
การใชปจจยัดานดินและน้ําในการพฒันาระบบการปลกูพืช 
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กฤษณ ลินวัฒนา1 บุญรัตน จงดี2 ลัดดาวัลย กรรณนุช 3 กิ่งแกว คุณเขต4 และ วลัยพร ศะศิประภา 5 

บทคัดยอ  

 ดําเนินการนําขอมลูอุตุนิยมวิทยาเกีย่วกับปริมาณน้ําฝน และศักยการคายระเหยน้ํา นับต้ังแตป 2530-2549 

กับขอมูลดินมาจัดระบบ แลวใชประโยชนรวมกับความสามารถในการคํานวณตัวเลขปริมาณมากๆ ของคอมพิวเตอร 

โดยการพัฒนาเปนแบบจําลอง หรือสรางโปรแกรมประยกุตสมดุลน้ําผิวดิน ผสมผสานรวมกับโปรแกรมสําเร็จรูป GIS 

และปอนขอมลูเขาแบบจําลองรวมกับการจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยการจัดระบบใหไดผลลัพธเปนปรมิาณน้ํา

แตละชวงเวลาในพืน้ที่ เปนสัปดาหตลอดฤดูการผลิตพืชรอบป เพื่อที่จะทราบปริมาณน้ําผิวดินไดตลอดป จากขอมูล

ตัวเลขปรับเปลี่ยนใหเปนแผนที่ เพือ่สะดวกและงายในการอานและแปลผล ผลจากการปอนขอมูลเขาแบบจําลองพบวา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบดานมุมบนขวา เชน จ.หนองคาย และ จ.สกลนคร โอกาสที่จะมีปริมาณน้ําผวิดิน

สม่ําเสมอตอการปลูกพืชหลงันาคอนขางมากและมีระยะเวลาที่มีความชื้นในดินมากและยาวนาน อยางไรก็ตามมโีอกาส

มากที่จะเกิดความแหงแลงชวงปลายฤดูปลูก สวนแถบดานมุมลางซายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จ.ชัยภูม ิและ 

จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ําผิวดินที่คอนขางผันแปร ต้ังแตชวงตนฤดูปลูก คือมีโอกาสที่จะเกิดความแหงแลงขึน้ไดต้ังแต

ตนฤดูจนถึงกลางฤดู แตชวงปลายฤดูเพาะปลกูมโีอกาสที่จะมีปริมาณน้ําผิวดินพอเพียง มากกวาภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือตอนบน สวนพื้นที่อื่นๆ กพ็บความแตกตางของปริมาณน้ําผิวดินเชนกัน 

คําสําคัญ: แบบจําลองสมดุลน้ําผิวดิน การพัฒนาระบบการปลูกพืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

บทนํา 
พื้นที่การเกษตรที่อาศัยน้ําฝนเชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีขาว เปนพืชเศรษฐกิจที่

สําคัญของประเทศ การขาดแคลนน้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนผลเนื่องมาจากปริมาณน้าํฝน 
การกระจายตัวของฝน โดยแปรผันตั้งแตชวงเวลาตนฤดูฝน กลางฤดูฝน และปลายฤดูฝน ซึ่งเปนฤดู
เพาะปลูกในภาคนี้ และสภาพดินซึ่งสวนใหญเปนดินทรายหรือดินรวนปนทราย ในการเพิ่มรายไดจาก
การปลูกพืช นอกจากการเพิ่มผลผลิตขาวตอไรใหสูงขึ้นแลวในบางพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของปริมาณ
น้ําฝนดีกอนหรือหลังการทํานาป อาจจะสามารถใชประโยชนในที่ดินโดยการเพิ่มชนิดพืชที่ปลูกที่
เหมาะสมกับความตองการน้าํเชนพิจารณาจากอายุของพชื สําหรับปริมาณน้าํในพื้นที่ซึ่งแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับ ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําระเหย สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทางกายภาพของดิน เปนตน 

                                                 
1 ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันนาน 
2 ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี 
3 สํานักวิจัยและพัฒนาขาว 
4 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
5 ศูนยสารสนเทศ 
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เมื่อกลาวถึง วัฎจักรของน้าํ จะอนุมานความหมายไดคลายกับสมดุลของน้ํา ตวัอยางเชน ใน
หนวยดินที่เล็กที่สุดหนวยหนึ่งๆ (pedon) จะมีสมดุลของน้ํา โดยเฉพาะน้าํที่พื้นผิวดินแตกตางกนัไป 
น้ําที่รับมาสวนใหญมาจากน้าํฝน สวนที่จายไปหรือสูญเสียไปกค็ือน้ําระเหย หรือศักยการคายระเหย
น้ํา รวมกับการสูญเสียทางดินไดแก การไหลบา (runoff) น้ําซึม (infiltration) และน้ําซับ (percolation) 
แลวไหลลงสูที่ต่ํากวา (Kam, 2000) พื้นที่นาน้ําฝนสวนใหญในธรรมชาติกจ็ะมีวัฎจักรของน้ําหรือ
สมดุลของน้ําทํานองเดียวกัน ดังที่ไดกลาว ขณะที่ปจจุบันขอมูลน้ําฝนและน้าํระเหยทีไ่ดบันทกึไว 
สามารถนํามาใชประโยชนไดรวมกับขอมูลทางกายภาพของดิน และใชศักยภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมิูศาสตร (geographic information system: GIS) 
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่นําขอมูลทางภูมิศาสตรมา จัดเก็บ สืบคน จัดการ วิเคราะห ตลอดจนการแสดงผล
ในรูปแผนที ่ ทีสั่มพันธกับฐานขอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน (Godilano and 
Carangal, 1991) นํามาเปนเครื่องมือในการวเิคราะหขอมูล และประยุกตใชงานในการคํานวณหา
สมดุลของน้ําผิวดินเพื่อจําแนกความแหงแลงในพืน้ที่ปลูกพืชอาศยัน้ําฝน Anon (1984) ไดจําแนก
ระบบนิเวศนาน้าํฝนออกเปนระบบนิเวศยอยตางๆ ไดแก ระบบนิเวศยอยของนาน้ําฝนที่ใกลเคียงกับนา
ชลประทาน (rainfed shallow favorable) ระบบนิเวศยอยแบบแหงแลง (rainfed drought prone) 
ระบบนิเวศยอยแบบแหงแลงและมีน้ําทวมในฤดูปลูกเดียวกัน (rainfed drought and submergence 
prone) ระบบนเิวศยอยแบบน้ําทวมถึง (rainfed flood prone) และระบบนิเวศยอยแบบนาน้าํขัง 
(rainfed medium deep waterlogged) ซึ่งระบบนิเวศยอยที่ไดกลาว มีความสัมพันธกันกับปริมาณน้ํา
ผิวดินในแปลงนาที่อาศัยน้ําฝนเปนสวนใหญ 

เพื่อเปนการจาํแนกพื้นที่โดยอาศยัสมดุลของน้ําผิวดิน สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
การปลูกพืช ซึ่งมีความสัมพันธกับชวงเวลาและความตองการน้ําพชืในพื้นที่อาศัยน้ําฝนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต เพื่อคํานวณสมดุลของน้ําผิวดนิ แลวจัดทําเปนแผน
ที่ พรอมกับคํานวณหาโอกาสของปริมาณน้าํหรือ ความแหงแลงทีจ่ะเกิดขึ้นทั้งชวงเวลาและสถานที ่จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อวางแผนระบบการผลิตพืชในแตละพืน้ที่ การปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนถึงการใชพันธุขาวใหเหมาะสมทั้งขาวพันธุเบา (อายุ 90-110 วัน)  
พันธุกลาง (อายุ 111–144 วัน) และพันธุหนัก (อายุ >145 วัน) ซ่ึงพิจารณาใหเหมาะสมกับปริมาณน้ํา
ในนาทีแ่ปรผันทัง้ชวงเวลาและสถานที ่ โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มทั้งผลผลิตขาวและความเหมาะสมของ
การปลูกพืชกอนหรือหลังนา ใหเหมาะสมกับพื้นที่ เปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิต
พืช และใชประโยชนที่ดินที่คุมคา 
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วิธีการศึกษา/วิเคราะห 
1. รวบรวมขอมูลอตุุนิยมวิทยา เกี่ยวกับขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน และปริมาณศกัยการ

คายระเหยน้ํารายวัน ตั้งแตป 2530–2549 ขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก แผนที่กลุมชุดดิน แผนที่ปาไม ขอบเขต
การปกครอง การใชประโยชนในทีด่ิน เสนทางคมนาคม และเสนทางน้ําของพื้นที่ศึกษา 

2. พัฒนาโปรแกรมประยุกต แบบจาํลองสมดุลน้ําผิวดิน (Water Balance Model) ให
คํานวณปริมาณน้ําผิวดิน จากตารางกริด (grid cell methods)   

ปริมาณน้ําผิวดิน (SW) = (∆Iw+∆Rain) - (∆Pet+Rn+Pc+Inf) 

SW = Surface water  (mm/week) 

∆Iw = Initial water 

∆Rain = Rainfall 

∆Pet = Potential evapo-transpiration 

Rn = Runoff 

Pc = Percolation  

Inf = Infiltration  

3. วิเคราะห น้ําฝนรายวัน และศกัยการคายระเหยน้ํารายวัน โดยจัดทําเปนคาเฉลี่ยราย
สัปดาห (Standard Meteorological Week) เฉล่ียจากขอมูล 20 ป นําเขาแบบจําลองที่พัฒนาขึน้จาก
โปรแกรมประยุกต  

4. สรางแผนที่ปริมาณน้ําฝน และแผนที่ศักยการคายระเหยน้ํา จากขอมูลตําแหนงของสถานี
ตรวจวัดภูมิอากาศและปริมาณน้าํฝน จัดทําใหเปนขอมูลเชิงพื้นที่รายสัปดาห (Point-based 
Interpolation) จากสถานีน้ําฝน 181 สถานี และจากสถานีศักยการคายระเหยน้ํา 25 สถาน ีจนกระทั่ง
ไดครบทั้ง 52 สัปดาห แลวปรับใหเปนขอมูลรหัสแอสกี (ASCII) แยกเปน 

4.1 แผนที่ปริมาณน้ําผิวดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใชคาเฉลี่ยขอมูล
ภูมิอากาศ (ปริมาณน้ําฝน และศกัยการคายระเหยน้ํา) ของแตละสัปดาห ของป พ.ศ.2530-2549 

4.2 โอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปรมิาณน้ําผิวดินของ จ.หนองคาย และ  
จ.นครราชสีมา ใชขอมูลภูมิอากาศวิเคราะหแตละสัปดาห รวม 52 สัปดาห/ป จํานวน 20 ป ตั้งแตป 
2530-2549 

5. นําขอมูลแผนที่กลุมชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน (นิรนาม, 2543) มาตราสวน 1:50000 ใน
รูปแบบขอมูลดิจิตอล มาปรับใหเปนขอมูลรหัส ASCII โดยอาศัยการจําแนกลักษณะจาก ดัชนีเนือ้ดิน 
(Soil Texture Index: TI) ที่ไดจากแผนที่กลุมชุดดินของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 62 กลุมชุดดิน โดยใชสูตรของ Sillanpaa (1982) 

TI = (0.3 x %sand)+(0.1 x %silt)+(%clay) 
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แบงคา TI ออกเปน 5 ลําดับชั้น ไดแก 10-20 เปน sandy loam 21-30 เปน sandy clay loam 
31-40 เปน sandy clay 41-50 เปน clay loam และ clay มีคา >51 หลังจากนั้น จัดกลุมออกเปน ดิน
เนื้อละเอียด ดนิเนื้อปานกลาง และดินเนื้อหยาบ สวนลักษณะดินอื่นๆ ที่นอกจากคา TI ดังกลาว 
จําแนกใหเปน หนวยดินผสมและหนวยดินในที่ลาดชัน (alluvial complex and slope complex) ตาม
วิธีการของ Yingjajaval (1993) 

5.1 ดินเนื้อละเอยีด มีคา Runoff rate1 14.04 มล./สัปดาห, Percolation rate1 
1.03 มล./สัปดาห, Infiltration rate1 2.25 มล./สัปดาห 

5.2 ดินเนื้อปานกลาง มีคา Runoff rate 13.20 มล./สัปดาห, Percolation rate 
5.40 มล./สัปดาห, Infiltration rate 7.40 มล./สัปดาห 

5.3 ดินเนื้อหยาบ มีคา Runoff rate 12.11 มล./สัปดาห, Percolation rate 8.05 
มล./สัปดาห, Infiltration rate 10.34 มล./สัปดาห 

5.4 สวนดินที่นอกจากนี้เชน ทีล่าดชัน ที่อยูอาศัย และอื่นๆ มีคา Runoff rate 
Percolation rate และ Infiltration rate มากกวา 15 มล./สัปดาห 

6. นําขอมูลเชิงตวัเลขทีไ่ดจากขอ 4 และ 5 มาวิเคราะหดวยแบบจําลองสมดุลนําผิวดิน  
7. นําผลลัพธที่ไดจากขอ 6 มาหาคาเฉลี่ยของแตละสัปดาห แลวจัดทําเปนแผนที่ชนิดของ

ความแหงแลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดคาเฉลี่ยตั้งแตสัปดาหที่ 1-52 แลวเนนแปลผลความ
แตกตางชนิดของความแหงแลงที่สัปดาหที่ 16-20 (ตนฤดูปลูก) สัปดาหที่ 34-38 (กลางฤดูปลูก) และ
สัปดาหที่ 42-46 (ปลายฤดูปลูก) สวนสัปดาหอื่นนอกจากนี้อาจไมมีผลกระทบเดนชัดตอการปลูกพืช
หรือมีความชื้นเพียงพอ 

8. หลังจากที่ทราบความแตกตางของปริมาณน้ําผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งตนฤดู
ปลูก กลางฤดู และปลายฤดูปลูกแลว เห็นความแตกตางอยางคราวๆ ที่ชัดเจนสองสวนของพืน้ที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงไดทําการศึกษาลงในรายละเอียด โดยเปรียบเทียบระหวางภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน ซึ่งใชพื้นที่ จ.หนองคาย เปนตวัแทน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต ใชพื้นที่ 
จ.นครราชสีมา เปนตัวแทน นาํขอมูลภูมิอากาศ (แตละสัปดาหของแตละป) และขอมูลดิน มาวิเคราะห
โดยใชแบบจําลองสมดุลน้ําผิวดินตามวิธีการ ขัน้ตอน ขอที ่ 1-6 เพื่อคํานวณหาโอกาสของความ 
แหงแลงที่จะเกิดขึ้นของทั้งสองจังหวัด โดยการใชขอมูลอุตุนิยมวิทยารายสัปดาห จํานวน 52 สัปดาห 
เพื่อนําไปคํานวณหาโอกาสของความแหงแลงไปใชในขอ 9 

9. นําผลลัพธที่ไดจากขอ 8 (ของพื้นที่ทั้งสองจังหวัดดังกลาว) มาคํานวณคาโอกาสของความ
เปนไปไดที่จะมปีริมาณน้ําบนผิวดินมากกวา 10 มม. รายสัปดาห โดยใชสูตร 

 

                                                 
1/ Runoff rate, Percolation rate, Infiltration rate at soil water at saturation point 
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  1- n 

Probability of Standing Water >10 mm = ∑  
   i=1 

เมื่อ: x = Week_n with >10 mm 
n = Number of years  

ผลการศึกษา 
ปริมาณน้ําผิวดินที่ไดจากการนําขอมูลเขาแบบจําลอง  
เมื่อดําเนินการตามวิธีการในขั้นตอนที ่ 1-5 รวบรวมและปอนขอมูลเขาแบบจําลองสมดุลน้ํา

ผิวดินแลว จากขอมูลตัวเลขเปลี่ยนใหเปนขอมูลเชิงพื้นที่ จนไดผลเปนปริมาณน้ําผิวดินในแปลงนา 
แลวโดยทั่วไปฤดปูลูกจะเริ่มตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน (สัปดาหที่ 15-46) เพื่อให
สอดคลองกับพัฒนาการของพนัธุขาวนาปและปริมาณน้ําสําหรับพชืหลังนา จึงไดเนนการแปรผลจาก
ผลการศึกษาสามชวงเวลา ไดแก สัปดาหที่ 15-25 เปนตนฤดูปลูก สัปดาหที่ 34-38 เปนกลางฤดปูลูก 
และสัปดาหที่ 42-46 เปนปลายฤดูปลูก สําหรับขาวไวตอชวงแสง ระยะที่ตอบสนองมากตอการขาดน้ํา
ไดแก ระยะแตกกอ สรางรวงออน และสรางเมลด็ สวนในพื้นที่ทีจ่ะมีการปลูกพืชหลังนาจําเปนตองใช
ขาวพันธุเบาและไมตอบสนองตอชวงแสง    

จ.สกลนคร และทางดานตะวนัออกของ จ.หนองคาย มีปริมาณน้ําพอเพียงสําหรับเริ่มการ
ปลูกไดเร็วกวาพืน้ที่อื่นๆ คือมีความชื้นตั้งแตสัปดาหที่ 17 (23 เม.ย.) ดังภาพที่ 1 สวนพื้นที่อื่นๆ มี
ปริมาณน้ําพอเพยีงสําหรับเริ่มการปลูกในสัปดาหที่ 18 (ภาพที่ 2 และ 3) ยกเวนในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ที่เริ่ม
ฤดูปลูกชาที่สุดในสัปดาหที่ 20 (ภาพที่ 4) สําหรับตอนปลายๆ ฤดูปลูก จะมีความชื้นพอในแปลงนา
ตางกันเพียงหนึ่งหรือสองสัปดาหคือ จะส้ินสุดในสัปดาหที่ 43-44 (ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6) 

ในตนฤดูเพาะปลูก ปริมาณน้ําบนผิวดินที่มีระดับนอยที่นับวาแหงแลง คือปริมาณน้ําบนผิว
ดิน ที่นอยกวา 10 มม. สวนมากกระจายตัวในพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต เชน ที่  
จ.นครราชสีมา สวนปริมาณน้ําผิวดินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชน จ.หนองคาย สวน
ใหญมีปริมาณน้ําพอเพียงตอการทํานาในชวงตนฤดูปลูก สวนชนิดของความแหงแลงกลางฤดูก็มี
แนวโนมแตกตางกันในแตละพืน้ที่ แตพอถึงปลายฤดูเพาะปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใตคงมี
ปริมาณน้ําผิวดนิเพียงพอ มากกวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อยางไรกต็าม โดยทั่วไปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีระยะเวลาที่ความชืน้ในดินอยูในแปลงนายาวนานกวาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 
 
 

X 
n 
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ภาพที่ 1 ปริมาณน้ําผิวดิน สัปดาหที่ 17 (Wk17) ภาพที่ 2 ปริมาณน้ําผิวดิน สัปดาหที่ 18 (Wk18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณน้ําผิวดิน สัปดาหที่ 19 (Wk19) ภาพที่ 4 ปริมาณน้ําผิวดิน สัปดาหที่ 20 (Wk20) 
 

  ปริมาณน้ําฝน (มม.) 
-40  -  -31 
-30  -  -21 
-20  -  -11 
-10  -  -1 
0  -  0 
10  -  19 
20  -  29 
30  -  39 
40  -  49 
50  -  59 
60  -  69 
70  -  79 
80  -  89 
90  -  99 
100  -  109 
110  -  119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ปริมาณน้ําผิวดิน สัปดาหที่ 42 (Wk42) ภาพที่ 6 ปริมาณน้ําผิวดิน สัปดาหที่ 43 (Wk43) 
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ปริมาณน้ําผิวดินสําหรับการปลูกพืชหลักหรือขาวนาป 
ในดานความผันแปรของความชืน้ทั้งชวงเวลาและสถานที่ สําหรับการปลูกพืชหลักเชน  

ขาวนาป การทดลองทําใหทราบถึงการกระจายตัวของปริมาณน้ําผิวดินระดับภาค ที่จะบงบอกถึงชนิด
ของความแหงแลงโดยการอนุมานวา สมดุลน้ําผิวดินที่มีคา 0-10 มม. ในแปลงนามีคาเทากับจุดอิ่มตัว
ของน้าํในดิน (soil water at saturation point) ดังนั้น พื้นที่ใดที่มีคาปริมาณน้ําผิวดิน <10 มม. จึง
อนุมานไดวาเริ่มแหงแลง และพื้นที่ใดที่มีคาปริมาณน้ําผิวดิน <10 มม. มากเทาใดก็จะบงบอกถึงความ
แหงแลงที่จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่งในทางตรงกันขาม พื้นที่ใดที่มีปริมาณน้ําผิวดนิ >10 มม. ก็จะมี
ปริมาณน้ําเพียงพอมากขึน้ การวิเคราะหปริมาณน้ําผิวดินใหสอดคลองกับระยะพัฒนาการของขาว 
เนื่องจากพัฒนาการของขาวแตละระยะมีการตอบสนองตอสภาพแหงแลงที่แตกตางกัน โดยทั่วไปการ
ปกดําจะเริ่มขึ้นชวงกรกฎาคม-สิงหาคม ถาเกิดความแหงแลงชวงนีจ้ะทําใหการปกดําลาชาออกไป ผล
ก็คืออายุกลาจะมากขึ้นมีผลใหผลผลิตลดลง การปกดําที่ลาชามีผลกระทบตอการออกดอกที่ลาชาตาม
ไปดวย ซึ่งทําใหมีโอกาสที่ระยะสรางเมล็ดจะกระทบแลงปลายฤดู ทําใหผลผลิตลดลงเพราะเมล็ดลีบ
มากขึ้น ความแหงแลงปลายฤดูเพียงอยางเดียวทาํใหผลผลิตลดลงถึง 30% ความแหงแลงกอนระยะ
ผสมเกสร มีผลทําใหผลผลิตลดลงเพราะมีจํานวนเมล็ดลีบมาก อยางไรก็ตาม เกษตรกรสามารถ
หลีกเลี่ยงโดยการใชขาวพนัธุเบาเพื่อลดความสูญเสียในพื้นที่ที่จะมโีอกาสกระทบแลง ทั้งกลางและ
ปลายฤดูทํานา 

ในหลายๆ พื้นที่มีวิธีการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความแหงแลงโดยเฉพาะตนฤด ู โดยใช
วิธีการทํานาหวาน อยางไรก็ตามเทคโนโลยีตางๆ สําหรับการทํานาหวานในประเทศไทยยังอยูในระยะ
เริ่มตนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Naklang, 1997) จึงอาจตองมีการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้ง
อัตราเมล็ดตอไร วิธีการหวานหรือหยอดเมล็ด รวมทั้งเครื่องจักรกลที่ใชเตรียมดินและหยอดเมล็ด 
(Dingkuhn et al., 1990, 1991, 1992; Schnier et al., 1990) การใชปุย และการกําจัดวัชพืช รวมถึง
คุณสมบัติทางกายภาพของพื้นทีท่ี่เหมาะสมสําหรับทํานาหวาน (กฤษณ และคณะ, 2545a) ซึ่งส่ิง
เหลานี้จําเปนตองวิเคราะหโดยเฉพาะพื้นทีแ่ตละแหง ใหทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความแหงแลงระยะตน
ฤดู โดยทั่วไปอาจตองวิเคราะหเพื่อใหทราบวา พื้นที่ใดเหมาะสมในการทาํนาหวานหรือนาดํา (กฤษณ 
และคณะ, 2545b) ดังนั้น จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางชนิดของความแหงแลงกับระยะพัฒนาการ
ของขาว เปนสวนสําคัญที่จะทราบแนวทางเพิ่มผลผลิตขาวในพื้นที่ในระบบนิเวศนาน้ําฝน 

การพัฒนาระบบการผลิตพืช 
จากผลการศึกษาแผนที่สมดุลน้ําผิวดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 1-6) และ

โอกาสที่จะเกิดความแหงแลงของ จ.หนองคาย และ จ.นครราชสีมา (ภาพที่ 7) เมื่อพิจารณารวมกับการ
ปฏิบัติของเกษตรกรในสองพืน้ที ่ เชน การใชพนัธุขาวปลูกในพืน้ที่ บงบอกนัยยะบางประการระหวาง
ประสบการณของเกษตรกรกับผลการศึกษาครั้งนี ้ กลาวคือ เกษตรกรใน จ.หนองคาย นิยมใชขาว 
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พันธุเบา เชน ขาวหอมสกลนคร เพื่อใหมีเวลาสาํหรับการปลูกพชืหลังนา หรือเพือ่หลีกเลี่ยงสภาพแหง
แลงปลายฤดูปลูกในกรณีที่ปลูกพืชอื่นกอนการทาํนาป ในขณะทีเ่กษตรกรใน จ.นครราชสีมา มีเพียง
ขาวชนิดเดียวในระบบจึงนิยมปลูกขาวพันธุที่มีอายุปานกลางถึงหนัก เชน ขาวดอกมะลิ 105 ในชวง
ปลายฤดูปลูกยังมีปริมาณน้ําบนผิวดินเพียงพอ (บุญรัตน, 2546) ทํานองเดียวกัน การพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกพืชกอนและหลังนา ที่สามเหลีย่มปากแมน้ําโขง ประเทศเวียดนาม (Minh, 1995) ก็
ไดนําเอาปจจัยดานดินและน้ํามาใชประโยชนดวย พื้นที่ในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มี
ปริมาณน้ําผิวดนิพอเพียงตั้งแตตนจนถึงปลายฤดู (ภาพที่ 8) อาจวางแผนใชขาวพันธุเบาปลูกแลวตาม
ดวยพืชไรที่มีอายุส้ันเชน ถั่วเหลือง หรือถั่วเขียว เพื่อเปนการเพิม่รายไดใหมากขึน้ โดยทั่วไปตอนลาง
โดยเฉพาะมุมลางดานซายของภาค จะไมสามารถปลูกพืชหลังนาไดยกเวนมีน้ําชลประทาน จึงนิยม
ปลูกขาวที่มีอายปุานกลางถึงหนกัเชน ขาวดอกมะลิ 105 สวนในตอนบนของภาคมีโอกาสที่จะปลูกพืช
หลังนาหรือพัฒนาเทคโนโลยีไดมากกวาเนื่องจากมีความชื้นในดนิมากและยาวนานกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 โอกาสที่จะมีปริมาณน้ําผิวดินในรอบปของ จ.หนองคาย และ จ.นครราชสีมา 

สรุปผลการศึกษา 
การจําแนกสมดุลน้ําผิวดินจากขอมูลภูมิอากาศและขอมูลเนื้อดิน โดยจัดทําเปนแผนที่

กระจายตัวของปริมาณน้ําทั้งชวงเวลาและสถานที ่ ตลอดจนโอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปริมาณน้ํา
ผิวดินของพื้นทีอ่าศัยน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบความแตกตางกันของปริมาณน้ําผิวดินมาก
และนอยทัว่ทั้งภาค ทั้งตนฤดูปลูกจนถึงปลายฤดูปลูก ในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.สกลนคร ที่มี
ความชื้นในพื้นทีย่าวนาน สามารถเลือกชนิดพืชหลังนาไดมากกวาพื้นที่ของ จ.ชัยภูมิ หรือ  
จ.นครราชสีมา ซึ่งมากกวา 65% ของพื้นที่มีสภาพแหงแลง การพิจารณาผลการศึกษาที่ไดในชวง ตน
ฤดูปลูกจนถึงปลายฤดูปลูก ก็เพื่อใหสอดคลองกบัปฏิทินการปลูกขาวในพื้นที่ และพัฒนาการของขาว 
ชวยใหสะดวกในการจัดการทางดานพันธุขาวที่ใชตลอดจนการเขตกรรม หรือเทคโนโลยีการผลิตพรอม
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กับการพิจารณาพืชที่ใชหลังนา เปนประโยชนตอการกําหนดระบบนิเวศยอยของนาน้าํฝน และเปน
ขอมูลสําหรับกําหนดแนวทางการเลือกชนิดพันธุขาว หรือเทคโนโลยีที่จะใชในแตละพื้นที่ใหเหมาะสม
ไดงายขึ้น สอดคลองกับปริมาณน้ําทั้งปริมาณและระยะเวลาที่เกิดขึ้นในแตละพืน้ที่ นําไปประกอบ
พิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงความแหงแลง จากโอกาสความแหงแลงที่จะเกิดขึ้นไวลวงหนาในแตละ
ชวงเวลา การวเิคราะหหาโอกาสความแหงแลงทาํใหเพิ่มความมัน่ใจถึงโอกาสที่จะมีปริมาณน้าํในพื้นที่ 
ในทํานองเดียวกนัเปนขอมูลเพื่อพิจารณาคัดเลือกพันธุ ปรับปรุงพันธุขาวใหเหมาะสมกับพื้นที่ดวย 
นอกจากการศึกษาครั้งนีโ้ดยการใชวิธีการและขัน้ตอนเดียวกัน ผลลัพธที่ไดชวยในการวางแผนระยะสั้น
และระยะยาวในการเพิ่มชนิดพืชในพื้นที่ ไดสอดคลองกับปริมาณความตองการแตละฤดูกาลผลิต 
 

 
สัปดาหเริ่มตน 
การมีน้าํในนา 

สัปดาหที่ส้ินสุด 
การมีน้าํในนา พื้นที ่

สัปดาห ว/ด/ป สัปดาห ว/ด/ป 

สัปดาห 
ที่ม ี

ฝนทิ้งชวง 

จํานวนวัน 
ที่มีความช้ืน

ในดิน 
ระบบการปลูกพืชที่แนะนาํ 

1 18 30 เม.ย.-6 พ.ค. 43 22-28 ต.ค. - 175 ขาวพันธุเบา-พืชไรอายสุั้น 

2 17 23-29 เม.ย. 43 22-28 ต.ค. - 182 ขาวพันธุเบา-ขาวโพด 

3 18 23-29 เม.ย. 43 22-28 ต.ค. - 175 ขาวพันธุเบา-พืชไรอายสุั้น 

4 18 30 เม.ย.-6 พ.ค. 44 29 ต.ค.-4 พ.ย. - 182 ขาวพันธุเบา-ขาวโพด 

5 17 23-29 เม.ย. 43 22-28 ต.ค. - 182 ขาวพันธุเบา-ขาวโพด 

6 17 23-29 เม.ย. 43 22-28 ต.ค. - 182 ขาวพันธุเบา-ขาวโพด 

7 20 14-20 พ.ค. 43 22-28 ต.ค. 25 และ 30 161 ขาวพันธุปานกลาง 

8 19 7-13 พ.ค. 43 22-28 ต.ค. - 168 ขาวพันธุปานกลาง 

9 18 30 เม.ย.-6 พ.ค. 43 22-28 ต.ค. - 175 ขาวพันธุเบา-พืชไรอายสุั้น 

10 20 14-20 พ.ค. 44 29 ต.ค.-4 พ.ย. 25 และ 30 168 ขาวพันธุปานกลาง 

11 19 7-13 พ.ค. 44 29 ต.ค.-4 พ.ย. - 175 ขาวพันธุเบา-พืชไรอายสุั้น 

12 19 7-13 พ.ค. 44 29 ต.ค.-4 พ.ย. - 175 ขาวพันธุเบา-พืชไรอายสุั้น 

ภาพที่ 8 พื้นที่ที่มีปริมาณน้ําผิวดินที่เพียงพอสําหรับการปลูกพืช จากสัปดาหเร่ิมตนและสิ้นสุด Standard 

meteorological week) และจํานวนวัน 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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