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บานอุมลอง  ต. สมัย  อ. สบปราบ จ. ลําปาง 
 

ลักษณะทั่วไป 
o พื้นที่ปลูกขาวนาน้ําฝน ลักษณะพื้นที่เปนทั้งนาดอนและนาลุม จํานวนครัวเรือน 140 ครัว

เรือน  พื้นที่ปาแดงหรือปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ 43 % ของพื้นที่ทั้งหมดและพื้นที่นา
ดําประมาณรอยละ  27 ของพื้นที่ทั้งหมด (แผนภาพที่ 3 ) พื้นที่ถือทํานา 3-4 ไร/ครัวเรือน  
ในพื้นที่นาน้ําจากหวยอุมลองหลวง และหวยแมสระ  เกษตรกรมีสระน้ําในพื้นที่นาเพื่อแก
ปญหาแลงในพื้นที่นาดอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3  ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลําปาง 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 

 
o ระบบการผลิตเปนการทํานาเพียงครั้งเดียวมีขาวพอสําหรับบริโภคแตเหลือขายนอย การ

ปลูกขาวจะเริ่มปลูกขาวที่นาดอนกอนเนื่องจากกลัวฝนทิ้งชวง ปลูกขาวกลางเดือนก.ค.จะ
เร่ิมปกดําประมาณเดือนสิงหาคม ปลูกเสร็จตามดวยขาวในที่นาลุม ขาวจะปกดําเสร็จ
ภายใน 20 วันถาในกรณีที่มีน้ําสมบูรณ  เมล็ดพันธุที่ใชปลูกอัตรา 18 กก./ไร เกษตรกรจะ
เร่ิมหวานกลาประมาณ 25 พ.ค. อายุกลาที่ใชปกดํา 1 เดือน ขาวกข 6 และ มะลิ 105 
ปลูกพรอมกัน แตขาวพันธุ กข 6 เก็บเกี่ยวกอนกลางเดือน พ.ย. สวนพันธุ มะลิ 105 เก็บ
เกี่ยวปลายเดือน พ.ย.  
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o เกษตรกรมีอาชีพดานการเกษตร 100 % ปลูกขาว 70 % เลี้ยงครั่ง 20 % และเลี้ยงวัวเนื้อ 10 
% รายไดจากการขายครั่ง 20000-30000 บาท/ฤดู  (กก.ละ 37-38 บาท) 

o พันธุที่ปลูกพื้นที่นาดอน ขาวกข 6 และมะลิ 105 (พันธุ มะลิ 105 ปลูกในพื้นที่นาดอน
เนื่องจากเก็บเกี่ยวไดเร็วและสามารถทนแลงได) สวนพื้นที่นาลุมจะปลูกเพียงพันธุ กข 6  

o การใชปุยเคมีมีไมมากนักสูตรที่ใช 16-20-0 ปริมาณ 6 กก./ไร มีเกษตรกรบางรายมีการใส 
2 คร้ัง คร้ังแรก 16-20-0  6 กก./ไร และ 46-0-0  10 กก./ไร แตในเกษตรกรบางรายไมมี
การใสปุยเคม ี

o ราคาขาวเปลือก ป 2544 พันธุ กข6 5.80 บาท/กก. (ราคาตนป) ราคาปจจุบันเดือน 
ตุลาคม 44 5.30 บาท/กก. สวนพันธุขาวมะลิ 105 กก.ละ 5 บาท (12 บาท ป 41-42) 

o ปญหาในการปลูกขาวในพื้นที่นาดอนปญหาแลงจะเปนปญหาที่รุนแรงเปนอันดับหนึ่งโดย
เฉพาะในชวงปลายเดือนมิถุนายน ปญหาวัชพืชเปนปญหาอันดับสอง สวนมากเกษตร
กําจัดโดยไมมีการใชสารกําจัดวัชพืช นอกจากนี้ยังพบปญหาเรืองหนู ไหมคอรวง และ โรค
ใบสีสมไมมีการใชสารเคมีฉีดพน แตจะควบคุมโดยการใชน้ําสกัดชีวภาพ  และในพื้นที่นา
ลุมจะพบปญหา หอยเชอรี่ เพลี้ยกระโดดหลังขาว และ หนูระบาดเดือน พ.ย. แตไมรุนแรง 
เกษตรกรจะไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

o คาจางแรงงานชายหญิงในการปลูกขาววันละ 100 บาท สัดสวนการบริโภคและการขาย
ขาวในพื้นที่จากเกษตรกรที่สัมภาษณ 6 ราย สัดสวนประมาณ 50 %: 50 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 11 ลักษณะพื้นที่นาดอนและนาลุม บานอุมลอง ต. สมัย อ. สบปราบ 
 นาดอน นาลุม 
สัดสวนพื้นที่ 60 % 40 % 
ชวงปลูกขาว กลางก.ค.-ตน ส.ค. ตน ส.ค. 
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พันธุขาว กข6            92 %         600  กก./ไร 
มะลิ 105*     3 %         620  กก./ไร 
สปต.            3 % 

กข6                780  กก./ไร 

ลักษณะดิน ดินเหนียว (สีขาวเหลือง/ขาวแดง) ดินรวนปนทราย (สีดํา) 
ปญหา 1. แลง 

2.วัชพืช           
3. หนู 
4. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 
5. โรคไหมคอรวง (ป 2542) 
 6. โรคใบสีสม  ไมรุนแรง 

1. หอยเชอรรี่ 
2. เพลี้ยกระโดดหลังขาว 
3. หนู 

 
ปญหาแลง 

เกษตรกรแบงปญหาแลงเปน 2 ชวง ไดแก 
1. แลงที่ 1  พบชวงปลาย เดือน มิ.ย. (ระยะปกดํา) นาน 15-30 วัน  เกษตรกรจะมีการแก

ปญหาโดยมีการใสปุย 16-20-0 ผลผลิตจะลดลง 30 % เมื่อเกิดปญหาแลง ในพื้นที่ดอน
สวนมากจะพบแลง 1 ทุกป  

2. แลงที่ 2 พบชวงตนเดือน ต.ค. (ขาวระยะตั้งทองถึงออกดอก)  นานมากกวา 30 วัน   
โอกาสพบ 1 คร้ังใน 5 ป จะสงผลทําใหผลผลิตลดลงประมาณ 50 %  

 
พันธุขาวที่เกษตรกรเคยปลูก 

1. สันปาตอง   
2. ขาวดอดู   อายุเก็บเกี่ยวเร็ว เมล็ดลาย ปญหาเรื่องนก 

3. ขาวปาตาล น้ําหนักเมล็ดดีเมล็ดใหญ เกี่ยวงาย น้ําหนักเมล็ดดี เมล็ดปอม ราคาไมดี 

4. ขาวดอดู    เปนขาวนาป เก็บเกี่ยวเร็ว แตราคาไมดี 
 
แหลงเมล็ดพันธุ 

1. เกษตรตําบล                                                         30 % 

2. สหกรณการเกษตรสบปราบจํากัด                           20 % 

3. เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุเอง เก็บทุกปไมไดซื้อ           50 % 

คัดจากแปลงที่ตนสมบูรณและคาดวาจะใหผลผลิตสูง และคัดรวงที่ดีแยกเก็บไวในปถัดไป
เนื่องจากเมล็ดพันธุที่คัดเองทุกปเมล็ดจะนุมไมแข็งหลังจากหุง 

 
แหลงรับซ้ือ 

  พอคาในหมูบาน  95 % อ่ืนๆ 5 %  
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โอกาสในการขยายผล 

o พื้นที่ศึกษาการผลิตขาวเพื่อบริโภคสัดสวนของพันธุพันธุ กข 6 มากกวา 90 % ที่ปลูกทั้งนา
ดอนและนาลุม รายไดหลักมาจากการเกษตรไมมีอาชีพนอกการเกษตร การเลี้ยงสัตวและ
การเลี้ยงครั่งเปนอาชีพที่ควรพิจารณาเนื่องจาก รายไดดี 

o นาจะพิจารณาพื้นที่เปนพื้นที่ในการคัดเลือกพันธุ เนื่องจากประมาณ  50 % ของเกษตรกร
ในพื้นที่มีการคัดเลือกเก็บเมล็ดพันธุเอง  

o โอกาสในการทําการแปรรูปจากขาวเปลือกเปนขาวสารเนื่องจากในพื้นที่เกษตรกรมีการใช
สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชนอย และเกษตรกรมีความตื่นตัวในการไมใชสารเคมี และมี
การเริ่มทําน้ําสกัดในการกําจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว 

o เกษตรกร 1 รายที่ทําเกษตรทฤษฏีใหม แตไมประสบผลสําเร็จ โอกาสในการขยายการทํา
เกษตรทฤษฏีใหมควรพิจารณา เนื่องจากเกษตรกรผลิตขาวเพียง 1 ฤดูถามีการเปลี่ยน
แปลงพื้นที่บางสวนในขุดสระ และทําเกษตรผสมผสานสามารถปลูกผัก และไมผลไดเปน
การลดคาใชจาย 

 
 


