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ข�าวโพดเลี้ยงสัตว� เป�นตัวอย�างที่สำคัญของสินค�าเกษตร
ที่มีป�ญหาขัดแย�งเช�งนโยบาย หากดำเนินนโยบายและมาตรการ
ที่สอดคล�องกันจะเป�นโอกาสสำหรับไทยในการเป�น Hub 
ของสินค�าเกษตรในระดับภูมิภาค

ข�าวโพดเล้ียงสัตว�สำคัญอย�างไรข�าวโพดเล้ียงสัตว�สำคัญอย�างไร

ข�าวโพดเล้ียงสัตว�เป�น
แหล�งรายได�ของเกษตรกร

กว�า 471,000 ครัวเร�อน (2556)

และมีพ�้นที่เพาะปลูก 
7.3 ล�านไร� (2557)

ข�าวโพดเป�นวัตถุดิบ
สำคัญในอุตสาหกรรม

อาหารซ�่งป�จจุบัน
มีความต�องการ
มากข�้นเร�่อยๆ

พ�้นที่ปลูกข�าวโพด
ขยายตัวเพ��มมากข�้น
และมีส�วนในการบุกรุก

ป�าต�นน้ำ



• ผลิตภาพของเกษตรกรข�าวโพด
   ไทยและคู�แข�งขัน

• ผลิตภาพของพ�ชทดแทน

• แนวโน�มความต�องการข�าวโพดเป�น
   วัตถุดิบอาหารสัตว�และพลังงานทดแทน

• การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

• การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลต�อการ
   ใช�ข�าวโพดเพ�่อประโยชน�ใหม�ๆ 

    ‘อนาคต’ ของ
ข�าวโพดเล้ียงสัตว�

ข�น้อยู�กับ
ราคาข�าวโพด

‘ผันผวน’

• มีอิทธิพลมาจากความผันผวน
  ของอุปสงค�และอุปทานในตลาด
  โลกในแต�ละป�

ความผันผวน
ระหว�างป�

• การปลูกข�าวโพดส�วนใหญ�
  พ�่งพ�งฝนตามฤดูกาล ผลผลิต 
  จ�งออกสู�ตลาดในเวลาเดียวกัน 
  ราคาจ�งตกต่ำในฤดูเก็บเกี่ยว 
  และสูงข�้นในฤดูแล�ง

ความผันผวน
ระหว�างฤดูกาล

เกษตรรายได� 
‘ต่ำ’

เน่ืองจาก

• ขนาดการเพาะปลูกเล็ก ผลผลิตน�อย

• ไม�มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม�บำรุงที่ดิน 
   ผลิตภาพต่ำ

• แหล�งเพาะปลูกขาดโครงสร�าง
   พ�้นฐานสำคัญ ทำให�ต�นทุนสูงใน
   การเพาะปลูก เก็บเก่ียว เก็บรักษา 
   และขนส�ง

• ผลผลิตออกสู�ตลาดพร�อมกัน 
   ทำให�ราคาตกต่ำ

• หากเก็บรักษาไม�ดี มีความช�้นสูง 
   เกิดอะฟลาทอกซ�น ข�าวโพดไม�มี
   คุณภาพ ได�ราคาต่ำ

• เกษตรกรมีอำนาจต�อรองต่ำ

ป�ญหาของ
ข�าวโพดเล้ียงสัตว�
ป�ญหาของ

ข�าวโพดเล้ียงสัตว�
ป�ญหาของข�าวโพดเลี้ยงสัตว�ไม�ใช�เร� ่อง “ราคา”

แต�เป�นเร�อ่ง “รายได�” ของเกษตรกร

แก�ป�ญหาข�าวโพดแบบเดิมๆแก�ป�ญหาข�าวโพดแบบเดิมๆ
เราพยายามแก�ป�ญหา ราคาข�าวโพดต่ำ 

• การขอใบอนุญาตนำเข�าสิ�งของต�องห�ามเพ�่อ
   การพาณิชย�
• รายงานการนำเข�า การใช� การจำหน�ายและ
   ปร�มาณคงเหลือต�อกรมการค�าต�างประเทศ 
   ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่นำเข�า นำไปใช� 
   หร�อจำหน�าย

ระเบียบข�อบังคับอื่นๆ ที่ยังเป�น
อุปสรรคที่ทำให�การค�าไม�สะดวก

อุปสรรคทางการค�าที่ไม�ใช�มาตรการภาษ�
ศุลกากร (NTBs) กีดกันข�าวโพดจากต�างประเทศ 

เพ�่อไม�ให�กระทบกับราคาในประเทศ

• ผู�นำเข�าทั �วไป ถูกจำกัดฤดูกาลในการนำเข�า
   ข�าวโพดเพ�ยง 1-7 เดือน/ป�
• องค�การคลังสินค�าเป�นผู�นำเข�ารายเดียวท่ีไม�ถูก
    จำกัดฤดูกาลนำเข�า แต�ต�องมีแผนการนำเข�ารายป�

ผลคือ

1. เกษตรกรที่ไม�มีประสิทธิภาพ
   ทำการปลูกข�าวโพดต�อไปได�
  โดยไม�มีการเพ��มผลิตภาพ

2. จูงใจให�ขยายพ�น้ท่ีปลูกไปยัง
ป�าต�นน้ำและพ�้นที่ที่ไม�มีโครง
สร�างพ�้นฐานเพ�่อการเกษตร 
เช�น ชลประทาน การปลูกข�าวโพด
ต�องพ�่งพ�งฝนตามฤดูกาล 
เกิดป�ญหาผลผลิตกระจุกตัว
ในฤดูกาลเก็บเก่ียว ราคาตกต่ำ

3. ราคาข�าวโพดที่สูงเกินควร
ทำให�ผู�ประกอบการอาหารสัตว�
และผู�ใช�ข�าวโพดเป�นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต�อเนื่องหันไปใช�
วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน เช�น
ข�าวสาลี กากถั�วเหลือง ปลาป�น

4. การบุกรุกพ�น้ท่ีป�าต�นน้ำเพ�อ่
ปลูกข�าวโพดเล้ียงสัตวเผช�ญข�อ
กล�าวหาว�าไม�มีความรับผิดชอบ
ต�อสังคม (CSR) และไม�เป�น
การพัฒนาที่ยั�งยืน (SDG) ซ�่ง
จะเป�นอุปสรรคต�อการเข�าถึงตลาด
ของข �าวโพดเล ี ้ยงส ัตว �และ
อุตสาหกรรมต�อเน่ือง เพ��มความ
เสียเปร�ยบในการแข�งขันของไทย

มาตรการประกันราคา  
- ประกันราคาข�าวโพดในช�วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต

 ออกสู�ตลาดในราคาสูงกว�าราคาแข�งขันในตลาดโลก

 (พ.ศ.2551, 2552, 2556)

มาตรการประกันราคา  
- ประกันราคาข�าวโพดในช�วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต

 ออกสู�ตลาดในราคาสูงกว�าราคาแข�งขันในตลาดโลก

 (พ.ศ.2551, 2552, 2556)



เสร�มสร�างรายได�เกษตรกรให�ยั�งยืนเป�าหมายสำคัญ
ด�านการผลิตและการค�า

ข�าวโพดที่เหมาะสม

 เลิก

• ยกเลิกการใช�มาตรการแทรกแซง
   ราคาข�าวโพดในตลาดในประเทศ

ส�งเสร�มกลไกตลาด

• ส�งเสร�มให�มีตลาดกลางซ�อ้ขายข�าวโพด
   ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ�อ่สร�างเสร�มกลไก
   ตลาดแข�งขันและขจัดข�อเสียเปร�ยบ
   ของเกษตรกร

• พัฒนาตลาดซ�้อขายล�วงหน�าสินค�า 
   เกษตรเพ�่อเป�นกลไกในการวางแผน
   ของเกษตรกรให�สอดคล�องกับความ
   ต�องการของตลาด ทั�งในประเทศและ
   ตลาดโลก เพ�่อลดความผันผวนของ
   ราคาข�าวโพดและรายได�เกษตรกร

• ย�ายพ�้นที่ปลูกข�าวโพดในพ�้นที่ป�าต�นน้ำ
   ไปยังพ�้นที่ที่เหมาะสม พร�อมให�ความช�วย
   เหลือทางเลือกอาช�พอื่นแก�เกษตรกรที่ได�
   รับผลกระทบ

• ย�ายฐานการเพาะปลูกข�าวโพดในพ�้นที่
   ไม�เหมาะสมไปยังประเทศเพ�อ่นบ�านอย�าง
   เป�นระบบ ภายใต�เกษตรพันธสัญญาที่
   เป�นธรรม และสร�างเสร�มโครงข�ายการ
   ผลิตเพ�่อให�ไทยเป�น Hub ในภูมิภาค

• ส�งเสร�มการปลูกข�าวโพดในพ�น้ท่ีชลประทาน
   แทนการปลูกข�าวนาปรัง ในฤดูแล�ง ลด
   ป�ญหาความช � ้นและอะฟลาทอกซ �น 
   และกระจายเวลาที่ผลผลิตออกสู�ตลาด

พัฒนา

• ส�งเสร�มการว�จัยและพัฒนาพันธุ �ข �าวโพด

   เทคโนโลยกีารเพาะปลูก เก็บเก่ียวและเก็บรักษา 
   เพ�่อเพ��มผลิตภาพและมูลค�าเพ��มข�าวโพด

• พัฒนาสหกรณ�การเกษตรข�าวโพดเพ�่อเพ��ม
   อำนาจต�อรองในการซ�้อป�จจัยการผลิตและ
   ขายผลผลิต รวมถึงร�วมมือกันในการวางแผน
   การผลิตและป�องกันแมลงศัตรูพ�ชและโรคพ�ช 
   การขนส�ง การลงทุนในเคร�่องจักรกลและไซโล
   เก็บรักษาข�าวโพดที่ได�มาตรฐาน
• ส�งเสร�มการลงทุนในบร�การสนับสนุนที่สำคัญ
   ต�อธุรกิจข�าวโพด เช�น บร�การตรวจสอบคุณภาพ
   ผลผลิต บร�การโลจ�สติกส� และบร�การคลัง
    สินค�า ฯลฯ
• พัฒนามาตรการประกันภัยพ�ชผลเกษตรให�มี
   ประสิทธิภาพและทั�วถึง เพ�อ่คุ�มครองเกษตรกร
   จากความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ศัตรูและโรคพ�ช 
   ลดความผันผวนของรายได�เกษตรกร

ย�าย

• ยกเลิกมาตรการจำกัดฤดูกาลนำเข�า
   ข�าวโพด และเป�ดให�การนำเข�าและส�งออก
   ข�าวโพดและสินค�าทุกชนิดในห�วงโซ�อุปทาน
   ข�าวโพด ให�เป�นไปโดยปราศจากอุปสรรค
   และการจำกัดกีดกัน

• ยกเลิกการให�สิทธิองค�การคลังสินค�า
   แต�ผู�เดียวในการนำเข�าโดยไม�มีข�อ
   จำกัดฤดูกาล และเป�ดให�มีการแข�งขัน
   อย�างเท�าเทียมในการนำเข�าและส�งออก
   อย�างเสร�

• ยกเลิกข�อกำหนดท่ีผู�นำเข�าต�องรายงาน
   การนำเข�า การใช� การจำหน�าย และ
   ปร�มาณคงเหลือ ภายใน 1 เดือนนับจาก
   วันนำเข�า ใช� หร�อจำหน�ายในแต�ละครั�งต�อ
   กรมการค�าต�างประเทศ

• กำหนดระเบียบการจดทะเบียนและออกใบ
   อนุญาตเป�นผู�นำเข�าและส�งออกข�าวโพด
   และสินค�าต�างๆ ในห�วงโซ�อุปทานข�าวโพด
   ให�เป�นอัตโนมัติ โดยมีเกณฑ�เท�าที ่จำเป�น 
   ชัดเจน และโปร�งใส

• ถอดถอนข�าวโพดออกจากการเป�นสินค�า
   ที่ต�องขอใบอนุญาตนำเข�าสินค�าต�องห�าม
   เพ�่อการพาณิชย�

พัฒนาให�ไทยเป�นศูนย�กลางห�วงโซ�
อุปทานข�าวโพดเลี้ยงสัตว�ในอาเซ�ยน



• เกิดการปรับโครงสร�างการผลิตในห�วงโซ�
   อุปทานข�าวโพด ในประเทศไทยและประเทศ
   สมาช�กอาเซ�ยนให�มีความสามารถในการแข�งขัน
   สูง โดยมีไทยเป�นศูนย�กลางและเป�นพลังขับเคล่ือน

ประโยชน�ของประเทศไทยประโยชน�ของประเทศไทย

• เพ��มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพและ
   ผลิตภาพของการผลิตข�าวโพด เพ��มราคาและ
   มูลค�าเพ��มของข�าวโพด 

• ได�พ�้นที่ป�าต�นน้ำลำธารคืน และได�ฟ��นฟูสภาพ
   แวดล�อม ซ�่งเป�นการพัฒนาอย�างยั�งยืน

• เกษตรกรข�าวโพดมีอำนาจต�อรองและได�รับ
   ส�วนแบ�งรายได�สูงข�้น

• ความสามารถในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทย
   สูงข�น้ เพราะต�นทุนการค�า (Transaction cost) ใน
   ห�วงโซ�อุปทานข�าวโพด ภายในประเทศและระหว�าง
   ประเทศของผู�ประกอบการไทยต่ำลง

• ผลิตภัณฑ�ของไทยที่ใช�ข�าวโพดเป�นวัตถุดิบเป�น
   ท่ียอมรับตามเกณฑ� CSR และการพัฒนาท่ียั�งยืน

• เกิดการขยายตัวของธุรกิจในห�วงโซ�อุปทาน
   ข�าวโพดที่เป�นความได�เปร�ยบโดยเปร�ยบเทียบ
   ของไทย เช�น การผลิตเมล็ดพันธุข�าวโพด 
   โรงงานอาหารสัตว� บร�การคลังเก็บรักษาข�าวโพด 
   และอุตสาหกรรมต�อเนื่องอื่นๆ

• เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดน
   ที่เป�นช�องทางการค�าข�าวโพดระหว�างไทยกับ
   ประเทศเพ�อ่นบ�าน โดยเฉพาะอย�างยิ�ง กัมพูชา 
   ลาว และเมียนมาร� โดยจะมีการขยายตัวในธุรกิจ
   ค�าปลีก และค�าส�งสินค�าเคร�อ่งมือ เคร�อ่งจักร
   และป�จจัยการเกษตร สินค�าอุปโภค บร�โภค 
   บร�การขนส�งและโลจ�สติกส� บร�การท�องเที่ยว
   และบันเทิง บร�การสุขภาพ ฯลฯ

     เอกสารฉบับนี้ใช�ข�อมูลอ�างอิงจากรายงานการศึกษาเร�่อง “Promoting Regional Economic Integration in South-East Asia 

by Addressing NTBs: A Case Study of Maize in Thailand” ที่จัดทำโดยคณะผู�ว�จัยจากสถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อให�ความรู�และความเข�าใจแก�ผู�อ�านบนพ�้นฐานของข�อมูลที่มีความน�าเช�่อถือ ข�อมูลและข�อว�เคราะห�ในเอกสารฉบับนี้

เป�นความเห็นส�วนตัวของคณะผู�ว�จัยเท�านั�น ไม�ได�เป�นความเห็นของมูลนิธิเอเช�ยและสถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทยแต�อย�างใด


