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บทคัดยอ

 การใชน้ำในการผลิตขาวและไมผลเปนประเด็นสำคัญสำหรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ราบลุม

เชียงใหม-ลำพูนโดยเฉพาะภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีอาจจะเกิดตามภาพฉายอนาคต เอกสารน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  

รายงานผลการจำลองผลิตภาพการใชน้ำเพื่อผลิตขาวนาปในพื้นที่ราบลุมเชียงใหม-ลำพูนภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A1B ใชโปรแกรม CropDSS เช่ือมโยงขอมูลจากแบบจำลองภูมิอากาศ ECHAM5 ในชวงป 

ค.ศ. 1980-2029 และ 2040-2069 เขากับแบบจำลองขาว CSM-CERES-rice ผลผลิตขาวสารจากแบบจำลองลดลงจาก   

3,044-2,725 kg/ha (487-436 กิโลกรัมตอไร) เริ่มในป ค.ศ. 2020 การปรับตัวโดยจัดการน้ำและปุยไนโตรเจนอยางเต็มที่จะให

ผลผลิตลดลงจาก 6,463 เปน 3,831 kg/ha (1,034 เปน 613 กิโลกรัมตอไร) และเม่ือมีการปรับตัวเปนระบบการผลิตที่มีการใช

น้ำใหปุยยูเรีย 62.5 กิโลกรัมตอไรจะใหผลผลิตลดลง 4,956 เปน 3,738 kg/ha (793 เปน 598 กิโลกรัมตอไร) ตามลำดับ   

อัตราการคายระเหยน้ำของขาวนาปตามเสนโอกาสสะสมรอยละ 50 อยูในชวง 454-465 มม. น้ำตอฤดูปลูก สรุปวาการปรับตัว

โดยการผลิตขาวท่ีมีการจัดการน้ำและปุยไนโตรเจนอยางเต็มที่ทำใหน้ำหนักเมล็ดขาวสารตอปริมาณน้ำคายระเหยดีที่สุดเมื่อ

เทียบกับวิธีการอื่นท่ีใชในการจำลอง และแนวทางนี้สามารถนำใชในการศึกษาการใชน้ำในการผลิตขาวนาปและนาปรังทั้ง

ประเทศไดหากมีขอมูลและบุคลากร 

คำสำคัญ : CropDSS / CSM-CERES-Rice model / DSSATv4.5 / ผลิตภาพการใชน้ำทางกายภาพ 

ABSTRACT

 Water use in the production of rice and fruit trees plantation is an important aspect for the expanding 

economic and social of Chiang Mai-Lamphun Valley, especially under the climate change scenarios. This paper aims 

to report our findings about physical water productivity for main season rice crop in the valley under A1B CO
2
 

scenario. We used the CropDSS shell to link climate data from the ECHAM5 climate model during 1980-2029 and 

2040-2069 with the CSM-CERES-rice model. Simulated milled rice yield decreased from 3,044 to 2,725 kg/ha during 

the simulated period. Beginning in 2020, with an adaptation of fully managed water and nitrogen chemical fertilizer 
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main rice production practice, simulated milled rice yield decreased from 6,463 to 3,831 kg/ha. Using 10 kg/ha of 

urea adaptation practice simulated milled rice yield will be decreased from 4,956 to 3,738, respectively. 

Evapotranspiration at 50 percent cumulative probability ranged between 454-465 mm per season. We concluded that 

an adaptation of fully managed water and nitrogen chemical fertilizer main rice production practice in Chiang   

Mai-Lumphun valley is the best practice under A1B CO
2
 emission scenario and the approach may be used to study 

the physical water productivity for main and off-season rice crops of the whole country providing that the data set and 

trained staff is available. 

Keywords : CropDSS / CSM-CERES-Rice model / DSSATv4.5 / Physical Water Productivity 

บทนำ 

 ขาวเปนพืชอาหารที่มีอัตราการใชน้ำสูงท่ีสุดเปน

อันดับสองเมื่อเทียบกับพืชอาหารอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการ

ผลิตในแปลงผลิต การศึกษาพบวาตองใชน้ำ 1,480; 1,432; 

1,150; 1,000 ลิตร ในการผลิตขาวสาลี ขาวนาป ขาวโพด

และขาวบารเลย 1 กิโลกรัม ตามลำดับ แตเมื่อพิจารณา  

การขังน้ำในแปลงนาตลอดฤดูปลูกพบวาตองใชน้ำ 2,500 

ลิตรในการผลิตขาว 1 กิโลกรัม (Bouman. 2009) ประกอบ

การความเสี่ยงตอการขาดน้ำและความตองการใชน้ำในภาวะ

ที่ภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจึงตองมีการเตรียม

การเพื่อการปรับตัวของระบบการผลิตเนนการจัดการน้ำ 

การจัดการน้ำในแปลงนาน้ำขังภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศมีผูศึกษาเปนจำนวนมาก (Ali and Talukder. 2008) 

ในตางประเทศ แตยังไมมีศึกษาในประเทศไทย 

วัตถุประสงค  

 วัตถุประสงคของบทความนี้ เพื่อรายงานผลการ

ศึกษาการจำลองการใชน้ำของการผลิตขาวนาปโดยแบบ

จำลองขาวเพื่อการปรับตัวภายใตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

โลกตามภาพฉายอนาคตการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

แบบ A1B ของแบบจำลองภูมิอากาศ ECHAM5 ในระหวาง

ป ค.ศ. 1980-2010 และชวงอนาคตระหวางป ค.ศ. 2011-

2020 และ 2040-2069 

วิธีการศึกษา 

ผลิตภาพการใชน้ำของขาว 

 ผลิตภาพการใชน้ำของขาว (Rice Water Productivity) 

สามารถแสดงไดอยางนอย 3 รูปแบบ ไดแก  

 1. ผลิตภาพการใชน้ำทางกายภาพ (Physical Water 
Productivity) มีหนวยวัดเปน kg/m3 หรือ kg/mm แสดง
กิโลกรัมของผลผลิตตอหนวยของน้ำที่ใชในการผลิตหนึ่ง
หนวยอาจจะมีหนวยวัดเปนลูกบาศกเมตรหรือมิลลิเมตรของ
น้ำฝนหรือน้ำชลประทานหรือปริมาณน้ำผานกระบวนการ
คายระเหยท่ีใชในการผลิต 
 2. ผลิตภาพการใชน้ำทางเศรษฐกิจ (Economic 
Water Productivity) มีหนวยวัดเปน Baht/m3 แสดงผล
ตอบแทนที่ไดรับจากผลผลิตตอหนวยของน้ำที่ใชในการผลิต
หนึ่งหนวย 
 3. ผลิตภาพการใชน้ำทางสังคมและสภาพแวดลอม 
(Social and Environmental Water Productivity) มีหนวยวัด
เปน Baht/m3 แสดงผลตอบแทนทางสังคมและสภาพแวดลอม
ที่ไดรับจากผลผลิตตอหนวยของน้ำท่ีใชในการผลิตหน่ึง
หนวย ในหลายกรณีเปนการวัดที่ซับซอน 
 การศึกษาครั้งนี้ ใชผลิตภาพการใชน้ำทางกายภาพ
เปนดัชนีเพื่อเปรียบเทียบผลการจำลองผลิตภาพการใชน้ำ
ในการผลิตขาวนาปเพื่อการปรับตัวภายใตการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศแบบ A1B ในพ้ืนท่ีราบเชียงใหม-ลำพูน โดยใช
แบบจำลองขาว CSM-CERES-Rice model ระหวางป ค.ศ. 
1980-2010; 2011-2029; และ 2040-2069 ตามขอมูลภูมิ
อากาศจากแบบจำลองภูมิอากาศ ECHAM5 

แบบจำลองขาว 
 แบบจำลองขาว CSM-CERES-rice (Crop System 
Model-Crop-Environment Resource Synthesis-Rice 
model) ในโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยีทางเกษตร (Decision Support System 
for Agrotechnology Transfer version 4.5: DSSATv4.5) 
ซึ่งมีการทดสอบในประเทศไทยในระบบนิเวศนการผลิตขาว
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ที่หลากหลาย เปนโปรแกรมที่ออกแบบใหจำลองพลวัตของ

คารบอนในพืช พลวัตของน้ำและไนโตรเจนในดินและในพืช 

พลวัตของการยอยสะลายของเศษซากพืช แตไมมีพลวัตของ

ธาตุอาหารอื่นๆ และไมมีพลวัตของโรคแมลงในระบบการ

ผลิตขาว แบบจำลองขาวตองการขอมูลกาลอากาศรายวัน

ประกอบดวยรังสีดวงอาทิตย อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด และ

ปริมาณน้ำฝน ขอมูลดินตามชั้นความลึก ขอมูลพันธุกรรม

ของขาวในดานพัฒนาการและการเติบโต และขอมูลการ

จัดการผลิตขาวประกอบดวยพันธุขาว วันปลูกและการปลูกขาว 

การใหปุยเคมี การใหน้ำชลประทาน การจัดการเศษซากพืช

กอนปลูกขาว และเก็บเกี่ยว แบบจำลองคำนวณผลิตภาพ

การใชน้ำทางกายภาพ (Physical Water Productivity; kg 

Rice per mm of Rainfall) คำนวณคาการคายระเหยตาม

สมการของ FAO-56 (Allen et al. 1997)  

 การศึกษาคร้ังนี้ ทำการเปรียบเทียบการผลิตขาว

ตามปกติ (A3) ซึ่งเปนการผลิตขาวนาปแบบอาศัยน้ำฝน  

และไมมีการใชปจจัยการผลิตดานปุยเคมีและปุยอินทรีย   

(No input) และการปรับตัว 2 แนวทางเพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงภูมิอากาศเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2020-2069 เพื่อ

รักษาระดับผลผลิตขาวท่ีมีการจำลองโดยแบบจำลอง ไดแก 

1) การยกระดับสภาพการผลิตขาวนาปดวยวิธีการจัดการน้ำ

โดยระบบชลประทานรูปแบบตางๆ และมีการจัดการธาตุ

ไนโตรเจนอยางดีเหมาะสมตอระยะพัฒนาการของขาวหลาก

หลายพันธุ (A2) และ 2) การยกระดับสภาพการผลิตขาว

นาปดวยวิธีการจัดการน้ำโดยระบบชลประทานรูปแบบ  

ตางๆ และมีการจัดการธาตุไนโตรเจนโดยใชปุยยูเรียในอัตรา 

10 กก Urea ตอไร (A4) 

แบบจำลองภูมิอากาศ ECHAM5 ภาพฉายอนาคตการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A1B 

 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกตามภาพฉายอนาคต

การปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A1B หมายถึงภาวะที่

ประชากรโลกเปน 7.5, 8.7, 7.1 พันลานคนในป ค.ศ. 2020, 

2050, 2100 ตามลำดับ (ตารางที่ 1) เมื่อเทียบกับชวงป 

ค.ศ. 1990 การเพ่ิมข้ึนของประชากรตามการคาดการณจะ

ทำใหผลิตภัณฑมวลรวมโลกเพ่ิมข้ึนอยางมากมายและลด

สัดสวนของรายไดตอหัวประชากรระหวางประเทศท่ีพัฒนา

และประเทศที่กำลังพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของระดับ

กาซเรือนกระจกทุกชนิด ประเด็นสำคัญไดแกการเพิ่มขึ้น

ของระดับอุณหภูมิอากาศในป ค.ศ. 2100 ใชฐานขอมูลภูมิ

อากาศที่ไดรวมกับแบบจำลองขาวโดยโปรแกรมเช่ือมโยง 

CropDSS  

ตารางท่ี 1 ภาพฉายอนาคตการปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A1B 

ลักษณะสำคัญ 1990 2020 2050 2100 

ประชากรโลก 5.3 7.5 (7.2-7.6) 8.7 (8.3-8.7) 7.1 (7.0-7.7) 

ผลิตภัณฑมวลรวมโลก 21 56 (48-61) 181 (120-181) 529 (340-536) 

สัดสวนของรายไดตอหัวประชากร ประเทศพัฒนา 

แลว:ประเทศกำลังพัฒนา 

16.1 6.4 (5.2-9.2) 2.8 (2.4-4.0) 1.6 (1.5-1.7) 

การปลดปลอย CO
2
 จากพลังงานฟอสซิล  

(Gt C ตอป) 

6.0 12.1 (8.7-14.7) 16.0 (12.7-25.7) 13.1 (12.9-18.4) 

การปลดปลอย CO
2
 จากการใชที่ดิน  

(Gt C ตอป) 

1.1 0.5 (0.3-1.6) 0.4 (0.0-1.0) 0.4 (-2.4-2.2) 

การปลดปลอย CH
4
 (Mt CH

4
 ตอป) 310 421 (400-444) 452 (452-636) 289 (289-640) 

การปลดปลอย N
2
O (Mt N

2
O ตอป) 6.7 7.2 (6.1-9.6) 7.4 (6.3-14.3) 7.0 (5.8-17.2) 

Temperature change (oC at 2090-2099 relative to 1980-1999) 2.8 (1.7-4.4) 

แหลง: IPCC (2000). 
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ผลการศึกษา 

การใชที่ดินชวงป พ.ศ. 2523-2552 (ค.ศ. 1980-2009) ใน

ที่ราบลุมเชียงใหม-ลำพูน 

 พื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำพูนครอบคลุม

พื้นท่ีรวม 15.3 ลานไร คิดเปนรอยละ 14.5 และ 4.8 ของ

พื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ประเทศไทย ตามลำดับ พื้นท่ีรวม

ของจังหวัดเชียงใหมและลำพูนดังกลาวรอยละ 70.6 เปน

พื้นที่ปาไม ที่ เหลือรอยละ 12.6 และ 9.4 เปนพื้นที่

การเกษตรและพื้นที่ไมสามารถจำแนกประเภทได หรือ  

มีพื้นที่รวมเปน 1.94 และ 1.45 ลานไร ตามลำดับ พื้นท่ี

การเกษตรในชวงป พ.ศ. 2523-2552 เพิ่มขึ้นเล็กนอย  

จากรอยละ 10.7 เปนรอยละ 12.6 ของพ้ืนที่รวมของ  

จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำพูน (ตารางท่ี 2) อยางไรก็ตาม 

ตั้งแตป พ.ศ. 2543 พื้นท่ีนามีแนวโนมลดลงโดยคาดวา  

มีการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่ไมผลไมยืนตนซึ่งมีแนวโนม  

เพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2552 จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำพูนมี

พื้นที่นาและพื้นที่ไมผลไมยืนตนรวม 744,044 และ 790,450 ไร 

ตามลำดับ คิดเปนรอยละ 80 ของพื้นท่ีการเกษตรทั้งหมด 

การจัดสรรน้ำใหเหมาะสมตอระบบการผลิตขาวและไมผล  

ไมยืนตนจึงมีความสำคัญและสนับสนุนการเติบโตดาน

เศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองจังหวัด 

ระดับอุณหภูมิในฤดูการผลิตขาวนาป 

 ในชวงฤดูการปลูกขาวนาปที่ใชในแบบ จำลองขาว

ในพื้นที่เชียงใหม-ลำพูนคาเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ำ

สุดรายวันที่โอกาสรอยละ 50 ของพื้นที่ในแตละชวงการ

จำลอง 10 ปมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง (ตารางท่ี 3) 

อุณหภูมิสูงสุดรายวันเพิ่มจาก 29.20 oC ในป ค.ศ. 1980-89 

เปน 32.72 oC ในป ค.ศ. 2060-69 และอุณหภูมิต่ำสุดราย

วันเพิ่มจาก 19.98 oC ในป ค.ศ. 1980-89 เปน 22.18 oC ใน

ป ค.ศ. 2060-69 การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิอากาศดังกลาว  

สงผลโดยตรงตอผลผลิตขาว (Yoshida. 1981; Islam and 

Morison. 1992) การทดลองของ Baker et al (1992) พบวา

ผลผลิตขาวสารลดลงรอยละ 7-8 ทุกๆ 1 oC ในงานทดลองที่

มีการเพิ่มอุณหภูมิชวง 28/21/25 เปน 34/27/31 oC 

(อุณหภูมิกลางวันตุมแหง/อุณหภูมิกลางคืนตุมแหง/อุณหภูมิ

น้ำในนา) 

 ระดับอุณหภูมิอากาศที่คาดวาจะเพิ่มข้ึนอยางตอ

เนื่องระหวางป ค.ศ. 1980-2069 ดังกลาวสงผลใหแบบ

จำลองขาวคำนวณอายุขาวสั้นลงในทุกสภาพการผลิตขาว

ดวยวิธีการจัดการท้ังสามวิธีการ ไดแก สภาพการผลิตขาว

นาปวิธีการอาศัยน้ำฝนและไมใช input สภาพการผลิตขาว

นาปวิธีการจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจนอยางด ี และสภาพ

การผลิตขาวนาปวิธีการใชน้ำและ 10 กก Urea ตอไร 

(ตารางท่ี 4) จุดที่นาสนใจไดแกการลดลงของชวงอายุขาว

ระหวางออกดอกถึงระยะสุกแกทางสรีระวิทยามีจำนวนวัน

ลดลงเฉลี่ย 9-10 วันจากการจัดการผลิตขาวนาปทั้งสามวิธี

การในพื้นที่เชียงใหม-ลำพูน 

ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่ราบลุมเชียงใหม-ลำพูน 

แหลง: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2526, 2536, 2545, 2553) 

เนื้อที่ (ไร) 2523 2533 2543 2552 แนวโนม

ทั้งหมด = ปาไม+การเกษตร  15,383,087  15,383,087  15,383,087  15,383,087

ปาไม  12,284,919  10,866,898  11,983,500  11,991,204

ทางการเกษตร  1,653,115  1,909,517  1,886,043  1,944,400

- ที่อยูอาศัย  77,954  118,592  73,801  97,687

- ที่นา  1,162,932  1,127,454  775,438  744,044

- พืชไร  228,830  244,678  196,939  211,265

- ไมผลไมยืนตน  140,809  314,286  703,024  790,450

- ไมดอกไมประดับ  19,954  84,508  86,211  76,570

- ที่เลี้ยงสัตว  2,590  4,436  5,009  7,284

- ที่รกราง  14,627  12,406  22,365  13,063

- อื่นๆ  5,419  3,157  3,292  4,037

นอกการเกษตร  1,455,053  2,606,672  1,513,544  1,447,483
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การจำลองการผลิตขาวนาป 

 สำหรับสภาพการผลิตขาวนาปวิธีการอาศัยน้ำฝน

และไมใช input ผลผลิตขาวสารซ่ึงมีน้ำหนักประมาณรอยละ 

68-70 ของน้ำหนักขาวเปลือกทั้งเมล็ดคำนวณโดยแบบ

จำลองขาวมีแนวโนมลดลงเล็กนอยระหวางป ค.ศ. 1980-2069 

กลาวคือลดลงจาก 487 เปน 436 กิโลกรัมขาวสารตอไร   

การผลิตในสภาพนี้ขาวมีอายุสั้นกวาการผลิตสภาพ A2 และ 

A4 เล็กนอย 

ชวงป ค.ศ. อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด 

 ---------------------------------- องศาเชลเซียล ------------------------------ 

1980-89 29.20 (27.65-30.63) 19.98 (18.34-21.48) 

2020-29 30.26 (28.76-31.77) 19.35 (20.98-22.59) 

2060-69 32.72 (30.98-34.28) 22.18 (23.93-25.54) 

ตารางท่ี 3 อุณหภูมิในพื้นที่เชียงใหม-ลำพูนที่โอกาสรอยละ 50 และ (คาต่ำสุด-คาสูงสุด) ในแตละชวงการจำลอง 10 ป 

 การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

เริ่มต้ังแตป ค.ศ. 2020-2069 เพื่อรักษาระดับผลผลิตขาวที่มี

การจำลองโดยแบบจำลองในการศึกษาครั้งนี้ตามผลิตการ

สภาพขาวแบบ A2 และ A4 นั้นทำใหสามารถยกระดับ

ผลผลิตขาวนาปไดเปน 1,034 และ 793 กิโลกรัมขาวสารตอ

ไร ตามลำดับ แตมีแนวโนมลดลงเปน 613 และ 598 

กิโลกรัมขาวสารตอไร ตามลำดับ (ตารางท่ี 5) 

ชวงป ค.ศ. ปกดำ-ออกดอก ปกดำ-สุกแก ออกดอก-สุกแก

------------------------- จำนวนวัน ---------------------------

สภาพการผลิตขาวนาปวิธีการอาศัยน้ำฝนและไมใช input (A3)

1980-89 75 (68-81) 112 (103-126) 37 (35-45)

2020-29 72 (68-79) 104 (97-118) 32 (29-39)

2040-49 68 (63-74) 98 (91-108) 30 (28-34)

2060-69 64 (59-70) 91 (84-101) 27 (25-31)

สภาพการผลิตขาวนาปวิธีการจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจนไมขาดอยางดี (A2)

1980-89 75 (68-81) 112 (103-126) 37 (35-45)

2020-29 72 (68-79) 108 (100-118) 36 (32-39)

2040-49 64 (59-70) 100 (91-108) 36 (32-38)

2060-69 64 (59-70) 92 (86-101) 28 (27-31)

สภาพการผลิตขาวนาปวิธีการจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจนไมขาดอยางดี (A2)

1980-89 75 (68-81) 112 (103-126) 37 (35-45)

2020-29 72 (68-79) 108 (100-118) 33 (30-39)

2040-49 64 (59-74) 100 (91-108) 31 (28-34)

2060-69 64 (59-70) 92 (86-101) 28 (27-31)

ตารางท่ี 4 จำนวนวันปกดำ-ออกดอก และปกดำ-สุกแกของขาวในพื้นที่เชียงใหม-ลำพูนที่โอกาสรอยละ 50 และ (คาต่ำสุด–  

คาสูงสุด) ในแตละชวงการจำลอง 10 ป ในสภาพการผลิตขาวสามวิธีการ 
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ตารางท่ี 5 ผลผลิตเมล็ดขาวสาร 0% ความชื่นที่โอกาสรอยละ 50 และ (คาต่ำสุด-คาสูงสุด) ในแตละชวงการจำลอง 10 ป 

การจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจน
ชวงป ค.ศ.

ไมใช input ใหน้ำและ N ไมขาด ใชน้ำและ 10 กก Urea ตอไร

---------------------------- กิโลกรัมเมล็ดขาวสารตอไร ----------------------------

1980-89 487 (294-942) - -

1990-99 486 (295-942) - -

2000-09 490 (297-960) - -

2010-19 486 (296-961) - -

2020-29 491 (296-959) 1,034 (742-1,240) 793 (516-91,184)

2040-49 490 (291-947) 876 (551-1,114) 757 (499-1,105)

2060-69 436 (257-846) 613 (317-878) 598 (306-872)

การปรับตัวและการใชน้ำในการผลิตขาวชวงป ค.ศ. 

2020-2069 

 การปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

เร่ิมตั้งแตป ค.ศ. 2020-2069 เพื่อรักษาระดับผลผลิตขาวท่ีมี

การจำลองโดยแบบจำลองตามสภาพผลิตการขาวนาปแบบ 

A2 และ A4 นั้นทำอัตราการคายระเหยน้ำตามวิธีการของ 

Allen et al (1998) ของขาวนาปที่โอกาสรอยละ 50 ในแตละ

ชวงการจำลอง 10 ปมีคาใกลเคียงกันกลาวคืออยูในชวง 

454-474 มิลลิเมตรของน้ำตอฤดูการผลิต (ตารางที่ 6) อัตรา

นี้ต่ำกวาคาท่ีแนะนำโดยไสว (n.d.) แตใกลเคียงกับคาที่

คำนวณโดยปญญา (2548) แสดงวาการผลิตขาวนาปตาม

การปรับตัวแบบ A2 และ A4 มีการใชน้ำในอัตราเดียวกับ

การผลิตแบบอาศัยน้ำฝนและไมมีการจัดการธาตุอาหารขาว

หรือแบบ A3 

 อยางไรก็ตาม การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศตามสภาพผลิตการขาวนาปแบบ A2 และ A4   

ดังกลาวมีน้ำหนักเมล็ดขาวสารตอปริมาณน้ำคายระเหยที่

โอกาสรอยละ 50 มากกวาการผลิตขาวในสภาพ A3 แตมี

แนวโนมลดลงระหวางป ค.ศ. 2020-2069 (ตารางท่ี 7) 

 การจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจน 
ชวงป ค.ศ. 

ไมใช input ใชน้ำและ N ไมขาด (A2) ใชน้ำและ 10 กก N ตอไร (A4) 

 ------------------------------- มม. ตอฤดู ------------------------------- 

1980-89 474 (378-535) - - 

1990-99 458 (360-510) - - 

2000-09 458 (361-508) - - 

2010-19 458 (366-516) - - 

2020-29 463 (368-516) 465 (371-505) 460 (368-507) 

2040-49 457 (351-511) 457 (351-505) 457 (351-508) 

2060-69 454 (338-513) 455 (338-510) 455 (339-510) 

 

ตารางท่ี 6  อัตราการคายระเหยน้ำของขาวนาปที่โอกาสรอยละ 50 และ(คาต่ำสุด-คาสูงสุด) ในแตละชวงการจำลอง 10 ป 



113
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

การจัดการน้ำและธาตุไนโตรเจน
ชวงป ค.ศ.

ไมใช input ใชน้ำและ N ไมขาด (A2) ใชน้ำและ 10 กก N ตอไร (A4)

--------- กิโลกรัมเมล็ดขาวสารตอไร ตอ มม. อัตราการคายระเหยน้ำ ---------

1980-89 2.41 (1.27-4.58) - -

1990-99 2.47 (1.32-4.63) - -

2000-09 2.42 (1.30-4.49) - -

2010-19 2.48 (1.32-4.50) - -

2020-29 2.45 (1.32-4.46) 4.56 (3.75-5.18) 3.56 (2.57-4.93)

2040-49 2.42 (1.33-4.18) 3.94 (3.00-4.64) 3.39 (2.62-4.57)

2060-69 2.17 (1.34-3.72) 2.94 (1.80-3.96) 2.81 (1.74-3.94)

/1 ขาวสารมีน้ำหนักประมาณ 68-70% ของขาวเปลือก  

ที่มา : http://www.brrd.in.th/rkb2/postharvest/index.php-file=content.php&id=6.htm) 

ตารางท่ี 7 น้ำหนักเมล็ดขาวสาร/1 ตอปริมาณน้ำคายระเหยที่โอกาสรอยละ 50 และ (คาต่ำสุด-คาสูงสุด) ในแตละชวง  

การจำลอง 10 ป 

วิจารณและสรุปผล 

 การจำลองการใชน้ำของการผลิตขาวนาปในพื้นท่ี

เชียงใหม-ลำพูนโดยแบบจำลองขาวเพื่อการปรับตัวภายใต

การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกตามภาพฉายอนาคตการ

ปลดปลอยกาซเรือนกระจกแบบ A1B ของแบบจำลอง  

ภูมิอากาศ ECHAM5 ในระหวางป ค.ศ. 1980-2019 และ

ชวงอนาคตระหวางป ค.ศ. 2020-2069 พบวาอายุขาวนาป  

มีแนวโนมสั้นลงประมาณ 9-10 วัน เนื่องจากคาเฉลี่ย

อุณหภูมิอากาศสูงสุดและต่ำสุดรายวันของพ้ืนที่ศึกษาใน

แตละชวงการจำลอง 10 ปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

ในระหวางป ค.ศ. 1980-2069 ในกรณีที่ไมมีการปรับตัวน้ำหนัก

ขาวสารคำนวณโดยแบบจำลองขาวมีแนวโนมลดลงเล็กนอย 

การปรับตัวในการผลิตขาวนาปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2020-2069 ตามผลิตการสภาพ

ขาวแบบ A2 และ A4 นั้นทำใหสามารถยกระดับผลผลิต  

ขาวนาปแตมีแนวโนมลดลงเชนกัน และสัดสวนของน้ำหนัก

เมล็ดขาวสารตอปริมาณน้ำคายระเหยท่ีโอกาสรอยละ 50 

มากกวาการผลิตขาวในกรณีที่ไมมีการปรับตัว การปรับปรุง

และการทดสอบแบบจำลองขาวและการสรางฐานขอมูล  

ภูมิอากาศ ฐานขอมูลดินมีความสำคัญตอการศึกษาตาม

แนวทางนี้และมีศักยภาพในการนำใชเพ่ือการศึกษาการปรับตัว

ของการผลิตขาวนาปและการใชน้ำเพื่อการผลิตขาวในระดับ
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