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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจักรชีวิตของขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ โดยมี

ขอบเขตการศึกษาที่อ  าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงถือเป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ค่อนขา้งมาก 
จากการวิจัยพบว่าการเกิดก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณสูงสุดในขั้นตอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นท่ีเพาะปลูก คิดเป็น 
75% รองลงมาคือขั้นตอนการเพาะปลูก ขั้นตอนการเผาเศษวสัดุการเกษตรในท่ีโล่ง  และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว คิดเป็น 
15%, 10% และ 0.07% ตามล าดบั ส าหรับการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก มีปริมาณสูงสุดในขั้นตอนการเผาเศษวัสดุ
การเกษตรในที่โล่ง  คิดเป็น 86% รองลงมาคือขั้นตอนเพาะปลูก และขั้นตอนการเก็บเกี่ยว คิดเป็น 14% และ 0.22% 
ตามล าดบั ซ่ึงท าใหใ้นภาพรวมของอ าเภอแม่แจ่มมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์เท่ากบั 2,976.538  ตนั
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า และท าใหเ้กิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เท่ากบั  26.539 ตนัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 เทียบเท่า 
ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศและสุขภาพของประชนชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก ดงันั้นผลการ
วิเคราะห์ที่ไดจ้ะสามารถน าไปสู่แนวทางในการจดัการทางการเกษตรท่ีดีและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน เพื่อการผลิต
และการบริโภคอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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ABSTRACT 
This research aims to evaluate greenhouse gas emissions and particulate matter (PM1 0 )  of 

maize by using Life Cycle Assessment.  The system boundary is started from land preparation and 
continuing through cultivation and the harvesting process. The focused area is Mae Chaem district in 
Chiang Mai province.  As for the results, about 75% of the greenhouse gas emissions occurred during 
the field emission process. Cultivation, open burning and harvesting processes are 15%, 10% and 0.07%, 
respectively.  PM1 0  was found during the process of open burning at about 86% and in the cultivation 
and harvesting processes at approximately 14% and 0.22%, respectively. Thus, the total greenhouse gas 
emission from maize production in Mae Cheam district was equal to 2 ,9 7 6 . 53 8  tonnes CO2-eq while 
PM1 0  was equal to 2 6 . 5 3 9  tonnes PM1 0 .  These would be found to influence toxic air pollution and 
human health problems. The results can be used to lead new guidelines in the best practices of agriculture 
to be environmentally friendly for the sustainable production and consumption of maize for the future. 
Keywords: Maize, Life Cycle Assessment, Greenhouse gas, PM10, Mae Cheam district, Chiang Mai 
 
1. บทน า 

ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ไทยชนิดหน่ึงที่มีความส าคญัต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
พบว่ามีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ  90 ของผลผลิตทั้งหมดที่
ใชใ้นกระบวนการผลิตอาหารสัตวข์องประเทศ   ซ่ึงถือว่า
ท ารายไดใ้หแ้ก่ประเทศไทยค่อนขา้งมาก  

จากขอ้มูลสถานการณ์การผลิตขา้วโพดเลี้ ยงสัตวข์อง
โลกในปี พ.ศ. 2558 นั้น พบว่าประเทศผู ้ผลิตข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ที่ส าคัญของโลก 3 ล  าดับแรก ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน และบราซิล ตามล าดบั ส าหรับประเทศ
ไทยพบว่าอยูใ่นล าดบัท่ี  21 ของโลก โดยมีพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในปี 2558 เท่ากับ 7,157,000 ไร่ มี
ผลผลิตทั้งหมดเท่ากบั 4,611,000 ตนั และมีผลผลิตต่อไร่
เท่ากับ  644 กิโลกรัม จากสถิติสถานการณ์การผลิต
ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทย ตั้ งแต่ปี 2549-2558

พบว่าการขยายพื้นท่ี เพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตมี
แนวโน้มเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆปี [1]  และการเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในประเทศไทยพบว่าจะปลูกมากใน
บริเวณภาคเหนือของประเทศ ซ่ึงถือว่าเป็นพืชหลกัที่สร้าง
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรเน่ืองจากเป็นพืชท่ีไม่ตอ้งการน ้ามาก
เหมือนพืชไร่ชนิดอื่น ๆ จึงสามารถใชน้ ้าฝนตามฤดูกาลได้
เพียงพอ โดยพื้นท่ีเพาะปลูกจะเป็นภูเขาและท่ีราบเชิงเขา 
อีกทั้ งผลผลิตท่ีได้มีตลาดการซ้ือขายท่ีมีการรับรอง
ค่อนขา้งแน่นอน  

เน่ืองจากพื้นท่ีการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ส่วน
ใหญ่ในจังหวดัเชียงใหม่นั้น มีสภาพลาดชนั หลงัจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิตแลว้เกษตรกรมกัท้ิงซังและเปลือกขา้วโพดไว้
ที่แปลง จากนั้นจึงท าการเผาท้ิง เพราะท าไดร้วดเร็วและ
ประหยดัตน้ทุนมากที่สุด เพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกส าหรับ
ปีต่อไป [2] ซ่ึงวิธีการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพ
ภูมิอากาศและสุขภาพของประชาชนในทอ้งถิ่นและพื้นท่ี
ใกลเ้คียงเป็นอยา่งมาก  

อีกทั้ ง เ น่ืองจากการขยายตัวของพื้ นท่ีเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนทุก ๆปีทั้ งใน
ประเทศไทยและในจงัหวดัเชียงใหม่ จึงมีการคาดการณ์ว่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเกิดมลพิษจากปริมาณ
หมอกควนัและไฟป่าจากภาคเกษตรจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
ตามปริมาณปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย การเพิ่มผลผลิต และ
ก าลังการผลิต เ ป็นต้น  และการเผา เศษพืชและวัสดุ
การเกษตรนั้นยงัเป็นสาเหตุของหมอกควนั ในกรณีน้ีเกิด
จากการเผาเพื่อเตรียมท าการเกษตร และในปัจจุบนัการเกิด
หมอกควันในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มของค่า
ความเขม้ข้นมลพิษท่ีสูงข้ึน และจากขอ้มูลจ านวนผู ้ป่วย
ดว้ยโรคที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน 
ไดแ้ก่ กลุ่มโรคตาอกัเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรค
ระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังอกัเสบ ใน 8 จงัหวดั
ภาคเหนือ ในช่วงระหว่างวนัที่ 5 มกราคม - 3 พฤษภาคม 
2557 พบว่ามีจ านวนผู ้ป่วยรวมสูงเกือบ 1 ลา้นคน จาก
ประชากรประมาณ 6 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 [3] 
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ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นว่าปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกและปัญหามลพิษทาง
อากาศจากหมอกควันและไฟป่าจากการเผาเศษวัสดุ
การเกษตรในพื้นท่ีสูงในภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทยที่ค่อนขา้งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน
ในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลกระทบทางด้าน
สุขภาพของมนุษย ์

งานวิจัยน้ีจึงใช้วิ ธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life 

Cycle Assessment : LCA) เ ป็ น เ ค ร่ือ ง มือ ในก า ร
วิเคราะห์และการประเมินค่าผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน ภายใต้นิยามขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วย
ม า ต ร ฐ า น  (International Organization for 

Standardization : ISO) ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 

14040 ที่ระบุว่า LCA เป็นการรวบรวมและการประเมิน
ค่าของสารขาเขา้และสารขาออก ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การ
ได้มาซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจ าหน่าย การ
น าไปใชง้าน และการจัดการซากหลงัจากหมดอายุการใช้
งาน รวมถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน
ตลอดวัฏจักรชีวิตหรืออาจกล่าวได้ว่ ามีการพิจารณา
ผลกระทบของผลิตภณัฑ์ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย (Cradle 
to Grave) [4] 

LCA จึงถือว่าเป็นแนวทางท่ีช่วยเพิ่มความเขา้ใจใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยง
สัตว์และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ ต่อผู ้ที่สนใจในการพัฒนาสังคมและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืนต่อไปได ้จากการสืบคน้งานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งกบัการประเมินวฏัจกัรชีวิตในประเทศไทย พบว่า
มีการประยกุตใ์ชว้ิธีการดงักล่าว เพื่อหาแนวทางในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในดา้นต่างๆ [5-7] เช่น ทศัวรรณ 
และคณะ[5] ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัการประเมินศกัยภาพดา้น
พลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวิธีการก าจัด
ขยะ เพื่อหาแนวทางการจดัการขยะที่เหมาะสมกบัขยะใน
มหาวิทยาลยั โดยในดา้นของพลงังานพิจารณาจากการน า
ขยะกลับมาใช้ใหม่ การผลิตไฟฟ้าและการทดแทนก๊าซ 
LPG ดว้ยก๊าซชีวภาพ และการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ 

RDF-5 ส าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะพิจารณา
ตลอดวฏัจักรชีวิตของการก าจัดขยะ โดยพบว่า การจดัการ
ขยะที่เหมาะสมคือ กรณีที่  5 ซ่ึงประกอบไปด้วยการรี
ไซเคิล การฝังกลบ การผลิตปุ๋ ย/ก๊าซชีวภาพ และการผลิต
เช้ือเพลิงขยะ RDF-5 โดยขยะ 1 ตนั มีศกัยภาพในการน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้179.43 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ ยหมกัได ้8.23 

กิโลกรัม ผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 ได ้297.15 กิโลกรัม 

ซ่ึงแนวทางกรณีดังกล่าวสามารถทดแทนพลังงานได้ 
1,157.47 เมกกะจูล และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิได้ 213.47 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อตนัขยะ เหมือนจิตและคณะ [6] ไดท้  าการศึกษา
วิเคราะห์และการเปรียบเทียบเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าเพื่อ
การลดก๊าซเรือนกระจกที่มีการด าเนินการในประเทศไทย
ภาย ใต้โคร งก ารก ารพัฒน าที่ สะอ าด  ห รื อ  Clean 

Development Mechanism (CDM) โ ด ย มี ก า ร
วิเคราะห์ถึงตน้ทุนต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า ระยะเวลาคืน
ทุนอยา่งง่าย อตัราผลตอบแทนภายใน และตน้ทุนส่วนเพิ่ม
ของการลดก๊าซเรือนกระจก พบว่า เทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar PV) มีตน้ทุนต่อหน่วย
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงที่สุด โดยอยู่ระหว่าง 2.96-

3.27 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง มีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 
7.35-8.97 ปี ส าหรับเทคโนโลยีที่ต้นทุนต ่าที่ สุด คือ 
ระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration) ซ่ึงมีต้นทุน 
0.34 บาท/กิโลวัตต์-ชัว่โมง มีระยะเวลาคืนทุน 2.27 ปี 
และผลจากการศึกษาตน้ทุนในการลดก๊าซเรือนกระจก
พบว่า เทคโนโลยผีลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) มี
ตน้ทุนต ่าที่สุด โดยมีค่าระหว่าง 224.10-466.72 บาทต่อ
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ี
สามารถลดก๊าซมีเทนไดใ้นปริมาณมาก ส าหรับเทคโนโลยี
จากเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีตน้ทุนในการลดก๊าซเรือนกระจก
สู ง ที่ สุ ด  ร ะ ห ว่ า ง  29,595-31,185 บ า ท ต่ อ ตั น
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ีมีเงิน
ลงทุนเร่ิมต้นของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง และ
ต่อมาสุรวุฒิและคณะ [7] ได้ท  าการศึกษาปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแสดงในรูปแบบของคาร์บอน
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ผูว้ิจยัจึงเลง็เห็นว่าปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกและปัญหามลพิษทาง
อากาศจากหมอกควันและไฟป่าจากการเผาเศษวัสดุ
การเกษตรในพื้นท่ีสูงในภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทยที่ค่อนขา้งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชน
ในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลกระทบทางด้าน
สุขภาพของมนุษย ์

งานวิจัยน้ีจึงใช้วิ ธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life 

Cycle Assessment : LCA) เ ป็ น เ ค ร่ือ ง มือ ในก า ร
วิเคราะห์และการประเมินค่าผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน ภายใต้นิยามขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วย
ม า ต ร ฐ า น  (International Organization for 

Standardization : ISO) ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 

14040 ที่ระบุว่า LCA เป็นการรวบรวมและการประเมิน
ค่าของสารขาเขา้และสารขาออก ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การ
ได้มาซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจ าหน่าย การ
น าไปใชง้าน และการจัดการซากหลงัจากหมดอายุการใช้
งาน รวมถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน
ตลอดวัฏจักรชีวิตหรืออาจกล่าวได้ว่ ามีการพิจารณา
ผลกระทบของผลิตภณัฑ์ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย (Cradle 
to Grave) [4] 

LCA จึงถือว่าเป็นแนวทางท่ีช่วยเพิ่มความเขา้ใจใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยง
สัตว์และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ ต่อผู ้ที่สนใจในการพัฒนาสังคมและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืนต่อไปได ้จากการสืบคน้งานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งกบัการประเมินวฏัจกัรชีวิตในประเทศไทย พบว่า
มีการประยกุตใ์ชว้ิธีการดงักล่าว เพื่อหาแนวทางในการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในดา้นต่างๆ [5-7] เช่น ทศัวรรณ 
และคณะ[5] ไดศ้ึกษาเกี่ยวกบัการประเมินศกัยภาพดา้น
พลงังานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวิธีการก าจัด
ขยะ เพื่อหาแนวทางการจดัการขยะที่เหมาะสมกบัขยะใน
มหาวิทยาลยั โดยในดา้นของพลงังานพิจารณาจากการน า
ขยะกลับมาใช้ใหม่ การผลิตไฟฟ้าและการทดแทนก๊าซ 
LPG ดว้ยก๊าซชีวภาพ และการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ 

RDF-5 ส าหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะพิจารณา
ตลอดวฏัจักรชีวิตของการก าจัดขยะ โดยพบว่า การจดัการ
ขยะที่เหมาะสมคือ กรณีที่  5 ซ่ึงประกอบไปด้วยการรี
ไซเคิล การฝังกลบ การผลิตปุ๋ ย/ก๊าซชีวภาพ และการผลิต
เช้ือเพลิงขยะ RDF-5 โดยขยะ 1 ตนั มีศกัยภาพในการน า
กลบัมาใชใ้หม่ได ้179.43 กิโลกรัม ผลิตปุ๋ ยหมกัได ้8.23 

กิโลกรัม ผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 ได ้297.15 กิโลกรัม 

ซ่ึงแนวทางกรณีดังกล่าวสามารถทดแทนพลังงานได้ 
1,157.47 เมกกะจูล และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิได้ 213.47 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อตนัขยะ เหมือนจิตและคณะ [6] ไดท้  าการศึกษา
วิเคราะห์และการเปรียบเทียบเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าเพื่อ
การลดก๊าซเรือนกระจกที่มีการด าเนินการในประเทศไทย
ภาย ใต้โคร งก ารก ารพัฒน าที่ สะอ าด  ห รื อ  Clean 

Development Mechanism (CDM) โ ด ย มี ก า ร
วิเคราะห์ถึงตน้ทุนต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า ระยะเวลาคืน
ทุนอยา่งง่าย อตัราผลตอบแทนภายใน และตน้ทุนส่วนเพิ่ม
ของการลดก๊าซเรือนกระจก พบว่า เทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar PV) มีตน้ทุนต่อหน่วย
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สูงที่สุด โดยอยู่ระหว่าง 2.96-

3.27 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง มีระยะเวลาคืนทุนระหว่าง 
7.35-8.97 ปี ส าหรับเทคโนโลยีที่ต้นทุนต ่าที่ สุด คือ 
ระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration) ซ่ึงมีต้นทุน 
0.34 บาท/กิโลวัตต์-ชัว่โมง มีระยะเวลาคืนทุน 2.27 ปี 
และผลจากการศึกษาตน้ทุนในการลดก๊าซเรือนกระจก
พบว่า เทคโนโลยผีลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) มี
ตน้ทุนต ่าที่สุด โดยมีค่าระหว่าง 224.10-466.72 บาทต่อ
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ี
สามารถลดก๊าซมีเทนไดใ้นปริมาณมาก ส าหรับเทคโนโลยี
จากเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีตน้ทุนในการลดก๊าซเรือนกระจก
สู ง ที่ สุ ด  ร ะ ห ว่ า ง  29,595-31,185 บ า ท ต่ อ ตั น
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า เน่ืองจากเทคโนโลยีน้ีมีเงิน
ลงทุนเร่ิมต้นของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง และ
ต่อมาสุรวุฒิและคณะ [7] ได้ท  าการศึกษาปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแสดงในรูปแบบของคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ของผลิตภณัฑ์หม ่าหมู โดยมีขอบเขตการศึกษา 
ตั้งแต่ขั้นตอนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ การผลิต การบรรจุภณัฑ์ 
การใชผ้ลิตภณัฑ์ และการก าจดัซาก ซ่ึงผลที่ไดจ้ะอยู่ในรูป
ของปริมาณก๊าซเรือนคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
หน่ึงผลิตภัณฑ์หม ่าหมู พบว่า หม ่าข้อและหม ่าพกมีค่า
คา ร์บอนฟุ ตพ ร้ินท์ เ ฉลี่ ย เท่ า กัน  คื อ  8.2 กิ โลก รั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหม ่าหมู 1 กิโลกรัม 

ขั้ นตอนท่ีมีการปล่อยก๊ าซ เ รือนกระจกมากท่ีสุด คือ 
ขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบ ซ่ึงมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากถึง 3.8 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า
ต่อหม ่าหมู 1 กิโลกรัม ส่วนหม ่าหมอ้ที่ใชภ้าบนะบรรจุคือ
หม้อดินเผาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร มีค่า
คาร์บอนฟุตพร้ินท ์คือ 36.8 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหม ่าหมู 1 กิโลกรัม และมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากท่ีสุดในขั้นตอนการบรรจุหม ่า ซ่ึงมีปริมาณรวม
มากถึง 28.8 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
หม ่าหมู 1 กิโลกรัม  จากผลงานวิจัยที่ผ่ านมาพบว่า มี
การศึกษาเฉพาะการเกิดก๊าซเรือนกระจกในกลุ่มผลกระทบ
โลกร้อนเท่านั้น เน่ืองจากการเกิดก๊าซเรือนกระจกจะคิดใน
หน่วยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากน้ียงัเกิดมล
สารอื่นๆ ด้วย เช่น NOx, SOx และ PM10 เป็นต้น [8] 

แต่ยงัไม่มีงานวิจัยที่อา้งอิงถึงการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM10  ในหน่วยฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  PM10 เทียบเท่า 
ผู ้เขียน จึงได้เล็ง เ ห็นความส าคัญของผลกระทบ ต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในแง่มุมอื่นๆ  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์
ถึงที่มาและผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจก
และและฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 ที่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศจากหมอกควนัและไฟป่าจากการเผาเศษ
วัสดุการเกษตรในพื้นท่ีสูงในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพด
เลี้ยงสัตว์และการเผาเศษวสัดุการเกษตรในพื้นท่ีภาคเหนือ
ของประเทศไทย ดว้ยวิธีวิธีการประเมินวฏัจกัรชีวิต (Life 
Cycle Assessment : LCA) 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย  

2.1 พ้ืนที่ศึกษาวิจัย 

จงัหวดัเชียงใหม่ตั้งอยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย 
มีพื้นท่ีประมาณ  20,107.057  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  12,566,910  ไร่  จ าแนกเป็น  พื้นท่ี ป่าไม้ 
8,787,656 ไร่ พื้นท่ีท าการเกษตร 1,611,971 ไร่ พื้นท่ี
อยูอ่าศยัและอื่น ๆ  2,167,971 ไร่  [9] 

ส าหรับการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ของจังหวัด
เชียงใหม่นั้น พบว่ามีพื้นท่ีเพาะปลูกเท่ากบั 186,107 ไร่ มี
ผลผลิตต่อไร่เท่ากบั 677 กิโลกรัม และอ าเภอแม่แจ่มซ่ึง
เป็นอ าเภอหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงมีพื้นท่ีทั้ งหมด
เท่ากบั 1,692,698 ไร่ และพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวโพดเป็น
จ านวนมาก ซ่ึงมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและภูเขาสูง จาก
ขอ้มูลส านกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ รายงานว่าในปีการ
ผลิตปี 2557 อ าเภอแม่แจ่มมีพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์
ทั้งส้ิน 98,111 ไร่ และมีผลผลิต 70,775 ตนั [10]  และ
พบว่าเกิดเศษวสัดุทางการเกษตร (ซังและเปลือกขา้วโพด
เลี้ยงสัตว)์  สูงถึง 28,468 ตนั [11] 

ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะพิจารณาพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพด
เลี้ยงสัตวใ์นอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัชียงใหม่ โดยพื้นท่ีศึกษา
ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของ อ  าเภอแม่แจ่ม  

จงัหวดัเชียงใหม่ [12] 
 

2.2 กระบวนการเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

การปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในพื้นท่ีอ  าเภอแม่แจ่ม
จังหวดัเชียงใหม่จะอาศัยน ้ าฝนเป็นหลกัเท่านั้น และเป็น
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การปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์บนพื้นท่ีสูง โดยกระบวนการ
เพาะปลูกจะเร่ิมต้นดว้ยขั้นตอนการเตรียมหน้าดินตั้ งแต่
ประมาณเดือนมีนาคมจนถึงตน้เดือนพฤษภาคม ไดแ้ก่ จะ
มีการไถกลบต้นข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ให้ย่อยสลายโดยใช้
แรงงานคนเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยส าหรับการปลูกคร้ังต่อไป 
หลงัจากนั้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคมจะเร่ิมมีการฉีด
พ่นการก าจัดวัชพืชรอบแรก (ยาฆ่าหญ้า)  ถัดจากนั้ น
ประมาณ 2-7 วนั จึงปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ ใชแ้รงงานคน
แทงหลุมและหยอดเมล็ด ระยะห่างแต่ละหลุมประมาณ 
25-30 เซนติเมตร ใชเ้มลด็ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว ์2-3 เมลด็ต่อ
หลุม และหลงัเสร็จส้ินการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวป์ระมาณ 
2 วนั จะมีการฉีดพ่นการก าจัดวชัพืชรอบที่สอง (ยาคุม
หญา้) ท้ิงระยะประมาณ 2-3 อาทิตย ์ใหต้น้ขา้วโพดเลี้ ยง
สัตวเ์จริญเติบโตความสูงประมาณ 2 น้ิว จะมีการหยอดปุ๋ย
รอบแรก เพ่ือเร่งการเติบโตของตน้ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ ถดั
จากนั้นอีกประมาณ 30 วนั จะมีการฉีดพ่นการก าจดัวชัพืช
รอบที่สาม (ยาฆ่าหญา้) และอีกประมาณ 30 วนัจะมีการ
หยอดปุ๋ ยรอบที่สองเพื่อเร่งการเติบโตของฝักขา้วโพดเลี้ยง
สัตว์ จนกว่าจะข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์จะมีอายปุระมาณ 110 

วนัหรือมากกว่านั้น จึงจะสามารถเกบ็ฝักขา้วโพดเลี้ยงสัตว์
และสี/กะเทาะเมลด็ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์โดยใชร้ถสีขา้วโพด
เคร่ืองยนตดี์เซล ซ่ึงจะเร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึง
เดือนธนัวาคมหรืออาจเลยไปถึงเดือนมกราคมของปีถดัไป 

หลงัจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว้ ซังหรือแกนขา้วโพด
เลี้ ยงสัตว์ที่เหลือจากการสีเมล็ด ปัจจุบันมีการน าไปใช้
ประโยชน์เพียงบางส่วนเช่น การท าปุ๋ ยหมกั การแปรรูป
เป็นเช้ือเพลิง เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเผาท้ิงเพื่อ
ปรับพื้นท่ีใหก้ลบัไปสู่พื้นท่ีโล่งดงัเดิม 

2.3 ขอบเขตการท างาน 

การพิจารณาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและการเกิดฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก PM10 จะใชว้ิธีการประเมินวฏัจักรชีวิต 
ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 [13] , ISO 14044 

[14] และอา้งอิงการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จ ก ต า มค า แ น ะน า ใ น คู่ มื อ ก า ร ค า น วณขอ ง
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ฉบบัปี 2006 (2006 IPCC Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories) โ ด ย
ขอบเขตของการพิจารณาคือ  cradle-to-farm gate ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการเพาะปลูก (ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ
เตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก ขั้นตอนการหยอดเมลด็ ขั้นตอนการ
ก าจัดวัชพืช ขั้ นตอนการใส่ปุ๋ย) ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ไปจนถึงการจดัการเศษวสัดุการเกษตรดว้ยวิธีการ
เผาในที่โล่ง ซ่ึงขอบเขตการศึกษากิจกรรมการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์แสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2  ขอบเขตการศึกษากิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพด
เลี้ยงสัตว ์

 
ส าหรับหน่วยการท างานของงานวิจัยน้ีคือ  เมล็ด

ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ 1 กิโลกรัม โดยการพิจารณาก๊าซเรือน
กระจก จะประกอบไปดว้ยก๊าซ CO2, CH4 และ N2O ซ่ึง
แต่ละก๊าซจะถูกแปลงใหอ้ยู่ในหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2-eq) โดยใชก้ารอา้งอิงค่าศกัยภาพในการ
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: 

GWP) คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เท่ากับ 1 
ก๊าซมีเทน (CH4) เท่ากับ 25 และก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) เท่ากบั 298 ส าหรับการพิจารณาฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ PM10 ท่ีเกิดข้ึน จะพิจารณาก๊าซท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ NH3, 

NOx, PM10, PM2.5 และ SOx ซ่ึงจะถูกแปลงให้อยูใ่น
หน่วยฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 เทียบเท่า (PM10-eq) 
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การปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์บนพื้นท่ีสูง โดยกระบวนการ
เพาะปลูกจะเร่ิมต้นดว้ยขั้นตอนการเตรียมหน้าดินตั้ งแต่
ประมาณเดือนมีนาคมจนถึงตน้เดือนพฤษภาคม ไดแ้ก่ จะ
มีการไถกลบต้นข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ให้ย่อยสลายโดยใช้
แรงงานคนเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยส าหรับการปลูกคร้ังต่อไป 
หลงัจากนั้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคมจะเร่ิมมีการฉีด
พ่นการก าจัดวัชพืชรอบแรก (ยาฆ่าหญ้า)  ถัดจากนั้ น
ประมาณ 2-7 วนั จึงปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ ใชแ้รงงานคน
แทงหลุมและหยอดเมล็ด ระยะห่างแต่ละหลุมประมาณ 
25-30 เซนติเมตร ใชเ้มลด็ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว ์2-3 เมลด็ต่อ
หลุม และหลงัเสร็จส้ินการปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวป์ระมาณ 
2 วนั จะมีการฉีดพ่นการก าจัดวชัพืชรอบที่สอง (ยาคุม
หญา้) ท้ิงระยะประมาณ 2-3 อาทิตย ์ใหต้น้ขา้วโพดเลี้ ยง
สัตวเ์จริญเติบโตความสูงประมาณ 2 น้ิว จะมีการหยอดปุ๋ย
รอบแรก เพื่อเร่งการเติบโตของตน้ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ ถดั
จากนั้นอีกประมาณ 30 วนั จะมีการฉีดพ่นการก าจดัวชัพืช
รอบที่สาม (ยาฆ่าหญา้) และอีกประมาณ 30 วนัจะมีการ
หยอดปุ๋ ยรอบที่สองเพื่อเร่งการเติบโตของฝักขา้วโพดเลี้ยง
สัตว์ จนกว่าจะข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์จะมีอายปุระมาณ 110 

วนัหรือมากกว่านั้น จึงจะสามารถเกบ็ฝักขา้วโพดเลี้ยงสัตว์
และสี/กะเทาะเมลด็ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์โดยใชร้ถสีขา้วโพด
เคร่ืองยนตดี์เซล ซ่ึงจะเร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึง
เดือนธนัวาคมหรืออาจเลยไปถึงเดือนมกราคมของปีถดัไป 

หลงัจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว้ ซังหรือแกนขา้วโพด
เลี้ ยงสัตว์ที่เหลือจากการสีเมล็ด ปัจจุบันมีการน าไปใช้
ประโยชน์เพียงบางส่วนเช่น การท าปุ๋ยหมกั การแปรรูป
เป็นเช้ือเพลิง เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเผาท้ิงเพื่อ
ปรับพื้นท่ีใหก้ลบัไปสู่พื้นท่ีโล่งดงัเดิม 

2.3 ขอบเขตการท างาน 

การพิจารณาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและการเกิดฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก PM10 จะใชว้ิธีการประเมินวฏัจักรชีวิต 
ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 [13] , ISO 14044 

[14] และอา้งอิงการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
ก ร ะ จ ก ต า มค า แ น ะน า ใ น คู่ มื อ ก า ร ค า น วณขอ ง
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ฉบบัปี 2006 (2006 IPCC Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories) โ ด ย
ขอบเขตของการพิจารณาคือ  cradle-to-farm gate ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการเพาะปลูก (ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ
เตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก ขั้นตอนการหยอดเมลด็ ขั้นตอนการ
ก าจัดวัชพืช ขั้ นตอนการใส่ปุ๋ย) ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ไปจนถึงการจดัการเศษวสัดุการเกษตรดว้ยวิธีการ
เผาในที่โล่ง ซ่ึงขอบเขตการศึกษากิจกรรมการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์แสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2  ขอบเขตการศึกษากิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพด
เลี้ยงสัตว ์

 
ส าหรับหน่วยการท างานของงานวิจัยน้ีคือ  เมล็ด

ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ 1 กิโลกรัม โดยการพิจารณาก๊าซเรือน
กระจก จะประกอบไปดว้ยก๊าซ CO2, CH4 และ N2O ซ่ึง
แต่ละก๊าซจะถูกแปลงใหอ้ยู่ในหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2-eq) โดยใชก้ารอา้งอิงค่าศกัยภาพในการ
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: 

GWP) คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เท่ากับ 1 
ก๊าซมีเทน (CH4) เท่ากับ 25 และก๊าซไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) เท่ากบั 298 ส าหรับการพิจารณาฝุ่ นละอองขนาด
เลก็ PM10 ท่ีเกิดข้ึน จะพิจารณาก๊าซท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ NH3, 

NOx, PM10, PM2.5 และ SOx ซ่ึงจะถูกแปลงให้อยูใ่น
หน่วยฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 เทียบเท่า (PM10-eq) 

โดยใชก้ารอ้างอิงค่าศกัยภาพในการท าให้เกิดฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็คือ แอมโมเนีย( NH3) เท่ากบั 0.32, ไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx ) เท่ากับ  0.22, ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM10 เท่ากบั 1, ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เท่ากบั 1 

และ ซัลเฟอร์ออกไซด ์(SOx) เท่ากบั 0.2 [15] 

2.4 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต
วัตถุดิบและการขนส่ง  

กิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์จะมีการใช้
วตัถุดิบต่าง ๆ เช่น  ปุ๋ ยอินทรีย ์(ข้ีไก่) ปุ๋ ยเคมีสูตรต่างๆ 
และยาก าจัดวัชพืช รวมไปถึงน ้ ามันเช้ือเพลิงดีเซลท่ีใช้
ส าหรับเคร่ืองจักรทางการเกษตรและการขนส่งวัตถุดิบ 
โดยปริมาณของวตัถุดิบและสารขาเขา้ที่ใชใ้นกิจกรรมการ
เพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวจ์ะแสดงในตารางท่ี 1  

 
ตารางที่  1  บัญชีรายการของกิจกรรมการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ 

ขั้นตอน วัตถุดิบ ปริมาณ 

การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก 

การหยอด
เมลด็ 

เมลด็ขา้วโพด 3 กก./ไร่ 
ปุ๋ยข้ีไก่ 200 กก./ไร่ 

ปู๋ ย 15-15-15 50 กก./ไร่ 
การก าจดั
วชัพืช 

แอทราซีน 0.35 กก./ไร่ 
อะลาคลอร์ 0.5 กก./ไร่ 

การใส่ปุ๋ ย 
ปุ๋ ย 15-15-15 15 กก./ไร่ 
ปุ๋ ย 46-0-0 50 กก./ไร่ 

การเกบ็เกี่ยว น ้ามนัดีเซล 0.834 ลติร/ไร่ 
 
และการค านวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากสาร
ขาเข้าของกิจกรรมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ดัง
แสดงในสมการ (1)  
 
   R i iGHG A EF                  (1)  

 
เม่ือ GHGR หมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจาก
การไดม้าและการใชว้ตัถุดิบหรือสารขาเขา้อื่น ๆ   (กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า), Ai หมายถึงขอ้มูลกิจกรรม

จากวัตถุดิบหรือสารขาเข้า  (เช่น กิโลกรัม,ลิตร), EFi 

หมายถึงค่าแฟคเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
วัตถุดิบหรือสารขาเข้า  (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อหน่วย) และ i หมายถึง ชนิด/รูปแบบของ
วตัถุดิบหรือสารขาเขา้  

ส าหรับการพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
น ้ามนัเช้ือเพลิงดีเซล ส าหรับใชใ้นเคร่ืองจกัรในการเกษตร
และการขนส่ง จะใชค่้าอ้างอิงความหนาแน่นของน ้ ามัน
ดีเซล เท่ากบั 850.4 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [16] และ
ในระบบการขนส่งจะใชร้ถกระบะบรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก 
น ้าหนักบรรทุก 7 ตนั ในการขนส่งวตัถุดิบและสารขาเขา้
อื่น ๆ ทั้งขาไปและกลบั โดยค่าแฟคเตอร์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ 
จะแสดงอยูใ่นตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าแฟคเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์[17] 

วัตถุดิบ 

ค่าแฟคเตอร์การปล่อย 

(กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อหน่วยวตัถุดิบ) 

เมลด็ขา้วโพดเลี้ยง
สัตว ์

0.2670 

ปุ๋ยข้ีไก่ 0.1097 

ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 5.3726 

แอทราซีน 5.0100 

อะลาคลอร์ 8.0900 

ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 3.3036 

น ้ามนัดีเซล 

(การผลิต) 
0.3282 

น ้ามนัดีเซล 

(การใช)้ 
2.7446 

 
และการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากวตัถุดิบและ
สารขาเขา้แสดงในสมการที่ (2) 
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        T i i TGHG W D EF                    (2) 

 
เม่ือ GHGT หมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของวตัถุดิบ
หรือสารขาเขา้ในการขนส่ง (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า), Wi หมายถึง น ้ าหนักบรรทุกของวตัถุดิบหรือ
สารขาเขา้, Di หมายถึง ระยะทางขนส่ง (กิโลเมตร) และ 
EFT หมายถึง ค่าแฟคเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
การขนส่งโดยรถกระบะบรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก น ้ าหนัก
บรรทุก 7 ตนั ซ่ึงมีค่า EFT ขาไปเท่ากบั 0.1824 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตนักิโลเมตร และ EFT 

ขากลับเท่ากับ 0.3324 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อตนักิโลเมตร ขอ้มูลระยะทางการขนส่งวตัถุดิบ
จะแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ระยะทางการขนส่งวตัถุดิบ 

ขั้นตอน วัตถุดิบ ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก 

การหยอดเมลด็ 
เมลด็ขา้วโพด 15 

ปุ๋ยข้ีไก่ - 
ปุ๋ ย 15-15-15 15 

การก าจดัวชัพืช 
แอทราซีน 15 
อะลาคลอร์ 15 

การใส่ปุ๋ ย 
ปุ๋ ย 15-15-15 15 
ปุ๋ ย 46-0-0 15 

การเกบ็เกี่ยว น ้ามนัดีเซล 10 
การเผาในที่
โล่ง 

น ้ามนัดีเซล 10 

 
2.5 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนที่
เพาะปลูก (Field emission) 

ก๊าซ  N2O ใน ดิน เกิดจ ากกิ จกรรมการใช้ธ า ตุ
ไนโตรเจนของจุลินทรีย์ในกระบวนการ Nitrification 

และ Denitrification เป็นหลกั ซ่ึงก๊าซ N2O ท่ีเกิดข้ึนจะ
ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยกระบวนการแพร่ผ่านผิวดิน 

เน่ืองจากการท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืช เป็น
กิจกรรมที่ตอ้งใชปุ้๋ ยไนโตรเจนเป็นจ านวนมาก ดินที่ท  า
การเกษตรจึงเป็นแหล่งปล่อยก๊าซ N2O ที่ส าคญัอีกแหล่ง
หน่ึง 

 ในการใชปุ๋้ยไนโตรเจน ทั้งในรูปของปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย ์เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพืชสด จะมีบางส่วนของปุ๋ ยสูญเสีย
ไปในกระบวนการ Nitrification และ Denitrification 

และมีการปล่อยก๊าซ  N2O ออกมาโดยตรง  (Direct 

emission) อย่างไรก็ตาม ปุ๋ ยไนโตรเจนที่ใส่ลงไปในดิน 
บางส่วนได้สูญเสียไปในกระบวนการอื่น  ๆ เช่น การชะ
ล้าง การระเหยในรูปของก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น ซ่ึง
ระหว่างการสูญเสียก็จะมีการปล่อยก๊าซ N2O ออกมาได้
อีก เรียกว่า การปล่อยโดยทางออ้ม (Indirect emission) 

[18] ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O สามารถค านวณไดจ้าก
สมการที่ (3) 

 
การปล่อยก๊าซ N2O รวม = ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O 
โดยตรง (Direct emission) + ปริมาณการปล่อยโดย
ออ้ม (Indirect emission)           (3) 

 
วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ  N2O โดยตรง ดัง
แสดงในสมการที่ (4) 

 
ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O โดยตรง (กิโลกรัมไนโตรเจน
ต่อปี) =  SN AW CRF F F EF              (4) 
 
เม่ือ  FSN  =  ปริมาณปุ๋ ยไนโตรเจนต่อปีที่ได้ปรับค่า
  การสูญเสียในรูปของ NH3 และ NOx 

FAM =  ปริมาณไนโตรเจนจากมูลสัตวต่์อปีที่ใส่ใน
ดินและได้ปรับค่าการสูญเสียในรูปของ 

NH3 และ NOx 
FCR =  ปริมาณไนโตรเจนต่อปีในชีวมวลจาก

การเกษตรที่ใส่ในดิน 

EF =  ค่าการปล่อย ซ่ึงเท่ากับ  0.01 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อกิโลกรัมไนโตรเจนขาเขา้ 
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เม่ือ GHGT หมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกของวตัถุดิบ
หรือสารขาเขา้ในการขนส่ง (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า), Wi หมายถึง น ้ าหนักบรรทุกของวตัถุดิบหรือ
สารขาเขา้, Di หมายถึง ระยะทางขนส่ง (กิโลเมตร) และ 
EFT หมายถึง ค่าแฟคเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
การขนส่งโดยรถกระบะบรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก น ้ าหนัก
บรรทุก 7 ตนั ซ่ึงมีค่า EFT ขาไปเท่ากบั 0.1824 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตนักิโลเมตร และ EFT 

ขากลับเท่ากับ 0.3324 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อตนักิโลเมตร ขอ้มูลระยะทางการขนส่งวตัถุดิบ
จะแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ระยะทางการขนส่งวตัถุดิบ 

ขั้นตอน วัตถุดิบ ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก 

การหยอดเมลด็ 
เมลด็ขา้วโพด 15 

ปุ๋ยข้ีไก่ - 
ปุ๋ ย 15-15-15 15 

การก าจดัวชัพืช 
แอทราซีน 15 
อะลาคลอร์ 15 

การใส่ปุ๋ ย 
ปุ๋ ย 15-15-15 15 
ปุ๋ ย 46-0-0 15 

การเกบ็เกี่ยว น ้ามนัดีเซล 10 
การเผาในที่
โล่ง 

น ้ามนัดีเซล 10 

 
2.5 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพ้ืนที่
เพาะปลูก (Field emission) 

ก๊าซ  N2O ใน ดิน เกิดจ ากกิ จกรรมการใช้ธ า ตุ
ไนโตรเจนของจุลินทรีย์ในกระบวนการ Nitrification 

และ Denitrification เป็นหลกั ซ่ึงก๊าซ N2O ท่ีเกิดข้ึนจะ
ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยกระบวนการแพร่ผ่านผิวดิน 

เน่ืองจากการท าเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกพืช เป็น
กิจกรรมที่ตอ้งใชปุ้๋ ยไนโตรเจนเป็นจ านวนมาก ดินที่ท  า
การเกษตรจึงเป็นแหล่งปล่อยก๊าซ N2O ที่ส าคญัอีกแหล่ง
หน่ึง 

 ในการใชปุ๋้ยไนโตรเจน ทั้งในรูปของปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย ์เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพืชสด จะมีบางส่วนของปุ๋ ยสูญเสีย
ไปในกระบวนการ Nitrification และ Denitrification 

และมีการปล่อยก๊าซ  N2O ออกมาโดยตรง  (Direct 

emission) อย่างไรก็ตาม ปุ๋ ยไนโตรเจนที่ใส่ลงไปในดิน 
บางส่วนได้สูญเสียไปในกระบวนการอื่น  ๆ เช่น การชะ
ล้าง การระเหยในรูปของก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น ซ่ึง
ระหว่างการสูญเสียก็จะมีการปล่อยก๊าซ N2O ออกมาได้
อีก เรียกว่า การปล่อยโดยทางออ้ม (Indirect emission) 

[18] ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O สามารถค านวณไดจ้าก
สมการที่ (3) 

 
การปล่อยก๊าซ N2O รวม = ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O 
โดยตรง (Direct emission) + ปริมาณการปล่อยโดย
ออ้ม (Indirect emission)           (3) 

 
วิธีการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ  N2O โดยตรง ดัง
แสดงในสมการที่ (4) 

 
ปริมาณการปล่อยก๊าซ N2O โดยตรง (กิโลกรัมไนโตรเจน
ต่อปี) =  SN AW CRF F F EF              (4) 
 
เม่ือ  FSN  =  ปริมาณปุ๋ ยไนโตรเจนต่อปีที่ได้ปรับค่า
  การสูญเสียในรูปของ NH3 และ NOx 

FAM =  ปริมาณไนโตรเจนจากมูลสัตวต่์อปีที่ใส่ใน
ดินและได้ปรับค่าการสูญเสียในรูปของ 

NH3 และ NOx 
FCR =  ปริมาณไนโตรเจนต่อปีในชีวมวลจาก

การเกษตรที่ใส่ในดิน 

EF =  ค่าการปล่อย ซ่ึงเท่ากับ  0.01 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อกิโลกรัมไนโตรเจนขาเขา้ 

 

ส าหรับวิธีการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ  N2O โดย
ออ้ม ดงัแสดงในสมการที่ (5) 
 
ปริมาณการปล่อย N2O ทางออ้ม (กิโลกรัมไนโตรเจนต่อ
ปี) =    2 2N O G N O L           (5) 
 
เม่ือ  N2O(G) =  N2O ที่เกิดจากการตกสะสมของ NOx 

 และ NH3 (กิโลกรัมไนโตรเจนต่อปี) 
 จากบรรยากาศ 

N2O(L) = N2O ที่ เ กิ ดจ ากการ  leaching และ 

 runoff (กิโลกรัมไนโตรเจนต่อปี) 
 
2.6 การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษวัสดุ
การเกษตร  

การประเมินการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการเผาเศษ
วสัดุการเกษตรจะอา้งอิงค่าแฟคเตอร์การเกิดก๊าซเรือน
กระจก แสดงในตารางที่ 4 [19] 

 
ตารางที่ 4 ค่าแฟคเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
เผาเศษวสัดุการเกษตร  

ก๊าซเรือนกระจก ค่าแฟคเตอร์การปล่อย 
(กโิลกรัมมลสารต่อตนัซังขา้วโพด) 

CO2 1,350 
CH4 110 
N2O 41.72 

GHGs 1,501.72 
 
2.7 การประเมินการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 จาก
การผลิตวัตถุดิบ 

การประเมินการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 จาก
การผลิตวตัถุดิบจะอา้งอิงค่าการปล่อยฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM10 จากวิธี ReCiPe (ใน SimaPro Software) โดย
ค่าการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 จากกิจกรรมการ
เพาะปลูกแสดงในตารางที่ 5 

 
 
 
 

ตารางที่ 5 ค่าแฟคเตอร์การเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 

จากการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์[20] 

วัตถุดิบ 
ค่าแฟคเตอร์การปล่อย 

(กโิลกรัมฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM10 ต่อหน่วยวตัถุดิบ) 

เมล็ดขา้วโพด 
เล้ียงสัตว ์

0.0048  

ปุ๋ยข้ีไก ่ 0.0004  

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 0.0011  

แอทราซีน 0.0154  

อะลาคลอร์ 0.0077  

ปุ๋ยสูตร 46-0-0 0.0077  

น ้ามนัดีเซล 
(การผลิต) 

0.0011  

น ้ามนัดีเซล 
(การใช)้ 

0.0093  

 
2.8 การประเมินการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 จาก
การเผาเศษวัสดุการเกษตร 

 จากการค านวณค่าแฟคเตอร์การเกิดฝุ่ นละอองขนาด
เล็ก PM10 จากการเผาเศษวัสดุการเกษตร มีค่าเท่ากับ 
13.40 กิโลกรัมเทียบเท่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ต่อตนัของซัง
ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ดงัแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ค่าการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 จากการ
เผาเศษวสัดุการเกษตร [20] 

ก๊าซเรือนกระจก ค่าแฟคเตอร์การปล่อย 
(กโิลกรัมมลสารต่อตนัซังขา้วโพด) 

NOx 1.80 
SOx 0.20 
NH3 2.40 

PM10 6.20 
PM2.5 6.00 
PM10  13.40 

 
3.  ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ผล 
3.1 การเกิดก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกข้าวโพด
เล้ียงสัตว์และการเผาเศษวัสดุการเกษตร 

จากการวิเคราะห์บัญชีรายการของการเพาะปลูก
ขา้วโพดเลี้ ยงสัตวพ์บว่าขั้นตอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ในพื้นท่ีเพาะปลูกมีปริมาณสูงสุด เท่ากับ  2,764.802 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ หรือ 4.084 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมขา้วโพด
เลี้ ยงสัตว์ เน่ืองจากมีการไถกลบตน้และใบขา้วโพด เพื่อ
เตรียมพื้นท่ีในการเพาะปลูกคร้ังต่อไป และรวมไปถึง
ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยท่ีมีการใชปุ๋้ยต่าง ๆ จึงท าใหใ้นขั้นตอนน้ี
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีสูงกว่าขั้นตอน
อื่นๆ และรองลงมาคือขั้นตอนการเพาะปลูก ซ่ึงมีปริมาณ
การเกิดก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 543.348 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ รองลงมาคือขั้นตอน
การเผาเศษวสัดุการเกษตร มีค่าเท่ากบั 376.580 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อไร่ หรือ 0.803 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเลี้ ยง
สัตว ์ และล าดบัสุดทา้ยคือขั้นตอนการเกบ็เกี่ยว ซ่ึงปริมาณ
การเกิดก๊าซเรือนกระจกของเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์
ทั้งหมดจะแสดงดงัรูปท่ี 4 และเม่ือเทียบปริมาณการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ต่อ
กิโลกรัมขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์จะแสดงดงัรูปท่ี 5 
 

 
รูปที่ 4  การเกิดก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูก

ขา้วโพดเลี้ยงสัตวต่์อพื้นท่ี (ไร่) 

 
รูปที่ 5 การเกิดก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกขา้วโพด

เลี้ยงสัตวต่์อกิโลกรัมขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 

3.2 การเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 ของการเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเผาเศษวัสดุการเกษตร 

จากการวิเคราะห์การเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 

ในกระบวนการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว ์พบว่าขั้นตอน
การเผาเศษวัสดุการเกษตรมีปริมาณการเกิดฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก PM10 สูงสุด เท่ากับ 3,357.568 กรัมฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก PM10 เทียบเท่าต่อไร่ หรือ 4.959 กรัม
ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 เทียบเท่าต่อกิโลกรัมขา้วโพด
เลี้ ยงสัตว์ เน่ืองจากการเผาเศษวสัดุการเกษตรที่มีปริมาณ
มากในพื้นท่ีจึงส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศมากกว่า
ขั้นตอนอื่น  ๆ รองลงมาคือขั้นตอนการเพาะปลูก  มีค่า
เท่ากับ  559.425 กรัมฝุ่ นละอองขนาด เล็ก  PM10 

เทียบเท่า ต่อไร่ หรือ  0.826  กรัมฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM10 เทียบเท่าต่อกิโลกรัมขา้วโพดเลี้ ยงสัตว ์ และล าดบั
สุดทา้ยคือขั้นตอนการเก็บเกี่ยวซ่ึงมีค่าเท่ากบั 8.533 กรัม
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 เทียบเท่าต่อไร่ หรือ 0.013 

กรัมฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  PM10 เทียบเท่า ต่อกิโลกรัม
ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว ์ส าหรับปริมาณการเกิดฝุ่ นละอองขนาด
เล็ก PM10 ทั้งหมดของการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ 
แสดงไดด้งัรูปที่ 6 และเม่ือเทียบปริมาณการเกิดฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก PM10 ของการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ต่อ
กิโลกรัมขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์จะแสดงดงัรูปท่ี 7 
 

 
รูปที่ 6 การเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 ของการ

เพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวต่์อพื้นท่ี (ไร่) 
 



633

102 103

ในพื้นท่ีเพาะปลูกมีปริมาณสูงสุด เท่ากับ  2,764.802 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ หรือ 4.084 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อกิโลกรัมขา้วโพด
เลี้ ยงสัตว์ เน่ืองจากมีการไถกลบตน้และใบขา้วโพด เพื่อ
เตรียมพื้นท่ีในการเพาะปลูกคร้ังต่อไป และรวมไปถึง
ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยท่ีมีการใชปุ๋้ยต่าง ๆ จึงท าใหใ้นขั้นตอนน้ี
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่ีสูงกว่าขั้นตอน
อื่นๆ และรองลงมาคือขั้นตอนการเพาะปลูก ซ่ึงมีปริมาณ
การเกิดก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 543.348 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ รองลงมาคือขั้นตอน
การเผาเศษวสัดุการเกษตร มีค่าเท่ากบั 376.580 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อไร่ หรือ 0.803 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเลี้ ยง
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รูปที่ 4  การเกิดก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูก

ขา้วโพดเลี้ยงสัตวต่์อพื้นท่ี (ไร่) 

 
รูปที่ 5 การเกิดก๊าซเรือนกระจกของการเพาะปลูกขา้วโพด

เลี้ยงสัตวต่์อกิโลกรัมขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ 

3.2 การเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 ของการเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเผาเศษวัสดุการเกษตร 

จากการวิเคราะห์การเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 

ในกระบวนการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว ์พบว่าขั้นตอน
การเผาเศษวัสดุการเกษตรมีปริมาณการเกิดฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก PM10 สูงสุด เท่ากับ 3,357.568 กรัมฝุ่ น
ละอองขนาดเล็ก PM10 เทียบเท่าต่อไร่ หรือ 4.959 กรัม
ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 เทียบเท่าต่อกิโลกรัมขา้วโพด
เลี้ ยงสัตว์ เน่ืองจากการเผาเศษวสัดุการเกษตรที่มีปริมาณ
มากในพื้นท่ีจึงส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศมากกว่า
ขั้นตอนอื่น  ๆ รองลงมาคือขั้นตอนการเพาะปลูก  มีค่า
เท่ากับ  559.425 กรัมฝุ่ นละอองขนาด เล็ก  PM10 

เทียบเท่า ต่อไร่ หรือ  0.826  กรัมฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM10 เทียบเท่าต่อกิโลกรัมขา้วโพดเลี้ ยงสัตว ์ และล าดบั
สุดทา้ยคือขั้นตอนการเก็บเกี่ยวซ่ึงมีค่าเท่ากบั 8.533 กรัม
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 เทียบเท่าต่อไร่ หรือ 0.013 

กรัมฝุ่ นละอองขนาดเล็ก  PM10 เทียบเท่า ต่อกิโลกรัม
ขา้วโพดเลี้ ยงสัตว ์ส าหรับปริมาณการเกิดฝุ่ นละอองขนาด
เล็ก PM10 ทั้งหมดของการเพาะปลูกขา้วโพดเลี้ ยงสัตว์ 
แสดงไดด้งัรูปที่ 6 และเม่ือเทียบปริมาณการเกิดฝุ่ นละออง
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รูปที่ 6 การเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 ของการ

เพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวต่์อพื้นท่ี (ไร่) 
 

 
รูปที่ 7 การเกิดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM10 ของการ

เพาะปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวต่์อกิโลกรัมขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์

 
จากขอ้มูลกรมพฒันาที่ดินในปี 2559 พบว่า การเผา

พื้นท่ีป่าเพื่อปลูกขา้วโพดเลี้ยงสัตวใ์นอ าเภอแม่แจ่มมีพื้นท่ี
ถูกเผา เฉลี่ยประมาณ 7 ,904.13  ไ ร่  [21] ดังนั้ นเ ม่ือ
วิเคราะห์การเกิดก๊าซเรือนกระจกและฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 
PM10 ต่อพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีถูกเผาเพื่อปลูกขา้วโพดเลี้ ยง
สัตว์ทั้ งหมด ท าให้ทราบถึงภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและฝุ่ นละอองขนาดเลก็จากขา้วโพดเลี้ ยงสัตวข์อง
อ าเภอแม่แจ่ม ดงัตารางที่ 7 

 
4. สรุปผลการวจิยั 

งานวิจัยน้ีได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงท่ีมาและผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่ น
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ก๊าซเรือน
กระจก 

ปริมาณ หน่วย 

GHGs 2,976.538 tonCO2-eq 
PM10 26.539 tonPM10 
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ส่ิงแวดลอ้มและมีความย ัง่ยนืส าหรับอ าเภอแม่แจ่มต่อไป 

ดงันั้นผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจัยน้ี จะสามารถน าไป
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การเกษตรที่ เหมาะสมส าหรับอ าเภอแม่แจ่มและพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  อีกทั้ งย ังสามารถ
เช่ือมโยงไปถึงการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มขั้น
ปลายที่จะสามารถบอกถึงค่าความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการเกิดก๊าซเรือนกระจกและการเกิดฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก PM10 ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเป็น
อยา่งมากในปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถน าไปต่อยอดในการ
ท าขอ้มูลเชิงนโยบายเกี่ยวกบัการจดัการคุณภาพทางอากาศ
และการจดัการเศษวสัดุเหลือการเกษตรในพื้นท่ีดงักล่าวให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป 

5. กติตกิรรมประกาศ 

 ผูท้  าวิจัยขอขอบพระคุณ ศูนยค์วามเป็นเลิศเพื่อการ
จดัการพลงังานและเศรษฐนิเวศ สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ และหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงาน
วิศว กรรม วิ ทยา ลัย เ ทคโนโลยีและสหวิทย ากา ร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา อ  าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชียงใหม่ที่อนุเคราะห์ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัน้ี
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