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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตวข์อง
ประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ โดยมีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อทราบถึงการผลิต การตลาด และ
นโยบายการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทย 2) เพื่อทราบถึงความสามารถในการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ และ 3) เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถใน
การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีใช้ขอ้มูล
อนุกรมเวลาตั้งแต่ปี 2533-2555 เก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติทั้งประเทศจากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
กรมการคา้ภายใน และกรมศุลกากร 

 5.1.1 การผลติ การตลาด และนโยบายการค้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทย 

 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ถือเป็นวตัถุดิบท่ีส าคัญมากในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย ส าหรับปัจจุบนัปริมาณขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ผลิตไดภ้ายในประเทศ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการสืบเน่ืองจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวอ์ยา่งต่อเน่ือง ท า
ให้ประเทศไทยตอ้งพึ่งพาการน าเขา้จากต่างประเทศตั้งแต่ปี 2534 เป็นตน้มา ถึงแมต้ลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมาประเทศไทยเห็นถึงความส าคญัของปัญหาและแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้เกิดการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศตอ้ง
เผชิญกบัปัญหาในเร่ืองการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ากต่างประเทศจากการท่ีไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
การคา้ต่างๆ เช่น เขตการคา้เสรีอาเซียน นโยบายองค์การการคา้โลก เป็นตน้ การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดท้  า
การวิเคราะห์ปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในประเทศท่ีเผชิญกบันโยบายการค้าต่างๆ มี
ความสามารถท่ีท าการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้เป็นอยา่งไรในระดบัใด  

 ส าหรับในการศึกษาการผลิต การตลาด และนโยบายการคา้ ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชไร่ท่ีมี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ สามารถท ารายไดใ้ห้ประเทศคิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 20,000 ลา้นบาท 
สร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวก์วา่ 4 แสนครัวเรือนขา้วโพดเล้ียงสัตวป์ลูกไดใ้นทุก
ภาคของประเทศไทย สามารถปลูกไดทุ้กสภาพดินโดยทัว่ไปขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะปลูกอยู่  2 รุ่น คือ 
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รุ่นฤดูฝนกบัรุ่นฤดูแลง้โดย เน้ือท่ีเพาะปลูกในรุ่นฤดูฝนคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ดา้นผลผลิตคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 97 และเน้ือท่ีเพาะปลูกในฤดูแล้งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ด้านผลผลิตคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 3 ใช่วงปี 2533-2555 ประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดรวม 
7,855,426 ไร่ และ  4,218,803 ตนั ตามล าดบั การเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์กือบทั้งหมดอาศยัน ้ าฝน 
ส่วนมากมีอายุการเก็บเก่ียวประมาณ 110-130 วนัหลังจากปลูกสถานการณ์ปัจจุบันแหล่งท่ีผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ส าคญัอยูใ่น 3 ภาคของประเทศไทยคือ ภาคเหนือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 53.12  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 และภาคกลางมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.72 
ตามล าดบั ส่วนภาคใตไ้ม่มีการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต์ั้งแต่ปีเพาะปลูก 2542 ผลผลิตท่ีเกษตรกรเก็บ
เก่ียวเป็นขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ปล่อยแห้งคาตน้ก่อน หลงัการเก็บเก่ียวเกษตรกรบางส่วนท าการขายหมด
ทนัทีหลงัจากการเก็บเก่ียว ส่วนเกษตรกรบางรายจะรอราคาสักพกัหน่ึง โดยทัว่ไปเกษตรกรท่ีรอราคา
จะตอ้งจดัการหลงัเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การเก็บรักษาผลผลิตและการ
ลดความช้ืนเบ้ืองตน้ ขั้นตอนการลดความช้ืนส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของพ่อคา้คนกลางหรือเกษตรกร
รายใหญ่เน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีมีค่าใช่จ่ายค่อนขา้งสูง เกษตรกรเม่ือตดัสินใจจะขายขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
โดยขายผลผลิตไม่วา่จะเป็นฝักแห้งหรือแบบท่ีท าการสีเป็นเมล็ดแลว้ รูปแบบการขายแตกต่างกนัไป
ตามการตดัสินใจของเกษตรกร เช่น ให้แก่พ่อคา้คนกลางหรือพ่อคา้ทอ้งถ่ินซ่ึงมีทั้งผูร้วบรวมรายยอ่ย
หรือรายใหญ่ ผูร้วบรวมรายย่อยจะท าการขายผลผลิตให้แก่ผูร้วบรวมรายใหญ่อีกที ตลาดขา้วโพด
เล้ียงสัตวภ์ายในประเทศของไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย ตลาดระดบัไร่นา ตลาดกลางใน
ระดับภูมิภาค และตลาดปลายทางซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีโรงงานแปรรูปอาหารสัตวแ์ละ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ จ านวนมากราคาท่ีเกษตรกรไดรั้บปรับเปล่ียนไปตามราคาของตลาดโลกและการ
ส่งออกและการน าเข้า รวมทั้ งปริมาณของข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีผลิตได้ในแต่ละฤดูกาล และ
องค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการคือนโยบายการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์รัฐบาลก าหนดในแต่ละ
ภายใตค้วามตกลงต่างๆ ท่ีส าคญัได้แก่เขตการคา้เสรีอาเซียนและองค์การการคา้โลก ราคาขา้วโพด
เล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรขายได ้ณ แหล่งผลิต ราคาจะมีแนวโน้มต ่าลงในช่วงฤดูกาลท่ีผลผลิตเก็บเก่ียว
และออกสู่ตลาดมากและเป็นช่วงฤดูฝนเน่ืองจากปริมาณผลผลิตมีมากเกินความตอ้งการและคุณภาพ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ความช้ืนสูงส่วนปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ความช้ืนลดลงราคาขา้วโพด
เล้ียงสัตวป์รับตวัสูงข้ึน ปี 2534-2555 แนวโน้มราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรไดรั้บความช้ืนไม่
เกินร้อยละ 14.5 พบวา่เกษตรกรไดรั้บราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึนโดยเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.44 ทุกปี ในปี 2555 
ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เกษตรกรได้รับความช้ืนไม่เกินร้อยละ 14.5 เท่ากบั 9.34 บาทต่อกิโลกรัม 
มาตรการแทรกแซงการตลาดเร่ิมตั้งแต่ 2537/2538 จนถึงปัจจุบนั เพื่อจดัการปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวต์กต ่า การก าหนดนโยบายและแทรกแซงการผลิต
และการตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะข้ึนกบัรัฐบาลแต่ละชุดท่ีเขา้มาบริหารประเทศ ไดแ้ก่ 1) นโยบายรับ
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จ าน าขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เร่ิมในปีเพาะปลูก 2543/2544 ถึง 2552/2553 และในปีเพาะปลูก 2554/2555 
จนถึงปัจจุบนั เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์กปั้ญหาราคาผลผลิตตกต ่า
โดยท่ีเกษตรกรจะน าขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ปจ าน ากบัรัฐบาล 2) นโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกรขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์เร่ิมในปีเพาะปลูก 2553/2554 เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ไม่
บิดเบือนกลไกตลาดและช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐบาล ดา้นนโยบายการคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์
ส าคัญได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  และ องค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) เขตการคา้เสรีอาเซียนเร่ิมใชข้อ้ตกลงในปี 2536 อตัราภาษีร้อยละ 
5 หรือกิโลกรัมละ 2.75 บาท ตามเง่ือนไขของเขตการคา้เสรีอาเซียน เร่ิมแรกมีสมาชิกเดิม 6 ประเทศ 
ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ตั้ งแต่ปี 2546 เพิ่ม
ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า 
และกมัพูชา ส่วนองคก์ารการคา้โลก เขา้ร่วมเปิดตลาดเม่ือปี 2538 อตัราภาษีการน าเขา้ในโควตาร้อย
ละ 20 ปริมาณโควตา 54,700 ตนั อตัราภาษีนอกโควตาร้อยละ 73 มีค่าธรรมเนียมพิเศษ 180 บาทต่อ
ตนั ซ่ึงนบัตั้งแต่ปี 2538 เป็นตน้มา ประเทศไทยก็เปิดตลาดน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวม์ากกว่าปริมาณ
การเปิดตลาดขั้นต ่าและการเก็บภาษีน าเขา้ต ่ากวา่ระดบัท่ีไดต้กลงไวก้บัองคก์รการคา้โลก   

5.1.2 ความสามารถในการผลติข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศไทยเพือ่ทดแทนการน าเข้า 

 ส าหรับในการศึกษาความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทน
การน าเขา้การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวคิดแบบจ าลองของ Vatter (1969) วเิคราะห์โดยใช ้3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
ปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้ (GIS) อตัราส่วนความสามารถในการผลิต
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อทดแทนการน าเข้า (IR) และอตัราความสามารถในการทดแทนการน าเข้า
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(B) การศึกษาทั้ง 3 ตวัช้ีวดัน้ีจะแสดงถึงค่าความสามารถการทดแทนการน าเขา้ใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างถึงความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการ
น าเขา้โดยก าหนดให้ปี 2534 เป็นปีฐานในการวเิคราะห์ เน่ืองจากประเทศไทยเร่ิมมีการน าเขา้ขา้วโพด
เล้ียงสัตวใ์นปี 2534 พบว่าโดยรวมในช่วงปี 2535-2555 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตขา้วโพดเล้ียง
สัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้เฉล่ียแต่ละปีเท่ากบั 142,373 ตนั (GIS=142,373) ประเทศไทยมีอตัราส่วน
ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อทดแทนการน าเขา้เฉล่ียแต่ละปีอตัราส่วนเท่ากบั  0.19 
(IR=0.19) ซ่ึงหมายความวา่ปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ผลิตไดสุ้ทธิท่ีเพิ่มข้ึนภายในประเทศจะ
ถูกใชไ้ปเพื่อทดแทนการน าเขา้ร้อยละ 19 และประเทศไทยมีอตัราความสามารถในการทดแทนการ
น าเขา้เฉล่ียแต่ละปีเท่ากบั 0.45 (B=0.45) ซ่ึงหมายความวา่มีปริมาณการทดแทนการน าเขา้ไดคิ้ดเป็น
ร้อยละ 45 ของปริมาณขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ควรจะน าเขา้ทั้งหมดตามสัดส่วนการน าเขา้เท่ากบัปีฐาน 
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 5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการน าเข้า  

 ส าหรับในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศ
ไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ โดยการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (multiple regression) 
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความสามารถในการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้ทั้ง  3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(GIS) 
อตัราส่วนความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าข้าวโพดเล้ียงสัตว ์(IR) และอตัราส่วน
ความสามารถในการทดแทนการน าเขา้ (B) ต่อปัจจยัต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัคาดวา่มีผลต่อความสามารถในการ
ผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ จากการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้สูงข้ึนนั้น คือการ
พฒันาผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวต่์อไร่ท่ีสูงข้ึนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหดี้ข้ึน ผลผลิตท่ี
เพิ่มข้ึนจะถูกน าไปลดการน าเขา้จากต่างประเทศได้ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้ลดลง คือ ดชันีราคาพืชแข่งขนัท่ีเกษตรกร
ไดรั้บท่ีผา่นมาอนัไดแ้ก่ ออ้ย มนัส าปะหลงั และถัว่เหลือง และการท่ีประเทศไทยด าเนินนโยบายตาม
ขอ้ตกลงขององคก์รการคา้โลกในเร่ืองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากตวัช้ีวดัขา้งตน้เห็นว่าความสามารถในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้อยูใ่นระดบัท่ีต ่าโดยเฉพาะปริมาณผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ผลิตไดสุ้ทธิท่ีเพิ่มข้ึน
ภายในประเทศจะถูกใช้ไปเพื่อทดแทนการน าเขา้เพียงแค่ร้อยละ 19 การลดปริมาณการเปิดตลาดท่ี
มากกว่าปริมาณการน าเขา้ตามโควตา 54,700 ตนั หากจะน าเขา้ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนควรปรับเป็นการ
น าเขา้นอกโควตา และพฒันาให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงข้ึน ส่งผลใหค้วามสามารถในการผลิตขา้วโพด
เล้ียงสัตวข์องประเทศไทยเพื่อทดแทนการน าเขา้สูงข้ึนได ้

 


