
สภาพนิเวศเกษตร เศรษฐกิจและสังคม
ของระบบการผลิตขาวนาน้ําฝนในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน
โดย พฤกษ ยิบมันตะสิริ และคณะ
สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พิษณุโลก 26 มีนาคม 2545



ความสําคัญของขาวนาน้ําฝน
-  พื้นที่นาน้ําฝน 43.5 ลานไร หรือ 76 %

73.12.1ใต
32.13.1กลาง
91.729.2ตะวันออกเฉียงเหนือ
71.79.2เหนือ

ภาค (รอนละ)พื้นที่ (ลานไร)ภาค

ที่มา : สศก. 2542.



- เปนแหลงผลิตขาวคุณภาพ (ลานไร)

31.381.355.0พื้นที่ (รอยละ)
0.11.51.8กข.15

1.511.714.6ขาวดอกมะลิ 105

2.312.815.2กข.6

เหนืออีสานประเทศพันธุขาว

ที่มา : สศก. 2542.



- ผลผลิตมีความผันแปรสูง

- พันธุปรับตัวไดดีในสภาพความอุดมสมบูรณต่ํา 
  แตไมตานทางโรค

- ความเสียหายจากภาวะแลงมีมาก

- ภูมินิเวศนนาน้ําฝนยังไมชัดเจน

ความสําคัญของขาวนาน้ําฝน (ตอ)



วัตถุประสงค

- สรางความเขาใจในระบบการผลิตขาวนาน้ําฝนของเกษตรกร 
   แจกแจงขอจํากัดและวิธีการแกไขของเกษตรกร

- ระบุลักษณะพันธุขาวนาน้ําฝนที่เกษตรกรตองการ

- สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธุขาวนาน้ําฝน



วิธีการ
- เสวนากลุมผูรูในพื้นที่เปาหมาย

- สัมภาษณแบบมีโครงสรางระดับครัวเรือน

- ประมวลขอมูลแบบรวบยอดกับผูแทน
   กลุมเกษตรกร



วิธีการ (ตอ)
- สุมเก็บตัวอยางขาวเพื่อประเมินผลผลิต
   และลักษณะอื่น ๆ 

- เนนการแลกเปลี่ยนและเรียนรูรวมกันมาก
  กวาจะเก็บขอมูลอยางเดียว

- สนับสนุนใหเกิดกลุมและเครือขายขาวนา
  น้ําฝนในกระบวนการวิจัย



พื้นที่การศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด :

ไดแก ลําปาง เชียงราย พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด :

ไดแก เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร 
นครพนม ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม 
รอยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร



ภาวะฝนแลงและผลกระทบตอผลผลิตขาว

55464241แลง 2 ลด(%)
39444138แลง 1 ลด(%)
380 1/651535662ปกติ (กก.ไร)

ผลกระทบตอผลผลิต
1-21.92.15.6แลง 2
-2.22.54.0แลง 1

จํานวนครั้งในชวง 10 ป
หนองคายพะเยาเชียงรายลําปาง

1/ ขอมูลสัมภาษณระดับภาค



การใชเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรภาคเหนือตอนบน

-14> 20 กก./ไร
36715 – 20

28275010 – 15
696639< 10 กก/ไร

การกระจาย(%)

2.63.64.6SD
9.59.811.8เฉลี่ย (กก.ไร)
พะเยาเชียงรายลําปาง



การจัดการธาตุอาหารของเกษตรกร

0252325เฉลี่ย
222327> 31

1336272021-30
4835413610-20
397812< 10

-อัตราปุย(กก/ไร)
951009995-ใชปุยเคมี (%)

หนองคายพะเยาเชียงรายลําปาง

ภาคเหนือเพิ่มการใชปุยเพื่อฟนฟูขาวหลังแลง 1



ชนิดปุยเคมี

56---16-16-8

201471615-15-15

465814446-0-0

1596847216-20-0

หนองคายพะเยาเชียงรายลําปาง

ภาคเหนือตอนบน ปุยหลัก 16-20-0
ภาคอีสาน (หนองคาย) ปุยหลัก 16-16-8 และ 15-15-15



ตนทุนและผลตอบแทน (บาท/ไร)

3894401097. กําไรสุทธิ
3,2903,0952,9186. รายไดรวม

5.05.04.85. ราคา (บาท/กก.)
6586196084.1/ ผลผลิต(กก.ไร)

2,9022,6562,8093. ตนทุนทั้งหมด
1,4681,3721,6112. ตนทุนไมเปนเงินสด
1,4341,2841,1981. ตนทุนเงินสด

ขาวดอกมะลิ 105กข.15กข.6

1/ ผลผลิตจาก Crop-cut



การเขตกรรมขาวนาน้ําฝน

6364599. อายุขาวเมื่อใสปุย ครั้งที่ 2
2428308. อายุขาวเมื่อใสปุยครั้งที่ 1
2237. จํานวนครั้ง

6553456. กําจัดวัชพืช (%) ดวยแรงงานคน
2945585. สารคลุมวัชพืช (%)
7787694. เกษตรกรที่ปลูกซอม (%)

25x2525x2525x253. ระยะปลูก (ชม.)
3737312. อายุกลา (วัน)
2.12.11.41. ไถพรวน (ครั้ง)
พะเยาเชียงรายลําปาง



ความสําคัญของปจจัยที่ลดผลผลิตขาวนาน้ําฝน

31417.โรคถอดฝกดาบ
42326.โรคกาบใบแหง
42325.โรคใบจุดสีน้ําตาล
53224.โรคไหม
72843.หนู
72722.ปู
21321.หอยเชอรี่

ความถี่ความรุนแรงความถี่ความรุนแรง
นาดอนนาลุม



3
2
2
2

ความรุนแรง
นาดอน

65211.วัชพืช
53210.เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
4329.เพลี้ยกระโดดหลังขาว
4428 แมลงบั่ว

ความถี่ความถี่ความรุนแรง
นาลุม

ความสําคัญของปจจัยที่ลดผลผลิตขาวนาน้ําฝน (ตอ)



โอกาสและวิธีการแกปญหาการผลิตขาวนาน้ําฝนของเกษตรกร

สารเคมี65355. แมลง
สารเคมี40604. โรค

กับดัก/ เหยื่อพิษ66343. หนู
จับบริโภค/เหยื่อพิษ72282. ปู
เก็บทําลาย/กับดัก56441.หอยเชอรี่

มากนอย
วิธีการโอกาสปญหา



โอกาสและวิธีการแกปญหาการผลิตขาวนาน้ําฝนของเกษตรกร
(ตอ)

สูบน้ํา48528. แลง
ระบายน้ํา25529. น้ําทวม8. แลง

ปุยพืชสด/ มูลสัตว/ ฟาง70307. ความอุดมสมบูรณ
แรงงานคน/สารเคมี/น้ําทวม81196. วัชพืช

มากนอย
วิธีการโอกาสปญหา



ผลผลิตขาวจากสุมเก็บตัวอยาง 2544 (กก./ไร)

3500-กข.19
-0574กข.10
-0460กข.8
-0410กข.4
-750725กข.2

445--ขาวดอ
-638535สันปาตอง 1

700614586ขาวดอกมะลิ 105
579579-กข.15
587558560กข.6
พะเยาเชียงรายลําปางพันธุ



ลักษณะพันธุขาวนาน้ําฝนที่ตองการแกไขปญหาแลง
1. อายุสั้นกวา กข.10, กข 15
2. ไมไวแสง
3. ความสูง 150-170 ซม.
4. เติบโตและแตกกอเร็ว
5. ลําตนแข็งแรง ระบบรากดี
6. ตานทางโรคไหม และบั่ว
7. คุณภาพเทียบเทา กข.6 ขาวดอกมะลิ 105
8. ผลผลิตสูงกวา กข.6, ไมต่ํากวา 550 กก.ไร
9. เมล็ดไมรวงงาย รวงยาว



การพัฒนาระบบการผลิตในพื้นที่นาน้ําฝน
-แนวทางการมีสวนรวมไดเพิ่มคุณคางานวิจัย

-โรงเรียนเกษตรกร
-เครือขายเกษตรกร

-สรางทางเลือกที่หลากหลายใหกับระบบการผลิตที่มีขาวเปนพืชหลัก
-ระบบการผลิตแบบผสมผสาน
-ขาวอินทรีย

-สนับสนุนและสงเสริมเทคโนโลยีการฟนฟูทรัพยากรดิน
-เชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดชุมชน
(มีชุมชนตนแบบที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่ศึกษา)



สรุป
-จําแนกภูมินิเวศนนาน้ําฝนที่ชวยสนับสนุนการคัดเลือกพื้นที่
ทดสอบได
-ความหมายภาวะแลงของเกษตรกร
-การเลือกพันธุเพื่อเหมาะสมกับนาลุมและนาดอน

-นาดอน ขาวดอกมะลิ 105
-หนีแลง กข.15, ขาวไมไวแสง(กข.10, สปต.1
-นาลุม กข.6
-นาน้ําทวม กข.19



สรุป (ตอ)
-คุณภาพของพันธุขาวตองเหมือนหรือใกลเคียง กข.6 
ขาวดอกมะลิ 105
-ไดเครือขายเกษตรกรขาวนาน้ําฝน


