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บทคัดยอ 

 การศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการแกไข

ปญหาออยไฟไหม โดยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และระดม 

ความคิดเห็นแบบกลุมยอย (Focus Group) จากเกษตรกรชาวไรออย ผูแทนสมาคมชาวไรออย ผูแทนโรงงานน้ำตาล 

ผูนำชุมชน และผูแทนสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย ในพื้นที่ 4 จังหวัดตนแบบปลอดการเผาออย  

ตัดออยสด ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี ชัยภูมิ และเลย และใชเครื ่องมือในการวิเคราะห คือ  SWOT Analysis,  

Eight-S Framework of Mckinsey,  PESTEL และ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธและแนวทางในการแกไขปญหา

ออยไฟไหม 

 จากการวิเคราะห SWOT พบวา พ้ืนที่ตนแบบปลอดการเผาออย ตัดออยสด การบริหารจัดการออยไฟไหม

มีจุดแข็ง ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินโครงการในพื้นที่ทำงานแบบบูรณาการตามมาตรการออยไฟไหม

อยางตอเนื ่องและสม่ำเสมอ ทำใหเกิดผลเปนรูปธรรมในทุกมาตรการอยางสอดคลองกัน ซึ ่งผู ที ่ขับเคลื ่อน 

ในโครงการลวนเปนผูที่มีความรูความสามารถ จุดออน ไดแก การรวมกลุมของเกษตรกรยังมีไมมาก เกษตรกรรายยอย

ที่เขารวมโครงการบางสวนมีแปลงออยที่ไมเหมาะกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือตัดออยสด รวมถึงไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได 

โอกาส ไดแก รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการปลูกออยแปลงใหญ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีตนทุนต่ำที่ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ โรงงานน้ำตาลมีเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาดวยชีวมวลออย และหนวยงานสงเสริมการวิจัย

เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตออยสด อุปสรรค ประเทศไทยเกิดปญหาขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรบางสวน 

ขาดความรูการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประเทศไทยขาดนวัตกรรมที่ทันสมัยและราคาเหมาะสม การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การแกไขพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ลาชา และกฎหมายไมมีการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาวที่ชัดเจน  

 หลังจากการวิเคราะห SWOT จะใช TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธและแนวทางการแกไขปญหา

ออยไฟไหม โดยไดแนวทางที่ควรดำเนินการในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ไดแก แนวทางระยะส้ัน การรณรงค

ลด ละ เลิก เผาออย และสงเสริมใหเกษตรกรชาวไรออยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อขยายชองทาง  

การลงทุน แนวทางระยะกลาง พัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวไรออย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาใชใหครอบคลุม

การผลิตออยตัดสดทั้งระบบ สงเสริมการใชเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก และสรางมูลคาเพิ่มชีวมวลออย และแนวทาง

ระยะยาว เริ่มตั้งแตการวางรากฐานการแกไขปญหาออยไฟไหมอยางตรงจุด ดวยการบังคับใชกฎหมายระเบียบตาง ๆ 

จากนั้นดำเนินการวิจัยเพื่อปองกันปญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ขยายผลสูการปฏิบัติจริง 

รวมกับสรางมาตรการทางสังคม ควบคูกับมาตรการทางการทางกฎหมายเพื่อแกไขและปองปรามปญหาออยไฟไหม         

เพ่ือนำไปสูการจัดการปญหาออยไฟไหมท่ีเปนรูปธรรมอยางยั่งยืน 

 

คำสำคัญ: ออยไฟไหม SWOT Analysis 
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 Abstract 

The study on the management of sugarcane burning. This research aims to develop guidelines 

to solve the problem of sugarcane burning. Data were collected by in-depth interviews and focus groups 

from sugarcane growers, representatives of the Sugarcane planters Association, representatives of sugar 

mills, community leaders and representatives of the office of the Cane and Sugar Board in 4 model 

provinces that are selected to be sugarcane-free burning and fresh-cut sugarcane areas namely 

Kanchanaburi, Ratchaburi, Chaiyaphum, and Loei. SWOT Analysis, Eight-s framework of Mckinsey, PESTEL 

and TOWS Matrix were used to generate strategic options for burning sugarcane problems. 

From the SWOT analysis, it was found that the strengths include: continuously and regularly 

integrated working among relevant departments on targeted areas, capable staffs. Weaknesses include: 

lack of grower integration, unsuitable sugarcane field of smallholders for harvesting and transportation 

machinery and formal inputs, credits and finances inaccessibility of smallholders. Opportunities include: 

the extension of large-scale sugarcane plantation policy, low cost and accessible information technology, 

several technologies for energy generation from sugarcane biomass in sugar mills and increased efficient 

fresh sugarcane production research units. Obstacles include: labor shortage problem, lack of agri-tech 

knowledge of growers, lack of reasonable price innovations, climate change problems, delayed 

amending the Sugarcane and Sugar Act B.E. 2527, and unclear foreign labor law.  

After SWOT analysis, TOWS Matrix was used to define strategies and solutions for burnt sugarcane 

problem. There are 3 timely approaches as follow short-term approach is establishing campaign against 

burning sugarcane and encouraging growers to access low-interest financing sources. Medium-term 

approach is developing an institution of sugarcane growers. Applying technology and innovation to cover 

the whole system of fresh sugarcane harvesting. Promoting the use of small agricultural machinery and 

adding value to sugarcane biomass. Long-term approach is precisely solving burning sugarcane 

problem, strictly enforcing of laws and regulations, conducting climate change and natural disaster 

prevention research, creating social measures and law enforcement at the same time for solving pre-

harvest burning sugarcane. Integrating 3 approaches lead to tangible and sustainable sugarcane burning 

problem management. 

Keywords: Sugarcane burning, SWOT Analysis 
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คำนำ 

การเผาออยกอนการเก็บเกี่ยวหรือที่เรียกวา “ออยไฟไหม” เปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในชวงหลายป

ที่ผานมาสงผลในวงกวางมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานตัดออย และรถตัดออยสดมีไมเพียงพอ 

ซึ่งการเผาออยทำใหเกิดผลเสียตามมามากมาย เชน การเสื่อมคุณภาพของน้ำตาลที่ไดจากออย การทำให

คุณภาพดินเสื ่อม และมลพิษในอากาศจากฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ ่งเปนภัยคุกคามตอสุขภาพของประชาชน  

รวมทั้งกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม 

   การศึกษาในครั้งนี้ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไรออย สมาคมชาวไรออย 

โรงงานน้ำตาล ผูนำชุมชน และสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย ที่ใหความอนุเคราะหในการสัมภาษณ 

ระดมความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมาก ในการนี ้สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ และผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัย

ฉบับนี ้ จะเปนประโยชนกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ และผู สนใจทั ่วไป ในการนำผลการศึกษาไปใชเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหมไดอยางเหมาะสม 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญของปญหา 

ออยเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งเปนอุตสาหกรรม 

เกษตรแปรรูปที่สำคัญ โดยในป 2563 ไทยมีการสงออกน้ำตาลเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล 

สามารถสรางรายไดจากการจำหนายน้ำตาลทรายทั้งในประเทศและสงออก รวมทั้งสิ้น 40,315,875 ลานบาท 

(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) รวมทั้งยังกอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องอื ่น ๆ เปนจำนวนมาก  

สำหรับการผลิตออย แมวาประเทศไทยตั้งอยูในพื้นที่และสภาพอากาศที่มีความเหมาะสมตอการปลูกออย  

กลับพบวา การผลิตออยในบางปประสบกับปญหาผลผลิตตอไรต่ำลง อีกท้ังตนทุนมีแนวโนมสูงขึ้น ประกอบกับ

ปญหาพื้นที่เสื่อมโทรม และภัยธรรมชาติ สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง เชนเดียวกับการเก็บเกี่ยวออย 

หรือการตัดออยของเกษตรกร มีปญหาในการเผาออยมาโดยตลอดทุกป ซึ่งปญหาออยไฟไหมเปนปญหาใหญ 

ที ่ตองแกไข โดยในฤดูการผลิตป 2563  มีผลผลิตออยสงเขาหีบโรงงานน้ำตาล จำนวน 66.66 ลานตัน  

มีปริมาณออยสดจำนวน 49.05 ลานตัน คิดเปนรอยละ 73.58 และมีปริมาณออยเผาใบหรือออยไฟไหมที่สงเขา

โรงงานน้ำตาล จำนวน 17.61 ลานตัน  คิดเปนรอยละ 26.42 (สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย, 2564) 

การเผาออยทำใหสูญเสียน้ำหนักออย คุณภาพความหวานในการผลิตน้ำตาลลดลง กอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ 

สภาพดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ มีว ัชพืชขึ ้น เนื ่องจากไมมีเศษออยปกคลุมดิน ทำใหเกิดการระบาด 

ของแมลงศัตรูออยไดงาย และเสียคาใชจายในการปลูกดูแลบำรุงออยเพิ ่มขึ้น นอกจากนี ้ ออยไฟไหม 

มีสิ่งปนเปอนทำใหเกิดปญหาในกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงาน ทำใหเสียเวลาการหีบออย และเสียคาใชจาย

เพ่ิมขึ้น (ละอองดาว แสงหลา และ ธวัชชัย ศุภดิษฏ, 2548) 

จากปญหาออยไฟไหมดังกลาว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 

ไดมีนโยบายเกี่ยวกับออยไฟไหม  โดยกำหนดพ้ืนที่ปลอดการเผาออยเปนจังหวัดตนแบบปลอดการเผาออย 

ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ รวมทั้งหมด 5 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี 

ชัยภูมิ เลย และอุตรดิตถ ซึ่งจัดการพื้นที่ลดการเผาออยรอบชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร และรอบโรงงานน้ำตาล

ในรัศมี 10 กิโลเมตร และการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือรวมกำหนดคิวรับออยสดและ

ออยไฟไหม โดยมีการออกระเบียบสำหรับฤดูการผลิตป 2562/2563 ใหโรงงานน้ำตาลรับออยไฟไหมเขาหีบ

ไดไมเกินรอยละ 30 ตอวัน และในป 2563/2564 ใหโรงงานน้ำตาลรับออยไฟไหมเขาหีบไดไมเกินรอยละ 20 ตอวัน 

และป 2564/2565 จะลดปริมาณออยไฟไหมเขาหีบเหลือเพียงรอยละ 5 ตอวัน รวมทั้งขยายโครงการสงเสริม

สินเชื ่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยอยางครบวงจรป 2562 – 2564 โดยใหธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณการเกษตร สถาบันชาวไรออย 

กลุมบุคคล และวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาแหลงน้ำและการบริหารจัดการน้ำในไรออย จัดซื้อรถตัดออย  
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รถคีบออย รถแทรกเตอร รถบรรทุกออย และเคร่ืองจักรกลการเกษตรอ่ืน ๆ งบประมาณ 2,000 ลานบาทตอป

ระยะเวลา 3 ป (สำนักงานบริหารออยและน้ำตาลทราย, 2562) 

จากประเด็นตาง ๆ ดังกลาวหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงใหความสำคัญและมีนโยบายแกไขปญหาออยไฟไหม 

ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาออยไฟไหมไดอยางมีประสิทธิภาพ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จึงเห็นควร

ศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ เพื่อจัดทำแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหม 

สำหรับใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหม

ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของไดอยางเหมาะสมตอไป  

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหม  

1.2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรตอการบรหิารจัดการออยไฟไหมท้ังระบบ  

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

1.3.1 พื้นท่ีที่ทำการศึกษา จังหวัดตนแบบปลอดการเผาออย ตัดออยสด ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 จำนวน 5 จังหวัด (กระทรวงมหาดไทย, 2562) ไดแก ชัยภูมิ เลย กาญจนบุรี 

อุตรดิตถ และราชบุรี เนื ่องจากมีขอจำกัดดานงบประมาณ เวลา และปญหาการแพรระบาดโควิด-19  

ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลใน 4 จังหวัด ไดแก ชัยภูมิ เลย กาญจนบุรี และราชบุร ี 

1.3.2 ประชากรกลุมเปาหมาย เกษตรกรชาวไรออย ผูแทนสมาคมชาวไรออย ผูนำชุมชน ผูแทนโรงงาน

น้ำตาล และสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย โดยแตละจังหวัดตนแบบมีประชากรเกษตรกร

ชาวไรออย ดังนี้  

1) จังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรชาวไรออย จำนวน 25,5841 ราย 

2) จังหวัดเลย มีเกษตรกรชาวไรออย จำนวน 14,503 ราย  

3) จังหวัดกาญจนบุร ีมีเกษตรกรชาวไรออย จำนวน 13,659 ราย  

4) จังหวัดราชบุรมีีเกษตรกรชาวไรออย จำนวน 4,152 ราย  

ซึ่งพื ้นที่ 4 จังหวัดที่เลือกมีเกษตรกรชาวไรออย รวมทั้งสิ ้นจำนวน 57,898 ราย คิดเปนรอยละ 90  

ของจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่โครงการ 

1.3.3 ระยะเวลาของขอมูล ขอมูลการผลิตออยโรงงานในฤดูการผลิตป 2563/2564  
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1.4 วิธีการวิจัย  

1.4.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 

1.1) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงล ึก (In-depth Interview) จาก         

เกษตรกรชาวไรออยใน 4 จังหวัดตนแบบ เนื่องจากกลุมตัวอยางมีลักษณะที่คลายคลึงกัน (Homogeneous) 

จึงเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยไดจำนวนตัวอยางเกษตรกรชาวไรออย

รวมท้ังสิ้น 75 ตัวอยาง (ตารางที่ 1.1) ซึ่งเกษตรกรตองมีคุณสมบัติ 2 ขอ คือ (1) เปนเกษตรกรชาวไรออย

ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ

ออยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และ (2) เปนผูนำชาวไรออยคูสัญญาที่สงออยใหแกโรงงานน้ำตาล 

ใน 4 จังหวัดตนแบบ ปการผลิต 2562/2563 โดยเกษตรตองมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดที่มีโรงงานน้ำตาล

ตั้งอยูและมีการบริหารจัดการเก็บเกี่ยวออยดวยตนเอง  

ตารางที่ 1.1 จำนวนเกษตรกรชาวไรออย (กลุมตัวอยาง) 

จังหวัด เกษตรกรตัวอยาง (ราย) 

ชัยภูมิ 

เลย 

กาญจนบุรี 

ราชบุรี 

24 

24 

18 

9 

รวม 75 

 

1.2) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูนำชุมชน

ใน 4 จังหวัดตนแบบ จังหวัดละ 6 ราย รวมทั้งสิ้น 24 ราย โดยสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นถึงผลกระทบ 

จากการเผาออย และความพึงพอใจในการแกไขปญหาออยไฟไหม  

1.3) การระดมความคิดเห็น (Focus Group) โดยจัดประชุมออนไลนผานระบบ 

Zoom Cloud Meeting เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผูเขารวมระดมความคิดเห็น 

ประกอบดวย ผูแทนเกษตรกรชาวไรออย ผูแทนจากสมาคมชาวไรออย ผูนำชุมชน ผูแทนโรงงานน้ำตาล  

และผูแทนสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย (สอน.) ใน 4 จังหวัดตนแบบ จังหวัดละ 10 ราย 

รวมทั้งสิ้น 40 ราย โดยขอมูลของผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการออยไฟไหม สรุปไดดังนี้ 
(1) ผูแทนเกษตรกรชาวไรออย เปนชาวไรออยท่ีจดทะเบียนกับสำนักงานออยและน้ำตาลทราย 

(สอน.) เป นสมาชิกสมาคมชาวไรออยใน 4 จังหวัดตนแบบ และปลูกออยในฤดูการผลิตป 2562/63  

จังหวัดละ 2 ราย  
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(2) ผูแทนสมาคมชาวไรออย เปนกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมที่ทำงานรวมกับ

โรงงานน้ำตาลในพ้ืนท่ี และทำหนาที่ดูแลรักษาผลประโยชนใหกับเกษตรกรสมาชิก จังหวัดละ 2 ราย 

(3) ผูแทนโรงงานน้ำตาล เปนผูจัดการโรงงานน้ำตาล หรือเจาหนาที่สงเสริมการผลิตออย 

จังหวัดละ 2 ราย 

(4)  ผูนำชุมชน เปน กำนัน หรือผูใหญบานในจังหวัดตนแบบที่มีการปลูกออย จังหวัดละ 2 ราย 

(5) ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาล (สอน.) เปนเจาหนาที่ของหนวยงาน

ที่ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดตนแบบ จังหวัดละ 2 ราย 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการและเว็บไซตของหนวยงานที ่เกี ่ยวของ อาทิ                

สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาล สมาคมชาวไรออย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย        

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปนตน  

1.4.2 การวิเคราะหขอมูล 

1) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  

 เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายขอมูลทั่วไป

ของเกษตรกรที่ทำการศึกษารวมถึงทัศนคติ และความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอการบริหารจัดการ 

ออยไฟไหมทั้งระบบและนำเสนอในรูปแบบตาราง ไดแก ผลรวม คารอยละ คาเฉลี่ย และแปลความหมาย

คาเฉลี่ย ดังนี้ (Rensis Linkert, 1932) 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

 2.1) การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในกระบวนการสังเคราะห วิเคราะหเกี่ยวกับ

ขอมูล สถานการณ สาเหตุ และปญหาตาง ๆ ที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรชาวไรออย รวมทั้งขอมูล

จากการระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผู แทนเกษตรกรชาวไรออย ผู แทนสมาคมชาวไรออย  

ผูแทนโรงงานน้ำตาล ผูนำชุมชน และสอน.  

 2.2) การใช SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในใชแนวคิดวิเคราะหแบบ Eight-S Framework of Mckinsey 
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การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกใชแนวคิดวิเคราะหแบบ PESTEL Analysis และจัดทำ TOWS Matrix 

เพ่ือกำหนดเปนกลยุทธหรือแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหม  

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อเปนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี ่ยวของนำผลการศึกษาไปใชประกอบการกำหนดนโยบาย รวมท้ัง      

จัดทำแนวทางในการบริหารจัดการแกไขปญหาออยไฟไหม และมาตรการใหเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นที่

ตอไป  
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บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

 

2.1 การตรวจเอกสาร 

2.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับผลเสียจากการเผาออย 

การเผาออยอาจเปนการลดตนทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก

รอบถัดไป แตผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอาจสรางปญหาใหกับพื้นที่อ่ืน ๆ หรือแมแตพ้ืนท่ีปลูกออยเองก็ตาม  

1) ดานการเกษตร  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา มีการศึกษามากมายที่ศึกษาผลกระทบของการเผาออย

กอนการเก็บเกี่ยวตอดานการเกษตร ดังน้ี  

1.1) ปญหาน้ำหนักและคุณภาพออยตอประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทราย การเก็บเกี่ยวออย

โดยใชว ิธีการเผาจะสงผลใหน้ำหนักของออยที ่ไดลดลงมากกวาการตัดออยสด โดยคาซีซีเอส (C.C.S)  

ของออยไฟไหมภายหลังการเก็บเกี่ยววันที่ 1-3 จะสูงกวาออยสด เนื่องจากการเผาออยทำใหความรอนที่เกิดขึ้น 

ไปดึงน้ำออกจากลำออยอยางรวดเร็ว สงผลใหน้ำออยมีความเขมขนสูงขึ ้น ทำใหคาซีซีเอสสูงขึ ้นไปดวย  

แตหลังจากนั้นในชวงที่ยังไมตัดออยหรือการทิ้งออยคางไร ความชื้นและน้ำในดินจะถูกดูดเขาสู ลำออย 

ทำใหน้ำออยเกิดการเจือจาง และมีการเปลี่ยนน้ำตาลซูโครสเดิมไปเปนน้ำตาลชนิดอื่น สงผลใหคาซีซีเอสของออย

ไฟไหมลดลงอยารวดเร็ว และออยไฟไหมจะถูกเอาไข (Wax) ที่ผิวของลำตนออย รวมถึงการเผาออยดวย

ความรอนจะทำใหลำตนเกิดการแตกของเนื ้อเยื ่อ เกิดการปนเป อนของเชื ้อจุลินทรีย ซูโครสเปลี ่ยนเปน 

เด็กซแทรน มีลักษณะเปนเมือกเหนียว สงผลตอกระบวนการผลิตน้ำตาล เชน ขั ้นตอนการทำใหใส  

การกรอง และการตกผลึกมีประสิทธิภาพลดลง ทำใหไดผลผลิตน้ำตาลตอตันออยนอยลงและเสียคาใชจาย 

ในการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จุลินทรียบางชนิดจะเจริญเติบโตและปลอยสารชนิดตาง ๆ  เชน Lactic acid 

ทำใหเกิดการบูดเนาของน้ำออยและสงผลตอประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลดวยเชนกัน (ละอองดาว แสงหลา,  

2548; อรรถสิทธิ์ และคณะ, 2551; สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย, 2563) 

1.2) อินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินถูกทำลาย สงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก

สูญเสียธาตุหล ักที ่ เปนประโยชนก ับพืช เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินถูกทำลาย  

(ละอองดาว แสงหลา, 2548; Blair, 2000; Graham et al., 2001; Poltam et al., 2018) 

1.3) อินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินลดต่ำลงอยางมาก ทำใหดินเสื ่อมโทรมลง เนื ่องจาก 

ดินอัดแนนมากขึ้น ไมรวนซุย กักเก็บน้ำไดนอยลงกวาเดิม และมีชองวางอากาศในดินนอยลง ทำใหผลผลิตท่ีไดตกต่ำ 

เนื่องจากพืชเจริญเติบโตไดไมเต็มท่ี (ละอองดาว แสงหลา, 2548; สุดชล วุนประเสริฐ และ ธีรยุทธ เกิดไทย, 2558). 
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1.4) น้ำในดินระเหยสูบรรยากาศ ความชื้นในดินลดลง เนื่องจากผิวดินมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

จึงเกิดการสูญเสียน้ำในดิน (ละอองดาว แสงหลา, 2548; สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย, 2548;  

Blair, 2000; Poltam et al., 2018) 

1.5) แมลงควบคุมศัตรูพืชและจุลินทรียท่ีเปนประโยชนตอดินถูกทำลาย อาจทำใหเกิด

การแพรระบาดของโรคไดงายขึ้น เพราะระบบนิเวศของดินไมสมดุล (ละอองดาว แสงหลา, 2548; สำนักงาน

คณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย, 2548; สุดชล วุนประเสริฐ และ ธีรยุทธ เกิดไทย, 2558) 

1.6) การตัดออยไฟไหมทำใหรายไดลดลง ในฤดูการผลิตป 2563/2564 ไดมีแนวทาง 

การดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาออยไฟไหม โดยกำหนดใหโรงงานน้ำตาลรับออยไฟไหมจากชาวไรออย 

ทั้งฤดูการผลิตไมเกินรอยละ 20 นอกจากนี้ ภาครัฐมีนโยบายที่จะชวยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไรออย

ที่ตัดออยสดเทานั้น โดยคณะกรรมการออยและน้ำตาลทรายมีมติใหความเห็นชอบหักเงินชาวไรออย 

ที่สงออยไฟไหมในอัตราตันละ 30 บาท จายคืนใหกับชาวไรออยที่ตัดออยสดคุณภาพดีทุกรายเต็มจำนวน 

โดยคิดแยกเปนรายโรงพรอมผลักดันโครงการเงินชวยเหลือชาวไรออยที่ตัดออยสด ลดฝุน PM 2.5 

เพื่อใหชาวไรออยที่ตัดออยสดมีรายไดรวมมากกวาชาวไรออยที่ตัดออยไฟไหม เปนการจูงใจใหชาวไรออย 

หันมาตัดออยสดกอนสงโรงงาน พรอมทั้งยังเปนการแกไขปญหาฝุน PM 2.5 (สำนักงานคณะกรรมการ

ออยและน้ำตาลทราย, 2563) 

1.7) ขอกีดกันการคาระหวางประเทศ เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลที่เกิดจากออยไฟไหมถือวา

ทำลายสิ่งแวดลอม ทำใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลกที่ใหความสำคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมมากขึ้น ไดรวมกัน

กำหนดนโยบายและมาตรการปองกันมิใหมีการทำลายสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน มาตรการการไมรับซื้อ

สินคาที่ผลิตจากประเทศที่มีการเพิ่มกาซเรือนกระจกและทำลายสิ่งแวดลอม นั่นหมายถึงตางประเทศอาจจะไมซื้อ

น้ำตาลของไทยในอนาคตหากยังมีการผลิตน้ำตาลจากออยไฟไหมอยู (สุพัตรา กิ่งไทร, 2560; จุฑามาศ และคณะ, 2561) 

2) ดานสุขภาพอนามัยของประชาชน 

ผลจากการเผาออยกอนการเก็บเกี่ยวนั้นกอใหเกิดมลพิษในรูปกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 

คารบอนมอนอกไซด (CO) ออกไซดของไนโตรเจน (NOx ) ฝุ นละอองขนาดเล็ก (ขนาดไมเกิน 2.5 และ  

10 ไมครอน) (PM2.5 PM10) (Franca et al., 2012) งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยที ่ทำในประเทศบราซิล 

(Caumo et al., 2016, Cristale et al., 2012, Franca et al., 2012) สหร ัฐอเมร ิกา (Hall et al., 2012) 

และเม็กซิโก (Mugica-Alvarez et al., 2015) ซึ่งฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สามารถลอยเคลื่อนที่เขาไป 

สูระบบทางเดินหายใจของมนุษยได รวมทั้งเกาะตัวหรือสะสมอยูในสวนตาง ๆ ของระบบทางเดินหายใจ เชน 

หลอดลมอักเสบ การระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อ แสบตา และอารมณหงุดหงิด หากไดรับในปริมาณที่มาก

และสะสมเปนเวลานานอาจเกิดอันตรายตอรางกายขั้นรุนแรงได แลวกอใหเกิดอาการหอบหืด ถุงลมโปงพอง 

และอาจเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ นอกจากน้ีกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กอใหเกิดอาการปวดศรีษะ คลื่นไส 

ออนเพลีย เมื่อไดรับปริมาณที่มากและสะสมเปนเวลานานอาจหมดสติและเสียชีวิตได และกาซไนโตรเจนไดออกไซด 

(NO2) กอใหเกิดอาการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ 
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3) ดานส่ิงแวดลอม 

การเผาเปนแหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศอยางหน่ึงที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม เพราะเกิดการเสียสมดุลของธรรมชาติ และเปนสาเหตุหนึ ่งที ่สำคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพภูมิอากาศ ปญหาภาวะฝนไมตกตองตามฤดูกาล เพราะฝุนละอองขนาดเล็กจากการเผาไดลอยตัวขึ้นไป

ปนเปอนกับไอน้ำในชั้นบรรยากาศ ทำใหไมสามารถรวมตัวกันและกลั่นตัวลงมาเปนฝนได ซึ่งการเผาใบออย

กอนการเก็บเกี่ยว เปนการเผาที่มีความชื้นสูง เกิดกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ที่สูงกวาระดับมาตรฐาน

คุณภาพอากาศที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 165 ppm ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานถึง 5 เทาของประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (ชัยวัฒน โพธิ์ทอง และปาจรีย ทองสนิท, 2556) และเปนแหลงกำเนิดมลพิษ 

ทางอากาศ โดยการเก็บเกี ่ยวออยไฟไหมและออยตัดสดแบบเผาใบออย หลังตัดจะมีการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดเทียบเทามากกวาการเก็บเกี่ยวออยตัดสดแบบไมเผาใบออยหลังตัด ประมาณ 38 เทา

สำหรับออยปลูกใหม และ 52 เทา สำหรับออยตอ ดังนั้น การผลิตออยเขาสู โรงงานน้ำตาล ชาวไรออย 

ควรมีการเก็บเกี ่ยวแบบออยตัดสดและไมเผาใบหลังตัดออย จะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  

(ธีรารัตน จีระมะกร และคณะ, 2562; วรรณวิภา แกวประดิษฐ, 2564) 

4) ดานการทองเที่ยว 

การเผากอใหเกิดฝุนควันทำใหบรรยากาศไมแจมใส สงผลกระทบตอการทองเที่ยวและ 

ระบบเศรษฐกิจ เชน พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่มักประสบปญหาจากหมอกควันปกคลุมไปทั่วพื้นที่ 

เปนประจำทุกป สาเหตุจากการเผาพื ้นที ่ปาและพื ้นที่เกษตร นอกจากนั ้น ยังสงผลกระทบตอทัศนวิสัย 

ในการมองเห็นลดลงขณะขับขี่ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลตออุบัติเหตุบนทองถนน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2559) 

เชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวไดรับผลกระทบเชิงลบจากการเผาออย ทำใหประชาชนและ

นักทองเที ่ยวไดรับความเดือดรอนจากหมอกควัน และเศษใบออยสีดำที่เรียกกันวา หิมะดำ ที ่ปนเปอน 

ทั้งในแหลงน้ำและบานเรือน โดยเฉพาะพื้นที่บานอยูติดกับพื้นที่ไรออยอาจเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมไดงาย  

ซึ่งมีผลกระทบในวงกวางตามทิศทางและความเร็วลม รวมไปถึงจุดความรอนในพ้ืนท่ีการเกษตร เชน ไรออยใน

จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ถนนและสะพานที่มีรถบรรทุกออยผานบอยมักไดรับความเสียหาย เนื่องจาก

รถบรรทุกน้ำหนักเกิน เรียงออยไมเปนระเบียบ ทำใหออยยื่นออกมานอกรถบรรทุก เศษออยรวงหลนบนถนน  

ทำใหถนนสกปรก ขัดขวางการขับขี ่ และกอใหเกิดอุบัติเหตุ มีผลกระทบตอการเดินทางของชาวบานและ

นักทองเที่ยว (สุพัตรา กิ่งไทร, 2560) 

2.1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการออยไฟไหม 

วุฒิพันธุ  เหลืองวิไล (2558) พบวา ผู ประกอบการไรออยในจังหวัดนครปฐมประสบปญหา

แรงงานในพื้นที่เก็บเกี่ยวออยเปนผูสูงอายุ และแรงงานรุนใหมเคลื่อนยายเขาสูงานในภาคอุตสาหกรรมบริการ

มากขึ้น ทำใหตองจางแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบวา แรงงานไมมาทำงานตามสัญญา 

ผูประกอบการจัดหาแรงงานไดยากขึ้น จึงนิยมใชวิธีการเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยว เพ่ือลดปญหาดานแรงงาน

สามารถตัดออยไดรวดเร็ว ทันฤดูปดหีบของโรงงาน แตวิธีดังกลาวทำใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา
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มากมาย รวมทั้งถูกโรงงานน้ำตาลหักเงินคาออยจากราคาออยขั้นตน การแกไขปญหาของผูประกอบการ 

จึงเปนการเชารถตัดออยจากโรงงานน้ำตาลแทนการใชแรงงานคน หรืออาจใชแรงงานคนและรถตัดออยควบคู

กันไป 

ศุภกร โพธิ์เอม และ สันติ แสงเลิศไสว (2559) พบวา เกษตรกรผูปลูกออยในจังหวัดสุพรรณบุรี 

รอยละ 66.70 ของกลุมเกษตรกรที่ตัดออยไฟไหม ตัดสินใจที่จะตัดออยไฟไหม เน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็ว

ในการเก็บเก่ียว และมีปญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน สวนเกษตรกรอีกรอยละ 22.40 ไมไดตัดสินใจท่ีจะตัด

ออยไฟไหม แตสาเหตุท่ีตองตัด เน่ืองจากมีปญหาเรื่องการโดนลักลอบจุดไฟ สำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวออย พบวา  

เกษตรกรสวนมากเลือกใชแรงงานในการเก็บเกี ่ยว หากแรงงานเลือกตัดออยไฟไหม แรงงานจะมีรายได 

โดยเฉลี่ยสูงกวาการตัดออยสด 2 เทา เนื่องจากแรงงานสามารถตัดออยสดไดชากวาการตัดออยไฟไหม ถึงแมวา

คาจางในการตัดออยสดจะสูงกวาคาจางในการตัดออยไฟไหม ก็ยังไมสามารถทำใหรายไดโดยเฉลี่ยที่แรงงาน

ไดรับจากการตัดออยสดสูงกวาการตัดออยไฟไหมได สวนวิธีการเก็บเกี่ยวโดยการใชรถตัดออยนั้น พบวา 

มีเกษตรกรสวนนอยเทานั้นที่เลือกใชรถตัด เนื่องมาจากลักษณะพื้นที่ไมเอื้ออำนวยตอการใชรถตัด และ

การใชรถตัดทำใหเกิดความเสียหายระหวางการเก็บเกี่ยว 

จุฑามาศ เลิศอยูสุข และคณะ (2561) ใชแบบจำลองทางเลือก (Choice Modelling) ศึกษา

คุณลักษณะและแรงจูงใจของเกษตรกรตอการตัดสินใจเลือกวิธีการเก็บเกี่ยวออยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา เหตุผลที่เกษตรกรเก็บเกี ่ยวผลผลิตดวยวิธีออยไฟไหม เนื ่องจากความสะดวก

รวดเร็วในการเก็บเกี่ยว การขาดแคลนแรงงานตัดออยสด พันธุออยมีกาบใบมาก และลำตนหักลมงาย รวมถึง

อำนาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับผูรับซื้อ สอดคลองกับการเลือกขายผลผลิตออยของเกษตรกร สวนใหญเลือกขาย

ผลผลิตออยผานเกษตรกรรายใหญที่มีโควตาหรือลานรับซื้อออยสถานียอย เนื่องจากเกษตรกรตองการ

ลดคาใชจายดานการเก็บเกี่ยวและขนสง โดยเมื่อพิจารณาการรับรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาออย

ของเกษตรกรตัวอยาง พบวา เกษตรกรมีการรับรูถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด เชน การเผาออย

กอใหเกิดมลพิษในอากาศ เกิดกาซคารบอนไดออกไซต ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลใหอุณหภูมิของโลก

สูงขึ้นหรือภาวะโลกรอน และเห็นความสำคัญในเรื่องของระบบน้ำ ธาตุอาหารในดิน และการจัดการวัชพืช 

และรับรูถึงผลกระทบจากการเผาออยกอนทำการเก็บเกี่ยวนอยที่สุด คือ การเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยวทำให

ความหวานของออยลดลง และออยตอตายมากกวาออยสด เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญไมไดขายผลผลิต 

ผานโควตาโรงงาน โดยจะขายเหมาใหเกษตรกรรายใหญหรือลานรับซื้อ จึงทำใหเกษตรกรไมไดตระหนักถึง

ความสำคัญของคาความหวานของออย แตพบวาเกษตรกรใหความสำคัญกับลักษณะพันธุออยกาบใบนอย ลำตนออย

ไมหักลมงาย วิธีการเก็บเกี่ยวออยสดโดยรถตัดและแรงงานคน และราคาขายผลผลิตออย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ดานพันธุออยท่ีลำตนไมหักลมงาย เปนคุณลักษณะท่ีเกษตรกรใหความสำคัญมากท่ีสุด และเสนอใหภาครัฐและ

สำนักคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย ควรสนับสนุนงานวิจัยดานการปรับปรุงพันธออยอยางตอเนื่อง  

และควรบังคับใชมาตรการทางกฎหมายควบคูไปกับมาตรการแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนการสราง

ความพึงพอใจใหกับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยกเลิกการเผาใบออยกอนเก็บเกี ่ยวไดใน

อนาคต  
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นภสม สินเพิ่มสุขสกุล (2562) ศึกษาผลที่เกิดจากการเผาออยกอนการเก็บเกี่ยว ในจังหวัด

สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี พบวา ปริมาณของออยไฟไหมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

ผูที่ไดรับผลกระทบจากออยไฟไหมมีสองกลุมหลัก คือ แรงงานตัดออยไฟไหม และครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ 

ซึ่งมีความตระหนักถึงผลกระทบของออยไฟไหมตอสุขภาพ และมีความกังวลในระดับปานกลางตอปญหานี้  

การเผาไรออยกอนเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไดสรางความเสียหายในเชิงเศรษฐศาสตรเปนมูลคาถึง  

296 ลานบาท ตอฤดูกาลเก็บเกี่ยว สวนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เสียหายเปนมูลคา 192 ลานบาท ตอฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

ทั้งนี ้ภาครัฐจะตองเรงหามาตรการลดการเผาออยของเกษตรกร โดยอาจปรับเพิ่มอัตราการหักคาเผาออยจากตันละ 

30 บาท เปน 68 บาท ซึ่งเปนอัตราที่เหมาะสมจากผลการทดลองวิจัยใน 2 จังหวัด โดยใหทั้งเกษตรกรและโรงงานน้ำตาล

รับผิดชอบรวมกัน และนำเงินท่ีไดไปเฉลี่ยคืนใหแกเกษตรกรที่ตัดออยสดขาย เพื่อจูงใจใหเกษตรกรเผาไรออยลดลง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.2.1 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม “ภายในและภายนอก” เพื่อเขาใจสถานะที่เปนอยูขององคกร

และ/หรือกระบวนการพัฒนาเรื่องนั้น ๆ อยางลึกซึ้งจากการ “รูเขารูเรา” และมักเรียกกันวา SWOT Analysis 

ที่เปนการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) ของสภาวะแวดลอมภายใน (เรา) และ

การวิเคราะหโอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) ของสภาวะแวดลอมภายนอก (เขา) SWOT 

ยอมาจากอักษรนำหนาของท้ังสี่สภาวะแวดลอมดังกลาว การวิเคราะหนี้เปนพ้ืนฐานในการกำหนดกลยุทธ รวมถึง

แผนการดำเนินงานจำเปนท่ีจะตองมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมกอน เน่ืองจากจะทำใหผูบริหารองคกรทราบ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลว (ภัคพล รื่นกลิ่น 2560) และแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ท่ีมีตอองคกรธุรกิจ ซึ่งการวิเคราะหประกอบดวย 

1) การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน เปนการพิจารณาประเมินตรวจสอบสิ่งที่มีอิทธิพล 

ในแตละกระบวนการทำงาน โดยการพิจารณาบทบาทของปจจัย/ตัวแปรภายในที่มีอยู และที่เปนอยู และ 

เปนปจจัยผลักดันใหสามารถพัฒนาสูความสำเร็จไดเพื่อใชเปน Strength (S) หรือจุดเดน/จุดแข็ง ซึ่งเปนขอดี 

ที่เกิดจากสภาวะแวดลอมภายในองคกรที่ทำใหเกิดความไดเปรียบ และการวิเคราะห Weakness (W) หรือ

จุดออนอันเปนภาวะดอยกวาท่ีไมสามารถนำมาใชประโยชนอันเปนผลมาจากปจจัยภายใน อาจเปนปญหาหรือ

ขอบกพรองที่เกิดจากสภาวะแวดลอมภายในตาง ๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกไขปญหาหรือ

ตัดทิ้งไป เชน ระบบการบริหารจัดการการเงิน และการบริหารตนทุน กระบวนการผลิตทรัพยากรบุคคล 

ความสามารถทางการตลาด และคุณภาพของผลผลิต เปนตน  

กรอบการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน สำหรับการศึกษาครั้งนี้เปนการพิจารณาจาก

สภาวะแวดลอมภายในที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เปนจุดแข็งและจุดออน เพื่อใหเกิดความเขาใจวาแตละปจจัย 

มีความสัมพันธกันอยางไร โดยใชแนวคิดวิ เคราะหแบบ Eight - S Framework of Mckinsey 

(McKinsey & Company) ซึ่งเปนอักษรยอของปจจัย 8 ขอ (ภาพที่ 2.1) ประกอบดวย 
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Strategy หรือกลยุทธ หมายถึง แผนที่กำหนดขึ้นเพื่อสรางหรือคงไวซึ ่งความไดเปรียบ        

ในการแขงขัน ไดแก โครงสรางการทำงานในระดับตาง ๆ เปนตน 

Structure หรือโครงสราง หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่องคกรถูกจัดสรางขึ้น ไดแก 

โครงสรางองคกร และความรวมมือในการทำงาน เปนตน  

System หรือระบบ หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรตองดำเนินการ 

ใหลุลวง ไดแก ระบบงาน และระบบการบริหารจัดการ เปนตน 

Shared Value หรือคานิยมรวม หมายถึง วัฒนธรรมองคกรหรือทัศนคติ หรือความรูสึก 

นึกคิดของบุคลากรที่ไปในทิศทางเดียวกัน เปนปจจัยที่มีความสำคัญเปนอยางมาก เทากับเปนเปาหมายสำคัญ

ท่ีองคกรตองการจะบรรลุถึง ไดแก คานิยมรวมสอดคลองกับระบบการบริหารจัดการแคไหน เปนตน 

Style หรือรูปแบบ หมายถึง รูปแบบของความมีภาวะผูนำมาใช ไดแก ลักษณะภาวะผูนำ     

ท่ีสงผลตอการทำงานของบุคลากรในองคกร และรูปแบบการทำงานท่ีสงผลตอการทำงาน เปนตน 

Staff หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานหรือลูกจาง โดยรวมถึงความสามารถหรือสมรรถนะดวย 

ไดแก ขวัญกำลังใจในการทำงาน และสมรรถนะหลักของบุคลากร เปนตน 

Skill หรือทักษะ หมายถึง ความรู ความชำนาญของพนักงานหรือลูกจางที ่มี เพื ่อทำให        

งานลุลวงตามเปาหมาย ไดแก ลักษณะของทักษะการทำงานที่จำเปนตองใชทำงาน เปนตน 

Social Relations หรือความสัมพันธทางสังคม หมายถึง ความรวมมือการมีสวนรวม 

ในสังคม และการเรียนรูรวมกัน เปนตน 

 
 

 

ที่มา: McKinsey & Company (2018) 

ภาพที่ 2.1 Eight–S Framework of Mckinsey  

Social 

Relations 
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2) การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก เปนการพิจารณาจากทั้งปจจัยภายในประเทศและ

ปจจัยภายนอก เชน การเปดการคาเสรี และมาตรการกีดกันการคาท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) 

เปนการวิเคราะห Opportunity (O) หรือโอกาสอันเปนผลจากการที่สภาวะแวดลอมภายนอกขององคกร 

เอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดำเนินงานขององคกร ซึ่งบทบาทของปจจัยที่มีอิทธิพลดังกลาว หากสนับสนุน 

การดำเนินการจะทำใหสามารถประสบความสำเร็จได การวิเคราะหเพื่อคนหาโอกาสจะตองเนนการวิเคราะห 

ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได สวนการวิเคราะห Threat (T) หรือขอจำกัดหรืออุปสรรค ซึ่งเกิดจากสภาวะ

แวดลอมภายนอกเพื่อปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงจะเปนการวิเคราะห

เพื่อแสดงใหเห็นวาองคกรมีภาวะคุกคามหรือขอจำกัดในเรื่องใดบาง ซึ่งจะเปนบทบาททางลบที่เปนการขัดขวาง

การทำงานและอาจกอใหเกิดความลมเหลวได  ทั้งนี้ การวิเคราะหขอจำกัดหรืออุปสรรค จึงเนนการวิเคราะห

เพื่อคนหาปจจัยที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานขององคกร ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมไมได เชน สภาพภูมิอากาศ 

สภาพเศรษฐกิจ คูแขงขัน นโยบายของรัฐ การเมือง และกฎหมาย เปนตน  

กรอบการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกสำหรับการศึกษาครั้งนี้ เปนการพิจารณาจาก

สภาวะแวดลอมภายนอกที ่แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เปนโอกาส และขอจำกัดหรืออุปสรรค โดยใชแนวคิด

วิเคราะหแบบ PESTEL Analysis (Professional Academy) ซึ่งเปนอักษรยอของปจจัย 6 ขอ ประกอบดวย 

P = Political Factors หรือปจจัยทางการเมือง ไดแก ระบบการปกครอง สถานการณ 

ทางการเมือง นโยบายของรัฐ และประเทศเพ่ือนบาน เปนตน 

E = Economic Factors หร ือป จจ ัยทางเศรษฐกิจ ได แก  สถานการณทางการคา 

สถานการณทางเศรษฐกิจ และการตลาด (นำเขา–สงออก) เปนตน 

S = Sociocultural Factors หรือปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความเชื่อ ศาสนา 

ทัศนคต ิชีวิตความเปนอยู อายุ ส่ิงแวดลอม การใชแรงงาน และการศึกษา เปนตน 

T = Technological Factors หรือปจจัยทางเทคโนโลยี ไดแก การผลิต การจำหนาย 

นวัตกรรมการผลิต และการถายทอดเทคโนโลยี เปนตน 

E = Environmental Factors หรือปจจัยทางสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพแวดลอมทั ่วไป 

สภาวะภัยแลง น้ำทวม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

L = Legal Factors หรือปจจัยทางกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอกำหนด 

และประกาศตาง ๆ เปนตน 

2.2.2 การจัดทำ TOWS Matrix 

ภายหลังการประเมินสถานการณ/สภาวะแวดลอม โดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจำกัดแลว สามารถนำขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบ

เมตริกซ โดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix ซึ ่งเปนตารางที่นำขอมูลจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจำกัดมาวิเคราะห เพื่อกำหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในการนำไปใชแกไข

ปญหา ซึ่งจะมีข้ันตอนการดำเนินการท่ีสำคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
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1) การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจำกัด โดยการประเมินสภาพแวดลอม

ที่เปนการระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการ สวนการประเมินสภาพแวดลอม

ที่เปนโอกาสและขอจำกัดจะเปนการประเมินภายนอกองคการ กลาวไดวา ประสิทธิผลของการกำหนดกลยทุธ

ที่ใชเทคนิค TOWS Matrix จะขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจำกัด 

เพราะถาวิเคราะหไมละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทำใหการกำหนดกลยุทธท่ีออกมาจะขาดความแหลมคม 

2) การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับภาวะคุกคามหรือขอจำกัด 

จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับภาวะคุกคามหรือขอจำกัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูล

แตละคูดังกลาว ทำใหสามารถกำหนดกลยุทธหรือแนวทางการดำเนินงาน (ภาพที่ 2) เปน 4 ประเภท คือ 

2.1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนำขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม

ที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก เปนกลยุทธ 

ที่ทุกองคกรแสวงหาและตองการสรางใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่เพื่อปกปองจุดแข็งของตนเอง และนำโอกาส

ที่ดีจากภายนอกมาใชประโยชน ไดแก กลยุทธที่องคกรจะใชความเขมแข็งภายในฉวยประโยชนจากภายนอก 

ที่เปดโอกาสให ซึ่งทุกองคกรตองการใชความเขมแข็งภายในเพ่ือใหสามารถดำเนินการดังกลาวได  

2.2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ไดมาจากการนำขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม 

ที่เปนจุดแข็งและขอจำกัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน 

จุดหมายก็คือ เพื่อเพ่ิมความเขมแข็งและลดปญหาท่ีเกิดขึ้นจากอุปสรรค ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มีจุดแข็ง คือ เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสการศึกษาใหแกประชาชนทั่วประเทศ แตมีขอจำกัดเรื่องงบประมาณ 

ที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีไมเพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งหนวยงานของตนเองอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศได 

จึงสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตรเชิงปองกัน คือ ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัด 

ทั่วประเทศ 

2.3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนำขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม 

ที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข 

กลยุทธในสวนนี้จะชวยในการกำหนดวิธีการในการปรับปรุงจุดออนแลวเปลี่ยนเปนจุดแข็ง ซึ่งจะเปนกลยุทธ 

ที่จะปรับปรุงความออนแอภายใน โดยใชโอกาสจากภายนอก แลวใชความออนแอขององคกรเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ

ลดทอนอิทธิพลจากปจจัยภายนอก เนื่องจากองคกรมีโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีการใหม ๆ มาใชในการแกไข

จุดออนขององคกร 

2.4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ใชโอกาสเพื่อลดจุดออนไดมาจากการนำขอมูลการประเมิน

สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและภาวะคุกคามหรือขอจำกัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเปน

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรับในการปกปองตนเอง คือ พยายามลดความออนแอของตนเองใหไดและพยายาม

หลีกเลี่ยงปจจัยภายนอกที่คุกคามใหไดมากที่สุด ตัวอยางเชน ประเทศไทยมีจุดออน คือ ตองนำเขาน้ำมันดิบจาก

ตางประเทศ ประกอบกับมีขอจำกัดอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งหมดนำมากำหนด

ยุทธศาสตรการหาพลังงานทดแทนที่นำทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยูมาใชมากขึ้น 
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ปจจัยภายใน 

 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

โอกาส (O) 

SO การนำขอไดเปรียบของจุดแข็ง

ภายในมาใชเพื่อนำโอกาสที่ดีจาก

ภายนอกมาใช 

WO การใชโอกาสที่ดีจาก

ภายนอกเพื่อแกไขจุดออน

ภายใน 

อุปสรรค (T) 

ST การนำขอไดเปรียบของจุดแข็ง

ภายในมาใชเพ่ือลดทอนหรือ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคจากภายนอก 

WT การแกไขหรือลดจุดออน

ภายในและหลีกเลี่ยงภาวะ

คุกคามหรือขอจำกัดภายนอก 

ที่มา: เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553)  

ภาพท่ี 2.2 TOWS Matrix 

2.2.3 การวิเคราะหทัศนคติและความพึงพอใจ 

การวัดทัศนคติมีประโยชน ใชในการทำนายพฤติกรรมของมนุษย ทำใหเขาใจสาเหตุและผล

ที่ทำใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปไดตาง ๆ กัน สามารถใชเปนแนวทางใหผูศึกษาสามารถหาทางควบคุม แกไข 

และปองกันการกระทำท่ีไมเหมาะสมของบุคคลนั้นได (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2530) 

ลิเคิรทสเกล (Likert Rensis, 1967) เปนวิธีการวัดทัศนคติที่นิยมใชกันอยางแพรหลายมากที่สุด

วิธีหนึ่ง เพราะเปนวิธีที่สะดวก มีความงายของการวัด (พัชรนินท ธนทรัพยบุรโชติ และศศิธร สำราญจิต, 2559; 

ละเอียด ศิลานอย และกัณฑิมาลย จินดาประเสริฐ, 2562) การวัดทัศนคติจะอาศัยผลรวมของคาคะแนนจาก

ชุดขอความที่ใชศึกษาเปนเครื่องจำแนกวาบุคคลมีระดับทัศนคติเชนไร เริ่มตนดวยการรวบรวมหรือเรียบเรียง

ขอความท่ีเกี่ยวของกับทัศนคติที่ตองการศึกษา มีหลักในการสรางดังนี้ 

1) กำหนดขอความเกี่ยวกับทัศนคติท่ีจะศึกษาขึ้นมาชุดหนึ่ง เชน ถาตองการใชขอความในการวัด 

10 รายการ อาจจะตองสรางขอความขึ้นมาอยางนอย 15 รายการ ขอความในแตละรายการ ควรมีลักษณะ 

ในเชิงสนับสนุนหรือมองในดานดี และมีขอความที่มีลักษณะตอตานหรือมองในดานลบ ควรเลี่ยงขอความที่มี

ลักษณะเปนกลาง  

2) จำแนกความเห็นในขอความตาง ๆ ออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly Agree) 

เห็นดวย (Agree) ไมแนใจ (Neutral) ไมเห็นดวย (Disagree) และไมเห็นดวยอยางยิ ่ง (Strongly Disagree)  

โดยใหคะแนน 5,4,3,2,1  ตามลำดับ สำหรับคำถามเชิงบวก (เปนไปในทางเดียวกันกับเรื ่องที ่ต องการวัด)  

หรือใหคะแนน 1,2,3,4,5  ตามลำดับ  สำหรับคำถามเชิงลบ (เปนไปในทางตรงขามกับเรื่องที่ตองการวัด) ปจจุบัน 
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ไดมีการดัดแปลงลิเคิรทสเกล เชน เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวย

นอยที่สุด โดยใชคะแนน 5,4,3,2,1 สำหรับขอความเชิงบวก และ 1,2,3,4,5 สำหรับขอคำถามเชิงลบ เชนกัน 

 ตารางท่ี 2.1 การวัดระดับทัศนคตแิละความพึงพอใจโดยใชลิเคิรทสเกล 

ขอความ ระดับของความคิดเห็น 

เห็นดวยมากที่สุด 

(5 คะแนน) 

เห็นดวยมาก 

(4 คะแนน) 

เห็นดวยปานกลาง 

(3 คะแนน) 

เห็นดวยนอย 

(2 คะแนน) 

เห็นดวยนอยที่สุด 

(1 คะแนน) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

3) มาตรประเภทอันตรภาค ที่มีการแปรผลเปนคาเฉลี่ย (มัชฌิมเลขคณิต, Mean, �̅) เปนการกำหนด

ชวงคาเฉลี่ยขึ้นมา และกำหนดความหมายขึ้นใชงาน จะมีลักษณะดังนี้ การแปลชวงคาเฉลี่ย ที่มีชวงของ

คาเฉลี่ยที่เทากันในทุกชวงหรือทุกชั้นในอันตรภาคชั้น จะใชเกณฑพิสัยหารดวยจำนวนชั้นของชวงของคาเฉลี่ย 

ซึ่งจะไดชวงคาเฉลี่ยที่เทา  ๆกันทุก ๆ ชวงของคาเฉลี่ย หรือทุกชั้นของชวงคาเฉลี่ย เปนคาความกวางของอันตรภาคชั้น 

(The Class Width ใน Class Interval, I) โดยการนำพิสัยหรือ Range ของคะแนน ยกตัวอยาง การใชคะแนน 

5,4,3,2,1 ทำใหไดพิสัยคือเกณฑสูงสุดไดแก 5 ลบดวยเกณฑต่ำสุดไดแก 1 หรือ 5-1 นั่นเอง แลวนำมาหารดวย

จำนวนชั้น หรือ Number of class ซึ่งม ี5 ชั้นเพื่อใหมีชั้นตรงกลาง คือ 3 ชั้นสูงสุด คือ 5 และชั้นต่ำสุด คือ 1 

ดังนั้นจะได 0.8 (มาจาก  = 
���

�
 = 0.8) น่ันคือ ชวงกวางของคาเฉลี่ย หรือ ชวงคาเฉลี่ยในแตละชั้นจะมีความกวางของ

ชั้นในแตละอันตรภาคชั้นเทากับ 0.80 เทา ๆ กัน รวมทั้งสิ้น 5 ชั้น ซึ่งการแปลผลโดยใชคาเฉลี่ย (�̅) ของเกณฑ  

5, 4, 3, 2, 1 และใหแตละชวงชั้นมีความกวางเทากัน 

ตารางท่ี 2.2 การแปลผลทัศคติตามชวงของคาเฉลี่ย 

การแปลผลตามชวงของคาเฉล่ีย ความหมาย ของทัศนคต ิ

4.21 - 5.00 เห็นดวยมากที่สุด 

3.41 – 4.20 เห็นดวยมาก 

2.61 – 3.40 เห็นดวยปานกลาง 

1.81 – 2.60 เห็นดวยนอย 

1.00 – 1.80 เห็นดวยนอยที่สุด 
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บทท่ี 3 

ขอมูลท่ัวไป 

3.1 สถานการณผลิตและการตลาดออยโรงงาน  

3.1.1 การผลิตออยโรงงาน  

ในฤดูการผลิตป 2559/60 - 2563/64 เนื้อที่เก็บเกี ่ยว ผลผลิตรวม และผลผลิตตอไรของออยโรงงาน  

มีแนวโนมลดลงจาก 9.75 ลานไร ผลผลิต 92.95 ลานตัน และผลผลิตตอไร 9.53 ตัน ในป 2559/60 เปน  

9.28 ลานไร ผลผลิต 66.95 ลานตัน และผลผลิตตอไร 7.21 ตัน ในป 2563/64 หรือลดลงรอยละ 0.75 รอยละ 

11.71 และรอยละ 11.05 ตอป ตามลำดับ เนื่องจากประสบปญหาภัยแลง สงผลใหผลผลิต และผลผลิตตอไรลดลง  

สำหรับป 2563/64 มีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 9.28 ลานไร และผลผลิต 66.95 ลานตัน ลดลงจาก 11.46 ลานไร 

และผลผลิต 74.89 ลานตัน ในป 2562/63 หรือลดลงรอยละ 19.02 และรอยละ 10.60 ตามลำดับ ขณะที่

ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นจาก 6.53 ตัน ในป 2562/63 เปน 7.21 ตัน ในป 2563/64 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.41 

(ตารางท่ี 3.1)  

3.1.2 ปริมาณการผลิตออยสดและออยไฟไหม 

ในฤดูการผลิตป 2553/54 – 2562/63 โดยแยกเปนออยสดและออยไฟไหม ฤดูการผลิต

ป 2553/54 – 2561/62 ปริมาณออยสดเฉลี่ย รอยละ 35.00 และปริมาณออยไฟไหมเฉลี่ย รอยละ 65.00 

โดยในฤดูการผลิตป 2562/63 มีปริมาณผลผลิตออยเขาหีบ จำนวน 74.89 ลานตัน ปริมาณออยสด 37.71 ลานตัน 

คิดเปนรอยละ 50.35 ปริมาณออยไฟไหม 37.18 ลานตัน คิดเปนรอยละ 49.65 ซึ่งในฤดูการผลิตป 2562/63 

สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทรายไดกำหนดมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหมเปนปแรก จะเห็นไดวา

เกษตรกรชาวไรออยมีการตัดออยสดมากขึ้น ทำใหมีปริมาณออยสดเพ่ิมขึ้น และตัดออยไฟไหมลดลง (ตารางที่ 3.2)  

ตารางที่ 3.1 เน้ือท่ีเพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตตอไร และผลผลิตน้ำตาลทรายของไทย ฤดูการผลิตป 2559/60 – 2563/64 
 

ฤดูการผลิตป 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตตอไร ผลผลิตน้ำตาล 

(ลานไร) (ลานตัน) (ตัน) (ลานตัน) 

2559/60 9.75 92.95 9.53 10.02 

2560/61 11.19 134.93 12.06 14.71 

2561/62 11.47 130.97 11.42 14.58 

2562/63 11.46 74.89 6.53 8.29 

2563/64 9.28 66.95 7.21 7.59 

อัตราเพ่ิม (รอยละ) -0.75 -11.71 -11.05 -10.68 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย (2564) 
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ตารางท่ี 3.2 ปริมาณการผลิตออย ฤดูการผลิตป 2553/54 – 2562/63 

ฤดูการผลิตป 
ปริมาณออย (ตัน) คิดเปนรอยละ 

ออยสด ออยไฟไหม รวม ออยสด ออยไฟไหม 

2553/54 31,690,402.074 63,668,526.186 95,358,928.260 33.23 66.77 

2554/55 33,773,395.709 64,206,294.492 97,979,690.201 34.47 65.53 

2555/56 34,218,262.490 65,784,252.370 100,002,514.860 34.22 65.78 

2556/57 37,923,667.835 65,742,082.625 103,665,750.460 36.58 63.42 

2557/58 36,910,620.090 69,048,437.895 105,959,057.985 34.83 65.17 

2558/59 33,114,214.875 60,932,826.687 94,047,041.562 35.21 64.79 

2559/60 33,304,316.855 59,646,498.235 92,950,815.090 35.83 64.17 

2560/61 45,498,906.028 89,430,392.345 134,929,298.373 33.72 66.28 

2561/62 50,938,793.865 80,031,209.740 130,970,003.605 38.89 61.11 

2562/63 37,709,700.150 37,183,474.905 74,893,175.055 50.35 49.65 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย (2563) 

3.1.3 การผลิตน้ำตาล 

ป 2559/60 - 2563/64 ผลผลิตน้ำตาลทรายมีแนวโนมลดลงจาก 10.02 ลานตัน ในป 2559/60 เปน 

7.59 ลานตัน ในป 2563/64 หรือลดลงรอยละ 10.68 ตอป  

ป 2563/64 ผลผลิตน้ำตาลทรายมีปริมาณ 7.59 ลานตัน ลดลงจาก 8.29 ลานตัน ในป 2562/63 

หรือลดลงรอยละ 8.44 (ตารางที่ 3.3)  

3.1.4 การตลาด 

1) ความตองการบริโภค 

ป 2559 - 2563 การบริโภคน้ำตาลทรายภายในประเทศและความตองการใชในภาคอุตสาหกรรม 

มีแนวโนมลดลงจาก 2.60 ลานตัน ในป 2559 เปน 2.48 ลานตัน ในป 2563 หรือลดลงรอยละ 1.41 ตอป 

(ตารางที ่ 3.3) เนื ่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กดดันกำลังซื ้อของประชาชน และ 

การดำเนินธรุกิจในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม อาหาร และนม 

2) การสงออก 

 ป 2559 - 2563 การสงออกน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.33 ตอป แตในป 2563 การสงออก

น้ำตาลทรายมีปริมาณ 5.49 ลานตัน ลดลงจาก 9.95 ลานตัน ในป 2562 หรือลดลงรอยละ 44.82 เนื่องจาก 

ในป 2563 ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลง สงผลใหผลผลิตออยโรงงานลดลง ซึ่งทำใหน้ำตาลท่ีผลิตได

ลดลง (ตารางท่ี 3.3)  
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3) การนำเขา 

ป 2559 - 2563 การนำเขาน้ำตาลทรายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.002 ลานตัน ในป 2559 

เปน 0.08 ลานตัน ในป 2563 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 214.94 ซึ่งปริมาณการนำเขาในป 2563 สูงขึ้นอยางกาวกระโดด 

เนื่องจากพื้นที่การผลิตออยประสบปญหาภัยแลง มีการระบาดของโรคใบขาว สงผลใหผลผลิตลดลง และ 

ลดความสามารถในการไวตอของออย ประกอบกับมีการระบาดของแมลงจักจั่นในพ้ืนที่ภาคกลางซึ่งมีผลกระทบ

ตอผลผลิตออยโรงงานในภาพรวมท้ังประเทศ (ตารางที่ 3.3)  

ตารางที่ 3.3 ผลผลิต การบริโภค สงออก และนำเขาน้ำตาลทรายของไทย ป 2559 – 2563 
 

ป 
ผลผลิตน้ำตาล นำเขา2/ บริโภคภายในประเทศ1/ สงออก2/ 

(ลานตัน) (ลานตัน) (ลานตัน) (ลานตัน) 

2559 9.79 0.0002 2.60 6.36 

2560 10.02 0.0005 2.60 5.89 

2561 14.71 0.0002 2.51 9.25 

2562 14.58 0.0003 2.48 9.95 

2563 8.29 0.08 2.48 5.49 

อัตราเพิ่ม (รอยละ) 0.43 214.94 -1.41 2.33 
ที่มา: 1/ สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย (2564) 

 2/กรมศุลกากร (2564) 

     4) ราคาออย  

ราคาออยขั้นตนป 2559/60 - 2563/64 มีแนวโนมลดลงรอยละ 4.15 ตอป จากตันละ 1,050 บาท 

ในป 2559/60 เปนตันละ 920 บาท ในป 2563/64 เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกมีความผันผวน 

และมีการปรับตัวลดลง (ตารางที่ 3.4) 

สำหรับป 2563/64 ราคาออยขั ้นตนตันละ 920 บาท ณ ระดับความหวานที ่  10 ซี.ซ ี.เอส.  

มีอัตราขึ้น/ลงของราคาตอความหวาน 1 ซี.ซี.เอส. เทากับ 55.20 บาทตอตัน สูงขึ้นจากตันละ 750 บาท ณ ระดับ

ความหวานที ่ 10 ซี.ซี.เอส. อัตราขึ ้น/ลงของราคาตอความหวาน 1 ซี.ซี.เอส. เทากับ 45.00 บาทตอตัน  

ในป 2562/63 รอยละ 22.67 

     5) ราคาสงออกน้ำตาลทราย 

ป 2559 – 2563 ราคาสงออกน้ำตาลทรายดิบลดลงเฉลี่ยรอยละ 9.42 ตอป จาก 11,669 บาทตอตัน 

ในป 2559 เปน 9,086 บาทตอตัน ในป 2563 และราคาสงออกน้ำตาลทรายขาวลดลงเฉลี่ยรอยละ 9.97 ตอป 

จาก 15,393 บาทตอตัน ในป 2559 เปน 11,482 บาทตอตัน ในป 2563  

สำหรับป 2563 ราคาสงออกน้ำตาลทรายดิบสูงขึ ้นจาก 9,068 บาทตอตัน ในป 2562  

รอยละ 0.19 และราคาสงออกน้ำตาลทรายขาวลดลงจาก 11,534 บาทตอตัน ในป 2562 รอยละ 9.00  

(ตารางที่ 3.5)  
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ตารางที่ 3.4 ราคาออย ฤดูการผลิตป 2559/60 – 2563/64 

หนวย: บาท/ตัน 

ป 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/64 
อัตราเพิ่ม

(รอยละ) 

ราคาออยขั้นตน 1,050 880 700 750 920 -4.15 

ราคาออยขั้นสุดทาย 1,084 791 681 833 1,002 -1.05 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย (2564) 

ตารางที่ 3.5 ราคาสงออกน้ำตาลทรายของไทย ป 2559 – 2563 

หนวย: บาท/ตัน 

ที่มา: กรมศุลกากร (2564) 

3.2 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ทำการศึกษา 

3.2.1 ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกรชาวไรออยตัวอยาง 

จากการสัมภาษณเกษตรกรชาวไรออย จำนวน 75 ราย ใน 4 จังหวัดตนแบบ ไดแก กาญจนบุรี ราชบุรี 

ชัยภูมิ และเลย พบวา เกษตรกรชาวไรออยกลุมตัวอยาง จำนวน 75 ราย สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน

รอยละ 65.33 มีอายุเฉลี่ย 54.77 ป จบการศึกษาระดับต่ำกวามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 41.33 และสวนใหญ

มีอาชีพหลัก คือ ทำไรออย คิดเปนรอยละ 85.33 (ตารางที่ 3.6) 

3.2.2 ลักษณะการถือครองที่ดินและการใชประโยชนที่ดิน 

จากการสัมภาษณเกษตรกรชาวไรออยกลุมตัวอยาง จำนวน 75 ราย พบวา เกษตรกรชาวไรออย 

รอยละ 26.67 มีพื ้นที่เปนของตนเอง 1-50 ไร มีการเชาพื้นที ่รอยละ 92.00 และปลูกออยรอยละ 88.80 

(ตารางท่ี 3.7) 

3.2.3 การปลูกออย ฤดูการผลิตป 2563/64 

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา ในปการผลิต 2564/63 เกษตรกรชาวไรออยมีการปลูกออยเฉลี่ย

ชวงเดือนมีนาคม – เมษายน สวนใหญปลูกออยโดยจางรถปลูก คิดเปนรอยละ 57.33 ใชออยพันธุ ขอนแกน 3 

คดิเปนรอยละ 93.33 และเปนพันธุออยของตนเอง คิดเปนรอยละ 92.00 (ตารางท่ี 3.8)

ป 2559 2560 2561 2562 2563  
อัตราเพ่ิม  

(รอยละ) 

น้ำตาลทรายดิบ 11,669 14,789 9,828 9,068 9,086 -9.42 

น้ำตาลทรายขาว 15,393 16,756 11,479 10,534 11,482 -9.97 
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ตารางท่ี 3.6 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรชาวไรออยกลุมตัวอยาง ฤดูการผลิตป 2563/64 

รายการ 
เกษตรกร 

ราย รอยละ 

เพศ 75 100.00 

ชาย 49 65.33 

หญิง 26 34.67 

การศึกษา 75 100.00 

ต่ำกวามัธยมศึกษา 31 41.33 

มัธยมตน 12 16.00 

มัธยมปลาย/ปวช. 15 20.00 

อนุปริญญา/ปวส. 7 9.33 

ปริญญาตรี 9 12.00 

ปริญญาโท 1 1.33 

อาชีพหลัก 75 100.00 

ทำไรออย 64 85.33 

รับจางในภาคเกษตร 2 2.67 

รับจางนอกภาคเกษตร 1 1.33 

คาขาย 2 2.67 

รับราชการ/พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ประสบการณทำไรออย 

1 - 5 ป 

6 – 10 ป 

10 ปขึ้นไป 

6 

75 

28 

35 

12 

8 

100.00 

37.33 

46.67 

16.00 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 3.7 การถือครองท่ีดินและการใชประโยชนท่ีดิน ฤดูการผลิตป 2563/64 

รายการ 
พื้นท่ี 

จำนวน (ไร/ราย) รอยละ 

การถือครองท่ีดิน   

ของตนเอง 

1 - 50 ไร 

50 – 100 ไร 

101 – 500 ไร 

มากกวา 500 ไร 

75 

50 

11 

8 

6 

100.00 

26.67 

14.67 

10.67 

8.00 

เชาผูอ่ืน 

1 - 50 ไร 

50 – 100 ไร 

101 – 500 ไร 

มากกวา 500 ไร 

75 

69 

4 

2 

 

100.00 

92.00 

5.33 

2.67 

 

รอยละการใชประโยชนที่ดิน  100.00 

ปลูกออย  88.80 

ปลูกมันสำปะหลัง  8.46 

ปลูกพืชอ่ืนๆ (ขาวโพดเลี้ยงสัตว นาขาว)  2.74 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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ตารางท่ี 3.8 การปลูกออยของเกษตรกรกลุมตัวอยาง ฤดูการผลิตป 2563/64 

รายการ 
เกษตรกรชาวไรออยกลุมตัวอยาง 

ราย รอยละ 

การปลูกออย 75 100.00 

จางรถปลูก 43 57.33 

จางคนปลูก 12 16.00 

ปลูกเอง 18 24.00 

อ่ืนๆ (โรงงานน้ำตาล)  2 2.67 

พันธุออย 75 100.00 

ขอนแกน 3 

อ่ืนๆ (พันธุ LK 92-11 K 99-72) 

การไดมาของพันธุ 

70 

5 

75 

93.33 

6.67 

100.00 

ของตนเอง 69 92.00 

ซื้อ 6 8.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

3.2.4 การเก็บเกี่ยวออยของเกษตรกร 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บเกี่ยวออยของเกษตรกร พบวา สวนใหญจางรถตัดออยในการเก็บเกี่ยว 

คิดเปนรอยละ 62.66 ไดผลผลิตเฉลี่ยรายละ 2,316.24 ตัน ผลผลิตตอไรเฉลี่ย 11.52 ตันตอไร และคุณภาพ 

ความหวานเฉลี่ย 12.16 ในสวนของการตัดออย สวนใหญตัดเปนออยสด คิดเปนรอยละ 92.00 และสวนใหญ 

ไมมีรถตัดออยเปนของตนเอง คิดเปนรอยละ 76.00 และสวนใหญใชแรงงานในพื้นที่ คิดเปนรอยละ 62.67  

(ตารางท่ี 3.9) 
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ตารางท่ี 3.9 การเก็บเก่ียวออยของเกษตรกร ฤดูการผลิตป 2563/64 

รายการ 
เกษตรกร 

ราย รอยละ 

การเก็บเกี่ยวออย 75 100.00 

จางรถตัด 47 62.66 

จางคนตัด 17 22.67 

ตัดเอง 11 14.67 

ตัดออยสด/ออยไฟไหม 75 100.00 

ออยสด 69 92.00 

ออยไฟไหม 6 8.00 

การมีรถตัดออยของเกษตรกร 75 100.00 

เกษตรกรมีรถตัดออยเปนของตนเอง 18 24.00 

ไมมีรถตัดออย 57 76.00 

การใชแรงงานตัดออย 75 100.00 

ในพื้นที่ 47 62.67 

นอกพ้ืนที่ 28 37.33 
ที่มา: จากการสำรวจ 

3.3 ทัศนคติของเกษตรกรตอการบริหารจัดการออยไฟไหมท้ังระบบ 

จากการสัมภาษณเกษตรกรกลุมตัวอยาง จำนวน 75 ราย ในพื้นที่ 4 จังหวัดตนแบบ เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการออยไฟไหมในประเด็นตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ความรวมมือของเกษตรกร เกษตรกรชาวไรออยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับ

การเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรที่ตัดออยสด มีคะแนนเฉล่ีย 4.28  

ประเด็นที่ 2 การชวยเหลือของภาครัฐ พบวา เกษตรกรชาวไรออยมีความพึงพอใจกับมาตรการจูงใจตาง ๆ 

ของภาครัฐท่ีสนับสนุนใหเกษตรกรตัดออยสด ลดการเผามากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.2  

ประเด็นที ่ 3 เครื ่องจักรกลการเกษตร พบวา เกษตรกรชาวไรออยมีความพึงพอใจกับการสนับสนุน

เครื่องจักรกลการเกษตรอ่ืน ๆ ใหแก กลุมเกษตรกร ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.15  

ประเด็นที่ 4 ดานกฎหมาย พบวา เกษตรกรชาวไรออยมีความพึงพอใจกับมาตรการกำหนดราคาออยสด

สูงกวาออยไฟไหมมากที่สุด ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.23  

ประเด็นท่ี 5 ดานสิ่งแวดลอม เกษตรกรชาวไรออยมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเห็นวาการลดการเผาออย

ทำใหชวยลด PM 2.5 ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.91 (ตารางท่ี 3.10) 
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3.4 ความคิดเห็นของผูนำชุมชนในการบริหารจัดการออยไฟไหม 

จากการสัมภาษณผูนำชุมชน จำนวน 24 ราย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ซึ่งเปนจังหวัดตนแบบปลอดการเผาออย 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการออยไฟไหม พบวา ผูนำชุมชนทุกรายทราบวาภาครัฐมีมาตรการในการแกไขปญหา 

ออยไฟไหมเพื่อลดการเผาออย และชุมชนสวนใหญไดรับผลกระทบจากการเผาออย คิดเปนรอยละ 62.50 

และสวนใหญพึงพอใจในการแกไขปญหาออยไฟไหม คิดเปนรอยละ 91.67 และสวนใหญมีสวนรวม 

ในการแกปญหาออยไฟไหม เชน ชวยประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ โดยคิดเปนรอยละ 87.50 และเห็นวา

มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมของสำนักงานออยและน้ำตาลทรายชวยใหสภาพแวดลอมดีขึ้นและ 

ชวยลดปญหา PM 2.5 ได เนื่องจากทำใหเกษตรกรเผาออยนอยลง โดยคิดเปนรอยละ 87.50 (ตารางที่ 3.11) 
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ตารางท่ี 3.10 ทัศนคติของเกษตรกรตอการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ประเด็นที่ 1 ความรวมมือของเกษตรกร        

1.1) การประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับมาตรการ 

      แกไขปญหาออยไฟไหม 

26.67 45.33 28.00 - - 3.99 มาก 

1.2) ความรูความสามารถทักษะในการแกไข 

      ปญหาออยไฟไหม 

25.33 45.33 29.33 - - 3.96 มาก 

1.3) การลดการเผาออยทำใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 25.33 34.67 29.33 6.67 4.00 3.71 มาก 

1.4) การเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรที่ตัดออยสด 49.33 36.00 10.67 1.33 2.67 4.28 มากที่สุด 

1.5) การเผาออยทำใหคุณภาพออยหรือ 

      ความหวานลดลง 

21.33 33.33 26.67 8.00 10.67 3.47 มาก 

1.6) ความมั่นใจเม่ือตัดออยสดทำใหคุณภาพออย 

      หรือคาความหวานมากขึ้น 

32.00 46.67 17.33 1.33 2.67 4.04 มาก 

ประเด็นที่ 2 การชวยเหลือของภาครัฐ        

2.1) ภาครัฐสงเสริมสนิเช่ือใหแกเกษตรกรเพื่อเพิ่ม 

      ประสิทธิภาพการผลิตออย 

38.67 37.33 22.67 1.33 - 4.13 มาก 

2.2) มาตรการจูงใจตาง ๆ ของภาครัฐที่สนับสนุนให 

     เกษตรกรตัดออยสด ลดการเผาออย 

45.33 37.33 17.33 - - 4.28 มากที่สุด 

2.3) ความพึงพอใจในมาตรการการแกไขปญหา 

      ออยไฟไหมของภาครัฐ 

24.00 46.67 26.67 2.67 - 3.92 มาก 

2.4) ควรใหหนวยงานรับผิดชอบหาแนวทางใหม ี

      การใชประโยชนจากใบออยเพิ่มข้ึน 

34.67 45.33 20.00 - - 4.15 มาก 

ประเด็นที่ 3 เคร่ืองจักรกลการเกษตร        

3.1) การสนับสนุนรถตัดออยใหแกกลุมเกษตรกร 36.00 37.33 24.00 2.67 - 4.07 มาก 

3.2) การสนับสนุนเครื่องสางใบออยใหแกกลุมเกษตรกร 46.67 18.67 32.00 2.67 - 4.09 มาก 

3.3) การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรอ่ืนๆ  

      ใหแกกลุมเกษตรกร 

42.67 32.00 22.67 2.67 - 4.15 มาก 
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ตารางท่ี 3.10 ทัศนคติของเกษตรกรตอการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ (ตอ) 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ประเด็นที่ 4 ดานกฎหมาย        

4.1) มาตรการกำหนดราคาออยสดสูงกวา 

      ออยไฟไหม 
52.00 24.00 18.67 5.33 - 4.23 มากที่สุด 

4.2) หักเงินจากการตัดออยไฟไหมในอัตราท่ีสูง 

      เพ่ือจูงใจใหตัดออยสด 
29.33 42.67 22.67 5.33 - 3.96 มาก 

4.3) การแกไขปญหาออยไฟไหมใหไดผลควรม ี

      กฎหมายใชบังคับ 
37.33 21.33 32.00 5.33 4.00 3.83 มาก 

4.4) การบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกษตรกรตัดออยสด 36.00 30.67 20.00 8.00 5.33 3.84 มาก 

ประเด็นที่ 5 ดานสิ่งแวดลอม        

 ทานคิดวาการลดการเผาออยทำใหชวยลด  

      PM 2.5 ได 
29.33 44.00 17.33 6.67 2.67 3.91 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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ตารางที่ 3.11 ความคิดเห็นผูนำชุมชนในการบริหารจัดการออยไฟไหม   

รายการ 
ผูนำชุมชน 

ราย รอยละ 

มาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหม 24 100.00 

ทราบ 24 100.00 

ไมทราบ - - 

ไดรับผลกระทบจากการเผาออย 24 100.00 

ไดรับผลกระทบ 15 62.50 

ไมไดรับผลกระทบ 9 37.50 

พึงพอใจในมาตรการแกไขปญหา 24 100.00 

พึงพอใจ 22 91.67 

ไมพึงพอใจ 2 8.33 

มีสวนรวมในการแกไขปญหาออยไฟไหม 24 100.00 

มีสวนรวม 21 87.50 

ไมมีสวนรวม (ไมมีการเผาออย) 3 12.50 

ชวยทำใหสภาพแวดลอมดีขึ้น ลด PM 2.5 24 100.00 

ได 21 87.50 

ไมได 3 12.50 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก และระดมความเห็นจากผูที่มี

สวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการออยไฟไหมในพื้นที่ 4 จังหวัดตนแบบปลอดสารการเผาออย โดยการวิเคราะห

สภาพแวดลอมดวย SWOT Analysis วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในดวย Eight-S Framework of Mckinsey 

เพื่อนหาจุดแข็ง (S) และจุดออน (W) และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชแนวคิด PESTEL Analysis  

เพ่ือหาโอกาส (O) และอุปสรรค (T) โดยหลังจากที่วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว 

ไดนำขอมูลมาจับคูเพื่อกำหนดกลยุทธ โดยใช TOWS Matrix ซึ่งผลการวิจัยมรีายละเอียด ดังน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกในการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ  

 4.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  

         ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยใช Eight–S Framework of McKinsey เปนเครื่องมือ 

ในการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ (ตารางท่ี 4.1)  

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  

ดาน ประเด็น จุดแข็ง/จุดออน 

 1. กลยุทธ (Strategy) 

 

 

 

 

 

S1 หนวยงานที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินโครงการ 

ในพื ้นท่ี มีการจัดทำ ปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับ

ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการออยไฟไหม

อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ทำใหเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทุกมาตรการอยางสอดคลองกัน 

W1 การบริหารงานภายในโครงการยังเปนแบบตั้งรับ

มากกวาการดำเนินการเชิงรุก เชน มาตรการสนับสนุน

เครื่องจักรกลการเกษตร เชน รถตัดออย และรถอัด

ใบออย ที่เกษตรใชสวนใหญเปนมือสองที่นำเขาจาก

ตางประเทศที่มีตนทุนสูงและอายุการใชงานที่นาน 

ขาดแคลนเครื่องจักรกลขนาดเล็กท่ีผลิตในประเทศ 

 

จุดแข็ง 

 

 

 

 

จุดออน 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (ตอ)  

ดาน ประเด็น จุดแข็ง/จุดออน 

2. โครงสราง (Structure) 

 

 

 

     

 

 

 

 

S2 หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ โรงงาน สมาคม 

และเกษตรกรในพ้ืนที่ บูรณาการทำงานรวมกัน

ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไรรอยตอ 

W2 การทำงานของโครงการมีลำดับขั้นตอนมาก 

ตามโครงสรางแนวด่ิง ทำใหการตัดสินใจ และสั่งการ

ลาชา 

W3 การรวมกลุมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

เพื่อรวมกันบริหารจัดการการผลิตออยแบบตัดสด

ยังมีไมมาก 

 

จุดแข็ง 

 

 

จุดออน 

 

 

จุดออน 

3. ระบบ (System) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

S3 โครงการม ีข อมูลสารสนเทศใช สนับสนุน 

การดำเนินงาน การพิจารณา และตัดสินใจอยาง

เปนระบบผานการประชุมหารือของคณะทำงาน

อยางเปนทางการตามลำดับขั้นเปนประจำ และ

สม่ำเสมอ 

W4 โครงการขาดแผนรับรองการปฏิบัติงาน

ในกรณีฉุกเฉิน 

W5 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับเงินที่หักจาก

ออยไฟไหมยังไมสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไปทำใหเกิดความไมเปนธรรม 

W6 ระบบการจ ัดการเตร ียมแปลงออยของ

เกษตรกรชาวไรออยที่เขารวมโครงการยังขาด

ความเหมาะสมสำหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อตัด

ออยสด 

 

จุดแข็ง 

 

 

 

 

จุดออน 

 

จุดออน 

 

 

จุดออน 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (ตอ)  

ดาน ประเด็น จุดแข็ง/จุดออน 

4. คานิยมรวม (Shared Value) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

S4 หนวยงานภาครัฐ โรงงานน้ำตาล ผูประกอบการ 

สมาคมชาวไรออย เกษตรกร ทุกภาคสวน

ในพื้นที่โครงการลวนใหความสำคัญและเนนย้ำ

มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมเพ่ือลด PM 2.5 

W7 ผูเกี ่ยวของในโครงการยังขาดการกำหนด

คานิยมรวมกันในการดำเนินการตามมาตรการ

ทางกฎหมาย มาตรการสนับสนุนเครื่องจักรกล

การเกษตร และมาตรการขอความรวมมือจาก

โรงงานน้ำตาลและชาวไรออยในการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

 

 

 

จุดออน 

5. รูปแบบ (Style) 

 

S5 ผูบริหารโครงการระดับสูงเปดกวางและรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกฝาย ทำงานเปนระเบียบ

แบบแผนตามนโยบายและทิศทางที่กำหนดไว 

S6 การสื่อสารระหวางกันภายในโครงการทำได

ผานหลากหลายชองทาง ทำใหทุกฝายไดรับทราบ

ขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว 

S7 โครงการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีเพื่อสื่อสารและ

เสริมสรางความสัมพันธระหวางภาครัฐ สมาคม 

โรงงาน และเกษตรกร เชน กิจกรรมงานวันถายทอด

เทคโนโลยี (Field Day) การจัดการใบและเศษซาก

ออยหลังเก็บเกี่ยวออยสด  

 

จุดแข็ง 

 

 

จุดแข็ง 

 

 

จุดแข็ง 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (ตอ)  

ดาน ประเด็น จุดแข็ง/จุดออน 

6. บุคลากร (Staff) 

 

S8 ผูแทนในคณะทำงานในโครงการลวนเปน

ผูมีคุณสมบัติท่ีผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑ 

S9 เจาหนาที่ทั้งภาครัฐ โรงงาน และสมาคม

ในโครงการเปนผูที่มีความรู ความสามารถใน

การปฏิบัติงานตามบทบาทความรับผิดชอบ และ

ไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

W8 เกษตรกรชาวไรอ อยส วนใหญที ่ เข าร วม

โครงการเปนรายยอยมีพื้นที่การปลูกออยแปลง

ขนาดเล็ก ซึ่งบางสวนยังขาดความพรอมในเรื่องของ

ระบบน้ำ ระบบไฟฟาและสภาพพื้นที่ที่อาจจะ

ไมเหมาะสมกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ 

W9 เกษตรกรรายยอยบางสวนที่เขารวมโครงการ

ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และเครื่องจักรกล

การเกษตรที่นำมาใชในการผลิตและเก็บเกี่ยว

ออยสดได 

 

จุดแข็ง 

 

จุดแข็ง 

 

 

 

จุดออน 

 

 

 

 

จุดออน 

 

 

 

7. ทักษะ (Skill) 

 

S10 เจาหนาที่ของโรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไร

ออยที่เขารวมโครงการมีความรู ความสามารถ และ

ประสบการณในการสงเสริมและสนับสนุน ให

เกษตรกรผลิตออยที ่ม ีคุณภาพดีเป นมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

 

จุดแข็ง 

 

 

 

 

8. ความสัมพันธทางสังคม  

    (Social Relations)  

 

S11 ชุมชนโดยรอบในพื้นที่รับทราบ พึงพอใจ และ

มีสวนรวมกับมาตรการการแกไขปญหาออยไฟไหม

ที่ทำใหสภาพแวดลอมดีขึ้น  

 

จุดแข็ง 

 

 

ที่มา: จากการระดมความคิดเห็น (Focus Group) 
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4.1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

   ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชแนวคิด PESTEL Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะห

ขอมูล สรุปไดดังน้ี (ตารางที่ 4.2)  

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ดาน ประเด็น โอกาส/อุปสรรค 

1. ปจจัยทางการเมือง/ นโยบาย 

(Political : P) 

 

 

O1 รัฐบาลมีนโยบายส ง เสริมการปลูกอ อย

เกษตรแบบแปลงใหญเพ่ือลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต

ใชเครื่องจักรกลการเกษตร 

O2 บราซิลประเทศคู แขงของไทยดานสงออก

น้ำตาลทรายมีนโยบายลดการผลิตน้ำตาล และ

ผลิตเอทานอลเพิ ่มขึ ้น ทำใหไทยสงออกน้ำตาล

ไดมากขึ้น 

T1 รัฐบาลมีภาระการเงินจากนโยบายการชวยเหลอื

ชาวไรออย เชน การจายชดเชยราคาออยและ

ผลตอบแทนการผลิต ป 2562/2563 

T2 การกำหนดราคารับซื้อออยสดและออยไฟไหม 

ยังขาดหลักประกัน ขาดความชัดเจนและไมตอเนื่อง 

T3 ปญหาขอพิพาทเรื ่องน้ำตาลภายใตองคการ

การคาโลก (WTO) บราซ ิลฟ องไทยประเด็น 

ที่รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายชวยเหลือคาแรงงาน

ตัดออยสด โดยการจูงใจใหเกษตรกรชาวไรออย 

ทุกรายหันมาตัดออยสดแทนการเผาออยเขา

โรงงานเพื่อลดฝุน PM 2.5 

T4 นโยบายการปดประเทศ (Lock Down) 

ทำใหการบริโภคน้ำตาลภาคการทองเท่ียว

ลดลง 

 

โอกาส 

 

 

โอกาส 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

อุปสรรค 

 

อุปสรรค 

 

 

 

 

 

อุปสรรค 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (ตอ) 

ดาน ประเด็น โอกาส/อุปสรรค 

2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

(Economic : E) 

 

 

 

O3 ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ลดภาษี

การนำเขาน้ำตาลทราย ทำใหไทยสงออกประเทศ

สมาชิกมากข้ึน  

O4 GDP ตลาดน้ำตาลในเอเชียเติบโตสูงขึ้น 1.5% 

ส ูงกว าการเต ิบโตของตลาดน ้ำตาลโลก 1% 

เนื่องจากปริมาณความตองการบริโภคในภูมิภาค

เอเชียยังสูง 

T5 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

กระทบกับภาวะเศรษฐกิจโลก ความตองการซื้อ

ของผูบริโภคลดลง 

T6 คาครองชีพและคาแรงงานที ่ส ูงขึ ้นทำให

เกษตรกรที่จะตองการตัดออยสดมีตนทุนที่

สูงกวาการตัดออยไฟไหม 

T7 ภาวะเงินเฟอ ราคาปจจัยการผลิต เชน 

ปุยเคมีสูงขี้น การจัดเก็บภาษีความหวาน รายได

ประชากรในประเทศลดลง ลดการบริโภคสินคา

ฟุมเฟอย ทำใหการจำหนายน้ำตาลทรายในประเทศ

ลดลง 

T8 อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำใหเกษตรกรสวนใหญ

ที ่กู เง ินมาลงทุนการปลูกออยตองแบกรับภาระ

ตนทุนการปลูกออยเพ่ิมสูงขึ้น  

T9 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี ่ยนป 2562  

และคาเง ินบาทแข็งคา ทำใหมูลคาการสงออก

น้ำตาลลดลง สงผลกระทบตอราคาออยขั้นสุดทาย

ผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทาย และเสถียรภาพ

ของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทรายของ

ไทย 

 

โอกาส 

 

 

โอกาส 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

อุปสรรค 

 

 

อุปสรรค 

 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

อุปสรรค 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (ตอ) 

ดาน ประเด็น โอกาส/อุปสรรค 

3. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Social : S) 

 

 

 

 

O5 กระแสรักสุขภาพและใสใจปญหา สิ่งแวดลอม 

ทำใหชุมชน ผูบริโภค และสังคมใหความสำคัญ

กับการแกไขปญหาออยไฟไหมมากขึ้น 

O6 ชุมชนไดรับผลกระทบจากการเผาออยในพื้นท่ี 

เชน สงผลกระทบตอสุขภาพ และรบกวนการใช

ชีวิตประจำวันของประชาชนทำใหเกิดการเรียกรอง

เพื่อใหเรงแกไขปญหามลพิษทางอากาศ 

T10 ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงวัย ทำใหเกิด

ปญหาแรงงานสูงวัยภาคการเกษตร เกิดการขาด

แคลนแรงงานมากขึ้น 

T11 แรงงานภาคเกษตรกรส วนใหญย ายสูภาค 

อุตสาหกรรม เน่ืองจากมีคานิยมวาการทำเกษตร

เปนงานหนักและลำบาก ทำใหคนรุนใหมขาด

แรงจูงใจในการเขาสูภาคเกษตร 

T12 การแพรระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื ้อ

สรางผลกระทบตอแรงงานอยางรุนแรง เนื่องจาก

มีการปรับระดับความเขมงวดของเฝาระวังตาม

มาตรการควบคุมโรค ทำใหแรงงานปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ตองใสหนากากทุกครั้ง ทำงานแบบ

รักษาระยะหางและไมรวมกลุมกันมาก สงผลตอ

ตนทุนการเก็บเกี ่ยวออยที่เพิ่มขึ้น และจำนวน

แรงงานท่ีลดลง 

T13 เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการหยุดเผาออย 

เนื่องจากคาตอบแทนการตัดออยสดไมเพียงพอ 

 

โอกาส 

 

 

โอกาส 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

อุปสรรค 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

อุปสรรค 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (ตอ) 

ดาน ประเด็น โอกาส/อุปสรรค 

 

T14 เกษตรกรบางสวนขาดความรู ความเขาใจ

และประสบการณในการวางแผนการผลิต เชน 

ระยะปลูก การเตรียมพื ้นที ่และการเลือกใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการเก็บเกี่ยวออยสด 

T15 การใชมาตราการทางสังคมในการแกไขปญหา

ออยไฟไหมยังไมเปนรูปธรรมและไมเปนวงกวาง 

 

อุปสรรค 

 

 

 

อุปสรรค 

4. ปจจัยทางเทคโนโลยี 

(Technological : T) 

 

O7 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีตนทุนต่ำลง และครอบคลุมไป

ทุกพื้นที่ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

เพื่อติดตาม ตรวจสอบขอมูลปญหาออยไฟไหม  

O8 เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรกล

การเกษตรสามารถทดแทนแรงงานในภาคการเกษตร 

ทำใหลดตนทุนและสะดวกรวดเร็ว 

O9 โรงงานน ้ำตาลมี เทคโนโลย ีในการผลิต

พลังงานไฟฟาจากชานและใบออยที่กาวหนา  

ทำใหเกิดการสงเสริมใหเกษตรกรตัดออยสดและ

อัดใบออยมาขาย โดยโรงงานรับซื้อในราคาสูง 

O10 หนวยงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตออยสด

โดยเฉพาะ และแกไขปญหา สาเหตุที่ทำใหเกิด

ออยไฟไหม 

T16 ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทันสมัยและมีราคาที ่ เหมาะสมกับ

เกษตรกรชาวไรออยสำหรับการเก็บเกี่ยวออย

แบบตัดสดทำใหเกษตรกรควบคุมการผลิตไดยาก 

ลดขอผิดพลาดไดนอยทำงานไดไมตอเนื่องและใช

เวลามากในการบริหารจัดการโดยใชแรงงานคน 

 

โอกาส 

 

 

 

โอกาส 

 

 

โอกาส 

 

 

 

โอกาส 

 

 

 

อุปสรรค 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (ตอ) 

ดาน ประเด็น โอกาส/อุปสรรค 

5. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม 

(Environmental : E) 

O11 ปญหามลพิษ ฝุนละอองและ PM 2.5 

ในอากาศรวมถึงสภาวะโลกรอน ทำใหทุกภาคสวน

ที่ไดรับผลกระทบใหความสำคัญและเรงแกไข

ปญหาออยไฟไหม  

O12 จากปญหาความเสื ่อมโทรมของทรัพยากร 

ธรรมชาติ ทำใหจำเปนตองอนุร ักษทร ัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู เกิดการนำชีวมวลออยไปใชผลิต

พลังงานไฟฟา ทำใหใบและยอดออย มีมูลคา และ

สรางรายไดใหเกษตรกรชาวไรออย 

T17 ภาวะภัยแลงท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ทำใหเกิด

ความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมไดงาย 

T18 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกอใหเกิด

ภัยธรรมชาติที่รุนแรงทำใหยากตอการวางแผน 

และควบคุมการเก็บเกี่ยวออย เชน ในชวงหีบออย 

เกิดพายุฝนในพื้นที่ ทำใหน้ำทวม ออยลม และ

รถตัดออยไมสามารถเขาพ้ืนท่ีได 

 

โอกาส 

 

 

 

โอกาส 

 

 

 

 

อุปสรรค 

 

อุปสรรค 

 

6.ปจจัยทางกฎหมาย  

(Legal : L) 

O13 ภาครัฐไดมีการกำหนดมาตราการแกไขปญหา

ออยไฟไหม ประกอบดวยมาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และ

มาตรการขอความรวมมือจากโรงงานน้ำตาล และ

ชาวไรออยในการบริหารจัดการ 

O14 โครงสรางการบริหารจัดการออยและน้ำตาล

ของไทยมีการกำหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนตลอด

หวงโซ อ ุปทานและการดำเนินการเปนไปตาม

พระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทราย  

 

โอกาส 

 

 

 

 

โอกาส 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (ตอ) 

ดาน ประเด็น โอกาส/อุปสรรค 

 

O15 ประกาศคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 

เรื่องการใชหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องเงินที่หักจากคาออยไฟไหม ออยยอดยาว และ

ออยที่มีกาบใบ พ.ศ.2561 โดยใหโรงงานน้ำตาล

หักเงินจากเกษตรกรที่สงออยไฟไหมตันละ 30 บาท 

และเฉลี่ยคืนใหกับชาวไรออยสดคุณภาพดี 

O16 เกษตรกรชาวไรออย และโรงงานน้ำตาล

ไดรับการแบงปนผลประโยชนอันเปนไปตามกฎหมาย

กำหนดและมีความมั่นคงในอาชีพภายใตการดูแล

ของกองทุนออยและน้ำตาลทราย 

O17 ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 

พ.ศ. 2563 กำหนดสัดสวนออยไฟไหมไวไมเกิน

รอยละ 50 และมีการกำหนดโทษ การกำหนด

โทษปรับโรงงานที่รับออย 

O18 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 

เปนกฎหมายควบคุมการเผาในที่โลง เพื่อชวย

ปองกันการลักลอบเผาออยกอนการเก็บเกี่ยว 

T19 การแกไขพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทราย 

พ.ศ. 2527 เปนไปดวยความลาชา ไมสามารถบังคับ

ใชไดทันตอสถานการณการผลิตออยที่เปลี่ยนแปลง

ไปในปจจุบัน 

T20 พระราชบัญญัต ิอ อยและน้ำตาลทราย    

พ.ศ.2527 มาตรา 44 (3) และมาตรา 70 ยังไมมี

การกำหนดสัดสวนออยไฟไหมของโรงงาน 

T21 ขาดความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย 

ทั้งการกำหนดโทษ และคาปรับกับผูที่เผาไรออย 

ผูขายและรับซื้อออยไฟไหม  

T22 กฎหมายไมมีการบริหารจัดการแรงงานตางดาว

ที ่ช ัดเจน เพื ่อทดแทนการขาดแคลนแรงงาน 

ภาคเกษตรของไทย 

โอกาส 

 

 

 

 

 

โอกาส 

 

 

 

โอกาส 

 

 

 

โอกาส 

 

 

อุปสรรค 

 

 

 

อุปสรรค 

 

 

อุปสรรค 

 

 

อุปสรรค 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (ตอ) 

ดาน ประเด็น โอกาส/อุปสรรค 

 

T23 การนำประเด็นส่ิงแวดลอมมาใชเปนมาตรการ

การกีดกันทางการคาที ่ไม ใช ภาษี (Non-Tariff 

Barriers) สงผลตอสัดสวนการสงออกสินคาน้ำตาล

ของประเทศไทย เน ื ่องจากไทยยังม ีการผลิต 

ออยไฟไหม ซึ่งทำลายสิ่งแวดลอม 

อุปสรรค 

 

 

 

 

 
ที่มา: จากการระดมความคิดเห็น  (Focus Group) 

 

4.1.3 การจำแนกผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกในการบริหารจัดการออยไฟไหม

ทั้งระบบ มีดังนี้ 

1) จุดแข็ง (S)   

 S1 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดำเนินโครงการในพื้นที่มีการจัดทำปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับ

ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการออยไฟไหมอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ทำใหเกิดผลเปนรูปธรรม

ในทุกมาตรการอยางสอดคลองกัน 

 S2 หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ โรงงาน สมาคม และเกษตรกรในพื้นที่บูรณาการทำงานรวมกัน

ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไรรอยตอ 

 S3 โครงการมีขอมูลสารสนเทศใชสนับสนุนการดำเนินงาน การพิจารณา และตัดสินใจ

อยางเปนระบบผานการประชุมหารือของคณะทำงานอยางเปนทางการตามลำดับขั้นเปนประจำ และสม่ำเสมอ 

 S4 หนวยงานภาครัฐ โรงงานน้ำตาล ผูประกอบการ สมาคมชาวไรออย เกษตรกรทุกภาคสวน

ในพื้นที่โครงการลวนใหความสำคัญและเนนย้ำมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมเพ่ือลด PM2.5 

 S5 ผู บริหารโครงการระดับสูงเปดกวางและรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย ทำงานเปน

ระเบียบแบบแผนตามนโยบายและทิศทางท่ีกำหนดไว 

 S6 การสื่อสารระหวางกันภายในโครงการทำไดผานหลากหลายชองทาง ทำใหทุกฝาย

ไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว 

 S7 โครงการจัดกิจกรรมในพื ้นที่เพื ่อสื ่อสารและเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาครัฐ 

สมาคม โรงงาน และเกษตรกร เชน กิจกรรมงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) การจัดการใบและ

เศษซากออยหลังเก็บเกี่ยวออยสด 

 S8 ผูแทนในคณะทำงานในโครงการลวนเปนผูมีคุณสมบัติที่ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑ 

 S9 เจาหนาที่ทั้งภาครัฐ โรงงาน และสมาคมในโครงการเปนผูที่มีความรู ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทความรับผิดชอบ และไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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 S10 เจาหนาที ่ของโรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไรออยที ่เขาร วมโครงการมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณในการสงเสริมและสนับสนุน ใหเกษตรกรผลิตออยที่มีคุณภาพดีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

 S11 ชุมชนโดยรอบในพื้นที่รับทราบ พึงพอใจ และมีสวนรวมกับมาตรการการแกไขปญหา

ออยไฟไหมที่ทำใหสภาพแวดลอมดีขึ้น  

2) จุดออน (W)  

W1 การบริหารงานภายในโครงการยังเปนแบบตั้งรับมากกวาการดำเนินการเชิงรุก เชน มาตรการ

สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร เชน รถตัดออย และรถอัดใบออย ที่เกษตรใชสวนใหญเปนมือสองที่นำเขา 

จากตางประเทศที่มีตนทุนสูงและอายุการใชงานท่ีนาน ขาดแคลนเครื่องจักรกลขนาดเล็กท่ีผลิตในประเทศ 

W2 การทำงานของโครงการมีลำดับขั้นตอนมาก ตามโครงสรางแนวดิ่ง ทำใหการตัดสินใจ 

และสั่งการลาชา 

W3 การรวมกลุมของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพื่อรวมกันบริหารจัดการการผลิตออย

แบบตัดสดยังมีไมมาก 

W4 โครงการขาดแผนรับรองการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน 

W5 หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับเงินที่หักจากออยไฟไหม ยังไมสอดคลองกับสถานการณ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปทำใหเกิดความไมเปนธรรม 

W6 ระบบการจัดการเตรียมแปลงออยของเกษตรกรชาวไรออยที ่ เข าร วมโครงการ ยังขาด 

ความเหมาะสมสำหรับการใชเทคโนโลยีเพ่ือตัดออยสด 

W7 ผูเกี่ยวของในโครงการยังขาดการกำหนดคานิยมรวมกันในการดำเนินการตามมาตรการ

ทางกฎหมาย มาตรการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และมาตรการขอความรวมมือจากโรงงานน้ำตาล

และชาวไรออยในการบริหารจัดการ 

W8 เกษตรกรชาวไรออยสวนใหญที่เขารวมโครงการ เปนรายยอยมีพื้นที่การปลูกออยแปลง

ขนาดเล็ก ซึ่งบางสวนยังขาดความพรอมในเรื่องของระบบน้ำ ระบบไฟฟา และสภาพพื้นที่ที่อาจจะไมเหมาะสม

กับเครื่องจักรกลขนาดใหญ 

W9 เกษตรกรรายยอยบางสวนที่เขารวมโครงการ ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และเครื่องจักรกล

การเกษตรที่นำมาใชในการผลิตและเก็บเกี่ยวออยสดได 
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3) โอกาส (O)  

 O1 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการปลูกออยแบบแปลงใหญเพื่อลดตนทุน เพิ่มผลผลิต

ใชเครื่องจักรกลการเกษตร 

 O2 บราซิลประเทศคูแขงของไทยดานสงออกน้ำตาลทรายมีนโยบายลดการผลิตน้ำตาล และ

ผลิตเอทานอลเพ่ิมขึ้น ทำใหไทยสงออกน้ำตาลไดมากขึ้น 

 O3 ขอตกลงการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ลดภาษีการนำเขาน้ำตาลทราย ทำใหไทยสงออก

ประเทศสมาชิกมากขึ้น  

 O4 GDP ตลาดน้ำตาลในเอเชียเติบโตสูงขึ ้น 1.5% สูงกวาการเติบโตของตลาดน้ำตาลโลก 

1% เน่ืองจากปริมาณความตองการบริโภคในภูมิภาคเอเชียยังสูง 

 O5 กระแสรักสุขภาพและใสใจปญหา สิ่งแวดลอม ทำใหชุมชน ผู บริโภค และสังคมให

ความสำคัญกับการแกไขปญหาออยไฟไหมมากขึ้น 

 O6 ชุมชนไดรับผลกระทบจากการเผาออยในพื้นที่ เชน สงผลกระทบตอสุขภาพ และ

รบกวนการใชชีวิตประจำวันของประชาชนทำใหเกิดการเรียกรองเพื่อใหเรงแกไขปญหามลพิษทางอากาศ 

 O7 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตนทุนต่ำลง และครอบคลุม

ไปทุกพ้ืนท่ี ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารเพ่ือติดตาม ตรวจสอบขอมูลปญหาออยไฟไหม  

 O8 เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถทดแทนแรงงานในภาคการเกษตร 

ทำใหลดตนทุนและสะดวกรวดเร็ว 

 O9 โรงงานน้ำตาลมีเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานไฟฟาจากชานและใบออยที่กาวหนา ทำให

เกิดการสงเสริมใหเกษตรกรตัดออยสดและอัดใบออยมาขาย โดยโรงงานรับซื้อในราคาสูง 

 O10 หนวยงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิตออยสด

โดยเฉพาะ และแกไขปญหาสาเหตุที่ทำใหเกิดออยไฟไหม 

 O11 ปญหามลพิษ ฝุนละอองและPM2.5 ในอากาศรวมถึงสภาวะโลกรอน ทำใหทุกภาคสวน

ที่ไดรับผลกระทบใหความสำคัญและเรงแกไขปญหาออยไฟไหม  

 O12 จากปญหาความเสื ่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทำใหจำเปนตองอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติที่มีอยู เกิดการนำชีวมวลออยไปใชผลิตพลังงานไฟฟา ทำใหใบและยอดออย มีมูลคาและสรางรายได

ใหเกษตรกรชาวไรออย 

 O13 ภาครัฐไดมีการกำหนดมาตราการแกไขปญหาออยไฟไหม ประกอบดวยมาตรการทางกฎหมาย 

มาตรการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และมาตรการขอความรวมมือจากโรงงานน้ำตาลและชาวไรออย 

ในการบริหารจัดการ 

 O14 โครงสรางการบริหารจัดการออยและน้ำตาลของไทยมีการกำหนดบทบาทหนาที่

ที่ชัดเจนตลอดหวงโซอุปทานและการดำเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทราย 
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 O15 ประกาศคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย เรื่องการใชหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการ

เกี่ยวกับเรื ่องเงินที่หักจากคาออยไฟไหม ออยยอดยาว และออยที่มีกาบใบ พ.ศ.2561 โดยใหโรงงานน้ำตาล 

หักเงินจากเกษตรกรท่ีสงออยไฟไหมตันละ 30 บาท และเฉลี่ยคืนใหกับชาวไรออยสดคุณภาพด ี

 O16 เกษตรกรชาวไรออย และโรงงานน้ำตาลไดรับการแบงปนผลประโยชนอันเปนไปตาม

กฎหมายกำหนดและมีความมั่นคงในอาชีพภายใตการดูแลของกองทุนออยและน้ำตาลทราย 

 O17 ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2563 กำหนดสัดสวนออยไฟไหม

ไวไมเกินรอยละ 50 และมีการกำหนดโทษ การกำหนดโทษปรับโรงงานท่ีรับออย 

 O18 พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 เปนกฎหมายควบคุมการเผาในท่ีโลง เพื่อชวย

ปองกันการลักลอบเผาออยกอนการเก็บเกี่ยว 

4) อุปสรรค (T) 

T1 รัฐบาลมีภาระการเงินจากนโยบายการชวยเหลือชาวไรออย เชน การจายชดเชยราคาออย

และผลตอบแทนการผลิต ป 2562/2563 

T2 การกำหนดราคารับซื้อออยสดและออยไฟไหม ยังขาดหลักประกัน ขาดความชัดเจนและ

ไมตอเน่ือง 

T3 ปญหาขอพิพาทเรื ่องน้ำตาลภายใตองคการการคาโลก (WTO) บราซิลฟองไทยประเด็นที ่

รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายชวยเหลือคาแรงงานตัดออยสด โดยการจูงใจใหเกษตรกรชาวไรออยทุกรายหันมา

ตัดออยสดแทนการเผาออยเขาโรงงานเพื่อลดฝุน PM 2.5 

T4 นโยบายการปดประเทศ (Lock Down) ทำใหการบริโภคน้ำตาลภาคการทองเที่ยว 

T5 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 กระทบกับภาวะเศรษฐกิจโลก ความตองการซื้อ

ของผูบริโภคลดลง 

T6 คาครองชีพและคาแรงงานที่สูงขึ้นทำใหเกษตรกรที่จะตองการตัดออยสดมีตนทุนที่สูงกวา

การตัดออยไฟไหม 

T7 ภาวะเงินเฟอ ราคาปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมีสูงขี้น การจัดเกบ็ภาษีความหวาน รายได

ประชากรในประเทศลดลง ลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย ทำใหการจำหนายน้ำตาลทรายในประเทศลดลง 

T8 อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำใหเกษตรกรสวนใหญที่กูเงินมาลงทุนการปลูกออยตองแบกรับภาระ

ตนทุนการปลูกออยเพิ่มสูงขึ้น  

T9 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนป 2562 และคาเงินบาทแข็งคา ทำใหมูลคาการสงออก

น้ำตาลลดลง สงผลกระทบตอราคาออยขั้นสุดทายผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทาย และเสถียรภาพของระบบ

อุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทรายของไทย 

T10 ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงวัย ทำใหเกิดปญหาแรงงานสูงวัยภาคการเกษตร 

เกิดการขาดแคลนแรงงานมากขึ้น 

T11 แรงงานภาคเกษตรกรสวนใหญยายสูภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีคานิยมวาการทำเกษตร

เปนงานหนักและลำบาก ทำใหคนรุนใหมขาดแรงจูงใจในการเขาสูภาคเกษตร 
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T12 การแพรระบาดของโควิด-19 ท่ียืดเยื้อสรางผลกระทบตอแรงงานอยางรุนแรง เน่ืองจากมี

การปรับระดับความเขมงวดของเฝาระวังตามมาตรการควบคุมโรค ทำใหแรงงานปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม  

ตองใสหนากากทุกครั้ง ทำงานแบบรักษาระยะหางและไมรวมกลุมกันมาก สงผลตอตนทุนการเก็บเกี่ยวออย 

ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนแรงงานท่ีลดลง 

T13 เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการหยุดเผาออย เน่ืองจากคาตอบแทนการตัดออยสดไมเพียงพอ 

T14 เกษตรกรบางสวนขาดความรู ความเขาใจและประสบการณในการวางแผนการผลิต เชน 

ระยะปลูก การเตรียมพื้นที่และการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอการเก็บเกี่ยวออยสด 

T15 การใชมาตราการทางสังคมในการแกไขปญหาออยไฟไหมยังไมเปนรูปธรรมและไมเปนวงกวาง 

T16 ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่ทันสมัย และมีราคาที ่

เหมาะสมกับเกษตรกรชาวไรออยสำหรับการเก็บเกี่ยวออยแบบตัดสด ทำใหเกษตรกรควบคุมการผลิตไดยาก 

ลดขอผิดพลาดไดนอยทำงานไดไมตอเนื่องและใชเวลามากในการบริหารจัดการโดยใชแรงงานคน 

T17 ภาวะภัยแลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมไดงาย 

T18 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ทำใหยากตอ

การวางแผน และควบคุมการเก็บเกี่ยวออย เชน ในชวงหีบออย เกิดพายุฝนในพ้ืนที่ ทำใหน้ำทวม ออยลม 

และรถตัดออยไมสามารถเขาพ้ืนท่ีได 

T19 การแกไขพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 เปนไปดวยความลาชา  

ไมสามารถบังคับใชไดทันตอสถานการณการผลิตออยที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 

T20 พระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทรายพ.ศ.2527 มาตรา 44 (3) และมาตรา 70 ยังไมมี

การกำหนดสัดสวนออยไฟไหมของโรงงาน 

T21 ขาดความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย ทั้งการกำหนดโทษ และคาปรับกับผูที่เผาไรออย 

ผูขายและรับซื้อออยไฟไหม  

T22 กฎหมายไมมีการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่ชัดเจน เพื่อทดแทนการขาดแคลน

แรงงานภาคเกษตรของไทย 

4.2 การกำหนดกลยุทธเพื่อแกไขปญหาออยไฟไหมโดยใช TOWS Matrix 

                การกำหนดกลยุทธเพื่อเปนแนวทางสำหรับแกไขปญหาออยไฟไหม เปนการนำจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคมาวิเคราะหโดยใช TOWS Matrix ซึ่งสามารถกำหนดกลยุทธตางๆ ไดตามภาพที่ 4.3 ดังนี้
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ภาพที่ 4.3 การกำหนดกลยุทธแนวทางการแกไขปญหาออยไฟไหมในพื้นท่ีตนแบบโดยใช TOWS Matrix 

   

   

   

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
 ปจจัยภายนอก 

จุดออน (Weaknesses) 

 

โอกาส  

(Opportunities) 

กลยทุธเชิงรุก (SO Strategy) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)  

 WO1 บริหารจัดการการผลิตออยตัดสดแบบครบวงจร    

        ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

            (W1-W3/W5-W6/W8-W9/O1/O7-O10/O13-O17) 
 

SO1 เพิม่ศักยภาพเกษตรกรชาวไรออยเพื่อการผลิตออย 

       ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       (S1-S7/S9-S11/O1/O5-O8/O10-O18) 
 

อุปสรรค 

(Threats) 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 

 ST1 ยกระดับสถาบันเกษตรกรชาวไรออย และเช่ือมโยง 

      เครือขายอุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทราย 

     (S1-S2/S4-S11/T1-T2/T7-T8/T14-T15/T17-T18/T22) 
 

 WT1 เสริมสรางความยั่งยืนการผลิตออยตัดสด 

       (W1-W2/W5-W9/T10-T11/T14/T16/T18) 
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จากการวิเคราะหกลยุทธโดยใช TOWS Matrix สามารถกำหนดกลยุทธการแกไขปญหาออยไฟไหม

พ ื ้นที ่  4 จ ังหวัดตนแบบ ทั ้งกลยุทธเช ิงร ุก กลยุทธเช ิงแกไข กลยุทธเช ิงปองกัน และกลยุทธเช ิงรับ  

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

4.2.1 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)  

กลยุทธที่ 1 เพิ่มศักยภาพเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือการผลิตออยท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรใหสามารถผลิตออยไดตามคุณภาพมาตรฐาน มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ไมมีการเผาใบออย ไดผลผลิตออยสะอาด ลดการสูญเสีย รวมทั้งสามารถบริหารจัดการการผลิตเพื่อลดตนทุน

และใชเครื ่องจักรกลการเกษตรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

1) รณรงคและสงเสริมการลด ละ เลิก การเผาออยในทุกพื้นที่ ผานการประชาสัมพันธและ 

การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของและชุมชน 

2) สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรตัดออยสด โดยสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน ดอกเบี ้ยต่ำ  

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใหแกเกษตรกรรายยอยและรายใหญอยางเหมาะสม เปนธรรม และทั่วถึง 

3) ถายทอดองคความรูดานวิธีการตัดออยสดและประโยชนของการตัดออยสดใหแกเกษตรกร 

รวมถึงการแกไขขอจำกัดแปลงเพาะปลูก และเตรียมการใหเกษตรกรมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีเพ่ือผลิต 

ออยสดคุณภาพด ี

4) สงเสริมใหมีการรวมกลุมและรวมแปลง เพื่อแกไขขอจำกัดแปลงเพาะปลูก เชน การปรับพื้นที่ 

การเวนระยะปลูก เพ่ือใหเหมาะสมและสะดวกกับเครื่องจักรกลการเกษตรในไรออย 

5) ยกระดับมาตรการฐานการผลิตออยแปลงใหญสมัยใหม ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

(ดิน พันธุ ทอนพันธุ ความอุดมสมบูรณ ปุย การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

องคความรู และโครงสรางพ้ืนฐาน) 

4.2.2 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)  

กลยุทธที่ 2 บริหารจัดการการผลิตออยตัดสดแบบครบวงจรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การบริหารจัดการการผลิตออยตัดสดแบบครบวงจร โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อจัดระบบการผลิต การจำหนาย การขนสง การรองรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง

ของอุตสาหกรรมออย น้ำตาลทราย และผลพลอยได รวมทั้งการสรางมูลคาจากวัตถุดิบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนแบงปนผลประโยชนแกผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรมตลอดหวงโซคุณคา มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) จัดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกออย (Zoning) โดยการวิเคราะหความเหมาะสมของที่ดิน 

ระบบชลประทาน ที่ตั้งโรงงาน ระบบโลจิสติกส โดยนำเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อใหการผลิตออยเกิดประสิทธิภาพ

และสามารถรองรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

2) พัฒนาแหลงน้ำ เทคโนโลยีการใชระบบน้ำหยด และสงเสริมการใชพลังงานจากแสงอาทิตย 

ในออยแปลงใหญ 
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3) สงเสริมการนำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ในการผลิตออยต ัดสด 

แบบครบวงจร เชน รถตัดออยสด เครื่องสางใบออย และรถอัดใบออย 

4) พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรชาวไรออยรายยอย และหาซื ้อได 

ในประเทศไทยในราคาไมสูง และใชงานไดด ี

5) ผลักดันกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหมีการบังคับใชอยางชัดเจน เขมงวด และจริงจัง เชน

กฎหมายหามเผา การกำหนดสัดสวนออยสดและออยไฟไหมในทุกฤดูการผลิตใหชัดเจน การจัดระบบ Zoning 

พื้นที่ปลูกออย การกำหนดคาปรับออยไฟไหมจากชาวไรออยและโรงงาน การกำหนดราคารับซื้อออยสดและ 

ออยไฟไหมใหมีสวนตางชัดเจนอยางมีนัยสำคัญ รวมท้ังการนำเขาเครื่องจักรมือสอง 

6) สงเสริมการนำวัสดุเหลือใชในไรออยไปใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับการผลิตออย เชน การนำใบและยอดออยไปผลิตเปนพลังงานไฟฟาชีวมวล  

4.2.3 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) 

กลยุทธที่ 3 ยกระดับสถาบันเกษตรกรชาวไรออย และเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมออย

และน้ำตาลทราย  

อุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทรายเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องที่จะตองมีการบริหารจัดการ

ตั้งแตในไรออย การผลิตในโรงงานน้ำตาล และการสงออก จึงควรพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวไรออยใหเปน

หนวยธุรกิจการผลิตออยตัดสดที่เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งสรางพันธมิตรกับเครือขายธุรกิจ 

ที่เกี่ยวของและโรงงานน้ำตาล ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจออยตัดสดแบบครบวงจรท่ีมีความเขมแข็ง และพึ่งพา

ตนเองได มีอำนาจในการตอรองดานราคารับซื้อออยสดและออยไฟไหมท่ีเปนธรรม ใหบริการเงินทุนและปจจัย

การผลิต เพื่อชวยแบงเบาภาระหนี้สิน และตนทุนของเกษตรกรสมาชิก เนนสรางเครือขายพันธมิตรในธุรกิจ

ออยและน้ำตาลทราย โดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ โรงงาน สมาคม และเกษตรกรในพื ้นที่สามารถ 

รวมบูรณาการทำงานรวมกันไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไรรอยตอ 

2) สรางเกษตรกรตนแบบที ่เปน SMART FARMER ซึ ่งเปนผู ท ี ่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 

ที่กำหนด มีความรู ความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห วางแผน และควบคุมการเก็บเกี่ยว

ออยตัดสด ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และใชนวัตกรรมสำหรับการผลิตออยแบบครบวงจร

ทดแทนแรงงานคน โดยเฉพาะแรงงานตางดาวท่ีขาดแคลน 

3) สนับสนุนและสงเสริมผู ประกอบการใหบริการดานการปลูก เก็บเกี ่ยว และขนสงออย  

โดยใชเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสใหเกษตรกรสามารถเขาถึงบริการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการออยเขาหีบใหเปนระบบ และมีความคลองตัวมากขึ้น 

4) พัฒนาเครือขายพันธมิตรอุตสาหกรรมออยและน้ำตาลเพื ่อความยั ่งยืน โดยใหโรงงาน 

มีสวนรวมในการดูแลและใหบริการเกษตรกรอยางใกลชิดแบบระบบพี่เลี้ยง มีการสื่อสารขอมูลอยางรวดเร็ว 

ผานหลายชองทาง มีการเสริมสรางความสัมพันธระหวางกันผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมงานวันถายทอด
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เทคโนโลยี (Field Day) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อใชมาตรการ

ทางสังคมในการรวมกันปองกันปญหาออยไฟไหมในพ้ืนที่ 

4.2.4 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)  

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางความย่ังยืนการผลิตออยตัดสด 

การเผาออยสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมมายาวนาน โดยเฉพาะฝุนละอองจากการเผา

ซึ่งสงผลตอสุขภาพของประชาชนในวงกวาง การที่จะผลิตออยตัดสดอยางยั่งยืนไดนอกจากจะคำนึงถึง

ความยั่งยืนดานเศรษฐกิจแลว จำเปนตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอมและสังคมดวย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) จัดตั้งศูนยวิจัยและปองกันปญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรับมือกับ

ภัยธรรมชาติที ่สงผลตอการผลิตออย รวมถึงปรับปรุงพันธุ ออยที ่ทนกับสภาพอากาศ ตานทานศัตรูพืช 

ทิ้งกาบใบ ไมลมงาย เพ่ือใหสะดวกตอการใชรถตัด ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรใหใชพันธุดี และเตรียมแปลงออย

ที่เหมาะสมสำหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อตัดออยสด เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต สรางแรงจูงใจใหคนรุนใหม 

ที่มีความคุนเคยกับเทคโนโลยีหันมาทำออยตัดสด 

2) กำหนดคานิยม หลักเกณฑ มาตรการทางสังคมควบคูกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกัน

ปญหาออยไฟไหม เปนมาตรการที่ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ และมีความเปนธรรม โดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

3) ปรับปรุงกฎหมายที่อนุโลมและเอื้ออำนวยตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจ 

การตัดออยสด โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีไมสามารถใชเคร่ืองจักรกลได 
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บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป  

การศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ มีวัตถุประสงค เพื่อจัดทำแนวทางและมาตรการ 

ในการแกไขปญหาออยไฟไหม โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก และประชุมระดมทุนความคิดเห็น

แบบกลุมยอย (Focus Group) จากสวนท่ีเก่ียวของไดแก เกษตรกรชาวไรออย ผูแทนชาวไรออย ผูแทนสมาคม

ชาวไรออย ผูแทนโรงงานน้ำตาล ผูนำชุมชน และผูแทนสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย นำขอมูล 

มาวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) โดยใช SWOT Analysis 

ผานการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในดวย Eight-S Framework of Mclinsey และวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก

ดวยแนวคิด PESTEL Analysis และจัดทำ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธนำไปสูการกำหนดแนวทางการแกไขปญหา

ออยไฟไหมผลการสรุปไดดังนี้ 

5.1.1 แนวทางการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ ประกอบดวยกลยุทธท่ีสำคัญ ดังนี้ 

กลยุทธที ่ 1 เพิ่มศักยภาพเกษตรกรชาวไรออยเพื่อการผลิตออยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) รณรงคและสงเสริมการลด ละ เลิก การเผาออยในทุกพื ้นที่ ผานการประชาสัมพันธและ 

การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของและชุมชน 

2) สรางแรงจูงใจใหเกษตรกรตัดออยสด โดยสนับสนุนการเขาถึงแหลงเง ินทุน ดอกเบี้ยต่ำ  

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใหแกเกษตรกรรายยอยและรายใหญอยางเหมาะสม เปนธรรม และทั่วถึง 

3) ถายทอดองคความรูดานวิธีการตัดออยสดและประโยชนของการตัดออยสดใหแกเกษตรกร 

รวมถึงการแกไขขอจำกัดแปลงเพาะปลูก และเตรียมการใหเกษตรกรมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีเพ่ือผลิต 

ออยสดคุณภาพด ี

4) สงเสริมใหมีการรวมกลุมและรวมแปลง เพื่อแกไขขอจำกัดแปลงเพาะปลูก เชน การปรับพื้นที่ 

การเวนระยะปลูก เพ่ือใหเหมาะสมและสะดวกกับเครื่องจักรกลการเกษตรในไรออย 

5) ยกระดับมาตรการฐานการผลิตออยแปลงใหญสมัยใหม ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

(ดิน พันธุ ทอนพันธุ ความอุดมสมบูรณ ปุย การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

องคความรู และโครงสรางพ้ืนฐาน) 

กลยุทธที่ 2 บริหารจัดการการผลิตออยตัดสดแบบครบวงจรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) จัดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกออย (Zoning) โดยการวิเคราะหความเหมาะสมของที ่ดิน  

ระบบชลประทาน ที่ตั้งโรงงาน ระบบโลจิสติกส โดยนำเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อใหการผลิตออยเกิดประสิทธิภาพ 

และสามารถรองรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
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2) พัฒนาแหลงน้ำ เทคโนโลยีการใชระบบน้ำหยด และสงเสริมการใชพลังงานจากแสงอาทิตย 

ในออยแปลงใหญ 

3) ส งเสร ิมการนำงานว ิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ในการผล ิตออยต ัดสด 

แบบครบวงจร เชน รถตัดออยสด เครื่องสางใบออย และรถอัดใบออย 

4) พัฒนาเครื ่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรชาวไรออยรายยอย และหาซื ้อได 

ในประเทศไทยในราคาไมสูง และใชงานไดด ี

5) ผลักดันกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหมีการบังคับใชอยางชัดเจน เขมงวด และจริงจัง เชน

กฎหมายหามเผา การกำหนดสัดสวนออยสดและออยไฟไหมในทุกฤดูการผลิตใหชัดเจน การจัดระบบ Zoning 

พื้นที ่ปลูกออย การกำหนดคาปรับออยไฟไหมจากชาวไรออยและโรงงาน การกำหนดราคารับซื้อออยสด 

และออยไฟไหมใหมีสวนตางชัดเจนอยางมีนัยสำคัญ รวมทั้งการนำเขาเครื่องจักรมือสอง 

6) สงเสริมการนำวัสดุเหลือใชในไรออยไปใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับการผลิตออย เชน การนำใบและยอดออยไปผลิตเปนพลังงานไฟฟาชีวมวล  

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับสถาบันเกษตรกรชาวไรออย และเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมออยและ

น้ำตาลทราย ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) พัฒนาสถาบันเกษตรกรท่ีดำเนินธุรกิจออยตัดสดแบบครบวงจรท่ีมีความเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองได 

มีอำนาจในการตอรองดานราคารับซื้อออยสดและออยไฟไหมที่เปนธรรม ใหบริการเงินทุนและปจจัยการผลิต 

เพื่อชวยแบงเบาภาระหนี้สิน และตนทุนของเกษตรกรสมาชิก เนนสรางเครือขายพันธมิตรในธุรกิจออยและ

น้ำตาลทราย โดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ โรงงาน สมาคม และเกษตรกรในพื้นที่สามารถรวมบูรณาการ

ทำงานรวมกันไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไรรอยตอ 

2) สรางเกษตรกรตนแบบที่เปน SMART FARMER ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กำหนด 

มีความรู ความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อวิเคราะห วางแผน และควบคุมการเก็บเกี่ยวออยตดัสด 

ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และใชนวัตกรรมสำหรับการผลิตออยแบบครบวงจรทดแทน

แรงงานคน โดยเฉพาะแรงงานตางดาวที่ขาดแคลน 

3) สนับสนุนและสงเสริมผู ประกอบการใหบริการดานการปลูก เก็บเกี ่ยว และขนสงออย  

โดยใชเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสใหเกษตรกรสามารถเขาถึงบริการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการออยเขาหีบใหเปนระบบ และมีความคลองตัวมากขึ้น 

4) พัฒนาเครือขายพันธมิตรอุตสาหกรรมออยและน้ำตาลเพื ่อความยั ่งย ืน โดยใหโรงงาน 

มีสวนรวมในการดูแลและใหบริการเกษตรกรอยางใกลชิดแบบระบบพี่เลี้ยง มีการสื่อสารขอมูลอยางรวดเร็ว 

ผานหลายชองทาง มีการเสริมสรางความสัมพันธระหวางกันผานกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมงานวันถายทอด

เทคโนโลยี (Field Day) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อใชมาตรการ

ทางสังคมในการรวมกันปองกันปญหาออยไฟไหมในพ้ืนที่ 

 

 



51 
 

 
 

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางความยั่งยืนการผลิตออยตัดสด ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) จัดตั้งศูนยวิจัยและปองกันปญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรับมือกับ 

ภัยธรรมชาติที ่สงผลตอการผลิตออย รวมถึงปรับปรุงพันธุ ออยที ่ทนกับสภาพอากาศ ตานทานศัตรูพืช 

ทิ้งกาบใบ ไมลมงาย เพ่ือใหสะดวกตอการใชรถตัด ถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกรใหใชพันธุดี และเตรียมแปลงออย

ที่เหมาะสมสำหรับการใชเทคโนโลยีเพื่อตัดออยสด เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต สรางแรงจูงใจใหคนรุนใหม 

ที่มีความคุนเคยกับเทคโนโลยีหันมาทำออยตัดสด 

2) กำหนดคานิยม หลักเกณฑ มาตรการทางสังคมควบคูกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกัน

ปญหาออยไฟไหม เปนมาตรการที่ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ และมีความเปนธรรม โดยผาน

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

3) ปรับปรุงกฎหมายที ่อนุโลมและเอื ้ออำนวยตอการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจการ 

ตัดออยสด โดยเฉพาะในพื้นท่ีที่ไมสามารถใชเครื่องจักรกลได 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 การบริหารจัดการแกไขปญหาออยไฟไหมในพื้นที่ 4 จังหวัดตนแบบ ควรมีการบูรณาการกลยุทธ 

ที่ 1, 2, 3 และ 4 เขาดวยกันโดยนำแนวทางตาง ๆ ภายใตกลยุทธดังกลาวมาใชใหเหมาะสมกับระยะเวลา  

ซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ระยะไดแก แนวทางระยะส้ัน แนวทางระยะกลาง และแนวทางระยะยาว ดังนี้ 

 แนวทางระยะสั้น  

 ในระยะสั้นเปนสวนหนึ่งของแผนระยะกลาง ดำเนินการภายใน 1 ป ตามกลยุทธที่ 1 และ 2 ดวยการรณรงค 

ใหเกษตรกรลด ละ เลิก เผาออย รวมถึงสงเสริมใหเกษตรกรชาวไรออยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำเพื่อขยายชองทางการลงทุน ผลจากแผนระยะสั้นทำใหเกิดการพัฒนาคุณภาพออย ลดตนทุน 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เตรียมพรอมเกษตรกรใหเกิดความสะดวกในการจับจายใชสอย ไมติดขัด และ

ไมแบกภาระหนี้สิน เกิดความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น สามารถขยายกำลังการผลิตออยตัดสด ไดรับกำไรจากการปลูกออย 

ชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหแกเกษตรกร  

แนวทางระยะกลาง  

 เมื่อเกษตรกรมีความตระหนักและความพรอมเพิ่มขึ้น แผนระยะกลางควรคำนึงถึงการดำเนินงานเชิงรุก

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนระยะยาว โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 – 3 ป ปฏิบัติตามกลยุทธท่ี 3 – 6  

คือ พัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวไรออย นำเทคโนโลยีและนวิตกรรมเขามาใชใหครอบคลุมการผลิตออยตัดสด 

ทั้งระบบ สงเสริมการใชเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก และสรางมูลคาเพิ่มชีวมวลออย เพื่อนำไปสูการจัดการ

ปญหาออยไฟไหมท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือขยายกำลังการผลิต สรางนวัตกรรมใหม เพิ่มผลิตภัณฑใหมท่ีตอยอดจาก

วัตถุดิบตนน้ำ วางระบบเพ่ือรองรับระบบตาง ๆ ตลอดหวงโซการผลิต   

แนวระยะยาว  

 เปนการวางแผนตั้งแต 3 – 5 ปขึ้นไป เนนวางแผนเพ่ือกำหนดทิศทางการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ

วาควรเปนไปในแนวทางใด โดยยึดตามกลยุทธที่ 7 – 9 เริ่มตั้งแตการวางรากฐานการแกไขปญหาออยไฟไหม
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อยางตรงจุด ดวยการบังคับใชกฎหมายระเบียบตาง ๆ  จากน้ันดำเนินการวิจัยเพื่อปองกันปญหาจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ขยายผลสูการปฏิบัติจริง รวมกับสรางมาตรการทางสังคมควบคูกับมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อแกไขและปองปรามปญหาออยไฟไหมเพื่อนำไปสูการจัดการปญหาออยไฟไหมที่เปนรูปธรรม

อยางยั่งยนื
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ภาคผนวกที่ 1 

แบบสอบถามเกษตรกรชาวไรออย 
  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
แบบสอบถามเกษตรกรชาวไรออย โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมท้ังระบบ  

ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ.........................................................................................เบอรโทรศัพท.............................................วัน/เดือน/ป ที่ใหสัมภาษณ............................................................... 

บานเลขที่....................หมูที่..............ตำบล.....................................อำเภอ...........................................จังหวัด........................................... 

สวนท่ี 1 ลักษณะทั่วไป 

1.1 เพศ               1) ชาย        2) หญิง 

1.2 อายุ ...................... ป 

1.3 สถานภาพ        1) โสด        2) สมรส        3) อื่นๆ ระบุ ................................................................ 

1.4 ระดับการศึกษา           1) ต่ำกวามัธยมศึกษา         2) มัธยมตน          3) มัธยมปลาย/ปวช.        4) อนุปริญญา/ปวส.         5) ปริญญาตรี         6) ปริญญาโท 

1.5 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมทั้งตัวผูตอบแบบสอบถาม) ................... คน        ชาย .................... คน        หญิง .................... คน 

1.6 อาชีพหลักของครัวเรือน (อาชีพท่ีใชเวลาในการประกอบอาชีพมากท่ีสุด) (เลือกไดเพียง 1 ขอ) 

            (1) ทำไรออย         (2) รับจางในภาคเกษตร        (3) รับจางนอกภาคเกษตร        (4) คาขาย        (5) รับราชการ/ พนักงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 

            (6) ทำงานเอกชน          (7) อื่นๆ (ระบุ)................................................. 

1.7 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน         เปนแรงงานทำไรออย ....................... คน         ทำพืชอื่น (ระบุ) .................จำนวน ............ คน         ทำอาชีพอื่นๆ (ระบุ)................จำนวน .............. คน 
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1.8 ลักษณะการถือครองที่ดินและการใชที่ดิน 

เนื้อที่ทั้งหมด.................................... ไร 
 

แปลงที่ เนื้อท่ี (ไร) ของตนเอง (ไร) เชาผูอื่น (ไร) คาเชา (บาท/ไร/ป) ของญาติ ไดทำฟรี อื่นๆ ระบุ การใชประโยชนท่ีดิน* 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

รวม 
        

 
*การใชประโยชนท่ีดิน เชน ทำไรออย ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง อื่นๆ (ระบุ)  
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สวนท่ี 2 ขอมูลการทำไรออยในฤดูการผลิตป 2563 *(ปที่ผานมา)* 

 
2.1 ทานมีอาชีพทำไรออยมาแลวกี่ป ............................ป (ตั้งแต พ.ศ. .....................................) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวไรออย พ.ศ. ................... 

2.2 ปลูกออยเดือน............................... ปลูกมีระยะหางระหวางรอง ..................เมตร วิธีการปลูกออย       จางรถปลูก       จางคนปลูก       ปลูกเอง        อื่นๆ ระบุ..................................... 

 อายุของออย        ออยปลูก       ออยตอปท่ี 1       ออยตอปท่ี 2       ออยตอปที่ 3       ออยตอปท่ี ......... 

2.3 พันธุออยท่ีปลูก.................................................... การไดมาของพันธุออยที่ใชปลูก         ของตนเอง            ซื้อมา ..................... บาท/ตัน          อื่นๆ ระบุ................................................  

 ปริมาณพันธุออยท่ีใชปลูกในแปลง .......................................... ตัน/ไร  

2.4 เก็บเกี่ยวตัดออยเดือน................................................. 

2.5 ทานตัดออยโดยวิธีใด  จางรถตัดออย     จางคนตัดออย    ตัดเอง   อื่นๆ ระบุ......................................................................................................................................................... 

2.6 ไดผลผลิตออยทั้งหมด ....................... ตัน 

2.7 ผลผลิตตอไร.....................................ตัน คุณภาพความหวานของออย ………………..ซี.ซี.เอส. 

2.8 การตัดออยของทานตัดเปนออยสด ....................... % ตัดเปนออยไฟไหม .......................... % 

2.9 ทานมีรถตัดออยหรือไม   ไมมี   มีจำนวน ............... คัน 

2.10 ทานมคีาใชจายในการตัดออยสดจำนวนเทาใด คาจางคนตัดออย ................................... บาท/ตัน คาจางรถตัดออย .................................. บาท/ตัน  

2.11 ทานมีคาใชจายในการตัดออยไฟไหมจำนวนเทาใด คาจางคนตัดออย ................................... บาท/ตัน  คาจางรถตัดออย .................................. บาท/ตัน 

2.12 แรงงานในการตัดออยของทานเปนแรงงานจากไหน  ในพื้นที่ ...................................%   นอกพ้ืนที่...................................%  

2.13 กรณีท่ีทานตัดออยสดสงผลใหมีน้ำหนักและคุณภาพของออยเพิ่มขึ้น ทำใหมีรายไดจากการขายออยเพ่ิมขึ้น จำนวน  ...................................บาท/ตัน หลังจากการตัดออยไฟไหม  

 จำนวน .......................... บาท/ตัน 
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2.14 กรณีท่ีทานตัดออยสดจะชวยทำใหลดตนทุนการผลิตในการใชปุยในแปลงออยลดลงหรือไม   คาปุยลดลง ..................... บาท/ไร   ไมลดลง เพราะ ............................ 

2.15 กรณีท่ีทานตัดออยสดจะทำใหผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น และมีรายไดเพ่ิมขึ้นหรือไม    เพ่ิมขึ้น ........................ บาท/ไร หลังจากการตัดออยไฟไหม จำนวน .......................... บาท/ไร  

            ไมเพ่ิมขึ้น เพราะ.............................................................. 

2.16 ทานไดรับเงินชวยเหลือจากโครงการเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยเพ่ือซื้อปจจัยการผลิตในป 2563 หรือไม 

 ไดรับ จำนวน ............................................................... บาท/ตัน   ไมไดรับ เพราะ ..............................................................................................................................  

2.17 ทานมีความเต็มใจใหหักคาออยไฟไหมเพื่อแกไขปญหาออยไฟไหมหรือไม ถาเต็มใจใหหักคาออยไฟไหมจำนวนกี่บาท/ตัน 

 เต็มใจ จำนวน .............................................................. บาท/ตัน   ไมเต็มใจ เพราะ .............................................................................................................................  

2.18 หากรัฐบาลจะใหมีการกำหนดราคารับซ้ือออยไฟไหม และราคารับซื้อออยสดในการแกไขปญหาออยไฟไหม ทานเห็นดวยหรือไม  

 เห็นดวย เพราะ ...........................................................................   ไมเห็นดวย เพราะ .......................................................................................................................... 

2.19 ทานมีความเต็มใจยอมรับสวนตางราคารับซื้อออยสดกับออยไฟไหม หรือไม ถายอมรับใหมีสวนตางราคาประมาณกี่บาท/ตัน 

 ยอมรับ สวนตางราคาประมาณ ................................... บาท/ตัน   ไมยอมรับ เพราะ ........................................................................................................................... 

2.20 ทานไดรับการประชาสัมพันธการใหความรูในมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมหรือไม 

 ไมไดรับ  เพราะ ..........................................................................   ไดรับ ไดแก ..................................................................................................................................  

2.21 ทานคิดวาภาครัฐมีนโยบายการลด ละ เลิก เผาออยจะชวยทำใหสภาพแวดลอมดีขึ้น และชวยทำใหลดปญหา PM 2.5 ไดหรือไม 

 ได เพราะ ......................................................................................   ไมได เพราะ  ................................................................................................................................  
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สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกษตรกร 

3.1 ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานการบริหารจัดการออยไฟไหม ทานเห็นดวยหรือไม ถาเห็นดวย มีความเห็นดวยมากนอยเพียงใด 

ความคิดเห็นตอปจจัยตางๆที่เปนจุดแข็ง (S) และจุดออน (W) ของเกษตรกรชาวไรออย 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1 กลยุทธ (Strategy)       3 ระบบ (System)      

S มีนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับออยไฟไหมชัดเจน       S มีระบบองคประกอบในการแกไขปญหาออยไฟไหม      

        S มีสถาบันชาวไรออยดูแลผลประโยชนใหแกชาวไรออย      

        S โรงงานน้ำตาลสนับสนนุการแกไขปญหาออยไฟไหม      

 
 

      W 
ชาวไรออยขาดการเตรียมแปลงออยใหรองรับ 

รถตัดออย 
     

               

2 โครงสราง (Structure)       4 คานิยมรวม (Shared Value)      

S มีคณะทำงานในการแกไขปญหาออยไฟไหม       S 
มีการปฏิบัติงานรวมกับภาครัฐ โรงงานน้ำตาล และ

ชาวไรออย 
     

S 
มีสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย

รับผิดชอบ 
             

               

               

 หมายเหตุ : 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยท่ีสุด 
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ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
5 รูปแบบ (Style)       7 ทักษะ (Skill)      

S 
มีการบริหารงานปฏิบัติงานรวมกับภาครัฐ 

โรงงานน้ำตาล ชาวไรออย 
      S 

เกษตรกรชาวไรออยมีความรูความสามารถและ

ประสบการณในการตัดออย 
     

W คาแรงงานในการตัดออยสูง       S 
เจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ 

ในการทำงาน 
     

W มาตรการจูงใจในการตัดออยสดมีนอย       W ขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวออย      

W ปญหาตนทุนการผลิตสูง       W 
เกษตรกรใหความสำคัญในการแกไขปญหา 

ออยไฟไหมนอย 
     

W ปญหาราคาออยมีความผันผวน              

W ผลผลิตตอไรต่ำ              

               

6 บุคลากร (Staff)       8 ความสัมพันธทางสังคม (Social Relations)      

S มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับออยไฟไหม       W 
ขาดการมีสวนรวมกับสังคม ชุมชน และกิจกรรม 

ในความสัมพันธทางสังคม (CSR) 
     

W ขาดแคลนแรงงานในการตัดออย              

W เกษตรกรกรชาวไรออยเปนผูสูงวัย              

W ชาวไรออยสวนใหญเปนรายยอย              

               

 หมายเหตุ : 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยท่ีสุด 
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3.2 ความคิดเห็นตอปจจัยตางๆท่ีเปนโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของเกษตรกรชาวไรออย 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1 ปจจัยทางการเมือง (Political Factors)       4 ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factors)      

O 
มีภาครัฐบาลใหการสนับสนุนในนโยบาย 

ออยไฟไหม 
      O 

มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม

ผลผลิตออย 
     

O มีนโยบายภาครัฐขับเคลื่อนในดานออยไฟไหม       T 
เกษตรกรรายยอยไดมีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในการเพ่ิมผลผลิตไดนอย 
     

        T รถตัดออยมีราคาสูง เกษตรกรเขาไมถึง      

        T ปญหารถตัดออยมีปริมาณไมเพียงพอ      

2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)       5 ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environmental Factors)      

T เกษตรกรชาวไรออยมีรายไดต่ำ        O นโยบายของรัฐใหความสำคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม      

T ขาดแคลนเงินทุนในการจัดการออยไฟไหม       T ประสบปญหาภัยแลง      

               

3 
ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Sociocultural Factors) 
      6 ปจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors)      

O ตลาดมีความตองการบริโภคน้ำตาลสูง       T 
มีมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับการเผาในที่โลง เชน  

การเผาออย 
     

T ผูบริโภคใหความสำคัญกับสุขภาพ       T ยังไมมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับออยไฟไหม      

               

 หมายเหตุ : 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยท่ีสุด 
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สวนที่ 4 ทัศนคติของเกษตรกรตอการบริหารจัดการออยไฟไหมท้ังระบบ 

 

การบริหารจัดการออย 
ระดับทัศนคติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ประเด็นท่ี 1 ความรวมมือเกษตรกร      

1.1 ทานไดรับการประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับมาตรการแกไขปญหา 

     ออยไฟไหมในระดับใด 

     

1.2 ทานมีความรูความสามารถทักษะในการแกไขปญหาออยไฟไหม 

     มากนอยอยางไร 

     

1.3 ทานคิดวาการลดการเผาออยทำใหทานมีรายไดเพ่ิมขึ้นมากนอย 

     เพียงไร 

     

1.4 ทานเห็นดวยกับการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรที่ตัดออยสดระดับใด      

1.5 การเผาออยทำใหคุณภาพออยหรือคาความหวานลดลงระดับใด      

1.6 ทานมีความมั่นใจเมื่อตัดออยสดทำใหคุณภาพออยหรือคาความหวาน 

     มากข้ึนระดับใด 

     

      

ประเด็นท่ี 2 การชวยเหลือภาครัฐ      

2.1 ทานเห็นดวยกับการที่ภาครัฐสงเสริมสินเชื่อใหแกเกษตรกรเพ่ือเพิ่ม 

     ประสิทธิภาพการผลิตออยระดับใด 

     

2.2 ทานเห็นดวยกับมาตรการจูงใจตางๆ ของภาครัฐท่ีสนับสนุนให 

     เกษตรกรตัดออยสด ลดการเผาออยระดับใด 

     

2.3 ทานมีความพึงพอใจในมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมของภาครัฐ 

     ระดับใด 

     

2.4 ทานคิดวาควรใหหนวยงานรับผิดชอบหาแนวทางใหมีการใชประโยชน 

     จากใบออยเพ่ิมขึ้นมากนอยอยางไร 

     

      

ประเด็นท่ี 3 เครื่องจักรกลการเกษตร      

3.1 ทานเห็นดวยกับการสนับสนุนรถตัดออยใหแกกลุมเกษตรกรระดับใด      

3.2 ทานเห็นดวยกับการสนับสนุนเคร่ืองสางใบออยใหแกกลุมเกษตรกร 

     ระดับใด 

     

3.3 ทานเห็นดวยกับการสนับสนุนเคร่ืองจักรกลการเกษตรอ่ืนๆ ใหแก 

     กลุมเกษตรกรระดับใด 
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การบริหารจัดการออย 
ระดับทัศนคติ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ประเด็นท่ี 4 ดานกฎหมาย      

4.1 ทานเห็นดวยกับมาตรการกำหนดราคาออยสดสูงกวาออยไฟไหม 

     ระดับใด 

     

4.2 ทานคิดวาควรหักเงินจากการตัดออยไฟไหมในอัตราที่สูงเพ่ือจูงใจ 

     ใหตัดออยสดมากนอยอยางไร 

     

4.3 ทานเห็นดวยกับการแกไขปญหาออยไฟไหมใหไดผลควรมีกฎหมาย 

     ใชบังคับระดับใด 

     

4.4 ทานเห็นดวยกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกษตรกรตัดออยสด 

     ระดับใด 

     

      

      

ประเด็นท่ี 5 ส่ิงแวดลอม      

ทานคิดวาการลดการเผาออยทำใหชวยลด PM 2.5 ไดมากนอยอยางไร      

      

      

      

53 69 



 
 

 
 

5. ปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการออยไฟไหม 

5.1 ดานการผลิต 

 - สภาพอากาศ/ภัยธรรมชาติ (เชน ภัยแลง อุทกภัย ฯลฯ) 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5.2 ดานการเก็บเกี่ยว (เชน รถตัดออยไมเพียงพอ ขาดแรงงานในพื้นท่ี ฯลฯ) 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5.3 อ่ืนๆ  

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

6. ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการออยไฟไหม 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวกที่ 2 

แบบสอบถามสมาคมชาวไรออย 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
แบบสอบถามสมาคมชาวไรออย โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมท้ังระบบ 

ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ.........................................................................เบอรโทร...........................................วัน/เดือน/ป ที่ใหสัมภาษณ........................................................................... 

สถานที่ตั้งสมาคมเลขท่ี..................หมูที่..............ตำบล.................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

จัดตั้งสมาคมป พ.ศ. ................................... จำนวนคณะกรรมการบริหาร...............................คน  มีสมาชิกชาวไรออย............................................คน 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นสมาคมชาวไรออย 

1.1 สถานการณการผลิตออยในป 2563 เปนอยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.2 สาเหตุ/ ทำไมเกษตรกรจึงเผาออย 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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1.3 สถานการณออยไฟไหมเปนอยางไร แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหมเปนอยางไร  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.4 การใหความชวยเหลือสำหรับเกษตรกรที่ไมเผาออยหรือตัดออยสด เพ่ือแกไขปญหาออยไฟไหมอยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.5 มาตรการจูงใจท่ีทำใหชาวไรออยปรับเปลี่ยนมาตัดออยสดเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.6 มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมของภาครัฐสงผลใหชาวไรออยตัดออยสดเพิ่มขึ้น และทำใหเกษตรกรชาวไรออยมีรายไดเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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1.7 มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมของสำนักงานฯ จะชวยทำใหสภาพแวดลอมดีขึ้นและชวยทำใหลดปญหา PM 2.5 ไดหรือไมอยางไร  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.8 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.9 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.10 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานการบริหารจัดการออยไฟไหม ทานเห็นดวยหรือไม ถาเห็นดวย มีความเห็นดวยมากนอยเพียงใด? 
ความคิดเห็นตอปจจยัตางๆที่เปนจุดแขง็ (S) และจุดออน (W) ของสมาคมชาวไรออย 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1 กลยุทธ (Strategy)       5 รูปแบบ (Style)      

S รับสนองนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับออยไฟ
ไหม 

             

               

2 โครงสราง (Structure)       6 บุคลากร (Staff)      

S รวมเปนคณะทำงานในการแกไขปญหาออยไฟไหม       W ขาดเจาหนาท่ีในการแกไขออยไฟไหมโดยตรง      

               

               
3 ระบบ (System)       7 ทักษะ (Skill)      

        
W ความพรอม ความรู ประสบการณ ทักษะ แกไขปญหา

ออยไฟไหมมีจำกัด 
     

        W การอบรมความรู วิธีการเพื่อปองกันออยไฟไหมมีนอย      

               

               
4 คานิยมรวม (Shared Value)       8 ความสัมพันธทางสังคม (Social Relations)      

S 
มีการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

แกไขปญหาออยไฟไหม 
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ความคิดเห็นตอปจจยัตางๆที่เปนโอกาส (O) และอปุสรรค (T) ของสมาคมชาวไรออย 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1 ปจจัยทางการเมือง (Political Factors)       4 ปจจัยทางเทคโนโลย ี(Technological Factors)      

O ดูแลผลประโยชนใหกับเกษตรกรชาวไรออย       O สงเสริมใหเกษตรกรเขารวมโครงการภาครัฐเพื่อแกไขออยไฟไหม      

               

               
2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ(Economic Factors)       5 ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environmental Factors)      

O สนับสนุนสงเสริมการชวยภาครัฐ       T 
การประชาสัมพันธใหความรู เกี่ยวกับขอเสียของการเผา

ออยมีนอย 
     

               

               

3 
ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Sociocultural Factors)       6 ปจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors)      

O ปฏิบัติงานการแกไขปญหาออยไฟไหมรวมกัน       T การใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ มีนอย      
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สวนท่ี 2 ปญหา อุปสรรค 

     2.1 ดานบุคลากร แรงงาน 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     2.2 ดานงบประมาณ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     2.3 ดานวัสดุอปุกรณ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     2.4 ดานการบริหารจัดการ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวกที่ 3 

แบบสอบถามโรงงานน้ำตาล 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
แบบสอบถามโรงงานน้ำตาล โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมท้ังระบบ 

ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ.........................................................................เบอรโทร...........................................วัน/เดือน/ป ที่ใหสัมภาษณ........................................................................... 

สถานที่ตั้งโรงงานเลขท่ี..................หมูที่..............ตำบล.................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

กำลังการผลิตที่ไดรับอนุญาต ............................................ตันออย/วัน  กำลังการผลิตไดจริง............................................ตันออย/วัน   

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นโรงงานน้ำตาล 

1. การผลิตออยในป 2563 ของโรงงานทานเปนอยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. สาเหตุ/ ทำไมเกษตรกรจึงเผาออย 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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3. สถานการณออยไฟไหมเปนอยางไร แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหมเปนอยางไร  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4. การใหความชวยเหลือสำหรับเกษตรกรท่ีไมเผาออยหรือตัดออยสด เพ่ือแกไขปญหาออยไฟไหมอยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5. มาตรการจูงใจที่ทำใหชาวไรออยปรับเปลี่ยนมาตัดออยสดเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

6. มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมของภาครัฐสงผลใหชาวไรออยตัดออยสดเพ่ิมขึ้น และทำใหเกษตรกรชาวไรออยมีรายไดเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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7. ทานคิดวามาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม จะชวยทำใหสภาพแวดลอมดีขึ้นและชวยทำใหลดปญหา PM 2.5 ไดหรือไมอยางไร  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

8. โรงงานมีรถตัดออยทั้งหมด............................................................. คัน 

9. โรงงานมีรถสางใบออยทั้งหมด ....................................................... คัน 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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1.2 ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานการบริหารจัดการออยไฟไหม ทานเห็นดวยหรือไม ถาเห็นดวย มีความเห็นดวยมากนอยเพียงใด?  
     ความคิดเห็นตอปจจยัตางๆที่เปนจุดแขง็ (S) และจุดออน (W) ของโรงงานน้ำตาล 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
1 กลยุทธ (Strategy)       5 รูปแบบ (Style)      

S โรงงานมีแผนการแกไขออยไฟไหม       W รูปแบบวธิีการจัดการออยไฟไหมไมเพียงพอ      

S ปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล              

               

               

2 โครงสราง (Structure)       6 บุคลากร (Staff)      

S มีคณะทำงานในการแกไขปญหาออยไฟไหม       W เจาหนาที่ในการแกไขออยไฟไหมมีนอย      

               

               

               

3 ระบบ (System)       7 ทักษะ (Skill)      

W ปญหาการติดคิวออยของโรงงานน้ำตาล       S ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการออยไฟไหม      

               

               

               

4 คานิยมรวม (Shared Value)       8 ความสัมพันธทางสังคม (Social Relations)      

        S มีการทำงานรวมกับหนวยงานเกีย่วของ      
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1.3 ความคิดเห็นตอปจจัยตางๆที่เปนโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของโรงงานน้ำตาล 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
1 ปจจัยทางการเมือง (Political Factors)       4 ปจจัยทางเทคโนโลย ี(Technological Factors)      

O มีนโยบายเกี่ยวกับการแกไขออยไฟไหม       T มีรถตัดออยยังไมเพยีงพอ      

        T มีเครื่องสางใบออยยังไมเพียงพอ      

               

               

2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)       5 ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environmental Factors)      

T มีมาตรการจูงใจในการแกไขออยไฟไหมยังนอย       O การผลิตออยและน้ำตาลทรายเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      

               

               

               

3 ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors)       6 ปจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors)      

        O ใหความรวมมือปฏิบัติตามกฎหมาย      
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2. ปญหา อุปสรรค 

2.1 ดานบุคลากร แรงงาน 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

2.2 ดานงบประมาณ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 ดานวัสดุอุปกรณ  

     .................................................................................................................................................................................................................................  

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4 ดานการบริหารจัดการ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ขอเสนอแนะ 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวกที่ 4 

แบบสอบถามผูนำชุมชน 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
แบบสอบถามผูนำชุมชน โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมท้ังระบบ 

ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ.........................................................................เบอรโทร...........................................วัน/เดือน/ป ที่ใหสัมภาษณ................................................................ 

ที่อยูเลขที่..................หมูที่..............ตำบล.................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นผูนำชุมชน 

1.1 ทานทราบหรือไมวาภาครัฐมีมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหมเพื่อลดการเผาออย 

  ไมทราบ    รับทราบ  จากแหลงไหน ..................................................................................................... 

1.2 ทานไดรับผลกระทบจากการเผาออยหรือไม อยางไร 

  ไมไดรับ    ไดรับผลกระทบ คือ  ............................................................................................................ 

1.3 ทานจัดการแกไขปญหาเม่ือไดรับผลกระทบจากการเผาออยอยางไร 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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1.4 ทานมีความพึงพอใจในมาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมหรือไม อยางไร  

  พอใจ          ไมพอใจ เพราะ ....................................................................................................................................................................................................... 

1.5 ทานมีสวนรวมในการแกไขปญหาออยไฟไหมหรือไม อยางไร 

  ไมมี เพราะ ......................................................................................... มี ไดแก............................................................................................................................. 

1.6 ทานคิดวามาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมของสำนักงานออยฯ จะชวยทำใหสภาพแวดลอมดีขึ้นและชวยลดปญหา PM 2.5 ไดหรือไม อยางไร 

  ไมได เพราะ ........................................................................ ............... ได เพราะ.......................................................................................................................... 

1.7 ปญหาออยไฟไหมท่ีทานตองการใหรัฐบาลดำเนินการแกไขปญหาคืออะไร 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1.8 หากทานไดรับผลกระทบจากการเผาออยทานตองการใหรัฐบาลชวยเหลือดูแลบรรเทาความเดือดรอนอะไรบาง 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดานการบริหารจัดการออยไฟไหม ทานเห็นดวยหรือไม ถาเห็นดวย มีความเห็นดวยมากนอยเพียงใด? 

 ความคิดเห็นตอปจจยัตางๆที่เปนจุดแขง็ (S) และจุดออน (W) ของผูนำชุมชน 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1 กลยุทธ (Strategy)       5 รูปแบบ (Style)      

W เปนผูไดรับผลกระทบจากการเผาออย       S ดูแลรับผิดชอบปญหาตางๆในพื้นที่      

               

               

2 โครงสราง (Structure)       6 บุคลากร (Staff)      

W มีความรวมมือในการแกไขออยไฟไหมนอย       W ผูนำชุมชนที่รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการแกไขปญหาออยไฟไหมมีนอย      

               

               
3 ระบบ (System)       7 ทักษะ (Skill)      

               

               

               
4 คานิยมรวม (Shared Value)       8 ความสัมพันธทางสังคม (Social Relations)      

S มีสวนรวมในการแกไขออยไฟไหม       W ขาดการเรียนรูรวมกันในการแกไขออยไฟไหม      
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ความคิดเห็นตอปจจยัตางๆที่เปนโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของผูนำชุมชน 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1 ปจจัยทางการเมือง (Political Factors)       4 ปจจัยทางเทคโนโลย ี(Technological Factors)      

O ภาครัฐมีนโยบายแกไขปญหาออยไฟไหม       O ใหการสนับสนุนชวยปองกันการเผาออย      

               

               

               
2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)       5 ปจจัยทางส่ิงแวดลอม (Environmental Factors)      

T ทำใหมีความเสียหายรบกวนตอชุมชน       T ทำใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม      

               

               

               
3 ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม(Sociocultural Factors)       6 ปจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors)      
O ใหความรวมมือในการแกไขปญหาออยไฟไหม       T ไมมีการใชบังคับกฎหมายหามการเผาออย      
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สวนที่ 2 ปญหา อุปสรรค 

    2.1 สวนของโรงงานน้ำตาล 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

    2.2 สวนของชาวไรออย 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    2.3 สวนภาครัฐหนวยงานราชการ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวกที่ 5 

แบบสอบถามสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 

  



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
แบบสอบถามสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดการออยไฟไหมทั้งระบบ 

ชื่อ-นามสกุล ผูใหสัมภาษณ.........................................................................เบอรโทร...........................................วัน/เดือน/ป ที่ใหสัมภาษณ........................................................................... 

ที่อยูเลขที่..................หมูที่..............ตำบล.................................อำเภอ..........................................จังหวัด......................................... 

สวนท่ี 1 ความคิดเห็นสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย  

1.สถานการณการผลิตออยในป 2563 เปนอยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. สาเหตุ/ ทำไมเกษตรกรจึงเผาออย 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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3.สถานการณออยไฟไหมเปนอยางไร แนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาออยไฟไหมเปนอยางไร  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

4. การใหความชวยเหลือสำหรับเกษตรกรท่ีไมเผาออยหรือตัดออยสด เพ่ือแกไขปญหาออยไฟไหมอยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

5. มาตรการจูงใจที่ทำใหชาวไรออยปรับเปลี่ยนมาตัดออยสดเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

6. มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมของภาครัฐสงผลใหชาวไรออยตัดออยสดเพ่ิมขึ้น และทำใหเกษตรกรชาวไรออยมีรายไดเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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7. มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหมของสำนักงานฯ จะชวยทำใหสภาพแวดลอมดีขึ้นและชวยทำใหลดปญหา PM 2.5 ไดหรือไมอยางไร  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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1.2 ความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ท่ีเปนจุดแข็ง (S) และจุดออน (W) ของสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

1 กลยุทธ (Strategy)       5 
รูปแบบ (Style) ไดแก ลักษณะภาวะผูนำ รูปแบบการ

ทำงาน 
     

S มีกลยุทธ/แผนการบริหารจัดการออยไฟไหม       S การหาแนวทางการใชประโยชนจากใบออยยังมีนอย      

W ขาดการลงทุนของภาครัฐสงเสริมใหตัดออยสด              

2 โครงสราง (Structure)       6 บุคลากร (Staff)      

S มีวิธีการแนวทางการบริหารจัดการออยไฟไหม       W 
มีเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับออยไฟไหมโดยตรงไม

เพียงพอ 
     

S มีคณะทำงานในการแกไขออยไฟไหม       W มีเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบในพื้นที่ไมเพียงพอ      

W ขาดการจัดตั้งสถาบันเพ่ือพัฒนารถตัดออย              

3 ระบบ (System)       7 ทักษะ (Skill)      

S 
มีกิจกรรม/ ขั้นตอนในการบริหารจัดการออยไฟ

ไหม 
      S เจาหนาท่ีมีความรูความสามารถในการแกไขออยไฟไหม      

S 
มีการประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหาออย

ไฟไหม 
      W 

การอบรมใหความรูความเขาใจในการแกไขปญหาออย

ไฟไหมมีนอย 
     

4 คานิยมรวม (Shared Value)       8 ความสัมพันธทางสังคม (Social Relations)      

S วิสัยทัศนในการแกไขออยไฟไหม       S มีการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ      

W การบูรณาการในการแกไขปญหาไมตอเนื่อง       W 
การประชาสัมพันธในการแกไขปญหาออยไฟไหมไม

เพียงพอ 
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2. ความคิดเห็นตอปจจัยตางๆ ท่ีเปนโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ของสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย 

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน  

ขอ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
1 ปจจัยทางการเมือง (Political Factors)       4 ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factors)      

O มีนโยบายการแกไขออยไฟไหม       O มีโครงการสงเสริมใหสินเชื่อซื้อรถตัดออย      

        T การสงเสริมรถตัดออยมีไมเพียงพอมีราคาแพง      

        T การสงเสริมรถสางใบออยยังมีนอย      

               

2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)       5 ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environmental Factors)      

O มีโครงการในการชวยเหลือออยไฟไหม       O 
ใหความสำคัญในการแกไขออยไฟไหมเพื่อสิ่งแวดลอมที่

ดี 
     

T 
มีมาตรการจูงใจในการแกไขออยไฟไหมไม

เพียงพอ 
      T ชุมชนไดรับผลกระทบจากการเผาออย     

 

               

3 ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural 

Factors) 
      6 ปจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors)      

T 
การรณรงคในการรับรู เรียนรู ขอเสียของการเผา

ออยมีนอย 
      O มีระเบียบในการแกไขออยไฟไหม      

        T ขาดการจูงใจใหตัดออยสด      

        T ชาวไรออยยังไมปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางจริงจัง      

        T การบังคับใชกฎหมายหามเผาออยยังไมมี      
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3.ปญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการออยไฟไหม 

3.1 ดานบุคลากร แรงงาน 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

3.2 ดานงบประมาณ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 ดานวัสดุอุปกรณ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.4 ดานการบริหารจัดการ 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................................................................................................. 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการออยไฟไหม 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     .................................................................................................................................................................................................................................. 

     ..................................................................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวกท่ี 6 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผา 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โลงในภาคเกษตรกรรม 

ตามพระราชบัญญัติออยและน้ำตาลทรายป 25572 มาตรา 44 (3) และมาตรา 70 โดยระเบียบ

คณะกรรมการออยและน้ำตาลทรายป 2563 กำหนดสัดสวนไฟไหมไวไมเกินรอยละ 50 และกฎหมายอ่ืนๆ เชน 

พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 ซึ่งเปนมาตราการทางกฎหมายในการควบคุมเหตุเดือนรอน 

รำคาญ  โดยการเผาวัสดุทางเกษตรในที่โลง เปนการกระทำหนึ่งที่เปนเหตุใหเกิดมลพิษ เชน เขมา ควัน ฝุน 

ละออง เถา กาซพิษตางๆ ปะปนในอากาศเกิดเปนภาวะมลพิษทางอากาศ อันเปนเหตุใหเส่ือมเสีย หรืออาจเปน

อันตรายตอสุขภาพกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูตองประสบเหตุ 

โดยกำหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่ง เพื่อนการระงับและปองกันเหตุรำคาญ หากฝาฝน

จะมีความผิด และมีโทษจำคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 2,000 บาท   
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