
 1

บานตํ๊ามอน ต. บานตํ๊า อ. เมือง จ. พะเยา 
 
ลักษณะทั่วไป 
พื้นที่ตําบลบานต๊ําประกอบดวยพื้นที่ปาดิบเขา 37 % พื้นที่ปาเบญจพรรณ 11 %  ของพื้นที่ทั้ง
หมด และพื้นที่นาดําทั้งหมดรอยละ 21 ของพื้นที่ทั้งหมด (แผนภาพที่ 12) ตําบลบานต๊ําประกอบ
ดวย 13 หมูบาน พื้นที่ศึกษา หมู12 จํานวนครัวเรือน 110 ครัวเรือน มีพื้นที่นาประมาณ 1500 ไร
พื้นที่มากเปนอันดับสองรองจากหมู 11  บานต๊ําพะแล พื้นที่นาโดยเฉลี่ยประมาณ 5-10 ไร สูงสุด
ประมาณ 25 ไร ลักษณะของพื้นที่เปนที่นาดอน 100 % ตารางที่ 27 พื้นที่นาทั้ง 13 หมู กวา 
10000 ไร แหลงน้ําธรรมชาติสําหรับทําการเกษตรไดแกฝายทุงโปง และฝายน้ําลนน้ําต๊ําซึ่งอยูใน
หมูที่ 7 ซึ่งสามารถเลี้ยงทั้งหมูบานสามารถปลูกกระเทียมและขาวโพดหลังนาได และปริมาณน้ําที่
ใชสําหรับการเกษตรเพียงพอสวนพื้นที่ดอนมีการปลูกมะมวงและลําไย ที่นาในบริเวณพื้นที่ ม.1 ม.
2  ม.6  ม.12 ซึ่งเปนพื้นที่ดินรวน สวนที่นาดินเหนียวอยูบริเวณ ม. 1 ม. 2 และ ม. 12 
 
ระบบการเกษตร ต. บานตํ๊า 

o ขาวนาป เกษตรกรปลูกขาวเหนียวพันธุกข 6 สําหรับบริโภค  
o พืชไร ไดแกกระเทียมปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวขาวนาปประมาณตนเดือน ม.ค.และเก็บเกี่ยว

ปลายเดือนมี.ค. – ตนเม.ย. 
o ขาวโพดหวานเกษตรกรไมมีการปลูกกระเทียมก็จะปลูกขาวโพดหวานในชวงเวลาดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           แผนภาพที่ 12  ระบบฐานขอมูลการใชประโยชนที่ดิน   ที่มา:   กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 
 
ตารางที่ 27  คุณสมบัติพื้นที่นาดอนสมบูรณ และไมสมบูรณ  บานต๊ํามอน อ.บานต๊ํา 
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 นาดอนสมบูรณ นาดอนไมสมบูรณ 
สัดสวนของพื้นที่ 70 % 30 % 
ลักษณะดิน สมบูรณ ดินรวนปนทราย ไมสมบูรณ ดินเหนียวสีเทา 
พันธุขาว 

- กข 6 
- มะลิ 105 

สัดสวน 
70 % 
30 % 

ผลผลิต (กก./
ไร) 
600 
550 

สัดสวน 

70 % 
30% 

ผลผลิต (กก./ไร) 
600 
550 

 
พันธุขาวที่เกษตรกรเคยใช พันธุ กําผาย  ดอบุญมา  สันปาตอง  ขาวซิว ขาวเหมยนอง  ขาวตาล  
กข 10  ปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชพันธุ กข 6  และมะลิ 105 โดยการสงเสริมของรัฐมามากกวา 15 ป 
เนื่องจากใหผลผลิตสูงกวาและตลาดมีความตองการ สวนพันธุ กข 6 ที่เปนขาวเหนียวสําหรับ
บริโภครสชาดดีกวาพันธุเดิมที่เคยใช  
 
ปญหา ในพื้นที่นาดอนสมบูรณและไมสมบูรณมีปญหาเหมือนกัน 

o เกษตรกรกลาววาพบโรคบั่วมากในป 2544 และไมสามารถแกไขไดคาดวาผลผลิตจะลด
ลงประมาณ 10-15 % และพบโรคไหมทุกระยะระบาดในป 2535 ทําใหขาวเสียหาย 100%  

แตหลังจากนั้นไมพบการระบาดของโรค 

o ปญหาน้ําทวมในป 2544  เนื่องจากฝนตกหนักทําใหขาวบางสวนเสียหายแตไมรุนแรงไมมี
ผลตอผลผลิต  

o ปญหาแลง เกษตรกรสามารถจําแนกฝนทิ้งชวงไดเปน 2 ระยะ 

o แลงที่ 1 พบในชวงหลังหวานกลาระยะนี้จะทําใหตนแคระแกรนกลาเสียหายเนื่อง
จากตองยืดระยะการปลูกเปนกลาอายุประมาณ 45 วัน โดยจะมีการหวานปุย 
16-20-0 หรือ 46-0-0 อัตรา 4-5 กก.ตอพื้นที่ประมาณ 2 งานเพื่อแกปญหาตน
กลาขาวไมสมบูรณ 

o แลง 2 เกิดขึ้นระยะขาวตั้งทองพบชวงแลงประมาณ 15 วัน เกษตรกรแกปญหาโด
ยกการผันน้ําจากสระหรือจากฝาย เคยพบปญหาแลงมากป 2535 ซึ่งโดยทั่วไป
ถาแลงธรรมดาจะมีผลกระทบตอผลผลิตประมาณ 5 %  
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ตารางที่ 28  ปญหาที่พบขาวนาดอนโอกาสและการแกปญหาของเกษตรกร   
ปญหา ระยะที่พบในขาว โอกาสพบ วิธีแก %ผลผลิตลด 
ปู หลังปกดํา ทุกป ปลูกซอมใชยา - 
บั่ว ตั้งทอง 1 ปใน 5 ป - 10-15 % 
หนู ตั้งทอง ทุกป ใชยา - 
หอยเชอรี่ ป 44 ระบาดหนัก รุนแรง ป 44 - - 
 
การจัดการธาตุอาหาร 

o เกษตรกรมีการใชปุยเคมี 16-20-0 หลังปลูกประมาณ 10 วัน (ระยะเริ่มแตกกอ) 
อัตรา 15 กก./ไร และ 46-0-0 แตงหนาระยะตั้งทอง อัตรา 5-10 กก.ไร และ
เกษตรกรบางรายมีการใชปุยสูตร 13-13-21 ผสมกับปุย 46-0-0 อัตราที่เทากัน 
รวมแลวประมาณ 5-10  กก./ไรในระยะขาวตั้งทอง  อัตราการใชปุยเคมีข้ึนอยูกับ
ปริมาณของฝนถาฝนตกดีสมบรณการใชปุยลดลง เชนในป 2544 

o ปุยคอก เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ศ฿กษามีกลุมเลี้ยงวัวและมีการเลี้ยงวัว
ประมาณ 70-80 % ของครัวเรือนดังนั้นเกษตรกรสวนใหญจึงนําเอาปุยคอกใชในที่
นาหลังการไถ เดือน เม.ย. –พ.ค. อัตราที่ใชประมาณ 5-10 กระสอบ/ไร (กระสอบ
ละ 10 บาท) 

o เกษตรกร 1 รายไดทดลองปลูกโสนในนาขาวพบผลเปนที่นาพอใจตนสูงประมาณ 
100 ซม. ในระยะไถกลบ ซึ่งระบบการปลูกขาวในพื้นที่นี้สามารถที่จะใชพืชบํารุง
ดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินได เนื่องจากเกษตรกรจะทําการไถพรวนพื้น
ที่ประมาณเดือนเพื่อหวานปุยคอก เม.ย. และจะไถอีกครั้งเพื่อกําจัดวัชพืชดังนั้น
ในชวงเวลาดังกลาวฌสนอัฟริกันนาจะเปนพืชตระกูลถั่วที่สามารถเขากับระบบ
การผลิตของเกษตรกรได  

o ถั่วพุมเกษตรกรไดเร่ิมใชถั่วพุม จากการแนะนําของหนวยงานสงเสริมของ
เกษตรกรตําบลในป 2543 แตประสบปญหาเนื่องจากน้ําทวมขังในชวงเวลาดัง
กลาวจึงทําใหตนเนาตาย ประมาณเดือน พ.ค.  

o นอกจากนี้แลวเกษตรกรไดมีการใชปุยมูลคางคาวแตก็ไมแพรหลาย  และปุยน้ํา
สกัดชีวภาพไดแนะนําจากเกษตรตําบลในโครงการกรมสงเสริม (โรงเรียน
เกษตรกร) ในป 2544 

 
ขาวในเศรษฐกิจชุมชน 
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o เกษตรกรมีรายไดจากภาคเกษตรประมาณ 90 % ของครัวเรือนเกษตรกรโดยจาก
การปลูกขาว กระเทียม ขาวโพด และอาชีพเสริมจากการเลี้ยงวัว (33 ครัวเรือน 
ใน 110 ครัวเรือน) และเลี้ยงหมู 6 รายในหมู 12 มีการเลี้ยงวัวประมาณ 200-300 
ตัว (4-30 ตัว/ครัวเรือน) ป 2544 มีการจัดตั้งกลุมเลี้ยงวัว และนอกภาคเกษตร
จากการรับจางทั่วไป ใน อ. เมือง จ. พะเยา  โรงงานผลไมและผักกระปอง อาชีพ
แย็บรองเทา เจียรนัยพลอยในหมูบาน (4-5 ครัวเรือน) และการทําจักสานกระเปา
จากผักตบชวา  

o เกษตรกรทุกครัวเรือนมีฉางขาวเปนของตนเอง และมีฉางขาวของหมูบาน
สามารถเก็บไดประมาณ 2000 กก. ไดมีการจัดตั้งขึ้นในป 2544 ในโครงการผลิต
เมล็ดพันธุเพื่อชุมชนซึ่งมีสมาชิกจํานวน 27 ราย 

o กลุมเกษตรกรในหมูบานเปนสมาชิกธนาคารขาวเปลือกป 2542 พันธุขาว กข 6 
โดยปแรกสมาชิกมีการรวมหุนขาวหุนละ 50 กก. การกูยืมขาวคิดดอกเบี้ย 13 % 

ตองคืนขาวภายใน 1 ป วัตถุประสงคของการยืมของสมาชิกทั้งเพื่อขายและ
บริโภค 

o เกษตรกรสวนใหญจะขายขาวใหกับพอคาในหมูบาน   ผลผลิตขาวสัดสวนของ
ครัวเรือนการบริโภค : การขาย………………….% 

o คาจางแรงงานปลูก 150 บาทแรงงานชาย  สวนแรงงานหญิงจะจางในการนวด 
150 บาท หญิง สวนเก็บเกี่ยวและปลูกโดยทั่วไปแรงงานหญิง 100 บาท/วัน 

 
 
แหลงเมล็ดพันธุ 

o ศูนยขยายพันธุพืชที่ 8 จ. พะเยา และศูนยวิจัยขาวพาน จ. เชียงราย มีการซื้อเมล็ดพันธุ
ทุกป  90 % ของเกษตรกร 

o แลกเปลี่ยนเพื่อนบาน  5-10 % 

เกษตรกรกลาววาปจจุบันไดเลิกเก็บเมล็ดพันธุเองเนื่องจากขาวเปนโรคถอดฝกดาบมาก เลยมีการ
เปลี่ยนโดยการซื้อเมล็ดพันธุจากศูนยวิจัยขาวพาน จ. เชียงราย และศูนยขยายพันธุพืชที่ 8 จ. 
พะเยา 
 
โอกาส 

o ขาวโดยทั่วไปผลผลิตปานกลาง ปญหาแลงในพื้นที่ไมรุนแรง มีโอกาสเพิ่มผลผลิตขาวโดย
การใชพืชบํารุงดินตระกูลถั่วหรือมีการใชปุยคอก 
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o โอกาสในการแปรรูปขาวเปลือกเปนรูปขาวกลองหรือขาวสารเนื่องจากมีการเลี้ยงสัตวและ
มีฉางขาวของหมูบาน 

o โอกาสการทํางานนอกฟารมสามารถสนับสนุนเกิดรายไดเพิ่มข้ึน จากการรับจางทําจัก
สานผักตบชวา 

 
 


