
Maize, Land Use Change, 
and Transboundary Haze Pollution

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

ข้าวโพด 

รายงานการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด จุดความร้อน และร่องรอยพ้ืนท่ีเผาไหม้

จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 

(ภาคเหนือตอนบนของไทย ตอนบนของ สปป.ลาว และรัฐฉานของเมียนมา)

Maize Plantation, Burn scars, and Hotspot Monitoring 
From Satellite Imageries Between 2015-2019 in Mekong Sub-Region 
(Northern Thailand, Northern Lao PDR, and Shan State of Myanmar)



บทนำา

ผลการวิเคราะห์ 
การเปล่ียนแปลง
พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด 

จุดความร้อน และร่องรอย 
พ้ืนท่ีเผาไหม้จากภาพถ่าย
ดาวเทียมระหว่างปี 
พ.ศ. 2558-2562 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

ข้อเสนอของ
กรีนพีซ

ภาคผนวก

บรรณานุกรม

อภิปรายผล

แบบแผนและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ปลูกข้าวโพด

พื้นที่เผาไหม้และจุด

ความร้อน (hotspot) 

ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด

วิธีการวิเคราะห์
ภาพถ่ายดาวเทียม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
และมลพิษ 
ข้ามพรมแดน

การขยายตัวของ
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
เชิงอุตสาหกรรม
ในไทย

อุตสาหกรรมเนื้อ
สัตว์ วิกฤตสภาพ
ภูมิอากาศ และการ
เปลี่ยนแปลงผืนป่า

สารบัญ
4

6

8

10 29

30

30

24
25

26

30

27

ข้าวโพด
การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน
และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

พิมพ์: พฤษภาคม 2563

กรีนพีซ ประเทศไทย
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐฉาน, เมียนมา, 22 ธันวาคม 2562 - 
ยุ้งฉางเก็บข้าวโพดภายในครัวเรือน 

เป็นของเกษตรกรคนหนึ่งในหมู่บ้านหนองเด
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจ 
ท่ีสำาคัญอันดับต้น ๆ ท่ีรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนเพ่ือใช้ภายในประเทศและเพ่ือ
การส่งออกมาอย่างยาวนาน ข้าวโพด-
เล้ียงสัตว์มีความสำาคัญต่ออุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ เป็นวัตถุดิบหลักเพ่ือเล้ียง
สัตว์ในภาคปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
ท่ีขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ข้อมูลล่าสุด
ในปี พ.ศ. 2562 โดยสำานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรระบุว่า ท่ัวประเทศมีเน้ือท่ี
เพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท้ังหมด 
6,929,904 ไร่  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีในภาคเหนือ
ตอนบนมากถึง 2,083,604 ไร่ 
 
วิกฤตฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศ
จากหมอกควันข้ามพรมแดน น้ันมีความ 
เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของพืช-
เชิงเดี่ยวทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าราคารับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการแปรผันตรงกับ
จำานวนจุดความร้อน (hotspot) ปีใดที ่
บริษัทอาหารสัตว์มีความต้องการวัตถุดิบ
ข้าวโพดมาก (ราคาข้าวโพดที่บริษัท
อาหารสัตว์รับซ้ือจากเกษตรกรมีราคาสูง) 
ปีน้ันจำานวนจุดความร้อนจะสูงตามไปด้วย 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับ
อุตสาหกรรมยังเป็นสาเหตุสำาคัญของ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป่าต้นน้ำาและพื้นที่ที่เคยใช้
สำาหรับเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ซึ่งภาพ
ที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์เมื่อกล่าว
ถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเพื่อปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ภูเขาหัวโล้นที่
จังหวัดน่าน

บทนำา
ในการศึกษานี้ได้นำาข้อมูลจากภาพถ่าย 
ดาวเทียมจากเครื่องมือ Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) ที่ติดตั้งบนดาวเทียม Terra 
and Aqua ของนาซา และดาวเทียม
ระบบ VIIRS ที่ติดตามจุดความร้อน 
ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ และพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ได้แก่ 
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดของ
ไทย ตอนบนของ สปป.ลาว และรัฐฉาน
ของเมียนมา เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของการขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
พื้นที่ป่า และการเกิดมลพิษทางอากาศ
จากหมอกควันข้ามพรมแดนอันเป็น 
ภัยคุกคามสุขภาพในปัจจุบัน

ระบบเกษตรและอาหารเชิงอุตสาหกรรม
กำาลังคุกคามสุขภาวะของคนไทย และ
การทำาปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมเป็นหน่ึง
ในสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั้งภาครัฐและภาค-
อุตสาหกรรมสามารถสนับสนุนนโยบาย
และเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างอาหาร
ของเราได้ด้วยวิธีการผลิตที่ยั่งยืน เพื่อ
ปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนในภูมิภาค
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รัฐฉาน, เมียนมา, 20 ธันวาคม 2562- 
ป้ายโฆษณาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด C.P. 808 

และปุ๋ยเพิ่มผลผลิต ซี.พี.หมอดิน พบทั่วไป
ในรัฐฉาน โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูก
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ หนึ่งในห่วงโซ่- 
อุปทานของการผลิตเนื้อสัตว์เชิง-
อุตสาหกรรม โดยเกี่ยวโยงต้ังแต ่
เมล็ดพันธ์ุ ผู้ผลิต (ผู้ปลูก) ข้าวโพด 
การแปรรูป ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูป
ผลิตเนื้อสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภค 
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจ 
ที่สำาคัญของไทย ปลูกง่าย มีความ-
ทนทาน ต้องการน้ำาน้อย และเป็นวัตถุดิบ
ท่ีสำาคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีมูลค่า 
การส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาท 
ต่อปี โดยมูลค่าการส่งออกที่สัมพันธ์
ตามมาจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
คือการส่งออกสินค้าไก่เป็นอันดับสาม
ของโลก ทำามูลค่า 3,116 ล้านเหรียญ-
สหรัฐ หรือราว 97,903 ล้านบาท  
(กระทรวงพาณิชย์, 2563) 

ข้าวโพดเหมาะกับการใช้เป็นอาหาร- 
เลี้ยงสัตว์ เนื่องจากมีราคาถูก และ 
องค์ประกอบส่วนใหญ่ของเมล็ดข้าวโพด
เป็นแป้งและโปรตีน โดยในอาหารสัตว์ 
นอกจากข้าวโพดแล้วยังมีสัดส่วนอ่ืนอีก 
เช่น ปลายข้าว รำา มันสำาปะหลัง  
ถั่วเหลือง และปลาป่น แต่สัดส่วนที่ใช้
มากที่สุดคือข้าวโพด การเติบโตของ
พื้นที่ปลูกข้าวโพดในไทยนั้นเป็นผล 
มาจากนโยบายสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มา
ยาวนาน เช่น โครงการส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูแล้งหลังนาด้วย
การสนับสนุนสินเชื่อ โดยให้เกษตรกร
ย่ืนความประสงค์ปรับเปล่ียนการปลูกข้าว
มาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำาหรือการประกันรายได้

จากรายงานประจำาปี Thailand Grain 
and Feed Annual พ.ศ. 2560 เก่ียวกับ 
ข้อมูลการเพาะปลูกและพืชอาหารสัตว์ 
โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(United States Department of 
Agriculture: USDA) เผยว่า “ราวคร่ึง
หน่ึงของพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดท้ังหมดน้ัน
อยู่ในพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกทำาลาย และภาครัฐไม่

สามารถระบุหรือออกกรรมสิทธ์ิท่ีดินได้” 
แม้คำากล่าวข้างต้นจะไม่มีข้อพิสูจน์ท่ีช้ีชัด 
แต่ข้าวโพดมักถูกนำาไปเชื่อมโยงกับ 
การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีเพาะปลูก
พืชชนิดอ่ืน ภาพท่ีถูกนำามาอ้างอิงถึง 
อยู่เสมอคือภาพภูเขาหัวโล้นของภาคเหนือ
ตอนบน โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีจังหวัดน่าน 
อย่างไรก็ตาม เม่ือปี พ.ศ. 2561 รัฐบาล
มีการรับข้อเสนอ “วาระแห่งชาติ” ในการ
หาทางออกแก้ไขพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำาท่ีหายไป 
8.6 ล้านไร่ จากการถูกบุกรุกเพ่ือปลูก
ข้าวโพด โดยให้จังหวัดน่านเป็นพื้นที่
นำาร่อง (ประชาชาติธุรกิจ, 2561)

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์มีส่วนสำาคัญ 
ในการก่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสภาพ- 
ภูมิอากาศ และเชื่อมโยงกับวัฎจักร 
การเผาทั้งช่วงก่อนการเพาะปลูก  
รวมถึงหลังการเก็บเกี่ยวผล การเผา 
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการใช้สารเคมี
ซึ่งส่งผลให้ดินเสื่อมสภาพและมีความ-
จำาเป็นที่จะต้องขยายไปพ้ืนท่ีใหม่ซ่ึงอาจ
เป็นพ้ืนท่ีป่า ผลพวงที่อาจเกิดไฟป่านั้น 
ทำาให้เกิดการปล่อยมลพิษและก๊าซ- 
เรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งในทางเดียวกันก็
จะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของดินและน้ำา 
ตลอดจนปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ในอนาคตต่อไป ทว่ามาตรการการรับซ้ือ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เคร่งครัดขึ้นอาจ
เป็นหนึ่งในสาเหตุที่บรรษัทของไทยหัน
ไปลงทุนนอกเขตพรมแดนไทยมากข้ึน 
เพื่อชดเชยหรือเพิ่มผลผลิตที่อาจ 
ขาดหายไปจากที่เคยผลิตได้ในไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2558 สำานักข่าวโพสต์ทูเดย ์
ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ พาโชค 
พงษ์พานิช จากสมาคมการค้าเมล็ด
พันธุ์ไทย ถึงความความสำาคัญของ
ข้าวโพดต่อเศรษฐกิจไทยต้ังแต่จุดเร่ิมต้น
จากเมล็ดพันธ์ุท่ีใช้ในการปลูกว่า “มีมูลค่า
สูงถึง 2,500 ล้านบาท/ปี แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
จากเมล็ดพันธ์ุมูลค่าดังกล่าวน้ัน เป็นผลผลิต
ที่มีมูลค่ากว่า 45,000 ล้านบาท/ปี  และ
ผลผลิตดังกล่าว ที่จะผ่านผู้รวบรวม
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดเข้าสู่

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั้นมีมูลค่าถึง 
300,000 ล้านบาท ส่วนผลิตภัณฑ์
สัตว์เพื่อการส่งออกหรือบริโภคคิดเป็น
มูลค่าอีกกว่า 1 ล้านล้านบาท”  
(วรรณโชค ไชยสะอาด, 2558) 
 
ด้วยลักษณะพ้ืนท่ีของภาคเหนือตอนบน 
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาส่วนใหญ่ท่ีเป็นเชิงเขา 
เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด- 
เล้ียงสัตว์ที่ใช้น้ำาน้อย แต่ให้ผลผลิต
สม่ำาเสมอ ประกอบกับนโยบายท่ีส่งเสริม
ของรัฐบาล ทำาให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่า
ข้าวโพดเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะ
ถูกมองว่าเป็นผู้ร้าย แต่ยังไม่มีการเปิดเผย 
ข้อมูลว่าบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรใดท่ี
เช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกเหล่าน้ัน และ
เม่ือขาดข้อมูลน้ี รัฐบาลจะไม่สามารถ
เอาผิดบริษัทอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ว่า 
ใครควรรับผิดชอบต่อผลกระทบทาง
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจากเผา
และเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่า

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด (ซีพี) 
มักถูกวางไว้ในบริบทที่เป็นต้นเหตุของ
ปัญหาหมอกควันพิษและการสูญเสียป่า 
โดยทางบริษัทนั้นมีความสำาคัญใน 
ห่วงโซ่การผลิต ต้ังแต่เมล็ดพันธ์ุข้าวโพด
อาหารสำาเร็จรูปสำาหรับเลี้ยงสัตว์ 
อุตสาหกรรมสุกร ไก่ไข่และไก่เนื้อ  
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร
แปรรูป อย่างไรก็ตามต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้เริ่ม 
ขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบในทุกขั้นตอน 
กระนั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
ให้ประชาชนสามารถรับรู้และตรวจสอบ
ได้อย่างทั่วถึงนัก 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
และมลพิษข้ามพรมแดน 
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น่าน, 3 พฤษภาคม 2559 -  ไร่ข้าวโพด
ในจังหวัดน่าน 
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ไก่จำานวน 8-9 แสนตัวต่อวัน หรือ  
5-5.3 ล้านตัวต่อสัปดาห์ ได้ถูกนำาไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยเครือเจริญ- 
โภคภัณฑ์ (ซีพี) (The Nation, 2557) 
หากพูดถึงผลผลิตเน้ือสัตว์จำานวนมาก 
มักใช้หน่วยวัดเป็นตัน ทำาให้ผู้บริโภค
อาจมองเห็นภาพได้ยาก แต่การนับ
เป็นจำานวนตัวเช่นน้ีอาจช่วยให้มองเห็น
ปริมาณของไก่ที่ชัดเจนมากขึ้น และ
ปริมาณสัตว์จำานวนมหาศาลนี้ อาจมี
ราคาที่แท้จริงคือการก่อหมอกควันพิษ
และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

การเติบโตของเมือง การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร รวมถึงความนิยมในการบริโภค
เนื้อสัตว์ที่มากขึ้นทั่วโลกนั้น ทำาให้
อุตสาหกรรมเน้ือสัตว์ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว สำาหรับอุตสาหกรรมเน้ือไก่ของ
ไทยน้ันก็ทวีปริมาณการผลิตขึ้นทุกปี
เช่นกัน (รูป 1) และในทิศทางเดียวกัน 
ปริมาณการส่งออกเน้ือไก่ของไทยก็
เพ่ิมข้ึน (รูป 2) เม่ือการผลิตไก่เพ่ิมข้ึน 
ปริมาณความต้องการข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ก็เพ่ิมสูงข้ึนเช่นกัน ผลผลิตทุกอย่างท่ี
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ทะยาน
สูงขึ้นพร้อมกับชื่อเสียงของไทยที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นฐานในการผลิต 
เนื้อไก่และอาหารเลี้ยงสัตว์ของโลก  
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบรรษัท
ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมอาหารและ
ปศุสัตว์ที่คุมตลาดของไทยและตลาด-
ส่งออกเป็นของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(ซีพี) (ร้อยละ 30), เบทาโกร, สหฟาร์ม, 
คาร์กิลล์, ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป, จีเอฟพีที และ

แหลมทอง (ไม่เรียงลำาดับสัดส่วน)  
ซึ่งล้วนมีห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง 
ต้ังแต่พื้นที่การเกษตร พืชอาหารสัตว์ 
ไปจนถึงการแปรรูป ส่งผลให้นอกจาก
ภาครัฐที่เป็นผู้ควบคุมราคารับซื้อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว อุตสาหกรรม
อาหารและปศุสัตว์ยังมีอำานาจใน
การควบคุมเศรษฐกิจ เนื่องจาก
สัดส่วนทางการตลาดน้ัน เม่ือรวมกัน
ทุกบรรษัทแล้วครองสัดส่วนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไก่ทั้งหมดกว่าร้อยละ 90 
(Petchseechoung, 2017) อาจ 
เรียกได้ว่าเนื้อไก่ และไข่ที่หาซื้อได้ในไทย
นั้นมาจากกระบวนการอุตสาหกรรม
แทบทั้งสิ้น นอกเสียจากผู้บริโภค
จะติดต่อซื้อจากเกษตรกรรายย่อย
โดยตรง

สัดส่วนที่มากที่สุดนั้นเป็นของ  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยที่แม้
ตัวเลขในประเทศจะอยู่ที่ร้อยละ 30  
แต่ปริมาณการส่งออกนั้น เครือเจริญ-
โภคภัณฑ์ (ซีพี) ถือเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์
รายใหญ่ที่สุดของโลก (รายงานโดย 
Market Research ปี พ.ศ. 2562)  
ซึ่งอาหารสัตว์เป็นสัดส่วนที่ทำารายได้ให้
กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) สูงสุดถึง
ร้อยละ 42 คิดเป็นมูลค่ากว่า 229,539 
ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2561) 

การขยายตัวของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
เชิงอุตสาหกรรมในไทย
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การขยายตัวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมในไทยการขยายตัวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรมในไทย

ข้อมูลจาก สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย (Thai Feed Mill Association) ปี พ.ศ. 2562 http://www.thaifeedmill.com/tabid/56/Default.aspx 

รูป 2 เปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเนื้อไก่ของไทยที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 
ที่มา: กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) 



การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 
พื้นที่ปลูกข้าวโพด  
จุดความร้อน และร่องรอยพื้นที่เผาไหม ้
จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

ระเบียบวิธีวิจัย 

กรีนพีซ ประเทศไทยร่วมกับศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำาการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด  
จุดความร้อน และร่องรอยพื้นที่เผาไหม ้
จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างปี พ.ศ. 
2558-2562 ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 
โดยวิเคราะห์จำาแนกสิ่งปกคลุมดิน/
การใช้ที่ดิน (land cover/land use) 
เฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีแปลง
ขนาดใหญ่กว่า 250 ตารางเมตร ตาม
ความละเอียดของภาพจากดาวเทียม
ระบบ MODIS (Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer) ที่ติด
ตั้งบนดาวเทียม Terra และ Aqua เพ่ือ
วิเคราะห์พ้ืนท่ีเผาไหม้ (burn scar)  
ของพื้นที่มากกว่า 250 ตารางเมตร
ตามความละเอียดของภาพจากดาวเทียม
ระบบ MODIS และวิเคราะห์จุดความร้อน 
(hotspot) ที่มีขนาดใหญ่กว่า 375 
ตารางเมตร ตามความละเอียดของภาพ 
ดาวเทียมระบบ VIIRS ที่ติดตั้งบน
ดาวเทียม Suomi-NPP และ NOAA-20

ข้อค้นพบของการศึกษา 
 
ประเด็นที่ 1 : แผนที่รายเดือนพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ (burn 
scar) และจุดความร้อน (hotspot)  
ปี พ.ศ. 2558-2562 ในอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ำาโขง (ตอนบนของไทย ตอนบน
ของ สปป.ลาว และรัฐฉานของเมียนมา) 

• การจำาแนกส่ิงปกคลุมดิน/การใช้
ท่ีดิน (land cover/land use)  
ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2558-
2562) พบว่าพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดท่ี
มีแปลงขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่า 250 
ตารางเมตร ตามความละเอียดของ
ภาพดาวเทียม MODIS) ในพ้ืนท่ี 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง พบมากในช่วง
เดือนมีนาคมและเมษายน (ประมาณ
เดือนละ 17,222,200 ไร่) (รูป 3) 
อย่างไรก็ตามหากแยกวิเคราะห์ 
รายประเทศจะเห็นว่าพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ตอนบนของไทยพบเน้ือท่ีปลูก

©
 T

hi
tip

an
 P

at
ta

na
m

on
gk

ol
 / 

Sa
ra

ka
de

e 
m

ag
az

in
e

รัฐฉาน, เมียนมา, 22 ธันวาคม 2562 -  
การเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ในพื้นที่เกษตรในเมืองตองจี
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด



ข้าวโพดมากท่ีสุดในช่วงเดือน
เมษายน (ประมาณ 3,889,100 ไร่) 
พ้ืนท่ีรัฐฉานของเมียนมา พบมาก 
ที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 
(ประมาณ 8,440,800 ไร่) และ 
ตอนบนของ สปป.ลาว พบมาก
ท่ีสุดในช่วงเดือนมีนาคม (ประมาณ 
7,266,400 ไร่)

• การวิเคราะห์ร่องรอยพ้ืนท่ีเผาไหม้ 
(burn scar) (พื้นที่มากกว่า 250 
ตารางเมตร ตามความละเอียด 
ของภาพดาวเทียม MODIS) ในพ้ืนท่ี 
ท้ัง 3 ประเทศ พบประเด็นท่ีน่าสนใจ 
กล่าวคือ เดือนมีนาคมเป็นช่วง 
เดือนท่ีพบร่องรอยของพ้ืนท่ีเผาไหม้
มากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงปี  
พ.ศ. 2560-2562 ส่วนในช่วงปี 
พ.ศ. 2558-2559 พบร่องรอย
พื้นท่ีเผาไหม้มากท่ีสุดในช่วงเดือน
เมษายน  อย่างไรก็ตามหากแยก
วิเคราะห์รายประเทศ พบว่าพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของไทยพบ 
ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้มากที่สุด
ในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 
(ประมาณเดือนละ 2,947,500 ไร่) 
(รูป 4) รัฐฉานของเมียนมาพบ 
ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้มากที่สุดใน 
เดือนมีนาคม (ประมาณ 6,508,500 ไร่) 
และตอนบนของ สปป.ลาว พบ
ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้มากที่สุด
ในช่วงเดือนเมษายน (ประมาณ 
2,340,500 ไร่)

• การวิเคราะห์จุดความร้อน (hotspot) 
(ขนาดใหญ่กว่า 375 ตารางเมตร 
ตามความละเอียดของภาพ
ดาวเทียมระบบ VIIRS) ในพื้นที ่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง พบว่า 
เดือนเมษายนเป็นช่วงเดือนที่พบ
จุดความร้อนมากที่สุด โดยเฉพาะ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2562 (รูป 5) 
อย่างไรก็ตามหากแยกวิเคราะห ์
รายประเทศ พบว่าพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบนของไทยพบจุดความร้อน 
มากท่ีสุดในเดือนมีนาคมและเมษายน 
โดยปี พ.ศ. 2559 2561 และ 2562 
พบมากในเดือนเมษายน ส่วนปี 
พ.ศ. 2558 และ 2560 พบมากใน
เดือนมีนาคม โดยรูปแบบของ 
จุดความร้อนที่พบในไทยมีแนวโน้ม

ท่ีไม่แน่นอน ในปี พ.ศ. 2558 พบ 
จุดความร้อนจำานวนมากจากนั้น 
มีจำานวนจุดความร้อนลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2562 
จำานวนจุดความร้อนกลับมีจำานวน
เพ่ิมสูงข้ึนอีกคร้ัง (ประมาณ 
14,000 จุด ในเดือนมีนาคมของปี 
พ.ศ. 2562) ในรัฐฉานของเมียนมา 
มีรูปแบบการเกิดจุดความร้อนที่
คล้ายคลึงกับภาคเหนือตอนบน 
ของไทย กล่าวคือ จะพบมาก 
ในปี พ.ศ. 2558 และลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 
กลับมีจำานวนสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
(ประมาณ 42,000 จุด ในเดือน-
เมษายนของปี พ.ศ. 2562) ส่วน
ตอนบนของ สปป.ลาว พบรูปแบบ
การเกิดจุดความร้อนที่แตกต่าง
จาก 2 ประเทศ กล่าวคือ รูปแบบ
การเกิดสูงต่อเนื่องตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2562  
มีจำานวนจุดความร้อนมากขึ้น 
กว่าทุกปีเล็กน้อย พบจุดความร้อน 
มากที่สุดในช่วงเดือนเมษายน 
(ประมาณ 25,000 จุด ในเดือน-
เมษายน ปี พ.ศ. 2562)

1312 ข้าวโพด - การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด



ประเด็นที่ 2 : แผนที่รายปีพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ (burn 
scar) และจุดความร้อน (hotspot)  
ปี พ.ศ. 2558-2562 ในอนุภูมิภาคลุ่ม-
น้ำาโขง (ตอนบนของไทย ตอนบนของ 
สปป.ลาว และรัฐฉานของเมียนมา) 

• จากการจำาแนกพื้นที่ปลูกข้าวโพด
รายปีในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง
ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 ด้วย
ภาพดาวเทียมพบว่า เนื้อที่ปลูก
ข้าวโพดมีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละเดือน เนื่องจากระบบการปลูก
ข้าวโพดของเกษตรกรแต่ละพื้นที่
มีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถ
นำาเอาข้อมูลแผนที่รายเดือนทั้ง 6 
เดือนมาผลิตแผนที่รายปีได้ เพราะ
อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดและ
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ 
อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้ได้
นำาเอาตัวเลขเนื้อที่ปลูกข้าวโพด
รายเดือนมาหาค่าเฉลี่ยรายปี เพื่อ
ให้เห็นภาพรวมของทั้ง 3 ประเทศ 
(ตาราง 1) จากตารางจะเห็นว่า
สถานการณ์การปลูกข้าวโพดรายปี 
ของพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงมี
เนื้อที่เพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป 
โดยปี พ.ศ. 2558 มีเนื้อที่ปลูก
ข้าวโพดมากที่สุด จากนั้นในปี  

พ.ศ. 2559 มีเนื้อที่ลดลงประมาณ 
1 ล้านไร่ และเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2560 
อีกประมาณ 2 แสนไร่ จากน้ันลดลง 
ในปี พ.ศ. 2561 อีกประมาณ 7 แสนไร่ 
และในปี พ.ศ. 2562 กลับมีเนื้อที่
เพิ่มขึ้นประมาณ 4 แสนไร ่
 
อย่างไรก็ตามหากแยกวิเคราะห ์
รายประเทศ จะเห็นว่าภาคเหนือ
ตอนบนของไทยมีสถานการณ ์
การปลูกข้าวโพดรายปีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2560 จากน้ัน
พบเนื้อที่ปลูกข้าวโพดลดลงจนถึง
ปี พ.ศ.2562 ในขณะที่รัฐฉานของ
เมียนมามีสถานการณ์ตรงกันข้าม
กับไทย กล่าวคือ มีการปลูกลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2561 จากนั้น
พบเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นใน 
ปี พ.ศ. 2562 ส่วนพื้นที่ตอนบน
ของ สปป.ลาว มีสถานการณ์การ
ปลูกที่ไม่แน่นอนโดยพบพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดลดลงและเพิ่มขึ้นปีเว้นปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนกระทั่งถึง 
ปี พ.ศ. 2562

• ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ (burn scar) 
รายปีในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง
ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 จาก 

การวิเคราะห์ด้วยการทำาอัตราส่วน 
เผาไหม้แบบนอร์มอลไลซ์ (Normalized 
Burned Ratio: NBR) พบว่า พื้นที่
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงพบร่องรอย
พ้ืนท่ีเผาไหม้เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2559 
แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2560 และเพ่ิมข้ึน
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึง 
พ.ศ. 2562 (ตาราง 2 และ รูป 6) 
ซ่ึงหากวิเคราะห์แยกรายประเทศจะ
สังเกตเห็นว่าภาคเหนือตอนบน
ของไทยพบร่องรอยพ้ืนท่ีเผาไหม้
ในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากปี  
พ.ศ. 2558 ประมาณ 7 แสนไร่  
จากนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2562 
ส่วนในรัฐฉานของเมียนมาพบ 
ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ค่อนข้างมาก
ต่อเนื่องตลอดทุกปี (ประมาณปีละ 
2 ล้าน 3 แสนไร่) ในขณะที่พื้นที่
ทางตอนบนของ สปป.ลาว พบ
ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้เพิ่มขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558 อย่างต่อเนื่องทุกปี 
โดยในปี พ.ศ. 2562 พบร่องรอย
พื้นที่เผาไหม้มากถึง 1,831,541 ไร่
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเฉลี่ยรายปีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562

ตาราง 2 เปรียบเทียบร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ (burn scar) เฉลี่ยรายปีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562

รูป 6: เปรียบเทียบร่องรอยพื้นที่เผาไหม้รายปีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558
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• จุดความร้อน (hotspot) รายป ี
ที่ได้จากวิเคราะห์จากระบบ VIIRS 
ในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง 
ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่าจำานวน
จุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 
(ตาราง 3 และ รูป 7) จากนั้นกลับ 
มีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 
พ.ศ. 2562 (176,044 จุด) ซึ่ง 
หากแยกวิเคราะห์รายประเทศ 
จะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
ของไทยมีจำานวนจุดความร้อน 

ลดลงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2560 จากนั้นมีจำานวนเพิ่ม
ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 จนกระทั่งถึง
ปี พ.ศ. 2562 ที่มีจำานวนเพิ่มขึ้น
อย่างมาก (34,622 จุด) ในพื้นที่ 
รัฐฉานของเมียนมานั้นมีจำานวน
จุดความร้อนปี พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2559 เท่า ๆ กัน และลดลง 
ในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 
จากนั้นพบจุดความร้อนมากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2562 (89,013 จุด)  
ในส่วนของพื้นที่ตอนบนของ  

สปป.ลาว มีจำานวนจุดความร้อน
ลดลงในปี พ.ศ. 2559 จากนั้น
จำานวนจุดความร้อนกลับเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 
มีจำานวนถึง 52,409 จุด

ประเด็นท่ี 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด ร่องรอย
พื้นที่เผาไหม้ (burn scar) และจุดความร้อน (hotspot) ใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง (ตอนบนของไทย ตอนบนของ สปป.ลาว 
และรัฐฉานของเมียนมา)  

• ความสัมพันธ์หว่างพื้นที่ปลูกข้าวโพดและร่องรอยพื้นที่
เผาไหม้ในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงในภาพรวมพบว่า 
พื้นที่เผาไหม้ที่พบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดพบมากที่สุดใน
เดือนเมษายน (รูป 8) โดยในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่พบ
พื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุด (ประมาณ 
1,050,200 ไร่) (ตาราง 4) ในขณะที่หากวิเคราะห์แยก
รายประเทศจะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย
มีการเผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในเดือน
เมษายน โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 (ประมาณ 
1 แสนไร่) เช่นเดียวกับรัฐฉานของเมียนมาที่มีการเผาไหม ้

ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในเดือนเมษายน โดย
เฉพาะปี พ.ศ. 2561-2562 (ประมาณ 1 แสน 2 หมื่นไร่) 
และพื้นที่ทางตอนบนของ สปป.ลาว พบการเผาไหม้
ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายน ปี 
พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2560 (ประมาณ 1 แสน 7 หมื่นไร่) 
อย่างไรก็ตาม ยังพบพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด
ของทั้ง 3 ประเทศในเดือนอื่นนอกจากเดือนเมษายน
อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เดือนพฤษภาคม และมีนาคม 
เป็นต้น (รูป 8) ข้อสังเกตของผลการศึกษาพื้นที่เผาไหม้
ที่พบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงใน
รายปี พบว่าปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่พบพื้นที่เผาไหม้ทีพบ
ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากกว่าทุกปี คือ ประมาณ 1 ล้านไร่ 
ในขณะที่ปีอื่น ๆ พบประมาณ 8 แสนไร่ (ตาราง 4)

1716 ข้าวโพด - การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

ตาราง 3 เปรียบเทียบจุดความร้อน (hotspot) สะสมรายปีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562

รูป 7 เปรียบเทียบจุดความร้อน (hotspot) รายปีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558
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รูป 9 พื้นที่เผาไหม้ที่พบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562

ตาราง 4 เปรียบเทียบเนื้อที่พื้นที่เผาไหม้ที่พบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดรายปีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

1918 ข้าวโพด - การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพด



• ในภาพรวมความสัมพันธ์หว่างพื้นที่ปลูกข้าวโพดและ 
จุดความร้อนในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงพบว่า จุดความร้อน
ที่ตรวจพบและอยู่ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดนั้น พบมากท่ีสุดใน
เดือนเมษายน (รูป 10-11) เกือบทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2558 
ที่พบมากในเดือนมีนาคม โดยจุดความร้อนที่พบในพื้นที่
ปลูกข้าวโพดช่วงเดือนเมษายนของท้ัง 3 ประเทศรวมกัน 
ประมาณ 17,000 จุด ในขณะที่หากวิเคราะห์แยกราย
ประเทศจะเห็นว่าจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดของ
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของไทยพบมากท่ีสุดในเดือนเมษายน
และมีนาคมสลับกันไป โดยพบประมาณเดือนละ 4,000 จุด 
ส่วนรัฐฉานของเมียนมาพบจุดความร้อนในพื้นที ่

ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในเดือนเมษายน โดยพบประมาณ
เดือนละ 7,000 จุด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา และพื้นที่
ทางตอนบนของ สปป.ลาว ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่
ปลูกข้าวโพดมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายนประมาณ 
เดือนละ 10,000 จุดของทุกปี อย่างไรก็ตามหากสังเกต
ผลการศึกษาจุดความร้อนที่พบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงรายปีจะพบว่าในปี พ.ศ. 2562 เป็น
ปีที่พบจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากกว่าทุกปี 
คือ ประมาณ 50,000 จุด ในขณะที่ปีอื่น ๆ พบประมาณ 
25,000 จุด (ตาราง 5)

รูป 10: จุดความร้อน (hotspot) และพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562

พ.ศ. 2562พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

 จุดความร้อน

 พื้นที่ปลูกข้าวโพด

รูป 11: จุดความร้อน (hotspot) ที่พบในพื้นที่ปลูกข้วโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง
ช่วงปี พ.ศ. 2558-2562 แบ่งตามประเทศ
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ท้ังน้ีหากนำาจุดความร้อนท่ีพบในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมาวิเคราะห์ร้อยละจากจุดความร้อนท้ังหมดท่ีพบใน
แต่ละช่วงเวลา จะเห็นว่าในภาพรวมพ้ืนท่ีท้ัง 3 ประเทศ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) จุดความร้อนท่ี
พบในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดคิดเป็นร้อยละ 30 ของจุดความร้อนท้ังหมด อีกร้อยละ 70 ของจุดความร้อน
ท้ังหมด พบในพ้ืนท่ีป่าไม้และพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพด โดยในปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560 
เป็นปีท่ีพบจุดความร้อนในพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดสูงมากพอ ๆ กัน คือ ประมาณร้อยละ 32.51 และ 32.26 
ของจุดความร้อนท้ังหมด 

ตาราง 5 เปรียบเทียบจุดความร้อนที่พบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดรายปีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง
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อภิปรายผล
แบบแผนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก
ข้าวโพด 
 
จากผลการวิเคราะห์ แม้ว่าพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดรายปีในเขตอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ำาโขงในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป 
แต่เมื่อแยกวิเคราะห์รายประเทศ พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพด
ทางภาคเหนือตอนบนของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่าง
ปี พ.ศ. 2558-2560 จากน้ันลดลงเร่ือย ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2562 
ในขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวโพดในรัฐฉานของเมียนมาลดลง
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2561 จากนั้นเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 
ส่วนตอนบนของ สปป.ลาว พ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมีทั้งลดลงและ
เพิ่มขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2558-2562

มาตรการการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เคร่งครัดขึ้นอาจเป็น
หน่ึงในสาเหตุท่ีบรรษัทของไทยหันไปลงทุนนอกเขตพรมแดนไทย
มากข้ึน เพ่ือชดเชยหรือเพ่ิมผลผลิตท่ีอาจขาดหายไปจากท่ีเคย
ผลิตได้ในไทย

การขยับขยายพ้ืนท่ีการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอีกหน่ึง 
กลยุทธ์ของอุตสาหกรรมเน้ือสัตว์เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ท้ังเน้ือสัตว์และอาหารสัตว์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากตลาดโลก รายงานจาก
องค์การ Oxfam เผยเก่ียวกับข้อมูลของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(ซีพี) และการความสัมพันธ์ด้านการลงทุนในรัฐฉาน เมียนมา
ว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ดำาเนินธุรกิจในเมียนมาในนาม
บริษัท Myanmar CP Livestock Co., Ltd. โดยในปี พ.ศ. 2555 น้ัน 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้เริ่มลงทุนจำานวน 550 ล้าน- 
เหรียญสหรัฐ ไปกับการพัฒนาการผลิตข้าวโพด ข้าว และ
อุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพด อัตราการผลิตน้ันเพ่ือการส่งออก
ถึงร้อยละ 80 (Oxfam, 2017) 

งานวิจัยโดยสถาบัน International Institute of Social 
Studies มหาวิทยาลัย Erasmus University Rotterdam  
เผยข้อมูลเก่ียวกับเกษตรพันธสัญญาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา โดย
ข้อมูลในงานวิจัยน้ีระบุว่า ข้าวโพดของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(ซีพี) ได้กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในรัฐฉานของเมียนมา 
และความสำาเร็จในการขยายผลผลิตในรัฐฉานน้ีเองท่ีทำาให้ 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นอุตสาหกรรมการผลิตพืช
อาหารสัตว์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมียนมา โดยเป้าหมายหลักของการ
ผลิตข้าวโพดท่ีรัฐฉานน้ัน คือ ตลาดส่งออกไปยังจีน (Woods, 
2015) ปัญหาท่ีตามมาท่ียังขาดข้อมูลท่ีชัดเจนน้ันคือเร่ือง

ส่ิงแวดล้อมและมิติความไม่เป็นธรรมทางสังคม ข้อมูลการ
วิเคราะห์จากดาวเทียมฉบับน้ีจึงเป็นความเช่ือมโยงให้เห็นถึง
การเปล่ียนแปลงในเชิงภูมิศาสตร์ และผลกระทบท่ีเห็นได้ชัด
อย่างการเปล่ียนแปลงท่ีดินและหมอกควันข้ามพรมแดน  
อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมพืชเชิงเด่ียว
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

สถานการณ์การปลูกข้าวโพดเชิงอุตสาหกรรมของ สปป.ลาว
ก็มีความใกล้เคียงกับเมียนมาเช่นกัน คือ เป็นการปลูกเพื่อ
ป้อนให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเพื่อส่งออกในสัดส่วน
ที่มากกว่าเพื่อการเลี้ยงประชากรในประเทศ โดยงานวิจัยที ่
เผยแพร่โดย The Australian Journal of Anthropology 
(2019) ระบุว่า ต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา พ้ืนท่ีตอนบน 
ของสปป.ลาว ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด 
อย่างรวดเร็วเพื่อส่งขายให้กับอุตสาหกรรม เป้าหมายหลักคือ 
เพื่อการส่งออกให้กับเวียดนาม โดยที่มีเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(ซีพี) เวียดนาม ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ของไทย
เป็นผู้รับซ้ือรายใหญ่ ในรายงานฉบับน้ีเผยเพ่ิมเติมว่า กลยุทธ์
หลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เวียดนาม นั้นคือเพื่อเป็น
ศูนย์รวมการผลิตผลิตผลจากเนื้อสัตว์ตั้งแต่อาหารสัตว์ 
ไปจนถึงการแปรรูป และหลังจากช่วงปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 
ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เวียดนาม ได้นำานโยบายขยาย
ตลาดรับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์ส่งออกในราคาถูกลงมาใช้ 
ซึ่งนโยบายนี้ทำาให้ราคาขายข้าวโพดในประเทศเวียดนามเอง 
มีมูลค่าต่ำาลง เกษตรกรลดการปลูกข้าวโพดลงเพราะราคา
ตก และผลลัพธ์คือการเติบโตขึ้นของเกษตรกรในลาวที่หันไป
ปลูกข้าวโพดเพื่อส่งออกเนื่องจากได้ราคาขายและปริมาณ
การรับซื้อที่สูง (Cole, 2019)
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พื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่
ปลูกข้าวโพด 
 
สัดส่วนของร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดกับ
พื้นที่ปลูกข้าวโพดรวมทั้งหมดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงในช่วง 
5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.69 
ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 24.4 ในปี พ.ศ. 2562 สอดคล้อง
กับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจุดความร้อนที่พบในพื้นที่ปลูก
ข้าวโพดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงในช่วงเวลาเดียวกัน (พ.ศ. 
2558-2562) จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมสรุปได้ว่า 
จุดความร้อนที่พบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
จุดความร้อนทั้งหมด

บริบทการขยายตัวของตลาดข้าวโพดอาหารสัตว์ข้างต้น 
ประกอบกับการสะสมของจุดความร้อนและการเผาท่ีเช่ือมโยง
กับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกในฤดู
ถัดไปนั้นทำาให้ช่วงปลายมีนาคมถึงกลางเมษายนของทุกปี 
พื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงทั้งสามประเทศต้องจมอยู่ภายใต้
หมอกควันพิษที่เป็นวิกฤตร้ายแรงต่อสุขภาพ

ราวปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการการรับซื้อ
ข้าวโพดจากเกษตรกร และการประกันราคา ด้วยหลักฐาน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกต้อง ซึ่งทำาให้เกษตรกรประสบปัญหาใน
การขายผลิต เกิดปัญหาผลผลิตตกค้าง โดยมาตรการที่เกิด
ขึ้นนี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับจุดความร้อนในไทยท่ี
ลดลงในปี พ.ศ. 2559 และลดลงเร่ือย ๆ จนกระท่ังพุ่งสูงกลับ
มาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2562 (ประมาณ 14,000 จุดในเดือน
เมษายน)

แม้ว่าช่วงต้นปีของไทยจะเป็นช่วงที่มีความกดอากาศต่ำา  
นิ่ง อากาศเย็น ง่ายต่อการสะสมของมลพิษทางอากาศ  
มีแหล่งที่มาของมลพิษจากหลายสาเหตุ เช่น มลพิษในเมือง
และการคมนาคม แต่สำาหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนของไทย 
ช่วงที่ค่าคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดนั้นเป็นช่วงระหว่าง 
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงตรงกับฤดูกาลเก็บเก่ียว 
ผลผลิตแล้วและเผาเศษวัสดุจากการเกษตรเพื่อเตรียมแปลง
สำาหรับการปลูกในรอบต่อไป

สำาหรับในปี พ.ศ. 2563 ข้อมูลจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ (GISTNORTH) ได้
วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของหมอกควันมลพิษทางอากาศไว ้
โดยคร่าว ของช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม ของปี 
พ.ศ. 2561, 2562 และ 2563 พบว่าจากการเปรียบเทียบ 
รูปแบบการกระจายตัวทางพ้ืนท่ีของละอองลอย ปี พ.ศ. 2563  
มีแนวโน้มว่าจะมีสถานการณ์หนักที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
(รูป 12)

ผลกระทบที่สำาคัญของปัญหาหมอกควันพิษข้ามพรมแดน 
คือ สุขภาวะของประชาชน โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรค 
ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากปัญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
ตอนบน ในระยะหมอกควัน (ราวเดือนธันวาคมถึงเดือน
พฤษภาคม) ของทุกปี มีการสรุปข้อมูลของปี พ.ศ. 2559  
ไว้ว่า ตลอดทั้ง 4 เดือนหรือ 17 สัปดาห์ พบว่ามีรายงาน 
ผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรคท่ีเฝ้าระวัง จำานวนท้ังส้ิน 1,117,683 ราย  
(ปี พ.ศ. 2558 รวม 826,247 ราย)  คิดเป็นอัตราป่วย 
19,671.35 คนต่อประชากรแสนคน กลุ่มโรคที่มีรายงาน
สูงสุด คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด อัตราป่วย 
11,061.69 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่ม
โรคทางเดินหายใจทุกชนิด อัตราป่วย 7,265.26 คนต่อ
ประชากรแสนคน กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ อัตราป่วยเท่ากับ 
707.23 คนต่อประชากรแสนคน และกลุ่มโรคตาอักเสบ 
อัตราป่วยเท่ากับ 637.18 คนต่อประชากรแสนคน ตามลำาดับ

ส่วนการรายงานสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2562 น้ัน พบตัวเลข 
ผู้ป่วยท่ีลดลง แต่ยังถือว่ามีจำานวนท่ีสูง ดังน้ี มีผู้ป่วยกลุ่มโรค 
ท่ีเฝ้าระวัง จำานวนท้ังส้ิน 621,450 ราย ลดลงจากปีท่ีผ่านมา  
(ปี พ.ศ. 2561 รวม 687,979 ราย) คิดเป็นอัตราป่วย  
11,514.78 คนต่อประชากรแสนคน กลุ่มโรคท่ีมีรายงานสูงสุด 
คือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด อัตราป่วย 5,451.98 คน
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจ และ 
หลอดเลือดทุกชนิด อัตราป่วย 5,024.54 คนต่อประชากร
แสนคน กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ อัตราป่วยเท่ากับ 537.99 คน
ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มโรคตาอักเสบ อัตราป่วยเท่ากับ 
500.28 คนต่อประชากรแสนคน ตามลำาดับ

พื้นที่ป่าที่ลดน้อยลงและปัญหาฝุ่นพิษที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ผู้ที ่
ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดอาจจะเป็นภาคอุตสาหกรรมโดยที่
แลกมาด้วยสุขภาพองค์รวมของประชาชน และผลผลิตท่ีได้มา
นั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อเลี้ยงปากท้องของประชาชน แต่เป็นการทำา
กำาไรเพ่ือส่งออก ทางออกท่ีดูน่าจะสมเหตุสมผลกับการแก้ปัญหา
ฝุ่นพิษนี้ คือ กฎหมายที่ระบุให้อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เปิดเผย
ถึงที่มาตลอดห่วงโซ่การผลิตของตน ว่าเชื่อมโยงกับพื้นที ่
ที่เกิดการเผาก่อมลพิษ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้หรือไม่ 
และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และ
การเปลี่ยนแปลงผืนป่า 
 
การผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เกือบหนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมาจาก
เกษตรและปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม และในวัฎจักรเดียวกันนี้
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่เร่งรุดการเปลี่ยน
พื้นที่ป่าอันเป็นบ้านของสรรพชีวิตให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์มหาศาล ทำาลายความหลากหลายทางชีวภาพ
ผ่านการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุไว้ว่า การทำาปศุสัตว์ คือ ภาคส่วน
ที่ใช้ผืนดินและทรัพยากรมากที่สุด ทั้งการใช้เพื่อเป็นทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ หรือเพาะปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งในสัดส่วน
ภาคเกษตรกรรมทั้งหมดนั้น ราวร้อยละ 80 เป็นพื้นที่เกี่ยวกับ
กับการทำาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

Ourworldindata.org ภายใต้มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด  
สหราชอาณาจักร ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่คำานวนจาก องค์การ-
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อปี พ.ศ. 2554 
ได้ผลออกมาว่า พื้นผิวของโลกทั้งหมดที่อยู่อาศัยได้นั้น  
(รวมพ้ืนท่ีป่า น้ำาจืด และเมือง) ร้อยละ 50 เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
และภายใต้พื้นที่เกษตรกรรมนั้น ร้อยละ 77 ถูกใช้ไปกับการ 
ทำาปศุสัตวร์วมถึงปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยมีเพียงร้อยละ 23 
เท่านั้นที่เป็นพืชอาหารและพืชชนิดอื่น แต่ที่น่าสนใจคือ เมื่อ
เทียบกับคุณค่าในการเป็นอาหารเลี้ยงโลกแล้ว อาหารที่อุดม
ด้วยพืชผักกลับมอบโปรตีนและพลังงานให้กับมนุษย์โลก
มากกว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์

อีกหนึ่งรายงานล่าสุดของจากคณะกรรมการของ
สหประชาชาติด้านความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ IPCC 
ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผืนดินโดย

รูป 12 ภาพการเปรียบเทียบการกระจายตัวทางพื้นที่ของละอองลอย ระหว่าง 1-15 มีนาคม ของปี พ.ศ.2561, 2562 และ 2563 (ข้อมูล: GISTNORTH)

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ไปในทิศทางเดียวกันว่า หากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตอาหารและการจัดการผืนดิน
ของโลก ไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของ
โลกไว้ไม่ให้สูงไปกว่าขีดจำากัดที่ปลอดภัย  และส่งผลให้เกิด
ความล่มสลายของระบบนิเวศ (วาเรรีย์ เมสสัน-เดลมอตเต 
ประธานร่วมคณะกรรมการ IPCC กล่าว) ข้อเสนอแนะของ 
IPCC คือ จำาเป็นต้องมีการจัดการผืนดินอย่างย่ังยืนมากข้ึน 
เพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ดังเช่นใน
ปัจจุบัน มีการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อต่อกรกับภาวะแล้งและการ
เพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิ รวมถึงการลดบริโภคเนื้อสัตว์

แม้ว่าไทยได้ดำาเนินงานภายใต้พันธกิจของของประเทศ 
ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention 
on Climate Change: UNFCC) โดยจัดทำาบัญชีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ.2553 ซ่ึงระบุปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
เป็นรายภาคและรายสาขา ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน 
และภาคของเสียในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ซ่ึงใช้เป็นปีฐาน 
(baseline) ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 
51.88TgCO2eq (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า)  
และคิดเป็นร้อยละ 22.60 ของปริมาณการปล่อยทั้งหมด 
ของประเทศ เป็นภาคที่ปล่อยมากเป็นอันดับสองรองจาก 
ภาคพลังงาน (รูป 13)

2726 ข้าวโพด - การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

อภิปรายผลอถิปรายผล



อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนท่ีนำาทาง
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 
(Thailand’s Nationally Determined Contribution 
Roadmap on Mitigation 2021-2030) เพื่อเป็นกรอบ
การดำาเนินงานที่จะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศร้อยละ 20 หรือที่ 111 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งเน้น
สาขาหลัก คือ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการ
ทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการ
ของเสีย แต่ไม่มีภาคการเกษตรและภาคการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ที่ดินซึ่งเป็นภาคที่มีบทบาทสำาคัญในการต่อกรกับ
วิกฤตสภาพภูมิอากาศของไทย

ประเทศในอาเซียนต้องร่วมมือ
กันรวบรวมข้อมูลจัดทำาแผนที่
และขอบเขตของพื้นที่สัมปทาน

ของผู้ประกอบการ และห่วงโซ่อุปทาน
ของเกษตรพันธสัญญา เพื่อปรับปรุง
นโยบายความโปร่งใส และการรับผิดชอบ
ของบริษัทต่อการก่อหมอกควันพิษ และ
การเปล่ียนแปลงผืนป่า โดยข้อมูลบน
แผนที่สามารถครอบคลุมหัวข้อดังนี้  
(1) ตำาแหน่งและขอบเขต (2) การขึ้น
ทะเบียนเจ้าของผืนดิน (3) ชื่อผู้ลงทุน 
(4) จุดประสงค์การลงทุน และ (5) 
สถานะการใช้ผืนดิน 
 

เพิ่มและปรับปรุงนโยบาย
ความโปร่งใสและมาตรการ
ทางกฎหมายที่เอาผิดบริษัท

อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการ
เปลี่ยนแปลงผืนป่าและก่อหมอกควันพิษ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตั้งแต่
การปลูกและรับซื้อพืชอาหารสัตว์ การ
ทำาปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูป และ
สามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 
ดังกล่าวได้

เพิ่มข้อกำาหนดใน “มาตรฐาน
สัญญา” และ “การขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการ” ในพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
(หรือกฏหมายเกษตรพันธสัญญา) โดย
เน้นขยายความรับผิดชอบของบริษัท
และผู้ประกอบการเมื่อเกิดความเสียหาย
ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดขึ้น

ออกกฎหมายติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกประเภท
โดยเปิดเผยถึงข้อมูลการ 

เลี้ยงสัตว์ รวมถึงที่มาอาหารสัตว์ว่า
เชื่อมโยงกับการทำาลายป่าและก่อ 
หมอกควันพิษหรือไม่ตลอดห่วงโซ่
การผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างโปร่งใส 
 

สนับสนุนเกษตรกรรมเชิงนิเวศ
และเกษตรกรรายย่อยเพื่อ
ขยายให้วิถีการเกษตรที่ยั่งยืน 

เป็นมิตรต่อสุขภาพของประชาชนและ 
สิ่งแวดล้อมสามารถขยายตัวได้

ทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรมสามารถ
สนับสนุนนโยบายและเปลี่ยนแปลงระบบ
โครงสร้างอาหารของเราได้ด้วยวิธีการ
ผลิตที่ยั่งยืน เพื่อปกป้องสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อมของประชาชนในภูมิภาค และ
การหันมาสนับสนุนการผลิตอาหารที่เน้น
พืชผักจากวิถึเกษตรกรรมเชิงนิเวศนั้น 
คือทางออกที่ยั่งยืน สามารถต่อกร 
แก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน ลดการเปล่ียนแปลง 
พ้ืนท่ีป่า คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดิน  
และหยุดภัยเรื้อรังจากหมอกควันพิษ 
ข้ามพรมแดนท่ีคุกคามสุขภาพของประชาชน

เรากำาลังดำารงอยู่ในยุควิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็น
ภาวะฉุกเฉิน และเหลือเวลาอีกไม่มากนักที่จะควบคุมการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลก
นั้นไม่สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม และการหยุดระบบอาหารที่ไม่ยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์นั้นคือตัวแปรสำาคัญที่จะช่วยชะลอ 
ผลกระทบและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ทางออกที่ดีที่สุดที ่
ทั้งผู้บริโภคและภาครัฐสามารถทำาได้คือ สนับสนุนการบริโภค 
เนื้อสัตว์น้อยลง บริโภคผักมากขึ้น และหันมาสนับสนุน
เกษตรกรรายย่อยวิถีเกษตรกรรมเชิงนิเวศมากขึ้น

ข้อเสนอของกรีนพีซ 
1. 4.

5.

2.

3.

ที่มา: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ในรูปของคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า
ปล่อยจากภาคการเกษตร ตามคู่มือการคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ (หน่วย: Tg หรือ ล้านตัน)

รูป 13 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร
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อถิปรายผล



ภาคผนวก บรรณานุกรม

วิธีการจำาแนกสิ่งปกคลุมดิน
ข้อมูลภาพดาวเทียมระบบ Terra-MODIS ระบบ MODIS ผลิตภัณฑ์ 
MOD13Q1 ช่วงคลื่นต่าง ๆ ถูกนำามาใช้ในการผสมสีเท็จ (False color 
composite) และการปรับเน้นคุณภาพของภาพดาวเทียม (Image 
Enhancement) จากนั้นจึงจำาแนกสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธีการจำาแนกแบบ
ไม่กำากับดูแล (Unsupervised classification) เริ่มต้นจากผู้จำาแนกกำาหนด
จำานวนกลุ่มประเภทข้อมูล จำานวนการทำาซ้ำา (iteration) จำานวน 50 กลุ่ม 
จากนั้นเป็นหน้าที่ของโปรแกรมในการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มชั่วคราวจำานวน 
50 กลุ่ม จากนั้นผู้จำาแนกจึงทำาการกำาหนดประเภทสิ่งปกคลุมดินให้กับแต่ละ
กลุ่มประเภทข้อมูล (ข้าวโพด ป่าไม้ เมืองและอื่นๆ พื้นที่เกษตร และแหล่งน้ำา) 
ซึ่งในการกำาหนดประเภทข้อมูลมีหลักการในการนำาข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบ
การจำาแนก ได้แก่ ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสำารวจ แผนที่ภูมิประเทศ 
ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงจากโปรแกรม Google earth ฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิทินการเกษตรของพื้นที่เป้าหมาย 
โดยเลือกข้อมูลจำาแนกเฉพาะพื้นท่ีปลูกข้าวโพดที่มีแปลงขนาดใหญ่กว่า 250 
ตารางเมตร 

วิธีการวิเคราะห์ร่องรอยพื้นที่เผาไหม้
ข้อมูลที่ได้จากภาพดาวเทียมระบบ Terra-MODIS ระบบ MODIS ผลิตภัณฑ์ 
MOD13Q1 ถูกนำามาใช้ในการคำานวณร่องรอยพื้นที่เผาไหม้ โดยใช้ช่วงคลื่น
ดังสมการ

 เมื่อ      = ค่าสะท้อนของช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 
                         = ค่าสะท้อนของช่วงคลื่นอินฟราเรดสั้น

จากนั้นทำาการวิเคราะห์หาพื้นที่เผาไหม้ด้วยค่าความแตกต่างของดัชนีการ
เผาไหม้ (dNBR) เมื่อ NBRpre คือ ค่าดัชนีการเผาไหม้ ข้อมูลภาพก่อนเกิด 
และ NBRpost คือ ค่าดัชนีการเผาไหม้ ข้อมูลภาพหลังเกิดการเผาไหม้
  dNBR = NBRpre - NBRpost

 เมื่อ dNBR   คือ ค่าความแตกต่างของดัชนีการเผาไหม้
                        NBRpre  คือ ค่าดัชนีการเผาไหม้ ข้อมูลภาพก่อนเกิดไฟป่า
                        NBRpost คือ ค่าดัชนีการเผาไหม้ ข้อมูลภาพหลังเกิดไฟป่า

การวิเคราะห์จุดความร้อน
ดาวเทียม Suomi-NPP ระบบ VIIRS ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 375 เมตร 
โดย contextual algorithm ใช้ MODIS collection 4 และ 5 active fire 
algorithm เป็นพื้นฐาน โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบมาเพื่อตรวจจับไฟโดย
เฉพาะ ซึ่งการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้คัดเอาจุดไฟที่มีโอกาสเป็นไฟในระดับต่ำาออก
จากการนำาเสนอ ส่วนการวิเคราะห์แนวโน้มของจุดความร้อน (hotspot) 
เป็นการใช้วิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่แบบเคอร์เนล (Kernel Estimation)

วิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วิกฤตสภาพภูมิอากาศและอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

อื่น ๆ 

ข้อมูลหมอกควันข้ามพรมแดนท่ีเช่ือมโยงกับข้าวโพดเล้ียงสัตว์

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ป่าที่เชื่อมโยงกับพืช
อาหารสัตว์และอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์
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