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บทคัดยอ 

 

หลังจากประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกจิจนกระทั่งทางการตองนําระบบ

อัตราแลกเปล่ียนแบบลอยตัวเขามาใชแทนระบบตะกราเงิน เปนผลทาํใหคาเงนิบาทออนตัวลง  ใน

ภาวะการผลิตอาหารสัตวที่ตองพึง่พาการนาํเขากากถัว่เหลืองมากข้ึน ทําใหการผลิตอาหารสัตว

ไดรับผลกระทบจากคาเงนิบาท 

วัตถุประสงคหลักในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อวิเคราะหถึงภาวะการผลิตการนําเขาและการ 

ใชกากถั่วเหลืองของประเทศไทย และปจจัยทีก่ําหนดอุปสงคนําเขากากถั่วเหลืองของไทยกอนและ

หลังการลดคาเงินบาทที่เปนผลจากวกิฤตเศรษฐกิจ โดยทําการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึง่

ไดแก อัตราแลกเปล่ียนเงนิบาท  ราคานาํเขากากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ

วิเคราะห โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซอนของอุปสงคนําเขากากถั่วเหลืองของไทย 

ผลการวิเคราะหพบวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Y) เปนตัวแปรที่มีอิทธพิลตอ

ปริมาณนาํเขากากถัว่เหลืองมากที่สุด รองลงมาไดแกตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงมีความสัมพนัธกบั

ปริมาณนาํเขากากถัว่เหลืองในทิศทางเดียวกัน และตวัแปรราคานาํเขามีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกบัปริมาณอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทย 

การศึกษานี้ชี้ใหเหน็วา การใชระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัวซ่ึงทําใหคาเงนิบาทออนตัว

ลงนัน้ซึ่งแมจะทําใหราคานําเขากากถั่วเหลืองในรูปเงนิบาทเพิ่มข้ึน ปริมาณการนาํเขากากถัว่เหลือง

ก็ยังเพิ่มข้ึน เนื่องจากความตองการกากถัว่เหลืองในอุตสาหกรรมเล้ียงสัตวยังเพิ่มสูงข้ึนทกุปตาม

การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนัน้การที่จะถวงดุลการคานาํเขากากถัว่เหลืองที่มมีากข้ึน 

ก็คือการสงเสริมการเล้ียงสัตวเพื่อการสงออกใหมากข้ึน 
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ABSTRACT 

 
Thailand ‘s experience in the last economic crisis has been characterized by a 

devaluation of the baht currency, which, in effect is expected to influence changes in 

import of soybean meals, the main raw material used in the animal feed industry. 

The main objective of this study is to describe the current situation of the 

production import, and utilization of soybean meals, and, to analyze factors influencing 

import demand for soybean meals, both before and after the economic crisis. The 

methodology being employed is the multiple regression analysis, using the quarterly data 

during the period 2536-2546. 

The findings of the analysis revealed that the Gross National Product had 

greatest influence on soybean meals import, followed respectively by the exchange rate 

of the baht currency, and  the soybean import price.  

The impact of the baht exchange rate was, unexpectedly, positive to the import 

volume of soybean meals, implying that as the baht currency devalued, the import of 

soybean meals increased following the increase in the export of livestock   products, 

which used soybean meals as feed. Therefore,  the promotion of livestock raising for 

export would be a way to counter balance the increased import of soybean meals. 
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  บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความสาํคัญของปญหา 
 

ถั่วเหลืองเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญแตผลผลิตมีไมเพียงพอกับความตองการอัตราการ

เติบโตของการใชภายในประเทศทั้งการใชบริโภคและในอุตสาหกรรม เพิม่ข้ึนโดยเฉพาะความ

ตองการใชถัว่เหลืองคุณภาพดีเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรม กากถั่วเหลืองเปนผลผลิตที่ไดจาก

เมล็ดถั่วเหลือง ซึง่ผานขบวนการแยกนํ้ามันออกแลว  ปจจุบันมกีากถั่วเหลืองที่ไดจากขบวนการแยก

น้ํามันออก 2 ชนิดคือ 1.กากถั่วเหลืองที่ไดจากขบวนการอัดน้ํามนั 2.กากถ่ัวเหลืองที่ไดจาก

ขบวนการสกดัน้ํามนัดวยสารเคมีวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทโปรตีนจะมีสวนประกอบของโปรตีนสูง 

และเปนโปรตีนที่มีคุณภาพมากกวาโปรตีนในอาหารประเภทแปงวัตถดิุบประเภทนีจ้ึงมีราคาสูงกวา

วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทแปงมาก วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทโปรตีนที่จําแนกแหลงที่มาใหญ ๆ 

ได 2 ประเภท คือ 1.วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทโปรตีนที่ไดจากพืชสวนใหญเปนผลพลอยไดจาก

โรงงานสกัดน้าํมันพืชจากธญัญพืช เชน เมล็ดถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดทานตะวนั เปนตน วัตถุดิบที่มี

ปริมาณโปรตีนและคุณภาพโปรตีนคอนขางดอยกวาวตัถุดิบประเภทโปรตีนจากสัตวแตเนื่องจาก

ปริมาณมากจึงทาํใหราคาถกูและเปนที่นยิมใชกนัมาก และวัตถุดิบประเภทนีท้ีน่ิยมใชอาหารสัตว

มากที่สุดไดแก กากถัว่เหลือง 2.อาหารสัตวประเภทโปรตีนที่ไดจากสัตว วัตถุดิบที่นยิมมากใน

ประเภทนี้ไดแกปลาปน 

ปญหาวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทโปรตีนที่สําคัญคือ  การขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว

ประเภทโปรตีนที่สําคัญ คือ การขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว 2 ชนดิคือ กากถั่วเหลือง และปลาปน 

สงผลใหวัตถุดิบอาหารสัตวทั้งสองชนิดดังกลาวในประเทศไทย มีราคาสูงกวาตางประเทศมาก ซึ่ง

สาเหตุมาจาก ตนทนุในการผลิตวัตถุดิบของไทยอยูในเกณฑสูง เนือ่งจากประสิทธิภาพในการผลิต

ของไทยยงัตํ่า ถึงแมวารัฐบาลเขามาชวยแกปญหา โดยการใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตดาน

วิชาการ และ ชลประทาน (แตไมควรทําตอเนื่อง เพราะเกษตรกรจะรอความชวยเหลือจากรัฐบาล

และเปนชองทางใหเกิดการทุจริตในการจัดซื้อปจจัยการผลิต และการร่ัวไหลของปจจัยการผลิต จน

ทําใหไมถึงมือเกษตรกรอยางแทจริง) ถึงแมรัฐบาลเขามาแกไขประสิทธิภาพของผลผลิตก็ไมดีข้ึน

เนื่องจากพื้นทีช่ลประทานเขาไมถึงพื้นที่เพาะปลูก ดังนัน้รัฐบาลควรขยายพื้นที่ชลประทานใหเขาถึง

จึงจะมีผลผลิตสูง และที่ผานมารัฐบาลเนนแตเกษตรกรรายเล็ก เพราะเห็นวายากจน แตไมเนน
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เกษตรรายใหญ เปนเหตุใหการขาดการลงทนุในรายใหญ รัฐควรเปล่ียนแปลงการสรางแรงจงูใจให

เกิดการลงทนุขนาดใหญในภาคเกษตรมากข้ึน หากการผลิตไกเนื้อของไทยทาํเพื่อบริโภค

ภายในประเทศอยางเดียวกอ็าจไมเกิดปญหาใด ๆ แตเมื่อตองผลิตเพื่อสงไปขายแขงกับประเทศอ่ืน 

เมื่อตนทนุดานอาหารสัตวซึง่เปนปจจัยสําคัญของตนทนุการผลิตปศุสัตวสูงข้ึน ยอมทําใหตนทุนการ

ผลิตปศุสัตวสูงตามไปดวยสงผลใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันลดลงจากการที่

อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตวที่ขยายตัวอยางรวดเร็วเปนผลใหมีความตองการใชกากถัว่เหลือง

เพิ่มข้ึนทุกป มีหลายปทีม่ีความตองการกากถัว่เหลืองเพิ่มข้ึนสูงถงึกวารอยละ 30 กากถั่วเหลืองสวน

ใหญจะตองนาํเขาจากตางประเทศ โดยนําเขาจากประเทศอินเดีย จีน บราซิล และสหรัฐอเมริกา แต

เนื่องจากในปจจุบันการขยายตัวดานการผลิตปศุสัตวในประเทศจีน โดยเฉพาะการผลิตไกเนื้อเพื่อ

การสงออกขยายตัวมากจงึทาํใหมกีารใชกากถัว่เหลืองมากข้ึน จนทาํใหประเทศไทยไมไดนําเขากาก

ถั่วเหลืองจากจีน ซึ่งกากถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศยังอยูในปริมาณทีตํ่่ากวาความตองการใชแทบไม

มีการขยายตัวในการผลิตเพราะเดิมกากถัว่เหลืองอาศัยวัตถุดิบคือเมล็ดถั่วเหลืองทีผ่ลิตได

ภายในประเทศเทานั้น จึงเหน็ไดวาปริมาณกากถัว่เหลืองมีความสัมพันธกับเมล็ดถั่วเหลือง ที่ผลิตได

ภายในประเทศ ปญหาของกากถั่วเหลืองจึงเกีย่วของกบัปญหาของเมล็ดถั่วเหลือง ประเทศไทยเร่ิมมี

การปลูกถัว่เหลืองกันอยางจริงจังต้ังแตป พ.ศ. 2526 ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวในการผลิตเนื้อไก

เพื่อการสงออก และการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตน้ํามนัถัว่เหลืองตลอดจนนโยบายของรัฐที่เขา

มาควบคุมการนําเขาเมล็ดถั่วเหลืองและน้ํามนัถัว่เหลืองทาํใหราคาของสินคาทัง้สองสูง  จงึเกิด

แรงจูงใจใหทําการผลิตมากข้ึน สวนการนาํเขากากถัว่เหลืองอนุญาตใหนาํเขาไดโดยใชระบบโควตา

ในการนําเขาที่จํากัดไมใหมปีริมาณเกนิกวาที่ตองการใชมาตรการดังกลาว ทําใหราคาถั่วเหลืองอยู

ในเกณฑสูง จึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึน ในชวงกอนการเปล่ียนแปลงคาเงนิบาทผลผลิต

เฉล่ีย 5 ปยอนหลัง(ป 2536/37-2540/41) มีปริมาณนําเขาของไทยเฉล่ีย 0.818 ลานตัน และหลัง

การเปล่ียนแปลงคาเงินบาท(ป 2541/42-2545/46) มีปริมาณนาํเขาของไทยเฉล่ีย 1.382 ลานตัน 

อีกทั้งรัฐบาลไดปรับเปล่ียนวิธีการนําเขากากถั่วเหลืองจากที่กําหนดสัดสวนในการนําเขาจาก

ปริมาณการซือ้กากถั่วเหลืองภายในประเทศเปนการนาํเขาเสรีโดยมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

พิเศษ(Surcharge) และภาษีนาํเขาแทนราคาของเมล็ดถั่วเหลือง และประสิทธิภาพในการผลิตถั่ว

เหลืองของเกษตรกรยังอยูในเกณฑตํ่า ทําใหไมเกิดแรงจูงใจที่จะทาํใหเกษตรทําการปลูกถัว่เหลือง 

สงผลใหปริมาณการผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศไมขยายตัว เมล็ดถัว่เหลืองสามารถนํามาผลิตเปน

น้ํามันถัว่เหลืองบริสุทธิ์ไดประมาณรอยละ 13.5–14.4 และผลิตเปนกากถั่วเหลืองไดรอยละ 77 จาก

ปริมาณเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตไดภายในประเทศจะเหน็ไดวาในแตละปจะมีกากถัว่เหลืองที่ผลิตได

เพียงไมเกนิ 300,000 ตัน ทั้งที่ความตองการใชภายในประเทศเพื่ออาหารสัตวสูงถึงกวา 1 ลานตัน
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เมื่อผลผลิตของถั่วเหลืองไมขยายตัวทําใหปริมาณกากถัว่เหลืองไมเพิม่ข้ึนและมาตรการจํากัดการ

นําเขา จงึทาํใหเกิดการขาดแคลนกากถั่วเหลืองภายในประเทศ (สุรชน ตางววิัฒน) 

การใชนโยบายการเงินและการคาระหวางประเทศใด ๆที่เกี่ยวของกับการนาํเขาสินคา

ของประเทศ นอกจากจะมีผลตอการนาํเขาผลิตภัณฑกากถัว่เหลืองแลวยงัมีผลกระทบตอการ

บริโภคถั่วเหลืองภายในประเทศ ซึ่งถั่วเหลืองเปนพืชที่เกษตรกรปลูกกันมาก เกษตรกรสวนใหญก็จะ

ไดรับผลกระทบจากการใชนโยบายนัน้ ๆ ดวย  ในบรรดานโยบายการเงินและการคาระหวางประเทศ

นั้น นโยบายการกาํหนดอัตราแลกเปล่ียนเงินตรานี้ถอืไดวามีผลกระทบตอการคาระหวางประเทศ

โดยตรง ความสําคัญของเร่ืองนี้คือ การกาํหนดหรือเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราซึ่งถือเปน

เคร่ืองมืออยางหนึ่งในการแกปญหาการขาดดุลการคา หรือดุลการชําระเงินระหวางประเทศ  

ดังตัวอยาง เชนเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ในระยะแรก คาเงินบาทไดออนตัวลงอยางมาก

เนื่องจากนักลงทนุไมมัน่ใจทัง้ในเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียนและมาตรการแกปญหาเศรษฐกจิ

ของรัฐบาลในชวงนั้น แตเมือ่มีการเปล่ียนรัฐบาลใหมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 ประเทศไทยก็

สามารถเรียกความมัน่ใจจากนักลงทนุไดมากข้ึน และทําใหคาเงนิบาทแข็งตัวข้ึนมาในระดับหนึง่ 

อยางไรก็ดี คาเงนิบาทไดกลับออนตัวลง อีกคร้ังอันเปนผลมาจากปจจัยภายนอกน่ันคือ การที่

ประเทศตาง ๆในภูมิภาคเอเชียตองประสบกบัวิกฤตทางเศรษฐกจิจากภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน 

รัฐบาลไทยไดนํามาตรการตาง ๆ มาใชเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งปจจุบันสถานการณเร่ืองอัตรา

แลกเปล่ียนของไทยเริ่มมีทาที่ที่ผอนคลายลงและมีเสถยีรภาพมากข้ึน การลดคาเงนิถือไดวาเปนการ

กําหนดอัตราแลกเปล่ียนข้ึนใหมเพื่อใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ปล่ียนแปลงไป 

แตอยางไรก็มใิชเปนเร่ืองงายที่จะกําหนดอัตราแลกเปล่ียนใหทนัตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ

ได ประกอบกับเร่ืองของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรานั้นเปนเร่ืองที่เกีย่วของกับนโยบายการเงนิระหวาง

ประเทศ ดังนัน้การเปล่ียนแปลงเงินบาทจึงไมสามารถทําไดโดยอิสระหรือไมจําเปนตองสอดคลอง

กับสถานการณทางเศรษฐกิจเสมอไป ในบางคร้ังจึงอาจจะมีคาสูงหรือตํ่ากวาคาทีค่วรจะเปนหรือคา

สมดุลในตลาดการเงนิในกรณีผลิตภัณฑกากถัว่เหลือง  การกาํหนดอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรามี

ผลกระทบตอการนาํเขาผลิตภัณฑกากถัว่เหลืองโดยตรง ดังจะเห็นไดจากประสบการณของประเทศ

ไทยที่ผานมา เม่ืออัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทกับเงินสหรัฐสูงข้ึนจาก 25 บาท/ดอลลาร ในป 2540 เปน 

42.03 บาท/ดอลลาร ในป 2545 มีผลทําใหราคากากถ่ัวเหลืองนาํเขาเฉลี่ย(ป 2541-2545) อยูที่ 

9.61 บาท/กก. ซึ่งสูงกวาชวงกอนการเปล่ียนแปลงคาเงนิบาท(ป 2536-2540) ราคาอยูที่ 8.88 บาท/

กก. ถงึราคานําเขาจะสูงข้ึนแตความตองการใชกากถัว่เหลืองก็ยงัคงมีอยูมากโดยปริมาณการนาํเขา

กากถั่วเหลืองเฉล่ียก็ไดเพิ่มจาก 0.818 ลานตัน เปน 1.382 ลานตัน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 69.03 ซึ่ง

การเพิม่ข้ึนของปริมาณนําเขากากถัว่เหลืองนี ้ เนื่องจากความตองการบริโภคกากถัว่เหลืองเพิม่ข้ึน
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เพื่อใชในการผลิตอาหารสัตว  ดังนัน้การศึกษาถึงผลกระทบของการเพ่ิมอัตราแลกเปล่ียนของเงิน

บาทตอภาวะการนาํเขาและความตองการภายในประเทศในผลิตภัณฑกากถัว่เหลืองจึงนาจะให

ขอมูลที่เปนประโยชนที่สะทอนใหเห็นผลกระทบของนโยบายการเงนิระหวางประเทศที่สัมพนัธกับ

นโยบายการนาํเขาและการบริโภคภายในประเทศของผลิตภัณฑกากถั่วเหลืองของไทย  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.  เพื่อศึกษาถึงภาวะการผลิตการนําเขาและการใชกากถั่วเหลืองของประเทศไทย 

2.  เพื่อวิเคราะหปจจัยทีก่ําหนดอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองของไทยชวงกอนและหลังวิกฤต 

      เศรษฐกิจ      

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ สภาวะการผลิต การบริโภค และการนาํเขากากถัว่เหลืองไทย 

2.  การเปล่ียนแปลงโครงสรางอุปสงคนําเขาและปจจัยที่สงผลกระทบตอการ        

     เปล่ียนแปลงโครงสรางอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองกอนและหลังวกิฤตเศรษฐกิจ 

3.  แนวทางการกําหนดนโยบายการนาํเขากากถัว่เหลืองของไทย 
 

วิธีการและขอบเขตการศึกษา 
 

ในการศึกษาการเปรียบเทยีบถึงผลกระทบกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจที่มีตออุปสงค

นําเขากากถัว่เหลืองไทย โดยจะทาํการวิเคราะหตลาดกากถั่วเหลืองใน 2 ระดับ คือระดับการบริโภค

ภายในประเทศและระดับการนําเขา โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายไตรมาสของปริมาณนําเขากากถั่ว

เหลืองของไทย ราคานําเขากากถั่วเหลือง และอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศและปจจัยอ่ืน ๆ 

ที่เกีย่วของในชวงระยะเวลาต้ังแตป 2536-2545  ซึ่งขอมูลดังกลาวรวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ เชน 

ธนาคารแหงประเทศไทย กรมศุลกากร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมการคาภายใน   เปนตน 

รวมถึงศึกษาโครงสรางอุปสงคและอุปทานกากถัว่เหลืองที่ตลาดระดับภายในประเทศและระดับการ

นําเขาเพื่อใชเปนฐานในการเปรียบเทยีบดุลยภาพของตลาดกากถ่ัวเหลืองทัง้สองระดับที่เกิดข้ึนจริง  

กับที่ควรจะเกดิข้ึนภายใตภาวะที่สมมติใหอัตราแลกเปล่ียนของเงนิบาทเทากับอัตราสมดุลในตลาด

การเงนิ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนที่สมดุลของเงินบาททีใ่ชในการวิเคราะหเร่ืองนี้ไดใช

ผลของการศึกษาทีม่ีผูกระทาํไวแลวในอดีตเปนเกณฑอางอิง 
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วิธีการวิจัย 
 

การศึกษานี้จะเปนการเก็บรวบรวมแบบอนุกรมเวลาเปนรายไตรมาส ต้ังแตปพ.ศ. 

2536-2545 ขอมูลที่ใชเปนขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากเอกสารทาง

วิชาการ รายงานการศึกษา บทความและงานวิจยัตาง ๆ ที่เกีย่วของ ตลอดจนถึงสถิติที่เกีย่วของกับ

การนาํเขาวัตถุดิบของผลิตภัณฑถั่วเหลืองจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ที่เก็บ

รวบรวมไว 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณา เพือ่ใหทราบถึงสภาพทัว่ไปเกี่ยวกับสถานการณ และสภาวะการ

บริโภคและการนําเขากากถัว่เหลืองของไทย  

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณเปนการวิเคราะหสมการอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลือง สมการที ่
ใชเปนสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Equations) การประมาณ

คาพารามิเตอรของสมการอุปสงคใชวิธ ีOLS (Ordinary Leat Squares) ขอมูลที่นาํมาใชใน

การวิเคราะหเปนขอมูลการนําเขากากถัว่เหลืองของไทยรายไตรมาส ใน 2 ชวงเวลา คือชวง

กอนและหลังวิกฤตเศรษฐกจิของเงนิบาทชวงป 2536-2545 

 
คําจํากัดความ: 
โครงสรางสมการอุปสงค :  หมายถึง ปจจัยตัวแปรที่เปนองคประกอบของสมการอุปสงค 

      นาํเขากากถั่วเหลืองที่มอิีทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเสนสมการและ 

      ปริมาณอปุสงคในสินคานัน้ 

การลดคาเงนิบาท  :           หมายถงึ  การเพิ่มข้ึนของอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินสกุลอ่ืนเชน  

                   เงินดอลลารสหรัฐ  

ชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ :   หมายถึงชวงป พ.ศ. 2536-2540 

ชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ :   หมายถงึชวงป พ.ศ. 2541-2545 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

มณฑา ถึกวงศ (2525) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของการกาํหนดอัตราแลกเปล่ียนแบบคงที่

ของเงนิบาทตอการสงออกผลิตภัณฑกากถั่วเหลือง ซึง่เปนพืชเศรษฐกิจของไทยทีม่ีความสาํคัญตอ

ประเทศไทย เชนเดียวกบัขาว และขาวโพด ทัง้ในดานการผลิตและการสงออกไปจําหนายยัง

ตางประเทศในรูปของผลิตภัณฑอาหารสัตว และรูปอ่ืน ๆ ในดานการผลิต เนื่องจากมันสําปะหลัง

เปนพชืที่ปลูกงาย มีศัตรูรบกวนนอย ทนทานตอความแหงแลงไดดี และมีฤดูเก็บเกี่ยวไมจาํกัด ทําให

การใชแรงงานทําไดสะดวก มันสาํปะหลังจึงสามารถปลูกไดเกือบทั่วทุกแหงของประเทศ ประกอบ

กับการขยายตัวของตลาดสงออก อันเปนผลมาจากความตองการอาหารสัตวที่เพิม่สูงข้ึน เพราะ

นโยบายเกษตรรวมของประเทศกลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรปซ่ึงเปลีย่นแปลงมาใชอาหารสัตว

จําพวกโปรตีน และคารโบไฮเดตที่มีราคาถูก ความตองการผลิตภัณฑมันสําปะหลังในรูปของอาหาร

สัตวจึงขยายตัวเพิ่มข้ึน แมวาการผลิตมนัสําปะหลังของประเทศจะขยายตัวเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว

แตก็ปรากฏวาการใชผลิตภัณฑมันสาํปะหลังทุกชนิดภายในประเทศอยูในระดับตํ่า กลาวคือหัวมัน

สําปะหลังที่ผลิตไดในแตละปใชบริโภคโดยตรงภายในประเทศเพียงประมาณรอยละ 3 ของปริมาณ

ผลิตผลทั้งหมดเทานั้น สวนใหญประมาณรอยละ 70 ใชแปรรูปเปนอาหารสําหรับเล้ียงสัตวคือ มัน

สําปะหลังอัดเม็ด มันสาํปะหลังเสน และมันสําปะหลังปน แลวสงไปจําหนายตางประเทศ ทั้งนี้

เพราะวาอุตสาหกรรมเล้ียงสัตวภายในประเทศยงัไมนยิมใชผลิตภัณฑมันสาํปะหลังผสมในอาหาร

สัตว สวนอีกประมาณรอยละ 27 ของผลิตภัณฑมันสาํปะหลังที่ผลิตไดใชแปรรูปเปนแปงมัน

สําปะหลังเพื่อการบริโภค การสงออกและใชอุตสาหกรรมตาง ๆ 

 ผลการวิเคราะหทางสถิติประกอบดวย 2 สวน สวนที ่ 1 เปนการวเิคราะหอุปสงคและ

อุปทานของผลิตภัณฑมันสาํปะหลังในตลาดระดับสงออกและตลาดระดับฟารมและสวนที่ 2 เปน

การวิเคราะหผลกระทบของการกําหนดอัตราแลกเปล่ียนที่มีตอการสงออก และผลิตภัณฑมนั

สําปะหลังในตลาดระดับสงออกนัน้ ผลของการวิเคราะหโครงสรางอุปทานและอุปสงคสงออก

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง โดยเฉพาะอาหารสัตว ปรากฎวาอุปทานสงออกดังกลาวข้ึนอยูกับการ

เปล่ียนแปลงของราคาสงออก และแนวโนมของเวลา โดยมีความยืดหยุนแหงราคาเทากบั 0.48 สวน

อุปสงคสงออกข้ึนอยูกับการเปล่ียนแปลงระดับราคา อุปทานธัญญพืชของโลก และแนวโนมของ

เวลา โดยมีความยืดหยุนแหงราคาเทากับ -1.15 สวนในระดับฟารม การวิเคราะหโครงสรางอุปทาน

หัวมันสด และอุปสงคสงออกผลิตภัณฑมนัสําปะหลัง พบวา อุปทานหวัมันสดที่ระดับฟารมข้ึนอยูกับ

การเปล่ียนแปลงของระดับราคาหวัมนัสดที่เกษตรกรไดรับในปที่ผานมา และปริมาณการผลิตในปที่

ผานมา โดยมคีาความยืดหยุนแหงราคาในระยะยาวเทากับ 0.42 สวนอุปสงคสงออก 
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อาศัยคาความยืดหยุนแหงราคาของอุปทานสงออกและอุปทานหวัมนัสดที่ระดับฟารม 

ดังกลาว การวิเคราะหถงึผลกระทบของคาเงนิบาททีก่าํหนดไวสูงเกนิไปกวาคาสมดุลหรือราคาเงา

รอยละ 8.8 ของปริมาณการสงออกและปริมาณการผลิต ผลิตภัณฑมันสําปะหลังพบวาการ

กําหนดคาเงนิบาทไวสูงเกนิคาสมดุลรอยละ 8.8 นี้ทาํใหปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสาํปะหลัง

ลดลงจากระดับที่ควรจะเปนคือกรณีคาเงนิบาทถูกกาํหนดไวเทากับคาสมดุลในตลาดการเงนิ 

เทากับ 80.9 พันตัน คือจาก 2,008.04 พันตันตอป เปน 1,927.14 พันตันตอป หรือทําใหรายไดจาก

การสงออกลดลงประมาณปละ 460 ลานบาทซ่ึงคิดเปนรอยละ 11.78 ของรายไดจากการสงออก

โดยเฉล่ีย ขณะเดียวกนัก็ไดทาํใหปริมาณการผลิตหัวมนัสดลดลงจากระดับที่ควรจะเปนเทากับ 

997.05 พันตันตอป คือ จาก 8,810.90 พนัตันตอป เปน 7,813.85 พนัตันตอป และทําใหรายไดของ

เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลังลดลงประมาณปละ 653 ลานตอป หรือประมาณรอยละ 18.49 ของ

รายไดที่เกษตรกรไดรับโดยเฉล่ีย เมื่อรวมรายไดที่ลดลงจากท่ีควรจะเปนจากการสงออกและการ

ผลิตแลวประเทศไทยไดสูญเสียรายไดไปจากที่ควรจะไดรับไปประมาณ 1.113 ลานบาทตอป หรือ

เทากับรอยละ 14.96 ของรายไดจากการสงออกและการผลิตรวมกันทัง้หมด 

 

สุวัฒน  ดวงปน (2529)  ศึกษาเร่ือง ดีมานดตอสินคานําเขา และผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงอัตราภาษีศุลกากรตอรายไดของรัฐที่เก็บจากสินคาหลัก ศึกษาเกี่ยวกับดีมานดตอ

สินคาเขา และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีศุลกากรตอรายไดของรัฐที่เก็บจากสินคา

หลัก มีความจําเปนในการประมาณคาความยืดหยุนของการนําเขาตอราคา รายได และอัตราภาษี

ศุลกากร เพือ่นําผลที่ไดไปใชในการประเมินในสวนที่เกีย่วกับดีมานดตอสินคานาํเขาพิจารณาทัง้ใน

แงเชงิปริมาณ และในสวนที่เปนมูลคาโดยพิจารณาเฉพาะสนิคานําเขา 8 หมวดหลักตามการแบง

หมวดในพระราชกําหนดพิกดัอัตราภาษีศุลกากร พ.ศ.2503 ไดแก หมวดอาหารทีป่รุงแตงแลว 

เคร่ืองด่ืม ยาสูบ(หมวด 4) หมวดผลิตภัณฑแร(หมวด 5) หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทางเคมี

(หมวด 6) หมวดยางสนเทยีม พลาสติก ยาง ส่ิงที่ใชแทนยาง(หมวด 7) หมวดส่ิงทอ และของที่ทาํ

ดวยส่ิงทอ (หมวด 11) หมวดโลหะสามัญและของที่ทาํดวยโลหะสามญั(หมวด 15) หมวดเคร่ืองจักร 

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองอุปกรณไฟฟา(หมวด 16) และหมวดยานบก อากาศยาน ยานน้าํ(หมวด 17) 

โดยใชขอมูลรายไตรมาสต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2523 ถึงไตรมาส 4 ป 2528 

 การศึกษานี้ไดนําเสนอทฤษฎี ที่เกี่ยวของมาประยุกตใชอธิบายพฤติกรรมการนาํเขาของ

สินคานําเขาทีต่องเสียภาษีศุลกากร และการประมาณรายไดจากการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณาถึง

ความสําคัญของตัวแปร ทีก่ําหนดข้ึนในสมการ ตลอดจนที่มาของขอมูลทั้งที่มีอยูแลวและจัดสราง
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ข้ึน ไดแก ดัชนีราคา ดัชนีปริมาณการนําเขา และอัตราภาษีศุลกากรที่แทจริง (effective tariff rate) 

ตามลักษณะการแบงหมวดดังกลาวขางตน 

ผลการวิเคราะหสมการดีมานดตอสินคานาํเขาพบวา ปริมาณการนาํเขาโดยสวนใหญ

จะเปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันขามกับการเปลี่ยนแปลงของราคา ในขณะทีมู่ลคาการนําเขาอาจ

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับราคาสินคา แตในสวนการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีศุลกากรจะมีผล

ในทางตรงกันขามกับการเปล่ียนแปลงในปริมาณการนาํเขา และมูลคาการนาํเขาเสมอ ผลิตภัณฑ

มวลรวมประชาชาติโดยสวนใหญพบวาไมมีอิทธพิลตอการเปล่ียนแปลงในปริมาณการนําเขา แตมี

อิทธิพลตอมูลคาการนาํเขา คาความยืดหยุนของปริมาณและมูลคาการนาํเขาตอราคา อัตราภาษี 

และรายได ในระยะยาวมีคามากกวาในระยะส้ัน ลักษณะการปรับตัวของมูลคาการนําเขาจะมี

มากกวาการปรับตัวในปริมาณการนาํเขา สําหรับผลของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีศุลกากรพบวา 

การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีในสินคานาํเขา 3 หมวดคือ หมวดผลิตภัณฑแรหมวดโลหะสามัญและ

ของทําดวยโลหะสามัญ หมวดยานบก อากาศยาน ยานน้าํ จะมผีลใหรายไดจากภาษีศุลกากร

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั สวนที่เหลือมีทิศทางการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันขาม ดังนั้น

จึงเปนขอคิดทางนโยบายที่วา การจะดําเนินนโยบายทางดานราคา รายได หรือ อัตราภาษี เพื่อ

แสวงหารายไดจากภาษีศุลกากรจะตองคํานงึถงึลักษณะของดีมานดตอสินคานาํเขา การ

เปล่ียนแปลงของมูลคาการนาํเขา ซึ่งเปนฐานภาษีและผลที่เกิดจากอิทธิพลของอัตราภาษีศุลกากรที่

มีตอดีมานดในลักษณะเชิงปริมาณและมูลคา ตลอดจนรายไดที่จะพงึเก็บจากสินคานาํเขาควบคูกัน

ไปดวยเสมอ 

 

ชุติมา  โสภิตกุล (2533)  ศึกษาเร่ือง การวิเคราะหนโยบายการคาถั่วเหลืองของ

ประเทศไทย โดยสรุปไดวาการผลิตถั่วเหลืองที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวงป 2526/27-

2530/31 ที่มอัีตราเพิ่มข้ึนถงึรอยละ 19 ตอปนั้น เปนผลมาจากการดําเนนินโยบายตาง ๆ ของ

รัฐบาล เร่ิมต้ังแตโครงการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิตถ่ัวเหลืองการกาํหนดราคาเปาหมาย

ของถ่ัวเหลือง และมาตรการควบคุมการนําเขากากถัว่เหลืองดวยระบบโควตา แตผลของนโยบาย

ดังกลาวนีก้็ยงัไมสามารถทําใหการผลิตถัว่เหลืองเพิ่มข้ึนจนเพยีงพอตอความตองการใช

ภายในประเทศ ทัง้นี้เพราะความตองการใชถั่วเหลืองเพื่อสกัดเปนน้าํมันพืชและเปนกากถัว่เหลือง

เพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตวนั้นมีอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วมากกวาการขยายตัวของการ

ผลิตถั่วเหลือง นอกจากนีชุ้ติมายงัไดประมาณการสมการอุปสงคถัว่เหลืองในรูปสมการถดถอยเชิง

พหุ(Multiple Regression Model) โดยใชขอมูลป 2514-2530 และแยกอุปสงคของถ่ัวเหลือง

ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) อุปสงคของถ่ัวเหลืองเพื่อการสกัดน้ํามันพืช และ 2) อุปสงคของถ่ัวเหลือง
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เพื่อบริโภคโดยตรงและใชในอุตสาหกรรมแปรรูปอ่ืน ๆ ผลการศึกษาพบวา ความยืดหยุนของความ

ตองการใชถัว่เหลืองเพื่อสกัดน้ํามนัพืชตอราคาขายสงเมล็ดถั่วเหลืองทีต่ลาดกรุงเทพฯ มีคาเทากับ 

 -0.13 สวนความยืดหยุนของความตองการใชถั่วเหลืองเพื่อสกัดน้าํมนัพืชตอรายไดตอคนตอป และ

ตอราคาขายสงเนื้อมะพราวแหง มีคาเทากับ 0.20 และ 0.17 ตามลําดับ สวนความยืดหยุนของ

ความตองการใชถั่วเหลืองเพือ่บริโภคโดยตรงและอุตสาหกรรมแปรรูปอ่ืนๆตอราคาขายสงถัว่เหลือง

ที่ตลาดกรุงเทพฯ และตอรายไดตอคนตอปมีคาเทากับ-0.93และ1.09 ตามลําดับ 
 

วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ (2541)  ศึกษาเร่ืองผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนทีม่ีตอสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศไทย พบวาเมือ่คาเงนิบาทออนตัวลงหลังจาก

การใชระบบอัตราแลกเปล่ียนลอยตัว สงผลใหปริมาณการสงออกเปล่ียนแปลงไปมากนอยเพยีงไร

นั้นข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ ประการทีห่นึ่ง การเปล่ียนแปลงของราคาสินคาสงออกซึ่ง

ข้ึนอยูกับอัตราการออนคาของเงนิบาท ประการที่สองคือ ความยดืหยุนของอุปสงคตอราคาของ

สินคานั้น ๆ 

ในแงของการเปล่ียนแปลงราคาของสินคาสงออกพบวาสินคาที่พึง่พาปจจัยการผลิต

นําเขาสูงเปนสินคาที่ตองรับภาระตนทนุการผลิตเพิ่มข้ึนมากภายหลังจากคาเงินบาทออนคาลง จึง

ทําใหราคาสินคาซ่ึงควรจะถกูลงในสายตาของผูนําเขาตางประเทศในอัตราที่เทากับอัตราการออน

คาเงนินัน้ ไดรับผลกระทบจากการเพ่ิมตนทนุการผลิตและทําใหราคาไมถูกลงมากเทาที่ควรจะเปน

หรือเกิดการเสียโอกาสดานความไดเปรียบในราคาสงออกจึงมีผลทําใหการออนคาของเงนิบาทไมได

กระตุนใหปริมาณการสงออกนัน้เพิม่ข้ึนอยางสมบูรณโดยสินคาที่เสียโอกาสในความไดเปรียบดาน

ราคาสงออกดังกลาวอยางมาก  การใชอัตราแลกเปล่ียนแบบลอยตัว ทําใหคาเงนิบาทออนคาลงจะ

สงผลใหปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึนแตไมมากเทาที่ควรและไมเทากับในสินคาแตละชนิดทัง้นี้ข้ึนอยู

กับปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ การเปล่ียนแปลงของราคาสินคาสงออก(ข้ึนอยูกับอัตราการออนคา

ของเงนิบาทซึง่กระทบตอตนทนุการผลิตตามภาวการณพึ่งพาปจจัยการผลิตนําเขาและความ

ยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของสินคาชนดินั้นๆ และการออนคาเงนิบาทยงัสงผลกระทบตอรายได

สุทธิจากการสงออกซึ่งลดลงในทุก ๆสินคาอีกดวย    
 
 
 
 
 

DPU



บทที่ 2 
 

กรอบแนวคิดและการวิเคราะหทางทฤษฎี 
 

ทฤษฎกีารคาระหวางประเทศ  (International Trade) อภิสิทธิ์ 2529 
 

ทฤษฎีดุลยภาพการซ้ือขายสินคาระหวางประเทศในที่นี้สรางข้ึนภายใตขอสมมุติฐานดังตอไปนี้ 

1. สินคาแตละชนิดมีลักษณะเหมือนกันทัง้ในดานกายภาพและดุลยภาพ 

2. ดุลยภาพการผลิต การบริโภคและการสงออก/นาํเขาไมรวมพิจารณาถึงคาขนสงสินคา 

3. ไมมีอุปสรรคหรือส่ิงกีดขวางทางกายภาพหรือสถาบันในการเคล่ือนยายสินคาทีม่ีการซื้อ
ขายกนัระหวางประเทศ 

 
ภาพท่ี 1  แบบจําลองตลาดซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ 

P P P Sb

ESa E2

Pw Sa Pw E Pw,Pb

Ps
E1

Db

EDb

Da
0 Qd Qs Q             0 Qw Q    0 Qs'   Qd' Q

         ประเทศผูสงออก ตลาดโลก           ประเทศผูนําเขา

 
 

ในกรณีที่สินคาชนิดหนึง่มีการผลิตและการบริโภคใน 2 ประเทศภายใตสภาวะที่ไมมีการ

ซื้อขายระหวางประเทศแลว การกําหนดราคาสินคาในประเทศผูผลิตจะข้ึนอยูกับสถานการณอุปสงค

และอุปทานของสินคาภายในประเทศน้ัน ๆ ในที่นีก้าํหนดใหประเทศ a เปนประเทศผูผลิตและ

ประเทศ b เปนประเทศผูบริโภค กรณีที่ไมมีการซื้อขายสินคาระหวางประเทศราคาดุลยภาพในตลาด

จะเทากับ Ps สําหรับประเทศ a และ Pb สําหรับประเทศ b ซึ่งราคา Pb จะสูงกวาราคา Ps 
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เมื่อ 2 ประเทศทาํการซ้ือขายแลกเปล่ียนกนัประเทศ a จะอยูในฐานะผูสงออกและ

ประเทศ b จะอยูในฐานะผูนําเขา โดยมีเสนอุปทานสวนเกนิ(Excess Supply) และอุปสงคสวนเกิน

(Excess Demand) เทากบั ES และ ED ตามลําดับ จุดที่เสน ES และ ED ตัดกันก็คือจุดที่แสดงถึง

ดุลยภาพของราคาซ้ือขายระหวาง 2 ประเทศซ่ึงในทีน่ี้จะเทากับ Pw โดยจะมีปริมาณดุลยภาพ

เทากับ Qw ประเทศ a ก ็จะสามารถสงออกไดในจํานวน QdQs และประเทศ b ก็จะนาํเขาเทากับ 

Qs’Qd’ 

จากการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคาในรูปการสงออกและนาํเขาเชนนีก้็จะกอใหเกิด

ประโยชนแกทัง้ประเทศผูสงออกและประเทศผูนาํเขาอันจะเปนการเพิม่พูนสวัสดิการความเปนอยู

ของประชาชนในทัง้ 2 ประเทศมากข้ึน สวนประโยชนที่เกิดข้ึนจะมีมากนอยเพียงใดนั้นก็ข้ึนอยูกับคา

ความยืดหยุนของทั้งเสน ED และ ES เปนสําคัญ       
 
การลดคาเงนิ( Currency  Devaluation) 
 

การลดคาเงนิ เปนทางเลือกทางหนึง่ทีป่ระเทศบางประเทศนาํมาใชในการแกไขปญหา

การขาดดุลการคาและดุลการชําระเงนิ ซึง่เปนการปลอยใหคาเงินของประเทศนั้นลดตํ่าลง หรือมี

อัตราแลกเปล่ียนสูงข้ึน  เมื่อเทียบกับสกุลเงินตราตางประเทศ การลดคาเงนิจะมีผลกระทบตอ 

ตลาดการคาสินคามากนอยเพียงใด สามารถวิเคราะหไดจากคาความยืดหยุนตอราคา (elasticity 

approach) ของอุปสงคสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง กลาวคือ ถาเสนอุปสงคมีความยืดหยุนตํ่าแลวการ

ลดราคาสินคาอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของคาเงนิอาจนําไปสูการลดลงหรือการเพิม่ของ

รายไดที่เปนเงนิตราตางประเทศจากการสงออกสินคานัน้ ทั้งนี้ข้ึนอยูทีค่วามยืดหยุนของอุปสงค 

ถาหากวาดุลการชําระเงนิระหวางประเทศหนึง่ขาดดุลติดตอกันเปนเวลาหลายป 

โดยมีมูลคาสินคาเขามากกวาสินคาออกทุก ๆ ป การใชนโยบายควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิตรา

ตางประเทศอาจจะไมไดผล หรือไดผลแตจะมีผลสะทอนที่ไมพึงปรารถนาอ่ืน ๆ ติดตามมาดวย อีก

ประการหนึ่ง การขาดดุลในลักษณะนีจ้ะเปนอาการท่ีแสดงวาอัตราแลกเปล่ียนที่รัฐบาลกาํหนดไว

นั้นไมเหมาะสม คือตํ่าเกนิไป ซึ่งหมายความวากาํหนดคาของเงนิของประเทศไวสูงเกินไปเมื่อเปรียบ

กับเงนิตราของประเทศอ่ืนกจ็ะเปนตนเหตุทําใหมีการนาํเขาสินคาเขามากข้ึน แตสงออกสินคาได

นอย กจ็ะทําใหเกิดปญหาดุลการคาขาดดุล ดังนั้นการลดคาเงินบาทจะทาํใหรายจายเงินตรา

ตางประเทศลดลงได ถาอุปสงคสินคาเขาของไทยมีความยืดหยุนสูง อุปทานสนิคาเขาของไทย

จะตองมีความยืดหยุนสูงเชนกนั แตถาอุปสงคสินคาเขาของไทยมีความยืดหยุนตํ่า อุปทาน

สินคาเขาของไทยจะตองมีความยืดหยุนตํ่าเชนกัน  
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ภาพท่ี 2  แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรของผลกระทบของการลดคาเงินบาท 
ตอการนําเขากากถ่ัวเหลอืงไทย 

 
    ภาพท่ี 2(ก)             ภาพที่ 2(ข) 

P(dollar) P(Baht)

SM
0 SM

1

P1 A P1   B SM
0

P2 B P2 A

DM
0

DM
1 DM

1

0 M2 M1          Q(ton)           0 M2 M1 Q(ton)

ผลการลดคาเงินบาทท่ีมีตอสินคานําเขา ผลการลดคาเงินบาทที่มีตอสินคานําเขา

โดยสมมุติวาราคาสินคาในรูปเงินบาทยังคงเดิม โดยสมมุติวาราคาสินคาในรูปเงินดอลลารยังคงเดิม

 
  ในการวิเคราะหตามกรณีขางตนสมมุติใหเปนกรณีของการนําเขาสินคากากถัว่เหลือง

ของประเทศไทย และประเทศไทยมกีารลดคาเงินบาท สมมุติวาไทยลดคาเงินบาทจาก $1 = ฿25  

เปน $1 =  ฿45  ในการวิเคราะหเราอาจแยกไดเปน 2 กรณี คือ 1) มีขอสมมุติวา ผูขายใน

ตางประเทศคาดวา ไมวาอัตราแลกเปล่ียนจะเปล่ียนเปนเทาไรก็ตาม ผูซื้อในไทยจะยังคงจายคา

สินคาเปนเงนิบาทจาํนวนเทาเดิม และ 2) มีขอสมมุติวา ผูซื้อในไทยคาดวา ไมวาอัตราแลกเปล่ียน

จะเปนเทาไรก็ตามผูขายในตางประเทศจะยังคงขายสินคาคิดเปนเหรียญสหรัฐในราคาเดิม    

(วันรักษ  มิง่มณีนาคิน : 2527) 

ภาพที ่ 2(ก)  เสน S แสดงเปนเสนอุปทานของสินคาเขากากถัว่เหลืองของไทย ซึ่งแสดง

ใหเหน็วา ณ ระดับราคาตาง ๆ (คิดเปนเหรียญ) ผูซื้อจะซ้ือเปนจํานวนเทาไร สวนเสน DM
0 คือเสนอุป

สงคสินคาเขาของไทยกอนมกีารลดคาเงนิบาท เมื่ออัตราแลกเปล่ียนเทากบั$1 = ฿25   เสน SM
0 

และ DM
0 ตัดกันที่จุด A ณ จุด A แสดงวาผูซื้อไทยจะซื้อกากถั่วเหลืองจากตางประเทศในราคาตันละ 

290 เหรียญ หรือ 7,250 บาท ตอมาสมมุติวาอัตราแลกเปล่ียนไดเปล่ียนจาก $1 = ฿45  ตามขอ

สมมุติ (1) มีวาถาผูขายในตางประเทศคาดวาผูซื้อในไทยยังคงพอใจจายในราคา 7,250 บาทตอตัน

เทาเดิมแลว ผูขายในตางประเทศจะไดรับเงินเพียง 161.11 เหรียญตอตัน ฉะนั้นเมื่อคิดในรูปเงนิ $ 
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แลว ทาํใหมีความตองการนาํเขาสินคากากถั่วเหลืองลดลงจากจุด A บนเสน DM
0 มายงัจุด B บน

เสน DM
1 

สําหรับภาพที ่ 2(ข) เสน DM
1 แสดงถึงเสนอุปสงคของไทยในการสัง่ซือ้สินคาเขา ซึง่ตัด

กับเสนอุปทาน SM
0 ณ จุด A ที่อัตราแลกเปล่ียน $1 = ฿25  ณ จุด A  แสดงวาจะไดราคาดุลยภาพ

เทากับ 7,250 บาทตอตัน   ตอมาสมมุติวาไทยประกาศลดคาเงินบาท เปน $1 = ฿45 ตามขอสมมุติ

กรณี (2) ซึง่สมมุติวา ไมวาอัตราแลกเปล่ียนจะเปนเทาไรก็ตาม ผูซื้อไทยคาดวาผูขายในตางประเทศ

ยังคงขายสินคาคิดเปนเหรียญสหรัฐในราคาเทาเดิม นัน่คือ $290 ผูซื้อไทยจะตองจายคาสินคากาก

ถั่วเหลืองในรูปเงินบาทเพิม่ข้ึนจากตันละ 7,250 บาทเปนตันละ 13,050 บาท  ทาํใหเสนอุปทานจะ

เคล่ือนจากจุด A บนเสน SM
0 ไปยังจุด B บนเสน SM

1 นัน่คือสินคาเขาจะมีราคาสูงข้ึนเม่ือคิดเปนเงิน

บาท 

ภาพที ่ 2(ก) และภาพที ่ 2(ข) จะเหน็ไดวาการลดคาเงนิบาททาํใหสินคาเขาของไทย

ลดลงไมวาจะมองจากขอสมมุติใดก็ตาม  แตผลการลดคาเงินบาทจะทําใหรายจายเงนิตราตางประ- 

เทศ  ของไทยลดลงมากหรือนอยเพยีงใดยอมข้ึนอยูกบัสภาพความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน

สินคาเขาของไทย 

ถาการลดคาเงินบาทมีวัตถปุระสงคเพื่อแกไขปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงนิทีข่าด

ดุล ในดานสินคาเขา การลดคาเงนิบาทจะทําใหรายจายเงินตราตางประเทศลดลงไดเสมอถาอุปสงค

สินคาเขาของไทยมีความยดืหยุนสูง อุปทานสินคาเขาของไทยจะตองมีความยืดหยุนสูงเชนกัน แต

ถาอุปสงคสินคาเขาของไทยมีความยืดหยุนตํ่า อุปทานสนิคาเขาของไทยจะตองมีความยืดหยุนตํ่า

เชนกนั การลดคาเงินบาทจะใหผลดีเมื่อความยืดหยุนเปนไปตามสองกรณีเทานัน้ 
 
แบบจําลองทางเศรษฐมติิของอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลือง 

แบบจําลองของสมการอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองไดกําหนดตัวแปรตาง ๆ จาก

แบบจําลองทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรของอุปสงคนาํเขาทีก่ําหนดข้ึนดังนี ้

MDt กอน  =  ปริมาณนําเขากากถัว่เหลืองไทย ในไตรมาสที่ t มีหนวยเปนตัน 

PMtกอน   =  ราคานําเขากากถ่ัวเหลืองไทย ในไตรมาสที่ t มีหนวยเปนเงนิบาทไทยตอเงิน 

                 สกุลดอลลารสหรัฐ 

R tกอน     =  อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศในไตรมาสที ่t มีหนวยเปนเงนิบาทไทยตอ 

                 เงนิสกุลดอลลารสหรัฐ 

 Y tกอน     =  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) ในไตรมาสที่ t มหีนวยเปนเงนิบาทไทย 

     ในชวงป 2536-2545  
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แบบจําลองสมการอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจและหลังวกิฤตเศรษฐกิจ

กําหนดความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ไวดังนี ้

 

  สมการ MDt กอน = f(PMt กอน  ,Rt กอน  ,Yt กอน ...... ,e t  )  ................(1) 

สมการ MD t หลัง = f(PM tหลัง ,Rtหลัง ,Y tหลัง............,u t )  …………..(2) 

 

สมการที ่ 1 แสดงถึงสมการอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ  สวน

สมการที ่ 2 แสดงฟงกชั่นสมการอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองหลังวกิฤตเศรษฐกิจ โดยสมการทัง้ 2 

ชวง  กําหนดใหปริมาณนําเขากากถั่วเหลืองข้ึนอยูกับตัวแปรราคานําเขากากถั่วเหลือง อัตรา

แลกเปล่ียนเงนิบาท และผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ และความคาดเคล่ือนของสมการ ซึ่ง

ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ในสมการที่ 1 และสมการที่ 2 สามารถสรางเปนแบบจําลองทาง

สถิติในรูปของสมการถดถอยเชิงซอนไดดังในสมการที ่3 และ 4 ซึง่ในที่นีก้ําหนดใหสมการอยูใน 

รูปลอกดังนี ้

 

In MD  tกอน  =  α1 + α2 In PM tกอน  + α3 In R tกอน  +  α4 In Y t กอน + e …….(3)  

In MD tหลัง   =  B1 + B2 + In PM t หลัง + B3 In R t หลัง  +  B4 In Y t หลัง    + e …….(4) 

 

ลักษณะโครงสรางและความสัมพนัธของตัวแปรในสมการที่ 3 และ 4 กําหนดไวเชนเดียวกนักับ

สมการที ่1 และ 2 ซึง่กําหนดใหปริมาณนําเขากากถั่วเหลือง(MDt  ) ข้ึนกับราคานําเขากากถัว่เหลือง

ของไทย(PMt  ) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบเทาสกุลดอลลารสหรัฐ(Rt ) และผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ(Yt  ) ซึ่งใชเปนตัวแทนของอํานาจซื้อของประเทศผูนาํเขาโดยมีขอสมมุติฐานดังนี ้

 

1)    ∂ In MD t     <   0   ……………………………… (5) 

   ∂ In PM t         

2)    ∂ In MD t      <   0   ……………………………… (6) 

   ∂ In R t         

       3)     ∂ In MD t       >   0  ............................................ (7) 

         ∂ In Y t         

 

DPU



 16 

สมการที ่ 5  แสดงความสมัพันธระหวางปริมาณอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองของไทยกับราคานาํเขา

กากถั่วเหลือง(PMt) ในรูปสกุลเงนิบาทซึ่งความสัมพนัธดังกลาวจะเปนไปในทางตรงขามหรือจะมี

เคร่ืองหมายเปนลบ(-) แสดงวาถาราคานําเขากากถัว่เหลืองในรูปสกลุเงินตราตางประเทศเพิม่ข้ึนจะ

มีผลทําใหปริมาณอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองลดนอยลง และถาราคานําเขากากถัว่เหลืองในรูปสกลุ

เงินตราตางประเทศลดลง ปริมาณอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองจะเพิ่มข้ึน  

สมการที ่ 6 กําหนดใหอัตราแลกเปล่ียน(Rt) มีผลทาํใหปริมาณอปุสงคนาํเขาเปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงคาความสัมพนัธดังกลาวจะมเีคร่ืองหมายเปนลบ(-) แสดง

วาถาอัตราแลกเปล่ียนเพิม่ข้ึนหรือเงินบาทลดคาลงจะมผีลทําให   ปริมาณอุปสงคนําเขากากถ่ัว

เหลืองนอยลงเพราะราคากากถ่ัวเหลืองในรูปเงินบาทสูงข้ึนหรือกากถัว่เหลืองมีราคาแพงขึ้นนั่นเอง 

และถาอัตราแลกเปล่ียนลดลงจะมีผลทําใหคาเงินบาทเพ่ิมข้ึนสงผลใหปริมาณอุปสงคนําเขากากถั่ว

เหลืองเพิ่มข้ึน  

สมการที ่ 7 กําหนดใหผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ(Yt) จะเปล่ียนแปลงไปในทศิทางเดียวกันกับ

ปริมาณอุปสงคนําเขาของไทย โดยคาความสัมพันธจะมีเคร่ืองหมายเปนบวก(+)  แสดงวาถา

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเพิ่มข้ึนจะมีผลทําใหปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองเพิม่ข้ึน และถา

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติลดลงก็จะมีผลทําใหปริมาณอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองลดนอยลง 

ทั้งนี้สมมุติใหราคาของคูแขงในตลาดโลกไมเปล่ียนแปลง จากสมการที่อยูในรูปลอกคาสัมประสิทธิ์

ตัวแปรตาง ๆ(αi,Bi) ที่ไดจะสะทอนถึงคาความยืดหยุนไปพรอม ๆ กนั ซึง่การทดสอบความแตกตาง 

ในโครงสรางของอุปสงคนาํเขากากถั่วเหลืองกอนและหลังการเปลีย่นแปลงคาเงนิบาทดังกลาวจะใช

วิธีทดสอบทางสถิติที่เรียกวา Chow test เพื่อทดสอบวาคาสัมประสิทธิ์ในสมการที ่ 3 และ 4 มี

ความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญในทางสถิติหรือไม  

 
การทดสอบทางสถิติโดยวิธี Chow test 

 

การทดสอบทางสถิติโดยวิธ ี Chow test   จะใชทดสอบวัดความแตกตางของคา

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระซ่ึงตัวแปรโครงสรางของสมการอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองในชวงกอน 

และหลังการลดคาเงินบาท วามีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติหรือไม โดยมีขอ

สมมุติฐาน หลักวาสมการอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองในชวงเวลากอนและหลงัการลดคาเงินบาทไม

มีความแตกตางกนั ซึ่งสูตรที่ใชในการคํานวณมีดังนี ้

F k(N+M-2k) = (ESSt-(ESS3 + ESS 4))/k 

                   (ESS 3+ESS 4)/(N+M-2k) 
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ขอสมมุติฐานในการทดสอบคือ Ho : αi  =  Bi  (i = 1,2,3…….)  

                      Ha : αi  ≠ Bi  (i = 1,2,3…….) 

โดยกําหนดให  

Ho   =   ขอสมมุติฐานหลักที่วาคาสัมประสิทธิ์ในสมการทุกคาไมแตกตางกนั 

Ha   =   ขอสมมุติฐานรองที่วาคาสัมประสิทธิ์ในสมการทุกคาแตกตางกนั 

ESSt   =  Sum square error ของสมการที่รวมตัวอยางของสมการที่ 3  และสมการที่ 4 

ESS1  =  ผลรวมกาํลังสองของคาความคลาดเคล่ือน (Sum squares error) ของสมการที่  3 

ESS2  =  ผลรวมกาํลังสองของคาความคลาดเคล่ือน (Sum squares error) ของสมการที่  4 

        

N  =  จาํนวนตัวอยางของสมการที ่3 

M  =  จํานวนตัวอยางของสมการที ่4 

k   =  จํานวนตัวแปรอิสระในสมการ + 1 

 

ถาคา F-Value ที่ไดมาจากการคํานวณมากกวาคาวิกฤต F k(N+M+2k) ที่ไดจากตาราง

แสดงวาคาสัมประสิทธิ์ในสมการ 2 สมการดังกลาวมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง

แสดงใหเหน็วาโครงสรางของสมการอุปสงคนําเขาไดปรับเปล่ียนไปภายหลังการลดคาเงนิบาท 

ในทางตรงขามถาคา F-Value ที่ไดจาการคํานวณนอยกวา F k(N+M-2k) แสดงวาคาสัมประสิทธิท์ุก

คาในสมการทัง้สองไมมีความแตกตางกนั หรือกลาวอีกนัยหนึง่วาอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของ

ไทยในชวงกอนและหลงัวกิฤตเศรษฐกิจหรือชวงกอนและหลังการลดคาเงนิบาทไมมคีวามแตกตาง

กันซ่ึงหมายความวาวิกฤตเศรษฐกิจทีท่ําใหเกิดการลดคาเงนิบาทไมสงผลกระทบตอปริมาณนําเขา

กากถั่วเหลืองของไทย 
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บทที่ 3 
 

สภาวะการผลิต  นําเขา และการใชกากถั่วเหลืองของไทย 
 
สภาวะการผลิตกากถ่ัวเหลืองของไทย 

 

ถั่วเหลืองมีแหลงกําเนิดด้ังเดิมอยูในเขตอบอุน ซึง่สามารถผลิตไดผลผลิตดี แตในปจจุบัน

มีการปลูกกันแพรหลายในเขตรอนและเขตอบอุน ตามประวัติถั่วเหลืองมีถิน่กาํเนดิอยูในประเทศจีน 

ซึ่งชาวจีนรูจกันําถัว่เหลืองมารับประทานเมื่อกวา 4,700 ปมาแลว และไดมีการนาํไปปลูกแพรหลาย

ในประเทศตาง ๆ ไดแก เกาหลี ญ่ีปุน ฝร่ังเศล  อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาตามลําดับซ่ึงในปจจุบนันับ

ไดวาถั่วเหลืองเปนพืชน้ํามนัที่มพีืน้ที่เพาะปลูกและผลผลิตมากที่สุดรองลงมา ไดแก ฝาย เรพซีด ถั่ว

ลิสง และทานตะวัน  ถั่วเหลืองเปนพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจและเปนพืชอาหารเกาแกพืชหนึง่ของโลก 

เมล็ดถั่วเหลืองประกอบดวยโปรตีน รอยละ 35-40 น้ํามันรอยละ 15-20 และคารโบรไฮเดรท  รอยละ 

25-30 จึงเปนพืชทีม่ีประโยชนตอมนษุยมากมายดังนี ้

 ใชเปนอาหารเมื่อเมล็ดสมบูรณแตยังไมแกหรือสุกเต็มที ่ ตมรับประทานเรียกวา ถัว่แระ

บางพันธุมีเมลด็โตใชปรุงบริโภคเปนถั่วเหลืองฝกสด หรือบรรจุกระปอง เมื่อเมล็ดแกจัดก็ใชทําถั่วงอก

เตาเจี้ยว เตาหู ซีอ้ิว นมถัว่เหลือง เนื้อเทียม(เนื้อเกษตร) แปงถั่วเหลือง ใชผสมและปรุงอาหารได

หลายชนิด นอกจากนีน้้ํามนัที่สกัดจากถัว่เหลืองใชในการบริโภค 

 ใชในทางอุตสาหกรรม เมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลืองที่ไดจากการสกัด

น้ํามันไดแก น้ํามันและกากถ่ัวเหลือง เปนสวนสําคัญของการผลิตอุตสาหกรรมตอเนื่องหรือเปนสวน

ชวยใหผลิตภัณฑมีคุณสมบัติดีข้ึน ไดแกอุตสาหกรรมทําเนยเทียม(มาการีน) น้าํสกัด น้าํพริกเผา 

ปลาทนูากระปอง กาว สี ปุย วิตามนิยาตาง ๆ กระดาษ ผา ฉนวนไฟฟา หมึกพิมพ สบู เคร่ืองสําอาง 

เบียร เสนใยเปนตน สําหรับกากถั่วเหลืองเปนแหลงโปรตีนสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว

อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตวทัง้เพื่อบริโภคภายในและสงออก 

ใชทําปุยหรือบํารุงดิน ถัว่ตาง ๆ จัดเปนพืชบํารุงดิน เมื่อไถกลบถ่ัวเหลืองลงไปในดิน

กอนที่ถั่วจะแกก็จะเปนปุยพืชสดบํารุงดิน ทาํใหดินมคีวามอุดมสมบูรณ และมีคุณสมบัติดีข้ึน ที่ราก

ของถ่ัวเหลืองจะมีปม ซึง่มีเชื้อแบคทีเรียไรโยเนียม ที่สามารถดูดไนโตรเจนใหมาอยูในรูปของ

สารประกอบซ่ึงพืชสามารถใชเปนปุยไดเมือ่เก็บถั่วแลวรากและปมจะตกคางอยูในดินกลายเปนปุย

ของพืชชนิดอ่ืนที่จะปลูกตอไป 
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ถั่วเหลืองมีแหลงผลิตที่สําคัญอยูในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด ไดแก จงัหวัดสุโขทัย แพร  นครสวรรค ลพบุรี ขอนแกน เลย และ

สระแกว เปนตน ชนิดกากถั่วเหลือง แยกเปน 2 ฤดู คือ ถั่วฤดูแลงกับถั่วฤดูฝน โดยถ่ัวฤดูแลงมีชวง

การเพาะปลูกคือ ธ.ค.-ม.ค. และเก็บเกีย่วชวงเดือน ม.ีค.-พ.ค. มีผลผลิต 48% จังหวัดที่ปลูกไดแก 

เชียงใหม  สุโขทัย  กาํแพงเพชร  เลย  ขอนแกน  สวนถัว่ฤดูฝน มีแหลงเพาะปลูกคือ พ.ค.-ก.ย. และมี

ชวงเก็บเกีย่วคือ  ส.ค.-ธ.ค. มีผลผลิต 52%  จังหวดัที่ปลูกไดแก  สุโขทยั  อุตรดิตถ  เพชรบูรณ  

พิษณุโลก  ลพบุรี  เลย  กาํแพงเพชร   

การผลิตกากถ่ัวเหลืองของประเทศไทย กากถ่ัวเหลืองเปนผลผลิตที่ไดจากเมล็ดถั่วเหลือง 

ซึ่งผานขบวนการแยกน้ํามนัออกแลว ปจจุบันมีกากถั่วเหลืองที่ไดจากขบวนการแยกน้ํามนัออกที่นยิม

ใชมี 3 วธิี คือ 

1. วธิ ีHydraulic process กากถัว่เหลืองทีไ่ดจะมีลักษณะเปนแผนแข็งมีน้ํามันเหลืออยูประมาณ  

รอยละ 7-8 

 2. วิธี Expeller process กากถั่วเหลืองที่ไดจะมีน้าํมนัเหลืออยูประมาณรอยละ 3-4 มีโปรตีน

ประมาณรอยละ 44-45 

 3. วิธ ี Solvent extraction สกัดน้ํามนัดวยเคม ี กากถัว่เหลืองที่ไดมโีปรตีนรอยละ 44.3 และมี

ไขมันตํ่าเพยีงรอยละ 0.5-1.0 จึงสามารถเก็บไดนานกวาแบบอัดน้ํามนั 

กากถั่วเหลืองเปนแหลงโปรตีนที่ดีมาก มีไลซีน ทริปโตเฟนและทรโีอนีนสูง แตเมทไธ

โอนีนตํ่า โดยใชกากถั่วเหลืองและขาวโพดมาผสมเปนวัตถดิุบอาหารสัตวใหความสมดุลของกรดอะมิ

โนได 

ประมาณคุณคาของกรดอะมิโนที่มีอยูกากถั่วเหลือง ที่เปนแหลงโปรตีนอาหารสัตว 

วัตถุดิบกากถัว่เหลือง 44% ไลซีน  2.70  เมทไธโอนีน  0.63   ซีสตีน  0.70  อารจนีีน  3.43    

 ทริปโตเฟน  0.63  ทรีโอนนี  1.70 กากถั่วเหลืองเปนกากพืชน้ํามนัที่สําคัญที่สุด เมื่อเปรียบเทยีบกับ

กากพืชน้ํามนัอ่ืน ๆ เพราะกากถ่ัวเหลืองไมมีสารอาฟลาทอกซินเจือปนเหมือนกากถั่วลิสง และกาก

พืชน้าํมนัอ่ืนๆ 

ฤดูการเพาะปลูกแบงเปน 2 รุน คือ ถัว่เหลืองฤดูแลงและถั่วเหลืองฤดูฝน สวนใหญถั่ว

เหลืองฤดูแลงจะเปนถั่วเหลืองคุณภาพดี เปนที่ตองการของตลาด โดยเฉพาะการบริโภคในครัวเรือน

และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งตองการเมล็ดใหญ สวย สดใหม และไมมคีวามชืน้มาก สวนถัว่เหลืองฤดู

ฝนนัน้ คุณภาพจะตํ่ากวา มคีวามช้ืนสูง เพราะเก็บเกีย่วในชวงที่มีฝนตก ถัว่เหลืองฤดูฝนสวนใหญจะ

ถูกขายเขาโรงงานสกัดน้าํมนัถั่วเหลืองซึ่งเปนตลาดที่สําคัญ 
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ถั่วเหลืองมกีารเพาะปลูกในประเทศไทยอยางจริงจังต้ังแต ป 2526/24 เปนตนมา 

เนื่องจากการขยายตัวของการสงออกเนื้อไก รวมทัง้นโยบายและมาตรการของรัฐที่ควบคุมการนําเขา

เมล็ดถั่วเหลือง และผลิตภัณฑจึงมีผลใหราคาเมล็ดถัว่เหลืองอยูในเกณฑดี เปนที่พอใจของเกษตรกร 

จึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนจากประมาณ 1 ลานไร ในป 2526/27 เปน 3 ลานไร ในป 

2532/33 ซึ่งเปนปทีม่ีผลผลิตสูงสุดถึง 672,368 ตัน โดยในชวงกอนมีการเปล่ียนแปลงคาเงนิบาท

พื้นที่เพาะปลูก เฉล่ีย5ปยอนหลัง(ป 2536/37-2540/41) มีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 2,089,748 ไร   มี

ปริมาณเฉลี่ยจํานวน 818,069 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย  424,625 ตัน  และราคากากถัว่เหลืองนําเขาเฉล่ีย 

8.88 บาท/กก. โดยปการเพาะปลูก  2536/37 มีพืน้ที่เพาะปลูก 2,600,221 ไร และเพิม่ข้ึนในป 

2537/38 เปน 2,723,979 ไร หรือเพิ่มข้ึน 4.76 % และลดลงในป 2538/39 จนถึงป 2540/41 โดยจะ

ลดลงในป 2538/39 เปน 1,880,848 ไร ลดลง 30.95%  และในป 2539/40 มีพืน้ที่เพาะปลูกลดลง

เปน 1,695,938 ไร หรือลดลง 9.83% และลดลงอีกในป 2540/41 เปน 1,547,756 ไร  หรือลดลง 

8.75% ซึ่งผลผลิตก็เพิ่มข้ึนและลดลงเปนไปในทิศทางเดียวกนักับพื้นที่เพาะปลูกโดยในป 2536/37 มี

ผลผลิต อยูที ่ 513,099 ตัน และในป 2537/38 มีผลผลิต 527,581 ตัน เพิ่มข้ึน 2.83% และป 

2538/39 มีผลผลิต 385,560 ตัน หรือลดลง 26.92% และในป 2539/40 มีผลผลิตเปน 359,094 ตัน 

หรือลดลง 6.86% และป 2540/41 มีผลผลิตเปน 337,790 ตัน หรือลดลง 5.93% และหลังการ

เปล่ียนแปลงคาเงนิบาท(ป 2541/42-2545/46) มีพื้นที่เพาะปลูกเฉล่ีย 1,326,786 ไรปริมาณเฉลี่ย 

1,382,785 ตัน ผลผลิตเฉล่ีย 296,225  ตันและราคากากถ่ัวเหลืองนาํเขาเฉลี่ย 9.61 บาท/กก.โดยป

การเพาะปลูก  2541/42 มพีื้นที่เพาะปลูก 1,467,460 ไร และลดลงในป 2542/43 จนถงึ ป 2544/45 

โดยในป 2542/43 มพีื้นที่เพาะปลูกเปน 1,451,238 ไร  หรือลดลง 11.06% และในป  2543/44 ลดลง

เปน 1,396,088 ไร หรือลดลง 3.80% และในป 2544/45 ไดขยายพืน้ที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนเปน 

1,154,383 ไร หรือลดลง 17.31% และไดมีการขยายพืน้ที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนในป 2545/46 เปน 

1,164,760 ไร หรือเพิ่มข้ึน 0.89%   สวนผลผลิตก็เปนไปในทิศทางเดียวกนักับพื้นทีเ่พาะปลูก โดยป 

2541/42 มีผลผลิต 321,235 ตัน และป2542/43 มีผลผลิต 319,015 ตัน หรือลดลง 0.69% ในป 

2543/44 มีผลผลิต 312,432 ตันหรือลดลง 2.06%  และในป 244/45 มีผลผลิต 260,696 ตัน หรือ

ลดลง 16.56 ตัน และในป 2545/46 มีผลผลิตเพิ่มข้ึนเล็กนอย 267,748 ตัน หรือเพิ่มข้ึน 2.70 ตัน 

ผลผลิตในชวงที่ผานมามีแนวโนมลดลงโดยตลอด ซึ่งตรงกนัขามกับความตองการทีม่ีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

ทําใหปริมาณผลผลิตมีไมเพยีงพอกับความตองการใชภายในประเทศ ทําใหมีการนําเขาเมล็ดถั่ว

เหลืองและผลิตภัณฑในแตละปมีแนวโนมที่สูงข้ึน  
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ทางดานโรงงานสกัดน้าํมนัในป  2545  มีโรงงานสกัดน้ํามันถัว่เหลืองรวมจํานวน 11 ราย 

มีกําลังผลิตรวมปละ 2,540,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง (สกดัน้ํามนัถัว่เหลือง 1,940,000  ตัน เมล็ดถั่ว

เหลืองและผลิตถั่วเหลืองนึ่ง 600,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง) โดยใชเมล็ดถั่วเหลืองในการผลิตประมาณ 

1,324,000 ตัน (เมล็ดถัว่เหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถัว่เหลืองในประเทศ 160,000 ตัน เมล็ดถัว่เหลือง

นาํเขาจากตางประเทศ 1,164,000 ตัน) ผลิตไดกากถั่วเหลืองประมาณ 828,000 ตัน (กากถัว่เหลือง

ที่ผลิตจากเมล็ดในประเทศ 120,000 ตัน กากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดนําเขา 708,000 ตัน) น้าํมัน

ถั่วเหลืองบริสุทธิ์ประมาณ 140,000 ตัน และถ่ัวนึ่ง (FULL FAT SOY) ) ประมาณ 268,000 ตัน 
 
สภาวะการนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทย 
  ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศไทยมีไมเพียงพอกับความตองการใชที่เพิม่ข้ึน จึงตอง

มีการนาํเขากากถัว่เหลืองจากตางประเทศ โดยในชวงกอนมีการเปล่ียนแปลงคาเงินบาท(ป 2536-

2540) มีปริมาณรวม  4,090,345 ตัน และมีมูลคารวม  29,967  ลานบาท  โดยมีการนําเขาจาก

ประเทศ อินเดีย จํานวน 1,501,049   ตัน  บราซิล  699,068 ตัน   และอารเจนตินาจํานวน 448,789 

ตัน  ซึง่มีมูลคา 10,478 ลานบาท ,  4,216 ลานบาท และ 3,973 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งโดยเฉล่ีย

ชวงกอนการเปล่ียนแปลงคาเงนิบาทมีแนวโนมการนําเขาเพิ่มข้ึนชวงป 2539-2540   และหลังการ

เปล่ียนแปลงคาเงนิบาทมีปริมาณนําเขารวมจํานวน 6,913,931 ตัน และมีมูลคานาํเขารวม  58,796 

ลานบาทโดยมีปริมาณนาํเขาจาก อารเจนตินา 3,012,239 ตัน บราซิล 1,442,826  ตัน อินเดีย 

1,086,609  ตัน และอเมริกา 1,077,486 ตัน และมูลคานําเขา 24,856 ลานบาท  12,372 ลานบาท  

9,275 ลานบาท และ 9,946  ลานบาท  ตามลําดับ ชวงหลังการเปล่ียนแปลงคาเงนิบาทแนวโนมการ

นําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ 69.03 โดยเฉพาะชวงป 2544-2545    ประเทศผูผลิตรายใหญยงัคงเปน

สหรัฐอเมริกาตามดวยบราซลิและอารเจนตินา สวนในเอเชียจะมีจนีเปนประเทศทีม่ีบทบาททางดาน

ราคาในตลาดโลก ขณะที่ประเทศผูสงออกที่สําคัญอันดับตน ๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา บราซิล สวน

ประเทศผูนาํเขาที่สําคัญยงัคงเปนประเทศในแถบเอเซีย ไดแก ญ่ีปุน จนี และไตหวนั จีนเองแมจะมี

กําลังการผลิตสูงแตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการภายในประเทศจึงตองนาํเขาเมล็ดถั่วเหลืองเปน

จํานวนมาก เพราะมีการบริโภคเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑถั่วเหลืองเปนจาํนวนมาก ผลดีของการ

นําเขาผลิตภัณฑถั่วเหลืองของไทย คือ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว ชวยใหเกษตรกรผู

ปลูกพืชของไทยปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองใหผลิตแขงขันกับตลาดตางประเทศได ซึ่งเปนผลดี

ในระยะยาวในการเสริมสรางความแข็งแกรงของประเทศชาติในการทีจ่ะตองตอสูกบัตางประเทศ  
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ตารางที่ 2  ปริมาณนําเขากากถั่วเหลืองป พ.ศ. 2536-2545
หนวย :  ตัน

ป 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545

ม.ค.        62,423            75,992           87,028 - 68,810 37,188 15,712 48,334 56,985 52,511

ก.พ.        69,303            24,901           43,669           66,603 97,751 53,071 171,007 145,816 76,068 86,923

มี.ค.        38,765            91,520         107,988         117,359 105,685 56,791 120,096 118,209 204,635 111,875

ไตรมาสที่1        170,491         192,413         238,685         183,962 272,246 147,050 306,815 312,359 337,688 251,309

เม.ย.           47,082           72,095           27,421         115,984 45,567 31,494 68,139 71,102 81,224 213,377

พ.ค.           20,929           40,135           17,283           72,057 28,001 73,013 - 103,181 144,557 60,483

มิ.ย.             2,524           67,885           65,637           26,999 126,652 60,898 125,497 132,753 112,103 225,536

ไตรมาสที่ 2        70,535          180,115         110,341         215,040 200,220 165,405 193,636 307,036 337,884 499,396

ก.ค.        35,196            93,488           67,103         149,364 191,534 68,248 96,716 124,918 143,957 100,715

ส.ค.        53,665            96,017           38,204             8,393 86,069 139,186 178,990 146,726 167,218 167,101

ก.ย.         72,640         14772,640                147,686686           77          77,978978 -   118,324118 324 93,65193 651 129129,037 151,453 162,478 284,390037 151 453 162 478 284 390

ไตรมาสที่ 3        161,501         337,191         183,285         157,757 395,927 301,085 404,743 423,097 473,653 552,206

ต.ค.        79,146          135,936           31,944           36,245 55,000 111,590 112,638 72,582 176,759 123,793

พ.ย.        84,097            22,466           75,602         140,095 102,061 74,077 186,148 68,795 172,668 140,831

ธ.ค.        33,075            34,586           48,661           57,051 84,671 158,280 127,119 128,366 61,607 185,317

ไตรมาสที่ 4        196,318         192,988         156,207         233,391 241,732 343,947 425,905 269,743 411,034 449,941

รายป        598,845  902,707      688,       518 79       0,150     1,110,125  957,48       7 1,331      ,099 1,312,235      1,560,259      1,752,852      

ที่มา : สมาคมผูใชอาหารสัตว
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 ต้ังแตป 2530 จนถึงวันที ่1 กรกฎาคม 2540 ประเทศไทยใชระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบ

ตระกราเงนิซึ่งผูกอัตราแลกเปล่ียนของตนอยูกับคาเงินของประเทศคูคาสําคัญ เชนสหรัฐอเมริกา 

ญ่ีปุน โดยปจจัยในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนไมคอยมผีลกระทบตอปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองไทย 

เพราะรัฐบาลจะตรึงคาเงนิบาทไวใหเคล่ือนไหวอยูที่ระดับประมาณ 25-26 บาท ตอดอลลารสหรัฐ

เทานัน้  จนกระทั่งในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2540 ประเทศไทยไดมีการประกาศลดคาเงนิ และเปล่ียนมา

ใชอัตราแลกเปล่ียนระบบบริหารแบบลอยตัว ทําใหมคีาเงนิบาทมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนอยางมาก ซึ่ง

ความผันผวนตามสภาวะวกิฤตการณทางเศรษฐกิจโดยคาเงนิบาทปรับตัวเคลื่อนไหวประมาณ 40-

45 บาทตอดอลลารสหรัฐและเปนอีกปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งตอการนาํเขากากถัว่เหลืองของไทย  

เมื่อมีการลดคาเงนิบาทลงหรืออัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึนจะมีผลทาํใหปริมาณอุปสงคนําเขากากถัว่

เหลืองนอยลง เพราะราคากากถั่วเหลืองในรูปเงนิบาทสูงข้ึนหรือกากถั่วเหลืองมีราคาแพงข้ึน ซึ่งการ

เปล่ียนแปลงของราคานําเขากากถั่วเหลืองของไทยในรูปสกุลเงนิตราตางประเทศจะเปนไปในทิศ

ทางตรงขามกบัปริมาณอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทย เมื่ออัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทกบัเงิน

สหรัฐสูงข้ึนจาก 25 บาท/ดอลลาร ในป 2540 เปน 42.03 บาท/ดอลลาร ในป 2545 มีผลทาํใหราคา

กากถั่วเหลืองนําเขาเฉลี่ย(ป 2541-2545) อยูที ่ 9.61 บาท/กก. ซึง่สูงกวาชวงกอนการเปล่ียนแปลง

คาเงนิบาท(ป 2536-2540) ซึ่งอยูที่ 8.88 บาท/กก. ถึงราคานาํเขาจะสูงข้ึนแตความตองการใชกากถัว่

เหลืองก็ยงัคงมีอยูมากโดยปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองเฉล่ียก็ไดเพิ่มจาก 896,469 ตัน เปน 

1,380,237 ตัน หรือเพิ่มข้ึน เปน 53.96% ซึ่งการเพิ่มข้ึนของปริมาณนําเขากากถัว่เหลืองนี้ เนื่องจาก

ความตองการบริโภคกากถัว่เหลืองเพิ่มข้ึนเพื่อใชในการผลิตอาหารสัตว 
 
สภาวะการใชกากถ่ัวเหลอืงของไทย 
 ชวงกอนการเปล่ียนแปลงคาเงนิบาท(ป 2536-2540) มีความตองการใชวัตถุดิบกาก 

ถั่วเหลืองเพื่อผลิตอาหารสัตวจํานวน 5,700,402 ตัน โดยนํากากถั่วเหลืองไปผลิตอาหารไกเนื้อ

จํานวน 2,000,125 ตัน ไกพอแมพันธุ 262,710 ตัน ไกไขเล็กรุน 95,088 ตัน ไกไขใหไข 635,000 ตัน 

ไกไขพอแมพันธุ 12,852 ตัน หมูขุน 1,743,480 ตัน หมพูันธุ 364,793 ตัน เปดเนื้อ 102,766 ตัน เปด

พันธุ 13,907 ตัน เปดไข 35,978 ตัน กุง 194,000 ตัน โคนม 66,905 ตัน ปลา 172,000 ตัน และหลัง

การเปล่ียนแปลงคาเงินบาท(ป2541-2545) มีความตองการใชวัตถุดิบกากถั่วเหลืองเพื่ออาหารสัตว

จํานวน 12,422,906 ตัน หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 117.93  โดยนํากากถัว่เหลืองไปผลิตไกเนื้อ  3,875,461 

ตัน  ไกพอแมพันธุ 460,171 ตัน ไกไขเล็กรุน 379,752 ตัน ไกไขใหไข 1,122,841 ตัน ไกไขพอแมพันธุ  

30,306 ตัน หมูขุน 2,500,403 ตัน หมูพนัธุ 643,781 ตัน เปดเนื้อ 150,394 ตัน เปดพันธุ 24,396 ตัน  
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เปดไข 53,354 ตัน กุง 272,805 ตัน โคนม 102,300 ตัน ปลา 271,720 ตัน  ซึ่งจากสภาวะการใชกาก

ถั่วเหลืองหลังการเปล่ียนแปลงคาเงินบาทมีการใชกากถัว่เหลืองในการผลิตอาหารสัตวเพิ่มข้ึนในทกุ

ปศุสัตว 

 
-  นโยบายและมาตรการนําเขากากถ่ัวเหลืองของประเทศไทย 

การกําหนดนโยบายและมาตรการนําเขากากถั่วเหลืองเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการ  นโยบายอาหาร ซึง่ไดรับการแตงต้ังจากคณะรัฐมนตรีโดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวง

พาณิชยเปนประธาน  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการ อธิบดีกรมการคา

ภายในเปนเลขานุการ 

-  ต้ังแตป 2533-2537   

การนาํเขากากถั่วเหลืองสามารถนาํเขาไดเสรี  อัตราการนําเขารอยละ 6 และเรียกเก็บคาธรรมเนียม

พิเศษในการนาํเขาเพิ่มเติม (อัตราตันละ 811-1,975 บาท) 

-  ต้ังแตป 2538  เปนตนมา 

ประเทศไทยตองเปดตลาดนาํเขากากถัว่เหลืองตามขอผูกพนัขององคการคาโลก (WTO) โดยตอง

ปรับเปล่ียนระบบการเรียกเก็บคาธรรมเนยีมพิเศษนาํเขาเปนการเปดตลาดในระบบโควตาภาษแีทน 

-  ขอผูกพนัขององคการการคาโลก(WTO)  

-  ประเทศไทยตองเปดตลาดนําเขากากถัว่เหลืองตามขอผูกพนัของ WTO โดยกาํหนด 

 
-  การเปดตลาดนําเขากากถ่ัวเหลืองของประเทศไทย 

-  การนําเขาจากประเทศสมาชกิองคการคาโลก 
-  ป 2538 ถึงเดือนตุลาคม 2539   

ในป 2538  และป 2539  กําหนดโควตานําเขาจํานวน 650,000 ตัน และ 830,000 ตันตามลําดับ 

อากรนาํเขารอยละ 15  ระยะเวลานาํเขาตลอดทั้งป จัดสรรโควตานําเขาใหกับผูใชโดยตรงและผูคาที่

มีประวัตินาํเขาสําหรับการนาํเขานอกโควตาสามารถนาํเขาไดเสรี อากรนําเขารอยละ 19 

-  ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2539 ถึงป 2543 

-  นาํเขาเสรี  ไมจํากัดปริมาณและชวงเวลานาํเขา  ในโควตารอยละ 10 และลดลงเหลือ 

รอยละะ 5 ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2540  กลุมผูมีสิทธนิําเขาปจจุบันมี 5 สมาคม (สมาคมผูผลิต

อาหารสัตวไทย สมาคมสงเสริมผูใชวัตถุดิบอาหารสัตว  สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย  สมาคมผู
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เล้ียงไกเนื้อเพือ่การสงออก  สมาคมผูเล้ียงเปดเพื่อการคาและการสงออก)  มีภาระรับผิดชอบในการ

รับซ้ือกากถัว่เหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถัว่เหลืองในประเทศทั้งหมดของโรงงานสกัดน้ํามันพชื  ในราคา 

ณ หนาโรงงานสกัดฯ ตลาดกทม.ไมตํ่ากวาที่กําหนด (ชวง พ.ย.39-ป 2540 กก.ละ 8.50 บาท ป 

2541 กก.ละ 11.00 บาทป 2542-2543  กก.ละ 9.50 บาท)  โดยกลุมผูมีสิทธนิาํเขาตองทาํสัญญาไว

กับกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณในการปฎิบัติตามเงื่อนไขขางตน สําหรับการ

นําเขานอกโควตาอากรนําเขารอยละ 119  

 

ตารางที่ 4  โควตานาํเขาข้ันตํ่า และอัตราอากรนาํเขาในและนอกโควตาสูงสุดไวดังนี ้

 

     ป โควตานาํเขาข้ันตํ่า (ตัน)            อัตราอากรนําเขาสูงสุด(รอยละ) 

                   ในโควตา       นอกโควตา      

      2533-2538 219,580     20      146.5 

          2539  220,799.89    20      145.0 

          2540  220,019.78    20      143.5 

          2541  223,239.67    20      142.0 

          2542  224,459.56    20      140.5 

          2543    225,679.44    20      139.0 

          2544  226,899.33    20      137.5 

          2545  228,119.22    20      136.0 

          2546  229,339.11    20      134.5 

          2547  230,559.00    20      133.0  

 

ที่มา : สมาคมอาหารสัตวไทย 

 
-  การนําเขาจากประเทศที่ไมใชสมาชกิองคการคาโลก   

นําเขาเสรี  อากรนําเขารอยละ 6 คาธรรมเนียมพิเศษตันละ 2,519 บาท 

-   ขอรองเรียน 

-  กลุมสถาบนัปศุสัตวรวม 16 สถาบันขอใหลดอากรนาํเขากากถัว่เหลืองจากรอยละ 5 

เหลือ รอยละ 0 เพื่อลดตนทุนการผลิตปศุสัตว และเปนการเพิ่มความสามารถแขงขันในการสงออก
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เนื้อสัตวรวมทัง้เปนการชวยสงเสริมการใชมันสําปะหลังในอาหารสัตวประกอบกับอัตรานําเขากากถั่ว

เหลืองรอยละ 5 นี ้  เปนการปกปองอุตสาหกรรมน้ํามนัถั่วเหลือง  ซึง่จะสงผลกระทบถงึอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม ทั้งนี ้ ใหคงมาตรการการรับกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดในประเทศทัง้หมด ในราคาที่

รัฐบาลกําหนด เพื่อเปนการสนับสนนุมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกถั่วเหลือง 

-  สมาคมผูผลิตน้ํามนัถัว่เหลืองและรําขาว 

ขอคัดคานการลดอากรนําเขากากถั่วเหลือง  เนื่องจากกากถ่ัวเหลือง (อากรนําเขารอยละ 5)  เปน

สินคาสําเร็จรูป  ควรมีอัตราอากรที่สูงกวาเมล็ดถัว่เหลือง (อากรนาํเขารอยละ 0) ซึ่งเปนวัตถุดิบ เพื่อ

ปรับใหสินคานําเขาตนทุนทีเ่สมอภาคกับสินคาที่ผลิตในประเทศที่ตองมีคาใชจายในการผลิต และ

หากลดอากรนําเขากากถัว่เหลืองลงเหลือรอยละ 0 อุตสาหกรรมสกัดน้ํามันถั่วเหลืองอาจตองเลิก

กิจการ ซึง่จะสงผลใหเกษตรผูปลูกถั่วเหลืองไมสามารถจําหนายถัว่เหลืองไดหมดเพราะไมมีตลาดที่

เปนอุตสาหกรรมในประเทศรองรับ  รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันถั่วเหลืองและผูบริโภคน้ํามนัถั่ว

เหลืองจะไดรับความเดือดรอนจากราคาน้าํมันถั่วเหลืองที่จะสูงข้ึน 

-  ป 2545 ตามขอผูกพัน  WTO 

การนาํเขาจากประเทศสมาชิกองคการคาโลก(WTO) ปริมาณนําเขาตํ่าสุด 228,119 ต ัน อากรนาํเขา

สูงสุดในโควตา รอยละ 20 นอกโควตา รอยละ 136 ประเทศไทยเปดตลาดนําเขากากถัว่เหลือง ป 

2545   คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ 2545 อนุมัตินโยบายและมาตรการนาํเขากาก

ถั่วเหลืองป 2545 ตามมติคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่ 2(ฝายเศรษฐกิจ) 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) เปนประธานซ่ึงไดใหความเหน็ชอบตามมติ

คณะกรรมการนโยบายอาหาร ดังนี ้

-  นําเขาจากประเทศสมาชกิองคการคาโลก(WTO) ใหนําเขาไดเสรี โดยไมจํากัดปริมาณ

และชวงเวลานําเขา อากรนาํเขาในโควตา รอยละ 5 นอกโควตา รอยละ 119 และไดกําหนดกลุมผูมี

สิทธนิําเขาในโควตา ไดแกผูมีสิทธินาํเขารายเดิม หากมีผูยืน่ขอมสิีทธนิําเขารายใหมใหอยูในดุลย

พินิจของคณะกรรการนโยบายอาหาร ทัง้นี้ ผูมีสิทธนิําเขาตองรับซ้ือกากถัว่เหลืองทีผ่ลิตจากเมล็ดถั่ว

เหลืองภายในประเทศทัง้หมดของโรงงานสกัดน้ํามันพืช ในราคาตํ่ากวา กก.ละ 9.50 บาท ณ หนา

โรงงานสกัดน้าํมันพืช ตลาดกรุงเทพมหานคร และตองทําสัญญาไวกับกระทรวงพาณิชย และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณในการปฎิบติัตามเงื่อนไขเบ้ืองตน ใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการกาํกับ  

ดูแลและติดตามการรับซ้ือกากถัว่เหลือง เพื่อกํากับดูแลการรับซ้ือกากถั่วเหลืองใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
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- การนาํเขาจากประเทศสมาชิกเขตการคาเสรีอาเซียน(AFTA) ใหนาํเขาไดเสรี โดยไม

จํากัดปริมาณและชวงเวลานําเขา อากรนาํเขารอยละ 5 

- นําเขาจากประเทศไมใชสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) และไมใชสมาชิกเขตการคา

เสรีอาเซียน(AFTA) ใหนําเขาไดเสรี โดยไมจํากัดปริมาณและชวงเวลานาํเขา อากรนําเขารอยละ 6 

และคาธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท 

-  การกํากับดูแล คณะกรรมการนโยบายอาหาร ไดแตงต้ัง คณะอนุกรรมการกาํกับดูแล 

และติดตามการรับซ้ือกากถัว่เหลือง ป 2545 เพื่อกาํกบั ดูแลและติดตามการรับซ้ือกากถั่วเหลืองที่

ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศ โดยมอีธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน ผูแทนจากหนวยงาน

ราชการ และ เอกชนที่เกีย่วของ เปนอนุกรรมการและผูอํานวยการสํานักรักษาเสถยีรภาพราคาสินคา

เกษตร กรมการคาภายในเปนอนกุรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการ ไดกาํหนดใหมีการตรวจสอบสตอคเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศ 

และกากถ่ัวเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลือง ในประเทศของโรงงานสกัดน้ํามันพืช ทุกวันที่ 5 ของ

เดือน และใหมีการประชุมหลังจากการตรวจสอบสตอคแลวเสร็จ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบสตอค

และพิจารณากําหนดแนวทางการรับซ้ือและการจําหนายกากถ่ัวเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดในประเทศ

ดังกลาวใหเปนไปตามเงื่อนไขการนําเขากากถัว่เหลือง รวมทัง้ในกลุมผูมีสิทธนิําเขากากถั่วเหลืองทั้ง 

6 สมาคม เปนผูจัดสรรปริมาณการรับซ้ือกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดในประเทศ โดยพิจารณาจาก

สัดสวนการนาํเขากากถั่วเหลืองของแตละราย และกําหนดใหทบทวน สัดสวนดังกลาวทุก 60 วัน 

เชนเดียวกับปที่ผานมา 
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บทที่ 4 
  

ผลการวิเคราะห 
 

ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหทางสถิติของสมการอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองของไทย

กอนและหลังวิกฤตเศรษฐกจิ ซึ่งใชวธิีการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression 

Analysis) โดยวิธกีําลงัสองนอยที่สุด (Ordinary Least Squares) เพื่อกะประมาณคาสัมประสิทธิ์

ของปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตออุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองของไทยกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 

ผลของการศึกษาปรากฏดังตอไปนี้ 

 
สมการอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทยชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ 
 

 ในการวิเคราะหสมการอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทยชวงกอนวิกฤตเศรษฐกจิ 

กําหนดใหปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองของไทย(MD) ข้ึนอยูกับตัวแปรตาง ๆ คือ ราคานาํเขากากถั่ว

เหลืองของไทย(PM) อัตราแลกเปล่ียนเงนิบาทตอ 1 US$ (R)  และผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ(Y) 

โดยไดสมการอยูในรูป Log   ซึง่ผลการวิเคราะหมีดังนี ้ 

 

MD  =  -8.741  +  0.267PM +0.564R + 1.240Y   .........................(1) 

  (-.774) ns   (-.425) ns    (.561) ns    (1.334) ns   

 

R    = 0.564    R2    =  0.751   F* = 11.307   D.W. =  2.172 

 

จํานวนไตรมาสที่ใชในการวิเคราะห n = 20 

ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-statistics  

 

ns    ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

*      มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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จากสมการที ่1 สมการที่กะประมาณไดมีคา R2 คิดเปนรอยละ 75.10  อีกรอยละ 24.90 

เปนอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยอ่ืนที่ไมไดรวมอยูในสมการ สวนการทดสอบนัยสําคัญ

ทางสถิติของคาสัมประสิทธิข์องตัวแปรตาง ๆ ปรากฎวาคาสัมประสิทธิ์ของราคานําเขากากถั่ว

เหลืองของไทยอัตราแลกเปล่ียนและผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเชื่อมัน่รอยละ 95  และคา D.W. statistics ที่คํานวณไดเทากบั 2.172 แสดงวาไมมปีญหา 

Autocorrelation  ของคาความคาดเคลื่อนในสมการในระดับนัยสําคัญ 0.05 และไมเกิดปญหาตวั

แปรอิสระมีความสัมพันธกัน(Multicollinearlity)โดยพิจารณาคา VIF (Variance Inflation Factor)  

มีคาไมเกนิ 5  

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรของสมการอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทย ที่คํานวณไดมี

ดังนี้ คือ คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรราคานาํเขากากถัว่เหลืองของไทย(PM) คํานวณไดเทากับ 0.267 

ของตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนเงินบาท(R) คํานวณไดเทากับ 0.564 และของตัวแปรผลิตภัณฑมวล

รวมประชาชาติ(Y)  คํานวณไดเทากับ 1.240 ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ  ซึ่ง

หมายความวาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระดังกลาวไมแตกตางไปจากคา 0 

 
สมการอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทยชวงหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ 

 

 ในการวิเคราะหสมการอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทยในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

กําหนดตัวแปรและรูปแบบสมการเหมือนกับสมการชวงกอนวกิฤตเศรษฐกิจ โดยไดสมการอยูในรูป 

Log   ซึ่งผลการวิเคราะหมดัีงนี้  

 

MD  =  -15.159  -  1.342+PM + 2.597R  +  2.242Y  .........................(2) 

  (-1.044) ns  (-2.161)*     (1.289) ns   (1.892)*     

 

R     =  0.523    R2    =  0.274    F* = 2.010   D.W. =  2.131 

 

จํานวนไตรมาสที่ใชในการวิเคราะห n = 20 

ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-statistics  

 

ns    ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

*       มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
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 จากสมการที่ 2 สมการที่กะประมาณได มคีา R2 คิดเปนรอยละ 27.40     อีกรอย

ละ 72.60 เปนอิทธพิลจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยอ่ืน  ที่ไมไดรวมอยูในสมการ สวนการ

ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตาง ๆ ปรากฎวาคาสัมประสิทธิ์ของราคา

นําเขากากถัว่เหลืองของไทย และผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 สวนคาสัมประสิทธ์ิของอัตราแลกเปล่ียนไมมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 และคา D.W. statistics ที่คํานวณไดเทากบั 2.131 แสดงวาไมมปีญหา 

Autocorrelation  ของคาความคลาดเคลื่อนในสมการ ณ ระดับนยัสําคัญ 0.05 และไมเกิดปญหาตัว

แปรอิสระมีความสัมพันธกัน (Multicollinearlity) โดยพิจารณาคา VIF (Variance Inflation Factor)  

มีคาไมเกนิ 5 

 

ผลการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระในสมการอุปสงคนําเขากากถัว่เหลือง

ของไทยปรากฏดังนี้  

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรราคานาํเขากากถั่วเหลืองของไทย(PM) คํานวณไดเทากับ 

1.342 โดยมนีัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95 ซึ่งแสดงวาอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองของ

ไทยมีความออนไหวตอราคานําเขากากถัว่เหลืองคิดเปนรอยละ 1.342  สวนคาสัมประสิทธิ์ตัวแปร

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาท(R) คํานวณไดเทากบั 2.597 ซึ่งไมมีนยัสําคัญที่ระดับความเช่ือมัน่รอยละ 

95 และสําหรับคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Y) คํานวณไดเทากับ 

2.242 โดยมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมัน่รอยละ 95  
 
การทดสอบความแตกตางของอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทย (Chow test) 

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์สมการอุปสงคนําเขากากถั่วเหลืองของไทยทัง้กอนและหลัง

วิกฤตเศรษฐกจิสวนใหญไมแตกตางไปจากคา 0 ดังนัน้จึงตองทําการทดสอบวาสมการทัง้สองมี

ความแตกตางกันหรือไม โดยใชสูตรการทดสอบความแตกตางของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทั้งหมด

ใน 2 สมการดังนี ้

 

F k(N+M-2k) = (ESSt-(ESS3 + ESS4 ))/k 

                    (ESS 3 +ESS 4)/(N+M-2k) 

โดยที่ขอสมมุติฐานในการทดสอบคือ   Ho : αi  =  Bi  (i = 1,2,3…….)  

                 Ha : αi  ≠  Bi  (i = 1,2,3…….) 

 

DPU



 34 

โดยคาสัมประสิทธิท์ี่ไดมีดังนี ้

 

ESSt  = 3.590,    ESS3 = 1.859,    ESS4 = 1.290,    N   =  20 

M  =  20,            k    =  3 

 

ผลการทดสอบ  คือ F 3,34  =  3.590-(1.859+1.290)/3 

       (1.859+1.290)/(34) 

                  =  1.597  

 

ผลการวิเคราะหไดคา F = 1.597  ซึ่งมีคานอยกวาคา  F k(N+M-2k) ที่ ไดจากตารางซึ่ง

เทากับ  2.92  ณ degrees of freedom 3,34   แสดงวาไมมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติของคาสัมประสิทธิ์ของสมการกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ดังนัน้จึงสรุปไดวาวิกฤตเศรษฐกจิที่

ทําใหเกิดการลดคาเงินบาทน้ัน ไมทาํใหอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองของไทยเปลีย่นแปลงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

 
ผลการวิเคราะหสมการอุปสงคนําเขารวมของกากถ่ัวเหลืองของไทยชวงกอนและหลังวกิฤต
เศรษฐกิจ 

ในการวิเคราะหสมการอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทยที่รวมขอมลูทั้งในชวงกอน

และชวงหลังวกิฤตเศรษฐกิจกําหนดใหตัวแปรเหมือนกบัสมการที่ 1 และสมการที ่ 2 โดยสมการอยู

ในรูป Log  ซึ่งผลการวิเคราะหปรากฎดังนี ้

 

MD  =   -14.143  -.595PM + 1.215R  + 2.049Y.............................(3) 

  (-1.672)*   (-2.033)*  (4.521)*   (3.096)*     

 

R    = 0.734    R2    =  0.539   F* = 14.055   D.W. =  2.091  

 

จํานวนไตรมาสที่ใชในการวิเคราะห n = 40 

ตัวเลขในวงเล็บ คือ คา t-statistics  

*      มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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ผลจากสมการขางตนแสดงใหเหน็วาการเปล่ียนแปลงในอุปสงคนําเขากากถัว่เหลือง

ของไทยสามารถอธิบายไดจากการเปลี่ยนแปลงของราคานําเขากากถัว่เหลืองของไทยอัตรา 

แลกเปล่ียนเงนิบาท และผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ    รวมกันคิดเปนรอยละ 53.90  อีกรอยละ 

46.10 เปนอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของปจจัยอ่ืน  ที่ไมไดรวมอยูในสมการ 

สวนการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตาง ๆ ปรากฎวาคา

สัมประสิทธิ์ของราคานําเขากากถั่วเหลืองของไทย อัตราแลกเปล่ียน และผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติมนีัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95 และคา D.W. statistics ที่คํานวณไดเทากับ 

2.091 แสดงวาไมมีปญหา Autocorrelation  ของตัวแปรตามในสมการ ในระดับนัยสําคัญ 0.05  

และไมเกิดปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกนั (Multicollinearlity) โดยพจิารณาคา VIF 

(Variance Inflation Factor)  มีคาไมเกิน 5 

ผลการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองของไทยตอ

ตัวแปรอิสระมีดังนี้  

คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองของไทย ตอราคานําเขา

กากถั่วเหลืองของไทย(PM) ที่คํานวณไดเทากบั -0.595 โดยมนีัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 

95 แสดงวาอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองของไทยมีความยืดหยุนตอราคานําเขากากถั่วเหลืองของไทย

นอย กลาวคือ ถาราคานาํเขากากถั่วเหลืองของไทยเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัย

อ่ืน ๆ คงทีแ่ลว จะทําใหปริมาณนําเขากากถั่วเหลืองของไทยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

เทากับรอยละ 0.595 ถาราคานําเขากากถัว่เหลืองในรูปเงนิบาทเมื่อเทียบกับเงนิตราตางประเทศ 

เพิ่มข้ึนจะมีผลทําใหปริมาณอุปสงคนําเขากากถั่วเหลืองของไทยลดนอยลง และถาราคานําเขากาก

ถั่วเหลืองของไทยเม่ือเทียบกบัเงินตราตางประเทศลดลง ปริมาณอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองจะ

เพิ่มข้ึน  

คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองของไทยตออัตรา

แลกเปล่ียน (R) ที่คํานวณไดเทากับ 1.215 โดยมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชือ่มั่นรอยละ 95  

แสดงวา อุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทย มีความยดืหยุนตออัตราแลกเปล่ียนมากกวา 1 คือ ถา

อัตราแลกเปล่ียนเปล่ียนไปรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงทีแ่ลวจะทาํใหปริมาณนําเขากาก

ถั่วเหลืองเปล่ียนแปลงในทศิทางเดียวกันเพิ่มข้ึนรอยละ 1.215 ซึ่งในกรณีนี้ไมเปนไปตามขอ

สมมุติฐานซ่ึงต้ังไววา อัตราแลกเปล่ียนจะมีผลทําใหปริมาณอุปสงคนาํเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

ตรงกันขามกบัอัตราแลกเปล่ียน แสดงวาแมอัตราแลกเปล่ียนจะเพิม่ข้ึนหรือเงนิบาทลดคาลง ซึ่งทํา

ใหราคานําเขาในรูปเงนิบาทเพิ่มข้ึนนั้น ปริมาณนําเขากากถั่วเหลืองกย็ังเพิ่มข้ึนเนื่องจากความ

ตองการกากถัว่เหลืองในอุตสาหกรรมเล้ียงสัตวยงัสูง ซึ่งถาเปนกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนมีผลในทาง
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ลบตอปริมาณนําเขากากถัว่เหลืองแลว การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนจะมีผลกระทบในทางลบ

อยางมีนยัสําคัญตออุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองของไทย 

คาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของอุปสงคนําเขากากถัว่เหลืองของไทยตอผลิตภัณฑมวล

รวมประชาชาติ (Y)  ที่คํานวณไดเทากบั 2.049 โดยมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมัน่รอยละ 

95 แสดงวาอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทยมีความยืดหยุนตอรายไดประชาชาติมากกวา 1 

กลาวคือ ถาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่

แลว จะทําใหปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัเพิ่มข้ึนรอยละ 2.049 

เมื่อเปรียบเทยีบอิทธพิลของตัวแปรตาง ๆ ของสมการที่ 3 โดยคาสัมประสิทธิม์าตรฐาน 

(standardized coefficient) แลว พบวาคาสัมประสิทธ์ิความยืดหยุนตอตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ(Y) ซึ่งคํานวณไดเทากับ 2.049 มีอิทธิพลตอปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองมากที่สุดโดยมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ชี้ใหเห็นวาเมื่อผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเพิ่มมากข้ึนจะมีผลทํา

ใหปริมาณนําเขากากถั่วเหลืองของไทยเพิม่ข้ึน รองลงมาไดแกตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนซ่ึงคํานวณได

เทากับ 1.215 ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกบัปริมาณอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทย  

และตัวแปรราคานําเขากากถั่วเหลืองของไทยซ่ึงคํานวณไดเทากับ -.595 และมีความสัมพันธกับ

ปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองในทิศทางตรงกันขาม โดยคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระดังกลาว

ขางตนบงชี้ใหเห็นวา การขยายตัวของการนําเขากากถั่วเหลืองของไทยเปนผลมาจากการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจของไทยเปนสวนใหญ โดยปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองมีความออนไหวตอ

การเปล่ียนแปลงของรายไดหรือผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเปนอยางมาก ดังนั้นแมจะเกิดภาวะ

วิกฤตเศรษฐกจิที่มีผลตอการลดคาของเงนิบาทก็ไมไดทําใหการนําเขากากถั่วเหลืองเพื่อใชเปน

อาหารสัตวลดลง ตรงกันขามการนาํเขากากถัว่เหลืองกลับเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากการลดคาเงินบาททํา

ใหการสงออกผลิตภัณฑปศุสัตวขยายตัวมากข้ึน สงผลใหมีการเล้ียงสัตวเพื่อสงออกมากข้ึน 

ขณะเดียวกนัทําใหตองนาํเขากากถั่วเหลืองเพื่อใชเปนอาหารสัตวมากข้ึน  
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                              บทที่  5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

ถั่วเหลืองเปนพืชน้าํมนัที่สําคัญของโลก เนื่องจากเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑสามารถ

นํามาใชประโยชนไดหลายทางทัง้การบริโภคเมล็ดและน้ํามนั การแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร การ

ใชเมล็ดและกากถ่ัวเหลืองเปนอาหารสัตว นอกจากนีผ้ลิตภัณฑจากถ่ัวเหลืองยังสามารถนํามาใชใน

อุตสาหกรรมตาง ๆ อีก เชน สีทาบาน ปลาทนูากระปอง พลาสติก และกาว เปนผลใหมคีวาม

ตองการใชถัว่เหลืองในการบริโภคและอุตสาหกรรมตาง ๆ ปญหาวัตถดิุบอาหารสัตวประเภทโปรตีน

ที่สําคัญคือ  การขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตวประเภทโปรตีนที่สําคัญ คือ การขาดแคลนวัตถุดิบ

อาหารสัตว 2 ชนิดคือ กากถัว่เหลือง และปลาปน สงผลใหวัตถุดิบอาหารสัตวทั้งสองชนิดดังกลาวใน

ประเทศไทย มีราคาสูงกวาตางประเทศมาก หากการผลิตไกเนื้อของไทยทาํเพือ่บริโภค

ภายในประเทศอยางเดียวกอ็าจไมเกิดปญหาใด ๆ แตเมื่อตองผลิตเพื่อสงไปขายแขงกับประเทศอ่ืน 

เมื่อตนทนุดานอาหารสัตวซึง่เปนปจจัยสําคัญของตนทนุการผลิตปศุสัตวสูงข้ึน ยอมทําใหตนทุนการ

ผลิตปศุสัตวสูงตามไปดวยสงผลใหประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันลดลงจากการที่อุตสาห-

กรรมการผลิตปศุสัตวที่ขยายตัวอยางรวดเร็วเปนผลใหมีความตองการใชกากถั่วเหลืองเพิ่มข้ึนทกุป 

มีหลายปทีม่ีความตองการกากถัว่เหลืองเพิ่มข้ึนสูงถงึกวารอยละ 30 กากถั่วเหลืองสวนใหญจะตอง

นําเขาจากตางประเทศ โดยนําเขาจากประเทศอินเดีย จีน บราซิล และสหรัฐอเมริกา แตเนื่องจากใน

ปจจุบันการขยายตัวดานการผลิตปศุสัตวในประเทศจีน โดยเฉพาะการผลิตไกเนื้อเพื่อการสงออก

ขยายตัวมากจึงทาํใหมกีารใชกากถั่วเหลืองมากข้ึน จนทาํใหประเทศไทยไมไดนาํเขากากถัว่เหลือง

จากจีน ซึ่งกากถั่วเหลืองที่ผลิตในประเทศยังอยูในปริมาณที่ตํ่ากวาความตองการใชมาก การ

ขยายตัวในการผลิตแทบไมมี เพราะเดิมกากถั่วเหลืองอาศัยวัตถุดิบ คือ เมล็ดถัว่เหลืองที่ผลิตได

ภายในประเทศเทานั้น จงึเห็นไดวาปริมาณกากถัว่เหลืองมีความสัมพันธกับเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได

ภายในประเทศขยายตัวมาโดยตลอดโดยในชวงกอนมีการเปล่ียนแปลงคาเงินบาทพ้ืนที่เพาะปลูก 

เฉล่ีย5ปยอนหลัง(ป 2536/37-2540/41) มีปริมาณนาํเขาของไทยเฉล่ียจํานวน 0.818 ลานตัน โดย

นําเขาจากประเทศอารเจนตินารอยละ 10.97 อเมริการอยละ 9.78 บราซิลรอยละ 17.09 อินเดียรอย

ละ 36.7 จนีรอยละ 6.42 และพื้นที่เพาะปลูกในไทยเฉล่ีย 2.089 ลานไร  ผลผลิตของไทยเฉล่ีย  

0.424  ลานตัน  ปริมาณการใชกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตอาหารสัตว 1.139 ลานตันและหลังการ

เปล่ียนแปลงคาเงนิบาท(ป 2541/42-2545/46) มีปริมาณนําเขาของไทยเฉล่ีย 1.382 ลานตัน 

เพิ่มข้ึนรอยละ 69.03  กลุมประเทศผูนาํเขารายใหญจะอยูในกลุมประเทศทางแถบยุโรป  โดยนาํเขา
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จากประเทศ อารเจนตินารอยละ 43.57 อเมริการอยละ 15.58 บราซิลรอยละ 20.87   รองลงมา

ไดแก กลุมประเทศทางแถบเอเซีย โดยอินเดียรอยละ 15.72   จีนรอยละ 1.34 ของจํานวนนาํเขา

ทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกในไทยเฉล่ีย  1.326 ลานไร ลดลงรอยละ 36.50 ผลผลิตของไทยเฉล่ีย 0.296  

ลานตัน ลดลงรอยละ 30.23  และปริมาณการใชกากถั่วเหลืองเพื่อผลิตอาหารสัตว 1.977 ลานตัน 

เพิ่มข้ึนรอยละ 73.48 

ตามนโยบายอัตราแลกเปล่ียน ต้ังแตวันที ่2 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา ประเทศไทยได

เปล่ียนมาใชระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบลอยตัว(Managed Float) ซึ่งคาเงินบาทเมื่อเทยีบกับ

เงินตรากําหนดโดยกลไกตลาดตามอุปสงคและอุปทานของตลาดเงนิตราในประเทศและตางประเทศ 

และสามารถเปล่ียนแปลงข้ึนลงไดตามปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจโดยธนาคารแหงประเทศไทยจะ

เขาซ้ือหรือขายเงนิดอลลารสหรัฐ ตามความจาํเปน เพื่อไมใหอัตราแลกเปล่ียนมคีวามผันผวนมาก

เกินไปและใหบรรลุเปาหมายนโยบายเศรษฐกิจ ระบบดังกลาวทาํใหเงนิมีความคลองตัว และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในการแกปญหาเศรษฐกจิ ชวยเสริมสรางความมั่นใจของนกัลงทุนทั้งในและ

ตางประเทศ รวมทัง้ทําใหทางการสามารถดูแลการไหลเขาของเงนิทนุตางประเทศดีข้ึน 

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทในชวงกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจเปรียบเทยีบกับเงิน

สกุลดอลลารสหรัฐมีคาประมาณ 25-26 บาทตอดอลลารสหรัฐในชวงกอนวกิฤตเศรษฐกิจ โดยจะ

เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน/ลดลง ในอัตราประมาณ 1-2 บาท ตอดอลลารสหรัฐ ชวงนั้นประเทศไทยใช

ระบบอัตราแลกเปล่ียนแบบตระกราเงนิ ซึ่งอัตราแลกเปล่ียนดังกลาวแข็งคาเกนิความเปนจริง เมื่อ

เกิดการลดคาเงินบาทลงเพือ่แกไขวิกฤตเศรษฐกิจไดทําใหอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงนิสกุลดอล-

ลารสหรัฐเพิม่ข้ึนอยูที่ประมาณ 50-55 บาทตอดอลลารสหรัฐ และมีลักษณะมีการเคล่ือนไหวข้ึนลง

ไมแนนอน จนปจจุบันอัตราแลกเปล่ียนเคลื่อนไหวอยูที ่40-45บาทตอดอลลารสหรัฐ  

การศึกษาอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทยชวงกอนการลดคาเงนิบาทและ 

หลังการลดคาเงินบาท ซึง่เปนผลมาจากวกิฤตเศรษฐกิจใชขอมูลเปนรายไตรมาสต้ังแตป2536-2545   

สามารถสรุปผลการวิเคราะหออกเปน 3 สมการคือ สมการชวงกอนวกิฤตเศรษฐกิจ สมการชวงหลัง

วิกฤตเศรษฐกจิ และ สมการ 2 ชวงเวลาคือ ชวงกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  

ผลการวิเคราะหจากสมการชวงกอนวกิฤตเศรษฐกิจพบวาคาความยืดหยุนของอุปสงค

นําเขากากถัว่เหลืองของไทยตอตัวแปรราคานาํเขากากถัว่เหลืองของไทย(PM) คํานวณไดเทากับ 

0.267 ของตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนเงนิบาท(R) คํานวณไดเทากับ 0.564 และของตัวแปรผลิตภัณฑ

มวลรวมประชาชาติ(Y)  คํานวณไดเทากบั 1.240 ซึง่ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวไมมีนยัสําคัญทางสถติิที่

ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 
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สวนผลการวิเคราะหจากสมการชวงหลังวกิฤตเศรษฐกิจพบวาคาความยืดหยุนของอุป

สงคนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทยตอตัวแปรราคานําเขากากถัว่เหลืองของไทย(PM) คํานวณได

เทากับ 1.342 โดยมีนยัสําคัญที่ระดับความเช่ือมัน่รอยละ 95 แสดงวาอุปสงคนําเขากากถั่วเหลือง

ของไทยมีความยืดหยุนตอราคานาํเขากากถั่วเหลืองของไทยมาก กลาวคือ ถาราคานาํเขากากถั่ว

เหลืองของไทยเปล่ียนแปลงไปรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงที่แลว จะทาํใหปริมาณนําเขา

กากถั่วเหลืองของไทยเปล่ียนแปลงไปในทศิทางตรงกันขามเพิม่ข้ึนรอยละ 1.342 ถาราคานําเขากาก

ถั่วเหลืองในรูปเงินบาทไทยเม่ือเทียบกับเงินตราตางประเทศเพิ่มข้ึนจะมีผลทาํใหปริมาณอุปสงค

นําเขากากถัว่เหลืองของไทยลดนอยลง และถาราคานาํเขากากถั่วเหลืองในรูปเงนิบาทไทยเม่ือเทียบ

กับเงนิตราตางประเทศลดลงปริมาณอุปสงคนําเขากากถ่ัวเหลืองจะเพิ่มข้ึน สวนตัวแปรอัตรา

แลกเปล่ียนเงนิบาท (R) คํานวณไดเทากบั 2.597 ซึ่งไมมีนัยสาํคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

และตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Y)  คํานวณไดเทากับ 2.242 ซึ่งมนีัยสําคัญที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 

ผลการทดสอบความแตกตางของคาสัมประสิทธิ์ของสมการที ่ 1 และ 2 โดยวธิ ี Chow 

test ไดคา F = 1.597 ซึ่งมคีานอยกวาคา  F k(N+M-2k) ที่ ไดจากตารางซึง่มีคาเทากบั 2.92  แสดง

วาไมมีความแตกตางกนัของคาสัมประสิทธ์ิในสมการกอนและหลงัการลดคาเงินบาทอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้จงึสรุปไดวาวกิฤตเศรษฐกิจทีส่งผลใหคาเงนิบาทออนตัวลงนัน้ไมไดสงผล

ตอการนําเขากากถ่ัวเหลืองของไทย  

ผลการวิเคราะหสมการอุปสงคที่รวม 2 ชวงเวลา คือกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกจินั้น

พบวาเมื่อเปรียบเทยีบอิทธพิลของตัวแปรตาง ๆ แลวคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนของอุปสงค

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ(Y) ซึ่งคํานวณไดเทากบั 2.049 มอิีทธิพลตอปริมาณนาํเขากากถั่ว

เหลืองมากที่สุดโดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน รองลงมาไดแกตัวแปรอัตราแลกเปล่ียนมี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณอุปสงคนําเขากากถั่วเหลืองของไทย และตัวแปรราคา

นําเขากากถัว่เหลืองของไทยมีความสัมพนัธกับปริมาณนาํเขากากถัว่เหลืองในทิศทางตรงกันขาม 

ซึ่งแสดงวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่สําคัญที่ทาํใหเกิดขยายตัวในการนาํเขากากถัว่

เหลืองของไทย 
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ขอเสนอแนะ 

 

1. ประเทศไทยเปนตลาดทีม่ีแนวโนมการนําเขาในปริมาณที่เพิ่มข้ึนทกุป ซึง่ชวงหลัง 

วิกฤตเศรษฐกจิเงินบาทออนคาลง แตปริมาณนาํเขากากถั่วเหลืองก็ยงัคงเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 69.03 

ปจจัยทีม่ีผลสําคัญตอการเปล่ียนแปลงปริมาณนําเขากากถัว่เหลืองของไทยคืออัตราแลกเปล่ียน ถา

หากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่มสูงข้ึน จะทาํใหตนทนุการนาํเขาสูงข้ึน ซ่ึงอัตราแลกเปล่ียนที่ผานมาไมมผีล

เพียงพอที่จะยบัยั้งการนาํเขาได แตเนื่องจากอุปสงคนาํเขากากถัว่เหลืองมีลักษณะความยืดหยุนตอ

ราคาตํ่าคือ -0.595 ดังนัน้การใชนโยบายภาษนีาํเขาเพื่อใหเกดิผลกระทบดานราคาจะมีผลและ

ปริมาณนาํเขาจะไดผลมากกวากรณีที่ตองการจะกระตุนใหเกิดการเพิม่การผลิตในประเทศเพื่อการ

พึ่งพาตนเองมากข้ึนขณะเดียวกนัก็ควรหาทางการลดตนทุนการผลิต  โดยการสงเสริมการ

วิจัยคนควาเทคโนโลยสูีตรอาหารสัตวที่ไดคุณภาพมาตรฐานและมีตนทุนตํ่าหรือสามารถเพิ่ม

ผลผลิตของปศุสัตวไดมากข้ึน 

  2. ปจจัยที่สําคัญมากอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการนําเขากากถัว่เหลืองของไทยคือ   

รายไดที่อยูในรูปของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ(Gross National Product)  ซึ่งจากคา

ความยืดหยุนของอุปสงคทีคํ่านวณไดเทากับ 2.049 นัน้แสดงวาถาหากการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเปนไปในอัตราสูงแลวก็จะเกื้อกลูตอความตองการนําเขากากถั่วเหลืองในอัตราสูง  ซึง่ใน

ที่สุดก็จะกระตุนใหเกิดการขยายตัวในธุรกิจการเลีย้งสัตวเพื่อการสงออกไดมากข้ึน ดังนัน้การ

สงเสริมการเล้ียงสัตวเพื่อการสงออกจึงเปนแนวทางการถวงดุลการคาขาดดุลที่จะเกดิจากการนําเขา

กากถั่วเหลืองที่เพิม่มากข้ึน 
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