
 1

บานหวยยางขามเหนือ  ต. หวยยางขาม อ. จุน จ. พะเยา 
 
ลักษณะทั่วไป 
พื้นที่ ต. หวยยางขาม มีทั้งหมด 11 หมูบาน ซึ่งแยกมาจากหมู 7 พื้นที่สวนใหญประกอบดวย
พื้นที่ปาดิบเขา 25 % ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่นาดําประมาณรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด
(แผนภาพที่ 14)  เกษตรกรในพื้นที่ศึกษาคือ หมู 4 บานหวยยางขาม และหมู 11หวยยางขาม
เหนือ  จํานวนครัวเรือน 98 ครัวเรือน ลักษณะที่นาเปนที่ดอน และที่นาดอนลุมโดยมีลําเหมือง
แมสรอยกั้น พื้นที่ปลูกขาวหมู 11 ประมาณ 2600 ไร และ ในหมู 4 ประมาณ 1000 ไร ที่นาหมู 
14 มีเหมืองแมสรอย ( เกษตรกรในพื้นที่นาดอนไมสามารถใชน้ําจากลําเหมืองแมสรอยได เปน
กฎ นาดอนดินดีกวานาลุมแตน้ําไมดี พื้นที่ดอนลุมจะปลูกเร็วกวาพื้นที่นาดอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 14  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. หวยยางขาม อ. จุน จ. พะเยา 

 ที่มา :  กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 
 
ลักษณะพันธุ 
กข. 6  หนีแลงได 
กข. 10  ราคาดี ขาวออกรวงเร็ว เก็บเกี่ยวเร็ว จะปลูกกระเทียม 
กข. 15  ปลูกในพื้นที่มีน้ําขัง ถาปลูกในที่ดอนจะลดความเสี่ยงในเรื่องแลง 

ตารางที่ 34  คุณสมบัติพื้นที่นาดอนและนาลุม บานหวยยางขามเหนือ ต. หวยยางขาม  
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พื้นที่ ดอน ลุม 
สัดสวนที่นา 30 % 70 % 
ลักษณะดิน รวนปนทราย ดําแดง รวนปนเหนียว ดําอมเหลือง 
น้ํา น้ําฝน เหมืองแมสรอย 
การใชปุย 16-20-0 ระยะแตกกอ   15-20 กก/ไร 

46-0-0       ระยะตั้งทอง     5-10 กก/ไร 
16-20-0   ระยะแตกกอ  15-20 กก/ไร 
 

พันธุขาว สัดสวน ผลผลิต สัดสวน ผลผลิต 
   -  กข. 6 15% 650 50% 700 
   -  กข. 10 5% 700 50% 650 
  -   กข. 15 80% 600 - - 
 

พันธุขาวที่เคยใช  : นาดอน ตองปลูกขาวที่เก็บเกี่ยวเร็ว ทนแลง 
1. สันปาตองดอ  ออกเร็วตนสูง เก็บเกี่ยวยาก ลมงาย ผลผลิตปริมาณมากกวา 800 
2. สันปาตองป  ลักษณะเหมือน กข. 6 ผลผลิต 700-750 
3. สันปาตองหลวง 
4. ดอหมามุย  ผลผลิตดี 
5. ดอเหลือง  คลาย กข. 8 
ที่นาลุม  ; ขาวดอกมะลิ 105 ออนแอตอโรคไหมไมมีเกษตรกรคนใดปลูกในป 2544 
ระบบการผลิต 

พื้นที่ ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
 
 
ที่นาดอน 
 
 
 
ที่นาลุม 
 
 
ที่สวน 

            

 
o ปลูกถั่วเขียวบํารุงดิน นาที่ดอนกอนปลูกขาวไถกลบออกดอกอายุประมาณ 60 วัน มี

เกษตรกร 1 รายปลูกป 2543 ป 2544 ไดเมล็ดจากกรมสงเสริมไดทดลองปลูก แตไม

ถ่ัวเขียว, ถ่ัวดํา ขาวนาป กระเทียม 

ขาวนาป 

ลําไย 
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สามารถปลูกนาลุมไดเนื่องจากน้ําทวมขัง สวนใหญเปนเกษตรกรที่อยูในกลุมโรงเรียน
เกษตรกร 

o การปลูกขาวป 2543มีเกษตรกรเพียง 1 รายไดทดลองใชถั่วเขียวเปนปุยพืชสด ปลูกบนที่
นาดอน หวานกลาที่นาลุมกอน หวานกลาปลายเดือนพฤษภาคม ตนมิถุนายน ปกดําชวง
ปลายกรกฎคม  แตถาไมมีน้ําจะปลูกประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 
กอนวันที่ 12 สิงหาคม  ถาแลงมากถึงปลายสิงหาคม ปลูกชาจะทําใหขาวเปนแมลงบั่ว
มาก ผลผลิตอาจลดลงถึง 30% (ปลูกหลังวันแมไมได) เกษตรกร จะเสียเวลาปกดําถึง
ปลาย สิงหาคม ถาแลงมากอาจเสี่ยงปลูกปลาย สิงหาคม ซึ่งจะมีผลถึงกลาปลูกชาทําให
ผลผลิตลดลงได 

o ที่สวนสวนมากเกษตรกรนิยมปลูกลําใย พื้นที่สวนหมู 4  70 : 30 % และหมู 11 สัดสวน
พื้นที่นา : พื้นที่สวน 95 : 5  %  

 
ปญหาที่พบในการปลูกขาว 
o ที่ดอน เจอปญหาแลง 
o ที่ดอนลุม  

1. โรคใบใหม โอกาสในการเกิด  28  คร้ังใน  5 ป ระบาดหนัก ป 2539 
2. บ่ัว เนื่องจากปลูกชากวา 10 ส.ค.จะเปนมากพบทุกป แตไมรุนแรงผลผลิตลด 5% 
3. ปู แกไขโดยปลูกซอม 
4. หนอนกอขาว เสียหายนอยกวาบั่ว 
5. เพลี้ยกระโดดสีเขียว 

ฝนแลง 
o แลง1 เกิด กลางมิถุนายน ถึง กลางกรกฎาคม จะทําใหตนขาวแกรนขาดน้ํา แลงนาน 1 

เดือน โอกาสเจอ 2/5 ป รุนแรงป 2535  แกไขโดยสูบน้ําจากสระมาชวยแปลงกลา 
o แลง 2 รุนแรงที่สุด ไมสามารถแกไขได นานประมาณ 2-3 อาทิตย โอกาสเกิด 2 คร้ัง ใน 5 

ป ปที่พบรุนแรง 2542 ผลผลิตลดลง 50% 
o แลง1 + แลง 2 
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แหลงเมล็ดพันธุ  
1. สหกรณ 20% 
2. ธกส  40% 
3. ศูนยวิจัยขาวพาน เชียงราย ศูนยขยายพันธุพืชเขต 8 พะเยา  10% 
4. เก็บเมล็ดเอง 2 ป เปลี่ยน 30% 
-  อัตราการใชเมล็ดพันธุ  7 กก./ไร ราคาเมล็ดพันธุ 7 

 
แหลงขายเมล็ดพันธุขาว 

1. พอคาคนกลางรับซื้อ 80% ทั้งพอคาในหมูบาน และตางหมูบาน 
2. นําไปขายเปนขาวเปลือกเองที่อําเภอจุน 

 
คาจางแรงงาน 

1. คาถางหญาตัดแตงกิ่งลําไย ชาน 100-120 บาท/วัน หญิง 80-100 บาท/ วัน 
2. คาเตรียมแปลงตกกลาพรอมหวาน  30 บาท/ไร  และคาถอนกลา 140 บาท/ไร 
3. ปกดําขาว ชาย และ หญิง เทากันคือ 120-150 บาท/ วัน 
4. เก็บเกี่ยว หญิง 120-150 บาท/วัน ชาย 200 บาท/วัน 
5. คาเครื่องนวดขาวปบละ 2 บาท ประมาณ 400 บาท/ไร 

 
ขาวในเศรษฐกิจ 
o ภาคเกษตร 90% ทํานา ทําสวน นอกภาคเกษตร 10% ไมมีนามีอาชีพรับจาง และขายของ

ในหมูบาน ฤดูแลงทํางานตางอําเภอ ตางจังหวัดอาชีพนอกเกษตร 95% นอกเกษตร 5% 
คาขาย รับจางในหมูบาน ฤดูแลง ทํางานตางจังหวัด 

o สัดสวนบริโภคและขายขาว 
o เกษตรกรทุกครัวเรือนในหมู 4 และ หมู 11 มีฉางเก็บขาว โดยเฉลี่ยจุขาวไดประมาณ 

7000-25000 กก. และนอกจากนี้เกษตรกรในหมูบานไดจัดตั้งธนาคารขาวตั้งแตป 2538 
สมาชิก 60 ครัวเรือน บรรจุได  20000 กก. โดยในปแรกสมาชิกเอาขาวมาออม ประมาณ 
300 กก./คน ซึ่งไดขาวปแรก 18000 กก. ปที่2 (2539) ใหสมาชิกกู โดยเสียดอกเบี้ย 20% 
แตปจจุบันนี้ลดดอกเบี้ยลงเหลือ 10% เนื่องจากราคาขาวถูกลงสมาชิกยืมนอย และ
ปจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบคือ ใหสมาชิกกูเปนตัวเงิน โดยเก็บขาว 4000 กก. ดอกเบี้ยกู
เงิน 12 % /ป สมาชิกสามารถยืมขาวไวบริโภค และขาย 

โอกาสการขยายผล  
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เปนพื้นที่แลงมีเพียงเหมืองแมสรอยที่ใชในพื้นที่นาลุมการขุดสระเพื่อเก็บน้ําจะเปนโอกาสในการ
เพิ่มผลผลิต 
 
ถายรูป   นาย สมบูรณ  รัตนะชมภู  ขาว 1000 กก. /ไร ที่ดอนลุมดินดีมี 5 บอ ขยันใสปุยมาก 
นาย มิตร อินสุวรรณ  ขาวนาลุม  ปลูกพันธุหนัก ดอนพันธุเบา ที่ลุมปลูก กข. 6 ตนสูงมากปลูกเร็ว
คาดวาจะไดผลผลิตประมาณ 600 กก./ไร ปลูก 10 ก.ค รวง =15 รวง 
 
 
 


