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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินการปลดปล่อยกีษซเรือนกระจกจากการผลิตสุกรของประเทศไทยตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2558 การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตปศุสตั ว์อ้างอิง
จากเกณฑ์ของ IPCC ในปี 2549 โดยใช้ วิธกี ารประเมินแบบเทียร์ 1 นอกจากนี้ข้อมูลจานวนประชากรสุกรพ่ อพันธุ์ สุกร
แม่พันธุ์ และสุกรระยะรุ่นถึงขุน อ้ างอิงกรมปศุสตั ว์ ผลการประเมินพบว่า สุกรระยะรุ่นถึงขุนมีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนที่
เกิดจากกระบวนการหมักในระบบทางเดินอาหารมากกว่ าสุกรแม่พันธุ์ และสุกรพ่ อพันธุ์ ตามลาดับ ซึ่งมีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนเท่ากับ 5.88 GgCH4 ต่อตัวต่อปี ขณะที่การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการจัดการมูลยังพบปริมาณ
มากในสุกรระยะรุ่น ถึงระยะขุน ซึ่ ง มีแ นวโน้ มการปลดปล่ อยก๊า ซดัง กล่ าวสูง ขึ้นอย่ า งต่ อเนื่องตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2555
นอกจากนี้ การปลดปล่ อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ท้ังทางตรงและทางอ้ อม ยังพบมากในสุกรระยะรุ่นถึงขุน ซึ่งมีค่าการ
ปลดปล่อยเท่ากับ 356.79 KgN2O ต่อตัวต่อปี อย่างไรก็ตามสุกรพ่ อพันธุม์ ีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้ อยที่สุดใน
ช่ วงเวลาที่ทาการประเมิน ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูเลี้ยงสุกรของประเทศไทยในการหาวิธีลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลง เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้ อมมากขึ้น
คาสาคัญ: ก๊าซเรือนกระจก, ก๊าซมีเทน, ก๊าซไนตรัสออกไซด์, การผลิตสุกร, ประเทศไทย
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Abstract
The current study was aimed to evaluate greenhouse gas emissions in swine pr oduction of Thailand from
1999-2015. The calculation was calculated according to the guidance of IPCC in 2006 using Tier 1 method.
Numbers of boars, gestation-to-lactation sows and growing-to-finishing pigs were obtained from the Department
of Livestock Development. Results revealed that pigs in the growing-to-finishing period emitted more entric
methane than those of gestation-to-lactation sows and boars, respectively. It accounted for 5.88 GgCH4/head/year.
The highest production of methane from manure mananagement also found in the finishing pigs, which has a
tendency increased from 2012. Furthermore, the pigs in growing-to-finishing phase also emitted greater amount
of direct and indirect nitrous oxide than those in the gestation-to-lactation phase, which was accounted for 356.79
KgN2O/head/year. However, boars were lower emission of greenhouse gases during the study. Therefore, it would
be an urgent issue for swine producers of Thailand in order to reduce greenhouse gases for the sustainability of
environment.
Keywords: Greenhouse Gas Emission, Methane, Nitrous Oxide, Swine Production, Thailand
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บทนา
ในปั จจุ บันการผลิตทางปศุสัตว์มีการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง ร้ อยละ 18 (Steinfield et al., 2006;
Li-zhi et al., 2016) โดยก๊าซเรือนกระจกหลักที่มีการปลดปล่อยออกสู่ส่งิ แวดล้ อมที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตร ได้ แก่
ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วการผลิตก๊าซมีเทน
เกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ การผลิตที่เกิดจากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ภายในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ และก๊าซ
มีเทนที่เกิดจากการจัดการมูลหรือของเสีย ทั้งนี้กา๊ ซมีเทนถือเป็ นครึ่งหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยจาก
ภาคปศุสตั ว์ ส่วนก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็ นผลพลอยได้ จากการย่อยสลายไนโตรเจน ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์ทางตรง (Direct N2O emission) และไนตรัสออกไซด์ทางอ้ อม (Indirect N2O emission) ซึ่งการประเมิน
ไนตรัสออกไซด์ทางอ้ อมจะรวมถึงค่าการประเมินปริมาณไนโตรเจนที่สกุ รในแต่ละระยะขับถ่ายออกมา และส่วนหนึ่งจะมี
การสูญเสียออกไปจากรูปแบบการจัดการมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะสูญเสียในรูปของสารประกอบ NH3 และ NOx
และสามารถสะสมในพื้นดินได้ โดยกระบวนการต่างๆ ขณะเดียวกันการเลี้ยงสุกรยังมีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
เกิดขึ้นจากกระบวนการใช้ ไฟฟ้ าภายในฟาร์ม สุกรเป็ นสัตว์เศรษฐกิจที่มคี วามสาคัญในหลายประเทศ โดยมีแนวโน้ มการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อเร่งขยายกาลังการผลิตให้ เพียงพอกับความต้ องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
อย่ างไรก็ตาม FAO (2006) ได้ รายงานไว้ ใน Livestock’s long shadow: environmental issues and options ที่กล่ าวถึง
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการผลิตปศุสตั ว์ชนิดต่างๆ โดย Steinfield et al. (2006) พบว่า ในการ
ผลิตสุกรมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้ อยละ 18 การหามาตรการเพื่อเร่งรักษาเสถียรภาพภาคการผลิตสัตว์ท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ นับว่ามีความสาคัญอย่างมากต่อการลดปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม ดังนั้น การศึกษานี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุกรพ่ อพันธุ์ สุกรแม่พันธุ์
และสุกรขุนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2558
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

วิธีการคานวณ
การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการผลิตสุกรระยะต่างๆ ใช้ รปู แบบการประเมินแบบ
เทียร์ 1 (Tier 1) ซึ่งอ้ างอิงตามวิธขี อง IPCC (2006) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดก๊าซ
มีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักในระบบทางเดินอาหารของสุกร โดยใช้ ค่าแฟกเตอร์การปลดปล่อยแนะนา (emission
factor) ของประเทศที่กาลังพัฒนานามาคูณกับจานวนประชากรตัวสัตว์ (สุกร) ในแต่ละปี (Gerber et al., 2013) ส่วนการ
ประเมินการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการจัดการของเสีย โดยคณะผู้วิจัยเลือกค่าแฟกเตอร์การปลดปล่อยแนะนาคือ 7
GgCH4 ต่อตัวต่อปี ซึ่งเป็ นค่ากลางของประเทศที่อยู่ในภูมภิ าคเอเชีย (IPCC, 2006) ส่วนการคานวณค่าปริมาณก๊าซไน
ตรัสออกไซด์ คณะผู้วิจัยใช้ จานวนประชากรสุกรคูณกับค่าเฉลี่ยการปลดปล่อยไนโตรเจนต่อประเภทสุกรต่อปี แล้ วนามา
คูณกับค่าแฟคเตอร์การปลดปล่อยแนะนาที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการจัดการมูลของสุกรในรูปแบบที่แตกต่างๆ กันที่เกิดขึ้น
จรืงภายใต้ สภาพการเลี้ยงของประเทศไทย โดยสูตรที่ใช้ ในการคานวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดอ้ างอิงจาก
IPCC (2006)
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ประชากรสัตว์
ข้ อมูลประชากรสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และสุกรขุนของประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง
2558 อ้ างอิงจากกรมปศุสตั ว์
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ผลการศึกษา
การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมักในระบบทางเดินอาหาร
ปริ มาณการปลดปล่ อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมักในระบบทางเดินอาหารของสุกรในแต่ ล ะระยะการ
เจริญเติบโต แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าสุกรระยะขุนมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนมากที่สดุ คือ 5.88 GgCH4 ต่อ
ตัวต่อปี หรือคิดเป็ นร้ อยละ 15.5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยมีแนวโน้ มการปลดปล่อยก๊าซดังกล่าวเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา ขณะที่การปล่อยก๊าซมีเทนจากการเลี้ยงสุกรแม่พันธุม์ ีมากเป็ นอันดับ 2 ซึ่งมีค่าการปลดปล่อย
ก๊าซมีเทนเท่ากับ 8.19 GgCH4 ต่อตัวต่อปี หรือคิดเป็ นร้ อยละ 13.6 โดยมีแนวโน้ มการปลดปล่อยก๊าซดังกล่ าวลดลง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา (ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในสุกรแต่ละระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2558
ชนิดสัตว์
สุกรพ่อพันธุ์
สุกรแม่พันธุ์
สุกรขุน

CH4 จากการหมักในระบบทางเดินอาหาร
(GgCH4/ตัว/ปี )
0.126
0.886
5.876

CH4 จากการจัดการมูลสัตว์
(GgCH4/ตัว/ปี )
7.90
57.34
356.79

N2O ทางตรง
7.90
57.34
356.79

N2O ทางอ้อม
34,004
241,544
1,521,498
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ภาพที่ 1 แนวโน้ มการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมัก
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การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการจัดการมูล (Methane emission from manure management)
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการจัดการมูลของสุกรแต่ละระยะการเจริญเติบโต แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่ง
พบว่ า สุกรระยะขุนมีปริมาณการปลดปล่ อยก๊าซมีเทนมากที่สุดคือ 356.79 GgCH4 ต่อตัวต่อปี หรือคิดเป็ นร้ อยละ
84.5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยมีแนวโน้ มการปลดปล่ อยก๊าซดังกล่ าวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ขณะที่การ
ปล่ อยก๊าซมีเทนจากการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์มีมากเป็ นอันดับ 2 ซึ่งมีค่าการปลดปล่ อยเท่ากับ 57.34 GgCH4 ต่อตัวต่อปี
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 13.6 โดยมีแนวโน้ มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 แนวโน้ มการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการจัดการมูลสัตว์
การปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางตรง (Direct nitrous oxide emission)
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางตรงของสุกรแต่ละระยะการเจริญเติบโต แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่ง
พบว่า สุกรระยะขุนมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางตรงมากที่สดุ คือ 356.79 KgN2O ต่อตัวต่อปี หรือ
คิดเป็ นร้ อยละ 15.5 ของปริมาณการผลิตก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด โดยมีแนวโน้ มการปลดปล่ อยก๊าซดังกล่ าวเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 (ภาพที่ 3)

การปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางอ้อม (Indirect nitrous oxide emission)
การปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางอ้ อมของสุกรแต่ละระยะการเจริญเติบโต แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งพบว่า
สุกรระยะขุนมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางอ้ อมมากที่สดุ คือ 1,521,498 KgN2O ต่อตัวต่อปี หรือคิด
เป็ นร้ อยละ 15.5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยมีแนวโน้ มการปลดปล่ อยก๊าซดังกล่ าวลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 3 แนวโน้ มการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางตรง
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ขณะที่การปล่ อยก๊าซมีเทนจากการเลี้ยงสุกรแม่ พันธุ์มีการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็ นอันดับสอง ซึ่งมีค่าการ
ปลดปล่อยเท่ากับ 241,544 KgN2O ต่อตัวต่อปี (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 แนวโน้ มการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางอ้ อม
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อภิปรายผลการศึกษา
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนทั้งจากการหมักในระบบทางเดินอาหารและการจัดการมูลมีปริมาณสูงในสุกร
ระยะรุ่นถึงระยะขุน เนื่องจากในสุกรระยะขุนจะมีการให้ อาหารกลุ่มเยื่อใยเพื่อควบคุมการสะสมของไขมัน ดังนั้นอาจ
เป็ นไปได้ ว่า การให้ เยื่อจะทาให้ การกินอาหารของสุกรลดลง ซึ่งวิธกี ารดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นกระบวนการหมักของเยื่อใย
ในระบบทางเดินอาหารส่วนของลาไส้ ใหญ่ บริเวณไส้ ต่งิ ของสุกร (Goff et al., 2002; Amon et al., 2006; JØ rgensen et
al., 2011) และมีแนวโน้ มว่าจะทาให้ ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการปลดปล่อย
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ท่เี พิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตสุกรที่เพิ่มมากขึ้น (IPCC, 2006) สาหรับชนิดสุกรนั้น พบว่า
สุกรระยะรุ่นถึงระยะขุนมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สดุ รองลงมาคือ สุกรระยะอุ้มท้ องและระยะคลอด ซึ่งแม่
สุกรระยะนี้ต้องการไนโตรเจนเพื่อใช้ การดารงชีพ การสืบพันธุ์ รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของร่างกาย (Dämmagen
et al., 2012; MacLeod et al., 2015) จะสังเกตเห็นได้ ว่าในการผลิตปศุสตั ว์ของประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูงที่สดุ ในการผลิตสุกรระยะขุน และอาจเป็ นไปได้ ว่า ในอนาคตปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะ
มีแนวโน้ มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้ องการอาหารของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจก่อให้ เกิดปัญหาภาวะโลกร้ อน
เพิ่มมากขึ้น หากมีการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและอาหารไม่เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละช่วงอายุของการเจริญเติบโต
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สรุปผลการศึกษา
การปลดปล่อยก๊าซมีเทนทั้งจากกระบวนการหมักในระบบทางเดินอาหาร และการจัดการมูลมีปริมาณมากในปี
พ.ศ. 2557 ถึง 2558 โดยมีแนวโน้ มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ท่เี กิดขึ้นทั้งจาก
การปลดปล่อยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผลจากการประเมินเบื้องต้ น พบว่าสุกรในระยะขุนมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากที่สดุ รองลงมาคือสุกรแม่พันธุโ์ ดยมีประมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากการหมักและก๊าซมีเทนจากการ
จัดการของเสีย เท่ากับ 50.96 และ 356.79 GgCH4 ต่อตัวต่อปี ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมีการปลดปล่อยก๊าซไนตรัส
ออกไซด์เท่ากับ 1,521,498 KgN2O ต่อตัวต่อปี ดังนั้นหากภาคการผลิตสุกรของประเทศไทยไม่สามารถหาวิธกี ารจัดการ
ที่เหมาะสมได้ อาจส่งกระทบต่อปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมในอนาคตโดยเฉพาะการเกิดภาวะโลกร้ อนเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธกี ารลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอาจเป็ นการลดปริมาณโปรตีนในสูตรอาหารพร้ อมปรับสมดุลของกรดอะมิโนให้
เหมาะสมกับความต้ องการของสัตว์ในแต่ละระยะการให้ ผลผลิต ส่วนการจัดการในสุกรแม่พันธุอ์ าจทาได้ โดยการควบคุม
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ระดับเยื่อใยในสูตรอาหาร นอกจากนี้ควรใช้ วิธกี ารประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ มปี ระสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้
สมการการคานวณในระดับที่สงู ขึ้น และควรใช้ ค่าแฟคเตอร์แนะนาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย อย่างไรก็ตามประเทศไทย
ยังไม่มกี ารกาหนดค่าดังกล่าว ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ มศี ึกษาเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อควบคุมภาคการผลิตสุกรของ
ประเทศให้ มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สดุ
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