บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ท าการวิเคราะห์ ถึ งความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ข อง
ประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า โดยมี วตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อทราบถึงการผลิต การตลาด และ
นโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย 2) เพื่อทราบถึงความสามารถในการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า และ 3) เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้าข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูล
อนุ กรมเวลาตั้งแต่ปี 2533-2555 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท้ งั ประเทศจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการค้าภายใน และกรมศุลกากร
5.1.1 การผลิต การตลาด และนโยบายการค้ าข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ของประเทศไทย
ข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ถื อ เป็ นวัต ถุ ดิ บ ที่ ส าคัญ มากในอุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์แ ละเป็ นพื ช
เศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย สาหรับปั จจุบนั ปริ มาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการสื บเนื่ องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่ อง ทา
ให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนาเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2534 เป็ นต้นมา ถึงแม้ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาประเทศไทยเห็ นถึ งความสาคัญของปั ญหาและแก้ไขปั ญหาโดยการส่ งเสริ มให้เกิ ดการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเพิ่มสู งขึ้น นอกจากนี้ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศต้อง
เผชิ ญกับปั ญหาในเรื่ องการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจากการที่ไทยเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก
การค้าต่างๆ เช่ น เขตการค้าเสรี อาเซี ยน นโยบายองค์การการค้าโลก เป็ นต้น การศึกษาครั้งนี้ จึงได้ทา
การวิเคราะห์ ป ริ ม าณการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ภายในประเทศที่ เผชิ ญ กับ นโยบายการค้าต่ างๆ มี
ความสามารถที่ทาการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าเป็ นอย่างไรในระดับใด
สาหรับในการศึกษาการผลิต การตลาด และนโยบายการค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นพืชไร่ ที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิ จ สามารถทารายได้ให้ประเทศคิดเป็ นมูลค่าปี ละประมาณ 20,000 ล้านบาท
สร้างรายได้ให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 4 แสนครัวเรื อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกได้ในทุก
ภาคของประเทศไทย สามารถปลูกได้ทุกสภาพดิน โดยทัว่ ไปข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์จะปลูกอยู่ 2 รุ่ น คือ
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รุ่ นฤดูฝนกับรุ่ นฤดูแล้งโดย เนื้ อที่เพาะปลูกในรุ่ นฤดูฝนคิดเป็ นประมาณร้อยละ 95 ด้านผลผลิตคิดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 97 และเนื้ อที่ เพาะปลู ก ในฤดู แล้ง คิ ดเป็ นประมาณร้ อยละ 5 ด้านผลผลิ ตคิ ดเป็ น
ประมาณร้ อ ยละ 3 ใช่ ว งปี 2533-2555 ประเทศไทยมี พ้ื น ที่ เพาะปลู ก และผลผลิ ต ข้า วโพดรวม
7,855,426 ไร่ และ 4,218,803 ตัน ตามลาดับ การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกือบทั้งหมดอาศัยน้ าฝน
ส่ วนมากมี อายุก ารเก็ บ เกี่ ยวประมาณ 110-130 วัน หลังจากปลู ก สถานการณ์ ปั จจุ บ ัน แหล่ งที่ ผ ลิ ต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญอยูใ่ น 3 ภาคของประเทศไทยคือ ภาคเหนือมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 53.12
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 26 และภาคกลางมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 20.72
ตามลาดับ ส่ วนภาคใต้ไม่มีการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ต้ งั แต่ปีเพาะปลูก 2542 ผลผลิตที่เกษตรกรเก็บ
เกี่ยวเป็ นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปล่อยแห้งคาต้นก่อน หลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรบางส่ วนทาการขายหมด
ทันทีหลังจากการเก็บเกี่ยว ส่ วนเกษตรกรบางรายจะรอราคาสักพักหนึ่ ง โดยทัว่ ไปเกษตรกรที่รอราคา
จะต้องจัดการหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การเก็บรักษาผลผลิ ตและการ
ลดความชื้ นเบื้องต้น ขั้นตอนการลดความชื้ นส่ วนใหญ่จะเป็ นส่ วนของพ่อค้าคนกลางหรื อเกษตรกร
รายใหญ่เนื่องจากเป็ นขั้นตอนที่มีค่าใช่จ่ายค่อนข้างสู ง เกษตรกรเมื่อตัดสิ นใจจะขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
โดยขายผลผลิ ตไม่วา่ จะเป็ นฝั กแห้งหรื อแบบที่ทาการสี เป็ นเมล็ดแล้ว รู ปแบบการขายแตกต่างกันไป
ตามการตัดสิ นใจของเกษตรกร เช่น ให้แก่พ่อค้าคนกลางหรื อพ่อค้าท้องถิ่นซึ่ งมีท้ งั ผูร้ วบรวมรายย่อย
หรื อรายใหญ่ ผูร้ วบรวมรายย่อยจะทาการขายผลผลิ ตให้แก่ผูร้ วบรวมรายใหญ่อีกที ตลาดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศของไทยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ประกอบด้วย ตลาดระดับไร่ นา ตลาดกลางใน
ระดับ ภูมิภาค และตลาดปลายทางซึ่ งตั้งอยู่ที่ ก รุ งเทพมหานครที่ มี โรงงานแปรรู ป อาหารสั ตว์และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ จานวนมากราคาที่เกษตรกรได้รับปรับเปลี่ยนไปตามราคาของตลาดโลกและการ
ส่ ง ออกและการน าเข้ า รวมทั้ง ปริ ม าณของข้า วโพดเลี้ ยงสั ต ว์ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ นแต่ ล ะฤดู ก าล และ
องค์ประกอบที่สาคัญอีกประการคือ นโยบายการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่รัฐบาลกาหนดในแต่ละ
ภายใต้ความตกลงต่างๆ ที่สาคัญได้แก่ เขตการค้าเสรี อาเซี ยนและองค์การการค้าโลก ราคาข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ แหล่งผลิ ต ราคาจะมีแนวโน้มต่ าลงในช่ วงฤดูกาลที่ ผลผลิ ตเก็บเกี่ ยว
และออกสู่ ตลาดมากและเป็ นช่วงฤดูฝนเนื่ องจากปริ มาณผลผลิ ตมีมากเกิ นความต้องการและคุณภาพ
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์มีความชื้ นสู งส่ วนปลายฤดูผลผลิ ตออกสู่ ตลาดน้อย ความชื้ นลดลงราคาข้าวโพด
เลี้ ยงสัตว์ปรับตัวสู งขึ้น ปี 2534-2555 แนวโน้มราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรได้รับความชื้ นไม่
เกินร้อยละ 14.5 พบว่าเกษตรกรได้รับราคาที่เพิ่มสู งขึ้นโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 ทุกปี ในปี 2555
ราคาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ที่เกษตรกรได้รับความชื้ นไม่เกิ นร้ อยละ 14.5 เท่ากับ 9.34 บาทต่อกิ โลกรั ม
มาตรการแทรกแซงการตลาดเริ่ มตั้งแต่ 2537/2538 จนถึงปั จจุบนั เพื่อจัดการปั ญหาความเดื อดร้อน
ของเกษตรกรอันเนื่ องมาจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่า การกาหนดนโยบายและแทรกแซงการผลิต
และการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะขึ้นกับรัฐบาลแต่ละชุดที่เข้ามาบริ หารประเทศ ได้แก่ 1) นโยบายรับ
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จานาข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ เริ่ มในปี เพาะปลูก 2543/2544 ถึ ง 2552/2553 และในปี เพาะปลูก 2554/2555
จนถึงปั จจุบนั เป็ นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า
โดยที่เกษตรกรจะนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปจานากับรัฐบาล 2) นโยบายประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ เริ่ มในปี เพาะปลูก 2553/2554 เป็ นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่
บิดเบือนกลไกตลาดและช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐบาล ด้านนโยบายการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
ส าคัญ ได้แ ก่ เขตการค้า เสรี อ าเซี ย น (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และ องค์ก ารการค้าโลก
(World Trade Organization: WTO) เขตการค้าเสรี อาเซี ยนเริ่ มใช้ขอ้ ตกลงในปี 2536 อัตราภาษีร้อยละ
5 หรื อกิ โลกรัมละ 2.75 บาท ตามเงื่อนไขของเขตการค้าเสรี อาเซี ยน เริ่ มแรกมีสมาชิ กเดิม 6 ประเทศ
ได้แก่ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย ตั้ง แต่ ปี 2546 เพิ่ ม
ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า
และกัมพูชา ส่ วนองค์การการค้าโลก เข้าร่ วมเปิ ดตลาดเมื่อปี 2538 อัตราภาษีการนาเข้าในโควตาร้อย
ละ 20 ปริ มาณโควตา 54,700 ตัน อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 73 มีค่าธรรมเนี ยมพิเศษ 180 บาทต่อ
ตัน ซึ่ งนับตั้งแต่ปี 2538 เป็ นต้นมา ประเทศไทยก็เปิ ดตลาดนาเข้าข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์มากกว่าปริ มาณ
การเปิ ดตลาดขั้นต่าและการเก็บภาษีนาเข้าต่ากว่าระดับที่ได้ตกลงไว้กบั องค์กรการค้าโลก
5.1.2 ความสามารถในการผลิตข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ของประเทศไทยเพือ่ ทดแทนการนาเข้ า
สาหรับในการศึกษาความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทน
การนาเข้าการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดแบบจาลองของ Vatter (1969) วิเคราะห์โดยใช้ 3 ตัวชี้ วดั ได้แก่
ปริ มาณการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้า (GIS) อัตราส่ วนความสามารถในการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ย งสั ต ว์เพื่ อ ทดแทนการน าเข้า (IR) และอัต ราความสามารถในการทดแทนการน าเข้า
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ (B) การศึกษาทั้ง 3 ตัวชี้ วดั นี้ จะแสดงถึงค่าความสามารถการทดแทนการนาเข้าใน
ลักษณะที่ แตกต่างถึ งความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
นาเข้าโดยกาหนดให้ปี 2534 เป็ นปี ฐานในการวิเคราะห์ เนื่ องจากประเทศไทยเริ่ มมีการนาเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในปี 2534 พบว่าโดยรวมในช่ วงปี 2535-2555 ประเทศไทยมีปริ มาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้าเฉลี่ย แต่ละปี เท่ากับ 142,373 ตัน (GIS=142,373) ประเทศไทยมีอตั ราส่ วน
ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนาเข้าเฉลี่ยแต่ละปี อัตราส่ วนเท่ากับ 0.19
(IR=0.19) ซึ่ งหมายความว่าปริ มาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้สุทธิ ที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศจะ
ถูกใช้ไปเพื่อทดแทนการนาเข้าร้อยละ 19 และประเทศไทยมีอตั ราความสามารถในการทดแทนการ
นาเข้าเฉลี่ยแต่ละปี เท่ากับ 0.45 (B=0.45) ซึ่ งหมายความว่ามีปริ มาณการทดแทนการนาเข้าได้คิดเป็ น
ร้อยละ 45 ของปริ มาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ควรจะนาเข้าทั้งหมดตามสัดส่ วนการนาเข้าเท่ากับปี ฐาน
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5.1.3 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการผลิ ต ข้ า วโพดเลี้ย งสั ต ว์ ข องประเทศไทยเพื่ อ
ทดแทนการนาเข้ า
สาหรับในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศ
ไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า โดยการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ (multiple regression)
เพื่ อวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ข องประเทศไทยเพื่ อ
ทดแทนการนาเข้าทั้ง 3 ตัวชี้วดั ได้แก่ ปริ มาณการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (GIS)
อัตราส่ วนความสามารถในการผลิ ตเพื่ อทดแทนการนาเข้าข้าวโพดเลี้ ย งสั ตว์ (IR) และอัต ราส่ วน
ความสามารถในการทดแทนการนาเข้า (B) ต่อปั จจัยต่างๆ ที่ผวู ้ ิจยั คาดว่ามีผลต่อความสามารถในการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้า จากการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้าสู งขึ้นนั้น คือการ
พัฒนาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไร่ ที่สูงขึ้นเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตให้ดีข้ ึน ผลผลิตที่
เพิ่มขึ้ นจะถู กนาไปลดการนาเข้าจากต่างประเทศได้ ส่ วนปั จจัยที่ มีผลต่อความสามารถในการผลิ ต
ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้าลดลง คือ ดัชนี ราคาพืชแข่งขันที่เกษตรกร
ได้รับที่ผา่ นมาอันได้แก่ อ้อย มันสาปะหลัง และถัว่ เหลือง และการที่ประเทศไทยดาเนินนโยบายตาม
ข้อตกลงขององค์กรการค้าโลกในเรื่ องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
5.2 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากตัวชี้ วดั ข้างต้นเห็ นว่าความสามารถในการผลิ ตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่ อ
ทดแทนการนาเข้าอยูใ่ นระดับที่ต่าโดยเฉพาะปริ มาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้สุทธิ ที่เพิ่มขึ้น
ภายในประเทศจะถูกใช้ไปเพื่ อทดแทนการนาเข้าเพียงแค่ร้อยละ 19 การลดปริ มาณการเปิ ดตลาดที่
มากกว่าปริ มาณการนาเข้าตามโควตา 54,700 ตัน หากจะนาเข้าในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นควรปรับเป็ นการ
นาเข้านอกโควตา และพัฒนาให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ สูงขึ้น ส่ งผลให้ความสามารถในการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนาเข้าสู งขึ้นได้
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