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บทคัดยอ

 ระบบการปลูกพืชเขตอาศัยน้ำฝน ของภาคเหนือตอนบน ในแตละบริเวณ แตกตางกันตามสภาพภูมิประเทศ และ

ทรัพยากรน้ำฝน การวิเคราะหปริมาณฝนทำใหทราบรูปแบบการกระจายตัวและชวยในการตัดสินใจคัดเลือกพืช มาปลูกรวม

ระบบได การวิเคราะหโอกาสที่จะมีฝนตกและท้ิงชวง ในบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยใชขอมูลปริมาณน้ำฝนรายวันยอนหลัง   

20 ป (พ.ศ. 2534 - 2553) ของสถานีตรวจวัดฝนตางๆ ทั่วภาคเหนือตอนบน รวม 98 แหงจากกรมอุตุนิยมวิทยา มาวิเคราะห 

พบวา คาเฉลี่ยฝนรายปในรอบทศวรรษหลัง พ.ศ. 2544 - 2553 สวนใหญมีคาเพิ่มขึ้นกวาทศวรรษแรก พ.ศ. 2534 - 2543 ฝนเฉล่ีย

รายปทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2544 - 2553) มีคาอยูระหวาง 792 - 2,647 มม./ป เฉลี่ย 1,297 มม. ซึ่งมากกวาทศวรรษแรก 94 มม. 

โดยฝนมากกวา 1600 มม./ป กระจายครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภาคบริเวณจังหวัดเชียงรายและทางตอนเหนือ

ของจังหวัดพะเยาและนานมากขึ้น โอกาสท่ีจะมีฝนตก 5 มม./สัปดาห มีคาตั้งแต 0-100 นับสัปดาหที่มีคาโอกาสตั้งแต 70%   

ขึ้นไป เปนสัปดาหที่มีฝนตก สัปดาหเริ่มตนฤดูฝนเร็วท่ีสุดคือที่สัปดาหที่ 12 ที่สถานีอากาศเกษตรนาน สถานีอื่นๆ สวนใหญเริ่ม

ฤดูฝนในสัปดาหที่ 16-20 การส้ินสุดฤดูฝนเริ่มตั้งแตสัปดาหที่ 37 ไปจนถึงสัปดาหที่ 44 ฤดูฝนที่ยาวนานจะชวยขยายระยะเวลา

ฤดูเพาะปลูกในเขตอาศัยน้ำฝนได จนสามารถปลูกพืชมากกวา 1 ครั้ง/ป เชนระบบขาวโพด – ถั่วลิสง ขาวโพด – ถั่วเหลืองใน

สภาพไร หรือระบบขาวไร + ถั่วลอด ปลูกแซมในยางพาราบนท่ีดอนอาศัยน้ำฝนเปนตน 

คำสำคัญ : โอกาสฝนตก / ฝนทิ้งชวง / ภาคเหนือตอนบน 

ABSTRACT

 Rainfed cropping system in the upper north were varie due to topography and rainfall resource Rinfall analysis 

will show rain disdribution pattern and farmer can select crop suitable for rainfed cropping system. An analysis on 

probability of rainfall and dry spell in the upper north and changing throughout the decade. We have used the 20 

years daily rainfall data (year 1990-2010) from 98 rainfall stations achieved at the Thai Meteorological Department. 

The result showed that during analysis period (2001-2010) gave annual rainfall mean as 792 – 2,647 mm./year that 

higher than year 1990 – 2000 about 94 mm. The upper north area can divide to 4 class of amount of rainfall highest 
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class (>1,600 mm/year) appear at northeast of Chiang Rai, north of Phayao and Nan province. The probability of 

weekly rainfall of each stations were used a criteria as ICRISAT standard that set 5 mm/week count at upper 70% 

probability were dependable precipitation when lower 70% probability were define as dry spell. The early rainfall start 

at 12th week at Nan agromet station and other stations occur on 16 – 20 th week. The ends of rainfall week occur at 

37 – 44 th week. The long rainy season can extend the cultivation of rainfed cropping system can be planted more 

than 1 crop / year such as sequential cropping system on corn – peanut or corn – soybean in upland rainfed or 

upland rice + crawling cowpea mix cropping system in pararubber plantation. 

Keywords : Rainfall / Dry Spell / Upper North 

บทนำ

 ระบบการปลูกพืช เขตใชน้ ำฝนยั งต องพึ่ งพา
ธรรมชาติโดยเฉพาะปริมาณและการกระจายของฝน ซึ่ง
ปจจุบันมีความแปรปรวนมากข้ึน สาเหตุหนึ่งมาจาก  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดังปรากฏการณ ของภาวะโลก
รอน (Global Warming) ซึ่งทำใหความชื้นในโลกสูง อันจะ
กอใหเกิดความเสี่ยงของปริมาณและการกระจายของฝนตอ
การเกษตร การเกิดปรากฏการณ El Nino และ La Nina 
ทำใหมีการกระจายตัวของฝนตกและท้ิงชวงแตกตางกันใน
แถบเอเชีย ปที่มีปรากฏการณ La Nina จะมีฝนตกชุก   
ดังเชนป 2554 และ ภาวะ El Nino มักทำใหเกิดฝนแลงใน
ไทย จึงจำเปนตองศึกษาวารูปแบบของฝนจะเปล่ียนไปหรือ
มีความแหงแลงรุนแรงมากยิ่งขึ้นหรือไม และการเกษตรใน
เขตน้ำฝน ซึ่งมีพื้นที่กวารอยละ 80 ของพื้นที่การเกษตรภาค
เหนือตอนบน อาจจะไดรับผลกระทบในเชิงลบและปรับตัว
ไมทัน ระบบการปลูกพืชของภาคเหนือตอนบน ที่ตองพึ่งพิง
น้ำฝนจะมีความคลายคลึง หรือแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพ
ภูมิกายภาพ เศรษฐกิจ-สังคม และการตัดสินใจเลือกพืชปลูก
ของเกษตรกร ซึ่งการเลือกชนิดพืชไรเศรษฐกิจที่สามารถใช
ประโยชน จากความยาวนานฤดูฝนไดเต็มที่ เชนรูปแบบการ
ปลูกพืชตามหรือตอเนื่อง (sequential cropping) จำเปนตอง
ทราบรูปแบบการตกและการกระจายของฝนในทองถิ่นกอน
จึงวางแผนการปลูกใหเหมาะสมได 
 จากการศึกษา ของวิลาสลักษณและคณะ (วิลาสลักษณ 
วองไว. 2538) เร่ืองโอกาสเกิดฝนตกและฝนทิ้งชวงในเขต
ภาคเหนือตอนบน 68 สถานี โดยใชขอมูลน้ำฝนยอนหลัง   
12 ป (2525-2536) นั้นทำใหทราบรูปแบบของฝนตกและฝน
ทิ้งชวง ชวงเวลาดังกลาว ที่สวนใหญเปนแบบ bi modal 
หรือฝนสองชวง และมีชวงความยาวนานฤดูฝนแตกตางกัน 
ทำใหระบบพืชเขตน้ำฝนมีหลากหลายเชนระบบพืช งา-  

ถั่วเหลือง ที่ จ.แมฮองสอน ขาวโพด-ถั่วขียว ที่ จ.นาน   
ถั่วเหลือง-ถั่วเหลืองที่ จ.เชียงราย และถั่วลิสง/พริก ที่ 
จ.เชียงใหมซึ่งมีความยาวนานฤดูปลูก ตั้งแต 20-30 สัปดาห 
(นับตั้งแตปลูกพืชแรก จนเก็บเกี่ยวพืชหลัง) แลวแตระบบพืช 
ดังนั้นการศึกษาโอกาสเกิดฝนตกและท้ิงชวงในชวงตอมาอีก 
10-20 ป จะทำใหทราบความเปล่ียนแปลงของฝนอันเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ และสามารถคะเนการกระจาย
และโอกาสที่จะมีฝนทิ้งชวงกลางฤดูในแตละอำเภอท่ีมีขอมูล
ฝนและสามารถนำมาจัดทำแผนท่ีการกระจายตัวเชิงพื้นที ่ 
ตอไป  
 โอกาสท่ีจะมีฝนตกและทิ้งชวงของแตละบริเวณ จะ
เปนรูปแบบท่ีเกิดจากลักษณะทางภูมิอากาศประจำถ่ิน 
(บัณฑูรย วาฤทธ์ิ. 2553) เม่ือทำการวิเคราะหโอกาสที่จะมี
ฝนตกและทิ้งชวงจะชวยใหการวางแผนการเพาะปลูกพืชเขต
น้ำฝนไดถูกตองยิ่งข้ึน ชวยลดความเสี่ยงจากการเกิดภัย
ธรรมชาติดานฝนไดมากข้ึน (ปราณี วองวิทวัส. 2536) ความ
แปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบตอระบบการผลิต 
ระบบเศรษฐกิจ และ สังคมของเกษตรกรและในสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป (อรรถชัย จินตะเวช. 2537) อาจทำให  
รูปแบบของการตกและการกระจายของฝนแตละบริเวณ
เปลี่ยนแปลงไปดวย การติดตามสถานการณ นำขอมูลที่มีอยู
มาวิเคราะหเพื่อใหเกิดผลลัพธที่เปนปจจุบัน จึงเปนเรื่อง
สำคัญ เพื่อเตรียมการในการปรับตัวสรางทางเลือกของระบบ
การผลิตพืชเพ่ือรองรับผลกระทบตอภาวการณดังกลาว 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบของฝนตกและทิ้งชวงของ
บริเวณตางๆ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และการ เปล่ียนแปลง
ของรูปแบบของฝนเม่ือ เปรียบเทียบใน 2 ชวงระยะเวลา  
 2. เพื่อศึกษาความนาจะเปนของรูปแบบฝนภาค
เหนือตอนบน และใชเปนคำแนะนำสำหรับเกษตรกร ในดาน
ระบบการปลูกพืชในเขตอาศัยน้ำฝน 
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วิธีการศึกษา

 1. รวบรวมขอมูล ปริมาณน้ำฝนรายวันของสถานี

ตรวจวัดฝน 8 จังหวัดทั่วภาคเหนือตอนบน ยอนหลัง 20 ป 

(พ.ศ. 2534-2553) จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 2. ตรวจสอบขอมูล คัดเลือกสถานีที่มีขอมูลเพียงพอ

และคำนวณเบ้ืองตน ถึงปริมาณน้ำฝนรายสัปดาห รายป 

และคาเฉลี่ย 10 ป x 2 ชวง วิเคราะหการกระจายขอมูลเชิง

พื้นท่ี 

 3. วิเคราะหขอมูลโอกาสที่จะมีฝนตกเทากับหรือ

มากกวา 5 มม. และ 10 มม./สัปดาห โดยวิเคราะหหา 

ความถี่ของเหตุการณที่เกิดขึ้นตอจำนวนปของขอมูล (P=F/N) 

โดย กำหนดวาสัปดาหที่จะมีฝนตกควรมีความนาจะเปนตั้ง

แต รอยละ 70 ขึ้นไป ตามเกณฑของ ICRISAT (สุพัฒน   

วิรัตนพงษ. 2528) 

 4. คำนวณโอกาสที่จะมีฝนตกอยางมีเงื่อนไข โดย

ใชสูตร <conditional probability> ซึ่งไมไดแสดงผลใน

เอกสารฉบับนี้ 

 ü คาโอกาสท่ีจะมีฝนตก ถาสัปดาหที่ผานมามีฝน

ตกดวย P(WW) 

 ü คาโอกาสท่ีจะมีฝนตก ถาสัปดาหที่ผานมามีฝน

แลง P(WD) 

 5. คำนวณการเปล่ียนแปลงฝนเฉลี่ยรายปใน

ทศวรรษปจจุบันเมื่อเทียบกับชวงที่ผานมา 

 6. คำนวณสัปดาหที่เริ่มฤดูฝน สัปดาหที่สิ้นสุด  

ฤดูฝน สัปดาหที่ฝนทิ้งชวง ความยาวนานฤดูฝน ซึ่งนับตั้ง

แตเริ่มตน-สิ้นสุดฤดูฝน 

 7. แสดงผลการวิเคราะหฝนตามดัชนีตางๆ ใน

รูปการกระจายตัวเชิงเวลาในรอบปและการกระจายตัวเชิง

พื้นท่ีในบริเวณตางๆ ของภาคเหนือตอนบน 

ผลการศึกษา

 ผลการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีฝน

ตรวจวัดฝน 8 จังหวัดท่ัวภาคเหนือ ไดสถานีตรวจวัดฝน 

จำนวน 98 แหงจากทั้งหมด 131 สถานี ที่คัดเลือกตาม

เกณฑการมีขอมูลตอเนื่องเพียงพอในการวิจัยครั้งนี้ กระจาย

อยู ในเขตภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม   

27 สถานีฝน ลำปาง 16 สถานีฝน เชียงราย 13 สถานีฝน 

นาน 13 สถานีฝน แพร 10 สถานีฝน พะเยา 8 สถานีฝน 

ลำพูน 5 สถานีฝน และแมฮองสอน 6 สถานีฝน จากขอมูล

ปริมาณฝน ป พ.ศ. 2534 - 2553 ทำการวิเคราะหปริมาณ

น้ำฝน เปน 2 ชวง ชวงละ 10 ป (1 ทศวรรษ) พบวา คา

เฉลี่ยปริมาณฝนรายปในชวงป พ.ศ. 2544 - 2553 อยู

ระหวาง 792-2,647 มม./ป เฉลี่ย 1,297 มม./ป โดยเพ่ิมขึ้น

มากกวาทศวรรษแรกเปนปริมาณ 94 มม. ทศวรรษแรก

พื้นที่ฝนนอยกวา 1,000 มม./ป กระจายอยูทางตอนลางของ

ภาคโดยเฉพาะทางภาคใตของจังหวัดเชียงใหมและลำพูน 

(ภาพที่ 1) สวนในทศวรรษหลังซึ่งมีฝนมากขึ้นนั้น พื้นที่  

ที่มีฝนมากกวา 1,600 มม./ป กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของภาค บริเวณจังหวัดเชียงรายและ

ทางตอนเหนือของจังหวัดพะเยาและนาน (ภาพที่ 2) เมื่อจัด

กลุมสถานีตรวจวัดฝนในทศวรรษหลัง (พ.ศ 2544 - 2553) 

สามารถจำแนกได 4 กลุม (จรูญ สุขเกษม. 2536) โดยพบวา

พื้นที่ที่มีฝนตกปริมาณนอย ปริมาณฝน 700-1,000 มม./ป   

มี 11 แหง 1,001-1,300 มม./ป มี 45 แหง 1,301-1,600 

มม./ป มี 29 แหง และฝนตกชุกมากระหวาง 1,601-2,600 

มม./ป มีจำนวน 13 แหง รายละเอียดในตารางท่ี 1 โดย  

พบวาพื้นที่มีฝนตกนอยมักอยูตอนกลางของภาค สวนพ้ืนที่

ที่มีฝนตกชุกมากจะเปนพื้นที่เขตชายแดนและบริเวณที่สูง 

ซึ่งมักเปนเขตปาและ พื้นที่ภูเขา เปนสวนใหญ จากตาราง 1 

แสดงใหเห็นวา พื้นที่ในกลุมที่ 1 จะเปนบริเวณที่มีความ

เสี่ยง ตอการปลูกพืชในเขตอาศัยน้ำฝนสูงกวาบริเวณที่ 3 

และ 4 ตามลำดับ  

 การนับสัปดาหการเริ่มตนฤดูฝนโดยนับจากสัปดาห

แรกสุดที่โอกาสเกิดฝนตก (Rajeevan M. 2006) > 5 มม./

สัปดาห มีคาตั้งแต 70% ขึ้นไป 8 ดังตัวอยางผลการ

วิเคราะหโอกาสที่ที่จะมีฝนตกของสถานีฝนเชียงใหม กับ

สถานีฝนนาน (ภาพท่ี 5,6) การเขาสูฤดูฝนของภาคเหนือ

ตอนบน จะเร่ิมตั้งแตสัปดาหที่ 12 ของป (ปลายเดือน

มีนาคม) ไปจนถึง สัปดาหที่ 20 (กลางเดือนพฤษภาคม) 

บริเวณที่มีฝนตนฤดูมาเร็วอยูทางตอนเหนือของจังหวัด

เชียงราย พะเยา และนาน บริเวณท่ีมีฝนตนฤดูมาเร็ว 

(สัปดาหที่ 12) นับได 1 แหง ไดแก สถานีอากาศเกษตรนาน 

สวนบริเวณที่ฝนตนฤดูมาชามาก (สัปดาหที่ 20) มีจำนวน   

2 แหง คือ ที่สถานีอำเภอแมริม และสวนปาแมมาย สวนที่

อื่นๆ อีก 95 สถานีตรวจวัดฝนนั้น ฝนชวงแรกจะเริ่มตน  

ในสัปดาหที่ 13 ของป ฝนตนฤดูทศวรรษแรกมาชากวา

ทศวรรษหลัง 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

โดยที่ทศวรรษหลังในสัปดาหที่ 20 จะเขาสูฤดูฝนทั่วทั้งภาค 

ในขณะที่ทศวรรษแรกตองใชเวลาชาไปอีก 2 สัปดาห จึงจะ

เขาสูฤดูฝนท่ัวทั้งภาคในสัปดาหที่ 22 ทศวรรษหลังแมจะมี

โอกาสฝนทิ้งชวงมากจนถึง 10 - 11 สัปดาห (ภาพที่ 3) ใน

ชวงกลางฤดูฝนในบางแหง แตทศวรรษแรกกลับพบปญหา

พื้นที่ที่มีฝนทิ้งชวง กระจายอยูหลายสถานีฝน ทั่วทั้งภาคเหนือ

มากกวาในทศวรรษหลัง โดยนอกเหนือจากทางตอนกลาง - 

ตอนใตของภูมิภาคแลวยังพบบริเวณตะวันออกของภาคแถบ

จังหวัดนานอีกดวย (ภาพที่ 4) ในชวงกลางฤดูฝน พบวา

พื้นท่ีตางๆ มีโอกาสเกิดฝนทิ้งชวงกลางฤดู แตกตางกัน ตั้งแต 

0-12 สัปดาห บริเวณที่มีโอกาสมีฝนทิ้งชวงสูงมาก (12 

สัปดาห) ไดแก ที่สถานีสันกำแพง สวนบริเวณที่ไมมีฝนทิ้ง

ชวงกลางฤดู (นับที่เกณฑ > 5 มม./สัปดาห) พบวามีจำนวน 

17 สถานีตรวจวัด ไดแก แมฮองสอน แมสะเรียง แมลานอย 

เชียงของ สะเมิง พระตำหนักภูพิงค นิคมสรางตนเองเขื่อน

ภูมิพล สวนปาแมหอพระ สวนปาทุงเกวียน รองกวาง วังช้ิน 

สวนปาขุนแมคำมี แพร นานอย อุทยานแหงชาติดอยภูคา 

บานหลวง และนาน ฝนปลายฤดู จะเริ่มส้ินสุดเมื่อสัปดาห  

ที่ 37 (ตนเดือนกันยายน) เปนตนไป จนถึงสัปดาหที่ 44 

บริเวณท่ีหมดฤดูฝนเร็ว (ปลายเดือนตุลาคม) โดยฝนปลาย

ฤดูสิ้นสุดสัปดาหที่ 37 มี 2 แหง ไดแก สถานีแมจัน และ

ตารางท่ี 1 การจำแนกสถานีฝนตามคาเฉล่ียปริมาณฝนรายปเฉลี่ย 10 ป (พ.ศ. 2544 - 2553)  

กลุม ปริมาณฝน (มม./ป) สถานีตรวจวัด 

กลุมท่ี 1 

พื้นที่ฝนตกนอย 

700-1,000 

11 สถานี 

ปาย แมริม จอมทอง แมแจม สันทราย สันกำแพง ดอยเตา นิคมสรางตนเองเขื่อน

ภูมิพล เกาะคา สบปราบ สวนปาแมทรายคำ 

กลุมท่ี 2 

พื้นที่ฝนตกปานกลาง 

1,001-1,300 

45 สถานี 

ปางมะผา แมสะเรียง เวียงปาเปา ปง ดอกคำใต แมใจ จุน เชียงมวน พะเยา 

ดอยสะเก็ด แมแตง พราว อมกอย สะเมิง ฮอด เชียงดาว ปโตรเลียมฝาง สถานี

ทดลองขาวสันปาตอง บอหลวง-บอแกว เวียงแหง แมโจ เชียงใหม แมแจม แมทะ 

หางฉัตร เถิน แมพริก สวนปาแมมาย ลำปาง แมทา ปาซาง ลี้ บานโฮง ลำพูน 

รองกวาง สูงเมน หนองมวงไข แพร นานอย เวียงสา เชียงกลาง แมจริม   

หนวยปองกันปาเวียงสา บานหลวง นาน 

กลุมท่ี 3 

พื้นที่ฝนตกมาก 

1,300-1,600 

29 สถานี 

ขุนยวม แมลานอย แมฮองสอน แมจัน แมสรวย เชียงแสน พาน เวียงชัย ปาแดด 

เชียงคำ ภูซาง ฝาง หางดง แมอาย สถานีทดลองพืชสวนฝาง ดอยสุเทพ สวนปาแม

หอพระ ตนน้ำดอยเชียงดาว งาว วังเหนือ สวนปาหวยทาก สวนปาทุงเกวียน   

สวนปาแมเมาะ ลอง เดนชัย สอง หวยไร-เขาพลึง ปว สวนปาแมคำมี สถานีอากาศ

เกษตรนาน  

กลุมท่ี 4 

พื้นที่ฝนชุกชุมชื้น 

1,600-2,600 

13 สถานี 

เชียงของ แมสาย เทิง กิ่วทัพยั้ง ดอยตุง ดอยชาง เชียงราย ภูพิงค วังชิ้น อุทยาน

ดอยภูคา สองแคว ทาวังผา ทุงชาง 

เชียงกลาง เขตนี้ตองระวังพืชหลังที่ปลูกตามในระบบ  

การปลูกพืช ซึ่งฝนจะหมดเร็ว อาจทำให พืชตามเสียงตอ

การขาดน้ำ กอนที่จะใหผลผลิต จึงอาจเลือกปลูกพืชครั้งเดียว

ในชวงฤดูฝน สวนบริเวณที่ฝนปลายฤดูกระจายตัวดี หรือ

หมดฤดูฝนชาจะพบท่ีสถานีแมฮองสอน ขุนยวม สถานี

ทดลองขาวพาน เวียงชัย จุน แมใจ พะเยา หางดง สถานี

ทดลองพืชสวนฝาง สถานีวิจัยตนน้ำดอยเชียงดาว เชียงใหม 

วังเหนือ แมทา และลำพูน รวม 14 สถานีตรวจวัด สวนอีก 

82 แหงนั้น จะสิ้นสุดฤดูฝน ณ สัปดาหที่ 38-43 (ชวงกลาง

เดือนกันยายน-ปลายเดือนตุลาคม) ทศวรรษหลัง แถบตะวัน

ตกของภาคบริเวณจังหวัดแมฮองสอนและรอยตอของจังหวัด

เชียงราย พะเยา รวมถึงตอนเหนือของจังหวัดลำปาง จะมี

ฝนลาชามากกวาทศวรรษแรก โดยสิ้นสุดฤดูฝนในชวง

สัปดาหที่ 42-44 ผลกระทบของปริมาณและการกระจายของ

ฝน นอกจากจะมีผลตอผลผลิตพืชในระบบแลว ยังมีผลตอ

ความยาวนานฤดูเพาะปลูกดวย โดยอาจจะยืดระยะเวลาเก็บ

เกี่ยวใหเนิ่นนานออกไปได บริเวณท่ีมีฝนปริมาณมาก หรือ

กระจายตัวดี สามารถเลือกพืชที่มีอายุยาวมารวมในระบบได

หลายชนิดข้ึน สวนบริเวณท่ีมีแนวโนมฝนคอนขางนอย ควรรีบ

เตรียมดินและเลือกพืชปลูกที่สามารถเก็บเกี่ยวไดทันกอน

หมดฤดูฝน เพื่อลดความเสี่ยงของการหมดฝนหรือทิ้งชวง 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

ภาพท่ี 1  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม./ป) พ.ศ. 2534 – 2543 ภาพที่ 2  ปริมาณน้ำฝนเฉล่ีย (มม./ป) พ.ศ. 2544 – 2553

ภาพ 5ก  โอกาสที่ฝนจะตกในสัปดาหตางๆ ของสถานีเชียงใหม ป พ.ศ. 2534-2543 

ภาพ 5ข  โอกาสที่ฝนจะตกในสัปดาหตางๆ ของสถานีเชียงใหม ป พ.ศ. 2544-2553 

ภาพ 6ก  โอกาสที่ฝนจะตกในสัปดาหตางๆ ของสถานีนาน ป พ.ศ. 2534-2543 

ภาพ 6ข  โอกาสที่ฝนจะตกในสัปดาหตางๆ ของสถานีนาน ป พ.ศ. 2544-2553 

5ก 

5ข 

6ก 

6ข 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

วิจารณและสรุปผล

 ภาคเหนือตอนบนมีแนวโนมฝนเพิ่มขึ้นในชวง

ทศวรรษหลัง ตอนกลางและตอนใตของภาคจะเปนบริเวณ

แหงแลง การกระจายตัวเปนแบบ Bi – Model คือ มีฝน   

2 ชวง ไดแกฝนตนฤดูและกลาง – ปลายฤดู สัปดาหที่มีฝน

ทิ้งชวงแตกตางกันในแตละบริเวณ ตั้งแต 0 – 12 สัปดาห 

แตสวนใหญจะท้ิงชวงในสัปดาหที่ 21 เกษตรกรตอง

ระมัดระวังและเตรียมการรับมือกับภาวะฝนท้ิงชวงกลางฤดู

โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกท้ิงชวงยาวนาน การวางแผน

เลือกพืชปลูกในระบบการปลูกพืชที่สอดคลองกับการตกและ

การกระจายในพื้นที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรการเกษตร

ไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เชนปลูกพืชในระบบพืชตาม 

(Sequential Cropping) พืชเหลื่อมฤดู (Relay Cropping) หรือ

พืชรวมระบบ (Intercropping) การนำผลวิจัยไปใชประโยชน 

เพื่อการคัดเลือกพืชที่จะปลูกรวมในระบบพืชเขตใชน้ำฝน 

ตัวอยางเชนในพื้นที่ฝนตกนอย (กลุมที่ 1) พืชไรอายุสั้นจะ

เปนทางเลือกหลัก ขณะที่เขตพื้นที่ฝนปานกลาง (กลุมที่ 2) 

อาจเลือกพืชไรอายุยาวหรือปลูกพืช 2 ครั้งตอปได เชน 

ระบบขาวโพด – ถั่วลิสง ระบบขาวโพด – ถั่วเหลือง ระบบ

ขาวโพด – ถั่วเขียว ระบบถ่ัวลิสง / พริก หรือเลือกพืชไร

แซมไมผล ไมยืนตน เชน ขาวไร + ถั่วลอดแซมในแปลง  

ยางพาราปลูกใหม เปนตน และการพัฒนาตอยอดงานวิจัย ไดแก 

การคนหาระบบพืชทางเลือกที่เหมาะสมทั้งเชิงกายภาพและ

เศรษฐกิจ-สังคมสำหรับแตละบริเวณของภาคเหนือตอนบน 

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ กรมอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อเฟอขอมูล

ปริมาณน้ำฝนรายวันของสถานีฝนทั่วภาคเหนือตอนบน 
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