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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการใชพลังงานในกระบวนการผลิตถั่วลิสง โดยทําการเก็บขอมูล
การใชพลังงานในแปลงทดลองของฟารมพืชศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในการศึกษา
ระบบการผลิตถั่วลิสงแบงออกเปน 2 สวน คือ ศึกษาในการใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบดั้งเดิมโดยอาศัย
แรงงานคนเปนหลักและศึกษาการใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหมโดยใชเครื่องทุนแรงที่เกษตรกรใช
ทั่วไป และนําขอมูลที่ไดมาเปลี่ยนเปนขอมูลการใชพลังงานตอพื้นที่ (เมกะจูล/ไร) โดยใชคาพลังงานเทียบเทา
การศึกษาการใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสง แบบดั้งเดิม พบวา มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอน
เทากับ 4,672.12 เมกะจูล/ไร และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 233.61 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วลิสง
สวนการศึกษาการใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหม พบวา มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอน
เทากับ 4,359.95 เมกะจูล/ไร และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 44.95 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วลิสง
คําสําคัญ : ขอมูล พลังงาน ถั่วลิสง

ABSTRACT
This study aimed to analyze the energy consumption in all stages of Peanut production. Data
was collected in the experiment field of plant science of Maejo University Phrae campus. The studies
are divided into two parts; the energy used in an old method which is conducted by human and the
energy used in a new method which human use agricultural tools in production. Data collected was
calculated as energy used/input per area as (MJ/Rai) by using energy equivalent.
Study on the energy consumption in an old method which total energy consumed in all stages
of Peanut production was 4,672.12 MJ/Rai. The energy rate as 233.61 MJ/kg- Peanut.
Study on the energy consumption in a new method which total energy consumed in all stages
of Peanut production was 4,359.952 MJ/rai. The energy rate as 44.95 MJ/kg- Peanut.
Keywords : Data, Energy, Peanut
E-mail : tammasak@Phrae.mju.ac.th
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บทนํา
ถั่วลิสงเปนพืชตระกูลถั่วที่สามารถปลูกไดทั้งปและสามารถนํามาใชบริโภคไดหลายรูปแบบ ทั้งการ
บริโภคสด นําไปประกอบอาหารและขนมตางๆ ปจจุบันการผลิตถั่วลิสงไมเพียงพอกับความตองการใช
ภายในประเทศ จึงมีการนําเขาถั่วลิสงจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นถั่วลิสง สามารถนําไปเปนอาหารโดยตรง เชน
ถั่วตม ถั่วทอด ถั่วชุบแปงทอด บริโภคทางออม เชน น้ํามันพืช ผลิตภัณฑจากถั่วอาหารสัตวและเปนปุย ในตลาด
ระดับบนมีการใชประโยชนจากถั่วลิสงเคลือบรสตางๆ ถั่วลิสงเคลือบน้ําผึ้ง และเนยถั่วลิสง นอกจากนี้ยังสามารถ
นําไปเปนสวนประกอบอาหารอื่นๆ เชน ถั่วลิสงตมกระดูกหมู ถั่วลิสงนึ่งขาวเหนียวยัดไสหมู น้ําจิ้มหมูสะเตะ และ
ไสขนมชนิดตางๆ ถั่วลิสงเปนพืชตระกูลถั่วที่สามารถปลูกไดทั้งป และสามารถนํามาใชบริโภคไดหลายรูปแบบ
ทั้งการบริโภคสด นําไปประกอบอาหารและขนมตางๆ ปจจุบันการผลิตถั่วลิสงไมเพียงพอกับความตองการใช
ภายในประเทศ จึงมีการนําเขาถั่วลิสงจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
แตการผลิตถั่วลิสงนั้นจําเปนตองใชพลังงานในขั้นตอนตางๆ ซึ่งขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิตถั่ว
ลิสงสําหรับประเทศไทยนั้น นับวาเปนขอมูลที่มีความสําคัญหลายประการอาทิเชน การหามาตรการสําหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตถั่วลิสง การเตรียมพลังงานสํารองสําหรับผลิตถั่วลิสง การเตรียมหามาตรการ
ชวยเหลือการใชพลังงานในภาคการเกษตรหรือควบคุมการใชพลังงานเปนตน สําหรับประเทศไทยแลวขอมูลดาน
การใชพลังงานในภาคเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการผลิตพืชเศรษฐกิจนับวามีนอยมาก หรือถามีก็มีเฉพาะ
บางขั้นตอนของกระบวนการผลิตไมครบทุกขั้นตอนการผลิต ในการผลิตถั่วลิสงนั้นประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดัง
แสดงในภาพที่ 1 ขอมูลสวนมากจะมีเฉพาะในขั้นตอนกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว เชน การอบแหง หรือการลด
ความชื้น และยังไมไดศึกษารวบรวมอยางจริงจัง
การเตรียมดิน
การลดความชืน้

การเพาะปลูก

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว/การนวด/การทําความ
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตถั่วลิสง

จากการสํารวจการใชพลังงานในการผลิตพืชน้ํามันหรือพืชอื่น ๆ เบื้องตนในประเทศตาง ๆ มีรายงาน
การศึกษาดังตอไปนี้
Pellizzi et al.(1988) รวบรวมการใชพลังงานในการผลิตขาวในประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
พบวาในประเทศอิตาลีมีการใชพลังงานตอพื้นที่การผลิตขาวเปนจํานวน 11.9-12.6 กิกะจูล/ตัน ซึ่งการประเมิน
พลังงานดังกลาวเปนการประเมินจากขั้นตอนในการผลิตขาวหลัก ๆ คือ การใชพลังงานในขั้นตอนการเตรียมดิน
การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการลดความชื้น พบวา พลังงานที่ใชในขั้นตอนการเตรียมดินมีสัดสวนการใชมาก
ที่สุดคิดเปน 38%ของพลังงานทั้งหมด จากนั้นยังพบวาในสหรัฐอเมริกามีการใชพลังงาน 6.8-12.6 กิกะจูล/ตัน
สําหรับในประเทศไทยนั้นเทาที่สํารวจยังมีการศึกษาขอมูลดานการใชพลังงานในขั้นตอนการผลิตพืช
น้ํามันบางแลว ดังนี้
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ธรรมศั ก ดิ์ และ ภควั ต (2551) ได ทํ า การพั ฒ นาฐานข อ มู ล การใช พ ลั ง งานเพื่ อ การผลิ ต ถั่ ว เหลื อ ง:
กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ พบวา การผลิตถั่วเหลืองแบบดั้งเดิม มี
การใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 3,250.01 เมกะจูล/ไร และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานคิดเปน 146.06
เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วเหลือง สวน การผลิตถั่วเหลืองแบบสมัยใหม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ
5,288.20 เมกะจูล/ไร และมีประสิทธิภาพการใชพลังงานคิดเปน 47.43 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วเหลือง ตอมาได
ทําการศึกษาการจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิตสบูดําแบบดั้งเดิมและแบบใหม : กรณีศึกษาจาก
แปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ พบวา การผลิตสบูดําแบบดั้งเดิม มีการใชพลังงาน
รวมในทุกขั้นตอนเทากับ 3,949.43 เมกะจูล/ไร และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 68.09 เมกะจูล/กิโลกรัม-สบูดํา
สวนการผลิตสบูดําแบบสมัยใหม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 5,308.32 เมกะจูล/ไร และมีอัตรา
การใชพลังงานคิดเปน 46.56 เมกะจูล/กิโลกรัม-สบูดํา และในปเดียวกัน ไดทําการศึกษาการศึกษาขอมูลการใช
พลังงานเพื่อการผลิตทานตะวัน : กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ
พบวา การผลิตทานตะวันแบบดั้งเดิม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 3,250.01 เมกะจูล/ไร และมี
อัตราการใชพลังงานคิดเปน 146.06 เมกะจูล/กิโลกรัม-ทานตะวัน สวนการผลิตทานตะวันแบบสมัยใหม มีการใช
พลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 5,288.20 เมกะจูล/ไร และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 47.43 เมกะจูล/
กิโลกรัม-ทานตะวัน
ทางผูวิจัยไดเห็นความจําเปนในการศึกษาฐานขอมูลการใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสงสําหรับประเทศ
ไทย เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงาน การ
ลดปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชพลังงาน การเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และหากลยุทธในการสงเสริม
การอนุรักษพลังงานในระบบการเกษตร และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการคา ดังนั้นในการศึกษา
เรื่อง “การจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิตถั่วลิสง: กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแม
โจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ” จึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะแกปญหาดังกลาวไดและทั้งสามารถเสริมสรางศักยภาพใน
การผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพใหแกเกษตรกร ซึ่งขอมูลจากปญหาพิเศษนี้ยังสามารถเปน
ฐานขอมูลในการหามาตรการประหยัดพลังงาน และการเตรียมพลังงานสํารองไวใชในการผลิตภาคเกษตรกรรม

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณที่ใชในการศึกษา
อุปกรณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย เมล็ดพันธุถั่วลิสง รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ํา มาตรวัดน้ํา
เทปวัด ความยาว 50 ม. ใชในการวัดขนาดของพื้นที่เพาะปลูก กระบอกตวง ขนาด 500 ลบ.ซม. ใชในการ
ตรวจวัดปริมาณน้ํามัน ไมบรรทัด (ทําจากไม) ความละเอียด 0.1 ซม. ใชในการวัดความสูงของน้ํามัน เครื่องชั่ง
ขนาด 60 กิโลกรัม และ 200 กรัม ใชในการชั่งเมล็ดพันธุ ผลผลิต และสารเคมี ตามลําดับ
การเก็บขอมูล
ในการจัดเก็บขอมูล ไดเก็บขอมูลในแปลงทดสอบของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ดวยการ
ตรวจวัดจริงในทุกขั้นตอน โดยใชพื้นที่ในการศึกษาจํานวน 2 ไร แยกเปนการปลูกแบบดั้งเดิมจํานวน 1 ไร และ
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การปลูกแบบปจจุบันจํานวน 1 ไร ซึ่งขอมูลที่ทําการเก็บ คือ พื้นที่ทําการเพาะปลูก เวลา จํานวนแรงงาน ขอมูล
ของเครื่องจักรกลเกษตรที่เกษตรกรใช ปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชในเครื่องจักรกลเกษตร ปริมาณและ
ราคาของเมล็ดพันธุ ปริมาณของสารเคมี ปริมาณการใชน้ํา ปริมาณและชนิดของปุย และปริมาณของผลผลิต
การวิเคราะหพลังงาน
พลังงานเปนองคประกอบสําคัญตอการเกษตร เพราะปจจัยตาง ๆ เชน ปุย สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช
เครื่องทุนแรงหรือเครื่อ งจักรกลเกษตร ไดถูกผลิตขึ้นมาโดยใชพลังงานทั้งสิ้น และยังมีปจจัยอื่นที่เปนปจจัย
พลังงานโดยตรง เชน เชื้อเพลิง แรงงานทั้งจากคนและสัตว ดังนั้นในขั้นตอนการปลูกถั่วลิสงตั้งแตขั้นตอนการ
เตรียมพื้นที่ จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวไดผลผลิต เปนขบวนการที่ตองใชพลังงาน ในรูปแบบตาง ๆ กันไป ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พลังงานเทียบเทาที่ใชในการวิเคราะหพลังงานในการเพาะปลูก
ชนิดของพลังงาน
พลังงานเทียบเทา หนวย
แรงงานคน
1.96 เมกะจูล/คน/ชั่วโมง
เมล็ดพันธุ
0.703 เมกะจูล/บาท
เชื้อเพลิง เบนซิน
39.7 เมกะจูล/ลิตร
ดีเซล
43.3 เมกะจูล/ลิตร
ไฟฟา
14.4 MJ/kW – hour
เครื่องจักร เครื่องสูบน้ํา พนยา
13.59 เมกะจูล/ไร
รถไถนาแบบเดินตาม
70.31 เมกะจูล/ไร
รถเกี่ยว – นวด
708.96 เมกะจูล/ไร
ปุยเคมี ไนโตรเจน (N)
76 เมกะจูล/กิโลกรัม
14 เมกะจูล/กิโลกรัม
ฟอสฟอรัส (P)
10 เมกะจูล/กิโลกรัม
โพแทสเชียม (K)
สารเคมี
120 เมกะจูล/กิโลกรัม
น้ํา
5.06 เมกะจูล/ลูกบาศกเมตร

อางอิง
Dispanker De. et. al., (2001)
อาชัย พิทยภาค, (2545)
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
(2538)
Pimentel et. al., (1973) และ
Samootsakorn, (1983)
Piero Venturi และ Gianpietro
Venturi, (2003)
Mandal et. al. (2002)
อภิรักษ เพียรมงคล(2532)

ผลการทดลองและวิจารณ
ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่
ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแบบดั้งเดิม จะทําการเตรียมพื้นที่โดยการถางหญาและดายหญา ซึ่งไมใช
เครื่องจักรกลเกษตร ใชเฉพาะแรงงานคนเทานั้น พบวาอัตราการทํางานในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูกเฉลี่ย
เทากับ 50.40 ชั่วโมง/คน/ไร สวนในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแบบสมัยใหมประกอบดวย การไถดะ และการไถ
แปร พบว า อั ต ราการเตรี ย มพื้ น ที่ เ พาะปลู ก เฉลี่ ย เท า กั บ 3.45 ชั่ ว โมง/คน/ไร และมี ก ารใช เ ชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ
เครื่องจักรกลเกษตรคือรถไถเดินตาม ขนาดเครื่อง 8.5 แรงมา ใชน้ํามันดีเซลเฉลี่ยเทากับ 1.78 ลิตร/ไร
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จากอัตราการทํางานและการใชเชื้อเพลิงในขัน้ ตอนการเตรียมพื้นที่ มาคิดเปนพลังงาน พบวาการเตรียม
พื้นที่เพาะปลูกแบบสมัยใหมทงั้ การไถดะ ไถแปร มีอัตราการใชพลังงานสูงกวาแบบดั้งเดิม คือ 224.47 เมกะจูล/
ไร สวนการเตรียมพื้นที่แบบดัง้ เดิมใชพลังงานเฉลี่ยเพียง 98.784 เมกะจูล/ไร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราการใชพลังงาน ในขั้นตอนการเตรียมพื้นที่
ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่
แบบดั้งเดิม
แบบสมัยใหม

ถางปา,ดายหญา
ไถดะ
ไถแปร

แรงงาน
98.78
4.02
2.74

พลังงานเฉลี่ย (เมกะจูล/ไร)
เชื้อเพลิง
เครื่องยนต
50.23
70.31
26.86
70.31

รวม
98.78
124.56
99.91

ขั้นตอนการเพาะปลูก
ในขั้นตอนการเพาะปลูกนั้น พบวาการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่ไมมีการไถเตรียมดินจะใชอัตราในการ
ทํางานเทากับ 4.30 ชั่วโมง/คน/ไร สวนการเพาะปลูกที่มีการไถเตรียมดินแบบสมัยใหม คือ ใชอัตราการทํางาน
เฉลี่ย 3.20 ชั่วโมง/คน/ไร และการใชเมล็ดพันธุนั้นมีปริมาณการใชเมล็ดพันธุเทากัน คือ 6.5 กิโลกรัม/ไร
ขั้นตอนในการเพาะปลูกถั่วลิสง เมื่อนํามาคิดเปนพลังงานที่ใชไปทั้งการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมและการ
เพาะปลูกแบบสมัยใหม มีคาการใชพลังงานใกลเคียงกัน คือใชพลังงานเฉลี่ย 214.06 เมกะจูล/ไร และ 211.93
เมกะจูล/ไร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการใชพลังงาน ในการเพาะปลูกถั่วลิสง
ขั้นตอนการเพาะปลูก
แบบดั้งเดิม
แบบสมัยใหม

การปลูก
การปลูก

พลังงานเฉลี่ย (เมกะจูล/ไร)
แรงงาน
เมล็ด
รวม
8.43
205.63
214.06
6.30
205.63
211.93

ขั้นตอนการดูแลรักษา
ขั้นตอนในการดูแลรักษาแบบดั้งเดิม พบวา อัตราการทํางานในขั้นตอนการดูแลรักษาแบบดั้งเดิมมี
อัตราทํางานเฉลี่ย 39.50 ชั่วโมง/คน/ไร และปริมาณน้ําที่ใช อาศัยน้ําฝน จากการตรวจวัดปริมาณฝนที่ตกได
ปริมาณเฉลี่ย 839.88 ลูกบาศกเมตร/ไร ตลอดฤดูปลูก สวนในขั้นตอนการดูแลรักษาแบบสมัยใหม อัตราการสูบ
น้ําใชเวลาเฉลี่ย 58 ชั่วโมง/ไร การใสปุยอัตรา 50 กิโลกรัม./ไร อัตราการใชสารเคมีเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัม/ไร ปริมาณ
น้ําที่ใชในระบบชลประทานไดปริมาณเฉลี่ย 428.15 ลูกบาศกเมตร/ไร และอัตราการทํางานแบบสมัยใหมเฉลี่ย
12.21 ชั่วโมง/คน/ไร
ขั้นตอนการดูแลรักษาแบบดั้งเดิมมีอัตราการใชพลังงานทั้งหมดเฉลี่ย 4,327.21 เมกะจูล/ไร สวนขั้นตอน
การดูแลรักษาแบบสมัยใหมนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติดูแลรักษาที่ยุงยากซับซอนกวา ซึ่งสงผลใหมีอัตราการใช
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พลังงานนอยกวาการดูแลรักษาแบบดั้งเดิม อัตราการใชพลังงานแบบสมัยใหมเฉลี่ย 3,862.20 เมกะจูล/ไร ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 อัตราการใชพลังงาน ในขั้นตอนการดูแลรักษาถั่วลิสง
ขั้นตอนการดูแลรักษา

แบบดั้งเดิม
แบบสมัยใหม

ใสปุย
อาศัยน้ําฝน
ระบบชลประทาน
ใสปุยครั้งที่ 1
ใสปุยครั้งที่ 2
กําจัดวัชพืช
กําจัดแมลง

พลังงานเฉลี่ย (เมกะจูล/ไร)
น้ํา
ปุย สารเคมี เครื่องยนต

แรงงาน

ไฟฟา

77.42
12.66
0.59
2.84
3.92
1.96

4,249.79
835.20 2,166.44 375
342
-

60
48

13.59
-

รวม

77.42
4,249.79
3,027.89
375.59
344.84
63.92
49.96

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและลดความชืน้
ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและลดความชื้นประกอบไปดวย การเก็บเกี่ยว การนวด และการลดความชื้น
อัตราการทํางานทั้งสิ้นในขั้นตอนนี้แบบดั้งเดิมมีอัตราการทํางาน ในการเก็บเกี่ยวและลดความชื้น ในขั้นตอนการ
เก็บเกี่ยวและลดความชื้นถั่วลิสง 14.75 ชั่วโมง/คน/ไร และไดผลผลิตถั่วลิสงจํานวน 19 กิโลกรัม สวนแบบ
สมัยใหมอัตราการทํางานทั้งสิ้น 23.80 ชั่วโมง/คน/ไร และไดผลผลิตถั่วลิสงจํานวน 97 กิโลกรัม
อัตราการใชพลังงานในการเก็บเกี่ยวและลดความชื้น แบบดั้งเดิมใชพลังงานเฉลี่ย 32.07 เมกะจูล/ไร
และแบบสมัยใหมอัตราการใชพลังงานเฉลี่ย 61.35 เมกะจูล/ไร ซึ่งใชพลังงานมากกวาแบบดั้งเดิม ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 อัตราการใชพลังงาน ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและลดความชื้นลดความชื้น
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและลดความชืน้
แบบดั้งเดิม

แบบสมัยใหม

เก็บเกี่ยว
ลดความชื้น
กะเทาะเมล็ด
เก็บเกี่ยว
ลดความชื้น
กะเทาะเมล็ด

พลังงานเฉลี่ย (เมกะจูล/ไร)
อัตราทํางาน
ลดความชืน้
8.04
0.56
3.15
20.29
12.15
0.98
16.8
33.52
-
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การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลิตถั่วลิสงแบบดั้งเดิม
จากอัตราการทํางาน อัตราการใชเมล็ดพันธุ และผลผลิตของการปลูกถั่วลิสงแบบดั้งเดิม คิดเปน
พลังงาน ในขั้นตอนตาง ๆ พบวาขั้นตอนการเตรียมดินใชพลังงานเฉลี่ย 98.78 เมกะจูล/ไร ขั้นตอนการเพาะปลูก
ใชพลังงานเฉลี่ย 214.06 เมกะจูล/ไร ขั้นตอนการดูแลรักษาใชพลังงานเฉลี่ย 4,327.21 เมกะจูล/ไร และขั้นตอน
การเก็บเกี่ยวและลดความชื้นใชพลังงานเฉลี่ย 32.07 เมกะจูล/ไร รวมอัตราการใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบ
ดั้งเดิมใชพลังงานทั้งสิ้นเฉลี่ย 4,672.12 เมกะจูล/ไร อัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตของระบบการปลูกแบบ
ดั้งเดิมมีอัตราการใชพลังงานเทากับ 233.61 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วลิสง ดังภาพที่ 2
การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหม
จากอัตราการทํางาน เชื้อเพลิง อัตราการใชเมล็ดพันธุ ปุย สารเคมีและผลผลิตของการปลูกถั่วลิสงแบบ
สมัยใหม คิดเปนพลังงาน ในขั้นตอนตาง ๆ พบวาขั้นตอนการเตรียมดินใชพลังงานเฉลี่ย 224.47 เมกะจูล/ไร
ขั้นตอนการเพาะปลูกใชพลังงานเฉลี่ย 211.93 เมกะจูล/ไร ขั้นตอนการดูแลรักษาใชพลังงานเฉลี่ย 3,862.20
เมกะจูล/ไร และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและลดความชื้นใชพลังงานเฉลี่ย 61.35 เมกะจูล/ไร รวมอัตราการใช
พลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหมใชพลังงานทั้งสิ้นเฉลี่ย 4,359.95 เมกะจูล/ไร อัตราการใชพลังงานตอ
หนวยผลผลิตของระบบการปลูกแบบแบบสมัยใหมมีอัตราการใชพลังงานเทากับ 44.95 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วลิสง
ดังภาพที่ 3

การใชพลังงานในการผลิตถัว่ ลิสงแบบดั้งเดิม
32.07 MJ/Rai

98.78 MJ/Rai
214.06
MJ/Rai

ขั้นตอนการเตรียมพื้ นที่
ขั้นตอนการเพาะปลูก
ขั้นตอนการดูแลรักษา
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและลดความชื้ น

4,327.21
MJ/Rai

ภาพที่ 2 การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลิตถั่วลิสงแบบดั้งเดิม
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การใชพลังงานในการผลิตถัว่ ลิสงแบบสมัยใหม
224.47
MJ/Rai 211.93
61.35 MJ/Rai
MJ/Rai

ขั้นตอนการเตรียมพื้ นที่
ขั้นตอนการเพาะปลูก
ขั้นตอนการดูแลรักษา
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและลดความชื้ น

3,862.20
MJ/Rai

ภาพที่ 3 การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหม
จากการศึกษาการใชพลังงานเพื่อการผลิตถั่วลิสง พบวาระบบการผลิตถั่วลิสงแบบดั้งเดิมมีการใช
พลังงานในการผลิตที่มากกวาระบบการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหม คือ 4,672.12 เมกะจูล/ไร และ 4,359.95 เมกะ
จูล/ไร ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานจะเห็นวาระบบการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหมมี
คานอยกวาระบบการผลิตถั่วลิสงแบบดั้งเดิม คือ 44.95 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วลิสง และ 233.61 เมกะจูล/
กิโลกรัม-ถั่วลิสง ตามลําดับ เนื่องจากการปลูกแบบสมัยใหมใหผลผลิตที่มากกวาการปลูกแบบดั้งเดิม และทํา
ใหทราบถึงขั้นตอนที่มีการใชพลังงานมากที่สุด คือ ขั้นตอนการดูแลรักษา รองลงมาคือ ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่
และขั้นตอนการเพาะปลูก เพื่อใชขอมูลดังกลาวหาแนวทางหรือมาตรการในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนที่ใชพลังงานมากที่สุด สวนพลังงานในกระบวนการเพาะปลูกถั่วลิสงที่ไดจากการศึกษามีคาประมาณ
4,672.12 - 5,950.81 เมกะจูล/ไร ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของธรรมศักดิ์ และคณะ (2551)ไดศึกษา
การใชพลังงานผลิตพืชน้ํามัน เชน ถั่วเหลือง สบูดํา ทานตะวันและงา ซึ่งขอมูลที่ไดจะมีคาใกลเคียงกับการศึกษา
ในครั้งนี้ เพียงแตเปนการศึกษาพืชน้ํามันคนละชนิดกัน และปจจัยที่ทําการศึกษาก็สอดคลองกับการศึกษาของ
อภิรักษ เพียรมงคล (2532) เชนการศึกษาพลังงานที่ไดจากน้ํา เปนตน

สรุปผลการศึกษา
1. การใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบดั้งเดิม พบวา ขั้นตอนการเตรียมดินใชพลังงานเฉลี่ย 98.78 เม
กะจูล/ไร ขั้นตอนการเพาะปลูกใชพลังงานเฉลี่ย 214.06 เมกะจูล/ไร ขั้นตอนการดูแลรักษาใชพลังงานเฉลี่ย
4,327.21 เมกะจูล/ไร และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและลดความชื้นใชพลังงานเฉลี่ย 32.07 เมกะจูล/ไร รวมอัตราการ
ใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบดั้งเดิมใชพลังงานทั้งสิ้นเฉลี่ย 4,672.12 เมกะจูล/ไร อัตราการใชพลังงานตอ
หนวยผลผลิตของระบบการปลูกแบบดั้งเดิมมีอัตราการใชพลังงานเทากับ 233.61 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วลิสง
2. การใชพลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหม พบวา ขั้นตอนการเตรียมดินใชพลังงานเฉลี่ย 255.73
เมกะจูล/ไร ขั้นตอนการเพาะปลูกใชพลังงานเฉลี่ย 55.66 เมกะจูล/ไร ขั้นตอนการดูแลรักษาใชพลังงานเฉลี่ย
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5,568.72 เมกะจูล/ไร และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวลดความชื้นใชพลังงานเฉลี่ย 70.70 เมกะจูล/ไร รวมอัตราการใช
พลังงานในการผลิตถั่วลิสงแบบสมัยใหมใชพลังงานทั้งสิ้นเฉลี่ย 4,359.95 เมกะจูล/ไร มีอัตราการใชพลังงาน
เทากับ 44.95 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วลิสง
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