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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท า

สวนยางพารา กรณีศึกษา เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในต าบลเขาพระ อ า เภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา 
โดยค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชปั้จจยัน า เขา้ เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง ปุ๋ย ยา
ปราบวชัพืช เป็นต้น  ตั้ งแต่กระบวนการปลูกยางพารา กระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด 
กระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด กระบวนการกรีดและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) จากการศึกษา 
พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมมากท่ีสุดตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพาราจนกระทัง่
กระบวนการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) เท่ากบั 1,587.272 kgCO2eq/ไร่ /ปี โดยกระบวนการกรีดยาง
และจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) เป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุด และจากการก าหนดสถานการณ์ทั้งหมด 3 สถานการณ์ ไดแ้ก่ 1) การใช้แรงงานคนในการ
เตรียมพื้นท่ีกบัการใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี 2) การใส่ปุ๋ยเคมีในการบ ารุงรักษาหลงักรีดกบั
การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาหลงักรีด และ 3) การใชย้าปราบวชัพืชก าจดัวชัพืชหลงักรีดกบั
การใชเ้คร่ืองตดัหญา้ก าจดัวชัพืชหลงักรีด พบวา่การท าสวนยางพาราท่ีใชแ้รงงานคนในการเตรียม
พื้นท่ี ใช้ปุ๋ยเคมีในการบ ารุงรักษายางพาราหลงักรีด และใช้ยาปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงั
กรีด มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 158.958 kgCO2eq/ไร่ /ปี และการท าสวน
ยางพาราท่ีใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษายางพาราหลงักรีดและ
ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงักรีดมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 
15.900 kgCO2eq/ไร่/ปี ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อหาแนว
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ทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพาราและเผยแพร่ขอ้มูล
แก่เกษตรกรผูท้  าสวนยางพาราเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัได ้ 
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This study aimed to - investigate greenhouse gases emission (GHGs) from rubber tree 

plantation, a case study of agricultures from Songkhla province. The GHGs emission was 
calculated from raw materials such as fertilizers, fuel and herbicide that were used in rubber tree 
planting, rubber tree taking care, rubber tree harvesting and natural latex producing. The results 
showed that the GHGs emission from the process of the rubber tree harvesting to the natural latex 
producing was 1,587.772  kgCO2eq/rai/year and as compared all these processes, the highest 
GHGs emission was from the process of rubber tree harvesting. In this study, there were three 
conditions which were used for rubber tree plantation i.e. 1) manpower or machine for area 
preparing, 2) chemical fertilizers or organic fertilizers for rubber tree taking care, and 3) herbicide 
or mowing machine. This study showed that the rubber tree plantation process using manpower 
for area preparing, chemical fertilizers after rubber tapping and herbicide after rubber tapping 
produced the highest GHGs emission of 158.958 kgCO2eq/rai/year. Whereas, the rubber 
plantation process using manpower for area preparing, organic fertilizers after rubber tapping and 
mowing machine after rubber tapping produced the lowest GHGs emission of 15.900 
kgCO2eq/rai/year. From this study, related agencies should use this information for proposing 
guidelines about GHGs emission and distributing the guidelines to publics. 
Keyword : Rubber tree plantation  Greenhouse gas emission 
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บทที่ 1 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 

สืบเน่ืองจากอดีตท่ีผ่านมาในหลายๆประเทศมีการมุ่งเน้นพฒันาดา้นอุตสาหกรรมเพื่อให้
เศรษฐกิจของประเทศนั้นเจริญเติบโต โดยการพฒันานั้นมิได้ให้ความส าคญักบัผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มจึงไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ต่างๆดา้นส่ิงแวดลอ้มของโลก  ซ่ึงเห็นได้
จากในช่วง 1-2 ทศวรรษท่ีผ่านมา  ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเร่ิมขยายเป็นวง
กวา้งและค่อยๆทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความไม่สมดุลทางธรรมชาติและ
ระบบนิเวศของโลก  การเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีมีความร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวติและทรัพยสิ์น  โดยสาหตุของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีส่วนหน่ึงก็มาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) และสภาวะโลกร้อน (Global Warming)  ท่ีเกิดจากก๊าซเรือนกระจกไป
ขวางกั้นแสงอินฟราเรดท่ีจะสะทอ้นกลบัจากพื้นผิวโลกสู่บรรยากาศ  ท าให้แสงอินฟราเรดไม่
สามารถสะทอ้นกลบัได ้ จึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  ประเทศไทยเป็น
หน่ึงในประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงข้ึนโดยขอ้มูลจากการตรวจวดัของสถานี
อุตุนิยมวิทยาทัว่ประเทศท่ีวิเคราะห์โดยนกัวิจยัของส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 
พบว่าในรอบ 55 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2498-2552)  อุณหภูมิเฉล่ียรายปีทั้งประเทศของไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยเพิ่มข้ึน 0.96 องศาเซลเซียส เม่ือเทียบกบัค่าอุณหภูมิเฉล่ียราย
ปีในช่วงปี พ.ศ. 2504 -2533 ซ่ึงสูงกว่าการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียรายปีของโลกท่ี 0.69 องศา
เซลเซียส (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2554)  นอกจากน้ีประเทศไทยยงัประสบกบัปัญหา
อ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ภยัแลง้ น ้าท่วมเฉียบพลนั น ้าทะเลกดัเซาะชายฝ่ัง  เป็นตน้ 

ก๊าซเรือนกระจกโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
จากภาคพลังงาน ท่ีต้องอาศยัปัจจยัการผลิตประเภทพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น ้ ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภาคอุตสาหกรรมท่ีมี
กระบวนการผลิตและแปรรูป มีเทนท่ีมาจากการหมกัหรือเน่าเป่ือยของขยะ น ้ าเสีย ปศุสัตว ์ และ
การปลูกขา้วในนาท่ีมีน ้าขงั  ก๊าซไนตรัสออกไซดจ์ากการใชปุ๋้ยไนโตรเจน เป็นตน้ โดยสถานการณ์
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยท่ีถือวา่เป็นประเทศเกษตรกรรมท าใหมี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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จากภาคการเกษตรในปี พ.ศ.2543 เท่ากบั 51.88 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็น
ร้อยละ 22.6 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ ซ่ึงเป็นรองจากภาคพลงังานท่ี
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดคิดเป็น 159.39 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็น
ร้อยละ 69.6 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553) 

ทั้งน้ีในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยนั้นมีพืชเศรฐกิจท่ีมีความส าคญัหลายชนิด และ
หน่ึงในพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญั คือ ยางพารา โดยการปลูกยางพาราในประเทศไทยมีการขยาย
พื้นท่ีการปลูกยางพาราเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จากขอ้มูลการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรปีเพาะปลูก พ.ศ. 
2555พบวา่ประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด 19.27 ลา้นไร่ เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 8.11 
แสนไร่ มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 3.625 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 0.276 ลา้นตนั หรือร้อยละ
8.25 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของเน้ือท่ีปลูกยางพารานั้นยอ่มมีความ
เส่ียงต่อผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการต่างๆ ของการท าสวนยางพารา เช่น ในกระบวนการเตรียมพื้นท่ีปลูกยางพารามีการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในรถแทรกเตอร์ จากยานพาหนะ
ในการเดินทาง และจากกระบวนการดูแลยางพารามีการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) จากการ
ใชปุ๋้ย เป็นตน้  และจากการท่ีราคายางพารานั้นปรับราคาสูงข้ึนในปี พ.ศ. 2555 โดยราคายางแผน่ดิบ
เฉล่ีย 93.91บาท/กิโลกรัม ท าใหเ้กษตรกรมีความสนใจปลูกยางพารามากข้ึน  ท าให้มีการขยายพื้นท่ี
ปลูกกนัอย่างกวา้งขวาง  ส่งผลให้เน้ือท่ีการปลูกยางพาราในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนดงัท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจเร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการต่างๆ ในการท า
สวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารากระบวนการดูแลและบ ารุงรักษายางพาราก่อนกรีด
และหลงักรีดจนกระทัง่กระบวนการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง)  ทั้งน้ีเพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใชเ้ป็นแนวทางส าหรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการท าสวนยางพารา  
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1.2 วตัถุประสงค์ 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 
 1.2.2  เพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวน
ยางพารา 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 
 1.3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา : ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท า
สวนยางพารา ตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพาราจนกระทัง่กระบวนการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ายาง) โดย
วธีิการค านวณจากขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการต่างๆของการท าสวนยางพาราคูณ
กับค่ าการปล่อยก๊าซ เ รือนกระจก (Emission Factor)  และแสดงผลให้อยู่ ในรูปกิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (kgCO2 equivalent) 
 1.3.2  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ีศึกษา : ท าการศึกษากบัเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราใน
พื้นท่ี ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา โดยวิธีการสอบถามก่ึงสัมภาษณ์กบัเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 6 เง่ือนไข จ านวน 24 ราย 
 1.3.3  ขอบเขตดา้นเวลา : พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 
 

1.4 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1.4.1  ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 

1.4.2  ไดแ้นวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการท าสวน
ยางพารา 
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1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.5.1 กระบวนการท าสวนยางพารา หมายถึง กระบวนการปลูกยางพารา กระบวนการ
ดูแลยางพาราก่อนกรีด กระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด และกระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่าย
ผลผลิต (น ้ายาง) 

1.5.2 กระบวนการปลูกยางพารา ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี 
ขั้นตอนการขนส่งกลา้พนัธ์ุยางพารา และขั้นตอนการปลูกยางพารา 

1.5.3 กระบวนการการดูแลก่อนกรีด หมายถึง กระบวนการดูแลและบ ารุงรักษายางพารา
ก่อนกรีด ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช) ขั้นตอน
การใส่ปุ๋ยก่อนกรีด และขั้นตอนก าจดัวชัพืชก่อนกรีด 

1.5.4 กระบวนการดูแลหลงักรีด หมายถึง กระบวนการดูแลยางพาราหลงัการเปิดกรีด
ยางพารา ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช) ขั้นตอน
การใส่ปุ๋ยหลงักรีด และขั้นตอนก าจดัวชัพืชหลงักรีด 

1.5.5 กระบวนการจ าหน่ายผลผลิต หมายถถึง กระบวนการเก็บเก่ียวและการจ าหน่าย
ผลผลิต (น ้ายาง) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการกรีดยางพา ขั้นตอนการเก็บผลผลิต 
(น ้ายาง) และขั้นตอนการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ายาง) 

1.5.6 การประเมินก๊าซเรือนกระจก หมายถึง การค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิด
จากกระบวนการท าสวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา จนกระทัง่การจ าหน่ายผลผลิต 
(น ้ายาง)โดยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการท าสวนยางพารา เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ท่ี
เกิดจากการใช้พลังงาน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ยท่ีมีไนโตรเจนเป็น
องคป์ระกอบ เป็นตน้ โดยวิธีการค านวณจากขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการต่างๆ
ของการท าสวนยางพาราคูณกบัค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) และแสดงผลให้อยู่
ในรูปกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (kgCO2 equivalent) 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
แนวคดิทฤษฎีและผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 แนวคดิทฤษฎก๊ีาซเรือนกระจก 
 
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)  เป็นก๊าซท่ีมีอยู่ในชั้นบรรยายกาศ  มีคุณสมบติัท่ี

สามารถดูดซับคล่ืนความร้อนจากดวงอาทิตยท่ี์ส่องมายงัโลกได้โดยการกกัเก็บรังสีอินฟาเรดท่ี
สะท้อนกลับออกไปจึงท าให้โลกมีความอบอุ่น ด้วยปริมาณก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาติท่ีมี
ปริมาณรวมทั้งส้ินไม่ถึงร้อยละ1 นั้นเป็นปริมาณท่ีเพียงพอ และเหมาะสมท่ีจะท าให้โลกมีความ
อบอุ่นเหมาะแก่การด ารงอยูข่องส่ิงมีชีวิต แต่ดว้ยการท ากิจกรรมต่างๆ ของมวลมนุษยชาติหลงัจาก
ยุคการปฏิวติัอุตสาหกรรมนั้นได้ก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของปริมาณก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน 
(Global Warming) หมายถึง การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิโลก ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากปัจจยัทางธรรมชาติ
และ/หรือ มาจากการกระท าของมนุษย์ แต่ในปัจจุบนัหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งช้ีว่าการกระท า
ของมวลมนุษยชาติเป็นสาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนท่ี
รุนแรง โดยก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวท่ีส่งผลให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate 
Change) ซ่ึงเป็นลกัษณะอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลง/เบ่ียงเบน ไปจากค่าปกติ และตามค าจ ากดัความ
ขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศอนัเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์เปล่ียนองค์ประกอบ
ของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยออ้มและท่ีเพิ่มเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศตาม
ธรรมชาติท่ีสังเกตไดใ้นช่วงระยะเวลาเดียวกนัไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณน ้ าฝน ฤดูกาล ซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงอยูข่องส่ิงมีชีวิตท่ีจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ี
ส่ิงมีชีวตินั้นอาศยัอยู ่
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2.1.1 ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก 
ภูมิอากาศของโลกเกิดจากการไหลวนของพลงังานจากดวงอาทิตย ์โดยรังสีจาก

ดวงอาทิตยผ์า่นชั้นบรรยากาศเขา้มาสู่โลกในรูปแสงแดด และพลงังานท่ีเดินทางมาสู่โลกเม่ือถึงชั้น
บรรยากาศและเปลือกโลกประมาณร้อยละ 30 ไดถู้กสะทอ้นกลบัไปสู่ห้วงอวกาศ แต่อีกร้อยละ 70
ไดผ้า่นชั้นบรรยากาศลงมายงัพื้นผวิโลก และพลงังานจากดวงอาทิตยจ์ะถูกเปล่ียนรูปเป็นความร้อน 
ท าใหโ้ลกมีความอบอุ่น แต่เม่ือโลกไดรั้บความร้อนมากข้ึนโลกจะตอ้งส่งพลงังานเหล่าน้ีกลบัสู่ชั้น
อวกาศในรูปของแสงอินฟราเรดหรือรังสีความร้อน เน่ืองจากโลกมีบรรยากาศท่ีเยน็กวา่ดวงอาทิตย์
มาก จึงไม่สามารถส่งพลังงานในรูปแสงได้เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ ดังนั้นโลกจะส่งพลังงาน
กลบัคืนสู่ชั้นบรรยากาศในรูปของอินฟราเรดหรือรังสีความร้อน และการท่ีโลกไดส้ะทอ้นเอาความ
ร้อนออกไปบางส่วนจะช่วยท าให้โลกไม่ร้อนจนเกินไป แต่ด้วยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีอยู่ในชั้น
บรรยากาศในปริมาณมากนั้น เป็นส่ิงขวางกั้นแสงอินฟราเรดท าให้โลกไม่สามารถสะทอ้นรังสี
ความร้อนกลบัจากพื้นผิวโลกสู่ชั้นบรรยากาศได ้จึงท าให้ความร้อนถูกกกัเก็บไวใ้นชั้นบรรยากาศ 
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) เน่ืองจากเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสภาพท่ีเกิดข้ึนภายในเรือนกระจกท่ีใช้ส าหรับปลูกพืชใน
ประเทศเขตหนาว โดยแสงแดดสามารถส่องผ่านเขา้ไปให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได ้แต่
กระจกท าใหค้วามร้อนไม่สามารถสะทอ้นออกไปจากเรือนกระจกได ้จึงสามารถคงอุณหภูมิภายใน
เรือนกระจกไม่ใหห้นาวเยน็เหมือนภายนอกได ้(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2555) 
 

2.1.2 ชนิดก๊าซเรือนกระจก 
มีก๊าซจ านวนมากในชั้นบรรยากาศท่ีมีคุณสมบติัในการดูดซบัคล่ืนรังสีความร้อน

และถูกจดัอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงมีทั้งก๊าซท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและก๊าซท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย ์แต่ก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต ซ่ึงเป็นพิธีสารท่ีประชุม
ภายใตก้รอบของอนุสัญญาสหประชาชาติ ก าหนดให้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และมีมาตรการทางกฎหมายในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการรับมือ
กับภาวะโลกร้อนนั้ นมี เพียง  6  ชนิด โดยจะต้องเ ป็นก๊ าซท่ี เ กิดจากกิจกรรมของมนุษย ์
(Anthropogenic Greenhouse Gas Emission) เท่านั้น ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซ
มีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโร
คาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้ งน้ียงัมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษยท่ี์ส าคญัอีกชนิดหน่ึง คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซ่ึงใชเ้ป็น
สารท าความเยน็และใชใ้นการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกก าหนดในพิธีสารเกียวโต เน่ืองจากเป็นสารท่ีถูก
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จ ากดัการใช้ในพิธีสารมอนทรีออล โดยก๊าซเรือนกระจกเหล่าน้ีก าลงัเพิ่มปริมาณมากข้ึนเน่ืองจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมวลมนุษยชาติ  และก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดนั้นมีแหล่งท่ีมาและความส าคญั
โดยสังเขปดงัน้ี (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2555) 

2.1.2.1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนั้นมีทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติ 

และเกิดจากฝีมือมนุษย ์เช่น เกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และจาก
การตดัไมท้  าลายป่าเพื่อใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการตดัไมท้  าลาย
ป่าท่ีนับว่าเป็นตัวการส าคัญท่ีสุด ในการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ข้ึนสู่ชั้ นบรรยากาศ
เน่ืองจากตน้ไมมี้คุณสมบติัท่ีสามารถช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไวก่้อนท่ีจะลอยข้ึนสู่ชั้น
บรรยากาศ ดังนั้ นเม่ือพื้นท่ีป่าลดน้อยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงข้ึนไปสะสมอยู่ในชั้ น
บรรยากาศไดใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน ในขณะท่ีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม ้และ
แหล่งอ่ืนท่ีเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ก าลังมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีท าใหเ้กิดพลงังานความร้อนสะสมในชั้นบรรยากาศของ
โลกมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบับรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอ่ืน ๆ ทั้งยงัมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนกว่าก๊าซ
ชนิดอ่ืน ๆ ดว้ย ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิของผิวโลกและชั้นบรรยากาศให้ยิ่งทวีความ
รุนแรงมากยิง่ข้ึนไป 

2.1.2.2 ก๊าซมีเทน 
แหล่งก าเนิดของก๊าซมีเทนมีอยูม่ากมายทั้งในธรรมชาติและท่ีเกิดจากฝีมือ

มนุษย ์เช่น จากแหล่งนาขา้ว จากการยอ่ยสลายซากส่ิงมีชีวิตหรือขยะอินทรียท์ั้งท่ีในธรรมชาติและ
ในท่ีทิ้งขยะ จากการเผาไหมม้วลชีวภาพ จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงประเภทถ่านหิน น ้ ามนั และก๊าซ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะการเผาไหมท่ี้เกิดจากธรรมชาติ  และเกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงต่าง ๆ 
สามารถท าให้เกิดก๊าซมีเทนในบรรยากาศสูงถึงร้อยละ 20 ของก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศทั้งหมด  
แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้ นบรรยากาศจะมีปริมาณมากกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ก๊าซมีเทนนั้นมีอายุสะสมเฉล่ียน้อยมากเม่ือเทียบกบัคาร์บอนไดออกไซด ์
ผลกระทบจากก๊าซมีเทนจึงมีนอ้ยกวา่ผลกระทบอนัเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ถึงแมว้า่ก๊าซ
มีเทนจะมีศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 25 เท่าก็ตาม  
(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2555) 
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2.1.2.3 ก๊าซไนตรัสออกไซด ์
ปกติก๊าซไนตรัสออกไซดมี์อยูใ่นธรรมชาตินั้นเกิดจากมหาสมุทรและจาก

การยอ่ยสลายซากส่ิงมีชีวติในดินโดยแบคทีเรีย ถึงแมว้า่ก๊าซไนตรัสออกไซด์ท่ีเกิดจากธรรมชาติจะ
มีอยู่มาก แต่อตัราการเพิ่มปริมาณดงักล่าวก็จดัอยูใ่นภาวะท่ีสมดุลในธรรมชาติ แต่ปริมาณก๊าซไน
ตรัสออกไซดท่ี์เพิ่มสูงข้ึนในปัจจุบนันั้น  มีผลเน่ืองมาจากกิจกรรมทางเกษตรกรรมท่ีมีการพรวนดิน
และการใชปุ๋้ยท่ีมีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ  และเกิดจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรมท่ีใชก้รดไน
ตริกในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรม
พลาสติกบางชนิด นอกจากน้ียงัเกิดจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิลและวสัดุอินทรียอ่ื์นๆ  
ทั้งน้ีก๊าซไนตรัสออกไซต์ยงัถูกน าไปใช้โดยตรง ได้แก่ ใช้เป็นตวัเร่งละอองของเหลว (Aerosol) 
และยาชา (ก๊าซหัวเราะ)ซ่ึงเม่ือก๊าซไนตรัสออกไซด์ลอยข้ึนสู่บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์จะท า
ปฏิกิริยากบัก๊าซโอโซนท าให้เกราะป้องกนัรังสีอลัตราไวโอเล็ตของโลกลดน้อยลง  และไนตรัส
ออกไซด์ เ ป็นก๊ าซ เ รือนกระจก ท่ี มีศักยภาพในการท า ให้ เ กิ ดภาวะโลก ร้อนมากกว่ า
คาร์บอนไดออกไซด์ 298 เท่าและคงอยู่ในบรรยากาศเป็นเวลา 114 ปี (องค์การบริหารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก, 2555) 

2.1.2.4 กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 
กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ส าหรับ

เป็นตวัท าความเย็น ทั้งเพื่อการคา้และใช้ในครัวเรือน ใช้ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ ทั้งในบา้น รถ 
ส านักงาน ฯลฯ นอกจากน้ียงัใช้เป็นสารขยายตวัของโฟม ใช้เป็นตวัท าละลายสารส าหรับการ
ดบัเพลิง และเป็นตวัเร่งละอองของเหลว (Aerosol) ถึงแมจ้ะถูกปล่อยออกมาในปริมาณนอ้ย แต่เป็น
กลุ่มก๊าซท่ีสร้างผลกระทบสูงมาก โดยกลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) มีศกัยภาพในการ
ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดถึง 14,800 เท่า แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กับ
ประเภทของกลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)  (องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 
2555) 

2.1.2.5 ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 
ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีศกัยภาพใน

การท าใหเ้กิดโลกร้อนมากกวา่คาร์บอนไดออกไซต ์5,700 ถึง 10,000 เท่า (ข้ึนอยูก่บัประเภท) และมี
อายใุนบรรยากาศสูงสุด 50,000 ปี ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) เป็นผลิตผลพลอยไดข้องการ
หลอมอะลูมิเนียม  นอกจากน้ียงัใช้ในการผลิตสารก่ึงตวัน าไฟฟ้า (เซมิคอนดกัเตอร์)  และใชแ้ทน
สารเคมีท่ีท าลายชั้นโอโซนต่างๆ การปล่อยก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) จะเกิดข้ึนนอ้ยมาก
เม่ือเทียบกบัก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554ก) 
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2.1.2.6 ก๊าซซลัเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด ์(SF6) 
ก๊าซซลัเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีมีศกัยภาพในการท า

ใหเ้กิดโลกร้อนมากท่ีสุดจากการประเมินของคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (IPCC) โดยก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) มีศักยภาพมากกว่า
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 23,900 เท่า และมีอายุในบรรยากาศ 3,200 ปี ซ่ึงก๊าซซัลเฟอร์เฮกซา
ฟลูออไรด์ (SF6) ถูกน าไปใช้ในดา้นต่างๆ เช่น การผลิตยางรถยนต์  ฉนวนไฟฟ้า การผลิตสารก่ึง
ตวัน าไฟฟ้า (เซมิคอนดกัเตอร์) และใชใ้นอุตสาหกรรมแมกนีเซียม เป็นตน้ (องคก์ารบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก, 2555) 

2.1.2.7 กลุ่มก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) 
สาร CFC หรือสารคาร์โรฟลูออโรคาร์บอน เป็นสารประกอบท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนมิไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  โดยกลุ่มก๊าซท่ีมีสารประกอบพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
(CFCs) นั้นมีอยู่หลายชนิด  ซ่ึงมีแหล่งก าเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน
ชีวติประจ าวนัต่างๆ เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ แอร์ในรถยนต ์และจากสเปรยฉี์ดพ่น สาร CFC มี
องค์ประกอบเป็น คลอรีน ฟลูออไรด์ และโพรวีน โดยสาร CFC ไม่สามารถย่อยสลายในชั้น
บรรยากาศทัว่ไปได ้แต่มนัจะลอยข้ึนไปสะสมในชั้น Stratosphere และถูกเปล่ียนแปลงดว้ยรังสีจาก
ดวงอาทิตย ์กลายเป็นอนุภาคคลอรีน และไปท าลายโอโซน ซ่ึงเป็นตวัช่วยปกป้องโลกจากรังสีความ
ร้อน  การท่ีชั้นโอโซนถูกท าลายนั้น จะท าให้รังสียูวีบีจากแสงอาทิตยส์ามารถส่องลงมาถึงผิวโลก
ไดม้ากข้ึน ส่งผลให้โลกมีภูมิอากาศท่ีร้อนมากข้ึนก่อให้เกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า ปฏิกิริยาเรือน
กระจก (Green House Effect) และยงัเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ท่ีเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนงั และ
โรคตอ้กระจก  

 
2.1.3 ค่าศักยภาพในการท าให้เกดิโลกร้อน 

ก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดนั้นมีศักยภาพในการท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
(Global Warming Potential: GWP)  ท่ีแตกต่างกนั โดยค่า GWP คือ การท่ีชั้นบรรยากาศของโลก 
ถูกก๊าซเรือนกระจกคลุมไว้ ท าให้รังสีคล่ืนยาวท่ีโลกคายออกไปไม่สามารถหลุดออกนอก
บรรยากาศได้ ท าให้โลกร้อนข้ึน และค่าศกัยภาพในการท าให้เกิดภาวะโลกร้อนนั้นข้ึนอยู่กับ
ประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อน และข้ึนอยู่กบัอายุของก๊าซนั้นๆ ในบรรยากาศ โดยจะคิด
เทียบกบัการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลาหน่ึงของก๊าซเรือน
กระจกต่างๆ ในช่วงเวลา 100 ปี ของก๊าซเรือนกระจกต่างๆ เป็นดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1  ค่าศกัยภาพในการท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนและอายขุองก๊าซเรือนกระจก 
 

ก๊าซเรือนกระจก 
อายใุนชั้น

บรรยากาศ (ปี) 

ศกัยภาพในการท าใหเ้กิดภาวะโลก

ร้อน(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด)์ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 200 - 450 1 

ก๊าซมีเทน 9 - 15 25 

ก๊าซไนตรัสออกไซด ์ 114 298 

ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) 270 14,800 

ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 50,000 5,700-10,000 

ก๊าซซลัเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด ์(SF6) 3,200 23,900 

ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCS) 100 10,900 

 
แหล่งทีม่า : องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554ข. 
 

2.1.4 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก 
2.1.4.1 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดบัโลก 

บรรยากาศและส่ิงมีชีวิตบนโลกมีวิวฒันาการร่วมกนัมาอยา่งยาวนาน มี
กระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆ เกิดข้ึนอย่างช้าๆ ท าให้ส่ิงมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลงนั้นๆ ได ้แต่เม่ือค.ศ. 1750 ไดมี้การปฏิวติัอุตสาหกรรม ท าให้มีการน าพลงังานฟอสซิล 
(Fossil fuel) เช่น ถ่านหิน น ้ ามนั เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีคาร์บอนมาใช้ การใช้พลงังาน
เหล่าน้ีท าใหเ้กิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเพิ่มมากข้ึนตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มา โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอ่ืนๆ เช่น ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด ์
(N2O) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการดูดกลืนพลงังานความร้อน เม่ือก๊าซเหล่าน้ีมีปริมาณมากข้ึนบรรยากาศ
โลกจึงดูดกลืนพลังงานความร้อนไวเ้พิ่มข้ึน จากปกติท่ีควรแผ่รังสีพลังงานความร้อนคืนกลับ
ออกไปนอกบรรยากาศโลก ส่งผลให้สมดุลของพลงังานโลกเปล่ียนแปลงไป อุณหภูมิโลกสูงข้ึน 
และเกิดผลกระทบอย่างต่อเน่ือง ดังตารางท่ี 2.2 เช่น ฤดูกาลและปริมาณน ้ าฝนเปล่ียนแปลง 
ระดบัน ้ าทะเลสูงข้ึนเน่ืองจากน ้ าแข็งขั้วโลกละลาย น ้ าทะเลขยายตวัเน่ืองจากอุณหภูมิสูงข้ึน เกิด
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พายุและภยัพิบติัท่ีรุนแรงข้ึนและมีความถ่ีเพิ่มมากข้ึน เป็นตน้ และคาดวา่ในช่วงศตวรรษท่ี 21  จะ
เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554ก) 

ตารางที ่2.2  ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
 

ความเปล่ียนแปลง ตวัอยา่งของผลกระทบ 

วนัอากาศร้อนเพิ่มมากข้ึน 
กระแสคล่ืนความร้อนรุนแรงข้ึน 

ปัญหาสุขภาพท่ีรุนแรงข้ึน  สัตวป่์าและสัตวเ์ล้ียง
เกิดความเครียดจากอากาศร้อน  พืชผลเสียหาย 

เกิดเหตุการณ์รุนแรงด้านภูมิอากาศมาก
ข้ึน 

น ้ าท่วม ดินถล่ม การกัดเซาะหน้าดิน  พืชผล
เสียหาย 

พายเุขตร้อนทวคีวามรุนแรงข้ึน เพิ่มความเส่ียงต่อคุณภาพชีวิต  เกิดโรคระบาด  
พืชผลเสียหาย 

ภยัแลง้และน ้าท่วมรุนแรงข้ึน ผลิตผลการเกษตรลดลง 
ศกัยภาพดา้นการผลิตไฟฟ้าและพลงังานดลง 

ภูมิอากาศในฤดูมรสุมหนา้ร้อนเขตเอเชีย
แปรปรวนมากข้ึน 

เกิดอุทกภยัและภยัแลง้ท่ีรุนแรงข้ึนในเขตเอเชียและ
เขตอบอุ่น 

 
แหล่งทีม่า : องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2554ก. 

2.1.4.2 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย  
การศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

ต่อส่วนต่างๆ ดงัตารางท่ี 2.3 พบวา่ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศ
และชีวกายภาพส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตบางสายพนัธ์ุท่ีอาจจะได้รับผลดีจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในขณะท่ีส่ิงมีชิวิตบางสายพันธ์ุอาจจะสูญพันธ์ุไปในอนาคต และส่งผลต่อการ
เกษตรกรรมของประเทศเน่ืองจากฤดูกาลและปริมาณน ้ าฝนเปล่ียนแปลงท าให้ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง ส่งผลต่อทรัพยากรน ้าภายในประเทศท่ีก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลระหวา่งปริมาณน ้ า
ท่ีต้องการใช้และปริมาณน ้ าท่ีมีอยู่ในแหล่งน ้ า และส่งผลต่อสุขภาพอนามยัของประชากรใน
ประเทศท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีมีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดท่ีมาจากน ้ ามากข้ึน 
(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553) 
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ตารางที ่2.3  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 
 
ความเปล่ียนแปลง ผลกระทบ 
ความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อระบบนิเวศและชีวกายภาพ 

- ส่ิงมีชีวิตบางสายพนัธ์ุจะสูญเสียสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการด ารงรงชีวิต ซ่ึงอาจท าให้ส่ิงมีชิวิตชนิดนั้นสูญ
พนัธ์ุไปในอนาคต 
- อาจส่งผลต่อปริมาณท่ีลดลงของป่าชายเลน 

ความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อการเกษตรกรรม 

- ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตร 

ความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อทรัพยากรน ้า 

- ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนท่ีตกเพิ่มข้ึน 
- ก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างปริมาณน ้ าท่ีตอ้งการ
ใชแ้ละปริมาณน ้าท่ีมีอยูใ่นแหล่งน ้า 

ความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ต่อสุขภาพอนามยั 

- ก่อให่เกิดโรคท่ีมีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดท่ีมา
จากน ้ามากข้ึน 

 
แหล่งทีม่า : ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553. 

ดงันั้นการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อการสืบเผ่าพนัธ์ุของส่ิงมีชีวิตในระบบ
นิเวศตามธรรมชาติ การเกษตรเพื่อผลิตอาหารของมนุษย์ สุขภาพอนามยั ตลอดจนการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ความรุนแรงของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีแต่ละ
ประเทศไดรั้บจะแตกต่างกนัตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และปัจจยัเก้ือหนุนอ่ืนๆ เน่ืองจากภูมิอากาศ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลและส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการคงอยู่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ดังนั้ นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชีวภาพและการด ารงชีพของมนุษย์อย่างกวา้งขวาง ตวัแปรของ
ภูมิอากาศท่ีส าคญัคือ ปริมาณฝน อุณหภูมิ และปริมาณแสงแดด การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คือการเปล่ียนแปลงปริมาณและความถ่ีของตวัแปรดงักล่าว 

 
2.1.5 สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2543 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ งหมดของประเทศไทย
รวมทั้งส่วนท่ีเกิดจากแหล่งปล่อย (Emission from Source) และส่วนท่ีดูดกลบั (Removal by Sink) 
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เท่ากบั 229.08 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกและสัดส่วนต่อ
การปล่อยทั้งหมดของประเทศแสดงภาพท่ี 2.1 ซ่ึงภาคพลงังานเป็นภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุดคิดเป็น 159.39 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นร้อยละ 69.6 ของการปล่อย
ก๊ าซ เ รือนกระจกทั้ งหมดของประ เทศ   รองลงมา คือภาคการ เกษตร  51 . 88  ล้ านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นร้อยละ 22.6 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของ
ประ เทศ  ภาคกระบวนการ อุตสาหกรรม มีป ริมาณการป ล่อย เท่ ากับ  16 . 39  ล้ านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของ
ประเทศตามล าดบั ภาคท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสุด คือ ภาคของเสีย คิดเป็นปริมาณการปล่อย
เท่ากบั 9.32 ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นร้อยละ 4.10 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมดของประเทศ  ส าหรับการปล่อยในภาคการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นท่ีและป่าไม้
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีน้อยกวา่ปริมาณดูดกลบัจึงท าให้ค่ารวมของภาคน้ี -7.90 ลา้น
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็นร้อยละ -3.4 ของปริมาณการปล่อยทั้งหมดของ
ประเทศ (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553)  

 

 
 
ภาพที ่2.1  สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  
แหล่งทีม่า : ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2553. 
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ส่วนการเพิ่มข้ึนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 
ช่วงดงัภาพท่ี 2.2 คือ ในระหวา่งปี ค.ศ. 2000-2004 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.2 ต่อปี (ไม่รวมภาคการเปล่ียนแปลงการใชพ้ื้นท่ีและป่าไม)้ การเพิ่มข้ึนของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมากท่ีสุด คือ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมโดยมีปริมาณร้อยละ 8.4 
ต่อปี รองลงมา คือ ภาคของเสียท่ีมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.9 ต่อปี ส่วนภาคพลงังานมีปริมาณการ
ปล่อยเพิ่มเป็นร้อยละ 5.6 ต่อปี ภาคการเกษตรมีการเพิ่มนอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 1.2 ต่อปี ในระหวา่งปี 
ค.ศ. 2005-2008  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 ต่อปี (ไม่
รวมภาคการเปล่ียนแปลงการใช้พื้นท่ีและป่าไม)้ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมยงัคงเป็นภาคท่ีมี
การปล่อยเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 5.5 ต่อปี  ส่วนภาคพลงังานมีการเพิ่มการปล่อยนอ้ยกวา่ช่วง 
4 ปีเดิม คือ ปล่อยเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 1.1 ภาคการเกษตรมีการเพิ่มการปล่อยคงท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 
1.2 ต่อปี ภาคของเสียนั้นมีการปล่อยนอ้ยลงร้อยละ 4.9 ต่อปี (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 
2554)  
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ปี     -    

ปี    -    

 
 

ภาพที ่2.2  การเพิ่มข้ึนของก๊าซเรือนกระจกต่อปีในช่วงปี  ค.ศ.2000-2004  และช่วงปี 
ค.ศ. 2005 - 2008 

แหล่งทีม่า : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2554. 
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2.2 ยางพารา 
 
ยางพารา (Hevea brasiliensis) เป็นพืชสกุล Euphorbiaceae (วงศไ์มย้างพารา) มีปริมาณพืช

ประมาณ 300 สกุล 7,300 ชนิดพนัธ์ุ ในประเทศไทยมีประมาณ 80 สกุล 400 ชนิดพนัธ์ุ ยางพารา
เป็นชนิดพืชท่ีให้น ้ ายางมากท่ีสุดในบรรดาพืชท่ีให้น ้ ายาง และเป็นไมย้ืนตน้ท่ีมีถ่ินก าเนิดดั้งเดิมอยู่
ในทวปีอเมริกากลางและอเมริกาใต ้ โดยมีการรวบรวมยางพารามาจากรัฐพาราซ่ึงเป็นเมืองท่าแห่ง
หน่ึงในแม่น ้าอะเมซอน ประเทศบราซิล ทวปีอเมริกาใต ้และองคก์ารสากลระหวา่งประเทศไดมี้การ
ยอมรับค าวา่ “ยางพารา” (Para Rubber) เป็นตวัแทนของยางธรรมชาติ เน่ืองจากร้อยละ 99 ของยาง
ธรรมชาติท่ีปลูกเป็นพืชชนิดน้ี ส าหรับประเทศไทย พระยารัษฏานุประดิษฐ์ มหิศรภกัดีได้น า
ยางพาราเขา้มาปลูกในประเทศไทยเป็นคร้ังแรกเม่ือประมาณปี พ.ศ.2444 โดยน ายางจากรัฐ เปรัค 
ประเทศมาเลเซีย มาปลูกท่ีอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรังและนบัตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยเร่ิมมีการขยาย
พื้นท่ีปลูกอย่างแพร่หลายจนเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญัของประเทศ และครองความเป็นผูน้ าในการ
ผลิต และส่งออกยางธรรมชาติของโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  ปัจจุบนัไทยยงัคงครองความเป็นผูน้ า
ในการผลิต และส่งออกยางธรรมชาติมากท่ีสุดของโลก ดว้ยปริมาณการผลิต 3.57 ลา้นตนั คิดเป็น
ร้อยละ 33.48  ของปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก ซ่ึงมีปริมาณ 10.66 ลา้นตนั ส่งออก 2.95 
ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 36.42  ของปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของโลกซ่ึงมีปริมาณ 8.10 ลา้น
ตนั โดยประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด 18.76 ลา้นไร่ ซ่ึงภาคใตมี้พื้นท่ีปลูกยางมากท่ีสุด 
รองลงมา เป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกรวมภาคกลาง และภาคเหนือ ตามล าดบั  
ส าหรับการส่งออกยางธรรมชาติของไทยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ยางแท่ง ยาง
แผ่นรมควนั น ้ ายางขน้ และยางชนิดอ่ืนๆ ผลิตภณั์์ยางไมย้างพาราแปรรูป และผลิตภณั์์ไม ้คิด
เป็นมูลค่า 678,942 ลา้นบาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) 
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2.2.1 กระบวนการท าสวนยางพารา 
การท าสวนยางพารานั้นประกอบดว้ยกระบวนการหลายกระบวนการ และแต่ละ

กระบวนการนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัน าเขา้หลายอยา่งท่ีน ามาใชป้ระกอบการท าสวนยางพาราดงัภาพท่ี 
2.3 ท่ีแสดงปัจจยัน าเขา้ท่ีเป็นผลก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกระบวนการท าสวน
ยางพารามีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการในกระบวนการต่างๆ ดงัน้ี 

2.2.1.1 การคดัเลือกชนิดพนัธ์ุยางพารา 
พนัธ์ุยางพาราท่ีน ามาปลูกในสวนยางพาราของประเทศไทยนั้นเป็น

ยางพนัธ์ุดีท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุยางเพื่อสร้างอตัราผลผลิตให้เหมาะสมในทางเศรษฐกิจ  และการ
เลือกชนิดพนัธ์ุยางพาราท่ีดีมาปลูกนั้นตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆประกอบ เช่น สภาพดิน ลกัษณะของ
พื้นท่ี สภาพดินฟ้าอากาศ ความเหมาะสมต่อระบบกรีดยาง และ อตัราของน ้ าฝนเฉล่ียต่อปี เป็นตน้  
ยางพนัธ์ุดีนั้นมีมากมายหลายชนิดโดยแหล่งผสมพนัธ์ุยางท่ีเป็นท่ียอมรับคือประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และประเทศไทย ซ่ึงชนิดพนัธ์ุยางในประเทศไทยนั้นมีการปรับปรุงพนัธ์ุยางและน ามา
จดัท าค าแนะน าพนัธ์ุยางทุก 4 ปี โดย ขอ้มูลค าแนะน าพนัธ์ุยางปีของพ.ศ. 2554 สถาบนัวจิยัยาง กรม
วชิาการเกษตร โดยมีการแบ่งเป็น 3 ชั้น และ 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

พนัธ์ุยางชั้น 1 เป็นยางพนัธ์ุดีท่ีผา่นการทดลองและศึกษาลกัษณะ
ต่าง ๆ อยา่งละเอียด แนะน าใหป้ลูกโดยไม่จ  ากดัเน้ือท่ีปลูก 

พนัธ์ุยางชั้น 2 เป็นยางพนัธ์ุดีท่ีอยูร่ะหวา่งการทดลอง และศึกษา
ลกัษณะบางประการเพิ่มเติม แนะน าใหป้ลูกไดไ้ม่เกินร้อยละ30 ของเน้ือท่ีปลูกยางท่ีถือครอง แต่ละ
พนัธ์ุควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ เกษตรกรท่ีมีความประสงค์จะเลือกปลูกพนัธ์ุยางชั้นน้ี ควรปลูก
ภายใตก้ารแนะน าจากสถาบนัวจิยัยาง 

พนัธ์ุยางชั้น 3 เป็นยางพนัธ์ุดีท่ีอยู่ระหว่างการทดลองและยงัมี
ขอ้มูลจ ากดั แนะน าให้ปลูกไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของเน้ือท่ีปลูกยางท่ีถือครอง แต่ละพนัธ์ุควรปลูก
ไม่นอ้ยกวา่ 7 ไร่ เกษตรกรท่ีมีความประสงคจ์ะเลือกปลูกพนัธ์ุยางชั้นน้ี ควรปลูกภายใตก้ารแนะน า
จากสถาบนัวจิยัยาง (กรมวชิาการเกษตร, 2555) 

ทั้งน้ีสถาบนัวิจยัยางไดแ้บ่งกลุ่มพนัธ์ุยางออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวตัถุประสงค์ของการปลูก
ดงัน้ี 

กลุ่ม 1 : พนัธ์ุยางเพื่อผลผลิตน ้ ายาง  เป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตน ้ ายางสูงเป็นหลกั การ
เลือกปลูกพนัธ์ุยางในกลุ่มน้ีควรมุ่งเนน้ผลผลิตน ้ายาง 
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กลุ่ม 2 : พนัธ์ุยางเพื่อผลผลิตน ้ ายางและเน้ือไม ้ เป็นพนัธ์ุท่ีให้ทั้งผลผลิตน ้ ายาง
และเน้ือไม ้โดยใหผ้ลผลิตน ้ายางสูงและมีการเจริญเติบโตดีลกัษณะล าตน้ตรง ใหป้ริมาตรเน้ือไมใ้น
ส่วนล าตน้สูง 

กลุ่ม 3 : พนัธ์ุยางเพื่อผลผลิตเน้ือไม ้ เป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตเน้ือไมสู้งเป็นหลกั มี
การเจริญเติบโตดีมาก ลกัษณะล าตน้ตรง ให้ปริมาตรเน้ือไมใ้นส่วนล าตน้สูงมาก ผลผลิตน ้ ายางจะ
อยูใ่นระดบัต ่ากวา่พนัธ์ุยางในกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 เหมาะส าหรับเป็นพนัธ์ุท่ีจะปลูกเป็นสวนป่าเพื่อ
การผลิตเน้ือไมพ้นัธ์ุยางท่ีแนะน าในพื้นท่ีปลูกยางเดิม 
พนัธ์ุยางแนะน าในพื้นท่ีปลูกยางเดิม (ภาคใตแ้ละภาคตะวนัออก) มีดงัน้ี 

พนัธ์ุยางชั้น 1 
  กลุ่ม 1 : สถาบนัวจิยัยาง 251  สถาบนัวจิยัยาง 226  BPM 24 และ RRIM 600 
  กลุ่ม 2 : PB 235  PB  255 PB และ 260 
  กลุ่ม 3 : ฉะเชิงเทรา 50  AVROS 2037 และ BPM 1 

พนัธ์ุยางชั้น 2 
กลุ่ม 1 : สถาบนัวิจยัยาง 218  สถาบนัวิจยัยาง 250  สถาบนัวิจยัยาง 319

สถาบนัวิจยัยาง 405  สถาบนัวิจยัยาง 406  สถาบนัวิจยัยาง 410  สถาบนัวิจยัยาง 411  สถาบนัวิจยั
ยาง 416  สถาบนัวิจยัยาง 3601  สถาบนัวิจยัยาง 3602  สถาบนัวิจยัยาง 3603  สถาบนัวิจยัยาง 3605
สถาบนัวจิยัยาง 3606  Haiken2  PR302  PR 305  RRIC 100 และ RRIC 101 

กลุ่ม 2 : สถาบนัวจิยัยาง 312 สถาบนัวจิยัยาง 325 สถาบนัวจิยัยาง 403 สถาบนัวิจยั
ยาง 404 สถาบนัวิจยัยาง 407 สถาบนัวิจยัยาง 409 สถาบนัวิจยัยาง 412 สถาบนัวิจยัยาง 413 
สถาบนัวจิยัยาง 3604  สถาบนัวจิยัยาง 3607  RRIC 121  และ RRIC 203 

กลุ่ม 3 : สถาบนัวจิยัยาง 401  สถาบนัวจิยัยาง 414 และสถาบนัวจิยัยาง 415  
พนัธ์ุยางชั้น 3 

สถาบนัวิจยัยาง 3701  สถาบนัวิจยัยาง 3702  สถาบนัวิจยัยาง 3901  สถาบนัวิจยั
ยาง 3902  สถาบนัวจิยัยาง 3903  สถาบนัวจิยัยาง 3904  สถาบนัวจิยัยาง 3905  สถาบนัวิจยัยาง 3906 
และ สถาบนัวจิยัยาง 3907 (กรมวชิาการเกษตร, 2555) 

2.2.1.2 การเตรียมพื้นท่ีเพื่อปลูกยางพารา   
การเตรียมพื้นท่ี หมายถึง การปรับสภาพพื้นท่ีให้สะดวกต่อการท่ีจะ

ปฏิบติังาน และจดัการทุกอยา่งในสวนยางพารา รวมถึงการป้องกนัโรคโดยเฉพาะโรครากและการ
อนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม การเตรียม พื้นท่ีเพื่อการปลูกสร้างสวนยางพารานั้นถือเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีมี
ความส าคญัมากต่อการท าสวนยางพารา ซ่ึงตอ้งมีการด าเนินการโดยประณีต เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ี
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ตดัสินใจไดแ้ลว้วา่ตอ้ง การท่ีจะปลูกยางพนัธ์ุอะไร และส่ิงท่ีตอ้งท าในขั้นตอนน้ีจะเร่ิมตั้งแต่การ
โค่นตน้ไมข้นาดใหญ่หรือตน้ยางท่ีถึงก าหนดโค่น การเผาเศษไมแ้ละเศษราก การไถพรวนดินดว้ย
รถแทรกเตอร์ ทั้งน้ีการเตรียมพื้นท่ีเพื่อปลูกยางพารานั้นจะตอ้งค านึงถึงฤดูกาลด้วยโดยจะตอ้ง
เตรียมพื้นท่ีให้เสร็จก่อนฝนจะตกประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้พร้อมปลูกยางพาราในช่วงท่ีฝนตก 
หากเตรียมพื้นท่ีเสร็จไวน้านมากจะมีปัญหาวชัพืชงอกใหม่ และหากเตรียมพื้นท่ีล่าช้าก็จะสร้าง
ปัญหาปลูกไม่ทนัและค่าใช้จ่ายจะสูงข้ึน สูญเสียโอกาสของการเก็บเก่ียวผลผลิตในอนาคต โดย
วธีิการเตรียมพื้นท่ีนั้นมี 2 วธีิ ดงัต่อไปน้ี (องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม,้ 2550) 

1) การเตรียมพื้นท่ีด้วยแรงงานคน  เป็นการด าเนินการโดยวิธีดั้ งเดิม
เหมาะกับเจ้าของสวนขนาดเล็กด าเนินการเองหรือพื้นท่ีลาดชันซ่ึงรถแทรกเตอร์ไม่สามารถ
ด าเนินงานได ้วิธีการด าเนินการมีการถางป่า โค่นลม้ไมใ้ห้เหลือตอซ่ึงยงัไม่ตาย จ าเป็นตอ้งท าลาย
ตอเหล่าน้ีให้ตายและผุพงัโดยรวดเร็ว เพื่อสะดวกในการปฏิบติังานของเกษตรกร เก็บก่ิงไมเ้ล็ก ๆ 
และวชัพืชออกจากแปลง ท าการเผาปรน เผาริบ และเก็บริบ ซ่ึงเป็นการเก็บตน้ไม ้เศษไม ้ปลายไม ้
ท่ีหลงเหลือจากการเผาป่าเผาริบให้หมดจากพื้นท่ี หากการเผาป่าเผาไหมไ้ดดี้จะเหลือเศษไมป้ลาย
ไมน้้อย การเก็บริบจะรวดเร็วข้ึน ก่อนจะเขา้ท าการเก็บริบอาจจ าเป็นตอ้งรอคอยให้ป่าท่ีเผาไว้มี
อุณหภูมิเยน็ลงพอสมควร วธีิการเก็บริบจะใชแ้รงงานคนเขา้เก็บเศษไมข้นาดเล็ก มากองรวมกนัเพื่อ
ท าเช้ือไฟ ตดัท่อนไมข้นาดใหญ่มากองสุมดา้นบน หลงัจากน าไม ้ใหญ่มาทบับนกองเศษไมแ้ล้ว 
เม่ืออากาศเร่ิมร้อนข้ึนก็จะเร่ิมเผาไฟ ในระหว่างไฟไหมค้อยหมัน่มาตรวจสอบโดยใช้ก่ิงไมข้นาด
ใหญ่ดนักองถ่านให้ไปไหมเ้ศษไมส่้วนท่ีเหลือให้หมดส้ิน ก็เป็นการส้ินสุดขบวนการเตรียมพื้นท่ี
โดยใชแ้รงงานคน 

อย่างไรก็ตามในการเตรียมพื้นท่ีท่ีไม่เคยเป็นแหล่งระบาดของโรคราก 
หากไม่มีการเผาเศษก่ิงไมใ้นระหวา่งการเตรียมพื้นท่ี ยอ่มส่งผลดีต่อสภาพแวดลอ้ม และมีผลท าให้
ปริมาณอินทรียวตัถุและปริมาณธาตุอาหารในดินเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการเผาเศษก่ิงไมซ่ึ้ง
มีผลต่อโครงสร้างและความอุดม สมบูรณ์ของดิน นอกจากน้ีการปล่อยเศษซากพืชและก่ิงไมเ้ล็กๆ
ไวใ้นแปลงจะช่วยปกคลุมผิวดิน ท าให้ลดการชะลา้งพงัทลายของดิน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดย
ผลเสียของการเตรียมพื้นท่ีด้วยวิธีน้ีคือลกัษณะของงานไม่ประณีต ยงัมีตอไมส้ะสมอยู่ในแปลง
ยางพารา ซ่ึงเม่ือถึงฤดูฝนจะแตกหน่อใหม่ข้ึนรบกวนความเจริญเติบโตของตน้ยางพารา การจะ
ก าจดัตอใหห้มดส้ินเกษตรกรจะนิยมใชย้าฆ่าตอ แต่จะเป็นการสะสมสารพิษในดิน หากเตรียมพื้นท่ี
ดว้ยวธีิน้ีในพื้นท่ีภูเขาจะตอ้งใชแ้รงงานจดัท าแนวปลูกยางพาราในระบบขั้นบนัได (Terrace) ดว้ย 

2) การเตรียมพื้นท่ีดว้ยการใช้เคร่ืองจกัร  การเตรียมพื้นท่ีดว้ยวิธีน้ีเหมาะ
กับพื้นท่ีราบมีขนาดพื้นท่ีจ านวนมาก เคร่ืองจักรกลท่ีต้องน ามาปฏิบัติงานคือรถแทรกเตอร์
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ตีนตะขาบ (Crawler) หรือรถขุด (Back Hoe)  ด าเนินการถางป่า ลม้ไม ้ถอนตอ กวาดรวมกอง เผา 
เก็บริบ เกล่ียปรับพื้นท่ี หลงัจากนั้นใชร้ถแทรกเตอร์ลอ้ยาง (Farm Tractor) ติดผานไถ 3 จานหรือ 4 
จาน ท าการไถบุกเบิก ทิ้งไวป้ระมาณ 15 วนั ติดผานไถ 7 จานท าการไถพรวน ก็จะเสร็จขั้นตอนของ
การเตรียมพื้นท่ี การเตรียมพื้นท่ีด้วยการใช้เคร่ืองจกัรเป็นวิธีการเตรียมพื้นท่ีท่ีมีความประณีต 
เน่ืองจากภายหลงัจากการเตรียมพื้นท่ีเสร็จในพื้นท่ีนั้นจะไม่มีจอมปลวก ตอไม ้หรือเศษไมป้ลายไม้ 
หลงเหลืออยู ่ (องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม,้ 2550) 

2.2.1.3 การก าหนดระยะปลูก 
การก าหนดระยะปลูกยางมีผลต่อการเจริญเติบโต การควบคุมวชัพืชโดย

ร่มเงาของตน้ยางพารา ความสะดวกในการจดัการภายในสวนยางพารา และส่งผลต่อผลผลิต (น ้ า
ยาง) โดยการปักหลกัหมายปลูก คือ การก าหนดต าแหน่งท่ีจะปลูกตน้ยางพาราและก าหนดจ านวน
ตน้ต่อไร่ ก่อนการด าเนินการปักหลกัหมายปลูก พื้นท่ีท่ีจะปลูกจะตอ้งเตรียมพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยปัจจยัต่างๆ ท่ีตอ้งค านึงอนัดบัแรกคือจ านวนตน้ท่ีจะปลูกในพื้นท่ี 1 ไร่ สถาบนัวิจยัยางแนะน า
จ านวนตน้ท่ีเหมาะสมกบัยางพาราทุกชนิดพนัธ์ุ คือ ยางพารา 1 ตน้ จะครอบคลุมพื้นท่ี 20 ตาราง
เมตร ซ่ึงจะให้ผลผลิตน ้ ายางสดเม่ือคิดเป็นเน้ือยางพาราแห้งได้มากท่ีสุด ดังนั้ นระยะปลูกท่ี
เหมาะสมหากเป็นท่ีราบ ในเขตปลูกยางเดิม ควรเป็น 2.5 x 8 เมตร จะไดต้น้ยางไร่ละ 80 ตน้ หรือ 3 
x 7 เมตร จะไดต้น้ยางไร่ละ 76 ตน้ ระยะปลูกทั้ง 2 แบบ เหมาะส าหรับสวนยางท่ีตอ้งการปลูกพืช
แซมยางพาราดว้ย ส าหรับในเขตปลูกยางใหม่ระยะปลูกควรเป็น 2.5 x 7 เมตร จะไดต้น้ยางไร่ละ 91 
ตน้ แต่ถา้เป็นพื้นท่ีลาดเทควรปลูกระยะ 3 x 8 เมตร จะไดต้น้ยางไร่ละ 67 ตน้ ระยะในท่ีลาดเทท่ี
กล่าวถึง เป็นระยะในแนวระดบัไม่ใช่แนวเฉียงข้ึนหรือเฉียงลง   

หลกัหมายปลูก หรือภาษาของสวนยางพาราเรียกวา่ “ไมช้ะมบ” เป็นไมห้ลกัท าจาก
ไมไ้ผ ่กลมขนาดเล็กเส้นรอบวงประมาณ 5 - 8 ซม. หรือไมไ้ผข่นาดใหญ่ผา่ซีก กวา้งประมาณ 1 น้ิว 
ความยาวประมาณ 1.2 เมตร เส้ียมปลายแหลม 1 ดา้น ไมช้ะมบ อาจจะท าจากวสัดุอ่ืนก็ได ้เช่น ก่ิง
ไมข้นาดเล็กหรือเหล็กกลวง หรือเหล็กกลมก็ได ้แต่ตอ้งค านึงถึงราคาตน้ทุนดว้ย การใชไ้มเ้ป็นไม้
ชะมบใชง้านไดปี้เดียว แต่ใชเ้หล็กอาจจะใชไ้ดห้ลายปี  

การก าหนดแถวหลกั : ส่ิงแรกท่ีตอ้งท าในการวางแนวหรือแถวเพื่อปลูกยางพารา ก็
คือการก าหนดแถวแรกหรือแถวหลกั หลกัส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา คือ ถา้สวนยางอยูใ่นท่ีราบแถวหลกั
ควรอยูใ่นแนวทิศตะวนัออก-ตก (เพื่อใหก้ารรับแสงมีประสิทธิภาพ) หากพื้นท่ีลาดเทเล็กนอ้ยก็ควร
วางแนวใหข้วางทางน ้าไหลเพื่อลดการกดัเซาะ และพดัพาปุ๋ยและหนา้ดิน แถวหลกัควรห่างจากเขต
แดนของท่ีดิน 1.5 เมตร หากอยูติ่ดกบัสวนยางใหญ่ก็ตอ้งขุดคูกวา้งประมาณ 50 เซ็นติเมตร ลึก 50 
เซ็นติเมตร เพื่อป้องกนัการแยง่อาหารหรือลดการแพร่ระบาดของโรคราก จากนั้นจึงท าการวางแนว
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ปลูกพร้อมปักไมช้ะมบตามระยะท่ีก าหนด หากสวนยางอยู่บนพื้นท่ีลาดเทตั้งแต่ 15 องศา ข้ึนไป 
ตอ้งวางแนวปลูกตามแนวระดบั และตอ้งท าขั้นบนัไดกวา้ง 2 เมตร ดว้ย 

การขดุหลุม : การขดุหลุมควรท าในขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอท่ีจะท าการขุด โดย
ตอ้งขดุชิดดา้นใดดา้นหน่ึงของไมช้ะมบ ไม่ตอ้งถอดไมช้ะมบออก ขนาดหลุมควรมีขนาดประมาณ 
กวา้ง x ยาว x สูง = 50 x 50 x 50 เซ็นติเมตร โดยแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างไวค้นละดา้นของ
หลุม และตากดินไวป้ระมาณ 7-10 วนั เม่ือปลูกให้ใส่วสัดุรองหลุม เช่น ปุ๋ยหินฟอสเฟตใน
อตัราส่วนประมาณ 170 กรัม/หลุม โดยใส่เป็นจุดหรือเป็นแถบ (ไม่ตอ้งคลุกกบัดิน) ท าการยอ่ยดิน
ชั้นบนท่ีขุดแยกไวแ้ลว้กลบลงหลุม แลว้คลุกเคลา้ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัราส่วนประมาณ 3-5 กิโลกรัม/
หลุม กบัดินชั้นล่างแลว้กลบจนเต็มหลุม การใส่ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นส่ิงท่ีควรท าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในพื้นท่ีปลูกยางพาราใหม่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ควรใส่ในอตัราส่วนประมาณ 5 กิโลกรัม/
หลุม และในภาคอ่ืน ๆ หากเป็นดินท่ีไม่ค่อยมีอินทรีย์วตัถุ ก็ควรใส่ในอัตราส่วนประมาณ 3 
กิโลกรัม/หลุม  (องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม,้ 2550)  

2.2.1.4 การปลูกยางพาราดว้ยตน้ยางช าถุง 
ตน้ยางช าถุง หมายถึง วสัดุปลูกท่ีไดจ้ากการน าตน้ตอตาปลูกในถุง หรือ

ผลิตโดยวธีิเพาะเมล็ดและติดตาในถุงจนไดต้น้ยางช าถุงขนาด 1-2 ฉตัร ทั้งน้ีการปลูกดว้ยตน้ยางช า
ถุงถือวา่เป็นวิธีท่ีประสบผลส าเร็จสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการปลูกดว้ยตน้ตอตายางและตน้ติดตา
ในแปลง ตน้ยางช าถุงจะเจริญเติบโตอยา่งสม ่าเสมอ ช่วยลดช่วงระยะเวลาดูแลรักษาตน้ยางอ่อนให้
สั้นลง สามารถกรีดยางไดเ้ร็วกวา่การปลูกดว้ยตน้ตอตาและการติดตาในแปลง นอกจากน้ีตน้ยางช า
ถุงยงัเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นต้นปลูกซ่อมได้ดีท่ีสุดอีกด้วย การปลูกยางด้วยต้นยางช าถุงจะต้อง
ระมดัระวงัเร่ืองการขนยา้ย เพราะหากดินในถุงช าแตกจะท าให้ตน้ยางตายได ้ควรเลือกใชต้น้ยางช า
ถุงท่ีมีจ านวนฉตัร 1 - 2 ฉตัร และฉตัรจะตอ้งแก่เต็มท่ี หลงัจากเลือกตน้ไดแ้ลว้ ท าการตดัแต่งรากท่ี
ทะลุถุงช าออก เก็บตน้ยางช าถุงไวใ้นโรงเรือนท่ีมีร่มเงาร าไรประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ตน้ยาง
ปรับตวั ก่อนยา้ยลงปลูกในแปลง วิธีการปลูกใช้มีดเฉือนกน้ถุงออกประมาณ 2-3 เซนติเมตร แลว้
กรีดด้านขา้งของถุงให้ขาดออกจากกนั แต่ยงัไม่ดึงถุงออก น าไปวางในหลุมกลบดินลงหลุมจน
เกือบเต็มหลุมแลว้ดึงพลาสติกออก ระวงัอย่าให้ดินในถุงพลาสติกแตก กลบดินจนเสมอปากหลุม 
และอดัดินให้แน่น โดยให้ดินบริเวณโคนตน้ยางสูงกวา่เล็กนอ้ย เพื่อไม่ให้น ้ าขงัในหลุมปลูก (กรม
วชิาการเกษตร, 2555) 

2.2.1.5 การดูแลป้องกนัและก าจดัวชัพืช 
วชัพืชท่ีพบในสวนยางมีทั้งวชัพืชฤดูเดียว เช่น หญา้ตีนนก หญา้ตีนกา 

หญา้นกสีชมพู หญา้ตีนติดหญา้ใบไผ่ หญา้มาเลเซีย เป็นตน้ และวชัพืชขา้มปี เช่น หญา้คา หญา้
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ขจรจบดอกเหลือง หญา้แพรก สาบเสือ ข้ีไก่ยา่นเป็นตน้ โดยมีวิธีป้องกนัก าจดัวชัพืชท่ีสามารถท า
ไดด้งัน้ี     

1) ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่ ไดแ้ก่ คาโลโปโกเนียม เซ็นโตรซีมาเพอรา
เรีย และซีรูเลียม ห่างจากแถวยางประมาณ 2 เมตร 
   2) ใช้วสัดุคลุมดิน โดยน าวสัดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น เปลือกถัว่ ฟางขา้วซัง
ขา้วโพด หรือกระดาษหนงัสือพิมพ ์คลุมโคนตน้ยางเฉพาะตน้ หรือตลอดแถว เวน้ระยะพอควร ไม่
ชิดโคนตน้ยาง 
   3) ใชแ้รงงานคนในการ ขดุ ถาก ดาย หรือใชเ้คร่ืองตดัหญา้ตดัวชัพืชท่ีข้ึน
ในแถวยาง และควรท าก่อนวชัพืชออกดอก (กรมวชิาการเกษตร, 2555) 
   4) ใช้สารเคมี สารเคมีท่ีน ามาใช้มีกลุ่มหลกัๆ 2 ชนิดคือยาปราบวชัพืช 
Paraquote เป็นยาปราบวชัพืชท่ีก าจดัวชัพืชโดยการเผาไหมส่้วนท่ีเป็นใบ สามารถควบคุมวชัพืชได้
ประมาณ 1 เดือน ช่ือทางการคา้ท่ีรู้จกั กนั เช่น กรัมม็อกโซน น็อกโซน เป็นตน้ และ ยาปราบวชัพืช 
Glyphosate เป็นยาปราบวชัพืชท่ีก าจดัวชัพืชโดยการซึมเขา้ท าลายทุกส่วนของวชัพืช สามารถ
ควบคุมวชัพืชไดค้ร้ังละ 3 เดือน ช่ือทางการคา้ท่ีรู้จกักนั เช่น ทชัดาวน์,  Roundup และ Glyphosate 
48% เป็นตน้  (องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม,้ 2550) 

2.2.1.6 การใส่ปุ๋ยยางพารา  
การใช้ปุ๋ยเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจ  าเป็นต่อการเจริญเติบโตและ

การใหผ้ลผลิตของยางพารา ทั้งน้ีเน่ืองจากดินท่ีใชป้ลูกยางส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 
และธาตุอาหารบางส่วนถูกน าออกจากดินในรูปของน ้ ายาง โดยน ้ ายาง 1 ตนั สูญเสียธาตุไนโตรเจน 
20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 5 กิโลกรัม โพแทสเซียม 25 กิโลกรัม แมกนีเซียม 5 กิโลกรัม รวมทั้งธาตุ
อาหารอ่ืนๆ เช่น แคลเซียม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง เป็นตน้ หากไม่มีการใส่ปุ๋ยเพื่อชดเชย
ธาตุอาหารท่ีสูญเสียไปจากดิน จะท าให้ดินขาดความสมดุลของธาตุอาหาร ประกอบกบัการเกิดการ
ชะลา้งพงัทลายของดิน และการสลายตวัของอินทรียวตัถุตามธรรมชาติ ท าให้อินทรียวตัถุในดิน
ลดลง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเพื่อบ ารุงดินและเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดิน ทั้งในรูปของปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยอินทรีย ์ในการใหปุ๋้ยเคมีใหไ้ดผ้ลดีและเกิดประสิทธิภาพสูงนั้น เกษตรกรตอ้งรู้จกัสมบติัของดิน 
ความตอ้งการธาตุอาหารของยางพารา รู้จกัปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ย โดยใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรและอตัราท่ี
เหมาะสม หรือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ถูกเวลา และถูกวิธี และควรใส่ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์ธาตุ
อาหารท่ียางพาราตอ้งการมาก คือ ธาตุอาหารหลกั ไดแ้ก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
ซ่ึงส่วนใหญ่ไดจ้ากปุ๋ยเคมีดงัตารางท่ี 2.4  (กรมวชิาการเกษตร, 2554ก) 
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ตารางที ่2.4  ปริมาณธาตุอาหารหลกัท่ียางพาราตอ้งการ  
 

เขตปลูกยาง เน้ือดิน 
            ปริมาณธาตุอาหาร (กก./ไร่/ปี) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม รวม 

ยางก่อนเปิดกรีด 

เขตปลูกยางเดิม 
ดินร่วนเหนียว 7.0 2.8 0 7 16.8 
ดินร่วนทราย 9.6 3.9 9.6 23.1 

เขตปลูกยางใหม่ 
ดินร่วนเหนียว 5.5 2.7 3.3 11.5 

ดินร่วนทราย 7.7 2.7 6.6 17.0 

ยางหลงัเปิดกรีด      

ทุกเขตปลูกยาง ดินทุกชนิด 22.8 3.8 13.7 40.3 

 
หมายเหตุ : ตน้ยาง 76 ตน้/ไร่  
แหล่งทีม่า : กรมวชิาการเกษตร, 2554ก. 

2.2.1.7 การกรีดยางพารา 
การกรีดยางต้องยึดหลกัท่ีว่า เม่ือกรีดแล้วจะต้องได้น ้ ายางมากท่ีสุด 

เปลือกเสียหายน้อยท่ีสุด กรีดไดน้าน 25-30 ปีและประหยดัค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด โดยจะเร่ิมกรีดเม่ือ
ยางมีอายุตั้ งแต่ 7 ปี เม่ือเร่ิมกรีดยางนั้นต้องค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการกรีดยางท่ีมีผลต่อ
ผลผลิต ดงัต่อไปน้ี  

1) ความลึกของการกรีด การกรีดให้ได้น ้ ายางมาก ควรกรีดให้ใกล้เยื่อ
เจริญมากท่ีสุด ซ่ึงหากกรีดเหลือส่วนของเปลือกชั้นในสุด 1.3 มิลลิเมตร จะยงัคงเหลือวงท่อน ้ ายาง
ท่ียงัไม่ไดก้รีดถึงร้อยละ 50 และถา้กรีดลึกบาดเน้ือไมจ้ะท าให้หน้ายางเป็นแผล เปลือกงอกใหม่
ขรุขระ ไม่สามารถกรีดต่อไปได ้

2) เวลาท่ีเหมาะสมส าหรับกรีดยาง สามารถกรีดไดต้ั้งแต่กลางคืนถึงตอน
เชา้ โดยผลผลิตไม่แตกต่างกนัมาก จากการทดลองกรีดเวลาต่างกนั พบวา่ การกรีดช่วงเวลา 06.00-
08.00 น.ได้น ้ ายางน้อยกว่าการกรีดช่วงเวลา 03.00-06.00 น. เฉล่ียประมาณร้อยละ 4-5 การกรีด
ช่วงเวลา 08.00-11.00 น. ไดน้ ้ายางนอ้ยกวา่การกรีดกลางคืนเฉล่ียประมาณร้อยละ 16  และการกรีด
ช่วงเวลา 11.00-13.00 น. ไดน้ ้ายางนอ้ยกวา่การกรีดกลางคืนเฉล่ียประมาณร้อยละ 25   
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3) ความคมของมีด  มีดกรีดยางควรคมอยู่เสมอ เพราะจะท าให้ตดัท่อน ้ า
ยางดีและส้ินเปลืองเปลือกนอ้ยกวา่การใชมี้ดกรีดยางท่ีไม่คม (กรมวชิาการเกษตร, 2554ข) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3  ประเมินปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ  ผลผลิต  และผลกระทบจากกระบวนการท าสวน  

ยางพารา 

 ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ ผลกระทบ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง พื้นท่ีส าหรับปลูก
ยางพารา 

การเตรียมพื้นท่ี 

-  ก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์ 
-  ฝุ่ นละออง 

กลา้ยางและ
วตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้ง 

การขนส่งกลา้
พนัธ์ุยางพารา 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 

การดูแลและ
บ ารุงรักษา 

ปุ๋ย(เคมี,อินทรีย)์ 
ยาปราบศตัรูพืช 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

-  ก๊าซไนตรัสออก 
ไซด ์

-  ถุงพลาสติก 

สวนยางพารา การปลูกยางพารา พนัธ์ุยางพารา 

ปุ๋ยรองหลุม 

-  สารเคมีตกคา้งใน
ดิน 

-  ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
-  ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ 
 

ความอุดมสมบูรณ์ 
ของตน้ยางพาราและ
ปริมาณน ้ายาง 

น ้ายางสด การกรีดยางและ
การจ าหน่าย
ผลผลิต (น ้ายาง) 

ไฟฟ้า 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 
-  ก๊าซคาร์บอนได
ออก ไซด์ 
-  ฝุ่ นละออง,ควนั 

-  ก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์ 
-  ฝุ่ นละออง 
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2.3 การประเมนิก๊าซเรือนกระจก 
 

การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดว้ยวิธีการค านวณสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น 
การสร้างโมเดล หรือ การท าสมการมวลสารสมดุล หรือ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ Facility-specific 
หรือ การค านวณโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการต่างๆของการท าสวน
ยางพาราคูณกบัค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแสดงผลให้อยู่ในรูปของตนั (หรือกิโลกรัม) 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 equivalent) การค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการ
ท าสวนยาง สามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี   

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ขอ้มูลกิจกรรม x ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยท่ีขอ้มูลกิจกรรม (Activity Data) คือ ปริมาณการใชพ้ลงังานหรือ ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกท่ีเกิดข้ึนกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา  เช่น ปริมาณการใช้

น ้ามนัเช้ือเพลิง ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า ท่ีนบัออกมาเป็นหน่วยของการใชง้าน ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) คือ ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงค านวณไดจ้ากปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่ึงหน่วยกิจกรรม (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2555) ซ่ึงตวัอยา่ง

ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแสดงดงัตารางท่ี 2.5 

1) สมการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชย้านพาหนะและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์
ทางการเกษตร 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)  = ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงแต่ละชนิด (ลิตร) x 
ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq/L)  (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 
2555) 

2) สมการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชปุ๋้ย 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq) = ปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีมีการใชจ้ริง (kg) x ค่า

สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทและสูตรของปุ๋ยท่ีใช้ (kgCO2eq/kg ปุ๋ย)
(องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2555) 

3) สมการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสารเคมี 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)  = ปริมาณสารเคมี x ค่าสัมประสิทธ์ิการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของสารเคมีท่ีใช ้ (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2555) 
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4) สมการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชไ้ฟฟ้า 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)  = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) x ค่า

สัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq/kWh)  (องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 
2555) 

 
ตารางที ่2.5  ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 
 

 
แหล่งทีม่า : องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก, 2555. 

ช่ือ หน่วย 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก
(kgCO2eq/หน่วย) 

แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

ไฟฟ้า กิโลวตัต-์ชัว่โมง 0.5610 TC Common data 
น ้ามนัดีเซล-เผาไหม ้ ลิตร (l) 2.7080 IPCC 
น ้ามนัเบนซิน-เผาไหม ้ ลิตร (l) 2.1896 ICC 
ปุ๋ยไนโตรเจน kg 2.6 IPCC 
ปุ๋ยโปแตสเซียม kg 0.1600 Japan CF 
ปุ๋ยฟอสฟอรัส kg 0.252 IPCC 
ปูนขาว หินปูน- การผลิต kg 1.0676 JEMAI 
โดโลไมต ์(ปุ๋ยMg) - การผลิต kg 0.0265 Ecoinvent 
ปุ๋ย อินทรีย์( ข้ีไ ก่แห้ง)-การ
ผลิต 

kg 0.1097 Ecoinvent 

ปุ๋ยสูตร13-13-21 kg 1.8100 IPCC 
ปุ๋ยสูตร15-15-15 kg 2.05 IPCC 
ปุ๋ยยเูรีย kg 5.5300 IPCC 
Glyphosate kg 16 EcoInvent V.2 
Paraquat kg 3.23 EcoInvent V.2 
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ตวัอยา่งวธีิการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง  

= ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง x ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตารางที ่2.6  ค  านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

ชนิด
เช้ือเพลิง 

ปริมาณท่ีใช(้ลิตร) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 
kg CO2eq 

ดีเซล 3 2.708 8.124 
เบนซิน 3 2.1896 6.569 

2) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชว้สัดุรองหลุม 
= ปริมาณการใชว้สัดุรองหลุมต่อไร่ x ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตารางที ่2.7  ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชว้สัดุรองหลุม 
 

ชนิดวสัดุรอง
หลุม 

ปริมาณต่อไร่ (kg) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 
kg CO2eq/ไร่ 

หินฟอสเฟต 14 0.252 3.528 
ปูนขาว 10 1.0676 10.676 

3) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชย้าปราบวชัพืชปราบวชัพืช  
= ปริมาณยาปราบวชัพืช x ความถ่ีต่อปี x ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตารางที ่2.8  ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชย้าปราบวชัพืชปราบวชัพืช 
 
ช่ือยา
ปราบ
วชัพืช 

ปริมา
ณต่อ
ไร่ (L) 

ความถ่ี
คร้ังต่อ
ปี 

ความ
หนาแน่น
g/cm 

ปริมาณท่ีใช้
(kg) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

kg CO2eq/
ไร่-ปี 

Paraquat 0.5 2 1.25 0.5*2*1.25 =1.2 3.2 4.038 
Glyphosate 0.5 2 1.704 0.5*2*1.704 = 1.704 16 27.2 
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4) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ย  
= ปริมาณปุ๋ยท่ีใชต่้อไร่/ปี x ความถ่ีต่อปี x ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตารางที ่2.9  ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ย 
 

สูตรปุ๋ย 
ร้อย
ละปุ๋ย 

ปริมาณ
ปุ๋ยต่อไร่ 
(kg) 

ความถ่ี
คร้ังต่อปี 

ปริมาณท่ีใช้
ไร่/ปี(kg) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

kg CO2eq 
ไร่-ปี 

20-8-20       
N 20/100 0.2 50 2 0.2*50*2 = 20 2.6 0*2.6 = 52 
P 8/100 0.08 50 2 0.08*50*2 = 8 0.252 8*0.252 = 2.016 

K0/100 0.2 50 2 0.2*50*2* = 20 0.16 20*0.16 = 3.2 
ปุ๋ยอินทรีย์
(ข้ีไก่แหง้) 

- 50 2 50*2 = 100 0.1097 100*0.1097 = 10.97 

5) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชไ้ฟฟ้า  
= ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kW-h) x ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตารางที ่2.10  ค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชไ้ฟฟ้า 
 

ขนาดก าลงั
ไฟ(kW) 

ระยะการชาร์จ
แบตเตอร่ี(ชม./

วนั) 

กิโลวตัต-์
ชัว่โมง/วนั 

ก าลงัไฟฟ้า 
kW-h/ปี 

ค่าแฟกเตอร์ 
CO2 

ค่า Kg 
CO2eq ต่อปี 

0.003 5 0.015 0.015*365 = 5.475 0.561 3.071 
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2.4 ข้อมูลต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูม ิจังหวดัสงขลา 
 

2.4.1 ประวตัิและความเป็นมาของต าบลเขาพระ 
  ตามต านานเล่าขานต าบลเขาพระในสมยักรุงศรีอยุธยา และสมยักรุงรัตนโกสินทร์
ตอนตน้เป็นทางผา่นส่งเคร่ืองราชบรรณาการและเดินทพัจากเมืองหลวงสู่หัวเมือง ซ่ึงการเดินทาง
ตอ้งข่ีช้าง ข่ีมา้ เดินเทา้ไปตามป่า มีการหยุดพกัคา้งแรมเป็นแห่งๆ โดยท่ีหยุดพกัคา้งแรมเหล่าน้ี
ต่อมากลายเป็นท่ีตั้งถ่ินฐานหมู่บา้น ถ่ินฐานในต าบลเขาพระ ไดแ้ก่ บา้นนาสีทอง บา้นเขาพระ บา้น
คลองกัว่ เป็นตน้ ซ่ึงต าบลเขาพระเม่ือประมาณ 70 ปีก่อนนัน่เป็นพื้นท่ีท่ีเต็มไปดว้ยป่าไม ้สัตวป่์า 
และต่อมามีการสร้างถนนยนตรการก าธรในรัชกาลท่ี 6 โดยใช้แรงงานคนจีนจากเมืองจีนมาเป็น
กรรมกรหลกัในการก่อสร้างถนน  เม่ือการสร้างถนนเสร็จส้ินคนงานจีนบางส่วนก็เดินทางกลบั
ประเทศและบางส่วนก็ยงัอยู่ท่ีประเทศไทยและได้แต่งงานกับสาวไทย  ตั้ งถ่ินฐานบ้านเรือน 
ประกอบธุรกิจ สร้างหมู่บา้น เช่น หมู่บา้นตลาดนาสีทอง หมู่บา้นตลาดเขาพระ ท าให้มีฐานะร ่ ารวย 
ต่อมาเกิดโจรปลน้และมีอา้ยเสือต่างๆ มีอาวุธดีๆจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการปลน้สะดม ฆ่า เผา
ตลาด ท าให้คนจีนเหล่านั้นลม้ตายและมีการยา้ยถ่ินฐานไปในเมืองใหญ่ๆ เช่น เมืองหาดใหญ่ ส่วน
คนไทยท่ีเหลืออยู่ในต าบลเขาพระก็มกัเป็นลูกผสม และต่อมาก็กลายเป็นคนไทยเช้ือสายจีนจนถึง
ทุกวนัน้ี  ดา้นศาสนาของคนในต าบลเขาพระดั้งเดิมนั้นนบัถือศาสนาพุทธ และอิสลาม ซ่ึงคนทั้ง
สองศาสนานั้นต่างรักใคร่สมานฉันท์ สามคัคี กลมเกลียว ไม่มีความแตกแยก ซ่ึงเป็นจุดเด่นของ
ต าบลเขาพระ  นอกจากนั้นก็ยงัมีศาสนาคริสต ์ท่ีนบัถือในหมู่คนเช้ือสายจีน (องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเขาพระ, 2557) 
 

2.4.2 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
ต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  ตั้งอยูท่างภาคใตข้องประเทศไทย  อยู่

ทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัสงขลา มีเน้ือท่ีรวมทั้งส้ิน 207.7 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทางภูมิ
ประเทศเป็นพื้นท่ีราบ และเป็นภูเขาสูงทางทิศใต ้ทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออก เป็นแหล่งก าเนิด
สายน ้ าต่างๆ เช่น คลองล าแชง คลองล าขนั คลองรัตภูมิ  เป็นตน้ และต าบลเขาพระ มีอาณาเขต
ติดต่อดงัภาพท่ี 2.4  ดงัน้ี 

1) ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  
2) ทิศใต ้ ติดต่อกบั  ต. ทุ่งนุย้ อ.ควนกาหลง จ.สตูล  
3) ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ และ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.

สงขลา  
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4) ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  และต.ทุ่งนารี อ.ป่า
บอน จ.พทัลุง 

 

 
 

ภาพที ่2.4  แผนท่ีต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  
แหล่งทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ, 2557. 
 

2.4.3 ภูมิอากาศและภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศ สภาพพื้นท่ีองคก์ารบริหารสวนต าบลเขาพระ เป็นท่ีราบ และเป็นภูเขา

สูงทางทิศใต ้ทางทิศตะวนัตก และทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นตนก าเนิดของแหล่งน ้ าสายต่าง ๆ เช่น 
คลองล าแชง คลองล าขนั คลองรัตภูมิ เป็นตน้ 
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2.4.4 การปกครองและประชากร 
ต าบลเขาพระ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12  หมู่บา้น  ความหนาแน่นเฉล่ีย

ประมาณ 66.19 คน/ตารางกิโลเมตร แต่ละหมู่บา้นมีจ านวนประชากรดงัตารางท่ี 2.11 

ตารางที ่2.11  จ  านวนประชากรต าบลเขาพระ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
 

หมู่ท่ี ช่ือบา้น จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 บา้นควนสะตอ 51 114 103 217 
2 บา้นคู 219 352 383 735 
3 บา้นนาลึก 362 637 635 1,272 
4 บา้นสีสอน 339 615 633 1,248 
5 บา้นควนดินแดง 350 748 704 1,452 
6 บา้นบนควน 507 866 903 1,769 
7 บา้นคลองกัว่ 359 732 686 1,418 
8 บา้นคลองเขาลอ้น 394 678 709 1,387 
9 บา้นทุ่งคมบาง 180 423 408 831 
10 บา้นเขาสอยดาว 255 578 582 1,160 
11 บา้นเขาพระ 281 566 557 1,123 
12 บา้นคลองหิน 280 550 540 1,090 

รวมทั้งส้ิน 1,577 6,859 6,843 13,702 
 
แหล่งทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ, 2557. 
 

2.4.5 สภาพด้านเศรษฐกจิ 
  ประชากรในเขตต าบลเขาพระ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
ประกอบอาชีพคา้ขาย และรับจา้งเป็นบางส่วน โดยพืชเศรษฐกิจของงต าบลเขาพระท่ีสร้างรายได้
ใหก้บัต าบลเขาพระท่ีส าคญัๆ มีดงัน้ี (องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาพระ, 2557)        
   1) ยางพารา มีจ  านวนพื้นท่ีปลูก 77,990 ไร่  
   2) สวนผลไม ้ มีจ  านวนพื้นท่ีปลูก 5,385 ไร่   
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3) พืชไร่และพืชผกั มีจ  านวนพื้นท่ีปลูก 1,145 ไร่    
4) ขา้ว มีจ  านวนพื้นท่ีปลูก 147 ไร่  รวมจ านวนพื้นท่ีปลูกทั้งส้ิน 84,667 ไร่    
 

2.5 นโยบายและมาตรการทีเ่กีย่วข้องกบัยางพารา 
 
 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เป็นหน่วยงานท่ีถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาล ให้มี
หน้าท่ีเสนอแนะนโยบายท่ีเก่ียวกับยางธรรมชาติต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ปัญหาราคายาง 
ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ แนวทางการเจรจาเร่ืองยางระหวา่งประเทศ โดยกนย.ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2552-2556 โดยมีสาระท่ีส าคญั คือ เสริมสร้างการ
ด าเนินงานใหป้ระเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัดา้นยางโดยการเพิ่มผลผลิต สนบัสนุนดา้น
การตลาด เพิ่มการผลิตผลิภณั์์ยางในประเทศ และลดการส่งออกวตัถุดิบยางไปจ าหน่ายยงัตลาด
ต่างประเทศ โดยการด าเนินงานมีการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนทั้ งทางด้านการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต การพฒันาระบบตลาด สร้างความเขม้แข็งให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการ
ดา้นยาง เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้อุตสาหกรรมยางของประเทศ เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ
โดยการแปรรูปและน ายางธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภณั์์ยางให้มากข้ึน เพิ่มการใช้ผลิตภณั์์ยาง
ในประเทศและเพิ่มการส่งออก การสนบัสนุนใหมี้การผลิตวตัถุดิบและผลิตภณั์ย์างอยา่งมีคุณภาพ 
รวมทั้งความร่วมมือไตรภาคีกบัสภายางระหว่างประเทศ 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) 
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community - AEC) มีแนวทาง/มาตรการ
ด าเนินการประกอบดว้ย 8 กลยทุธ์ คือ (คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ, 2553) 
 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางท่ีเป็นวตัถุดิบ 
 2) การพฒันาระบบตลาดยางในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 3) การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภณั์ย์างและไมย้างพารา 
 4) การปรับปรุงระบบบริหารจดัการภาครัฐ 
 5) ผลกัดนัความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อสนบัสนุน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 
 6) การสนบัสนุนการวจิยั 
 7) เสริมรายไดแ้ละยกระดบัคุณภาพชีวติเกษตรกรชาวสวนยาง 
 8) การพฒันาบุคลากร 
 เน่ืองจากกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการ เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ มีผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย
จ านวนมาก และเก่ียวข้องกับกฏหมายหลายฉบบั มีหน่วยงานส าคญัและตวัแทนในประเทศท่ี
เก่ียวข้องโดยตรง 20 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ 14 หน่วยงน ภาคเอกชนและ
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ผูป้ระกอบการ 4 องค์กร สถาบันเกษตร 2 องค์กร นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการท่ีส าคญัและ
เก่ียวข้องกับยางพาราอีก 2 ชุด คือคณะกรรมการควบคุมยาง และคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีองค์กรระหว่างประเทศอีก 9 องค์กร ท่ีจะตอ้งด าเนินงานร่วมแบบบูรณา
การตามภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แนวทาง / มาตรการ ภายใตก้ลยุทธ์ มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานและปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานเป็นระยะๆ โดยพิจารณาปรับ
แนวทาง/มาตรการ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภารกิจ และงบประมาณ หลงัจาก
ส้ินสุดแผนในปี 2556 แลว้ ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในประเทศ/หน่วยพื้นท่ี ไปอีกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
หรือเฉล่ียทั้งประเทศจาก 278 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี 2551 เป็น 306 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี 2556 หรือท า
ใหผ้ลผลิตโดยรวมของประเทศเพิ่มจาก 3.09 ลา้นตนั ในปี 2551 เป็น 3.04 ลา้นตนั ในปี 2556 

2) เพิ่มปริมาณการใชย้างธรรมชาติในประเทศข้ึนอีกร้อยละ 46 กล่าวคือ เพิ่มการใชย้างจาก 
397,495 ตนั ในปี 2551 เป็น 580,000 ตนัในปี 2556 หรือเพิ่มจากร้อละ 12.87 เป็นร้อยละ 17.00 ของ
ผลผลิตในปีเดียวกนั 

3) ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยางของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนักบัต่างชาติ
มาก ข้ึน สามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภณั์์ยางจากไมย้าง จาก 178,935 ลา้นบาท ในปี 2551 
เป็น 230,000 ลา้นบาทในปี 2556 

4) เกษตรกรมีรายได้จากการท าสวนยางไม่น้อยกว่าปีละ 15,000 บาท/ไร่ ก็ให้เกิดการ
กระจายรายได ้สร้างความมัน่คงใหเ้กษตรกร และสังคมโดยรวมของประเทศ 

5) เกษตรกรชาวสวน หรือคนกรีดยางมีสวสัดิการสังคม  
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมติั ในหลักการตามยุทธศาสตร์พฒันายางพารา พ.ศ. 

2552-2556 เม่ือวนัท่ี 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบาย
ธรรมชาติ เป็นผู ้บริหารจัดการและประสานการด าเนินงานให้เป็นตามมติคณะรัฐมนตรี 
(คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ, 2553) 
 ทั้งน้ีในปีพ.ศ. 2557 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติมีแนวทางการพฒันายางพาราทั้ง
ระบบในการแกปั้ญหาราคายางตกต ่าในระยะยาว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเม่ือ
วนัท่ี26 สิงหาคม 2557 อนุมติัแนวทางพฒันายางพาราทั้งระบบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1) จดัการสตอ็กยางรัฐเพื่อใหอุ้ปทานส่วนเกินในประเทศหมดไป 
2) บริหารจดัการผลผลิตยางถึงช่วงฤดูแลง้เพื่อยกระดบัราคา 
3) เพิ่มมูลค่าผลิตภณั์ย์าง 
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4) พฒันาระบบตลาดยางเพื่อความย ัง่ยืน โดยพฒันาระบบตลาดยางพารา การวิจยัพฒันา
ผลิตภณั์ย์าง การควบคุมพื้นท่ีปลูก และพฒันาประสิทธิภาพการผลิต 

โดยมีเป้าหมายการพฒันาใน 4 ดา้น คือ ดา้นราคา คุณภาพ การเพิ่มมูลค่า และประสิทธิภาพ
การผลิต ซ่ึงแนวทางในการพฒันายางพาราทั้งระบบประกอบดว้ย 2 มาตรการ (มาตรการเร่งด่วน 
และมาตรการต่อเน่ือง) 9 แนวทาง และ 12 โครงการ ดงัน้ี 
มาตรการเร่งด่วน  

แนวทางท่ี 1 แนวทางการจดัการสตอ็กยาง 
โครงการท่ี 1  โครงการบริหารจดัการสต๊อคยางของรัฐ กนย. เห็นชอบหลกัเกณ์์

และวิธีการบริหารจดัการยางในสต็อก  ของรัฐ โดยมอบหมายให้ อ.ส.ย. ด าเนินการตามท่ีคณะ
กรรมการบริหาร กิจการองคก์ารสวนยางมีมติไวแ้ลว้ ทั้งน้ีใหใ้ชว้ธีิการติดต่อกบัผูส้นใจ ซ้ือโดยตรง 
โดยขอใหด้ าเนินการอยา่งเร่งด่วน และไม่ใหเ้กิดผลกระทบ ต่อราคายางในประเทศ 
มาตรการต่อเน่ือง 
 แนวทางท่ี 2 แนวทางยกระดบัราคาโดยเพิ่มสภาพคล่องดา้นการตลาด 
  โครงการท่ี 2  โครงการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบนัเกษตรกรเพื่อใชใ้น
การรวบรวมยางวงเงิน 10,000 ลา้นบาท  ท่ีคาดวา่จะสามารถลดอุปทานในระบบตลาดลงได ้และ
ขณะน้ีมีสถาบนัเกษตรกรแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการแลว้เป็นจ านวนมาก โดยจะเร่งด าเนิน
มาตรการโดยด่วน 
 แนวทางท่ี 3 แนวทางเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลผลิต 
  โครงการท่ี 3  โครงการสนับสนุนสินเช่ือแก่สถาบนัเกษตรกรแปรรูปยางพารา 
5,000 ลา้นบาท โดยสนบัสนุนสถาบนัเกษตรกรในกลุ่มโรงงานแปรรูปให้ไปขยายก าลงัการผลิต/
เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปใหม้ากข้ึน 
  โครงการท่ี 4  โครงการสนบัสนุนสินเช่ือผูป้ระกอบการผลิตภณั์์ยาง 15,000 ลา้น
บาท โดยธนาคารออมสินจะให้สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณั์์ยางเพื่อใชใ้นการขยาย
ก าลงัการผลิต/ปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรการผลิต เช่น การท ายางลอ้ ถุงมือยาง ยางยดื ฯลฯ 
 แนวทางท่ี 4 แนวทางปรับโครงสร้างดา้นการตลาด 

 โครงการท่ี 5  โครงการพฒันาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 
พฒันาตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการเกษตร และตลาด  ของสถาบนัเกษตรกรให้มีบทบาท
ส าคญัในห่วงโซ่อุปทานยางพารา โดยพฒันาการเช่ือมโยงทั้งระบบการจดัการสินคา้ ขอ้มูลข่าวสาร 
การตลาด และระบบการเงิน พฒันาคุณภาพยาง เพื่อให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานตามความ ตอ้งการ
ของตลาด ดว้ยการถ่ายทอดเทคโนโลยผีา่นระบบครูยาง 
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แนวทางท่ี 5 แนวทางหาตลาดส่งออกใหม 
 โครงการท่ี 6  โครงการจดัหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารากระทรวงพาณิชย  ์

มอบหมายทูตพาณิชยท่ี์ประจ าอยู ่ณ ประเทศต่างๆ เป็นผูห้าตลาดยางพารา 
แนวทางท่ี 6 แนวทางเพิ่มการใชย้างในประเทศ 

  โครงการท่ี 7  โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภณั์์ยางพาราในประเทศ/
โครงการสนบัสนุนผูป้ระกอบการผลิตภณั์์ยางพารา  ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จดัท าโครงการ/มาตรการ เพื่อสนบัสนุนผู ้ประกอบไทยในการขยายก าลงัการผลิต และการดึงนกั
ลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนแปรรูปผลิตภณั์ย์างในประเทศ ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนไดส้นบัสนุนมาตรการน้ีดว้ยการใหสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นเวลา 8 ปี และยกเวน้
อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 
 แนวทางท่ี 7 แนวทางการวจิยัและพฒันาผลิตภณั์์ยาง 
  โครงการท่ี 8  โครงการจดัตั้งสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมยาง  ท่ีเป็นโครงการดา้น
การวจิยัและพฒันาดา้นยางพาราเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดงานวจิยั  
 แนวทางท่ี 8 แนวทางควบคุมพื้นท่ีปลูกยาง 

โครงการท่ี 9  โครงการควบคุมปริมาณการผลิต  ท่ีสนบัสนุนการโค่นยางเก่าท่ี
ใหผ้ลผลิตไม่คุม้ค่า โดยเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกวา่ รวมทั้งการควบคุมการ
ปลูกยางในพื้นท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงจะเร่งด าเนินการโดยเฉพาะการควบคุมพื้นท่ีปลูกยางท่ีมีการขยาย
บุกรุกเขา้ไปในพื้นท่ีป่า 
 แนวทางท่ี 9 แนวทางพฒันาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 
  โครงการท่ี 10  โครงการลดตน้ทุนการผลิต โดยการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้
ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางสามารถใช ้ทรัพยากรและปัจจยัการผลิตอยา่งคุม้ค่า สามารถใช้เทคโนโลยี
ท่ี เหมาะสมในการจดัการสวนยาง และเน้นในเร่ืองของการลดตน้ทุน การผลิตเป็นส าคญั เช่น การ
ใชปุ๋้ยตามค่าการวเิคราะห์ดิน ส่งเสริม การรวมกลุ่มเพื่อผสมปุ๋ยใชเ้อง และการใช้ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบั
ปุ๋ยเคมี 

โครงการท่ี 11  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้
ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางรายยอ่ย ผา่นกระบวนการครูยาง (โดยการอบรมเกษตรกรแกนน าเพื่อเป็น
ครู ส าหรับช่วยเหลือเจา้หน้าท่ีสงเคราะห์สวนยางในการถ่ายทอดความรู้ให้แกเ้กษตรกรรายอ่ืน) 
เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถใชเ้ทคโนโลยีท่ี เหมาะสมในการจดัการสวนยาง การเก็บเก่ียวผลผลิต การ
พฒันาการผลิต รวมถึงการแปรรูปเบ้ืองตน้เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง 
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โครงการท่ี 12  โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2557) 

 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

คณะท างานวิจยัเชิงบูรณาการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-11 (2556ก) ศึกษา
ภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบญัชีรายการก๊าซ
เรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย และเพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาวะการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาลม์น ้ามนั รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยใชห้ลกัการประเมินวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมในช่วงชีวิตของการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เกษตรกรตวัอยา่งจ านวน 1,166 คน ผลการศึกษาพบวา่การผลิตผลปาล์มน ้ ามนัสด 1 กิโลกรัม ท าให้
เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนัของประเทศไทยมีปริมาณเท่ากบั 0.044443 
kgCO2eq โดยแบ่งออกเป็น ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเพาะปลูกมีปริมาณเท่ากับ 
0.042564 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 95.77 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก การขนส่งปัจจยัการผลิตเท่ากบั 0.001879 kgCO2eq คิดเป็นร้อยละ 
4.23 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  

ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4  (2556ข) ศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การปลูกปาลม์น ้ามนัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบญัชีรายการ
ก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกปาล์มน ้ ามนั วิเคราะห์ภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลูก
ปาล์มน ้ ามนั เพื่อเสนอแนะแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก กระบวนการเพาะปลูก
ปาล์มน ้ ามนั โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรตวัอย่าง จ านวน 68 ราย พบว่า 
กระบวนการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดผลต่อส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวิเคราะห์ถึง
ผลท่ีเกิดข้ึนในกระบวนเพาะปลูกปาลม์น ้ามนัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบวา่ ค่าการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 0.068836 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปาล์มน ้ ามนั 1 
กิโลกรัม (kgCO2e/kg Production) หรือการผลิตปาล์มน ้ ามนั 1 ตนั ท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จ านวน 68.84 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แบ่งเป็น ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการเพาะปลูก ปล่อย ก๊าซเรือนกระจก จ านวน 0.068388  kgCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.35 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการ
ใชปุ๋้ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การใชปุ๋้ยอินทรีย ์ปุ๋ยอนินทรีย์ และสารเคมีและวสัดุปรับปรุงดินอ่ืนๆ 



48 

ตามล าดบั ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งปัจจยัการผลิตมายงัสวนปาล์ม ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จ านวน 0.000448 kgCO2e หรือคิดเป็นร้อยละ 0.651 ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด และเม่ือพิจารณาแยกรายจงัหวดั พบวา่ จงัหวดัร้อยเอ็ด มีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก 
ท่ีสุดเท่ากับ 0.072580 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปาล์มน ้ ามนั 1 กิโลกรัม 
(kgCO2e/kg Production) รองลงมาคือ จงัหวดัขอนแก่นและกาฬสินธ์ุ มีค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 0.069275 และ 0.062658 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปาล์มน ้ ามนั 1 
กิโลกรัม (kgCO2e/kg Production) ตามลา้ดบั 

Warit Jawjit, Kroeze, Carolien and Suwat Rattanapan (2009)  ศึกษาวิจยัเร่ืองการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย โดยท าการศึกษาเพื่อน าเสนอการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตน ้ ายางสด และจากผลิตภณั์์ยางหลกั3ผลิตภณั์์ ไดแ้ก่ น ้ า
ยางขน้ ยางแท่ง และยางแผน่ร่มควนั รวมทั้งท่ีเกิดจากโรงงานยาง และกิจกรรมทางการเกษตรใน
การท าสวนยางพารา ก็ถูกน าเขา้ในบญัชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และจากผลการศึกษาพบว่ามี
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมจากการผลิตน ้ายางขน้  ยางแท่ง  และยางแผน่ร่มควนัเท่ากบั 0.54, 0.70  
และ0.64 ตนั CO2eq/ตนัผลผลิต ตามล าดบั และจากการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสวน
ยางพาราพบว่าส่วนใหญ่นั้นจะมาจากการใช้พลงังานและการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ นอกจากน้ีประเทศ
ไทยยงัมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงป่าเขตร้อนให้กลายเป็นส่วนยางพาราท่ีค่อนขา้ง
รวดเร็ว ท าให้มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเท่ากบั 13, 13 และ21 ตนั CO2eq /ตนั
ผลผลิตน ้ายางขน้  ยางแท่ง  และยางแผน่ร่มควนั ดงันั้นตอ้งมีการหารือเพื่อหายุทธศาสตร์ท่ีสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางพารา 
 Supawan Petsri, Amnat Chidthaisong, Nathsuda Pumijumnong and Chongrok Wachrinrat 
(2013)  ศึกษาวจิยัเร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปล่ียนแปลงการกกัเก็บคาร์บอนของสวน
ยางพาราในประเทศไทยปี 1990-2004  เพื่อประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดวงจรชีวิตของ
ตน้ยางพารา  ในการศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษารายละเอียดของการกกัเก็บคาร์บอนและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกตลอดวงจรการปลูกยางพารา โดยใชโ้มเดลโลจิสติกหาปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนใน
มวลยางพาราต่อเฮกเตอร์เท่ากบัประมาณ  142.47/(1+13.31e-0.19t)  เม่ือ t คือ อายุยางพารา และจาก
การใช้โมเดลพบว่าการกกัเก็บคาร์บอนในสวนยางพาราเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ยางมีอาย ุ
22-25 ปี ซ่ึงการเก็บคาร์บอนของมวลตน้ยางท่ีมีอายุ 25 ปี โดยเฉล่ียเท่ากับประมาณ 128.4 ตนั
คาร์บอนต่อเฮกเตอร์และในน ้ายางก็มีการสะสมคาร์บอนเพิ่มข้ึนในลกัษณะเดียวกนักบัตน้ยาง ส่วน
การเปล่ียนแปลงการกกัเก็บคาร์บอนต่อปีนั้นเพิ่มข้ึนสุทธิเฉล่ีย 1.71 เมตริกตนัคาร์บอนต่อปีใน
ขณะท่ีกิจกรรมการปลูกยางนั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉล่ียต่อปีเท่ากับ 0.32 เมตริกตัน
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คาร์บอนต่อปีซ่ึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นส่วนใหญ่มาจากการใช้ปุ๋ยและมาจากการใช้สาร
ก าจดัวชัพืชเป็นส่วนนอ้ย 
 Rowling, Grace, Scheer and Kiese (2013)  ศึกษาวิจยัเร่ืองอิทธิพลต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
และระยะเวลาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนล้ินจ่ีเขตร้อนช้ืนประเทศออสเตรเลียการปล่อยก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์จากการเพาะปลูกในระบบการเกษตรและการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ี ดินนั้นเพิ่มข้ึน
เพื่อรับการเจริญเติบโตของประชากรและการผลิตอาหาร การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหา
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนมีนาคม 2007 – เดือนมีนาคม ปี 
2009 จากสวนล้ินจ่ี(ตน้ล้ินจ่ีอายุ 30 ปี) ในเขตร้อนช้ืนประเทศออสเตรเลีย มีการบนัทึกการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยการตรวจวดัจากการสุ่มตวัอย่างโดยละเอียด และเก็บตวัอย่างดว้ยตวัเอง  ซ่ึง
ในช่วงปี 2007 จะไม่มีการใชปุ๋้ยในแปลงล้ินจ่ี  แต่จะใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (ยเูรีย) ในปี 2008 ในอตัรา 
265 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกเตอร์ในช่วงฤดูใบไมร่้วงและฤดูใบไมผ้ลิ  และในปี 2007 การปล่อย
ก๊าซไนตรัสออกไซด์นั้นไดรั้บอิทธิพลจากเหตุการณ์ฝนตกและอุณหภูมิตามฤดูกาลและจากการใส่
ปุ๋ยในปี 2008 ซ่ึงการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ปี 2007 เท่ากบั 7.6 kg N2O-N ต่อเฮกเตอร์ต่อปี 
เพิ่มข้ึนเป็น 1.7 kg N2O-N ต่อเฮกเตอร์ต่อปีในปี 2008 ซ่ึงเป็นตวัแทนถึงการปล่อยก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ร้อยละ 1.56 ส่วนระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยก็พบว่ามีความส าคัญต่อการปล่อยไนตรัส
ออกไซด ์เพราะจะสูญเสียปุ๋ยท่ีใส่มากกวา่สองเท่าในช่วงฤดูฝน(ร้อยละ 2.44) เม่ือเทียบกบัฤดูหนาว 
(EF : ร้อยละ 1.10)  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการหลีกเล่ียงการใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน จะช่วยลด
การสูญเสียไนตรัสออกไซด ์
 De Souze, Peacca, De A’vile and Borges (2010) ศึกษาวิจยัเร่ืองการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและสมดุลพลงังานของเช้ือเพลิงชีวภาพจากปาล์มน ้ ามนั การคน้ควา้หาพลงังานทางเลือก
แทนการเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นการส่งเสริมเร่ืองความสนใจในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยปาล์ม
น ้ ามันถือว่าเป็นพืชท่ีมีความโดดเด่น เน่ืองจากมีการผลิตสูงและมีสมดุลพลังงานเชิงบวก ใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการประเมินวฏัจกัรชีวิตเร่ืองการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสมดุล
พลงังานของการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากปาล์น ้ ามนัในประเทศบราซิล ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในช่วงขั้นตอนของการเกษตร การขนส่ง และการใชพ้ลงังานในการผลิต และใชโ้ปรแกรม Simapro 
7.1.8 ในการวิเคราะห์การใชพ้ลงังานและปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชปั้จจยั
น าเขา้และปัจจยัส่งออก และจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ามีสมดุลพลงังานเท่ากบั 1 : 5.37 ส่วนการ
ประเมินวฏัจกัรชีวติในส่วนของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบวา่ มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวมทั้งหมดเท่ากบั 1437 kgCO2e/เฮคเตอร์/ปี หรือ 229.92  kgCO2e/ไร่/ปี โดยมีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชปุ๋้ยเท่ากบั 1165.08 kgCO2e/เฮคเตอร์/ปี หรือ 186.413 kgCO2e/
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ไร่/ปี จากการใช้สารก าจดัศตัรูพืชเท่ากบั 1220.27 kgCO2e/เฮคเตอร์/ปี หรือ 195.243 kgCO2e/ไร่/ปี 
จากการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงเท่ากบั 274.54 kgCO2e/เฮคเตอร์/ปี หรือ 43.926 kgCO2e/ไร่/ปี และจาก
ขั้นตอนอุตสาหกรรมผลิตเท่ากบั 1436.51 kgCO2e/เฮคเตอร์/ปี หรือ 229.842 kgCO2e/ไร่/ปี และจาก
การศึกษาพบว่าเช้ือเพลิงชีวภาพจากปาล์มน ้ ามนัมีประสิทธิภาพในการช่วยลดปริมาณหารปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ดงันั้นเช้ือเพลิงชีวภาพถือวา่เป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได ้
 Sorawit Siangjaeo, Gheewala, Kittinun Unnanon and Amnat Chidthaisong (2011) 
ศึกษาวจิยัเร่ืองผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในการประเมินวฏัจกัรชีวิตของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มในประเทศไทย โดยการศึกษาประเมิน
สมดุลก๊าซเรือนกระจก (GHG)  ของการผลิตไบโอดีเซล ได้คดัเลือก 3 โครงการท่ีมีการปรับเปล่ียน
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี โดยเปล่ียนจากการท าสวนยางเป็นการ
ปลูกปาล์มน ้ ามนั  จงัหวดัชลบุรี เปล่ียนจากการท าไร่มนัส าปะหลงัเป็นการปลูกปาล์มน ้ ามนั และ
จงัหวดัปทุมธานีเปล่ียนจากท่ีดินท่ีถูกทิ้งร้างน าไปท าไร่ปาล์มน ้ ามนั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงการกกัเก็บ
คาร์บอนไดรั้บการประเมินบนพื้นฐานของ IPCC 2006 แนวทางปฏิบติัส าหรับการจดัท าบญัชีก๊าซ
เรือนกระจกแห่งชาติและการประเมินวฏัจกัรชีวิตการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน ้ ามนัปาล์ม 
และการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยซ่ึงมีปริมาณ 1 ล้านลิตรของการผลิตไบโอดีเซลต่อวนั 
จงัหวดักระบ่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั -709 มิลลิกรัม CO2-eq/วนั  จงัหวดั
ชลบุรีเท่ากบั -748  มิลลิกรัม CO2-eq/วนั และจงัหวดัปทุมธานีเท่ากบั -600 มิลลิกรัม CO2-eq/วนั 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน ส าหรับการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นทุกความ
สมดุลก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นลบ หมายความวา่ไบโอดีเซลช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 

3.1 กรอบแนวคดิ 
 

กระบวนการท าสวนยางพารานั้นมีบริบท (Context)  ของการท าสวนยางพารา ดงัภาพท่ี 3.1 
ซ่ึงประกอบดย้การใชปั้จจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ พลงังาน  (น ้ ามนัเช้ือเพลิง  ไฟฟ้า)  กลา้พนัธ์ุยางพารา  ปุ๋ย 
(ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์) ยาปราบวชัพืช  และเคร่ืองจกัร เช่น รถแทรกเตอร์ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อน าปัจจยั
น าเขา้มาใชใ้นกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา  กระบวนการดูแลยางพาราก่อน
กรีด  กระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด และกระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง)  
โดยในทุกกระบวนการของการท าสวนยางพารานั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ขยะ 
ฝุ่ นละอองจากการขนส่ง สารเคมีตกคา้งในดินจากการใช้ปุ๋ยเคมี  โลหะหนกัจากการใช้ยาปราบ
วชัพืช ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน ก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยท่ีมี
ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ  เป็นตน้ 

 

3.2 ขอบเขตการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวน
ยางพารา 

 
การค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกระบวนการของการท าสวน

ยางพารา โดยเร่ิมค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชปั้จจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกจาก  1) กระบวนการปลูกยางพารา ดงัภาพท่ี 3.2  ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ การ
เตรียมพื้นท่ี การขนส่งกลา้พนัธ์ุยางพาราจากร้านจ าหน่ายไปยงัสวนยางพารา และการปลูกยางพารา  
2) กระบวนการดูแลสวนยางพาราก่อนกรีด ดงัภาพท่ี 3.3  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ก าจดัวชัพืช
ก่อนกรีด  การใส่ปุ๋ยก่อนกรีด และการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช) ก่อนกรีด  3) กระบวนการ
ดูแลสวนยางพาราหลงักรีด ดงัภาพท่ี 3.4  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ก าจดัวชัพืชหลงักรีด การใส่
ปุ๋ยหลงักรีด และการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช) หลงักรีด  และ  4) กระบวนการเก็บเก่ียว
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และจ าหน่ายผลผลิต (น ้ายาง) ดงัภาพท่ี 3.5  ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ การกรีดยางพารา  การเก็บ
เก่ียวผลผลิตและการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการของกระบวนการ
ต่างๆ นั้นก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในแง่ของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึง
แสดงผลใหอ้ยูใ่นรูปของกิโลกรัมคาร์บอนได- ออกไซดเ์ทียบเท่า (kgCO2 equivalent) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ 

- พลงังาน (น ้ามนั
เช้ือเพลิง,ไฟฟ้า) 
- ปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย ์) 
-ยาปราบวชัพืช 

- กลา้พนัธ์ุยางพารา 

- เคร่ืองจกัร  

- กระบวนการปลูกยางพารา 
- กระบวนการดูแลยางพารา
ก่อนกรีด 
-กระบวนการดูแลยางพารา
หลงักรีด 
- กระบวนการเก็บเก่ียวและ
จ าหน่ายผลผลิต 

แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 

- ขยะ 
- ฝุ่ นละออง 
- สารเคมีตกคา้ง 
- โลหะหนกั 
- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
- ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ 
 

 
 
- น ้ายาง 

 

ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

บริบท (context) การท าสวนยางพารา
ยางพารา 
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กระบวนการปลูกยางพารา 

ภาพที ่3.2  กระบวนการปลูกยางพารา 

ปัจจยัน าเขา้ท่ี
ก่อใหเ้กิดก๊าซ
เรือนกระจก 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(ก๊าซเรือนกระจก) 

น ้ามนัเช้ือเพลิง พื้นท่ีโล่งเตียน
ส าหรับปลูก
ยางพารา 

การเตรียมพื้นท่ี 

-ใชแ้รงงานคน 

- ใชเ้คร่ืองจกัร 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
 
 

กลา้พนัธ์ุยางพารา การขนส่งกลา้
พนัธ์ุยางพารา 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 

- ก๊าซไนตรัสออก 
ไซด ์
- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
- ถุงพลาสติก 

สวนยางพารา การปลูกยางพารา วสัดุรองหลุม 

-ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
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ภาพที ่3.3  กระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัน าเขา้ท่ี
ก่อใหเ้กิดก๊าซ
เรือนกระจก 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(ก๊าซเรือนกระจก) 

การก าจดัวชัพืช
ก่อนกรีด 

ยาปราบศตัรูพืช 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
 

ความอุดม
สมบูรณ์ของตน้
ยางพารา 

วตัถุดิบพร้อมใช้
งาน  

การขนส่ง
วตัถุดิบ(ปุ๋ย  ยา
ปราบวชัพืช) 

 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 
 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
 

 
ปุ๋ย(เคมี,อินทรีย)์ 
 

การใส่ปุ๋ยก่อน
กรีด 

ความอุดม
สมบูรณ์ของตน้
ยางพารา 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
- ก๊าซไนตรัสออกไซด ์
 

กระบวนการดูแลยางพาราก่อน
กรีดยางพารา 
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ภาพที ่3.4  กระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีดยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัน าเขา้ท่ี
ก่อใหเ้กิดก๊าซ
เรือนกระจก 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(ก๊าซเรือนกระจก) 

การก าจดัวชัพืช
ก่อนกรีด 

ยาปราบศตัรูพืช 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
 

ความอุดม
สมบูรณ์ของตน้
ยางพารา 

วตัถุดิบพร้อมใช้
งาน  

การขนส่ง
วตัถุดิบ(ปุ๋ย ยา
ปราบวชัพืช) 

 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 
 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
 

 
ปุ๋ย(เคมี,อินทรีย)์ 
 

การใส่ปุ๋ยก่อน
กรีด 

ความอุดม
สมบูรณ์ของตน้
ยางพาราและ
ปริมาณน ้ายาง 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
- ก๊าซไนตรัสออกไซด ์
 

กระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด
ยางพารา 
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ภาพท่ี 3.5 ขอบเขตการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 
 
 
 
ภาพที ่3.5  กระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ายาง) 
 

3.3 สมมติฐาน 
 
  สมมติฐานท่ี 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ีโดยการใชเ้คร่ืองจกัร
และการใชแ้รงงานคนมีความแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี  2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงักรีด

โดยการใชปุ๋้ยเคมีและใชปุ๋้ยอินทรียมี์ความแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีดโดยการใช้

ยาปราบวชัพืชและการใชเ้คร่ืองตดัหญา้มีความแตกต่างกนั  

สมติฐานท่ี 4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดของแต่ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

(การเตรียมพื้นท่ี การบ ารุงรักษาต้นยางพาราหลังกรีด และการก าจดัวชัพืชหลังกรีด) มีความ

แตกต่างกนั  

ปัจจยัน าเขา้ท่ี
ก่อใหเ้กิดก๊าซ
เรือนกระกจ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ผลผลิต ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(ก๊าซเรือนกระจก) 

การกรีดยางพารา น ้ามนัเช้ือเพลิง 
ไฟฟ้า 
 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
 

น ้ายาง 

 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

การเก็บเก่ียวและ
การจ าหน่าย
ผลผลิต(น ้ายาง) 

ผลตอบแทน
(เงิน) 

- ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
 

กระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่าย
ผลผลิต 
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3.4 ประชากรและตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในเขตพื้นท่ี ต าบลเขาพระ 

อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในเขตพื้นท่ี ต าบลเขาพระ  อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดั

สงขลา ซ่ึงมาจากวิธีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่ง

แบบเจาะจง (Purposive Selection)  ซ่ึงเป็นการเลือกตวัอย่างให้เหมาะสมกบัปัญหาการวิจยั โดย

งานวจิยัคร้ังน้ีตอ้งการขอ้มูลเฉพาะเจาะจงจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและผูท่ี้สัมผสักบัปัญหานั้นจริงๆ 

(วสิาขา ภู่จินดา, 2555)  ซ่ึงผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสถานการณ์เง่ือนไขของการท าสวนยางพารา

ท่ีมีความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 3.1 โดยพิจารณาจากกระบวนการท าสวนยางพาราในพื้นท่ีต าบลเขา

พระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวดัสงขลา ท่ีมีวิธีการด าเนินการในแต่ละกระบวนการของการท าสวน

ยางพาราท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การเตรียมพื้นท่ี เน่ืองด้วยลกัษณะทางภูมิประเทศของสภาพพื้นท่ี

ต าบลเขาพระ เป็นพื้นท่ีราบและเป็นภูเขา ท าให้การเตรียมพื้นท่ีนั้นมี 2 รูปแบบ คือ การเตรียมพื้นท่ี

ดว้ยเคร่ืองจกัรในสภาพพื้นท่ีราบ และการเตรียมพื้นท่ีดว้ยแรงงานในสภาพพื้นท่ีลาดชนัท่ีเป็นภูเขา  

การใส่ปุ๋ยบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงักรีดนั้นจะนิยมใชปุ๋้ย 2 รูปแบบ คือ การใส่ปุ๋ยเคมีและการใส่

ปุ๋ยอินทรีย ์ การก าจดัวชัพืชนั้นมี 2 รูปแบบซ่ึงเป็นท่ีนิยม คือ การใชย้าปราบวชัพืชและการใชเ้คร่ือง

ตดัหญา้  

ตารางที ่3.1  เง่ือนไขและสถานการณ์ของการท าสวนยางพารา 
 

เง่ือนไขท่ี1 การเตรียมพื้นท่ี เง่ือนไขท่ี2 การใส่ปุ๋ยหลงักรีด 
เง่ือนไขท่ี3 การก าจดัวชัพืชหลงั

กรีด 
1.1 ใชแ้รงงานคน 2.1 ใชปุ๋้ยเคมี 3.1 ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 

1.2 ใชเ้คร่ืองจกัร 2.2 ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ 3.2 ใชย้าปราบวชัพืช 
  

 ทั้งน้ีผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามสถานการณ์เง่ือนไขของการท าสวนยางพารา 3 เง่ือนไข ๆ

ละ2 สถานการณ์  ดงันั้นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 2*2*2 = 8 ตวัอยา่ง และท าการเก็บตวัอยา่ง 3 

ซ ้ า เพื่อป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มูล เท่ากบั 8*3  = 24 ตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 3.6 (โดยเกษตรกรผู ้
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ปลูกยางพาราในแต่ละตวัอยา่งตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีซ้ือกลา้พนัธ์ุยางพารามาปลูก) กลุ่มตวัอย่างตาม

สถานการณ์เง่ือนไขของการท าสวนยางพาราทั้งหมดมีดงัน้ี 

เง่ือนไขท่ี 1 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
เปิดกรีด และใชย้าปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 2 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
เปิดกรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 3 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงัเปิดกรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 4 ใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
เปิดกรีด และใชย้าปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 5 ใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
เปิดกรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 6 ใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงัเปิดกรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 7 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงัเปิดกรีด และใชย้าปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 8 ใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงัเปิดกรีด และใชย้าปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 
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ภาพที ่3.6 กลุ่มตวัอยา่งตามเง่ือนไขและสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 
 

ใชแ้รงงานคนใน
การเตรียมพื้นท่ี

(A) 

 

ใชปุ๋้ยเคมีใน 
การดูแล(B) 

ใชปุ๋้ยอินทรีย ์
ในการดูแล 

(C) 

ใชย้าปราบวชัพืชใน
การก าจดัวชัพืช (D) 

ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
ในการก าจดัวชัพืช 

(E) 
 ใชย้าปราบวชัพืชใน

การก าจดัวชัพืช (F) 
 

ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
ในการก าจดัวชัพืช

(G) 
 

A,B,D 1 
A,B,D 2 
A,B,D 3 

A,B,E 1 
A,B,E 2 
A,B,E 3 

A,C,F 1 
A,C,F 2 
A,C,F 3 

A,C,G 1 
A,C,G 2 
A,C,G 3 

ใชเ้คร่ืองจกัรใน
การเตรียมพื้นท่ี(H) 

 

ใชปุ๋้ยเคมีใน 
การดูแล(I) 

ใชปุ๋้ยอินทรีย ์
ในการดูแล(J) 

ใชย้าปราบวชัพืชใน 

การก าจดัวชัพืช (K) 

ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ใน 

การก าจดัวชัพืช (L) 

 
ใชย้าปราบวชัพืชใน 

การก าจดัวชัพืช (M) 

 ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
ในการก าจดัวชัพืช

(N) 
 

H,I,K 1 
H,I,K 2 
H,I,K 3 

H,I,L 1 
H,I,L 2 
H,I,L 3 
 
H,J,M 1 
H,J,M 2 
H,J,M 3 
 
H,J,N1 
H,J,N2 
H,J,N3 

เง่ือนไขท่ี 1 

เง่ือนไขท่ี 2 

 

เง่ือนไขท่ี 3 
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวจิยัเพื่อศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการท าสวนยางพารามีการ

เก็บรวบรวบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท คือ 

 

3.5.1  ข้อมูลปฐมภูมิ   
  เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ 

การสัมภาษณ์ และการสังเกต ซ่ึงการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิกับ
เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างตามเง่ือนไขและสถานการณ์การท าสวนยางพาราท่ีมีความแตกต่างกนัใน
พื้นท่ีต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ดงัตารางท่ี 3.1 ขา้งตน้ ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
จ านวน 24 ตวัอย่าง ดงัภาพท่ี 3.3 ข้างต้น โดยวิธีการใช้แบบสอบถามก่ึงการสัมภาษณ์เก่ียวกับ
ปริมาณการใช้ว ัตถุดิบ ทรัพยากรและพลังงานแต่ละรายการท่ีใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในแต่ละ
กระบวนการของการท าสวนยางพารา และเป็นปัจจยัน าเขา้ท่ีส่งผลให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  ทั้งน้ีโครงสร้างแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

1) ค าช้ีแจง เป็นปกแบบสอบถามโดยจะช้ีแจงเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทั้ งในส่วนของ
วตัถุประสงค์ในการให้ตอบแบบสอบถาม วตัถุประสงค์การวิจยั ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการท า
วจิยั ช่ือ-นามสกุลผูท้  าวจิยั 

2) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เช่น 
ท่ีตั้งสวนยางพารา  จ  านวนไร่ ชนิดพนัธ์ุยาง เป็นตน้ 

3) ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปริมาณการใช้วตัถุดิบ 
ทรัพยากรและพลงังานแต่ละรายการท่ีใชเ้ป็นปัจจยัในกระบวนการท าสวนยางพารา ความคิดเห็น
เก่ียวกบัการลดใชส้ารเคมี  พลงังาน และการท าสวนยางพาราท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ   
 เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นต ารา หนงัสือ รายงานการประชุม

เก่ียวกบัก๊าซเรือนกระจก  สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  กระบวนการท าสวนยางพารา 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการท าสวนยางพารา  วิธีการประเมินก๊าซเรือนกระจก และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 
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3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการท าสวนยางพาราโดยการน า

ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ ทรัพยากรและพลงังานแต่ละรายการมาวิเคราะห์โดยใชห้ลกัวิเคราะห์ LCA 

โดยการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการของการท าสวนยางพารา ซ่ึงมี

ขอบเขตตั้ งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งถึงกระบวนการจ าหน่ายผลผลิต โดยมีการค านวณ

ดงัต่อไปน้ี 

1) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการปลูก (kgCO2eq/ไร่/ปี) 

  = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี (kgCO2eq/ไร่) +

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการขนส่งกล้ายาง (kgCO2eq/คร้ัง) + ปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวสัดุรองหลุม (kgCO2eq /ไร่) 

2) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด 

(KgCO2eq/ไร่/ปี) 

= ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยก่อนกรีด (kgCO2eq /

ไร่/ปี) + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการก าจดัวชัพืชก่อนกรีด (kgCO2eq/ไร่/ปี) + 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบ (kgCO2eq /ปี) 

3) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด 

(kgCO2eq /ไร่/ปี) 

 = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยหลงักรีด (kgCO2eq /

ไร่/ปี) + ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการก าจดัวชัพืชหลงักรีด (kgCO2eq /ไร่/ปี) 

+ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบ (kgCO2eq /ปี) 

4) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต (kgCO2eq /ปี) 

 = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชไ้ฟฟ้า(kgCO2eq /ปี) + ปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชเ้ช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยาง (kgCO2eq / ปี) + ปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชเ้ช้ือเพลิงในการเดินทางไปจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายางสด) (kgCO2eq 

/ ปี) 
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5) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการท าสวนยางพารา (kgCO2eq /ไร่/

ปี) 

  = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการปลูก (kgCO2eq/ไร่) + 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด (kgCO2eq/ไร่/ปี) + 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด (kgCO2eq/ไร่/ปี) + 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต (kgCO2eq /ปี) 

6) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (kgCO2eq /ไร่/ปี) 

 = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี (kgCO2eq /ไร่/ปี) 

+ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยหลงักรีด (kgCO2eq /ไร่/ปี) +  ปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการก าจดัวชัพืชหลงักรีด (kgCO2eq /ไร่/ปี)  

ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะน าผลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลการใช้ปัจจยัน าเขา้ในแต่ละกระบวนการของการท าสวน

ยางพารามาท าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าต่อไปน้ี 

1) หาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ร้อยละของขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตอัยา่ง  

2) หาค่าเฉล่ียปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแต่ละกระบวนการ   

3) ทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ย  Independent Sample t-test ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์หา

ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่ม และ One – Way ANOVA ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หา

ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการศึกษาและอภปิรายผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการท าสวนยางพารา กรณีศึกษา 

เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา” ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
การใชปั้จจยัการผลิตตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพาราจนกระทัง่กระบวนการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ า
ยาง) ดงัภาพท่ี 3.2 ขา้งตน้ โดยการสอบถามก่ึงสัมภาษณ์กบัเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดจากกระบวนการท าสวนยางพาราในพื้นท่ีต าบลเขาพระ  อ าเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมี
วิธีการด าเนินการในแต่ละกระบวนการของการท าสวนยางพาราท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ การเตรียม
พื้นท่ี เน่ืองดว้ยลกัษณะทางภูมิประเทศของสภาพพื้นท่ีต าบลเขาพระ เป็นพื้นท่ีราบ และเป็นภูเขา 
ท าใหก้ารเตรียมพื้นท่ีนั้นมี 2 รูปแบบ คือ การเตรียมพื้นท่ีดว้ยเคร่ืองจกัรในสภาพพื้นท่ีราบ และการ
เตรียมพื้นท่ีด้วยแรงงานในสภาพพื้นท่ีลาดชันท่ีเป็นภูเขา  การใส่ปุ๋ยบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
กรีดนั้นจะนิยมใช้ปุ๋ย 2 รูปแบบ คือ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์ การดูแลก าจดัวชัพืชหลงักรีดนั้นมี 2 
รูปแบบซ่ึงเป็นท่ีนิยม คือ การใช้ยาปราบวชัพืชและการใช้เคร่ืองตดัหญา้ ดงันั้นผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งตามสถานการณ์เง่ือนไขท่ีก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 

เง่ือนไขท่ี 1 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
เปิดกรีด และใชย้าปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 2 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
เปิดกรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 3 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงัเปิดกรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 4 ใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
เปิดกรีด และใชย้าปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 5 ใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั
เปิดกรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 6 ใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงัเปิดกรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 
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เง่ือนไขท่ี 7 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงัเปิดกรีด และใชย้าปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

เง่ือนไขท่ี 8 ใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงัเปิดกรีด และใชย้าปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด 

ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีมีเง่ือนไขท่ีขาดหาย 2 เง่ือนไข ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีมีความขดัแยง้กนัใน
ทางการปฏิบติั คือ เง่ือนไขท่ี 7 ใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้
ยางพาราหลงัเปิดกรีด และใช้ยาปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด และเง่ือนไขท่ี 8 ใช้
เคร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี ใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงัเปิดกรีด และใช้ยา
ปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงัเปิดกรีด  เน่ืองจากเม่ือเกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยอินทรียท่ี์เป็นการ
ช่วยบ ารุงรักษาดินและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ก็จะไม่ใชส้ารเคมีจ าพวกยาปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืช
ซ่ึงเป็นการท าลายดินและส่ิงแวดลอ้มในสวนยางพารา  ทั้งน้ีการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจะมีขอบเขตการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเฉล่ียของแต่ละ
เง่ือนไข ดงัภาพท่ี 4.1 ตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพาราจนกระทัง่กระบวนการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ า
ยาง) โดยการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ไดแ้ก่ ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการเตรียมพื้นท่ี ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ใน
การขนส่งกลา้ยางพารา ปริมาณวสัดุรองหลุม การใส่ปุ๋ยและการก าจดัวชัพืชก่อนกรีดและหลงักรีด 
การขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ยและยาปราบวชัพืช)  ปริมาณไฟฟ้าท่ีใชใ้นการกรีดยาง  ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้
ในการเดินทางไปกรีดยางและปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการเดินทางไปยงัสถานท่ีจ าหน่าย
ผลผลิต (น ้ ายาง)  และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในแต่ละเง่ือนไข โดยแบ่งผลการศึกษาและการอภิปรายผลออกเป็น 7 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนท่ี 2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารา 

ส่วนท่ี 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยาพาราก่อนเปิดกรีด 

ส่วนท่ี 4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลงัการกรีด 

ส่วนท่ี 5 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต 

ส่วนท่ี 6 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแต่ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 

ส่วนท่ี 7 การทดสอบสมมติฐาน 
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ภาพที ่4.1  ขอบเขตการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวน

ยางพารา 

 ปัจจยัน าเขา้ท่ี
ก่อใหเ้กิดก๊าซ
เรือนกระจก 

กระบวนการ 
ด าเนินการ 

 

ผลผลิต ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม   

(ก๊าซเรือนกระจก) 

น ้ามนัเช้ือเพลิง พื้นท่ีโล่งเตียนส าหรับ
ปลูกยางพารา 

การเตรียมพื้นท่ี 
-ใชแ้รงงานคน 
- ใชเ้คร่ืองจกัร 
 - ก๊าซคาร์บอนได 

ออกไซด์ 
 
 

กลา้ยางและวตัถุดิบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การขนส่งกลา้ยาง 
พาราและวตัถุดิบ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 

การบ ารุงรักษาและ
ก าจดัวชัพืชก่อน
กรีด 

ปุ๋ย(เคมี 
อินทรีย)์ 
ยาปราบศตัรูพืช 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

- ก๊าซไนตรัสออกไซด ์
  - ก๊าซคาร์บอนได 
    ออกไซด์ 

สวนยางพารา การปลูกยางพารา วสัดุรองหลุม 

- ก๊าซคาร์บอนไดออก 
ไซด ์
- ก๊าซไนตรัสออกไซด ์
 

ความอุดมสมบูรณ์
ของตน้ยางพารา 

น ้ายาง 
 

การกรีดยางและ
การจ าหน่าย
ผลผลิต  
(น ้ายาง) 

ไฟฟ้า 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
 
 

- ก๊าซคาร์บอนไดออก 
ไซด ์
 

-ก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์ 
 

ปุ๋ย(เคมี 
อินทรีย)์ 
ยาปราบศตัรูพืช 
น ้ามนัเช้ือเพลิง 

การบ ารุงรักษาและ
ก าจดัวชัพืชหลงั
กรีด 

ความอุดมสมบูรณ์
ของตน้ยางพารา
และปริมาณน ้ายาง 

- ก๊าซคาร์บอนได    
ออกไซด์ 
- ก๊าซไนตรัสออกไซด ์
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4.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
  

กลุ่มตวัอย่างตามเง่ือนไขและสถานการณ์ทั้งหมด 8 เง่ือนไข เก็บตวัอยา่งเง่ือนไขละ 3 ซ ้ า 
เพื่อป้องกนัการผดิพลาดของขอ้มูล  ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 24 กลุ่มตวัอยา่ง แต่มีเง่ือนไข 
2 เง่ือนไขท่ีไม่สามารถเก็บกลุ่มตวัอยา่งได ้คือ เง่ือนไขท่ี 7 และเง่ือนไขท่ี 8 เน่ืองจากไม่สอดคลอ้ง
ในแนวทางการปฏิบติัของการท าสวนยางพารา จึงมีกลุ่มตวัอยา่งตามเง่ือนไข 6 เง่ือนไข ดงันั้นกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 18 กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงขอ้มูลพื้นฐานของสวนยางพาราแสดงดงัตารางท่ี 4.1ไดแ้ก่ อายุ
ยางพารา ชนิดพนัธ์ุยางพารา  ประเภทดิน จ านวนตน้ยางพาราต่อไร่ จ  านวนไร่ จ านวนวนักรีดต่อปี 
และจ านวนผลผลิต (น ้ายาง) ต่อวนั 

ตารางที ่4.1  ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
เง่ือนไข อาย ุ

(ปี) 
ชนิดพนัธ์ุ
ยางพารา 

ประเภทดิน จ านวน 
ตน้/ไร่ 

จ านวนไร่ วนักรีด
(วนั/ปี) 

ผลผลิต 
(kg/วนั) 

1 (ซ ้ า 1) 18 RRIM 600 ดินเหนียว 70 10 147 50 
1 (ซ ้ า 2) 22 RRIM 600 ดินเหนียวปนร่วน 70 7 288 43 
1 (ซ ้ า 3) 10 RRIM 600 ดินเหนียวปนร่วน 75 4 210 30 
2 (ซ ้ า 1) 7 RRIM 600 ดินร่วนปนทราย 75 10 258 40 
2 (ซ ้ า 2) 16 RRIM 600 ดินเหนียว 70 4 258 28 
2 (ซ ้ า 3) 10 RRIM 600 ดินเหนียวปนร่วน 70 6 258 45 
3 (ซ ้ า 1) 20 RRIM 600 ดินร่วนปนทราย 70 4 258 30 
3 (ซ ้ า 2) 12 RRIM 600 ดินทราย 70 4 258 30 
3 (ซ ้ า 3) 13 RRIM 600 ดินเหนียวปนร่วน 75 8 190 60 
4 (ซ ้ า 1) 30 RRIM 600 ดินร่วน 70 5 258 25 
4 (ซ ้ า 2) 10 RRIM 600 ดินร่วนปนทราย 70 3 210 20 
4 (ซ ้ า 3) 30 RRIM 600 ดินเหนียวปนทราย 70 15 258 80 
5 (ซ ้ า 1) 20 RRIM 600 ดินร่วนปนทราย 70 10 210 75 
5 (ซ ้ า 2) 16 RRIM 600 ดินเหนียวปนร่วน 70 17 288 90 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

เง่ือนไข 
อาย ุ
(ปี) 

ชนิดพนัธ์ุ
ยางพารา 

ประเภทดิน 
จ านวน 
ตน้/ไร่ 

จ านวนไร่ 
วนักรีด 
(วนั/ปี) 

ผลผลิต 
(kg/วนั) 

5 (ซ ้ า 3) 8 RRIM 600 ดินเหนียวปนร่วน 75 5 248 32 
6 (ซ ้ า 1) 30 RRIM 600 ดินร่วนปนทราย 75 4 258 20 
6 (ซ ้ า 2) 20 RRIM 600 ดินร่วน 70 10 132 70 
6 (ซ ้ า 3) 14 RRIM 600 ดินเหนียวปนทราย 75 9 195 70 

 
หมายเหตุ : พนัธ์ุยาง RRIM 600 เป็นพนัธ์ุยางชั้น 1 กลุ่ม 1 ซ่ึงเป็นยางพนัธ์ุดีท่ีผา่นการทดลองและ
ศึกษาลกัษณะต่างๆอยา่งละเอียด แนะน าใหป้ลูกโดยไม่จ  ากดัเน้ือท่ี และเป็นพนัธ์ุยางท่ีให้ผลผลิตน ้ า
ยางสูงเป็นหลกั  
 

4.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารา 
 
 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารานั้นสามารถค านวณจาก
กระบวนการปลูกยางพาราดงัภาพท่ี 3.2 ขา้งตน้ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียม
พื้นท่ี ขั้นตอนการขนส่งกลา้ยางพารา และขั้นตอนการปลูกยางพารา 

โดยขั้นตอนเร่ิมแรกของกระบวนการปลูกยางพารา คือ ขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ีเดิมให้เป็น
พื้นท่ีโล่งเตียนเหมาะแก่การปลูกยางพารา ซ่ึงพื้นท่ีเดิมของกลุ่มตวัอยา่งดงัตารางท่ี 4.2  พบวา่ พื้นท่ี
เดิมก่อนปลูกยางพารามากท่ีสุดเป็นพื้นท่ีป่าไมคิ้ดเป็นร้อยละ 33  รองลงมาเป็นพื้นท่ีสวนยางพารา
ร้อยละ 28  เป็นพื้นท่ีนาขา้วร้อยละ 22  เป็นพื้นท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ (ป่ารกร้าง) ร้อยละ 11  และต ่า
ท่ีสุดเป็นพื้นท่ีสวนไมผ้ลคิดเป็นร้อยละ 6  
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ตารางที ่4.2  ขอ้มูลพื้นท่ีเดิมก่อนปลูกยางพารา 
 
    ขอ้มูลพื้นท่ีเดิม พื้นท่ีเดิมก่อนปลูกยางพารา ร้อยละ 
สวนไมผ้ล 1 6 
สวนยางพารา 5 28 
นาขา้ว   4 22 
ป่าไม ้ 6 33 
พื้นท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์(ป่ารกร้าง) 2 11 
รวม 18 100 

 
ทั้งน้ีการเตรียมพื้นท่ีเดิมให้เหมาะสมกบัการปลูกยางพาราใหม่นั้น ผูว้ิจยัได้แบ่งวิธีการ

เตรียมพื้นท่ีตามลกัษณะทางภูมิประเทศของสภาพพื้นท่ีต าบลเขาพระ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีราบและเป็น
พื้นท่ีภูเขา ท าให้การเตรียมพื้นท่ีนั้นมี 2 รูปแบบ คือ การเตรียมพื้นท่ีด้วยเคร่ืองจกัรกลและการ
เตรียมพื้นท่ีดว้ยแรงงานคน ทั้งน้ีเพื่อดูความแตกต่างของการใช้ปัจจยัน าเขา้และปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของแต่ละเง่ือนไข คือการเตรียมพื้นท่ีดว้ยแรงงานคน ซ่ึงเป็นวิธีการดั้งเดิมท่ีใช้
แรงงานคนในการถางป่า  โค่นตน้ไม ้ และการเตรียมพื้นท่ีโดยการใชเ้คร่ืองจกัรกล โดยส่วนใหญ่
เคร่ืองจกัรท่ีน ามาปฏิบติังานคือ รถแทรกเตอร์ ซ่ึงการเตรียมพื้นท่ีทั้ง 2 กรรมวิธีนั้น มีปริมาณการใช้
ปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกท่ีต่างกนัแสดงดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  ปริมาณการปัจจยัน าเขา้ (น ้ามนัเช้ือเพลิง) ในการเตรียมพื้นท่ี 
 

เง่ือนไข 
ปริมาณน ้ามนัเช้ือเพลิงดีเซลเฉล่ีย 

(ลิตร/ไร่) 
ค่าแฟคเตอร์ 

(kg CO2 e/หน่วย) 
kgCO2eq /ไร่ 

1 - - 0 
2 - - 0 
3 - - 0 
4 3 2.708 8.124 
5 3 2.708 8.124 
6 3 2.708 8.124 
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โดยแต่ละเง่ือนไขก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดงัภาพท่ี 4.2 แสดงให้เห็น
วา่การเตรียมพื้นท่ีโดยใช้แรงงานคนของเง่ือนไขท่ี 1-3 นั้นไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเน่ืองจาก
การใชแ้รงงานคนนั้นจะใชอุ้ปกรณ์จ าพวก พร้า ขวาน ส่วนเง่ือนไขท่ี 4-6 นั้นมีการใชเ้คร่ืองจกัรกล
ในการเตรียมพื้นท่ี และต้องอาศยัน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับการปฏิบติังานของรถแทรกเตอร์ จึงมี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 8.124 kgCO2eq/ไร่  ซ่ึงมาจากการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิด
ดีเซลในปริมาณเฉล่ีย 3 ลิตร/ไร่ (ขอ้มูลจากการสอบถามผูรั้บเหมารถแทรกเตอร์ไถ่พรวนดิน) 

 

 
 
ภาพที ่4.2  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ี 

  ส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนของการขนส่งกลา้ยางพารานั้น กลุ่ม
ตวัอยา่งของแต่ละเง่ือนไขนั้นมีปริมาณการใชปั้จจยัน าเขา้ (น ้ ามนัเช้ือเพลิง) ดงัตารางท่ี 4.4 ท่ีใชใ้น
การเดินทางไป-กลบั ยงัสถานท่ีจดัจ าหน่ายกลา้พนัธ์ุยางพารา  
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ตารางที ่4.4  ปริมาณการใชปั้จจยัน าเขา้ (น ้ามนัเช้ือเพลิง) ในการขนส่งกลา้พนัธ์ุยางพารา 
 

เง่ือนไข 
ระยะทางไป-
กลบั เฉล่ีย 
(กม.) 

ชนิดน ้ามนั
เช้ือเพลิง 

ปริมาณน ้ามนั
เช้ือเพลิงเฉล่ีย (ลิตร/

คร้ัง) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/หน่วย) 

kgCO2eq
/คร้ัง 

1 41.333 ดีเซล 6.33 2.708 17.142 

2 66.667 ดีเซล 8.67 2.708 23.478 

3 81.667 ดีเซล 12 2.708 32.496 

4 70 ดีเซล 9 2.708 24.372 

5 49 ดีเซล 8 2.708 21.664 

6 61.667 ดีเซล 8.33 2.708 22.558 

 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดงัภาพท่ี 4.3 พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากเง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 32.496 kgCO2eq/คร้ัง  
ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดดีเซลปริมาณเฉล่ีย 12 ลิตร/คร้ัง ในการเดินทางไป-กลับยงัสถานท่ีจัด
จ าหน่ายกลา้พนัธ์ุยางพารามีระยะทางเฉล่ีย 81.667 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นระยะทางท่ีมากท่ีสุด รองลงคือ
เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 24.372 kgCO2eq/คร้ัง  เง่ือนไขท่ี 2 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 23.469 kgCO2eq/คร้ัง  เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 22.567 kgCO2eq/คร้ัง  เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เท่ากบั 21.664 kgCO2eq/คร้ัง  และต ่าท่ีสุดคือเง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เท่ากับ 17.515 kgCO2eq /คร้ัง  โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งกล้าพนัธ์ุ
ยางพาราโดยเฉล่ียรวมของทุกเง่ือนไข เท่ากบั 23.620 kgCO2eq/คร้ัง 



71 

 
 
 ภาพที ่4.3  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งกลา้พนัธ์ุยางพารา 

และขั้นตอนสุดทา้ย คือ ขั้นตอนการน ากล้าพนัธ์ุยางพาราลงหลุม (ปลูกยางพารา) นั้นมี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วสัดุรองหลุมดงัตารางท่ี 4.5 ซ่ึงวสัดุรองหลุมท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งเกษตรผูป้ลูกยางพารา 18 ราย เลือกใช้ พบว่า มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50  ใช้หินฟอสเฟต  
รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 33  ไม่ใส่วสัดุรองหลุม ร้อยละ11 ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์และต ่าท่ีสุดคือใส่ปุ๋ยเคมี 
คิดเป็นร้อยละ 6 

ตารางที ่4.5  ขอ้มูลการใชว้สัดุรองหลุมยางพารา 
 
ชนิดวสัดุรองหลุม จ านวนเกษตรกร-ราย ร้อยละ 
หินฟอสเฟต 9 50 
ปุ๋ยเคมี 1 6 
ปุ๋ยอินทรีย ์  2 11 
ไม่ใส่ 6 33 
รวม 18 100 
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ทั้งน้ีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวสัดุรองหลุมในอตัราส่วนต่อไร่ดงัตารางท่ี 4.6 
นั้นจะแปรผนัตามชนิดวสัดุรองหลุม และปริมาณท่ีใส่ต่อไร่  

ตารางที ่4.6  ปริมาณการใชว้สัดุรองหลุมยางพารา 
 

เง่ือนไข ชนิดวสัดุรองหลุม ปริมาณท่ีใช(้kg/ไร่) ค่าแฟคเตอร์
(kgCO2e/หน่วย) 

kgCO2eq/ไร่ 

1 (ซ ้ า 1) ไม่ใส่ 0 - 0 

1 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยอินทรีย ์ 7 0.1097 0.768 
1 (ซ ้ า 3) หินฟอสเฟส 37.5 0.252 9.45 
2 (ซ ้ า 1) ไม่ใส่ 0 - 0 
2 (ซ ้ า 2) ไม่ใส่ 0 - 0 
2 (ซ ้ า 3) ไม่ใส่ 0 - 0 
3 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยอินทรีย ์ 14 0.1097 1.536 
3 (ซ ้ า 2) หินฟอสเฟส 21 0.252 5.292 
3 (ซ ้ า 3) หินฟอสเฟส 37.5 0.252 9.45 
4 (ซ ้ า 1) หินฟอสเฟส 105 0.252 26.46 

4 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 7 
N = 2.6 

P = 0.252 
K = 0.16 

 
3.098 

 
4 (ซ ้ า 3) หินฟอสเฟส 35 0.252 8.82 
5 (ซ ้ า 1) หินฟอสเฟส 35 0.252 8.82 
5 (ซ ้ า 2) ไม่ใส่ 0 - ไม่ใส่ 
5 (ซ ้ า 3) ไม่ใส่ 0 - ไม่ใส่ 
6 (ซ ้ า 1) หินฟอสเฟส 37.5 0.252 9.45 
6 (ซ ้ า 2) หินฟอสเฟส 35 0.252 8.82 
6 (ซ ้ า 3) หินฟอสเฟส 37.5 0.252 9.45 

 
 



73 

จากภาพท่ี 4.4  พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเง่ือนไขท่ี 6 มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 8.946 kgCO2eq/ไร่ ซ่ึงใช้หินฟอสเฟตเป็นวสัดุรองหลุม ในปริมาณ 
36.667 kg /ไร่ รองลงมา คือเง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ  7.011 
kgCO2eq/ไร่  เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 5.290 kgCO2eq/ไร่   เง่ือนไข
ท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 3.242 kgCO2eq/ไร่  เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 2.982 kgCO2eq/ไร่  และต ่าท่ีสุดคือ เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เท่ากบั 0 kgCO2eq/ไร่  เน่ืองจากไม่ใส่วสัดุรองหลุม โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใชว้สัดุรองหลุมโดยเฉล่ียรวมของทุกเง่ือนไข เท่ากบั 4.579 kgCO2eq/ไร่ ทั้งน้ีชนิด
ของวสัดุรองหลุมและปริมาณการใส่วสัดุรองหลุม/ไร่ นั้นจะข้ึนอยู่กบัความพอใจของเกษตรกรผู ้
ปลูกยางพาราแต่ละราย 

 

 
 
ภาพที ่4.4  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวสัดุรองหลุม 

โดยกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเลือกใชพ้นัธ์ุยางพารา RRIM 600  และปลูกยาง
ในอตัราส่วนต่อไร่ดงัภาพท่ี 4.5 มากท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 6 จ  านวน 73 ตน้/ไร่ รองลงมาคือเง่ือนไขท่ี 
1, 2, 3 และ7 มีจ านวน 71 ตน้/ไร่เท่ากนั และน้อยท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 4 จ านวน 70 ตน้/ไร่ ทั้งน้ี
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เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 
(ไร่/ปี) ใหมี้ความเท่าเทียมกนั ผูว้จิยัจึงเทียบปริมาณการปลูกยางพาราต่อไร่ของทุกเง่ือนไขให้อยูใ่น
ปริมาณท่ีเท่ากนั โดยยดึปริมาณของเง่ือนไขท่ีมีปริมาณซ ้ ากนัมากท่ีสุด คือ 71 ตน้/ไร่ 

 

 
 
ภาพที ่4.5  อตัราส่วนการปลูกยางพาราตน้ต่อไร่ 

ทั้งน้ีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ งหมดของแต่ละเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการปลูกยางพาราดงัภาพท่ี 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างในเง่ือนไขท่ีใชเ้คร่ืองจกัร
ในการเตรียมพื้นท่ีนั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเง่ือนไขใช้
แรงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี คือ เง่ือนไขท่ี 1 2 และ3  โดยเง่ือนไขท่ี 1 และ 2 มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 20.393 kgCO2eq/ไร่  และ 23.469 kgCO2eq/ไร่ ตามล าดบั แต่จะเห็นว่า
เง่ือนไขท่ี 3 ซ่ึงใช้แรงงานคนในการเตรียมพื้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 37.706 
kgCO2eq/ไร่ ซ่ึงมีปริมาณใกลเ้คียงกบัเง่ือนไขท่ี 4, 5, 6 ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียม
พื้นท่ีและมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด โดยเง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 39.637 kgCO2eq /ไร่ รองลงมาคือเง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เท่ากบั 39.507 kgCO2eq /ไร่   และนอ้ยท่ีสุดจากเง่ือนไขการเตรียมพื้นท่ีดว้ยเคร่ืองจกัร 
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คือ เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 32.77 kgCO2eq /ไร่  เน่ืองจากเง่ือนไขท่ี 
3 นั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการขนส่งกลา้พนัธ์ุยางพารามากท่ีสุด คือ 
32.496 kgCO2eq /คร้ัง จากการใชน้ ้ามนัดีเซลปริมาณเฉล่ีย 12 ลิตร/คร้ัง ดงัภาพท่ี 4.4 ขา้งตน้  

 

 
  
ภาพที ่4.6  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากกระบวนการปลูกยางพารา 

 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการปลูก
ยางพาราดงัภาพท่ี 4.7  พบวา่ทุกเง่ือนไขท่ีใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากขั้นตอนการขนส่งกลา้ยางพารามากท่ีสุด รองลงมา คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี และต ่าท่ีสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
วสัดุรองหลุม ยกเวน้เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วสัดุรองหลุม
มากกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ี ส่วนท่ีใช้แรงงานคนทุก
เง่ือนไขมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนกลา้ยางพารามากท่ีสุด รองลงมาคือปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วสัดุรองหลุม ยกเวน้เง่ือนไขท่ี 2 เพราะไม่มีการใช้วสัดุรอง
หลุม  และทุกเง่ือนไขไม่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี  
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ภาพที ่4.7  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั้นตอนของการปลูกยางพารา 
 

4.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนเปิดกรีด 
 

การดูแลบ ารุงรักษายางพาราก่อนการเปิดกรีดเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัหลงัจากการปลูก
จนกระทัง่ยางพาราเปิดกรีด เป็นการดูแลเพื่อให้ตน้ยางพาราในพื้นท่ีนั้นมีการเจริญเติบโตอย่าง
สมบูรณ์ และสามารถกรีดเอาน ้ ายางได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการน้ีจะประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 3.3 ขา้งตน้ ไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ยก่อน
กรีด  การก าจดัวชัพืชก่อนกรีด  และการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช) ก่อนกรีด ซ่ึงขั้นตอน
การใส่ปุ๋ยก่อนกรีดนั้นจะเป็นการใส่ปุ๋ยท่ีเร่งการเจริญเติบโตของตน้ยางพารา ดงันั้นเกษตรกรผูป้ลูก
ยางพาราทั้งหมดเลือกใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราก่อนกรีดดงัตารางท่ี 4.7 โดยเกษตรกร
ผูป้ลูกยางพาราเกินกวา่ก่ึงหน่ึงใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-8-4 คิดเป็นร้อยละ 55.55  รองลงมาคือปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15  คิดเป็นร้อยละ 22.22  ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-20 คิดเป็นร้อยละ 11.11 และต ่าท่ีสุดปุ๋ยเคมีสูตร 
318-4-5 และ 16-4-8 คิดเป็นร้อยละ 5.56 เท่ากนั 
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ตารางที ่4.7  ขอ้มูลการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนกรีด 
 
    ชนิดปุ๋ย จ านวน(เกษตรกร) ร้อยละ 
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-4 10 55.55 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 4 22.22 
ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-20 2 11.11 
ปุ๋ยเคมีสูตร 18-4-5 1 5.56 
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-4-8 1 5.56 
รวม 18 100 

 
โดยการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนกรีดดงัตารางท่ี 4.8 นั้นก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (KgCO2eq /ไร่/ปี) ท่ีแปรผนัตามปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีต่อไร่ และความถ่ีของการใส่ปุ๋ยต่อปี  
 

 ตารางที ่4.8  ปริมาณการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนกรีด 
 
เง่ือนไข 

ชนิดปุ๋ย 
ปริมาณท่ีใช ้
(กก./ไร่) 

ความถ่ี 
 (คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/หน่วย) 

kgCO2e/
ไร่/ปี 

1 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 1.5 1 N = 2.6 
P = 0.252 
K = 0.16 

48.117 
1 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 1 2 64.156 
1 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 0.5 2 31.422 
2 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 1 3 N = 2.6 94.265 
2 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 0.5 1 P = 0.252 15.711 
2 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 2 2 K = 0.16 125.687 
3 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 1 1 N = 2.6 

P = 0.252 
K = 0.16 

32.078 
3 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 0.5 2 31.422 
3 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 20-20-20 0.5 2 42.770 
4 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 1.5 2 N = 2.6 

P = 0.252 
K = 0.16 

96.233 
4 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 0.5 2 31.422 
4 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 0.5 2 31.422 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ)   
   
เง่ือนไข 

ชนิดปุ๋ย 
ปริมาณท่ีใช ้
(กก./ไร่) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/หน่วย) 

kgCO2e/
ไร่/ปี 

5 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 18-4-5 0.5 2 N = 2.6 
P = 0.252 
K = 0.16 

34.512 
5 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 0.5 1 15.711 
5 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 0.5 2 31.422 
6 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 16-8-4 0.5 2 N = 2.6 

P = 0.252 
K = 0.16 

31.422 
6 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 20-20-20 0.5 2 42.770 
6 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 16-4-8 0.5 2 31.160 

 
จากภาพท่ี 4.8 พบว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนกรีด

ของเง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั  78.554 kgCO2eq/ไร่/ปี ซ่ึงใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-4 ในปริมาณเฉล่ีย 1 kg/ตน้ รองลงมาคือเง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 53.026 kgCO2e/ไร/ปี เง่ือนไขท่ี 1มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 47.898 
kgCO2eq/ไร่/ปี  เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 35.423 kgCO2eq/ไร่/ปี  
เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 35.118 kgCO2eq/ไร่/ปี และต ่าท่ีสุด คือ 
เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 27.215 kgCO2eq/ไร่/ปี โดยในทุกเง่ือนไขมี
ความถ่ีเฉล่ียในการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนกรีดเท่ากบั 2 คร้ัง/ปี 
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ภาพที ่4.8  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนกรีด 

 ส าหรับการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนเปิดกรีดในส่วนของการก าจดัวชัพืชนั้น เกษตรกร
ผูป้ลูกยางพารามีวิธีการก าจดัวชัพืชท่ีนิยมใช้ 2 รูปแบบ คือ การใช้สารเคมีจ าพวกยาปราบวชัพืช 
และการใช้เคร่ืองตดัหญา้ ดงัตารางท่ี 4.9  พบว่าเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเกินคร่ึงเลือกใช้สารเคมี
จ าพวกยาปราบวชัพืช คือ ยาปราบวชัพืช ชนิด Glyphosate ในการก าจดัวชัพืชคิดเป็นร้อยละ 55 
รองลงมาคือยาปราบวชัพืช ชนิด Paraquat  คิดเป็นร้อยละ 28 และนอ้ยท่ีสุดคือการใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
คิดเป็นร้อยละ 17 
 
ตารางที ่4.9  ขอ้มูลการก าจดัวชัพืช 
 
วธีิการก าจดวชัพืช จ านวน(เกษตรกร) ร้อยละ 
ยาปราบวชัพืช (Glyphosate) 10 55 
ยาปราบวชัพืช (Paraquat) 5 28 
เคร่ืองตดัหญา้   3 17 
รวม 18 100 
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ทั้งน้ีวิธีการก าจดัวชัพืชแต่ละรูปแบบมีการใช้ปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกดงั
ตารางท่ี  4.10 โดยการก าจดัแต่ละรูปแบบมีศกัยภาพการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกท่ีแตกต่างกนั 
โดยการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ยาปราบวชัพืช ชนิด Glyphosate นั้นค่าแฟกเตอร์
ศกัยภาพการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 16 kgCO2eq/kg ซ่ึงมากกว่าการใช้ ยาปราบวชัพืช 
ชนิด Paraquat  ท่ีมีค่าแฟกเตอร์ศกัยภาพการก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกเทา่กบั 3.23 kgCO2eq/kg   

 
 ตารางที ่4.10  การก าจดัวชัพืชสวนยางพาราก่อนเปิดกรีด  
 

เง่ือนไข ชนิดยาปราบ
วชัพืช 

ปริมาณท่ีใช้
(ลิตร/ไร่) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2eq/หน่วย ) 

kgCO2eq/
ไร่/ปี 

1 (ซ ้ า 1) Glyphosate 1 1 16 27.264 
1 (ซ ้ า 2) Glyphosate 2 1 16 54.528 
1 (ซ ้ า 3) Glyphosate 0.5 3 16 40.896 
2 (ซ ้ า 1) Glyphosate 1 2 16 54.528 
2 (ซ ้ า 2) Glyphosate 1 1 16 27.264 
2 (ซ ้ า 3) เบนซิน 0.33 3 2.1896 2.190 
3 (ซ ้ า 1) เบนซิน 0.5 3 2.1896 3.284 
3 (ซ ้ า 2) Paraquat 2 2 3.23 16.15 
3 (ซ ้ า 3) Glyphosate 0.5 1 16 27.264 
4 (ซ ้ า 1) Paraquat 2 2 3.23 16.15 
4 (ซ ้ า 2) Paraquat 1 2 3.23 8.075 
4 (ซ ้ า 3) Paraquat 0.5 3 3.23 6.05625 
5 (ซ ้ า 1) Glyphosate 1 2 16 54.528 
5 (ซ ้ า 2) เบนซิน 0.58 2 2.1896 2.576 
5 (ซ ้ า 3) Glyphosate 1 2 16 54.528 
6 (ซ ้ า 1) Paraquat 1 2 3.23 8.075 
6 (ซ ้ า 2) Glyphosate 0.5 2 16 27.264 
6 (ซ ้ า 3) Glyphosate 0.5 2 16 27.264 
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ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชก่อนกรีดนั้นแปรผนัตามรูปแบบ
ในการก าจดัวชัพืชและความถ่ีในการก าจดัวชัพืชต่อปี ดงัภาพท่ี 4.9 พบวา่เง่ือนไขท่ี1 มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากับ 40.896 kgCO2eq/ไร่ /ปี ซ่ึงใช้ยาปราบวชัพืช ชนิด 
Glyphosate ในอตัราส่วนเฉล่ีย 1.17 ลิตร/ไร่ ความถ่ีเฉล่ีย 2 คร้ังต่อปี รองลงมาคือเง่ือนไขท่ี 5 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 36.552 kgCO2eq/ไร่/ปี  เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 27.494 kgCO2eq /ไร่ /ปี  เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากบั 20.868 kgCO2eq/ไร่/ปี  เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 14.726 
kgCO2eq/ไร่/ปี  และต ่าท่ีสุดคือเง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 10.094 
kgCO2eq /ไร่/ปี ใช้ยาปราบวชัพืช ชนิด Paraquat  ในอตัราส่วนเฉล่ีย 1.17 ลิตร/ไร่ ความถ่ีเฉล่ีย 2 
คร้ังต่อปี 

 

 
 
 ภาพที ่4.9  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชก่อนกรีด 

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช)  
ท่ีใชใ้นการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนกรีด  ซ่ึงก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดในกระบวนการน้ีจะแปรผนั
ตามระยะทางไป-กลบัสถานท่ีจดัซ้ือวตัถุดิบไปยงัสวนยางพารา ชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้และความถ่ี
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ในการซ้ือวตัถุดิบดงัตารางท่ี 4.11 โดยเช้ือเพลิงชนิดดีเซลมีค่าศกัยภาพการก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกเท่ากบั 2.708 kgCO2eq /ลิตร  ซ่ึงมากกว่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินท่ีมีค่าศกัยภาพการ
ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 2.1896 kgCO2eq /ลิตร  

 ตารางที่ 4.11 ปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช) ก่อนกรีด
ยางพารา 

 

เง่ือนไข 
ระยะ 
ทาง 
(กม.) 

ชนิด
น ้ามนั
เช้ือเพลิง 

ปริมาณท่ี
ใช(้ลิตร/
คร้ัง) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/หน่วย ) 

kgCO2eq /ปี 

1 (ซ ้ า 1) 40 ดีเซล 6 2 2.708 16.248 
1 (ซ ้ า 2) 4 ดีเซล 1 2 2.708 5.416 
1 (ซ ้ า 3) 15 ดีเซล 3 2 2.708 16.248 
2 (ซ ้ า 1) 10 ดีเซล 2 2 2.708 16.248 
2 (ซ ้ า 2) 10 เบนซิน 3 2 2.1896 6.569 
2 (ซ ้ า 3) 10 เบนซิน 3 2 2.1896 13.138 
3 (ซ ้ า 1) 40 ดีเซล 5 2 2.708 13.540 
3 (ซ ้ า 2) 8 เบนซิน 2 2 2.1896 8.758 
3 (ซ ้ า 3) 10 เบนซิน 3 2 2.1896 13.138 
4 (ซ ้ า 1) 6 เบนซิน 2 2 2.1896 8.758 
4 (ซ ้ า 2) 6 เบนซิน 1 2 2.1896 4.379 
4 (ซ ้ า 3) 20 ดีเซล 4 2 2.708 21.664 
5 (ซ ้ า 1) 12 ดีเซล 2 2 2.708 10.832 
5 (ซ ้ า 2) 4 ดีเซล 1.5 2 2.708 4.062 
5 (ซ ้ า 3) 10 ดีเซล 2 2 2.708 10.832 
6 (ซ ้ า 1) 20 ดีเซล 3 2 2.708 16.248 
6 (ซ ้ า 2) 10 เบนซิน 2 2 2.1896 8.758 
6 (ซ ้ า 3) 5 เบนซิน 1 2 2.1896 4.379 
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ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาพท่ี 4.10  พบวา่เง่ือนไขท่ี 1 มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการขนส่งวตัถุดิบมากท่ีสุดเท่ากบั 12.637 kgCO2eq /ปี  ซ่ึงมีระยะทางในการขนส่ง
วตัถุดิบมากท่ีสุดเท่ากบั 19.667 กิโลเมตร ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดดีเซลในปริมาณเฉล่ีย 3.33 ลิตร/
คร้ัง  รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 11.985 kgCO2eq /ปี   
เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 11.812 kgCO2eq /ปี   เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 11.601 kgCO2eq /ปี  เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากบั 9.795  kgCO2eq /ปี และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากบั 8.575 kgCO2eq /ปี   ซ่ึงมีระยะทางในการขนส่งวตัถุดิบเฉล่ียเท่ากบั 8.667  กิโลเมตร ใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 1.83 ลิตร/คร้ัง  ทั้งน้ีในทุกเง่ือนไขมีความถ่ีในการซ้ือ
วตัถุดิบเท่ากบั 2 คร้ังต่อปี  และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบใน
การบ ารุงรักษาและการดูแลสวนยางพาราก่อนกรีดมีค่าเฉล่ียรวมของทุกเง่ือนไขเท่ากบั 11.068 
kgCO2eq /ปี 

 

 
 
ภาพที ่4.10  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขนส่งวตัถุดิบ 
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ทั้งน้ีกระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีดมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจาก
ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนกรีด การก าจดัวชัพืชก่อนกรีด และการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบ
วชัพืช) ก่อนกรีด แสดงดงัภาพท่ี 4.11 พบว่าเง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุด เท่ากบั 117.973 kgCO2eq /ไร่ /ปี เน่ืองจากเง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใส่ปุ๋ยก่อนกรีดมากท่ีสุด ดงัภาพท่ี 4.9 ขา้งตน้ รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี1 มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 101.431 kgCO2eq /ไร่ /ปี  เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากบั 74.721 kgCO2eq /ไร่ /ปี  เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 73.342 
kgCO2eq /ไร่ /ปี   เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 65.781 kgCO2eq /ไร่ /ปี  
และต ่าท่ีสุดคือเง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 61.961 kgCO2eq /ไร่ /ปี 

 

 
 
ภาพที ่4.11  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางก่อนกรีด 
 
 
 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด
ในแต่ละขั้นตอน ดงัภาพท่ี 4.12 พบวา่ ทุกเง่ือนไขมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดจาก
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ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนกรีด รองลงมาคือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการ
ก าจดัวชัพืชก่อนกรีด และต ่าท่ีสุดคือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจากขั้นตอนการขนส่ง
วตัถุดิบ (ปุ๋ยและยาปราบวชัพืช) ก่อนกรีด  เน่ืองจากค่าแฟกเตอร์ศกัยภาพการก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกของน ้ ามันเช้ือเพลิงชนิดเบนซินและดีเซลนั้นมีค่าน้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกับค่าแฟกเตอร์
ศกัยภาพการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของปุ๋ย และยาปราบศตัรูพืช ชนิด Glyphosate และ ชนิด 
Paraquat  ยกเวน้เง่ือนไขท่ี 4 ท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวตัถุดิบมากกว่า
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชก่อนกรีดเพียงเล็กนอ้ย  

 

 
 
 ภาพที ่4.12  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด 
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4.4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลงัการกรีด 
 

การดูแลยางพาราหลงัการกรีดเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมตั้งแต่เปิดกรีดยางพาราจนกระทัง่โค่น
ยางพารา ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนดงัภาพท่ี  3.4 ขา้งตน้ ไดแ้ก่  การใส่ปุ๋ยยางพาราหลงักรีด  การ
ก าจดัวชัพืชยางพาราหลงักรีด และการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช) หลงักรีด  ซ่ึงกระบวนการ
ดูแลยางพาราหลงักรีดเป็นกระบวนการท่ีผูศึ้กษาสนใจศึกษาหาความแตกต่างของปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของแต่ละขั้นตอนซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนั โดยขั้นตอนของการใส่ปุ๋ยหลงักรีด  
ผูว้จิยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือรูปแบบท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีในเง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขท่ี 2 เง่ือนไขท่ี 4  
และเง่ือนไขท่ี 5  และรูปแบบการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นเง่ือนไขท่ี 3 และเง่ือนไขท่ี 6  ซ่ึงแต่ละเง่ือนไขมี
ปริมาณการใชปั้จจยัน าเขา้ท่ีแตกต่างกนัดงัตาราง ท่ี 4. 12 

 
 ตารางที ่4.12  ปริมาณการใส่ปุ๋ยยางพาราหลงักรีด 
 

เง่ือนไข ชนิดปุ๋ย 
ปริมาณท่ีใช้
(กก./ตน้) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/หน่วย) 

kgCO2eq
/ไร่ /ปี 

1 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 1 1 N = 2.6 
P = 0.252 
K = 0.16 

32.078 
1 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 3 2 192.467 
1 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 16-16-16 0.5 2 34.216 
2 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 15-7-8 1.5 2 N = 2.6 

P = 0.252 
K = 0.16 

95.092 
2 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 0.5 1 16.039 
2 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 15-7-18 0.5 1 15.494 
3 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แหง้) 1 1 0.1097 7.789 
3 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แหง้) 1 2 0.1097 15.577 
3 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แหง้) 1 2 0.1097 15.577 
4 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 1.5 2 N = 2.6 

P = 0.252 
K = 0.16 

96.233 
4 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 0.67 1 21.492 
4 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 1 2 64.156 
5 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยเคมี 15-7-8 1 1 N = 2.6 

P = 0.252 
K = 0.16 

29.851 
5 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยเคมี 15-15-15 1.5 1 48.117 
5 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยเคมี 16-16-16 1 2 68.433 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
      

เง่ือนไข ชนิดปุ๋ย 
ปริมาณท่ีใช้
(กก./ตน้) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/หน่วย) 

kgCO2eq
/ไร่ /ปี 

6 (ซ ้ า 1) ปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แหง้) 1 2 
0.1097 

15.577 
6 (ซ ้ า 2) ปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แหง้) 1 1 7.789 
6 (ซ ้ า 3) ปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แหง้) 1 2 15.577 

 
ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยหลงักรีดดงัภาพท่ี 4.13 พบวา่ เง่ือนไขท่ี 

1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดเท่ากบั 86.254 kgCO2eq/ไร่ /ปี เป็นเง่ือนไขท่ีมีการ
ใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณเฉล่ีย 1.5 กิโลกรัม/ตน้ รองลงมาคือ เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากบั 60.627 kgCO2eq/ไร่ /ปี ใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณเฉล่ีย 1.05 กิโลกรัม/ตน้  เง่ือนไขท่ี 5 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 48.8 kgCO2eq /ไร่ /ปี ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณเฉล่ีย 1.17  
กิโลกรัม/ตน้  เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 42.208 kgCO2eq /ไร่ /ปี ใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณเฉล่ีย 0.83 กิโลกรัม/ตน้  ซ่ึงน้อยท่ีสุดของเง่ือนไขท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมีใส่ยางพารา
หลงักรีด  ส่วนเง่ือนไขท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แห้ง) คือ เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 12.981  kgCO2eq /ไร่ /ปี ซ่ึงใชปุ๋้ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แหง้) ในปริมาณเฉล่ีย 1 กิโลกรัม/ตน้ 
และเง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 12.981 kgCO2eq /ไร่ /ปี ซ่ึงใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์(ข้ีไก่แห้ง) ในปริมาณเฉล่ีย 1 กิโลกรัม/ตน้ โดยทุกเง่ือนไขมีความถ่ีในการใส่ปุ๋ยเฉล่ีย 2 
คร้ัง/ปี  ทั้ งน้ีเห็นได้ว่าในเง่ือนไขท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณท่ีมากกวา่เง่ือนไขท่ีมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แห้ง) เน่ืองจากค่าศกัยภาพการก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจกของปุ๋ยเคมีท่ีประกอบด้วย ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยโปแตสเซียม มีค่า
มากกวา่ค่าศกัยภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปุ๋ยอินทรีย ์(ข้ีไก่แหง้) 
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 ภาพที ่4.13  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยหลงักรีด 

ส่วนขั้นตอนการก าจดัวชัพืชหลงักรีดนั้นผูว้ิจยัไดแ้บ่งการก าจดัวชัพืชออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบท่ีมีการใช้ยาปราบวชัพืช ในเง่ือนไขท่ี 1 และเง่ือนไขท่ี 4  และรูปแบบท่ีมีการใชเ้คร่ือง
ตดัหญา้ ในเง่ือนไขท่ี 2 เง่ือนไขท่ี 3 เง่ือนไขท่ี 5 และเง่ือนไขท่ี 6 ดงัตารางท่ี 4.13 

ตารางที ่4.13  การก าจดัวชัพืชสวนยางพาราหลงัเปิดกรีด  
 

เง่ือนไข 
ชนิดยาปราบ

วชัพืช 
ปริมาณท่ีใช้
(ลิตร/ไร่) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/ 
หน่วย ) 

kgCO2eq/
ไร่ /ปี 

1 (ซ ้ า 1) Glyphosate 1 2 16 54.528 
1 (ซ ้ า 2) Glyphosate 2 2 16 109.056 
1 (ซ ้ า 3) Glyphosate 1 2 16 54.528 
2 (ซ ้ า 1) เบนซิน 0.8 3 16 5.255 
2 (ซ ้ า 2) เบนซิน 0.75 2 16 3.284 
2 (ซ ้ า 3) เบนซิน 0.33 2 2.1896 1.460 



89 

ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
      

เง่ือนไข 
ชนิดยาปราบ

วชัพืช 
ปริมาณท่ีใช้
(ลิตร/ไร่) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(KgCO2e/ 
หน่วย ) 

kgCO2eq/
ไร่ /ปี 

3 (ซ ้ า 1) เบนซิน 0.5 3 2.1896 3.284 
3 (ซ ้ า 2) เบนซิน 0.75 2 3.23 3.284 
3 (ซ ้ า 3) เบนซิน 0.5 2 16 2.189 
4 (ซ ้ า 1) Paraquat 1 1 3.23 4.037 
4 (ซ ้ า 2) Paraquat 1 2 3.23 8.075 
4 (ซ ้ า 3) Paraquat 0.5 2 3.23 4.037 
5 (ซ ้ า 1) เบนซิน 1 2 16 4.379 
5 (ซ ้ า 2) เบนซิน 0.58 2 2.1896 2.576 
5 (ซ ้ า 3) เบนซิน 1 2 16 2.627 
6 (ซ ้ า 1) เบนซิน 1 2 3.23 3.284 
6 (ซ ้ า 2) เบนซิน 0.5 2 16 3.941 
6 (ซ ้ า 3) เบนซิน 0.5 2 16 2.433 

 
โดยความแตกต่างของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 2 รูปแบบ แสดงดงัภาพท่ี 

4.14พบวา่เง่ือนไขท่ี1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 72.704  kgCO2eq/ไร่ /ปี  
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีใชย้าปราบศตัรูพืช ชนิด Glyphosate ในการก าจดัวชัพืชหลงักรีด ในปริมาณเฉล่ีย 
1.33 ลิตร/ไร่  รองลงมาคือ เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 5.383 kgCO2eq 
/ไร่ /ปี ซ่ึงใชย้าปราบศตัรูพืช ชนิด Paraquat  ในปริมาณเฉล่ีย 0.83 ลิตร/ไร่  ส่วนเง่ือนไขท่ีมีรูปแบบ
การก าจดัวชัพืชโดยใช้เคร่ืองตดัหญา้ในเง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 
3.333 kgCO2eq /ไร่ /ปี ซ่ึงใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.63 ลิตร/ไร่  เง่ือนไขท่ี 6 
มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 3.220 kgCO2eq /ไร่ /ปี ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซิน
ในปริมาณเฉล่ีย 0.55 ลิตร/ไร่  เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 3.194 
kgCO2eq /ไร่ /ปี  ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.73 ลิตร/ไร่  และต ่าท่ีสุดคือ
เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 2.919 kgCO2eq /ไร่ /ปี ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง
ชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.58 ลิตร/ไร่  ซ่ึงทุกเง่ือนไขมีความถ่ีในการก าจดัวชัพืช เท่ากบั 2 คร้ัง/
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ปี ยกเวน้เง่ือนไขท่ี 6 ซ่ึงมีความถ่ีในการก าจดัวชัพืช 3 คร้ัง/ปี  ทั้งน้ีเห็นไดว้า่ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของเง่ือนไขท่ีมีการใช้สารเคมีจ าพวกยาปราบวชัพืชนั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากกว่าเง่ือนไขท่ีใช้เคร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชเน่ืองจากค่าศกัยภาพการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของสารเคมีจ าพวกยาปราบวชัพืชนั้นมีค่ามากกวา่การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซิน 

 

 
 
 ภาพที ่4.14  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีด 

ส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช)หลงักรีด
จากสถานท่ีจดัจ าหน่ายไปยงัสวนยางพารา ซ่ึงจะแปรผนัตามชนิดและปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง
ความถ่ีในการซ้ือวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช) ท่ีตอ้งใช้ในการดูแลสวนยางพาราหลงัเปิดกรีด ดงั
ตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14  ปริมาณการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่งวตัถุดิบหลงักรีด 
 
เง่ือนไข ระยะ 

ทาง (กม.) 
ชนิดน ้ามนั
เช้ือเพลิง 

ปริมาณท่ีใช้
(ลิตร/คร้ัง) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/หน่วย ) 

kgCO2eq
/ไร่ /ปี 

1 (ซ ้ า 1) 40 ดีเซล 6 1 2.708 16.248 
1 (ซ ้ า 2) 8 ดีเซล 1 2 2.708 5.416 
1 (ซ ้ า 3) 15 ดีเซล 3 2 2.708 16.248 
2 (ซ ้ า 1) 10 ดีเซล 2 2 2.708 10.832 
2 (ซ ้ า 2) 20 เบนซิน 3 1 2.1896 6.569 
2 (ซ ้ า 3) 18 เบนซิน 3 1 2.1896 6.569 
3 (ซ ้ า 1) 40 ดีเซล 5 1 2.708 13.540 
3 (ซ ้ า 2) 8 เบนซิน 2 2 2.1896 8.758 
3 (ซ ้ า 3) 18 เบนซิน 3 2 2.1896 13.138 
4 (ซ ้ า 1) 9 เบนซิน 2 2 2.1896 8.7588 
4 (ซ ้ า 2) 6 เบนซิน 1 1 2.1896 2.190 
4 (ซ ้ า 3) 20 ดีเซล 4 2 2.708 21.664 
5 (ซ ้ า 1) 12 ดีเซล 2 1 2.708 5.416 
5 (ซ ้ า 2) 8 ดีเซล 1.5 1 2.708 4.062 
5 (ซ ้ า 3) 10 ดีเซล 2 2 2.708 10.832 
6 (ซ ้ า 1) 20 ดีเซล 3 2 2.708 16.248 
6 (ซ ้ า 2) 10 เบนซิน 2 2 2.1896 8.758 
6 (ซ ้ า 3) 7 เบนซิน 1 2 2.1896 4.379 
       

ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวตัถุดิบ (ปุ๋ย ยาปราบวชัพืช)หลงักรีด
ดงัภาพท่ี 4.15  พบว่า เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 12.637  
kgCO2eq /ปี  ซ่ึงมีระยะทางในการขนส่งวตัถุดิบเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 19.67 กิโลเมตร ใช้น ้ ามนั
เช้ือเพลิงชนิดดีเซลในปริมาณเฉล่ีย 3.33 ลิตร/คร้ัง  และมีความถ่ีในการซ้ือ 2 คร้ัง/ปี รองลงมา คือ 
เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 11.812 kgCO2eq/ปี  มีระยะทางในการ
ขนส่งวตัถุดิบเท่ากบั 19.33 กิโลเมตร ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินเฉล่ีย 3.33 ลิตร/คร้ัง และมี
ความถ่ีในการซ้ือ 2 คร้ัง/ปี  เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 10.871 
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kgCO2eq/ปี มีระยะทางในการขนส่งวตัถุดิบเท่ากับ 10.67 กิโลเมตร ซ่ึงใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิด
เบนซินเฉล่ีย 2.33 ลิตร/คร้ัง และมีความถ่ีในการซ้ือ 2 คร้ัง/ปี  เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเท่ากบั 9.795 kgCO2eq/ปี มีระยะทางในการขนส่งวตัถุดิบเท่ากบั 11.67 กิโลเมตร ซ่ึงใช้
น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินเฉล่ีย 2 ลิตร/คร้ัง และมีความถ่ีในการซ้ือ 2 คร้ัง/ปี  เง่ือนไขท่ี 2 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 7.989 kgCO2eq/ปี มีระยะทางในการขนส่งวตัถุดิบเท่ากบั 
10 กิโลเมตร ซ่ึงใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินเฉล่ีย 2.67 ลิตร/คร้ัง และมีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ัง/ปี 
และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ  6.77 kgCO2eq/ปี มี
ระยะทางในการขนส่งวตัถุดิบเท่ากบั 8.67 กิโลเมตร ซ่ึงใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดดีเซลเฉล่ีย 1.83 ลิตร/
คร้ัง และมีความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 2 คร้ัง/ปี ทั้งน้ีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉล่ียรวมของ
ทุกเง่ือนไข เท่ากบั 9.979 kgCO2eq /ปี 
 

 
 
 ภาพที ่4.15  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งวตัถุดิบหลงักรีด 

ทั้งน้ีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลยางพาราหลงัเปิดกรีด ดงั
ภาพท่ี 4.16 พบว่า เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากับ 171.595 
kgCO2eq/ไร่/ปี รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 76.881 
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kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 58.764 kgCO2eq/ไร่/ปี
เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 53.53 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 3 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 27.712 kgCO2eq/ไร่/ปี และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 6 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 25.996 kgCO2eq/ไร่/ปี  ทั้งน้ีจะเห็นวา่ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด คือเง่ือนไขท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงักรีด และ
ใช้สารเคมีจ าพวกยาปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืชหลงักรีด รองลงมา คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากเง่ือนไขท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงักรีด และใชเ้คร่ืองตดั
หญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงักรีด และต ่าท่ีสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเง่ือนไขท่ี
ใช้ปุ๋ยอินทรียใ์นการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงักรีดและใช้เคร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงั
กรีด 

 

 
  
ภาพที ่4.16  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการดูแลหลงักรีด 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการดูแล
สวนยางพาราหลงัเปิดกรีด ดงัภาพท่ี 4.17 พบว่า เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากท่ีสุดจากขั้นการใส่ปุ๋ยหลงักรีด รองลงมาคือ ขั้นตอนการก าจดัวชัพืชหลงักรีด และน้อยท่ีสุด
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จากขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบหลงักรีด ส่วนเง่ือนไขท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุดจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยยางพาราหลงักรีด  รองมาคือ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบ และนอ้ยท่ีสุดคือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ขั้นตอนการก าจดัวชัพืชหลงักรีด 

 

 
 
ภาพที ่4.17  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด 
 

4.5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการเก็บเกี่ยวและจ าหน่ายผลผลิต(น ้า
ยาง) 

 
เม่ือยางพารามีอายุประมาณ 6-7 ปี เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราก็จะท าการเปิดกรีดยางพารา

เพื่อเก็บเก่ียวผลผลิต (น ้ ายาง) ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัภาพท่ี 3.5  ข้างตน้ ได้แก่ การกรีด
ยางพารา  การเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต ซ่ึงในการกรีดยางนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไดแ้ก่ ไฟฟ้าท่ีตอ้งใชเ้ป็นไฟส่องเพื่อใหแ้สงสวา่งในการกรีดยาง  
น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีตอ้งใช้ในการเดินทางไปกรีดยาง เก็บเก่ียว ผลผลิตและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง)  
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โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เช้ือเพลิงในการกรีดยางนั้นจะแปรผนัตามชนิด
และปริมาณท่ีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง  จ  านวนวนัในการกรีดยางพาราต่อปี  แสดงดงัภาพท่ี 4.18 ซ่ึงแสดง
จ านวนวนักรีดยางพาราเฉล่ีย/ปีโดยเง่ือนไขท่ี 2 มีจ  านวนวนักรีดยางพาราต่อปีมากท่ีสุด เท่ากบั 258 
วนั/ปี  รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 5 มีจ  านวนวนักรีดยางพารา เท่ากบั 248 วนั/ปี เง่ือนไขท่ี 4 มีจ  านวน
วนักรีดยางพารา เท่ากับ 242 วนั/ปี  เง่ือนไขท่ี 3 มีจ  านวนวนักรีดยางพารา เท่ากับ 235วนั/ปี  
เง่ือนไขท่ี 1 มีจ  านวนวนักรีดยางพารา เท่ากบั 215 วนั/ปี และนอ้ยท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 6 มีจ  านวนวนั
กรีดยางพารา เท่ากบั 195 วนั/ปี  ซ่ึงจ านวนวนักรีดยางพาราเฉล่ียรวมทุกเง่ือนไข เท่ากบั 238 วนั/ปี  
ทั้งน้ีจ  านวนวนักรีดยางพาราต่อปีของเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราแต่ละรายนั้นจะไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บั
การก าหนดจ านวนวนั/สัปดาห์ การหยุดกรีดยางพาราในช่วงยางพาราผลดัใบ และการหยุดกรีด
ยางพาราในช่วงฤดูฝน 
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ภาพที ่4.18  จ  านวนวนักรีดยางพาราต่อปี 

ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีด
ยางพาราดงัตารางท่ี 4.15 นั้นจะแปรผนัตามจ านวนวนักรีดยางพาราดงัภาพท่ี 4.20 ขา้งตน้  
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 ตารางที ่4.15  การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการเดินทางไปกรีดยางพารา 
 
เง่ือนไข ระยะ 

ทาง (กม.) 
ชนิดน ้ามนั
เช้ือเพลิง 

ปริมาณท่ีใช้
(ลิตร/คร้ัง) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/ 
หน่วย ) 

kgCO2eq /
ปี 

1 (ซ ้ า 1) 2 เบนซิน 0.5 2.1896 0 
1 (ซ ้ า 2) 1 เบนซิน 0.5 2.1896 249.614 
1 (ซ ้ า 3) 7 เบนซิน 2 2.1896 459.816 
2 (ซ ้ า 1) 1.5 เบนซิน 0.5 2.1896 0 
2 (ซ ้ า 2) 7 เบนซิน 2 2.1896 0 
2 (ซ ้ า 3) 3 เบนซิน 1 2.1896 564.917 
3 (ซ ้ า 1) 2 เบนซิน 1 2.1896 564.917 
3 (ซ ้ า 2) 1 เบนซิน 0.5 2.1896 282.458 
3 (ซ ้ า 3) 3 เบนซิน 1 2.1896 416.024 
4 (ซ ้ า 1) 2 เบนซิน 1 2.1896 564.917 
4 (ซ ้ า 2) 3 เบนซิน 1 2.1896 0 
4 (ซ ้ า 3) 3 เบนซิน 1 2.1896 282.458 
5 (ซ ้ า 1) 10 เบนซิน 3 2.1896 919.632 
5 (ซ ้ า 2) 2 เบนซิน 1 2.1896 249.614 
5 (ซ ้ า 3) 6 เบนซิน 2 2.1896 0 
6 (ซ ้ า 1) 3 เบนซิน 1 2.1896 564.917 
6 (ซ ้ า 2) 1 เบนซิน 0.5 2.1896 0 
6 (ซ ้ า 3) 3 เบนซิน 1 2.1896 213.486 

 
และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการกรีดยาง แสดงดงั

ภาพท่ี 4.19  พบว่า  เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั  421.133 
kgCO2eq/ปี มีระยะทางในการเดินทางไปกรีดยางพาราเฉล่ีย 1.67 กิโลเมตรใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิด
เบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.83 ลิตร/วนั รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 411.645 kgCO2eq/ปี  มีระยะทางในการเดินทางไปกรีดยางพาราเฉล่ีย 2.36 กิโลเมตร 
ใช้เช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.83 ลิตร/วนั เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
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กระจก เท่ากบั 282.458 kgCO2eq/ปี มีระยะทางในการเดินทางไปกรีดยางพาราเฉล่ีย 0.9 กิโลเมตร
ใช้เช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.5 ลิตร/วนั เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 259.468 kgCO2eq/ปี  มีระยะทางในการเดินทางไปกรีดยางพาราเฉล่ีย 1.03 กิโลเมตร 
ใช้เช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย  0.5 ลิตร/วนั  เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 258.373 kgCO2eq/ปี มีระยะทางในการเดินทางไปกรีดยางพาราเฉล่ีย 1.83 กิโลเมตร 
ใช้เช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.5 ลิตร/วนั และนอ้ยท่ีสุด คือเง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั  188.306  kgCO2eq/ปี  มีระยะทางในการเดินทางไปกรีดยางพารา
เฉล่ีย 0.8 กิโลเมตร ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.33 ลิตร/วนั 

 

 
 
 ภาพที ่4.19  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการกรีดยางพารา 
 

ส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ความสว่างในการกรีด
ยางพารานั้น เน่ืองจากการกรีดยางพารานั้นมีเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการกรีดยางพารา คือ ช่วง
ประมาณตั้งแต่เวลา 00.00 - 06.00 นาฬิกา  ดงันั้นจึงตอ้งมีการใชไ้ฟฉายคาดหนา้ผากส าหรับกรีด
ยางเพื่อให้แสงสว่างในช่วงกลางคืน โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการใช้ไฟฟ้านั้นจะ
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ข้ึนอยูกบัจ านวนไฟส่องท่ีใช้ของแต่ละกลุ่มตวัอย่าง ขนาดก าลงัไฟฟ้าของไฟฉายท่ีใช้ ระยะเวลา
การชาร์ตแบตเตอร่ีดงัตารางท่ี 4.16 

ตารางที ่4.16  การใชไ้ฟฟ้าในการกรีดยาง 

เง่ือนไข 
ก าลงัไฟฟ้า 
เฉล่ีย(วตัต)์ 

 

ระยะเวลาในการ
ชาร์ตแบตเตอร่ี
เฉล่ีย(ชม./วนั) 

จ านวนวนัชาร์ต
แบตเตอร่ีเฉล่ีย 
(วนั/สัปดาห์) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/ 
หน่วย ) 

kgCO2

eq/ปี 

1 (ซ ้ า 1) 3 5 4 0.561 1.616 
1 (ซ ้ า 2) 3 6 6 0.561 2.908 
1 (ซ ้ า 3) 3 4 5 0.561 1.616 
2 (ซ ้ า 1) 3 , 1 4 , 4 6 0.561 2.585 
2 (ซ ้ า 2) 3 5 6 0.561 2.424 
2 (ซ ้ า 3) 3 4 6 0.561 1.939 
3 (ซ ้ า 1) 3 4 3 0.561 0.969 
3 (ซ ้ า 2) 3.5 , 3 4 , 4 6 0.561 2.1 
3 (ซ ้ า 3) 3 , 3 4 , 4 5 0.561 3.232 
4 (ซ ้ า 1) 1 5 3 0.561 0.404 
4 (ซ ้ า 2) 3.5 , 3.5 4 , 4 5 0.561 3.770 
4 (ซ ้ า 3) 3 , 3 5 , 5 6 0.561 4.844 
5 (ซ ้ า 1) 3 3 5 0.561 1.212 
5 (ซ ้ า 2) 3.5,3.5,3.5 2, 2, 2 3 0.561 1.695 
5 (ซ ้ า 3) 3 4 6 0.561 1.939 
6 (ซ ้ า 1) 3 3 6 0.561 1.454 
6 (ซ ้ า 2) 3.5 , 1 5 , 5 4 0.561 2.424 
6 (ซ ้ า 3) 3 , 3 3 , 3 5 0.561 2.424 

 
จากภาพท่ี  4.20  พบวา่ เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 

3.007 kgCO2eq/ปี จากการใช้ไฟฉายท่ีมีขนาดก าลงัไฟเฉล่ีย 3 วตัต์ ชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 5 วนั/
สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาในการชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 4.6 ชั่วโมง/วนั  รองลงมาคือ เง่ือนไขท่ี 3 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 2.477 kgCO2eq/ปี จากการใช้ไฟฉายท่ีมีขนาดก าลงัไฟ
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เฉล่ีย 3.5 วตัต์  ชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 4 วนั/สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาในการชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 4 
ชัว่โมง/วนั เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 2.316 kgCO2eq/ปี จากการใช้
ไฟฉายท่ีมีขนาดก าลงัไฟเฉล่ีย 2.5 วตัต ์ชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 4.25 วนั/สัปดาห์ ใชร้ะยะเวลาในการ
ชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 6 ชั่วโมง/วนั  เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 2.1 
kgCO2eq/ปี จากการใชไ้ฟฉายท่ีมีขนาดก าลงัไฟเฉล่ีย 3 วตัต ์ชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 5 วนั/สัปดาห์  ใช้
ระยะเวลาในการชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 3.8 ชั่วโมง/วนั  เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 2.047 kgCO2eq/ปี จากการใชไ้ฟฉายท่ีมีขนาดก าลงัไฟเฉล่ีย 2.7 วตัต ์ชาร์ตแบตเตอร่ี
เฉล่ีย 5 วนั/สัปดาห์  ใชร้ะยะเวลาในการชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 5 ชัว่โมง/วนั และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไข
ท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 1.616 kgCO2eq/ปี จากการใชไ้ฟฉายท่ีมีขนาดก าลงั
ไฟเฉล่ีย 3.3 วตัต ์ชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 4 วนั/สัปดาห์  ใชร้ะยะเวลาในการชาร์ตแบตเตอร่ีเฉล่ีย 2.6 
ชัว่โมง/วนั และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชไ้ฟฟ้าเฉล่ียรวมจากทุกเง่ือนไขเท่ากบั 
2.26 KgCO2eq/ปี 

 

 
  
ภาพที ่4.20  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชไ้ฟฟ้า 
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ส่วนขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บเก่ียวผลผลิต (น ้ ายาง) คือ การน าผลผลิต(น ้ ายาง)ไป
จ าหน่ายยงัสถานท่ีรับซ้ือไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ยางพาราหรือจุดท่ีนายทุนรับซ้ือ โดยปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) จะแปรผนัตามจ านวนวนัในการกรีด
ยางพาราดงัภาพท่ี 4.18ขา้งตน้ และปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางจากสวนยางพารา
ไปยงัสถานท่ีรับซ้ือน ้ายางสดแสดงดงัตารางท่ี 4.17  

 ตารางที ่4.17   ปริมาณการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปจ าหน่ายผลผลิต (น ้ายาง)  
 

เง่ือนไข 
ระยะทาง 
(กม.) 

ชนิดน ้ามนั
เช้ือเพลิง 

ปริมาณท่ีใช้
(ลิตร/คร้ัง) 

ความถ่ี 
(คร้ัง/ปี) 

ค่าแฟคเตอร์ 
(kgCO2e/หน่วย ) 

kgCO2eq
/ปี 

1 (ซ ้ า 1) 40 ดีเซล 6 2 2.708 160.936 
1 (ซ ้ า 2) 4 ดีเซล 1 2 2.708 249.614 
1 (ซ ้ า 3) 15 ดีเซล 3 2 2.708 919.632 
2 (ซ ้ า 1) 10 ดีเซล 2 2 2.708 282.458 
2 (ซ ้ า 2) 10 เบนซิน 3 2 2.1896 1129.834 
2 (ซ ้ า 3) 10 เบนซิน 3 2 2.1896 564.917 
3 (ซ ้ า 1) 40 ดีเซล 5 2 2.708 564.917 
3 (ซ ้ า 2) 8 เบนซิน 2 2 2.1896 282.458 
3 (ซ ้ า 3) 10 เบนซิน 3 2 2.1896 416.024 
4 (ซ ้ า 1) 6 เบนซิน 2 2 2.1896 564.917 
4 (ซ ้ า 2) 6 เบนซิน 1 2 2.1896 459.816 
4 (ซ ้ า 3) 20 ดีเซล 4 2 2.708 564.917 
5 (ซ ้ า 1) 12 ดีเซล 2 2 2.708 1379.448 
5 (ซ ้ า 2) 4 ดีเซล 1.5 2 2.708 630.605 
5 (ซ ้ า 3) 10 ดีเซล 2 2 2.708 1086.042 
6 (ซ ้ า 1) 20 ดีเซล 3 2 2.708 564.917 
6 (ซ ้ า 2) 10 เบนซิน 2 2 2.1896 144.514 
6 (ซ ้ า 3) 5 เบนซิน 1 2 2.1896 426.972 
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จากภาพท่ี 4.21 พบว่า เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 
1032.031 kgCO2eq/ปี ในระยะทางเฉล่ีย 6 กิโลเมตรและใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณ
เฉล่ีย 2 ลิตร/วนั รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 659.07 
kgCO2eq /ปี ในระยะทางเฉล่ีย 3.83 กิโลเมตร และใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 
1.17 ลิตร/วนั เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 529.883 kgCO2eq/ปี ใน
ระยะทางเฉล่ีย 2.66 กิโลเมตร และใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 1 ลิตร/วนั  
เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 443.394 kgCO2eq/ปี ในระยะทางเฉล่ีย 3 
กิโลเมตร และใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 1 ลิตร/วนั เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 421.133 kgCO2eq/ปี ในระยะทางเฉล่ีย 2 กิโลเมตร และใช้น ้ ามนั
เช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.83 ลิตร/วนั และต ่าท่ีสุดคือเง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 378.801 kgCO2eq/ปี ในระยะทางเฉล่ีย 2.33 กิโลเมตร และใช้น ้ ามนั
เช้ือเพลิงชนิดเบนซินในปริมาณเฉล่ีย 0.83 ลิตร/วนั จะเห็นไดว้่าเง่ือนไขท่ี 3 และเง่ือนไขท่ี 6 มี
ปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในปริมาณท่ีเท่ากนั แต่เง่ือนไขท่ี 3 นั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากกว่าเน่ืองจากเง่ือนไขท่ี 3 นั้นมีจ านวนวนักรีดต่อปีมากกว่าเง่ือนไขท่ี 6 ดงัภาพท่ี 4.18 
ขา้งตน้ 
 
 
 
 



102 

 
 
ภาพที ่4.21  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชเ้ช้ือเพลิงในการจ าหน่ายผลผลิต   

 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต(น ้ า
ยาง) ซ่ึงมาจากการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพารา  การเดินทางไปยงัสถานท่ีรับ
ซ้ือผลผลิต (น ้ายาง)  และการใชไ้ฟฟ้าเพื่อใหค้วามสวา่งในการกรีดยางพาราช่วงกลางคืน  ดงัภาพท่ี 
4.22 พบว่าเง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมมากท่ีสุด เท่ากับ 1445.292 
kgCO2eq/ปี เน่ืองจากเง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพารา
และจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง)  มากท่ีสุดเท่ากบั 2.83 ลิตร/วนั มีจ  านวนวนักรีดยางพาราเท่ากบั 248 
วนั/ปี  รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากบั 849.691 kgCO2eq/
ปี ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพาราและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) เท่ากบั 1.5 ลิตร/
วนั และมีจ านวนวนักรีดยางพารามากท่ีสุดเท่ากบั 258 วนั/ปี   เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวมเท่ากบั 844.744 kgCO2eq/ปี ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพาราและ
จ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) เท่ากบั 1.66 ลิตร/วนั  เง่ือนไขท่ี  4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมเท่ากบั 815.349 kgCO2eq/ปี ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพาราและจ าหน่าย
ผลผลิต (น ้ ายาง) เท่ากบั 1.5 ลิตร/วนั  เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากบั 
703.814 kgCO2eq/ปี ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพาราและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) 
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เท่ากบั 1.5 ลิตร/วนั และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากบั 
640.369 kgCO2eq/ปี ใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปกรีดยางพาราและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) 
นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1.3 ลิตร/วนั และมีจ านวนวนักรีดยางพารานอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 195 วนั/ปี 

 

 
 
 ภาพที ่4.22  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq/ปี)ของกระบวนการเก็บเก่ียว
และจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) ดงัภาพท่ี 4.23 พบว่า ในทุกเง่ือนไขมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากท่ีสุดจากขั้นตอนของการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงในการเดินทางไปจ าหน่ายผผลผลิต(น ้ ายาง
สด)  รองลงมา คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนของการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการ
เดินทางไปกรีดยางพารา และต ่าท่ีสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนของการใช้
ไฟฟ้าในการชาร์ตแบตเตอร่ีไฟฉายคาดหนา้ผากท่ีใช่ส่องเพื่อใหค้วามสวา่งในการกรีดช่วงกลางคืน 
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ภาพที ่4.23  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิต 

ซ่ึงในการเก็บเก่ียวผลผลิตนอกจากจะมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยงัมี
ผลตอบแทนท่ีเกษตรผูป้ลูกยางพาราไดรั้บ คือ ปริมาณน ้ ายางท่ีไดใ้นแต่ละวนัโดยปริมาณผลผลิต
ต่อปีจะแปรผนัตามจ านวนวนักรีด/ปี ดงัภาพท่ี 4.24 พบว่าเง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณน ้ ายางมากท่ีสุด
เท่ากบั 1794.533 kg/ไร่/ปี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีมีจ านวนวนักรีด/ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 3 
มีปริมาณน ้ายางเท่ากบั 1765 kg/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณน ้ ายางเท่ากบั 1764.4 k/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 
5 มีปริมาณน ้ายางเท่ากบั 1466.125 kg/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณน ้ ายางเท่ากบั 1402.856 kg/ไร่/ปี  
และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณน ้ายางเท่ากบั 1325 kg/ไร่/ปี ซ่ึงมีจ านวนวนักรีด 215 วนั/ปี  
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ภาพที ่4.24  ปริมาณผลผลิต(น ้ายาง)ต่อปี 

4.6 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแต่ละเงื่อนไขทีก่ าหนด 

จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของกระบวนการท าสวนยางพาราตั้งแต่ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของกระบวนการปลูกยางพารา  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจาก
กระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด  และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการ
กรีดและการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) ดงัภาพท่ี 4.25 พบว่า เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากท่ีสุดเท่ากบั 1609.168 kgCO2eq/ไร่/ปี  รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 1044.663 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 1006.458 kgCO2eq /ไร่/ปี  เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 
997.233 kgCO2eq /ไร่/ปี  เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 972.203 
kgCO2eq /ไร่/ปี  และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 771.783 
kgCO2eq /ไร่/ปี   
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 ภาพที ่4.25 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการท าสวนยางพารา 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกระบวนการของการท าสวน
ยางพารา ดงัภาพท่ี 4.26 พบว่า ในทุกเง่ือนไขมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดจาก
กระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) เน่ืองจากมีความถ่ีในการใช้ปัจจยัน าเข้าท่ี
ก่อใหเ้กิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีมากท่ีสุด  รองลงมาคือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด  ถดัมาคือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด และต ่าท่ีสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการปลูกยางพาราในเง่ือนไขท่ี 1และเง่ือนไขท่ี 4 ส่วนเง่ือนไขท่ี2 และ เง่ือนไขท่ี 5 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองมา คือ จากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด ถดัมาคือ จาก
กระบวนการดูแลยางพาราหลงักรีด และต ่าท่ีสุด คือ จากกระบวนการปลูกยางพารา  และสุดทา้ย
เง่ือนไขท่ี 3  และเง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองลงมา คือ จากกระบวนการ
ดูแลยางพาราก่อนกรีด  ถดัมาคือ จากกระบวนการปลูกยางพารา และต ่าท่ีสุดคือ จากกระบวนการ
ดูแลยางพาราหลงักรีด เน่ืองจากมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยกวา่เง่ือนไขอ่ืนจากการใส่
ปุ๋ยอินทรียห์ลงักรีด และการใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงักรีด 
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 ภาพที ่4.26  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกระบวนการท าสวนยางพารา 

และเม่ือน าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมารวมเฉพาะตามสถานการณ์ท่ีก าหนดคือ 
การเตรียมพื้นท่ีซ่ึงแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการเตรียมพื้นท่ีดว้ยแรงงานคนและการเตรียมพื้นท่ีดว้ย
เคร่ืองจกัร  การใส่ปุ๋ยยางพาราหลงักรีด แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการใส่ปุ๋ยเคมีและการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์
และการก าจดัวชัพืชหลงักรีด แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การก าจดัวชัพืชด้วยสารเคมีจ าพวกยา
ปราบวชัพืชและการก าจดัวชัพืชดว้ยเคร่ืองตดัหญา้ ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละ
เง่ือนไขท่ีมีความแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 4.27 พบวา่ เง่ือนไขท่ี 1 (ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยเคมี ใชย้าปราบ
วชัพืช) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 158.958 kgCO2eq/ไร่/ปี รองลงมา คือ 
เง่ือนไขท่ี 4 (ใช้เคร่ืองจกัรกล ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาปราบวชัพืช) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เท่ากบั 74.134 kgCO2eq/ไร่/ปี  เง่ือนไขท่ี 5 (ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยเคมี ใชเ้คร่ืองตดัหญา้) มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 60.118 kgCO2eq/ไร่/ปี  เง่ือนไขท่ี 2 (ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยเคมี ใช้
เคร่ืองตดัหญา้) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 45.541 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 6 (ใช้
เคร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ใชเ้คร่ืองตดัหญา้)  มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 24. 325 
kgCO2eq/ไร่/ปี  และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 3 (ใช้แรงงานคน ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ใช้เคร่ืองตดัหญา้) มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 15.9 kgCO2eq/ไร่/ปี  ทั้งน้ีจะเห็นไดว้า่เง่ือนไขท่ีมีการใช้
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ปุ๋ยเคมี และใช้ยาปราบวชัพืช ส่งผลให้มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมาคือ
เง่ือนไขท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมี และใช้เคร่ืองตดัหญา้ และน้อยท่ีสุดคือเ ง่ือนไข ท่ีใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ละใช้
เคร่ืองตดัหญา้ 

 

 
 
 ภาพที ่4.27  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสถานการณ์ท่ีก าหนดในแต่ละ
เง่ือนไขดงัภาพท่ี 4.28 พบวา่ ทุกเง่ือนไขมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดจากการใส่ปุ๋ย
หลงักรีด เง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขท่ี 2 และเง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองลงมา
จากการก าจดัวชัพืชหลงักรีด และไม่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ี  ส่วน
เง่ือนไขท่ี 4  เง่ือนไขท่ี 5 และเง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ี
รองลงมา และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีดต ่าท่ีสุด  
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 ภาพที่ 4.28  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสถานการณ์ท่ีก าหนดในแต่ละ

เง่ือนไข 
 

4.7 เปรียบเทยีบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลติ (น า้ยาง) 
 
จากการเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ งหมด (gCO2eq/ไร่/ปี) จาก

กระบวนการท าสวนยางพารต่อผลผลิต (น ้ ายาง) ท่ีได ้(kgผลผลิต/ไร่/ปี) ดงัภาพท่ี 4.29 พบวา่ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้ งหมดต่อผลผลิต (น ้ ายาง) 1 กิโลกรัมนั้ น เง่ือนไขท่ี 5 ใช้
เคร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยเคมี ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดเท่ากบั 1.098 
(kgCO2eq/ kgผลผลิต)  รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.689 
(kgCO2eq/kgผลผลิต)  เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.582 (kgCO2eq/ kgผลผลิต) 
เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.570 (kgCO2eq/kgผลผลิต) เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.550 (kgCO2eq/kgผลผลิต) และ เง่ือนไขท่ี 3 ใช้แรงงานคน ใช้ปุ๋ย
อินทรีย ์ ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.542 (kgCO2eq/ kg

ผลผลิต)  
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ภาพที ่4.29  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิต (น ้ายาง) 

ทั้งน้ีเม่ือเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมด(kgCO2eq/ไร่/ปี) ตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด คือ การเตรียมดิน  การใส่ปุ๋ยหลงักรีด และการก าจดัวชัพืชหลงักรีดต่อผลผลิต (น ้ ายาง) ท่ี
ได ้(kgผลผลิต/ไร่/ปี) ดงัภาพท่ี 4.30 พบวา่ เง่ือนไขท่ี 1  ใชแ้รงงานคน ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาปราบวชัพืช มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดตามเง่ือนไขท่ีก าหนดต่อผลผลิต (น ้ ายาง) 1 กิโลกรัม 
มากท่ีสุดเท่ากบั 0.1098 (kgCO2eq/kgผลผลิต)  รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากบั 0.0.420 (kgCO2eq/kgผลผลิต)  เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 
0.0410(kgCO2eq/kgผลผ ลิ ต )  เ ง่ือนไขท่ี  2  มีปริมาณปล่อยก๊าซเ รือนกระจกเท่ากับ 0 .0254 
(kgCO2eq/kgผลผลิต) เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.0.0173 (kgCO2eq/kgผลผลิต) 
และ เง่ือนไขท่ี 3 ใชแ้รงงานคน ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ ใช้เคร่ืองตดัหญา้ มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.0089 (kgCO2eq/kgผลผลิต)  
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ภาพที ่4.30  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตามเง่ือนไขต่อผลผลิต (น ้ายาง) 

4.8 ทดสอบสมมติฐาน 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จาก
กระบวนการท าสวนยางพารา จากการใชปั้จจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในแต่ละกระบวนการตั้งแต่เร่ิมเตรียมพื้นท่ีจนกระทัง่กระบวนการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) เพื่อจะ
ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเง่ือนไขแตกต่างกนั  ซ่ึงสถิติท่ี
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ผลดงักล่าว คือ Independent Sample t-test ใชใ้นการวิเคราะห์หาความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปร 2 กลุ่ม และ One – Way ANOVA ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์หาความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวัแปรตั้งแต่3 กลุ่มข้ึนไปซ่ึงผลการทดสอบสมติฐานปรากฏดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ีโดยการใช้
เคร่ืองจกัรและการใชแ้รงงานคนมีความแตกต่างกนั 

จากผลการวิเคราะห์ Levene’s Test ดงัตารางท่ี 4.18 พบวา่ ค่า F และค่า 
Sig นั้นไม่ปรากฏ เน่ืองจากค่าเฉล่ียของการเตรียมพื้นท่ีดว้ยแรงงานคนนั้นเท่ากบั 0 เม่ือพิจารณาค่า 
Sig ทั้งในแถวบนและแถวล่างมีค่าเท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (0.05) 
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แสดงว่ามีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้า่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ีโดยการใชเ้คร่ืองจกัรและการใชแ้รงงานคนมีความแตกต่างกนั  

 ตารางที ่4.18  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ี 
 
รายการ F Sig t df Sig.(2-tailed) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการเตรียมพื้นท่ี 

- - - 6.35 
- 6.35 

16 
8 

0.00 
0.00 

สมมติฐานท่ี  2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงักรีดโดยการใชปุ๋้ยเคมีและใชปุ๋้ยอินทรียมี์ความแตกต่างกนั 

จากผลการวเิคราะห์ Levene’s Test ดงัตารางท่ี 4.19 พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 
0.029 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงวา่การใชปุ๋้ยเคมีและการใชปุ๋้ยอินทรีย์
ในการบ ารุงรักษาต้นยางพาราหลงักรีดมีความแปรปรวนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย t-test จึงตอ้งใช้ Independent-Sample t-test แบบ Separated 
Vanriance (แยกวิเคราะห์ความแปรปรวน) ทดสอบสมมุติฐานวิจยั โดยใช้ข้อมูลจากผลการ
วิเคราะห์ในแถวล่าง พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.009 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (0.05) 
แสดงว่ามีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้า่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงักรีดโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียมี์ความ
แตกต่างกนั 
 
 ตารางที่ 4.19  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ ารุงรักษาตน้ยางพาราหลงั

กรีด 
 
รายการ F Sig t df Sig.(2-tailed) 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการใส่ปุ๋ยหลงักรีด 

5.781 0.029 2.217 
3.168 

16 
11.277 

0.41 
0.009 
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สมมติฐานท่ี 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีดโดย
การใชย้าปราบวชัพืชและการใชเ้คร่ืองตดัหญา้มีความแตกต่างกนั 

จากผลการวเิคราะห์ Levene’s Test ดงัตารางท่ี 4.20 พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (0.05) แสดงวา่การใชก้ารใชย้าปราบวชัพืชและการ
ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงักรีดมีความแปรปรวนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ดงันั้นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย t-test จึงตอ้งใช้ Independent-Sample t-test แบบ Separated 
Vanriance (แยกวิเคราะห์ความแปรปรวน) ทดสอบสมมุติฐานวิจยั โดยใช้ข้อมูลจากผลการ
วิเคราะห์ในแถวล่าง พบวา่มีค่า Sig เท่ากบั 0.09 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (0.05) 
แสดงว่าไม่มีมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่า ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีดโดยการใช้ยาปราบวชัพืชและการใช้เคร่ืองตดัหญา้ไม่มี
ความแตกต่างกนั 

 ตารางที ่4.20  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีด 
 
รายการ F Sig t df Sig.(2-tailed) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการก าจดัวชัพืชหลงักรีด 

34.739 0.000 -3.062 
-2.097 

16 
5.003 

0.007 
0.090 

 
สมติฐานท่ี 4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (การ

เตรียมดิน การใส่ปุ๋ยก่อนกรีด การก าจดัวชัพืชหลงักรีด) ของแต่ละเง่ือนไขมีความแตกต่างกนั 
   จากตารางท่ี 4.21 เม่ือทดสอบเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวมตามเง่ือนไขท่ีก าหนด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ี  จาก
การใส่ปุ๋ยหลงักรีด และจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีด พบวา่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กระบวนการเตรียมพื้นท่ี  มีค่า Sig เท่ากบั 0.664 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด (0.05) นัน่
คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากเง่ือนไขท่ีมีการเตรียมพื้นโดยใชแ้รงงานคนกบัการใช้
เคร่ืองจกัรไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการใส่ปุ๋ยหลงักรีด มีค่า Sig เท่ากบั 0.305 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ท่ีก าหนด (0.05) นัน่คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากเง่ือนไขท่ีใส่ปุ๋ยเคมีกบัการใส่ปุ๋ย
อินทรียไ์ม่มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการก าจดัวชัพืชหลงักรีดมีค่า Sig เท่ากบั 0.729 ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบั
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นยัส าคญัท่ีก าหนด (0.05) นัน่คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากเง่ือนไขท่ีใช้ยาปราบ
วชัพืชกบัการใชเ้คร่ืองตดัหญา้ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ตารางที ่4.21  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (การเตรียม
ดิน การใส่ปุ๋ยก่อนกรีด การก าจดัวชัพืชหลงักรีด) ของแต่ละเง่ือนไข 

 
รายการ F Sig 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียม
พื้นท่ี 

0.196 0.664 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการใส่ปุ๋ย
หลงักรีด 

1.121 0.305 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการก าจดั
วชัพืชหลงักรีด 

0.124 0.729 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

           สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง “ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบานการท าสวนยางพารา” มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากกระบวนการท าสวนยางพารา  
และเพื่อหาแนวทางส าหรับลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากกระบวนการท าสวน
ยางพารา  โดยรวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในเขตพื้นท่ีต าบลเขาพระ  อ าเภอรัตภูมิ  
จงัหวดัสงขลา ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 3 เง่ือนไข ๆ ละ 2 สถานการณ์ ดงันั้นจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 8 กลุ่มตวัอยา่ง และท าการเก็บตวัอยา่ง 3 ซ ้ า เพื่อป้องกนัความคาดเคล่ือนของขอ้มูล (โดยแต่
ละกลุ่มตวัอยา่งตอ้งเป็นเกษตรกรท่ีซ้ือกลา้ยางพารามาปลูก)  ทั้งน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลกิจกรรมการใช้ปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมติฐานการ
วิจยัดว้ย  Independent Sample t-test ซ่ึงใชใ้นการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวั
แปร 2 กลุ่ม และ One – Way ANOVA ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของตวั
แปรตั้งแต่3 กลุ่มข้ึนไป  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  โดยค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในทุกกระบวนการของการท าสวนยางพารา ซ่ึงมีขอบเขตตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทัง่
กระบวนการจ าหน่ายผลผลิต(น ้ายาง) สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
 

5.1.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 
5.1.1.1 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 3 เง่ือนไข ๆ ละ 
2 สถานการณ์ นั้นมี 2 กลุ่มเง่ือนไขท่ีไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้น่ืองจากไม่มีในแนวทางการปฏิบติั
ของเกษตรกรผูป้ลูกยายงพารา ดงันั้นจึงมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีน าวเิคราะห์ทั้งหมด 6 กลุ่มเง่ือนไข 18 กลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางที ่5.1  กลุ่มตวัอยา่งตามเง่ือนไขและสถานการณ์ของการท าสวนยางพารา 
 

เง่ือนไข การเตรียมพื้นท่ี 
การบ ารุงรักษาตน้ยางพารา

หลงักรีด 
การก าจดัวชัพืชหลงั

กรีด 
1 ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยเคมี ใชย้าปราบวชัพืช 
2 ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยเคมี ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
3 ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
4 ใชเ้คร่ืองจกัร ใชปุ๋้ยเคมี ใชย้าปราบวชัพืช 
5 ใชเ้คร่ืองจกัร ใชปุ๋้ยเคมี ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
6 ใชเ้คร่ืองจกัร ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
7 ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ใชย้าปราบวชัพืช 
8 ใชเ้คร่ืองจกัร ใชปุ๋้ยอินทรีย ์ ใชย้าปราบวชัพืช 

 
โดยข้อมูลพื้นฐานการปลูกยางพาราของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดนั้นมีการปลูก

ยางพาราชนิดพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุยางชั้น 1 กลุ่ม 1 เป็นยางพาราพนัธ์ุดีท่ีผา่นการทดลอง
และศึกษาลกัษณะต่างๆอยา่งละเอียด แนะน าให้ปลูกโดยไม่จ  ากดัเน้ือท่ี และเป็นพนัธ์ุยางพาราท่ีให้
ผลผลิตน ้ ายางสูงเป็นหลกั  มีอตัราการปลูกยางพาราประมาณ 70 – 75 ตน้/ไร่ และเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพาราต่อไร่ต่อปีไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมกนั ผูว้จิยัจึงเทียบปริมาณการปลูกยางต่อไร่ของทุกเง่ือนไขใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีเท่ากนั คือ 71 
ตน้/ไร่ โดยการปลูกยางพารานั้นกลุ่มตวัอยา่งปลูกยางพาราในพื้นท่ีเดิมซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าไมม้ากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาร้อยละ 28 เป็นพื้นท่ีสวนยางพารา  ร้อยละ 22 เป็นพื้นท่ีนาขา้ว ร้อยละ 
11 เป็นพื้นท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์(ป่ารกร้าง) และร้อยละ 6 เป็นพื้นท่ีสวนไมผ้ล 

5.1.1.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารา 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกยางพารานั้นมา

จาก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี ขั้นตอนการขนส่งกลา้ยางพารา และขั้นตอนการปลูก
ยางพารา  โดยขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ีนั้นผูว้ิจยัได้แบ่งวิธีการเตรียมพื้นท่ีออกเป็น 2 วิธี  เพื่อ
พิจารณาความแตกต่างของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละเง่ือนไข คือการเตรียมพื้นท่ี
ดว้ยแรงงานคนกบัการเตรียมพื้นท่ีโดยการใชเ้คร่ืองจกัรกล ซ่ึงเง่ือนไขท่ีใชแ้รงงานคนมีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0 kgCO2eq/ไร่  ส่วนการเตรียมพื้นท่ีโดยการใช้เคร่ืองจกัรกลนั้นมี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 8.124 kgCO2eq/ไร่ ซ่ึงมาจากปริมาณการใช้น ้ ามัน



117 

เช้ือเพลิงชนิดดีเซลในปริมาณ 3 ลิตร/ไร่ ส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ขนส่งกลา้ยางเฉล่ียรวมของทุกเง่ือนไขเท่ากบั 23.620 kgCO2eq และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากขั้นตอนการปลูกนั้นมาจากการใชว้สัดุรองหลุมโดยเง่ือนไขท่ี 6 มีปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากท่ีสุด เท่ากบั 8.946 kgCO2eq/ไร่ จากการใชหิ้นฟอสเฟตเป็นวสัดุรองหลุม ในปริมาณ 500 กรัม/
ตน้ ทั้งน้ีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากกระบวนการปลูกยางพารานั้น พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเง่ือนไขใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี คือ เง่ือนไขท่ี 4, 5 และ 6 มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 39.507, 32.77 และ 39.637 kgCO2eq/ไร่ ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีเง่ือนไขใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี คือ เง่ือนไขท่ี 1, 2 และ 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเท่ากบั 20.393, 23.469 และ 37.706 kgCO2eq/ไร่ ตามล าดบั แต่เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใกลเ้คียงกบัเง่ือนไขท่ีใช้เคร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ี  เน่ืองจากมีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการขนส่งกลา้ยางมากท่ีสุด  

ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละเง่ือนไข 
พบวา่ ทุกเง่ือนไขท่ีใชเ้คร่ืองจกัรในการเตรียมพื้นท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอน
การขนส่งกลา้ยางพารามากท่ีสุด  รองลงมา คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการ
เตรียมพื้นท่ี และต ่าท่ีสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้วสัดุรองหลุม ยกเวน้
เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชว้สัดุรองหลุมมากกวา่ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกกระบวนการเตรียมพื้นท่ี ส่วนท่ีใช้แรงงานคนทุกเง่ือนไขมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการขนกลา้ยางพารามากท่ีสุด รองลงมาคือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใชว้สัดุรองหลุม ยกเวน้เง่ือนไขท่ี 2 เพราะไม่มีการใชว้สัดุรองหลุม และทุกเง่ือนไขไม่มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการเตรียมพื้นท่ี  

5.1.1.3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนเปิดกรีด 
   ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราก่อนเปิด
กรีดนั้นมาจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยก่อนกรีด  การก าจดัและควบคุมวชัพืชก่อนกรีด และการขนส่ง
วตัถุดิบก่อนกรีด (ปุ๋ยและสารเคมี) ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างทุกเง่ือนไขใช้ปุ๋ยเคมีกบัตน้ยางพาราก่อนกรีด  
ส่วนการก าจดัวชัพืชก่อนกรีดนั้น  กลุ่มตวัอยา่งใชส้ารเคมีจ าพวกยาปราบวชัพืชในการก าจดัวชัพืช 
ร้อยละ 83 และใช้เคร่ืองตัดหญ้าร้อยละ 17  ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจาก
กระบวนการดูแลยางพาราก่อนเปิดกรีดนั้นเง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุด เท่ากบั 17.973 kgCO2eq/ไร่ /ปี รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เท่ากบั 101.431 kgCO2eq/ไร่ /ปี  เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 74.721 
kgCO2eq/ไร่ /ปี  เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 73.342 kgCO2eq/ไร่ /ปี  
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เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 65.781 kgCO2eq/ไร่ /ปี  และต ่าท่ีสุดคือ
เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 61.961 kgCO2eq/ไร่ /ปี เม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนดูแลยางพาราก่อนกรีดในแต่ละขั้นตอน พบว่า ทุก
เง่ือนไขมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยก่อนกรีด รองลงมา คือ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการก าจดัวชัพืชก่อนกรีด และต ่าท่ีสุด คือ ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจากขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบก่อนกรีด  

5.1.1.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการดูแลยางพาราหลงัการกรีด 
   การดูแลยางพาราหลังการกรีดเป็นกระบวนการท่ีเร่ิมตั้ งแต่เปิดกรีด
จนกระทัง่โค่นยางพารา ซ่ึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นมาจากขั้นตอนการใส่ปุ๋ยหลงักรีด  
การก าจดัและควบคุมวชัพืชหลงักรีด และการขนส่งวตัถุดิบหลงักรีด (ปุ๋ยและสารเคมี) การใส่ปุ๋ย
หลงักรีดนั้นผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือรูปแบบท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีกบัรูปแบบของการใชปุ๋้ย
อินทรีย ์ ส่วนการก าจดัและควบคุมวชัพืชหลงักรีดผูว้ิจยัได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบเช่นกัน คือ 
รูปแบบของการใช้สารเคมีจ าพวกยาปราบวชัพืชกบัรูปแบบของการใช้เคร่ืองตดัหญา้ ซ่ึงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดูแลยางพาราหลงัการกรีด พบว่า เง่ือนไขท่ี1มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมมากท่ีสุด เท่ากบั 171.595 kgCO2eq/ไร่ /ปี  เน่ืองจากเง่ือนไขท่ี 1 ซ่ึงมี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชปุ๋้ยมากท่ีสุด เท่ากบั 86.254 kgCO2eq/ไร่ /ปี จากการ
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในปริมาณเฉล่ีย 1.5 กิโลกรัม/ตน้  และเป็นเง่ือนไขท่ีมีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีดมากท่ีสุด เท่ากบั 72.704 kgCO2eq/ไร่ /ปี  จากการใช้
ยาปราบศตัรูพืช ชนิด Glyphosate ในปริมาณเฉล่ีย 1.33 ลิตร/ไร่  รองลงมาคือ เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม เท่ากบั 76.881 kgCO2eq/ไร่ /ปี เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวม เท่ากบั 58.764 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวม เท่ากับ 53.53 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม เท่ากับ 
27.712 kgCO2eq/ไร่ /ปี และต ่าท่ีสุดคือเง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม เท่ากบั 
25.996 kgCO2eq/ไร่ /ปี    

โดยเง่ือนไขท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการบ ารุงรักษาและใช้สารเคมี(ยาปราบ
วชัพืช)ในการก าจดัวชัพืชหลงักรีดมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากเง่ือนไขท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาและใชเ้คร่ือง
ตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงักรีด และต ่าท่ีสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเง่ือนไข
ท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบ ารุงรักษาและใช้เคร่ืองตัดหญ้าในการก าจดัวชัพืชหลังกรีด  ทั้ งน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด พบว่า 
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ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากขั้นตอนการก าจดัวชัพืชหลงักรีด  และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ขั้นตอนการขนส่งวตัถุดิบเกิดนอ้ยท่ีสุด 

5.1.1.5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกระบวนการเก็บเก่ียว - จ าหน่ายผลผลิต 
   ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเก็บเก่ียว - จ าหน่าย
ผลผลิตนั้น มาจากการใชไ้ฟฟ้าและน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการกรีดยางและจ าหน่ายผลผลิต โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะแปรผนัตามจ านวนวนัในการกรีดยางพาราต่อปี  ซ่ึงจ านวนวนักรีดยาง
เฉล่ียต่อปีของทุกเง่ือนไข  เท่ากบั 238 วนั/ปีดงันั้นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมท่ีเกิดจาก
กระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต(น ้ ายาง) ของ เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวมมากท่ีสุด เท่ากบั 1445.292 kgCO2eq /ปี   เน่ืองจากมีปริมาณการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงใน
การเดินทางไปกรีดยางพาราและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) มากท่ีสุดเท่ากบั 2.83 ลิตร/วนั รองลงมา 
คือ เง่ือนไขท่ี 2 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม เท่ากบั 849.691 kgCO2eq/ปี เง่ือนไขท่ี 3 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม เท่ากบั 844.744 kgCO2eq /ปี เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม เท่ากบั 815.349 kgCO2eq /ปี เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวม เท่ากบั 703.814 kgCO2eq /ปี และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกรวมเท่ากบั 640.369 kgCO2eq /ปี โดยขั้นตอนท่ีก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายางสด) รองลงมา คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากขั้นตอนการเดินทางไปกรีดยางพารา และน้อยท่ีสุด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการใชไ้ฟฟ้าในการใหแ้สงสวา่ง 

5.1.1.6 เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแต่ละเง่ือนไขท่ีก าหนด 
   ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของกระบวนการท าสวนยางพารา
ตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพาราจนกระทัง่การจ าหน่ายผลผลิต(น ้ายาง) พบวา่ เง่ือนไขท่ี 5 มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดเท่ากบั 1609.168 kgCO2eq/ไร่/ปี รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 2 มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1044.663 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 4 มีปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 1006.458 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 1 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เท่ากบั 997.233 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 
972.203 kgCO2eq/ไร่/ปี และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 
771.783 kgCO2eq/ไร่/ปี โดยทุกเง่ือนไขมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดจาก
กระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายาง) เน่ืองจากมีความถ่ีในการใชปั้จจยัน าเขา้ (น ้ ามนั
เช้ือเพลิงและไฟฟ้า) ท่ีก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
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งานวิจัยของ Warit  Jawjit และคณะ(2009) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย พบวา่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสวนยางพาราส่วนใหญ่
นั้นจะมาจากการใชพ้ลงังานและการใชปุ๋้ยสังเคราะห์ และเม่ือน าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมเฉพาะตามสถานการณ์ท่ีก าหนดคือ การเตรียมพื้นท่ี 2 รูปแบบ คือการเตรียมพื้นท่ีด้วย
แรงงานคนกบัการเตรียมพื้นท่ีดว้ยเคร่ืองจกัร การใส่ปุ๋ยให้ยางพาราหลงักรีด 2 รูปแบบ คือการใส่
ปุ๋ยเคมีกบัการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์และการก าจดัวชัพืชหลงักรีด 2 รูปแบบ คือ การก าจดัวชัพืชหลงักรีด
ดว้ยสารเคมีจ าพวกยาปราบวชัพืชกบัการก าจดัวชัพืชหลงักรีดดว้ยเคร่ืองตดัหญา้ พบวา่ เง่ือนไขท่ี 1 
(ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยเคมี ใช้ยาปราบวชัพืช) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด เท่ากบั 
158.958 kgCO2eq/ไร่/ปี รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 4 (ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยเคมี ใช้ยาปราบวชัพืช) มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 74.134 kgCO2eq/ไร่/ปี  เง่ือนไขท่ี 5 (ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใช้
ปุ๋ยเคมี ใช้เคร่ืองตดัหญา้) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เท่ากบั 60.118 kgCO2eq/ไร่/ปี  
เง่ือนไขท่ี 2 (ใช้แรงงานคน ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้เคร่ืองตดัหญ้า) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เท่ากบั 45.541 kgCO2eq/ไร่/ปี เง่ือนไขท่ี 6 (ใช้เคร่ืองจกัรกล ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ใช้เคร่ืองตดัหญา้)  มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 24. 325 kgCO2eq/ไร่/ปี และต ่าท่ีสุด คือ เง่ือนไขท่ี 3 (ใช้
แรงงานคน ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ใช้เคร่ืองตดัหญ้า) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากบั 15.9 
kgCO2eq/ไร่/ปี  โดยเง่ือนไขท่ี 1 เง่ือนไขท่ี 2 และเง่ือนไขท่ี 3 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใส่ปุ๋ยหลงักรีดมากท่ีสุด รองลงมา คือ จากการก าจดัวชัพืช และไม่มีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ี  ส่วนเง่ือนไขท่ี 4  เง่ือนไขท่ี 5 และเง่ือนไขท่ี 6 มีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดจากการใส่ปุ๋ยหลงักรีด  รองลงมา คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการเตรียมพื้นท่ี และมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีดต ่าท่ีสุด 
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ S. Petsri และคณะ (2013) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและการเปล่ียนแปลงการกกัเก็บคาร์บอนของสวนยางพาราในประเทศไทยปี 1990-2004  
พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นส่วนใหญ่มาจากการใช้ปุ๋ยและมาจากการใชส้ารก าจดัวชัพืช
เป็นส่วนนอ้ย  
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5.1.1.7 เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลผลิต (น ้ายาง) 
จากการ เ ที ยบป ริมาณการป ล่อยก๊ าซ เ รือนกระจกรวมทั้ งหมด 

(kgCO2eq/ไร่/ปี) จากกระบวนการท าสวนยางพารต่อผลผลิต (น ้ ายาง) 1 กิโลกรัม (kgผลผลิต/ไร่/ปี)  
พบวา่ เง่ือนไขท่ี 5 (ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยเคมี ใชเ้คร่ืองตดัหญา้)  มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากท่ีสุดเท่ากบั 1.098 (kgCO2eq/ kgผลผลิต)  รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 1 (ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยเคมี ใช้
ยาปราบวชัพืช)  มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.689 (kgCO2eq/ kgผลผลิต)  เง่ือนไขท่ี 3 (ใช้
แรงงานคน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เคร่ืองตดัหญา้)  มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยท่ีสุดเท่ากบั 
0.542 (kgCO2eq/kผลผ ลิ ต )   ทั้ ง น้ี เ ม่ือเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเ รือนกระจกรวมทั้ งหมด
(KgCO2eq/ไร่/ปี) ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (การเตรียมดิน  การใส่ปุ๋ยหลงักรีด และการก าจดัวชัพืช
หลงักรีด) ต่อผลผลิต (น ้ ายาง) 1 กิโลกรัม (kgผลผลิต/ไร่/ปี) พบว่า เง่ือนไขท่ี 1  (ใช้แรงงานคน ใช้
ปุ๋ยเคมี ใช้ยาปราบวชัพืช) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งหมดตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
มากท่ีสุดเท่ากบั 0.1098 (kgCO2eq/kgผลผลิต)  รองลงมา คือ เง่ือนไขท่ี 4 (ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยเคมี 
ใชย้าปราบวชัพืช) มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.0.420 (kgCO2eq/kgผลผลิต) และเง่ือนไข
ท่ี 3 (ใช้แรงงานคน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เคร่ืองตดัหญา้) มีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 
0.0.0089 (kgCO2eq/kgผลผลิต)  

5.1.1.8 ทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ีโดย

การใช้เคร่ืองจกัรและการใช้แรงงานคนมีความแตกต่างกนั จากผลการวิเคราะห์ Levene’s Test 
พบวา่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการเตรียมพื้นท่ีโดยการใชเ้คร่ืองจกัรและการ
ใชแ้รงงานคนมีความแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี  2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบ ารุงรักษาตน้
ยางพาราหลังกรีดโดยการใช้ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีความแตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ 
Levene’s Test  พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบ ารุงรักษาตน้ยางพารา
หลงักรีดโดยการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยอินทรียมี์ความแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงั
กรีดโดยการใช้ยาปราบวชัพืชและการใช้เคร่ืองตดัหญา้มีความแตกต่างกนั จากผลการวิเคราะห์ 
Levene’s Test  พบวา่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีดโดยการใชย้า
ปราบวชัพืชและการใชเ้คร่ืองตดัหญา้ไม่มีความแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมติฐานท่ี 4 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตามเง่ือนไขของแต่ละ
เง่ือนไขมีความแตกต่างกนั เม่ือทดสอบเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมตาม
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เง่ือนไขท่ีก าหนด คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเตรียมพื้นท่ี  จากการใส่ปุ๋ยหลงั
กรีด และจากการก าจดัวชัพืชหลงักรีด พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ
เตรียมพื้นท่ีในเง่ือนไขท่ีมีการเตรียมพื้นโดยใช้แรงงานคนกบัการใชเ้คร่ืองจกัรไม่มีความแตกต่าง
กนั ส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการใส่ปุ๋ยหลงักรีด พบวา่ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมจากเง่ือนไขท่ีใส่ปุ๋ยเคมีกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีความแตกต่างกัน  และ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการก าจดัวชัพืชหลงักรีด พบว่าปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกรวมจากเง่ือนไขท่ีใชย้าปราบวชัพืชกบัใชเ้คร่ืองตดัหญา้ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 
5.1.2 เปรียบเทยีบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกบัพชืชนิดอืน่ๆ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าสวนยางพาราเม่ือเปรียบเทียบเทียบ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามท่ีผูว้ิจยัศึกษานั้นกบัพืชชนิดเดียวกนัและพืชต่างชนิด ท่ีมี
กระบวนการในการด าเนินการท่ีใกล้เคียงกนัดงัตารางท่ี 5.2 พบวา่ การท าสวนยางตามเง่ือนไขท่ี 5 
ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยเคมี ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ มีประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุด และ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแต่ละเง่ือนไขนั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากกวา่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพืชชนิดเดียวกนัและพืชต่างชนิดกนั 

 ตารางที ่5.2  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกบัพืชชนิดอ่ืนๆ 
 

ขอ้มูลชนิดพืช 
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
(kgCO2eq/kgผลผลิต) 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
(kgCO2eq/ไร่/ปี) 

อา้งอิง 

ยางพาราตามเง่ือนไขท่ี 1 
ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยเคมี ใช้
ยาปราบวชัพืช 

0.689 997.233 ผูศึ้กษาวจิยั 

    
ยางพาราตามเง่ือนไขท่ี 2 
ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ยเคมี ใช้
เคร่ืองตดัหญา้ 

0.582 1044.663 ผูศึ้กษาวจิยั 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
    

ขอ้มูลชนิดพืช 
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
(kgCO2eq/kgผลผลิต) 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 
(kgCO2eq/ไร่/ปี) 

อา้งอิง 

ยางพาราตามเง่ือนไขท่ี 3 
ใชแ้รงงานคน ใชปุ๋้ย
อินทรีย ์ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 

0.542 972.203 ผูศึ้กษาวจิยั 

    
ยางพาราตามเง่ือนไขท่ี 4 
ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยเคมี 
ใชย้าปราบวชัพืช 

0.570 1006.168 ผูศึ้กษาวจิยั 

    
ยางพาราตามเง่ือนไขท่ี 5 
ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ยเคมี 
ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 

1.098 1609.168 ผูศึ้กษาวจิยั 

    
ยางพาราตามเง่ือนไขท่ี 6 
ใชเ้คร่ืองจกัรกล ใชปุ๋้ย
อินทรีย ์ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 

0.550 771.783 ผูศึ้กษาวจิยั 

    

ยางพารา 0.00054 - 
Warit Jawjit และ
คณะ (2009) 

    

ยางพารา 0.00032 - 
S. Petsri และคณะ 

(2013) 

น ้ายางขน้-การผลิต 0.54 - 
Warit  Jawjit  และ

คณะ (2009) 

ยางพารา 0.32 - 
Supawan  Petsri  
และคณะ(2013) 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 
    

ขอ้มูลชนิดพืช 
ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
(kgCO2eq/Kgผลผลิต) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 
(kgCO2eq/ไร่/ปี) 

อา้งอิง 

ปาลม์น ้ามนั 0.0444 - 

คณะท างานวจิยัเชิงบูรณา
การส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 1-11 

(2556) 

ปาลม์น ้ามนั 0.068836 - 
ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 4 

ปาลม์น ้ามนั - 222.92 
De Souze และคณะ 

(2010) 
 

5.2 แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 

 จากการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการท าสวนยางพาราในแต่ละ
กระบวนการตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา กระบวนการดูแลก่อนกรีด กระบวนการดูแลหลงั
กรีด จนกระทัง่กระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายางสด) พบว่าเง่ือนไขท่ี 5 ใช้
เคร่ืองจกัรกล ใช้ปุ๋ยเคมี ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ เป็นเง่ือนไขท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ท่ีสุด โดยกระบวนการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิต (น ้ ายางสด) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากท่ีสุด เน่ืองจากมีความถ่ีในการใชปั้จจยัน าเขา้(น ้ ามนัเช้ือเพลิงและไฟฟ้า) ต่อปีมากท่ีสุด 
ดงันั้นแนวทางในการแกไ้ขและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับกระบวนการเก็บเก่ียว
และจ าหน่ายผลผลิต (น ้ายางสด)  มีแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดงัต่อไปน้ี 

1) การรวมกลุ่ม โดยเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีสวนยางพาราอยูใ่กลเ้คียงกนั
หรือเกษตรกรชาวสวนยางพาราภายในหมู่บา้นเดียวกนัควรมีการรวมกลุ่มกนั ในการขนส่งผลผลิต
น ้ ายางไปยงัสถานรับซ้ือน ้ ายาง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการขนส่งและลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากการขนส่งน ้ายางไปยงัสถานจ าหน่าย 
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2) การวางแผนการด าเนินงาน เกษตรกรชาวสวนยางพาราควรมีการวางแผนการ
ด าเนินงานในแต่ละวนั เพื่อใหมี้การใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงนอ้ยท่ีสุด อาทิเช่น การเดินทางไปกรีดยางใน
แต่ละพื้นท่ีของแต่ละวนั และระยะเวลาในการกรีดยางเพื่อลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  

3) การช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน  ส าหรับภาครัฐนั้นสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราไดโ้ดยการเขา้มาส่งเสริมให้ชุมชนจดัตั้งสหกรณ์แปรรูปยางพาราใน
ชุมชน และภาคเอกชนสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการท าสวน
ยางพาราไดโ้ดยการเขา้มาจดัสร้างโรงงานรับซ้ือน ้ ายางในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกบัชุมชนหรือบริเวณท่ี
มีการท าสวนยางพารา เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด ์ 

รองลงมาคือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการการดูแลหลงักรีด
และกระบวนการดูแลก่อนกรีด ซ่ึงทั้งสองกระบวนการมีการด าเนินงานท่ีเหมือนกนั ซ่ึงมีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกการใส่ปุ๋ยยางพารา การก าจดัวชัพืช และการขนส่งวตัถุดิบกรีด 
ดงันั้นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีดงัต่อไปมี 

1) ใช้ปุ๋ยอินทรียผ์สมกบัปุ๋ยเคมี  จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าเง่ือนไขการดูแล
บ ารุงรักษายางพาราโดยการใส่ปุ๋ยเคมีนั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรผู ้
ปลูกยางพาราเก่ียวกบัการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยการลดใช้สารเคมีประเภทปุ๋ยเคมีนั้น 
เกษตรกรมีแนวคิดเก่ียวกบัการลดใชปุ๋้ยเคมี จากผลการสอบถามโดยการสัมภาษณ์พบวา่เกษตรกรผู ้
ปลูกยางพาราท่ีใชปุ๋้ยเคมีนั้นมีแนวคิดในการลดใชปุ๋้ยเคมีโดยการใชปุ๋้ยอินทรียผ์สมกบัปุ๋ยเคมี หรือ
ใส่ปุ๋ยอินทรียปี์ละคร้ัง  เพื่อช่วยบ ารุงรักษาดินใหดิ้นมีความชุ่มช่ืนและร่วนซุย 
  2) การให้ความรู้แก่เกษตรกรผู ้ปลูกยางพาราโดยภาครัฐ  จากการสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐ เก่ียวกบั
การด าเนินการดา้นการส่งเสริมการลดใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงทางส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
(สกย.) มีการด าเนินงานโดยการร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดิน โดยให้เจา้ท่ีสถานีพฒันา
ท่ีดินเป็นวิทยากรให้ความรู้กบัเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเก่ียวกบัการปรับปรุงดินท่ีเส่ือมสภาพโดย
แนะน าให้เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราหนัมาใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมี และมีโครงการให้เกษตรกรผู ้
ปลูกยางพาราน าดินมาใหเ้จา้หนา้ท่ีท าการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารในดิน เพื่อให้สามารถ
น าผลปริมาณธาตุอาหารในดินมาสั่งปุ๋ยสั่งตดัได ้ก็จะเป็นการลดใชปุ๋้ยเคมีในการบ ารุงรักษาตน้ยาง 
ทั้งน้ีทางสกย.จะมีการกระจายข่าวใหเ้กษตรกรผูป้ลูกยางพาราเขา้ร่วมโครงการโดยการกระจายข่าว
ผา่นกลุ่มสหกรณ์  
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การลดใชย้าปราบศตัรูพืช มีแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดงัต่อไปน้ี 
  1) ให้ความรู้เก่ียวกับผลกระทบของการใช้สารเคมี  จากการสัมภาษณ์ของ
ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) ท่ีมีการท างานด้านการส่งเสริมการลดใช้
สารเคมี โดยการใหค้วามรู้แก่เกษตรการชาวสวนยางพาราเก่ียวกบัใชย้าปราบศตัรูพืชวา่มีผลกระทบ
ต่อรากฝอยของต้นยางพารา ซ่ึงจะท าให้ได้น ้ ายางในปริมาณท่ีลดลง ทางสกย.จะแนะน าให้ใช้
วธีิการตดัหญา้แทน  
  2) การลดพื้นท่ีของวชัพืช  ซ่ึงทางส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
(สกย.) ได้โครงการท าสวนยางพาราแบบวนเกษตร โดยให้เกษตรชาวสวนยางพาราท่ีเร่ิมปลูก
ยางพาราใหม่นั้นตอ้งมีการปลูกไมย้ืนตน้ชนิดอ่ืนๆ ตามค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง (สกย.) แซมในระหว่างร่องแถวยางพารา เพื่อเป็นการลดพื้นท่ีของวชัพืชท่ีงอกใน
สวนยางพารา และเป็นวธีิการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอีกวธีิการหน่ึง   
  และกระบวนการปลูกยางพารามีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอ้ยท่ีสุด โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางไปซ้ือกลา้ยางพาราของเกษตรกรซ่ึงมีระยะทาง
ในการเดินทางไม่เท่ากนันั้น มีแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดงัต่อไปน้ี 
  1) เพิ่มสถานท่ีจ าหน่ายกล้าพนัธ์ุยางพาราในแต่ละอ าเภอ   โดยทางส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.)  มีการแนะน าส าหรับผูป้ลูกยางพารารายใหม่ท่ีตอ้งการซ้ือ
กลา้ยางเก่ียวกบัสถานท่ีจดัจ าหน่ายกลา้ยางในพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง (สกย.) ไดมี้การใหใ้บรับรองสถานท่ีจดัจ าหน่ายนั้นๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่เกษตรกร 
ก็จะเป็นการลดระยะทางและน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีตอ้งใชใ้นการเดินทาง 
 ส่วนเง่ือนไขอ่ืนๆ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามแนวทางการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเง่ือนไขท่ี 5  และจากผลการวิจยัในคร้ังน้ีเห็นไดว้่าการท า
สวนยางพาราซ่ึงท่ีวิธีการด าเนินการท่ีแตกกต่างกนัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดนั้นก่อให้เกิดปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีแตกต่างกนั โดยวิธีการท่ีก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยการเรือนกระจก
ในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ การท าสวนยางพาราในเง่ือนไข ท่ีใชแ้รงงานคนในการเตรียมพื้นท่ี ใชปุ๋้ย
อินทรียใ์นการบ ารุงรักษายางพาราหลงักรีด และใชเ้คร่ืองตดัหญา้ในการก าจดัวชัพืชหลงักรีด ทั้งน้ี
ยงัมีวิธีการท่ียงัสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลดจากเง่ือนไขน้ี คือ การลด
ปริมาณการใชน้ ้ าเช้ือเพลิงในการก าจดัวชัพืชโดยการลดพื้นท่ีวางในระหวา่งแถวยางพาราดว้ยการ
ปลูกพืชเสริมร่วมกบัการปลูกยางพารา และควรมีการส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biodiesel) 
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แทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึงเช้ือเพลิงชีวภาพ มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกไดใ้นส่วนหน่ึง  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  5.3.1.1  ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบาย 
   1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ควรมีการส่งเสริมเกษตรกรรมคาร์บอน
ต ่า และมีแนวทางการส่งเสริมกระบวนการปลูกยางพาราท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและใชป้ระโยชน์
ในพื้นท่ีปลูกยางพาราใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด   
   2) ควรก าหนดเป็นวาระปฏิบติัในระดบัประเทศในเร่ืองประเด็นการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางการเกษตร  เพื่อสร้างแนวทางปฏิบติัในการด าเนินงานของแต่ละ
ภาคส่วนท่ีรับผดิชอบดา้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางการเกษตร 
   3) ในการด าเนินงานควรมีการประสานงานกันทั้งหน่วยงานในระดับ
ภูมิภาค  ระดบัส่วนกลาง  และระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อถ่ายทอดองคว์ชิาความรู้ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบติัส าหรับการท าสวนยางพาราท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 
   4) ควรมีการจดัท าบญัชีการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกและการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพาราของประเทศไทย 
  5.3.1.2  ขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
   1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ควรมีการน าผล
ท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นองคค์วามรู้หรือเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานดา้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 
   2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท่ีน าผลการวิจยั
ท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ช้ ควรมีการประสานงานระหวา่งหน่วยงานระดบัส่วนกลาง  และระดบั
จงัหวดั  เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัในระดบัพื้นท่ี 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
  1) ควรศึกษาปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการใชปั้จจยัน าเขา้ท่ีก่อใหเ้กิดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (ปุ๋ยและสารเคมี) ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 

2) ควรศึกษาวิธีการสร้างจิตส านึกแก่เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเก่ียวกบัการลดใช้
ปัจจยัน าเขา้ท่ีก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกระบวนการท าสวนยางพารา 
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แบบสอบถาม 
 
หมายเหตุ: หากเจา้ของสวนยางพารามียางพาราท่ีปลูกหลายช่วงอายุ/หลายแปลง ให้เลือกมา 1ช่วง
อายุ/แปลง เพื่อตอบแบบสอบถามชุดน้ี 

 
ส่วนที1่ : ข้อมูลทัว่ไป 
 
1.1 ท่ีอยูผู่ต้อบแบบสอบถาม หมูท่ี่…. ..ต าบล/แขวง...........อ าเภอ/เขต.................จงัหวดั................. 

1.2 ท่ีตั้งสวนยางพารา หมู่ท่ี............ต าบล/แขวง............ อ าเภอ/เขต.............. จงัหวดั......................... 

1.3 ท่านมีพื้นท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด.......ไร่  พื้นท่ีท่ีเลือกส าหรับตอบแบบสอบถามมีจ านวน.......

ไร่ และยางพารามีอาย.ุ...........ปี 

1.4 ท่านปลูกยางพาราในพื้นท่ีน้ีมาแลว้........รุ่น   ปัจจุบนัเป็นยางพารารุ่นท่ี..................................... 

1.5 เดิมพื้นท่ีก่อนท่ีท่านจะปลูกยางพารา (แปลงปัจจุบนัท่ีใช้ตอบแบบสอบถาม) เป็นพื้นท่ีอะไร

(กรุณาท าเคร่ืองในช่อง O ท่ีเลือก , เลือกไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 

O ไมผ้ล  จ  านวน.....................ไร่ 
O ยางพารา  จ  านวน.....................ไร่ 
O นาขา้ว  จ  านวน....................ไร่ 

O ป่าไม ้ จ  านวน........................ไร่ 
O พื้นท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์(ป่ารกร้าง) จ  านวน.......ไร่ 
O อ่ืนๆ..................................จ  านวน..............ไร่ 

1.6 อตัราการปลูกยางพารา...................ตน้/ไร่  มียางพาราทั้งหมด.............ตน้ 

1.7 ปริมาณผลผลิตน ้ายางสด...............กิโลกรัม/วนั 

1.8  ชนิดของดินท่ีใชใ้นพื้นท่ีการปลูกยางพารา(กรุณาท าเคร่ืองในช่องOท่ีเลือก) 
        O ดินร่วน         O ดินเหนียว        O ดินเหนียวปนร่วน       O ดินทราย        O ดินร่วนปนทราย    

O อ่ืนๆ.............................. 
1.9 ชนิดพนัธ์ุยางพาราท่ีใชคื้อ..................................................................................................... 

1.10 ตน้กลา้ยางพาราท่ีใชป้ลูกมีอาย.ุ........เดือน/ปี ซ้ือมาจาก............................................................. 
 
 
 

อายสุวนยางพารา..............ปี 

วนั/เดือน/ปี ท่ีใหข้อ้มูล …../..../....... 
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ส่วนที ่2 : กระบวนการปลูกยางพารา 
 
2.1 ท่านมีวิธีการจดัการพื้นท่ีปลูกยางพาราตั้งแต่เตรียมพื้นท่ีจนกระทัง่ปลูกยางแบบใด (กรุณาท า
เคร่ืองในช่องOท่ีเลือก) 

O จดัการดว้ยตวัเอง   O จา้งผูรั้บเหมา    O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................... 
2.2 การเตรียมดิน (กรุณาท าเคร่ืองในช่องOท่ีเลือก) 

O ใชแ้รงงานคน    O ใชเ้คร่ืองจกัรของตวัเอง(โปรดระบุเคร่ืองจกัร.....................................) 
O.จา้งผูรั้บเหมาอตัรา.............บาทต่อไร่ (โปรดระบุเคร่ืองจกัร.................................................) 

2.3 การใชว้สัดุปรับปรุงดินก่อนปลูก 
 หินฟอสเฟต ................................กก./ตน้ ปูนขาว  .................... กก./ตน้ 
 ปุ๋ยอินทรีย ์ ........................... กก./ตน้  อ่ืนๆ(ระบุ.........................).......กก./ตน้ 
2.4 วธีิการปลูก (กรุณาท าเคร่ืองในช่องO ท่ีเลือก) 

O แรงงานคน  O เคร่ืองจกัร(ระบุเคร่ืองจกัร.......................................................) 
2.5 การใชเ้ช้ือเพลิงในเคร่ืองจกัรส าหรับการเตรียมดินและการปลูก 
 O ดีเซล ปริมาณ.................. ลิตร/ไร่ O เบนซิน ปริมาณ............................ลิตร/ไร่ 
 O อ่ืนๆ (โปรดระบุ ...................................)ปริมาณ.............................................ลิตร/ไร่ 
 
ส่วนที ่3 :  การดูแลรักษา ณ ช่วงอายุยางพาราก่อนการเปิดกรีด  
 
3.1 ท่านมีวิธีการจดัการดูแลรักษา ณ ช่วงอายุยางพาราก่อนการเปิดกรีดแบบใด (กรุณาท าเคร่ือง
ในช่องOท่ีเลือก) 
        O จดัการดว้ยตวัเอง  O จา้งผูรั้บเหมา      O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
3.2 การใชปุ๋้ย 

O การใชปุ๋้ยเคมี  
 สูตร...............................................ปริมาณ........................กก./ตน้  ความถ่ี.................คร้ัง/ปี 
 สูตร...............................................ปริมาณ.......................กก./ตน้  ความถ่ี...............คร้ัง/ปี 
 สูตร...............................................ปริมาณ........................กก./ตน้  ความถ่ี.................คร้ัง/ปี 
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O การใชปุ๋้ยอินทรีย ์
สูตร.....................................................ปริมาณ..................กก./ตน้  ความถ่ี.................คร้ัง/ปี 

 สูตร.....................................................ปริมาณ..................กก./ตน้  ความถ่ี.................คร้ัง/ปี 
 O อ่ืนๆ.................................................ปริมาณ..................กก./ตน้ ความถ่ี................ คร้ัง/ปี 
3.3 การดูแลก าจดัวชัพืช (กรุณาท าเคร่ืองในช่อง O ท่ีเลือก) 

O ใชย้าปราบวชัพืช/ยาปราบศตัรูพืช/ยาป้องกนัโรค  
ช่ือ...............................ปริมาณ..........ลิตร/ไร่  ความถ่ี..........คร้ัง/ปี เพื่อ................................ 
ช่ือ...............................ปริมาณ...........ลิตร/ไร่  ความถ่ี..........คร้ัง/ปี เพื่อ............................... 
ช่ือ...............................ปริมาณ...........ลิตร/ไร่  ความถ่ี..........คร้ัง/ปี เพื่อ............................... 
O ใชเ้คร่ืองตดัหญา้     ความถ่ี...................คร้ัง/ปี 

3.4 ท่านมีวิธีการจดัการดูแลรักษา ณ ช่วงอายุยางพาราก่อนการเปิดกรีดนอกเหนือจากน้ีอีกหรือไม่ 
อยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............ 
 
ส่วนที4่ : การดูแลรักษา ณ ช่วงอายุของยางพาราหลงัการเปิดกรีด 
 
4.1 ท่านมีวธีิการจดัการดูแลรักษา ณ ช่วงอายขุองยางพาราหลงัการเปิดกรีดแบบใด (กรุณาท าเคร่ือง
ในช่องOท่ีเลือก) 
       O จดัการดว้ยตวัเอง       O จา้งผูรั้บเหมา        O อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... 
4.2 การใชปุ๋้ย 

O การใชปุ๋้ยเคมี  
สูตร.............................................ปริมาณ.....................กก./ตน้  ความถ่ี..................คร้ัง/ปี 
สูตร.............................................ปริมาณ.....................กก./ตน้  ความถ่ี..................คร้ัง/ปี 
สูตร.............................................ปริมาณ......................กก./ตน้  ความถ่ี..................คร้ัง/ปี 
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O การใชปุ๋้ยอินทรีย ์
 ชนิดเมด็............................................ปริมาณ....................กก./ตน้  ความถ่ี..................คร้ัง/ปี 
 ชนิดน ้า..............................................ปริมาณ.....................ลิตร/ตน้ ความถ่ี................คร้ัง/ปี 
 O อ่ืนๆ...............................................ปริมาณ......................กก./ตน้ ความถ่ี..............คร้ัง/ปี 
4.3 การดูแลก าจดัวชัพืช (กรุณาท าเคร่ืองในช่องOท่ีเลือก) 
 O ใชย้าปราบวชัพืช/ยาปราบศตัรูพืช/ยาป้องกนัโรค 

ช่ือ....................................ปริมาณ.....ลิตร/ไร่  ความถ่ี........คร้ัง/ปี เพื่อ.................................. 
ช่ือ....................................ปริมาณ......ลิตร/ไร่  ความถ่ี..........คร้ัง/ปี เพื่อ............................... 
ช่ือ....................................ปริมาณ...........ลิตร/ไร่  ความถ่ี..........คร้ัง/ปี เพื่อ.......................... 

 O ใชเ้คร่ืองตดัหญา้     ความถ่ี...................คร้ัง/ปี 
4.4 การใชย้าป้องกนัเช้ือรา 
 ช่ือ..........................ปริมาณ..........ลิตร/ไร่  ความถ่ี..........คร้ัง/ปี เพื่อ..................................... 

ช่ือ...........................ปริมาณ......ลิตร/ไร่  ความถ่ี..........คร้ัง/ปี เพื่อ..................................... 
ช่ือ...........................ปริมาณ........ลิตร/ไร่  ความถ่ี..........คร้ัง/ปี เพื่อ.................................... 

4.5 ท่านมีวิธีการจดัการดูแลรักษา ณ ช่วงอายุของยางพาราหลงัการเปิดกรีดนอกเหนือจากน้ีอีก
หรือไม่ อยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............ 
  
ส่วนที5่ : การเกบ็เกีย่วผลผลติ (น า้ยาง)  
 
5.1วธีิการเก็บเก่ียว (กรุณาท าเคร่ืองในช่องOท่ีเลือก) 

O เก็บน ้ายางสดขายวนัต่อวนั O เก็บน ้ายางสดแผน่ O ท าเป็นยางกอ้นเก็บ.......วนั/
คร้ัง  
5.2 จ  านวนรอบในการกรีดยาง............................ วนั/สัปดาห์ 
5.3 ระยะเวลาการหยดุกรีดยางเฉล่ีย(ช่วงยางผลดัใบ-ฤดูฝน) ........................วนั/ปี 
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ส่วนที6่ : การใช้เช้ือเพลงิ 
 
6.1 การจดัซ้ือและขนส่งกลา้ยาง/วตัถุดิบอ่ืนๆ ไปยงัสวนยางพารา 

ระยะทางไป-กลบัจุดซ้ือกลา้ยาง ....กิโลเมตร  วธีิการเดินทาง................................................ 
O เบนซิน...........ลิตร/คร้ัง  O ดีเซล..........ลิตร/คร้ัง  O อ่ืนๆ(ระบุ.....................)...........ลิตร/

คร้ัง 
ระยะทางไป-กลบัร้านซ้ือวตัถุดิบ ........กิโลเมตร  วธีิการเดินทาง.......................................... 
O เบนซิน........ลิตร/คร้ัง  O ดีเซล........ลิตร/คร้ัง  O อ่ืนๆ(ระบุ....................)..........ลิตร/คร้ัง 

6.2 การใช้เช้ือเพลิงในเคร่ืองจกัรตดัหญา้ (กรุณาท าเคร่ืองในช่องOท่ีเลือก, เลือกได้มากกว่า 1 
ขอ้) 
 O เบนซิน.............ลิตร/คร้ัง  

O ดีเซล.............ลิตร/คร้ัง  
O อ่ืนๆ(ระบุ................................)  .........................ลิตร/คร้ัง  

6.3 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการกรีดยาง 
 ไฟฉายคาดหนา้ผาก จ านวน.....เคร่ือง ขนาดแบตเตอร่ี ......................................................... 
 การชาร์จแบตเตอร่ี.......................... คร้ัง/สัปดาห์ ระยะเวลา...............................ชัว่โมง/คร้ัง 
6.4 การใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง ในการกรีดยาง (กรุณาท าเคร่ืองในช่องOท่ีเลือก, เลือกไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้) 

ระยะทางไป-กลบัสวนยาง ................กิโลเมตร  วธีิการเดินทาง............................................ 
O เบนซิน.........ลิตร/วนั  O ดีเซล........ลิตร/วนั  O อ่ืนๆ(ระบุ.....................)............ลิตร/วนั 

6.5 การขนส่งน ้ายางสดใหผู้ซ้ื้อ(กรุณาท าเคร่ืองในช่องOท่ีเลือก) 
 O สหกรณ์ยางพารา   O จุดท่ีนายทุนรับซ้ือ    O ท าเป็นยางแผน่เอง O อ่ืนๆ...................... 

ชนิดยานพาหนะท่ีใชข้นส่ง...................................... ระยะทาง (ไป-กลบั)............. กิโลเมตร 
6.6 พลงังานเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการขนส่งน ้ายางสด   

O ดีเซล ..................................ลิตร/วนั O เบนซิน................................ลิตร/วนั 
O อ่ืนๆ(ระบุ................................)  .........................ลิตร/วนั 
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ส่วนที ่7 : ปัจจัยทีม่ีผลต่อการท าสวนยางพาราและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 
7.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการลดใชส้ารเคมีและวิธีการลดใชส้ารเคมี(ปุ๋ยเคมี, ยาปราบวชัพืช)ในการ
ท าสวนยางพารา 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................ 
7.2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการลดใช้พลงังาน (น ้ ามนัเช้ือเพลิง,ไฟฟ้า) และวิธีการลดใช้พลงังานใน
การท าสวนยางพารา 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................ 
7.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการท าสวนยางพาราท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การอนุรักษดิ์น, การลด
ใชส้ารเคมี เป็นตน้ 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................ 
7.4 ท่านคิดว่าปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของประเทศ เช่น การเสริมสร้างการด าเนินงานให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านยางโดยการเพิ่มผลผลิต เพื่อเสริมรายได้และ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง เก่ียวขอ้งกบัการท าสวนยางพาราและการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกหรือไม่ อยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................ 
 



139 

7.5 ท่านคิดปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ การเพิ่มข้ึนและลดลงของราคายางและวตัถุดิบต่างๆ ส่งผลต่อการ
ท าสวนยางพาราท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (เช่น การลดใชปุ๋้ยเคมี, ลดใชส้ารเคมี) หรือไม่ อยา่งไร 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................ 
7.6 เสนอแนะอ่ืนๆ 
 ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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