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1. ท้าไมต้องศึกษาเรื่องน ้าในภาคการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ไม่สามารถศึกษาแบบ
โดดๆ ได้ ต้องวิเคราะห์ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะการพัฒนามีวัตถุประสงค์เพ่ือความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน  เนื่องจากภาคเกษตรใช้ทรัพยากรน  าและที่ดินมากที่สุด  (ดูรูปที่1)  บทความนี จึงเน้น
การศึกษาเรื่องพัฒนาการของภาคเกษตรกับการจัดการน  า 

การพัฒนาเกษตรที่ผ่านมาประสบความส าเร็จอย่างสูง สามารถแก้ปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร
ของคนไทย และลดความยากจน รวมทั งท าให้ไทยกลายเป็นครัวโลก  แต่การพัฒนาการเกษตรในอดีตมีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างสิ นเปลืองและท าให้ทรัพยากรเสื่อมโทรม เช่นการใช้น  าสิ นเปลือง เกิดมลพิษในน  า/ดิน บุก
รุกท าลายป่า ถลุงทรัพยากรทางทะเล ฯลฯ (รูปที่ 2)  

รูปที่ 1 : การใช้น ้า ดิน พลังงานรายสาขา 

 
 
ที่มา กรมทรัพยากรน  า 2551 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2555 ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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รูปที่ 2 : มลพิษทางน ้ารายสาขา 

 
 
 

 “น ้ำ”ส้ำคัญไฉน 

ทรัพยากรน  าขาดแคลนมากขึ นทุกที  ถ้าน  าไม่พอ จะกระทบการผลิตทุกสาขา โดยเฉพาะภาค
เกษตร แต่ในภาวะปกติ ผู้ใช้น  าในบางสาขาการผลิตยังใช้น  าฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะการปลูกข้าวในเขต
ชลประทาน ส่วนภาวะน  าแล้ง จะเกิดความขัดแย้ง คนจน/ภาคเกษตรเสียเปรียบ ดังนั น การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจ าเป็นต้องมีการจัดการและสร้างกติกาการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน  

ปัญหำ : ที่ผ่านมา การพัฒนาเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นการด าเนินงานอย่าง
แยกส่วน ยิ่งกว่านั น เรายังไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการเท่าที่ควรตัวอย่างเช่นในป้องกันน  าท่วม รัฐบาล 
ยิ่งลักษณ์สั่งการให้กรมชลประทานปล่อยน  าจ านวนมากออกจากเขื่อนภูมิพล-เขื่อนสิริกิต์ในต้นฤดูแล้งปี 
2554/55 จนการท านาปรังปี 2555ประสบปัญหาน  าแล้ง  ในทางตรงกันข้าม นโยบายจ าน าข้าวทุกเม็ดท าให้
เกษตรกรเพ่ิมพื นที่ปลูกข้าวในฤดูแล้ง เกิดแรงกดดันให้กรมชลประทานปล่อยน  าให้ชาวนามากกว่าแผนการ
ปล่อยน  า (รูปที่ 3) นโยบายทั งสองนี เป็นสาเหตุหนึ่ง (นอกจากปัญหาฝนแล้งในปี 2557) ที่ท าให้เกิดภาวะ
แล้งผิดปรกติในฤดูแล้งปีนี  (2557/58) ซึ่งจะเป็นปีที่มีน  าชลประทานน้อยที่สุดในรอบ 15 ปี (ดูรูปที่ 4) 
ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ นหากการก าหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรน  ากับการพัฒนาเกษตรเป็นแบบ
บูรณาการจนะเป็นเนื อเดียวกัน 

  

ที่มา : WDI ข้อมูล ณปี 2549 
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รูปที่ 3 : การใช้น ้าที่มากกว่าแผนชลประทาน 

 
หมายเหต:ุ ข้อมูลรวมของเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิต์ 

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557 

รูปที่ 4 : ปริมาตรน ้าในล่างที่ใช้งานได้ ณ 31 ต.ค. (ลบ.ม.) 

 

ควำมท้ำทำยในอนำคต  

ปัญหาข้างต้นจะทวีความรุนแรงขึ นในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภาวะน  าท่วมน  าแล้งทวีความรุนแรงขึ น อากาศจะร้อนขึ น ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภาวะความไม่แน่นอน
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน  ในอนาคต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยลดปัญหาความเสี่ยงดังกล่าวได้  ขณะนี บริษัทข้ามชาติมีความรู้และเงินทุนที่
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จะพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนแล้ง/น  าท่วมได้ แต่ศักยภาพทางเทคโนโลยีของไทยอ่อนแอของภาคเกษตรอันจะมาก 
เนื่องจากเกษตรเป็นภาคท่ีใช้น  าและที่ดินมากที่สุด หากจัดการทรัพยากรไม่ดี จะกระทบต่อความสามารถใน
การแข่งขัน ของภาคเกษตรอันจะส่งผลให้ประเทศไม่อาจเติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากเกษตรยังเป็นภาคที่มี
การจ้างงานมากที่สุด 

1.1 วัตถุประสงค์ 

บทความนี ต้องการศึกษาการจัดการทรัพยากรน  า โดยนี ใช้ตัวอย่างภาคเกษตร เพราะเป็นภาคที่ใช้
น  าและที่ดินมากท่ีสุด วัตถุประสงค์เฉพาะได้แก่  

(ก) อธิบายแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน   
(ข) ศึกษาการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตร และระบุปัญหาความท้าทายต่อ

ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรไทยในระยะยาว  
(ค) วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคเกษตร  
(ง) แนวทางการจัดการทรัพยากรน  าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

1.2 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 

การพัฒนาประเทศในระยะยาว เช่น 30 ปีข้างหน้า เสมือนการเดินในที่มืด ผู้ก าหนดนโยบายจึงควร
มีแนวคิดทางทฤษฎี หรือข้อมูลแนวโน้มในอดีตเป็นเครื่องน าทาง ทว่าศาสตร์ว่าด้วยนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืนยังเป็นศาสตร์ใหม่ไม่ลงตัวทฤษฎีที่มีอยู่ยังไม่มีการทดสอบ แนวคิดต่างๆ จึงเป็นเพียงข้อ
คาดการณ์เบื องต้น แต่การอาศัยแนวคิดที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังดีกว่าการไม่มีอะไรเป็นเครื่องน าทาง 

ในตอนนี เราจะสรุปแนวคิดเรื่องทฤษฎีการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
ส่วนในตอนต่อไปจะสรุปประสบการณ์การพัฒนาภาคเกษตรของไทยก่อนที่จะเสนอแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

นโยบำยกำรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน1 

ศาสตร์ว่าด้วย “ความยั่งยืน” เริ่มตื่นตัวจากหนังสือของ WCED (หรือที่รู้จักกันในนาม 
(Brandtland Commission) เรื่อง “Our Common Future” (1987)  คณะกรรมาธิการชุดนี ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์โลกกับสิ่งแวดล้อม และเสนอนัยเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม เบื องหลังแนวคิดของคณะกรรมาธิการชุดนี เกิดจากข้อเสนอทางวิชาการของ Barbier (1987) 
ผู้น าเสนอแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนด้วย Venn Diagram ที่แสดงความสัมพันธ์ของระบบชีววิทยา (นิเวศ) 
ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม  (ดูรูปที ่1.2.1) 

                                           
1 แนวคิดในตอนนี ส่วนใหญ่มาจาก ML Ravago, J.Roummasset and A Balisacan. 1987. “Economic Policy for Sustainable 
Development ในหนังสือ Sustainability Science, SEARCA 
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รูปที่ 1.2.1  : Venn Diagram : Sustainable Development 

 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Barbier 1987 

 
แม้แนวคิดของ Barbier จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั งในหมู่นักวิชาการและนักการเมืองทั่ว

โลก แต่หลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ในที่สุด Barbier ก็ยอมรับว่าแนวคิดดังกล่าวไม่สามารถ
น ามาใช้ในการจัดท านโยบายการพัฒนาแบบยั่งยืนได้  นักวิชาการจึงเริ่มแสวงหาทฤษฎีว่าด้วยนโยบาย
เศรษฐกิจแบบยั่งยืนเช่น weak sustainability VS strong sustainability หรือ negative sustainability 
VS positive sustainability  

แนวคิด weak sustainability ได้รับการยอมรับกันในวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาระส าคัญ 
คือ การพัฒนาแบบยั่งยืนจะเกิดขึ น เมื่อทุนทางธรรมชาติและทุนที่มนุษย์รังสรรค์ขึ น (ไม่ว่าจะเป็น 
เครื่องจักร หรือทุนมนุษย์ก็ตาม) มีมูลค่าคงที่หรือเพ่ิมขึ น ประเทศที่พัฒนาแบบยั่งยืน ต้องลงทุนสุทธิเป็น
บวก จนท าให้มูลค่ารวมของ capital stock ทุกชนิดเพ่ิมขึ น แม้ประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมาก (เช่น อาฟ
ริกา) จะมีการลงทุนสุทธิเป็นบวก แต่ถ้ามูลค่า capital stock ลดลง ก็คือว่ามีการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืน ส่วน
จีน แม้จะมีปัญหามลพิษรุนแรง และทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย แต่นักวิชาการบางท่านคิดว่าจีนอาจมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะมีการลงทุนสุทธิทั งด้านเครื่องจักรและทุนมนุษย์อย่างมโหฬาร จนมูลค่าสต็อ
คทุนของประเทศเพ่ิมขึ น  แนวคิดเรื่องการสะสมทุนรวม (ทุนท่ีมนุษย์สร้าง กับทรัพยากรธรรมชาติ) เป็นบวก 
ท าให้เกิดการวัดมูลค่าทุนประเภทต่างๆ และใช้ผลการวัด ก าหนดกลยุทธ์การลงทุนแบบยั่งยืน หลักเกณฑ์นี 
นักวิชาการบางท่านเรียกว่า negative sustainability เหตุผลก็เพราะหลักเกณฑ์นี ไม่อาจให้ค าตอบได้
ชัดเจนว่าต้องมีการลงทุนอย่างแท้จริง (genuine) เป็นจ านวนเท่าไร และควรเปลี่ยนแปลงการลงทุนประเภท
ใดบ้าง (Ravago, Roummasset and Balisacan 2010) 

แนวคิดใหม่ด้ำน positive sustainability : วัตถุประสงค์ของการเติบโตแบบยั่งยืน คือ ภายใต้
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและการลงทุนที่มนุษย์สร้างขึ นมา เราจะลงทุนและบริโภคอย่างไรจึงจะท าให้คนใน
สังคมทั งรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลานมีความสุข (สวัสดิการสังคม) สูงสุด การสะสมทุนประกอบด้วยทั งทุนที่
มนุษย์สร้างขึ น (เครื่องจักร และทุนมนุษย์) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สวัสดิการ คือ ประโยชน์ 
(ความสุขหรือB) จากการบริโภคทั งวัตถุสิ่งของ (M) และการมีชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ (A)  แต่

Biological 
system

Economic
system Social system
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การบริโภคเกิดต้นทุนต่อสังคมทั งต้นทุน (c) จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (R) และความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม (d)  ฉะนั นสวัสดิการสุทธิ คือ  

∑ ⌈  (     )  (   )  ⌉ 
     

เงื่อนไขส าคัญ 2 ประการที่จะท าให้สังคมบรรลุเป้าหมาย 
ก) มีการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสมในระดับที่ประโยชน์ส่วนเพ่ิมเท่ากับต้นทุนส่วน

เพ่ิมของสังคม (Hoteling  conditions) ต้นทุนสังคมนี รวมต้นทุนที่เป็นผลกระทบภายนอกด้านลบ 
(externality) ด้วย เงื่อนไขนี  คือ การลงทุนและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงพลวรรต (dynamic 
efficiency)  

ข) สังคมจะต้องลงทุนในแต่ละช่วงเวลาจนท าให้ประโยชน์ส่วนเพ่ิมของการลงทุน เท่ากับ อัตราเพ่ิม
ของการบริโภคที่ปรับด้วยความตั งใจของรัฐที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล  าระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับรุ่น
ลูกหลาน (Ramsey conditions) เงื่อนไขนี  เรียกว่าความเป็นธรรมระหว่างคนข้ามรุ่น หรืออีกนัยหนึ่ง คนรุ่น
พ่อแม่ไม่เบียดเบียนทรัพยากรของลูกหลาน แต่มีการลงทุนเพ่ือสั่งสมทุนให้พอเพียงต่อการบริโภคของรุ่น
ตัวเองและสะสมทุนที่ทดแทนทรัพยากรบางส่วนที่คนรุ่นนี น ามาใช้ เพ่ือเหลือไว้ให้คนรุ่นต่อไป 

เงื่อนไขทั งสองให้ค าตอบเรื่องแนวทางการบริโภค  การลงทุน การใช้และหรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในเชิงพลวัต (dynamically efficient paths) หรือ win-win efficiency 

การบริโภคและลงทุนตามเงื่อนไข Win-win efficiency:  จะท าให้เศรษฐกิจเคลื่อนจากจุด E (ไม่มี
ประสิทธิภาพ) ไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบนเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต (จุด F ในรูปที่ 1.2.2)  
นอกจากนั นหากสังคมเพ่ิมปริมาณการออมแท้จริง (genuine saving) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะ
สูงขึ นท าให้เส้นไปได้ในการผลิตขยับไปทางขวา) สังคมจะเคลื่อนเข้าสู่ภาวะ golden rule steady state… 
สังคมอยู่ดีกินดีแบบยั่งยืน  ตัวแปรที่ก าหนดอัตราการบริโภคและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เงื่อนไข
เริ่มต้น (initial conditions) และค่า parameters ต่างๆ เช่น อัตราการทดแทนระหว่างทุนที่มนุษย์สร้างกับ
ทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

รูปที่ 1.2.2 : การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Positive Sustainability Growth) 

 
ที่มา : Ravago, Roummasset and Balisacan (2010) 
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รัฐจะมีแนวนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไร (1) บูรณาการระบบเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม หรือ
มีการพัฒนาแบบ “เศรษฐสิ่งแวดล้อม” (environomy): ในการพัฒนารัฐต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงว่าเศรษฐกิจ
กับสิ่งแวดล้อมต้องพ่ึงพากัน มีความเชื่อมโยงกัน (interdependence and inter-linkages) (2) ก าหนด
แนวทางการจัดการทุนทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงพลวัต (dynamic efficiency) ทั ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษย์ และทุนเครื่องจักร ยอมให้มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนประเภทที่สร้างใหม่ได้ 
(renewable) ทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมด (non-renewable) (3) ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อคนรุ่นหลัง 
การบูรณาการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะ เป็นตัวอย่าง
ของการสร้างความเป็นธรรมระหว่างรุ่น เพราะคนรุ่นปัจจุบันจะไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดปัญหาต่อคน
รุ่นหลัง (Heal 2009) (4) นอกจากนี การลงทุนเพ่ือเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจจะต้องมีการสร้างกติกา 
องค์กร และแรงจูงใจ (หรือที่รวมกันเรียกว่า “สถาบัน”) เพราะล าพังตลาดไม่สามารถท างานได้จากขาด
กติกาก ากับควบคุม เช่น กฎหมายทรัพย์สินส่วนบุคคลและสิทธิชุมชน กฎหมายสัญญา กติกาการรวมกลุ่ม
ของผู้ใช้น  า ฯลฯ แนวนโยบายทั ง 4 ข้อนี คือ เสาหลัก ของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (รูปที่ 1.2.3)  

รูปที ่1.2.3  : เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนและการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
 
 

แบบแผนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กับหลักกำรพัฒนำรำยสำขำ : สิ่งที่กล่าวข้างต้นเป็นแนวคิดเรื่อง 
“การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน” ในระดับมหาภาค ไม่มีการแยกการบริโภค หรือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม
สาขาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ เราจึงต้องมีแนวการพัฒนารายสาขาอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมเติม ความรู้ในอดีตพบว่าต้นตอหรือเครื่องจักรของการเจริญเติบโต คือ การสร้างความ
ช านาญเฉพาะอย่างจากการแบ่งงานกันท า (specialization) กับการสะสมทุน (โครงสร้างพื นฐาน การแปร
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รูป และการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร) ซึ่งท าให้ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรสูงขึ น เกิดส่วนเกินจาก
การผลิต (surplus) ที่สามารถน ามาลงทุนต่อได้ การสะสมทุน และความช านาญเฉพาะอย่างดังกล่าวเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในหลายประเทศจนท าให้คนกินดีอยู่ดี ความเข้าใจเรื่องปัจจัย
ที่ท าให้ประเทศอุตสาหกรรมประสบความส าเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นแนวทางก าหนดนโยบาย
พัฒนาภาคเกษตร ความส าเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดจากการสะสมทุน และความช านาญเฉพาะ
อย่าง ทั งในแนวดิ่ง และแนวนอน รวมทั งการเกิดผลกระทบภายนอกในทางบวก (external economies) 
การสะสมทุนและความช านาญเฉพาะอย่างท าให้การลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะแรงงานเกิด
ผลตอบแทนสูงขึ น 

เรำจะสร้ำง horizontal specialization ในภำคเกษตรได้อย่างไร : เกษตรพันธสัญญาและซุปเปอร์
มาร์เกตสมัยใหม่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประสานการผลิตและจัดหาสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต 
(vertical coordination) การประสานการผลิตในแนวดิ่ง ท าให้เกษตรกรแต่ละคน แต่ละกลุ่มสร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านระบบการจัดซื อจัดหาที่ซับซ้อน โดยมีซัพพลายเออร์ (ผู้จัด
จ าหน่ายเฉพาะ dedicated suppliers) ท าหน้าที่ประสานระหว่างห้างค้าปลีกกับเกษตรกร ห้างค้าปลีกแต่
ละรายมีการก าหนดมาตรฐานสินค้าของตนทั งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย เวลา และสถานที่ กระบวนการนี 
ท าให้ต้นทุนธุรกรรมต่ ากว่าระบบการค้าสินค้าเกษตรแบบดั งเดิมที่อาศัยพ่อค้าคนกลางจ านวนมากในแต่ละ
ขั นตอนของห่วงโซ่อุปทาน รวมทั งไม่มีความจ าเป็นที่ห้างค้าปลีกจะต้องมีสินค้าคงคลังจ านวนมาก การ
ประสานกระบวนการผลิตในแนวดิ่งของเกษตรกรรายใหญ่ก็ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง เช่นกัน 

กำรสร้ำงพลวัตของควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (dynamic comparative advantage) ในระยะ
ยาวความสามารถในการแข่งขันที่มีอยู่เดิมจะผุกร่อนลง จึงต้องมีการสร้างพลวัตของความสามารถในการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนด้านการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ และนวัตกรรม ( innovation) อย่าง
ต่อเนื่อง แต่การพัฒนาจะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต (factor endowment) ความ
ต้องการของตลาด และการจัดระเบียบระบบการผลิต (organizational issue) หรือการสร้างกฎกติกา และ
สถาบันที่เหมาะสม (institution) 

นอกจากนั นความช านาญเฉพาะอย่างจะมีวิวัฒนาการควบคู่กับการลงทุนด้านการศึกษาและกฎ
กติกา (สถาบัน) ทางเศรษฐกิจ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการกระท า (learning by doing) ท าให้
เกิดผลดีทางอ้อม (spillover effects) ต่อระบบเศรษฐกิจ และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั งนวัตกรรมด้าน
สถาบัน ดังนั นความช านาญเฉพาะอย่างจึงเป็นเครื่องจักรของการเจริญเติบโตในระยะยาว 

อนึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระยะ
ต้นเช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ท าให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน แต่ประสบการณ์ในการ
พัฒนาบ่งชี ว่า เมื่อพัฒนาไประยะหนึ่ง ทรัพยากรบางประเภทจะถูกใช้หมดไป ประเทศเริ่มสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน ราคาทรัพยากรธรรมชาติเริ่มแพงขึ น แต่ประเทศก าลังพัฒนาที่มีแรงงานจ านวน
มาก จะเริ่มหันไปพัฒนาความสามารถในการแข่งขันใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก และ
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น าเข้าปัจจัยการผลิตที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติแทน ท าให้การถลุงทรัพยากรลดลง หรือบางประเทศอาจมี
การอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ิมขึ น กระบวนการปรับเปลี่ยนความสามารถในการแข่งขันเชิงพลวัตรแบบนี  
นักวิชาการเรียกว่า natural resource Kuznetcurve (NRKC….ดูรูปที่ 1.2.4) ยิ่งประเทศมีภาคบริการโต
ขึ น ประเทศก็สามารถเลื่อนไปทางขวามือของเส้น NRKC ได้ เร็วขึ นจนสามรถเพ่ิมทรัพยากรธรรมชาติได้ 

ตัวอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจจีนเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ แม้ว่าจีนจะมีการถลุงทรัพยากรธรรมชาติมากใน
ระยะแรก และการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรกก่อให้เกิดมลพิษสูงมาก (ตามแนวคิด Environmental 
Kuznet curve หรือ EKC ในรูปที่ 1.2.4) แต่จีนกลับสามารถสะสมทุนจ านวนมหาศาลจนท าให้ green net 
national product มีอัตราการเติบโตสูงกว่า net national product หรืออีกนัยหนึ่งจีนใช้นโยบายการ
พัฒนาที่ผนวกแนวคิด NRKC ควบคู่กับ EKC 

อย่างไรก็ตามในภาคเกษตร การปรับตัวของเกษตรกรเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะภาคเกษตรประสบ
ปัญหาความผันผวนของราคาและผลผลิตบ่อยมาก ในระบบตลาดเสรี เกษตรกรจะสามารถวางแผน
ปรับเปลี่ยนชนิดพืช/สัตว์ได้หากตนมีความยืดหยุ่น (flexibility) ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรต้องมีความรอบรู้
ทั งด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชชนิดใหม่ๆ และผลิตแล้วสามารถขายได้ ยิ่งกว่านั นภาคเกษตรจะต้องมีความ
หลากหลาย (diversity) เช่น ระบบการเพาะปลูกที่มีความหลากหลายหรือเมื่อเกิดเพลี ยระบาด เกษตรกร
สามารถหันไปใช้พันธุ์ข้าวชนิดอ่ืนที่มีความต้านทานได้ ความหลากหลายจะลดความเสี่ยงทั งจากดินฟ้า
อากาศและตลาดได้ บทบาทของรัฐคือการพัฒนาพันธุ์และเทคโลยีทางเลือกใหม่ๆตลอดจนส่งเสริมการ
ถ่ายทอดความรู้เหล่านี ให้เกษตรกรรวมทั งนโยบายการแข่งขันในตลาด เพ่ือให้เกษตรกรสามารถขายสินค้า
ชนิดใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ 

รูปที่ 1.2.4  : การบูรณาการ NRKC กับ EKC 

 
อย่างไรก็ตามประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากไม่สามารถพัฒนาแบบยั่งยืนได้ สาเหตุเกิดจากการ

ถลุงทรัพยากรธรรมชาติ หรือการปล่อยให้เกิดมลภาวะรุนแรง ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียในช่วงปี 2514-2522 
หรือ พัฒนาแบบไม่รู้จักพอ greedy growth ซึ่งเกิดจากกิจกรรมแสวงหาค่าเช่า (rent seeking ) โดย
นักการเมือง ข้าราชการและกลุ่มผลประโยชน์ร่วมมือเป็นสามประสาน (iron triangle) การอนุรักษ์
ทรัพยากรสุดโต่ง (unfounded preservationism )   

                               

NRKC
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Fragmentation ก็เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะงักงัน คือ (ก) อุปสรรคทาง
ธรรมชาติ เช่น ประเทศที่เป็นเกาะมีปัญหาการขนส่ง (ข) economic fragmentation เช่น ภาษีปกป้อง
อุตสาหกรรม การให้เงินอุดหนุนจ าน าข้าว และ (ค) political fragmentation บริษัทที่มีอิทธิพลทาง
การเมืองมีสิทธิพิเศษเหนือพ่อค้าอ่ืน เช่น กรณีการขายข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

หนทำงสู่วัฎจักรแห่งควำมดีจำกกำรพัฒนำสู่ควำมรุ่งเรือง (virtuous circle) (ดูรูป 1.2.3) เป็นการ
ผนวกแนวคิด sustainable growth กับ sustainable  development pattern โดยใช้ 3 เสาหลักค  า
จุนวัฎจักรแห่งความดี (virtuous circle) คือ (ก)  เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม (environomy) (ข) 
บริโภค  ลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพแบบพลวัต (dynamic efficiency) (ค) รักษาความเป็นธรรมระหว่างคน
ในปัจจุบันกับอนาคต ส่วนวัฏจักรแห่งความดีเจริญรุ่งเรืองประกอบด้วย การลงทุนวิจัย-พัฒนาเพ่ือสร้าง
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้เกิดความช านาญเฉพาะอย่างและ economies of scale การเพ่ิม
สวัสดิการ (ความสุข) ของสังคมโดยการลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุข องค์ประกอบทั งสามต่างมี
ความสัมพันธ์ 2 ทาง (ลูกศรสองหัวในรูป) (ง) มีสถาบันที่เหมาะสมในการพัฒนา 

2. ความสามารถในการแข่งขัน 

ตอนนี จะวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน ต่อด้วย ผลลัพท์จากการพัฒนาทางการเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจหลัก และการสร้างพลวัตของความสามารถในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรมการเกษตร 

2.1 ความสามารถในการแข่งขันฟุบ แล้วฟื้น (Dynamic comparative advantage) 

ภาคการเกษตรไทยประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ดังจะเห็นได้จาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ น แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมนอกภาคการเกษตรในประเทศไทยเติบโต
ได้เร็วกว่าภาคการเกษตร สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมถาคการเกษตรจึงค่อยๆลดลงจนกระทั่งต่ าสุดในปี 2536 
ดังรูปที่ 2.1.1 
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รูปที่ 2.1.1 : มูลค่าและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรปี 2504-2556 

 
ที่มา: ธนาคารโลก. 

 
ในทศวรรษ 2530 ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน โดยมีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1. อัตรา

แลกเปลี่ยนแข็งตัว อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ (ซึ่งท าให้ราคาสินค้า non-trade เช่น ราคาที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์สูงขึ น) 2. ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ า 

หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540/41 ท าให้ไทยต้องลอยตัวค่าเงินบาท เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขันแก่สินค้าส่งออก การส่งออกสินค้าเกษตรถีบตัวสูงขึ นอย่างรวดเร็วเพราะราคาส่งออกสามารถ
แข่งขันกับตลาดโลกได้ ยิ่งไปกว่านั นราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกยังเริ่มถีบตัวขึ นสูงตั งแต่ปี 2547 
จนกระท่ังเกิดวิกฤติราคาสินค้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities crisis) ในต้นปี 2551 ปรากฏการณ์ดังกล่าว
ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเกษตร มีสัดส่วนเพิ่มขึ นอีกครั งหนึ่งโดยเพ่ิมขึ นจาก 8 % ในทศวรรษ 2530 
มาเป็น 11% ในปี 2554  หรือคิดเป็น 1.3 เท่าตัวจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเกษตรเดิม 

เมื่อมาดูในสาขาย่อยของภาคเกษตรพบว่า โครงสร้างภาคการเกษตรไทยเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมี 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจากปศุสัตว์มากที่สุด ในช่วงปี 2533 – 2545 กลายมาเป็นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจากการ
เพาะปลูกพืชมากที่สุดแทน ทั งนี เมื่อดูที่ผลผลิตพบว่าด้านประมงมีผลผลิตเพ่ิมขึ นจากปี 2548 ถึงร้อยละ 50  
ในขณะที่ผลผลิตพืชสูงขึ นร้อยละ 30 ดังรูปที่ 2.1.2 การที่ผลผลิตพืชมีสัดส่วนสูงขึ นเพราะไทยมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Comparative advantage) ในพืช เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา ซึ่ง
น่าสังเกตว่าพืชอย่าง มัน อ้อย และยางพารานั นมีความเกี่ยวข้องกับน  ามัน การที่พืชทั ง 3 ตัวนี ขยายตัวเป็น
เพราะราคาน  ามันที่สูงขึ น 
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รูปที ่2.1.2 : การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร และการเติบโต 
ของผลผลิตเกษตร 

 
ที่มา: Nipon and Isriya, 2014 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกลดลงตลอด เพราะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโตเร็วกว่ามากแต่หลังจากปี 
2543 ราคาส่งออกสินค้าเกษตรประเภทพืชผลถีบตัวสูงขึ น ท าให้สัดส่วนมูลค่าการส่งออกภาคการเกษตร
เพ่ิมขึ นอีกครั ง  ดังรูปที่ 2.1.3 จากรูปจะเห็นได้ว่าราคาผลผลิตพืชส่งออกสูงขึ นกว่าร้อยละ 130  และสัดส่วน
มูลค่าการส่งออกภาคเกษตรไทยส่วนใหญ่คือ ผลผลิตพืช ด้วยเหตุผลมาจากได้เปรียบในการแข่งขันดังที่กล่าว
ก่อนหน้านี  
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รูปที่ 2.1.3  : ดัชนีราคาสินคา้เกษตรหน้าฟาร์ม ราคาส่งออก และสัดส่วนมูลค่าการส่งออกภาคเกษตร 

 
ที่มา: Nipon and Isriya, 2014 

ที่ผ่านมาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยลดลงจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ และราคาสินค้าที่
ตกต่ า แต่ทว่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยสามารถฟ้ืนกลับขึ นมาได้ ดังรูปที่ 2.1.4 ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของไทยกลับฟ้ืนขึ นมาเพราะสาเหตุ ดังนี  ไทยลดค่าเงินบาทลง แต่การเปลี่ยนอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นสาเหตุที่ท าให้เราได้เปรียบกลับมาในระยะสั นเท่านั น ในระยะยาวการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันต้องเกิดจากปัจจัยพื นฐาน หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยใช้นโยบายการเงินแบบระมัดระวังซึ่งส่งผล
ให้อัตราเงินเฟ้อต่ า ต้นทุนในภาคการเกษตรก็ต่ าลงไปด้วย นอกจากนี ไทยยังด าเนินนโยบายการค้าแบบเป็น
กลาง ขจัดภาษีส่งออก เช่น การยกเลิกพรีเมี่ยมข้าวในปี 2529 เหตุผลทั งหมดนี ท าให้ราคาสินค้าเกษตร และ
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรใกล้เคียงกับราคาในตลาดโลก ภาวะดังกล่าวเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกร เมื่อ
ราคาสินค้าเกษตรตัวใดสูง เกษตรกรก็หันไปปลูกสินค้าตัวนั น ยิ่งไปกว่านั นในอดีตรัฐบาลไทยยังมีการลงทุน
ด้านการวิจัยสร้างเทคโนโลยีภาคการเกษตรดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น 

 
 
 
 
 
 
 

  

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

               2008r 2009r 2010r2011p

crop export
livestock export
fisheries export
crop farmgate
livestocks farm gate
fisheries farm gate

Export price and agricultural price 
indices (2005=100) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

crops Livestocks fisheries

          % to total export value 



 

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 14 

รูปที่ 2.1.4 :  ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของสินค้าเกษตรในประเทศไทย 

ที่มา: ค านวณจาก International Trade Centre 

 
นอกจากนี ความสามารถในการแข่งขันที่เกิดขึ นใหม่ยังเกิดจากการผลิตและส่งออกสินค้าที่มีมูลค่า 

และคุณภาพสูงขึ น เป็นสินค้าปลอดภัยเพ่ือที่จะสนองความต้องการสินค้าจากประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่ง
ประชากรมีรายได้สูง เหตุผลที่ส าคัญท่ีท าให้ความสามารถของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตราฐานและ
ความปลอดภัยได้เกิดจากการที่ไทยมีระบบเกษตรพันธะสัญญา (Contact farming) และระบบการผลิต
สินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการส่งออก
อาหารปลอดภัยอย่างจริงจัง เพ่ือรับมือกับกระแสกดดันจากประเทศผู้ซื อในตะวันตกตั งแต่ทศวรรษ 2530 
เป็นต้นมา 

เกษตรพันธะสัญญาประสบความส าเร็จเพราะผู้ส่งออกมีเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตไก่ หรือมี
เทคโนโลยีในการปลูกผักคุณภาพที่ปลอดภัย ส่วน GAP เป็นการก าหนดมาตราฐานในกระบวนการผลิตให้
เกษตรกรทั งระบบเกษตรพันธะสัญญาและการสร้างมาตราฐานการท าเกษตรที่ดีนี  ถือเป็นการสร้างกติกา 
และสถาบันใหม่ขึ นในวงการเกษตร ซึ่งอาจเเรียกว่า “Institutional innovation”  

นอกจากนี การส่งออกของภาคการเกษตรไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากการขายวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์
แปรรูปมากขึ น จะเห็นได้จากสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป ในรูปที่ 2.1.5  
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รูปที่ 2.1.5 : สัดส่วนการส่งออกสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 

 
ที่มา: Nipon and Isriya, 2014 

 
แม้ว่าการส่งออกสินค้าคุณภาพและปลอดภัยจะเป็นปัจจัยชักน าให้ภาคเกษตรไทยผลิตสินค้าที่

ปลอดภัยและมีคุณภาพมาตั งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา ปัจจัยเสริมที่ท าให้ภาคการเกษตรผลิตสินค้ามีคุณภาพ
มากขึ นไปอีก คือ ความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะท าให้รายได้ต่อหัวของคนไทยสูงขึ น คนไทยจึงมี
การเปลี่ยนแปลงโดยหันมาบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ น ดังที่เห็นได้จาก รูปที่ 2.1.6 
รูปแบบการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงนี เป็นไปตามกฏของ Engel’s law ซึ่งกล่าวว่า เมื่อประชากรมีรายได้สูงขึ น
จะเริ่มลดปริมาณการบริโภคแป้งลง จากนั นไทยก็ไปสู่กฏของ Bennett’s law คือ ประชากรหันไปบริโภค
เนื อและผลไม้มากขึ นเมื่อมีรายได้ดีขึ น 

ปัจจัยส าคัญที่ชนชั นกลางสามารถหาซื ออาหารคุณภาพที่ปลอดภัยได้ คือ การปฎิวัติของวงการค้า
ปลีกโลก Supermarket สมัยใหม่เป็นผู้น านวัตกรรมด้าน Central procurement และมาตรฐานระดับ
บริการ (Service level) เข้ามาเพ่ือหาซื อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร โดยผ่าน Supplier เฉพาะ 
(Dedicated supplier) การเปลี่ยนแปลงนี คือ เทคโนโลยีการจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่นั่นเอง   
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รูปที่ 2.1.6  : แบบแผนการบริโภคของคนไทยเปลี่ยนจากข้าว สู่เนื อสัตว์ ผักผลไม้ และอาหารส้าเร็จรูป 

 

 
ที่มา: การส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน, ส านักงานสถิต ิ

2.2 ผลลัพท์จากการพัฒนาภาคเกษตร 

เนื่องจากอัตราการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของไทยสูงกว่าอัตรการเพ่ิมของประชากร ท าให้ไทยมี
ผลผลิตส่วนเกินจ านวนมาก ผลผลิตที่ผลิตได้กับความต้องการสินค้าในประเทศ ดังตารางที่ 2.2.1 ดังนั น
ประเทศไทยสามารถลดความกังวลด้านความมั่งคงของอาหาร (Food security) ลงได้  
ตารางท่ี 2.2.1 ส่วนเกินของผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศไทย 

(เมตริกตัน) 2551 2554 

ปริมาณผลผลิต 27.5 36.6 

ความต้องการซ้ือในประเทศ 17.0 20.7 

ส่วนเกินผลผลิต 10.5 15.9 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แม้ว่าการพัฒนาทางการเกษตรจะประสบความส าเร็จในการลดความยากจนของคนทั งประเทศ แต่
กลับพบปัญหาความยากจนที่กระจุกตัวอยู่ อาชีพในภาคเกษตร  จากตารางที่ 2.2.2 พบว่าดัชนีความยากจน
ของไทยลดต่ าลงไม่ว่าจะวัดจาก ประชากรที่รายได้ต่ ากว่า 2$ PPP ต่อวัน หรือประชากรที่อยู่ต่ าว่าเส้นความ
ยากจน แต่ผู้ที่ท าการเกษตรโดยเฉพาะด้านประมงและป่าไม้ ยังมีความยากจนสูง 

ตารางท่ี 2.2.2 ดัชนีความยากจนของประชากรในประเทศไทย 

ดัชนีความยากจน 2539 2547 2552 2554 

% ประชากรรายได้ต่ ากวา่ 2$ PPP ต่อวัน 14.6 
 

4.6 
 

% ประชากรที่อยู่ต่ าวา่เส้นความยากจน 35.3 
 

19.1 13.2 

    - ผู้ประกอบการฟาร์ม 
 

44.4 33.7 18.7 

           มีที่ดินเป็นของตนเอง 
 

43.8 34.8 17.8 

           เช่าที่ดิน 
 

45.0 28.9 23.2 

    -เกษตรกรผู้ท าประมงและป่าไม ้
 

36.4 52.4 40.1 

    -คนงานในฟาร์ม 
 

58.5 39.4 30.4 

ที่มา: Asian Development Bank, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
นัยยะเชิงนโยบาย คือ การลดจ านวนเกษตรกรยากจน ในพื นที่ที่ไม่เหมาะต่อการท าเกษตร โดยการ

ฝึกอาชีพนอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกรเหล่านั น นอกจากนี การเพ่ิมขนาดฟาร์มยังจะช่วยเพ่ิมรายได้ต่อหัว
ของเกษตรกรดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 

2.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักของระบบเศรษฐกิจ และโครงสร้างภาคเกษตรไทยในอนาคต 

ดังที่กล่าวข้างต้น ว่าการวางนโยบายพัฒนาเสรษฐกิจแบบยั่งยืน สามารถศึกษาได้จากภาพแนวโน้ม
ในอดีต และปัจจัยที่อธิบายความส าเร็จ และอุปสรรคการพัฒนา จากนั นจึงใช้เศรษฐมิติคาดคะเนแนวโน้มใน
อนาคต โดยใช้ข้อสมมติว่าหากระบบเศรษฐกิจในอนาคตเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มในอดีต (business as 
usual) โครงสร้างภาคเกษตรจะมีหน้าตาอย่างไรใน 20-30 ปีข้างหน้า การคาดคะเนจะช่วยให้เราระบุปัญหา 
หรือจุดอ่อนของการพัฒนา ความรู้นี จะช่วยให้เราก าหนดนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างยั่งยืน  
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ก) กำรคำดคะเนโครงสร้ำงหลักของระบบเศรษฐกิจ ผลิตภำพแรงงำนและควำมเหลื่อมล ้ำ 

วิธีพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหลังของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม สามารถค านวณ
จากสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั งประเทศ ลบกับ สัดส่วนของจ านวน
แรงงานภาคเกษตรต่อจ านวนแรงงานรวม ซึ่งจะอธิบายถึงส่วนต่างระหว่างรายได้ต่อหัวในภาคเกษตร
เปรียบเทียบกับรายได้นอกภาคเกษตร โดยมีรายละเอียดการพยากรณ์ดังสมการ 

AgGDPshare = 160.42* -14.67lnGDPperCap* + 0.15lnGDPperCap^2 - 0.43lnTime* 
+0.002lnTime^2* - 20.55lnTermOfTrade* - 7.22dummyIDN* + 
6.98dummyMYS* - 8.09dummyPHL* - 7.09dummyVNM* 

* ระดับนัยส าคัญ 95%  Adj R-squared = 0.9623 
โดยที่ AgGDPshare  คือ สัดส่วนของ GDP เกษตร ต่อ GDP รวม 

lnGDPperCap   คือ Log ของรายได้ประชาชาติต่อประชากร GDP per capita 
lnTime   คือ Log ของ 
lnTermOfTrade  คือ Log ของ สัดส่วน GDP deflator สาขาเกษตร ต่อ GDP 

deflator สาขานอกภาคเกษตร 
dummyIDN   คือ ตัวแปรหุ่น ส าหรับประเทศ อินโดนีเซีย 
dummyMYS   คือ ตัวแปรหุ่น ส าหรับประเทศ มาเลเซีย 
dummyPHL   คือ ตัวแปรหุ่น ส าหรับประเทศ ฟิลลิปปินส์ 
dummyVNM   คือ ตัวแปรหุ่น ส าหรับประเทศ เวียดนาม 

lnAgEmpShare = 1.6* + 2.35lnGDPperCap* - 0.18lnGDPperCap^2* - 
0.08lnTermOfTrade* - 1.15lnTime* - 0.28dummyIDN* - 
0.62dummyMYS* - 0.42dummyPHL* - 0.01dummyVNM 

      * ระดับนัยส าคัญ 95%  Adj R-squared = 0.9807 
โดยที่  lnAgEmpShare  คือ Log ของสัดส่วนของแรงงานเกษตร ต่อแรงงานรวม 

lnGDPperCap   คือ Log ของรายได้ประชาชาติต่อประชากร GDP per capita 
lnTime   คือ Log ของปี ค.ศ. - 1900 
lnTermOfTrade  คือ Log ของ สัดส่วน GDP deflator สาขาเกษตร ต่อ GDP 

deflator สาขานอกภาคเกษตร 
dummyIDN  คือ ตัวแปรหุ่น ส าหรับประเทศ อินโดนีเซีย 
dummyMYS  คือ ตัวแปรหุ่น ส าหรับประเทศ มาเลเซีย 
dummyPHL  คือ ตัวแปรหุ่น ส าหรับประเทศ ฟิลลิปปินส์ 
dummyVNM  คือ ตัวแปรหุ่น ส าหรับประเทศ เวียดนาม 
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ข้อสมมติของการพยากรณ์ 
1) GDP มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั งแต่ปี 2013-2039 ดังนี  อินโดนีเซีย 2.9% มาเลเซีย 

4.3% ฟิลลิปปินส์ 2.6% ไทย 1.3% และเวียดนาม 6.3% จากสมการ Log ของ GDP 
= a + b (lnTime) + c(lnTime)^2 (* ระดับนัยส าคัญ 95% Adj R-squared > 0.9) 

 

 Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 

lnTime 0.1170* 0.1047* 0.0539* 0.1644* 0.0766* 

lnTime^2 -0.0003* -0.0002* -0.0001 -0.0006* -0.0001 

cons 17.9205* 17.3283* 20.8680* 15.1072* 17.3002* 

 
2) ประชากรมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั งแต่ปี 2013-2039 ดังนี  อินโดนีเซีย 0.8% มาเลเซีย 

1.1% ฟิลลิปปินส์ 1.4% ไทย -0.1% และเวียดนาม 0.5% ตามการพยากรณ์ของ
ส านักงานประชากร องค์การสหประชาชาติ (Population Division of the 
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat) 

3) Term of Trade มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั งแต่ปี 2013-2039 ดังนี  อินโดนีเซีย -0.55% 
มาเลเซีย -0.39% ฟิลลิปปินส์ -0.47% ไทย -0.24% และเวียดนาม -0.91% จาก
สมการ Log ของ Term of Trade = a + b(lnTime) (* ระดับนัยส าคัญ 95% Adj R-
squared > 0.9) 
 

 Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 
lnTime -12.33* -9.22* -10.24* -8.9* -18.76* 
cons 93.57* 69.96* 77.79* 67.71* 142.58* 

 
ผลของการค านวณพบว่า ในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าภาคเกษตรจะลดความส าคัญลงมากเหลือ

เพียงร้อยละ 6 แต่สัดส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรยังสูงมากถึงร้อยละ 19 สัดส่วนแรงงานเกษตรยังสูง
เกือบ 4 เท่าของสัดส่วนรายได้เกษตรในGDP สัดส่วนแรงงานเกษตรเต็มเวลาสูงกว่าสัดส่วนรายได้เกษตร 2.5 
เท่า ผลที่ตามมาคือ ในอนาคตประเทศไทยยังคงมปีัญหาความเหลื่อมล  าของรายได้ต่อหัวระหว่างภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร ความแตกต่างนี สูงกว่ามาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม (รูปที่ 2.3.1 และ 2.3.2) 
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รูปที่ 2.3.1 แนวโน้มสัดส่วน GDP เกษตรและสัดส่วนการจ้างงานภาคเกษตร 

 
ที่มา: FAO และธนาคารโลก ค านวณโดยสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 

 

รูปที่ 2.3.2 แนวโน้มปัญหาความเหลื่อมล ้าของรายได้ต่อหัวในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 

 
ที่มา: FAO และธนาคารโลก ค านวณโดยสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 

 
แม้ส่วนต่างระหว่างรายได้ต่อหัวในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรของประเทศไทยจะมีแนวโน้ม

ลดลง แต่ยังลดลงไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดความเท่าเทียมกันทางรายได้ระหว่างภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร ดังนั นค าถามคือประเทศไทยควรจะท าอย่างไรถึงจะลดความเหลื่อมล  านี ลงได้ 
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ข) กำรคำดคะเนขนำดไร่นำต่อแรงงำนภำคเกษตร 

หากกล่าวถึงผลิตภาพต่อที่ดินหรือผลผลิตต่อไร่ จะพบว่าประเทศไทยมีมายาคติเรื่อง “ผลผลิตต่อไร่
ของไทยต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน” มาโดยตลอด ซึ่งไม่น่าแปลกใจ แต่สิ่งที่คนทั่วไปยังไม่ทราบคือ ส าหรับ
ประเทศที่มีที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรจ านวนมาก จะมีแนวโน้มที่จะมีผลิตภาพต่อไร่ต่ ากว่าประเทศที่มี
ที่ดินเกษตรน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ล้วนแต่มีผลิตภาพต่อที่ดินต่ ากว่า
ประเทศไทยทั งสิ น ในขณะที่ ญี่ปุ่น หรือเวียดนาม มีที่ดินท่ีเหมาะสมต่อการเกษตรจ ากัด จึงจ าเป็นต้องลงทุน
ใส่ปุ่ยเพ่ิมผลิตภาพที่ดิน แต่ประเทศที่มีที่ดินมาก ขาดแคลนแรงงานจะมีผลิตภาพต่อแรงงานสูง เช่น 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 

อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีผลิตภาพแรงงานน้อยกว่ายุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ค าถามคือท า
อย่างไรเราจะสามารถเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ น เพ่ือที่จะท าให้ส่วนต่างระหว่างรายได้นี ลดลงเร็วขึ น 
ค าตอบคือ เพ่ิมขนาดฟาร์ม ทั งนี เพราะขณะนี ไทยเริ่มมีที่ดินเหลือเฟือ และมีมากว่าเพ่ือนบ้าน (รูปที่2.3.3 
และ 2.3.4) ขณะที่คนหนุ่มสาวไม่อยากท าเกษตร ขนาดฟาร์มของไทยจึงค่อยๆ เพ่ิมขึ นใน 10 ปีที่ผ่านมา 

รูปที่ 2.3.3 : ผลิตภาพแรงงานและท่ีดิน 

  
ที่มา: Courtesy of Professor Philip G. Pardey, University of Minnesota, FAO และ ธนาคารโลก ค านวณโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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รูปที่ 2.3.4 : สัดส่วนที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตร 

  
ที่มา: FAO ค านวณโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 
งานวิจัยของนิพนธ์และคณะ (2555) พบว่าหากมีการเพ่ิมขนาดแปลงนา 1 ไร่ ผลิตภาพต่อแรงงาน

จะเพ่ิมขึ นถึง 9.6-12.9% (รูปที่ 2.3.5) 

รูปที่ 2.3.5 : ผลตอบแทนที่ชาวนาได้รับ (กก./คน/ปี) 

 
หมายเหตุ: ตัวเลขในช่องก่อนเพิ่มคือค่าเฉลี่ยปี 2529-2553 และตัวเลขหลังเพิ่มค านวณจากค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองเศรษฐมิต ิ
ที่มา: นิพนธ์และคณะ (2555) 

 
เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของขนาดการถือครองที่ดินในอดีตที่เพ่ิมขึ นอย่างช้าๆ เช่น การ

เปลี่ยนแปลงในขนาดการถือครองที่นาในภาคกลาง (รูปที่ 2.3.6) แต่ส่วนใหญ่ยังมีขนาดเล็กเกินไปที่จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพ่ิมขึ น จนเกษตรกรมีรายได้ใกล้เคียงนอกภาคเกษตร  
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รูปที่ 2.3.6 : การเปลี่ยนแปลงของขนาดการถือครองท่ีดินเพื่อการเกษตรของไทยปี 2536 - 2556 

  
ที่มา: ค านวนจาก ส ามะโนการเกษตร 2536-2556 และการส ารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร 2541-2551, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 
นักวิจัยพยายามพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของขนาดที่ดินต่อแรงงานเกษตรในอนาคต โดยค านวน

จากสมการจ านวนที่ดินเกษตรหารด้วยการคาดคะเนจ านวนแรงงานเกษตรในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดการ
พยากรณ์ดังสมการ 

ขนาดทีด่ินต่อแรงงานเกษตร = จ านวนที่ดินเกษตร ÷ จ านวนแรงงานเกษตร 
lnAgLandShare = -13.4* + 0.86lnAgGDPshare* - 0.18lnAgGDPshare^2* + 

0.16ln(urban/rural)* + 0.07ln(urban/rural)^2* + 4.89lnTime* - 
0.52lnTime^2* 

   * ระดับนัยส าคัญ 95%  Adj R-squared = 0.9373 
โดยที่  lnAgLandShare  คือ Log ของสัดส่วนของที่ดินเกษตร ต่อที่ดินรวม 

lnAgGDPshare  คือ Log ของสัดส่วนของ GDP เกษตร ต่อ GDP รวม 
ln(urban/rural)  คือ Log ของสัดส่วนของประชากรในเมืองต่อประชากรในชนบท 
lnTime   คือ Log ของปี ค.ศ. - 1900 
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ส่วนการพยากรณ์จ านวนแรงงานเกษตรทั งหมดได้จากงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ และจ านวนแรงงานเกษตรเต็มเวลาได้จากงานของ นณริฏ (2557)  

ข้อสมมติของการพยากรณ์ดังนี  
1. ประชากรในชนบทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั งแต่ปี 2013-2039 ร้อยละ-1.0 ตามการ

พยากรณ์ของส านักงานประชากร องค์การสหประชาชาติ 
2. ประชากรในเมืองมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตั งแต่ปี 2013-2039 ร้อยละ 1.3% ตามการ

พยากรณ์ของส านักงานประชากร องค์การสหประชาชาติ 
3. ข้อสมมติอ่ืนๆ ตามข้อสมมติการพยากรณ์การเปลี่ยนโครงสร้างหลักระบบเศรษฐกิจ 

ผลการพยากรณ์ขนาดที่ดินเกษตรต่อแรงงานเกษตรอยู่ในรูปที่ 2.3.7 

รูปที่ 2.3.7 : แนวโน้มขนาดที่ดินเกษตรต่อแรงงานเกษตร 

 
ที่มา: FAO และธนาคารโลก ค านวณโดยสถาบันวิจัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย 

 
ผลการพยากรณ์พบว่า ในอนาคตขนาดไร่นา (Farm Size) ในประเทศไทยจะใหญ่ขึ นเพียงหนึ่ง

เท่าตัวใน 30 ปีข้างหน้า ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะเพ่ิมรายได้ต่อหัวในภาคเกษตรให้ใกล้เคียงกับรายได้ต่อหัวนอก
ภาคเกษตร รวมถึงการรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย 

ถ้าหากยังปล่อยให้มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ผลคือ รายได้ต่อหัวของเกษตรจะทรงตัวใน
ระดับต่ า เกิดเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องเพ่ิมการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร ซึ่งจะส่งผลเสีย 3 ประการ คือ 
ก) เป็นการเพ่ิมภาระทางการคลังขนาดใหญ่  ข) บิดเบือนกลไกตลาด และ ค) ท าให้ไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตจะสูงขึ นเท่ากับระดับราคาที่อุดหนุน และการท าไร่นา
แปลงเล็กจะมีต้นทุนสูงกว่าแปลงใหญ่ 
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หนทางที่จะช่วยให้ขนาดไร่นาต่อหัวเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีมาตรการในการลดอุปสรรค
ต่อการขยายขนาดไร่นาโดยด าเนินการปฏิรูปกฎหมายและจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี   ก) 
กฎหมายการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ลดการข้อจ ากัดที่ท าให้เจ้าของที่ดินลังเลที่จะปล่อยที่ดินให้เช่าเพ่ือ
การเกษตร ข) กฎหมายบังคับคดี โดยเร่งรัดการด าเนินงานเพ่ือบังคับคดีซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนดอกเบี ยในการ
ซื อที่ดินลดลง  ค) แก้ปัญหาการท าคูส่งน  าเข้าสู่ไร่นา โดยใช้นโยบายก าหนดสิทธิในน  า  ง) จ าเป็นต้องมี
มาตรการป้องกันการเก็งก าไรในที่ดินโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และ จ) การสร้างแรงจูงใจให้คนในวัยหนุ่ม
สาวที่มีความรู้หันมาประกอบอาชีพเกษตรสมัยใหม่ 

นอกจากนี การเพิ่มขนาดของไร่นาเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าเกษตรไทย การสร้างไร่นาขนาดใหญ่ที่ทันสมัย (Modern large-scale farming) จะเป็นแรงขับ
ส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสู่ผู้ท าการตลาด
สมัยใหม่ ซึ่งการเชื่อมโยงนี จะช่วยให้เกิดการแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญในการผลิต สามารถลดต้นทุนและ
เพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตร ซึ่งมีตัวอย่างมาแล้วในอดีต เช่น ระบบเกษตรพันธะสัญญาที่เริ่มแพร่หลายในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (2530-2534) และมีจ านวนมากถึง 1.6 ล้านรายในปี 2551 
ระบบฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ที่มีไก่มากกว่าแสนตัว ระบบฟาร์มสุกรครบวงจรที่มีมากกว่ าหมื่นตัว ระบบไร่อ้อย 
ยางพารา ปาล์มน  ามัน สวนผลไม้ขนาดใหญ่ ที่ด าเนินงานในรูปแบบบริษัท เป็นต้น (ตารางท่ี 2.3.1) 
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ตารางท่ี  2.3.1 ตัวอย่างและจ้านวนไร่นาที่ทันสมัยในประเทศไทย 

หน่วย: ล้านครัวเรือน 

type 2006 2009 
1 Mainstream Farmers  (OAE) 

 
5.7 

  - Households with agricultural income (NSO) 6.6 7.3 
  - Households with main occupation in agri (NSO) 4.4 4.4 
  - Registered farm households in Income Grantee Fund (DOAE) 

 
6.9 (2008) 

2 Modern farm   

 
2.1 Contract farmers 2.6 (2003) 1.6 (2008) 

 
2.2 Modern large scale farmers 

  
  - Holders with at least 140 rais 1.6 1.4 
  

 
Corporate farms/large scale farm (number of holders) 

  
  

 
 -  poultry (broiler) a and b/ 

  
  

  
 -  corporate farms (some with integrated farms) ~ 6-8 4 

  
  

 -  large broiler farm (>0.1 mill birds) 
 

2000 (2010) 
  

  
 -  large layer farm (>0.1 mill birds) 

 
800-900 (2010) 

  
 

 -  pig (10,000 pigs) mostly in central region  c and b/ 20 (2000) 65 (2010) 
  

 
 - shrimp c/ 

  
  

  
- integrated & closed farm na. 2 

  
 

- dairy c and b/ na. <10 
  

 
- cattle c and b/ na. <10 

  
 

 - sugar cane (>1,000 rais) d/ na. 755 (2010) 
  

  
Cassava (>1000 rais) e/ na. <50 

  
 

 - winery * c/ na. <10 
  

 
 - fruit orchards (>1,000 rais)** c and f/ na. 20 

  
 

 - rubber*** (>1,000 rais) g/ na. 193 (2010) 
   - plantation 

  
  

 
- oil palm (20,000 rais up) c/ na. 11 

     -  rice **** h/ na. 2 
Note: * Winery 4 of all are located around Kao Yai National Park 
 ** Only fruit orchards located in Eastern area 
*** One company owns 56,000 rais of rubber land. There are sale  
**** One farm owns > 5,000 rais and another owns > 10,000 rais  
Source:  (1) NSO (2) OAE (3) Nipon, et.al. 2002   
   (4) Personal communication with  
  (a) Thai Broiler Processing Exporters Association 
  (b) Department of Livestock Development  
  (c) Executives of agri-business companies  
  (d) Office of the Cane and Sugar Board 
  (e) Thai Tapioca Development Institute 
  (f) Thai fruit Exporters Association 
  (g) Office of the Rubber Replanting Aid Fund 
  (h) Thai Rice Exporters Association 
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2.4 การสร้างพลวัตของความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมการเกษตร 

ดังที่กล่าวในตอนที่ 2.1 แล้วว่าภาคเกษตรไทยมีความสามารถในการแข่งขันเชิงพลวัต (dynamic 
comparative advantage) นอกจากนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคและนโยบายการค้าแบบเป็นกลางที่ท าให้
ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตไม่ถูกบิดเบือน (ยกเว้นการจ าน าข้าว) ท าให้เกษตรกรไทยสามารถปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด รัฐยังมีบทบาทส าคัญในการลงทุนวิจัยสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้
งบประมาณในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร (รูปที่ 2.4.1) แสดงว่าในอดีต
รัฐบาลให้ความสามารถสนใจต่อการลงทุนวิจัยในภาคเกษตรกร ตลอดช่วงปี 2523 -45 รัฐมีงบประมาณ
ลงทุนวิจัยระหว่าง 0.4% ถึง 0.9% ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติจากภาคเกษตร โดยปีที่มีการลงทุนวิจัยมาก
ที่สุด คือ ปี 2536 

รูปที่ 2.4.1 : อัตราการลงทุนวิจัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร (Research Intensity) 

ที่มา: Waleerat 2009, ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ผลของการลงทุนวิจัยของรัฐท าให้ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเป็นจ านวนมาก อาทิ

เช่น พันธุ์พืชชนิดใหม่ๆ เป็นจ านวนมาก (รูป 2.4.2 นิพนธ์ และคณะ “โครงการจัดท านโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2553-62) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” เสนอ
ต่อสวทน. 2553) 

  

0
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รูปที่ 2.4.2 : การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรของไทย 

ที่มา: นิพนธ ์และคณะ 2553. 

 
การลงทุนวิจัยให้ผลตอบแทนที่สูงมาก ผลการวิจัยทั งทั่วโลกและในประเทศไทย พบว่าอัตรา

ผลตอบแทนจากการวิจัยสูงกว่าร้อยละ 30 (ดูรูปที่ 2.4.3) 

รูปที่ 2.4.3 : อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนวิจัย 

ที่มา: นิพนธ์ และคณะ 2553. 
 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ น ผลิตภัณฑ์

ประชาชาติสูงขึ น ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน (ปราณีและฉลองภพ 2537, Nipon 2006, 
Waleerat 2009) ต่างพบว่าร้อยละ 17-25 ของอัตราการเติบโตของรายได้ภาคเกษตร เกิดจากความรู้และ
เทคโนโลยีหรือที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าผลิตภาพการผลิตทั งระบบ (total factor productivity) (ดูรูปที่ 
2.4.4) TFP นี คือต้นตอส าคัญต่อการกินดีอยู่ดีของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
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วลีรัตน์ (Waleerat 2009) ยังพบอีกว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้ TFP ภาคเกษตรเพ่ิมขึ น เกิดจากการ
วิจัยของรัฐ ผลพลอยได้จากการวิจัยขององค์กรระหว่างประเทศ (spillover effects) การส่งเสริมการเกษตร 
และการลงทุนในโครงสร้างพื นฐาน โดยเฉพาะถนนและโครงการชลประทาน 

 

รูปที่ 2.4.4 : ผลิตภาพรวมในภาคเกษตร (Total Factor Productivity) 

 
ที่มา : Waleerat (2009). 

 
แต่ไทยก าลังตกในภาวะล าบาก อนาคตมีโอกาสสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างรวดเร็ว 

เพราะหลังจากปี 2536 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยลดการลงทุนวิจัยมาตลอดจนปัจจุบัน เราลงทุนเพียง 0.2 -
0.25% ของรายได้จากภาคเกษตร มิหน าซ  าผลการศึกษาของพงศ์เทพ (2555) ยังพบว่าหน่วยราชการถูก
นักการเมืองสั่งให้เบียดเบียนงบวิจัยและพัฒนา (research and development ) จ านวนมากไปใช้ในงาน
พัฒนาหรืองานส่งเสริมนั่นเอง ทั งๆ ที่หน่วยราชการก็มีงบส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้ว ดังนั นในระยะหลัง
กระทรวงเกษตรจึงมีผลงานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ลดน้อยลงมาก 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารก าลังก้าวสู่การปฏิวัติการเกษตรยุคที่สอง รูปที่ 2.4.5 
หลังจากการปฏิวัติเขียวในทศวรรษ 2510 อันเป็นผลจากการท าแผนที่ยืนพืชและสัตว์จ านวนมาก  
(biotechnology)  

รูปที่ 2.4.5 : Agricultural Curve: ปฏิวัติเขียวยุคที่สอง
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ยิ่งกว่านั นภายหลังจากท่ีรัฐบาลทั่วโลกลดการลงทุนวิจัยด้านเกษตรในทศวรรษ 2530-2550 เพราะ
ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มต่ าลงจากปี 2516 (ดูรูปที่ 2.4.6) แต่หลังจากที่เกิดภาวะวิกฤตราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ในปี 2551 ปรากฏว่ารัฐบาลทั่วโลกรวมทั งประเทศก าลังพัฒนาเริ่มหันกลับมาลงทุนด้านเกษตร 
โดยเฉพาะการวิจัยการเกษตร เช่น จีน อินเดีย มาเลเซีย บราซิล ฟิลิปปินส์ ฯลฯ องค์กรระหว่างประเทศต่าง
ก็เพ่ิมเงินช่วยเหลือด้านเกษตรแก่ประเทศยากจน (รูปที่ 2.4.6) โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาฟริกา และ
เอเซียใต ้

รูปที่ 2.4.6 : วิกฤติราคาสินค้าเกษตรทั่วโลก 

  
รูปที่ 2.4.7 : เงินช่วยเลือการพัฒนาเกษตรขององค์กรระหว่างประเทศลดลง แต่กลับมาเพิ่มขึ นหลัง 

commodity crisisในปี 2551 

 
 
แต่ขณะเดียวกันบริษัทเอกชนก็เพ่ิมเงินลงทุนวิจัยด้านเกษตรเป็นจ านวนมากและลงทุนมากกว่า

ภาครัฐ (รูปที่ 2.4.8) โดยเงินลงทุนจ านวนมากมาจาก crowd funding หรือเงินทุน/เงินกู้ผ่านระบบ 
internet  

Source: http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/ResolvingFoodCrisis.pdf
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อย่างไรก็ตามงานวิจัยด้าน genetic engineering ต้องใช้เงินทุนมหาศาล ต้องมีห้อง lab พิเศษ 
และอาศัยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฉะนั นแม้แต่บริษัทข้ามชาติก็ไม่สามารถท าได้เพียง
ล าพัง จึงเกิดการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรการวิจัยด้านเกษตร เช่น CROPLIFE ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของ
บริษัทข้ามชาติ 8 บริษัท มีบริษัทที่เป็นสมาชิกสมทบ 3 แห่ง และยังร่วมมือกับสมาคมด้านอาหารและเกษตร
ของประเทศต่างๆ (รูปที่ 2.4.9) 

 รูปที่ 2.4.8 : แหล่งเงินลงทุนในภาคเกษตรมาจากเอกชนมากขึ น 

 
ที่มา : FAO The State of Food and Agriculture 2012 

 

รูปที่ 2.4.9 : Crop Life เกิดจากการรวมตัวของบริษัทข้ามชาติ 
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ในไม่ช้าไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างรวดเร็ว เพราะทั งประเทศคู่แข่งประเทศผู้
น าเข้า และบริษัทเอกชนต่างทุ่มเงินวิจัยด้านเกษตรอย่างมหาศาล แต่รัฐบาลกลับนั่งกินบุญเก่า ห่วงแต่การ
ทุ่มเงินนับหมื่นนับแสนล้านอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร 

นัยเชิงนโยบาย คือ รัฐบาลต้องเพ่ิมเงินทุนวิจัยเกษตรให้สูงถึงร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
ด้านเกษตร สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย ปฏิรูปและก่อตั งคณะกรรมการเกษตรแห่งชาติ ให้ทุ นวิจัยในรูปของ
โปรแกรมวิจัยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรของประเทศ ฯลฯ แต่ในระยะสั นที่ไทยยังมีขีดความสามารถ
ในการวิจัยด้าน genetic engineering ต่ า รัฐบาลควรพิจารณามาตรการส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ โดยมีเป้าหมายการสร้างนักวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย รวมทั งการพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนแล้งทนน  าท่วมและทนศัตรูพืชอันเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (ดูตอนต่อไป) 

แต่การสร้างนวัตกรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอ รัฐและเอกชนมีความจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีและ
ความรู้ใหม่ๆ ไปส่งเสริมเผยแพร่แก่เกษตรกร 

ในระยะหลังงบประมาณการส่งเสริมเกษตรยังมีจ านวนสูงพอควร (รูปที่ 2.4.10) และมิได้ลดลงมาก
แบบงบวิจัย เพราะนักการเมืองยินดีให้งบส่งเสริมเพ่ือสร้างคะแนนเสียง แต่ข้อวิตกก็คือ วิธีการส่งเสริมของ
รัฐอ่อนแอมาก 

รูปที่ 2.4.10 : เปรียบเทียบอัตราการลงทุนวิจัย และมูลค่าการลงทุนด้านการส่งเสริมการเกษตรของไทย 

 
โชคดีที่ปัจจุบันมีมูลนิธิ มหาวิทยาลัยเอกชน และภาคประชาสังคมจ านวนมากที่เข้ามาท างานด้าน

การส่งเสริมการเกษตร แม้งานส่วนใหญ่จะส าเร็จแต่ก็จ ากัดในวงแคบ เพราะข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั น
รัฐบาลควรเริ่มพิจารณาเปลี่ยนบทบาทจากการให้บริการส่งเสริมด้วยตนเอง ไปเป็นการให้บริษัทเอกชน ภาค
ประชาสังคมและมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินงานส่งเสริมเอง โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ ก าหนดเป้าหมาย 

 

ที่มา : Waleerat (2009), นิพนธ์ และคณะ 2553. 
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ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ แล้วประเมินผล พูดง่ายๆ คือ นอกจากเปลี่ยนบทบาทแล้ว รัฐจะต้องสร้างกฎ
กติกาในการให้บุคคลนอกภาคราชการเข้ามาท างานแทน 

การเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการส่งเสริมเช่นนี เรียกว่า institutional innovation หากส าเร็จก็จะเกิด
ประโยชน์มหาศาลต่อเกษตรกร ท าให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถน าเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้เพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยด ารง และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันเชิงพลวัตได้ (dynamic 
comparative advantage ท าให้การพัฒนาเกษตรเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สิ่งที่กล่าวในตอนนี ทั งหมดเป็นแนวทางการพัฒนาเกษตร เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดความเหลื่อมล  าระหว่างภาคเกษตร และนอกภาคเกษตรในตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์การจัดการ
ทรัพยากรน  าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืน 

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อภาคเกษตร 

3.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหมายถึงผลอันสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้ อนที่ผิดปกติ (Global 
Warming) จากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง นับตั งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 และทวีจ านวนมากขึ นเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งภาวะโลกร้อนที่ผิดปกตินี ส่งผลให้
ภูมิอากาศในพื นที่ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (ศุภกร ชินวรรโณ 2014) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ นอย่างช้าๆ และใช้เวลานานกว่าจะเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี  
บทความนี จึงจ าเป็นต้องมองไปในอนาคตระยะยาวเพื่อท าความเข้าใจกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
โดยการสร้างสถานการณ์จ าลองขึ นเพ่ือประเมินความเสี่ยงในอนาคของประเทศไทยและพื นที่ลุ่มน  า
เจ้าพระยาซึ่งเป็นพื นที่ท าการเกษตรที่ส าคัญของประเทศ 

การศึกษานี ท าการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบขึ นเป็นภาพฉายอนาคต ส าหรับใช้
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและบริเวณพื นที่ลุ่มน  าเจ้าพระยา โดย
พิจารณาตัวแปรทางภูมิอากาศ 2 ตัวแปร คือ ปริมาณฝนและอุณหภูมิซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การท าการเกษตร บทความนี พิจารณาถึงข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและอุณหภูมิจากการ
คาดการณ์ภูมิอากาศอนาคตโดยแบบจ าลองภูมิอากาศระดับโลก คือ ECHAM4 (A2 และ B2)2  ซึ่งเป็นการ
จ าลองภูมิอากาศอนาคตภายใต้ภาพฉายอนาคตของปริมาณก๊าซเรือนกระจกหลายรูปแบบ กล่าวคือ A2 ซึ่ง
เป็นแนวทางท่ีก๊าซเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ นในอัตราที่สูง และ B2 ซึ่งเป็นแนวทางที่ก๊าซเรือนกระจกจะเพ่ิมขึ น

                                           
2 ECHAM4 เป็นแบบจ าลองภูมิอากาศ Global Circulation Model ที่พัฒนาขึ้นโดย Max Planck Institute for Meteorology, Germany 
http://www.ipcc-data.org/is92/echam4_info.html 
http://www-pcmdi.llnl.gov/projects/modeldoc/amip/26mpi_b.html  
http://www.mpimet.mpg.de/en/wissenschaft/modelle/echam/echam5.html 
 

http://www.ipcc-data.org/is92/echam4_info.html
http://www.ipcc-data.org/is92/echam4_info.html
http://www-pcmdi.llnl.gov/projects/modeldoc/amip/26mpi_b.html
http://www.mpimet.mpg.de/en/wissenschaft/modelle/echam/echam5.html
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ในอัตราที่ต่ า โดยข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศอนาคตโดยแบบจ าลองภูมิอากาศระดับโลกนี ได้รับการ
ค านวณเพิ่มความละเอียดขึ นโดยแบบจ าลองภูมิอากาศระดับท้องถิ่น PRECIS (Hadley Center – The Met 
Office, UK) เพ่ือให้มีความละเอียดเพียงพอต่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น 3 ซึ่ง
ด าเนินการโดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) (รูปที่ 3.1.1-3.1.3) 

รูปที่ 3.1.1 : ผลการจ้าลองอุณหภูมิสูงสุด (°C) ของประเทศไทย ดวยแบบจ้าลอง PRECIS 

 
ที่มา SEA START RC และอัศมน ลิ่มสกุล 

 
  

                                           
3 ที่มา ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจยัและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแหง่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) 
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รูปที่ 3.1.2 : ผลการจ้าลองจ้านวนวันที่ร้อน (สูงกว่า 35oC) ของประเทศไทย ด้วยแบบจ้าลอง PRECIS  

 
ที่มา SEA START RC และอัศมน ลิ่มสกุล 
 

รูปที่ 3.1.3 : ผลการจ้าลองปริมาณฝนรวมรายปีของประเทศไทย ด้วยแบบจ้าลอง PRECIS  

 
ที่มา SEA START RC และอัศมน ลิ่มสกุล 
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3.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลผลิตทางการเกษตร 

ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา โลกต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเรื่อยมา โดยในบาง
ช่วงเวลาเกิดภาวะอุ่นขึ นผิดปกติของผิวน  าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขต
ร้อน (El Niño) ในขณะที่บางช่วงเวลาต้องประสบกับภาวะอุณหภูมิผิวน  าทะเลบริเวณตอนกลางและ
ตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ าหรือเย็นกว่าปกติ (La Niña) (รูปที่ 3.2.1) โดยที่แต่ละ
ปรากฎการณ์ความผันแปรของระบบอากาศดังกล่าวส่งผลกระทบกับประเทศต่างๆ แตกต่างกันหรือใกล้เคียง
กันขึ นอยู่กับต าแหน่งที่ตั งของประเทศ  

รูปที่ 3.2.1 : ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standardized Departure) ของตัวแปร 
บ่งชี ภาวะความรุนแรงของ ENSO ในช่วงปี 1950-2013 

 
ที่มา: จากการค านวณโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาก National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 
หมายเหตุ  1)  ตัวแปรบ่งชี้ภาวะความรุนแรงของ ENSO แทนด้วยตัวชี้วัด Multivariate Enso Index (MEI)  
 2)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ MEI ที่เป็นบวก แสดงภาวะอุ่นข้ึนผิดปกติของผิวน้ าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน (El 

Niño หรือ Warm phase ของ ENSO) ในขณะที่ค่าลบแสดงภาวะอุณหภูมิผิวน้ าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่ าต่ า
หรือเย็นกว่าปกติ (La Niña หรือ Cold phase ของ ENSO) 

 
ประเด็นวิเคราะห์ส าคัญในการศึกษาส่วนนี  คือ ก) ในช่วงเวลา 60 ปีที่ผ่านมาที่เกิดปรากฎการณ์

ความผันแปรของระบบอากาศในโลก ภาคเกษตรของประเทศต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงหรือความผันแปร
ของผลผลิตทางเกษตรแตกต่างกันหรือไม่4 ข) ส าหรับประเทศไทย สภาพความผันแปรของระบบอากาศโลก
มีความสัมพันธ์กับภาคเกษตรมากน้อยเพียงใด 

                                           
4  ในทางปฏิบัติ สภาพภูมิอากาศไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตทางการเกษตร แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบาย

ของรัฐ และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น 
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ส าหรับโจทย์ค าถามแรกนั น หากวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาของผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศต่างๆ ซึ่งรวบรวมได้จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: FAO) โดยประเมินค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient 
of Variation: CV) ของค่าความผิดปกติของผลผลิต (Yield Anomaly) ของแต่ละพืช พบว่าในช่วงที่ผ่านมา
ประเทศต่างๆ ประสบกับความแปรปรวนของผลผลิตแต่ละพืชในระดับที่แตกต่างกัน และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ประเทศแถบเอเชียโดยเฉลี่ยเผชิญกับความเสี่ยงด้านผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก  อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบค่า CV ของภูมิภาคเอเชียระหว่างพืชทั ง 5 ชนิด พบว่า ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่ผลผลิต
ต่อหน่วยพื นที่ที่มีค่าความแปรปรวนน้อยที่สุด รองลงมาคือ อ้อย ข้าวโพด ยางพารา และมันส าปะหลัง 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3.2.1) ข้อค้นพบเหล่านี น ามาซึ่งประเด็นที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเหมาะสม
ของนโยบายรัฐในการส่งเสริมการปลูกพืชบางชนิดแทนพืชที่เคยปลูกโดยหวังว่าจะช่วยเกษตรกรเพ่ิมรายได้
และ/หรือลดความเสี่ยง แต่หากภาครัฐไม่ได้พิจารณาการส่งเสริมอย่างรอบคอบ อาจกลายเป็นการเพ่ิมความ
เสี่ยงแก่เกษตรกร  

ตารางท่ี 3.2.1 :  ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของผลผลิตทางการเกษตร จ้าแนกตามประเภทของพืช
และประเทศหรือภูมิภาค  

           /     ป  
            ธ ์           (CV) (%) 

                                              
ข้าว ทั้งโลก 25.23 2.65*** 
  ทวีปเอเชีย 25.67 2.97*** 
  จีน 28.83 6.16*** 
  อินเดีย 29.37 6.19*** 
  อินโดนีเซีย 30.47 6.92*** 
  ฟิลิปปินส ์ 33.57 6.16*** 
  ไทย 20.58 6.02*** 
ข้าวโพด ทั้งโลก 28.35 4.97*** 
  ทวีปเอเชีย 39.79 5.06*** 
  จีน 39.53 7.54*** 
  อินเดีย 33.10 11.05*** 
  อินโดนีเซีย 53.56 7.09*** 
  ฟิลิปปินส ์ 48.17 7.26*** 
  ไทย 29.16 10.76*** 
อ้อย ทั้งโลก 11.21 1.94*** 
  ทวีปเอเชีย 12.73 3.41*** 
  บราซิล 19.49 3.71*** 
  อินเดีย 16.45 6.57*** 
  ไทย 24.09 13.41*** 
มันส าปะหลัง ทั้งโลก 15.34 4.11*** 
  ทวีปเอเชีย 27.91 8.18*** 
  บราซิล 7.83 7.72 
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           /     ป  
            ธ ์           (CV) (%) 

                                              
  อินโดนีเซีย 34.26 8.45*** 
  ไทย 17.16 11.97** 
ยางพารา ทั้งโลก 24.52 5.22*** 
  ทวีปเอเชีย 26.25 5.88*** 
  มาเลเซีย 15.39 12.68 
  ไทย 61.86 17.96*** 

ที่มา  :ค านวณจาก FAOSTAT (2557) 
หมายเหตุ: 1)  *, **, *** แสดงนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1, 0.05, และ 0.01 
 2)  ยางพารา ใช้ข้อมูลป ีพ .ศ  . 2504 - 2555 
 3)  ค่าแนวโน้มของผลผลิต (Yield ในหน่วยตันต่อเฮกตาร์) ประมาณการจากสมการแนวโน้มผลผลิต โดยก าหนดให้ผลผลิตของ

พืชเป็นฟังก์ชั่นของเวลา (time ในหน่วยปี)   
 4) ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน )CV) ค านวณโดยหารค่าส่วนเบี่ยงมาตราฐานของผลผลิตด้วยค่าเฉลี่ยของผลผลิต  

 

ส าหรับประเด็นค าถามที่สองนั น จากภาพอนาคตของภูมิอากาศในประเทศไทยใน ช่วงปี 2553-
2582 ภายใต้ข้อสมมติฐานการเพ่ิมขึ นของก๊าซเรือนกระจกในอัตราที่ต่ าในหัวข้อ 3.1 ได้ชี ให้เห็นถึงข้อน่า
กังวลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่รุนแรงขึ นโดยเฉพาะในพื นที่เขตลุ่มน  าเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื นที่
การเกษตรและมีการปลูกข้าวจ านวนมาก  และกลายเป็นข้อกังวลว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ นอาจส่งผล
กระทบต่อภาคเกษตรไทยอย่างมีนัยส าคัญ อนึ่ง ผลการศึกษาหลายชิ น เช่น Rerkasem (2011)  Peng et 
al (2004)  Yoshida (1981) เป็นต้น พบว่า สภาพภูมิอากาศแปรปรวนมีผลต่อกระบวนการสร้างผลผลิต
ของพืช ซึ่งจะกระทบต่อปริมาณผลผลิตของพืช  ตัวอย่างเช่น  อุณหภูมิสูงในเวลากลางคืนและอุณหภูมิสูงใน
ช่วงเวลาผสมเกสรเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญต่อกระบวนการสร้างผลผลิตของข้าว (Rerkasem, 2011) เป็นต้น  

ทั งนี  หากวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้รูปภาพซึ่งแสดงค่าความผิดปกติของผลผลิตทางการเกษตร  
(Yield Anomaly) ของพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ซึ่งแสดงในรูปของร้อยละความผิดปกติของผลผลิต 
(Percentage Deviation from Trend) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี วัด Multivariate Enso Index  
(MEI) ในช่วงปี 2504 – 2556 โดยรวมพบว่าช่วงปีที่ผลผลิตจริงของพืชทั งสามชนิด (ได้แก่ ข้าว อ้อย และ
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์) มีค่าต่ ากว่าผลผลิตที่ค านวณได้จากสมการแนวโน้มผลผลิตเป็นช่วงเกิดภาวะอากาศอุ่น 
(Warm Phase) หรือปรากฎการณ์ El Niño (รูปที่ 3.2.2) 
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รูปที่ 3.2.2 : ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรบ่งชี ภาวะความรุนแรง Multivariate Enso Index 
(MEI) และความผิดปกติของผลผลิต (Yield Anomaly) ของพืชเศรษฐกิจหลัก 

ก) ความผิดปกติของผลผลิต (Yield Anomaly) ของข้าว 

 
ข) ความผิดปกติของผลผลิต (Yield Anomaly) ของอ้อย 

 
ค) ความผิดปกติของผลผลิต (Yield Anomaly) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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ง) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรบ่งช้ีภาวะความรุนแรง Multivariate Enso Index (MEI)  

 
ที่มา: จากการค านวณโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมจาก National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). และ FAOSTAT 

(2557). 

 

อนึ่ง เพ่ือเป็นการยืนยันข้อคาดการณ์ข้างต้นที่ว่า ภาวะอุ่นของระบบอากาศโลกมีความสัมพันธ์กับ
ผลผลผลิตที่ลดต่ าลง จึงท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเบื องต้นโดยการค านวณค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความผิดปกติของผลผลิตทางการเกษตร (Yield Anomaly) ของพืชเศรษฐกิจแต่ละประเภทกับค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวชี วัด Multivariate Enso Index  โดยรวมพบว่าในบรรดาสินค้าเกษตร 5 ประเภท (ได้แก่ 
ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ และยางพารา) ข้าว อ้อย และข้าวโพดเลี ยงสัตว์แสดง
ความสัมพันธ์เชิงลบหรือแปรผกผันกับภาวะความรุนแรงของ ENSO อย่างมีนัยส าคัญ โดยข้าวโพดเลี ยงสัตว์
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับข้าวและอ้อย ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า ผลผลิตทางการเกษตรทั งข้าว อ้อย และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ตกต่ าลงในภาวะที่เกิดการอุ่นขึ นผิดปกติ
ของผิวน  าทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน (El Niño) รุนแรงขึ น  (ตาราง
ที่ 3.2.2)5  ส าหรับประเทศไทย ข้อค้นพบดังกล่าวได้แสดงนัยที่น่าเป็นห่วงในลักษณะเดียวกันกับข้อค้นพบ
ก่อนหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกพืชบางชนิดทดแทน เช่น การส่งเสริมปลูกอ้อยแทนข้าว  ทั งนี หาก
ขาดการประเมินอย่างรอบด้านถึงความเหมาะสมในเชิงพื นที่ ความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ การส่งเสริมนโยบาย
ลักษณะนี อาจเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงให้กับเกษตรกร6 

                                           
5  อย่างไรก็ดี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มิได้บ่งชี้ว่าปัจจยัใดเป็นสาเหตุหรือปจัจัยใดเป็นผล 
6  อย่างไรก็ดี ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอ้อยซ่ึงใช้ข้อมูลของไทยนั้นแสดงนัยที่แตกต่างจากข้อค้นในการศึกษาของ Rerkasem (2011) 

ซ่ึงศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่ออ้อย (และพืชอื่นๆ) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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ตารางท่ี 3.2.2 :  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficients) ระหว่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรบ่งชี ภาวะความรุนแรง Multivariate Enso Index (MEI) และความ
ผิดปกติของผลผลิต (Yield Anomaly) ของพืชเศรษฐกิจหลัก1/ 

       
            ธ ์        ธ                    ฐ                ้

               MEI 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร MEI 1 

ความผิดปกติของผลผลิตข้าว -0.3670** 

ความผิดปกติของผลผลิตอ้อย -0.3885** 

ความผิดปกติของผลผลิตมันส าปะหลัง -0.1818 

ความผิดปกติของผลผลิตยางพารา -0.0254 

ความผิดปกติของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ -0.5141** 

หมายเหตุ:  1/ ความผิดปกติของผลผลิต (Yield anomaly) ค านวณจากส่วนต่างระหว่างผลผลิตจริงต่อหน่วยพื้นที่ (ตันต่อเฮกตาร์) กับ
ผลผลิตที่ค านวณได้จากเส้นแนวโน้ม คิดเป็นร้อยละของผลผลิตที่ค านวณได้จากเส้นแนวโน้ม (Percentage deviation 
from trend) 

 2/  ** แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3 ผลจากแบบจ้าลองทางเศรษฐมิติ 

การศึกษาในส่วนนี ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าว
และอ้อยต่อไร่ โดยแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์คือแบบจ าลองการตอบสนองของอุปทานการผลิตพืช 
(Supply Response) ต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจและน  าชลประทาน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากงานการศึกษาของ 
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544) โดยข้อแตกต่างหรือส่วนเพ่ิมเติมในบทความนี คือ หนึ่ง มีการค านึงถึง
ผลกระทบของตัวแปรอากาศ เช่น ปรากฏการณ์น  าท่วมรุนแรง (Extreme Flood) ปรากฏการณ์น  าแล้ง
รุนแรง (Extreme Drought) รวมถึงตัวแปรซึ่งแสดงเงินสนับสนุนการวิจัยด้านการเกษตรและส่งเสริม
การเกษตรด้วย สอง การศึกษาของมิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544) ใช้สมการเชิงเดี่ยวในการวิเคราะห์
เนื่องจากพิจารณาเฉพาะข้าวนาปรัง แต่มีการค านึงถึงพืชไร่อ่ืนๆ โดยใส่ตัวแปรราคาและสัดส่วนของพื นที่
ปลูกพืชไร่อื่นๆ เป็นตัวแปรควบคุมในแบบจ าลองที่ศึกษาด้วย ในขณะที่บทความนี ใช้ระบบสมการ (System 
of Equations) เนื่องจากพิจารณาพืช 2 ชนิด คือ ข้าวนาปรังและอ้อย สำม การศึกษานี ขยายกรอบเวลาที่
ใช้ในการวิเคราะห์จนถึงปี พ.ศ. 2554 

สมการการตอบสนองของอุปทานการผลิตประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ สมการวิเคราะห์การ
ตอบสนองของพื นที่เพาะปลูก (Area Response) และสมการการตอบสนองของผลผลิตต่อไร่ (Yield 
Response) ตามท่ีแสดงไว้ในสมการที่ (3.1) และ (3.2) ตามล าดับ 
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              ∑      (                    )     
 

   ∑      (                    )   
 

 

    ∑      (             )                                     (3.1) 
 
โดย ตัวแปร      แสดงสัดส่วนพื นที่เพาะปลูกพืช j ต่อพื นที่เพาะปลูกทั งหมดในปีที่ t  
    ,    ,     เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรราคาผลผลิต ราคาปัจจัยการผลิต และตัวแปรอื่นๆ 
   เป็นค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสัดส่วนพื นที่เพาะปลูกพืช j ต่อพื นที่เพาะปลูกทั งหมดในปี t-1 
      เป็นค่าความคลาดเคลื่อน 

 
ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการการตอบสนองของพื นที่เพาะปลูกพืชแต่ละกลุ่ม ใช้วิธี 

Seemingly Unrelated Regression (SUR) เพ่ือจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์ของค่าความคลาดเคลื่อน
ระหว่างสมการต่างๆ รวมถึงมีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์ (Restrictions on Coefficients) 
ในระบบสมการ  

                (                    )       ∑      (                    )   
 

 

     ∑      (             )                                                                            (3.2) 

โดย 
 Yj,t แสดงปริมาณผลผลิตต่อไร่ของพืช j ซึ่งประกอบด้วยข้าวและอ้อย (หน่วย: กิโลกรัม/ไร่) 
    ,    ,     คือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรราคาผลผลิต ราคาปัจจัยการผลิต และตัวแปรอื่นๆ 
      เป็นค่าความคลาดเคลื่อน 
 ตัวแปรควบคุมอ่ืนๆ (Shift Factors) ประกอบด้วยปริมาณน  าชลประทาน เงินสนับสนุนการวิจัย
ด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร ดัชนีน  าแล้งรุนแรง และดัชนีน  าท่วมรุนแรง 

คณะผู้วิจัยประมาณการสมการการตอบสนองของผลผลิตต่อไร่ สมการที่ (3.2) โดยใช้วิธี Ordinary 
Least Square (OLS) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในส่วนนี มาจากหลายแหล่ง ดังนี   

 ข้อมูลพื นที่ปลูกพืชในฤดูแล้งและปริมาณน  าชลประทานมาจากกรมชลประทาน  
 ข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา และราคาขายส่งปุ๋ยเคมีในเขตกรุงเทพมหานครมาจาก

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ข้อมูลค่าจ้างเฉลี่ยค านวณจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร (Labor Force Survey) 

 ข้อมูลดัชนีน  าแล้งรุนแรงและน  าท่วมรุนแรงค านวณโดยอัศมน ลิ่มสกุล (2557) โดยใช้ข้อมูล
ปริมาณน  าฝนรายวันใน 18 จังหวัด ในลุ่มน  าเจ้าพระยา ภายใต้ฐานข้อมูล MRI-GCM ซึ่งได้รับการ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ ผ1-ผ5 ในภาคผนวกแสดงผลการวิเคราะห์สมการการตอบสนองของพ้ืนที่เพาะปลูก (Area 
Response) ของโครงการชลประทานบริเวณเจ้าพระยาตอนบนฝั่งตะวันออก เจ้าพระยาตอนบนฝั่งตะวันตก 
เจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก เจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก และโครงการชลประทานพิษณุโลก และ
ตารางที่ ผ6-ผ7 แสดงผลการวิเคราะห์สมการการตอบสนองของผลผลิตต่อไร่ (Yield Response) สามารถ
สรุปผลการศึกษาท่ีส าคัญดังนี้ 

 ปัจจัยทางด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะภาวะน  าแล้งรุนแรง (Extreme Drought 

Condition) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการจัดสรรที่ดินเพ่ือปลูกข้าว รวมถึง
ผลผลิตต่อไร่ของข้าวและอ้อยในพื นท่ีชลประทาน 

 การตัดสินใจของเกษตรกรในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และจัดสรรที่ดินเพ่ือปลูกข้าวและอ้อย
เพ่ิมขึ นมีการตอบสนองต่อราคาของสินค้าเกษตรที่เกษตรกรเตรียมที่จะปลูกในฤดูกาล
ต่อไป นอกจากนี  ผลจากการศึกษาชี ให้เห็นว่าโครงการรับจ าน าข้าวสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรขยายพื นที่เพาะปลูก 

 ปริมาณน  าชลประทานส าหรับท าการเกษตร ณ ต้นฤดูแล้ง เป็นปัจจัยส าคัญซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจของเกษตรกรว่าจะลดหรือขยายพื นที่เพาะปลูกข้าวและอ้อย นอกจากนี  
ปริมาณน  าชลประทานที่สูงขึ นส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ของข้าวและอ้อยที่ปลูกในพื นที่
ชลประทานเพ่ิมขึ น โดยถ้าปริมาณน  าชลประทานเพ่ิมขึ นร้อยละ 10 สัดส่วนพื นที่ปลูกข้าว
และอ้อยจะเพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ 0.6-3.7 และร้อยละ 0.08-0.4 ตามล าดับ และส่งผลให้
ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ นร้อยละ 0.1-0.8 ในขณะที่ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ นร้อยละ 0.6-1.7  

 จ านวนเงินงบประมาณส าหรับท าการวิจัยทางด้านเกษตรและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรมี
อิทธิพลต่อผลผลิตข้าวต่อไร่ 

4. การจัดการน ้าเพื่อความยั่งยืน: ประสิทธิภาพและความเป็นธรรม 

ภาคเกษตรเป็นภาคที่ใช้ทรัพยากรน  ามากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวซึ่งเป็นพืชที่ใช้น  ามาก ดังนั น
ทรัพยากรน  าจึงเป็นปัจจัยการผลิตพื นฐานส าคัญซึ่งก าหนดศักยภาพในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย  
ในอดีตปริมาณน  าที่มีเหลือเฟือเอื ออ านวยและหล่อเลี ยงการท าการเกษตรของไทยมานาน อย่างไรก็ดี เนื่อง
ด้วยประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุม จึงท าให้มีฤดูแล้งที่ยาวนานประกอบกับแหล่งน  าธรรมชาติที่มีอยู่ไม่สามารถ
กักเก็บน  าไว้ได้เพียงพอกับความต้องการน  า ด้วยเหตุนี  ภาคเกษตรไทยมักประสบปัญหาการขาดแคลนน  าใน
ฤดูแล้งตามวงจรของธรรมชาติ บทบาทส าคัญของรัฐในอดีตโดยเฉพาะกรมชลประทานจึงเน้นการจัดหาน  า
การกักเก็บและการจัดสรรน  าให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง อาทิ การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน  าเพ่ือกักเก็บน  า 
การขุดลอกคูคลอง การขุดเจาะน  าบาดาล การจัดท าระบบเหมืองฝาย เป็นต้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ นของประชากร การปลูกข้าวในฤดูแล้งเพ่ิมขึ น และการขยายตัวของชุมชนเมืองส่งผลให้
ความต้องการน  าสูงขึ น โดยเฉพาะความต้องการน  าของเมืองและภาคอุตสาหกรรม ท าให้น  าเริ่มเป็นปัจจัยที่
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ขาดแคลน ส่งผลท าให้ความขัดแย้งด้านการจัดสรรน  าระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ และระหว่างเมืองกับ
ชนบทกลายเป็นปัญหาส าคัญ วัตถุประสงค์ของการศึกษาในบทนี คือเพ่ือหาแนวทางในการจัดการทรัพยากร
น  า และหาแนวทางในการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรน  าให้ยั่งยืน และก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมระหว่างผู้ใช้น  าในภาคเศรษฐกิจต่างๆ  

จากการทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน  า พบว่าการบริหารจัดการ
น  าของประเทศไทยมีช่องโหว่ เนื่องจากทรัพยากรน  าอยู่ภายใต้ระบบการเข้าถึงอย่างเสรี (Open Access) ซึ่ง
เป็นระบบที่ขาดความเป็นธรรมและไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
อีกทั งไม่เอื อต่อการใช้ทรัพยากรน  าอย่างยั่งยืน นอกจากนี  ระบบการจัดการน  าในปัจจุบันขาดกติกาที่ชัดเจน
ในการจัดสรรน  า  

ส าหรับการศึกษาในบทนี  ส่วนที่หนึ่งน าเสนอการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้น  า
ชลประทาน การศึกษานี ประมาณการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของน  าโดยเปรียบเทียบทั งในเชิงพื นที่และ
เปรียบเทียบระหว่างพืชไร่ประเภทต่างๆ โดยใช้วิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนเพ่ิมของน  าชลประทานที่ใช้
ในการท าการเกษตร (Value of Marginal Projects of Irrigated Water: VMP) ของโครงการชลประทาน
ต่างๆ ในลุ่มน  าเจ้าพระยา  

เนื่องจากปริมาณน  าชลประทานเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญของภาคเกษตร ดังนั น การท าความ
เข้าใจเกี่ยวปัจจัยซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน  าชลประทานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั น ส่วนที่สองของ
การศึกษาในบทนี จึงให้เน้นวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณน  าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ เพราะปริมาณน  าที่ปล่อยจากทั งสองเขื่อนนี กระทบต่อปริมาณน  าชลประทานที่ใช้
ส าหรับท าการเกษตรในบริเวณลุ่มน  าเจ้าพระยา 

ในอดีตที่ผ่านมา แนวคิดเรื่องการจัดการน  าเน้นการจัดการด้านอุปทานเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญ
กับการจัดหาน  าและเพ่ิมอุปทานน  า ส่วนที่สามของบทนี เป็นการน าเสนอแนวนโยบายในการจัดการน  าทั งใน
ภาวะปกติและภาวะน  าแล้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ นและมีความยั่งยืน โดยแนวความคิดในการจัดการน  า
ที่น าเสนออยู่บนฐานของแนวทางการจัดการอุปสงค์ (Demand Management) และการก าหนดสิทธิในการ
ใช้น  าที่โอนได้ (Transferable Water Rights) ซึ่งจะเป็นกลไกที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้น  าในภาคเศรษฐกิจ
ต่างๆ โดยเฉพาะภาคเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลทรัพยากรน  าให้เกิดประสิทธิภาพและลด
ปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับทรัพยากรน  า 

4.1 ประสิทธิภาพในการใช้น ้าชลประทาน 

การศึกษาในส่วนนี ต้องการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนเพ่ิมของน  าชลประทานที่ใช้ในการ
ท าการเกษตร (VMP) โดยแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ แบบจ าลองการตอบสนองของอุปทานการผลิต
พืชต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจและน  าชลประทานซึ่งเป็นแบบจ าลองเดียวกันกับแบบจ าลองที่ใช้วิเคราะห์
ผลกระทบของตัวแปรสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าวและอ้อย ในการค านวณค่า VMP คณะผู้วิจัยน าค่า
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สัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณค่าสมการการตอบสนองของพื นที่ปลูกพืชและสมการการตอบสนองของ
ผลผลิตต่อไร่ (สมการ (3.1) และ (3.2)) ไปค านวณหาค่าความยืดหยุ่นของพื นที่เพาะปลูกต่อปริมาณน  า
ชลประทาน (    ) และค่าความยืดหยุ่นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปริมาณน  าชลประทาน (    ) หลังจาก
นั น จึงน าผลที่ได้มาค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนเพิ่มของน  าชลประทานที่ใช้ในการท าการเกษตร (VMP) 

     
(         )   ราคาผลผลิต   ผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่

ปริมาณน้้าชลประทานเฉลี่ยต่อพื้นที่
     (4.1) 

คณะผู้ศึกษาค านวณค่า VMP ส าหรับทุกโครงการชลประทานที่เป็นพื นที่ศึกษา ค่า VMP ที่สูง
สะท้อนว่าการใช้น  าชลประทานเพื่อการเพาะปลูกมีประสิทธิภาพที่สูง (ตารางท่ี 4.1.1)  

 

ตารางท่ี 4.1.1 : ผลการประมาณค่า VMP ส้าหรับการปลูกข้าวและอ้อยในฤดูแล้งในพื นที่ชลประทาน  

          

     ้            
       

         
   ณ     

               ฝ่ั  
         

      
ฝ่ั         

        
ฝ่ั 

         

        
ฝ่ั        

    :       

ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานการผลิต 0.517 0.075 0.112 0.069 0.206  

มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนเพิ่มของน้ า
ชลประทาน  
(VMP) 

1.588 0.234 0.461 0.305 0.532 0.624 

    :       

ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานการผลิต 1.801 0.444 0.085 0.086 1.531  

มูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนเพิ่มของน้ า
ชลประทาน 
(VMP) 

7.586 2.017 0.444 0.501 5.042 3.118 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

 

ผลการประมาณการแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนเพ่ิมของน  าชลประทาน (VMP) 
ของอ้อยสูงกว่าข้าวประมาณ 5 เท่า และโดยเฉลี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนเพ่ิมของน  าชลประทานจาก
โครงการชลประทานในพื นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น  าเจ้าพระยาสูงกว่าของโครงการชลประทานในพื นที่ฝั่ง
ตะวันตกประมาณ 4.14 เท่า และ 2.32 เท่า ส าหรับข้าวและอ้อยตามล าดับ กล่าวโดยสรุป มูลค่าทาง
เศรษฐกิจส่วนเพิ่มของน  าชลประทานขึ นอยู่กับพืชที่ปลูกและที่ตั งของโครงการชลประทาน 
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4.2 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณน ้าที่ไหลเข้าเขื่อน 

จากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่าปริมาณน  าชลประทานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตทาง
การเกษตรของไทยเนื่องจากส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลผลิตต่อไร่อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั น ปัจจัยที่กระทบต่อ
ปริมาณน  าชลประทานย่อมมีผลต่อผลผลิตต่อไร่เช่นกัน ด้วยเหตุนี  การศึกษาในส่วนนี จึงศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อปริมาณน  าชลทาน เนื่องจากอุปทานน  าและปริมาณน  าที่ปล่อยจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มี
ความส าคัญต่อปริมาณน  าชลประทานในพื นท่ีลุ่มน  าเจ้าพระยา ดังนั น การศึกษาในส่วนนี จึงวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อปริมาณน  าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ (2544) ได้ใช้
แบบจ าลองทางเศรษฐมิติในรูปแบบของสมการเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ในการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณน  าที่ไหลเข้าเขื่อนทั งสอง โดยงานศึกษาดังกล่าวค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน ความเจริญของเมือง ปริมาณน  าที่กักเก็บในเขื่อน ปริมาณน  าฝนบริเวณเหนือเขื่อน และการขยายพื นที่
เพาะปลูกของพื นที่บริเวณเหนือเขื่อน อย่างไรก็ดี งานศึกษาดังกล่าวยังมิได้ค านึงถึงปัจจัยซึ่งสะท้อนถึงการ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เช่น ปรากฏการณ์ El Niño และ La Niña ซึ่งกระทบต่อปริมาณน  าที่ไหลเข้า
เขื่อนเช่นกัน ดังนั น บทความนี จึงเป็นการต่อยอดงานของมิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะในสองมิติ มิติที่หนึ่ง 
การขยายห้วงเวลาที่ศึกษาจาก พ.ศ. 2527-2541 เป็น พ.ศ. 2527-2554 มิติที่สอง การใส่ตัวแปรอากาศ คือ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากดัชนี ENSO (Multivariate ENSO Index: MEI) ซึ่งเป็นตัวแทนของสภาพอากาศ
แปรปรวนและตัวแปรปรากฏการณ์ El Niño และ La Niña ซึ่งเป็นตัวแปรซึ่งเป็นตัวแทนของการเบี่ยงเบน
จากแนวโน้มระยะยาวของสภาพอากาศ 

แบบจ าลองที่ใช้ในการประมาณการคือ 

                 (        )         (            )       (         )    

       (               )        (                  )     

       (                )                                                       (4.2)  

โดย wr,t    เป็นตัวแปรซึ่งแสดงปริมาณน  าที่ไหลเข้าเข่ือน r ในปีที่ t 

 Rainfall   เป็นตัวแปรแสดงปริมาณน  าฝนบริเวณเหนือเข่ือน 

 Water stored แสดงปริมาณน  าที่กักเก็บในเขื่อน r 

 Rice area  แสดงสัดส่วนพื นที่ปลูกข้าวบริเวณเหนือเข่ือน 

 Field crop area แสดงสัดส่วนพื นที่ปลูกพืชไร่อื่นบริเวณเหนือเข่ือน 

 Population density แสดงความหนาแน่นของประชากรบริเวณเหนือเข่ือน 
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Climate variable เป็นตัวแปรอากาศ ประกอบด้วย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากดัชนี ENSO 
(Multivariate ENSO Index: MEI) ซึ่งเป็นตัวแทนของสภาพอากาศแปรปรวนและตัวแปรปรากฏการณ์ El 
Niño และ La Niña ซึ่งเป็นตัวแปรซึ่งเป็นตัวแทนของการเบี่ยงเบนจากแนวโน้มระยะยาว (Trend) ของ
สภาพอากาศ 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มาจากหลายแหล่ง ดังนี  
 ข้อมูลปริมาณน  าที่กักเก็บในเขื่อนและปริมาณน  าฝนบริเวณเหนือเขื่อนมาจากกรม

ชลประทาน 

 ข้อมูลพื นที่ปลูกข้าวและพืชไร่มาจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรมาจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 ข้อมูลตัวแปรอากาศ เช่น ดัชนี MEI มาจาก National Oceanic and Atmospheric 

Administration. 

ตารางที่ 4.2.1 แสดงผลการประมาณการแบบจ าลอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อปริมาณน  าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ประกอบด้วย ปริมาณน  าฝนบริเวณเหนือเขื่อน ภาวะ
น  าแล้ง (Drought Conditions) ความหนาแน่นของประชากร และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณต้น
น  าโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน  าปิงและน่านตอนบน 
ตารางท่ี 4.2.1 : ผลการประมาณการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณน ้าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลและเขื่อน

สิริกิติ์ 

                        ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E. 
Ln(ปริมาณฝนเหนือเขื่อนเฉลี่ย) 0.8568*** 0.187 0.9525*** 0.192 
Ln(ปริมาณน้ าที่กักเก็บในเขื่อน ณ ต้นปี) -0.0534 0.089 0.0473 0.094 
สัดส่วนพื้นที่ปลูกขา้ว -0.0162** 0.006 -0.0145** 0.007 
สัดส่วนพื้นที่ปลูกพืชไร ่ -0.0194 0.015 -0.0168 0.015 
Ln(ความหนาแน่นของประชากร) -1.3154* 0.778 -1.3137* 0.790 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก MEI -0.1781*** 0.044     
ปรากฏการณ์ El Niño     -0.3473** 0.138 
ปรากฏการณ์ La Niña     0.51*** 0.172 
ค่าคงที่ 10.6484*** 3.892 9.1187** 4.022 
 R-squared 0.548 0.547 
Wald Chi2 54.64*** 53.16*** 
จ านวนตวัอยา่ง  (กลุ่ม) 52 (2) 52 (2) 

หมายเหตุ: ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ 
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4.3 แนวทางจัดการน ้าแล้ง 

เนื่องจากน  าเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญของภาคเกษตร ดังนั น การขาดแคลนน  าหรือภาวะน  าแล้งจึง
ส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก ผลจากการฉายภาพอนาคตแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งได้น าเสนอไว้ในบทที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในอนาคต ปรากฏการณ์น  าแล้งคาด
ว่าจะรุนแรงยิ่งขึ น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน  าส าหรับใช้เพ่ือการท าการเกษตรของประเทศไทย เมื่อ
ปริมาณน  าเริ่มขาดแคลน สิ่งส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการคือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้น  า โดยเครื่องมือที่
สามารถน ามาใช้ในการจัดการน  าในภาวะปกติและภาวะน  าแล้งคือการจัดการทางอุปสงค์ (Demand 
Management) (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ 2544) ซึ่งเป็นแนวทางในการควบคุมพฤติกรรมในการใช้น  า
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

การบริหารจัดการน  าของประเทศไทยที่ผ่านมามีช่องโหว่ เนื่องจากทรัพยากรน  าอยู่ภายใต้ระบบการ
เข้าถึงอย่างเสรี (Open Access) ซึ่งเป็นระบบที่ขาดความเป็นธรรมและไม่สนับสนุนให้เกิดการใช้น  าอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั งไม่เอื อต่อการใช้ทรัพยากรน  าอย่างยั่งยืน นอกจากนี  ระบบการ
จัดการน  าในปัจจุบันขาดกติกาที่ชัดเจนในการจัดสรรน  า ดังนั น บทความนี จึงสนับสนุนให้มี การก าหนดสิทธิ
ขั นพื นฐานในการใช้น  า (Base Rights) โดยจะมีการจัดสรรน  าซึ่งสอดคล้องกับสิทธิขั นพื นฐานให้ประชาชน
อย่างทั่วถึงเพ่ือน าน  าไปใช้ส าหรับการอุปโภค-บริโภค และการท าการเพาะปลูกขั นพื นฐาน ผู้ใช้น  าซึ่งใช้น  า
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประหยัดน  าได้ สามารถโอนสิทธิในน  าส่วนที่ประหยัดได้ให้กับผู้ใช้น  ารายอ่ืน
ได้ โดยสรุป บทความนี สนับสนุนการก าหนดสิทธิการใช้น  าที่มีการโอนสิทธิกันได้ (Transferable Water 
Rights) การก าหนดสิทธิที่ชัดเจนจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้น  าร่วมกันในการจัดการดูแลทรัพยากรน  า และท า
ให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพและใช้น  าอย่างประหยัด โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
และบริโภค นอกจากนี  การก าหนดสิทธิจะช่วยแก้ปัญหาใครเป็นเจ้าของน  า ใครควรได้น  าก่อน และใครควร
ใช้น  าในปริมาณเท่าไร ซึ่งกระบวนการก าหนดสิทธิในการใช้น  าที่แลกเปลี่ยนได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมจะ
ช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งได้ (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ 2544) ด้วยเหตุนี  การก าหนดสิทธิในการ
ใช้น  าที่สามารถโอนได้จึงเป็นเครื่องมือด้านอุปสงค์ที่จะช่วยเอื อต่อการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
กลไกท่ีมีความเป็นธรรม  

4.4 แนวทางจัดการน ้าท่วม 

ในอดีต โครงการป้องกันน  าท่วม (โครงการชลประทานขนาดใหญ่) ก่อสร้างในพื นที่ชนบท ซึ่งที่ดิน
ในเขตก่อสร้างส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างต่ า ดังนั น การเวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างโครงการป้องกันน  าท่วมในอดีต
จึงมีต้นทุนไม่สูงมาก ด้วยเหตุนี  โครงการต่างๆ ในอดีตจึงด าเนินไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา
โครงการป้องกันน  าท่วมในปัจจุบันและโครงการที่เตรียมรับมือกับน  าท่วมในอนาคต พบว่าผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของโครงการดังกล่าวไม่ชัดเจนเหมือนในอดีตด้วยเหตุผลหลายประการ ประกำรที่หนึ่ง ปัจจุบัน น  า
ท่วมมิได้เกิดขึ นทุกปแีละเกิดเฉพาะบางพื นที่ ประกำรที่สอง ผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการป้องกันน  าท่วมคือ
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คนในเมือง โดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานคร ประกำรที่สำม ถึงแม้ว่าคนในชนบทบางส่วนจะประสบปัญหา
น  าท่วมเป็นประจ าทุกปี แต่มีคนจ านวนมากที่ปรับการด ารงชีวิตให้สามารถอยู่กับภาวะน  าท่วมได้ ในขณะที่
คนเมือง คนนอกภาคเกษตร และคนที่อาศัยอยู่บริเวณชานเมืองยังปรับตัวไม่ได้ ประกำรที่สี่ ในปัจจุบัน ที่ดิน
ในชนบทมีราคาที่สูงขึ น และมีการน าที่ดินไปใช้ประโยชน์ทั งทางด้านที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และ
อุตสาหกรรม และที่ดินภาคเกษตรส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์ และถูกใช้ประโยชน์ตลอดปี ดังนั น การเวนคืน
ที่ดินเพ่ือก่อสร้างโครงการป้องกันน  าท่วมจึงมีต้นทุนที่สูงขึ น และโครงการแก้มลิงที่จะฝากน  าในที่ดิน
การเกษตรจะเกิดต้นทุนเสียโอกาสต่อเจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครอง 

นอกจากนี้ การก่อสร้างโครงการป้องกันน้ าท่วมขนาดใหญ่ที่ผ่านมา มักละเลยปัญหา ความเสี่ยง 
และความเดือดร้อนต่อประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ อาทิ  

 คันกั นน  าที่สูงขึ นและยาวขึ นส่งผลให้ระดับน  าสูงขึ นเพ่ือป้องกันน  าท่วมสร้างความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั นน  าเป็นอย่างมาก  

 การใช้พื นที่เกษตรเป็นพื นที่แก้มลิงส าหรับเอาน  าไปฝากไว้เพ่ือป้องกันเมืองและพื นที่
อุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนระหว่างที่น  าท่วม ล าพังการสัญญาให้น  าส าหรับ
ท าเกษตรปีละ 2 ครั งอาจไม่คุ้มค่าและเพียงพอส าหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

ประชาชนบางกลุ่มจึงเกิดค าถามว่า ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์และใครแบกรับภาระจากโครงการ
ป้องกันน  าท่วม เช่น เขื่อน คลองผันน  า คันกั นน  าที่สูงขึ นและยาวขึ น สถานีปั้มน  า รวมถึงอุโมงค์ยักษ์เพ่ือ
ระบายน  าท่วมขังบนถนน ดังนั น แนวคิดการจัดการเพ่ือป้องกันน  าท่วมในปัจจุบันซึ่งเน้นให้ผู้ถูกผลกระทบ 
“ต้องเสียสละ เพ่ือส่วนรวม” จึงน าไปสู่กระแสการคัดค้านจากหลายภาคส่วน 

บทความนี สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแนวทางในการจัดการน  าท่วมโดยเปลี่ยนจากแนวคิดปัจจุบันที่
เน้น “คุณต้องเสียสละเพ่ือส่วนรวม” มาเน้นประเด็น “ใครได้ประโยชน์ โครงการเกิดผลกระทบและความ
เสี่ยงอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับภาระ” รวมถึงมีทางเลือกอะไรบ้างส าหรับประชาชนทั งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสีย
ประโยชน์ และจะชดเชยความเสียหายให้ผู้ถูกผลกระทบอย่างไร นอกจากนี  ผู้มีส่วนได้เสียทั งทางตรงและ
ทางอ้อมจากโครงการป้องกันน  าท่วมต่างๆ ควรมีส่วนร่วมพิจารณาทางเลือกตั งแต่ต้น นอกจากนี  บทความนี  
เสนอให้มีระบบชดเชยที่เป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม โดยหลักการชดเชยควรตั งอยู่บนฐานของ
หลักการผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficiary-pay-principle) โดยผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ป้องกันน  าท่วม เช่น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง ควรมีส่วนร่วมรับภาระการชดเชยแก่ผู้เสียหาย เพ่ือให้การ
ชดเชยเกิดความเป็นธรรม สวัสดิภาพ (Welfare) ของผู้ได้รับผลกระทบหลังได้รับการชดเชยจะต้องดีขึ น
หรือไม่แย่ลง อีกทั งควรมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากโครงการป้องกันน  าท่วม 
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4.5 การปรับตัวเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

จากการวิเคราะห์ในบทที่ 3 พบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบทางลบต่อผลผลิต
ทางการเกษตรโดยท าให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ (Yield) ลดลง ในขณะเดียวกัน ผลของการศึกษาในต่างประเทศ 
เช่น Di Falco et al. (2011) พบว่าการปรับตัวของเกษตรกร เช่น การเลื่อนปฏิทินเพาะปลูก การเปลี่ยน
พันธุ์ การเปลี่ยนพืช ฯลฯ สามารถลดความเสียหายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตทาง
การเกษตรได้ ด้วยเหตุนี  การศึกษาในส่วนนี จึงวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับตัวต่อผลผลิตข้าว  

การศึกษาในส่วนนี ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามครัวเรือนเกษตรกรที่อาศัยอยู่ใน 80 ต าบลใน 
6 จังหวัดบริเวณลุ่มน  าเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ 
และลพบุรี รวมทั งสิ น 815 ครัวเรือน ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการส ารวจในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 

ส าหรับวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับตัวต่อผลผลิตข้าวนั น คณะผู้ศึกษาใช้แบบจ าลอง 
Endogenous Switching Model (Di Falco et al., 2011) โดยท าการประมาณการใน 2 ขั นตอน ขั นตอนที่
หนึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยซึ่งมีผลต่อการปรับตัวของเกษตรกร โดยสมการที่ใช้ในขั นตอนนี คือ 

  
                   {

       
   

            
      (4.3) 

โดยตัวแปร     เป็นตัวแปร Latent ซึ่งแสดงผลประโยชน์คาดการณ์ (Expected Benefits) จาก
การปรับตัวเทียบกับการไม่ปรับตัว และ    เป็นเวคเตอร์ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ผลประโยชน์คาดการณ์จากการปรับตัว  

ขั นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์ผลของการปรับตัวต่อผลผลิตข้าวต่อไร่ โดยก าหนดให้เกษตรกรอยู่
ภายใต้ 2 สถานการณ์ คือ กรณีท่ีปรับตัว (Regime 1) และกรณีที่ไม่ปรับตัว (Regime 2) 
Regime 1:                               (4.4a) 

Regime 2:                                (4.4b) 

โดยตัวแปร     และ     แสดงผลผลิตข้าวต่อไร่ และ   เป็นเวคเตอร์ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร
ทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมของเกษตรกร คณะผู้วิจัยท าการประมาณการแบบจ าลองข้างต้นด้วยวิธี Maximum 
Likelihood ตารางที่ 4.5.1 แสดงผลที่ได้จากการประมาณการแบบจ าลอง 
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ตารางท่ี 4.5.1 :  ผลการประมาณการแบบจ้าลอง 

 [1] [2] [3] [4] 

                OLS 

Endogenous Switching Regression 

 
Regime 1 
        =1  

(                   ) 

Regime 2 
        =0  

(            ไ         ) 

          
     ณผ ผ    
       ี   ไ   

        1/0 
     ณผ ผ    
       ี   ไ   

     ณผ ผ    
       ี   ไ   

การตัดสินใจปรับตัว 1/0 -4.2598 
(33.0957) 

   

ปัจจัยทางด้านสภาพอากาศ: 
ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน 

 
0.5113** 

(0.2367) 

 
0.0026 
(0.0017) 

 
0.3852 
(0.2879) 

 
1.3967*** 

(0.3993) 
ปัจจัยการผลิต: 
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ต่อไร่  
 
ปริมาณปุ๋ยคอกต่อไร่ 
 
ขนาดไร่นา 

 
-0.073 

(1.8829) 
1.7446*** 

(0.6543) 
-2.0842* 

(1.2192) 

  
-9.6174*** 

(3.3708) 
1.5765* 

(0.8170) 
-0.5870 
(1.9418) 

 
4.4544** 

(2.1344) 
0.8209 
(0.8245) 
-2.9380* 

(1.6026) 
ลักษณะของครัวเรือน: 
จ านวนสมาชกิในครัวเรือน 
 
หัวหน้าครัวเรือนมีสถานภาพ
สมรส 
 
สินเชื่อทางด้านการเกษตร 
 

 
25.3956 
(18.8248) 
-61.4768 
(81.3436) 
1.6220 

(50.1590) 

 
0.1953 
(0.1323) 
0.8257 
(0.6695) 
-0.6004* 

(0.3470) 

 
15.9732 
(25.7653) 
-91.8556 

(174.3721) 
-61.8170 
(59.9071) 

 
-48.6293* 

(26.9470) 
-22.6188 
(87.9050) 

465.5958*** 

(95.9533) 

ทัศนคติต่อสภาพอากาศ: 
ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะของฝน 

  
0.4376* 

(0.2539) 

  

ค่าคงที่ 427.72** 

(186.77) 
-2.3719* 

(1.4253) 
850.3315*** 

(297.7367) 
-467.9752* 

(249.8715) 
     164.7331*** 

(13.1062) 
160.3512*** 

(23.8089) 
     -0.0031 

(0.4562) 
-0.3057 
(0.6523) 

หมายเหตุ: ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ 

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 
หลังจากนั น คณะผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการประมาณการแบบจ าลองไปใช้ค านวณผลประโยชน์ของ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตารางที่ 4.4) ช่อง (a) และ (b) ในตารางที่ 4.4 แสดง
ผลผลิตข้าวนาปีคาดการณ์ต่อไร่ โดยผลผลิตข้าวนาปีโดยเฉลี่ยในกลุ่มเกษตรกรที่ปรับตัวอยู่ที่ประมาณ 696 
กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีโดยเฉลี่ยส าหรับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ปรับตัวอยู่ที่ประมาณ 576 
กิโลกรัมต่อไร่ อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ของการปรับตัวต่อผลผลิตข้าวนาปีเท่ากับเท่าไร 
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มีความจ าเป็นที่จะต้องค านวณ Treatment Effects ซึ่งได้น าเสนอไว้ในตารางที่ 4.5.2 ผลการศึกษาชี ให้เห็น
ว่าครัวเรือนเกษตรกรที่ปรับตัวมีผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่สูงกว่าครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่ปรับตัวประมาณ 31 
กิโลกรัม นอกจากนี  ยังพบว่าถ้าครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับตัวตัดสินใจปรับตัว ครัวเรือนเกษตรกรเหล่านี 
จะได้ผลผลิตข้าวนาปีโดยเฉลี่ยสูงขึ นประมาณ 94 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั น ผลการศึกษาจึงยืนยันว่าการปรับตัว
ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่สูงขึ น  

 
ตารางท่ี 4.5.2 : ผลผลิตข้าวนาปีคาดการณ์เฉลี่ยต่อไร่ 

 
  ้                

Treatment Effects 
                        ไ          

                         (a) 695.81 
(13.3797) 

(c) 664.46 
(14.8840) 

TT = 31.35*** 
     (2.2934) 

                 ไ          (d) 669.79 
(13.8864) 

(b) 575.69 
(22.6851) 

TU = 94.10*** 
     (3.0151) 

Heterogeneity effects BH1 = 26.02*** 

       (2.2072) 
BH2 = 88.77*** 

       (3.0788) 
TH = -62.75 

หมายเหตุ: ค่า Standard Error อยู่ในวงเล็บ 

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 
นอกจากการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้จากการปรับตัวต่อผลผลิตข้าวนาปีแล้ว การศึกษานี ยัง

วิเคราะห์ปัจจัยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของเกษตรกรอีกด้วย ผลการศึกษาชี ให้เห็นว่าปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการปรับตัวประกอบด้วย การขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและทางเลือกในการปรับตัวและการ
ขาดเงินทุนในการปรับตัว บทบาทของรัฐคือด าเนินนโยบายที่ช่วยเพ่ิมความสามารถในการปรับตัว เช่น ให้
ทางเลือกที่หลากหลายกับเกษตรกรผ่านทางการส่งเสริมการวิจัย ให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการตลาด 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางด้านพันธุกรรมซึ่งจะเอื อต่อการเปลี่ยนพันธุ์หรือเปลี่ยนชนิดพืช 

5. ประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: ของฝากจากผู้วิจัย 

บทความนี ชี ให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ไม่
สามารถพิจารณาแบบโดดๆ ได้ จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือความกินดูอยู่ดี
ของประชาชน บทความนี เน้นการศึกษาเรื่องการพัฒนาการเกษตรกับการจัดการน  าเพ่ือความยั่งยืนและเป็น
ธรรม โดยประเด็นเชิงนโยบายที่คณะผู้วิจัยน าเสนอในบทความนี  มีประเด็นที่ส าคัญดังนี  

  



 

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 53 

ประเด็นที่ 1 

ภายใต้ความท้าทายต่างๆ ในอนาคต การพัฒนาเกษตรและจัดการทรัพยากรจะยั่งยืนได้ ต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี   

 การพัฒนาภาคเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องเป็นน  าหนึ่งเดียวกัน :  

“เศรษฐสิ่งแวดล้อม” (Environomy)  

 ในอนาคต รัฐยังมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ต้องไว้ใจตลาด และ
ต้องเปลี่ยนบทบาท  

ประเด็นที่ 2 

ประเทศไทยควรจะเปลี่ยนบทบาทรัฐอย่างไร 
 การสร้างกติกาและสถาบันในการจัดการน  าเพื่อน าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
 การมีกลไกและกระบวนการท างานร่วมกับภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคมในด้าน

การวิจัย การส่งเสริม และการจัดการทรัพยากร  
 การสร้างกติกาและกระบวนการทีสามารถลดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา เช่น การก าหนดสิทธิการใช้น  าที่สามารถโอนได้ การชดเชย
บนหลัก Beneficiary-pay Principle เป็นต้น 

ประเด็นที่ 3 

ทั งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการสร้าง
สถาบันจัดการน  า จะเกิดความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นธรรม  
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ภาคผนวก 

         ผ1: ผ                   Area Response                        ณ         
     ฝั่           

 
          

                        ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E. 

ดัชนีราคาข้าวเปลือก (t-1) 0.1929*** 0.069 0.0073 0.069 

ดัชนีราคาอ้อย (t-1) 0.0073 0.069 0.1929*** 0.069 

ดัชนีราคาพืชไร่อื่นๆ (t-1) -0.2002** 0.084 -0.2002** 0.084 

ราคาปุ๋ย 1.0455* 0.541 -0.1559 0.256 

ค่าจ้างแรงงาน 0.9336*** 0.217 0.0196 0.109 

ต้นทุนในการกู้ยืม -0.0591 0.054 0.0583** 0.029 

ปริมาณน้ าชลประทาน 0.3662*** 0.049 0.0429* 0.026 

ดัชนีน้ าท่วมรุนแรง (t-1) -0.0204 0.029 -0.0226** 0.011 

ดัชนีน้ าแล้งรุนแรง (t-1) -0.0356* 0.018 -0.0205** 0.010 

สัดส่วนข้าวที่เขา้โครงการรับจ าน าข้าว (t-1) 0.8791** 0.444 0.4034* 0.213 

สัดส่วนพื้นที่ปลูก (t-1) 0.3638*** 0.074 0.0901 0.082 

ค่าคงที่ -20.7923*** 5.562 0.3457 2.782 

ตัวแปรหุ่น (โครงการชลประทาน) มี มี 

ตัวแปรหุ่น (ป)ี มี มี 

R-squared 0.8069 0.3359 

จ านวนตวัอยา่ง 126 

หมายเหตุ: ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% 

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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         ผ2: ผ                   Area Response                        ณ         
     ฝั่         

 
          

                        ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E. 

ดัชนีราคาข้าวเปลือก (t-1) 0.0913* 0.055 -0.0646 0.074 

ดัชนีราคาอ้อย (t-1) -0.0646 0.074 0.0913* 0.055 

ดัชนีราคาพืชไร่อื่นๆ (t-1) -0.0266 0.060 -0.0266 0.060 

ราคาปุ๋ย -0.0137 0.519 -0.1381 0.382 

ค่าจ้างแรงงาน 0.7612*** 0.265 -0.4191** 0.189 

ต้นทุนในการกู้ยืม 0.0061 0.026 -0.0132 0.017 

ปริมาณน้ าชลประทาน 0.057** 0.024 0.0277** 0.014 

ดัชนีน้ าท่วมรุนแรง (t-1) 0.0165 0.013 -0.0037 0.007 

ดัชนีน้ าแล้งรุนแรง (t-1) -0.0276* 0.015 -0.0073 0.010 

สัดส่วนข้าวที่เขา้โครงการรับจ าน าข้าว (t-1) 0.9664* 0.507 -0.7208* 0.403 

สัดส่วนพื้นที่ปลูก (t-1) 0.4891*** 0.058 0.6136*** 0.050 

ค่าคงที่ -4.3238 5.715 2.8847 4.283 

ตัวแปรหุ่น (โครงการชลประทาน) มี มี 

ตัวแปรหุ่น (ป)ี มี มี 

R-squared 0.6293 0.7582 

จ านวนตวัอยา่ง 180 

หมายเหตุ: ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ 

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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         ผ3: ผ                   Area Response                        ณ         
       ฝั่          

 
          

                        ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E. 

ดัชนีราคาข้าวเปลือก (t-1) 0.00008* 0.00005 -0.00003 0.00005 

ดัชนีราคาอ้อย (t-1) -0.00003 0.00005 0.00008* 0.00005 

ดัชนีราคาพืชไร่อื่นๆ (t-1) -0.00006 0.00004 -0.00006 0.00004 

ราคาปุ๋ย 0.31807 0.43933 0.00007 0.00014 

ค่าจ้างแรงงาน 0.09683 0.25280 -0.00001 0.00007 

ต้นทุนในการกู้ยืม 0.10654 0.07915 -0.00001 0.00001 

ปริมาณน้ าชลประทาน 0.06878** 0.03286 -0.00001 0.00001 

ดัชนีน้ าท่วมรุนแรง (t-1) -0.05832** 0.02704 0.00001 0.00001 

ดัชนีน้ าแล้งรุนแรง (t-1) -0.05847** 0.02935 0.000004 0.00001 

สัดส่วนข้าวที่เขา้โครงการรับจ าน าข้าว (t-1) 0.68767 0.46137 0.00004 0.00010 

สัดส่วนพื้นที่ปลูก (t-1) 0.5713*** 0.078 0.3093*** 0.096 

ค่าคงที่ -4.6098 5.237 -0.0003 0.001 

ตัวแปรหุ่น (โครงการชลประทาน) มี มี 

ตัวแปรหุ่น (ป)ี มี มี 

R-squared 0.6293 0.7582 

จ านวนตวัอยา่ง 180 

หมายเหตุ: ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ 

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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         ผ4: ผ                   Area Response                        ณ         
       ฝั่          

 
          

                        ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E. 

ดัชนีราคาข้าวเปลือก (t-1) 0.1263* 0.073 -0.1412* 0.073 

ดัชนีราคาอ้อย (t-1) -0.1412* 0.073 0.1263* 0.073 

ดัชนีราคาพืชไร่อื่นๆ (t-1) 0.015 0.013 0.015 0.013 

ราคาปุ๋ย 0.3227 0.250 -0.2156 0.239 

ค่าจ้างแรงงาน 0.0519 0.144 -0.0378 0.132 

ต้นทุนในการกู้ยืม 0.0029 0.030 0.0084 0.019 

ปริมาณน้ าชลประทาน 0.026 0.024 -0.021 0.025 

ดัชนีน้ าท่วมรุนแรง (t-1) 0.0051 0.015 -0.0023 0.015 

ดัชนีน้ าแล้งรุนแรง (t-1) -0.024 0.018 0.0189 0.018 

สัดส่วนข้าวที่เขา้โครงการรับจ าน าข้าว (t-1) 0.0163 0.238 -0.0023 0.190 

สัดส่วนพื้นที่ปลูก (t-1) 0.0299 0.064 -0.0826 0.064 

ค่าคงที่ -2.7825 2.804 2.5807 2.638 

ตัวแปรหุ่น (โครงการชลประทาน) มี มี 

ตัวแปรหุ่น (ป)ี มี มี 

R-squared 0.6293 0.7582 

จ านวนตวัอยา่ง 180 

หมายเหตุ: ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ 

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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         ผ5: ผ                   Area Response                      ณ     

 
     Sugar cane 

                        ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E. 

ดัชนีราคาข้าวเปลือก (t-1) 0.0606* 0.034 -0.0049 0.028 

ดัชนีราคาอ้อย (t-1) -0.0049 0.028 0.0606* 0.034 

ดัชนีราคาพืชไร่อื่นๆ (t-1) -0.0557* 0.034 -0.0557* 0.034 

ราคาปุ๋ย 0.1728 0.423 -0.2252*** 0.081 

ค่าจ้างแรงงาน 0.0811 0.219 -0.0595** 0.028 

ต้นทุนในการกู้ยืม 0.0029 0.028 -0.011** 0.005 

ปริมาณน้ าชลประทาน 0.1218*** 0.039 0.008* 0.004 

ดัชนีน้ าท่วมรุนแรง (t-1) 0.0309 0.025 0.0041 0.003 

ดัชนีน้ าแล้งรุนแรง (t-1) -0.0284** 0.013 -0.0009 0.003 

สัดส่วนข้าวที่เขา้โครงการรับจ าน าข้าว (t-1) 0.148 0.285 0.0182 0.050 

สัดส่วนพื้นที่ปลูก (t-1) 0.5827*** 0.084 0.4679*** 0.078 

ค่าคงที่ -4.0677 3.643 2.234*** 0.833 

ตัวแปรหุ่น (โครงการชลประทาน) มี มี 

ตัวแปรหุ่น (ป)ี มี มี 

R-squared 0.731 0.4767 

จ านวนตวัอยา่ง 72 

หมายเหตุ: ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ 

ที่มา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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         ผ6: ผ                   Yield Response               ้                           OLS  

 
              ฝ่ั                        ฝ่ั                         ฝั่                          ฝั่                           ณ     

                        ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E. 

ดัชนีราคาข้าวเปลือก (t-1) 0.2534*** 0.064 0.2844*** 0.066 0.3349*** 0.114 0.3782*** 0.107 0.4294*** 0.082 

ราคาปุ๋ย 0.1174 0.101 0.3133 0.277 -0.0187 0.300 -0.1837 0.176 -0.7972*** 0.159 

ค่าจ้างแรงงาน -0.0801 0.099 -0.0139 0.143 -0.3994* 0.201 -0.2761* 0.156 -0.4556*** 0.095 

ต้นทุนในการกู้ยืม -0.0276** 0.013 -0.0477*** 0.013 -0.0568** 0.023 -0.0158 0.035 -0.0067 0.009 

ปริมาณน้ าชลประทาน 0.0644*** 0.015 0.0108* 0.006 0.0385* 0.023 0.0691** 0.028 0.0763*** 0.020 

ดัชนีภาวะน้ าท่วมรุนแรง -0.0177* 0.010 0.0021 0.005 0.0293 0.019 0.0095 0.021 0.0233 0.016 

ดัชนีภาวะน้ าแล้งรุนแรง -0.0134* 0.008 -0.0005 0.006 -0.0187 0.013 -0.0263* 0.014 0.0005 0.008 
เงินงบประมาณส าหรับท าการวิจัยทาง
การเกษตร 

0.1807** 0.088 0.282*** 0.078 0.394** 0.182 0.3211** 0.124 0.1302** 0.054 

ค่าคงที่ 2.8098** 1.248 0.845 3.603 4.0713 2.800 5.1017* 2.551 13.4552*** 1.668 

ตัวแปรหุ่น (โครงการชลประทาน) มี มี ม ี มี มี 

ตัวแปรหุ่น (ป)ี มี มี ม ี มี มี 

R-squared 0.9189 0.9627 0.7831 0.8188 0.5908 

จ านวนตวัอยา่ง 119 170 85 85 68 

หมายเหตุ  1) ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ, 
 2) Robust Standard Errors  
ที่มา สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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         ผ7: ผ                   Yield Response               ้                           OLS 

 
              ฝ่ั                        ฝ่ั                         ฝั่                          ฝั่                           ณ     

                        ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E.             ธ  ์ S.E. 

ดัชนีราคาข้าวเปลือก (t-1) 0.2765*** 0.094 0.2271** 0.110 0.2534*** 0.079 0.2366*** 0.069 0.1744* 0.100 

ราคาปุ๋ย 1.3071*** 0.227 0.8132*** 0.279 0.9507*** 0.327 0.7393*** 0.258 0.6434** 0.275 

ค่าจ้างแรงงาน 0.3288*** 0.106 0.2691* 0.146 0.1139 0.167 0.5022*** 0.139 -0.1545 0.159 

ต้นทุนในการกู้ยืม -0.0275* 0.014 -0.0367*** 0.012 -0.0518*** 0.010 -0.0395*** 0.007 -0.0427*** 0.014 

ปริมาณน้ าชลประทาน 0.1672*** 0.020 0.0679*** 0.018 0.0852*** 0.019 0.0857*** 0.028 0.0601** 0.026 

ดัชนีภาวะน้ าท่วมรุนแรง -0.0284** 0.012 0.0269* 0.016 -0.035*** 0.013 0.0057 0.009 -0.0322 0.023 

ดัชนีภาวะน้ าแล้งรุนแรง 0.0005 0.007 -0.0226** 0.011 -0.027** 0.012 -0.0394** 0.016 0.0181 0.011 

ค่าคงที่ -7.783*** 2.768 -0.871 3.047 -1.8947 3.549 -1.7533 2.775 2.8751 2.730 

ตัวแปรหุ่น (โครงการชลประทาน) มี มี มี มี มี 

ตัวแปรหุ่น (ป)ี มี มี มี มี มี 

R-squared 0.8778 0.4986 0.8428 0.7217 0.8481 

จ านวนตวัอยา่ง 119 170 85 85 68 

หมายเหตุ 1: ***, **,  * แสดงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 1%, 5% และ 10% ตามล าดับ, 

หมายเหตุ 2: Robust Standard Errors  
ที่มา สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 


