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ปาเกาะญอบนพื้นที่สูง 

โดย 
พฤกษ ยิบมันตะสิริ1, 2  บุศรา ล้ิมนิรันดรกุล2 

1ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ชุมชนกลุมนอยบนพื้นที่สูงของประเทศไทย (ชาวไทยภูเขา) แผวถางพื้นที่และพัฒนาเปนที่ทํากิน
ประกอบดวย 2 กลุมใหญ ไดแก กลุมที่ปลูกขาวนาดํา และขาวไรเปนหลัก เชนชุมชนปาเกาะญอ สวนอีก
กลุมหนึ่งใหความสําคัญกับพืชพาณิชยเพื่อสรางรายได เชน ชุมชนเผามง ซึ่งกลุมหลังนี้จะไมใชพื้นที่นา แต
จะพัฒนาการใชประโยชนที่ดินบนที่สูงหรือสูงลาดชันปลูกพืชเชิงพาณิชย รายไดสวนหนึ่งตองใชในการซื้อ
ขาวเพื่อบริโภค 

 ชุมชนที่มีวัฒนธรรมผูกผันกับการปลูกขาว จะพยายามที่จะพัฒนาที่ดินเปนนาขาว หรือแผวถางที่
ดอนเพื่อปลูกขาวไรใหพอเพียงกับความตองการของครัวเรือน แตเนื่องจากระบบการผลิตที่พึ่งพาแรงงาน
เปนหลัก ขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตจึงขึ้นอยูกับแรงงานในครัวเรือน นอกจากนี้ ระบบการผลิต
ขาวของชุมชนปาเกาะญอ ใชปจจัยการผลิตนอยมากสวนใหญจะไมใชปุยวิทยาศาสตร และไมฉีดพนสาร
เคมีควบคุมกําจัดศัตรูพืช ยกเวนในกรณีที่ระบาดของแมลงศัตรูพืช เชนในฤดูปลูก 2541นี้ เกิดการระบาด
ของเพลี้ยกระโดดทั่ว จ. เชียงใหม ทั้ในสภาพที่ราบลุมและที่สูง เกษตรกรบางราย ที่สามารถจัดหาสารเคมี
ไดฉีดพนเพื่อยับยั้งการทําลายของเพลี้ยกระโดดหลังขาว 

 ชุมชนปาเกาะญอในพื้นที่ ต.บานจันทร อ.แมแจม ซึ่งสวนหนึ่งไดทํางานรวมกับโตรงการหลวง มี
ความคุนเคย และมีทักษะการปลูกพืชผักเมืองหนาวสงโครงการหลวง ไดเพิ่มการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชใน
นาขาว เนื่องจากใหผลตอบแทนตอหนวยสูงกวาการใชแรงงานครัวเรือนรวมกับแรงงานจาง 

 ในระบบการผลิตขาว ไมวาจะเปนขาวนาดําหรือขาวไรครอบครัวปาเกาะญอ จะปลอยใหที่ดินมี
ระยะพักตัวหรือใชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตางๆเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินพอสรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ระบบการฟนฟูสภาพความอุดมสมบูรณของดินในการผลิตขาวเพื่อบริโภคของชุมชนปาเกาะญอ
ในพื้นที่ ต. บานจันทร อ. แมแจม จ. เชียงใหม 
 ระบบขาว วิธีการฟนฟู ผลผลิต(กก/ไร) 

• ขาวนาดํา • ปลูกขาวครั้งเดียวตอปพื้นที่นามีระยะพัก 6 เดือน 380 

• ขาวไรในพื้นที่
ถาวร 

• หมุนเวียนปลูกขาวไรทุก 2-3 ป เปนการฟนฟูโดยธรรม
ชาติจากการสะสมของพืชลมลุกหรือไมพุม (Bush-
fallow) 

• หมุนเวียนการใชที่ดินกับพืชพาณิชย เชน ขิง เผือก ฯลฯ 

200 
 

200 

• ขาวไรในพื้นที่ปา • หมุนเวียนปลูกขาวไรทุก 7-10ป โดยใหพืชพรรณไมปา
ชวยฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน (Forest-fallow) 

300 

 

อยางไรก็ตาม พบวา ผลิตภาพของระบบการผลิตขาวตางๆของปาเกาะญอ ถึงแมวาจะไมมีความผันแปร
แตไมสามารถที่จะสนับสนุนความตองการบริโภคของครัวเรือนได ขอจํากัดทางดานกายภาพและชีวภาพ
ประกอบดวยดังนี้: 

1. พันธุขาวนาดําของปาเกาะญอ ผานการคัดโดยชุมชนติดตอกันเปนเวลานาน เพื่อปลูกในตน
ฤดูฝน (พฤษภาคม) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากฝนหมดกอนฤดู จะใหผลผลิตลดลง 
เมื่อพันธุทองถิ่นตางๆเหลานี้ปลูกลาชา เชนการปลูกตนเดือนสิงหาคม (ซึ่งเกษตรกรในที่ราบ
ลุมเชียงใหมมักจะปฏิบัติกัน) จะใหผลผลิตลดลงมากกวา รอยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ปลูกตนเดือน มิถุนายน 

2. วิธีการฟนฟูโดยธรรมชาติอยางที่ปฏิบัติกันเชนในปจจุบัน (ดังแสดงในตารางที่ 1) ไมสามารถ
ยกระดับผลผลิตใหสูงพอกับความตองการเพื่อบริโภค และการเพิ่มประชากรในชุมชนไดอีก
แลว 

3. ภายใตการผลิตที่ไมใชปจจัยการผลิตภายนอกศักยภาพของพันธุขาวนาปาเกาะญอ ซึ่งปรับตัว
ไดดีบนที่สูง (อุณหภูมิ แปรปรวนสูง และความเขมของแสงต่ํา) จะใหผลผลิตเฉลี่ยต่ํา 
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สําหรับขาวไรบนที่ดอนซึ่งปลูกโดยอาศัยน้ําฝน ครอบครัวปาเกาะญอจะมีพันธุใหเลือกนอยกวา
พันธุขาวนาดํา และสวนมากตองการพันธุหนัก เก็บเกี่ยวกอนขาวนาปเล็กนอย ทั้งนี้เพื่อตองการใช 
 
ประโยชนจากฤดูปลูกอยางเต็มที่ นอกจากนี้ขาวพันธุหนักใหผลผลิตสูงกวาพันธุเบา และหลีกเลี่ยงการ
ทําลายของนก 

 ครอบครัวปาเกาะญอแกไขปญหาการขาดแคลนขาว ซึ่งมีระยะตั้งแต 4-8 เดือน โดยการจัดตั้ง
ธนาคารขาว ปลูกพืชพาณิชยเพื่อนํารายไดสวนหนึ่งซื้อขาวบริโภค รับจางทั่วไปในพื้นที่ และอาศัยการยืม
จากเครือญาติหรือครอบครัวที่มีขาวพอเพียง 

 ความรุนแรงของภาวะการขาดแคลนขาวจะเกิดขึ้นเมื่อการปลูกขาวลาชาจนถึงเดือนกรกฎาคม
หรือสิงหาคม เนื่องจากฝนลาหรือฝนแลงตนฤดู และมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว อยางเชนในป
ฤดูปลูก 2541 ผลผลิตของตําบลบานจันทร อ.แมแจม ลดลงรอยละ 65-80 จากป 2540 ทําใหทุกครัวเรือน
ขาดแคลนขาวเพื่อบริโภค 

 สําหรับชุมชนที่วัฒนธรรมการดํารงชีพผูกพันกับการปลูกพืชพาณิชย เชน ชุมชนมง ซึ่งสรางรายได
จากพืชพาณิชย เพื่อซื้อขาวบริโภค จะมีปญหาการขาดแคลนขาวนอยกวาชุมชนปาเกาะญอ เพราะกลุมน้ีมี
ทักษะและประสบการณในการใชที่ดินเพื่อปลูกพืชพาณิชย  ทั้งที่เปนพืชผัก และไมผลเมืองหนาว อยางไรก็
ตามการใชประโยชนที่ดิน และรูปแบบการผลิตแตกตางไปจากชุมชนปาเกาะญอ กลาวคือจะเนนการใชที่
ดินอยางตอเนื่องจนกวาผลิตภาพของดินจะเสื่อมจนไมคุมกับการฟนฟู หรือปญหาดานศัตรูพืชรุนแรงจนไม
สามารถควบคุมได ก็จะยายพื้นที่เพาะปลูกใหม แตในกรณีที่ชุมชนพัฒนาการใชประโยชนอยางถาวรโดย
การปลูกไมผลยืนตน พืชผักพาณิชยก็จะปลูกเปนพืชแซมรวมกับไมผล ทําใหการขยายพื้นที่ทํากินลดลงซึ่ง
เปนทางเลือกหนึ่งของการใชที่ดินแบบแผวถางและเผา (alternatives to slash and burn) และพัฒนาเปน
ระบบการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืนได 

 รายงานนี้จะเสนอผลการศึกษาดานการผลิตขาวนาที่สูงของชุมชนปาเกาะญอ บนพื้นที่บานจันทร 
อ.แมแจม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของลุมน้ําแมแจมตอนบน และเปนตนน้ําของน้ําแมแจม 

 
 

การผลิตขาวนาดําในลุมน้ํายอยตางๆ 
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 พื้นที่นาสําหรับปลูกขาวนาปของ ต.บานจันทร จะกระจายอยูในลุมน้ํายอยตามลําน้ําเล็กๆของน้ํา
แมแจม รวมพื้นที่ประมาณ 2600 ไร (ภาพที่1) ลักษณะที่สําคัญของลุมน้ํายอยขนาดตางๆเหลานี้ที่มีผล
กระทบตอผลิตภาพของขาวนาดําคือปริมาณน้ําตนทุนที่เปนประโยชนตอการปลูกขาวตลอดฤดูกาลแตก
ตางกัน ครอบครัวปาเกาะญอตองจัดวันปลูกขาวใหสอดคลองกับปริมาณน้ําที่คาดวาจะไดรับ เพื่อหลีก
เลี่ยงหรือลดความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลน 

• อุณหภูมิในแตละลุมน้ํามีความแตกตางกัน อิทธิพลที่สะสมตลอดฤดูทําใหการเจริญเติบโตของ
ขาวแตกตางกันได ซึ่งปาเกาะญอมีความตระหนักในเร่ือง “ความเย็น”  ของสภาพพื้นที่นา ทํา
ใหเกิดการคัดเลือกพันธุขาวเฉพาะพื้นที่ที่ทนตอสภาพ “หนาวเย็น” 

ความสัมพันธของปริมาณน้ําที่พอเพียงกับอุณหภูมิที่เหมาะสม ที่แสดงออกในแตละลุมน้ํายอยทํา
ใหการจัดการการปลูกขาวเพื่อลดความเสี่ยงดานผลผลิตตองยุงยากมากขึ้น 

การสํารวจผลผลิตขาวโดยการสุมเก็บตัวอยางขาวในพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร ไดดําเนินการติด
ตอกันตั้งแตป 2539-2543 ในพื้นที่ลุมน้ํายอยตางๆดังแสดงในรูปภาพที่ 2 เพื่อศึกษาถึงความแปรปรวนของ
ผลผลิตขาวภายใตการเขตกรรมของเกษตรกรปาเกาะญอ 

ผลผลิตขาวเฉลี่ยขาวนาปดังแสดงในตารางที่1 ไดชี้ใหเห็นวาความแปรปรวนของผลผลิตเฉลี่ย
ระหวางปสูงถึง 28 เปอรเซนตของผลผลิตเฉลี่ยรวม โดยเฉพาะฤดูปลูกป 2540 ซึ่งเปนปที่เกิดภาวะแหงแลง 
ปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอสําหรับสําหรับขาวนาปทําใหผลผลิตต่ํากวาทุกป เฉลี่ย 224 กก./ไร ซึ่งเทากับ 75 
เปอรเซนตของผลผลิตเฉลี่ยรวม 4 ป 

การสุมเก็บขอมูลผลผลิตขาวไมไดดําเนินการในทุกลุมน้ํายอยอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 
2539-2542 และจํานวนตัวอยางสุมเก็บในแตละปไมเทากัน ทําใหไมสามารถเปรียบเทียบผลิตภาพของแต
ละลุมน้ํายอยได อาศัยขอมูลที่มีอยูพบวา ผลผลิตเฉล่ียขาวนาปในแตละปมีความแปรปรวนสูงตั้งแต 23 ถึง 
39 เปอรเซ็นต 

ขอมูลผลผลิตเฉลี่ยของแตละลุมน้ํายอยในแตละปมีความแปรปรวนแตกตางกัน จากการสํารวจใน
พื้นที่พบวา นอกจากปจจัยเรื่องความอุดมสมบูรณของน้ําในแตละแปลงปลูกแลว การใชพันธุขาว การดูแล
กําจัดวัชพืช และการจัดการธาตุอาหารหรือความอุดมสมบูรณของดิน เปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความ
แปรปรวนสูงระหวางเกษตรกรปาเกาะญอในลุมน้ํายอยเดียวกัน 
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ในภาวะการขาดแคลนน้ํา เชนป 2540 ลุมน้ํายอยหนองเจ็ดหนวยใหผลผลิตสูงถึง 312 กก./ไร ซึ่ง
สูงกวาผลผลิตเฉล่ียของลุมน้ําทั้งหมดถึง 39 เปอรเซ็นต สําหรับลุมน้ํายอยหวยเมี่ยงซึ่งมีขอมูล 3 ป ติดตอ
กัน (2540-2542) แสดงศักยภาพผลผลิตในระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยของลุมน้ําทั้งหมดเชนเดียวกัน ในสภาพ
ที่ฤดูปลูกใกล เคียงปกติ  เชน  ป  2542 ลุมน้ํ ายอยบานเดนมีคาผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดถึง 426 กก ./ไร
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ตารางที่2 ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)  ขาวนาปตามลุมน้ํายอยตางๆ ในบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแจมตอนบน ต.บานจันทร อ.แมแจม 
ลุมน้ํา ชื่อ 2539 2540 2541 2542 ผลผลิต คาเบี่ยงเบน n 
หมายเลข  ผลผลิต  คาเบี่ยงเบน จ.นตัวอยาง ผลผลิต  คาเบี่ยงเบน n ผลผลิต คาเบี่ยงเบน n ผลผลิต  คาเบี่ยงเบน n    

 กิ่วโปง        - 1    422 - 1 
10 แมแจม    278 143 12 380 104 7 327 147 16 391 122 16 

4 หนองเจ็ดหนวย     102 29       312 102 29 
5 หวยเมี่ยง    277 94 22  217 14 309 179 11 313 135 45 
2 หวยบง       219 - 1    219 - 1 

14 หวยแจมนอย    166 - 1       166 - 1 
7 หวยบานหาง    269 91 19       270 91 18 

 หวยบานแก       285 61 2    318 29 2 
6.. หวยหอย 359 123 24    313 80 11 278 88 8 330 112 42 

9./12 หวยออ 367 115 7 225 50.48 12 214 168 3 290 118 11 301 99 26 
 ใตอางโครงการหลวง 449 10 2          449 7 2 

8 หวยงู    215 - 1    378 118 5 351 126 6 
 โตขอโหละ    115 - 1       248 76 2 

11 เบลาะโกละ          248 75 3 248 76 2 
 หวามีโขโกละ          273 38 2 170 24 2 

7 บานเดน          426 104 4  109 4 
1 เกล็ดหอย 104 45 19 156 42 4       104 45 19 

 เฉลี่ย 320 73 52 213 87 101 282 126 39 316 109 60 288 82 218 
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การสัมภาษณกลุมปาเกาะญอในพื้นที่ เพื่อประกอบการประเมินศักยภาพผลผลิตขาวของ
ลุมน้ํายอยตางๆ  พบวาปาเกาะญอใชเกณฑความตองการน้ําฝนสําหรับปลูกขาวในแตละลุมน้ํา 
เปนตัวชี้วัดศักยภาพการผลิตของลุมน้ํา  และจัดออกเปน 5 ประเภทดังนี้ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่3 ศักยภาพการผลิตขาวของลุมน้ํายอย และตัวชี้วัดศักยภาพตามที่กําหนดโดยเกษตรกร 

 ปาเกาะญอ 

ศักยภาพลุมน้ํา ความตองการฝนเพื่อปกดําขาว ลุมน้ํายอย 
1. สูงมาก 
2. สูง 
 
3. ปานกลาง 
4. ตํ่า 
5. ตํ่ามาก 

ไมจําเปน 
ตองการฝน 4 คร้ัง 
 
ตองการฝน 10 คร้ัง 
ตองการฝน  15 คร้ัง 
ตองการฝนมากกวา 20 คร้ัง 

เแมแจม,  หวยออตอนลาง 
เกล็ดหอย,  หนองเจ็ดหนวย, หวยหอย 
หวยบานเกา, หวยฮอม 
หวยเมี่ยง, หวยงู, หวยออตอนบน 
กิ่วโปง, หวยบง, โตขอโกละ, บานเดน 
เบลาะโกละ,  หวามีโขโกละ 

 
ปาเกาะญอ ตําบลบานจันทร ไดจําแนกลุมน้ํายอยแมแจมและหวยออตอนลางเปนลุมน้ํา

ยอยที่มีน้ําสมบูรณ  เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวสามารถใชปลูกขาวไดโดยไมจําเปนตองอาศัยฝนมาก
นัก ทําใหพื้นที่ดังกลาวสามารถเตรียมกลาขาวและปกดําไดเร็วกวาพื้นที่อ่ืน ผลผลิตขาวจะสูง  
ตองการฝนตกเพียง 4 คร้ัง ก็จะสามารถทําใหมีปริมาณน้ําพอเพียงสําหรับการเตรียมแปลงและปก
ดําได  ปาเกาะญอจําแนกลุมน้ํายอยที่มีศักยภาพต่ําและต่ํามาก เมื่อลุมน้ําเหลานี้ตองการฝนตก 
15 คร้ังหรือมากกวา  เปนพื้นที่อาศัยน้ําฝน ไมสามารถผันน้ําจากฝายกั้นน้ําได  เปนพื้นที่นาตอน
บน และเปนดินทราย 

 การใชปริมาณฝนเปนเกณฑ และจํานวนครั้งของฝนตกเปนตัวชี้วัด ศักยภาพของลุมน้ํา
ยอยของชุมชนปาเกาะญอ ตําบลบานจันทร มีความสัมพันธกับวันปลูกขาวพอสมควร  ซึ่งฤดูการ
ทํานาปของปาเกาะญอเริ่มต้ังแตกลางมิถุนายนจนถึง ปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งถูกกําหนดโดย
ปริมาณน้ําฝนที่สามารถใชในการเตรียมแปลงปกดําได 
 
ความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนและผลกระทบ 
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พื้นที่สวนใหญของขาวนาบนที่สูง ของตําบลบานจันทร เปนพื้นที่นาน้ําฝน ในบางลุมน้ํา 
ชุมชนไดพัฒนาฝายกั้นน้ํา และพัฒนาเปนเกษตรชลประทาน ในฤดูฝนได ทําใหเกษตรกรสามารถ
มีปริมาณน้ําพอเพียงสําหรับเตรียมกลา และผันน้ําเขาแปลงในพื้นที่นาดอนได 

ในปปกติ ปริมาณน้ําฝนตนฤดู ในเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน จะมีมากพอที่เกษตรกร
เร่ิมไถพลิกที่ดิน เพื่อหมักซากพืชกอนไถคราด และมีน้ําสําหรับเตรียมกลาขาว เกษตรกรจะ
สามารถปกดําตั้งแตกลางเดือนมิถุนายน ซึ่งเปนชวงเวลาที่เหมาสมสําหรับขาวนาป โดยเฉพาะ
พันธุขาวปาเกาะญอสวนใหญเปนขาวไวแสง   การปลูกตนฤดูทําใหตนขาวมีเวลามากพอที่เจริญ
เติบโตทางลําตน ไดดี ถึงแมในสภาพที่ไมใชปุยเคมี  และใหผลผลิตขาวสูงถึง 400  กก./ไร  การ
ปลูกขาวลาชา  จะทําใหผลผลิตขาวลดลง 20 และ 30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ
วันปลูกที่เหมาะสมในเดือนมิถุนายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่  3  ความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนตอป  ตําบลบานจันทร อําเภอ แมแจม 
ที่มา:  สถานีอุตุนิยมวิทยาโครงการหลวงวัดจันทร ต. บานจันทร อ. แมแจม จ. เชียงใหม  

 
ขอมูลน้ําฝนจัดเก็บโดยสถานีมูลนิธิโครงการหลวงวัดจันทร  ดังแสดงในรูปภาพที่ 3  แสดง

ใหเห็นวา ปริมาณน้ําฝนตั้งแตป 2535-41 นอยกวา 1000  มม. ตอป  นอกจากนี้ความแปรปรวน
ของการกระจายของฝนภายในป เชนฝนมาชา  หรือปริมาณฝนในเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 
ไมมากพอสําหรับการเตรียมแปลงและปกดํา ทําใหเกษตรกรตองเลื่อนเวลาปลูกขาวจนถึง กลาง
เดือน กรกฏาคม  และบางป เชน 2541  ตองปลูกชาถึงเดือนสิงหาคม มีผลกระทบตอผลผลิตขาว
ลดลง 
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พันธุขาวนาดําของเกษตรกรปาเกาะญอ 

 ชุมชนปาเกาะญอใชพันธุพื้นเมืองที่ปรับตัวและเจริญเติบโตใหผลผลิตไดในสภาพนาบนที่
สูง โดยการเก็บและคัดเมล็ดไวใชเองติดตอกันตลอดมา เปนที่นาสังเกตุวาการเก็บเมล็ดไวใชเอง
ติดตอกันมาตลอด เปนที่หนาสังเกตุวาการเก็บเมล็ดไวใชเองติดตอกันหลายปไมไดทําใหคุณภาพ
การหุงตมตองเปลี่ยนไป ซึ่งแตกตางจากเกษตรกรในพื้นที่ราบ ที่มักเปลี่ยนเมล็ดพันธุหลังจากการ
ปลูกติดตอกัน 2-3 ป เชนเกษตรกรในที่ราบลุมเชียงใหม เกษตรกรจะเปลี่ยนเมล็ดพันธุหลังจาก
ปลูกติดตอกัน 3 ป ทุกรายจะกลาววาการใชเมล็ดเดิมที่ปลูกติดตอกัน 3 ป คุณภาพการหุงตมจะ
เปลี่ยนไป เมล็ดขาวสุกจะ ”แข็ง” และความนิยมดานบริโภคจะลดลง 

 ปจจุบันยังไมมีพันธุขาวปรับปรุงสมัยใหมที่ใหผลผลิตสูงในที่ราบลุมสามารถปรับตัว และ
เจริญเติบโตจนสามารถใหผลผลิตสูงกวาพันธุพื้นเมืองของปาเกาะญอ เนื่องจากสภาพแวดลอม
ของที่นาบนที่สูงมีความหนาวเย็น และความเขมของแสงต่ํากวาสภาพแวดลอมที่นาของที่ราบลุม 

 การสุมเก็บตัวอยางพันธุขาวในพื้นที่เกษตรกรติดตอกัน 4 ป ระหวางป 2539-2542 พบวา 
พันธุขาว บือโปะโหละ (43%) และบือปอเมาะ (26%) มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันประมาณ 72% ดัง
แสดงในตารางที่ 4 สวนที่เหลือ 28% มีการกระจายระหวางขาวนาพื้นเมือง 6 พันธุ ตามลําดับดังนี้ 
: บือโม บือปอิ บือวาโป บือพะโด บือชอมี และปอิซู 

ตารางที่4. พันธุขาวนาดําที่เกษตรกรปาเกาะญอใชปลูกขาวนาป ระหวางป 2539-42 
พันธุ %พื้นที่เพาะปลูก 
1. บือโปโหละ 
2. บือปอเมาะ 
3. บือโม 
4. บือปอิ 
5. บือวาโป 
6. บือพะโด 
7. บือชอมี 
8. ปอิซู 

45.3 
26.7 
7.8 
7.0 
5.8 
3.9 
1.9 
1.6 

ขาวพันธุบือชอมี เปนขาวคุณภาพ ซึ่งปาเกาะญอเทียบเทากับขาวขาวดอกมะลิ105 แตให
ผลผลิตต่ํา ครอบครัวที่มีพื้นที่นามากพอ และผลิตขาวพอกิน จะใชพื้นที่บางสวนปลูกขาวบือชอมี 
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ขาวบือปอิ เปนขาวที่ลําตนสูงและแข็งแรง สามารถเจริญเติบโตไดดีในที่มีน้ําทวมขัง ปา
เกาะญอจะเลือกปลูกพันธุดังกลาวในที่นาลุม เพื่อหลีกเลียงความเสียหายจากน้ําทวม 

อยางไรก็ตาม ปาเกาะญอจะพิถีพิถันกับการเลือกใชพันธุขาวที่เหมาะสมกับความตองการ
ของครัวเรือน ในกรณีที่พบวาพันธุขาวที่ใชใหผลผลิตต่ํา มักจะมีการแลกเปลี่ยนพันธุหรือแบงปน
เมล็ดพันธุระหวางเพื่อนบาน ดังนั้นแนวคิดการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อลักษณะสามารถปรัปตัวทั่วไป
สําหรับที่สูง (general adaptability) จะไมสอดคลองและแตกตางจากแนวคิดของเกษตรกร ที่ให
ความสําคัญกับความมั่นคงของผลผลิตขาวในสภาพแวดลอม (stability) ของพื้นที่นาตนเองเปน
ลําดับแรก 

ตารางที่ 5. ผลผลิตเฉลี่ย และผลผลิตสุดของพันธุขาวปาเกาะญอในแปลงเกษตรกร 
    ตําบลบานจันทร 2539-2542 

พันธุ ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) คาเบี่ยงเบน ผลผลิตสูงสุด 
บือโปโหละ 
บือปอเมาะ 
บือโม 
บือปอิ 
บือวาโป 
บือพะโด 
บือชอมี 
ปอิซู 

296 
286 
288 
346 
146 
339 
291 
344 

123 
98 

110 
134 
107 
184 
210 
194 

594 
586 
506 
738 
370 
758 
440 
568 

ผลผลิตขาวในพื้นที่เกษตรกร 

 การสํารวจผลผลิตขาวในพื้นที่เกษตรกรระหวางป 2539-42 ซึ่งเปนชวงที่ปริมาณน้ําฝน
นอยกวา 1000 มม. โดยเฉพาะในป 2540 ปริมาณน้ําฝนสะสมมีเพียง 676 มม. ตอป ซึ่งภาวะฝน
แลงผลผลิตขาวในแตละพันธุมีความผันแปรสูง ดังแสดงในตารางที่5. สวนใหญเกิดจากความผัน
แปรของปริมาณน้ําที่เปนประโยชนตอตนขาวในฤดูปลูก ผลผลิตเฉลี่ยของขาวพันธุหลัก 8 พันธุตํ่า
กวา 350 กก./ไร แตเมื่อพิจารณาศักยภาพของผลผลิตของขาวพื้นเมืองภายใตการจัดการที่ใช
ปจจัยการผลิตต่ํา พบวาผลผลิตสูงสุดของขาวพันธุพื้นเมืองสูงกวา 500 กก./ไร ยกเวนพันธุบือวา
โป และบือชอมี ใหผลผลิตสูงสุดเพียง 370 และ 440 กก./ไร ตามลําดับ บือปอิ และบือพะโด 
สามารถใหผลผลิตสูงสุดถึง 738 และ785 กก./ไร ตามลําดับ อยางไรก็ตามพันธุเหลานี้ไมสามารถ
ทดแทนพันธุที่มีศักยภาพผลผลิตต่ําไดทั้งหมด เนื่องจากแตละพันธุมีลักษณะการปรับตัวจําเพาะ 
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(specific adaptability) และเกษตรกรปาเกาะญอใหความสําคัญ และความตองการของแตละ
พันธุแตกตางกัน 

การเขตกรรม 

 การผลิตขาวนาดําของปาเกาะญอแบบดั้งเดิมจะไมใชปจจัยการผลิตในการเพิ่มผลผลิต  
ปาเกาะญอจะปลูกขาวนาปเพียงครั้งเดียว ถึงแมวาในบางลุมน้ํายอยจะมีปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับการปลูกขาวนาปรัง  ชุมชนปาเกาะญอใน ต. บานจันทร ยังไมเคยทดลองปลูกขาวนาปรัง
มากอน 

 วิธีการปฎิบัติโดยทั่วไป ในกรณีที่พื้นที่ปลูกมีอากาศหนาวเย็นหรือลุมน้ํายทฃอยที่ถูกจัดวา
เปนลุมน้ําที่มีสภาพแวดลอมเย็นกวาที่อ่ืน เชนลุมน้ํายอยหวยหอย เกษตรกรปาเกาะญอจะใชกลา
อายุนานถึง 60 วัน การใชกลาอายุส้ันดังเชน กลาขาวในที่ราบลุมเชียงใหม 25-30 วัน เกษตรกร
พบวาตนขาวจะเจริญทางลําตนและใบมากเปนพิเศษ ทําใหสัดสวนที่จะไปสรางเปนเมล็ดลดลง 

 เนื่องจากเกษตรกรใชที่ดินนาเพียงฤดูเดียวในการปลูกขาว ที่ดินมีระยะพักตัวประมาณ 6 
เดือน ซึ่งพรรณพืชลมลุกตางๆที่เจริญเติบโตในระหวางที่ปลอยใหที่ดินวางเปลา ก็จะถูกไถกลบเปน
ปุยอินทรีย สําหรับขาวนาปในฤดูตอไป ผลผลิตขาวนาดําโดยเฉลี่ยต่ํากวา 350 กก./ไร ระยะหลัง
เกษตรกรไดใชปุยเคมีมากขึ้น สวนหนึ่งมีความคุนเคยกับการใชปุยในการปลูกพืชผักสงโครงการ
หลวงดอยคํา สวนหนึ่งโครงการหลวงไดจัดตั้งกองทุนปุยสําหรับขาวนาป การสํารวจการใชปุยเคมี
ในนาขาวป 2540 พบวารอยละ 30 ของเกษตรกรที่ปลูกขาวนาดําไดใชปุยเคมี สาเหตุของการใช
ปุยเคมีเพิ่มข้ึนในป 2540 นี้เพราะวาฤดูฝนชากวาปกติ เกษตรกรตองเลื่อนการปลูกขาวเปนกลาง-
ปลายเดือน กรกฎาคม ซึ่งมีผลใหชวงเวลาการเจริญเติบโตของขาวลดลง และเกษตรกรคาดวาการ
ใชปุยจะชวยชดเชยผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากการปลูกขาวลาชาไปถึงปลายเดือนกรกฎาคม 

 ไมมีเกษตรกรรายไดที่ใชปุยเคมีสําหรับนาขาวในอัตราที่แนะนําคือปุย 16-20-0 อัตรา 25 
กก./ไร   โดยทั่วไปเกษตรกรจะหวานปุยเคมีในหยอมพื้นนที่ที่เห็นวาตนขาวไมสมบูรณ  (ลําตน
เหลือง)  เทานั้นคือเปนการใชปุยเคมีเทาที่จําเปน ทําใหปริมาณการใชปุยเคมีตํ่าวกวาที่แนะนําโดย
ทั่วไป 

ตารางที่ 6 เปนขอมูลที่เก็บตัวอยางขาวนาดําในพื้นที่เกษตรกรที่ใสปุยเคมี และไมใสปุย
เคมีของขาวพันธุตางๆ ในปเพาะปลุก 2540 ซึ่งเปนปที่แหงแลงที่สุดในรอบ 10 ป ความแตกตาง
ของแปลงใสปุยและไมใสปุยไมชัดเจน ยกเวนในพันธุบือวาโบและปอิ การใสปุยใหผลผลิตสูงกวา
ประมาณ 100 กก./ไร อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมแลวผลผลิตเฉลี่ยต่ํากวา 350 กก./ไร 
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     ตารางที่ 6  ผลผิตขาวพื้นเมืองพันธตางๆภายใตการใสและไมใสปุยเคมี (16-20-0)  
        โดยเกษตรกร  ต. บานจันทร อ. แมแจม 2540 

ผลผลิต (กก./ไร) พันธุ 
ใสปุย ไมใสปุย 

บือโปะโหละ 235 + 102 265 + 99 
บือปอเมาะ 297 + 113 269 + 75 
บือโม 211 276 + 89 
บือวาโบ 244 + 95 115 
บือพะโด 212 + 35 237 + 119 
ปอิ 308 + 88 210 + 115 

 
ความหลากหลายของพันธุขาวนาพื้นเมือง ปาเกาะญอ 

 ป 2536 ไดทําการสุมเก็บตัวอยางขาวนาบนพื้นที่ ตง บานจันทร อ. แมแจม รวบรวม
จํานวน 49 ตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 7 พันธุบือวาโบ มีสัดสวนสูงสุดถึง 41 เปอรเซ็นต รองลง
มาคือพันธุบือโปะโหละ 29 เปอรเซ็นต และบือปอเมาะ 8 เปอรเซ็นต เมื่อไดมีการสํารวจในป 
2539-42 ติดตอกัน พันธุขาวที่ไดรับความนิยมมากที่สุดไดแก บือโปโหละ และบือปอเมาะ ดัง
แสดงไวในตารางที่ 4 สวนพันธุบือวาโบ มีสัดสวนพื้นที่ปลูกเพียง 5.8 เปอรเซ็นต เทานั้น 

 ปาน (2539) ไดเคราะหความหมายของพันธุขาว 49 ตัวอยาง โดยวิธีวิเคราะหไอโซมของ
ขาว เมื่อยอมดวยเอมไซม 4 ชนิดคือ Malate Dehydrogenase (MDH) Estenase (ETS) 
Peroxidase (pox)  Superoxide dismutate (SOD) สามารถแยกขาว 49 ตัวอยางนี้ออกเปน 34 
กลุมพันธุ ดังแสดงในรูปภาพที่ 4 

 เมื่อพิจารณา ตารางที่ 7 จะพบวา พันธุขาวที่ปาเกาะญอใชชื่อเหมือนกัน แทจริงแล วมี
ความแตกตางกันทางพันธุกรรม หรืออีกนัยหนึ่ง คือในพันธุขาวที่มีชื่อเหมือนกัน ประกอบดวย
ประชากรที่หลากหลาย ไมใชเปนสายพันธุบริสุทธิ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุมขาวนา 
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ตารางที่ 7   ชื่อพันธุและจํานวนตัวอยางขาวนาพื้นเมืองที่สุมเก็บจากแปลงเกษษตรกรปาเกาะญอ 
      ต. บานจันทร อ. แมแจม 2536 

ชื่อพันธุ จํานวนตัวอยาง เบอรตัวอยาง 
บือชอมี 
บือโปะโหละ 
บือปอเมาะ 
บือวาโบ 
 
บือพะโด 
บือเอกะ 
บือโม 
ปอิ 
บือปอิ 
ไมมีชื่อ 

2 
14 
4 
20 
 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

1,45 
2, 3 ,4, 8 ,10, 12, 18, 23, 25 , 26 , 36 ,40 , 40, 42 , 44 
5, 7, 33, 48 
6, 11,  13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 34,  
37, 38, 39 41, 43, 47 
9 
14 
16, 17, 46 
30, 35 
49 
28 

 
นาพื้นเมืองปาเกาะญอที่ ต. บานจันทร มีมากกวาจํานวนพันธุที่ชุมชนไดคัดเลือกปลูกติดตอกันมา
เปนเวลานาน เชนพันธุบือโปโหละ ที่แพรหลายกันมากในปจจุบัน จาก 14 ตัวอยางที่วิเคราะหไอโซ
ไซม พบวา สามารถจําแนกออกเปน 13 กลุมพันธุ ตัวอยางเบอร 4 และ8  มีลักษณะทางไอโซไซม
คลายคลึงกัน และไมสามารถจําแนกความแตกตางไดดวยเอนไซมดังกลาว 

 ขาวนาพื้นเมืองจาก ต. บานจันทร จัดอยูในประเภท indica เมื่อพิจารณาลักษณะความ
ยาวและความกวางของเมล็ดขาวเปลือก และตอมาศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ไดศึกษา
ความสามารถในการผลิตเมล็ดในฤดูนาปรังของพันธุขาวพื้นเมืองเหลานี้ พบวามี 22 กลุมพันธุ 
(รูปภาพที่ 4) ที่สามารถผลิตเมล็ดในฤดูนาปรัง แตผลผลิตมีความผันแปรมาก นอกจากนี้ยังพบวา 
กลาขาวเจริญเติบโตชา เมื่อเพาะเดือน มกราคม และกุมภาพันธ และเมื่อยายปลูกในเดือนมีนาคม
บนที่สูง ตนขาวเจริญเติบโตชา ไมสามารถเก็บเกี่ยวไดทันเวลากับการปลูก ขาวนาปของปา
เกาะญอในกลางเดือน มิถุนายน  ทําใหโอกาสของการใชพันธุขาวพื้นเมืองปลูกเปนขาวนาปรัง 
เพื่อลดภาระการขาดแคลนขาวของชุมชนปาเกาะญอมีนอย และไมสามารถนําไปปฏิบัติไดในขณะ
นี้ 
 


