บทสรุปผูบร�หาร (Executive Summary)

โครงการศึกษาสถานการณการบร�โภค
และการผลิตที่ยั่งยืนของหวงโซอุปทาน
ขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศไทย

The Study Report Project on Suatainable Consumtion
and Production of Maize Supply Chain in Thailand

มกราคม 2561

บทสรุปผู้บริหาร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Maize) เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ
ไทย โดยปริมาณความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดประมาณ 7.41 ล้านตันต่อปี ขณะที่ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้
ในปัจจุบันประมาณ 4.62 ล้านตันต่อปี ปัญหาทีส่ าคัญของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยคือกว่าร้อย
ละ 50 ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม มีการขยายพื้นที่ปลูกเข้าไปในพื้นที่เขตป่าไม้ โดยเฉพาะในพื้นที่ ป่าต้นน้าใน
ภาคเหนือ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้วิธีเผา
ตอซัง ยังทาให้เกิดปัญหาหมอกควัน รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจาเป็น
วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทาการศึกษาสถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานด้านการบริโภคและการผลิตของพืช
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า ครอบคลุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
จากการปลูกข้าวโพด การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ทางการเกษตร การจัดทานโยบาย มาตรการ กฎหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของพืชข้าวโพด และ
การจัดการปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยในระยะที่ผ่านมา ซึ่งวิธีการจัดเก็บข้อมูลจะทาการคั ดเลือกพื้นที่ที่มี
การปลูกข้าวโพดในพื้นที่สูง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ตัวแทนในการศึกษาสถานการณ์ปัญหาความไม่ยั่งยืน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกจากเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
หน่วยงานที่ส่งเสริม และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากข้าวโพด ผู้บริโภค และผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของ
พืชข้าวโพด มาทาการวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
การบริโภคและการผลิตในการภาคการเกษตรและภาคป่าไม้ต่อไป

การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
1.

นิยาม

การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable production) ได้แก่ การเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นกากของเสียที่
ทาลายสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็น
มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การกระบวนการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กระบวนการผลิต สาหรับการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable consumption) ได้แก่ รูปแบบการใช้พลังงาน
แร่ธ าตุ การใช้ยานพาหนะที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและประหยัด มีการเลื อกใช้สินค้าและบริการโดยที่
กระบวนการผลิตที่ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม วัตถุดิบหรือองค์ประกอบของสิ นค้าและบริการไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม และการลดของเสียหรือกากจากการบริโภค
ดังนั้น การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable consumption and production: SCP)
จึงเป็นการบริโภคและการผลิต ที่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันไม่สร้างข้อจากัดต่อกิจกรรมการบริโภคและการผลิตในอนาคต ทั้งนี้โดยที่จาเป็นต้องมีการประเมินผล
กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม
จึงเป็นแนวคิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้ขีดจากัดของทุนทางธรรมชาติที่จะต้องมีการสงวนรักษาไว้ใช้
ประโยชน์สาหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคต

แนวทางการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ได้ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น บนหลั ก การของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development) ซึ่งนิยามโดย Brundtland Commission เมื่อปี พ.ศ. 2520 ว่า “เป็นการพัฒนาที่สามารถ
สนองความต้องการที่จาเป็นของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่
จาเป็นของคนในรุ่นต่อไป” แนวคิดหลักของการบริโภคที่ยั่งยืนจึงเป็นการบริโภคที่สามารถสนองความต้องการ
ที่จาเป็นของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการในการบริโภคที่จาเป็น
ของคนในรุ่นต่อไป ประเด็นที่ต้องทาความเข้าใจคือการบริโภคที่ยั่งยืนนั้นมิได้หมายถึงการบริโภคให้น้อยลง
(less consumption) แต่มุ่งหมายถึงการบริโภคที่มีประสิทธิภาพ (more efficient) ด้วยความรอบรู้ (better
informed) และผลาญทรัพยากรให้น้อยลง (less resource intensive) ฉะนั้น คนยากจนจึงสามารถที่จะ
บริโภคเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการที่จะเป็นตามแนวทางการบริโภคที่ยั่งยืนได้

ที่มา: องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ), 2558.

รูปที่ 1

แผนภาพความเชื่อมโยงของการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

แนวคิด เรื่ องการบริ โ ภคที่ยั่ งยื น ได้รั บ การบรรจุไว้ ในแนวปฏิบัติ ว่า ด้ว ยการคุ้ มครองผู้ บ ริโ ภคของ
สหประชาชาติ (The United Nations Guideline for Consumer Protection) เมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นผล
สื บ เนื่ องจากการน าสาระส าคั ญเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงสภาพรูปแบบการบริโ ภคใน “แผนปฏิ บัติการ 21”
(Agenda 21) เพื่อพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้รับการรับรองจากการ
ประชุม Earth Summit ที่นครริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 มาผนวกไว้
เพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติฯ ฉบับที่ได้รับฉันทามติจากที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2528 ต่อมาแนว
ปฏิบัติฯ ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในปี พ.ศ. 2542
การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เริ่มเป็นกระแสหลักหลังจากการประชุมสุดยอดของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.
2535 ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมกันสร้างกรอบความร่วมมือและข้อตกลงในระดับต่างๆ และเริ่มมีนโยบาย
ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระแสการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนมีแนวทางการ
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ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นเมื่อที่ประชุมริโอ+20 ในเดือนมิถุนายน 2555 ได้ให้การรับรองกรอบ 10 ปี
ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (10-Year Framework Programs of SCP : 10 YEP) เพื่อเป็นกรอบ
การดาเนินงานระดับโลกในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นการยกระดับเพื่อมุ่งสู่ การบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืนทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกาลังพัฒนา
เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่จาเป็นดาเนินไปได้โดยไม่สร้าง
ความเสียหายแก่สภาพแวดล้อม จนกลายเป็นข้อจากัดของการบริโภคและการผลิตในอนาคตระยะยาว ในด้าน
อุปทานจึงเป็นการมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการผลิตทั้งในเรื่องของการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่
เป็นกากของเสียที่ทาลายสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง ทั้งจากการพัฒ นา
เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการผลิต ขณะที่ใน
ด้านอุปสงค์ ได้มีแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนเกิดขึ้นควบคู่กับเรื่องการผลิตที่ยั่งยืน โดยองค์การสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) ได้นิยามไว้ในเอกสาร Advancing Sustainable Consumption in Asia : A
Guidance Manual ซึ่งเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2548 ว่าเป็นแนวทางของการบริโภคสินค้าและบริการเพื่อสนอง
ความต้องการที่จาเป็นอย่างมีประสิ ทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อมไปกับการลดผลกระทบเชิงลบทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งในยุคปัจจุบันและใน
อนาคตอันก่อให้เกิดผลเกี่ยวเนื่องสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
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การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย

การรณรงค์เรื่ องการผลิตที่ยั่ งยื นได้ดาเนินการในประเทศไทยมาเกือบสองทศวรรษ นับตั้งแต่การ
ประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 ซึ่งข้อเสนอของประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการกากับการอนุ วัตตามแผนปฏิบัติ
การ 21 และการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ให้คานิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทยเป็น
การพัฒนาที่ต้องคานึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน
เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม” โดยประเทศไทยมีพันธกิจที่ได้กาหนดไว้
ในปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์ก และ JPOI ซึ่งเป็นกรอบที่ประเทศต่างๆ จะใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติ
การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
1)
จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Council for Sustainable
Development) เพื่อกากับดูแลการอนุวัตตามผลการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
เลขานุการ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการระดับนโยบาย ทาหน้าที่ในการกาหนดแนวนโยบาย มาตรการ
การพัฒนา และประสานการพัฒนาในมิติต่างๆ ของสังคมไทยอย่างบูรณาการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ทรงคุณวุฒิ
2)
จัดทากลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (National Sustainable Development Strategies)
โดยใช้ JPOI มาเป็นกรอบในการจัดทากลยุทธ์ของประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้จั ดประชุมเพื่อติดตามผลการประชุม CSD 11 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
มอบหมายหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มหัวข้อหลักได้ดาเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสาขาภายใต้
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คณะกรรมการตามแผนปฏิบัติการ 21 และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทา
แผนอนุวัตตามแผนปฏิบัติการโจฮันเนสเบอร์ก และรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานต่อไป
แนวคิดของการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ในบริบทของไทยโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ได้ ก ล่ า วถึ ง ในบทความเรื่ อ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ในบริ บ ทของไทย
(Sustainable Economic Development in the Thai Context) ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในระยะยาว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
-

ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

-

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและสมดุล

-

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ และ

เป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของ
เสี ย ไม่ทาลายสภาพแวดล้ อม และไม่ส ร้ างมลพิษที่จะกลายมาเป็นต้นทุนการผลิ ตในระยะต่อไปและเป็น
ข้อจากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
ดังนั้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขจาเป็นหลัก 2 เงื่อนไข คือ
1)

กระบวนการบริโภคและการผลิตที่มีประสิทธิภาพและไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

2)
การบริ ห ารเศรษฐกิ จ ส่ ว นรวมอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อ สร้ า งและรั ก ษาเสถี ย รภาพทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว ภายใต้เงื่อนไขที่ทั้งสองส่วนจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ การจั ดทานโยบายและยุ ทธศาสตร์ด้ านการพัฒ นาที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้น้อมน า
ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของประเทศไทยฉบับปัจจุบัน โดยมี
เป้าหมายหลักนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดยวาระของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 168 เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ยังส่งผลต่อ
การผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้า และมุ่งเน้นการส่งเสริมแบบแผนการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ "เศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกที่ปรากฏในเอกสารผลลัพธ์การประชุมริโอ+ 20 ที่
ประเทศไทยได้ร่วมให้คามั่นไว้
รัฐบาลยังได้จัดทายุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อให้คนไทยมีความกินดีอยู่ดี มีความ
เสมอภาคและเป็นธรรมในสังคม ประกอบกับประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประชาคมโลกได้
ซึ่งหลักการของยุทธศาสตร์ คือ "ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ประเทศประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :

การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :

การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)

ในส่วนของภาคการผลิตและการบริการในบริบทของประเทศไทยได้มีการเน้นให้คานึงถึงประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อให้เกิดความพอเพียงและสามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีได้ จึง
ได้มีการจัดทา "ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ” เพื่อเป็นกลยุทธ์สาหรับ
ปรั บ เปลี่ ย นวิธี ก ารบริ โ ภคของทุ กภาคีแ ละทุ ก กลุ่ ม ชนในสั งคมไทยไปสู่ วิธี ก ารบริ โ ภคที่ ยั่ง ยื น โดยในการ
ดาเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย
ของประเทศไทยนั้น ได้มีการแบ่งภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
1)

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินงานด้านการกาหนด
นโยบายและแผนงานด้านการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2)

กรมควบคุมมลพิษ ดาเนินงานด้านการผลิตที่ยั่งยืน

3)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดาเนินงานด้านส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน

4)

ส านั กความร่ ว มมื อด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่างประเทศ ส านัก งาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
ดาเนินงานของกรอบ 10 ปีว่าด้วยการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตาม
กรอบ 10 ปีฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
1.

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามายังประเทศไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
ได้นาข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ มาปลูกและทดลองใช้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นยัง ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก กระทั่ง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การใช้ข้าวโพดเริ่มแพร่หลายขึ้นเนื่องจากหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจได้นาการเลี้ยงไก่
แบบการค้ามาเริ่มสาธิต และกระตุ้นให้ประชาชนปฏิบัติตามผู้เลี้ยงไก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่
เนื่องจากข้าวโพดในขณะนั้นมีราคาสูงและหายาก การใช้ข้าวโพดจึงใช้เป็นเพียงส่วนประกอบของอาหารหลัก
ซึ่งมีราและปลายข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันผู้เลี้ยงสัตว์รู้จักข้าวโพดกันทั่วไป และในปัจจุบันประเทศไทย
ได้ปลูกข้าวโพดในปีหนึ่งๆ เป็นจานวนมาก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่วนใหญ่จะนามาใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะการเติบโตของภาคปศุสัตว์
โดยเฉพาะไก่เนื้อและสุกรซึ่งมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ ถึง 4.3
ล้านตันต่อปี ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งจะนาไปใช้ในด้านอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดป่น
น้ามันพืช และเครื่องสาอาง เป็นต้น โดยมีปริมาณความต้องการใช้จานวน 7.41 ล้านตัน ขณะที่ประมาณการ
ผลผลิตในประเทศมีเพียง 4.62 ล้านตัน จึงต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งนาเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทน
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เช่น ข้าวสาลี และกากข้าวโพดที่เหลือจากการผลิตเอทานอน (DDGS – Dried Distillers Grains with
Solubles) เป็นต้น
จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10,280,688
ไร่ โดยภาคที่มีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดคือภาคเหนือ เนื้อที่ 8,344,122 ไร่ รองลงมาคือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ 1,388,350 ไร่ และภาคกลาง เนื้อที่ 546,093 ไร่ ตามลาดับ (รูปที่ 2) และข้อมูล
การปลูกรายจังหวัดในปี พ.ศ. 2558/2559 พบว่าปริมาณการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือที่มีเนื้อที่
เพาะปลู ก มากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด น่ า น 767,669 ไร่ ภาคกลางที่ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ 514,426 ไร่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย 461,921 ไร่ ภาคตะวันออกที่จังหวัดสระแก้ ว 50,260 ไร่ ภาคตะวันตกที่
จังหวัดกาญจนบุรี 34,584 ไร่ และภาคใต้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 393 ไร่ โดยจังหวัดที่มีเนื้อที่เพาะปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า 300,000 ไร่ ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดนครราชสีมา
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รูปที่ 2

แผนที่พื้นที่ปลูกข้าวโพด ปี พ.ศ. 2558-2559
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ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559: หน้า 21.

รูปที่ 3
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ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ. 2558/2559

บทสรุปผู้บริหาร - Executive Summary

ผลผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ปี เพาะปลูก 2559/60 มีผ ลผลิตทั้งสิ้ น 4,058,186 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี
เพาะปลูก 2558/2559 จานวน 30,128 ตัน เนื่องจากมีปริมาณน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทั้งข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 และรุ่น 2 ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ทั้ง 2 รุ่นเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าภาพรวมเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ลดลงจากเมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 ฝนมาล่าช้าทาให้เกษตรกรเลื่อนการปลูก และบางพื้นที่ปรับเปลี่ยนไปปลูก
มันสาปะหลังโรงงานและอ้อยโรงงานแทน
2.

การตลาด
1)

ความต้องการใช้ในประเทศ

ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี พ.ศ. 2559 มี 5.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.72
ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ยังคงขยายตัว
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 คาด
ว่าความต้องการใช้มีปริมาณ 8.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.82 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ
3.58 ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ทาให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น
2)

การนาเข้า

การนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณ 124.46 แสนตัน มูลค่า 678.19
ล้านบาท ลดลงจาก 166.61 แสนตัน มูลค่า 873.99 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบชนิด
อื่นทดแทนในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง สาหรับปี พ.ศ. 2560 คาดว่า
การนาเข้ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 สาหรับในช่วง 9 เดือนของปี พ.ศ. 2560 (มกราคม –
กันยายน) ปริมาณการนาเข้ามี 0.10 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.67 เนื่องจาก
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาปี 2559/60 ออกสู่ตลาดในช่วง
เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2560 การนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านจึงลดลง ประกอบกับมีการนาเข้าผลผลิต
อื่นเพื่อทดแทน เช่น ข้าวสาลี และ DDGS (กากข้าวโพดที่เหลือจากขบวนการผลิตเอทานอล) มาใช้เป็นวัตถุดิบ
ทดแทนในสู ตรการผลิ ตอาหารสั ตว์บ างส่ว น นอกจากนั้น ปัจจุบันเกษตรกรผู้ ปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์เกือบ
ครึ่งหนึ่งปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิและ/หรือบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่า ทาให้ผู้ผลิตอาหาร
สัตว์หลายรายไม่รับซื้อ เนื่องจากจะเป็นปัญหาในการส่งออกปศุสัตว์ เพราะประเทศผู้ซื้อกาหนดเรื่องการรั กษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งถูกนามาเป็นข้อแม้ในการซื้อด้วย กระทรวงพาณิชย์จึงได้เสนอแนวทางบริหารจัดการการนาเข้า
วัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้มาตรการกาหนดอัตราส่วนการนาเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต่อการรับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 ส่วน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2560
3)

การส่งออก

การส่งออกของไทย ปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณ 0.58 ล้านตัน มูลค่า 4,839.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 0.08 ล้านตัน มูลค่า 716.74 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 7.21 เท่า และมูลค่าเพิ่มขึ้น
6.75 เท่า เนื่องจากมีการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปตลาดอาเซียน เช่น ฟิลิ ปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าของไทยเพิ่มขึ้น โดยปี พ.ศ. 2560 คาดว่าการส่งออกมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2559
สาหรับในช่วง 9 เดือนของปี พ.ศ. 2560 (มกราคม – กันยายน) ปริมาณการส่งออกมี 0.29 ล้านตัน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 27.50 เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บทสรุปผูบ้ ริหาร - Executive Summary

9

ส่งออกไปยังตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าของไทย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จึงลดลง (สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
4)

ราคาข้าวโพดภายในประเทศ

ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5% เฉลี่ยเดือนมกราคม-กันยายน
พ.ศ. 2560 อยู่ที่กิโลกรัมละ 6.10 บาท ปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.13 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา ร้อยละ 16.78 เนื่องจากมีการนาเข้าวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาใช้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
และมีการลักลอบนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในตลาดโลกปรับตัวลดลง ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงได้แก่
(1)

ผลผลิ ตกระจุกตัวในช่วงฤดูฝนและมีความชื้นสูง เกษตรกรไม่มีการปรับปรุงคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยว

(2)

มีการนาเข้าวัตถุดิบทดแทน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวสาลี
และ DDGS

(3)

มีการลักลอบน าเข้าผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ออกในช่ว ง
เดียวกันกับไทย

(4)

ภาคเอกชนผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ มีนโยบายไม่รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
ปลูกในพื้นที่ป่า ทาให้ผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่ป่าถูกกดราคา

ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
ห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ขั้นต้นน้าคือผู้ผลิต (ผู้ปลูก) ข้าวโพด ไปจนถึงขั้นปลายน้าคือ
ผู้บริโภค ได้แก่ โรงงานแปรรูป ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมดังนี้ (รูปที่ 4)
1.

ขั้นต้นน้า
ประกอบด้วย
ปัจจัยการผลิต

ที่ดิน ที่ดินที่เกษตรกรใช้ปลูกข้าวโพดมีทั้งที่ดินที่เป็นของตนเอง เช่า และบุกรุกป่า จากข้อมูลปี พ.ศ.
2560 พบว่า มีการประมาณการพื้น ที่ป ลูกข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ทั่ว ประเทศ 7.03 ล้ านไร่ โดยปลูกในพื้นที่ที่
เหมาะสม 3.30 ล้านไร่ พื้นที่ไม่เหมาะสม 0.70 ล้านไร่ และพื้นที่ป่า 3.67 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของ
พื้นที่ปลูกทั้งหมด
เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วโพด เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วโพดที่ เ กษตรกรใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี แ หล่ ง ที่ ม าจากการผลิ ต
ภายในประเทศ การพัฒนาพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร และงานวิจัยของสถาบันการศึกษา นิยมใช้ ได้แก่ ซีพี
888 แปซิฟิก 999 แปซิ ฟิค 983 ดีคาล์ บ ดีเค 9901 ดีคาล์ บ ดีเค 9955 ไพโอเนี ยร์ 3013 เทพี วีนัส 49
นครสวรรค์ 3 และสุวรรณ 3851 เป็นต้น โดยซื้อจากร้านค้าชุมชน สหกรณ์ และบริษัทเอกชน
ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช เกษตรก่อนนิยมใช้ปุ๋ยและสารเคมีที่เป็นสารเคมี เนื่องจากให้ผลเร็ว และ
ข้าวโพดเป็นพืชอายุสั้นเพียง 100-120 วัน และส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่สูงและลาดชัน ทาให้เกษตรกรไม่นิยมใช้
ปุ๋ยหรือสารอินทรีย์
10
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รูปที่ 4

ภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

เงินทุน เงินลงทุนที่ใช้ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ค่าเช่าที่ดิน (ถ้ามี) ค่าพลังงาน ค่าจ้าง
แรงงานในการเตรียมดิน พ่นยา การไถ-หว่านเมล็ดข้าวโพด ใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยค่าจ้างแรงงานเป็น
สัดส่วนเงินลงทุนที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.97 ของเงินลงทุนทั้ งหมด โดยเงินลงทุนในปัจจัยการผลิตของ
เกษตรกรมี 2 ประเภท คือ เกษตรกรลงทุนเอง หรือกู้เงินมาลงทุน ซึ่งแหล่งเงินกู้ ได้แก่ นายทุน สหกรณ์ หรือ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)

เกษตรกร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี 2 ประเภท
กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ ในกลุ่มนี้เป็นเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ใน
ระบบเป็ น ส่ ว นใหญ่ มี บ ริ ษัท แปซิ ฟิค เมล็ ดพั น ธุ์จ ากั ด บริ ษัท เจริ ญโภคภั ณฑ์ (ซี พี) ฯลฯ เข้ า ส่ ง เสริ มและ
สนับสนุน แบ่งได้ 3 แบบด้วยกันคือ (1) แบบประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องมีปัจจัยการ
ผลิต ส่วนทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยากาจัดโรคและวัชพืช รวมทั้งให้คาแนะ
ด้านวิชาการในขั้นตอนการเพาะปลูก (2) แบบประกันราคา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดต้องลงทุนเองหมด ทาง
บริษัทรับซื้อข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ตามราคาและความชื้นที่ตกลงกันไว้ แต่หากเกิดความเสียหายในกระบวนการ
เพาะปลูกหรือในฤดูกาลเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกษตรกรเป็นผู้แบก
รับภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นเอง และ (3) แบบรับซื้อตามราคาตลาด เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมและมีแรงงาน
พ่อค้าคนกลางหรือนายทุนท้องถิ่นเป็น ผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและยามาให้ เมื่อผลผลิตออกมาก็จะรับซื้อตาม
ราคาตลาด หรือเกษตรกรสามารถนาไปขายให้กับพ่อค้าคนอื่นแล้วนาทุนมาคืน
บทสรุปผูบ้ ริหาร - Executive Summary
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กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นเกษตรทั้งแบบลงทุนเอง และแบบ
พันธสัญญานอกระบบ กล่าวคือ เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ทาสัญญากับบริษัทชัดเจนเหมือ นกับกลุ่มแรก แต่อยู่
ในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า โดยมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลายระดับ
นับตั้งแต่เกษตรกร ผู้รับจ้างโม่ นายหน้า ผู้รับจ้างขนผลผลิต ผู้รับซื้อรายย่อยในท้องถิ่นหรือพ่อค้าคนกลาง ผู้รับ
ซื้อรายใหญ่ที่มีไซโล/เตาอบ และสุดท้ายก็คือโรงงานผลิตอาหารสัตว์
2.

ขั้นกลางน้า

ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้จัดเก็บรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนาไปส่งต่อให้แก่ผู้บริโภคในปลายน้าของ
ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสามารถแยกรูปแบบการจัดเก็บรวบรวมผลผลิตได้ดังนี้
1) เกษตรกรที่เป็นลูกไร่ขายผลผลิตให้กับพ่อค้าที่ให้สินเชื่อ โดยพ่อค้าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญใน
การเผยแพร่ข่าวสารด้านการตลาดและราคา นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกษตรกร ขั้นตอนการรับ
ซื้อ พ่อค้าจะเป็นผู้ให้สินเชื่อโดยตรงทางด้านปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ตลอดจน
ค่าแรงงานเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มแรกเพาะปลูก หรือเรียกว่า “ลูกไร่” เป็นต้น และเมื่อ
ถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องนาผลผลิตมาจาหน่ายให้กับพ่อค้าที่ให้สินเชื่อโดยตรง ซึ่งพ่อค้าจะหักในส่วนที่
เป็ น ต้น ทุน ทั้ ง หมดพร้ อ มดอกเบี้ ย ส่ ว นที่เ หลื อเกษตรกรได้รั บไป ราคาที่เ กษตรกรขายได้ จะต่ากว่ าราคา
ท้องตลาดทั่วไป
2) หัวสี หมายถึง พ่อค้าท้องถิ่นที่มีเครื่องสี จะนาเครื่องสีไปรับซื้อผลผลิตโดยไปบริการถึงไร่ แล้ว
หักค่าสีและค่าขนส่งตามระยะทางเฉลี่ยค่าขนส่งจากไร่ถึงโกดังหรือไซโลของผู้รับซื้อ หากระยะทางไกล การ
คมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกที่อยู่บนภูเขาสูง ซึ่งจะต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนส่งลงมาในพื้นที่ราบ
(พื้นที่การคมนาคมสะดวก) หลังจากนั้นใช้รถบรรทุกขนส่งไปโกดังหรือไซโลของพ่อค้า ราคาที่เกษตรกรขายได้
จะหักค่าสีและค่าขนส่ง
3) เกษตรกรจะนาผลผลิตไปขายเองที่ร้านรับซื้อพืชไร่ พวกลานตาก (ลานท่าพืชไร่) โรงสี/โรงอบ
พืชไร่ ตลาดกลาง หรือสหกรณ์การเกษตรที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ โดยผู้ที่มีเครื่องสีในพื้นที่จะรับจ้างสีข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร หลังจากนั้นเกษตรกรจะนาตัวอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปให้แหล่งรับซื้อดังกล่าวพิจารณา
ตกลงราคา หากเกษตรกรพอใจในราคาจะขนส่งผลผลิตไปยังโกดังหรือสถานที่เก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้รับซื้อ
ที่ได้ตกลงราคากันไว้ ซึ่งเกษตรกรจะต้องเสียค่าขนส่งเอง ราคาที่เกษตรกรขายได้จะสูงกว่า กรณีที่ 1 และกรณี
ที่ 2
4) เกษตรกรขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง หรือพ่อค้าท้องถิ่นที่อยู่ในแหล่งผลิต โดยจะเก็บไว้ใน
ระยะสั้น เมื่อรวบรวมได้ปริมาณมากพอสมควรแล้ว คนกลุ่มนี้จะส่งต่อไปยังผู้รวบรวมท้องถิ่นรายใหญ่ต่อไป
5) เกษตรกรขายผลผลิตให้โดยตรงกับโรงงานแปรรูปหรือฟาร์มปศุสัตว์ มีทั้งรูปแบบส่งเองคนเดียว
(มีผลผลิตเยอะ) หรือมีการรวมตัวกันในรูปสหกรณ์เพื่อรวบรวมส่งให้โรงงาน สหกรณ์การเกษตรที่มีบทบาทใน
กรณีนี้ เช่น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) โดยในขั้นตอนของการรวบรวมนี้ พ่อค้าหรือ
สหกรณ์จะทาการสีแยกเมล็ดแล้วนาไปตากหรืออบให้แห้งก่อนจาหน่าย หรือขายต่อให้ กับผู้รวบรวมระดับ
จังหวัด หรือสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีลานตากหรือโรงอบจะจัดเก็บรวบรวมจากเกษตรกรอย่างเดียว
และส่งต่อไปผู้รับซื้อคนกลางในพื้นที่ หรือในจังหวัดต่อไป
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3.

ขั้นปลายน้า

ผู้ที่เกี่ยวข้องในปลายน้า ได้แก่ โรงงานแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมแป้งข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับข้าวโพด (เช่น แป้งข้าวโพด น้าตาลเด็กซ์โตรส ซีรัพข้าวโพด
และน้ามันข้าวโพด เป็นต้น) และผู้ส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยจะเป็นการผลิต
ที่สนองความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยในระดับโรงงานผลิตอาหารสัตว์นั้น มีความต้องการใช้ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์สูงมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงจัดเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีอานาจต่อรองในตลาดสูง ทาให้การเปลี่ยน
ปริมาณผลผลิตมีผลกระทบต่อราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ ซึ่งโรงงานไม่นิยมที่จะทาโครงการในลักษณะ
สัญญารับซื้อ จึงเป็นลักษณะผูกขาดการซื้อโดยผู้จาหน่ายรายเดิมๆ แต่จะนิยมกระจายรับซื้อจากผู้ขายหลายๆ
ราย เพื่อลดอานาจต่อรองของผู้ขายลง โดยยังให้บริการกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ เช่น ให้สิทธิ
รับบริการลงสินค้าก่อนกลุ่มพ่อค้าผู้รวบรวม เป็นต้น
นอกจากนี้ จากห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังพบว่า โครงสร้างตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของประเทศไทยจัดอยู่ในลักษณะที่ผู้ซื้อมีอานาจในการกาหนดราคา ซึ่งสามารถแบ่งพิจารณาเป็น 2 ช่วง คือ 1)
ช่วงระหว่างกลางน้าและปลายน้า โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นผู้กาหนดราคา (Price Setter) ส่วนพ่อค้า
คนกลางที่นาข้าวโพดมาขายต่อให้กับโรงงานต้องยอมรับราคานั้น (Price Setter) 2) ช่วงระหว่างต้นน้าและ
กลางน้า พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กาหนดราคา (Price Setter) ในขณะที่เกษตรกรต้อ งยอมรับราคาดังกล่าว
(Price Taker) ทั้งนี้ ระดับราคาข้าวโพดที่รับซื้อ ผู้กาหนดจะพิจารณาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสาคัญ
อย่ างไรก็ ตาม เป็ น ที่น่ าสั ง เกตว่ า ในทางปฏิบั ติเ กษตรกรมี ปั ญหาในด้า นการผลิ ต ข้า วโพดที่ ได้ ม าตรฐาน
(ความชื้น ไม่เกิน 14.5%) ทาให้ร าคาที่เกษตรกรที่ได้รับไม่ได้เป็นไปตามราคาอ้างอิง ส่ งผลต่อรายได้ของ
เกษตรกร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เกษตรกรไม่มีอานาจต่อรองในการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งๆ ที่ความ
ต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศมีสัดส่วนที่สูงมาก

ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการบริโภคและการผลิตในภาค
การเกษตรที่ยั่งยืน
1.

ปัญหาความไม่ยั่งยืนของภาคการเกษตรของประเทศไทย

ความยั่งยืนในภาคการเกษตรมีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ความยั่งยืนด้านผลผลิต 2) ความ
ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 3) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) ความยั่งยืนด้านสังคม ซึ่งปัญหาของการบริโภค
และการผลิตที่ไม่ยั่งยืนเกิดจากการใช้น้า อาหาร และพลังงาน ในการปลูกพืชไม่เหมาะสม ทั้งชนิดพืชและพื้นที่
ทาให้การทาการเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แยกปัญหาของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการผลิตได้
ดังนี้
ปัญหาของเกษตรกร ความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิตในแต่ละปี เกิดจากการขาดความรู้ในการใช้
ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เลือกปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือเลือกพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการทา
การเกษตร (พื้นที่ลาดชัน ไม่มีแหล่งน้า) ทาให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน และผลผลิ ต
ออกมาแล้วไม่สามารถขายได้ (ปลูกในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์) ซึ่งปัญหาเกิดจากไม่มีที่ทากินของตนเอง ไม่มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทาให้ไม่สามารถลงทุนในการบริหารจัดการการทาเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มผลผลิตได้ การขาดเงินลงทุนยังเป็นปัจจัยต่อเนื่องให้เกษตรกรต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อทาการเกษตร และ
หากผลผลิตที่ขายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้หนี้ การไม่มีที่ทากินของตนเองต้องบุกรุกเข้าไปทาเกษตรในพื้นที่ป่า
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ยังส่งผลต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ การบุกรุกป่าทาการเกษตร หรือทาการเกษตรในที่
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งผลที่ตามมาคือไม่ส ามารถเข้าถึงการบริการด้านการเกษตรของภาครัฐ เมื่อรัฐ บาลมี
นโยบายส่งเสริม หรือสนับสนุน หรือช่วยเหลือ ภาคการเกษตร คนกลุ่มนี้จึงไม่สามารถขอรับการส่งเสริมจาก
รัฐบาลได้

ปัญหาของเกษตรกร

ปัญหาของภาครัฐบาล

•
•
•
•

ขาดเงินทุน
ไม่มีที่ทากิน
ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ขาดความรู้ในการใช้ปัจจัยการ
ผลิตที่มาะสม
• เข้าไม่ถึงการบริการด้านการเกษตร
ของภาครัฐ

• นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• ภาครัฐขาดเครื่องมือ/นโยบาย/
มาตรการ/กฎหมาย ในการ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด

ปัญหาของภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

• วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ใน
ประเทศไม่เพียงพอต้องนาเข้า
• ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

รูปที่ 5

• การทากิจกรรมไม่เหมาะสมกับ
พื้นที่
• การใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น
• เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายหน้า
ดิน
• การเผาทาลายตอ ซังข้าวโพด/
เผาป่าเพิ่มพื้นที่เกิดปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า
• เศษวัสดุจากการสีข้าวโพด

ปัญหาความไม่ยั่งยืนของภาคการเกษตรของประเทศไทย

ปัญหาของภาครัฐบาล เกี่ย วกับ นโยบายและวิธีการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิ ดชอบของแต่ล ะ
หน่วยงานของภาครัฐในเรื่องเดียวกันที่ไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารจัดการปัญหาในภาค
การเกษตร อาทิ การรุกพื้น ที่ป่ าต้น น้ าเพื่อทาการเกษตร การใช้ส ารเคมีมากเกินความจาเป็นในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสมกับ การทาการเกษตร เช่น พื้น ที่ล าดชัน พื้นที่บนภูเขา หรือพื้ นที่ป่า ต้นน้า เป็นต้ น ซึ่งความไม่
สอดคล้องของนโยบายและวิธีปฏิบัติดังกล่าว ส่งผลให้การวางนโยบาย การออกมาตรการหรือกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหา ควบคุม หรือลงโทษผู้กระทาผิดทาได้ไม่ตรงจุ ด ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไข จนเป็นปัญหา
ความไม่ยั่งยืนของภาคการเกษตรทั้งระบบ ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปัญหาของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นผลกระทบมาจากนโยบาย มาตรการ และแผน ของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร อาทิ นโยบาย มาตรการ และแผนของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการลดการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จึงทาให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมประสบปัญหาการขาดวัตถุดิบใน
การผลิต และต้องมีการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือข้าวสาลี หรือ DDGS จากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
14
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ต่อเนื่องไปยังเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมอีกทอดหนึ่ง ทาให้เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิต
ได้ หรือขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด ก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร
ปัญหาด้ า นสิ่ งแวดล้ อม ปั ญหาความไม่ยั่ งยื นด้ านสิ่ งแวดล้ อมของภาคการเกษตรและการปลู ก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีปัจจัยมาจากการทากิจกรรมการเกษตรที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ การใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ปัญหาฝุ่น ควัน และมลพิษทางอากาศ

ข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ โ ภคและการผลิ ต ในภาค
การเกษตรที่ยั่งยืน
1.

การผลิตทีย่ ั่งยืน
1)

ลดพื้น ที่เพาะปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ในที่ล าดชัน โดยให้ ทางเลื อกในการประกอบอาชีพแก่
เกษตรกร และผลตอบแทนจากทางเลือกใหม่ต้องมากกว่าการปลูกพิชบนที่ชันหรือที่สูง และมี
การปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมของการปลู กพื ช ของเกษตรกร ได้แ ก่ การสร้ างองค์ ความรู้ ผ่ า น
กิจกรรม การอบรม และปรชาสัมพ้นธ์ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมหรือเป็นกลไก
สาคัญในการกาหนดกติกา กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของ
ตน รวมทั้งการใช้มาตรการอุดหนุนที่เหมาะสมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transition period)
เพื่อให้เกษตรกรประกอบอาชีพที่พึ่งพิงกับความอุดมสมบูรณ์ของป่า

2)

ส่งเสริมการทาเกษตรยั่งยืน ทั้งในที่สูงและพื้นราบ ได้แก่ การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการผสม
เกษตรตามธรรมชาติ (open pollination) เพื่อให้ความเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์กลับมาอยู่ในมือ
ของเกษตรกรและชุมชน และส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พื้นเมืองเพื่อความเหมาะสมกับท้องถิ่นที่
เพาะปลูก ใช้เครื่องมือการเกษตรที่อาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ไม่มีความซับซ้อน เพื่อลดต้นทุน
ด้านเศรษฐกิจ และลดการใช้ต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และพึ่งพิงการใช้ปุ๋ยหรือใส่ สิ่ ง
เพิ่มเติมจานวนมากลงในดิน (รวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก) ที่ไม่สามารถผลิตได้เองจากในพื้นที่ที่
ทาการเกษตร

3)

กาหนดนโยบายการเกษตรที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การบูรณาการการวางแผนและ
การทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ต้นน้า วางแผนการใช้พื้นที่เพื่อการปลูกพืชที่เหมาะสม จัดทาโซนนิ่งของพืชสวน พืชไร่ ให้สอดรับกับ
ความต้องการของตลาดและตามคุณภาพของดิน น้า สภาพอากาศของพื้นที่ ไม่ให้เกิดการปลูกพืชที่เหมือนๆ
กันทุกพืชที่ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่ได้ไม่คงที่ การบริหารจัดการในขั้นกลางน้า (การ
จัดเก็บและขนส่ง) และปลายน้า (ตลาด การแปรรูป) ขาดประสิทธิภาพ
กลางน้า วางแผนระบบการจัดเก็บและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรสอดคล้องกับระบบโลจิสติกส์
และการคมนาคมขนส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าเกษตรมีอายุสั้น ในขั้นตอนนี้จึงต้องการการจัดเก็บและรวบรวม
ผลผลิตที่ทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้า
ปลายน้า การวางระบบผังเมือง ระบบตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในพื้นที่ มีโรงงานแปรรูป
รองรั บ ผลผลิ ตในพื้ น ที่ ช่ ว ยลดต้ น ทุน การขนส่ ง ของเกษตรกรและผู้ จัด เก็ บ รวบรวมผลผลิ ต ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรยั งสดใหม่และคงคุณ ค่า รวมทั้งราคาผลผลิ ต ไม่ตกต่า เพราะมี การวางแผนการตลาดจากการ
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ประมาณอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศของผลิตผล
ทางการเกษตรล่วงหน้า ซึ่งเป็นผลจากการวางแผนการปลูกพืชในขั้นของต้นน้า

2.

4)

ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ทาให้สินค้าเกษตรมีราคาและมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น ลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ช่ วยส่งเสริมให้เกิดอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเกษตร
ลดลง (ขนาดสินค้าถูกแปรรูปให้เล็กลง) และใช้ของเหลือจากการแปรรูปมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ ช่วยเพิ่มมูล ค่าของผลผลิตทางการเกษตร โดยงานวิจัยที่ช่วยเพิ่มมูล ค่าให้กับสินค้า
เกษตร

5)

การพัฒนาบุคลากรในภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
หรือเกษตรกรรมยุค 4.0 พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการทา
เกษตรยั่งยืนและการทาเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพและใช้แรงงานน้อย

การบริโภคที่ยั่งยืน
1)

ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอย่างพอดี พอประมาณ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้บริโภค
สินค้าการเกษตรทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน ปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคให้อยู่
ภายใต้เงื่อนไขของความพอดีและความพอประมาณตามความต้องการพื้นฐานและนามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2)

ส่งเสริมให้เกิดตลาดที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่
เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
การเกษตร นับเป็น ส่วนสาคัญที่สามารถปรับเปลี่ยนวิถีการบริโภคตามกระแสบริโภคนิยมไปสู่
ความยั่งยืนได้

3)

ส่ งเสริ มการผลิ ตให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิดการหมุนเวียนทรั พยากรกลั บมาใช้ใหม่ โดยน า
เครื่องมือและองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อการปรับย้ายฐานและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม
สู่ฐานการผลิตและบริโภคแบบยั่งยืน การคิดค้นพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีในการผลิตทาให้ได้
นวัตกรรมทั้งที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์และองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าบาบัดของเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ
แล้ว ยังเกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่สะอาดที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจ และ
เพิ่มสมรรถนะการแข่งขันให้กับประเทศ

สรุปและข้อเสนอแนะในการดาเนินการในอนาคต
ปั ญ หาการปลู ก ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ใ นพื้ น ที่ สู ง ที่ น อกเหนื อ จากปั ญ หาด้ า นการเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติจากการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสม ปัญหาพื้นที่ป่าลดลงจากการบุกรุกทาการเกษตร ปัญหามลพิษ
ของแหล่งน้าลาธารจากการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นในพื้นที่ต้นน้า ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่ออุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นของประเทศไทยและปริมาณ
น้าฝนและจานวนวันที่ฝนตกมีแนวโน้มลดลง การเกิดน้าท่วม น้าแล้ง ในหลายพื้นที่และมีจานวนครั้งที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้ นที่ป่าและการที่พื้นที่ป่าลดลงยังส่งผลต่อศักยภาพในการดูด
กลับก๊าซเรือนกระจก กล่าวคือ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก
16
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ปี ยิ่งไปกว่านั้น เฉพาะในภาคการเกษตร การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับที่ 2
ของพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ย 256.12 kgCo2e/ton รองจากการผลิตปาล์ม
สด (ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ย 415.12 kgCo2e/ton) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า นอกจากกระบวนการปลูก
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์เกิดการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกในปริมาณที่สู งแล้ ว การปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ในที่สู งที่
มากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ป ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยยิ่งส่งผลต่ออัตราการดูดซับก๊าซเรือน
กระจกที่ลดลงด้วย
นโยบายปรับตัวสู่แนวทางการทาเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทยได้มีการเริ่มดาเนินการนับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2530 หรือในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) เป็นต้นมา แต่
การดาเนินการที่เน้นเป็นภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่เพียงกระทรวงเดียว ไม่สามารถทาให้
ภาคการเกษตรของประเทศไทยปรับ เปลี่ยนไปสู่ การทาเกษตรที่ยั่งยืนได้ ความยั่งยืนในภาคการเกษตรจ ะ
เกิดขึ้นได้ต้องมีการบูรณาการการทางานของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและการผลิตในภาค
การเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนในภาค
การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรียงตามความจาเป็นเร่งด่วน ได้แก่
1)
ลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ลาดชัน โดยการหาพื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสมกับ
การปลูกพืชให้แก่เกษตรกร การส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะกับการปลูกในที่สูงหรือการทาวนเกษตร 1 และต้อง
หาตลาดให้กับพืชที่ส่งเสริมให้ปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัต ว์ด้วย การส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทนการทาเกษตร
และการใช้มาตรการอุดหนุน (แรงจูงใจทางการเงิน) จากภาครัฐในการลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวโพด ก็เป็นการ
สร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชในที่ลาดชันด้วยผลตอบแทนจากทางเลือกใหม่ที่สูงกว่า
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีความมั่นคงทางรายได้ที่มากกว่า
2)
ให้เกษตรกรในพื้น ที่มีส่วนร่วมในการกาหนดกติกา กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการดูแ ล
ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของตน เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลรักษาแหล่งน้าและอาหารของ
ตน ครอบครัว และลูกหลาน ในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมสาหรับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งหมด ไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่กาหนดจากนโยบายจากส่วนกลางเพียงด้านเดียว
3)
การบูรณาการการทางานด้านนโยบายการแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าของการบริโภคและการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
อาทิ
การผลิต

1

-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - การจัดทาโซนนิ่ง การส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
พื้น ที่ เทคโลยี การปลูกพืช เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและ
ลดมลพิษจากการเก็บเกี่ยว

-

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่
ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ ส่งเสริมการทาเกษตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในกรณี ที่พ้นื ที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็ นพื้นที่สูง เช่น จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นต้น
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-

กระทรวงมหาดไทย - การจัดสรรที่ทากิน การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ การทา
ผังเมือง

-

กระทรวงคมนาคม – การจัดทาระบบโลจิสติกส์

-

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ส่งเสริมการทาเกษตรสมัยใหม่ที่ช่วยลดการใช้
สารเคมีในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร การวิจัย
และพัฒ นาด้านการเกษตร การพัฒ นาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ แก่
เกษตรกร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียและวัสดุ
เหลื อ ใช้จ ากข้ าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ และการพั ฒ นางานวิจั ย เพื่ อเพิ่ ม ศั กยภาพในการท า
การเกษตรและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร

การบริโภค
-

กระทรวงพาณิชย์ – ราคาพืชผลทางการเกษตร ประมาณความต้องการพืชผลทาง
การเกษตรในฤดูการต่างๆ หาตลาดให้กับพืชผลทางการเกษตร

-

กระทรวงอุตสาหกรรม – การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร การ
อนุญาตให้ตั้งโรงงานและสถานบริการเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ

4) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดย
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ขายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการทาการเกษตร
นอกเหนือจากการไม่รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์จากเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีการดาเนินการอยู่แล้ว
และส่งเสริมตลาดและการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือก
ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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Executive Summary
Maize is an economic crop vitally important to animal feed industry in Thailand. It
was estimated that the annual domestic demand for maize is 7.41 million tons, while the
annual supply is only 4.62 million tons. The major concern regarding maize farming and
production in Thailand is that more than half of maize farming sites are inappropriately
conducted in reserved forest areas, resulting in intensifying forest degradation problem,
especially in water source areas of the Northern Region. Furthermore, open burning of
crop residues conducted as a common practice for land preparation also resulted in smoke
problem as well as other associated environmental problems including soil corrosion,
biodiversity degradation and overuse of chemical fertilizers.
In accordance, the project of “The Study Report Project on Sustainable Production
and Consumption of Maize Supply Chain in Thailand” aimed to develop a comprehensive
study on fundamental situations and significant information regarding maize production
and consumption in Thailand throughout the whole supply chain from upstream to
downstream including major environmental impacts resulted from maize farming, changes
of land use, policy and regulatory issues related to maize production management,
greenhouse gas emissions from maize farming and production as well as existing
management framework and practices applied for maize production.
The study was conducted at the 5 maize farming sites selected from highland
farming areas in 5 provinces, namely, Nan, Chiangmai, Loei, Petchabun and
Kanchanaburi. These pilot sites were selected systematically to address problems
concerning sustainability of maize farming. In this regard, data collection and information
gathering were conducted by means of literature and document reviews as well as in-depth
interviews with farmers, governmental agencies, private firms, supporting organizations,
maize utilizing entities, maize consumers as well as other relevant stakeholders in the
maize supply chain.
The data and information retrieved were then analyzed
comprehensively in order to pinpoint salient situations and provide key recommendations
to encourage sustainable production and consumption in the agricultural sector and forestry
sector in the long run.

Sustainable Consumption and Production
1.

Definition

Sustainable Production can be elaborated by selection of environmental-friendly
raw materials, efficient utilization of raw materials, application of clean technology and
holistic management for enhancing the overall production efficiency. Meanwhile,
Sustainable Consumption can be achieved by means of efficient utilization of energy,
materials and transportation; consumption of goods and services derived from
environmental-friendly raw materials and components as well as production processes; and
minimization of wastes from consumption.
Accordingly, Sustainable Consumption and Production (SCP) tended to
considerably sustain future growth in the long run as future consumption and production
would not be inhibited by current economic activities. Importantly, social and economic
impacts caused by changes in consumption and production patterned needed to by assessed
appropriately to achieve the ultimate goal to balance economic growth with limited natural
resources for the mutual benefits of present and future generations.
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The concept of SCP was initially developed under the umbrella of sustainable
development concept defined by Brundtland Commission in 1977 as „the kind of
development that meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs‟. Accordingly, the key principle of sustainable
consumption is also of that compromising present generation‟s needs without affecting the
ability of future generations to meet their own needs. Importantly, one should be aware
that sustainable consumption does not aim solely at less consumption but rather more
efficient, with better informed and less resource intensive, consumption. Thus, in the light
of sustainable consumption concept, those in poverty could also sufficiently increase their
consumption to meet their needs as well.

Source: German International Cooperation (GIZ), 2015.

Figure 1

Flow Chart of Sustainable Consumption and Production
Interconnections

The concept of sustainable consumption was addressed in the United Nations
Guideline for Consumer Protection in 1995 as an extension to the guideline adopted at the
General Assembly of the United Nations in 1985. The extension was drafted in order to be
in line with a chapter entitled changing consumption patterns included in Agenda 21,
adopted at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (Earth
Summit) in Rio de Janeiro, Brazil. The updated guideline was finally adopted at the
General Assembly of the United Nations in 1999.
It can be said that the concept of sustainable consumption and production become
widely recognized after the Earth Summit in 1992. The phenomenon led to international
cooperative frameworks and agreements at various levels as well as policies promoting
sustainable consumption and production. Significantly, the major milestone of sustainable
consumption and production concept implementation was concretely established as the 10-
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Year Framework Programs of SCP (10YEP) was approved at the Rio+20 in June, 2012 in
order to develop a global cooperative framework to enable sustainable consumption and
production in both developed and developing countries.
Additionally, for production of necessity goods and services to be continued
without adverse environmental impacts leading to inhibition of the future consumption and
production in the long run, environmental improvement on the supply end needs to be
highlighted. The major production issues include selection of environmental-friendly raw
materials, efficient utilization of raw materials, application of clean technology and holistic
management for enhancing the overall production efficiency. On demand side, the concept
of sustainable consumption has also been promoted along with that of sustainable
production. According to UNEP‟s Advancing Sustainable Consumption in Asia: A
Guidance Manual issued in 2005, it was stated that sustainable consumption is a concept
that enable goods and services consumption that satisfies basic needs efficiently and
effectively, while reducing negative impacts in terms of social, economic and
environmental aspects with the ultimate goal to achieve better quality of life regarding
present and future generations while minimizing environmental impacts.
2.

Sustainable Consumption and Production in Thailand

Promotion of sustainable production in Thailand has come to light for nearly 2
decades, corresponding to the World Summit on Sustainable Development (WSSD) in
Johannesburg, South Africa, in September, 2002. Referring to the country proposal
prepared by the Agenda 21and Sustainable Development Implementation Sub-committee,
a definition of sustainable development was identified as “Sustainable development in the
context of Thailand shall be found upon a well-balanced holistic approach based on natural
resources, wisdom and culture of the country and shall extensively and openly engage
public participation in a generous and respectful manner in order to enhance selfdependency and quality of life equally”. According to the Johannesburg Declaration on
Sustainable Development and the Johannesburg Plan of Implementation (JPOI), which is a
guideline for participating countries to prepare their sustainable development
implementation plans, Thailand‟s mission accomplishments were as follows.
1)
The National Council for Sustainable Development was established in order
to monitor Agenda 21 implementation in Thailand. The council was chaired by the Prime
Minister, while the Office of National Economic and Social Development Board (NESDB)
was appointed as the secretariat. The council members comprised of ministers from
related ministries and relevant experts. The council served as a management mechanism at
policy level responsible for formulation of policies and measures; integration of
development implementations in various aspects; as well as monitoring and evaluation of
the implementations.
2)
The National Development Strategies were developed under the framework
of JPOI. In this regard, a follow-up meeting on CSD 11 was arranged by the Ministry of
Natural Resources and Environment on July 29, 2003. Referring to the meeting resolution,
the main focal point responsible for each main topic was to assign respective subcommittee under the umbrella of the Agenda 21and Sustainable Development
Implementation Committee in order to establish the Johannesburg Implementation Plan
and its progress reports accordingly.
Having mentioned in an article titled Sustainable Development in the Thai Context,
in the view point of NESDB, sustainable economic development can be defined as
continuous and sufficient economic growth in long term that can be achieved with certain
circumstances as follows.
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-

long-term economic stability

-

quality and balanced economic growth

-

benefits from economic growth enjoyed by the majority

-

economic growth obtained from environmental-friendly production employing
clean technologies and waste reduction practices to avoid causing pollutions
that would later become production costs and inhibit efficient economic growth
in the long run

Hence, achievement of sustainable development tends to be based on 2 major
requirements that mutually support each other as follows.
1)

Consumption and production processes are effective and environmentalfriendly.

2)

Overall economic management can maintain economic stability in long
term.

Importantly, the concept of sustainable economy initiated by His Majesty King
Bhumibol Adulyadej was accommodated in National Economic and Social Development
Plan (NESDP) from the 9th NESDP (2002-2006), the 10th NESDP (2007-2011), and the
11th NESDP (2012-2016) to the present 12th NESDP (2017-2021) in order to reach
sustainable development goals (SDGs) as well as to advance in correspondence with the
policy vision entitled Thailand 4.0 and the Sustainable Development Agenda 2030 that
provided key directions in world development post 2015 with an established framework
consisting of 17 sustainable development targets and 168 goals. In addition, international
agreements concerning climate change has become one of significant issues in Thailand‟s
future policy development. Furthermore, as impacts from climate change and natural
disasters tended to be increasingly severe, agricultural production as well as food and water
securities might be greatly affected as well. Thus, a movement toward environmentalfriendly and sustainable consumption and production by means of economic restructuring
to create “Green Economy”, corresponding to sustainable development phenomenon of the
world society and conforming to Thailand‟s commitment at the Rio+20, should be
prioritized.
Concerning quality of life of the Thai people, equality and fairness in the light of
competitive advantages of the country in the world market, the country strategy was
developed by the Cabinet focusing on “raising existing income generation baseline and
creating new opportunities for income generation in order to achieve balanced and
sustainable development”. The country strategy comprised of 4 key strategies as follows.
Strategy 1: Enhancing growth and competitiveness of the country to be lifted off
the list of middle-income countries
Strategy 2: Nurturing inclusive growth
Strategy 3: Encouraging green growth
Strategy 4: Creating a balance amongst various internal processes of
governmental administration
In case of goods and service production in Thailand, the major focus is likely to be
on efficiency of production and resource renewal to maintain sustainability while meeting
satisfied quality of life. Consequently, the National Sustainable Consumption Promotion
Strategy was developed. The strategy aimed to introduce changes in consumption patterns
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of the entire population in the country to move towards sustainable consumption. In this
regard, the Ministry of Natural Resources and Environment is the focal point at the policy
level, while respective missions are under responsibilities of designated agencies as
follows.
1)

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
responsible for policy formulation and planning on environmental-friendly
growth

2)

Pollution Control Department responsible for sustainable production
implementation

3)

Department of Environmental Quality
sustainable consumption promotion

4)

Office of International Cooperation on Natural Resources and Environment,
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Natural Resources and
Environment, responsible for being the focal point and coordinating
implementation under the 10-Year Framework Programs of Sustainable
Consumption and Production in order to ensure systematic and effective
implementation of involved agencies

Promotion

responsible

for

Maize Farming Situation in Thailand
1.

Maize Farming in Thailand

Maize was firstly brought to Thailand since the post-World War I era by His Serene
Highness Prince Siddhiborn Kritakara. However, the crop was not widely recognized until
the post-World War II era when Luang Suwanwajokkasikit initiated demonstration and
promotion of commercial poultry farming practice in Thailand that maize had also become
increasingly recognized among general public. As maize was rare and expensive at the
time, it was only used as a mixing substance to the main ingredients that mostly were rice
bran and broken rice. On the other hand, maize has been widely known among animal
farmers and maize production in Thailand nowadays is considerably in a great volume.
Maize is an economic crop significant to animal feed industry as it is mainly used
as raw material for animal feed manufacturing. Hence, the growth of maize production
tended to be consistently on a rising trend in correlation with livestock sector, particularly
swine and poultry sectors that their maize demand reached a volume of 4.3 million tons
annually. In addition, there also other manufacturing production utilizing maize as raw
material, such as maize flour, ground maize, vegetable oil and cosmetics. It was estimated
that the annual domestic demand for maize is 7.41 million tons, while the annual supply is
only 4.62 million tons. Therefore, a part of maize supply needed to be imported from other
countries or replaced by other substitution products such as wheat flour and dried distillers
grains with soluble (DDGS) from ethanol production.
Referring to statistics of the Department of Land Development in 2016, it was
estimated that the total maize farming area in Thailand was 10,280,688 rais (1 rai = 1,600
square meters). In terms of geographic distribution, it was found that the majority of maize
farming area was in the Northern Region with the total farming area of 8,344,122 rais,
followed by the Northeastern and Central Regions with the total farming areas of
1,388,350 and 546,093 rais respectively. (Figure 2)
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Source: Land Development Department, 2559

Figure 2
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Map of Maize Growing Area, 2558-2559 B.D.
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According to provincial statistics, the provinces with the highest maize farming
areas in the respective regions were as followed.
-

Northern Region – Nan Province (767,669 rais)

-

Central Region – Phetchabun Province (514,426 rais)

-

Northeastern Region – Loei Province (461,921 rais)

-

Eastern Region – Sa Kaew Province (50,260 rais)

-

Western Region – Kanchanaburi Province (34,584 rais)

-

Southern Region – Prachuapkhirikhan Province (393 rais)

The provinces with more than 300,000 rais of maize farming area were Nan, Taak,
Loei, Phetchabun and Nakornratchasima. (Figure 3)
The domestic maize production in crop year 2016/2017 was 4,058,186 tons,
increased from crop year 2015/2016 by 30,128 tons. Due to sufficient water supplies for
both first and second farming cycles, there was an increase in production of both cycles
despite a decrease in terms of farming areas compared to the beginning of 2015 caused by
farming rescheduling and crop switching to tapioca and sugar cane as a result of delayed
rainfalls.
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Source: Department of Agriculture Extension, 2559

Figure 3
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Areas of Maize Farming 2558/2559 B.D.
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2.

Marketing

1)
Domestic Consumption – Domestic maize consumption in Thailand in
2015 was 5.85 million tons, increased from 5.72 million tons in 2014 by 2.27 percent. A
slight increase in maize consumption resulted from a rise of maize demand for animal feed
in response to growth in livestock sector. In 2017, it was estimated that the domestic
maize demand could reach 8.10 million tones, increased from 7.82 million tons in 2016 by
3.58 percent. The increase demand was also expected to be in response to growth in
livestock sector that resulted in increasing of maize consumption for producing animal
feed.
2)
Import – Thailand‟s maize import volume in 2016 was 12.446 million tons
(valued at 678.19 million baht) dropped from 16.666 million tons (valued at 873.99 million
baht) due to raw material substitution in animal feed manufacturing. In 2017, a decline in
import volume compared to that of 2016 was also expected, as for the first 3 quarters of
2017, the cumulative import volume was decreased by 0.10 million tons accounted for
16.67 percent of the import volume during the same period of 2016. The drop in maize
import volume resulted from new domestic supplies entering the market around March and
April 2017 from the maize farming promotion project encouraging maize farming after rice
cultivation. Additionally, there were imported products to substitute maize such as wheat
and dried distillers grains with soluble (DDGS). Importantly, there were problems
stemming from the fact that more than half of maize farming sites are inappropriately
located in reserved forest areas or areas without certificate of ownership resulting in low
quality product that tends to be rejected by most of buyers to avoid possible problems
concerning livestock exporting that has to be conformed with related environmental
requirements set by trading partners. Consequently, Ministry of Commerce has established
a measure for management of import substitution in order to maintain stability of maize
prices by placing quota for wheat import volume: maize buying volume at the ratio of 1:3.
The measure has been active since January 19, 2017.
3)
Export – Thailand export volume of maize in 2015 was 0.58 million tons
(valued at 4,839.25 million baht), increased from the volume of 0.08 million tons (valued
at 716.74 million baht) or 7.21 times and 6.75 times increased in volume and in value in
comparison with those of the previous year respectively. A sharp rise in the export volume
was resulted from increased maize exports to ASEAN markets such as the Philippines,
Indonesia and Vietnam. In 2017, a decrease in maize export compared to that of 2016 was
expected. From the 1st quarter to the 3rd quarter, the cumulative export volume was 0.29
million tons, decreased from the same period of the previous year by 27.50 percent due to a
rising demand in domestic market, thus, exporting supplies to trading partners like the
Philippines and Indonesia were decreased. (Office of Agricultural Economics, 2017)
4)
Domestic Maize Prices – An average price of maize at 14.5 percent
humidity during January – September 2016 was 6.10 baht per kilogram whereas the annual
average price in 2016 was 6.13 baht per kilogram. According to the statistics, the price
was reduced from that during the same period of the previous year due to import
substitution in animal feed manufacturing sector, illegal smuggling from neighboring
countries as well as a decrease of maize prices in the world market. Major factors
affecting maize prices can be summarized as follows.
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(1)

High volume of product supplies during rainy season resulted in
high humidity whereas cultivated product quality improvement
seemed to be lacking

(2)

Import substitution of raw materials such as wheat and DDGS in
animal feed manufacturing
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(3)

Illegal smuggling of maize products from neighboring countries
with similar cultivation periods

(4)

Price disadvantage of maize farming in reserved forest areas, in
which the products tend to be rejected by large-scaled buyers and
are likely to be underpriced.

Thailand’s Maize Supply Chain
Maize supply chain starts from upstream (maize farming production) to
downstream (consumption e.g. processing manufacturing, animal farming and animal feed
production).
The supply chain comprises of a number of stakeholders and various
activities as presented in (Figure 4).

Figure 4
1.

Thailand’s Maize Supply Chain

Upstream
Production Factors

Land – It was found that land used for maize farming can be self-owned, leased and
acquired from forest invasion. According to the statistics in 2017, it was stated that there
were 7.03 million rais of maize farming areas in Thailand in total. Amongst those, there
were the areas of 3.3 million rais classified as being suitable for farming while other 0.70
million rais were unsuitable. Alarmingly, the rest 52 percent of the total maize farming
areas in Thailand, approximately 3.67 million rais, overlapped with forest areas.
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Seeds – Generally, maize seeds were obtained mostly from domestic distribution
companies, seed development program under the Department of Agriculture and academic
research and development institutes. The favored commercial seeds included CP-888,
Pacific-999, Pacific-983, DEKALB, DK-9955, Pioneer-3013, Venus-49, Nakornsawan-3
and Suwan-3851, for example. These seeds could be purchased from local retailers,
cooperatives and distribution companies.
Fertilizers and Pesticides – Farmers tended to prefer chemical fertilizers and
pesticides over organic substances as maize is generally harvested in highland and sloped
areas and it also considered one of short lived crops with normal life cycles around 100120 days, thus, such chemicals guaranteed favorable results within a desirable timeframe.
Investment – Major investment for maize farming are likely to be allocated to land
leasing (if required), energy costs, labor costs (soil preparation, pesticide application,
sowing, fertilizer application and cultivation). In this regard, labor costs were considered
the largest share compared to other costs, accounted for 45.97 percent of the total
investment. In general, there were 2 major sources of investment, self-investment and
loaning. The loans were typically provided by usurers, cooperatives and Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC).
Farmers
Maize farmers can be categorized into 2 main groups as following.
Group I: Seed Farmers
Seed farmers are regularly under contract farming agreements with large-scaled
companies, for example, Pacific Seeds Company Limited and Chareon Pokphand Seeds
Company Limited. The contract farming practices can be grouped into 3 major categories
as follows.
(1)

Benefit Guarantee System –Farmers shall be responsible for all production
factors arrangement and the company shall provide seeds, fertilizers,
pesticides, herbicides as well as necessary technical supports throughout a
farming cycle.

(2)

Price Guarantee System - In this case, farmers shall provide all investments,
while the company shall buy the products at contracted prices and percent
humidity of the products. In case of unexpected circumstances like
widespread diseases and natural disasters, farmers shall be responsible for
all associated costs.

(3)

Market-priced Transaction System - Farmers shall invest in land and labor,
while obtaining seeds, fertilizers and pesticides from an intermediary. After
cultivation, products shall be sold to the intermediary at the market prices.
Alternatively, farmers shall sell the products to other buyers and pay back to
the intermediary.

Group II: Maize Farmers
Maize farmers tend to be on self-investment or casual agreements, in which the
farmers do not have signed contracts with any company like the farmers in the first group
discussed earlier. However, the whole maize supply chain from upstream and midstream
to downstream are involved with numerous stakeholders including farmers, millers,
middlemen, transportation agents, local buyers or intermediaries, large-scaled buyers
owning silos/dryers and animal feed manufacturing factories.
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2.

Midstream

In this phase, the key player is intermediaries who collect crops from farms and
send them to downstream consumers. Maize product collection patterns can be identified
as follows.

3.

1)

Farmers sell their products to credit buyers. In this case, the buyers are the
key player in providing market information and prices as they work closely
with farmers. Concerning trading mechanism, a buyer shall provide credits
to farmers, referred as subsidiaries, for production factors since farming
commencement including seeds, fertilizers, pesticides as well as farming
and harvesting labor. After cultivation, subsidiaries shall directly sell their
products to the credit buyer, in which investment costs with interests shall
be deducted from sales. For this mechanism, products are usually sold at
lower prices compared to ordinary market prices.

2)

Local buyers owning milling machines buy products at farming sites. This
is a mechanism that a buyer shall provide on-farm milling services and
transport milled products to their silos or storages. In this case, milling and
transportation costs shall be deducted at a rate depended on location of
farming sites. For distanced and mountainous areas, additional costs for
product transportation to accessible areas shall also be applied.

3)

Farmers sell their products directly to large-scaled crop traders, crop
collection pitches, millers, the central market or agricultural cooperatives
that they have membership. In this case, farmers shall bring product
samples to be evaluation and pricing. When satisfied price is achieved,
farmers shall send products to the buyer‟s silo or storage as agreed. In this
regard, farmers shall be responsible for transportation but the prices are
generally higher than those of (1) and (2).

4)

Farmers sell products to intermediaries or local buyers. The products
brought shall be collected and stored for short period until certain quantity
of products is reached, and then the products shall be transported to larger
local buyers.

5)

Farmers sell their products directly to manufacturing factories or livestock
farms. There can be sole trading (large batches) and trading via
cooperatives. In this regard, agricultural cooperatives like Agricultural
Marketing Co-operatives Limited (AMC) tend to play an important role in
product collection process. In this case, buyers or cooperatives shall
provide milling and drying services before sending to provincial buyers. In
case cooperatives do not have such services, products shall be sent directly
to local intermediaries or provincial buyers.

Downstream

Major stakeholders in the downstream phase comprise of manufacturing factories
(animal feed industry, maize flour industry, livestock farms and corn-related industries
such as corn flour, dextrose, corn syrup and corn oil) and maize exporters. It can be said
that Thailand‟s domestic maize market is likely to be dominated domestic consumption.
At industrial level, animal feed industry tends to have greater demand compared to other
industries, thus, the industry is considered a significant market player with powerful
influence on the market. Changes in production volumes can affect maize selling prices,
therefore, animal feed factories tend not to practice a long-term contract buying but prefer
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to distribute their buying demand to various sellers in order to bring down negotiation
power of sellers. However, they usually provide privileges, such as product loading
prioritization, to agricultural cooperatives over private intermediaries.
In addition, it can be seen that the structure of maize markets in Thailand tend to be
buyer-oriented, in which the buying side is the one to decide on pricing.
1)

From midstream to downstream – Manufacturing factories are price setters,
while intermediaries selling maize products to the factories are price takers.

2)

From upstream to midstream – Intermediaries are price setters, while
farmers are price takers.

It should also be noted that prices of maize products depend on product quality.
Practically, farmers seem to struggle with reaching the product quality standard (percent
humidity not over 14.5 percent). Therefore, actual prices of sub-quality products are likely
to be lower than reference prices. This is a reason pertaining to farmers lacking of
negotiating power in maize trading despite great domestic demand.

Recommendations for Promotion of Sustainable Consumption and
Production in Agricultural Sector
1.

Problems concerning unsustainability of agricultural sector in Thailand

Sustainability of agricultural sector is based on 4 fundamental aspects, namely, (1)
production sustainability, (2) economic sustainability, (3) environmental sustainability and
(4) social sustainability. Major causes of unsustainable consumption and production are
inappropriate utilization of water, food and energy in agricultural farming. Moreover,
unsuitable types of plant and land characteristics also contribute to ineffective agriculture.
Considering involved stakeholders, key problems concerning consumption and production
can be elaborated as follows.
Problems pertaining to farmers – Fluctuation of production supplies resulted from
a lack of knowledge in utilizing production factors appropriately. Selection of types of
plant unsuitable for available areas and selection of land characteristics unsuitable for
planting (e.g. high-slopped area, insufficient water supply) also resulted in limited
production volumes and low return on investment. Lacking of farmland and job
replacement opportunities led to forest invasion and illegal claims on inappropriate areas
for farmland establishment. However, the resulted products tended to be rejected and
further investment for efficient farming management were inhibited. Problem on lacking
of investment also led to farmers seeking loans for farming investment and the problem
tended to be worsened when they need to sell their products to pay back the loans.
Importantly, forest invasion for farming possessed an adverse impact on environmental
sustainability as well, while illegal claims on farmland prohibited farmers‟ accessibility to
governmental services including other promotion, supports and aids provided to
agricultural sector.
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Problems pertaining to
farmers

Problems pertaining to
the government

•Lact of investent
•Lack of farming areas
•Lack of job replacement
opportunities
•Lack of knowledge for
appropriate utilization of
production factors
•Lack of accessibility to
agricultural services provided
by the government

•Inconsistent policies amongst
maize-related agencies
•Lack of
tools/policies/measures/regu
latory to solve the problems
by the government

Problems pertaining to
business and industrial
sector

Problems pertaining to
the environment

•Insufficient domestic raw
material supply of animal feed
industry
•Difficulties in governmental
policy compliances

Figure 5

•Inappropriate activities in
respective areas
•Intensive chemical use
•Soil erosion problem
•Open burning of maize
residues resulting in smoke
and wildfire problems
•Waste form maize milling

Problems Concerning Unsustainability of Agricultural Sector in
Thailand

Problems pertaining to the government – The major concern seemed to be
inconsistency and conflicts related to policy and implementation of involved agencies,
particularly administration concerning problems in agricultural sector, for instance,
invasion of water resource forest for farming and excessive chemical use in farming areas
unsuitable for farming such as high-sloped, mountainous and water resource areas. The
problem on inconsistent policy and implementation resulted in ineffective policy measure
formation and regulatory development for controlling and placing punishment on illegal
activities. Hence, the problems could not be eliminated and inevitably possessed negative
impacts on sustainability in economic, social and environmental aspects.
Problems pertaining to business and industrial sector – As a result of policy and
measures related to agricultural sector, for instance, the policy, measures and
implementation plan on reduction of maize farming in inappropriate areas, business and
industrial sector face a problem on insufficient raw material supply and had to import
maize, wheat and DDGS from other countries. This also possessed reverse effects to
farmers utilizing inappropriate farming areas as their products were rejected or
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underpriced. The problem eventually led to economic unsustainability of the farmers in
long term.
Problems pertaining to the environment – Environmental unsustainability in
agricultural sector, particularly maize farming, stemmed from farming activities unsuitable
for farming areas, intensive chemical use, soil corrosion, smoke and air pollution.

Recommendations for Promotion of Sustainable Consumption and
Production in Agricultural Sector
1.

Sustainable Production

1)
Reducing maize farming in sloped areas – This can be done by providing
job replacement alternatives for farmers that promise greater benefit compared to the maize
farming in sloped areas. Moreover, common farming practices need to be changed by
means of knowledge and capacity building via activities, seminars and public relation
programs. Importantly, farmers should be engaged as key play in establishment of rules,
regulations and measures concerning forest conservation in local areas. In case of farmers
relying on forest resources, supporting measures may be required during transition period.
2)
Promoting sustainable agriculture in both plain and highland areas – This
includes open pollination to bring seed ownership back to farmers and local communities.
Local plant breeding should be reinforced to order to obtain suitable plants for local
farming areas. Agricultural machinery based on manpower should also be supported due
to lesser complication. Furthermore, utilization of fertilizers and other substance that
cannot be produced in the farming areas, including manure and compost, should be
minimized to reduce economic and environmental costs.
3)
Formulating Policy for sustainable agriculture throughout supply chain –
This involves with related governmental agencies to create planning and cooperation
integration as follows.
Upstream – farming area planning and zoning in correspondence with
market demand, soil and water quality as well as climate condition in order to avoid
redundant and excessive farming that would have negative impacts on quality and
production volume, midstream management (storage and transportation) and downstream
management (markets and manufacturing)
Midstream – planning of storage and collection systems to be in line with
logistics and transportation systems as agricultural products tend to be short-lived, thus,
effective storage and collection systems are important for product quality control
Downstream – Establishment of urban planning and market systems to
accommodate agricultural production in the areas in order to reduce transportation cost,
maintain product quality and freshness as well as maintain product prices by means of
market planning from future demand-supply projections in domestic and overseas markets
as a result of farming activity planning in the upstream phase
4)
Encouraging research and development on agricultural product processing
– This benefits the sector in various aspects including providing added-value to products,
alleviating excessive supply problem, creating jobs, reducing transportation cost (smaller
size of processed products), recycling of waste from processing to produce new products.
5)
Building capacity of personnel in agricultural sector – This aims to support
farmer to be able to adjust themselves to rapid change of technology and innovation in
value-based economy or agriculture in the so-called 4.0 era. Furthermore, awareness and
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understanding on the concept of sustainable agriculture and effective modern management
needs to be highlighted as well.
2.

Sustainable Consumption

1)
Promoting sufficient and moderate consumption – This involves both
industrial sector and general public as agricultural product consumers to change their
consumption patterns to suit basic needs in a sufficient and moderate manner in order to
achieve better quality of living.
2)
Supporting social responsible markets – This provides opportunities for
consumers to be able to choose environmental-friendly products and services with
consideration on impacts from the whole life cycle of the products that is significant to
change consumption patterns from consumerism to sustainability.
3)
Encouraging efficient production and resource recycling – This can be
achieved by application of new tools and knowledge to move conventional production
towards sustainable production. Research and development on production technology can
provide innovation on tools, machinery, hardware, software and core knowledge that can
assist in reduction of production cost, waste management cost and resource utilization. In
addition, cleaner products and services can increase competitiveness of business entities as
well as competitive advantage of the country as a whole.

Conclusions and Recommendations for Future Implementation
Problems arise from maize farming in highland areas were not only natural
resource degradation from inappropriate land use, but also forest invasion for farming and
water resource contamination from intensive chemical use in water resource areas. These
problems significantly contributed to climate change possessing severe impacts such as
higher temperatures and decreasing rainfall in Thailand as well as increasing floods and
droughts. Moreover, changes of land use in forest areas and decreasing forest areas tended
to affect greenhouse gas absorption ability. In this regard, it was reported that Thailand‟s
greenhouse gas emissions has been consistently on an increasing trend. Significantly,
maize farming activities accounted for 256.12 kg CO2/ton of greenhouse gas emission,
ranked the second largest greenhouse gas emission sources amongst 5 major economic
crop farming following oil palm farming (415.12 kg CO2/ton of greenhouse gas emission).
Maize farming is not only one of significant greenhouse gas emission sources, but also has
adverse impacts on greenhouse gas absorption rate, as more than half of maize farming
areas in Thailand are in highland areas.
Policy on moving towards sustainable agriculture in Thailand was initiated since
1997 during the 6th National Economic and Social Development Plan (1997-2001).
However, policy implementation were solely limit to Ministry of Agriculture, thus, it was
difficult to achieve success in shifting the whole agricultural sector in Thailand to
sustainable agriculture. Accordingly, it is vitally important to establish an integrated
approach to engage various agencies involved with agricultural consumption and
production throughout the whole supply chain in order to achieve sustainability in
agricultural sector.
In this regard, there are prioritized recommendations for
implementation of sustainable consumption and production in agricultural sector,
particularly maize farming, as follows.
1)
Decreasing maize farming areas in sloped areas – Suitable areas should be
allocated to farmers and suitable crops for highland areas or agro-forestry1 should be
promoted. Moreover, markets for substitute crops should also be introduced. Other than
that, farming job replacement alternatives and supporting measures (financial incentives)
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can also motivate farmers to change from farming in sloped areas to other options
providing greater benefits and better income security.
2)
Encouraging farmers to participating in development of rules and
regulations concerning local forestry resources – In order to raise awareness on food and
water resource conservation among local people, it is important that benefits of local
resources are fairly shared by all local stakeholders rather than solely assigned by the
central government.
3)
Integrating policy implementation on maize consumption and production in
Thailand throughout the whole supply chain – This can be summarized as follows.
Production
Ministry of Agriculture and Cooperatives – establishing agricultural
zoning and promoting suitable crops in respective areas, promoting appropriate technology
that increase production yield, product quality and harvesting efficiency, while reducing
pollutions
Ministry of Natural Resources and Environment – supporting
conservation activities of local communities in forest and reserved areas and promoting
greenhouse gas emission reduction in agricultural sector
Ministry of Interior – assigning farmland allocation and promoting job
suitable for local areas and urban planning
-

Ministry of Transportation – establishing effective logistics system

Ministry of Science and Technology – promoting modern agricultural
practices that lead to reduction of chemical use in maize farming, supporting agricultural
technology development as well as agricultural research and development, reinforcing
dissemination of scientific and technological knowledge to farmers, encouraging
technology application for waste minimization and recycling of maize products as well as
supporting research activities to increase agricultural efficiency and provide added-value to
agricultural products
Consumption
Ministry of Commerce – agricultural product pricing, forecasting
market demands in different seasons and seeking markets for agricultural supplies
Ministry of Industry - promoting value-added agricultural product
processing and licensing factories and service providing facilities to accommodate job
replacement alternatives
4)
Promoting social responsibility of private sector related to maize
production and consumption – In this case, seed distribution companies should not sell
seeds to farmers holding no land ownership license in addition to current business policy
not to buy maize products from farmers holding no land ownership license. Moreover, it is
also important to promote marketing and trading of other agricultural products as maize
substitution to provide alternatives and incentives to maize farmers.
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