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บานครึ่งเหนือ ต.  ครึ่ง  อ.เชียงของ จ. เชียงราย  
 
ลักษณะพื้นที่ 
ตําบลครึ่งมีพื้นที่มากกวารอยละ 75 เปนปาเบญจพรรณตลอดแนวเหนือจดใต พื้นที่ราบลุมจะอยู
ตามแนวซีกซายมือของถนน ประมาณรอยละ 85 ของประชากรประกอบอาชีพการเกษตร  พื้นที่
สวนใหญเปนปา ปาเบญจพรรณ 65 %ของพื้นที่ทั้งหมด  และพื้นที่ขาวนาดํารอยละ 11 ของพื้นที่
ทั้งหมด (แผนภาพที่ 6)  ในพื้นที่ศึกษาหมู 2 บานครึ่งเหนือ ประกอบดวย 279 ครัวเรือน ซึ่งนับวา
เปนพื้นที่มีชุมชนหนาแนน เกษตรกรจําแนกพื้นที่นาออกเปน 2 ประเภท ไดแก พื้นที่นาดอน และ
พื้นที่นาลุม ซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           แผนภาพที่ 6   ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. คร่ึง อ. เชียงของ จ. เชียงราย 

 ที่มา  : กรมพัฒนาที่ดิน, 2543



 2

ตารางที่ 15  คุณสมบัติของนาดอนและนาลุมบานเกี๋ยงใต ต. หวยซอ 
 นาดอน นาลุม 
ตําแหนงที่ตั้ง เปนที่ราบลุมเชิงเขา เปนพื้นที่นาลุมตามแนวแมน้ําอิง 
ลักษณะดิน ดินรวนปนทราย สีดํา ดินรวนเหนียว สีขาวอมเหลือง 
ความอุดมสมบูรณของดิน สูง ปานกลาง – ต่ํา 
สัดสวนของพื้นที่ 1/3 2/3 
ภัยธรรมชาติ _ น้ําทวมทุกป ที่สรางความรุนแรงและกระทบตอ

การปลูกขาวเกิดขึ้น 3 ใน 5 ป 
พันธุขาว 
     กข 6 
     กข15 
     มะลิ 105 

สัดสวนพื้นที่ปลูก    ผลผลิต(กก./ไร) 
2/3                                640 
1/3                                640-720 
เล็กนอย                          400 

สัดสวนพื้นที่ปลูก    ผลผลิต(กก./ไร) 
2/3                                450 
1/3                                400 
เล็กนอย                          400 

ปญหา                              ผลผลิตลด(%) 
1.  ฝนทิ้งชวง                 50  
2. บั่ว                            30 
3. วัชพืช                       15-20 
4. ปูและหนู                    
5. ไหมคอรวง   (3/10)     30 

                             ผลผลิตลด(%) 
1. น้ําทวม                    100 
2. บั่ว*                            30 
3. วัชพืช                          - 
4. ปูและหนู              
5. หนอนกระทูคอรวง   (รุนแรงในป 2543)  

หมายเหตุ   :  แมลงบั่วมักจะเกิดการระบาดในชวงหลังน้ําทวมซึ่งตนขาวไมแข็งแรงและจะออนแองายตอการเขา 
       ทําลายของบั่ว 

 
การปลูกขาวกับสภาพฝนทิ้งชวงและน้ําทวมในพื้นที่ตําบลครึ่ง 

o เกษตรกรจะตกกลาประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและเริ่มปกดําปลายเดือนมิถุนายนจน
ถึงกลางเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะเมื่อมีฝนมาชา 

o ปรากฏการณของฝนทิ้งชวงเกิดขึ้นเมื่อกลาอายุได 1 เดือน คือระยะปลายเดือนมิถุนายน
ถึงกลางเดือนกรกฎาคม  ปริมาณไมเพียงพอตอการเตรียมดินเพื่อการปกดํา ทําให
เกษตรกรตองเลื่อนวันปลูกซึ่งจําเปนตองใชกลาอายุแกมากกวา 30 วัน โดยปกติเกษตรกร
จะใชกลาอายุประมาณ 30 วันสําหรับนาดอน 

o ปรากฏการณของน้ําทวมสามารถเกิดขึ้นไดต้ังแตปลายเดือนกรกฏาคมจนถึงกลางเดือน
กันยายน ซึ่งเปนชวงที่ระดับน้ําของแมน้ําโขงสูงและไหลเออเขาสูแมน้ําอิงซึ่งมีปริมาณไหล
ลงมากเชนเดียวกันทําใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณพื้นที่กวางของบริเวณสองฝงแมน้ําอิง ใน
กรณีที่น้ําทวมขังเปนเวลานานและเลยวันที่ 20 กันยายน เกษตรกรก็จะไมสามารถปลูก
ซอมไดจําเปนตองปลอยทิ้งเนื่องจากการปลูกขาวหลังน้ําลด การเจริญเติบโตของตนขาว
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ไมสามารถสรางผลผลิตได  ทางเลือกของการใชที่ดินหลังน้ําทวมที่เลยวันที่ 20 กันยายน
คือการปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเขียว  เกษตรกรเคยประสบความสําเร็จในการปลูกถั่ว
เขียวหลังน้ําทวม 

 
การจัดการธาตุอาหารในนาขาว 

เกษตรกรคุนเคยกับการใชปุยเคมีในนาขาว โดยใชปุย 16-20-0 อัตรา 25-30 กก./ไร และ46-0-0 
อัตรา 10 กก./ไรในทั้งพื้นที่นาลุมและนาดอน  ในป 2544 เกษตรตําบลไดแนะนําและสงเสริมการ
ผลิตและใชปุยน้ําสกัดชีวภาพเชน การหมักหอยเชอรร่ี กับกากน้ําตาลเพื่อใชเปนธาตุอาหารเสริม
และการสกัดพืชสมุนไพรสําหรับเปนสารปองกันและไลแมลงศัตรูขาว 
ระบบการปลูกพืช 

o ในพื้นที่นาดอน ระบบพืชที่สําคัญไดแก ขาว – พืชผักสวนครัวซึ่งเกษตรกรอาศัยน้ําจากลํา
หวยปลูกพืชผักสวนครัวสําหรับบริโภค โดยมีน้ําจากลําหวย 

o สําหรับระบบการปลูกพืชในพื้นที่นาลุม  เกษตรกรปลูกขาวเพียง 1 คร้ังแลวปลอยใหพื้นที่
วาง 

o เกษตรกรไมใชประโยชนจากฟางขาว เชน นําไปเพาะเห็ดฟาง  แตเกษตรกรจะเผาในเดือน
มกราคม สวนหนึ่งเกษตรกรกลาววาฟางขาวที่เหลือการเกี่ยวจากการนวดโดยใชเครื่องจะ
ถูกสับละเอียดไมอยูในสภาพที่จะใชประโยชนไดอยางสะดวก เหตุผลอีกสวนหนึ่งคือ
เกษตรกรมักจะกลาววาไมมีตลาดรองรับสําหรับการผลิตเห็ดฟาง   ประเด็นการใช
ประโยชนจากฟางขาวควรไดรับการพิจารณาควบคูไปกับการปรับปรุงผลผลิตขาวนาน้ํา
ฝนเนื่องจากขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชน 

 
ขาวในเศรษฐกิจชุมชน 

o จากการสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่หมู 2 , 3, 4 และ 8  พบวารอยละ 30 ของผลผลิตขาว
เพื่อบริโภคและรอยละ 70 สําหรับการขาย 

o เกษตรกรทุกครัวเรือนมีฉางเก็บขาวของตนเอง  พื้นที่หมู 3 และ หมู 8 มีธนาคารขาว
ประจําหมูบานโดยเฉพาะหมู 3 ซึ่งมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 20 ไรตอครัวเรือน ไดจัดตั้ง
ธนาคารขาวเปนเวลานานกวา 10 ป ปจจุบันมีขาวประมาณ 50,000 กก.สามารถใหกูได
ในอัตราดอกเบี้ยต่ําในอัตรารอยละ 10 ในขณะที่หมู 8 ซึ่งมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 10 ไรตอ
ครัวเรือน เพิ่งไดเร่ิมดําเนินธนาคารขาว  ปจจุบันมีขาวเพียง 3200 กก. โดยกลุมไดกําหนด
ดอกเบี้ยไวกูยืมรอยละ 20 สําหรับหมู 2 ซึ่งมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 15 ไรและหมู 4 เฉลี่ย 30 
ไรตอครัวเรือนแตไมมีธนาคารขาวประจําหมูบานของตนเอง อยางไรก็ตามทุกหมูบานมี
โรงสีขาวตั้งแต 3-4 โรงมีเพียงหมู 8 ที่มีพื้นที่นาจํากัดและมีโรงสีขาวเพียง 1 โรง  เกษตรกร
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จําหนายขาวในรูปเพียงขาวเปลือกเพียงอยางเดียวไมมีประสบการณในการขายเปน
ขาวสารดังเชน  เกษตรกรบางรายที่สัมภาษณในอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง  ดังนั้นการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนโดยอาศัยขาวเปนหลักเปนทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มรายไดใหกับชุมชน 

o รอยละ 90 ของรายไดมาจากการเกษตรที่เหลือรอยละ 10  เปนรายไดนอกภาคเกษตรซึ่ง
ไดแก รับจางทั้งในและตางจังหวัด  สําหรับรายไดภาคเกษตร รอยละ 80 ไดจากการผลิต
ขาวที่เหลือเปนรายไดจากการปลูกพืชไร เชนขาวโพดเลี้ยงสัตว และไมผล 

 
แหลงเมล็ดพันธุขาว 

o เกษตรกรสามารถคัดเลือกและเก็บรักษาเมล็ดพันธุดวยตนเอง  พบวารอยละ 70 ของ
เกษตรกรใชเมล็ดที่เก็บรักษาและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  รอยละ 30 ซื้อเมล็ดพันธุจาก
ศูนยขยายเมล็ดพันธุขาวที่ 8 พะเยา และสถานีทดลองขาวพาน   

o เกษตรกรจะเปลี่ยนเมล็ดพันธุทุก 3 ปโดยจะซื้อเมล็ดพันธุใหมจากศูนยและสถานีหรือทํา
การคัดเลือกเมล็ดพันธุดวยตนเอง 

o เกษตรกรจากหมู 8 นายสมยศ ชัยเรือง ไดทําการคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวดวยตนเอง โดย
ไมไดจัดซื้อจากภายนอก วิธีการที่ปฏิบัติคือ เก็บรวงรวม ตากแหง และคัดรวงสามารถ
จําแนกเมล็ดดีตรงตามพันธุโดยสังเกตจากสีและขนาดของเมล็ด ซึ่งเปนวิธีการเดียวที่
เกษตรกรจากบานสบเปาใหม หมู 14  อําเภอพญาเม็งรายไดปฏิบัติเชนเดียวกัน ปกติจะ
ใชเวลา 1-2 วันในการคัดรวงขาวเพื่อเก็บเปนเมล็ดพันธุ 
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