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Not so Amazing Maize: Mapping 20 Years of Maize and Deforestation in Thailand

เติบโตบนความสูญเสีย: ผลวิเคราะหภาพถายดาวเทียม 20 ปขาวโพดเล้ียงสัตว และเกษตรพันธสัญญาในภาคเหนือของไทย

กรีนพีซ ประเทศไทยรวมกับคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพรวม

การขยายตัวของอุตสาหกรรมเน้ือสัตวเปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหความตองการผลผลิตขาวโพดเล้ียงสัตวเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีปรากฎชัดตามมาคือ

การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและมลพิษทางอากาศขามพรมแดน อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ียังขาดหายไปในกลไกทางกฎหมายและการกำหนดนโยบายคือ ภาระรับผิด

ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกับผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึน และการไดผลประโยชนจากขาวโพดเล้ียงสัตวในการประกอบธุรกิจ ถึงเวลาท่ีภาครัฐ

จำเปนตองแสดงเจตนารมณและดำเนินการอยางเครงครัดในการกำหนดมาตรการและนโยบายเพ่ือเอาผิดภาคอุตสาหกรรมตอผลกระทบทางส่ิงแวดลอม

เพ่ือตอกรกับความเรงดวนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ผลกระทบจากการผลักดันและสนับสนุนการขยายตัวการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของรัฐบาลมาอยางยาวนานน้ัน นอกจากจะกอมลพิษทางอากาศขามพรมแดนท่ี

สงผลตอสุขภาพแลว ยังสงผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเดนชัดมาเปนทศวรรษ ซ่ึงก็คือ การสูญเสียปาไปกับเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

มลพิษทางอากาศท่ีเปนวิกฤตคุกคามทางสุขภาพและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของไทยน้ันเปนมลพิษขามพรมแดนท่ีปกคลุมในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

จากผลการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมระบบ MODIS ระหวางป 2558-2563 ของกรีนพีซ ประเทศไทยทำงานรวมกับศูนยภูมิภาค เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ขาวโพดเล้ียงสัตวเปนหน่ึงในตนเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศจากการเผา โดยมีขอ

คนพบ คือ พ้ืนท่ีเผาไหมและจุดความรอนเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดมากถึง 1 ใน 3 ตลอดชวงระยะเวลากวา 15 ปท่ีผานมา และภายในชวงเวลาเพียง 5 ป

พ้ืนท่ีปาจำนวน 10.6 ลานไรในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงไดกลายเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด สันนิษฐานวาเปนขาวโพดประเภทขาวโพดเล้ียงสัตวซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจสำคัญ

ในรายงานฉบับน้ีกรีนพีซ จึงสืบคนจุดเร่ิมตนของปญหาท่ีเช่ือมโยงกันระหวางมลพิษทางอากาศขามพรมแดนและการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปา พบวา การ

พัฒนารูปแบบการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพ่ือตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมตามนโยบายสนับสนุนของรัฐภายใตระบบเกษตรพันธสัญญาและ

นโยบายสรางแรงจูงใจอ่ืน คืออิทธิพลสำคัญท่ีทำใหสองปญหาดังกลาวรุนแรงข้ึน ท้ังท่ีพรบ.เกษตรพันธสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถสืนสานไป

หาตนตอผูปลูกและบริษัทรับซ้ือท่ีเก่ียวของได เพ่ือสรางกลไกเอาผิดและภาระรับผิดชอบของภาคธุรกิจผูไดผลประโยชนจากการทำลายปาและมลพิษขาม

พรมแดน

ลักษณะของการทำเกษตรพันธสัญญาของไทยท่ีสวนมากอยูในรูปแบบสัญญาทางวาจาหรือลายลักษณอักษรอยางไมเปนทางการ ทำใหไมปรากฎขอมูลวาต้ังแต

อดีตถึงปจจุบันมีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวภายใตระบบเกษตรพันธสัญญามากนอยแคไหน แตการเก็บขอมูลของภาครัฐภายใตระบบประกันราคาขาวโพดเล้ียง

สัตวน้ันสามารถบงช้ีขอมูลเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวท่ัวประเทศไดวามีจำนวนท้ังส้ินเทาไหร หากแตยังขาดการเช่ือมโยงกับการรับซ้ือของภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรม ดังตัวอยางขอมูลในป 2563 จากระบบทะเบียนเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร เผยวาจำนวนเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

17 จังหวัด มีท้ังหมด 284,461 ครัวเรือน และมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในภาคเหนือท้ังหมด 4,546,810 ไร (สกก.6 เชียงใหม, 2563)

แมวาจะพบวามีพ้ืนท่ีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพ่ิมข้ึน มีการรับซ้ือมากข้ึน หรือการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบานมากข้ึน แตดวยขอบกพรองหลาย

ประการในเกษตรพันธสัญญา รวมถึงการท่ีเกษตรกรไทยสวนมากอยูภายใตระบบเกษตรพันธสัญญาแบบปากเปลา ทำใหยังขาดขอมูลท่ีเช่ือมโยงวาบริษัท

อุตสาหกรรมเกษตรใดท่ีเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีเพาะปลูกแหลงใด ขอมูลท่ีไมสมบูรณกอปรกับการท่ีภาครัฐไมมีมาตรการเอาผิดบริษัทอุตสาหกรรมท่ีเปนผูกอผลกระ

ทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากการเผาและเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปา รวมถึงความไมชอบธรรมอ่ืน ๆ รัฐบาลและประชาชนจึงไมสามารถเอาผิดบริษัท

อุตสาหกรรมเกษตรและเน้ือสัตวในฐานะผูกอมลพิษได อีกท้ังยังสงผลกระทบทางสังคมตอวิถีชีวิตของชุมชนภาคเหนือตอนบนของไทยทำใหเกษตรและชน

พ้ืนเมืองชาติพันธุมักตกเปนจำเลยเร่ืองการเผา ดังน้ันประชาชนยังตองแบกรับภาระทางสุขภาพ ส่ิงแวดลอม และสังคม โดยท่ีผูท่ีไดผลประโยชนจากภาระเหลาน้ี

คือ อุตสาหกรรมเน้ือสัตว
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ขอคนพบหลักและผลการวิเคราะหฉบับน้ีจะย้ำเตือนอีกคร้ังตอผูกำหนดนโยบายของประเทศไทยตอการปกปองสุขภาพของประชาชนจากมลพิษทางอากาศขาม

พรมแดน ท่ีเช่ือมโยงอยางชัดเจนกับอุตสาหกรรมเน้ือสัตวในหวงโซอุปทานอาหารสัตว ถึงเวลาท่ีรัฐจะตองกำหนดมาตรการทางกฎหมายใหอุตสาหกรรมเน้ือสัตว

มีภาระรับผิด (accountability) ตอมลพิษและการทำลายปา พรอมไปกับการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาไมซ่ึงเปนแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ีสุดในการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพและกูวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นขอคนพบหลัก

การศึกษามุงเนนการวิเคราะหแบบแผนการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (เชียงใหม เชียงราย

ลำปาง ลำพูน นาน แพร แมฮองสอนและพะเยา) ในชวง 20 ปท่ีผานมา ต้ังแตป พ.ศ.2545-2565 ซ่ึงประเด็นการศึกษาสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี

1.พ้ืนท่ีปลูกขาวโพด

เปนการศึกษาต้ังแตป พ.ศ. 2545-2565 โดยไดนําภาพถายดาวเทียมชวงมกราคม-มีนาคม ทุก 5 ป (พ.ศ. 2545 2550 2555 2560 และ 2565) เปนตัวแทนใน

การจําแนกการใชท่ีดิน/ส่ิงปกคลุมดิน ซ่ึงเปนการเลือกภาพถายดาวเทียมท่ีมีความสมบูรณและเปนภาพดาวเทียมในฤดูกาลเดียวกันเพ่ือสามารถ

นําผลการจําแนกมาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงการใชพ้ืนท่ีได การจําแนกประเภทการใชท่ีดิน/ส่ิงปกคลุมคร้ังน้ีไดกําหนดชวงช้ัน (class) ในการจําแนกท้ังส้ิน 6

ประเภทดังน้ี 1) พ้ืนท่ีปาไม 2) พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 3) นาขาว(ขาวนาปรัง) 4)พ้ืนท่ีเกษตรอ่ืนๆ(นอกเหนือจากพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดและนาขาว)  5) แหลงนํ้า

6) ส่ิงปลูกสรางและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ การวิเคราะหการใชท่ีดินในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเปนการนำภาพถายดาวเทียม Landsat4 ระบบ Thematic

Mapper (TM),  Landsat5 ระบบ Thematic Mapper (TM)  และ Landsat8 ระบบ Operational Land Imager (OLI) สำหรับเปนขอมูลฐานในการจำแนก

ประเภทส่ิงปกคลุมดิน/การใชท่ีดิน (Land Use/Land Cover: LULC) ในชวง 20 ปยอนหลัง ซ่ึงดาวเทียมดังกลาวมีความละเอียดเชิงพ้ืนท่ี 30 เมตร จึงทำใหผล

การจำแนกการใชท่ีดินคร้ังน้ีเปนแปลงการใชท่ีดินท่ีมีขนาดใหญกวา 30x30 เมตร

● ผลการจำแนกการใชท่ีดิน/ส่ิงปกคลุมดิน ในป พ.ศ. 2545 ถึง 2565 พบวา พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทยมีการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

เพ่ิมข้ึนจาก 621,280 ไร เปน 2,430,419 ไร (เพ่ิมข้ึนกวา 4 เทา) โดยป 2550 มีการขยายตัวของพ้ืนท่ีปลูกขาวเล้ียงสัตวอยางกาวกระโดดเม่ือเทียบ

กับป 2545 ขณะท่ี ป 2555 มีการขยายตัวของพ้ืนท่ีปลูกขาวเล้ียงสัตวสูงสุดท่ี 2,502,464 ไร
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● สองจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวมากท่ีสุดในทุกๆ ป 2 คือ นานและเชียงราย ในขณะท่ีพะเยาและแพร เปนจังหวัดท่ีมีเน้ือท่ีการเพาะปลูก

ขาวโพดเล้ียงสัตวเพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกัน

● จังหวัดนานมีพ้ืนท่ีท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพ่ิมสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดเจนในป 2550 ซ่ึงมี 798,567ไร (เพ่ิมข้ึนกวา 4 เทาเม่ือเปรียบเทียบกับป 2545)

และหลังจากป 2550 เปนตนมา พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวลงลดในทุกๆ 5 ปท่ีศึกษา โดยในป 2565 มีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว 608,923 ไร

● จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเพ่ิมสูงสุดเปน 565,471 ไร ในป 2555 โดยเม่ือเปรียบเทียบกับป 2545 มีอัตราเพ่ิมข้ึนกวา 5 เทา

● ขณะท่ีหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของไทยมีการขยายตัวของพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดนอยลง แตในจังหวัดเชียงใหม ลำปาง และแมฮองสอนมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนเปน 286,816 ไร 276,475 ไร และ 101,770  ไร ตามลำดับในป 2565

3



Briefer

2. การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด

การวิเคราะหโดยใชขอมูลพ้ืนท่ีปาไมของป 2545 เปนปฐานในการวิเคราะหวาในทุก ๆ 5 ปนับจากป 2545 วาพ้ืนท่ีปาไมถูกเปล่ียนสภาพไปเปนพ้ืนท่ีปลูก

ขาวโพดเล้ียงสัตวมากนอยเพียงใด
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● การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดในเขตภาคเหนือตอนบนของไทยในชวงป 2545-2565 เพ่ิมข้ึนเล็กนอยในชวง 10 ปแรก และเม่ือ

พิจารณาตลอดชวง 20 ปจนถึงปจจุบัน การเปล่ียนแปลง (จากพ้ืนท่ีปาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพด) มีแนวโนมลดลง  ชวงท่ีมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาเปน

พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดมากท่ีสุดคือป 2545-2555 คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 2,176,664 ไร

● จากกราฟดานบน แสดงใหเห็นถึง จังหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาไมไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวมากท่ีสุด คือ นาน เชียงราย และแพร

ตามลำดับ

● พบวามีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดในชวงป 2545-2555 คือ ประมาณ 2,176,780 ไร

● 3 จังหวัดท่ีมีเน้ือท่ีของการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ นาน เชียงราย และแพร ตามลำดับ
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● ชวงป 2545 เทียบกับ 2550 จังหวัดนานและจังหวัดแพรเปนจังหวัดท่ีมีเน้ือท่ีการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวมาก

ท่ีสุด

● จังหวัดนาน ประมาณ 736,391 ไร

● จังหวัดแพร ประมาณ 290,086 ไร

● รองลงมา คือ ชวงป 2545 เทียบกับ 2555

● จังหวัดนาน ประมาณ 726,967 ไร

● จังหวัดแพร ประมาณ 216,646 ไร

● เน้ือท่ีรวมการเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีปาไมเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ป 2545 เทียบกับป 2565 อยูท่ี 1,926,229 ไร โดยจังหวัดท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวสูงสุด คือ นาน (590,833 ไร) รองลงมา คือ เชียงราย (304,776 ไร) และเชียงใหม (260,594 ไร)

บทวิเคราะหจากภาพถายดาวเทียมและขอสังเกต

● เม่ือนำขอมูลการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปามาเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีปาท่ีเปล่ียนเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในชวงป 2545-2565 พบวา หลังจากการ

เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีปาไปเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยางกาวกระโดด จาก 621,279 ไร ในป 2545 เปน 2,108,252 ไร ในป 2550 หลังจากน้ัน

จนถึงปจจุบัน(ป 2565) การเปล่ียนแปลงจากพ้ืนท่ีปาเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในเขตภาคเหนือตอนบนของไทยอยูในอัตราท่ีคอนขางคงท่ี

● การสูญเสียพ้ืนท่ีปาต้ังแตป 2550 จนถึงปจจุบัน(ป 2565) ประมาณ 9 ลานไร ยังมาจากปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ commodity-driven

deforestation1 อ่ืนๆ นอกเหนือจากการขยายตัวของการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

● จากขอวิเคราะหน้ี สันนิษฐานไดเบ้ืองตนวาจังหวัดนานและจังหวัดแพรอาจเปนจังหวัดแรก ๆ ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยท่ีเร่ิมมีการ

ปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ซ่ึงปรากฎการณน้ีสอดคลองกับการเร่ิมดำเนินโครงการลงทุนในเกษตรพันธสัญญากับประเทศเพ่ือนบานท่ีเกิดข้ึนในป 2546

1 https://www.researchgate.net/publication/349074214_Commodity-Driven_Forest_Loss_A_Study_of_Southeast_Asia
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ประกอบกับจังหวัดนานยังมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน สอดคลองกับบริบทการขยายตัวของการลงทุนขาวโพดเล้ียงสัตวภายใตระบบ

เกษตรพันธสัญญากับประเทศเพ่ือนบาน

3. การวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและมลพิษทางอากาศขามพรมแดน

อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง : ขาวโพดเล้ียงสัตว การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกในประเทศเพ่ือนบาน และมลพิษทางอากาศขามพรมแดน (ซ่ึงในรายงานน้ีครอบคลุมถึง

ภาคเหนือตอนบนของไทย รัฐฉาน(เมียนมา) ภาคเหนือของ สปป.ลาว) ในชวงสองสามทศวรรษท่ีผานมาไดกลายเปนศูนยกลางของประเด็นมลพิษทางอากาศขาม

พรมแดน อันเปนผลพวงจากการทำลายพ้ืนท่ีปาเพ่ือขยายการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีเปนสินคาโภคภัณฑเพ่ือการสงออก (commodity-driven deforestation)

รวมถึงการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

● ขอมูลจากการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมโดยกรีนพีซศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหมในรายงาน “ผืนปา ขาวโพดเล้ียงสัตว และมลพิษ PM2.5 ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง ป 2558-2563 ระบุวา ในชวงป

2558-2563 พ้ืนท่ีปา 10.6 ลานไรในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงถูกทำลายและกลายเปนพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว โดยพ้ืนท่ีราวคร่ึงหน่ึงอยูในเขตภาค

เหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

● ผลจากการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมในรายงานดังกลาวขางตน ยังช้ีใหเห็นชัดเจนวา จุดความรอน (hot spot) ท่ีพบในพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

มีสัดสวน 1 ใน 3 ของจุดความรอนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง หรือกลาวอีกนัยหน่ึง การขยายตัวของพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในแถบ

ภาคเหนือของ สปป.ลาว และรัฐฉาน(เมียนมาร) มีบทบาทสำคัญในฐานะเปนแหลงกำเนิดของมลพิษทางอากาศขามพรมแดนโดยเฉพาะอยางย่ิงฝุน

PM2.5

● ในวาระการประชุมสุดยอดอาเซียนป พ.ศ. 2546 มีการนําเกษตรพันธสัญญาไปปรับใชในกรอบยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -

เจาพระยา - แมโขง (Ayeyawaddy-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) รวมกับประเทศกัมพูชา สปป.ลาว

เมียนมา เวียดนาม และไทย กรมความรวมมือระหวางประเทศ (Thailand International Cooperation Agency - TICA) ระบุวา ประเทศไทย

ริเร่ิมกรอบยุทธศาสตรน้ีเพ่ือลดชองวางทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก ขอบเขตของกรอบยุทธศาสตรน้ีครอบคลุมต้ังแตการอำนวยความ

สะดวกทางการคา การลงทุน ความรวมมือทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

● ในกรอบความรวมมือน้ีมีขอตกลงดานเกษตรพันธสัญญา เปดโอกาสใหบริษัทเกษตรของไทย คือ เจริญโภคภัณฑ  ซ่ึงในขณะน้ัน ดร.อาชว เตาลา

นนท หน่ึงในคณะผูบริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ ดำรงตำแหนงประธานสภาธุรกิจ ACMECS (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ, 2560) บริษัท

เจริญโภคภัณฑจึงเปนผูประกอบการรายแรกท่ีริเร่ิมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรภายใตระบบเกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรในประเทศเพ่ือนบาน นับ

เปนการเร่ิมตนการขยายการลงทุนของบริษัทเกษตรยักษใหญของไทย
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● อางอิงจากผลวิเคราะหภาพถายดาวเทียม จังหวัดท่ีมีแนวอาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานอยางนานและแพรน้ันเปนจังหวัดแรก ๆ ท่ีเร่ิมปลูก

ขาวโพดเล้ียงสัตว สอดคลองกับการเร่ิมดำเนินโครงการลงทุนในเกษตรพันธสัญญากับประเทศเพ่ือนบานท่ีเกิดข้ึนในป 2546 อาจสืบเน่ืองจากการ

เผยแพรองคความรู และปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เชน เมล็ดพันธุ ปุย และการเคมี ของบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรสามารถทำไดงาย และสะดวกกับการ

เคล่ือนยายผลผลิตกลับเขามายังไทย

● การยกเวนภาษีอากรขาเขาเหลือรอยละ 0 สำหรับขาวโพดเล้ียงสัตว เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูกในประเทศเพ่ือนบาน กลาวไดวา

การท่ีภาครัฐสงเสริมระบบเกษตรพันธสัญญาการปลูกขาวโพดผานการยกเวนภาษีนำเขาสินคาเกษตรจากประเทศเพ่ือนบานน้ันเอ้ือประโยชนให

อุตสาหกรรมเน้ือสัตวของไทยเติบโตภายใตกฎหมายและนโยบายท่ีสนับสนุนโดยภาครัฐอยางสอดคลองกันไป

ขอวิเคราะหหลักอ่ืน ๆ เก่ียวของกับขาวโพดเล้ียงสัตว ระบบเกษตรพันธสัญญา และมาตรการจูงใจอ่ืนเพ่ือสนับสนุนของรัฐ

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (2530-2534) คือ จุดเร่ิมตนอยางเปนทางการของรัฐบาลในการสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว

ในฐานะพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ีระบุถึงเหตุผลในการสนับสนุนขาวโพดเล้ียงสัตววาเพ่ือขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและการแขงขันทางการคา ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือการสงออกและทดแทน

การนำเขา

2. เกษตรพันธสัญญาไดถูกจัดเปนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2547) ระบบเกษตรพันธสัญญาทำใหเกษตรกรจำนวนมากเลือกหันมาอยูในระบบท้ังรูปแบบไมเปน

ทางการและอยางเปนทางการ  เน่ืองจากตามหลักการแลวระบบเกษตรพันธสัญญาหมายถึงการมีแหลงรับซ้ือผลผลิตแนนอน ไดราคาตอบแทนท่ีดี

รวมถึงมาพรอมกับปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ เชน เมล็ดพันธุ ปุย และอ่ืนๆ หรือการใหปจจัยการผลิตและเงินทุนในรูปแบบสินเช่ือลวงหนาท่ีสนับสนุนโดย

รัฐสำหรับกรณีท่ีเกษตรกรไมมีเงินลงทุน จึงสามารถเปนแรงจูงใจเกษตรกรท่ีมักมีรายไดนอย ตองการมีอาชีพท่ีม่ันคง แตอยางไรก็ตาม รูปแบบการ

ทำเกษตรพันธสัญญาท่ีเกิดข้ึน จริงอยูระบบแบบวาจาหรือลายลักษณอักษรอยางไมเปนธรรม ประกอบกับระบบการกูยืมชดใชคาใชจาย และผลผลิต

ท่ีนอยลงจากผืนดินท่ีความอุดมสมบูรณเส่ือมถอยลงจากการใชสารเคมีเกษตรและการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปนเวลานาน ทายท่ีสุดมักทำใหเกษตรกรติด

อยูในวังวนหน้ีส้ินของระบบเกษตรแบบอุตสาหกรรม

3. รัฐบาลไดออกนโยบายหลากหลายมาตรการมาสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวมากข้ึนในแตละป พรอมท้ังจัดเตรียม

งบประมาณท่ีเก่ียวของท้ังหมดราว 4,500 ลานบาทตอป ไวเพ่ือประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวตอบโจทยโครงการตาง ๆ ในแตละป

เชน โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว โครงการสินเช่ือเพ่ือรวบรวมขาวโพดเล้ียงสัตวและสรางมูลคาเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร

รวมถึงยังมีมาตรการคูขนานโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตว ซ่ึงรวมถึงโครงการชดเชยดอกเบ้ียในการเก็บสตอกขาวโพด

เล้ียงสัตว ดวยมาตรการการจูงใจตาง ๆ เหลาน้ี ทำใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวกันมากข้ึน และจำเปนจะตองข้ึนทะเบียนปลูกขาวโพด

เล้ียงสัตวกับกรมสงเสริมการเกษตร ระบบเชนน้ีทำใหเกษตรกรตกอยูในวงจรพันธสัญญาอยางใดอยางหน่ึงกับภาครัฐเพ่ือไดรับสิทธิในการประกัน

รายได หรือการกูยืมสินเช่ือ ซ่ึงยังหมายความวารัฐบาลมีการเก็บบันทึกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคล ตำแหนงแปลงปลูก และขนาดแปลงของ

เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในประเทศไว

3.1 การประกันราคารับซ้ือขาวโพดเล้ียงสัตว

ขาวโพดเล้ียงสัตวยังคงเปนผลิตภัณฑเกษตรตัวหลักในการประกันราคาตลอดมาจนถึงปจจุบัน รวมกับสินคาเกษตรอีก 4 ชนิด คือ ขาว

มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมัน และยางพารา ในป 2552 รัฐบาลไดเร่ิมนำเอานโยบายประกันราคาพืชผลประกันรายไดใหเกษตรกร แทนท่ีการแทรกแซง

ราคาสินคาเกษตรจากการรับจำนำ โดยเร่ิมดำเนินการในฤดูการเพาะปลูก 2552/53 สำหรับพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ ขาว มันสำปะหลัง และ

ขาวโพดเล้ียงสัตว งบประมาณท่ีใชประกันราคาน้ันมาจากโครงการไทยเขมแข็ง โดยจัดสรรงบประมาณชดเชยสำหรับการประกันราคาขาวโพดเล้ียง

สัตวและมันสำปะหลังแกเกษตรกร รวม 18,000 ลานบาท  ท้ังน้ีเหตุผลในการเลือกประกันราคาขาวโพดเล้ียงสัตว คือเพ่ือปอนสูอุตสาหกรรม

ปศุสัตวในประเทศ

3.2 โครงการส่ีประสาน : การทำงานระหวางรัฐ สถาบันการเงิน เกษตรกร และบริษัท
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หน่ึงในยุทธศาสตรของรัฐบาลในการสนับสนุนการทำธุรกิจระหวางภาคเอกชนรวมกับภาครัฐ คือ การกำหนดโครงการภายใตสถาบัน

การเงินของภาครัฐอยางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) ในการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือโนมนาวจูงใจใหผลิตผลผลิตตามความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรม เชน มีขอตกลงสำหรับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการวาจะไดรับผลตอบแทนรอยละ 3.5 ตอป มาตรการจูงใจเกษตรกร

เชนน้ียังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน เชนการสานตอ “โครงการส่ีประสาน” อันประกอบดวยภาครัฐ สถาบันการเงิน เกษตรกร และภาคเอกชนเพ่ือสงเสริม

ระบบเกษตรพันธสัญญา โดยหน่ึงในหลักการของโครงการส่ีประสานคือ การรวมกลุมเกษตรกรเพ่ือสรางความรวมมือกับภาคเอกชนเช่ือมโยงสูการสง

ออกในรูปแบบการทำพันธสัญญา  เกษตรพันธสัญญาจึงไดกลายมาเปนระบบท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายสินคาเกษตร และเปล่ียนโครงสรางการ

เกษตรกรรมของไทย

โครงการหลักเพ่ือสนับสนุนขาวโพดเล้ียงสัตวโดยเฉพาะภายใตโครงการส่ีประสาน คือ “โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการ

ปลูกขาวโพดหลังฤดูทำนา” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ิมดำเนินการต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ป 2561 มีข้ันตอนเร่ิมดำเนินงานคือ รัฐส่ังการ

ใหคณะทำงานระดับอำเภอประชุมช้ีแจงในท่ีประชุมกำนันผูใหญบาน ทำความเขาใจและเชิญชวนเกษตรกรหรือชาวนาในพ้ืนท่ีใหปรับเปล่ียนจากการ

ทำนาปรังมาปลูกขาวโพดอาหารสัตว จากเดิมทีท่ีอาจมีการเร่ิมปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวเฉพาะในชวงตนหรือปลายฤดูฝนปละคร้ัง กระทรวง

เกษตรและสหกรณสงเสริมใหปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวทดแทนการทำนาปรังดวยในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเก่ียวนาปเปนปละสองคร้ัง

3.3 มาตรการลดภาษีนำเขาขาวโพดเล้ียงสัตวเหลือ 0%

มาตรการหลักของรัฐไทยท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมเน้ือสัตวใหสามารถนำเขาขาวโพดเล้ียงสัตวจากประเทศเพ่ือนบานไดสะดวกโดยท่ียังคง

ผลประโยชนสูงสุดมาต้ังแตป 2543 โดยลาสุดเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2565 เปนอีกคร้ังท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ

นโยบายอาหาร ผอนปรนมาตรการภาษีนำเขาขาวโพดเล้ียงสัตวภายใตองคการการคาโลก (WTO) ในโควตาระหวางเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม

2565 ( 3 เดือน) ในอัตราภาษีรอยละ 0 เพ่ือเปนการแกไขปญหาปริมาณวัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวไมเพียงพอ ผูท่ีนำเขาน้ัน

สามารถเปนไดท้ังองคการคลังสินคา (อคส.) และผูนำเขาท่ัวไปเปนผูนำเขาได จากเดิมท่ีให อคส. เปนผูนำเขาเพียงผูเดียว ในอัตราภาษีรอยละ 20

ปริมาณไมเกิน 54,700 ตัน

4. มายาคติการแกจนดวยขาวโพดเล้ียงสัตว

- ส่ิงท่ีนาหดหูคือ การสงเสริมการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวของรัฐไมไดชวยแกปญหาภาระหน้ีสินของเกษตรกรไดแตอยางใด แมจะมีท้ังมาตรการจูงใจ

อาทิ การประกันรายไดและสินเช่ือดอกเบ้ียต่ำ แตปญหาความยากจนของเกษตรกรทวีความรุนแรงข้ึน มายาคติหน่ึงท่ีอุตสาหกรรมสรางข้ึนภายใต

ระบบเกษตรพันธสัญญา

4.1 มาตรการแทรกแซงของรัฐในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนการประกันราคา การสรางแรงจูงใจ ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการกูยืมเพ่ือนำไป

ซ้ือเมล็ดพันธุ ปุย สารเคมีเกษตร หรือปจจัยอ่ืน

4.2 ภาระหน้ีสินเปนภาพสะทอนความลมเหลวของนโยบายรัฐท่ีผูกขาดกับการสนับสนุนพืชเศรษฐกิจบางประเภท และผูประกอบการ

อุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ ประกอบกับโครงสรางการผลิตและรับซ้ือสินคาในหวงโซอุปทานเต็มไปดวยความซับซอนต้ังแตระดับทองถ่ินไปจนถึง

ระดับชาติ ทำลายความเปนอิสระของเกษตรกรเน่ืองจากถูกควบคุมการผลิตและการขายผานระบบพันธสัญญาหรือตัวกลางจำนวนมากระหวาง

เกษตรกรและผูประกอบการ ไมใชระหวางเกษตรกรกับผูบริโภคโดยตรง

4.3 เน่ืองจากราคาเมล็ดพันธุ ปุย และยาท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีผลผลิตราคาไมแนนอน และผลิตเฉล่ียตอไรไดนอยลงทุกป เน่ืองจากดินเส่ือม

สภาพจากการปลูกซ้ำ ๆ บนพ้ืนท่ีเดิม รวมถึงการเพ่ิมปริมาณการใชปุยและยา เม่ือหักลบกลบตนทุนแลวบางปจึงไมเหลือกำไร และดวยเหตุน้ีจึง

กลายเปนวงจรภาระหน้ีสะสม เพราะการปลูกขาวโพดรอบใหมเงินท่ีไดมาหมดแลว ตองไปกูยืมมาเปนทุนใหมใหพอมีเงินใชหน้ีสินเปนป ๆ ไป จน

ทำใหเกษตรกรออกจากวงจรน้ียาก น่ีคือ ผลจากการผูกขาดสิทธิของเกษตรกรในการผลิตอาหารท่ีนำไปสูวงจรหน้ีสินของเกษตรกร ผูตองแบกรับท้ัง

ภาระการลงทุนและความเส่ียง

นอกจากน้ีหากเกิดกรณีพิพาทหรือฟองรองระหวางเกษตรกรและบริษัทจะมีโอกาสนอยมากท่ีเกษตรกรจะสามารถชนะคดีความ และอาจลงเอยดวย

การถูกเรียกรองคาเสียหายจากการแพคดีความ หรืออาจตองโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญาได
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

แมปจจุบันจะมีพรบ.เกษตรพันธสัญญา 2560 ท่ีอยูระหวางการดําเนินการตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาท่ีเปนธรรม พ.ศ. 2559 เพ่ือพัฒนาใหระบบเกษตรพันธสัญญาใหมีความเปน

ธรรมตามหลักสากล อยางไรก็ตาม ในสถานการณการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวขณะน้ีของเกษตรกรอยูในรูปแบบระบบเกษตรพันธสัญญาอยางไมเปนทางการ บางก็

ทำดวยวาจา หรือหากเปนสัญญาลายลักษณอักษรก็อาจไมไดรับสัญญาคูฉบับเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน ชองโหวและความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนในระบบเกษตรพันธ

สัญญาเชนน้ีเองท่ีทำใหพรบ.เกษตรพันธสัญญาไมสามารถเอาผิดใหบริษัทรับผิดชอบตอสุขภาพของเกษตรกรหากเจ็บปวยจากสารเคมีท่ีมีผลตอสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอมได

อยางไรก็ตาม ภายใตวิกฤตมลพิษทางอากาศขามพรมแดนท่ีเกิดข้ึนอยางเร้ือรังมายาวนาน พรบ.เกษตรพันธสัญญา 2560 สามารถนำมาใชเพ่ือขยายความ

รับผิดชอบของบริษัทและผูประกอบการเม่ือเกิดความเสียหายทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากเกษตรกรรมเชิงเด่ียว โดยเฉพาะอยางย่ิงขาวโพดเล้ียงสัตว

ท่ีมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรพรอมระบุแปลงปลูกอยางเปนทางการ ดวยการ “การข้ึนทะเบียนผูประกอบการ” และ เพ่ิมขอกำหนดใน “มาตรฐานสัญญา” ซ่ึงจะ

เปนการรับประกันวาความเส่ียงของเกษตรกรจะถูกกระจายอยางเปนธรรม รวมถึงกำหนดมาตรการเอาผิดผูประกอบการตามกฎหมายตอมลพิษท่ีกอข้ึน ในกรณี

ท่ีสรางความเสียหายตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ี โดยควรครอบคลุมรายละเอียดท่ีดินแปลงปลูกและการตรวจสอบยอนกลับ

รวมถึงกำหนดมาตรการเอาผิดผูประกอบการตอความเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชน ภาครัฐจะตองมีมาตรการใหอุตสาหกรรมเน้ือ

สัตวมีภาระรับผิดชอบตอผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยเอาผิดตอบริษัทอุตสาหกรรมเน้ือสัตวท่ีเช่ือมโยงตอการ

ทำลายปาและกอหมอกควันพิษตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงกำหนดใหเปดเผยท่ีมาของอาหารปศุสัตว  และหันมาสนับสนุนพืชผักผลไมเพ่ือการบริโภคภายใน

ประเทศและการสงออก ยุตินโยบายท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมเน้ือสัตว เพ่ือปกปองความม่ันคงทางอาหารและสุขภาพของทุกคน

1. ทบทวนความลมเหลวในการบรรลุเปาหมายภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน (Haze free ASEAN by 2020) และมีมาตรการท่ีชัดเจนและเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง แนวปฏิบัติท่ีมีความเปนธรรมทางสังคมในการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศขาม พรมแดน

2. ผาน (ราง) พรบ.คุมครองและสงเสริมสิทธิวิถีชีวิตชนพ้ืนเมือง

ชาติพันธุ เพ่ือรับรองสิทธิของกลุมชนพ้ืนเมืองในการดำรงชีวิตและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปาไมอยางย่ังยืน

3. เพ่ิมขอกำหนดใน “มาตรฐานสัญญา” และ “การข้ึนทะเบียนผูประกอบการ” ในพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาโดยเนน

ขยายความรับผิดชอบของบริษัทและผูประกอบการเม่ือเกิดความเสียหายทางส่ิงแวดลอมและสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจาก เกษตรกรรมเชิงเด่ียว เชน ในกรณี

เกิดหมอกควันจากการเผาในพ้ืนท่ีท่ีเปนเกษตรแบบพันธสัญญาและรับประกันวาความเส่ียงของเกษตรกรจะถูกกระจายอยางเปนธรรม

4. การเพ่ิมและปรับปรุงนโยบายความโปรงใสและมาตรการทางกฎหมายท่ีเอาผิดบริษัท อุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงผืนปาและกอ

หมอกควันพิษตลอดหวงโซ อุปทานการผลิต ต้ังแตการปลูกและรับซ้ือพืชอาหารสัตว การทำปศุสัตว ไปจนถึงการแปรรูป และสามารถใหประชาชน

เขาถึงขอมูลดังกลาว คือทางออกท่ีท้ังทางรัฐบาลและ ภาคอุตสาหกรรมเน้ือสัตวจำเปนตองดำเนินการรวมกัน เพ่ือแกปญหาท่ีเร้ือรังน้ีอยาง เรงดวน

และหันมาสนับสนุนนโยบายและเปล่ียนแปลงระบบโครงสรางอาหารของเรา ไดดวยวิธีการผลิตท่ีย่ังยืน เพ่ือปกปองสุขภาพและส่ิงแวดลอมของ

ประชาชนในภูมิภาค

5. ผลักดันนโยบายลดการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวและพืชเชิงเด่ียวท่ีทำลายพ้ืนท่ีปาตนน้ำ และกอใหเกิดฝุนควัน หันมาขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนา

เกษตรอินทรียแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใตกรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเกษตรกรรมย่ังยืน โดยใหความสำคัญกับความหลาก หลายทางชีว

ภาพ ความเปนธรรมระหวางเกษตรกรรายยอยกับผูประกอบการ มีการ จัดการ/จัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายยอย

รวมถึง ระบบสินเช่ือเก่ียวกับเกษตรอินทรียและตลาดสีเขียว
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