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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ ของพืชไรเศรษฐกิจของไทย 15 ชนิด ประกอบดวย ขาวโพด

เล้ียงสัตว ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน ถั่วเขียว ออย ยาสูบ ถั่วเหลือง งา ทานตะวัน ถั่วลิสง ฝาย มันฝรั่ง ละหุง 

มันเทศ และปอ โดยรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีจําเปนในการนําไปประเมินวัฏจักรชีวิต ซึ่งจะเนนศึกษาในดานสภาวะ

โลกรอน  สภาวะการเปนกรด และสภาวะน้ําเปล่ียนสีเปนหลัก โดยขอมูลที่เก็บนั้นประกอบดวย ผลผลิตเฉลี่ยตอ

ไร ปริมาณการใชปุยเคมี และสูตรปุยเคมีที่ใช ปริมาณการใชยากําจัดศัตรูพืช และปริมาณการใชเชื้อเพลิงจากรถ

แทรกเตอร จากการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑพบวา งา ทานตะวัน และ ละหุง สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มากที่สุด สวน ออย มันเทศ และ มันฝรั่ง สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด โดยพบวาปริมาณผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมท่ีไดจากการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑสวนใหญนั้นผกผันกับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร จากการ

เปรียบเทียบอัตราสวนของปจจัยหลักที่มีผลตอส่ิงแวดลอม พบวา ธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่มาจากปุยเคมี

นั้นมีอัตราสวนที่มากที่สุด  
 
คําสําคัญ : พืชเศรษฐกิจ  การประเมินวัฏจักรชีวตผลิตภัณฑ  สภาวะโลกรอน  สภาวะการเปนกรด  สภาวะน้ําเปลี่ยนสี 

 

ABSTRACT 
In this research we collected the data of 15 Thailand’s economic crops. The economic crops 

in this study consist of corn, baby corn, sweet corn, mung been, sugarcane, tobacco, soybean, 

sesame, sunflower, peanut, cotton, potato, castor, sweet potato and hemp. The life cycle assessment 

(LCA) is performed in order to evaluate the environmental impacts. The impact categories in this 

study are global warming, acidification and eutrophication. Inventory data are crop per field, fertilizer 

consumption, pesticides and fuel consumption. In the life cycle assessment point of view, sesame 

sunflower and castor have the highest score. On the other hand, sugar cane sweet potato and potato 

have the lowest score. The most of life cycle assessment’s result is invert of the crop per field. the 

most impact factors are N-fertilizer and P-fertilizer. 
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คํานํา 
ปจจุบันการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle Assestment:LCA) นั้นคอนขางแพรหลายใน

ประเทศไทย  ซึ่งการจัดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑนั้น  จําเปนตองรวบรวมขอมูลตางๆ  เชน  ขอมูลการ

ใชเชื้อเพลิง วัตถุดิบที่ใช การไดมาซึ่งวัตถุดิบและอื่นๆอีกมากมาย โดยขอมูลตางๆของพืชเศรษฐกิจไทยนั้น 

จําเปนในการจัดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ เนื่องจากพืชนั้นเปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมตางๆ 

มากมาย อีกทั้งกระบวนการเพาะปลูกพืชนั้นเปนกระบวนการสําคัญที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก

(Kasmaprapruet และคณะ, 2009) ดังนั้นจึงมีการเก็บขอมูลในสวนนี้บอยครั้ง  อยางไรก็ตามพืชเศรษฐกิจสวน

ใหญในประเทศไทยยังไมไดมีการจัดทําฐานขอมูลที่เหมาะสม ทําใหยากแกการตรวจสอบคนหาขอมูลเปนอยาง

มาก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทํางานวิจัยครั้งนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ  ของพืชเศรษฐกิจของไทยที่เปนพืชเศรษฐกิจที่

สงออกในอันดับตนๆ โดยรวบรวมขอมูลตางๆที่จําเปนในการนําไปประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑเพื่อบงชี้ปจจัยที่

มีผลตอส่ิงแวดลอมมากที่สุดในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูลสําหรับการ

ทําวิจัยอื่นๆ ตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

1. การคัดเลือกชนิดของพืชไรเศรษฐกิจทีน่ํามาใชในงานวิจัย 
 เกณฑในการคัดเลือกชนิดของพืชไรเศรษฐกิจที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ เปนพืชไรเศรษฐกิจที่มีการนํามา

ผลิตเปนผลิตภัณฑสงออกของประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยขอมูลการสงออกนั้นสามารถรวบรวมไดจากทาง

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการการเกษตร พบวาผลิตภัณฑจากขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน 

ขาวโพดฝกออน ถั่วเขียว ออย ยาสูบ ถั่วเหลือง งา ทานตะวัน ถั่วลิสง ฝาย ละหุง มันเทศ มันฝรั่ง และปอ มี

ปริมาณการสงออกที่คอนขางสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกพืชทั้ง 15 ชนิดดังกลาวขางตนมาใชในงานวิจัยครั้งนี้  

 

2. การเก็บขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร ปริมาณการใชปุยเคมี ปริมาณการใชยา

กําจัดศัตรูพืช และปริมาณการใชเชื้อเพลิงจากรถแทรกเตอร  โดยขอมูลเหลานี้รวบรวมมาจาก สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร และ สถาบันวิจัยพืชไร  กรมวิชาการการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร (2004a) สถาบันวิจัยพืช

ไร (2004b) สถาบันวิจัยพืชไร (2004c) สถาบันวิจัยพืชไร (2004d)) นอกจากนี้ยังไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

เกษตรอําเภอในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชแตละชนิดของจังหวัดลพบุรี โดยขอมูลตางๆ ที่ทําการเก็บรวบรวม

ปรากฏดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 2 จากขอมูลที่ไดทําการแบงกลุมเปนสองกลุม ประกอบดวยกลุมที่มีปริมาณการ

ใชปุยเคมีมาก และกลุมที่มีปริมาณการใชปุยเคมีนอย กําหนดใหขอมูลชนิดอื่นคงที่ในทั้งสองกลุม 
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ตารางที่ 1  การใชสูตรปุยเคมีปริมาณมากและการใชสูตรปุยเคมีปริมาณนอยของพชืแตละชนิด 

สูตรปุยเคมีปริมาณมาก  สูตรปุยเคมีปริมาณนอย 
ชนิดของพืช ปริมาณ N  

(Kg/ไร) 
ปริมาณ P  
(Kg/ไร)  

ปริมาณ K  
(Kg/ไร)  

ปริมาณ N  
(Kg/ไร) 

ปริมาณ P  
(Kg/ไร) 

ปริมาณ K  
(Kg/ไร) 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 20 10 10 4 5 0 

ขาวโพดหวาน 20 10 10 20 5 5 

ขาวโพดออน 30 10 10 30 5 5 

ถั่วเขียว 3 6 3 4 5 0 

ออย 24 12 24 2 1 2 

ยาสูบ 4.5 4.5 4.5 3 3 3 

ถั่วเหลือง 4 8 4 4.5 4.5 4.5 

งา 16 16 8 10 10 0 

ทานตะวัน 10 10 10 4.5 4.5 4.5 

ถั่วลิสง 4 8 4 4.8 4.8 2.4 

ฝาย 12 6 6 2.4 1.2 1.2 

มันฝรั่ง 20 48 24 15 15 15 

ละหุง 11 11 11 10 10 0 

มันเทศ 13 13 21 4.5 4.5 4.5 

ปอ 9 9 9 3 3 3 

 
ตารางที่ 2  การใชทรัพยากรตางๆ ตลอดวัฏจกัรชีวิตของพืชแตละชนิด 

ชนิดของพืช 
ปริมาณการใชยากําจัดศัตรูพืช  

(oz/ไร) 
ปริมาณการใชนํ้ามันดีเซลในรถแทรกเตอร  

(oz/ไร) 
ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไร  

(Kg/ไร) 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 23.63 270.4 652 

ขาวโพดหวาน 0   67.6 1,222 

ขาวโพดออน 0 101.4 1,351 

ถั่วเขียว 3.38 101.4 142 

ออย 55.55 101.4 8,091 

ยาสูบ 38.87 135.2 200 

ถั่วเหลือง 37.18   67.6 261 

งา 5.07 135.2 120 

ทานตะวัน 5.07 135.2 119 

ถั่วลิสง 6.76   67.6 256 

ฝาย 38.87 135.2 223 

มันฝรั่ง 27.04 135.2 2,407 

ละหุง 46.64 101.4 144 

มันเทศ 2.028   67.6 2,479 

ปอ 0 101.4 240 
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3. การประเมนิวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ 
 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ โดยพิจารณาในดานสภาวะโลกรอน 

สภาวะการเปนกรด  และสภาวะน้ําเปล่ียนสีเปนหลัก ทําการเปรียบเทียบผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในดานตางๆ 

โดยอยูในรูปของอัตราสวนระหวาง กิโลกรัมของผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น  ตอ  กิโลกรัมของผลิตภัณฑ  

เชน ในดานสภาวะโลกรอนนั้นเปล่ียนหนวยใหอยูในรูปของ  Kg of CO2 / Kg of crop  ในดานสภาวะการเปน

กรดนั้นเปล่ียนหนวยใหอยูในรูปของ Kg of SO2 / Kg of crop ในดานสภาวะน้ําเปล่ียนสีนั้นเปล่ียนหนวยใหอยูใน

รูปของ Kg of PO4 / Kg of crop โดยนําขอมูลผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากวัตถุดิบขาเขาทุกประเภทเชน 

ปุยเคมี ยากําจัดศัตรูพืช และ น้ํามันดีเซล จากฐานขอมูล Sima pro 7.1 เปนหลัก จากนั้นจึงทําการประเมินผล

กระทบที่ได ทําการเปรียบเทียบระหวางสองกลุมที่มีปริมาณการใชปุยเคมีตางกันเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของ

การใชปุยเคมี และทําการเปรียบเทียบปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่สุดโดยคิดในรูปของ

อัตราสวนตอ 100 โดยแนวทางในการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑนั้นไดจาก Puthavorrachai และคณะ(2009) 

และ Jonge(2004) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. ผลของการประเมินวัฏจกัรชีวิตผลิตภณัฑ 
 จากผลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑตามตารางที่ 3 พบวา  งา ทานตะวัน และ ละหุง สงผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอมมากที่สุด ทั้งในกลุมที่มีปริมาณการใชปุยเคมีมาก และกลุมที่มีปริมาณการใชปุยเคมีนอย  โดย

ออย  มันเทศ และมันฝรั่งกลับมีการปลดปลอยมลพิษที่นอยมาก ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําหนักของผลผลิตที่ได

ตอหนึ่งไรของ งา ทานตะวัน และละหุง คอนขางนอย จึงทําใหอัตราสวนของ กิโลกรัมของ ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นตอกิโลกรัมของผลิตภัณฑมีปริมาณมาก ทั้งนี้ปริมาณวัตถุดิบขาเขาของพืชแตละชนิดในหนึ่ง

ไรไมตางกันมาก  ดังนั้นน้ําหนักของผลผลิตที่ไดตอหนึ่งไรจึงเปนปจจัยที่สงผลตอส่ิงแวดลอมมาก จากรูปที่ 1 ถึง

รูปที่ 3 เปนการเปรียบเทียบอัตราสวนของปจจัยวัตถุดิบขาเขาตางๆ ที่มีตอผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น 

พบวาปริมาณการใชปุยไนโตรเจนเปนปจจัยหลักที่สงผลตอส่ิงแวดลอมมากที่สุดเมื่อเทียบกับปจจัยอื่น ปจจัย

รองลงมาคือปุยฟอสฟอรัส นอกจากนั้นเมื่อทําการเปรียบเทียบกลุมที่มีปริมาณการใชปุยเคมีมาก และกลุมที่มี

ปริมาณการใชปุยเคมีนอยจากตารางที่ 3 นั้นพบวา กลุมที่มีปริมาณการใชปุยเคมีนอยสามารถลดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมลงมากในทุกๆดานอยางเห็นไดชัด ดังนั้นการแกไขโดยการลดการใชปุยเคมี โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน

จึงควรเปนประเด็นหลักเพื่อใชในการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากพืชไดมากที่สุด  
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ 

สูตรปุยเคมีปริมาณมาก สูตรปุยเคมีปริมาณนอย 
ชนิดของพืช สภาวะโลกรอน 

(Kg CO2 /Kg crop) 

สภาวะการเปนกรด 
(Kg SO2 /Kg crop) 

สภาวะน้ําเปลี่ยนสี 
(Kg PO4 /Kg crop) 

สภาวะโลกรอน 
 (Kg CO2 /Kg crop) 

สภาวะการเปนกรด 
 (Kg SO2 /Kg crop) 

สภาวะน้ําเปลี่ยนสี 
 (Kg PO4 /Kg crop) 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 0.4899 0.00159 0.00019 0.1425 0.000576 0.00005 

ขาวโพดหวาน 0.2434 0.00081 0.00010 0.2292 0.0006354 0.00009 

ขาวโพดฝกออน 0.3174 0.00094 0.00012 0.3045 0.0007823 0.00011 

ถั่วเขียว 0.4716 0.00252 0.00022 0.5262 0.0023913 0.00023 

ออย 0.0468 0.00016 0.00002 0.0061 0.0000215 0.00000 

ยาสูบ 0.4743 0.00197 0.00019 0.3521 0.0014383 0.00013 

ถั่วเหลือง 0.3480 0.00198 0.00016 0.3382 0.0014633 0.00014 

งา 2.2327 0.00961 0.00097 1.4045 0.0060302 0.00061 

ทานตะวัน 1.4835 0.00617 0.00063 0.7303 0.0028843 0.00029 

ถั่วลิสง 0.3260 0.00193 0.00017 0.3276 0.0014793 0.00015 

ฝาย 0.8799 0.00299 0.00034 0.2532 0.0008639 0.00009 

มันฝรั่ง 0.1753 0.00111 0.00009 0.1090 0.0004654 0.00005 

ละหุง 1.3725 0.00593 0.00059 1.2037 0.0053625 0.00052 

มันเทศ 0.0907 0.00039 0.00004 0.0323 0.0001432 0.00001 

ปอ 0.6504 0.00272 0.00028 0.2430 0.000943 0.00010 

 

 

 

รูปที่ 1  กราฟเปรียบเทียบอัตราสวนของปจจัยตางๆที่มีผลตอสภาวะโลกรอน 
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รูปที่ 2  กราฟเปรียบเทียบอัตราสวนของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสภาวะการเปนกรด 

 

 

รูปที่ 3  กราฟเปรียบเทียบอัตราสวนของปจจัยตางๆที่มีผลตอสภาวะน้ําเปล่ียนสี 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

ในดานการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑในสภาวะโลกรอน  สภาวะการเปนกรด  และสภาวะน้ําเปล่ียน

สีพบวากิโลกรัมของผลผลิตที่ไดตอหนึ่งไรนั้น สงผลตอปริมาณผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก โดยพืช

เศรษฐกิจที่มีปริมาณกิโลกรัมของผลผลิตตอไรสูงนั้นจะสงผลใหผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตอพืชหนึ่งกิโลกรัมมีคา

นอย จากการเปรียบเทียบผลกระทบของวัตถุดิบขาเขาที่สงผลตอส่ิงแวดลอมมากที่สุดพบวา ปุยไนโตรเจน และ

ฟอสฟอรัส สงผลมากที่สุดในปจจัยทั้งหมด ซึ่งหากสามารถลดปริมาณการใชปุยทั้งสองประเภทลงไดจะสามารถ

ลดผลกระทบตอสภาวะตางๆลงไดเปนปริมาณมาก วิธีการลดการใชปุยไนโตรเจนนั้นสามารถใชแนวทางของ 

Ankumah และคณะ (2003) และ Yadav และคณะ (2003) มาประยุคตใชได  
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