
บานเกี๋ยงคํา ต. หวยซอ อ. เชียงของ จ. เชียงราย 
 
ลักษณะทั่วไป 

• ตําบลหวยซอหมูบานที่หางจากตัวอําเภอเชียงของ 30 กม. หางจาก  มีพื้นที่มากที่สุดใน 8 
ตําบลของอําเภอเชียงของ  ตําบลหวยซอประกอบดวย 18 หมูบานเปนพื้นที่ราบเชิงเขา 
ลาดเทจากทิศตะวันตกไปจดแมน้ําอิงทางทิศตะวันออก ซึ่งเปนพื้นที่ราบลุมมีโอกาสเกิด
น้ําทวมสูง พื้นที่ทั้งหมดอยูในเขตสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) เดิมเปนพื้น
ที่ปาเบญจพรรณตอมา และมีประวัติการตั้งถิ่นฐานนานกวา 100 ป อยางไรก็ตามเอกสาร
สิทธิการถือครองที่ดินมีหลากหลาย  ถึงแมวาจะมีการการใชประโยชนที่ดินทางดานการ
เกษตรติดตอกันเปนเวลานาน  พื้นที่ปาเบญจพรรณ 29 % และ พื้นที่ขาวโพดและที่นาลุม 
15 % สวนพื้นที่นาดําประมาณรอยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมด (แผนภาพที่ 5) 

• จํานวนครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา บานเกี๋ยงใต หมู 6 มี 169 ครัวเรือนมีพื้นที่นาถือ
ครองเฉลี่ย 15 ไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  5  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. หวยซอ อ. เชียงของ จ. เชียงราย 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 

 
 



การใชพื้นที่นา 
o เกษตรกรจําแนกพื้นที่นาออกเปน 2 ประเภท ไดแก พื้นที่นาดอนในบริเวณที่ราบเชิงเขา

และพื้นที่นาลุมในบริเวณแมน้ําอิง  โดยมีสัดสวน นาดอน : นาลุม  เทากับ 70/30  
o บานเกี๋ยงใต หมู 6 อ.เชียงของ อยูในเขตสปก. มีพื้นที่นาดอนและนาลุมในสัดสวน 40 : 60  

 
ตารางที่  14  คุณสมบัติของนาดอนและนาลุม บานเกี๋ยงคํา ต. หวยซอ 
 นาดอน นาลุม 
ลักษณะดิน ดินรวนปนทราย ดินสีแดง ดินเหนียว ดินสีดํา 
พันธุขาว 
กข 6 
กข 10 
กข 15 
มะลิ 105 

  สัดสวน (%)         ผลผลิต (กก./ไร) 
30 650 
10 640 
50 500 
10                            500 

  สัดสวน (%)         ผลผลิต (กก./ไร) 
40                         750 
-                              - 
40                         600 
20                         550 

ปญหา 1.  ขาดน้ํา 
2.  แมลงบั่ว ปู 
3.  เพลี้ยกระโดดหลังขาว 
4.  โรคไหมคอรวง 

1. น้ําทวม โอกาสเกิดเ3 ครั้งใน 5 ป 
2. แมลงบั่ว  ปู 
3. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 
4. ไหมคอรวง 

หมายเหตุ :  เกษตรกร 10 รายไดทดลองปลูกพันธุขาวเหนียวสันปาตอง 1 เปนปแรก ขณะนี้เปนระยะสุกแกคาดวาจะ 
                   สามารถเก็บเกี่ยวไดภายใน 1 สัปดาห  เกษตรกรคาดหวังวาจะสามารถทดแทนพันธุขาวกข 10 ในพื้นที่นา  
                   ดอน แตในปนี้เกษตรกรไดปลูกในพื้นที่นาลุมซึ่งมีการเจริญเติบโตดี เชนแปลง เกษตรกรนายทน ไดจํานวนรวง  
                  17 รวงตอกอ และจํานวนเมล็ดตอรวงเทากับ 180 เมล็ดซึ่งคาดวาผลผลิตจะไดสูงกวา 800 กก./ไร 
                   แตเกษตรกร พบวาพันธุ สปต1 นี้อายุเก็บเกี่ยวเร็วกวาพันธุ กข 10 มีบางพื้นที่ไดรับความเสียหายจากนก 

  
การเกิดภาวะแลงในกระบวนการปลูกขาว 
เกษตรกรจําแนกภาวะแลงไดเปน 3 ระยะ ไดแก 

1. ระยะกอนปกดํา  ฝนลาชาอาจจะนานถึง 1 เดือน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น 1 คร้ังใน 5 ป ทําให 
 เกษตรกรจําเปนตองใชกลาอายุแก ซึ่งเกษตรกรกลาววาทําใหผลผลิตลดลง รอยละ 30  
2. ระยะแตกกอ  ซึ่งเกิดขึ้นหลังปกดํา 10 ถึง 20 วันฝนทิ้งชวงในระยะนี้มีโอกาสเกิดขึ้น 3 

คร้ังใน 5 ป โดยมีระยะฝนทิ้งชวงอาจนานถึง 30 วันมีผลใหผลผลิตลดลงรอยละ 30  แต 
ในทางปฏิบัติเกษตรกรไดใชวิธีการหวานปุยเสริมหลังจากมีฝนตก     โดยใชปุย สูตร 16- 
20-0   หรือสูตร  46-0-0   ในอัตราที่นอยมากโดยการหวานในพื้นที่มีตนขาวไมสมบูรณ 
ระยะตั้งทอง / ออกรวง ซึ่งเกิดขึ้นเพียง1 คร้ังใน 10 ป โดยทั่วไปผลผลิตจะลดลงถึง รอย
ละ 50  และในกรณีที่เกิดภาวะแลงรุนแรง ขาวจะไดรับเสียจนไมสามารถเก็บเกี่ยวผล



ผลิตไดเกษตรกรพบวา ขาวพันธุ กข 15  เปนพันธุขาวอายุส้ันและสามารถหนีแลงไดดี  
กวา กข 6 และขาวมะลิ 105  อายุการเก็บเกี่ยวของขาวกข 6 จะเร็วกวามะลิ 105 เล็ก
นอย 

 
การจัดการธาตุอาหาร 
เกษตรกรไดมีการใสปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร และ 46-0-0 อัตรา 10 กก./ ไร  โดยทั่วไป
ในพื้นที่นาลุมจะใชปุยนอยกวาในพื้นที่นาดอน เนื่องจากความอุดมสมบูรณของดินและน้ําดีกวา
นาดอน  นอกจากนี้ เกษตรกรบางรายไดเร่ิมมีการใชปุยชีวภาพที่มีจําหนายในทองตลาดในราคา 
350 บาท ตอกระสอบ (50 กก.)  ซึ่งเกษตรกรพบวา ขาวตอบสนองตอปุยไดดี อยางไรก็ตาม
เกษตรกรยังไมมีการใชปุยน้ําสกัดชีวภาพที่ไดจากการหมักเศษพืชหรือหอชอรดีดังที่นิยมใชในบาง
พื้นที่ 
 
วันปลูกขาว 

o เนื่องจากฝนในพื้นที่นี้เร่ิมตกตั้งแตกลางเดือนเมษายน เกษตรกรมักจะหวานกลาเดือน
มิถุนายนและปกดํา เดือนตนเดือนกรกฏาคมถึงตนเดือนสิงหาคม  

o การปลูกขาวในหมู 6 บานเกี๋ยงใต ต.หวยซอ จะแลวเสร็จใน 1 เดือน อยางไรก็ตามเนื่อง
จากเปนพื้นที่นาน้ําฝน วันปลูกถึงถูกกําหนดโดยปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมตอการปกดํา 

 
กิจกรรมนอกภาคเกษตร 

o เนื่องจากเปนพื้นที่นาน้ําฝนเกษตรกรสามารถปลูกขาวเพียง 1 คร้ังและปลอยใหพื้นที่วาง 
มากกวา 40  % ของครัวเรือนเกษตรกรมีการเดินทางไปทํางานรับจางตางจังหวัด  นอก
จากนี้มีกลุมสตรีทอผาซึ่งมีสมาชิก 50 คนไดมีการทอผาจําหนายไปในพื้นที่ปจจุบันได
กลายเปนกิจกรรมหลักของสตรี 

 
ขาวในเศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรกรปลูกขาวไวบริโภคและขายโดยมีสัดสวนของผลผลิตที่จําหนายสูงถึง รอยละ 70-90 ของ
ผลผลิตทั้งหมด   สวนใหญขายใหพอคาในพื้นที่สูงถึงรอยละ 70 ซึ่งพอคาจะนําไปขายในพื้นที่
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ที่เหลือรอยละ 30 เกษตรกรขายใหกับโรงสีในหมูบาน พันธุขาว กข 15 
มีราคาสูงกวาพันธุขาวอื่น (สูงกวารอยละ 10-15)  ทําใหเกษตรกรเลือกปลูกขาวกข 15 มากวา
พันธุอ่ืน ในป 2544 นี้เกษตรกรไดจัดตั้งธนาคารขาวโดยมีสมาชิกเริ่มตน 31 รายสมาชิกแตละราย
ลงทุนเพื่อขาวรายละ 100สําหรับกองทุนเริ่มตน เพื่อใหสมาชิกไดกูยืมโดยมีดอกเบี้ยรอยละ 25  



เกษตรกรบานเกี๋ยงใตทุกรัวเรือนมีฉางขาวของตนเองซึ่งสามารถบรรจุขาวไดต้ังแต 100-300 
กระสอบ (กระสอบละ 80 กก.) 
 
แหลงเมล็ดพันธุขาว 

o เกษตรกรนิยมซื้อเมล็ดพันธุขาวจากสถานีทดลองขาวพาน จังหวัดเชียงราย และจะทําการ
คัดเลือกเก็บเมล็ดไวใชเองติดตอกัน 2 ปหลังจากนั้นจึงไดมีการซื้อเมล็ดพันธุใหม  
เกษตรกรกลาววาการใชเมล็ดพันธุชุดเดิมติดตอกันนานกวา 3 ปคุณภาพการหุงตมจะ
เปลี่ยนแปลง (ขาวจะแข็ง) 

o เกษตรกรมีการตื่นตัวการเลือกใชพันธุขาวใหมๆเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว 
 

 
 

 


