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แบบ A2 และ B2 scenarios โดยแบบจําลอง EPIC
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--------------------------------บทคัดย่ อ

การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่ งผลต่อการเจริ ญเติ บโตของพืช งานวิจัยนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลผลิตข้าวภายใต้สภาพอากาศรุ นแรงในอนาคตในจังหวัดสุ พรรณบุรีภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ
B2 scenarios โดยแบบจําลอง EPIC และเปรี ยบเทียบผลผลิตข้าวในปี ที่มีสภาพอากาศรุ นแรงและปี ปกติ ผลการศึกษา
พบว่าภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ของปี ที่มีฝนตกดีมาก คือปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2569 ปริ มาณผลผลิต
ข้าวนาปี เท่ากับ 803.1 และ 896.39 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ (เพิ่มขึ้นจากปี ฐาน 12.95% และ 26.07% ตามลําดับ) และ
ผลผลิตข้าวนาปรังเท่ากับ 577.3 และ 504.77 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ซึ่ งผลผลิตข้าวมีปริ มาณสู งกว่าในปี ที่ฝนตกปาน
กลาง ส่ วนภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ B2 scenarios ในปี ฝนแล้งจัดคือ ปี พ.ศ. 2566 พบว่าปริ มาณผลผลิตข้าวนาปี
เท่ากับ 424.52 กิโลกรัม/ไร่ (ลดลงจากปี ฐาน 40.29%) และ ผลผลิตข้าวนาปรังเท่ากับ 183.49 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่ งผลผลิต
ข้าวในปี ฝนแล้งจัดมีปริ มาณตํ่ากว่าปี ที่ ฝนตกปานกลาง ผลการศึกษานี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเตรี ยม
ความพร้อมในการปรับตัวต่อสภาพอากาศรุ นแรงในอนาคต
คําสําคัญ: สภาพอากาศรุ นแรง, ผลผลิตข้าว, แบบจําลอง EPIC

ABSTRACT
Climate change would affect the plants growth. Therefore, this research aims to assess the rice yield under
severe weather in the future in Suphanburi province under the A2 and B2 scenarios by using EPIC model and
compared the rice yield in severe weather year and normal year. The result showed major rice yield in high moisture
years (in 2020 and 2026) under A2 scenario were 803.1 and 896.39 kg/rai, respectively (+12.95% and +26.07% from
base year, respectively) and second rice yield were 577 and 504.77 kg/rai, which the rice yield was higher than the
moderate year. Major rice yield in severe drought years (in 2023) under B2 scenario was 424.52 kg/rai (-40.29%
from base year) and second rice yield was 183.49 kg/rai, which the rice yield was lower than the moderate year. The
results of this study will be useful for farmers in preparing to adapt to the extreme weather in the future.
Keywords: Extreme weather, Rice yield, EPIC model
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1. บทนํา

การเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ แ ละปริ ม าณนํ้าฝนนั้น มี ผ ลต่ อ การสั ง เคราะห์ แ สงของพื ช ดัง นั้น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและ
การผลิ ตอาหารทั่วโลกอย่างมี นัยสําคัญ ด้วยเหตุน้ ี การประเมิ นผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินทางเลือกในการปรับตัวจะกลายเป็ นข้อมูลสําคัญให้กบั นักวิทยาศาสตร์
การเกษตรและผูก้ าํ หนดนโยบาย (Meza, et al., 2008 : 21-30)
พื้นที่ศึกษาในงานวิจยั นี้ คือ จังหวัดสุ พรรณบุรี ซึ่ งจังหวัดสุ พรรณบุรีเป็ นจังหวัดหนึ่ งที่มีการเพาะปลูกข้าว
และได้ผลผลิตมากที่สุดในประเทศไทย (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2558) ประชากรส่ วนใหญ่ของจังหวัดสุ พรรณบุรี
ประมาณ 70% ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ครั วเรื อนเกษตรกรคิ ดเป็ น 31.41% ของครั วเรื อนทั้งหมดในจังหวัด
สุ พรรณบุรี (สํานักงานจังหวัดสุ พรรณบุรี, 2558) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรื อสภาพอากาศรุ นแรงที่เกิดขึ้น
ย่อมมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผลผลิตข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
แบบจําลอง EPIC (environmental policy integrated climate) ถูกนํามาประยุกต์ใช้สาํ หรับงานวิจยั นี้ โดยจะ
รวบรวมและนําเข้าข้อมูลต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ ดิน ภูมิประเทศ และการจัดการพืช เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของผลผลิต
พืชที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้ชุดข้อมูลของสภาพภูมิอากาศจากแหล่งต่างๆ
(Strauss, 2012) ซึ่ งงานวิจยั นี้ ได้นาํ ข้อมูลสภาพภูมิอากาศในอนาคตจากผลการประเมิ นโดยแบบจําลองภูมิอากาศ
ระดับภูมิภาค (regional climate model) ซึ่ งดําเนิ นการโดยสถาบัน SEA START RC มาใช้กับแบบจําลองพืช EPIC
เพื่อประเมินผลกระทบของสภาพอากาศรุ นแรงเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อผลผลิตข้าวใน
จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios และเปรี ยบเทียบผลผลิตข้าวในปี ที่มีสภาพอากาศ
รุ นแรงและปี ปกติ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในอนาคตต่อไปในการวางแผนเพื่อรับมือหรื อป้ องกันความสู ญเสี ยและความ
เดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้บรรเทาความรุ นแรงลงและนําไปสู่ การหาทางเลือกหรื อแนวทางในการปรับตัว
ให้กบั เกษตรกรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อประเมินและเปรี ยบเทียบผลผลิตข้าวในปี ที่สภาพอากาศรุ นแรงและปี ปกติภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ
A2 และ B2 scenarios
3. การดําเนินการวิจยั
3.1 การเตรียมข้ อมูล
3.1.1 ข้อมูล GIS: การศึ กษานี้ ทาํ การสร้างหน่ วยย่อย (grid) ของข้อมูล โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ (land use digital, digital elevation model, soil series digital, weather digital) สร้ า งพื้ น ที่ ปิ ด (polygon)
ขนาด 0.1 x 0.1 องศา ซึ่ งในแต่ละหน่ วยย่อยจะครอบคลุมพื้นที่ 11.11 x 11.12 กิ โลเมตร แต่เนื่ องจากพื้นที่ ที่สนใจ
ศึกษา คือ พื้นที่ปลูกข้าว ดังนั้นจึงต้องทําการแยกพื้นที่ปลูกข้าวออกจากพื้นที่การใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยนําข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2550 ซ้อนทับกับหน่ วยย่อยที่สร้างไว้ ซึ่ งจะเลือกเฉพาะหน่วยย่อยที่
ซ้อนทับกับพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า 50 % มาเป็ นตัวแทนพื้นที่ปลูกข้าว
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3.1.2 ข้อมูลอากาศ: ข้อมูลอากาศที่ใช้ในแบบจําลอง EPIC ได้แก่ ปริ มาณนํ้าฝนรายวัน อุณหภูมิ
สูงสุดและตํ่าสุดรายวัน ความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มแสงอาทิตย์ ข้อมูลสภาพอากาศรายวันภายใต้สภาพภูมิอากาศ
แบบ A2 และ B2 scenarios ในช่ วงปี พ.ศ.2558-2597 ได้รับจากศู นย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์ วิจยั และฝึ กอบรมการ
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่ งภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (SEA START RC) ซึ่ งอุณหภูมิสูงสุ ดและอุณหภูมิต่ าํ สุ ด
เฉลี่ ยรายเดื อนตั้งแต่ปีพ.ศ.2558-2597 ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios มี ความใกล้เคียงกัน แต่
ปริ มาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือนมีความแตกต่างกัน
3.1.2.1 วิธี Rainfall Decile: Rainfall Decile เป็ นวิธีประเมินความแห้งแล้ง โดยการแบ่ง
ข้อมูลปริ มาณนํ้าฝนรวมรายปี ออกเป็ น 10 ช่วงเท่าๆกัน ช่วงชั้นที่คาํ นวณได้ในแต่ละปี จะสามารถบอกถึงสภาวะฝนที่
มีปริ มาณมากหรื อแล้งจัด โดยใช้ความแตกต่างระหว่างปริ มาณนํ้าฝนรวมรายปี กับค่าปกติ (%) ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์
ดังตารางที่1 (Gibbs and Maher, 1967)
ตารางที่ 1 เกณฑ์การพิจารณาสภาวะฝน
Decile range
เกณฑ์การพิจารณา
1
ปริ มาณฝนรวมรายปี ตํ่ากว่าค่าปกติมากกว่า 25.0%
2
ปริ มาณฝนรวมรายปี ตํ่ากว่าค่าปกติ 15.1 – 25.0%
3
ปริ มาณฝนรวมรายปี ตํ่ากว่าค่าปกติ 5.1 – 15.0%
4–7
ปริ มาณฝนรวมรายปี สูงหรื อตํ่ากว่าค่าปกติไม่เกิน 5.0%
8
ปริ มาณฝนรวมรายปี สูงกว่าค่าปกติ 5.1 – 15.0%
9
ปริ มาณฝนรวมรายปี สูงกว่าค่าปกติ 15.1 – 25.0%
10
ปริ มาณฝนรวมรายปี สูงกว่าค่าปกติมากกว่า 25.0%

สภาวะฝน
ฝนแล้งจัด (Severe drought)
ฝนแล้ง (Drought)
ฝนค่อนข้างแล้ง (Slightly drought)
ฝนปานกลาง (Moderate)
ฝนค่อนข้างดี (Slightly moisture)
ฝนดี (Moisture)
ฝนดีมาก (High moisture)

3.1.3 ข้อมูลดิ น: ข้อมูลทัว่ ไปของแต่ละชุดดิ นได้รับจากกรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ. 2547 ส่ วนข้อมูล
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน ได้จากการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละหน่วยย่อยของพื้นที่ศึกษา โดยเก็บตัวอย่าง
ดินในแต่ละหน่วยย่อย 3 จุด จุดละ 3 ระดับความลึก คือ 10, 20 และ 30 เซนติเมตร ในแต่ละหน่วยย่อยของพื้นที่ศึกษา
จากนั้นนําตัวอย่างดินมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติของดิน เช่น อินทรี ยค์ าร์บอน ไนโตรเจน ความหนาแน่นของดิน พี
เอช และเนื้อดิน
3.1.4 ข้อมูลการจัดการพืช: การจัดการดูแลในแต่ละช่วงอายุปลูกของพืช มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตพืช ดังนั้นในการประเมินผลผลิตพืชจะต้องคํานึ งถึงข้อมูลต่างๆ เช่น สายพันธุ์พืช
(ขาวดอกมะลิ 105 สําหรับนาปี และ กข. 31 สําหรับนาปรัง) การเตรี ยมดิน การใส่ ปุ๋ย การให้น้ าํ สารกําจัดศัตรู พืช
และการเก็บเกี่ยว ซึ่งข้อมูลระยะเวลาการเพาะปลูกมีการเปลี่ยนแปลงจากปฏิทินการเพาะปลูกของกรมพัฒนาที่ดิน
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.2.1 การนําเข้าข้อมูล: ข้อมูลที่ นาํ เข้าแบบจําลอง EPIC คือ ข้อมูลสภาพอากาศ (ปริ มาณนํ้าฝน
อุณหภูมิสูงสุ ดและตํ่าสุ ด ความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มแสงอาทิตย์) ของปี ที่ทาํ การเลือกด้วยวิธี Rainfall Decile (ปี
ฝนแล้ง จัด ปี ฝนตกปานกลาง และปี ฝนตกดี ม าก) ข้อ มู ล ดิ น (ชุ ด ดิ น อิ น ทรี ย ์ค าร์ บ อน ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
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โพแทสเซี ยม ความหนาแน่ นของดิ น พีเอช และเนื้ อดิ น) ข้อมูลการจัดการพืช (ปฏิ ทินการเพาะปลูก ปุ๋ ย สารกําจัด
ศัตรู พืช สายพันธุ์) และข้อมูลสภาพพื้นที่ (ความสูงจากระดับนํ้าทะเล ความชัน ค่าพิกดั ภูมิศาสตร์)
3.2.2 การจําลองผลผลิตข้าวจากแบบจําลอง EPIC: การศึกษานี้ ใช้โปรแกรม i_EPIC รุ่ น 0509 ซึ่ ง
โปรแกรมนี้จะเชื่อมต่อฐานข้อมูลและนําเข้าข้อมูลอากาศ ดิน การจัดการพืชและสภาพพื้นที่ จากโปรแกรม Microsoft
Access
3.2.3 การปรั บ เที ย บแบบจํา ลอง: เป็ นการปรั บ เที ย บพารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆที่ ใ ช้ใ นแบบจํา ลองให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ศึกษา เพื่อให้แบบจําลองทํานายผลผลิตข้าวได้ใกล้เคียงกับผลผลิตจริ งจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยข้อมูลพารามิเตอร์พืชประยุกต์จากงานวิจยั ของ (Wang, et al., 2005 : 1041-1054)
3.3 การตรวจสอบแบบจําลอง
การตรวจสอบแบบจําลองเพื่อที่จะทดสอบความถูกต้องของแบบจําลอง ประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองโดย
การเปรี ยบเทียบค่าความเบี่ยงเบนระหว่างผลผลิตข้าวจากแบบจําลองกับผลผลิตข้าวจริ งในจังหวัดสุพรรณบุรี (Kassie,
et al., 2014 : 41–53) การศึกษาครั้งนี้ใช้วธิ ีการประเมินข้อผิดพลาดที่มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
1

RMSE = �𝑛𝑛 ∑ni=1(yi − xi )2 �

0.5

100

× �
x

(สมการที่ 1)

โดยที่ RMSE หมายถึ ง รากที่ ส องของความคลาดเคลื่ อ นกํา ลัง สองเฉลี่ ย xi หมายถึ ง ผลผลิ ต จริ ง จาก
สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร (observed yield) yi หมายถึ ง ผลผลิ ตจากแบบจําลอง (simulated yield) x� หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของผลผลิตจริ งจากสํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร และ n หมายถึง จํานวนหน่วยย่อยของพื้นที่ศึกษา ซึ่ งค่า
RMSE หากยิง่ มีค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง มีความแม่นยํามากยิง่ ขึ้น (Willmott, 1982 : 1309-1313)
MAPE =

1

(𝐴𝐴𝑡𝑡− 𝑃𝑃𝑡𝑡

�∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 �
𝑛𝑛

𝐴𝐴𝑡𝑡

� × 100�

(สมการที่ 2)

โดยที่ MAPE หมายถึง ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ At หมายถึง ผลผลิตจริ งจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (observed yield) Pt หมายถึง ผลผลิตจากแบบจําลอง (simulated yield) และ n หมายถึง จํานวน
หน่วยย่อยของพื้นที่ศึกษา ซึ่ งค่า MAPE หากน้อยกว่า 10% หมายถึง มีความแม่นยําในการคาดการณ์สูง (ITSMF-NL,
2006)
3.4 การคาดการณ์ ผลผลิตข้ าวในสภาพอากาศรุนแรง
การคาดการณ์ผลผลิตข้าวในอนาคตภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios จะใช้ขอ้ มูลสภาพ
อากาศรายวัน ในช่วงปี พ.ศ.2558-2597 ที่ได้จากศูนย์เครื อข่ายงานวิเคราะห์วจิ ยั และฝึ กอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก
แห่ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (SEA START RC) มาทํา การวิเ คราะห์ หาปี ที่ มีส ภาพอากาศรุ นแรงด้วยวิธี
Rainfall Decile จากนั้นทําการประเมินผลผลิตข้าวในปี ที่ฝนตกดีมากและปี ฝนแล้งจัด มาเปรี ยบเทียบกับผลผลิตข้าว
ในปี ฝนตกปานกลาง
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4. ผลการวิจยั
4.1 พื้นทีศ่ ึกษา

รู ปที่ 1 หน่วยย่อย (grid) ของพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
4.2 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในแบบจําลอง
4.2.1 ข้ อมูลอากาศ
ตารางที่ 2 ปี ที่มีสภาวะฝนต่างๆภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenario
A2 scenario
B2 scenario
ฝนแล้งจัด
2566
ฝนแล้ง
2558, 2564
2561, 2577, 2581, 2584, 2585, 2589, 2594
ฝนค่อนข้างแล้ง 2560, 2565, 2570, 2573, 2577, 2580, 2581, 2562, 2563, 2580, 2593
2590, 2593, 2594
ฝนปานกลาง
2562, 2575, 2578, 2583, 2584, 2586, 2587, 2558, 2559, 2564, 2565, 2568, 2569, 2571,
2589, 2591, 2592, 2597
2572, 2578, 2587, 2588, 2591, 2592
ฝนค่อนข้างดี
2559, 2566, 2567, 2568, 2571, 2572, 2574, 2567, 2573, 2575, 2576, 2579, 2586, 2590,
2576, 2582, 2595
2597
ฝนดี
2561, 2579, 2585, 2588
2560, 2570, 2574, 2582, 2583, 2595, 2596
ฝนดีมาก
2563, 2569
จากการคํานวณหาปี ที่มีสภาพอากาศรุ นแรงด้วยวิธี Rainfall Decile พบว่าภายใต้สภาพภูมิอากาศ
แบบ A2 scenarios ปี ที่ฝนดีมาก 2 ปี คือปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2569 และไม่มีปีที่ฝนแล้งจัดเลย ส่ วนปี ฝนปานกลางที่
เลือกมาทําการศึ กษาคือปี พ.ศ. 2578 และพ.ศ. 2586 ส่ วนสภาพภูมิอากาศแบบ B2 scenarios ปี ฝนแล้งจัด คือปี พ.ศ.
2566 และไม่มีปีที่ฝนดีมากเลย ส่วนปี ฝนปานกลางที่เลือกมาทําการศึกษาคือปี พ.ศ. 2571 และพ.ศ. 2578
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จังหวัดสุ พรรณบุ รีปริ มาณนํ้าฝนรายปี ภายใต้สภาพภูมิ อากาศแบบ A2 scenarios ปี พ.ศ. 2563,
2569, 2578 และพ.ศ.2586 เท่ากับ 1288.4, 1401.8, 1004.1 และ 996.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ ส่ วนสภาพภูมิอากาศแบบ
B2 scenarios ในปี พ.ศ.2566, 2571 และพ.ศ.2578 ปริ มาณนํ้าฝนรายปี 699.4, 1018.3 และ 1039.3 มิลลิเมตร ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาอุณหภูมิสูงสุ ดของจังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่าภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ปี พ.ศ. 2563,
2569, 2578 และพ.ศ.2586 อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 32.53, 33.16, 34.08 และ 34.94 องศาเซลเซี ยส ตามลําดับ ส่ วนสภาพ
ภูมิอากาศแบบ B2 scenarios พบว่าในปี พ.ศ.2566, 2571 และพ.ศ.2578 อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ย 35.04, 33.85 และ 34.41
องศาเซลเซียส ตามลําดับ
4.1.2 ข้ อ มู ล ดิน: จากตัว อย่า งดิ นที่ นํา ไปวิเคราะห์ พบว่า เนื้ อดิ นส่ ว นใหญ่ เป็ นดิ นเหนี ยว โดย
คุณสมบัติของดิน คือ อินทรี ยค์ าร์บอน (%OC) อยูใ่ นช่วง 0.195-3.456 ไนโตรเจน (%N) อยูใ่ นช่วง 0.038-0.694 พีเอช
(pH) อยู่ในช่วง 3.52-7.68 ความหนาแน่นของดินอยู่ในช่วง 0.9869-1.7763 อนุ ภาคทรายในเนื้ อดิน อยู่ในช่วง 0.7256.72% และอนุภาคทรายแป้ งในเนื้ อดิน อยูใ่ นช่วง 16-40.67% ซึ่ งคุณสมบัติของดินต่างๆที่วิเคราะห์ได้ อยูใ่ นช่วงที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวทั้งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 31 คือ ข้าวชอบขึ้นในดินเหนียว และขึ้น
ได้ดีในพีเอชดินตั้งแต่ 3-10 (สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, 2555 : 1)
4.1.3 ข้ อมูลการจัดการพืช
ตารางที่ 3 ข้อมูลการจัดการพืชที่ใช้ในแบบจําลอง EPIC
พันธุ์
เตรี ยม ปลูก
ปุ๋ ย
เก็บเกี่ยว
ดิน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
เวลา สูตร กก./ไร่ เวลา สูตร
กก./ไร่
นาปี ขาวดอก 1 มิ.ย.
15
1 46-0-0 145.38 1
46-0-0 132.50 15 ต.ค.
มะลิ 105
มิ.ย. ส.ค.
ก.ย.
นา
กข.31
1 ม.ค. 5 ม.ค. 28 46-0-0 149.48 30 15-15-15 110.02 30 เม.ย.
ปรัง
ก.พ.
มี.ค.
4.2 การปรับเทียบและตรวจสอบความถูกต้ องของแบบจําลอง
ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง EPIC ในการประเมินผลผลิตข้าว
ผลผลิตจริ ง
ผลผลิตจากแบบจําลอง
RMSE (%)
MAPE (%)
(กก./ไร่ )
(กก./ไร่ )
นาปี
711
710.12
0.6243
0.166
นาปรัง
737
729.81
1.7276
0.9903
ค่าความคลาดเคลื่อน (RMSE, MAPE) ของแบบจําลอง EPIC ในการประเมินผลผลิตข้าว สําหรับข้าวนาปี มี
ค่าความคลาดเคลื่อน (RMSE) เท่ากับ 0.6243% และค่า MAPE เท่ากับ 0.166% และข้าวนาปรังมีค่าความคลาดเคลื่อน
(RMSE) เท่ากับ 1.7276% และค่า MAPE เท่ากับ 0.9903% จะเห็ นได้ว่า RMSE มีค่าเข้าใกล้ 0 และ MAPE มีค่าน้อย
กว่า 10% ซึ่งภายใต้ค่าความคลาดเคลื่อนเหล่านี้เป็ นที่ยอมรับได้ และถือว่าแบบจําลอง EPIC มีประสิ ทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือสําหรับการประเมินผลผลิตข้าวรายปี ทั้งนาปี และนาปรัง
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4.3 การประเมินผลผลิตข้ าวในสภาพอากาศรุนแรง
ตารางที่ 5 ผลการประเมินผลผลิตข้าวในสภาพอากาศรุ นแรงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios
ผลผลิตข้าวเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่ )
A2 scenarios
ปี ฐาน

ฝนดีมาก

B2 scenarios

ฝนปานกลาง

ฝนแล้งจัด

ฝนปานกลาง

2563

2569

2578

2586

2566

2571

2578

นาปี

711

803.1

896.39

587.43

598.68

424.52

776.92

615.93

นาปรัง

737

577.3

504.77

471.6

494.56

183.49

513.47

500.43

จากการประเมิ นผลผลิ ตข้าวภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ในปี ที่ มีฝนดี มาก (high moisture)
พบว่า ปริ มาณผลผลิตข้าวนาปี ในปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2569 เพิ่มขึ้นจาก 711 กิโลกรัม/ไร่ เป็ น 803.1 และ 896.39
กิ โลกรัม/ไร่ ตามลําดับ (คิดเป็ น 12.95% และ 26.07%) ซึ่ งมากกว่าปี ฐานและปี ฝนปานกลาง (ปี พ.ศ. 2578 และพ.ศ.
2586) และผลผลิตข้าวนาปรังในปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2569 ลดลงจาก 737 กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 577.3 และ 504.77
กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ซึ่งผลผลิตลดลงจากปี ฐาน แต่ยงั มีปริ มาณมากกว่าปี ฝนปานกลาง ส่วนการประเมินผลผลิตข้าว
ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ B2 scenarios ในปี ฝนแล้งจัด (severe drought) พบว่า ปริ มาณผลผลิตข้าวนาปี ลดลงจากปี
ฐานจาก 711 กิ โลกรั ม/ไร่ เป็ น 424.52 กิ โลกรั ม/ไร่ (คิ ดเป็ น 40.29%) และ ผลผลิ ตข้าวนาปรั งลดลงจากจาก 737
กิโลกรัม/ไร่ เหลือ 183.49 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งผลผลิตข้าวในปี ฝนแล้งจัดนั้นมีปริ มาณลดลงจากปี ฐานและปี ฝนปานกลาง
(ปี พ.ศ. 2571 และพ.ศ. 2578)
จากการประเมินผลผลิตข้าวภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios โดยแบบจําลอง EPIC พบว่า
ในปี ฝนดีมากคือปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2569 ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 scenarios ปริ มาณนํ้าฝนรายปี มากกว่าปี
ปกติ อุณหภูมิสูงสุ ดตํ่ากว่าปี ปกติ และผลผลิตข้าวมากกว่าปี ปกติ ส่ วนในปี ฝนแล้งจัดคือปี พ.ศ. 2566 ภายใต้สภาพ
ภูมิอากาศแบบ B2 scenarios ปริ มาณนํ้าฝนรายปี ตํ่ากว่าปี ปกติ อุณหภูมิสูงสุ ดสู งกว่าปี ปกติ และมีผลผลิตข้าวตํ่าน้อย
กว่าปี ปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Bhattacharya and Panda (2013 : 06-12) ที่ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าวในฆารปุระ รัฐเบงกอลตะวันตก พบว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่งผลให้ผลผลิตข้าว
ลดลง และการเพิ่มขึ้นของปริ มาณนํ้าฝนส่งผลให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาทําให้ทราบถึงผลผลิตข้าวในปี ฝนดีมากมีมากกว่าปี ฝนปานกลางภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ
A2 scenario และ ผลผลิตข้าวในปี ที่ฝนแล้งจัดมีนอ้ ยกว่าปี ที่ฝนปานกลางภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ B2 scenario
ซึ่ งการที่ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นหรื อลดลงนั้นจะส่ งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร หรื อ ราคาข้าว เช่น ผลผลิตข้าวที่
ลดลง อาจทําให้รายได้ของเกษตรกรลดลงจากการขายข้าวได้นอ้ ยลง แต่ราคาข้าวอาจเพิ่มขึ้นหรื อลดลงทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
อุปสงค์และอุปทานในตลาดข้าว (สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า, 2560) ซึ่ งผล
การศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนําไปสู่ แนวทางการปรับตัวต่อสภาพอากาศรุ นแรงของเกษตรกรหรื อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้รัฐบาลกําหนดมาตรการช่วยเหลือได้สอดคล้องกับสภาพอากาศรุ นแรงในอนาคต
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
เมื่อเปรี ยบเทียบผลผลิตข้าวในปี ที่มีสภาพอากาศรุ นแรง (ปี ฝนดีมากและปี ฝนแล้งจัด) กับปี ปกติ (ปี ฝนปาน
กลาง) ภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบ A2 และ B2 scenarios โดยแบบจําลอง EPIC พบว่าผลผลิตข้าวทั้งนาปี และนาปรัง
ในปี ฝนดีมากจะมีปริ มาณมากกว่าปี ฝนปานกลาง และผลผลิตข้าวในปี ที่ฝนแล้งจัดมีปริ มาณตํ่ากว่าปี ที่ฝนปานกลาง
การศึ กษานี้ ทาํ ให้ทราบถึ งผลผลิ ตข้าวในอนาคตในปี สภาพอากาศรุ นแรงและปี ปกติ และนําไปสู่ การหาวิธีหรื อ
แนวทางในการปรับตัวในการทํานาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เกษตรกรต้องการมากที่สุด งานวิจยั ครั้งต่อไปควรนําผลผลิต
ข้าวที่ ได้จากการประเมินและแนวทางการปรับตัวต่างๆ ให้เกษตรกรเลือก เพื่อที่ จะเป็ นข้อมูลในการเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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