รายงานการสารวจข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์ สมาคมพ่อค้าข้ าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
จังหวัดน่ าน พะเยา เชียงราย
ระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2563
ตามที่ ประชุ มคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ที่ประชุ มมีมติเห็ น
ด้วย ในการเดินทางไปประชุมสัญจร และสารวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน พะเยา และเชียงราย ระหว่างวันที่
6 – 9 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็ นข้อมูลให้กบั สมาชิก

จังหวัดน่ าน
สภาพทัว่ ไป
จังหวัดน่านมีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 7,600,882 ไร่ มีพ้นื ที่ต้ งั อยูใ่ น 2 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าน่าน และลุ่มน้ ายม
มี การใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรดิ นจากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริ หารจัดการ กรมพัฒนาที่ ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ าแนกได้ เป็ นพื้ น ที่ เกษตรกรรม 2,669,708 ไร่ หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 35.12
ของจังหวัดส่ วนใหญ่ เป็ นไร่ ห มุ น เวีย นประมาณร้ อยละ 16.82 ของจังหวัดหรื อคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 47.91 ของพื้ น ที่
เกษตรกรรม

สภาพการเกษตรกรรม
ส าหรั บ การปลู ก ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ใ นจัง หวัด น่ า นมี 2 ลัก ษณะ ได้แ ก่ ข้า วโพดนาปลู ก ในพื้ น ที่ ลุ่ ม
และข้าวโพดที่ดอยอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เหมืองฝาย ซึ่ งมีน้ าใช้ได้เกือบตลอดปี จึงปลูกได้ปีละ 1-2 ครั้ง

ส่ วนการปลู ก ในพื้ น ที่ ล าดชัน และพื้ นที่ สู งต้องอาศัยน้ าฝนจึ งปลู ก ได้ปี ละครั้ ง ช่ วงเก็ บ เกี่ ยวผลผลิ ต จะทาการ
เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม

แหล่งข้ อมูล : สหกรณ์ การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.น่ าน จากัด

สมาคมได้เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลสิ นค้า
เกษตรโดยมี คุ ณ เปลี่ ย น ปั ญ ญาภู ประธานสหกรณ์ ก ารเกษตรเพื่ อการตลาดลู ก ค้า ธ.ก.ส.น่ าน และคุ ณ สุ รชัย
ชินพิเศษ รักษาการผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี้
สหกรณ์ ก ารเกษตรเพื่ อการตลาดลูก ค้า ธ.ก.ส.น่ าน ปั จจุ บ นั มี ส มาชิ กอยู่ป ระมาณ 60,000 รายการปลู ก
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์จงั หวัดน่ าน จากเดิ มมี พ้ื นที่ เพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านไร่ ปั จจุ บนั ลดลงเหลื ออยู่
ประมาณ 600,000 ไร่ เนื่ องจากพื้ น ที่ ส่ วนใหญ่ เป็ นเนิ น เขาเกษตรกรบางส่ วนไม่ มี เอกสารสิ ท ธิ และเกษตรกร
บางส่ ว นหั น ไปปลู ก เงาะ ลองกอง ยางพารา ทุ เรี ย น และมัน ส าปะหลัง ทดแทนการปลู ก ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์
เพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้ตน้ ทุนในการเพาะปลูกสู ง
ในด้านผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ในจัง หวัดน่ าน ในปี นี้ ผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์โดยเฉลี่ ย 80% ของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกบนเขาได้ผลผลิตอยูท่ ี่ 650 ก.ก./ไร่ (เมล็ดแห้ง) ความชื้ นที่ 15% ซึ่ งข้าวโพดที่ปลูกบนเขา
จะมีคุณภาพดี สิ่งเจื อปนน้อย เนื่ องจากใช้แรงงานคนในการเก็บข้าวโพด ในส่ วนของพื้นที่ ราบ มี พ้ืนที่เพาะปลู ก
ข้าวโพดอยู่ 20% ได้ผ ลผลิ ต อยู่ที่ 800 ก.ก./ไร่ (เมล็ ดแห้ ง ) ความชื้ น ที่ 15% คุ ณ ภาพด้อยกว่าบนเขา เนื่ องจาก
มีสิ่งเจือปนมาก เพราะใช้รถในการเก็บเกี่ ยว ส่ วนข้าวโพดหลังนาได้ผลผลิตน้อย ในปี นี้ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ลดลงเนื่องจากประสบปั ญหาภัยแล้ง ฝนทิง้ ช่วง ทาให้ขา้ วโพดได้รับความเสี ยหาย

สาหรับในปี นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ทางสหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่ าน รั บซื้ ออยู่ที่
6.00 – 7.00 บาท/ก.ก. (ข้าวโพดสี เป็ นเมล็ดแล้ว) ความชื้ นที่ 30 % ข้าวโพดหักฝักรวมความชื้ นเมล็ดที่ 30% ราคารับซื้ อ
อยูท่ ี่ 4.00 – 5.00 บาท/ก.ก. (ราคาข้าวโพด ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563)

แหล่งข้ อมูล : บริษทั ใจงาม จากัด

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ อาเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน ในปี นี้ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขต
พื้นที่น้ ีจากเดิมมีพ้นื ที่เพาะปลูกข้าวโพดอยูท่ ี่ประมาณ 1 ล้านไร่ ปั จจุบนั ลดลงเหลืออยูท่ ี่ประมาณ 7 – 8 แสนไร่
การเพาะปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์เริ่ มเพาะปลู กในช่ วงเดื อน พฤษภาคม - สิ งหาคม และเก็ บ เกี่ ยวในเดื อน
กันยายน – ตุลาคม (แต่จะมีผลผลิตออกมากที่สุดในเดือน พฤศจิกายน – มกราคม) และไม่มีการปลูกข้าวโพดหลังนา
เนื่องจากสภาพดินเหนียวมาก ทาให้ปลูกข้าวโพดไม่ได้ผลผลิต
ในด้านผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรปลูกในเขตนี้ เริ่ มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาแล้ว 20 % เหลืออีก
80 % ที่ผลผลิตยังไม่ออก โดยปกติทางร้านจะรับซื้ อข้าวโพดที่สีเป็ นเมล็ดแล้วเท่านั้นความชื้ นไม่เกิน 30 % เนื่ องจาก
ช่วงนี้ผลผลิตข้าวโพดยังอยูใ่ นยุง้ ฉางของเกษตรกรยังไม่ออกสู่ ตลาดทางร้านจึงยังไม่ได้รับซื้ อ

จังหวัดพะเยา
สภาพทัว่ ไป
จัง หวัด พะเยามี พ้ื น ที่ 6,335.06 ตารางกิ โลเมตรหรื อ 3,959,412 ไร่ พื้ น ที่ จงั หวัด พะเยาเป็ นเนื้ อ ที่ ป่ าไม้
3,287.20 ตารางกิโลเมตรหรื อ 2,054,496 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 51.9 ของพื้นที่ท้ งั หมดเป็ นเนื้ อที่ถือครองทางการเกษตร

2,403.13 ตารางกิ โลเมตรหรื อ 1,501,955ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.9 ของพื้ นที่ ท้ งั หมดและเป็ นเนื้ อที่ นอกการเกษตร
644.74 ตารางกิโลเมตรหรื อ 402,962 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ10.2 ของพื้นที่ท้ งั หมด
สภาพการเกษตรกรรม
การเกษตรจัง หวัด พะเยาส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นที่ ท านามากที่ สุ ด ประมาณ 652,805 ไร่ ที่ ป ลู ก พื ช ไร่ พื ช ผัก
ประมาณ 510,657 ไร่ ที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นประมาณ 258,916 ไร่ นอกนั้นเป็ นที่อยูอ่ าศัยที่สวนผักและไม้ดอกที่ทุ่ง
หญ้าเลี้ ยงสัตว์ที่รกร้ าง และเนื้ อที่ ท าการเกษตรอื่น ๆ อาชี พ หลักของประชากรคื อการทานา และพื ชเศรษฐกิ จที่
สาคัญคือ ข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสี ยง และมีคุณภาพที่สุดของภาคเหนื อ นอกจากนี้ ยงั มีการเพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง หอมแดง กระเทียม ขิง ยางพารา และลิ้นจี่

แหล่งข้ อมูล : ร้ านบ่ อทองพืชไร่

การปลู ก ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ในเขตพื้ นที่ อาเภอเชี ย งม่ วน จังหวัด พะเยา ในปี นี้ พื้ นที่ เพาะปลู ก ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในเขตนี้ลดลง ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากปี ที่แล้วที่มีการขอคืน
พื้ น ที่ ป่ าบางส่ วน พร้ อมกับ ประสบปั ญ หาภัย แล้ง ฝนตกไม่ ส ม่ าเสมอ มี ห นอนกระทู้ และเกษตรกรบางส่ ว น
หันไปปลูก ข้าวฟ่ าง และปอเทือง
ส าหรั บ ในปี นี้ ราคาข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ท างร้ า นรั บ ซื้ อ อยู่ที่ 5.70 บาท/ก.ก. (ข้าวโพดสี เป็ นเมล็ ด แล้ว )
ความชื้นที่ 33 % ทางร้านไม่รับซื้ อฝักสด (ราคาข้าวโพด ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563)

จังหวัดเชียงราย
สภาพทัว่ ไป
จังหวัดเชียงรายมีพ้นื ที่ท้ งั สิ้ น 7,298,981ไร่ โดยในปี 2558 พบว่าเป็ นเนื้ อที่ป่าไม้มากที่สุดจานวน 2,963,867
ไร่ รองลงมาเป็ นที่นา จานวน 1,382,469 ไร่ เป็ นที่เนื้ อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร 1,319,894 ไร่ เป็ นที่ไม้ยืนต้น
735,687 ไร่ เป็ นเนื้ อที่ ปลู กพื ชไร่ 614,749 ไร่ เป็ นเนื้ อที่ อื่น ๆ 222,152 ไร่ และเป็ นเนื้ อที่ ป ลู กไม้ดอกไม้ป ระดับ
60,163 ไร่ ตามลาดับ
สภาพการเกษตรกรรม
การเกษตรจังหวัด เชี ยงรายพืชเศรษฐกิ จสาคัญของจังหวัดเชี ยงรายประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ถัว่ เหลือง ลาไย ลิ้นจี่ และยางพารา นอกจากนี้ยงั มีพืชเศรษฐกิจใหม่ที่จงั หวัดมุ่งพัฒนาให้เป็ นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น
ได้แก่ ชา กาแฟ และสับปะรด เป็ นต้น

แหล่งข้ อมูล : สหกรณ์ การเกษตรหงาวตับเต่ า จากัด

สมาคมได้เข้า เยี่ย มเยือนสหกรณ์ ก ารเกษตรหงาวตับ เต่ า จากัด เพื่ อ พู ด คุ ย เกี่ ย วกับ ข้อมู ล สิ น ค้าเกษตร
โดยมีคุณประจวบ แก้วข้าว ประธานสหกรณ์ การเกษตรหงาวตับเต่า จากัด คุณวิวฒั น์ หน่ อท้าว ผูจ้ ดั การสหกรณ์
การเกษตรหงาวตับเต่า จากัด และคุณสุ วิทย์ ชยาคมน์บุญนิ ล เลขาธิ การสหกรณ์การเกษตร หงาวตับเต่า จากัด เป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี้
สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จากัด ปั จจุบนั มีสมาชิ กอยูป่ ระมาณ 1,975 ราย การปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
สหกรณ์ การเกษตรหงาวตับเต่า อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในปี นี้ พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตนี้ ลดลง

เนื่ องจากประสบปั ญหาจากหนอนกระทู ้ ระบาดต่ อเนื่ องตั้งแต่ ปี 2561 - 2562 ท าให้ พ้ื น ที่ ก ารเพาะปลู ก ข้าวโพด
บางส่ วนได้เปลี่ยนไปปลูกมันฝรั่ง มันสาปะหลัง และสับปะรด
ในด้านผลผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่ในเขตนี้ มีผลผลิ ตลดลง มี พ้ืนที่ในการเพาะปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์เฉลี่ ย
4,000 ไร่ (1 ปี ปลู กข้าวโพด 3 รอบ เฉลี่ ย 12,000 ไร่ /ปี ) 1 รอบ ได้ผลผลิ ตข้าวโพดเฉลี่ ย 5,000 ตัน (1 ปี ได้ผลผลิ ต
ข้าวโพด 3 รอบ เฉลี่ ย 15,000 ตัน/ปี ) จากเดิ ม 1 รอบ เคยได้ผลผลิตข้าวโพดเฉลี่ ย 8,000 ตัน (1 ปี ได้ผลผลิตข้าวโพด
3 รอบ เฉลี่ย 24,000 ตัน/ปี ) เนื่ องจากเกษตรกรหันไปปลูกมันฝรั่งทดแทนการปลูกข้าวโพดเพราะได้ราคาดีกว่า สาเหตุ
เกิ ดจากทางบริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มันฝรั่งเทสโต) และบริ ษทั เป็ ปซี่ -โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จากัด (มันฝรั่งเลย์)
สนับสนุนเกษตรกรในการปลูกมันฝรั่ง และรับซื้ อกลับในราคาก.ก.ละ 11 บาท
สาหรับ ในปี นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์สหกรณ์ ก ารเกษตรหงาวตับ เต่ า จากัด รั บ ซื้ ออยู่ที่ 5.85 บาท/ก.ก.
(ข้าวโพดสี เป็ นเมล็ดแล้ว) เหมาความชื้ น 33 -34 % หักค่ าสมาชิ ก 0.30 บาท/ก.ก. (ราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ณ วันที่
7 ตุลาคม 2563)

แหล่งข้ อมูล : บริษทั เชียงรายกิจศิริไซโล 1995 จากัด

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในปี นี้ พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในเขตนี้ลดลง ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เกษตรกรบางส่ วนหันมาปลูกมันสาปะหลัง สับปะรด และยางพารา
สาหรับในปี นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ท างร้ านรับซื้ ออยู่ที่ 5.55 บาท/กิ โลกรั ม (ข้าวโพดสี เป็ นเมล็ดแล้ว)
ความชื้นที่ 30 % (ราคาข้าวโพด ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563)

