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บานเกี๋ยง ต. แมลอย  อ. เทิง จ. เชียงราย 
 
ลักษณะทั่วไป 

o พื้นที่ ต. แมลอย พื้นที่ปาเบญจพรรณประมาณ 38 % และเปนพื้นที่นาดํารอยละ 23ของ
พื้นที่ทั้งหมด (แผนภาพที่ 8) ต. แมลอย ประกอบดวย 7 หมูบานพื้นที่ศึกษาในหมู 1 บาน
เกี๋ยง หมู 7 บานเกี๋ยงหนองขวาง และ หมู 8 โดยทั้ง 3 พื้นที่มีพื้นที่นาบริเวณเดียวกัน ได
รับน้ําจากอางหวยนาน และหวยฝาย จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 161 ครัวเรือน 120 ครัว
เรือน และ 160 ครัวเรือนตามลําดับ ตารางที่ 17 

o ลักษณะพื้นที่นาเปนที่นาดอนและนาลุม พื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ยประมาณ 20 ไร เกษตรกร
ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร 100 %  พืชที่ปลูกขาวโพด ไมผล เชน ลําไย มะขาม 
และถั่วดํา   นอกจากนี้ยังมีการเพาะเห็ดฟางภายในหมูบาน รายไดหลักของเกษตรกรได
จากการปลูกขาว 

o เกษตรกรในพื้นที่มีระบบการผลิตระบบขาว และตามดวยถั่วดํา โดยเริ่มปกดําขาวตน
เดือน มิ.ย. จนถึง 10 ส.ค.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 8  ลักษณะการใชประโยชนของที่ดิน ต. แมลอย อ. เทิง จ. เชียงราย 
 ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 
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ตารางที่ 17  คุณสมบัติพื้นที่นาดอน นาลุม บานเกี๋ยง  ต. แมลอย 
 นาดอน นาลุม 
สัดสวนของพื้นที่ 30 % 70 % 
ลักษณะดิน ดินขาว  ดินรวนปนทราย ดินเหนียว สีเทา 
ความอุดมสมบูรณของดิน สมบูรณ ปานกลาง 
พันธุขาว กข15    90 %        400 – 500 กก./ไร 

กข6     10 %         500 – 600 กก./ไร 
กข10 (ทดลอง) คาดวา> 600 กก./ไร 

กข 15         40 %     400-500   กก./ไร 
กข 6           20 %     500-600   กก./ไร  
มะลิ 105     40 %     400-500   กก./ไร 
หอมสุพรรณ (ทดลอง) 

ปญหา 1. น้ํา แลงที่ทําใหเกิดความเสียหาย
เกิดขึ้น 2-3/5 ป 
2. วัชพืช ใชยาคลุม และถอน 
3. แมลงบั่ว 
4. เพลี้ยกระโดด 
5. เชื้อรา (ปกดํา) 
6. ไหมคอรวง 

1. น้ําทวม ทําความเสียหาย โอกาสเกิด 1 
ครั้งใน 5 ป 
2. โรคใบแหง (เกิดป 44) 
3. ปู 
4. บั่ว 
5. หนู 

ปุย                  16-20-0 20-22 กก./ไร   
46-0-0 ตั้งทอง   
นาดําปุย 2 ครั้ง  นาหวานใชปุย 2-3 
ครั้งอัตรามากกวานาดํา 

16-21-0 20-22 กก./ไร   
46-1-0 ตั้งทอง   
นาดําปุย 2 ครั้ง  นาหวานใชปุย 2-3 ครั้ง
อัตรามากกวานาดํา 

 
  ปญหา  

o โรคแมลงในพื้นที่ศึกษา พบการระบาดของแมลงบั่ว ผลผลิตจาก60 ถัง ลดลง เหลือ 15 ถัง 
ผลผลิตลดลง 75 % ผลผลิตขาวเสียหายมากในนาดอนซึ่งมีมากกวานาลุม ทําลายในชวง
แตกกอกอนออกรวง และพบระบาดมากในพันธุ กข 15 มากกวาขาวพันธุ กข 6  และโรค
ใบแหง ผลผลิตลดลงประมาณ 20 % เกษตรกรไมมีการสารกําจัดศัตรูพืชมีการจัดการน้ํา
และใสปุยจะสามารถเพิ่มผลผลิตขาวที่ถูกรบกวนดังกลาว  และมีการปกดําขาวเร็วขึ้น
เนื่องจากตองการหลีกเลี่ยงแมลงบั่วระยะขาวแตกกอ ตารางที่ 2 

o ปญหาแลงพบ 2 ชวง  แลงที่ 1  พบกอนระยะกอนปกดํา โอกาสเกิด 1 คร้ังใน 5 ป ขาดน้ํา
บางครั้งนานถึง 5 ป    จะแกปญหาโดยใชกลาแกมากกวา 30 วัน ผลผลิตจะไดประมาณ 
300 กก./ไร ผลผลิตขาวกข15 จะใหผลผลิตนอยกวาขาวพันธุ กข6 ถาใชกลาแก  การแก
ปญหาของเกษตรกรโดยการใชกลาอายุมากแตกลาจะแกรนตองเอาน้ําจากสระเขาชวย 
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แลงที่ 2 พบชวงประมาณ ก.ย.-ต.ค. (ขาวระยะตั้งทอง-ออกดอก) โอกาสในการเกิดพบ 1 
คร้ังใน 10 ป แลง 2 นี้จะรุนแรงกวา แลงในระยะที่ 1ผลผลิตจะลดลงประมาณ 50  % ใน
นาดอน ,พบปญหาเพลี้ยและบั่วจากการใชกลาแก 

 
แหลงจําหนายเมล็ดพันธุ 
สวนมากเกษตรกรจะเก็บไวขายเปนขาวเปลือก ไมมีธนาคารขาวภายในหมูบานไมมีโรงสีแตๆละ  
บานมียุงฉาง มีเชียงใหมชัยวิวัตร ราคาที่ได 7 บาท/กก.และพอคาอื่นๆ รับซื้อ 
 
แหลงซ้ือเมล็ดเมล็ด 

1. สถานีขาวพาน จ. เชียงราย 

2. เมล็ดพันธุขาวเพื่อชุมชน 
 
อาชีพนอกการเกษตรกร  เกษตรกรสวนมากมีอาชีพรับจางนอกเหนือจาก อาชีพดานภาคเกษตร 

เครื่องนวดขาว ไรละ 500 บาททั้งนาดําและนาหวาน  คาจางแรงงานนวด 120 บาท  
สัดสวนระหวางการบริโภคและขายของเกษตรกร บานเกี๋ยง .........:........... 
 
ตารางที่ 18  ระดับความรุนแรงแมลงบั่วในชวงปตางๆ ต. แมลอย 
ป ระดับความรุนแรงของแมลงบั่ว 
2544 
2543 
2542 
2541 
2540 
2539 
2538 

10 
5 
7 
5 
3 
2 
7 

 
ตารางที่ 19  พันธุขาวและอายุการออกดอก ต. แมลอย 
พันธุขาว วันที่ออกดอก 
กข 6 20 ต.ค. 
กข15 1 ต.ค. 
มะลิ 105 20 ต.ค. 
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ตารางที่ 20  ราคาขาวพันธุตางๆที่ขายได 

ราคาขาว (บาท/กก.) พันธุ 
2543 2544 

กข6 
กข15 
มะลิ 

5 
5.10 
5.10 

5 
8 
9 

 


