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บานนาเวียง ต. ทาผา อ. เกาะคา จ. ลําปาง 
 
ลักษณะทั่วไป 

• ลักษณะพื้นที่เปนพื้นที่ปลูกขาวนาน้ําฝน โดยทั่วไปลักษณะพื้นที่เปนนาลุม 100 % ไดรับ
น้ําจากหวยแมฮอง พื้นที่โดยทั่วไปไมพุม หรือทุงหญาสลับไมพุมและพืชไรผสม ประมาณ 
32 % ของพื้นที่ และพื้นที่ขาวนาดําประมาณรอยละ 40 ของพื้นที่ (แผนภาพที่ 4) จํานวน
ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาหมู 5 มีจํานวนครัวเรือน 88 ครัวเรือน ที่นามี 2 สวนโดยมีลําหวย
แมฮองกั้น โดยพื้นที่จะมีลักษณะดินไมเหมือนกันและความอุดมสมบูรณแตกตางกันดังตา
รางที่ 12  

• เกษตรกรจะมีที่สวนและที่นาแยกจากัน เกษตรกรมีกิจกรรมนอกเหนือจากการทํานา เชน 
การทําเกษตรผสมผสาน (สนับสนุนโดยเกษตรอําเภอเกาะคา) การเลี้ยงปลาในกระชัง 
(ประมงจังหวัด) กองทุนเมล็ดพันธุขาว  (โครงการโรงเรียนเกษตรกร) การผลิตปุยน้ําสกัด
หอยเชอรรี (อบต. ทาผา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. เกาะคา ต. ทาผา จ. ลําปาง 
          ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2543
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ตารางที่ 12  ลักษณะพื้นที่นาของบานนาเวียง ต. ทาผา 
 นาลุมสมบูรณ นาลุมไมสมบูรณ 
สัดสวนของพื้นที่ 70 % 30 % 
น้ํา น้ําสูบ ไมมีน้ําสูบ 
ลักษณะดิน เหนียว ทราย 
พันธุขาว กข6 

มะลิ105 
สปต (เดิมเคยใชปจจุบันเปลี่ยน
เปน กข  6) 

กข6              99 % 
มะลิ               1 % 

ปลูก กลางก.ค. – ตน ส.ค. ตนส.ค. กอน 12 ส.ค. 
ผลผลิต 816   กก./ไร  700  กก./ไร 
ปุย 16-20-0   16-20  กก./ไร  

46-0-0      16-20  กก./ไร 
16-20-0   16-20  กก./ไร 
46-0-0      16-20  กก./ไร 

ปญหา 1. น้ําทวม 
2. หนู  
3. แลง 
4. วัชพืช 

1. น้ําทวม 
2. หนู  
3. แลง 
4. วัชพืช 

ระบบการปลูกพืช มีการทําเกษตรผสมผสาน ปลูกขาวครั้งเดียว เก็บน้ําไวสําหรับ
หวานกลาปตอไป 

 
      ปญหา 
o ปญหาน้ําทวมพบปญหาทุกปแตระยะเวลาที่ทวมไมแนนอนบางครั้งจะทวมนาน  ความรุน

แรงเปนอันดับหนึ่งถาเปรียบเทียบกับปญหาอื่นๆ  
o แลง 1  :  พบที่ระยะปกดําแลงประมาณ 10-20 วันเกิดทุกป เกษตรกรจะแกปญหาโดย

การ ใหน้ําเสริมในพื้นที่ๆเกษตรกรมีน้ํา ปกติจะเปนจังหวะที่หวานปุยพอดีหลังจากใหน้ํา
ประมาณหลังปกดํา 7-10 วัน เกษตรกรกลาววาแลงที่ 1 จะทําใหผลผลิตลดลงถึง 50 %  

      แลงที่ 2  : พบระยะตั้งทองถึงออกรวง  เกิดแลง 2 ทุกปทุกปทั้งในพื้นที่นาที่สมบูรณและไม 
       สมบูรณ  ปญหาแลงจะสงผลใหผลผลิตลดลงประมาณ 70 %        
o ปญหาการระบาดของหนูและวัชพืชของทั้งพื้นที่ๆนาสมบูรณและไมสมบูรณ แตเกษตรกร

ในพื้นที่ศึกษาไมมีการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ปญหาเกิดจากหนูรุนแรงกวาปญหา
แลงผลผลิตลดลงมากกวา สวนปญหาจากวัชพืชเปนปญหารองจากปญหาแลงอาการที่
พบโดยทั่วไป เชน รวงจะมีขนาดเล็ก กอเล็กไมแตกหนอ และเมล็ดขาวเล็กและลีบ 

กิจกรรมนอกเหนือจากการปลูกขาว 

1. รับจางทั่วไป  



 3

2. ทําสวนผัก 
3. เลี้ยงโค –กระบือ  
4. สวนไมผล เชน ลําไย 
5. เลี้ยงปลาในกระชัง ปลานิล ปลาทับทิม  ในหมู 5 มีเกษตรกร 3 กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง 

กลุมละ 25 คน โดยไดรับการสนับสนุนทุนจากกรมประมง) จํานวนปลาที่เลี้ยงประมาณ 
40-50 กระชัง ไดเร่ิมทําป 2543  

6. หมู ไก นกกระทา กระบือ ไดรับทุนสนับสนุนจากอบต. ทาผา  
7. คาขาย 
8. เกษตรผสมผสาน จํานวนเกษตรกรที่รวมโครงการ 37 หลังคาเรือน จากเกษตรกร 180 

หลังคาเรือน โดยการเลี้ยง หมู เปด ปลา และไมผล เชน สมโอ และลําใย โดยไดรับการ
สนับสนุนจากเกษตรอําเภอเกาะคา พื้นที่ประมาณ 10 ไร  

 
ตารางที่ 13 ตนทุนการผลิตขาวนาดําในพื้นที่ 1 ไรและรายไดจากการทําขาวเปลือกและขาวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิ่มความอุดมสมบูรณ 
o เกษตรกรบํารุงดินโยการใชน้ําสกัดชีวภาพจากการเปนสมาชิกโรงเรียนเกษตรกร นอกจาก

นี้ยังมีการใช 
ขาวในเศรษฐกิจชุมชน 

o เกษตรกรในพื้นที่ศึกษานอกจากจะผลิตขาวเปลือกเพื่อขายยังมีเกษตรกรบางราย
ที่ผลิต  ขาวและทําการแปรรูปเปนขาวสารขาย  เนื่องจากถาทําการขายเปน

             ตนทุนการปลูกขาว/แปรรูปขาวสาร 
-    คาจางไถ           600-750         บาท 
-  คาปกดํา              600-650         บาท 
-  หวานปุย              ทําเอง 
-   คาจางเกี่ยว         100               บาท (หญิง)   
-   คาจางหนวด        600              บาท (1 ไร :3 คน)     
-  คารถลาก             800              บาท  (3 บาท/กส.) 
            รวม            2800             บาท/ไร   
             แปรรูปเปนขาวสาร (ผลผลิต600 กก.) 
-    ขาวเปลือก  600 กก.  สีแลวไดขาวสาร  380   กก. 
-    คาสี กก.ละ 0.33 บาท      127   บาท 
           รวม              2927              บาท   

                      ราคาที่ขายได  (600 กก.) 
1.    ขายเปนขาวเปลือก  
          กก.ละ 5.50  บาท      3300     บาท   
          กําไร  (3300-2800)        500    บาท 
 
2.   ขายเปนขาวสาร 

   กก.ละ  11.25  บาท       4275  บาท 
         กําไร (4275 – 2927)     1348   บาท 
          ไดรําเพื่อใชสําหรับเล้ียงสัตว  
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ขาวสารจะไดราคาดีกวา นอกจากนี้ยังสามารถทยอยสีเพื่อขายไดราคาดี และ
สวนที่เหลือจากการสีสามารถนํามาใชในการเลี้ยงสัตวได 

o ผลผลิตที่คาดวาจะไดในป 2544 พันธุกข  6  590 กก./ไร  
 
โอกาสและความตองการของเกษตรกร 

o โดยทั่วไปเกษตรกรปลูกขาวพันธุ กข 6 สําหรับบริโภคและมะลิ 105 สําหรับขาย
ซึ่งมีนอยมาก การแตกหนอพันธุ กข 6 ประมาณ 10-15  หนอ/กอ เกษตกร
ตองการพันธุขาวที่ปลูกกอนและสามารถเก็บกอนไดเนื่องจากจะมีปญหาเรื่องนก 
มีลักษณะคลายพันธ กข 6 เปนขาวไวแสง 

o โอกาสที่เกิดอาชีพดานการเกษตรเพิ่มข้ึน เชนการทําเกษตรผสมผสาน การเลี้ยง
สัตว ซึ่งไดรับการสนับสนุนทั้งหนวยงานในพื้นที่เชนเกษตรอําเภอเกาะคา และ
หนวยงานภายนอก เชน ประมง อบต อีกทั้งกลุมเกษตรกรไดเปนสมาชิกในโครง
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาว ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ฉะนั้น
โอกาสในการขยายดานการผลิตหรือการแปรรูปขาวนาจะเปนกิจกรรมที่นาสนใจ
ที่จะสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกร เนื่องจากในพื้นที่เกษตรกรจํานวนหลาย
หลังคาที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว  

o การผลิตมากกวา 95 % เปนการผลิตเพื่อการบริโภค โอกาสในการรวมกลุมเพื่อ
การทําขาวสารและผลิตในรูปปลอดสารพิษไดเนื่องจากการผลิตไมมีการใชสาร
เคมีกําจัดศัตรูพืช  

o เกษตรกรในพื้นที่มีขอจํากัดในการใชน้ําเนื่องจากในฤดูปลูกแลงเกษตรกรบางราย
ไมสามารถปลูกพืชไดเนื่องจากาดน้ํา สวนเกษตรกรที่มีพื้นที่ติดกับลําหวย เชนลํา
น้ําหวยฮองก็จะสามารถทําการปลูกผักไดแตจําเปนตองมีปมน้ําเพื่อผันน้ําเขา 

 
แหลงซ้ือเมล็ดพันธุขาว 

      1.  เก็บเมล็ดพันธุเอง   40 % 
2. ซื้อผานเกษตรอําเภอเกาะคา 
3. ซื้อจากเพื่อบาน 
4. แลกพันธุขาวจากเพื่อนบาน    

แหลงรับซ้ือเมล็ดพันธุ 
1. พอคานอกหมูบาน จ. ลําพูน   (20 ครัวเรือน) 
2. สหกรณเกาะคา    (จํานวนนอย) 
3. โรงสีอ. เกาะคา     (30 ครัวเรือน ทยอยขายเปนขาวเปลือก) 
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4. ขายเปนขาวสารใหกับพอคา        (10 ครัวเรือน) 
5. โรงสี อ. หางฉัตร (ราคาดีกวา) 

 


