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บทคดัย่อ 
 

 การค้นคว้าแบบอิสระเ ร่ืองน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  การวิ เคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการผลิตตน้ออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมของเกษตรกร
ในเขตอ าเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสุโขทยั ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากเกษตรกรผู ้
ปลูกออ้ย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดจ านวน 5 ราย และกลุ่มท่ีปลูกออ้ยดว้ยระบบ
ดั้งเดิมจ านวน 5 ราย ซ่ึงเป็นการปลูกออ้ยแบบท่ีปลูกหน่ึงคร้ัง แลว้เก็บเก่ียวออ้ยปีท่ี 1 และออ้ยปีท่ี 2 
จากการสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยด มีพื้นท่ีปลูกเฉล่ีย 60 ไร่ น้อยกว่า
เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมท่ีมีพื้นท่ีปลูกเฉล่ีย 167 ไร่ เม่ือสอบถามถึงตน้ทุนการปลูก 
พบว่าการปลูกด้วยระบบน ้ าหยดมีตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 10,065.78 บาท/ไร่/ปี ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 
3,432.75 บาท/ไร่/ปี ตน้ทุนรวมเฉล่ีย 13,498.35 บาท/ไร่/ปี ส าหรับการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมมี
ตน้ทุนต ่ากวา่เล็กน้อย ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 8,257.35 บาท/ไร่/ปี ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 
4,381.81 บาท/ไร่/ปี ซ่ึงเป็นตน้ทุนรวมเฉล่ีย 12,639.16 บาท/ไร่/ปี แต่การปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ า
หยดมีผลผลิตเฉล่ียออ้ยปีท่ี 1 เท่ากบั 21.07 ตนั/ไร่ ออ้ยปีท่ี 2 เท่ากบั 15.86 ตนั/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 
20,694.80 บาท/ไร่/ปี ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้สูงกวา่การปลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมท่ีมีผลผลิตเฉล่ียออ้ยปีท่ี 1 
เท่ากบั 17.03 ตนั/ไร่ ออ้ยปีท่ี 2 เท่ากบั 11.92 ตนั/ไร่ รายไดเ้ฉล่ีย 16,192.09 บาท/ไร่/ปี เม่ือ
เปรียบเทียบผลตอบแทนการปลูกอ้อยทั้ ง 2 กลุ่ม พบว่าการปลูกอ้อยด้วยระบบน ้ าหยดมี
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าของการปลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมอยูเ่ฉล่ีย 3,643.52 บาท/ไร่/ปี หรือคิดเป็น
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ร้อยละ 53.31 ของการลงทุนทั้ งหมดของการปลูกอ้อย ซ่ึงถ้าปลูกอ้อยด้วยระบบดั้ งเดิมให้
ผลตอบแทนเพียง ร้อยละ 28.11 ของการลงทุน แต่การปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดนั้นมีขอจ ากดั
เฉพาะพื้นท่ี ท่ีมีแหล่งน ้าพอเพียงส าหรับการปลูกออ้ยเท่านั้น  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was the analysis of cost and return in sugar cane 
plantation cultivated by water dripped irrigation and traditional system of farmers in Sawankhalok 
district, Sukhothai province.  Data were collected from interviewing two farmer groups, 5 farmers 
for water dripped irrigation planting system and 5 ones for traditional planting system.  All 
farmers used the sugar cane planting with one planting and two years harvesting. From 
interviewing, it was found that water dripped irrigation system farmers had the average 60 rais of 
planting area which was smaller than planting area of traditional planting system farmers (average 
167 rais).  After planting cost interviewing, it was found that water dripped irrigation planting 
system had 10,065.78 bahts/rai/year for variable costs, 3,432.75 bahts/rai/year for fixed costs and 
13,498.35 bahts/rai/year for total cost.  Traditional planting system had a little bit lower which 
was 8,257.35 bahts/rai/year for variable costs, 4,381.81 bahts/rai/year for fixed costs and 
12,639.16 bahts/ rai/year for total cost.  Water dripped irrigation planting system has 21.7 tons/rai 
for first year harvesting, 15.86 tons/rai for second year harvesting and 20,694.80 bahts/rai for 
average total income which were higher than traditional planting system (17.3 tons/rai for first 
year harvesting, 11.92 tons/rai for second year harvesting and 16,192.09 bahts/rai for average 
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total income). After benefit comparison of two farmer groups, it was found that water dripped 
irrigation planting system had higher benefit than traditional planting system (average 3,643.52 
bahts/rai or 53.31% of total investment).  Traditional planting system had the benefit only 28.11% 
of total investment.  The limited point of water dripped irrigation planting system was suitable for 
only irrigated areas. 


