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ภาพรวมการศึกษา

01 Research Objective
and Framework

ขอสรุปสําคัญ

“มูลคา (สวนเพิม่ ) ของ

น้ําชลประทาน
ในภาคเกษตรของไทย = ?”

 กรมชลฯ ควรทราบมูลคาของน้ําที่ถูกจายไปยัง
พื้นที่ตาง ๆ เพื่อการจัดสรรน้าํ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 การวัดมูลคาฯ ของน้ําฯ วัดจาก มูลคาของผลผลิตสินคา
เกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ ภายหลังไดรบั น้าํ ชลประทาน
 TDRI และ คณะวิจัย พยายามพัฒนาตัวแบบในการวัด
ใหสมจริงมากที่สุด
 พบวา น้ําฯ ที่ถูกจายไปให นาขาว มีมูลคาสวนเพิม่ นอย
มาก เมื่อเทียบกับ ไรออย สวนไมยืนตน
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การวัดมูลคาของน้ําชลประทาน

01 Research Objective
and Framework

“มูลคา (สวนเพิม่ ) ของน้ําชลประทาน ในภาคเกษตรของไทย = ?”
1.

เดิมการทําการเกษตรจะตองอาศัยน้ําจากธรรมชาติ

มูลคาของน้ําฯ 1 หนวยที่ถูกจายไปยัง
นาขาว (VMPRice,Water)

หาก…..
คือ ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตร
กรณีที่ ไมมีระบบชลประทาน
ฉะนั้น ….. มูลคาของผลผลิตที่
เพิ่มขึน้ ภายหลังการมีระบบ
ชลประทาน

= มูลคาของขาวที่เพิ่มขึน้ จากน้ําฯ 1 หนวย
= ราคาขาว x ปริมาณขาวที่เพิ่มขึ้นจากน้ําฯ 1
หนวย
=
=

คือ มูลคาสวนเพิม่ ของน้าํ ชลประทาน
2.

การเพิ่มระบบชลประทานทําใหสามารถผลิตสินคาไดเพิ่มมากขึ้น

Q: จะคํานวนอยางไร ?

PRice ×

∂QRice
∂WWater

Marginal Product of
irrigation water

QRice
× PRice × ERice,Water
WWater

Rice Supply
Elasticity of
irrigation water

แบบจําลองการผลิตสินคาเกษตร
(Supply Response Model)
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แบบจําลองการผลิตสินคาเกษตร
แบบจําลอง
การผลิตสินคาเกษตร
• เรียกวา Supply Response Model

02 Methodology

ครั้งแรกของการศึกษาในไทยที่…

1. มีการประมาณมูลคาน้ําฯ โดยใชขอมูลการใชน้ํารายพืชรายจังหวัด (ดร.วินัย สสนก.)
2. ปรับโครงสรางแบบจําลองใหสอดคลองกับวงจรการผลิตจริง
ขอมูลฤดูการเพาะปลูก 58/59
ป 58
ฤดูกาล - ตอนบน
ฤดูกาล - ภาคใต

• แบงเปน 2 แบบจําลองยอย คือ
1. Area Response Model
ตัวแบบที่จะบอกวา น้ําฯ ที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอ
การตัดสินใจพื้นที่เพาะปลูกเทาไหร
2. Yield Response Model
ตัวแบบที่จะบอกวา น้ําฯ ที่เพิ่มขึ้นสงผลตอ
ผลผลิตตอไรเทาไหร
• รูพื้นที่ รูผลผลิตตอไร = รูปริมาณการผลิต

พืชไรป 58 (นับตามชวงปลูก)
ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ขาวนาป - ใตตะวันออก
ขาวนาปรัง - ใตตะวันออก
ออยโรงงาน - ตนฝน
ออยโรงงาน - ปลายฝน (ตะวันออก)
มันสําปะหลัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว รุน 1
ขาวโพดเลี้ยงสัตว รุน 2
ไมยืนตนป 59 (นับตามชวงผลออก)
ยางพารา
ปาลมน้ํามัน
ทุเรียน - ตะวันออก
ทุเรียน - ใต
ลําไย - เหนือ
ลําไย - ตะวันออก
มะมวง - เหนือ และ อีสาน
มะมวง - กลาง
มะพราว

ม.ค. ก.พ.
หนาว
ฝน

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รอน
รอน

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ฝน (ตกชุก พ.ค.-มิ.ย. , ส.ค.-ก.ย.)
ฝน (ตกชุก ต.ค. - พ.ย.)

ปลูก

ดอก

พ.ย. ธ.ค.
หนาว

ผล

เกี่ยว
ปลูก
ปลูก

ม.ค. ก.พ.
หนาว
ฝน

ดอก
ดอก

ปลูกและเลี้ยงลําตน
ปลูกและเลี้ยงลําตน (ปลูกขามแลงได เพราะ ดิน+น้ํา เหมาะ)
ปลูกและเลี้ยงลําตน
ปลูก
ดอก
ผล
เก็บเกี่ยว
ปลูก / เลี้ยงตน

ดอก

ผล

เลี้ยงลําตน

ออกดอก
เลี้ยงลําตน

ออกดอก
เลี้ยงลําตน
เลี้ยงลําตน
ออกผล
ออกดอก

เลี้ยงลําตน

เม.ย.

เกี่ยว
เกี่ยว
ดอก

ผล

ป 59
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ฝน (ตกชุก พ.ค.-มิ.ย. , ส.ค.-ก.ย.)
ฝน (ตกชุก ต.ค. - พ.ย.)

พ.ย. ธ.ค.
หนาว

เกี่ยว

เก็บเกี่ยว

ผลัดใบ
ออกผล

ออกดอก
ออกดอก
เก็บเกี่ยว
ออกผล
ดอก

พ.ค.

รอน
รอน

ผล
ผล
ปลูก
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว

กรีด
เลี้ยงลําตน

มี.ค.

เก็บเกี่ยว
ออกผล

กรีด (ไดผลผลิตมากชวง ม.ค. พ.ย. ธ.ค.)
เก็บเกี่ยว (ผลผลิตมากชวง มี.ค. - พ.ค.)
เก็บเกี่ยว
ออกผล
เก็บเกี่ยว
ออกผล
เก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว (ออกจั่นได 15 รอบตอป)

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย
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ตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง Supply Response Model
ตัวแปรการผลิตสินคาเกษตร
• พื้นที่เพาะปลูก
• พื้นพี่เก็บเกี่ยว
• ปริมาณการผลิต
• ราคาสินคาเกษตร
(รายป รายพืช รายจังหวัด)

ตัวแปรดานเศรษฐกิจ และ สิ่งแวดลอม

03 Data

ตัวแปรดานน้ําชลประทาน

• ราคาปจจัยการผลิต
ตัวอยาง: น้ําชลประทานขาวนาปรัง
o คาจางแรงงานภาคเกษตร
o อัตราดอกเบี้ยเงินกู
o ราคาปุยเคมี
• ตัวแปรดานสิ่งแวดลอม
ทําเปน ดัชนี (Composite Index)
เพื่อใหครอบคลุมหลายมิติ
o ดัชนีดานน้ําฝน
o ดัชนีดานอุณหภูมิ
• ขอมูลปริมาณน้ําฯ รายพืช รายเดือน รายจังหวัด
o ดัชนีดานความสุดโตงและความ • จํานวน 40 ชนิด
แปรปรวนของภูมิอากาศ
• พืชแตละชนิดมีวงจรการใชน้ําในรอบปไมเหมือนกัน
• การสรางตัวแปรตองคํานึงถึงวงจรการใชน้ําจริงของพืช
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผูวิจัย
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การประมาณฯ ดวยขอมูลจากแบบจําลองแบบดิน-พืช DSSAT และ MWCropDSS

03 DATA

• ขอมูลจากแบบจําลองดิน-พืช ชวยควบคุมผลของปจจัยทางธรรมชาติ
แบบจําลองแบบดิน-พืช DSSAT และ MWCropDSS

ควบคุมไมได

รายละเอียดโดย อ.อรรถชัย และ คณะ

ควบคุมได

Y Rice

Yield Rice

แฝงอยู
1. Yield-WR
จากน้ําฝน และ น้ําชลประทาน

Y Rice

แฝงอยู
2. Yield-R จากน้ําฝน

Y Rice

แฝงอยู
3. Yield-W จากน้ําชลประทาน

• อ.อรรถชัย และ คณะ ไดใชแบบจําลองฯ ในการพยากรณผลผลิตตอไรของ ขาว และ ออย
• ผูวิจัย นําขอมูลจากแบบจําลองดินพืช มาปรับปรุงผลการศึกษาเพิ่มเติม
โดยประยุกตเขากับขอมูลจากแบบจําลอง Supply Response กอนหนา
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ผลการประมาณการมูลคาของน้าํ ชลประทาน 1 หนวยที่ถูกจายไปยังพืชชนิดตาง ๆ
กราฟเปรียบเทียบมูลคาน้าํ ชลประทาน 1 หนวยทีถ่ กู จายไปยังพืชชนิดตาง ๆ
หนวย: บาท ตอ น้ําชลประทาน 1 ลบ.ม.
16

14.09
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12

10.62

9.85

10

9.90

9.57

10.47

8

7.30

6.55
5.30
2.77

2

3.56
1.41

1.69

ปาลมน้ํามัน

4

มะพราว

6

สรุปผล

กรณี Adjust ผลฯ ดวย
แบบจําลองดิน-พืช

กรณีใช Supply Response Model

1.13

0.29

ออย
(ปลูกรอบเดียว)
ออย
(ปลูกสองรอบ)

ขาวนาปรัง

ขาวนาป

มะมวง

ยางพารา

ลําไย

ทุเรียน

มันสําปะหลัง

ขาวโพด

ออย

ขาวนาปรัง

ขาวนาป

0

ที่มา: ประมวลผลโดย คณะผูวิจัย

04 Result

 น้ําชลประทานที่ถูกจายใหกับขาวนาป
(เกือบทั้งหมดของน้ําชลประทานภาคเกษตร
ในหนาแลง) ใหมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจที่
นอยมาก เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น
 ออยเปนพืชไรที่ใหมูลคาน้ําชลประทานตอ
หนวยสูงที่สุด
 จากแบบจําลอง ทุเรียน และ ลําไย จะมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับน้ําชลประทาน
ไมมาก (เพิ่มขึ้นประมาณ 0.03%) แตสวนที่
เพิ่มขึ้นมากลับมีมูลคาสูง เนื่องจากเปนพืชที่
มีมูลคาตอหนวยสูง เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น
 การปรับปรุงผลดวยขอมูลจากแบบจําลอง
ดิน-พืช ไมทําใหขอสรุปเปลี่ยน
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การวัดมูลคาของน้ําชลประทานในภาคเกษตร

01 Research Objective
and Framework

“มูลคาสวนเพิม่ ของน้ําชลประทานที่ถูกใชในการเพราะปลูกพืชชนิดตาง ๆ ของไทย”
VMPRice, Water:

การวัดมูลคาของน้ําชลประทานในภาคเกษตร ?

Value of Marginal Product of Water for Rice Production

 เพื่อการจัดสรรน้ําในภาคเกษตรใหมีประสิทธิภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีความรูวาน้ําแตละ
หนวยที่ถูกจัดสรรไปยัง ผูใชน้ํารายตาง ๆ กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เปนมูลคาเทาไหร?
 กรณีภาคเกษตร
W Rice
W Sugarcane
W Oilpalm

มูลคาของน้ําที่ถูกจายไปยังนาขาว
วัดไดจาก
มูลคาของขาวที่เพิ่มขึ้นจาก
ผลของการเพิ่มน้ําชลประทาน

 ฉะนั้น เพื่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชน้ําระหวางพืชแตละชนิด จะตองพิจารณาวา
“น้ํา 1 หนวย กอใหเกิดผลิตผลทางการเกษตรในพืชแตละชนิดเปนมูลคากี่บาท” = VMPRice,Water
 โจทยในโลกแหงความเปนจริง
• Q1: พืชแตละชนิดแตละพื้นที่แตละป ใชน้ําชลประทานเทาไหร ? (อ.วินัย สสนก.)
• Q2: จะสามารถวัดผลผลิตพืชแตละชนิดที่เพิม่ ขึ้นจากผลของน้ําชลประทานไดอยางไร ?

 มูลคาของน้ํา 1 หนวยที่ถูกจายไปยังนาขาว (VMPRice,Water)
= มูลคาของขาวที่เพิ่มขึน้ จากน้ําชลประทาน 1 หนวย
= ราคาขาว x ปริมาณขาวที่เพิ่มขึ้นจากน้ําชลประทาน 1 หนวย
=

∂QRice
Marginal Product of
irrigation water
∂WWater
∂QRice QRice WWater
= PRice ×
×
×
∂WWater WWater QRice
PRice ×

=

QRice
∂QRice WWater
× PRice ×
×
∂WWater QRice
WWater

=

QRice
× PRice × ERice,Water
WWater

Rice Supply Elasticity of
irrigation water

 น้ําชลประทานเพิ่ม 1 % ชาวนาผลิตขาวไดเพิ่ม ERice,Water %
 ERice,Water หาคาไดจาก Supply Function ของขาว
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การประมาณการฟงกชันอุปทานผลผลิตสินคาเกษตร
Supply Function:

QRice = f ( PRice , Pother _ crop , Pinput , Weather,Water,Other)

ทางเลือกในงาน Empirical Study
1. Production Function Approach
2. Direct Supply Approach
3. Supply Response Approach
•
•
•

•

01 Research Objective
and Framework

นิยมใชในงานศึกษาที่ประมาณการเกี่ยวกับ
การผลิตในภาคเกษตร
เรียบงาย ปรับแปลงรูปแบบฟงกชันตามขอมูล
ทฤษฏี และขอเท็จจริงตาง ๆ ไดสะดวก
มีงานศึกษาทั้งในและตางประเทศ อาทิ
สมพร อิศวิลานนท (2542)
Chiyasit Anuchitworawong (2016)
กําหนด Q = A * Y

• แทนที่จะประมาณการจาก Q (กอปญหา
ทางเศรษฐมิติมาก) ปรับไปประมาณการ
จาก A (พื้นที่เพาะปลูก) และ
Y (ผลผลิตตอไร) แทน

• Q: จะกําหนด Form ของ Function อยางไร ?
• Q: ตัวแปรและขอมูลที่จะใช ?

Fact: การผลิตในภาคเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม • ผลิตกอนรูราคา
Exogenous Factors
• การทํา Stock มีตนทุนสูง
• ปจจัยธรรมชาติสงผลมาก
1.
Decide
Expected
Q
Sell
Harvest
Entry
(Plant Area * Expected Yield)
Actual Q Actual P
Actual P of outputs and inputs are unknown.
 กําหนด

Identity Fucntion : Q= A × Y
A = a ( Expected P, Expected Weather Conditon, Expected Water , Other Factor )
Y = y ( P, Weather Conditon, Water , Other Factor , L)

 ประมาณการ Area Response Function กับ Yield Response Function
Planted Area (A)

EAW

Yield (Y)

EYW , EYA

“EQW”

EQW =EYW + E AW (1 + EYA )

 Q: จะกําหนดตัวแปรและสมการใหฟงกชันมีความสมจริงมากที่สุดอยางไร ?

รายละเอียดการคํานวณใน
ภาคผนวก
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การกําหนดแบบจําลอง
Literature
Review




02 Review
and Empirical Strategy

Chiyasit Anuchitworawong (2016) ใชตัวแปร น้ําในเขื่อนตนฤดูเพาะปลูก (Proxy ปริมาณน้ําฯ) ประมาณการคา VMP ของน้ําชลประทาน ในการปลูกขาว และ ออย
แบบจําลอง Supply Response Model ในงานศึกษาที่ผานมาจํานวนมาก ใชขอสมมติการตัดสินใจจากขอมูลเฉลี่ยรายปยอนหลัง (ไมสอดคลองกับวงจรปลูกพืช)
ขอมูลฤดูการเพาะปลูก 58/59
ป 58
ม.ค. ก.พ.
หนาว
ฝน

ฤดูกาล - ตอนบน
ฤดูกาล - ภาคใต
พืชไรป 58 (นับตามชวงปลูก)
ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ขาวนาป - ใตตะวันออก
ขาวนาปรัง - ใตตะวันออก
ออยโรงงาน - ตนฝน
ออยโรงงาน - ปลายฝน (ตะวันออก)
มันสําปะหลัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว รุน 1
ขาวโพดเลี้ยงสัตว รุน 2
ไมยืนตนป 59 (นับตามชวงผลออก)
ยางพารา
ปาลมน้ํามัน
ทุเรียน - ตะวันออก
ทุเรียน - ใต
ลําไย - เหนือ
ลําไย - ตะวันออก
มะมวง - เหนือ และ อีสาน
มะมวง - กลาง
มะพราว

ที่มา: คณะผูวิจัย

เม.ย.

มี.ค.

พ.ค.

รอน
รอน

ป 59

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ฝน (ตกชุก พ.ค.-มิ.ย. , ส.ค.-ก.ย.)
ฝน (ตกชุก ต.ค. - พ.ย.)

ปลูก

ดอก

พ.ย. ธ.ค.
หนาว

ผล

เกี่ยว
ปลูก
ปลูก

ม.ค. ก.พ.
หนาว
ฝน

ดอก
ดอก

ปลูกและเลี้ยงลําตน
ปลูกและเลี้ยงลําตน (ปลูกขามแลงได เพราะ ดิน+น้ํา เหมาะ)
ปลูกและเลี้ยงลําตน
ปลูก
ดอก
ผล
เก็บเกี่ยว
ปลูก / เลี้ยงตน

ดอก

ผล

เลี้ยงลําตน

ออกดอก
เลี้ยงลําตน

ออกดอก
เลี้ยงลําตน
เลี้ยงลําตน
ออกผล
ออกดอก

เลี้ยงลําตน

เม.ย.

เกี่ยว
เกี่ยว
ดอก

ผล

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ฝน (ตกชุก พ.ค.-มิ.ย. , ส.ค.-ก.ย.)
ฝน (ตกชุก ต.ค. - พ.ย.)

พ.ย. ธ.ค.
หนาว

เกี่ยว

เก็บเกี่ยว

ผลัดใบ
ออกผล

ออกดอก
ออกดอก
เก็บเกี่ยว
ออกผล
ดอก

พ.ค.

รอน
รอน

ผล
ผล
ปลูก
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว

กรีด
เลี้ยงลําตน

มี.ค.

เก็บเกี่ยว
ออกผล

กรีด (ไดผลผลิตมากชวง ม.ค. พ.ย. ธ.ค.)
เก็บเกี่ยว (ผลผลิตมากชวง มี.ค. - พ.ค.)
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
ออกผล
ออกผล
เก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว (ออกจั่นได 15 รอบตอป)
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การกําหนดแบบจําลอง: ปริมาณน้ําชลประทานรายพืชรายพืน้ ที่
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ที่มา: ผูวิจัยประมวลจาก ขอมูลน้ําฯ โดย อ.วินัย

• จะพบวาขอมูลน้ําชลประทานจะสอดคลองกับขอมูลวงจรการเพาะปลูกพืช
• การกําหนดตัวแปรน้ําชลประทาน จะ เลือกชวงเดือนตามวงจรเพาะปลูกพืช อาทิ
น้ําชลประทานของขาวนาปรัง คือ
ทุกจังหวัด ยกเวน พื้นที่ภาคใตฝงตะวันออก: น้ําชลประทานที่จายใหขาวนาปรังในชวง เดือน 10-12 ของป และ เดือน 1-4 ของปถัดไป
พื้นที่ภาคใตฝงตะวันออก: น้ําชลประทานที่จายใหขาวนาปรังในชวง เดือน 2-7 ของปถัดไป (ภาคใตปลายปเปนชวงมรสุม)
14

การกําหนดแบบจําลอง: ปริมาณน้ําชลประทานรายพืชรายพืน้ ที่

ที่มา: ผูวิจัยประมวลจาก ขอมูลน้ําฯ โดย อ.วินัย
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การกําหนดแบบจําลอง: ตัวแปรดานภูมิอากาศ
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 Issue 1 : ความสอดคลองกับการผลิตจริง
• ตัวแปรดานภูมิอากาศ เปนอีกตัวแปรที่ตองกําหนดใหเหมาะสมกับวงจรพืชแตละชนิด
• ฉะนั้น จะไมใชคาเฉลี่ยรายป แตจะสรางตัวแปรสําหรับแตละพืช โดยใชขอมูลความละเอียดเปนรายเดือน
 Issue 2 : ความหลายหลากของตัวแปรดานภูมิอากาศ
• ตัวแปรภูมิอากาศ ? ------> งานศึกษากําหนด 3 ดาน 1. ฝน 2. อุณหภูมิ 3. ความแปรปรวน
• ในแตละดานมีหลายมุมมอง อาทิ อุณหภูมิ : คาเฉลี่ย vs คาพิสัย , กลางวัน vs กลางคืน , จํานวนวันที่มีแดด, จํานวนวันที่รอนจัด (ความ fancy ของ Empirical Study)
• แต !!! ถาใสตัวแปรมากไป จะกอปญหาทางเศรษฐมิติกับระบบสมการอยางมาก
• ฉะนั้น แกไขโดยการรวมกลุมตัวแปรที่เกี่ยวของกัน และ ทําเปนดัชนีถวงน้ําหนัก
• คํานวณคาน้ําหนักของแตละตัวแปรในดัชนี โดยใชโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบหลัก (principal component analysis)
• ตรวจสอบเครื่องหมายของคาน้าํ หนัก และ พิจารณาคุณภาพดัชนีจากระดับความสามารถในการอธิบาย variance covariance matrix

ดัชนีปริมาณฝน
i. จํานวนวันที่ฝนตกในเดือน (Rain >= 0.1)
ii. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในวันที่ฝนตก
iii. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยใน 7 วันที่ฝนตกสูงสุด
iv. จํานวนวันที่ฝนตกมากกวา 10mm ของเดือน
v. จํานวนวันที่ฝนตกมากกวา 35mm ของเดือน
vi. ความชื้นสัมพันธเฉลี่ย

ดัชนีอุณหภูมิ
i. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
ii. อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
iii. คาเฉลี่ยระหวางอุณหูมสิ ูงสุดกับต่ําสุด
iv. จํานวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดมากกวา 32 องศา
v. จํานวนวันที่อุณหภูมิต่ําสุดมากกวา 25 องศา

ดัชนีความแปรปรวนของภูมิอากาศ
i. จํานวนวันที่มี El Niño (warm) and La Niña (cool)
ระดับรุนแรง วัดจาก Oceanic Nino Index (ONI) ที่
เกิน +-1.5
ii. คาเฉลี่ยผลตางอุณหภูมสิ ูงสุด และ ต่ําสุดของวัน
iii. จํานวนวันที่มีฝนตกเกิน 90.1 มม. ขึ้นไป หรือ รอน
กวา 40 องศา
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การกําหนดแบบจําลอง: รูปแบบ Function และ ตัวแปรอื่น ๆ
Yield Response Model

Area Response Model
ตัวแปรตน:

สัดสวนที่ดินที่ใชปลูกพืชชนิดตาง ๆ

ตัวแปรตน:

ผลผลิตตอไร

ราคาสินคาเกษตร

ราคาสินคาเกษตร

คาจางแรงงานภาคเกษตร

คาจางแรงงานภาคเกษตร

ราคาปุยเคมีเฉลี่ย

ราคาปุยเคมีเฉลี่ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR

อัตราดอกเบี้ยเงินกู

ดัชนีฝน , ดัชนีอุณหภูมิ , ดัชนีความแปรปรวน

ดัชนีฝน , ดัชนีอุณหภูมิ , ดัชนีความแปรปรวน

ปริมาณน้ําชลประทาน (ของแตละพืช)

ปริมาณน้ําชลประทาน (ของแตละพืช)

ตัวแปร lag ของตัวแปรตาม (พิสูจนตามทฤษฏี)

พื้นที่เพาะปลูก
Interact term น้ําชลฯ, ฝน และ พื้นที่

 Level-Log Form (เลี่ยงคา ln 0)
 ใส Constraints เพื่อใหสอดคลองกับทฤษฏี
 Seemingly Unrelated Regression + FGLS

 Log-Log Form
 Distributed Lag Model (Finite: 4 lag)

Product

Product

EA/W

EY/W , EY/A

02 Review
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Price Elasticity of Supply
 จากสมการ Identity Equation
 Q = A *Y
 จะไดสูตรคํานวณ
 EQ / W = EY / W + E A / W (1 + EY / W )
• ตัวแปรราคาที่ใช ตัดผลของเงินเฟอ ดวยการ ทําเปน
ดัชนีราคา deflate ดวยคา PPI เกษตร หรือ CPI
เลือก 2550 เปนปฐาน
• ระบบสมการพื้นที่ มี 10 สมการ ประกอบดวย ขาว
ออยฯ มันฯ ขาวโพดฯ ลําไย ทุเรียน ยางฯ ปาลมฯ
มะพราว มะมวง พืชอื่น ๆ
• แยกสมการขาวนาป นาปรัง
• ราคาพืชชนิดอื่น ๆ = Tornqvist (Price) Index
(8 Other Crops)
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ผลการประมาณการคา VMP

03 Result

EY,W

EY,A

EA,W

EQ,W

VMP

ขาวนาป

0.0754

-0.0542

0.0134

0.0832

5.2968

ขาวนาปรัง

0.0017

0.0427

0.0109

0.0049

0.2926

ออย

0.0284

-0.0202

0.0128

0.0353

9.8537

ขาวโพด

0.0157

0.0146

0.1219

0.0423

2.7721

มันสําปะหลัง

0.0591

-0.0394

0.0425

0.0752

3.5560

ทุเรียน

0.0188

0.0946

0.0333

0.0326

10.6216

ลําไย

0.0206

0.0595

0.0313

0.0247

9.8972

มะพราว

0.0386

-0.0322

0.0429

0.0538

1.4068

ปาลมน้ํามัน

0.0391

0.1258

0.2391

0.0744

1.6923

ยางพารา

0.1756

-0.1162

0.1250

0.1935

9.5745

มะมวง

0.4739

-0.2647

2.0374

0.5304

10.4684

สรุปผล

ผลเฉลี่ยรายประเทศ

ที่มา: คณะผูวิจัย

 ในกลุมพืชไร พืชที่ใหคา VMP น้ําชลประทานสูงสุด
 โดยภาพรวม กลุมพืชไมยืนตน ใหคา VMP สูงกวากลุมพืชไร
 ทุเรียน และ ลําไย แมจะเปนพืชที่ไมไดตอบสนองตอปริมาณน้ําชลประทาน
มากนัก แตใหคา VMP สูง เนื่องจากเปนพืชที่ผลผลิตมีมูลคาตอหนวยที่สูง
 ในฤดูแลงการจายน้ําไปยัง ไรออย มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ มากกวาการ
จายน้ําไปยัง นาขาวนาปรัง (ความเปนธรรม? ความมั่นคงทางอาหาร? ฯลฯ)
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การประมาณฯ ดวยขอมูลจากแบบจําลองแบบดิน-พืช DSSAT และ MWCropDSS
แบบจําลองแบบดิน-พืช DSSAT และ MWCropDSS

ควบคุมไมได

04 Result

รายละเอียดโดย อ.อรรถชัย และ คณะ

ควบคุมได

Y Rice

Yield Rice

 ขอมูลการผลิตในโลกแหงความเปนจริง เปนผล
จากปจจัยการผลิตหลากหลายชนิด ทั้ง ฝน
อุณหภูมิ น้ําชลประทาน เงินลงทุน แรงงาน
ฯลฯ
 แบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ผานมา พยายาม
แยกผลของปจจัยตาง ๆ ดวยการใสตัวแปร
อธิบายลงในสมการที่ประมาณการ
 Based on Assumptions ตาง ๆ
ทางเศรษฐมิติ (ทําดีที่สุดเทาที่ขอมูลมี)
 พัฒนาคุณภาพไดโดยใชแบบจําลองเชิงวิทย

แฝงอยู
1. Yield-WR
จากน้ําฝน และ น้ําชลประทาน

Y Rice

แฝงอยู
2. Yield-R จากน้ําฝน

Y Rice

แฝงอยู
3. Yield-W จากน้ําชลประทาน

 อ.อรรถชัย และ คณะ ไดใชแบบจําลองเชิงวิทย ประมาณการ Yield จากน้ําฝน และ จากน้ําฝนและน้ําชลประทาน ของ
ขาวนาป ขาวนาปรัง ออยที่ปลูกตนฤดูฝน และ ออยที่ปลูกปลายฤดูฝน (พืชไรที่ใชพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด อันดับ 1 และ 2)
 Run สมการเดิม โดยใช Yield-W แทน Yield ที่คํานวณจากขอมูล สศก. (ตัดตัวแปรภูมิอากาศออก)
 ยังคงตอง Control ผลของตัวแปรทางเศรษฐกิจ (ราคา ราคาปจจัยการผลิต) เพราะ ในแบบจําลองวิทยไมไดใสไวตรง ๆ
 ยังคงตอง Control ผลของฝนตอน้ําชลประทาน ดวยการใส Interact term ฝนและน้าํ ชลประทาน อาทิ
ปไหนมีลานีญา --> ฝนชุก --> การเพิ่มน้ําชลประทาน ไมมีความหมาย และ อาจทําให Yield-W ติดลบไดดวย
 จาก Fact ผลประมาณการ สปส. Rain*IrriWater (ควรจะ -) , สปส. IrriWater (ควรจะ +)
∂ ln YRice
 ประมาณคา ผลของน้ําชลประทานตอ Yield แปรไปตาม
=
EYA
= βY ,W + βY .W *Rain * Rainit
∂
ln
W
Water
ปริมาณฝนของแตละป แตละพื้นที่ (คาประมาณฯ ไมใชคาคงที่)
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ขอมูลจากแบบจําลองแบบดิน-พืช เทียบกับ สศก.
ออย

04 Result

ขาวนาปรัง

สรุปผล





ขาวนาป

ที่มา: คณะผูวิจัย

คาเฉลี่ยรายประเทศ (ยังไมไดทําการถวงน้ําหนักตามขนาดพื้นที่เพาะปลูก เพื่อ Recheck ในเบื้องตน)
ขอมูล 2 แหลงมีการประมาณการบนฐานของตัวแปรและแบบจําลองที่ตางกัน
ขอมูลจากทั้ง 2 แหลงมีคาใกลเคียงกัน โดยมี Scale ตางกันนิดหนอย
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของขอมูลโดยภาพรวมจะสอดคลองกัน
21

ผลการประมาณฯ ดวยขอมูลจากแบบจําลองแบบดิน-พืช DSSAT และ MWCropDSS
ขาวนาป

ออยปลายฝน

ขาวนาปรัง

ออยตนฝน+ปลายฝน*

04 Result

สรุปผล คา VMPYW
 คา VMP น้ําชลประทาน
 คาที่ไดสอดคลองกับ ผลการประมาณการจากขอมูล
สศก.
 คา VMP ออย > ขาวนาป > ขาวนาปรัง
 ในฤดูแลงการจายน้ําชลประทานฯ ไปยัง ไรออย มี
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ มากกวาการจายน้ําไปยัง
นาขาวนา
 คา VMP ที่ไดใกลเคียงกับคา VMP ที่ประมาณการ
ดวยขอมูล สศก.
ผลเฉลี่ยรายประเทศ
ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ออยโรงงาน
ปลูกรอบเดียว
ปลูกสองรอบ

VMP
ขอมูล สศก.

VMP
ขอมูล เชิงวิทย

5.30
0.29

6.55
1.13
14.09
7.30

9.85

ที่มา: คณะผูวิจัย
ที่มา: คณะผูวิจัย
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Mathematical Proofs
Si ,t = a + bPi ,t - 1 + cPOther ,t - 1 + dPI nput ,t - 1
+ rRaini ,t - 1 + tT empi ,t - 1 + eExt i ,t - 1
+ wWi ,t - 1 + Otheri ,t - 1 + Si ,t - 1

Y i ,t = a + bPi ,t + cPOther ,t + dPI nput ,t
+ rRaini ,t + tT empi ,t + eExt i ,t

Backup

E A,W =

¶A W
¶S
=
*
/ S
¶W
A
¶ lnW

E A,W = w / S

EY ,A = l

8

+ wWi ,t +

å

(wi REGWi ,t * REG ) + wrWi ,t * Raini ,t

REG = 2

+ lAi ,t + Otheri ,t

EY ,W =

¶ lnY
¶ lnW

= w+

8

å

(wi REG * REG ) + wr * Rain

REG = 2
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Mathematical Proofs

Backup

VMPW

=

MPW * P
∂Q
=
*P
∂W
Q
= EQ /W * * P
W
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Data – ขอมูลสารสนเทศ สศก.

Backup
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Data – ขอมูลสารสนเทศ สศก.

Backup
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Data – ขอมูลสารสนเทศ สศก.

Backup
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Data – ขอมูลสารสนเทศ สศก.

Backup
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Data

Backup
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เกือบ 30 ปที่ผาน โครงสรางการใชที่ดินฯ ของไทยแทบไมเปลี่ยนแปลง
100%
90%
80%

สัดสวนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรฯ

2531

2541

69.9%

70%ยางฯ, 4.6%

ปาลมฯ, 0.5%
60%ออยฯ, 2.8%
ขาวโพดฯ, 8.8%

50% มันฯ, 7.6%
40%

2551
71.9%

64.9%
ยางฯ, 8.0%
ปาลมฯ, 1.1%
ออยฯ, 4.4%
ขาวโพดฯ, 5.6%
มันฯ, 4.9%

ยางฯ, 12.1%
ปาลมฯ, 2.7%
ออยฯ, 5.0%
ขาวโพดฯ, 4.7%
มันฯ, 5.6%

2558
82.3%

ขาว, 40.9%

ป
ขาว + พืชไร 3 ชนิด
ยางฯ + ปาลม
รวม

ที่มา: คณะผูวิจัย คํานวณจากขอมูลโดย สศก.

Avg. Growth per Year

-0.08%

ยางฯ, 17.1%

ขาว

ปาลมฯ, 3.6%

มันสําปะหลัง

-0.22%

ขาวโพดเลี้ยงสัตว

-2.23%

ออยโรงงาน

4.16%

ออยฯ, 8.0%
ขาวโพดฯ, 4.5%
มันฯ, 6.8%

ขาว, 42.2%

2531 2541 2551 2558
64.8% 55.8% 57.1% 61.6%
5.1% 9.1% 14.8% 20.7%
69.9% 64.9% 71.9% 82.3%

2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

10%
0%

ขาว, 41.8%

• พื้นที่ฯ สวนใหญของไทยจะเปนพื้นที่
สําหรับการเพาะปลูกพืชหลัก 4 ชนิด คือ
ของขนาดพื้นที่เพาะปลูก

30%
ขาว, 45.6%
20%
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อื่น ๆ
ยางฯ •
ปาลมฯ
ออยฯ
ขาวโพดฯ
มันฯ
ขาว

(นาป -0.08 นาปรัง +2.31%)

และ มีพืชเศรษฐกิจอีก 2 ชนิดที่มีการ
ขยายพื้นที่ในอัตราที่สูง คือ
ปาลมน้ํามัน

8.16%

ยางพารา

5.15%

หมายเหต: พื้นที่ฯ รวม ขยายในอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.04 ตอป
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เกษตรกรขยายปริมาณผลผลิตผานการขยายพืน้ ที่เพาะปลูกเปนหลัก
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(ปฐาน พ.ศ. 2531 = 100)

ดัชนีการเปลี่ยนแปลง

ขาว

มันฯ

ขาวโพดฯ

ออยฯ

ปาลมฯ

ยางฯ

ที่มา: คณะผูวิจัย คํานวณจากขอมูลโดย สศก.
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ผลผลิตตอไรของทุกพืชผลสําคัญมีอัตราเติบโตที่ต่ํา
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กราฟแสดง ดัชนีผลผลิตตอไร และ อัตราการเติบโตเฉลี่ย ในกลุมพืชสําคัญ
(ปฐาน พ.ศ. 2531 = 100)

ที่มา: คณะผูวิจัย คํานวณจากขอมูลโดย สศก.

ขอคนพบ



ป 2558 ผลผลิตตอไรของพืชทุกชนิดเติบโตขึ้นจากป 2531 โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 56 โดยมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ย (Geometric Mean of Growth Rate) ของผลผลิตตอไรของพืชแตละชนิด อยูที่รอย
ละ 1.02 ตอป ซึ่งเปนการเติบโตในระดับที่ไมสูงมากนัก
เมื่อพิจารณาเปนชวง ทุกพืชฯ ยกเวน ปาลม และ ออย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยลดลงในชวงหลัง
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ภาพรวมพลวัตอุปทานผลผลิตทางการเกษตรของไทย
Key Finding คือ …….
• ตัวแปรดานอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันไป
ในแตละกลุมพืช
+ กลุมที่ขยายการผลิต

ขาว, ออยโรงงาน, ปาลมน้ํามัน, ยางพารา, ลําไย และ มังคุด

0 กลุมที่ไมเปลี่ยนแปลงมาก

มันสําปะหลัง, ขาวโพดเลี้ยงสัตว, ทุเรียน และ สัปปะรด

- กลุมที่ลดการผลิต

กาแฟ, พริกไทย, ถั่วเหลือง, เงาะ และ กลุมพืชผัก

• ทั้งนี้ โดยภาพรวม ตัวแปรผลผลิตตอไร มีการ
เปลีย่ นแปลงที่นอยมาก บงชี้วา
1) การปรับขนาดการผลิตที่ผานมา มักจะเปน
การปรับโดยการเปลี่ยนขนาดพื้นที่เพาะปลูก
2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรของไทยยังอยูในระดับที่ต่ํา

กราฟแสดง ดัชนีผลผลิตตอไร และ อัตราการเติบโตเฉลี่ย ในกลุมพืชสําคัญ
(ปฐาน พ.ศ. 2531 = 100)

ขาว
มันฯ
ขาวโพดฯ
ออยฯ
ปาลมฯ
ยางพารา
เฉลี่ย

ดัชนีป
2558

อัตราเพิ่ม
เฉลี่ย
(% ตอป)

134.1
156.5
153.3
159.3
163.7
171.5
156.4

1.011
1.016
1.015
1.017
1.018
1.019
1.016

ที่มา: คณะผูวิจัย คํานวณจากขอมูลโดย สศก.

ขอคนพบ

 ป 2558 ผลผลิตตอไร ของพืชทุกชนิดเติบโตขึ้นจากป 2531 โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
57.37 โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย (Geometric Mean of Growth Rate) ของผลผลิตตอไร
ของพืชแตละชนิด อยูที่รอยละ 1.02 ตอป ซึ่งเปนการเติบโตในระดับที่ไมสูงมากนัก
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ราคาปจจัยการผลิต

ราคาปุยเคมี (บาท/ตัน)

กราฟแสดง คาจางแรงงาน (บาท/เดือน)
คาจางแรงงานเกษตร

คาจางแรงงานนอกภาคเกษตร

คาจางแรงงานเฉลี่ย

ที่มา: คณะผูวิจัย คํานวณจากขอมูลโดย สศก.

ที่มา: คณะผูวิจัย คํานวณจากขอมูลโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ

ขอคนพบ

 คาจางแรงงานภาคเกษตรจะต่ํากวาคาจางแรงงานนอกภาคเกษตรมาโดยตลอด
 ชองวางระหวางคาจางแรงงานทั้งสองภาค มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ขอคนพบ

 ราคาปุยมีแนวโนมเพิ่มขึน้ โดยปุยแตละสูตรมีราคาและการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาใกลเคียงกัน
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Data – ขอมูลปริมาณฝนในแตละป

Backup
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Data – ขอมูลปริมาณฝนในแตละป

Backup
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