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บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพื ่อการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนของระบบเกษตรในพื้นที่ลาดชัน 
กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวชี้วัดเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญสำหรับการประมินความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ โดยมีการ
ดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ที่มีการทำเกษตรเชิงเดี่ยว (เพาะปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) และ 2) การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ที่มีการทำเกษตรบูรณาการ ซึ่งในการปรเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกภายใต้การวิจัยในครั้งนี้ พิจารณาถึงปริมาณสมดุลก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมเชิงพื้นที่ของเกษตรเชิงเดี่ยวและ
เกษตรบูรณาการ ซึ่งเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ศึกษานี้เป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ แต่ในส่วนของ
เกษตรบูรณาการครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช ปศุสัตว์และการปลูกป่า ซึ่งปริมาณสมดุลก๊าซเรือนกระจกคำนวณ
จากผลต่างของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสะสมก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ศึกษา ซึ่งการสะสมพิจารณาจากการ
ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนในดินและชีวมวล ทั้งนี้ เป้าหมายการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบและจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่อการ
ขับเคลื่อนการบริโภคและการผลิตที่ยั่ งยืนในการทำเกษตรในพื้นที่ลาดชัน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลทางด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนปรับปรุงการดำเนินงานหรือขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีลักษณะการใช้พื้นที่ ภูมิศาสตร์และสังคมที่มี
ความคล้ายคลึงกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมุ่งสู่ความยั่งยืนท้ังในแง่ของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
คำสำคัญ: เกษตรกรมเชิงพื้นที่ ก๊าซเรือกระจก สมดุลก๊าซเรือนกระจก การสะสมคาร์บอน เกษตรยั่งยืน 

 
Abstract 

 The project of area-based assessment of GHG quantification and sustainability on sloping agricultural 
area: a case study of Mae Chaem district, Chiang Mai province. The objective is to study appropriate area-
based indicators for assessing greenhouse gas emissions, which is one of the important issues for assessing 
sustainability in the environmental dimensions of area-based agriculture. This research is divided into 2  main 
phases as follows: 1) Greenhouse gas assessment in areas where there is a monoculture. (2) Greenhouse gas 
assessment in integrated agriculture areas. The assessment of GHG quantification under this research considers 
the amount of GHG balance resulting from spatial activities of monoculture and integrated agriculture. The 
monoculture in this study area is the cultivation of maize for animal feed production. But in terms of integrated 
agriculture, covers activities related to crops, livestock and reforestation. The GHG balance was calculated 
from the difference between the amount of GHG emissions and the carbon stock in the study area. The carbon 
stock is determined by measuring the amount of carbon in the soil, biomass below ground and above ground. 
The results from this research have been designed to compare and provide policy recommendations for 
sustainable consumption and production in a sloping agricultural area. It can also be used as scientific data to 
support the improvement of sustainable agriculture or to expand the practice to other areas where geographic 
and social similarities exist. Hence, this project aims to achieve learning and sustainability in terms of 
sustainable production and consumption. 
Keywords: Area-based agriculture, GHG, GHG balance, Carbon stock, Sustainable agriculture 
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FLR349   Forest Land Restoration; Three forest Four Benefits 
GDP   Gross Domestic Product 
BC  Black Carbon 
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บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

กรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งตัวอย่างให้เห็นถึงปัญหาความไม่ยั่งยืนในระบบอาหารและการบริโภค เนื่องจากพื้นท่ี
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นพื้นที่ชัน พื้นต้นน้ำและป่า ไม้ 
ชี้ให้เห็นถึงระบบผลิตอาหารที่มีทรัพยากรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นต้นทุนแฝง “การผลิตวัตถุดิบต้นทาง
ของห่วงโซ่ผลิตอาหารที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนั้นย่อมส่งผลกระทบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และจึงเป็นระบบอาหารที่ไม่ยั่งยืน 
การบริโภคอาหารที่ผลิตอย่างไม่ยั่งยืนเหล่านี้ย่อมทำให้ผู้บริโภคมีส่วนในการสร้างผลกระทบทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” และ
ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่นำร่องที่ผ่านมา ยังขาดการนำเครื ่องมือประเมินหรือการนำ  
การประยุกต์ตัวชี้วัดความยั่งยืนตามหลักสากลของการผลิตเชิงพื้นที่มาใช้ในการวัด ทั้งก่อนและระหว่างกิจกรรม และดังนั้นจึง
ขาดชุดข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์ถึงปัญหา ความก้าวหน้า และเพื่อให้สามารถที่จะถอดสรุปเป็นบทเรียนหรือตัวอย่าง  
ที่ครบถ้วนสำหรับการออกแบบมาตรการ หรือกำหนดเป็นแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นโมเดลการแก้ปัญหา ต่อยอดขยายพื้นที่ 
หรือขยายไปสู่การใช้ในพื้นที่ท่ีมีปัญหาคล้ายกันอ่ืน ๆ ได้ 

1.2 ที่มาของโครงการ/โจทย์วิจัย 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และท่องเที่ยว
เป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดและในระดับประเทศ ปัจจุบันการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวหรือรูปแบบ
ระบบทุนนิยมในการผลิตอาหารสำหรับประชากรยังผลให้เกิดความเสียหายของระบบนิเวศและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรใน
พื้นที่อย่างประจักษ์และกว้างขวาง เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ การทำลายพื้นที่ต้นน้ำ การชะล้างพังทลายของดิน การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และมลพิษทางน้ำและอากาศ   

พื้นที่อำเภอแม่แจ่มเป็นหนึ่งตัวอย่างของผลกระทบจากการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้  
ที่เคยมีในอดีตได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่โล่งแปลงเกษตร เช่น ข้าวโพดอาหารสัตว์ กะหล่ำ และฟักทองเป็นต้น และในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มาได้มีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาสังคมได้เข้าไปรว่มกันแก้ปัญหาในประเด็นที่หลากหลายแตกตา่งกนั
ในพื้นที่นำร่อง และได้เกิดเป็นผลสำเร็จได้ในระดับที่นัยสำคัญ โดยมีชาวบ้านหรือหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการนำร่องได้ปรับเปลี่ยน
วิถีการทำเกษตรกรรม เชิงเดี่ยวปลูกพืชข้าวโพด เป็นการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานพร้อมกับการปลูกป่ากลับคืน พร้อมด้วย
การสร้างตลาดสีเขียวในพ้ืนท่ีเพื่อรองรับสินค้าอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์  

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF - Thailand) ได้ดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมสังคม
คาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน มุ่งหวังที่จะกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ทดลอง เปลี่ยนแปลง ถอด
บทเรียน และพัฒนาเป็นโมเดลการแก้ปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างห่วงโซ่อุปทาน
อาหารที่ยั่งยืน และเชื่อมโยงเสนอเป็นแนวทางกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแผนปฎิบัติการของภาครัฐ หนึ่งในกิจกรรมของ
โครงการนี้ได้เลือกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีอำเภอแม่แจ่ม เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และองค์กรภาคีภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ได้กำหนดกรอบความร่วมมือดำเนินงานวิจัยในพ้ืนท่ีดังนี้ 

1.3 การศึกษาเบื้องต้น 

เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ ยวสู่การเกษตรแบบบูรณาการ ซึ่งในการทำ
การเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จึ งสามารถนำผลการศึกษาของ สวทช. ซึ่งได้เคยดำเนินการไว้แล้ว ใน  
ชุดโครงการการศึกษาและประยุกต์ตัวช้ีวัดความยั่งยืนของการผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์ที่สอดคล้องกับหลักการสากล มาวิเคราะห์
เพิ่มเติมและหาค่าตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการประเมินความยั่งยืนเชิงพื้นที่  และในส่วน
ของการปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรแบบบูรณาการนั้น จะพิจารณาถึงกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมหลักที่ส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือน
กระจกและความยั่งยืนของพืน้ท่ีเกษตรในพื้นที่ลาดชันคือ การเพาะปลูกและปศุสัตว์ การท่องเที่ยวและการปลูกป่า ดังนั้นสามารถ
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ประยุกต์ใช้จากผลการศึกษาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอาหารสัตว์
จากการทำวิจัยที่ผ่านมาได้ เนื่องจากในพ้ืนที่ศึกษาที่เป็นระบบเกษตรเชิงเดี่ยวก่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เกษตรแบบบูรณาการ มี
การทำการเกษตรโดยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบหลักให้แก่โรงงานอาหารสัตว์เช่นกัน แต่จะมีความแตกต่างกันใน
เรื่องของพื้นที่ศึกษาเนื่องจากโครงการที่ศึกษาก่อนหน้านี้นั้นพิจารณาภาพรวมของประเทศ ไม่ได้ระบุถึงลักษณะเฉพาะหรือ 
ความเหมาะสมสำหรับพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งเป็นสำคัญ แต่ในงานวิจัยนี้เป็นพิจารณาถึงระบบเกษตรเชิงพื้นที่ดังนั้น ตัวช้ีวัดที่นำมาใช้
ในการประเมินความยั่งยืนอาจจะมีความแตกต่างกันตามปัจจัยและลักษณะเฉพาะของพื้นที่ศึกษาน้ี 

1.4 สมมตฐิานของงานวิจัยนี้ (Hypothesis) 

คณะวิจัยคาดว่าสามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนเชิงพื้นท่ี
จากการปลูกพืชเชิงเดี ่ยวเปรียบเทียบกับการเกษตรแบบบูรณาการในพื ้นที ่ศึกษาของหมู ่บ้านสองธาร อำเภอแม่แจ่ม  
จังหวัดเชียงใหม ่

1.5 การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) 

กิจกรรมที่นำมาพิจารณาในส่วนของการเกษตรแบบบูรณาการคือ ด้านเพาะปลูกและปศุสัตว์ ด้านท่องเที่ยววิถีชุมชน 
ด้านป่าไม้ หากพิจารณาตัวช้ีวัดที่สำคัญในมิติของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณก๊าซเรือนกระจกนั้นเป็นตัวช้ีวัดที่สำคัญและ
จากกิจกรรมทีโ่ครงการนี้นำมาพิจารณาดังนี ้

1. ด้านการเพาะปลูกและปศุสัตว์ 

ภาคเกษตรเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อน โดยเป็น ทั้งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็น
แหล่งสะสมคาร์บอนโดยเฉพาะในดิน สำ หรับกิจกรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่น การ ปล่อย
ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์จากนาข้าวและพื้นที่ปศุสัตว์ส่วนการเป็น แหล่งสะสมคาร์บอนในพื้นที่เกษตร หมายถึง การเก็บ
สะสมคาร์บอนในพืชและ ในดิน ผ่านกิจกรรมการเกษตรต่างๆ เช่น การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์การปรับปรุง  ดินโดยใช้วัสดุอินทรีย์
หรือวัสดุที่มีคาร์บอนสูง และการส่งเสริมระบบวนเกษตร รวมไปถึงการลดกิจกรรมที่เร่งการการสูญเสียคาร์บอนในดิน โดยเฉพาะ
การ ไถพรวนดินละการเผาเศษซากพืชในพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เกษตรเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ เนื่องจากทั่วโลกมี
พื้นที่เกษตรถึง 5,023 ล้านเฮกตาร์หรือร้อยละ 40-50 ของพื้นที่ดินบนผิวโลก โดย ก๊าซเรือนกระจกหลักที่ปล่อยมาจากพื้นที่
เกษตร ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยก๊าซ มีเทนและไนตรัส
ออกไซด์และมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อย โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุของ
จุลินทรีย์ และการเผาเศษซากพืช ส่วนก๊าซมีเทนเกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุใน  สภาวะที่มีออกซิเจนจำกัดจากการย่อย
อาหารของสัตว์การหมักมูลสัตว์หรอืเศษ ซากพืช และจากนาข้าว ขณะที่ก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากการเปลีย่นรปูของ ไนโตรเจน
ในดินและมูลสัตว์ซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติและหากมีการ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากเกินความต้องการของพืชจะยิ่ง
เพิ่มปริมาณการ ปลดปล่อยก๊าซชนิดนี้ ท่ีผ่านมา 

เมื่อพิจารณาถึงการเพาะปลูกและการปศุสัตว์ ในส่วนของการพิจารณาตัวชีวัดที่ต้องใช้ในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจก จะพิจารณาเรื่องของการใช้พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจะแบ่งออกเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ วิธีการประเมินการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้มีการ จัดแบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดินสำหรับการประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกออกเป็น 6 ประเภท ตามวิธีการประเมินของคู่มือ IPCC ดังนี ้

1) พื้นที่ป่าไม้ (Forest Land) หมายถึงพื้นที่ท้ังหมดที่เต็ม ไปด้วยต้นไม้หรือป่าไม้ 
2) พื้นที่เพาะปลูก (Cropland) หมายถึง พื้นที่สำหรับ การเกษตรรวมทั้งนาข้าว และระบบวนเกษตร (Agro-Forestry 

System)  
3) พื้นที่ทุ่งหญ้า (Grassland) หมายถึงพื้นที่ทุ่งหญ้าปล่อยวาง (Rangelands) และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Pasture Land)  
4) พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) หมายถึง พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง หรือเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตลอด หรือเป็นบางช่วงของปีทั้งนี้

พื้นที่ดังกล่าวรวมถึง แหล่งกักเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่นอ่างเก็บน้ำ หนอง คลอง บึง  
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5) พื้นที่ที่ใช้ตั้งถิ่นฐาน (Settlements) หมายถึง พื้นที่ซึ่ง ถูกพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยและการสร้างรากฐานสำหรับ
การคมนาคมขนส่ง  

6) พื้นที่อื่นๆ (Other Land) หมายถึง พื้นที่ซึ่งประกอบ ไปด้วย ดิน หิน น้ำแข็ง และพื้นที่ซึ่งไม่ตกอยู่ในประเภท 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินใดๆ ดังกล่าวข้างต้น 

ซึ่งในการศึกษานี้จะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกและ การปล่อย ก๊าซเรือน
กระจกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องปศุสัตว์เช่น ระบบย่อยอาหารของสัตว์และการจัดการมูลสัตว์ รวมการส่วนภาคการจัดการของเสีย
ในกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอย มีการพิจารณาการจัดการขยะเป็น รายพื้นท่ี การบำบัดของเสีย 

2. ด้านท่องเที่ยววิถีชุมชน 

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐาน 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการดังนี ้

• ชุมชนเป็นเจ้าของ 

• ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ 

• ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 

• ยกระดับคุณภาพชีวิต 

• มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

• คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

• ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 

• เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

• เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 

• มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

การที่จะให้ชุมชนดำเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของ 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวท่ัวไป กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสำคัญและเป็นนักท่องเที่ยวท่ีสนใจการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจ ในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นกำลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติหรือ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าชุมชนนั้นจะ
ไม่ได้ทำธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรง โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดย
ประโยชน์ที่เกิดทางด้านเศรษฐกิจ คือ ชุมชนใกล้เคียงสามารถผลิตสินค้าที่ระลึก ขนส่งอาหารหรือผลิตภัณฑ์ท้ องถิ่นจำหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ หรืออาจจะส่งวัตถุดิบสินค้าป้อนให้กับธุรกิจต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวได้ นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แล้ว ชุมชนใกล้เคียงยังได้รับประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย 

3. ด้านป่าไม้ 

 ข้อมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช้สำหรับการคำนวณร้อยละพื้นที่ป่าไม้รายจังหวัดอ้างอิงจาก
สำนักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื ่อปี พ.ศ.2556 โดยประเทศไทยมีพื ้นที่เท่ากับ 
517,645.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่ 

จากนิยามพื้นท่ีป่าไม้ ต้องเป็นพื้นที่ท่ีมีไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่ง
หญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ปรากฎล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจำแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ
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พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และ
สวนปาล์ม ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ในปีพ.ศ. 2558-2559 จำนวน 102,174,805.09 ไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพื้นที่
ประเทศ จากบทสรุปผู้บริหาร โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ.2558-2559 สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ โดย
แบ่งเป็นตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1-1  

ตารางที่ 1-1 พื้นที่ป่าไม้ปีพ.ศ.2558-2559 แยกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค พ้ืนที่ทั้งหมด (ไร่) พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) ร้อยละพื้นที่ป่าไม้ 

ภาคกลาง 56,912,645.90 12,000,926.79 21.09 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.22 15,647,822.52 14.93 

ภาคตะวันออก 21,550,883.56 4,707,393.26 21.84 
ภาคตะวันตก 34,038,210.43 20,091,259.39 59.03 

ภาคใต้ 46,154,901.40 11,076,832.92 24.00 
ภาคเหนือ 60,048,349.14 38,650,570.21 64.37 

รวม 323,528,699.65 102,174,805.09 31.58 
 
 

• ป่าเพื่อการอนุรักษ ์

ป่าอนุรักษ์ ตามความหมายที่กรมป่าไม้กำหนดไว้หมายถึง ป่าท่ีรัฐได้กำหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ พันธุ์พืช และพันธ์ุสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย  อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
2) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นป่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำชั้น 1 ป่าชาย

เลนเขตอนุรักษ์ และป่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
3) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามนโยบาย ได้แก่ พื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้จัดให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ 

สวนพฤษศาสตร์ เป็นต้น 

• การจัดการป่าชุมชน 

 ในอดีตชุมชนต้องการใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อการใช้สอย เช่น ไม้ก่อสร้าง ไม้ฟืน ไม้ผล เพิ่มปริมาณมากขึ้น กรมป่าไม้
มองเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเข้าไปส่งเสริมให้มีการผลิตไม้เป็นวัตถุดิบสำรองในอนาคต โดยการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับราษฎรใน
ชุมชนนำไปปลูกในทุกๆ พื้นที่ และเริ่มในพื้นที่นอกเขตป่าไม้เป็นลำดับแรก โดยหวังจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มปริมาณไม้ 
และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกได้ง่ายและสะดวก ต่อมากรมป่าไม้ได้เพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าเข้า
มาร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตป่าไม้ ร่วมดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ ให้เป็นแหล่งใช้สอยในครัวเรือน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการป่าไม้ในลักษณะที่เรียกว่า การจัดการป่าชุมชน ในการนี้ กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้พัฒนา
แนวคิดและกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าไม้ชุมชนปฏิบัติงานเป็นแนวทาง
เดียวกันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1) เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลรักษา หรือบำรุงป่า 
พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ 

2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้หลักการตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของชุมชน องค์การภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐให้เข้มแข็งและมี
บทบาทในการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง  
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• ป่าเศรษฐกิจ 

 สวนป่าเศรษฐกิจ เป็นสวนป่าที่ปลูกไม้โตเร็วซึ่งโดยทั่วไปไม้โตเร็วจะมีอายุตัดฟันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ไม่เกิน 10 ปี ซึ่ง
ไม้โตเร็วนั้นมีทั้งไม้ท้องถิ่นและไม้ที่นำเข้ามาปลูกจากต่างประเทศ ได้แก่ สะเดา ยมหิน สนทะเล ส่วนไม้ต่างประเทศบางชนิดเข้า
มาปลูกในประเทศเป็นเวลานานแล้ว เช่น กระถินณรงค์ กระถินเทพา สนประดิพัทธ์ สะเดาเทียม และยูคาลิปตัส เป็นต้น โดยไม้
โตเร็วที ่มีบทบาทสำคัญในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจในปัจจุบันคือ ยูคาลิปตัส และกระถินเทพา ใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมชิ้นไม้สับ อุตสาหกรรมก่อสร้างและไม้ใช้สอยต่าง ๆ รวมทั้งฟืนลถ่าน นอกจากนี้การใช้ไม้
โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานมวลชีวภาพ (Biomass) ในการผลิตไฟฟ้า และการผลิตเมทานอล และเอทานอล เพื่อใช้ผสมเบนซินเป็น
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ก็มีบทบาทมากขึ้น โดยโครงการการพัฒนาพันธุ์ไม้โตเร็วเพื่อการปลูกป่าเศรษฐกิจ ของกรมป่าไม้ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส 
2) โครงการพัฒนาพันธุ์ไม้อะเคเซีย (Acacia species) 
3) โครงการพัฒนาพันธุ์ไม้ยมหิน 
4) การพัฒนาพันธุ์ชนิดไม้ที่ไม้ได้ประโยชน์จากเนื้อไม้โดยตรง (ไม้กฤษณา ไม้เทพทาโร และไม้รักใหญ่) 

1.6 วิธีการและแผนการดำเนินงานวิจัย 

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปรมิาณก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ของการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และการทำเกษตรกรรมแบบบูรณาการ นอกจากนี้ เพื่อเปรียบเทียบประเมินความยั่งยืนเชิงพื้นที่ระหว่างการปลูกพืชเชิง
เดียวกับการเกษตรกรรมแบบบูรณาการ โดยขอบเขตการศึกษางานวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) การทำเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยว โดยพิจารณาตลอดห่วงโซ่อุปทางของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นต้น (การ
สีเมล็ด และการรวบรวมเข้าสู่ไซโล) การแปรรูปขั้นปลาย (การผลิตอาหารสัตว์) และการขนส่งที่เกี่ยวข้อง และ 2) การทำ
เกษตรกรรมแบบบูรณาการ พิจารณากิจกรรมที่เกิดขึ้นจากคือ การทำการเกษตร (ปศุสัตว์  พืชผัก) การท่องเที่ยววิถีชุมขน และ
การปลูกป่าเพื่อชีวิต และกิจกรรมการสร้างตลาดสีเขียวในพื้นที่ เพื่อรองรับสินค้าอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
ขอบเขตการดำเนินงานแสดงดังรูปที่ 1-1 ซึ่งข้ันตอนการศึกษาการประเมนิความยั่งยืน มีดังน้ี 

1. กำหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  
2. ศึกษารวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดที่สำคัญในการประเมินในแต่ละรูปแบบการทำการเกษตรกรรมเชิงพื้นที โดยพิจารณาเลือก

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินความยั่งยืนในระดับสากล และส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องตลอดสาย
โซ่การผลิต 

3. พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านรูปแบบการสอบถาม โดยสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการประเมินความยั่งยืน 

4. ลงพื้นที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยประชากรในการศึกษาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของกิจกรรมที่เกิดใน
ระบบการทำเกษตรกรรมทั้ง 2 รูปแบบ ในบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
สามารถเป็นตัวแทนของส่วนหลัก ดังนี้ 

5. การทำเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปขั้นต้น (การสีเมล็ด และการ
รวบรวมเข้าสู่ไซโล) การแปรรูปขั้นปลาย (การผลิตอาหารสัตว์)  

6. การทำเกษตรกรรมแบบบูรณาการ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการทำการเกษตร (ปศุสัตว์ พืชผัก) การท่องเที่ยววิถีชุมขน 
และการปลูกป่าเพื่อชีวิต การขนส่งสินค้า ร้านค้า ผู้บริโภค   

7. ประเมินความยั่งยืนของกิจกรรมที่เกิดในระบบการทำเกษตรกรรมทั้ง 2 รูปแบบ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
ประเมินความยั่งยืนอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับพืชผลอื่นๆต่อไปได้ 
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รูปที่ 1-1 ขอบเขตของระบบผลติภัณฑ์ที่เลือกศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมินความยั่งยืนหลักเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่แนะนำโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ โดยพิจารณาตัวช้ีวัดหลักตามมาตรฐานของแต่ละมิตคิวามยั่งยืนแลว้นั้น ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมตามบรษิทั
ของประเทศไทยและระบบเกษตรเชิงพื้นที่ในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย  

• มิติด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาโดยตัวชี้วัดหลักตามมาตรฐานและพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกเป็นสำคัญ
เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นปัญหาหลักของพื้นที่ศึกษา  

• มิติด้านสังคม ต้องพิจารณาตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน อาทิ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ลักษณะทางสังคม 
และเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เช่น ลักษณะการอยู่อาศัยในครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ความสัมพันธ์ใน
ครัวเรือน ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี อาชีพ รายได้ เป็นต้น 

• มิติด้านธรรมาภิบาล เนื่องจากต้องพิจารณาถึงนโยบายและต้องวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสัมพันธ์กับแผนท่ี
ห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตามมีส่วนได้ส่วนเสียจะรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการผลิตซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ผลิต และ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายด้วย 

• มิติด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์จะมุ่งเน้นไปที่ “การฟืน้ฟู” ของห่วงโซ่การผลิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่การผลิตว่าสามารถรองรับผลกระทบทางลบและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถกลับไป
ผลิตสินค้าได้ดังเดิม ตวัช้ีวัดที่ต้องพิจารณาประกอบด้วย ตัวช้ีวัดด้านการลงทุน ด้านความเปราะบาง ด้านคุณภาพ
และการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และด้านระบบเศรษฐกิจชุมชน 

นอกจากนี้การพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา โดยพิจารณาปริมาณก๊าซเรือน
กระจกของแต่ละกิจกรรมดังนี ้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณก๊าซกระจกจากการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
      + ปริมาณก๊าซกระจกจากเกษตรและปศุสตัว์  
      + ปริมาณก๊าซกระจกการปลกูป่า 

ตัวอย่างการพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ 
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ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการปศุสัตว์ = ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก Enteric fermentation  
  + ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก Manure management 

 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก Enteric fermentation (CH4) = NT * EF(Enteric, T) * 10-3 

โดยที ่
CH4 = ปริมาณมลสาร CH4 (ตัน) 
T    = ประเภทของสัตว์ที่มีการเลี้ยงในพ้ืนท่ี อาทิ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 
N    = จำนวนสัตว์ในแต่ละประเภทที่มีการเลี้ยงในพ้ืนท่ี (ตัว) 
EF   = ค่า Emission Factor ของ Enteric fermentation ในสัตว์แต่ละประเภท (kg CH4 ต่อตัวต่อป)ี 

 
และ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก Manure management ของการปศุสัตว์ต้องพิจารณาทั้ง CH4 และ N2O 
 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก Manure management (CH4) = NT * EFT * 10-3 
โดยที ่

CH4 = ปริมาณมลสาร CH4 (ตัน) 
T    = ประเภทของสัตว์ที่มีการเลี้ยงในพ้ืนท่ี อาทิ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 
N    = จำนวนสัตว์ในแต่ละประเภทที่มีการเลี้ยงในพ้ืนท่ี (ตัว) 
EF   = คา่ Emission Factor ของ Manure management (kg CH4 ต่อตัวต่อป)ี 

 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก Manure management (N2O) = [S[T(NT * NexT * MS(T,S))] * EFS] * 44/28 *10-3 
โดยที ่

N2O = ปริมาณมลสาร N2O (ตัน) 
S    = ระบบจัดการของ Manure management (MMS) 
T    = ประเภทของสัตว์ที่มีการเลี้ยงในพ้ืนท่ี อาทิ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 
N    = จำนวนสัตว์ในแต่ละประเภทที่มีการเลี้ยงในพ้ืนท่ี (ตัว) 
NexT = การขับถ่ายของสัตว์แต่ละประเภทต่อปี (kg N ต่อตัวต่อป)ี 
MS  = Fraction ของการขับถ่าย N รวมทุกปีใน MMS สำหรับแต่ละประเภทปศุสัตว์  
EF   = ค่า Emission Factor ของ N2O-N ของระบบจัดการ Manure management  

(kg N2O ต่อ kg N ของ MMS) 
44/28 = Conversion ของมลสาร N2O-N เป็นมลสาร N2O 

 
ซึ ่งกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะเป็นกิจกรรมที ่เกิดขึ ้นจริงในพื ้นที ่ศ ึกษา ซึ ่งอาจจะมี  

การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการศึกษา ลงพื้นที่และเก็บข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 4 ฝ่าย คือ สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัย (เอ็มเทค/สวทช. /จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาเชียงใหม่) ภาคอุตสาหกรรม (บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, 
สมาคมพ่อค้าข้าวโพด และพืชพันธุ์ไทย , สมาคมที่เกี่ยวข้อง) และหน่วยงานภาครัฐ (กรมวิชาการเกษตร , สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมป่าไม้) องค์อิสระไม่แสวงหาผลกำไร (ได้แก่ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย และมูลนิธิ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย) นอกจากน้ี ยังจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Steering Committee/ Advisary Board) 
และคณะทำงานด้านเทคนิค 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 การเพาะปลูก 

ภาคการเกษตรเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีสำคัญ เนื่องจากพ้ืนท่ีเกษตรทั่วโลกมีถึง 5,023 ล้านเฮกตาร์ หรือร้อย
ละ 40-50 ของพื้นที่ผิวโลก ก๊าซเรือนกระจกหลักท่ีปล่อยมาจากพื้นที่เกษตร ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และ
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) โดยประมาณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 2005 คิดเป็นร้อยละ 10-12 ของปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ท้ังโลก 

โดยส่วนใหญ่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรเป็นการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ มีการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อย โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรีย์และการเผาเศษ
ซากพืช สำหรับก๊าซมีเทนเกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุในสภาวะที่มอีอกซิเจนจำกัดจากการยอ่ยอาหารของสัตว์จากการหมกั
มูลสัตว์หรือเศษซากพืช และจากนาข้าว ขณะที่ก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจนในดินและมูลสัตว์ซึ่ง
ส่วนมากเกิดจากการใส่ไนโตรเจนในปริมาณมากเกินความต้องการของพืช ในระยะเวลาที่ผา่นมามีการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจาก
ภาคการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ทำให้มีความต้องการอาหารที่สูงขึ้น มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อ
ทำการเกษตร โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนามีการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นและคิดเป็นสามในสี่ของ การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเกษตรทั้งโลก ดังนั้นการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการลด
ก๊าซเร ือนกระจกของโลก [1] ข้อมูลจากบัญชีการก๊าซเร ือนกระจกของประเทศไทยของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2553) พบว่าในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 
51.88 TCO2eq คิดเป็น ร้อยละ 22.6 ของปริมาณการปล่อยท้ังหมดของประเทศ [2] เป็นภาคที่ปล่อยมากเป็นอันดับสองรองจาก
ภาคพลังงาน ก๊าซหลักท่ีปล่อยในภาคนี้ คือ ก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่แหล่งปล่อยที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มการหมักในระบบย่อยอาหาร
ของสัตว์ กลุ่มการจัดการมูลสัตว์ กลุ่มนาข้าว กลุ่มดินท่ีใช้ในการเกษตร และกลุ่มการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง  

ทั้งนี้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศข้อมูลสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ขององค์การองค์การบริหารจดัการก๊าซเรอืน
กระจก (องค์การมหาชน) พบวา่การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Agriculture, 
Forestry and Other Land Use: AFOLU) ในปี พ.ศ.2550 และ 2555 มีแนวโน้มลดลง [3] แสดงดังตารางที่ 2-1 

ตารางที ่  2-1 ตารางการปล่อยและกักเก ็บก๊าซเร ือนกระจกภาคเกษตร ป่าไม ้ และการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ิน ( AFOLU)  
ในปี พ.ศ.2550 และ 2555 

สาขา ปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2555 
สาขาปศุสัตว์ 21,627,620.15 21,730,429.03 

- การหมักระบบย่อยอาหารสัตว์ 13,014,230.23 10,448,302.55 

- ระบบการจัดการมูลสัตว์ 8,613,389.92 11,282,126.48 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 509,413,974.43 -16,326,397.04 

- พืน้ท่ีป่าไม้ 315,291,090.16 14,173,428.02 

- พื้นที่เกษตรกรรม 221,948,327.50 27,444,513.51 

- พื้นที่ทุ่งหญ้า -79,782,571.94 -61,103,451.19 

- พื้นที่ชุ่มน้ำ 0 -2,794,268.56 

- พื้นที่ตั้งถิ่นฐาน 35,550,449.89 3,180,211.47 
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สาขา ปริมาณการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ปี พ.ศ.2550 ปี พ.ศ.2555 
- พื้นที่ใช้ประโยชน์ท่ีดินอื่นๆ 16,406,697.47 2,773,203.22 

อื่นๆ 34,314,973.42 24,813,252.83 
- การเผาไหม้ชีวมวล 1,223,689.81 25,097.07 

- การใช้ปูนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,646,434.97 1,471,124.68 

- การใช้ปุ๋ยยูเรียพื้นที่เกษตรกรรม 877,677.13 974,988.08 

- การใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม 3,847,175.67 3,623,197.60 

- การขังน้ำในพ้ืนท่ีนาข้าว 26,719,995.83 18,718,845.40 
รวม 565,356,568.00 30,217,284.82 

การประเมินก๊าซเรือนกระจกของการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้มีการจัดแบ่งพื้นทีส่ำหรับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ออกเป็น 6 ประเภท ตามวิธีการประเมินของคู่มือ IPCC ดังนี ้

1) พื้นที่ป่าไม้ (Forest Land) หมายถึงพื้นที่ท้ังหมดที่เต็ม ไปด้วยต้นไม้หรือป่าไม้ 
2) พื้นที่เกษตรกรรม (Cropland) หมายถึง พื้นที่สำหรับ การเกษตรรวมทั้งนาข้าว และระบบวนเกษตร (Agro-

Forestry System)  
3) พื้นที่ทุ่งหญ้า (Grassland) หมายถึงพื้นที่ทุ่งหญ้าปล่อยว่าง (Rangelands) และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ (Pasture 

Land)  
4) พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) หมายถึง พื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง หรือเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตลอด หรือเป็นบางช่วงของปี 

ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวรวมถึงแหล่งกักเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่นอ่างเก็บน้ำ หนอง 
คลอง บึง  

5) พื้นที่ที่ใช้ตั้งถิ่นฐาน (Settlements) หมายถึง พื้นที่ซึ่ง ถูกพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัยและการสร้างรากฐาน
สำหรับการคมนาคมขนส่ง  

6) พื้นที่อ่ืนๆ (Other Land) หมายถึง พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน หิน น้ำแข็ง และพื้นที่ซึ่งไม่ตกอยู่ในประเภท
การใช้ประโยชน์ท่ีดินใดๆ ดังกล่าวข้างต้น 

ซึ ่งในการศึกษานี ้จะพิจารณาเฉพาะกิจกรรมการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้พื้นที่
เกษตรกรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ เช่น ระบบย่อยอาหารของสัตว์และการจัดการมูลสัตว์ 

2.2 การปลูกป่า 

ข้อมูลพื้นที่ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ใช้สำหรับการคำนวณร้อยละพื้นท่ีป่าไม้รายจังหวัดอ้างอิงจาก
สำนักบริหารการปกครองท้องที ่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื ่อปี พ.ศ.2556 โดยประเทศไทยมีพื ้นที่เท่ากับ 
517,645.92 ตารางกิโลเมตร หรือ 323,528,699.65 ไร่ 

จากนิยามพื้นท่ีป่าไม้ ต้องเป็นพื้นที่ท่ีมีไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายรวมถึงทุ่ง
หญ้าและลานหินท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ท่ีจำแนกได้ว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัสหรือ
พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และ
สวนปาล์ม ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ในปีพ.ศ. 2558-2559 จำนวน 102,174,805.09 ไร่ หรือร้อยละ 31.58 ของพื้นที่
ประเทศ [4] โดยแบ่งตามภูมิภาคต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2 พื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2558-2559 แยกตามภูมิภาค 
ภูมิภาค พ้ืนที่ทั้งหมด (ไร่) พ้ืนที่ป่าไม้ (ไร่) ร้อยละพื้นที่ป่าไม้ 

ภาคกลาง 56,912,645.90 12,000,926.79 21.09 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.22 15,647,822.52 14.93 
ภาคตะวันออก 21,550,883.56 4,707,393.26 21.84 
ภาคตะวันตก 34,038,210.43 20,091,259.39 59.03 
ภาคใต้ 46,154,901.40 11,076,832.92 24.00 
ภาคเหนือ 60,048,349.14 38,650,570.21 64.37 
รวม 323,528,699.65 102,174,805.09 31.58 

 

• ป่าเพื่อการอนุรักษ ์

ป่าอนุรักษ์ ตามความหมายที่กรมป่าไม้กำหนดไว้หมายถึง ป่าท่ีรัฐได้กำหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ พันธุ์พืช และพันธ์ุสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย อันได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
2) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นป่าที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำชั้น 1 ป่าชายเลน

เขตอนุรักษ์ และป่าท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
3) ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามนโยบาย ได้แก่ พื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้จัดให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติ  สวนรุกขชาติ  

สวนพฤษศาสตร์ เป็นต้น 

• การจัดการป่าชมุชน 

ในอดีตชุมชนต้องการใช้ประโยชน์จากไม้เพื่อการใช้สอย เช่น ไม้ก่อสร้าง ไม้ฟืน ไม้ผล เพิ่มปริมาณมากขึ้น กรมป่าไม้
มองเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเข้าไปส่งเสริมให้มีการผลิตไม้เป็นวัตถุดิบสำรองในอนาคต โดยการแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับราษฎรใน
ชุมชนนำไปปลูกในทุกๆ พื้นที่ และเริ่มในพื้นที่นอกเขตป่าไม้เป็นลำดับแรก โดยหวังจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มปริมาณไม้ 
และการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกได้ง่ายและสะดวก 

ต่อมากรมป่าไม้ได้เพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าเข้ามาร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตป่าไม้ ร่วมดูแล
อนุรักษ์ป่าไม้ ให้เป็นแหล่งใช้สอยในครัวเรือน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการป่าไม้ในลักษณะที่
เรียกว่า การจัดการป่าชุมชน ในการนี้ กรมป่าไม้โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ได้พัฒนาแนวคิดและกำหนดแนวทางการจัดทำ
โครงการป่าชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านป่าไม้ชุมชนปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2543 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1) เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลรักษา หรือบำรุงป่า พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ 

2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้หลักการตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของชุมชน องค์การภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐให้เข้มแข็งและมีบทบาท
ในการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง 

• ป่าเศรษฐกิจ 

สวนป่าเศรษฐกิจ เป็นสวนป่าที่ปลูกไม้โตเร็วซึ่งโดยทั่วไปไม้โตเร็วจะมีอายุตัดฟันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ไม่เกิน 10 ปี ซึ่ง
ไม้โตเร็วนั้นมีทั้งไม้ท้องถิ่นและไม้ที่นำเข้ามาปลูกจากต่างประเทศ ได้แก่ สะเดา ยมหิน สนทะเล ส่วนไม้ต่างประเทศบางชนิดเข้า
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มาปลูกในประเทศเป็นเวลานานแล้ว เช่น กระถินณรงค์ กระถินเทพา สนประดิพัทธ์ สะเดาเทียม และยูคาลิปตัส เป็นต้น  โดยไม้
โตเร็วที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจในปัจจุบันคือ ยูคาลิ ปตัส และกระถินเทพา ใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมชิ้นไม้สับ อุตสาหกรรมก่อสร้างและไม้ใช้สอยต่าง ๆ รวมทั้งฟืนลถ่าน นอกจากนี้การใช้ไม้
โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานมวลชีวภาพ (Biomass) ในการผลิตไฟฟ้า และการผลิตเมทานอล และเอทานอล เพื่อใช้ผสมเบนซินเป็น
เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ก็มีบทบาทมากขึ้น โดยโครงการการพัฒนาพันธุ์ไม้โตเร็วเพื่อการปลูกป่าเศรษฐกิจ ของกรมป่าไม้ ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส 
2) โครงการพัฒนาพันธุ์ไม้อะเคเซีย (Acacia species) 
3) โครงการพัฒนาพันธุ์ไม้ยมหิน 
4) การพัฒนาพันธุ์ชนิดไม้ที่ไม้ได้ประโยชน์จากเนื้อไม้โดยตรง (ไม้กฤษณา ไม้เทพทาโร และไม้รักใหญ่) 

2.3 แนวคิดการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 

แนวคิดตามแนวพระราชดำรัส ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ.2519 ณ หน่วยพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่า
ไม้ให้คืนกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ ทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสาน 
สร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และอำนวยประโยชน์ทุกด้านต่อประชาชน อีกทั้งยังทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยให้แนวทางในการปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำว่า “การปลูกป่าถ้าจะให้
ราษฎรมีประโยชน์ ให้เขาอยู่ได้ ต้องปลูกไม้ 3 อย่าง คือไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ได้ไม้กิน
ได้ ได้ไม้ใช้สอย ได้ไม้เศรษฐกิจ และได้ไม้ที่สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย” แปลความสรุปอย่างเข้าใจง่าย คือ ปลูก
ไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ 

“พออยู”่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัย และจำหน่าย 
“พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร 
“พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน, และไม้ไผ่ เป็นต้น 
“ประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์” หมายถึง สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีป่า 
สำหรับพันธุ์ไม้ทั้ง 3 ประเภทที่เหมาะแก่การใช้ปลูก พระองค์ทรงเน้นให้ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่ น เพราะสามารถ

เจริญเติบโตได้ดี เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ควรปลูกในสภาพพ้ืนท่ีที่เสื่อมโทรม หรือใกล้บริเวณป่า เมื่อต้นไม้โตขึ้นพื้นที่จะมีสภาพ
เป็นป่าธรรมชาติและจะมีประโยชน์ ดังนี้ 

1. ไม้ใช้สอย  
ไม้ใช้สอย หมายถึง ไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์ในการก่อสร้าง ทำเครื่องมือกสิกรรม ทำเฟอร์นิเจอร์ 

ประดิษฐกรรม ฟืนและถ่านฯ ซึ่งชนิดไม้ที่ปลูกสามารถตัดฟันนำมาใช้ประโยชน์ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น 5 – 10 ปี ส่วนใหญ่จะ
เน้นหนักพันธุ์ไม้โตเร็วเป็นหลัก แต่หากในบางพื้นที่ท่ีมีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก เพื่ออุตสาหกรรม ประดิษฐกรรม พันธุ์ไม้มีค่า
เศรษฐกิจบางชนิดแล้ว เช่น ไม้สัก ก็จัดเป็นไม้ใช้สอย 

ชนิดไม้ที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นไม้ใช้สอย ควรมีลักษณะดังนี้ 

• เป็นชนิดไม้ที่หาพันธุ์ได้ง่ายและโตเรว็ในท้องถิ่นนั้น มีเรือนยอดขนาดปานกลาง รวมถึงความสามารถต้านทาน
ต่อปัจจัยแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมได้ดี 

• ให้ผลผลิตด้านเนื้อไม้สูงและมีกิ่งก้านมากพอสมควร 

• มีระบบรากค่อนข้างลึกเพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารจากพืชเกษตร และพ้นอันตรายจากการไถพรวน 

• ปลูกและบำรุงรักษาได้ง่าย 

• มีอายุการตัดฟันในระยะสั้น 5 – 15 ปี และมีความสามารถในการสืบต่อพันธุ์โดยวิธีง่ายๆ เช่น แตกหนอ่ได้ดี 
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• เป็นชนิดไม้ที่ให้ค่าความร้อนสูงเพื่อใช้เป็นฟืนถ่าน 

• เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้เอนกประสงค์ เช่น ใบ ดอก ผล ใช้เป็นอาหารได้ 

• สามารถช่วยให้การปรับปรุงดินได้ดี 

การเลือกชนิดไม้ปลูกยังจะต้องคำนึงถึง ความต้องการปัจจัยแวดล้อมของพันธุ์ไม้ชนิดนั้นๆ โดยพันธุ์ไม้แต่ละชนิดจะมี
ความต้องการปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ประกอบด้วย 
สภาพภูมิอากาศ ดิน แมลงและเชื้อโรค การที่ปลูกได้ทราบข้อมูลว่าพันธุ์ไม้ชนิดใดชอบขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างไร  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเลือกชนิดไม้ปลูกเป็นอย่างมาก ชนิดพันธ์ุไม้เลือกปลูกอาจจะเป็นทีม่ีอยู่ในท้องถิ่นนั้นหรือนำมาจากแหล่งอื่น แต่
ในทางปฏิบัติที่ดีควรเลือกชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นอันดับแรกเสียก่อน เพราะจะเป็นวิธีการที่ประหยัดและปลอดภัยที่สุด ส่วนการ
เลือกชนิดพันธ์ุไม้ต่างถิ่นนำมาปลูกควรเป็นอันดบัรองและมีความแน่ใจว่ามีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดี 

2. ไม้เศรษฐกิจ 

ไม้เศรษฐกิจ เป็นไม้ที่สามารถนำไปใช้ในการปลูกสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเรือน ได้แก่ สัก ประดู่ แดง เต็ง รัง พลวง 
พะยอม ตะเคียน ไม้ไผ่ เป็นต้น  

3. ไม้กินได้ 

ไม้ทุกชนิดมีคุณสมบัติที่ให้คุณค่าในทุกๆ ด้านได้อย่างเอนกประสงค์ และมีไม้บางชนิดมีคุณลักษณะเพิ่มเติม สามารถให้
ประโยชน์ท่ีใช้ส่วนต่างๆ เป็นอาหารได้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

1) ประเภทที่กินใบและยอดอ่อน ได้แก่ กันเกรา ขี้เหล็กบ้าน ถ่อน เพกา มะกอกป่า มะม่วงป่า สะเดา สะตอ หว้า  
นนทรีป่า ฯลฯ 

2) ประเภทท่ีกินดอก ได้แก่ ขี้เหล็กบ้าน พะยอม เพกา สะเดา ฯลฯ 
3) ประเภทท่ีกินผล ได้แก่ ก่อ นางพญาเสือโคร่ง มะกอกป่า มะเกลือ มะขามป้อม มะม่วงป่า หว้า หวาย ฯลฯ 
4) ประเภทท่ีกินฝัก ได้แก่ แดง เพกา มะค่าแต้ มะค่าโมง สะตอ เหรียง ฯลฯ 
5) ประเภทท่ีกินหัว ราก หน่อ และอื่นๆ ได้แก่ ไผ่ต่างๆ สีเสียดแก่น หวาย นนทรีป่า ฯลฯ 

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ให้พิจารณาปลูกพันธุ์ไม้ตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย ไม้กินได้ ไม้มีค่า 
และไม้ใช้สอย ปลูกจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ต้นต่อไร่ และให้มีเรือนยอดหลายชั้นใกล้เคียงกับป่า ชนิดพันธุ์ไม้ให้พิจารณาพนัธุ์ไม้
ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้อื่นตามความเหมาะสม [5] 

ตารางที่ 2-3 แสดงชนิดและจำนวนต้นไม้ในแปลงปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ต่อเนื้อที่ 1 ไร ่

วัตถุประสงค์ใน

การปลูก 
จำพวกพันธุ์พืช 

จำนวน

(ต้น/

ไร่) 

โครงสร้างการจัดลำดับชั้น 

บน กลาง ล่าง ใต้ดิน 

1. ปลูกเพื่อพออยู ่ 1. ไม้ใช้ประโยชน์เนื้อไม้ประเภทไม้เด่นทรงคุณค่า ได้แก่ 
ตะเคียนทอง ยางนา สัก จำปาทอง มะฮอกกานี พะยอม 
มะค่า ฯลฯ 

40     

2. ไม้ใช้ประโยชน์เนื้อไม้ประเภทไม้โตเร็ว ได้แก่ กระถิน
เทพา เพาโลเนีย ฯลฯ 

40     

2. ปลูกเพื่อพอกิน 1. ไม้ผลได้แก่ กระท้อน มะปราง ขนุน สะตอมังคุด เงาะ 
ระกำ ฯลฯ 

40     

2. ผักสวนครัว ได้แก่ ผักป่าชนิดต่าง ๆ ผักพ้ืนบ้านต่าง ๆ 200     



F-CO-CPM-9 Rev1  PAGE 22 OF 153 

วัตถุประสงค์ใน

การปลูก 
จำพวกพันธุ์พืช 

จำนวน

(ต้น/

ไร่) 

โครงสร้างการจัดลำดับชั้น 

บน กลาง ล่าง ใต้ดิน 

3. พืชหัว ได้แก่ กลอย ขิง ข่า กระชาย ขมิ้น กระทือ 
ฯลฯ 

200     

4. สมุนไพร ได้แก่ ฝาง พริกไทย กานพลู ย่านาง ฯลฯ 100     
5. พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ปาล์ม ไม้ไผ่ ฯลฯ 20     

3. ปลูกเพื่อพอใช้ 1. ใช้ทำวัสดุเครื่องมือชนิดต่าง ๆ 10     

2. พืชพลังงานได้แก่ สบู่ดำ ปาล์ม ไม้โตเร็วเพื่อเป็นฟืน 
ถ่าน 

40     

3. ไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ 20     

4. หวายชนิดต่าง ๆ 40     

รวม 750     

2.4 การเกษตรเชิงเด่ียว 

เกษตรเชิงเดี่ยว หรือ ระบบเกษตรกรรมพืชเดี ่ยว เป็นรูปแบบการเกษตรที่สังคมเกษตรกรรมของไทยทำกันอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งเป็นวิธีการเพาะปลูกท่ีจัดการง่าย สะดวกสามารถดูแลเปน็บริเวณกว้าง อีกทั้งการเกษตรรูปแบบนี้เกษตรกรมักจะใช้
สารเคมีเป็นตัวควบคุมการผลิตทั้งเร่งการเจริญเติบโต กำจัดศัตรูพืช เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ออกมานั้นสวยงามและได้ราคาที่ดี แต่
ผลเสียที่สำคัญของเกษตรเชิงเดี่ยวคือ เมื่อปลูกพืชชนิดเดียวกันไปเรื่อย ๆ ผลผลิตที่ได้ออกมานั้นล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ 
เกษตรกรบางรายต้องยอมขายในราคาที่ขาดทุนเนื่องจากหากเก็บไว้นานผลผลิตจะเน่าและเสียหาย อีกท้ังการทำเกษตรเชิงเดี่ยว
ยังส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง เช่น พืช สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ต่าง ๆ 

ข้อดีของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือ สามารถเลือกการดูแลและกำจัดศัตรูพืชได้อย่างง่ายดายเพราะทราบว่าปลูกอะไร และ
มีอะไรบ้างที่เป็นศัตรูพืช โดยสามารถทำให้เป็นมาตรฐานท่ีรับรู้และเข้าใจรว่มกันไดใ้นวงกว้างและยังสามารถจัดพืชผลที่จะปลูกให้
เหมาะแก่สภาพพื้นที่ได้อีกด้วย 

ข้อเสีย คือ การทำเกษตรเชิงเดี่ยวต้องอาศัยการสร้างผลผลิตจากภายนอกมาก วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูกจึง
ไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ โดยราคาจะขึ้นอยู่กับกลไกทางตลาด และการแข่งขันกัน ระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเอง การพัฒนา
ผลผลิตทั้งการใช้ปุ๋ย การใช้ยาฆ่าแมลงจึงตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อผลผลิตเหล่านี้ออกไปสู่ผู้บริโภคจึงอาจเหลือสารตกค้าง ไม่
ปลอดภัยตอ่ผู้บริโภคและส่งผลถึงปัญหาการเสื่อมโทรมของที่ดิน 

นอกจาก การแข่งขันด้านผลผลิตแล้ว การทำการเกษตรเชิงเดี่ยวยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร คือ เมื่อหมดฤดู
เพาะปลูกเกษตรกรก็จะไม่สามารถเพาะปลูกพืชใด ๆ ได้ต่อไปอีก เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ได้ใช้ในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (อย่างเช่น 
ข้าวโพด) ไปจนหมด จึงมีการอพยพเข้าไปทำงานในเมืองเป็นจำนวนมาก กลายเป็นที่มาของปัญหาหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะใน
ด้านสังคมและความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 การรวบรวมข้อมูล การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนที่ศึกษา 

ในการศึกษานี้ไดท้ำการกำหนดพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรตาม
แนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (การเกษตรเชิงบูรณาการ) และกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว โดยกลุ่ม
ตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำการเกษตรทั้ง 2 กลุ่ม จะเก็บมาจาก 4 พื้นที่ ดังนี ้

1. บ้านสองธาร (แม่ข้ีมูก)  
บ้านสองธาร (แม่ขี ้มูก) หมู่ที ่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงรูปที ่ 3-1 และ 

ตารางที่ 3-1) โดยบ้านสองธาร หมู่ที่ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 83 ครัวเรือน ประชากรรวม 163 คน อาชีพหลัก คือ การทำไร่ 
ทำนา และค้าขาย จำนวน 57 8 และ 3 ครัวเรือนตามลำดับ อาชีพเสริม คือ การทอผ้า เลี้ยงสัตว์ จักสานและตีมีด  

 

 
รูปที่ 3-1 พื้นทีข่องบ้านสองธาร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่
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ตารางที่ 3-1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ของบ้านสองธาร หมู่ที่ 1 ตำบลบา้นทับ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่

หมู่ที่ 
1 

ลำดับ 
ประเภทการ

จัดการ 
พ้ืนที่ สัดส่วน 

ร้อยละ 
ประเภท

การจัดการ 
พ้ืนที่ สัดส่วน 

ร้อยละ ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่ 
1 ที่อยู่อาศัย 0.25 155.34 2.49 

พื้นที่ใช้สอย 2.40 1,498.49 24.00 
2 พื้นที่นา 0.29 179.32 2.87 
3 พื้นที่ไร่ถาวร 1.73 1,079.58 17.29 
4 พื้นที่ป่าใช้สอย 0.13 84.24 1.35 
5 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7.59 4,746.12 76.00 พื้นที่ป่า 7.59 4,746.12 76.00 

รวม 9.99 6,244.61 100.00 รวม 9.99 6,244.61 100.00 

2. บ้านแม่ขี้มูกน้อย 

 บ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงดังรูปที่ 3-2 และ 
ตารางที่ 3-2) บ้านแม่ขี้มูกน้อยมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 125 ครัวเรือน ประชากรรวม 390 คน อาชีพหลัก คือ การทำนา ทำไร่ 
และค้าขาย จำนวน 88 88 และ 1 ครัวเรือนตามลำดับ และมีอาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า รับจ้างทั่วไป และจักสานอีกด้วย 

 
รูปที่ 3-2 พื้นที่ของบ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่
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ตารางที่ 3-2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ของบ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจม่ จ.เชียงใหม่ 

หมู่ที่ 13 

ลำดับ 
ประเภทการ

จัดการ 
พ้ืนที่ สัดส่วน 

ร้อยละ 
ประเภท

การจัดการ 
พ้ืนที่ สัดส่วน

ร้อยละ ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่ 
1 ที่อยู่อาศัย 0.18 111.80 2.27 

พื้นที่ใช้สอย 5.08 3,174.17 64.47 
2 พื้นที่นา 0.06 34.45 0.70 
3 พื้นทีส่วน 1.70 1,061.22 21.55 
4 พื้นที่ไร่ถาวร 3.15 1,966.70 39.94 
5 พื้นที่ป่า 0.08 49.84 1.01 

พื้นที่ป่า 2.80 1,749.68 35.53 6 พื้นที่ป่าใช้สอย 0.62 387.09 7.86 
7 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2.10 1,312.74 26.66 

รวม 7.88 4,923.85 100.00 รวม 7.88 4,923.85 100.00 

3. บ้านถวน-กองกาย  

บ้านถวน-กองกาย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงดัง รูปที่ 3-3 และ
ตารางที่ 3-3) บ้านถวน-กองกายมีจำนวนครั้งเรือนทั้งสิ้น 179 ครัวเรือน ประชากรรวม 570 คน อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ และ
ค้าขาย จำนวน 20 113 และ 3 ครัวเรือนตามลำดับ และมีอาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า จักสาน และรับจ้างทั่วไป 

 
รูปที่ 3-3 พื้นที่ของบ้านถวน-กองกาย หมู่ที ่10 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 3-3 ข้อมูลเชิงพื้นที่ของบ้านถวน-กองกาย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

หมู่ที่ 10 

ลำดับ 
ประเภทการ

จัดการ 
พ้ืนที่ สัดส่วน 

ร้อยละ 
ประเภท

การจัดการ 
พ้ืนที่ สัดส่วน

ร้อยละ ตร.กม. ไร่ ตร.กม. ไร่ 
1 ที่อยู่อาศัย 0.24 152.43 1.62 

พื้นที่ใช้สอย 4.66 2,911.90 30.99 
2 พื้นที่นา 0.47 290.72 3.09 
3 พื้นทีไ่ร่ถาวร 2.97 1,853.93 19.73 
4 พื้นที่ไร่หมุนเวยีน 0.98 614.81 6.54 
5 พื้นที่ป่าใช้สอย 0.60 373.47 3.98 

พื้นที่ป่า 10.37 6,483.62 69.01 
6 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 9.78 6,110.15 65.03 

รวม 15.03 9,395.52 100.00 รวม 15.03 9,395.52 100.00 

4. บ้านม้งโหล่งปง  

บ้านม้งโหล่งปง หมู่ที่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลเชิงพื้นทีแ่สดงดังรูปที่ 3-4) บ้านม้งโหล่ง
ปงมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 215 ครัวเรือน ประชากรรวม 827 คน [6] อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ และทำสวน โดยมีอาชีพเสริม 
คือ การทอผ้า 

 
ที่มา: www.earth.google.com 

รูปที่ 3-4 พื้นที่ของบ้านม้งโหล่งปง หมู่ที่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

การรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาน้ีได้ทำการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ทำการเกษตรเชิงบูรณาการและเกษตรเชิงเดี่ยวทั้ง 
4 พื้นที่ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผ่านทางแบบสอบถามที่ทางคณะวิจัยได้จัดทำขึน้ (แสดงดังภาคผนวก ก) 

3.2 วิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจก 

3.2.1 แหล่งกำเนิดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 

งานวิจัยนี้พิจารณาแหล่งกำเนิดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมหลกัท่ีเกิดขึ้นบนพ้ืนท่ีศึกษา ซึ่งสามารถจำแนก

ออก 3 แหล่ง คือ การเพาะปลูก การปศุสัตว์และปลูกป่า 

1. ด้านการเพาะปลูก 
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ภาคเกษตรเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดภาวะโลกร้อน โดยเป็น ทั้งแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็น

แหล่งสะสมคาร์บอนโดยเฉพาะในดิน สำหรับกิจกรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่น การ  ปล่อย

ก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์จากนาข้าว ส่วนการเป็นแหล่งสะสมคาร์บอนในพ้ืนท่ีเกษตร หมายถึง การเก็บสะสมคาร์บอนในพืช

และ ในดิน ผ่านกิจกรรมการเกษตรต่างๆ เช่น การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์การปรับปรุง ดินโดยใช้วัสดุอินทรีย์หรือวัสดุที่มีคาร์บอนสูง 

และการส่งเสริมระบบวนเกษตร รวมไปถึงการลดกิจกรรมที่เร่งการการสูญเสียคาร์บอนในดิน โดยเฉพาะการ ไถพรวนดินละการ

เผาเศษซากพืชในพื้นที่เพาะปลูก โดย ก๊าซเรือนกระจกหลักที่ปล่อยมาจากพื้นที่เกษตร ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน 

(CH4) และไนตรัสออกไซด ์(N2O) ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยก๊าซ มีเทนและไนตรัสออกไซด์และมกีารปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซดเ์พียง

เล็กนอ้ย โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการย่อยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรีย์ และการเผาเศษซากพืช ส่วนก๊าซมีเทนเกิด

จากการย่อยสลายอินทรียวัตถุใน และจากนาข้าว ขณะที่ก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดจากการเปลี่ยนรูปของ ไนโตรเจนในดินและมูล

สัตว์ซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติและหากมีการ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากเกินความต้องการของพืชจะยิ่งเพิ่มปริมาณ

การ ปลดปล่อยก๊าซชนิดนี้ ที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาถึงการเพาะปลูกจะพิจารณาเรื่องของการใช้พื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจะแบ่ง

ออกเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ วิธีการประเมินการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้มกีาร

จัดแบ่งการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

• การได้มาซึ่งปัจจัยการเพาะปลูก 

o เมล็ดพันธ์ุ ซึ่งอาจจะเป็นการเพาะเมล็ดพันธ์ุเองหรือซื้อจากร้านค้า 

o ปุ๋ยและสารเคมี ซึ่งประกอบด้วย ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ยาฆ่าหญ้า ฮอร์โมนที่ใช้ต่างๆ  

o น้ำ ต้องพิจารณาแหล่งน้ำท่ีนำมาใช้ในการเพาะปลูกรวมทั้งปริมาณที่ใช้ 

o การใช้พลังงาน 

o เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องจักรกลทุ่นแรงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก เช่น รถไถ 

เครื่องตัดหญ้า ปั้มน้ำ เครื่องป่นยาและสารเคมี ซึ่งต้องมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า โดยต้องพิจารณา

ถึงปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละประเภทและการเผาไหม้ที่เกิดจากการใช้งาน 

o ยานพาหนะสำหรับการขนส่งที ่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมการเพาะปลูก โดยพิจารณาจากปร ะเภทของ

ยานพาหนะ ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ และระยะในการขนส่ง ซึ่งต้องพิจารณาทั้งการขนส่งวัตถุเพื่อนำมาใช้ใน

การเพาะปลูก อาทิ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี และการขนส่งผลผลิตเพื่อนำส่งยังผู้บริโภคหรือผู้รับซื้อด้วย 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจะพิจารณาทั้งการได้มาซึ่งเชื้อเพลิงและการเกิดจากการเผาไหม้ขณะใช้

ยานพาหนะ 

o การเผาไหม้ของชีวมวล ซึ่งอาจจะเกิดจากขั้นตอนการเพาะปลูกหรือการเผาเพื่อกำจัดเศษซากพืช เหล่านี้

ล้วนมีผลต่อปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกท้ังสิ้น 

o การกำจัดของเสียหรือเศษซากเหลือจากการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ เศษซากเหลือท้ิงจากขั้นตอน

การเก็บเกี่ยว ต้องมีการพิจารณาถึงวิธีการกำจัดด้วย 

o การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและ/หรือสารปรับปรุงดิน 

o ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การคำนวณการกักเก็บของคาร์บอน โดยต้องพิจารณาชนิดของต้นไม้ จำนวน

และอายุของต้นไม้ที่ปลูกด้วย 

o แหล่งกำเนิดอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะของการเพาะปลูกแต่ละประเภท อาทิ การเกิดมีเทนในนาขา้ว 
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2. ด้านการปลูกป่า 

จากขอบเขตการศึกษาในส่วนของการจัดสรรพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างนั้น เกษตรกรต้องมี

การจัดสรรพื้นที่บางส่วนเพ่ือใช้ในการปลูกป่า หรือปลูกไม้มีค่า เพื่อทำให้เป็นการสนับสนุนแนวคิดการนำผืนป่ากลับคืน ซึ่งจะเห็น

ว่าในกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดการเกิดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในพ้ืนท่ีได้ ดังนั้นหากพ้ืนท่ีใดมีการจัดสรรให้เกิดการปลกู

ป่ามากขึ้น ก็จะทำให้ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ด้วย ซึ่งการจัดสรรพื้นที่เพ่ือการปลูกป่านี้ มีสมมุติฐานว่าไม่มีการจัดการ

แปลงปลูกเพิ่มเติม อาท ิการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีต่าง ๆ ใช้น้ำฝนในการดูแลต้นไม่ป่าเพื่อจะได้มีแนวปฏิบัติเหมือนกับป่าปกติ  

ต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การคำนวณการกักเก็บของคาร์บอน โดยต้องพิจารณาชนิดของต้นไม่ จำนวนและอายุ

ของต้นไม้ที่ปลูกด้วย 

3.2.2 แนวทางการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก [6], [7] จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีศึกษา โดยพิจารณาแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนท่ี = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูก 
                                                     + ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากปศสุัตว ์
                                                     - ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากการปลูกป่า 

ตัวอย่างการพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการคำนวณที่เกี่ยวข้องกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 

  ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการเพาะปลูก = ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการได้มาซึ่งปัจจัยการเพาะปลูก 
                                                                    + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปุ๋ย  
                                                                    + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาชีวมวล 

จากการพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกในพื้นที่ศึกษานี้ ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบพื้นที่เกษตร
เชิงเดี่ยวและการทำเกษตรตามแนวทางของป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างถึงการคิดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากการเผาชีวมวล เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับการทำเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นท่ีศึกษานี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ 
มีการทำไร่ข้าวโพด ซึ่งยังมีการเผาต้นข้าวโพดและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเกิดก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนท่ีศึกษา 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาชีวมวล  = A × MB × CF × GEF × 10-3 

โดยที ่ A = พื้นที่ท่ีถูกเผา (เฮกตาร์) 
 MB = จำนวนเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ (ตันต่อเฮกตาร์) รวมถึงชีวมวลพื้นดิน และเศษซากไม้ที่ตายแล้ว 

 CF = ค่า Combustion factor 

 GEF = ค่า Emission Factor (g GHG ต่อ kg ที่ถูกเผา) 

ในส่วนของกจิกรรมสุดท้ายที่มีการพิจารณาในพื้นที่ศึกษาน้ี คือ กิจกรรมการปลูกป่า ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้
ทำให้มีโอกาสเกิดการกักเก็บของคาร์บอน ซึ่งส่งผลให้ค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ศึกษาลดลงได้ ไม่เพียงแต่การปลูกป่า
เท่านั้น การเพาะปลูกพืชบางชนดิที่ใช้ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพ สามารถมีโอกาสเกิดการกักเก็บของคาร์บอนได้เช่นกัน 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่ = ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากการเพาะปลูก  
+ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากการปลูกป่า 
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ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน (เพาะปลูก/ปลูกป่า) = ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน  
+ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนใต้ดนิ 

โดยที ่
 ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน  = ปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ทีก่ักเก็บอยู่เหนือพื้นดินได้แก่ ลำตน้ กิ่ง และ   

                                                     ใบ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี) 

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนใตด้ิน  = ปริมาณมวลชีวภาพของต้นไม้ทีก่ักเก็บอยู่ใต้ดิน (ตัดคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี) 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

4.1 การเกษตรเชิงเด่ียว  

การดำเนินโครงการเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิของการทำการเกษตรแบบูรณาการในโครงการ เก็บข้อมูลและประมวลผล
จากการทำแบบสอบถามการทำเกษตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ หมู่บ้านแม่ขี้มูกน้อย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ในช่วงเดือนต้นเดือนกันยายน 2563 จำนวน 40 ตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามภาคเกษตรกรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
แบบสอบถามในการทำการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ สวทช.
แล้ว เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2563 และวันท่ีเอกสารรับรอง วันท่ี 9 กรกฏาคม 2563 โดยกิจกรรมการจัดทำแบบสอบถามเกษตรกร
เชิงเดี่ยวแสดงดังรูปที่ 4-1  
 

  
รูปที่ 4-1 กิจกรรมการจดัทำแบบสอบถามเกษตรกรเชิงเดี่ยว 

4.1.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

• ข้อมูลทั่วไปของการปลูกข้าวโพดในพื้นที่แม่แจ่ม 

 สำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น พบว่ามีพื้นที่เพาะปลูกเท่ากับ 183,128 ไร่ มี ผลผลิต
ต่อไร่เท่ากับ 745 กิโลกรัม และอำเภอแม่แจ่มซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพ้ืนท่ีทั้งหมด เท่ากับ 1,692,698 ไร่ เป็น
อีกหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและภูเขาสูง โดยใน
งานวิจัยนี้จะพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น จากข้อมูลสำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าในปีการผลิตปี 2560/61 อำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท้ังสิ้น 96,826 ไร่ และมีผลผลิต 
75,621 ตัน ผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 781 กิโลกรัมต่อไร่ [9] 

• การปลูกและการดูแลรักษา (พ้ืนที่/การปลูก /การดูแลรักษา) 

 การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ีอำเภอแม่แจ่ม เป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง และจะอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก
เท่านั้น สำหรับกระบวนการเพาะปลูกข้าวโพดสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดดังนี ้

1) การเตรียมหน้าดิน  

 การเตรียมหน้าดิน เพื่อให้ผิวดินอ่อนตัวห่อหุ้มเมล็ดให้ช้ืนอยู่เสมอ ดินมีอากาศถ่ายเทสะดวก ทำลายเหง้าวัชพืชให้แห้ง
ตายและฝังกลบซากวัชพืชเดิมให้จมดิน จะเริ่มทำตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม  ซึ่งดินท่ีเหมาะสมสำหรับ
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควรเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี เช่น ดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนทราย ควร
หลีกเลี่ยงดินเหนียวจัด 
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 การเตรียมหน้าดินสามารถทำได้โดยวิธีการไถพรวน ซึ่งควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ง ด้วย“การไถดะ” ให้ลึกประมาณ 30 
ซม. เพื่อทำลายวัชพืชและศัตรูพืชในดินบางชนิด และ“การไถแปร” ให้ดินแตกละเอียดด้วยการไถขวางรอยเดิมของไถดะเพื่อย่อย
ดินก้อนใหญ่ให้แตก ทำให้ดินมีความร่วนซุย  หลังจากน้ันประมาณต้นเดือนพฤษภาคมจะเริ่มมีการฉีดพ่นการกำจัดวัชพืชรอบแรก 
(ยาฆ่าหญ้า) ทิ้งไว้ประมาณ 2-7 วัน  

2) การเพาะปลูก  

 ขอบเขตในการปลูกสำหรับแปลงข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ลาดชันไม่เกิน 20% ใช้ระยะปลูก ระยะห่างหลุม 60X50 ซม. 
โดยในแต่ละหลุมใส่ 2-3 เมล็ดต่อหลุมด้วยแรงงานคน จะปลูกได้สูงสุด 5,333 ต้นต่อไร่ [4] หลังเสร็จสิ้นการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ประมาณ 2 วัน จะมีการฉีดพ่นการกำจัดวัชพืชรอบที่สอง (ยาคุมหญ้า) ทิ้งระยะประมาณ 2-3 อาทิตย์ ให้ต้นข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เจริญเติบโตความสูงประมาณ 2 น้ิว จึงจะเริ่มทำการให้ปุ๋ย 

3) การให้ปุ๋ย 

 การให้ปุ๋ยจะมีการแบ่งการให้ปุ๋ยได ้2 ครั้ง เพื่อให้มีธาตุอาหารเพียงพอกับการสร้างผลผลติได้เตม็ที่ ดังนี้ มีการหยอดปุ๋ย
รอบแรก (ปุ๋ยรองพื้น) ควรใส่รองก้นหลุม หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบพร้อมปลูก โดยการใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในปริมาณ 20 
กิโลกรัม/ไร่ ถัดจากนั้นอีกประมาณ 30 วัน จะมีการฉีดพ่นการกำจัดวัชพืชรอบท่ีสาม (ยาฆ่าหญ้า) และอีกประมาณ 30 วันจะมี
การหยอดปุ๋ยรอบที่สอง โดยการใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ในปริมาณ 20-25 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อช่วยให้ดอกสมบูรณ์ ติดเมล็ดดี  

4) การเก็บเกี่ยว 

 ควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดแก่จัดและเก็บในช่วงที่อากาศแห้ง ถ้ามีฝนตกควรงดการเก็บเกี่ยวเพราะฝั กจะเน่าได้ง่ายไม่
ควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดก่อนกำหนด โดยกำหนดของการเก็บเกี่ยวจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมหรืออาจเลย
ไปถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีอายปุระมาณ 110 วันหรือมากกว่านั้น ด้วยการใช้รถสีกะเทาะเมล็ด
ข้าวโพด โดยใช้น้ำมันเชือ้เพลิงดีเซล 0.834 ลิตร 

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซังหรือแกนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหลือจากการสีเมล็ด ปัจจุบันมีการนำไปใช้ประโยชน์เพียง
บางส่วนเช่น การทำปุ๋ยหมัก การแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเผาทิ้ง เพื่อปรับพื้นที่ให้กลับไปสู่พื้นที่ โล่ง
ดังเดิม [10] 

• ขอบเขตการศึกษา  

การพิจารณาการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ จะใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิตตาม
อนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 [11] , ISO 14044 [12] และอ้างอิงการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคำแนะนำ
ในคู่มือการคำนวณของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับปี 2006 (2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) โดยขอบเขตของการพิจารณาคือใช้วิธีคํานวณตามหลักการ cradle 
to gate ของ Life Cycle Assessment (LCA)  ซึ ่งประกอบไปด้วยขั ้นตอนการเพาะปลูก (ได้แก่ ขั ้นตอนการ เตรียมพื ้นที่
เพาะปลูก ขั้นตอนการหยอดเมล็ด ขั้นตอนการกำจัดวัชพืช ขั้นตอนการใส่ปุ๋ย) ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปจนถึงการจัดการ
เศษวัสดุการเกษตรด้วยวิธีการเผาในที่โล่ง ซึ่งขอบเขตการศึกษากิจกรรมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  แสดงในรูปที่ 4-2  
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รูปที่ 4-2 ขอบเขตการศึกษากิจกรรม การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 

สำหรับหน่วยการทำงาน (Functional unit) คือ ศึกษาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อพื้นที่ 1 ไร่ โดยการพิจารณา  
การปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละก๊าซ เรือนกระจกแต่ละตัวจะถูกแปลงให้อยู่ใน
หน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2-eq)  

• บัญชีรายการของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 ข้อมูลบัญชีรายการสารขาเข้า และสารขาออกของการใช้วัสดุจำเป็นในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนท่ี ต.บ้านทับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4-1 ข้อมูลบัญชีรายการสารขาเข้า – ออกของการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ลาดชัน 1 ไร่  

หมายเหตุ ** ผลผลิตตอ่ไร่ของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในอ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม่คอื 724   กิโลกรมัต่อไร่ (สศก.2559) 

 จากข้อมูลในตารางที่ 4-1 แสดงปริมาณบัญชีรายการของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรใน
พื้นที่ลาดชันต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม โดยข้อมูลในตารางเป็นปริมาณต่อไร่ ซึ่งมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี รวมถึงปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิง
เพื่อกระเทาะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝัก การปลูกข้าวโพด 1 ไร่ ให้ผลผลิตเป็นเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีความช้ืน 15% เท่ากับ 724 
กิโลกรัม [13] โดยข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลการปฏิบัติจริงของเกษตรกรจำนวน 38 ราย จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น ผู้ศึกษา
ทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังแสดงในตารางที่ 4-3 
 สำหรับการเผาภายหลังจากการเก็บเกี่ยว เป็นการปรับสภาพพ้ืนท่ีเพื่อให้พื้นที่น้ันพร้อมต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ฤดูกาลถัดไป สำหรับวิธีการคำนวณหาปริมาณมลสารทางอากาศที่เกิดขึ ้นจากการเผา ใช้วิธี ตามแนวทางของ IPCC 2006 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories [14] ดังแสดงในสมการ 

Lfire = A  MB  Cf  Gef  10-3 

เมื่อ  Lfire  คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผา (หน่วย : ตันของ GHG แตล่ะชนิด ได้แก่ CH4, N2O เป็นต้น 

 A คือ พื้นที่ถูกเผา (หน่วย ไร่) 

สารขาเข้า หน่วย ปริมาณ 

กา
รป

ลูก
ข้า

วโ
พด

เล
ี้ยง

สัต
ว์ 

สารขาออก หน่วย ปริมาณ 
เตรียมดิน/หยอด

เมล็ด 
 

 ผลผลิต   

• เมลด็ข้าวโพด กิโลกรมั 2.6 • เมลด็ข้าวโพด (ความช้ืน 
15%) 

กิโลกรมั 724 

กำจัดวัชพืช   Emission to air   

• พาราควอท กิโลกรมั  7.4574  • CO2  2.25 

• ไกลโฟเซท กิโลกรมั  1.8739  • CH4  1.26E-04 

• อะทราซีน กิโลกรมั  0.2273  • N2O  8.69E-04 

ปลูก   • CO  7.71E-03 

• 46-0-0 กิโลกรมั  59.66  • NOx  2.47E-02 

• 16-0-0 กิโลกรมั  29.83  • NH3  5.64E-06 

• 16-20-0 กิโลกรมั  100.85  • PM2.5  1.22E-03 

• 21-0-0 กิโลกรมั  5.68  • PM10  1.22E-03 

เก็บเกี่ยว 
 

 • N2O (direct) จาก
ปุ๋ยเคม ี

 0.779 

• เชื้อเพลิง (ดีเซล) กิโลกรมั 0.84 
• N2O จาก N volatilized 

from managed soil 

 0.078 

      
   Emission to water   
 

 
 • N (Run-off & 

Leachate) 

 0.175 
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 MB  คือ ปริมาณชีวมวลที่ถูกเผา (หน่วย ตันต่อไร่) 

 Cf คือ ค่าคงท่ีการเผาไหม้ (ไม่มีหน่วย) ดูในตาราง 2.6 (Chapter2: 2006 IPCC Guidelines for National  
  Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use) 

 Gef คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยมลสารที่เกิดจากการเผาไหม้ r, g kg-1 มวลสาร (นน.แห้ง) ที่ถูกเผาไหม ้(ค่าที่ให้
ไว้ดูในตารางที่ 2.5 Chapter2: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, 
Forestry and Other Land Use) 

และ คา่ MB หาได้จาก      MB = A  Y  s  d  pb  Cf 

เมื่อ  A คือ พื้นที่ของที่ดินท่ีปลูกพืชที่มีเศษซากถูกเผา (หน่วย ha) 

 Y คือ ค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อการปลูกพืช 1 รอบ  

 S คือ อัตรส่วนระหว่างน้ำหนักของพืชที่ปลูกและผลผลิตของพืชใน 1 รอบการปลูก  

 d คือ น้ำหนักแห้งของผลผลิตนั้น 

 Pbคือ สัดส่วนของสิ่งตกค้างท่ีถูกเผา (เมื่อเทียบกับการรวมอยู่ในดินบริโภคโดยปศุสตัว์ในพื้นที่ปลูกหรอืถูกกำจัดออก 

 จากพ้ืนท่ีปลูกเพื่อใช้ในที่อ่ืน) 

 Cf คือ ค่าคงท่ีของการเผาไหม ้

ตารางที่ 4-2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากการเผาเศษซากในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 

ก๊าซเรือนกระจกที่ถกูปล่อยจาก
การเผาเศษซากในพื้นที่ปลูก

ข้าวโพด 
ค่าที่คำนวณได้ หน่วย tonCO2eq. หมายเหตุ 

Lfire (CH4) 0.0014 tonCH4 0.0341  

Lfire (N2O) 3.54E-05 ton N2O 0.0105  

Lfire (CO2) 0.7651 ton CO2 0.7651 Biogenic carbon 

Lfire Total   0.8097  

Lfire Total (ไม่รวม Biogenic 
carbon) 

  0.0446 ไม่คิด Biogenic carbon 

 

• การคำนวณ ปริมาณการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก 

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกพืชเชิงเด่ียว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)    

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดบนพ้ืนท่ีลาดชันใน อ.แม่แจ่ม เป็นการคำนวณ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพ้ืนท่ี 1 ไร่ ก่อนท่ีจะมีการนำแบบจำลอง FLR349 มาใช้ โดยใช้ข้อมูลบัญชีรายการในตาราง
ที่ 4-1 มาคำนวณปริมาณการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกท่ีเกดิขึ้น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแสดงในตารางที่ 4-
3 
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ตารางที่ 4-3 ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว)์ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHGs) 

ขั้นตอน ปริมาณ GHGs (kgCO2eq./ไร่) 
การเตรียมดิน 0.8160 
-เมล็ดข้าวโพด 0.8160 
การปลูก 230.3831 
-ปุ๋ย N 89.0895 
-ปุ๋ย P 1.9758 
-ปุ๋ย K  0.0000 
-N2O (direct) จากปุย๋เคม ี 126.2845 
-N2O จาก N volatilized from managed soil 12.6284 
การขนส่งปุ๋ย 0.4048 
การดูแลรักษา 28.6635 
พาราควอท 11.2521 
ไกลโฟเซท 15.2048 
อะทราซีน 2.2066 
การเก็บเกี่ยว 2.7889 
-น้ำมันดีเซล 0.2761 
-การเผาไหม ้ 2.5128 
การเผาพ้ืนที่ 739.6361 
-N2O (CO2 เทียบเท่า) 31.1380 
-CH4 (CO2 เทียบเท่า) 9.6228 
-CO2 (biogenic carbon) 698.8753 
ปริมาณรวม Direct GHGs 262.6515 
ปริมาณรวม Direct GHGs 
(รวมการเผาพ้ืนที่ แต่ไม่คิด biogenic carbon) 

303.4123 

ปริมาณรวม Direct GHGs 
(รวมการเผาพ้ืนที่ และbiogenic carbon) 

1,002.2875 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม (Indirect GHGs)  
ขั้นตอน ปริมาณ (kgCO2eq./ไร่) 

N2O จาก N leaching and runoff  
- N2O as kgCO2 eq. 28.4140 

 

 จากข้อมูลในตารางที่ 4-3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อพื้นที่ 1 
ไร่ พบว่า มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 262.6515 kgCO2eq./ไร่ หรือคิดเป็น 0.3530 kgCO2eq./kg ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
(ยังไม่รวมกิจกรรมการเผาหลังการเก็บเกี่ยว) เมื่อรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาแล้วมีค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากับ 303.4123 kgCO2eq./ไร่ (ไม่คิดปริมาณ CO2 biogenic ที่เกิดจากการเผา) คิดเป็น 0.4078 kgCO2eq./kg 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 1,002.2875 kgCO2eq./ไร่ (คิดปริมาณ CO2 biogenic ที่เกิดจากการเผา) คิดเป็น 1.3472 kgCO2eq./kg 
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามลำดับ ส่วนค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกิดจากการชะล้างของปุ๋ยยังไม่ถูกนำมารวมในค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

• ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของการปลูกพืชเชิงเด่ียว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

การคำนวณปริมาณคาร์บอนสะสมจะพิจารณาปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน อาทิ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในลำต้น 
กิ่ง และใบ และปริมาณคาร์บอนใต้พื้นที่ดิน อาทิ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในราก ดิน ตลอดจนปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน 
สำหรับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ทำการเก็บข้อมูลการสะสมคาร์บอนโดยวางแปลงสุ่มในพื้นท่ีศึกษาขนาด 40x40 
ม. (โดยเลือกจากรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่พบมากที่สุด) พื้นที่ละ 2 ซ้ำ ในบริเวณบ้านแม่ขี้มูกน้อย (สำหรับการปลูกพืช
เชิงเดี ่ยว) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ ้น 16 แปลงศึกษา เก็บข้อมูลพืช เพื่อนำไปประเมินการสะสมคาร์บอน และ
ประมวลผลข้อมูลร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแสดงออกมาเป็นแผนท่ี โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

o คาร์บอนสะสมในดินในแต่ละพื้นท่ี (SOC) (ตามคู่มือการประเมินของ Intergovernmental Panel 
on Climate Change) 

o ปริมาณคาร์บอนใต้ดินที่กักเก็บของต้นไม้ทั้งหมดของพื้นที่โครงการ (ตามคู่มือการประเมินของ 
Intergovernmental Panel on Climate Change 

o ปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บเหนือพื้นดินทั้งหมดของพื้นที่โครงการ (ตามคู่มือการประเมินของ 
Intergovernmental Panel on Climate Change) 

o การกักเก็บคาร์บอนของไม้ตายและเศษซากพืช (ตามคู่มือการประเมินของ Intergovernmental 
Panel on Climate Change) 

การหาปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและในมวลชีวภาพนัน้สามารถหาได้ดังนี้ 
o การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน สามารถคำนวณได้ดังสมการ

ด้านล่าง ซึ่งเป็นการคำนวณตามวิธีการของ IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories 

CABG=∑ CABG,i

n

i=1

 

CABG,i=(∑Mj×CF×
44

12

n

j=1

) ×
A

a
 

เมื่อ  

CABG = ปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บเหนือพื้นดินทั้งหมดของพื้นที่ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

CABG,i = ปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บเหนือพื้นดินของช้ันภูมิที่ i (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

M = มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นไม้ในพืน้ที่แปลงตัวอย่างที่คำนวณได้จากสมการแอลโลเมตรี (ตันน้ำหนักแห้งต่อไร่) 

i = ช้ันภูมิ 1, 2, 3,...n 

j = ชนิดไม้ 1, 2, 3,...n 

A = พื้นที่ท้ังหมดในช้ันภูมินั้นๆ (ไร่) 

a = พื้นที่แปลงตัวอย่างในช้ันภูมินั้นๆ (ไร่) 

CF = สัดส่วนปริมาณคาร์บอนในเนื้อไม้ 
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o การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากมวลชีวภาพใต้ดิน สามารถคำนวณได้ดังสมการด้านล่าง ซึ่ง
เป็นการคำนวณตามวิธีการของ IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

CBLG=∑ CBLG,i

n

i=1

 

CBLG,i=CABG,i×R 

เมื่อ  

CBLG = ปริมาณคาร์บอนใตด้ินที่กักเก็บของต้นไม้ทั้งหมดของพื้นที่ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 

CBLG,i = ปริมาณคาร์บอนใตด้ินที่กักเก็บในช้ันภูมิที่ i (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 

CABG,i = ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินที่กักเก็บในช้ันภูมิที่ i (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 

R = สัดส่วนน้ำหนักแห้งของรากต่อต้นของต้นไม ้

i = ช้ันภูมิ 1, 2, 3,…n 

• การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่สะสมในดิน สามารถคำนวณได้ดังสมการด้านล่าง ซึ่งเป็นการ
คำนวณหาคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon: SOC) 

SOC=BD ×d ×%SOC 

เมื่อ  

SOC = ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (Mg/ha) 

BD = ค่าความหนาแน่นรวมของดิน (Mg/m3) 

d = ความลึกของช้ันกำเนิดดิน (m.) 

%SOC = ร้อยละของปรมิาณคาร์บอนอินทรีย์ในดิน 

โดยในการศึกษานี้ได้ทำการสุ่มตรวจวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและในมวลชีวภาพของพื้นที่ อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่ท่ี 1 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN1)  

พื้นที่ท่ี 1 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN1) ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ขี้มูกน้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   พิกัด UTM  422752 

E, 2042572 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,034 ม. ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลักษณะ

ของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปน

ทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปาน

กลางท้ังดินบนและดินล่าง (pH 5.5) ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสี

และมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดชื่นเล็กน้อยและรากพืชแพร่กระจาย

ลงไปในแนวดิ่งได้ อยู ่ในช่วง 40-60 ซม. ไม่พบน้ำขังที ่ผิวดิน พบรอยแตกที่ผิวดินและเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีพืชพรรณ 

(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) มีเปอร์เซ็นต์คลุมดิน 15.2 % พบการกัดเซาะของน้ำและมีการกร่อนของ

ดิน แบบเป็นริ้ว (Rill) และเป็นร่องขนาดใหญ่ (Gully) ซึ่งจากการประเมินคุณภาพดินในพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
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รูปที่ 4-3 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone และ (b) ภาพทางอากาศแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่เกษตร

เชิงเดียว ของพื้นที่ MKN1 

การให้ปุ ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรพบว่ามีใช้ N (Amount and form of fertilizer and N applied) มากกว่า 51.20 
กิโลกรัม/ไร่ และ P มากกว่า 7.20 กิโลกรัม/ไร่ และรูปแบบการปลูกพืช (Method of cultivation) แบบไม่มีการไถพรวนดิน มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 6,725.67 กิโลกรัม/ไร่ และคาร์บอนสะสมใน
มวลชีวภาพของส่วนท่ีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,565.34 กิโลกรัม/ไร่ 

 
รูปที่ 4-4 แสดงลักษณะดินและสภาพพ้ืนท่ีในพื้นที่ MKN 1 

(a) (b) 
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รูปที่ 4-5 แสดงลักษณะการกระจายตัวของราก โครงสร้างดิน ความพรุน และสีดิน ในพ้ืนท่ี MKN 1 

2) พื้นที่ท่ี 2 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN2)   

พื้นที่ที่ 2 บ้านแม่ขี ้มูกน้อย (MKN2)  ตั ้งอยู ่ที่ บ้านแม่ขี ้มูกน้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   พิกัด UTM  

423151 E , 2041892 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 896 ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ลักษณะของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับท่ีของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นทรายปน

ร่วน ดินล่างเป็นร่วนปนทราย โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินดินบนเป็นกรดจัด (pH 5.0) 

ดินล่างเป็นกรดปานกลาง (5.5) ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมี

สีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินท่ีกำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดช่ืนเล็กน้อยและรากพืชแพร่กระจายลงไปใน

แนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 40-60 ซม. ไม่พบน้ำขังที่ผิวดิน พบรอยแตกที่ผิวดินและเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized 

Difference Vegetation Index: NDVI) มีเปอร์เซ็นต์คลุมดิน 23.58 % และพบการกัดเซาะของน้ำและมีการกร่อนของดิน แบบ

เป็นริ้ว (Rill) และเป็นร่องขนาดใหญ่ (Gully) ซึ่งจากการประเมินคุณภาพดินในพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง  

 

รูปที่ 4-6 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone และ (b) ภาพทางอากาศแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่เกษตร
เชิงเดียว ของพื้นที่ MKN2 

(a) (b) 
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การให้ปุ ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรพบว่ามีใช้ N (Amount and form of fertilizer and N applied) มากกว่า 51.20 
กิโลกรัม/ไร่ และ P มากกว่า 7.20 กิโลกรัม/ไร่ และรูปแบบการปลูกพืช (Method of cultivation) แบบไม่มีการไถพรวนดิน มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน พืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 11,554.88 กิโลกรัม/ไร่ และ
คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพของส่วนท่ีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,610.03 กิโลกรัม/ไร่ 

 
รูปที่ 4-7 แสดงลักษณะดินและสภาพพ้ืนท่ีในพื้นที่ MKN 2 

 

 

 

 
รูปที่ 4- 8 แสดงลักษณะการกระจายตัวของราก โครงสร้างดิน ความพรุนและสีดิน ในพ้ืนท่ี MKN 2 

3) พื้นที่ท่ี 3 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN3) 

พื้นที่ที่ 3 บ้านแม่ขี ้มูกน้อย (MKN3)  ตั ้งอยู ่ที่ บ้านแม่ขี ้มูกน้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   พิกัด UTM  
423201 E , 2042269 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 987 ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินหนี
ยวปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทรายถึงเหนียว โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินบน
เป็นกรดปานกลาง (pH 5.5) ดินล่างเป็นกรดจัด (pH 5.0) ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดนิ
น้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดชื่นเล็กน้อยและ
รากพืชแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 40-60 ซม. ไม่พบน้ำขังที่ผิวดิน พบรอยแตกที่ผิวดินและเมื่อพิจารณาจากค่า
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ดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) มีเปอร์เซ็นต์คลุมดนิ 18.06 % พบการกัดเซาะของน้ำและ
มีการกร่อนของดิน แบบเป็นริ้ว (Rill) และเป็นร่องขนาดใหญ่ (Gully) ซึ่งจากการประเมินคุณภาพดินในพื้นที่อยู่ในระดับปาน
กลาง  

 
รูปที่ 4-9 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone และ (b) ภาพทางอากาศแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่เกษตร

เชิงเดียว ของพื้นที่ MKN3 

การให้ปุ ๋ยเพื ่อใช้ในการเกษตรพบว่ามีใช้ N (Amount and form of fertilizer and N applied) มากกว่า 51.20 
กิโลกรัม/ไร่ และ P มากกว่า 7.20 กิโลกรัม/ไร่ และรูปแบบการปลูกพืช (Method of cultivation) แบบไม่มีการไถพรวนดิน มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน พชืในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 5,205.02 กิโลกรัม/ไร่ และคาร์บอน
สะสมในมวลชีวภาพของส่วนท่ีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,610.03 กิโลกรัม/ไร่ 

 
รูปที่ 4-10 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKN 3 

(a) (b) 
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รูปที่ 4-11 แสดงลักษณะการกระจายตัวของราก โครงสร้างดิน ความพรุน และสีดิน ในพ้ืนท่ี MKN 3 

4) พื้นทีท่ี่ 4 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN4) 

พื้นทีท่ี่ 4 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN4) ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ขี้มูกน้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   พิกัด UTM  423339 
E , 2042554 N ความลาดชัน 35% สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1003 ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลักษณะ
ของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนเหนียว 
ดินล่างเป็นเหนียว โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดอ่อนทั้งดินบนและดินล่าง (pH 
6.0) ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินท่ี
กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดชื่นเล็กน้อยและรากพื้นแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 
40-60 ซม. ไม่พบน้ำขังที ่ผ ิวดิน พบรอยแตกที ่ผ ิวดินและเมื ่อพิจารณาจากค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference 
Vegetation Index: NDVI) มีเปอร์เซ็นต์คลุมดิน 25.17 % พบการกัดเซาะของน้ำและมีการกร่อนของดิน แบบเป็นริ้ว (Rill) และ
เป็นร่องขนาดใหญ่ (Gully) ซึ่งจากการประเมินคุณภาพดินในพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง  

 

 
รูปที่ 4-12 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone และ (b) ภาพทางอากาศแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นท่ีเกษตร

เชิงเดียว ของพื้นที่ MKN4 

การให้ปุ ๋ยเพื ่อใช้ในการเกษตรพบว่ามีใช้ N (Amount and form of fertilizer and N applied) มากกว่า 51.20 
กิโลกรัม/ไร่ และ P มากกว่า 7.20 กิโลกรัม/ไร่ และรูปแบบการปลูกพืช (Method of cultivation) แบบไม่มีการไถพรวนดิน มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน พืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 5,242.35 กิโลกรัม/ไร่ และคาร์บอน
สะสมในมวลชีวภาพของส่วนท่ีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,408.79 กิโลกรัม/ไร่ 

(a) (b) 
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รูปที่ 4-13 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKN 4 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4-14 แสดงลักษณะการกระจายตัวของราก โครงสร้างดิน ความพรุน และสีดิน ในพ้ืนท่ี MKN 4 

5) พื้นที่ท่ี 5 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN5) 

พื้นที่ท่ี 5 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN5) ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ขี้มูกน้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   พิกัด UTM  423236 
E , 2042899 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1026 ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางท้ังดินบนและดินล่าง (pH 5.5) ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบ
จุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดชื่นเล็กน้อยและรากพื้น
แพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 40-60 ซม. ไม่พบน้ำขังที่ผิวดิน พบรอยแตกที่ผิวดินและเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีพืช
พรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) มีเปอร์เซ็นต์คลุมดิน 29.77 % พบการกัดเซาะของน้ำและมีการ
กร่อนของดิน แบบเป็นริ้ว (Rill) และเป็นร่องขนาดใหญ่ (Gully) ซึ่งจากการประเมินคุณภาพดินในพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง  
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รูปที่ 4-15  (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone และ (b) ภาพทางอากาศแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่เกษตร
เชิงเดียว ของพื้นที่ MKN5 

การให้ปุ ๋ยเพื ่อใช้ในการเกษตรพบว่ามีใช้ N (Amount and form of fertilizer and N applied) มากกว่า 51.20 
กิโลกรัม/ไร่ และ P มากกว่า 7.20 กิโลกรัม/ไร่ และรูปแบบการปลูกพืช (Method of cultivation) แบบไม่มีการไถพรวนดิน มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน พืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 5,835.59 กิโลกรัม/ไร่ และคาร์บอน
สะสมในมวลชีวภาพของส่วนท่ีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,610.03 กิโลกรัม/ไร่ 

 
รูปที่ 4-16 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKN 5 

 
รูปที่ 4-17 แสดงลักษณะการกระจายตัวของราก โครงสร้างดิน ความพรุน และสีดิน ในพ้ืนท่ี MKN 5 

(a) (a) 
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6) พื้นทีท่ี่ 6 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN6)  

พื้นทีท่ี่ 6 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN6) ตั้งอยู่ทีบ้่านแมข่ีมู้กน้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   พิกัด UTM  423878 
E , 2042775 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 963 ม. ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินร่วน
ปนเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียว โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางทั้งดิน
บนและดินล่าง (pH 5.5) ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินท่ี
คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดชื่นเล็กน้อยและรากพื้นแพร่กระจายลงไปใน
แนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 40-60 ซม. ไม่พบน้ำขังที่ผิวดิน พบรอยแตกที่ผิวดินและเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized 
Difference Vegetation Index: NDVI) มีเปอร์เซ็นต์คลุมดิน 8.35 % พบการกัดเซาะของน้ำและมีการกร่อนของดิน แบบเป็นริ้ว 
(Rill) และเป็นร่องขนาดใหญ่ (Gully) ซึ่งจากการประเมินคุณภาพดินในพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง  

 

 

 
รูปที่ 4-18 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอยีดสูง จาก Drone และ (b) ภาพทางอากาศแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่เกษตร

เชิงเดียว ของพื้นที่ MKN6 

การให้ปุ ๋ยเพื ่อใช้ในการเกษตรพบว่ามีใช้ N (Amount and form of fertilizer and N applied) มากกว่า 51.20 
กิโลกรัม/ไร่ และ P มากกว่า 7.20 กิโลกรัม/ไร่ และรูปแบบการปลูกพืช (Method of cultivation) แบบไม่มีการไถพรวนดิน มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน พืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 6,543.96 กิโลกรัม/ไร่ และคาร์บอน
สะสมในมวลชีวภาพของส่วนท่ีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,408.79กิโลกรัม/ไร่ 
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รูปที่ 4-19 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKN 6 

 
 รูปที่ 4-20 แสดงลักษณะการกระจายตัวของราก โครงสร้างดิน ความพรุน และสีดิน ในพ้ืนท่ี MKN 6 

  

7) พื้นทีท่ี่ 7 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN7) 

พื้นที่ที่ 7 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN7) พื้นที่บ้านแม่ขี้มูกน้อยเกษตรเชิงเดี่ยวบริเวณที่ 7 (MKN7) ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ขี้มูก
น้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   พิกัด UTM  424133 E , 2042669 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง 915ม. ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับท่ีของ
หินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนร่วน ดินล่างเป็นดินเหนียวปนทราย โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยม
มุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางทั้งดินบนและดินล่าง (pH 5.5) ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมี
ช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดอืน
ดิน มีกลิ่นของดินที่สดชื่นเล็กน้อยและรากพื้นแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 40-60 ซม. ไม่พบน้ำขังที่ผิวดิน พบรอย
แตกที่ผิวดินและเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) มีเปอร์เซ็นต์คลมุดิน 
22.75 % พบการกัดเซาะของน้ำและมีการกร่อนของดิน แบบเป็นริ้ว (Rill) และเป็นร่องขนาดใหญ่ (Gully) ซึ่งจากการประเมิน
คุณภาพดินในพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 

 
 

รูปที่ 4-21 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone และ (b) ภาพทางอากาศแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่เกษตร
เชิงเดียว ของพื้นที่ MKN7 

(a) (b) 
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การให้ปุ ๋ยเพื ่อใช้ในการเกษตรพบว่ามีใช้ N (Amount and form of fertilizer and N applied) มากกว่า 51.20 
กิโลกรัม/ไร่ และ P มากกว่า 7.20 กิโลกรัม/ไร่ และรูปแบบการปลูกพืช (Method of cultivation) แบบไม่มีการไถพรวนดิน มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน พืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 9,684.00 กิโลกรัม/ไร่ และคาร์บอน
สะสมในมวลชีวภาพของสว่นท่ีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,610.03 กิโลกรัม/ไร่ 

 
รูปที่ 4-22 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKN 7 

 
รูปที่ 4-23 แสดงลักษณะการกระจายตัวของราก โครงสร้างดิน ความพรุน และสีดิน ในพ้ืนท่ี MKN 7 

8) พืน้ทีท่ี่ 8 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN8) 

พื้นที่ที่ 8 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKN8) พื้นที่บ้านแม่ขี้มูกน้อยเกษตรเชิงเดี่ยวบริเวณที่ 8 (MKN 8) ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ขี้มูก
น้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่   พิกัด UTM  424133 E , 2042669 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง 915 ม. ปลูกข้าวโพดเชิงเดี่ยวคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับท่ี
ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินเหนียวปนทราย โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดิน
บนและดินล่าง (ภาพที่ 32) ปฏิกิริยาดินดินบนเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5) ดินล่างเป็นกรดจัด (pH 5.0) ดินจับตัวกันเป็นก้อน
ปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินท่ีกำหนดไว้ (Fence line) ไม่
พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดชื่นเล็กน้อยและรากพื้นแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 40-60 ซม. ไม่พบน้ำขังที่ผิว
ดิน พบรอยแตกที ่ผ ิวดินและเมื ่อพิจารณาจากค่าดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) มี
เปอร์เซ็นต์คลุมดิน 19.74 % พบการกัดเซาะของน้ำและมีการกร่อนของดิน แบบเปน็ริ้ว (Rill) และเป็นร่องขนาดใหญ่ (Gully) ซึ่ง
จากการประเมินคุณภาพดินในพ้ืนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
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รูปที่ 4-24 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone และ (b) ภาพทางอากาศแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่เกษตร

เชิงเดียว ของพืน้ท่ี MKN8 

การให้ปุ ๋ยเพื ่อใช้ในการเกษตรพบว่ามีใช้ N (Amount and form of fertilizer and N applied) มากกว่า 51.20 
กิโลกรัม/ไร่ และ P มากกว่า 7.20 กิโลกรัม/ไร่ และรูปแบบการปลูกพืช (Method of cultivation) แบบไม่มีการไถพรวนดิน มี
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน พืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 2,489.73 กิโลกรัม/ไร่ และคาร์บอน
สะสมในมวลชีวภาพของส่วนท่ีเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,628.03 กิโลกรัม/ไร่ 

 
รูปที่ 4-25 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKN 8 

 
รูปที่ 4-26 แสดงลักษณะการกระจายตัวของราก โครงสร้างดิน ความพรุน และสีดิน ในพ้ืนท่ี MKN 8 
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เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่พื้นที่ละ 2 ซ้ำ ในบริเวณบ้านแม่ขี้มูกน้อย (สำหรับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว) อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 16 แปลงศึกษา เก็บข้อมูลพืช เพื่อนำไปประเมินการสะสมคาร์บอน และประมวลผลข้อมูลร่วมกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแสดงออกมาเป็นแผนที่ จากผลการตรวจวัดจะสามารถคำนวณหาปริมาณคาร์บอน
สะสมและปริมาณค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในพ้ืนท่ี ได้จากสมการ 

Cstock = CABG + CBLG + SOC 

GHGsstock = Cstock x (44/12) 

ผลจากการคำนวณปริมาณคารบ์อนสะสมในดินของพื้นที่ศึกษาการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เมื่อนำมาค่าจากท้ัง 8 พื้นที่มาทำ
การเฉลี่ยพบว่ามีปริมาณคาร์บอนสะสมในดินเท่ากับ 308.6142 kg CO2 เทียบเท่า ต่อไร่ต่อปี ซึ่งทำการปลูกพืชเพียงชนิดเดียว
คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

• ปริมาณสมดุลก๊าซเรือนกระจกของการปลูกพืชเชิงเด่ียว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

การคำนวณหาปริมาณสมดุลของก๊าซเรือนกระจกของการทำเกษตรเชิงเดี่ยวสามารถคำนวณได้ดังสมการด้านล่าง 

GHGs balance = GHGsemitted – GHGsstock 

 จากข้อมูลในตารางที่ 4-3 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 
744 กิโลกรัมพบว่ามีการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทางตรง (พิจารณาการเผาในพื้นที่แล้ว) มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 
1,002.2875 กิโลกรัมต่อไร่ จากผลการศึกษาการคำนวณปริมาณคาร์บอนสะสมในดินท่ีเกดิจากทำการเกษตรเชิงเดี่ยว สามารถหา
ปริมาณสมดุลกา๊ซเรือนกระจกท่ีเกิดโดยแทนค่าในสมการด้านบน ดงันี้ 

   GHGs balance = 1,002.2875 – 308.6142  

                                                        = 693.6732 kg CO2eq. 

ดังนั้นปริมาณสมดุลก๊าซเรือนกระจกของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) มีค่าเท่ากับ 693.6732 kg CO2eq. 
ต่อไร่ต่อปี หรือคิดเป็นปริมาณ 0.9324 kg CO2eq.ต่อ 1 กิโลกรัมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของลานเทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และไซโล 

 ผู้รวบรวมผลผลติ หรือ“ลานเท” ซึ่งเป็นสถานท่ีที่รวมผลผลิตจากเกษตรกรหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ปัจจุบันลานเทที่เป็น
จุดรับผลผลิตจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มีทั้งลานเทของเอกชน และลานเทท่ีเป็นของสหกรณ์การเกษตรประจำอำเภอ
นั้น ๆ โดยกระบวนการทำงานภายในลานเท เริ่มต้นจาก รับวัตถุดิบขาเข้า ผ่านการชั่งน้ำหนัก เข้าจุดตรวจวัดคุณภาพ เช่น 
ความชื้น ในกรณีข้าวโพดฝัก จะถูกรับซื้อที่ความชื้นประมาณ 22-25% และจะถูกนำไปตากต่อที่ลานเทจนความชื้นต่ำกว่า 20% 
จึงเข้าสู่กระบวนการสีเมล็ด ในกรณีที่รับซื้อเป็นข้าวโพดแบบเมล็ด จะทำลักษณะเดียวกั บแบบฝัก คือ ผ่านเครื่องชั่งน้ำหนัก 
ตรวจสอบคุณภาพ โดยรับซื้อท่ีความช้ืนไม่เกิน 20-22%  และเข้าสู่การคัดแยกเมล็ดที่มีความชื้นต่ำ (ต่ำกว่า 20%) และความช้ืน
สูง (สูงกว่า 20%) เมล็ดข้าวโพดที่มีความช้ืนต่ำจะถูกคัดแยกเกรดของเมล็ดตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อแยกเมล็ดดี และเสียออก
จากกันแล้ว จะนำเมล็ดเกรดต่าง ๆ ไปเป่าเพื่อไล่ฝุ่นข้าวโพด และทำการร่อนเมล็ดแตกและแยกออกจากเมล็ดดี จนได้เมล็ดที่
พร้อมขายที่มีความชื้น ไม่เกิน 14.5% ในส่วนเมล็ดที่มีความชื้นสูงจะถูกนำไปอบ หรือตากเพื่อลดความชื ้นลงและเข้าสู่
กระบวนการคัดเกรดเมล็ดลักษณะเดียวกับเมล็ดที่มีความช้ืนต่ำต่อไป 
 ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของลานเทใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและ
พลังงานของประเทศกลุ ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป “ไซโลข้าวโพดและลานตากข้าวโพด” ดังแสดงใน 
ตารางที่ 4-4 
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ตารางที่ 4-4 ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของลานเทข้าวโพดเลี้ยงสตัว์และไซโล 

เมล็ดข้าวโพดที่ไซโลที่ความชื้น 15%  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของเมล็ดข้าวโพดที่ไซโลที่ความชื้น 15%  
(ยังไม่รวมการได้มาซึ่งวัตถดุิบ) 

0.0036 kg CO2 eq./kg 

conversion factor 1.1429 kg of corn seed from farm 

จากข้อมูลในตารางที่ 4-4 ข้าวโพดที่ออกจากไซโลที่ความชื้น15% 1 ตัน จะต้องใช้เมล็ดข้าวโพด 1.1429 ตัน ดังนั้น 
ข้าวโพดเลีย้งสัตวจ์ากพ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ 724 กิโลกรัม เมื่อเข้าไซโลแล้วจะไดป้ริมาณข้าวโพด 633.50 กิโลกรัมคดิเป็นปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกดิจากกิจกรรมของลานเทข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และไซโลคดิเป็น 2.2696 กิโลกรัมข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ (ยัง
ไม่คิดการได้มาซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตอาหารสัตว์ 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักของการผลติอาหารสำเร็จรูปสำหรับไกเ่นื้อท่ีไมม่ีโปรตีนจากสัตว์ (Broilers 
feed - non protein content from animal) การผลิตอาหารสตัว์โดยทั่วไปมีกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกันแตกต่างกันเพียง
ประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ ข้ึนอยู่กับอาหารสตัว์แตล่ะประเภท โดยขัน้ตอนการผลิตสามารถแยกได้เป็น 5 ข้ันตอนหลัก ได้แก่ 

1) ขั้นตอนการจัดเก็บและเตรียมวัตถดุิบ 

 เป็นขั้นตอนการนำวัตถุดิบเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บและเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดย 
การจัดเก็บวัตถุดิบมีทั้งแบบจัดเก็บในโกดัง (Warehouse) ในไซโล (Silos) และในถัง (Bins) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัตถุดิบ
แต่ละประเภท เช่น ประเภทที่ต้องมีการลดความชื้นหรือควบคุมความชื้น ได้แก่ ข้ าวโพด จำเป็นต้องมีการเก็บไว้ในไซโลเพื่อ
สะดวกต่อการควบคมุอุณหภูมิและการลำเลียง เป็นต้น  

 

 

 

2) ขั้นตอนการโม่ (Grinding)  

 การโม่เป็นข้ันตอนการนำวัตถุดิบท่ีมีขนาดไม่ได้ตามต้องการมาบดหรือโม่เพื่อลดขนาดให้ได้ตามต้องการ ซึ่งจะช่วยให้
อาหารสามารถผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้น ลดการเลือกกินอาหารของสัตว์ เพิ่มอัตราการย่อยของอาหารให้ดีขึ้น ช่วยทำให้อาหาร
อัดเม็ดได้แน่นข้ึน ด้วยส่วนใหญ่วัตถุดิบท่ีต้องการโม่เพิ่ม อาทิ ข้าวโพด ปลายข้าว มันเส้น กากถ่ัวเหลือง  

3) การชั่งน้ำหนัก (Weighting)  

 เป็นขั้นตอนการนำวัตถุดิบแต่ละประเภทมาชั่งให้ได้น้ำหนักตามสัดส่วนหรือสูตรอาหารที่ต้องการ โดยใช้เ ครื่องช่ังที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

4) การผสม (Homogenization or Mixing) 

 การผสมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบแต่ละชนิดสามารถผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  ทำให้อาหารอัดเม็ดที่ผลิตได้มีคุณภาพทาง
โภชนาการคงท่ี คุณภาพสม่ำเสมอ  

5) การอัดเมด็และการลดความชื้น (Pelleting and Cooling or Dryer)  

กระบวนการอัดเม็ดอาหารเป็นการทำเพื่อต้องการให้อาหารสัตว์มีความสะดวกและเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน โดย
วัตถุดิบในอาหารเม็ดจะถูกอัดแน่น ทำให้สัตว์สามารถกินอาหารได้มากขึ้น ลดการเลือกกินอาหารบางชนิดของสัตว์ นอกจากนี้
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การอัดเม็ดยังช่วยให้วัตถุดิบอาหารสุก เนื่องจากความร้อนในระหว่างกระบวนการอัดเม็ด ทำให้สัตว์สามารถใช้ประโยชน์จาก
สารอาหารได้มากขึ้น  หลังจากอาหารผ่านการอัดเม็ดจะมีความชื้นสูง ดังนั้นจึงต้องมีการนำมาลดความร้อนและความชื้นเพื่อทำ
ให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น ซึ่งหลังจากอาหารเม็ดผ่านการลดความชื้นแล้วอาจมีขั้นตอนการเคลือบผิวด้วยไขมัน 
(Coating) เพื่อเสริมกรดไขมันที่จำเป็น วิตามินที่ละลายในไขมัน และวิตามินที่ละลายในน้ำที่อยู่ในรูป Emulsion เช่น วิตามินซี 
ลงไปในอาหาร  
 ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลวั ฏจักรชีวิตของวัสดุ
พื้นฐานและพลังงานของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป [15] ดังแสดงในตารางที่ 4-5 

ตารางที่ 4-5 ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมโรงงานอาหารสัตว ์
อาหารสัตว์ 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของการผลิตอาหารสตัว์ 
(ไม่รวมการได้มาซึ่งวัตถดุิบและขัน้ตอนลานเท/ไซโล) 

0.8972 kg CO2 eq./kg 

conversion factor 0.2808 kg of corn seed from silo 

• สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 กิโลกรัมที่เข้าสู่หว่งโซ่อุปทาน 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 1 กิโลกรัมและเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การปลูก เข้าสูล่าน
เท ไซโล จนเข้าสูโ่รงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยพิจารณาระยะการขนส่งผลติภณัฑ์จากพื้นที่ภายใต้ขอบเขตการศึกษาไปยังอำเภอแม่
แจ่ม ดังแสดงในตารางที่ 4-6 และรูปที่ 4-27  

ตารางที่ 4-6 ระยะการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในแต่ละพ้ืนท่ีถึงอำเภอแม่แจ่ม 
ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (กม.) 

บ้านแม่ขีมู้ก ตำบลบ้านทับ อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 44 
บ้านแม่ขี้มูกน้อย ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 46 
บ้านใหม่ปูเลย ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 22.5 
บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 39.6 
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รูปที่ 4-27 แผนที่การขนส่งผลติภณัฑ์ทางการเกษตรในแตล่ะพื้นท่ีถงึอำเภอแม่แจ่ม  

 การขนส่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ปลูกเพื่อส่งไปขายนั้นเป็นการขนส่งโดยรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูก
เป็นพื้นที่เขา [28] จึงทำให้ไม่สามารถขนส่งโดยรถบรรทุกได้ ดังนั้นในการประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก จึงสามารถแสดง
ผลได้ดังตารางที่ 4-7 ดังนั้นเมื่อพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 กิโลกรัมที่เข้าสู่ระบบห่วงโซ่
อุปทานสามารถรวบรวมได้ดังตารางที่ 4-8 

ตารางที่ 4-7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งผลิตภณัฑ์ 1 กิโลกรัม 
ต้นทาง ปลายทาง ภาระบรรทุก 

(ตันกม.) 
ปริมาณก๊าซเรือน

กระจก (kg CO2e)* 
บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 0.044 0.0095 
บ้านแม่ขี้มูกน้อย ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม ่

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 0.046 0.0099 

บ้านใหม่ปูเลย ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 0.022 0.0055 
บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 0.039 0.0085 

ที่มา *คำนวณจากค่า Emission Factor โดยแบ่งตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ของรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อวิ่งแบบสมบุกสมบัน  น้ำหนกับรรทกุ 7 ตนั 
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ตารางที่ 4-8 ปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 1 กิโลกรมัที่เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน 

ขั้นตอน ปริมาณ หน่วย 

EF 

(kgCO2 eq.
หน่วย) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(kgCO2 eq.) 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 kg 0.9324 0.9324 

ลานเทและไซโล 0.89 kg 0.0249 0.0222 

ผลิตอาหารสัตว์ 3.18 kg 0.8972 2.8528 

การขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาลานเทและไซโล     

- บ้านแม่ขีมู้ก ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม ่

44 km  0.00953  0.0021  

- บ้านแม่ขีมู้กน้อย ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม ่

46 km  0.00993  0.0022  

- บ้านใหม่ปูเลย ตำบลช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม ่

22.5 km 0.00493  0.0011  

- บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม ่

39.5 km 0.00853  0.0019  

- การขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลานเทและไซ
โลมาโรงงานอาหารสัตว์2 

145 km 0.01313 0.0407 

การขนส่ง(รวม)    0.0489 

รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก    3.8563 
1ขนส่งด้วยรถกระบะบรรทกุขนาดเล็ก4 ลอ้วิ่งแบบสมบุกสมบันน้ำหนักบรรทุก 7 ตัน 
2ขนส่งด้วยรถกระบะรถบรรทกุ10 ล้อ วิ่งแบบปกติ น้ำหนกับรรทกุ 16 ตัน 
3 Emission factor คิดรวมการขนส่งทั้งขาไปและขากลับแล้ว 

 จากผลการศึกษาพบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์1 กิโลกรัม เมื่อนำเข้าสู่กจิกรรมระบบห่วงโซ่อุปทาน ได้แก ่ปลูกแล้วส่งต่อมา
ลานเทและไซโลจนกระทั่งผลิตเปน็อาหารสตัว์ มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคดิเป็น 3.8563 kgCO2 eq.ต่อกโิลกรมัข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์ จากข้อมลูผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 61/62 มีค่าเท่ากับ 135,959 ตัน [9] หากข้าวโพดปรมิาณนี้
ถูกนำไปใช้ในการผลติอาหารสัตวท์ั้งหมด คาดว่าจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกดิจากการผลิตอาหารสตัว์คิดเป็นปริมาณ 
524,302 ตันต่อปี 

4.2 การเกษตรแบบบูรณาการ 

การดำเนินโครงการเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิของการทำการเกษตรแบบูรณาการในโครงการ เก็บข้อมูลและประมวลผล
จากการทำแบบสอบถามการทำเกษตรแบบบูรณาการในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลจากการ
สอบถามเกษตรกรที่ดำเนินการทำการเกษตรแบบบูรณาการช่วงเดือน กันยายน 2563 จำนวน 38 ตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามภาค
เกษตรกรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบแบบสอบถามในการทำการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการพัฒนา ส่งเสริม และ
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สนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสวทช. แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 และวันที่เอกสารรับรอง 9 กรกฏาคม 2563 
โดยกิจกรรมการจัดทำแบบสอบถามเกษตรกรแบบบูรณาการแสดงดังรูปที่ 4-28 

  

  

  

รูปที่ 4-28 กิจกรรมการจดัทำแบบสอบถามเกษตรกรแบบบรูณาการ 

แบบสอบถามภายใต้โครงการได้ทำการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรกรรมในพื้นที่ เช่น ชนิดพืช พื้นที่ที่
ปลูกพืชนั้น ๆ พื้นที่ถือครองทั้งหมด จำนวนรอบต่อปี ผลผลิตต่อรอบ และปัจจัยที่ใช้ในการปลูกพืช เป็นต้น จากแบบสอบถาม
พบว่าการทำเกษตรแบบบูรณาการในพื้นที่ศึกษามีการปลูกพืชที่หลากหลาย อาทิ กล้วย ข้าวโพดหวาน มะม่วง ลำไย หอมแดง 
ผักกาด มะเขือ ฟักทอง ไผ่ และป่า โดยทีมวิจัยได้จัดกลุ่มการปลูกพืช ประกอบด้วย กลุ่มผักและธัญพืช กลุ่มไม้ผล กลุ่มป่า กลุ่ม
พืชสมุนไพร และกล้วยซึ่งเป็นพืชช่วยอุ้มน้ำ แสดงสัดส่วนพืชที่ปลูกในพ้ืนท่ีศึกษาดังรูปที่ 4-29 
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รูปที่ 4-29 สัดส่วนการทำการเกษตรแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีศึกษา จากผลการสำราจแบบสอบถาม 

เนื่องจากชนิดของพืชในแต่ละกลุ่มมีความหลากหลาย ดังนั้นทีมวิจัยจึงเลือกตัวแทนของพืชในแต่ละกลุ่มโดยพิจารณา
จากพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกเป็นหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (1) ข้าวโพดหวาน เป็นตัวแทนของกลุ่มผักและธัญพืช (2) มะม่วง 
เป็นตัวแทนของกลุ่มไม้ผล (3) หอมแดง เป็นตัวแทนของกลุ่มพืชสมุนไพร (4) สัก เป็นตัวแทนของกลุ่มป่า และ (5) กล้วย ซึ่งเป็น
พืชอุ้มน้ำ โดยในการเก็บข้อมูลปัจจัยการผลิตนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรยีมดนิ การเพาะปลูก การดูแลรักษา ตลอดจน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยรายละเอียดของการทำเกษตรแบบบูรณาการเป็นดังรายละเอียดด้านล่าง 

4.2.1 การปลูกกล้วย 

• ข้อมูลทั่วไป 

กล้วยเป็นพืชที่เลือกใช้สำหรับปลูกเพื่อฟื้นฟสูภาพป่าหลังจากปลูกข้าวโพด เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่สภาพดินที่เป็นที่ลาด
เชิงเขา และยังมีประโยชน์ในการช่วยทำแนบซับน้ำ ตามแนวทางของแบบจำลองการปลูกพืชเชิงบูรณาการ กองทุน FLR349 
(Forest Land Restoration; Three forest Four Benefits) ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง โดยในการศึกษานี้ เป็นการใช้วิธีการ
คาดการณ์การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทำการปลูกกล้วยในปีที่ 1 เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ที่ดินท่ี
เคยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก่อน ซึ่งพื้นที่ที่เป็นตัวแทน ใช้พื้นที่ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก
เท่ากับ 98,111 ไร่ สำหรับรายละเอียดการปลูกและดูแลรักษากล้วย มีรายละเอียดตามหัวข้อถัดไป 

• การปลูก 

 การเตรียมหน้าดิน เพื่อให้ผิวดินอ่อนตัวห่อหุ้มเมล็ดให้ช้ืนอยู่เสมอ ดินมีอากาศถ่ายเทสะดวก ทำลายเหง้าวัชพืชให้แห้ง
ตายและฝังกลบซากวัชพืชเดิมให้จมดิน ซึ่งดินท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกกล้วยหอมทอง ควรเป็นดินร่วนซุยที่มีความอุดมสมบูรณ ์
มีการระบายน้ำ และการหมุนเวียนอากาศดี ถ้าดินเป็นดินเหนียว ควรใส่ปุ๋ยคอก จะทำให้ดินร่วนโปร่งข้ึน 

กล้วยเป็นพืชที่มีระบบรากลึกปานกลาง การเตรียมหน้าดินสามารถทำได้โดยวิธีการ ไถด้วยผานเจ็ด 2 ครั้ง แล้วตากหน้า
ดินไว้ 7-10 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินขุดหลุมให้มีขนาดความ กว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร นำ
ดินที่ขุดได้กองตากไว้ 5-7 วัน แล้วค่อยเอาดินชั้นบนที่ตากไว้ลงไปก้นหลุม แล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีสลายตัวแล้ว ให้สูงขึ้นมา
ประมาณ 20 เซนติเมตร คลุกเคล้าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับดินช้ันบนที่ใส่ลงไป เอาหน่อกล้วยที่เตรียมไว้ วางที่ตรงกลางหลุม เอาดิน
ล่างกลบ รดน้ำ และกดดินให้แน่น ยอดของหน่อควรสูงกว่าระดับดินประมาณ 10 เซนติเมตร 

ขอบเขตในการปลูก ใช้ระยะปลูก 3×3 เมตร ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว 3 เมตรจะปลูกกล้วยได้สูงสุด 177 
ต้นต่อไร่ แต่จากแนวทางการปลูกพืชเชิงบูรณาการ FLR349 ได้กำหนดให้พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกกล้วย 64 ต้นเพื่อให้ความชุ่มชื้นและ
เป็นแนวซับน้ำแก่ดินในปีที่ 1 

ผักและธัญพืช, 
57.80%

ไม้ผล, 22.88%

สมุนไพร, 
8.92%

ป่า, 8.32% กล้วย, 2.08%
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กล้วยเป็นพืชที่มีใบยาว หากปลูกในระยะใกล้กันมาก อาจทำให้ใบเกยกัน หรือซ้อนกัน ทำให้ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ 
และดูแลลำบาก การกำหนดระยะปลูกจึงควรคำนึงถึงเรื่องแสงแดด ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการของผู้ปลูกว่า
ต้องการปลูกกล้วยเพื่อเก็บเกี่ยวกี่ครั้ง หากต้องการเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวก็อาจปลูกถี่ ได้ แต่ถ้าต้องการเก็บเกี่ยวหลายๆ ครั้ง 
ต้องปลูกให้ห่างกัน เพื่อมีพ้ืนท่ีสำหรับการแตกหน่อ 

นำหน่อที่เตรียมไว้วางกลางหลุม กลบดิน รดน้ำกดดินให้แน่น ระหว่างต้นระหว่างแถวแต่ละหลุมห่างกัน 3 เมตร เพื่อ
สะดวกในการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดใบ หมุนเวียนอากาศได้ดี เมื่อต้นกล้วยมีอายุ 20-30 วันทำการปาดหน่อเพื่อให้ต้นและแตกใบ
เสมอกัน ต้นกล้วยอายุได้ 4-6 เดือน จะเริ่มมีการแตกหน่อหน่อที่เกิดมาเรียกว่า “หน่อตาม” ควรเอาหน่อออกเพื่อไม่ให้หน่อแย่ง
อาหารจากต้นแม่ 

• การให้ปุ๋ย 

 ควรให้ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีควบคู่กันไป โดยระยะที่1 (1 เดือน) เฝ้าสังเกตุว่าหน่อที่ปลูกมีการตอบสนองในการเดิน
รากพร้อมที่จะเจริญเติบโตหรือไม่  หากเกิดการเน่าหรือเป็นโรคควรจะขุดทิ้ง ในระยะนี้ต้องรดน้ำทุกวัน 

ระยะที่ 2 (2เดือน) ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย สูตร 21-0-0 ในอัตรา 50 กก.ต่อไร่  รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ ช่วงนี้เราสามารถรดน้ำวัน
เว้นวนัได้ 

ระยะที่ 3 (3-4 เดือน) ให้ปุ๋ยสูตร15 - 15 - 15 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม ควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เน้นในเรื่องของการบำรุงต้น
เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกปลี 
 ระยะที่ 4 (5-6 เดือน)  ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13 - 13 - 21 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม ใส่ปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูง เพื่อเป็นการสร้างแป้ง 
สร้างเนื้อให้กับกล้วย และจะเป็นการทำให้กล้วยมีรสชาติดี หวานอร่อย 

• การเก็บเกี่ยว 

 ประมาณ 90 - 110 วัน กล้วยสามารถเก็บเกี่ยวได้ หรือสังเกตได้จากกล้วยหวีสุดท้ายเริม่ มีลักษณะกลม สีผลจางลงกวา่ 
เดิมหากปล่อยให้แก่คาต้น มากเกินไปจะทำให้เปลือกกล้วยแตก ผลกล้วยเสียหาย จากนั้นทำการแบ่งเครือกล้วยออกเป็นหวี คัด
กล้วย ตามขนาดและมีความสมบูรณ์  แล้วล้างน้าทำความสะอาดผลกล้วยตัดแต่งผลที่เสียหาย แช่น้ำไว้ 5 นาท่ีเพื่อล้างยางกล้วย 
แล้วเป่าลมตามช่องระหว่างผลเพื่อกำจัดแมลงและทำให้ผลกล้วยแห้งรวดเร็วขึ้น จากนั้นช่ั งน้ำหนัก น้ำหนักผลต้องไม่น้อยกว่า 
110 กรัมประมาณ 7 ผลต่อหว ี

• การให้น้ำ 

 ในพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ จะใช้วิธีสูบน้ำจากบ่อบาดาล หรือบ่อกักเก็บท่ีอยู่ใกล้สวน สูบน้ำข้ึนมารดต้นกล้วย การให้น้ำแค่
พอชุ่มชื่น โดยเฉพาะในช่วงที่ปลูกใหม่ ๆ หรือในขณะที่กล้วยกำลังตั้งตัวส่วนในระยะอื่น ๆ เช่น ช่วงกำลังติดปลี ติดผลดีแล้ว ไม่
จำเป็นต้องให้น้ำทุกวัน เหมือนพืชชนิดอื่น จากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พบว่ามี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 960.9 มิลลิเมตรต่อปี แต่เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ต้องการน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มช้ืนของดิน ปริมาณน้ำฝนท่ี
กล้วยต้องการ คือช่วง 1,270-2540 มิลลิเมตรต่อปี ดังนั้นปริมาณน้ำที่ยังไม่พอเพียงจึงจำเป็นต้องใช้น้ำจากระบบชลประทาน
เพิ่มเติม  

• การดูแลรักษากล้วย 
 การตัดใบกล้วยหลังจากปลูก: ถ้าเป็นหน่อใบแคบหลังจากปลูกแล้วไม่จำเป็นต้องตัดใบทิ้ง แต่ถ้าเป็นหน่อท่ีเคยปาดเฉียง
มาก่อนควรจะมีการปาดเฉียงลำต้นใหม่เพื่อที่กล้วยจะได้แตกใบใหม่ที่แข็งแรงขึ้น 
 การกำจัดวัชพืชในแปลงกล้วย: ถ้ามีการตัดหญ้าและพรวนดินในแปลงกล้วยตลอดเวลา จะทำให้ได้กล้วยเครือใหญ่และ
จำนวนหวีมากขึ้น 
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 การตัดแต่งหน่อกล้วย: หลังปลูกกล้วยได้ประมาณ 3 - 4 เดือน ต้นกล้วยจะเริ่มแตกหน่อข้างขึ้นมา ให้ทำการตัดหน่อ
ข้างโดยตัดครั้งแรกสูงจากพื้นดินประมาณ 2 - 3 นิ้วทามุมเฉียง 45 องศาไปทางด้านซ้ายมือครั้งที่สองตัดเป็นมุมเฉียงเหมือนกัน 
ต่อจากครั้งแรก แต่ไปทางด้านขวามือและทำเช่นนี้สลับ กันไปทุก ๆ 15 - 20 วัน ต่อเนื่องไปจนถึงระยะกล้วยตกเครือช่วงก่อน
เก็บเกี่ยว 1-2 เดือน 
 การค้ำลำต้นกล้วย: กล้วยหอมทองมกัประสบปัญหาเรื่องหกล้มง่าย เพราะมีเครือใหญ่น้ำหนักมาก และคออ่อน เมื่อ
ขาดน้ำหรือลมพัดแรงก็หักโค่นเสียหายได้ง่าย จึงจำเป็นต้องใช้ไม้ค้ำยันทุกต้นในระยะที่ออกปลี และตรวจดูการค้ำยันให้อยู่ใน
สภาพที่มั่นคงแข็งแรงประมาณ 7-10 เดือนหลังจากปลูกกล้วยจะเริ่มแทงปลีออกมา เมื่อกล้วยแทงปลีจนสุดให้ตัดปลีทิ้ง เพื่อให้
ผลกล้วยเติบโตเต็มที่ 
 

• ขอบเขตการศึกษา 

โดยขอบเขตของการพิจารณาใช้วิธีคํานวณตามหลักการ cradle to gate ของ Life Cycle Assessment (LCA) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยขั้นตอนการเพาะปลูก (ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก ขั้นตอนการลงหน่อกล้วย) การดูแลรักษา (ได้แก่ 
การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย) ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการขนส่ง ซึ่งขอบเขตการศึกษากิจกรรมการปลูกกล้วยแสดงในรูปที่ 
4-30 

 
รูปที่ 4-30 ขอบเขตการศึกษากิจกรรมการเพาะปลูกกล้วย 

• บัญชีรายการของการปลูกกล้วย 

จากการรวบรวมข้อมูลการปลูกพืชผสมผสานของเกษตรกรที่ทำการเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ จำนวน 38 รายในพื้นท่ี
ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลในการปลูกกล้วย มีข้อมูลการใช้
ทรัพยากร เช้ือเพลิง และสารเคมี ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการปลูกกล้วยในดังแสดงในตารางที่ 4-9 
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ตารางที่ 4-9 บัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกกล้วยต่อ 1 ไร ่

สารขาเข้า   

กา
รป

ลูก
กล

้วย
 

  สารขาออก 

ทรัพยากรธรรมชาติ ปริมาณ หน่วย     ผลผลิต ปริมาณ หน่วย 

พื้นที่ท่ีใช้ในการ
เพาะปลูก 

1.00 ไร ่     กล้วย 1.00 ไร ่

น้ำผิวดิน 4.86 ลบ.ม.     มลสารทางอากาศ ปริมาณ หน่วย 

วัตถุดิบ/สารเคมี ปริมาณ หน่วย     N2O จากปุ๋ยขี้วัวและปุ๋ยหมัก 9.2333E-02 กิโลกรมั 

ปุ๋ยขี้วัว 64.29 กิโลกรมั     N2O จาก volatilization 1.8467E-02 กิโลกรมั 

ปุ๋ยหมัก 64.29 กิโลกรมั     
CO2 จากการเผาไหม้นำ้มัน
เบนซิน 

1.3633E+01 กิโลกรมั 

น้ำมันเบนซิน 6.25 ลิตร     
CH4 จากการเผาไหม้น้ำมัน
เบนซิน 

2.7579E-02 กิโลกรมั 

          
N2O จากการเผาไหม้น้ำมัน
เบนซิน 

7.8796E-05 กิโลกรมั 

• การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

จากข้อมูลบัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกกล้วยท่ีเก็บข้อมูลจริงจากเกษตรในพ้ืนที่จำนวน 38 ราย 
ดังตารางที่ 4-9 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและเชื้อเพลิงดังกล่าวพบว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 98.5888 kgCO2 eq. ต่อไร่
ต่อป ีโดยรายละเอียดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4-10 

ตารางที่ 4-10 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกกล้วยจากการเก็บข้อมลูของเกษตรกร 

การเกิดก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูกกล้วย 

(kgCO2 eq./ไร่.ป)ี 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHGs) 47.3641 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHGs) 51.2247 

รวมท้ังสิ้น 98.5888 

4.2.2 การปลูกไม้สัก 

ไม้สักเป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ ่มีลำต้นเปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนเล็กน้อย กิ่งอ่อนเป็นรูปเหลี่ยม เรือนยอดเป็นทรงพุ่ม
ทรงกลมค่อนข้างทึบ ลำต้นมีความสูงตั้งแต่ 20 เมตร ขึ้นไป 

• ข้อมูลทั่วไป 
สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกไม้สัก ไม้สักเป็นไม้ที่ชอบแสงสว่าง ความเข้มของแสงที่เหมาะสมคือ 75–95

เปอร์เซ็นต์ของปริมาณแสงกลางวันที่ได้รับเต็มที่ การปลูกไม้สักจึงไม่ควรปลูกในร่ม หรือใกล้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอาจบดบังแสงแดดแก่
ต้นที่ปลูกได้ พื้นที่ที่เพาะปลูกควรมีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 700 เมตร เป็นพื้นที่ราบถึงลาดชันเล็กน้อยไม่เกิน 15 
เปอร์เซ็นต์ และไม้สักจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มชื้นมากกว่าท่ีแห้งแล้ง 
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 สำหรับลักษณะดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ไม้สักต้องการดินร่วนปนทราย เนื่องจากสามารถระบายน้ำได้ดี และ
ลกัษณะดินค่อนข้างเป็นด่าง pH ประมาณ 6.5 – 7.5 
 สำหรับสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก คือ อุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของไม้สักอยู่ระหว่าง 25–35 
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตและมีเนื้อไม้งดงามของไม้สักอยู่ระหว่าง 1,000–2,000 มิลลิเมตรต่อปี 
 ส่วนประกอบของต้นสัก ประกอบด้วยดังนี้ 
 ลำต้น มีลักษณะเปลือกหนาสีเทาหรือน้ำตาลอ่อนแกมเทา เรียบหรือแตกเป็นร่องเล็กๆ ตามความยาวของลำต้น 
ลักษณะเนื้อไม้สักจะมีสีน้ำตาลทองถึงสีน้ำตาลแก่ และมักจะมีเส้นสีน้ำตาลแก่แทรก เนื้อไม้มีเสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง
เลื่อยไสกบ ตกแต่งง่ายไม่ค่อยยืดหดหรือบิดงอง่ายเหมือนไม้ชนิดอื่น 
 ใบ เป็นแบบใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่งเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกัน แต่ละคู่ตั้งฉากสลับ กันไปตามความยาวของกิ่ง (Opposite 
decussate) รูปใบเป็นรูปรี (Elliptic) หรือรูปไข่กลับ (Obovate) ใบยาว 30-60 เซนติเมตร พื้นใบด้านบนและด้านล่างสากมือ สี
เขียวที่ท้องใบของใบอ่อนเมื่อขยี้แล้วจะมีสีแดงคล้ายเลือด ใบสักจะร่วงผลัดใบในฤดูแล้ง ประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
และจะแตกใบใหม่ประมาณเดือนเมษายน - มิถุนายน 
 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศคือมีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกัน มีขนาดเล็กกลีบดอกสีขาวนวล ออกเป็นช่อ
ขนาดใหญ่บริเวณปลายกิ่ง สักจะออกช่อดอกช่อแรกที่ปลายยอดสุดของแกนลำต้นก่อนกิ่งอื่นๆ ต่อไปจึงจะเกิดดอกที่ปลายยอด
ของกิ่ง ดอกบานเพียง 1 วันหลังจากนั้นดอกท่ีได้รับการผสมแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นผลต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
 ผลและเมล็ดสัก เป็นรูปร่างค่อนข้างกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร ผลหนึ่งๆ จะมีเมล็ด 1-4 เมล็ด 
โดยทั่วไปมักจะเรียกผลสักว่า “เมล็ดสัก” ซึ่งเมื่อแก่จัดจะเป็นสีน้ำตาล ผลเริ่มแก่ในเดือนพฤศจิกายน - มกราคม มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 -2.0 เซนติเมตร เมล็ดสักมีลักษณะเป็นรูปทรงไข่ ขนาดยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร และ กว้างประมาณ 
0.4 เซนติเมตร เรียงไปทางแนวตั้งของผลสัก แต่ละเมล็ดจะถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกหุ้มเมล็ดที่มีลักษณะบางๆ 

• ขั้นตอนการปลูก 

การปลูกสักด้วยกล้าควรขุดหลุมปลูก ขนาด 20x20x20 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ผสมกับหน้าดิน
และเศษใบไม้ กล้าไม้ที่นำไปปลูกควรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และได้รับการทำให้แกร่งเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อปลูกแล้ว
อัดดินรอบ ๆ โคนต้นไม้ให้แน่น หากทำการรดน้ำด้วยในช่วงฝนท้ิงช่วงก็จะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น 

• การดูแลรักษา 

 ควรกำจัดวัชพืชให้โล่งเตียนตลอดเวลา เพื่อลดการแก่งแย่งธาตุอาหารในดิน และเบียดบังแสงแดดซึ่งจำเป็นต่อการ
เจริญเติบโต และยังช่วยป้องกันไฟป่าอันอาจจะเกิดขึ้นในฤดูแล้งได้ด้วย 

ตัดกิ่งที่อยู่ช่วงล่างของลำต้นเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพลำต้นของต้นไม้ การลิดกิ่งต้นสักควรใช้เลื่อยเพื่อการลิดกิ่ง
โดยเฉพาะ ตัดกิ่งให้รอยตัดเสมอกับผิวของลำต้นแล้วใช้สีขาวหรือปูนขาวป้ายรอยตัดนั้น เพื่อป้องกันเช้ือราเข้าทำลาย [18] 

• ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาการปลูกไม้สักนั้นจะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งวัตถุดิบต่างๆ ที่
ใช้ แสดงดังรูปที่ 4-31 
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รูปที่ 4-31 ขอบเขตการศึกษาของการเพาะปลูกไมส้ัก 

 

• บัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกไม้สัก 

สำหรับหน่วยการทำงาน (Functional unit) ของการเพาะปลูกไม้สักครั้งนี้ คือ ศึกษาการปลูกไม้สักต่อพื้นที่ 1 ไร่ โดย
พิจารณาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ข้อมูลจากการสอบถามเกษตรกรในพื้นที่ที่ทำการ
ปลูกไม้สักในพื้นที่ศึกษาพบว่า การปลูกป่า (ไม้สัก) ในพื้นที่นั้นเป็นการปลูกโดยใช้น้ำจากน้ำฝน ไม่มีการให้ปุ๋ยและสารเคมีใน
กำจัดวัชพืช ตลอดจนไม่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระหว่างการเพาะปลูกอีกด้วย ซึ่งกล่าวได้ว่าการปลูกป่าในพื้นที่ศึกษานั้นไมม่ี
การให้สารขาเข้าอื ่น ๆ นอกจากการใช้พื ้นที่ดินเท่านั ้น  แสดงบัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกไม้สักดัง 
ตารางที่ 4-11 

ตารางที่ 4-11 บัญชรีายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกไม้สัก 

สารขาเข้า   

กา
รป

ลูก
ไม

้สัก
 

  สารขาออก 

ทรัพยากรธรรมชาติ ปริมาณ หน่วย     ผลผลิต ปริมาณ หน่วย 

พื้นที่ท่ีใช้ในการ
เพาะปลูก 

1.00 ไร ่     ไม้สัก 1.00 ไร ่

น้ำผิวดิน - ลบ.ม.     มลสารทางอากาศ ปริมาณ หน่วย 

วัตถุดิบ/สารเคมี ปริมาณ หน่วย     N2O จากปุ๋ยขี้วัวและปุ๋ยหมัก - กิโลกรมั 

ปุ๋ยขี้วัว - กิโลกรมั     N2O จาก volatilization - กิโลกรมั 

ปุ๋ยหมัก - กิโลกรมั     
CO2 จากการเผาไหม้นำ้มัน
เชื้อเพลิง 

- กิโลกรมั 

น้ำมันเชื้อเพลิง - ลิตร     
CH4 จากการเผาไหม้น้ำมัน
เชื้อเพลิง 

- กิโลกรมั 

           
N2O จากการเผาไหม้น้ำมัน
เชื้อเพลิง 

- กิโลกรมั 
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• การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกไม้สักนั้นมาจากกิจกรรมที่เกิดจากการปลูก การดูแลรักษา   
การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งวัตถุดิบมายังแปลงเพาะปลูก ซึ่งจากบัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกไม้สัก
ตามตารางที่ 4-11 พบว่า ไม่มีการใช้ปัจจัยการผลิตใดๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการปลูกป่า (ไม้สัก) 
ในพื้นที่ศึกษาน้ันไม่เกิดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการเพาะปลูก 

4.2.3 การปลูกข้าวโพดหวาน 

ข้าวโพดหวานเป็นพืชล้มลุก อยู่ในวงศ์ Gramineae เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว 
อายุตั้งแต่หยอดเมล็ดถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 65-85 วัน เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะลำต้นเป็นปล้องสีเขียวจำนวน 8 – 20 ปล้อง 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 4 ซม. สูงประมาณ 150 – 220 ซม. ใบมีสีเขียวลักษณะเรียว ขนาดของใบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
สายพันธ์ุ โดยทั่วไปดอกตัวผู้จะบานก่อนดอกตัวเมียและพร้อมจะผสมภายใน 1 – 3 วัน และทยอยบานทีละคู่ใช้เวลา 2 – 14 วัน 
ดอกตัวเมียมีลักษณะเป็นฝักจากแขนงสั้น ๆ บนข้อที่มีใบใหญ่สุด แขนงดังกล่าวประกอบด้วยใบ 8 – 13 ใบ เจริญเป็นกาบหุ้ม
ส่วนของดอกตัวเมียและหุ้มฝัก (Husk) ก้านเกสรตัวเมียมีลักษณะคล้ายเส้นไหม เจริญออกมาด้านส่วนปลายฝัก ประกอบด้วย
เมือกเหนียวเพื่อดักจับละอองเกสร 

• ข้อมูลทั่วไป 

 สำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ควรเป็นพื้นที่ราบ มีระดับสม่ำเสมอ และมีความลาดเอียงไม่เกิน 5% และ
พื้นที่ต้องไม่มีน้ำท่วมขัง 
 สำหรับลักษณะดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ข้าวโพดหวานชอบดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทราย เนื้อดินไม่
แน่น ความเป็นกรดด่างประมาณ 5.5 – 6.5 ควรเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 3% และระบายน้ำ
ได้ดี 

สำหรับสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 24 ถึง 35 องศาเซลเซียส และมี
ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000-1,200 มม./ปี 
 สำหรับส่วนประกอบของข้าวโพดหวาน ประกอบด้วย ดังน้ี 

ข้าวโพดหวานเป็นพืชไม่มีรากแก้ว มีเพียงระบบรากฝอยที่เจริญจาก 2 ส่วน คือ รากส่วนที่หนึ่ง เจริญมาจากคัพภะ 
เรียกว่า Primary root เป็นรากที่พัฒนาจาก Radical มีรากแขนงที่แตกออกจาก Primary root เรียกว่า Lateral root และ
ระบบรากที่เกิดขึ้นจาก Scutellar node เรียกว่า Seminal root รากทั้งหมดจะเติบโตในระยะเวลาสั้นในระยะที่ข้าวโพดหวาน
เป็นต้นกล้า และจะตายเมื่อต้นข้าวโพดเจริญเติบโตมากข้ึน ส่วนท่ี 2 เป็นรากท่ีเจริญจากลำต้น เรียกว่า Adventitious root โดย
แตกออกจากส่วนข้อช่วงข้อล่างของลำต้น ประมาณข้อที่ 1-2 ซึ่งจะแทงรากลงดิน 

ลำต้นประกอบด้วยข้อและปล้อง มีลักษณะแก่นเนื้อไม่กลวง บริเวณข้อมีเนื้อเยื่อเจริญที่เป็นจุดกำเนิดของราก ตา และกาบ
ใบ มีลักษณะปล้องสั้น ใหญ่ที่โคนต้น และปล้องยาว เล็กตามระยะตามความสูงเพิ่มขึ้น 

ใบประกอบด้วยกาบใบท่ีหุ้มลำต้นและแผ่นใบแผ่กาง มีเส้นกลางใบชัดเจน ใบมีลักษณะเรียวยาว ปลายใบแหลม ใบมีสี
เขียวอ่อนถึงเขียวแก่ตามอายุของใบ 

ช่อดอกตัวผู้เรียกว่า Tassel และช่อดอกตัวเมียเรียกว่า Ear อยู่บนต้นเดียวกันแต่แยกอยู่คนละดอก โดยช่อดอกตัวผู้จะ
อยู่ที่ส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกตัวเมีย เกิดบริเวณตาที่มุมใบบริเวณส่วนบนของข้อ ประมาณข้อที่ 6 นับจากใบธงลงมา ช่อดอก
ตัวเมียมีลักษณะเป็นเส้นเรียวยาว ที่เรียกว่า ไหม ไหมอ่อนจะมีสีน้ำตาลอ่อนๆ หรือสีเหลืองปน ม่วงอ่อนๆ ผิวเส้นมันค่อนข้าง
เหนียว เมื่อฝักแก่เส้นนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เรียกว่า “Corn silk” 

ส่วนของฝักจะเป็นส่วนที่พัฒนามาจากช่อดอกตัวเมีย ประกอบด้วยผล และเมล็ด ที่เป็นแบบ Caryopsis คือ มีเยื่อหุ้ม
ผลติดกับเยื่อหุ้มเมล็ด ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบางใสไม่มีสี เยื่อหุ้มผล และเยื่อหุ้มเมล็ด เรียกรวมกันว่า Hull เมล็ดจะเป็นส่วนสะสม
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แป้งบริเวณส่วนของเอนโดสเปิร์ม การสะสมแป้งจะเต็มที่เมื่อข้าวโพดแก่จัด ซึ่งระยะนี้จะพบแผ่นเยื่อสีน้ำตาลหรือน้ำตาลดำ
บริเวณโคนเมล็ด 

• ขั้นตอนการปลูก 

ขั้นการปลูก มีดังนี ้
1) เตรียมดินโดยการไถดะ และตากดินประมาณ 3-5 วัน 
2) หว่านปุ๋ยคอกเพื่อให้ดินร่วนชุย และเพิ่มธาตุอาหารให้กับข้าวโพดหวาน 
3) ไถแปรให้ดินละเอียดอีกครั้ง และตากดินประมาณ 3-5 วัน 
4) ขุดหลุมปลูก โดยให้ระยะห่างระหว่างต้นท่ี 25 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร หรือท่ีระยะ 

50×50 เซนติเมตร โดยหยอดเมล็ดพันธ์ุหลุมละ 2-3 เมล็ด พร้อมกลบดิน 
5) เมื่อหยดเมล็ดและกลบดินเสร็จทั่วแปลง ควรให้น้ำทันที 

• การดูแลรักษา 
 การให้น้ำในระยะแรกหากเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว ควรให้น้ำข้าวโพดหวานอย่างน้อย 2 วัน/ครั้ง และเมื่อ
ข้าวโพดตั้งต้นได้อาจใหเ้พียง 4-6 วัน/ครั้ง ในอัตราที่ดินไม่แฉะ และไม่เกิดน้ำท่วมขัง หากเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ควร
ให้น้ำข้าวโพดหวานของระยะแรกอย่างน้อย 2 วัน/ครั้ง และเมื่อข้าวโพดตั้งต้นได้อาจให้เพียง 2-3 วัน/ครั้ง ในอัตราที่ดินไม่แฉะ 
และไม่เกิดน้ำท่วมขังเช่นกัน และหากพบข้าวโพดหวานมีลักษณะใบม้วนในช่วงเวลาแสงแดดจัด แสดงว่าดินมีความชื้นน้อย และ
ข้าวโพดมีอาการขาดน้ำ ควรรีบให้น้ำทันที 
 การให้ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ดังนี้ (1) ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ที่ 14 วันหลังปลูก โดยดินร่วนปนทราย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ดิน
เหนียวใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อตัรา 50 กิโลกรัม/ไร่ (2) ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อต้นข้าวโพดอายุ 25 – 30 วัน ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร่ หรือปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ หากสภาพดินทรายให้เพิ่มสูตร 21-0-0 เป็น 80 กิโลกรัม/ไร่ 
หรือปุ๋ยยูเรียเป็น 44 กิโลกรัม/ไร่ (3) ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 เมื่อต้นข้าวโพดอายุ 40-45วัน โดยใส่ปุ๋ยสูตร และอัตราเดียวกันกับครั้งท่ี 2 

เมื่อข้าวโพดมีอายุได้ 30 – 40 วัน ต้นจะมีการแตกแขนง ให้เด็ดหน่อข้างลำต้นออก ให้เหลือฝักบนเพียง 1 ฝัก และควร
ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจมีการเข้าทำลายของโรคราน้ำค้าง ราสนิมและการเข้าทำลายของหนอนเจาะลำต้นและฝัก 
 การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชก่อนการปลูกพืช (Pre-planting) โดยฉีดพ่นก่อนเตรียมดิน 3-10 วัน ขึ้นกับชนิดวัชพืช 
โดยเฉพาะกรณีเร่งปลูก และไม่มีเวลาไถตากดิน แต่ทั้งนี้ ควรใช้สารกำจัดวัชพืชที่ไม่มีฤทธิ์ตกค้าง 

การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชก่อนข้าวโพดงอก (Pre-mergence) โดยการพ่นสารเคมีทันทีหลังการปลูกข้าวโพดหวาน 
การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชหลังข้าวโพดงอก (Post-emergence) ซึ่งควรใช้ก่อนข้าวโพดหวานหรือวัชพืชออกดอก แต่

การใช้สารกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังเมื่อหลังพ่นควรให้มีการปลอดฝนประมาณ 4 ช่ัวโมง เพื่อให้ยาออกฤทธ์ิ [20] 

• ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาการปลูกข้าวโพดหวานจะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งวัตถุดิบ
ต่างๆ ท่ีใช้ แสดงดังรูปที่ 4-32 
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รูปที่ 4-32 ขอบเขตการศึกษาของการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน 

• บัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกข้าวโพดหวาน 

สำหรับหน่วยการทำงาน (Functional unit) ของการเพาะปลูกข้าวโพดหวานครั้งนี้ คือ ศึกษาการปลูกข้าวโพดหวาน
ต่อพื้นที่ 1 ไร่ โดยพิจารณาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย 
การสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาพบว่าการปลูกข้าวโพดหวานนั้นมีการใช้น้ำผิวดิน ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีในการ
กำจัดวัชพืชและน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งแสดงบัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกดังตารางที่ 4-12  
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ตารางที่ 4-12 บัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกข้าวโพดหวาน 

สารขาเข้า   

กา
รป

ลูก
ข้า

วโ
พด

หว
าน

 

  สารขาออก 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปริมาณ หน่วย     ผลผลิต ปริมาณ หน่วย 

พื้นที่ท่ีใช้ในการ
เพาะปลูก 

1.00 ไร ่     ข้าวโพดหวาน 1.00 ไร ่

น้ำท่ีใช้ในเตรียมดิน 3.28 ลบ.ม.           
น้ำท่ีใช้ในการปลูก 6.27 ลบ.ม.     มลสารทางอากาศ ปริมาณ หน่วย 
น้ำท่ีใช้ในการดูแล
รักษา 

6.27 ลบ.ม.     
N2O จากการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ 

3.0392E-01 กิโลกรมั 

น้ำท่ีใช้ในการผสม
สารเคม ี

0.01 ลบ.ม.     N2O จาก volatilization 3.7752E-02 กิโลกรมั 

วัตถุดิบ/สารเคมี ปริมาณ หน่วย 
    

CO2 จากการเผาไหม้นำ้มัน
ดีเซล 

1.2182E+00 กิโลกรมั 

เมลด็พันธ์ุ 1.61 กิโลกรมั     
CH4 จากการเผาไหม้น้ำมัน
ดีเซล 

6.8129E-05 กิโลกรมั 

ปุ๋ยขี้ไก ่ 179.10 กิโลกรมั     
N2O จากการเผาไหม้น้ำมัน
ดีเซล 

4.6923E-04 กิโลกรมั 

ปุ๋ยขี้หม ู 26.87 กิโลกรมั     
CO2 จากการเผาไหม้นำ้มัน
เบนซิน 

2.3739E-01 กิโลกรมั 

ปุ๋ยเคมี: 46-0-0 22.39 กิโลกรมั     
CH4 จากการเผาไหม้น้ำมัน
เบนซิน 

4.8023E-04 กิโลกรมั 

ปุ๋ยเคมี: 13-13-21 5.97 กิโลกรมั     
N2O จากการเผาไหม้น้ำมัน
เบนซิน 

1.3721E-06 กิโลกรมั 

ปุ๋ยเคมี: 15-15-15 23.88 กิโลกรมั           
ไกลโฟเสต 0.27 กิโลกรมั           
พาราควอท 1.10 กิโลกรมั           
น้ำมันดีเซล 0.45 ลิตร           
น้ำมันเบนซิน 0.11 ลิตร           

• การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกข้าวโพดหวานนั้น พิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดจาก 
การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งวัตถุดิบมายังแปลงเพาะปลูก ซึ่ งก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนั้น
คำนวณมาจากปัจจัยที ่ใช้ในการเพาะปลูกตามตารางที่ 4-12 พบว่าการปลูกข้าวโพดหวาน 1 ไร่ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
200.5263 kgCO2 eq. ต่อไร่ต่อปี โดยรายละเอียดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4-13 
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ตารางที่ 4-13 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวโพดหวานจากการเก็บข้อมลูของเกษตรกร 

การเกิดก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูกข้าวโพด

หวาน (kgCO2 eq./ไร่.ปี) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHGs) 103.4274 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHGs) 97.0989 

รวมท้ังสิ้น 200.5263 

4.2.4 การปลูกไม้ผล 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม พบว่าการปลูกไม้ผลในพื้นที่นั้นประกอบด้วย มะม่วง ลำไย น้อยหน่า 
และไม้ผลไม่ระบุชนิด ซึ่งมีอัตราส่วนการปลูกอยู่ที่ 20.7% 2.4% 1.2% และ 75.6% ตามลำดับ ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในพื้นที่พบว่าเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลนั้นยังเป็นเกษตรกรที่เข้ารว่มกลุ่มการปลกูแบบอินทรีย์อีกด้วย โดยในการศึกษานี้ จะใช้มะม่วง
เป็นตัวแทนของไม้ผล เนื่องจากมะม่วงนั้นมีอัตราส่วนการปลูกที่มากที่สุด และเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ในเกือบทุกพ้ืนท่ี ซึ่งมะม่วง
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ ใบใหญ่ยาวรี ดอกเป็นช่อมีสีขาวนวล มีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะรูปทรงรี ผิวเปลือกบาง 
ผลอ่อนมีสีเขียว มีรสชาติเปรี้ยว มียางสีขาว ผลสุกมีสีเหลือง เนื้อสุกมีสีเหลือง มีเนื้อแน่นนุ่มฉ่ำน้ำ มีรสชาติหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม 
จะมีเมล็ดใหญ่แข็งแบนรียาว สีขาวนวล อยู่ข้างในเนื้อ 

• ข้อมูลทั่วไป 

สำหรับพื้นที่ท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก ควรเป็นพ้ืนท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10-300 เมตร ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอน
และที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขัง และพื้นทีม่ีความลาดเอียงไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 

ลักษณะดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ควรเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งมีการระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดปานกลางถึง
ด่างเล็กน้อยประมาณ 5.5-7.5 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมะม่วงมีความสามารถในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพความเป็น
กรด - ดา่ง ของดินที่ค่อนข้างจะกว้าง 
 สำหรับสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยทั ้งปีประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส
ต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอกประมาณ 2 เดือน และอุณหภูมิประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันประมาณ 2 
สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 700-1500 มิลลิเมตรต่อปี และการตกของฝนกระจายตัว 
สม่ำเสมอ ในฤดูฝน ต้องการน้ำในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะในระยะพัฒนาผล 

ส่วนประกอบของต้นมะม่วง 
ต้นมะม่วงเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นเป็นทรงพุ่มทึบ มีกิ่งก้านขยายกว้าง ลำต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง มี

เปลือกแข็ง มียางสีขาวทั่วลำต้น เปลือกต้นมีสีน้ำตาล 
 ต้นมะม่วงมีระบบรากแก้ว มีลักษณะกลม แทงลึกลงในดิน มีรากแขนงและรากฝอยขนาดเล็ก ๆ แทงกระจาย บริเวณ
รอบๆ ลำต้น 
 ใบจะออกเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะทรงรี ใบใหญ่ยาวรีแหลม ผิวใบเรียบเป็นมัน ใบสีเขียวเข้ม 
 ต้นมะม่วงจะออกดอกเป็นช่อ ดอกมีสีขาวนวล มีขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม มีก้านดอกยาว ดอกจะออกตามปลายกิ่ง 
 ผลมะม่วงมีลักษณะรูปทรงรี โคนมนปลายรี ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียว มียางสีขาว มีรสชาติเปรี้ยว ผลสุกมีสีเหลือง 
เนื้อสุกมีสีเหลือง มีเนื้อแน่นนุ่มฉ่ำน้ำ มีรสชาติหวานฉ่ำ มีกลิ่นหอม มีเมล็ดใหญ่แข็งแบนรียาว สีขาวนวล อยู่ข้างในเนื้อ 
 เมล็ดมีลักษณะแบนใหญ่รียาว จะอยู่ข้างในเนื้อ มีสีขาวนวล ผิวเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งขรุขระ 
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• ขั้นตอนการปลูก 
1) ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร กรณีพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรขุดหลุมให้มีขนาด

ใหญ่ขึน้และใช้วัสดุปรับปรุงดินเพิ่มมากขึ้น ระยะปลูกที่ใช้คือ 8 x 8 เมตร 
2) นำวัสดุปรับปรุงดินที่มาคลุกเคล้ากับดิน จากนั้นนำมะม่วงออกจากถุงแล้วปลูกลงกลางหลุม ปักหลกัยึด

ต้นกันการโยกคลอน ในแหล่งปลูกที่มีลมแรงควรปลูกไม้บังลมเป็นแถว หรือเป็นแนวขวางทิศทางลม
ล่วงหน้าหรือปลูกพร้อมๆ กับการปลูกมะม่วง เช่น สะเดา หรือไผ่ เป็นต้น 

• การดูแลรักษา 
o กำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดปี 
o ตัดแต่งก่ิง และจัดโครงสร้างต้นให้เหมาะสมกับระยะปลูก 
o ป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้มะม่วงมีกิ่งแข็งแรงมีใบสมบูรณ์ 
o หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วทำการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยทางดินทันที พร้อมกับการให้น้ำอย่างเพียงพอ 

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต และสร้างความสมบูรณ์ของต้น 
o มะม่วงที่ให้ผลผลิตแล้วหรือต้นอายุ 3 ปีขึ้นไป มีการใส่ปุ๋ยเป็นระยะตามพัฒนาการหรือความต้องการ 
o ความถี่ของการให้น้ำขึ้นกับเนื้อดินและสภาพอากาศ ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายให้น้ำ 2-3 วันต่อครั้ง 

เนื้อดินเป็นดินเหนียวให้น้ำ 4-5 วันต่อครั้ง อย่างไรก็ตามอาจใช้วิธีสังเกตจากความช้ืนดิน และสภาพของ
ใบมะม่วงประกอบการวางแผนให้น้ำก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น [22] 

• ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาการปลูกมะม่วงนั้นจะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่ง
วัตถุดิบต่างๆ ท่ีใช้ แสดงดังรูปที่ 4-33 

 
รูปที่ 4-33 ขอบเขตการศึกษาของการเพาะปลูกมะม่วง 

• บัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกมะม่วง 

สำหรับหน่วยการทำงาน (Functional unit) ของการเพาะปลูกมะม่วงครั้งนี้ คือ ศึกษาการปลูกมะม่วงต่อพื้นที่ 1 ไร่ 
โดยพิจารณาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษาพบว่าการปลูกมะม่วงนั้นมีการใช้น้ำผิวดิน ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และน้ำมันเช้ือเพลิง ซึ่งแสดงบัญชีรายการสาร
ขาเข้าและสารขาออกดังตารางที่ 4-14 
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ตารางที่ 4-14 บัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกมะม่วง 

สารขาเข้า   

กา
รป

ลูก
มะ

ม่ว
ง 

  สารขาออก 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปริมาณ หน่วย     ผลผลิต ปริมาณ หน่วย 

พื้นที่ท่ีใช้ในการ
เพาะปลูก 

1.00 ไร ่     มะม่วง 1.00 ไร ่

น้ำผิวดิน 3.58 ลบ.ม.           
วัตถุดิบ/สารเคมี ปริมาณ หน่วย     มลสารทางอากาศ ปริมาณ หน่วย 

ปุ๋ยขี้วัว 168.75 กิโลกรมั     
N2O จากปุ๋ยขี้วัวและปุ๋ย
หมัก 

4.7595E-02 กิโลกรมั 

ปุ๋ยหมัก 87.50 กิโลกรมั     N2O จาก volatilization 9.5189E-03 กิโลกรมั 

น้ำมันเบนซิน 2.13 ลิตร     
CO2 จากการเผาไหม้นำ้มัน
เบนซิน 

4.6390E+00 กิโลกรมั 

          
CH4 จากการเผาไหม้น้ำมัน
เบนซิน 

9.3844E-03 กิโลกรมั 

          
N2O จากการเผาไหม้น้ำมัน
เบนซิน 

2.6813E-05 กิโลกรมั 

• การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกมะม่วงนั ้น พิจารณาจากกิจกรรมที ่เกิดจาก  
การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งวัตถุดิบมายังแปลงเพาะปลูก ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนั้น
คำนวณมาจากปัจจัยที่ใช้ในการเพาะปลูกตามตารางที่ 4-14 พบว่าการปลูกมะม่วง 1 ไร่ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 67.3589 kgCO2 
eq. ต่อไร่ต่อปี โดยรายละเอียดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4-15 

ตารางที่ 4-15 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกมะมว่งจากการเก็บข้อมูลของเกษตรกร 

การเกิดก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูกมะม่วง 

(kgCO2 eq./ไร่/ปี) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHGs) 21.9014 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHGs) 45.4574 

รวมท้ังสิ้น 67.3589 

4.2.5 การปลูกพืชสมุนไพร (หอมแดง) 

พืชสมุนไพรเป็นพืชอีกกลุ่มที่เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาได้ทำการเพาะปลูก โดยพืชสมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่คือ หอมแดง 
กระเทียม และพืชผักสวนครัวที่ไม่ระบุประเภท ซึ่งทีมวิจัยได้เลือกหอมแดงมาเป็นตัวแทนของการปลูกพืชสมุนไพรเนื่องจากมี
พื้นที่ท่ีใช้ในการเพาะปลูกมากท่ีสุด 

หอมแดงเป็นพืชล้มลุก ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน รูปไข่ สีแดงหรือสีขาว กว้าง 1 - 4 ซม. ยาว 1.5 - 5 ซม. เป็นโคนใบ
สะสมอาหาร พองออกเรียงซ้อนกันเป็นรูปทรงค่อนข้างกลม มีเยื่อสีแดงอมม่วงบางๆหุ้ม เนื้อภายในสีม่วงอ่อน ลำต้นเป็นเหง้า
เล็กๆติดที่ฐานใบ หัวหนึ่งมี 1 - 2 กลีบ หัวมีกลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน 
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• ข้อมูลทั่วไปของการปลูกหอมแดง 

 พื้นที ่ที ่เหมาะสมกับการเพาะปลูกหอมแดง คือ พื ้นที ่ดอนและที ่ล ุ ่ม น้ำไม่ท่วมขัง ลักษณะดินที ่เหมาะสมกับ 
การเพาะปลูก ควรเป็นดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.0 - 6.5 ควรมีความช้ืนในดินควรสูงใน
ขณะที่เจริญเติบโต  

สำหรับสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หอมแดงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่โดยธรรมชาติแล้วหอมแดงชอบ
อากาศเย็น ต้องการแสงแดดเพียง 9 - 10 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 12.7 - 23.8 องศา
เซลเซียส หอมแดงต้องการน้ำมากและสม่ำเสมอในระยะเจริญเติบโตและแตกกอ หากปลูกในที่ ๆ มีอากาศแห้งและลมแรง อาจ
ต้องคอยให้น้ำบ่อย ๆ 

สำหรับส่วนประกอบของหอมแดง 
 ใบแทงออกจากลำต้นหรือหัว มีลักษณะเป็นหลอดกลม ด้านในกลวง มีสารสีนวลเป็นไขเคลือบผิวใบ ใบมีลักษณะตั้งตรงสูง
ประมาณ 15 - 50 ซม. แตตกออกเป็นช้ันถี่ 5 - 8 ใบ ใบออ่นสดของหอมแดงใช้ในการบริโภค 
 ส่วนหัวหรือบัลบ์เป็นส่วนของกาบใบที่เรียงซ้อนกันแน่นจากด้านในของหัวออกมาเป็นแหล่งสะสมอาหารและน้ำ มีลักษณะ
เป็นกระเปาะ เรียกว่า Bulbs มีลำต้นภายใน มีลักษณะเป็นก้อนเล็ก ๆ  สีขาว ซึ่งเป็นที่เกิดของหัวหอม หัวหอมจะแตกใหม่ออกมาจาก
หัวเดิม โดยเฉลี่ย 2 - 10 หัวต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวประมาณ 1.5 - 3.5 ซม. 
 ต้นที่มองเห็นเหนือดินเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากบัลบ์ จัดเป็นลำต้นเทียมที่เกิดจากกาบใบเรียงอัดกันแน่น ถัดมาจึงเป็นส่วน
ของใบ 
 รากหอมแดงเป็นระบบรากฝอยจำนวนมาก งอกออกจากด้านล่างของต้น มีลักษณะเป็นกระจุกรวมกันท่ีก้นหัว และแพร่
ลงดินลึกในระดับตื้นประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร 

• ขั้นตอนการปลูก 
1) การเตรียมดิน 
หอมแดงมีระบบรากตื้น แปลงปลูกควรไถพรวนหรือขุดด้วยจอบพลิกดินตากแดดไว้ก่อน 2 - 3 วัน แล้วย่อยดินให้เป็น

ก้อนเล็ก อย่าให้ละเอียดมากเพราะจะทำให้ดินแน่น ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยมูลสัตว์ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่ว เก็บเศษวัชพืช 
หรือรากหญ้าอื่นๆ ออกให้หมดแล้วรองพื้นก่อนปลูกด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-15-15 ในปริมาณ 20 - 50 กิโลกรัม/ไร่ 

2) การเตรียมพันธุ์หอม 
หัวหอมพันธุ์ที่จะใช้ปลูกควรเตรียมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพราะหัวหอมที่จะใช้ปลูกควรมีระยะพักตัวอยู่สัก

ระยะหนึ่ง แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 6 เดือน เพราะระยะนี้หอมจะเริ่มแดงยอดอ่อนสีเขียวพ้นหัวเก่ามาแล้ว ให้นำหัวหอมพันธุ์มา
ตัดแต่งทำความสะอาด ตัดเล็มรากเก่า และใบแห้งทิ้งให้หมด หากเห็นว่ายอดอ่อนยาวอาจตัดทิ้งเสียสัก 1 ใน 10 เพื่อเร่งให้งอกไว
เมื่อปลูกแล้ว ในพื้นที่ปลูก 1 ไร่จะใช้หัวหอมพันธุ์ประมาณ 200 กิโลกรัม ก่อนปลูกหากเห็นว่าหัวหอมพันธุ์เป็นโรคราดำ หรือมี
เน่าปะปนมา ต้องฉีดพ่นหรือจุ่มน้ำสารละลายป้องกันกำจัดเช้ือรา และผึ่งลมให้แห้งก่อนนำไปปลูก 

3) ระยะปลูก 
นิยมปลูกเป็นแปลงขนาดกว้าง 1 - 1.5 เมตร ความยาวของแปลง เป็นไปตามความสะดวกในการปฏิบัติงานควรปลูก

เป็นแถว ระยะปลูก 15 - 20 ซม.หรือ 20 - 20 ซม. 
4) การปลูก 
ก่อนปลูกควรรดน้ำแปลงปลูกให้ดินชุ่มชื้นไว้ล่วงหน้า นำหัวหอมพันธ์ุมาปลูกลงในแปลง โดยเอาส่วนโคนหรือที่เคยเป็น

ที่ออกรากเก่าจิ้มลงไปในดินประมาณครึ่งหัว ระวังอย่ากดแรงนักจะทำให้ลำต้นหรือหัวช้ำทำให้ไม่งอก หรืองอกรากช้า เมื่อปลูก
ทั่วทั้งแปลงให้คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งหรือแกลบหนาพอสมควรเป็นการรักษาความชุ่มชื้นและคุมวัชพืช จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 
ต้นหอมจะงอกออกมาภายใน 7-10 วัน หากหัวใดไม่ลอกให้ทำการปลูกซ่อมทันที 
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• การดูแลรักษา 
1) การให้น้ำ 

หอมแดงต้องการน้ำตลอดช่วงเพาะปลูกประมาณ 250-400 มิลลิเมตร การให้น้ำมากเกินไปจะทำให้ดินแน่น มีน้ำขัง 
ดินขาดอากาศ ทำให้รากเน่าได้ โดยให้น้ำตั้งแต่เริ่มปลูกถึงอายุ 7 วัน ทุกวัน เมื่อหอมแดงอายุ 7 - 20 วัน ให้น้ำ 2 - 3 วัน/ครั้ง 
เพราะเป็นระยะที ่หัวเริ่มแตก ต้องเว้นการให้น้ำเพื ่อให้ดินมีช่วงที ่แห้งเหมาะสำหรับการขยายจำนวนหัว เมื ่อหอมแดง  
อายุ 21 - 70 วัน เปลี่ยนการให้น้ำเป็น 1 - 2 วัน/ครั้ง และหยุดให้น้ำหอมแดงก่อนการเก็บเกี่ยว 10 - 15 วัน และให้น้ำก่อนถอน
หอมแดง 1 วัน เพื่อให้ง่ายตอนถอน 

2) การให้ปุ๋ย 

 เมื่อหอมแดงอายุ 14 วันหลังปลูก ควรใส่ปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร่ และเมื่อหอมแดง
อายุ 35 - 40 วัน ให้ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 20 - 50 กิโลกรัม/ไร่ การใส่ปุ๋ยใช้วิธีโรยห่าง ๆ ต้นห่างจากต้นราว 7 ซม. หรือใช้
วิธีโรยให้ท่ัวแปลงก็ได้ หลังจากให้ปุ๋ยให้รดน้ำหรือเอาน้ำเข้าแปลงให้ชุ่ม 

3) การกำจัดวัชพืช  

ควรกำจัดวัชพืชบ่อย ๆ เมื่อวัชพืชยังเล็ก หากโตแล้วจะทำการกำจัดยากและจะกระทบกระเทือนรากหอมแดงได้มาก 

• ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาการปลูกหอมแดงนั้นจะเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่ง
วัตถุดิบต่างๆ ท่ีใช้ แสดงดังรูปที่ 4-34 

 
รูปที่ 4-34 ขอบเขตการศึกษาของการเพาะปลูกหอมแดง 

• บัญชีรายการของสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกหอมแดง 

สำหรับหน่วยการทำงาน (Functional unit) ของการเพาะปลูกหอมแดงครั ้งนี ้ คือ ศึกษาการปลูกหอมแดงต่อ 
พื้นที่ 1 ไร่ โดยพิจารณาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยว ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการ
สัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาพบว่าการปลูกหอมแดงนั้นมีการใช้น้ำผิวดิน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี สารกำจัดวัชพืช และ
น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งแสดงบัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกดังตารางที่ 4-16 
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ตารางที่ 4-16 บัญชีรายการของสารขาเข้าและสารขาออกของการปลูกหอมแดง 

สารขาเข้า   

กา
รป

ลูก
หอ

มแ
ดง

 

  สารขาออก 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปริมาณ หน่วย     ผลผลิต ปริมาณ หน่วย 

พื้นที่ท่ีใช้ในการ
เพาะปลูก 

1.00 ไร ่     หอมแดง 1 ไร ่

น้ำผิวดิน 10.00 ลบ.ม.           
วัตถุดิบ/สารเคมี ปริมาณ หน่วย     มลสารทางอากาศ ปริมาณ หน่วย 

เมลด็พันธ์ุ 160.71 กิโลกรมั     
N2O จากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยขี้
ไก ่

1.4665E-01 กิโลกรมั 

ปุ๋ยขี้ไก ่ 53.57 กิโลกรมั     N2O จาก volatilization 1.6702E-02 กิโลกรมั 

ปุ๋ยเคมี: 15-15-15 53.57 กิโลกรมั     
CO2 จากการเผาไหม้นำ้มัน
เบนซิน 

3.4082E-01 กิโลกรมั 

พาราควอท 1.07 กิโลกรมั     
CH4 จากการเผาไหม้น้ำมัน
เบนซิน 

6.8947E-04 กิโลกรมั 

น้ำมันเบนซิน 0.16 ลิตร     
N2O จากการเผาไหม้น้ำมัน
เบนซิน 

1.9699E-06 กิโลกรมั 

• การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกหอมแดงนั้น พิจา รณาจากกิจกรรมที ่เกิดจาก 

การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งวัตถุดิบมายังแปลงเพาะปลูก ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนั้น
คำนวณมาจากปัจจัยที่ใช้ในการเพาะปลูกตามตารางที่ 4-16 พบว่าการปลูกหอมแดง 1 ไร่ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 105.4138 
kgCO2 eq. ต่อไร่ต่อปี โดยรายละเอียดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4-17 

 

ตารางที่ 4-17 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกหอมแดงจากการเก็บข้อมลูของเกษตรกร 

การเกดิก๊าซเรือนกระจก 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูก

หอมแดง (kgCO2 eq./ไร่.ปี) 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHGs) 49.0369 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHGs) 56.3768 

รวมท้ังสิ้น 105.4138 

• ปริมาณคาร์บอนสะสมของการทำเกษตรแบบบูรณาการ 

การคำนวณปริมาณคาร์บอนสะสมจะพิจารณาปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดิน อาทิ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในลำต้น 
กิ่ง และใบ และปริมาณคาร์บอนใต้พื้นท่ีดิน อาทิ ปริมาณคาร์บอนท่ีสะสมอยู่ในราก ดิน ตลอดจนปริมาณคารบ์อนสะสมในดนิ ซึ่ง
จากพืชที่เลือกทำการศึกษาทั้ง 5 ชนิด (กล้วย ข้าวโพดหวาน มะม่วง ต้นสัก และหอมแดง) จะเห็นได้ว่าข้าวโพดหวานและ
หอมแดงน้ันเป็นพืชที่มีอายุสั้น ดังนั้นในการศึกษานี้จะไม่พิจารณาปริมาณคารบ์อนสะสมที่อยู่ในมวลชีวภาพของพืชทั้ง 2 ชนิด แต่
จะพิจารณาปริมาณคาร์บอนสะสมในดินเป็นภาพรวมของทั้งพื้นที่ ซึ่งการหาปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและในมวลชีวภาพน้ัน
สามารถหาได้ดังนี ้
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o การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน  สามารถคำนวณได้ดังสมการ
ด้านล่าง ซึ่งเป็นการคำนวณตามวิธีการของ IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories 

CABG=∑ CABG,i

n

i=1

 

CABG,i=(∑Mj×CF×
44

12

n

j=1

) ×
A

a
 

เมื่อ  

CABG = ปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บเหนือพื้นดินทั้งหมดของพื้นที่ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

CABG,i = ปริมาณคาร์บอนท่ีกักเก็บเหนือพื้นดินของช้ันภูมิที่ i (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

M = มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นไม้ในพื้นที่แปลงตัวอย่างที่คำนวณได้จากสมการแอลโลเมตรี (ตันน้ำหนักแห้งต่อไร่) 

i = ช้ันภูมิ 1, 2, 3,...n 

j = ชนิดไม้ 1, 2, 3,...n 

A = พื้นที่ท้ังหมดในช้ันภูมินั้นๆ (ไร่) 

a = พื้นที่แปลงตัวอย่างในช้ันภูมินั้นๆ (ไร่) 

CF = สัดส่วนปริมาณคาร์บอนในเนื้อไม้ 

o การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากมวลชีวภาพใต้ดิน สามารถคำนวณได้ดังสมการด้านล่าง ซึ่ง
เป็นการคำนวณตามวิธีการของ IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 

CBLG=∑ CBLG,i

n

i=1

 

CBLG,i=CABG,i×R 

เมื่อ  

CBLG = ปริมาณคาร์บอนใตด้ินที่กักเก็บของต้นไม้ทั้งหมดของพื้นที่ (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 

CBLG,i = ปริมาณคาร์บอนใตด้ินที่กักเก็บในช้ันภูมิที่ i (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 

CABG,i = ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินที่กักเก็บในช้ันภูมิที่ i (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 

R = สัดส่วนน้ำหนักแห้งของรากต่อต้นของต้นไม ้

i = ช้ันภูมิ 1, 2, 3,...n 

o การคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่สะสมในดิน สามารถคำนวณได้ดังสมการด้านล่าง ซึ่งเป็น 
การคำนวณหาคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (Soil Organic Carbon: SOC) 

SOC=BD ×d ×%SOC 

เมื่อ  

SOC = ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (Mg/ha) 
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BD = ค่าความหนาแน่นรวมของดิน (Mg/m3) 

d = ความลึกของช้ันกำเนิดดิน (m.) 

%SOC = ร้อยละของปรมิาณคาร์บอนอินทรีย์ในดิน 

โดยในการศึกษานี้ได้ทำการสุ่มตรวจวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและในมวลชีวภาพของพื้นที่ อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่ท่ี 1 บ้านแม่ขี้มูก (MKM 1)  

พื้นที่ที ่ 1 บ้านแม่ขี ้มูก (MKM 1) ตั ้งอยู ่ที่บ้านแม่ขี ้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พิกัด UTM 424832 E, 
2042642 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 790 เมตร พืชที่ปลูกในพื้นที่คือ ข้าวโพด ลำไย และ
ยางพารา ลักษณะของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบน
และดินล่างเป็นดินเหนียวปนทราย โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ดิ นจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมี
ช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดิน ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำสูงกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มี
กลิ่นของดินที่สดช่ืนเล็กน้อยและรากพ้ืนแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้อยู่ในช่วง 60 - 70 ซม.  

  
(a) (b) 

รูปที่ 4-35 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศรายละเอียดสูง จาก Drone ของพื้นที่ MKM1 (b) ภาพถ่ายแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ 
MKM1 

ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและมวลชีวภาพของพืช ในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 
18,556.05 กิโลกรัม/ไร่ คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพในพื้นที่ 1 ไร่ พบ 1,927.73 กิโลกรัม/ไร่ 



F-CO-CPM-9 Rev1  PAGE 73 OF 153 

 
รูปที่ 4-36 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKM 1 

2) พื้นที่ท่ี 2 บ้านแม่ขี้มูก (MKM 2)  

 พื้นที่ท่ี 2 บ้านแม่ขี้มูก (MKM 2) ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ขี้มูก ต.แม่ทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พิกัด UTM 425559 E, 2042473 
N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 733 เมตร พืชที่ปลูกในพ้ืนท่ีคือ มะม่วง ลักษณะของดินเป็นดินลึกเกิด
จากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื ้อดินบนและดินล่างเป็นดินเหนียวปนทราย 
โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดิน
น้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดชื่นเล็กน้อยและ
รากพ้ืนแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 50 - 60 ซม. 

  
(a) (b) 

รูปที่ 4-37 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone ของพื้นที่ MKM2 (b) ภาพถ่ายแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ 
MKM2 

ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและมวลชีวภาพของพืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 
7,951.32 กิโลกรัม/ไร่ คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพในพื้นที่ 1 ไร่ พบ 726.29 กิโลกรัม/ไร่ 
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รูปที่ 4-38 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKM 2 

3) พื้นที่ท่ี 3: บ้านแม่ขี้มูก (MKM 3)  

พื้นที่ที ่ 3: บ้านแม่ขี้มูก (MKM 3) ตั ้งอยู ่ที่บ้านแม่ขี ้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พิกัด UTM 426743 E, 
2041705 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 778 เมตร พืชที่ปลูกในพ้ืนท่ีคือ มะม่วงและกล้วย ลักษณะ
ของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดิน
เหนียวปนทราย โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สด
ช่ืนเล็กน้อยและรากพ้ืนแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 60 - 70 ซม. 

  
(a) (b) 

รูปที่ 4-39 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone ของพื้นที่ MKM3 (b) ภาพถ่ายแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ 
MKM3 

ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและมวลชีวภาพของพืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 
9,525.12 กิโลกรัม/ไร่ คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพในพื้นที่ 1 ไร่ พบ 209.77 กิโลกรัม/ไร่ 
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รูปที่ 4-40 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นท่ีในพื้นที่ MKM 3 

4) พื้นที่ท่ี 4 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKM 4)  

 พื้นที่ที่ 4 บ้านแม่ขี้มูกน้อย (MKM 4) ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ขี้มูก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ พิกัด UTM 427148 E, 
2041695 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 819 เมตร พืชที่ปลูกในพื้นที่คือ มะม่วงและกล้วย ลักษณะ
ของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินแกรนิต จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนร่วน 
ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่าง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มี
กลิ่นของดินที่สดช่ืนเล็กน้อยและรากพืชแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 40 - 50 ซม. 

  
(a) (b) 

รูปที่ 4-41 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone ของพื้นที่ MKM4 (b) ภาพถ่ายแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ 
MKM4 

ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและมวลชีวภาพของพืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 
6,242.93 กิโลกรัม/ไร่ คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพในพื้นที่ 1 ไร่ พบ 312.94 กิโลกรัม/ไร่ 
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รูปที่ 4-42 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MKM4 

5) พื้นทีท่ี่ 5 บ้านใหม่ปูเลย (MPL1)  

พื้นที่ที่ 5 บ้านใหม่ปูเลย (MPL1) ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ปูเลย ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  พิกัด UTM 436516 E, 
2046522 N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 518 เมตร พืชที่ปลูกในพื้นที่คือ กล้วย และมะพร้าว 
ลกัษณะของดินเป็นดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังและเคลื่นย้ายมาทับถมของหินทราย จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบน
และดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดนิล่าง ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมี
ช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำสูงกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดอืน
ดิน มีกลิ่นของดินที่สดช่ืนเล็กน้อยและรากพ้ืนแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 50 - 60 ซม. 

  
(a) (b) 

รูปที่ 4-43 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone ของพื้นที่ MPL1 (b) ภาพถ่ายแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ 
MPL1 

ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินมวลชีวภาพของพืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 3,910.03 
กิโลกรัม/ไร่ คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพในพื้นที่ 1 ไร่ พบ 472.28 กิโลกรัม/ไร่ 



F-CO-CPM-9 Rev1  PAGE 77 OF 153 

 
รูปที่ 4-44 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MPL1 

6) พื้นที่ท่ี 6 บ้านใหม่ปูเลย (MPL2)  

 พื้นที่ที่ 6 บ้านใหม่ปูเลย (MPL2) ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่ปูเลย ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พิกัด UTM 436259 E, 
2046563 N ความลาดชันเกิน 35% สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 616 เมตร พืชที่ปลูกในพ้ืนท่ีคือ มะม่วง และลำไย ลักษณะ
ของดินเป็นดินตื้น เป็นดินที่เริ่มมีการพัฒนาการตัว เกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่และเคลื่อนย้ายมาทับถมของหินทราย 
จัดอยู่ในอันดับ Incepltisols เนื้อดินบนและดินล่างเป็นดินทรายปนร่วนมีปริมาณกรวดปนมากกว่า ร้อยละ 35 โครงสร้างดินเป็น
ดินไม่มีโครงสร้างทั้งดินบนและดินล่าง ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประ
สแีละมีสีดินที่คล้ำสูงกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่นของดินที่สดช่ืนเล็กน้อยและรากพ้ืนแพร่กระจาย
ลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 60 - 70 ซม. 

  
(a) (b) 

รูปที่ 4-45 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone ของพื้นที่ MPL2 (b) ภาพถ่ายแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ 
MPL2 
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ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและมวลชีวภาพของพืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 
5,456.26 กิโลกรัม/ไร่ คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพในพื้นที่ 1 ไร่ พบ 272.27 กิโลกรัม/ไร่  

 
รูปที่ 4-46 แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MPL2 

7) พื้นที่ท่ี 7 บ้านแม่ปาน (MPN1)  

พื้นที่ที่ 7 บ้านแม่ปาน (MPN1) ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปาน ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พิกัด UTM 422752 E, 2042572 
N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,034 เมตร พืชที่ปลูกในพื้นที่คือ กล้วยและลำไย ลักษณะของดินเป็น
ดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินทราย จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่าง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่น
ของดินที่สดช่ืนเล็กน้อยและรากพื้นแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 50 - 60 ซม. 

  
(a) (b) 

รูปที่ 4-47 (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone ของพื้นที่ MPN1 (b) ภาพถ่ายแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ 
MPN1 
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ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินมวลชีวภาพของพืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 10,928.31 
กิโลกรัม/ไร่ คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพในพื้นที่ 1 ไร่ พบ 157.89 กิโลกรัม/ไร่ 

 
รูปที่ 4-48  แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นที่ในพ้ืนท่ี MPN1 

8) พื้นที่ท่ี 8 บ้านแม่ปาน (MPN2)  

 พื้นที่ที่ 8 บ้านแม่ปาน (MPN2) ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปาน ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พิกัด UTM 422752 E, 2042572 
N ความลาดชันเกิน 35 % สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,034 เมตร พืชที่ปลูกในพ้ืนท่ีคือ ลำไย และกล้วย ลักษณะของดินเป็น
ดินลึกเกิดจากการพัฒนาการตัวผุพังอยู่กับที่ของหินทราย จัดอยู่ในอันดับ Ultisols เนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว โครงสร้างดินเป็นก้อนเหลี่ยมมุมคมทั้งดินบนและดินล่าง ดินจับตัวกันเป็นก้อนปานกลางมีช่องว่าง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในดินน้อย ไม่พบจุดประสีและมีสีดินที่คล้ำต่ำกว่าสีดินที่กำหนดไว้ (Fence line) ไม่พบไส้เดือนดิน มีกลิ่น
ของดินที่สดช่ืนเล็กน้อยและรากพื้นแพร่กระจายลงไปในแนวดิ่งได้ อยู่ในช่วง 40 - 60 ซม. 

  
(a) (b) 

รูปที่ 4-49  (a) ภาพถ่ายสีทางอากาศ รายละเอียดสูง จาก Drone ของพื้นที่ MPN2 (b) ภาพถ่ายแสดงดัชนีพืชพรรณในพื้นที ่
MPN2 
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ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินมวลชีวภาพของพืชในดินที่ระดับความลึก 1 เมตร พบการสะสมคาร์บอนในดิน 6,014.88 
กิโลกรัม/ไร่ คาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพในพื้นที่ 1 ไร่ พบ 128.66 กิโลกรัม/ไร่ 

 
รูปที่ 4-50  แสดงลักษณะดินและสภาพพื้นท่ีในพื้นที่ MPN2 

จากผลการตรวจวัดจะสามารถคำนวณหาปริมาณคาร์บอนสะสมและปริมาณค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในพื้นที่ ได้
จากสมการ 

Cstock = CABG + CBLG + SOC 

GHGsstock = Cstock x (44/12) 

ผลจากการคำนวณปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของพื้นที่ศึกษาการทำเกษตรแบบบูรณาการ เมื่อนำมาค่าจากทั้ง 8 พื้น
ที่มาทำการเฉลี่ยพบว่ามีปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน 480.1315 kg CO2 ต่อไร่ต่อปี โดยพืชทั้ง 3 ชนิด คือ กล้วย มะม่วง และไม้
สักนั้นมีค่าคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพดังตารางที่ 4-18 

ตารางที่ 4-18 ปริมาณคาร์บอนสะสมสมในมวลชีวภาพของการปลกูพ้ืนในพ้ืนท่ีศึกษาการทำการเกษตรแบบบูรณาการ 

ชนิดของพืช 
ปริมาณคาร์บอนสะสมเหนือพืน้ดิน 

(kg CO2 ต่อไร่ต่อปี) 
ปริมาณคาร์บอนสะสมใต้ดิน 

(kg CO2 ต่อไร่ต่อปี) 
กล้วย 219.90 118.73 
มะม่วง 215.41 60.49 
ต้นสัก1 463.47 15.84 

1 อ้างอิงค่าจากจากการบทความวชิาการ 

เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการปลูกพืชในพื้นที่ (ดังรูปที่ 4-29) จะสามารถระบุได้ว่า การทำการเกษตรเชิงบูรณาการใน
พื้นที่ศึกษาน้ีมีการสะสมคาร์บอนอยู่ที่ 589.60 kg CO2 ต่อไร่ต่อป ี
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• ปริมาณสมดุลของก๊าซเรือนกระจกของการเกษตรบูรณาการ 

การคำนวณหาปริมาณสมดลุของก๊าซเรอืนกระจกของการทำเกษตรแบบบูรณาการสามารถคำนวณไดด้ังสมการดา้นล่าง 

GHGs balance = GHGsemitted – GHGsstock 

จากผลการศึกษาพบว่าการเพาะปลูกพืชทั้ง 5 ชนิดนั้นมีค่าการปล่อยก๊าซเรือยกระจกดังตารางที่ 4-19 เมื่อนำสัดส่วน
การเพาะปลูกพืชทั้ง 5 ชนิด (ดังรูปที่ 4-29) มาทำการหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพบว่า ในพื้นที่การเพาะปลูกแบบบูรณา
การจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 143.26 kg CO2 eq./ไร่.ปี และจากผลการศึกษาปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินและมวล
ชีวภาพของพื้นที่การเกษตรแบบบูรณาการมาหาสัดส่วนในการเพาะปลูกจะพบว่าการทำการเกษตรแบบบูรณาการในพื้นที่ 1 ไร่มี
ปริมาณคาร์บอนสะสม 589.60 kg CO2 eq./ไร่.ปี ดังนั้นจะสามารถหาปริมาณสมดุลก๊าซเรือนกระจกที่เกิดในพื้นที่การเกษตร
แบบบูรณาการโดยแทนค่าในสมการด้านบน ดังนี้ 

   GHGs balance = 143.26 –  589.60 

                                                        = -446.34 kg CO2eq./ไร่.ป ี

ดังนั้นปริมาณสมดุลก๊าซเรือนกระจกของการทำการเกษตรแบบบูรณาการจำนวน 1 ไร่ ในพื้นที่ศึกษามีค่าเท่ากับ -
446.34 kg CO2 ต่อไร่ต่อปี ซึ่งหมายความว่าการปลูกพืชแบบบูรณาการ 1 ไร่ ในระยะเวลา 1 ปี สามารถดูดซับปริมาณก๊าซเรือน
กระจกได้ 446.34 kg CO2 

ตารางที่ 4-19 การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของการเพาะปลูกตัวแทนท้ัง 5 ชนิด 
ชนิดของพืช การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางตรง (kg CO2 eq./ไร่.ปี) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อม (kg CO2 eq./ไร่.ปี) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมด (kg CO2 eq./ไร่.ปี) 
กล้วย 47.3641 51.2247 98.5888 
ข้าวโพดหวาน 103.4274 97.0989 200.5263 
มะม่วง 21.9014 45.4574 67.3589 
หอมแดง 49.0369 56.3768 105.4138 
ต้นสัก 0 0 0 

4.2.6 การเลี้ยงสัตว์ 

 การเลี ้ยงสัตว์ในพืชที ่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการดำรงชีพ จึงไม่ได้มุ ่งเน้นกิจกรรมในลักษณะของการทำฟาร์ม 
เพื่อการสร้างรายได้ ในการพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจึงใช้ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ
และพลังงานท่ีใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ จาก โครงการ “พัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร : การเลี้ยงสัตว์ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์” [22] ซึ่งเป็นฐานขอ้มูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (Thai National LCI Database) ที่ผ่านการรับรองแล้ว 

 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ศึกษาพบว่า มีการเลี้ยงสุกร โค ไก่ และปลาดุก ซึ่งมีสัดส่วนการเลี้ยง
สัตว์ต่อ 1 ไร่ แสดงดังรูปที่ 4-51โดยข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบด้วยข้อมูลการเลี้ยงไก่เนื้อ สุกร และปลาดุก โดยรายละเอียดจะ
กล่าวไว้ในรายละเอียดลำดับถัดไป 
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รูปที่ 4-51   สัดส่วนการเลี้ยงสตัวใ์นพื้นที่ศึกษาในพื้นที ่1 ไร่ 

การเลี้ยงไก่ 

• ข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงไก่ 
ไก่เนื้อเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย สามารถจำหน่ายได้เมื่ออายุ 6–7 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ส่วนมากจะใช้

เวลาเลี้ยงประมาณ 45 วัน ได้น้ำหนักตัว 1.8–2.0 กิโลกรัม ไก่เนื้อที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี้จะเป็นลูกผสมที่บริษัทต่าง ๆ ผลิตออกมา
จำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะมีขนสีขาว มีช่ือต่าง ๆ กันออกไปตามบริษัทผู้ทำการผลิตลูกไก่  และการเลี้ยงไก่เนื้อต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ที่ระบุ โดยในช่วงก่อนนำลูกไก่เข้าโรงเรือนต้องดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำอำเภอ
เพื่อให้มาตรวจความพร้อมของโรงเรือนตามมาตรฐานฟาร์ม การขออนุญาตปศุสัตว์เพื่อการเคลื่อนย้ายลูกไก่เข้ามาเลี้ยงในฟาร์ม 
และทุกขั้นตอนต้องได้รับการอนุญาตจากปศุสัตว์ประจำท้องที่เสียก่อน ขั้นตอนการเลี้ยงไก่เนื้อประกอบด้วยช่วงเตรียมโรงเรือน
ก่อนเลี้ยงและช่วงการเลี้ยงซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งระยะการเลี้ยงไก่เนื้ออกเป็น 3 ระยะ คือระยะ อายุ 1–21 วัน อายุ  22–35 วัน 
และ อายุ 36 วันถึงวันส่งตลาด ดังแสดงในรูปที่ 4-52 กระบวนการการเลี้ยงไก่เนื้อ 

 

รูปที่ 4-52  ขอบเขตการศึกษาของการเลี้ยงไก ่

 

 

 

20

5

1 1
0

5

10

15

20

25

ปลาดุก ไก่ โค สุกร

จ า
นว

น 
(ต

ัว)

               

           
     1-21    

            
     22-35    

            
     36     -        

·                 
·           
·       
·     

·      
·      
·           
·       
·     

·         

·         
·       
·       
·              



F-CO-CPM-9 Rev1  PAGE 83 OF 153 

• ข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงสุกร 
ขั้นตอนการเลี้ยงสุกร 
การอนุบาลลูกสุกร  ลูกสุกรที่คลอดจะถูกตัดเขี้ยว และฟันน้ำนม ด้วยกรรไกรตัดเล็บ  ก่อนที่จะให้ลูกสุกรดูดนมแม่  

จากนั้นควรให้ลูกสุกรดูดนมแม่หรือน้ำนมจากแม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด เนื่องจากช่วงแรกนมแม่ที่ออกมาจะเป็นนม
น้ำเหลือง ซึ่งเป็นนมมีภูมิต้านทานโรคสูง จะช่วยให้แข็งแรง  และหลังคลอด 3 วัน ควรฉีดหรือกรอกด้วยอาหารธาตุเหล็ก ทุกๆ 3 
วัน จนกว่าจะกินอาหารได้  เมื ่อลูกหมูอายุได้ 3 สัปดาห์ ควรให้ลูกสุกรกินอาหารเสริมชนิดเม็ดโดยตรงเพื่อช่วยให้ลูกสุกร
เจริญเติบโต และหย่านม เร็วขึ้น เมื่ออายุครบ 1 เดือน ต้องฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาต์  ลูกสุกรที่ได้รับการฉีดวัคซีนควรใช้สีสเปรย์
มาฉีดทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ตัวเพื่อให้รู้ว่าลูกสุกรตัวใดที่ทำการให้วัคซีนแล้ว ควรจัดการตอนระหว่างอายุ 1 เดือนครึ่ง 
จะช่วยให้แผลหายเร็วและไม่บอบช้ำเหมือนตอนเมื่อโตแล้ว หลังจากนั้นเมื่อลูกสุกรหย่านมแล้วจึงนำมาไว้ที่คอกอนุบาลลูกสกุร 
ลูกสุกรที่หย่านมใหม่ในสัปดาห์แรกควรปรบัอุณหภมูิภายในคอกอนุบาล อยู่ท่ี 33-34 องศาเซลเซียส โดยอาจจะใช้ระบบไฟฟ้าเขา้
ช่วย และควรมีวัสดุรองพื้น เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ลูกสุกร สำหรับคอกสำหรับอนุบาลจะมีพื้นทึบ และต้องแห้งเสมอ ควรมีที่ให้
หมูวิ่งเล่น ออกกำลังกายและตากแดด ให้อาหารที่มีคุณภาพ ให้น้อยแต่บ่อยครั้ง  โดยลูกหมูจะจำหน่ายได้เมื่ออายุ 1-2 เดือน 
หรือมีน้ำหนัก 12-15 กิโลกรัม  

สุกรระยะขุน การเลี้ยงดูสุกรขุน สุกรขุน คือ สุกรเพศผู้ที่ตอนแล้ว หรือเพศเมียที่ไม่ได้คัดไว้ ทำพันธุ์เลี้ยงจนมีน้ำหนัก
ประมาณ 100 กิโลกรัม ก็จับส่งตลาดได้โดยการให้อาหารในช่วงนี้ทำได้ 2 แบบ คือ ให้กินตลอดเวลาโดยใส่อาหารไว้ในถัง
อัตโนมัติ หรือให้เป็นเวลาส่วนมากจะให้เวลาเช้าและเย็น ข้อควรระวังคือ อย่าเปลี่ยนสูตรอาหารโดยกะทันหันและพื้นโรงเรือน
ต้องสะอาดอยู่เสมอ ดงัรูปที่ 4-53 
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รูปที่ 4-53  ขอบเขตการศึกษาของการเลี้ยงสุกร 

• ข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงปลาดุก 
การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอุยเทศเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการนั้นสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดินและบ่อซีเมนต์  โดย

การเลี้ยงปลาดุกของประเทศไทยร้อยละ 98 เลี้ยงในบ่อดิน รายละเอียดดังนี้ 
การเลี้ยงในบ่อดิน เริ่มจากการเตรียมบ่อด้วยการตากก้นบ่อให้แห้ง แล้วใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพของดิน โดยใส่ปูนขาว

ในอัตราประมาณ 60-100 กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกเพี่อให้เกิดอาหารธรรมชาติสำหรับเป็นอาหารของลูกปลาในอัตรา
ประมาณ 40-80 กิโลกรัม/ไร่ แล้วจึงนำน้ำเข้าบ่อโดยกรองไม่ให้ศัตรูของลูกปลาติดเข้ามากับน้ำจนมีระดับน้ำลึกประมาณ 30-40 
ซม. วันรุ่งขึ้นจึงทำการปล่อยลูกปลาขนาด 2-3 ซม อัตราการปล่อยค่อนข้างหนาแน่น ประมาณ 10-20 ตัวต่อตารางเมตรหรือ 
16,000-32,000 ตัวต่อไร่ หรืออาจมากกว่านี้ ความหนาแน่นที่พอเหมาะ โดยเวลาที่เหมาะสมในการปล่อยลูกปลาควรเป็นตอน
เย็นหรือตอนเช้า และเพื่อให้ลูกปลามีอาหารกินควรเติมไรแดงในอัตราประมาณ 5 กิโลกรัม เพื่อเป็นอาหารแก่ลูกปลา หลังจาก
นั้นจึงให้อาหารผสมแก่ลูกปลา ทยอยปนไส้ไก่หรืออื่นๆที่ราคาถูก และหาได้ตามท้องถิ่นให้ทีละน้อยและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะ 
เวลาต่อมา สำหรับการเปลี่ยนอาหารจะต้องหัดให้ปลากินโดยใช้ระยะเวลาพอสมควร ในกรณีที่เป็น อาหารสดจำพวกปลาเป็ด
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นำมาผสมรำละเอียด อัตราส่วน 9:1 ปลาอายุ 41-60 วัน ให้อาหาร 6-8% ของน้ำหนักปลาปลาอายุ 61-80 วัน ให้อาหาร 5-6% 
ของน้ำหนักปลา ปลาอายุ 81-120 วัน ให้อาหาร 4-5% ของน้ำหนักปลา การตรวจสอบในบ่อว่ามีปลามากน้อยเพียงใด เพื่อจัด
ปริมาณอาหารให้ตามที่กำหนด พร้อมทั้งหมั่นสังเกตว่าอาหารที่ให้ปลากินเหลือตกค้างในบ่อหรือไม่ อาหารที่เหลือจะลอยเป็น
กลุ่มๆ ตามผิวน้ำ แสดงว่าปลากินไม่หมดจะทำให้น้ำเน่าเสียและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจึง ต้องลดปริมาณอาหาร 

เมื่อเลี้ยงปลาไประยะหนึ่งน้ำในบ่อจะมีคุณภาพเสื่อมลง เนื่องจากสิ่งขับถ่ายออกจากตัวปลา และเศษอาหารเหลือ
ตกค้างในบ่อจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนน้ำโดยระบายน้ำออกประมาณ ¾ ของบ่อ และเติมน้ำใหม่เข้าแทนที่ทั้งนี้การถ่ายเทน้ำอาจ
สังเกตว่า ถ้าปลากินอาหารน้อยลงจากปกติหรือมีอาหารเหลือลอย อยู่ในบ่อมากก็แสดงว่าถึงเวลาที่ต้องถ่ายเทน้ำ หรือน้ำในบ่อมี
กลิ่นเหม็นมากสีของน้ำเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมต้องรีบเปลี่ยนน้ำทันที หากไม่อาจถ่ายเทน้ำได้ใน ช่วงนั้นควรใช้เกลือแกง
อัตรา 3-4 กิโลกรัมต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร สาดให้ทั่วบ่อ หลังจากนั้น 3-4 วัน จึงเปลี่ยนน้ำใหม่การถ่ายเทน้ำในบ่อจะไม่บ่อยครั้ง
เมื่อปลามีขนาดเล็กควรใช้ วิธีการเพิ่มน้ำทดแทน ปลาที่เติบโตขึ้นการถ่ายเทน้ำแต่ละเดือนก็จะมากขึ้นตามไป ด้วยและถ้าปริมาณ
น้ำฝนไหลลงบ่อมากๆ ควรระบายน้ำออกจากบ่อประมาณ ¾ ของบ่อ แล้วเติมน้ำใหม่ให้ได้ปริมาณเท่าเดมิ ต่อจากนั้นใช้เกลือแกง
ในอัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่สาดให้ทั่วบ่อการป้องกันโรค หลังจากปล่อยปลาลงเลี้ยงและใช้ฟอร์มาลีนสาดกระจายทั่วบ่อความ
เข้มข้น 25-40 ส่วนล้าน สองสัปดาห์ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อ กำจัดพวกปลิงใสที่เกาะอยู่ตามเหงือกและครบี ครั้งท่ี 3 จะห่างจากครั้งท่ี 2 
ประมาณ 1 เดือน ซึ่งปลาดุกที่เลี้ยงจะเริ่ม ทยอยจับได้ตั้งแต่ปลาอายุ 8-10 เดือน ซึ่งจะมีขนาด 6-10 ตัว/กก. 

ปลาดุกที่เลี้ยงจะเริ่ม ทยอยจับได้ตั้งแต่ปลาอายุ 8-10 เดือน ซึ่งจะมีขนาด 6-10 ตัว/กก. 
 

 
รูปที่ 4-54 ขอบเขตการศึกษาของการเลี้ยงปลาดุก 

• ข้อมูลทั่วไปของการเลี้ยงโค 

 โคพื้นเมืองจะมีลักษณะขนาดที่เล็กกะทัดรัด ตัวผู้จะมีเหนียงแต่ไม่ยานมาก มีสีหลากหลาย มีน้ำหนักเพศเมียอยู่ที่ 200 
ถึง 250 กก. เพศผู้มีน้ำหนัก 300 ถึง 350 กก. สถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยงโคนั้นควรอยู่ห่าวไกลจากชุมชน มีขนาดพื้นที่กว้างขวาง 
เพื่อไม่ให้สัตว์อยู่อย่างแออัด และสามารถขยายพันธุ์ได้ หลักสำคัญในการเลี้ยงโคนั้นมีหลัก 3 ประการ ที่ผู้เลี้ยงควรปฏิบัติเพื่อให้
การเลี้ยงสัตว์ได้ผลดีที่สุด คือ ใช้พันธุ์ดี อาหารดี และการจัดการดี ด้วยเหตุผลดังนี้ 

o เลี้ยงแต่สัตว์พันธุ์ดี เพราะสัตว์พันธุ์ดีจะโตไว ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้น ให้ผลผลิตสูงและกินอาหารไม่
สิ้นเปลือง 

o เลี้ยงด้วยอาหารที่ดี มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนตามความต้องการของโคในแต่ละระยะการเจริญเติบโต 
รวมไปถึงมีวิธีการให้อาหารที่ถูกต้องย่อมจะทำให้สัตว์เจริญเติบโตได้เตม็ที่ อาหารที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อจะมีทั้ง
อาหารหยาบ เช่น พืชตระกูลหญ้า พืชตระกูลถั่ว รวมถึงวัสดุพลอยได้จากการเกษตร อาหารข้น คือ 
อาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง มีโปรตีนสูงกากใยต่ำทำให้โคย่อยง่าย อาหารข้นสำเร็จรูปก็คือ อาหารใน
ลักษณะเม็ดที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ใช้ขุนโค อาหารชนิดเดียว เช่น ปลายข้าว ข้าวโพอบด กากถั่วลิสง 

การเตรยีมบ่อ 

การปล่อยปลา 

การใหอ้าหาร 

ปลาดุก 
 
ปลาตาย 
 
น ้าเสยี 
 

ลูกปลา 
 
อาหาร 
 

สารเคม/ีปุ๋ ย 

น ้า 
 
พลงังาน 
 

มลพษิทางน ้า 
 
มลพษิทางอากาศ  
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กากปาล์ม หัวอาหาร อาหารสำเร็จรูป ทีเอ็มอาร์ เป็นต้น นอกจากอาหารดังที่กล่าวมาในการเลี้ยงโคเนื้อ
ยังต้องการอาหารเสริม ได้แก่ แร่ธาตุเสริม ซึ่งมาในรูปแบบของแร่ธาตุผงและแร่ธาตุก้อนด้วย 

o มีระบบการจัดการฟาร์มที่ดี การรู้หลักจัดการฟาร์มที่ดีทำให้ประหยัดต้นทุนและแรงงานในการเลี้ยงดู
สัตว์ การใช้ประโยชน์จากที่ดินและโรงเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหามลภาวะที่เกิดจากการ
เลี้ยงสัตว์ เช่น กลิ่นเน่าเหม็นของมูลสัตว์มีน้อยและป้องกันโรคระบาด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์
เลี้ยงได้ 

 

• การคำนวณ GHG ของการเลี้ยงสัตว์ 
การคำนวณบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของสารขาเข้าของการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ สุกร ปลาดุกอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูล

บัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในส่วนของการคำนวณบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของสารขาออกนั้นได้คำนวณมลสาร
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอ้างอิงคู่มือของ IPCC Guidelines ปี 2006 [23] สำหรับก๊าซเรือนกระจก (GHG emissions) ทั้งนี้จะมี
มลสารจากตัวและมูลสัตว์ มลสารทางน้ำ และของเสียอื่นๆ นั้นได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ซึ่งไม่รวมการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อาทิ ยาฆ่าเชื้อ ยา วัคซีน วิตามินและแร่ธาตุ  จากข้อมูลดังกล่าว
สามารถคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเลี้ยงไก่ สุกร โค และปลาดุกดังตารางที่ 4-20 

ตารางที่ 4-20 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากปศุสตัว์ 

Unit 
ไก่  

(2.5 kg/ตัว) 
สุกร  

(100 kg/ตัว) 
ปลาดุก  

(200 g/ตัว) 
โค  

(600 kg/ตัว) 

kg CO2 eq/1 kg 2.4613 2.0952 2.9862 10.8174 

kg CO2 eq/1 ตัว 6.1532 209.5186 0.5972 611.40 

kg CO2 eq/1 ไร ่ 75.72 209.52 11.94 611.40 

4.3 สรุปปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 กิโลกรัมที่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน 

 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 1 กิโลกรัมและเข้าสูร่ะบบห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแตก่ารปลูก เข้าสู ่
ลานเท ไซโล จนเข้าสู่โรงงานผลิตอาหารสตัว์ โดยพิจารณาระยะการขนส่งผลิตภณัฑ์จากพื้นที่ภายใต้ขอบเขตการศึกษาไปยัง
อำเภอแม่แจ่ม ดังแสดงในตารางที่ 4-21 และรูปที่ 4-55 

ตารางที่ 4-21 ระยะการขนส่งผลติภัณฑ์ทางการเกษตรในแตล่ะพื้นที่ถึงอำเภอแม่แจ่ม 
ต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง (กม.) 

บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 44 
บ้านแม่ขี้มูกน้อย ตำบลบ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 46 
นิคมเกษตรโหล่งปง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 54 
บ้านกองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 44 

 



F-CO-CPM-9 Rev1  PAGE 86 OF 153 

 
ที่มา: www.earth.google.com 

รูปที่ 4-55  แผนที่การขนส่งผลติภัณฑ์ทางการเกษตรในแต่ละพ้ืนท่ีถึงอำเภอแม่แจ่ม 

 การขนส่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ปลูก เพื่อส่งไปขายนั้น เป็นการขนส่งโดยรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก เนื่องจากพื ้นที่
เพาะปลูกเป็นพื้นที่เขา [28] จึงทำให้ไม่สามารถขนส่งโดยรถบรรทุกได้ ดังนั้นในการประเมินผลปริมาณก๊าซเรือนกระจก จึง
สามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 4-22 เมื่อพิจารณาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลผลิตทางการเกษตร 1 กิโลกรัม ของ
การทำการเกษตรบบบรูณาการที่เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4-23 

ตารางที่ 4-22 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ 1 กิโลกรมั 
ต้นทาง ปลายทาง ภาระบรรทุก 

(ตันกม.) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(kg CO2e)* 
ม. 1 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 0.044 0.010 
ม. 13 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 0.046 0.010 
ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 0.054 0.012 
ต.แม่ศึก อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม ่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม ่ 0.044 0.010 

ที่มา *คำนวณจากค่า Emission Factor โดยแบ่งตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม ของรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก 4 ล้อวิ่งแบบสมบุกสมบัน  น้ำหนกับรรทกุ 7 ตนั 

บ้านทับ 

แม่ศึก 

กองแขก 
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ตารางที่ 4-23 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลผลิตทางการเกษตร 1 กิโลกรัม ของการทำเกษตรแบบบูรณาการที่เข้าสู่
ระบบห่วงโซ่อุปทาน 

ขั้นตอน ปริมาณ หน่วย 
EF 

(kgCO2 eq.
หน่วย) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
(kgCO2 eq.) 

การปลูกพืช (เฉลี่ยจาก 4 พืช) 1 kg  0.2373 

กล้วย 1 kg 0.3451 0.3451 

หอมแดง 1 kg 0.0272 0.0272 

ข้าวโพดหวาน 1 kg 0.0840 0.0840 

มะม่วง 1 kg 0.4929 0.4929 

การขนส่งผลผลิตมาจำหน่ายยังอำเภอแม่แจ่ม 
(เฉลี่ยจาก 3 พ้ืนที่) 

   0.0094 

- ม. 1 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม ถึง ตัวอำเภอแม่แจม่ 44 km 0.1411 0.0062 

- ม. 13 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม ถึง ตวัอำเภอแม่แจม่ 46 km 0.1411 0.0065 

- การขนส่งผลผลิตยังอำเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ 109 km 0.1411 0.0154 
รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลผลิต 1 กิโลกรัมเมือ่เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน 0.2466 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย หอมแดง ข้าวโพดหวานและมะม่วง) 1 กิโลกรัม เมื่อนำเข้าสู่
กิจกรรมระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งคือปลูกแล้วนำมาขายยังอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมคิดเป็น 
0.2466 kgCO2 eq. ต่อกิโลกรัมผลผลิต หากพิจารณาเป็นผลผลิตต่อไร่ที่เกษตรกรปลูกผลผลิตทั้ง 4 ประเภทนี้ มีค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมคิดเป็นประมาณ 143.22 kgCO2 eq. ต่อไร่ ต่อปี เมื่อนำผลผลิตปริมาณดังกล่าวเข้าสู่กิจกรรมระบบห่วงโซ่
อุปทาน พบว่าจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นปริมาณ 205.63 kgCO2 eq. ต่อไร่ ต่อปี 

4.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ 

จากการนำเสนอวิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ใช้สำหรับการศึกษาเชิงพื้นที่ พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปล่อยและ
การกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรพื้นที่ที่ แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี ้

1) พื้นที่สำรวจ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการศึกษาวิจัยซึ ่งเป็นการศึกษาเชิงพื้นที่ หากมีพื ้นที่สำรวจมาก จะทำให้เกิด 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

2) สัดส่วนในการจัดสรรพื้นที่ของแต่ละกิจกรรม เนื่องจากในงานวิจัยนี้ได้มีการกำหนดขอบเขตการศึกษาในการทำเกษตร

อยู่ 2 รูปแบบ คือ การเกษตรเชิงเดี่ยวและการเกษตรตามแนวคิดป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งจะเห็นอย่างชัดเจน

ว่า การเกษตรเชิงเดี่ยวจะไม่มีการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างกัน แต่จะมีการเพาะปลูกพืช

เพียงอย่างเดียว แต่การเกษตรตามแนวคิดป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ต้องมีการจัดสรรพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม 

ดังนั้นจึงเปน็ปัจจัยที่สำคัญในประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

3) ชนิด จำนวนและวิธีการปลูกพืชในพื้นที่ ซึ่งหมายรวมถึงการเพาะปลูกและการปลูกป่าด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มี

ความคล้ายคลึงกัน และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วยเหตุว่า มีทั้งการพิจารณาในส่วน

ของการปล่อยและการกักเก็บจากการปลูกพืชดังกล่าว ดังนั ้นปัจจัยจึงเป็นสำคัญประการหนึ่ง ในการพิจารณา  
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องพิจารณาถึงวิธีการปลูก การใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงต่างๆ ในพืชแต่ละประเภท รวมทั้ง

เมื่อพิจารณาถึงการกักเก็บของคาร์บอน ชนิด จำนวนและอายุของพืชนั้นต้องเป็นประเด็นท่ีพิจารณาด้วย เนื่องจากไม่ใช่

พืชทุกชนิดที่สามารถคำนวณการกักเก็บของคาร์บอนได้ 

4) ชนิดและจำนวนของสัตว์ที่เลี้ยงในพื้นที่ ประเด็นการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ศึกษานี้ อาจจะไม่ได้ถูกใช้เป็นพื้นที่หลัก แต่

เกษตรกรบางรายมีการเลี้ยงสัตว์หรือทำปศุสัตว์เพื่อดำรงชีพและประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และอย่างที่นำเสนอว่า

ลักษณะการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีความแตกต่างกันในสัตว์แต่ละประเภท และการเลี้ยงสัตว์ยังเป็นกิจกรรม

ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่น  
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปของการทำการเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ของเกษตรเชิงเด่ียว 

ในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งในประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
[9] ได้รายงานปริมาณการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาพรวมทั้งประเทศของปี 61/62 มีพื้นที่รวม 6.93 ล้านไร่ มีผลผลิตรวม 5.07 
ล้านตัน โดยเป็นพ้ืนท่ีปลูกทางภาคเหนือเท่ากับ 4.68 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 68 ของพื้นที่ปลูกท้ังประเทศ และมีผลผลิตรวมจาก
ภาคเหนือคิดเป็น 3.42 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 68 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยเป็นพ้ืนท่ีปลูกในอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เท่ากับ 
96,970 ไร่ ผลผลิตรวมเท่ากับ 76,534 ตัน พ้ืนท่ีปลูกคิดเป็นร้อยละ 0.82 ของพื้นที่ปลูกท้ังประเทศ และร้อยละ 2 ของพื้นที่ปลูก
ทั้งภาคเหนือ แต่คิดเป็นร้อยละ 53 สำหรับพื้นที่ปลูกทั้งหมดในจังหวั ดเชียงใหม่ ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนเชิงพื้นที่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปรียบเทียบกับการเกษตร
แบบบูรณาการในพื้นที่ศึกษา ใช้การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวจำนวน 40 ร าย จาก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวจำนวน 750 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 1 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดในอ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่) ได้ทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น พื้นที่ปลูก ปัจจัยการผลิตที่ใช้ ในการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิธีการปลูก ผลผลิตที่ผลิตได ้การขนส่งผลผลิต การเข้าถึงเงินทุน การจัดการของเสียที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้นำมาทำการวิเคราะห์และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ศึกษาต่อไป 
จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของการทำเกษตรกรรมเชิงเดี ่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) มี  
ค่าเท่ากับ 262.65 kgCO2 eq./ไร่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการเผาพื้นที่ 739.64 kgCO2 eq./ไร่ เมื ่อคิด
ภาพรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง มีค่าเท่ากับ 1,002.29 kgCO2 eq./ไร่ ตามลำดับ (ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ที่ 5-1) 

ตารางที่ 5-1 ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการทำเกษตรเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHGs) 

ขั้นตอน ปริมาณ GHGs (kgCO2eq./ไร่) 
การเตรียมดิน 0.8160 
การปลูก 230.3831 
การดูแลรักษา 28.6635 
การเก็บเกี่ยว 2.7889 
การเผาพ้ืนที่ 739.6361 
ปริมาณรวม Direct GHGs 262.6515 
ปริมาณรวม Direct GHGs 
(รวมการเผาพ้ืนที่ แต่ไม่คิด biogenic carbon) 

303.4123 

ปริมาณรวม Direct GHGs 
(รวมการเผาพ้ืนที่ และbiogenic carbon) 

1,002.2875 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม (Indirect GHGs)  
ขั้นตอน ปริมาณ (kgCO2eq./ไร่) 

N2O จาก N leaching and runoff 28.4140 
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นอกจากน้ีในการศึกษานี้ยังได้ทำการหาปริมาณคารบ์อนสะสมในดินและมวลชีวภาพ โดยทำการสุ่มวิเคราะห์ดินและพชื
จากพื้นที่ศึกษาจำนวน 8 พื้นที่ ใน บ้านแม่ขี้มูกน้อย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 16 แปลงศึกษา เก็บ
ข้อมูลพืช เพื่อนำไปประเมินการสะสมคาร์บอน และประมวลผลข้อมูลร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากผล
การศึกษาพบว่า ผลจากการคำนวณปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของพื้นที่ศึกษาการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มีปริมาณคาร์บอนสะสม
ในดินเท่ากับ 308.6142 kgCO2 เทียบเท่า ต่อไร่ต่อปี ดังนั้นปริมาณสมดุลก๊าซเรือนกระจกของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) มีค่าเท่ากับ 693.6732 kg CO2eq. ต่อไร่ต่อปี หรือคิดเป็นปริมาณ 0.9324 kg CO2eq.ต่อ 1 กิโลกรัมข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ซึ ่งมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจัยของ [25] พบว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 กิโลกรัมในพื้นที่อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มี 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 0.974 kg CO2eq.ต่อ 1 กิโลกรัมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หากพิจารณาจากปริมาณการทำ
เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว (การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในอ.แม่แจ่ม ซึ่งมีผลผลิต 76,534 ตัน  (ผลผลิตปี 61/62) จะมีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนท่ี คิดเป็น  71,356.97 ตันต่อปี  
 สำหรับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบห่วงโซ่อุปทาน หมายความรวมถึง การเก็บเกี่ยว การสีข้าวโพด 
ระบบลานเท และส่งไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับหัวสี และลานเทเอกชนใน
พื้นที่อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ข้อมูลการขนส่งซึงเกี่ยวข้องกับระยะทาง ชนิดรถท่ีใช้ จนไปถึงการผลิตในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน พบว่า การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 กิโลกรัมเมื่อเข้าสู่ระบบลานเทและ
ไซโล คิดเป็นปริมาณ 0.89 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้ 3.18 กิโลกรัม มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่
อุปทานดังแสดงในตารางที่ 5-2  

ตารางที่ 5-2 ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 กิโลกรัมที่เข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทาน 

ขั้นตอน ปริมาณ (kg) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2 eq.) 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 0.9324 

ลานเทและไซโล 0.89 0.0222 

ผลิตอาหารสัตว์ 3.18 2.8528 

การขนส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาลานเทและไซโล  0.0489 
รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  3.8563 

โดยภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 
(ซึ่งพิจารณาสมดุลคาร์บอนแล้ว) เข้าสู่ระบบลานเทและไซโล การผลิตอาหารสัตว์ และพิจารณาการขนส่งทุกขั้นตอน พบว่า มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 3.86 kgCO2 eq./kg ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

5.2 สรุปของการทำการเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ของเกษตรบูรณาการ 

การทำการเกษตรแบบบูรณาการของพื้นที่ศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ทำการเกษตร
บูรณาการจำนวน 38 ราย จาก ต.บ้านทับ และ ต.ช่างเคิ ่ง ครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกพืชจำนวน 179.25 ไร่ พบว่าพืช 
ที่เกษตรกรปลูกนั้นมีความหลายหลาก ดังนั้นทีมวิจัยจึงแบ่งกลุ่มของการเพาะปลูกพืชออกเป็น 5 ประเภท คือ (1) พืชอุ้มน้ำ (2) 
พืชผักและธัญพืช (3) ไม้ผล (4) พืชสมุนไพร และ (5) ป่าไม้ โดยร้อยละของสัดส่วนการเพาะปลูกพืชทั้ง 5 ประเภทต่อ 1 ไร่ จะมี
ค่าเท่ากับ 2.08, 57.80, 22.88, 8.92 และ 8.32 ตามลำดับ โดยในแต่ละประเภทนั้นจะเลือกพืชที่เป็นตัวแทนมาทำการศึกษา 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาการเลือกตัวแทนพืชในแต่ละกลุ่มจากพื้นที่ที่ใช้ในการพาะปลูก โดยตัวแทนของพืช
แต่ละประเภทประกอบด้วย 
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1) พืชอุ้มน้ำ: ตัวแทนของพืชในกลุ่มนี้ คือ กล้วย 
2) พืชผักและธัญพืช: ตัวแทนของพืชในกลุ่มนี้ คือ ข้าวโพดหวาน 
3) ไม้ผล: ตัวแทนของพืชในกลุ่มนี้ คือ มะม่วง 
4) พืชสมุนไพร: ตัวแทนของพืชในกลุ่มนี้ คือ หอมแดง 
5) ป่าไม้: ตัวแทนของพืชในกลุ่มนี้ คือ ต้นสัก 

 เมื่อได้พืชที่เป็นตัวแทนของการทำการเกษตรเชิงบูรณาการแล้วนั้น ทีมวิจัยจึงได้นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรถึง
เรื่องปัจจัยที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเตรียมดิน การเพาะปลูก การดูแลรักษา ตลอดจน
การเก็บเกี่ยวผลผลิต จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำบัญชีรายการสารขาเข้าและสารขาออกของการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด
และคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าการเพาะปลูกพืชทั้ง 5 ชนิดนั้นปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท้ังทางตรงและทางอ้อมดังตารางที่ 5-3 

 

ตารางที่ 5-3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกตัวแทนทั้ง 5 ชนิด 
ชนิดของพืช การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางตรง (kg CO2 eq./ไร่.ปี) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อม (kg CO2 eq./ไร่.ปี) 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมด (kg CO2 eq./ไร่.ปี) 
กล้วย 47.3641 51.2247 98.5888 
ข้าวโพดหวาน 103.4274 97.0989 200.5263 
มะม่วง 21.9014 45.4574 67.3589 
หอมแดง 49.0369 56.3768 105.4138 
ต้นสัก 0 0 0 

เมื่อนำสัดส่วนการเพาะปลูกพืชทั้ง 5 ชนิดมาทำการหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพบว่า ในพื้นที่การเพาะปลูก  
แบบบูรณาการจะปล่อยก๊าซเรือนกระจก 143.2592 kg CO2 eq./ไร่.ปี 

นอกจากนี้ ในการศึกษานี้ยังได้ทำการหาปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและมวลชีวภาพ โดยทำการสุ่มวิเคราะห์ดินและ
พืชจากพื้นที่ศึกษาจำนวน 8 พื้นที่ โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ของบ้านแม่ขี้มูก ต.บ้านทับ จำนวน 4 พื้นที่ พื้นที่ของบ้านใหม่ปูเลย  
ต.ช้างเคิ่ง จำนวน 2 พื้นที่ และพื้นที่ของบ้านแม่ปาน ต.ช้างเคิ่ง จำนวน 2 พื้นที่ จากการศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมในดินพบว่า 
การทำการเกษตรแบบบูรณการใน 8 พื้นที่นั้น มีปริมาณคาร์บอนสะสมในดินเท่ากับ 480.1315 kg CO2 eq./ไร่.ปี ในส่วนของ
การหาปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพของพืชทั้ง 5 ชนิดที่เลือกมาเป็นตัวแทนการปลูกพืชในแต่ละประเภทนั้นจะพิจารณา
เฉพาะมะม่วง ไม้สักและกล้วยเท่านั้น เนื่องจากหอมแดง และข้าวโพดหวานนั้นมีระยะเวลาในการปลูกสั้น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้วจะถูกกำจัดทิ้งทั ้งในส่วนของลำต้นและรากพืช โดยปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภสพของพื ชทั้ง 3 ชนิดแสดงดัง 
ตารางที่ 5-4  

ตารางที่ 5-4 ปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพของกล้วย มะม่วง และต้นสัก 

ชนิดของพืช 
ปริมาณคาร์บอนสะสม (kg CO2 ต่อไร่ต่อปี) ปริมาณคาร์บอนสะสมทั้งหมดในมวลชีวภาพ 

(kg CO2 ต่อไร่ต่อปี) เหนือพื้นดิน ใต้ดิน 
กล้วย 219.90 118.73 338.63 
มะม่วง 215.41 60.49 275.90 
ต้นสัก1 463.47 15.84 479.31 

1 อ้างอิงค่าจากจากการบทความวิชาการ 
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จากนั้นนำปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและมวลชีวภาพของพืชแต่ละชนิดมาหาสัดส่วนในการเพาะปลูกจะพบว่าการทำ
การเกษตรแบบบูรณาการในพ้ืนท่ี 1 ไร่มีปริมาณคาร์บอนสะสม 589.60 kg CO2 eq./ไร่.ปี  

เมื่อได้ค่าก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะปลูกและจากการสะสมในดินและมวลชีวภาพแล้วจะสามารถ
คำนวณหาสมดุลคาร์บอน (Carbon balance) ของการทำการเกษตรเชิงบูรณาการได้ จากการศึกษาพบว่าปริมาณสมดุลก๊าซ 
เรือนกระจกของการทำการเกษตรแบบบูรณาการจำนวน 1 ไร่ ในพื้นที่ศึกษามีค่าเท่ากับ -446.34 kg CO2 ต่อไร่ต่อปี ซึ่งหมายความ
ว่าการปลูกพืชแบบบูรณาการ 1 ไร่ ในระยะเวลา 1 ปี สามารถดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 446.34 kg CO2 

5.3 ข้อเสนอแนะของการทำการเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ของเกษตรเชิงเด่ียว 

การปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ในพื ้นที ่ยังสามารถส่งเสริมต่อไปได้ แต่อาจทำในลักษณะร่วมกับเกษตรเชิงน ิเวศ 
(Agroecology) ซึ่งเกษตรเชิงนิเวศ (Agroecology) ประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการทางนิเวศวิทยาในระบบนิเวศเกษตรเป็น
แนวทางบูรณาการที่ใช้ระบบนิเวศไปพร้อม ๆ กันและแนวคิดและหลักการทางสังคมในการออกแบบและการจัดการอาหารและ
ระบบการเกษตร โดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ อาจจะให้คำแนะนำในการทำระบบเกษตรเชิงนิเวศแก่เกษตรกรเพื่อให้เหมาะสม
กับข้อจำกัดของพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดการทำการเกษตรในรูปแบบ Neo-rural ที่เกษตรกรมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการต่างๆ ในการผลิตทางการเกษตรที่ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมอาหาร
คุณภาพในท้องถิ่น อาทิ ประยุกต์ใช้แนวทางการเกษตรแบบ GAP ในบางประเด็น การเพิ่มขึ้นของ ก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน 
ส่งผลถึงปัญหาของสภาวะโลกร้อน โดยในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกนั้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีการปลดปล่อยมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีเทน (CH4)และ ไนตรัส ออกไซด์ (N2O) ตามลำดับ ซึ่งภาคการเกษตรจัดเป็นส่วนหนึ่งของการปลดปล่อย และ 
การช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย ดังนั้นถ้าการจัดการเกษตรกรรมที่เหมาะสมจะสามารถช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในรูปของ
อินทรียวัตถุและลดการปลดปล่อยคาร์บอนในรูปก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ี ปัญหาที่เกิดจากการเผาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน สืบ
เนื่องมาจากปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM2.5 ปัญหาหมอกควันและฝุ่น
ละอองกระทบต่อหลายภาคส่วน ทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคผิวหนังและโรคตาเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 
39 สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าสูงถึง 1.79 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 11.62 ของ GDP ในปี พ.ศ. 
2560 [24] แนวทางในการช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศดังกล่าว ส่วนหนึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว  
การลดการเผาหลังการเก็บเกี่ยวลดการเผาตอซังข้าวโพดในพื้นที่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการปล่อย Black 
Carbon (BC) ซึ่งเป็นผงเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้เศษวัสดุจำพวกเศษวัชพืชและต้นไม้ ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ โดยมี
วิธีการดังนี้ เช่น โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

• การนำเศษวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวทำเป็นปุ๋ยหมักจากตอซังข้าวโพด 

• นำไปทำผลิตภัณฑ์อาหารหมักเลี้ยงโค 

• ทำคันปุ๋ยจากต้นข้าวโพด 

• ซังข้าวโพดอัดก้อนเป็นอาหารโค-กระบือ 

• แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง  

• รวบรวมเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล (หากมีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าวในอนาคต) 

 ซึ่งวิธกีารเหล่านี้อาจช่วยลดปริมาณเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากการปลูกข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยวในพื้นท่ีและช่วยลดการเผาไหม้
เศษวัสดุในพื้นที่ได้ต่อไปในอนาคต 
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5.4 ข้อเสนอแนะของการทำการเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ของเกษตรบูรณาการ 

จากผลการศึกษาพบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของการทำการเกษตรแบบบูรณาการนั้นมาจากการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง และสารกำจัดวัชพืช ในกิจกรรมการเพาะปลูกและดูแลรักษาเป็นหลัก ดังนั้นหากต้องการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอการทำการเกษตรแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีศึกษานั้นมีคำแนะนำดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีทำการปลูกพืชอินทรีย์แทนการปลูกพืชเคมี ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้อง
ส่งเสริมและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกพืชอินทรีย์ เปลี่ยนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 
ที่สามารถใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักได้ อีกทั้งยังต้องส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารกำจัดวัชพืช หรือหากมี
ความจำเป็นต้องใช้สามารถปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพในการกำจัดวัชพืชแทน 

2) ส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมในพื้นที่ลาดชันตามสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ เนื่องจากพื้นที่ศึกษามีข้อจำกัด
เรื่องของแหล่งกักเก็บน้ำ ดังนั้นการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยและทนกับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จะสามารถช่วย
เกษตรกรให้ไม่จำเป็นต้องไปสูบน้ำจากแหล่งเก็บน้ำมาใช้ในพื้นที่เกษตรของตน ทั้งยังช่วยให้ลดการใช้ปุ๋ย และ
สารเคมีเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตอีกด้วย พืชที่สามารถปลูกได้ เช่น พืชตระกูลถั่วทุกชนิด ฟักทอง ฟักเขียว 
ข้าวโพด และพืชสมุนไพร เป็นต้น อย่างไรก็ตามพืชที่ปลูกควรมีทั้ งพืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก และไม้ผล เนื่องจาก 
การปลูกพืชที่หลากหลายสามารถช่วยให้เกษตรกรได้ใช้พื้นท่ีดินได้อย่างคุ้มค่า และมีพืชคลุมดินอยู่ตลอดเวลา 

3) ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกพืชเชิงบูรณาการบนพื้นที่ลาดชันให้มากขึ้น จะสามารถช่วยให้เกษตรกรได้ใช้พื้น
ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้นซึ่งจะสามารถเพิ่ม
ธาตุอาหารในดินและส่งผลให้ลดการใช้ปุ๋ยในแปลงปลูกลงได้อีกด้วย 

4) ส่งเสริมแนวคิดการเกษตรเชิงพหุภารกิจ (Multifunctional agriculture) ซึ่งเป็นรูปแบบการผลิตทางการเกษตรที่
เป็นแบบองค์รวม มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่ส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม อาทิ  
ความมั่นคงและปลอดภัยในอาหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่ม
คุณค่าของเกษตรภูมิทัศน์ การป้องกันน้ำท่วม และส่งเสริมการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท 

จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ในบางส่วนแล้วนั้น ยังช่วยในเรื่องของ
การลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี และสารกำจัดวัชพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรอีกด้วย ตลอดจนสามารถช่วยลด
ความปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้อีกด้วย เนื่องจากพื้นที่ศึกษานั้นเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ หากมีการใช้สารเคมีใน
พื้นที่ในปริมาณมากเมื่อฝนตกอาจเกิดการชะล้างสารเคมีปนเปื้อนกับน้ำฝนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ อีกทั้งช่ วยลดการชะล้าง
พังทลายของผิวหน้าดินได้ดี ช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น ทำให้เกษตรกรใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยปรับปรุงสภาพ
สิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น และสิ่งสำคัญคือ เกษตรกรมีความปลอดภัยในการทำการเกษตร อีกทั้งพืชผลที่ผลิตได้ยังปลอดภัยทั้งแกผู่้ผลิต
และผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการทำการเกษตรแบบบูรณาการ คือ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และคนปลอดภัย 

5.5 แนวทางการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ขอนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในเกษตรบรูณาการ โดยนำเสนอ 2 แนวทาง 
ดังนี ้

1. แนวทางการประยุกต์ใช้ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกในเกษตรบูรณาการตามโมเดล FL349 
แนวทางการประยุกต์ใช้ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกในเกษตรบูรณาการตามโมเดล FL349 ซึ่งได้กำหนดจำนวนต้นไม้

สำหรับการปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไร่ ซึ่งได้กำหนดให้ปลูกกล้วย 64 ต้น เพื่อปรับสภาพดิน มะม่วง 16 ซึ่งมะม่วงจัดเป็นไม้ผล โกโก้ 30 ต้น 
ซึ่งโกโก้จัดเป็นไมเ้ศรษฐกิจ และสกั 40 ต้น ซึ่งสักจัดเป็นไม้ปา่ นอกจากน้ี ยังกำหนดให้มีพืชสมุนไพรอีกด้วย ในงานวิจัยจึงกำหนด
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พืชสมุนไพรเป็นหอมแดง 200 ต้น โดยปลูกรอบพ้ืนท่ี ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วยไก่ 5 
ตัว ปลา 20 ตัว สุกร 1 ตัว และววั 1 ตัว โดยมีปรมิาณก๊าซเรือนกระจกดังนี ้

o กล้วย จำนวน 64 ต้น มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก –3.28 kgCO2 eq ต่อต้นต่อปี และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
-209.75 kgCO2 eq ต่อไร ่

o มะม่วง จำนวน 16 ต้น มีปรมิาณก๊าซเรือนกระจก –4.87 kgCO2 eq ต่อต้นต่อปี และมีปริมาณกา๊ซเรือน
กระจก -77.99 kgCO2 eq ต่อไร ่

o โกโก้ จำนวน 30 ต้น มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก –7.43 kgCO2 eq ต่อต้นต่อปี และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
-222.80 kgCO2 eq ต่อไร ่

o สัก จำนวน 40 ต้น มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก –4.79 kgCO2 eq ตอ่ต้นต่อปี และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
-191.72 kgCO2 eq ต่อไร ่

o หอมแดง จำนวน 200 ต้น มีปรมิาณก๊าซเรือนกระจก 0.02 kgCO2 eq ต่อต้นต่อปี และมีปริมาณก๊าซเรือน
กระจก 3.02 kgCO2 eq ต่อไร ่

o ไก ่ จำนวน 5 ตัว มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 6.1532 kgCO2 eq ต่อต้ว มีปริมาณกา๊ซเรือนกระจก 30.77 
kgCO2 eq ต่อไร ่

o ปลา จำนวน 20 ตัว มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 0.5972 kgCO2 eq ต่อต้ว มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 11.94 
kgCO2 eq ต่อไร ่

o สุกร จำนวน 1 ตัว มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 209.52 kgCO2 eq ตอ่ตัว และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
209.52 kgCO2 eq ต่อตัวต่อไร ่

o วัว จำนวน 1 ตัว มีปริมาณก๊าซเรอืนกระจก 611.4 kgCO2 eq ต่อตัว และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 209.52 
kgCO2 eq ต่อตัวต่อไร ่

เมื่อคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยอาศัยพืชและสตัว์ในโมเดล FLR 349 มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก -315.73 
kgCO2 eq โดยมรีายละเอียดดังรปูท่ี 5-1 
 

 
รูปที่ 5-1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโมเดล FLR 349 
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2. การวางแผนเพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อรายได้สุทธิสูงสุด โดยใช้ Linear optimization  
การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่เกษตรกรรมจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงรายได้

ของเกษตรกร เช่น รูปแบบการปลูก การจัดการทางการเกษตร และวัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด งานวิจัยนี้เสนอแนวทางการจัดการพื้นที่ปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมตามระยะ
ปลูก ภายในพื้นที่ 1 ไร่ ด้วยเทคนิค Linear Optimization โดยคำนึงถึงรายได้สุทธิ และพิจารณาพืช 5 กลุ่ม ได้แก่ พืชปรับปรุง
ดิน ไม้ผล สมุนไพร พืชเศรษฐกิจและไม้ป่า นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีเกิดขึ้นอีกด้วย 

ในงานวิจัยนี้ จะจำลองรูปแบบการปลูกแบบเกษตรผสมผสาน ภายใต้ขนาด 1 ไร่ โดยกำหนดพืชปรับปรุงดิน พืชไมผ้ล 
พืชแซม พืชสมุนไพรและพืชไม้เศรษฐกิจ โดยพืชปรับปรุงดิน ได้แก่ กล้วย เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ให้ความชุ่มช้ืนแก่ดิน พืชไม้ผล 
ได้แก่ ต้นมะม่วง เนื่องจากมะม่วงมีความทนทานต่อสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง พืชไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นโกโก้ เนื่องจากโกโก้เป็นพืช
ทั้งพืชแซมและพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเกษตรกรสามารถหารายได้เสริมจากการปลูกโกโก้ได้ พืชสมุนไพร ได้แก่ ต้นโหระพา ต้นตะไคร้ 
และพริก เนื่องจาก เนื่องจากพืชสมุนไพรทั้งหมดเป็นพืชสวนครัวที่มีคู่ไทย ซึ่งเป็นนิยมนำมาปรุงอาหาร และพืชไม้ป่า ได้แก่ สัก 
เนื่องจากสักเป็นไม้ป่าที่มีมูลค่า สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในอนาคต การจำลองรูปแบบการปลูก นี้มีการกำหนดระยะห่าง
ระหว่างต้นชนิดเดียวกันเพื่อความเหมาะสมในการเจริญเติบโต เพื่อให้ได้รายได้สุทธิสูงสุด  

สำหรับโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หารูปแบบการปลูกที่ดีที ่สุดในงานวิจัยครั ้งนี ้ คือ โปรแกรม IDLE เพื่อ
ประมวลผลภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภท Python เวอร์ชั ่น 3.7 นอกจากนี้ ยังใช้ PuLP library เพื ่อคำนวณหาค่าเชิงเส้นที่
เหมาะสม (Linear Optimization) 

งานวิจัยนี้ จะจำลองสถานการณ์ โดยมีความยาวและความกว้างของพื้นที่แตกต่างกัน ภายใต้ขนาดที่ดิน 1 ไร่ ใน
งานวิจยันี้ จะเลือกความกว้างและความยาวท่ีเป็นไปได้ มาเพียง 6 รูปแบบ ได้แก่ 10×160 16×100 20×80 25×64 40×40 และ 
32×50 เมตร นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบแปลงที่แตกต่างกัน  ทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 5-2 - รูปที่ 5-4 โดยรูปแบบทั้งหมด
ถูกดัดแปลงมากจากวนเกษตร [26] ดังนั้น แต่ละรูปแบบจะมีการวางแผนการเพาะปลูกในพื้นที่ที่แตกต่าง ส่งผลให้ข้อจำกดัและ
เงื่อนไขในการหาจำนวนต้นไม้ที่เหมาะสมแตกต่างๆกัน แต่วัตถุประสงค์ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของรายได้สุทธิ  

 

รูปที่ 5-2 รูปแบบการปลูก แบบท่ี 1 
 
รูปแบบที่ 1 (รูปที่ 5-2) ปลูกล้อมรอบพื้นที่ดินด้วยต้นสักโดยมีระยะ 8*8 เมตร และปลูกสลับกับพืชสมุนไพร ท้ัง 

โหระพา ตะไคร้ และพริก ภายในแปลงจะปลูกกล้วยและมะม่วงในระยะ 4*4 เมตร และมีโกโก้แซม ประมาณ ร้อยละ 30  
 

 

 
แทน โกโก้ 1 ตน้ 

 
แทน กล้วย 1 ต้น 

 
แทน มะม่วง 1 ต้น 

 
แทน สัก 1 ต้น 

 แทน โหระพา 5 ต้น 

 แทน ตะไคร้ 5 ต้น 

 แทน พริก 5 ต้น 
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รูปที่ 5-3 รูปแบบการปลูก แบบท่ี 2 

รูปแบบที่ 2 (รูปที่ 5-3) ปลูกกล้วย มะม่วง และสัก แบบสลับแถว และมีต้นโกโก้แซม  2 แถวระหว่างต้นมะม่วงสัก  
โพระพา ตะไคร้ และพริกขี้หนูปลูกเป็นแถวอย่างละ 1 แถวระหว่างแถว ในที่นี้ ให้โหระพาและตะไคร้ปลูกระหว่างต้นสักและ
กล้วย และพริกปลูกระหว่างต้นกล้วย  

 
รูปที่ 5-4 รูปแบบการปลูก แบบท่ี 3 

รูปแบบที่ 3 (รูปที่ 5-4) จะแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการปลูกกล้วยและการปลูกมะม่วง โดยทั้งสองฝั่งจะถูก
ล้อมรอบไปด้วยโกโก้และสักท่ีปลกูสลับกัน พืชสมุนไพรจะถูกปลูกเพียง 1 แถวระหว่างพื้นที่สองฝั่ง  

นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในโมเดล ได้แก่ รายได้ต่อต้นต่อรอบการผลิต ระยะห่างระหวา่งตน้ และปรมิาณก๊าซ
เรือนกระจกต่อต้น แสดงดังตารางที่ 5-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แทน โกโก้ 1 ต้น 

 
แทน กล้วย 1 ต้น 

 
แทน มะม่วง 1 ต้น 

 
แทน สัก 1 ต้น 

 แทน โหระพา 5 ต้น 

 แทน ตะไคร้ 5 ต้น 

 แทน พริก 5 ต้น 

 

 
แทน โกโก้ 1 ต้น 

 
แทน กล้วย 1 ต้น 

 
แทน มะม่วง 1 ต้น 

 
แทน สัก 1 ต้น 

 แทน โหระพา 5 ต้น 

 แทน ตะไคร้ 5 ต้น 

 แทน พริก 5 ต้น 
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ตารางที่ 5-5 ข้อมูลที่ใช้ในโมเดล 
 กลุ่มพชื

ชุ่มชื้น 
กลุ่มพชืไม้

ผล 
กลุ่มพชืสมนุไพร กลุ่มพชื

เศรษฐกิจ 
กลุ่มพชืไม้

ป่า 
กล้วย มะม่วง โหระพา ตะไคร้ พริกขี้หน ู โกโก้ สัก 

 
รายได้ต่อต้นต่อรอบการผลิต 
(บาทต่อต้น) 
 

298.33 862.23 13.13 0.53 358.45 1181.52 -13.07 

ระยะห่างระหว่างต้น (เมตร) 
 

4 4 0.25 0.50 0.6 3 8 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อต้น  
(kg CO2eq) 
 

-3.28 -4.87 0.12 0.01 1.25 -7.43 -4.79 

 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวทางในการเพาะปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน โดยคำนึงถึงรายได้สุทธิ โดยใช้การหาวิธีการ 

ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดสรรพื้นที่ปลูกพืช ด้วยเทคนิค Linear Optimization ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดย
พืชจาก 5 กลุ ่มพืช ได้แก่ กล้วย มะม่วง โกโก้ โหระพา พริก และสัก โดยกำหนดให้มีร ูปแบบการปลูก 3 รูปแบบ และ  
6 ความกว้าง-ความยาวที่แตกต่างกัน ภายในพื้นที่ 1 ไร่ โดยผลการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 5-6 ผลการศึกษาแนวทางในการเพาะปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสาน 

รูป
แบ

บ 

ความกว้างและ 
ความยาว 

กล
้วย

 (ต้
น)

 

มะ
ม่ว

ง (
ต้น

) 

โก
โก

้ (ต้
น)

 

โห
ระ

พา
 (ต้

น)
 

ตะ
ไค

ร้ (
ต้น

) 

พริ
ก 

(ต
้น)

 

สัก
 (ต้

น)
 รายได้สุทธิ 

(บาท) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(kg CO2eq) 

1 10*160 78 39 48 409 205 171 44 111,394.33 -750.33 

16*100 72 36 40 279 140 117 30 98,267.13 -672.64 

20*80 76 38 40 241 121 101 26 101,390.36 -700.9 

25*64 90 45 44 214 108 90 24 116,460.86 -818.03 

40*40 81 40 40 193 97 81 21 104,863.75 -733.85 

32*50 84 42 41 198 99 83 22 108,632.25 -762.56 

รายได้สุทธิเฉลี่ย 106,834.80 -739.718 

2 10*160 84 44 44 41 21 18 8 114,708.96 -827.61 

16*100 70 40 40 65 33 28 10 102,235.27 -726.69 

20*80 66 36 36 81 41 35 12 92,774.40 -663.28 

25*64 72 40 40 101 51 43 16 102,609.55 -738.92 

40*40 66 44 44 161 81 68 22 108,676.16 -758.73 
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รูป
แบ

บ 
ความกว้างและ 

ความยาว 

กล
้วย

 (ต้
น)

 

มะ
ม่ว

ง (
ต้น

) 

โก
โก

้ (ต้
น)

 

โห
ระ

พา
 (ต้

น)
 

ตะ
ไค

ร้ (
ต้น

) 

พริ
ก 

(ต
้น)

 

สัก
 (ต้

น)
 รายได้สุทธิ 

(บาท) 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(kg CO2eq) 

32*50 72 45 45 129 65 55 18 112,687.66 -791.64 

รายได้สุทธิเฉลี่ย 105,615.30 -751.145 

3 10*160 38 38 46 15 8 7 44 97,810.16 -851.68 

16*100 33 33 34 23 12 10 32 77,956.49 -659.58 

20*80 36 36 31 28 15 13 29 77,906.00 -643.01 

25*64 42 42 29 35 18 15 28 82,498.13 -668.93 

40*40 36 36 31 55 28 24 29 77,799.88 -626.03 

32*50 35 35 29 44 23 19 28 74,336.44 -605.79 

รายได้สุทธิเฉลี่ย 81,384.50 -675.837 

 
จากตารางที่ 5-6 แสดงผลลัพธ์แนวทางในการเพาะปลูกพืชแบบเกษตรผสมผสานท้ังหมด 3 รูปแบบการปลูก โดยมี

ขนาดความกว้างและความยาวท่ีแตกต่างกันท้ังหมด 6 รูปแบบ เมื่อพิจารณาการจัดสรรตามรูปแบบที ่1 โดยมีความกว้าง 25 เมตร 
และความยาว 64 เมตร จะใหร้ายได้สุทธิมากทีสุ่ด เนื่องจากมีการปลูกกล้วย โกโก้ และมะม่วงในปริมาณที่มากกว่ารูปแบบ 
ความกว้าง-ความยาวอื่น ๆ ทำใหร้ายได้สุทธิมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาการจัดสรรตามรูปแบบที่ 2 พบว่า ขนาดความกว้าง-ความยาว
ที่ให้รายได้สุทธิมากทีสุ่ด คือความกว้าง 10 เมตร และความยาว 160 เมตร เนื่องจากมีการปลูกกล้วย โกโก้ และมะม่วงในปริมาณ
ที่มากกว่ารูปแบบความกว้าง-ความยาวอ่ืน ๆ  ทำให้รายไดสุ้ทธิมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณาการจดัการตามรปูแบบท่ี 3 พบว่า ความกว้าง 
10 เมตร และความยาว 160 เมตร จะให้รายได้สุทธิมากทีสุ่ด เนือ่งจากมีการปลูกกล้วย โกโก้ และมะม่วงในปรมิาณที่มากกว่า
รูปแบบความกว้าง-ความยาวอ่ืน ๆ ทำให้รายได้สุทธิมากที่สุด  

เมื่อเปรยีบเทียบรายได้สุทธิที่ได้จากการศึกษานี้กับค่าแรงขั้นต่ำ พบว่า มีเพียง 14 รูปแบบย่อยเท่านั้น จากท้ังหมด 18 
รูปแบบย่อย ที่ทำให้ประชาชนมีรายไดต้่อปีมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อปี เมื่อค่าแรงขั้นต่ำที่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ควรได้รับต่อ
วัน คือ 325 บาทต่อวัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน [27] หากพิจารณาจากการทำงาน 20 วันต่อเดือน ดังนั้น รายได้
ขั้นต่ำประมาณ 78,000 บาทต่อปี  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคา่เฉลีย่ของรายไดสุ้ทธิ จะเห็นได้ว่า รายไดสุ้ทธิเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ การวางแผนการปลูกพืช
รูปแบบที่ 1 รองลงมา คือ รปูแบบท่ี 2 และรูปแบบที่ 3 ตามลำดับ เนื่องจากรูปแบบการปลูกแบบที่ 1 สามารถปลูกพืชได้จำนวน
มาก ทำให้ผลผลติมีปรมิาณมาก ดังนั้น รูปแบบการปลูก แบบท่ี 1 จึงเหมาะสมสำหรับการปลูกแบบเกษตรผสมผสานท่ีคำนึงทั้ง
รายได้สุทธิ ใขณะที่ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของปรมิาณกา๊ซเรือนกระจก จะเห็นได้ว่า ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ 
การวางแผนการปลูกพืชรูปแบบที ่2 รองลงมา คอื รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 ตามลำดับ  

เมื่อพิจารณาทั้งรายได้สุทธิและปริมาณก๊าซเรือนเรือนกระจก งานวิจัยจึงขอเสนอการวางแผนการปลูกพืชรูปแบบที่ 2 
เนื่องจากมีรายได้เฉลี่ยสุทธิใกล้เคียงกับรูปแบบที่ 1 ซึ่งมีรายได้สุทธิมากที่สุด ในขณะเดียวกัน การวางแผนการปลูกพืชรูปแบบที่ 
2 ยังให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดอีกด้วย 

แนวทางการประยุกต์นี้มุ่งเน้นการจัดสรรรูปแบบการปลูกจากแนวคิดวนเกษตรเพื่อหาจำนวนต้นที่จะปลูกโดยคำนึง
ค่าตอบแทนสุทธิสูงสุด และช่วยในการตัดสินใจในการปลูกต้นไม้ในแปลง หากพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกร่วมด้วยแล้ว จะ
ยิ่งช่วยในการตัดสินใจในการปลูกต้นไม้ในแปลงโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม จำนวนต้นไม้ในรูปแบบ
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การปลูกต่างๆอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับค่าตอบแทนสุทธิสูงสุด เนื่องจาก Linear optimization สามารถดำเนนิการได้
เพียงหนึ่งวัตถุประสงค์เท่านั้น การศึกษานี้จึงเน้นไปที่ค่าตอบแทนสุทธิสูงสุดเท่านั้น นอกจากนี้ ข้ อจำกัดอื่นๆ ยังไม่ถูกนำมา
พิจารณา เช่น ค่าแรงงานและปริมาณน้ำท่ีใช้ เป็นต้น อาจจะทำให้ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง  
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เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามเพื่อการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ ดังแสดงใน ภาคผนวก ก ทางทีมวิจัยได้มีการจัดทำ

แบบสอบถามร่วมกับทีมวิจัยเพื่อการประเมินความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลจากเกษตรกร โดย

บูรณาการแบบสอบถามเข้าด้วยกัน ซึ่งประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย 

• ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทั่วไป 

ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลพื้นท่ีถือครองเพื่อเป็นส่วนในการนำมาคำนวณปริมาณก๊าซ

เรือนกระจก โดยต้องพิจารณาการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้ในการทำการเกษตรประเภทต่างๆ ตามช่วงเวลาทั้งการเพาะปลูก การเลี้ยง

สัตว์และการปลูกป่า รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกประการหนึ่งที่มีความจำเป็นในการประเมินปริมาณก๊าซเรือน

กระจกคือข้อมูลผลผลิตจากพื้นท่ีที่เกษตรกรถือครอง 

• ส่วนท่ี 2: เครื่องมือท่ีใช้ 

เนื่องจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรต้องนำมาใช้ในการคำนวณปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ใน

เครื่องจักรกลแต่ละประเภท รวมทั้งการซื้อเชื้อเพลิงและการเดินทางเพื่อซื้อเชื้อเพลิง เพื่อนำไปสู่ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 

• ส่วนท่ี 3: ปัจจัยการผลิตที่ใช้ 

เพื่อทราบถึงปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการทำการเกษตร ซึ่งต้องพิจารณาการได้มาของปัจจัยการผลิตแต่ละประเภท เพื่อ

คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งปัจจัยการผลิตในที่นี้ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ฮอร์โมน /

อาหารเสริม น้ำ 

• ส่วนท่ี 4: ข้อมูลการเก็บเกี่ยว 

ในส่วนของการเก็บเกี่ยว หากมีการเผาในช่วงเก็บเกี่ยวต้องนำมาพิจารณาด้วย นอกจากนี้ในส่วนนี้ยังมีการสอบถาม

ประเด็นการจัดการเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวอีกด้วย 

• ส่วนท่ี 5: ข้อมูลการกำจัดซาก 

วิธีการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์หรือเศษซากอื่นๆ ต้องถูกนำมาพิจารณาปริมาณก๊าซเรือนกระจกด้วย เนื่องจากวิธีการ

กำจัดทีแ่ตกต่างกันย่อมมีผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีแตกต่างกันเช่นกัน 

• ส่วนท่ี 6: ข้อมูลการขนส่ง 

ข้อมูลการขนส่ง ต้องมีการสอบถามเพื่อจะนำไปสู่การหาปริมาณเชื้อเพลิงและยานพาหนะที่ใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การเกษตร โดยการพิจารณาจะสอบถามราคาของเช้ือเพลิงที่ใช้ เพื่อนำมาคำนวณหาปริมาณของเช้ือเพลิงแต่ละประเภท ซึ่งก๊าซ

เรือนกระจกจะถูกพิจารณาทั้งในส่วนของการผลิตเชื้อเพลิงและการขณะใช้ยานพาหนะหรือจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ขณะ

ใช้งานตามระยะทางที่แตกต่างกัน 

• ส่วนท่ี 8: ปัจจัยการผลิตที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 

เพื่อทราบถึงปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท ประกอบด้วย ประเภทสัตว์ที่เลี้ยง จำนวน อาหารสัตว์ 

ฮอร์โมน/อาหารเสริม 

• ส่วนท่ี 9: การลดและการกำจัดของเสีย 

เพื่อทราบถึงประเภทและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบกับข้อมูลการจัดการของเสียในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
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รูปที่ 32 ส่วนท่ี 9 การลดและกำจดัของเสีย (Waste Reduction and disposal) 
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รูปที่ 33 ส่วนท่ี 10 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 



F-CO-CPM-9 Rev1  PAGE 137 OF 153 

 
รูปที่ 34 ส่วนท่ี 10 ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
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รูปที่ 35 ส่วนท่ี 11 ขยะอาหาร (food waste) 
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รูปที่ 36 ส่วนท่ี 11 ขยะอาหาร (food waste) 

 
รูปที่ 37 ส่วนท่ี 11 ขยะอาหาร (food waste) 
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ภาคผนวก ข  
ประเด็นจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้ชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงพ้ืนที่: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความยั่งยืนของ

การทำเกษตรในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”  
 

1. พื้นที่ท่ีถูกเผาตอซังและข้าวโพดสำหรับคำนวณการปล่อย GHG ได้ข้อมูลพื้นที่เผาจาก GISTDA หรือจากที่ไหน 

ตอบ การคำนวณปริมาณการเผาตอซัง เพื่อใช้คำนวณปริมาณการปล่อย GHG นั้น ได้มาจากการสำรวจแบบสอบถามเกษตรกรใน
พื้นที่ศึกษา โดยจากแบบสอบถาม พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ศึกษามีการจัดการตอซังโดยการเผาร้อยละ 97 อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาร่วมกับจุดความร้อนในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่จาก GISTDA พบว่า มีจำนวนพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดถูกเผาร่วมด้วย ดังนั้นจึงเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับผลที่ได้จากแบบสอบถาม 
 

2. การปล่อยก๊าซจากการเผา นำค่า carbon fraction ของการเผาป่า ซึ่งมีค่าแบบเรือนยอด กับผิวดิน หรือค่าเผาจากพืช

เกษตรโดยเฉพาะ 

ตอบ การคำนวณปริมาณ GHG การเผาตอซัง มาจากการคำนวณผลอ้างอิงตามแนวทาง IPCC โดยคำนวณมาจากค่าการเผาเศษ
ซากการเกษตร (Agriculture residue) และชนิดพืชคือ Maize residue 
 

3. ข้อมูลข้าวโพดหวานอยู่ในวงศ์ Graminae ไม่ใช่ตระกูล 

ตอบ ปรับแก้ข้อมูลจาก ตระกูล Gramineae เป็น วงศ์ Gramineae ทั้งในรายงานและเอกสารประกอบการนำเสนอ 
 

4. เรื่อง Emission Factor ที่ใช้ในการประเมิน ว่าใช้ค่าจากแหล่งใด สผ. มีข้อสังเกต เช่น การปล่อยก๊าซฯ ของโคน้อยกว่าค่า 

IPCC default และค่าที่ สผ. ใช้ในการประเมินระดับประเทศพอสมควร 

ตอบ ค่า Emission factor ที่ใช้ในการประเมินการทำปศุสัตว์ในโครการวิจัยนี้ใช้แหล่งอ้างอิงจาก ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของ
ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงเดียวกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 

5. แนะนำ เรื่องพืชต่าง ๆ ถ้าจะรายงานแล้วมีชื่อวงศ์หรือจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ให้เหมือนกันทุกพืชจะดีกว่า เพราะมีบางตัว 

ตอบ ดำเนินการปรับแก้ในรายงาน 
 

6. ต้นสักไม่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะปลูกแบบธรรมชาติ มีผลบวกเพิ่มด้วยคือเป็น carbon sink เพราะมันดูดซับ CO2 

ด้วยดังนั้นมันน่าจะน่ามาคำนวณในสูตรด้วย 

ตอบ ในโครงการวิจัยนี้ได้คำนวณ carbon sink จากการปลูกสัก โดยคำนวณเป็นปริมาณคาร์บอนสะสมในดินและมวลชีวภาพทั้ง
เหนือพ้ืนดินและใต้ดิน 
 

7. การกักเก็บคาร์บอนในดินที่ปลูกพืช ให้พิจารณาเสริมเรื่องการจัดการระหว่างการเพาะปลูกเช่น การไถพรวน หรือการ

รบกวนดิน ซึ่งส่งเสริมการปลดปล่อย CO2 ได้ 

ตอบ ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของโครงการวิจัยนี้จะทำการตรวจวัดจริงจากพื้นที่ของการทำการเกษตรทั้งแบบเชิงเดี่ยวและ
บูรณาการ ซึ่งปริมาณคาร์บอนในดินนั้นจะถูกรบกวนจากการทำการเพาะปลูกพืชแล้ว 
 



F-CO-CPM-9 Rev1  PAGE 141 OF 153 

8. สอบถามเรื่องหลักการ การประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ในกลุ่มพวก สัก หอมแดง กล้วยมีแนวทางในการประเมิน

อย่างไร ครับ 

ตอบ สำหรับสัก ใช้ค่าอ้างอิงจากข้อมูลจากงานวิจัย สำหรับหอมแดง เนื่องจากเป็นพืชที่มีอายุสั้น ดังนั้นในการศึกษานี้จะไม่
พิจารณาปริมาณคาร์บอนสะสมที่อยู่ในมวลชีวภาพของพืชทั้ง 2 ชนิด แต่จะพิจารณาปริมาณคาร์บอนสะสมในดินเป็นภาพรวม
ของทั้งพื้นที ่
       สำหรับกล้วย และพืชอื่นๆ ในงานวิจัย คำนวณ ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจากมวลชีวภาพใต้ดิน มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 
และ การกักเก็บคาร์บอนที่สะสมในดิน ตามแนวทางการคำนวณ IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories 
 
9. ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นเจ้าของ ได้ผลตอบแทน (ร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม) ทำให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดีกว่าวิธีการอื่นๆหรือไม่ครับ 

ตอบ จากปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งของพื้นที่ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่งผลต่อปัญหามลพิษทาง
อากาศในปัจจุบัน เช่น PM2,5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การแก้ปัญหาด้วยการนำวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้ง (ยอด ใบ และ
ลำต้น) ไปเผาในพื้นที่ระบบปิดที่สามารถควบคุมได้ และสามารถจัดการมลสารทางอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากการเผา ซึ่งได้นำเป็น
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน ในรูปแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการเผาทิ้งในที่โล่ง
แจ้ง และยังได้ผลประโยชน์ในแง่มุมของพลังงานมาใช้ประโยชน์อีกด้วย จากข้อมูลผลผลิตในปี 2561/62 พบว่ามีปริมาณผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 76,534 ตัน จะก่อให้เกิดวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้ง (ยอด ใบ และลำต้น) เท่ากับ 140,823 ตัน หากนำวัสดุ
เหลือทิ้งดังกล่าวไปเปลี่ยนให้เป็นพลังงานจะได้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็น 3.85 MWh ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการเผาทิ้งในที่
โล่งแจ้งซึ่งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาความเหมาะสมให้รอบด้านอีกครั้ง 
 

10. เท่าที่พบในงานวิจัยทั่วไป พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มักทำให้เกิดการสูญเสียคาร์บอนในดิน หากแต่งานวิจัยนี้ประเมินเป็น 

C stock ด้วยเหตุนี้จึงไม่แน่ใจว่าควรประเมินเป็นการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดินร่วมด้วย จะเหมาะสมหรือไม่ 

ตอบ ในงานวิจ ัยต่างประเทศ เช่น Holka. M. and Bienkowski. J. (2020) Carbon Footprint and Life-Cycle Costs of 
Maiz Production in Conventional and Non-Inversion Tillage Systems ได้มีการศึกษาในเรื่อง C- stock ที่เกิดขึ้นร่วม
ด้วยกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ดังนั้น การประเมินเรื่องกาเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดินร่วมด้วยเพิ่มเติมใน
งานวิจัย น่าจะทำให้เห็นมุมมองอื่นที่กว้างขึ้นของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดินได้หากนำมา
พิจารณาร่วมกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว  
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ภาคผนวก ค 
คณะกรรมการเทคนิค 

 

คณะวิจัยร่วมพิจารณาคณะกรรมการเทคนิคเพื่อใช้สำหรับโครงการการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและประเมิน
ความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีองค์ความรู้เหมาะสมเพื่อให้คำปรึกษา
ให้แนะนำการดำเนินงานภายในโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายชื่อดังนี้ 

ตารางที่ 1 รายชื่อคณะกรรมการเทคนิค 

ลำดับที ่ หน่วยงาน 

1 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 

2 กรมชลประทาน 

3 กรมพัฒนาท่ีดิน 

4 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

5 สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 

6 กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ 

7 กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุ

สัตว์ 

8 ผศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา (บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี) 

9 ดร. จักรพงษ์ ไชยวงศ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

10 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภธิดา อ่ำทอง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
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ภาคผนวก ง  
กิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในโครงการ 

 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (โครงการใหญ่ เช่น รูปภาพการประชุม การลงพื้นที่) 

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 
กิจกรรม: ประชุมคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการสำรวจพ้ืนท่ีของทีมวิจัย 

 

 
รูปที่ 1 การประชุมคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่เพ่ือสำรวจพ้ืนท่ี 

 และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำเกษตรกรรมของเกษตรกร บ้านสองธาร (แม่ขี้มูก) หมู่ที่ 1 และบ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 
13 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหมที่เป็นพื้นที่ศึกษาภายใต้โครงการ 

 

รูปที่ 2 การบริหารจัดการพื้นท่ีปลกูพืชและเลี้ยงสัตว์ตามแนวทางเกษตรผสมผสาน 
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รูปที่ 3 ทีมวิจัยลงพ้ืนท่ีศึกษาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ การปลูกพืชตามแนวทางพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง  
ประโยชน์ 4 อย่าง 

วันที่ 29 มกราคม 2562  
กิจกรรม: ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1 ชุดโครงการ งานวิจัยเชิงพื้นที่: การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและความ

ยั่งยืนของการทำเกษตรในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ – ผู้รับผิดชอบงานวิจัย 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ผู้รับผิดชอบงานวิจัยส่วนการประเมินด้านสังคม และธรรมาภิบาล 

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ผู้รับผิดชอบงานวิจัยส่วนการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ 

• องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF- Thailand) 
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รูปที่ 4 การประชุมรวมทีมวิจัยภายใต้ชุดโครงการ งานวิจัยเชิงพื้นที่: การประเมินปรมิาณกา๊ซเรือนกระจกและความยั่งยืนของ
การทำเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  
กิจกรรม: ประชุมคณะทำงานครั้งท่ี 2 โครงการ งานวิจัยเชิงพื้นที่: การประเมินปริมาณก๊าซเรอืนกระจกและความยั่งยนื

ของการทำเกษตรในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ – ผู้รับผิดชอบงานวิจัย 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ผู้รับผิดชอบงานวิจัยส่วนการประเมินด้านสังคม และธรรมาภิบาล 

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ผู้รับผิดชอบงานวิจัยส่วนการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ 

• สมาคมอาหารสัตว์ 

 

รูปที่ 5 การประชุมรวมทีมวิจัยภายใต้ชุดโครงการ งานวิจัยเชิงพื้นที่: การประเมินปรมิาณกา๊ซเรือนกระจกและความยั่งยืนของ
การทำเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ 

วันที่ 2-4 เมษายน 2562  
กิจกรรม: ลงพื้นที่ติดตามโครงการและประชุมหารือ งานวิจัยเชิงพื้นที่: การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและความ

ยั่งยืนของการทำเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางดังนี้ 

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ – ผู้รับผิดชอบงานวิจัย 

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ผู้รับผิดชอบงานวิจัยส่วนการประเมินด้านสังคม และธรรมาภิบาล 

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – ผู้รับผิดชอบงานวิจัยส่วนการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ 
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• องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF- Thailand) 

  

  
รูปที่ 6 การลงพื้นที่และประชุมหารือทีมวิจัยภายใต้ชุดโครงการ งานวิจัยเชิงพื้นที่: การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและ

ความยั่งยืนของการทำเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน กรณศีึกษา อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม ่

วันที่ 24 มกราคม 2563  
กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการเทคนิคเพื่อขอความคิดเห็นของผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ การประเมินปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกของระบบเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ – ผู้รับผิดชอบงานวิจัย 

• องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF- Thailand) 

• คณะกรรมการเทคนิค 
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รูปที่ 7 การลงพื้นที่และประชุมหารือทีมวิจัยภายใต้ชุดโครงการ งานวิจัยเชิงพื้นท่ี: การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกและ

ความยั่งยืนของการทำเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน กรณศีึกษา อำเภอแมแ่จ่ม จังหวัดเชียงใหม ่
โดยมรีายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้

• ทบทวนความถูกต้องของข้อมูล 

o พท.ปลูก 

o Productivity 

▪ พิจารณาเพิ่มเติมเรื่อง productivity ของข้าวโพด ในปีหลัง ๆ น่าจะลดลง 

o ตัวแทนของพืช ให้ครอบคลุม  

▪ กลุ่มไม้เนื้อแข็ง พยูง แดง ประดู่ (ไม้เนื้อแข็ง) 

▪ กลุ่มไม้เนื้ออ่อน สัก ไผ ่
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▪ กลุ่มสมุนไพร ตะไคร้ พริก หรืออาจเพิ่มพืชหัวท่ีใช้น้ำน้อย เช่น ขิง ข่า 

o กิจกรรมการเลี้ยงสตัว์ เพิ่มเรื่องปศุสัตว์  

o การแบ่ง zoning หรือความเหมาะสมของพื้นที่การถือครอง 

o พิจารณาเพิ่มเติมเรื่อง FU ทำให้ไม่สามารถเทียบกันได้โดยตรง 

o Functional Unit ของพื้นที ่

o มีการ Projection ปัญหาในอนาคต 

▪ ข้าวโพดทำลายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี แต่ส่งเสริมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอื่น ๆ  

▪ เช่น เรื่องน้ำฝน 

▪ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  

▪ ขยายเพิ่มเติม ให้คำแนะนำเรื่องพชืทนแล้ง ทนน้ำ และการนำพืชเหล่านี้มาปลูก 

▪ การชะล้างพังทลายหนา้ดิน 

▪ การบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีเกษตรกรรม 

o Supply chain ยังไม่ครบ 

▪ หากส่งเสริมให้ทำการเกษตรแบบผสมผสานต้องพิจารณาการหาตลาดให้ชาวบ้านด้วย 

o ข้าวโพด ปรับระยะใหเ้ป็น 75x20 จำนวนต้นต่อไร่ 10666  

• Review เอกสารเพิ่มเติม 

• การปลูก ควรมองลำดับของการตอ้งการแสงของพืช เช่น ไม้โตเร็วโตช้า 

• UNFCCC ให้ใช้แนวทางนี้ในการปลูกอยู่แล้ว 

o เสรมิประโยชน์อ่ืน ๆ เพิ่ม นอกเหนือจาก GHG เช่น การลดความเสีง่ในการลงทุน ทฤษฎีพอเพียง 

อนุรักษ์ดินและนำ้ 

• การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มนำ้ 1 , 2 

• ศึกษาเพิ่มเตมิจากคู่มือ Agroforestry การทำระบบวนเกษตรใน Asian 

วันที่ 17 กันยายน 25623 
กิจกรรม: นำเสนอและประชุมหารือผลการศึกษาภายใต้โครงการร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงาน

ประเทศไทย (WWF- Thailand) พร้อมท้ังช้ีแจงแผนการดำเนินงานเพื่อขอความคิดเห็นชอบในการดำเนินงานขั้นต่อไป 
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รูปที่ 8 นำเสนอและประชุมหารือผลการศึกษาภายใต้โครงการร่วมกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย 

(WWF- Thailand) 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 
กิจกรรม: ประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ “การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ 

กรณีศึกษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” ครั้งที่ ๒ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดังนี้ 

• กรมทรัพยากรน้ำ 

• กรมป่าไม้ (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้) 

• กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน 

• กรมพัฒนาท่ีดิน 

• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสยีง ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน 

• บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

• สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร 

• สำนักพัฒนาสัตว์ กรมปศสุัตว ์

• องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ประเทศไทย 

• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
โดยมรีายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้

• นำเสนอผลการศึกษาการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ของการทาการเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตร
บูรณาการ 
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• นำเสนอผลการเปรยีบเทียบผลการประเมินปรมิาณก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่จากการทาการเกษตรเชิงเดี่ยว และ
เกษตรบูรณาการ พร้อมทั้งจัดทำขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอื่น โดยสรุปปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของผลผลติทางการเกษตร 1 กิโลกรมั ท่ีเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน 

 

  

  
รูปที่ 9 การประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการ “การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบเกษตรกรรมเชิงพื้นท่ี กรณีศึกษา 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” ครั้งที่ 2 
 
วันที่ 23 เมษายน 2564 

กิจกรรม: การประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้ชุดโครงการ “การประเมินความยั่งยืนของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อ.

แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” ผ่านออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี ่ยวข้องกับการประเ มินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบ

เกษตรกรรมเชิงพื้นที่ประกอบด้วย ดังน้ี 

• กองจัดการคุณภาพอากาศและเสยีง กรมควบคุมมลพิษ  

• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

• กรมป่าไม ้

• สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร  

• สมาคมผูผ้ลติอาหารสัตวไ์ทย 

• สมาคมการค้าเมลด็พันธ์ุไทย 

• สมาคมผูผ้ลติไก่เพื่อส่งออกไทย 
โดยมรีายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้
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• นำเสนอผลการศึกษาการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ของการทาการเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตร
บูรณาการและนำเสนอผลการเปรยีบเทียบผลการประเมินปรมิาณกา๊ซเรือนกระจกเชิงพื้นที่จากการทาการเกษตร
เชิงเดี่ยว และเกษตรบรูณาการ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอื่น โดยสรุป
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลผลิตทางการเกษตร 1 กิโลกรัม ท่ีเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน 

• นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์กับโมเดล FLR 349 

• รับฟังความคิดเห็นจากกรรมการเพื่อนำกลับมาพัฒนาการงานวิจัยตอ่ไป 

 
 

 

 
รูปที่ 10 •การประชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้ชุดโครงการ “การประเมินความยั่งยืนของการทำเกษตรเชิงพื้นที่  

กรณีศึกษา อ.แม่แจม่ จ.เชียงใหม”่   
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

กิจกรรม: การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงพื้นที่: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ

ความยั่งยืนของการทำเกษตรในพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษา ตำบลบ้านทับและช่างเคิ ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่" ผ่าน



F-CO-CPM-9 Rev1  PAGE 152 OF 153 

ออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบเกษตรกรรมเชิงพื้นที่ประกอบด้วย 

ดังนี ้

• "กรมป่าไม้ 

• "กรมวิชาการเกษตร 

• "กรมทรัพยากรน้ำ 

• "กรมทรัพยากรน้ำ 

• "การองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

• "สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• "สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

• "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

• "องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) 

• "คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยมรีายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้

• นำเสนอผลการศึกษาการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ของการทาการเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตร
บูรณาการและนำเสนอผลการเปรยีบเทียบผลการประเมินปรมิาณกา๊ซเรือนกระจกเชิงพื้นที่จากการทาการเกษตร
เชิงเดี่ยว และเกษตรบรูณาการ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงและประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีอื่น โดยสรุป
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลผลิตทางการเกษตร 1 กิโลกรัม ท่ีเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทาน 

• นำเสนอตัวอย่างการประยุกต์กับโมเดล FLR 349 

• รับฟังความคิดเห็นจากกรรมการเพื่อนำกลับมาพัฒนาการงานวิจัยตอ่ไป 
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รูปที่ 11 การประชุมรับฟังความคดิเห็นสาธารณะต่อชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงพื้นที่: การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและความ

ยั่งยืนของการทำเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน กรณีศึกษา ตำบลบ้านทับและช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่" 
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