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บทคดัย่อ 

ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทยและเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัมากใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ปริมาณข้าวโพดเล้ียงสัตวท่ี์ผลิตได้ภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ท่ี มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนท าให้ต้องพึ่ งพาการน าเข้าจาก
ต่างประเทศตั้งแต่ปี 2534 การศึกษาน้ีเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ โดยมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อทราบถึงการผลิต การตลาด และ
นโยบายการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย 2) เพื่อทราบถึงความสามารถในการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ของประเทศไทย และ 3) เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถใน
การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้การศึกษาน้ีใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลา
ตั้งแต่ปี 2533-2555 เก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติจากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการคา้ภายใน และ
กรมศุลกากร การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้โดยใช้
แนวคิดแบบจ าลองของ Vatter (1969) จาก 3 ตวัช้ีวดั ได้แก่ ปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อ
ทดแทนการน าเขา้ (GIS) อตัราส่วนความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ 
(IR) และอตัราความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(B) และการวิเคราะห์แบบ
สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple regression) เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถใน
การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ทั้ง  3 ตวัช้ีวดั 

 ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะปลูกอยู ่2 รุ่นคือ รุ่นฤดูฝนกบัรุ่นฤดูแลง้การเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ของไทยเกือบทั้งหมดอาศยัน ้ าฝน โดยพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตในรุ่นฤดูฝนคิดเป็นประมาณร้อยละ 
95 และ 97 ของพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตทั้งหมดตามล าดบั  ใช่วงปี 2533-2555 ประเทศไทยมีพื้นท่ี
เพาะปลูกและผลผลิตขา้วโพดรวม 7,855,426 ไร่ และ  4,218,803 ตนั ตามล าดบั โดยภาคเหนือมีพื้นท่ี
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เพาะปลูกมากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 53.12 รองลงมาคือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่ากบัร้อยละ 26 และ
ภาคกลางเท่ากับร้อยละ 20.72 ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้ งประเทศตามล าดับ ตลาดข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศของไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ประกอบด้วย ตลาดระดบัไร่นา ตลาดกลางในระดบั
ภูมิภาค และตลาดปลายทางซ่ึงตั้ งอยู่ ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์และ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จ านวนมาก ราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากราคา
ขา้วโพด ณ ตลาดชิคาโก การก าหนดราคารับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศและราคาท่ีไร่นา 
นอกจากจะพิจารณาจากราคารับซ้ือล่วงหนา้ท่ีตลาดชิคาโกแลว้ยงัตอ้งพิจารณาจากราคาส่งออก FOB 
ราคาน าเข้า ปริมาณผลผลิต ปริมาณความต้องการคุณภาพของผลผลิต นโยบายและมาตรการ
แทรกแซงการผลิตของรัฐบาล และการตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ รัฐบาลไทยได้ใช้
มาตรการหลายอยา่งในการส่งเสริมการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เช่น นโยบายการจ าน าและนโยบายการ
ประกนัรายได้ของเกษตรกร นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัเป็นสมาชิกของเขตการคา้เสรีอาเซียนและ
องค์กรการคา้โลก ซ่ึงนับตั้งแต่ปี 2538 เป็นตน้มา ประเทศไทยก็เปิดตลาดน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
มากกวา่ปริมาณการเปิดตลาดขั้นต ่าและการเก็บภาษีน าเขา้ต ่ากวา่ระดบัท่ีไดต้กลงไวก้บัองคก์รการคา้
โลก   

 ผลการศึกษาความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
น าเขา้โดยรวมในช่วงปี 2535-2555 โดยปี 2534 เป็นปีฐาน ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตว์เพื่อทดแทนการน าเข้าเฉล่ียแต่ละปี เท่ากับ 142,373 ตัน (GIS=142,373) อัตราส่วน
ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้เฉล่ียแต่ละปีอตัราส่วนเท่ากบั 0.20 
(IR=0.19) หรือปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ผลิตได้เพิ่มข้ึนสุทธิในแต่ละปีจะถูกใช้ไปเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ร้อยละ 19 และมีอตัราความสามารถในการทดแทนการน าเขา้เฉล่ียแต่ละปีเท่ากบั 
0.45 (B=0.45) หรือมีปริมาณการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 45 ของ
ปริมาณขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ควรจะน าเขา้ทั้งหมดตามสัดส่วนการน าเขา้เท่ากบัปีฐาน ตวัช้ีวดัขา้งตน้
ช้ีให้เห็นว่าความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์อง
ประเทศไทยอยู่ในระดบัท่ีต ่า โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ผลิตได้สุทธิท่ีเพิ่มข้ึน
ภายในประเทศจะถูกใชไ้ปเพื่อทดแทนการน าเขา้เพียงแค่ร้อยละ 19 เท่านั้น 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ พบวา่มี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ 
(GIS) และอตัราความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(B) อย่างมีนัยส าคญัทาง
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สถิติไดแ้ก่ 1) ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ฉล่ียต่อไร่ (YIE) 2) ดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ีเกษตรกรไดรั้บใน
ปีท่ีผา่นมา (PIcc), และ 3) การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ือง
ขา้วโพดเล้ียงสัตว์ (WTO) และมีเพียงตวัแปรการท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามข้อตกลงของ
องค์กรการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(WTO) เท่านั้นท่ีมีผลต่ออตัราส่วนความสามารถในการ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ (IR) ผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การเพิ่มข้ึน
ของดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผ่านมาและการท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตาม
ขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกส่งผลให้ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย
เพื่อทดแทนการน าเข้าลดลง ส่วนการเพิ่มข้ึนของผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์เฉล่ียต่อไร่ท าให้
ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้เพิ่มข้ึน ดงันั้น
รัฐบาลไทยควรพยายามจ ากดัปริมาณการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละเก็บภาษีการน าเขา้ให้เป็นไป
ตามปริมาณการเปิดตลาดขั้นต ่าและระดบัภาษีน าเขา้ท่ีไดต้กลงไวก้บัองคก์รการคา้โลก นอกจากน้ียงั
ควรมุ่งปรับปรุงผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ของขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้สูงข้ึน การด าเนินการดงักล่าวมีส่วนช่วย
เพิ่มความสามารถในผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ใหสู้งข้ึน 
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ABSTRACT 

 Maize is an important crop and ingredients in the feed industry in Thailand. Since 1991, 
quantity of maize produced in the country is inadequate to the needs of the feed industry and has 
increased the need to rely on imports from abroad. This study analyzed the ability of maize 
production in Thailand for import substitution. Three objectives were as follows; 1) to describe 
assess production practices, marketing, trade policy from maize production Thailand, 2) to analyze 
the ability of maize production in Thailand for import substitution, and 3) to study independent 
variables that affect ability of maize production in Thailand for import substitution. The statistical 
data from 1990-2012 was collected from Office of Agricultural Economics, Department of Internal 
Trade and Customs Department. Vatter’s model (1969) was used to analysis the ability of maize 
production for import substitution. The model comprised of three indicators; i.e. the gross import 
substitution (GIS), import replacement ratio (IR) and import substitution ratio (B). The multiple 
linear regression was used to analyze factors affecting these 3 indicators. 

 Maize is grown in two seasons, i.e. wet and dry seasons. The main planting of maize in 
Thailand was in the wet season. Maize planted area and production in the wet season were 
approximately 95 and 97 percent of those for all season respectively. During 1990-2012, the total 
planted area and production of maize in Thailand were averaged at 7,855,426 rais and 4,218,803 
metric tons respectively. The Northern region occupied 53.12 percent of the total area planted to 
maize. It followed by the North-Eastern region (26 percent) and the Central region (20.72 percent). 
There were three levels of maize market in Thailand. They were farm-gate, assembly wholesale and 
terminal markets. The terminal market was located in Bangkok where there were many large feed 
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and other maize processing factories. The domestic price of maize in Thailand was influenced by 
the Chicago’s price. Farm-gate price of maize was determined according to Free on Board price, 
import’ s price, production quantity, quality, government’ s policies and its market situation. The 
government of Thailand has launched many measures increase domestic maize production such as 
pledging scheme and production income guarantee. At the same time, Thailand has been a member 
of both AFTA and WTO. Since 1995, Thailand has widely opened its maize market with lower 
levels of import tariff according to its agreement toward WTO’s regulation on maize. 

 The results of maize import substitution study during 1992-2012 (1991 as base year) 
revealed that the average gross import substitution of maize production was 142,373 tons 
(GIS=142,373). On the other hand, the average import replacement ratio of maize production was 
0.19 (IR=0.19). It implies that there was 20 percent of the net increase in quantity of maize 
production that substituted maize importation. Likewise, the average import substitution ratio of 
maize production was 0.45 (B=0.45). This means that quantity of maize import substitution was 45 
percent of total maize that should be consumed each year. The above indicators suggested that 
ability of maize production in Thailand for import substitution was considerably low as indicating 
clearly by only 19 percent of maize production was used as import substitution. 

 Results from the analysis of factors affecting the 3 import substitution indicators revealed 
that yield of maize (YIE), lagged price index of competing crops (PICC) and Thailand’s joining to 
the World Trade Organization (WTO) agreement on maize were statistically affecting the gross 
import substitution (GIS), and import substitution ratio (B). While only Thailand joining to the 
WTO’s agreement on maize could statistically affecting the import replacement ratio (IR).  Based 
on these findings, it could be concluded that PICC and WTO were negatively associated with ability 
of maize production in Thailand for import substitution. On the other hand, yield of maize was 
positively contributing to its ability for import substitution in case of maize. Therefore, Thai 
government should try to limit its maize importation and out-quota tariff according to its minimum 
access and tariff levels it has agreed with WTO. On the other hand, Thailand should also try to 
increase maize productivity per unit of land. Such attempt could also build up Thailand’s ability of 
maize production for import substitution. 


