
  

โครงการ “การศึกษาและประยุกตตัวชี้วัดความย่ังยืนของการผลิตขาวโพดอาหารสัตวท่ีสอดคลองกับหลักการสากล 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารสัตวไทย” 

 

 

บทคัดยอ (ไทย) 

ปจจุบัน และการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืนก็เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีตางประเทศใชเปนอีกหน่ึงในมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใช

ภาษี ซึ่งไมเพียงแตคํานึงถึงผลิตภัณฑท่ีมีการสงออกเพียงเทาน้ันแตยงัคํานึงถึงสายโซการผลติอ่ืนๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของอีกดวย ผลิตภัณฑแช

แข็งก็เปนอีกอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีปริมาณการสงออกเปนจํานวนมากจากขอมูลทางสถิติการสงออกไกเน้ือคิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ของ

ไกท่ีผลิตไดในประเทศ ซึ่งเปนอันดับ 4 ของโลก (กรมการคาตางประเทศ,2556) โดยสัดสวนการผลิตสัตวในประเทศไทยประกอบดวย ไก

เน้ือ ไกไข และสุกรรวมกัน กวา 83% ของสัตวท้ังหมด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555) จากแผนยุทธศาสตรอุตสาหกรรมสัตวไทยของ

สมาคมผูผลิตสัตวไทยคาดการวาจะมีปรมิาณความตองการจะเพ่ิมมากข้ึนในป 2571-2575 จะมีความตองการสัตว ประมาณ 22.87 ลาน

ตัน เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2555-2560 ท่ีคาดวาความตองการสัตวมีประมาณ 13.39 ลานตัน (สมาคมผูผลิตสัตวไทย, 2557) กระแสการ

ตื่นตัวเรื่องการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนสงผลใหอุตสาหกรรมสัตว ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบหลากหลายชนิดและมีปญหาเรื่องการไดมาซึ่ง

วัตถุดิบดวยวิธีท่ีไมยั่งยืนขาวโพดอาหารสัตว เปนหน่ึงในวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมสัตวของไทย มีสัดสวนมากกวารอยละ 50 ของ

ปริมาณวัตถุดิบท้ังหมดโดยประเทศไทยมีเน้ือท่ีเพาะปลูกขาวโพดอาหารสัตวในป 2557 7,292,697 ไร เน้ือท่ีเก็บเก่ียว 7,087,021 ไร 

ผลผลิต 4,804,670 ตัน คิดเปนผลผลิตตอเน้ือท่ีปลูกเฉลี่ย 659 กิโลกรัมตอไร ความตองการใชขาวโพดอาหารสัตวเพ่ือผลิตสัตว

ภายในประเทศป 2555 เทากับ 6,217,117.9 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนหน่ึงในวัตถุดิบท่ีถูกจับตามองเรื่องการผลิตท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความไมยั่งยืนท้ังใน

ระดับประเทศ เชน ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือทําเกษตรในเขตพ้ืนท่ีราบสูง คุณภาพวัตถุดิบมีความแปรปรวนสูง และปญหาท่ีไดรับการ

ตระหนักจากตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตองการใชวัตถุดิบไปผลิตพลังงาน และการใชแรงงานอยางเปน

ธรรมดวยเหตุน้ี ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมาหนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและหนวยงานสนับสนุนการวิจัย จึงใหความ

สนใจในการศึกษาและวิจัยเพ่ือใหสงเสริมการผลิตขาวโพดอาหารสัตวเพ่ือการคาแบบครบวงจรอยางยั่งยืน และจัดทํารางมาตรฐานระบบ

การผลิตขาวโพดอาหารสัตวอยางยั่งยืนข้ึนเพ่ือยกระดับการผลิตขาวโพดอาหารสัตวของประเทศไทยตลอดหวงโซอุปทานใหมีคุณภาพ  

 ดวยเหตุน้ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย และ สํานักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงไดจัดทําโครงการรวมวิจัย “ชุดโครงการการศึกษาและประยุกตตัวช้ีวัดความยั่งยืนของการ

ผลิตขาวโพดอาหารสัตวท่ีสอดคลองกับหลักการสากล”การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประยุกตใชตัวช้ีวัดของกรอบแนวคิดการ

ประเมินความยั่งยืนของอาหารและการเกษตร(Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems; SAFA) เพ่ือ

ประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของระบบการผลิตขาวโพดอาหารสัตวของประเทศไทย ใน 4 มิติ คือ สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ 

และการบริหารจัดการหวงโซอุปทานไดอยางเหมาะสม จัดทําขอเสนอแนะในการประเมนิความยั่งยืนของระบบการผลิตตามตัวช้ีวัดของ 

SAFA มีประสิทธิภาพและเห็นผลไดอยางชัดเจนและ จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายท้ังระดับประเทศ และระดับองคกร (ดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาระบบการผลิตขาวโพดอาหารสัตวท่ียั่งยืนของ

ประเทศไทยตอไป 

Keywords (ไทย): ตัวช้ีวัดความยั่งยืน การประเมินความยั่งยืน ขาวโพดเลีย้งสัตว อุตสาหกรรมอาหารสัตว 

 (อังกฤษ): sustainability indicators, sustainability assessment, maize, feed mill  
 

 

 

 

 



  

 

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือทํางานวิจัยรวมกันระหวางหนวยงานในการความยั่งยืนของสายโซการผลิตขาวโพดเลีย้งสัตว 

• เพ่ือศึกษาการประยุกตใชตัวช้ีวัดและตนแบบการประเมินความยั่งยนืสําหรับขาวโพดอาหารสตัว ตามกรอบแนวคิดการ

ประเมินความยั่งยืนของระบบเกษตรและอาหาร(Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems; 

SAFA) ท่ีเหมาะสมกับบริบทในการประเมินความยั่งยืนของสายโซการผลิตขาวโพดเลีย้งสัตวใน 4 มิติ คือ สิ่งแวดลอม 

สังคม เศรษฐกิจ และ การบริหารจัดการในหวงโซอุปทาน 

• ศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมินความยั่งยืนของการผลิตขาวโพดสตัวแบบท่ัวไป และแบบ GAP 

• พัฒนาฐานขอมูลบัญชีรายการสิ่งแวดลอมของการผลิตขาวโพดอาหารสัตวเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารสัตว 

• ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมขาวโพดอาหารสัตวอยาง

ยั่งยืนของประเทศไทย 

 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

งานวิจัยน้ีใชเทคนิคการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภณัฑ (Sustainability Life Cycle Assessment) โดย

คณะผูวิจัย จะดําเนินการรวมกับคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการดานเทคนิค เพ่ือพิจารณาประเด็นผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและ

สังคมท่ีเก่ียวของกับสายโซการผลติและรวมใหความเห็นในการพัฒนาวิธีการประเมินความยั่งยืนของผลิตภณัฑขาวโพดเลี้ยงสัตวเลี้ยง

สัตว ซึ่งกําหนดขอบเขตครอบคลมุข้ันตอนการเพาะปลูก การเก็บเก่ียวขาวโพดเลี้ยงสัตวเลี้ยงสัตว การสีเมลด็ขาวโพดเลี้ยงสัตว และการ

ขนสงท่ีเก่ียวของ โดยจะมีการพัฒนารูปแบบการเก็บขอมูล LCI จากรูปแบบท่ีใชในการจัดทํา National LCI Database ในปจจุบัน ใหมี

การเก็บขอมูลทางสังคมเขารวมดวย เพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชในการประเมิน คา GHG Emission Factor และเปนการนํารองใน

การพัฒนาแนวทางประเมินผลกระทบในมิติทางสังคมของกลุมการเกษตรดังกลาว  

โดยงานวิจัยน้ีสามารถพัฒนาตัวช้ีวัดสําคญัของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมของการผลิตขาวโพดเลี้ยงสตัว

ของประเทศไทย รวมถึงการบริหารจัดการหวงโซอุปทานท่ีเปนรากฐานตอการพัฒนาเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน อีกท้ังยังเปนสวนหน่ึงในการ

ชวยในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ และภาคเอกชนในดานการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีน้ีจะตอง

เปนการทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการดานเทคนิค และคณะทํางานท่ีมาจากภาคเอกชน นักวิชาการ และ

ภาคการศึกษา 

  



  

 

6. เปาหมายและผูท่ีไดรับประโยชนจากโครงการวิจัย 

ผลงานหลักท่ีได กลุมผูนําผลงานไปใชประโยชน 

ตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินความยั่งยืนของสายโซการ

ผลิตขาวโพดอาหารสัตวของไทย ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 

ผูซื้อข้ันกลางนํ้าและผูประกอบการอุตสาหกรรมข้ันกลางนํ้า (ผูผลติ

อาหารสตัวและปศุสตัว) และ ปลายนํ้า (อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแช

แข็งหรือแปรรูป) 

ตนแบบการเก็บขอมูลและวิธีการประเมินความยั่งยืน ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร, ผูประกอบการอุตสาหกรรมข้ัน

กลางนํ้า (ผูผลิตอาหารสตัวและปศุสัตว) และ ปลายนํ้า 

(อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแชแข็งหรือแปรรูป) 

นักวิจัยหรือนักวิชาการท่ีศึกษาวิธีการประเมินความยั่งยืนของระบบ

อุตสาหกรรมเกษตร 

ไดขอมูลความยั่งยืนท่ีเปนขอมูลฐาน (baseline)ของ

การปลูกข าวโพดเลี้ ยงสั ตว ท่ีปลูกด วย วิ ธีปกติ

เปรียบเทียบกับการเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร, ผูประกอบการอุตสาหกรรมข้ัน

กลางนํ้า (ผูผลิตอาหารสตัวและปศุสัตว) และ ปลายนํ้า 

(อุตสาหกรรมเน้ือสัตวแชแข็งหรือแปรรูป) 

นักวิจัยหรือนักวิชาการท่ีศึกษาวิธีการประเมินความยั่งยืนของระบบ

อุตสาหกรรมเกษตร 

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือประกอบการพิจารณานโยบายการเพาะปลูก 

 

พ้ืนท่ีทําวิจัย 

พ้ืนท่ีท่ีมีการผลติขาวโพดเลี้ยงสัตวปริมาณมาก เชน นครราชสีมา เพชรบูรณ แพร นาน ฯลฯ และพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกขาวโพดเลีย้ง

สัตวตามมาตรฐาน GAP ซึ่งจะกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะทําการศึกษาท่ีชัดเจนรวมกันกับกรรมการท่ีปรึกษาของโครงการเพ่ือใหไดพ้ืนท่ีศึกษา

ตอไป  

 

รายละเอียดโครงการ 

ท่ีมาของโครงการ/โจทยวิจัย 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนหน่ึงในวัตถุดิบของการผลิตอาหารสัตว ท่ีถูกจับตามองเรื่องการผลิตท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

ความไมยั่งยืน ท้ังในระดับประเทศ อาทิ ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือทําเกษตรในเขตพ้ืนท่ีราบสูง คุณภาพวัตถุดิบสัตวมีความแปรปรวน

สูง และปญหาท่ีไดรับการตระหนักจากตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตองการใชวัตถุดิบไปผลิตพลังงาน และ

การใชแรงงานอยางเปนธรรมดวยเหตุน้ี ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมาหนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและหนวยงาน

สนับสนุนการวิจัย จึงใหความสนใจในการศึกษาและวิจัยเพ่ือใหสงเสริมการผลิตขาวโพดอาหารสัตวเพ่ือการคาแบบครบวงจรอยางยั่งยืน 

และจัดทํารางมาตรฐานระบบการผลิตขาวโพดอาหารสัตวอยางยั่งยืนข้ึนเพ่ือยกระดับการผลิตขาวโพดอาหารสัตวของประเทศไทยตลอด

หวงโซอุปทานใหมีคุณภาพ การประเมินความยั่งยืนในเชิงปริมาณจึงมีความสําคัญเพ่ือใชอธิบายขอดีและประเด็นท่ีควรปรับปรุงของสาย

โซการผลิตอาหารสัตว 

 ดวยเหตุน้ี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จึงไดจัดทํา “ชุดโครงการการศึกษาและประยุกต

ตัวช้ีวัดความยั่งยืนของการผลิตขาวโพดอาหารสัตวท่ีสอดคลองกับหลักการสากล”การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประยุกตใช

ตวัช้ีวัดของกรอบแนวคิดการประเมินความยั่งยืนของอาหารและการเกษตร(Sustainability Assessment of Food and Agriculture 

Systems; SAFA) เพ่ือประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของระบบการผลิตขาวโพดอาหารสัตวของประเทศไทย ใน 4 มิติ คือ 

สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และการบรหิารจัดการหวงโซอุปทานไดอยางเหมาะสม จัดทําขอเสนอแนะในการประเมินความยั่งยืนของ



  

ระบบการผลิตตามตัวช้ีวัดของ SAFA เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาระบบการผลิตขาวโพดอาหารสัตวท่ียั่งยืนของประเทศ

ไทยตอไปโดยการทํางานจะเปนการทํางานรวมกันระหวาง ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) ทําการศึกษาความ

ยั่งยืนดานเศรษฐศาสตร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) ศึกษาความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและสังคม ตลอดจนเปน

หนวยงานหนักในการจัดทําฐานขอมูลบัญชีรายการสิ่งแวดลอม และมีวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สก.) ศึกษาความยั่งยืนของการบริหารจัดการหวงโซอุปทานตลอดวงจรการผลิตขาวโพดอาหารสัตว โดยแบงเปน 3 โครงการยอยดังน้ี  

1) โครงการการประเมินความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม และสังคมของขาวโพดเลีย้งสัตว เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารสตัว 

หัวหนาโครงการ นางสาวประกายธรรม สุขสถิตย  

หองปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต ศูนยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาติ  

โทร 025646500 ตอ 4773    e-mail: prakayts@mtec.or.th  

2) การศึกษาการประยุกตใชตัวช้ีวัดเชิงการฟนตัวดานเศรษฐศาสตรตามกรอบSustainability Assessment of Food and 

Agricultural System (SAFA) ในระบบการผลิตขาวโพดเลีย้งสัตวอยางยั่งยืน 

หัวหนาโครงการ นางสาวยุวนันท  สันติทวีฤกษ 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ 

โทร 025646700 ตอ 3384    e-mail: yuwanan.san@biotec.or.th 

3) โครงการวิจัยสถานภาพการบรหิารจัดการในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดอาหารสัตวของประเทศไทย เพ่ือกาวสู

การบริหารจัดการอยางยั่งยืน 

หัวหนาโครงการ นางสาวปยะรัตน เซาซี้  

ฝายวิจัยนโยบาย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

โทร 025646700 ตอ 71863   e-mail: piyarath.saosee@nstda.or.th 
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