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บานสบเปา ต. แมเปา อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย 
 
ลักษณะทั่วไป 

พื้นที่ปาเบญจพรรณ 18 % ของพื้นที่ทั้งหมด และนาดํารอยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด  (แผนภาพที ่7)  
พื้นที่หมู 14  หมู 11 และหมู 2 อยูใกลบริเวณเดียวกัน มีพื้นที่ประมาณนารวมกันประมาณ  1200 
ไร ประกอบดวย 600 ครัวเรือนซึ่งมีอาชีพการเกษตรสูงถึงรอยละ 80 พื้นที่ถือครองตอครัวเรือน
ประมาณ 5-8 ไรสูงสุดประมาณ 30 ไรตอครัวเรือน มีแหลงน้ําธรรมชาติที่ผานที่นาไดแก ฝายทุงตา
และแมน้ําตาก เกษตรกรจําแนกพื้นที่นาออกเปน 3 ประเภทไดแก  นาดอน นาลุมและนาน้ําทวม
ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  7  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. แมเปา อ. พญาเม็งรา จ. เชียงราย 

   ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน, 2543



 2

ตารางที่ 16 คุณสมบัติพื้นที่นาดอน นาลุม และนาน้ําทวม บานสบเปา ต. แมเปา  
 นาดอน นาลุม นาน้ําทวม 
ลักษณะพื้นที่ 30 % 60% 30% 
ลักษณะดิน/สีดิน ดินรวนปนทราย 

ดินสีขาว 
หมู 11 

ดินรวนเหนียว 
ดินสีดํา (ดินดี) 
หมู 11, 14 

ดินรวนเหนียว 
ดินสีดํา 
หมู 2 

แมน้ํา - เหมืองฝายประชาอาสา เหมืองฝายประชาอาสา 
พันธุขาว 
กข6 
กข15 
มะลิ105 
 

สัดสวนพื้นที่  ผลผลิต(กก./ไร) 
80 %    500 
20%     470 
-        -   

สัดสวนพื้นที่   ผลผลิต(กก./ไร) 
80 %  700-800      
10 %    600 
10 %    550  

สัดสวนพื้นที่   ผลผลิต(กก./ไร) 
 100 %  800   

ระบบการปลูกพืช ขาว - วาง ขาว-ถั่วลิสง  
หมู 14 100%หมู 11 10 % 

ขาว-วาง 

ปญหา 1. โรคไหม 
2.  หนอนกอ 

1.  บั่ว 
2.  หอยเชอรี่ 

1.  บั่ว 
2. หอยเชอรี่ 
3.  ปู 

o ปญหาวัชพืชในนาขาวในพื้นที่นาดอนจะพบมากกวาพื้นที่นาลุมและนาน้ําทวม แตเกษตรกรกลาววาไมเปนปญหาเนื่อง
จากสามารถควบคุมดวยสารกําจัดวัชพืช   

 
o การจัดการธาตุอาหารเกษตรกรคุนเคยกับการใชปุยเคมีสูตร 16-20-0  อัตรา 20 กก./ไร  และ 46-0-0 อัตรา 5-10 กก./ไร 

มีเกษตรกรบางรายที่ใชปุยคอก ในป 2444 เกษตรกรไดเริ่มทําปุยน้ําสกัดชีวภาพ  เกษตรกรไดรับเมล็ดโสนจากศูนยวิจัย
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรแตยังไมไดนําไปปฏิบัติ 

 
สภาพแลงและน้ําทวม 

เกษตรกรสามารถจําแนกฝนทิ้งชวงออกเปน 2 ระยะไดแก 
o ระยะที่ 1  เรียกวา แลง 1 จะเกิดขึ้นหลังจากตกกลาทําหใตนกลาแคระแกรนและ

ในกรณีที่รุนแรงจะทําใหกลาเสียหายหมด โอกาสของการเกิดฝนทิ้งชวงในระยะนี้
ประมาณ 1-2 คร้ังใน 5 ป เกษตรกรแกไขโดยการสูบน้ําเสริม หรือในกรณีที่เสีย
หายหมดจําเปนตองทําการปลูกใหม สวนมากนาดอนและนาลุมจะมีความเสีย
หายมากจะเกิดจากน้ําทวมในเดือนกันยายน โอกาสเกิด 2 คร้ังใน 5 ปซึ่งจะทํา
ความเสียหายมากกวานาน้ําทวม 

o ระยะที่สองเรียกวา  แลง 2 ฝนทิ้งชวงจะเกิดขึ้นชวงขาวตั้งทองและออกรวงซึ่งตรง
กับเดือนตุลาคม โอกาสที่เกิดขึ้น 2 คร้ังใน 5 ปทําใหผลผลิตลดลง 70-100 %  
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o สําหรับพื้นที่นาน้ําทวมความเสียหายสวนมากจะเกิดจากน้ําทวมในเดือน
กันยายน โอกาสเกิด 2 คร้ังใน 5 ป ซึ่งจะทําความเสียหาย ใหกับพื้นที่นาอยาง
มาก 

 
ขาวในเศรษฐกิจชุมชน 

o เกษตรกรมีรายไดจากการเกษตรประมาณ 90 % และจากนอกภาคเกษตร 10 % 

ในสวนที่เปนเกษตรรายไดสวนใหญมาจากการปลูกขาว ตามดวยขาวโพด (ปลูก
บนที่ดอน) และถั่วลิสง (หลังฤดูนาลุม)  เกษตรกรใหความสําคัญกับการเลี้ยงวัว 
ประมาณรอยละ 20 ของครัวเรือนของหมู 14 มีการเลี้ยงวัว 

o เกษตรกรทุกครัวเรือนมีฉางขาวของตนเอง ซึ่งมีความจุต้ังแต 8000 กก.-30000 
กก. 

o เกษตรกรสวนใหญจะขายขาวใหกับพอคาในหมูบาน  ผลผลิตขาวของครัวเรือนมี
สัดสวนของการบริโภค และการขายตั้งแต 20:80 จนถึง 40:60 

o เกษตรกรหมู 14 ไดจัดตั้งธนาคารขาวสําหรับใหสมาชิกไดกูยืมเงินโดยกําหนดหุน
ละ 100 กก. และดอกเบี้ย รอยละ 25 ระบบธนาคารขาวในหมูบานจะปนผลทุกก 
3 ป และทําการระดมหุนใหม   

o คาจางแรงงาน แรงงานหญิง 100 บาท/วัน และ 120 บาท/วัน สําหรับคาจางแรง
งานทั่วไป 

 
แหลงเมล็ดพันธุ 
เปนที่นาสังเกตวาเกษตรกรยังคงคัดและเก็บเมล็ดไวใชเอง สูงถึงรอยละ 70 ที่เหลือรอยละ 30 จะ
ซื้อเมล็ดพันธุจากแหลงเมล็ดพันธุภายนอกทุกป การเก็บคัดและเก็บเมล็ดพันธุของเกษตรกรที่
ปฏิบัติกันโดยทั่วไปคือการคัดรวงโดยดูจากสีและขนาดของเมล็ด ใชเวลา 1-2 วัน และในปถัดไป 
เกษตรกรจะเก็บเมล็ดเมล็ดที่ขยายจากเมล็ดเมล็ดคัดในปแรกทําพันธุติดตอกัน 2 ปและจะเริ่มคัด
ใหมในปถัดไป 

1.  


