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บทนําบทนา

••  พืชไรเศรษฐกิจที่สาํคญัของประเทศไทย  พืชไรเศรษฐกิจที่สาํคญัของประเทศไทย  3 3 ชนิด คือ ชนิด คือ   พชไรเศรษฐกจทสาคญของประเทศไทย  พชไรเศรษฐกจทสาคญของประเทศไทย  3 3 ชนด คอ ชนด คอ 
    ออย มนัสําปะหลัง และขาวโพดออย มนัสําปะหลัง และขาวโพด
•• แหลงพืชพลังงานและพืชอาหารทีส่ําคัญแหลงพืชพลังงานและพืชอาหารทีส่ําคัญ

ื้ ี่ป  ใ  ั ้ ฝื้ ี่ป  ใ  ั ้ ฝ••  พืนทีปลกูสวนใหญอาศัยนาํฝนพืนทีปลกูสวนใหญอาศัยนาํฝน
  ความแปรปรวนสภาพภมิอากาศความแปรปรวนสภาพภมิอากาศ••  ความแปรปรวนสภาพภูมอากาศความแปรปรวนสภาพภูมอากาศ

••  ผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิต  ผลกระทบตอการเจรญเตบโตและผลผลตผลกระทบตอการเจรญเตบโตและผลผลต
••  ความมัน่คงพืชพลังงานและพืชอาหารความมัน่คงพืชพลังงานและพืชอาหาร

วัตถประสงควตถุประสงค

เพื่อระบุ สถานที่ เวลา ระดับความรนุแรง และเพื่อระบุ สถานที่ เวลา ระดับความรนุแรง และ
การปรับตัวของผลกระทบจากภาวะโลกรอนตอการปรับตัวของผลกระทบจากภาวะโลกรอนตอ

ิ ื ไ  ั้ิ ื ไ  ั้ ิ ป ไิ ป ไการผลิตพืชไรทัง การผลิตพืชไรทัง 33  ชนิดของประเทศไทยชนิดของประเทศไทย
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M th d lMethodology

Input dataInput data
GIS and DSSAT shell are employed to run GIS and DSSAT shell are employed to run 
the research with four input data setsthe research with four input data setsthe research with four input data sets.the research with four input data sets.

Soil map data set (LDD)Soil map data set (LDD)-- Soil map data set (LDD)Soil map data set (LDD)
-- Weather map with generated weather Weather map with generated weather 

data set (ECHAMdata set (ECHAM44AA2 2 from SEA START RC)from SEA START RC)
-- Genetic coefficients (DOA)Genetic coefficients (DOA)-- Genetic coefficients (DOA)Genetic coefficients (DOA)
-- Crop management  (DOA)Crop management  (DOA)

Simulation SettingsSimulation Settings

Time frame: - 1980-1989 (the base year)
2030 2039 - 2030-2039 

- 2090-2099  2090 2099  
Production options: Rainfed condition 
Crop variety: KU50 for cassava

K84-200 for sugarcane
SW 1 f  iSW 1 for maize

Agronomic practices: DOA for 3 cropsAgronomic practices: DOA for 3 crops



R ltResults
(3 Major Crops)( j p )

IGW
Impact of Global Warming

y = -0.6948x + 1925.9ผลผลิต (กก./ไร) y  0.6948x  1925.9

R2 = 0.0821
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ความสัมพันธระหวางผลผลิตเฉลี่ยรายปจากการจําลอง ขาวโพดทัง้ประเทศ 
่

ป

ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในป 1980-2099  (ผลผลิตลดลง 15 %)
Source : Somchai (2009)
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ความแปรปรวนของผลผลิตเฉลี่ยรายปจากการจําลอง ขาวโพดทัง้ประเทศ 
ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ ในป 1980-2099  (แปรปรวน 41 %)ภายใตการเปลยนแปลงสภาพภูมอากาศ ในป 1980 2099  (แปรปรวน 41 %)

Source : Somchai (2009)
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Impact of Global Warming

y = -0.0165x + 36.873
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ความสัมพันธระหวางผลผลิตเฉลี่ยรายปจากการจาํลองของมันสําปะหลงั
ทั้งประเทศกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในป 1980-2099 (ผลผลิตลดลง 43 %)

Source : Vinai (2009)
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ความแปรปรวนของผลผลิตเฉลี่ยรายปจากการจําลอง มันสําปะหลัง
ทั้งประเทศ ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ ในป 1980 2099  (แปรปรวน 34 %)ทงประเทศ ภายใตการเปลยนแปลงสภาพภมูอากาศ ในป 1980-2099  (แปรปรวน 34 %)

Source : Vinai (2009)

IGW
Impact of Global Warming

ความสัมพันธระหวางผลผลิตเฉลี่ยรายปจากการจาํลองของออยทั้งประเทศ 
         กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ ในป 1980 2099 (ผลผลิตเพิ่มขึ้น 6 %)         กบการเปลยนแปลงสภาพภูมอากาศ ในป 1980-2099 (ผลผลตเพมขน 6 %)

Source : Sukit (2009)

IGW
Impact of Global Warming

ความแปรปรวนของผลผลิตเฉลี่ยรายปจากการจําลอง ออยทั้งประเทศ 
ภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศ ในป 1980-2099  (แปรปรวน 18 %)ภายใตการเปลยนแปลงสภาพภูมอากาศ ในป 1980 2099  (แปรปรวน 18 %)

Source : Sukit (2009)

สรุปุ

  ผลผลิตมันสําปะหลังลดลง รอยละ ผลผลิตมันสําปะหลังลดลง รอยละ 4343••  ผลผลตมนสาปะหลงลดลง รอยละ ผลผลตมนสาปะหลงลดลง รอยละ 4343
  ผลผลิตขาวโพดลดลง รอยละ  ผลผลิตขาวโพดลดลง รอยละ  1515  ••  ผลผลตขาวโพดลดลง รอยละ  ผลผลตขาวโพดลดลง รอยละ  1515  

••  ผลผลิตออยเพิ่มขึ้น รอยละ ผลผลิตออยเพิ่มขึ้น รอยละ 66  ••  ผลผลตออยเพมขน รอยละ ผลผลตออยเพมขน รอยละ 66  



สรุปุ

••  ความแปรปรวนของผลผลิตรายป ความแปรปรวนของผลผลิตรายป ((Temporal)Temporal)
 โ  โ ••  ขาวโพด รอยละ ขาวโพด รอยละ 4141

••  มันสาํปะหลัง รอยละ มันสาํปะหลัง รอยละ 34 34 ••  มนสาปะหลง รอยละ มนสาปะหลง รอยละ 34 34 
•• ออย รอยละ ออย รอยละ 1818  

••  ความแปรปรวนของผลผลิตรายพื้นที่ ความแปรปรวนของผลผลิตรายพื้นที่ (Spatial)(Spatial)
••  ขาวโพด รอยละ ขาวโพด รอยละ 4545  

ั ํ ป ั ั ํ ป ั ••  มันสาํปะหลัง รอยละ มันสาํปะหลัง รอยละ 3333
•• ออย รอยละ ออย รอยละ 2323•• ออย รอยละ ออย รอยละ 2323

Hotspot Hotspot ในขาวโพดในขาวโพด
Source : Somchai (2009)

1980-89 2030-39 2090-991980 89 2030 39 2090 99

ื้ ี่ ิพนทวกฤต

••  พื้นทีว่ิกฤตของขาวโพด พบกระจายตัวอยูทุกภูมิภาค พื้นทีว่ิกฤตของขาวโพด พบกระจายตัวอยูทุกภูมิภาค 
ไ   ั ั  ี ไ   ั ั  ี     ไดแก จังหวดัเลย เพชรบูรณ นครราชสมีา นครสวรรค ไดแก จังหวดัเลย เพชรบูรณ นครราชสมีา นครสวรรค 

    อทัยธานี กาญจนบรี สระแกว  จันทบรี  กําแพงเพชร อทัยธานี กาญจนบรี สระแกว  จันทบรี  กําแพงเพชร     อุทยธาน กาญจนบุร สระแกว  จนทบุร  กาแพงเพชร อุทยธาน กาญจนบุร สระแกว  จนทบุร  กาแพงเพชร 
    ตาก ลําพน  เชียงราย พะเยา ลําปาง และแพรตาก ลําพน  เชียงราย พะเยา ลําปาง และแพร    ตาก ลาพูน  เชยงราย พะเยา ลาปาง และแพรตาก ลาพูน  เชยงราย พะเยา ลาปาง และแพร    

Hotspot Hotspot ในมนัสําปะหลังในมนัสําปะหลัง
Source : Vinai (2009)

1980-89 2030-39 2090-991980 89 2030 39 2090 99



ื้ ี่ ิพืนทีวิกฤต

้ ่้ ่••    พื้นทีว่ิกฤตของมันสําปะหลัง สวนใหญพบพื้นทีว่ิกฤตของมันสําปะหลัง สวนใหญพบ
ใ ื้ ี่ ั ี ื ไ  ใ ื้ ี่ ั ี ื ไ        ในพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแก ในพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแก 

      จังหวดัหนองคาย อดรธานี หนองบวัลําภ จังหวดัหนองคาย อดรธานี หนองบวัลําภ       จงหวดหนองคาย อุดรธาน หนองบวลาภู จงหวดหนองคาย อุดรธาน หนองบวลาภู 
      ขอนแกน กาฬสนิธุ สกลนคร นครราชสมีา ขอนแกน กาฬสนิธุ สกลนคร นครราชสมีา     ุุ

Hotspot Hotspot ในออยในออย
Source : Sukit (2009)

1980-89 2030-39 2090-991980 89 2030 39 2090 99

ื้ ี่ ิพืนทีวิกฤต

••  พื้นทีว่ิกฤตของการผลิตออย สวนใหญพบพื้นทีว่ิกฤตของการผลิตออย สวนใหญพบ
ืื    ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน ในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 

    ไดแก จังหวดักาฬสนิธ อดรธานี มหาสารคาม  ไดแก จังหวดักาฬสนิธ อดรธานี มหาสารคาม      ไดแก จงหวดกาฬสนธ ุอุดรธาน มหาสารคาม  ไดแก จงหวดกาฬสนธ ุอุดรธาน มหาสารคาม  
    ขอนแกน  นครราชสมีา  เลย และชัยภมิขอนแกน  นครราชสมีา  เลย และชัยภมิ    ขอนแกน  นครราชสมา  เลย และชยภูมขอนแกน  นครราชสมา  เลย และชยภูม

การปรับตัวมนัสําปะหลัง

CassavaCassava SugarcaneSugarcane Cassava and CaneCassava and Cane



สรุปการปรับตัวุ

ขาวโพด ขาวโพด ขาวโพด ขาวโพด ::
••  เปลี่ยนวนัปลกจากตนฤดฝน เปลี่ยนวนัปลกจากตนฤดฝน ((พคพค..) ) เปนกลางฤดฝน เปนกลางฤดฝน ((มยิมยิ..--กคกค..)  )    เปลยนวนปลูกจากตนฤดูฝน เปลยนวนปลูกจากตนฤดูฝน ((พคพค..) ) เปนกลางฤดูฝน เปนกลางฤดูฝน ((มยมย.. กคกค..)  )  
มนัสาํปะหลัง มนัสาํปะหลัง ::
••  เปลี่ยนวนัปลูกจากตนฤดูฝน เปลี่ยนวนัปลูกจากตนฤดูฝน ((พคพค..) ) เปนปลายฤดูฝน เปนปลายฤดูฝน ((ตลตล..) ) 

ื้ ี่ใ ั ป ั ปื้ ี่ใ ั ป ั ป  ไ  ป ั ไ  ป ั••  พืนทีในเขตวิกฤตของมนัสาํปะหลัง ประมาณ พืนทีในเขตวิกฤตของมนัสาํปะหลัง ประมาณ 11..66  ลานไร ปรับลานไร ปรับ
    เปลี่ยนมาปลกออยได เปลี่ยนมาปลกออยได     เปลยนมาปลูกออยได เปลยนมาปลูกออยได 
ออย ออย ::ออย ออย ::
••  การใหน้ําเสรมิในชวงสามเดือนแรกหลังปลูก การใหน้ําเสรมิในชวงสามเดือนแรกหลังปลูก 

ขอขอบคุณ
• กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ุ

• กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 ิ ั • คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

• ศนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยวจยเพอเพมผลผลตทางเกษตร มหาวทยาลยเชยงใหม
• ศูนยเครือขายงานวิเคราะห วิจัยและฝกอบรมการเปลี่ยนแปลง  
  ของโลกแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  จฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทยาลย
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยุ ุ


