ปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ทดแทนการปลูกข้ าวนาปรังในฤดูแล้ งดีหรือไม่ ?
วิษณุ อรรถวานิช
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีคาถามจากหลายคนว่านโยบายที่รัฐบาลกาลังผลักดันเรื่ องการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูก
ข้าวนาปรังในฤดูแล้งดีหรื อไม่? แล้วใครกันแน่ ที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้ ? เกษตรกรควรหันไปปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดีหรื อไม่? บทความนี้ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายดังกล่าวซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ที่มาของโครงการเป็ นอย่ างไร?
อย่างที่ทราบกันดีว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยส่ วนใหญ่ปลูกกันในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
หรื อคิดเป็ นประมาณร้อยละ 96-97 ของพืน้ ที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด นอกจากนั้นยังปลูกกันในพืน้ ที่ที่ไม่เหมาะสม
และเหมาะสมต่า (S3 และ N) ถึงร้อยละ 33 ของพื้นที่เพาะปลูก (ภาพที่ 2) ประกอบกับปั ญหาอุปทานล้นตลาด
ของข้าว และปั ญหาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงทาให้รัฐบาลริ เริ่ มนโยบายบริ หาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศหรื อที่เรี ยกกันว่า “โซนนิ่ ง” (Zoning) เพื่อใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ไปพร้อมๆ กับการสร้างสมดุลย์ดา้ นอุปสงค์และอุปทานในตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
โดยปั จจุบนั รัฐบาลได้พยายามส่งเสริ มการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรัง
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของนโยบายนี้โดยภาพรวมเป็ นอย่ างไรบ้ าง?
ที่ผ่านมาได้เห็นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลตอบแทนสุ ทธิของพืชแต่ละชนิ ดของรัฐบาลซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรัง ขณะเดียวกันก็มีความเห็นต่างเรื่ อง
ข้อ มู ลที่รัฐบาลนามาใช้วิเคราะห์ แม้ว่าการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ไ ด้จากข้าวนาปรังและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยตรงจะช่วยในการตัดสิ นใจได้ในระดับหนึ่ง แต่อาจจะเกิดการผิดพลาดได้เนื่องจากไม่ได้
คานึงถึงดุลยภาพตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีนโยบาย
บทความนี้ ได้เพิ่มความแม่ นย าในการวิเ คราะห์ โดยค านึ งถึ งดุ ล ยภาพตลาดที่ เปลี่ ยนแปลงเพิ่ม เติ ม
หลังจากมีนโยบายโดยใช้ แบบจาลองภาคเกษตรของประเทศไทย (THAI Agricultural Sector Model) ซึ่ งเป็ น
แบบจ าลองคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ที่ ค านวณราคาและการจัด สรรทรั พ ยากร (Price Endogenous Spaitial
Equilibrium Optimization Model) โดยใช้อุปสงค์และอุ ปทานของสิ นค้า เกษตร 5 ชนิ ด ครอบคลุม 77 จังหวัด
โดยมีสมการเป้าหมายคือการแสวงหาสวัสดิการสังคมโดยรวมสูงที่สุด (Welfare Maximization)

ข้อ มู ล ในแบบจาลองได้ถูกรวบรวมจากหลายแหล่ งตั้งแต่อ ดีตจากถึงปั จจุบนั ได้แก่ 1) แผนที่ความ
เหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกจากกรมพัฒนาที่ดิน; 2) ผลผลิ ตต่อไร่ พื้นที่เพาะปลูก และปริ มาณผลผลิ ต จาก
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสามะโนเกษตร; 3) ต้นทุนการผลิตรายจังหวัดประมาณจากแบบสารวจภาวะ
เศรษฐกิ จสังคมครั วเรื อ นและแรงงานเกษตรซึ่ ง จัด ทาโดยสานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร; 4) ปริ มาณความ
ต้องการใช้น้ าของพืชแต่ละชนิ ด จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร; 5) พื้นที่เขตชลประทาน
จากกรมชลประทาน
ผลการศึกษา พบว่ า ควรมีการปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ทดแทนข้ าวนาปรัง 1,845,710 ไร่ ซึ่งแสดงให้ เห็น
ว่ าข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ให้ ผลตอบแทนต่ อกิโลกรัมที่สูงกว่ าข้ าวนาปรัง (ภาพที่ 1) หากทาได้ จริงนโยบายนี้คาดว่ าจะ
ทาให้ สวัสดิการโดยรวมของสั งคมเพิ่มขึ้น +17,624 ล้ านบาทต่ อปี เมื่ อเปรี ยบเทียบกับงบประมาณที่ภาครั ฐ
อุดหนุนผ่ านสิ นเชื่ อดอกเบี้ยต่า ประกันภัยพืชผล และอื่นๆ นับว่ ามีความคุ้มค่ าเชิงเศรษฐศาสตร์ สูง หากรั ฐบาล
ต้ องการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้ าวโพดหลังนาจากปัจจุบันที่มีเพียงประมาณเกือบ 1 ล้ านไร่ ก็ยังสามารถทาได้ โดยเพิ่ม
แรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้ เกษตรกรหันมาปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ มากขึน้
ภาพที่ 1 ผลกระทบของนโยบายส่ งเสริมการปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ทดแทนข้ าวนาปรัง

ที่มา: Attavanich (2018)
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ผลผลิตต่ อไร่ ของข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ ที่รัฐบาลใช้ เป็ นไปได้ หรื อไม่ ?
อี ก หนึ่ ง ค าถามที่ ห ลายคนสงสัย คื อ ตัว เลขผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ข องข้าวโพดเลี้ ย งสัต ว์ที่ รั ฐ บาลใช้ (1,003
กิโลกรัม/ไร่ ) เป็ นไปได้หรื อไม่ เพราะถ้าดูจากข้อมูลในอดีตจะพบว่าตัวเลขค่อนข้างสู งจากที่มีการรายงานโดย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อทาการรวบรวมข้ อมูลระดับครั วเรื อนจากแบบสารวจภาวะเศรษฐกิจสั งคม
ครั วเรื อนและแรงงานเกษตร พบว่ า ตัวเลขที่รัฐบาลใช้ มีความเป็ นไปได้ สูง เมื่อลองคานวณการกระจายตัวของ
ผลผลิตต่ อไร่ รายครั วเรื อนทั่วประเทศประกอบกับการคานวณหาผลผลิตเฉลี่ยต่ อไร่ ในเดือนที่เกษตรกรรายงาน
ว่ ามีปริมาณขายสู งสุ ด (ภาพที่ 2) โดยผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยในเดือนมีนาคมมีค่าสูงที่สุด ขณะที่เดือนอื่นๆ ในช่วงฤดู
แล้งก็มีผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยสูงกว่า 950 กิโลกรัมต่อไร่ โดยระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ผลผลิตต่อไร่
เฉลี่ ยจะมี ค่าเท่ากับ 1,014 กิ โลกรัมต่อ ไร่ นอกจากนั้น การลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดเพชรบู รณ์ เมื่อต้ นปี นี้
พบว่ าเกษตรกรผู้ ปลู กข้ าวโพดหลังนาส่ วนใหญ่ สามารถได้ ผลผลิตต่ อไร่ สูงถึง 1,000 กิโลกรั ม /ไร่ บางหลาย
สามารถทาได้ สูงถึง 1,700 กิโลกรัม/ไร่ ที่ความชื้น 14.5%
ภาพที่ 2 การกระจายตัวของผลผลิตเฉลี่ยต่ อไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่ อไร่ รายเดือน และพื้นที่ปลูกตามความเหมาะสม

ที่มา: คานวณจากข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินและสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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แล้ วเกษตรกรจะได้ ประโยชน์ จริงหรื อไม่ หากหันไปปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ แทนข้ าวนาปรัง?
คาตอบคือมีความเป็ นไปได้สูงที่ เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุ ทธิจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูก
ข้าวนาปรัง โดยสามารถยกตัวอย่างให้เห็นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณี ที่ทาได้ตามนโยบาย การปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ยอ่ มให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรังมาก กรณี ถดั ไปหากสมมติให้ราคาข้าวโพดลดลงเหลือ
7.50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ผลผลิตและราคาข้าวนาปรังสู งขึ้นเป็ น 783 กิโลกรัมต่อไร่ (คานวณจากสามะโน
เกษตร ปี 2556) และ 8 บาทต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ซึ่ งไปได้สูงเช่นกันเพราะปลูกในพื้นที่ชลประทานที่มีความ
เหมาะสม และกรณี เลวร้าย คือ ผลผลิตต่อไร่ และราคาข้าวโพดลดลงเหลือ 800 กิโลกรัมต่อไร่ และ 7.50 บาทต่อ
กิ โลกรัม ตามล าดับ ขณะที่ผลผลิ ตต่อ ไร่ และราคาข้าวนาปรังสู งขึ้นเป็ น 783 กิ โลกรัมต่อ ไร่ และ 8 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามลาดับ ซึ่ งทุกกรณี พบว่า การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรัง
(ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 การคาดการณ์ผลตอบแทนจากการปลูกข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ และข้ าวนาปรังในสถานการณ์ต่างๆ

ที่มา: สามะโนเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะมีน้าเพียงพอในการปลูก และราคาข้ าวโพดเลีย้ งสั ตว์ จะลดลงหรื อไม่
เรื่องขาดแคลนน้้าคงไม่น่าเป็นห่วงมากส้าหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรังเพราะการปลูกข้าวใช้
น้้าเยอะกว่าการปลูกข้าวโพดมากซึ่งนโยบายดังกล่าวน่าจะช่วยท้าให้ประหยัดน้้าได้ ส้าหรับราคาตลาดก็น่าจะอยู่
ในทิศทางขาขึ้นและมีทิศทางขาลงที่จ้ากัดเนื่องจากประเทศผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแถบอเมริกาใต้และล่าสุดคือ
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ออสเตรเลียฝั่งตะวันออกประสบกับภัยแล้งท้าให้ผลผลิตข้าวโพดลดลงซึ่งเป็นผลดีต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์ ใน
ตลาดโลก
แล้วอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดที่รัฐบาลควรเข้าไปช่วยจัดการ?
สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือ ราคาจริงที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับ มีแนวโน้มต่้ากว่าราคารับซื้อหน้าโรงงาน
มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน (บริเวณวงกลมสีแดง) และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเกือบ 7 ปี ที่ผ่าน
มาติดต่อกันเกือบ 2 ปี ซึ่งนับว่าไม่ปกติ (ภาพที่ 4) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ปัจจัย
แรกอาจมาจากคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรผลิตได้ต่้ าลงเรื่อยๆ ซึ่ง น่าจะเป็นไปได้น้อย และ 2)
อ้านาจตลาดที่สูงขึ้นของผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรซึ่งมี 2 กลุ่ม คือ พ่อค้าพืชไร่และผู้ผลิตอาหารสัตว์
ท้าให้สามารถกดราคารับซื้อให้อยู่ในระดับต่้าได้ ซึ่งน่าจะเป็นไปได้มาก
ภาพที่ 4 ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หน้าโรงงาน ราคาที่เกษตรกรได้รับ และความแตกต่างของราคาทั้งสอง

ที่มา: รวบรวมและคานวณจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย
เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ปัจจัยควบคู่กันและผลักดันให้เกษตรกรมีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้รับราคาขาย
ที่ยุติธรรม คงมี 2 สิ่งที่รัฐบาลคงต้องท้าควบคู่กัน ได้แก่ 1) รัฐบาลคงต้องช่วยเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรในการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่ที่เดิมปลูกข้าวนาปรังและไม่เคยปลูกข้าวโพด
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เลี้ยงสัตว์เลยซึ่งอาจประสานกับสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านเกษตรทั่วประเทศและภาคเอกชนในการเป็นพี่
เลี้ยงให้กับเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งทดแทนการปลูกข้าวนาปรังน่าจะท้าให้
คุณภาพดีขึ้นจากค่าความชื้นที่ลดลงและการปลูกแบบแปลงใหญ่ที่มีการน้าเครื่องจักรกลสมัยใหญ่มาใช้ และ 2)
รัฐบาลคงต้องเพิ่มการดูแลการรับซื้อในราคาที่ยุติธรรมของทั้งพ่อค้าพืชไร่และผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ การปลูกในรูปแบบ
แปลงใหญ่น่าจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากพ่อค้าพืชไร่ได้ แต่ส้าหรับเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีการรวมกลุ่มคงต้องช่วย
หาทางแก้ปัญหาให้เพราะไม่สามารถน้าไปขายให้กับโรงงานได้โดยตรง ในส่วนของผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่รัฐบาลได้ขอ
ความร่ ว มมื อ ไว้ค งต้ องประสานเรื่อ งการคั ด คุ ณ ภาพและก้ า หนดราคาที่ เ ป็ นธรรมกับ เกษตรกรหรื ออาจจะมี
หน่วยงานกลางที่ช่วยตรวจสอบมาตรฐานข้าวโพด หากรัฐบาลสามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งสองได้ งานนี้เกษตรกรคงมี
รายได้เพิ่มและหนี้สินลดลงอย่างแน่นอน
เอกสารอ้ างอิง
Attavanich, W. 2018. Effect of Zoning Policy in Agricultural Sector on Thai Social Welfare.
Working Paper No. 17/2018. Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University.

6

