การค านวณตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองเป็นรถผลิตในประเทศมือหน่ึงขนาดใหญ่  

ล าดบัการ
สัมภาษณ์ 

ราคารถ 
(บาท) 

 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ปี) 

 

ค่าประกนัภัย 
(บาท/ปี) 

 

ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน
(บาท/ปี) 

ปริมาณอ้อย 
ที่เกบ็เกีย่ว 

(ตนั) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ตนั) 

 

ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน 
(บาท/ตนั) 

ค่าประกนัภัย 
(บาท/ตนั) 

รวมต้นทุน
คงที่  

(บาท/ตนั) 
5 7,500,000 675,000 50,000 103,125 12,000 56.25 8.59 4.17 69.01 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 

 
ตารางผนวกที่ 11  การค านวณตน้ทุนผนัแปรของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองเป็นรถผลิตในประเทศมือหน่ึงขนาดใหญ่ 

ล าดบัการ
สัมภาษณ์ 

ปริมาณอ้อย
ที่เกบ็เกีย่ว 

(ตนั) 

จ านวนวนั
ท างาน 
(วนั) 

อตัราการเกบ็
เกีย่ว 

(ตนั/วนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือง

น า้มนั 
( ลติร/ตนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือง

น า้มนั 
(บาท/ตนั) 

ค่าซ่อมบ ารุง 
(บาท/ตนั) 

ค่าจ้าง
คนขับรถตดั
อ้อย(บาท/

ตนั) 

รวมต้นทุน
ผนัแปร

(บาท/ตนั) 

5 12,000 60 200 1.50 40.50 33.33 15.00 88.83 
ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 12  การค านวณตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองเป็นรถน าเขา้มือหน่ึงขนาดใหญ่  

ล าดบัการ
สัมภาษณ์ 

ราคารถ 
(บาท) 

 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ปี) 

 

ค่าประกนัภัย 
(บาท/ปี) 

 

ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน
(บาท/ปี) 

ปริมาณอ้อย 
ที่เกบ็เกีย่ว 

(ตนั) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ตนั) 

 

ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน 
(บาท/ตนั) 

ค่าประกนัภัย 
(บาท/ตนั) 

รวมต้นทุน
คงที่  

(บาท/ตนั) 
2 11,700,000 1,053,000 60,000.00 160,875.00 10,000.00 105.30 16.09 6.00 127.39 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 

 
ตารางผนวกที่ 13  การค านวณตน้ทุนผนัแปรของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองเป็นรถน าเขา้มือหน่ึงขนาดใหญ่ 

ล าดบัการ
สัมภาษณ์ 

ปริมาณอ้อย
ที่เกบ็เกีย่ว 

(ตนั) 

จ านวนวนั
ท างาน 
(วนั) 

อตัราการเกบ็
เกีย่ว 

(ตนั/วนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือง

น า้มนั 
( ลติร/ตนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือง

น า้มนั 
(บาท/ตนั) 

ค่าซ่อมบ ารุง 
(บาท/ตนั) 

ค่าจ้าง
คนขับรถตดั
อ้อย(บาท/

ตนั) 

รวมต้นทุน
ผนัแปร

(บาท/ตนั) 

2 10,000 80.00 125.00 2.56 64.00 4.50 8.00 76.50 
ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 14  การค านวณตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองเป็นรถน าเขา้มือสองขนาดใหญ่  

ล าดบัการ
สัมภาษณ์ 

ราคารถ 
(บาท) 

 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ปี) 

 

ค่าประกนัภัย 
(บาท/ปี) 

 

ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน 
(บาท/ปี) 

ปริมาณอ้อย 
ที่เกบ็เกีย่ว 

(ตนั) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ตนั) 

 

ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน 
(บาท/ตนั) 

ค่าประกนัภัย 
(บาท/ตนั) 

รวมต้นทุน
คงที่  

(บาท/ตนั) 
1 6,100,000 549,000 28,000 83,875.00 12,000 45.75 6.99 2.33 55.07 
2 5,500,000 495,000 25,000 75,625.00 10,000 49.50 7.56 2.50 59.56 
3 4,500,000 405,000 - 61,875.00 2,300 176.09 26.90 - 202.99 
4 8,000,000 720,000 15,000 110,000.00 7,000 102.86 15.71 2.14 120.71 
6 4,800,000 432,000 - 66,000.00 24,000 18.00 2.75 - 20.75 
7 6,400,000 576,000 30,000 88,000.00 4,100 140.49 21.46 7.32 169.27 
9 8,000,000 720,000 - 110,000.00 7,500 96.00 14.67 - 110.67 
9 8,900,000 801,000 - 122,375.00 7,500 106.80 16.32 - 123.12 

เฉลีย่ 6,525,000 587,250 24,500 89,718.75 9,300 91.94 14.05 3.57 109.55 
ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 15  การค านวณตน้ทุนผนัแปรของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองเป็นรถน าเขา้มือสองขนาดใหญ่ 
ล าดบัการ
สัมภาษณ์ 

ปริมาณอ้อย
ที่เกบ็เกีย่ว 
(ตนั) 

จ านวนวนั
ท างาน 
(วนั) 

อตัราการเกบ็
เกีย่ว 

(ตนั/วนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือง
น า้มนั 

( ลติร/ตนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือง
น า้มนั 

(บาท/ตนั) 

ค่าซ่อมบ ารุง 
(บาท/ตนั) 

ค่าจ้าง
คนขับรถตดั
อ้อย(บาท/

ตนั) 

รวมต้นทุน
ผนัแปร
(บาท/ตนั) 

1 12,000 60 200 1.75 47 12.5 10.00 69.75 
2 10,000 60 167 1.92 48 4.50 8.00 60.50 
3 2,300 90 26 6.85 171 26.09 10.00 207.28 
4 7,000 60 117 2.57 59 7.14 8.00 74.29 
6 24,000 100 240 1.00 25 8.33 7.00 40.33 
7 4,100 70 59 2.73 68 36.59 15.00 119.88 
9 7,500 120 63 6.40 160 13.33 6.40 179.73 
9 7,500 120 63 6.40 160 13.33 6.40 179.73 

เฉลีย่ 9,300 85 116.56 3.70 92.36 15.23 8.85 116.44 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 

 

 



 
 
 

 

73 

 
 

ตารางผนวกที่ 16  การค านวณตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองเป็นรถน าเขา้มือสองขนาดกลาง  

ล าดบัการ
สัมภาษณ์ 

ราคารถ 
(บาท) 

 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ปี) 

 

ค่าประกนัภัย 
(บาท/ปี) 

 

ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน 
(บาท/ปี) 

ปริมาณอ้อย 
ที่เกบ็เกีย่ว 
(ตนั) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท/ตนั) 

 

ค่าเสียโอกาส
เงินลงทุน 
(บาท/ตนั) 

ค่าประกนัภัย 
(บาท/ตนั) 

รวมต้นทุน
คงที่  

(บาท/ตนั) 
2 4,500,000 405,000 25,000 61,875.00 10,000 40.50 6.19 2.50 49.19 
8 6,000,000 540,000 - 82,500.00 15,000 36.00 5.50 - 41.50 
 5,250,000 472,500 25,000 72,187.00 12,500 38.25 5.84 2.50 46.59 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 17  การค านวณตน้ทุนผนัแปรของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองเป็นรถน าเขา้มือสองขนาดกลาง 
ล าดบัการ
สัมภาษณ์ 

ปริมาณอ้อย
ที่เกบ็เกีย่ว 
(ตนั) 

จ านวนวนั
ท างาน 
(วนั) 

อตัราการเกบ็
เกีย่ว 

(ตนั/วนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือง
น า้มนั 

( ลติร/ตนั) 

อตัรา
ส้ินเปลือง
น า้มนั 

(บาท/ตนั) 

ค่าซ่อมบ ารุง 
(บาท/ตนั) 

ค่าจ้าง
คนขับรถตดั
อ้อย(บาท/

ตนั) 

รวมต้นทุน
ผนัแปร
(บาท/ตนั) 

2 10,000 75 133 2.40 60 4.50 8.00 72.50 
8 15,000 90 167 0.90 23 3.33 10.00 35.83 
 12,500 82.50 150.00 1.65 41.25 3.92 9.00 54.17 

ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 18 ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียของรถบรรทุกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 
ประเภท จ านวน

(คนั) 
ระยะทาง
เฉล่ีย 
(ก.ม.) 

ปริมาณ
บรรทุกออ้ย 

เฉล่ีย 
 (ตนั/ปี) 

ค่าเส่ือมราคา
เฉล่ีย 

(บาท/ปี) 

ค่าภาษี
เฉล่ีย 

(บาท/ปี) 

ค่าเสีย
โอกาสเงิน
ลงทุน 
(บาท/ปี) 

ค่าประกนัภยั 
(บาท/ปี) 

ค่าเส่ือม
อุปกรณ์เสริม

เฉล่ีย 
(บาท/ปี) 

1. รถสิบลอ้บรรทุกออ้ย
รถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 

 
6 

 
50 

 
3,973 

 
176,667 

 
3,867 

 
22,083.33 

 
40,000 

 
800 

2. รถพ่วงบรรทุกออ้ยรถ
ตดัออ้ยเก็บเก่ียว 

 
15 

 
50 

 
6,120 

 
269,800 

 
9,057 

 
33.725.00 

 
16,733 

 
10,000 

        ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 19   ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียของรถบรรทุกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 
ประเภท จ านวน

(คนั) 
ปริมาณ

บรรทุกออ้ย 
เฉล่ีย 

 (ตนั/ปี) 

ค่าเส่ือม
ราคาเฉล่ีย 
(บาท/ตนั) 

ค่าภาษีเฉล่ีย 
(บาท/ตนั) 

ค่าเสีย
โอกาสเงิน
ลงทุน 

(บาท/ตนั) 

ค่าประกนัภยั 
(บาท/ตนั) 

ค่าเส่ือม
อุปกรณ์เสริม

เฉล่ีย 
(บาท/ตนั) 

รวมตน้ทุน
คงท่ี 

(บาท/ตนั) 

1. รถสิบลอ้บรรทุกออ้ย
รถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 

 
6 

 
3,973 

 
44.47 

 
0.97 

 
5.56 

 
10.00 

 
0.20 

 
61.25 

2. รถพ่วงบรรทุกออ้ยรถ
ตดัออ้ยเก็บเก่ียว 

 
15 

 
6,120 

 
44.08 

 
1.34 

 
6.00 

 
3.17 

 
1.04 

 
59.57 

       ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที่ 20  ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียของรถบรรทุกออ้ยท่ีใชร้ถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 
ประเภท จ านวน

(คนั) 
ปริมาณ

บรรทุกออ้ย 
เฉล่ีย 

 (ตนั/เท่ียว) 

ค่าซ่อม
บ ารุง 

(บาท/ตนั) 

ค่าจา้ง
คนขบัรถ 
(บาท/ตนั) 

อตัราการ
ส้ินเปลือง
น ้ ามนั 
(ก.ม./ลิตร) 

อตัราการ
ส้ินเปลือง
น ้ ามนั 

(บาท/ตนั) 

รวมตน้ทุน
ผนัแปร 
(บาท/ตนั) 

1. รถสิบลอ้บรรทุกออ้ยรถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 6 22.00 9.40 11.09 1.30 60.10 81.89 
2. รถพ่วงบรรทุกออ้ยรถตดัออ้ยเก็บเก่ียว 15 35.80 7.54 15.36 1.97 38.90 63.77 

   ท่ีมา: จากการสมัภาษณ์เกษรตรกรผูป้ลูกออ้ยแต่ละรายท่ีใชร้ถตดัออ้ยของตนเองและจากการค านวณ 
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ประวตักิารศึกษาและการท างาน 
 

ช่ือ – นามสุกล    นาย จีระวฒัน์  จิตพรหม 
วนั เดือน ปี ที่เกดิ   วนัท่ี 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 
สถานที่เกดิ    จงัหวดัสงขลา 
ประวตักิารศึกษา    วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) 
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน  นกัวิชาการฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน   บริษทัไบเออร์ไทยจ ากดั 

 

 


