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บานสรอยศรี, บานสรอยศรีพัฒนา  ต. จุน อ. จุน จ. พะเยา 
 
ลักษณะทั่วไป 

พื้นที่ตําบลจุนประกอบดวยพื้นที่เปนสวนปาผสม 44 % ของพื้นที่ทั้งหมดศึกษาและพื้นที่นาดํารอย
ละ 23 ของพื้นที่ทั้งหมด (แผนภาพที่ 13) ต. จุน อ. จุน จ. พะเยา ซึ่งมีทั้งหมด 17 หมูบาน พื้นที่นา
ทั้งหมดประมาณ 1600 ไร ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเปนพื้นที่ดอนอาศัยน้ําฝน พื้นที่นา : พื้นที่ไร : 
พื้นที่สวน = 90 : 5 : 5 ยกเวนหมูที่ 6 ที่มี พื้นที่นา : พื้นที่ไร : พื้นที่สวน = 75 : 15 : 5  สมาชิกที่
เกษตรกรที่รวมโครงการโรงเรียนเกษตรซึ่งตั้งอยูที่ หมู 7 บานสรอยศรี มีสมาชิก 30 ราย โดย
สมาชิกสวนใหญมาจากหมู 7, 16, 14, 6  โดยเฉลี่ย เกษตรกรมีพื้นที่ถือครอง ประมาณ 5-30 ไร 
เฉลี่ย 8-10 ไร ตอครัวเรือน ลักษณะโดยทั่วไปของ ต. จุน ดังตารางที่29 พื้นที่นาโดยประมาณ 
1300 ไร ในหมู 7, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที  13  ลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่ ต. จุน อ. จุน จ. พะเยา 
 ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 
 
 
 
ตารางที่ 28  จํานวนครัวเรือน และสภาพทางเศรษฐกิจของ  ต. จุน อ. จุน จ. พะเยา 
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หมู บาน จํานวนครัวเรือน สถานภาพทางเศรษฐกิจ เหตุผล 
1 บานหวังกิ้ง  *** น้ําดีมีอางเก็บน้ํา 
2 บานจุน  *** น้ําดีมีอางเก็บน้ํา 
3 บานคางหงส    
4 บานเซียะ    
5 บานดอนมูล    
6 บานดอนชัย 150 **  
7 บานสรอยศรี 128 **  
8 บานจุนพัฒนา    
9 บานใหมดอนมูล    
10 บานรองคู    
11 บานหวังกิ้งพัฒนา    
12 บานศรีมาลัย  **  
13 บานคางหงสใหม    
14 บานดอนชัยพัฒนา 140 **  
15 บานใหมกาญจนา    
16 บานสรอยศรีพัฒนา 144 **  
17 บานจุนรัชฎา    

 
ที่ต้ังของหมู 1, 2, 3, 4, 11, 17 มีอางเก็บน้ําซึ่งสามารถผันน้ําชวยสมาชิกเดือนมิถุนายน ลดปญหา
แลงในชวงแลงที่1 สวนในหมู 7, 16, 12, 14 ไมมีอางเก็บน้ํา ตองอาศัยน้ําฝนอยางเดียว แมน้ํา
หลักไดแกแมน้ําจุน ที่นาอยูบริเวณเดียวกัน 
 
ปญหา 

ที่นา เร่ิมหวานกลาปลายพฤษภาคม กลาอายุประมาณ 35-40 วัน แตในกรณีที่แลงใชกลาอายุ  
50-60 วันที่หวานกลาใชเวลาประมาณ 30 วัน ฝนทิ้งชวง  (ปลาย พ.ค – ตน มิ. ย) จะสงผลใหตน
กลาแคระไม แตกกอ ซึ่งโอกาสเกิด 2 ป ใน 5 ป เกษตรกรกลาววาผลผลิตลดลงประมาณ 10% ซึ่ง
จะเกิดขึ้นสวนมากในที่ดอน 
 
การแกปญหา 

1. สูบน้ําจากสระเขาชวยในที่นาดอน ที่ลุมสูบน้ําจากสระเพียง 20 % เนื่องจากลักษณะดิน
คอนขางเหนียว เก็บน้ําไดดีกวา บานจุนจะใชน้ําจากน้ําแมน้ําจุน 
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2. หลังใหน้ําใสปุยกลา 16-20-0 20 กก/ไร เมื่อกอนเกษตรใช 46-0-0 และ 26-0-0 แต
ปจจุบันเปลี่ยนเปน 16-20-0 (เนื่องจากใชแลวทําใหกลาออนแอตอโรคและแมลง 

3. ปลูกขาวปลายเดือนมิถุนายน ในที่นาลุม ซึ่งเริ่มปลูกกอนนาดอนเพื่อหนีน้ํา กอน 12 
ส.ค.แตถาปไหนฝนทิ้งชวงจะยืดเวลาการปลูกถึงวันที่ 20 สิงหาคม 

เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือน พ.ย หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแลวเกษตรกรนําฟางที่เหลือมา
ปลูกกระเทียม เกษตรกรปลูกกระเทียมหลังนา เพียง 10%  หรือปลูกถั่วเหลืองที่นาลุมเดือน ธ. ค  
เก็บเกี่ยว เม.ย สัดสวน 3% ของครัวเรือนเกษตร 
 

ตารางที่ 29   คุณสมบัติของพื้นที่นาดอนและนาลุม บานสรอยศรี และบานสรอยศรีพัฒนา 
ที่นาดอน ที่นาลุม 

สัดสวนพื้นที่ 70 % 30 % 
ลักษณะดิน ดินรวนปนทรายสีดํา 

ที่ดินดีมีการใชประโยชน ประมาณ 20ป 
ดินเหนียวสีออกขาว ดินไมคอยดี ใชประโยชนมา
นาน มากกวา 50ป 

แหลงน้ํา หวยสรอย แมน้ําอิง น้ําจากฝายแมทะลายหวยสรอย 
การจัดการ
ธาตุอาหาร 

16-20-0 หลังปลูก 10-15 วัน (แตกกอ) 10-15 กก./ไร 
46-0-0 ระยะตั้งทอง 10-20 กก/ไร 

16-20-0 หลังปลูก 10-15 วัน (แตกกอ) 20-/ถ กก./ไร 
46-0-0 ระยะตั้งทอง 10-20 กก/ไร 

พันธุ สัดสวน ผลผลิต (kg/ไร) สัดสวน ผลผลิต (kg/ไร) 
กข. 6 30% 650 85% 650 
กข. 15 60% 750 10% 725 
มะลิ 105 10% 650 5% 650 
สันปาตอง1  คาดวาจะได 800 kg   

 
ระบบการผลิต 

ที่ไรดอน  
ประมาณ 50% ของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 888 ผลผลิต 10000 กก/ไร เร่ิมตนพฤษภาคม ถึง
ปลายกันยายนเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นปลูกถั่วดําหลังขาวโพด แตกอนใชถั่วเขียวแตเนื่องจากถั่ว
เขียวใหผลผลิตคอนขางต่ํา และประกอบกับทรงพุมเล็กผลผลิตชีวมวลนอยกวาถั่วดํา  
 
ที่สวน 

เกษตรกรไดปรับพื้นที่นาดอนบางสวนเพื่อทําเปนพื้นที่ปลูกลําไย ขยายมากในป 2543 เนื่องจาก
ราคาดี ลําใยปลูกกับพื้นที่ไรเร่ิมปลูกมานานกวา 10 ป จะมีการพื้นที่ไรและที่สวนทําคูกับปลูกขาว
โพดระหวางตนลําใย 
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ตารางที่ 30  ระบบการผลิตพืช  
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 
 
 
ที่นา 
 
 
ที่ไรดอย 
 
ที่สวน 
 

            

 
การบํารุงดิน 

แตกอนการทํานาไมไดมีการใชปุย เพิ่งมีการเริ่มใชปุยประมาณป 2531-2532 และเริ่มมีการใชปุย
มากขึ้น เกษตรกรกลาววามีผลทําใหดินเปนกรด และจับกันเปนกอนเหนียว การใชถั่วดํา และการ
ใชปุยคอกประมาณ 10-15 กระสอบ (80กก. /กระสอบ) 
 
วิวัฒนาการของพันธุขาว 

ขาวเหนียวพันธุพื้นเมือง   สันปาตอง  กข.6 
 
ตารางที่  31 พันธุขาวและลักษณะของพันธุที่เกษตรกรเคยใช 
พันธุพื้นเมือง ลักษณะ 
1. ขาวดอเหลือง เมล็ดส้ันเมล็ดใหญผลผลิตประมาณ 700 กก./ไร น้ําหนักเมล็ดดี 
2. ขาวเหมยนอง ขาวเมล็ดส้ันอายุเก็บเกี่ยวสั้น ผลผลิตดีประมาณ 1000 กก./ไร 
3. ขาวมะตาน เมล็ดใหญสีดํา อายุยาวไดขาวดี แตกกอดีตานทานโรค 
4. ขาวแกวรวงหัก เมล็ดสีขาว เมล็ดยาว ผลผลิตไมคอยดี ตนแข็งแรง 
5. ขาวขาว(คอหยวก) อายุส้ันเมล็ดสีขาว เมล็ดยาว ผลผลิตไมคอยดี ตนแข็งแรง 
6. ขาวเหนียวแมจัน เมล็ดใหญยาว กล่ินหอม 
7. ขาวเกล็ดเตา เมล็ดสวย คลายขาวดอเหลือง ผลผลิตดี เปนขาวเมล็ดใหญ 
8. ขาวเหนียวหมามุย ขาวตนเหนียว คาย ทนแลง อายุส้ัน ปลูกที่ดอน เหมือนดอบุญมา 
9. กข. 6  ตนแข็งแรงไมลม คุณภาพเมล็ดดี ผลผลิตดี 
10. สันปาตอง ผลผลิตดี ตนออนเมล็ดรวง งาย 
 

ขาวถ่ัวเหลือง 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถ่ัวดํา 

ลําไย 
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ปญหาการปลูกขาว 
ที่ดอน 

1. แลง(1/3ป) 
2. ปู/ หนู 
3. โรคใบแหง 
4. เพลี้ยกระโดด 
5. ไหมคอรวง (2/10ป) พบรุนแรงป 2542 ผลผลิตลดลงประมาณ 50% และป2533-2534 

ผลผลิตลดลง 90% 
ที่ลุม 

1. ปู เสียเวลาปลูก เก็บทําน้ําปู 
2. ใบแหง 
3. เพลี้ยกระโดด สวนมากพบสีเขียว 

 
ปญหาแลง 
ตารางที่ 32  ปญหาแลงและการแกปญหา 
แลง ระยะที่พบ โอกาส ความรุนแรง แกปญหา 
แลง1 ชวงระยะกลา 2/5 ป ผลผลิตลด 10% ใสปุย สูบน้ําเขา 
แลง2 ระยะออกดอก 1/5 ป ผลผลิตลด 50% สูบน้ําเขา 
 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพภาคเกษตร 90%   ทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงวัว หมู 7, 10 เลี้ยงวัวประมาณ 10 ครอบครัว 
อาชีพนอกภาคเกษตร 10% รับจางทั่วไปทั้งในและนอกหมูบาน ตางจังหวัด เชนกอสราง                           
 
แหลงเมล็ดพันธุขาว 

1. ศูนยขยายพันธุพืช เขต 8 พะเยา 10% 
2. ศูนยวิจัยขาวพาน เชียงราย   
3. ธ.ก.ส.    10% 
4. เก็บเมล็ดพันธุเอง เปลี่ยนเมล็ดพันธุ 3 ป/ คร้ัง 30% 
5. สหกรณ     50% 
การเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเอง ทํามาตั้งแตบรรพบุรุษ ประหยัดตนทุน พันธุขางที่ใชยังดีอยู ก็
เลยยังใชอยู การเก็บ คัดเองคุณภาพดีกวาศูนย โดยเกษตรกรจะคัดเลือกครั้งเดียวหลังนา เก็บ
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เกี่ยวแลวถอดรวงที่ปนออก เก็บเมล็ดพันธุ 10 กก/ไร จะคัดทุกป แตประมาณ 3 ป เปลี่ยนพันธุ 
โดยซื้อจากที่อ่ืนมาเสริม  เกษตรกรมียุงขาวทุกครัวเรือน บรรจุไดต้ังแต 5000-30000 กก. 
 
ราคาขาว 
ตารางที่ 33  พันธุขาวและราคาที่เกษตรกรขายได ป 2542-2544  

พันธุ/ป 2542 (บาท/ กิโลกรัม) 2543(บาท/ กิโลกรัม) 2544(บาท/ กิโลกรัม) 
ขาวเหนียว 7 6 6 
ขาวเจา 10 8 5 

 
เหตุผลที่เกษตรกรเปลี่ยนพันธุขาวมาใชพันธุปจจุบันเนื่องจาก พันธุพื้นเมืองน้ําหนักไมดี ไมอรอย 
เกษตรกรทําเกษตรผสมผสาน มีประมาณ 6-7 ราย เร่ิมป 2539-2540 
สัดสวนการบริโภค:ขาย ต้ังแต 40 :70  เกษตรกรชื่อ อินคํา เงินฝร่ัง ขาวกข6. ผลผลิตดีมาก 900 
กก./ไร เนื่องจากที่นาอยูที่ดอนดินดี มีการดูแลดีน้ําดี (น้ําแมสรอย) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


