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บานดอยอิสาน ต. อางทอง อ. เชียงคํา จ. พะเยา 
 
ลักษณะทั่วไป 

o พื้นที่สวนใหญ ต. อางทอง เปนพื้นที่นาดํา ประมาณ 44 %ของพื้นที่ทั้งหมด และเปนปา
เบญจพรรณ ประมาณรอยละ 18 (แผนภาพที่ 10) ต. อางทองมี 12 หมูบานเปนที่นาที่มี
ทั้งนาลุมและนาดอนพื้นที่ศึกษา พื้นที่ศึกษาในพื้นที่ หมู 2 และหมู 6 ซึ่งมีจํานวนครัวเรือน 
196 ครัวเรือน พื้นที่นา 11250 ไร  และ 250 ครัวเรือน มีพื้นที่นา 8000 ไร สัดสวนพื้นที่ 35 
% เปนพื้นที่นาดอน  สวนนาลุม 30 % คลุมพื้นที่หมู ม. 5 ม. 9 และ ม. 10   และพื้นที่นา
ลุมน้ําทวมประมาณ 35 % ไดรับน้ําจากน้ําอิง  และหวยรองแช ตารางที่ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 10  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. อางทอง อ. เชียงคํา จ. พะเยา 

 ที่มา  : กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 
 

o การบํารุงดินมีการใชเฉพาะปุยเคมีอยางเดียว  
o ปญหาโรคในพื้นที่ดอนผลผลิตที่เกิดจากแมลงบั่ว ผลผลิตขาวจาก 10 ไรเหลือ เพียง 2 ไร 

และ โรคเมล็ดดาง จะพบทุกป ถารุนแรงผลผลิตจะลดลงถึง 50 %  นาลุม ปญหาแลงกอน
ปกดําเปนปญหาอันดับแรกซึ่งอาจจะนานถึง 45 วัน ต้ังแตเดือน มิ.ย. ถึงกลางเดือน ก.ค. 
โรคถอดฝกดาบ โรคไหม และแมลงบั่วทําลายจะพบทุกป โรคบั่วทําใหผลผลิตลดลงในป 
2544 ถึง 50 %  พบโรคไหมรุนแรงป 2535 โอกาสเกิด 1 คร้ังใน 10 ป  สวนนาลุมซึ่งทํา
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เปนนาหวานกลาแหงพบวัชพืชมากกอนน้ําทวม เกษตรกรแกปญหาโดยการพนยา  
ปญหาอื่นที่พบ ไดแก หนู ปู หนอนกระทูคอรวง และหอยเชอรรี (พบปญหาประมาณป 
2540) เกษตรกรในพื้นที่จะไมมีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชแตจะมีการใชใชสารเคม ี

o ปญหาแลง พบประมาณตนเดือน มิ.ย. ถึงกลางเดือน ก.ค. แลงนาน 45 วัน พบทุกป จํา
เปนตองใชอายุกลานานถึง 21/2 เดือน การแกปญหาของเกษตรกรในชวงที่แลงโดยการ
สูบน้ําเขาที่นา อาจจะทําใหผลผลิตลดลงได เชนผลผลิตจะลดลงจาก 50 ถังเหลือ 40 ถัง 

 
ตารางที่ 22  คุณสมบัติพื้นที่นาดอน นาลุมและนาน้ําทวม บานดอยอิสาน ต. อางทอง 
 นาดอน นาลุม นาลุมน้ําทวม 
สัดสวนพื้นที่ 30 % 35 % 35 % 
พันธุขาว/ สัดสวนพันธุ ดอบุญมา                                 

ดอสายันต                15 %        
สันปาตองดอ                            
กข 15                       5  %        
กข 6                         8 % 

กข 6           70 % 
กข 19        20  % 
มะลิ105      5  % 
กข 15         5  % 

กข10       10  % 
กข 19       90 % 
 
 
(ทํานาหวาน) 

ลักษณะดิน ดินดําเหลือง รวนปนทราย 
สมบูรณปานกลาง 

ดินเหนียวสีดําเทา 
สมบูรณ 

ดินเหนียวสีดําเทา 

ปุย                16-20-0 
                 
                   46-0-0 

12.5-25  กก./ไร หลังปกดําไม
เกิน 30 วัน 
10 กก./ไร ระยะออกรวง 

12.5-25  กก./ไร หลังปกดําไม
เกิน 30 วัน 
10 กก./ไร ระยะออกรวง 

ไมใชปุย 

ปญหา 1. บั่ว  10 ไรเหลือ 2 
2. เมล็ดดาง  50 % รุนแรง 

1. แลงกอนปกดํา 
2. บั่ว (ทุกป) 
3. โรคไหม  (ทุกป) 
4. โรคถอดฝกดาบ  (ทุกป) 

1. วัชพืช กอนน้ําทวม (หวาน
กลาแหง)-พนยา 
2. หนู 
3. ปู 
4. หอยเชอรี่  (พบป 2540) 
5. หนอนกระทูคอรวง  

 
o แลงที่ 2 จะพบชวงปลายก.ย. ถึง ปลายพ.ย. เปนเวลา 60 วัน  เกษตรกรจะปญหาแลงใน

ระยะที่ 2 โดยการสูบน้ําเขา โอกาสพบ 1 คร้ังในรอบ 5 ป พบรุนแรงในป 2543 สวนปญหา
แลง1และแลง 2 ที่เกิดในปเดียวกันพบ 1 คร้ัง ป 2519 ไมไดผลผลิต 

 
 
ระบบการปลูกพืช 

o ขาวนาปในพื้นที่ลุมจะเริ่มปลูกปลายเดือน มิ.ย. และเก็บเกี่ยวตนธ.ค. นอกจากนี้กอนปลูก
ขาวไดมีการปลูกถั่วเขียวเพื่อบํารุงดิน และในพื้นที่นาดอนในที่ไรจะมีการปลูกขาวโพด
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เลี้ยงสัตวผลผลิตที่ไดประมาณ 900 กก./ไร จากนั้นจะปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบํารุงดิน ได
แก ถั่วเขียว ถั่วดํา และ ถั่วแดง 

 
ตารางที่ 23   ระบบการปลูกพืช บานดอยอิสาน ต. อางทอง 
พื้นที่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ที่นาลุม  

 
                                        ถั่วเขียว/ถั่วดํา               ขาว ปลายมิ.ย. – ตนธ.ค. 

ที่นาดอนที่ไร  
                   
                                                                            ขาวโพด             ถั่วเขียว/ถั่วดํา/ถั่วแดง      

 
ตารางที่ 24  พันธุขาวที่ปลูก บานดอยอิสาน ต. อางทอง 
พันธุขาว อายุพันธุ ออกดอก เก็บเกี่ยว ลักษณะเดนของพันธุ 
ดอบุญมา เกาแก ปลายก.ย. ปลายต.ค. หนีแลง เมล็ดใหญแตส้ันกวากข6 
ดออั้งยี่ กลาง (10 ป)  ปลายก.ย. ปลายต.ค. หนีแลง เมล็ดคลายกข6 แตเมล็ดลาย 
ดอสายันต ใหม (2-3 ป) ปลายก.ย. ปลายต.ค. หนีแลง  เมล็ดคลายกข6 
สันปาตองดอ อายุเทากับ กข 15 ตนต.ค. ตนพ.ย. หนีแลง เมล็ดคลายกข6 แตสีเมล็ดเขมกวา 
กข6 ใหม 2-3 ป 20 ต.ค. 20 พ.ย.  
กข15 ใหม 2-3 ป ตนต.ค. ตน พ.ย.  
กข19 คุณทวี ม. 4 นํามาป 

2538 จาก จ. พิจิตร 
ปลาย พ.ย. ปลายม.ค. ขาวเจา ขาวนาน้ําลึกปลูกทํานาหวาน  

มะลิ105  25 ต.ค. 25 พ.ย.  
 
 
การบํารุงดิน 

o มีการใชพืชตระกูลถั่วไดแก ถั่วเขียว ถั่วดํา และ ถั่วแดงในการบํารุงดินกอนปลูกขาว และ 
ขาวโพด ปุยน้ําสกัดชีวภาพยังเคยใชรอการอบรมจากศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบล  

ตารางที่ 25  ผลผลิตขาวพันธุตางๆในสภาวะปกติและสภาวะแลง (กก./ไร) 
ผลผลิต (กก/ไร) พันธุ 

ปกติ แลง1 แลง2 
กข6 560 500 250 
กข15 400 360 - 
มะลิ105 560 500 250 
กข19 650 - - 
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ดอบุญมา 400*   
ดออั้งยี่ 400*   
ดอสายันต 560*   
สันปาตองดอ 560*   
หมายเหตุ : * เสียหายจากตนขาวหักลมระยะเก็บเกี่ยวและน้ําฝน 
 
แหลงเมล็ดพันธุ  
1.  ศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชที่ 8 จ. พะเยา 

2.  สถานีทดลองขาวพาน จ. เชียงราย 

3.  เกษตรกรเก็บเอง พันธุที่เก็บ เชน ดอบุญมา ดออั้งยี่ ดอสายันต สันปาตอดอ และกข 19 (นา 

หวานอัตราเมล็ดพันธุ 10 กก./ไร นาดํา 5 กก./ไร) 
 
แหลงจําหนาย 

1.  ขายใหกับพอคารับซื้อ 

2. โรงสีขาวในหมูบาน ซึ่งมี 4 โรง 
 
ขาวในเศรษฐกิจชุมชน 

o เกษตรกรทุกครัวเรือนมีฉางขาวสําหรับเก็บขาว 

o เกษตรกรประมาณ 40 ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษามีการเลี้ยงวัว จํานวนวัวและกระบือรวมกัน
ประมาณ 535 ตัว 

o สัดสวนการบริโภคและขาย ประมาณ 30% : 70 % พันธุขาวสําหรับบริโภคไดแก ขาวดอ
ตางๆ  กข 19 และกข 6 สวนพันธุ มะลิ 105 และกข 15 สําหรับขาย 

 
ประเด็นที่ควรพิจารณา 

o เกษตรกรในพื้นที่มีความสามารถศักยภาพในการแสวงหาพันุขาวมาปลูกเพื่อหลีกปญหา
ทั้งน้ําทวมและปญหาแลง พันธุขาวที่มีศักยภาพและสามารถปรับตัวไดในสภาพพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายของพื้นที่ 

o มีความหลากหลายของพันธุขาวที่ปลูก นาจะเปนพื้นที่ตัวอยางสําหรับการทดสอบพันธุ 
 
 
 
 


