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บทคัดยอ 

  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอรายไดครัวเรือนเกษตรมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปจจัยอื่นๆ ตอรายไดครัวเรือนเกษตร โดย            

หาความสัมพันธของตัวแปรทางสภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน และตัวแปรอื่นๆ) ที่มีตอรายได

ครัวเรือนเกษตรโดยประยุกตใชวิธีการแบบจําลองจากทฤษฎีริคารโด (Ricardian Model) ประมวลผล       

ทางเศรษฐมิติที่พิจารณาการปรับตัวของเกษตรกรผานการวิเคราะหมูลคาของคาเชาที่ดิน แทนที่การประเมิน

จากผลผลิตโดยตรงซึ่งเปนการประเมินผลกระทบที่สูงกวาความเปนจริง โดยศึกษาผลกระทบจากอุณหภูมิและ

ปริมาณน้ําฝนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใชขอมูลเฉลี่ยรายเดือนระยะเวลา 30 ป (พ.ศ. 2527 - 2558) ซึ่งเปนขอมูล

จากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอมูลรายได/รายไดสุทธิ (เงินสด) ครัวเรือนเกษตร จากผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ

สังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปเพาะปลูก พ.ศ. 2556/57 จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตออัตราการเพิ่มขึ้นของรายจายมากกวารายได อุณหภูมิ

และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในชวงที่ทําการศึกษาในแตละภาคสวนใหญมีความผันผวนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ภาคกลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดของประเทศ รองลงมา คือ ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ           

สวนปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยภาคใตมีปริมาณน้ําฝนสูงที่สุด รองลงมา คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือ ตามลําดับ ทั้งนี้ผลการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ พบวา ปจจัยที่มีผลตอรายไดและรายไดสุทธิ

ครัวเรือนเกษตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 30 ป ในชวงเดือน 

พ.ค. - ก.ค. สงผลใหรายไดและรายไดสุทธิลดลง 683.6 และ 320.8 บาทตอไร ตามลําดับ สวนชวงเดือน พ.ย. 

- ม.ค. รายไดเพิ่มขึ้น 528.7 บาทตอไร และเม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนจาก

คาเฉลี่ย 30 ป ในชวงเดือน พ.ค. - ก.ค. พบวา รายไดและรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรลดลง 7.35 และ 6.2 

บาทตอไร สวนชวงระยะเวลาเดือน ก.พ. - เม.ย. รายไดสุทธิลดลง 53.3 บาทตอไร ทั้งนี้ปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้น

ในชวง พ.ย. - ม.ค. สงผลใหรายได และรายไดสุทธิเพิ่มขึ้น 43.8 และ 35.3 บาทตอไร รวมทั้งชวงเดือน ส.ค. - 

ต.ค. รายไดสุทธิเพิ่มข้ึน 8.6 บาทตอไร  

 จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถนําไปประยุกตใชประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศรวมกับการจําลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยขอจํากัดของแบบจําลอง คือ การวิเคราะห

มูลคาใหไดคาที่สะทอนขอเท็จจริงของพื้นที่ทางการเกษตรตามกลไกตลาดใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ผูดําเนินนโยบาย

สามารถใหขอมูลแกเกษตรกรเพื่อเปนการรับทราบถึงผลกระทบในรูปแบบความสูญเสียหรือความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้นในการอนาคต และนําไปใชเพื่อสรางความสามารถในการตั้งรับปรับตัวเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะ

เกิดดังกลาว 
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ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ต อ ร า ย ไ ด ค รั ว เ รื อ น เ ก ษ ต ร  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารายไดครัวเรือนเกษตร และสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งประมวลผลทางเศรษฐมิติ

ภายใตแนวคิดเรื่อง ทฤษฎีคาเชาของ ริคารโด (Ricardian Model) ที่พิจารณาการปรับตัวของเกษตรกร  

ผานการพิจารณามูลคาของคาเชาที่ดินแทนที่จะเปนการประเมินจากผลผลิตโดยตรงซึ่งเปนการประเมิน  

ผลกระทบโดยไมคํานึงถึงความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรในอนาคต จากผลการศึกษากอใหเกิด

ประโยชนสําหรับผูดําเนินนโยบายในการใหขอมูลแกเกษตรกรไดทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสามารถนําไปใชประกอบเปนขอมูลเพื่อใชหาแนวทางหรือนโยบายในการปรับตัว

ของเกษตรกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อลดกระทบตอไปในอนาคต 

ผูวิจัย ขอขอบคุณ เจาหนาที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา ศูนยสารสนเทศการเกษตร และสํานักวิจัย

เศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และบุพการีของขาพเจาที่ใหความรวมมือใน           

การอนุเคราะหขอมูลและแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

         สวนวจิัยเศรษฐกิจทรัพยากรการเกษตร         

                  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการวิจัย 

 หลักฐานเชิงประจักษที่พบวาโลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน ปรากฏการณ

เอลนิญโญ (El Niño) ลานิญญา (La Niña) รวมถึงภาวะที่สภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิภายใต       

ทองทะเล เปล่ียนแปลงไป เปนตน สาเหตุดังกลาวมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และการกระทําของ

มนุษย ตามรายงานการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกฉบับที่ 5 (5th Assessment Report 

: AR5) ซึ่งเปนการดําเนินงานภายใตคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ไดทําการสังเคราะหขอมูลและเหตุการณจาก

งานวิจัยตางๆ พบวา สภาพอากาศเฉลี่ยของพื้นผิวโลกโดยเฉพาะอุณหภูมิไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวง      

30 ป ที่ผานมา และสูงกวาชวงเวลากอนหนา ตั้งแตป พ.ศ. 2393 ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน

ภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก โดยการตรวจวัดอุณหภูมิใน พ.ศ. 2423 จนถึง พ.ศ. 2555 อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของพื้นดิน

และมหาสมุทร เพิ่มขึ้น 0.85 องศาเซลเซียส รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณหยาดน้ําฟา (Precipitation) 

จํานวนวันและคืนที่หนาว ระดับน้ําทะเล และปริมาณแผนน้ําแข็ง สําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่

เกิดจากการกระทําของมนุษยหรือการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) หาจากการวัดความ

เขมขนในชั้นบรรยากาศ โดยพบวา กาซไนตรัสออกไซด (N2O) คารบอนไดออกไซด (CO2) และมีเทน (CH4) ใน

ป พ.ศ. 2554 มคีวามเขมขนสูงกวาชวงกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม รอยละ 20 40 และ 150 ตามลําดับ  

 ประเทศไทยตั้ งอยูบริ เวณเขตเสนศูนยสูตรซึ่ งตามรายงานการประเมินการเปลี่ ยนแปลง            

สภาพภูมิอากาศของโลก ฉบับที่ 5 ระบุวา บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความเสี่ยงในการเปดรับ       

ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอันดับตนๆ ของโลก โดยภาคเกษตรเปนภาคที่ม ี        

ความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลตอความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคนี้เปนแหลงความมั่นคงทางอาหารที่สําคัญ แมวามูลคาผลผลิต

มวลรวมของประเทศไทยในภาคเกษตรมีมูลคาไมมากเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ แต       

ภาคเกษตรยังคงเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ โดยมีจํานวนครัวเรือนเกษตร 5.9 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

25.9 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดของประเทศ มีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 149 ลานไร โดยรอยละ 96.4 

เปนพื้นที่ใชในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนอกจากจะทําใหคุณภาพดินเสื่อมแลว ยังสงผลให

เกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวที่เปนการสรางความหลากหลาย   

จากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก (Crop Switching)  
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  องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดทําการศึกษาโดยอาศัยแบบจําลอง

ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่สงผลตออุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนและนํามาประเมินเปน         

ความเสียหายที่กระทบตอปริมาณผลผลิตของพืช ที่สําคัญ 4 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด ออย และมันสําปะหลัง 

และไดขอสรุปวา ในป พ.ศ. 2563 หากไมมีการปรับตัวหรือตั้งรับตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ     

ลดปริมาณกาซเรือนกระจก จะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ลดลงรอยละ 0.01 ผลกระทบเชิง

ประจักษอีกประการหนึ่ง คือ มูลคาความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณภัยพิบัติตางๆ เชน อัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย ภัยแลง ฟาผา ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดจากไฟปา ภัยที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของแมลงหรือ

ศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดผิดปกติ ภัยสงคราม หรือภัยที่เกิดจากมนุษยอื่นๆ เปนตน ความเสียหายที่

เกิดข้ึนสงผลตอรายไดครัวเรือนซึ่งในแตละปมีการชดเชยจากกรณีดังกลาว เชน ในป พ.ศ.2559 รัฐบาลชดเชย

มูลคาความเสียหายจากกรณีน้ําทวมในภาคใตประมาณ 2 พันลานบาท นอกจากนี้ศูนยภูมิอากาศแหงชาติ    

กรมอุตุนิยมวิทยาไดมีการคาดการณผลผลิตการเกษตรตั้งแตป พ.ศ.2558 ในบริเวณเขตรอนรวมทั้งประเทศ

ไทยวาอาจจะมีแนวโนมลดลง รอยละ 10 – 30 ตอไรรวมทั้งเกิดการระบาดของโรคพืชและโรคแมลง ดังนั้น 

การศึกษาเพ่ือใหเกิดการรับรูตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปของมูลคาที่เปน

ตัวเงินจากความสูญเสียและเสียหายจึงเปนสัญญาณใหเกษตรกรหรือผูที่ไดรับผลกระทบและหนวยงานหรือ     

ผูกําหนดนโยบายใชเปนแนวทางในการตั้งรับปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว   

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย  

 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอรายไดครัวเรือนเกษตรของประเทศไทย 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอมูลทุติยภูมิจากผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรทุกครัวเรือนเกษตร     

ทั่วประเทศไทย ปเพาะปลูก 2556/2557 จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน      

รายเดือนโดยเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ.2527 - 2556) จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

รายงานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจากหนวยงาน องคกรและสถาบันการศึกษา 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ1  

 ภูมิอากาศ (Climate) ในความหมายแคบใชหมายถึง "คาเฉลี่ยอากาศ" หรือในความหมายที่รัดกุม

มากกวานั้น จะใชหมายถึงคําอธิบายทางสถิติในแงของคาเฉลี่ยและความผันแปรของปริมาณที่เกี่ยวของใน    

ชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแตเดือนจนถึงพันหรือลานป ชวงระยะเวลาที่ใชวัดทั่วไปคือ 30 

ปตามที่กําหนดโดยองคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ปริมาณเหลานี้สวนใหญมักจะหมายถึงตัวแปรที่

                                                           
1 ที่มา : 1) องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (2555) อภิธานศัพทและคํายอ ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 2) Mekong River Commission for Sustainable Development และ                    

3) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556) คูมือการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปเพาะปลูก 

2555/2556  
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พื้นผิวโลก เชน อุณหภูมิ หยาดน้ําฟา และลม สวนภูมิอากาศ (Climate) ในความหมายกวางคือ สภาวะรวมถึง

คําอธิบายทางสถิติของระบบภูมิอากาศ (Climate System) 

 คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental 

Panel on Climate Change: IPCC) เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรที่สนับสนุนขอมูลเชิงวิทยาศาสตร         

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กอตั้งในป พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) โดยโครงการ

สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) และองคการ

อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)  

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะอากาศ

เฉลี่ย (Average Weather) ในพื้นท่ีหนึ่ง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดไดจาก 3 ลักษณะหลักคือ 

 1) แบบธรรมชาติตามปจจัยทางธรรมชาติ (Natural Factors) เชน การเปลี่ยนแปลงของความเขมขน

ของแสงอาทิตย 

 2) แบบธรรมชาติตามกระบวนการภายในภูมิอากาศเอง (Natural Processes within the Climate) 

เชน การหมุนเวียนระบบของมหาสมุทร 

 3) แบบกิจกรรมของมนุษย (Human Activities) เชน การเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือ การตัดไม

ทําลายปา 

 โดยนิยามของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายถึง    

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเปนผลโดยตรงหรือโดยออมจากกิจกรรมของมนุษยที่เปลี่ยนแปลง

องคประกอบของชั้นบรรยากาศโลก และเปนการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก          

ความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในชวงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ความหมายที่ใชใน 

IPCC การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไมวาจะเนื่องมาจากความผันแปร

ตามธรรมชาติ หรือจากกิจกรรมของมนุษย 

 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก การเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติปจจัยทางภูมิอากาศนอกจากนี้ยังกําหนดให

ขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตรของครัวเรือนเกษตรกร เชน ระยะหางจากตัวเมือง การอยูในเขตชลประทาน 

เพื่อสะทอนมูลคาของการใชประโยชนที่ดิน  

 การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวหรือ        

การรับมือในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอยางเชน การสรางสิ่งกีดขวางเพื่อ

ปองกันระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น หรือ การปรับตัวของพืชใหสามารถรอดตายจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือฝนแลง 

 กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) เปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความรอน 

(หรือ รังสีอินฟราเรด) ไดดี กาซเหลานี้มีความจําเปนตอการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกใหคงที่ เมื่อมี

กาซเหลานี้ในบรรยากาศมากขึ้น บรรยากาศโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น กาซเรือนกระจกมีหลายชนิด เชน ไอน้ํา 

โอโซน ถือเปนกลุมกาซที่จะกอใหเกิดภาวะเรือนกระจก ตามพิธีสารเกียวโต จะระบุกาซเรือนกระจกที่สําคัญไว 
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6 ชนิด คือ CO2 (Carbon Dioxide) CH4 (Methane) N2O (Nitrous Oxide) HFCs (Hydrofluorocarbons) 

PFCs (Perfluorocarbons)  และ SF6  (Sulphur Hexafluoride)  
 ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) เปนปรากฏการณที่มีลักษณะคลายคลึงกับ   

สภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกที่ใชสําหรับปลูกพืชในประเทศหนาว โดยแสงแดดสามารถสองผานให    

ความอบอุนภายในเรือนกระจกได แตกระจกสามารถสะทอนไมใหความรอนออกไปจากเรือนกระจกได           

จึงสามารถคงอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไมใหหนาวเย็นเหมือนภายนอกได 

 ความเปราะบาง (Vulnerability) คือ ระดับที่ระบบออนแอและไมสามารถรับมือกับผลกระทบ       

ในทางลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ และสภาพอากาศ      

ที่รุนแรง ความเปราะบางเปนความสัมพันธทางคณิตศาสตร ระดับความรุนแรงและอัตราของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และความแปรปรวนที่ระบบมีความเสี่ยง ความออนไหวและความสามารถ  ในการปรับตัวของ

ระบบ 

 ปเพาะปลูก หมายถึง คาบระยะเวลาตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557  
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ในปเพาะปลูก  
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ใชเลี้ยงสัตว ปริมาณที่ใชบริโภค/ใชสอยในครัวเรือน เพื่อแปรรูป ใหฟรีผูอื่น/เสียหาย ใชทําพันธุ และคงเหลือ

ปลายป  
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(ใชเปนขอมูลทั่วไปในบทที่ 3 รายไดครัวเรือนเกษตรกรของประเทศไทย) พิจารณารายไดครัวเรือนเกษตรจาก

การคํานวณโดยขจัดเอาการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาออก ทั้งนี้ใชวิธีการนําราคาของปใดปหนึ่งที่เราตองการ

ใชเปนปหลักสําหรับการเปรียบเทียบ เราเรียกปหลักดังกลาววาเปนปอางอิงหรือปฐาน (Base Year) คือ         

ป พ.ศ. 25582 ซึ่งเปนการปรับปรุงฐานการคํานวณจากป พ.ศ. 2554 เปนป พ.ศ. 2558 โดยเปนการปรับปรุง

ครั้งที่ 10 นับตั้งแตเริ่มใชผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติเปน

ขอมูลในการจัดทําโครงสรางน้ําหนักคาใชจายและรายการสินคาในการคํานวณ เพื่อใหดัชนีมีความทันสมัย

สอดคลองกับรูปแบบการบริโภค และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากลซึ่งประเทศสวนใหญมีการปรับฐาน    

การคํานวณเงินเฟอเปนประจําทุก 4 - 5 ป และเปนไปตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการจัดทําดัชนี 

ซึ่งไดเผยแพรในวันทําการแรกของเดือนกุมภาพันธ 2560 เปนตนไป การเปลี่ยนแปลงของรายไดที่แทจริงจึง

เปนการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิตที่คํานวณในราคาของปฐานนั่นเอง  

 

 

                                                           
2 คําชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผูบริโภค ปฐาน 2558 กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
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1.5 วิธีการวิจัย  

 1.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย 1) ขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional 

Data) จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปเพาะปลูก 2556/2557 จํานวน

ตัวอยาง 5,692 ครัวเรือน (จากจํานวน 6,348 ครัวเรือน) 2) ขอมูลภาคตัดขวางอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน

เฉลี่ยรายเดือน 30 ป (พ.ศ.2527 - 2556) รวมทั้งตัวแปรอื่นๆ เกี่ยวของกับรายไดครัวเรือนเกษตรและ        

ตัวแปรหุน (Dummy Variable) ตามปเพาะปลูก 2556/2557    

 

 1.5.2 การวิเคราะหขอมูล   

  การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

  1) ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะทั่วไปของสภาพภูมิอากาศ 

ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณน้ําฝน โดยนําขอมูลมาวิเคราะห ใชคาสถิติอยางงาย เชน คาเฉลี่ย รอยละ อธิบาย

ประกอบตาราง เปนตน 

  2) ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพและสรุปขอมูล

โดยอางอิงจากคาสถิติของกลุมตัวอยาง โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพื่อหาความสัมพันธของรายได

ครัวเรือนเกษตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวยวิธีการประมาณคากําลัง

สองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งมีแบบจําลอง ดังนี้   

   Vi  = ∑ εγγγγγ
k

kk

2
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2

isis2isis10
+Zd+W+W+T+T+  

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนขอมูลประกอบในการจัดทํานโยบายดานการเปลี่ยนแปลง        

สภาพภูมิอากาศ    

 1.6.2  เปนขอมูลใหเกษตรกรและผูกําหนดนโยบายเกิดความตระหนักและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
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บทท่ี 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎี 

2.1 การตรวจเอกสาร 

 เกริก ปนเหนงเพ็ชร (2559) ไดทําการทดลองทางวิทยาศาสตรในระบบ Free Air CO2 Enrichment 

(FACE) โดยสรางใหสภาพพ้ืนที่การทดลองใกลเคียงกับสภาพการเพาะปลูกจริงมากที่สุด พบวา การเพิ่มขึ้นของ 

CO2 อาจจะเปนผลดีกับการผลิตพืชบางชนิด โดยเฉพาะกับพืชที่มีการสังเคราะหแสงแบบ C3 เชน ขาว อยางไร

ก็ตามระดับการตอบสนองของพืชใน CO2 จะถูกกําหนดโดยปจจัยอื่นๆ รวม เชน อุณหภูมิ ธาตุอาหาร น้ํา และ

การพัฒนาของพืช ดวย เพราะฉะนั้นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกตอผลผลิตพืช        

จึงเปลี่ยนแปลงไปตามพ้ืนที่และเวลา จากการใชภาพฉายการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในอนาคตป พ.ศ. 2523 – 

2632 พบวา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบในระยะยาวคอนขางต่ําตอผลผลิตขาว ออย และขาวโพด 

แตทําใหผลผลิตของมันสําปะหลังลดลงถึงรอยละ 43 โดยมีคาความแปรปรวนของผลผลิตเฉลี่ยระหวางปเฉลี่ย

รอยละ 14 สําหรับขาวนาน้ําฝนและนาชลประทาน ออย รอยละ 18 มันสําปะหลัง รอยละ 34 และขาวโพด 

รอยละ 41  เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะผลผลิตขาวในชวง 10 ป 3 ชวง ตามแบบจําลองการพยากรณ             

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ ชวงที่ (1) พ.ศ. 2523 – 2532 ชวงที่ (2) พ.ศ. 2573 – 2583 และชวงที่ (3) 

พ.ศ. 2633 – 2642 กลับพบวาผลผลิตขาวลดลงโดยเปนผลมากจากการกระจายตัวของปริมาณน้ําฝน รวมทั้ง

ความอุดมสมบูรณของดิน สวนผลผลิตออยจะขึ้นอยูกับความชื้นในดินหรือปริมาณน้ําฝนเปนหลัก โดยไดระบุ

แนวทางการปรับระบบการผลิตพืชเพื่อรองรับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวยการพัฒนาพันธุพืชที่มี

ประสิทธิภาพการใชน้ําสูง อัตราการเจริญเติบโตเร็ว อายุสั้น รากหยั่งลึก และทนแลง  

 นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2557) ไดทําการศึกษาการพัฒนาทางเกษตรเพ่ือความยั่งยืนในหลาย

มิติ โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเปนมิติหนึ่งในการศึกษาประเด็นความยั่งยืน       

ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ 

โดยพยากรณวาอนาคตขนาดไรนาของประเทศไทยจะเติบโตเพียงเทาตัวใน 30 ปขางหนา ซึ่งไมเพียงพอ        

ที่จะเพิ่มรายไดตอคนของเกษตรกร ทําใหรัฐบาลตองเพิ่มการอุดหนุนราคาสินคาเกษตร สวนการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศผูวิจัยไดพิจารณาขอมูลแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและภูมิอากาศจากการคาดการณ

อนาคตโดยใชแบบจําลองสภาพภูมิอากาศระดับโลก ซึ่งในชวง 60 ป (พ.ศ. 2493 - 2553) ตามขอมูลผลผลิต

พืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง และยางพารา) จากขอมูลอนุกรมเวลาจากองคการอาหาร

และเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) 

ประเมินคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of Variation: CV) ของคาความผิดปกติ (Anomaly) 

ของผลผลิตในแตละพืช เปรียบเทียบกับประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส พบวา ขาวเปนสินคาที่

ผลผลิตตอหนวยพื้นที่มีความแปรปรวนนอยที่สุด รองลงมา คือ ออย ขาวโพด ยางพารา และมันสําปะหลัง 

ตามลําดับ แลวเมื่อวิ เคราะหการตอบสนองของพื้นที่ปลูกตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ             

การตอบสนองผลผลิตตอไร สรุปไดวา ปริมาณน้ําในเขตชลประทานที่สูงขึ้นรอยละ 10 สงผลใหสัดสวนพื้นที่
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ปลูกขาวและออยจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.6 – 3.7 และรอยละ 0.08 – 0.4 ตามลําดับ อีกทั้งยังสงผล

ใหผลผลิตขาวตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 – 0.8 ในขณะที่ผลผลิตออยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 – 1.7 โดยขึ้นอยูกับ

หลักการบริหารจัดการชลประทานที่มีประสิทธิภาพควบคูกัน  

 ชนาพร คําวงษ (2553)ทําการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอรายได    

ภาคเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใชแบบจําลอง Ricardianซึ่งตัวแปรตามเปนรายได

สุทธิภาคการเกษตรของเกษตรกรในตะวันออกเฉียงเหนือจากการสุมสํารวจ160 ตัวอยางจากแบบสํารวจ

โครงการวิจัย เรื่อง Vulnerability to Climate Change : Adaptation Strategies and Layers of 

Resilience ซึ่งดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตรรวมกับ International Crop Research Institute for 

Semi-Arid Tropics พื้นที่การศึกษา แบงเปน จังหวัดชัยภูมิ (ตําบลสมปอยและกุดน้ําใส อําเภอจตุรัส) จังหวัด

นครราชสีมา (ตําบลทาเยี่ยมและพลับพลา อําเภอโชคชัย) ตัวแปรอิสระ ไดแก ปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิเฉลี่ย

รายฤดูกาล จากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเปนระยะเวลา 50 ป (พ.ศ. 2503 - 2552) แบงเปน 4 ฤดูกาล ไดแก 

ฤดูหนาว ฤดูรอน ฤดูตนฝน และฤดูปลายฝน รวมทั้งศึกษาตัวแปรดานสังคมเศรษฐกิจ ไดแก สัดสวนพื้นที่

ชลประทาน ขนาดครัวเรือน ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ประมวลผลตามแบบจําลองทางเศรษฐมิติ    

สรุ ป ได ว า ผลกระทบของการ เป ล่ี ยนแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ต อ ร าย ได ภ าคการ เกษตร ใน                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุก1 มิลลิเมตร สงผลใหรายไดสุทธิของเกษตรกร     

กลุมตัวอยางเพิ่มขึ้น 61.14 บาทตอไรตอป จํานวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 1 คน หรือแรงงานภาคการเกษตรใน

ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น จะทําใหรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้น 125.67 บาทตอไรตอป อีกทั้งพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น    

ยังสงผลใหรายไดเพิ่มขึ้นอีกดวย ในขณะที่ผลประทบเชิงลบตอรายไดเกษตรกร คือ อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูรอน 

ปริมาณฝนเฉลี่ยในฤดูปลายฝน รวมทั้งศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 

สูงสุด และต่ําสุดของแตละเดือนโดยใชการคํานวณหาคาผิดสภาพ (Anomaly)จากคาปกติตามคาบเวลาที่

ทําการศึกษา ซึ่งพบวา อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุด และต่ําสุดมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นจากคาเฉลี่ย

ปกติ สวนปริมาณน้ําฝนมีความผันแปรจากคาปกติแตกตางกันในแตละเดือน 

 เกริก ปนเหนงเพชร และคณะ (2552) ไดทําการศึกษาผลกระทบของการเจริญเติบโตหรือการผลิต

พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 4 ชนิด คือ ขาว ออย มันสําปะหลัง และขาวโพด ที่มีความออนไหว 

(Sensitivity) ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประยุกตการประเมินแบบจําลองภูมิอากาศระดับ

ภูมิภาค (Regional Climate Model) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีการลดขนาดหรือยอสวน (Downscaling) 

ภายใตแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ PRECIS (Providing Regional Climates for Impact Studies) ของศูนย

เครือขายงานวิเคราะหวิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA 

START) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนํามาเปนตัวแปรเพื่อขับเคลื่อน (Forcing Function) การเจริญเติบโตของ

พืชควบคูกับการประเมินผลกระทบตามแบบจําลองพืช DSSAT (Decision Support System for Agro 

Technology) โดยใชขอมูลดิน ขอมูลภูมิอากาศ ขอมูลพื้นที่เพาะปลูก (แหลงสําคัญของประเทศ) ภายใต

ขอจํากัดหรือสมมติฐานกลุมตัวอยางไมมีการระบาดของโรคแมลงและมีการจัดการพืชตามแนวทางของ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลการศึกษาพบวาผลกระทบในระยะยาวหรือระยะเวลา 120 ป (ป พ.ศ. 2523 - 

2642) ตอผลผลิตพืชดังกลาวไมรุนแรงมาก ยกเวน มันสําปะหลัง แตอาจประสบปญหาผลกระทบจาก      

ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศระหวางปสวนการกระจายตัวของปริมาณฝนประกอบกับความอุดมสมบูรณ

ของดินสงผลใหผลผลิตขาวลดลง ผลผลิตออยและมันสําปะหลังโดยสวนใหญไดรับผลกระทบจากความชื้นของ

ดิน สวนขาวโพดมักจะอยูบริเวณพื้นที่วิกฤตของปริมาณน้ําฝน โดยในเขตการผลิตภาคเหนือตอนลาง             

มีการลดลงของผลผลิตซึ่งเกิดจากอุณหภูมิเปนหลัก ทั้งนี้การลดลงของผลผลิตขาวโพดเกิดจากการขาดน้ํา

ในชวงออกดอกติดฝก และผลกระทบที่รุนแรงของสภาพภูมิอากาศตอผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญอยูใน         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 สมพร อิศวิลานนท สุวรรณา ประณีตวตกุล และชนาพร คําวงษ (2552) ศึกษาผลกระทบของ    

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการผลิตขาวในประเทศไทย ซึ่งเปนการนําผลกระทบเชิงกายภาพของ    

การผลิตขาวจากแบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช Crop-DSS เมื่อไดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง         

สภาพภูมิอากาศตอผลผลิต ผูวิจัยจึงนําผลผลิตที่ไดจากการศึกษาของ เกริก ปนเหนงเพชร และคณะ (2552) 

มาประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงเศรษฐกิจ (ปริมาณ × ราคา) กลุมตัวอยาง

ผลผลิตขาวเฉลี่ยจากแบบจําลองโดยภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ (ขาวขาวดอกมะลิ 105 ใชวิธีการ    

ปกดํา) และภาคกลาง (ขาวสุพรรณบุรี 1 ใชวิธีการหวานน้ําตม) แบงการประเมินตามชวงเวลา 3 คาบเวลา คือ 

กอนเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ.2523 - 2563) หลังเกิดการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2553 - 2563) 

และชวงผลกระทบระยะยาว (พ.ศ. 2613 - 2633) ผลการวิเคราะหตามคาบเวลาดังกลาวสามารถสรุป        

การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยในบางพื้นที่อาจสงผลดีตอผลผลิต

ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร เชน การปลูกขาวขาวดอกมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ 

ทั้งนี้ ไดนําผลผลิตที่ผันแปรจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแบบจําลองคํานวณหาการเพิ่มขึ้นของ

ผลผลิตขาวดังกลาว พบวา ปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.4 ลานตัน โดยใชราคาเฉลี่ยในป พ.ศ. 2549 – 

2551 คิดเปนมูลคาเทากับ 14,195 ลานบาท สําหรับเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ในภาคกลาง     

การเปลี่ยนแปลงผลผลิตเกิดขึ้นในเชิงลบโดยพบวาปริมาณผลผลิตลดลง 0.249 ลานตัน หรือคิดมูลคาเปน 

2,029 ลานบาท ในทางกลับกันภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ได รับผลประโยชนจาก                

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลผลิตตอไรสูงขึ้น รวมเปนมูลคา 369.2 และ 14,764.0 ลานบาท 

ตามลําดับ  

 Attavanich (2014) ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอภาคการเกษตร

ประเทศไทย โดยใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross Section) ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร    

ปเพาะปลูก 2554/2555 จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเปนขอมูลที่นํามาเปนตัวแปรตามคือ มูลคาของ

ที่ดินหรือมูลคาทรัพยสินในการทําเกษตรกรรมของครัวเรือน จํานวน 6,370 ครัวเรือนจาก 6,701 ครัวเรือน

เนื่องจากปญหาที่ขอมูลไมเปนไปในลักษณะคาเฉลี่ยแบบปกติ (Outlier) ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยปริมาณ

น้ําฝน และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน 42 ปของประเทศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจและ
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สังคมอื่นๆ ที่มีผลตอมูลคาทรัพยสินที่ดิน ของครัวเรือนเกษตร (ในรูปแบบตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปร      

เชิงคุณภาพ (ตัวแปรหุน)) ไดแก การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน ระยะทางจากแปลงเกษตรถึงตัวเมือง ผลจาก

การประเมินคาทางเศรษฐมิตินํามาหาผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effect) แลวนําไปคํานวณหามูลคาที่

เปล่ียนแปลงไป โดยพิจารณารวมกับการพยากรณสภาพภูมิอากาศชวงป พ.ศ. 2583 – 2592 ตามภาพฉาย 

(Scenario) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ A2 และ B2 แบบจําลอง PRECIS (Providing Regional 

Climates for Impacts Studies) พบวา มูลคาของผลผลิตทางการเกษตรในชวงระยะเวลาดังกลาวจะมี

แนวโนมลดลง 24 – 94 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยจังหวัดที่ไดรับผลกระทบสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งสอดคลอง

กับจังหวัดที่คาดวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี เชียงใหม 

ชุมพร ระยอง ฉะเชิงเทรา สงขลา จันทบุรี นครศรีธรรมราช ตรัง และสุพรรณบุรี (สะทอนจากขอมูล         

ตามแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ) ซึ่งสงผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร 3.48 – 19.43 

พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 Puttanapong (2013) ไดทําการวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ     

ภาคเกษตร โดยประยุกตใชขอมูลผลผลิตพืชไรหลัก ของป พ.ศ. 2523 – 2572 ภายใตโครงการวิจัยโดย           

เกริก ปนเหนงเพ็ชร และคณะ (2552) และประยุกตใชตารางเมทริกซบัญชีสังคม (Social Accounting Matrix 

: SAM) จากการจัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งแสดงความสัมพันธของโครงสรางเศรษฐกิจไทยใน

แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model) ในรูปสมการที่ไมเปนเสนตรง 

(Non-Linear Equation) และอยูภายใตกลไกการทํางานของตลาด กําหนดสมมติฐานภาคการผลิตจะเลือก

ผลิตสินคาที่กอใหเกิดตนทุนการผลิตต่ําสุด และความพึงพอใจสูงสุด สวนเทคโนโลยีกําหนดใหมีการผลิตตอ

ขนาดคงที่ (Constant Returns to Scale) และใชวิธีการวิเคราะหแบบ Monte Carlo ซึ่งมีทั้งผลแบบสถิต 

(Static) และผลเชิงสุม (Stochastic) ผลการวิ เคราะหกรณีแบบสถิตของพืชไร  ไดแก ขาว ขาวโพด             

มันสําปะหลัง และออย โดยกําหนดใหพืชแตละชนิดมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของ     

คาสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพการผลิต (Total Factor Productivity) เทากับรอยละ 5 ขอสรุปจากการศึกษา

พบวากรณีขาว ขาวโพด และมันสําปะหลัง มีคาความยืดหยุนตอราคา (Price Elasticity) ประมาณเขาใกล     

-1.0 สวนออยมีคาสูงกวา -1.0 (เมื่อสัดสวนของราคาเปลี่ยนแปลงสัดสวนผลผลิตเปลี่ยนแปลงมาก) สวนกรณี     

แบบเชิงสุมผูวิจัยใชรอยละของอัตราสวนระหวางคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย เพื่อแสดงผลจากการใช

คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีตอความแปรปรวนของผลผลิตพืชไร โดยขาวโพดและ    

มันสําปะหลังสามารถเบ่ียงเบนจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ รอยละ 17.23 และ 14.23 ของคาเฉลี่ย

ผลผลิต ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณผลผลิตขาวและออยสามารถเบี่ยงเบนรอยละ 9.67 และ 7.45 ของ

คาเฉลี่ยผลผลิตตามลําดับ สามารถแปลความไดวาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น    

จะสงผลใหราคา (ผลผลิต) เบี่ยงเบนไปจากคากลางมากเทาไหร ซึ่งผลดังกลาวทั้งหมดสงผลตอผลผลิตมวลรวม

ของประเทศ ดัชนีราคาผูบริโภค การสงออก การนําเขา รวมถึงการจางงานโดยรวมของประเทศอีกดวย  
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 International Center for Tropical Agriculture : Centro Internacional de Agricultura 

Tropical : CIAT (2012)ศูนยวิจัยดานการเกษตรเขตรอนนานาชาติรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จัดทําการวิ เคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่มีตอภาคเกษตร ใน 4 สวน                

คือ 1) วิ เคราะหสภาพภูมิอากาศ ในอดีต ปจจุบันและอนาคต โดยวิ เคราะหการเปลี่ยนแปลงของ            

สภาพภูมิอากาศในรอบ 90 ป (พ.ศ. 2443 - 2543) รวมถึงแนวโนมในอนาคต 2) ศึกษาความเหมาะสมของ

ภูมิอากาศตอการเพาะปลูกพืช โดยประยุกตใชแบบจําลอง Eco Crop 3) ประเมินผลกระทบของ              

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความเหมาะสมของการเพาะปลูกที่มีตอผลผลิตพื้นที่ การผลิต และ

สวัสดิการสังคมโดยประยุกตแนวคิดการวิเคราะหสวนเกิน (Surplus Analysis) และแบบจําลองดุลยภาพ

บางสวน (Partial Equilibrium Model) ในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงราคา และ 4) เสนอแนะนโยบายใน

การปรับตัวและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดวา อุณหภูมิเฉล่ียของ

ประเทศไทยสูงขึ้นนับจากหลังป พ.ศ. 2528 เปนตนมา อุณหภูมิต่ําสุดไดเพิ่มขึ้นระหวาง 0.1 – 1.0 องศา

เซลเซียส ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.01 - 0.8 องศาเซลเซียส สวนคาเฉลี่ยของฝนรายป

และรายเดือนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย การคาดการณอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน ในป พ.ศ. 2593 อุณหภูมิ

สูงสุดและต่ําสุดเพิ่มขึ้นไม เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับป  พ.ศ. 2553 และปริมาณน้ําฝนม ี             

ความเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยเฉลี่ยรายปลดลง 293 มิลลิเมตร พื้นที่การเพาะปลูก

ปจจุบันเหมาะสมขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน ยกเวนพื้นที่ปลูกออยในปจจุบัน สวนผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจจาก

ผลผลิตตอไรมี่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีมูลคาความสูญเสียประมาณ 1.8 – 

3,000 พันลานบาท และผลจากการวิเคราะหผลกระทบสวนเกิน พบวา ตนทุนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอยูที่ 14,000 ลานบาท ภาคตะวันออกเปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด สวนพืชที่ไดรับ

ผลกระทบมากที่สุดในแงของความเหมาะสมในการเพาะปลูกท่ีลดลง คือ ลําไย สม และสัปปะรด 

 Felkner, Tazhibayeva and Townsend (2008)ประยุกตใชฟงกชั่นการผลิตแบบ Cobb-

Douglas ในการผลิตขาวจากกลุมตัวอยาง 137 ครัวเรือน ซึ่งเปนขอมูลตัดภาคขวางทางยาว (Panel or 

Longitudinal Data) รายเดือนระยะเวลา 5 ป (ค.ศ. 1998 – 2002) ตัวแปรตามเปนผลผลิตจากการพยากรณ

ตามแบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช Decisions Support System for Agro-Technology (DSSAT) 

สวนตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจตามโครงการ Townsend Thai Project ไดแก รายได

เกษตรกร ตนทุนที่ใชในการผลิตขาว (แรงงาน อปุกรณ ปุย)สวนอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนมากจากการยอสวน 

Atmosphere-Oceanic General Circulation Models (AOGCMs) ตามรายงานการประเมิน              

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 4 ของ IPCC ซึ่งเปนขอมูลภาพฉายสภาพภูมิอากาศเทียบกับขอมูล  

ในอดีตและใกลเคียงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สรุปไดวาหากมีการปลอยกาซเรือนกระจกขึ้นไปทําลาย

ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเปนสองเทาจากการพยากรณสภาพภูมิอากาศตามแบบจําลองของ IPCC อาจจะทําให

ผลผลิตขาวลดลงถึงรอยละ 68 ในแตละแปลง (plot) การผลิตลดลงโดยเฉลี่ยทั้งประเทศรอยละ 13        

อยางไรก็ตามหากมีการปลอยกาซเรือนกระจกที่ต่ําอาจเกิดผลดีตอกระบวนการสังเคราะหแสงของขาวโดยรวม

ซึ่งผลผลิตอาจจะเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 0.5 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี  

 การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรสามารถศึกษาไดหลายวิธี       

มีขอดีขอเสียแตกตางกันไป (Maharjan and Joshi, 2013; Mendelsohn and Dinar, 2009) โดยสามารถ

สรุปวิธีการตางๆ ที่สําคัญไดดังนี้  

 2.2.1 วิธีที่ 1 Crop Biophysical Simulations เปนแบบจําลองการเจริญเติบโตของพืชโดย         

การทดลองทางวิทยาศาสตร ซึ่งแตกตางกันในพืชแตละชนิด เชน แบบจําลอง SOYGRO เหมาะสําหรับ        

การพยากรณผลผลิตถั่วเหลือง แบบจําลอง CERES สําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว แบบจําลอง 

WTGROWS สําหรับการปลูกขาวสาลี เปนตน โดยกําหนดปจจัยสภาพภูมิอากาศ สภาพทางธรณีวิทยา ตางๆ 

ตามการเปลี่ยนแปลงที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น ดังนั้นผลจากการศึกษาจึงไมไดคํานึงถึงเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนไป    

ตามกาลเวลา เชน เทคนิคการเพาะปลูกสมัยใหม ซึ่งสวนมากเปนการทดลองในแปลงทดลองขนาดเล็ก        

เมื่อเทียบกับสภาพการเพาะปลูกจริงซึ่งเปนแปลงขนาดใหญสภาพแวดลอมจากการทดลองจึงไมสามารถ

สะทอนขอเท็จจริงในการเพาะปลูกของเกษตรกรได อีกทั้งความแปรปรวนของปจจัยนําเขาในการทดลอง       

ก็ถูกกําหนดอยางจํากัด 

 2.2.2 วิธีที่ 2 การวิเคราะหดวยขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Analysis)โดยตัวแปร Y เปน

ปริมาณผลผลิตและตัวแปร X เปนขอมูลอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน ซึ่งสามารถใสตัวแปรที่เกี่ยวของกับ

แนวทางและวิธีการจัดการพืชของเกษตรกรเขาไปในแบบจําลอง ซึ่งเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณที่ศึกษา

ความสัมพันธของผลผลิตที่มีตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเสริมในเรื่องผลกระทบจากแนวโนม

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Trend Effect) 

 2.2.3 วิธีที่ 3 การวิเคราะหดวยขอมูลภาคตัดขวางทางยาว (Panel Data Analysis : Just – Pope 

Production Function) คือ การประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความแปรปรวน (Variability) และ          

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอผลผลิต โดยใชแบบจําลองฟงกชั่นการผลิตแบบสุม (Stochastic 

Production Function) และสามารถจัดการความสัมพันธของความแปรปรวนภายในขอมูลดวย Fixed Effect 

และ Random Effect เชนเดียวกับขอมูลอนุกรมเวลาแบบจําลองดังกลาวสามารถใสขอจํากัดในเรื่อง

ผลกระทบจากแนวโนมเทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงไปไดอีกดวย 

 2.2.4 วิธีที่ 4 การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีคาเชาของริคารโดRicardian (Mendelsohn, Nordhaus 

and Shaw, 1994) 
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ภาพที ่2.1 ความสัมพันธตามฟงกชั่นการผลิตพืชระหวางผลผลิตและปจจัยที่เกี่ยวของสภาพภูมิอากาศ                       

   ที่มา: Mendelsohn et al. (2014) 

จากแนวคิดทฤษฎีคาเชาของริคารโด เมื่อพิจารณาตามภาพที่ 2.1 สะทอนฟงกชั่นการผลิตพืชหนึ่งๆ โดย

แบงเปนพืช A และ B เมื่อเริ่มการเพาะปลูก ณ อุณหภูมิ T ผลผลิตสูงสุดของพืช A เทากับ YA(T) ในทาง

กลับกันพืช B เหมาะสมกับอุณหภูมิที่สูงกวา T คือ T’ โดยผลผลิตสูงสุดที่ไดของพืช B ณ อุณหภูมิ T’ คือ YB 

(T’) ซึ่ง ณ อุณหภูมิ T’ ผลผลิต A จะอยูที่ YA (T’)  

 

 

 

 

 

 

 

“ทฤษฎีคาเชาโดยเดวิด ริคารโด (RicardianTheory of Rent) คาเชานั้นเปนสัดสวนการผลิตที่

เกิดขึ้นจากโลกซึ่งสะทอนจากการจายคาเชาใหเจาของที่ดิน (Landload) สําหรับการใชทรัพยากรที่มี

อยูในดินตามตนกําเนิด อยางไรก็ตามยังสามารถสะทอนไดดวยดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้น ...  

สัดสวนเงินคาเชาที่ไดดังกลาวในแตละปจึงสะทอนความอุดมสมบูรณที่เกิดจากฟารมหรือที่ดินที่ไดรับ

การพัฒนาและมีความอุดมสมบูรณอยูในนั้น...” 

ที่มา: David Ricardo (1817) 

อุณหภูม/ิปรมิาณน้ําฝน 

ผลผลติตอไร 

YA (T’) 

(T) (T’) 

A B 

YB(T) 

YA(T) 
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ภาพที่ 2.2 แนวคิดการวิเคราะหตามทฤษฎีคาเชาของ Ricardian 
                             ที่มา: Mendelsohn, Nordhaus and Shaw (1994) 

  ตามภาพที่ 2.2 จากแนวคิดทฤษฎีคาเชาของริคารโด มูลคา (คาเชา) ในการดําเนินกิจกรรม              

การเพาะปลูกของเกษตรกร ณ พื้นที่ผืนหนึ่งสมมติใหเกษตรกรสามารถทํากิจกรรมไดหลายอยาง โดยหาก     

ทํากิจกรรมที่ 1 เกษตรกรไดคาเชาในรูปแบบรายได มูลคาสินทรัพย หรือดอกเบี้ย จากการใชที่ดิน ซึ่งสะทอน

จากอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน จากการผลิต A ขึ้นไปสูงสุด ณ จุด B และอาจจะถดถอยตามทฤษฎีการลดนอย

ถอยลง (Marginal) ตามตัวแปรหรือปจจัยนําเขาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการทําการผลิต A อาจสงผลใหรายได

ลดลงไปที่จุด C ในขณะที่กิจกรรมที่ 2 ณ ปจจัยการนําเขาที่จุด D เปนการผลิตที่ทําใหไดรายไดสูงสุดของ

กิจกรรมที่ 2 แตหากเกษตรกรไมสามารถ “ปรับตัว” จากการเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาซึ่งเปนสภาพภูมิอากาศ

หรือปริมาณน้ําฝนอื่นๆ รายไดของเกษตรกรก็จะไปอยูที่ จุด F หรือเปนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง    

สภาพภูมิอากาศของเกษตรกรที่ไมไดปรับตัวจากกิจกรรมที่ 1 ไปเปนกิจกรรมที่ 2 ดังนั้น หากเปนไปตามทฤษฎี   

คาเชาของริคารโดและเกษตรกรมีขอสมมติฐานในการผลิตหรือจัดการพื้นที่ ในการใหไดรายไดสูงสุด และ     

การคาดหวังอยางสมเหตุสมผล (Rational Expectation) เกษตรกรควรจะมีรายไดซึ่งเปลี่ยนแปลงตามปจจัย

นําเขา (ตัวแปรดานภูมิอากาศหรือสิ่งแวดลอม) ซึ่งสามารถสะทอนตามเสนประ ของภาพที่แสดงโดยสมมติให

การผลิตของพืชแตละชนิดไมเปนลักษณะเสนตรง (Linear) ซึ่งเกษตรกรสามารถปรับตัวจากกิจกรรมที่ 1 2 3 4 

หรือ 5 เพื่อตอบสนองตามความตองการของตลาดและการแสวงหารายไดสูงสุดของตน 
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 จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวผูวิจัยจึงทําการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอ

รายไดและรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตร โดยใชวิธีการที่ 4 คือการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีคาเชาของริคารโด  

โดยมูลคาของที่ดินสามารถสะทอนจากรายได (PiQi) หรือรายไดสุทธิ (PiQi - PiXi) ที่ครัวเรือนเกษตรได

จากการใชประโยชนที่ดิน มาใชในการวิเคราะหภายใตขอสมมติฐานวาเกษตรกรจะแสวงหารายไดสูงสุดจาก

การผลิตสินคาเกษตรภายใตตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน รวมทั้งปจจัยอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงปจจัยราคา 

(P)) คงท่ี (Ceteris Paribus) โดยมีรูปแบบของสมการ คือ  

  สมการ  
i

Max = ),,(∑
∈

iiiii
Ii

i ZWTXQP - ∑
∈Ii

ii
XP    (1) 

    
i

 * = f (Ti,Wi,Zi)  

 โดยที่   
i

  คือ รายได/รายไดสุทธิของครัวเรือนเกษตร i 

     Pi คือ  ราคาผลผลิตและปจจัยการผลิต 

     Qi คือ ปริมาณผลผลิตและปจจัยการผลิต 

     Xi คือ  เวคเตอรของตัวแปรอิสระ (ตัวแปรภายใน) ในการเลือกปจจัย 

       นําเขาในการผลิตโดยพิจารณาปจจัยทางอุณหภูมิ (Ti) ปจจัย 

       ปริมาณน้ําฝน (Wi) และปจจัยอื่นๆ (Zi) ที่เกี่ยวของกับมูลคาของ

       ที่ดิน 

     Ti คือ เวคเตอรของตัวแปรอิสระอุณหภูม ิ

     Wi คือ เวคเตอรของตัวแปรอิสระปริมาณน้ําฝน 

     Zi คือ  เวคเตอรของตัวแปรอิสระทางเศรษฐกิจ และ ดานภูมิศาสตร เชน  

       ระดับการศึกษาของตัวอยางหัวหนาครัวเรือนเกษตร   

     ความหนาแนนของประชากรทางการเกษตรระยะความหางจาก  

     ตัวเมือง ประเภทของดินที่ใชในการเพาะปลูก การตั้งอยูในพ้ืนที ่  

     เขตชลประทาน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรหุน   

     (Dummy Variable) 

เมื่อเกษตรกรแสวงหากําไรสูงสุดจากพื้นที่เพาะปลูกภายใตตัวแปรอิสระตางๆ ทางทฤษฎี การหาความสัมพันธ

ควรทําเปนมูลคาในปจจุบันโดยสามารถทําการคิดลด (Discount) มูลคา (รายได/รายไดสุทธิ) ในเชิงพลวัต 

(Dynamic) ตามสมการ (2) 

   V = ∫

∞

*

0

dte rt

iπ       (2) 
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จากแบบจําลอง (1) ผูวิจัยจะทําการประมาณคาและความสัมพันธโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary 

Least Square: OLS) กับขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-Sectional data) ของตัวแปรตางๆ ตามสมการ (3) ดังนี้ 

   Vi = ∑ εγγγγγ
k

kk

2

isis4isis3

2

isis2isis10
+Zd+W+W+T+T+  (3) 

โดยที่     Vi คือ  มูลคา (รายได/รายไดสุทธิ) จากที่ดินของครัวเรือนเกษตร (i) ที่ทํา

       การเพาะปลูก เทากับ πi  ที่คิดลดมูลคาในเชิงพลวัตใหเปนปจจุบัน 

       หรือรายไดตามการสํารวจตามปเพาะปลูก (ปจจุบัน ณ เวลาที่ถาม) 

     T คือ อุณหภูมิ 

     T2 คือ อุณหภูมิยกกําลังสอง 

     W คือ ปริมาณน้ําฝน 

     W2 คือ ปริมาณน้ําฝนยกกําลังสอง 

       โดยขอมูลอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนเปนคาเฉลี่ยตั้งแตป พ.ศ. 

       2527 – 2556 (30 ป ยอนหลัง) ขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

     Zk คือ  ตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในดานปริมาณและคุณภาพ (ตัวแปรหุน) 

       ซึ่งประกอบดวย 

      1) ระยะทางจากพ้ืนที่อําเภอไปยังตัวเมือง (D) เพื่อสะทอน 

      ความเจริญหรือการใหมูลคาท่ีดินของพ้ืนที่นั้นๆ (ขอมูลจาก 

      กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม) 

       2) การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (E) โดยหากหัวหนาครัวเรือน 

       เกษตรมีการศึกษาสูงกวามัธยม เพื่อสะทอนความสามารถใน 

       การตั้งรับปรับตัวของเกษตรกรผานการฝกอบรมหรือการเรียนรู  

       (เทากับ 1 ถาหัวหนาครัวเรือนจบการศึกษาสูงกวาหรือเทากับ 

 มัธยมตนเทากับ 0 กรณีหัวหนาครัวเรือนจบการศึกษาต่ํากวา      

 มัธยมตน) 

       3) การใชประโยชนที่ดินของครัวเรือนเกษตรอยูในพื้นที่เขต  

       ชลประทานหรือนอกเขตชลประทาน (I) (เทากับ 1 พื้นที ่

       การใชประโยชนที่ดินของครัวเรือนอยูอาศัยในพ้ืนที่ชลประทาน 

       เทากับ 0 พืน้ที่การใชประโยชนที่ดินของครัวเรือนอยูอาศัยนอก 

       พื้นที่ชลประทาน) 
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       4) ความลาดชันที่เหมาะสมตอการปลูกพืช (L) (เทากับ 1 เมื่อพื้นที ่

       นั้นมีความลาดชันเหมาะสมกับการปลูกพืชเทากับ 0 พื้นที่มี      

       ความลาดชันไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชตามขอมูลจาก     

       กรมพัฒนาที่ดิน) 

     ε คือ คาความคลาดเคลื่อนในระบบสมการ 

  ทั้งนี้ผูวิจัยไดมีการแบงขอมูลอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนตามฤดูกาล (s) ตามนิยามของกรม

อุตุนิยมวิทยาเพื่อใหสามารถวิเคราะหชวงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดแก ฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.) ฤดูรอน 

(ก.พ. - เม.ย.) ฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) และฤดูปลายฝน (ส.ค. – ต.ค.) โดยคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรดังกลาว

สามารถบงบอกขอสมมติฐานตามทฤษฎีรายไดเกี่ยวกับการลดนอยถอยลงของรายได (Marginal Revenue)

ตามเครื่องหมาย + และ – หนาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน กับเครื่องหมายหนา

สัมประสิทธิ์ตัวแปรอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนยกกําลังสอง โดยหากเปนไปตามทฤษฎีเครื่องหมายของทั้งสอง

สวนในตัวแปรเดียวกันควรมีเครื่องหมายสลับกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การวิเคราะหผลประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal Effect) 
                       ที่มา: Gujarati, D. and Porter, D. (2009) 

ในกรณีที่รูปแบบของสมการไมเปนเสนตรง การหาความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตัวแปรตน

และตัวแปรตามเพื่ออธิบายความสัมพันธ (ภาพที่ 2.3) สามารถพิจารณาไดจากความชันของตัวแปรดังกลาว

หรือคาผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effect) คาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหผลกระทบสวนเพิ่ม หมายถึง   

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 

ลูกบาศกมิลลิเมตร จากคาเฉลี่ย 30 ป ที่มีผลตอรายไดครัวเรือนเกษตร ตามสมการ (4) และ (5) 

 

 

 

อุณหภูม/ิปรมิาณน้ําฝน 

รายไดครัวเรือนเกษตรตอไร 

 

V = f (T,W,Z) 
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กรณีสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรอุณหภูมิ T 

     
dVis
dTis

  = 1is + 2 × 2is × Tis    (4) 

 

กรณีสัมประสิทธิ์หนาตัวแปรปริมาณน้ําฝน W 

     
dVis
dWis

  = 3is + 2 × 4is × Wis    (5) 
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บทท่ี 3 

ขอมูลทั่วไป 

3.1 แบบจําลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะยาว ปจจุบันการตรวจวัดหรือ         

การพยากรณเหตุการณที่เกิดขึ้นดังกลาวตองอาศัยชวงระยะเวลาในการเปรียบเทียบถึงจะระบุไดวาเกิด        

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับการพยากรณในอนาคตอันใกล เชน 5 – 10 ป      

ไมสามารถพยากรณและใชเปนขอมูลที่ระบุถึงความแปรปรวนดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งขอมูล       

ตาม IPCC ที่ดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(United Nations Framework on Climate Change : UNFCCC) ไดศึกษาแนวทางในการบรรเทา         

การปรับตัว และการเสริมสรางความรู จากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้น 

โดยการดําเนินการไดเนนย้ําใหมีการสื่อสารและพัฒนาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายในประเทศ (National Communication) เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญและ

สามารถใชประโยชนในการวางแผนเพื่อบรรเทาและปรับตัวตอผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 ตามรายงานการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับที่ 5 ไดมีการวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งจําเปนตองใชแบบจําลอง สมมติฐาน เครื่องมืออุปกรณ 

ผูเชี่ยวชาญ และหลักฐานทางวิทยาศาสตรจากนานาประเทศภายใตภาคี โดยปจจุบันไดมีการพัฒนาแบบจําลอง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก ที่มีชื่อวา Representative Concentration Pathways 

(RCPs) หรือวิถีความเขมขนตัวอยาง โดยชวงเวลาเริ่มตนของแบบจําลอง คือ พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดใน พ.ศ.

2843 คาที่ตอทาย RCPs แสดงเปาหมายของพลังงานความรอนจากการแผรังสี (Radiative Forcing)         

เชน RCPs 8.5 หมายถึง ความเขมขนของกาซเรือนกระจกซึ่งกอใหเกิดพลังงานความรอนจากการแผรังสี

เพิ่มขึ้น 8.5 วัตตตอตารางเมตร ในป พ.ศ.2643 เมื่อเปรียบเทียบกับยุคกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรมแผนภาพ

จําลองดังกลาวเปนการแสดงความสัมพันธระหวางระดับการปลอยกาซเรือนกระจกในแตละระดับกับ           

คาพลังงานความรอนซ่ึงสามารถแบงไดเปนระดับตางๆ ตามภาพที่ 3.1 เมื่อเปรียบเทียบแบบจําลองที่ใชตาม

รายงานการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556 พบวา 

ไมไดมีความแตกตางในเรื่องของภาพฉายในอนาคตมากนักภายใตการพยากรณตามสภาพภูมิอากาศในระดับ

โลก (Earth System Model) 
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ภาพที่ 3.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธของการปลอยกาซเรือนกระจกกับคาปริมาณความรอนของ

รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับท่ี 4 และ 5 
    ที่มา: IPCC (2013) 

 แบบจําลองดังกลาวมีเคาโครงมาจากการพัฒนาสมมติฐานเกี่ยวกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 

ควบคูกับมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยใชการบูรณาการ (Integrated Assessment Model) 

โดยสามารถรายละเอียดของตัวเลขตามแบบจําลอง RCPs ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดสมมติฐานตามระดับ RCPs 

ระดับ รายละเอียด 

RCPs 2.6   ลดการใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล 

 การใชพลังงานบนโลกในอัตราต่ํา  

 จํานวนประชากรโลกจะมีจํานวน 9 พันลานคน เมื่อสิ้นสุด ค.ศ. 2100  

 เพิ่มอัตราการใชพื้นที่ทําการเพาะปลูก โดยใชพลังงานชีวภาพ  

 การเลี้ยงปศุสัตวมีประสิทธิภาพ  

 การปลอยกาซมีเทนลดลงรอยละ 40  

 การปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณคงที่จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2040 และ

เริ่มลดลงและอาจติดลบจนสิ้นสุด ค.ศ. 2100  

 การปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุดในป ค.ศ. 2050 และปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดลดลง 400 ppm(สวนในลานสวน) 

ที่มา: IPCC (2013) 

ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 5 
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ภาพที่ 3.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธของการปลอยกาซเรือนกระจกกับคาปริมาณความรอนของ

รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับท่ี 4 และ 5 
    ที่มา: IPCC (2013) 

 แบบจําลองดังกลาวมีเคาโครงมาจากการพัฒนาสมมติฐานเกี่ยวกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 

ควบคูกับมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยใชการบูรณาการ (Integrated Assessment Model) 

โดยสามารถรายละเอียดของตัวเลขตามแบบจําลอง RCPs ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดสมมติฐานตามระดับ RCPs 

ระดับ รายละเอียด 

RCPs 2.6   ลดการใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล 

 การใชพลังงานบนโลกในอัตราต่ํา  

 จํานวนประชากรโลกจะมีจํานวน 9 พันลานคน เมื่อสิ้นสุด ค.ศ. 2100  

 เพิ่มอัตราการใชพื้นที่ทําการเพาะปลูก โดยใชพลังงานชีวภาพ  

 การเลี้ยงปศุสัตวมีประสิทธิภาพ  

 การปลอยกาซมีเทนลดลงรอยละ 40  

 การปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณคงที่จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2040 และ

เริ่มลดลงและอาจติดลบจนสิ้นสุด ค.ศ. 2100  

 การปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุดในป ค.ศ. 2050 และปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดลดลง 400 ppm(สวนในลานสวน) 

ที่มา: IPCC (2013) 

ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 5 
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ภาพที่ 3.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธของการปลอยกาซเรือนกระจกกับคาปริมาณความรอนของ

รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับท่ี 4 และ 5 
    ที่มา: IPCC (2013) 

 แบบจําลองดังกลาวมีเคาโครงมาจากการพัฒนาสมมติฐานเกี่ยวกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 

ควบคูกับมาตรการการลดการปลอยกาซเรือนกระจกโดยใชการบูรณาการ (Integrated Assessment Model) 

โดยสามารถรายละเอียดของตัวเลขตามแบบจําลอง RCPs ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดสมมติฐานตามระดับ RCPs 

ระดับ รายละเอียด 

RCPs 2.6   ลดการใชเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล 

 การใชพลังงานบนโลกในอัตราต่ํา  

 จํานวนประชากรโลกจะมีจํานวน 9 พันลานคน เมื่อสิ้นสุด ค.ศ. 2100  

 เพิ่มอัตราการใชพื้นที่ทําการเพาะปลูก โดยใชพลังงานชีวภาพ  

 การเลี้ยงปศุสัตวมีประสิทธิภาพ  

 การปลอยกาซมีเทนลดลงรอยละ 40  

 การปลอยกาซเรือนกระจกในปริมาณคงที่จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2040 และ

เริ่มลดลงและอาจติดลบจนสิ้นสุด ค.ศ. 2100  

 การปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุดในป ค.ศ. 2050 และปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดลดลง 400 ppm(สวนในลานสวน) 

ที่มา: IPCC (2013) 

ฉบับท่ี 4 ฉบับท่ี 5 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดสมมติฐานตามระดับ RCPs (ตอ) 

ระดับ รายละเอียด 

  ความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้ นบรรยากาศเทียบเทาก าซ

คารบอนไดออกไซดที่สัมพันธกับวิถีการแผรังสีประมาณ 490 ppm 

RCPs 4.5   การใชพลังงานบนโลกในอัตราต่ํา และสงเสริมการปลูกปาเพื่อลดปญหา

ภาวะโลกรอน  

 ลดอัตราการใชพื้นที่ทําการเพาะปลูกและทุงหญาในการปศุสัตว เนื่องจากมี

การเพ่ิมขึ้นของผลผลิตจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี  

 สนับสนุนนโยบายการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเขมงวด  

 การปลอยกาซมีเทนในระดับคงที่  

 จะมีการปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยกอนจะเริ่มลดลงในป 

ค.ศ. 2040 

 ความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้ นบรรยากาศเทียบเทาก าซ

คารบอนไดออกไซดที่สัมพันธกับวิถีการแผรังสีประมาณ 650ppm 

RCPs 6.0   พึ่งพาการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางหนัก และการใชพลังงานบนโลกในอัตรา

ปานกลาง  

 เพิ่มอัตราการใชพื้นที่ทําการเพาะปลูกและลดอัตราการใชพื้นที่ทุงหญาใน

การปศุสัตว และการปลอยกาซมีเทนในระดับคงที่  

 การปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุดที่รอยละ75 ในป ค.ศ. 2060 และลดลงรอย

ละ 25 หลังจากผานป ค.ศ. 2060 

 ความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้ นบรรยากาศเทียบเทาก าซ

คารบอนไดออกไซดที่สัมพันธกับวิถีการแผรังสีประมาณ 850 ppm 

RCPs 8.5  กําหนดวาหนึ่งวันจะมีการปลอยกาซเรือนกระจกจํานวนสามครั้งจนถึงปค.ศ. 

2100  

 มีการปลอยกาซมีเทนท่ีรวดเร็วเพิ่มขึ้น 

 เพิ่มอัตราการใชพื้นที่ทําการเพาะปลูกและทุงหญาในการปศุสัตวซึ่งจะเปน

แรงกระตุนในการเพ่ิมขึ้นของประชากร 

 จํานวนประชากรโลกจะมีจํานวน 12 พันลานคนเมื่อสิ้นสุดค.ศ. 2100  

 อัตราการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยูในระดับต่ํา 

 พึ่งพาการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลอยางหนัก 
ที่มา: IPCC (2013) 
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ตารางที่ 3.1 รายละเอียดสมมติฐานตามระดับ RCPs (ตอ) 

ระดับ รายละเอียด 

  การใชพลังงานบนโลกในอัตราที่สูง 

 ไมมีมาตรการหรือนโยบายควบคุมในการลดกาซเรือนกระจก 

 ความเขมขนของกาซเรือนกระจกในชั้ นบรรยากาศเทียบเทาก าซ

คารบอนไดออกไซดที่สัมพันธกับวิถีการแผรังสีประมาณ 1,370 ppm 
ที่มา: IPCC (2013) 

 เมื่อศึกษาขอมูลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยจากรายงานฉบับที่ 5 (AR5) ในระยะเวลาระหวางป 

ค.ศ. 2016 – 2035 เมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน (ป พ.ศ. 2529 – 2548) อุณหภูมิเฉลี่ยบริเวณพื้นผิวโลกจะสูล

ขึ้นระหวาง 0.3 – 0.7 องศาเซลเซียส ณ ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 66 – 100 สวนการเปลี่ยนแปลงในระยะ

กลาง ชวง พ.ศ. 2624 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นตามภาพฉายการพยากรณของ RCPs อยูระหวาง       

0.3 – 4.8 องศาเซลเซียส ดวยระดับความเช่ือม่ันเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบในอีก 20 – 30 ป 

ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสงผลใหวัฏจักรดังกลาวมีความผันผวน อีกทั้งความแปรปรวนของ

ปริมาณหยาดนํ้าฟา (Precipitation) เชน น้ําฝน ลูกเห็บ มีระดับความเปนไปไดอยูรอยละ 90 – 100 ซึ่งจะ

รุนแรงมากในภูมิภาคเขตอบอุนและเขตรอนชื้น (บริเวณแถบเสนศูนยสูตร) ปริมาณน้ําฝนจะเพิ่มขึ้นในบริเวณนี้ 

อยางตอเนื่อง (อัสมน ลิ่มสกุล, 2560) 

3.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 

 เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทยตั้ง อยูบริเวณเสนศูนยสูตรหรือบริเวณเขตรอนซึ่ง

เปดรับตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอาจไมสามารถ

ตรวจวัดไดอยางชัดเจน เนื่องจากขอมูลและสถานีภูมิอากาศในแตละพื้นที่ไมครอบคลุมในแตละจังหวัด อีกทั้ง

เทคโนโลยีการพยากรณโดยขอมูลจากศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา สรุปผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิโดยการยอสวน (Downscaling) การพยากรณแบบจําลองภูมิศาสตรจาก RCPs พบวา การ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิรายปโดยภาพรวมของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) มีแนวโนมสูงขึ้นในทุกภาค ทั้งอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ําสุด ตั้งแตป 

พ.ศ. 2556 ถึงประมาณป พ.ศ. 2613 จากขอมูลผลตางของอุณหภูมิตามคาปกติ3 ในป พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 

3.2) เมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยที่ใชขอมูล 35 ป (พ.ศ. 2524 - 2558) จําแนกตามรายภาค พบวา 

ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติคอนขางมาก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 0.87 องศาเซียลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 0.85 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 0.75 องศาเซลเซียส 

มีบางพื้นที่ที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 1 องศาเซลเซียส โดยจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ภาคเหนือ

                                                           
3
 คาปกติ (หลีกเลี่ยงการใชคําวาเฉลี่ยซ้ํา) คือ อุณหภูมิเฉลี่ย (เฉลี่ย/สูงสุด/ต่ําสุด) ณ ป พ.ศ. 2558 ยกตัวอยาง เมื่อหาอุณหภูมิ

สูงสุดเฉลี่ยคาปกติของภาคเหนือ เทากับ 33.92 + 0.91 หรือ 34.83 องศาเซลเซียส 
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อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 1.15 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 

1.02 องศาเซลเซียส และภาคกลางอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยสูงกวาคาปกติ 1.15 องศาเซลเซียส เปนตน      

ตารางที่ 3.2 ผลตางอุณหภูมิของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 และอุณหภูมิเฉลี่ยโดยใชขอมูล 35 ป  

               (พ.ศ.2524-2558) จําแนกตามรายภาค  

หนวย : องศาเซลเซียส 

ภาค/อุณหภูมิ เหนือ 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
กลาง ตะวันออก 

ใตฝง

ตะวันตก 

ใตฝง

ตะวันออก 

ประเทศ

ไทย 

อุณหภูมเิฉลีย่ 27.21 27.62 29.12 28.62 27.76 28.05 27.91 

ผลตางจากคาปกต ิ +1.15 +0.98 +0.81 +0.72 +0.43 +0.53 +0.87 

อุณหภูมสิูงสดุเฉลีย่ 33.92 33.47 34.73 33.81 32.58 32.88 33.61 

ผลตางจากคาปกต ิ +0.91 +1.02 +0.96 +0.91 +0.55 +0.51 +0.85 

อุณหภูมติ่ําสดุเฉลี่ย 22.17 23.01 24.83 24.69 23.93 24.00 23.49 

ผลตางจากคาปกต ิ +0.95 +0.91 +1.15 +0.72 +0.25 +0.20 +0.75 

ที่มา: ศูนยภูมิอากาศ กรมอุตุนยิมวิทยา (2558) โดยเปนขอมูลจากสถานีตรวจอากาศผิวพื้น 45 สถานี  

 ในสวนของการพยากรณปริมาณน้ําฝนในประเทศไทย พงษศักดิ์  สุทธินนท และคณะ (2560)           

ไดประยุกตใชแบบจําลอง RCPs โดยทําการประเมินแบบจําลอง 9 แบบจําลอง วิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในเชิงภูมิภาค (ระดับโลก – ภูมิภาค – ประเทศ) ของประเทศตางๆ ที่สามารถนํามายอสวน 

และทดสอบใหมีความใกลเคียงกับขอมูลในอดีตหรือทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง (พ.ศ. 2522 - 

2548) โดยพิจารณาคาเบี่ยงเบนของแบบจําลองที่ใช โดยสามารถใช 1) แบบจําลอง IPSL-CM5A-MR จาก 

Institut Pierre-Simon Laplace 2) แบบจําลอง GFDL-CM3 จาก NOAA Geophysical  Fluid Dynamics 

Laboratory และ 3) แบบจําลอง MRI-CGCM3 จาก Meteorological Research Institute ขอมูลที่ไดจาก 3 

แบบจําลองทําการขจัดคาคลาดเคลื่อนจากนั้นทําการพยากรณโดยใชขอมูลเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2524 - 2553) 

ควบคูกับภาพฉาย RCPs 4.5 และ 8.5 พบวา บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นสูง โดย            

เมื่อพยากรณในชวงป พ.ศ. 2559 – 2588 สามารถสรุปไดวา บริเวณเขตภาคใตมีปริมาณน้ําฝนสูงกวา     

บริเวณอื่น โดยอนาคตตามชวงเวลาดังกลาวในเดือนกุมภาพันธปริมาณฝนจะนอยลงโดยเฉลี่ยในทุกภูมิภาค

จนกระทั่งใกลเคียงกับชวงเดือนมกราคมของทุกป เดือนพฤษภาคมจะเริ่มเปนฤดูฝนและในจังหวัดกาญจนบุรี

รวมทั้งภาคใตฝงตะวันตก จังหวัดระยอง และตราด จะปริมาณฝนเพิ่มขึ้นมากกวาคาเฉลี่ยปกติ และบริเวณ

ดังกลาวยังเปนพื้นที่เสี่ยงตอความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคต จากนั้นคณะผูวิจัยไดทําการศึกษา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําฝนของประเทศโดยสมมติใหมีการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณ

น้ําฝนรอยละ 5 (-5% กับ +5%) ตอรายไดประชาชาติซึ่งแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ้นและลดลงกับปริมาณน้ํา 

โดยกรณีท่ีปริมาณน้ําลดลงรอยละ 5 รายไดประชาชาติของประเทศมีแนวโนมลดลงถึง รอยละ 0.33 สวนกรณี

ที่ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นรอยละ 5 สงผลใหรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 0.66 ดังนั้นหากประเทศไมสามารถ

บริหารน้ําตนทุนของประเทศไดเพียงพออาจจะสงผลใหการเพาะปลูกลดลง และเมื่อหาคาความเหมาะสม 
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(Optimization) ในการจัดสรรน้ําที่มีเพื่อการเกษตร พบวา รอยละของปริมาณที่ลดลงสงผลตอพืชที่ใชน้ําใน

การผลิตที่สูง แตใหมูลคาผลตอบแทน (ตอไร) ที่ต่ํา เชน การทํานา การทําขาวโพด การทําไรมันสําปะหลัง และ

การทําสวนปาลม การเปรียบเทียบสามารถยกตัวอยางเชน การทํานาจะตองใชน้ําประมาณ 1,200 ลูกบาศก

เมตรตอไร แตราคาขายในตลาดอยูที่กิโลกรัมละ 8 บาท ตรงกันขามกับลําไยที่ใชน้ําในการเพาะปลูกประมาณ 

1,500 ลูกบาศกเมตรตอไร แตสามารถขายในตลาดไดในราคา 30 บาทตอกิโลกรัม แตทั้งนี้จะเห็นไดวา        

การพิจารณาความเหมาะสมไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมจากปจจัยอื่นๆ เชน อุณหภูมิ หรือ คุณภาพของดิน 

ในเขตตางๆ เนื่องจากพืชแตละชนิดไมสามารถทดแทนไดทันที และมีตนทุนในการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนไป

เพาะปลูกตามกลไกตลาดที่เหมาะสม 

3.3 รายไดครัวเรือนเกษตรของประเทศไทย  

 จากคํานิยามของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครัวเรือนเกษตรประกอบดวยสมาชิกคนเดียวหรือ    

กลุมบุคคลที่อาศัยในบริเวณผืนที่ดินเดียวกัน มีการใชจายรวมกัน และมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน

ประกอบอาชีพเกษตรในปเพาะปลูก เมื่อพิจารณารายไดและรายจายที่แทจริง4 เงินสดเกษตรในไรนา พบวา 

สัดสวนของรายจายเงินสดที่ใชในการเกษตรมีสัดสวนมากกวารอยละ 50 ขึ้นไป ทั้งนี้รายไดเงินสดเกษตรในไร

นาโดยเฉลี่ยตั้งแตปเพาะปลูก 2538/39 ถึง 2557/58 หรือในชวง 20 ป อยูที่ครัวเรือนละ 135,900 บาท 

ในขณะที่ รายจายเงินสดเกษตรในไรนาเฉลี่ยประมาณ 79,500 บาทตอครัวเรือน โดยรายจายมีแนวโนมสูงขึ้น

แตรายไดเงินสดเกษตรในไรนาที่แทจริงหลังจากปเพาะปลูก 2549/50 ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนักโดยเฉลี่ย 

ตามภาพที่ 3.2 รายไดเงินสดเกษตรในไรนาที่แทจริงสูงสุดในรอบ 20 ป เกิดขึ้นในปเพาะปลูก 2550/51 และ

รายจายเงินสดเกษตรในไรนาที่แทจริงสูงสุดเปนปเพาะปลูก 2556/57 สะทอนสัดสวนรายไดและรายจาย

ครัวเรือนเกษตรไมไดคงท่ี โดยเฉลี่ยสัดสวนรายไดตอรายจายเงินสดเกษตรในไรนาหรือรายจาย  เงินสดเกษตร

ในไรนาคิดเปนสัดสวนประมาณ 1.72 เทาของรายไดครัวเรือนเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 ดัชนีราคาผูบริโภค (กระทรวงพาณิชย) โดยป พ.ศ.2558 เปนปฐาน และใชระยะเวลาตามปเพาะปลูก  
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ภาพที่ 3.2 รายไดและรายจายเงินสดเกษตรในไรนา (ที่แทจริง) 
                               ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คํานวณโดยผูวิจัย 

 สัดสวนของเงินไดสุทธิครัวเรือนเกษตร (ภาพที่ 3.3) โดยในปเพาะปลูก 2557/2558 สัดสวนรอยละ 

66.78 ของครัวเรือนเปนรายไดเงินสดนอกภาคเกษตร รองลงมาเปนรายไดเงินสดสุทธิเกษตร (รายไดเงินสด - 

รายจายเงินสด) และรายไดไมเปนเงินสด รายไดเงินสดนอกภาคเกษตรเปนการรวมรายไดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ในและนอกครัวเรือนที่สมาชิกสามารถดําเนินการไดทั้งในฟารมและนอกฟารมโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 82.5      

ที่ครัวเรือนไดรับจากการทํากิจกรรมนอกเกษตร นอกฟารมหรือรับรายไดจากการไมไดทําการเกษตรทั้งที่ม ี    

การใชประโยชนที่ดินจากการเกษตร 
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รายไดเงินสด

สุทธิเกษตร 

28.26%

 รายไดเงินสด

นอก
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66.78%

รายไดไมเปน

เงินสด

4.96%

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.3 สัดสวนเงินไดสุทธิครัวเรือนเกษตร ปเพาะปลูก 2557/2558 

                         ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตร (ภาพที่ 3.4) พบวา รายไดสุทธิครัวเรือน

เกษตร (ที่แทจริง) ในปเพาะปลูก 2557/58 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดเมื่อเทียบจากปกอนหนา โดย

เพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 โดยสอดคลองกับขอมูลรายไดเงินสดเกษตรในไรนาปเพาะปลูก 2549/50 ซึ่งมีอัตรา    

การเติบโตจากปกอนหนารอยละ 10.9 ซึ่งหลังจากปเพาะปลูกดังกลาว การเจริญเติบโตของรายไดสุทธิ

ครัวเรือนเกษตรโตนอยลง (อัตราการเติบโตของรายไดลดลง) จนถึงขั้นติดลบหรือรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตร    

ที่แทจริงลดลง และฟนตัวขึ้นหลังปเพาะปลูก 2555/56 ซึ่งเมื่อพิจารณาองคประกอบตางๆ สามารถกลาวไดวา

การเติบโตของรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรมีองคประกอบของรายไดครัวเรือนเงินสดนอกภาคเกษตรมากกวา

รอยละ 50 ในแตละปการเจริญเติบโตของรายจายเงินสดเกษตรในไรนามีอัตราสูงกวารายได (รายไดโตไมทัน

รายจาย)   
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ภาพที่ 3.4 อัตราการเติบโตของรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตร (ที่แทจริง) 

                          ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จากคํานวณ 

 จากการวิเคราะหขอมูลรายไดครัวเรือนเกษตร พบวา ปญหารายไดเกษตรกรมีความไมแนนอน 

(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2558) สงผลตอคุณภาพชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร โดยเฉพาะการปลูกพืชเกษตรที่

ตองพึ่งพาสภาพดินฟาอากาศตามธรรมชาติทําใหราคาสินคาเกษตรมีความออนไหว รายไดจากการทํา

การเกษตรปรับตัวลดลงขณะที่รายจายจากการปลูกพืชหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลตอเงินสด

คงเหลือของเกษตรกรที่ลดลง เงินสดถูกนําไปใชในการอุปโภคบริโภค และชําระหนี้เพิ่มเติม ภาคเกษตรม ี     

ความเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งเกษตรกรมีความสามารถในการปรับตัวต่ํา โดยที่

ผานมาจะเห็นไดวาเกษตรกรมีรายไดครัวเรือนนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น อาจสะทอนการออกนอกภาคเกษตรหรือ     

การพ่ึงพิงรายไดจากภาคเกษตรลดลง  
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

4.1 ขอมูลในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลตางๆ และทําการวิเคราะหแบบจําลองและสมการตามบทท่ี 2 โดยอาศัยแนวคิด       

ริคารโด เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีตอรายไดครัวเรือนเกษตรตอไร 

โดยขอมูลตามตารางที่ 4.1 สามารถสรุปรายไดครัวเรือนเกษตรโดยเฉลี่ยตอไรหรือมูลคาของที่ดินในแตละ

ภูมิภาค พบวา ภาคใตใหผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีรายได

ครัวเรือนเกษตรต่ําที่สุดโดยต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ สวนอุณหภูมเิฉลี่ยของประเทศสะทอนสภาพภูมิอากาศ

ในแตละชวงไดเปนอยางดี โดยชวงฤดูหนาว (เดือน พ.ย. – ม.ค.) อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ํากวาการแบงฤดูกาลใน  

แตละเดือน สวนปริมาณน้ําฝนชวงฤดูฝน (ตนฝนกับปลายฝน) ก็มีปริมาณมากกวาชวงเดือนอื่นๆ โดยอุณหภูมิ

เฉลี่ยรายเดือนในแตละปของประเทศไทยในชวงที่ทําการศึกษา (30 ป) แนวโนมของอุณหภูมิเปนไปในทิศทาง

เดียวกันซึ่งภาคกลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวาทุกภูมิภาค เทากับ 28.8 องศาเซลเซียส ปที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 

คือ พ.ศ. 2541 สวนปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูที่ 183.7 ลูกบาศกมิลลิเมตร โดยปที่ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุด คือ  

พ.ศ. 2556 โดยภาคใตมีปริมาณน้ําฝนสูงกวาภูมิภาคอื่นๆ รองลงมาเปนภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือ เทากับ 114.3 105.2 และ 103.4 ลูกบาศกมิลลิเมตร ปริมาณน้ําฝนสูงสุดอยูในชวงเดือน ส.ค. - 

ต.ค. หรือชวงฤดูปลายฝนตามนิยามของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยในแตละภาคไมไดเผชิญกับความผันผวนมากนัก

เมื่อเปรียบเทียบกับภาคใตซ่ึงอยูในเขตมรสุม  
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลที่ใชในแบบจําลองทางเศรษฐมิต ิ

ตัวแปร คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รายไดครัวเรือนเกษตรตอไร (Vi) 7,762.51 4,963.98   

- ภาคเหนือ 9,115.69 4,922.1   

- ภาคใต 10,864.29    5,473.24   

- ภาคกลาง 10,039.11     5,312.72       

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,178.01    3208.27   

อุณหภูมิฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) 28.86     0.55      

อุณหภูมิฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) 27.69    0.53 

อุณหภูมิฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)          24.73 1.41         

อุณหภูมิฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) 28.38 0.99 

ปริมาณน้ําฝนฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) 184.74    68.84      

ปริมาณน้ําฝนฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) 212.69    56.38      

ปริมาณน้ําฝนฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         34.35    72.38       

ปริมาณน้ําฝนฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) 48.48    17.99     

ระยะทางจากพื้นที่อําเภอไปยังตัวเมือง (D) 45.24 30.53 

การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (E) 0 - 1  

พื้นที่เขตชลประทานหรือนอกเขตชลประทาน 

(การใชประโยชนที่ดินของครัวเรือนเกษตร) (I) 

0 - 1  

ความลาดชันที่เหมาะสมตอการปลูกพืช (L) 0 - 1  

จํานวนตัวอยาง (ครัวเรือน) 5,692  
ที่มา: จากการคํานวณ 

 จากนั้นผูวิจัยไดประมวลผลการศึกษาตามแบบจําลองโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least 

Square) จากจํานวนตัวอยาง 6,348 ครัวเรือน ซึ่งใชจํานวนตัวอยาง 5,692 ครัวเรือน เพื่อเปนคาเฉลี่ยใน     

การประเมินผลการศึกษา (เนื่องจากเกิดปญหาการกระจายตัวไมปกติ (Outliner) ของขอมูล) ซึ่งแบงออกเปน

รายไดครัวเรือนเกษตรและรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตร ตามตารางที่ 4.2 และ 4.3 เมื่อพิจารณาผลที่ไดจาก   

การประมวลผล พบวา จากเครื่องหมายหนาตัวแปรสอดคลองตามสมมติฐานการแสวงหารายไดสูงสุดของ

เกษตรกร หรือเสนรายไดและรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรเปนลักษณะเปนเสนโคงแบบฟงกชันเพิ่มและฟงกชัน

ลดในลักษณะลดนอยถอยลงลดนอย (Diminishing) โดยความสัมพันธของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกับรายไดและ

รายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรมีนัยสําคัญชวงฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) และฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.) สวนปริมาณ

น้ําฝนมความสัมพันธแบบมีนัยสําคัญทางสถิติในชวงทุกฤดูการเพาะปลูก 
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4.2 ผลการวิเคราะหทางเศรษฐมิต ิ

ตารางที่ 4.2 การประมวลผลวิธีกําลังสองนอยที่สุด : รายไดครัวเรือนเกษตรตอไร 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ คาความคลาดเคลื่อน 

อุณหภูมิฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) -63202.64***  12690.18  

อุณหภูมิฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) กําลังสอง 1085.448***  218.1782  

อุณหภูมิฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) 62338.14 12141.56 

อุณหภูมิฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) กําลังสอง -358.32 178.34 

อุณหภูมิฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         -10961.74***  1897.898  

อุณหภูมิฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.) กําลังสอง 233.1883***  38.22288  

อุณหภูมิฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) 7341.95 3014.77 

อุณหภูมิฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) กําลังสอง -145.44 41.12 

ปริมาณน้ําฝนฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) -31.60679***  7.626619 

ปริมาณน้ําฝนฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.)กําลังสอง 0.06574***  0.0135102 

ปริมาณน้ําฝนฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) 33.7295***  11.25531  

ปริมาณน้ําฝนฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) กําลังสอง -0.0639232***  0.0162859  

ปริมาณน้ําฝนฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         50.59027***  5.864361 

ปริมาณน้ําฝนฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.) กําลังสอง -0.1043585***  0.013825  

ปริมาณน้ําฝนฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) -191.496***  19.31118  

ปริมาณน้ําฝนฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) กําลังสอง 0.9498237***  .1449078  

ระยะทางจากพื้นที่อําเภอไปยังตัวเมือง -2.552112* 1.464013 

การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน 310.58** 112.53 

ครัวเรือนเกษตรอยูในพื้นท่ีเขตชลประทาน 2099.973*** 157.1091 

ความลาดชันที่เหมาะสมตอการปลูกพืช -314.58 354.53 

คาคงที่ 1059760***  170826.2  

จํานวนตัวอยาง : 5,692  

Adjusted – R2: 0.2641   

ที่มา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ : *,**,*** นัยสําคัญที่   = 0.1 0.05และ 0.01 ตามลําดับ 

 ทั้งนี้ ผลที่ไดจากตัวแปรอื่นๆ สามารถสรุปไดวาพื้นที่เกษตรกรรมของครัวเรือนยิ่งหางจากอําเภอเมือง

หรือตัวเมืองมากเทาไหรยิ่งสงผลทําใหรายไดและรายไดสุทธิของครัวเรือนลดลง ในกรณีที่ครัวเรือนมีหัวหนา

ครัวเรือนมีการศึกษาสูงกวามัธยมตนขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ต่ํากวานั้นจะมีโอกาสที่ไดรับรายไดและ

รายไดสุทธิมากกวา กรณีผูที่อยูในเขตชลประทาน พบวา มีแนวโนมที่จะไดรับรายไดและรายไดสุทธิมากกวา
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ครัวเรือนที่อยูนอกเขตชลประทาน รวมทั้งหากครัวเรือนอยูในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับความลาดชันในการปลูก

พืชก็จะมีความนาจะเปนที่จะไดรับรายไดนอยกวาครัวเรือนที่อยูในพื้นที่ท่ีเหมาะสม 

ตารางที่ 4.3 การประมวลผลวิธีกําลังสองนอยที่สุด : รายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรตอไร 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ คาความคลาดเคลื่อน 

อุณหภูมิฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) -45045.61***  12690.18  

อุณหภูมิฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) กําลังสอง 776.5063***  219.4536  

อุณหภูมิฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) 5457.13 11786.94 

อุณหภูมิฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) กําลังสอง -48.26 95.28 

อุณหภูมิฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         -8042.132***  2513.288 

อุณหภูมิฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.) กําลังสอง 166.4726***  49.17493 

อุณหภูมิฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) 7128.387*  4247.179  

อุณหภูมิฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) กําลังสอง -127.8008*  73.59837  

ปริมาณน้ําฝนฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) -25.57857***  5.885209  

ปริมาณน้ําฝนฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) กําลังสอง 0.0523466***  0.010627  

ปริมาณน้ําฝนฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) 33.31118***  8.68819  

ปริมาณน้ําฝนฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) กําลังสอง -0.0583894***  0.0129602  

ปริมาณน้ําฝนฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         40.66874***  4.811928  

ปริมาณน้ําฝนฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.) กําลังสอง -0.0817788***  .0111784  

ปริมาณน้ําฝนฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) -103.489***  15.87782 

ปริมาณน้ําฝนฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) กําลังสอง 0.5209257***  0.1236268  

ระยะทางจากพื้นที่อําเภอไปยังตัวเมือง -5.16*** 1.24 

การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน 441.31* 110.58 

ครัวเรือนเกษตรอยูในพื้นท่ีเขตชลประทาน 893.8341***  122.1283  

ความลาดชันที่เหมาะสมตอการปลูกพืช -853.21 214.38 

คาคงที่ 656125.8***  152193.4  

จํานวนตัวอยาง: 5,692 ครัวเรือน   

Adjusted – R2: 0.183   

ที่มา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ : *,**,*** นัยสําคัญที่   = 0.1 0.05และ 0.01 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 การประมวลผลผลกระทบสวนเพิ่ม : รายไดครัวเรือนเกษตรตอไร 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ คาความคลาดเคลื่อน 

อุณหภูมิฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) -683.6258** 280.8236 

อุณหภูมิฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) N/A N/A 

อุณหภูมิฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         528.7073*** 115.5487 

อุณหภูมิฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) N/A N/A 

ปริมาณน้ําฝนฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) -7.353811* 3.890744 

ปริมาณน้ําฝนฤดูปลายฝน (ส.ค. - ต.ค.) N/A N/A 

ปริมาณน้ําฝนฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         43.8642*** 5.019629 

ปริมาณน้ําฝนฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) -100.0662*** 7.930498 

ที่มา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ : *,**,*** นัยสําคัญที่   = 0.1 0.05และ 0.01 ตามลําดับ และ N/A หมายถึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ตามตารางที่ 4.4 และ 4.5 เปนการศึกษาผลกระทบสวนเพ่ิมของรายไดและรายไดสุทธิครัวเรือนตอ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสและปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้นโดย

เฉลี่ยตอป 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร ผลการประมวลทางเศรษฐมิติในการหาผลกระทบสวนเพิ่ม (Marginal Effect) 

พบวา เมื่ออุณหภูมิชวงตนฝนเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซยีส จะสงผลทําใหรายไดครัวเรือนเกษตรลดลง 683.6 บาท

ตอไร หากเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว จะสงผลใหรายไดครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น 528.7 บาทตอไร ในขณะที่ปริมาณ

น้ําฝนที่เพิ่มขึ้น 1 ลูกบาศกมิลลิเมตร สงผลใหรายไดครัวเรือนเกษตรลดลงในชวงตนฝนและชวงฤดูรอนโดย

รายไดลดลง 7.35 และ 100.1 บาทตอไรตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้นในชวงฤดูหนาวสงผลให

รายไดครัวเรือนเกษตรเพิ่มข้ึน 43.8 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

ตารางที่ 4.5 การประมวลผลผลกระทบสวนเพิ่ม : รายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรตอไร 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ คาความคลาดเคลื่อน 

อุณหภูมิฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) -320.8265*  258.3152  

อุณหภูมิฤดูปลายฝน (ส.ค. –ต.ค.) N/A N/A 

อุณหภูมิฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         N/A N/A 

อุณหภูมิฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) N/A N/A 

ปริมาณน้ําฝนฤดูตนฝน (พ.ค. - ก.ค.) -6.266722**  3.052162  

ปริมาณน้ําฝนฤดูปลายฝน (ส.ค. –ต.ค.) 8.686168*  4.501506  

ปริมาณน้ําฝนฤดูหนาว (พ.ย. - ม.ค.)         35.39796***  4.148748  

ปริมาณน้ําฝนฤดูรอน (ก.พ. - เม.ย.) -53.34485* 6.57895  

ที่มา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ : *,**,*** นัยสําคัญที่   = 0.1 0.05และ 0.01 ตามลําดับ และ N/A หมายถึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอรายไดสุทธิครัวเรือน

เกษตร ซึ่งทําใหมูลคาที่สะทอนตามแนวคิดทฤษฎีริคารโดซึ่งถูกควบคุมดวยปจจัยภายนอกอื่นๆ พบวา        

เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 1 องศาเซลเซียส สงผลใหรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตร ลดลง 320.8 บาทตอไร ในชวงเดือน

พฤษภาคม - กรกฎาคม แตผลกระทบดังกลาวสงผลตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้น 1 มิลลิเมตร ในชวงเดือน กุมภาพันธ - เมษายน และชวงเดือน พฤษภาคม - 

กรกฎาคม สงผลใหรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรลดลง 53.3 และ 6.2 บาทตอไร ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณน้ําฝน ในชวงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม และชวงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม สงผลใหรายไดสุทธิ

ครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึ้น 8.6 และ 35.3 บาทตอไรตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอรายไดครัวเรือนเกษตร พบวา รายได

ครัวเรือนเกษตรปเพาะปลูก 2556/2557 โดยเฉลี่ยของภาคใตสูงที่สุด รองลงมาเปน ภาคกลาง ภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 30 ป (พ.ศ.2527 – 2556) สะทอนสภาพภูมิอากาศ      

ตามนิยามกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งในแตละชวงระยะเวลาใน 1 ป โดยเฉลี่ยอุณหภูมิชวงเดือนพฤศจิกายนถึง    

เดือนมกราคมต่ํากวาในแตละชวงเดือน สวนปริมาณน้ําฝนในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม (ชวงตนฝน

และปลายฝน) มีปริมาณมากกวาในแตละชวงฤดูกาลอยางชัดเจน ซึ่งภาคใตมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงที่สุด 

รองลงมา เปนภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  

 การประมวลผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผานแบบจําลองทางเศรษฐมิติสรุปไดวา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหรายไดครัวเรือนและรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรลดลง เมื่ออุณหภูมิ

เพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ในชวงฤดูตนฝนหรือชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม รวมทั้งชวงเดือน กุมภาพันธ - 

เดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ รายไดและรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรจะเพิ่มขึ้นหากมีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นในชวงเดือน 

พฤศจิกายน - มกราคม โดยตัวแปรอื่นๆ ที่มีนัยสําคัญตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (อุณหภูมิหรือปริมาณน้ําฝนที่เพิ่มขึ้น) กับรายไดและรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตร คือ พื้นที่ของ

ครัวเรือนเกษตรตั้งอยูในเขตชลประทาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่มีพื้นที่อยูนอกเขตชลประทาน 

รายไดและรายไดสุทธิของครัวเรือนเกษตรมีแนวโนมไดรับผลกระทบในเชิงบวกมากกวา สวนหัวหนาครัวเรือน   

ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป และพื้นที่เพาะปลูกเหมาะสมตามคาความลาดชันมีแนวโนมที่จะ

ไดรับรายไดเพ่ิมขึ้นโดยเปรียบเทียบ รวมทั้งครัวเรือนเกษตรที่อยูหางไกลตัวเมืองออกไปมีผลกระทบทางลบตอ

รายได 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาที่ทําการศึกษาในคร้ังนี้ดําเนินการตามทฤษฎีคาเของริคารโดโดยรายไดและรายไดสุทธิ

ครัวเรือนเกษตรเปรียบเสมือนคาเชาดังกลาวที่เปนมูลคาจากการใชประโยชนที่ดินของครัวเรือนในการทํา

การเกษตร โดยปจจัยที่ส งผลกระทบตอรายไดและรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรไดคํานึงถึงตัวแปร               

ดานสภาพภูมิอากาศโดยพิจารณาความสัมพันธและมูลคาผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง          

สภาพภูมิอากาศ การศึกษาเปนการศึกษาที่ดินในทุกพื้นที่ครัวเรือนเกษตรของประเทศไทยเนื่องจากคํานึงถึง

ความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรและครัวเรือน โดยเมื่อเกษตรกรยังเปนไปตามทฤษฎีการหารายได

สูงสุด เกษตรกรเมื่อประสบปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงนั้น    

โดยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการทําการเพาะปลูกหรือลักษณะของการทําการเกษตร บางรายอาจจะเปลี่ยนอาชีพ

หรือออกจากภาคเกษตรเพื่อหารายไดทางอื่น ซึ่งเหตุการณการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรเหลานี้อาจไมได     
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มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงอยางเดียว รวมทั้งมูลคาของการใชที่ดินครัวเกษตรอาจจะมา

จากสวนอื่นๆ ซึ่งอาจจะเปนขอจํากัดในการศึกษาตามทฤษฎีดังกลาว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงสะทอนเพียง

ความสัมพันธและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งในระหวางนั้น ครัวเรือนอาจจะมี

การปรับตัวหรือตั้งรับผลกระทบดังกลาวอยางสม่ําเสมอเพราะอุณหภูมิหรือปริมาณน้ําฝนตองอาศัยระยะเวลา

พอสมควรที่จะสามารถระบุไดวาเกิดการเปล่ียนแปลง โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถใชประโยชน        

ในการการวางแผนหรือเตรียมการในการปองกันในอนาคต เชน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ในชวง

ตนฝนอาจจะสงผลรายไดครัวเรือนเกษตรลดลง เมื่อการพยากรณสามารถบอกไดวาประเทศไทยมีแนวโนมเกิด      

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาว ผูกําหนดนโยบายควรมีแผนในการตั้งรับปรับตัวเพราะมูลคา     

ความเสียหายตอไรจากการศึกษาเมื่อคํานวณควบคูกับการพยากรณสภาพอากาศในพื้นที่อาจใชเพื่อคิดมูลคาที่

ภาครัฐตองทําการชดเชย รวมทั้งการนํามูลคาความสูญเสียและเสียหาย (Loss and Damage) ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคตไปสรางมาตรการการปรับตัว หรือใชคิดระบบการประกันภัยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใชมูลคา

ความสูญเสียและความเสียเปนฐานในการคิดคํานวณเบี้ยประกันภัย ก็เคยเกิดขึ้นมาแลวในหลายประเทศ      

ทั่วโลก  
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 ผลการประเมินจากโปรแกรม STATA กรณีรายไดครัวเรือนเกษตรตอไร 
Linear regression Number of obs            5692

  F( 14, 5677) 132.84

  Prob > F 0.0000

  R-squared 0.2641

  Root MSE 4263.6

 
 
V 

 
Coef. 

Robust 
Std. Err. 

 
t 

 
P>|t| 

 
[95% Conf. Interval] 

TErainy -63202.64 12649.71 -5.00 0.000 -88000.91 -38404.38 

TErainySQ 1085.448 218.1782 4.98 0.000 657.735 1513.16 

TLrainy 62338.14 12141.56 -
3.58 

1.285 -9245.31 -54217 

TLrainySQ 214.4585 293.548 6.34 2.824 5943.11 1648.23 

TSummer 744.3258 522.1542 7.15 1.933 4953.21 2085.33 

TSummer_ -140.359 
 

51.95 1.32 2.227 5872.556 521.008 

TWinter -10961.74 1897.898 -5.78 0.000 -14682.34 -7241.13 

TWinterSQ 233.1883 38.22288 6.10 0.000 158.2568 308.1197 

WErainy -31.60679 7.626619 -4.14 0.000 -46.55787 -16.6557 

WErainySQ .06574 .0135102 4.87 0.000 .0392548 .0922252 

WLrainy 33.7295 11.25531 3.00 0.003 11.66479 55.79421 

WLrainySQ -.0639232 .0162859 -3.93 0.000 -.0958498 -.0319966 

WSummer -191.496 19.31118 -9.92 0.000 -229.3533 -153.6387 

WSummerSQ .9498237 .1449078 6.55 0.000 .6657491 1.233898 

WWinter 50.59027 5.864361 8.63 0.000 39.09388 62.08666 

WwinterSQ -.1043585 .013825 -7.55 0.000 -.1314607 -.0772563 

D -2.552112 1.464013 -1.74 0.081 -5.422138 .3179131 

I 2099.973 157.1091 13.37 0.000 1791.979 2407.967 

E 310.581 112.53 53.42 0.048 114.562 13.26 

L -314.579 354.53 -2.15 5.235 -542.53 -239.77 

_cons 1059760 170826.2 6.20 0.000 724875.5 1394645 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 ผลการประเมินจากโปรแกรม STATA กรณีรายไดสุทธิครัวเรือนเกษตรตอไร 

 
Linear regression Number of obs  5376 

F( 15, 5360)  68.77 

Prob > F  0.0000 

R-squared  0.1856 

Root MSE  3261.9 

 
 
V 

 
Coef. 

Robust 
Std. Err. 

 
t 

 
P>|t| 

 
[95% Conf. Interval] 

TErainy -45045.61 11575.07 -3.89 0.000 -67737.45 -22353.77 

TErainySQ 776.5063 200.4829 3.87 0.000 383.4783 1169.534 

TLrainy 5457.13 11786.94 -
8.21 

2.573 -5328.221 -
2327.25 

TLrainySQ -48.26 95.28 1.93 1.569 5736.25 2144.79 

TSummer 7128.387 3722.547 1.91 0.056 -169.3193 14426.09 

TSummer_ -127.8008 64.80522 -1.97 0.049 -254.8454 -.7562373 

TWinter -8042.132 2135.57 -3.77 0.000 -12228.72 -3855.546 

TWinterSQ 166.4726 41.91664 3.97 0.000 84.29893 248.6463 

WErainy -25.57857 5.3503 -4.78 0.000 -36.06733 -15.0898 

WErainySQ .0523466 .0090268 5.80 0.000 .0346503 .0700429 

WLrainy 33.31118 7.641442 4.36 0.000 18.33085 48.29152 

WLrainySQ -.0583894 .0112784 -5.18 0.000 -.0804996 -.0362792 

WSummer -103.489 14.01806 -7.38 0.000 -130.9701 -76.00789 

WSummerSQ .5209257 .1003906 5.19 0.000 .3241194 .717732 

WWinter 40.66874 4.149095 9.80 0.000 32.53483 48.80265 

WwinterSQ -.0817788 .0092878 -8.81 0.000 -.0999867 -.063571 

D -5.16 1.24 52.2 1.485 225.46 200.256 

I 893.8341 114.538 7.80 0.000 669.2932 1118.375 

E 441.31 110.58 1.26 0.841 5431.25 3345.32 

L -853.21 21.438 95.22 2.853 5.9421 1.236 

_cons 656125.8 138979.9 4.72 0.000 383668.7 928582.9 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 ผลการประเมินจากโปรแกรม STATA กรณีผลกระทบสวนเพิ่มของรายไดครัวเรือนเกษตร 

 
 

CRevenue Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Effect_TErainy -683.6258 280.8236 -2.43 0.015 -1234.03 -133.2216 

 

 

CRevenue Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

effect_TWinter 528.7073 115.5487 4.58 0.000 302.236 755.1786 

 

 

CRevenue Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

effect_WErainy -7.353811 3.890744 -1.89 0.059 -14.97953 .2719071 

 

 

CRevenue Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

effect_WLrainy 6.770663 5.80208 1.17 0.243 -4.601206 18.14253 

 

 

CRevenue Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

effect_WSummer -100.0662 7.930498 -12.62 0.000 -115.6097 -84.52275 

 

 

CRevenue Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

effect_WWinter 43.8642 5.019629 8.74 0.000 34.02591 53.70249 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางภาคผนวกท่ี 4 ผลการประเมินจากโปรแกรม STATA กรณีผลกระทบสวนเพามของรายไดสุทธิครัวเรือน

เกษตร 

 
CNR Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

effect_TErainy -320.8265 258.3152 -1.24 0.214 -827.115 185.462 

 

 

CNR Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

effect_TSummer -110.8762 233.551 -0.47 0.635 -568.6279 346.8754 

 

 

CNR Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
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