บทที่ 2
ระเบียบวิธีวจิ ยั
2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั เพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
เพื่ อทดแทนการนาเข้า ประกอบด้วยการผลิ ต การตลาด และนโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของ
ประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งพรรณนา เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ อัตราส่ วน และในส่ วนการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณใช้ขอ้ มูลอนุกรมเวลาในส่ วนปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริ มาณการ
บริ โภคข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริ มาณการส่ งออกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ และปริ มาณการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ตั้งแต่ปี 2533-2555 เพื่อวิเคราะห์หาความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
เพื่อทดแทนการนาเข้าโดยใช้แนวคิดแบบจาลองของ Vatter (1969) จาก 3 ตัวชี้ วดั ได้แก่ ตัวชี้ วดั ที่ 1
วิเคราะห์หาปริ มาณการผลิ ตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (gross import
substitution: GIS) ตัวชี้ วดั ที่ 2 วิเคราะห์หาอัตราส่ วนความสามารถในการผลิ ตเพื่อทดแทนการนาเข้า
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (import replacement: IR) และตัวชี้ วดั ที่ 3 วิเคราะห์ หาอัตราส่ วนความสามารถใน
การทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (import substitution ratio: B) และตัวแปรอิสระที่คาดว่ามีผล
ต่อความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ (YIE), ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ปี
ที่ ผ่ า นมา (COST1), ดัช นี ร าคาข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ปี ที่ ผ่ า นมา (PIM), ดัช นี ร าคาอ้อ ยปี ที่ ผ่ า นมา
(PISC1)ดัชนี ราคาถัว่ เหลืองปี ที่ผา่ นมา (PIS1), ดัชนี ราคามันสาปะหลังปี ที่ผ่านมา (PIC1), ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของปศุสัตว์ (GDPL), ช่ วงเวลาที่ เขตการค้าเสรี อาเซี ยนมี สมาชิ กครบ 10 ประเทศ (AFTA),
การที่ ป ระเทศไทยดาเนิ น นโยบายตามข้อ ตกลงขององค์ก รการค้า โลกในเรื่ อ งข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์
(WTO), นโยบายจานา (MORTGAGE) และนโยบายประกันราคา (GUARANTEE) ทาการวิเคราะห์
แบบสมการถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ (multiple regression) เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์
ของความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้าทั้ง 3 ตัวชี้ วดั
(รู ปที่ 2.1)
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สถิติเชิงพรรณนา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ อัตราส่วน

การผลิต การตลาด และนโยบาย
การค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลอนุกรมเวลา
ปริ มาณการผลิต การบริ โภค
การส่งออก การนาเข้า

ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้า
แบบจาลอง Vatter (1969)

ตัวแปรอิสระที่คาดว่ามีผลต่อความสามารถใน
การผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า
- ผลผลิตต่อไร่ (YIE)
- ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ปีที่ผา่ นมา (COST1)
- ดัชนีราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีที่ผา่ นมา (PIM)
- ดัชนีราคาอ้อยปี ที่ผา่ นมา (PISC1)
- ดัชนีราคาถัว่ เหลืองปี ที่ผา่ นมา (PIS1)
- ดัชนีราคามันสาปะหลังปี ที่ผา่ นมา (PIC1)
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมของปศุสตั ว์ (GDPL)
- ช่ ว งเวลาที่ เขตการค้าเสรี อ าเซี ยนมี ส มาชิ ก
ครบ 10 ประเทศ (AFTA)
- การที่ ประเทศไทยด าเนิ นนโยบายตาม
ข้ อ ตกลงขององค์ ก รการค้ า โลกใน เรื่ อง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (WTO)
- นโยบายจานา (MORTGAGE)
- นโยบายประกันราคา (GUARANTEE)

ตัวชี้วดั ความสามารถในการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนาเข้า
(GIS, IR, B)

สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ

ปั จจัยที่มีผลความสามารถในการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้า

รู ปที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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2.2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษานี้ เป็ นข้อมูลอนุ กรมเวลารายปี ข้อมูลอนุ กรมเวลาตั้งแต่ปีการ
เพาะปลูก 2533/2534 ถึงปี การเพาะปลูก 2555/2556 ระยะเวลา 23 ปี ทาการศึกษาโดยการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล สถิ ติ ท้ ัง ประเทศจากส านัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร กรมการค้า ภายใน และกรมศุ ล กากร
หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนฐานข้อมูล ออนไลน์ เอกสารสิ่ งพิ มพ์ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องและ
งานวิจยั ที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าไว้แล้วพร้อมทั้งรวบรวมนโยบายของข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ที่รัฐบาลกาหนดให้แต่ละปี โดยข้อมูลทุ ติยภูมิรายปี ที่ ตอ้ งใช้ในการวิเคราะห์ ในงานวิจยั นี้
ได้แก่
1) ข้อมูลปริ มาณเนื้ อที่เพาะปลู ก ปริ มาณผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศ ผลผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ต่อไร่ ต้นทุ นการผลิ ตต่อไร่ ปริ มาณการบริ โภคข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ภายในประเทศ
และราคาที่เกษตรกรได้รับที่ไร่ นาได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง ถัว่ เหลื อง และอ้อยโรงงาน
ตั้งแต่ปีเพาะปลูก 2533/2535 ถึงปี เพาะปลูก 2555/2556 จากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) ข้อมู ล ปริ ม าณและมู ล ค่ าการน าเข้าข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์จากต่ างประเทศและปริ ม าณการ
ส่ ง ออกข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ไ ปขายต่ า งประเทศตั้ง แต่ ปี เพาะปลู ก 2533/2534 ถึ งปี 2555/2556 จาก
กรมการค้าภายในและกรมศุลกากรที่ถูกรวบรวมโดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3) ข้อมูลนโยบายข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ต้ งั แต่ปีเพาะปลู ก 2533/2534 ถึงปี เพาะปลูก 2555/2556
จากกรมการค้าภายในและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ผา่ นมา
2.3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.3.1. การวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะห์การผลิต การตลาด และนโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย จาก
ข้อมูลสถิ ติเช่ น ต้นทุนการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ เนื้ อที่ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ ปริ มาณ
ผลผลิ ต ข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ และราคาข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ที่ เกษตรกรได้รับ เป็ นต้น โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนาในรู ป ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อัตราส่ วน ค่าสู งสุ ด และค่าต่าสุ ด
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2.3.2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริมาณ (Quantitative Analysis)
1) แบบจาลองเชิ งประจักษ์ ความสามารถในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ของประเทศ
ไทยเพือ่ ทดแทนการนาเข้ า
การวิเคราะห์ ค วามสามารถในการผลิ ต ข้าวโพดเลี้ ยงสั ต ว์ข องประเทศไทยเพื่ อ
ทดแทนการนาเข้าใช้แบบจาลองของ Vatter (1969) โดยวิเคราะห์จาก 3 ตัวชี้ วดั ได้แก่ ตัวชี้ วดั ที่ 1 คือ
ปริ ม าณการผลิ ต ภายในประเทศเพื่ อ ทดแทนการน าเข้า ข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ (GIS) ตัว ชี้ วัด ที่ 2 คื อ
อัตราส่ วนความสามารถในการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (IR) และ
ตัวชี้ วดั ที่ 3 คื อ อัตราส่ วนความสามารถในการทดแทนการนาเข้า (B) ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แ ก่ ปริ ม าณการบริ โภคข้า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ภ ายในประเทศ, ปริ ม าณผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์,
ปริ มาณการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ และปริ มาณส่ งออกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ไปขายยัง
ต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2533-2555 ใช้ปี 2534 เป็ นปี ฐาน โดยในการคานวณตามแบบจาลองเดิ มจะใช้
ตัวเลขการวิเคราะห์ในหน่วยของมูลค่า เนื่องจากสิ นค้าอุตสาหกรรมมีความผันผวนของราคาค่อนข้าง
ต่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นสิ นค้าเกษตรที่มีความผันผวนของราคาค่อนข้างสู งทาให้วิเคราะห์การผลิ ต
เพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนหน่วยของตัวแปรจากมูลค่าเป็ นปริ มาณ
แทน (มะลิลา, 2544) ดังนั้นในการศึกษาความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
เพื่อทดแทนการนาเข้า มีข้ นั ตอน 1-5 ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ค านวณหาปริ ม าณการบริ โภคข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ภายในประเทศจาก
สมการ (4) สามารถจาแนกปริ มาณการบริ โภค ปริ มาณการผลิตภายในประเทศ ปริ มาณการนาเข้าจาก
ต่างประเทศ และปริ มาณการส่ งออกไปขายยังต่างประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 คานวณหาอัตราส่ วนของการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีต่อการบริ โภค
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท้ งั หมดภายในประเทศ (m) จากสมการ (6) ของปี ฐานและปี ที่วเิ คราะห์
ขั้นตอนที่ 3 ค านวณหาปริ มาณของการผลิ ตเพื่ อทดแทนการน าเข้า (gross import
substitution: GIS) โดยพิจารณาจากปริ มาณการบริ โภคข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ (C) และส่ วน
เปลี่ยนแปลงของอัตราส่ วนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อการบริ โภคภายในประเทศของปี ฐานกับปี ที่
วิเคราะห์ (m0– mt)
𝐺𝐼𝑆𝑡 =

(19)

𝐶𝑡 (𝑚0 − 𝑚𝑡 )
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ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ หากพบว่า ถ้า GISt < 0 หมายความว่า การผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในปี ที่วเิ คราะห์ไม่มีปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า
หากแต่เป็ นการนาเข้ามาทดแทนการผลิตภายในประเทศเมื่อเทียบกับปี ฐาน และหากพบว่าถ้า GISt > 0
หมายความว่า การผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ภายในปี ที่ วิเคราะห์ มี ป ริ มาณการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้าเมื่อเทียบกับปี ฐาน
ขั้นตอนที่ 4 หาอัตราส่ วนความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ
เพื่อทดแทนการนาเข้า (import replacement: IR) จากสมการ (12) โดยใช้ปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า ของปี ที่วิเคราะห์ จากสมการ (19) และปริ มาณผลผลิ ตที่
เพิม่ ขึ้นภายในประเทศปี ที่วิเคราะห์เมื่อเทียบกับปี ฐาน เพื่อดูวา่ ปริ มาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศ
ถูกนาไปใช้ทดแทนการนาเข้ามากน้อยเพียงใด
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ ถ้า IRt < 0 หมายความว่า ในปี
ที่ วิเคราะห์ ป ริ ม าณผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ที่ ผ ลิ ตได้สุ ท ธิ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นจากปี ฐานภายในประเทศไม่
เพียงพอต่อการถูกใช้ไปเพื่อทดแทนการนาเข้า และหากพบว่า ถ้า IRt > 0 หมายความว่า ในปี ที่วเิ คราะห์
ปริ ม าณผลผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์ที่ ผ ลิ ต ได้สุ ท ธิ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ฐานภายในประเทศถู ก ใช้ไปเพื่ อ
ทดแทนการนาเข้า
ขั้นตอนที่ 5 หาอัตราส่ วนความสามารถในการทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(Bt) จากสมการ (13-15) ได้มาจากอัตราส่ วนปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้า
ต่อปริ มาณการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่ควรจะเป็ นเมื่ ออัตราส่ วนการนาเข้าเท่ากับปี ฐาน เพื่อดู ว่า
ปริ ม าณการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์รวมที่ ควรจะเป็ นไปตามสั ดส่ วนของปี ฐานว่าถู ก ทดแทนด้วย
ปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศมากน้อยเท่าใด
ผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ แบ่งออกเป็ น 3 กรณี คือ 1) ค่า Bt มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า
ประเทศไทยสามารถผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้าได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ตอ้ งพึ่งพาการ
นาเข้าจากต่างประเทศ 2) ค่า Bt < 0 แสดงว่าในปี ที่ วิเคราะห์ อตั ราส่ วนความสามารถในการทดแทน
การนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อเทียบกับปี ฐานของประเทศไทยโดยการพึ่งพาการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จากต่างประเทศมากขึ้น และ 3) ค่า Bt > 0 แสดงว่าในปี ที่วิเคราะห์มีอตั ราส่ วนความสามารถใน
การทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เมื่อเทียบกับปี ฐานของประเทศไทยโดยการพึ่งพาการนาเข้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศน้อยลง
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2) การวิเคราะห์ ปัจ จั ยที่มี ผลต่ อความสามารถในการผลิต ข้ าวโพดเลี้ยงสั ต ว์ ของ
ประเทศไทยเพือ่ ทดแทนการนาเข้ า
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศ
ไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า ตัวชี้ วดั ทั้ง 3 ได้แก่ GIS, IR และ B จากการวิเคราะห์ในส่ วนวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 ข้างต้น ก าหนดให้เป็ นตัวแปรตามเพื่ อนามาหาความสั ม พันธ์ ก ับ ตัวแปรอิ ส ระด้วยสมการ
ถดถอยแบบพหุ คุณ (multiple linear regression) เพื่อหาว่าตัวแปรอิสระใดบ้างมีผลต่อ GIS, IR และ B
ในลักษณะเป็ นอย่างไรและตัวแปรใดที่เพิ่มความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศ
ไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า เพิ่มสู งขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนนโยบาย
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ
ความสัมพันธ์จากสมการถดถอยแบบพหุ คูณเส้นตรง จากสมการ (18) โดยการคัดเลือกตัว
แปรอิสระ (Xi) นั้น ผูว้ ิจยั คัดเลื อกตัวแปรที่ คาดว่ามีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิ ตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า
รู ปแบบของสมการความสัมพันธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
𝑌=

𝛽0 + 𝛽1 𝑌𝐼𝐸 + 𝛽2 𝐶𝑂𝑆𝑇1 + 𝛽3 𝑃𝐼𝑀1 + 𝛽4 𝑃𝐼𝑆𝐶1 + 𝛽5 𝑃𝐼𝑆1 + 𝛽6 𝑃𝐼𝐶1 + 𝐵7 𝐺𝐷𝑃𝐿 + 𝛽8 𝐴𝐹𝑇𝐴
+𝛽9 𝑀𝑂𝑅𝑇𝐺𝐴𝐺𝐸 + 𝛽10 𝐺𝑈𝐴𝑅𝐴𝑁𝑇𝐸𝐸 + 𝜀

(20)

กาหนดให้
ตัวแปรตาม (Y)
ตัวชี้วดั ที่ 1
ตัวชี้วดั ที่ 2
ตัวชี้วดั ที่ 3
β0
ตัวแปรอิสระ(X)
YIE
COST1
PIM1

คือ ปริ มาณการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (GIS)
คือ อัตราส่ วนความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อ
ทดแทนการนาเข้า (IR)
คือ อัตราความสามารถในการทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(B)
คือ ส่ วนตัดแกน Y เมื่อX1 = X2 = X3 = X4= X5 = X6 = X7 = 0
คือ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยต่อไร่ มีหน่วยเป็ นกิโลกรัม
คือ ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไร่ ปีที่ผา่ นมา มีหน่วยเป็ น
บาท
คือ ดัชนีราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรได้รับในปี ที่ผา่ นมา
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ดัชนีราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับในปี ที่ผา่ นมา
ดัชนีราคาถัว่ เหลืองที่เกษตรกรได้รับในปี ที่ผา่ นมา
ดัชนีราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรได้รับในปี ที่ผา่ นมา
ผลิ ตภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศของปศุ สั ตว์ มี หน่ วยเป็ นล้าน
บาท
ตัวแปรหุ่น Trade (Trade Policy) คือ นโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย
AFTA
คือ ช่วงเวลาที่เขตการค้าเสรี อาเซี ยนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ (1 =
ร่ วมเมื่อสมาชิ กครบ 10 ประเทศ / 0 = ร่ วมเมื่อสมาชิ กไม่ครบ
10 ประเทศ)
WTO
คือ การที่ ป ระเทศไทยด าเนิ น นโยบายตามข้อ ตกลงขององค์ก ร
การค้า โลกในเรื่ อ งข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ (1 = เข้า ร่ ว ม / 0 = ยัง
ไม่ได้เข้าร่ วม)
ตัวแปรหุ่ น Government’s intervention คือ มาตรการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของ
รัฐบาล ประกอบด้วย
MORTGAGE คือ ประเทศไทยใช้นโยบายจานาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (1 = ใช้ / 0 =
ไม่ใช้)
GUARANTEE คือ ประเทศไทยใช้นโยบายประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (1 = ใช้
/ 0 = ไม่ใช้)
PISC1
PIS1
PIC1
GDPL

คือ
คือ
คือ
คือ
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