โครงการวิจัยสินค้าโครงการหลวงที่มีศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน
ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง สภาวะอากาศเกิดความแปรปรวน อุณหภูมิ
อากาศพื้นผิวสูงขึ้น จ้านวนวันที่มีอากาศร้อนเพิ่มขึ้น ปริมาณน้้าฝนเพิ่มขึ้นแต่จ้านวนวันที่ฝนตกกลับลดลง โดย
คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อการขาดน้้า เกิดการระบาดของโรคและแมลงมากขึ้น มีผลต่อเนื่องถึงกิจกรรม
ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอาศัยน้้าฝน เช่น ในฤดูกาลเพาะปลูกข้าว สภาพภูมิอากาศแห้ง
แล้งหรือฝนทิ้งช่วงท้าให้ข้าวขาดน้้า ผลผลิตข้าวลดลง และในพืชเมืองหนาวที่ได้รับการส่งเสริมอาจเกิดภาวะ
เครียดจากความร้อน เช่น พี้ช พันธุ์ Jade ส่งผลให้เกิดการสุกแก่และเปลี่ยนสี ของผลไม้ทั้งที่ยังมีการพัฒนา
ของผลไม่เต็มที่ ให้ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพต่า้ นอกจากนีผ้ ลจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล ท้าให้ไม้ผลบางชนิดในบางพื้นที่ปลูกไม่สามารถก้าหนดระยะเวลาท้าการเพาะปลูกที่แน่นอนได้ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ เช่น ออกดอก ติดผลช้ากว่าปกติ เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 นี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ซึ่งมีผลการด้าเนินงาน ดังนี้
1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
1.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการผลิตข้าวนา
พบว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนบ้านดงมีความแปรปรวนอย่างมาก ส่งผลให้ผลผลิต
ข้าวลดลง 2.56 – 55 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักเกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะช่วงเวลา
และปริมาณน้้าฝน กล่าวคือ ในช่วงเวลาดังกล่าวฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ ท้าให้เริ่มฤดูปลูกช้า ส่งผลให้ระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวสั้นและบางพื้นที่ขาดแคลนน้้าในช่วงการเจริญเติบโตของข้าว นอกจากนี้ยังเกิดการระบาด
ของแมลงบั่ ว เพลี้ ย กระโดดสี น้ า ตาล และหนู และปั ญ หาสภาพดิ น ขาดความอุ ด มสมบู รณ์ แ ละขาดการ
บ้ารุงรักษาดินอย่างถูกต้องด้วย
1.2 การส้ า รวจและวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นดง
ต้าบลห้วยฮ่อม อ้าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในรอบปีเป็นไปใน
ทิศทางที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงพัฒนาการเจริญเติบโตของข้าว (เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน) อุณหภูมิมีความ
แปรปรวนไม่มาก (ระหว่าง 1-2 องศาเซลเซียส) จึงไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ส่วนปริมาณ
น้้าฝน ถือว่าเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวของเกษตรกร พบว่า มีความแปรปรวนอย่างมาก
โดยเฉพาะการก้าหนดวันปลูกข้าว การไถเตรียมที่นา และก้าหนดวันตกกล้า เนื่องจาก พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกบน
พื้นที่สูงเป็นพันธุ์ไวแสง จะออกดอกในช่วงเดือนกันยายน –ตุลาคม หากฝนตกล่าช้าจะส่งผลให้วันปลูกข้าวล่าช้า
ออกไป ท้าให้ระยะ Vegetative สั้นลง อีกทั้งในบางช่วง หากการกระจายตัวของน้้าฝนไม่เพียงพอ อาจท้าให้ข้าว
ขาดน้้าในระยะ Reproductive ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลงได้
1.3 การวิเคราะห์มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูง
สามารถผลิตข้าวให้พอเพียงต่อการบริโภค มีแนวทางในการด้าเนินงาน ดังนี้
(1) จั ดท้าแผนเพาะปลู กเป็ นลายลั กษณ์อักษรที่ชัดเจน โดยระบุพื้นที่เพาะปลู ก ช่ว งเวลา
เพาะปลูก เพื่อง่ายต่อการจัดการน้้าและแบ่งพื้นที่จัดการให้เป็นโซนตามลุ่มน้้าย่อยในพื้นที่
(2) การส่งน้้าเข้าพื้นที่การเกษตร ควรมีเดินท่อเพื่อส่งน้้าจากแหล่งน้้าเข้าพื้นที่ให้เป็นโครงสร้าง
ถาวร เพื่ อ ให้ ก ารต่ อ ท่ อ โครงข่ า ยเข้ า พื้ น ที่ ก ารเกษตรแต่ ล ะแปลงเป็ น ไปได้ ส ะดวกขึ้ น และเป็ น การลด
การสูญเสียน้้า

(3) การจัดท้าบ่ อพักน้้าเพิ่มบริเวณล้าห้วยหมูและล้ าห้วยกลงอาแมะ เนื่องจากพื้นที่ฝั่ ง ทิศ
ตะวันออกของพื้นที่ยังขาดการจัดการน้้าและแหล่งเก็บกักน้้า โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกระจายตามช่อ งเขาและมี
พื้นที่ปลูกข้าวตอนล่างของลุ่มน้้าย่อย และบริเวณนั้นมีความสูงของพื้นที่ประมาณ 980 – 1,000 MSL. แต่
พื้นที่การเกษตรมีความสูงของพื้นที่ประมาณ 940 MSL.
(4) ควรมีการดูแลระบบส่งน้้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อป้องกัน
การสูญเสียน้้าระหว่างการส่งน้้า
(5) เกษตรกรปลูกข้าวด้วยระบบนาน้้าน้อย ลดการขังน้้าในแปลงนาตลอดเวลา
2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง
2.1 น้ า ข้ อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาของพื้ น ที่ สู ง ระดั บ 900 - 1,100 เมตรของสถานี /ศู น ย์ จ้ า นวน
4 แห่ง ได้แก่ อ่างขาง อินทนนท์ วัดจันทร์ และห้วยน้้าขุ่น มาวิเคราะห์เพื่อจัดท้าภาพจ้าลองภูมิอากาศและ
ศึกษาแนวโน้ มการเปลี่ย นแปลงภูมิอากาศในอนาคตและเสนอแนะแนวทางการปรับตัว ของเกษตรกรต่อ
ศักยภาพการแข่งขันส้าหรับเตรียมการรองรับผลกระทบกับงานส่งเสริมการผลิตบ๊วยและพลับในอนาคต
2.2 สร้างแบบจ้าลองพืช ของบ๊วยในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ 3 แบบจ้าลอง โดยใช้ข้อมูล
อากาศที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการออกดอกและติดผลส้าหรับการพยากรณ์ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้ ในขณะที่ สถานี/
ศูน ย์ อื่น ๆ มีข้อมูล ผลผลิ ต ไม่ ครบถ้ว นและต่ อเนื่ อ งเพี ยงพอจึง ยั ง ไม่ พ บความสั ม พั นธ์ ทางสถิ ติ ได้ ส้ าหรั บ
แบบจ้าลองพืชของพลับ ได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อมูลภูมิอากาศ จ้านวน 3 แบบจ้าลอง ของ
สถานีฯ อ่างขาง สถานีฯ อินทนนท์ และศูนย์ฯ ห้วยน้้าขุ่น ซึ่งเป็นแบบจ้าลองพืชของพลับที่เหมาะสมต่อการ
น้าไปใช้ได้เฉพาะของพื้นที่นั้นๆ
2.3 การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของไม้ ผ ลเมื อ งหนาวที่ เ กิ ด จาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิอากาศและฐานข้อมูลพืชให้มี
การบันทึกอย่างต่อเนื่อง ส้าหรับในการพัฒนาแบบจ้าลองให้มีความแม่นย้าและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ความส้าคัญเรื่อง”น้้า” ส้าหรับท้านาบนพื้นที่สูงเพราะเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อข้าวอย่างชัดเจน จึงท้าให้เกษตรกรยอมรับวิธีการปลูกข้าวด้วยระบบนาน้้าน้อย (แห้งสลับขัง) อีกทั้ง
ลดอายุกล้าส้าหรับปักด้าให้น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาฝนทิ้งช่วง
2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีแนวทางการปรับตัว และวางแผนในการผลิตไม้ผลภายใต้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
3. น้าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต้าบลแม่เหียะ อ้าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ก) ระบบการเก็บกักน้้าในพื้นที่

ข) การผันน้้าและการต่อท่อ PVC
เพื่อส่งน้้าสู่พื้นที่การเกษตร

ภาพแสดงระบบการจัดการน้้าในพื้นที่ชุมชนบ้านดง

ภาพแสดงแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกข้าวด้วยระบบข้าวนาน้้าน้อย

ภาพแสดงการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้แบบจ้าลองสภาพภูมิอากาศและแบบจ้าลองพืช เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีเจ้าหน้าที่
และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน

