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ตามที่คณะอนุกรรมการรวมจัดทํายุทธศาสตรสินคาเกษตรเปนรายพืชเศรษฐกิจ เห็นชอบยุทธศาสตรสินคา
เกษตรทั้ง 4 ชนิด ไดแก ออย มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งผมไดวิพากษวิจารณถึงการเพิ่มพื้นที่การ
ปลูกมันสําปะหลัง การปลูกออยไปแลว ในตอนที่ 5 นี้ ผมจะขอวิพากษวิจารณถึงยุทธศาสตรการเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวจาก 7 ลานไร เปน 7.4 ลานไร เพื่อเปนขอเสนอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในยุทธศาสตรนี้นําไปพิจารณาดังนี้
ในอดีตจนถึงปจจุบัน การเพิ่มหรือลดลงของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จะขึ้นอยูกับราคาของขาวโพดเลี้ยง
สัตว ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณการใชภายในประเทศเปนหลัก ในชวงที่ผานมาประมาณ 10 ป คือ ตั้งแตป 2547/48 จนถึงป
2556/57 พื้นที่การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวจะแกวงอยูที่ 6.5 - 7.0 ลานไร หากปใดราคาขาวโพดดี เกษตรกรก็จะเพิ่มพื้นที่
ปลูกขาวโพดโดยไปทดแทนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังหรือปลูกออย ซึ่งพื้นที่ปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง และปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตว สวนมากจะอยูในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนลาง แต
สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว พื้นที่สวนใหญจะอยูในภาคเหนือ ประมาณ 4 - 5 ลานไร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 2 ลานไร สําหรับพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดตาก จังหวัดนาน จะมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยการบุกรุกพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งสวนใหญจะอยูในพื้นที่สูง พื้นที่ลาดชัน จึงกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมากมาย แตอยางไรก็ตามในพื้นที่จํานวนดังกลาว ผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวมีพันธุ
ขาวโพดที่ให ผลผลิต ตอไรสูง ทนทานตอสภาพแหงแลงและต านทานต อโรคแมลงศัตรูพืชไดดี จะมีจําหนายใหแก
เกษตรกรไดเลือกใชอยางมากมาย จากผลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทเอกชน ปจจุบันผลผลิตตอไรของขาวโพดเลี้ยง
สัตวไทยจะอยูที่ประมาณ 700 กก./ไร ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตตอไรไดอีก หากรัฐบาลใหความสําคัญสนับสนุนการ
วิจัยปรับปรุงพันธุรวมกับภาคเอกชนอยางตอเนื่อง โดยไมจําเปนตองขยายพื้นที่เพาะปลูกแตประการใด

สําหรับความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวภายในประเทศในอุตสาหกรรมอาหารสัตวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
เนื่องจากความตองการเพื่อเปนวัตถุดิบอาหารสัตวเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว ความตองการ
ใชขาวโพดเลี้ยงสัตว ปจจุบันจะอยูที่ประมาณ 4 - 4.5 ลานตัน/ป ในขณะที่ผลผลิตของประเทศไทยจะอยูที่ประมาณ 4.5
- 5 ลานตัน/ป ซึ่งเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ และยังมีเหลือเพื่อการสงออก ซึ่งปกติประเทศไทยจะ
สงออกขาวโพดเลี้ยงสัตวปละประมาณ 2 - 5 แสนตัน

ดังนั้น การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบันของประเทศไทย สามารถผลิตไดอยาง
พอเพียงตอความตองการใชภายในประเทศ โดยไมจําเปนตองขยายพื้นที่การเพาะปลูกแต
ประการใด หากการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกตามยุทธศาสตรดังกลาวจะมีผลกระทบตอราคา
ที่เ กษตรกรขายได เนื่ องจากมีผ ลผลิตออกมาเกิ น ความต องการของตลาด ทํ าให ร าคา
ข า วโพดตกต่ํ า จากยุ ท ธศาสตร ดั ง กล า ว ใครจะเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ ประกอบกั บ พ อ ค า ผู
ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตวมีความพยายามที่จะใหมีการนําเขาขาวโพดเลี้ยง
สัตวจากประเทศเพื่อนบาน (ซึ่งแทที่จริงแลว กลุมทุนเหลานี้ก็ไปสงเสริมและสนับสนุนให
ประเทศเพื่อนบานเปนผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และสงมาจําหนายในประเทศเพราะราคา
ถูกกวา) มีผลทําใหราคาขาวโพดภายในประเทศตกต่ําลง ซึ่งไดเกิดขึ้นแลวทั้งในอดีตและ
ป จ จุ บั น การขยายพื้ น ที่ ก ารปลู ก ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ผลประโยชน จึ ง ตกอยู กั บ นายทุ น
อุตสาหกรรมอาหารสัตว พอคา ผูสง ออก ขณะที่เกษตรกรไมไดรับผลประโยชนอะไรเลย

ขณะที่ยุทธศาสตรสิน คาเกษตร 4 ชนิด กําลั งอยูระหวา งการขั บเคลื่อน ปรากฏว า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กําลังจะใหสหกรณการเกษตรเขามารับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพื่อนบานจํานวน 90,000 ตัน เพื่อ
นํามาแปรรูปขั้นตนกอนสงออกจําหนายในและตางประเทศ ซึ่งเปนการสรางรายไดใหแกสหกรณดวย
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนมา เกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวกําลังทําการเก็บเกี่ยว ผลผลิตขาวโพด
กําลังออกสูทองตลาด ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวตนฤดูอยูในเกณฑดี ขาวโพดที่มีความชื้นประมาณ 15% เกษตรกรจะขาย
ไดในกิโลกรัมละ 9 บาทขึ้นไป ซึ่งเปนราคาที่เกษตรกรพอใจ และหวังวาราคานี้จะคงอยูไปจนถึงเดือนมกราคม 2558 ซึ่ง
เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวขาวโพดไดทั้งหมด
ชาวไรขาวโพดปลูกขาวโพดมาตั้งแตกลางป มีความวิตกกังวลเรื่องดินฟาอากาศ การระบาดของโรคแมลง
ศัตรูพืช แตในปนี้สภาพดินฟาอากาศ ฝนตกตามฤดูกาล การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชมีนอย ผลผลิตของขาวโพด
คอนขางจะดี ชาวไรขาวโพดหวังวาจะไดลืมตาอาปาก หากขายขาวโพดไดในราคาที่สูงอยางที่กําลังเปนอยู
แต แล ว นโยบายที่ป ลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได แถลงเมื่ อวั น ที่ 13 ธัน วาคม 2557 ในการที่จ ะให
สหกรณนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพื่อนบานจํานวน 90,000 ตัน มีผลตอราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกร
จําหนายในทันที ในขณะที่พอคา นายทุนกําลังนั่งยิ้มอยางมีความสุขภายใตความทุกขของเกษตรกร
ยุทธศาสตรการขยายพื้นที่การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศ กับนโยบายการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจาก
ประเทศเพื่อนบาน เปนความขัดแยงกันโดยสิ้นเชิง ถามวาในที่สุด ทิศทางการเกษตรของประเทศไทย ภายใตรัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) จะไปในทิศทางใดกันแน

ป ญ หาราคาข า วเปลื อ กตกต่ํ า ป ญ หาราคายางพารา
ตกต่ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย
ไมสามารถแกไขอะไรไดเลย พวกทานยังไมมีจิตสํานึก ทาน
ยังมากําหนดนโยบายที่กําลังสรางปญหาใหแกเกษตรกรผู
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวอีก ทานรูหรือไมวา ทานกําลังจะสราง
ม็อบขาวโพดเลี้ยงสัตว ภายใตนโยบายเชนนี้
********************************

