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บทคัดยอ 
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและนํารายไดสูประเทศในอันดับตนๆ  

ปจจุบันการผลิตขาวมีการนําเอาเครื่องจักรกลการเกษตรเขามาใชแทบทุกขั้นตอน ตั้งแตการเตรียม
พื้นที่ จนถึงการขนสงผลผลิตออกสูตลาด ทําใหตองใชพลังงานมาก ขณะเดียวกัน ตองนําเขา
พลังงานจากตางประเทศแตละปเปนปริมาณมากเชนกัน  จึงนาที่จะทําการวิเคราะหปริมาณพลังงาน
ที่ใชในการปลูก เก็บเกี่ยว ขนสง และแปรรูปขาว ขอดีของการทราบปริมาณพลังงานที่ใชในการ
ผลิต แทนการทราบตนทุนในรูปของเงินตราคือปริมาณพลังงานมีความคงตัว ไมเปลี่ยนแปลงงาย 
ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ก็เพื่อวิเคราะหปริมาณพลังงานที่ใชในการผลิตขาวในทุก
ขั้นตอนจะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนที่ถูกตอง ชวยใหสามารถแขงขันใน
ตลาดโลกได และชวยในการกําหนดราคาขายไดอยางเปนธรรมยิ่งขึ้น และจากการทําการวิเคราะห
ขอมูลตางๆ สามารถสรุปผลของการวิจัยคือ ผลรวมของการใช Diesel เปนเชื้อเพลิงเทากับ 8.47 
ลิตรตอไร  ผลรวมของการใช Gasoline เปนเชื้อเพลิงเทากับ 0.39 ลิตรตอไร ผลรวมของการใช 
Electricity เปนเชื้อเพลิงเทากับ 2.84 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตันขาวเปลือก  ผลรวมของการใชพลังงาน
แตละกระบวนการเทากับ 418.63 เมกะจูลตอไรตอขาวเปลือก 738.89 กิโลกรัมและระยะการขนสง
จากนาสูโรงสี 3.55 เมกะจูลตอขาวเปลือก 738.89 กิโลกรัมตอระยะทาง 1 กิโลเมตร  ผลรวมการใช
น้ํามัน diesel  เทากับ 8.47 ลิตร และ CO2 emitted 22.87 กิโลกรัม ผลรวมการใชน้ํามัน gasoline  
เทากับ 0.39 ลิตรและ CO2 emitted 0.897 กิโลกรัม ผลรวมการใชน้ํามัน electricity เทากับ 2.84 
กิโลวัตตช่ัวโมงและ CO2 emitted 2.06 กิโลกรัม และผลผลิตขาว 738.89 กิโลกรัมตอไร  ปลอยกาซ  
CO2 25.827 กิโลกรัม 

 

คําสําคัญ : พลังงาน, ขาว, การวิเคราะห 
 

ABSTRACT 
Rice is important crops and is major income of the country. Presently, 

machines are used for growing rice extensively for every production process, starting 

from preparing soils to transporting products. Using the machines consume a lot of 
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energy annually. At the same time, large amount of energy is also imported for 

domestic uses. Therefore, it is important to analysis the actual amount of energy used 

for producing these crops. An advantage of using the energy instead of money for 

giving the value of rice is that the energy used is more stable that the money value 

because the value of the money is rapidly varying. Therefore, it is the purpose of this 

investigation to analyze the amount of energy used for producing rice in every 

process. Knowing the energy consumption, any inefficient process can be highlighted 

and improvement can be carried out correctly. This result in reducing energy cost for 

rice production and that can reduce the market price of these crops. The market price 

will be fair and competitive in the world market. From doing analysis all data can 

conclude of the research is, the sum total of using, Diesel be fuel equals to 8.47 the 

liter builds a farm , the sum total of using , Gasoline , be fuel equals to 0.39 the liter 

builds a farm. The sum total of using Electricity be fuel equals to 2.84 the kilowatt 

hour builds paddy ton. The sum total of using energy each the procedure equals to 

418.63 estimate to build  a farm builds  738.89 kilogram paddies and shipping 

distance from the farm to 3.55 mills estimate to build 738.89 kilogram paddies build  

the 1 kilometer distance , sum using oil total  diesel  equal to 8.47 the liter , and  CO2 

emitted 22.87  kilogram  sum using oil total  gasoline  equal to 0.39 the liter and  CO2 

emitted 0.897 Kilogram  sum using oil total. An electricity  equal to 2.84 the kilowatt 

hour and  CO2 emitted 2.06  kilogram , and 738.89 rice kilogram produces build  a 

farm  liberate gas CO2 25.827  kilogram. 
 

Keywords: Energy, Rice, Analysis 

บทนํา 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจซึ่งเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ แตละปนํารายไดเขา
ประเทศจํานวน 70,532,000 บาท[16] ปจจุบันการผลิตขาวมีการนําเอาเครื่องจักรกลการเกษตรเขา
มาใชแทบทุกขั้นตอนแทนวิธีดั้งเดิม ตั้งแตการเตรียมพื้นที่ จนถึงการแปรรูปและขนสงผลผลิตออก
สูตลาด ทําใหตองใชพลังงานมาก ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยตองนําเขาพลังงานจากตางประเทศ
แตละปเปนปริมาณมากเชนกัน ดังนั้น จึงนาที่จะทําการวิเคราะหปริมาณพลังงานที่ใชในการปลูก 
เก็บเกี่ยว ขนสง [15] 
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ตาราง 1  ตนทุนการนําเขาพลังงาน (unit: million baht) 

Type 2548 2549 2550 2551 
Changing ratio(%) 

2549 2550 2551 

crude oil 644,933 753,783 715,789 1,002,355 16.9 -5.0 40.0 

Readymade 

oil 
55,680 62,350 48,317 26,745 12.0 -22.5 44.6 

natural gas 62,827 77,843 78,901 88,414 23.9 1.4 12.1 

coal 15,422 18,896 29,656 36,456 22.5 56.9 22.9 

electricity 7,114 8,294 7,414 4,534 16.6 -10.6 -38.8 

Total 785,976 921,166 880,078 1,158,816 17.2 -4.5 31.6 

 
ในปจจุบันการผลิตขาวมีตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงราคาของพลังงานเหลานั้นก็มีราคา

สูง ในอดีตการทํานาปลูกขาวนั้นแรงงานหลักที่ใชจะเปนแรงงานจากคน และแรงงานจากสัตว ซ่ึง
ไมตองเสียคาใชจายในปริมาณที่มากสําหรับการดําเนินการและการดูแลรักษา รวมถึงไมตองใช
น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง และมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นในอนาคตเหมือนการใชเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรในปจจุบัน การใสปุยก็จะใชปุยชีวภาพที่ไดจากสัตวเล้ียง การใชสารเคมีปราบศัตรูพืช 
และสารเคมีบํารุงตนขาวก็ไมมีความจําเปนหรืออาจจะใชแตในปริมาณที่นอยเมื่อเทียบกับปจจุบัน 
รวมถึงราคาของปุยและสารเคมีก็มีราคาสูง จึงสงผลใหตนทุนในการผลิตมีคาสูงขึ้น 

จากผลของการที่ตองใชปจจัยพลังงานในขั้นตอนตางๆ สําหรับการผลิตขาว โดยเริ่ม
ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก ขั้นตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการดูแลรักษา 
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้การที่จะสามารถคาดการปริมาณการใชพลังงานในกระบวนการผลิตพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะขาวซึ่งเปนอาหารหลักของประชากรภายประเทศและเปน
สินคาสงออก นั้นนับวาเปนสิ่งสําคัญในการวางแผนและนโยบายดานพลังงานตางๆ เชน ใชในการ
สรางประสิทธิภาพการใชพลังงานในกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตตางๆ  ใชในการหา
มาตรการสํารองพลังงานสําหรับการผลิต ใชในการวางแผนการใหความชวยเหลือทางดานพลังงาน
แกเกษตรกร หรือใชเปนมาตรการควบคุมปริมาณการใชพลังงานของเกษตรกร เปนตน 

การทราบปริมาณพลังงานในขบวนการผลิตดังกลาวแทนการทราบตนทุนในรูปของ
เงินตราคือปริมาณพลังงานมีความคงตัว ไมเปลี่ยนแปลงงาย เมื่อเทียบกับมูลคาของเงินตรา ชวยให
ทราบถึงประสิทธิภาพในการผลิตในขั้นตอนตางๆทําใหสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได
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อยางถูกตอง ชวยลดตนทุนการผลิตขาวไดอยางดี สามารถแขงขันในตลาดโลกไดและชวยกําหนด
ราคาขายไดอยางเปนธรรมยิ่งขึ้น การใชพลังงานทําใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม เชน กาซเรือน
กระจก ดังนั้นการทราบปริมาณพลังงานในการผลิตจะชวยในการประเมินไดวาผลผลิตใดเปนภัย
ตอส่ิงแวดลอมมากหรือนอยแคไหน ซ่ึงชวยใหการจัดการสิ่งแวดลอมไดผลดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อตรวจสอบปริมาณพลังงานที่ใชในกระบวนการผลิตขาวทุกขั้นตอน 
2. เพื่อประเมินปริมาณกาซ CO2 ที่เกิดจากการผลิตขาว 

 

วิธีการวิจัย 

1. ขั้นตอนการศึกษาในขั้นตน  
   ผูวิจัยจะศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของปริมาณพลังงานในการผลิตขาวทั้ง

ในประเทศไทยและตางประเทศ และศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธ บทความ
สัมมนา วารสาร และการเก็บขอมูล และรายงานสถิติอ่ืนๆ 

 2. ขั้นตอนศึกษาและเลือกพื้นท่ีศึกษา 
2.1 พื้นท่ีศึกษา 

 ประเทศไทย คือ ประเทศการเพาะปลูกขาว ในป 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่
สําหรับเพาะปลูกขาวทั้งหมด 12,801,226 ไร ภาคเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกขาว 
4,476,226 ไร ภาคกลางมีพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งหมด 6,728,838 ไร ภาคใตมีพื้นที่เพาะปลูกขาว 
1,263,292 ไร[17]  ดังนั้นภาคกลางมีพื้นที่การเพาะปลูกมากกวาภาคอื่นๆ และมีผลผลิตขาวสูงที่สุด
ในทุกๆป ในการเลือกจังหวัดนครสวรรคเปนพื้นที่ศึกษานั้น เพราะมีอัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปและ
การวิจัยนี้จะศึกษาการเพาะปลูกขาวของอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรคเปนพื้นที่ศึกษาเพราะมี
ขั้นตอนการผลิตขาวเหมือนการเพาะปลูกทั่วไป ซ่ึงสามารถเลือกพื้นที่นี้เปนพื้นที่ตัวอยางของ
จังหวัด 
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ตาราง 2    10 จังหวดัของประเทศไทยที่มีการผลิตขาวสูงสุดตั้งแต ป 2005-2007 [18] 

2005 2006 2007 

No Province Production No Province Production No Province Production 

1 Suphanburi 814,457 1 Supanburi 868,414 1 Supanburi 809,751 

2 
Nakhon 

sawan 
434,026 2 

Nakhon 

sawan 
495,112 2 

Nakhon 

sawan 
507,385 

3 Phichit 430,367 3 Phichit 467,225 3 Phichit 455,387 

4 Chainat 413,410 4 Chainat 460,911 4 Chainat 455,124 

5 Phitsanulok 368,420 5 Phitsanulok 446,542 5 Phitsanulok 421,088 

6 Ayutthaya 346,446 6 Ayutthaya 418,176 6 Ayutthaya 401,861 

7 
Kamphaeng 

phet 
278,628 7 

Kamphaeng 

phet 
301,299 7 

Kamphaeng 

phet 
337,575 

8 
Nakhonpa 

thom 
257,055 8 

Nakhonpa 

thom 
283,849 8 

Nakhonpa 

thom 
265,036 

9 Singburi 236,185 9 Singburi 263,436 9 Singburi 257,831 

10 Lopburi 193,796 10 Lopburi 232,309 10 Lopburi 226,166 

Total 5,888,354 Total 6,752,684 Total 6,802,176 

 
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้จะประกอบดวยชาวนาในอําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรคจํานวน 1,116 คน [17] ตัวอยางการเลือกสุมโดยใชวิธีการสุมแบบความนาจะ
เปน (Probability Sampling)  โดยใชจํานวนตัวอยางจาก TARO YAMANE’s formula as shown in 
equation  

                                                 Sample size (n)    =               N 

                                                                    1+ND 

N    =    จํานวนเกษตรกรที่เปนชาวนาทั้งหมดของอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค                        
D    =      ระดับคานัยสําคัญ (0.05) 
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3. ขอบขายงานวิจัย 
      วิธีการวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 3 สวนหลักๆในภาพที่ 1 คือ รวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามและการเทียบบัญญัติไตรยางศ ในการใชเชื้อเพลิงตอพื้นที่ 1 ไร  และวิเคราะหหา
คาเฉลี่ยของพื้นที่การใชเชื้อเพลิงตอพื้นที่ และนํามาวิเคราะหคาพลังงานเทียบเทา 

 

 
 

ภาพ 1  ขอบขายงานวิจัย 
4. ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล 

4.1 การรวบรวมขอมูลจากองคกรตางๆ  
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4.2 การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
การเพาะปลูกขาว โดยมกีารรวบรวมขอมลูดังนี้ 

4.2.1 ขั้นตอนการเตรียมดิน (ไถดะ ไถแปร คราด)  
4.2.2 ขั้นตอนการเพาะปลูก  
4.2.3 ขั้นตอนการดแูลรักษา (ใสปุย ยาปราบศัตรูพืช สูบน้ํา )  
4.2.4 ขั้นตอนการเกบ็เกี่ยว/นวด  
4.2.5 ขั้นตอนการขนสงจากนาสูโรงสี 
4.2.6 การสีขาว ผูวิจยัทําการสัมภาษณเจาของโรงสีเรืองไทย อําเภอลาดยาว 

จังหวดันครสวรรค 
 5. ขั้นตอนการทดลองและการวิเคราะหพลังงาน 

5.1 ขอมูลคาพลังงาน  จากขอมูลแตละปจจัยในกระบวนการผลิตขาวจะรวบรวม
ขอมูลจากภาคสนาม ซ่ึงจะวเิคราะหโดยใชขอมูลพลังงาน (เมกกะจูลตอไร) 

5.2 พลังงานเทียบเทา  ชนิดเครื่องยนตไดแก รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ํา เครื่องพน
ยาแบบสะพายหลัง เครื่องเกี่ยวขาว และเครื่องยนตสําหรับการขนสง กําลังเครื่องยนตที่ใชจะคิด
เปนแรงมา และใชเชื้อเพลิงในการผลิตมีหนวยเปนลิตร แรงงานคน ปริมาณเมล็ดพันธุ ราคาเมล็ด
พันธุ ปริมาณปุย ปริมาณสารเคมี อัตราการทํางานตอช่ัวโมง อัตราผลผลิตขาวเปลือกมีหนวย 
กิโลกรัม และพื้นที่เพาะปลูก ตอไร คาพลังงานเทียบเทาที่ใชในการวิเคราะหพลังงานดังแสดงใน
ตาราง 3 
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ตาราง 3  คาพลังงานเทียบเทา 
Energy Type Energy Equivalent Referent 

Labor 

Animal 

        weigh 350-450 kg 

Fuel 

        diesel 

        gasoline 

        electricity 

Fertilizer 

       N 

       P (P2O5) 

       K(K2O) 

       manure 

Chemical 

Rice seed 

Machinery 

      Water and chemical–pump (3.5 – 6 hp.) 

      Working tractor (8 – 24 hp.) 

      Driving tractor (80 – 110 hp.) 

      Harvesting tractor (100 hp.) 

      Harvesting tractor (185 – 215 hp.) 

1.96 MJ/man/hour 

 

10.10 MJ/ hour 

 

43.3 MJ/liter 

39.7 MJ/liter 

14.4 MJ/kW-h 

 

76  MJ/kg 

14  MJ/kg 

10  MJ/kg 

0.303 MJ/kg 

120  MJ/kg 

0.674 MJ/price (Bath) 

 

13.59 MJ/Rai 

70.31 MJ/Rai 

337.62 MJ/Rai 

423.41 MJ/Rai 

708.96 MJ/Rai 

 

[5] 

 

[5] 

 

[6] 

[6] 

[6] 

 

[7] 

[7] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

 

[11,12] 

[11] 

[12,13] 

[12,13] 

[12,14] 

 
ผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลและผลที่ไดทั้งหมดจากการวิเคราะห และสรุปกับคําแนะนําจาก

ปญหาจากงานวิจัย เพื่อทําเอกสารการวิจยัใหสมบูรณ 
 

ผลการวิจัย 

 สามารถตรวจสอบปริมาณพลังงานที่ใชในทุกขั้นตอนและทราบปริมาณกาซ CO2 ที่เกิด
จากการผลิตขาว ดังรายละเอยีดตอไปนี ้

 1. ผลรวมของการใชเชื้อเพลิง 
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 จากผลการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปกระบวนการตางๆในการผลิต
ขาวครบวงจรและปริมาณเชือ้เพลิงที่ใช (ลิตรตอไร) โดยแยกตามชนิดของเชื้อเพลิง ดังนี ้

 Diesel 
1.1 กระบวนการไถดะ  ใชเชื้อเพลิง 1.3 ลิตรตอไร 
1.2 กระบวนการไถแปร ใชเชื้อเพลิง 0.74 ลิตรตอไร 
1.3 กระบวนการคราด ใชเชื้อเพลิง 0.91 ลิตรตอไร 
1.4 กระบวนการสบูน้ํา ใชเชื้อเพลิง 1.33 ลิตรตอไร 
1.5 กระบวนการเก็บเกีย่ว ใชเชือ้เพลิง 4.11 ลิตรตอไร 
1.6 กระบวนการขนสง ใชเชื้อเพลิง 0.08 ลิตรตอไร 
ผลรวมของการใช Diesel เปนเชื้อเพลิงเทากับ 8.47 ลิตรตอไร 

 Gasoline 
1.7 กระบวนการใชสารเคมี ใชเชื้อเพลิง  0.39 ลิตรตอไร 
ผลรวมของการใช Gasoline เปนเชื้อเพลิงเทากับ 0.39 ลิตรตอไร 

 Electricity 
 1.8 กระบวนการสีขาว ใชเชื้อเพลิง 2.84 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตันขาวเปลือก 

ผลรวมของการใช Electricity เปนเชื้อเพลิงเทากับ 2.84 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตัน
ขาวเปลือก 
 2. ผลรวมของการใชพลังงาน 
  จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตางๆในการผลิตขาว
ครบวงจรสามารถแยกเปนการใชพลังงาน (เมกะจูลตอไร) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  2.1 กระบวนการไถดะ ใชพลังงาน 56.26 เมกะจูลตอไร 
  2.2 กระบวนการไถแปร ใชพลังงาน 32.04 เมกะจูลตอไร 
  2.3 กระบวนการคราด ใชพลังงาน 39.4 เมกะจูลตอไร 
  2.4 กระบวนการใชสารเคมี ใชพลังงาน 15.48 เมกะจูลตอไร 
  2.5 กระบวนการสูบน้ํา ใชพลังงาน 57.59 เมกะจูลตอไร 
  2.6 กระบวนการเก็บเกี่ยว ใชพลังงาน 177.96 เมกะจูลตอไร 
  2.7 กระบวนการสีขาว 738.89 กิโลกรัมใชพลังงาน 40.9 เมกะจูลตอไร 
  ผลรวมของการใชพลังงานแตละกระบวนการเทากับ 418.63 เมกะจูลตอไรตอ
ขาวเปลือก 738.89 กิโลกรัม และระยะการขนสงจากนาสูโรงสี 3.55 เมกะจูลตอขาวเปลือก 738.89 
กิโลกรัมตอระยะทาง 1 กิโลเมตร 
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 3. แสดงปริมาณ CO2 ตอชนิดเชื้อเพลิง 
 

ตาราง 4    ปริมาณ CO2 ตอชนิดเชื้อเพลิง  

ชนิดเชื้อเพลง จํานวน CO2 emitted per unit Reference 

Gasoline 1 Liter 2.3 Kg [15] 

Diesel 1 Liter 2.7 Kg [15] 

         Electricity 1 Kwh 0.7265 kg [29] 

 

สรุป    

  ผลรวมของการใช Diesel เปนเชื้อเพลิงเทากับ 8.47 ลิตรตอไร 
  ผลรวมของการใช Gasoline เปนเชื้อเพลิงเทากับ 0.39 ลิตรตอไร 
  ผลรวมของการใช Electricity เปนเชื้อเพลิงเทากับ 2.84 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตันขาวเปลือก 
  ผลรวมของการใชพลังงานแตละกระบวนการเทากับ 418.63 เมกะจูลตอไรตอขาวเปลือก 

738.89 กิโลกรัมและระยะการขนสงจากนาสูโรงสี 3.55 เมกะจูลตอขาวเปลือก 738.89 กิโลกรัมตอ
ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

ผลรวมการใชน้ํามัน diesel  = 8.47 liter and CO2 emitted 22.87 Kilogram 
ผลรวมการใชน้ํามัน gasoline  = 0.39 liter and CO2 emitted 0.897 Kilogram 
ผลรวมการใชน้ํามัน electricity = 2.84 kwh and CO2 emitted 2.06 Kilogram 
ผลผลิตขาว 738.89 kg ( Rai )  ปลอยกาซ  CO2 25.827 Kilogram 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาเพื่อทําการตรวจวิเคราะหการใชพลังงานในกระบวนการผลิตขาว ใน
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค และวิเคราะหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการใช
พลังงานในกระบวนการผลิตขาวนั้น สามารถอภิปรายผลไดวา 

1. เวลาในการดําเนินการเพาะปลูกตั้งแตกระบวนการเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก
จนถึงขั้นตอนการสีขาวได เมล็ดขาวสาร  นั้นขึ้นอยูกับวิ ธีการในการดําเนินการในแตละ
กระบวนการและแตละกระบวนการมีการใชพลังงานไมเทากัน  
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2.  คาพลังงานในการดําเนินการเพาะปลูกขาวนั้น ขึ้นอยูกับวิธีการในการดําเนินการ ใน
ขั้นตอนการเพาะปลูกวาเปนการปลูกขาวแบบนาหวาน ขั้นตอนการฉีดพนสารเคมี ชนิดเครื่องยนต
ที่ใช ประเภทและขั้นตอนการเก็บเกี่ยว เปนตน 

  

ขอเสนอแนะ 

1. ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ทําการเพาะปลูกประกอบดวยการไถดะ การไถแปร การ
คราด เพื่อเปนการประหยัดเวลาในการทํางานและปริมาณการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ควรทําการ
ไถนาโดยใชรถไถนาแบบเดินตามขนาดกําลัง 10.0- 11.5 แรงมา 

2. ในการพนสารเคมี มีการใชเครื่องพนสารเคมีแบบสะพายหลังที่มีเครื่องยนตเบนซิน 
จากการพิจารณาดานเวลาในการทํางานพบวา เปนการประหยัดทั้งตนทุน ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 
จนถึงคาพลังงาน จึงควรเลือกใชเครื่องพนยาแบบเครื่องพนยาสะพายหลัง แตในการเลือกนั้น ควร
เลือกใชเครื่องยนตใหเหมาะสมกับเชื้อเพลิง เพราะจะทําใหสูญเสียทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณ
สารเคมีที่เหมาะสม 

3. ปจจุบันไดมีการผลิตสารปราบศัตรูพืช สารฆาแมลงและสารบํารุงตนขาว ที่เปนสาร
สกัดจากธรรมชาติเปนจํานวนมาก เชน สารสกัดจากตะไคร จากสะเดา จากสะตอ เปนตน ดังนั้นจึง
ควรเลือกใชสารดังกลาวในการฉีดพน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสภาพแวดลอม รักษาสัตวที่เปน
ประโยชนตอการเพาะปลูก ไมทําลายสุขภาพของเกษตรกร ไมมีสารตกคางและไมส้ินเปลืองทั้ง
คาใชจายและพลังงาน 

4. ในการสูบน้ําเนื่องจากเกษตรกรสวนมากจะมีรถไถนาแบบเดินตามอยูแลว ดังนั้น
ควรเลือกทําการสูบน้ําโดยใชเครื่องสูบน้ําแบบคอพญานาค ที่ใชเครื่องยนตของรถไถนาแบบเดิน
ตามเปนเครื่องฉุดและจะประหยัดน้ํามันกวาการใชเครื่องสูบน้ําแบบทั่วไป ทั้งไมตองเสียคาใชจาย
ในการซื้อเครื่องสูบน้ําแบบธรรมดาซึ่งราคาสูงกวาเครื่องแบบคอพญานาค 
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