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การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานบอนซูโคร ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงโดยการเดินสารวจเกษตรกรผู้
ปลูกอ้อยในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จานวน 23 ราย ในฤดูการผลิต 2561/62
ผลการศึกษาพบว่าการผลิตอ้อยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีอยู่ 2 ลักษณะคือการปลูกอ้อย
ใหม่ และการบารุงอ้อยตอ ต้นทุนการปลูกอ้อยใหม่เฉลี่ย 9,713.61 บาทต่อไร่ และต้นทุนการบารุง
อ้อยตอเฉลี่ย 4,847.42 บาทต่อไร่ สาหรับต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน แบ่งได้เป็น
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อ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้างขนส่งอ้อยเฉลี่ย 3,102.83 บาทต่อไร่ 5.ต้นทุนการจ้างเหมา
เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้เฉลี่ย 2,647.19 บาทต่อไร่
ผลการศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานบอนซูโคร พบว่า เกษตรกรทุกรายในกลุ่มตัวอย่างไม่ผ่าน
มาตรฐานบอนซูโครในส่วนตัวชี้วัดหลัก 7 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดทั่วไป 6 ตัวชี้วัด หากเกษตรกรต้องการ
ผ่านมาตรฐานบอนซูโคร เกษตรกรจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
1,448.02 บาทต่อไร่ หรือ 129.28 บาทต่อตัน เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,339.90
บาทต่อไร่ หรือ 246.82 บาทต่อตัน และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,628 บาทต่อไร่
หรือ 177.34 บาทต่อตัน
การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้โรงงานน้าตาลเป็นศูนย์กลางในการอานวยความสะดวกทั้ง
ด้านเทคนิ ค และด้ านการเงิ น แก่เ กษตรกรที่ต้ องการปฏิ บัติตามมาตรฐานบอนซูโ ครเพื่อที่ จะไม่
ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นเกินสมควร โดยสามารถใช้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างที่หาได้จากการศึกษานี้มาเป็นต้นทุนในการคานวณจานวนเงินที่โรงงานควรให้การสนับสนุน
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This Research aims at studying the increasing cost of complying with Bonsucro
standard. For this purpose, 23 sugarcane farmers who live in Thap Lung Sub-District,
Ban rai District, Uthai Thani Province were randomly selected and interviewed.
Results show that the production of sugarcane can be grouped into 2 types
which are : growing the new sugarcane and maintaining the ratoons. The first option
has an average cost of 9,713.61 baht/rai. The average cost of ratoon maintenance is
4,847.42 baht/rai. The cost of harvesting and transportation can be separated into 5
groups: 1. The costs of harvesting and transporting fresh sugarcane by farmer themselves
are 3,582.31 baht/rai 2. The costs of harvesting and transporting fresh sugarcane by
outsourcing are 3,520 baht/rai 3. The costs of harvesting and transporting burned
sugarcane are 2,388.74 baht/rai 4. The costs of harvesting burned sugarcane by farmer
themselves and outsourcing the transporting are 3,102.83 baht/rai 5. The cost of
harvesting and transporting of burned sugarcane are 2,647.19 baht/rai
Result show that the farmers in this study do not pass the Bonsucro standard
according to the 7 main indicators and 6 general indicators. If the farmers were to
pass the Bonsucro standard, they are going to pay for the increasing costs. According to
this study, the large-scale farmers has an increasing average cost of 1,448.02 Baht/rai or
192.28 Baht/ton. The medium-scale farmers has an increasing cost about 2,339.90
Baht/rai or 246.82 Baht/ton and for the small-scale farmers the increasing cost is
around 1,628 Baht/rai or 177.34 Baht/ton.
The recommendations for the sugar factory is as follows. First, the factory
should provide the farmers both the technical and financial assistant. Second, the
findings of this study could provide a sound basis for estimating the financial add to
be provided to the farmers by the factory.
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กับสิ่งแวดล้อมไม่เบียดเบียนหรือทาลายซึ่งกันและกัน โดยให้ความสาคัญกับด้านสมดุลทางเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ นามาซึ่งการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
โดยรอบพื้นที่เพาะปลูกและในพื้นที่เพาะปลูกที่เกี่ยวข้อง การผสมผสานเชื่อมโยงกันระหว่างเกษตรกร
การเพาะปลูก แหล่งน้า และสิ่งมีชีวิตเพื่อการลดหรือเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคทาให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคดีขึ้น โดยการ
ผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนจะคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีความเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
ในอดีตที่ผ่านมาการผลิตสินค้าเกษตรคานึงถึงเรื่องปริมาณผลผลิตเป็นหลักไม่ได้คานึงถึงสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานการเกษตรที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) เป็น
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หมายถึง “การปฏิบัติเพื่อปูองกัน หรือลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และเหมาะต่อการบริโ ภค” (นลินทิพย์ เพณี , 2561) พืช ที่อยู่ในมาตรฐาน GAP เช่น
ข้าวหอมมะลิ ข้าวโพด กาแฟ อ้อยโรงงาน เป็นต้น ในส่วนของอ้อยโรงงานนอกจากต้องผ่านมาตรฐาน
GAP แล้วยังมีอีกหนึ่งมาตรฐานที่คานึงถึงการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือ มาตรฐาน
บอนซูโคร
มาตรฐานบอนซูโคร เป็นมาตรฐานที่มีเจตนารมณ์ในการลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานบอนซูโครจึงมีความสาคัญอย่างมากต่ออนาคตการผลิตอ้อยของประเทศไทย มาตรฐาน
บอนซูโครเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล และร่วมกัน
พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงมาตรฐานจนเกิดเป็นองค์กรที่มีชื่อว่า บอนซูโคร ในปี ค.ศ. 2005 และมาตรฐาน
บอนซูโครเกิดขึ้นฉบับแรกเมื่อปี ค.ศ. 2011 และได้แก้ไข ปรับปรุงเรื่อยมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 2016
มาตรฐานบอนซูโครได้ทาการตรวจรับรองโรงงานอุตสาหกรรมน้าตาล และฟาร์มผู้ผลิตอ้อยมากขึ้น
ในปี ค.ศ. 2018 องค์กรบอนซูโครมีสมาชิกกว่า 458 บริษัททั่วโลก สมาชิกส่วนใหญ่ได้แก่กลุ่มผู้ใช้
น้าตาลเป็นวัตถุดิบ เช่น The Coca Cola Company, Nestle, Mitr Phol Group เป็นต้น มาตรฐาน
บอนซูโครเป็นมาตรฐานการสร้างความสาเร็จให้กับธุรกิจการค้าอ้อยและน้าตาลให้มีการปรับปรุง
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ต่อเนื่องและมีความยั่งยืน มีบรรทัดฐาน 3 ประการ ได้แก่ ความสาเร็จทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองมาตรฐานบอนซูโคร มีองค์ประกอบ 3 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1.มาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการตรวจสอบ ส่วนที่ 2.คู่มือประยุกต์ใช้
มาตรฐานบอนซูโคร และส่วนที่ 3.ระเบียบการรับรอง (Bonsucro, 2014) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จึงจาเป็นต้องใช้องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนอย่างสัมพันธ์กัน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลในโลกมีโรงงานที่ผ่านการรับรอง บอนซูโคร แล้ว 51 โรงงาน
ซึ่งอยู่ในประเทศบราซิล ออสเตรเลีย ฮอนดูรัส อินเดีย และไทย มาตรฐานบอนซูโคร ครอบคลุมหลักการ
สาคัญคือ 1) เกษตรกรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 2) เกษตรกรต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
แรงงาน 3) เกษตรกรต้องบริหารจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 4) เกษตรกรต้องบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ 5)เกษตรกร
ต้องมีการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลังจากปี ค.ศ. 2014 ที่มาตรฐานบังคับใช้ ได้มีข้อเสนอแนะ
จากทั้งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและโรงงานน้าตาลเกี่ยวกับข้อบังคับที่เข้มงวดและปฏิบัติตามได้ยาก จึง
เกิดการพูดคุยและตัดข้อบังคับบางข้อออก ก่อให้เกิดเป็นมาตรฐาน Bonsucro Production Standard
For Smallholder Farmers ที่ใช้บังกับกับเกษตรกรที่มีพื้นปลูกอ้อยไม่เกิน 25 เฮกตาร์ หรือประมาณ
156 ไร่ 1 งาน ซึ่งตัดตัวชี้วัดทั่วไปออกในบางข้อทาให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่คงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดหลักทุกข้อ (Bonsucro, 2018) โดยจะมีคณะผู้ประเมินที่เป็นตัวแทนของบอนซูโครมาตรวจสอบ
หากพบว่าตัวชี้วัดหลักข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะถือว่าโรงงานหรือเกษตรกรรายนั้นไม่
ผ่านการรับรองมาตรฐานบอนซูโคร
การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร มีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณา ในด้านเกษตรกรผู้ผลิตมี
ข้อดีคือมีโอกาสที่จะได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะราคาอ้อยที่ผ่านมาตรฐานบอนซูโครกับ
ไม่ผ่านมาตรฐานจะมีราคาไม่แตกต่างกัน แต่โรงงานอุตสาหกรรมน้าตาลมีช่องทางในการขายสินค้าได้
หลายช่องทางนามาซึ่ง โอกาสในการขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตมีโอกาสได้รับ
ราคาอ้อยเพิ่มขึ้น อีกทั้งส่งผลดีต่อสุขภาพแรงงานผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในไร่อ้อย อันเนื่องมาจากข้อบังคับ
ความปลอดภัยในด้านสุขภาพของแรงงาน ส่วนข้อดีในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเกิดประโยชน์ที่อยู่
ในลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตลดใช้สารเคมี ลดการเกิดก๊าซ
เรือนกระจก (CO2)จากการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวที่ส่งผลทาให้เกิดภาวะโลกร้อนและยังลดมลพิษ
ฝุุนละอองในอากาศ และลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นต้น ในด้านข้อเสียเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีต้นทุน
ในการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครโดยจะต้องดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการผลิตให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกาหนดไว้ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ประกอบกิจการ
มายาวนานหลายสิบปี ในการปรับตัวเพื่อให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับอาจทาได้ช้า อันเนื่องมาจากความเคย
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ชินของทั้งผู้ประกอบการและแรงงาน ส่วนข้อเสียต่อสังคมจะเกิดขึ้นในลักษณะที่กาหนดเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่าเพื่อกีดกันการนาเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาจะมีกระบวนการผลิต
ที่มีมาตรฐานต่า อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้
เมื่อ พิจ ารณาจากข้อ ดีแ ละข้อ เสีย ของมาตรฐานการผลิต สิน ค้า เกษตรอย่า งยั่ง ยืน แล้ว
หากเกษตรกรสามารถดาเนินการผลิตได้ตามที่มาตรฐานกาหนด จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมเป็นอย่างมาก คือการผลิตสินค้าเกษตรไม่ส่งผลเสียต่อสังคมและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และ
ประเทศคู่ค้าที่นาเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยไม่สามารถใช้มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
ยั่งยืนเป็นเครื่องมือกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้ แต่อย่างไรก็ดียังไม่มีความแน่นอนของราคาสินค้า
เกษตรที่เพิ่มขึ้นจะเพียงพอสาหรับต้นทุนการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานทาให้มีความ
ไม่ชัดเจนว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อเกษตรกรผู้ผลิต เพราะเหตุนี้จึงเป็น
โอกาสที่จะศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอ้อย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้
เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ก่อนที่จะมีการบังคับใช้มาตรฐานบอนซูโคร ซึ่ง
มีความจาเป็นจะต้องทาการประเมินต้นทุนในการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในประเทศเพื่อการปรับตัวของเกษตรกรต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาต้นทุนการปลูกอ้อยของเกษตรกร
2. วิเคราะห์ต้นทุนการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตอ้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานบอนซูโคร
ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตอ้อย และการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร ของ
เกษตรกรผู้ผลิตอ้อย ในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยตัวชี้วัดที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ
มาตรฐานการผลิตบอนซูโครสาหรับเกษตรกรรายย่อย ฉบับที่ 1.0 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (Bonsucro
Production Standard For Smallholder Farmers Version 1.0, June 2018)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการศึกษาต้นทุนการในพัฒนาและปรับปรุงการผลิตอ้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานบอนซูโคร
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในการกาหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนในระดับฟาร์ม และเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ในการพิจารณาต้นทุนการผลิตและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
ในงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน”
งานวิจัยนี้ศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ้อย
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานบอนซูโคร
แนวคิดและทฤษฏีในการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ้อย

อ้อย (Sugarcane - Saccharum officinarum L.) เป็นพืชตระกูลเดียวกับ ไผ่ หญ้า ข้าว
และข้าวโพด ซึ่งมีความสาคัญต่อมนุษย์ในด้านการใช้เป็นอาหาร เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายและสามารถ
เก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง อ้อยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและชื้น ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
อากาศร้อนและชื้นทั่วทั้งประเทศที่ส่งผลให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดี แต่อย่างไรก็ดีภาคใต้ไม่
เหมาะแก่การปลูกอ้อย เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกชุกและมีอากาศร้อนตลอดทั้งปี ส่งผลให้อ้อยไม่
หวาน นอกจากนี้อาจเป็นเพราะว่าภาคใต้มีพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่น ยางพารา และ กาแฟ
เป็นต้น
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ้อย การผลิต เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยแบ่งออกเป็น 9 ข้อ ดังนี้ 1) พันธุ์อ้อย
2) ฤดูปลูก 3) การเตรียมเพาะปลูก 4) การปลูกอ้อย 5) การให้น้า 6) การซ่อมอ้อย 7) การกาจัดวัชพืช
8) การใส่ปุ๋ย และ 9) การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย
พันธุ์อ้อย
พันธุ์อ้อยแบ่งออกเป็น 2 พวก
1. อ้อยสาหรับทาน้าตาล (Industrial cane)
2. อ้อยเคี้ยว (Chewing cane)
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1. อ้อยสาหรับทาน้าตาล (Industrial cane) เป็นอ้อยที่เกิดขึ้นจากนักวิจัยพันธุ์อ้อยทั่วโลก
เพื่อให้เกิดผลผลิตสูง ทนต่อโรค และสภาพอากาศในแต่ละประเทศ ในประเทศไทยมีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธ์อ้อยเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลาปาง
เป็นต้น
2. อ้อยเคี้ยว (Chewing cane) เป็นอ้อยที่มีเปลือกนิ่ม ชานนิ่ม มีความหวานในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง ปลูกเพื่อเอาไว้ทาน้าอ้อยสาหรับบริโภคโดยตรงหรือใช้สาหรับรับประทานสด แต่ปัจจุบัน
ไม่นิยมปลูกเพราะต้องดูแลเอาใจใส่มากกว่าอ้อยสาหรับทาน้าตาล
การเตรียมพันธุ์อ้อย พันธุ์อ้อยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับการปลูกอ้อยเพราะในการปลูกอ้อย
ครั้งหนึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง พันธุ์อ้อยที่ดีต้องเป็นอ้อยที่ได้รับน้าและปุ๋ยอย่างเพียงพอ
ปราศจากโรคและแมลง โดยอ้อยที่จะนามาปลูกควรเป็นอ้อยใหม่อายุที่เหมาะสมคือ 5-8 เดือน ถ้าอ้อย
อ่อนเกินไปจะแห้งง่าย อัตรางอกต่า ส่วนถ้าแก่เกินไปก็จะมีอัตรางอกต่าเช่นกัน การคัดเลือกพันธุ์อ้อย
ควรเลือกต้นที่มีตา 3 ตา ในแต่ละปล้องอ้อยและควรมีกาบใบติดอยู่กับลาอ้อยเพื่อเป็นเครื่องปูองกัน
ฤดูปลูก
การเลือกเวลาปลูกที่เหมาะสมมีความสาคัญ เพราะเวลาปลูกต้องคานึงถึงหลายปัจจัย เช่น
การเตรียมดิน การบารุงรักษา ระยะเวลาการเติบโต ผลผลิต รวมถึงเวลาเก็บเกี่ยว ฤดูปลูกจึงต้องควร
พิจารณาจากแหล่งน้าเป็นสาคัญ แบ่งเป็น 2 ช่วง
1. ปลูกต้นฤดูฝน
2. ปลูกปลายฤดูฝน
1. ปลูกต้นฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกอ้อย
ช่วงเวลานี้ ซึ่งจะประสบปัญหาวัชพืช ทาให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แม้จะปลูกในฤดูฝน แต่อ้อยไม่
สามารถใช้น้าได้อย่างเต็มที่ เพราะช่วง 1-3 เดือนแรก อ้อยยังเล็กต้องการน้าน้อย เมื่อเข้าสู่เดื อนที่
4-8 อ้อยต้องการน้ามากแต่ก็เป็นปลายฤดูฝนทาให้อ้อยมีการเจริญเติบโตน้อย ได้ผลผลิตต่าและไม่
สามารถตัดต้นฤดูหีบได้เพราะอ้อยยังไม่ครบกาหนดอายุ โตไม่เต็มที่ และยังไม่มีความหวาน
2. ปลูกปลายฤดูฝน การปลูกปลายฤดูฝนมีข้อดีคือ ลดปัญหาวัชพืช อ้อยที่ได้น้าฝนในปริมาณ
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตในระยะแรก และมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตนานกว่าการปลูกในต้นฤดู
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ฝน จึงทาให้ได้ผลผลิตที่สูงกว่า แต่อย่างไรก็ดีการปลูกช่วงปลายฤดูฝน จะต้องคานึงถึงแหล่งน้าอย่าง
เพียงพอในช่วงที่อ้อยต้องการน้าปริมาณมาก นั่นคือช่วงฤดูร้อน
การเลือกปลูกอ้อยในช่วงเวลาต้นฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนต้องพิจารณาแหล่งน้าเป็นสาคัญ
การปลูกอ้อยช่วงต้นฤดูฝนจะเหมาะกับพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้าที่จะหาน้ามาให้อ้อยได้ จึงต้องอาศัยน้าฝน
ในการเจริญเติบโต ส่วนการปลูกอ้อยปลายฤดูฝนเหมาะกับพื้นที่ที่มีแหล่งน้า เนื่องจากอ้อยจะต้อง
ผ่านฤดูร้อนซึ่งไม่มีน้าฝน หากเกษตรกรมีแหล่งน้าให้จะทาให้อ้อยมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตนาน
ทาให้อ้อยสูงและมีน้าหนักมากกว่าการปลูกต้นฤดูฝน
การเตรียมเพาะปลูก
การเตรียมเพาะปลูกเป็นการทาพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่จะใช้เครื่องมือทาการเพาะปลูกอ้อยได้
สะดวกซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากอ้อยปลูกแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง การเตรียมดิน
เป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเพาะปลูก การเตรียมดินมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอน
ที่ 1 การไถระเบิดดินดานจะต้องใช้รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงริปเปอร์ (ภาพที่ 2.1) ไถเป็นตาหมากรุกเพื่อให้ดิน
ชั้นล่างแยกออกจากกัน และการระเบิดดินดานทาให้ดินเก็บน้าไว้ได้มากขึ้น ขั้นตอนที่ 2 ใช้รถแทรกเตอร์
ต่อพ่วงผานบุกเบิก 3 ใบผาน (ภาพที่ 2.2) เพื่อทาการพลิกกลับดินทั่วไปเรียกการไถดะ ซึ่งการพลิก
กลับดินจะพลิกเอารากของตออ้อย วัชพืช หรือ พืชเกษตรที่เคยทาการปลูกมาก่อนหน้านี้กลับมาอยู่
ด้านบนทาให้พืชเหล่านั้นตาย ทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ 15 วัน หากไถเข้าไม่ลึกก็ไถผานบุกเบิกซ้าอีก
1 รอบ ขั้นตอนที่ 3 การไถพรวน การไถพรวนที่นิยมจะใช้รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงผานพรวน 7 ใบผาน
(ภาพที่ 2.3) การไถพรวนเป็นการทาให้ ดินที่ถูกพลิกจากการไถบุกเบิกแยกออกจากกัน ดินจึงมีความ
ละเอียด เมื่อดินละเอียดแล้วควรปรับระดับพื้นให้ราบเรียบพอสมควรให้น้าไหลช้าลงดินจะสามารถ
เก็บน้าได้ปริมาณมากและช่วยลดการชะกร่อนของหน้าดิน
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ภาพที่ 2.1 รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงริปเปอร์เพื่อระเบิดดินดาน
ที่มา: จากการสารวจ

ภาพที่ 2.2 รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงผานบุกเบิก 3 ใบผานเพื่อไถดะ
ที่มา: จากการสารวจ
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ภาพที่ 2.3 รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงผานพรวน 7 ใบผานเพื่อไถพรวน
ที่มา: จากการสารวจ
การปลูก
การปลูกอ้อยมี 2 วิธี
1. การปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูก
2. การปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน
1. การปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูก จะต้องใช้รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงเครื่องปลูกอ้อย (ภาพที่ 2.4)
โดยเครื่องปลูกอ้อยจะทาหน้าที่หลายอย่างไปพร้อมกัน นั่นคือเปิดร่อง ตัดลาอ้อยออกเป็นท่อนๆ ลง
ในร่อง ใส่ปุ๋ย และกลบท่อนพันธุ์อ้อย การปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกใช้แรงงานอย่างน้อย 3 คน คนแรก
ทาหน้าที่ขับรถแทรกเตอร์ ส่วนอีกสองคนทาหน้าที่นาพันธุ์อ้อยขึ้นเครื่องปลูก และปูอนอ้อยเข้าเครื่อง
ปลูก แต่จะมีในส่วนต้นร่องท้ายร่องที่กลบไม่เรียบร้อยอาจมี คนอีก 1 คนใช้จอบกลบอ้อยในส่วนนั้น
ให้เรียบร้อย
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ภาพที่ 2.4 รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงเครื่องปลูกอ้อย
ที่มา: จากการสารวจ
2. การปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน เป็นวิธีการปลูกตั้งแต่เริ่มมีการปลูกอ้อย ซึ่งก่อนที่จะมี
เครื่องปลูกโดยจะเริ่มต้นจากการยกร่อง รอฝนตกเพื่อทาให้ดินมีความชุ่มชื้นรอเวลาระยะหนึ่งจนดิน
หมาด จึงเริ่มปลูก โดยมีขั้นตอนดังนี้ ใส่ปุ๋ยรองพื้นกลบดินเล็กน้อยแล้ววางท่อนพันธุ์ให้ราบกับพื้นดิน
แล้วใช้จอบกลบดินโดยใช้แรงงานคน แต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมเพราะต้นทุนสูงและใช้เวลานาน

ภาพที่ 2.5 การปลูกอ้อยด้วยแรงงานคน
ที่มา: https://jiraporn1529.wordpress.com
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การให้น้า
การให้น้า แบ่งเป็น 3 วิธี
1. การให้น้าอ้อยด้วยวิธีน้าราด
2. การให้น้าอ้อยด้วยวิธีน้าหยด
3. การให้น้าอ้อยด้วยวิธีอาศัยน้าฝน
1. การให้น้าอ้อยด้วยวิธีน้าราด เนื่องจากอ้อยปลูกเป็นร่อง การให้น้าราด (ภาพที่ 2.6) จึงทา
ได้โดยง่ายโดยการปล่อยน้าเข้าตามร่องอ้อยจากที่สูงลงที่ต่าและทาทันทีหลังปลูกเสร็จ โดยการให้น้า
ครั้งต่อไปจะให้น้าต่อเมื่ออ้อยแสดงอาการขาดน้า

ภาพที่ 2.6 การให้น้าอ้อยด้วยวิธีน้าราด
ที่มา: จากการสารวจ
2. การให้น้าอ้อยด้วยวิธีน้าหยด (ภาพที่ 2.7)เป็นการให้น้าอ้อยที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลายๆ จุด
บนผิวดินหรือบริเวณรากโดยผิวดินจะเปียกเฉพาะตรงจุดที่ให้น้าเท่านั้น ทาให้ประสิทธิภาพในการให้
น้าสูงมากเนื่องจากสูญเสียน้าจากการระเหยน้อย ทาให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยมากกว่าการให้น้าแบบอื่นๆ
ในปริมาณน้าที่เท่ากันแต่อย่างไรก็ดีการให้น้าแบบน้าหยดมีต้นทุนที่สูงในการติดตั้งระบบและปัญหา
ต่างๆ เช่น น้าอุดตันที่หัวปล่อยน้า
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ภาพที่ 2.7 การให้น้าอ้อยด้วยวิธีน้าหยด
ที่มา: จากการสารวจ
3. การให้น้าอ้อยด้วยวิธีอาศัยน้าฝน จะต้องปลูกอ้อยในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อที่ให้อ้อยได้รับ
น้าฝนในการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการให้น้า แต่เป็นการเพิ่มต้นทุนในการกาจัดวัชพืช
ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรให้น้าอ้อยโดยอาศัยน้าฝน แต่เมื่อเวลาผ่านไป การให้น้าอ้อย
โดยอาศัยน้าฝนไม่เพียงพอ เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลอย่างที่ควรจะเป็น ทาให้อ้อยได้รับน้าไม่
เพียงพอ เกษตรกรจึงเริ่มการให้น้าอ้อยด้วยวิธีน้าราด และในปัจจุบันน้าจากแหล่งน้าตามธรรมชาติมี
ปริมาณน้อยลง จึงทาให้เกษตรกร มีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนการให้น้าที่เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
คือการให้น้าอ้อยด้วยวิธีน้าหยด
การซ่อมอ้อย
การซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้ทาการเพาะปลูกอ้อยแล้ว แต่อ้อยไม่ขึ้นจึงจาเป็นต้องมีการซ่อมให้อ้อย
ขึ้นเต็มพื้นที่ โดยจะใช้แรงงานคนในการซ่อมเพราะพื้นที่ในการซ่อมมีบริเวณไม่กว้างมาก โดยการซ่อม
อ้อยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ใช้จอบขุดบริเวณที่จะซ่อม ขั้นตอนที่ 2 วางพันธุ์อ้อย ขั้นที่ 3 ใช้มีด
สับอ้อยเป็นท่อนๆ ขั้นตอนที่ 4 ใช้จอบกลบดินเป็นอันจบกระบวนการ
การกาจัดวัชพืช
ในอดีตการกาจัดวัชพืชจะใช้แรงงานคนถากด้วยจอบแต่ในปัจจุบันไม่นิยมเพราะมีต้นทุนที่สูง
ซึ่งในปัจจุบันการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเป็นที่นิยมซึ่งมีสารออกฤทธิ์หลายลักษณะ เช่น ฆ่าหญ้าใบแคบ
(อามีทรีน) ฆ่าหญ้าใบกว้าง (2,4-D dimethyl ammunium) หรือยาคุมก่อนวัชพืชงอก (อะซีโทคลอร์ )
เป็นต้น โดยวิธีการใช้จะนาสารเคมีมาเจือจางกับน้าในอัตราส่วนที่กาหนดต่อมานาสารเคมีที่เจือจาง
แล้วผสมน้าใส่เครื่องพ่นสารเคมีแล้วจึงนาไปพ่นในไร่อ้อย (ภาพที่ 2.8)
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ภาพที่ 2.8 ฉีดพ่อสารกาจัดวัชพืชในไร่อ้อย
ที่มา: จากการสารวจ
การใส่ปุ๋ย
นอกจากการใส่ปุ๋ยรองพื้นในขั้นตอนปลูก จะต้องใส่ครั้งที่สองเมื่อเวลาผ่านไป 3-4 เดือนโดย
การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยในขณะที่ดินมีความชื้นเพื่อปุ๋ยจะได้ละลายทาให้อ้อยสามารถดูดสารอาหารได้ การ
ใส่ปุ๋ยอาจใช้การหว่านหรือการใช้รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงริปเปอร์ใส่ปุ๋ย (ภาพที่ 2.9)จะทาให้ปุ๋ยลงไปลึก
ไม่ระเหย ไม่ละลายไหลไปพื้นที่อื่นเมื่อฝนตก และเป็นการกลบดินในขั้นตอนเดียวกัน

ภาพที่ 2.9 รถแทรกเตอร์ต่อพ่วงริปเปอร์ใส่ปุ๋ย
ที่มา: จากการสารวจ
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การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย มีวิธีเก็บเกี่ยวอยู่ 2 วิธี
1. แรงงานคน
2. รถตัดอ้อย
1. แรงงานคน การเก็บเกี่ยวอ้อยส่วนใหญ่เป็นการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน จะทาการเผาอ้อย
หรือเรียกกันว่าอ้อยไฟไหม้ ก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว โดยจะตัดโคนและยอดแล้ววาง
รวมกันให้ได้ 10 ลา นับเป็น 1 มัด วางรวมกันเป็นกอง ขั้นตอนต่อไปเป็นการลาเรียงอ้อยขึ้นรถบรรทุก
โดยใช้รถคีบ คีบอ้อยขึ้นรถบรรทุก (ภาพที่ 2.10) เพื่อขนส่งไปโรงงานน้าตาลต่อไป

ภาพที่ 2.10 การตัดอ้อยไฟไหม้ และการลาเลียงขึ้นรถบรรทุก
ที่มา: จากการสารวจ
2. รถตัดอ้อย การเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยรถตัดจะดาเนินการโดยใช้รถตัดและรถบรรทุกวิ่งควบคู่
กันไป โดยรถตัดจะตัดยอดและตัดโคน จากนั้นจะถูกสับเป็นท่อนลาเรียงผ่านสายพานโดยจะมีพัดลม
พัดแยกสิ่งสกปรกออกก่อนที่จะถูกส่งขึ้นรถบรรทุก (ภาพที่ 2.11) เพื่อขนส่งไปโรงงาน
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ภาพที่ 2.11 การตัดอ้อยด้วยรถตัดและการบรรทุก
ที่มา: https://www.technologychaoban.com
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานบอนซูโคร
แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานบอนซูโคร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ประวัติความเป็นมาของมาตรฐานบอนซูโคร
2. มาตรฐานการผลิตบอนซูโคร
ประวัติความเป็นมาของมาตรฐานบอนซูโคร
ความต้องการอ้อยในตลาดโลกเพิ่มขึ้นมากในปี พ.ศ. 2515 จึงมีการผลิตอ้อยเพื่อตอบสนอง
ความต้องการนั้น อ้อยเป็นพืชเชิงเดี่ยวที่จาเป็นต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกมากทาให้เกิดการรุกล้าเข้าไปใน
ผืนปุาอนุรักษ์และพื้นที่สูงชัน ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน การลดลงของผืนปุาทาให้การดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยลง และยังจาเป็น ต้องใช้น้าในการผลิตอ้อยเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านลิตรต่อ
12.5 ตัน การใช้สารเคมีก่อให้เกิดมลพิษรวมถึงมีการใช้สารเคมีที่เกินความจาเป็นส่งผลต่อระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลถึงความกังวลเรื่องผลกระทบต่อธรรมชาติและสังคมจากการผลิตอ้อยนาไปสู่
การจัดตั้งองค์กรเพื่อพัฒนาการปลูกอ้อย (Better Sugarcane Initiative: BSI) เป็นการรวมตัวกัน
ของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝุาย ฝุายหลักคือ World Wild Fund for Nature หรือ WWF ก่อนจะพัฒนา
มาเป็นองค์กรบอนซูโครซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรในระดับสากล ที่ทาการพัฒนามาตรฐาน
การปลูกอ้อยอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์, 2557)
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มาตรฐานบอนซูโครมีการประชุมใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นปี พ.ศ. 2551 บอนซูโครกาหนดมาตรฐาน
การร่วมมือกับผู้ค้าปลีกน้าตาล นักลงทุน พ่อค้าคนกลาง ผู้ผลิต และองค์กรภาคเอกชน เพื่อให้การ
รับรองกับซัพพลายเออร์ และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีเอทานอลล็อตแรกที่ผ่านมาตรฐาน
บอนซูโครจากบราซิลเกิดขึ้น ในปัจจุบันพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วโลกมี 3.66% แต่มีเพียง 3.32% ของพื้นที่
ปลูกอ้อยทั้งหมดที่ผ่านมาตรฐานบอนซูโคร อาจจะดูเป็นปริมาณที่น้อย แต่อย่างไรก็ดีความสนใจของ
เกษตรกรและโรงงานผลิตอ้อยที่เข้าร่วมกับบอนซูโครมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
โดยเฉพาะในประเทศบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกและผลิตสินค้าอ้อยอันดับหนึ่งของโลก
มาตรฐานบอนซูโครมีทั้งส่วนที่ประสบความสาเร็จและที่ไม่ประสบความสาเร็จ ในส่วนที่ประสบ
ความสาเร็จคือได้เป็นคู่สัญญาในการค้าเอทานอลที่ผลิตอย่างยั่งยืนกับบริษัทพลังงาน Argos ซึ่งเป็น
บริษัทน้ามันขนาดใหญ่ที่ดาเนินงานอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมัน และฝรั่งเศส หรือ
แม้แต่บริษัทผลิตน้าอัดลมยักษ์ใหญ่อย่าง Coca Cola ก็ทาสัญญากับโรงผลิตน้าตาลสัญชาติบราซิล
Raizen เพื่อซื้อน้าตาลที่ได้รับมาตรฐานบอนซูโคร แต่อย่างไรก็ดีมาตรฐานบอนซูโครยังมีข้อจากัดและ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ เช่นกรณีศึกษาที่ประเทศโคลัมเบียโดยมาตรฐานเพื่อความยั่งยืนยังไม่สามารถแก้ปัญหา
ที่ดินและการแย่งชิงทรัพยากรน้าได้ เพราะโครงสร้างในอดี ตผู้มีอิทธิพลมีกาลังทรัพย์สูง การซื้อที่ดิน
จากเกษตรกรรายย่อยจึงเป็นไปโดยได้รับความยินยอม ดังนั้นแม้รัฐบาลจะพยายามใช้การปลูกอ้อย
เพื่อส่งเข้าสู่ตลาดเอทานอลเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท แต่มีงานวิจัยนาโดย Theresa
Selfa 2014 ชี้ให้เห็นว่า ความต้องการเอทานอลในยุโรปทาให้เกิดช่องว่างของคนจนและคนรวยใน
โคลัมเบียกว้างมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานบอนซูโครยังมีส่วนที่ยังติดขัดอยู่ แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีเพราะบอนซูโครเปรียบเสมือนตัวกลางที่ผสานความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลก
ทั้งบริษัทรายใหญ่ที่จาเป็นต้องใช้น้าตาลเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้า ผู้ผลิตน้าตาลรายใหญ่รวมถึงภาค
ประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดอนาคตและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย
อย่างยั่งยืน
มาตรฐานการผลิตบอนซูโคร
มาตรฐานการผลิตบอนซูโครกาหนดแนวทางการปฎิบัติ ในระดับฟาร์มให้กับเกษตรกรผู้ผลิต
อ้อยโดยมีด้านหลัก 6 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 2) การเคารพสิทธิมนุษยชนและ
มาตรฐานด้านแรงงาน 3) การใช้ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 4) การ
บริหารจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 5) การปรับปรุงกุญแจสู่ความสาเร็จของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และ 6) คือ ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่อยู่ภายใต้คาประกาศของสหภาพ
ยุโรปที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งหมด 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
16 ตัวชี้วัดหลัก และ 37 ตัวชี้วัดทั่วไป แต่ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรฐานมีข้อเสนอแนะจาก
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ทางเกษตรกรและโรงงานน้าตาลว่าข้อบังคับมีความเข้มงวดและปฏิบัติตามได้ยาก จึงได้มีการทบทวน
มาตรฐานที่ใช้บังคับใหม่แล้วออกเป็นมาตรฐาน Bonsucro Production Standard For Smallholder
Farmers 2018 ที่ใช้บังคับเฉพาะเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยไม่เกิน 25 เฮกตาร์ หรือประมาณ 156 ไร่
1 งาน เป็นมาตรฐานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบเดิมโดยมีการตัดข้อบังคับบางข้อออกเหลือเพียง
16 ตัวชี้วัดหลัก 13 ตัวชี้วัดทั่วไป และเพิ่มหลักเกณฑ์ ข้อ 7. การจัดการของกลุ่มเกษตรกร โดยหลักเกณฑ์
ด้านที่ 6 จะไม่นามาใช้ในการตรวจวัดมาตรฐานในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป และหลักเกณฑ์
ด้านที่ 7 การจัดการของกลุ่มเกษตรกร เป็นการบริหารจัดการของผู้บริหารกลุ่มเกษตรกรในที่นี้หมายถึง
โรงงานอุตสาหกรรมน้าตาล ซึ่งการตรวจรับรองมาตรฐานในระดับฟาร์ มเกษตรกรต้องดาเนินการ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัดทั้งหมด โดยเกษตรกรจะต้องผ่านมาตรฐานร้อยละ 80 ของ 29 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัด
หลัก 16 ข้อ และ ผ่านตัวชี้วัดทั่วไปไม่น้อยกว่า 8 ข้อ จึงจะทาให้เกษตรกรผ่านมาตรฐานบอนซูโคร
ตารางที่ 2.1 ตัวชี้วัดมาตรฐานการผลิตบอนซูโครสาหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยไม่เกิน 156 ไร่ 1 งาน
หลักเกณฑ์

ตัวชี้วัด

หลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย
1.1 การปฏิบตั ิตาม
กฎหมายของประเทศ
ตนเองและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

1.1.1 การปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศตนเอง
และกฎหมายระหว่าง
ประเทศ

1.2 การมีเอกสารสิทธิ์ใน
การใช้น้าและที่ดิน
หลักเกณฑ์ที่ 2 การเคารพ
สิทธิมนุษยชนและ
มาตรฐานด้านแรงงาน
2.1 การปฏิบตั ิตาม
อนุสญ
ั ญาองค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ใช้แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ สุขภาพและความ
ปลอดภัย ความมีอสิ ระใน
การรวมกลุ่มและสิทธิใน
การเจรจาต่อรอง

ตัวชี้วัดหลัก/
ทั่วไป

ตัวชี้วัดหลัก

1.2.1 สิทธิในการใช้ที่ดินและ ตัวชี้วัดหลัก
น้าสามารถพิสูจน์ได้

2.1.1 อายุขั้นต่าของแรงงาน
จ้างหรือลูกจ้าง

ตัวชี้วัดหลัก

เกณฑ์ที่ใช้วัดเกษตรกร

กฎหมายภายในประเทศและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
ธรรมชาติ และการปูองกันพื้นที่
HCVs *
1.เอกสารสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน
2.เอกสารสิทธิ์ในการใช้น้า

1. งานที่เป็นอันตรายลูกจ้างจะ
ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
2. งานที่ไม่เป็นอันตรายลูกจ้าง
จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี
3. การใช้แรงงานในครัวเรือนต้องมี
อายุไม่ตากว่
่ า 13 ปี
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
หลักเกณฑ์

2.2 กาหนดให้นายจ้าง
(เกษตรกรผู้จ้าง) ต้อง
ดาเนินการในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของสถานที่
ทางานให้มีความปลอดภัย
และสะอาดถูกสุขอนามัย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก/
เกณฑ์ที่ใช้วัดเกษตรกร
ทั่วไป
2.1.2 ลูกจ้างต้องไม่ถูกบังคับ ตัวชี้วัดหลัก ลูกจ้าเป็นอิสระในการดาเนินชีวิต
ขู่เข็ญ
2.1.3 การไม่เลือกปฏิบัตติ ่อ
ลูกจ้าง

ตัวชี้วัดหลัก

ลูกจ้างทุกคนได้รับการปฏิบัติ
เหมือนกัน

2.1.4 เคารพในสิทธิของ
ลูกจ้างในการเข้าร่วมกลุม่
หรือสหภาพแรงงาน และ
สามารถเจรจาต่อรองได้

ตัวชี้วัดหลัก

ไม่ปิดกัน หรือห้ามลูกจ้างเข้า
สหภาพแรงงาน

2.2.1 ความถี่ของเวลาการ
ทางานที่เสียไปจากอุบัติเหตุ
ในกระบวนการผลิตอ้อย

ตัวชี้วัดทั่วไป

จะต้องน้อยกว่า 45 ครั้งต่อ 1 ล้าน
ชั่วโมงการทางาน

2.2.2 นายจ้างต้องประเมิน ตัวชี้วัดหลัก
ความเสีย่ งด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยและต้องมีการ
ใช้มาตรการเพื่อลดหรือ
บรรเทาความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น

นายจ้างประเมินความเสีย่ งและ
หากแนวทางที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
น้อยที่สุด

2.2.3 นายจ้างจะต้อง
ตัวชี้วัดทั่วไป
ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์การ
ปูองกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
ให้กับลูกจ้างทุกคน

อุปกรณ์สาหรับปูองกันในแต่ละ
ประเภทงาน

2.2.4 สัดส่วนของลูกจ้างที่
ผ่านการฝึกอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยก่อนเริ่มต้นทางาน

ลูกจ้างทุกรายต้องมีการอบรม
เบื้องต้นสาหรับงานประเภทนั้น

ตัวชี้วัดทั่วไป
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
หลักเกณฑ์

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก/
เกณฑ์ที่ใช้วัดเกษตรกร
ทั่วไป
2.2.5 ลูกจ้างทุกรายในฟาร์ม ตัวชี้วัดหลัก นายจ้างมีน้าดืม่ สะอาดและ
ต้องเข้าถึงน้าดื่มสะอาดและมี
เพียงพอให้ลูกจ้างทุกราย
ปริมาณที่เพียงพอ
2.2.6 ลูกจ้างทุกรายในฟาร์ม ตัวชี้วัดหลัก
ต้องเข้าถึงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

ลูกจ้างเข้าถึงการปฐมพยาบาล
รวดเร็วและถูกต้อง

2.3.1 การจ่ายค่าแรงขั้นต่า

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน

ตัวชี้วัดหลัก

2.3 พนักงาน (รวมถึง
ลูกจ้างชั่วคราว แรง งาน
ต่างด้าว และลูกจ้างแบบ
อื่นๆ) ได้รับค่าจ้างขั้นต่า
ตามที่กฎหมายบังคับใช้

2.3.2 พระราชบัญญัติ
ตัวชี้วัดทั่วไป
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
มาตราที่ 23 กาหนด จานวน
ชั่วโมงการทางานสูงสุด
สาหรับงานทีไ่ ม่เป็นอันตราย
และจานวนชั่ว โมงการ
ทางานสูงสุดสาหรับงานที่
เป็นอันตราย

น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือ
1. จานวนชั่วโมงการทางานสูงสุด
สาหรับงานทีไ่ ม่เป็นอันตรายต้องไม่
เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2) จานวนชั่วโมงการทางานสูงสุด
สาหรับงานที่เป็นอันตรายต้องไม่
เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

2.4 การจัดทาสัญญาจ้าง
งานที่มีความชัด เจน
สมบูรณ์ และมีความ
เป็นธรรม
หลักเกณฑ์ที่ 3 การใช้
ปัจจัยการผลิตและ
กระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.1 การจัดการปัจจัยการ
ผลิตและการผลิต การมี
กระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพนาไปสู่ความ
ยั่งยืน

2.4.1 กาหนดให้ต้องมีการ
จัดทาสัญญาจ้างหรือสิ่งที่
เทียบเท่ากับสัญญาจ้าง

ตัวชี้วัดหลัก

ทาสัญญาจ้างแรงงานหรือบอก
กล่าวด้วยวาจาให้เข้าใจถึงลักษณะ
งาน ค่าแรง ฯลฯ อย่างชัดเจน

3.1.2 ผลผลิตเฉลี่ยอ้อยที่
ปลูกในเขตชลประทานและ
นอกเขตชลประทาน

ตัวชี้วัดทั่วไป

ในเขตชลประทานต้องมีผลผลิต
เฉลี่ย 14 ตันต่อไร่
นอกเขตต้องมีผลผลิตเฉลี่ย 9.6
ตันต่อไร่
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ที่ 4 การบริหาร
จัดการระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม
4.1 เพื่อประเมินผลกระทบ
ในการเพาะปลูกอ้อยที่มีต่อ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการให้บริการ
ของระบบนิเวศ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก/
ทั่วไป

เกณฑ์ที่ใช้วัดเกษตรกร

4.1.2 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
ตัวชี้วัดหลัก
เพาะปลูกอ้อยที่อยู่ภายใน
พื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครอง
ตามกฎหมาย หรือถูกจัดเป็น
พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการ
อนุรักษ์ที่กาหนดไว้ในระดับ
นานาชาติหรือระดับประเทศ

0 เปอร์เซ็นของพื้นที่เพาะปลูก

4.1.3 การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดหลัก
สิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญในแบบที่
เหมาะสม และมีการจัดทา
แผนการประเมินและแผน
การจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
4.1.4 เกษตรกรจะต้องใช้ปุ๋ย ตัวชี้วัดทั่วไป
ตามอัตราส่วนปุ๋ยไนโตรเจน
และฟอสเฟต ในปริมาณที่
ได้รับคาแนะนาซึ่งต้องใช้
ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์
ค่าดินหรือใบอ้อย

จัดทาโปสเตอร์หรือไวนิลแสดงถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
กระบวนการผลิตอ้อยและแนว
ทางการแก้ไข

4.1.5 ปริมาณการใช้สารเคมี
ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดหลัก

ไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ต่อปี

4.1.6 การไม่ใช้สารเคมี
ต้องห้ามในประเทศ

ตัวชี้วัดหลัก

0 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ต่อปี

ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือใบ
อ้อย
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
หลักเกณฑ์

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก/
ทั่วไป

หลักเกณฑ์ที่ 5 การ
ปรับปรุงกุญแจสู่ความสาเร็จ
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
5.2 การบริหารและ
5.2.2 ประสิทธิภาพการใช้น้า ตัวชี้วัดทั่วไป
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ 5.2.3 ร้อยละของพื้นที่ที่ปก ตัวชี้วัดทั่วไป
ทรัพยากรดินและน้า
คลุมด้วยใบอ้อย ยอดอ่อน
หลังเก็บเกี่ยว
5.3 การปรับปรุงคุณภาพ
อ้อยและผลิตภัณฑ์จาก
โรงงานน้าตาล

5.7 เปอร์เซ็นต์การขยาย
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่สี
เขียวที่มีการเพาะปลูกพืช
อื่นมาก่อน ต้องผ่านการ
ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

5.2.5 ร้อยละของพื้นที่ที่มี
การวิเคราะห์ค่า pH ของดิน
ในช่วง 5.0 - 8.0

ตัวชี้วัดทั่วไป

เกณฑ์ที่ใช้วัดเกษตรกร

การจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น ระบบน้าหยด
มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของแปลง
ที่ผลิตอ้อย เพื่อเป็นการปรับปรุง
อินทรียวัตถุ (คาร์บอน)ในดินอย่าง
ต่อเนื่อง
ค่าpH ต้องมีค่า 5.0-8.0 ร้อยละ
80 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด

5.3.1 ค่าความหวานของ
ตัวชี้วัดทั่วไป
ผลผลิตอ้อยตามมาตรฐานใน
เชิงทฤษฎี(Theoretical
Recoverable Sugar: TRS)

อย่างน้อยหรือมากกว่า ร้อยละ 10
ขึ้นไป

5.3.2 ปริมาณน้าตาลอินเวิร์ต ตัวชี้วัดทั่วไป
ในอ้อย คิดเป็น (Total
Sugars As Invert: TSAI)

กรณีที่ผลิตเอทานอลเท่านั้น โดย
ปริมาณน้าตาลในอ้อยที่มักได้ต้อง
มากกว่า 120 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

5.7.1 เปอร์เซ็นต์การขยาย
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่
เพาะปลูกเดิมต้องผ่านการ
ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (ESIA)

พื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นต้องผ่าน
การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดหลัก
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
หลักเกณฑ์

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดหลัก/
เกณฑ์ที่ใช้วัดเกษตรกร
ทั่วไป
5.8 ผู้ที่มสี ่วนได้ส่วนเสีย
5.8.1 การประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัดทั่วไป เมื่อเกิดข้อพิพาทมีการเจรจาแก้ไข
ทั้งหมด ดาเนินการแบบมี หลักการยอมรับและสามารถ
ปัญหาโดยไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ก่อน
ส่วนร่วม โปร่งใสและมี
นามาใช้ได้จริงเกี่ยวกับกลไก
จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
กระบวนการให้คาปรึกษาที่ การร้องเรียนและการอุทธรณ์
เหมาะสมและมี
จากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ประสิทธิผล
5.9 การส่งเสริมการพัฒนา 5.9.1 มูลค่าทีเ่ พิ่มขึ้นต่อ 1
ตัวชี้วัดทั่วไป รวมราคาอ้อยที่ได้ต้องมากกว่า
อย่างยั่งยืนของธุรกิจ
ตันอ้อย
ราคาต้นทุนการผลิต
* HCVs คือ พื้นที่ที่มีคุณค่าสูงต่อการอนุรักษ์ทั้งด้านชีวภาพ ระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรม
ที่มา: Slavinski (2018)

จากตารางที่ 2.1 เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวัดการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครของเกษตรกร
แต่มีบางตัวชี้วัดที่เกษตรกรไม่สามารถทราบค่าได้เลยนั่นคือ ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 คือค่าความหวานทาง
ทฤษฎีของอ้อย และ ตัววัดที่ 5.3.2 ปริมาณน้าตาลอินเวิร์ตในอ้อย เพราะฉะนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้ทาการวิจัย
จะไม่ใช้ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 และ 5.3.2 มาใช้วัดเกษตรกรในการผ่านมาตรฐานบอนซูโคร
แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน
ผู้ศึก ษาได้ค้นคว้า เอกสาร งานวิจัย แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ซึ่งแบ่งลักษณะต้นทุนต่างๆที่ศึกษาออกเป็นดังนี้
1. ทฤษฎีต้นทุนทางบัญชี และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
2. ทฤษฎีต้นทุนจาแนกตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม
3. ทฤษฎีต้นทุนจาแนกตามส่วนประกอบของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
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ทฤษฎีต้นทุนทางบัญชี และ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนทางบัญชีนั้นแตกต่างจากต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ เพราะว่าต้นทุนทางบัญชีเป็นต้นทุน
ที่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ซึ่งอยู่ได้ในหลายรูปแบบ เช่น เงินสด การให้บริการ รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่
แสดงมูลค่า และบันทึกทางบัญชีได้ ส่วนต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เป็นต้นทุนรวมของต้นทุนชัดแจ้ง
ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง และต้นทุนค่าเสียโอกาส ในขั้นตอนกระบวนการผลิตไม่ว่าจะจ่ายออกเป็นตัวเงิน
หรือไม่เป็นตัวเงิน ทาให้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าต้นทุนทางบัญชี (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2545)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ผลิตจ่ายเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นรายจ่ายที่จ่ายออกไปเป็นตัวเงิน
เรียกว่าต้นทุนทีม่ องเห็นได้ (Explicit cost) ในทางความหมายของนักบัญชี ต้นทุนจะหมายถึงรายจ่าย
ที่จ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ (Explicit cost) และรวมค่าเสื่อมสึกหรอของทรัพย์สิน (Depreciation)
เข้าไว้ด้วย ส่วนต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์นอกจากหมายถึงรายจ่ายที่จ่ายออกไปเป็นตัวเงินจริงๆ
(Explicit cost) แล้วยังรวมเอาต้นทุนที่มิได้จ่ายเป็นตัวเงิน (Non-expenditure cost) หรือที่เรียกว่า
ต้นทุนโดยปริยาย (Implicit cost) เข้าไว้ด้วย ซึ่งต้นทุนโดยปริยายก็คือต้นทุนที่ผู้ผลิตคิดให้กับตัวเอง
เนื่อ งจากการนาเอาปัจ จัย ของตนเองไปร่ว มใช้ใ นการผลิต ประเมิน ได้ จ ากต้นทุน ค่า เสีย โอกาส
(Opportunity cost) ที่จะได้รายได้มาใช้เป็นปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังรวมเอากาไรปกติ (Normal
profit) ซึ่งเป็นกาไรที่ชักจูงให้ผู้ผลิตยังคงดาเนินการผลิตต่อไปในระยะยาว เพราะถ้าผู้ผลิตไม่สามารถ
ได้รับรายได้จ ากการผลิตในระยะยาวคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจ ธุรกิจก็จะไม่สามารถ
ดาเนินต่อไปได้ (ชมพูนุช วงศ์สุวรรณ, 2555)
ต้นทุนในทางบัญชีหมายถึง ต้นทุนที่สามารถวัดเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวหรือเรียกว่าต้นทุน
ชัดแจ้ง (Explicit Cost) ส่วนต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะรวมค่าใช้จ่ายที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ และ
วัดเป็นตัวเงินไม่ได้เข้าไว้ด้วยกัน หรือเป็นการรวมกันของต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost) และต้นทุนไม่
ชัดแจ้ง (Implicit Cost) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ต้นทุนค่าเสียโอกาส(Opportunity Cost) (นราทิพย์
ชุติวงศ์, 2547: 238-239)
ทฤษฎีต้นทุนจาแนกตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม
ทฤษฎีต้นทุนจาแนกตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรมประกอบมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่
1. ต้นทุนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต
2. ต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต
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1. ต้นทุนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตคือ ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง
ต้นทุนที่มีจานวนรวมคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ไม่ว่าจะผลิตในปริมาณมาก หรือ
น้อยเท่าใดก็ตาม ต้นทุนประเภทนี้ จะมีจานวนคงที่ และถ้าไม่ดาเนินการผลิตก็ต้องเสียต้นทุนคงที่นี้
ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน ค่าภาษีที่ดิน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การเกษตร ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในการซื้อ
อุปกรณ์การเกษตรและค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดินกรณีที่มีที่ดินเป็นของตนเอง
2. ต้นทุนผันแปรเป็นต้นทุนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตคือ ต้นทุนผันแปร (Variable
Costs) หมายถึง ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมผันแปรไปตามการผลิต ต้นทุนผันแปรจึงอยู่ในลักษณะค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยผันแปรในการผลิต ถ้าทาการผลิตในปริมาณมาก ต้นทุนผันแปรในการผลิตก็
จะมาก ถ้าผลิตในปริ มาณน้อยต้นทุนผันแปรในการผลิตก็จะน้อย เมื่อไม่ทาการผลิตก็จะไม่ต้องจ่าย
ต้นทุนชนิดนี้เลย และปัจจัยการผลิตผันแปรจะใช้หมดไปในกระบวนการผลิตนั้น ๆ ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
ทฤษฎีต้นทุนจาแนกตามส่วนประกอบของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
ทฤษฎีต้นทุนจาแนกตามส่วนประกอบของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เป็นการจาแนกต้นทุน
ตามทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตประกอบด้วย
1. ต้นทุนวัตถุดิบ
2. ต้นทุนแรงงาน
3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
1. ต้นทุนวัตถุดิบ (raw material) หมายถึง สิ่งที่นามาใช้ในการผลิตและกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินค้า ในกรณีการลงทุนเพาะปลูกอ้อย จะมีต้นทุนวัตถุดิบคือ พันธุ์อ้อย ปุ๋ย ยากาจัดวัชพืช เป็น
ต้น เนื่องจากวัตถุดิบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตและการลงทุน ดังนั้นต้นทุนของวัตถุดิบจึง
สามารถที่จะคานวณได้จากปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิต
2. ต้นทุนแรงงาน (labor) หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าแรงให้กับแรงงานที่จ้างมาทาการผลิต
สินค้าหรือทาการแปรสภาพตัววัตถุดิบให้เป็นสินค้า หรือผลผลิต
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3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิต (manufacturing overhead) หมายถึง
ค่าใช้จ่า ยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนอกเหนือจากวัตถุดิบและค่าแรงทาง ส่วนค่าใช้จ่าย
การขายและการบริหารไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต เพราะค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดจาหน่ายสินค้าและบริหารดาเนินงานของกิจการ ไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการผลิตสินค้าแต่
ประการใด ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าภาษี
ที่ดิน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าซ่อม เป็นต้น
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเห็นว่าต้นทุนมีหลายทฤษฎีซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงกัน การวิเคราะห์
ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครนั้น หากวิเคราะห์ทุกทฤษฏีบางส่วนจะเกิดการซ้าซ้อนกัน
ผู้วิจัยจึงขอนามาเฉพาะต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้นมาใช้ในงานวิจัย เนื่องจากต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
เป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดในกระบวนการผลิต เก็บเกี่ยวและขนส่ง เช่น ค่าเช่า ค่า
เตรียมดิน ค่าพันธุ์อ้อย ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องจักร
และค่าน้ามัน เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุกฤษฏ์ พงษ์วานิชอนันต์ (2552) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน ในพื้นที่
ตาบลดอนเจดีย์ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป
ของการผลิตและการตลาดของอ้อยโรงงานของเกษตรกรที่ลงทุนเพาะปลูกอ้อยโรงงานในจังหวัด
กาญจนบุรี 2) วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนของเกษตรกรในการผลิตอ้อยโรงงาน ได้ทา
การรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ผ ลิตอ้อยโรงงาน ในตาบลดอนเจดีย์ อาเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ปีเพาะปลูก 2550/2551 จานวน 47 ราย แบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกร
รายใหญ่และเกษตรกรรายย่อย การแบ่งกลุ่มเกษตรกรจะใช้ลักษณะการขายอ้อยให้โรงงาน โดยกลุ่ม
เกษตรกรรายใหญ่จะเป็นหัวหน้าโควตาขายอ้อยให้กับโรงงานโดยตรง และกลุ่มเกษตรกรรายย่อยจะ
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกไร่ที่ขายอ้อยผ่านหัวหน้าโควตา และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการปลูกอ้อยเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรรายใหญ่ ต้นทุนรวมเฉลี่ย
4,674 บาทต่อไร่โดยแบ่งเป็นต้นทุนผันแปร 3,527 บาทต่อไร และต้นทุนคงที่ 1,147 บาทต่อไร่ ส่วน
ต้นทุนของเกษตรกรรายย่อย ต้นทุนรวม 5,003 บาทต่อไร่ โดยแบ่งเป็นต้นทุนผันแปร 4,625 บาทต่อไร่
ต้นทุนคงที่ 477 บาทต่อไร่ เกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนผันแปรเฉลี่ยสูงกว่ารายใหญ่ ในด้านค่าแรงงาน
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และค่าขนส่ง ส่วนเกษตรกรรายใหญ่จะมีต้นทุนคงที่มากกว่าเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคา
เครื่องมือและเครื่องจักร
ชมพูนุช วงศ์สุวรรณ (2555) ได้ศึกษาเรื่องโครงสร้างต้นทุนการผลิ ตอ้อยและการขนส่งอ้อย
เข้าโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาถึงต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว
และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร 2. เพื่อศึกษาถึงต้นทุนตามรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยของ
เกษตรกร และ3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปลูก การเก็บเกี่ยว
และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของเกษตรกร ในงานวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยใน
ตาบลบ่อสุพรรณ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการเพาะปลูก 2554/55 จานวน 45 ราย
แบ่งเป็นหัวหน้าโควตาและลูกไร่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ผลจากการศึกษาพบว่า ต้นทุนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานของ
เกษตรกรหัวหน้าโควตา มีต้นทุนเฉลี่ย 11,103.90 บาทต่อไร่ หรือ 637.42 บาทต่อตัน ส่วนลูกไร่มี
ต้นทุนเฉลี่ย 10,207.23 บาทต่อไร่ หรือ 608.65 บาทต่อตัน จะเห็นว่าหัวหน้าโควตามีต้นทุนสูงกว่า
เพราะมีการลงทุนด้านเครื่องมือมากกว่าลูกไร่ แม้ว่าต้นทุนค่าเครื่องมือจะมีราคาแพงก็ตาม แต่เกษตรกร
หัวหน้าโควตามีรายได้จากการทาไร่อ้อยสูงกว่าเกษตรกรลูกไร่ เพราะหัวหน้าโควตามีพื้นที่เพาะปลูก
มากกว่าจึงมีผลผลิตปริมาณมากกว่า
ต้นทุนตามรูปแบบการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกร จานวน 45 ราย พบว่า การปลูกอ้อยด้วย
แรงงานคน มีจานวน 34 ราย และใช้เครื่องปลูกจานวน 11 ราย การปลูกอ้อยด้วยแรงงานคนจะมี
ต้นทุนเท่ากับ 5,955.09 บาทต่อไร่ ส่วนการปลูกด้วยเครื่องปลูกจะมีต้นทุนเท่ากับ 6.444.02 บาทต่อไร่
การปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกมีต้นทุนสูงกว่าเนื่องจากมีต้นทุนค่าเสื่อมราคา แต่การปลูกด้วยเครื่อง
ปลูกจะมีความสะดวกและรวดเร็ว การปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกสามารถปลูกได้ 5-7 ไร่ต่อวัน แต่หาก
เป็นแรงงานคนจะปลูกได้ 1-2 ไร่ต่อวัน การปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกจะส่งผลดีในระยะยาว สาหรับ
เกษตรกรที่ใช้เครื่องปลูกเพราะจานวนพื้นมีที่มาก ถ้าใช้แรงงานคนปลูกอาจเกิดปัญหาความล่าช้าและ
จานวนแรงงานไม่เพียงพอ ทาให้เครื่องปลูกเกิดความคุ้มค่าในระยะยาว
วรภัทร จิตรไพศาลศรี (2558) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอ้ อย
แบบเผาและไม่เผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว ตามชุดดินในจังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาพบว่าภายใต้
ลักษณะดินที่แตกต่างกันและมีรูปแบบการจัดการดินแตกต่างกันคือ ปลูกอ้อยแบบเผา และแบบไม่
เผา โดยเก็บตัวอย่างจากดินทั้งหมด 6 พื้นที่ มีดังนี้ 1) ชุดดินทับพริก 2) ชุดดินเชียงคาน 3) ชุดดิน
มัญจาคีรี 4๗ ชุดดินวังสะพุง 5) ชุดดินวังไห 6) ชุดดินบางคล้า เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนที่
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ได้จากการปลูกอ้อยและเก็บเกี่ยว 2 ลักษณะคือ มีการเผาใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวและไม่เผาใบอ้อยก่อน
เก็บเกี่ยว จากตัวอย่างเกษตรกรทั้งหมด 48 ตัว อย่าง ซึ่งเป็นเกษตรกรรายเล็ก 24 ตัว อย่าง และ
รายใหญ่ 24 ตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลที่ได้การศึกษาพบว่า ชุดดินที่เก็บเกี่ยวอ้อยแบบเผาใบอ้อยให้ผลผลิตสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ ชุดดินเชียงคานให้ผลผลิต 15.75 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 10.25 ซีซีเอส รองลงมาคือ ชุดดินทับ
พริกให้ผลผลิต 15.50 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 11.50 ซีซีเอส และชุดดินวังสะพุงให้ผลผลิต 15.00
ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 14.00 ซีซีเอส ส่วนชุดดินที่เก็บเกี่ยวอ้อยแบบไม่เผาใบอ้อยให้ผลผลิตสูงสุด 3
อันดับแรกคือ ชุดดินเชียงคานให้ผลผลิต 15.25 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 10.50 ซีซีเอส รองลงมาคือ
ชุดดินวังสะพุงให้ผลผลิต 14.75 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 12.25 ซีซีเอส และชุดดินทัลพริกให้ผลผลิต
14.0 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 12.17 ซีซีเอส
ในด้านกาไรที่ได้รับจากการปลูกอ้อยตามลักษณะชุดดินแบบเผาใบ และไม่เผาใบอ้อย พบว่า
เกษตรกรที่มีการเผาใบอ้อยมีกาไรสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ชุดดินวังสะพุงกาไรเท่ากับ 6,831.01 บาท
ต่อไร่ รองลงมาคือ ชุดดินวังไห 5,943.44 บาทต่อไร่ และชุดดินเชียงคาน 5,679.82 บาทต่อไร่ ส่วน
เกษตรกรที่ไม่มีการเผาใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวได้กาไรสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ชุดดินเชียงคานกาไรเท่ากับ
4,553.71 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ชุดดินทับพริก 2,329.72 บาทต่อไร่ และชุดดินวังสะพุง 2,043.14
บาทต่อไร่ จากผลการศึกษาพบว่าชุดดินที่เกษตรกรเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว ให้ผลกาไรสุทธิเฉลี่ย
สูงกว่าชุดดินที่ไม่เผาใบอ้อย เป็นผลมาจากต้นทุนแรงงานในการเก็บเกี่ยวอ้อยเผาใบอ้อยต่ากว่าไม่เผา
ใบอ้อย ดั้งนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการจัดการ
ดินและหาแนวทางในการลดต้นทุนแรงงานลง
อาภาพันธ์ ฐิติถาวรวงศ์ (2561) ได้ศึกษาการยอมรับวิธีการผลิตอ้อยตามมาตรฐานบอนซูโคร
ของเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การรับรู้วิธีการผลิตอ้อยตามมาตรฐาน
การผลิตบอนซูโคร ระดับการยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวิธีการผลิตอ้อยตามมาตรฐาน
มาตรฐานการผลิตบอนซูโครประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 16 ตัวชี้วัดหลัก
และ 37 ตัวชี้วัดทั่วไป โดยเกษตรกรต้องดาเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของทั้ง 53 ตัวชี้วัด โดยเกษตรกรจะต้องผ่านตัวชี้วัดหลักทั้ง 16 ข้อ และตัวชี้วัดทั่วไป 27 ข้อ จะทาให้
ผ่านมาตรฐานบอนซูโคร
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ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่การรับรู้ในตัวชี้วัดหลัก และมีการปฏิบัติตามตัวชี้วัด
หลักเป็นปกติ ยกเว้นตัวชี้วัดหลักด้านการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม (การเผาอ้อยและการใช้
สารเคมี) และเมื่อพิจารณาถึงร้อยละของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามด้านดังกล่าวก็มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย
โดยเฉพาะการเผาอ้อย โดยเกษตรกรเก็บเกี่ยวอ้อยโดยไม่เผาใบเพียงร้อยละ 36.00 ของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างจานวน 100 ราย สาหรับตัวชี้วัดทั่วไปเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ในระดับสูง ยกเว้นด้านการ
วิเคราะห์ดิน อีกทั้งมีการปฏิบัติตามอยู่ในระดับที่ต่า สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ การยอมรับ
วิธีการผลิตอ้อยตามมาตรฐานการผลิตบอนซูโคร ได้แบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) ปฏิบัติ
ตามน้อย 2) ปฏิบัติตามปานกลาง 3) ปฏิบัติตามมาก และ 4) ปฏิบัติตามมากที่สุด โดยมีจานวน
เกษตรกรในแต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 23 25 34 และ 18 ตามลาดับ จากผลการวิเคราะห์พบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวิธีการผลิตอ้อยตามมาตรฐานบอนซูโครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติร้อยละ
95 ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทาไร่อ้อย จานวนปีการศึกษา แรงงานครัวเรือนทางการเกษตร
การรับรู้ข้อมูลมาตรฐาน และระยะทางจากฟาร์มถึงหน้าโรงงาน
ข้อเสนอแนะงานวิจัยนี้คือการเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานบอนซูโครในแต่ละตัวชี้วัด
เป็นสิ่งสาคัญ กล่าวคือเกษตรกรจะต้องทราบและเข้าใจในผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยโรงงานน้าตาลจะต้องเป็นผู้ดาเนินการส่งเสริมความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อ
เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร ทาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย โรงงานน้าตาลจะต้องพิจารณากระบวนการรับ
ซื้ออ้อยและระยะเวลารับซื้อ ให้เหมาะสม รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องส่งเสริมงานวิจัยและ
พัฒนาเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการบารุงอ้อยที่
เปลี่ยนไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตอ้อย และการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับเกษตรกรที่จะลงทุนผลิตอ้อยให้ได้ตามมาตรฐานบอนซูโคร
โดยทาการศึกษาจากการต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร และข้อบังคับตามมาตรฐานบอนซูโคร
เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรที่สนใจจะผลิตอ้อยให้ได้ตามมาตรฐานบอนซูโคร
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การผลิตอ้อยโรงงาน
ศึกษาต้นทุนการผลิต
อ้อย
ต้นทุนผันแปร

ต้นทุนคงที่




ค่าเช่าที่ดิน
เครื่องจักรและยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคา





ค่าปัจจัยการผลิต
ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิต
ค่าแรงงาน

ศึกษาตัวชี้วัดมาตรฐานบอนซูโคร







การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
การเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานด้านแรงงาน
การใช้ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
การปรับปรุงกุญแจสูค่ วามสาเร็จของธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง

วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกษตรกรไม่
ผ่านเกณฑ์ รวมเป็นต้นทุนส่วนเพิ่ม
ในการผลิตอ้อยให้ผ่านมาตรฐาน
บอนซูโคร

ภาพที่ 2.12 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงสารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิต
อ้อยของเกษตรกร 3 กลุ่มคือ เกษตรกรขนาดเล็ก เกษตรกรขนาดกลาง และเกษตรกรขนาดใหญ่ เพื่อ
ใช้ในการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานบอนซูโคร ในพื้นที่ตาบลทัพหลวง อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาแนกตามแหล่งที่มาใช้ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ได้จากสารวจเกษตรกรขนาดเล็กมีพื้นที่เพาะปลูก
อ้อย 1-59 ไร่ จานวน 14 ราย เกษตรกรขนาดกลางมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อย 60–199 ไร่ จานวน 6 ราย
และเกษตรกรขนาดใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยตั้งแต่ 200 ไร่ขึ้นไป จานวน 3 ราย รวมทั้งหมด 23 ราย
ในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากตาบลทัพหลวงมีเกษตรกรผู้ผ ลิตอ้อย
จานวนมากที่สุดและจึงเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเก็บรวมรวมข้อมูล อย่างไรก็ดีเกษตรกรในพื้นที่มีลักษณะ
การปลูกพืชเกษตรตามราคาผลผลิต จึงทาให้จานวนเกษตรกรที่เพาะปลูกอ้อยมีจานวนไม่แน่นอน อีก
ทั้งข้อมูลจานวนเกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยที่เกษตรอาเภอเป็นข้อมูลที่เกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยไปแจ้ง
เกษตรอาเภอว่าเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย ซึ่งความเป็นจริงแล้วยังมีเกษตรกรอีกจานวนมากที่เพาะปลูก
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อ้อย แต่ไม่ได้ไปแจ้งที่เกษตรอาเภอ จึงทาให้ข้อมูลจานวนเกษตรกรที่เพาะปลูกอ้อยที่เกษตรอาเภอไม่
ตรงตามความเป็นจริง อีกทั้งยังไม่มีเกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยขนาดใหญ่แม้แต่รายเดียว ทาให้ผู้วิจัย
ออกเดินสารวจข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Non-probability) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อจะ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนาไปวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รวมถึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์
เชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต้นทุนกระบวนการผลิตบางส่วนที่อาจเกินขอบเขต
ของแบบสอบถาม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่นามาสนับสนุนเพื่อความสมบูรณ์ของ
งานวิจัย โดยรวบรวมจาก รายงานวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เอกสาร วารสาร งานวิจัยต่างๆของ
ภาครัฐและเอกชน และสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ้อย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย กรมวิชาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โรงงาน
น้าตาล เป็นต้น
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา และกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยในพื้นที่ ตาบลทัพ
หลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ฤดูการผลิตที่ 2561/62
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร ในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โดยเก็บจากเกษตรกรขนาดเล็กจานวน 14 ราย เกษตรกรขนาดกลาง 6 ราย และเกษตรกรขนาดใหญ่
3 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. ข้อมูลคาถามเกี่ยวกับต้นทุนกระบวนการผลิต
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2. เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยว
3. การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร
1. ข้อมูลคาถามเกี่ยวกับต้นทุนกระบวนการผลิต
ข้อมูลคาถามเกี่ยวกับต้นทุนกระบวนการผลิตเป็นคาถามเพื่อการเก็บข้อมูลการผลิตอ้อย
พื้นฐานของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ปริมาณพื้นที่ปลูกอ้อย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ การเตรียม
ดิน การปลูก การกาจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การให้น้า การใช้สารเคมีบารุง เป็นต้น
2. เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยว
ข้อมูลคาถามเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยว
เป็นคาถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลแทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์ รถตัดอ้อย รถคีบ รถบรรทุก
10 ล้อ อุปกรณ์พ่นสารเคมี และอุปกรณ์ให้น้า
3. การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร
ข้อมูลคาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครเป็นคาถามเพื่อการเก็บรวมรวม
ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการผลิตอ้อยที่เป็นไปตามมาตรฐานบอนซูโครหรือไม่ โดยถามเกษตรกรทั้งตัวชี้วัด
หลักและตัวชี้วัดทั่วไป เพื่อประเมินเกษตรกรรายนั้นว่าผ่านตัวชี้วัดในข้อใดบ้าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis)

33
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อทราบถึงต้นทุนการเพาะปลูก
อ้อยของเกษตรกร และการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครของเกษตรกรในตาบลทัพหลวง อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยใช้วิธีการทางสถิติอย่างง่ายในรูปแบบตาราง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และอื่นๆ
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยนาข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามมาคานวณหาต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ต่อปี ต่อมานากระบวนการวิธีเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรที่
ได้มาเข้าหลักเกณฑ์มาตรฐานบอนซูโครว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ในตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดทั่วไปในตัวชี้วัด
ใดบ้าง และวิเคราะห์ในส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกษตรกรจะปฏิบัติให้ผ่านจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วมี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไร
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน ”
กรณีศึกษา: ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีการเพาะปลูก 2561/2562 ผู้ทาวิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
1. ข้อมูลปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยในจังหวัดอุทัยธานี
2. การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกอ้อย เก็บเกี่ยวและบรรทุกของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัด
อุทัยธานี
3. การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อย
4. วิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านมาตรฐานการผลิตบอนซูโครและต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนไป
ข้อมูลปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยในจังหวัดอุทัยธานี
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี จานวนทั้งสิน 23 ราย เป็นเกษตรกรขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ 200 ไร่ขึ้นไป จานวน
3 ราย เกษตรกรขนาดกลางที่มีพื้นที่เพาะปลูกระหว่าง 60–199 ไร่ จานวน 6 ราย และเกษตรกรขนาดเล็ก
ที่มีพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ 1–59 ไร่ จานวน 14 ราย ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการผลิตของ
เกษตรกรผู้ผลิตอ้อยในปีเพาะปลูก 2561/2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 จานวนเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกอ้อยในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ปีการเพาะปลูก 2561/62

ใหญ่
กลาง
เล็ก
ไม่มีสระน้า
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน
3
4
4
12
23

ร้อยละ
13.05
17.39
17.39
52.17
100.00
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ข้อมูลปัจจัยการผลิตของเกษตรกรตัวอย่าง
การวิเ คราะห์ปัจ จัย ในการผลิต แต่ล ะรายประกอบด้ว ย พื้น ที่เ พาะปลูก อ้อ ย แหล่ง น้า
รถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์ รถคีบ รถบรรทุก รถพ่วง อุปกรณ์พ่นยา อุปกรณ์ให้น้า
ของเกษตรกรตัวอย่างในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
ดังต่อไปนี้
พื้นที่เพาะปลูกอ้อย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพื้นที่เพาะปลูกพบว่าเกษตรกลุ่มตัวอย่าง 23 ราย มีพื้นที่ปลูกอ้อย
ทั้งหมด 2,569 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยของเกษตรกรขนาดใหญ่ 1,730 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.34 เกษตรกร
ขนาดกลาง 491 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.11 และเกษตรกรขนาดเล็ก 348 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.55 โดย
เกษตรกรขนาดใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 576.66 ไร่ต่อราย ขนาดพื้นที่น้อยที่สุดคือ 280 ไร่และมาก
ที่สุดคือ 1050 ไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 81.83 ไร่ต่อราย ขนาดพื้นที่น้อยที่สุด
คือ 60 ไร่และมากที่สุดคือ 100ไร่ และเกษตรกรขนาดเล็ก มีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 24.85 ไร่ต่อราย
ขนาดพื้นที่น้อยที่สุดคือ 7 ไร่และมากที่สุดคือ 46 ไร่
ตารางที่ 4.2 ขนาดพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรตัวอย่างในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ปีการเพาะปลูก 2561/62
ขนาดพื้นที่
พื้นที่
เพาะปลูก
น้อยที่สุด
ใหญ่
280
กลาง
60
เล็ก
7
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

พื้นที่
มากที่สุด
1,050
100
46
-

พื้นที่
เฉลี่ย
576.66
81.83
24.85
-

จานวน
พื้นที่รวม
1,730
491
348
2,569

ร้อยละ
67.34
19.11
13.55
100.00

แหล่งน้าที่ใช้ในการเพาะปลูก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านแหล่งน้าที่ใช้ในการเพาะปลูกพบว่าเกษตรกรตัวอย่าง 23 ราย
เป็นเกษตรกรที่ใช้แหล่งน้า 1 แหล่ง จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.43 ใช้แหล่งน้าตั้งแต่ 2 แหล่ง
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ขึ้นไปจานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.48 และเกษตรกรที่อาศัยแต่น้าฝนจานวน 6 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26.09 โดยเกษตรกรที่ใช้น้าจากสระน้ามีจานวน 11 ราย เป็นเกษตรกรขนาดใหญ่ 3 ราย
คิดเป็นร้อยละ 13.05 เกษตรกรขนาดกลาง 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.39 และเกษตรขนาดเล็ก 4 ราย
คิดเป็นร้อยละ 17.39 และเกษตรกรที่ไม่มีสระน้ามีจานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.17 ส่วนเกษตรกร
ที่มีบ่อบาดาลมีทั้งหมด 6 ราย เป็นเกษตรกรขนาดใหญ่จานวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.70 เกษตรกร
ขนาดกลางจานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.04 เกษตรกรขนาดเล็กจานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ
4.35 และเกษตรกรที่ไม่มีบ่อบาดาลมีจานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.91
ตารางที่ 4.3 จานวนแหล่งน้าที่ใช้ในการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรตัวอย่างในตาบลทัพหลวง
อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีการเพาะปลูก 2561/62

แหล่งน้า 1 แหล่ง
แหล่งน้าตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
อาศัยน้าฝน
รวม
ที่มา: จากการสารวจ

จานวน
7
10
6
23

ร้อยละ
30.43
43.48
26.09
100.00

ตารางที่ 4.4 สระน้าที่ใช้ในการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรตัวอย่างในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ปีการเพาะปลูก 2561/62

ใหญ่
กลาง
เล็ก
ไม่มีสระน้า
รวม
ที่มา: จากการสารวจ

จานวน
3
4
4
12
23

ร้อยละ
13.05
17.39
17.39
52.17
100.00
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ตารางที่ 4.5 บ่อบาดาลที่ใช้ในการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรตัวอย่างในตาบลทัพหลวง อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปีการเพาะปลูก 2561/62

ใหญ่
กลาง
เล็ก
ไม่มีบ่อบาดาล
รวม
ที่มา: จากการคานวณ

จานวน
2
3
1
17
23

ร้อยละ
8.70
13.04
4.35
73.91
100.00

เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 23 ราย เครื่องจักรกล
การเกษตรพบว่าเกษตรกรมีรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 50 แรงม้า) จานวน 7 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 30.43 รถแทรกเตอร์แทรกเตอร์ขนาดกลาง (ตั้งแต่ 18 – 49 แรงม้า) จานวน 7 ราย หรือคิด
เป็นร้อยละ 30.43 ผานบุกเบิก 3 ใบผานจานวน 7 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.43 ผานพรวน 7 ใบผาน
จานวน 7 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.43 ใบมีดดันดินจานวน 6 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 26.08 โรตารี่
ฝังปุ๋ยจานวน 7 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.43 ริปเปอร์ฝังปุ๋ยจานวน 6 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 26.08
เครื่องปลูกอ้อยจานวน 3 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 13.04 รถตัดอ้อยจานวน 1 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ
4.35 รถคีบอ้อย 4 ล้อจานวน 4 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.39 รถคีบ 3 ล้อจานวน 2 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 8.69 รถบรรทุก 10 ล้อ 4 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 17.39 รถพ่วง 4 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ
17.39
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ตารางที่ 4.6 เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรตัวอย่าง

แทรกเตอร์ (ขนาดใหญ่)
รถแทรกเตอร์ (ขนาดกลาง)
ผานบุกเบิก 3 ใบผาน
ผานพรวน 7 ใบผาน
ใบมีดดันดิน
โรตารี่ฝังปุ๋ย
ริปเปอร์ฝังปุ๋ย
เครื่องปลูกอ้อย
รถตัดอ้อย
รถคีบอ้อย 4 ล้อ
รถคีบ 3 ล้อ
รถบรรทุก 10ล้อ
รถพ่วง
ที่มา: จากการคานวณ

ขนาดเกษตรกร
ใหญ่
กลาง
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
2
1
1
0
3
1
2
0
3
1
3
1

เล็ก
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

รวม
7
7
7
7
6
7
6
3
1
4
2
4
4

ร้อยละ
30.43
30.43
30.43
30.43
26.08
30.43
26.08
13.04
4.35
17.39
8.69
17.39
17.39

อุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยวจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
23 ราย อุปกรณ์สาหรับผลิตและเก็บเกี่ยว มีเกษตรกรจานวน 15 รายที่มีเครื่องฉีดพ่นยา หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65.21 เครื่องสูบน้าและปั๊มน้ามีจานวน 13 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 56.52 อุปกรณ์สาหรับน้า
หยดมีจานวน 8 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 34.78 และท่อใช้สาหรับน้าราดมีจานวน 8 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 34.78
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ตารางที่ 4.7 เกษตรกรตัวอย่างมีอุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยว

เครื่องฉีดพ่นยา
เครื่องสูบน้าและปั๊มน้า
อุปกรณ์น้าหยด
ท่อ PVC
ที่มา :จากการคานวณ

ใหญ่
3
2
2
1

ขนาดเกษตรกร
กลาง
6
3
2
2

เล็ก
6
8
4
5

รวม

ร้อยละ

15
13
8
8

65.21
56.52
34.78
34.78

มูลค่าทรัพย์สินทางการเกษตรคงเหลือเฉลี่ยเฉพาะเกษตรกรที่มีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร แบ่งออกเป็น 17 ชนิด ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านมูลค่าทรัพย์สินทางการเกษตรคงเหลือเฉลี่ยของเกษตรกรตัวอย่าง
โดยข้อมูลที่น ามาเป็น ข้อมูลเฉพาะเกษตรกรที่มีทรัพย์สินประเภทนั้นๆในแต่ล ะขนาดเกษตรกรมี
ดังต่อไปนี้
1. รถแทรกเตอร์ (ขนาดใหญ่) ของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,833,333 บาท
เกษตรกรขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000,000 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่
450,000 บาท
2. รถแทรกเตอร์ (ขนาดกลาง) ของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 700,000 บาท
เกษตรกรขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 305,000 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท
หมายถึงเกษตรกรขนาดเล็กของกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีรถแทรกเตอร์ (ขนาดกลาง)
3. ผานบุกเบิก 3 ใบผาน ของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46,000 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 26,666.66 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 บาท
4. ผานพรวน 7 ใบผานของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 51,666.66 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30,666.66 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22,000บาท
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5. ใบมีดดันดินของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 123,333.33 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 63,333.33 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท หมายถึง
เกษตรกรขนาดเล็กของกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีใบมีดดันดิน
6. โรตารี่ฝังปุ๋ยของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 44,000 บาท เกษตรกรขนาดกลาง
มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 43,250 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท หมายถึงเกษตรกร
ขนาดเล็กกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีโรตารี่ฝังปุ๋ย
7. ริปเปอร์ ฝังปุ๋ยของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45,000 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45,000 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32,000 บาท
8. เครื่องปลูกอ้อยของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 73,333.33 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 70,000 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท หมายถึง
เกษตรกรขนาดเล็กของกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีเครื่องปลูกอ้อย
9. รถตัดอ้อยของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,000,000 บาท เกษตรกรขนาด
กลางและเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท หมายถึงเกษตรกรขนาดกลางและเกษตรกร
ขนาดเล็กของกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีรถตัดอ้อย
10. รถคีบอ้อย 4 ล้อของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,066,666.67 บาท
เกษตรกรขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 800,000 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท
หมายถึงเกษตรกรขนาดเล็กของกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีรถคีบอ้อย 4 ล้อ
11. รถคีบอ้อย 3 ล้อของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,333,333.33 บาท
เกษตรกรขนาดกลางและเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท หมายถึงเกษตรกรขนาดกลาง
และเกษตรกรขนาดเล็กของกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีรถคีบอ้อย 3 ล้อ
12. รถบรรทุก 10 ล้อของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,100,000 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,600,000 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท หมายถึง
เกษตรกรขนาดของเล็กกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีรถบรรทุก 10 ล้อ

41
13. รถพ่วงของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 950,000 บาท เกษตรกรขนาดกลาง
มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 380,000 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0 บาท หมายถึงเกษตรกร
ขนาดเล็กของกลุ่มตัวอย่างไม่มีเกษตรกรรายใดที่มีรถพ่วง
14. เครื่องฉีดพ่นยาของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9,000 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,183.33 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,566.66 บาท
15. เครื่องสูบน้าและปั๊มน้าของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูล ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 60,000 บาท
เกษตรกรขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 41,333.33 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่
22,500 บาท
16. อุปกรณ์น้าหยดของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,400 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,200 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,400 บาท
17. ท่อ PVC 3 นิ้วของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 60,000 บาท เกษตรกร
ขนาดกลางมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37,500 บาท และเกษตรกรขนาดเล็กมีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 บาท
ตารางที่ 4.8 มูลค่าทรัพย์สินทางการเกษตรคงเหลือเฉลี่ยเฉพาะเกษตรกรที่มีเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร
รถแทรกเตอร์ (ขนาดใหญ่)
รถแทรกเตอร์ (ขนาดกลาง)
ผานบุกเบิก 3 ใบผาน
ผานพรวน 7 ใบผาน
ใบมีดดันดิน
โรตารี่ฝังปุ๋ย
ริปเปอร์ฝังปุ๋ย
เครื่องปลูกอ้อย
รถตัดอ้อย
รถคีบอ้อย 4 ล้อ

มูลค่าทรัพย์สินทางการเกษตรคงเหลือเฉลี่ยของเกษตรกร
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
1,833,333
1,000,000
450,000
700,000
305,000
0
46,000
26,666.66
20,000
51,666.66
30,666.66
22,000
123,333.33
63,333.33
0
44,000
43,250
0
45,000
45,000
32,000
73,333.33
70,000
0
6,000,000
0
0
1,066,666.67
800,000
0
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
ทางการเกษตร
รถคีบ 3 ล้อ
รถบรรทุก 10ล้อ
รถพ่วง
เครื่องฉีดพ่นยา
เครื่องสูบน้าและปั๊มน้า
อุปกรณ์น้าหยด
ท่อ PVC 3 นิ้ว
ที่มา: จากการคานวณ

มูลค่าทรัพย์สินทางการเกษตรคงเหลือเฉลี่ยของเกษตรกร
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
1,333.333.33
0
0
6,100,000
1,600,000
0
950,000
380,000
0
9,000
2,183.33
1,566.66
60,000
41,333.33
22,500
2,400
1,200
2,400
60,000
37,500
15,000

การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกอ้อยของเกษตรกรในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
การวิเคราะห์ต้นทุนการปลูกอ้อยของเกษตรกรในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยและการบารุงอ้อยตอ
2. ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่ง
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยและการบารุงอ้อยตอ
1. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย
2. ต้นทุนการบารุงตออ้อย
1. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 23 ราย
พบว่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดใหญ่มีค่าเท่ากับ 9,260.20 บาทต่อไร่ รวมกับ
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ค่าเสื่อมเครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตรมีค่าเท่ากับ 286.38 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนการ
เพาะปลูกอ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดใหญ่จึงมีค่าเท่ากับ 9,546.59 บาทต่อไร่ และมีเกษตรกรขนาด
ใหญ่ 1 รายที่บารุงดินด้วยฟิวเตอร์เค้กจานวน 10 เที่ยวรถ 10 ล้อต่อไร่ โดยฟิวเตอร์เค้ก 1 เที่ยวรถ
10 ล้อ ราคา 1,000 บาท หมายถึงหากบารุงดินด้วยฟิวเตอร์เค้กต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยจะเพิ่มขึ้น
10,000 บาทต่อไร่ ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดกลางมีค่าเท่ากับ 9,446.44 บาท
ต่อไร่ รวมกับค่าเสื่อมเครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตรมีค่าเท่ากับ 583.08 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้น
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดกลางจึงมีค่าเท่ากับ 10,029.52 บาทต่อไร่ ต้นทุน
การเพาะปลูกอ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ 9,415.60 บาทต่อไร่ รวมกับค่าเสื่อม
เครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตรมีค่าเท่ากับ 149.14 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนการเพาะปลูก
อ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดเล็กจึงมีค่าเท่ากับ 9,564.74 บาทต่อไร่ และมีเกษตรกรขนาดเล็กที่บารุง
ดินด้วยขี้ไก่จะมีต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 636.66 บาทต่อไร่ หากบารุงดินด้วยขี้หมูต้นทุนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น
113.75 บาทต่อไร่
ตารางที่ 4.9 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยการผลิต 1 ไร่
(บาทต่อไร่)
ใหญ่
ค่าเช่าที่ดิน
2,000.00
ค่าเตรียมดิน
2,016.66
ค่าพันธุ์อ้อย
1,700
ค่ากาจัดวัชพืช
1,223.21
ค่าปุ๋ย
739.16
ค่าให้น้า
1,581.18
ค่าเสื่อมอุปกรณ์*
286.38
รวม
9,546.59
* ไม่รวมค่าเสื่อมรถตัดอ้อย รถคีบ และรถบรรทุก
ที่มา : จากการคานวณ

ขนาดเกษตรกร
กลาง
2,000.00
2,522.91
2,200
718.73
835.41
1,169.39
583.08
10,029.52

เล็ก
2,000.00
2,218.33
2,200
553.95
1,100.11
1,343.21
149.14
9,564.74

2. ต้นทุนการบารุงตออ้อย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุนการบารุงอ้อยตอของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 23 ราย
พบว่าต้นทุนการบารุงตออ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดใหญ่มีค่าเท่ากับ 5,056.72 บาทต่อไร่ รวมกับ
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ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรมีค่าเท่ากับ 13.32 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนการบารุง
ตออ้อยเฉลี่ย ของเกษตรกรขนาดใหญ่จึงมีค่าเท่ากับ 5,070.04 บาทต่อไร่ ต้นทุนการบารุงตออ้อย
เฉลี่ยของเกษตรกรขนาดกลางมีค่าเท่ากับ 4,933.36 บาทต่อไร่ รวมกับค่าเสื่อมเครื่องมื อและอุปกรณ์
การเกษตรมีค่าเท่ากับ 40.11 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนการบารุงตออ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาด
กลางจึงมีค่าเท่ากับ 4,973.47 บาทต่อไร่ ต้นทุนการบารุงตออ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดเล็กมีค่า
เท่ากับ 4,431.30 บาทต่อไร่ รวมกับค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรมีค่าเท่ากับ 67.47 บาท
ต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนการบารุงตออ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรขนาดเล็กจึงมีค่าเท่ากับ 4,498.77บาท
ต่อไร่
ตารางที่ 4.10 ต้นทุนการบารุงตออ้อยเฉลี่ยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยการผลิต 1 ไร่
(บาทต่อไร่)
ใหญ่
ค่าเช่าที่ดิน
2,000.00
ค่ากาจัดวัชพืช
1,223.21
ค่าปุ๋ย
1,478.33
ค่าให้น้า
355.18
ค่าเสื่อมอุปกรณ์*
13.32
รวม
5,070.04
* ไม่รวมค่าเสื่อมรถตัดอ้อย รถคีบ และรถบรรทุก
ที่มา: จากการคานวณ

ขนาดเกษตรกร
กลาง
2,000.00
718.73
1,722.08
492.55
40.11
4,973.47

ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่ง
1.
2.
3.
4.
5.

ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยตัวเกษตรกรเอง
ต้นทุนการการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้าง
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเอง
ต้นทุนการการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้างขนส่งอ้อย
ต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้

เล็ก
2,000.00
553.95
1,425.11
452.24
67.47
4,498.77
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1. ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยตัวเกษตรกรเอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยสดของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 23 ราย
พบว่ามีเฉพาะเกษตรกรขนาดใหญ่จานวน 1 ราย ที่มีการตัดอ้อยสดและขนส่งอ้อยด้วยตัวเกษตรกร
เอง โดยต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยมีค่าเท่ากับ 2,880 บาทต่อไร่ รวมกับต้นทุนค่าเสื่อมรถตัด
อ้อยและรถบรรทุกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 702.31 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนเก็บเกี่ยวอ้อยสดด้วยรถตัด
อ้อยและขนส่งอ้อยของเกษตรกรขนาดใหญ่จึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,582.31 บาทต่อไร่
ตารางที่ 4.11 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยตัวเกษตรกรเอง

ขนาดพื้นที่เกษตรกร
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ที่มา: จากการคานวณ

ต้นทุนการเก็บเกี่ยว
และขนส่งอ้อย
(บาทต่อไร่)
2,880
0
0

ค่าเสื่อมเครื่องจักรกล รวมต้นทุนเฉลี่ยการ
และยานพาหนะ
เก็บเกีย่ วและขนส่งอ้อย
(บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่)
702.31
3,582.31
0
0
0
0

2. ต้นทุนการการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้าง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้างของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง 23 ราย พบว่ามีเฉพาะเกษตรกรขนาดใหญ่เท่าจานวน 2 ราย ที่มีจ้างการตัดอ้อยสด
โดยต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,520 บาทต่อไร่ เนื่องจาก
เป็นการจ้างเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยจึงไม่มีค่าเสื่อม เพราะฉะนั้นต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสด
ด้วยการจ้างของเกษตรกรขนาดใหญ่จึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,520 บาทต่อไร่
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ตารางที่ 4.12 ต้นทุนการการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้าง

ขนาดพื้นที่เกษตรกร
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ที่มา: จากการคานวณ

ต้นทุนเฉลี่ยการเก็บ
เกี่ยวและขนส่งอ้อย
(บาทต่อไร่)
3,520
0
0

ค่าเสื่อมเครื่องจักรกล รวมต้นทุนเฉลี่ยการ
และยานพาหนะ เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย
(บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่)
0
3,520
0
0
0
0

3. ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเอง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้และขนส่งอ้อยด้วยตัวเกษตรกรเอง
พบว่าเกษตรกรขนาดเล็กไม่มีรายใดที่เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยด้วยตัวของตนเอง ทาให้มีเกษตรกร
2 ขนาดที่มีการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนการเก็บ
เกี่ยวและขนส่งอ้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,975.03 บาทต่อไร่ รวมกับต้นทุนค่าเสื่อมรถคีบอ้อยและ
รถบรรทุกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 819.36 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้
ด้วยตัวเกษตรกรเองของเกษตรกรขนาดใหญ่จึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,794.39 บาทต่อไร่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองพบว่า
เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,700 บาทต่อไร่ รวมกับ
ต้นทุนค่าเสื่อมรถคีบอ้อยและรถบรรทุกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 283.10 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนการ
เก็บเกี่ย วและขนส่ งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัว เกษตรกรเองของเกษตรกรขนาดกลางจึงมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
1,983.10 บาทต่อไร่
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้และขนส่งอ้อยด้วยรถเกษตรกรเองของเกษตรกรขนาดใหญ่มี
ต้นทุนรวมเฉลี่ย 2,794.39 บาทต่อไร่ ส่วนของเกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 1,983.10 บาท
ต่อไร่ เพราะฉะนั้นต้นทุนการเก็บเกี่ ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองของกลุ่มตัวอย่างมี
ต้นทุนรวมเฉลี่ย 2,388.74 บาทต่อไร่
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ตารางที่ 4.13 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเอง
ขนาดพื้นที่
เกษตรกร
ใหญ่
กลาง
เล็ก
รวมเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวณ

ต้นทุนเฉลี่ยการเก็บเกี่ยว ค่าเสื่อมเครื่องจักรกล รวมต้นทุนเฉลี่ยการ
และขนส่งอ้อย
และยานพาหนะ เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย
(บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่)
1,975.03
819.36
2,794.39
1,700
283.10
1,983.10
0
0
0
2,388.74

4. ต้นทุนการการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้างขนส่งอ้อย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้าง
ขนส่งอ้อยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 23 ราย พบว่ามีเฉพาะเกษตรกรขนาดใหญ่ 1 ราย ที่มีการจ้าง
ขนส่งอ้อย โดยต้นทุนการการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้างขนส่งอ้อยมีค่าเท่ากับ
2,894.74 บาทต่อไร่ รวมกับต้นทุนค่าเสื่อมรถคีบอ้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 208.09 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้น
ต้นทุนการการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้างขนส่งอ้อยของเกษตรกรขนาดใหญ่จึงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,102.83 บาทต่อไร่
ตารางที่ 4.14 ต้นทุนการการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้างขนส่งอ้อย
ขนาดพื้นที่
เกษตรกร
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ที่มา: จากการคานวณ

ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและ
ขนส่งอ้อย
(บาทต่อไร่)
2,894.74
0
0

ค่าเสื่อมเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ
(บาทต่อไร่)
208.09
0
0

รวมต้นทุนเฉลี่ยการ
เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย
(บาทต่อไร่)
3,102.83
0
0
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5. ต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง 23 ราย พบว่าเกษตรกรขนาดใหญ่ไม่มีรายใดที่จ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้
ทาให้มีเกษตรกร 2 ขนาดที่มีการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ โดยเกษตรกรขนาดกลางมี
ต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,601.11 บาทต่อไร่ โดยที่ไม่มี
ต้นทุนค่าเสื่อมรถคีบอ้อยและรถบรรทุก เพราะฉะนั้นต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟ
ไหม้จึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,601.11 บาทต่อไร่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการจ้ างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ของเกษตรกร
ขนาดเล็กมีต้นทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,693.27 บาทต่อไร่ โดยที่ไม่มีต้นทุนค่าเสื่อมรถคีบอ้อยและ
รถบรรทุก เพราะฉะนั้น ต้น ทุน การจ้า งเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่ง อ้อ ยไฟไหม้จึงมีค่าเฉลี่ย เท่า กับ
2,693.27 บาทต่อไร่
ต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ของเกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนรวม
เฉลี่ย 2,601.11 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 2,693.27 บาทต่อไร่ เพราะฉะนั้น
ต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ
2,647.19 บาทต่อไร่
ตารางที่ 4.15 ต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้
ขนาดพื้นที่
เกษตรกร
ใหญ่
กลาง
เล็ก
รวมเฉลี่ย
ที่มา: จากการคานวณ

ต้นทุนเฉลี่ยการเก็บเกี่ยว ค่าเสื่อมเครื่องจักรกล
และขนส่งอ้อย
และยานพาหนะ
(บาทต่อไร่)
(บาทต่อไร่)
0
0
2,601.11
0
2,693.27
0

รวมต้นทุนการเก็บ
เกี่ยวและขนส่งอ้อย
(บาทต่อไร่)
0
2,601.11
2,693.27
2,647.19
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การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อย
มาตรฐานบอนซูโคร smallholder มีทั้งหมด 29 ข้อ เกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกอ้อยในตาบล
ทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จะต้องผ่านร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด หรือจะต้องผ่าน
23.2 ข้อ โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรจะต้องผ่านตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 16 ข้อ และต้องผ่านตัวชี้วัดทั่วไป
อย่างน้อย 8 ข้อ จึงจะผ่านมาตรฐานบอนซูโคร smallholder
ตารางที่ 4.16 จานวนเกษตรกรที่ผ่านในแต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
หลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย
1.1.1 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.2.1 สิทธิในการใช้ที่ดินและ
น้าสามารถพิสูจน์ได้
หลักเกณฑ์ที่ 2 การเคารพ
สิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
ด้านแรงงาน
2.1.1 อายุขั้นต่าของแรงงาน
2.1.2 ลูกจ้างไม่ถูกบังคับ
2.1.3 การไม่เลือกปฏิบัติ
2.1.4 แรงงานเข้าร่วมกลุ่ม
หรือสหภาพแรงงานได้
2.2.1 จานวนวันการทางานที่
เสียไปจากอุบัตเิ หตุ
2.2.2 นายจ้างประเมินและลด
ความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้น
2.2.3 นายจ้างจัดหาอุปกรณ์
ปูองกันให้ลูกจ้าง
2.2.4 แรงงานทุกคนผ่านการ
ฝึกอบรมความปลอดภัย
2.2.5 แรงงานทุกคนเข้าถึงน้า
ดื่มสะอาดและเพียงพอ

ตัวชี้วัดหลัก/
ทั่วไป

จานวนเกษตรกรที่ผ่านตัวชี้วัด
ใหญ่
กลาง
เล็ก

ร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่าง

ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดหลัก

0
1

0
3

0
13

0
73.91

ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดหลัก

3
3
3
3

5
6
6
6

13
14
14
14

100
100
100
100

ตัวชี้วัดทั่วไป

3

6

14

100

ตัวชี้วัดหลัก

3

6

14

100

ตัวชี้วัดทั่วไป

3

6

14

100

ตัวชี้วัดทั่วไป

3

6

14

100

ตัวชี้วัดหลัก

3

6

14

100
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
2.2.6 แรงงานทุกคนเข้าถึง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.3.1 การจ่ายค่าแรงขั้นต่า
2.3.2 ชั่วโมงการทางานไม่เกิน
ตามกฎหมายกาหนด
2.4.1 มีสัญญาจ้างหรือ
แรงงานเข้าใจลักษณะงาน
หลักเกณฑ์ที่ 3 การใช้ปัจจัย
การผลิตและกระบวนการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 ผลผลิตเฉลี่ยในเขตและ
นอกเขตชลประทาน
หลักเกณฑ์ที่ 4 การบริหาร
จัดการระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม
4.1.2 พื้นที่ปลูกอ้อยไม่อยู่ใน
พื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
4.1.3 จัดทาแผนประเมินและ
จัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
4.1.4 เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน
4.1.5 ปริมาณการใช้สารเคมีที่
เหมาะสม
4.1.6 ไม่ใช้สารเคมีต้องห้าม
หลักเกณฑ์ที่ 5 การปรับปรุง
กุญแจสู่ความสาเร็จของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
5.2.2 ประสิทธิภาพการใช้น้า
5.2.3 พื้นที่ปกคลุมด้วยใบ
อ้อย

ตัวชี้วัดหลัก/
ทั่วไป
ตัวชี้วัดหลัก

จานวนเกษตรกรที่ผ่านตัวชี้วัด
ใหญ่
กลาง
เล็ก
0
0
0

ร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่าง
0

ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดทั่วไป

2
3

3
6

6
14

47.82
100

ตัวชี้วัดหลัก

3

6

14

100

ตัวชี้วัดทั่วไป

6

3

5

60.86

ตัวชี้วัดหลัก

3

6

14

100

ตัวชี้วัดหลัก

0

0

0

0

ตัวชี้วัดทั่วไป

0

0

2

8.69

ตัวชี้วัดหลัก

0

0

1

4.34

ตัวชี้วัดหลัก

3

6

14

100

ตัวชี้วัดทั่วไป
ตัวชี้วัดทั่วไป

3
0

5
0

14
0

95.65
0

51
ตารางที่ 4.16 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
5.2.5 มีการวิเคราะห์ค่า pH
ของดิน
*5.3.1 ค่าความหวานของผล
อ้อยในเชิงทฤษฎี
*5.3.2 ปริมาณน้าตาลอินเวิรต์
ในอ้อย
5.7.1 ขยายพื้นที่เพาะปลูก
อ้อยที่ต้องผ่านประเมิน
5.8.1 มีกลไกการร้องเรียน
และการอุทธรณ์
5.9.1 มูลค่าทีเ่ พิ่มขึ้นต่อ 1 ตัน
อ้อย

ตัวชี้วัดหลัก/
ทั่วไป
ตัวชี้วัดทั่วไป

จานวนเกษตรกรที่ผ่านตัวชี้วัด
ใหญ่
กลาง
เล็ก
0
2
2

ร้อยละของ
กลุ่มตัวอย่าง
17.39

ตัวชี้วัดทั่วไป

0

0

0

0

ตัวชี้วัดทั่วไป

0

0

0

0

ตัวชี้วัดหลัก

3

6

14

100

ตัวชี้วัดทั่วไป

3

6

14

100

ตัวชี้วัดทั่วไป

1

3

3

30.43

* ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 และ 5.3.2 เฉพาะโรงงานน้าตาลเท่านั้นที่สามารถวัดได้ งานวิจัยนี้จึงไม่นาตัวชี้วัด
ทั่วไป 2 ข้อนี้มาเป็นตัวชี้วัดในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานบอนซูโคร
ที่มา: จากการคานวณ
วิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านมาตรฐานการผลิตบอนซูโครและต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนไป
มาตรฐานบอนซูโครsmallholder มีตัวชี้วัดที่เกษตรกรจะต้องผ่านทั้งหมด 29 ข้อ โดยแบ่งเป็น
ตัวชี้วัดหลัก 16 ข้อ และตัวชี้วัดทั่วไป 13 ข้อ แต่เนื่องด้วยตัวชี้วัดทั่วไปมี 2 ข้อที่ต้องใช้เกณฑ์ในการ
วัดผลจากโรงงานน้าตาล ทาให้เกษตรกรไม่สามารถวัดผลในการผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อนั้นได้
ผู้วิจัยจึงไม่รวมตัวชี้วัด 2 ข้อนี้ในงานวิจัย จึงทาให้ตัวชี้วัดทั่วไปเหลือ 11 ตัวชี้วัด การพิจารณาต้นทุน
ที่เปลี่ยนไปในการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครจะพิจารณาเฉพาะข้อที่เกษตรกรตัวอย่างไม่ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเท่านั้นโดยวิธีแก้ไขให้ผ่านมาตรฐานจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแต่ละตัวชี้วัด แบ่ง
ออกเป็น 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดทั่วไป
1. ตัวชี้วัดหลัก
2. ตัวชี้วัดทั่วไป
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ตัวชี้วัดหลัก
มาตรฐานบอนซูโครมีตัวชี้วัดหลักอยู่ 16 ตัวชี้วัด โดยกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง 23 รายไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดหลักอยู่ 7 ตัวชี้วัด
ข้อที่ 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ตัวชี้วัด
หลักข้อนี้เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
หมายถึงเกษตรกรจะทาผิดกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ ผู้วิจัยจึงได้นา
กฎหมายภายในประเทศ 1 มาตรา มาเป็นหลักเกณฑ์ในการผ่านตัวชี้วัดนี้ คือ กฎหมายอาญา มาตรา
220 วรรค 1 “ผู้ใดกระทาให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่
บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท”
หมายถึง เกษตรกรกระทาให้เกิดเพลิงไหม้แก่ไร่อ้อย แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
ในด้านมลพิษทางอากาศหรื อทรั พย์สิ นของผู้ อื่นบริเวณใกล้ เคียง ต้องระวางโทษ เห็ นได้ว่าการที่
เกษตรกรจุดไฟเผาอ้อยก่อนตัดเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ที่ทาให้ไม่ผ่านตัวชี้วัดหลัก
โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่มีรายใดที่ตัดอ้อยสดทั้งหมด นั่นหมายความว่าเกษตรกรทุกรายของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ผ่านตัวชี้วัดหลักข้อนี้
การแก้ไขให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผ่านตัวชี้วัดหลั กข้อนี้คือการตัดอ้อยสดซึ่งทาให้มีต้นทุนที่
เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยตัวเกษตรกรเองเฉลี่ย
3,582.31 บาทต่อไร่ และต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้างเฉลี่ย 3,520 บาทต่อไร่
รวมต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดเฉลี่ย 3,551.15 บาทต่อไร่ ส่วนต้นทุนการเก็บเกี่ยวและ
ขนส่งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองเฉลี่ย 2,794.39 บาทต่อไร่ และต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยไฟไหม้
ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้างขนส่งเฉลี่ย 3,102.83 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟ
ไหมเฉลี่ย 2,948.61 บาทต่อไร่ ทาให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวและบรรทุกเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 602.54 บาทต่อไร่
เกษตรกรขนาดกลางไม่มีต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยตัวเกษตรกรเองจึงใช้
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้างเฉลี่ย 3,520 บาทต่อไร่ ส่วนต้นทุนการเก็บเกี่ยว
และขนส่งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองเฉลี่ย 1,983.10 บาทต่อไร่ และต้นทุนการจ้างเหมาเก็บ
เกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้เฉลี่ย 2,601.11 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม
เฉลี่ย 2,292.05 บาทต่อไร่ ทาให้เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวและบรรทุกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
1,227.95 บาทต่อไร่
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เกษตรกรขนาดเล็กไม่มีต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยตัวเกษตรกรเองจึงใช้ต้นทุน
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้างเฉลี่ย 3,520 บาทต่อไร่ ส่วนต้นทุนการจ้างเหมาเก็บเกี่ยว
และขนส่งอ้อยไฟไหม้เฉลี่ย 2,693.27 บาทต่อไร่ ทาให้เกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนการเก็บเกี่ยวและ
บรรทุกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 826.73 บาทต่อไร่
ข้อที่ 1.2.1 สิทธิในการใช้ที่ดินและน้าอย่างถูกกฎหมาย ตัวชี้วัดหลักข้อนี้เกษตรกรจะต้องมี
สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการใช้พื้นที่และน้าในการปลูกอ้อย หมายถึงเกษตรกรต้องเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนด นส.3ก ส.ป.ก. 4-01 หรือการเช่ามีการทาสัญญาเช่ากันไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องจด
ทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน แต่หากเช่าเกินกว่า 3 ปีจะต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินจึงจะถูกต้อง
ตามกฎหมาย สิทธิในการใช้น้าบ่อบาดาลจะต้องมีการขออนุญาตเจาะและใช้น้าต่อกรมทรัพยากรน้า
บาดาล โดยเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่จานวน 1 ราย ไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้คือมีการเช่าที่ดินมือเปล่า
จานวน 50 ไร่ และไม่ได้ขออนุญาตเจาะและใช้น้าบาดาล จานวน 2 ราย เกษตรกรขนาดกลางไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดนี้คือมีการเช่าที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือการเช่าที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ของผู้อื่นรวมจานวน
64 ไร่ 3 ราย และไม่ได้ขออนุญาตเจาะและใช้น้าบาดาลจานวน 3 ราย ส่วนเกษตรกรขนาดเล็กไม่
ผ่านตัวชี้วัดนี้คือไม่ได้ขออนุญาตเจาะและใช้น้าบาดาลจานวน 1 ราย
การแก้ไขให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผ่านตัวชี้วัดหลักนี้ในด้านสิทธิที่ดินทั้งเกษตรกรขนาดใหญ่
และกลางจาเป็นต้องหาที่ดินแปลงอื่นที่มีสิทธิในที่ดินถูกต้องตามกฎหมายในด้านนี้จะไม่มีต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นเพราะในการเช่าที่ผิดหรือถูกกฎหมายเกษตรกรก็ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินในราคาเท่ากัน ส่วนการ
ขออนุญาตเจาะและใช้น้าบาดาล ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาล ว่าด้วยการจัดเก็บรายได้ และ
การนาส่งรายได้ ตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ส่วนที่ 3 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ
ค่าวิเคราะห์
ข้อ 29 ให้กาหนดค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
(1) คาขอ
(2) ใบอนุญาตเจาะน้าบาดาล
(3) ใบอนุญาตใช้น้าบาดาล
(11) ค่ารับรองสาเนา
(12) ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รวมค่าธรรมเนียมในการขอเจาะและใช้น้า

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
เรื่องละ

10
500
500
10
10
1,030

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ทาให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่มีบ่อบาดาลจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นบ่อบาดาลละ 1,030 บาท
โดยเกษตรขนาดใหญ่ต้องขออนุญาต 2 ราย รายแรกบ่อบาดาลอยู่ในแปลงที่มีพื้นที่ 30 ไร่ ทาให้มี
ต้นทุนเพิ่มขึ้น 34.33 บาทต่อไร่ และรายที่ 2 อยู่ในพื้นที่ 50 ไร่ ทาให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 20.60 บาทต่อไร่
รวมต้นทุนการขออนุญาตเจาะและใช้น้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 27.46 บาทต่อไร่
เกษตรขนาดกลางต้องขออนุญาต 3 ราย รายแรกบ่อบาดาลอยู่ในแปลงที่มีพื้นที่ 25 ไร่ ทาให้
มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 41.20 บาทต่อไร่ รายที่ 2 อยู่ในพื้นที่ 41 ไร่ ทาให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 25.12 บาทต่อไร่
และรายที่ 3 อยู่ในแปลงที่มีพื้นที่ 15 ไร่ ทาให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 68.66 บาทต่อไร่ รวมต้นทุนการขอ
อนุญาตเจาะและใช้น้าบาดาลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 44.99 บาทต่อไร่
เกษตรขนาดเล็กต้องขออนุญาต 1 ราย โดยบ่อบาดาลอยู่ในแปลงที่มีพื้นที่ 10 ไร่ ทาให้มีต้นทุน
เพิ่มขึน้ 103 บาทต่อไร่ ต้นทุนการขออนุญาตเจาะและใช้น้าบาดาลของเกษตรกรขนาดเล็กมีค่าเท่ากับ
103 บาทต่อไร่
ส่วนค่าใช้น้าบาดาลในท้องที่ที่ไม่มีน้าประปาใช้ให้ยกเว้นค่าใช้น้าบาดาลในกรณีการใช้น้า
บาดาลเพื่อการเพาะปลูก (กฎกระทรวง ฉบับที่7 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราบบัญญัติน้า
บาดาล พ.ศ. 2520 ข้อ 4 (2) )
ข้อที่ 2.1.1 อายุแรงงานขั้นต่าที่ทางานในไร่อ้อย ตัวชี้วัดหลักข้อนี้เกษตรกรจะจ้างแรงงาน
สาหรับงานที่เป็นอันตรายเช่นงานฉีดพ่นสารเคมีกาจัดวัชพืช โดยแรงงานที่ถูกจ้างจะต้องมีอายุมากกว่า
18 ปีขึ้นไป สาหรับงานที่ไม่เป็นอันตราย เช่น แรงงานตัดอ้อยอายุของแรงงานจะต้องมากกว่า 15 ปี
ขึ้นไป และสาหรับเด็กในครอบครัวของเกษตรกรจะช่วยงานในไร่อ้อยจะต้องมีอายุมากกว่า 13 ปี ขึ้นไป
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างขนาดกลาง จานวน 1 ราย ไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้คือมีการจ้างแรงงานฉีดพ่นสารเคมี
กาจัดวัชพืชโดยแรงงานอายุไม่เกิน 18 ปี จานวน 1 คน เช่นเดียวกับเกษตรกรขนาดเล็กมีการจ้าง
แรงงานฉีดพ่นสารเคมีกาจัดวัชพืชโดยแรงงานอายุไม่เกิน 18 ปี จานวน 1 คน ส่วนเกษตรกรขนาด
ใหญ่ทุกรายผ่านตัวชี้วัดนี้
การแก้ไขให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผ่านตัวชี้วัดหลักนี้เกษตรกรกลุ่ มตัวอย่างต้องจ้างแรงงาน
ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดวัชพืชที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งการเปลี่ยนไปใช้แรงงานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่มี
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างแรงงานฉีดพ่นสารเคมีกาจัดวัชพืชไม่ว่าแรงงานจะอายุเท่าใดก็ต้องจ่าย
ค่าจ้างในราคาที่เท่ากัน
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ข้อที่ 2.2.6 แรงงานทุกคนในฟาร์มเข้าถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีผู้ที่ใช้อุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นเป็น ตัวชี้วัดหลักข้อนี้เกษตรกรทุกรายจะต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่
แรงงานในฟาร์มและมีผู้ใช้งานอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเป็น รวมถึงกรณีแรงงานบาดเจ็บรุนแรงจะต้องมี
ยานพาหนะพาไปโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้ง 23 ราย ไม่มีราย
ใดที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จึงทาให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่มีรายใดที่ผ่านตัวชี้วัดนี้
การแก้ไขให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผ่านตัวชี้วัดหลักนี้ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะต้องมี อุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น แอลกอฮอล์ล้างแผล ยาฆ่าเชื้อ ยาแดง ผ้าทาแผล พาสเตอร์เทป กรรไกร
รวมถึงยาแก้ปวดหัว ปวดท้อง ทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในกล่องปฐมพยาบาล โดยกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
มีราคาชุดละ 500 บาท จะผ่านตัวชี้วัดนี้เกษตรกรทุกรายจะต้องมีกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างน้อย
รายละ 1 ชุด และกล่องปฐมพยาบาลจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แรงงานปฏิบัติงาน โดยเกษตรกรขนาดใหญ่
มีตาแหน่งที่แรงงานทางานเฉลี่ย 4 ตาแหน่ง ทาให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.46 บาทต่อไร่ เกษตรกร
ขนาดกลางมีตาแหน่งที่แรงงานทางานเฉลี่ย 2 ตาแหน่ง ทาให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12.22 บาทต่อไร่
เกษตรกรขนาดเล็กมีตาแหน่งที่แรงงานทางานเฉลี่ย 1 ตาแหน่ง ทาให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.12
บาทต่อไร่
ข้อที่ 2.3.1 อัตราค่าแรงขั้นต่าของแรงงาน ตัวชี้วัดหลักในข้อนี้เกษตรกรจะต้องจ่ายค่าตอบแทน
หรือค่าจ้างแรงงานในอัตราที่ไม่ต่ากว่าค่าแรงขั้นต่าที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยอัตราค่าแรงขั้นต่าตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2561 กาหนดให้จังหวัดอุทัยธานีมีอัตราค้างแรงขั้นต่า 310 บาทต่อวัน เกษตรกร
จะต้องจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้าง 310 บาทต่อวันจึงจะผ่านตัวชี้วัดหลักนี้ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ ไม่ผ่านจานวน 1 ราย เกษตรกรขนาดกลางไม่ผ่านจานวน 3 ราย และเกษตรกรขนาดเล็ก
ไม่ผ่านจานวน 8 ราย
การแก้ไขให้ผ่านตัวชี้วัดนี้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานในอัตรา 310 บาท
ต่อวันซึ่งโดยปกติเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้จ่ายค่าจ้างแรงงาน 300 บาทต่อวัน จึงทาให้
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้จะต้องจ่ายต้นทุนค่าแรงงานเพิ่ม 10 บาทต่อคนต่อวัน
ข้อที่ 4.1.3 การบริหารจัดการกระบวกการผลิตอ้อยให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตัวชี้วัด
หลักในข้อนี้เกษตรกรจะต้องจัดทาแผนการประเมินและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIMP) โดย
เกษตรกรจะต้องทาเป็นโปสเตอร์หรือไวนิลให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตอ้อยสามารถ
เข้าใจได้ว่ากระบวนการผลิตอ้อยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ างไร และมีแนวทางปูองกันหรือแก้ไข
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อย่างไร โดยตั้งวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ เช่นการวิเคราะห์ค่าดินทุกฤดูการผลิต และติดตามผลจาก
การวิเคราะห์ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่มีรายใดที่มีการจัดทาแผนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขให้ผ่านตัวชี้วัดนี้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะต้องจัดทาโปสเตอร์หรือไวนิลเพื่ออธิบาย
ถึงแผนการจัดการผลกระทบจากกระบวนการผลิตอ้อยต่อสิ่งแวดล้อมจานวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
500 บาท และนาโปสเตอร์หรือไวนิลติดไว้ในบริเวณที่ผู้อาจได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตอ้อย
เห็นและอ่านได้ จึงจะทาให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 500 บาท โดยเกษตรกร
ขนาดใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.86 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.11 บาท
ต่อไร่ และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.12 บาทต่อไร่
ข้อที่ 4.1.5 ปริมาณการใช้สารเคมีในการปลูกอ้อย ซึ่งการใช้สารเคมีในการปลูกอ้อยของ
เกษตรกรจะต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ หรือ 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ ในการคานวณจะต้องคานวณ
จากปริมาณการใช้สารเคมีคูณกับร้อยละการออกฤทธิ์ของสารเคมีในประเภทนั้นๆ โดยเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่จานวน 3 ราย เกษตรกรขนาดกลาง 6 ราย และเกษตรกรขนาดเล็ก 13 ราย ไม่
ผ่านตัวชี้วัดนี้ เกษตรกรที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้ เพราะใช้สารกาจัดวัชพืชที่มากเกินกว่ามาตรฐานกาหนดไว้
ส่งผลให้ต้นทุนในการกาจัดวัชพืชสูง
วิธีการแก้ไขให้ผ่านตัวชี้วัดนี้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะต้องลดปริมาณการใช้สารเคมีกาจัดวัชพื ช
ลงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือ 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกรขนาดใหญ่จานวน 3 ราย มีปริมาณ
การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเฉลี่ย 2.62 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 628.77 บาทต่อไร่ ถ้าหาก
เกษตรกรขนาดใหญ่ใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเฉลี่ย 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ยจะเท่ากับ 192.24
บาทต่อไร่ ทาให้ต้นทุนการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเฉลี่ยลดลง 436.54 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลาง
จานวน 6 ราย มีปริมาณการใช้สารเคมีกาจั ดวัชพืชเฉลี่ย 1.32 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ
402.07 บาทต่อไร่ ถ้าหากเกษตรกรขนาดกลางใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเฉลี่ย 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน
เฉลี่ยจะเท่ากับ 243.99 บาทต่อไร่ ทาให้ต้นทุนการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเฉลี่ยลดลง 158.08 บาทต่อ
ไร่ เกษตรกรขนาดเล็กจานวน 13 ราย มีปริมาณการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเฉลี่ย 1.42 กิโลกรัมต่อไร่
ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 288.57 บาทต่อไร่ ถ้าหากเกษตรกรขนาดเล็กใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเฉลี่ย 0.8
กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ยจะเท่ากับ 162.49 บาทต่อไร่ ทาให้ต้นทุนการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเฉลี่ย
ลดลง 126.08 บาทต่อไร่
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ตัวชี้วัดทั่วไป
มาตรฐานบอนซูโครมีตัวชี้วัดทั่วไปอยู่ 13 ตัวชี้วัด แต่เนื่องจากมี 2 ตัวชี้วัด ข้อ 5.3.1 และ
5.3.2 ที่เกษตรกรไม่สามารถวัดได้ ในงานวิจัยนี้จึงเหลือตัวชี้วัดทั่วไป 11 ข้อ โดยกลุ่มเกษตรกร
ตัวอย่าง 23 รายไม่ผ่านตัวชี้วัดทั่วไปอยู่ 6 ตัวชี้วัด
ข้อที่ 3.1.2 ผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาศัยน้าฝนและในเขตชลประทาน โดยวัดจากสภาพภูมิอากาศ
ในสถานที่ที่ปลูกอ้อย ซึ่งตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศโซน
ที่ 7 หมายถึงผลผลิตอ้อยในพื้นที่อาศัยน้าฝนจะต้องได้ผลผลิต 60 ตันต่อเฮกตาร์ หรือ 9.6 ตันต่อไร่
และในเขตชลประทานจะต้องได้ผลผลิตเฉลี่ย 87 ตันต่อเฮกตาร์ หรือ 13.92 ตันต่อไร่ เกษตรกรกลุ่ม
ไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้จานวน 12 ราย เป็นเกษตรกรขนาดกลาง 3 ราย และเกษตรกรขนาดเล็ก 9 ราย ส่วน
เกษตรกรขนาดใหญ่ผ่านทุกราย

ภาพที่ 4.1 โซนพื้นที่และปริมาณผลผลิตอ้อยบอนซูโครต่อเฮกตาร์
ที่มา: http://www.bonsucro.com
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วิธีการแก้ไขเนื่องจากปีการผลิต 2561/62 เกิดปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน
กว่า 2 เดือนทาให้เกษตรกรขาดน้าที่จะนามาให้อ้อย เกษตรกรขนาดกลางและขนาดเล็กจะต้องหา
แหล่งน้าสารองเพิ่มเติม โดยเกษตรกรที่มีสระน้าจะต้องเพิ่มขนาดและหรือความลึกของสระเพื่อที่จะ
ได้สารองน้าในปริมาณที่มากขึ้น ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีแหล่งน้าสารองจาเป็นขุดสระน้าไว้เก็บสารองน้า
ไว้ให้อ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง แต่อย่างไรก็ดีจะต้องพิจารณาขนาดของพื้นที่ ต้นทุนและ
ผลตอบแทนประกอบด้วย เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดทั่วไปแม้เกษตรกรไม่ผ่านข้อนี้ก็สามารถผ่าน
มาตรฐานบอนซูโครได้
ข้อที4่ .1.4 เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยในอัตราที่ได้รับคาแนะนาจากการวิเคราะห์ดินหรือใบอ้อย โดย
เกษตรกรจะต้องนาดินในแปลงที่ปลูกอ้อยไปตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุในดินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เกษตรกร
จะต้องใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์จะทาให้อ้อยได้รับแร่ธาตุเพียงพอและเหมาะสม เกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่าง 23 ราย มีเพียงเกษตรกรขนาดเล็ก 2 ราย ที่วิเคราะห์ดินและใส่ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ และ
มีเกษตรกร 1 รายที่วิเคราะห์ค่าดิน แต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตามผลจากการวิเคราะห์ ส่วนเกษตรกรอีก 20 ราย
ไม่เคยวิเคราะห์ค่าดินหรือใบอ้อย
วิธีการแก้ไขเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะต้องนาดินไปวิเคราะห์ค่าดินหรือใบอ้อยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ และใส่ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์นั้น โดยสถานที่ที่จะนาดินหรือใบอ้อยไปวิเคราะห์ได้
นั้นมีหลายสถานที่ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 650 บาทต่อตัวอย่างชุดดิน (ภาค
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็กจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแปลงละ 650 บาท โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนการวิเคราะห์ดิน
หรือใบอ้อยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 24.24 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนการวิเคราะห์ดินหรือใบอ้อย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 37.02 บาทต่อไร่ และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนการวิเคราะห์ดินหรือใบอ้อยเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 54.48 บาทต่อไร่
ข้อที่ 5.2.2 การใช้น้าในการปลูกอ้อยจะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรที่ใช้น้าในเขต
ชลประทานจะต้องใช้น้าให้เกิดประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากผู้วิจัยไม่มีมิเตอร์วัดปริมาณน้าในการให้น้าอ้อย
จึงทาให้ประเมินเกษตรกรว่าผ่านหรือไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้ตามมาตรฐานบอนซูโครไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดีการ
ให้น้าด้วยระบบน้าหยดเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกิดประสิทธิภาพในการใช้น้า เนื่องจากน้าหยดลงที่โคน
อ้อยหรือจุดที่กาหนดไว้เท่านั้น การระเหยและปริมาณน้าที่ใช้ลดลงจากวิธีการให้น้าราดในปริมาณ
มาก ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงใช้การให้น้าอ้อยด้วยระบบการน้าหยดมาเป็นตัวชี้วัดหากเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตชลประทานให้น้าอ้อยด้วยระบบน้าหยด เกษตรกรรายนั้นก็จะผ่านตัวชี้วัดนี้ เกษตรกร
กลุ่มตัวอย่างมี 2 รายที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขตชลประทาน เป็นเกษตรกรขนาดกลางทั้ง 2 ราย โดย
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รายแรกใช้น้าชลประทานแต่ไม่ได้ใช้ระบบน้าหยดจึงทาให้เกษตรกรรายนี้ไม่ผ่านตัวชี้วัดในข้อนี้ ส่วน
เกษตรกรรายที่ 2 ในปีการเพาะปลูก 2561/62 เกษตรกรรายนี้ไม่ได้ใช้น้าจากชลประทานจึงทาให้ไม่
อยู่ในขอบเขตตัวชี้วัดข้อนี้ เกษตรกรรายที่ 2 จึงผ่านตัวชี้วัดนี้
วิธีการแก้ไขเกษตรกรที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้จะต้องเปลี่ยนวิธีการให้น้าจากการให้น้าอ้อยด้วยวิธี
น้าราดเปลี่ยนมาใช้ระบบน้าหยด การให้น้าอ้อยด้วยระบบน้าหยดเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนการให้
น้าหยดเฉลี่ย 1,581.18 บาทต่อไร่ ต้นทุนการให้น้าราดเฉลี่ย 355.18 บาทต่อไร่ ทาให้เกษตรกรขนาด
ใหญ่มีต้นทุนการให้น้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,226 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนการให้น้าหยด
เฉลี่ย 1,708.24 บาทต่อไร่ ต้นทุนการให้น้าราดเฉลี่ย 538.55 บาทต่อไร่ ทาให้เกษตรกรขนาดกลางมี
ต้นทุนการให้น้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,169.69 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนการให้น้าหยดเฉลี่ย
1,581.18 บาทต่อไร่ ต้นทุนการให้น้าราดเฉลี่ย 440.06 บาทต่อไร่ ทาให้เกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุน
การให้น้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1,141.12 บาทต่อไร่
ข้อที่ 5.2.3 ปริมาณใบอ้อยหรือยอดอ่อนหลังเก็บเกี่ยวจะต้องมีมากกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่
เพาะปลูกอ้อย ตัวชี้วัดทั่วไปนี้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดหลักข้อ 1.1.1 คือการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการตัด
อ้อยสดซึ่งเกษตรกรทุกรายไม่มีรายใดที่ตัดอ้อยสดทั้งหมด หมายถึงเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้ง หมดไม่
ผ่านตัวชี้วัดนี้
วิธีการแก้ไขเมื่อเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามตัวชี้วัดหลักข้อ 1.1.1 คือการเก็บเกี่ยวอ้อย
สดทาให้พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรตัวอย่างมีใบอ้อยปกคลุมพื้นดินเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
พื้นที่ปลูกอ้อยทาให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผ่านตัวชี้วัดนี้โดยไม่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ข้อที่ 5.2.5 การวิเคราะห์ค่า pH ของดินอยู่ระหว่าง 5.0 – 8.0 ต้องมีปริมาณมากกว่าร้อยละ
80 ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด ตัวชี้วัดนี้เกษตรกรจะต้องตรวจวิเคราะห์ดินพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดและ
ค่า pH ต้องอยู่ระหว่าง 5.0 – 8.0 มากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกอ้อย มีเกษตรกรจานวน 4 รายที่
นาดินไปตรวจวิเคราะห์เป็นเกษตรกรขนาดกลาง 2 ราย และขนาดเล็ก 2 ราย ซึ่งเกษตรกรขนาด
กลางทั้ง 2 ราย มีพื้นที่ปลูกอ้อยจานวนหลายแปลงแต่นาดินไปตรวจวิเคราะห์เพียงรายละ 1 แปลง
เท่านั้น จึงทาให้มีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ทาให้เกษตรกรขนาดกลางทั้ง 2 ราย ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดนี้ ส่วนเกษตรกรขนาดเล็ก 2 ราย มีพื้นที่ปลูกอ้อยรายละ 1 แปลงเท่านั้น การนาดินไปตรวจ
วิเคราะห์ จึงมีปริมาณร้อยละ 100 ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด อีกทั้งผลการวิเคราะห์ดินทั้ง 2 ราย มี
ค่าอยู่ที่ 7.1 และ 6.2 ทาให้เกษตรกรทั้ง 2 รายผ่านตัวชี้วัดนี้
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วิธีการแก้ไขเมื่อเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตามตัวชี้วัดทั่วไปข้อ 4.1.4 คือการนาดินไปวิเคราะห์
หาแร่ธาตุในดิน จะสามารถทราบค่า pH ได้ในการวิเคราะห์ครั้งเดียวกัน จึงทาให้เกษตรกลุ่มตัวอย่าง
ผ่านตัวชี้วัดนี้โดยไม่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ข้อที่ 5.9.1 การปลูกอ้อยต้องได้กาไรมากกว่าเงินลงทุน เพื่อเป็นการวัดผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนปลูกอ้อยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งตัวชี้วัดนี้วัดจากผลตอบแทนจากการขายอ้อยลบด้วย
ต้นทุนจากการปลูกอ้อย จะต้องมีกาไรมากกว่า 0 บาทต่อตันอ้อย เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ไม่
ผ่านตัวชี้วัดนี้จานวน 2 ราย ขนาดกลางจานวน 3 ราย และขนาดเล็กจานวน 11 ราย
วิธีการแก้ไขเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะต้องจัดทาบัญชีต้นทุนการผลิตเพื่อทราบต้นทุนในแต่ละ
กระบวนการจะได้นาไปพัฒนาและปรับปรุงลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จาเป็น เช่น การลดใช้สารเคมีใน
อัตราส่ว นเกิน กว่าที่กาหนด และหาวิธีเพิ่มผลผลิต เช่น หาแหล่ งน้าเพิ่มเติม หรือหาพันธุ์อ้อยให้
เหมาะสมกั บ พื้ น ที่ เ พาะปลู ก แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ต้ อ งพิ จ ารณาต้ น ทุ น และผลตอบแทนประกอบด้ ว ย
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดทั่วไปแม้เกษตรกรไม่ผ่านข้อนี้ก็สามารถผ่านมาตรฐานบอนซูโครได้
ตารางที่ 4.17 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการผลิตอ้อยบอนซูโคร
ตัวชี้วัด
หลักเกณฑ์ที่ 1 การปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมาย
1.1.1 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
1.2.1 สิทธิในการใช้ที่ดินและ
น้าสามารถพิสูจน์ได้

ตัวชี้วัดหลัก/
ทั่วไป

ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดหลัก

หลักเกณฑ์ที่ 2 การเคารพสิทธิ
มนุษยชนและมาตรฐานด้าน
แรงงาน
2.1.1 อายุขั้นต่าของแรงงาน
ตัวชี้วัดหลัก
2.2.6 แรงงานทุกคนเข้าถึงการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.3.1 การจ่ายค่าแรงขั้นต่า*

ตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัดหลัก

วิธีการแก้ไข

ต้นทุนเพิ่มขึน้ (บาท/ไร่)
ใหญ่
กลาง
เล็ก

ตัดอ้อยสด
สิทธิถูกต้อง
(ขออนุญาตเจาะ
และใช้บ่อบาดาล)

602.54
27.46

1,227.95
44.99

826.73
103.00

จ้างแรงงานอายุ
เกิน 18 ปี
มีกล่องปฐม
พยาบาล
จ่ายค่าแรงเพิ่ม

0

0

0

3.46

12.22

20.12

-

-

-

61
ตารางที่ 4.17 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
หลักเกณฑ์ที่ 4 การบริหาร
จัดการระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม
4.1.3 จัดทาแผนประเมินและ
จัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์ที่ 5 การปรับปรุง
กุญแจสู่ความสาเร็จของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
5.2.2 ประสิทธิภาพการใช้น้า
รวม

ตัวชี้วัดหลัก/
ทั่วไป

วิธีการแก้ไข

ต้นทุนเพิ่มขึน้ (บาท/ไร่)
ใหญ่
กลาง
เล็ก

ตัวชี้วัดหลัก

ทาโปสเตอร์

0.86

6.11

20.12

ตัวชี้วัดทั่วไป
-

ใช้น้าหยด
-

1,226
1,448.02

1,169.69
2,339.90

1,141.12
1,939.49

* การจ่ายค่าแรงขั้นต่าเพิ่มขึ้น 10 บาท/คน/วัน เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่มีข้อมูลของการ
จ้างแรงงานเพราะลักษณะงาน พื้นที่ และ เวลา ไม่มีความแน่นอน ผู้วิจัยจึงไม่รวมค่าแรงขั้นต่า
เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร
** ค่าลบหมายถึงต้นทุนลดลง
ที่มา: จากการคานวณ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
งานวิจัย ครั้ง นี้ไ ด้ทาการศึก ษาต้น ทุน การเพาะปลูก อ้อ ย และการปฏิบัติต ามมาตรฐาน
บอนซูโคร รวมถึงต้นทุนและวิธิการแก้ไขในแต่ละตัวชี้วัด ของเกษตรกรในพื้นที่ตาบลทัพหลวง อาเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยการเก็บตัวอย่างข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยได้ทาการสารวจเกษตรกร
ขนาดใหญ่จานวน 3 ราย เกษตรกรขนาดกลางจานวน 6 ราย และขนาดเล็กจานวน 14 ราย รวมเป็น
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 23 ราย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกร
ตัวอย่างในปีการเพาะปลูก 2561/62 สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพื่อ
อธิบายภาพรวมการปลูกอ้อยและการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครของเกษตรกรตัวอย่าง และ ส่วน
ที่ 2 การวิเคราะข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนในการเพาะปลูกและบารุงตออ้อยรวมถึง
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครของเกษตรกร
ภาพรวมข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างปีการเพาะปลูก 2561/62 จานวน 23 ราย ได้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่ 200 ไร่ขึ้นไป
จานวน 3 รายหรือคิดเป็น ร้อยละ 13.04 เกษตรกรขนาดกลางมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยตั้งแต่ 60–199 ไร่
จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.09 และเกษตรกรขนาดเล็กมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยตั้งแต่ 1–59 ไร่
จานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.87 โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 576.66 ไร่
เกษตรกรขนาดกลางพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 81.83 ไร่ และเกษตรกรขนาดเล็กมีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย
24.85 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.34 19.11 และ 13.55 ตามลาดับ แหล่งน้าที่ใช้ในการเพาะปลูก
พบว่าเกษตรกรตัวอย่างใช้แหล่งน้าในการเพาะปลูก 1 แหล่ง จานวน 7 ราย ใช้แหล่งน้า 2 แหล่ง
จานวน 10 ราย และอาศัยเฉพาะน้าฝนจานวน 6 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.43 43.38 และ 26.09
ตามลาดับ
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ต้นทุนการปลูกอ้อยและบารุงตอ เก็บเกี่ยวและขนส่งของเกษตรกรในตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรตัวอย่างเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุน
การปลูกอ้อย 9,546.59 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนการปลูกอ้อย 10,029.52 บาทต่อไร่
และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนการปลูกอ้อย 9,564.74 บาทต่อไร่ ต้นทุนการบารุงตออ้อยเฉลี่ยของ
เกษตรกรขนาดใหญ่ 5,070.04 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลาง 4,973.47 บาทต่อไร่ และเกษตรกร
ขนาดเล็ก 4,498.77 บาทต่อไร่
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและขนส่งของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 5 กรณี คือ กรณีที่1 ต้นทุน
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยตัวเกษตรกรเองเฉลี่ย 3,582.31 บาทต่อไร่ กรณีที่2 ต้นทุนการ
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยสดด้วยการจ้างเฉลี่ย 3,520 บาทต่อไร่ กรณีที่3 ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและ
ขนส่งอ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองเฉลี่ย 2,388.74 บาทต่อไร่ กรณีที่4 ต้นทุนการการเก็บเกี่ยว
อ้อยไฟไหม้ด้วยตัวเกษตรกรเองแต่จ้างขนส่งอ้อยเฉลี่ย 3,102.83 บาทต่อไร่ และกรณีที่5 ต้นทุนการ
จ้างเหมาเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยไฟไหม้เฉลี่ย 2,647.19 บาทต่อไร่
การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
การเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในปีการผลิตที่ 2561/62 เกษตรกรได้ทาการ
เพาะปลูกโดยไม่ทราบถึงมาตรฐานบอนซูโคร ทาให้กระบวนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และบรรทุกอ้อย
ผ่านตัวชี้วัดจานวนน้อย ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรถึงขั้นตอนการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวและบรรทุก
อ้อยเข้าโรงงาน เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดหลักเฉลี่ย 10 ข้อ และตัวชี้วัดทั่วไป
เฉลี่ย 5.66 ข้อ โดยตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดทั่วไปจะมีข้อที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผ่านและไม่ผ่านแต่
ต่างกันไป เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่ผ่านตัวชี้วัดหลัก 7 ข้อ และตัวชี้วัดทั่วไป 6 ข้อ
ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในกระบวนการเพาะปลูกอ้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานบอนซูโคร
การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครในบางตัวชี้วัดจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไม่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ก็ได้แยกเป็น ตัวชี้วัดหลัก และ ตัวชี้วัดทั่วไป
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ตัวชี้วัดหลัก
กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างไม่ผ่านตัวชี้วัดหลักอยู่ 7 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดข้อ 1.1.1 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของเกษตรกรคือการเผาใบอ้อยก่อนตัดอ้อยหาก
ทาให้ผ่านตัดชี้วัดนี้จะต้องตัดอ้อยสดโดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 602.54 บาทต่อไร่
เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,227.92 บาทต่อไร่ และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 826.73 บาทต่อไร่
ตัวชี้วัดข้อ 1.2.1 สิทธิในการใช้ดินและน้าอย่างถูกกฎหมาย เกษตรกรที่เจาะบ่อบาดาลโดยไม่
ขออนุญาต หากจะทาให้ผ่านตัวชี้วัดนี้จะต้องขออนุญาตเจาะและใช้น้าโดยมีค่าธรรมเนียม 1,030 บาท
ต่อบ่อบาดาล โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 27.46 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 44.99 บาทต่อไร่ และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 103 บาทต่อไร่
ตัวชี้วัดข้อ 2.1.1 อายุแรงงานขั้นต่า เกษตรกรจ้างแรงงานที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เพื่อทาการฉีดพ่น
สารเคมีกาจัดวัชพืช หากจะทาให้ผ่านตัวชี้วัดนี้เกษตรกรจะต้องจ้างแรงงานที่มีอายุมากกว่า 18 ปี
โดยไม่มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดข้อ 2.2.6 แรงงานทุกคนในฟาร์มเข้าถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เกษตรกรจะต้องมี
กล่องปฐมพยาบาลอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ทางานโดยกล่องปฐมพยาบาลมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 500 บาท
ต่อตาแหน่งที่แรงงานทางาน โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีตาแหน่งที่แรงงานทางานหลายพื้นที่ทาให้มี
ต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.46 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12.22 บาทต่อไร่ และ
เกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนเพิม่ ขึ้นเฉลี่ย 20.12 บาทต่อไร่
ตัวชี้วัดข้อ 2.3.1 อัตราค่าแรงขั้นต่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีการจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาท
ต่อวัน แต่กฎหมายกาหนดให้พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมีอัตราค่าแรงขั้นต่าที่ 310 บาท ทาให้มีต้นทุน
เพิ่มขึ้น 10 บาทต่อคนต่อวัน เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่มีข้อมูลของการจ้างแรงงานเพราะ
ลักษณะงาน พื้นที่ และเวลา ไม่มีความแน่นอน ผู้วิจัยจึงไม่รวมค่าแรงขั้นต่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร
ตัวชี้วัดข้อ 4.1.3 การบริหารจัดการกระบวนการผลิตอ้อยให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยเกษตรกรจัดทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแผนการบริหารจัดการเป็นโปสเตอร์หรือไวนิล และ
นามาติดไว้บริเวณบ้านหรือโกดัง การทาโปสเตอร์หรือไวนิลจะทาให้เกษตรกรมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 500
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บาท โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.86 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.11 บาทต่อไร่ และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20.12 บาทต่อไร่
ตัวชี้วัดข้อ 4.1.5 ปริมาณการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชจะต้องไม่เกิน 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ โดย
เกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนเฉลี่ยลดลง 436.54 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนเฉลี่ยลดลง
158.08 บาทต่อไร่ และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุนเฉลี่ยลดลง 126.08 บาทต่อไร่
ตัวชี้วัดทั่วไป
กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างไม่ผ่านตัวชี้วัดทั่วไปอยู่ 6 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดข้อ 3.1.2 ผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่น้าฝนและในเขตชลประทาน เกษตรกรจะต้องสารอง
น้าไว้ให้อ้อยเพิ่มเติม ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยไม่สามารถล่วงรู้วิธีการตัดสินใจของเกษตรกรได้จึงไม่ทราบ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแน่ชัด แต่อย่างไรก็ดีแม้ไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้เกษตรกรก็สามารถผ่านมาตรฐานบอนซูโครได้
ตัวชี้วัดข้อ 4.1.4 เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยตามคาแนะนาจากการวิเคราะห์ดินหรือใบอ้อย เกษตรกร
จะต้องนาดินไปวิเคราะห์ตัวอย่างละ 650 บาทต่อแปลง โดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
24.24 บาทต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 37.02 บาทต่อไร่ และเกษตรกรขนาดเล็ก
มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 54.48 บาทต่อไร่
ตัวชี้วัดข้อ 5.2.2 การใช้น้าในเขตชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรที่ใช้น้าราดในเขต
ชลประทานจะต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบน้าหยดโดยเกษตรกรขนาดใหญ่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,226 บาท
ต่อไร่ เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,169.69 บาทต่อไร่ และเกษตรกรขนาดเล็กมีต้นทุน
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,141.12 บาทต่อไร่
ตัวชี้วัดข้อ 5.2.3 ปริมาณใบอ้อยหรือยอดอ่อนคลุมดินเดินกว่าร้อยละ 30 หากเกษตรกรตัด
อ้อยสดตามตัวชี้วัดข้อที่ 1.1.1 จะทาให้มีใบอ้อยคลุมดินเกินกว่าร้อยละ 30 ในตัวชี้วัดนี้เกษตรกรจึงไม่
มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดข้อที่ 5.2.5 การวิเคราะห์ค่า pH ให้เหมาะสมกับการปลูกอ้อยคืออยู่ระหว่าง 5.0–8.0
เกษตรกรจะต้องวิเคราะห์ดินหรือใบอ้อยของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด และมีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.0–8.0
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เกินกว่าร้อยละ 80 โดยเกษตรกรจะไม่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรได้รับผลจากการนาดินไป
วิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่ 4.1.4
ตัวชี้วัดที่ข้อ 5.9.1 การเพาะปลูกอ้อยต้องได้กาไรมากกว่าต้นทุน ตัวชี้วัดนี้ วัดเพื่อให้แน่ใจว่า
การปลูกอ้อยได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินลงทุน และประเมินหาทางปรับปรุงหรือแก้ไขต้นทุนการ
ผลิตอ้อย ซึ่งตัวชี้วัดนี้ไม่มีต้นทุนใดๆเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนกระบวนการผลิต เก็บเกี่ยวและขนส่งจากรูปแบบเดิมมาเป็นการผลิตและเก็บเกี่ยว
ได้ตามมาตรฐานบอนซูโคร เกษตรกรขนาดกลางมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 2,339.90 บาทต่อไร่
หรือ 246.82 บาทต่อตัน เนื่องจากการผลิต เก็บเกี่ยวและขนส่งในรูปแบบเดิมมีต้นทุนที่ต่า แต่การ
ปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร เกษตรกรขนาดกลางจะต้องจ้างเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยทั้งหมดทาให้
ต้นทุนการเก็บ เกี่ยวและขนส่ งเพิ่มขึ้นมาก ส่วนต้นทุนเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือเกษตรกรขนาดใหญ่คือ
1,448.02 บาทต่อไร่ หรือ 128.28 บาทต่อตัน เนื่องจากการผลิต เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยรูปแบบเดิม
มีต้นทุนเฉลี่ยสูง แม้เปลี่ยนรูปแบบการผลิต เก็บเกี่ยวและขนส่งก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มจานวน
น้อย ประกอบกับการใช้สารเคมีเกินอัตราที่กาหนด เมื่อต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทาให้ ลดการใช้
สารเคมีส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง แต่ปริมาณผลผลิตยังไม่มีความแน่นอน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน มีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1. ราคาอ้อยที่ผ่านมาตรฐานบอนซูโคร
การปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนหรือมาตรฐานบอนซูโครนั้น มีขั้นตอน
และข้อจากัดเพิ่มมากขึ้นกว่าการผลิตอ้อยในรูปแบบเดิม นามาซึ่งต้นทุนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตอ้อย ทางภาครัฐและภาคเอกชวนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน
ในระยะสั้น 1-3 ปี ภาครัฐควรมีเงินทุนให้โรงงานน้าตาลกู้ อัตราดอกเบี้ยต่า ในการซื้อรถ
ตัดอ้อย รถแบคโฮ และรถเกดดิน (ปรับพื้นที่) เพื่อใช้ในการรับจ้างเกษตรกรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก

67
และเก็บเกี่ยว เนื่องจากโรงงานน้าตาลมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านข้อมูลความรู้และการซ่ อมบารุงทาให้
รถตัดอ้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่เกษตรกรจนเกินไป
ระยะกลาง 5 ปี เมื่อเกษตรกรมีความรู้และประสบการณ์ เกษตรกรจะเกิดความอยากมีรถ
ตัดอ้อยหรือเครื่องมือการผลิตอ้อยบอนซูโครเป็นของตอนเอง รัฐบาลจึงออกนโยบายสินเชื่อให้กับ
เกษตรกร
ระยะยาว 5ปีขึ้นไป รัฐบาลจะต้องเผยแพร่ข้อมูลน้าตาลที่ผ่านมาตรฐานบอนซูโครที่มา
จากกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต้องเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เริ่มมี
มาตรฐานบอนซูโครและจะต้องเผยแพร่ในลักษณะต่อเนื่องเป็นระยะๆไม่ให้ขาดช่วง
ส่วนภาคเอกชนโรงงานน้าตาลจะต้องรับซื้ออ้อยที่ผ่านมาตรฐานบอนซูโครในราคาที่สูงกว่ า
ต้นทุนการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตอ้อยของเกษตรกรเพื่อให้ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์กลาง
อานวยความสะดวกให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครอย่างถูกต้อง
2. จัดทาสัญญาซื้อ - ขายอ้อยบอนซูโคร
จัดทาสัญญาผลิตและรับซื้ออ้อยบอนซูโครระหว่างเกษตรกรกับโรงงานน้าตาล โดยโรงงาน
น้าตาลเป็นผู้ลงทุนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตอ้อย และกาหนดให้เกษตรกรส่งอ้อยบอนซูโครให้โรงง
งานน้าตาลตามระยะเวลาที่กาหนด แต่โรงงานน้าตาลรับซื้ออ้อยในราคาปกติหน้าโรงงาน ซึ่งจะทาให้
โรงงานได้อ้อยที่ผ่านมาตรฐานบอนซูโคร ส่วนเกษตรกรคาดว่าจะได้รับปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก
กระบวนการผลิต และควรเริ่มสนับสนุนเกษตรกรขนาดใหญ่ก่อนเพราะเกษตรกรมีความพร้อมด้าน
ปัจจัยการผลิต และมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนน้อยที่สุด
3. การขยายเวลาในการรับซื้ออ้อย
การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโครจะต้องเก็บเกี่ยวเป็นอ้อยสด ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
อ้อยนานกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการเผาใบ หากโรงงานน้าตาลไม่ขยายเวลาในการรับซื้ออ้อย จะทา
ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวอ้อยทั้งหมดไม่ทันเวลา ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เพราะต้อ งจ่ายค่าจ้าง
ในการเก็บเกี่ยวอ้อยออกจากไร่ ค่าจ้างบรรทุกอ้อย และเกิดปัญหาตามมาคือไม่มีพื้นที่ทิ้งอ้อย ด้วย
เหตุนี้เองโรงงานน้าตาลควรพิจารณาขยายเวลาในการรับซื้ออ้อยให้เหมาะสมกับวิธีการเก็บเกี่ยวที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เนื่องจากการวิเคราะห์ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่
ที่ทาการศึกษายังไม่มีพื้นที่ผลิตอ้อยที่ผ่านมาตรฐานบอนซูโครเพราะเป็นปีแรกที่ผู้ตรวจมาตรฐาน
บอนซูโครจะเข้ามาตรวจ การคานวณต้นทุนการผลิตอ้อยตามมาตรฐานบอนซูโครจึง เป็นการคานวณ
จากตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กษตรกรไม่ ผ่ า นตั ว ชี้ วั ด และเพิ่ ม เป็ น ต้ น ทุ น การผลิ ต อ้ อ ยของเกษตรกร ดั้ ง นั้ น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีต้นทุนการผลิตอ้อยที่ผ่านมาตรฐานบอนซูโครมาเปรียบเทียบ เพื่อที่จะได้
ทราบข้อมูลต้นทุนที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน
แบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
สาขาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ต้นทุนการผลิตอ้อยตามมาตรฐานบอนซูโคร ขอขอบคุณสาหรับข้อมูลและเวลาอันมีค่าของทุกท่าน
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการปลูกอ้อยพื้นฐานของเกษตรกร
ส่วนที่ 2 เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยว
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการปลูกอ้อยพื้นฐานของเกษตรกร
ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………….
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………
ที่ดินของตนเอง………..แปลง
ที่เช่า………แปลง จานวนทั้งหมด ...................... ไร่
เอกสารสิทธิ์

( ) โฉนดที่ดิน ............. แปลง
( ) นส3........................ แปลง
( ) สปก. ...................... แปลง
( ) อื่นๆ …………....... แปลง

พื้นที่อยู่ในเขต 1. อาศัยน้าฝน ( ) ไม่มี ( ) มี
2. ชลประทาน ( ) ไม่มี ( ) มี
( ) อ้อยปลูกใหม่…………… ไร่

( ) เช่า
( ) เช่า
( ) เช่า
( ) เช่า

( ) เจ้าของ จานวน ...................ไร่
( ) เจ้าของ จานวน ...................ไร่
( ) เจ้าของ จานวน ...................ไร่
( ) เจ้าของ จานวน ...................ไร่

จานวน …………. แปลง จานวน ………… ไร่
จานวน …...…….. แปลง จานวน ……...…. ไร่
( ) อ้อยตอ…………… ไร่

แหล่งน้าในแปลง
1. สระน้า
( ) ไม่มี ( ) มี จานวน………….บ่อ
2. บ่อบาดาล
( ) ไม่มี ( ) มี จานวน………….บ่อ
3. แหล่งน้าสารธารณะ ( ) ไม่มี ( ) มี ได้แก่ ………………….…
4. อื่นๆ โปรดระบุ .....................................................
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จานวนแรงงาน
แรงงานประจา……………. คน
ทางาน……………...ชม/วัน
จานวน.....................วัน/สัปดาห์ ค่าจ้าง………………บาท/วัน
ค่าจ้างแรงงานรายวัน…….....บาท/วัน
ทางาน……………...ชม/วัน
ต้นทุนอ้อยปลูกใหม่
( ) อาศัยน้าฝน

( ) ชลประทาน

การบารุงดินก่อนปลูก
( ) ไม่บารุง
( ) บารุง
บารุงด้วย
( ) ปุ๋ยคอก ( ขี้วัว, ขี้ไก่, ขี้หมู,อื่นๆ)
จานวน….........หน่วย/ไร่ ราคา………..บาท/หน่วย
( ) ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง,ถั่ว)
จานวน….........หน่วย/ไร่ ราคา………..บาท/หน่วย
( ) ฟิวเตอร์เค้ก (ขี้เค้ก)
จานวน….........เที่ยวรถ/ไร่ ราคา…….…..บาท/เที่ยวรถ
( ) ปุ๋ยเคมี สูตร......................................
จานวน….........หน่วย/ไร่ ราคา………....บาท/หน่วย
การปลูกอ้อย

( ) คนปลูก
( ) รถปลูก

…………….. บาท/ไร่
…………….. บาท/ไร่

ขั้นตอนปลูกอ้อย
1. ไถผาน 3 จาน
จานวน………….ครั้ง
พื้นที่……….ไร่ ไร่ละ………..บาท
2. ไถแปรผาน 7 จาน จานวน………….ครั้ง
พื้นที่……….ไร่ ไร่ละ………..บาท
3. ปรับพื้นที่
จานวน………….ครั้ง
พื้นที่……….ไร่ ไร่ละ………..บาท
4. ระเบิดดินดาน
จานวน………….ครั้ง
พื้นที่……….ไร่ ไร่ละ………..บาท
5. ฝังปุ๋ยตีแนว
จานวน………….ครั้ง
พื้นที่……….ไร่ ไร่ละ………..บาท
ชื่อปุ๋ยที่ใช้ .............................. สูตร…………...……..… อัตรา.….......…กก./ไร่
7. การปลูก พื้นที่..……….ไร่ ไร่ละ…..……..บาท
ชื่อปุ๋ยที่ใช้ .............................. สูตร…………...……..… อัตรา.….......…กก./ไร่
8. จ้างเหมาไถดะ ไถแปร ปลูก ……………… บาท/ไร่
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การกาจัดวัชพืช
ครั้งที่ 1
( ) ไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธี ...............................................................................
( ) ใช้สารเคมี ชื่อ ............................................... ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่
ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ครั้งที่ 2
( ) ไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธี ...............................................................................
( ) ใช้สารเคมี ชื่อ ............................................... ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ครั้งที่ 3
( ) ไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธี ...............................................................................
( ) ใช้สารเคมี ชื่อ ............................................... ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่
ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ครั้งที่ 4
( ) ไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธี ...............................................................................
( ) ใช้สารเคมี ชื่อ ............................................... ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
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การพรวนดินฝังปุ๋ย
ครั้งที่ 1
วิธีการใส่ปุ๋ย ( ) หว่าน
( ) ฝังปุ๋ย
ราคา……….บาท/ไร่ สูตร……………… อัตรา….......กก./ไร่ ราคา……..บาท/กระสอบ
ครั้งที่ 2
วิธีการใส่ปุ๋ย ( ) หว่าน
( ) ฝังปุ๋ย
ราคา……….บาท/ไร่ สูตร……………… อัตรา….......กก./ไร่ ราคา……..บาท/กระสอบ
ครั้งที่ 3
วิธีการใส่ปุ๋ย ( ) หว่าน
( ) ฝังปุ๋ย
ราคา……….บาท/ไร่ สูตร……………… อัตรา….......กก./ไร่ ราคา……..บาท/กระสอบ
การให้น้าให้น้าเสริม
ครั้งที่ 1 ( ) น้าหยด
( ) น้าราด
ระยะเวลาให้น้า……....…...ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย………………………..บาท
ครั้งที่ 2 ( ) น้าหยด
( ) น้าราด
ระยะเวลาให้น้า……....…...ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย………………………..บาท
ครั้งที่ 3 ( ) น้าหยด
( ) น้าราด
ระยะเวลาให้น้า……....…...ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย………………………..บาท
ครั้งที่ 4 ( ) น้าหยด
( ) น้าราด
ระยะเวลาให้น้า……....…...ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย………………………..บาท
ต้นทุนการบารุงตอ
( ) อาศัยน้าฝน
การบารุงดิน

( ) ใช้ไฟฟูา

( ) ใช้เครื่องยนต์

( ) ใช้ไฟฟูา

( ) ใช้เครื่องยนต์

( ) ใช้ไฟฟูา

( ) ใช้เครื่องยนต์

( ) ใช้ไฟฟูา

( ) ใช้เครื่องยนต์

( ) ชลประทาน

( ) ไม่บารุง
( ) บารุง
บารุงด้วย
( ) ปุ๋ยคอก ( ขี้วัว, ขี้ไก่, ขี้หมู,อื่นๆ)
จานวน….........หน่วย/ไร่ ราคา………..บาท/หน่วย
( ) ปุ๋ยเคมี สูตร...................................
จานวน….........กระสอบ/ไร่ ราคา……..บาท/กระสอบ
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การกาจัดวัชพืช
ครั้งที่ 1
( ) ไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธี ...............................................................................
( ) ใช้สารเคมี ชื่อ ............................................... ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่
ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ครั้งที่ 2
( ) ไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธี ...............................................................................
( ) ใช้สารเคมี ชื่อ .............................................. ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ครั้งที่ 3
( ) ไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธี ...............................................................................
( ) ใช้สารเคมี ชื่อ ............................................ ชื่อสามัญ…………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่
ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ครั้งที่ 4
( ) ไม่ใช้สารเคมี ใช้วิธี ...............................................................................
( ) ใช้สารเคมี ชื่อ ............................................... ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
ชื่อ ...............................................
ชื่อสามัญ……………………………..
อัตราการใช้ ..................... ลิตร,กรัม /ไร่ ราคา…………..บาท/หน่วย
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การพรวนดินฝังปุ๋ย
ครั้งที่ 1
วิธีการใส่ปุ๋ย ( ) หว่าน
( ) ฝังปุ๋ย
ราคา………….บาท/ไร่ สูตร……………… อัตรา….......กก./ไร่ ราคา……..บาท/กระสอบ
ครั้งที่ 2
วิธีการใส่ปุ๋ย ( ) หว่าน
( ) ฝังปุ๋ย
ราคา………….บาท/ไร่ สูตร……………… อัตรา….......กก./ไร่ ราคา……..บาท/กระสอบ
ครั้งที่ 3
วิธีการใส่ปุ๋ย ( ) หว่าน
( ) ฝังปุ๋ย
ราคา………….บาท/ไร่ สูตร……………… อัตรา….......กก./ไร่ ราคา……..บาท/กระสอบ
การให้น้าให้น้าเสริม
ครั้งที่ 1 ( ) น้าหยด
( ) น้าราด
ระยะเวลาให้น้า……....…...ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย………………………..บาท
ครั้งที่ 2 ( ) น้าหยด
( ) น้าราด
ระยะเวลาให้น้า……....…...ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย………………………..บาท
ครั้งที่ 3 ( ) น้าหยด
( ) น้าราด
ระยะเวลาให้น้า……....…...ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย………………………..บาท
ครั้งที่ 4 ช่วงอายุอ้อย ........................ เดือน
ระยะเวลาให้น้า……....…...ชม./ครั้ง
ค่าใช้จ่าย………………………..บาท

( ) ใช้ไฟฟูา

( ) ใช้เครื่องยนต์

( ) ใช้ไฟฟูา

( ) ใช้เครื่องยนต์

( ) ใช้ไฟฟูา

( ) ใช้เครื่องยนต์

( ) น้าหยด
( ) ใช้ไฟฟูา

( ) น้าราด
( ) ใช้เครื่องยนต์

โรคและแมลงศัตรูพืชที่พบ
1) ชื่อโรค/แมลง ……………...………......................…
ประเมินความเสียหาย ……......…….…........ % ของพื้นที่
ลักษณะอาการของอ้อย…………………………………………………………………………….
วิธีปูองกัน/กาจัด…………………………………………….…………..…………..……………..
ค่าใช้จ่ายในการปูองกัน/กาจัด…………………….......บาท
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การเก็บเกี่ยว
ประเภทอ้อย อ้อยสด
จานวน .............ไร่ ผลผลิตรวม .................ตัน เฉลี่ย..........ตัน/ไร่
อ้อยไฟไหม้ จานวน .............ไร่ ผลผลิตรวม .................ตัน เฉลี่ย..........ตัน/ไร่
เก็บเกี่ยวโดย ( ) จ้างเหมา เก็บเกี่ยวและขนส่ง……………บาท/ตัน จานวน ................ตัน
( ) แรงงานคน จานวนแรงงานคน ........... คน ค่าจ้าง ..........บาท/มัด,กอง,วา,ตัน
ค่าจ้างเฉลี่ย …………………..บาท/ไร่
( ) รถตัด ค่าจ้างตัด ........................บาท/ตัน
จานวน .............................ตัน
การขนส่ง
( ) จ้างบรรทุก จานวน…………… ตัน ค่าบรรทุก .................. บาท/ตัน
( ) รถตัวเอง
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย………. บาท/เที่ยวรถ น้าหนักอ้อยเฉลี่ย ………….. ตัน/เที่ยวรถ
ผลผลิตทั้งหมด…………….……...ตัน เฉลี่ย………….ตัน/ไร่ ความหวาน …......… CCS
ส่วนที่ 2 เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์สาหรับการผลิตและเก็บเกี่ยว
ข้อ 1. ท่านมีรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ( ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ) หรือไม่
มี จานวน ……………. คัน มูลค่ารวม ……………………บาท
ไม่มี
ข้อ 2. ท่านมีรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง ( ตั้งแต่ 18 - 50 แรงม้า ) หรือไม่
มี จานวน ……………. คัน มูลค่ารวม ……………………บาท
ไม่มี
ข้อ 3. ท่านมีอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ผานบุกเบิก 3 หรือ 4 ใบผาน
จานวน .…. ชุด มูลค่ารวม …....……บาท
ผานพรวน 7 ใบผาน
จานวน ….. ชุด มูลค่ารวม …………บาท
ใบมีดดันดิน
จานวน ..… ใบ มูลค่ารวม ……..…...บาท
ริปเปอร์ฝังปุ๋ย
จานวน ……. เครื่อง มูลค่ารวม…………บาท
โรตารี่ฝังปุ๋ย
จานวน ……. เครื่อง มูลค่ารวม…………บาท
เครื่องปลูกอ้อย
จานวน ……. เครื่อง มูลค่ารวม …...……บาท
ข้อ 4. ท่านมีรถตัดอ้อยหรือไม่
มี จานวน ……………. คัน มูลค่ารวม ……………………บาท
ไม่มี
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ข้อ 5. ท่านมีรถคีบอ้อย 3 ล้อ หรือ 4 ล้อหรือไม่
มี รถคีบ 3 ล้อ จานวน ……………. คัน มูลค่ารวม ……………บาท
มี รถคีบ 4 ล้อ จานวน ……………. คัน มูลค่ารวม ……………บาท
ไม่มี
ข้อ 6. ท่านมีรถบรรทุก 10 ล้อ และรถพ่วงหรือไม่
มี รถ 10 ล้อ
จานวน ……………. คัน มูลค่ารวม ……………………บาท
มี รถพ่วง จานวน ……………. คัน มูลค่ารวม ……………………บาท
ไม่มี
ข้อ 7. ท่านมีอุปกรณ์ฉีดพ่นยาหรือไม่
มี จานวน ……………. เครื่อง มูลค่ารวม ……………………บาท
ข้อ 8. ท่านมีอุปกรณ์ให้น้าอ้อยข้อใดบ้าง
เครื่องสูบน้า
จานวน …………. เครื่อง มูลค่ารวม ……………บาท
ปั๊มน้า จานวน …………. เครื่อง มูลค่ารวม ……………บาท
อุปกรณ์ให้น้าหยด จานวน ……………. ชุด มูลค่ารวม ……………บาท
ท่อ PVC
จานวน ……………. ท่อน มูลค่ารวม……………บาท
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานบอนซูโคร
หลักเกณฑ์ที่ 1 ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
ข้อ 1. ท่านมีการเผาใบก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยวหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
ข้อ 2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ท่านมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายบนพื้นที่เพาะปลูกอ้อยใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
ท่านทาสัญญาเช่าที่ดินเกินกว่า 3 ปีโดยจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินใช่หรือไม่
(ถ้าไม่มีที่ดินเช่าให้ข้ามไปทาข้อถัดไป)
ใช่
ไม่ใช่ เพราะ………………………………
ท่านมีเอกสารสิทธิ์การใช้น้าจากบ่อบาดาลใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่ เพราะ………………………………
หากเกิดข้อโต้แย้งการใช้ที่ดินหรือการใช้น้ามีการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาหาทางออก
ร่วมกันก่อนเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่เพราะ………………………………
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หลักเกณฑ์ที่ 2 การเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานด้านแรงงาน
ข้อ 3. อายุของแรงงานหรือลูกจ้างของท่านทุกคนมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
ใช่
ไม่ใช่ จานวน …………………. คน
ข้อ 4. ท่านเคยใช้แรงงานหรือลูกจ้างทางานอื่นนอกจากงานที่จ้างหรือไม่
เคย ทาอะไร……………………..
ไม่เคย
ข้อ 5. แรงงานหรือลูกจ้างของท่านทางานเหมือนกันและได้รับค่าตอบแทนเท่ากันไม่ว่าเพศใด
ใช่
ไม่ใช่เพราะ………………………………
ข้อ 6. แรงงานหรือลูกจ้างของท่านสามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานได้
ใช่
ไม่ใช่
ข้อ 7. แรงงานของท่านกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะทางานจนไม่สามารถทางานในวันถัดไปได้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ใช่
ไม่ใช่
อุบัติเหตุเกิดจาก……………………………………………..
ข้อ 8. ท่านมีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทางานและมีมาตรการบรรเทา
ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ใช่ อย่างไร……………..………………..
ไม่ใช่
ข้อ 9. ท่านมีอุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากสภาพงานให้กับลูกจ้างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใช่
ไม่ใช่เพราะ………………………
ข้อ 10. ท่านสามารถรับประกันได้ว่าลูกจ้างของท่านทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานด้านความ
ปลอดภัยในการทางานและก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน
รับประกัน
ไม่รับประกัน
ข้อ 11. ลูกจ้างของท่านทุกรายได้รับน้าดื่มที่สะอาดและเพียงพอ
ใช่
ไม่ใช่
ข้อ 12. เมื่อเกิดอุบัติเหตุในงานลูกจ้างทุกรายได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ใช่ ทาอย่างไร………………………..
ไม่ใช่
ข้อ 13. ลูกจ้างชั่วคราวและ แรงงานต่างด้าว และลูกจ้างแบบอื่นๆ ของท่าน ได้รับค่าจ้างขั้นต่าตามที่
กฎหมายบังคับใช้ ใช่หรือไม่
ใช่
เท่าไหร่…………………….
ไม่ใช่ เท่าไหร่……………………
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ข้อ 14. ลูกจ้างของท่านมีเวลาการทางานที่ไม่เป็นอันตรายไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ และทางานที่
เป็นอันตรายไม่เกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห์
ใช่
ไม่ใช่
งานไม่เป็นอันตราย……………...ชั่วโมง/สัปดาห์
งานเป็นอันตราย……………...ชั่วโมง/สัปดาห์
*งานที่เป็นอันตราย เชื่อมโลหะ,งานในอุณหภูมิเกิน 45 องศา ,ฉีดพ่นสารกาจัดวัชพืช
ข้อ 15. ก่อนมีการจ้างงาน ท่านมีการบอกกล่าวด้วยวาจาหรือทาหนังสือสัญญาให้เข้าใจ ถึงลักษณะ
งาน ชัว่ โมง การทางาน ค่าจ้าง และชาระเงินตามข้อตกลงอย่างชัดเจน
ใช่
ไม่ใช่ เพราะ……………………………….
หลักการที่ 3: การจัดการปัจจัยการผลิต การผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อเสริมสร้าง
ความยั่งยืน
ข้อ 16. ผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่อาศัยน้าฝนได้ผลผลิต 9.6 ตัน/ไร่ และ ในพื้นที่เขตชลประทานได้ผลผลิต
14 ตัน/ไร่
ใช่
ไม่ใช่
อาศัยน้าฝน………………….. ตัน/ไร่
เขตชลประทาน…………….... ตัน/ไร่
หลักการที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการ
บริการระบบนิเวศ
ข้อ 17. ท่านมีพื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขตอนุรักษ์หรือคุ้มครองหรือเป็นที่อยู่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์ของ
สิ่งมีชีวิต
มี กี่ไร่………………………..
ไม่มี
ข้อ 18. ท่านมีการจัดทาแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระบุถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช
ปุ๋ย การเผาใบอ้อยก่อนหรือหลังเก็บเกี่ยวที่ส่งผลกระทบต่อดิน น้า หรือไม่
มี
ไม่มี
ข้อ 19. ท่านมีการวิเคราะห์แร่ธาตุในดินและใส่ปุ๋ยตามการวิเคราะห์หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่เพราะ……………………………..
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ข้อ 20. ท่านเลือกใช้สารเคมีการเกษตรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่(ถ้าไม่ใช่ให้ข้ามไปตอบข้อ 21)
ถ้าใช่ท่านใช้สารเคมีในอัตราส่วนที่กาหนดไว้ในฉลากใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่เพราะ…………………………….
ข้อ 21. ท่านมีการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชและศัตรูพืชชนิดใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1)
ฟูราดาน
ไกลโฟเซด
พาราควอต
อาทราซีน
ไดยูรอน
2,4-D ไดเมททิลแอมโมเนียม
อามีทรีน
อื่นๆ………………………….
หลักการที่ 5 – ปรับปรุงกุญแจสู่ความสาเร็จของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 22. พื้นที่ปลูกอ้อยในเขตชลประทานของท่านใช้วิธีใดในการให้น้าอ้อย
น้าหยด
น้าราด
ข้อ 23. ในพื้นที่ปลูกอ้อยของท่านมีใบอ้อยหรือยอดอ้อยคลุมดินมากหรือน้อยกว่า 30%
มีมากกว่า30%
มีน้อยกว่า30%
ข้อ 24. ท่านเคยนาดินไปวิเคราะห์ค่า pH (5.0 – 8.0 )หรือไม่อย่างไร
เคย 1 ครั้งต่อฤดูกาลปลูก ค่า pH……………….
เคย มากกว่า 1 ครั้งต่อฤดูกาลปลูก ค่า pH……………….
ไม่เคย
ข้อ 25. ท่านมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยหลังจากผ่านการประเมินมาตรฐานบอนซูโครหรือไม่
มี เท่าไร……………
ไม่มี
ข้อ 26. เมื่อเกิดการร้องเรียนจากผู้อื่นเรื่องสิทธิการใช้ที่ดิน หรือการใช้น้า มีการแก้ไขผ่านการเจรจา
อยู่บนพื้นฐานกฎหมายที่ถูกต้อง
ใช่
ไม่ใช่เพราะ……………………………….
ข้อ 27. ในการผลิตอ้อยเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วท่านได้รายรับมากกว่าเงินลงทุน
ใช่
ไม่ใช่
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