
 

 

 

สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

การพัฒนาระบบการผลิต การตลาดของขาวโพดอยางย่ังยืน 

วันศุกรที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  ณ หองประชมุ สถาบันยุทธศาสตรการคา 

ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

สถาบันยุทธศาสตรการคา 

1. คุณดาลัด  แกวไพฑูรย ผูอํานวยการ 

2. คุณมนสิชา  แดงรศัมีโสภณ เจาหนาที ่

หนวยงานเอกชน 

1. คุณโสภณ ดีประหลาด หอการคาจังหวัดสระบุร ี

2. คุณมาโนช  วีระกุล บริษัท กบินทรผาติการเกษตร จาํกัด 

3. คุณสุรพร นันทสําเริง 

4. คุณบุญธรรม อรามศิริวัฒน สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย 

5. คุณอารี  ศรีจอมขวัญ รานสหกิจ ทาเรือ (รานหยง) 

6. คุณเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล รานตรงพาณิชย 

 คุณนุชรี ลาภจิตรกุศล (แทน) 

7. คุณทวี  ตันติพงศอนันต บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 

8. คุณธนภณ  ตันติพงศอนันต บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด 

 คุณณการุณ  ตันติพงศอนันต (แทน) 

9. คุณธนเดช แสงวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการสมาคมสงเสริมการเล้ียงไกในพระ

บรมราชูปถัมภ 

10. คุณณัฐภรณ ภูสวาง ผูจัดการสมาคมสงเสริมการเล้ียงไกในพระบรมราชูปถัมภ 

11. คุณพยุงศักดิ์  อภิเมธีธํารง สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย 

12. คุณเพ็ญกาญจน  วรรณขาว บริษัท เจริญวัฒนา (โงวเทยีนเซง) จํากัด จ. นครปฐม 

กระทรวงพาณิชย 

1. คุณพิกุล  ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมการคาภายใน  

2. คุณพิมพิมล  มนูกมล กรมการคาภายใน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร 

1. คุณธวัชชยั วรศานต ผูอํานวยการสวนสงเสริมกรผลิตพืชไร กรมสงเสริมการเกษตร 

2. คุณอํานาจ จนัทรครุฑ นักวิชาการเกษตร 7 ว. กรมสงเสริมการเกษตร 

3. คุณโสภาพรรณ นิลรักษ เศรษฐกร 8 ว. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4. คุณพัชรา  กฤตผล เศรษฐกร 8 ว. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

5. ดร. สุรพงษ  เจริญรัถ กลุมวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร 
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

1. คุณอภิรดี  ยิม้ละมัย รองผูอํานวยการฝายบรหิารกลาง 

2. คุณอมรรตัน ปรุงพาณิช สํานักวิจัยและพัฒนา  

 

รายช่ือผูไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณเกรยีง  อิสระเสนารักษ บริษัท ก.พาณิชย จาํกัด 

2. คุณศักดิ์ชยั  ลาภพรศิริกุล สมาคมพอคาพืชไรจังหวัดเพชรบูรณ 

3. คุณขุนศรี ทองยอย บริษัท เจริญโภคภัณฑ เมล็ดพันธุ จํากัด 

4. คุณฉวีวรรณ คําพา นายาสมาคมสงเสริมการเล้ียงไกแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 

5. คุณสมพร กมลพรสิน นายกสมาคมผูเล้ียงสุกรแหงชาต ิ

6. คุณพรรณี วิชาช ู หัวหนาฝายประชาสัมพันธ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณการเกษตร 
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สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

การพัฒนาระบบการผลิต การตลาดของขาวโพดอยางย่ังยืน 

 

ประเด็นท่ี 1  ดานราคา 

 

 หลังจากเกิดวิกฤตการณนํ้ามันที่ราคานํ้ามันเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก ทําใหพลังงานทดแทนกลายเปน

นโยบายที่สําคัญของหลายประเทศ ความตองการวัตถุดิบเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนจึงเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย 

โดยในตลาดโลก ขาวโพดถือเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตพลังงานทดแทน โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความตองการขาวโพดในตลาดโลกจึงสูงขึ้นมาก ราคาขาวโพดในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด ทํา

ใหราคาขาวโพดภายในประเทศซ่ึงอิงกับราคาตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตาม 

 สําหรับตลาดภายในประเทศ ขาวโพดถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว โดยใน

อดีตการเลี้ยงสัตวปกใชขาวโพดถึงรอยละ 50 ของขาวโพดที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตวทั้งหมด แตใน

ปจจุบัน การเล้ียงสัตวประเภทอื่น เชน สุกร ปลา และกุง ก็เริ่มใชขาวโพดเปนสวนผสมมากขึ้น ดังน้ัน เม่ือ

ราคาขาวโพดสูงขึ้น ก็ทําใหราคาวัตถุดิบอาหารสัตวสูงขึ้นตาม และสงผลกระทบตออุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง

ตามไปดวย เชน อุตสาหกรรมอาหารสัตว ซึ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นทุกป แตใชขาวโพดในสัดสวนเพียงรอยละ 

30 เทาน้ันเม่ือเทียบกับอาหารสัตวประเภทอื่น ซึ่งในความเปนจริงคือสูตรในการเล้ียงสัตวปกสามารถใช

ขาวโพดไดถึงรอยละ 50 แตอุปสรรคสําคัญคือราคาที่สูงน่ันเอง ซึ่งในบางคร้ังเกษตรกรไมสามารถปรับ

สัดสวนอาหารสัตว โดยนําวัตถุดิบอ่ืนมาทดแทนขาวโพดไดทั้งหมด ดังน้ัน เม่ือตนทุนการเล้ียงสัตวสูงขึ้น ทํา

ใหราคาอาหารมีแนวโนมสูงขึ้นตาม ซึ่งจะมีผลตอระดับอัตราเงินเฟอภายในประเทศได แตถากระทรวง

พาณิชยตรึงราคาเน้ือสัตว เพ่ือปกปองผูบริโภค อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวจะประสบกับปญหา   

 นอกจากราคาขาวโพดในประเทศจะอิงกับตลาดโลกแลว ยังถูกชี้นําจากผูผลิตอาหารสัตวซึ่งเปนผูซื้อ

รายใหญในประเทศ ดังน้ันการดําเนินยุทธศาสตรดานราคา จะตองไดรับความรวมมือจากผูผลิตอาหารสัตว

รายใหญดวย 

 ทั้งน้ีภาครัฐไดตระหนักถึงราคาขาวโพดที่สูงขึ้น จึงไดมีการแทรกแซงราคา เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอ

การคาภายในประเทศ โดยอนุญาตใหนําเขาขาวโพด แตตองอยูภายใตกรอบขอตกลงและขอผูกพันตางๆ เชน  

- ตามขอผูกพัน WTO รัฐบาลไทย จํากัดโควตา 54,700 ตัน โดยผูนําเขาภายใตโควตาจะเสียภาษี

นําเขารอยละ 20โดยชวงเวลานําเขาอยูระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2551 เทาน้ัน 

ในขณะที่สินคานอกโควตาจะเสียภาษีรอยละ 73 และคาธรรมเนียม แตไมจํากัดจํานวนการนําเขา  

- สินคาภายใตกฎของ AFTA มีอัตราภาษีรอยละ 5 หรือประมาณ 2.75 บาทตอกิโลกรัม 

- ภายใต ACMECS ทั้งในและนอกโครงการ Contract Farming จะเสียภาษรีอยละ 0 แตผูมีสิทธินําเขา

จะตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมการคาตางประเทศตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กรมกําหนด 

- ตามขอตกลง FTA ระหวางไทย-นิวซีแลนด และ JTEPA ภาษีนําเขารอยละ 0 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากราคาตลาดโลกอยูในระดับสูง เม่ือรวมตนทุนคาขนสงและภาษีนําเขา ทําให

ราคานําเขาสูงกวาราคาในประเทศ จึงเปนอุปสรรคตอการนําเขาขาวโพดจากตางประเทศ 

ขอเสนอแนะ  

 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ควรดูแลและจัดการใหราคาขาวโพดมีเสถียรภาพ และ

เกษตรกรไดรบัราคาที่เปนธรรม ควรสงเสริมใหมีการนําเขาเสรี อนุญาตใหมีการนําเขาชวงปลายฤดูกาลได 
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เพ่ือใหตลาดปรับสมดุลในตัวเอง ทั้งน้ีควรพิจารณาถึงผลกระทบตอทุกภาคสวน โดยเกษตรกรตองไดรับการ

ปกปอง ผูบรโิภคก็ตองไดรบัการดูแล อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาในระยะยาวควรคํานึงถึงการลดตนทุน

มากกวาที่จะพิจารณาดานราคาเพียงอยางเดียว เพราะแรงจูงใจของเกษตรกรคอืรายไดที่จะไดรบั  

 

ประเด็นท่ี 2  ดานการผลิต 

 

 ในอดีตไทยถือเปนผูสงออกขาวโพดในตลาดโลก โดยมีสัดสวนการสงออกถึงรอยละ 80 ของผลผลิต

ทั้งหมด แตนับตั้งแตป 2535 ที่มีการขยายอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวเปนตนมา ทําใหความตองการใช

ภายในประเทศสูงขึ้นมาก สงผลใหระดับการผลิตและการบริโภคภายในประเทศใกลเคียงกันมาก สัดสวน

การบริโภคภายในประเทศสูงถึงรอยละ 90 ซึ่งมีความเปนไปไดวาในอนาคตปริมาณผลผลิตขาวโพดจะไม

เพียงพอตอความตองการภายในประเทศ ประกอบกับความตองการขาวโพดในตลาดโลกเพ่ือใชผลิตพลังงาน

ทดแทน ทําใหราคาขาวโพดในประเทศปรับตัวสูงขึ้น  

จากสถิติปริมาณการผลิตขาวโพดไทย พบวา แมราคาขาวโพดจะสูงขึ้น แตปริมาณผลผลิตขาวโพด

ไทยกลับไมเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพราะพ้ืนที่ปลูกขาวโพดที่ลดลงอยางมาก โดยสาเหตุสําคัญคือ พืชทดแทนชนิดอ่ืน

ใหผลตอบแทนดีกวา เชน มันสําปะหลัง ทําใหเกิดการแยงพ้ืนที่เพาะปลูก รวมทั้งขาวโพดยังมีความเส่ียงสูง

ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากตองอาศัยนํ้าฝน ในบางปชาวไรขาวโพดประสบกับปญหาผลผลิต

เสียหาย อนเน่ืองมาจากภัยแลง ดังน้ันการจะใหเกษตรกรเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูกกลับมาเปนขาวโพดเปนเรื่อง

ที่คอนขางยาก เม่ือพ้ืนที่เพาะปลูกลดลงยอมสงผลตอปริมาณการผลิตดวย แตเน่ืองจาก ผลผลิตตอไรของ

ไทยสูงขึ้น ทําใหปริมาณการผลิตไมลดลงมากนัก โดยในปเพาะปลูก 2551/2552 ประมาณการพ้ืนที่การ

ผลิตอยูที่ 5.97 ลานไร ผลผลิตประมาณ 3.6 ลานตัน คิดเปนผลผลิตตอไร (Yield) 603 กิโลกรัมตอไร  

 ในดานตนทุน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดคาดการณตนทุนของเกษตรกรในการผลิตขาวโพด

ประมาณ 7-7.5 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งถือวาอยูในระดับสูง แมวาในปที่ผานมาเกษตรกรจะไมไดรับผลกระทบ

มากนัก แตอาจสงผลการผลิตขาวโพดในอนาคตได เน่ืองจากชาวไรไดรับกําไรนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ผลิตสินคาเกษตรประเภทอื่น  

ขอเสนอแนะ 

  ควรเพ่ิมผลผลิตภายในประเทศใหมากขึน้ เพ่ือรองรับความตองการที่สูงขึ้น โดยยทุธศาสตรที่สําคัญคือ  

1. เพ่ิมผลผลิตตอไร พันธุ โดยพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตร ในขณะเดียวกันรฐัควรดูแลเรือ่งตนทุนการ
ผลิตของเกษตรกร และการจัดการในฟารม โดยเฉพาะ Supported Infrastructure ตางๆ เชน คุณภาพ

ดิน ระบบนํ้า รวมถึงการจัดสรรพ้ืนที่การผลิต เพ่ือลดการปรับเปล่ียนพ้ืนที่ไปผลิตพืชชนิดอ่ืน 

2. สนับสนุนการประกันภัยพืชผล ซึ่งไดมีการเสนอรัฐบาลมาแลวหลายครั้ง โดยใหประเทศสหรัฐอเมริกา

รวมกับสมาคมวินาศภัยประกันพืชผลสินคาเกษตร โดยใชดัชนีภูมิอากาศ ทั้งน้ีเกษตรกรจะตองเสียเบ้ีย

ประกัน เชน 120 บาทตอไร หรือ 80 บาทตอไร ขึ้นอยูกับวงเงินประกัน ถาพืชผลเสียหายจะไดรับการ

ชดเชย เชน ถาเสียหายทั้งไรจะไดรับเงินชดเชยไรละ 1,700 บาท และ 1,200 บาท สําหรบัเกษตรกรที่

เสียคาเบ้ียประกัน ไรละ 120 บาท และ 80 บาท ตามลําดับ ซึ่งทีผ่านมาไดมีการทดลองกับเกษตรกรไป

บางแลว และไดรับการตอบรับเปนอยางดีเน่ืองจากเกษตรกรมีความกังวลในดานภูมิอากาศซึ่งสงผลตอ

ปริมาณผลผลิตมาก 
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3. การทํา Contact Farming ภายใตกรอบความตกลง ACMECS ถือเปนแนวทางหน่ึงสําหรับการแกปญหา

ดานพ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งเปนขอจํากัดที่สําคัญสําหรับการผลติขาวโพดของไทย โดยใชประโยชนจากภูมิ

ประเทศที่ใกลเคียงกัน  อยางไรก็ตาม รัฐควรกําจดัอุปสรรคทางดานการคา เชน กําแพงภาษี ซึ่ง

กอใหเกดิความไมเปนธรรม ทั้งน้ีผลผลิตที่เกิดจากการทํา Contact Farming ใชเทคโนโลยีการผลิตที่

แตกตางกับเทคโนโลยีของไทยที่ลํ้าหนากวาประเทศเพ่ือนบาน และสินคาสวนใหญจะนําเขามาเพ่ือใช

สงออก จึงไมกระทบตอภาคการเกษตรในประเทศ 

4. สงเสริมใหเกดิการนําเขาเสรี ควรลดการกีดกันการนําเขา เพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภค แตรัฐ

จะตองดแูลเรือ่งมาตรฐานสินคาใหเปนไปตามมาตรฐาน ในขณะเดียวกัน ควรเปดเสรีดานการสงออก

ดวย เพราะจะสามารถชวยพยุงราคาในประเทศไมใหตกต่ํา เม่ือมีผลผลิตสวนเกินในตลาดได ทั้งน้ีใน

ระยะแรกของการคาเสรี อาจสงผลกระทบตอเกษตรกรรายยอย เพราะภาคการสงออกจะปรบัตัวไดไว

กวาตลาดภายใน รัฐจะตองใหความชวยเหลือเกษตรกรเหลาน้ีดวย เชน การใหสินเชื่อ เปนตน ทั้งน้ีถา

ตลาดภายในมีปญหายอมจะกระทบกับภาคการสงออกดวย 
  

 นอกจากน้ีการจัดทําตัวเลขทางสถิตใิหเปนมาตรฐาน สอดคลองกับปเพาะปลูกของขาวโพด (เริ่ม

ตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของปถัดไป) เชน รายงานปริมาณสินคาคงเหลือ (Ending Stock) ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน แทนที่จะเปน 31 ธันวาคม ตามปปฏิทิน ซึ่งระบบสถิติดังกลาว จะเปนประโยชนตอ

ผูเกี่ยวของ ในการทําความเขาใจและคาดการณสถานการณของตลาดขาวโพดไดดีขึ้น ดังเชนกรณีสถิติของ

กระทรวงเกษตรฯ สหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) 

 

ประเด็นท่ี 3   ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาและคลังสินคาสาธารณะ 

 

3.1 ตลาดสินคาสาธารณะ 

 ในปจจุบันไทยมีตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (Agricultural Futures Exchange of Thailand: AFET) 

สําหรับสินคา ขาว กุง และยางพารา ในขณะที่ขาวโพดยังไมไดเปนสินคาที่ซื้อขายกันในตลาด ในชวง

ระยะเวลา 10 ปที่ผานมากระทรวงพาณิชยผลักดันไดตลาด AFET มาโดยตลอด แตยังไมเปนที่แพรหลาย

มากนัก ดังจะเห็นไดจากปริมาณการซื้อขายที่คอนขางนอยในแตละสินคา ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับผูประกอบการท่ี

เขาไปเปน Hedger หรือ Speculator 

 ปญหาที่ผานมาของตลาด AFET ของไทยที่สําคัญคือ กฎระเบียบของตลาดไมชดัเจน โดยเฉพาะเรื่อง

การสงมอบสินคาตามกําหนด พบวา เม่ือถึงกําหนดการสงมอบสินคาตามทีไ่ดตกลงซื้อขายสินคาลวงหนา

กลับไมมีการสงมอบจริง ทาํใหผูซื้อและผูขายมีความขดัแยงกัน แมวาในตลาดลวงหนาที่ไดรับการพัฒนาแลว 

จะไมจําเปนตองมีการสงมอบจริง เพราะเปนการตกลงซื้อขายเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือปองกันความเส่ียงดาน

ราคาเทาน้ัน แตในระยะเริ่มแรกของตลาด การรับสงมอบสินคายังมีความจําเปน เพราะจะสรางแรงจูงใจให

เกษตรกรและผูประกอบการเขามาซื้อขายในตลาด  

 นอกจากน้ี จดุรับสงมอบก็เปนปญหาเชนกัน ดังเชนในกรณีของมันสําปะหลังที่การสงมอบสินคาตอง

กระทาํทีจ่ังหวัดอยุธยาเพียงแหงเดยีว ทาํใหเกิดปญหาตนทุนขนสงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิดการตีคนื 

(Reject) สินคา 
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ขอเสนอแนะ 

 ควรสนับสนุนตลาดที่ซื้อขายลวงหนา  เน่ืองจากเปนพัฒนาการสูงสุดของระบบการคา  ชวยลดความ

เส่ียงทางดานราคาที่ผันผวนได อยางไรก็ตาม สินคาที่จะซ้ือขายในตลาดควรจะมีศักยภาพและมีความผัน

ผวนทางราคามาก เชน ขาว ยาง และกุง ในขณะที่ขาวโพดมีความตองการซื้อและขายใกลเคียงกัน ความผัน

ผวนทางราคามีไมมากนัก ดังน้ัน การจํานําสินคาขาวโพดเขามาซ้ือขายในตลาดลวงหนา จะตองทาํการศกึษา

ใหละเอียดกอน เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดกับทุกภาคสวน ทั้งน้ีในชวงแรกควรสนับสนุนใหเกิดการสงมอบจริง

ใหมาก  รวมทั้งเพ่ิมจุดสงมอบมากขึ้น แลวในอนาคตตลาดจะพัฒนาไปสูระดับที่ไมจําเปนตองมีการสงมอบ

เอง 

 

3.2 คลังสินคาสาธารณะ 

 คลังสินคาสาธารณะจะเปนปจจัยหน่ึงทีช่วยสนับสนุนกลไกตลาด เน่ืองจากในชวงตนฤดูกาล สินคา

เกษตรจะมีราคาตํ่า ความตองการซ้ือมีมาก เพ่ือนําไปขายตอนปลายฤดู แตมีปญหาดานเงนิทุนและแหลง

เก็บรักษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจงัหวัดที่ผูประกอบการรายยอยไมมีไซโลหรือคลังสินคาเปนของตนเอง 

ซึ่งคลังสินคาสาธารณจะชวยแกปญหาดานแหลงเก็บรกัษา และชวยใหผูประกอบการม่ันใจวามีสินคาเพียงพอ

กับความตองการขายและสามารถซื้อสินคาในชวงทีร่าคาต่าํได นอกจากน้ีคลังสินคาสาธารณะยังจะชวยแกไข

ปญหา Oversupply ในตลาดและรักษาเสถียรภาพทางราคาของสินคาเกษตรได 

ขอเสนอแนะ 

 รัฐควรชวยสงเสริมใหเกิดคลังสินคาสาธารณะ โดยผอนคลายกฎระเบียบในดานตาง ๆ เพ่ือเอ้ือให

เกิดคลังสินคาสาธารณะไดโดยงาย ซึ่งในปจจุบันไดมีการปรับลดกฎระเบียบดานคลังสินคาสาธารณะบาง

แลว และกระทรวงพาณิชยไดเสนอรางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโลและหองเย็นตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งไดรับ

อนุมัติในหลักการเรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
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