
การมีสวนรวมของเกษตรกรในการปรับปรุงขาวนานํ้าฝน 

Farmer participation in improvement of  rainfed lowland rice 
พฤกษ  ยิบมันตะสิริ1,2  กุศล  ทองงาม1  บุศรา  ลิ้มนิรันดรกุล1 และบุญรัตน จงดี3 

1ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม         
 2ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3กรมวิชาการเกษตร 

บทนํา 

 พื้นที่ขาวนานํ้าฝนในภาคเหนือสูงถึงรอยละ 72 หรือ 9.2 ลานไร เปนแหลงปลูกขาวพันธุคุณ
ภาพเพื่อการบริโภคและการสงออก เชน พันธุขาวขาวมะลิ 105 กข 15 และ กข 6 ซึ่งในภาคเหนือตอน
บนมีพื้นที่ปลูกขาวท้ัง 3 พันธุดังกลาวสูงถึงรอยละ 76 (สศก. 2542) ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารและ
รายไดของเกษตรกรมีความผูกพันกับเสถียรภาพของผลผลิตของขาวท้ัง 3 พันธุนี้ 

 ผลผลิตขาวนานํ้าฝนมีความผันแปรสูง ปจจัยท่ีเปนขอจํากัดตอผลผลิตคือสภาวะแลง ใน
สภาพการผลิตของภาคเหนือตอนบนภาวะแลงที่มีระยะนานมากกวา 4 สัปดาห สามารถเกิดขึ้นไดใน
ระยะการเจริญเติบโตทางลําตนและระยะหลังออกดอก ซึ่งการกระทบแลงระยะหลังนี้จะทําใหผลผลิต
ขาวลดลงอยางรุณแรงกวาระยะแรก (ขอมูลสัมภาษณเกษตรกร 2544) และผลกระทบของภาวะฝน
แลงรุนแรงทําใหผลผลิตลดลงรอยละ 35 (อารีและคณะ 2544) 

 เกษตรกรภาคเหนือตอนบน  แบงตามลักษณะภูมินิเวศนของขาวนานํ้าฝนออกเปน       ขา
วนาดอน นาลุม และนาลุมน้ําทวม ทําใหศักยภาพการผลิตภายในพื้นที่แตกตางกัน เกษตรกรมีวิธีการ
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงหรือรักษาเสถียรภาพของผลผลิตขาวตางๆ กัน โดย การคัดเลือกพันธุขาว วิธี
เขตกรรม ตลอดจนการกําหนดวันปลูก ดังนั้นการใชแนวทางการมีสวนรวมของเกษตรกรเพื่อปรับปรุง
ขาวนานํ้าฝนจะสามารถเชื่อมโยงภูมิปญญาเดิมของเกษตรกรกับวิธีการปรับปรุงพันธุของนักวิจัยใน
การรวมกันพัฒนาพันธุขาวนานํ้าฝนท่ีปรับตัวเขากับสภาพนิเวศน ระบบการผลิต และความตองการ
ของเกษตรกรไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น (Whitcombe et al. 1996; Almekinders and 
Elings 2001)  

 ในรายงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อแจกแจงสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมของระบบ
การผลิตขาวนานํ้าฝนของเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน วิเคราะหปญหาการผลิตและทําความเขาใจ
กับวิธีการแกไขปญหาหรือลดความเสียหายของผลผลิตขาวอันเนื่องมาจากฝนแลงและนํ้าทวมของ
เกษตรกร และลักษณะพันธุขาวท่ีเกษตรกรตองการเพื่อนําไปสูการคัดเลือกพื้นที่เปาหมายสําหรับการ
ดําเนินงานการมีสวนรวมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุขาวนานํ้าฝน 
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วิธีการ 

 การวิจัยเนนสรางความเขาใจรวมกันระหวางเกษตรกรกับนักวิจัย โดยไดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขาวนานํ้าฝน” ที่ศูนยวิจัยขาวแพร ระหวางวันที่ 17 – 18 
พฤษภาคม 2544 โดยมีเกษตรกร 60 คน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 5 คน จาก 17 อําเภอ ใน 3 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก ลําปาง เชียงราย และพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ขาวนานํ้าฝนมาก หลังจากนั้น
ไดมีการติดตามไปศึกษา และเสวนากับผูรูในชุมชน สัมภาษณเกษตรกรรายครัวเรือนรวม 290 ราย 
โดยพยายามใหมีเกษตรชายหญิงในสัดสวนใกลเคียงกัน ระหวางตุลาคม – พฤศจิกายน 2544 ใน 12 
อําเภอ ใน 3 จังหวัดดังกลาว พรอมทั้งจัดประชุมเพื่อประมวลผลการศึกษากับผูแทนกลุมเกษตรกร
ของพื้นที่ศึกษาท้ังหมด ณ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2544 
พรอมทั้งสาธิตวิธีการเก็บตัวอยางขาวเพื่อใหเกษตรกรไดประเมินผลผลิตขาวรวมจํานวน 317 ตัว
อยาง และไดจัดประชุมเพื่อประมวลผลรวบยอดกับผูแทนกลุมเกษตรกรในวันท่ี 26 – 27 เมษายน 
และทําการคัดเลือกพื้นที่ เพื่อดําเนินการศึกษาการคัดเลือกพันธุแบบมีสวนรวมของเกษตรกรสําหรับ
ฤดูนาป 2545 

 การศึกษาแบบมีสวนรวมครั้งนี้ตองการที่จะสรางเครือขายการเรียนรู ซึ่งจะเปนฐานกําลัง
สําหรับงานวิจัยปรับปรุงขาวนานํ้าฝนตอไป 

ผลการศึกษา 

 เกษตรกรนาน้ําฝนจําแนกภูมินิเวศนนานํ้าฝนตามสภาพระดับความสูงของพื้นที่ และโอกาส
การเกิดสภาพนํ้าทวมและฝนแลง โดยมีความหมายเฉพาะถิ่น เชน นาดอน (41%) นาลุม (16%) และ
นาลุมน้ําทวม (43%) โดยนาลุมจะมีเสถียรภาพผลผลิตสูงกวานาดอนและนาลุมน้ําทวม เกษตรกร
แบง “ภาวะแลง” หรือ “ฝนทิ้งชวง” ออกเปนสองระยะ คือ “แลง 1” เปนระยะปกดําถึงแตกกอ และ 
“แลง 2” เปนระยะต้ังทองออกรวงถึงสรางเมล็ด เกษตรมีวิธีการแกไขและลดความเสียหายจากแลง 1 
ดวยการ “ซิมกลา” คือการยายปลูกกลาขาว 2 ครั้ง เกษตรกรอาจแกไขไดโดยหวานปุยเคมีเพื่อเรง
การฟนตัวของตนขาวหลังจากมีฝน สวนแลง 2 จะมีความเสียหายท่ีรุนแรงและไมสามารถแกไขได 
โดยภาพรวมโอกาสความเสียหายจากน้ําทวมในพื้นที่นาลุมมีนอยกวาความเสียหายจากภาวะแลง
หรือฝนท้ิงชวง 

 พันธุขาวมีความหลากหลายแตสวนใหญยังคงเปนพันธุชุด กข พันธุพื้นเมืองมีเพียงเล็กนอย 
ปลูกเฉพาะในพื้นท่ีที่มีปญหานํ้าทวม พันธุที่นิยมไดแก กข 6 กข 15 และขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเปน
พันธุขาวคุณภาพท่ีเกษตรกรใชเปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐานดานคุณภาพการหุงตม เกษตรกรให
ความสําคัญกับพันธุขาวไมไวแสงกับพันธุขาวอายุสั้น เชน กข 10 สําหรับปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงกระทบ
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แลง และเลือกใชพันธุทนนํ้าทวม เชน กข 19 ซึ่งเปนพันธุหนักสําหรับนาลุมน้ําทวม ในปฤดูปลูก 2545 
โครงการวิจัยไดนําขาวพันธุทนนํ้าทวม 2 พันธุใหม ไดแก พันธุพิษณุโลก 2 และปราจีนบุรี 2 เขาไป
ทดสอบในพื้นที่น้ําทวมริมฝงน้ําอิง ที่อ.เชียงคํา จ.พะเยา ลักษณะพันธุขาวท่ีเกษตรกรตองการ ไดแก 
ขาวคุณภาพเทียบเทา กข 6 หรือขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข 15 ผลผลิตสูง (น้ําหนักเมล็ดดี) ตานทาน
โรค (ไหม) และแมลง (บ่ัว) ทนแลง ไมหักลม อายุสั้น ฯลฯ 

 ผลผลิตขาวนาป 2543 จากการสัมภาษณพบวารอยละ 25 ใหผลผลิตอยูในชวง 100 – 400 
กก./ไร รอยละ 45 มีผลผลิตระหวาง 400 – 600 กก./ไร และรอยละ 30 ใหผลผลิตสูงกวา 600 กก./ไร 
โดยมีผลผลิตเฉล่ียเทากับ 541 กก./ไร ปญหาการผลิตที่สําคัญ ไดแก ฝนแลง (รอยละ 34.5) ราคาขาว
ตกตํ่า (รอยละ 23.4 ) โรคและแมลง (รอยละ 15.9) และศัตรูอ่ืนๆ หนู, ปู, หอย (รอยละ 12.4) 

การเขตกรรมขาวนานํ้าฝนของเกษตรกรแตกตางที่ วิธีการเกษตรดีที่ เหมาะสม  (Good 
Agricultural Practice, GAP) ตามคําแนะนําของกรมวิชาการ อยางมาก เกษตรกรใชอัตราเมล็ดสูง 
คาเฉลี่ยของ 3 จังหวัดมีคาต้ังแต 9.5 ถึง 11.8 กก./ไร เกษตรกรรอยละ 70 – 87 ตองปลูกซอม 
เกษตรกรใชสารเคมีและแรงคนกําจัด/ควบคุมวัชพืช และมากกวารอยละ 95 ใชปุยเคมี แตสวนใหญใช
ในอัตราท่ีตํ่ากวา 20 กก./ไร โดยเกรดปุยที่ใชสวนใหญคือ 16-20-0 และยูเรีย และ 15-15-15 เปนสวน
นอย (ตํ่ากวารอยละ 20) ซึ่งเกษตรกรจะหวานในหยอมที่เห็นวาการเจริญเติบโตของขาวไมสมบูรณ 

การประเมินผลผลิตขาวป 2544 ดวยวิธีสุมเก็บตัวอยางขาวในพื้นท่ีเกษตรกร พบวา มีพันธุ
ขาวจํานวน 10 พันธุ ไดแก พันธุขาวหลัก เชน กข 6 กข 15 ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุขาวรอง เชน 
สันปาตอง 1 ขาวดอ กข 2 กข 4 กข 8 กข 10 และ กข 19 บางพันธุมีการกระจายอยางหนาแนนเฉพาะ
พื้นที่ เชน กข 10 พบมากท่ี อ.งาว จ.ลําปาง ขาวดอ และ กข 19 ในพื้นที่นาลุมน้ําทวมที่ อ.ดอกคําใต 
และท่ี อ.เชียงคํา จ.พะเยา เปนตน กข 6 และขาวดอกมะลิ 105 จะมีการปลูกท่ัวไป สวน กข 15 จะ
ปลูกมากท่ีเชียงราย และพะเยา แตไมพบในตัวอยางที่สุมเก็บจากลําปาง อยางไรก็ตาม เกษตรกรใน
พื้นที่จ.ลําปางจะเลือกใชพันธุขาวท่ีหลากหลายกวาเชียงรายและพะเยา ความแปรปรวนของผลผลิต
ขาวไมสูงนักในกลุมขาว กข 6 กข 15 และขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งอยูในชวง 560 – 700 กก./ไร สวน
พันธุ กข 19 และพันธุขาวดอ ใหผลผลิตตํ่า 350 – 445 กก./ไร 

ในการใชพันธุขาวเพื่อแกไขปญหาจากฝนแลง เกษตรกรตองการพันธุที่มีอายุสั้นกวา กข 10 
และ กข 15 ไมไวแสง เติบโตและแตกกอเร็ว ลําตนแข็งแรงและระบบรากดี โดยมีความสูง 150 ซม. 
เพื่อลดการหักลม คุณภาพเทียบเทา กข 6 และขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตสูงกวา กข 6 หรือไมตํ่ากวา 
550 กก./ไร เมล็ดไมรวงงาย ในการสํารวจแปลงขาวรวมกับเกษตรกร เกษตรกรใชความยาวรวงเปน
ดัชนีหน่ึงของการคัดเลือกพันธุ 
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การประเมินผลตอบแทนการผลิตขาวของพันธุ กข 6 กข 15 และขาวดอกมะลิ 105 พบวา ตน
ทุนรวมทั้งหมด (ทั้งที่เงินสดและไมเปนเงินสด) อยูในชวง 2,656 – 2,900 บาทตอไร การปลูกพันธุขาว 
กข 15 และขาวดอกมะลิ 105 จะใหผลตอบแทนสูงกวา กข 6 เฉลี่ย 440.389 และ 109 บาทตอไร 
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เกษตรกรจะปลูก กข 6 เปนหลัก เนื่องจากใชบริโภคและสามารถจําหนายได
งายในตลาดชุมชน ผลตอบแทนท่ีตางกันสืบเน่ืองจากความแตกตางของผลผลิตและราคาของขาวใน
ป 2544 

การใชประโยชนของผลผลิตขาว พบวา รอยละ 68 ของผลผลิต เกษตรกรนําไปจําหนายเปน
รายได รอยละ 5.4 เปนคาเชานา และรอยละ 25 สําหรับบริโภค ที่เหลือใชสําหรับทําเมล็ดพันธุและ
เลี้ยงสัตว ดังนั้นความลมเหลวของขาวนานํ้าฝนเน่ืองจากความแปรปรวนของสภาพแวดลอมโดย
เฉพาะฝนแลง และราคาตกตํ่าจะนําความเสียหายอยางรุนแรงสูครัวเรือนเกษตรกร 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 การจําแนกภูมินิเวศนของขาวนานํ้าฝนของเกษตรกรออกเปน นาดอน นาลุม และนาน้ําทวม 
ไดชวยสนับสนุนการคัดเลือกพื้นที่ทดสอบ และการคัดเลือกชุดขาวท่ีเหมาะสม สําหรับภูมินิเวศนยอย
ในพื้นท่ีขาวนานํ้าฝนของภาคเหนือตอนบนเกษตรกรจะเลือกใชพันธุ กข 15 หรือ กข 10 ซึ่งเปนตัว
แทนของขาวพันธุเบาสําหรับปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความสเยหายจากฝนแลง นอกจากนี้ลักษณะ
พันธุที่เกษตรกรตองการไดใชเปนเกณฑในการคัดเลือกพันธุขาวท่ีนํามาใหเกษตรกรไดรวมกันศึกษา
และคัดเลือกในพื้นที่ในฤดูปลูก 2545 
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