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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพ่ือน าเสนอตัวแบบส าหรับประมาณค่า และตรวจติดตามผลผลิตข้าวใน

ประเทศไทย เพ่ือหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตข้าวในประเทศไทย  เพ่ือหาแนวโน้มของผลผลิตข้าว 
และเพ่ือสร้างแผนที่ผลผลิตข้าว ในประเทศไทย ตัวแบบที่น าเสนอคือตัวแบบผสมเชิงเส้น (Linear Mixed 
Model หรือ LMM) ที่มีอิทธิพลเชิงพ้ืนที่เป็นแบบ Conditional Autoregressive model (CAR) และ
อิทธิพลเชิงเวลาเป็นแบบ  first-order linear autoregressive (AR(1)) ค่าประมาณผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละ
เดือนที่ได้ ถูกน าไปใช้สร้างแผนที่ผลผลิตข้าวในประเทศไทย ตัวแปรตามคือ ปริมาณผลผลิตข้าวในแต่ละ
เดือน ทุกจังหวัดของประเทศไทย ปัจจัยที่น ามาพิจารณาได้แก่ ปริมาณฝน อุณหภูมิเฉลี่ย และภาค ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตข้าวคือ ปริมาณฝน อุณหภูมิเฉลี่ย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ 
ภาคตะวันตกออก ภาคตะวันตก เมื่อภาคกลางเป็นภาคที่ใช้อ้างอิง (Reference region) รวมทั้งมีอิทธิพล
ของแนวโน้ม แผนที่แสดงผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อเดือนในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย สร้างจากค่าประมาณ
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อเดือน ช่วยให้ผู้อ่านเห็นได้ง่ายว่า  ในแต่ละเดือนจังหวัดใดบ้างที่มีผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อ
เดือนสูง และเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตได้โดยง่าย โดยดูจากความแตกต่างของสีในแต่ละจังหวัด 
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Abstract 

 
The objectives of this research are to propose a model for estimating and detecting 

rice yields in Thailand, to investigate the factors related to the rice yields, to find the trend, 
and to construct the maps of rice yields in Thailand. A linear mixed model (LMM) including 
the spatial effects which follow the conditional autoregressive model (CAR) and the time 
effects which follow the  first-order linear autoregressive (AR(1)) model is proposed.  The 
estimated rice yields are used to construct the rice yield maps in Thailand.  The dependent 
variables are the rice yield in each month of each province. The factors considered are 
rainfall, average temperatures and regions.  The results indicate that the factors enfluencing 
the rice yields are rainfall, average temperatures and regions (North, Northeast, South, East, 
West, Central region is a refrence region).  The trend also effects the rice yields. The rice 
yeilds maps are easy for readers to identify which areas have high or low yields and easy to 
compare the yields among areas by looking at their different colors. 
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