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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ดัเป็นพืชอาหารท่ีใช้เมล็ดท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัสามของโลกรองจาก
ขา้วสาลีและขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์พื้นท่ีปลูกร้อยละ 18 และผลผลิตประมาณร้อยละ 25 ของการ
ผลิตธัญพืชของโลก โดยมีปริมาณการผลิตในทวีปเอเชียและภาคพื้นแปซิฟิคร้อยละ 15 (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ข้าวโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศและเป็นวตัถุดิบหลัก
ประเภทแหล่งพลังงานท่ีส าคัญในอาหารสัตว์ ประมาณร้อยละ 95 ของผลผลิตทั้ งหมดถูกใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) จากสูตรอาหารสัตวมี์ส่วนประกอบ
ของขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นปริมาณสูง โดยปริมาณการใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวมี์สัดส่วน ของสูตรอาหารแต่
ละชนิดแตกต่างกันไปตามประเภทสัตว์เล้ียง ยกตัวอย่างเช่น ไก่เน้ือประมาณร้อยละ 40 ไก่ไข่
ประมาณร้อยละ 22 สุกรประมาณร้อยละ 36 และโคประมาณร้อยละ 2 เป็นตน้ (สมาคมผูผ้ลิตอาหาร
สัตว,์ 2553) โดยเฉพาะอาหารไก่จะนิยมใช้มากเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่ีให้พลงังานสูงแลว้ยงัมี
แคโรทีนอยด ์ซ่ึงสารน้ีมีคุณสมบติัท่ีท าใหคุ้ณภาพของผลิตภณัฑ์สัตวดี์ข้ึน ช่วยท าไหสี้ของเน้ือไก่และ
ไข่แดงเขม้ข้ึน 

 ในอดีตท่ีผา่นมาประเทศไทยไดพ้ยายามส่งเสริมและพฒันาใหอุ้ตสาหกรรมการเล้ียงสัตวใ์ห้มี
การขยายตวัเพื่อสอดคลอ้งกบัความตอ้งการส่งออกผลิตภณัฑใ์นรูปเน้ือสัตวแ์ละแปรรูปไปจ าหน่ายยงั
ต่างประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ความตอ้งการใช้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นวตัถุดิบอาหารสัตวมี์เพิ่ม
มากข้ึนดว้ย ปริมาณความตอ้งการใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจนกระทัง่
การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศมีปริมาณท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ภายในประเทศ 
ท าให้ประเทศไทยตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศเพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลน
ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวน์ับตั้ งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา  ประกอบกับแนวโน้มการลดลงของพื้นท่ี
เพาะปลูกอยา่งต่อเน่ืองในปีเพาะปลูก 2533/2534  มีพื้นท่ีเพาะปลูกเท่ากบั 10.91 ลา้นไร่  แนวโนม้การ
ลดลงของพื้นท่ีเพาะปลูกเฉล่ียร้อยละ 1.62 ต่อปี ปัจจุบนัพื้นท่ีเพาะปลูกเท่ากับ 7.20 ล้านไร่ ในปี
เพาะปลูก 2555/2556 ซ่ึงพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยในแต่ละปีมีความผนัแปร
ไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัความผนัแปรของปัจจยัต่างๆ  เช่น สภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นท่ี การตดัสินใจ
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ของเกษตรกร ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ไดแ้ก่ การทิ้งช่วงของฝน ภาวะแห้งแลง้และ
ภาวะน ้ าท่วม เป็นตน้ รวมทั้งการแข่งขนัการใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกของพืชอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั 
ถัว่เหลือง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลท าให้ปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องไทยมี
ความผนัผวนอีกดว้ย เช่น การระบาดของโรคและแมลง  และนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี 

ในด้านการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตวใ์นประเทศ ปีเพาะปลูก 2533/2534 ประเทศไทยมีความ
ต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์รวม 2.48 ล้านตัน และเพิ่มข้ึนเป็น 4.97 ล้านตัน ในปีเพาะปลูก 
2555/2556 จะเห็นว่าระยะเวลา 22 ปี ปริมาณการใช้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พิ่มข้ึนประมาณเกือบ 2 เท่า 
แนวโน้มการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงโดยเฉล่ีย
ปริมาณการใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 3.97 ต่อปี  

 ในด้านการค้าขา้วโพดเล้ียงสัตว์กับต่างประเทศ ก่อนปี 2530 ประเทศไทยท าการส่งออก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวติ์ด 1 ใน 5 ของทัว่โลกถึงแมจ้ะเป็นสัดส่วนท่ีค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีท า
การส่งออกรายใหญ่ แต่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีท ารายไดใ้ห้ประเทศเป็นอยา่งมากมาตลอด ขา้วโพดเล้ียง
สัตวเ์ป็นพืชท่ีไทยมีศกัยภาพในการผลิตเพื่อแข่งขนั แต่หลงัจากความตอ้งการใชภ้ายในประเทศท่ีเพิ่ม
มากข้ึนเป็นอย่างมากจนกระทัง่ตอ้งมีการพึ่งพาการน าเขา้ แนวโน้มการส่งออกขา้วโพดเล้ียงสัตวจึ์ง
ลดลงเร่ือยๆ อยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปี 2534 เป็นตน้มา ประเทศไทยก็ตอ้งน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
จากต่างประเทศนโยบายการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยจะอยูภ่ายใตค้วามตกลงการเขา้ร่วม
เป็นสมาชิก โดยท่ีส าคญัได้แก่ ปี 2535 ประเทศไทยผลักดันให้มีการจดัตั้ งเขตการคา้เสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) และเร่ิมใชใ้นปี 2536 เป็นตน้มา ต่อมาในปี 2538 ประเทศไทยเขา้
ร่วมด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององค์กรการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงมีขอ้ผูกพนัคือ
ตอ้งปรับเปล่ียนมาตรการท่ีมิใช่ภาษีศุลกากรเป็นมาตรการภาษี  

 อยา่งไรก็ตามจากการปฏิบติัตามนโยบายการคา้ท่ีประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิก การน าเขา้
ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยในช่วงปี 2533-2555 อยู่ภายใตก้ารควบคุมปริมาณการน าเขา้ของ
รัฐบาล ซ่ึงมาตรการในการควบคุมการน าเขา้ของรัฐบาลมีทั้งการตั้งก าแพงภาษี การควบคุมระยะเวลา
การน าเข้า และโควตาการน าเข้า แม้มาตรการการควบคุมการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตวข์องรัฐบาล
ในทางทฤษฎีจะมีผลในทางช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศให้สามารถ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อแข่งขนักบัต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบติัเกษตรกรยงัคงประสบปัญหาทั้ง
ด้านการผลิตและการตลาด ท าให้ไม่สามารถผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้เพี ยงพอต่อการใช้
ภายในประเทศ จึงเกิดประเด็นค าถามท่ีสนใจวา่ ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้มากน้อยขนาดใดและตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมามีแนวโน้มเป็นเช่นไรและ
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เพราะเหตุใด พร้อมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ การศึกษาเพื่อตอบประเด็นปัญหาขา้งตน้น้ีจะน าไปสู่การปรับตวัเพื่อให้มีการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ท่ีดีข้ึนและท าให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสตัวไ์ดใ้นอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพื่อทราบถึงการผลิต การตลาด และนโยบายการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย 

 2. เพื่อทราบถึงความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
น าเขา้ 

 3. เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย
เพื่อทดแทนการน าเขา้ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 ผลการศึกษาสะทอ้นถึงศกัยภาพในการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตวข์องประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
เพื่อทดแทนการน าเขา้ สามารถลดการพึ่งพาการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากการผลิตภายในประเทศ
เอง แนวทางน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนนโยบายการผลิตภาคอุตสาหกรรมของขา้วโพดเล้ียง
สัตวใ์หเ้พียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศ 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาเร่ือง ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
น าเข้า ใช้ข้อมูลทุติยภูมิท่ีถูกเก็บรวบรวมทั้ งประเทศ ตั้ งแต่ปีเพาะปลูก 2533/2534 ถึงปีเพาะปลูก 
2555/2556 ระยะเวลารวม 23 ปี ศึกษาเฉพาะความต้องการของตลาดภายในประเทศของผลผลิต
ขา้วโพดเล้ียงในรูปเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ไม่รวมการใชป้ระโยชน์จากส่วนต่างๆ ของขา้วโพดเล้ียง
สัตว์ โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน คือความสามารถในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ และความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ 
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1.5 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 1.5.1  กำรทดแทนกำรน ำเข้ำ (Import Substitution)  

การทดแทนการน าเขา้เป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีมีอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ชนิดใดชนิดหน่ึงเกิดข้ึนภายในประเทศ ท าให้เกิดการผลิตสินคา้ชนิดเดียวกบัท่ีเคยน าเขา้มาแทน เป็น
การช่วยลดการขาดดุลการคา้ทางหน่ึง อตัราการทดแทนการน าเขา้จึงเป็นตวัวดัความเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการคุม้ครองอย่างหน่ึง การท่ีจะดูผลของความคุม้ครองท่ีมีต่ออุตสาหกรรมว่า
ไดผ้ลประการใด ก็สามารถวดัไดจ้ากการค านวณหาอตัราการทดแทนการน าเขา้ ซ่ึงเรียกวา่ degree of 
import substitution  

Chenery (1960) เป็นบุคคลแรกท่ีวิเคราะห์ถึงแหล่งท่ีมาของความเติบโตทางอุตสาหกรรม มี
หัวใจส าคญัของการวิเคราะห์คือ การผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ ซ่ึงก าหนดให้เป็นความแตกต่าง
ระหวา่งสินคา้ท่ีน าเขา้จริง (actual import) กบัสินคา้ท่ีคาดวา่จะน าเขา้ (expected import) โดยสมมติวา่
สินคา้ท่ีคาดว่าจะน าเขา้เป็นปริมาณของการน าเขา้ท่ีคงอตัราส่วนการน าเขา้ต่อรายได้ท่ีเท่าเดิมโดย
อตัราส่วนเดียวกบัอุปทานรวม (total supply) เรียกว่าสัดส่วนอุปทานคงท่ี (constant supply share) (ชู
ศกัด์ิ, 2520) 

ส่วน Akrasanee (1973) เสนอให้ใช้ข้อสมมติว่าสินคา้ท่ีคาดว่าจะน าเขา้เพิ่มเป็นอตัราส่วน
เดียวกบัความตอ้งการภายในประเทศทั้งหมดและน าการส่งออกสินคา้เขา้มาคิดในโมเดลดว้ย แต่ก็มีผู ้
โต้แยง้ว่าอัตราส่วนของการน าเข้าต่ออุปสงค์ (demand) ย่อมมีการเปล่ียนแปลงถ้า demand  และ 
supply ในประเทศเพิ่มข้ึนเท่าๆ กนั และเพิ่มในอตัราท่ีสูงมาก การทดแทนการน าเข้าในกรณีน้ีจะ
เท่ากบัศูนย ์หมายถึงการน าเขา้ก็เพิ่มในอตัราสูงไปดว้ย แต่ตามขอ้เทจ็จริงแลว้การเพิ่มในอตัราสูงของ 
supply ในประเทศแบบผิดปกติน้ี อาจจะมีการทดแทนการน าเขา้รวมอยู่ดว้ย Vatter (1969) เสนอว่า
การน าเขา้เกิดจากความตอ้งการบริโภคสินคา้ภายในประเทศเป็นจ านวนมากแต่ภายในประเทศไม่
สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ย่างเพียงพอต่อความตอ้งการใช้จึงตอ้งพึ่งพาการน าเขา้จากต่างประเทศ การ
น าเขา้สินคา้น้ีท าใหเ้กิดการขาดดุลการคา้ของประเทศ การลดการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศจึงตอ้งมี
การผลิตท่ีเพิ่มมากข้ึนให้เพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ เรียกว่า การ
ผลิตเพื่อทดแทน 

Vatter (1969) ไดส้ร้างแบบจ าลองเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้
อุตสาหกรรมของอเมริกา เน่ืองจากการพฒันาอุตสาหกรรมอเมริกาในช่วงระยะสงครามกลางเมืองใน
ศตวรรษท่ี 20 โดยแบบจ าลองท าข้ึนเพื่อจะน ามาใชใ้นการดูอตัราความเจริญเติบโตของการผลิตสินคา้
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อุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ของประเทศอเมริกาในช่วงระยะเวลา 40 ปี วา่เป็น
อย่างไร โดยสังเกตการเพิ่มข้ึนของการผลิตภายในประเทศท่ีมีต่อการบริโภคภายในประเทศ ค่าท่ี
ประมาณออกมาไดจ้ะแสดงถึงการผลิตทดแทนทั้งหมดท่ีมีต่อการน าเขา้ ในการค านวณจะใช้ตวัเลข
การมูลค่าน าเขา้สุทธิของสินคา้อุตสาหกรรมกบัมูลค่าการบริโภคภายในประเทศทั้งหมดของสินคา้นั้น 
ซ่ึงผลท่ีไดก้็คือมูลค่าการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้จะเท่ากบัมูลค่าเพิ่มของสินคา้นั้นบวกดว้ยมูลค่า
การน าเขา้สุทธิของสินคา้นั้นลบดว้ยมูลค่าสินคา้ท่ีส่งออกไปขายยงัต่างประเทศโดยใชห้ลกัของความ
ตอ้งการใช้สินคา้ภายในประเทศทั้งหมดและสัดส่วนการน าเขา้ท่ีลดลงเม่ือคงสัดส่วนการน าเขา้เดิม
เม่ือเทียบกบัความตอ้งการใช้ของสินคา้ภายในประเทศสามารถดูไดจ้าดกอตัราการเจริญเติบโตของ
การผลิตดงัสมการต่อไปน้ี 
 

𝐼𝑅t =  
𝐺𝐼𝑆𝑡

(𝑌𝑖
𝑡 − 𝑋𝑖

𝑡) − (𝑌𝑖
0 − 𝑋𝑖

0)
 (1) 

 โดยท่ี  

 GIS คือมูลค่าส่วนเปล่ียนแปลงของการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ 

 Yi
t คือมูลค่าการผลิตภายในประเทศของสินคา้ i ในปีท่ี t, t=0 ส าหรับปีฐาน 

 Xi
t คือมูลค่าการส่งออกของสินคา้ i ในปีท่ี t, t=0 ส าหรับปีฐาน 

 
𝐺𝐼𝑆 =  𝐶𝑖

𝑡(𝑚𝑖
𝑡 − 𝑚𝑖

0) (2) 
 

 Ci
t คือมูลค่าการบริโภคภายในประเทศของสินคา้ i ในปีท่ี t, t=0 ส าหรับปีฐาน 

 mi
t คืออัตราส่วนการน าเข้าต่อการบริโภคภายในประเทศของสินค้า i ในปีท่ี t, t=0 

ส าหรับปีฐาน 

 

𝑚i
t  =  

𝑀𝑖
𝑡

𝐶𝑖
𝑡 =  

𝑀𝑖
𝑡

𝑌𝑖
𝑡 + 𝑀𝑖

𝑡 − 𝑋𝑖
𝑡  (3) 

 

 Mi
t คือมูลค่าการน าเขา้ของสินคา้ i ในปีท่ี t 
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 ส าหรับขั้นตอนการพิจารณาความสามารถในการทดแทนการน าเขา้สามารถท าการวิเคราะห์
ไดจ้ากตวัช้ีวดัใน 3 ลกัษณะดงัน้ีและอธิบายดงัรูปท่ี 1.1 และ 1.2 

 1. ปริมำณกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ (gross import substitution: GIS) พิจารณาไดจ้าก
ปริมาณการบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ (C) และส่วนเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนการ
น าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อการบริโภคภายในประเทศในช่วงปีท่ีวิเคราะห์กบัปีฐาน (mt– m0) เพื่อ
ศึกษาวา่มีปริมาณการบริโภคในส่วนท่ีสามารถทดแทนการน าเขา้มากนอ้ยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกบั
ปีฐาน 

 2. อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ (import replacement ratio: 
IR) ไดม้าจากสัดส่วนของปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ใน
ปีท่ีวิเคราะห์ต่อปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนภายในประเทศปีท่ีวิเคราะห์เม่ือเทียบกับปีฐาน เพื่อดูว่า
ปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนภายในประเทศถูกน าไปใชท้ดแทนการน าเขา้มากนอ้ยเพียงใด 

 3.อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทดแทนกำรน ำเข้ำ (import substitution ratio: B) ได้มา
จากสัดส่วนของปริมาณการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้าในปีท่ี
วเิคราะห์ต่อปริมาณการน าเขา้ท่ีควรจะเป็นหากอตัราส่วนการน าเขา้เท่ากบัในปีฐาน 

 ในปีฐานปริมาณการบริโภคภายในประเทศ (C0) เท่ากับพื้นท่ี abcd ซ่ึงประกอบไปด้วย
สัดส่วนผลผลิตท่ีผลิตไดเ้องภายในประเทศ (Y0 – X0) เท่ากบัพื้นท่ี abef การผลิตภายภายในประเทศ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการบริโภคท าให้ตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ผลผลิต (M0) ในสัดส่วนเท่ากบัพื้นท่ี 
fecd ส่วนในปีท่ีวิเคราะห์เกิดการเปล่ียนแปลงของปริมาณการบริโภคโดยรวมภายในประเทศอยูท่ี่ Ct 
เท่ากับพื้นท่ี ABCD มีการพึ่ งพาการน าเข้า Mt เท่ากับพื้นท่ี JICD การวดัความสามารถในการผลิต
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้จะวดัจากส่วนเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนปริมาณการน าเขา้ต่อ
การบริโภคทั้งหมดภายในประเทศของปีฐานกบัปีท่ีวิเคราะห์ เม่ือคงสัดส่วนการน าเขา้ต่อการบริโภค
ทั้งหมดให้เท่ากบัปีฐาน พบว่าการน าเขา้ในปีท่ีวิเคราะห์มีสัดส่วนการน าเขา้ต่อการบริโภคทั้งหมด
ลดลงเม่ือเทียบกบัปีฐาน ซ่ึงควรจะมีสัดส่วนเท่ากบัพื้นท่ี FECD จะเห็นไดว้า่มีการเพิ่มข้ึนของการผลิต
ภายในประเทศท่ีมีต่อการบริโภคภายในประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึนเพื่อทดแทนการน าเขา้เท่ากบัพื้นท่ี FEIJ 
เรียกว่าปริมาณการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ (GIS) โดยแสดงความสัมพนัธ์ได้ดงั
สมการ (4) –(11) 

สมการบริโภคภายในประเทศ 
𝐶 = 𝑌 + 𝑀 − 𝑋 (4) 
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สัดส่วนปริมาณการบริโภคภายประเทศ  
𝐶

𝐶
= 

𝑌 − 𝑋

𝐶
+

𝑀

𝐶
 (5) 

   
อตัราส่วนของปริมาณการน าเขา้ต่อการบริโภค  

𝑚 =
𝑀

𝐶
 (6) 

   
ดงันั้น  

1 =
𝑌 − 𝑋

𝐶
+ 𝑚 (7) 

   
1 − 𝑚 =

𝑌 − 𝑋

𝐶
 (8) 

   
อตัราส่วนการน าเขา้จากปีฐาน (m0) เป็นอตัราส่วนการน าเขา้จากปีวิเคราะห์ (mt) ถา้ m0>mtอตัราส่วน
การน าเขา้ในปีท่ีวเิคราะห์ลดลง 
ดงันั้นปริมาณการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ในปีท่ีวิเคราะห์  

𝐺𝐼𝑆𝑡 = 𝐶𝑡 (
𝑌𝑡 − 𝑋𝑡

𝐶𝑡

−
𝑌0 − 𝑋0

𝐶0

) (9) 

แทนค่า m เขา้ไปในสมการ  
𝐺𝐼𝑆𝑡 = 𝐶𝑡(𝑚𝑡 − 𝑚0) (10) 

   
𝐺𝐼𝑆𝑡 = 𝐶𝑡 (

𝑀𝑡

𝐶𝑡

−
𝑀0

𝐶0

) (11) 

 ก าหนดให้ 

 C คือ ปริมาณการบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ 

 Y คือ ปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ 
 M คือ ปริมาณการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศ 
 X คือ ปริมาณการส่งออกขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ปขายต่างประเทศ 
 GISt คือ ปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ในปี

ท่ีวเิคราะห์เม่ือเทียบกบัปีฐาน 
 mt-m0 คือ ส่วนเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต่อการบริโภค

ภายในประเทศในช่วงปีท่ีวเิคราะห์กบัปีฐาน 
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 ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีหากพบวา่ถา้ GISt< 0หมายความว่า การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศมีปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้เพราะเกิดจากการท่ีอตัราส่วนของการน าเขา้
ในปีท่ีวเิคราะห์ (mt) มีค่านอ้ยกวา่อตัราส่วนของการน าเขา้ในปีฐาน (m0) ดงันั้น mt – m0 ออกมาเป็นค่า
ติดลบ ท าให้ GIS ก็ติดลบดว้ยและหากพบวา่ถา้ GISt>0 หมายความวา่ การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นปี
ท่ี t ไม่มีปริมาณการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ หากแต่เป็นการ
น าเขา้มาทดแทนการผลิตภายในประเทศเพราะเกิดจากการท่ีอตัราส่วนของการน าเขา้ในปีท่ีวเิคราะห์ 
(mt) มีค่ามากกวา่อตัราส่วนของการน าเขา้ในปีฐาน (m0) ดงันั้น mt – m0 ออกมาเป็นค่าบวก ท าให้ GIS 
ก็เป็นบวกดว้ย 

แนวคิดอัตราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าในปีท่ีวิเคราะห์ (IRt) 
พิจารณาจากความสัมพนัธ์ของปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าในปีท่ีวิเคราะห์ (GISt) ต่อ
ปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนของผลผลิตปีท่ีวิเคราะห์กบัปีฐาน [(Yt - Xt) – (Y 0 – X0)] อตัราส่วนดงักล่าว
จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณของผลผลิตภายในประเทศท่ีถูกน าไปใช้ในการทดแทนการน าเขา้ไดม้าก
นอ้ยเพียงใดโดยแสดงความสัมพนัธ์อตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ในปีท่ี
วเิคราะห์ไดส้มการ (12) 

𝐼𝑅𝑡 =
𝐺𝐼𝑆𝑡

(𝑌𝑡 − 𝑋𝑡) − (𝑌0 − 𝑋0)
 (12) 

 ก าหนดให ้

 
IRt คือ อัตราส่ วนความส าม ารถ ในการผ ลิตข้าวโพด เล้ี ย งสั ต ว์

ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้เม่ือเทียบกบัปีฐาน 
 (Yt – Xt) – (Y0-X0) คือ  ส่ วน เป ล่ี ยนแปลงของป ริมาณผลผลิ ตข้ าวโพดเล้ี ยงสั ตว์

ภายในประเทศในช่วงปีท่ีวเิคราะห์กบัปีฐาน 

 ผลการวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็น2 กรณี คือ  

 1. ในกรณีค่า IR t มีค่าเป็นลบ อาจเกิดข้ึนไดใ้น 2 กรณี คือ ค่า GISt เป็นค่าลบ และ (Y t – X t)> 
(Y0 - X0) แสดงวา่มีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ของไทยในปีท่ีวิเคราะห์เม่ือเทียบกบัปีฐานหรือค่า GIS t เป็นค่าบวก (Y t-X t)<(Y0 - X0)แสดงว่าการ
ผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภายในประเทศในปีท่ีวิเคราะห์ไม่มีความสามารถผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้นอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัปีฐาน 
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 2. ในกรณีค่า IR t มีค่าเป็นบวก อาจเกิดข้ึนไดใ้น 2 กรณี คือ ค่า GISt เป็นค่าลบ และ(Y t – X t) 
< (Y0 - X0) แสดงว่าการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศในปีท่ีวิเคราะห์มีความสามารถในการ
ผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้มากกวา่เม่ือเทียบกบัปีฐานหรือค่า GIS t เป็นค่าบวก (Y t – X t) > (Y0 - X0) 
แสดงวา่การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศในปีท่ีวเิคราะห์ไม่มีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้
ในปีท่ีวเิคราะห์เม่ือเทียบกบัปีฐาน  

 แนวคิดอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ (B ) พิจารณาจากความสัมพนัธ์ของ
ปริมาณการน าเขา้ท่ีควรจะเป็นตามสัดส่วนของการน าเขา้เดิม (Ct(m0)) ซ่ึงมีพื้นท่ีเท่ากบั FECD โดย
ประกอบไปด้วยปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ (GIS) และปริมาณการน าเขา้ในปีวิเคราะห์ 
(Mt) จะแสดงเห็นสัดส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้จากมุมมองทางด้านปริมาณการ
น าเขา้รวมท่ีควรจะเป็นตามสัดส่วนในปีฐาน วา่ถูกทดแทนดว้ยปริมาณการผลิตภายในประเทศไปมาก
นอ้ยเพียงใด โดยแสดงความสัมพนัธ์อตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ในปีท่ีวเิคราะห์
ไดส้มการ (13) - (15) 

𝐵𝑡 =
𝐺𝐼𝑆𝑡

𝑚0𝐶𝑡

 (13) 
   

𝐵𝑡 =
𝐶𝑡(𝑚𝑡 − 𝑚0)

𝑚0𝐶𝑡

 (14) 
   

𝐵𝑡 =
𝑚𝑡 − 𝑚0

𝑚0

 (15) 

 ก าหนดให้ 

 Bt คือ อัตราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในปีท่ี
วเิคราะห์เม่ือเทียบกบัปีฐาน 

 ผลการวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ีแบ่งออกเป็น 4 กรณีดงัน้ี 

 1. ค่า Bt มีค่าเท่ากบั -1 แสดงว่าประเทศไทยสามารถผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการ
น าเขา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ไม่ตอ้งพึ่งพาการน าเขา้จากต่างประเทศเลย 

 2. ค่า Btมีค่าอยู่ในช่วง -1<Bt< 0 แสดงว่าประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตว์เพื่อทดแทนการน าเข้าเม่ือเทียบกับปีฐานโดยพึ่ งพาการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์จาก
ต่างประเทศนอ้ยลง 
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 3. ค่า Bt มีค่า Bt> 0 แสดงวา่ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อ
ทดแทนการน าเขา้เม่ือเทียบกบัปีฐานโดยตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศเพิ่ม
มากข้ึน 

 4. กรณีค่า Bt = 0 แสดงวา่ประเทศไทยไม่มีการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
เม่ือเทียบกบัปีฐาน 
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ทีม่ำ: มะลิลา, 2544 

รูปที ่1.1 กรอบแนวคิดส่วนปริมาณการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ (gross import 
substitution: GIS) อตัราส่วนความสามารถในการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการ
น าเขา้ (import replacement: IR) และอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ 
(import substitution: B) กรณีปริมาณการบริโภคโดยรวมภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Y0-X0) 

 

 
M0 

C0 

      (Y0-X0) 

 

Mt 

Y t-X t            (Y0-X0)’ 

 GIS 

ปีฐาน ปีท่ีวเิคราะห์ 

a b 

d c 

e f 

C D 

G H 

E F 

I 
J 

Ct 

ปีฐาน  น าเขา้ (M0) =  พ้ืนท่ี fecd อตัราส่วนการน าเขา้ (m0) = พ้ืนท่ี fecd / พ้ืนท่ี abcd 

ปีท่ีวเิคราะห์ น าเขา้ (Mt) = พ้ืนท่ี JICD อตัราส่วนการน าเขา้ (m t) = พ้ืนท่ี JICD / พ้ืนท่ี ABCD 

  ดงันั้นGISt  =  พ้ืนท่ี JICD – พ้ืนท่ี FECD หรือ Ct (m t- m0) หรือ Ct(
Mt

Ct
−

M0

C0
) 

ปีฐาน  ผลผลิต (Y0 – X0) = พ้ืนท่ี abef ปีท่ีวเิคราะห์ ผลผลิต (Y t – X t) = พ้ืนท่ี ABIJ   

  ดงันั้น IRt=  𝐹𝐸𝐼𝐽

𝐴𝐵𝐼𝐽−𝑎𝑏𝑒𝑓
หรือ =  

𝐺𝐼𝑆𝑡

(𝑌𝑡−𝑋𝑡)−(𝑌0−𝑋0)
 

ปีฐาน  น าเขา้ (M0) = พ้ืนท่ี fecd  ปีท่ีวเิคราะห์ น าเขา้ (Mt) = พ้ืนท่ี JICD 

  ดงันั้น 𝐵𝑡 =
𝐹𝐸𝐼𝐽

𝐻𝐺𝐶𝐷
=

𝐺𝐼𝑆𝑡

𝑚0𝐶𝑡
  

 

 

C = Y – X + M 
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ทีม่ำ: มะลิลา, 2544 
รูปที ่1.2 กรอบแนวคิดปริมาณการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้า (gross import 

substitution: GIS) อตัราส่วนความสามารถในการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการ
น าเขา้ (import replacement: IR) และอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ 
(import substitution: B) กรณีปริมาณการบริโภคโดยรวมภายในประเทศลดต ่าลง 

  
 
 
  

 

 

(Y0 – X0) 

M0 

(Y0 – X0) 

Mt 

(Y t – X t) 
Ct GIS 

C0 

C = Y – X + M 

ปีฐาน ปีท่ีวเิคราะห์ 

a b 

f e 

d c 

A B 

D C 

F E 
H G 

J I 

ปีฐาน  น าเขา้ (M0) = พ้ืนท่ี fecd อตัราส่วนการน าเขา้ (m0) = พ้ืนท่ี fecd / พ้ืนท่ี abcd 

ปีท่ีวเิคราะห์ น าเขา้ (Mt) = พ้ืนท่ี JICD อตัราส่วนการน าเขา้ (m t) = พ้ืนท่ี JICD / พ้ืนท่ี ABCD 

  ดงันั้นGISt  =  พ้ืนท่ี JICD – พ้ืนท่ี FECD หรือ Ct (m t- m0) หรือ Ct(
𝑀𝑡

𝐶𝑡
−

𝑀0

𝐶0
) 

ปีฐาน  ผลผลิต (Y0 – X0) = พ้ืนท่ี abef ปีท่ีวเิคราะห์ ผลผลิต (Y t – X t) = พ้ืนท่ี ABIJ 

  ดงันั้น IR t=
𝐹𝐸𝐼𝐽

𝐴𝐵𝐼𝐽−𝑎𝑏𝑒𝑓
หรือ = 𝐺𝐼𝑆𝑡

(𝑌𝑡−𝑋𝑡)−(𝑌𝑜−𝑋0)
 

ปีฐาน   น าเขา้ (M0) = พ้ืนท่ี fecd ปีท่ีวเิคราะห์ น าเขา้ (Mt) = พ้ืนท่ี JICD 

  ดงันั้น𝐵𝑡 =
𝐹𝐸𝐼𝐽

𝐻𝐺𝐶𝐷
=

𝐺𝐼𝑆𝑡

𝑚0𝐶𝑡
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 1.5.2 กำรวเิครำะห์กำรถดถอย (regression analysis)  

 การวิเคราะห์การถดถอย เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการหาฟังก์ชนัหรือรูปแบบความสัมพนัธ์เพื่อ
ใชใ้นการท านายค่าของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงจะเรียกวา่ตวัแปรตาม (dependent variable: Y) โดย
อาศัยความรู้เก่ียวกับค่าของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องหน่ึงตัวหรือมากกว่า ซ่ึงจะเรียกว่าตัวแปรอิสระ 
(independent variable: X) ในกรณีท่ีมีตวัแปรต้นเพียงตวัเดียว เรียกว่า การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
(simple linear regression) มีความสัมพนัธ์ดงัสมการ (16) – (17) 
 

𝑌 = 𝑓(𝑥) (16) 
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜀 (17) 

 ก าหนดให้ 

 Y คือตวัแปรตาม  
 x คือตวัแปรอิสระ  
 β คือค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  
 ε คือค่าความคลาดเคล่ือน  

 ทั้งน้ีมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (assumption) การวเิคราะห์ถดถอยดงัน้ี 
 1. ความคลาดเคล่ือน (ε)เป็นตวัแปรท่ีมีการแจงแจงแบบปกติ  
 2. ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศูนย ์คือ E(ε) = 0  
 3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ีและไม่ทราบค่าV(ε) =  σ2 
 4. εi และ εj เป็นอิสระต่อกนั โดยท่ี i ≠ jนัน่คือ covariance (εi, εj) = 0 

 ในกรณีมีตวัแปรตน้ k ตวั จะเรียกว่า สมการถดถอยแบบพหุคูณเส้นตรงหรือ multiple linear 
regression (MLR)  คือ แบบจ าลองหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) กบัตวัแปรอิสระ (Xi) ท่ี
มากกว่า 1 ตวัข้ึนไปทั้งน้ีการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณนั้นจะมีความใกลเ้คียงกบัความเป็น
จริงมากกวา่การวเิคราะห์ดว้ยสมการถดถอยอยา่งง่ายหรือ simple linear regression (SLR) เพราะวา่ใน
โลกแห่งความจริงการเปล่ียนแปลงค่าของตัวแปรท่ีก าลังศึกษาอยู่นั้ นอาจจะมีสาเหตุหรือเป็น
ผลกระทบอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงค่าของปัจจยัหรือตวัแปรหลายๆ ตวัมาประกอบกนั ยกตวัอยา่ง
เช่น การผลิตทางการเกษตรผลผลิตของเกษตรกรนอกจากจะข้ึนอยูก่บัการใช้ปุ๋ยแลว้ยงัอาจจะข้ึนอยู่
กบัปริมาณน ้ าท่ีให้กบัพืชปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชเวลาในการดูแลรักษา
และอ่ืนๆอีกหลายชนิดเป็นตน้ 
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 รูปแบบของสมการถดถอยแบบพหุคูณเส้นตรง 

 ถ้ามีตัวแปรอิสระ k ตัว (X1, X2, …, Xk) ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับตัวแปรตาม Y โดยท่ี มี
ความสัมพนัธ์อยู่ในรูปเชิงเส้น จะได้สมการถดถอยแบบพหุคูณเส้นตรง ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่ง Y และ X1, X2, …, Xk ดงัน้ี ดงัสมการ (18)  
   

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 (18) 

 ก าหนดให้ 
 β0 คือ  ส่วนตดัแกน Y เม่ือก าหนดให ้X1 = X2 = … = Xk= 0 
 β1, β2, . . , βk คือ  สัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงส่วน โดยท่ี β เป็นค่าท่ีแสดงถึงการ

เปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม Y เม่ือตวัแปรอิสระ Xi เปล่ียนไป 1 
หน่วย โดยท่ีตวัแปรอิสระ X ตวัอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี 

 ε คือ ความคลาดเคล่ือน 

 1.5.3 กำรวเิครำะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคจับกลุ่มหรือรวมตัวแปรหลายตัว (Multivariate 
statistical technique) ท่ีมีความสัมพนัธ์ไวใ้นกลุ่มหรือ Factor เดียวกนั ตวัแปรท่ีอยูใ่น Factor เดียวกนั
จะมีความสัมพนัธ์กนัมาก (กลัยา, 2551) 

 ประโยชน์ของการวเิคราะห์องคป์ระกอบ 

 1. เพื่อลดจ านวนตวัแปรโดยการรวมตวัแปรหลาย ๆ ตวัให้อยูใ่นปัจจยัเดียวกนั ปัจจยัท่ีไดถื้อ
วา่เป็นตวัแปรใหม่ ท่ีสามารถหาค่าขอ้มูลของปัจจยัท่ีสร้างข้ึนได ้เรียกวา่ Factor Score จึงสามารถน า
ปัจจยัดงักล่าวไปเป็นตวัแปรส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เช่น การวิเคราะห์ความถดถอย และ
สหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การ
ทดสอบสมมติฐาน t-test, Z-testการวเิคราะห์จ าแนกกลุ่ม ( Discriminant Analysis) เป็นตน้ 

 2. ใช้ในการแก้ปัญหาการท่ีตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิ เคราะห์ความถดถอยมี
ความสัมพนัธ์ (Multicolinearity) 
 3. ท าให้เห็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ขอตวัแปรท่ีศึกษา เน่ืองจากเทคนิค Factor Analysis จะ
หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของตวัแปรทีละคู่แลว้รวมตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนักนัมากไว้
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ในปัจจยัเดียวกนั จึงสามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน
ปัจจยัเดียวกนัได ้

 4. ท าให้อธิบายความหมายของแต่ละปัจจยัได ้ตามความหมายของตวัแปรต่างๆท่ีอยูใ่นปัจจยั
นั้น ท าใหส้ามารถน าไปใชใ้นดา้นการวางแผนได ้

1.6 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้ 
ไดแ้ก่ หัวขอ้แรกการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์โดยรวมของการผลิตและปัญหา
ต่างๆ ในการเพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นประเทศไทย ตน้ทุนในการผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์รวมทั้งโครงการต่างๆ ท่ีรัฐบาลส่งเสริมในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์หัวขอ้ท่ีสองการตลาด
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงค์และอุปทานขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย 
หัวข้อท่ีสามนโยบายการค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ได้กล่าวถึงทั้ งนโยบายการน าเข้าและการส่งออก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ดแ้ก่ การเปิดการคา้เสรี การเปิดพนัธกรณีองค์กรการคา้โลก การเปิดการคา้เสรี
อาเซียน และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจา้พระยา-แม่โขง หัวขอ้ท่ีส่ีงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งการทดแทนการน าเขา้  

 1.6.1 กำรผลติข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ 

 ในประเทศไทยขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชไร่ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ การใชข้า้วโพดเล้ียง
สัตวแ์ต่เดิมนั้นผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวถู์กผลิตเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นเร่ิมมีความตอ้งการ
ใช้ท่ีเพิ่มข้ึนจึงใช้เพื่อบริโภคภายในประเทศส่วนท่ีเหลือส่งไปขายยงัต่างประเทศ แต่ในปัจจุบัน
ปริมาณการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความตอ้งการท าให้ตอ้งมีการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เพิ่มมากข้ึนตามการขยายตวัของภาคปศุสัตว์
การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัดา้นการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยนั้นมีทั้งดา้นการผลิตการตลาด
ศึกษาไวห้ลายท่าน ด้านศกัยภาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวไ์ด้แก่ ศรัณยแ์ละศานิต (2540) พบว่า
เกษตรกรขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์มีแนวโน้มปลูกในพื้นท่ีเท่าเดิมเน่ืองจากเหตุผลหลายประการ ประการ
แรกคือขอ้จ ากดัดา้นท่ีดินและแรงงานร้อยละ 63.7 และประการท่ีสองรองลงมาคือ ตน้ทุนการผลิตร้อย
ละ 19 การเพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวน์ั้น สรศกัด์ิ (2543) พบวา่ขนาดของพื้นท่ีเพาะปลูก
และปัจจยัทางธรรมชาติเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตพร้อมเสนอวา่การส่งเสริมและยกระดบัการศึกษา
แก่เกษตรกรให้สูงข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและการปรับตัวในด้านการ
เปล่ียนแปลงดา้นการผลิต การตลาด และเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วข้ึน ช่วยเพิ่มศกัยภาพการผลิต
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ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อีกงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยข้างต้นคือ เบญจพรรณและคณะ (2544) 
ท าการศึกษาศกัยภาพการผลิตและความตอ้งการของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นแหล่งปลูก
ส าคญัของประเทศไทย ปีการผลิต 2543 ผลการศึกษาสรุปทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย พบวา่การผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีสูงและอยูห่่างไกลมีขอ้เสียเปรียบในการผลิตบนพื้นท่ีราบหลายอย่าง เช่น ตอ้งซ้ือ
ปัจจยัการผลิตท่ีแพงข้ึน ขายผลผลิตได้ราคาต ่ากว่า ไม่ได้รับหรือรับข่าวสารด้านวิชาการผ่านทาง
เกษตรต าบล อ าเภอ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรน้อย ไดผ้ลผลิตต ่ากว่าพื้นท่ีราบอนัเน่ืองจากปัญหา
การพงัทลายของหน้าดิน ท าให้การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีสูงไดก้ าไรน้อยกว่าปลูกในพื้นท่ี
ราบ เบญจพรรณและคณะเสนอแนะเชิงนโยบายให้เร่งเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร มีหกขอ้ดงัน้ี ขอ้ท่ี
หน่ึง ควรมีการพฒันาเมล็ดพนัธ์ุให้เหมาะสมกบัสภาพแต่ละพื้นท่ี ลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร ขอ้
ท่ีสอง ลดอตัราการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากปัจจุบนั ท าให้ประหยดัทั้งตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุและ
แรงงานในการถอนตน้ขา้วโพดเล้ียงสัตวทิ์้ง ขอ้ท่ีสาม แนะน าวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีท่ีถูกตอ้งแก่เกษตรกร
ให้ทัว่ถึง ขอ้ท่ีส่ี ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นท่ีดินเส่ือม ขอ้ท่ีห้า สาธิตการอนุรักษ์ดินอยา่ง
จริงจงัในพื้นท่ีลาดชนัป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน และขอ้ท่ีหก ขยายวงเงินสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าแก่
เกษตรกรให้เพียงพอต่อการผลิต เพื่อลดปริมาณการกูเ้งินภายนอกท่ีดอกเบ้ียสูง ขอ้แนะน าทั้งหมดน้ี
ลว้นส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยใหเ้พิ่มสูงข้ึน 

 ด้านต้นทุนการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ บุษยา (2543) ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลตอบแทนขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุลูกผสมและพนัธ์ุสุวรรณของ 3 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปีการเพาะปลูก 2539/2540 พบวา่ตน้ทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุ
ลูกผสมจะสูงกวา่พนัธ์ุสุวรรณทั้ง 3 ภาค เน่ืองมาจากพนัธ์ุลูกผสมเป็นพนัธ์ุท่ีมีราคาเมล็ดพนัธ์ุสูงกว่า
พนัธ์ุสุวรรณมาก จึงเป็นผลท าให้ตน้ทุนผนัแปรต่อไร่สูงตามไปดว้ย ตน้ทุนการผลิตในภาคเหนือจะ
สูงสุด รองลงมาคือภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตามล าดบั โดยภาคเหนือ ตน้ทุนการผลิต
ทั้งหมดต่อไร่ของพนัธ์ุสุวรรณและพนัธ์ุลูกผสมเท่ากบั 1,556.69 และ 1,923.46 บาทต่อไร่ตามล าดบั 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต้นทุนการผลิตทั้ งหมดต่อไร่ของพนัธ์ุสุวรรณและพนัธ์ุลูกผสมเท่ากับ 
973.17 และ 1,509.07 บาทต่อไร่ตามล าดบั ภาคกลาง ตน้ทุนการผลิตทั้งหมดต่อไร่ของพนัธ์ุสุวรรณ
และพนัธ์ุลูกผสมเท่ากบั 1,316.24 และ 1,861.59 บาทต่อไร่ตามล าดบั ถา้พิจารณารายได้สุทธิต่อไร่
พบวา่พนัธ์ุลูกผสมรายไดสุ้ทธิต่อไร่สูงกวา่พนัธ์ุสุวรรณ ยกเวน้ภาคเหนือท่ีเกษตรกรผูใ้ชพ้นัธ์ุสุวรรณ
และพนัธ์ุลูกผสมมีรายไดสุ้ทธิต่อไร่เท่ากบั 454.93 และ 183.43 บาทต่อไร่ ต่างจากการผลิตในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เกษตรกรจะมีรายไดสุ้ทธิจากพนัธ์ุสุวรรณและพนัธ์ุลูกผสมเท่ากบั -7.22 และ 
840.71 บาทต่อไร่ ในส่วนของเกษตรกรภาคกลางผูใ้ชพ้นัธ์ุสุวรรณและพนัธ์ุลูกผสมมีรายไดสุ้ทธิต่อ
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ไร่เท่ากบั 37.30 และ 2,196.04 บาทต่อไร่ ในส่วนของพนัธ์ุลูกผสมมีรายไดสุ้ทธิสูงกวา่พนัธ์ุสุวรรณ 
เน่ืองจากพนัธ์ุลูกผสมใหผ้ลผลิตต่อไร่สูงกวา่พนัธ์ุสุวรรณนัน่เอง 

 เน่ืองจากรัฐบาลไดต้ระหนกัเร่ืองการขาดแคลนขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์นตอ้งมีการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศไดมี้การมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก ากบัดูแลปัญหาในดา้นน้ีโดยตรง การแกปั้ญหาของกรมส่งเสริมการเกษตรคือการจดัตั้งโครงการ
ส่งเสริมและพฒันาการผลิต-การตลาดข้าวโพดเล้ียงสัตวข้ึ์น ได้มีงานวิจยัท่ีศึกษาประเมินผลของ
โครงการน้ี โดยอาคม (2543) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์น
จังหวดัขอนแก่นท่ีได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของกรมส่งเสริม
การเกษตรตั้งแต่ปี 2537 ศึกษาจากการสัมภาษณ์และท าการวเิคราะห์ พบวา่จงัหวดัขอนแก่นมีศกัยภาพ
ในการเพิ่มผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แต่ก็ยงัคงมีปัญหาในดา้นต่างๆ ในส่วนดา้นการส่งเสริมการปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์บปัญหาใหญ่ในหกเร่ืองได้แก่ ราคาประกนัต ่า ไม่มีปุ๋ยเคมีในรูปสินเช่ือ ไดรั้บ
เมล็ดพนัธ์ุน้อยเกินไป ขั้นตอนการจดัซ้ือผลผลิตคืนยุ่งยาก การจดัซ้ือผลผลิตคืนล่าช้าไม่ทนัฤดูกาล 
และจ านวนคร้ังในการติดตามงานของเจา้หน้าท่ีน้อยเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นขอ้บกพร่องท่ี
พบตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการในการเพิ่มศกัยภาพการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์หเ้พิ่มสูงข้ึนต่อมาฐิติพล (2545) ศึกษาผลการประเมินผลของโครงการส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต การตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ระหว่างปีเพาะปลูก 
2538/2539 และ 2543/2544 สรุปผลของการด าเนินโครงการพบวา่ส่วนใหญ่บรรลุวตัถุประสงค์ ดา้น
การเพาะปลูกมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน แต่ยงัพบปัญหาท่ีต้องแก้ไขได้แก่ ด้านการวางแผนการด าเนิน
โครงการมีลกัษณะคลา้ยการฝากงาน ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและไม่ครอบคลุมเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ขาดบุคลากรท่ีท างานโดยเฉพาะโครงการ ดา้นการเพาะปลูกและการตลาดหลงัจากเขา้ร่วม
โครงการพบวา่มีปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน ตน้ทุนต่อหน่วยลดลง ผลก าไรจากการขายผลผลิตเพิ่มข้ึน 
ส่วนการด าเนินงานของโครงการไม่มีประสิทธิผลด้านราคารับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เน่ืองจากไม่
สามารถควบคุมราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ด ้เพราะอ านาจการก าหนดราคาข้ึนอยู่กบัผูรั้บซ้ือรายใหญ่
เท่านั้ น การด าเนินงานของโครงการยงัไม่จูงใจให้เกษตรกรรักษาและพฒันาคุณภาพของผลผลิต
เท่าท่ีควร ท าใหบ้างคร้ังผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ความช้ืนสูงอาจท าใหถู้กกดราคาใหต้ ่าลง เน่ืองจาก
ขาดบุคลากรท่ีจะใหค้วามรู้หรืออบรมเกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
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 1.6.2 กำรตลำดข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ 

 การเพิ่มศกัยภาพการผลิตจะมีประสิทธิภาพตอ้งร่วมดว้ยการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย ท า
ให้ดา้นการตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ความส าคญัเป็นอย่างมาก มีผูว้ิจยัศึกษารายละเอียดหลายท่าน 
ดงัเช่น เกรียงไกร (2546) ศึกษาพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคาและความเช่ือมโยงของตลาด
ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นระดบัต่างๆ พบวา่ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์การเคล่ือนไหวตามฤดูกาล คือราคา
ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะสูงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนและราคาจะต ่าในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนธันวาคม ดา้นราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นทุกตลาดมีความเช่ือมโยงกนัอย่างมีนยัส าคญั พบว่า
ตลาดขายส่งทอ้งถ่ินมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาสูงกว่าตลาดในระดบัอ่ืนๆ มีการผูกขาดซ้ือขาย
ผลผลิตระหวา่งเกษตรกรและผูร้วบรวมในทอ้งถ่ิน ท าให้เกิดกลไกการตลาดอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
การเคล่ือนไหวราคาในระยะยาวของราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พิ่มสูงข้ึน ลกัษณะการเคล่ือนไหวตาม วฎั
จกัรมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี เกรียงไกรให้ความเห็นว่าควรมีการส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มจดัตั้ง
องคก์รเกษตรเพื่อสร้างอ านาจต่อรองราคาและสร้างสถานท่ีเก็บผลผลิตร่วมกนัเพื่อลดปัญหาผลผลิต
ลน้ตลาดในฤดูเก็บเก่ียว เช่ือมโยงกบังานวิจยัของพูลศรี (2546) ศึกษาประสิทธิภาพทางดา้นราคาดว้ย
การวิเคราะห์หาค่าความยดืหยุน่ของการส่งผา่นราคา และวเิคราะห์พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคา
ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อสามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและปรับปรุงดา้นการตลาดให้
เหมาะสมและถูกทิศทางต่อไป  โดยใชข้อ้มูลราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องตลาดแต่ละระดบัตั้งแต่ตลาด
ระดบัฟาร์มตลาดระดบัขายส่ง  และตลาดระดบัส่งออกตั้งแต่ปี  2531 ถึงปี 2545 ผลการศึกษาวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ของราคาขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ณ ตลาดระดบัต่างๆ ดว้ยการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ของ
การส่งผ่านราคา พบว่าการส่งผ่านราคาจากตลาดขายส่งกรุงเทพฯไปสู่ตลาดท่ีเกษตรกรขายไดมี้ค่า
ความยดืหยุน่ของการส่งผา่นราคาค่อนขา้งสูงเท่ากบั1.0694 เน่ืองจากการกกัตุนขา้วโพดเล้ียงสัตวข์อง
พ่อคา้ทอ้งถ่ินแต่เม่ือมีการน าเขา้ขา้วโพดจากต่างประเทศการเก็งก าไรของพ่อคา้ทอ้งถ่ินจะลดลงการ
ดูดซับราคาจึงลดลงตามไปดว้ย ส่งผลให้ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาค่อนขา้งจะสมบูรณ์และ
การส่งผา่นราคาขา้วโพดระหวา่งตลาดส่งออกไปสู่ตลาดขายส่งกรุงเทพฯมีค่าเท่ากบั 0.9010 เน่ืองจาก
การส่งออกแต่ละปีข้ึนอยูก่บัผลผลิตและความตอ้งการใชภ้ายในประเทศท าใหผู้ส่้งออกตอ้งแข่งขนักบั
การรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องโรงงานอาหารสัตวส่์งผลให้การส่งผ่านราคาค่อนขา้งจะสมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะในด้านการผลิตควรเร่งหาแนวทางเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้
ภายในประเทศ และในดา้นการตลาดควรมีการปรับปรุงคุณภาพของขา้วโพดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้
ขา้วโพดท่ีมีมาตรฐานดี 
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เราท าการศึกษาปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่ออุปสงค์และอุปทานเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจยัใดบ้างท่ี
ส่งผลต่อการผลิตการตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อดูความสัมพนัธ์ ไดมี้ผูท่ี้ศึกษาหลายท่าน ไดแ้ก่ ชดั 
(2544) ศึกษาตวัแปรท่ีสามารถอธิบายความเคล่ือนไหวของอุปทานขา้วโพดเล้ียงสัตวอ์ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ไดแ้ก่ เน้ือท่ีเพาะปลูกปีท่ีผ่านมา  ราคาขายส่งขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นปีท่ีผ่านมา ร้อยละของ
พื้นท่ีท่ีใส่ปุ๋ย ร้อยละของพื้นท่ีท่ีเสียหาย เมล็ดพนัธ์ุลูกผสมท่ีใช้และน าเขา้  ส่วนตวัแปรท่ีสามารถ
อธิบายความเคล่ือนไหวของอุปสงค์ขา้วโพดเล้ียงสัตวอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ราคาขายส่ง
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ราคาส่งออกไก่สดแช่แข็ง ปริมาณการผลิตไก่เน้ือ ปริมาณการส่งออกขา้วโพดเล้ียง
สัตวข์องอเมริกา และราคาซ้ือขายขา้วโพดล่วงหนา้ในตลาดชิคาโก พร้อมทั้งหาความยดืหยุน่เม่ือมีการ
ลดภาษีศุลกากรการน าเขา้เหลือร้อยละ 20 โดยใช้ปีฐาน 2529-2531 มาค านวณ พบว่ามีผลให้ท าให้
พื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภายในประเทศลดลงร้อยละ 0.5402 และ 0.1485 
ตามล าดับ ส่วนปริมาณการน าเข้าและการบริโภคภายในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.88 และ 77.15 
ตามล าดบั ธีระพงษ์ (2545) วิเคราะห์ผลกระทบของการปฏิบติัตามพนัธะกรณีขอ้ตกลงสินคา้เกษตร
ต่อความตอ้งการขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละอุตสาหกรรมไก่เน้ือในประเทศไทย พบว่าผลการศึกษาดา้น
อุปทานขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ พบว่า ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดอุปทานขา้วโพดเล้ียง
สัตวใ์นประเทศคือ ราคาขายส่งขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ราคาเมล็ดถัว่เหลือง และนโยบายน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตวข์องไทย ดา้นอุปสงค์ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นประเทศ ตวัก าหนดอุปสงค์ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์น
ประเทศ คือ ราคาขายส่งขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และราคาน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ ในขณะท่ีอตัราภาษีการ
น าเขา้เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั ในส่วนของการวเิคราะห์ผลกระทบของการลดภาษี
น าเขา้ขา้วโพดลงตามเง่ือนไขพนัธะกรณีท่ีไทยท าไวก้บัองคก์ารการคา้โลกนั้น พบวา่การยกเลิกภาษี
น าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ม่ไดท้  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในปริมาณการผลิตและบริโภคขา้วโพดเล้ียง
สัตวแ์ละอุตสาหกรรมไก่เน้ือของไทย 

 1.6.3 นโยบำยกำรค้ำข้ำวโพดเลีย้งสัตว์ 

 จากการขยายตวัของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวท์  าให้ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ ท าให้ตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศ รูปแบบ
ของนโยบายการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์การเปล่ียนแปลงด้วยขอ้ตกลงต่างๆ เช่น การท าตามพนัธะ
สัญญาขององคก์ารการคา้โลก ขอ้ตกลงการคา้อาเซียน การเปิดตลาดการคา้เสรี ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไข
ต่างๆ ท่ีรัฐบาลในแต่ละปีไดก้ าหนด เป็นตน้  ลว้นส่งผลกระทบแตกต่างกนัออกไป ไดมี้ผูท้  าการศึกษา
เก่ียวกบันโยบายของขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ดแ้ก่ การเปิดการคา้เสรี การเปิดพนัธกรณีองคก์รการคา้โลก 
การเปิดการค้าเสรีอาเซียน และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
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 งานวิจยัของมนัส (2540) ศึกษาเก่ียวกับนโยบายการน าเข้าวตัถุดิบอาหารสัตว ์โดยศึกษา
เฉพาะกรณีการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปี 2538-2540 เป็นช่วงระยะเวลาท่ีไทยเปิดตลาดขา้วโพดเล้ียง
สัตวภ์ายใตพ้นัธกรณีองคก์รการคา้โลก (WTO) เพื่อเปรียบเทียบกบัระบบการน าเขา้ขา้วเล้ียงสัตวแ์บบ
เสรีในช่วงปี 2533-2537 มนัสได้สรุปว่าขอ้ดีของการใช้ระบบโควตา อตัราภาษี และช่วงระยะเวลา
ตามพันธกรณีองค์กรการค้าโลกในช่วงปี 2538-2540 ในการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ก่อให้เกิด
ประโยชน์และเป็นการปกป้องกลุ่มเกษตรกรข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภายในประเทศมากท่ีสุดหาก
เปรียบเทียบกับการน าเข้าแบบเสรีในช่วงปี  2533-2537 รักษาระดับราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและจูงใจให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกเพิ่มข้ึน ท าให้
ไดเ้ปรียบดา้นศกัยภาพการแข่งขนัในการส่งออกเพิ่มมากข้ึนในอนาคต นโยบายมีความคล่องตวัสูง 
ส่วนดา้นขอ้เสียนั้นเน่ืองจากนโยบายมีความคล่องตวัสูงสามารถปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมท าให้
การวางแผนการผลิตในแต่ละปีไม่แน่นอน ไม่สามารถวางแผนระยะยาวได ้ตอ้งอาศยัขอ้มูลดา้นการ
ผลิตและการตลาดในปัจจุบนัซ่ึงอาจมีความผดิพลาดของขอ้มูลได ้หรือจะเกิดแนวโนม้ของระดบัราคา
ขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลกท าให้ตน้ทุนภาคปศุสัตวสู์งข้ึน  รัฐบาลมี
อ านาจต่อการก าหนดนโยบายสูงสุด ถา้วางแผนนโยบายไม่ตรงกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนหรือเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็จะเกิดผลกระทบทางลบต่อทุกฝ่ายทั้งเกษตรกรผูป้ลูกและผูท่ี้ใช้
ขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ มนสัยงัไดเ้สนอแนะเพิ่มเติมในดา้นการก าหนดนโยบายการน าเขา้
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ควรค านึงเป้าหมายการส่งออกไก่เน้ือเป็นหลัก คือก าหนดทิศทางให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัโดยลดการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ปรับโครงสร้างการ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เพิ่มศกัยภาพการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชภ้ายในประเทศเพื่อลดการ
พึ่งพาและสงวนเงินตราของประเทศ 

 จิตรลดา (2549) พิจารณาผลกระทบของนโยบายในช่วงปี 2537-2546 ต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค
ในประเทศไทย ท าการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายของมนัส าปะหลงั ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์
และถั่วเหลืองกรณีของข้าวโพดเล้ียงสัตว์สรุปผลของนโยบายและมาตรการด้านการผลิตและ
การตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จากการวดัผลประโยชน์จากนโยบายโดยพิจารณาจากร้อยละการประมาณ
การอุดหนุนผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค พบวา่ผูผ้ลิตไดรั้บผลประโยชน์คือไดข้ายในราคาท่ีรัฐบาลอุดหนุนท่ี
เป็นราคาท่ีผูผ้ลิตไดรั้บผลประโยชน์และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นผูเ้สียประโยชน์รับภาระการถ่ายโอน
จากการอุดหนุนของรัฐบาล ส่วนโครงการดา้นการส่งเสริมการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวส่์วนใหญ่เป็น
ระยะสั้นซ่ึงมีโครงการอายุไม่เกิน 2 สั้น ท าให้การส่งเสริมขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้เกษตรกรเป็นไปอยา่ง
ไม่ต่อเน่ืองและไม่ทัว่ถึง จิตรลดายงัไดเ้สนอแนะวา่จากเดิมท่ีรัฐบาลอุดหนุนเพียงการตลาดขา้วโพด
เล้ียงสัตวค์วรหันไปอุดหนุนด้านการผลิตและปัจจยัการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน เร่งประสิทธิภาพการผลิตท่ี
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สูงข้ึนและพฒันาอยา่งจริงจงั ถึงแมจ้ะมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแต่ผลผลิตต่อไร่ก็
ยงัต ่าอยู ่ 

 อจัฉรา (2553) ศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรีทางการคา้ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียนต่อ
สินค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของประเทศไทยทั้งด้านบวกและด้านลบแก่เกษตรกรและผูบ้ริโภค ด้าน
ผลกระทบท่ีเกิดกบัเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวน์ั้น จะเห็นวา่ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นประเทศ
สูงกวา่ราคาท่ีน าเขา้เฉล่ีย แต่อยา่งไรก็ตามสัดส่วนการน าเขา้น้อยเม่ือเทียบกบัผลผลิตภายในประเทศ 
ท าให้ผลกระทบไม่ส่งผลต่อเกษตรกรมากนกัรวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายปกป้องลดผลกระทบต่อของ
การเปิดการคา้เสรี ส่วนดา้นอุตสาหกรรมผูใ้ช้ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตวแ์ละอุตสาหกรรม
การเล้ียงสัตวไ์ดรั้บประโยชน์จากการเปิดการคา้เสรีอาเซียน เน่ืองจากสามารถน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ไดถู้กลงมาเป็นวตัถุดิบควบคู่กบัผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ ขอ้ดีท่ีเด่นชดัของขา้วโพด
เล้ียงสัตวไ์ทยมีคุณภาพท่ีสูงกว่าคุณภาพขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์น าเขา้ ท าให้แนวทางการปรับตวัของ
เกษตรกรควรเน้นเร่ืองคุณภาพของขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้เพิ่มข้ึนเพื่อเป็นจุดแข็งท าให้ผลผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวข์องประเทศไทยไม่เสียเปรียบในการเปิดการคา้เสรีอาเซียน ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมต่างๆท่ี
ตอ้งการใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวเ์หล่าน้ียงัคงใหค้วามส าคญักบัคุณภาพผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นหลกั
ดว้ยเช่นกนั 

 ส่วนอีกนโยบายหน่ึงท่ีรัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกคือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจา้พระยา-แม่โขง นนัทวนั (2552) ศึกษาหาผลกระทบของนโยบายการคา้เสรีท่ีมีต่อ
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาตั้ งแต่ปี 2529-2550 ส่วน 
ACMECS เร่ิมตั้งแต่ปี 2546 ท่ีไดเ้ร่ิมมีการจดัตั้งโครงการ ผลกระทบท่ีไดจ้ากการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ตามขอ้ตกลง WTO เม่ือมีการลดภาษีศุลกากรน าเขา้เหลือร้อยละ 20 โดยใช้ขอ้มูลปีฐานของปี 2532 -
2537 พบว่า เน้ือท่ีเพาะปลูกลดลงร้อยละ 0.28 ผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ 0.82 ปริมาณการน าเข้า
เพิ่มข้ึนร้อยละ 52.30 และการบริโภคในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.06 ส่วนACMECS เม่ือมีการลดภาษี
ศุลกากรน าเขา้ร้อยละ 0 มีผลกระทบท าให้เน้ือท่ีเพาะปลูกลดลงร้อยละ 0.53 ผลผลิตต่อไร่ลดลงร้อย
ละ 1.20 ปริมาณการน าเขา้เพิ่มข้ึนร้อยละ 56.32 และการบริโภคในประเทศเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.04 จะเห็น
วา่ACMECS ท าใหป้ริมาณการน าเขา้เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดและเพิ่มมากกวา่ WTO ส่วนเน้ือท่ีเพาะปลูกและ
ผลผลิตต่อไร่ลดลงกว่า WTO ดา้น WTO ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มสูงกว่า ACMECS 
จะเห็นวา่ทั้ง WTO และ ACMECS เม่ือมีการลดอตัราภาษีมีผลท าให้ปริมาณการน าเขา้เพิ่มสูงข้ึนอยา่ง
มาก พื้นท่ีการเพาะปลูกและปริมาณการผลิตลดลง ดงันั้นนันทวนัให้ความเห็นว่ารัฐบาลจึงควรใช้
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นโยบายภาษีน าเขา้ปรับให้ราคาภายในประเทศไม่ต ่ากว่าราคาน าเขา้ ทั้งน้ีเพื่อท าให้เกษตรกรยงัคง
เพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ดต่้อไป 

 1.6.4 กำรทดแทนกำรน ำเข้ำ 

 ส าหรับงานวิจยัท่ีศึกษาไวแ้ล้วนั้น พบว่ามีการใช้แบบจ าลองการผลิตทดแทนการน าเขา้ท่ี
แตกต่างกนัออกไป โดยมีแบบจ าลองของ Chenery (1960) เป็นแบบจ าลองแรกท่ีมีการใชใ้นการศึกษา
การทดแทนการน าเขา้ซ่ึงแบบจ าลองดงักล่าวมีขอ้ผิดพลาด มีผูศึ้กษาท่ีใช้แบบจ าลองของ Chenery
ไดแ้ก่ ชูศกัด์ิ (2520)  และสุภณา (2537) หลงัจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงเร่ือยมาจนกระทัง่การศึกษา
ของ Vatter (1969) ไดแ้ก่ วิโรจน์ (2540), มะลิลา (2544) และสุทิชา (2550) ซ่ึงถือวา่เป็นแบบจ าลองท่ี
มีความสมบูรณ์แสดงความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ไดดี้กวา่แบบจ าลองอ่ืนๆ  

 การศึกษาในการหาความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าด้วยแบบจ าลองของ 
Vatter นั้ น วิโรจน์ศึกษาความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าของอุตสาหกรรมยาใน
ประเทศไทยและสุทิชาศึกษาความสามารถในการผลิตถัว่เหลืองเพื่อทดแทนการน าเขา้ของประเทศ
ไทย ทั้งสองการศึกษาน้ีศึกษาดูเพียงตวัช้ีวดัปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ ส่วนมะลิลาศึกษา
ศกัยภาพการผลิตน ้ านมดิบเพื่อทดแทนการน าเขา้หางนมผงและผลิตภณัฑ์นม วิเคราะห์ความสามารถ
ในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้เพิ่มจากวโิรจน์และสุทิชา 2 ส่วนดว้ยกนัคือ หน่ึงมีการเปล่ียนหน่วย
ของตวัแปรจากงานวิจยัของท่านอ่ืนท่ีเป็นหน่วยของมูลค่ามาเป็นหน่วยของปริมาณ และสองมี
การศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเป็นการศึกษาแค่เพียงปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ แต่มะลิลา
ท าการศึกษาตวัช้ีวดัอีก 2 ตวัช้ีวดั คือ อตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ เพื่อดู
อตัราการเจริญเติบโตของการผลิตหางนมผงและผลิตภณัฑน์ม ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยัของมะลิลาน้ี 
ไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิตภายในประเทศ ปริมาณการบริโภค ปริมาณการน าเขา้ และปริมาณการส่งออก 
เพื่อน ามาหาสัดส่วนการน าเข้าต่อการบริโภค จากนั้ นก็น าสัดส่วนท่ีได้ท าเป็นร้อยการหาค่า
ความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ ด้วยวิธีท่ีหน่ึง หาปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการ
น าเข้า (gross import substitution: GIS) ด้วยการน าค่าความแตกต่างของสัดส่วนการน าเข้าต่อการ
บริโภคปีท่ีวิเคราะห์กบัปีฐานแลว้คูณดว้ยปริมาณการบริโภคในปีท่ีวิเคราะห์ก็จะไดป้ริมาณการผลิต
เพื่อทดแทนการน าเขา้ในปีท่ีเราวิเคราะห์ วิธีท่ีสอง หาอตัราส่วนอตัราส่วนความสามารถในการผลิต
เพื่อทดแทนการน าเขา้ (import replacement: IR) ไดม้าจากสัดส่วนของปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตวภ์ายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ในปีท่ีวเิคราะห์ต่อปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนภายในประเทศปี
ท่ีวเิคราะห์เม่ือเทียบกบัปีฐาน เพื่อดูวา่ปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนภายในประเทศถูกน าไปใชท้ดแทนการ
น าเขา้มากนอ้ยเพียงใด 


