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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนผลผลิตตน้ออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและการปลูก
ดว้ยระบบดั้งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยัคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลของ
การผลิตตน้ออ้ยในฤดูกาลหีบออ้ยปี 2554 / 2555 ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสอบถามจาก
เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดจ านวน 5 ราย และเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม
จ านวน 5 ราย สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 
สรุปผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทัว่ไปของการปลูกอ้อยด้วยระบบน า้หยดและระบบดั้งเดิม 

เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้าหยดมีขนาดพื้นท่ีปลูกเฉล่ียอยูท่ี่ 60 ไร่ มีประสบการณ์ใน
การปลูกออ้ยดว้ยระบบน้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 6 ปี มีออ้ยท่ีปลูกอยู ่2 ปี คือออ้ยปีท่ี 1 และออ้ยปีท่ี 2 มีทั้งบน
ท่ีดินของตนเองและท่ีดินเช่าอยู ่3 ราย และปลูกบนท่ีดินตนเองทั้งหมดอยู ่2 ราย มีแหล่งเงินทุนท่ีใช้
ปลูกอยู ่2 แหล่งคือ เงินทุนส่วนตวั และเงินกูย้ืม เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร เกษตรกร 3 ราย
ไม่มีรถบรรทุกสิบลอ้ รถคีบออ้ย และมีเกษตรกร 2 รายท่ีไม่มีจอบหมุน (โรตาร่ี) เกษตรกรผูป้ลูก
ออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมมีขนาดพื้นท่ีปลูกเฉล่ียอยูท่ี่ 167 ไร่ มีประสบการณ์ในการปลูกออ้ยดว้ยระบบ
น้ีเฉล่ียอยูท่ี่ 21 ปี มีออ้ยท่ีปลูกอยู ่2 ปี คือออ้ยปีท่ี 1 และออ้ยปีท่ี 2 เหมือนกนั มีทั้งปลูกบนท่ีดินของ
ตนเองและท่ีดินเช่าทุกราย มีแหล่งเงินทุนท่ีใช้ปลูกอยู่ 2 แหล่งคือ เงินทุนส่วนตวั และเงินกูย้ืม 
เกษตรกร 3 รายมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตรครบทุกอย่าง มี 2 รายท่ีไม่มีรถคีบออ้ย และ
เกษตรกรทั้ง 5 ราย ไม่มีเคร่ืองสูบน ้า และชุดอุปกรณ์น ้าหยด 
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2. ต้นทุนการปลูกอ้อยด้วยระบบน า้หยด 
เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยด มีตน้ทุนการปลูกออ้ยปีท่ี 1 เป็นค่าวสัดุเฉล่ียสูงสุด

คือ 5,056.65 บาท/ไร่/ปี รองลงมาคือค่าจา้งแรงงานเฉล่ีย 4,315.63 บาทต่อไร่ และค่าอ่ืนๆเฉล่ีย 
3,626.45 บาท/ไร่/ปี รวมเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 12,998.79 บาท/ไร่/ปี และมีตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียของ
ออ้ยปีท่ี 1 และปีท่ี 2 เท่ากบั 3,474.36 บาท/ไร่/ปี ท าให้ตน้ทุนรวมการปลูกออ้ยปีท่ี 1 เฉล่ียเท่ากบั 
16,472.97 บาท/ไร่/ปี ส่วนออ้ยปีท่ี 2 มีค่าจา้งแรงงานเฉล่ียสูงสุดคือ 3,098.03 บาท/ไร่/ปี รองลงมา
เป็นค่าอ่ืนๆเฉล่ีย 2,563.62 บาท/ไร่/ปี และค่าวสัดุเฉล่ีย 1,470.76 บาท/ไร่/ปี รวมเป็นตน้ทุนผนัแปร
เฉล่ีย 7,123.41 บาท/ไร่/ปี รวมเป็นตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยปีท่ี 2 เท่ากบั 10,606.77 บาท/ไร่/ปี ท า
ให้ตน้ทุนรวมทั้งหมดเฉล่ียของออ้ยทั้ง 2 ปี เท่ากบั 13,540.14 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ย
ระบบน ้าหยด มีตน้ทุนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ค่าจา้งแรงงาน รองลงมาคือตน้ทุนคงท่ี  ค่าวสัดุ และค่า
อ่ืนๆ ตามล าดบั  
3. ต้นทุนการปลูกอ้อยด้วยระบบดั้งเดิม 

เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม มีตน้ทุนการปลูกออ้ยปีท่ี 1 ค่าวสัดุเฉล่ียสูงสุดคือ 
4,786.91 บาท/ไร่/ปี รองลงมาคือค่าจ้างแรงงานเฉล่ีย 3,204.89 บาท/ไร่/ปี และค่าอ่ืนๆเฉล่ีย 
3,241.54 บาท/ไร่/ปี รวมเป็นตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 11,053.34 บาท/ไร่/ปี และมีตน้ทุนคงท่ีเฉล่ียของ
ออ้ยปีท่ี 1 และปีท่ี 2 เท่ากบั 4,381.81 บาท/ไร่/ปี รวมเป็นตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยปีท่ี 1 เท่ากบั 
15,435.15 บาท/ไร่/ปี ส่วนออ้ยปีท่ี 2  มีค่าอ่ืนๆเฉล่ียสูงสุดคือ 2,150.61 บาท/ไร่/ปี รองลงมาคือ
ค่าจา้งแรงงานเฉล่ีย 1,885.62 บาท/ไร่/ปี และค่าวสัดุเฉล่ีย 1,425.14 บาท/ไร่/ปี รวมตน้ทุนผนัแปร
เฉล่ีย 5,461.36 บาท/ไร่/ปี ตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยปีท่ี 2 เท่ากบั 9,843.17 บาท/ไร่/ปี ท าให้ตน้ทุน
รวมทั้งหมดเฉล่ียของออ้ยทั้ง 2 ปี เท่ากบั 12,639.16 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบ
ดั้งเดิม มีตน้ทุนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ตน้ทุนคงท่ี รองลงมาคือ ค่าวสัดุ  ค่าอ่ืนๆ และค่าจา้งแรงงาน 
ตามล าดบั  
4. เปรียบเทยีบต้นทุนการปลูกอ้อยด้วยระบบน า้หยดและระบบดั้งเดิม 

เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดมีตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยทั้ง 2 ปี เท่ากบั 13,540.14 
บาท/ไร่/ปี สูงกว่าของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมท่ีมีตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยทั้ง 2 ปี 
เท่ากับ 12,639.16 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรผูป้ลูกอ้อยด้วยระบบน ้ าหยดมีตันทุนผนัแปรสูงกว่า
เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม ส่วนของตน้ทุนคงท่ีเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมสูง
กวา่ตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยด แต่โดยรวมแลว้เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ย
ระบบน ้าหยดมีตน้ทุนรวมทั้งหมดเฉล่ียสูงกวา่ของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม  
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5. ผลผลติ รายได้ และการเปรียบเทยีบผลตอบแทนทีไ่ด้จากการปลูกอ้อย 
 เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยด มีผลผลิตในฤดูการผลิตปี 2554 / 2555 

เฉล่ียรวมของออ้ยปีท่ี 1เท่ากบั 21.07 ตนั/ไร่ และผลผลิตเฉล่ียรวมของออ้ยปีท่ี 2 เท่ากบั 15.86 ตนั/
ไร่ ซ่ึงมีค่าความหวานเฉล่ียรวมของออ้ยทั้ง 2 ปีเท่ากบั 12.25 ซีซีเอส ท าให้มีรายไดเ้ฉล่ียรวมของ
ออ้ยทั้ง 2 ปีอยูท่ี่ 20,694.80 บาท/ไร่/ปี ส่วนเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม มีผลผลิตในฤดู
การผลิตปี 2554/2555 เฉล่ียรวมของออ้ยปีท่ี 1เท่ากบั 17.03 ตนั/ไร่ และผลผลิตเฉล่ียรวมของออ้ยปี
ท่ี 2 เท่ากบั 11.92 ตนั/ไร่ ซ่ึงมีค่าความหวานเฉล่ียรวมของออ้ยทั้ง 2 ปีอยูท่ี่ 12.00 ซีซีเอส ท าให้มี
รายไดเ้ฉล่ียรวมของออ้ยทั้ง 2 ปีเท่ากบั 16,192.09 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยด
มีผลตอบแทนรวมเฉล่ียเท่ากบั 7,196.46 บาท/ไร่/ปี ส่วนเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมมี
ผลตอบแทนรวมเฉล่ียเท่ากบั 3,552.94 บาท/ปีไร่ การเปรียบเทียบเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ า
หยดมีผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมถึง 3,643.52 บาท/
ไร่/ปี หรือการปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 53.31 แต่การปลูกออ้ย
ดว้ยระบบดั้งเดิมใหผ้ลตอบแทนเพียงร้อยละ 28.11 ของการลงทุน 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดมีขนาดพื้นท่ีปลูกออ้ยเฉล่ีย
อยู่ท่ี 60 ไร่ เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยด้วยระบบดั้งเดิมมีขนาดพื้นท่ีปลูกออ้ยเฉล่ียอยู่ท่ี 167 ไร่ ซ่ึง
เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยทั้ง 2 ระบบ มีออ้ยท่ีปลูกออ้ยอยู ่2 ปี คือออ้ยปีท่ี 1 และออ้ยปีท่ี 2 จะไม่มีการไว้
ถึงออ้ยปีท่ี 3 ประสบการณ์ในการปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดเฉล่ียท่ี 6 ปี ประสบการณ์ในการปลูก
ออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมเฉล่ียท่ี 21 ปี ซ่ึงจะเห็นวา่การปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมมีประสบการณ์ในการปลูก
ท่ีมากกว่า เน่ืองจากการปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดยงัเป็นส่ิงท่ีใหม่ส าหรับเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยและมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองของพื้นท่ีปลูก  

จากการศึกษาตน้ทุนการปลูกออ้ย พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดมีตน้ทุนการ
ผลิตรวมเฉล่ียของออ้ยปีท่ี 1 เท่ากบั 16,472.97 บาท/ไร่/ปี และออ้ยปีท่ี 2 เท่ากบั 10,606.77 บาท/ไร่ /
ปี รวมเป็นตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยทั้ง 2 ปี เท่ากบั 13,540.14 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย
ดว้ยระบบดั้งเดิมมีตน้ทุนการผลิตรวมเฉล่ีย ของออ้ยปีท่ี 1 เท่ากบั 15,435.15 บาทต่อไร่ และออ้ยปีท่ี 
2 เท่ากบั 9,843.17 บาท/ไร่/ปี รวมเป็นตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยทั้ง 2 ปี เท่ากบั 12,639.16 บาท/ไร่/ปี 
ซ่ึงจะเห็นวา่ตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยปีท่ี 1 สูงกวา่ตน้ทุนรวมเฉล่ียของออ้ยปีท่ี 2 เน่ืองจากมีตน้ทุน 
ค่าวสัดุการซ้ือพนัธ์ุออ้ย ค่าจา้งแรงงานการเตรียมดินท่ีสูง และมีค่าแรงงานปลูกออ้ย ปลูกซ่อมออ้ย
ดว้ย แต่ออ้ยปีท่ี 2 จะไม่มีตน้ทุนการเตรียมดิน และซ้ือพนัธ์ุออ้ย การปลูก และปลูกซ่อมอีกคร้ัง 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิหาญ พะนุมรัมย ์(2549) ที่ไดท้  าการศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนการ
ผลิตออ้ยโรงงานท่ีแบ่งเป็นปีท่ี 1  ปีท่ี 2  และปีท่ี 3  ของจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า ออ้ย
โรงงานปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3   มีตน้ทุนเฉล่ีย 5,387.49  4,138.23 และ4,463.10  บาทต่อไร่ 
ตามล าดบั และเม่ือน าตน้ทุนรวมการปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้าหยดและระบบดั้งเดิมมาเปรียบเทียบกนั 
พบว่าเกษตรกรปลูกด้วยระบบน ้ าหยดมีตน้ทุนรวมท่ีสูงกว่าตน้ทุนรวมของเกษตรกรผูป้ลูกด้วย
ระบบดั้งเดิม เน่ืองจากมีตน้ทุนผนัแปรด้านค่าจ้างแรงงานให้น ้ าหยด ค่าจา้งรถคีบอ้อย และค่า
รถบรรทุกขนส่งท่ีสูงกว่าดว้ย แต่ตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมจะสูงกว่า
ตน้ทุนคงท่ีของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยด เน่ืองจากมีค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในการซ้ือ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร ของเกษตรกรผูป้ลูกดว้ยระบบดั้งเดิมบางรายท่ีสูงมากเกินขนาด
พื้นท่ีปลูกของตนท าให้ใชง้านไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน และค่าเช่าท่ีดินท่ีสูงกวา่เน่ืองจากมีพื้นท่ีปลูก
มากกวา่ แต่โดยรวมแลว้เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดมีตน้ทุนรวมเฉล่ียทั้งหมดต่อไร่สูง
กว่าการปลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม ท าให้สอดคล้องกบังานวิจยัของอุกฤษฎ์ พงษ์วานิชอนนัต์ 
(2552) ท่ีท  าการเปรียบเทียบตน้ทุนการปลูกออ้ยแต่เป็นของเกษตรกรรายเล็กกบัรายใหญ่ จะเห็น
ไดว้่า เกษตรกรรายเล็กจะมีตน้ทุนผนัแปรรวมเฉล่ียต่อไร่ มากกวา่เกษตรกรรายใหญ่ เน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน และค่าขนส่งมีอตัราสูง แต่เกษตรรายใหญ่จะมีตน้ทุนคงท่ีมากกกวา่เกษตรกร
รายเล็ก เน่ืองจากมีค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรในอตัราสูงกวา่ 
 ส าหรับดา้นผลผลิตและรายไดข้องเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในฤดูการหีบออ้ยปี  2554 / 2555 
พบวา่เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้าหยดมีผลผลิตรวมเฉล่ียเท่ากบั 21.07 ตนั/ไร่ มีค่าความหวาน
เฉล่ีย 12.25 ซีซีเอส  มีรายได้รวมเฉล่ีย เท่ากับ 20,694.80 บาท/ไร่/ปี ซ่ึงมากกว่าผลผลิตเฉล่ีย
โดยรวมของเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมคือ 17.03 ตนั/ไร่ มีค่าความหวานเฉล่ีย 12.00 ซีซี
เอส  มีรายไดร้วมเฉล่ีย เท่ากบั 16,192.09 บาท/ไร่/ปี เน่ืองจากการปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดออ้ยจะ
ไดรั้บน ้ าอย่างสม ่าเสมอ จึงเจริญเติบโตไดส้มบรูณ์ปริมาณผลผลิตต่อไร่จึงสูง ในขณะท่ีการปลูก
ออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมรอคอยน ้ าฝนช่วยให้เจริญเติบโตอยา่งเดียว ถา้ปีใดฝนนอ้ยหรือทิ้งช่วงออ้ยจะ
เจริญเติบโตไดไ้ม่สมบรูณ์เต็มท่ีท าให้ไดผ้ลผลิตต่อไร่นอ้ยกวา่ ส่วนดา้นผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการ
ปลูกอ้อยด้วยระบบน ้ าหยดจะสูงกว่าผลตอบแทนท่ีได้จากการปลูกอ้อยด้วยระบบดั้ งเดิมถึง 
3,643.52 บาท/ไร่/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 53.31 ของการลงทุนปลูกออ้ย เน่ืองจากการปลูกออ้ยดว้ย
ระบบน ้าหยดมีผลผลิตต่อไร่ท่ีสูงกวา่ จึงไดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่ 
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 ข้อค้นพบ 
  1. เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในเขตอ าเภอสวรรคโลกทั้ง 2 ระบบ มีออ้ยท่ีปลูกอยู ่2 ปี เหมือนกนั
ทุกรายคือออ้ยปีท่ี 1 และออ้ยปีท่ี 2 ไม่มีเกษตรกรรายใดท่ีไวต้อถึงออ้ยปีท่ี 3  
 2. ตน้ทุนการปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดสูงกว่าตน้ทุนการปลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิม แต่
การปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้าหยดก็ใหผ้ลผลิตต่อไร่ท่ีสูงกวา่ และใหผ้ลตอบแทนท่ีมากกวา่ดว้ยเช่นกนั 
 3.เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบน ้ าหยดมีพื้นท่ีปลูกออ้ยไม่ถึง 100 ไร่ และพื้นท่ีปลูกส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีดินของตนเอง หรือพื้นท่ีเช่าแต่มีแหล่งน ้ าอยู่ในบริเวณพื้นท่ีท าให้สามารถดึงน ้ า
ข้ึนมาท าน ้าหยดใหแ้ก่ออ้ยในแปลงเพาะปลูกได ้
 4. เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมมีพื้นท่ีปลูกออ้ยมากกวา่ 100 ไร่ข้ึนไปสูงสุดถึง 
204 ไร่ พื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีเช่า และมีการลงทุนในส่วนของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
การเกษตรท่ีสูงมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนผลผลิตตน้ออ้ยท่ีปลูกดว้ยระบบน ้ าหยดและการ
ปลูกดว้ยระบบดั้งเดิมของเกษตรกรในเขตอ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ยงัมีประเด็นน่าสนใจ 
ท่ีสามารถพิจารณาไดอี้ก เช่น 

1. จากผลการศึกษาพบว่าการปลูกอ้อยด้วยระบบน ้ าหยดมีผลตอบแทนท่ีสูงกว่า
ผลตอบแทนจากการปลูกดว้ยระบบดั้งเดิม ดงันั้นเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยดว้ยระบบดั้งเดิมท่ีมีพื้นท่ีปลูก
ท่ีมีแหล่งน ้ าอยูใ่กล ้หรืออยู่ในบริเวณแปลงปลูก ควรจะปรับเปล่ียนระบบการปลูกออ้ยไปเป็นการ
ปลูกด้วยระบบน ้ าหยด เพื่อจะได้ไม่สูญเสียโอกาสในการเพิ่มปริมาณผลผลิตต้นอ้อย และ
ผลตอบแทน เน่ืองจากพื้นท่ีมีความพร้อมต่อการปลูกออ้ยดว้ยระบบน ้าหยด 

2. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาตามลกัษณะของการปลูกออ้ย ของเกษตรกรในเขตอ าเภอ
สวรรคโลก ซ่ึงนิยมปลูกอยูเ่พียงแค่ 2 ฤดูกาลเก็บเก่ียวคือ ออ้ยปีท่ี 1 และ ออ้ยปีท่ี 2 แต่ไม่มีการเก็บ
เก่ียวออ้ยปีท่ี 3 หรือ ออ้ยปีท่ี 4 ดงันั้นจึงน่าจะมีการศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการเก็บ
เก่ียวออ้ยปีท่ี 3 หรือออ้ยปีท่ี 4 เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการผลิตตน้ออ้ยต่อไปได ้  
 3. ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการคิดตน้ทุนค่าแรงงานโดยการเผาใบออ้ยแล้วตดั ซ่ึงเป็นวิธีท่ี
เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบนั ออ้ยจึงมีคุณภาพต ่า ราคาขายถูกกว่าออ้ยสด อีกทั้งยงัเป็นการสูญเสีย
น ้ าหนกัออ้ยไปเน่ืองจากการถูกเผา ดงันั้นน่าจะมีการศึกษาถึงตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการ
ปลูกออ้ยหากมีการน ารถตดัออ้ย มาตดัออ้ยสดแทนการเผาใบแลว้ตดั 
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 4. ปัจจุบนัระบบน ้าหยดในแปลงปลูกออ้ยของเกษตรกรจะใชเ้ป็นสายเทปน ้ าหยด ซ่ึงมีอายุ
การใชง้านท่ีสั้นเพียง 3-5 ปี  แตกง่าย ท าใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนการผลิตสูง ดงันั้นจึงน่าจะมีการศึกษา
ถึงการน าเอาสายท่อชนิดอ่ืน เช่น ท่อพีอี ซ่ึงเป็นท่อท่ีมีความยึดหยุน่ แตกหกัไดย้าก อายุการใชง้าน
นาน ทนต่อแสงแดด มาทดแทนเป็นท่อสายน ้าหยดแทนระบบท่อเดิมท่ีเกษตรกรใชก้นั 
 


