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บานหนองแรดกลาง ต. หนองแรด อ. เทิง จ. เชียงราย 
 
ลักษณะทั่วไป 

ตําบลหนองแรดประกอบดวย 6 หมูบาน พื้นที่สวนใหญมากกวารอยละ 74 พื้นที่นาดํา สวนใหญ
เปนพื้นที่ลุม (แผนภาพที่ 9)  พื้นที่ศึกษาไดแกหมู 4 บานหนองแรดกลาง ประกอบดวยครัวเรือน 
235 ครัวเรือน ประชากร 927 (ชาย 459 และหญิง 468) เกษตรกรมีพื้นที่นาของตนเองเพียงรอยละ 
74 (174 ครัวเรือน) ที่เหลือเปนเกษตกรที่ตองการเชาที่นาหรือที่ดินทํากินและมีอาชีพรับจาง 
เกษตรกรมีพื้นที่ถือครอง 5-10 ไร โดยเกษตรกรในตําบลหนองแรดมีพื้นที่ถือครองประมาณ 20 ไร 
พื้นที่ทั่วไปของหมูบานเปนพื้นที่นาลุมและเปนพื้นที่เกิดน้ําทวมบอยครั้ง เชนเดียวกับหมู 3 กลาว
ไดวาหมู 3 และหมู 4 เปนหมูบานที่เสี่ยงภัยจากน้ําทวมในบรรดา 6 หมูบานของ ตําบลหนองแรด
เนื่องจากเกษตรกรมีอาชีพทํานาเปนหลักและไมมีพื้นที่ไร เหมือนพื้นที่อ่ืนของตําบลหนองแรด 
เกษตรกรสวนใหญจําเปนตองออกไปทํางานนอกหมูบาน โดยมีเวลาประมาณ 5 เดือนครึ่งอยูใน
หมูบาน ดังนั้นรายไดของครัวเรือน รอยละ 60 มาจากการรับจางรอยละ 40 มาจากการเกษตรกร 
มาจากการเกษตรกรซึ่งเกือบทั้งหมด มาจากการปลูกขาวเกษตรกรไดแสดงชวงเวลาของการ
ทํางานในและนอกหมูบานดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         แผนภาพที่ 9  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. หนองแรด อ. เทิง จ. เชียงราย 
         ทีมา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2543



 2
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                               ทํานา            ขาว เก็บเกี่ยวขาว 
 
รูปภาพที่ 1 ชวงเวลาการปลูกพืช 

 
เกษตรกรจะออกทํางานนอกบานหลังปลูกขาวเสร็จเดือนสิงหาคม และจกลับมาตนพฤศจิกายน 
เพื่อเก็บเกี่ยวขาวนาปและจะออกไปอีเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
 
สถานการณภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่ 
o เกษตรกรตองเผชิญกับภัยแลงและน้ําทวมตั้งแตป 2537-2544 ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง

จะเห็นไดวาในชวง 8 ปที่ผานมาเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลไดเพียง 2 ปเศษในป 
2539 และ ป2541 สวนในป 2540 ผลผลิตซึ่งไดรับความเสียหายตากน้ําทวม 50 %แต
ความรุนแรงของน้ําทวมในชวง 8 ป ที่ผานมาเกิดขึ้นถึง 3 คร้ังคือป 2537 2538 และ 2544 
ซึ่งทําความเสียหายมากกวา 80 % โดยเฉพาะในป 2544 ความเสียหายมากวารอยละ 
90 นอกจากนี้ภัยแลงที่ติดตอกันในป 2542 และ 2543 ไดสรางความเสียหายในการผลิต
ขาวถึงรอยละ 70 โดยทั่วไปในพื้นที่หมู 4 ในภาวะที่เกิดน้ําทวมขังจะมีระยะเวลานานถึง 2 
เดือนตั้งแตตนสิงหาคมจนถึง ปลายเดือนกันยายน 

o ปญหาน้ําทวมของหมู 3 และหมู 4 เนื่องจากเปนพื้นที่ลักษณะเปนแงรับน้ําซึ่งมีแมน้ําอิง
ไหลผาน และนอกจากนี้ยังมีแมน้ําลาว  

 
ตารางที่ 21 สถานภาพภัยแลงและน้ําทวมที่สงผลกระทบตอผลผลิตขาว 
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พันธุขาว เกษตรกรเคยใชพันธุขาวลอยซึ่งไดมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่น้ําทวม ซึ่ง
เกษตรกรกลาววา สามารถใหผลผลิตในสภาพน้ําทวมขังไดดี แตเนื่องจากเปนขาวเจาจึงไมนิยม
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ปลูก ปจจุบันเกษตรกรยังคงนิยมใชพันธุขาวกข 6 สูงถึงรอยละ 60 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 
และกข 15 มะลิ 105 อยางรอยละ 20 อยางไรก็ตามเกษตรกรบางรายไดทดลองปลูกขาว กข 10 
หลังน้ําทวมซึ่งใหการเจริญเติบโตดีในป 2544 
 
การปลูกขาวและการจัดการธาตุอาหาร 

o เกษตรกรจะเริ่มปกดําขาวกลางเดือนกรกฎาคมเปนกรณีที่ฝนลาชาอาจจะถึงปลายเดือน
สิงหาคม การปลูกขาวในหมู 4 นี้จึงขึ้นอยูกับภาวะและปริมาณน้ําฝนเปนอยางมาก 

o เกษตรกรใชปุยเคมีเชนเดียวกับหมูบานของจังหวัดเชียงใหม คุนเคยกับการใชปุย 16-20-0 
แตในอัตราที่ตํ่ากวา คือ 16 กก./ไร  และปุย 46-0-0 

 
ปญหา 

1.  น้ําทวม 
2.  หอยเชอรี่ ซึ่งในป 2544 รุนแรงมาก 
3.  บ่ัว เกิดขึ้นทุกป 
4.  โรคไหมคอรวง พบมากในขาว กข15 มากกวาพันธุขาวอื่นๆ 
 
ขาวในเศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรกรในพื้นที่หมู 4 จะมีปริมาณขาวขายน้ํายกวาการบริโภคประมาณรอยละ 44 มีขาวพอ
สําหรับบริโภคเทานั้น ไมเพียงพอสําหรับขาย ในกลุมที่มีขาวเหลือพอที่จะขายไดมีต้ังแต 200 ถึง 
800 ถังตอปเทานั้น ซึ่งสวนใหญจะอยูใน 200 ถัง ถึง 300 ถังตอป ดังนั้นพอจะกลาวไดวา บาน
หนองแรดกลางหมู 4 นี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตํ่ากวาหมูบานปลูกขาวเปนอาชีพในจังหวัด
เชียงรายที่ไดศึกษามา 
 
พันธุขาวที่เกษตรกรตองการ 

เกษตรกรตองการขาวซึ่งสามารถเจริญเติบโตในสภาวะน้ําทวมขังได ซึ่งเกษตรกร เรียกวาขาวลอย 
“ขาวเหนียว” และมีลักษณะอายุการเก็บเกี่ยวเทากับพันธุ กข 6 นอกจากนี้เกษตรกรใหความสน
ใจกับพันธุขาวไมไวแสง เชนกข 10 ที่สามารถปลูกไดหลังน้ําทวมในเดือน กันยายน แตตองมีอายุ
ส้ันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบอากาศหนาวในชวงออกรวงหรือสรางเมล็ด ปจจุบันพันธุขาวเหนียวที่
มีอายุเก็บเกี่ยวเร็วกวา กข 10 และไมไวแสงไดแก ขาวพันธุหอมสกลนคร และสันปาตอง 1 สวน
พันธุขาวแพร เปนพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูงกวา กข 10 แตอายุนานกวาและคุณภาพการหุงตมดอย
กวา กข 6 มาก 
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ประเด็นพิจารณา 

o งานวิจัยขาวนาน้ําฝน คงตองพิจารณาพันธุขาวที่สามารถปรับตัวไดนสภาพน้ําทวมขังและ
สามารถเจริญเติบโตไดดีเพื่อปลูกหลังน้ําทวมเดือนกันยายน นอกจากลักษณะที่ทนตอ
แลงแลว 

o เกษตรกรในหมู 4 จําเปนตองปลูกขาวในหมู 4 จําเปนตองปลูกขาวในพื้นที่น้ําทวมรุนแรง
และไมรุนแรง เพื่อประกันความเสียงในปที่มีน้ําทวมมาก 

o ในพื้นที่หมู 4 กาแกไขปญหาน้ําทวมโดยการขยายทางระบายน้ํา สะพาน อ. เทิง จะ
สามารถชวยลดความรุนแรง นอกจากนี้การพัฒนาประมงน้ําจืดในพื้นที่นาลุมน้ําทวมจะ
ชวยสรางเสรษฐกิจใหกับชุมชนหมู 4 ได 

 


