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ข้อมูลพื้นฐานของภาคเหนือตอนบน 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต 

  ภาคเหนือตอนบน แบํงตามเขตการสํงเสริมการเกษตร ของกรมสํงเสริมการเกษตร 
ประกอบด๎วย 8 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดเชียงราย พะเยา นําน แมํฮํองสอน เชียงใหมํ ล าพูน ล าปาง และ 
แพรํ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 85,852.4 ตารางกิโลเมตร ประกอบด๎วย 103 อ าเภอ 769 ต าบล มีประชากร 
ประมาณ 5,709,443 คน 2,295,869 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร 793,896 ครัวเรือน โดยมีที่ตั้งและ
อาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดตํอกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีดินแดนที่อยูํเหนือสุด คืออ าเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย มีเทือกเขาแดนลาว 
แมํน้ าสาย และแมํน้ ารวก กั้นเขตแดน 
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดินแดนที่อยูํตะวันออก  
สุด คือ อ าเภอปัว จังหวัดนําน  มีเทือกเขาหลวงพระบาง กั้นเขตแดน 
  ทิศตะวันตก  ติดตํอกับสาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมาร์ ดินแดนที่อยูํตะวันตกสุด คือ
อ าเภอแมํสะเรียง จังหวัดแมํฮํองสอน มีแมํน้ าเมยและแมํน้ าสาละวิน กั้นเขตแดน 
  ทิศใต้ ติดตํอกับภาคเหนือตอนลําง คือจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1 

 
แผนภาพที่ 1  แสดงขอบเขตการปกครองภาคเหนือตอนบน 
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2. ลักษณะภูมิประเทศ   ภาคเหนือตอนบนมีภูมิประเทศเป็น ภูเขาสูง เขตที่ราบหุบเขา และเขตแอํงที่ราบ  
ดังนี้ 

2.1  เขตทิวเขา  ประกอบด๎วย 
 ทิวเขาแดนลาว กั้นระหวํางไทยกับเมียนมาร์ 
 ทิวเขาถนนธงชัย  กั้นระหวํางไทยกับเมียนมาร์ มียอดเขาสูงที่สุดของประเทศ 

ไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูง 2,656 เมตร อยูํที่จังหวัดเชียงใหมํ  
 ทิวเขาผีปันน้ า ประกอบด๎วย ทิวเขาจอมทอง  ขุนตาล ที่ปันน้ าลง 2 ทางคือ 

แมํน้ าโขงและแมํน้ าเจ๎าพระยาวางตัวในแนว เหนือ - ใต ๎
 ทิวเขาหลวงพระบาง  กั้นระหวํางไทยกับลาว 
2.2  เขตที่ราบหุบเขา  มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ อยูํระหวํางแนวเทือกเขาและ หุบเขา  

มีแมํน้ าไหลผําน ดินอุดมสมบูรณ์ 
2.3  เขตแอ่งท่ีราบ  เป็นที่ตั้งถิ่นฐานส าคัญของชุมชนทางภาคเหนือ 

รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2 

 
แผนภาพที่ 2  แสดงลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือตอนบน 
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3. ลักษณะภูมิอากาศของภาคเหนือ  
  ภูมิอากาศของภาคเหนือสํวนใหญํเป็นแบบอากาศร๎อนชื้นสลับกับแห๎งแล๎ง อุณหภูมิเฉลี่ย 
24 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน และต่ าสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 42 และ 15 
องศาเซลเซียส ตามล าดับ  ประกอบด๎วย 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค.- ต.ค.)  ฤดูหนาว (ต.ค.-ก.พ.) และฤดูร๎อน 
(ก.พ.-พ.ค.)  ภาคเหนือได๎รับอิทธิพลจาก ลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากประเทศ
จีนท าให๎มีอากาศหนาวเย็น ชํวงกลางเดือน ตุลาคม - กลางกุมภาพันธ์ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎จาก
ทะเลจีนใต๎ ชํวงกลางเดือน พฤษภาคม – ปลายเดือนกันยายน ท าให๎มีฝนตก 
  แหล่งน้้าธรรมชาติ  ภาคเหนือมีแมํน้ าส าคัญ ได๎แกํ 

1. กลุํมแมํน้ าที่ไหลลงสูํแมํน้ าโขงได๎แกํ แมํน้ ารวก แมํน้ ากก แมํน้ าสาย แมํน้ าอิง 
2. กลุํมแมํน้ าที่ไหลลงสูํแมํน้ าเจ๎าพระยาได๎แกํแมํน้ าปิงแมํน้ าวัง แมํน้ ายม แมํน้ านําน 
3. กลุํมแมํน้ าที่ไหลลงสูํแมํน้ าสาละวินได๎แกํ แมํน้ าเมย แมํน้ ายวม 
แหล่งน้้าชลประทาน ภาคเหนือมีการสร๎างเขื่อน เพ่ือการชลประทานขนาดเล็ก และใช๎

ผลิตกระแสไฟฟ้า เชํน เขื่อนสิริกิตต์ กั้นแมํน้ านําน อยูํที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนกิ่วลม  กั้นแมํน้ าวัง อยูํใน
จังหวัดล าปาง เขื่อนกิ่วคอหมา  อยูํในจังหวัดล าปาง เขื่อนแมํงัดสมบูรณ์ชล อยูํในจังหวัดเชียงใหมํ และ
เขื่อนแมํกวงอุดมธารา อยูํในจังหวัดเชียงใหมํ 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชลประทาน (รวมโครงการขนาดใหญํ กลางเล็ก สูบน้ าด๎วยไฟฟ้าและ
แก๎มลิง) 29.34 ล๎านไรํ และพ้ืนที่รับประโยชน์ 11.44 ล๎านไรํ  ภาคเหนือตอนบน มีพ้ืนที่ชลประทาน 
2,662,373 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 9.07 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ และเป็นพ้ืนที่รับประโยชน์ 
2,291,812 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 20.03 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งประเทศ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3 

 
  แผนภาพที่ 3  แสดงข๎อมูลแหลํงน้ าธรรมชาติและชลประทาน ภาคเหนือตอนบน 
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สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจ 
 

  ภาคเหนือตอนบนประกอบด๎วย 8 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดเชียงราย เชียงใหมํ  นําน  พะเยา 
แพรํ  แมํฮํองสอน ล าปาง และจังหวัดล าพูน จากประกาศเขตความเหมาะสมตํอการปลูกพืชเศรษฐกิจ 13 
ชนิด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได๎แกํข๎าว  มันส าปะหลัง  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  อ๎อยโรงงาน  
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  สับปะรดโรงงาน  ล าไย  เงาะ ทุเรียน  มังคุด  มะพร๎าว  และกาแฟ  ในภาคเหนือ
ตอนบน มีพืชตามประกาศ  7  ชนิด ได๎แกํ  ข๎าว  ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์   ล าไย   ยางพารา  มันส าปะหลัง  
สับปะรดโรงงาน  และ อ๎อยโรงงาน ภาคเหนือตอนบนมีพ้ืนที่ถือครองการเกษตร 10,558,172 ไรํ มีจ านวน
ครัวเรือนเกษตรกร 739,869 ครัวเรือน  

ในภาคเหนือตอนบน มีพืชตามประกาศ 7 ชนิด ได๎แกํ ข๎าว ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล าไย 
ยางพารา มันส าปะหลัง สับปะรดโรงงาน และอ๎อยโรงงาน โดยมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือ ข๎าว มีพ้ืนที่ปลูก
รวม 4,040,563 ไรํ (คิดเป็นร๎อยละ 38.27 ของพ้ืนที่ถือครองการเกษตรของภาคเหนือตอนบน) แยกเป็น
ข๎าวนาปี 3,356,429 ไรํ ผลผลิตข๎าวนาปี 1,764,516 ตัน ครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวนาปี 309,201 
ครัวเรือน ข๎าวนาปรัง 684,134 ไรํ ผลผลิตข๎าวนาปรัง 457,478 ตัน ครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวนาปรัง 
33,860 ครัวเรือน รองลงมาคือข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,489,001 ไรํ (คิดเป็นร๎อยละ 23.57 ของพ้ืนที่ถือครอง
การเกษตรของภาคเหนือตอนบน) ผลผลิต 1,579,566 ตัน ครัวเรือนเกษตรกร 224,130 ครัวเรือน      
เมื่อพิจารณาจากการใช๎ประโยชน์ที่ดินของพืชเศรษฐกิจทั้ง 7 ชนิด พบวําการปลูกข๎าวกระจายตัวอยูํทุก
จังหวัด รวมถึงข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ สํวนล าไยกระจุกตัวอยูํในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ และล าพูน สํวนสับปะรด
โรงงาน จะปลูกอยูํในจังหวัดล าปาง และเชียงราย รายละเอียดดังตารางที่ 1 และแผนภาพที่ 4 
 

ตารางท่ี 1 แสดงชนิด พ้ืนที่ปลูก ผลผลิต และครัวเรือนเกษตรกร พืชเศรษฐกิจ 7 ชนิดในภาคเหนือ
ตอนบน 

 

ชนิดพืช พื้นที่ (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ครัวเรือนเกษตรกร 

ข้าว 4,040,563 2,221,994 343,061 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,489,001 1,579,566 224,130 

ล้าไย 853,243 541,643 153,051 

ยางพารา 415,852 68,284 346,594 

มันส้าปะหลัง 135,274 430,729 25,771 

สับปะรดโรงงาน 27,645 92,724 5,163 

อ้อยโรงงาน 5,891 17,325 224 

      
 
  

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
      :   ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559 



5 
 

 
แผนภาพที่ 4 การใช๎ประโยชน์ที่ดินด๎านการเกษตรตามชนิดพืชตามประกาศเขตความเหมาะสม 

ตํอการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน 7 ชนิด 
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การจัดการพืน้ที่การผลิตล้าไย
ภาคเหนือตอนบน 
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การจัดการพื้นที่การผลิตล้าไยภาคเหนือตอนบน 
 

1. สถานการณ์การผลิตล้าไยภาคเหนือ  
 

1.1 ฤดูกาลผลิตล้าไยในภาคเหนือ 
 

การผลิตล้าไยนอกฤดู  
  

   พ้ืนที่ผลิตล าไยนอกฤดูที่ส าคัญของภาคเหนือ อยูํในจังหวัดเชียงใหมํ ล าพูน เชียงราย 
พะเยา ตากและจังหวัดล าปาง ชํวงเวลาที่ผลผลิตจะออกสูํตลาดจะอยูํในชํวงประมาณ เดือน มกราคม – 
พฤษภาคม และชํวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม สํวนใหญํอยูํในชํวงเทศกาลที่ส าคัญ เชํน วันขึ้นปีใหมํ 
ตรุษจีน สารทจีน เป็นต๎น โดยปกติราคาผลผลิตล าไยนอกฤดูจะสูงกวําล าไยในฤดู ประมาณ ร๎อยละ 20 – 
30 ทั้งนี้เนือ่งจากผลผลิตล าไยนอกฤดูมีการกระจายตัว ไมํกระจุกตัวเหมือนกับล าไยในฤดู ซึ่งกระบวนการ
ผลิตล าไยนอกฤดู เกษตรกรจะราดสารโพแทสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate : KCLO3) เพ่ือบังคับ
ให๎ล าไยแทงชํอดอก ในแตํละชํวงที่ได๎วางแผนไว๎ เพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิตให๎ตรงกับชํวงเทศกาลที่ต๎องการ 

 

การผลิตล้าไยในฤดู ปี 2558 
 

การผลิตล าไยในฤดู โดยปกติเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในชํวงเดือนมิถุนายน – 
กันยายน ปัจจุบันการผลิตล าไยในฤดูของเกษตรกร สํวนใหญํจะราดสารโพแทสเซียมคลอเรต (Potassium 
Chlorate : KCLO3) เพ่ือบังคับล าไยแทงชํอดอกเชํนเดียวกับการผลิตล าไยนอกฤดู 
 

1.2 สถานการณ์ด้านการผลติ 
   

ภาคเหนือถือเป็นแหลํงผลิตล าไยที่ส าคัญของประเทศ ในปี 2558 แหลํงผลิต 8 จังหวัด
ภาคเหนือ ได๎แกํ จังหวัดเชียงราย เชียงใหมํ  นําน  พะเยา แพรํ  ล าปาง ล าพูน และจังหวัดตาก มีพ้ืนที่ยืน
ต๎นรวม 853,243 ไรํ พ้ืนที่ให๎ผล 833,070 ไรํ ผลผลิตรวม 541,643 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 650 กก./ไรํ โดย
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ยืนต๎นมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหมํ 313,391 ไรํ พ้ืนที่ให๎ผล 298,013 ไรํ และผลผลิต 
263,287 ตัน รองลงมาคือ จังหวัดล าพูน มีพ้ืนที่ยืนต๎น 271,040 ไรํ พ้ืนที่ให๎ผล 270,580 ไรํ และ ผลผลิต 
149,415 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 650 กก./ไรํ  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวํา ในฤดูกาลผลิต ปี 2558 
ภาคเหนือมีพ้ืนที่ปลูกล าไยในฤดู รวม 705,182 ไรํ หรือร๎อยละ 82.65 และมีพ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดู 
148,061 ไรํ หรือร๎อยละ 17.35 และในฤดูกาลผลิตปี 2559 มีพ้ืนที่ปลูกล าไยลดลงร๎อยละ 0.63 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากปัญหาภัยแล๎ง และล าไยยืนต๎นตาย พ้ืนที่ปลูกล าไยในฤดู 702,309 ไรํ 
ลดลงร๎อยละ 0.40 และมีพ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดู 145,561 ไรํ หรือลดลงร๎อยละ 1.73 และคาดวําปี  2559 
จะมีผลผลิตรวม 425,380 ตัน หรือลดลงร๎อยละ 29.95 เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2558 โดยเป็นผลผลิต
ล าไยในฤดู 239,480 ตัน และล าไยนอกฤดู 185,900 ตัน (ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6, 
2559) รายละเอียดดังแผนภาพที่ 5 และตารางที่ 2   
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แผนภาพท่ี 5 พ้ืนที่ปลูกล าไย 8 จังหวัดภาคเหนือ 
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ภาค/จังหวัด พ้ืนที่ยืนต้น (ไร่) พ้ืนที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน)  ผลผลิตต่อพ้ืนที่ให้ผล (กก./ไร่) 

2558 2559 %+/- 2558 2559 %+/- 2558 2559 %+/- 2558 2559 %+/- 
ภาคเหนือ  รวม 853,243 847,891 -0.63 833,070 823,956 -1.09 541,643 425,380 -21.46 650 516 -20.57 
8 จังหวัด ในฤดู 705,182 702,390 -0.40 685,009 678,455 -0.96 341,859 239,480 -29.95 499 353 -29.26 
  นอกฤดู 148,061 145,501 -1.73 148,061 145,501 -1.73 199,784 185,900 -6.95 1,349 1,278 -5.29 
เชียงใหม่ รวม 313,391 309,532 -1.23 298,013 293,716 -1.44 263,287 205,423 -21.98 883 699 -20.79 
  ในฤดู 222,331 218,472 -1.74 206,953 202,656 -2.08 137,624 87,682 -36.29 665 433 -34.94 
  นอกฤดู 91,060 91,060 0.00 91,060 91,060 0.00 125,663 117,741 -6.30 1,380 1,293 -6.30 
ล้าพูน รวม 271,040 271,318 0.10 270,580 269,752 -0.31 149,415 122,809 -17.81 552 455 -17.52 
  ในฤดู 229,540 228,818 -0.31 229,080 227,252 -0.80 90,028 65,221 -27.55 393 287 -26.97 
  นอกฤดู 41,500 42,500 2.41 41,500 42,500 2.41 59,387 57,588 -3.03 1,431 1,355 -5.31 
เชียงราย รวม 130,936 132,236 0.99 130,308 130,427 0.09 64,996 43,153 -33.61 499 331 -33.70 
  ในฤดู 126,239 130,991 3.76 125,611 129,182 2.84 60,042 41,752 -30.46 478 323 -32.38 
  นอกฤดู 4,697 1,245 -73.49 4,697 1,245 -73.49 4,954 1,401 -71.72 1,055 1,125 6.66 
พะเยา รวม 57,298 58,149 1.49 55,316 55,206 -0.20 28,826 26,403 -8.41 521 478 -8.20 
  ในฤดู 55,798 56,835 1.86 53,816 53,892 0.14 27,446 25,006 -8.89 510 464 -9.02 
  นอกฤดู 1,500 1,314 -12.40 1,500 1,314 -12.40 1,380 1,397 1.23 920 1,063 15.56 
น่าน รวม 33,818 33,166 -1.93 33,349 32,697 -1.96 16,741 14,714 -12.11 502 450 -10.36 
  ในฤดู 33,818 33,166 -1.93 33,349 32,697 -1.96 16,741 14,714 -12.11 502 450 -10.36 
ล้าปาง รวม 21,350 20,500 -3.98 21,224 20,374 -4.00 5,228 3,184 -39.10 246 156 -36.47 
  ในฤดู 21,190 20,280 -4.29 21,064 20,154 -4.32 5,076 2,942 -42.04 241 146 -39.43 
  นอกฤดู 160 220 37.50 160 220 37.50 152 242 59.21 950 1,100 15.79 
ตาก รวม 20,378 18,214 -10.62 19,318 17,218 -10.87 11,056 8,731 -21.03 572 507 -11.35 
  ในฤดู 11,234 9,052 -19.42 10,174 8,056 -20.82 2,808 1,200 -57.26 276 149 -46.03 
  นอกฤดู 9,144 9,162 0.20 9,144 9,162 0.20 8,248 7,531 -8.69 902 822 -8.87 
แพร่ รวม 5,032 4,776 -5.09 4,962 4,566 -7.98 2,094 963 -54.01 422 211 -50.02 
  ในฤดู 5,032 4,776 -5.09 4,962 4,566 -7.98 2,094 963 -54.01 422 211 -50.02 
ที่มา :  คณะท างานส ารวจไม๎ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ, 2559  

ตารางที่ 2 พื้นที่ยืนต๎น พื้นที่ให๎ผล ผลผลิต และผลผลิตตํอพื้นที่ให๎ผล ของล าไย ปี 2558 และ 2559  แยกเป็นรายจังหวัด 
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  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตล าไยในฤดูภาคเหนือ ปี 2558 ราย 10 วัน พบวํา ชํวงที่มีการเก็บ
เกี่ยวมากที่สุด (Peak) คือชํวงระหวํางวันที่ 14 – 23 สิงหาคม ปริมาณ 109,552 ตัน รองลงมาระหวําง
วันที่ 4 – 13 สิงหาคม  ปริมาณ 106,427.80 ตัน หรืออาจกลําวได๎วํา ชํวงระหวํางวันที่ 4 – 23 สิงหาคม 
มีปริมาณเก็บเกี่ยวทั้งสิ้น 215,979.8 ตัน หรือร๎อยละ 64.08 ของปริมาณล าไยในฤดูทั้งหมด ซึ่งการกระจุก
ตัวของผลผลิตดังกลําวสํงผลเรื่องการตลาดที่ไมํสามารถกระจายผลผลิตได๎ทั้งหมด ท าให๎ราคาล าไยในชํวง
ดังกลําว ตกต่ าอยํางมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 และแผนภูมทิี่ 1  

 
 

 
แผนภูมิที่ 1  ปริมาณการเก็บเกี่ยวล าไยในฤดูราย 10 วัน ปี 2558 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณการเก็บเก่ียวล าไยราย 10 วัน ปีการผลิต 2558  
 

 

ที่มา : คณะท างานส ารวจไม๎ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ, 2558 
  

วัน/เดือน/ปี 
ปริมาณเก็บเกี่ยวผลผลิต (ตัน) 

เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน ล้าปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก รวม 
25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 1,759.00 - 512.00 - - - - 36.00 2,307.00 

5 – 14 ก.ค. 3,093.50 - 3220.00 - - - - 378.00 6,691.50 
15 – 24 ก.ค. 5,151.20 89.00 13,750.00 - - - - 1,670.00 20,660.20 

25 ก.ค. – 3 ส.ค. 14,308.90 3,823.50 17,660.00 510.00 - 166.00 961.50 524.00 37,953.90 
4 – 13 ส.ค. 37,474.90 18,819.50 24,250.00 1,948.00 16,333.00 1,618.00 5,984.40 - 106,427.80 
14 – 23 ส.ค. 42,307.60 21,691.00 25,335.00 2,526.00 10,824.00 310.00 6,558.10 - 109,552.00 

24 ส.ค. – 2 ก.ย. 21,969.20 8,303.00 5,301.00 92.00 289.00 - 3,237.00 - 39,191.20 
3 – 12 ก.ย. 8,293.00 2,495.00 - - - - - - 10,788.00 
13 – 22 ก.ย. 2,238.00 - - - - - - - 2,238.00 
23 – 27 ก.ย. 1,029.60 - - - - - - - 1,029.60 

 

11 



12 
 

  ในฤดูกาลผลิตล าไยในฤดู ปี 2559 คาดการวําจะมีผลผลิตทั้งสิ้น 239,480 ตัน หรือลดลง
ร๎อยละ 29.95 เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้คาดการวําชํวงผลผลิตกระจุกตัวจะอยูํระหวํางวันที่ 1 – 10 
สิงหาคม 2559 ปริมาณผลผลิต 64,042 ตัน หรือคิดเป็นร๎อยละ 26.74 ของผลผลิตล าไยในฤดูทั้งหมด 
รายละเอียดดังแผนภูมทิี่ 2 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2  ประมาณการเก็บเก่ียวล าไยในฤดูราย 10 วัน ปี 2559 
 

2. สถานการณ์ด้านการตลาด 
 

 2.1 วิถีการตลาดล้าไย  
     

   ตลาดล าไยสํวนใหญํเป็นตลาดบริโภคสด คิดเป็นร๎อยละ 57.45 และน าไปแปรรูป 
ร๎อยละ 42.55 ของผลผลิตทั้งหมด ในจ านวนล าไยที่บริโภคสดทั้งหมดเป็นล าไยนอกฤดูถึงร๎อยละ 36.88 
และล าไยในฤดู ร๎อยละ 20.57 โดยล าไยนอกฤดูท้ังหมดจะสํงออกไปตลาดตํางประเทศ เชํน จีน อินโดนีเซีย 
และฮํองกง เป็นต๎น และล าไยที่บริโภคสดในประเทศ เป็นล าไยในฤดูคิดเป็น ร๎อยละ 11.24  ของผลผลิต
ล าไยทั้งหมด ส าหรับการแปรรูปล าไยจะแปรรูปอบแห๎งมากที่สุดคือ ร๎อยละ 38.90 ของผลผลิตล าไย
ทั้งหมด ซึ่งล าไยอบแห๎งเกือบทั้งหมดจะเป็นการอบแห๎งทั้งเปลือก สํงตลาด ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน  สํวนการแปรรูปอ่ืน ๆ มีเพียงเล็กน๎อย ได๎แกํ ล าไยกระป๋อง และล าไยเนื้อแชํแข็ง รายละเอียดตาม
แผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 6 วิถีการตลาดล าไย 
 
  

 2.2  สถานการณ์ราคาล้าไย 
 

ในฤดูกาลผลิต 2558 ราคาล าไยเฉลี่ย อยูํระหวํางกิโลกรัมละ 8.92 – 34.28 
บาท ตามชนิด และตามเกรด โดย ล าไยสดชํอสํงออก เกรด AA เกรด A และเกรด B มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 34.28 บาท 27.71 บาท และ 17.67 บาท ตามล าดับ สํวนราคาล าไยสดชํอภายในประเทศ เกรด AA 
เกรด A เกรด B และเกรดคละรวม มีราคาผลผลิตเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.88 บาท 25.08 บาท 17.92 บาท 
และ 30.93 บาท ตามล าดับ ในขณะที่ราคาผลผลิตล าไยสดรํวง เกรด AA เกรด A และเกรด B  มีราคา
ผลผลิต  เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.57 บาท 18.51 บาทและ 8.92 บาท ตามล าดับ ราคาผลผลิตล าไย ปี 2558 
ในชํวงแรก ยังไมํสูงซ่ึงไมํสอดคล๎องกับปริมาณผลผลิตล าไยที่มีน๎อยกวําปี 2557 แตํเมื่อระยะเวลาเก็บเกี่ยว
ผํานไป ราคาล าไยมีแนวโน๎มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น ตามตารางที่ 4 แผนภูมิที่ 3 , 4 
และแผนภูมิที่ 5 
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ตารางท่ี 4   ชํวงเวลา และราคาผลผลิตล าไยในฤดู ปี 2558 แยกตามชนิด และเกรด 
  

ช่วงเวลา สดช่อส่งออก 
(บาท/กก.) 

สดช่อในประเทศ 
(บาท/กก.) 

สดร่วง 
(บาท/กก.) 

AA A B AA A B คละรวม AA A B 
25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 35.00 30.00 - - 20.00 - 38.00 38.00 18.78 12.89 

5 – 14 กรกฎาคม 35.80 31.70 - - 20.00 - 34.60 21.60 17.05 8.10 

15 - 24 กรกฎาคม 34.40 27.15 20.00 30.10 25.70 - 28.60 28.60 27.45 20.38 

25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 33.10 26.30 19.30 27.70 19.55 - 27.25 31.70 21.75 11.80 

4 - 13 สิงหาคม 33.70 26.50 16.80 32.90 28.20 22.37 29.67 33.07 22.40 12.27 

14 - 23 สิงหาคม 34.17 27.07 17.65 34.30 27.60 12.00 27.57 33.40 22.20 11.47 

24 สิงหาคม – 2 กันยายน 34.00 25.50 16.00 35.06 30.00 - - 30.67 18.47 8.27 

3 - 12 กันยายน - - - - - - - 29.25 16.30 6.59 

13 – 22 กันยายน - - - - - - - 29.50 15.40 6.15 

23 – 30 กันยายน - - - - - - - 30.00 17.00 7.00 

ราคาเฉลี่ย 34.28 27.71 17.67 31.88 25.08 17.92 30.93 28.57 18.51 8.92 
 

ที่มา:  ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไมภ๎าคเหนือ ปี 2558     หมายเหตุ : เป็นราคาที่เกษตรกรจ าหนํายได๎ในระดับพ้ืนท่ี    
   

 

แผนภูมิที่ 3  ราคาล าไยสดชํอสํงออก เฉลี่ยราย 10 วัน (บาท/กิโลกรัม) 
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  แผนภูมิที่ 4  ราคาล าไยสดชํอในประเทศ เฉลี่ยราย 10 วัน (บาท/กิโลกรัม) 

 
 
 

 
  แผนภูมิที่ 5  ราคาล าไยสดรูดรํวง เฉลี่ยราย 10 วัน (บาท/กิโลกรัม) 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตรวจสภาพแปลงอย่างสม้่าเสมอ  ใช้ปุ ยเคมีตามผลการวิเคราะห์ดินและปริมาณธาตุอาหารที่สู เสียไปกับผลผลิต

แทงช่อดอก
1. ให้น้้าสม่้าเสมอ
2. ระวังโรคและแมลง เช่น หนอนม้วนใบ 
   แมลงค่อมทองและมวนล้าไย

โรคและแมลงท่ีส้าคั ในระยะต่าง 

การดูแลรักษาช่วงติดผล-เก็บเกี่ยว
1. ระวัง โรคและแมลง
2. ให้น้้าสม่้าเสมอ 
3. ใส่ปุ ยสูตร 46-0-0 ร่วมกับ 15-15-15 และ0-0-60 อัตราขึ้นกับ
    ขนาดทรงพุ่ม การออกดอกติดผล และผลการวิเคราะห์ดิน 

เก็บเกี่ยวผลผลิต
1. สังเกตผลล้าไยมีผิวเรียบ ผลมีขนาดให ่ ไม่ควร
หักหรือตัดกิ่งลึกเกิน 30 เซนติเมตร
2. น้าผลผลิตเข้าในร่มเพื่อคัดเกรดและบรรจุลง
ตะกร้าเพื่อเตรียมจ้าหน่าย

ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
ตัดแต่งช่อผล ในกรณีล้าไยติดผลดก ตัดช่อผลให้
เหลือประมาณ 40-60 ผลต่อช่อ และตัดช่อผล
เล็กออก จะท้าให้ผลมีขนาดให ่ขึ้น

ดอกบาน
1. งดพ่นสารเคมี เป นอันตรายต่อแมลงช่วยผสมเกสร
2. ระวังโรคและแมลง เช่น หนอน เพลี้ยไฟ
3. ให้น้้าสม่้าเสมอ

บ้ารุงใบและสะสมอาหาร
1. ให้ปุ ยอินทรีย์ 10-20 กิโลกรัมต่อต้น
2. ให้ปุ ยเคมีสูตร 46-0-0 และ 15-15-15  
    และ 0-0-60 (แตกใบครั้งที่หนึง่)
3. ให้ปุ ยเคมีสูตร 46-0-0 และ 15-15-15    
    และ 0-0-60 ( แตกใบครั้งที่สอง)
4. เพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกโดยใช้
    สารโพแทสเซียมคลอเรตตัดแต่งกิ่ง

 ตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งโดยเลือกรูปทรงให้
เหมาะสมกับสภาพต้นและสวน น้าใบล้าไยที่ตัด
แต่งกิ่งคลุมไว้ที่โคนตน้

16 
3. เทคโนโลยีการผลิตล้าไยในภาคเหนือ 
 

1. ระยะแตกใบอ่อน  หนอนคืบกินใบ  แมลงคํอมทอง (ฉีดพํนด๎วยคารบ์ารลิ 85 %  WP อัตรา  45 กรัมตํอน้ า 20 ลิตร) 
2. ระยะออกดอก   หนอนม๎วนใบ  แมลงคํอมทอง มวนล าไย (ฉีดพํนด๎วยแลมป์ดาไซฮาโลทริน 25 % EC อัตรา 10 ซีซี ตํอน้ า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล  

อัตรา 45 กรัม ตํอน้ า 20ลิตร) เพลี้ยไฟ (ฉีดพํนด๎วยอิมิดาโคลพริด 8 ซีซี.ตํอน้ า 20 ลิตร) โรคพุมํไม๎กวาด  ตัดกิ่งที่เป็นโรคทิ้ง 
3. ระยะติดผล  เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง (พํนด๎วยคลอไพริฟอส 30 ซีซี. ผสมปิโตรเลียมออย 30 ซีซี. น้ า 20 ลิตร)  
4. ระยะก่อนเก็บเกี่ยว  โรคผลแตกผลลาย (ฉีดพํนด๎วยคาร์เบนดาซิม หรือ เบนเลท หรือ ทบีูโคนาโซล) เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง 

 

3.1 ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษาล้าไยในรอบปี 

 
16 



17 
 

 3.2 วางแผนการผลิตล้าไยให้ตรงช่วงเทศกาล 
 

เทศกาล หลังฤดูธรรมชาติ วันชาติจีน/ไหว้พระจันทร์ คริสต์มาส/ปีใหม่/ตรุษจีน เช็งเม้ง บ๊ะจ่าง 
ช่วงเก็บเกี่ยว มิ.ย. – ก.ค. ก.ย. – ต.ค. ธ.ค. – ม.ค. ก.พ. – มี.ค. ปลายเดือน เม.ย. 
ช่วงราดสาร ต. ค. – พ.ย. ก.พ. – มี.ค. พ.ค. – มิ.ย. กลาง ก.ค. – กลาง ส.ค. 20 ก.ย. 

ข้อดี -  ไมํมีค๎างคาวรบกวน 
-  ราคาคํอนข๎างดี 

-  เก็บเกี่ยวเร็ว (6.5 เดือน) 
-  ราคาดี ทั้งผลสด และแปรรูป 
-  ต๎นทุนการผลติใกล๎เคยีงฤดู
ธรรมชาต ิ

-  เก็บเกี่ยวเร็ว -  ราคาด ี
-  ไมํมีปัญหาค๎างคาว 

-  ราคาปานกลาง (25 – 30 
บาท/กก.) 
- ไมํมีปัญหาค๎างคาว 

ข้อจ้ากัด - ชํวงดอกบานอากาศหนาวดอก/
ผล รํวงงําย 
- ต๎นทุนสูงเนื่องจากต๎องให๎น้ าบํอย 

- ผลผลิตอาจจะออกกํอนตามฤดู
ธรรมชาต ิ

-  ชํวงราดสารฝนจะตกชุก 
ท าให๎ตาดอกเปลี่ยนไปแตกใบ
อํอน 
-  ค๎างคาวรบกวนชํวงผลสุก  
-  ต๎นทุนสูง 

 
-  ชํวงเก็บเกี่ยวอากาศร๎อน 
ผลผลติจะแห๎ง กรอบ 

-  เก็บเกี่ยวช๎า (7-8 เดือน) 
-  อากาศร๎อนต๎องให๎น้ าบํอย ท า
ให๎ต๎นทุนสูง 
-  แมลง หนอนเจาะผล 

ท้าอย่างไรให้ได้ผล จัดระบบน้ าให๎มีความช้ืนสม่ าเสมอ - พื้นที่ต๎องมีฤดูหนาวนาน 
-  ตัดแตํงกิ่ง เดือน ต.ค. – พ.ย. 
-  ให๎น้ า ปุ๋ย N เดือน ธ.ค. – ม.ค. 
-  ท าลายชํอธรรมชาติทิ้ง 

- ต๎องเป็นพื้นที่ท่ีฤดูฝนเริ่มช๎า 
-  ราดสารชํวงใบชุดที่ 3 เข๎า
ระยะเพสลาด 
-  ควบคุมการแตกใบอํอนภายใน 
1 สัปดาห์หลังราดสาร 
-  ใช๎แสงไฟ/ตาขํายกันค๎างคาว 
-  ใช๎น้ าส๎มควันไม๎ป้องกันเพลี้ย
หอย เพลี้ยแป้ง 

-  ให๎น้ าบํอยครั้ง 
-  ใช๎น้ าส๎มควันไม๎ป้องกันเพลี้ย
หอย เพลี้ยแป้ง 
-  ใช๎กระสอบชุบน้ าคลุม
ผลผลติขณะคัดเกรด/บรรจุ
ตะกร๎า 

-  ให๎น้ าบํอยครั้ง (ฉีดพํน/สปริง
เกอร์) 
-  ใช๎น้ าส๎มควันไม๎ป้องกันเพลี้ย
หอย เพลี้ยแป้ง 
-  ใช๎กระสอบชุบน้ าคลุมผลผลิต
ขณะคัดเกรด/บรรจตุะกร๎า 
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4. ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตล้าไยภาคเหนือ 
 

                       ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) ได๎ส ารวจต๎นทุนเฉลี่ยของการผลิตล าไย(เฉลี่ยทั้ง
ในฤดู และนอกฤดู) และผลตอบแทน เฉลี่ยทั้งประเทศ ระหวํางปี 2556 – 2558 พบวํา ต๎นทุนการผลิต
ล าไย ทั้งในฤดู และนอกฤดู เฉลี่ยทั้งประเทศในปี 2558 ต๎นทุนเฉลี่ย 8,197.84 บาท/ไรํ โดยเป็นต๎นทุน  
ผันแปร 6,098.48 บาท/ไรํ หรือร๎อยละ 74.39 ของต๎นทุนรวมตํอไรํ และต๎นทุนคงที่ 2,099.36 บาท/ไรํ 
หรือร๎อยละ 25.61  คิดเป็นต๎นทุนรวม 12.48 บาท/กิโลกรัม สํวนผลตอบแทนเฉลี่ย 16,919.58 บาท/ไรํ 
หรือ 23.11 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีผลตอบแทนเพียง 14.30 บาท/กิโลกรัม รายละเอียด
ดังตารางที่ 5  
 

ตารางท่ี  5 ต๎นทุนการผลิตล าไย และผลตอบแทน เฉลี่ยทั้งประเทศ ปี 2556 – 2558 
 

รายการ 2556 2557 2558 

1. ต้นทุนผันแปร 6,363.11 6,702.34 6,098.48 
1.1 ค่าแรงงาน 3,4781.86 3,749.50 3,372.17 
      - ดูแลรักษา 1,653.36 1,690.45 1,670.54 
      - เก็บเก่ียว 1,828.50 2,059.05 1,701.63 
1.2 ค่าวัสดุ 2,464.97 2,514.37 2,327.34 
      - คําปุ๋ย 1,603.49 1,631.56 1,478.96 
      - คํายาปราบวัชพืชและศัตรูพืช 315.83 318.44 315.30 
      - คําสารเคมีอ่ืนๆและวัสดุปรับปรุงดิน 212.26 227.61 225.18 
      - คําน้ ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า 192.51 194.95 165.15 
      - คําวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง 132.11 133.02 133.94 
      - คําซํอมแซมอุปกรณ์การเกษตร 8.77 8.79 8.81 
1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 416.28 438.47 398.97 
2. ต้นทุนคงท่ี 2,068.65 2,099.93 2,099.36 
      - คําใช๎ที่ดิน 1,096.01 1,121.38 1,127.87 
      - คําเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 369.94 371.70 372.10 
      - คําเสียโอกาสเงินลงทนุอุปกรณ์การเกษตร 34.59 35.22 35.32 
      - คําเฉลี่ยต๎นทุนกํอนให๎ผลผลิต 568.11 571.63 564.07 
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ 8,431.76 8,802.27 8,197.84 
4. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 12.22 11.07 12.48 
5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.สด/ไร่) 690 795 657 
6. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 9,349.54 11.366.88 16,919.58 
7.  ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/กก.) 13.55 14.30 23.11 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
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5. การบริหารจัดการล้าไยท้ังระบบ 
 

 5.1 ปั หา และทางรอดของการผลิตล้าไยในภาคเหนือ 
  ปั หา  
  - ราคาผลผลิตตกต่ า และผลผลิตกระจุกตัว 

   - ผลผลิตตํอไรํต่ า  
- ผลผลิตด๎อยคุณภาพ 

- เกษตรกรสํวนใหญํเป็นเกษตรกรรายยํอย สูงอายุ 
- ไมํมีการรวมกลุํมท่ีเข๎มแข็ง 

ทางรอด 
- ลดต๎นทุน และเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ 

- ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  
- กระจายผลผลิตออกนอกฤดูมากขึ้น 

- สนับสนุนกลุํมเกษตรกรให๎เข๎มแข็ง 
- สนับสนุนให๎เกิดเครือขํายการผลิตและตลาด 

 

 5.2  เป้าหมาย และ ในการแก้ไขปั หาล้าไย กระบวนการ

 1)  ปรับโครงสร๎างการผลิตล าไยภาคเหนือ โดยใช๎ Zoning  

   1.1) กระจายผลผลิตให๎ออกตลอดทั้งปี  

 อัตราสํวนล าไยในฤดู : นอกฤดู เทํากับ 60 : 40

         1.2)  เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ 

        ในฤดู   800 กก. /ไรํ   และ นอกฤดู 1,700 กก. /ไรํ

         1.3) เพ่ิมคุณภาพผลผลิต   

 ในฤดู  (AA : A)  50 : 45  และ นอกฤดู   (AA : A)  45 : 50

 2)  โดยใช๎การบริหารจัดการผลผลิต ข๎อมูลเอกภาพ และการบริหารจัดการผลผลิต

 แบบ ZERO SURPLUS

 ผํานกระบวนการตาม   3)  สร๎างความเข๎มแข็งกลุํมผู๎ผลิต ระบบสํงเสริมการเกษตร 
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6. การแก้ไขปั หาล้าไยภาคเหนือตามแนวทางบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 
 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎มีการประกาศเขตเหมาะสมในการปลูกพืช ปศุสัตว์ และ
ประมงพร๎อมจัดท าแผนที่ประกอบ 20 ชนิดสินค๎า ได๎แกํพืช 13 ชนิด (ข๎าว  มันส าปะหลัง  ยางพารา  
ปาล์มน้ ามัน  อ๎อยโรงงาน  ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  สับปะรดโรงงาน  ล าไย  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  มะพร๎าว  
และกาแฟ) ปศุสัตว์ 5 ชนิด (โคเนื้อ  โคนม  สุกร  ไกํเนื้อ และ ไกํไขํ)  และประมง  2 ชนิด  (กุ๎งทะเล และ
สัตว์น้ าจืด)   

สาระส าคัญของกรอบแนวคิด Zoning = Area + Commodity + Human Resource  
คือการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ในพ้ืนที่หนึ่งให๎ประสบความส าเร็จ
ต๎องอาศัยความพร๎อมของ ปัจจัยหลัก 3  ด๎าน ในการขับเคลื่อน ประกอบด๎วย การบริหารจัดการพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่เหมาะสม ผลิตสินค๎าได๎ตรงตามความต๎องการของตลาด รวมทั้งการมีบุคลากรด๎านการเกษตร 
ทั้งเกษตรกรและเจ๎าหน๎าที่ ที่จะท าหน๎าที่บริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดหํวงโซํคุณคํา (Value 
Chain) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 

  ด๎านพ้ืนที่ (Area) ต๎องพัฒนาระบบการบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศด๎านการเกษตร  
เชิงพ้ืนที่ โดยจัดท าฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านการเกษตรรายแปลงบนแผนที่ เพ่ือสามารถบริหารจัดการ
สินค๎าเกษตรระดับครัวเรือนโดยบูรณาการงานจัดท าฐานข๎อมูลทะเบียนเกษตรกรให๎เป็น ข๎อมูลเกษตรกร
รายแปลงบนพ้ืนที่ รวมถึงผลักดันการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการจัดการสินค๎าเกษตร 
ส าหรับด๎านสินค๎า (Commodity) ต๎องพัฒนาระบบฐานข๎อมูลองค์ความรู๎ทางวิชาการในแตํละชนิดสินค๎า 
และพัฒนาองค์ความรู๎เพื่อการสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ และพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการผลิต – 
ตลาด/ต๎นทุน – ผลตอบแทน ในแตํละชนิดสินค๎า พร๎อมทั้งจัดท าข๎อเสนอการพัฒนา/ มาตรการจูงใจ/ 
มาตรการบริหารความเสี่ยงด๎านการผลิตและด๎านราคา  สํวนในด๎านด๎านทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource) นั้น ต๎องบูรณาการระบบฐานข๎อมูลเกษตรกร โดยผลักดันการ บูรณาการฐานข๎อมูล โดยใช๎
แบบฟอร์มรํวมกัน (Single Form) และ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลตําง ๆ ในเว็บไซด์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการ
บริการด๎านอิเลคโทรนิคส์ ส าหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

 

 6.1 การปรับโครงสร้างการผลิตล้าไยภาคเหนือ 
 

ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบวําการปลูกล าไยในภาคเหนือ     มี
พ้ืนที่ที่เหมาะสมมากที่สุดส าหรับปลูกล าไยในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด และจังหวัดตาก อยูํในระดับ S2 
มากที่สุดคือ 3,982,002 ไรํ สํวนพื้นที่เหมาะสมในระดับ S1 จ านวน 478,730 ไรํ และเมื่อซ๎อนทับกับพ้ืนที่
ปลูกจริง พบวําล าไยปลูกในพ้ืนที่ S2 มากที่สุด คือ 364,375 ไรํ แตํอยํางไรก็ตามกลับพบวํามีล าไยปลูกใน
พ้ืนที่ไมํเหมาะสม (N) ถึง 211,126 ไรํ และปลูกในพ้ืนที่ป่าอีก 170,039 ไรํ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 7 
และตารางท่ี 6  
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แผนภาพที่ 7 เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกล าไย ซ๎อนทับกับพ้ืนที่ปลูกจริง  
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ตารางท่ี 6 พ้ืนที่ปลูกล าไยใน S1, S2, S3, N และปลูกในพ้ืนที่ป่า แยกเป็นรายจังหวัด 
  

จังหวัด พื้นที่ปลูกใน 
S1 

พื้นที่ปลูกใน 
S2 

พื้นที่ปลูกใน 
S3 

พื้นที่ปลูกใน N พื้นที่ปลูกใน 
พื้นที่ป่า 

รวม 8 จังหวัด 116,966 364,375 7,259 205,290 170,039 

เชียงใหม่ 50,245 166,068 1,378 97,549 56,286 

ล้าพูน 47,728 119,245 997 66,855 53,888 

เชียงราย 10,860 26,187 3,712 12,436 45,771 

พะเยา 546 24,476 320 14,665 4,327 

น่าน 4,463 10,924 426 2,462 1,438 

ล้าปาง 1,129 9,277 0 7,658 2,051 

ตาก 872 7,160 426 2,462 1,488 

แพร่ 1,123 1,038 0 1,203 110 
หมายเหตุ  พื้นที่ปลูกค านวณจากแผนท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ปี 2556 

 
 6.1.1 เป้าหมายการด้าเนินการปรับโครงสร้างการผลิตล้าไย 

 1) การกระจายผลผลิตให้ออกตลอดทั้งปี  

    การกระจายผลผลิตให๎ออกทั้งปี โดยเพ่ิมอัตราสํวนล าไยในฤดู : นอกฤดู 

 เพ่ือลดการกระจุกตัวของผลผลิตล าไยในฤดู การก าหนดพ้ืนที่ผลิตล าไยนอกฤดูต๎องดูพ้ืนที่ เทํากับ 60 : 40

ที่เหมาะสม และมีแหลํงน้ าเพียงพอ ปัจจุบันในภาคเหนือมีแหลํงผลิตล าไยนอกฤดูอยูํใน 6 จังหวัด รวม
พ้ืนที่ทั้งสิ้น 148,061 ไรํ หรือคิดเป็นเพียงร๎อยละ 17.35 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด  โดยจังหวัดเชียงใหมํเป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดูมากที่สุด คือ 91,060 ไรํ  หรือร๎อยละ 29.06 ของพ้ืนที่ปลูก รองลงมาคือ
จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดู 41,500 ไรํ หรือร๎อยละ 15.31 แตํถ๎าพิจารณาจังหวัดที่มีสัดสํวน
พ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดูมากที่สุด คือ จังหวัดตาก ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดู 9,144 ไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 
44.87 ของพ้ืนทีป่ลูก รายละเอียดในแผนภาพที่ 8 

 

 ในแหลํงผลิตล าไยภาคเหนือ ในพ้ืนที่ที่มี     การขยายพ้ืนที่ปลูกล าไยนอกฤดู

ศักยภาพคือ ปลูกในพ้ืนที่เหมาะสม มีแหลํงน้ าเพียงพอ และเกษตรกรต๎องมีความรู๎ในการท าล าไยนอกฤดู
เป็นอยํางดี ถ๎าสามารถกระจายผลผลิตล าไยในภาคเหนือให๎ออกนอกฤดูได๎ร๎อยละ 40 จะสามารถแก๎ไข
ปัญหาการกระจุกตัวของผลผลิตล าไยในฤดู แหลํงผลิตที่เหมาะสมที่สามารถเพ่ิมการผลิตล าไยนอกฤดู คือ 
จังหวัดเชียงใหมํ  ล าพูน และจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมในเขตภาคเหนือต๎องเพ่ิมพ้ืนที่ผลิตล าไยนอกฤดู
ประมาณ 350,000 ไรํ หรือเพ่ิมขึ้นอีก 200,000 ไรํ จากปัจจุบัน โดยอาจต๎องก าหนดแผนการด าเนินงาน
เป็นระยะ 3 – 5 ปี เพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
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แผนภาพที่ 8 แสดงพื้นท่ีปลูกล าไยนอกฤดูภาคเหนือ 
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   2) เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

    พ้ืนที่ปลูกล าไยในภาคเหนือสํวนใหญํจะเป็นเกษตรกรรายยํอยพ้ืนที่ถือ

ครองเฉลี่ยอยูํระหวําง 3 - 6 ไรํ การลงทุนในการผลิตมีน๎อย สํวนใหญํจะปลํอยตามธรรมชาติท าให๎ผลผลิต

เฉลี่ยตํอไรํคํอนข๎างต่ า โดยในปี 2558 ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํของล าไยในภาคเหนือเทํากับ 650 กิโลกรัม/ไรํ ซึ่ง

เป็นผลผลิตเฉลี่ยล าไยในฤดู 499 กิโลกรัม/ไรํ และผลผลิตเฉลี่ยล าไยนอกฤดู 1,349 กิโลกรัม/ไรํ และใน

การคาดการณ์ผลผลิตในปี 2559 ซึ่งฝนทิ้งชํวง และประสบภัยแล๎งผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํลดลงเหลือเพียง 516 

กิโลกรัม/ไรํ เป็นผลผลิตเฉลี่ยในฤดู และนอกฤดู เทํากับ 353 กิโลกรัม/ไรํ และ 1,278 กิโลกรัม/ไรํ 

ตามล าดับ (คณะท างานส ารวจข๎อมูลไม๎ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ, 2559) 

     การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ เป็นสํวนหนึ่งในการปรับโครงสร๎างการผลิต

ล าไยในภาคเหนือ โดยก าหนดผลผลิตเฉลี่ยล าไยในฤดู  800 กิโลกรัม /ไรํ  และล าไยนอกฤดู 1,700 

 กิโลกรัม/ไรํ

  3) เพิ่มคุณภาพผลผลิต   

    จากข๎อมูลในปี 2558 พบวํา ผลผลิตล าไยแยกตามเกรดพบวําสัดสํวนล าไย 

ในฤดู AA : A เทํากับ 35 : 45 และสัดสํวนล าไยนอกฤดู AA : A เทํากับ 30 : 45 การแก๎ไขปัญหาล าไย  

ด๎อยคุณภาพและผลเล็ก ต๎องเพ่ิมสัดสํวนล าไย AA : A โดยต๎องท าให๎สัดสํวนล าไยในฤดู AA : A เทํากับ   

 50 : 45  และสัดสํวนล าไยนอกฤดู AA : A เทํากับ 45 : 50
 

 6.1.2  การใช้แผนที่ Zoning ในการปรับโครงสร้างการผลิตล้าไยภาคเหนือ  
  ดังที่กลําวแล๎ววําการผลิตล าไยในฤดูคือผลผลิตกระจุกตัวในชํวงเดียวกัน ท าให๎
ราคาผลผลิตตกต่ า การปรับโครงสร๎างการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านการตลาดทั้งการกระจายผลผลิต การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นสิ่งจ าเป็น Zoning เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช๎ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ให๎ประสบความส าเร็จ ต๎องก าหนดการผลิตล าไยตามศักยภาพของพ้ืนที่   
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แผนภาพที่ 9   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพ้ืนที่ปลูกล าไยในเขตความเหมาะสมสูง (S1)   แผนภาพที่ 10   ภาพขยายพ้ืนที่ปลูกล าไยในเขตความเหมาะสมสูง (S1) 

  

S1 

25 
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ตารางท่ี 7 การผลิตล าไยในพ้ืนที่ปลูกที่อยูํในเขตความเหมาะสมสูง (S1) ตามแนวทางการปรับโครงสร๎างการผลิตล าไยภาคเหนือ 
 

การปรับโครงสร้างโดย 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางการตลาด ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

1. เพ่ิมสัดสํวนการผลิตล าไยนอก
ฤดูอยํางน๎อยร๎อยละ 40 ของ
พ้ืนที่การผลิต 
2. เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ  
   2.1 ล าไยในฤดู เพ่ิมขึ้นเป็น 
1,000 กิโลกรัม/ไรํ 
   2.2 ล าไยนอกฤดู เพ่ิมขึ้นเป็น 
2,000 กิโลกรัม/ไรํ 
3. เพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยการ
เพ่ิมสัดสํวน AA + A มากกวํา
ร๎อยละ 90 
4. เพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยการ
ตัดแตํงชํอผลให๎ได๎ผลผลิต 60 – 
70 ผล/ชํอ/กิโลกรัม 

1. ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีโดยการท า
ปุ๋ยหมักใต๎ต๎นล าไย โดยใช๎วัสดุ
จากใบ และกิ่งล าไย จากการ 
ตัดแตํงก่ิง 
2. ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีโดยการใช๎ปุ๋ย
ตามคําวิเคราะห์ดิน 
3. การลดความสูงของต๎น และ
การตัดแตํงทรงพํุมลดคําใช๎จําย
คําไม๎ค้ า และคําแรงงานในการ  
เก็บเก่ียว 
4. การใช๎สารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช๎สารเคมี 

1. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการ
แปรรูป ล าไยอบแห๎งทั้งเปลือก 
และล าไยอบแห๎งเนื้อสีทอง 
2. เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์แปรรูป 
เชํน การท าน้ าตาลล าไย  
ผลิตภัณฑ์ยา และ เครื่องส าอาง
จากล าไย เป็นต๎น 

1. เพ่ิมตลาดเฉพาะ เชํนตลาด
ล าไยอินทรีย์ 
2. เพ่ิมชํองทางการกระจาย
ผลผลิต เชํน สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน ไปรษณีย์ไทย เป็นต๎น 
3. สํงเสริม และสนับสนุนตลาด
พันธสัญญา (Contract Farming) 
4. สํงเสริม และสนับสนุนให๎เกิด
ตลาดออนไลน์  

1. การลดใช๎สารเคมีท าให๎ต๎นทุน
การผลิตลดลงและสภาพแวดล๎อม 
ดีขึ้น 
2. ผลผลิตเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพ 
3. ลดความเสี่ยงการตลาดจาก
ผลผลิตกระจุกตัว และไมํมี
คุณภาพ 
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แผนภาพที่ 11   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพ้ืนที่ปลูกล าไยในเขตความเหมาะสมปานกลาง (S2)    
 

S2 

แผนภาพที่ 12   ภาพขยายพ้ืนทีป่ลูกล าไยในเขตความเหมาะสมปานกลาง (S2) 
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ตารางท่ี 8 การผลิตล าไยในพ้ืนที่ปลูกที่อยูํในเขตความเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามแนวทางการปรับโครงสร๎างการผลิตล าไยภาคเหนือ 
 

การปรับโครงสร้างโดย 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางการตลาด ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

1. เพ่ิมสัดสํวนการผลิตล าไยนอก
ฤดูอยํางน๎อยร๎อยละ 40 ของ
พ้ืนที่การผลิต 
2. เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ  
   2.1 ล าไยในฤดู เพ่ิมขึ้นเป็น 
800 กิโลกรัม/ไรํ 
   2.2 ล าไยนอกฤดู เพ่ิมขึ้นเป็น 
1,700 กิโลกรัม/ไรํ 
3. เพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยการ
เพ่ิมสัดสํวน AA + A มากกวํา
ร๎อยละ 80 
4. เพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยการ
ตัดแตํงชํอผลให๎ได๎ผลผลิต 60 – 
70 ผล/ชํอ/กิโลกรัม 

1. ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีโดยการท า
ปุ๋ยหมักใต๎ต๎นล าไย โดยใช๎วัสดุ
จากใบ และกิ่งล าไย จากการ 
ตัดแตํงก่ิง 
2. ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีโดยการใช๎ปุ๋ย
ตามคําวิเคราะห์ดิน 
3. การลดความสูงของต๎น และ
การตัดแตํงทรงพํุมลดคําใช๎จําย
คําไม๎ค้ า และคําแรงงานในการ  
เก็บเก่ียว 
4. การใช๎สารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช๎สารเคมี 

1. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการ
แปรรูป ล าไยอบแห๎งทั้งเปลือก 
และล าไยอบแห๎งเนื้อสีทอง 
2. เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์แปรรูป 
เชํน การท าน้ าตาลล าไย  
ผลิตภัณฑ์ยา และ เครื่องส าอาง
จากล าไย เป็นต๎น 

1. เพ่ิมตลาดเฉพาะ เชํนตลาด
ล าไยอินทรีย์ 
2. เพ่ิมชํองทางการกระจาย
ผลผลิต เชํน สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน ไปรษณีย์ไทย เป็นต๎น 
3. สํงเสริม และสนับสนุนตลาด
พันธสัญญา (Contract 
Farming) 
4. สํงเสริม และสนับสนุนให๎เกิด
ตลาดออนไลน์  

1. การลดใช๎สารเคมีท าให๎ต๎นทุน
การผลิตลดลงและ
สภาพแวดล๎อม ดีขึ้น 
2. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพ 
3. ลดความเสี่ยงการตลาดจาก
ผลผลิตกระจุกตัว และไมํมี
คุณภาพ 
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แผนภาพที่ 13   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพ้ืนที่ปลูกล าไยในเขตความเหมาะสมน๎อย (S3)   แผนภาพที่ 14   ภาพขยายพ้ืนที่ปลูกล าไยในเขตความเหมาะสมน๎อย (S3)  
 

S3 
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ตารางท่ี 9 การผลิตล าไยในพ้ืนที่ปลูกที่อยูํในเขตความเหมาะสมน๎อย (S3) ตามแนวทางการปรับโครงสร๎างการผลิตล าไยภาคเหนือ 
 

กรณีเกษตรกรไม่ต้องการปรับเปลี่ยน กรณีเกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยน ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 
1. เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ อยํางน๎อยร๎อยละ 20 
2. ลดต๎นทุน โดย 
   2.1 ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีโดยการใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์
ดิน 
   2.2 การตัดแตํงทรงพํุม เพ่ือลดต๎นทุนคําไม๎ค้ า 
   2.3 การท าปุ๋ยหมักใต๎ต๎นล าไย โดยใช๎กิ่ง และใบ
ล าไยจากที่ตัดแตํง 
   2.4 การใช๎สารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนการใช๎สารเคมี 
3. การผลิตล าไยเพ่ือเข๎าสูํตลาดแปรรูป 
  

1. สํงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมํ หรือ ไรํนาสวนผสม 
หรือปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน 
2. ปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. พัฒนาแหลํงน้ า 

ทราบแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่
ของตนเอง 

 
  กรณีการผลิตล าไยในพื้นที่ปลูกท่ีอยูํในเขตไมํเหมาะสม (N) ตามแนวทางการปรับโครงสร๎างการผลิตล าไยภาคเหนือ นั้น จะต๎องมีการลดพ้ืนที่ปลูก โดย
เกษตรกรควรมีการปรับเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนเป็นไรํนาสวนผสม หรือเกษตรทฤษฎีใหมํ และต๎องด าเนินการควบคูํกับการให๎ข๎อมูลกับเกษตรกร วําหากไมํ
มีการปรับเปลี่ยนชนิดพืช อาจได๎รับผลกระทบ เชํน มีความเสี่ยงตํอผลผลิตต่ า  คุณภาพผลผลิตต่ า ผลเล็ก และแกร็นซึ่งตลาดไมํต๎องการ และ ต๎องลงทุนสูง เสี่ยงตํอการ
ขาดทุน 
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แผนภาพที่ 15   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพ้ืนที่ปลูกล าไยในเขตไมํเหมาะสม (N)   แผนภาพที่ 16   ภาพขยายพ้ืนที่ปลูกล าไยในเขตไมํเหมาะสม (N)   

N 
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 6.2 การบริหารจัดการผลผลิต 
 

 การแก๎ไขปัญหาล าไยภาคเหนือตามแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) 
นอกจากการปรับโครงสร๎างการผลิตแล๎ว การบริหารจัดการจัดการผลผลิตก็เป็นสิ่งจ าเป็น การบริหารจัดการ
ผลผลิตล าไยในชํวง 2 – 3 ปี ที่ผํานมาใช๎วิธีการที่เรียกวํา “ZERO SURPLUS” คือการบริหารจัดการผลผลิต
ไมํให๎มีสํวนเกิน หรือเป็นการบริหารสมดุล Demand – Supply 
  การบริหารจัดการผลผลิตให๎ได๎ผลต๎องอาศัยความรํวมมือหลายสํวนทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
เกษตรกร ข๎อมูลทั้งด๎านอุปสงค์ และอุปทาน ต๎องชัดเจน เพ่ือให๎สามารถบริหารจัดการได๎อยํางแมํนย า 
กระบวนการในการบริหารจัดการผลผลิตแบบ ZERO SURPLUS มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดท าข๎อมูลเอกภาพ 
2. การบริหารสมดุล Demand – Supply 
3. การบริหารจัดการผลผลิตชํวง Peak และการบริหารจัดการผลผลิตสํวนเกิน 

 

6.2.1 การจัดท้าข้อมูลเอกภาพ 
การท าข๎อมูลเอกภาพ ต๎องท ารํวมกันทั้งหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง และเกษตรกร 

ข๎อมูลที่จ าเป็นเชํนข๎อมูลพ้ืนที่ ประมาณการผลผลิต ปริมาณและชํวงเวลาที่เก็บเกี่ยวผลผลิต  รวมถึงปริมาณ
ความต๎องการ ซึ่งควรจะด าเนินการประมาณการผลผลิตกํอนฤดูกาล เพ่ือใช๎ข๎อมูลในการวางแผน 

 

6.2.2  การบริหารสมดุล Demand – Supply 
 

  การบริหารสมดุล Demand – Supply นอกจากต๎องมีข๎อมูลการผลิตที่ชัดเจนแล๎ว 
ต๎องมีการประมาณการความต๎องการผลผลิต เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตไมํให๎เกิดปัญหา การ
บริหารสมดุล Demand – Supply ของล าไย เริ่มมีการด าเนินการในปีแรกในฤดูกาลผลิต 2557 และ
ด าเนินการตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีการรวบรวมข๎อมูลความต๎องการจากผู๎ที่ต๎องการผลผลิตส าหรับล าไย
ความต๎องการผลผลิตสํวนใหญํจะเป็นล๎งเพ่ือแปรรูปเป็นล าไยอบแห๎งทั้งเปลือก และอบแห๎งเนื้อสีทอง และมี
บางสํวนสํงขายตลาดตํางประเทศ ล๎งสํวนใหญํตั้งอยูํในแหลํงผลิตส าคัญได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งมีล๎งทั้งหมด
ถึง 240 ล๎ง มีความต๎องการล าไยสดประมาณ 40,000 ตัน/วัน รองลงมาคือจังหวัดล าพูน 40 ล๎ง และมีความ
ต๎องการล าไยสดประมาณ 15,000 ตัน/วัน รายละเอียดตามแผนภาพที่ 17 
 

 ในปี 2558 ความต๎องการล าไย (Demand) มีมากกวําปริมาณการผลิต โดยแหลํงที่มี
ความต๎องการมากที่สุดคือ ล๎ง ปริมาณความต๎องการ 248,845 ตัน หรือร๎อยละ 72.52 ของผลผลิตรวมทั้งหมด 
รองลงมาคือโรงงานแปรรูป มีความต๎องการ 52,964 ตัน หรือร๎อยละ 15.43 ของผลผลิตรวม และเมื่อมองใน
ภาพรวมแล๎วในปี 2558 มีปริมาณความต๎องการ 344,149 ตัน แตํมีปริมาณผลผลิตเพียง 341,589 ตัน แตํ
อยํางไรก็ตามในชํวง Peak ซึ่งมีปริมาณผลผลิตมากในแตํละวันต๎องมีการบริหารจัดการในชํวงเวลาดังกลําว 
รายละเอียดดังตารางที่ 9 และแผนภาพที่ 18 
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แผนภาพที่ 17 จ านวนล๎ง และปริมาณความต๎องการผลผลิตตํอวัน แยกเป็นรายจังหวัด 
 
 

ตารางท่ี 10 ความต๎องการผลผลิตล าไยของแหลํงตําง ๆ แยกเป็นรายจังหวัด 
 

จังหวัด 
วิสาหกิจ
ชุมชน 

Modern 
trade 

สหกรณ์ ล้ง โรงงานแปรรูป 
ตลาดภายใน

จังหวัด  

 1. เชียงใหม่ 14,000  

เป็นความ
ต๎องการใน
ภาพรวม 

2,300  72,584  46,500   -  

 2. เชียงราย 100  500  67,250   -   -  

 3. พะเยา 450  2,500  10,000   -   -  

 4. น่าน 5,000  2,300  9,440   -   -  

 5. ล้าพูน 1,900  800  82,800  4,500   -  

 6. ล้าปาง  -   -  3,112  1,964   -  

 7. แพร ่  -  250  800   -   -  

 8. ตาก  -   -  2,859   -   -  

รวม  DEMAND  21,450  2,240  8,650  248,845  52,964  9,000  
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แผนภาพที่ 18 การบริหารสมดุล Demand – Supply ล าไย ปี 2558 
 
 6.3  การพัฒนาเกษตรกร  

การพัฒนาเกษตรกรผู๎ปลูกล าไยนั้นต๎องพัฒนาทั้งองค์ความรู๎   และการจัดการ ความรู๎และ
เทคโนโลยีที่ใช๎ ควรเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพ้ืนที่ โดยผํานกระบวนการสํงเสริมการเกษตร สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎เกษตรกรรวมกลุํมกันอยํางเข๎มแข็ง  
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รู้จักล้าไยในพื้นที่ดีหรือยัง ???     
ถ้ายังต้องหาข้อมูล * ส้าคั 

1. คน  ใครปลูกล าไยเทําไหรํ ปลูกอยํางไร ใครปลูกเกํงที่สุด 
ถ๎าเกษตรกรมีปัญหาเรื่องล าไย จะหันหน๎าไปปรึกษาใคร ?? 
หรือไมํต๎อง..... หาอาจารย์ Gooooooooo / มีกลุํม/สถาบัน
เกษตรกรหรือไมํ??? 

2. พื้นที่  ในพ้ืนที่ปลูกล าไยเป็นพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมหรือไมํ 
ดิน อุณหภูมิ เหมาะสมหรือไมํ  น้ าเพียงพอมั้ย?? ที่ส าคัญ.... 
มีเอกสารสิทธิ์ ??? สามารถบังคับผลิตล าไยนอกฤดูได๎หรือไมํ??? 

3. สินค้า  คุณภาพล าไยในพ้ืนที่เป็นอยํางไร?? /ต๎นทุน – ผลตอบแทน  
เป็นเทําไหรํ ตลาดอยูํที่ไหน ปริมาณและความต๎องการของตลาด????  

Zoning  

Sm
ar

t F
ar

m
er

  

กล่องเครื่องมือ 

ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ
ฯ  

ศูนย์เรียนรู้ฯ 

แปลงให  ่

ข้อมูลต้องวิเคราะห์ เพื่อวางเป้าหมาย 
 ปัญหาคืออะไร เหตุแหํงปัญหา แก๎อยํางไร  แก๎เองได๎หรือไมํ ถ๎าไมํได๎ต๎อง
ไปหาใคร หรือหาที่ไหน แก๎แล๎วได๎อะไร ใครได๎ประโยชน์  
 วางเป้าหมาย  

1. แก๎ปัญหา (สิ่งใดจ าเป็น เรํงดํวน ต๎องท ากํอน) 
2. วางเป้าหมายให๎ชัดเจน ท าอะไรกับใคร ที่ไหน เมื่อไหรํ อยํางไร 

และ 
3. วางแนวทางพัฒนาให๎บรรลุเป้าหมาย  

1. ลดต๎นทุน ร๎อยละ------- 
  (ลดอะไร โดยวิธีใด ฯลฯ ) 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
   - เพ่ิมเกรด / คุณภาพ 
3. เพ่ิมมูลคําผลผลิต แปรรูป
4. เพ่ิมชํองทางตลาด  
 

นักส่งเสริมการเกษตร 
- ใช๎เครื่องมือ /ทรัพยากร
อยํางมีประสิทธิภาพ  
- ถํายทอด เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เฉพาะ 
- ผํานชํองทางที่เหมาะสม  

บริหารความแตกต่าง 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2556/2557. เขตความเหมาะสมส้าหรับการปลูกล้าไย. (Shape File ) 

คณะท างานส ารวจไม๎ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ. 2559. เอกสารประกอบการประชุมคณะท้างานส้ารวจ
ข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งท่ี 4/2559. (อัดส าเนา) 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. ต้นทุนผลตอบแทนการผลิตล้าไย. (อัดส าเนา) 
ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหมํ. 2559. สรุปผลการด้าเนินงานการป้องกัน 

แก้ไขปั หาล้าไยภาคเหนือ ปี 2559. (อัดส าเนา) 
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การจัดการพืน้ที่การผลิตข้าว
ภาคเหนือตอนบน 
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การจัดการพื้นที่การผลิตข้าวภาคเหนือตอนบน 
 
1. สถานการณ์การผลิตข้าวของประเทศปี 2558 

  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข๎าวรวมทั้งสิ้น 65.8 ล๎านไรํ ผลผลิตรวม 29.27 ล๎านตัน
ข๎าวเปลือก ครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว 3.6 ล๎านครัวเรือน โดยแบํงเป็น ข๎าวนาปี 57.3 ล๎านไรํ ผลผลิต
รวม 23.9 ล๎านตันข๎าวเปลือก ผลผลิตเฉลี่ย 417 กิโลกรัมตํอไรํ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวนาปี               
3.4 ล๎านครัวเรือน (กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559) และมีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปรังทั้งสิ้น 8.5 ล๎านไรํ ผลผลิต
รวม 5.3 ล๎านตันข๎าวเปลือก ผลผลิตเฉลี่ย 632 กิโลกรัมตํอไรํ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวนาปรัง 
217,064 ครัวเรือน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) รายละเอียดตามตารางที่ 11 และตางรางที่ 12 
 

ตารางท่ี 11  แสดงข๎อมูลพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย ข๎าวนาปี ป ี2558 ของประเทศไทย 
 

รายภาค พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

จ้านวนเกษตรกร 
(ราย) 

ภาคเหนือ 12,457,137 6,723,043 540 610,671 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
35,812,278 11,910,773 333 2,459,341 

ภาคกลาง 8,172,921 4,906,631 600 243,748 
ภาคใต๎ 873,130 385,054 441 76,655 

รวมทั้งประเทศ 57,315,466 23,925,501 417 3,390,415 
 

ตารางท่ี 12  แสดงข๎อมูลพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย ข๎าวนาปรัง ปี 2558 ของประเทศไทย 
 

รายภาค พื้นที่ปลูก  
(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

จ้านวนเกษตรกร 
(ราย) 

ภาคเหนือ 3,716,623 2,339,551 629 81,012 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
1,180,436 606,677 514 67,283 

ภาคกลาง 3,269,586 2,244,669 687 66,110 
ภาคใต๎ 294,114 156,018 530 2,659 

รวมทั้งประเทศ 8,460,759 5,346,915 632 217,064 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
  



39 
 

2. สถานการณ์การผลิตข้าวของภาคเหนือตอนบน 
 

  ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ในปี 2558 มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวรวมทั้งสิ้น 4,040,563ไรํ ผลผลิต
รวม 2,221,994 ตัน ครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว 343,061 ครัวเรือน โดยแบํงเป็น ข๎าวนาปี 3,356,429
ไรํ ผลผลิตรวม 1,764,516 ตันข๎าวเปลือก ผลผลิตเฉลี่ย 539 กก./ ไรํ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูก 
ข๎าวนาปี 309,201 ครัวเรือน (กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559) และ มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปรังรวมทั้งสิ้น 
684,134 ไรํ ผลผลิตรวม 457,478 ตันข๎าวเปลือก ผลผลิตเฉลี่ย  673  กก./ไรํ จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
ผู๎ปลูกข๎าวนาปรัง 33,860 ครัวเรือน รายละเอียดตามตารางที่ 13 และ ตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 6,7,8
และแผนภูมิที่ 9 
 

ตารางท่ี  13    แสดงข๎อมูลพ้ืนที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และจ านวนเกษตรกร 
ผู๎ปลูกข๎าวนาปี  ปี 2558/2559 

 

จังหวัด พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

จ้านวนเกษตรกร
(ครัวเรือน) 

เชียงราย 1,184,736 1,156,442 653,588 565 63,058 

พะเยา 610,728 582,041 278,834 479 46,533 

ล าปาง 397,426 383,471 196,160 512 50,837 
ล าพูน 104,227 103,192 61,971 601 16,959 

เชียงใหมํ 429,911 424,813 262,959 619 56,407 
แมํฮํองสอน 152,572 147,923 60,584 410 12,413 

แพรํ 269,009 267,706 145,505 544 29,353 

นําน 207,820 206,322 104,915 509 33,631 

รวม  3,356,429 3,271,910 1,764,516 539 309,201 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
      :  กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559 
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แผนภูมิที่  6   แสดงข๎อมูลพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปี  ปี 2558/2559 รายจังหวัด 

 
 
แผนภูมิที่  7  กราฟแสดงข๎อมูลผลผลิตรวมข๎าวนาปี ปี 2558/59 รายจังหวัด  
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พ้ืนที่ปลูก (ไร)่ 
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ตารางท่ี  14   แสดงข๎อมูลพ้ืนที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย และจ านวนเกษตรกรผู๎
ปลูกข๎าวนาปรัง ปี 2558 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
      :  กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559 
 

แผนภูมิที่  8   แสดงข๎อมูลพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปรัง  ปี 2558 รายจังหวัด 
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พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558 (ไร)่ 

จังหวัด พ้ืนที่ปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

จ้านวนเกษตรกร
(ครัวเรือน) 

เชียงราย 453,311 450,298 310,678 690 16,712 

พะเยา 54,190 53,565 34,800 650 1,387 

ล าปาง 15,143 15,040 8,103 539 873 

ล าพูน 14,242 14,211 9,421 663 1,749 

เชียงใหม ํ 114,964 114,285 75,322 659 9,056 

แมํฮํองสอน 67 67 39 582 19 

แพรํ 27,417 27,104 16,445 607 2,909 

นําน 4,800 4,785 2,670 558 1,155 

รวม  684,134 679,446 457,478 673 33,860 
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แผนภูมิที่  9  กราฟแสดงข๎อมูลผลผลิตรวมข๎าวนาปรัง ปี 2558 รายจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
            
   
 
 
 
 
 
 

   
เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตรวม ข๎าวนาปี ตั้ งแตํ  ปี  2555/2556 – 

2558/2559 พบวําพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตข๎าวนาปี มีแนวโน๎มลดลงทุกปี เนื่องจากมีการปรับโครงสร๎างการ
ผลิตข๎าว โดยให๎ลดพ้ืนที่การปลูกข๎าวนาปี เป็นพืชอ่ืน เชํน อ๎อยโรงงาน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง    
ไรํนาสวนผสม และพืชอ่ืน ๆ ซึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎มีการประกาศเขตความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช (Zoning) โดยให๎มีการปรับเปลี่ยนจากพ้ืนที่นาไมํเหมาะสมเป็นพืชทางเลือก
อ่ืนเพ่ือให๎เกษตรกรมีปลูกพืชที่เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ ลดต๎นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได๎สํวน
ผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล๎ง ฝนทิ้งชํวง และเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด จึงท าให๎
พ้ืนที่ปลูกและผลผลิตลดลง ดังแผนภูมิที่ 10 
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แผนภูมิที่ 10  แสดงพื้นท่ีปลูก และผลผลิตรวม ข๎าวนาปี 2555/56 – 2558/59 
 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
 

เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตรวม ข๎าวนาปรัง ตั้งแตํ ปี 2555 – 2558 พบวํา
พ้ืนที่ปลูกและผลผลิตข๎าวนาปรัง มีแนวโน๎มลดลงทุกปี เนื่องจากสถานการณ์น้ าต๎นทุน เพ่ือการเกษตร จาก
เขื่อนหลัก มีน๎อยเนื่องจากปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาในแตํละปีไมํเพียงพอ เกิดภัยแล๎งติดตํอกันอยํางตํอเนื่อง
ทุกปี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย ลดพื้นที่นาปรังโดยสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกพืชใช๎น้ าน๎อย
ทดแทนนาปรัง โดยเฉพาะในเขตลุํมน้ าเจ๎าพระยา และทุกจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปรัง รวมทั้งภาคเหนือ
ตอนบนด๎วย จึงท าให๎พื้นที่ปลูกและผลผลิตข๎าวนาปรังลดลง  ดังแผนภูมิที่ 11 
 

แผนภูมิที่ 11   แสดงพื้นท่ีปลูก และผลผลิตรวม ข๎าวนาปรังปี 2555 – 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2555/56 ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59 

พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 3,771,943 3,736,640 3,511,533 3,356,429

ผลผลิตรวม (ตัน) 2,219,616 2,169,658 1,968,387 1,764,516

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

พ้ืนที่ปลูกและผลผลิตข้าวนาปี ภาคเหนือตอนบน ปี 2555/56 - 2558/59 

 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 
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การผลิตข๎าวภาคเหนือตอนบนสํวนใหญํจะเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคและความมั่นคงทาง
อาหาร เนื่องจากพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่อาศัยน้ าฝนถึงร๎อยละ 74.81 มีพ้ืนที่ชลประทานเพียงร๎อยละ 
25.19  (กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559)  และสํวนใหญํมีพ้ืนที่ท านาน๎อยกวําภาคอ่ืน ๆ โดยมีพ้ืนที่ถือครอง
การเกษตรเฉลี่ย 13.5 ไรํ (ส านักงานสถิติแหํงชาติ, 2556) ลักษณะการท านา มีทั้งนาด า นาหวํานแห๎ง    
นาหวํานน้ าตม และนาหยอด โดยสํวนใหญํร๎อยละ 82  ท านาด าและบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เชิงเขาที่มีการปลูก
ข๎าวไรํมาก เชํน จังหวัดแมํฮํองสอน  เชียงราย เชียงใหมํ และนําน ชํวงฤดูการปลูกข๎าว เริ่มตั้งแตํเดือน 
พฤษภาคม – สิงหาคม  สํวนใหญํจะปลูกข๎าวในเดือน กรกฎาคม มากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 69 และจะ   
เก็บเกี่ยว ตั้งแตํเดือนตุลาคม – ธันวาคม  โดยจะเก็บเกี่ยวมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน  ชนิดข๎าวที่ปลูก
มากที่สุดในภาคเหนือตอนบน คือข๎าวเหนียว  คิดเป็นร๎อยละ 63.2 รองลงมาคือ ข๎าวขาวดอกมะลิ 105   
คิดเป็นร๎อยละ 31.4  ข๎าวเจ๎า คิดเป็นร๎อยละ 4.9 ข๎าวหอมปทุมธานี คิดเป็นร๎อยละ 0.2  ข๎าวสี  และ      
ข๎าวอินทรีย์ ร๎อยละ 0.1 ตามล าดับ ดังแผนภูมทิี่ 12 และ 13 

 

แผนภูมิที่ 12  แสดงชํวงเวลาและปริมาณผลผลิตข๎าวที่เก็บเก่ียวในภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภูมิที่ 13  แสดงชนิดพันธุ์ข๎าวที่ปลูกในภาคเหนือตอนบน 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559 
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3. องค์กรเกษตรกร 
 

องค์กรเกษตรกรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการสํงเสริมและพัฒนาด๎านการผลิตและการแปรรูป
ผลผลิตพืช ทั้งข๎าว พืชไรํและไม๎ผล  ประกอบด๎วย กลุํมเกษตรกร กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ส าหรับภาคเหนือตอนบน มีกลุํมเกษตรกร จ านวน 821 กลุํม กลุํมแมํบ๎าน
เกษตรกร จ านวน 2,567 กลุํม  กลุํมวิสาหกิจชุมชน จ านวน 13,860 กลุํม และสหกรณ์การเกษตร จ านวน 
491 แหํง กระจายอยูํทั้ง 8 จังหวัด (กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559) นอกจากนี้ยังมี ศูนย์ข๎าวชุมชนที่มี
บทบาทในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวขยายไปสูํชุมชนและจ าหนํายไปยังแหลํงอ่ืนที่มีความต๎องการเมล็ดพันธุ์ 
เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี และเป็นศูนย์กลางในการถํายทอดความรู๎ด๎านการผลิข๎าว  โดย
จัดตั้งเป็นกลุํม มีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อยํางชัดเจน  ศูนย์ข๎าว
ชุมชน ที่เข๎มแข็งสามารถพัฒนาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ท าธุรกิจด๎านเมล็ดพันธุ์ได๎  
  ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด มีศูนย์ข๎าวชุมชน ทั้งหมดประมาณ 97 ศูนย์ (กรมการข๎าว , 
2558) สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได๎ประมาณ  4,850 ตัน/ปี  ปริมาณการใช๎เมล็ดพันธุ์ข๎าวปลูกประมาณ ปีละ 
60,608 ตัน จากพ้ืนที่ปลูกข๎าวทั้งหมด ประมาณ 4,040,563 ไรํ ดังนั้นศูนย์ข๎าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ด
พันธุ์ดี ชํวยแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข๎าวได๎สํวนหนึ่ง  ซึ่งหนํวยงานราชการไมํสามารถผลิตได๎
เพียงพอตํอความต๎องการของเกษตรกรทั้งประเทศ ถ๎าหากมีการพัฒนาศูนย์ข๎าวให๎มีความเข๎มแข็ง สมาชิก
ทุกคนผลิตเมล็ดพันธุ์ใช๎เอง จะท าให๎ลดต๎นทุนการผลิตในสํวนของเมล็ดพันธุ์ ได๎อยํางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมี
บริหารจัดการปัจจัยการผลิต เชํน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี การผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือแลกเปลี่ยนหรือจ าหนําย
ในชุมชน เป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและองค์ความรู๎เรื่องข๎าว การมี
โรงสีแปรสภาพข๎าวเพ่ือบริโภคและจ าหนําย การสร๎างมูลคําเพ่ิมโดยการแปรรูปสินค๎าข๎าว ตลอดจนการ
จัดท าบรรจุภัณฑ์และจ าหนํายสินค๎าข๎าว ซึ่งจะชํวยเพิ่มรายได๎และลดรายจํายอันจะกํอให๎เกิดความยั่งยืนใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา และต๎องปลูกฝังจิตส านึกให๎ชาวนารู๎จักพ่ึงตนเอง พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
 

4. สถานการณ์การตลาดข้าว  
ตลาดข๎าวประกอบด๎วยตลาดข๎าวเปลือกและตลาดข๎าวสาร วิถีการตลาดข๎าวเปลือกจะเริ่ม 

จากการขายข๎าวเปลือกของชาวนาผํานพํอค๎ารวบรวม ท๎องถิ่น สถาบันเกษตรกร เชํนสหกรณ์การเกษตร 
และตลาดกลางข๎าวเปลือก เป็นต๎นซึ่งข๎าวเปลือกดังกลําวจะถูกรวบรวมแล๎วสํงผํานไปยังโรงสี  ส าหรับ     
วิถีการตลาดข๎าวสารจะเริ่มจากโรงสีซึ่งเป็นผู๎แปรรูปข๎าวเปลือกให๎เป็นข๎าวสาร แล๎วสํงผํานข๎าวสารไปยัง  
พํอค๎าขายสํงในประเทศ เพ่ือใช๎ในประเทศ ส าหรับการสํงออกจะสํงผํานหยง หรือนายหน๎า หรือสํงให๎กับ
พํอค๎าผู๎สํงออกโดยตรง 



46 
 

  
แผนภาพที่ 19  แสดงวิถีการตลาดข๎าวของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส าหรับภาคเหนือตอนบนการผลิตข๎าวสํวนใหญํเป็นการผลิตเพื่อบริโภคมีผลผลิตจ าหนําย  
เป็นบางสํวน วิถีการตลาดข๎าว สํวนใหญํจะเป็นการซื้อขายภายในท๎องถิ่นและระหวํางจังหวัด และมี
บางสํวนที่สํงออกโดยมีผู๎ค๎าสํงออกและการค๎าชายแดนได๎แกํเชียงรายมีผู๎ค๎าสํงออก 8 แหํง เชียงใหมํ 6 แหํง 

ที่มา : ศูนย์พัฒนาความรู๎การซื้อขายสินค๎าเกษตรลํวงหน๎า 
, 
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พะเยา 3 แหํง และ ล าพูน 1 ภาคเหนือตอนบนมีผู๎ประกอบการค๎าข๎าว ส าหรับรับซื้อผลผลิต จ านวน 454 
แหํง ก าลังการผลิตรวมประมาณ 16,164 ตัน/24 ชั่วโมง ดังแผนภาพที่ 20  
 
แผนภาพที่ 20  แสดงจ านวนและต าแหนํงที่ตั้งผู๎ประกอบการค๎าข๎าว ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัด, 2559 
        ส านักงานเกษตรจังหวัด, 2559 
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ส าหรับราคาข๎าวที่เกษตรกรขายได๎  ปีการเพาะปลูก 2558/59 โดยแยกเป็น ข๎าวเปลือก
หอมมะลิ 105ราคา 11,780 บาท/ตัน  ข๎าวเปลือกเหนียวนาปี ราคา 11,536 บาท/ตัน ข๎าวเปลือกเจ๎า 
ความชื้น 15% ราคา 7,846 บาท/ตัน ดังแผนภูมิที่ 14 

 

แผนภูมิที่ 14  แสดงราคาข๎าวเปลือกที่เกษตรกรขายได๎เฉลี่ยทั้งประเทศ ปีเพาะปลูก 2555-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
 

ที่มา :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
 

5. เทคโนโลยีการผลิตข้าว 
  จากค าแนะน าทางวิชาการส าหรับการผลิตข๎าว โดยกรมการข๎าว ได๎เผยแพรํค าแนะน าการ
ผลิตข๎าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร ในเขตนาน้ าฝน และนาชลประทาน เพ่ือให๎เกษตรกรใช๎เป็นแนวทาง    
ในการปฏิบัติ เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตสูงและคุณภาพตรงตามความต๎องการของตลาด โดยมีขั้นตอน ดังแผนภาพ 
ที่ 21 และ 22 
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การเตรียมการก่อนปลกู 
การเตรียมดิน 

- เก็บตัวอยํางดินสํงวิเคราะห์เพื่อ

ก าหนดปรมิาณการใช๎ปุ๋ยที่เหมาะสม 

- ไถกลบตอซังทิ้งไว๎หลังการเก็บเกี่ยว 

- ปลูกปุ๋ยพืชสด เชนํ ปอเทือง ถั่วพร๎า 

อัตรา  5-8 กิโลกรัมตอํไรํ แล๎วไถกลบ 

ในระยะออกดอก 

- ไถพรวนให๎ดนิรํวนซุยและก าจัดวัชพืช 

กรณนีาด าให๎คราดท าเทือก พร๎อมใสํ

ปุ๋ยหมัก และ ปุ๋ยคอก 

การเตรียมเมล็ดพันธุ ์
- ใช๎เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี จากแหลํงาที่

เชื่อถอืได ๎

- กรณนีาหวํานควรหวํานในอัตรา 15-

20 กิโลกรัมตอํไร ํ

ระยะท่ี 1 ระยะกล้า 
- ควรตกกล๎าในชํวงเดือนพฤษภาคม 

– เดือนมิถุนายนและปักด าในชํวง

เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

- ถ๎านาหวํานและนาหยอดควรปลูก

ต้ังแตํ 15 มิถุนายน –15 สิงหาคม 

โดยหวํานแล๎วคราดกลบให๎ลึก

พอควร 

- การใสํปุ๋ยเคมีควรใสํหลังปักด า 5-6 

วัน หรือหลังหวํานข๎าว 20-30 วัน 

(ถ๎ามีน้ า) ครั้งที่ 1 สูตร 16-16-8 

อัตรา 15-20 กิโลกรัมตํอไรํ 

- ถ๎ากระทบแล๎งควรระวังการระบาด

ของเพลี้ยไฟ หรือถ๎ามีความชื้นสูง

ระวังโรคใบไหม๎ 

 

ระยะท่ี 2 ระยะแตกกอ 
- ส ารวจแปลงนา ดกูารระบาดของ

โรค แมลง และวัชพืช ระวังโรค

ไหม๎และหนอนกอ 

- หากพบข๎าวอาการขาดปุ๋ยให๎ใสํปุ๋ย

ครั้งที่ 2 สตูร 46–0-0 อัตรา   5 

กิโลกรัมตํอไร ํ

 

ระยะท่ี 3 ระยะข้าวตั้งท้อง 
(พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 
ประมาณ 15-20 กันยายน) 

- ส ารวจแปลงนาดกูารระบาดของโรค

แมลงและวัชพืชระวังโรคไหม๎และ

หนอนกอ 

- หากพบข๎าวอาการขาดปุ๋ยให๎ใสํปุ๋ย

ครั้งที่ 3 สตูร 46-0-0 อัตรา 5-10 

กิโลกรัมตํอไร ํ

ระยะท่ี 4 ระยะออกดอก 
(พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 
ประมาณ 15-20 ตุลาคม) 

- ส ารวจแปลงนาดกูารระบาดของ

โรคแมลงและวัชพืช ระวังโรคไหม๎

คอรวงโดยเฉพาะชํวงอากาศเย็น

และมนี้ าค๎างมาก หากพบอาการ

ช้ าที่บริเวณคอรวงใชเ๎ชื้อ            

ไตรโคเดอร์มาหรือ สารเคมีก าจัด

เชื้อราส าหรับโรคไหม๎ข๎าวฉดีพํน 

- ดูแลไมํให๎ข๎าวขาดน้ า 

- หากพบพันธุ์ข๎าวอืน่ปนให๎ถอน

ท าลายออกนอกแปลงนา 

 

ระยะท่ี 5 ระยะน้า้นม        
และข้าวสุกแก ่
(พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข6 
ประมาณ 15-20 ตุลาคม) 

- ส ารวจแปลงนา 

*ไมํพบแมลงศัตรูพืชไมํตอ๎งฉดี
พํนสารเคมี กรณีพบเพลี้ย
กระโดดสนี้ าตาล เฉลี่ย 1 ตัวตอํ
ต๎นจึงใช๎สารเคม ีชนิดดดูซึมตาม
ค าแนะน าในฉลาก 
*เมื่อพบพันธุ์ปน / ข๎าวเรือ้ ให๎
ถอนออกนอกแปลงนา 

- ระบายน้ าออกหลังจากข๎าวออก

รวงประมาณ 20 วนั 

- เก็บเกี่ยวเมือ่ข๎าวในระยะ

พลับพลึง 110-115 วันหรือ 28-

30 วันหลังออกดอก 

แผนภาพที่ 21   
49 
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การเตรียมการก่อนปลกู 
การเตรียมดิน 

- หลังการเก็บเกี่ยวให๎พักดนิ 1-2 เดือน และ

ไมํเผาฟาง/ตอซัง 

- เก็บตัวอยํางดินสํงวิเคราะห์เพื่อก าหนด

ปริมาณการใช๎ปุ๋ยที่เหมาะสม 

- ไถกลบตอซังทิ้งไว๎ 10-15 วัน ถ๎าระเบิดดิน

ดานใช๎ผานหัวหมู 7 นิว้ จะท าให๎ผลผลิตเพิม่ 

และลดปุ๋ยเคมีได๎มาก 

- ระบายน้ าเข๎านาแล๎วไถย่ าด๎วยจอบหมนุแลว๎

ปรับหน๎าดินให๎สม่ าเสมอ 

- ระบายน้ าออกและท ารอํงระบายน้ าโดยชัก

รํองให๎ตรงเป็นแนวระยะระหวําง 2-3 แปลง 

ของแปลง 

การเตรียมเมล็ดพันธุ ์
- ใช๎เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี อัตราหวําน 15-20 

ระยะกล้า 
(ข้าวอายุ 1 -25 วัน) 

- หลังหวํานข๎าวไมเํกนิ 4 วนั ฉดี

พํนสารป้องกนัวัชพืชชนิดคุม

หญ๎า 

- ระบายน้ าออกให๎ดนิแห๎งจนอายุ

ข๎าว 20 วัน 

- ใสํปุ๋ยเคมี ครั้งที่ 1 สูตร 16-20-

0 อัตรา 20-25 กิโลกรัมตํอไรํ 

เมื่อข๎าวอายุ 20 วนั 

- ระบายน้ าเข๎ารกัษาระดับน้ า

ประมาณ 5 เซนตเิมตร 

- ส ารวจแปลงนาหากไมํพบ

ศัตรูพืช ไมํตอ๎งฉีดพนํสารเคม ี

 

ระยะแตกกอ 
(ข้าวอายุ 25-55 วนั) 

- ข๎าวอายุ 40 วนั กรณีสามารถระบายน้ าได๎

ให๎ระบายน้ าออก หรือไมํตอ๎งสูบน้ าเข๎านา

ปลํอยให๎นาแห๎งประมาณ 5 วนั แลว๎ใสํ

ปุ๋ยเคมี ครั้งที ่2 สูตร 46-0-0 (ยูเรีย) อัตรา 

10 กิโลกรัมตอํไร ํ

- ระบายน้ าเข๎า รกัษาระดับน้ า 5-10 

เซนติเมตร 

- ส ารวจแปลงนา หากไมํพบศัตรูพืชไมํตอ๎งฉดี

พํนสารเคมี กรณีพบเพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล

เฉลี่ย 1 ตัวตอํตน๎ จึงใช๎สารเคมชีนิดดดูซึม

พํนตามค าแนะน าในฉลาก 

- ใช๎แหนแดงในการคลุมดนิเพือ่ดึงไนโตรเจน

จากอากาศลงมา ชํวยให๎พืชสมบูรณ์แขง็แรง  

 

ระยะข้าวตั้งท้อง 
(ข้าวอายุ 55-90 วนั) 

- ข๎าวอายุ 55-60 วัน (ระยะแตกกอสูงสดุ) ใสํ

ปุ๋ยเคมี ครั้งที ่3 (หากสังเกตใบข๎าว มี

อาการขาดปุ๋ย)สูตร 46-0-0 อัตรา 5-10 

กิโลกรัมตํอไร ํ

- ระบายน้ าเข๎า รกัษาระดับน้ า 5-10 

เซนติเมตรระวังไมํให๎ข๎าวขาดน้ า 

- ส ารวจแปลงนา 

*ไมํพบแมลงศัตรูพืชไมํตอ๎งฉดีพํนสารเคม ี
กรณีพบเพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล เฉลี่ย 1 ตัว
ตํอต๎นจึงใช๎สารเคมี ชนิดดูดซึมตาม
ค าแนะน าในฉลาก 
*เมื่อพบพันธุ์ปน / ข๎าวเรือ้ ให๎ถอนออก
นอกแปลงนา 

 

ระยะน้้านมและข้าวสุกแก ่
(ข้าวอายุ 90-120 วัน) 

- ส ารวจแปลงนา 

*ไมํพบแมลงศัตรูพืชไมํตอ๎งฉดีพํนสารเคม ี
กรณีพบเพลี้ยกระโดดสนี้ าตาล เฉลี่ย 1 ตัว
ตํอต๎นจึงใช๎สารเคมี ชนิดดูดซึมตาม
ค าแนะน าในฉลาก 
*เมื่อพบพันธุ์ปน / ข๎าวเรือ้ ให๎ถอนออก
นอกแปลงนา 

- ข๎าวอายุ 100-105 วัน ระบายน้ าออกให๎

แห๎งเพื่อเรํงให๎ข๎าวสุกแกํพร๎อมกนั 

- เก็บเกี่ยวเมือ่ข๎าวอยํูในระยะพลับพลึง 110-

115 วันหรือ 28-30 วันหลังออกดอก 

 

แผนภาพที่ 22   
50 
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  ปัจจุบันเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน หันมาท านาแบบลดต๎นทุนการผลิตเชํน นาโยน ซึ่ง    
จะลดต๎นทุนการผลิต เชํนคําเมล็ดพันธุ์ คําแรงงาน  ลดเวลาในการเพาะกล๎า  และลดสารเคมีในการก าจัด
วัชพืช  ซึ่งนาโยนเป็นเทคโนโลยีที่แพรํหลายไปในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด เชํนที่อ าเภอเมืองปาน  จังหวัด
ล าปาง  สมาชิกศูนย์ข๎าวชุมชนบ๎านดอนแก๎ว มีการท านาโยน ซึ่งสามารถลดต๎นทุนการผลิตและมีการขยาย
ผลไปทั้งต าบลเมืองปาน และต าบลอื่น ๆ ในอ าเภอเมืองปาน 
  ขั้นตอนการท้านาโยน 
  การท านาโยน เป็นนวัตกรรม ที่ชาวนาน าไปประยุกต์ใช๎ เพื่อลดต๎นทุนการผลิต ได๎แกํ 
  1. ลดการใช๎เมล็ดพันธุ์  พื้นที่นา 1 ไรํ ใช๎เมล็ดพันธุ์เพียง  5 กิโลกรัม 
  2. ลดการใช๎แรงงาน   พื้นที่นา 1 ไรํ ใช๎แรงงานเพียง 2 คน เพื่อ เพาะกล๎าและโยนกล๎า 
  3. ลดการใช๎เวลา การเพาะกล๎านาโยน ใช๎เวลา 10-15 วัน 
  4. ลดการใช๎สารเคมีก าจัดวัชพืช  ไมํจ าเป็นต๎องใช๎เลยเพราะสามารถควบคุมระดับน้ าได๎ 

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ท้านาโยน 
  1. เมล็ดพันธุ์ข๎าว 
  2. ถาดหลุมเพาะกล๎า 
  3. ผ๎าตาขําย 

ขั้นตอนการท้านาโยน 
  1. ไถนาท าเทือกทิ้งไว๎ 1 สัปดาห์ เพ่ือหมักวัชพืช 
  2. แชํเมล็ดพันธุ์ข๎าว 1 คืน และบํมเพาะอีก 1 คืน  
  3. ยกรํองแปลงนา ท าเป็นแปลงเล็ก สามารถวางถาดเพาะ 3 ถาด 
  4. น าถาดวางบนปลงนา แปลงละ 3 แถว จนสุดแปลง 
  5. ตักดินโคลนข๎างแปลงเกลี่ยดินให๎ทั่วถาดจนเห็นขอบหลุม 
  
  
 
 
 
 
  6. น าเมล็ดพันธุ์โรยตามถาดหลุมเพาะกล๎าให๎ทั่วและเสมอ 
  7. น าผ๎าตาขํายคลุมไว๎ประมาณ 3-4 วัน จึงน าผ๎าออก 

8. ให๎น้ าแปลงเพาะกล๎าทุกวัน 
   
  

48 48 
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9. กล๎าอายุได๎ 10-15 วัน ถอนกล๎าออกจากหลุมเพาะ เพ่ือน าไปโยนในแปลงนา 
 
 
 
 
 
 

10. การโยนกล๎าต๎องกระจายให๎สม่ าเสมอทั่วแปลงนา  
 
 
 
 
 
  

11. ดูแลรักษาแปลงนา ตามค าแนะน าทางวิชาการ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
การลดต้นทุนการผลิต  
สมาชิกศูนย์ข๎าวชุมชนบ๎านดอนแก๎ว ท านาโยน มีต๎นทุนการผลิต ประมาณ ไรํละ 3,430 

บาท สามารถลดต๎นทุนการผลิตได๎ ไรํละ 1,570 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับการท านาหวําน ซึ่งมีต๎นทุนการ
ผลิต ประมาณ 5,320 บาท 
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6. ต้นทุนการผลิตข้าว 
 

  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ได๎รายงานต๎นทุนเฉลี่ยของการผลิตข๎าวระดับภาค     
ปี 2558/59 พบวํา ต๎นทุนการผลิตข๎าวนาปีแยกเป็นชนิดข๎าว ดังนี้ ต๎นทุนการผลิตข๎าวหอมมะลินาปี เฉลี่ย
ภาคเหนือมีต๎นทุนรวมตํอไรํ 4,024 บาท และต๎นทุนรวมตํอตัน 8,230 บาท ต๎นทุนการผลิตข๎าวเหนียวนาปี 
เฉลี่ยต๎นทุนรวมตํอไรํ 3,774 บาท ต๎นทุนรวมตํอตัน 6,776 บาท และต๎นทุนการผลิต    ข๎าวเจ๎านาปี เฉลี่ย 
ต๎นทุนรวมตํอไรํ 4,610บาท ต๎นทุนรวมตํอตัน 7,785บาทส าหรับผลตอบแทนจากการปลูกข๎าวนาปี พบวํา 
การปลูกข๎าวเหนียว ได๎รับผลตอบแทนสูงสุด โดยมีก าไรสุทธิ 3,346 บาท/ไรํ หรือ 4,764 บาท/ตัน และ
ผลตอบแทนต่ าสุด คือข๎าวเจ๎า มีก าไรสุทธิ 65 บาท/ตัน และขาดทุน 355 บาท/ไรํดังนั้นในภาคเหนือ
ตอนบน ควรสํงเสริมให๎ผลิตข๎าวหอมมะลิ และข๎าวเหนียว เพ่ือเพ่ิมรายได๎ รายละเอียดดังตารางที่ 15 
 

ตารางท่ี 15  แสดงต๎นทุนการผลิตข๎าวนาปีภาคเหนือ ปี 2558/59 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559 
 
 
  

รายการ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า 
1. ต๎นทุนผันแปร( บาท/ไรํ ) 3,185 2,965 3,704 
2. ต๎นทุนคงท่ี( บาท/ไรํ ) 840 810 907 
3. ต๎นทุนรวมตํอไรํ( บาท ) 4,025 3,774 4,610 
4. ต๎นทุนรวมตํอตัน ( บาท ) 8,230 6,776 7,785 
5. ราคาที่เกษตรกรขายได๎(บาท/ก.ก.) 11.78 11.54 7.85 
6. ผลผลิตที่ได๎รับ (กก./ไรํ ) 554 617 542 
7. ผลตอบแทนที่ได๎รับ (บาท/ไรํ) 6,526 7,120 4,255 
8. ผลตอบแทนที่ได๎รับ (บาท/ตัน) 11,780 11,540 7,850 
9. ก าไรสุทธิ (บาท/ตัน) 3,550 4,764 65 
10. ก าไรสุทธิ (บาท/ไรํ) 2,501 3,346 - 355 
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7. ปั หาการผลิตและการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว 
 

 7.1 ปั หาการผลิตข้าว 
ปัญหาการผลิตข๎าวของไทย  (ผู๎แทนกรมการข๎าว, 2559 ) ได๎น าเสนอปัญหาการผลิตข๎าว

ของไทย ไว๎ในการบรรยายเรื่อง แนวทางการปฏิรูปสินค๎าข๎าว ดังรายละเอียดดังแผนภาพที่  20 
 

แผนภาพที่  23  ปัญหาการผลิตข๎าวของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปั หาที่ส้าคั การผลิตข้าวไทย 
 

1.กระบวนการผลิตและการตลาด
ยังขาดประสิทธิภาพ 

1.1ขาดการวางแผนการผลิตและ
การตลาดที่ดี 
1.2 ประสิทธิภาพการผลิตต่ า ต๎นทุน
การผลิตสูง 

1.3 กระบวนการผลิตของชาวนาที่ได๎
มาตรฐาน 

 

2.ชาวนาและองค์กรชาวนา 

 

2.1 มีฐานะยากจน 

 

2.2 อายุมาก 

 

2.3 มีการศึกษาน๎อย 
 

2.4 ถูกเอารัดเอาเปรียบได๎รับ
ผลประโยชน์จากการขายไมํเป็นธรรม 

 

3.ขาดนโยบายที่ดีและการขับ 

เคลื่อนที่ไม่มีพลัง 

3.1 ที่ผํานมาเป็นนโยบายประชานิยม 
มุํงเน๎นแก๎ปัญหาปลายน้ า 

3.2 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายไมํมีพลัง 
 

3.3 ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องไมํบูรณาการ
อยํางจริงจัง 

3.4 ชนิดข๎าวที่ปลูกไมํสอดคล๎องกับตลาด
และลักษณะพื้นที่ 
3.5 อุปทาน มากกวํา อุปสงค์ 
 

ที่มา :  กรมการข๎าว, 2559  
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  ส าหรับปัญหาการผลิตข๎าวภาคเหนือตอนบนสามารถ สรุปได๎ดังนี้ 
1. พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน จึงเป็นข๎อจ ากัดในการเพ่ิมผลผลิตข๎าว 

2. ผลผลิตคํอนข๎างต่ าต๎นทุนการผลิตสูง 

3. สํวนใหญํมีพ้ืนที่ถือครองน๎อย เฉลี่ยครัวเรือนละ 13.5 ไรํ 
4. ชาวนาสํวนใหญํมีฐานะยากจน  และสูงอายุ 
5. สํวนใหญํมีการศึกษาน๎อย 

6. ขาดแคลนแรงงานในการท านา เนื่องจากมีการเคลื่อนย๎ายไปสูํภาคอุตสาหกรรม 

7. มีรายได๎น๎อย ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพมีภาระหนี้สินมาก 

8. ขาดการรวมกลุํมที่เข๎มแข็งจึงถูกเอารัดเอาเปรียบ 
 

7.2 การปรับโครงสร้างการผลิตข้าว 
  จากปัญหาดังกลําวรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับโครงสร๎างการผลิตข๎าว ตามยุทธศาสตร์ข๎าว        
ปี 2558 – 2562 (ชาญพิทยา  ฉิมพาลี, 2558 : 4) เพ่ือให๎มีการผลิตข๎าวที่มีอุปทานสอดคล๎องกับอุปสงค์ 
ลดอุปทานข๎าวสํวนเกิน ซึ่งในปี 2559 โดยได๎ก าหนดทิศทางการผลิตข๎าวตามยุทธศาสตร์ข๎าวไทย ปี 2558 
– 2562 ไว๎ดังนี้ 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตด าเนินการในพ้ืนที่เหมาะสม 
(S1,S2 และS3) โดยด าเนินการในรูปของแปลงใหญํ มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทุกภาคสํวน 
  2. สํงเสริมการผลิตข๎าวตลาดเฉพาะ โดยด าเนินในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2, S3) ได๎แกํ ข๎าว
อินทรีย์  ข๎าวโภชนาการสูง และข๎าว GI โดยความรํวมมือจากผู๎ประกอบการและชาวนา 
   3. การปรับข๎าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก ด าเนินการในพ้ืนที่ไมํเหมาะสม (N) โดยให๎
ชาวนาท ากิจกรรมอ่ืนแทนการปลูกข๎าว เพื่อลดอุปทานข๎าว มีการสนับสุนนปัจจัยการผลิตและสินเชื่อ   
ดอกเบี้ยต่ า 
   4. การปรับเปลี่ยนข๎าวเป็นอ๎อย ด าเนินการในพ้ืนที่ไมํเหมาะสมกับการปลูกข๎าว (N) แตํ
เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกอ๎อย (S1และS2) เป็นพื้นที่ท่ีอยูํใกล๎โรงงานน้ าตาล รัศมีไมํเกิน 50 กิโลเมตร 
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ศักยภาพการผลิตข๎าวไทย ตามยุทธศาสตร์ข๎าวไทย (ชาญพิทยา  ฉิมพาลี, 2558 : 5) 
พิจารณา 4 ด๎าน ได๎แกํ 

 

1. ด้านปริมาณการผลิตข้าว  2. ด้านประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
    - รักษาสมดุล  อุปสงค์ – อุปทาน 
    - ก าหนดเขตสํงเสริมการปลูกข๎าวตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ ( Zoning ) 
    - จัดระบบการปลูกข๎าวแบบมีสํวนรํวมในพ้ืนที่
ชลประทาน ( 2 ครั้ง/ปี )   
 

     - ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให๎เพียงพอ 
ทั่วถึง และทันตํอฤดูการปลูก 
    - การสํงเสริมการปลูกข๎าวสมัยใหมํ 
ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ ท านาอยํางประณีต และ
แปลงใหญํ 
    - การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข๎าว   

   

3. ด้านคุณภาพข้าว  4. ด้านการพัฒนาชาวนา 
    - ยกระดับคุณภาพข๎าวไทย 
    - สํงเสริมการผลิตข๎าวคุณภาพสูง 
    - สํงเสริม สนับสนุนการผลิตสินค๎าข๎าว และ
ผลิตภัณฑ์ 
    - ตรวจสอบ รับรอง คุณภาพข๎าวและ
ผลิตภัณฑ์ 
    - สร๎างระบบการเชื่อมโยง ระหวํางผู๎ผลิต ผู๎
จ าหนํายและผู๎บริโภค 
 

     - สร๎างศูนย์กลางและเครือขําย การถํายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข๎าวประจ าถิ่น ให๎มีการรวมกลุํม
การผลิตข๎าว เชํนศูนย์ข๎าวชุมชน  วิสาหกิจชุมชน  
สหกรณ์การเกษตร ฯลฯ 
    - ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตข๎าวของ
ชาวนา 
   - สนับสนุนการประกันความเสี่ยงในการผลิตข๎าว 
   - ปรับปรุงแก๎ไข และบังคับใช๎กฎหมายการเชําที่
นา และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
   - จัดตั้งกองทุนพัฒนาข๎าว และชาวนาแหํงชาติ 
 

 
8. อุปสงค์ - อุปทาน ข้าว ปี 2554 – 2558 
 

  ปี 2554 - 2558 ความต๎องการใช๎ภายในประเทศเพ่ือการบริโภค  ท าเป็นเมล็ดพันธุ์ 
อาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ลดลงจาก 16.26 ล๎านตันข๎าวสารใน ปี 2554 เหลือ16.12 ล๎านตัน
ข๎าวสารในปี 2558 หรือลดลงร๎อยละ 0.43 ตํอปี และแนวโน๎มความต๎องการใช๎ในปี 2559 ประมาณ 16.51
ล๎านตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ในขณะที่ปริมาณผลผลิต ในแตํละปีสูงกวําปริมาณความ
ต๎องการใช๎  รายละเอียดตามตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16  แสดงปริมาณ ผลผลิต ความต๎องการใช๎ ข๎าว ปี 2554 – 2558 และแนวโน๎มปี 2559 
 

รายการ / หน่วยวัด ( ล้านตัน) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ผลผลิตข๎าว (ข๎าวเปลือก) 36.00 38.10 38.00 36.76 31.42 27.17 
ความต๎องการใช๎    -  ข๎าวเปลือก 24.64 25.20 24.81 24.58 24.42 25.01 
                       -  ข๎าวสาร 16.26 16.63 16.38 16.22 16.12 16.51 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559 
      : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร/สถานการณ์สินค๎าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน๎มปี, 2559 
 

การผลิตข๎าวในเขตภาคเหนือตอนบน สํวนใหญํ ร๎อยละ 80  ผลิตเพ่ือบริโภค และร๎อยละ  
20 เหลือจ าหนําย จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตมากกวํา เชํน เขียงราย  พะเยาและเชียงใหมํ จะมีการ
ซื้อขายข๎าวมากกวําจังหวัดอ่ืน  โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีการค๎าขายชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และ
เชียงใหมํก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทุกด๎านขิงภาคเหนือ ข๎าวหอมมะลิ และข๎าวเหนียวเป็นข๎าวที่ตลาด
ต๎องการอยํางตํอเนื่อง ราคาก็ยังไมํตกลงมากนัก กลุํมภาคเหนือตอนบน จึงเลือกข๎าวหอมมะลิ เป็น 
Champion  Product  ของกลุํม ซึ่งสามารถยกระดับราคาขึ้นได๎ โดยเพ่ิมคุณภาพข๎าวและผลิตเป็น     
ข๎าวอินทรีย์ สํวนข๎าวเหนียวก็สามารถเพ่ิมคุณภาพให๎เป็นข๎าวที่มีรายได๎สูงขึ้น โดยเฉพาะข๎าวเหนียว
พ้ืนเมือง ซึ่งเป็นสินค๎าเฉพาะถิ่นที่เป็นที่ต๎องการของนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในพ้ืนที่ 
 

9. การแก้ไขปั หาข้าวภาคเหนือตามแนวทางบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) 
 

 9.1 แนวคิดการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคั  (Zoning) 
  

ปัจจุบันการผลิตข๎าวของประเทศมีปริมาณการผลิตข๎าวเกินความต๎องการอยูํมาก จึงต๎องมี
การโครงสร๎างการผลิตข๎าวให๎สมดุลกับความต๎องการใช๎ (อุปสงค์) มีแนวทางหนึ่งที่ด าเนินการ คือ การ
บริหารจัดการพ้ืนที่ตามเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการด๎านการผลิตให๎เพียงพอกับ อุปสงค์ – อุปทาน การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning) ในพ้ืนที่หนึ่งให๎ประสบความส าเร็จต๎องอาศัยความพร๎อมของ ปัจจัยหลัก 3  
ด๎าน ในการขับเคลื่อน ประกอบด๎วย การบริหารจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรที่เหมาะสม ผลิตสินค๎าได๎ตรง
ตามความต๎องการของตลาด รวมทั้งการมีบุคลากรด๎านการเกษตร ทั้งเกษตรกรและเจ๎าหน๎าที่ ที่จะท า
หน๎าที่บริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรตลอดหํวงโซํคุณคํา (Value Chain) ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning) และการ
น าแนวทาง Zoning ไปสูํการปฏิบัติ ดังแสดงในแผนภาพที่ 23 และ 24 
  

49 



58 
 

   แผนภาพที่  24  แสดงแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค๎าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning)  
 

 

 

 

 

การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคั (Zoning ) 
 

ปั หา : 
- ผลผลิตสินค้าเกษตรมากเกินความต้องการ
ของตลาด/ราคาตกต่้า 
- สินค้าบางชนิด/บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน
ของตลาด 

- ปรับความสมดุลปริมาณการผลิตกับความ 
ต๎องการสินค๎าเกษตร 
- เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานสินค๎าเกษตร 
 

Zoning 
( เครื่องมือ ) 

ฐานข้อมูล 

ข้อมูลกายภาพ 
- แผนที่ดิน 

- แผนที่สภาพการใชท้ี่ดิน 
ข้อมูลวิชาการ 
-งานวิจัย 

ข้อมูลเกษตรกร 
รายครัวเรือน/แปลง 

แผนที่ถือครอง 

 
 

พืช 
ปศุสัตว์ 
ประมง 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตในเขตเหมาะสม 

-เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
(productivity) 
- เพ่ิมคุณภาพสินค๎าเกษตร 
- เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 
ธุรกิจเกษตร 
- ฯลฯ 
 
 
 
 
 

ปรับรูปแบบการผลิตพืชในเขต 
เหมาะสมน้อย/ไม่เหมาะสม 

- ปรับลดการผลิตพืชที่เกิน 
ความต๎องการเป็นการผลิตสินค๎า
เกษตรที่มีมูลคําสูงตรงตามความ
ต๎องการของตลาด 
- ลดความเสียหายของสินค๎า
เกษตรในพ้ืนที่แล๎ง/น้ าทํวม
ซ้ าซาก 
 

เกษตรกรมีรายได้/ความเป นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ที่มา : นงคราญ  มณีวรรณ , ผู้ เชียวชาญ กรมพฒันาที่ดิน  2558 
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แผนภาพที่ 25  แสดงการน าแนวทาง Zoning ไปสูํการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการด้านพื้นที่ตามเขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการผลิตให้เพียงพอกับอุปสงค์ - อุปทาน 

ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ 
- เพ่ิมพ้ืนที่ปลูก / เพ่ิมการจัดการที่ดี 
ในบริเวณท่ีเหมาะสม (S1+S2) 

ผลผลิตล๎นตลาดหรือราคาตกต่ า 
- ลดพื้นที่ปลูกบริเวณท่ีไมํเหมาะสม 
(S3 / N) 

วิเคราะห์ทัศนคติ 
และความต๎องการของเกษตรกร 

เกษตรกรยอมรับ 
- เปลี่ยนชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ 
- เปลี่ยนรูปแบบการใช๎ที่ดิน 
- เพ่ิมเทคโนโลยีและถํายทอดองค์
ความรู ๎
 

เกษตรกรไม่ยอมรับ 
- ปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 
- ถํายทอดองค์ความรู๎ในการจัดการที่ดี 

ที่มา : นงคราญ  มณีวรรณ   ผู้ เช่ียวชาญ กรมพฒันาที่ดิน , 2558 
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9.2  การใช้แผนที่ Zoning ในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวภาคเหนือ 
 

ตามประกาศเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าวของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พบวํา ในภาคเหนือตอนบนมีพ้ืนที่ที่ไมเํหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าว(N) มากที่สุดคือ 7,830,055 ไรํ 
รองลงมาเป็นพ้ืนที่ทีเ่หมาะสมมาก (S1) จ านวน 2,581,134 ไรํ เหมาะสมปานกลาง (S2) 1,858,737 ไรํ 
และเหมาะสมน๎อย (S3) จ านวน 679,550ไรํ 
  ตามที่กลําวแล๎ววําการผลิตข๎าวของไทยในปัจจุบันมีปริมาณการผลิตข๎าวเกินความ
ต๎องการอยูํมาก ท าให๎ราคาผลผลิตตกต่ า การปรับโครงสร๎างการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านการตลาด การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นสิ่งจ าเป็น Zoning เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช๎ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ให๎ประสบความส าเร็จ ดังนั้น จึงต๎องวางแผนการจัดการการผลิตข๎าวตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยใช๎ข๎อมูล 
พ้ืนที่ความเหมาะสม ( Land Suitability) และพ้ืนที่ปลูกจริง (Land Use) เมื่อน ามาซ๎อนทับกัน พบวํา
ภาคเหนือตอนบน มกีารปลูกข๎าวนาปีในเขตเหมาะสมมาก(S1) มากที่สุด คือ 1,595,927 ไรํ รองลงมาปลูก
ในเขตเหมาะสมปานกลาง (S2)จ านวน 1,192,592 ไรํ พ้ืนที่ปลูกในเขตเหมาะสมน๎อย(S3) จ านวน 
319,604 ไรํ พ้ืนที่ปลูกในเขตไมํเหมาะสม (N) จ านวน 512,997 ไรํ และมีพ้ืนที่ปลูกในเขตป่า (F) จ านวน 
231,842 ไรํ ดังนั้น การวางแผนการจัดการพ้ืนที่การผลิตข๎าวจึงควรพิจารณาดังนี้ 
  1. การสํงเสริมการปลูกข๎าวในพ้ืนที่ที่เหมาะสม (S1+S2) ซึ่งมีพ้ืนที่ 4,439,971 ไรํ แตํมี
พ้ืนที่ปลูกจริงใน (S1+S2) เพียง 2,788,519 ไรํ ดังนั้นยังคงเหลือพ้ืนที่ที่ยังสามารถพัฒนาให๎มีการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต  ลดต๎นทุนการผลิต ( กรณีที่ตลาดมีความต๎องการข๎าวเพ่ิมขึ้น )โดยเฉพาะในแหลํงที่
ผลิตเป็นการค๎า เชํนการผลิตข๎าวหอมมะลิ  ข๎าวเหนียวที่มีคุณภาพ เพ่ือบริโภคในจังหวัด และจัดการสํวนที่
เหลือเพ่ือสํงออกได๎  
  2. การสํงเสริมการปลูกข๎าวในพ้ืนที่ไมํเหมาะสม (S3+N) รวมทั้งสิ้น 8,509,606 ไรํ แตํยัง
มีเกษตรกรปลูกข๎าว 832,601 ไรํ เพราะต๎องปลูกเพ่ือบริโภคเป็นอาหารหลัก ดังนั้นพ้ืนที่เหลํานี้ควรมีการ
วางแผนบริหารจัดการรํวมกับเกษตรกร โดยให๎เกษตรกรมีอิสระในการตัดสินใจ พ้ืนที่ไมํ เหมาะสมดังกลําว
ต๎องมีการวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนที่เกษตรกรปลูก หากไมํคุ๎มทุนควรหามาตรการจูงใจ ให๎เกษตรกรเลิก
ปลูกข๎าว และสํงเสริมพืชอ่ืนทดแทน รายละเอียดดังตารางที่ 17, 18,19,20 และแผนภาพที่ 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34 และ 35 
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ตารางท่ี 17  แสดงพื้นท่ีเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าว 

จังหวัด เหมาะสมสูง 
S1(ไร่) 

เหมาะสม
ปานกลาง
S2(ไร่) 

เหมาะสม
เล็กน้อย
S3(ไร่) 

ไม่เหมาะสม
N (ไร่) 

พื้นที่ป่า 
 F (ไร่) 

รวม พ.ท. 
Zoning (ไร่) 

เชียงราย 1,304,236 359,135 30,804 1,362,050 4,179,776 7,236,001 
เชียงใหมํ 517,468 189,373 282,375 1,430,260 11,356,214 13,775,691 
นําน 81,441 72,247 9,277 1,320,345 6,118,619 7,601,930 
พะเยา 133,514 663,313 6,119 665,829 2,368,785 3,837,561 
แพรํ 255,185 146,395 24,093 920,279 2,705,985 4,051,936 
แมํฮํองสอน 14,348 15,540 39,332 207,467 7,711,172 7,987,859 
ล าปาง 145,819 312,619 196,155 1,405,871 5,744,726 7,805,190 
ล าพูน 129,121 100,215 91,395 517,955 1,960,325 2,799,012 
รวม 2,581,134 1,858,837 679,550 7,830,056 42,145,602 55,095,180 

ตารางท่ี 18   แสดงพื้นท่ีปลูกข๎าวตามเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าว 

จังหวัด พื้นที่ปลูกใน 
S1 

พื้นที่ปลูก
ใน S2 

พื้นที่ปลูก
ใน S3 

พื้นที่ปลูก
ใน N 

พื้นที่ปลูกใน
พื้นที่ป่า (F) 

รวมพื้นที่
ปลูก(ไร่) 

เชียงราย 874,816 251,203 19,082 136,643 61,822 1,343,566 
เชียงใหมํ 223,460 72,050 116,301 37,302 57,819 506,931 
นําน 54,278 48,322 6,509 75,738 11,361 196,208 
พะเยา 102,508 491,004 4,106 71,019 31,379 700,016 
แพรํ 186,327 76,553 15,693 41,860 8,118 328.551 
แมํฮํองสอน 8,651 9,066 18,271 7,282 21,506 64,776 
ล าปาง 88,485 206,989 106,069 126,276 36106 563,925 
ล าพูน 57,403 37,404 33,572 16,876 3,731 148,986 

รวม 1,595,927 1,192,592 319,604 512,997 231,842 3,852,961 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน , 2556/2557 
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 แผนภาพที่ 26  แผนที่แสดงความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าว ภาคเหนือตอนบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

ที่มา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 
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แผนภาพที่ 27  แผนที่แสดงพ้ืนที่ปลูกข๎าวนาปีซ๎อนทับกับเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าว  

 

  ที่มา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 
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แผนภาพที่ 28   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพ้ืนที่ปลูกข๎าวในเขตความเหมาะสมสูง (S1)   แผนภาพที่ 29   ภาพขยายพ้ืนที่ปลูกข๎าวในเขตความเหมาะสมสูง (S1) 

ที่มา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 
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แผนภาพที่ 30   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพ้ืนที่ปลูกข๎าวในเขตความเหมาะสมปานกลาง (S2)   แผนภาพที่ 31   ภาพขยายพ้ืนที่ปลูกข๎าวในเขตความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

ที่มา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 65 
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ตารางท่ี 19   การวางแผนการผลิตข๎าวในพ้ืนที่ปลูกที่อยูํในเขตความเหมาะสมมาก ( S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามแนวทางการปรับโครงสร๎างการผลิตข๎าว 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่า เพ่ิมช่องทางการตลาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ 
1. สํงเสรมิการใช๎เมล็ดพันธ์ุด ี
2. สํงเสรมิเทคโนโลยี การท านา 
ใหมํ ๆ ท านาอยํางประณีต เชํน 
นาด า นาหยอด   
3.พัฒนาแหลํงน้ า  
4.รวมกลุํมเพื่อผลติข๎าวแปลงใหญ ํ
เพื่อจัดการอยํางเป็นระบบ เพิม่
ผลผลติ  ลดต๎นทุน และเช่ือมโยง
การผลิต  แปรรูป และตลาด 
5. ปรับปรุงคุณภาพข๎าว 
- ลานตากลดความชื้น 
6.ยกระดับคณุภาพข๎าวให๎ได๎
มาตรฐานผํานการรับรอง GAP 
และ อินทรีย ์
7. ควบคุมไมํให๎เกษตรกรปลูกข๎าว
อายุสั้น คุณภาพต่ า 
8.บริหารจดัการพื้นที่ปลูกและ
ปริมาณผลผลิตข๎าวให๎เหมาะสม 

1. ใช๎ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 
แหนแดง  ปุ๋ยพืชสด 
2. ใช๎สารชีวภัณฑ ์
3. ท านาด า ลดเมลด็พันธ์ุลงได๎ 
70% 
4. การท านาโยนลดเมล็ดพันธ์ุ 
เวลา แรงงานและสารเคม ี
5. การท านาแบบเปียกสลับแห๎ง 
แกล๎งข๎าว 
- ลดปุ๋ยเคมีลงได๎ 50% 
    - ลดการใช๎น้ าลงได๎         
25 - 40% 
6. ใช๎Rotary Weeder ก าจัด
วัชพืชในรํองนาด า และเลี้ยง
เป็ดในนาข๎าว ลดสารเคมลีงได๎ 
70 - 100 % 
7. ใช๎เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
สามารถลดต๎นทุนปุ๋ยเคมีลงได๎ 
20 % 

1. ผลิตเป็นเมล็ดพันธ์ุ / ข๎าว
ปลอดสารพิษ / ข๎าวอินทรีย์ 
2. ผลิตข๎าวคณุภาพสูง เชํน
ข๎าวหอมมะลิ และข๎าวขาว
100% 
3. สนับสนุนโรงสีข๎าวแกํ
ชุมชนเพื่อแปรรูปข๎าวสาร  
ข๎าวกล๎อง และข๎าวเพื่อ
สุขภาพ 
4. ยกระดับคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ให๎ผํานการรับรอง
มาตรฐาน 
5. พัฒนาบรรจุภณัฑ์  สร๎าง
ตราสินค๎า เพื่อสร๎าง
มูลคําเพิม่ 
6. ประชาสัมพันธ์
คุณประโยชน์ของข๎าวและ
ผลิตภณัฑ์ข๎าว ผํานสื่อทุก
รูปแบบ 

1. จ าหนํายให๎โรงส ี
2. จ าหนํายเป็นเมล็ดพันธ์ุ 
3. จ าหนํายในตลาดข๎าว
ปลอดสาร/ข๎าวอนิทรยี ์
4. สร๎างความเชื่อมโยง
ระหวํางผูผ๎ลติ ผู๎ค๎า และ
ผู๎บริโภค 
5. Contract  Farming 
6. ตลาดเฉพาะ ( Niche 
Market ) 
7. ตลาด PPP. 
 

1. ไมํเผาฟางข๎าว  ไถกลบตอ
ซังเป็นปุ๋ยหมักในนาข๎าว 
2. ใช๎แหนแดงคลุมดินและ
ตรึงไนโตรเจนแกํข๎าว 
3. ใช๎ปุ๋ยพืชสด เชํน ปอเทือง  
ถั่วพร๎า โสนอาฟริกัน ฯลฯ 
4.ใช๎สารชีวภัณฑ์  
5. เลี้ยงเป็ดในนาข๎าว 
6. อนุรักษ์นกปากหําง เพื่อ
ก าจัดหอยเชอรี ่

1. ผลผลิตตํอไรเํพิ่มขึ้น 

2. ได๎ผลผลิตที่มีคณุภาพ   
3. ต๎นทุนการผลติลดลง ได๎
ก าไรมากข้ึน 
4. ได๎รายไดเ๎พิ่มขึ้น 

5.แก๎ไขปัญหาดา๎นการตลาดได ๎
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แผนภาพที่ 32   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพื้นท่ีปลูกข๎าวในเขตความเหมาะสมน๎อย (S3)             แผนภาพที่ 33   ภาพขยายพ้ืนที่ปลูกข๎าวในเขตความเหมาะสมน๎อย (S3) 

ท่ีมา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 
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แผนภาพที่ 34   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพ้ืนที่ปลูกข๎าวในเขตไมเํหมาะสม (N)                  แผนภาพที่ 35   ภาพขยายพ้ืนที่ปลูกข๎าวในเขตไมเํหมาะสม (N) 

ที่มา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 

68 
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ตารางท่ี 20  การวางแผนการผลิตข๎าวในพ้ืนที่ปลูกที่อยูํในเขตเหมาะสมน๎อย ( S3 ) และ 
ไมํเหมาะสม   (N ) ตามแนวทางการปรับโครงสร๎างการผลิตข๎าว 

 

 

โดยสรุปแล๎ว การใช๎ Zoning เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนการจัดการพ้ืนที่การผลิตข๎าว 
การปฏิบัติในระดับจังหวัดและอ าเภอ ควรเจาะลึกในแตํละพ้ืนที่ S1, S2, S3 และ N โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไมํ
เหมาะสม (S3 +N) แนวทางในการปรับลดพ้ืนที่ปลูกข๎าวไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน ควรใช๎หลักตลาดน าการ
ผลิต โดยพิจารณาดังนี้ 

1. ใช๎แผนที่เขตความเหมาะสมของแตํละพ้ืนที่ในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
2. วิเคราะห์ข๎อมูล กายภาพ เศรษฐกิจ สังคมรํวมกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
3. จัดท าต๎นทุนการผลิต ผลตอบแทนของข๎าว และพืชอ่ืนที่จะน ามาทดแทน 
4. น าผลตอบแทนของพืชที่จะน ามาทดแทน เปรียบเทียบกับผลตอบแทนของข๎าวที่ปลูก

ในพ้ืนที่ไมํเหมาะสม 
5. น าเสนอข๎อมูลให๎เกษตรกร ใช๎เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ 
6. รํวมกันท าแผนการลดพ้ืนที่ปลูกข๎าวและวางเป้าหมายการปลูกพืชอ่ืนทดแทน

กรณีที่เกษตรกรไม่ต้องการ
ปรับเปลี่ยน 

กรณีที่เกษตรกร           
ต้องการปรับเปลี่ยน 

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ 

1. เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ โดย
สํงเสริมการใช๎เมล็ดพันธุ์ดี และ
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
2. สํงเสริมปลูกพืชหลังนา 
3. ปรับปรุงบ ารุงดิน 
4. ลดต๎นทุนโดย 
   4.1 ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีโดยการใช๎
ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 
   4.2 การใช๎สารชีวภัณฑ์เพ่ือ
ทดแทนการใช๎สารเคมี 
 

1. สํงเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสาน หรือไรํนาสวนผสม
หรือปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน 
2. ปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. พัฒนาแหลํงน้ า 

- ทราบแนวทางการพัฒนา 
และการแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่
ของตนเอง 
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การจัดการพืน้ที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภาคเหนือตอนบน 
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การจัดการพื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภาคเหนือตอนบน 
 

1. สถานการณ์การผลิต 
 

  การปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดในปี 2558/2559 มีพ้ืนที่ปลูก
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม ทั้งสิ้น 2,690,349 ไรํ แตํมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 2,357,102 ไรํผลผลิตรวมทั้งสิ้นจ านวน 
589,429,494 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 467 กิโลกรัมตํอไรํ ครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 224,130 
ครัวเรือน โดยแบํงเป็น ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์รุํน 1 จ านวน 2,500,169 ไรํ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 2,182,221 ไรํ 
ผลผลิตรวม จ านวน 441,835,218 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 174 กิโลกรัมตํอไรํ ครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 186,495 ครัวเรือน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์รุํน 2 จ านวน 190 ,180 ไรํ พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 174,881 ไรํ 
ผลผลิตรวม จ านวน 147,594,276 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 760 กิโลกรัมตํอไรํ ครัวเรือนเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 186,495 ครัวเรือน ผลผลิตรวม 1,599,026 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 275 กก./ ไรํ ครัวเรือนเกษตรกรผู๎
ปลูกจ านวน 37,635 ครัวเรือน (กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559) รายละเอียดดังตารางที่ 21, 22 และตาราง
ที ่23 
   

ตารางท่ี  21 พ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่เก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ และครัวเรือนเกษตรกร  
ผู๎ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมรุํน ของภาคเหนือตอนบน  แยกเป็นรายจังหวัด 

 

จังหวัด พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน)  

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

นําน 991,508 789,430 217,451,681 426 56,051 
พะเยา 286,986 265,473 54,498,475 500 25,554 
ล าปาง 205,928 190,770 55,966,850 799 18,472 
ล าพูน 82,663 82,770 4,328,710 65 7,977 
เชียงราย 559,814 473,514 113,143,471 505 59,361 
เชียงใหมํ 200,016 197,988 74,262,571 648 15,502 
แพรํ 303,317 301,731 62,902,176 489 33,033 
แมํฮํองสอน 60,117 55,653 6,875,560 306 8,180 
รวม  8  จังหวัด 2,690,349 2,357,102 589,429,494 467 224,130 

ที่มา : กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559 
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ตารางท่ี  22 พ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่เก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ และครัวเรือนเกษตรกร  
ผู๎ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์รุํนที่ 1 ของภาคเหนือตอนบน  แยกเป็นรายจังหวัด 

 

จังหวัด พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน)  

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

นําน 947,769 747,310 192,375,044 257 46,249 

พะเยา 251,993 240,271 32,741,575 136 17,743 

ล าปาง 185,845 170,684 27,035,200 158 13,653 

ล าพูน 79,742 79,622 4,104,000 52 7,757 

เชียงราย 509,454 427,709 74,895,281 175 51,330 

เชียงใหมํ 192,408 190,944 67,628,550 354 14,026 

แพรํ 272,958 270,145 36,237,168 134 27,593 

แมํฮํองสอน 60000 55,536 6,818,400 123 8144 

รวม  8  จังหวัด 2,500,169 2,182,221 441,835,218 174 186,495 
 

ที่มา : กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559 
 
ตารางท่ี  23 พ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่เก็บเก่ียว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ และครัวเรือนเกษตรกร  

ผู๎ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์รุํนที่ 2 ของภาคเหนือตอนบน  แยกเป็นรายจังหวัด 
 

จังหวัด พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตรวม 
(ตัน)  

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

นําน 43,739 42,120 25,076,637 595 9,802 

พะเยา 34,993 25,202 21,756,900 863 7,811 

ล าปาง 20,083 20,086 28,931,650 1,440 4,819 

ล าพูน 2,921 2,921 224,710 78 220 

เชียงราย 50,360 45,805 38,248,190 835 8,031 

เชียงใหมํ 7,608 7,044 6,634,021 942 1,476 

แพรํ 30,359 31,586 26,665,008 844 5,440 

แมํฮํองสอน 117 117 57,160 489 36 

รวม  8  จังหวัด 190,180 174,881 147,594,276 760 37,635 
 

ที่มา : กรมสํงเสริมการเกษตร, 2559 
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2. สถานการณ์การตลาด 
 

 2.1 สถานการณ์ราคา 
 

ความเคลื่อนไหวของราคาขายข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือที่มีความชื้น 14.5 % 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.09–7.56 บาท ซึ่งเส๎นทางการตลาดข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือ จะเป็นหํวงโซํ
อุปทาน (Supply chain) อุตสาหกรรมเกษตรผู๎ผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะเริ่มตั้งแตํ การคัดสรรเมล็ด
พันธุ์ที่ได๎จากบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศ การน าเข๎าเมล็ดพันธุ์จากตํางประเทศ และการสํงเสริมจาก
ภาครัฐ อาทิ กรมวิชาการเกษตร เมื่อเกษตรกรผู๎ปลูกได๎เมล็ดมาปลูกจนได๎ผลผลิตจะมีพํอค๎าคนกลางมา   
รับซื้อจากเกษตรกร และจะน าไปสํงให๎กับลานทําพืชไรํ และผู๎ประกอบการไซโล หรือเกษตรกรผู๎ปลูกจะน า
ผลผลิตที่ได๎สํงขายกับลานทําพืชไรํหรือไซโลโดยตรงก็ได๎ จากนั้นผู๎ประกอบการไซโลหรือลานทําพืชไรํจะท า
การอบเมล็ดข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือลดความชื้นและสํงขายให๎แกํโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป โรงงานอาหาร
สัตว์ หรือสํงออกตํางประเทศ และผลผลิตที่สํงไปสูํโรงงานตํางๆ นั้น ทางโรงงานจะน าผลผลิตที่ได๎สํวนใหญํ
ไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ บางสํวนไปแปรรูปเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เชํน แป้งข๎าวโพด ฯลฯ 
และบางสํวนสํงออกสูํตํางประเทศ และนอกจากนี้การขายผลผลิตให๎กับพํอค๎าคนกลาง หรือพํอค๎าท๎องถิ่น 
ยังสามารถแบํงออก 4 กรณ ีดังนี้ 

1. เกษตรกรที่เป็นลูกไรํจะขายผลผลิตให๎กับพํอค๎าที่ให๎สินเชื่อ โดยพํอค๎าจะเป็นผู๎มี
บทบาทส าคัญในการเผยแพรํขําวสารด๎านการตลาดและราคา นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับ
เกษตรกร ขั้นตอนการรับซื้อ พํอค๎าจะเป็นผู๎ให๎สินเชื่อโดยตรงทางด๎านปัจจัยการผลิต เชํน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย 
ยาปราบศัตรูพืช ตลอดจนคําแรงงานเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแกํเกษตรกรตั้งแตํเริ่มแรกเพาะปลูก หรือ
เรียกวํา “ลูกไรํ” และเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต๎องน าผลผลิตมาจ าหนํายให๎กับพํอค๎าที่ให๎สินเชื่อ
โดยตรง ซึ่งพํอค๎าจะหักในสํวนที่เป็นต๎นทุนทั้งหมดพร๎อมดอกเบี้ย สํวนที่เหลือเกษตรกรได๎รับไป ราคาที่
เกษตรกรขายได๎จะต่ ากวําราคาท๎องตลาดทั่วไป   

2. พํอค๎าท๎องถิ่นที่มีเครื่องสีจะท าการรับซื้อผลผลิต โดยน าเครื่องสีไปบริการถึงไรํแล๎วหัก
คําสี และจะหักคําขนสํงตามระยะทางเฉลี่ยคําขนสํงจากไรํถึงโกดังหรือไซโลของผู๎รับซื้อ หากระยะทางไกล
การคมนาคมไมํสะดวกโดยเฉพาะพ้ืนที่ปลูกที่อยูํบนภูเขาสูง ซึ่งจะต๎องใช๎รถแทรกเตอร์ขนสํงลงมาในพ้ืนที่
ราบ (พ้ืนที่การคมนาคมสะดวก)  หลังจากนั้นใช๎รถบรรทุกขนสํงไปโกดังหรือไซโลของพํอค๎า ราคาที่
เกษตรกรขายได๎จะหักคําสีและคําขนสํง  

3. เกษตรกรจะน าผลผลิตไปขายเองที่ร๎านรับซื้อพืชไรํ ตลาดกลาง และสถาบันเกษตรกรที่
ตนเองเป็นสมาชิกอยูํ โดยผู๎ที่มีเครื่องสีในพ้ืนที่จะรับจ๎างสีข๎าวโพดของเกษตรกร หลังจากนั้นเกษตรกรจะ
น าตัวอยํางข๎าวโพดไปให๎แหลํงรับซื้อดังกลําวพิจารณาตกลงราคา หากเกษตรกรพอใจในราคาจะขนสํง
ผลผลิตไปยังโกดังหรือสถานที่เก็บข๎าวโพดของผู๎รับซื้อที่ได๎ตกลงราคากันไว๎ ซึ่งเกษตรกรจะต๎องเสียคําขนสํง
เอง ราคาที่เกษตรกรขายได๎จะสูงกวํา กรณีท่ี 1 และกรณีที่ 2  
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4. เกษตรกรจะขายผลผลิตให๎กับพํอค๎าคนกลาง หรือพํอค๎าท๎องถิ่นที่อยูํในแหลํงผลิต โดย
จะเก็บไว๎ในระยะสั้นเมื่อรวบรวมได๎ปริมาณมากพอสมควรแล๎ว  จะสํงตํอไปยังผู๎รวบรวมท๎องถิ่นรายใหญํ
ตํอไป 
 
  

โครงสร้างการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย 

ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 

ข๎าวโพดเลีย้งสัตว์ ปี 2556/57 

 เนื้อท่ีปลูก 7.51 ล๎านไร ํ

 ผลผลติ 5.10 ตัน 

 ผลผลติตํอไรํ 671 กก. 

 จ านวนครัวเรือน 

ประมาณ 449,500 ครัวเรือน 

ผลผลติ 100% 

(เมล็ดความช้ืน 14.5%) 

น าเข๎า 

(เฉลี่ย 0.20 ล๎านตัน/ปี) 

โรงงานแปรรูปแป้ง 

 พํอค๎ารวบรวม 

 สหกรณ์ไซโล 

โรงงานแปรรูปอาหารสัตว ์

แป้งข๎าวโพดและผลติภณัฑ์
(2%) 
 ใช๎ภายในประเทศ 

 สํงออก 

สํงออก เมล็ด (2%) 

ใช๎ภายประเทศ 

(ฟาร์มเลีย้งสัตว์) 
 เมลด็ (1%) 

 อาหารสตัว์ส าเร็จรูป (99%) 

สง่ออกอาหารสตัว์ส าเร็จรูป
(1%) 

2 % 

3 % 
100 

% 

95 % 

แผนภาพที่  36    แสดงโครงสร๎างการใช๎ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทย 
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 2.2 วิถีการตลาด 

  วิถีการตลาดของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเหนือตอนบน ผู๎ที่มีอ านาจในการก าหนดราคา
ของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้น จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และโรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นสํวนใหญํ ซึ่ง
ในประเทศไทยจะมีเพียงไมํก่ีบริษัทเทํานั้น ท าให๎การซื้อ-ขาย ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยใกล๎เคียงกับ
การซื้อขายแบบผูกขาดมากขึ้นทุกที ท าให๎เกษตรกรเป็นผู๎ที่ได๎รับความเดือดร๎อนมากที่สุดหากราคาผลผลิต
ในปีนั้นมีราคาที่ต่ า และผู๎ที่สามารถรวบรวมผลผลิตได๎ในปริมาณมากคือ กลุํมผู๎ประกอบการไซโลและลาน
ทําพืชไรํ ดังนั้นหากผู๎ประกอบการทั้ง 2 กลุํมนี้มีการรวมตัวที่เข๎มแข็ง สร๎างการการเชื่อมโยงระหวํางสมาชิก
ในกลุํมท่ีชัดเจน จนเกิดเป็นเครือขํายที่เข๎มแข็งและมียุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนากลุํมที่ชัดเจน ก็
อาจมีอ านาจในการตํอรองและเชื่อมโยงกับผู๎สํงออกรายใหญํเพ่ือให๎เกิดการค๎าที่สร๎างความพึงพอใจให๎แกํ
กลุํมเกษตรกรและผู๎แปรรูปรายใหญํได๎ จะเห็นได๎วําในการรวบรวมผลผลิตข๎าวโพดจากเกษตรกร ผู๎รวบรวม
จ าเป็นต๎องมีไซโลเพ่ือบริหารจัดการคุณภาพข๎าวโพดพร๎อมสํงมอบตํอโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป หรือ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ และไซโลในพ้ืนที่แตํละไซโลควรมีการสร๎างเครือขํายระหวํางกันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ทางการตลาดข๎าวโพดผํานเครือขํายไซโล 
 

2.3 จุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคเหนือตอนบน 
 

  จุดรับชื้อข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเหนือที่ส าคัญจะกระจายอยูํในพ้ืนที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือเรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้ จังหวัดเชียงรายจ านวน 30 จุด พะเยาจ านวน 25 จุด ล าปาง
จ านวน 19 จุด เชียงใหมํจ านวน 17 จุด นํานจ านวน 12 จุด แมํฮํองสอนจ านวน 8 จุด ล าพูนจ านวน 3 จุด 
และจังหวัดแพรํจ านวน 1 จุด รายละเอียดตามแผนภาพที่ 37   
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แผนภาพที่ 37   แสดงจุดรับชื้อข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเหนือ 
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3. ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

  ต๎นทุนการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบระหวํางเกษตรกรที่อยูํในพ้ืนที่ราบกับ
เกษตรกรที่อยูํในพ้ืนที่สูงชันตํอไรํ ในปี 2558 ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรในพ้ืนที่สูงชันประมาณ 800 
กิโลกรัมตํอไรํ ขายในราคากิโลกรัมละ 5.10 บาท เฉลี่ยรวม 4,080 บาท ตํอไรํ และผลผลิตเฉลี่ยของ
เกษตรกรในในพ้ืนที่ราบประมาณ 1,600 กิโลกรัมตํอไรํ ขายในราคากิโลกรัมละ 5.10 บาท เฉลี่ยรวม 
8,160 บาทตํอไรํ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล๎วในการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรปลูกในพ้ืนที่ราบมากกวําในพ้ืนที่
สูงชัน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 24 
 

ตารางท่ี  24    เปรียบเทียบต๎นทุนการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหวํางเกษตรกรที่อยูํในพ้ืนที่ราบกับ 
         เกษตรกรที่อยูํในพื้นท่ีสูงชันตํอไรํ ในปี 2558 

หนํวย : บาท/ไรํ 
รายละเอียด ในพื้นที่สูงชัน ในพื้นที่ราบ หมายเหตุ 

1.  คําเตรียมพื้นท่ี 200 100  
2.  คําเมล็ดพันธุ์ 450 394  
3.  คําจ๎างปลูก 240   
4.  คําจ๎างรถหยอด  135  
5.  คําปุ๋ยเคมี 900 (50 กก.) 465 สูตร 15 – 15 - 15 
6.  คํายาฆําหญ๎า ครั้งที1่ 150 (1 ลิตร)  กํอนปลูก 
7.  คํายาฆําหญ๎า ครั้งที2่ 150 (1 ลิตร) 37.50 (250 ซีซี) หลังปลูก 1 - 2วัน 
8.  คํายาฆําหญ๎า ครั้งที3่ 150 (1 ลิตร) 22.50 (150 ซีซี) หลังปลูก 20 – 30 วัน 
9.  คําน้ าหมักชีวภาพ  24 (4 ลิตร) ผสมยาฆําหญ๎าครั้งที่ 3 
10. คําเก็บเกี่ยว 400 600  
11. คําสีนวด 200 350  
12. อ่ืนๆ(คํากับข๎าว) 500 100  
13. รวมต๎นทุน 3,340 2,228  
14. รายได ๎ 4,080 8,160  
15. ก าไรสุทธิ 740 5,932  

ที่มา :   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559  
          ต๎นทุน ณ ไรํนา (กันยายน 2559) 
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4. สภาพปั หา / ข้อจ้ากัด 
   

 4.1 ด้านการผลิต  
  4.1.1 เกษตรกรสํวนใหญํจะท าการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพ้ืนที่ที่ ไมํมีความ
เหมาะสม และในพื้นที่ท่ีเหมาะสมน๎อย ท าให๎ผลผลิตต่ า และมีบางสํวนปลูกในพื้นที่ป่า  
  4.1.2 พ้ืนที่เพาะปลูกมีความเสี่ยงตํอความเสียหายจากภัยแล๎ง เพราะพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว์    สํวนใหญํจะอยูํนอกเขตชลประทาน และอาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูกเพียงอยํางเดียว  
  4.1.3 ผลผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปัญหาเรื่องคุณภาพ เนื่องจากผลผลิตทั้งหมดเก็บเกี่ยว
ในชํวงปลายฤดูฝน (ส.ค.-ต.ค.) ซึ่งจะสํงผลให๎มีความชื้นสูงและเกิดอะฟลาทอกซิน 
  4.1.4 ต๎นทุนการผลิตสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิต เชํน เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย น้ ามัน และอัตรา
คําจ๎างแรงงานมีราคาแพง ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว บางพ้ืนที่มีการใช๎เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนแรงงาน แตํต๎องประสบปัญหาต๎นทุนการผลิตสูงขึ้นเชํนกัน เนื่องจากราคาน้ ามัน
และคําจ๎างเพ่ิมข้ึน 
  4.1.5 ขาดการรวมกลุํม ไมํมีเงินทุน ท าให๎การผลิตและการบริหารจัดการผลผลิตไมํมี
ประสิทธิภาพ ต๎นทุนสูงตํอหนํวยผลผลิตมีแนวโน๎มสูงขึ้น 
  4.1.6 การถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีในเรื่องการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรดีที่เหมาะสม (Good  Agricultural Practice: GAP) ให๎แกํเกษตรกรยังไมํทั่วถึง และแพรํหลาย   
  4.1.7 เกษตรกรไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารการผลิต การตลาดข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได๎
อยํางทั่วถึงและรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

 4.2 ด้านการตลาด 
  4.2.1 ราคาไมํมีเสถียรภาพเนื่องจากผลผลิตภายในประเทศสํวนใหญํเพาะปลูกในชํวงต๎น
ฤดูฝนและเก็บเกี่ยวในชํวงฝนตกชุก ผลผลิตคุณภาพต่ า ความชื้นสูง และประดังออกสูํตลาด ประกอบกับ มี
ผลผลิตจากประเทศเพ่ือนบ๎านซึ่งมีราคาต่ ากวําเข๎าสูํประเทศไทยในชํวงเดียวกันสํงผลให๎อุปทานในประเทศ
มีมากกวําความต๎องการใช๎ ท าให๎ราคาตกต่ า  
  4.2.2 ขาดการรวมกลุํมเกษตรกรเป็นองค์กรที่เข็มแข็งท าให๎ไมํมีอ านาจในการตํอรองราคา
จ าหนํายผลผลิตและไมํมีความสามารถในการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว (การลดความชื้นและการเก็บ
รักษาผลผลิต) 
  4.2.3 ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเกือบทั้งหมด (ร๎อยละ 95) ใช๎ในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ ที่มีแนวโน๎มความต๎องการเพ่ิมขึ้น ตามการเติบโตของภาคปศุสัตว์ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาในภาค
ปศุสัตว์มักสํงผลตํอเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าวโพดด๎วย 
  4.2.4 การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคําในอุตสาหกรรมตํอเนื่องอ่ืนๆ ยังมีน๎อย 
  4.2.5 เกษตรกรไมํสามารถวางแผนการผลิต การตลาดสอดให๎คล๎องกับสถานการณ์ 
เพราะไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร การตลาด การผลิต  
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 4.3 การแปรรูปเพิ่มมูลค่า 
  การพัฒนาและวิจัยเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมจากเมล็ดข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอ่ืน 
นอกจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เชํน อุตสาหกรรมแป้งข๎าวโพด น้ ามันข๎าวโพด และไบโอพลาสติค ยังมี
น๎อย 
 4.4 ด้านวิจัย 
  4.4.1 ขาดการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของโลกที่การ
เปลี่ยนแปลงไป (Climate change) 
  4.4.2 กฎระเบียบที่มีอยูํไมํเอ้ือตํอการวิจัย โดยเฉพาะด๎านปรับปรุงพันธุ์ เชํนการน าเข๎า
เชื้อพันธุกรรมและการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 
  4.4.3 ขาดการถํายทอดผลการวิจัยด๎านการผลิตไปสูํภาคปฏิบัติของเกษตรกร 
  4.4.4 ขาดการถํายทอดผลการวิจัยด๎านการแปรรูปสร๎างมูลคําเพ่ิมในเชิงพาณิชย์ไปสูํ
ภาคเอกชน 
  4.4.5 ขาดบุคลากรด๎านงานวิจัย การสํงเสริมพัฒนาบุคลากรรุํนใหมํทดแทนบุคลากรรุํน
เกําท่ีเกษียณอายุยังมีน๎อย  
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย 
 

เป้าหมายการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยในระยะยาวคือการผลิตให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ของประเทศโดยเกษตรกรต๎องมีรายได๎ที่ดีและมั่นคง โดย
ก าหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ ไว๎ดังนี้ 
  1) เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํเป็น 835 กิโลกรัมในปี 2562 และเป็น 1 ,000 กิโลกรัมในปี 
2569 
  2) เพิ่มผลิตเป็น 6.18 ล๎านตันในปี 2562 และเป็น 7.4 ล๎านตันในปี 2569  
  3) ลดพ้ืนที่ป่า 3.26 ล๎านไรํ พ้ืนที่ปลูกที่ไมํเหมาะสม (N) 0.82 ล๎านไรํรวม 4.08 ล๎านไรํ 
โดยเพิ่มพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนที่ไมํเหมาะสมข๎าวแตํเหมาะสมข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 2.06 ล๎านไรํ และพ้ืนที่นา
หลังข๎าวในเขตชลประทานตามพ้ืนที่เหมาะสมข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก 0.35 ล๎านไรํเป็น 2 ล๎านไรํในปี 2569 
พร๎อมทั้งปรับสัดสํวนการผลิตให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด รายละเอียดดังแผนภาพที่ 38 และ
ตามรางที่ 25 
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แผนภาพที่ 38  แสดงแผนยุทธศาสตร์การผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 25  เป้าหมายพื้นที่ ผลผลิต และผลผลิตตํอไรํและสัดสํวนการกระจายการผลิตตามแผน 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี 
พ้ืนที่ปลูก (ล้านไร่) ผลผลิตรวม 

(ล้านตัน) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ความต้องการ

(ล้านตัน) รวม ต้นฝน ปลายฝน แล้ง 
2557 7.40 4.70 

(63%) 
2.35 

(32%) 
0.35 
(5%) 

5.00 676 5.20 

2558 
(ระยะเรํงดํวน) 

7.40 4.00 
(54%) 

2.60 
(34) 

0.56 
(11%) 

5.25 710 5.80 

2560 
(ระยะสั้น 1 - 3 ปี) 

7.40 3.80 
(47%) 

2.65 
(36%) 

0.95 
(17%) 

5.76 779 6.20 

2562  
(ระยะปานกลาง 3 - 5 ปี) 

7.40 3.40 
(42%) 

2.65 
(36%) 

1.35 
(22%) 

6.18 835 6.60 

2569 
(ระยะยาว 5 - 12 ปี) 

7.40 2.75 
(37%) 

2.65 
(36%) 

2.00 
(27%) 

7.40 1000 7.40 

GR  -5.02 1.75 15.45 3.32 3.38 2.90 
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6. การบริหารจัดการพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคเหนือตอนบน ตามเขตความเหมาะสม (Zoning) 
 

 6.1 พื้นที่ปลูกตามเขตความเหมาะสม   
 

พ้ืนที่ตามเขตความเหมาะสมการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  
ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได๎ก าหนดเขตความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่ใช๎ส าหรับการ
ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด จ านวน 55,124,970.03 ไรํ โดยแบํงออกเป็นพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูก
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเหมาะสมสูง (S1) จ านวน 1,509,123.78 ไรํ คิดเป็น ร๎อยละ 2.74 , ความเหมาะสม
ปานกลาง (S2) จ านวน 1,392,075.21 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 2.52 , ความเหมาะสมน๎อย (S3) จ านวน 
2,784,405.96 ไรํ  คิดเป็นร๎อยละ 5.06 และพ้ืนที่ไมํเหมาะสม (N) จ านวน 7,223,640.70 ไรํ คิดเป็นร๎อย
ละ 13.10  โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตความเหมาะสมมากที่สุด (S1)  คือ จังหวัด
ล าปาง จ านวน 333,002.09   ไรํ   รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย  จ านวน 325,722.40 ไรํ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 26   และแผนภาพที่ 39 
 
ตารางท่ี  26   แสดงพื้นท่ีเหมาะสมการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาคเหนือตอนบน (ไรํ) 
 
 

จังหวัด  S1   S2  S3  N  เขตป่า  
นําน 175,736.32 150,996.75 399,165.59 757,410.99 6,118,617.30 

พะเยา 160,008.19 114,126.17 287,955.17 906,685.78 2,398,586.37 
ล าปาง 333,002.09 415,116.98 524,912.16 787,432.25 5,744,724.95 
ล าพูน 122,721.77 89,783.57 248,177.46 378,004.03 1,960,324.04 

เชียงราย 325,722.40 225,373.63 377,005.72 2,087,794.30 4,220,102.18 

เชียงใหมํ 173,248.33 300,658.41 475,247.97 1,470,320.96 11,356,213.69 

แพรํ 204,369.93 73,425.18 424,103.26 644,053.14 2,705,984.62 

แมํฮํองสอน 14,314.76 22,594.52 47,838.63 191,939.24 7,711,171.23 
รวม 1,509,123.78 1,392,075.21 2,784,405.96 7,223,640.70 42,215,724.38 

 

  ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2557 
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แผนภาพที่ 39   แสดงความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคเหนือตอนบน 
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6.2 พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซ้อนทับกับพื้นที่ตามเขตความเหมาะสม   
 

  พ้ืนที่การปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 2,376,602.52 ไรํ 
โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคือจังหวัดเชียงราย 475,628.83 ไรํ รองลงมาคือจังหวัดนําน 
273,822.60 ไรํ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวําพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือ
1,421,326.09 ไรํ หรือร๎อยละ 59.8 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมดปลูกในพ้ืนที่ป่า โดยจังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่ปลูก
ในเขตป่า มากที่สุด 457,628.83 ไรํ รองลงมาคือจังหวัดนําน 273,822.60 ไรํ และพ้ืนที่ปลูกข๎าวข๎าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ที่อยูํในเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 661,558.98 ไรํ (S1 – S3) 
แยกเป็นอยูํในเขตความเหมาะสมสูง (S1) 181,046.84 ไรํ หรือร๎อยละ 27.37 โดย จังหวัดเชียงรายปลูกใน
พ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มากที่สุดจ านวน 62,429.99 ไรํ และจังหวัดแมํฮํองสอนปลูกพ้ืนที่ตามเขต
ความเหมาะสมสูง (S1) น๎อยที่สุดคือ 305.42 ไรํ แตํอยํางไรก็ตามจังหวัดที่มีการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
พ้ืนที่ไมํเหมาะสมมากที่สุดคือ   
 

ทั้งนี้การผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือแบํงออก 2 รุํนคือรุํน 1 ปลูกตั้งแตํ 1 มีนาคม 
ถึง 31 ตุลาคม และรุํน 2 ปลูกตั้งแตํ 1 พฤศจิกายน ถึง 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป โดยสํวนใหญํเกษตรกร
จะปลูกในรุํนที่ 1 มากกวํารุํนที่ 2 ซึ่งในชํวง 3 ปีที่ผํานมาเนื้อที่เพาะปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยเกษตรกรในภาคเหนือขยายเนื้อที่เพาะปลูกในที่วํางเชิงเขา รายละเอียดดังตาราง
ที่ 27 และแผนภาพที่ 40 
 

ตารางท่ี 27  แสดงพื้นท่ีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ซ๎อนทับพ้ืนที่ปลูก 
  ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของภาคเหนือตอนบน 
 

จังหวัด  S1   S2   S3   N   F  
นําน 21,593.51 24,566.26 81,903.62 92,261.90 273,822.60 

พะเยา 27,587.00 23,339.88 57,030.85 22,050.31 216,167.42 
ล าปาง 22,888.67 19,879.48 31,107.49 5,607.03 54,038.56 
ล าพูน 7,218.06 2,814.10 34,293.39 3,206.76 96,507.44 

เชียงราย 62,429.99 29,325.93 48,498.35 116,909.61 457,628.83 
เชียงใหมํ 6,525.58 16,833.87 17,420.37 20,824.43 115,851.61 

แพรํ 32,498.61 11,957.11 80,107.66 28,174.11 175,651.31 
แมํฮํองสอน 305.42 383.17 1,050.61 4,683.31 31,658.33 

รวม 181,046.83  129,099.79  351,412.35  293,717.46  1,421,326.09  
    

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน ,57  
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แผนภาพที่ 40  แสดงพื้นท่ีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ซ๎อนทับพ้ืนที่ปลูก 
  ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของภาคเหนือตอนบน 
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แผนภาพที่ 41   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพื้นท่ีปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตความเหมาะสมสูง (S1)   แผนภาพที่ 42   ภาพขยายพื้นท่ีปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตความเหมาะสมสูง (S1) 

ท่ีมา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 
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แผนภาพที่ 43   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพื้นที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตความเหมาะสมปานกลาง (S2)   แผนภาพที่ 44  ภาพขยายพื้นที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตความเหมาะสมปานกลาง (S2) 

ที่มา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 
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ตารางท่ี 28   การวางแผนการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ปลูกที่อยูํในเขตความเหมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) ตามแนวทางการปรับโครงสร๎าง 

 การผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค่า เพ่ิมช่องทางการตลาด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ 
1. สํงเสรมิการใช๎เมล็ดพันธ์ุดีที่  
ทนแล๎งและศตัรูพืช 
2. พัฒนาแหลํงน้ า  
3. รวมกลุํมเพื่อผลติในรูปแบบ
แปลงใหญํ เพื่อจัดการอยํางเป็น
ระบบ เพิ่มผลผลติ  ลดต๎นทุน 
และเชื่อมโยงการผลิต  แปรรูป 
และตลาด 
4. ปรับปรุงคุณภาพ โดยลด
ความช้ืนน๎อยกวํา 23 % เก็บเกี่ยว
ในระยะที่เหมาะสม 
5. ยกระดับคณุภาพใหไ๎ด๎
มาตรฐานผํานการรับรอง GAP 
และปลอดอัลฟ่าท๏อกซิน 
6. จัดระบบการจัดการปลูก
ข๎าวโพดเลีย้งสัตว์ให๎มี
ประสิทธิภาพ เชํน การเขตกรรม 
 

1. ท าปุ๋ยหมักจากซังข๎าวโพด 
2. ใช๎สารชีวภัณฑ์ทดแทน
สารเคม ี
3. ใช๎ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 
4. การเฝ้าระวังศัตรูพืช 
5. สํงเสรมิเกษตรกร/กลุํม
เกษตรกรผลติเมล็ดพันธ์ุลูกผสม
ไว๎ใช๎เองในชุมชน 
 

1. ผลิตเป็นเมล็ดพันธ์ุ 
2. สนับสนุนให๎เกิดการ
รวมกลุมํเพื่อการแปรรูป เชํน 
แปรรูปแป้ง ฯลฯ 
3. สนับสนุนการผลติ การใช๎
แปรรูป ทุกสํวน (Zero 
Waste) 

1. จ าหนํายเป็นเมล็ดพันธ์ุ 
2. ผลิตแบบมีพันธะสญัญา
(Contract  Farming) 
3. สนับสนุนให๎เกิดตลาด

แบบ PPP. (Public-
Private Partnership) 
 

1. ไมํเผาซังข๎าวโพด  ไถกลบ
ซังเป็นปุ๋ยหมัก 
2. ใช๎สารชีวภัณฑ ์
3. ห๎ามปลูกข๎าวโพดเลีย้ง
สัตว์ในพื้นที่ป่าโดยเดด็ขาด 
 

1. ผลผลิตตํอไรเํพิ่มขึ้น 

2. ได๎ผลผลิตที่มีคณุภาพ   
3. ต๎นทุนการผลติลดลง ได ๎

รายได๎เพิ่มขึ้น 

4. แก๎ไขปัญหาด๎านการตลาด
ได ๎
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แผนภาพที่ 45   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพื้นที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตความเหมาะสมน๎อย (S3)             แผนภาพที่ 46   ภาพขยายพื้นทีป่ลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตความเหมาะสมน๎อย (S3) 

ที่มา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 
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แผนภาพที่ 47   แสดงตัวอยํางต าแหนํงพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตไมเํหมาะสม (N)              แผนภาพที่ 48   ภาพขยายพ้ืนที่ปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตไมเํหมาะสม (N) 

ท่ีมา :  กลุํมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ส านักงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6  จังหวัดเชียงใหมํ, 2559 
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ตารางท่ี 29  การวางแผนการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ปลูกที่อยูํในเขตเหมาะสมน๎อย ( S3 )  
และไมํเหมาะสม (N ) ตามแนวทางการปรับโครงสร๎างการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

 
  ในอดีตเกษตรกรปลูกในพ้ืนที่ป่า (F) โดยสํวนใหญํจะขยายพ้ืนที่ปลูกตามเชิงเขา            
ป่าเสื่อมโทรม และในเขตวนอุทยาน เนื่องจากมีแรงจูงใจเรื่องราคา แตํในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายห๎ามปลูก
ในพ้ืนที่ป่า หรือพ้ืนที่ที่ไมํมีเอกสารสิทธิ์ ประกอบกับบริษัทผู๎รับซื้อจะไมํรับซื้อผลผลิตที่ปลูกในพ้ืนที่ไมํมี
เอกสารสิทธิ์ ดังนั้นการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ป่าต๎องยกเลิกโดยเด็ดขาด 

  

กรณีที่เกษตรกรไม่ต้องการ
ปรับเปลี่ยน 

กรณีที่เกษตรกร           
ต้องการปรับเปลี่ยน 

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ 

1. เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยตํอไรํ โดย
สํงเสริมการใช๎เมล็ดพันธุ์ดี และ
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 
2. ปรับปรุงบ ารุงดิน 
3. ลดต๎นทุนโดย 
   3.1 ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีโดยการใช๎
ปุ๋ยตามคําวิเคราะห์ดิน 
   3.2 การใช๎สารชีวภัณฑ์เพ่ือ
ทดแทนการใช๎สารเคมี 
 

1. สํงเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสาน หรือไรํนาสวนผสม
หรือปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน 
2. สํงเสริมการปลูกพืชอ่ืนทดแทน 
3. พัฒนาแหลํงน้ า 

1. ทราบแนวทางการพัฒนา 
และการแก๎ไขปัญหาในพ้ืนที่
ของตนเอง 
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เอกสารอ้างอิง 
 
กรมพัฒนาที่ดิน.2559.  สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน . แหลํงที่มา : www.ldd.go.th. วันที่ 6 สิงหาคม 2559 
กรมสํงเสริมการเกษตร. 2559. ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร. แหลํงที่มา :  
 http://production.doae.go.th/home/index.php . วนัที่ 15 กรกฎาคม 2559. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. แผนยุทธศาสตร์ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๘. (อัดส าเนา) 
  . 2558. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส้าคั และแนวโน้ม. แหลํงที่มา :  
 http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=4188%20shape .วันที่ 15 สิงหาคม 2559. 
  . 2558. ต้นทุนการผลิต. แหลํงที่มา : http://www.oae.go.th/main.php=cost. 
 วันที่ 15 สิงหาคม 2559. 
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