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บทคัดย่อ 
	 งานวจิยัครัง้นี	้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ	กลุม่เป้าหมายคอืประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอภเูขยีว	จงัหวดัชยัภูมิ	

อ�าเภอแก้งสนามนาง	 จังหวัดนครราชสีมา	 และอ�าเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี	 ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง																			

รวม	 80	คน	 ได้แก่	 เกษตรกรชาวไร่อ้อย	 40	คน	หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย	 15	คน	หัวหน้าโควตาและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง	25	คน	ด�าเนินการตามวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (PAR)	ด้วยเทคนิค	R&D	 เน้นความส�าคัญ

แบบพลวตัรกลุม่	เกบ็รวบรวมข้อมลูจากการจดัเวทชุีมชน	ประชมุสนทนากลุ่มด้วยแบบสัมภาษณ์เชงิลกึร่วมกบั

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม	 วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัยด้วยการตีความ	 สร้างข้อสรุป													

เพือ่แสวงหาข้อค้นพบและแนวทาง	บรรยายผลเชงิพรรณนา	ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์การวจิยัพบว่า	1)	การ

พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ	 ได้แก่	 การให้ความส�าคัญกับปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพดินในแปลงปลูก									

น�า้	และพันธุอ้์อย	2)	การยกระดบัและสร้างมลูค่าเพ่ิมจากผลผลติอ้อย	ได้แก่	การท�าน�า้ไซรปัน�า้ตาลอ้อยอนิทรีย์	

น�้าอ้อยคั้นสด	แผ่นไม้อัดจากกากอ้อยส่งออกต่างประเทศ	อาหารเลี้ยงสัตว์และปุ๋ยหมักเพื่อจ�าหน่าย	3)	การลด

ต้นทุนการผลิตและจัดจ�าหน่าย	 ได้แก่	 การเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมและตรงช่วงเวลาการเพาะปลูก	 ใช้เครื่อง						

จักรกลที่ทันสมัยทดแทนแรงงานคน	 จัดโซนน่ิงพื้นท่ีการปลูกและรับซื้ออ้อยที่ชัดเจน	 และได้รับการสนับสนุน

จากรฐับาลและเอกชน	4)	ปัญหาและอปุสรรคกระบวนการพฒันาและยกระดบัพืชเศรษฐกจิอ้อย	ได้แก่	ค่าใช้จ่าย

ในการผลิต	ต้นทุน	แรงงาน	ราคาเครื่องจักรที่สูงมาก	ขาดความหลากหลายของพันธุ์อ้อยที่ดี	จ�าเป็นต้องใช้สาร

เคม	ีและรปูแบบการจ�าหน่ายอ้อยทีห่ลากหลาย	และ	5)	แนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครอืข่ายผู้ประกอบการ

และเกษตรกรชาวไร่อ้อย	ได้แก่	จดัตัง้สมาคมชาวไร่อ้อย	รวมกลุม่ในรปูแบบหวัหน้ากลุม่ชาวไร่อ้อยหรอืหวัหน้า

โควตา	และรวมกลุ่มกันในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่	
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ABSTRACT 
	 This	 qualitative	 research	 contained	 the	 target	 group	who	 live	 in	 Phu	Khiao	district,	

Chaiyaphum	province,	Kaeng	Sanam	Nang	district,	Nakhon	Ratchasima	province,	and	Ban	Phue	

district,	Udon	Thani	province.	A	total	of	selected-80	farmers,	including	40	sugarcane	farmers,	

15	heads	of	sugarcane	farmers,	and	25	quota	managers	were	interviewed,	using	Participatory	

Action	 Research	 (PAR)	 by	 R&D	 techniques.	 Group	 collect	 information	 was	 from	 the																									

community	forum,	as	well	as	the	group	discussion	with	in-depth	interviews	with	participatory	

and	 non-participatory	 observation.	 The	 Inductive	 data	 was	 analyzed	 by	 interpreting	 a																	

conclusion	 of	 findings,	 guidelines,	 and	 the	 descriptive	 research	 results	 as	 follows:	 1)	 The											

efficiency	and	productivity	improvement	included	the	importance	of	soil	condition	in	planting	

plots,	water	and	sugarcane	varieties,	2)	leverage	and	create	value	added	by	producing	sugar	

cane	syrup,	organic	sugarcane	juice,	export	sugar	cane	veneer,	animal	feed	and	distribution	

compost,	3)	reduction	of	production	and	distribution	costs,	such	as	preparation	of	suitable	

areas	and	planting	time	by	using	modern	machines	to	replace	human	workers,	4)	problems	

and	obstacles	in	developing	and	upgrading	cane	sugarcane	crops,	such	as	the	high	cost	of	

production,	 labor	 cost,	 machinery	 cost,	 also	 variety	 of	 good	 sugarcane	 varieties,	 and																								

5)	guidelines	for	grouping	and	establishing	a	network	of	stakeholders	and	sugarcane	farmers,	

heads	of	sugar	cane	farmers	that	associated	with	a	large	agriculture.

Keywords :	Guidelines,	Efficiency	and	productivity,	Advancement,	Value	added	

บทน�ำ 
	 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทยซึ่งเกษตรกรในประเทศสามารถผลิตอ้อยได้ประมาณ	

60-80	ล้านตัน/ปี	อ้อยที่ผลิตได้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภคภายในประเทศ	ส่วนที่เหลือส่งออกขายในตลาดโลก	

นับว่าการผลิตอ้อยของเกษตรกรสามารถท�ารายได้เข้าประเทศได้ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน�้าตาล									

เป็นอันดับ	5	ของโลก	โดยปริมาณการผลิตอ้อยในแต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูก	ปริมาณการผลิต	และ

ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่	ซึ่งแหล่งผลิตอ้อยส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ	ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขต

ชลประทานประมาณ	 20	 เปอร์เซ็นต์	 ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ต้องอาศัยน�้าฝน	 และอาศัยแหล่งน�้าตามธรรมชาติ	

(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2557)	ทั้งนี้	มีประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ	คือ	อินโดนีเซีย	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	

และกัมพูชา	 เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ท�ารายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นจ�านวนมากเมื่อเทียบกับการท�า

เกษตรในพชืไร่อืน่	ๆ 	เป็นต้น	ว่ามตีลาดรบัซือ้ทีแ่น่นอนซึง่ควบคมุโดยโรงงานอตุสาหกรรมน�า้ตาล	อกีทัง้เป็นพชื

ชนิดเดยีวทีม่พีระราชบญัญตัอ้ิอยและน�า้ตาลทราย	รบัรองทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคุมของรฐับาลซ่ึงราคาถูกก�าหนดไว้	

ค่อนข้างแน่นอนอกีทัง้อ้อยเป็นพชืทีท่นแล้งได้ดกีว่าพชือืน่จงึส่งผลเกษตรกรมกีารเพาะปลกูอ้อยกนัเป็นจ�านวนมาก	

(ส�านักบริหารอ้อยและน�้าตาลทราย,	 2557)	 ปัจจุบันพบว่า	 การผลิตอ้อยในบางปีของเกษตรกรส่วนใหญ่											

ประสบกบัปัญหาปรมิาณผลผลติเฉลีย่ต่อไร่ต�า่ลง	อกีทัง้ต้นทนุการมแีนวโน้มสงูขึน้	ส่งผลให้ราคาอ้อยทีเ่กษตรกร

ได้รบัอยูใ่นระดับทีต่�า่กว่าต้นทนุการผลติ	ทัง้นีอ้นัเนือ่งมาจาก	สภาพเศรษฐกจิของประเทศ	จากภาวะราคาน�า้มนั

ที่เพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้ราคาปุ๋ย-ยา	 ค่าจ้างแรงงาน	 และค่าเช่าที่ดิน	 เพิ่มสูงขึ้น	 ซ่ึงเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตอ้อย										
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ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น	 ประกอบกับปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร	 เน่ืองมาจากพื้นที่เส่ือมโทรม	 ภาวะ											
ภัยธรรมชาติ	จึงท�าให้เกษตรกรท�าการผลิตได้ยาก	จึงส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร	คือ	ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไรต�่า	 ปริมาณความหวานต�่า	 ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง	 จึงท�าให้ประสบกับปัญหาขาดทุน	 ดังนั้น														
เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการผลติอ้อยของเกษตรกร	จงึจ�าเป็นต้องเร่งหาแนวทางการปรบัปรุงประสทิธิภาพ
ทางด้านการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น	
	 จากเหตผุลและความส�าคญัของปัญหาดงักล่าว	ท�าให้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึแนวทางการพฒันา
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ	 เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร	 “อ้อย”													
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทย	โดยมุง่หวงัให้เกิดการเพิม่ผลผลติ	
พัฒนาคุณภาพ	 และลดต้นทุน	 รวมทั้งการสร้างมูลค่า	 การพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างเครือข่าย	 และสามารถ												
น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปส่งเสรมิให้กับเกษตรกร	เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและรายได้ของเกษตรกรให้ดขีึน้	
อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมรายได้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น	และน�ารายได้จ�านวนมหาศาลสู่ประเทศ	เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าและความมั่นคงทางอุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่อไป	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ	
	 2.	 เพื่อหาแนวทางการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม	
	 3.	 เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต	จนถึงกระบวนการจัดจ�าหน่าย	
	 4.	 เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจอ้อย	
	 5.	 เพื่อหาแนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อย	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ทราบถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ	
	 2.	 ทราบถึงแนวทางการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม	
	 3.	 ทราบถึงแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต	จนถึงกระบวนการจัดจ�าหน่าย	
	 4.	 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจอ้อย	
	 5.	 ทราบถึงแนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อย	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การวิจัยเร่ือง	 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพเพื่อยกระดับมูลค่าเพ่ิมของกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร	 “อ้อย”	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative								
research)	ร่วมกับการวิจัยปฏิบัติการ	 (Applied	research)	ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	research)	
โดยใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	action	research	:	PAR)	มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้
	 1.	 ประชากรคือ	เกษตรกรชาวไร่อ้อย	หวัหน้ากลุม่ชาวไร่อ้อย	หวัหน้าโควตาหรอืผูร้บัเหมาโควตา	และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ในพื้นที่ที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย	3	พื้นที่	 ดังนี้	 1)	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	 2)	อ�าเภอ							
แก้งสนามนาง	อ�าเภอนครราชสีมา	และ	3)	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	ซึ่งกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง	 (purposive	 sampling)										

ได้แก่	เกษตรกรชาวไร่อ้อย	จ�านวน	40	คน	หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย	จ�านวน	15	คน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	จ�านวน	

25	คน	รวมทั้งสิ้น	80	คน		
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	 2.	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	ประกอบด้วย	แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ	(in-depth	interview)	โดยการประชุม

สนทนากลุ่ม	(focus	group)	เน้นความส�าคัญของพลวัตรกลุ่ม	(group	dynamics)	ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก

ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย	

	 3.	 ขัน้ตอนการด�าเนนิการวจิยั	แบ่งตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยัเพ่ือมุง่เน้นการหาแนวทางการพฒันา

ประสิทธิภาพและผลิตภาพ	 การยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม	 แนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต																	

ถงึจดัจ�าหน่าย	ค้นหาปัญหาและอปุสรรคในกระบวนการพฒันาและยกระดบัพชืเศรษฐกจิอ้อย	รวมไปถงึการหา

แนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อย	 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	59-กันยายน	60	โดย	จัดทีม	3	ทีม	ๆ	ละ	8	คน	เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	1)	พื้นที่

อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	 	2)	พื้นที่อ�าเภอแก้งสนามนาง	อ�าเภอนครราชสีมา	และ	3)	พื้นที่อ�าเภอบ้านผือ	

จังหวัดอุดรธานี	แสดงดังภาพที่	1

ภำพที่ 1 	ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ร่วมกับชุมชน
	 >		 ให้ค�าแนะน�า	ค�าปรึกษา	แสดงความคิดเห็น	แบบสนทนากลุ่ม	(สัมภาษณ์)	
	 	 ◊		 ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจอ้อย
						 ◊		 ปัญหาและความต้องการการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและ	
	 	 	 เกษตรกรชาวไร่อ้อย
วิเคราะห์สรุปประเด็นส�าคัญและจัดท�าแผนปฏิบัติการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	(จัดเวทีชุมชน)	ร่วมกับชุมชน
	 >		ตรวจสอบ	แสดงความคิดเห็น	และแก้ไขแผนปฏิบัติการถูกต้องตามวัตถุประสงค์	
	 	 การวิจัย	

คัดเลือกอาสาสมัครนักวิจัยท้องถิ่น
จัดอบรม
			>		ชี้แจงเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	วิธีด�าเนินการ
			>		ให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นักวิจัยท้องถิ่นและวิธีด�าเนินการวิจัย
	 	 แบบมีส่วนร่วม
ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติการในพื้นที่	

ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ส�าหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อย
	 >		แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม
						 ของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
			 >		การประยุกต์ใช้แนวทางการลดปัญหาและอุปสรรค
							 ◊	 	กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ
						 ◊		การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและการจัดจ�าหน่าย
			 >		แนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการและเกษตรกร
	 	 ชาวไร่อ้อย	

เตรียมความพร้อม

ปฏิบัติการในพื้นที่

น�าแผนไปปฏิบัติ
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	 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลสามเส้า	(เทคนิคสามเส้า	วิพากษ์ตนเอง	กลุ่มช่วย	ตีความเรื่องที่ตนเองน่าจะ

รู้ดีกว่าคนอื่น)	 ปฐมภูมิจากการประชุม	 การจัดเวทีชุมชน	 การสนทนากลุ่ม	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 และการฝึก

อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อน�าไปปฏิบัติพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของพืชเศรษฐกิจอ้อย

	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	 ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย	 (Analytic	

induction)	 ได้แก่	การตีความ	วิเคราะห์ข้อมูล	และสร้างข้อสรุปจากการจัดเวทีชุมชน	การสนทนากลุ่ม	และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก	 จ�าแนกและจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย	 น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล					

เชิงพรรณนาตามปรากฏการณ์	 เพื่อแสวงหาข้อค้นพบและหาแนวทางการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก	่					

พืชเศรษฐกิจอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ผลกำรวิจัย 
	 1.	 ผลการหาแนวทางการพัฒนาประสทิธภิาพและผลติภาพ	พบว่า	ต้องให้ความส�าคญักบัปัจจยัพืน้ฐาน

ในการปลูกอ้อย	ได้แก่	ดิน	จะต้องเป็นดินด�าที่มีแร่ธาตุสารอาหารที่จ�าเป็นต่อการปลูกอ้อย	เกษตรกรต้องมีการ	

เตรียมดินในแปลงพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก	 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ	 จะท�าให้ดินดีขึ้น

ผลผลิตอ้อยเพิ่มมากข้ึน	 น�้า	 จ�าเป็นต้องมีระบบน�้าเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าการปลูกอ้อยต้องใช้น�้าเป็นหลัก	

เพื่อช่วยให้การแตกหน่อแตกก่อของอ้อยให้สมบูรณ์จะท�าให้ผลผลิตเพิ่มมาก	พันธุ์อ้อย	ควรเลือกสายพันธุ์อ้อย

ที่มีคุณภาพ	 คือ	 สายพันธุ์ท่ีให้ค่าความหวานมีปริมาณและน�้าหนักมาก	 ๆ	 การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล													

สมัยใหม่	 เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว	 ท�าให้การบริหารจัดการแปลงปลูกง่าย	 สะดวกมีความคล่องตัวมากขึ้น															

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน	ช่วยลดระยะเวลาขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ของการเพาะปลูก	พืน้ที	่เกษตรกรทีม่พีืน้ที่

เพาะปลูกเป็นจ�านวนมาก	 ๆ	 ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ	 การได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐ	 ด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องน�้าท้ังระบบ	 การสนับสนุนที่เป็นลักษณะกองทุนส�าหรับเกษตรกร

รายย่อยหรือรายเล็ก	 ๆ	 ท่ีมีรายได้น้อย	 รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน�้าตาล	

และ	ความเชีย่วชาญด้านพืชเศรษฐกจิอ้อย	เกษตรกรต้องมีความช�านาญ	มปีระสบการณ์	และมกีารบรหิารจดัการ

ที่ดี	ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้	

	 2.	 ผลการหาแนวทางการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม	 พบว่า	 หากมีการผลิตอ้อยปลอดสารหรือ													

อ้อยอนิทรีย์	จะสามารถเพิม่มลูค่าโดยการท�าไซรัปน�า้ตาลอ้อยอนิทรย์ี	การท�าอ้อยค้ันน�า้หรอืน�า้อ้อยสดท่ีสามารถ

จ�าหน่ายได้ราคาสูง	หรือการน�ากากอ้อยที่ผ่านกระบวนการผลิตไปแล้วมาผลิตท�าเป็นแผ่นไม้อัดส่งต่างประเทศ	

เพื่อน�ามาผลิตท�าเฟอร์นิเจอร์ต่าง	ๆ 	และสิ่งประดิษฐ์	กากอ้อย	ใบอ้อย	ซึ่งสามารถไปท�าอาหารเลี้ยงสัตว์	เอาไป

หมักท�าปุ๋ย	หรือใบที่แห้งเราน�ามารวมกันแล้วผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้	แต่เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจให้มาก

รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการแปรรูป	 หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น	 ๆ	 โดยเกษตรกรสามารถน�ากากอ้อย										

ใบอ้อยเอามาท�าประโยชน์อย่างอื่นได้	 เช่น	 เป็นอาหารสัตว์	 เป็นปุ๋ย	 และการใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกล									

ด้วยการตดัอ้อยสดและลดการตดัอ้อยไฟไหม้จะช่วยเพ่ิมมลูค่าได้	อกีทัง้ยงัต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไขระบบกฎหมาย

เกี่ยวกับพืชอ้อย	 เนื่องจากตามกรอบของกฎหมายการคิดค�านวณราคาค่าตอบแทนให้ชาวไร่	 ซึ่งกฎหมายไม่ได้

บัญญัติให้เกษตรมีส่วนแบ่งจากการแปรรูปจากอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	เช่น	ผลิตเป็นไฟฟ้า	เอทานอล	เป็นต้น	

โดยมแีนวทางการยกระดบัและสร้างมลูค่าเพิม่โดยการแก้ไขพระราชบญัญตัอ้ิอยและน�า้ตาลทรายฉบบัใหม่และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สิทธ์ิแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลประโยชน์ตามที่สมควรจะได้รับส่วนแบ่งจาก

โรงงานน�้าตาลเพื่อสร้างการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	



186   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

	 3.	 ผลการหาแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดจ�าหน่าย	 พบว่า	

กระบวนการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก	 การผลิตหรือการปลูกต้องท�าให้ถูกต้องและถูกช่วงเวลา	 ซึ่งพื้นที่เพาะปลูก	

ที่เหมาะสมจะได้ผลผลิตสูง	 การใช้เครื่องจักรหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทุกกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจ

อ้อย	จะช่วยลดการใช้แรงงาน	เนือ่งจากแรงงานคนเริม่ขาดแคลนและหายากในภาคเกษตรกรรม	ท�าให้เกษตรกร

ปลูกอ้อยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 สามารถประหยัดเวลาในทุกกระบวนการผลิต	 บ�ารุงรักษาและจัดจ�าหน่ายได้เป็น							

อย่างมาก	 การจัดท�าโซนน่ิงหรือก�าหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่การปลูกหรือการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่

อ้อยใช้ชัดเจนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานในกระบวนการจัดจ�าหน่าย	การใช้

วิธีการแบบผู้รับเหมาช่วงจะช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถลดต้นทุนการใช่จ่ายลงได้บ้าง	การร่วมกลุ่ม

เกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วดัดแปลงเป็นแปลงใหญ่	 ตามนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ

กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์	 คือ	 เกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด	 ท�าให้ง่าย	 สะดวก	 และประหยัด	 ตั้งแต่

กระบวนการผลติจนถึงกระบวนการจดัจ�าหน่วย	เพราะสามารถค�านวณพืน้ทีป่รมิาณได้อย่างชดัเจน	จะเป็นการ

ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี	 และหน่วยงานภาครัฐและจากภาคเอกชนสามารถช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยลดต้นทุน	

ในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐจากธนาคารซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยในราคาต�่า

	 4.	 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจอ้อย	พบว่า	1)	การเพาะปลูก	

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน	แหล่งน�้าและน�้าฝนตามฤดูกาลที่มีปริมาณน้อยมาก	

สภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์	 ส่งผลให้ปลูกอ้อยไม่ได้ผลผลิต	 2)	 ปัจจัยการผลิตคือ	 ต้นทุน	 แรงงาน	 เครื่องจักร												

ต้องใช้ต้นทุนในการลงทุนสูงจึงเป็นปัญหาส�าหรับเกษตรกร	และการขาดพันธุ์อ้อยที่ต้านทานโรค	ขาดพันธุ์อ้อย

ทีห่ลากหลายทีใ่ช้ในการหมนุเวยีนสบัเปลีย่นในการปลกู	เกษตรกรไม่สามารถหลีกเลีย่งการใช้สารเคมเีพือ่ก�าจดั

วชัพชืและแก้ปัญหาโรคระบาด	เนือ่งจากการระบาดท�าความเสยีหายอย่างกว้างขวางมาก	ยากทีจ่ะท�าการป้องกนั

ก�าจดัซึง่เป็นเรือ่งทีบ่ัน่ทอนจติใจของเกษตรกรเป็นอย่างมากและยงัไม่มทีางแก้ไข	3)	การเกบ็เกีย่ว	มปัีญหาการ

ขาดแรงงาน	 เพราะการตัดอ้อยสดหาแรงงานยาก	ส่วนมากไม่ค่อยมีแรงงานตัดอ้อยสด	แต่ถ้าเกษตรกรชาวไร่

อ้อยที่มีเครื่องจักรในการตัดอ้อยก็จะสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้บ้าง	 4)	 การเผาไร่อ้อยและการติดคิวที่ส่อ						

การเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	และ	5)	การจัดจ�าหน่าย	เนื่องจากการขายอ้อยมีหลายรูปแบบ	กรณีส่งที่โรงงาน

โดยตรงในนามของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้ราคาอ้อยตามทีก่ฎหมายก�าหนด	แต่หากน�าไปขายเหมาแปลงหรอื

ขายผ่านพ่อค้าคนกลางอาจจะรับซ้ือในราคาท่ีเท่ากับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน�้าตาล	 ซึ่งจะท�าให้เกษตรกร	

ชาวไร่อ้อยเสียเปรียบตามรูปแบบที่แตกต่างกัน	

	 5.	 การหาแนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อย	 ประกอบ

ด้วย	1)	การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในรูปแบบสมาคมหรือที่เรียกว่า	“สมาคมชาวไร่อ้อย”	เป็นการรวมตัว

กันของ	 3	 องค์กรชาวไร่อ้อย	 ประกอบไปด้วย	 สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย	 สหสมาคมชาวไร่อ้อย														

แห่งประเทศไทย	 และชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน	 2)	 การรวมกลุ่มในรูปแบบหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย								

หรือหัวหน้าโควตา	 เป็นบุคคลที่โรงงานอุตสาหกรรมน�้าตาลท�าสัญญาให้รวบรวมจัดหาอ้อยส่งให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมน�้าตาล	 ส่วนใหญ่มักเป็นชาวไร่อ้อยที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยจ�านวนมาก	 หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยจะเป็น						

ผู้ติดต่อกับโรงงานและรับจัดสรรปริมาณอ้อยที่จะส่งให้โรงงานในแต่ละฤดูหีบ	และ	3)	การรวมกลุ่มในลักษณะ

เกษตรแปลงใหญ่หรือการรวมกลุ่มกันแบบหลวม	ๆ	ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่น�าแปลงอ้อยของตนเองมารวม

เข้ากันกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยคนอื่น	 เพื่อประโยชน์ในการปลูก	 การดูแลรักษา	 เก็บเกี่ยว	 และจัดจ�าหน่าย												

ได้โดยง่าย	
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อภิปรำยผล 
	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยมีประเด็นส�าคัญท่ีควรน�ามาพิจารณา	 เพื่อให้ทราบสภาพที่แท้จริง

ที่เป็นไปได้	และสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์	สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้	

	 1.	 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของพืชเกษตรกรคือ	 ต้องให้ความส�าคัญกับปัจจัย					

พื้นฐานในการปลูกอ้อย	ได้แก่	ดินด�าทีม่ีแร่ธาตุสารอาหารที่จ�าเปน็ตอ่การปลูกออ้ย	การเตรยีมดนิในแปลงพื้นที่

ให้เหมาะสมต่อการเพาะปลกู	การใช้ปุย๋อนิทรย์ีหรอืปุย๋ชวีภาพ	จะท�าให้ดนิดขีึน้ผลผลิตอ้อยเพิม่มากขึน้	มรีะบบ

น�้าเพ่ือการเพาะปลูกเพราะว่าการปลูกอ้อยต้องใช้น�้าเป็นหลัก	 เพ่ือช่วยให้การแตกหน่อแตกก่อของอ้อย																

ให้สมบรูณ์จะท�าให้ผลผลติเพิม่มาก	เลอืกสายพนัธุอ้์อยทีม่คีณุภาพทีใ่ห้ค่าความหวานมปีรมิาณและน�า้หนักมาก	ๆ 	

การใช้เทคโนโลยเีครือ่งจกัรกลสมยัใหม่	เพ่ือความสะดวกรวดเรว็	ท�าให้การบรหิารจดัการแปลงปลูกง่าย	สะดวก

มคีวามคล่องตวัมากขึน้	ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน	ช่วยลดระยะเวลาขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ของการเพาะปลกู	

ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีส�าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นจ�านวนมาก	ๆ	จะท�าให้ประสบความส�าเร็จ	

การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	 ด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องน�้าท้ังระบบ	การสนับสนุนที่เป็นลักษณะ

กองทุนส�าหรับเกษตรกรรายย่อยหรือรายเล็ก	 ๆ	 ที่มีรายได้น้อย	 รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากโรงงาน

อตุสาหกรรมผลติน�า้ตาล	และ	เกษตรกรต้องมีความช�านาญ	มปีระสบการณ์	และมกีารบริหารจดัการทีด่	ีสามารถ

พึ่งพาตนเองได้	 สอดคล้องกับ	 สงัด	 ทองภูธรณ์	 (2550,	 น.	 35)	 ซึ่งอธิบายถึงความจ�าเป็นของการเตรียมดิน												

ว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง	เพราะการปลูกอ้อย	1	ครั้ง	สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	3-4	ปี	หรือมากกว่า	การไถ

ควรไถอย่างน้อย	2	ครัง้	หรอืมากกว่า	โดยไถขณะทีด่นิมคีวามชืน้พอเหมาะให้ลกึอย่างน้อย	20	นิว้	หรอืมากกว่า	

เพราะจะช่วยให้รากหยั่งลึก	 ล�าต้นแข็งแรง	 เจริญเติบโต	 และไม่หักล้ม	 สะดวกในการเก็บเกี่ยว	 ส่วนประเด็น										

ที่เกษตรกรมีความรู้น้อยคือ	 ระบบการให้น�้าอ้อยซึ่งเกษตรกรมีความเข้าใจว่าระบบการให้น�้าอ้อยไม่เกี่ยวกับ									

ชนิดของดิน	 และสาเหตุของโรคใบขาวอ้อย	 เกษตรกรเข้าใจผิดว่าพาหะน�าโรคใบขาวอ้อยคือ	 เพล้ียกระโดด										

สีน�้าตาล	และ	อภิวัฒน์	ค�าสิงห์	(2555,	น.	84)	ที่รายงานว่า	การใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร	และการ

เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวจะเป็นการยกระดับคุณภาพผลผลิตและพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับชาวไร่อ้อย

	 2.	 แนวทางการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม	โดยการผลิตอ้อยปลอดสารหรืออ้อยอินทรีย์	จะสามารถ

เพิ่มมูลค่าโดยการท�าไซรัปน�้าตาลอ้อยอินทรีย์	 การท�าอ้อยคั้นน�้าหรือน�้าอ้อยสดที่สามารถจ�าหน่ายได้ราคาสูง	

หรือการน�ากากอ้อยท่ีผ่านกระบวนการผลิตไปแล้วมาผลิตท�าเป็นแผ่นไม้อัดส่งต่างประเทศ	 เพื่อน�ามาผลิต											

ท�าเฟอร์นิเจอร์ต่าง	 ๆ	 และสิ่งประดิษฐ์	 กากอ้อย	 ใบอ้อย	 ซึ่งสามารถไปท�าอาหารเลี้ยงสัตว์	 เอาไปหมักท�าปุ๋ย	

หรือใบที่แห้งเราน�ามารวมกันแล้วผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้	แต่เกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจให้มากรวมทั้งต้อง

มีอุปกรณ์เครื่องมือในการแปรรูป	หรือใช้ประโยชน์ด้านอื่น	 ๆ	 โดยเกษตรกรสามารถน�ากากอ้อยใบอ้อยเอามา

ท�าประโยชน์อย่างอื่นได้	 เช่น	 เป็นอาหารสัตว์	 เป็นปุ๋ย	 และการใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลด้วยการตัด										

อ้อยสดและลดการตัดอ้อยไฟไหม้จะช่วยเพิ่มมูลค่าได้	อีกทั้งยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบกฎหมายเกี่ยวกับ

พืชอ้อย	 เนื่องจากตามกรอบของกฎหมายการคิดค�านวณราคาค่าตอบแทนให้ชาวไร่	 ซึ่งกฎหมายไม่ได้บัญญัติ	

ให้เกษตรมีส่วนแบ่งจากการแปรรูปจากอ้อยเป็นผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	เช่น	ผลิตเป็นไฟฟ้า	เอทานอล	เป็นต้น	โดยมี

แนวทางการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทรายฉบับใหม	่																	

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สิทธิ์แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับผลประโยชน์ตามท่ีสมควรจะได้รับส่วนแบ่ง

จากโรงงานน�้าตาลเพื่อสร้างการยกระดับมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยอมูล	 ซ่ึงแนวทางการยกระดับ



188   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)

อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล	 ควรเริ่มจากการให้ความส�าคัญต่อการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 (Supply	 chain	

management)	 ระหว่างเกษตรกรและโรงงาน	 โดยส่งเสริมให้มีการร่วมกันวางแผนเพาะปลูก	ดูแล	 เก็บเกี่ยว

และขนส่งอ้อยเข้าแปรรปูทีโ่รงงาน	เพือ่ให้ทกุกระบวนการมปีระสิทธภิาพและสอดคล้องกนั	ซึง่จะช่วยลดต้นทนุ	

Logistic	ซึ่งปัจจุบันยังมีสัดส่วนสูงถึงร้อยและ	20	ของต้นทุนรวม	และช่วยละระยะเวลาการรอคอยคิวหีบอ้อย

ที่หน้าโรงงาน	ท�าให้อัตราการสูญเสียลดลงทั้งในด้านน�้าหนักและค่าความหวาน	ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิต

น�า้ตาลโดยรวมปรับดขีึน้	และเกษตรกรกม็รีายได้มากข้ึนจากคณุภาพของอ้อยทีเ่พิม่ขึน้	นอกจากนี	้การยกระดบั

อีกด้านที่ส�าคัญ	 คือ	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 จากอ้อยและน�้าตาลไปสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม	 Bio-based	 ที่มี	

มลูค่าสูง	เช่น	พลาสตกิชีวภาพ	นวัตกรรมอาหาร	และเวชภณัฑ์	เป็นต้น	(ธนาคารแห่งประเทศไทย,	2560,	น.	1)

	 3.	 แนวทางการลดต้นทนุในกระบวนการผลติจนถงึกระบวนการจดัจ�าหน่าย	พบว่า	กระบวนการเตรยีม

พื้นที่เพาะปลูก	 การผลิตหรือการปลูกต้องท�าให้ถูกต้องและถูกช่วงเวลา	 ซึ่งพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมจะได้

ผลผลติสงู	การใช้เคร่ืองจกัรหรอืใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในทกุกระบวนการผลติพชืเศรษฐกิจอ้อย	จะช่วยลดการ

ใช้แรงงาน	เนือ่งจากแรงงานคนเริม่ขาดแคลนและหายากในภาคเกษตรกรรม	ท�าให้เกษตรกรปลกูอ้อยได้รวดเรว็

ยิ่งขึ้น	 สามารถประหยัดเวลาในทุกกระบวนการผลิต	 บ�ารุงรักษาและจัดจ�าหน่ายได้เป็นอย่างมาก	 การจัดท�า							

โซนนิ่งหรือก�าหนดขอบเขตบริเวณพื้นที่การปลูกหรือการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยใช้ชัดเจนเพื่อลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานในกระบวนการจัดจ�าหน่าย	การใช้วิธีการแบบผู้รับเหมา

ช่วงจะช่วยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถลดต้นทุนการใช้จ่ายลงได้บ้าง	 การรวมกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย								

แล้วดัดแปลงเป็นแปลงใหญ่	 ตามนโยบายนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวง

การเกษตรและสหกรณ์	คือ	เกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมด	ท�าให้ง่าย	สะดวก	และประหยัด	ตั้งแต่กระบวนการผลิต

จนถึงกระบวนการจัดจ�าหน่วย	 เพราะสามารถค�านวณพื้นที่ปริมาณได้อย่างชัดเจน	 จะเป็นการลดต้นทุนได	้									

เป็นอย่างดี	 และหน่วยงานภาครัฐและจากภาคเอกชนสามารถช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยลดต้นทุนในเร่ืองการ						

เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐจากธนาคารซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียในราคาต�่า	 สอดคล้องกับ	 ส�านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร	 (2557)	 ที่กล่าวว่าการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	 เพ่ือทดแทนแรงงาน															

ภาคเกษตร	 ภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรจัดหารถตัดอ้อยโรงงานให้เกษตรกรเช่าในราคาถูก	

โรงงานอ้อยและน�้าตาลควรจัดท�าโซนน่ิงหรือก�าหนดขอบเขตบริเวณในการปลูกหรือรับซ้ืออ้อยจากเกษตรกร

ชาวไร่อ้อยใช้ชัดเจน	เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน	ในกระบวนการจัดจ�าหน่าย	

และ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (2556,	 น.	 22)	 ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาต้นทุนการผลิตและปัจจัย													

การผลติ	โดยการผลติท่อนพนัธุเ์องใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดิน	ใช้เครือ่งจกัรกลการเกษตร	การจดัการทีเ่หมาะสม

แทนแรงงาน	 และเพิ่มผลผลิตต่อไร่	 โดยการใช้อ้อยพันธุ ์ดี/พันธ์ปลอดโรคที่ใช้พันธุ ์ที่เหมาะสมกับพื้นที	่																

รวมไปถึงการจัดหาแหล่งน�้าเสริม	

	 4.	 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจอ้อย	พบว่า	1)	การเพาะปลูก	

เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน	แหล่งน�้าและน�้าฝนตามฤดูกาลที่มีปริมาณน้อยมาก	

สภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์	 ส่งผลให้ปลูกอ้อยไม่ได้ผลผลิต	 2)	 ปัจจัยการผลิตคือ	 ต้นทุน	 แรงงาน	 เครื่องจักร												

ต้องใช้ต้นทุนในการลงทุนสูงจึงเป็นปัญหาส�าหรับเกษตรกร	และการขาดพันธุ์อ้อยที่ต้านทานโรค	ขาดพันธุ์อ้อย

ที่หลากหลายที่ใช้ในการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในการปลูก	 เกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี																	

เพือ่ก�าจดัวชัพืชและแก้ปัญหาโรคระบาด	เนือ่งจากการระบาดท�าความเสียหายอย่างกว้างขวางมาก	ยากทีจ่ะท�าการ	

ป้องกันก�าจัดซึ่งเป็นเรื่องท่ีบ่ันทอนจิตใจของเกษตรกรเป็นอย่างมากและยังไม่มีทางแก้ไข	 3)	 การเก็บเกี่ยว													
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มีปัญหาการขาดแรงงาน	 เพราะการตัดอ้อยสดหาแรงงานยาก	 ส่วนมากไม่ค่อยมีแรงงานตัดอ้อยสด	 แต่ถ้า

เกษตรกรชาวไร่อ้อยท่ีมีเครื่องจักรในการตัดอ้อยก็จะสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้บ้าง	 4)	 การเผาไร่อ้อยและ

การติดคิวที่ส่อการเกิดปัญหาเพิ่มข้ึนเรื่อย	 ๆ	 และ	 5)	 การจัดจ�าหน่าย	 เน่ืองจากการขายอ้อยมีหลายรูปแบบ			

กรณีส่งที่โรงงานโดยตรงในนามของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้ราคาอ้อยตามที่กฎหมายก�าหนด	 แต่หากน�าไป

ขายเหมาแปลงหรอืขายผ่านพ่อค้าคนกลางอาจจะรบัซือ้ในราคาทีเ่ท่ากบัโรงงานอตุสาหกรรมผลิตน�า้ตาล	ซึง่จะ

ท�าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเสียเปรียบตามรูปแบบที่แตกต่างกัน	สอดคล้องกับ	อุกฤษฎ์	พงษ์วานิชอนันต์	(2552)	

ทีท่�าการศกึษาต้นทนุและผลตอบแทนการผลติอ้อยโรงงาน	ต�าบลดอนเจดย์ี	อ�าเภอพนมทวน	จงัหวดักาญจนบรุี	

ปีการเพาะปลูก	 2550/2551	 พบว่า	 เกษตรกรรายเล็กจะมีต้นทุนผันแปรรวมเฉล่ียต่อไร่มากกว่าเกษตรกร											

รายใหญ่	เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน	และค่าขนส่งมีอัตราสูง	แต่เกษตรกรรายใหญ่จะมีต้นทุนคงที่มากกว่า

เกษตรรายเล็ก	 เนื่องจากมีค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและเคร่ืองจักรในอัตราสูงกว่า	 3)	 ปัญหาการขาดพันธุ์อ้อย										

ที่ต้านทานโรค	 ถ้ามีพันธุ์อ้อยที่ดีมาสับเปลี่ยนให้ชาวไร่ก็จะลดปัญหาในการขาดทุนอันเกิดจากโรคอ้อยได้อีก									

ทางหนึ่งด้วย	4)	ปัญหาด้านการบ�ารุงรักษา	เป็นปัญหาวัชพืช	เป็นปัญหาส�าคัญในเรื่องของสารเคมีในการท�าพืช	

เกษตรกรก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องใช้สารเคมีเพื่อก�าจัดวัชพืช	 และ	 5)	 ปัญหาด้านการเก็บเก่ียว	 เป็นปัญหา										

การขาดแรงงาน	 เพราะการตัดอ้อยสดหาแรงงานยากส่วนมากไม่ค่อยมีคนอยากตัดอ้อยสด	 แต่ถ้ารายไหน															

ที่มีเครื่องจักรในการตัดอ้อยก็จะสามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้	

	 5.	 แนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อย	 ประกอบด้วย											

1)	 การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในรูปแบบสมาคมหรือที่เรียกว่า	 “สมาคมชาวไร่อ้อย”	 เป็นการรวมตัวกัน	

ของ	 3	 องค์กรชาวไร่อ้อย	 ประกอบไปด้วย	 สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย	 สหสมาคมชาวไร่อ้อย																					

แห่งประเทศไทย	และชมรมสถาบนัชาวไร่อ้อยภาคอสีาน	2)	การรวมกลุม่ในรปูแบบหวัหน้ากลุม่ชาวไร่อ้อยหรือ

หัวหน้าโควตา	 เป็นบุคคลท่ีโรงงานอุตสาหกรรมน�้าตาลท�าสัญญาให้รวบรวมจัดหาอ้อยส่งให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมน�้าตาล	 ส่วนใหญ่มักเป็นชาวไร่อ้อยที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยจ�านวนมาก	 หัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยจะเป็น									

ผู้ติดต่อกับโรงงานและรับจัดสรรปริมาณอ้อยที่จะส่งให้โรงงานในแต่ละฤดูหีบ	และ	3)	การรวมกลุ่มในลักษณะ

เกษตรแปลงใหญ่หรือการรวมกลุ่มกันแบบหลวม	ๆ	ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่น�าแปลงอ้อยของตนเองมารวม

เข้ากันกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยคนอื่น	 เพื่อประโยชน์ในการปลูก	 การดูแลรักษา	 เก็บเกี่ยว	 และจัดจ�าหน่าย													

ได้โดยง่าย	 สอดคล้องกับ	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (2556)	 ที่ก�าหนดแนวทางการพัฒนาในภาพรวม															

โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร	 เช่น	 สหกรณ์การเกษตรเพื่อปกป้องสิทธิและผล

ประโยชน์ของผู้ผลิตในประเทศ	ให้สร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรไทยเพื่อการส่งออก	ก�าหนดตัวชี้วัดศักยภาพใน

การแข่งขันด้านการเกษตรของไทย	 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้มาตรฐานกลางสินค้าเกษตรที่มีอยู่

แล้วให้มปีระสิทธภิาพยิง่ข้ึน	บรหิารจดัการอปุทานและอปุสงค์สนิค้าเกษตรให้สอดคล้องกบัความต้องการบรโิภค

ในประเทศและเพื่อการส่งออก	 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและช่วยเพิ่มผลิตภาพ

การผลิต	เช่น	Zero	Waste	และสนับสนุนการด�าเนินตามแผนพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 สามารถน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ได้	 โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยค�านึงถึงแนวทางการลดต้นทุน													

ในกระบวนการผลิต	 จนถึงกระบวนการจัดจ�าหน่ายพืชเศรษฐกิจอ้อยเพื่อใช้ในเรียนรู้กระบวนการปลูกอ้อย										

ตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการจ�าหน่ายอ้อยเข้าสู่โรงงาน	
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	 2.	 แนวทางเพือ่ยกระดบัและสร้างมลูค่าเพ่ิมอ้อย	ต้องส่งเสรมิการแปรรปู	เพือ่เพิม่มลูค่าอ้อยจากระหว่าง
เกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมน�้าตาล	 การสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนของเกษตรกรเองยังไม่มีความรู้หรือไม่มี
ศกัยภาพทีเ่พยีงพอจะสามารถแปรรปูผลผลติจากอ้อยได้เอง	ดังนัน้แปรรปูเพือ่เพิม่มลูค่าอ้อยจะข้ึนอยูก่บัโรงงาน
อุตสาหกรรมน�้าตาลว่าจะแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์	 เช่น	 การผลิตน�้าตาลออร์แกนิค	 กับน�้าตาลโรเคมีคอล	
เป็นต้น	ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันในทางด้านการตลาดและในตัวผลิตภัณฑ์อ้อย	
	 3.	 แนวทางการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องมีจุดประสงค์
ร่วมกัน	เพื่อเพิ่มอ�านาจต่อรองให้กับกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อย	เมื่อกลุ่มไม่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องใด	 จะต้องพยายามหาความรู้มาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ	 โดยต้องขอความ										
ร่วมมอืจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	โรงงานอตุสาหกรรมน�า้ตาล	ส�านกังานเกษตร
จงัหวดั	เป็นต้น	เพือ่เป็นปัจจยัทีส่�าคญัท�าให้เครอืข่ายผูป้ระกอบการและเกษตรกรชาวไร่อ้อยบรรลุวตัถปุระสงค์
ที่ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนได้	

เอกสำรอ้ำงอิง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	(2556).	โอกาสสนิค้าเกษตรไทยสูป่ระชาคมเอาเซยีน.	กรงุเทพมหานคร	:	ส�านกังาน
	 เศรษฐกิจการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	
ธนาคารแห่งประเทศไทย.	(2560,	8	กันยายน).	สรุปเสวนาเรื่อง	“อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลกับการปฏิวัติ
	 อุตสาหกรรมการเกษตร”. สัมมนาวิชาการประจ�าปี 2560, 
สงัด	ทองภูธรณ์.	(2550). การตัดสินใจปลูกอ้อยในพื้นที่นาของเกษตรกรในอ�าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. 
 วทิยานพินธ์ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวชิาส่งเสรมิการเกษตร	บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั
	 สุโขทัยธรรมาธิราช,	กรุงเทพมหานคร.
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.	(2557),		การศึกษาการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร กรณีศึกษา : 
 รถตัดอ้อยโรงงาน.	ขอนแก่น	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต	4.	
ส�านักบริหารอ้อยและน�้าตาลทราย.	(2557).	รายงานพื้นที่ปลูกอ้อย ปีการผลิต 2556/57 กลุ่มวิชาการและ
 สารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาล. สบืค้นเมือ่	15	กนัยายน	2559,	จาก	http://www.sugarzone.
	 in.th
อภิวัฒน์	ค�าสิงห์.	(2555).	น�้าตาลไทยเอกลักษณ์	(KTIS)	จับมือจอห์น	เดียร์	ทุ่ม	500	ล้าน	พัฒนาคุณภาพชีวิต
	 ชาวไร่อ้อย.	เทคโนโลยีชาวบ้าน, 24(535),	84.
อุกฤษฎ์	พงษ์วานิชอนันต์.	(2552). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยโรงงาน ต�าบลดอนเจดีย์ 
 อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปีการเพาะปลูก 2550/2551.	สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร
	 มหาบัณฑติ	(เศรษฐศาสตร์การจดัการ)	บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ,	กรงุเทพมหานคร.

ผู้เขียนบทควำม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เกรียงศักดิ์		โชควรกุล	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
	 	 	 	 	 	 	 	 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์		 	
	 	 	 	 	 	 	 	 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ	
	 	 	 	 	 	 	 	 E-mail:	dr.kreang@gmail.com
	 	 	 	 	 	 	 	 เลขที่	167	ต�าบลนาฝาย	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ		
	 	 	 	 	 	 	 	 จังหวัดชัยภูมิ	36000


