
รายงานการส ารวจข้าวโพดเลีย้งสัตว์ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพชืพนัธ์ุไทย 
จงัหวดัน่าน พะเยา เชียงราย 

ระหว่างวนัที่ 6 – 9 ตุลาคม 2563 
 

ตามท่ี ประชุมคณะกรรมการสมาคม คร้ังท่ี 9/2563 เม่ือวนัองัคารท่ี 15 กนัยายน 2563 ท่ีประชุมมีมติเห็น
ดว้ย ในการเดินทางไปประชุมสัญจร และส ารวจขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นจงัหวดัน่าน พะเยา และเชียงราย ระหวา่งวนัท่ี 
6 – 9 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้บัสมาชิก 

 

 
 

จังหวดัน่าน 
สภาพทัว่ไป 

จงัหวดัน่านมีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 7,600,882 ไร่ มีพื้นท่ีตั้งอยูใ่น 2 ลุ่มน ้ า ไดแ้ก่ ลุ่มน ้าน่าน และลุ่มน ้ ายม 
มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และทรัพยากรดินจากขอ้มูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจดัการ กรมพฒันาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ าแนกได้เป็นพื้น ท่ี เกษตรกรรม 2,669,708 ไร่ หรือประมาณร้อยละ  35.12                                   
ของจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นไร่หมุนเวียนประมาณร้อยละ 16.82 ของจงัหวดัหรือคิดเป็นร้อยละ 47.91 ของพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

สภาพการเกษตรกรรม 
ส าหรับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในจังหวดัน่านมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ข้าวโพดนาปลูกในพื้นท่ี ลุ่ม                     

และขา้วโพดท่ีดอยอาศยัน ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ เหมืองฝาย ซ่ึงมีน ้ าใช้ไดเ้กือบตลอดปี จึงปลูกไดปี้ละ  1-2 คร้ัง       



ส่วนการปลูกในพื้นท่ีลาดชัน และพื้นท่ีสูงต้องอาศยัน ้ าฝนจึงปลูกได้ปีละคร้ัง ช่วงเก็บเก่ียวผลผลิต จะท าการ                 
เก็บเก่ียวในช่วงเดือนกนัยายน - ธนัวาคม  

 

แหล่งข้อมูล : สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน จ ากดั 
 

  
 

 สมาคมไดเ้ขา้เยี่ยมเยือนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.น่าน เพื่อพูดคุยเก่ียวกบัขอ้มูลสินคา้
เกษตรโดยมี คุณเปล่ียน ปัญญาภู ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธ.ก.ส.น่าน และคุณสุรชัย           
ชินพิเศษ รักษาการผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.น่าน  เป็นผูใ้หข้อ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.น่าน ปัจจุบนัมีสมาชิกอยู่ประมาณ 60,000 รายการปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์งัหวดัน่าน จากเดิมมีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดอยู่ท่ีประมาณ  1 ล้านไร่ ปัจจุบนัลดลงเหลืออยู่
ประมาณ 600,000 ไร่ เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเกษตรกรบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ และเกษตรกร
บางส่วนหันไปปลูก เงาะ ลองกอง ยางพารา ทุเรียน และมันส าปะหลัง ทดแทนการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว ์                    
เพราะขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ชต้น้ทุนในการเพาะปลูกสูง 

ในด้านผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในจงัหวดัน่าน ในปีน้ีผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์โดยเฉล่ีย 80% ของ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ปลูกบนเขาไดผ้ลผลิตอยูท่ี่ 650 ก.ก./ไร่ (เมล็ดแห้ง) ความช้ืนท่ี 15% ซ่ึงขา้วโพดท่ีปลูกบนเขา  
จะมีคุณภาพดีส่ิงเจือปนน้อย เน่ืองจากใช้แรงงานคนในการเก็บขา้วโพด ในส่วนของพื้นท่ีราบ มีพื้นท่ีเพาะปลูก
ข้าวโพดอยู่ 20% ได้ผลผลิตอยู่ท่ี 800 ก.ก./ไร่ (เมล็ดแห้ง) ความช้ืนท่ี 15% คุณภาพด้อยกว่าบนเขา เน่ืองจาก                       
มีส่ิงเจือปนมาก เพราะใช้รถในการเก็บเก่ียว ส่วนขา้วโพดหลงันาไดผ้ลผลิตน้อย ในปีน้ีผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ลดลงเน่ืองจากประสบปัญหาภยัแลง้ ฝนทิ้งช่วง ท าใหข้า้วโพดไดรั้บความเสียหาย  



ส าหรับในปีน้ีราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวท์างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส.น่าน รับซ้ืออยู่ท่ี   
6.00 – 7.00 บาท/ก.ก.  (ขา้วโพดสีเป็นเมล็ดแลว้) ความช้ืนท่ี 30 % ขา้วโพดหกัฝักรวมความช้ืนเมล็ดท่ี 30% ราคารับซ้ือ
อยูท่ี่ 4.00 – 5.00 บาท/ก.ก.   (ราคาขา้วโพด ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563) 
  
แหล่งข้อมูล : บริษทั ใจงาม จ ากดั 
 

 
 

 

การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตพื้นท่ี อ าเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน ในปีน้ีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขต
พื้นท่ีน้ีจากเดิมมีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดอยูท่ี่ประมาณ 1 ลา้นไร่ ปัจจุบนัลดลงเหลืออยูท่ี่ประมาณ 7 – 8 แสนไร่  

การเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เร่ิมเพาะปลูกในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม และเก็บเก่ียวในเดือน
กนัยายน – ตุลาคม (แต่จะมีผลผลิตออกมากท่ีสุดในเดือน พฤศจิกายน – มกราคม) และไม่มีการปลูกขา้วโพดหลงันา 
เน่ืองจากสภาพดินเหนียวมาก ท าใหป้ลูกขา้วโพดไม่ไดผ้ลผลิต 

ในดา้นผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรปลูกในเขตน้ี เร่ิมมีการเก็บเก่ียวผลผลิตออกมาแลว้ 20 % เหลืออีก 
80 % ท่ีผลผลิตยงัไม่ออก โดยปกติทางร้านจะรับซ้ือขา้วโพดท่ีสีเป็นเมล็ดแลว้เท่านั้นความช้ืนไม่เกิน 30 % เน่ืองจาก
ช่วงน้ีผลผลิตขา้วโพดยงัอยูใ่นยุง้ฉางของเกษตรกรยงัไม่ออกสู่ตลาดทางร้านจึงยงัไม่ไดรั้บซ้ือ 

จังหวดัพะเยา 
สภาพทัว่ไป 

จงัหวดัพะเยามีพื้นท่ี 6,335.06 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,959,412 ไร่ พื้นท่ีจงัหวดัพะเยาเป็นเน้ือท่ีป่าไม ้
3,287.20 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,054,496 ไร่คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของพื้นท่ีทั้งหมดเป็นเน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร 



2,403.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,501,955ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.9 ของพื้นท่ีทั้งหมดและเป็นเน้ือท่ีนอกการเกษตร
644.74 ตารางกิโลเมตรหรือ 402,962 ไร่คิดเป็นร้อยละ10.2 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
สภาพการเกษตรกรรม 

การเกษตรจังหวดัพะเยาส่วนใหญ่จะเป็นท่ีท านามากท่ีสุดประมาณ  652,805 ไร่ ท่ีปลูกพืชไร่พืชผกั
ประมาณ 510,657 ไร่ ท่ีปลูกไมผ้ลไมย้ืนตน้ประมาณ 258,916 ไร่นอกนั้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีสวนผกัและไมด้อกท่ีทุ่ง
หญ้าเล้ียงสัตวท่ี์รกร้าง และเน้ือท่ีท าการเกษตรอ่ืน ๆ อาชีพหลกัของประชากรคือการท านา และพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัคือ ขา้วโดยเฉพาะขา้วหอมมะลิท่ีมีช่ือเสียง และมีคุณภาพท่ีสุดของภาคเหนือ นอกจากน้ียงัมีการเพาะปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส าปะหลงั หอมแดง กระเทียม ขิง ยางพารา และล้ินจ่ี 

 

แหล่งข้อมูล : ร้านบ่อทองพชืไร่ 
 

 

 
 

การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตพื้นท่ี อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา ในปีน้ีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวโพด                 
เล้ียงสัตวใ์นเขตน้ีลดลง ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลง เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ท่ีมีการขอคืน
พื้นท่ีป่าบางส่วน พร้อมกับประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนตกไม่สม ่าเสมอ มีหนอนกระทู้ และเกษตรกรบางส่วน                
หนัไปปลูก ขา้วฟ่าง และปอเทือง  

ส าหรับในปีน้ีราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ทางร้านรับซ้ืออยู่ท่ี  5.70 บาท/ก.ก. (ข้าวโพดสีเป็นเมล็ดแล้ว) 
ความช้ืนท่ี 33 % ทางร้านไม่รับซ้ือฝักสด (ราคาขา้วโพด ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2563)  

 
 
 



จังหวดัเชียงราย 
 

สภาพทัว่ไป 
จงัหวดัเชียงรายมีพื้นท่ีทั้งส้ิน 7,298,981ไร่ โดยในปี 2558 พบวา่เป็นเน้ือท่ีป่าไมม้ากท่ีสุดจ านวน 2,963,867 

ไร่ รองลงมาเป็นท่ีนา จ านวน 1,382,469 ไร่ เป็นท่ีเน้ือท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 1,319,894 ไร่ เป็นท่ีไมย้ืนตน้ 
735,687 ไร่ เป็นเน้ือท่ีปลูกพืชไร่ 614,749 ไร่ เป็นเน้ือท่ีอ่ืน ๆ 222,152 ไร่ และเป็นเน้ือท่ีปลูกไม้ดอกไมป้ระดับ 
60,163 ไร่ ตามล าดบั  
สภาพการเกษตรกรรม 

การเกษตรจงัหวดัเชียงรายพืชเศรษฐกิจส าคญัของจงัหวดัเชียงรายประกอบด้วย ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์               
ถัว่เหลือง ล าไย ล้ินจ่ี และยางพารา นอกจากน้ียงัมีพืชเศรษฐกิจใหม่ท่ีจงัหวดัมุ่งพฒันาใหเ้ป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถ่ิน 
ไดแ้ก่ ชา กาแฟ และสับปะรด เป็นตน้ 

 

แหล่งข้อมูล : สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จ ากดั 
 

 
 

สมาคมได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์การเกษตรหงาวตบัเต่า จ  ากัด เพื่อพูดคุยเก่ียวกับข้อมูลสินค้าเกษตร                    
โดยมีคุณประจวบ แกว้ขา้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรหงาวตบัเต่า จ  ากดั คุณวิวฒัน์ หน่อทา้ว   ผูจ้ดัการสหกรณ์
การเกษตรหงาวตบัเต่า จ  ากดั และคุณสุวิทย ์ชยาคมน์บุญนิล เลขาธิการสหกรณ์การเกษตร หงาวตบัเต่า จ  ากดั เป็น
ผูใ้หข้อ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 

สหกรณ์การเกษตรหงาวตบัเต่า จ  ากดั ปัจจุบนัมีสมาชิกอยูป่ระมาณ 1,975 ราย การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
สหกรณ์การเกษตรหงาวตบัเต่า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย ในปีน้ีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตน้ีลดลง 



เน่ืองจากประสบปัญหาจากหนอนกระทู้ระบาดต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2561 - 2562  ท าให้พื้นท่ีการเพาะปลูกข้าวโพด
บางส่วนไดเ้ปล่ียนไปปลูกมนัฝร่ัง มนัส าปะหลงั และสับปะรด  

ในด้านผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวท่ี์ในเขตน้ีมีผลผลิตลดลง มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ีย 
4,000 ไร่ (1 ปี ปลูกขา้วโพด 3 รอบ เฉล่ีย 12,000 ไร่/ปี) 1 รอบ ได้ผลผลิตข้าวโพดเฉล่ีย 5,000 ตนั (1 ปี ได้ผลผลิต
ขา้วโพด 3 รอบ เฉล่ีย 15,000 ตนั/ปี) จากเดิม 1 รอบ เคยไดผ้ลผลิตขา้วโพดเฉล่ีย 8,000 ตนั (1 ปี ได้ผลผลิตขา้วโพด       
3 รอบ เฉล่ีย 24,000 ตนั/ปี) เน่ืองจากเกษตรกรหนัไปปลูกมนัฝร่ังทดแทนการปลูกขา้วโพดเพราะไดร้าคาดีกวา่  สาเหตุ
เกิดจากทางบริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ  ากดั (มนัฝร่ังเทสโต) และบริษทั เป็ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ  ากดั (มนัฝร่ังเลย)์ 
สนบัสนุนเกษตรกรในการปลูกมนัฝร่ัง และรับซ้ือกลบัในราคาก.ก.ละ 11 บาท 

ส าหรับในปีน้ีราคาข้าวโพดเล้ียงสัตวส์หกรณ์การเกษตรหงาวตบัเต่า จ  ากัด รับซ้ืออยู่ท่ี 5.85 บาท/ก.ก. 
(ขา้วโพดสีเป็นเมล็ดแล้ว) เหมาความช้ืน 33 -34 % หักค่าสมาชิก 0.30 บาท/ก.ก. (ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ณ วนัท่ี                    
7 ตุลาคม 2563) 

    
แหล่งข้อมูล : บริษทัเชียงรายกจิศิริไซโล 1995 จ ากดั 

 

 
 

การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเขตพื้นท่ี อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย ในปีน้ีพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ในเขตน้ีลดลง ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลง เกษตรกรบางส่วนหนัมาปลูกมนัส าปะหลงั สับปะรด และยางพารา  

ส าหรับในปีน้ีราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวท์างร้านรับซ้ืออยู่ท่ี 5.55 บาท/กิโลกรัม (ขา้วโพดสีเป็นเมล็ดแล้ว) 
ความช้ืนท่ี 30 % (ราคาขา้วโพด ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2563)  

 


