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ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตขาวทนน้ําทวมตอระบบเศรษฐกิจไทย 
 

กฤษดา บํารุงวงศ1 
 

บทคัดยอ 
การปลูกขาวมีความสําคัญตอประเทศไทยทั้งในมิติสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนกิจกรรมภาค

การเกษตรที่ใหญที่สุดมีสวนแบงในที่ดินถือครองทําการเกษตร รอยละ 52  ในบรรดาขาวหลากหลายพันธุที่ปลูกขาว
หอมมะลิ สายพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่มีแหลงปลูกสําคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ   ไดรับการ
ยอมรับวาเปนขาวคุณภาพดีเปนที่นิยมในการบริโภค และเกษตรกรขายไดราคาสูงกวาขาวพันธุอื่นประมาณรอยละ 
30  อยางไรก็ดีปญหาสําคัญของการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่เกษตรกรเผชิญเปนประจําคือปญหาน้ําทวม ซึ่ง
สงผลใหผลผลิตขาวลดลงเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ของผลผลิตรวม จากปญหาดังกลาวศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จึงรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุขาวขาวดอกมะลิ 
105 โดยใชเทคนิค MAS ที่ชวยยนระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ ใหมีคุณสมบัติทนตอภาวะน้ําทวมฉับพลัน รวมทั้ง
ฟนฟูการเจริญเติบโตไดดีภายหลังน้ําลดซึ่งชวยลดความเสียหายของผลผลิตและการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น   
 ในทางเศรษฐศาสตรเมื่อมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเกิดขึ้นฟงกชั่นการผลิตจะเปลี่ยนไป กลาวคือ 
สําหรับจํานวนปจจัยการผลิตที่เทาเดิม ผลผลิตที่ไดรับรวมก็จะมากขึ้นกวากอนมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การ
วิจัยและปรับปรุงพันธุขาวเปนการลงทุนทางเทคโนโลยีที่สําคัญ การศึกษานี้จึงตองการประเมินผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีดังกลาวตอเศรษฐกิจไทยเปนการวิเคราะหในมิติมหภาค เนนการตัดสินใจในเชิงสังคมเปน
สําคัญ  โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่เรียกวา  “แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General 
Equilibrium: CGE)” เพื่อทําการประเมินผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุขาวขาวดอกมะลิ โดย 
แบงการวิเคราะหออกเปน 2 กรณี คือ 1) ผลกระทบความเสียหายจากการสูญเสียผลผลิตขาวขาวดอกมะลิเมื่อเกิด
ภาวะน้ําทวม 2) ประเมินผลกระทบเมื่อมีการพัฒนาขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ําทวมฉับพลัน รวมกับการจัดการที่
เหมาะสมเมื่อเกิดภาวะน้ําทวม 

ผลการวิเคราะหในกรณีเกิดภาวะน้ําทวมที่กระทบตอการผลิตขาวขาวดอกมะลิ พบวามูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) ลดลงคิดเปนมูลคาประมาณ 2,430 ลานบาท เมื่อเทียบกับมูลคา GDP ในป 2549 7.5 ลาน
ลานบาท มูลคาการสงออกลดลงประมาณ 1,900 ลานบาท สวนภาคครัวเรือนพบวาครัวเรือนเกษตรสูญเสียรายได 
ประมาณ 1,700 ลานบาท สงผลใหมีครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยากจนเพิ่มขึ้น 18,000 ครัวเรือน
เมื่อเปรียบเทียบกับเสนความยากจนในป 2543 แตในกรณีที่มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ําทวมฉับพลัน 
รวมกับการจัดการที่เหมาะสมเมื่อเกิดภาวะน้ําทวม มีผลผลิต เพิ่มขึ้น 390,000 ตัน สงผลใหมูลคา GDP เพิ่มขึ้นคิด
เปนมูลคาประมาณ1,800 ลานบาท มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นประมาณ 3,200 ลานบาท โดยเฉพาะครัวเรือน
การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนผูไดรับประโยชนมากที่สุดจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการปรับปรุง
พันธุขาวสามารถลดความยากจนลงได 12,000 ครัวเรือน 
 
คําสําคัญ  ขาวขาวดอกมะลิ105 ทนน้ําทวม แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป  
 
 
 
 
1 ผูชวยนักวิจัย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 
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ที่มาและความสําคัญของประเด็นที่ศึกษา 
การผลิตขาวมีความสําคัญตอประเทศไทยทั้งในมิติสังคมและเศรษฐกิจ อาทิเชน 1) เปนแหลงนําเงินตรา

เขาประเทศ ขาวเปนสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของประเทศไทย มีมูลคาการสงออกปละประมาณ 80,000-
100,000 ลานบาท2  เปนอันดับหนึ่งของโลก 2) เปนแหลงของการจางงาน การผลิตขาวเปนกิจกรรมภาคการเกษตร
ที่ใหญที่สุดมีสวนแบงในที่ดินถือครองทําการเกษตร รอยละ 52 มีครัวเรือนเกษตรผูปลูกขาวรวมทั้งประเทศประมาณ 
3.7ลานครัวเรือน และมีแรงงานในการปลูกขาวประมาณ 15 ลานคน3  3) เปนฐานความมั่นคงดานอาหาร ขาวเปน
แหลงอาหารเลี้ยงประชากรของประเทศ และสงออกเลี้ยงประชากรของโลก 4) การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง  ขาว
เปนวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมหลายประเภท  เชน  อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน คือ โรงสีขาว นอกจากนี้ยัง
นําไปใชในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเปนผลิตภัณฑอื่น เชน  แปง เสนหมี่ ขนมอบกรอบ ขนมขบเคี้ยว เปนตน แมใน
สวนนี้ยังมีมูลคาไมสูงมากนัก 

ขาวในประเทศไทยมีหลากหลายพันธุสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากมาย สายพันธุ
หนึ่งที่สําคัญ คือ ขาวหอมมะลิไทย มีคุณสมบัติพิเศษในดานความนุมนวลทานอรอย เมล็ดขาวใส และมีความหอม
ตามธรรมชาติ มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเปนขาวไทยที่มีคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาดโลกอีกมาก โดยมีแนวโนม
การสงออกสูงขึ้นเปนลําดับ (ป 2549 สงออกประมาณ 2.5 ลานตัน เพิ่มขึ้นกวาชวง  5 ปที่แลวประมาณ 2 เทาตัว) 
ทั้งนี้ขาวหอมมะลิพันธุที่ไดรับการยอมรับคือ “พันธุขาวดอกมะลิ 105” 4  

การปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 พบวามีอุปสรรคและปญหาหลายประการ ซึ่งเปนขอจํากัดของการเพิ่ม
ปริมาณการผลิต คือ (1) ปญหาความอุดมสมบูรณของดินต่ํา หรือความไมเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นในปจจุบัน เชน ปญหาดินเค็ม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเปนแหลงผลิตขาว
ขาวดอกมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ  (2) ปญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรู โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวขาวดอกมะลิ 
เปนพันธุที่มีความออนแอตอโรคไหมและแมลงตางๆ (3) ปญหาภัยธรรมชาติ เชน ความแหงแลง ปญหาน้ําทวม  ซึ่ง
ทําความเสียหายในแตละปเปนจํานวนมาก ดังนั้นในการที่จะเพิ่มผลผลิตขาวไทยใหสูงขึ้น และเพื่อสรางโอกาสใน
การแขงขันในตลาดโลกใหสูงขึ้นนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ  เพื่อที่นํามาใช
พัฒนาและแกปญหาตางๆ ควบคูกันไปดวย5  

สําหรับปญหาน้ําทวม เปนปญหาหนึ่งที่ทําความเสียหายกับเกษตรกรผูปลูกขาวเปนประจําเกือบทุกป
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยเฉลี่ยแลวน้ําทวมจะทําใหผลผลิตเสียหายประมาณรอยละ 
5 ของผลผลิตในระดับปกติ (เอกสารโครงการเทคโนโลยีชีวภาพขาว, 2545) ดังนั้น การพัฒนาจนไดพันธุที่มีความ
ทนทานตอสภาพน้ําทวมขังจะชวยลดความสูญเสียลงได สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
2 ยุทธศาสตรขาวไทย ป 2550-2554 
3 สํามะโนการเกษตร 2546 
4 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
5 เอกสารโครงการเทคโนโลยีชีวภาพขาว ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 2545 
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ประเทศไทยไดประสบภาวะน้ําทวม มาเปนระยะ ในป 2550 มีพื้นที่นาขาวเสียหายเนื่องจากน้ําทวม คิด
เปนพื้นที่ 1.4 ลานไร คิดเปนรอยละ 2  ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งประเทศ  มูลคาความเสียหายประมาณ 1,500 ลานบาท 
เปนพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง6 490,030 ไร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เสียหาย 158,578 ไร (กรมชลประทาน) 
ขณะที่ในป 2551 มีรายงานพื้นที่นาขาวเสียหายเนื่องจากน้ําทวมเพิ่มขึ้นเปน 4.6 ลานไร คิดเปนรอยละ 8 ของพื้นที่
ปลูกขาวทั้งประเทศ  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ในจํานวนนี้เปนพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง 774,965 ไร คิดเปนมูลคา
ความเสียหายประมาณ 1,700 ลานบาท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เสียหายโดยสิ้นเชิง (เก็บเกี่ยวผลผลิต
ไมได) เพิ่มขึ้นเปน 468,325 ไร คิดเปนมูลคามากกวา 600 ลานบาท เห็นไดวาปญหาความรุนแรงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ทุกปจากปญหาวิกฤติสภาวะแวดลอมของโลกที่เปล่ียนแปลงไป สอดคลองกับการศึกษาของ ศุภกร (2007) ที่บงชี้วา
ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยตอปในประเทศไทย มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจึงใหความสําคัญกับการปรับปรุงพัฒนาพันธุขาวที่สามารถทนภาวะน้ําทวมฉับพลัน 
เพื่อบรรเทาปญหาการสูญเสียของผลผลิตจากน้ําทวมที่เกิดขึ้นทุกป โดยมุงไปที่การพัฒนาพันธุขาวหอมมะลิ 

 
ตารางที่ 1 แสดงสถานการณน้ําทวมพื้นที่นาขาวในป 2550-2551  

 2550 2551 
 พื้นที่ มูลคา ลานบาท พื้นที่ มูลคา ลานบาท 

พื้นที่นาขาวเสียหาย 1.4 ลานไร 1,500  4.6 ลานไร 1,700  
พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง 490,030 ไร na. 774,965 ไร 1,083 
        ภาคเหนือ 294,483 ไร na. 118,548 ไร 111 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 158,578 ไร na. 468,325 ไร 655 
        ภาคกลาง 36,973 ไร na. 142,372 ไร 124 
ที่มา ขอมูลป 2550 กรมชลประทาน ขอมูลป 2551 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
การพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพโดยการใชเครื่องหมายโมเลกุล (Marker Assisted Selection: MAS)  

การปรับปรุงพันธุขาวจากอดีตถึงปจจุบันเกือบทั้งหมดเปนแบบดั้งเดิม(conventional breeding) ซึ่งใช
เวลานานสําหรับการที่จะไดพันธุขาวใหม บางครั้งไมสามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรไดทัน  การเรงรัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรนระยะเวลาในการสรางขาวพันธุใหมๆ ใหไดตามความตองการ เปนแนวทางหนึ่งที่จะ
ชวยแกปญหาการผลิตขาวของประเทศ ประโยชนสําคัญของการใชเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุขาว คือ 
เพิ่มประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม  โดยเครื่องหมายโมเลกุลจะวางตัวอยูในบริเวณที่มียีนที่ตองการ 
จึงทําการคัดเลือกตนขาวที่มียีนที่แสดงลักษณะตามที่ตองการ โดยไมตองรอการแสดงออกทางลักษณะที่จะนํามาใช
ในการคัดเลือก เพราะเครื่องหมายโมเลกุลจะไมถูกควบคุมการแสดงออกโดยสภาพแวดลอม ไมขึ้นกับระยะการ
เจริญของพืช ทําใหสามารถทําการตรวจสอบไดในทุกระยะเวลาของการเจริญเติบโต จึงทําใหสามารถลดระยะเวลา 
ลดคาใชจาย โดยสามารถทดแทนการทดสอบในสภาพจริง ซึ่งกระทําไดยากในบางลักษณะ และเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่จะใชในแผนการปรับปรุงพันธแบบดั้งเดิม  

 
 
 

6 พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง เปนพื้นที่ปลูกขาวที่อยูระหวางการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยว ไดรับความเสียหายไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได 
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การพัฒนาพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ใหทนทานตอสภาพน้ําทวมขัง 
 พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ําทวมฉับพลันที่ไดจากงานวิจัยนี้ เปนพันธุขาวเจาหอม ไวตอชวงแสง ปลูก
ไดเฉพาะนาป เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาน้ําฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดน้ําทวมฉับพลัน มีลักษณะเดนคือ สามารถทนน้ําทวมแบบฉับพลันในทุกระยะของการเติบโต สามารถอยูใต
น้ํา โดยไมตายไดนาน 2-3สัปดาห นอกจากนั้นยังทนแลงและดินเค็มไดดีพอสมควร โดยยังคงมีลักษณะที่ดีเหมือน
พันธุขาวดอกมะลิ 105 เดิม เชน เมล็ดขาวยาว คุณภาพการหุงตมดี มีกล่ินหอมและออนนุม 

สําหรับวิธีการปรับปรุงพันธุนักวิจัยคนพบยีนควบคุมความทนทานตอสภาพน้ําทวมขังที่ถูกคนพบบน
โครโมโซม 9 นั้นถูกนํามาถายทอดไปสูขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยวิธีผสมกลับ (backcrossing) เครื่องหมายโมเลกุล 
(MAS) x และ R1164 ที่อยูบริเวณใกลกับยีนดังกลาวถูกนํามาใชคัดเลือกลูกผสมกลับชั่วที่ 4 พบวาลูกผสมกลับของ
ขาวขาวดอกมะลิ 105 มียีนทนทานตอน้ําทวมขังอยู และมีพันธุกรรมอื่นๆ คลายคลึงกับพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 
ถึง 83-94 เปอรเซ็นต หลังจากนั้นไดนําขาวขาวดอกมะลิที่ผานการปรับปรุงพันธุไปปลูกทดสอบสายพันธุยังพื้นที่ของ
เกษตรกรจริงในปเพาะปลูก พ.ศ.2547-48 ที่อําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย ที่ประสบปญหาน้ําทวมเปนประจํา
รวมกับสถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร พบวาเกษตรกรมีความพึงพอใจตอสายพันธุขาวทนน้ําทวมที่สงไป
ทดลองเพาะปลูกเนื่องจากใหลักษณะของทรงตน ชอรวง และจํานวนรวงตอตนใกลเคียงกับขาวขาวดอมะลิ105 เดิม 
ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไร 303 กิโลกรมั7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ําทวมฉับพลัน 
ที่มา : รายงานโปรแกรมจีโนมขาว (Rice Genomics Program) 
 
 
 
 
7 ขาวทนน้ําทวม” ทางเลือกใหมเพื่อชาวนาไทย และคนไทย ตุลาคม 2549 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

ลักษณะตนขาวที่ไมทนน้ํา ลักษณะตนขาวที่ทนน้ําทวม 
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แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium: CGE)  
แบบจําลอง CGE เปนแบบจําลองที่พยายามเชื่อมโยงขอมูลของระบบเศรษฐกิจทุกภาคสวนเขากับแนวคิด

ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร โดยใหราคาแสดงบทบาทสําคัญในการกําหนดการตัดสินใจของการบริโภคและการผลิต 
โดยแบบจําลองมีลักษณะสําคัญคือ 
 1) แสดงลักษณะพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ครัวเรือนตองการไดรับความพอใจสูงสุดจากการบริโภค
สินคาและบริการภายใตรายไดที่ตนเองมีอยู  ผูผลิตสินคาตองการกําไรจากการผลิตสูงสุด  ราคาสินคาและราคา
ปจจัยการผลิตเปนปจจัยกําหนดการผลิตและการบริโภค 
 2) ความตองการซื้อสินคาและบริการ (อุปสงค) และ ปริมาณสินคาและบริการ (อุปทาน) มีจํานวนเทากัน  
โดยมีกลไกราคาเปนตัวปรับใหเกิดสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน ทาํใหระบบตลาดอยูในดุลยภาพ 
 3) ผลลัพธของแบบจําลองแสดงผลเปนตัวเลขในรูปของเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง ของราคาและปริมาณ
สินคา    
 ภาพที่2 แสดงผลกระทบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอระบบเศรษฐกิจที่นํามาวิเคราะหดวย
แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป แบบจําลองสงผานตัวแปรเทคโนโลยีที่สงผลกระทบโดยตรงตอฟงกชั่นการผลิตสินคาของ
แตละอุตสาหกรรม เชน การปลูกขาวตองใชปจจัยการผลิตขั้นกลางคือ เมล็ดพันธุ ปุย เครื่องจักรกลการเกษตร และ
ปจจัยการผลิตขั้นตน คือ แรงงาน ที่ดิน และเงินทุน การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยใชตัวอยางเทคโนโลยีการ
ปรับปรุงพันุขาวสายพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ําทวมเปนเทคโนโลยีที่ทําใหปจจัยการผลิตขั้นกลางทั้งหมดมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นลดความสูญเสียที่เกิดจากน้ําทวม เปรียบเทียบกับกรณีที่ผลผลิตขาวเกิดความสูญเสียจากน้ํา
ทวม วิเคราะหผลกระทบโดยใชแบบจําลอง CGE เปนเครื่องมือวิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวมของระบบ
เศรษฐกิจที่สามารถอธิบายผานตัวแปรตางๆที่สนใจ เชน ปริมาณการผลิต การบริโภค ผลกระทบตอผลผลิตมวลรวม
ในประเทศเปนตน  
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ภาพที่ 2  แสดงลักษณะการทํางานของแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปเมื่อไดรับผลกระทบทางเทคโนโลยี 
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ฐานขอมูลระบบเศรษฐกิจและสังคม 
 ฐานขอมูลของแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปเปนการจําลองภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมดของ
ประเทศ ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอมูลอยูในรูปแบบที่เรียกวา “ตารางเมติกซสังคม” (Social Account Matrix: 
SAM) เปนตารางที่แสดงใหเห็นถึงการไหลเวียนของสินคาและบริการ ตลอดจนมูลคาของสินคาและบริการ ใน
ระหวางภาคสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจ อาทิ ภาคการผลิตของอุตสาหกรรม คาตอบแทนปจจัยการผลิต การใช
จายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน การสงออก-นําเขาสินคาเปนตน ขอมูลที่ใชในการสราง SAM ของแบบจําลองนี้
ประกอบดวยขอมูลจากหลายแหลง คือ ตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิต ป พ.ศ. 2543 บัญชีรายไดประชาชาติ ป พ.ศ.
2543 ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ป พ.ศ.2543 จึงเปนขอจํากัดประการหนึ่งของการสรางแบบจําลอง
ดุลยภาพทั่วไปที่ตองอาศัยฐานขอมูลขนาดใหญที่หนวยงานเศรษฐกิจของประเทศ เชน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย และ สํานักงานสถิติแหงชาติ ใชระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล โดยในป 
พ.ศ. 2543 เปนฐานขอมูลลาสุดที่แหลงขอมูลหลักครบในชวงเวลาเดียวกัน 
 ถึงแมวาขอมูลเศรษฐกิจและสังคมที่ใชในป พ.ศ.2543 เปนขอมูลที่เกา แตผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองจะ
อยูในรูปแบบของอัตราการเปลี่ยนแปลง(Percentage Change) ที่เขาสูจุดดุลยภาพใหมหลังจากที่ไดรับผลกระทบ
ทางเทคโนโลยีแลว จากนั้นนําคาอัตราการเปลี่ยนแปลงมาปรับดวยขอมูลจริงในป 2549-50 ทั้งขอมูลปริมาณ
ผลผลิตขาว มูลคาผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) มูลคาการสงออก เปนตน ทําใหการวัดผลกระทบทาง
เทคโนโลยีที่ไดจากแบบจําลองมีความใกลเคียงกับขอมูลจริงเพิ่มขึ้น 
 
สถานการณจําลองเพ่ือการวิเคราะหผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ในแบบจําลอง CGE วิเคราะหโดยใสคาผลกระทบที่
ไดจากผลการทดลองในฟงกชั่นการผลิตขาว หลังจากนั้นพิจารณาตอวาการเปลี่ยนแปลงการผลิตที่เกิดขึ้นสงผล
กระทบตอตัวแปรทางเศรษฐกิจอื่น เชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภค การสงออก และภาคการผลิตขาว 
อยางไร   สําหรับการวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของขาวหอมมะลิ 105 ทนน้ําทวม ไดแบงประเด็นวิเคราะห
เปน 2 กรณี ไดแก  ก)กรณีเกิดภาวะน้ําทวมที่กระทบตอการผลิตขาวขาวดอกมะลิ  ข) กรณีที่มีการปลูกขาวขาวดอก
มะลิ 105 ทนน้ําทวมฉับพลัน รวมกับการจัดการที่เหมาะสมเมื่อเกิดภาวะน้ําทวม  
 
ผลการศึกษา 
 กรณีเกิดภาวะน้ําทวมที่กระทบตอการผลิตขาวขาวดอกมะลิ ผลจากแบบจําลองดุลยภาพทั่วไปพบวา เมื่อ
ขาวขาวหอมมะลิเกิดความสูญเสียจากภาวะน้ําทวม สงผลทําใหมูลคาผลผลิตมวลรวมในประเทศ(GDP)ลดลง คิด
เปนมูลคาประมาณ  2,430 ลานบาท เมื่อเทียบกับมูลคาGDP ในป 2549 เทากับ 7.5 ลานลานบาท อันเนื่องมาจาก
การใชจายสินคาและบริการของครัวเรือนลดลงคิดเปนมูลคา 1,930 ลานบาท สาเหตุประการแรกเพราะรายไดของ
ครัวเรือนคือคาจางแรงงานและผลตอบแทนจากการใชที่ดินลดลง โดยครัวเรือนเกษตรสูญเสียรายไดประมาณ 1,700 
ลานบาท สงผลใหมีครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยากจนเพิ่มขึ้น 18,000 ครัวเรือน7  ประการที่สองการ
บริโภคขาวมีสัดสวนในคาใชจายของครัวเรือนประมาณรอยละ 8-15 ขึ้นอยูกับรายไดของครัวเรือน เมื่อผลผลิตขาว
หอมมะลิเสียหาย 
 
 
7 คํานวณโดยอางอิงขอมูลเสนความยากจนในป 2543เทากับ 883บาท/คน/เดือน เปนคาใชจายของบุคคลในการไดมาซ่ึงอาหารและ
สินคาที่จําเปนตอพื้นฐานในการดํารงชีวิต คํานวณโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไมสามารถนําเขาสูระบบเศรษฐกิจไดทําใหระดับอัตราเงินเฟอเพิ่มขึ้น รอยละ 0.025 สงผลตอกําลังซ้ือของภาคเอกชนลดลง  
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ในดานการสงออก ในป 2549 ประเทศไทยสงออกขาว คิดเปนปริมาณ 7.43 ลานตันขาวสาร ในจํานวนนี้
เปนขาวหอมมะลิจํานวน 2.39 ลานตัน คิดเปนมูลคา 4 หมื่นลานบาท (สถานการณและแนวโนมสินคาเกษตรที่
สําคัญ ป2551 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  นอกจากนี้สินคาขาวยังเปนสินคาที่ประเทศไทยมีอิทธิพลตอระดับ
ราคาในตลาดโลกอีกดวย หมายความวาถาหากวาไทยสามารถผลิตและสงออกไดเพิ่มขึ้นจะมีอิทธิพลทําใหระดับ
ราคาขาวในตลาดโลกลดลงได และในทางกลับกันหากไทยลดการสงออกขาวจะทําใหระดับราคาเพิ่มสูงขึ้น 
ผลกระทบจากแบบจําลองพบวา ปริมาณการสงออกขาวลดลงคิดเปนปริมาณขาวสารลดลงประมาณ 120,000 ตัน 
กระทบตอระดับราคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ  1.97 คิดเปนมูลคาการสงออกลดลง 1,900 ลานบาท 
 กรณีที่มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ105 ทนน้ําทวมฉับพลันรวมกับการจัดการที่เหมาะสมเมื่อเกิดภาวะน้ํา
ทวม พบวาผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น 390,000 ตัน มูลคาGDP เพิ่มขึ้นคิดเปนมูลคาประมาณ 1,800 ลานบาท การใชจาย
เพื่อซื้อสินคาและบริการของครัวเรือนเพิ่มขึ้นคิดเปนมูลคาประมาณ 1,600 ลานบาท รายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ประมาณ 3,000 ลานบาทเนื่องมาจากราคาขาวที่เกษตรกรขายไดที่ไรนาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 สาเหตุเปนเพราะ
เมื่อเกิดภาวะน้ําทวมทําใหระดับราคาขาวปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากความกังวลในการสูญเสียผลผลิต แตเมื่อ
เกษตรกรใชพันธุขาวขาวดอกมะลิ105 ทนน้ําทวมทําใหผลผลิตไมเกิดความเสียหาย สงผลใหเกษตรกรขายผลผลิต
ไดเพิ่มขึ้นและไดระดับราคาที่ดีอีกดวย โดยครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนผูไดรับประโยชนมาก
ที่สุดจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการปรับปรุงพันธุขาวสามารถลดความยากจนลงได 12,000 ครัวเรือน ดาน
การสงออกปรากฎวาสามารถสงออกขาวขาวดอกมะลิไดเพิ่มขึ้น 200,000 ตัน คิดเปนมูลคา 3,200 ลานบาท 
 
6. บทสรุป   
 ขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวคุณภาพ ดังนั้น เกษตรกรจึงขายขาวขาวดอกมะลิ 105  ไดราคาสูงกวาขาว
พันธุอื่นประมาณรอยละ 308 โดยแหลงปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105   ที่สําคัญ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ   อยางไรก็ดีปญหาสําคัญของการปลูกขาวขาวดอกมะลิ105 มักประสบปญหาน้ําทวมเปนประจําทุกป
เพราะเปนขาวนาปปลูกระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจใหแกผูที่เกี่ยวของทั้งใน
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่อง   ดวยเหตุนี้ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จึงรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ใหมีคุณสมบัติทนตอภาวะน้ําทวม
ฉับพลัน รวมทั้งฟนฟูการเจริญเติบโตไดดีภายหลังน้ําลดซึ่งชวยลดความเสียหายของผลผลิตไดเปนอยางดี 
 รายงานฉบับนี้ไดประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการพัฒนาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุขาว
หอมมะลิ โดยใช  “แบบจําลองดุลยภาพทั่วไป” ใน 2 กรณี คือ 1) ประเมินผลกระทบความเสียหายจากการสูญเสีย
ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิเมื่อเกิดภาวะน้ําทวม 2) ประเมินผลกระทบเมื่อมีการพัฒนาขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ํา
ทวมฉับพลัน รวมกับการจัดการที่เหมาะสมเมื่อเกดิภาวะน้ําทวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 อางอิงราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรขายได พ.ศ. 2549-50 ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 
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ผลการวิเคราะหในกรณีเกิดภาวะน้ําทวมที่กระทบตอการผลิตขาวขาวดอกมะลิ พบวามูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) ลดลงคิดเปนมูลคาประมาณ 2,430 ลานบาท มูลคาการสงออกลดลงประมาณ 1,900 ลาน
บาท สวนภาคครัวเรือนพบวาครัวเรือนเกษตรสูญเสียรายได ประมาณ 1,700 ลานบาท สงผลใหมีครัวเรือนเกษตร
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยากจนเพิ่มขึ้น 18,000 ครัวเรือนเมื่อเปรียบเทียบกับเสนความยากจนในป 
2543 
 ในกรณีเมื่อมีการพัฒนาขาวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ําทวมฉับพลัน รวมกับการจัดการที่เหมาะสมเมื่อเกิด
ภาวะน้ําทวม พบวาผลดีที่ไดจากการปรับปรุงพันธุทําใหเกษตรกรไดผลผลิตขาวครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจาก
น้ําทวมได มีผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ เพิ่มขึ้น 390,000 ตัน สงผลใหมูลคา GDP เพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคาประมาณ
1,800 ลานบาท มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นประมาณ 3,200 ลานบาท โดยที่ระดับราคาขาวเปลือกที่เกษตรกรขายได ที่
ไรนาปรับตัวสูงขึ้นรอยละ 4 อันเปนผลกระทบระยะสั้นจากจากภาวะน้ําทวม ทําใหครัวเรือนเกษตรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ประมาณ 3,000 ลานบาท โดยเฉพาะครัวเรือนการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนผูไดรับประโยชนมากที่สุด
จากการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการปรับปรุงพันธุขาวสามารถลดความยากจนลงได 12,000 ครัวเรือน 
 ดังนั้นการลงทุนวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีทางการเกษตร ตัวอยางเชนการ
ปรับปรุงพันธุขาวขาวดอกมะลิ ทนน้ําทวมฉับพลัน เปนการวิจัยที่ใหผลคุมคาทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้ง
ตอเกษตรกรและประชากรทั่วไปใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และยังชวยสรางความมั่นคงดานผลผลิตการเกษตรทั้งตอ
ประเทศไทยและการผลิตอาหารของโลกอีกดวย 
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