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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรการปลอยกาซเรอนกระจกจากภาคการเกษตร

• 3A) กลุ่มปศุสัตว์ (Livestock)
– 3A1 กลุม่การหมกัในระบบย่อยอาหารของสตัว์ (Enteric Fermentation)—CH4
– 3A2 กลุม่การจดัการมลูสตัว์ (Manure Management)-CH4 &N2O

• 3C) กลุ่มแหล่งปล่อยอื่นๆ และ แหล่งปล่อย Non-CO2 จากพืน้การใช้พืน้ที่ 2
(Aggregate sources and non-CO2 emission source on land) 
– 3C1 GHG emission from biomass burning
– 3C2 Liming
– 3C3 Urea application
– 3C4 Direct N2O emission from managed soils
– 3C5 Indirect N2O emission from managed soils
– 3C6 Indirect N2O emission from manure management
– 3C7 Rice cultivations
– 3C8 Other (Soil carbon)
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การคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• คาดการณ์ได้จากความสมัพนัธ์ของตวัแปรตา่งๆ เชน่ คา่ GDP ( 4% 
ตอ่ปี ) ราคาขาย ปริมาณการสง่ออก ปริมาณพอ่แมพ่นัธุ์ และราคาุ
นํา้มนัดบิ เป็นต้น

Ydairy cattle = 88.637931*X1+9526411.8*X2-

163041.75



การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมกัในระบบยอ่ยอาหารของสตัว์

การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการจดัการมูลสตัว์

คาดการณ์ปริมาณการปล่อย N2O จากกระบวนการจดัการมูลสตัว์



ปศสตัว์ปศุสตว
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มาตรการในกลุ่มปศุสตัว์

• ปรับปรุงคุณภาพและประเภทของพชือาหารสัตว์และอาหารสัตว์ : 
ลดปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซมีเทนตอ่หน่วยของผลติภณัฑ์ เพิ่มการเปลี่ยนพลงังานจากอาหารให้ไปใช้ใน

ิ ี่ ป็ ป โ ์ ่ ั ์ ึ ้ ่ ิ ํ ้ ิ่ ใ ่ ั ์ ็กิจกรรมทีเป็นประโยชน์ตอ่สตัว์มากขนึเชน่การผลตินํานม เพิมความสามารถในการยอ่ยอาหารของสตัว์ก็สามารถ

ลดปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซมีเทนได้ 

• การดาํเนินการเชิงเคมีและเชิงกลของอาหาร : ปรับปรงให้อาหารที่ให้กบัสตัว์ลดร นน ร ม ล ล ร : ุ

ปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมกัในระบบยอ่ยอาหารของสตัว์(Enteric 
Fermentation)ได้ เชน่ การหอ่และการรักษาฟางข้าวและการปรับปรุงหญ้าที่มีอตัราการยอ่ยตํ่าด้วยดา่งเพื่อ

เพิ่มประสทิธิภาพการย่อยเพมประสทธภาพการยอย

• การเสริมอาหารด้วยสารอาหาร : ไนโตรเจนในรูปของยเูรีย เชน่ การใสโ่มลาส และ 

urea multi‐nutrient blocks(MNBs) โดยโมลาสที่ผสมกบัยเูรียและสารอาหารเสริมตวัอื่นๆ เป็น
่ ่ ่ ่การให้พลงังานที่จําเป็นตอ่การเพิ่มการเจริญเติบโตของจลุนิทรีย์ซึง่สง่ผลมาจากการเพิ่มระดบัแอมโมเนีย การใช้

MNBsเป็นการลดคา่ใช้จา่ยและได้รับการพิสจูน์แล้ววา่เป็นวิธีการเสริมอาหาร MNBs ผลผลตินมเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 20‐30 อตัราการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 80‐200 และเพิ่มประสทิธิภาพในการสืบพนัธุ์ สําหรับใน
ป ิ โ ี ี ั ่ ิ ี ไ ้ ี ่ ิ ใ ้ ใ ้ ีโ้ ี ป้ ี่ ิ่ ิประเทศอินโดนีเซีย บงัคลาเทศ พมา่ และอินเดียได้มีการสง่เสริมให้ใช้มาตรการนีโดยมีเป้าหมายทีการเพิมผลผลติ

นํา้นมโคได้ร้อยละ 25 ลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซมีเทนได้ร้อยละ 27 เพิ่มผลผลติจากสตัว์ได้ร้อยละ 60 มีต้นทนุ
เพิ่มประมาณ 5.3 บาท/kg



มาตรการในกลุ่มปศุสตัว์

• ปรับปรุงคุณภาพและประเภทของพชือาหารสัตว์และ

อาหารสัตว์ :อาหารสตว :
• การดาํเนินการเชิงเคมีและเชิงกลของอาหาร :
• การเสริมอาหารด้วยสารอาหาร :
• การเสริมอาหารด้วยไขมันและนํา้มัน :การเสรมอาหารดวยไขมนและนามน :
• การเสริมอาหารด้วย Propionate Precursors :
• การใช้วัคซีนเพื่อยับยัง้การทาํงานของ 

methanogenic bacteria  :methanogenic bacteria  :
• การเสริมอาหารด้วย Secondary Metabolites :



มาตรการในกลุ่มปศุสตัว์ุ ุ

• การเสริมอาหารด้วยไขมันและนํา้มัน : นํา้มนัมะพร้าว นํา้มนัปลา วิธีนีช้ว่ยกําจดัโปร

ตวัซวัในสตัว์เคีย้วเอือ้งที่ทํางานร่วมกบัMethanogenic bacteria ได้งานวิจยัสว่นใหญ่เป็นผลระยะสัน้ 
ยงัไม่เห็นในระยะยาวผลการศกึษาของหลายประเทศในยโุรปโดยการเพิ่มอาหารที่มีไขมนัสงูลงในอาหารสตัว์ เชน่ 

coconut oil สามรถลดการปลอ่ยมีเทนได้ 4.3-40% มีคา่ลงทนุเพิ่ม 137‐168Eu/ton CO2e เนื่องจาก 

l ีcoconut oil ยงัมีราคาสงูอยู่

• การเสริมอาหารด้วย Propionate Precursors : Propionate 
Precursors เชน่ malate fumalate citrate succinateสามารถลดปริมาณการปลดปลอ่ยPrecursors เชน malate, fumalate, citrate, succinateสามารถลดปรมาณการปลดปลอย
ก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมกัในระบบยอ่ยอาหารของสตัว์(Enteric Fermentation)ได้  ปัจจบุนันีร้าคา

ของPropionate Precursors ยงัคงสงูอยู่

ใ ้ ั ี ื่ ั ั ้ ํ th i b t i• การใช้วัคซีนเพอืยับยังการทาํงานของ methanogenic bacteria  : 
นแกะสามารถลดารปลอ่ยก๊าซมีเทนได้ประมาณ 8% แตใ่นสตัว์ชนิดอื่นผลการศกึษายงัมีความไมแ่น่นอนอยูม่าก

• การเสริมอาหารด้วย Secondary Metabolites : เชน่ saponinsและ การเสรมอาหารดวย Secondary Metabolites : เชน saponinsและ 

tannins ในสว่นของการเสริมอาหารด้วยSecondary Metabolites ยบัยัง้การผลติมีเทนในสตัว์เคีย้ว

เอือ้งในระหวา่งการทดลอง)



มาตรการในกลุ่มปศุสตัว์

• การจดัการฮอร์โมน ่ ื ื ้ ไ• การจดการฮอรโมน : การใช้ฮอร์โมนในโคสามารถเพิมผลผลตินมหรือเนือได้โดยตรงและลดการปลดปลอ่ย
มีเทนตอ่หนว่ยผลติภณัฑ์ หนึง่ในฮอร์โมนที่ใช้เพิ่มปริมาณนํา้นมและลดการปลดปลอ่ยก๊าซมีเทนคือ bovine 
somatotrophin(bST) หลายประเทศที่ไมส่นบัสนนุให้ทํา

้• การจดัการแอนตีไ้บโอตกิส์ : ลดการปลอ่ยก๊าซมีเทนโดยกลุม่ของแอนตีไ้บโอติกส์ที่มีชื่อวา่ 

ionophores เปลี่ยนกรดที่ใช้ในการหมกัในกระเพาะรูเมนจาก acetate และ butyrate ซึง่เป็นตวัก่อให้เกิดมีเทนไป
เป็น propionate การเปลี่ยนแปลง chemical pathway)ในหลายประเทศรวมถงึกลุม่ประเทศยโุรปทัง้หมดมี
นโยบายในการห้ามใช้แอนตีไ้บโอตกิส์ในสตัว์

• จัดการสมดุลของอุปสงค์ต่ออุปทานของฝูงสัตว์: เป็นการจํากดัขนาดของการเลีย้ง
สั ์ไ ใ่ ้ ิ ่ ้ ซื ้  สตวไมใหเกนกวาความตองการซอ 

• ลดการบริโภคโปรตีนจากเนือ้สัตว์ : เป็นการลดจํานวนสตัว์ โดนเฉพาะโคซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่

ปริมาณการปลอ่ยก๊าซมีเทน

• การปรับปรุงลักษณะทางพนัธุกรรม : การปลดปลอ่ยมีเทนจากระบบการย่อยอาหารของสตัว์สามารถ
แตกตา่งกนัได้ถงึร้อยละ 27 ในโค นสตัว์ที่มีการปลอ่ยก๊าซมีเทนตํ่าๆจะต้องมีการผลตินํา้นมหรือเนือ้ที่สงูกวา่สตัว์ที่มีการ

ปลอ่ยมีเทนสงๆปลอยมเทนสงูๆ

• สนับสนุนโรงผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศ สามารถลดการปลดปลอ่ยก๊าซมีเทนได้ร้อยละ 

70 สําหรับระบบลากนู



มาตรการในกลุ่มการเผาชีวมวล

• มาตรการการจัดการเศษวัสดุการเกษตร  : การเผาเศษวสัดกุารเกษตร
ถกูบรรจอุยูใ่นเป้าหมายของแผนแมบ่ทแหง่ชาติวา่ด้วยการควบคมุการเผาในที่โลง่ โดยกําหนดเป้าหมายหลกัไวู้ ุ ู ุ

ด้วยกนั 3 ข้อ 

–  1) การจดัการไฟป่า ลดพืน้ที่ไฟไหม้ป่าให้เหลือเพียงไมเ่กินปีละ 300,000 ไร่ 
– 2) การจดัการเศษวสัดการเกษตร โดยการจดัการเศษวสัดการเกษตรทดแทนการเผาในพืน้ที่ อยา่งน้อย 2) การจดการเศษวสดกุารเกษตร โดยการจดการเศษวสดกุารเกษตรทดแทนการเผาในพนท อยางนอย 

600,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2550 (2007) และการนําเอาเศษวสัดกุารเกษตรมาใช้เป็นพลงังานชีวมวล
ทดแทนการใช้พลงังานในเชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 21 และ 25 ของความต้องการใช้พลงังานในปี พ.ศ. 

2549 (2006) และปี พ.ศ. 2554 (2011) และ( ) ( )
–  3) การจดัการขยะมลูฝอย ลดการเผาขยะมลูฝอยในที่โลง่ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ของจงัหวดัทัง้หมด

– ต้นทนุเฉลี่ยในการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดระยะเวลาการใช้มาตรการเทา่กบั 77 บาทตอ่ตนั CO2eq 

หรือ 2 4 เหรียญสหรัฐตอ่ตนั CO eqหรอ 2.4 เหรยญสหรฐตอตน CO2eq

• มาตรการการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในการตัดอ้อย  จดัตัง้ศนูย์บริการ
เครื่องจกัรตดัอ้อย ปีละประมาณ 4 แหง่ จะสามารถลดการเผาเศษวสัดจุากการเก็บเกี่ยวอ้อยประมาณปีละุ

40,000 ไร่และเพิ่มขึน้เป็น 80,000 ไร่ในปีถดัไปมาตรการคิดเป็นต้นทนุประมาณ 760 ล้านบาทต้นทนุ
เฉลี่ยในการลดก๊าซเรือนกระจกตลอดระยะเวลาการใช้มาตรการเทา่กบั 225 บาทตอ่ตนั CO2eq หรือ 7 
เหรียญสหรัฐตอ่ตนั CO2eq



มาตรการในกลุ่มดนิในการเกษตร

มาตรการการลดการปล่อย 

N2O จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

ประสิธิภาพการ

ลด (%)

แหล่งอ้างอิง เงินลงทนุ (cost) แหล่งอ้างอิง

1) ี่ ั ใ ้ ๋1) มาตรการเกียวกบัการใช้ปุ๋ ย

 การใชต้วัยบัยัง้

กระบวนการ Nitrification 

(Nit ifi ti  i hibit )

38-65% Akiyama et al., 2009, 

Bronson et al., 1992

(Nitrification inhibitor)
 การใช ้Calcium carbide 

(Polymer-coated 

fertilizers)

33-82% Akiyama et al., 2009,  

Bronson et al., 1992

+10 

Euro/tCO2

Bates et al., 

2009

fertilizers)
 การใช ้Urease inhibitors 

เพื่อลดการสูญเสีย

ไนโตรเจนจาการระเหยใน

ไมม่ี

ประสทิธภิาพใน

การลดการปลอ่ย 

Akiyama et al., 2009

รูปของก๊าซแอมโมเนีย N2O
 การใช ้Dicyandiamide  

ในการปลูกขา้วโพด(ตวั

30% Hadiet al., 2008

ยบัย ั้งกระบวนการ 

Nitrification)



มาตรการในกลุ่มดนิในการเกษตร

มาตรการการลดการปล่อย 

N2O จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

ประสิธิภาพการ

ลด (%)

แหล่งอ้างอิง เงินลงทนุ (cost) แหล่งอ้างอิง

1) ี่ ั ใ ้ ๋1) มาตรการเกียวกบัการใช้ปุ๋ ย
 การใช ้Dicyandiamide

-ใชใ้นทุ่งหญา้รว่มกบั liquid 

manure
50-88%

40 92%

de Kleinand 

Ledgard, 2005, 

1994manure
-ใชใ้นทุ่งหญา้ร่วมกบัปุ๋ย

แอมโมเนียมซลัเฟต

-ใชก้บัการปลกูขา้วบารเ์ลย์

ั ี

40-92%

82-95%

1994

รว่มกบัยเูรยี
+10 Euro/tCO2

Bates et al., 

2009 POCU (Polyolefin coated 

urea) ในทุ่งหญา้ร่วมกบัยเูรีย
35-71% Delgado and 

Mosier, 1996
 DCS (N(2 5- 65% Skiba et al  1993 DCS (N(2,5-

dichlorophenyl) succinic

acid monoamideในทุ่งหญา้

ร่วมกบัปุ๋ยแอมโมเนียม

65% Skiba et al., 1993

ซลัเฟต



มาตรการในกลุ่มดนิในการเกษตร

มาตรการการลดการปล่อย 

N2O จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน

ประสิธิภาพ

การลด (%)

แหล่งอ้างอิง เงินลงทนุ (cost) แหล่งอ้างอิง

2

1) มาตรการเกี่ยวกบัการใช้ปุ๋ ย

 ปุ๋ ย Ammonium sulfate 

nitrate

51% Weiske et al., 2006 0%

่ ๋ การเปลีย่นจากปุ๋ ยเคมมีา

เป็นการใชปุ้๋ ยอนิทรยี์

20% ลดลงประมาณ20% 

จากการใส่ปุ๋ยเคมี

อยา่งเดียว

Expert 

judgment

ใ ป้๋ ิ ี ์ ่ ป 20% E   การใชปุ้ยอนิทรยีค์วบคู่

กบัการใชปุ้๋ ยเคมี

46% Zhenget al., 2000 ลดลงประมาณ20% 

จากการใส่ปุ๋ยเคมี

อยา่งเดียว

Expert 

judgment

 Precision farming 175 euro/tonCO2 Bates et al   Precision farming -175 euro/tonCO2 Bates et al., 

2009

2) การจัดการการเพาะปลูก

 ระบบ No-till 30% Lemke et al., 1999, 10 USD/ton CO2 Lewandrowski ระบบ No till 30% Lemke et al., 1999, 

Pattey et al., 2007, 

10 USD/ton CO2 Lewandrowski 

et al., 2004

 การใชว้สัดคุลุมดนิ 30% Feyereisen et al., 

2006

10 USD/ton



การศึกษาในประเทศไทย

• ผลการศึกษาผลของการใช้ Urease ตอ่การสญูเสียไนโตรเจนจากการระเหย ซึง่พบวา่

สามารถลดการสญูเสียดงักลา่วได้ประมาณ 90% (สาคร ผอ่งพนัธ์และคณะ, 2544)  และสามารถเพิ่ม
ป ิ ิ ใ ้ ป๋ ใ ้ ไ ้ ั ์ ี ั่ ึ่ ใ ้ ็ ใ ้ ั ็ ีประสทิธิภาพการใช้ปุ๋ ยในนาข้าวได้ (สวุฒัน์ เจียระคงมนั, 2539) ซงึแสดงให้เห็นวา่การใช้สารดงักลา่วก็มี

ศกัยภาพในการลดการระเหยของไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียและสามารถลดการปลอ่ย N2O จาก Indirect 
emission ได้ อยา่งไรก็ตาม ยงัไมม่ีการวิเคราะห์วา่ สามารถลดการปลอ่ย N2O ได้เป็นสดัสว่นเทา่ใด

• ปุ๋ยสั่งตดั :ทศันีย์ อตัตะนนัทร์และคณะ  ได้พฒันาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ ยและศกึษาประสทิธิผลการใช้

เทคโนโลยีนีใ้นดินหลายชดุ ทัง้ในดนิที่ใช้ปลกูข้าวและข้าวโพด นําข้อมลูชดุดินและข้อมลูเอ็น-พี-เค ในดินมา

ประกอบการตดัสนิใจใช้ป๋ยเคมีให้มีประสทิธิภาพสงขึน้ ทําให้ปริมาณการใช้ป๋ยลดลง 34% เมื่อเทียบกบัในกรณีที่ประกอบการตดสนใจใชปยุเคมใหมประสทธภาพสงูขน ทาใหปรมาณการใชปยุลดลง 34% เมอเทยบกบในกรณท
เกษตรกรใช้วิธีการใสปุ่๋ ยแบบเดิม คา่ปุ๋ ยจากลดลง ให้ผลผลติเพิ่มจาก 750 กก/ไร่เป็น 925 กก./ไร่ ซึง่ผลที่ได้คือ

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ เงินลงทนุของมาตรการนีล้ดลงจากประมาณ 446 USD/ton CO2e เป็น ‐709 
USD/ton USDUSD/ton USD

• การใช้ปุ๋ยคอกและ biocharตอ่การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกในการปลกูพืชพลงังานใน จ. 

ราชบรุี ซึง่ผลการศกึษาเบือ้งต้นพบวา่สามารถเพิ่มการกกัเก็บคาร์บอนในดินได้ 14 tCO2e/ha สว่นคา่ใช้จา่ย2
ในการประมาณ 28 USD/tonCO2e สําหรับการใส ่biocharและประมาณ111 บาท/kg N สําหรับปุ่
ยคอก(ปุ๋ ยคอกราคา20 บาทตอ่ถงุบรรจ ุ30 kg (9 kg นํา้หนกัแห้ง) และมีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย  2% 
(Seakum, 2011) เนื่องจากมีความเข้มข้นของไนโตรเจนตํ่า จงึใช้ปุ๋ ยคอกปริมาณมากเพื่อทดแทนไนโตรเจน

่



มาตรการในกล่มนาข้าวมาตรการในกลุมนาขาว

• การจดัการนํา้ด้วยการปล่อยนํา้กลางฤดกูาลเพาะปลูก (Mid‐season drainage) 
่ ้ ่ ่ลดมีเทนลงได้ถงึร้อยละ 23‐43 เมื่อเทียบกบัการขงันํา้อยา่งตอ่เนื่อง (continuous flooding)  โดยเฉลีย่มีต้นทนุใน

การดําเนินการ 20 USD/ton CO2e

• การปล่อยนํา้แบบสลับ (Intermittent flooding) หรือ Alternate 
wet dry (AWD) ้ ี่ ื่ ้ ี ไwet dry (AWD) เป็นการจดัการนําทีเน้นเรืองการประหยดันําในการทํานาสามารถลดการปลอ่ยมีเทนและไน
ตรัสออกไซด์ได้ถงึร้อยละ 59 และ 61 เงินลงทนุระหวา่ง 20‐50 USD/ton CO2e โดยวธิีการ AWD เริ่มจากขงันํา้ใน
ชว่งแรกของการทํานา จากนัน้ระดบันํา้จะคอ่ย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ จนกระทัง่ระดบันํา้ตํ่ากวา่ผิวดนิ 15 ซม. จงึปลอ่ยนํา้เข้านาอีก
ครัง้หนึง่และรักษาระดบันํา้ไว้ที่ความลกึ 5 ซม. หลงัจากข้าวออกดอกก็ปลอ่ยให้ระดบันํา้ลดลงเรื่อยๆอีกครัง้ ลดการปลอ่ยมีเทน
ได้ 50% แตม่ีความเป็นไปได้ศงวา่อาจกระต้นให้ปลอ่ย N O เพิ่มขึน้ คา่เงินลงทนในประมาณ 20 50 USD/ton CO eได 50% แตมความเปนไปไดศงูวาอาจกระตนุใหปลอย N2O เพมขน คาเงนลงทนุในประมาณ 20-50 USD/ton CO2e

• การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ลดการปลอ่ยมีเทนลงได้ประมาณร้อยละ 9‐ 37  การศกึษาใน
ไต้หวนัลดการปลอ่ยมีเทนได้ถงึประมาณร้อยละ 37‐85 เมื่อเทียบกบัปุ๋ ยโพแทสเซียมไนเตรท (ในประเทศญี่ปุ่ นพบวา่การใช้
ป๋ยแอมโมเนียมซลัเฟตเพิ่มขึน้เทา่ตวัจะสามารถลดปริมาณมีเทนลงได้ร้อยละ 26ปยุแอมโมเนยมซลเฟตเพมขนเทาตวจะสามารถลดปรมาณมเทนลงไดรอยละ 26

• การใช้ Ammonium thiosulphate เพิ่มจํานวนของ Sulphate‐
reducing bacteria (SRB) ซึง่ยบัยัง้การสร้างมีเทนเนื่องจาก SRB มีความสามารถในการแขง่ขนัสงูกวา่ 
methanogens มีเทนลดลงร้อยละ 38 และ 60 เมื่อเตมิ Ammonium thiosulphate45.6 และ 60 kg 
N/ha



มาตรการในกลุ่มนาข้าว

• การพฒันาสายพนัธ์ข้าวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถลดการปลอ่ยมีเทนลงร้อยละ 50‐70 การพฒนาสายพนธุขาวเพอลดการปลอยกาซเรอนกระจก สามารถลดการปลอยมเทนลงรอยละ 50 70 

พนัธุ์ข้าวที่มีระบบรากเลก็ มีกิจกรรมที่ทําให้เกิดสภาพ oxidation จํานวนหน่อ (shoots) น้อยมีแนวโน้มที่จะปลอ่ยมีเทนน้อยกวา่ข้าวพนัธุ์อื่นๆ  นอกจากนีย้งัมีการพฒันาสาย
พนัธุ์ข้าวที่ใช้นํา้น้อย ทนทานตอ่ศตัรูพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตสงูและเป็นการลดมีเทนตอ่หน่วยการผลิตลงด้วย 

• การจัดการการเพาะปลูก (Cropland Management) แนวคดิ Soil Carbon 
Sequestration  ใช้ดินในพืน้ที่เกษตรให้เป็นแหลง่สะสมคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร  สามารถทําได้โดยปรับกิจกรรมการ

ปลกูพืชให้เอือ้ตอ่การสะสมคาร์บอนในดิน

• ลดการไถพรวนดนิ (No‐tillage) ก่อนการปลกูพืชและหลงัการเก็บเกี่ยว เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่สญูเสียออกไปจากดินในรูปของ

ก๊าซเรือนกระจก ดินที่มีการปลกูพืชหมนุเวียนโดยไม่มีการไถพรวนจะช่วยเพิ่มปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในดินได้มากกวา่ดินที่มีการไถพรวนถงึ 67‐512 kg C 
้ ้ ่ ่ตอ่แฮกแตร์ตอ่ปี ทัง้นีเ้นื่องจากการลดการไถพรวนจะเป็นช่วยลดการย่อยสลายอย่างรวดเร็วของซากพืชที่อยู่ในดินทําให้การปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์จากดิน

ลดลง

• ใช้ปุ๋ยหมักหรือการหมักฟางข้าวก่อนใส่ลงในนาเนื่องจากการเติมสารอินทรีย์ (carbon) ลงในนาข้าวแบบขงันํา้เป็นการเพิ่ม
substrate ให้แก่จลุินทรีย์รวมถึง methanogens ทําให้เพิ่มการผลิตและการปลอ่ยมีเทนจากนาข้าว ดงันัน้การหมกัฟางข้าวให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ ยหมกัก่อน

ใสใ่นนาข้าวจะช่วยลดสดัสว่น C/N ลงให้เหมาะสมและไม่ทําให้เกิดสภาวะการเป็นกรดในนาข้าว ฟางข้าวหมกัมีการปลอ่ยมีเทนน้อยกวา่ฟางข้าวสดร้อยละ 58

• ทาํนาหว่าน (Direct seeding) มีการศกึษาเปรียบเทียบการปลอ่ยมีเทนจากนาข้าวด้วยการหวา่นและการปักดํา พบวา่ การหวา่น

สามารถลดการปล่อยมีเทนลงได้ร้อยละ 22 ลงทนุประมาณ 35 USD/ ton CO2e เนื่องจากระยะเวลาการทํานาที่สัน้ลงและมีการรบกวนดินน้อยกวา่

• การปลกข้าวด้วยระบบ System of rice intensification (SRI) เป็นการปลกข้าวให้ได้เตม็ศกัยภาพของ• การปลูกขาวดวยระบบ System of rice intensification (SRI) เปนการปลกูขาวใหไดเตมศกยภาพของ
การเจริญเติบโตเพื่อให้ได้ผลผลิตสงู โดยการจดัการนํา้ในการปลกูข้าวระบบ SRI จะเน้นเรื่องการระบายนํา้เพื่อให้รากต้นข้าวได้รับออกซิเจนจากอากาศ ทําให้ราก

พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสงูลดการเกิดมีเทนในนาข้าวและการประหยดันํา้ แตต่้องใช้แรงงานเพิ่มขึน้ร้อยละ 25 ในการดแูลรักษาโดยเฉพาะการ
กําจดัวชัพืช



Animal Manure Application

Since animal manure contains 40-60% carbon, its 
application to land should promote soil organic C 
sequestration.

Soil Organic C (Mg ha-1)
Effect of manure application Without WithEffect of manure application                      Without                With
----------------------------------------------------------------------------------------------
2-yr studies (n=6)                                      19.8 + 8.9      19.6 + 8.4
11 + 8-yr studies (n=8) 30.6 + 11.4 36.8 + 10.6

----------------------------------------------------------------------------------------------

11 8 yr studies (n 8)                              30.6 11.4    36.8 10.6
SOC sequestration for all (Mg ha-1 yr-1)              0.26 + 2.15
SOC sequestration for >2-yr studies                  0.72 + 0.67

Conversion of C in poultry litter 
to soil organic C was 17 + 15%.

Franzluebbers (2005) Soil Tillage Res. 83:120-147.



New and Stringent Policy TechnologyNew and Stringent Policy Technology

Technology Effectiveness Implementab Reliability Maturity

ility

NP ปานกลาง-สงู ปานกลาง-สงู ปานกลาง- ปานกลาง-

สงู สงู

SP เป็นไปไดท้ัง้สงู-

่

ตํ่า ตํ่า ตํ่า

กลาง-ตาํ
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NP Technology

เทคโนโลยีและมาตรการ ศักยภาพการลด

ก๊าซเรือนกระจก

เงือนไข/assumption ทใีช้ประกอบการคาํนวณ

ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเสริมไนโตรเจนในรูปของ 12-30% 12% ของ baseline emission ในปี 2020 ู

Molasse‐ยูเรียในอาหารโคเนือ้และโค
นม

และ 2030 และ 30% ในปี 2050 โดยสามารถ

ดาํเนินการได้ 10%, 20% และ 30% ของจาํนวน
รวมในปีดังกล่าว

การส่งเสริมการผลิต Biogas เพิ่มขึน้
จากฟาร์สุกร โคนม เนือ้

65% สาํหรับ
มีเทน

ดาํเนินการสาํเร็จได้ 50, 60 และ 80% ในปี 2020, 
2030 และ 2050

การส่งเสริมการผลิต Biogas เพิ่มขึน้ 33%สาํหรับการสงเสรมการผลต Biogas เพมขน
จากฟาร์สุกร โคนม เนือ้

33%สาหรบ

มีเทน

การจัดการของเสียสัตว์ โดยทาํการปรับ

ใ ้ ป็ ่ ิ ๊ ี
85%สาํหรับ

ให้เป็นระบบบ่อผลิตก๊าซชีวภาพของ

ฟาร์มสุกร

มีเทนและ61% 
สาํหรับ N2O
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NP Technology
เทคโนโลยีและมาตรการ ศักยภาพการ

ลดก๊าซเรือน

กระจก

เงอืนไข/assumption ที่ใช้
ประกอบการคาํนวณศักยภาพการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระจก ปลอยกาซเรอนกระจก
การจดัการนํา้ในนาข้าวด้วยการ

ปล่อยนํา้กลางฤดูกาลเพาะปลูก

30% ดาํเนินการได้ 50% ในพืน้ที่ชลประทานทั่ว
ประเทศภายในปี 2020, 60% ในปี 2030 

% ใ ปีและ 80% ในปี 2050
การลดการใช้ปุ๋ย โดยใส่ปุ๋ยตาม

ค่าการวเิคราะห์ดนิ หรือ

ลดการใช้ปุ๋ย

ลง 34%
ดาํเนินการได้ 20% ในพืน้ที่เกษตรทั่ว
ประเทศภายในปี 2020, 30% ในปี 2030 

เทคโนโลยีการจดัการธาตุอาหาร

เฉพาะท ี(Site‐specific 
nutrient management)

และ 50% ในปี 2050

nutrient management)
การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือ 

Ammonium 
hi l h ใ ี

36% ดาํเนินการได้ 50% ในพืน้ที่ปลูกข้าวทั่ว
ประเทศภายในปี 2020, 60% ในปี 2030 

ใ ีthiosulphate ในการลดมีเทน

จากนาข้าว

และ 80% ในปี 2050
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NPTechnology

เทคโนโลยีและมาตรการ ศักยภาพการลดก๊าซ

เรือนกระจก

เงอืนไข/assumption ที่ใช้ประกอบการคาํนวณ

ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้ Biochar 14 tCO2e/ha 10% ของพืน้ที่ปลูกพชืในปี 2020, 15% ในปี 2030 และ 2 / ู ,
25% ในปี 2050 ใส่ในอัตรา 10 ton/ha

การใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจน 15% ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 20% ภายในปี 2020, 20% ในปี 

2030 และ 30% ในปี 2050
ใช้ป๋ยหมักหรือการหมักฟางข้าวก่อนใส่ลง 58% ดาํเนินการได้ 10% ในพืน้ที่ปลกข้าวทั่วปร เทศภายในปี ใชปุยหมกหรอการหมกฟางขาวกอนใสลง

ในนาเพื่อลดมีเทน

58% ดาเนนการได 10% ในพนทปลูกขาวทวประเทศภายในป 

2020, 20% ในปี 2030 และ 25% ในปี 2050

ทาํนาหว่าน (Direct seeding) 
ทดแทนการทาํนาดาํ (Transplanting)

22% ดาํเนินการได้ 100% ในพืน้ที่ชลประทานทั่วประเทศ
ภายในปี 2020, 30% ของพืน้ที่เพาะปลูกข้าวทัง้หมดในปี 

2030 และ 60% ในปี 2050

การปลูกข้าวด้วยระบบ System of 
rice intensification (SRI)

10% ดาํเนินการได้ 50% ในพืน้ที่ชลประทานทั่วประเทศภายใน
ปี 2020, 60% ในปี 2030 และ 80% ในปี 2050

การใช้มาตรการลดการเผา 12‐30% 12% ของ baseline emission ในปี 2020 และ การใชมาตรการลดการเผา 12‐30% 12% ของ baseline emission ในป 2020 และ 

2030 และ 30% ในปี 2050
การนําเครื่องจักรมาใช้ในการเกบ็เกี่ยว

อ้อยเพื่อลดการเผาใบและยอดอ้อย
1‐4% 1% ของ baseline emission ในปี 2020, 2% ในปี 

2030 และ 4% ในปี 2050
่ ่ ็ ้ ่การใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มการกักเกบ็คาร์บอน

ในดนิ
3.77 ton 
CO2e/ha/year

20% ของพืน้ที่ปลูกพชืในปี 2020, 30% ในปี 2030 และ 

50% ในปี 2050
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SP TechnologySP Technology

เทคโนโลยีและมาตรการ ศักยภาพการ เงอืนไข/assumption ที่ใช้เทคโนโลยและมาตรการ ศกยภาพการ

ลดก๊าซเรือน

กระจก

เงอนไข/assumption ทใช
ประกอบการคาํนวณศักยภาพการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ิ ้ ไ ั ี ใ ้ 5 10 20% โการเสริมอาหารด้วยไขมันและ

นํา้มันในโคนมและโคเนือ้
21.5% 
(range 
4.3‐40%)

มีการใช้ 5, 10, 20% ของโคนมและ
โคเนือ้ในปี 2020, 2030, 2050 
ตามลําดบั)

การปรับปรุงทางพนัธุกรรมของโค

นมและโคเนือ้

10% มีการใช้ 1, 5, 15% ของโคนมและ
โคเนือ้ในปี 2020, 2030, 2050 
ตามลําดบัตามลาดบ

การใช้วัคซีนเพื่อยับยัง้การทาํงาน

ของ methanogenic 
้

8% มีการใช้ 1, 5, 15% ของโคนมและ
โคเนือ้ในปี 2020, 2030, 2050 

bacteria ในโคนมและโคเนือ้ ตามลําดบั
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SP TechnologySP Technology

เทคโนโลยแีละมาตรการ ศักยภาพการลด

ก๊าซเรือนกระจก

เงือนไข/assumption ที่ใช้ประกอบการ
คาํนวณศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก
การพฒันาสายพันธุ์ข้าวที่ลดความสามารถ

ในการขนส่งก๊าซมีเทน

60% ดําเนินการ 1, 5, 10% ของพืน้ที่การปลกูข้าว
ในปี 2020, 2030, 2050

การใช้ Nitrification inhibitor เพื่อ 30% ดําเนินการมีผลทําให้การใช้ป๋ยลดลง 5%, 7,การใช Nitrification inhibitor เพอ
ลดการสูญเสียไนโตรเจน

30% ดาเนนการมผลทาใหการใชปยุลดลง 5%, 7, 
และ 10% ของการใช้รวมในปี 2020, 
2030, 2050

การปล่อยนํา้แบบสลับ (Intermittent  ลดก๊าซมีเทนได้ ดําเนินการ 10%, 15, และ 20% ของพืนที่(
flooding) หรือ Alternate wet 
dry (AWD)

50% นาชลประทานในปี 2020, 2030, 2050

การไม่ไถพรวนดนิ (No‐tillage) 2 ton  ดําเนินการ 5%, 7, และ 10% ของพืนที่
CO2e/ha/ye
ar

เพาะปลกูในปี 2020, 2030, 2050
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Cost
มาตรการ/เทคโนโลยี

Cost
(USD/ton CO2e)

2020 2030 2050

การเพิ่มการผลิต Biogas จากโค
นม 

1.04
144.95 255.06 692.64

การเพิ่มการผลิต Biogas จากโค
เนือ้ 

1.04
225.72 386.89 1024.32

การเพิ่มการผลิต Biogas จาก
สกร 

1.04
855 10 1123 02 1075 76สุกร 855.10 1123.02 1075.76

การจัดการมูลสัตว์ สุกร-N2O  1.04 772.57 1014.55 971.61
การเสริมไนโตรเจนในรูปของ 

Molasse‐ยูเรีย ในอาหารโคนม
10

14.21 41.64 318.24
การเสริมไนโตรเจนในรูปของ 

Molasse‐ยูเรีย ในอาหารโคเนือ้
10

185.74 530.59 3951.09
การจัดการนํา้ในนาข้าวด้วยการ

ปล่อยนํา้กลางฤดกาลเพาะปลก
57 1115.10 1394.82 2026.28

ปลอยนากลางฤดูกาลเพาะปลูก

การลดการใช้ปุ๋ย โดยใส่ปุ๋ยตามค่า

การวิเคราะห์ดนิ หรือเทคโนโลยี

การจัดการธาตุอาหารเฉพาะท ี ‐709 2828.80 3430.6 4984.40
(Site‐specificnutrient 
management)
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Cost
มาตรการ/เทคโนโลยี

Cost
(USD/ton CO2e)

2020 2030 2050

การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือ 

Ammoniumthiosulphate
10.58 4460.40 5579.28

o u osu p a e

การใช้มาตรการลดการเผา 2.4 562.10 566.9 1441.53
การนําเครื่องจักรมาใช้ในการเกบ็เกี่ยว

7
อ้อยเพื่อลดการเผาใบและยอดอ้อย

7
46.84 94.49 192.20

การใช้ Biochar เพื่อเพิ่มการกักเกบ็
คาร์บอนในดนิ

28 38,828.86 58,243.29 97,072.15

ทาํนาหว่าน (Direct seeding) 
ทดแทนการทาํนาดาํ 

35 2017.09 2898.13 4457.376

การปลูกข้าวด้วยระบบ System of 
57 371 70 464 94 675 36

rice intensification (SRI)
57 371.70 464.94 675.36

การใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มการกักเกบ็

คาร์บอนในดนิ
83 20,912.11 31,368.17 52,280.29

รวม 73,341.28 107,392.40 179,267.60

28



เทคโนโลยีและมาตรการ Cost ปี 2020 ปี 2030 ปี 2050
การเสริมอาหารด้วยไขมันและนํา้มัน 201 179.1165 512.6245 2039.791

การปรับปรงทางพนัธกรรมของโคนมและโค ไ ่ ี ้ 16 662 119 215 711 555การปรบปรุงทางพนธุกรรมของโคนมและโค

เนือ้

ไมมขอมูล 16.662 119.215 711.555

การใช้วัคซีนเพื่อยับยัง้การทาํงานของ 

methanogenic bacteria ในโคนมและ

ไม่มีข้อมูล 13.329 95.372 569.244

methanogenic bacteria ในโคนมและ

โคเนือ้

การพฒันาสายพนัธุ์ข้าวที่ลดความสามารถใน

การขนส่งก๊าซมีเทน

ไม่มีข้อมูล 148.68 774.9

 

1688.4

การใช้ Nitrification inhibitor เพื่อลด
การสูญเสียไนโตรเจน

ไม่มีข้อมูล 124.80 151.35 219.90

การปล่อยนํา้แบบสลับ (Intermittent  50 743.4 1162.35 1688.4

flooding) หรือ Alternate wet dry 
(AWD)

การไม่ไถพรวนดนิ (No‐tillage) ไม่มีข้อมูล 2,773.49 3,882.89 5,546.98

การใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเพื่อลด

ก๊าซ N2O
32458 1218.31 1150.12 1033.30

ใช้ปุ๋ยหมักหรือการหมักฟางข้าวก่อนใส่ลงในนา
ไม่มีข้อมล 495 6 516 6 562 8

เพื่อลดมีเทน
ไมมขอมูล 495.6 516.6 562.8

รวม  5,713.39  8,365.42  14,060.37 
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Mitigation potentials

20,000.00 

40,000.00 

การปลูกขา้วดว้ยระบบ System of rice 
intensification (SRI)

‐

2010 2020 2030 2050

intensification (SRI)
ทาํนาหวา่น ทดแทนการทาํนาดาํ

การนาํเครื่องจกัรมาใชใ้นการเกบ็เกี่ยวออ้ย

การใชปุ้๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต หรือ

Ammoniumthiosulphate

(40,000.00)

(20,000.00)

p
ใชปุ้๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน

การปล่อยนํ้ากลางฤดูกาลเพาะปลูกในนาขา้ว

การเสริม Molasse‐ยเูรีย ในอาหารโคเนื้อ

ิ Molasse ี ใ โ

(60,000.00)

( , )
การเสริม Molasse‐ยเูรีย ในอาหารโคนม

การจดัการมูลสตัว์ สุกร‐N2O 

การเพิ่มการผลิต Biogas จากสุกร

การเพิ่มการผลิต Biogas จากโคเนื้อ

(100 000 00)

(80,000.00)

การเพมการผลต Biogas จากโคเนอ

การเพิ่มการผลิต Biogas จากโคนม

การใช้ Biochar เพื่อเพิ่มการกกัเกบ็คาร์บอนในดิน

การใส่ปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มการกกัเกบ็คาร์บอนในดิน

(120,000.00)

(100,000.00)
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ทีมงานทมงาน

• กลุ่มการหมักในระบบย่อยอาหารของสัตว์และ • กลุ่มดนิที่ใช้ในการทาํการเกษตร 

การจัดการมูลสัตว์(Enteric 
Fermentation Manure 
Management)

(Agriculture Soil))
• ผศ.ดร.อํานาจ ชิดไธสง นกัวิจยั

• นายพงษ์เทพ หาญพฒันากิจ  ผู้ชว่ยนกัวิจยั
• ดร.อรรณพ นพรัตน์ นกัวิจยั

• นางสาวอรอมล เหลา่ปิตินนัท์

• ผู้ชว่ยนกัวิจยั

ญ ู

• กลุ่มการเผาเศษวัสดุการเกษตรในที่โล่ง

(Field Burning of Agriculturalู

•
• กลุ่มนาข้าว (Rice Field)
• รศ ดร สิรินทรเทพ เต้าประยร   นกัวิจยั

(Field Burning of Agricultural 
Residues)

• รศ.ดร.สาวิตรี การีเวทย์  นกัวิจยั

• นายเอกพล จนัทร์เพญ็  ผ้ชว่ยนกัวิจยั• รศ.ดร.สรนทรเทพ เตาประยรู   นกวจย

• นางสาวทศันีย์  เจียรพสอุนนัต์ ผู้ช่วยนกัวิจยั

• นายเอกพล จนทรเพญ  ผชูวยนกวจย

For more information :

• www.jgsee.kmutt.ac.th
sirin@jgsee.kmutt.ac.th


