
ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งดีหรือไม่? 

วิษณุ อรรถวานิช 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
มีค  าถามจากหลายคนวา่นโยบายที่รัฐบาลก าลงัผลกัดนัเร่ืองการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวท์ดแทนการปลูก

ขา้วนาปรังในฤดูแลง้ดีหรือไม่? แลว้ใครกนัแน่ที่จะไดรั้บประโยชน์จากนโยบายน้ี? เกษตรกรควรหันไปปลูก

ขา้วโพดเล้ียงสตัวดี์หรือไม่? บทความน้ีไดท้  าการศึกษาและวเิคราะห์นโยบายดงักล่าวซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ที่มาของโครงการเป็นอย่างไร? 

อยา่งที่ทราบกนัดีว่าการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องไทยส่วนใหญ่ปลูกกนัในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 96-97 ของพื้นที่ปลูกขา้วโพดทั้งหมด นอกจากนั้นยงัปลูกกนัในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
และเหมาะสมต ่า (S3 และ N) ถึงร้อยละ 33 ของพื้นที่เพาะปลูก (ภาพที่ 2) ประกอบกบัปัญหาอุปทานลน้ตลาด

ของขา้ว และปัญหาผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสตัวท์ี่ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการ จึงท าใหรั้ฐบาลริเร่ิมนโยบายบริหาร

จดัการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศหรือที่เรียกกนัว่า “โซนน่ิง” (Zoning) เพื่อใชท้ี่ดินให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไปพร้อมๆ กบัการสร้างสมดุลยด์า้นอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดขา้วและขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

โดยปัจจุบนัรัฐบาลไดพ้ยายามส่งเสริมการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวท์ดแทนขา้วนาปรัง  

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของนโยบายนี้โดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง? 

ที่ผ่านมาไดเ้ห็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิของพืชแต่ละชนิดของรัฐบาลซ่ึงแสดงให้

เห็นวา่การปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวใ์ห้ผลตอบแทนที่ดีกวา่การปลูกขา้วนาปรัง ขณะเดียวกนัก็มีความเห็นต่างเร่ือง
ขอ้มูลที่รัฐบาลน ามาใช้วิเคราะห์ แม้ว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิที่ได้จากขา้วนาปรังและ

ขา้วโพดเล้ียงสตัวโ์ดยตรงจะช่วยในการตดัสินใจไดใ้นระดบัหน่ึง แต่อาจจะเกิดการผิดพลาดไดเ้น่ืองจากไม่ได้

ค  านึงถึงดุลยภาพตลาดที่จะเปล่ียนแปลงไปหลงัจากมีนโยบาย 

บทความน้ีได้เพิ่มความแม่นย  าในการวิเคราะห์โดยค านึงถึงดุลยภาพตลาดที่เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม

หลงัจากมีนโยบายโดยใช ้แบบจ าลองภาคเกษตรของประเทศไทย (THAI Agricultural Sector Model) ซ่ึงเป็น
แบบจ าลองคณิตศาสตร์เชิงพื้นที่ที่ค  านวณราคาและการจัดสรรทรัพยากร   (Price Endogenous Spaitial 

Equilibrium Optimization Model) โดยใชอุ้ปสงค์และอุปทานของสินคา้เกษตร 5 ชนิด ครอบคลุม 77 จงัหวดั 

โดยมีสมการเป้าหมายคือการแสวงหาสวสัดิการสงัคมโดยรวมสูงที่สุด (Welfare Maximization)  
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ขอ้มูลในแบบจ าลองได้ถูกรวบรวมจากหลายแหล่งตั้งแต่อดีตจากถึงปัจจุบนั ได้แก่ 1) แผนที่ความ

เหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกจากกรมพฒันาที่ดิน; 2) ผลผลิตต่อไร่ พื้นที่เพาะปลูก และปริมาณผลผลิต จาก
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร และส ามะโนเกษตร; 3) ตน้ทุนการผลิตรายจงัหวดัประมาณจากแบบส ารวจภาวะ

เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรซ่ึงจดัท าโดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร; 4) ปริมาณความ
ตอ้งการใชน้ ้ าของพืชแต่ละชนิด จากสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร; 5) พื้นที่เขตชลประทาน

จากกรมชลประทาน 

ผลการศึกษา พบว่า ควรมีการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ทดแทนข้าวนาปรัง 1,845,710 ไร่ ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ให้ผลตอบแทนต่อกิโลกรัมที่สูงกว่าข้าวนาปรัง (ภาพที่ 1) หากท าได้จริงนโยบายนี้คาดว่าจะ

ท าให้สวัสดิการโดยรวมของสังคมเพิ่มขึ้น +17,624 ล้านบาทต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ภาครัฐ

อุดหนุนผ่านสินเช่ือดอกเบี้ยต ่า ประกันภัยพืชผล และอ่ืนๆ นับว่ามีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์สูง หากรัฐบาล

ต้องการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลังนาจากปัจจุบันที่มีเพียงประมาณเกือบ 1 ล้านไร่ ก็ยังสามารถท าได้โดยเพิ่ม

แรงจูงใจเพ่ือดึงดูดให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์มากขึน้ 

 
ภาพที่ 1 ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ทดแทนข้าวนาปรัง 

 

ที่มา: Attavanich (2018) 
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ผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ที่รัฐบาลใช้ เป็นไปได้หรือไม่? 

อีกหน่ึงค าถามที่หลายคนสงสัยคือตัวเลขผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่ รัฐบาลใช้ (1,003 
กิโลกรัม/ไร่) เป็นไปไดห้รือไม่ เพราะถา้ดูจากขอ้มูลในอดีตจะพบว่าตวัเลขค่อนขา้งสูงจากที่มีการรายงานโดย

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เม่ือท าการรวบรวมข้อมูลระดับครัวเรือนจากแบบส ารวจภาวะเศรษฐกิจสังคม

ครัวเรือนและแรงงานเกษตร พบว่า ตัวเลขที่รัฐบาลใช้มีความเป็นไปได้สูง เม่ือลองค านวณการกระจายตัวของ

ผลผลิตต่อไร่รายครัวเรือนทั่วประเทศประกอบกับการค านวณหาผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในเดือนที่เกษตรกรรายงาน

ว่ามีปริมาณขายสูงสุด (ภาพที่ 2) โดยผลผลิตต่อไร่เฉล่ียในเดือนมีนาคมมีค่าสูงที่สุด ขณะที่เดือนอ่ืนๆ ในช่วงฤดู

แลง้ก็มีผลผลิตต่อไร่เฉล่ียสูงกวา่ 950 กิโลกรัมต่อไร่ โดยระหวา่งช่วงเดือนกุมภาพนัธ-์พฤษภาคม ผลผลิตต่อไร่

เฉล่ียจะมีค่าเท่ากับ 1,014 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากน้ันการลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดเพชรบูรณ์เม่ือต้นปีนี้

พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังนาส่วนใหญ่สามารถได้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 1,000 กิโลกรัม/ไร่ บางหลาย

สามารถท าได้สูงถึง 1,700 กิโลกรัม/ไร่ ที่ความช้ืน 14.5%  

 
ภาพที่ 2 การกระจายตัวของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่รายเดือน และพื้นที่ปลูกตามความเหมาะสม 

 

ที่มา: ค านวณจากขอ้มูลกรมพฒันาที่ดินและส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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แล้วเกษตรกรจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่หากหันไปปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์แทนข้าวนาปรัง? 

ค าตอบคือมีความเป็นไปไดสู้งที่เกษตรกรจะไดผ้ลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ทนการปลูก
ขา้วนาปรัง โดยสามารถยกตวัอยา่งให้เห็นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีที่ท  าไดต้ามนโยบาย การปลูกขา้วโพด

เล้ียงสตัวย์อ่มให้ผลตอบแทนที่ดีกวา่การปลูกขา้วนาปรังมาก กรณีถดัไปหากสมมติใหร้าคาขา้วโพดลดลงเหลือ 
7.50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตและราคาขา้วนาปรังสูงขึ้นเป็น 783 กิโลกรัมต่อไร่ (ค  านวณจากส ามะโน

เกษตร ปี 2556) และ 8 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงไปไดสู้งเช่นกนัเพราะปลูกในพื้นที่ชลประทานที่มีความ

เหมาะสม และกรณีเลวร้าย คือ ผลผลิตต่อไร่และราคาขา้วโพดลดลงเหลือ 800 กิโลกรัมต่อไร่ และ 7.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ ขณะที่ผลผลิตต่อไร่และราคาขา้วนาปรังสูงขึ้นเป็น 783 กิโลกรัมต่อไร่ และ 8 บาทต่อ

กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงทุกกรณีพบว่า การปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกขา้วนาปรัง 

(ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 การคาดการณ์ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์และข้าวนาปรังในสถานการณ์ต่างๆ 

 

ที่มา: ส ามะโนเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
จะมีน ้าเพียงพอในการปลูก และราคาข้าวโพดเลีย้งสัตว์จะลดลงหรือไม่ 

เรื่องขาดแคลนน้้าคงไม่น่าเป็นห่วงมากส้าหรับการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรังเพราะการปลูกข้าวใช้
น้้าเยอะกว่าการปลูกข้าวโพดมากซึ่งนโยบายดังกล่าวน่าจะช่วยท้าให้ประหยัดน้้าได้ ส้าหรับราคาตลาดก็น่าจะอยู่
ในทิศทางขาขึ้นและมีทิศทางขาลงท่ีจ้ากัดเนื่องจากประเทศผู้ผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในแถบอเมริกาใต้และล่าสุดคือ
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ออสเตรเลียฝ่ังตะวันออกประสบกับภัยแล้งท้าให้ผลผลิตข้าวโพดลดลงซึ่งเป็นผลดีต่อราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ใน
ตลาดโลก 

แล้วอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดที่รัฐบาลควรเข้าไปช่วยจัดการ? 

ส่ิงท่ีน่ากังวลท่ีสุด คือ ราคาจริงท่ีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ได้รับมีแนวโน้มต้่ากว่าราคารับซื้อหน้าโรงงาน
มากขึ้นเรื่อยๆ ต้ังแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน (บริเวณวงกลมสีแดง) และสูงกว่าค่าเฉล่ียในช่วงเกือบ 7 ปี ท่ีผ่าน
มาติดต่อกันเกือบ 2 ปี ซึ่งนับว่าไม่ปกติ (ภาพท่ี 4) ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจจะมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ปัจจัย
แรกอาจมาจากคุณภาพของข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีเกษตรกรผลิตได้ต้่าลง เรื่อยๆ ซึ่งน่าจะเป็นไปได้น้อย และ 2) 
อ้านาจตลาดท่ีสูงขึ้นของผู้รับซื้อข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากเกษตรกรซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ พ่อค้าพืชไร่และผู้ผลิตอาหารสัตว์ 
ท้าให้สามารถกดราคารับซื้อให้อยู่ในระดับต้่าได้ ซึ่งน่าจะเป็นไปได้มาก 

 
ภาพที่ 4 ราคารับซ้ือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงาน ราคาที่เกษตรกรได้รับ และความแตกต่างของราคาทั้งสอง 

 

ที่มา: รวบรวมและค านวณจากส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย 

เมื่อพิจารณาท้ัง 2 ปัจจัยควบคู่กันและผลักดันให้เกษตรกรมีสถานะความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและได้รับราคาขาย
ท่ียุติธรรม คงมี 2 ส่ิงท่ีรัฐบาลคงต้องท้าควบคู่กัน ได้แก่ 1) รัฐบาลคงต้องช่วยเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิต
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่ท่ีเดิมปลูกข้าวนาปรังและไม่เคยปลูกข้าวโพด
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เล้ียงสัตว์เลยซึ่งอาจประสานกับสถาบันการศึกษาท่ีเช่ียวชาญด้านเกษตรท่ัวประเทศและภาคเอกชนในการเป็นพี่
เล้ียงให้กับเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งทดแทนการปลูกข้าวนาปรังน่าจะท้าให้
คุณภาพดีขึ้นจากค่าความช้ืนท่ีลดลงและการปลูกแบบแปลงใหญ่ท่ีมีการน้าเครื่องจักรกลสมัยใหญ่มาใช้  และ 2) 
รัฐบาลคงต้องเพิ่มการดูแลการรับซื้อในราคาท่ียุติธรรมของท้ังพ่อค้าพืชไร่และผู้ผลิตอาหารสัตว์ การปลูกในรูปแบบ
แปลงใหญ่น่าจะช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดจากพ่อค้าพืชไร่ได้ แต่ส้าหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีไม่มีการรวมกลุ่มคงต้องช่วย
หาทางแก้ปัญหาให้เพราะไม่สามารถน้าไปขายให้กับโรงงานได้โดยตรง ในส่วนของผู้ผลิตอาหารสัตว์ท่ีรัฐบาลได้ขอ
ความร่วมมือไว้คงต้องประสานเรื่องการคัดคุณภาพและก้าหนดราคาท่ีเป็นธรรมกับเกษตรกรหรืออาจจะมี
หน่วยงานกลางท่ีช่วยตรวจสอบมาตรฐานข้าวโพด หากรัฐบาลสามารถช่วยแก้ปัญหาท้ังสองได้ งานนี้เกษตรกรคงมี
รายได้เพิ่มและหนี้สินลดลงอย่างแน่นอน 
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