
ผลกระทบการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศต�อผลผลติ
ข�าวนาปรงั นาป� และ อ�อยปลกูต�นและปลายฤดู

ฝนในพืน้ทีโ่ครงการชลประทานโดยใช�แบบจาํลอง
ดิน-พชื DSSAT 

 และ MWCropDSS 

อรรถชัย จินตะเวช (ม.เชยีงใหม�), เทวินทร� แก�วเมอืงมลู (ม.เชียงใหม�), วินัย เชาวน�ววิฒัน� (สสนก),  
และ ปรีสาร รักวาทนิ (กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) 

8 สิงหาคม 2561 



วัตถุประสงค�ของงาน Crop Modeling 

- เข�าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศต�อผลผลติข�าวนาป� ข�าวนาปรงั 
และอ�อยปลกูต�นฝนและปลายฝนในเขตพื้นทีโ่ครงการชลประทานฯ โดยใช�
ฐานข�อมลูทรัพยากรเกษตรขั้นต่าํ แบบจาํลองข�าวและอ�อย และโปรแกรม
เชื่อมโยง MWCropDSS 
 

- ร�วมมือกบัคณะวจิยัสหสาขาวชิาการใน “โครงการชลประทานและการบรหิารน้าํ
ที่เหมาะสมกบัประเทศไทยและส�งผลต�อผลติภณัฑ�มวลรวมในประเทศ (GDP: 
Gross Domestic Product) สูงสดุ” เพื่อสนบัสนนุการวางแผนยกระดบั
ความเป�นอยู�ของชาวนา 



Crop modeling (แบบจําลองระบบดนิ-พชื) คอือะไร ทําไมตอ้งใชแ้บบจําลองฯ? 
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6. งานจําลองใน 
คอมพวิเตอร ์
(Computer 
Experiments) 

1. คําถาม ปญัหา (Question, Problem) 

2. สมมุตฐิาน 
(Hypotheses) 

3. งานทดอง  
(Experiments) 

4. การวเิคราะห/์ 
สงัเคราะห ์
(Analysis/Synthesis) 

5. Conclusions, Decisions 
Recommendations 

Bouman et al. 1996. Agricultural Systems, 52: 171-198. 

การใชป้ระโยชนจ์ากแบบจําลองฯ ในการ
เพิม่คณุภาพและคณุคา่ของงานทดลอง
ทางเกษตร 



Goals: Efficient Resource Utilization, Poverty Reduction (job creation), 
Environmental-friendly Production & Consumption Systems 

Joint recommendations/Solutions 

Assessing 
Production Alternatives 

Resource databases 
(Attribute & spatial) 

Resource Inventory 
(Real Survey by agencies & 
farmers, Remote Sensing) 

Simulation models  
(Process-based and empirical, 

LCA, etc.) 

Basic research 

DSS tools 

Uehara (1998); Kovanich (2009); Jintrawet et al. (2012) 
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Next 
users 

End 
users 

4 

อธบิายสัน้ ๆ การใชง้าน Crop modeling (แบบจําลอง)  

Global 
knowledge 

Local 
knowledge 
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Modified from MWCropDSS (Jintrawet, 2009; Mojohn et al., 2013) and SRY4cast (Jintrawet and Kaeomuangmoon, 2016) 
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MWCropDSS 3.0 operational framework for RID/TDRI (Sept 26, 2017) CMU-TRF RDC50O0003 
CMU-TRF RDG58A0013 

Localized & Site-Specific Management 
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RCP4.5 or RCP8.5 (2020-2040??) 
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รปู  11: แผนทีพ่ืน้ทีโ่ครงการชลประทาน 
แหลง่: กรมชลประทาน, 2561. 



พ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง  
(วันปลูก 1 ม.ค. ถึง 30 เม.ย. 2560)  
ในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน  

แหลง: สภอท, 2561. 

พ้ืนท่ีปลูกขาวนาป  
(วันปลูก 1 เม.ย. ถึง 31 ส.ค. 2560)  
ในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 

แหลง: สภอท, 2561. 

พ้ืนท่ีปลูกออย ในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 

แหลง: สภอท, 2561. 



y = 1.0149x + 8.8307 
R² = 0.9778 
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ปรับแตง่แบบจําลองขา้วโดยใชข้อ้มลูอากาศ WRF (downscaled 12x12 km) ปี 2015  

ผลผลติขา้วเปลอืก (กก/ไร)่ 
จากแบบจําลอง CSM-CERES-Rice 

ผลผลติขา้วเปลอืก (กก/ไร)่ 
(สศก., 2558/59) 



   การจําลองผลกระทบทางเลอืกการผลติขา้ว ตอ่ผลผลติขา้วในเชงิเวลาและเชงิพืน้ที ่  

อดตี (R2P) 
1996-2016 

อนาคต (R2F) 
2020-2039 

RCP 4.5 
(R2F45)  

RCP 8.5 
(R2F85) 

                       นาปรงั (R2)                              

ใช ้
น้ํา ชป. 

(R2F45I) 

ใช ้
น้ํา ชป. 

(R2F85I) 

ใช ้
น้ํา ชป. 
(R2POI) 

•77 จังหวดั  
(R2POI_prv) 

•582 โครงการ 
(R2POI_ir) 

•77 จังหวดั  
(R2F45I_prv) 

•582 โครงการ 
(R2F45I_ir) 

•77 จังหวดั 
(R2F85I_prv) 

•582 โครงการ 
(R2F85I_ir) 

อดตี (R1P) 
1996-2016 

อนาคต (R1F) 
2020-2039 

RCP 4.5 
(R1F45) 

RCP 8.5 
(R1F85) 

                         นาปี (R1)                             

ใช ้
น้ําฝน 

(R1F45R) 

ใช ้
น้ํา ชป. 

(R1F45I) 

ใช ้
น้ําฝน 

(R1F85R) 

ใช ้
น้ํา ชป. 

(R1F85I) 

ใช ้
น้ําฝน 

(R1POR) 

ใช ้
น้ํา ชป. 
(R1POI) 

•77 จังหวดั 
(R1POI_prv) 

•582 โครงการ 
(R1POI_ir) 

•77 จังหวดั 
(R1POR_prv) 

•582 โครงการ 
(R1POR_ir) •77 จังหวดั 

(R1F45I_prv) 
•582 โครงการ 
(R1F45I_ir) 

•77 จังหวดั 
(R1F45R_prv) 

•582 โครงการ 
(R1F45R_ir) 

•77 จังหวดั 
(R1F85I_prv) 

•582 โครงการ 
(R1F85I_ir) 

•77 จังหวดั 
(R1F85R_prv) 

•582 โครงการ 
(R1F85R_ir) 



สรปุผลการศกึษา ผลผลติขา้วนาปี & นาปรัง (กก/ไร)่ 
ปี 2020-2039                          |                      
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   การจําลองผลกระทบทางเลอืกการผลติออ้ยปลกูตอ่ผลผลติออ้ยปลกูในเชงิเวลาและเชงิพืน้ที ่  

อดตี 
1996-2015 

(S1P) 

อนาคต 
2020-2039 

(S1F) 

RCP 4.5 
(S1F45) 

RCP 8.5 
(S1F85) 

                    ออ้ยปลกูตน้ฝน (S1)                    

ใช ้
น้ําฝน 

(S1F45R) 

ใช ้
น้ํา ชป. 

(S1F45I) 

ใช ้
น้ําฝน 

(S1F85R) 

ใช ้
น้ํา ชป. 

(S1F85I) 

ใช ้
น้ําฝน 

(S1POR) 

ใช ้
น้ํา ชป. 
(S1POI) 

•77 จังหวดั 
(S1PI_prv) 

•582 โครงการ 
(S1PI_ir) 

•77 จังหวดั 
(S1POR_prv) 

•582 โครงการ 
(S1POR_ir) 

•77 จังหวดั 
•(S1F45I_prv) 
•582 โครงการ 
(S1F45I_ir) 

•77 จังหวดั 
(S1F45R_prv) 

•582 โครงการ 
(S1F45R_ir) 

•77 จังหวดั 
(S1F85I_prv) 

•582 โครงการ 
•(S1F85I_ir) 

•77 จังหวดั 
(S1F85R_prv) 

•582 โครงการ 
•(S1F85R_ir) 

อดตี 
1996-2015 

(S2P) 

อนาคต 
2020-2039 

(S2F) 

RCP 4.5 
(S2F45) 

RCP 8.5 
(S2F85) 

                  ออ้ยปลกูปลายฝน (S2)                

ใช ้
น้ําฝน 

(S2F45R) 

ใช ้
น้ํา ชป. 

(S2F45I) 

ใช ้
น้ําฝน 

(S2F85R) 

ใช ้
น้ํา ชป. 

(S2F85I) 

ใช ้
น้ําฝน 

(S2POR) 

ใช ้
น้ํา ชป. 
(S2POI) 

•77 จังหวดั 
•(S2POI_prv) 
•582 โครงการ 
•(S2POI_ir) 

•77 จังหวดั  
(S2PoR_prv) 

•582 โครงการ 
(S2POR_ir) 

•77 จังหวดั 
(S2F45I_prv) 

•582 โครงการ 
(S2F45I_ir) 

•77 จังหวดั 
(S2F45R_prv) 

•582 โครงการ 
(S2F45R_ir) 

•77 จังหวดั 
(S2F85I_prv) 

•582 โครงการ 
(S2F85I_ir) 

•77 จังหวดั 
(S2F85R_prv) 

•582 โครงการ 
(S2F85R_ir) 



สรปุผลการศกึษา ผลผลติ ออ้ยตน้ฝน & ปลายฝน (ตนั/ไร)่ 
ปี 2020-2039                          |                      ปี 1996-2016 
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ข�อเสนอแนะ 
1.  จัดเกบ็ข�อมลูระบบการผลติพชืหลกั ๆ ในเขตชลประทานทัว่ประเทศ พัฒนาฐานข�อมลูเชงิพืน้ที่

และเชงิเวลาอย�างเป�นระบบเพือ่ใช�ประกอบการทดสอบแบบจาํลองฯ เสริมข�อมลู สศก. (ซึง่
รายงานตามขอบเขตการปกครอง) ทํางานแบบเป�นทมีใช�ข�อมลูและระบบสารสนเทศช�วยในการบรู
ณาการคนและทรพัยากร 
 

2.  ฝ�กอบรมฯ เจ�าหน�าทีใ่ห�ใช�ฐานข�อมลูและแบบจาํลองประกอบการรายงานความเปลีย่นแปลงระบบ
การผลติพชืรายฤดรูายแปลงผลติ 
 

3.  สร�างระบบการใช�ฐานข�อมลูและแบบจาํลองเพือ่พฒันาการผลติในระดบัแปลงผลติกบัชาวนา 
ผู�บรโิภคและผู�ประกอบการในพืน้ที ่เชื่อมโยงกบัระดบันโยบาย (เสนอให�ตัง้ CBDO: Chief Big 
Data Officer รองอธบิดดี�านระบบอภขิ�อมลู) 



Comparing: SIM & OBS 
Field monitoring Observed yield  

Simulate
d yield 

Minimum Data Set 
For Simulation models 

Crop growth & Developmental stage, 
pest incident, stress reports 

Initial soil conditions 

Weather data 
monitoring/storing 

MWCropDSS & 
DSSAT model 

Harvesting plan 

Fertilizer/irrigation schedule/plan 

Harvesting 

Plan 

Check 

Action Do 

Planting schedule maps/plan 

Variety map Next season/Prescription maps  
to improve last year situations 

Yield map, 
Pollutions,  
Emission,  
Returns 
etc maps 

Farmer’s field map 

ตวัอยา่งระบบ AgIT: DSS-SRY4cast for Participatory Planning for Resilient Rice Production Systems 
CMU-TRF RDC57A0002 

CMU-TRF RDG58A0013 
ทําใหส้งัคมไทยเขา้ใจวา่ Minimum Agricultural Resource Data Sets (MAgRDS) เป็น
สิง่จําเป็นเหมอืนอาหาร 

อรรถชยั จนิตะเวช และ เทวนิทร ์แกว้เมอืงมลู 2559. โครงการวจัิยพัฒนา นําใชแ้ละสรา้งนวัตกรรมระบบสนับสนุนการตัดสนิใจเพือ่พยากรณ์ผลผลติขา้วรายฤดลูว่งหนา้ 3-6 เดอืน (DSS-SRY4cast) รายงานฉบบั
สมบรูณ์ รหัสโครงการ CMU-TRF RDG58A0013 สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.) คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่160 หนา้ 
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