บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จดั เป็ นพืชอาหารที่ใช้เมล็ดที่มีความสาคัญเป็ นอันดับสามของโลกรองจาก
ข้าวสาลี และข้าว ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์มีพ้ืนที่ ปลู กร้ อยละ 18 และผลผลิ ตประมาณร้ อยละ 25 ของการ
ผลิ ตธัญพืชของโลก โดยมี ปริ มาณการผลิ ตในทวีปเอเชี ยและภาคพื้นแปซิ ฟิคร้อยละ 15 (สานักงาน
เศรษฐกิ จการเกษตร, 2553) ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เป็ นพืช เศรษฐกิ จของประเทศและเป็ นวัตถุ ดิบ หลัก
ประเภทแหล่ ง พลังงานที่ ส าคัญ ในอาหารสั ต ว์ ประมาณร้ อ ยละ 95 ของผลผลิ ต ทั้ง หมดถู ก ใช้ใ น
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) จากสู ตรอาหารสัตว์มีส่วนประกอบ
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริ มาณสู ง โดยปริ มาณการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์มีสัดส่ วน ของสู ตรอาหารแต่
ละชนิ ด แตกต่ า งกัน ไปตามประเภทสั ต ว์เลี้ ยง ยกตัว อย่า งเช่ น ไก่ เนื้ อ ประมาณร้ อ ยละ 40 ไก่ ไ ข่
ประมาณร้อยละ 22 สุ กรประมาณร้อยละ 36 และโคประมาณร้อยละ 2 เป็ นต้น (สมาคมผูผ้ ลิตอาหาร
สัตว์, 2553) โดยเฉพาะอาหารไก่จะนิ ยมใช้มากเพราะนอกจากจะเป็ นแหล่งที่ให้พลังงานสู งแล้วยังมี
แคโรทีนอยด์ ซึ่ งสารนี้มีคุณสมบัติที่ทาให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์ดีข้ ึน ช่วยทาไห้สีของเนื้อไก่และ
ไข่แดงเข้มขึ้น
ในอดีตที่ผา่ นมาประเทศไทยได้พยายามส่ งเสริ มและพัฒนาให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ให้มี
การขยายตัวเพื่อสอดคล้องกับความต้องการส่ งออกผลิตภัณฑ์ในรู ปเนื้อสัตว์และแปรรู ปไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศที่ เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ ยงสัตว์เป็ นวัตถุ ดิบอาหารสัตว์มีเพิ่ม
มากขึ้นด้วย ปริ มาณความต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนกระทัง่
การผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศมีปริ มาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ
ทาให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
ผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์นับ ตั้งแต่ ปี 2534 เป็ นต้น มา ประกอบกับ แนวโน้ม การลดลงของพื้ น ที่
เพาะปลูกอย่างต่อเนื่องในปี เพาะปลูก 2533/2534 มีพ้นื ที่เพาะปลูกเท่ากับ 10.91 ล้านไร่ แนวโน้มการ
ลดลงของพื้ นที่ เพาะปลู กเฉลี่ ยร้ อยละ 1.62 ต่ อปี ปั จจุ บ นั พื้ นที่ เพาะปลู กเท่ ากับ 7.20 ล้านไร่ ในปี
เพาะปลูก 2555/2556 ซึ่ งพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยในแต่ละปี มีความผันแปร
ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ความผันแปรของปั จจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่ การตัดสิ นใจ
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ของเกษตรกร ความแปรปรวนของสภาพดิ นฟ้ าอากาศ ได้แก่ การทิ้งช่ วงของฝน ภาวะแห้งแล้งและ
ภาวะน้ าท่วม เป็ นต้น รวมทั้งการแข่งขันการใช้พ้ืนที่เพาะปลูกของพืชอื่นๆ ได้แก่ อ้อย มันสาปะหลัง
ถัว่ เหลือง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลทาให้ปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมี
ความผันผวนอีกด้วย เช่น การระบาดของโรคและแมลง และนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปี
ในด้านการใช้ข ้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ในประเทศ ปี เพาะปลู ก 2533/2534 ประเทศไทยมี ความ
ต้อ งการใช้ ข ้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ร วม 2.48 ล้ า นตัน และเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 4.97 ล้ า นตัน ในปี เพาะปลู ก
2555/2556 จะเห็ นว่าระยะเวลา 22 ปี ปริ มาณการใช้ขา้ วโพดเลี้ ยงสัตว์เพิ่มขึ้ นประมาณเกื อบ 2 เท่ า
แนวโน้ม การใช้ข ้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศมี แนวโน้ม เพิ่ ม สู งขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง ซึ่ งโดยเฉลี่ ย
ปริ มาณการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.97 ต่อปี
ในด้านการค้าข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ก ับ ต่ างประเทศ ก่ อนปี 2530 ประเทศไทยท าการส่ งออก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ติด 1 ใน 5 ของทัว่ โลกถึงแม้จะเป็ นสัดส่ วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่ทา
การส่ งออกรายใหญ่ แต่ก็เป็ นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้ให้ประเทศเป็ นอย่างมากมาตลอด ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เป็ นพืชที่ไทยมีศกั ยภาพในการผลิตเพื่อแข่งขัน แต่หลังจากความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพิ่ม
มากขึ้นเป็ นอย่างมากจนกระทัง่ ต้องมีการพึ่งพาการนาเข้า แนวโน้มการส่ งออกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์จึง
ลดลงเรื่ อยๆ อย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่ ในปี 2534 เป็ นต้นมา ประเทศไทยก็ตอ้ งนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากต่างประเทศนโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยจะอยูภ่ ายใต้ความตกลงการเข้าร่ วม
เป็ นสมาชิ ก โดยที่ ส าคัญ ได้แก่ ปี 2535 ประเทศไทยผลัก ดันให้มี ก ารจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซี ย น
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) และเริ่ มใช้ในปี 2536 เป็ นต้นมา ต่อมาในปี 2538 ประเทศไทยเข้า
ร่ วมดาเนิ นนโยบายตามข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกในเรื่ องข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ซึ่ งมีขอ้ ผูกพันคือ
ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากรเป็ นมาตรการภาษี
อย่างไรก็ตามจากการปฏิบตั ิตามนโยบายการค้าที่ประเทศไทยเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก การนาเข้า
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยในช่วงปี 2533-2555 อยู่ภายใต้การควบคุ มปริ มาณการนาเข้าของ
รัฐบาล ซึ่ งมาตรการในการควบคุมการนาเข้าของรัฐบาลมีท้ งั การตั้งกาแพงภาษี การควบคุมระยะเวลา
การนาเข้า และโควตาการนาเข้า แม้ม าตรการการควบคุ มการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ข องรั ฐบาล
ในทางทฤษฎี จะมี ผลในทางช่ วยเหลื อเกษตรกรผูป้ ลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศให้สามารถ
ผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ แต่ในทางปฏิ บตั ิเกษตรกรยังคงประสบปั ญหาทั้ง
ด้ า นการผลิ ต และการตลาด ท าให้ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ ไ ด้ เพี ย งพอต่ อ การใช้
ภายในประเทศ จึงเกิดประเด็นคาถามที่สนใจว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้ามากน้อยขนาดใดและตลอดช่ วงเวลาที่ ผ่านมามี แนวโน้มเป็ นเช่ นไรและ
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เพราะเหตุใด พร้อมทั้งปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการนาเข้า การศึกษาเพื่อตอบประเด็นปั ญหาข้างต้นนี้ จะนาไปสู่ การปรับตัวเพื่อให้มีการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้าที่ดีข้ ึนและทาให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อทราบถึงการผลิต การตลาด และนโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
2. เพื่อทราบถึงความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
นาเข้า
3. เพื่อทราบถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทย
เพื่อทดแทนการนาเข้า
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ผลการศึกษาสะท้อนถึงศักยภาพในการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เพื่อทดแทนการนาเข้า สามารถลดการพึ่งพาการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการผลิ ตภายในประเทศ
เอง แนวทางนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนนโยบายการผลิตภาคอุตสาหกรรมของข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง ความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
นาเข้า ใช้ข ้อมู ล ทุ ติยภู มิ ที่ ถูก เก็ บ รวบรวมทั้งประเทศ ตั้งแต่ ปี เพาะปลู ก 2533/2534 ถึ งปี เพาะปลู ก
2555/2556 ระยะเวลารวม 23 ปี ศึ ก ษาเฉพาะความต้อ งการของตลาดภายในประเทศของผลผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ยงในรู ปเมล็ดข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ไม่รวมการใช้ประโยชน์จากส่ วนต่างๆ ของข้าวโพดเลี้ยง
สั ต ว์ โดยจะแบ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ นสองส่ ว น คื อ ความสามารถในการผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า และความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถใน
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า
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1.5 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1.5.1 กำรทดแทนกำรนำเข้ ำ (Import Substitution)
การทดแทนการนาเข้าเป็ นผลสื บเนื่ องจากการที่มีอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งเกิดขึ้นภายในประเทศ ทาให้เกิดการผลิตสิ นค้าชนิ ดเดียวกับที่เคยนาเข้ามาแทน เป็ น
การช่วยลดการขาดดุลการค้าทางหนึ่ ง อัตราการทดแทนการนาเข้าจึงเป็ นตัววัดความเจริ ญเติบโตของ
อุตสาหกรรมที่ ได้รับการคุ ม้ ครองอย่างหนึ่ ง การที่ จะดู ผลของความคุ ม้ ครองที่ มีต่ออุตสาหกรรมว่า
ได้ผลประการใด ก็สามารถวัดได้จากการคานวณหาอัตราการทดแทนการนาเข้า ซึ่ งเรี ยกว่า degree of
import substitution
Chenery (1960) เป็ นบุคคลแรกที่วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของความเติบโตทางอุตสาหกรรม มี
หัวใจส าคัญ ของการวิเคราะห์ คือ การผลิ ตเพื่ อทดแทนการนาเข้า ซึ่ งก าหนดให้เป็ นความแตกต่ าง
ระหว่างสิ นค้าที่นาเข้าจริ ง (actual import) กับสิ นค้าที่คาดว่าจะนาเข้า (expected import) โดยสมมติวา่
สิ นค้าที่ คาดว่าจะนาเข้าเป็ นปริ มาณของการนาเข้าที่ คงอัตราส่ วนการนาเข้าต่อรายได้ที่เท่าเดิ มโดย
อัตราส่ วนเดี ยวกับอุปทานรวม (total supply) เรี ยกว่าสัดส่ วนอุปทานคงที่ (constant supply share) (ชู
ศักดิ์, 2520)
ส่ วน Akrasanee (1973) เสนอให้ใช้ข ้อสมมติ ว่าสิ นค้าที่ ค าดว่าจะนาเข้าเพิ่ ม เป็ นอัตราส่ วน
เดียวกับความต้องการภายในประเทศทั้งหมดและนาการส่ งออกสิ นค้าเข้ามาคิดในโมเดลด้วย แต่ก็มีผู ้
โต้แ ย้ง ว่า อัต ราส่ วนของการน าเข้า ต่ อ อุ ป สงค์ (demand) ย่อ มมี ก ารเปลี่ ย นแปลงถ้า demand และ
supply ในประเทศเพิ่ ม ขึ้ นเท่ าๆ กัน และเพิ่ ม ในอัตราที่ สู งมาก การทดแทนการนาเข้าในกรณี น้ ี จะ
เท่ากับศูนย์ หมายถึงการนาเข้าก็เพิ่มในอัตราสู งไปด้วย แต่ตามข้อเท็จจริ งแล้วการเพิ่มในอัตราสู งของ
supply ในประเทศแบบผิดปกติน้ ี อาจจะมี การทดแทนการนาเข้ารวมอยู่ดว้ ย Vatter (1969) เสนอว่า
การนาเข้าเกิ ดจากความต้องการบริ โภคสิ นค้าภายในประเทศเป็ นจานวนมากแต่ภายในประเทศไม่
สามารถผลิ ตสิ นค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงต้องพึ่งพาการนาเข้าจากต่างประเทศ การ
นาเข้าสิ นค้านี้ทาให้เกิดการขาดดุลการค้าของประเทศ การลดการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศจึงต้องมี
การผลิ ตที่เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า เรี ยกว่า การ
ผลิตเพื่อทดแทน
Vatter (1969) ได้สร้างแบบจาลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
อุตสาหกรรมของอเมริ กา เนื่ องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอเมริ กาในช่วงระยะสงครามกลางเมืองใน
ศตวรรษที่ 20 โดยแบบจาลองทาขึ้นเพื่อจะนามาใช้ในการดูอตั ราความเจริ ญเติบโตของการผลิตสิ นค้า
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อุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าของประเทศอเมริ กาในช่วงระยะเวลา 40 ปี ว่าเป็ น
อย่างไร โดยสังเกตการเพิ่ม ขึ้ นของการผลิ ตภายในประเทศที่ มี ต่อการบริ โภคภายในประเทศ ค่าที่
ประมาณออกมาได้จะแสดงถึ งการผลิ ตทดแทนทั้งหมดที่มีต่อการนาเข้า ในการคานวณจะใช้ตวั เลข
การมูลค่านาเข้าสุ ทธิของสิ นค้าอุตสาหกรรมกับมูลค่าการบริ โภคภายในประเทศทั้งหมดของสิ นค้านั้น
ซึ่ งผลที่ได้ก็คือมูลค่าการผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้าจะเท่ากับมูลค่าเพิ่มของสิ นค้านั้นบวกด้วยมูลค่า
การนาเข้าสุ ทธิ ของสิ นค้านั้นลบด้วยมูลค่าสิ นค้าที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศโดยใช้หลักของความ
ต้องการใช้สินค้าภายในประเทศทั้งหมดและสัดส่ วนการนาเข้าที่ลดลงเมื่อคงสัดส่ วนการนาเข้าเดิ ม
เมื่ อเทียบกับความต้องการใช้ของสิ นค้าภายในประเทศสามารถดูได้จาดกอัตราการเจริ ญเติบโตของ
การผลิตดังสมการต่อไปนี้
𝐼𝑅t =

(𝑌𝑖𝑡

−

𝐺𝐼𝑆𝑡
− (𝑌𝑖0 − 𝑋𝑖0 )

𝑋𝑖𝑡 )

(1)

โดยที่
GIS

คือมูลค่าส่ วนเปลี่ยนแปลงของการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า

Yit

คือมูลค่าการผลิตภายในประเทศของสิ นค้า i ในปี ที่ t, t=0 สาหรับปี ฐาน

Xit

คือมูลค่าการส่ งออกของสิ นค้า i ในปี ที่ t, t=0 สาหรับปี ฐาน
𝐺𝐼𝑆 = 𝐶𝑖𝑡 (𝑚𝑖𝑡 − 𝑚𝑖0 )

(2)

Cit

คือมูลค่าการบริ โภคภายในประเทศของสิ นค้า i ในปี ที่ t, t=0 สาหรับปี ฐาน

mit

คื อ อัต ราส่ ว นการน าเข้า ต่ อ การบริ โภคภายในประเทศของสิ น ค้า i ในปี ที่ t, t=0

สาหรับปี ฐาน
𝑚it =

Mit

𝑀𝑖𝑡
𝑀𝑖𝑡
𝑡 =
𝑡
𝐶𝑖
𝑌𝑖 + 𝑀𝑖𝑡 − 𝑋𝑖𝑡

คือมูลค่าการนาเข้าของสิ นค้า i ในปี ที่ t
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(3)

สาหรับขั้นตอนการพิจารณาความสามารถในการทดแทนการนาเข้าสามารถทาการวิเคราะห์
ได้จากตัวชี้วดั ใน 3 ลักษณะดังนี้และอธิบายดังรู ปที่ 1.1 และ 1.2
1. ปริมำณกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรนำเข้ ำ (gross import substitution: GIS) พิจารณาได้จาก
ปริ มาณการบริ โภคข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศ (C) และส่ วนเปลี่ ยนแปลงของอัตราส่ วนการ
นาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ต่อการบริ โภคภายในประเทศในช่ วงปี ที่ วิเคราะห์ กบั ปี ฐาน (mt– m0) เพื่ อ
ศึกษาว่ามีปริ มาณการบริ โภคในส่ วนที่สามารถทดแทนการนาเข้ามากน้อยเพียงใดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี ฐาน
2. อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรผลิตเพื่อทดแทนกำรนำเข้ ำ (import replacement ratio:
IR) ได้มาจากสัดส่ วนของปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าใน
ปี ที่ วิเคราะห์ ต่อปริ ม าณผลผลิ ตที่ เพิ่ ม ขึ้ น ภายในประเทศปี ที่ วิเคราะห์ เมื่ อเที ย บกับ ปี ฐาน เพื่ อ ดู ว่า
ปริ มาณผลผลิตที่เพิม่ ขึ้นภายในประเทศถูกนาไปใช้ทดแทนการนาเข้ามากน้อยเพียงใด
3.อัต รำส่ วนควำมสำมำรถในกำรทดแทนกำรนำเข้ ำ (import substitution ratio: B) ได้ม า
จากสั ดส่ วนของปริ ม าณการผลิ ต ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ภายในประเทศเพื่ อ ทดแทนการน าเข้า ในปี ที่
วิเคราะห์ต่อปริ มาณการนาเข้าที่ควรจะเป็ นหากอัตราส่ วนการนาเข้าเท่ากับในปี ฐาน
ในปี ฐานปริ ม าณการบริ โภคภายในประเทศ (C0) เท่ า กับ พื้ น ที่ abcd ซึ่ งประกอบไปด้ว ย
สัดส่ วนผลผลิ ตที่ผลิตได้เองภายในประเทศ (Y0 – X0) เท่ากับพื้นที่ abef การผลิตภายภายในประเทศ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริ โภคทาให้ตอ้ งพึ่งพาการนาเข้าผลผลิ ต (M0) ในสัดส่ วนเท่ากับพื้นที่
fecd ส่ วนในปี ที่วิเคราะห์เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณการบริ โภคโดยรวมภายในประเทศอยูท่ ี่ Ct
เท่ ากับ พื้ นที่ ABCD มี การพึ่ งพาการนาเข้า Mt เท่ ากับ พื้ น ที่ JICD การวัดความสามารถในการผลิ ต
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าจะวัดจากส่ วนเปลี่ยนแปลงของอัตราส่ วนปริ มาณการนาเข้าต่อ
การบริ โภคทั้งหมดภายในประเทศของปี ฐานกับปี ที่วิเคราะห์ เมื่อคงสัดส่ วนการนาเข้าต่อการบริ โภค
ทั้งหมดให้เท่ากับปี ฐาน พบว่าการนาเข้าในปี ที่ วิเคราะห์ มีสัดส่ วนการนาเข้าต่อการบริ โภคทั้งหมด
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ฐาน ซึ่ งควรจะมีสัดส่ วนเท่ากับพื้นที่ FECD จะเห็นได้วา่ มีการเพิม่ ขึ้นของการผลิต
ภายในประเทศที่มีต่อการบริ โภคภายในประเทศที่เพิ่มสู งขึ้นเพื่อทดแทนการนาเข้าเท่ากับพื้นที่ FEIJ
เรี ยกว่าปริ มาณการผลิ ตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า (GIS) โดยแสดงความสัมพันธ์ได้ดงั
สมการ (4) –(11)
สมการบริ โภคภายในประเทศ
𝐶=

𝑌+𝑀−𝑋
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(4)

สัดส่ วนปริ มาณการบริ โภคภายประเทศ
𝐶
=
𝐶

𝑌−𝑋 𝑀
+
𝐶
𝐶

(5)

อัตราส่ วนของปริ มาณการนาเข้าต่อการบริ โภค
𝑀
𝐶

(6)

𝑌−𝑋
+𝑚
𝐶

(7)

𝑌−𝑋
𝐶

(8)

𝑚=

ดังนั้น
1=

1−𝑚 =

อัตราส่ วนการนาเข้าจากปี ฐาน (m0) เป็ นอัตราส่ วนการนาเข้าจากปี วิเคราะห์ (mt) ถ้า m0>mtอัตราส่ วน
การนาเข้าในปี ที่วเิ คราะห์ลดลง
ดังนั้นปริ มาณการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าในปี ที่วิเคราะห์
𝑌𝑡 − 𝑋𝑡 𝑌0 − 𝑋0
(9)
𝐺𝐼𝑆𝑡 = 𝐶𝑡 (
−
)
𝐶
𝐶
แทนค่า m เข้าไปในสมการ

𝑡

0

𝐺𝐼𝑆𝑡 = 𝐶𝑡 (𝑚𝑡 − 𝑚0 )

(10)

𝑀𝑡 𝑀0
𝐺𝐼𝑆𝑡 = 𝐶𝑡 ( − )
𝐶𝑡
𝐶0

(11)

กาหนดให้
C

คือ ปริ มาณการบริ โภคข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ

Y
M
X
GISt

คือ
คือ
คือ
คือ

mt-m0

ปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ
ปริ มาณการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศ
ปริ มาณการส่ งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปขายต่างประเทศ
ปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าในปี
ที่วเิ คราะห์เมื่อเทียบกับปี ฐาน
คือ ส่ วนเปลี่ ยนแปลงของอัตราส่ วนการน าเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ต่ อการบริ โภค
ภายในประเทศในช่วงปี ที่วเิ คราะห์กบั ปี ฐาน
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ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ หากพบว่าถ้า GISt< 0หมายความว่า การผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภายในประเทศมีปริ มาณการผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้าเพราะเกิดจากการที่อตั ราส่ วนของการนาเข้า
ในปี ที่วเิ คราะห์ (mt) มีค่าน้อยกว่าอัตราส่ วนของการนาเข้าในปี ฐาน (m0) ดังนั้น mt – m0 ออกมาเป็ นค่า
ติดลบ ทาให้ GIS ก็ติดลบด้วยและหากพบว่าถ้า GISt>0 หมายความว่า การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี
ที่ t ไม่มี ป ริ ม าณการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ภายในประเทศเพื่ อทดแทนการนาเข้า หากแต่ เป็ นการ
นาเข้ามาทดแทนการผลิตภายในประเทศเพราะเกิดจากการที่อตั ราส่ วนของการนาเข้าในปี ที่วเิ คราะห์
(mt) มีค่ามากกว่าอัตราส่ วนของการนาเข้าในปี ฐาน (m0) ดังนั้น mt – m0 ออกมาเป็ นค่าบวก ทาให้ GIS
ก็เป็ นบวกด้วย
แนวคิ ด อัต ราส่ วนความสามารถในการผลิ ต เพื่ อ ทดแทนการน าเข้าในปี ที่ วิเคราะห์ (IRt)
พิ จารณาจากความสั ม พัน ธ์ ข องปริ ม าณการผลิ ตเพื่ อทดแทนการน าเข้าในปี ที่ วิเคราะห์ (GISt) ต่ อ
ปริ มาณผลผลิ ตที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตปี ที่วิเคราะห์กบั ปี ฐาน [(Yt - Xt) – (Y 0 – X0)] อัตราส่ วนดังกล่าว
จะแสดงให้เห็นถึงปริ มาณของผลผลิตภายในประเทศที่ถูกนาไปใช้ในการทดแทนการนาเข้าได้มาก
น้อยเพียงใดโดยแสดงความสัมพันธ์ อตั ราส่ วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าในปี ที่
วิเคราะห์ได้สมการ (12)
𝐼𝑅𝑡 =

𝐺𝐼𝑆𝑡
(𝑌𝑡 − 𝑋𝑡 ) − (𝑌0 − 𝑋0 )

(12)

กาหนดให้
IRt

คือ อั ต ราส่ วน ความส าม ารถ ใน ก ารผลิ ตข้ า วโพ ดเลี้ ยงสั ต ว์
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าเมื่อเทียบกับปี ฐาน
(Yt – Xt) – (Y0-X0) คือ ส่ วนเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณ ผลผลิ ตข้ า วโพดเลี้ ยงสั ตว์
ภายในประเทศในช่วงปี ที่วเิ คราะห์กบั ปี ฐาน

ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็ น2 กรณี คือ
1. ในกรณี ค่า IR t มีค่าเป็ นลบ อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ ค่า GISt เป็ นค่าลบ และ (Y t – X t)>
(Y0 - X0) แสดงว่ามีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ของไทยในปี ที่ วิเคราะห์ เมื่ อเที ยบกับ ปี ฐานหรื อค่า GIS t เป็ นค่าบวก (Y t-X t)<(Y0 - X0)แสดงว่าการ
ผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ภ ายในประเทศในปี ที่ วิเคราะห์ ไ ม่ มี ค วามสามารถผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี ฐาน
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2. ในกรณี ค่า IR t มีค่าเป็ นบวก อาจเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี คือ ค่า GISt เป็ นค่าลบ และ(Y t – X t)
< (Y0 - X0) แสดงว่าการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศในปี ที่วิเคราะห์มีความสามารถในการ
ผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้ามากกว่าเมื่อเทียบกับปี ฐานหรื อค่า GIS t เป็ นค่าบวก (Y t – X t) > (Y0 - X0)
แสดงว่าการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศในปี ที่วเิ คราะห์ไม่มีการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
ในปี ที่วเิ คราะห์เมื่อเทียบกับปี ฐาน
แนวคิดอัตราส่ วนความสามารถในการทดแทนการนาเข้า (B ) พิจารณาจากความสัมพันธ์ของ
ปริ มาณการนาเข้าที่ควรจะเป็ นตามสัดส่ วนของการนาเข้าเดิ ม (Ct(m0)) ซึ่ งมี พ้ืนที่เท่ากับ FECD โดย
ประกอบไปด้วยปริ มาณการผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้า (GIS) และปริ มาณการนาเข้าในปี วิเคราะห์
(Mt) จะแสดงเห็ นสัดส่ วนความสามารถในการทดแทนการนาเข้าจากมุ มมองทางด้านปริ ม าณการ
นาเข้ารวมที่ควรจะเป็ นตามสัดส่ วนในปี ฐาน ว่าถูกทดแทนด้วยปริ มาณการผลิตภายในประเทศไปมาก
น้อยเพียงใด โดยแสดงความสัมพันธ์อตั ราส่ วนความสามารถในการทดแทนการนาเข้าในปี ที่วเิ คราะห์
ได้สมการ (13) - (15)
𝐺𝐼𝑆𝑡
𝑚0 𝐶𝑡

(13)

𝐶𝑡 (𝑚𝑡 − 𝑚0 )
𝑚0 𝐶𝑡

(14)

𝑚𝑡 − 𝑚0
𝑚0

(15)

𝐵𝑡 =

𝐵𝑡 =

𝐵𝑡 =

กาหนดให้
Bt คือ อัต ราส่ ว นความสามารถในการทดแทนการน าเข้า ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ใ นปี ที่
วิเคราะห์เมื่อเทียบกับปี ฐาน
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็ น 4 กรณี ดงั นี้
1. ค่า Bt มีค่าเท่ากับ -1 แสดงว่าประเทศไทยสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการ
นาเข้าได้อย่างสมบูรณ์ไม่ตอ้ งพึ่งพาการนาเข้าจากต่างประเทศเลย
2. ค่า Btมี ค่าอยู่ในช่ วง -1<Bt< 0 แสดงว่าประเทศไทยมี ความสามารถในการผลิ ตข้าวโพด
เลี้ ยงสั ต ว์เพื่ อ ทดแทนการน าเข้า เมื่ อ เที ย บกับ ปี ฐานโดยพึ่ ง พาการน าเข้า ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์จ าก
ต่างประเทศน้อยลง
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3. ค่า Bt มีค่า Bt> 0 แสดงว่าประเทศไทยไม่มีความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อ
ทดแทนการนาเข้าเมื่อเทียบกับปี ฐานโดยต้องพึ่งพาการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์จากต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้น
4. กรณี ค่า Bt = 0 แสดงว่าประเทศไทยไม่มีการผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
เมื่อเทียบกับปี ฐาน
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C=Y–X+M
a
(Y0-X0)

C0 f

b

H

e

F

Ct

M0

G
Y t-X t

(Y0-X0)’

E
GIS

J

c

d

(Y0-X0)

I
Mt
C

D
ปี ที่วเิ คราะห์

ปี ฐาน
ปี ฐาน

นาเข้า (M0) = พื้นที่ fecd

อัตราส่วนการนาเข้า (m0) = พื้นที่ fecd / พื้นที่ abcd

ปี ที่วเิ คราะห์

นาเข้า (Mt) = พื้นที่ JICD

อัตราส่วนการนาเข้า (m t) = พื้นที่ JICD / พื้นที่ ABCD
M

M

ดังนั้นGISt = พื้นที่ JICD – พื้นที่ FECD หรื อ Ct (m t- m0) หรื อ Ct( C t − C 0)
t

ปี ฐาน

ผลผลิต (Y0 – X0) = พื้นที่ abef
ดังนั้น IRt=

ปี ฐาน

𝐹𝐸𝐼𝐽
𝐴𝐵𝐼𝐽−𝑎𝑏𝑒𝑓

หรื อ =

ปี ที่วเิ คราะห์ ผลผลิต (Y t – X t) = พื้นที่ ABIJ
𝐺𝐼𝑆𝑡
(𝑌𝑡 −𝑋𝑡 )−(𝑌0 −𝑋0 )

นาเข้า (M0) = พื้นที่ fecd
𝐹𝐸𝐼𝐽

0

ปี ที่วเิ คราะห์ นาเข้า (Mt) = พื้นที่ JICD
𝐺𝐼𝑆𝑡

ดังนั้น 𝐵𝑡 = 𝐻𝐺𝐶𝐷 = 𝑚

0 𝐶𝑡

ทีม่ ำ: มะลิลา, 2544

รู ปที่ 1.1

กรอบแนวคิดส่ วนปริ มาณการผลิ ตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า (gross import
substitution: GIS) อัตราส่ วนความสามารถในการผลิ ตภายในประเทศเพื่อทดแทนการ
นาเข้า (import replacement: IR) และอัตราส่ วนความสามารถในการทดแทนการนาเข้า
(import substitution: B) กรณี ปริ มาณการบริ โภคโดยรวมภายในประเทศเพิ่มสู งขึ้น
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C=Y–X+M
a

b
A

(Y0 – X0)
e

f

C0

F

Ct

(Y0 – X0)

J
D

Mt

C

c
ปี ฐาน

(Y t – X t)

E
G

H

M0
d

B

GIS
I

ปี ที่วเิ คราะห์

ปี ฐาน

นาเข้า (M0) = พื้นที่ fecd

อัตราส่วนการนาเข้า (m0) = พื้นที่ fecd / พื้นที่ abcd

ปี ที่วเิ คราะห์

นาเข้า (Mt) = พื้นที่ JICD

อัตราส่วนการนาเข้า (m t) = พื้นที่ JICD / พื้นที่ ABCD
𝑀

𝑀

ดังนั้นGISt = พื้นที่ JICD – พื้นที่ FECD หรื อ Ct (m t- m0) หรื อ Ct( 𝐶 𝑡 − 𝐶 0)
𝑡

ปี ฐาน

ผลผลิต (Y0 – X0) = พื้นที่ abef

0

ปี ที่วเิ คราะห์ ผลผลิต (Y t – X t) = พื้นที่ ABIJ

𝐹𝐸𝐼𝐽

𝐺𝐼𝑆

ดังนั้น IR t= 𝐴𝐵𝐼𝐽−𝑎𝑏𝑒𝑓หรื อ = (𝑌 −𝑋 )−(𝑌𝑡 −𝑋 )
𝑡

ปี ฐาน

นาเข้า (M0) = พื้นที่ fecd
𝐹𝐸𝐼𝐽

𝑡

𝑜

0

ปี ที่วเิ คราะห์ นาเข้า (Mt) = พื้นที่ JICD

𝐺𝐼𝑆𝑡

ดังนั้น𝐵𝑡 = 𝐻𝐺𝐶𝐷 = 𝑚

0 𝐶𝑡

ทีม่ ำ: มะลิลา, 2544

รู ปที่ 1.2

กรอบแนวคิ ด ปริ ม าณการผลิ ต ภายในประเทศเพื่ อ ทดแทนการน าเข้า (gross import
substitution: GIS) อัตราส่ วนความสามารถในการผลิ ตภายในประเทศเพื่อทดแทนการ
นาเข้า (import replacement: IR) และอัตราส่ วนความสามารถในการทดแทนการนาเข้า
(import substitution: B) กรณี ปริ มาณการบริ โภคโดยรวมภายในประเทศลดต่าลง
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1.5.2 กำรวิเครำะห์ กำรถดถอย (regression analysis)
การวิเคราะห์การถดถอย เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการหาฟั งก์ชนั หรื อรู ปแบบความสัมพันธ์เพื่อ
ใช้ในการทานายค่าของตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา ซึ่ งจะเรี ยกว่าตัวแปรตาม (dependent variable: Y) โดย
อาศัย ความรู ้ เกี่ ย วกับ ค่ า ของตัว แปรที่ เกี่ ย วข้อ งหนึ่ งตัวหรื อ มากกว่า ซึ่ งจะเรี ย กว่า ตัว แปรอิ ส ระ
(independent variable: X) ในกรณี ที่ มี ตวั แปรต้นเพี ยงตัวเดี ย ว เรี ยกว่า การถดถอยเชิ งเส้ นอย่างง่ าย
(simple linear regression) มีความสัมพันธ์ดงั สมการ (16) – (17)
𝑌=

𝑓(𝑥)

𝑌 =

𝛽0 + 𝛽1 𝑥 + 𝜀

(16)
(17)

กาหนดให้
Y
x
β
ε

คือตัวแปรตาม
คือตัวแปรอิสระ
คือค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย
คือค่าความคลาดเคลื่อน

ทั้งนี้มีขอ้ ตกลงเบื้องต้น (assumption) การวิเคราะห์ถดถอยดังนี้
1. ความคลาดเคลื่อน (ε)เป็ นตัวแปรที่มีการแจงแจงแบบปกติ
2. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเป็ นศูนย์ คือ E(ε) = 0
3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่และไม่ทราบค่าV(ε) =
4. εi และ εj เป็ นอิสระต่อกัน โดยที่ i ≠ jนัน่ คือ covariance (εi , εj ) = 0

σ2

ในกรณี มีตวั แปรต้น k ตัว จะเรี ยกว่า สมการถดถอยแบบพหุ คูณเส้นตรงหรื อ multiple linear
regression (MLR) คือ แบบจาลองหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรอิสระ (Xi) ที่
มากกว่า 1 ตัวขึ้นไปทั้งนี้ การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ คูณนั้นจะมีความใกล้เคียงกับความเป็ น
จริ งมากกว่าการวิเคราะห์ดว้ ยสมการถดถอยอย่างง่ายหรื อ simple linear regression (SLR) เพราะว่าใน
โลกแห่ ง ความจริ ง การเปลี่ ย นแปลงค่ า ของตัว แปรที่ ก าลัง ศึ ก ษาอยู่น้ ั น อาจจะมี ส าเหตุ ห รื อ เป็ น
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าของปั จจัยหรื อตัวแปรหลายๆ ตัวมาประกอบกัน ยกตัวอย่าง
เช่ น การผลิตทางการเกษตรผลผลิ ตของเกษตรกรนอกจากจะขึ้นอยูก่ บั การใช้ปุ๋ยแล้วยังอาจจะขึ้นอยู่
กับปริ มาณน้ าที่ให้กบั พืชปริ มาณการใช้สารเคมีเพื่อป้ องกันและกาจัดศัตรู พืชเวลาในการดูแลรักษา
และอื่นๆอีกหลายชนิดเป็ นต้น
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รู ปแบบของสมการถดถอยแบบพหุคูณเส้นตรง
ถ้ า มี ต ัว แปรอิ ส ระ k ตัว (X1, X2, …, Xk) ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ตั ว แปรตาม Y โดยที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ อยู่ใ นรู ป เชิ ง เส้ น จะได้ส มการถดถอยแบบพหุ คู ณ เส้ น ตรง ซึ่ งแสดงความสั ม พัน ธ์
ระหว่าง Y และ X1, X2, …, Xk ดังนี้ ดังสมการ (18)
𝑌=

𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑋𝑘 + 𝜀

(18)

กาหนดให้
β0
β1 , β2 , . . , βk

ε

คือ ส่ วนตัดแกน Y เมื่อกาหนดให้ X1 = X2 = … = Xk= 0
คือ สั มประสิ ท ธิ์ ความถดถอยเชิ งส่ วน โดยที่ β เป็ นค่ าที่ แสดงถึ งการ
เปลี่ ย นแปลงของตัวแปรตาม Y เมื่ อตัวแปรอิส ระ Xi เปลี่ ย นไป 1
หน่วย โดยที่ตวั แปรอิสระ X ตัวอื่นๆ มีค่าคงที่
คือ ความคลาดเคลื่อน

1.5.3 กำรวิเครำะห์ องค์ ประกอบ (Factor Analysis)
การวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเป็ นเทคนิ ค จับ กลุ่ ม หรื อ รวมตัว แปรหลายตัว (Multivariate
statistical technique) ที่มีความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มหรื อ Factor เดียวกัน ตัวแปรที่อยูใ่ น Factor เดียวกัน
จะมีความสัมพันธ์กนั มาก (กัลยา, 2551)
ประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
1. เพื่อลดจานวนตัวแปรโดยการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้อยูใ่ นปั จจัยเดียวกัน ปั จจัยที่ได้ถือ
ว่าเป็ นตัวแปรใหม่ ที่สามารถหาค่าข้อมูลของปั จจัยที่สร้ างขึ้นได้ เรี ยกว่า Factor Score จึงสามารถนา
ปั จจัยดังกล่าวไปเป็ นตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เช่น การวิเคราะห์ความถดถอย และ
สหสั ม พัน ธ์ (Regression and Correlation Analysis) การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน (ANOVA) การ
ทดสอบสมมติฐาน t-test, Z-testการวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม ( Discriminant Analysis) เป็ นต้น
2. ใช้ ใ นการแก้ ปั ญหาการที่ ต ั ว แปรอิ ส ระของเทคนิ คการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยมี
ความสัมพันธ์ (Multicolinearity)
3. ทาให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ขอตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิ ค Factor Analysis จะ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู่แล้วรวมตัวแปรที่สัมพันธ์กนั กันมากไว้
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ในปั จจัยเดี ยวกัน จึงสามารถวิเคราะห์ ถึงโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ อยู่ใน
ปั จจัยเดียวกันได้
4. ทาให้อธิ บายความหมายของแต่ละปั จจัยได้ ตามความหมายของตัวแปรต่างๆที่อยูใ่ นปั จจัย
นั้น ทาให้สามารถนาไปใช้ในด้านการวางแผนได้
1.6 งำนวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 4 หัวข้อ
ได้แก่ หัวข้อแรกการผลิ ตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้กล่าวถึ งสถานการณ์ โดยรวมของการผลิตและปั ญหา
ต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ต้นทุนในการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่ รัฐบาลส่ งเสริ มในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ หัวข้อที่ ส องการตลาด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้กล่าวถึงปั จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
หัวข้อ ที่ ส ามนโยบายการค้าข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ ได้ก ล่ าวถึ ง ทั้งนโยบายการน าเข้าและการส่ ง ออก
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ได้แก่ การเปิ ดการค้าเสรี การเปิ ดพันธกรณี องค์กรการค้าโลก การเปิ ดการค้าเสรี
อาเซี ยน และยุทธศาสตร์ ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอิ ระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง หัวข้อที่ สี่งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องการทดแทนการนาเข้า
1.6.1 กำรผลิตข้ ำวโพดเลีย้ งสั ตว์
ในประเทศไทยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นพืชไร่ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ การใช้ขา้ วโพดเลี้ยง
สัตว์แต่เดิมนั้นผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถูกผลิตเพื่อส่ งออกเป็ นส่ วนใหญ่ จากนั้นเริ่ มมีความต้องการ
ใช้ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จึ งใช้เพื่ อบริ โภคภายในประเทศส่ วนที่ เหลื อส่ งไปขายยัง ต่ างประเทศ แต่ ในปั จจุ บ ัน
ปริ มาณการผลิ ตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการทาให้ตอ้ งมีการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของภาคปศุสัตว์
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยนั้นมีท้ งั ด้านการผลิตการตลาด
ศึกษาไว้หลายท่ าน ด้านศักยภาพการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ได้แก่ ศรั ณย์และศานิ ต (2540) พบว่า
เกษตรกรข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่มีแนวโน้มปลูกในพื้นที่เท่าเดิ มเนื่ องจากเหตุผลหลายประการ ประการ
แรกคือข้อจากัดด้านที่ดินและแรงงานร้อยละ 63.7 และประการที่สองรองลงมาคือ ต้นทุนการผลิตร้อย
ละ 19 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ นั สรศักดิ์ (2543) พบว่าขนาดของพื้นที่เพาะปลูก
และปั จจัยทางธรรมชาติเป็ นปั จจัยสาคัญในการผลิตพร้อมเสนอว่าการส่ งเสริ มและยกระดับการศึกษา
แก่ เกษตรกรให้ สู งขึ้ นเพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการตัด สิ นใจและการปรั บ ตัว ในด้ า นการ
เปลี่ ยนแปลงด้านการผลิ ต การตลาด และเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ วขึ้ น ช่ วยเพิ่มศักยภาพการผลิ ต
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ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ อี ก งานวิ จ ัย ที่ ส อดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ข้า งต้น คื อ เบญจพรรณและคณะ (2544)
ทาการศึกษาศักยภาพการผลิตและความต้องการของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแหล่งปลูก
สาคัญของประเทศไทย ปี การผลิต 2543 ผลการศึกษาสรุ ปทั้งข้อดี และข้อเสี ย พบว่าการผลิตข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ในพื้นที่สูงและอยูห่ ่ างไกลมีขอ้ เสี ยเปรี ยบในการผลิ ตบนพื้นที่ราบหลายอย่าง เช่ น ต้องซื้ อ
ปั จจัยการผลิ ตที่ แพงขึ้ น ขายผลผลิ ตได้ราคาต่ ากว่า ไม่ ได้รับ หรื อรั บข่ าวสารด้านวิชาการผ่านทาง
เกษตรตาบล อาเภอ หรื อธนาคารเพื่อการเกษตรน้อย ได้ผลผลิ ตต่ ากว่าพื้นที่ ราบอันเนื่ องจากปั ญหา
การพังทลายของหน้าดิน ทาให้การปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในพื้นที่สูงได้กาไรน้อยกว่าปลูกในพื้นที่
ราบ เบญจพรรณและคณะเสนอแนะเชิ งนโยบายให้เร่ งเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร มีหกข้อดังนี้ ข้อที่
หนึ่ง ควรมีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ข้อ
ที่สอง ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์จากปั จจุบนั ทาให้ประหยัดทั้งต้นทุนเมล็ดพันธุ์และ
แรงงานในการถอนต้นข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ทิ้ง ข้อที่สาม แนะนาวิธีการใส่ ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
ให้ทวั่ ถึ ง ข้อที่สี่ ส่ งเสริ มการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่ดินเสื่ อม ข้อที่ห้า สาธิ ตการอนุ รักษ์ดินอย่าง
จริ งจังในพื้นที่ลาดชันป้ องกันการพังทลายของหน้าดิน และข้อที่หก ขยายวงเงินสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่าแก่
เกษตรกรให้เพียงพอต่อการผลิ ต เพื่อลดปริ มาณการกูเ้ งินภายนอกที่ดอกเบี้ยสู ง ข้อแนะนาทั้งหมดนี้
ล้วนส่ งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยให้เพิ่มสู งขึ้น
ด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ บุ ษ ยา (2543) ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บต้น ทุ น และ
ผลตอบแทนข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์พนั ธุ์ลูกผสมและพันธุ์สุวรรณของ 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ในปี การเพาะปลูก 2539/2540 พบว่าต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พนั ธุ์
ลูกผสมจะสู งกว่าพันธุ์สุวรรณทั้ง 3 ภาค เนื่ องมาจากพันธุ์ลูกผสมเป็ นพันธุ์ที่มีราคาเมล็ดพันธุ์สูงกว่า
พันธุ์สุวรรณมาก จึงเป็ นผลทาให้ตน้ ทุนผันแปรต่อไร่ สูงตามไปด้วย ต้นทุนการผลิตในภาคเหนือจะ
สู งสุ ด รองลงมาคือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตามลาดับ โดยภาคเหนือ ต้นทุนการผลิต
ทั้งหมดต่อไร่ ของพันธุ์สุวรรณและพันธุ์ลูกผสมเท่ากับ 1,556.69 และ 1,923.46 บาทต่อไร่ ตามลาดับ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ต้นทุ นการผลิ ตทั้งหมดต่อไร่ ข องพันธุ์ สุ วรรณและพัน ธุ์ ลู ก ผสมเท่ ากับ
973.17 และ 1,509.07 บาทต่อไร่ ตามลาดับ ภาคกลาง ต้นทุนการผลิ ตทั้งหมดต่อไร่ ของพันธุ์สุวรรณ
และพันธุ์ลูกผสมเท่ากับ 1,316.24 และ 1,861.59 บาทต่อไร่ ตามลาดับ ถ้าพิจารณารายได้สุทธิ ต่อไร่
พบว่าพันธุ์ลูกผสมรายได้สุทธิ ต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ ยกเว้นภาคเหนือที่เกษตรกรผูใ้ ช้พนั ธุ์สุวรรณ
และพันธุ์ลูกผสมมี รายได้สุทธิ ต่อไร่ เท่ากับ 454.93 และ 183.43 บาทต่อไร่ ต่างจากการผลิ ตในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิ จากพันธุ์สุวรรณและพันธุ์ลูกผสมเท่ากับ -7.22 และ
840.71 บาทต่อไร่ ในส่ วนของเกษตรกรภาคกลางผูใ้ ช้พนั ธุ์สุวรรณและพันธุ์ลูกผสมมี รายได้สุทธิ ต่อ
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ไร่ เท่ากับ 37.30 และ 2,196.04 บาทต่อไร่ ในส่ วนของพันธุ์ลูกผสมมีรายได้สุทธิ สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ
เนื่องจากพันธุ์ลูกผสมให้ผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สุวรรณนัน่ เอง
เนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักเรื่ องการขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จนต้องมีการนาเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศได้มีการมอบหมายให้กรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กากับดูแลปั ญหาในด้านนี้ โดยตรง การแก้ปัญหาของกรมส่ งเสริ มการเกษตรคื อการจัดตั้งโครงการ
ส่ งเสริ ม และพัฒ นาการผลิ ต-การตลาดข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ข้ ึ น ได้มี งานวิจยั ที่ ศึก ษาประเมิ นผลของ
โครงการนี้ โดยอาคม (2543) ศึกษาปั ญหาและความต้องการของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
จัง หวัด ขอนแก่ น ที่ ไ ด้เข้า ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ข องกรมส่ ง เสริ ม
การเกษตรตั้งแต่ปี 2537 ศึกษาจากการสัมภาษณ์และทาการวิเคราะห์ พบว่าจังหวัดขอนแก่นมีศกั ยภาพ
ในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ก็ยงั คงมีปัญหาในด้านต่างๆ ในส่ วนด้านการส่ งเสริ มการปลูก
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์พบปั ญหาใหญ่ในหกเรื่ องได้แก่ ราคาประกันต่ า ไม่มีปุ๋ยเคมี ในรู ป สิ นเชื่ อ ได้รับ
เมล็ดพันธุ์น้อยเกิ นไป ขั้นตอนการจัดซื้ อผลผลิ ตคืนยุ่งยาก การจัดซื้ อผลผลิ ตคืนล่าช้าไม่ทนั ฤดูกาล
และจานวนครั้งในการติดตามงานของเจ้าหน้าที่น้อยเกิ นไป ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ลว้ นเป็ นข้อบกพร่ องที่
พบต้องได้รับการแก้ไขเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการในการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพิ่มสู งขึ้นต่อมาฐิติพล (2545) ศึกษาผลการประเมินผลของโครงการส่ งเสริ มและ
พัฒนาการผลิ ต การตลาดข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชี ยงใหม่ ระหว่างปี เพาะปลู ก
2538/2539 และ 2543/2544 สรุ ปผลของการดาเนิ นโครงการพบว่าส่ วนใหญ่บรรลุ วตั ถุประสงค์ ด้าน
การเพาะปลู ก มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ข้ ึ น แต่ ย งั พบปั ญ หาที่ ต้อ งแก้ไ ขได้แ ก่ ด้า นการวางแผนการด าเนิ น
โครงการมีลกั ษณะคล้ายการฝากงาน ขาดการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและไม่ครอบคลุ มเป้ าหมายที่
ต้องการ ขาดบุคลากรที่ทางานโดยเฉพาะโครงการ ด้านการเพาะปลูกและการตลาดหลังจากเข้าร่ วม
โครงการพบว่ามีปริ มาณผลผลิตเพิ่มสู งขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ผลกาไรจากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้น
ส่ วนการดาเนิ นงานของโครงการไม่มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลด้านราคารั บซื้ อข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ เนื่ องจากไม่
สามารถควบคุ มราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ได้ เพราะอานาจการกาหนดราคาขึ้นอยู่กบั ผูร้ ับซื้ อรายใหญ่
เท่ านั้น การดาเนิ นงานของโครงการยังไม่ จูงใจให้ เกษตรกรรั กษาและพัฒ นาคุ ณ ภาพของผลผลิ ต
เท่าที่ควร ทาให้บางครั้งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความชื้นสู งอาจทาให้ถูกกดราคาให้ต่าลง เนื่ องจาก
ขาดบุคลากรที่จะให้ความรู ้หรื ออบรมเกษตรกรอย่างต่อเนื่ องและจริ งจัง
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1.6.2 กำรตลำดข้ ำวโพดเลีย้ งสั ตว์
การเพิ่มศักยภาพการผลิ ตจะมีประสิ ทธิ ภาพต้องร่ วมด้วยการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย ทา
ให้ดา้ นการตลาดข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก มีผูว้ ิจยั ศึกษารายละเอียดหลายท่าน
ดังเช่ น เกรี ยงไกร (2546) ศึ ก ษาพฤติก รรมการเคลื่ อนไหวของราคาและความเชื่ อมโยงของตลาด
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในระดับต่างๆ พบว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการเคลื่ อนไหวตามฤดูกาล คือราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสู งในช่วงเดื อนมกราคมถึงเดื อนมิถุนายนและราคาจะต่าในช่วงเดื อนกรกฎาคม
ถึงเดือนธันวาคม ด้านราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในทุกตลาดมีความเชื่ อมโยงกันอย่างมีนยั สาคัญ พบว่า
ตลาดขายส่ งท้องถิ่ นมี อิท ธิ พ ลต่อการกาหนดราคาสู งกว่าตลาดในระดับ อื่ นๆ มี การผูก ขาดซื้ อขาย
ผลผลิตระหว่างเกษตรกรและผูร้ วบรวมในท้องถิ่น ทาให้เกิดกลไกการตลาดอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
การเคลื่อนไหวราคาในระยะยาวของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มสู งขึ้น ลักษณะการเคลื่อนไหวตาม วัฎ
จักรมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี เกรี ยงไกรให้ความเห็ นว่าควรมีการส่ งเสริ มเกษตรกรรวมกลุ่ มจัดตั้ง
องค์กรเกษตรเพื่อสร้างอานาจต่อรองราคาและสร้ างสถานที่เก็บผลผลิ ตร่ วมกันเพื่อลดปั ญหาผลผลิ ต
ล้นตลาดในฤดูเก็บเกี่ยว เชื่ อมโยงกับงานวิจยั ของพูลศรี (2546) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพทางด้านราคาด้วย
การวิเคราะห์หาค่าความยืดหยุน่ ของการส่ งผ่านราคา และวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพื่อสามารถใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายและปรับปรุ งด้านการตลาดให้
เหมาะสมและถูกทิศทางต่อไป โดยใช้ขอ้ มูลราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของตลาดแต่ละระดับตั้งแต่ตลาด
ระดับฟาร์มตลาดระดับขายส่ ง และตลาดระดับส่ งออกตั้งแต่ปี 2531 ถึงปี 2545 ผลการศึกษาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ตลาดระดับต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์ ค่าความยืดหยุน่ ของ
การส่ งผ่านราคา พบว่าการส่ งผ่านราคาจากตลาดขายส่ งกรุ งเทพฯไปสู่ ตลาดที่เกษตรกรขายได้มีค่า
ความยืดหยุน่ ของการส่ งผ่านราคาค่อนข้างสู งเท่ากับ1.0694 เนื่องจากการกักตุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ
พ่อค้าท้องถิ่นแต่เมื่อมีการนาเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศการเก็งกาไรของพ่อค้าท้องถิ่ นจะลดลงการ
ดูดซับราคาจึงลดลงตามไปด้วย ส่ งผลให้ความยืดหยุ่นของการส่ งผ่านราคาค่อนข้างจะสมบูรณ์ และ
การส่ งผ่านราคาข้าวโพดระหว่างตลาดส่ งออกไปสู่ ตลาดขายส่ งกรุ งเทพฯมีค่าเท่ากับ 0.9010 เนื่องจาก
การส่ งออกแต่ละปี ขึ้นอยูก่ บั ผลผลิตและความต้องการใช้ภายในประเทศทาให้ผสู ้ ่ งออกต้องแข่งขันกับ
การรับซื้ อข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ของโรงงานอาหารสั ตว์ส่ งผลให้การส่ งผ่านราคาค่อนข้างจะสมบู รณ์
ข้อ เสนอแนะในด้ า นการผลิ ต ควรเร่ ง หาแนวทางเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้ เพี ย งพอกับ ความต้อ งการใช้
ภายในประเทศ และในด้านการตลาดควรมี การปรับปรุ งคุ ณภาพของข้าวโพดทุ กขั้นตอนเพื่อให้ได้
ข้าวโพดที่มีมาตรฐานดี

18

เราทาการศึ กษาปั จจัย ใดบ้างที่ มี ผลต่ออุ ป สงค์และอุ ปทานเพื่ อให้ทราบว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่
ส่ งผลต่อการผลิ ตการตลาดข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพื่อดูความสัมพันธ์ ได้มีผทู้ ี่ศึกษาหลายท่าน ได้แก่ ชัด
(2544) ศึกษาตัวแปรที่สามารถอธิ บายความเคลื่อนไหวของอุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ได้แก่ เนื้ อที่ เพาะปลูกปี ที่ ผ่านมา ราคาขายส่ งข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในปี ที่ ผ่านมา ร้ อยละของ
พื้นที่ ที่ ใส่ ปุ๋ย ร้ อยละของพื้นที่ ที่เสี ยหาย เมล็ดพันธุ์ ลูกผสมที่ ใช้และนาเข้า ส่ วนตัวแปรที่ สามารถ
อธิ บายความเคลื่ อนไหวของอุปสงค์ขา้ วโพดเลี้ ยงสัตว์อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ ราคาขายส่ ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาส่ งออกไก่สดแช่แข็ง ปริ มาณการผลิตไก่เนื้อ ปริ มาณการส่ งออกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ของอเมริ กา และราคาซื้ อขายข้าวโพดล่วงหน้าในตลาดชิ คาโก พร้อมทั้งหาความยืดหยุน่ เมื่อมีการ
ลดภาษีศุลกากรการนาเข้าเหลื อร้ อยละ 20 โดยใช้ปีฐาน 2529-2531 มาคานวณ พบว่ามี ผลให้ทาให้
พื้ น ที่ เพาะปลู ก และผลผลิ ต ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ภ ายในประเทศลดลงร้ อ ยละ 0.5402 และ 0.1485
ตามล าดับ ส่ วนปริ ม าณการน าเข้าและการบริ โภคภายในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อยละ 0.88 และ 77.15
ตามลาดับ ธี ระพงษ์ (2545) วิเคราะห์ผลกระทบของการปฏิบตั ิตามพันธะกรณี ขอ้ ตกลงสิ นค้าเกษตร
ต่อความต้องการข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์และอุตสาหกรรมไก่เนื้ อในประเทศไทย พบว่าผลการศึกษาด้าน
อุปทานข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศ พบว่า ปั จจัยสาคัญที่ เป็ นตัวกาหนดอุ ปทานข้าวโพดเลี้ ยง
สัตว์ในประเทศคื อ ราคาขายส่ งข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ราคาเมล็ดถัว่ เหลื อง และนโยบายนาเข้าข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ของไทย ด้านอุปสงค์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ตัวกาหนดอุปสงค์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ประเทศ คือ ราคาขายส่ งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และราคานาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่อตั ราภาษีการ
นาเข้าเป็ นปั จจัยที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ในส่ วนของการวิเคราะห์ผลกระทบของการลดภาษี
นาเข้าข้าวโพดลงตามเงื่อนไขพันธะกรณี ที่ไทยทาไว้กบั องค์การการค้าโลกนั้น พบว่าการยกเลิกภาษี
นาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปริ มาณการผลิตและบริ โภคข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทย
1.6.3 นโยบำยกำรค้ ำข้ ำวโพดเลีย้ งสั ตว์
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ทาให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ภายในประเทศ ทาให้ตอ้ งพึ่งพาการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ รู ปแบบ
ของนโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์มีการเปลี่ ยนแปลงด้วยข้อตกลงต่างๆ เช่ น การทาตามพันธะ
สัญญาขององค์การการค้าโลก ข้อตกลงการค้าอาเซี ยน การเปิ ดตลาดการค้าเสรี ข้อตกลงหรื อเงื่อนไข
ต่างๆ ที่รัฐบาลในแต่ละปี ได้กาหนด เป็ นต้น ล้วนส่ งผลกระทบแตกต่างกันออกไป ได้มีผทู ้ าการศึกษา
เกี่ ยวกับนโยบายของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้แก่ การเปิ ดการค้าเสรี การเปิ ดพันธกรณี องค์กรการค้าโลก
การเปิ ดการค้าเสรี อาเซี ย น และยุท ธศาสตร์ ค วามร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จอิ ระวดี -เจ้าพระยา-แม่ โขง
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งานวิจยั ของมนัส (2540) ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ นโยบายการนาเข้าวัตถุ ดิบ อาหารสั ตว์ โดยศึ ก ษา
เฉพาะกรณี การนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2538-2540 เป็ นช่วงระยะเวลาที่ไทยเปิ ดตลาดข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ภายใต้พนั ธกรณี องค์กรการค้าโลก (WTO) เพื่อเปรี ยบเทียบกับระบบการนาเข้าข้าวเลี้ยงสัตว์แบบ
เสรี ในช่ วงปี 2533-2537 มนัสได้สรุ ป ว่าข้อดี ของการใช้ระบบโควตา อัตราภาษี และช่ วงระยะเวลา
ตามพัน ธกรณี อ งค์ก รการค้า โลกในช่ ว งปี 2538-2540 ในการน าเข้า ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ แ ละเป็ นการปกป้ องกลุ่ ม เกษตรกรข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ภ ายในประเทศมากที่ สุ ด หาก
เปรี ยบเที ย บกับ การน าเข้ า แบบเสรี ในช่ ว งปี 2533-2537 รั ก ษาระดั บ ราคาข้ า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์
ภายในประเทศให้ อ ยู่ในระดับ ที่ เหมาะสมและจู ง ใจให้ เกษตรกรท าการเพาะปลู ก เพิ่ ม ขึ้ น ท าให้
ได้เปรี ยบด้านศักยภาพการแข่งขันในการส่ งออกเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นโยบายมี ความคล่ องตัวสู ง
ส่ วนด้านข้อเสี ยนั้นเนื่ องจากนโยบายมีความคล่องตัวสู งสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมทาให้
การวางแผนการผลิตในแต่ละปี ไม่แน่นอน ไม่สามารถวางแผนระยะยาวได้ ต้องอาศัยข้อมูลด้านการ
ผลิตและการตลาดในปั จจุบนั ซึ่งอาจมีความผิดพลาดของข้อมูลได้ หรื อจะเกิดแนวโน้มของระดับราคา
ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ภายในประเทศสู งกว่าราคาตลาดโลกท าให้ ตน้ ทุ นภาคปศุ สั ตว์สู งขึ้ น รั ฐบาลมี
อานาจต่อการกาหนดนโยบายสู งสุ ด ถ้าวางแผนนโยบายไม่ตรงกับสถานการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้ นหรื อเอื้ อ
ประโยชน์ ให้แก่ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งก็จะเกิ ดผลกระทบทางลบต่อทุ กฝ่ ายทั้งเกษตรกรผูป้ ลูกและผูท้ ี่ใช้
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศ มนัสยังได้เสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการกาหนดนโยบายการนาเข้า
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ควรคานึ งเป้ าหมายการส่ งออกไก่ เนื้ อเป็ นหลัก คื อกาหนดทิ ศทางให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยลดการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ปรับโครงสร้างการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพิ่มศักยภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศเพื่อลดการ
พึ่งพาและสงวนเงินตราของประเทศ
จิตรลดา (2549) พิจารณาผลกระทบของนโยบายในช่วงปี 2537-2546 ต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
ในประเทศไทย ทาการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายของมันสาปะหลัง ข้ าวโพดเลี้ ยงสัตว์
และถั่ว เหลื อ งกรณี ข องข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ส รุ ป ผลของนโยบายและมาตรการด้า นการผลิ ต และ
การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากการวัดผลประโยชน์จากนโยบายโดยพิจารณาจากร้อยละการประมาณ
การอุดหนุ นผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค พบว่าผูผ้ ลิตได้รับผลประโยชน์คือได้ขายในราคาที่รัฐบาลอุดหนุนที่
เป็ นราคาที่ผผู้ ลิตได้รับผลประโยชน์และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นผูเ้ สี ยประโยชน์รับภาระการถ่ายโอน
จากการอุดหนุ นของรัฐบาล ส่ วนโครงการด้านการส่ งเสริ มการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็ น
ระยะสั้นซึ่ งมีโครงการอายุไม่เกิน 2 สั้น ทาให้การส่ งเสริ มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรเป็ นไปอย่าง
ไม่ต่อเนื่ องและไม่ทวั่ ถึง จิตรลดายังได้เสนอแนะว่าจากเดิ มที่รัฐบาลอุดหนุ นเพียงการตลาดข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ควรหันไปอุ ดหนุ นด้านการผลิ ตและปั จจัยการผลิ ตที่ เพิ่ มขึ้ น เร่ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตที่
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สู งขึ้นและพัฒนาอย่างจริ งจัง ถึงแม้จะมีประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ผลผลิตต่อไร่ ก็
ยังต่าอยู่
อัจฉรา (2553) ศึ กษาผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทางการค้าภายใต้เขตการค้าเสรี อาเซี ยนต่อ
สิ นค้าข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ของประเทศไทยทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ เกษตรกรและผูบ้ ริ โภค ด้าน
ผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ นั จะเห็นว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
สู งกว่าราคาที่นาเข้าเฉลี่ย แต่อย่างไรก็ตามสัดส่ วนการนาเข้าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตภายในประเทศ
ทาให้ผลกระทบไม่ส่งผลต่อเกษตรกรมากนักรวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายปกป้ องลดผลกระทบต่อของ
การเปิ ดการค้าเสรี ส่ วนด้านอุตสาหกรรมผูใ้ ช้ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตว์ได้รับประโยชน์จากการเปิ ดการค้าเสรี อาเซี ยน เนื่องจากสามารถนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ได้ถูกลงมาเป็ นวัตถุ ดิบควบคู่กบั ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ข้อดีที่เด่นชัดของข้าวโพด
เลี้ ยงสั ตว์ไทยมี คุณภาพที่ สูงกว่าคุ ณภาพข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่นาเข้า ท าให้แนวทางการปรั บตัวของ
เกษตรกรควรเน้นเรื่ องคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นจุดแข็งทาให้ผลผลิตข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยไม่เสี ยเปรี ยบในการเปิ ดการค้าเสรี อาเซี ย น ส่ วนใหญ่อุตสาหกรรมต่างๆที่
ต้องการใช้ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ยงั คงให้ความสาคัญกับคุณภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นหลัก
ด้วยเช่นกัน
ส่ วนอี ก นโยบายหนึ่ ง ที่ รัฐบาลไทยเข้าร่ ว มเป็ นสมาชิ ก คื อ ยุท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง นันทวัน (2552) ศึกษาหาผลกระทบของนโยบายการค้าเสรี ที่มีต่อ
ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ภ ายใต้ก รอบองค์ ก ารการค้า โลก (WTO) และยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิ จอิ ร ะวดี -เจ้าพระยา-แม่ โขง (ACMECS) ใช้ข้อ มู ล อนุ ก รมเวลาตั้ง แต่ ปี 2529-2550 ส่ ว น
ACMECS เริ่ มตั้งแต่ปี 2546 ที่ได้เริ่ มมีการจัดตั้งโครงการ ผลกระทบที่ได้จากการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตามข้อตกลง WTO เมื่อมีการลดภาษีศุลกากรนาเข้าเหลือร้อยละ 20 โดยใช้ขอ้ มูลปี ฐานของปี 25322537 พบว่า เนื้ อที่ เพาะปลู กลดลงร้ อยละ 0.28 ผลผลิ ตต่อไร่ ลดลงร้ อยละ 0.82 ปริ มาณการนาเข้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.30 และการบริ โภคในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 ส่ วนACMECS เมื่อมีการลดภาษี
ศุลกากรนาเข้าร้ อยละ 0 มีผลกระทบทาให้เนื้ อที่เพาะปลูกลดลงร้ อยละ 0.53 ผลผลิตต่อไร่ ลดลงร้อย
ละ 1.20 ปริ มาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.32 และการบริ โภคในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 จะเห็น
ว่าACMECS ทาให้ปริ มาณการนาเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดและเพิ่มมากกว่า WTO ส่ วนเนื้อที่เพาะปลูกและ
ผลผลิ ตต่อไร่ ลดลงกว่า WTO ด้าน WTO ส่ งผลให้การบริ โภคภายในประเทศเพิ่มสู งกว่า ACMECS
จะเห็นว่าทั้ง WTO และ ACMECS เมื่อมีการลดอัตราภาษีมีผลทาให้ปริ มาณการนาเข้าเพิ่มสู งขึ้นอย่าง
มาก พื้นที่ การเพาะปลูกและปริ มาณการผลิ ตลดลง ดังนั้นนันทวันให้ความเห็ นว่ารั ฐบาลจึ งควรใช้
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นโยบายภาษี นาเข้าปรับให้ราคาภายในประเทศไม่ต่ ากว่าราคานาเข้า ทั้งนี้ เพื่อทาให้เกษตรกรยังคง
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ต่อไป
1.6.4 กำรทดแทนกำรนำเข้ ำ
สาหรั บงานวิจยั ที่ ศึกษาไว้แล้วนั้น พบว่ามี การใช้แบบจาลองการผลิ ตทดแทนการนาเข้าที่
แตกต่างกันออกไป โดยมีแบบจาลองของ Chenery (1960) เป็ นแบบจาลองแรกที่มีการใช้ในการศึกษา
การทดแทนการนาเข้า ซึ่ งแบบจาลองดังกล่ าวมี ขอ้ ผิดพลาด มี ผูศ้ ึ กษาที่ ใช้แบบจาลองของ Chenery
ได้แก่ ชู ศกั ดิ์ (2520) และสุ ภณา (2537) หลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุ งเรื่ อยมาจนกระทัง่ การศึ กษา
ของ Vatter (1969) ได้แก่ วิโรจน์ (2540), มะลิลา (2544) และสุ ทิชา (2550) ซึ่ งถือว่าเป็ นแบบจาลองที่
มีความสมบูรณ์แสดงความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าได้ดีกว่าแบบจาลองอื่นๆ
การศึ ก ษาในการหาความสามารถในการผลิ ตเพื่ อทดแทนการน าเข้าด้วยแบบจาลองของ
Vatter นั้น วิโรจน์ ศึ ก ษาความสามารถในการผลิ ต เพื่ อ ทดแทนการน าเข้าของอุ ต สาหกรรมยาใน
ประเทศไทยและสุ ทิชาศึกษาความสามารถในการผลิ ตถัว่ เหลื องเพื่อทดแทนการนาเข้าของประเทศ
ไทย ทั้งสองการศึกษานี้ ศึกษาดูเพียงตัวชี้ วดั ปริ มาณการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ส่ วนมะลิลาศึกษา
ศักยภาพการผลิตน้ านมดิบเพื่อทดแทนการนาเข้าหางนมผงและผลิตภัณฑ์นม วิเคราะห์ความสามารถ
ในการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าเพิ่มจากวิโรจน์และสุ ทิชา 2 ส่ วนด้วยกันคือ หนึ่ งมีการเปลี่ยนหน่วย
ของตัวแปรจากงานวิจยั ของท่ านอื่ น ที่ เป็ นหน่ วยของมู ล ค่ ามาเป็ นหน่ วยของปริ ม าณ และสองมี
การศึ กษาเพิ่ มเติ มจากเดิ ม เป็ นการศึ กษาแค่เพี ยงปริ มาณการผลิ ตเพื่ อทดแทนการนาเข้า แต่ มะลิ ล า
ทาการศึกษาตัวชี้ วดั อีก 2 ตัวชี้ วดั คือ อัตราส่ วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า เพื่อดู
อัตราการเจริ ญเติบโตของการผลิตหางนมผงและผลิตภัณฑ์นม ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในงานวิจยั ของมะลิลานี้
ได้แก่ ปริ มาณผลผลิตภายในประเทศ ปริ มาณการบริ โภค ปริ มาณการนาเข้า และปริ มาณการส่ งออก
เพื่ อ น ามาหาสั ด ส่ ว นการน าเข้า ต่ อ การบริ โ ภค จากนั้ นก็ น าสั ด ส่ ว นที่ ไ ด้ ท าเป็ นร้ อ ยการหาค่ า
ความสามารถในการผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้า ด้วยวิธีที่หนึ่ ง หาปริ มาณการผลิ ตเพื่อทดแทนการ
น าเข้า (gross import substitution: GIS) ด้ว ยการน าค่ า ความแตกต่ า งของสั ดส่ วนการน าเข้าต่ อการ
บริ โภคปี ที่วิเคราะห์กบั ปี ฐานแล้วคูณด้วยปริ มาณการบริ โภคในปี ที่วิเคราะห์ก็จะได้ปริ มาณการผลิ ต
เพื่อทดแทนการนาเข้าในปี ที่เราวิเคราะห์ วิธีที่สอง หาอัตราส่ วนอัตราส่ วนความสามารถในการผลิ ต
เพื่อทดแทนการนาเข้า (import replacement: IR) ได้มาจากสัดส่ วนของปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าในปี ที่วเิ คราะห์ต่อปริ มาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศปี
ที่วเิ คราะห์เมื่อเทียบกับปี ฐาน เพื่อดูวา่ ปริ มาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศถูกนาไปใช้ทดแทนการ
นาเข้ามากน้อยเพียงใด
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