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บทคัดย่ อ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นพืชเศรษฐกิ จที่สาคัญของประเทศไทยและเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญมากใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปริ ม าณข้า วโพดเลี้ ยงสั ตว์ที่ ผ ลิ ตได้ภายในประเทศไม่ เพี ย งพอต่ อความ
ต้อ งการของอุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ที่ มี ก ารขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ นท าให้ ต้อ งพึ่ งพาการน าเข้า จาก
ต่างประเทศตั้งแต่ปี 2534 การศึกษานี้ เป็ นการวิเคราะห์ ความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า โดยมีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบถึงการผลิต การตลาด และ
นโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย 2) เพื่อทราบถึงความสามารถในการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้าของประเทศไทย และ 3) เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า การศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลอนุ กรมเวลา
ตั้งแต่ปี 2533-2555 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าภายใน และ
กรมศุลกากร การวิเคราะห์ ความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้าโดยใช้
แนวคิดแบบจาลองของ Vatter (1969) จาก 3 ตัวชี้ วดั ได้แก่ ปริ ม าณการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์เพื่ อ
ทดแทนการนาเข้า (GIS) อัตราส่ วนความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้า
(IR) และอัตราความสามารถในการทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (B) และการวิเคราะห์แบบ
สมการถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ (multiple regression) เพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้าทั้ง 3 ตัวชี้วดั
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะปลูกอยู่ 2 รุ่ นคือ รุ่ นฤดูฝนกับรุ่ นฤดูแล้งการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของไทยเกือบทั้งหมดอาศัยน้ าฝน โดยพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตในรุ่ นฤดูฝนคิดเป็ นประมาณร้อยละ
95 และ 97 ของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทั้งหมดตามลาดับ ใช่ วงปี 2533-2555 ประเทศไทยมี พ้ื นที่
เพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดรวม 7,855,426 ไร่ และ 4,218,803 ตัน ตามลาดับ โดยภาคเหนือมีพ้ืนที่
ง

เพาะปลูกมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 53.12 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเท่ากับร้ อยละ 26 และ
ภาคกลางเท่ ากับ ร้ อยละ 20.72 ของพื้ น ที่ เพาะปลู ก ทั้งประเทศตามล าดับ ตลาดข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์
ภายในประเทศของไทยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ประกอบด้วย ตลาดระดับไร่ นา ตลาดกลางในระดับ
ภู มิ ภ าค และตลาดปลายทางซึ่ งตั้ง อยู่ ที่ ก รุ ง เทพมหานครที่ มี โ รงงานแปรรู ป อาหารสั ต ว์แ ละ
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ จานวนมาก ราคาข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ข องประเทศไทยได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากราคา
ข้าวโพด ณ ตลาดชิ คาโก การกาหนดราคารับซื้ อข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศและราคาที่ ไร่ นา
นอกจากจะพิจารณาจากราคารับซื้ อล่วงหน้าที่ตลาดชิ คาโกแล้วยังต้องพิจารณาจากราคาส่ งออก FOB
ราคาน าเข้า ปริ ม าณผลผลิ ต ปริ ม าณความต้อ งการคุ ณ ภาพของผลผลิ ต นโยบายและมาตรการ
แทรกแซงการผลิ ตของรั ฐบาล และการตลาดข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ภายในประเทศ รั ฐบาลไทยได้ใช้
มาตรการหลายอย่างในการส่ งเสริ มการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น นโยบายการจานาและนโยบายการ
ประกันรายได้ของเกษตรกร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็ นสมาชิ กของเขตการค้าเสรี อาเซี ยนและ
องค์กรการค้าโลก ซึ่ งนับ ตั้งแต่ปี 2538 เป็ นต้นมา ประเทศไทยก็เปิ ดตลาดนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
มากกว่าปริ มาณการเปิ ดตลาดขั้นต่าและการเก็บภาษีนาเข้าต่ากว่าระดับที่ได้ตกลงไว้กบั องค์กรการค้า
โลก
ผลการศึ กษาความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
นาเข้าโดยรวมในช่ วงปี 2535-2555 โดยปี 2534 เป็ นปี ฐาน ประเทศไทยมีปริ มาณการผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ยงสั ต ว์เพื่ อ ทดแทนการน าเข้า เฉลี่ ย แต่ ล ะปี เท่ า กับ 142,373 ตัน (GIS=142,373) อัต ราส่ ว น
ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้าเฉลี่ยแต่ละปี อัตราส่ วนเท่ากับ 0.20
(IR=0.19) หรื อปริ ม าณผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ที่ ผ ลิ ตได้เพิ่ ม ขึ้ นสุ ท ธิ ในแต่ล ะปี จะถู ก ใช้ไปเพื่ อ
ทดแทนการนาเข้าร้อยละ 19 และมีอตั ราความสามารถในการทดแทนการนาเข้าเฉลี่ยแต่ละปี เท่ากับ
0.45 (B=0.45) หรื อมีปริ มาณการทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์แต่ละปี คิดเป็ นร้อยละ 45 ของ
ปริ มาณข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่ควรจะนาเข้าทั้งหมดตามสัดส่ วนการนาเข้าเท่ากับปี ฐาน ตัวชี้ วดั ข้างต้น
ชี้ ให้เห็ นว่าความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของ
ประเทศไทยอยู่ในระดับ ที่ ต่ า โดยเฉพาะปริ มาณผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่ ผลิ ตได้สุท ธิ ที่ เพิ่ มขึ้ น
ภายในประเทศจะถูกใช้ไปเพื่อทดแทนการนาเข้าเพียงแค่ร้อยละ 19 เท่านั้น
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการนาเข้า พบว่ามี 3 ปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้า
(GIS) และอัตราความสามารถในการทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (B) อย่างมี นัยสาคัญทาง
จ

สถิติได้แก่ 1) ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยต่อไร่ (YIE) 2) ดัชนี ราคาพืชแข่งขันที่เกษตรกรได้รับใน
ปี ที่ผา่ นมา (PIcc), และ 3) การที่ประเทศไทยดาเนินนโยบายตามข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกในเรื่ อง
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ (WTO) และมี เพี ย งตัวแปรการที่ ประเทศไทยดาเนิ นนโยบายตามข้อตกลงของ
องค์กรการค้าโลกในเรื่ องข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (WTO) เท่านั้นที่มีผลต่ออัตราส่ วนความสามารถในการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้า (IR) ผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การเพิ่มขึ้น
ของดัชนี ราคาพืชแข่งขันที่ เกษตรกรได้รับในปี ที่ ผ่านมาและการที่ประเทศไทยดาเนิ นนโยบายตาม
ข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกส่ งผลให้ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
เพื่ อ ทดแทนการน าเข้า ลดลง ส่ ว นการเพิ่ ม ขึ้ นของผลผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ท าให้
ความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ข องประเทศไทยเพื่ อทดแทนการนาเข้าเพิ่ มขึ้ น ดังนั้น
รัฐบาลไทยควรพยายามจากัดปริ มาณการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์และเก็บภาษีการนาเข้าให้เป็ นไป
ตามปริ มาณการเปิ ดตลาดขั้นต่าและระดับภาษีนาเข้าที่ได้ตกลงไว้กบั องค์กรการค้าโลก นอกจากนี้ ยงั
ควรมุ่งปรับปรุ งผลผลิ ตเฉลี่ยต่อไร่ ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สูงขึ้น การดาเนิ นการดังกล่าวมีส่วนช่วย
เพิ่มความสามารถในผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยเพื่อทดแทนการนาเข้าให้สูงขึ้น
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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
ช

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.
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