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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของข้าวไร่ ในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งศึกษาความต้องการของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

ชุมชนประเภทข้าวไร่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า อัตราการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 4 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นอ่อน ระยะแตกกอ ระยะออกดอกหรือตั้งท้อง และระยะ

ก่อนการเก็บเกี่ยว พบว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ละระยะ มีค่า เฉลี่ยอยู่ในช่วง 27.10±2.21, 

29.76±2.44, 32.52±2.66, และ 32.71±2.85 kg ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เท่ากับ 30.50 กิโลกรัมต่อไร่ และผลการตรวจวัดก๊าซมีเทน พบว่า ปริมาณก๊าซมีเทนแต่ละระยะ มีค่าอยู่

ในช่วง 0.08 – 0.10 0.09 – 0.11 0.09 – 0.12 และ 0.09 – 0.12 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และค่าปริมาณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของข้าวไร่ต่อไร่มีค่าเท่ากับ 71.2706 kgCO2eq ซึ่งหากคิดเป็นต่อผลผลิตพบว่า ข้าวไร่ 1 

กิโลกรัม มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่ากับ 0.238 kgCO2eq นอกจากนั้นพบว่า ผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา มี

ทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยด้านเหตุผลและอารมณ์  
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Abstract 
 

 The purpose of this study was to establish of Life Cycle Inventory (LCI), Greenhouse 
gas emissions and Carbon footprint of highland rice In Nakhon Ratchasima. Furthermore, 
study the expected of consumers to highland rice product from community. So, the 
highland rice emission the greenhouse gas in four period of rice growth include seed 
dormancy, vegetative phase, reproductive phase and ripening phase. The research show that 
the average CO2 emission in each phase was 27.10±2.21, 29.76±2.44, 32.52±2.66, and 
32.71±2.85 kg CO2/rai respectively, or 30.50 kg CO2/ rai /crop. While, the CH4 emission in 
each phase of rice growth was 0.08 – 0.10, 0.09 – 0.11, 0.09 – 0.12, and 0.09 – 0.12 kg CH4/rai 
respectively. Finally, the carbon footprint for highland rice is 71.2706 kg CO2eq /rai or 0.238 
kg CO2eq /Kg. Moreover, the Nakhon Ratchasima consumer had good attitude with highland 
rice’s environmental friendly product from community. And motivation factors affecting to 
purchase highland rice’s environmental friendly product include reasonable and emotional. 

 


