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บทคัดย่อ

การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร พันธุ์อ้อย และการปลูกอ้อย
ของเกษตรกร และปัญหาข้อเสนอแนะในการปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรในการวิจัย
คือ เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยอำาเภออูท่ อง จำานวน 3,572 คน สุม่ กลุม่ ตัวอย่าง จำานวน 360 คน ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ทำาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสูงสุด ค่าต่าำ สุด
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า (1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 50.9 ปี จบการศึกษา ม.3 หรือ ป.6 มีประสบการณ์
ในการปลูกอ้อยเฉลี่ย 21.9 ปี ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ธกส. มีอาชีพหลักทำาไร่อ้อย อาชีพรองทำานา ส่วนใหญ่ไม่มีตำาแหน่งทาง
ปกครอง มีเครื่องจักรกลในการปลูกอ้อย มีพื้นที่ทำาการเกษตรเฉลี่ย 236.39 ไร่ ใช้แรงงานเฉลี่ย 24.28 คน ส่วนใหญ่ใช้ทุน
ตัวเอง และกู้เงิน ธกส. (2) การปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง ส่วนใหญ่ ไถดะ ชักร่องเดี่ยว ระยะห่างระหว่างร่อง
1.5 เมตร การให้ปุ๋ยใช้แรงงานคน และใช้ปุ๋ยเคมีทั้งรองพื้นและแต่งหน้า การปลูกอ้อยใช้แรงงานคน ปลูกอ้อยโดยวางลำาเดี่ยว
การให้น้ำาส่วนใหญ่ยังคงอาศัยน้ำาฝน การกำาจัดวัชพืช และการเก็บเกี่ยวใช้แรงงานคน ในการตัดและขึ้นรถบรรทุกหลังการเก็บ
เกี่ยวใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน ศัตรูอ้อยที่พบส่วนใหญ่เป็นหนอนกอ (3) นิยมปลูกโดยใช้พันธุ์ LK 92-11 (4) ภัย
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้ง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตมากที่สุด คือ นโยบายของรัฐ ด้านต้นทุนการผลิต
คือ น้ำามัน การบริหารจัดการไร่ยังขาดทักษะความชำานาญในการปลูกอ้อย มีปัญหาเงินทุนไม่เพียงพอ และเกษตรกรต้องการให้
รัฐบาลประกาศราคาอ้อยขั้นต้นก่อนตัดล่วงหน้า 6-7 เดือน
คำาสำาคัญ : ปัญหาการปลูกอ้อย อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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Abstract

The objectives of this study were to study social and economic at fundamental state of farmers who
had grown sugarcane in U-Thong District, Suphan Buri Province; to study the methods of sugarcane growing;
to study the types of sugarcane that had grown; as well as the problems and suggestions on sugarcane growing. The population in this study was 3,572 farmers in U-Thong District, Suphan Buri Province who were registered as farmers who had grown sugarcane according to the Act of Legislation in 1984, and 360 samples were
selected randomly. The instrument used in collecting data was an interview form. The statistical methodology
used in analyzing the data were percentage, mean, maximum value, minimum value, standard deviation, and
frequency.
The findings of this study were as the following: (1) Most of the studied farmers were male, with average age at 50.9 years. They were educated up until at primary level. The average duration of their experience
in sugarcane growing was 21.9 years. Most of them were a client of the Bank for Agriculture and Cooperative.
Their main occupation was sugarcane growers, while the second source of income came from paddy farming.
Most of them had no governing position, they used the machinery in their sugarcane growing. Their average
area used for growing sugarcane was 933.74 acres. The average number of labor was 24.28 persons. Most of
them used their own capital, and took out loans from the Bank for Agriculture and Cooperative. (2) Most of the
methods used in sugarcane growing were plowing on ridges which were at 1.5 meters apart. They had their
labors to help applying chemical fertilizer to the ridges both in lining and in furnishing steps. They also had
their labors in growing sugarcane by using single-stem laying technique. The water supply for their sugarcane
growing was from rain. Moreover, they had their labors to eliminate weeds by using chemical substance, harvest their products, and load them into trucks. Most of the pests they had ever encountered were worms. (3)
The breeding plant type of sugarcane which was popular in U-Thong District was LK92-11 obtained from the
Northern Sugarcane Center. (4) The natural disaster they encountered was mainly from drought and the factor
which affected the price of their products most was the government policy on the cost of oil production which
affected the production severely. For the management which was found that their skill on sugarcane growing
was insufficient, and they also had insufficient capital for the production. They suggested that the government
should have determined the initial price of sugarcane 6-7 months before harvesting.
Keywords : Problem of Growing Sugarcane, U Thong District, Suphan Buri Province
บทนำา

ปัจจุบันประเทศไทย ผลิตน้ำาตาลเพื่อจำาหน่ายในประเทศและส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีปริมาณการส่งออก
5.004 ล้านตัน/ปี สามารถสร้างรายได้ 70,000 ล้านบาท ดังนั้นประเทศไทยต้องผลิตอ้อยสนองกำาลังผลิตน้ำาตาลให้เพียงพอ
ไม่ต่ำากว่าปีละ 60 ล้านตัน กระบวนการปลูกอ้อยจึงมีความสำาคัญต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทรายของประเทศไทย
เป็นอย่างยิง่ การปลูกอ้อยทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและให้ผลผลิตสูง จึงมีความจำาเป็นสำาหรับกระบวนการผลิตอ้อยซึง่ เกษตรกรจะต้องให้
ความสำาคัญเป็นอันดับแรก แม้วา่ อุตสาหกรรมอ้อยและน้าำ ตาล จะเป็นอุตสาหกรรมทีม่ โี ครงสร้างเข้มแข็งทีส่ ดุ มีกฎหมายกำาหนด
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ระบบแบ่งผลประโยชน์ ที่ทุกฝ่ายยอมรับ มีสถาบันความร่วมมือระหว่างชาวไร่ ผู้ประกอบการโรงงาน และภาครัฐ มีกองทุนของ
ตนเอง ตลอดจนมีความเข้มแข็งทางการเมือง จนสามารถผลักดันให้รัฐกำาหนดราคาน้ำาตาลในประเทศในระดับสูงได้ แต่ในด้าน
การผลิตอ้อย อุตสาหกรรมอ้อยกลับมีปัญหา และมีจุดอ่อนเช่นเดียวกับพืชเกษตรอื่นๆ ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่มีความ
ผันแปรสูง (Sugar illovo limited, 2013)
เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตอ้อยและค่าความหวานของอ้อยที่เพาะปลูกโดยเกษตรกรไทยกับ เกษตรกรประเทศบราซิล
และออสเตรเลีย พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของประเทศบราซิลและประเทศออสเตรเลีย ผลิตอ้อยได้เฉลี่ย 13-15 ตันต่อไร่
และค่าความหวานของอ้อย 15-17 ซี.ซี.เอส. ในขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของประเทศไทย ผลิตอ้อยได้เฉลี่ย 11.81 ตันต่อไร่
และค่าความหวานของอ้อย เฉลี่ย 12.10 ซี.ซี.เอส. และผลผลิตของภาคกลางเฉลี่ย 11.13 ตันต่อไร่ ค่าความหวานเฉลี่ย 11.56
(สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย, 2552) การผันแปรของผลผลิตอ้อยอาจมีสาเหตุจากการกระทบกับสภาวะภัย
แล้ง ทั้งนี้เนื่องจากการเตรียมดินตื้น การขาดเครื่องมือเขตกรรม ขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำา การปลูกและบำารุงรักษาไม่ถูกวิธี
เมื่อกระทบแล้งอ้อยจะเหี่ยวแห้งตาย หรือแคระแกรน หรือหยุดการเจริญเติบโต แต่ถ้าหากชาวไร่ มีการบริการจัดการที่ดีให้ดิน
สามารถอุ้มน้ำาได้นาน ผลกระทบก็จะน้อยหรือไม่กระทบเลย
แม้ว่าประเทศไทยยังคงเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำาตาลในอันดับต้นของโลก แต่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทราย
ของไทยยังขาดการพัฒนา โดยยังมีปัญหาทั้งทางด้านการพัฒนาปัจจัยการผลิต และการบริหารจัดการตั้งแต่ในระดับไร่ โรงงาน
จนถึงการส่งออก ทำาให้มีต้นทุนการผลิตสูง และประสิทธิภาพการผลิตต่ำา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ เช่น บราซิล
และออสเตรเลีย ซึ่งมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปัญหาสำาคัญในระดับไร่อ้อยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย คือ ปัญหาการพัฒนาปัจจัยการผลิต โดยมีสาเหตุมาจากการขาดการพัฒนาระบบการจัดการน้ำาใน
ไร่อ้อย การขาดแคลนอ้อยพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิต และค่าความหวานสูง ทนต่อโรคและแมลง ขาดการปรับปรุงและบำารุงดินขาด
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยทั้งระบบ ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลต่อเนื่องให้
โรงงานน้ำาตาลมีการใช้กำาลังการผลิตโดยรวมอยู่ในระดับต่ำาไปด้วย นอกจากนี้ ปัญหาในระดับโรงงานน้ำาตาลที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตน้ำาตาลคือ ปัญหาอ้อยเข้าหีบด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากอ้อยไฟไหม้และมีสิ่งปนเปื้อน รวมทั้งปัญหา
การจัดระบบคิวขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อลดเวลาอ้อยค้างในไร่ และอ้อยติดคิวยาวที่หน้าโรงงงานน้ำาตาล ตลอดจนปัญหา
ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าอ้อย น้ำาตาล และวัสดุเหลือใช้จากโรงงานไปผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เอทานอล
กระแสไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ชีวเคมี
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดทีม่ กี ารปลูกอ้อย ผลผลิตอ้อยได้เฉลีย่ 10.35 ตัน/ไร่ และค่าความหวานเฉลีย่ 10.82
มีพน้ื ทีป่ ลูกอ้อยจำานวน 76,644 ไร่ ซึง่ ยังไม่พอเพียงต่อความต้องการถ้ายังไม่ให้ความสำาคัญกับกระบวนการปลูกอ้อยของ
เกษตรกรและพันธุอ์ อ้ ยทีใ่ ช้ ปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและ น้าำ ตาทรายของประเทศไทยในภาพรวม อาจทำาให้
สถานภาพของการส่งออกจำาหน่ายน้าำ ตาลในต่างประเทศลดน้อย ถอยลง และส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรกรผู้
ปลูกอ้อย ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการปลูกอ้อยและพันธุ์อ้อยของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอำาเภออู่ทอง เพื่อ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกอ้อยและพันธุ์อ้อยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร พันธุ์อ้อยและการปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอำาเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ระเบียบวิธีการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ดำาเนินงานตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยอำาเภออู่ทอง ที่จดทะเบียนชาวไร่อ้อยตามพระ
ราชบัญญัติอ้อยและน้ำาตาลทราย พ.ศ. 2527 จำานวนเกษตรกร 3,572 คน โดยคัดเลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกลุ่มตัวอย่าง โดย
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple ramdom sampling) โดยใช้ สูตร Yamane (1967) ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 360 คน โดยการ
ใช้วิธีการจับฉลาก
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงได้นำาแบบสัมภาษณ์ ไปทดสอบกับ
ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในจำานวน 20 ตัวอย่าง แล้วนำาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขก่อนนำาไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคำาถาม 2 ลักษณะ แบบปลายปิด และคำาถามแบบปลาย
เปิด ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สภาพทัว่ ไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรในอำาเภออูท่ อง เป็นข้อคำาถามเกีย่ วกับข้อมูลสภาพพืน้ ฐาน
ของเกษตรกร ทางสังคมในประเด็น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับการศึกษา ฐานะทาง
สังคม การเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาชีพหลัก อาชีพรอง ขนาดของ
ครอบครัว ประสบการณ์ในการทำาอ้อย และความถี่การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ จำานวน 15 ข้อ ส่วนคำาถามเกี่ยว
กับข้อมูลสภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นจำานวนพื้นที่ทำาการเกษตร แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำาอ้อยในรอบปี การกู้ยืมเงิน
เพื่อการลงทุนจำานวนแรงงาน หนี้สิน เงินออม รายจ่ายต่อปี และรายได้ต่อปี จำานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 การปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการนำาไปปฏิบัติของ การเตรียมดิน การ
ใส่ปุ๋ยรองพื้น การปลูกอ้อย ระบบการให้น้ำาในแปลงอ้อย การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว และศัตรูอ้อย จำานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 3 พันธุ์อ้อยที่เกษตรกร เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการพันธุ์อ้อยที่เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ใด แบ่งตามแหล่งที่มา
ของพันธุ์อ้อยคือศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำาตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน จำานวน 16 พันธุ์ ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทราย ภาคที่ 1 จำานวน 7 พันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทรายภาคที่ 2
จำานวน 4 พันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทรายภาคที่ 3 จำานวน 4 พันธุ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำาตาลทรายภาคที่ 4 จำานวน 5 พันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จำานวน 2 พันธุ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรขอนแก่น จำานวน 2 พันธุ์
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะการปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นข้อคำาถามเกี่ยว
กับการแสดงความคิดเห็นในระดับความรุนแรงของปัญหาการปลูกอ้อยของเกษตรกรว่าอยู่ในระดับใด โดยกำาหนดการแปล
ความหมายไว้ 5 ระดับคือ 1 รุนแรงน้อยที่สุด 2 รุนแรงน้อย 3 รุนแรงปานกลาง 4 รุนแรงมาก และ 5 รุนแรงมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นำาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ทำาการลงรหัสแล้ววิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำาหรับสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิตพิ รรณนา เพือ่ บรรยายลักษณะต่างๆ ของ
ข้อมูล
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ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยกำาหนดการแปลผลระดับโดยใช้คา่ น้าำ หนัก
เฉลี่ยไว้ 5 ระดับ ดังนี้
1 ระดับ 0.00 - 1.80 หมายถึง น้อยมาก
2 ระดับ 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย
3 ระดับ 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง
4 ระดับ 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก
5 ระดับ 4.21 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย มีราย
ละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1) ข้อมูลส่วนบุคคล เกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี (อายุเฉลี่ย 50.9 ปี) ส่วน
ใหญ่สมรสแล้ว นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา และสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน (เฉลี่ย 4.87
คน) มีประสบการณ์ปลูกอ้อยระหว่าง 11-20 ปี (เฉลี่ย 21.90 ปี
2) สถานภาพทางสังคม เกษตรกร ส่วนใหญ่ไม่มตี าำ แหน่งใดๆ ทางสังคม เป็นลูกค้าธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สังกัดสมาคมชาวไร่อ้อย รับรู้ข่าวสารการประกอบอาชีพจากเพื่อนบ้าน/ผู้นำาท้องถิ่น
3) สถานภาพทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มอี าชีพทำาไร่ออ้ ย ไม่มอี าชีพรอง และได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล
เกษตรกรส่วนใหญ่มีรถบรรทุกสิบล้อ รถแทรกเตอร์ มีพื้นที่ทำาการเกษตรเฉลี่ย 236.39 ไร่ ใช้ทุนส่วนตัวและกู้ยืมเพื่อการ
ปลูกอ้อย เงินกู้ยืมเฉลี่ย 102,913.04 บาท แหล่งเงินกู้จาก ธ.ก.ส. การใช้แรงงานเฉลี่ย 24.28 คน เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ย
665,063.29 บาท เงินออมเฉลี่ย 405,260.27 บาท รายได้เฉลี่ย 1,270,219.44 บาท และรายจ่ายเฉลี่ย 727,215.69 บาท ดัง
แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงสถานภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ตอนที่ 2 การปลูกอ้อยของเกษตรกร ในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ไถดะ ไถแปร ชักร่องเดี่ยว ระยะห่างระหว่างร่อง 1.5 เมตร ใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้น
โดยใช้แรงงานคนในการใส่ปุ๋ย การปลูกอ้อยใช้แรงงานคนปลูกโดยใช้ลำาอ้อยวางเดี่ยว การให้น้ำาส่วนใหญ่ยังอาศัยน้ำาฝน กำาจัด
วัชพืชโดยใช้แรงงานคนและสารเคมี การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าใช้ปุ๋ยเคมีโดยใช้ แรงงานคนในการให้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว การขึ้นอ้อยใช้
แรงงานคนโดยส่วนใหญ่ตัดอ้อยสด และใช้รถบรรทุกสิบล้อในการบรรทุกส่งโรงงาน หลังการเก็บเกี่ยวใช้สารเคมีกำาจัดวัชพืช
ด้วยแรงงานคน และไม่เผาใบอ้อย ส่วนศัตรูอ้อยเกษตรกรระบุว่า หนอนกอระบาดมากที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะการปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนที่ 3 พันธุ์อ้อยที่เกษตรกรอำาเภออู่ทองใช้ทำาพันธุ์
ผลการวิจัย พบว่า พันธุ์อ้อยที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ LK 92-11 ซึ่งสอดคล้องกับพันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูกใน
แปลงอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ รองลงมาใช้พันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 59.72 ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงพันธุ์อ้อยที่เกษตรกรใช้ปลูกในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอำาเภออู่ทอง
1) ปัญหา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอำาเภออู่ทอง มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติจากฝนแล้ง ในระดับความรุนแรงปาน
กลาง ด้านราคาผลผลิตจากนโยบายของรัฐ ในการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นล่าช้า ในระดับความรุนแรงปานกลาง ด้านต้นทุน
การผลิตจากราคาน้ำามัน ในระดับความรุนแรงมาก ด้านการบริหารจัดการไร่อ้อยเกี่ยวกับทักษะความชำานาญในการปลูกอ้อย
ในระดับความรุนแรงปานกลาง และภาระหนี้สินจากแหล่งเงินในระบบ ระดับความรุนแรงน้อย
2) ข้อเสนอแนะ พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เสนอแนะให้มีการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นล่วงหน้า 6-7 เดือน
สนับสนุนพันธุ์อ้อย แหล่งเงินทุนและดูแลราคาน้ำามัน
อภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และปัญหาการปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจนำามาอภิปรายได้ดังนี้
ประเด็นสภาพทั่วไปทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอำาเภออู่ทอง พบว่า เกษตรกร มีประสบการณ์
ปลูกอ้อยเฉลี่ย 21.90 ปี ซึ่งนับว่าเกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกอ้อยมาก แต่ยังพบว่าเกษตรกรบางรายยังมีปัญหาในการ
บริหารจัดการด้านไร่ ทั้งด้านความรู้ ทักษะความชำานาญ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากการรับรู้ข่าวสาร
ของเกษตรกรด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับรู้จากเพื่อนบ้าน/ผู้นำาท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบการปลูกทักษะความรู้ต่างๆ ยังคงเป็น
ไปในลักษณะสืบทอดต่อกันมา ขาดการถ่ายทอดผลงานวิจัย ซึ่งมีอยู่มากมากลงสู่การปฏิบัติในแปลงเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจ
พบว่า เกษตรกรมีอาชีพทำาไร่ มีพื้นที่ทำาการเกษตรเฉลี่ย 236.39 ไร่ มีเครื่องจักรกลการเกษตรเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
ใช้ทุนส่วนตัวและกู้ยืมเพื่อการปลูกอ้อยจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้แรงงานเฉลี่ย 24.28 คน โดยมี
รายได้เฉลี่ย 1,270,219.44 บาท มากกว่ารายจ่ายเฉลี่ย 727,215.69 บาท ทำาให้เห็นว่าเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้เพียง
พอต่อการใช้จ่าย ชำาระหนี้และเก็บออม
ประเด็นรูปแบบการปลูกอ้อยของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง พบว่า การเตรียมดินส่วนใหญ่มีการไถดะ ไถแปร แต่
ขาดการไถระเบิดดินดาน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ ธวัช ตินนังวัฒนะ (2544) กล่าวว่า การเตรียมดินเป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่สุดที่จะให้
รากอ้อยได้หยั่งลึกลงไปหาน้ำาและอาหาร และต้องเตรียมดินให้ละเอียดเพื่อให้ดินเก็บน้ำาไว้ได้ นานที่สุด โดยมีขั้นตอนและวิธี
การ คือ ไถเปิดหน้าดินด้วยผาน 3 หรือ ผาน 4 หมักวัชพืช ปุ๋ยพืชสด และเพื่อเก็บน้ำาฝนไว้ใต้ดิน หลังหมดฝนพรวนด้วยผาน
7 หรือผานพรวน ระเบิดดินดานใช้ริปเปอร์ หรือ ไถสิ่ว เพื่อให้ดินดานแตก รากพืชหยั่งลงไปได้และทำาให้ดินมีอากาศ พรวน
1-2 ครั้ง ให้ดินละเอียดและเรียบ เพื่อให้ดินเก็บความชื้นได้นาน ส่วนเรื่องการปลูกอ้อย การชักร่องเดี่ยวระยะห่างระหว่างร่อง
1.5 เมตร และสอดคล้องกับ ธวัช ตินนังวัฒนะ (2544) กล่าวว่า ระยะปลูกควรใช้ระยะ 1.50 เมตร เพื่อความสะดวกในการใช้
เครื่องมือ บำารุงรักษา หรือเก็บเกี่ยว
ประเด็นพันธุ์อ้อยที่เกษตรกรปลูก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอ้อยพันธุ์ LK 92-11 ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำาตาลทรายภาคที่ 2 ซึ่งแตกกอดีมาก ความหวานสูงไว้ตอดี เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก รองลงมาคือ พันธุ์ K 84-200
ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทรายภาคที่ 1 ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยเดิมที่เกษตรกรยังคงนิยมปลูกอยู่ ซึ่งสอดคล้อง
กับการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ แต่ยังมีเกษตรกรบางราย ร้อยละ 59.72 ที่ใช้พันธุ์ K 84-200 เนื่องจากยังไม่มีพันธุ์ LK
92-11 มาทดแทน
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ของเกษตรกรในอำาเภออู่ทอง พบว่า มีปัญหาจากภัยธรรมชาติ คือ ฝนแล้ง เนื่องจาก
พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน แต่ยังมีการให้น้ำาโดยใช้น้ำาบาดาลอยู่บ้าง เพื่อช่วยตัวเองเมื่อประสบภัยแล้ง
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ปัญหาด้านราคาผลผลิต สาเหตุจากการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของรัฐบาลช้าเกินไป ทำาให้เกษตรกรไม่กล้าที่จะลงทุนในไร่
มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเกษตรกรได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ว่าควรประกาศราคาอ้อยขั้นต้นล่วงหน้า 6-7 เดือน ปัญหาด้านต้นทุน
การผลิตจากราคาน้ำามันในระดับรุนแรงมาก ด้านการบริหารจัดการไร่อ้อยเกี่ยวกับทักษะความชำานาญในการปลูกอ้อย
สรุป

จากการศึกษา พบว่า มีงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการปลูกอ้อยมากพอสมควร แต่ยังไม่มีการนำาผลวิจัยเผยแพร่ออก
ไปสูเ่ กษตรกรอย่างจริงจัง นักส่งเสริมการเกษตรควรใช้นาำ ผลการวิจยั ทีม่ อี ยูม่ ากมายออกเผยแพร่ไปสูเ่ กษตรกรผูป้ ลูกอ้อย ให้
สามารถมีตัวเลือกในแนวทางปฏิบัติที่เพิ่มขึ้น และระบบการให้นาำ้ ในแปลงอ้อย พบว่า เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยอำาเภออูท่ อง 90%
อาศัยน้าำ ฝนตาม ธรรมชาติ ผลผลิตในแต่ละปี จึงแปรตามสภาพน้าำ ฝน แต่ยงั มีเกษตรกรบางส่วนทีใ่ ช้นาำ้ บาดาลช่วยเหลือตัวเอง เมือ่
ประสบภัยแล้งควรมีการส่งเสริมให้ความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยี ระบบน้าำ หยดบนดิน เพือ่ ให้การใช้นาำ้ มีประสิทธิภาพและ คุม้ ค่าทีส่ ดุ แล้ว
ยังส่งผลให้เพิม่ ผลผลิตสูงอีกด้วย ส่วนเรื่องการประกาศราคาอ้อยขั้นต้น รัฐบาลควรมีกลไกในการประกาศราคาอ้อยให้ได้ก่อน
ฤดูกาลเพาะปลูกอ้อยเพือ่ ให้เกษตรกรตัดสินใจในการทีจ่ ะลงทุนให้คมุ้ กับผลผลิตทีจ่ ะได้ เนือ่ งจากราคาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง
มาก ซึง่ จากผลการวิจยั เรือ่ งการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย อำาเภออูท่ อง พบว่า การอบรม/ดูงาน มีคา่ น้าำ หนัก
เฉลี่ยต่ำาที่สุด จึงควรมีการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรให้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. การทำาโครงการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ เป็นกระบวนการยอมรับแนวคิดใหม่ไปปฏิบัติตามนั้น เกิดขึ้นเป็น
ขัน้ ตอนในส่วนบุคคลตัง้ แต่ขน้ั แรก คือ ขัน้ เริม่ รูไ้ ปสูค่ วามสนใจ-ไตร่ตรอง-ทดลองทำา ขัน้ สุดท้ายคือ การยอมรับนำาไปปฏิบตั ิ ดัง
กระบวนการยอมรับ (บุญธรรม จิตต์อนันต์, 2540) การทีบ่ คุ คลจะรับแนวคิดใหม่ไปปฏิบตั จิ ะผ่านขัน้ ตอนทีส่ าำ คัญ 5 ขัน้ ตอน
และความคิดเห็นต่อการทำาโครงการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยอมรับ
ในการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ ในครัง้ นีส้ อดคล้องกับที่ (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2522) กล่าวถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการ
ยอมรับเทคโนโลยี การเกษตรว่า บุคคลเป้าหมายทีม่ ปี ระสบการณ์สงู กว่าจะยอมรับเร็วกว่า ซึง่ ผลผลิตอ้อยต่อไร่ยอ่ มแสดงถึง
ความสามารถในการผลิตของโครงการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ นอกจากนีเ้ กษตรกรผูป้ ลูกอ้อยทีม่ คี วามคิดเห็นต่อการปลูก
อ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมว่ามีประโยชน์ตอ่ เขาในด้านต่างๆ ย่อมแสดงถึงทัศนคติทด่ี ตี อ่ โครงการปลูกอ้อย โดย
ทัว่ ไปในด้านสมรรถภาพในการดำาเนินงานของสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง นักวิชาการ โรงงานน้าำ ตาล ซึง่ เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีด่ าำ เนินการ
พัฒนาเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อย จึงมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ ทีจ่ ะส่งเสริม โดยใช้วธิ แี หล่งข้อมูล
ข่าวสารของการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ นำาไปถ่ายทอดให้กบั เพือ่ นบ้าน/ผูน้ าำ ท้องถิน่
2. นักส่งเสริมจะต้องส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกอ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต ดังต่อไปนี้
1) จัดอบรมและพาไปดูงานที่เกษตรกรประสบผลสำาเร็จแล้วและเป็นที่ยอมรับ
2) ต้องมีศูนย์เรียนรู้
3) มีแปลงอ้อยสาธิตทุกหมู่บ้าน
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2 เดือนต่อครั้ง
5) มีการเปรียบเทียบรายได้
6) ทำาคู่มือการปลูกอ้อยที่ถูกวิธี
3. ให้นกั ส่งเสริมจัดหาพันธุอ์ อ้ ยพันธุ์ LK 92-11 เพือ่ นำาไปสนับสนุนทดแทนให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยพันธุ์ K 84-200
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4. รูปแบบการให้มีผลผลิตสูง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รูปแบบการปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร

ที่มา : ทัตสัณฑ์ชัย ตรีสัตย์ (2553)
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