
การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตัว ของ
สั  ป ี่ ประบบเกษตรและสงคมเกษตรกรตอผลกระทบจากการเปลยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ: 
กรณีศึกษาระบบเกษตรพืชไรนาและกลุมเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําชี-มูลุ ุ ู

ดร. วิเชียร เกิดสุข 
มหาวิทยาลยัขอนแกน

นายศุภกร ชินวรรโณ 
SEA START RC

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตัว ของระบบเกษตร
ั  ป ี่ ป ิและสังคมเกษตรกรตอผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 

กรณศีกึษาระบบเกษตรพชืไรนาและกลุมเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําชี-มูล

• เป็นการพัฒนากรอบการประเมินผลกระทบ ความเสี่ยง ความล่อแหลมเปราะบาง 
และแนวทางการปรับตัว ของระบบการเกษตรและสังคมเกษตรกรต่อการและแนวทางการปรบตว ของระบบการเกษตรและสงคมเกษตรกรตอการ
เปลีย่นแปลงภูมิอากาศในอนาคต 

่ ่ ่• พิจารณาถึงการเปลีย่นแปลงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมซึ่งอาจทําให้ความเสี่ยง
ตลอดจนแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ดําเนินอยู่ปัจจุบนัของภาคส่วนเกษตรและ
ชุมชนเกษตรเปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย

1. ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุมน้ําช-ีมูล
2. การจัดทํา socio-economic scenario โดยกําหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทาง

ิ ั ใ ื่ ใ ใ ป ิ ี่ ปเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตเพือใชในการประเมินความเสียงและความเปราะบาง
ของระบบเกษตรและกลุมเกษตรกรในอนาคต

3. การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของระบบเกษตรและกลมเกษตรกรใน3. การประเมนความเสยงและความเปราะบางของระบบเกษตรและกลุมเกษตรกรใน
อนาคตจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

4 ป ิ ป ั ั  ใ4. การประเมินแนวทางการปรับตัวของระบบเกษตรและกลุมเกษตรกรในอนาคตและ
กรอบการวางนโยบายและการดําเนินการ ตลอดจนปจจยัที่จะเอื้อใหการดําเนนิ
นโยบายในการปรับตัวตอสภาวการณอนาคตเกิดสัมฤทธิผล

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรม

การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุมน้ําชี-มูล

ของภาคเกษตรกรรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพอุณหภมูิสูงสุดเฉลี่ยในรอบปในลุมน้ําชี-มูล



การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรม

การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุมน้ําชี-มูล

ของภาคเกษตรกรรม

การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนรวมรายปในลุมน้ําชี-มูล

การประเมินความเสี่ยง ความลอแหลมเปราะบางและการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน 2 ระดับ คือ 

1) ระดบัลุ่มน้ํา เป็นการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชไร่-นาของลุ่ม
น้ําชี-มูล และวิเคราะห์ความเสี่ยง ความเปราะบางต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อู ู
ผลผลิตการเกษตรเป็นรายจงัหวัด และพิจารณาถึงแนวทางการปรับตัวในแงมุ่มของการปรับพื้นที่
เพาะปลูกตามทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยมองถงึรูปแบบพื้นที่เพาะปลูกที่ได้ผลดีที่สุดและมีความู ู ู ุ
แปรปรวนน้อยที่สุดภายใต้ภูมิอากาศในอนาคต
2) ระดบัชุมชน เป็นการประเมินความเสี่ยง ความเปราะบางต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงุ
ภูมิอากาศต่อผลผลิตการเกษตรจากผลการวเิคราะห์ระดับลุ่มน้ํา และพิจารณาถึงแนวทางการปรับตัวใน
บริบทของชุมชน โดยจบัประเด็นการจัดการความเสี่ยงและการจัดการการเพาะปลูกที่สอดคล้องกับุ ู
ภูมิอากาศในอนาคต

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรม

1 ั ํ ส ศ ิ สั

ของภาคเกษตรกรรม

1: การจดทาสภาพเศรษฐกจและสงคมอนาคต 
(future socio-economic scenarios)

พิจารณาถึงแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ระบบการผลิตพืชไรนา

พจารณาถงแนวทางของสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต 
• แนวทางที่เนนการผลิตอาหาร (Food bowl scenario)
• แนวทางที่เนนการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Bio-fuel center scenario)• แนวทางทเนนการผลตเชอเพลงชวมวล (Bio fuel center scenario)
• แนวทางที่เนนเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy scenario)

ปจจัยทีจ่ะกําหนดขึน้เพื่อใชประเมินสถานการณอนาคตอาจประกอบดวย
• สัดสวนพื้นที่การผลิตของพืชไรนาชนิดตางๆ
• เทคโนโลยีในการผลิต (พันธุกรรม, ฯลฯ)
• การบริหารจัดการ (การกําหนดฤดูปลูก, ปุย, ฯลฯ)

เงื่อนไขจากสมมุตฐิานที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกในอนาคตตามุ ฐ ู
แนวทางที่เน้นผลิตอาหาร

ิ ื ้ ิ ้ โ ื้ ี่ ี่ ื ป ้ ใ ้ป ้ ั ํ ป ัการผลิตพืช เน้นการผลิตข้าว โดยพืนทีทีเหลือจากการปลูกข้าวจะใช้ปลูกอ้อย มันสําปะหลัง
และข้าวโพด ตามลําดับความสําคัญ

้ ่ ้ ่ ่ ่ ้ ่ลักษณะการใช้พื้นที่ ปลูกข้าวในพื้นที่ที่เดิมตามรูปแบบทีเ่ป็นอยู่ และขยายพื้นที่ปลูกออกไปตามการ
ขยายเขตชลประทานในอนาคต ส่วนการปลูกพืชอื่นใช้รูปแบบการใช้พื้นที่ตามที่
ป็ ่ใ ปั ัเป็นอยู่ในปัจจุบัน

พื้นที่ศักยภาพปลูกขา้ว (พิจารณาจากกลุ่ม พื้นที่ที่เป็นกลุ่มชุดดินที่ 1-25 เฉพาะพื้นที่ลุ่มมีน้ําท่วมขงัในฤดูฝน 
ชุดดินตามการจําแนกของ กรมพัฒนา
ที่ดิน)

ลักษณะอากาศ ต้องมีปริมาณฝนมากกว่า 500 มิลลเิมตร ในช่วงฤดเพาะปลก (เดือนพฤษภาคม-ฤ ู ู ( ฤ
ตุลาคม)

พื้นที่ปลกข้าวนาปรัง ในพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่ขยายเขตชลประทานในอนาคตพนทปลูกขาวนาปรง ในพนทชลประทาน และพนทขยายเขตชลประทานในอนาคต

พื้นที่ไม่เหมาะสม คือ พื้นที่ปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิต เช่น พื้นที่น้ําท่วมซ้ําซาก



Scenario 1: Food production centric แนวทางที่เน้นการผลิตอาหาร
Land Use Requirements : Paddy Rice

Land Quality Diagnostic factor Unit Remark

Crop requirements

พื้นที่ พื้นที่ปลูกขาวนาป -- ตาม BAU + พท.ชลประทานโขง-ช-ีมูล

 พื้นที่ปลูกขาวนาปรัง -- พื้นที่ชลประทานที่อาจเกดิขึ้นภายใตโครงการ ชลประทาน
โขง-ช-ีมูลู

 พื้นที่ยกเวน -- พื้นที่ที่ปลูกไมไดผลผลิตในฤดูฝน เชน พื้นที่ที่มีน้ําทวม
ซ้ําซาก 

ดิน กลุมชดุดิน (soil series group) -- กลุมชดุดินที่ 1-25 เฉพาะที่ลุม (LL)

น้ํา ปริมาณน้าํฝน mm > 500 mm ในฤดูเพาะปลูก (พค.-ตค.)

Management requirement

พันธุขาว genotype -- ขาวนาป – KDML105

ขาวนาปรัง – ปทุมธานี 1 

ปุย ใชปุยตามคาวเิคราะหดิน ใหได attainable yield

Conservation requirement

Scenario 1: Food production centric แนวทางที่เน้นการผลิตอาหาร
Land Use Requirements : Sugarcane
Land Quality Diagnostic factor Unit Remark
Crop requirements

พื้นที่ พื้นที่ปลกออย -- BAUออย S1ขาว พนท พนทปลูกออย BAUออย – S1ขาว 

Management requirement

ตามทีมอ.เกริก

Conservation requirement

Land Use Requirements : Cassava
L d Q lit Di ti f t U it R kLand Quality Diagnostic factor Unit Remark
Crop requirements
พื้นที่ พื้นที่ปลูกมันสาํปะหลงั -- BAUมันสาํปะหลงั – S1ขาว 

– S1ออย

Management requirement
ตาม ทีมอ.เกริก

Conservation requirement

Scenario 1: Food production centric แนวทางที่เน้นการผลิตอาหาร

Land Use Requirements : Maize

Land Quality Diagnostic factor Unit Remark

Crop requirements

พื้นที่ พื้นที่ปลูกขาวโพด -- BAUขาวโพด – S1ขาว – S1ออย ู
– S1มันสาํปะหลงั

Management requirement

 ตาม ทีมอ.เกริก

Conservation requirementCo se a o equ e e

การผลิตพืช อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด
ลักษณะการใชพ้ืน้ที่เพาะปลูก • คงพืน้ที่ปลูกอ้อย • คงพืน้ที่ปลูกมันสําปะหลัง • คงพืน้ที่ปลูกข้าวโพดเดิมไว้

่ ้ ่ ่เงื่อนไขจาก
สมมติฐานที่

เดิมไว้ 
• เปลี่ยนพืน้ที่นาในที่

ดอนที่ไม่เหมาะกับ

เดิมไว้ 
• เพิ่มการปลูกมัน

สําปะหลังอาย 6 เดือน

• ปลูกเพิ่มในพื้นที่ที่เหลือจาก
การปลูกอ้อย และมัน
สําปะหลัง ที่เป็นที่ล่มและสมมุตฐานท

กําหนดการ
เปลีย่นแปลง

ดอนทไมเหมาะกบ
การทํานามาปลูก
อ้อยแทน

สาปะหลงอายุ 6 เดอน
หลังการทํานาปี

• เปลี่ยนพืน้ที่นาในพืน้ที่

สาปะหลง ทเปนทลุมและ
พืน้ที่เสี่ยงน้าํท่วมมาปลูก
ข้าวโพดอายุ 4 เดือนหลังนเปลยนแปลง

พื้นที่ปลกูใน
แล้งซ้ําซาก มาเป็นปลูก
มันสําปะหลัง 12 เดือน 
(พืน้ที่เหลือจากการปลก

ปี

อนาคตตาม
แนวทางที่เน้น

(พนทเหลอจากการปลูก
อ้อย) 

พืน้ที่ศักยภาพที่จะใช้ทําการ • ไม่รวมกลุ่มชุดดิน • กลุ่มชุดดิน 17, 18, 21, กลุ่มชุดดินที่ปลูกได้ คือ 4, 5, 6, 
ลิตพืชพลังงาน เพาะปลูก (พิจารณาจากกลุ่มชุด

ดินตามการจําแนกของ กรม
ี่

ุ ุ
เค็ม (20)

• ยกเวน้กลุ่มชุดดินที่ 

ุ ุ
22, 24 เหมาะสําหรับมัน
สําปะหลัง 6 เดือนหลังฤดู

ุ ุ ู
7, 15, 16, 17, 21 

พัฒนาทีดิน) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
(flood plain) 

ทํานา
• กลุ่มชุดดินต่ํากว่า 17 

เป็นดินเหนยีวไม่ เปนดนเหนยวไม
เหมาะสม

ลักษณะอากาศ ปริมาณฝนมากกว่า 1,200 ไม่มีผล ไม่มีผลถ้าใช้น้ําชลประทาน หรือ
มิลลิเมตร หรือ มากกว่า 
90 วนั/ปี

น้ําใต้ดิน

พืน้ที่ไม่เหมาะสม ต้องไม่อย่ในพืน้ที่น้ําท่วม ต้องไม่อย่ในพืน้ที่น้ําท่วม ต้องไม่อย่ในพืน้ที่น้ําท่วม



Scenario 2: Bio-Fuel แนวทางที่เน้นการพชืพลังงาน
Land Use Requirements : Sugarcane
Land Quality Diagnostic factor Unit Remark
Crop requirements

้ ่ ้ ่ ี่พืนที พืนทีปลูกออย -- BAUออย + BAUขาวทีดอน (b) 

 พื้นที่ยกเวน -- พื้นที่ที่มีน้ําทวมซ้าํซาก 
ดิน กลุมชดุดิน (soil series 

)

-- ไดทุกกลุม ยกเวน กลุมชุดดินที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ิ ี ่ ิ ็group) (flood plain) และกลุมชดุดินที 20 (ดินเคม็) 

น้ํา ปริมาณน้าํฝน mm > 1,200 mm ตอป

Management requirement

พันธออยพลงังาน  50% genotype ออยพลงังาน - (พันธตางประเทศ – คณปรีชา)  พนธอุอยพลงงาน  50%    

พันธุออยน้ําตาล 50%

g yp ออยพลงงาน (พนธุตางประเทศ  คุณปรชา)  
ออยน้าํตาล – (คณุปรีชา)

ปุย ใชปุยตามคาวเิคราะหดิน ใหได attainable yield

Conservation requirementConservation requirement

Scenario 2: Bio-Fuel แนวทางที่เน้นการพชืพลังงาน
Land Use Requirements : Cassava
Land Quality Diagnostic factor Unit Remark
Crop requirementsCrop requirements
พื้นที่ พื้นที่ปลูกมันสาํปะหลงั (12 

เดือน)
-- BAUมันสาํปะหลงั – S2ออย

 พื้นที่นาขาวแลงซ้าํซาก (b) ที่เหลอืจากปลูกออย( ) ู

พื้นที่ปลูกมัน 6 เดือนหลังนา -- พื้นที่นาดอนที่ไมใชออย 

ดิน กลุมชดุดิน (soil series 
group)

-- กลุมชดุดินที่ 17, 18, 21, 22, 24 สําหรับมันหลงันา 
กลุมชดุดินที่ต่ํากวา 17 ไมเหมาะ (ดินเหนยีว) 

อากาศ น้ํา, ฝน ไมมีขอจาํกัด

Management requirement
ั  ั ํ ป ั genotype  9พนธุมนสาํปะหลง genotype ระยอง 9

ปุย ใชปุยตามคาวเิคราะหดิน ใหได attainable yield

Conservation requirement

Scenario 2: Bio-Fuel แนวทางที่เน้นการพชืพลังงาน

Land Use Requirements : Maize
Land Quality Diagnostic factor Unit Remark
Crop requirements

พื้นที่ พื้นที่ปลูกขาวโพด -- BAUขาวโพด – S2ออย – S2มันสาํปะหลงั

 พื้นที่ยกเวน -- พื้นที่ที่มีน้ําทวมซ้าํซาก 

พื้นที่ปลูกขาวโพด 4 เดือน หลงันา -- พื้นที่นา (LL) – S2ออย – S2มันสาํปะหลงั

ดิน กลมชดดิน (soil series group) -- กลมชดดินที่ 4 5 6 7 15 16 17 21 ปลกไดดน กลมุชดุดน (soil series group) กลมุชดุดนท 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 21 ปลูกได

อากาศ น้ํา, ฝน ไมมีขอจาํกัด ถาใชน้าํชลประทานและใตดิน

Management requirement

พันธุขาวโพด genotype เปลี่ยนจากขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนขาวโพดพลงังาน (ดร 
สมชาย))

ปุย ใชปุยตามคาวเิคราะหดิน ใหได attainable yield

Conservation requirement

Scenario 2: Bio-Fuel แนวทางที่เน้นการพชืพลังงาน
Land Use Requirements : Paddy Rice

Land Quality Diagnostic factor Unit Remark

Crop requirementsCrop requirements

พื้นที่ พื้นที่ปลูกขาวนาป -- BAUขาว – S2ออย – S2มันสาํปะหลัง – S2ขาวโพด (+ 

พท.ชลประทานโขง-ช-ีมูล)??

ื้ ี่  ื้ ี่ ี่ป ไ ไ  ิ ใ ฝ  ื้ ี่ ี่ ี ้ํ  พืนทียกเวน -- พืนทีทีปลูกไมไดผลผลิตในฤดูฝน เชน พืนทีทีมีนําทวม
ซ้ําซาก 

ดิน กลุมชดุดิน (soil series group) -- กลุมชดุดินที่ 1-25 เฉพาะที่ลุม (LL)

น้ํา ปริมาณน้าํฝน mm > 500 mm ในฤดูเพาะปลูก (พค.-ตค.)

Management requirement

พันธุขาว genotype -- ขาวนาป – KDML105

ขาวนาปรัง – ปทุมธานี 1 

ปุย ใชปุยตามคาวเิคราะหดิน ใหได attainable yield

Conservation requirement



การกําหนดพื้นทีเ่พาะปลกูตามแนวทางที่เน้นการผลิตแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นการรกัษาู ุ
สมดุลของระบบนิเวศ (เกษตรผสมสาน หรือ Mixed Farming) 

เงื่อนไขจากสมมุติฐานที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกในอนาคตตามแนวทางที่เน้นแบบผสมผสาน

การผลิตแบบผสมผสาน พื้นที่ทําการเกษตร
ลักษณะพื้นที่เพาะปลูก • ไม่มีการใช้ที่ดินผิดประเภทในอนาคต การใช้ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกจะคํานึงถึงความเหมาะสมทาง

กายภาพระหว่างดินและพืชเปน็สําคัญ
• มีการจัดระบบการเกษตรให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่กําลังเปลี่ยนแปลง (คน ดิน ฝน อากาศ)
• ในพืน้ที่ปลกข้าว จะมีการปลกมันสําปะหลังอาย 6 เดือนและข้าวโพดอาย 4 เดือนหลังการเก็บเกี่ยว• ในพนทปลูกขาว จะมการปลูกมนสาปะหลงอายุ 6 เดอนและขาวโพดอายุ 4 เดอนหลงการเกบเกยว

ข้าว โดยใช้ความเหมาะสมของดินเป็นหลัก
• มีการขยายการปลูกพืชสวน พืชยืนต้นหรือไม้ผลเพิ่มขึ้น

พืน้ที่ยกเวน้ • พืน้ที่ชัน้คุณภาพลุ่มน้ํา 1A กําหนดให้เปน็พืน้ที่ป่า พื้นที่ชัน้คุณภาพลุ่มน้ํา 1B เปน็พืน้ที่ที่มีศักยภาพใน
ํ ี ํ ไ ้ ื ้ ื่ ิ ์ ่ ิการทําวนเกษตร อาจมีการกําหนดประเภทไม้ยืนต้น เพอืวิเคราะหม์ูลค่าทางเศรษฐกิจ

• พืน้ที่ป่าไม้ไม่มีระบบการจัดการป่าอย่างเป็นทางการ ให้กําหนดเปน็พืน้ที่ป่า
• ขยายพืน้ที่ป่าชมชน โดยพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตของประชากรขยายพนทปาชุมชน โดยพจารณาจากอตราการเจรญเตบโตของประชากร

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรมของภาคเกษตรกรรม

การเปลีย่นแปลงสัดสวนพื้นที่การผลิตของ
พืชไรนาชนิดตางๆ

แนวทางที่เนนการผลติอาหาร

Scenario 2: Food Bowl

100%

60%

80% ขาวนาน้ําฝน

ขาวนาชลประทาน

ออย

มันสําปะหลัง

โ

20%

40%

ขาวโพด

พื้นที่เกษตรอื่น ๆ  

ไมพุมหรือทุงหญา

ปาไม

พื้นที่อื่น ๆ

0%
ปจจุบัน ระยะสั้น ระยะยาว

พนทอน ๆ

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรมของภาคเกษตรกรรม

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรมของภาคเกษตรกรรม

การเปลีย่นแปลงสัดสวนพื้นที่การผลิตของ
พืชไรนาชนิดตางๆ

แนวทางที่เนนการผลติพืชไรพลังงาน

Scenario 3: Bio-Fuel
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การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรมของภาคเกษตรกรรม S4: Integrated Farming เกษตรผสมผสานg g

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรมของภาคเกษตรกรรม

การประเมินผลผลิตอนาคตภายใตการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ และ 
พื้นที่เพาะปลก โดยใช DSSAT modelพนทเพาะปลูก โดยใช DSSAT model

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ารวมผลผลิตพืชไร่-นาในเขตลุ่มน้ําชี-มูลในอนาคตตามรูปแบบการผลิตแบบทีู่ ุ ู ู
เป็นอยู่ (BAU) ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ



ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อภาคส่วนการเกษตรโดยภาพรวมของแต่ละลุ่มน้ํา มองได้
จากการเปลี่ยนแปลงมลค่ารวมของผลผลิตพืชทั้ง 4 ชนิด เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายปีในปจัจบนั (ค ศจากการเปลยนแปลงมูลคารวมของผลผลตพชทง 4 ชนด  เมอเทยบกบคาเฉลยรายปในปจจบุน (ค.ศ. 
1995-2004) โดยพิจารณารวมตามกลุ่มจงัหวัดในแต่ละลุ่มน้ํา   พบว่า มูลค่ารวมผลผลิตในอนาคต
ระยะใกล้และปานกลางจะลดต่ําลงกว่าปจัจบันในพื้นที่ทั้งสองล่มน้ํา และจะกลับดีขึ้นในช่วงปลายระยะใกลและปานกลางจะลดตาลงกวาปจจบุนในพนททงสองลุมนา และจะกลบดขนในชวงปลาย

ศตวรรษ โดยที่กลุ่มจงัหวดัในเขตลุ่มน้ํามูลจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า 

การประเมินความเสีย่งของภาคส่วนการเกษตรในลุ่มน้ําชี-มูล จากผลกระทบของุ ู
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลติพืชไร่-นา

• ชุดของตัวชี้วดัความเสี่ยงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศโดย
ั ื ั ชี้ ั ีส่ ้ ิ ไิ ้ ํ ึ้ ใ ้คดเลอกตวชวดทสามารถหาขอมูลทุตยภูมได และกาหนดขนภายใต

สมมุตฐิานต่างๆ เพือ่ใช้บ่งชี้ถึงการเปิดรับ (exposure) และความไว 
(sensitivity) ต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิต
การเกษตรซึง่เป็นการประเมินจากแบบจําลองผลผลิตพชื DSSAT โดยการเกษตรซงเปนการประเมนจากแบบจาลองผลผลตพช DSSAT  โดย
พจิารณาเป็นรายจังหวดัในลุ่มน้ําชี-มูล ทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางให้เห็นถึง

่ ่ ้ ่ ้ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันของจงัวัดต่างๆ ในพืน้ที่ศึกษาเท่านั้น

การประเมินความเสี่ยงของภาคสวนการเกษตรในลุมน้ําช-ีมูล จากผลกระทบของ
ป ี่ ป ิ  ิ ื ไ การเปลียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตพืชไร-นา

่ ่พิจารณาจาก การเปลี่ยนแปลงในเชิงมูลค่ารวมผลผลิตพืชไร่นาโดยเฉลี่ยในแต่ละช่วง
ทศวรรษ และ ความแปรปรวนของผลผลิตซึ่งพิจารณาจาก สัมประสิทธิ์ของความ

ึ่ ิ ็ ้แปรปรวน (Coefficient of variance) ซึงคิดเป็นร้อยละ 

มูลคารวม 4 พืช  -  แนวทางที่เปนอยูปจจุบัน (BAU)
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ระดับความเสี่ยงที่ระบบการผลิตพืชไรนาในพื้นที่ชี-มูลเผชิญอยู โดยใชการเปลี่ยนแปลงและความ
แปรปรวนของมูลคารวมผลผลิตเกษตรเปนตัวแทน (Proxy) ของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศู y) ู

ในชวงเวลา 30 ปในอนาคตระหวางชวงทศวรรษที่ 2020s – 2040s
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ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การเปิดรับต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด สมมุติฐาน
สัดส่วนประชากรในภาคการเกษตรต่อประชากรทั้งหมด
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมลปี 2543

จํานวนประชากรในจังหวัดอยู่ในภาคการเกษตรสูงจะส่งผลให้จังหวัดนั้น ๆ เปิดรับกับความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงภมิอากาศมาก เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลในวงกว้างทมา: สานกงานสถตแหงชาต ขอมูลป 2543 ของการเปลยนแปลงภูมอากาศมาก เนองจากผลกร ทบทเกดขนจ สงผลในวงกวาง

สัดส่วนของผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ที่มา: สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมลปี 2550

สัดส่วนของผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่เป็นสัดส่วนสูงจะส่งผลให้
จังหวัดนั้น ๆ เปิดรับกับความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภมิอากาศมาก เนื่องจากผลกระทบที่ทมา: สานกงานพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ขอมูลป 2550 จงหวดนน ๆ เปดรบกบความเสยงจากผลกระทบของการเปลยนแปลงภูมอากาศมาก เนองจากผลกระทบท
เกิดขึ้นจะส่งผลกับภาคส่วนทางเศรษฐกิจมาก

สัดส่วนของพื้นที่เพาะปลกที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ําซากเทียบกับพื้นที่เพาะปลกทั้งหมด พื้นที่ประสบภัยซ้ําซากสงบ่งชี้ถึงระดับการเปิดรับต่อความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตสดสวนของพนทเพาะปลูกทประสบภยธรรมชาตซาซากเทยบกบพนทเพาะปลูกทงหมด
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2548

พนทประสบภยซาซากสูงบงชถงระดบการเปดรบตอความเสยงจากภยธรรมชาตซงอาจเปลยนแปลงไปในอนาคต

ความไวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ั ี้ ั ิตัวชีวัด สมมุติฐาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ารวมผลผลิตพืชไร่-นา
ที่มา: ผลการวิเคราะห์ในการศึกษานี้

ชี้วัดโดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงมูลค่ารวมของแต่ละจังหวัดโดยเฉลี่ยในรอบ 10 ปีเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ลุ่มน้ําในช่วงปีฐาน โดยคิดเป็นร้อยละ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลมากน้อย
เพียงไร

ความแปรปรวนของผลผลิตการเกษตรในรอบทศวรรษ
ที่มา: ผลการวิเคราะห์ในการศึกษานี้

ชี้วัดโดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (coefficient of variance) ของมูลค่ารวมของผลผลิตใน
รอบ 10 ปี โดยที่หากมีความแปรปรวนสูง  แสดงให้เห็นว่าระบบการผลิตของจังหวัดนั้น ๆ มีความไวต่อ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (หมายเหตุ: คิดเป็น %)

สัดส่วนความยากจน คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการบริโภคต่ํากว่าเส้นความยากจน คิดเป็นร้อยละของจํานวน
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลปี 2550 ประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัด โดยแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของประชากรที่พร้อมที่จะตกอยู่ใต้ความเสี่ยงต่อ

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

คะแนนมาตรฐาน Z-score ตัวชีว้ดัความเสี่ยงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในการประเมินระดับความ
สี่ ั ั ใ ่ ้ํ ชี ใ ป ี่ ป ิ ศ ่ ิ ืชไ ่เสยงของจงหวดในลุมนาช-มูลในอนาคตจากผลกระทบของการเปลยนแปลงภูมอากาศตอผลผลตพชไร-นา
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การเปลยนแปลงมูลคารวมผลผลต
เมื่อเทียบคาเฉลี่ยรวมในชวงปฐาน

(BAU) (%)

ความแปรปรวนของผลผลิต
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(2550)
2020s 2030s 2040s 2020s 2030s 2040s 2020s 2030s 2040s

จ.กาฬสินธุ 0.8 0.79 1.4 -0.32 -0.36 -0.33 0.6 -0.1 -1.0 0.6 3.9 3.2 2.2

จ.ขอนแกน -1.8 -0.20 -2.0 0.08 0.04 0.02 1.1 1.5 1.8 -0.9 -3.7 -3.3 -3.1

จ.ชัยภูมิ -0.3 0.15 1.1 -0.66 -0.63 -0.58 -1.4 0.0 0.8 0.6 -0.4 0.9 1.8

ีจ.นครราชสีมา -2.4 0.86 -0.1 3.02 2.92 3.03 -0.5 -0.6 -0.3 -0.4 0.5 0.2 0.7

จ.บุรีรัมย 0.6 1.02 0.0 0.92 1.02 0.93 -1.4 -1.2 -0.4 1.6 2.8 3.0 3.8

จ.มหาสารคาม 0.6 0.59 -0.4 -0.41 -0.41 -0.41 -0.9 0.0 -0.5 -0.7 -1.2 -0.3 -0.7

จ.มุกดาหาร 0.1 -1.45 0.4 -1.06 -1.11 -1.07 2.1 0.5 -0.2 0.2 0.3 -1.4 -2.1ุ

จ.ยโสธร 0.7 -1.17 -0.3 -0.87 -0.88 -0.86 -0.4 0.7 0.2 -0.6 -2.7 -1.5 -2.0

จ.รอยเอ็ด 0.7 1.00 -0.6 -0.11 -0.11 -0.10 0.0 1.2 1.1 -1.0 0.0 1.2 1.1

จ.เลย -0.4 0.25 1.8 -0.57 -0.55 -0.54 0.4 -0.4 0.2 -0.6 0.8 0.0 0.6

จ.ศรีสะเกษ 1.1 0.48 0.0 0.04 0.11 0.00 -0.1 -0.6 2.0 2.4 3.9 3.4 5.9

จ.สกลนคร 0.1 -1.45 -0.4 -0.18 -0.23 -0.18 0.1 1.3 -0.4 0.2 -1.6 -0.4 -2.1

จ.สุรินทร 0.5 1.43 -0.4 0.15 0.22 0.14 -0.9 -1.4 0.2 1.0 1.8 1.4 2.9

จ.หนองบัวลําภ 0.6 0.33 1.4 -0.84 -0.88 -0.87 0.9 0.7 0.0 -0.9 1.6 1.3 0.6จ.หนองบวลาภู 0.6 0.33 1.4 0.84 0.88 0.87 0.9 0.7 0.0 0.9 1.6 1.3 0.6

จ.อํานาจเจริญ 0.7 -1.45 0.2 -0.91 -0.90 -0.88 0.3 -0.2 -1.3 -0.4 -1.6 -2.1 -3.1

จ.อุดรธานี -1.4 0.23 -0.8 0.63 0.57 0.58 1.2 0.8 -0.2 -1.3 -1.5 -2.0 -3.0

จ.อุบลราชธานี -0.1 -1.42 -1.4 1.07 1.17 1.11 -1.1 -2.0 -1.9 0.1 -2.9 -3.7 -3.6

การจัดกลุ่มเสี่ยงของจงัหวัดในลุ่มน้ําชี-มูลจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตการเกษตร

8.00

ระดับความเสี่ยงตามมูลคารวมของผลผลิตการเกษตร (รูปแบบพื้นที่เพาะปลูกปจจุบัน) - 2020s
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การจัดกลุ่มเสี่ยงของจงัหวัดในลุ่มน้ําชี-มูลจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตการเกษตร

ระดับความเสี่ยงตามมูลคารวมของผลผลิตการเกษตร (เปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่เพาะปลูก) - 2040s
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การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรม

การประเมินความเสี่ยง ความเปราะบาง 

ของภาคเกษตรกรรม

แนวคิดในการศึกษา: ประเมินและเปรียบเทียบ ความเสี่ยง และ
ขีดความสามารถในการรับมือ

สภาพอากาศ
อนาคต

สภาพอากาศ
ปจจบัน

การประเมินความเสี่ยง
ส ศใ

การประเมินความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพปจจุบน

การวิเคราะหการวิเคราะห

จากสภาพอากาศใน
ปจจุบัน

การเปลยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ

ความเสี่ยง
ความเสี่ยง

การวเคราะห
ผลกระทบ

การวเคราะห
ผลกระทบ

ความสามารถใน
การรับมือสภาพเศรษฐกิจ

สังคมปจจบัน
สภาพเศรษฐกิจ
สังคมอนาคต

ความสามารถใน
ั ืสงคมปจจุบน สงคมอนาคต การรับมือ

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรม

ป ิ สี่ ี ส ใ ั ื โ ิ 

ของภาคเกษตรกรรม

การประเมนความเสยง ขดความสามารถในการรบมอ โดยการวเคราะห
ปจจัยและดัชชีชี้วัดหลายตัวแปร

ระบบการผลิตพืชไรนา

• การเปดรับตอความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงผลผลิตการเกษตร / ความไมแนนอนของ
ผลผลิตการเกษตร / ระดับการกระจายรายไดของระบบเศรษฐกิจ (GINI coefficient)

่• ความไวตอความเสี่ยง : รายไดประชากรตอหัว / สัดสวนของประชากรในภาค
การเกษตร / สัดสวนของผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในผลิตภณัฑมวล
รวมจังหวัด

• Adaptive capacity: Surplus VS Deficit ของจังหวัด / สัดสวนของงบประมาณ
สนับสนุนชดเชยความเสียหายเมื่อเทยีบกับยอดสูญเสียทีอ่าจเกิดขึน้ / อื่นๆ 

หนวยที่ใชวเิคราะห: จังหวดั

Vulnerability = f (exposure, sensitivity, adaptive capacity to risk)

ความเปราะบางของกลุมจังหวัดในลุมน้ําชี-มูล จากผลกระทบของการ
ี่ ื ไเปลียนแปลงภูมิอากาศตอผลผลิตพืชไรนา

การศึกษาความเสี่ยง ความเปราะบาง และแนวทางการปรับตวั
ของภาคเกษตรกรรม

ป ิ สี่ ี ส ใ ั ื โ ิ 

ของภาคเกษตรกรรม

การประเมนความเสยง ขดความสามารถในการรบมอ โดยการวเคราะห
ปจจัยและดัชชีชี้วัดหลายตัวแปร

กลุมเกษตรกรในระบบการผลิตพืชไรนา

• Exposure to risk : ผลกระทบตอผลผลิตครัวเรือน / ทรัพยสินและบานเรือน / 
สภาพความเปนอยู (ไดแก สุขอนามัย เปนตน)

• Sensitivity to risk : โครงสรางเศรษฐกิจครัวเรือนของกลุมเกษตรกร
• Adaptive capacity: ความทัดเทยีมในการเขาถึงทรัพยากรตางๆ / สภาพเศรษฐกิจ
ครัวเรือนและตลาด / การสนับสนนจากสถาบันตางๆ (ไดแก ชมชน หนวยงานปกครองครวเรอนและตลาด / การสนบสนุนจากสถาบนตางๆ (ไดแก ชุมชน หนวยงานปกครอง
สวนทองถิน่ หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน เปนตน)

่ ้หนวยที่ใชวเิคราะห: กลุมเกษตรกรในลุมน้ํา

Vulnerability = f (exposure, sensitivity, adaptive capacity to risk)



้ ่พื้นทีศ่ึกษา
•ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ
•ตําบลเหลาออย อาํเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ
•ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด•ตาบลโพธศร อาเภอโพธชย จงหวดรอยเอด
•ตําบลทุงหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอด็ุ ุ ู

ตัวชี้วัดความเสี่ยงจากผลกระทบของความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
การเปดรับตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การชี้วัดโดยการใหคะแนน 

สัดสวนประชากรในภาคการเกษตร
ตอประชากรทั้งหมด 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูล
ป 2543 

จํานวนประชากรในจังหวัดอยูในภาค
การเกษตรสูงจะสงผลใหจังหวัดนั้น ๆ เปดรับ
กับความเสี่ยงจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภมิอากาศมาก เนื่องจาก

สูง (>70%) = 1 
ปานกลาง (50-70%) = 0 
ต่ํา (<50%) = -1 

ป 2543 เปลยนแปลงภูมอากาศมาก เนองจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสงผลในวงกวาง 
(หมายเหตุ: ใชตัวเลขระดับจังหวัดเปนตัวแทน
ในการวิเคราะหพื้นที่ศึกษา เนื่องจากไมมี
ขอมูลสํามะโนประชากรในระดับตําบล) 

ความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดตอ
พื้นที่ศึกษา 

พิจารณาจากสัดสวนของพื้นที่เพาะปลูกที่
ประสบภัยธรรมชาติซ้ําซากเทียบกับพื้นที่

เพิ่มสูงขึ้นจากปจจุบัน = 1 
เทากับปจจุบัน =  0 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 2548 และผล
การวิเคราะหในการศึกษานี้ โดย
การใชขอมูลสภาพอากาศอนาคต
ตามภาพฉายอนาคตประกอบการ
ประเมิน 

เพาะปลูกทั้งหมดพื้นที่ประสบภัยซ้ําซาก ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายใตแนวโนมการ
ที่สูงขึ้นบงชี้ถึงระดับการเปดรับตอความเสี่ยง
จากภัยธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น และถือเปนตัว
บงชี้ถึงผลกระทบของความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ 

ุ
ลดลงจากปจจุบัน = -1 

ความถี่ของภัยพิบัติที่เกิดตอพื้นที่ พิจารณาจากจํานวนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในรอบ เพิ่มสงขึ้นจากปจจบัน  1 ความถของภยพบตทเกดตอพนท
ศึกษา 
ที่มา: การสัมภาษณผูนําชุมชนและ
องคกรบริหารสวนทองถิ่น (อบต.) 
และการวิเคราะหในการศึกษานี้ 
โดยการใชขอมูลสภาพอากาศ
อนาคตตามภาพฉายอนาคต

พจารณาจากจานวนภยพบตทเกดขนในรอบ
ทศวรรษ ซึ่งถือเปนตัวบงชี้ถึงผลกระทบของ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
หมายเหตุ: ขอมูลดานภัยพิบัติยอนหลังใน
พื้นที่ศึกษาจากหนวยราชการที่เกี่ยวของมี
ยอนหลังเพียง 5 ป 

เพมสูงขนจากปจจุบน = 1 
เทากับปจจุบัน =  0 
ลดลงจากปจจุบัน = -1 

อนาคตตามภาพฉายอนาคต
ประกอบการประเมิน 

ความไวตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงมูลคารวมผลผลิต
พืชไร-นา 
ที่มา: ผลการวิเคราะหในการศึกษา

พิจารณาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
มูลคารวมของผลผลิตในพื้นที่ศึกษาโดยเฉลี่ย

ใ ่ ใ

ลดลงจากปจจุบัน = 1 
เทากับปจจุบัน =  0 
ิ่ ึ้ ป ัทมา: ผลการวเคราะหในการศกษา

นี้ รายปในรอบ 30 ปเทียบกับคาเฉลียในชวงป
ฐาน โดยคิดเปนรอยละ ถือเปนตัวบงชี้ถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่ง
หากการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมมูลคาสูงขึ้นก็
จะสงผลใหความไวตอผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศลดลง  

เพิมสูงขึนจากปจจุบัน = -1 
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลง 
+/- 5% ถือวาเทากับปจจุบัน 

ิ ิ ึ โ  ี่ ใ ิ่ ึ้  ัความแปรปรวนของผลผลิต
การเกษตรในรอบทศวรรษ 
ที่มา: ผลการวิเคราะหในการศึกษา
นี้ 

พิจารณาถึงแนวโนมการเปลียนแปลงใน
อนาคตโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคา
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (coefficient of 
variance คิดเปน %) ของมูลคารวมของ
ผลผลิตในรอบ 30 ป ถือเปนตัวบงชี้ถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่ง
หากการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมที่หากผลผลิต

เพิมสูงขึนจากปจจุบัน = 1 
ไมเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน =  0 
ลดลงจากปจจุบัน = -1 
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลง 
+/- 5% ถือวาเทากับปจจุบัน 

หากการเปลยนแปลงมแนวโนมทหากผลผลต
มีความแปรปรวนสูงขึ้นก็จะสงผลใหความไว
ตอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เพิ่มขึ้น  

สัดสวนความยากจน คํานวณจากจํานวนประชากรที่มีรายจายเพื่อ สูง (>20%) = 1 

กรอบแนวคิดใหมในการประเมินความเสี่ยง ความลอแหลมเปราะบาง และแนวทาง
ป ั ั โ  ื่ โ  ิ ป ัการปรับตัวของชุมชนโดยการสรางความเชือมโยงระหวางบริบทปจจุบันของชุมชน

และบริบทอนาคตภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ



ขอบคณุ
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