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บทที ่4 

ความสามารถในการผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทยเพือ่ทดแทนการ
น าเข้าและปัจจยัที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

ของประเทศไทยเพือ่ทดแทนการน าเข้า 

4.1 ความสามารถในการผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทยเพือ่ทดแทนการน าเข้า 

 การศึกษาความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ 
โดยใช้แบบจ ำลองของ Vatter (1969) จาก 3 ตวัช้ีวดั ได้แก่ ตวัช้ีวดัท่ี 1 วิเคราะห์หาปริมาณการผลิต
ภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(gross import substitution: GIS) ตวัช้ีวดัท่ี 2 
วิเคราะห์หาอตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (import 
replacement ratio: IR) และตวัช้ีวดัท่ี 3 วิเคราะห์หาอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(import substitution ratio: B) 3 ตวัช้ีวดัน้ีจะแสดงถึงค่าความสามารถการทดแทน
การน าเขา้ในลกัษณะท่ีแตกต่างถึงความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้
ของประเทศไทย กำรศึกษำน้ีใชข้อ้มูลอนุกรมเวลำตั้งแต่ปี 2534-2555 ก าหนดใหปี้ 2534 เป็นปีฐานใน
การวิเคราะห์ เน่ืองจากประเทศไทยเร่ิมมีการน าเข้าขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นปีแรก ขอ้มูลท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศ (Y) ขอ้มูลปริมาณการน าเขา้
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากต่างประเทศ (M) ข้อมูลปริมาณการส่งออกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ไปขายยงั
ต่างประเทศ (X) และขอ้มูลปริมาณการบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นประเทศ (C)  

 สัดส่วนการน าเขา้ต่อการบริโภคในปีฐาน (m0) เท่ากบั 0.078 หรือเท่ากบัร้อยละ 7.8 ในช่วงปี 
2535-2555 พบวา่สัดส่วนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อการบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์สัดส่วนลดลง
เม่ือเทียบกบัปีฐาน (mt<m0) ยกเวน้ในปี 2535 และ 2551 พบวา่สัดส่วนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อ
การบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์สัดส่วนเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีฐาน (mt>m0) เป็นผลมาจากปริมาณการ
น าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ี เพิ่ ม ข้ึนสูงมากในปีท่ีวิเคราะห์  ท าให้การผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศน้อยกว่าปี
ฐานหรือไม่มีปริมาณการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ในปี 2535 
อตัราส่วนการน าเขา้ต่อการบริโภคสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 11.21  ส่วนในปี 2545 อตัราส่วนการน าเขา้ต่อ
การบริโภคต ่าสุดเท่ากบัร้อยละ 0.12 (ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัดส่วนการน าเขา้ต่อการบริโภคขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศ
ไทยในปี 2534-2555 

ปี 
ปริมาณการ
น าเข้า (ตัน) 

ปริมาณการบริโภค 
(ตัน) 

สัดส่วนการน าเข้าต่อ
การบริโภค 

ร้อยละของสัดส่วน
การน าเข้าต่อการ
บริโภค (%) 

M C = Y+M-X m = M/C m*100 
2534 249,000 3,192,652 0.0780 7.80 
2535 445,217 3,972,899 0.1121 11.21 
2536 9,223 3,125,365 0.0030 0.30 
2537 10,084 3,831,770 0.0026 0.26 
2538 280,205 4,329,246 0.0647 6.47 
2539 302,681 4,781,748 0.0633 6.33 
2540 235,701 4,014,187 0.0587 5.87 
2541 230,987 4,725,729 0.0489 4.89 
2542 120,675 4,338,734 0.0278 2.78 
2543 338,720 4,791,679 0.0707 7.07 
2544 6,649 4,012,758 0.0017 0.17 
2545 4,918 4,118,158 0.0012 0.12 
2546 12,415 4,071,993 0.0030 0.31 
2547 75,753 3,545,436 0.0214 2.14 
2548 58,897 4,095,585 0.0144 1.44 
2549 145,407 3,813,969 0.0381 3.81 
2550 150,356 3,949,754 0.0381 3.81 
2551 425,398 4,335,248 0.0981 9.81 
2552 291,863 4,066,263 0.0718 7.18 
2553 366,747 4,834,174 0.0759 7.59 
2554 195,552 4,658,561 0.0420 4.20 
2555 196,860 4,973,802 0.0369 3.69 
ทีม่า: จากการค านวณ 
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 4.1.1 ปริมาณการผลติภายในประเทศเพือ่ทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

  ผลการวิเคราะห์น้ีช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยมีปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทน
การน าเขา้หรือไม่และมีปริมาณอย่างไร พบว่าในช่วงปี 2535-2555 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ สัดส่วนการน าเขา้ต่อการบริโภคในปีท่ีท าการวิเคราะห์มี
สัดส่วนลดลงเม่ือเทียบกบัปีฐาน (mt<m0) ยกเวน้ในปี 2535 และ ปี 2551 สัดส่วนการน าเขา้ต่อการ
บริโภคในปีท่ีท าการวิเคราะห์มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีฐาน (mt>m0) ประเทศไทยมีปริมาณการ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้เฉล่ียแต่ละปีเท่ากบั 142,373 ตนั ในปี 2545 มีปริมาณการ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้มากท่ีสุดเท่ากบั 316,298 ตนั (ตารางท่ี 4.2 และรูปท่ี 4.1) 

 ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ช่วงจากแนวโน้มของกราฟดงัน้ีช่วงท่ี 1 ปี 2535-2546 โดยรวม
แนวโน้ม GIS เพิ่มสูงข้ึนแม้ในปี 2535 ไม่มีปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้เม่ือเทียบกบัปีฐาน มีปริมาณการพึ่งพาการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศ
เท่ากบั 135,364 ตนั (GIS=135,364) สาเหตุมาจากปริมาณการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นปีน้ีเพิ่มสูงสุด
เท่ากบั  445,217 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2534 ถึงร้อยละ 78.80 เป็นผลมาจากการท่ีมีค าสั่งซ้ือไก่แช่แข็ง
รวมทั้งไก่ถอดกระดูกจากต่างประเทศสูงท่ีสุด ความตอ้งขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พิ่มสูง จึงท าให้สัดส่วน
การน าเขา้ต่อการบริโภคมากกวา่ปีฐาน (mt=0.1121) ต่อมาช่วงปี 2536 และ 2537 มีปริมาณการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้เท่ากบั 234,555 และ 288,794 ตนั จากปีฐาน 
GIS เพิ่มสูงข้ึน สัดส่วนการน าเขา้ต่อการบริโภคมีสัดส่วนลดลงกว่าปีฐานมาก อาจแสดงให้เห็นวา่มี
การน าเขา้ในปี 2535 ท่ีเกินความจ าเป็นหรือมีการกกัเก็บปริมาณน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยเฉพาะ
ช่วงปี 2541-2545 ประเทศไทยตระหนักถึงบทบาทศกัยภาพของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยแต่งตั้งให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดัตั้งโครงการส่งเสริมและพฒันาการผลิต-การตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ทัว่ประเทศอย่างจริงจงั เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นพฒันาปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและมี
คุณภาพท่ีสูงข้ึน  เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุดีในปี 2543 โครงการศูนย์
ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นไร่นาในปี 2544-2545 เป็นตน้ เป็นผลให้ประเทศไทยโดยรวมในช่วงปี 2538-
2546  ยงัคงมี GIS เพิ่มสูงข้ึนไทยไดเ้ขา้ร่วมโครงการความร่วมมือสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรม
ภายใตย้ทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจา้พระยา แม่โขง (ช่วงปี 2547-2550) เป้าหมายคือ
อตัราภาษีการน าเข้าค่อยๆ ลดลงเหลือร้อยละ 0 ท าให้มีปริมาณการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์จาก
ประเทศเพื่อนบา้นเพิ่มมากข้ึน ท าให้ในช่วงท่ี 2 ปี 2546-2550 แนวโนม้ GISค่อยๆ ลดต ่าลง อีกทั้งใน
ปี 2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจทัว่โลก ประเทศไทยไม่มีปริมาณการ
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ผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเข้า พึ่ งพาการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศ
ปริมาณเท่ากบั 87,248 ตนั และช่วงท่ี 3 ปี 2552-2555แนวโนม้ GIS ค่อยๆ เพิ่มสูงข้ึน (รูปท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.2 ปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ของประเทศไทย (GIS) 
ในช่วงปี 2534-2555 เม่ือปี 2534 เป็นปีฐาน 

ปี m GIS1 (ตัน) ร้อยละอตัราเพิม่/ลด2 

2534 0.0780 - - 
2535 0.1121 -135,330.88 - 
2536 0.0030 234,555.47 273.32 
2537 0.0026 288,794.06 23.12 
2538 0.0647 57,476.19 -80.10 
2539 0.0633 70,295.34 22.30 
2540 0.0587 77,405.59 10.11 
2541 0.0489 137,619.86 77.79 
2542 0.0278 217,746.25 58.22 
2543 0.0707 35,030.96 -83.91 
2544 0.0017 306,346.12 774.50 
2545 0.0012 316,298.32 3.25 
2546 0.0030 305,200.45 -3.51 
2547 0.0214 200,791.01 -34.21 
2548 0.0144 260,558.63 29.77 
2549 0.0381 152,082.58 -41.63 
2550 0.0381 157,724.81 3.71 
2551 0.0981 -87,248.66 -155.32 
2552 0.0718 25,305.51 129.00 
2553 0.0759 10,318.57 -59.22 
2554 0.0420 167,815.76 1526.35 
2555 0.0396 191,054.72 13.85 
เฉลีย่ 0.0427 142,373.36  

หมายเหตุ: 1ค านวณจากสูตร𝐺𝐼𝑆𝑡 = 𝐶𝑡(𝑚0 −𝑚𝑡)โดยค่า GIS มากหมายความวา่ทดแทนการน าเขา้ไดม้าก
ข้ึน 
2 อตัราการเพ่ิม/ลดเทียบจากปีท่ีผา่นมา 

ทีม่า: จากการค านวณ   



 

 
 

77 

 
 
หมายเหต:ุ ค่า GIS มากหมายความวา่ทดแทนการน าเขา้ไดม้ากข้ึน 
ทีม่า: จากการค านวณ  

รูปที ่4.1 ปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(GIS)ของประเทศไทยในช่วงปี 2534-2555 
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 4.1.2 อตัราส่วนความสามารถในการผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์เพือ่ทดแทนการน าเข้า 

 ผลการวิเคราะห์น้ีช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อ
ทดแทนการน าเขา้เป็นอยา่งไร ตวัช้ีวดัน้ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงผลผลิตสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงใน
แต่ละปีเม่ือเทียบกบัปีฐานสามารถทดแทนปริมาณการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากน้อยเพียงใด จาก 
การค านวณอตัราส่วนความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ (IR) ในช่วงปี 
2535-2555 ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศสุทธิของปีท่ีวิเคราะห์มากกว่าปีฐาน
ทั้ งหมด [(Yt–Xt)>(Y0-X0)] พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ ยกเวน้ในปี 2535 และ 2551 ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ประเทศไทยมีอตัราความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้เฉล่ีย
แต่ละปีอตัราส่วนเท่ากับ 0.19 ซ่ึงหมายความว่าปริมาณผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวท่ี์ผลิตได้สุทธิท่ี
เพิ่มข้ึนภายในประเทศจะถูกใชไ้ปเพื่อทดแทนการน าเขา้ร้อยละ 19 (ตารางท่ี 4.3 และรูปท่ี 4.2 ) 

 การอธิบายผลการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ช่วงจากแนวโน้มของกราฟดงัน้ีช่วงท่ี 1 ปี 2535-2547
โดยรวมแนวโนม้ IR เพิ่มสูงข้ึนปี 2535 ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
เพื่อทดแทนการน าเขา้แมจ้ะมีการเพิ่มข้ึนของผลผลิตภายในประเทศสุทธิแต่ไม่ไดท้ดแทนในส่วนของ
การน าเขา้ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เพิ่มข้ึนน าไปตอบสนองการบริโภคภายในประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึน
เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีค าสั่งซ้ือไก่แช่แข็งรวมทั้งไก่ถอดกระดูกจากต่างประเทศสูงท่ีสุด ต่อมาในปี 
2536 มี  IR สู งท่ี สุด เท่ ากับ  1.36 ป ริมาณผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ี ผลิตได้สุท ธิ ท่ี เพิ่ ม ข้ึน
ภายในประเทศจะถูกใชไ้ปเพื่อทดแทนการน าเขา้ถึงร้อยละ  136 และส่วนหน่ึงมาจากการท่ีไทยจดัตั้ง
โครงการส่งเสริมและพฒันาการผลิต-การตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ัว่ประเทศอยา่งจริงจงั เพื่อแกไ้ข
ปัญหาสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นพฒันาปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนช่วงท่ี 2 ปี 2548-
2551 โดยรวมแนวโน้ม IR ลดต ่าลงไทยได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือสาขาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมภายใตยุ้ทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจา้พระยา แม่โขง (ตั้งแต่ปี 2547-
2550) เป้าหมายเพื่อลดอตัราภาษีการน าเข้าลดลงและให้เหลือร้อยละ 0 ท าให้มีปริมาณการน าเข้า
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากข้ึน จนกระทั่งในปี 2551 ประเทศไทยไม่มี
ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ และช่วงท่ี 3 ปี 2552-2555 แนวโนม้ 
IR ค่อยๆ เพิ่มสูงข้ึน 
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ตารางท ี4.3 อตัราส่วนความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ (IRt) 
และอตัราความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ (Bt) ช่วงปี 2534-2555 

ปี IR1 B2 

2534 - - 
2535 -0.23 -0.44 
2536 1.36 0.96 
2537 0.33 0.97 
2538 0.05 0.17 
2539 0.05 0.19 
2540 0.09 0.25 
2541 0.09 0.37 
2542 0.17 0.64 
2543 0.02 0.09 
2544 0.29 0.98 
2545 0.27 0.98 
2546 0.27 0.96 
2547 0.38 0.73 
2548 0.24 0.82 
2549 0.21 0.51 
2550 0.18 0.51 
2551 -0.09 -0.26 
2552 0.03 0.08 
2553 0.01 0.03 
2554 0.11 0.46 
2555 0.10 0.49 
เฉลีย่ 0.19 0.45 

หมายเหต:ุ 1ค านวณจากสูตรIRt =
𝐺𝐼𝑆𝑡

(𝑌𝑡−𝑋𝑡)−(𝑌0−𝑋0)
 

2ค านวณจากสูตร𝐵𝑡 = 𝐺𝐼𝑆𝑡

𝑚0𝐶𝑡
 

ทีม่า: จากการค านวณ 
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หมายเหต:ุ ค่าบวกมากหมายความวา่สามารถทดแทนการน าเขา้ไดเ้พ่ิมข้ึน 
ทีม่า: จากการค านวณ  

รูปที ่4.2 อตัราส่วนความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ (IR) ของประเทศไทยในช่วงปี 2534-2555 
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 4.1.3 อตัราความสามารถในการทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

 ผลการวิเคราะห์น้ีช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตวโ์ดยรวมเป็นอย่างไร ตวัช้ีวดัน้ีแสดงถึงปริมาณการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวร์วมท่ีควรจะ
เป็นไปตามสัดส่วนของปีฐานวา่ถูกทดแทนดว้ยปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศมาก
น้อยเท่าใด ในช่วงปี 2535-2555 พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ยกเวน้ในปี 2535 และปี 2551 ประเทศไทยมีความสามารถเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตว์ ประเทศไทยมีอตัราความสามารถในการทดแทนการน าเข้าเฉล่ียแต่ละปีเท่ากับ 0.45 มี
ปริมาณการทดแทนการน าเขา้ได้คิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณข้าวโพดเล้ียงสัตวท่ี์ควรจะน าเข้า
ทั้งหมดตามสัดส่วนการน าเขา้เท่ากบัปีฐาน (ตารางท่ี 4.3 และรูปท่ี 4.3) 

 การอธิบายผลการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ช่วงจากแนวโน้มของกราฟดงัน้ีช่วงท่ี 1 ปี 2535-2546
โดยรวมแนวโน้ม B เพิ่มสูงข้ึนในปี 2535 ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการทดแทนการน าเขา้
ตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวถึ์งร้อยละ 44 ต่อมาปี 2536 และ 2537 ถูกทดแทนดว้ยปริมาณ
การผลิตภายในประเทศสามารถทดแทนการน าเขา้ได้เพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมากถึงร้อยละ 96 และ 97 
ตามล าดบัในปี 2544 และ 2545 ถูกทดแทนดว้ยปริมาณการผลิตภายในประเทศสามารถทดแทนการ
น าเขา้ไดเ้พิ่มสูงข้ึนเป็นอยา่งมากและสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 98 ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีไทยจดัตั้งโครงการ
ส่งเสริมและพฒันาการผลิต-การตลาดข้าวโพดเล้ียงสัตวท์ัว่ประเทศอย่างจริงจงั เพื่อแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้พฒันาปลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตวใ์ห้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนช่วงท่ี 2 ปี 2547-2551 แนวโน้ม 
B ค่อยๆ ลดลง จนกระทัง่ในปี 2551 ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตวพ์ึ่งพาการน าเขา้จากต่างประเทศถึงร้อยละ 26 และช่วงท่ี 3 แนวโนม้ B ค่อยๆ เพิ่มข้ึน (รูปท่ี 
4.3)  
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หมายเหต:ุ ค่า Btเขา้ใกล ้1 มากทดแทนการน าเขา้ไดม้ากข้ึน 
ทีม่า: จากการค านวณ  

รูปที ่4.3 อตัราความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(B) ของประเทศไทยในช่วงปี 2534-2555 
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4.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทน
การน าเข้า 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย
เพื่อทดแทนการน าเขา้ โดยการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple regression) เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ของความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศ
ไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ทั้ง  3 ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์(GIS) อตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(IR) และ
อตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(B) ต่อปัจจยัต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัคาดวา่
มีผลต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ จากการ
วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้งตน้ 
ตั้งแต่ปี 2534-2555 โดยใชปี้ 2534 เป็นปีฐาน จะเห็นวา่ค่า GIS, IR และ B ในปี 2535 เป็นค่าท่ีมีความ
ผิดปกติเป็นอย่างมาก ผูว้ิจยัจึงท าการตดัค่า GIS, IR และ B ในปี 2535 ออกจากการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเข้า 
รายละเอียดตวัแปรดงัน้ี  

 4.2.1 ตัวแปรตามและตัวแปรอสิระ 

 ตัวแปรตาม (Y) ไดม้าจากการค านวณตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ดงัน้ี 

 ตวัช้ีวดัท่ี 1  Y คือ ปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(GIS) 
 ตวัช้ีวดัท่ี 2 Y คือ อตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์(IR) 
 ตวัช้ีวดัท่ี 3 Y คือ อตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(B) 

 ตัวแปรอิสระ (X) เป็นปัจจยัท่ีคาดว่ามีผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ท าการศึกษา 11 ตวัแปร ดงัน้ี 

 1) YIE (Yield) คือ ปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ถา้ปริมาณ
ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่เพิ่มสูงข้ึน ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศ
ไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้เพิ่มสูงข้ึนดว้ย 
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 2) COST1 (lagged of Cost) คือ ต้นทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ปีท่ีผ่านมา มีหน่วย
เป็นบาท ถ้าตน้ทุนการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ปีท่ีผ่านมาเพิ่มสูงข้ึน ความสามารถในการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ลดต ่าลง 

 3) PIM1 (lagged price index of Maize) คือ ดชันีราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรไดรั้บในปี
ท่ีผ่านมา เน่ืองจากราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเพาะปลูกของเกษตรกรถ้าราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์
เกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมาเพิ่มสูงข้ึน ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย
เพื่อทดแทนการน าเขา้เพิ่มสูงข้ึน 

 4) PISC1 (lagged price index of Sugarcane) คือ ดชันีราคาออ้ยท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผ่านมา 
ออ้ยเป็นพืชแข่งขนักบัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เน่ืองจากราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเพาะปลูกของเกษตรกร 
ถ้าราคาอ้อยท่ี เกษตรกรได้รับในปี ท่ีผ่านมาเพิ่มสูงข้ึน เกษตรกรหันไปปลูกอ้อยเพิ่มมากข้ึน 
ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ลดต ่าลง 

 5) PIS1 (lagged price index of soybean) คือ ดชันีราคาถัว่เหลืองท่ีเกษตรกรได้รับในปีท่ีผ่าน
มา ถัว่เหลืองเป็นพืชแข่งขนักบัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เน่ืองจากราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเพาะปลูกของ
เกษตรกร ถา้ราคาถัว่เหลืองท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมาเพิ่มสูงข้ึน เกษตรกรหันไปปลูกถัว่เหลือง
เพิ่มมากข้ึน ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ลด
ต ่าลง 

 6) PIC1 (lagged price index of Cassava) คือ ดชันีราคามนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรได้รับในปีท่ี
ผ่านมา มันส าปะหลังเป็นพืชแข่งขันกับข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เน่ืองจากราคาส่งผลต่อการตดัสินใจ
เพาะปลูกของเกษตรกร ถา้ราคามนัส าปะหลงัท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมาเพิ่มสูงข้ึน เกษตรกรหัน
ไปปลูกมนัส าปะหลงัเพิ่มมากข้ึน ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ลดต ่าลง 

 7) GDPL (Gross Domestic Product Livestock) คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของปศุ
สัตว ์มีหน่วยเป็นลา้นบาท มูลค่าของอตัราการเจริญเติบโตของภาคปศุสัตวเ์พิ่มสูงข้ึน ความตอ้งการ
อาหารสัตวเ์พิ่มสูงข้ึน ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
น าเขา้เพิ่มสูงข้ึนดว้ย  
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 8-9) ตวัแปรหุ่น Trade Policy คือ นโยบายการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวน์โยบายท่ีไทยเขา้ร่วม
การคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวก์บัต่างประเทศส่งผลอยา่งไรต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ ประกอบดว้ย   

  - AFTA (ASEAN free trade incorporated 10 countries) คือ ช่วงเวลาท่ีเขตการคา้เสรี
อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ (1 = ร่วมเม่ือสมาชิกครบ 10 ประเทศ / 0 = ร่วมเม่ือสมาชิกไม่ครบ 
10 ประเทศ) 

  - WTO (World Trade Organization) คือ การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตาม
ขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(1 = เขา้ร่วม / 0 = ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม) 

 10-11) ตวัแปรหุ่น Government’s intervention คือ มาตรการแทรกแซงราคาข้าวโพดเล้ียง
สัตวข์องรัฐบาลส่งผลอย่างไรต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ ประกอบดว้ย 

  - MORTGAGE คือ ประเทศไทยใชน้โยบายจ าน าขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(1 = ใช ้/ 0 = ไม่
ใช)้ 

  - GUARANTEE คือ ไทยใชน้โยบายประกนัราคาขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(1 = ใช ้/ 0 = ไม่
ใช)้ 

 4.2.2 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ 

 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของตวัแปรสองตวั 
สถิติท่ี เป็นตัวช้ีระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรเรียกว่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (correlation 
coefficient) ซ่ึงแสดงขนาดของความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัแปร เคร่ืองหมายบวกหรือลบจะ
แสดงทิศทางของความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิจะมีค่าระหวา่ง -1.0 ถึง +1.0 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ เป็นสมการท่ีมีตวัแปรอิสระจ านวนมากกวา่ 1 ตวั
แปร ดงันั้นเป็นไปไดท่ี้ตวัแปรอิสระท่ีมีอยูอ่าจมีความสัมพนัธ์กนัเองซ่ึงจะส่งผลในการเลือกตวัแปร
อิสระท่ีมีความส าคัญต่อตัวแปรตาม ความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระเหล่าน้ีเรียกว่า 
muliticollinearity โดยน าตวัแปรอิสระทั้งหมดมาตรวจสอบความสัมพนัธ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient) เกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ ถา้พบวา่มีตวัแปรตวั
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ใดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงมากคือ 0.81-1.00 (Bartz, 1999) กบัตวัแปรตวัอ่ืนจะท าการตดัตวัแปรนั้น
ออกก่อน 

 ความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบวา่กลุ่มตวัแปรดชันีราคาพืชแข่งขนั
ท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผ่านมามีความสัมพนัธ์กนัเองค่อนขา้งสูง (ตารางท่ี 4.4) ผูว้ิจยัท าการรวมตวั
แปรดชันีราคาพืชแข่งขนัไวใ้นกลุ่มหรือ factor เดียวกนั โดยเทคนิค factor analysis ไดแ้ก่ ดชันีราคา
ออ้ยท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมาดชันีราคาถัว่เหลืองท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมา และดชันีราคา
มนัส าปะหลังท่ีเกษตรกรได้รับในปีท่ีผ่านมา ซ่ึงเขียนแทนด้วย PICC (factor lagged price index of 
competing crops) จากนั้นหาสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันหลงัการวิเคราะห์ factor 
(ตารางท่ี 4.5) 

 
ตารางที ่4.4 ความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันก่อนการวเิคราะห์ factor 
ตัวแปร GIS IR B COST1 YIE PIM1 PIC1 PISC1 PIS1 GDPL 

GIS 1 .511* .984** -.294 -.225 -.327 -.294 -.243 -.512* -.014 
IR  1 .634** -.455* -.546* -.436 -.286 -.346 -.146 -.235 
B   1 -.368 -.311 -.406 -.354 -.320 -.470* -.061 
COST1    1 .913** .928** .878** .887** .263 .832** 
YIE     1 .862** .723** .802** .104 .855** 
PIM1      1 .892** .923** .294 .752** 
PIC1       1 .907** .280 .648** 
PISC1        1 .193 .730** 
PIS1         1 .186 
GDPL          1 
หมายเหตุ: * ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ทีม่า: จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.5 ความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันหลงัการวเิคราะห์ factor  
 ตัวแปร GIS IR B COST1 YIE PIM1 GDPL PICC 
GIS 1 .511* .984** -.294 -.225 -.327 -.014 -.369 
IR  .511* 1 .634** -.455* -.546* -.436 -.235 
B   1 -.368 -.311 -.406 -.061 -.425 
COST1    1 .913** .928** .832** .892** 
YIE     1 .862** .855** .741** 
PIM1      1 .752** .922** 
GDPL       1 .691** 
PICC        1 
หมายเหตุ: * ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ทีม่า: จากการค านวณ 

 ดังนั้ นตัวแปรอิสระ ท่ี วิ เคราะ ห์ทั้ งหมด  6  ตัวแปร ได้แ ก่   YIE, PICC, AFTA, WTO, 
MORTGAGE และ GUARANTEE จากนั้ นท าการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วย
โปรแกรม SPSS version 17.0 แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple regression) วิธี backward 
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัแปร มีผลต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ รูปแบบสมการการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 1) สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 
GIS= β0 + β1YIE + β2PICC+ β3AFTA + β4WTO+ β5MORTGAGE + 

β6GUARANTEE +𝜀1 

(23) 

 2) สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณอตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

IR= β7 + β8YIE + β9PICC+ β10AFTA + β11WTO + β12MORTGAGE + 
β13GUARANTEE +𝜀2 

(24) 

 3) สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ 
B = β14 + β15YIE + β16PICC+ β17AFTA + β18 WTO + β19MORTGAGE + β20 

GUARANTEE +𝜀3 

(25) 
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 4.2.3 สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณปริมาณการผลติเพือ่ทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

 การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตว์ (GIS) โดยการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple regression) ด้วย
แบบจ าลองวธีิ backward ในสมการ (23)  

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์(GIS) ดว้ยวธีิ backward ในขั้นตอนท่ี 1 พบวา่ ตวัแปร PICC และ WTO มีความส าคญัทางนยั
สถิติ แนวโน้มตวัแปรท่ีคาดว่าใกล้เคียงกบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 จึงไดน้ า 2 ตวัแปร ได้แก่ 
YIE และ GUARANTEE (ตารางท่ี 4.6)  
 
ตารางที ่4.6 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(GIS) ดว้ยวธีิ backward ในขั้นตอนท่ี 1 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -1360630.844 917123.125 

 
-1.484 .162 

YIE 3372.234 1935.758 2.098 1.742 .105 
PICC -137076.234 61312.348 -1.218 -2.236 .044 
WTO -414329.026 177274.942 -1.116 -2.337 .036 
AFTA -58669.792 83097.964 -.263 -.706 .493 
MORTGAGE -104394.644 137960.380 -.459 -.757 .463 
GUARANTEE -284120.326 194358.971 -.556 -1.462 .168 
R = 0.688 
R Square = 0.473 
Adjusted R Square = 0.230 
Std. Error of the Estimate  = 1.00278E5 
ทีม่า: จากการค านวณ 

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์(GIS) ดว้ยวิธี backward ในขั้นตอนสุดทา้ย (ตารางท่ี 4.7) ค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ 
(R2) พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.338 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดร่วมกนัอธิบายการผนัแปรของตวั
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แปรตามได้ร้อยละ 33.80 เม่ือพิจารณาความสามารถตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
(GIS) 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ (YIE), การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตาม
ขอ้ตกลงขององค์กรการค้าโลกในเร่ืองข้าวโพดเล้ียงสัตว ์(WTO) และกลุ่มดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ี
เกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมา (PICC) เม่ือพิจารณาค่า Beta Standardized Coefficients ของตวัแปรอิสระ
ผลกระทบท่ีจะมีผลต่อปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(GIS) มากท่ีสุด คือ 
YIE, WTO และ PICC ตามล าดบั 

 ตัวแปรอสิระทีม่ีผลท าให้ปริมาณการผลติเพือ่ทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์เพิม่สูงขึน้ 

 ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต่อไร่ (YIE) มีผลท าให้ปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า
ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พิ่มสูงข้ึนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ค่าสัมประสิทธ์ิผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ต่อไร่มีค่าเท่ากบั 1,411.079 หมายความวา่ถา้ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่เพิ่มข้ึน 1 กิโลกรัม โดยท่ี
ให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ท าให้ปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พิ่มข้ึน 1,411.079
ตนั   

 ตัวแปรอสิระทีม่ีผลท าให้ปริมาณการผลติเพือ่ทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ลดลง 

 1) การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์(WTO) มีผลท าให้ปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลงท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าสัมประสิทธ์ิการท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององค์กรการคา้
โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(WTO) เท่ากบั -260,316.486 หมายความว่า การท่ีประเทศไทยด าเนิน
นโยบายตามขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(WTO) ท าให้ปริมาณการผลิต
เพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลง 260,316.486 ตนั 

 2) ดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมา (PICC) มีผลท าให้ปริมาณการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลงท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าสัมประสิทธ์ิดชันีราคาพืช
แข่งขนัท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผ่านมามีค่าเท่ากบั -95,959.919 หมายความว่าดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ี
เกษตรกรได้รับในปีท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 โดยท่ีให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ท าให้ปริมาณการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลง 95,959.919 ตนั   
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ตารางที ่4.7 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(GIS) ดว้ยวธีิ backward ในขั้นตอนสุดทา้ย 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant -443,446.679 368,301.635 

 
-1.204 .246 

YIE 1,411.079 747.600 .878 1.887 .077 
WTO -260,316.486 119,383.921 -.701 -2.180 .044 
PICC -95,959.919 39,950.557 -.852 -2.402 .029 
R = 0.582 
R Square = 0.338 
Adjusted R Square = 0.214 
Std. Error of the Estimate  = 1.01305E5 
Durbin-Watson = 1.641 
ทีม่า: จากการค านวณ 

 4.2.4 สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณอตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพือ่ทดแทนการน าเข้า
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทน
การน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (IR) โดยการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple 
regression) ดว้ยวธีิ backward ในสมการ (24)  

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(IR) ด้วยวิธี backward ในขั้นตอนท่ี 1 พบว่าตวัแปรไม่มีความส าคญัทางนยัสถิติ 
แต่ตวัแปรท่ีมีแนวโน้มและคาดวา่ใกลเ้คียงกบัการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 มี 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
MORTGAGE, WTO และ YIE (ตารางท่ี 4.8)  
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของอตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(IR) ดว้ยวธีิ backward ในขั้นตอนท่ี 1 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 2.722 2.004 

 
1.358 .197 

YIE -.004 .004 -.978 -.967 .351 
PICC .033 .134 .114 .250 .807 
WTO -.411 .387 -.425 -1.062 .308 
AFTA .135 .182 .232 .741 .472 
MORTGAGE .336 .301 .568 1.115 .285 
GUARANTEE .267 .425 .201 .630 .540 
R = 0.793 
R Square = 0.629 
Adjusted R Square = 0.458 
Std. Error of the Estimate  = 0.21913 
ทีม่า: จากการค านวณ 

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของอตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทน
การน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (IR) ด้วยวิธี  backward ในขั้ นตอนสุดท้าย (ตารางท่ี  4.9) พบว่า
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.534 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดร่วมกัน
อธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามไดร้้อยละ 53.40 เม่ือพิจารณาความสามารถตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อ
ตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่ออัตราส่วน
ความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(IR) 1 ตวัแปร คือ การท่ีประเทศ
ไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(WTO) ซ่ึงสามารถ
อธิบายผลดงัต่อไปน้ี 

 ตัวแปรอิสระที่มีผลท าให้อัตราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าข้าวโพด
เลีย้งสัตว์ลดลง 

 การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององค์กรการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์(WTO) มีความสัมพนัธ์เชิงลบต่ออตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้า
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ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(IR) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ   99 ค่าสัมประสิทธ์ิการท่ีประเทศไทยด าเนิน
นโยบายตามข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกในเร่ืองข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (WTO) มีค่าเท่ากบั -0.706 
หมายความวา่ การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพด
เล้ียงสัตวท์  าให้อตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวล์ดลง 
0.706 ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
   
ตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของอตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อ

ทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(IR) ดว้ยวธีิ backward ในขั้นตอนสุดทา้ย 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant .844 .148 

 
5.721 .000 

WTO -.706 .156 -.731 -4.542 .000 
R = 0.731 
R Square = 0.534 
Adjusted R Square = 0.508 
Std. Error of the Estimate  = 0.20870 
Durbin-Watson = 1.892 
ทีม่า: จากการค านวณ 

 4.2.5 สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเข้า  

 การศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่ออตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ 
(B) โดยการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple regression) ด้วยวิธี backward ใน
สมการ (25)  

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ 
(B)  ด้วยวิธี backward ในขั้นตอนท่ี 1 พบว่า ตวัแปร PICC และ WTO มีความส าคญัทางนัยสถิติ ตวั
แปรท่ีมีแนวโน้มและคาดวา่ใกลเ้คียงกบัการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ YIE 
และ GUARANTEE (ตารางท่ี 4.10)  
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ตารางที ่4.10 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของอตัราส่วนความสามารถในการทดแทน
การน าเขา้ (B) ดว้ยวธีิ backward ในขั้นตอนท่ี 1 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) -3.313 2.828 

 
-1.171 .262 

YIE .009 .006 1.660 1.475 .164 
PICC -.417 .189 -1.121 -2.204 .046 
WTO -1.322 .547 -1.078 -2.417 .031 
AFTA -.108 .256 -.147 -.423 .679 
MORTGAGE -.202 .425 -.269 -.475 .643 
GUARANTEE -.733 .599 -.434 -1.223 .243 
R = 0.735 
R Square = 0.540 
Adjusted R Square = 0.328 
Std. Error of the Estimate  = 0.30926 
ทีม่า: จากการค านวณ 

 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ 
(B) ดว้ยวิธี backward ในขั้นตอนสุดทา้ย (ตารางท่ี 4.11)  ค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R2) พบวา่
มีค่าเท่ากบั 0.447 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทั้งหมดร่วมกนัอธิบายการผนัแปรของตวัแปรตามได้
ร้อยละ 44.70 เม่ือพิจารณาความสามารถตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่ออตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ (B) 3 
ตวัแปร ไดแ้ก่ ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ (YIE), การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลง
ขององค์กรการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว  ์(WTO) และกลุ่มดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ีเกษตรกร
ได้รับในปี ท่ีผ่านมา  (PICC) เม่ื อพิ จารณาค่ า  Beta Standardized Coefficients ของตัวแปรอิสระ
ผลกระทบท่ีจะมีผลต่ออตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเข้า (B)  มากท่ีสุด คือ YIE, 
WTO และ PICC ตามล าดบั ซ่ึงสามารถอธิบายผลดงัต่อไปน้ี 
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 ตัวแปรอสิระทีม่ีผลท าให้อตัราส่วนอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเข้าเพิม่ขึน้ 

 ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ (YIE) มีผลท าให้อตัราส่วนอตัราส่วนความสามารถในการ
ทดแทนการน าเขา้เพิ่มข้ึนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าสัมประสิทธ์ิปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตวต่์อไร่มีค่าเท่ากบั 0.005 หมายความวา่ถา้ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่เพิ่มข้ึน 1 กิโลกรัมโดยท่ี
ใหปั้จจยัอ่ืนๆ คงท่ี ท าให้อตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเขา้เพิ่มข้ึน 0.005  

 ตัวแปรอสิระทีม่ีผลท าให้อตัราส่วนอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเข้าลดลง 

 1) การท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์(WTO) มีผลท าให้อตัราส่วนอตัราส่วนความสามารถในการทดแทนการน าเข้าลดลงท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าสัมประสิทธ์ิการท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององค์กร
การค้าโลกในเร่ืองข้าวโพดเล้ียงสัตวมี์ค่าเท่ากับ -1.001 หมายความว่า การท่ีประเทศไทยด าเนิน
นโยบายตามขอ้ตกลงขององค์กรการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตวท์  าให้อตัราส่วนความสามารถ
ในการทดแทนการน าเขา้ลดลง 1.001 

 2) ดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมา (PICC) มีผลท าให้อตัราส่วนอตัราส่วน
ความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ลดลงท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าสัมประสิทธ์ิดชันีราคา
พืชแข่งขนัท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมามีค่าเท่ากบั -0.335 หมายความวา่ถา้ดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ี
เกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผา่นมาเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 โดยท่ีให้ปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ท าให้อตัราส่วนความสามารถ
ในการทดแทนการน าเขา้ลดลง 0.335  
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณของอตัราส่วนความสามารถในการทดแทน
การน าเขา้ (B) ดว้ยวธีิ backward ในขั้นตอนสุดทา้ย 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant -1.444 1.112 

 
-1.299 .212 

YIE .005 .002 .906 2.131 .049 
WTO -1.001 .360 -.816 -2.777 .013 
PICC -.335 .121 -.901 -2.777 .013 
R = 0.669 
R Square = 0.447 
Adjusted R Square = 0.343 
Std. Error of the Estimate  = 0.30579 
Durbin-Watson = 1.731 
ทีม่า: จากการค านวณ 

 
4.3 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
น าเข้า 

 จากการศึกษาขา้งตน้ ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้
เฉล่ียแต่ละปีเท่ากบั 142,373 ตนั และมีอตัราความสามารถในการทดแทนการน าเขา้เฉล่ียแต่ละปี
เท่ากบั 0.45 มีปริมาณการทดแทนการน าเขา้ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ควร
จะน าเข้าทั้ งหมดตามสัดส่วนการน าเข้าเท่ากับปีฐาน ปัจจยัท่ีสามารถพัฒนาให้ปริมาณการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้และอตัราความสามารถในการทดแทนการน าเขา้สูงข้ึนนั้น 
คือการพฒันาผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ท่ีสูงข้ึนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีข้ึน 
ผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจะถูกน าไปลดการน าเขา้จากต่างประเทศได ้ 

 นอกจากพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีมีแนวโน้มลดลงและพื้นท่ีเพาะปลูกยงัต้อง
แข่งขนักบัพืชอ่ืน อนัไดแ้ก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั และถัว่เหลืองเกษตรกรอาจตดัสินใจปรับเปล่ียนเพื่อ
ปลูกพืชอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเคล่ือนไหวตามราคาโลก 
ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต ซ่ึงจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรท่ีจะได้รับการท่ีประเทศไทย
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ด าเนินนโยบายตามขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(WTO) เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ท าใหค้วามสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ลดลง ตั้งแต่ปี 
2538 ประเทศไทยตอ้งเปิดตลาดการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นระบบโควตาภาษีตามขอ้ผกูพนัองคก์ร
การคา้โลก การน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะพิจารณาจากปริมาณท่ีขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชภ้ายในประเทศในแต่ละปี โดยองคก์ารคลงัสินคา้เป็นผูน้ าเขา้สัดส่วนการน าเขา้ในช่วงแรก
ของไทย (ปี 2541-2545) สัดส่วนประเทศไทยน าเข้าปริมาณขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศ 5 
อนัดบัไดแ้ก่ อนัดบัท่ีหน่ึง ประเทศจีนสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 รองลงมา คือ ประเทศอาร์เจนตินา
สัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ประเทศสหรัฐอเมริกาสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ประเทศอินโดนีเซีย
สัดส่วนประมาณร้อยละ 9 และเปรูสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ตามล าดบั แมส้ัดส่วนการน าเขา้ในช่วง
ปีหลงั 2546-2555 สัดส่วนใหญ่อยูใ่นอาเซียน ประเทศท่ีผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากท่ีสุดในโลกอนัดบั
หน่ึงคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นอเมริกามีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา
ขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้งโลก  แนวโนม้ของนโยบายการน าเขา้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มใชข้า้วโพดเล้ียงสัตว ์
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการน าเขา้ระบบโควตาภาษีตามขอ้ผกูพนัองค์กรการคา้โลก (WTO) ไดแ้ก่ 
1) ก าหนดปริมาณการน าเข้า 2) ก าหนดระยะเวลาการน าเข้า และ 3) ก าหนดอตัราภาษีการน าเข้า 
รายละเอียดกรอบนโยบาย WTO ดงัน้ี ในโควตา ก าหนดให้ตอ้งเปิดตลาดในปริมาณขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่
ปริมาณ 54,700 ตนั (สามารถจะเปิดมากกวา่ก็ได)้ อตัราภาษีท่ีก าหนดสูงสุดร้อยละ 20 สามารถเรียก
เก็บต ่ากวา่อตัราท่ีก าหนดไดแ้ต่ไม่สามารถเรียกเก็บเกินได(้ซ่ึงแต่เดิมอตัราภาษีท่ีก าหนดสูงสุดร้อยละ 
81)ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน ส่วนนอกโควตา ไม่ก าหนดปริมาณน าเขา้และ
ระยะเวลาน าเขา้ อตัราภาษีท่ีก าหนดสูงสุดร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษตนัละ 180 บาท รัฐบาลมี
อ านาจสูงสุดในการก าหนดนโยบายและมาตรการการน าเขา้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่
ละปี การก าหนดปริมาณโควตาน าเขา้ตอ้งท าดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั หากก าหนดปริมาณ
โควตามากเกินไปจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาภายในประเทศ เพราะถา้ก าหนดปริมาณน าเขา้มาก
เกินไป ผูค้า้ก็จะไม่รับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร เป็นผลให้ราคาภายในประเทศตกต ่า ในขณะเดียวกนั
การก าหนดระยะเวลาน าเขา้ ควรก าหนดในช่วงท่ีไม่มีผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นมือเกษตรกรแลว้ 
จากงานวิจยัของชดั (2544) ศึกษาผลกระทบของนโยบายการคา้เสรีท่ีมีต่อขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ภายใต้
กรอบขององค์การการคา้โลก โดยการน าค่าความยืดหยุ่นมาค านวณหาผลกระทบการเปล่ียนแปลง
ราคาเม่ือประเทศไทยตอ้งลดอตัราภาษีการน าเขา้จากร้อยละ 81 เหลือร้อยละ 20 มีผลท าใหเ้น้ือท่ีลดลง 
ผลผลิตลดลง ปริมาณการน าเขา้เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวย์งัคงเป็นกลุ่ม
ท่ีมีอ านาจในการต่อรองน้อย นโยบายการน าเขา้ในแต่ละปีมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ของผู ้
ตอ้งการใช้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ ผลของนโยบายส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนการผลิตระยะยาวได ้การ
อนุมติับางช่วงเวลา อตัราภาษี และปริมาณการน าเข้าท่ีไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบทางลบแก่
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เกษตรกรผูผ้ลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว ์ส่งผลถึงแรงจูงใจในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เกษตรกรอาจ
ตดัสินใจปรับเปล่ียนปลูกพืชอ่ืนๆ แทนขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ด ้ 

 ถึงแมว้า่ AFTA ไม่มีผลทางสถิติต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทน
การน าเข้า โดยภาพรวมประเทศไทยได้รับประโยชน์มาก เน่ืองจากมีขีดความสามารถในการค้า
ค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัประเทศอาเซียนอ่ืนวตัถุประสงค์ของเขตการคา้เสรีอาเซียนมุ่งเป็นฐานการ
ผลิตร่วมกันในระดับภูมิภาค จะต้องลดภาษีระหว่างกันให้ได้มากท่ีสุดก่อนในการลดภาษีสินค้า
ระหวา่งกนัของอาเซียนไดเ้ร่ิมตั้งแต่ปี 2536 และทยอยลดเร่ือยมาจนปัจจุบัน ไทยถือเป็นประเทศท่ีมี
ศกัยภาพในการผลิตอุตสาหกรรมดีกว่าประเทศสมาชิกอ่ืนๆโดยเปรียบเทียบการท่ีภาษีน าเขา้สินคา้
หรืออุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนถูกลด/ยกเลิกไป เป็นการเพิ่มโอกาสในการผลิตและ
ขยายตลาดส่งออกส าหรับสินคา้ท่ีไทยมีศกัยภาพในการส่งออกสูง (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ, 
2552) เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศในแง่การผลิตอาหารสัตวไ์ปขายยงั
ประเทศอาเซียน ปัจจุบนัการส่งออกอาหารสัตวเ์นน้ตลาดส่งออกในอาเซียนมากข้ึน ซ่ึงตลาดอาเซียน
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74.7 ของมูลค่าตลาดอาหารสัตวท์ั้งหมดของไทย (ศูนยว์ิจยักสิกร, 2556) 
ขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศจะถูกส่งเป็นวตัถุดิบไปยงัโรงงานผลิตอาหารสัตวก่์อนถึงร้อยละ 95 
ส่งผลดีต่อการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศจากอุปสงคอ์าหารสัตวท่ี์เพิ่มสูงข้ึน  


