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บานเหมืองลอม ต. ดอกคําใต  อ. ดอกคําใต จ. พะเยา 
 

o พื้นที่ตําบลดอกคําใตมากกวารอยละ 90 เปนพื้นที่ปลูกขาวนาดํา (แผนภาพที่ 16) ตําบล
ดอกคําใตประกอบดวย 10 หมูบาน พื้นที่ศึกษา หมู 1 และหมู 2 บานเหมืองลอมและบาน
สันกลาง   จํานวนครัวเรือน ม.1 235 ครัวเรือน และ ม. 2 174 ครัวเรือน พื้นที่ถือครอง
เฉลี่ยทั้ง 2 พื้นที่ 15 ไร  พื้นที่สวนมากเปนที่นา 95 % และเปนที่สวนประมาณ 5 % ไมมี
พื้นที่ไร   

o ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่นาลุม 100 %  พื้นที่นาทิศเหนือเหนือคลองรองชางจะเปนพื้นที่นา
ของ ต.สันโคงที่เปนพื้นที่นาดอนดินดี สวนทางทิศใตจะเปนนาลุมแบงเปนนาลุมประมาณ 
70 % นาลุมน้ําทวมประมาณ 30 % ลักษณะดินเปนดินเหนียวสีแดงปนดํา ในทั้ง 2 พื้นที่ 
พื้นที่นาน้ําทวมจะครอบคลุมพื้นที่ ม. 1, ม. 2, ม.3, ม.10 พื้นที่ม. 1 มากที่สุด (80 %) 
เนื่องจากเปนที่บรรจบของแมน้ําจาก คลองรองชาง คลองเหมืองกลางและแมน้ําอิงทําให
การระบายน้ําไมทันเกิดน้ําทวมขังบางปจะมีน้ําทวมขังประมาณ 1 เดือน การสรางถนนทํา
ใหบริเวณพื้นที่นาลุมซึ่งเคยไดผลผลิตดีกลายเปนที่นาน้ําทวม สวนนาลุมจะครอบคลุมพื้น
ที่ ม. 2, ม3 และ ม. 7   สัดสวนพื้นที่นาของ ม. 2 มากที่สุดประมาณ 60 % 

o กรณีนาน้ําทวมมีน้ําทวมผลผลิตจะลดลงประมาณ 30 % ซึ่งในนาลุมเสียหาย 5 %   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ 16  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน  ต. ดอกคําใต อ. ดอกคําใต จ. พะเยา 
 ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 
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ตารางที่ 39  คุณสมบัติพื้นที่นาลุมและนาน้ําทวม  บานเหมืองลอม ต. ดอกคําใต 
 นาลุม นาน้ําทวม 
สัดสวน 70 % 30 % 
พันธุขาว มะลิ105 กข6 กข15 มะลิ กข6  
สัดสวนพันธุ 75 % 20 % 5 % 80 % 20 %  
ผลผลิต (กก./ไร) 500 800 450 500 600  
ลักษณะดิน ดิน ดินลูกรัง 
การจัดการปุยเคมี 1. 16-20-0 หลังปลูก 7 วัน  25 กก./ไร 

2. 16-20-0 ตั้งทอง 16 กก./ไร 
เทากัน 

 
พันธุขาวที่เกษตรกรเคยปลูก 

1. ขาวเหนียวสันปาตอง  ตนสูง ลมงาย ผลผลิตนอย 
2. ขาวเจาป  เก็บเกี่ยวชา ราคาไมดี มีขาวมะลิ 105 มาแทน 
3. กข 10  เลิกปลูกแลวเนื่องจากขาวแข็ง ไมอรอย 
4. ขาวเหลืองใหญ  ขาวนาปผลผลิตนอย เก็บเกี่ยวชา 
5. ขาวดอใต  ขาวหอม ผลผลิตนอย เก็บเกี่ยวเร็ว นกเขาทําลายมาก  
6. ขาวก่ํา  เม็ดดํายาว เวลาเก็บเกี่ยวเหนียว มีกลิ่นหอม 

 
ตารางที่ 40  เศรษฐกิจครัวเรือนของ ต. ดอกคําใต  
หมูที่ จํานวนครัวเรือน ระดับเศรษฐกิจ เหตุผล 
1 235 * ทํานาเพียง 1 ครั้ง ไมมีอาชีพอื่น 
2 174 * ทํานาเพียง 1 ครั้ง 
3  ** ติดถนน และทําเลคาขายดี 
4  ** มีการทําประมงเลี้ยงปลาในบอเสริม 
5  ** มีการปลูกกระเทียม เนื่องจากน้ําและดินดี 
6  *** ทําจักสาน/โรงงานมะเขือเทศ มีรายไดตลอดป 
7  * ทํานาเพียง 1 ครั้ง 
8  ** มีการปลูกกระเทียม ดินดี น้ําดี 
9  *** พืชสวนครัว รายไดตลอดป 
10  *** พืชสวนครัว รายไดตลอดป 
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ตารางที่ 41  ระบบการปลูกพืช 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
นาลุม  

 
                                               กลาหวานปลายมิ.ย.           ปลูกปลายก.ค.-ตนส.ค.                               
 

นาน้ําทวม  
 
                              กลาหวาน เม.ย.-พ.ค.                   ปลูกปลายพ.ค.                               
 

 
เกษตรกรจะปลูกขาวเพียงฤดูเดียวทั้งนาลุมและนาน้ําทวม 
นาลุม :        เกษตรกรหวานกลาปลายเดือน มิ.ย. กลาอายุ 30 วัน และจะเริ่มปลูกปลายเดือนก.ค.  
                  ถึงตนเดือน ส.ค.  
นาน้ําทวม : เกษตรกรหวานกลาเดือนเม.ย. กลา 20 วันตองใสปุยเรงการเจริญเติบโตจนกลามีอายุ 
                 ประมาณ 45-50 วัน ปกดําปลายพ.ค. เกษตรกรตองปลูกขาวเร็วกวานาลุมเนื่องจาก 
                 ตองหนีน้ํามีน้ําทวมกลาปลายเดือนมิ.ย. 
 
ปญหาในการปลูกขาว 
 
ทั้ง 2 พื้นที่มีปญหาคลายกัน  แตนาน้ําทวมจะพบการระบาดของปญหากอน 

1. ปูและหอยเชอรรีระบาด ปญหาปูเสียหายมาก ถาปลอยไวเสียหายประมาณ 80 % แตแก
ไขไดโดยการใชยา และเอาน้ําออกจากนา และปลูกซอม 

2. ขอบใบแหงพบทุกป ในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน กอนใสปุยครั้งที่ 2 
3. หนู 
4. ไหมคอรวง 

 
ปญหาน้ําทวมจะพบทั้งนาลุมและนาน้ําทวม แตความรุนแรงแตกตางกัน 

นาลุม  :    ฝนจะเริ่มตกประมาณปลายเดือนมิ.ย. เปนระยะกลา โอกาสเกิดประมาณ 1 คร้ังใน  
                5 ป เกษตรกรแกปญหาโดยการหวานกลาใหมถากลาเสียหายมากและ น้ําทวมครั้ง 
                ที่ 2 ตนเดือนสิงหาคม น้ําทวมประมาณ 5-7 วัน ซึ่งน้ําจะไหลจากทางดานใตไปทิศ 
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                เหนือ (น้ําจากคลองรองชาง คลองเหมืองกลาง กวานพะเยา) ซึ่งความเสียหายนอย 
                กวานาน้ําทวม เกษตรกรจะแกปญหาปลูกซอมกลาโดยแบงจากกอขางเดียง 
นาน้ําทวม :พบปญหาน้ําทวมทุกป น้ําทวมครั้งแรกพบในระยะกลา แตไมรุนแรงเทากับน้ํา 
                 ทวมครั้งที่ 2 ในระยะประมาณตนเดือนสิงหาคม เนื่องจากน้ําทวมขังนานกวา 
                 ประมาณ 1 เดือน เกษตรกรแกปญหาโดยการปลูกซอมกลาโดยน้ํากลาจากนาลุม 
                 ไปปลูกซอมหรือซื้อกลาจากเกษตรกรเพื่อนบาน 

 
แหลงขายผลผลิตขาว (ขายเปนขาวเปลือก) 

1. พอคาในหมูบาน และพอคาตางอําเภอ  80 %  
2. โรงสีภายในจังหวัดพะเยา 10 % 
3. สหกรณ  10 %  

 
แหลงเมล็ดพันธุ 

1. ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อชุมชนดอกคําใต 10 % (เร่ิม ป 2542-43 ขยายเปนพื้นที่
ปจจุบัน 7000 ไร พื้นที่ผลิตครอบคลุมพื้นที่ ตง บุญเกิด ต. ดอกคําใต และตง บานถ้ํา) 

2. สหกรณ 10 % 
3. ศูนยวิจัยขาวพาน  จ. เชียงราย  70 % 
4. ศูนยวิจัยขาวที่ 8 จ. พะเยา  10 % 

เกษตรกรที่เก็บเมล็ดพันธุเอง ยังคงมีแตนอย เกษตรกรจะคัดรวงที่ปนออก เก็บเมล็ดพันธุทุกป การ
เปลี่ยนเมล็ดพันธุจะเปลี่ยนก็ตอเมื่อเมล็ดติดโรค เชน โรคถอดฝกดาบ 
 
ขาวในเศรษฐกิจชุมชน 

1. เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพภาคการเกษตร 95 % ไดแก ปลูกขาว เลี้ยงวัว และทํา
ประมงเลี้ยงปลา อาชีพนอกภาคการเกษตร 5 %  รับจาง เชน กอสรางทั้งภายในและตาง
จังหวัด อุตสาหกรรมเย็บผา 

2. เกษตรกรในพื้นที่ศึกษามีการรวมกลุมทํานา หมู 1 และหมู 2 ปจจุบันมีสมาชิก 120 ครัว
เรือน ปจจุบันมีขาวในฉางประมาณ 2600 กระสอบ สมาชิกเริ่มหุนละ 50 บาท หรือ ขาว 
5-10 ตาง เงินที่ไดจะหมุนเวียนซื้อขาว และซื้อหาปจจัยการผลิต กลุมเกษตรกรทําการ
ออมทรัพยทุกเดือนๆละ 20 บาททั้งหมดมีสมาชิก 135 ครัวเรือน ปจจุบันมีเงินเปนกองทุน
ประมาณ 50,000 บาท 
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3. เกษตรกรทุกครัวเรือนจะมีฉางขาวขนาดบรรจุประมาณ  5-10 ตันปจจุบัน (ตุลาคม) เหลือ
ขาวในฉางประมาณ 80 กระสอบ/ครัวเรือน  สัดสวนการขาย :  บริโภค เทากับ 80 : 20 

 
โอกาสในการขยาย 

1. เกษตรกรไดรวมกลุมกันเพื่อปลูกขาวในหมูบาน 
2. การผลิตขาวในพื้นที่ ต.ดอกคําใตถือไดวาเปนการผลิตเพื่อการขายพื้นที่นามากกวา 80 % 

ที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อการขาย ฉะนั้นรายไดสวนใหญมากจากการการผลิตขาว 
3. มียุงฉางเพื่อเก็บขาวของกลุม ขาวในพื้นที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับ โอกาสในการขยาย

ทําการแปรรูปขาวสารและขาวกลองเนื่องจากปจจุบันเริ่มมีปญหาดานการตลาด 
4. ปญหาน้ําทวมเปนปญหาดานกายภาพที่เกิดจากการขยายถนนทําใหการระบายของน้ําไม

ทันเกิดน้ําทวมขังในพื้นที่ลุม การแกปญหาซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะนาน้ําทวมมีมากถึง 50 %
ซึ่งเกิดขึ้นทุกปนาเกษตรกรกลาววาสามารถทําไดโดยการทําทอระบายน้ําดานทิศตะวัน
ออกของพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


