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บานใหมสันกลาง ต. สันโคง อ. ดอกคําใต จ. พะเยา 
 
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ 
o ลักษณะพื้นที่ต. สันโคงประกอบดวยพื้นที่ปลูกขาวนาดํา 62 % และพื้นที่สวนปารอยละ 

23 ของพื้นที่ทั้งหมด  (แผนภาพที่ 15) พื้นที่ปลูกขาวเปนนาดอน 90 % เปนพื้นที่ลาดเอียง
ซึ่งแบงเปนที่ดอนและที่ดอนคอนขางลุม ภายในพื้นที่ 2 แบบจะมีลักษณะดินเหนียวปน
ทรายสีแดงและดินเหนียวสีดําปะปนกัน ที่นาลุมมีประมาณ 10 % เกษตรกรกลาววาพื้นที่
นาดังกลาวมาจากพื้นที่ปาซึ่งมีความอุดมสมบูรณไมเทากันขึ้นอยูกับอายุของปาและชนิด
ของตนไม   

o ตําบลสันโคงประกอบดวย 11 หมูบานพื้นที่ศึกษาอยูในหมู 10 บานใหมสันกลาง จํานวน
ครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 106 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกขาวเฉลี่ยประมาณ 3 ไรเกษตรกร
มากกวารอยละ 80 มีสระน้ําสําหรับการเพาะปลูกขาวและพืชอ่ืนๆ ป 2541ขนาดบอ 
20x30x3  เมตร   (กวาง x  ยาว x สูง) ซึ่งปริมาณน้ําสามารถใชสําหรับการปลูกขาว
ประมาณ 3-4 ไร ซึ่งสามารถใชชวงที่หวานกลาในกรณีที่ฝนทิ้งชวง นอกจากนี้ยังสามารถ
ใชไดกับพืชฤดูที่สองไดแก กระเทียม ถั่วเขียว ถั่วดํา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 15  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. สันโคง อ. ดอกคําใต จ. พะเยา 
 ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 

 



 2

o พื้นที่ศึกษาเปนพื้นที่การผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อชุมชน และโรงเรียนเกษตรกรของกรมสง
เสริม พันธุขาวมะลิ 105 มีจํานวนเกษตรกรที่รวมโครงการประมาณ 19 คน จุดเริ่มตนที่หมู 
10 ป 45 จะขยายไปในพื้นที่ ม 2  ม.5  ม. 6   ม.8  ม.9 และม. 11 

o ลักษณะสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป  (ตารางที่ 35) พื้นที่นาดอนที่มีน้ําสมบูรณจะ
ครอบคลุม ม. 5 ม. 8 ม. 10 สามรถปลูกพืชในฤดูที่สองไดพื้นที่ประมาณ 200-300 ไร ใน 
ม. 5 และม. 8  ม.10 มีประมาณ 15 ครัวเรือน จํานวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่นาดอน
ที่มีน้ําสมบูรณประมาณ 40-50 ครัวเรือน เนื่องจากมีอางเก็บน้ําขนาดเล็กอางเก็บน้ําหวย
ชมพูเปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก และอางหวยผาหนีบซึ่งจะชวยแลงในชวงปกดํา   

 
การจัดการธาตุอาหาร 

o เกษตรกรในพื้นที่นาไมสมบูรณลักษณะดินเปนลูกรังมีกรวดปน เกษตรกรนิยมปลูกพืช
ตระกูลถั่วเพื่อบํารุงดิน เชน ถั่วเขียว และถั่วดํา  เกษตรกร 1 รายไดทดลองปลูกโสนเปน
ปุยพืชสด (นายเชาว )   

o เกษตรกรสวนใหญใชปุยเคมีในการเพิ่มผลผลิตพืช 
 

ตารางที่ 35  จํานวนครัวเรือนเกษตรกรและสถานภาพทางเศรษฐกิจ ต.สันโคง 
หมูที่ จํานวนครัวเรือน สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 36   คุณสมบัติพื้นที่นาดอน   บานใหมสันกลาง  ต. สันโคง 
 นาดอนสมบูรณ นาดอนไมสมบูรณ 
สัดสวน 50 % 50 % 
พันธุขาว มะลิ 105 กข15 กข6 มะลิ105 กข15 กข6 
สัดสวนพื้นที่ 60 % 30% 10% 60% 30% 10% 
ผลผลิต >640 <640 
ลักษณะดิน* ดินเหนียวปนทรายสีแดง/สีดํา ดินกรวดปนทรายปนเหนียวสีแดงปนเทา 
การจัดการปุย 

1. 
 

2. 

 
16-20-0   1-2 สัปดาห  10-15 กก/ไร 
13-13-21  ตั้งทอง    10-15   กก/ไร หรือ 
46-0-0    ตั้งทอง   5     กก/ไร 

 
16-20-0   1 สัปดาห  10-15 กก/ไร 
16-20-0    1 เดือนหลังปลูก  10 กก/ไร  46-0-
0      ตั้งทอง  10 กก/ไร 

หมายเหตุ  *  ลักษณะดินที่สมบูรณและไมสมบูรณกระจายในพื้นที่ตางๆกัน 
 
ตารางที่ 37  ราคาผลผลิตขาวเปลือกตั้งแตป 2541-2544 (บาท/กก.) 
ป        บาท/กก. มะลิ 105 กข15 กข6 
2541 11-12 - - 
2542 9-10 - - 
2543 7-8 8 6-7 
2544 5 5 6-7 
 
ตารางที่  38   ระบบการปลูกพืช ต. สันโคง 
ที่ดิน 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  

 
กระเทียม                         ถั่วเขียว/ถั่วดํา                            ขาว 

ที่ไร  
                   
                                                                            ขาวโพด 888            ถั่วเขียว/ถั่วดํา        

ที่นาดอน  
                                ถั่วเขียว/ถั่วดํา               ขาว                        กระเทียม 
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ที่นา   :  เกษตรกรปลูกขาวในที่นา ปกดําตนเดือนสิงหาคม หลังหวานกลาเดือนมิถุนายน ในกรณ ี

            ที่ฝนมาเร็วน้ําดีจะเริ่มปลูกประมาณเดือนกรกฎาคม  และหลังการเก็บเกี่ยวขาว กข 15  
            เกษตรกรสวนมากจะปลูกกระทียมในที่นาหลังการปลูกกระเทียมจะมีการบํารุงดินดวยพืช 

            ตระกูลถั่วเชน ถั่วเขียว และหรือถั่วดํา ไถกลบซากพืชตระกูลถั่วลงในดิน ผลผลิตกระเทียม 

            ประมาณ 1000 กก./ไร พื้นที่โดยเฉลี่ยที่ปลูกกระเทียม 3 ไรตอครัวเรือน มีเกษตรกร     
            ประมาณ 80 ครัวเรือนที่ปลูกกระเทียมในพื้นที่นา 

ที่ไร :    มีการปลูกขาวโพดเดือนมิถุนายน เก็บเกี่ยวปลายตุลาคม หลังจากนั้นจะมีการปลูกพืช 
            ตระกูลถั่ว (ถั่วดํา ถั่วเขียว) ประมาณรอยละ 20 ของครัวเรือนเกษตรกร 
ที่ดอน: ปลูกขาวนาปเดือน มิ.ย. (60-70 วัน) ตามดวยกระเทียมเดือนตุลาคมแลเก็บเกี่ยวปลาย 
            เดือนกุมภาพันธถึงตนเดือนมีนาคม (เกษตรกรเพียงรอยละที่ปลูกกระเทียมในที่ดอน) ขาว 
            โพดเลี้ยงสัตวจะปลูกประมาณ 20 % ของเกษตรกรในพื้นที่หมู 10 สวนกระเทียม พ.ย.- 
            ธ.ค. 80 % ผลผลิตประมาณ 1000 กก./ไร ในพื้นที่นาดอนสมบูรณ 
 
ปญหาการผลิต 

1.  โรคกาบใบแหง  ถารุนแรงจะทําใหผลผลิตลดลงประมาณ 5-10 % 

2.   โรคบั่วพบ 1-2 ปถารุนแรงจะมีผลผลิตลดลงประมาณ 30-40 %  

3.  เพลี้ยกระโดด โอกาสพบ 1-2 คร้ัง/ 5 ป ถารุนแรงจะทําใหผลผลิตลดลงประมาณ 10-15 %  

4.  ปู ใชยาพบมากในชวงปกดําจะทําใหผลผลิตลดลงประมาณ 5 % 

5. หนู ใชยาเบื่อไมรุนแรง 
 
ปญหาแลง  
แลง  1   แลงในระยะกลา ฝนครั้งแรกตกเดือนเมษายน แลงประมาณเดือน มิ.ย.-กลางก.ค.เปน 

              เวลาประมาณ 1-11/2 เกษตรกรแกปญหาโดยการสูบน้ําจากสระเขาที่นาสมัยกอน 

              หวานกลาแหง 

แลง 2    ประมาณ เดือน ต.ค. – พ.ย. จะแลงไมรุนแรงเพราะมีน้ําจากสระเขาชวยเคยเกิดแลง 
               ป 2527 ผลผลิตขาวลดลงมากจาก 70-80 กส./ไรเหลือเพียง 2 กส./ไร 
ที่นา :       โดยทั่วไปแลงจะทําทําใหผลผลิตลดลงประมาณ 5-10 % กอนป 41 หวานกลาแหงโดย 

                ไถดินใหละเอียดแลวหวาน ใชเมล็ดพันธุขาว 160 กก/ไร จากนั้นถอนมาปกดํา ปกติ 
                หวานหลังเดือน มิ.ย. ปกดําเดือน ก.ย. หลังจากมีบอเปลี่ยนเปนปลูกแบบปกดํา   
ที่นาดอน : เวลาแลงชวงตั้งแตระยะกลา และระยะกอนเก็บเกี่ยว เวลาแลงจะแลงหนัก นาที่อยูใน 

                 บริเวณที่ดอนประมาณ 200-300 ไร ถาแลงจะทําใหผลผลิตเสียหายประมาณ 50-90  
                 % พบประมาณ 2 คร้ังใน 5 ป  
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ขาวและเศรษฐกิจชุมชน 

o ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวของกรมสงเสริม ผลิตเมล็ดพันธุมะลิ 105 คาดวาจะขายเปนเมล็ด
พันธุกก.ละ 10 บาท สมาชิกตองเอาขาวเขากลุม ไรละ 100 กก. 

o เกษตรกรทุกครัวเรือนมีฉางเก็บขาวเปนของตนเอง ความจุต้ังแต 100 กระสอบ สูงสุด 300 
กระสอบ  

o กลุมทํานาบานสันโคง ต้ังป 2541 สมาชิกประมาณ 200 ครัวเรือน  
o เกษตรกร 90 % ประกอบอาชีพการเกษตร 10 % นอกภาคการเกษตร คาขาย รับจาง  
o สัดสวนผลผลิตขาวของเกษตรกรที่ บริโภคในครัวเรือน : ขาย    .......................... 

 
แหลงเมล็ดพันธุขาว 
 
1.  ศูนยขยายพันธุขาวเขต 8 จ. พะเยา สัดสวนการซื้อ 25 % 

2.  ศูนยวิจัยขาวพาน จ. เชียงราย   5 % 

3.  เก็บเมล็ดพันธุเอง  50 % 

(การคัดเลือกเมล็ดพันธุเลือกดูจากพื้นที่ขาวที่สมบูรณ แลวคัดแยกไวตางหาก เมล็ดพันธุเก็บไว
ประมาณ 16 กก./ไร) แตจะมีการเปลี่ยนพันธุทุกๆ 2-3 ป โดยดูจากคุณภาพของเมล็ดถาเมล็ดมี
การปนมากก็จะเปลี่ยนเมล็ดพันธุ ปกติจะใชเมล็ดพันธุปลูกประมาณ 5-8 กก./ไร) 
4.   ธกส/สหกรณ  20 % 
 
แหลงขายผลผลิตขาว 

1.  ขายเปนขาวเปลือก   
- พอคาภายในหมูบาน 80 %  

- โรงสี  20 % 


