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ค ำน ำ 

ภาวะโลกร้อน คือ การท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกเพิ่มข้ึนจากภาวะเรือนกระจก (Green house effect)  โดย
มีตน้เหตุจากกิจกรรมจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง การขนส่ง และ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมของมนุษย ์ซ่ึง
การเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ตวัอยา่งเช่น  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) ก๊าซไน
ตรัสออกไซต(์N2O) และมีเทน(CH4) เป็นตน้ ภาวะโลกร้อนหรือกล่าวอีกนยัหน่ึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ท่ีนบัวนัยิ่งทวีคูณ  ส าหรับการผลิตภาคเกษตรเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจก เพราะเกิดการใช้
ทรัพยากร การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน การใชน้ ้ า การใชส้ารเคมี ปุ๋ย และน ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการผลิตแต่ละชนิด
สินคา้เกษตรจะเกิดปริมาณผลกระทบท่ีมากนอ้ยต่างกนั 

“ปาล์มน ้ ามัน” เป็นสินค้าเกษตรชนิดหน่ึงท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ เป็นวตัถุดิบของผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมอาหาร  พลงังาน และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีหลากหลายเพื่อสนองต่อความตอ้งการของประชากร 
ท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้มีนโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามันซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูก 4.108 ล้านไร่  
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและสนับสนุนนโยบายการผลิตท่ีเป็นมิตร           
กับส่ิงแวดล้อมจึงท าการศึกษาภาวการณ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวดัปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก        
การปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยไดด้ าเนินการจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นรายภาคและภาพรวมประเทศ 
โดยคณะท างานวิจยัเชิงบูรณาการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-11 เพื่อจดัท าขอ้มูลบญัชีรายการก๊าซเรือน
กระจกการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุนการจดัท าข้อมูลวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle 
Inventory, LCI) ของการปลูกปาล์มน ้ ามนั และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับปรับประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการลดก๊าซ
เรือนกระจก   

คณะท างานวิจยัเชิงบูรณาการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-11 ไดรั้บความอนุเคราะห์การอบรม
การประมวลผลเทคนิค LCA – LCI จาก ดร.รัตนาวรรณ  มัง่คัง่ และคณะนกัวจิยัของศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้น 
กลยุทธ์ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการปรึกษา                       
จากผูเ้ช่ียวชาญสุดารัตน์ เตชะศรีประเสริฐ และผูเ้ช่ียวชาญรัชนี  สนกนก ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร                 
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสน้ี และหวงัว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ท่ี เก่ียวข้อง                
ผูส้นใจทัว่ไป และนกัวจิยัท่ีจะท าวจิยัในสินคา้เกษตรชนิดอ่ืน ต่อไป 

 

คณะท ำงำนวจัิยเชิงบูรณำกำร 
ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรเขต 1-11 

กนัยำยน 2556 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบญัชี
รายการก๊าซเรือนกระจกการปลูกปาลม์น ้ ามนัในพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาวะการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั  รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนั โดยใชห้ลกัการประเมินวเิคราะห์ถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มในช่วง
ชีวิตของการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามัน แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินต์ โดยใช้เทคนิค Life Cycle 
Assessment: LCA ตามแนวทางของประเทศไทยและมาตรฐานนานาชาติ เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนการจดัท า
ข้อมูลวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Inventory, LCI) ของการปลูกปาล์มน ้ ามันของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการตดัสินใจเชิงนโยบายและการหาแนวทางจดัการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอยา่ง จ  านวน 1,166 คน ผลการศึกษาพบวา่  

การผลิตผลปาล์มน ้ ามนัสด 1 กิโลกรัม  ท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์ม
น ้ ามันของประเทศไทย มีปริมาณ เท่ากับ 0.044443 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (KgCO2eq)     
โดยแบ่งออกเป็น ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกมีปริมาณเท่ากบั 0.042564 kgCO2eq คิด
เป็นร้อยละ 95.77 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การขนส่งปัจจยัการผลิตเท่ากบั 0.001879 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 4.23 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย  เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 0.042858 
kgCO2eq ภาคกลาง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 0.05641 kgCO2eq ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 0.064607  kgCO2eq  ภาคเหนือ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 
0.0662403  kgCO2eq   

การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์การปลูกปาลม์น ้ามนั เพื่อเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยควรใช้เง่ือนไขตามแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 4 
กรณีใชป้ริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าและใชป้าล์มน ้ ามนัพนัธ์ุดีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่  สามารถลดค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดสู้งสุดถึงร้อยละ 69.03 โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ี
ปลูกใหม่หรือปลูกทดแทนพนัธ์ุเก่า  ส่วนในพื้นท่ีท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัแลว้ควรใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ท่ี 1 
กรณีใชป้ริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าในคู่มือเกษตรกรการปลูกปาล์มน ้ ามนัของกรมวชิาการเกษตร  สามารถ
ลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดร้้อยละ 66.68    

ส าหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพบว่า เกษตรกรควรคดัเลือก
ตน้กลา้ปาล์มพนัธ์ุดีท่ีผา่นการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรโดยเลือกสายพนัธ์ุให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี
ปลูกเพื่อได้ผลผลิตต่อไร่ท่ีสูงข้ึน   ควรปรับพฤติกรรมการเลือกใช้ปุ๋ยและสารเคมีท่ีถูกต้อง ตามความ
ตอ้งการของพืชในแต่ละช่วงอายุ หรือการจดัการสวนปาล์มให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ   ตอ้งน าทางใบ
ปาล์มและดินไปตรวจวเิคราะห์โรคและความตอ้งการธาตุอาหารเป็นประจ าทุกปีเพื่อบ ารุงรักษาไดต้รงความ



ค 

 

ตอ้งการของพืชและดิน ควรเก็บเก่ียวผลผลิตปาลม์สดท่ีสุกตามก าหนดเวลาเพื่อลดความสูญเสียอตัราการให้
น ้ ามนัปาล์มดิบ และเน่ืองจากจ านวนเท่ียวการบรรทุกมากข้ึนส่งผลให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน 
ดังนั้ นควรบรรทุกขนส่งปัจจัยการผลิตและผลผลิตให้เต็มอัตราเพื่อลดปริมาณการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิง 
หน่วยงานวิชาการเกษตรควรมีจุดบริการหรือรถบริการเคล่ือนท่ีตรวจวเิคราะห์พืชและดิน และควรสร้างองค์
ความรู้และถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีเหมาะสมกับการปลูกปาล์มน ้ ามนัโดยทัว่ถึงอย่างต่อเน่ือง  และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  นโยบายการส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีปลูกใหม่หรือปลูกทดแทนพนัธ์ุเก่า
ควรสนบัสนุนให้เลือกใชป้าลม์น ้ ามนัพนัธ์ุดีและส่งเสริมให้ใชปุ๋้ยตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรเพื่อ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถึ้งร้อยละ 69   ภาครัฐควรมีการพฒันาการจดัท าฐานขอ้มูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรในสินคา้เกษตรชนิดอ่ืนท่ีส าคญัอยา่งต่อเน่ือง   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริม
การผลิตสินคา้เกษตรทั้ง พืช ปศุสัตว ์และประมงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   รวมทั้งควรถ่ายทอดองคค์วามรู้
ใหเ้กษตรกรตระหนกัและเขา้ใจถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการภาคเกษตร 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัโลกก ำลงัประสบปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) เน่ืองจำกกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจของมนุษย์เป็นสำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้ก๊ำซเรือนกระจกในบรรยำกำศเพิ่ม ข้ึน  และน ำไปสู่
ปรำกฏกำรณ์ท่ีเรียกว่ำ ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลให้อุณหภูมิโดยเฉล่ียของโลก
สูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง จึงมีผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้ งมนุษย์ และมีผลต่อควำม
หลำกหลำยทำงชีววทิยำภำพ 

จำกขอ้มูลกำรจดัท ำบญัชีก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยในรำยงำนแห่งชำติคร้ังท่ีสอง พบว่ำ ในปี 
2543 ปริมำณก๊ำซ เรือนกระจกรวมของประเทศ (National Total Emission) มีค่ำเท่ ำกับ  229.08 ล้ำนตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (CO2 eq)  มีทั้ งส่วนท่ีเป็นปริมำณจำกแหล่งปล่อย (Emission by Source) มีค่ำ
เท่ำกบั 277.7 ล้ำนตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (CO2 eq)  และปริมำณท่ีเกิดจำกกำรดูดกลบั(Removal by 
Sink) มีค่ำเท่ำกบั 50.22 ลำ้นตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (CO2 eq)  โดยภำคเกษตรของไทยมีส่วนในกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำกเป็นอนัดบัสองรองจำกภำคพลงังำน คือ 51.88 ลำ้นตนัคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ
(CO2 eq) คิดเป็นร้อยละ 22.6 ของปริมำณกำรปล่อยทั้งหมด ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกมำกใน 25 ล ำดบัแรกของโลก และเป็นล ำดบัท่ี 2 ในอำเซียน รองจำกประเทศอินโดนีเซีย (อนุสัญญำ
สหประชำชำติวำ่ดว้ยกำรเปล่ียนแปลง สภำพภูมิอำกำศ, 2547)  รวมทั้งขอ้มูลในปี 2548 ประเทศไทยมีกำรปล่อย
จำกภำคกำรเกษตรสูงถึงร้อยละ 22.64 ของปริมำณกำรปล่อยทั้ งหมด (ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม : 2010)   

ปำลม์น ้ำมนัถือวำ่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัชนิดหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงเหมำะสมกบัสภำพอำกำศร้อน
ช้ืน อยู่ใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร ดงันั้นปำล์มน ้ ำมนัจึงเจริญเติบโตไดดี้ในภำคใตข้องประเทศและเป็นพื้นท่ีท่ีปลูกมำก
ท่ีสุด แต่ในปัจจุบนั พบว่ำ มีกำรขยำยพื้นท่ีปลูกไปทัว่ทุกภำคของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจำกผลตอบแทนของกำร
ปลูกปำล์มน ้ ำมนัดีกว่ำกำรปลูกพืชชนิดอ่ืน จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยำยพื้นท่ีปลูกเพื่อเพิ่มกำรผลิตน ้ ำมนั
ปำล์มดิบให้เพียงพอกบักำรบริโภคและน ำมำใช้เป็นวตัถุดิบผลิตไบโอดีเซล เพื่อลดกำรน ำเขำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง
ของประเทศ โดยภำครัฐไดมี้กำรด ำเนินยทุธศำสตร์ปำลม์น ้ ำมนัในช่วงปี 2551-2555 เพื่อเร่งผลกัดนัใหเ้กษตรกร
ขยำยพื้นท่ีเพำะปลูกปำลม์น ้ำมนั และเพิ่มผลผลิต เพื่อรองรับกบัยทุธศำสตร์พลงังำนทดแทนร้อยละ 25 ใน 10 ปี 
(พ.ศ. 2555-2564) ซ่ึงมีเป้ำหมำยในกำรทดแทนน ้ ำมนัดีเซลฟอสซิลให้ได ้5.97 ลำ้นลิตร/วนั ภำยในปี 2564 ซ่ึง
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ในปัจจุบนัปี 2555 ปำล์มน ้ ำมนัของประเทศไทย  มีเน้ือท่ีให้ผล 3.98 ลำ้นไร่ ผลผลิต 11.33 ลำ้นตนั เทียบกบัปี 
2554 เน้ือท่ีให้ผลและผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.13 และ 5.10 ซ่ึงเม่ือดูแนวโน้มตั้งแต่ปี 2551-2555 พบว่ำ เน้ือท่ี
ให้ผลและผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 และ 7.03 ต่อปี ตำมล ำดบั ส ำหรับผลผลิตต่อไร่ ปี 2551-2555 ลดลงร้อย
ละ 1.28 ต่อปี เน่ืองจำกควำมแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ โดยเฉพำะภำวะฝนทิ้งช่วงปลำยปี 2552 ต่อเน่ืองถึง
เดือนพฤษภำคม 2553 และปลำยปี 2553 และตน้ปี 2554 เกิดภำวะน ้ ำท่วม ในปี  2555  ผลผลิตต่อไร่ จ ำนวน 
2,844 กิโลกรัมเทียบกบั ปี 2554  ลดลงร้อยละ 1.11 โดยประเทศไทยมีศกัยภำพในกำรผลิตน ้ ำมนัปำล์มเป็น
ล ำดบัท่ี 3 ของโลก รองจำกอินโดนีเซีย และมำเลเซีย ในปี 2555 มีแนวโนม้กำรขยำยตวัเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนถึงร้อย
ละ 5-7 ของทั้งหมด ซ่ึงพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่อยูใ่นภำคใต ้ร้อยละ 88.91 ส่วนภำคตะวนัออกและภำคกลำงมีเพียง
ร้อยละ 10.11 ท่ีเหลือประมำณร้อยละ 0.98 อยูใ่นภำคตะวนัออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ  

อยำ่งไรก็ตำมกำรผลิตปำล์มน ้ ำมนั จ ำเป็นตอ้งให้ควำมสนใจต่อปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ท่ีเกิดข้ึนด้วย เม่ือพิจำรณำถึงกำรไดม้ำซ่ึงปำล์มน ้ ำมนัดิบนั้น พบว่ำ ตอ้งผ่ำนขั้นตอนต่ำงๆมำกมำย เร่ิมตั้งแต่
ขั้นตอนกำรได้มำต้นกล้ำพันธ์ุ กำรเพำะปลูก  กำรดูแลรักษำและกำรเก็บเก่ียว ตลอดจนกำรน ำไปใช้กับ
เคร่ืองยนต ์เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละขั้นตอนลว้นเก่ียวขอ้งกบักำรใช้ทรัพยำกร พลงังำนและวสัดุทั้งส้ิน ส่ิงเหล่ำน้ีลว้น
เป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดก๊ำซเรือนกระจก ดงันั้นเพื่อใหก้ำรพฒันำกำรใชป้ระโยชน์ปำลม์น ้ำมนัเป็นไปอยำ่งย ัง่ยนืจึง
จ ำเป็นตอ้งศึกษำ ภำวะกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรปลูกปำล์มน ้ำมนั เพื่อให้เกิดผลดีอยำ่งย ัง่ยนืต่อประเทศ
ไทยต่อไป 

ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร โดย ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต  1 - 11 ไดศึ้กษำ เร่ือง ภำวะกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรปลูกปำล์มน ้ำมนัคร้ังน้ี เพื่อให้ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรไดค้่ำกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกของปำล์มน ้ ำมนั และครอบคลุมพื้นท่ีปลูกปำล์มน ้ ำมนัทัว่ทุกภำคของประเทศ รวมทั้งตำมนโยบำย
ของส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรท่ีให้ควำมส ำคญักบัผลกระทบของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติต่อภำวะโลก
ร้อน กำรเกิดก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใชท้รัพยำกรดินและกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพื่อน ำไปสู่เศรษฐกิจคำร์บอน
ต ่ำและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สอดรับกบัแนวนโยบำยกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำวจัิย 
1.2.1 ศึกษำบญัชีรำยกำรขอ้มูลกิจกรรมในกระบวนกำรผลิตปำลม์น ้ำมนัในพื้นท่ีประเทศไทย 
1.2.2 ศึกษำวเิครำะห์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในกระบวนกำรปลูกปำลม์น ้ำมนั 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกระบวนกำรเพำะปลูกปำลม์น ้ำมนั 
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1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำวจัิย 
ศึกษำภำวะกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรผลิตปำล์มน ้ ำมนั ตั้งแต่ก่อนกำรผลิตทะลำยปำล์มน ้ ำมนั

สด ไดแ้ก่ กำรไดม้ำซ่ึงวตัถุดิบ สำรเคมี และพลงังำน จนถึงกระบวนกำรผลิต และส้ินสุดท่ีกำรเก็บเก่ียวผลผลิต 
จำกครัวเรือนเกษตรท่ีปลูกปำล์มน ้ ำมนั จ ำนวน 38 จงัหวดั (ตำรำงท่ี 1) กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำเชิงบูรณำ
กำรระหวำ่งส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต (สศข.1-11) เพื่อค ำนวณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรปลูก
ปำล์มน ้ ำมนั โดยมีตั้งแต่ระยะเวลำกำรศึกษำขอ้มูล ตุลำคม 2555 – กนัยำยน 2556 โดยมีหน่วยกำรท ำงำนของ
กำรศึกษำคร้ังน้ีคือ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่อ 1 กิโลกรัมปำลม์น ้ำมนั 
 

 1.4 วธีิกำรศึกษำ 
1.4.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรตวัอยำ่ง จำกส ำนกังำน
เศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 1 -11 ซ่ึงสุ่มครัวเรือนตวัอย่ำงโดยกำรสุ่มย่อย (Sub Sampling) จำกครัวเรือนเกษตรท่ี
ปลูกปำลม์น ้ำมนั ปีเพำะปลูก 2555/56 จ ำนวนตวัอยำ่งทั้งหมด 1,166 รำยโดยแบ่งเป็นรำยเขตฯ ดงัตำรำงท่ี 1 

 
ตำรำงที ่1 จ ำนวนครัวเรือนเกษตรตัวอย่ำง      

ภำค/เขต จังหวดั 
จ ำนวนครัวเรือนแบ่งตำมช่วงอำยุปำล์มน ำ้มนั

น ำ้มัน 0-3 4-6 7-20 20 -25 รวม 
ภำคเหนือ      
1 เชียงใหม่ เชียงรำย พะเยำ ล ำพนู ล ำปำง 53 41 - - 94 
2 พิษณุโลก สุโขทยั น่ำน 109 30 - - 139 

รวม  162 71 - - 233 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
3 อุดรธำนี เลย หนองบวัล ำภู หนองคำย บึงกำฬ นครพนม 51 69 - - 120 
4 ร้อยเอด็ กำฬสินธ์ุ ขอนแก่น 33 35 - - 68 
5 นครรำชสีมำ บุรีรัมย ์สุรินทร์ 32 42 2  76 
11 อุบลรำชธำนี ศรีษะเกษ อ ำนำจเจริญ ยโสธร มุกดำหำร 28 43 - - 71 
รวม  144 189 2 - 335 
ภำคกลำง      
6 ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตรำด 26 52 57 5 140 
7 ปทุมธำนี 1 60 5 - 66 
10 ประจวบคีรีขนัธ์ 19 37 44 - 100 
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ตำรำงที ่1 จ ำนวนครัวเรือนเกษตรตัวอย่ำง      

ภำค/เขต จังหวดั 
จ ำนวนครัวเรือนแบ่งตำมช่วงอำยุปำล์มน ำ้มนั

น ำ้มัน 0-3 4-6 7-20 20 -25 รวม 
รวม  46 149 106 5 306 
ภำคใต้      
8 ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี กระบ่ี 18 29 97 9 153 
9 สงขลำ สตูล ตรัง พทัลุง 15 30 74 20 139 

รวม  33 59 171 29 292 
รวม 385 468 279 34 1,166 

ท่ีมำ จำกกำรค ำนวณ 

 1.2) ขอ้มูลส ำหรับจดัท ำบญัชีรำยกำรก๊ำซเรือนกระจก 

 ขอ้มูลท่ีใชค้  ำนวณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรจดักำรสวนปำล์ม ตั้งแต่ช่วงก่อนกำรผลิต
ทะลำยปำล์มน ้ ำมนัสด จนถึงกระบวนกำรผลิต และส้ินสุดท่ีกำรเก็บเก่ียวผลผลิต ประกอบดว้ย ขอ้มูลสำรขำเขำ้ 
(Input Data) ได้แก่ ขอ้มูลตน้พนัธ์ุ ปัจจยักำรผลิตต่ำงๆ กำรใช้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง และขอ้มูลสำรขำออก (Output 
Data) ไดแ้ก่ ปำลม์น ้ำมนัสด และผลิตภณัฑร่์วม ณ ช่วงอำยขุองปำลม์น ้ำมนั ปี 2555  

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจำกเอกสำร รำยงำนกำรศึกษำ บทควำม 
วำรสำร งำนวิจยัต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลท่ีไดจ้ำกหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐบำลและเอกชน ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ไม่สำมำรถรวบรวม ตรวจวดั ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตของผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ค่ำ Emission Factor ท่ี
จ  ำเป็นตอ้งใช้ในสมกำรค ำนวณ ซ่ึงจะเลือกใช้ค่ำ Emission Factor ท่ีได้จำกแหล่งท่ีน่ำเช่ือถือมำใช้ดงัเกณฑ์ท่ี
ระบุไวด้ำ้นล่ำง ตำรำงค่ำ Emission Factor ส ำหรับกำรศึกษำคร้ังน้ี แสดงไวใ้นตำรำงภำคผนวก 2 และ 3 

 กำรใช ้ค่ำ Emission Factor สำมำรถหำไดจ้ำกแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ ดงัน้ี 

1) ฐำนขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของวสัดุพื้นฐำนและพลงังำนของประเทศไทย 

2) ขอ้มูลจำกวิทยำนิพนธ์และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีท ำในประเทศไทย ซ่ึงผ่ำนกำรกรองแล้ว 
(peer-reviewed publications) 

3) ฐำนขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทัว่ไปไดแ้ก่ LCA Software, ฐำนขอ้มูลเฉพำะของกลุ่มอุตสำหกรรม, 
ฐำนขอ้มูลเฉพำะของแต่ละประเทศ 

4) ขอ้มูลท่ีตีพิมพโ์ดยองคก์รระหวำ่งประเทศ เช่น IPCC สหประชำชำติ 
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1.4.2 วธีิกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 

       1) กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณโดยใช้สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยวิเครำะห์สภำพทัว่ๆ 
ไปของเกษตรกร พื้นท่ีและแปลงเพำะปลูก ทั้งน้ีกำรวิเครำะห์อำจใชต้ำรำงค่ำร้อยละ ค่ำสัดส่วน ค่ำผลรวม และ
ค่ำเฉล่ีย เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลต่ำงๆ ของกลุ่มตวัอยำ่ง 

2) กำรวิเครำะห์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยใช้เทคนิคกำรประเมินวฏัจกัรชีวิตของสินคำ้ (Life 
Cycle Assessment of Greenhouse Gas Emissions of products : LCA-GHG  ตำมแนวทำงของประเทศไทยและ
มำตรฐำนนำนำชำติและขอ้มูลส ำหรับจดัท ำบญัชีรำยกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก คือ ขอ้มูลรำยกำรวตัถุดิบ
และทรัพยำกรท่ีใชท้ั้งหมด (Input Data) ขอ้มูลผลิตภณัฑ์หลกัหรือผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ำกกำรผลิต และของเสีย
และมลพิษท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมด (Output Data) ครอบคลุมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรใช้ปัจจัยทำง
กำรเกษตรและตลอดช่วงเวลำกำรปลูก  

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ขอ้มูลบญัชีรำยกำรก๊ำซเรือนกระจกกำรปลูกปำลม์น ้ำมนัของประเทศไทย 

1.5.2 ขอ้มูลสนบัสนุนกำรจดัท ำภำวะกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรปลูกปำล์มน ้ ำมนัของประเทศ
ไทย 

1.5.3 ขอ้มูลสนบัสนุนกำรตดัสินใจเชิงนโยบำยและกำรหำแนวทำงจดักำรเพื่อลดภำวะกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกจำกกำรปลูกปำลม์น ้ำมนัในพื้นท่ีของประเทศไทย 

1.6 นิยำมศัพท์ 

กรณีฐำน (Baseline) หมำยถึง กรณีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกตำมสภำพปรกติในกรณีท่ียงัไม่มีกำร
ด ำเนินโครงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกแต่อยำ่งใด 

กำรขนส่ง (Transportation) หมำยถึง กำรเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนช่วงก่อนกำรผลิตทะลำยปำล์มน ้ ำมนัสด 
ไดแ้ก่ กำรไดม้ำซ่ึงวตัถุดิบ สำรเคมี และพลงังำน จนถึงกระบวนกำรผลิต และส้ินสุดท่ีกำรเก็บเก่ียวผลผลิต กำร
ขนส่งในฟำร์ม แต่ไม่รวมขั้นตอนกำรขนส่งไปยงัแหล่งจ ำหน่ำย 

กำรเพำะเมล็ดพันธ์ุ (Seedling) หมำยถึง เมล็ดพนัธ์ุปำล์มน ้ ำมนัท่ีน ำไปท ำให้งอกก่อนน ำไปอนุบำลต่อ
ในแปลงเพำะกลำ้ 

กำรอนุบำล (Nursery) หมำยถึง กำรอนุบำลกลำ้ปำล์มน ้ ำมนั เร่ิมตั้งแต่กำรน ำเมล็ดงอกมำอนุบำลใน
แปลงเพำะจนไดเ้ป็นตน้กลำ้ปำลม์น ้ำมนัท่ีพร้อมน ำไปปลูกในสวนปำลม์ 
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กำรปันส่วน  (Allocation) หมำยถึง กำรแบ่งส่วนปริมำณสำรขำเข้ำ และ /หรือ สำรขำออกของ
กระบวนกำรหรือระบบของผลิตภณัฑ์ท่ีศึกษำไปยงัผลิตภณัฑ์เป้ำหมำยและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ  ท่ีเกิดข้ึนในระบบ
ของผลิตภณัฑ ์

ก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas : GHG) : ก๊ำซต่ำงๆ ในชั้นบรรยำกำศทั้งท่ีมีอยู่แลว้ในธรรมชำติ
และส่วนท่ีเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย ์ซ่ึงดูดซบัและปลดปล่อยรังสีควำมร้อนในช่วงควำมยำวคล่ืนเฉพำะในช่วง
อินฟำเรดท่ีสะทอ้นออกมำจำกพื้นผิวโลก ชั้นบรรยำกำศและเมฆ (ISO 14064-1) โดย GHGs หมำยรวมถึงก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ ก๊ำซมีเทน ก๊ำซไนตรัสออกไซด์ ก๊ำซไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน ก๊ำซเปอร์ฟลูออโรคำร์บอน 
ก๊ำซซลัเฟอร์เฮกซำฟลูออไรด ์

ขอบเขตของระบบ (System Boundary) หมำยถึง ขอบเขตของระบบจะก ำหนดขั้นตอนต่ำงๆ ของ
หน่วยท ำงำนนั้นๆ วำ่จะหมำยรวมอยูใ่นกรอบกำรพิจำรณำหรือไม่ หรือ ส่วนใดท่ีควรจะละเลยไม่ตอ้งพิจำรณำ 

คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ (Carbon Dioxide Equivalent: CO2 eq) หมำยถึง ค่ำท่ีระบุปริมำณก๊ำซ
เรือนกระจกชนิดต่ำงๆ ท่ีรวมกัน ว่ำมีศกัยภำพในกำรท ำให้เกิดโลกร้อน (global warming potential : GWP) 
รวมกนัเท่ำกนัปริมำณของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จ  ำนวนเท่ำใด ทั้งน้ี เน่ืองจำกก๊ำซเรือนกระจกแต่ละชนิดมี
ศกัยภำพในกำรท ำให้เกิดโลกร้อนไม่เท่ำกนั จึงไดก้ ำหนดค่ำกำรท ำให้เกิดภำวะโลกร้อนของแต่ละสำรให้เทียบ
กบัศกัยภำพกำรเกิดภำวะโลกร้อนของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (GWP) โดย IPCC เท่ำกบั 1 โดยเรียกค่ำน้ีว่ำ 
“คำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำ” เช่น มีเทน 1 หน่วย จะมีศกัยภำพในกำรท ำใหเ้กิดสภำวะโลกร้อนเป็น 21 หน่วย
คำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำ เป็นตน้ 

ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  (Emission Factor) หมำยถึง ค่ำท่ีใช้ในกำรแปลงค่ำ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อคิดเป็นค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของ
กิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงในกิจกรรมประเภทเดียวกนัจะมีควำมแตกต่ำงกนัตำมชนิดของเช้ือเพลิงและแตกต่ำงกนัตำม
เทคโนโลยีท่ีใช้ Emission Factor จะถูกน ำไปใช้เพื่อกำรท ำบญัชีฐำนข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก (GHG Inventory) 
นอกจำกน้ี ค่ำ Emission Factor ยงัสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมลกัษณะของทอ้งถ่ินนั้นๆ (เช่น Emission Factor 
ของกำรผลิตไฟฟ้ำในประเทศไทย ยอ่มไม่เท่ำกบัค่ำของประเทศมำเลเซีย เน่ืองจำกเช้ือเพลิงและเทคโนโลยท่ีีใช้
ผลิตไฟฟ้ำของทั้งสองประเทศแตกต่ำงกนันัน่เอง) 

บัญชีรำยกำรก๊ำซเรือนกระจก หมำยถึง ขอ้มูลท่ีใช้ค  ำนวณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรจดักำร
สวนปำล์ม ตั้งแต่ช่วงก่อนกำรผลิตทะลำยปำล์มน ้ ำมนัสด จนถึงกระบวนกำรผลิต และส้ินสุดท่ีกำรเก็บเก่ียว
ผลผลิต ประกอบด้วย ขอ้มูลสำรขำเขำ้ (Input Data) ได้แก่ ขอ้มูลต้นพนัธ์ุ ปัจจยักำรผลิตต่ำงๆ กำรใช้น ้ ำมนั
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เช้ือเพลิง และขอ้มูลสำรขำออก (Output Data) ไดแ้ก่ ปำล์มน ้ ำมนัสด และผลิตภณัฑ์ร่วม ณ ช่วงอำยุของปำล์ม
น ้ำมนั ปี 2555 

ปำล์มน ้ำมันระยะยังไม่ให้ผลผลิต  (Oil Palm in Pre-Output Period) หมำยถึง ปำล์มน ้ ำมนัช่วงก่อน
ให้ผลผลิตทะลำยปำล์มสด เร่ิมตั้งแต่น ำตน้กล้ำจำกแปลงอนุบำลมำปลูกแลว้ดูแลรักษำจนถึงก่อนให้ผลผลิต
ทะลำยปำลม์สด 

ปำล์มน ้ำมันระยะให้ผลผลิต (Oil Palm in Output Period) หมำยถึง ปำล์มน ้ ำมนัระยะให้ผลผลิตเป็น
ทะลำยปำลม์สด ระยะใหผ้ลผลิตทะลำยปำลม์สดปำลม์น ้ำมนั มีอำยโุดยทัว่ไปประมำณ 3-25 ปี 

ศักยภำพในกำรท ำให้โลกร้อน (Global Warming Potential, GWP) หมำยถึง คุณสมบติัท่ีมีแฝงอยู่ใน
ส่ิงต่ำง ๆ ซ่ึงท ำให้โลกร้อนได ้ประเมินไดจ้ำกกำรวดัหรือค ำนวณปริมำณก๊ำซเรือนกระจกแต่ละชนิดท่ีเกิดจริง
และแปลงค่ำใหอ้ยูใ่นรูปของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่ำ 

สำรขำเข้ำ (Input)  หมำยถึง ข้อมูลสำรท่ีเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต ได้แก่ ปริมำณวตัถุดิบ พลังงำน 
สำรเคมี น ้ำ และอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้ป็นปัจจยักำรผลิตในกระบวนกำรผลิต  

สำรขำออก (Output) หมำยถึง ขอ้มูลสำรท่ีออกจำกกระบวนกำรผลิต ไดแ้ก่ ปริมำณผลิตภณัฑ์หลกั 
ผลิตภณัฑร่์วม ของเสีย และมลพิษ 

หน่วยกำรท ำงำน (Functional Unit) กำรศึกษำคร้ังน้ีหน่วยกำรท ำงำน  หมำยถึง กำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกต่อ 1 กิโลกรัมปำล์มน ้ ำมัน ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจะรำยงำนในรูปของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ำ โดยใชค้่ำศกัยภำพกำรท ำใหโ้ลกร้อนของก๊ำซ CO2   CH4   N2O มีค่ำเท่ำกบั 1,  21 และ 310 ตำมล ำดบั 

ISO 14064-1 (International Standard for Greenhouse Gases Emissions Inventories and 
Verification :Part 1) หมำยถึง วิธีกำรหน่ึงในกำรแสดงขอ้มูลปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีปล่อยจำก
กำรด ำเนินงำนขององคก์ร อนัจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 



บทที ่2 

การตรวจเอกสาร แนวคดิและทฤษฎ ี

2.1 การตรวจเอกสาร  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) ศึกษาโครงการจดัท าฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก      

ภาคเกษตร ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความตอ้งการขอ้มูลดา้นการเกษตรท่ีตอ้งจดัเก็บเพิ่ม

ตามคู่ มือการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ IPCC เพื่อจัดท าฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร           

จ าแนกทั้งตามแหล่งปล่อยและรายสินคา้ท่ีส าคญั ประกอบดว้ย ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ออ้ย ปาล์ม

น ้ ามนั ยางพารา ไก่ หมู กุง้ และอ่ืนๆ โดยจดัท าฐานขอ้มูลการค านวณและแสดงตวัอยา่งการค านวณตามวิธีการ

การประเมินวฎัจกัรชีวติ (Life Cycle Assessment; LCA) ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต (ไม่

รวมการขนส่ง กระบวนการผลิต  ในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ และการก าจดัของเสีย) แบ่งออกเป็น การ

ค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามวิธีการของ IPCC 2006 ประกอบด้วย 1)การค านวณการปล่อย/ดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ปาล์มน ้ามันที่ไม่มีการเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อื่นๆ ผลการค านวณพบว่า มีก๊าซ N2O ถูก

ปล่อยมาจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัในปี พ.ศ. 2554 จ านวน 0.4 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นการปล่อยจากการใชปุ๋้ยเคมี (ร้อยละ 56) แยกเป็นการปล่อยทางตรงร้อยละ 41 และทางออ้มร้อยละ 13 

ส่วนการปล่อยก๊าซ N2O จากการใช้ปุ๋ยอินทรียร์วมคิดเป็นร้อยละ 44 ของการปล่อยทั้งหมดและ 2)การค านวณ

การปล่อย/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเมื่อการเปลี่ยนพื้นที่อื่นๆ มาเป็นพืน้ที่ปลูกปาล์มน ้ามัน พบว่า การเพิ่มข้ึน

ของพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัระหว่างปี พ.ศ. 2553 และ 2554 แสดงวา่ส่งผลให้มีการกกัเก็บคาร์บอนเพิ่มข้ึน 2.3 

ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส าหรับการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีศึกษาตามวิธีการ 

LCA-GHG ผลการค านวณพบวา่ โดยเฉล่ียในการผลิตปาลม์น ้ามนั 1 ตนั จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 

242.3 กิโลกรัม อยา่งไรก็ตาม ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตนั มีความแตกต่างกนัมากระหว่างเกษตรกรผู ้

ปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยมีช่วงค่าระหวา่ง 5.6-467.5 kgCO2e/ตนั ทั้งน้ี ข้ึนกบัระยะเวลาการปลูก โดยค่าท่ีสูงมาจาก

การปลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีอายุเพียง 3 ปี ท่ีก าลงัให้เร่ิมให้ผลผลิตในขณะท่ีการใช้ปัจจยัการผลิต ไม่แตกต่างจาก

การปลูกระยะอ่ืนมากนกั ท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยกวา่ปกติ ส่วนค่าท่ีต ่า มีสามเหตุหลกัมาจากมีการ

ใช้ปุ๋ยน้อย ดงันั้น ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการปลูกปาล์มน ้ ามนั คือการใส่ปุ๋ย ซ่ึงโดยรวม
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สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปุ๋ยเคมีสูงถึงร้อยละ 67 และ 28 ในขั้นตอนการใส่และผลิตปุ๋ย ตามล าดบั 

ส่วนการใช้พลงังานคิดเป็นร้อยละ 4 ส าหรับขอ้เสนอแนะในงานวิจยัคร้ัง ในการค านวณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนั ควรมีขอ้มูลชีวมวลแยกตามพื้นท่ี พนัธ์ุและอายุ ขอ้มูลการใส่ปุ๋ยเคมี และขอ้มูล

การจดัการชีวมวล นอกจากน้ี ในพื้นท่ีท่ีมีการปลูกพืชเหล่าน้ีในพื้นท่ีใหม่ ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลการกกั

เก็บคาร์บอนก่อนและหลงัการปลูกดว้ย 

กรกต  พรมโสดา (2551) ศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของการแปรรูปไม้ยางพารา              

มีขอบเขตตั้งแต่กระบวนการปลูกถึงกระบวนการอบแห้ง เป้าหมายหลกัของการศึกษาน้ี คือ การจดัท าฐานขอ้มูล

บญัชีรายการการผลิตไมย้างพาราแปรรูปอบแห้งโดยใช้หลกัการสมดุลมวลสารและพลงังานในทุกๆขั้นตอน   

ของการผลิต จากนั้ นได้ท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยใช้แบบจ าลอง CML  2 Baseline 2000        

ของโปรแกรม SimaPro 7.1 โดยผลการประเมินเน้นดา้นศกัยภาพการเกิดภาวะโลกร้อน การเกิดความเป็นกรด

ของดินและน ้ า และการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในแหล่งน ้ าเกินสมดุล ภายใต้ฐานการค านวณท่ีการผลิต            

ไม้ยางพาราแปรรูป 1,000 ลูกบาศก์ฟุต และอายุต้นยางพาราท่ี 22 ปี พบว่า ศกัยภาพการเกิดภาวะโลกร้อน       

การเกิดความเป็นกรดของดินและน ้ า และการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในแหล่งน ้ าเกินสมดุลมีผลกระทบเท่ากบั    

(-1)1.01X105 kg CO2 (+)25.7 kg SO2  และ (+)6.87 kg PO4  เทียบเท่า ตามล าดับ ในการวิเคราะห์กระบวน        

การย่อยของกระบวนการผลิตไอน ้ า พบวา่ ผลกระทบต่อการเกิดความเป็นกรดของดินและน ้ ามีสัดส่วนสูงสุด  

คือ ร้อยละ 43.7  และมีผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในแหล่งน ้ าเกินสมดุลในสัดส่วนร้อยละ 41                    

ส่วนกระบวนการปลูกจะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนของธาตุอาหารในแหล่งน ้าเกินสมดุลในสัดส่วนร้อย

ละ 46 และเกิดผลกระทบต่อการเกิดความเป็นกรดของดินและน ้ าในสัดส่วนร้อยละ 23 นอกจากน้ีการท าสมดุล

พลงังานสามารถบ่งช้ีประสิทธิภาพระบบการผลิตไอน ้ าของกระบวนการผลิตไมย้างพาราแปรรูปได้ร้อยละ 

71.42  

ปราณี  หนูทองแก้ว (2551) ศึกษาการประเมินวฏัจกัรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ ามนั     

การศึกษาวิจยัน้ีใช้หลักการประเมินวฏัจกัรชีวิตมาวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตลอดวฏัจกัรชีวิต         

ของการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ ามัน โดยแบ่งการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม    

ออกเป็น 3 ช่วงกระบวนการ คือ การเพาะปลูก การผลิตและการน าไปใช้ ผลท่ีได้ พบว่า ในขั้นตอนของการ

น าไปใช้งานมีการใช้พลังงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ กระบวนการผลิตและกระบวนการทางการเกษตร 
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ตามล าดบั และจากการประเมินผลกระทบโดยโปรแกรมส าเร็จรูป Sima Pro พบวา่ ในขั้นตอนการน าไปใชง้าน 

ก่อให้เกิดความรุนแรงของผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 52.09 ของผลกระทบทั้ งหมด 

รองลงมา คือ การผลิตไบโอดีเซล และกระบวนการทางการเกษตร ซ่ึงมีค่าผลกระทบ ร้อยละ 41.21 และร้อยละ 

6.7 ตามล าดบั โดยผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ผลกระทบจากบญัชีรายการ เม่ือพิจารราถึงความคุม้ค่าใน

การลงทุน โดยการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ตลอดวฏัจกัรชีวิต ก าหนดให้โครงการมีอายุ 25 ปี 

พบวา่ ตน้ทุนตลอดวฏัจกัรชีวติของการผลิตไบโอดีเซล 1 ลิตร เท่ากบั 19.86 บาท 

 ชลธิชา  สุทธิบุตร (2550)  ศึกษาการประเมินวฏัจกัรชีวิตและตน้ทุนตลอดวฏัจกัรชีวิตของการผลิต      

ไบโอดีเซลจากสบู่ด า การศึกษาวิจยัน้ีใช้หลกัการประเมินวฏัจกัรชีวิตมาวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม

ตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ด า โดยแบ่งการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบ                  

ทางส่ิงแวดล้อมออกเป็น 3 ช่วงกระบวนการ คือ การเพาะปลูก การผลิตและการน าไปใช้ ผลท่ีได้ พบว่า           

ไบโอดีเซลจากสบู่ด าก่อให้เกิดผลกระทบมากท่ีสุด ในขั้นตอนการเพาะปลูก รองลงมาคือการน าไปใช้           

และการผลิตไบโอดีเซลตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัวฏัจกัรชีวิตของน ้ ามนัดีเซล พบว่า ในขั้นตอนการผลิต      

ไบโอดีเซลจากสบู่ด านั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าขั้นตอนการผลิตน ้ ามนัดีเซล 47.12 %       

แต่ในการใช้งานไบโอดีเซลสบู่ด านั้ นก่อให้ เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าการใช้งานน ้ ามนัดีเซล       

เม่ือเปรียบเทียบตน้ทุนตลอดวฏัจกัรชีวิตพบวา่ ตน้ทุนในการด าเนินการทั้งในการเกษตรและการผลิตไบโอดีเซล

นั้นมีมูลค่ามาก ในขณะท่ีราคาต่อลิตรของไบโอดีเซลสบู่ด าไม่คิดรวมตน้ทุนทางส่ิงแวดล้อมนั้นสูงกว่าราคา

ดีเซลในปัจจุบนั โดยมูลค่าตน้ทุนการผลิตไบโอดีเซลสบู่ด าคิดเป็น 29.09 บาท/ลิตร และคิดเป็น 33.72 บาท/ลิตร 

เม่ือรวมตน้ทุนทางส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

 2.2.1 การประเมินวฏัจักรชีวติ (Life Cycle Assessment: LCA) 

 การประเมินวฏัจกัรชีวิต คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อม

ตลอดวฏัจักรของผลิตภัณฑ์  โดยเร่ิมตั้ งแต่การสกัดหรือได้มาซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง              

และการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การน ากลับมาใช้ใหม่หรือการแปลงสภาพ และการจดัการเศษซาก       

ของผลิตภณัฑ์ท่ีหมดอาย ุหรืออาจกล่าวไดว้า่ LCA จะมีการพิจารณาผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนั้นๆ ตั้งแต่เกิด
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จนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวสัดุทั้ งหมดท่ีใช้ รวมทั้ งของเสียทั้ งหมด            

ท่ีมีการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มภายใตข้อบเขตท่ีก าหนด ทั้งน้ีเพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการหาวิธีปรับปรุงผลิตภณัฑ์

หรือกระบวนการเพื่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ดงัแสดงใน ภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1  การพิจารณาวฏัจกัรชีวติของกระบวนการและผลิตภณัฑต่์างๆ ในดา้นการใชว้สัดุ  

                                การใชพ้ลงังาน และของเสียท่ีออกจากระบบ 

 

 วตัถุประสงค์หลักของการศึกษา LCA คือ เพื่อประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม   ท่ีเกิดข้ึนจาก

ผลิตภณัฑ์หรือบริการเพื่อน าผลวเิคราะห์มาเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบและตดัสินใจปรับปรุงสมรรถนะเชิง

ส่ิงแวดลอ้ม (ลดภาระและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม) ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการ โดยมีปัจจยัในทางส่ิงแวดลอ้ม

เขา้มาประกอบการตดัสินใจอีกดว้ย 
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2.2.2 การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามวิธีการของการประเมิน วัฏจักรชีวิตของสินค้า        

(Life Cycle Assessment of Greenhouse Gas Emissions (LCA-GHG) of Products) 

 การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามรูปแบบ LCA-GHG น้ี จะมีกรอบและขอบเขตการพิจารณา 
ท่ีแตกต่างไปจากกรอบแนวคิดของ IPCC กล่าวคือ ในกรณีของ IPCC จะยึดแหล่งปล่อยจาก 4 ด้านเป็นหลกั 
(พลังงาน กระบวนการอุตสาหกรรม การเกษตรและการใช้พื้นท่ี และของเสีย) และจะรายงานการปล่อย           
เป็นรายภาคเศรษฐกิจโดยในขั้นสุดทา้ยจะมีการเปล่ียนปริมาณการปล่อยให้อยูใ่นรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ า (CO2 equivalent, CO2eq) โดยใช้ค่ าศักยภาพท าให้โลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) 
(ตารางท่ี 2) 

 ส่วนแนวคิดของ LCA-GHG จะยึดถือกิจกรรมการผลิตของสินคา้และบริการตลอดวงจรชีวิตเป็นหลกั 

จึงท าการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรายงาน

ผลจะเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2eq โดยใช้ค่าในตารางท่ี 2 เช่นเดียวกบัในกรณีของ IPCC)       

ต่อหน่วยของสินคา้ท่ีท าการผลิต  

 

ตารางท่ี 2 ค่าศกัยภาพท าใหโ้ลกร้อน (GWP) ท่ีใชใ้นการค านวณค่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 
ประเภทของก๊าซ GWP 

1.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 1 
2.  ก๊าซมีเทน (CH4)   25 
3.  ก๊าซไนตรัสออกไซด ์(N2O)   298 
4.  HFC-23 14,800 
5.  HFC-32 675 
6.  HFC-125 3,500 
7.  HFC-134a 1,430 
8.  HFC-143a 4,470 
9.  HFC-152a 124 
10. HFCs-227ea 3,220 
11. HEXAFLUOROETHANE (PFC - 116) 12,200 
12. SF6 22,800 

ทีม่า คู่มือ Revised 2007 IPCC Guidelines  
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  ตัวอย่าง การค านวณการปล่อยก๊ าซ เรือนกระจกท่ีชัด เจนตามกรอบแนวคิดของ LCA-GHG                  

คือ การค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินผลิตภณัฑ์ (Product Carbon Footprint; PCF) ซ่ึงในประเทศไทย คณะกรรมการ

เทคนิคดา้นคาร์บอนฟุตพร้ินของผลิตภณัฑ์ จดัตั้งโดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ไดจ้ดัพิมพคู์่มือ “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินของผลิตภณัฑ์ ภายใตโ้ครงการส่งเสริมการใชค้าร์บอน

ฟุตพร้ินของผลิตภณัฑ์” ไดก้ าหนดวิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวฏัจกัรชีวิตของผลิตภณัฑ ์

โดยใช้หลกัการประเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Life Cycle Assessment: 

LCA) ตั้ งแต่การได้มาซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน และการก าจัดเศษซากหลังการใช้งาน                

ซ่ึงบริษทัผูผ้ลิตสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวฏัจกัรชีวิต     

ของผลิตภัณฑ์  (Cradle to Grave) หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้ งแต่การจัดหาว ัตถุดิบจนถึงส้ินสุด

กระบวนการผลิตในโรงงาน (Cradle to Gate) ได้ (ภาพท่ี  2)  อย่างไรก็ตาม ปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ิน               

ของผลิตภัณฑ์สามารถใช้บ่งช้ีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เฉพาะประเด็นด้านการท าให้เกิด      

ภาวะโลกร้อนเท่านั้ น ไม่ได้น าผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) การเกิดฝนกรด (Acidification) ปรากฏการณ์น ้ าเป ล่ียนสี  (Eutrophication) ความ เป็นพิษ 

(Toxicity) เป็นตน้ มาประเมินร่วมดว้ย  

 

 

 

ภาพที ่2 ขอบเขตการวิเคราะห์ท่ีเป็นลกัษณะ Cradle to Gate และ Cradle to Grave 

    การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลติภัณฑ์ ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการประเมิน เป็นการก าหนดเป้าหมายการประเมิน        

ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารน าไปใช ้เช่น การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ์ชนิดเดียว

เพื่อเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลาต่างๆ หรือ เป็นการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

Cradle-to-grave 
Cradle-to-gate 

การจดัหาและ

ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิต

สินคา้ 

การกระจายและ

การขายสินคา้ 

การใชสิ้นคา้ การก าจดัซาก

สินคา้ 
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กระจกรวม เพื่อวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเพื่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภค เป็นตน้ ในส่วนของ

ขอบเขตการประเมิน ตอ้งระบุประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดระบบผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ (Product System) ประกอบดว้ยทุกขั้นตอนท่ีมีอยู่

ในวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ช่วงการใชง้าน และการก าจดั

ซากหลังการใช้งาน ในกรณีท่ีท าการค านวณไม่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิต เช่น การค านวณในลักษณะ        

Cradle to Gate ตอ้งระบุขอบเขตชดัเจน ตวัอยา่งขอบเขตระบบผลิตภณัฑ ์ดงัแสดงในภาพท่ี 3 

2) หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีการก าหนดหน่วยวเิคราะห์อยา่งชดัเจน ซ่ึงหน่วยวิเคราะห์น้ีเรียกวา่ หน่วยการท างาน    

หรือ Functional Unit เช่น ในกรณีของผลิตภัณฑ์ข้าว ตวัอย่างหน่วยการท างานคือ ปริมาณข้าวสารจ านวน           

1 กิโลกรัมเพื่อการบริโภค หรือในกรณีท่ีเป็น Cradle to Gate หน่วยการท างานคือ ผลผลิตปาลม์น ้ามนัสดจ านวน 

1 กิโลกรัม ณ  สวนปาล์มท่ีผลิตได้ เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นว่าการก าหนดหน่วยการท างานจะท าให้ขอบเขต             

การค านวณก๊าซเรือนกระจกแตกต่างไป กล่าวคือ ในตวัอยา่งกรณีแรก จะรวมการขนส่งจากแหล่งปลูกสู่การแปรรูป 

การบรรจุภณัฑ์ และการขนส่งจากแหล่งแปรรูปสู่ผูบ้ริโภคและการจดัการกบัของเสียท่ีเกิดข้ึน ส่วนในกรณีหลงั 

เป็นการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการผลิตส้ินสุดท่ีการเก็บเก่ียวหรือขายหนา้ฟาร์มเท่านั้น  

3) การก าหนดขอบเขตการประเมิน (System Boundary) โดยแสดงขอบเขตการค านวณ 

ระบบผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการยอ่ย โดยมีองคป์ระกอบคือ  

- ช่วงการได้มาซ่ึงวตัถุดิบและกระบวนการผลิต (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุก

กระบวนการท่ีใชว้ตัถุดิบ) 

- การใช้พลงังาน รวมทั้งแหล่งท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง พลงังาน (ให้น า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการจดัหาและการใช้พลังงานตลอดชีวิตของ

ผลิตภณัฑม์ารวมกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการจดัหาพลงังานดว้ย)  

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้และการบริการภายในวงจรชีวิต

ผลิตภณัฑ ์

 



 

ภาพที ่3  ขอบเขตระบบส าหรับการศึกษาค่าการปล่อย GHG จากการผลิตผลผลิตปาล์มน ้ามนัสด  

 



- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการปฏิบติังานในพื้นท่ี เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบ

ความร้อน ระบบความเย็น การระบายอากาศ การควบคุมความช้ืน และการควบคุม

มลพิษต่างๆ โดยใชว้ธีิปันส่วนท่ีเหมาะสม 

- การขนส่ง โดยค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากขอ้มูลปริมาณการเช้ือเพลิงท่ีใช ้           

ในการขนส่งคูณด้วยค่าการปล่อย (Emission Factor) ตามชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช้ ใน

กรณีท่ีไม่มีขอ้มูลปริมาณเช้ือเพลิง สามารถค านวณได้จากระยะทางคูณดว้ยปริมาณ

สินค้าท่ีบรรทุก จากนั้ นจึงมาคูณกับค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม

ประเภทรถท่ีใชข้นส่ง (สามารถใชแ้ฟกเตอร์จากขอ้มูลตามคู่มือ IPCC) เป็นตน้ 

- การบรรจุภณัฑ์ ใช้ขอ้มูลปฐมภูมิในการค านวณ หากไม่มีสามารถใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ       

และสามารถละเวน้การค านวณถา้เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 

4) ช่วงการใช้งาน ต้องค านวณการปล่อย/ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในช่วงการใช้งาน    

ของผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลอายขุองผลิตภณัฑส์ามารถทวนสอบและสัมพนัธ์กบัลกัษณะการใชง้าน 

5) ช่วงหลังการใช้งาน เป็นการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัซาก

ผลิตภณัฑ์ หากไม่มีขอ้มูล สามารถค านวณโดยใชค้่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัซากโดยวธีิฝังกลบ 

(Landfill) 

6) การจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อการค านวณ 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการวางแผนการจดัเก็บข้อมูล การจัดเก็บและตรวจสอบ       

ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการค านวณสามารถท าการเก็บรวบรวมได้

โดยตรงจากระบบการผลิต (ขอ้มูลปฐมภูมิ) ส่วนในกรณีของก๊าซเรือนกระจกท่ีมีแหล่งปล่อยจากกระบวนการ

ผลิตช่วงตน้น ้า (Upstream) ไม่สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดโ้ดยตรง สามารถเลือกใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีเหมาะสม  

ขั้นตอนที ่3 การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการน าขอ้มูลท่ีจดัเก็บในขั้นตอนท่ี 2 มาค านวณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใชค้่า Emission Factor เพื่อใหไ้ดป้ริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การแปลงค่า

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยการน าไปคูณกบัค่าศกัยภาพ   
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การท าให้โลกร้อน (Global Warming Potential) การด าเนินการในขั้นตอนน้ีรวมถึงการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

การลงบนัทึกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและสมมุติฐานต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบการค านวณ 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์และแปลผล ค่าท่ีค  านวณไดเ้ป็นค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของสินคา้

นั้นๆ ต่อหน่วยการท างาน ซ่ึงสามารถแยกย่อยเป็นการปล่อยตามกระบวนการผลิตสินคา้นั้นๆ และสามารถ

แสดงให้เห็นถึงความเขม้ขน้หรือสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนย่อยต่างๆ ซ่ึงสามารถท าการ

วิเคราะห์เพื่อแสวงหาโอกาสหรือความเป็นไปไดใ้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินคา้นั้นๆ  

การด าเนินงานในขั้นตอนน้ียงัรวมถึงการวเิคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือนและแหล่งท่ีมา ซ่ึงจะเป็นการเปิดโอกาส

ใหมี้การพฒันาปรับปรุงผลการค านวณท่ีไดใ้นอนาคต 

ประเภทผลกระทบคือ ศักยภาพในการท าให้เกิดโลกร้อน (Global Warming Potential) ซ่ึงเกิดจาก     

ก๊าซเรือนกระจก 6 ตัว (ตามข้อก าหนดของพิธีสารเกียวโต) ได้แก่ คาร์บอนไดอกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4)         

ไนตรัสออกไซด์ (N2O) กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) กลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซลัเฟอร์

เฮกซะฟลูออไรด ์(SF6) ค านวณรวมตามสมการต่อไปน้ี 

 

  )*()( iii EFQEPEP  

       โดย  EP= Environmental Impact Potential = ศกัยภาพของผลกระทบ ในท่ีน้ีคือภาวะโลกร้อน  
         ในหน่วยมวลของคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า เช่น kg.CO2eq 
   Qi = Quantity = ปริมาณของสาร I (สารขาเขา้-ขาออก) ท่ีส่งผลต่อก๊าซเรือนกระจก 
   EFi = Emission Factor = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสาร i 
2.2.3 การค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากการปลูกปาล์มน า้มัน 

การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั มีกรอบการค านวณ ตามหลกัการ Cradle 
to Gate ของ Life Cycle Assessment (LCA) โดยมีขอบเขตการค านวณครอบคลุมตั้ งแต่การได้มาซ่ึงวตัถุดิบ 
ไดแ้ก่ ตน้พนัธ์ุ ยาและสารเคมี ปุ๋ย เป็นตน้ และน าวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการเพาะปลูก น าไปสู่การดูแลรักษา 
ตลอดจนการเก็บเก่ียวของเกษตรกร (ในท่ีน้ีจะไม่รวมถึงการขนส่งผลผลิตปาล์มน ้ ามนัสดจากฟาร์มถึงโรงงาน/
การแปรรูป ตลอดจนการใชแ้ละการก าจดัซาก) ซ่ึงในการค านวณนั้น มีหลกัการดงัน้ี 
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1) การตรวจสอบขอบเขตของระบบและล าดับความส าคัญ 
ส าหรับการค านวณค่าการปล่อย  GHG จากการจัดการสวนปาล์มน ้ ามัน  พิจารณาครอบคลุม                   

1) การปล่อย GHG จากกระบวนการผลิตหลกัท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ปุ๋ยและพลังงานในการผลิตผลผลิตปาล์ม
น ้ ามนัสด และ 2) การปล่อย GHG จากกระบวนการผลิตช่วงตน้น ้ าท่ีเกิดจากการผลิตเมล็ดงอก การผลิตตน้กลา้ 
และอ่ืน ๆ ดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที ่3 แหล่งการปล่อย GHG จากผลติภัณฑ์ทีศึ่กษา 

การผลติ รายการวตัถุดิบและทรัพยากร กระบวนการผลติหลกั กระบวนการผลติต้นน า้ 
ปาลม์น ้ามนั • ตน้กลา้ปาลม์น ้ามนั 

• ปุ๋ ย  เช่น  : 21-0-0,18-46-0,0-
0-60,15-15-15,0-3-0 
• ปุ๋ยอินทรีย ์เช่น มูลววั มูลไก่
ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็ 
• เคมีเกษตร 

• การใชปุ๋้ยเคมีและ 
อินทรีย ์(ปล่อย N2O) 
• การขนส่ง, การเผาไหม ้
เช้ือเพลิงของเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์การเกษตร 
(ปล่อย CO2) 

• การผลิตตน้กลา้ 
• การผลิตปุ๋ยเคมี 
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
• การผลิตเคมีเกษตร 
• การผลิตเช้ือเพลิง 

หมายเหตุ : การท าสวนปาลม์น ้ามนัจะใชแ้หล่งน ้าฝนเป็นหลกั 
2) การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลส าหรับค านวณค่าการปล่อย GHG ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งน้ีการ

เลือกใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ จะท าให้การศึกษามีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากท่ีสุด และใช้ขอ้มูลทุติภูมิเม่ือไม่สามารถ
ศึกษาในระดบัปฐมภูมิไดห้รือขอ้มูลทุติยภูมิมีความน่าเช่ือถือ 
 3) การค านวณค่าการปล่อย GHG 

การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการจดัการสวนปาล์มของการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นผลรวม ของค่า    
การปล่อย GHG ท่ีเกิดข้ึนทั้งจากกระบวนผลิตหลกัและกระบวนการผลิตตน้น ้ า เทียบตามหน่วยการท างาน       
คือ ปริมาณผลผลิตปาลม์น ้ามนัสด 1,000 กิโลกรัม ตามขอบเขตท่ีศึกษา ดงัสมการต่อไปน้ี 
 

FFB

Total
EM

nCultivatio
EF




000,1
 

 
EF Cultivation = ค่า Emission Factor จากการท าสวนปาลม์ (kg CO2 eq /ตนั FFB) 
EM Total      = ผลรวมของค่าการปล่อย GHG (kg CO2 eq /ปี) 
FFB           = ปริมาณทะลายปาลม์สดท่ีผลิตไดต่้อปี (กก. /ปี) 
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โดยผลรวมของค่าการปล่อย GHG สามารถค านวณไดด้งัสมการ 
 

)(
,

2
,

2
im

EF
Nur

EF
Seed

EFT
Tra

EM
Mat

EM
Elec

EM
fCO

EM
fON

EM
Total

EM 

 
 EMTotal    = ผลรวมค่าการปล่อย GHGs (kg CO2 eq) 
 EM N2O, f = ค่าการปล่อย GHG จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน (kg CO2 eq) 
 EM CO2 , f = ค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง (kg CO2 eq) 
 EM Elec    = ค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kg CO2 eq) 
 EM Mat     = ค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใชว้ตัถุดิบแต่ละชนิด (kg CO2 eq) 
 EM Tra     = ค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบ (kg CO2 eq) 
 EF Seed     = ค่าการปล่อย GHG จากการผลิตเมล็ดงอก (kg CO2 eq 
 EF Nur      = ค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการผลิตตน้กลา้ (kg CO2 eq) 
 EFim        = ค่าการปล่อย GHG จากระยะไม่ใหผ้ลผลิต (kg CO2 eq) 
 T             = จ านวนตน้ปาลม์น ้ามนั (ตน้) 

 3.1) การค านวณค่าไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 
 ค่าไนตรัสออกไซด์จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นในการใช้ปุ๋ย การค านวณ          

ค่าไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน  ค านวณได้จากผลคูณระหว่างปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ย                
กบัค่า Emission Factor การปล่อยไนตรัสออกไซดจ์ากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน ดงัสมการ 
 

ferN
W

fON
EF
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EM




,
2

,
2

 

 

foN
EM

,2
 = ค่าการปล่อย GHG จากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน ( kg CO2 eq) 

fON
EF

,2
 = ค่าการปล่อยไนตรัสออกไซดจ์ากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน  

            (หน่วย: kg N2O eq)/กก. ไนโตรเจนจากปุ๋ย) อา้งอิงจาก IPCC  
ซ่ึ งก าหนดให้การปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์จากการใช้ ปุ๋ ย
ไนโตรเจน  = 1% ของป ริม าณ ไนโตรเจน ท่ี ใช้  ห รือ เท่ ากับ 
0.01*(44/28) 

ferN
W


 = ปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยท่ีใช ้(กก.) 
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างการค านวณค่าปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยเคมี 
สูตรปุ๋ย ปริมาณการใช้ต่อปี (กก.) ปริมาณไนโตรเจนต่อปี (กก./ปี) 
21-0-0 880 = 880*(21/100)  = 184.8 

15-15-15 880 = 880*(15/100)   = 132 
13-13-21 880 = 880*(13/100)  = 114.4 

0-0-60 880 = 880*(0/100)    = 0 
0-3-0 880 = 880*(0/100)    = 0 

ทั้งน้ีสมการการค านวณการเกิด N2O จากปริมาณ N ท่ีใช้ครอบคลุมทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์และปุ๋ยมูลสัตว ์   
โดยปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยมูลสัตวอ์า้งอิงตามตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 

 

ตารางที่ 5 ปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยอนิทรีย์และปุ๋ยมูลสัตว์ 

ประเภทปุ๋ย 
ธาตุอาหาร (%) 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) 
ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด1 1.75 1.66 1.01 

มูลววั2 1.10 0.40 1.60 
มูลสุกร2 1.30 2.40 1.00 
มูลไก่ 2 1.42 6.29 2.11 

ท่ีมา 1 การผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็จากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
          2 กองปฐพีวิทยา 2542 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ . เอกสารวิชาการ กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร 
กรุงเทพฯ 238 หนา้ 
 

ตารางที ่6 ตัวอย่างการค านวณค่าปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยอนิทรีย์และมูลสัตว์ 

สูตรปุ๋ย ปริมาณการใช้ต่อปี (กก.) ปริมาณไนโตรเจนต่อปี (กก./ปี) 
ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเม็ด1 880 = 880*(1.75/100)  = 15.4 

มูลววั2 880 = 880*(1.10/100)  = 9.68 
มูลสุกร2 880 = 880*(1.30/100)  = 11.44 
มูลไก่ 2 880 = 880*(2.42/100)  = 21.29 

ท่ีมา 1 การผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็จากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
       2 กองปฐพีวิทยา 2542 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ . เอกสารวิชาการ กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร 

กรุงเทพฯ 238 หนา้ 
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 3.2) การค านวณค่าการปล่อย GHG จากระบบการเผาไหม้เช้ือเพลงิของเคร่ืองจักรอุปกรณ์   ทางการเกษตร 
 ค่าการปล่อย GHG จากระบบการเผาไหม้เช้ือเพลิงของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ทางการเกษตร

สามารถค านวณโดย  น าค่าปริมาณการใช้เช้ือเพลิงคูณด้วยค่า Emission Factor ของการเผาไหม้เช้ือเพลิง           
แต่ละชนิดในภาคผนวกท่ี 2 
 

Fuel
W

fCO
EF

fCO
EM 

,
2

,
2

 

 

fCO
EM

,2
 = ปริมาณค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง (kg CO2 eq/ปี) 

fCO
EF

,2
   = ค่า Emission Factor จากการใชเ้ช้ือเพลิง (kg CO2 eq/ลิตร) 

Fuel
W         = ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้(ลิตร/ปี) 

หมายเหตุ : กิจกรรมท่ีตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ 1) การใชเ้คร่ืองจกัรกลการเกษตรช่วงเตรียมแปลงปลูก 2) การฉีดพ่น
ยาก าจดัวชัพืชดว้ยอุปกรณ์ทางการเกษตร และ 3) การขนส่งภายในสวนปาลม์ เช่น ช่วงกิจกรรมการเก็บเก่ียว 

 3.3) การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการผลติไฟฟ้า 
 ค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าค านวณโดย น าค่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าคูณด้วย     

ค่า GHG Emission Factor ของการผลิตไฟฟ้าในภาคผนวก 4 
 

Elec
E

Elec
EF

Elec
EM   

 
EM Elec = ปริมาณค่าการปล่อย GHG จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kg CO2 eq /ปี) 
EF Elec  = ค่า Emission Factor จากปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kg CO2 eq/กิโลวตัต-์ชม) 
E Elec     = ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช ้(กิโลวตัต-์ชม./ ปี) 

หมายเหตุ  : กรณีไม่สามารถตรวจวดัปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้โดยตรง อาจให้ใช้การประมาณ             
หรือค านวณจากเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ต่างๆ โดยค่าพารามิเตอร์ท่ีต้องทราบ คือ ค่าแรงม้า (Horse power)      
ของเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์จ านวนชั่วโมงการใช้งานเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ต่อวนั (ชั่วโมง/วนั) และจ านวน
เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีใชต่้อวนั (ตวั/วนั)โดย 1 แรงมา้ (Hp) = 0.7485 กิโลวตัต ์

 
รายการเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ ค่าแรงม้า จ านวนเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ จ านวนช่ัวโมงการใช้ 

มอเตอร์ 2 1 4 
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 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าต่อวนัของมอเตอร์ (กิโลวตัต-์ชัว่โมง/วนั)  
 = 0.7485 กิโลวตัต ์* ค่าแรงมา้ของ มอเตอร์ * จ านวนชัว่โมงการใชง้านมอเตอร์ต่อวนั 
 = (0.7485 * 2) * 4 
 = 5.988 กิโลวตัต ์- ชัว่โมง/วนั 
 3.4) การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการผลติวตัถุดิบ 
 การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการผลิตวตัถุดิบทั้ งหมดสามารถค านวณได้จากผลคูณ

ระหว่างปริมาณการใช้วตัถุดิบแต่ละรายการกับค่า Emission Factor ของวตัถุดิบแต่ละรายการท่ีแสดงไวใ้น
ภาคผนวก 2 

โดยผลรวมของค่าการปล่อย GHG จากการผลิตวตัถุดิบทั้งหมด สามารถค านวณไดด้งัสมการ 

 
n

iMat
W

iMat
EF

Mat
EM

1

)
,,

(  

EMMat = ค่าการปล่อย GHG จากการผลิตวตัถุดิบทั้งหมด (kg CO2 eq /ปี) 
 โดยค่าการปล่อย GHG จากการผลิตวตัถุดิบแต่ละรายการ (i) สามารถค านวณไดด้งัสมการ 

iMat
W

iMat
EF

iMat
EM

,,,
  

EM Mat,i = ปริมาณค่าการปล่อย GHG จากวตัถุดิบ i (kg CO2 eq /ปี) 
EF Mat,i = ค่า Emission Factor ของวตัถุดิบ i (kg CO2 eq /กก.) 
W Mat,i = ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ i (กก./ปี)  

 3.5) การค านวณค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบ 
โดยค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบแต่ละรายการจะคิดทั้งเท่ียวไปและเท่ียวกลบั โดยเท่ียวไป

ค านวณไดจ้ากผลคูณระหว่างปริมาณการขนส่งใช้วตัถุดิบแต่ละรายการกบัค่า Emission Factor ของการขนส่ง
วตัถุดิบแต่ละรายการซ่ึงข้ึนกบัประเภทรถท่ีใช้ในการขนส่ง และ ค่าระยะทางท่ีใช้ในการขนส่งวตัถุดิบแต่ละ
รายการ และเท่ียวกลบัค านวณไดจ้ากผลคูณระหวา่งค่า Emission Factor และระยะทางเท่ียวกลบั ดงัสมการ โดย
ค่า Emission Factor ส าหรับการขนส่งแสดงไวใ้นภาคผนวก 4 

 







tripturniTra
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EF

tripGoiTra
T

iTra
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EF
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EM Tra = ปริมาณค่าการปล่อย GHG จากการขนส่งวตัถุดิบ (kg CO2 eq/ปี) 
EFTra1,i = ค่า Emission Factor ของการขนส่งวตัถุดิบ i เท่ียวไป (kg CO2 eq/ton-km) 
EFTra2,i = ค่า Emission Factor ของการขนส่งวตัถุดิบ i เท่ียวกลบั (kg CO2 eq/km) 
WTra,i    = ปริมาณการขนส่งวตัถุดิบ i (kg) 
TTra,i     = ระยะทางของการขนส่งวตัถุดิบ i (km) 
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บทที ่3 

สถานการณ์ของปาล์มน า้มนั  

3.1 การผลติและสถานการณ์การผลติปาล์มน า้มันระดับประเทศและระดับภาค  

  3.1.1 การผลติปาล์มน า้มันของไทย 
 การผลิตปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553-2555 มีแนวโน้มเน้ือท่ียืนตน้เพิ่มข้ึนทุกปีคือ
จ านวน 4.07  4.17 และ 4.31 ล้านไร่ ตามล าดับ หรืออัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 2.89  ส่วนผลผลิตมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน จ านวน 8.22  10.77  และ 11.32 ลา้นตนั ตามล าดบั หรืออตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 17.36 
เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคในปี 2555 พบวา่ภาคใตมี้พื้นท่ียืนตน้มากท่ีสุดจ านวน  3.67 ลา้นไร่ หรืออตัราการ
เติบโตเฉล่ีย 1.83 รองลงมาไดแ้ก่ภาคกลางมีพื้นท่ียนืตน้จ านวน  0.51 ลา้นไร่ หรืออตัราการเติบโตเฉล่ีย 7.65 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีพื้นท่ียืนตน้จ านวน 0.10 ลา้นไร่ หรืออตัราการเติบโตเฉล่ีย 17.04 และภาคเหนือ
มีพื้นท่ียืนตน้จ านวน 0.02 ล้านไร่ หรืออตัราการเติบโตเฉล่ีย 22.06 ส่วนผลผลิตรวมรายภาคในปี 2555 
พบวา่ภาคใตมี้ผลผลิตรวมมากท่ีสุดจ านวน 10.07 ลา้นตนั หรืออตัราการเติบโตเฉล่ีย 16.27 รองลงมาไดแ้ก่
ภาคกลางมีผลผลิตรวมจ านวน 1.14 ลา้นตนั หรืออตัราการเติบโตเฉล่ีย 24.37 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ผลผลิตรวมจ านวน 0.11 ลา้นตนัหรืออตัราการเติบโตเฉล่ีย 81.77 และภาคเหนือมีผลผลิตรวมจ านวน 0.01 
ลา้นตนั หรืออตัราการเติบโตเฉล่ีย 100.88 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าภาคเหนือมีอตัราการเติบโตท่ีพื้นท่ียืนตน้และ
ผลผลิตมากท่ีสุด (ตารางท่ี 7)  

3.1.2  สถานการณ์การผลติ 
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้ือท่ีให้ผลเพิ่มข้ึนจากการปลูกในปี 2553 เร่ิมให้ผลผลิต 

เกษตรกรปลูก เพิ่มในท่ีนาร้าง ปลูกแทนพืชผกั และปลูกเพิ่มในพื้นท่ีว่างเปล่า สาหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง 
สาเหตุจากตน้ปาลม์ท่ีเร่ิมใหผ้ลในปีแรกซ่ึงยงัให้ผลผลิตทะลายเล็กมีจานวนมาก ประกอบกบัประสบภยัแลง้
ตั้งแต่ปลายปี 2555 ส่งผลให้ทะลายไม่สมบูรณ์ และเกษตรกรยงัไม่ใส่ปุ๋ยบ ารุง เพราะราคาท่ีเกษตรกรขายได้
ในช่วงท่ีผา่นมาไม่ดี ส่งผลใหผ้ลผลิตลดลง 

ภาคกลาง เน้ือท่ีให้ผลเพิ่มข้ึนจากการปลูกใหม่ในปี 2553 เกษตรกรปลูกแทนอ้อยโรงงาน  มัน
ส าปะหลงัโรงงาน สับปะรดโรงงาน และสวนไมผ้ล เช่น เงาะ และมะม่วงหิมพานต ์ส่วนผลผลิตต่อไร่คาด
วา่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนเอ้ืออ านวย ท าใหต้น้ปาลม์สมบูรณ์  

ภาคใต้ เน้ือท่ีให้ผลเพิ่มข้ึนจากการปลูกใหม่ในปี 2553 เกษตรกรปลูกแทนในนาขา้ว สวนยางพารา 
กาแฟ มะพร้าว และพื้นท่ีป่าพรุ และบางส่วนเป็นการปลูกทดแทนสวนปาลม์น ้ามนัท่ีมีอายมุาก ส่วนผลผลิต 
ต่อไร่คาดวา่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากปริมาณน ้าฝนเพียงพอในแหล่งผลิต ท าใหต้น้ปาลม์สมบูรณ์  
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ตารางที่ 7  เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผลผลิต ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ปาล์มน ้ามันของประเทศไทย  
ปี 2553 – 2555  

ประเทศ/ภาค ปี 
พืน้ทีย่นืต้น 

(ไร่) 
พืน้ทีใ่ห้ผล
ผลติ (ไร่) 

ผลผลติรวม 
(ตัน) 

ผลผลติต่อไร่
(กก./ไร่) 

ประเทศ 2553 4,076,883 3,552,272 8,223,135 2,315 
 2554 4,175,566 3,747,163 10,776,848 2,876 
 2555 4,315,727 3,982,623 11,326,660 2,844 

อตัราการเติบโตเฉล่ีย 2.89 5.88 17.36 10.84 
ภาคเหนือ 2553 19,677 7,337 2,617 357 
 2554 25,445 7,036 4,997 710 
 2555 29,318 18,326 10,560 576 

อตัราการเติบโตเฉล่ีย 22.06 58.04 100.88 27.02 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2553 75,032 39,576 30,526 771 
 2554 78,396 47,049 64,329 1,367 
 2555 102,778 75,598 100,860 1,334 

อตัราการเติบโตเฉล่ีย 17.04 38.21 81.77 31.54 
ภาคกลาง 2553 446,532 358,570 740,159 2,064 
 2554 490,816 401,986 1,058,007 2,632 
 2555 517,496 735,127 1,144,790 1,557 

อตัราการเติบโตเฉล่ีย 7.65 43.18 24.37 -  13.15 
ภาคใต ้ 2553 3,535,642 3,146,789 7,449,833 2,367 

 2554 3,580,909 3,291,092 9,649,515 2,932 

 2555 3,666,133 3,446,530 10,070,450 2,922 

อตัราการเติบโตเฉล่ีย 1.83 4.65 16.27 11.11 
ท่ีมา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555 , ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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3.2 ผลจากการส ารวจภาคสนามแยกรายภาค และประเทศ ปี 2555 
3.2.1 พืน้ทีป่ลูกปาล์มน า้มัน 
พื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัของครัวเรือนตวัอยา่ง ซ่ึงไดก้ าหนดขนาดฟาร์ม ดงัน้ีคือ ฟาร์มขนาดเล็กเป็น

พื้นท่ี 1 – 50 ไร่ ฟาร์มขนาดกลางพื้นท่ี 51 – 100 ไร่ และฟาร์มขนาดใหญ่พื้นท่ีมากกวา่ 100 ไร่ข้ึนไป โดย
ภาพรวมทั้งประเทศมีขนาดฟาร์มคิดเป็นร้อยละ 93.12  4.20  และ 2.68  ตามล าดบั และมีพื้นท่ีฟาร์มเฉล่ีย 
12.40  62.84  และ 197.10  ไร่/ครัวเรือน ตามล าดบั  แยกพิจารณาเป็นรายภาคปรากฏวา่ส่วนใหญ่เป็นฟาร์ม
ขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 88.42 – 98.21 (ตารางท่ี 8) 

 

ตารางที ่8 พืน้ทีป่ลูกปาล์มน า้มัน  

ประเทศ/ภาค 

ขนาดฟาร์ม 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เฉลีย่ 

ร้อยละ ไร่/ครัวเรือน ร้อยละ ไร่/ครัวเรือน ร้อยละ ไร่/ครัวเรือน ไร่/ครัวเรือน 

ประเทศ 93.12 12.40 4.20 62.84 2.68 197.10 19.47 

ภาคเหนือ 90.99 9.40 5.58 76.46 3.43 201.88 19.75 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 98.21 9.16 0.60 65.00 1.19 163.75 11.34 
ภาคกลาง 88.42 18.03 5.79 68.07 5.79 192.87 31.05 
ภาคใต ้ 93.15 13.93 5.82 47.56 1.03 250.00 18.31 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

 3.5.2 ประเภทเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน 
ประเภทเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอิสระคิดเป็นร้อยละ 89.11  

รองลงมาเป็นกลุ่มสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 10.55  เป็นโรงงาน/บริษทัคิดเป็นร้อยละ 0.17  และเป็นเกษตรกร
คู่สัญญากบัโรงงานคิดเป็นร้อยละ 0.17  เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้
และภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอิสระคิดเป็นร้อยละ 97.61   94.18 และ 92.82 ตามล าดับ ส่วน
ภาคเหนือเป็นเกษตรกรอิสระคิดเป็นร้อยละ 65.67 และเป็นกลุ่มสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 10.55  (ตารางท่ี 9) 
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ตารางที ่9 ประเภทเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน า้มัน 
                              หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 

ประเภทเกษตรกร 

เกษตรกรอสิระ กลุ่มสหกรณ์ โรงงาน/บริษัท 
เกษตรกรคู่สัญญา 

กบัโรงงาน 

ประเทศ 89.11  10.55  0.17  0.17  

ภาคเหนือ 65.67 33.90 0.00 0.43 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 97.61 2.09 0.00 0.30 

ภาคกลาง 92.81 6.86 0.33 0.00 

ภาคใต ้ 94.18 5.48 0.34 0.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 
 3.5.3 อายุปาล์มน า้มัน 
 ช่วงอายุปาล์มน ้ ามนัทั้งประเทศส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงใหผ้ลผลิตคิดเป็นร้อยละ 67.07 ท่ีเหลือเป็นช่วง
ก่อนให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 32.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า ภาคใต้ ภาคกลาง และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นช่วงให้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 90.41  83.99 และ 56.72 ตามล าดบั ส่วน
ภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นช่วงก่อนใหผ้ลผลิต 69.53  ท่ีเหลือเป็นช่วงใหผ้ลผลิตคิดเป็นร้อยละ 30.47  
 จากตวัอยา่งท่ีส ารวจไดพ้บ อายุปาล์มน ้ ามนัเฉล่ียทั้งประเทศเท่ากบั 6 ปี  เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค
พบวา่ ภาคใตป้าล์มน ้ ามนัอายุเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 11 ปี รองลงมาเป็นภาคกลางอายุเฉล่ียเท่ากบั 7 ปี ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนืออายเุฉล่ียเท่ากบั  3 ปี และภาคเหนืออายเุฉล่ียเท่ากบั 2 ปี   (ตารางท่ี 10) 

ตารางที ่10 ช่วงอายุปาล์มน า้มัน 
                               หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
ช่วงอายุ อายุเฉลีย่ 

(ปี) 
ก่อนให้ผลผลติ ช่วงให้ผลผลติ 

(0 – 3 ปี) (4 – 25 ปี) 
ประเทศ 32.93 67.07 6 
ภาคเหนือ 69.53 30.47 2 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 43.28 56.72 3 
ภาคกลาง 16.01 83.99 7 
ภาคใต ้ 9.59 90.41 11 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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3.5.4 ลกัษณะพืน้ทีป่ลูก 
ลกัษณะพื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัของประเทศส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบไร่และไม่ยกร่องคิดเป็นร้อย

ละ 82.33  แบบขุดคูยกร่องคิดเป็นร้อยละ 10.98  และแบบยกแปลง/ยกร่องคิดเป็นร้อยละ 6.69  เม่ือพิจารณา
เป็นรายภาคพบว่า ทุกภาคส่วนใหญ่การปลูกแบบไร่และไม่ยกร่องคิดเป็นร้อยละ 75.49 – 93.99 (ตาราง       
ท่ี 11) 

ตารางที ่11 ลกัษณะพืน้ทีป่ลูกปาล์มน า้มัน  
                               หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
ลกัษณะพืน้ทีป่ลูก 

ขุดคูยกร่อง ยกแปลง/ยกร่อง ปลูกแบบไร่ไม่ยกร่อง 

ประเทศ 10.98 6.69 82.33 

ภาคเหนือ 1.29 4.72 93.99 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4.78 11.04 84.18 
ภาคกลาง 21.90 2.61 75.49 
ภาคใต ้ 14.38 7.53 78.09 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

3.5.5 ชนิดดินทีใ่ช้ปลูกปาล์มน า้มัน 
   ชนิดของดินใช้ปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศส่วนใหญ่เป็นดินอ่ืนๆ ได้แก่ ดินร่วนปนทราย ดิน
เหนียวปนทราย และดินลูกรังคิดเป็นร้อยละ 28.22 รองลงมาเป็นดินเหนียวปนร่วนคิดเป็นร้อยละ 24.53 ดิน
เหนียวคิดเป็นร้อยละ 18.70  ดินทรายคิดเป็นร้อยละ 17.07  และดินร่วนคิดเป็นร้อยละ 11.49  เม่ือพิจารณา
เป็นรายภาคพบวา่ ส่วนใหญ่ภาคเหนือเป็นดินอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย และดินลูกรัง 
คิดเป็นร้อยละ 40.34 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นดินเหนียวปนร่วนคิดเป็นร้อยละ 31.34 ภาคกลางเป็นดิน
เหนียวคิดเป็นร้อยละ 30.07 และภาคใตเ้ป็นดินเหนียวปนร่วนคิดเป็นร้อยละ 29.11  (ตารางท่ี 12 ) 

 3.5.6 การจัดการต้นกล้าปาล์มน า้มัน 
1) วสัดุพนัธ์ุปาล์มน า้มัน 

  วสัดุพนัธ์ุปาลม์น ้ ามนัของประเทศ ส่วนใหญ่ซ้ือตน้พนัธ์ุมาปลูกคิดเป็นร้อยละ 97.57  และ

ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุมาเพาะเองแลว้ค่อยน ามาปลูกคิดเป็นร้อยละ 2.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคพบวา่ ส่วนใหญ่ทุก

ภาคซ้ือตน้พนัธ์ุมาปลูกคิดเป็นร้อยละ 92.16 – 99.67   (ตารางท่ี 13)  
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ตารางที ่12 ชนิดของดินใช้ปลูกปาล์มน า้มัน 
                           หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
ชนิดของดิน 

ดินร่วน ดินเหนียว ดินเหนียวปนร่วน ดินทราย อืน่ ๆ1 

ประเทศ 11.49 18.70 24.53 17.07 28.22 
ภาคเหนือ 23.18 12.88 11.59 12.02 40.33 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5.97 11.34 31.34 25.67 25.68 

ภาคกลาง 9.48 30.07 22.55 14.71 23.19 

ภาคใต ้ 10.62 19.86 29.11 13.70 26.71 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
   หมายเหตุ: 1 หมายถึง ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย และดินลูกรัง 

ตารางที ่13 วสัดุพนัธ์ุปาล์มน ้ามัน  
                     หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
วสัดุพนัธ์ุปลูก 

ต้นพนัธ์ุ เมลด็พนัธ์ุ 

ประเทศ 97.57 2.43 

ภาคเหนือ 95.71 4.29 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 99.40 0.60 

ภาคกลาง 99.67 0.33 

ภาคใต ้ 92.16 7.84 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

  2) อายุต้นกล้าปาล์มน า้มัน 
  อายุตน้กลา้ปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรน ามาปลูกโดยภาพรวมของประเทศอยูใ่นช่วงอายุ 8 – 
10 เดือน มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอายุ 11 – 13 เดือน ช่วงอายุนอ้ยกวา่ 8 เดือน และช่วงอายมุากกวา่ 13 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 40.95 37.72 15.83 และ 5.49 ตามล าดบั  โดยมีอายุเฉล่ีย 7 เดือน เม่ือพิจารณาเป็นราย
ภาคพบว่า ส่วนใหญ่ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะน าตน้กลา้ปาล์มน ้ ามนัท่ีมีช่วงอายุ 11 - 13 
เดือน มาปลูกคิดเป็นร้อยละ 51.50 และ 49.55 ตามล าดบั ส่วนภาคกลางและภาคใตจ้ะน าตน้กลา้ปาลม์น ้ ามนั
ท่ีมีช่วงอาย ุ8 - 10 เดือน มาปลูกคิดเป็นร้อยละ 53.97 และ 45.21 ตามล าดบั  (ตารางท่ี 14) 
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 ตารางที ่14 อายุต้นกล้าปาล์มน า้มัน 

                        หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
อายุต้นกล้า 

เฉลีย่ 
(เดือน) 

น้อยกว่า  
8 เดือน 

8-10 เดือน 11-13 เดือน 
มากกว่า  
13 เดือน 

ประเทศ 15.83 40.95 37.72 5.49 7.27 

ภาคเหนือ 9.87 30.04 51.50 8.59 6.58 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12.84 30.15 49.55 7.46 8.36 

ภาคกลาง 4.23 53.97 37.04 4.76 10.67 

ภาคใต ้ 39.04 45.21 14.04 1.71 7.32 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

  3) แหล่งทีซ้ื่อและระยะทางขนส่งต้นกล้าปาล์มน า้มัน 
  แหล่งท่ีซ้ือตน้กลา้ปาล์มน ้ ามนัโดยภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ซ้ือภายในจงัหวดัคิดเป็น
ร้อยละ 62.97  และซ้ือนอกจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 37.03   เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคพบวา่ ภาคเหนือ ภาคใต ้
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ซ้ือภายในจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 76.83   74.31 และ 62.23 ตามล าดบั 
ส่วนภาคกลางส่วนใหญ่ซ้ือจากนอกจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 57.51  
   โดยภาพรวมทั้งประเทศระยะทางขนส่งต้นกล้าปาล์มน ้ ามนัภายในจงัหวดัเฉล่ียเท่ากับ 
25.08 กิโลเมตร  และนอกจงัหวดัเท่ากบั 374.80 กิโลเมตร เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคระยะทางขนส่งตน้กลา้
ปาล์มน ้ ามนัภายในจงัหวดั และนอกจงัหวดัพบวา่ ภาคเหนือเท่ากบั 18.17  และ 990.20  กิโลเมตร ตามล าดบั  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่ากบั 26.43 กิโลเมตร ตามล าดบั ภาคกลางเท่ากบั 11.75  และ 937.32  กิโลเมตร 
ตามล าดบั  และภาคใตเ้ท่ากบั 50.12  และ 276.66 กิโลเมตร ตามล าดบั  (ตารางท่ี 15) 

 

 

 

 

2อายุกลา้ปาล์มน ้ ามนัอา้งอิงจาก ศูนยว์ิจยัปาล์มน ้ ามนัสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร แนะน าให้ปลูก 8-10 
เดือน 11-13 เดือน 14-16 เดือน 17-18 เดือน จึงใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าตารางแบ่งช่วงอายตุน้กลา้ปาล์มน ้ ามนั
ดงักล่าว 
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ตารางที ่15 แหล่งทีซ้ื่อและระยะทางขนส่งต้นกล้าปาล์มน า้มัน  

ประเทศ/ภาค แหล่งทีซ้ื่อต้นกล้า(ร้อยละ)  ระยะทางขนส่งเฉลีย่ (กม.) 

 ในภาค นอกภาค ในภาค นอกภาค 

ประเทศ   25.08 374.80 

ภาคเหนือ 77.69 22.31 18.17 990.20 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 85.63 14.37 26.43 528.45 
ภาคกลาง 72.88 27.12 11.75 308.74 
ภาคใต ้ 100.00 0.00 81.89 0.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

หมายเหตุ : สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  

4) ประเภทรถขนส่งต้นกล้าปาล์มน า้มัน  
ประเภทรถขนส่งต้นกล้าปาล์มน ้ ามันของประเทศส่วนใหญ่ พบว่าส่วนใหญ่เป็น

รถบรรทุก4 ลอ้ คิดเป็นร้อยละ 69.97 รองลงมาเป็นรถบรรทุก 6 ลอ้ คิดเป็นร้อยละ 13.72 รถบรรทุก 10 
ลอ้ คิดเป็นร้อยละ 9.66  พาหนะอ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองบิน รถไฟ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 3.11 รถอีแต๋น คิดเป็น
ร้อยละ 1.98  รถจกัรยานยนตพ์่วงขา้ง/รถเขน็ คิดเป็นร้อยละ 1.47 และรถแทรกเตอร์พ่วงเทรเลอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 0.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบวา่ส่วนใหญ่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ
ภาคใตเ้ป็นรถบรรทุก4 ลอ้ คิดเป็นร้อยละ 70.82   51.34   75.87 และ 85.14 ตามล าดบั (ตารางท่ี 16)  

ตารางที ่16 ประเภทรถขนส่งต้นกล้าปาล์มน า้มัน 

ประเทศ/ภาค 
ประเภทรถขนส่ง                                            หน่วย: ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต์ 
พ่วงข้าง/รถเข็น 

อแีต๋น 
บรรทุก  

4 ล้อ 
บรรทุก  

6 ล้อ 
บรรทุก  
10 ล้อ 

รถแทรกเตอร์ 
พ่วงเทรเลอร์ 

อืน่ ๆ 1 
 

ประเทศ 1.47 1.98 69.97 13.72 9.66 0.09 3.11 

ภาคเหนือ 1.72 5.15 70.82 6.87 15.45 0.00 0.00 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2.39 3.28 51.34 22.69 13.73 0.00 6.57 

ภาคกลาง 0.32 0.00 75.87 12.38 6.67 0.32 4.44 

ภาคใต ้ 1.45 0.00 85.14 10.14 3.26 0.00 0.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : 1 หมายถึง เคร่ืองบิน รถไฟ ฯ 
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  5) การปลูกซ่อมต้นกล้าปาล์มน า้มัน 
จากศึกษาการปลูกซ่อมตน้กลา้ปาลม์น ้ ามนั พบวา่ในภาพรวมของประเทศส่วนใหญ่ไม่มี

การปลูกซ่อมคิดเป็นร้อยละ 74.87 และมีการปลูกซ่อมคิดเป็นร้อยละ 25.13 ซ่ึงจ านวนตน้กลา้ท่ีใชซ่้อม
โดยเฉล่ียเพียง 1 ตน้ต่อไร่ เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบวา่ส่วนใหญ่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีการปลูกซ่อมตน้กล้าปาล์มน ้ ามนั คิดเป็นร้อยละ 69.10   76.12   72.88 และ 
80.14 ตามล าดบั ทั้งน้ีในส่วนท่ีมีการปลูกซ่อมมีจ านวนตน้กลา้ท่ีใชซ่้อมโดยเฉล่ีย 1 ตน้ต่อไร่ (ตารางท่ี 17) 

ตารางที ่17 การปลูกซ่อมต้นกล้าปาล์มน า้มัน  

หน่วย: ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
แปลงปลูกปาล์มน า้มัน จ านวนต้นกล้าทีใ่ช้ซ่อม 

(ต้น/ไร่) ไม่มีการปลูกซ่อม มีการปลูกซ่อม 

ประเทศ 74.87 25.13 0.49 

ภาคเหนือ 69.10 30.90 0.76 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 76.12 23.88 0.39 
ภาคกลาง 72.88 27.12 0.34 
ภาคใต ้ 80.14 19.86 0.58 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

 3.5.7 แหล่งน า้ทีใ่ช้ในสวนปาล์มน า้มัน 
แหล่งน ้ าท่ีใชใ้นสวนปาล์มน ้ ามนัของประเทศส่วนใหญ่คือน ้ าฝนคิดเป็นร้อยละ 63.85 รองลงมา 

ไดแ้ก่    น ้ าผิวดิน เช่น บ่อ คลอง เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 17.44 น ้ าชลประทานคิดเป็นร้อยละ 11.78 น ้ าใต้
ดิน/น ้าบาดาลคิดเป็นร้อยละ 4.30 และแหล่งน ้ าอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.63 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบวา่
ส่วนใหญ่ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ มีแหล่งน ้ าท่ีใชใ้นสวนปาล์มน ้ ามนั
คือน ้าฝน คิดเป็นร้อยละ 40.08 ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 60.06 และ ร้อยละ 84.39 ตามล าดบั (ตารางท่ี 18) 
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ตารางที ่18 แหล่งน า้ทีใ่ช้ในสวนปาล์มน า้มัน 
                 หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
แหล่งน า้ 

น า้ชลประทาน น า้ฝน 
น า้ใต้ดิน 
/น า้บาดาล 

น า้ผวิดิน  
(บ่อ/คลอง) 

อืน่ๆ1 

ประเทศ 11.78 63.85 4.30 17.44 2.63 

ภาคเหนือ 5.45 40.08 6.61 36.96 10.89 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8.48 66.67 9.36 14.33 1.17 

ภาคกลาง 26.82 60.06 0.29 12.54 0.29 
ภาคใต ้ 4.14 84.39 1.27 10.19 0.00 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : แหล่งน ้าท่ีใชม้ากกวา่ 1 แห่ง 
      1   หมายถึง น ้าประปา 
 

 3.5.8 การจัดการทางใบปาล์มน า้มัน 
จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของประเทศมีการจดัการทางใบปาล์มน ้ ามนั คิดเป็นร้อยละ 

78.09 และไม่มีการจดัการทางใบ คิดเป็นร้อยละ 21.91 โดยวิธีการจดัการทางใบ ไดแ้ก่ การกองรวมใน
สวน คิดเป็นร้อยละ 92.16 รองลงมา ไดแ้ก่ การเผา คิดเป็นร้อยละ 7.11 และวิธีอ่ืน เช่น การน าไปทิ้งนอก
สวน เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 0.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบวา่ทุกภาคมีการจดัการทางใบปาล์มน ้ ามนั 
ซ่ึงวธีิการกองรวมในสวนเป็นการจดัการทางใบท่ีกลุ่มตวัอยา่งนิยมใชม้ากท่ีสุด (ตารางท่ี 19) 

ตารางที ่19 การจัดการทางใบปาล์มน า้มัน                                                                           หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
การจัดการทางใบ วธีิการจัดการทางใบ 

ไม่มี มี กองรวมในสวน เผา อืน่ๆ 

ประเทศ 21.91 78.09 92.16 7.11 0.73 

ภาคเหนือ 33.48 66.52 96.77 3.23 0.00 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 45.14 54.86 73.08 26.92 0.00 

ภาคกลาง 4.248 95.75 97.61 0.00 2.39 

ภาคใต ้ 5.82 94.18 100.00 0.00 0.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรอาจมีวิธีการจดัการทางใบ ไดม้ากกวา่ 1 วธีิ ข้ึนไป  
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3.5.9 การจัดการผลผลติปาล์มน า้มัน 
1) การเก็บเก่ียวผลผลิตปาลม์น ้ามนั 
จากการศึกษาการเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน ้ ามนั พบว่าในภาพรวมของประเทศมีผลผลิต

ต่อไร่เฉล่ีย 2,893.77 กิโลกรัม และมีจ านวนเดือนเก็บเก่ียวผลผลิตเฉล่ีย 11 เดือนต่อปี เม่ือพิจารณาเป็น
รายภาค พบวา่ภาคใตมี้ผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุด คือ 4,009.03 กิโลกรัม และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดทุ้ก
เดือน รองลงมาไดแ้ก่ ภาคกลางมีผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 3,071.5 7กิโลกรัม สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดทุ้ก
เดือน ภาคเหนือมีผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 1,795.63 กิโลกรัม และมีจ านวนเดือนเก็บเก่ียวผลผลิตเฉล่ีย 9 เดือน
ต่อปี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 1,695.51 กิโลกรัม และมีจ านวนเดือนเก็บเก่ียวผลผลิต
เฉล่ีย 10 เดือนต่อปี (ตารางท่ี 20) 

 
ตารางที ่20 ผลผลติต่อไร่ และจ านวนเดือนเกบ็เกีย่วผลผลิตปาล์มน า้มัน 

                         หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
ผลผลติ จ านวนเดือนเกบ็เกีย่วผลผลติ  

(กก./ไร่) (เดือน) 

ประเทศ 2,893.77 11.04 

ภาคเหนือ 1,795.63 9.04 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,695.51 9.72 

ภาคกลาง 3,071.57 11.71 

ภาคใต ้ 4,009.03 11.86 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

2) แหล่งรับซ้ือผลผลิต  
จากการศึกษาแหล่งรับซ้ือผลผลิตปาล์มน ้ ามนั พบวา่ในภาพรวมของประเทศมีแหล่งรับ

ซ้ือผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเป็นพ่อคา้รวบรวมภายในจงัหวดัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.22 รองลงมาไดแ้ก่ 
โรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 17.93 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 8.15 และพ่อคา้รวบรวมจาก
ต่างจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 7.70  

เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าภาคเหนือมีแหล่งรับซ้ือผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเป็นพ่อคา้
รวบรวมภายในจงัหวดัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.42 รองลงมาได้แก่ โรงงานสกัดน ้ ามันปาล์มดิบ         
คิดเป็นร้อยละ 15.19 พ่อคา้รวบรวมจากต่างจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 6.33 และสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 5.06 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีแหล่งรับซ้ือผลผลิตปาล์มน ้ ามนัเป็นพ่อคา้รวบรวมภายในจงัหวดัมากท่ีสุด   
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คิดเป็นร้อยละ 77.37 รองลงมาไดแ้ก่ พอ่คา้รวบรวมจากต่างจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 12.11 สหกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 5.79 และโรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 4.74 ภาคกลาง มีแหล่งรับซ้ือผลผลิตปาล์ม
น ้ามนัเป็นพอ่คา้รวบรวมภายในจงัหวดัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.84ร องลงมาไดแ้ก่ โรงงานสกดัน ้ ามนั
ปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 8.82 พ่อคา้รวบรวมจากต่างจงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 5.51 และสหกรณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 33.82 ภาคใตมี้แหล่งรับซ้ือผลผลิตปาลม์น ้ ามนัเป็นพ่อคา้รวบรวมภายในจงัหวดัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 75.37 รองลงมาไดแ้ก่ สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 18.66 และโรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์มดิบ คิดเป็นร้อยละ 
5.97 ไม่มีพอ่คา้รวบรวมจากต่างจงัหวดั (ตารางท่ี 21) 

 
ตารางที ่21 แหล่งรับซ้ือผลผลติปาล์มน า้มัน 

                                 หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 

แหล่งรับซ้ือผลผลติ 

พ่อค้ารวบรวม ใน
จังหวดั 

พ่อค้ารวบรวม
ต่างจังหวดั 

สหกรณ์ 
โรงงานสกดัน า้มัน

ปาล์มดิบ 

ประเทศ 66.22 7.70 8.15 17.93 

ภาคเหนือ 73.42 6.33 5.06 15.19 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 77.37 12.11 5.79 4.74 

ภาคกลาง 51.84 8.82 5.51 33.82 

ภาคใต ้ 75.37 0.00 18.66 5.97 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

  3) การปลูกพืชแซมการปลูกปาลม์น ้ามนั 
จากการศึกษาการปลูกพืชแซมการปลูกปาลม์น ้ ามนั พบวา่ในภาพรวมของประเทศส่วน

ใหญ่ไม่ไดป้ลูกพืชแซมการปลูกปาล์มน ้ ามนั คิดเป็นร้อยละ 66.22 และไดป้ลูกพืชแซม คิดเป็นร้อยละ 
14.24 ซ่ึงพืชแซม ประกอบดว้ย พืชไร่ เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั ถัว่เขียวผวิมนั ขา้วโพดหวาน 
เป็นตน้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.64 รองลงมา ไดแ้ก่ ไมผ้ล/ไมย้นืตน้ เช่น มะพร้าว สับปะรด มะละกอ 
กลว้ย เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 31.33 ขา้วคิดเป็นร้อยละ 7.83 และพืชผกั คิดเป็นร้อยละ 1.20  

เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าภาคเหนือไม่ได้ปลูกพืชแซมการปลูกปาล์มน ้ ามนั คิด
เป็นร้อยละ 61.37 และได้ปลูกพืชแซม คิดเป็นร้อยละ 38.63 ซ่ึงพืชแซม ประกอบด้วย พืชไร่ ได้แก่ 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั และถัว่เขียวผิวมนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.44  รองลงไดแ้ก่ ไมผ้ล/
ไมย้ืนตน้ เช่น ตน้หม่อน ล าไย มะขาม เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 15.56 ขา้วคิดเป็นร้อยละ 8.89และพืชผกั 
คิดเป็นร้อยละ 1.11 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไม่ได้ปลูกพืชแซมการปลูกปาล์มน ้ ามนั คิดเป็นร้อยละ 
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91.34 และไดป้ลูกพืชแซม คิดเป็นร้อยละ 8.66 ซ่ึงพืชแซม ประกอบดว้ย พืชไร่ ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
มนัส าปะหลงั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.31 รองลงไดแ้ก่ ขา้วคิดเป็นร้อยละ 17.24 และพืชผกั คิดเป็น
ร้อยละ 3.45ภาคกลาง ไม่ไดป้ลูกพืชแซมการปลูกปาลม์น ้ ามนั คิดเป็นร้อยละ 84.64 และไดป้ลูกพืชแซม 
คิดเป็นร้อยละ 15.36 ซ่ึงพืชแซม ประกอบดว้ย  ไมผ้ล/ไมย้ืนตน้ เช่น มะพร้าว สับปะรด กลว้ย เป็นตน้ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.85 รองลงไดแ้ก่ พืชไร่ ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั และขา้วโพดหวาน คิดเป็นร้อย
ละ  19.15 ภาคใตไ้ม่ไดป้ลูกพืชแซมการปลูกปาลม์น ้ามนั คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ตารางท่ี 22) 
 
ตารางที ่22 การปลูกพชืแซมร่วมกบัการปลูกปาล์มน า้มัน  

                              หน่วย : ร้อยละ 

ประเทศ/ภาค 
จ านวนเกษตรกร ชนิดพชืแซม 

ไม่ปลูกแซม ปลูกแซม ข้าว พชืไร่ พชืผกั ไม้ผล/ไม้ยนืต้น 

ประเทศ 85.76 14.24 7.83 59.64 1.20 31.33 

ภาคเหนือ 61.37 38.63 8.89 74.44 1.11 15.56 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 91.34 8.66 17.24 79.31 3.45 0.00 

ภาคกลาง 84.64 15.36 0.00 19.15 0.00 80.85 

ภาคใต ้ 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : เกษตรกรสามารถปลูกชนิดพืชแซมไดม้ากกวา่ 1 รอบใน 1 ปี 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

  การศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาบญัชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั ศึกษาวิเคราะห์ภาวะการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย และเพื่อเสนอแนะแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง 
จ านวน 1,166 ราย มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.1 การศึกษาบัญชีรายการของกระบวนการผลติปาล์มน า้มันประเทศไทย 
 ในขั้นตอนการจดัท าบญัชีรายการของกระบวนการผลิตปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีประเทศไทย ได้เก็บ
ขอ้มูลโดยมุ่งประเด็นไปท่ีการใชท้รัพยากร การใชพ้ลงังาน ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการปลูก จนกระทัง่
การเก็บเก่ียว ส าหรับขอ้มูลทั้งหมดซ่ึงมีความส าคญัต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเก็บได้
จริงจากกระบวนการผลิตปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีประเทศไทย (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากการน า
ขอ้มูลท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้ (Secondary Data) ดงัน้ี 

 4.1.1 การจัดท าบัญชีรายการของกระบวนการผลติปาล์มน า้มันในแต่ละขั้นตอนทางการเกษตร 
การจัดท าบัญ ชีรายการของกระบวนการผลิตปาล์มน ้ ามันในแต่ละขั้ นตอนทางการเกษตร 

ประกอบดว้ย สารขาเขา้ซ่ึงเป็นการใชปั้จจยัการผลิต ไดแ้ก่ ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร เช้ือเพลิง และน ้ า เพื่อผลิต
ปาลม์น ้ามนัซ่ึงเป็นสารขาออก ภายใตก้ารศึกษาน้ีคลอบคลุม 2 กระบวนการยอ่ย ประกอบดว้ย  

1) กระบวนการขนส่งปัจจยัการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การขนส่งปัจจยัการผลิตหรือ
วตัถุดิบในทุกกิจกรรมมายงัสวนปาลม์น ้ามนัหรือขนยา้ยภายในสวนปาลม์น ้ามนั 

2) กระบวนการผลิตปาล์มน ้ ามนั ครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมการเพาะพนัธ์ุต้นกล้า  
การเตรียมดิน  การปลูก  และการดูแลสวนปาล์มน ้ามนัต่าง ๆ เช่น การใส่ปุ๋ย การก าจดัวชัพืช การให้น ้ า จนถึง
การเก็บเก่ียวภายในสวนปาล์มน ้ ามนั ดังนั้ นสามารถสรุปบัญชีรายการจากการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัใน
กิจกรรมทางการเกษตร ประกอบดว้ย  4 กิจกรรม ดงัน้ี 

2.1) กิจกรรมการผลิตตน้พนัธ์ุ ไดแ้ก่ การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ การเตรียมวสัดุท่ีใช้
ส าหรับเพาะ  ตน้กลา้ การรดน ้ า การดูแลรักษา และการขนส่งปัจจยัการผลิตทุกประเภทในขั้นตอนเตรียมกลา้
พนัธ์ุมายงัสวนปาลม์น ้ามนั 

2.2) กิจกรรมการเตรียมดิน ไดแ้ก่ การเตรียมแปลง การขดุหลุม การรองกน้หลุม 
และการขนส่งปัจจยัการผลิตทุกประเภทในขั้นตอนเตรียมดินมายงัสวนปาลม์น ้ามนั 

2.3) กิจกรรมการปลูกและดูแลรักษา ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การก าจดัศตัรูพืช และ
วชัพืช และการตดัแต่งทางใบ และการขนส่งปัจจยัการผลิตทุกประเภทในขั้นตอนการเพาะปลูกและดูแลรักษา
มายงัสวนปาลม์น ้ามนั 
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2.4) กิจกรรมการเก็บเก่ียว ไดแ้ก่ เก็บเก่ียวปาลม์น ้ามนั 
ซ่ึงทั้ง 2 กระบวนการย่อยน้ีจะเกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้ปัจจยัการ

ผลิตต่าง ๆ  เพื่อผลิตปาล์มน ้ ามัน โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ีประกอบด้วย  ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดจ์ากการใชพ้ลงังานต่าง ๆ และก๊าซไนตรัสออกไซดจ์ากการใชปุ๋้ย (ภาพท่ี 4) 
 

 
ภาพที ่4  บัญชีรายการของกระบวนการผลติปาล์มน า้มันในขั้นตอนทางการเกษตร 

 

4.1.2 บัญชีรายการของกระบวนการผลติปาล์มน า้มัน 
บญัชีรายการของกระบวนการผลิตปาล์มน ้ ามนัตลอดวฏัจกัรชีวิตจนส้ินอายุขยัของปาล์มน ้ ามัน 

แบ่งเป็น สารขาเข้า คือ การใช้ปัจจยัการผลิตทางการเกษตรในการปลูกปาล์มน ้ ามันประกอบด้วย การ
เพาะปลูก ไดแ้ก่ การปลูกตน้พนัธ์ุ ปุ๋ย สารเคมีก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช สารเคมีอ่ืน ๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 
และการใชน้ ้ามนัดีเซลและเบนซิน และสารขาออก เป็นผลิตภณัฑ์และผลิตภณัฑ์ร่วมจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั 
ไดแ้ก่ ปาล์มน ้ ามนั มะพร้าว มะละกอ มนัส าปะหลงั สับปะรด กลว้ย ขา้วโพดหวาน และ N2O จากการใชปุ๋้ย 
(ตารางท่ี 23) 
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ตารางที ่23  บัญชีรายการของการเพาะปลูกปาล์มน า้มันตลอดวฏัจักรชีวติของแต่ละภาคในประเทศไทย 
 

รายการ 
หน่วย 

 

ปริมาณ 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 

เหนือ 
เฉียงเหนือ 

สารขาเข้า: การใช้ปัจจยัการผลติ 

1. พนัธ์ุ    
    1.1) ตน้พนัธ์ุ ตน้/ไร่ 21.51 23.11 23.42 23.05 
2. ปุ๋ย   
    2.1) ปุ๋ยอินทรีย ์ กก./ไร่ 2,500.83 9,847.98 4,661.84 991.52 
    2.2) ปุ๋ยเคมี กก./ไร่ 2,987.76 1,935.93 1,247.48 2,688.55 
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช ลิตร/ไร่ 5.00 14.94 23.05 7.52 
4. สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ลิตร/ไร่ 0.37 1.28 1.13 0.11 

5. สารเคมี อ่ืนๆ และวสัดุ
ปรับปรุงดิน ลิตร/ไร่ 

263.93 146.09 171.04 48.69 

6.น ้ามนัดีเซล ลิตร/ไร่ 76.54 295.59 255.69 189.75 
7.น ้ามนัเบนซิน ลิตร/ไร่ 76.99 53.15 37.28 63.12 

สารขาออก: ผลติภัณฑ์และผลติภณัฑ์ร่วม 

ปาลม์น ้ ามนั กก./ไร่ 90,085.42 68,596.09 57,130.94 53,673.19 
มะพร้าว กก./ไร่ - 583.37 224.42 538.80 
มะละกอ กก./ไร่ - 34.12 209.74 195.00 
มนัส าปะหลงั กก./ไร่ - 1,765.88 10.64 2,083.50 
สบัปะรด กก./ไร่ - 6,709.02 17.25 2,057.14 

กลว้ย กก./ไร่ - 538.01 1.46 - 
ขา้วโพดหวาน กก./ไร่ - 1.33 - - 

รวม กก./ไร่ 90,085.42 78,227.82 57,594.45 58,547.63 

การปล่อย N2O  กก./ไร่ 5.93 4.06 3.03 5.54 
ท่ีมา จากการส ารวจ 
หมายเหตุ : การปล่อย N2O เกิดจากการใชปุ๋้ย 

 

 

 



42 
 

4.2 ภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มัน 

 จากบญัชีรายการของกระบวนการผลิตปาล์มน ้ ามนัตลอดวฏัจกัรชีวิตจนส้ินอายุขยัของปาล์มน ้ ามนั
สามารถค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัไดโ้ดยแบ่งการค านวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกปาล์มน ้ามัน  การ
ค านวณการปล่อยก๊าซเรือนจากการขนส่งปัจจัยการผลิต  และการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas ; GHG) เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ก๊าซไนตรัสออกไซด ์ เป็นตน้ โดยจะมีการเปล่ียนปริมาณการปล่อยให้อยูใ่นรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2 equivalent, CO2eq) ต่อปาล์มน ้ ามนั 1 กิโลกรัม ซ่ึงสามารถเขียนอยูใ่นรูป kg CO2 eq (กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า) 

 4.2.1 ตัวอย่างการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การค านวณการป ล่อยก๊ าซ เรือนกระจกตามวิ ธีก ารของการประเมินตลอดวัฏ จักรชีวิต 

(Life Cycle - Assessment of Greenhouse Gas Emissions (LCA-GHG)) จะยึดถือกิจกรรมการผลิตของปาล์ม
น ้ ามนัตลอดวฏัจกัรชีวิตเป็นหลกัโดยใช้ค่าปริมาณของสารขาเขา้จากทุกกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมาค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีตวัอยา่งการค านวณ ดงัน้ี 
  1) การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 
  ในท่ีน้ีจะยกตวัอย่างเพื่อให้เห็นขั้นตอนการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
เพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั ของสารขาเขา้ปุ๋ยอินทรีย ์(มูลสุกร) ตวัอย่างน้ีใช้ “ข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ (มูลสุกร) 
ของภาคกลาง” เป็นขอ้มูลเพื่อแสดงวธีิการค านวณตามรายละเอียด ดงัน้ี 

จากสูตร    
FFB

WEF  EM 
 × ( % Allocation ) 

 
EM  = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
       จากสารขาเขา้ปุ๋ยอินทรีย ์(มูลสุกร) (kg CO2 eq /กิโลกรัม FFB)  
EF   = ค่า Emission Factor ของปุ๋ยอินทรีย ์(มูลสุกร) (kg CO2 eq /ปี) 
           โดยเปิดจากตารางค่า Emission Factor (ตารางภาคผนวกท่ี 2)  

   ไดค้่า EF = 0.0.3473 kg CO2 eq/ หน่วย 
W   = ปริมาณการใชมู้ลสุกร  
       ค่าจากผลการส ารวจ (ตารางภาคผนวกท่ี 1)  

    ไดค้่า W = 834.18 กิโลกรัม/ปี/ไร่ 
FFB   = ปริมาณทะลายปาลม์สดท่ีผลิตไดต่้อปีต่อไร่ 
      ค่าจากผลการส ารวจ (ตารางภาคผนวกท่ี 1) 

   ไดค้่าปริมาณผลผลิตรวม = 68,596.09 กก./ปี/ไร่ 
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%Allocation = ร้อยละการปันส่วน คือ สัดส่วนของผลผลิตปาล์มน ้ ามันกับผลผลิต
ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในสวนปาล์ม (Allocation = 87.69 %) ซ่ึงสามารถค านวณการปันส่วนไดจ้ากสูตร ดงัตาราง   
ท่ี 24 

ตารางที ่24 ตัวอย่างวธีิการค านวณร้อยละการปันส่วนในการผลติปาล์มน า้มันของภาคกลาง 
 

รายการสารขาออก หน่วย ปริมาณ/ไร่/ปี ร้อยละการปันส่วน 
 

ปาลม์น ้ามนั กก. 68,596.09 100
78,227.82
68,596.09








 =87.69 % 

มะพร้าว กก. 583.37  
มะละกอ กก. 34.12  
มนัส าปะหลงั กก. 1,765.88  
สับปะรด กก. 6,709.02  
กลว้ย กก. 538.01  
ขา้วโพดหวาน กก. 1.33  

รวม กก. 78,227.82  
ท่ีมา จากการส ารวจ 
 
 ดงันั้น เม่ือแทนค่าต่าง ๆ ในสูตรการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะไดว้า่ 
  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยอนิทรีย์ (มูลสุกร)  เท่ากบั  

   EM =
 68,596.09

 834.18  0.3473 × 87.69 %  

          = 0.003704 kg CO2 eq  
 

ฉะนั้น ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์(มูลสุกร) เท่ากับ 0.003704  kgCO2eq 
สามารถอธิบายไดว้า่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(มูลสุกร)มีค่าเท่ากบั 0.003704  
kgCO2eq ต่อปาล์มน ้ ามนั 1 กิโลกรัม หรือท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 3.70 kgCO2eq ต่อการ
ผลิตปาลม์น ้ามนั 1 ตนั 

ส าหรับการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรายการอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ตน้พนัธ์ุ ปุ๋ยอินทรีย ์( 
เช่น มูลเป็ด ไก่ โค กระบือ ปุ๋ยชีวภาพ เป็นตน้) ปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ สารเคมีก าจดัวชัพืช สารเคมีอ่ืน ๆ และวสัดุ
ปรับปรุงดิน ปริมาณการใช้น ้ ามนัดีเซลและน ้ ามันเบนซิน สามารถค านวณได้ในลักษณะเดียวกันน้ี  เม่ือ
ค านวณครบทุกรายการสารขาเขา้จะน าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมารวมกนั จึงจะไดค้่าปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกปาลม์น ้ามนั 
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 2) การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนจากการขนส่งปัจจยัการผลิต 
   การค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตปาล์มน ้ ามนัจะครอบคลุมตั้งแต่การ
เตรียมตน้พนัธ์ุ การเตรียมดิน การปลูก การจดัการต่างๆ ในการดูแลสวนปาล์มจนถึงการเก็บเก่ียว แต่ไม่รวมถึง
การขนส่งผลผลิตออกจากสวน ส าหรับการขนส่งท่ีน ามาคิดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะคิดจากการขนส่ง
ปัจจัยการผลิตหรือวตัถุดิบในทุกกิจกรรมมายงัสวนปาล์มน ้ ามันหรือขนย้ายภายในสวนปาล์มน ้ ามัน              
ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 
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EM Tra      = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปัจจยัการผลิต (kg CO2 eq/ปี) 
EFTra1,i      = ค่า Emission Factor ของการขนส่งปัจจยัการผลิต i เท่ียวไป (kg CO2 eq/ton-km) 
EFTra2,i      = ค่า Emission Factor ของการขนส่งปัจจยัการผลิต i เท่ียวกลบั (kg CO2 eq/km) 
WTra,i           = ปริมาณการขนส่งปัจจยัการผลิตต่อปาลม์น ้ามนั 1 กิโลกรัม (Ton)  
TTra,i          = ระยะทางของการขนส่งปัจจยัการผลิต i (km) 
Wmax of truck = น ้าหนกับรรทุกสูงสุดของรถ (Ton) 

ตวัอยา่ง การค านวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งมูลสุกร ดงัน้ี 
EFTra1,i      = 0.1402  kg CO2 eq/ton-km (จากตารางภาคผนวกท่ี 3) 
EFTra2,i      = 0.311 kg CO2 eq/km   (จากตารางภาคผนวกท่ี 3) 
WTra,i         = 0.0000122 Ton   (ค่าเฉล่ียจากผลการส ารวจ)  
TTra,i          = 350 km    (ค่าสูงสุดของระยะทางท่ีส ารวจได)้  
Wmax of truck = 7     (จากตารางภาคผนวกท่ี 3) 

 จะไดว้า่ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งมูลสุกร ดงัน้ี 
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7

3500.00001220.311
(
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350)0.0000122(0.1402TraEM × 87.69 %  

 = 0.00068912 kg CO2 eq/ปี 

 
ดงันั้นการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขนส่งปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ เช่น ตน้พนัธ์ุ 

ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจดัวชัพืช สารเคมีอ่ืนๆ วสัดุปรับปรุงดิน เป็นตน้  สามารถค านวณไดใ้นลกัษณะเดียวกนัน้ี 
เม่ือค านวณการขนส่งครบทุกรายการจะน าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขนส่งปัจจยัการผลิตมารวมกนั จึง
จะไดค้่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปัจจยัการผลิต 
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3) การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปุ๋ยเคมี ซ่ึงปุ๋ยเคมีมีลกัษณะเด่นกว่าค่า
อ่ืนๆ เน่ืองจากมีค่า N   P   และ K เป็นส่วนประกอบ แบ่งออกได ้5 ส่วน ดงัน้ี 

3.1) การค านวณปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตสัเซียมในปุ๋ยเคมีโดย
ใชสู้ตรดงัน้ี 

(1) ปริมาณธาตุ N ในปุ๋ย (กก.) = สัดส่วนธาตุ N ในปุ๋ย × น ้าหนกัปุ๋ยท่ีใช ้(กก.) 
(2) ปริมาณ P2O5 ในปุ๋ย (กก.) = สัดส่วน P2O5 ในปุ๋ย × น ้าหนกัปุ๋ยท่ีใช ้(กก.) 

(3) ปริมาณธาตุ P ในปุ๋ย (กก.) = ปริมาณ P2O5 ในปุ๋ย (กก.) × 43.66% 

(4) ปริมาณ K2O ในปุ๋ย (กก.) = สัดส่วน K2O ในปุ๋ย × น ้าหนกัปุ๋ยท่ีใช ้(กก.) 

(5) ปริมาณธาตุ K ในปุ๋ย (กก.) = ปริมาณ K2O ในปุ๋ย (กก.) × 83.01% 

ตวัอยา่งเช่น ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จ านวน 10 กิโลกรัม สามารถหามีปริมาณธาตุอาหารดงัน้ี 
 

ปริมาณธาตุ N ในปุ๋ย (กก.) = 18% × 10 (กก.) 
 = 1.80 กิโลกรัม 
ปริมาณ P2O5 ในปุ๋ย (กก.) = 46% × 10 (กก.) 
 = 4.60 กิโลกรัม 
ปริมาณธาตุ P ในปุ๋ย (กก.) = ปริมาณ P2O5 ในปุ๋ย (กก.) × 43.66% 
 = 4.6 × 43.66% 
 = 2.00 กิโลกรัม  เป็นตน้ 

3.2) การค านวณปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) จากการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

        N2O (กก.)                                  =     ปริมาณ N ในปุ๋ย (กก.) × 0.01 × (44/28) 

ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จ านวน 10 กิโลกรัม สามารถหาปริมาณการปล่อย 
ก๊าซไนตรัสออกไซดด์งัน้ี 
 

 N2O = 18% × 10 × 0.01 × (44/28) 
 = 0.02829 กิโลกรัม 
 = 28.29 กรัม 
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 3.3) การค านวณปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) จากปุ๋ย N โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 

    NOx(กก.)                       = 0.21 × ปริมาณ N2O (กก.) 

ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จ านวน 10 กิโลกรัม สามารถหาปริมาณการปล่อย 
ก๊าซไนตรัสออกไซดด์งัน้ี   

    NOx(กก.)                       = 0.21 × 0.02829 กิโลกรัม 
                  = 0.00594 กิโลกรัม 
 3.4) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) และ สารระเหยอินทรีย์ท่ีไม่ใช่มีเทน (Non-Methane -
Volatile Organic Compounds: NMVOC) จากการใส่ปุ๋ย  โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 

  ปริมาณการปล่อยมลสาร NH3 (กก.)         = ปริมาณธาตุ N ทั้งหมดในปุ๋ย (กก.) × ค่าการปล่อยมลสาร 

  ปริมาณการปล่อยมลสาร NMVOC (กก.) = ปริมาณธาตุ N ทั้งหมดในปุ๋ย(กก.) × ค่าการปล่อยมลสาร 

โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก IPCC ก าหนดให ้
  ค่าการปล่อยมลสารของ NH3                    =  0.10 กก./กก.ปริมาณธาตุ N ทั้งหมดในปุ๋ย   

  ค่าการปล่อยมลสารของ NMVOC            =  5.955 × 10-9 กก./กก.ปริมาณธาตุ N ทั้งหมดในปุ๋ย   

ตวัอย่างเช่น ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จ านวน 10 กิโลกรัม สามารถหาปริมาณการปล่อยก๊าซ
แอมโมเนียและ) และ สารระเหยอินทรียท่ี์ไม่ใช่มีเทน ดงัน้ี 

   NH3                  = 1.8 × 0.10 

       NMVOC                  = 1.8 × 5.955× 10-9 

 3.5) ปริมาณธาตุอาหารท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้า 
        (1) ปริมาณไนโตรเจนท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้ า (N leaching และ N run-off) โดยใช้
สูตรดงัน้ี 
  ปริมาณ N ท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้า(กก.)         = ปริมาณ N ในปุ๋ยทุกชนิดท่ีใช(้กก.)  
        × สัดส่วน N ท่ีหายไปกบัน ้า*  
โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก IPCC ก าหนดให ้
            * สัดส่วน N           = 0.3 กรณีท่ีไม่ไดปุ๋้ยอินทรียร่์วมดว้ย 
               สัดส่วน N           = 0.2 กรณีท่ีใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมดว้ย 

ตวัอยา่งเช่น ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จ านวน 10 กิโลกรัม สามารถหาปริมาณไนโตรเจนท่ีไหล
ลงสู่แหล่งน ้าไดด้งัน้ี 

  ปริมาณ N ท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้า (กก.)       = 1.8 × 0.3 
                 = 0.54 กก. 
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            (2) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้ า (P leaching และ P run-off) โดยใช้
สูตรดงัน้ี 
ปริมาณ P ท่ีถูกชะต่อพื้นท่ีเพาะปลูก (กก./เฮกแตร์) = (ปริมาณ P ท่ีถูกชะลา้งไปกบัน ้าโดยเฉล่ียในปุ๋ยทุกชนิด 

           ท่ีใช*้) × Fro** 
โดยอา้งอิงขอ้มูลจาก IPCC ก าหนดให ้
  * ปริมาณ P ท่ีถูกชะล้างไปกับน ้ าโดยเฉล่ียในปุ๋ยทุกชนิดท่ีใช้  ส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน  
1 เฮกแตร์ เท่ากบั 0.175 กก. หรือส าหรับพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวน 1 ไร่ เท่ากบั 0.028 กก.  
(มาตราส่วน 1 เฮกแตร์ เท่ากบั 10,000 ตารางเมตร และ 1 ไร่ เท่ากบั 1,600 ตารางเมตร ดงันั้น 1 เฮกแตร์ เท่ากบั 
6.25 ไร่) 
 ** Fro หมายถึง ค่า correction factor ค านวณจากสมการ 

      Fro= 1 + (0.2/80 × ปริมาณ P2O5 ในปุ๋ย (กก./เฮกแตร์))  

ตวัอยา่งเช่น ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) จ านวน 10 กิโลกรัม สามารถหาปริมาณฟอสฟอรัสท่ีไหล
ลงสู่แหล่งน ้าไดด้งัน้ี 

ปริมาณ P ท่ีถูกชะต่อพื้นท่ีเพาะปลูก (กก.ต่อเฮกแตร์) = (0.175) × Fro 

         = (0.175) × ((1 + (0.2/80 × ปริมาณ P2O5 ในปุ๋ย)) 

         = (0.175) × ((1 + (0.2/80 × 4.60)) 

         = (0.175) × (1.0115) 
         = 0.1770 กก.ต่อเฮกแตร์  

              ( 0.1770 กก.ต่อ 6.25 ไร่ หรือ 0.708 กก.ต่อไร่) 
การปลูกปาลม์น ้ามนัในแต่ละปีจะมีการปล่อยมลสารทางอากาศจากการใส่ปุ๋ยเคมี ไดแ้ก่ ก๊าซ

แอมโมเนีย (NH3) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) สารระเหยอินทรีย์ท่ีไม่ใช่มี เทน (NMVOC) และ  ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) มีปริมาณเท่ากบั 36.35 กิโลกรัม 5.71 กิโลกรัม 2.16 กิโลกรัม และ 1.20 กิโลกรัม 
ตามล าดับ ส่วนมลสารทางน ้ าจากปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจน และฟอสฟอรัสท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้ า 
ปริมาณเท่ากบั 72.70 กิโลกรัม และ 0.15 กิโลกรัม  (ตารางท่ี 25) 
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ตารางที ่25  ปริมาณการปล่อยมลสารจากการใสปุ๋ยเคมี ของประเทศไทยและรายภาค 

 

มลสาร 
ปริมาณการปล่อยมลสาร(กก.)   

ใต้ กลาง 

ตะวนัออก 

เหนือ ประเทศ เฉียงเหนือ 
มลสารทางอากาศ 

     
N2O 5.93 4.06 3.03 5.54 5.71 
NOx 1.24 0.85 0.64 1.16 1.20 
NH3 37.72 25.83 19.30 35.27 36.35 

NMVOC 2.25 1.54 1.15 2.10 2.16 
มลสารทางน า้ 

     
N 75.44 51.65 38.60 70.54 72.70 

P 0.16 0.07 0.07 0.12 0.15 
ท่ีมา จากการค านวณ 

4.2.2 ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มันของประเทศไทย 
หลงัจากท่ีท าการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสารขาเขา้ทุกชนิดในทุกกระบวนการผลิต

ของแต่ละภาคแล้ว จากนั้นสามารถค านวณหาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของ
ประเทศไทยโดยน าค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนัของแต่ละภาคมาท าการถ่วงน ้าหนกั
ตามปริมาณผลผลิตปาล์มน ้ ามนัปี 2555 ของแต่ละภาค ตามข้อมูลศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร โดยเป็นสัดส่วนร้อยละผลผลิตจาก ภาคใต ้ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ ดงัน้ี 88.91 10.11 0.89 และ 0.09 ตามล าดบั จากการศึกษา พบวา่ ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การปลูกปาลม์น ้ ามนัของประเทศไทยมีปริมาณ เท่ากบั 0.044443 kgCO2eq โดยแบ่งออกเป็น ค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการเพาะปลูกมีปริมาณเท่ากบั 0.042564 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 95.77 ของค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปัจจยัการผลิตเท่ากบั 0.001879 
kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 4.23 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (ตารางท่ี 26) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคเหนือมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.066180 
kgCO2eq โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะปลูก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.24 ของค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเหนือ เน่ืองจากอายุปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัของภาคเหนือส่วนใหญ่
เป็นระยะก่อนใหผ้ลผลิตซ่ึงมีอายุใกลเ้คียงกบัปาลม์น ้ ามนัพื้นท่ีปลูกปาลม์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท าให้
สอดคล้องกบัค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่ากับ 
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0.064607 kgCO2eq โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะปลูก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 96.80 
ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในทางกลบักนั ภาคกลางและภาคใตมี้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัใน
ระดบันอ้ย โดยภาคกลางมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.056410 kgCO2eq โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะปลูก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 87.96 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคกลาง 
ส่วนภาคใตมี้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยท่ีสุด เท่ากบั 0.042858 kgCO2eq โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะปลูก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 96.92 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคใต ้
เน่ืองจากอายุปาล์มน ้ ามนัส่วนใหญ่ในพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัของภาคกลางและภาคใตอ้ยู่ในระยะให้ผลผลิต
แลว้และมีปริมาณปาลม์น ้ ามนัท่ีผลิตไดสู้ง จึงส่งผลใหป้ริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่าลง  เพราะจากสูตร
การค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัจะแปรผกผนักบัปริมาณปาล์มน ้ ามนัท่ีผลิต
ไดต่้อปี  ถา้ปริมาณปาลม์น ้ามนัท่ีผลิตไดน้อ้ย จะส่งผลใหมี้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง  ทั้งน้ีผลการศึกษา
ยงัพบว่า เกษตรกรใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีค่อนขา้งสูงและเลือกใชช้นิดและสูตรปุ๋ยท่ีหลากหลายรวมทั้งบางสูตร
ปุ๋ยไม่เหมาะสมกบัปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรแนะน ามีเพียง 3 สูตร ไดแ้ก่ ปุ๋ยสูตร 
21-0-0 ปุ๋ยสูตร 0-3-0 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่เกษตรกรในพื้นท่ียงัมีองคค์วามรู้ในการบ ารุงรักษา
ตน้ปาล์มน ้ ามนัไม่เพียงพอโดยเฉพาะองคค์วามรู้เร่ืองการใส่ปุ๋ยเคมีสามารถส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกมาหลายชนิด เช่น ก๊าซไนตรัสออกไซต์ (NO2) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์
(NOx) เป็นตน้ หรือถา้ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีเกินความตอ้งการของพืช และปุ๋ยไม่ตรงกบัชนิดของพืช นอกจากจะ
ไม่ส่งผลดีต่อพืชแลว้ จะส่งผลใหมี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนดว้ย  

 

ตารางที ่26 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มันของประเทศไทยและรายภาค 

รายการ 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(หน่วย : kgCO2eq/kg Production) 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ประเทศ 

การเพาะปลูก      
1. พนัธ์ุ  0.000083 0.000103 0.000141 0.000137 0.000085 
2. ปุ๋ย      
    2.1) ปุ๋ยอินทรีย ์ 0.003045 0.013811 0.008879 0.001851 0.004184 
   2.2) ปุ๋ยเคมี 0.012899 0.009768 0.009733 0.018215 0.012559 
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 0.000594 0.001689 0.005169 0.001532 0.000746 
4. สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 0.000003 0.000165 0.000200 0.000015 0.000021 
5. สารเคมี อ่ืนๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 0.000255 0.000735 0.007236 0.002679 0.000368 
6.น ้ามนัดีเซล 0.002611 0.005945 0.013642 0.009959 0.003053 
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ตารางที ่26 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มันของประเทศไทยและรายภาค 

รายการ 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(หน่วย : kgCO2eq/kg Production) 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ประเทศ 

7.น ้ามนัเบนซิล 0.002442 0.001941 0.001849 0.003082 0.002386 
8. การปล่อย N2O 0.019608 0.015460 0.015690 0.028209 0.019162 
รวมการเพาะปลูก 0.041538 0.049617 0.062541 0.065739 0.042564 

การขนส่งปัจจัยการผลติ 0.001320 0.006793 0.002066 0.000501 0.001879 

รวมทั้งหมด 0.042858 0.056410 0.064607 0.066180 0.044443 
ท่ีมา จากการค านวณ 
หมายเหตุ : การปล่อย N2O เกิดจากการใชปุ๋้ย 

 หากพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในแต่ละรายการพบวา่ การผลิตปาลม์น ้ ามนั
ของประเทศไทย 1 กิโลกรัม มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวน 0.044443  kgCO2eq  โดยส่วนใหญ่
เกิดจากกระบวนการเพาะปลูก ไดแ้ก่ การไดม้าซ่ึงตน้พนัธ์ุ จากใส่ปุ๋ย สารเคมี เป็นตน้ ซ่ึงมีค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  0.042564 kgCO2eq  คิดเป็นร้อยละ 95.77  แบ่งออกเป็น ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการใส่ปุ๋ย       
มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.019161 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 43.12 ปุ๋ยอนินทรีย์ มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.012559 kgCO2eq  คิดเป็นร้อยละ  28.26  การใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต 
มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  0.00544 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 12.24  ปุ๋ยอินทรีย ์ มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 0.004184 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 9.41 สารเคมี มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
0.001134  kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 2.55 และตน้พนัธ์ุ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.000085 kgCO2eq 
คิดเป็นร้อยละ 0.19  ส่วนกระบวนการขนส่งปัจจัยการผลิต มีปริมาณผลกระทบ 0.001879 kgCO2eq คิดเป็น
ร้อยละ 4.23 (ภาพท่ี 5) 
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ภาพที ่5 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ามันของประเทศไทย  

 

4.3 แบบจ าลองสถานการณ์ (Scenario) การปลูกปาล์มน า้มันของประเทศไทย 
 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ ามนัเท่ากบั 0.044443 kgCO2eq ส่วนใหญ่ก๊าซเรือน
กระจกถูกปล่อยจากขั้นตอนการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 95.77 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูก
ปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทย โดยเฉพาะจากการใช้ปุ๋ยเคมี มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 28.26 
ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทย  ส่วนก๊าซเรือนกระจกจากการ
ขนส่งปัจจยัการผลิตคิดเป็นร้อยละ 4.23 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของ
ประเทศไทย  ทั้งน้ีเกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั รวมถึงการดูแลรักษาท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
ค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร ซ่ึงส่งผลถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนัท่ีสูง 
จึงท าการสร้างสถานการณ์จ าลองการปลูกปาล์มน ้ ามนั เพื่อเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ปลูกปาลม์น ้ามนั ซ่ึงถือเป็นขอ้มูลพื้นฐาน(Baseline) โดยแบ่งเป็น 4 สถานการณ์ ไดแ้ก่ 

แบบจ าลองสถานการณ์ที ่1  กรณใีช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 
แบบจ าลองสถานการณ์ที ่2  กรณใีช้ปาล์มน า้มันพนัธ์ุดี เพือ่เพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ 
แบบจ าลองสถานการณ์ที ่3  กรณใีช้น า้หนักบรรทุกลดลงในการขนส่งปัจจัยการผลติ 
แบบจ าลองสถานการณ์ที ่4  กรณใีช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า และใช้ปาล์มน า้มันพนัธ์ุดี 

เพือ่เพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ (แบบจ าลองเงื่อนไขที ่1 และ 2 ร่วมกนั) 
ผลการจ าลองสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์ม

น ้ามนัประเทศไทย ดงัน้ี  
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 4.3.1 แบบจ าลองสถานการณ์ที ่1 กรณใีช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 
 แบบจ าลองน้ีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสม ตามคู่มือเกษตรกรการปลูกปาล์มน ้ ามนั ของกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตารางท่ี 27) ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ใชป้ริมาณเท่าเดิม 
 
ตารางที ่ 27  ปริมาณการใช้ปุ๋ยทีเ่หมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน า้มันตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 

ปริมาณปุ๋ยส าหรับการปลูกปาล์มน า้มัน (กก./ไร่) 

ปีปลูก เดือน 21-0-0 0-3-0 0-0-60 27%MgO 11%B 

1 รองกน้หลุม - 11.00 - - - 

 
1 2.20 - - - - 

 
3 4.40 - - 2.20 - 

 
6 5.10 - 2.20 - - 

 
9 6.60 5.50 3.30 - 0.70 

  12 8.80 - 4.40 - - 
2 15 11.60 - - 5.50 - 

 
18 12.50 11.00 11.00 - 1.30 

 
21 22.00 - 16.50 5.50 - 

  24 26.40 11.00 22.00 - 1.30 
3 27 35.90 - 22.00 11.00 - 

 
31 36.30 33.00 22.00 - 2.00 

  36 48.40 - 22.00 11.00 - 
4 40 48.40 33.00 33.00 11.00 2.00 
  46 48.40 - 33.00 11.00 - 
5 52 55.00 33.00 44.00 11.00 2.20 
  58 72.20 - 44.00 11.00 - 
6 64 84.40 33.00 44.00 11.00 22.00 
  70 84.40 - 44.00 11.00 - 

ปีท่ี 7 ข้ึนไป ใส่ปุ๋ยทุก 6 เดือน โดยใชอ้ตัราเช่นเดียวกบัปีท่ี 6 ควรใส่ปุ๋ยชายพุม่ใบ แม่ปุ๋ยแอมโมเนียซลัเฟต 
(21-0-0) ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) ปุ๋ยโปเตส (0-0-60 )คีเซอร์ไรท ์(27%MgO)  คีเซอร์ไรท(์27%Mgo)  โบเรต 

(11%B) ปุ๋ย 21-0-0 ใส่พร้อมกบั 0-0-60 ได ้
ท่ีมา : คู่มือเกษตรกรการปลูกปาลม์น ้ามนั กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 ผลการจ าลองสถานการณ์ พบวา่ ถา้เกษตรกรใช้ปริมาณปุ๋ย ตามค าแนะน าในคู่มือเกษตรกรของกรม
วชิาการเกษตร จะส่งผลใหส้ามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ามนัของประเทศไทย 
เหลือเพียง 0.014808 kgCO2eq จาก 0.044443 kgCO2eq สามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูก
ปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยได้ร้อยละ 66.68  ส่วนภาคใตมี้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือเพียง 
0.012360 kgCO2eq  ภาคเหนือมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือเพียง 0.024284 kgCO2eq ภาคกลางมี
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือเพียง 0.033795 kgCO2eq  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือเพียง 0.042674 kgCO2eq หรือสามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การปลูกปาลม์น ้ามนัร้อยละ 71.16  63.34  40.09  และ 33.95 ตามล าดบั (ตารางท่ี 28 และ 29) 
 

ตารางที ่ 28  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มันของประเทศไทยและรายภาค   
กรณใีช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 

รายการ 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(หน่วย : kgCO2eq/kg Production) 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
เหนือ ประเทศ 

การเพาะปลูก           
1. พนัธ์ุ  0.000083 0.000103 0.000141 0.000137 0.000085 
2. ปุ๋ย           
    2.1) ปุ๋ยอินทรีย ์ 0.003045 0.013811 0.008879 0.001851 0.004184 
   2.2) ปุ๋ยเคมี 0.000995 0.001146 0.001557 0.001532 0.001016 
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 0.000594 0.001689 0.005169 0.001532 0.000746 
4. สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 0.000003 0.000165 0.000200 0.000015 0.000021 
5. สารเคมี อ่ืนๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 0.000255 0.000735 0.007236 0.002679 0.000368 
6.น ้ามนัดีเซล 0.002611 0.005945 0.013642 0.009959 0.003053 
7.น ้ามนัเบนซิล 0.002442 0.001941 0.001849 0.003082 0.002386 
8.การใชปุ๋้ย N2O 0.001668 0.001921 0.002609 0.002567 0.001703 
รวมการเพาะปลูก(1) 0.011695 0.027456 0.041283 0.023353 0.013563 

การขนส่งปัจจัยการผลติ(2) 0.000665 0.006340 0.001391 0.000931 0.001245 

รวมทั้งหมด(1)+(2) 0.012360 0.033796 0.042674 0.024284 0.014808 
ท่ีมา จากการค านวณ 
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ตารางที่  29  การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ามัน กรณีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมี
ตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
( kgCO2eq) 

ใต้ 
 

กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 
ประเทศ
ไทย 

Baseline 0.042858  0.056409 0.064607 0.066240 0.044443 
แบบจ าลองท่ี 1 กรณีใชป้ริมาณ
ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า 

0.012360 
 

0.033795 0.042674 0.024284 0.014808 

ร้อยละการเปลีย่นแปลง -71.16  -40.09 -33.95 -63.34 -66.68 

ท่ีมา จากการค านวณ 

4.3.2  แบบจ าลองสถานการณ์ที ่ 2  กรณใีช้ปาล์มน า้มันพนัธ์ุดี เพือ่เพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ 
 หากเกษตรกรคดัเลือกพนัธ์ุปาล์มน ้ ามนัท่ีดีมีคุณภาพจะเป็นปัจจยัตั้งตน้ชนิดหน่ึงท่ีส่งผลให้ผลผลิต
ต่อไร่เพิ่มข้ึนได ้โดยในแบบจ าลองใชข้อ้มูลของกรมวิชาการเกษตรแนะน าคือปาล์มน ้ ามนัพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 
ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีกรมวิชาการเกษตรแนะน าโดยมีพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 1-6 และพนัธ์ุใหม่ คือ พนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 7 
ซ่ึงให้ผลผลิตสูงสุดคือ 3,646 กิโลกรัม/ไร่/ปี ซ่ึงแบบจ าลองน้ีจะใชป้าล์มน ้ามนัพนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 7 ส่วนปัจจยั
อ่ืน ๆ ใชป้ริมาณเท่าเดิม 
 ผลการจ าลองสถานการณ์ พบวา่ ถา้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน หากเกษตรกรหันมาปลูกปาล์มน ้ ามนัพนัธ์ุ   
สุราษฎร์ธานี 7 จะส่งผลให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยลดลงจาก 
0.044443 kgCO2eq เหลือเพียง 0.042486  kgCO2eq หรือลดลงร้อยละ 4.40 หากพิจารณารายภาคพบว่า         
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 0.040616 kgCO2eq  ภาคเหนือมีค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 0.042206 kgCO2eq ภาคกลางมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 
0.043786 kgCO2eq และภาคใตมี้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 0.042357 kgCO2eq หรือสามารถลด
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามันร้อยละ 37.13  36.28  22.38 และ 1.17  ตามล าดับ      
ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่ภาคใตส้ามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กนอ้ยเพราะการปลูกปาลม์น ้ ามนัของ
ภาคใตเ้ลือกใชพ้นัธ์ุท่ีดีและใหผ้ลผลิตสูงอยูเ่ดิมแลว้ (ตารางท่ี 30 และ 31) 
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ตารางที ่30 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มันของประเทศไทยและรายภาค  
กรณใีช้ปาล์มน า้มันพันธ์ุดีเพิ่มปริมาณผลผลติต่อไร่ 

รายการ 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(หน่วย : kgCO2eq/kg Production) 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ประเทศ 

การเพาะปลูก           
1. พนัธ์ุ  0.000082 0.000080 0.000089 0.000083 0.000082 
2. ปุ๋ย           
    2.1) ปุ๋ยอินทรีย ์ 0.003010 0.010720 0.005582 0.001129 0.003810 
   2.2) ปุ๋ยเคมี 0.012748 0.007582 0.006119 0.011106 0.012166 
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 0.000587 0.001311 0.003250 0.000934 0.000684 
4. สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 0.000003 0.000128 0.000126 0.000009 0.000016 
5. สารเคมี อ่ืนๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 0.000252 0.000571 0.004549 0.001633 0.000323 
6.น ้ามนัดีเซล 0.002580 0.004615 0.008576 0.006072 0.002842 
7.น ้ามนัเบนซิล 0.002413 0.001507 0.001163 0.001879 0.002310 
8.การใชปุ๋้ย N2O 0.019379 0.012000 0.009864 0.017200 0.018546 
รวมการเพาะปลูก(1) 0.041053 0.038513 0.039317 0.040045 0.040780 

การขนส่งปัจจัยการผลติ(2) 0.001304 0.005273 0.001299 0.002161 0.001706 

รวมทั้งหมด(1)+(2) 0.042357 0.043786 0.040616 0.042206 0.042486 
ท่ีมา จากการค านวณ 
 
ตารางที่ 31  การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ามัน  กรณีใช้ปาล์มน ้ามันพันธ์ุ

ดีเพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
( kgCO2eq) 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ประเทศไทย 

Baseline 0.042858 0.056409 0.064607 0.066240 0.044443 
แบบจ าลองท่ี 2 กรณีใชป้าลม์
น ้ามนัพนัธ์ุดี 

0.042357 0.043785 0.040616 0.042206 0.042486 

ร้อยละการเปลีย่นแปลง -1.17 -22.38 -37.13 -36.28 -4.40 

ท่ีมา จากการค านวณ 
 



56 
 

4.3.3  แบบจ าลองสถานการณ์ที ่3 กรณใีช้น า้หนักบรรทุกลดลงในการขนส่งปัจจัยการผลติ 
 ผลการศึกษาของขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline) ในเง่ือนไขการขนส่งปัจจยัการผลิตไดเ้ลือกใช้รถกระบะ
บรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก น ้าหนกับรรทุกสูงสุด 7 ตนั บรรทุกปัจจยัการผลิตแบบเตม็คนัรถ (100% Loading) ซ่ึง
แบบจ าลองน้ีจะใช้เง่ือนไข หากเกษตรกรบรรทุกปัจจัยการผลิตแบบไม่เต็มคนัรถ (75% Loading) ซ่ึงมีค่า 
Emission factor จากการขนส่งแตกต่างกนั (ตารางท่ี 32) 
 

ตารางที ่32  ค่า Emission factor ของการขนส่ง 

รายการ ชนิดน า้มัน 
ค่า EF (kgCO2eq/หน่วย) 
เทีย่วไป เทีย่วกลบั 

รถกระบะบรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก น ้าหนกับรรทุกสูงสุด 7 ตนั 
วิง่แบบปกติ 100% Loading (เท่ียวกลบั 0% Loading) 
รถกระบะบรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก น ้าหนกับรรทุกสูงสุด 7 ตนั 
วิง่แบบปกติ 75% Loading (เท่ียวกลบั 0% Loading) 

ดีเซล 
 

ดีเซล 

0.1402 
 

0.1829 

0.3111 
 

0.3111 

ท่ีมา : จาก IPCC  
   

 ผลการจ าลองสถานการณ์ พบวา่ ถา้เกษตรกรบรรทุกไม่เต็มคนั โดยรถกระบะบรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก 
น ้าหนกับรรทุกสูงสุด 7 ตนั วิง่แบบปกติ 75% Loading มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปัจจยัการ
ผลิตของประเทศไทยเท่ากบั 0.002317 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.31 โดยส่งผลใหค้่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยเท่ากบั 0.044881 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.99 ซ่ึง
ถือวา่เพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมนอ้ยมาก   

ส่วนข้อมูลรายภาคพบว่า ภาคเหนือมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปัจจยัการผลิต
เพิ่มข้ึนเป็น 0.004365 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 771.26 ส่งผลใหค้่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูก
ปาล์มน ้ ามนัของภาคเหนือเท่ากบั 0.070043 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.74  ภาคใตมี้ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการขนส่งปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 0.001625 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.20 ส่งผลให้ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ ามนัของภาคใตเ้ท่ากบั 0.043163 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.71  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 0.002544 
kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.14 ส่งผลให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเท่ากบั 0.065085 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.74  และภาคกลางมีค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการขนส่งปัจจยัการผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 0.008364 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.14 ส่งผลใหค้่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของภาคกลางเท่ากบั 0.057981 kgCO2eq หรือเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 2.79 (ตารางท่ี 33 และ 34)   
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ตารางที่ 33  ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มันของประเทศไทยและรายภาค  
กรณใีช้น า้หนักบรรทุกลดลงในการขนส่งปัจจัยการผลติ 

รายการ 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(หน่วย : kgCO2eq/kg Production) 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ประเทศ 

การเพาะปลูก           
1. พนัธ์ุ  0.000083 0.000103 0.000141 0.000137 0.000085 
2. ปุ๋ย           
    2.1) ปุ๋ยอินทรีย ์ 0.003045 0.013811 0.008879 0.001851 0.004184 
   2.2) ปุ๋ยเคมี 0.012899 0.009768 0.009733 0.018215 0.012559 
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 0.000594 0.001689 0.005169 0.001532 0.000746 
4. สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 0.000003 0.000165 0.000200 0.000015 0.000021 
5. สารเคมี อ่ืนๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 0.000255 0.000735 0.007236 0.002679 0.000368 
6.น ้ามนัดีเซล 0.002611 0.005945 0.013642 0.009959 0.003053 
7.น ้ามนัเบนซิล 0.002442 0.001941 0.001849 0.003082 0.002386 
8.การใชปุ๋้ย N2O 0.019608 0.015460 0.015690 0.028209 0.019162 
รวมการเพาะปลูก(1) 0.041538 0.049617 0.062541 0.065679 0.042564 

การขนส่งปัจจัยการผลติ(2) 0.001625 0.008364 0.002544 0.004365 0.002317 

รวมทั้งหมด(1)+(2) 0.043163 0.057981 0.065085 0.070043 0.044881 
ท่ีมา จากการค านวณ  
 

ตารางที่ 34   การเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปัจจัยการผลิต กรณีใช้น ้าหนัก
บรรทุกลดลงในการขนส่งปัจจัยการผลติ 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
( kgCO2eq) 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 
ประเทศ
ไทย 

Baseline 0.001319 0.006792 0.002066 0.000501 0.001879 
แบบจ าลองท่ี 3 กรณีใช้น ้าหนกั
บรรทุกลดลง (75% Loading) 

0.001625 0.008364 0.002544 0.004365 0.002317 

ร้อยละการเปลีย่นแปลง 23.20 23.14 23.14 771.26 23.31 

ท่ีมา จากการค านวณ 
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4.3.4  แบบจ าลองสถานการณ์ที ่4 กรณีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า และใช้ปาล์มน า้มันพันธ์ุดีเพื่อ
เพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ (แบบจ าลองเงื่อนไขที ่1 และ 2 ร่วมกนั) 

แบบจ าลองน้ีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีเหมาะสมตามคู่มือเกษตรกรการปลูกปาล์มน ้ ามนัของกรมวิชาการ
เกษตร และใชป้าล์มน ้ ามนัพนัธ์ุดี (พนัธ์ุสุราษฎร์ธานี 7) ให้ผลผลิตสูง 3,646 กิโลกรัม/ไร่/ปี เพื่อเพิ่มผลผลิต
ปาลม์น ้ามนั ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ใชป้ริมาณเท่าเดิม ผลการจ าลองสถานการณ์ พบวา่ ประเทศไทยสามารถลด
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัจาก 0.044443 kgCO2eq เหลือเพียง 0.013765 kgCO2eq 
หรือลดลงร้อยละ 69.03  หากพิจารณารายภาค พบว่า ภาคเหนือมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 
0.014806 kgCO2eq  และภาคใต้มีค่ าการปล่อยก๊ าซ เรือนกระจกลดลงเห ลือ 0.012215 kgCO2eq  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 0.026828 kgCO2eq และภาคกลางมีค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 0.026233 kgCO2eq หรือสามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ปลูกปาลม์น ้ามนัร้อยละ 77.65   71.05  58.48 และ 53.50 ตามล าดบั (ตารางท่ี 35 และ 36) 

 
ตารางที่ 35   ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มันของประเทศไทยและรายภาค  

กรณีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมตีามค าแนะน าและใช้ปาล์มน า้มันพนัธ์ุดเีพือ่เพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ 

รายการ 
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(หน่วย : kgCO2eq/kg Production) 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ประเทศ 

การเพาะปลูก           
1. พนัธ์ุ  0.000082 0.000080 0.000089 0.000083 0.000082 
2. ปุ๋ย           
    2.1) ปุ๋ยอินทรีย ์ 0.003010 0.010720 0.005582 0.001129 0.003810 
   2.2) ปุ๋ยเคมี 0.000984 0.000890 0.000979 0.000934 0.000974 
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช 0.000587 0.001311 0.003250 0.000934 0.000684 
4. สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 0.000003 0.000128 0.000126 0.000009 0.000016 
5. สารเคมี อ่ืนๆ และวสัดุปรับปรุงดิน 0.000252 0.000571 0.004549 0.001633 0.000323 
6.น ้ามนัดีเซล 0.002580 0.004615 0.008576 0.006072 0.002842 
7.น ้ามนัเบนซิล 0.002413 0.001507 0.001163 0.001879 0.002310 
8.การใชปุ๋้ย N2O 0.001649 0.001491 0.001640 0.001565 0.001633 
รวมการเพาะปลูก(1) 0.011559 0.021312 0.025953 0.014238 0.012675 

การขนส่งปัจจยัการผลติ(2) 0.000657 0.004921 0.000875 0.000568 0.001090 

รวมทั้งหมด(1)+(2) 0.012216 0.026233 0.026828 0.014806 0.013765 
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ตารางที ่36   การเปรียบเทยีบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มัน  
กรณใีช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าและใช้ปาล์มน า้มันพนัธ์ุดีเพือ่เพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ 

ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
( kgCO2eq) 

ใต้ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ เหนือ ประเทศไทย 

Baseline 0.042858 0.056410 0.064607 0.066240 0.044443 
แบบจ าลองท่ี 4 กรณีใชปุ๋้ยตาม
ค าแนะน าและใชป้าลม์พนัธ์ุดี 

0.012215 0.026233 0.026828 0.014806 0.013765 

ร้อยละการเปลีย่นแปลง -71.50 -53.50 -58.48 -77.65 -69.03 

ท่ีมา จากการค านวณ 
 

4.4  การเปรียบเทยีบแบบจ าลองสถานการณ์ 
ผลจากการจ าลองสถานการณ์ทั้ง 4 แบบจ าลองเพื่อเปรียบเทียบกบัผลการศึกษา พบว่า  แบบจ าลอง

สถานการณ์ท่ี 1  2 และ 4 สามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทย
ร้อยละ 66.68   4.40  และ 69.03 ตามล าดบั  ส่วนแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 3 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.99 ซ่ึงมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กนอ้ย
เพราะก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากสัดส่วนกระบวนการเพาะปลูกมากกวา่จากการขนส่งปัจจยัการผลิต  

หากตอ้งการลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยควรเลือก
แบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 1  4 และ 2 ตามล าดบั กล่าวคือ หากตอ้งการลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยให้ไดสู้งสุดถึงร้อยละ 69.03 ควรใชเ้ง่ือนไขตามแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 4 
กรณีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าและใช้ปาล์มน ้ ามนัพนัธ์ุดีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่  โดยเกษตรกร
ควรศึกษาและเลือกใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุปาล์มน ้ ามนัตามค าแนะน าในคู่มือเกษตรกรการ
ปลูกปาล์มน ้ ามนัของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดความสูญเสียทั้งการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและลดตน้ทุนการผลิต ประกอบกบัหากเกษตรกรเลือกปัจจยัการผลิตตั้งตน้คือตน้กลา้ปาล์มพนัธ์ุ
ดีมาปลูกด้วยยิ่งส่งผลดีมากยิ่งข้ึนในการช่วยลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้
แบบจ าลองน้ีไดต้อ้งเป็นนโยบายการส่งเสริมปลูกในพื้นท่ีปลูกใหม่หรือปลูกทดแทนพนัธ์ุเก่า   

ส่วนแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 1 กรณีใชป้ริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าในคู่มือเกษตรกรการปลูกปาล์ม
น ้ามนัของกรมวิชาการเกษตร  สามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ามนัของประเทศ
ไทยไดร้้อยละ 66.68 ซ่ึงสามารถน ามาปรับใชก้บัสวนปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดเ้พาะปลูกปาล์มน ้ ามนัแลว้ให้
เร่ิมตระหนักการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นการประหยดั
ตน้ทุนการผลิตอีกทางหน่ึงดว้ย (ตารางท่ี 37) 
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ตารางที ่37  การเปรียบเทยีบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มันทุกแบบจ าลองสถานการณ์  
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

( kgCO2eq) 
ใต้ กลาง ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
เหนือ ประเทศไทย 

Baseline 0.042858 0.056410 0.064607 0.066240 0.044443 
แบบจ าลองสถานการณ์ที่ 1 0.012357 0.033796 0.042674 0.024284 0.014808 
กรณีใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน า 
ของกรมวชิาการเกษตร 

(-71.16) (-40.09) (-33.95) (-63.34) (-66.68) 

แบบจ าลองสถานการณ์ที ่2 0.042357 0.043785 0.040616 0.042206 0.042486 
กรณีใชป้าลม์น ้ามนัพนัธ์ุดี (-1.17) (-22.38) (-37.13) (-36.28) (-4.40) 
แบบจ าลองสถานการณ์ที ่3 
กรณีใชน้ ้าหนกับรรทุกลดลง 
ในการขนส่งปัจจยัการผลิต 

0.043163 0.057981 0.065085 0.070043 0.044881 

(0.71) (2.79) (0.74) (5.74) (0.99) 

แบบจ าลองสถานการณ์ที ่4 0.012215 0.026233 0.026828 0.014806 0.013765 
กรณีใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน า
และใชป้าลม์น ้ามนัพนัธ์ุดี 

(-71.50) (-53.50) (-58.48) (-77.65) (-69.03) 

ท่ีมา จากการค านวณ 
หมายเหตุ ค่าใน ( ) หมายถึงร้อยละการเปล่ียนแปลงเทียบกบั Baseline  
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปการศึกษา 
การศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบญัชีรายการก๊าซเรือนกระจกการปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย และเพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยใช้หลกัการประเมินวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มในช่วงชีวิตของการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพ
ร้ินต ์โดยใชเ้ทคนิค Life Cycle Assessment: LCA ตามแนวทางของประเทศไทยและมาตรฐานนานาชาติ เพื่อ
เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท าข้อมูลวฏัจกัรชีวิต (Life Cycle Inventory, LCI) ของการปลูกปาล์มน ้ ามันของ
ประเทศไทย เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการตดัสินใจเชิงนโยบายและการหาแนวทางจดัการเพื่อลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่าง จ านวน 1,166 คน ผล
การศึกษามีดงัน้ี 

การจดัท าบญัชีรายการของกระบวนการผลิตปาล์มน ้ ามนัตลอดวฏัจกัรชีวิตจนส้ินอายุขยัของปาล์ม
น ้ ามนัในแต่ละขั้นตอนทางการเกษตรเพื่อผลิตปาล์มน ้ ามนัซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลกั ภายใตก้ารศึกษาน้ีคลอบ
คลุม 2 กระบวนการย่อย ประกอบด้วย 1) กระบวนการขนส่งปัจจยัการผลิตท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ การขนส่ง
ปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบในทุกกิจกรรมมายงัสวนปาลม์น ้ามนัหรือขนยา้ยภายในสวนปาลม์น ้ามนั  และ 2) 
กระบวนการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั ประกอบด้วย  4 กิจกรรมท่ีส าคญั ได้แก่  กิจกรรมการผลิตตน้พนัธ์ุ  
กิจกรรมการเตรียมดินแปลงปลูก  กิจกรรมการปลูกและการดูแลรักษา  และกิจกรรมการเก็บเก่ียว โดยเร่ิม
จากการน าเมล็ดพนัธ์ุปาล์มท่ีงอกแลว้มาช าใส่ถุงเพาะกลา้  จนไดต้น้กลา้อายุ 8-12 เดือน  น ามาปลูกในหลุม
ท่ีเตรียมไว ้โดยหลุมส าหรับปลูกจะมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นไวด้ว้ย จากนั้นจะเป็นการดูแลรักษาประกอบดว้ย 
การใส่ปุ๋ย ก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช ส าหรับน ้ าท่ีใชใ้นการท าสวนปาล์มส่วนใหญ่อาศยัแหล่งน ้ าฝนเป็นหลกั  
โดยตน้ปาล์มน ้ ามนัจะเร่ิมให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ 4 ปี จนถึงอายุประมาณ 25 ปี  ส าหรับขั้นตอนการเก็บเก่ียว
โดยมากจะใช้แรงงานคนในการเก็บเก่ียว ระยะเวลาของรอบส าหรับเก็บเก่ียวประมาณ 15-30 วนั  ดงันั้น
สามารถสรุปบญัชีรายการของกระบวนการผลิตปาล์มน ้ ามนั ในส่วนบญัชีรายการสารขาเขา้ไดแ้ก่ปัจจยัการ
ผลิตไดแ้ก่ ตน้พนัธ์ุ ปุ๋ย สารเคมีเกษตร และเช้ือเพลิง  ส่วนบญัชีรายการสารขาออก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์หลกัคือ
ทะลายปาล์มสด  และผลิตภณัฑ์ร่วมจ าพวกพืชท่ีปลูกในช่วงก่อนปาล์มน ้ ามนัให้ผลผลิต เช่น มะพร้าว 
มะละกอ มนัส าปะหลงั สับปะรด เป็นตน้  ทั้งน้ีในการใชปั้จจยัสารขาเขา้ชนิดต่าง ๆ ตลอดวฏัจกัรชีวิตปาล์ม
น ้ ามันย ังมีสารขาออกคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่  ก๊าซเรือนกระจกท่ี เกิดจาก  เช่น ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนตรัสออกไซด์  ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  ก๊าซแอมโมเนีย เป็นตน้ โดยจะมีการ
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เปล่ียนปริมาณการปล่อยให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent: CO2eq) ต่อ
ปาลม์น ้ามนั 1 กิโลกรัม ซ่ึงสามารถเขียนอยูใ่นรูป kg CO2 eq (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า) 
 ผลการวิเคราะห์ภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทย พบว่า  
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ ามนัของประเทศไทยมีปริมาณ เท่ากบั 0.044443 kgCO2eq 
โดยแบ่งออกเป็น ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกมีปริมาณเท่ากบั 0.042564 kgCO2eq คิด
เป็นร้อยละ 95.77 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การขนส่งปัจจยัการผลิตเท่ากบั 0.001879 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 4.23 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย  

เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบวา่ ภาคเหนือมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงท่ีสุด เท่ากบั 0.066180 
kgCO2eq โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะปลูก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 99.24 ของค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเหนือ เน่ืองจากอายุปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัของภาคเหนือส่วน
ใหญ่เป็นระยะก่อนใหผ้ลผลิตซ่ึงมีอายใุกลเ้คียงกบัปาลม์น ้ามนัพื้นท่ีปลูกปาลม์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ท าให้สอดคล้องกบัค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เท่ากบั 0.064607 kgCO2eq โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะปลูก ซ่ึงคิดเป็นร้อย
ละ 96.80 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในทางกลบักนั ภาคกลางและภาคใตมี้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั
ในระดบันอ้ย  โดยภาคกลางมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.056410 kgCO2eq โดยค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะปลูก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 87.96 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
กลาง ส่วนภาคใตมี้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 0.042858 kgCO2eq โดยค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการเพาะปลูก ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 96.92 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคใต ้เน่ืองจากอายุปาล์มน ้ามนัส่วนใหญ่ในพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัของภาคกลางและภาคใตอ้ยูใ่นระยะให้
ผลผลิตแลว้และมีปริมาณทะลายปาล์มสดท่ีผลิตไดสู้ง จึงส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่าลง  
เพราะจากสูตรการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มจะแปรผกผนักบัปริมาณปาล์ม
น ้ ามนัท่ีผลิตได้ต่อปี  ถ้าปริมาณปาล์มน ้ ามนัท่ีผลิตไดน้้อยจะส่งผลให้มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง  
ทั้ งน้ีผลการศึกษายงัพบว่า เกษตรกรใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีค่อนข้างสูงและเลือกใช้ชนิดและสูตรปุ๋ยท่ี
หลากหลายรวมซ่ึงบางสูตรปุ๋ยไม่เหมาะสมกับปาล์มน ้ ามนั ทั้ งน้ีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร
แนะน ามีเพียง 3 สูตรหลัก ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ปุ๋ยสูตร 0-3-0 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 สะท้อนให้เห็นว่า
เกษตรกรในพื้นท่ียงัมีองคค์วามรู้ในการบ ารุงรักษาตน้ปาลม์น ้ ามนัไม่เพียงพอโดยเฉพาะองคค์วามรู้เร่ืองการ
ใส่ปุ๋ยเคมีสามารถส่งผลใหเ้กิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาหลายชนิด เช่น ก๊าซไนตรัสออกไซต ์(NO2) 
ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เป็นตน้ หรือถา้ใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีเกินความตอ้งการ
ของพืช และปุ๋ยไม่ตรงกบัชนิดของพืช นอกจากจะไม่ส่งผลดีต่อพืชแลว้ จะส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกออกสู่ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึนดว้ย 
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การศึกษาคร้ังน้ีได้สร้างแบบจ าลองสถานการณ์การปลูกปาล์มน ้ ามัน เพื่อเปรียบเทียบกับผล
การศึกษาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัซ่ึงถือเป็นขอ้มูลพื้นฐาน(Baseline) โดย
แบ่งเป็น 4 สถานการณ์ ไดแ้ก่ 

แบบจ าลองสถานการณ์ที ่1  กรณใีช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 
แบบจ าลองสถานการณ์ที ่2  กรณใีช้ปาล์มน า้มันพนัธ์ุดี เพือ่เพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ 
แบบจ าลองสถานการณ์ที ่3  กรณใีช้น า้หนักบรรทุกลดลงในการขนส่งปัจจัยการผลติ 
แบบจ าลองสถานการณ์ที่ 4  กรณีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า และใช้ปาล์มน ้ามันพันธ์ุ
ดีเพือ่เพิม่ปริมาณผลผลติต่อไร่ (แบบจ าลองเงื่อนไขที ่1 และ 2 ร่วมกนั) 

ผลการจ าลองสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั
ประเทศไทย พบวา่  แบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 1  2 และ 4 สามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ปลูกปาล์มน ้ามนัของประเทศไทยร้อยละ 66.68   4.40  และ 69.03 ตามล าดบั  ส่วนแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 
3 ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ ามนัของประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.99 ซ่ึงมีผลต่อการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กนอ้ยเพราะก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากสัดส่วนกระบวนการเพาะปลูก
มากกวา่จากการขนส่งปัจจยัการผลิต ดงันั้นหากตอ้งการลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์ม
น ้ามนัของประเทศไทยควรเลือกแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 1  4 และ 2 ตามล าดบั 

กล่าวคือ หากตอ้งการลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนัของประเทศไทยให้
ได้สูงสุดถึงร้อยละ 69.03 ควรใช้เง่ือนไขตามแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 4 กรณีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตาม
ค าแนะน าและใช้ปาล์มน ้ ามนัพนัธ์ุดีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่  โดยเกษตรกรควรศึกษาและเลือกใช้
ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุปาล์มน ้ ามนัตามค าแนะน าในคู่มือเกษตรกรการปลูกปาล์มน ้ ามนัของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดความสูญเสียทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลด
ตน้ทุนการผลิต ประกอบกบัหากเกษตรกรเลือกปัจจยัการผลิตตั้งตน้คือตน้กลา้ปาล์มพนัธ์ุดีมาปลูกดว้ยยิ่ง
ส่งผลดีมากยิ่งข้ึนในการช่วยลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะเห็นไดว้า่ การเลือกใชแ้บบจ าลองน้ีไดต้อ้ง
เป็นนโยบายการส่งเสริมปลูกปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีปลูกใหม่หรือปลูกทดแทนพนัธ์ุเก่า   

ส่วนแบบจ าลองสถานการณ์ท่ี 1 กรณีใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าในคู่มือเกษตรกรการปลูก
ปาล์มน ้ ามนัของกรมวิชาการเกษตร  สามารถลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของ
ประเทศไทยได้ร้อยละ 66.68 ซ่ึงสามารถน ามาปรับใช้กบัสวนปาล์มน ้ ามนัท่ีเกษตรกรได้เพาะปลูกปาล์ม
น ้ ามนัแลว้ให้เร่ิมตระหนกัการเลือกใชปุ๋้ยเคมีตามค าแนะน าเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็น
การประหยดัตน้ทุนการผลิตอีกทางหน่ึงดว้ย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพือ่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน า้มัน 

1) เกษตรควรคดัเลือกตน้กลา้ปาล์มพนัธ์ุดีท่ีผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรและเลือก
สายพนัธ์ุใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีปลูก เพื่อไดผ้ลผลิตต่อไร่ท่ีสูงข้ึน 

2) เกษตรกรควรปรับพฤติกรรมการเลือกใชปุ๋้ยและสารเคมีท่ีถูกตอ้ง ตามความตอ้งการของพืช
ในแต่ละช่วงอาย ุหรือการจดัการสวนปาลม์ใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการเพื่อเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  

3) เกษตรกรตอ้งน าทางใบปาล์มและดินไปตรวจวิเคราะห์โรคและความตอ้งการธาตุอาหาร
เป็นประจ าทุกปี เพื่อบ ารุงรักษาไดต้รงความตอ้งการของพืชและดิน 

4) เกษตรกรควรเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มสดท่ีสุกตามก าหนดเวลาเพื่อลดความสูญเสียอตัราการ
ให้น ้ ามนัปาล์มดิบและควรบรรทุก ขนส่งปัจจยัการผลิตและผลผลิตให้เต็มอตัราเพื่อลดปริมาณการใช้
เช้ือเพลิง 

5) หน่วยงานวชิาการเกษตรควรมีจุดบริการหรือรถบริการเคล่ือนท่ีตรวจวเิคราะห์พืชและดิน 
6) หน่วยงานวิชาการเกษตรควรสร้างองคค์วามรู้และถ่ายทอดวิธีการปฏิบติัท่ีดีท่ีเหมาะสมกบั

การปลูกปาลม์น ้ามนัอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) นโยบายการส่งเสริมปลูกปาล์มน ้ ามันในพื้นท่ีปลูกใหม่หรือปลูกทดแทนพนัธ์ุเก่าควร

สนบัสนุนใหเ้ลือกใชป้าล์มน ้ามนัพนัธ์ุดีและส่งเสริมให้ใชปุ๋้ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรเพื่อช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดถึ้งร้อยละ 69  

2) ภาครัฐควรมีการพฒันาการจดัท าฐานขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรในสินคา้
เกษตรชนิดอ่ืนท่ีส าคญัอยา่งต่อเน่ือง 

3) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรทั้ง พืช ปศุสัตว ์และประมง ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้เกษตรกรตระหนกัและเขา้ใจถึงผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อนท่ีเกิดข้ึนจากการภาคเกษตร 
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เกษตรในเชิงเศรษฐกิจ กรณีศึกษา: ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก. รายงานฉบบัสมบูรณ์. 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 

ปราณี หนูทองแกว้. 2551. การประเมินวัฎจักรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน ้ามัน. วิทยานิพนธ์

วศิวกรรมาศาสตร์มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผกาพร ธนปริสุทธิ. 2555. การประเมินวัฎจักรชีวิตน ้าสับปะรดและน ้าส้มในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์

วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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รัตนาวรรณ มัง่คัง่และคณะ. 2556. ฟู้ดพร้ินท์เคร่ืองมือช่วยค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ผลิตภัณฑ์เกษตรและ

อาหาร. พิมพค์ร้ังท่ี 1 บริษทั อฟัโฟเอป จ ากดั 

ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม. 2556. เทคนิคการประเมินวัฎจักรชีวิต

เพือ่ประเมินฟุตพร้ินท์ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาฐานข้อมูลวฎัจักรชีวติด้านเกษตรและอาหาร. เอกสาร

ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ณ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนมีนาคม 2556. 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2555. การจัดท าฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิตของประเทศ

ไทย. ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. คู่มือการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอุตสาหกรรมน า้มัน

ปาล์ม ภายใต้โครงการผลิตปาล์มน ้ามันและน ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน.  ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

และGIZ. 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2556. อกัษรสยาม

การพิมพ ์

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพของการผลติและลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรและGIZ. 

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

แห่งประเทศไทย จ ากดั 

องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก(องค์กรมหาชน)และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 2556. แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพ

ร้ินท์ของผลิตภัณ ฑ์  ภาย ใต้ โครงการส่งเส ริมการใช้คาร์บอนฟุตพ ร้ินท์ของผลิตภัณ ฑ์ . 

คณะกรรมการเทคนิคดา้นคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์
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ตารางผนวกที ่1 ข้อมูลค่าเฉลี่ย การใช้ปัจจัยการผลติทางการเกษตรในการปลูกปาล์มน า้มันปีเพาะปลูก 2555 

รายการ หน่วย/ไร่ 

ภาค 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 

รายการสารขาเข้า       

1. พนัธ์ุ        

    1.1) ตน้พนัธ์ุ ตน้ 21.51 23.11 23.42 23.06 

    1.2) เมล็ดพนัธ์ุ กก. 0 0 0 0 

2. ปุ๋ย       

    2.1) ปุ๋ยอินทรีย ์ กก. 2,500.83 9847.98 4,661.84 991.52 
            มูลไก่ - เป็ด กก. 1,256.19 7,020.81 2,644.64 276.94 
            มูลสุกร กก. 47.57 834.18 499.79 159.56 
           มูลโค กระบือ กก. 275.92 401.32 1,324.61 205.84 
           ปุ๋ยชีวภาพ(ชนิดเม็ด) กก. 414.62 242.80 187.25 344.94 
           ปุ๋ยชีวภาพ(ชนิดน ้า) กก. 3.72 1310.02 - 0.51 
           มูลแพะ กก. 492.12 8.54 - 0.00 
           มูลคา้งคาว กก. 0.00 7.21 5.54 0.29 
           เศษปลาสด กก. 0.00 3.77 - 0.00 
           กากน ้าตาล กก. 0.00 1.62 - 0.00 
           มูลนกกระทา กก. 10.70 2.95 - 0.00 
           มูลมา้ กก. 0.00 14.76 - 0.00 

           มูลไหม กก. 0.00 0.00 - 3.43 
   2.2) ปุ๋ยเคมี กก. 2,987.76 1,935.93 1,247.48 2,688.55 
           สูตร  46-0-0 กก. 40.30 106.18 112.14 210.80 
           สูตร  15-15-15 กก. 792.48 152.95 441.38 996.03 
           สูตร  21-0-0 กก. 191.43 431.56 216.35 103.57 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 

รายการ หน่วย/ไร่ 

ภาค 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 

           สูตร  18-46-0 กก. 28.71 29.54 0.00 47.52 

           สูตร 0-0-60 กก. 414.85 394.04 273.44 862.50 

           สูตร  13-13-21 กก. 417.18 94.91 73.04 93.87 

           สูตร 0-3-0 กก. 35.27 16.73 1.98 11.48 

           สูตร 25-7-7 กก. 25.76 0.35 1.80 18.94 

           สูตร 12-2-28 กก. 0.00 1.08 0.00 0.00 

           สูตร 16-16-16 กก. 10.83 19.75 11.66 0.00 

           สูตร 11-8-32 กก. 49.06 60.00 0.00 0.00 

           สูตร 14-14-21 กก. 8.44 4.20 0.00 0.00 

           สูตร 12-6-33 กก. 21.27 124.25 0.00 0.00 

           สูตร 17-17-17 กก. 0.00 17.35 0.00 0.00 

           สูตร 3-6-24 กก. 0.00 31.07 0.00 0.00 

           สูตร 14-7-35 กก. 11.49 37.04 0.00 0.00 

           สูตร 12-7-33 กก. 0.00 28.21 0.00 0.00 

           สูตร 5-4-3 กก. 0.00 2.76 0.00 0.00 

           สูตร 14-9-20 กก. 0.00 2.16 0.00 0.00 

           สูตร 0-16-34 กก. 0.00 2.13 0.00 0.00 

           สูตร 8-24-24 กก. 0.00 5.74 0.00 0.00 

           สูตร 13-6-36 กก. 0.00 3.94 0.00 0.00 

           สูตร 12-5-25 กก. 9.85 3.20 0.00 0.00 

           สูตร 14-14-24 กก. 0.00 3.11 3.61 0.00 

           สูตร 13-6-27 กก. 0.00 21.97 0.00 0.00 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 

รายการ หน่วย/ไร่ 

ภาค 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 

          สูตร 21-20-21 กก. 0.00 5.08 0.00 0.00 
          สูตร 13-8-33 กก. 0.00 24.08 0.00 0.00 
          สูตร 8-6-28 กก. 0.00 242.42 0.00 0.00 
          สูตร 16-20-0 กก. 0.00 4.35 0.88 23.82 
          สูตร 21-7-14 กก. 0.00 12.04 0.00 0.00 
          สูตร 15-7-18 กก. 0.00 1.23 3.45 18.35 
          สูตร 15-5-20 กก. 16.04 22.00 0.00 0.00 
          สูตร 16-6-27 กก. 0.00 1.38 0.00 0.00 
          สูตร 16-8-8 กก. 0.00 29.12 2.21 23.98 
          สูตร 10-30-40 กก. 115.05 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 14-10-30 กก. 95.20 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 12-9-21 กก. 183.75 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 13-9-36 กก. 17.33 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 15-5-20 กก. 0.00 0.00 0.00 23.19 
          สูตร 9-3-9 กก. 5.10 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 12-12-27 กก. 38.98 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 13-7-35 กก. 7.46 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 30-0-0 กก. 53.73 0.00 0.29 1.81 
          สูตร 13-13-30 กก. 5.42 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 20-8-20 กก. 18.08 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 20-15-20 กก. 25.16 0.00 0.00 0.16 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 

รายการ หน่วย/ไร่ 

ภาค 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 

          สูตร 7-18-35 กก. 4.42 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 13-7-30 กก. 21.00 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 10-15-2 กก. 7.49 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 18-0-2 กก. 10.72 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 14-9-30 กก. 5.72 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 0-0-40 กก. 76.99 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 15-7-6 กก. 0.02 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 15-10-30 กก. 30.36 0.00 10.83 0.00 
          สูตร 22-5-18 กก. 6.50 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 12-9-24 กก. 159.12 0.00 0.00 0.00 
          สูตร 15-0-0 กก. 0.00 0.00 0.00 1.40 
          สูตร 19-19-19 กก. 0.00 0.00 0.29 9.57 
          สูตร 6-3-3 กก. 0.00 0.00 0.73 12.00 
          สูตร 27-6-6 กก. 0.00 0.00 0.00 0.16 
          สูตร 12-12-7 กก. 0.00 0.00 0.00 42.51 
          สูตร 18-7-30 กก. 0.00 0.00 0.00 16.49 
          สูตร 16-8-0 กก. 0.00 0.00 0.00 61.76 
          สูตร 20-0-0 กก. 7.59 0.00 0.58 39.26 
          สูตร 27-12-6 กก. 0.45 0.00 0.20 42.51 
          สูตร 16-16-8 กก. 0.00 0.00 39.44 24.40 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 

รายการ หน่วย/ไร่ 

ภาค 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 

          สูตร 12-4-30 กก. 0.00 0.00 3.01 0.16 
          สูตร 20-8-2 กก. 0.00 0.00 1.20 0.00 
          สูตร 12-5-14 กก. 0.00 0.00 12.04 0.00 
          สูตร 15-6-36 กก. 0.00 0.00 4.81 0.00 
          สูตร 15-8-14 กก. 0.00 0.00 0.88 0.00 
          สูตร 19-9-19 กก. 0.00 0.00 0.29 0.00 
          สูตร 3-0-0 กก. 0.00 0.00 1.50 0.00 
          สูตร 21-7-18 กก. 0.00 0.00 10.83 0.00 
          สูตร 22-6-22 กก. 0.00 0.00 1.20 0.00 
          สูตร 21-9-24 กก. 0.00 0.00 4.33 0.00 
          สูตร 18-4-5 กก. 19.16 0.00 1.20 0.00 
          สูตร 0-6-0 กก. 0.00 0.00 1.81 0.00 
          สูตร 27-27-5 กก. 0.00 0.00 0.44 2.35 
          สูตร 14-4-1 กก. 0.00 0.00 9.63 0.00 
3. สารเคมีก าจดัวชัพืช กก. 5.00 14.94 23.05 7.52 
    3.1) ยาคุมหญา้     กก. 0.00 0.00 0.00 0.00 

    3.2) ยาฆ่าหญา้      กก. 5.00 14.94 23.05 7.52 
4. สารเคมีก าจดัศตัรูพืช กก. 0.37 1.28 1.13 0.11 
    4.1) ยาป้องกนัก าจดัโรค       กก. 0.00 0.00 0.00 0.00 
    4.2) ยาฆ่าแมลง หนอน เพล้ีย    กก. 0.37 1.28 1.13 0.11 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 

รายการ หน่วย/ไร่ 

ภาค 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 

5. สารเคมี อ่ืนๆ และวสัดุปรับปรุงดิน กก. 263.93 146.09 171.04 48.69 

    5.1) สารเคมีอ่ืนๆ กก. 0.22 0.00 73.77 1.87 

    5.2) วสัดุปรับปรุงดิน กก. 263.71 146.09 97.27 46.82 

6. การใชน้ ้ามนัดีเซล ลิตร 76.54 295.59 255.69 189.75 

    6.1 เตรียมดิน ลิตร 4.05 151.36 6.46 1.81 

    6.2 การปลูก  ลิตร 0.13 0.16 0.26 1.75 
    6.3 การดูแลรักษา ลิตร 0.99 29.34 67.10 94.36 
    6.4 การเก็บเก่ียว  ลิตร 71.37 114.73 181.87 91.83 
7. การใชน้ ้ามนัเบนซิน ลิตร 76.99 53.15 37.28 63.12 
    7.1 เตรียมดิน ลิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 
    7.2 การปลูก ลิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 
    7.3 การดูแลรักษา ลิตร 73.01 51.95 33.80 50.22 
    7.4 การเก็บเก่ียว ลิตร 3.98 1.20 3.48 12.90 

รายการสารขาออก   
    

ผลติภัณฑ์และผลติภัณฑ์ร่วม กก. 180,170.84 156,455.64 115,188.90 117,095.26 
ปาลม์น ้ามนั กก. 90,085.42 68,596.09 57,130.94 53,673.19 
มะพร้าว กก. - 583.37 224.42 538.80 
มะละกอ กก. - 34.12 209.74 195.00 

มนัส าปะหลงั กก. - 1,765.88 10.64 2,083.50 
สับปะรด กก. - 6,709.02 17.25 2,057.14 
กลว้ย กก. - 538.01 1.46 - 
ขา้วโพดหวาน กก. - 1.33 - - 
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ตารางผนวกที ่1 (ต่อ) 

รายการ หน่วย/ไร่ 

ภาค 

ใต้ กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ 

จากการใช้ปุ๋ย: กก. 47.14 32.28 24.12 44.07 

N2O  กก. 5.93 4.06 3.03 5.54 

NOx  กก. 1.24 0.85 0.64 1.16 

NH3  กก. 37.72 25.83 19.30 35.27 

NMVOC  กก. 2.25 1.54 1.15 2.10 

มลสารทางน า้ กก. 75.60 51.72 38.67 70.66 
N ลงสู่แหล่งน ้า กก. 75.44 51.65 38.60 70.54 
P ลงสู่แหล่งน ้า กก. 0.16 0.07 0.07 0.12 
ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางผนวกที ่2  ค่า Emission factor  
 

 

รายการ หน่วย ค่า EF (kgCO2eq/หน่วย) 

ค่ามลพษิจากการผลติวตัถุดบิ ตน้ 
 

ตน้พนัธ์ุ กก. 0.3473 
มูลไก่ - เป็ด กก. 0.3473 
มูลสุกร กก. 0.3473 
มูลโค กระบือ กก. 0.3473 
ปุ๋ยชีวภาพ(ชนิดเม็ด) กก. 0.3473 
ปุ๋ยชีวภาพ(ชนิดน ้า) กก. 0.3473 
มูลแพะ กก. 0.3473 
มูลคา้งคาว กก. 0.3473 
เศษปลาสด กก. 0.3473 
กากน ้าตาล กก. 0.3473 
มูลนกกระทา กก. 0.3473 
มูลมา้ กก. 0.3473 
สูตร 46-0-0 กก. 1.1960 
สูตร 15-15-15 กก. 0.4518 
สูตร 21-0-0 กก. 0.5460 
สูตร 18-46-0 กก. 0.5839 
สูตร 0-0-60 กก. 0.0736 
สูตร 13-13-21 กก. 0.4044 
สูตร 0-3-0 กก. 0.0076 
สูตร 25-7-7 กก. 0.6788 
สูตร 12-2-28 กก. 0.3618 
สูตร 16-16-16 กก. 0.4819 
สูตร 11-8-32 กก. 0.3574 
สูตร 14-14-21 กก. 0.4329 
สูตร 12-6-33 กก. 0.3799 
สูตร 17-17-17 กก. 0.5120 
สูตร 3-6-24 กก. 0.1315 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ)   
  

รายการ หน่วย ค่า EF (kgCO2eq/หน่วย) 
สูตร 14-7-35 กก. 0.4376 
สูตร 12-7-33 กก. 0.3824 
สูตร 5-4-3 กก. 0.1449 
สูตร 14-9-20 กก. 0.4187 
สูตร 0-16-34 กก. 0.0947 
สูตร 8-24-24 กก. 0.3069 
สูตร 13-6-36 กก. 0.4107 
สูตร 12-5-25 กก. 0.3646 
สูตร 14-14-24 กก. 0.4377 
สูตร 13-6-27 กก. 0.3963 
สูตร 21-20-21 กก. 0.6300 
สูตร 13-8-33 กก. 0.4110 
สูตร 8-6-28 กก. 0.2679 
สูตร 16-20-0 กก. 0.4664 
สูตร 21-7-14 กก. 0.5860 
สูตร 15-7-18 กก. 0.4364 
สูตร 15-5-20 กก. 0.4346 
สูตร 16-6-27 กก. 0.4743 
สูตร 16-8-8 กก. 0.4490 
สูตร 10-30-40 กก. 0.3996 
สูตร 14-10-30 กก. 0.4372 
สูตร 12-9-21 กก. 0.3683 
สูตร 13-9-36 กก. 0.4183 
สูตร 15-5-20 กก. 0.4346 
สูตร 9-3-9 กก. 0.2560 
สูตร 12-12-27 กก. 0.3854 
สูตร 13-7-35 กก. 0.4116 
สูตร 27-0-0 กก. 0.7020 
สูตร 4-5-7 กก. 0.1278 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ)   
  

รายการ หน่วย ค่า EF (kgCO2eq/หน่วย) 
สูตร 30-0-0 กก. 0.7800 
สูตร 13-13-30 กก. 0.4188 
สูตร 20-8-20 กก. 0.5722 
สูตร 20-15-20 กก. 0.5898 
สูตร 7-18-35 กก. 0.2834 
สูตร 13-7-30 กก. 0.4036 
สูตร 10-15-2 กก. 0.3010 
สูตร 18-0-2 กก. 0.4712 
สูตร 14-9-30 กก. 0.5521 
สูตร 0-0-40 กก. 0.0640 
สูตร 14-4-9 กก. 0.3885 
สูตร 15-7-6 กก. 0.4172 
สูตร 15-10-30 กก. 0.4632 
สูตร 22-5-18 กก. 0.6134 
สูตร 12-9-24 กก. 0.3731 
สูตร 15-0-0 กก. 0.3900 
สูตร 19-19-19 กก. 0.5723 
สูตร 18-18-18 กก. 0.5422 
สูตร 6-3-3 กก. 0.1684 
สูตร 27-6-6 กก. 0.7267 
สูตร 12-12-7 กก. 0.3534 
สูตร 18-7-30 กก. 0.5336 
สูตร 60-4-4 กก. 1.5765 
สูตร 16-8-0 กก. 0.4362 
สูตร 20-0-0 กก. 0.5200 
สูตร 27-12-6 กก. 0.7418 
สูตร 16-16-8 กก. 0.4691 
สูตร 12-4-30 กก. 0.3701 
สูตร 20-8-2 กก. 0.5434 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ)   
  

รายการ หน่วย ค่า EF (kgCO2eq/หน่วย) 
สูตร 12-5-14 กก. 0.3470 
สูตร 15-6-36 กก. 0.4627 
สูตร 13-3-14 กก. 0.3680 
สูตร 15-8-14 กก. 0.4326 
สูตร 19-9-19 กก. 0.5471 
สูตร 3-0-0 กก. 0.0780 
สูตร 21-7-18 กก. 0.5924 
สูตร 22-6-22 กก. 0.6223 
สูตร 21-9-24 กก. 0.6071 
สูตร 18-4-5 กก. 0.4861 
สูตร 0-6-0 กก. 0.0151 
สูตร 6-3-3 กก. 0.1684 
สูตร 27-27-5 กก. 0.7780 
สูตร 14-4-1 กก. 0.4009 
สูตร 10-5-32 ลิตร 0.3238 
อาทราซิน ลิตร 5.0100 
คลอไพรีฟอส ลิตร 10.2089 
อะลาคลอร์ ลิตร 8.0900 
ไกลโฟเซท ลิตร 16.0000 
กรัมมอ๊กโซน ลิตร 3.2300 
พาราควอต ลิตร 3.2300 
อามีทรีน ลิตร 8.5100 
ไดยรูอน กก. 7.0400 
ฟูราดาน กก. 10.0551 
อะบาเมก็ติน กก. 16.5873 
คลอร์ไพริฟอส ลิตร 16.5873 
ฮอร์โมน (ชนิดน ้า) ลิตร 5.5300 
ฮอร์โมน (ชนิดผง) ลิตร 2.3372 
น ้ายาซบัปุ๋ย (เกาะยดึปุ๋ย) ลิตร 0.5330 
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ตารางผนวกที ่2  (ต่อ)   
  

รายการ หน่วย ค่า EF (kgCO2eq/หน่วย) 
สารโพแทสเซียมคลอเรต ลิตร 2.3372 
น ้ายาจบัใบ/สารทางใบ ลิตร 5.5300 
สารป้องกนัดอกและผลอ่อนร่วง ลิตร 5.5300 
ธาตุสังกะสี ลิตร 2.9066 
สารปรับปรุงดิน กก. 0.1097 
ไดโลไมล ์(ปูนมาล) กก. 0.0265 
ปูนขาว(แคลเซ่ียมคาร์บอเนต) กก. 1.0676 
ข้ีเคก้ กก. 0.1097 
เกลือ กก. 3.2500 
โบรอน กก. 1.5900 
แมกนีเซ่ียม กก. 0.3385 
ฟอสเฟต กก. 3.7700 
ข้ีเล่ือยจากไม ้ กก. 0.1097 
ซิลิคอล 

 
0.000000 

การใช้น า้มันดีเซล ลิตร 
 

1. เตรียมดิน ลิตร 3.0728 
2. การปลูก ลิตร 3.0728 
3. การดูแลรักษา ลิตร 3.0728 
4. การเก็บเก่ียว 

 
3.0728 

การใช้น า้มันเบนซิน ลิตร 
 

1. เตรียมดิน ลิตร 2.8572 
2. การปลูก ลิตร 2.8572 
3. การดูแลรักษา ลิตร 2.8572 
4. การเก็บเก่ียว ลิตร 2.8572 
ท่ีมาจากการค านวณ 
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ตารางผนวกที ่ 3 ค่า Emission factor ของการขนส่ง 

รายการ ชนิดน า้มัน 
ค่า EF (kgCO2eq/หน่วย) 

เทีย่วไป เทีย่วกลบั 
รถกระบะบรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก น ้าหนกั

บรรทุกสูงสุด 7 ตนั วิง่แบบปกติ 100% 

Loading (เท่ียวกลบั 0% Loading) 

รถกระบะบรรทุก 4 ลอ้ ขนาดเล็ก น ้าหนกั

บรรทุกสูงสุด 7 ตนั วิง่แบบปกติ 75% 

Loading (เท่ียวกลบั 0% Loading) 

ดีเซล 

 

 

ดีเซล 

0.1402 

 

 

0.1829 

0.3111 

 

 

0.3111 

ท่ีมา : จากการค านวณ  
   



 


