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Abstract 

 

The objective of this study was to project the impacts of energy crop production (oil palm)  on 

prices of product and harvested area of other crops ( rubber, coconut, durian, mangosteen, and 

rice) under the Renewable Energy Plan and Alternative Energy Development Plan: AEDP2015 

in Southern Thailand. The Partial Equilibrium Model of each energy crops and other related crops 

was developed and estimated by Seemingly Unrelated Regression and Two-Stage Least Square. 

The study revealed that, in normal case of area forecasting, the trend of harvested areas for palm 

oil, durian and mangosteen was increased.  The expansion of mangosteen harvested area was the 

highest approximately 3.33 % per year, followed by palm oil at 1.94%. In contrast, the harvested 

areas of rubber, coconut and rice were decreased.  In target case, harvested areas of rubber, 

coconut, durian, mangosteen and rice were declined. The reduction of durian harvested area was 

the highest approximately 15.83% per year followed by mangosteen, coconut and rice at 15.61%, 

2.71% and 2.13% respectively.  In addition, most price of energy crop and other related crops 

have shown an increasing trend in the long term projection in both cases. The results in this study 

were clearly showed that the expansion of oil palm production has an impact on the harvested 

area and product prices of other crop, notably in target case.  Therefore, the results of the study 

suggested that the government need to analyze the adequacy and fertility of land before promote 

oil palm production.  Moreover, the government should make a suitable policy to control and 

zoning of energy crop and other related crop lands in order to reduce a dilemma in resources 

management and the fluctuation of quantities and prices of crops. 
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ผลกระทบของการขยายการผลติปาล์มน า้มัน 
ต่อการใช้ประโยชน์ทีด่ินทางการเกษตรในภาคใต้ของไทย 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือคาดการณ์ผลกระทบของการขยายการผลิตพืชพลงังาน (ปาลม์น ้ ามนั) ท่ีมีต่อ
ราคาผลผลิตและการใชท่ี้ดินทางการเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจอ่ืน (ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน  มงัคุด และ
ขา้ว) ในภาคใตข้องไทย ภายใตแ้ผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy 

Development Plan : AEDP2015) โดยการพฒันาแบบจ าลองดุลยภาพบางส่วน (Partial Equilibrium Model) 
ของพืชแต่ละชนิดท่ีประกอบดว้ยแบบจ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูก และแบบจ าลองดุลยภาพพืชแต่ละชนิด และ
ประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดสองขั้นตอน (2SLS) และวิธี Seemingly unrelated regression (SUR) 
เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบในอนาคตภายใตแ้นวโน้มปกติ ซ่ึงไม่มีก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ปาลม์น ้ ามนั และกรณีแบบจ าลองอยูภ่ายใตเ้ป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ผล
การศึกษาพบวา่ในกรณีแนวโนม้ปกติค่าพยากรณ์พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตปาลม์น ้ ามนั ทุเรียน และมงัคุด มีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึน โดยพ้ืนท่ีให้ผลผลิตมงัคุดเพ่ิมข้ึนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 3.33 ต่อปี รองลงมา เป็นพ้ืนท่ีให้ผลผลิต
ปาล์มน ้ ามนัร้อยละ 1.94 ต่อปี  ขณะท่ีค่าพยากรณ์พ้ืนท่ีให้ผลผลิต ยางพารา มะพร้าว และขา้ว  มีแนวโนม้
ลดลง ส าหรับกรณีแบบจ าลองอยูภ่ายใตเ้ป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พบวา่
พ้ืนท่ีให้ผลผลิตของยางพารา มะพร้าว ทุเรียน มงัคุด และขา้ว ลดลง โดยพบวา่พ้ืนท่ีให้ผลผลิตทุเรียนลดลง
สูงสุดร้อยละ 15.83 ต่อปี รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีให้ผลผลิตมงัคุด มะพร้าว และขา้ว ร้อยละ 15.61, 2.71 และ2.13  
ต่อปี ตามล าดบั นอกจากน้ี ในดา้นราคาผลผลิตทั้งพืชพลงังานและพืชอ่ืนท่ีเก่ียวของพบวา่มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน
ในระยะยาวทั้งสองกรณี จากการพยากรณ์ผลกระทบของการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนั พบวา่การขยายพ้ืนท่ี
ปลูกปาลม์น ้ ามนัส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีเพาะปลูกและราคาผลผลิตพืชเศษฐกิจอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีแบบจ าลองอยูภ่ายใตเ้ป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ดงันั้น 
ในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ความ
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เพียงพอของพ้ืนท่ี และความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก และมีการก าหนดโซนส่งเสริมอยา่งชดัเจน เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อการผลิตพืชเศรษฐกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค าส าคญั: พืชพลงังาน, พืชอาหาร, การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน, ภาคใตข้องประเทศไทย 
JEL Classification Codes: Q11, Q15, Q16 
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1. บทน า 
การปรับตัวเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของราคา

น ้ ามนัเช้ือเพลิงในตลาดโลก ท าให้ประเทศไทย
ซ่ึงพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกัไดรั้บ
ผลกระทบอยา่งสูงจากความตอ้งการการบริโภค
พลังงานท่ีสูงข้ึน และความผนัผวนของราคา
พลงังานโลก จากสถานการณ์ความผนัผวนดา้น
ราคาพลังงานและความต้องการใช้พลังงาน
โดยเฉพาะ น ้ ามัน ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองอาจส่งผลต่อเสถียรภาพด้านพลงังาน
ของประเทศได ้ดงันั้นรัฐบาลไทยจึงเร่งพฒันา
เช้ือเพลิงชีวภาพทั้ งเอทานอล และไบโอดีเซล 
เป็นทางเลือกเพ่ือทดแทนน ้ ามันเบนซินและ
น ้ ามนัดีเซล ในการตอบสนองต่อปริมาณความ
ต้องการพลังงานท่ีสอดคล้องกับอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายใน
ผลิตเอทานอล ท่ี 9 ล้านลิตร/วนั ในปี 2565 
ส าหรับไบโอดีเซลจากแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี กระทรวงพลังงานได้ก าหนด
เป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการใชไ้บโอดีเซล
ไม่น้อยกว่า 4.5 ล้านลิตร/วนั ภายในปี 2565 
(Department of Alternative Energy 

Development Efficiency, 2012)  และภายใต้
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก (Alternative Energy Development 

Plan : AEDP2015) ในกลุ่มไบโอดีเซล ได้มี
การก าหนดเป้าหมายการใชไ้บโอดีเซลทดแทน
น ้ ามนัดีเซลท่ี 14 ลา้นลิตรต่อวนั ภายในปี 2579  
ดงันั้น จึงมีเป้าหมายขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนั
ในปี 2560 เป็น 5 ลา้นไร่ และขยายพ้ืนท่ีปลูก
ต่อเน่ืองปีละ 250,000 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีรวม 10.20 

ลา้นไร่ในปี 2579 รวมทั้งเพ่ิมเป้าหมายผลผลิต
เฉล่ียต่อไร่จาก 3.0 ตนั/ไร่ เป็น 3.5 ตนั/ไร่ ซ่ึง
ภาครัฐได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
ส่งเสริมการปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยให้เกษตรกร
ขยายพ้ืนท่ีปลูกในเขตนาร้าง  ไร่ ร้าง  สวน
ยางพารา และพืชอ่ืนท่ีปลูกในเขตเหมาะสมปลูก
ปาล์มน ้ ามนั รวมทั้ งปลูกปาล์มพนัธ์ุดีทดแทน
สวนปาล์มน ้ ามันเดิมและสนับสนุนให้มีการ
ปลูกปาล์มน ้ ามันในลักษณะแปลงใหญ่ ผ่าน
ระบบการให้ เ ช่ า ท่ี ดินแปลงใหญ่ของ รัฐ 
ตลอดจนการถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีการ
จดัการการผลิต การจดัการสวนปาลม์น ้ ามนัและ
การ เ ก็บ เ ก่ี ยว ท่ี ถูกต้อง  นอกจาก น้ีภายใต้
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน ้ ามันและน ้ ามนั
ปาล์มทั้ งระบบระยะ 20 ปี (ปี 2559-2579) ได้
ส่งเสริมให้มีการใช้และการลงทุนในการใช้
เทคโนโลยีและนวตักรรม การวิจัยและพฒันา 
พัฒน า ผ ลิ ต ภัณฑ์  แ ล ะป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
อุตสาหกรรมปาล์มน ้ ามนัทั้งระบบ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล  และในด้าน
การตลาด ผลักดันให้มีการบริหารอุปสงค์
อุปทานใหส้อดคลอ้งกนั และจะยกเลิกมาตรการ
แทรกแซงตลาดตั้งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป และจะ
มีการผลกัดนั พ.ร.บ.ปาลม์น ้ ามนั ให้มีผลบงัคบั
ใช้ภายในกรอบเวลา คาดว่าจะมีการเสนอร่าง
กฎหมายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปี 
2560 และมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2561 

นอกจากนั้นความตอ้งการปริมาณผลผลิต
ปาล์มน ้ ามันทั้ งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดโลกท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อความผนัผวนของ
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ราคาน ้ ามนัปาล์มดิบในประเทศอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ประกอบกบัผลผลิตปาล์มสดและน ้ ามนั
ป า ล์ ม ดิ บ ส่ ว น เ กิ น จ า ก ก า ร บ ริ โ ภ ค
ภายในประเทศมีไม่เพียงพอท่ีจะผลกัดนัให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองได ้จากราคาปาล์มน ้ ามนั
ในตลาดโลกปรับตวัเพ่ิมข้ึนถึง 468 เปอร์เซ็นต ์
จากราคา 183.00 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตนั ใน
เดือนกรกฎาคม 2529 เป็น 1 ,033.57 เหรียญ
สหรัฐ/เมตริกตนั ในเดือนกรกฎาคม 2554 ได้
ส่งผลต่อความผันผวนของราคาน ้ ามันปาล์ม
ภายในประเทศเป็นอย่างสูง ก่อนปี 2550 ราคา
น ้ ามันปาล์ม ดิบในประเทศเค ล่ือนไหวอยู่
ระหว่าง 10.80 บาทต่อกิโลกรัม ถึง 20.17 บาท
ต่อกิโลกรัม และราคาน ้ ามนัปาล์มดิบปรับตวั
สูงสุดท่ี 58.20 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนมกราคม 
2554 และราคาน ้ ามนัปาล์มดิบภายในประเทศ
ไม่เคยมีแนวโน้มต ่ากว่าระดับราคาในปี 2550 
อีกเลย 

และผลจากแนวนโยบายสนบัสนุนพลงังาน
ทดแทนดังกล่าว ท าให้ มีความต้องการพืช
พลงังาน เช่น ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั และ
ปาล์มน ้ ามัน เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นวตัถุดิบหลัก
ส าหรับการผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล น ามา
สู่ขอ้ถกเถียงในประเด็น “อาหารและพลงังาน” 
จากความตอ้งการพืชพลงังานท่ีสูงข้ึนส่งผลต่อ
อุปทานและราคาของอาหาร จากงานศึกษาของ
องค์การสหประชาชาติ (UN-Energy, 2007) 
พบว่าการพัฒนาของอุตสาหกรรมผลิตพืช
พลงังานขนาดใหญ่ท าใหร้าคาอาหารสูงข้ึนและ
ส่งผลกระทบต่อประชากรในประเทศยากจนทัว่

โลก และส าหรับประเทศไทยจากงานศึกษาของ 
Salvatore M.  and Damen B.  ( 2010)  ก า ร
เพ่ิมข้ึนของราคาสินคา้เกษตรจากการพฒันาของ
อุตสาหกรรมไบโอดี เซลส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนยากจนในประเทศไทยมากข้ึน และใน
ขณะเดียวกันการผลิตพืชพลังงานยังส่งผล
ขดัแยง้ต่อการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ในการผลิตพืช
อาหาร ทั้งท่ีดิน แรงงาน แหล่งน ้ า และพลงังาน
เช้ือเพลิง เป็นตน้ ขณะท่ี Malcolm et al. (2009) 
และ Rathmann et al. (2010) ช้ีใหเ้ห็นวา่เกษตร
พลังงานท าให้มีการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน
อย่างเป็นพลวตัร แมย้งัไม่มีนัยส าคญั แต่มีการ
เปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีดั้ งเดิมท่ีใช้ส าหรับปลูกพืช
อาหารเพื่อปลูกพืชพลงังานมากข้ึน  

การก าหนดเป้าหมายการผลิตไบโอดีเซล
และการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามันดัง
ข้อมูลข้างต้น อาจส่งผลขัดแย้งต่อการใช้
ทรัพยากรในการผลิตพืชอาหารอ่ืน เช่น ท่ีดิน น ้ า 
แรงงาน และทุน เป็นตน้ นอกจากนั้นอาจส่งผล
กระทบต่อผลผลิตพืชอาหาร อาทิ ข้าว ผลไม้ 
มะพร้าว ท่ีตอ้งสูญเสียพ้ืนท่ีไป เพื่อเพาะปลูกพืช
พลงังาน ดงันั้น การเขา้ใจถึงผลกระทบของการ
ขยายพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีต่อราคาผลผลิต 
และผลกระทบด้านการใช้ท่ีดินทางการเกษตร
จากขอ้จ ากดัของท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณ์ในการปลูก
พืชพลังงานและพืชอาหาร จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการวางแผนการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของประเทศ เพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ดงักล่าว ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี
จึ ง มุ่ ง เ น้นพัฒน าโจทย์วิ จั ย ท่ี ค รอบค ลุม
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วตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขยายการผลิตปาล์มน ้ ามันท่ีมีต่อราคาผลผลิต
และการใช้ท่ีดินทางการเกษตรในภาคใตข้อง
ไทย ท่ีมีสัดส่วนการผลิตปาล์มน ้ ามนัมากกว่า
ร้อยละ 80 ของประเทศ  

 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งในงานวจิยัน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็
หลกั ดงัน้ี  1) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลของการขยายการผลิตพืชพลงังานท่ีมีต่อ
ภาคเกษตร และ 2) การทบทวนวรรณกรรม
แบบจ าลองท่ีใชใ้นการวจิยั  

2.1 การทบทวนเอกสารผลกระทบของการ
ขยายผลผลติพืชพลงังานต่อภาคเกษตร  

การขยายการผลิตพืชพลงังานเพื่อใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน ทั้ งในรูป
ของเอทานอลและไบโอดีเซล เพื่อสร้างความ
ยัง่ยืนด้านพลงังานให้แก่ประเทศ ได้กลายเป็น
ประเด็นถกเถียงเร่ือง "อาหารและพลังงาน" 
เน่ืองจากการขยายการผลิตพืชพลงังานส่งผลต่อ
การจดัสรรทรัพยากรในการผลิตพืชอาหารและ
พืชพลงังาน ทั้งทรัพยากรท่ีดิน น ้ า แรงงาน ทุน 
ตลอดจนปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ นอกจากน้ีการเพ่ิม
ผลผลิตพืชพลงังานส่งผลต่อปริมาณผลผลิตพืช
อาหาร และราคาของพืชอาหารอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้แต่ในทางกลบักัน การขยายผลผลิตพืช
พลงังานอาจจะเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของภาค
เกษตรและเป็นทางเลือกในการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท่ีเหมาะสมมากข้ึนส าหรับเกษตรกร น ามา
ซ่ึงความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร

โดยเฉพาะเกษตรกรในประเทศก าลงัพฒันามาก
ข้ึน และอาจเป็นโอกาสท่ีประเทศจะสร้างความ
สมดุลด้านพลังงาน ท าให้ประเทศมีพลังงาน
ทางเลือกท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการใชพ้ลงังาน
ในอนาคตบนเส้นทางท่ีราคาพลัง งานจาก
ฟอสซิลมีแนวโน้มด้านราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง  

ความตอ้งการพืชพลงังานในปริมาณมาก
เพ่ือเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน เช่น 
ขา้วโพด ออ้ย หรือมนัส าปะหลัง ในการผลิตเอ
ทานอล และปาลม์น ้ ามนั หรือ ถัว่เหลือง ในการ
ผลิตไบโอดีเซล จะส่งผลให้ความตอ้งการพืช
พลงังานกลุ่มดังกล่าวสูงข้ึน ส่งผลต่อราคาพืช
กลุ่มดงักล่าวสูงข้ึนโดยอตัโนมติั แต่ตอ้งไม่ลืม
ว่าพืชพลงังานเหล่าน้ีนอกจากสามารถใช้เป็น
วตัถุดิบหลกัในการผลิตพลังงานทดแทนแลว้ 
ในความเป็นจริงพืชพลงังานเหล่าน้ีเป็นอาหาร
ส าหรับการบริโภคของมนุษย์ ดังนั้ นความ
ต้องการพืชพลังงานท่ีสูงข้ึนอย่างรวดเร็วจึง
กระทบต่ออุปทานของพืชอาหารอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได้ การท่ีอุปทานของข้าวโพด อ้อย มัน
ส าปะหลงั ถัว่เหลือง หรือปาล์มน ้ ามนัปรับตวั
สูงข้ึนย่อมส่งผลขัดแยง้ต่อการแข่งขนัการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในการเพาะปลูกพืชอาหาร น ามา
ซ่ึ งราคาอาหาร ท่ี สูง ข้ึน  ส่งผลกระทบต่อ
ประชากรท่ียากจนท่ีสัดส่วนของรายได้ส่วน
ใหญ่ใชจ่้ายเพ่ือการบริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน
ศึกษาส่วนใหญ่ เช่นงานศึกษาของ UN-Energy 

(2007) , Koo and Taylor (2008) , Salvatore 

and Damen (2 0 1 0 ) , Drabik,de Gorter, and 

Timilsina (2014), Premashthira (2014) และ 
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Suksai and Premashthira (2014) ท่ีพบว่าการ
พฒันาอุตสาหกรรมไบโอดีเซลได้ส่งผลต่อการ
เพ่ิมข้ึนของราคาผลผลิตพืชพลังงานและพืช
อาหารในทิศทางเดียวกนั  

โดย UN-Energy (2007)  พบว่าการ
พฒันาของอุตสาหกรรมผลิตพืชพลงังานขนาด
ใหญ่ท าให้ราคาอาหารสูงข้ึน เน่ืองจากการ
แข่งขันจากการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน และ
ส่งผลกระทบต่อประชากรในประเทศยากจนทัว่
โลกท่ีสดัส่วนของรายไดส่้วนใหญ่ใชจ่้ายไปเพ่ือ
การซ้ืออาหาร สอดคล้องกับงานศึกษาของ 
Salvatore and Damen ( 2010)  ท่ี พบว่ าการ
เพ่ิมข้ึนของราคาสินคา้เกษตรจากการพฒันาของ
อุตสาหกรรมไบโอดี เซลส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนยากจนในประเทศไทยมากข้ึน และใน
ขณะเดียวกันการผลิตพืชพลังงานยังส่งผล
ขดัแยง้ต่อการใหท้รัพยากรต่าง ๆ  ในการผลิตพืช
อาหาร ทั้งท่ีดิน แรงงาน แหล่งน ้ า และพลงังาน
เช้ือเพลิง เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงาน
การศึกษาของ Koo and Taylor (2008) ท่ีพบวา่
การเ พ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์เอทานอลภายใต้
นโยบายดา้นพลงังานปี 2548 และ 2550 ส่งผล
ต่อการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาขา้วโพดอยา่งมี
นัยส าคญั และนอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนของราคา
ขา้วโพดส่งผลต่อเน่ืองต่อการเพ่ิมข้ึนของราคาถัว่
เหลือง ขา้วสาลี สารทดแทนความหวานสูง และ
ราคาปัจจยัการผลิต เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ปุ๋ย สารเคมี 
และเคร่ืองมือทางการเกษตร ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอีก
ด้วย  และงานของ Drabik, de Gorter, and 

Timilsina (2014)  ท่ีวิเคราะห์ผลกระทบของ

นโยบายพลงังานชีวภาพและราคาน ้ ามนัดีเซลต่อ
ตลาดเมล็ดพืชน ้ ามนั การศึกษาพบวา่ การเพ่ิมข้ึน
ของราคาน ้ ามนัส่งผลต่อการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของ
ราคาไบโบดีเซลภายใต้การยกเวน้ภาษี ภายใต้
บริบทของการส่งเสริมไบโอดีเซล การเพ่ิมข้ึน
ของราคาน ้ ามนัไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึน
ของราคาไบโอดีเซล แต่ส่งผลต่อเน่ืองต่อราคาพืช
พลงังานกลุ่มคาโนลาและถัว่เหลืองเช่นเดียวกนั 

ส าหรับงานศึกษาในประเทศไทยในกลุ่ม
ของการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเอทานอล พบว่ามี
ผลกระทบต่อราคาผลผลิตพืชอาหารและพืช
พ ลั ง ง า น เ ช่ น กั น  จ า ก ง า น ศึ ก ษ า ข อ ง 
Premashthira (2014) ท่ีศึกษาการปรับตัวของ
ภาคเกษตรไทยต่อผลกระทบของการเพ่ิมการ
ผลิตพืชพลงังาน ซ่ึงพบว่าการเพ่ิมปริมาณการ
ผลิตเอทานอลให้เพียงพอกับความตอ้งการใน
อนาคต จะส่งผลกระทบด้านราคาทั้ งราคาพืช
พลงังานและราคาพืชอาหารเพ่ิมข้ึน โดยราคา
มนัส าปะหลงัมีอตัราการเพ่ิมสูงสุด ตามมาดว้ย 
สับปะรด ถัว่ ออ้ย และขา้ว ตามล าดบั และเช่น
เ ด่ี ยวกับงานของ  Suksai and Premashthira 

(2014) ท่ี ศึกษาผลกระทบของการผ ลิตพืช
พลงังานต่อพืชอาหาร ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนท่ี
เพาะปลูกมนัส าปะหลงัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 4.10 
ต่อปี ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกออ้ย ขา้ว ขา้วโพดเล้ียง
สัตว์ และถั่ว มีพ้ืนท่ีปลูกลดลง ในด้านราคา
ผลผลิตพบว่าทั้งพืชอาหารและพืชพลงังานทุก
ชนิดในกลุ่มท่ีศึกษามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

แต่อย่างไรก็ตามยงัมีการศึกษาวิจัยท่ี
ให้ผลการศึกษาในประเด็นความสัมพนัธ์ของ
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การเพ่ิมข้ึนของความตอ้งการเช้ือเพลิงชีวภาพ
และราคาของพืชอาหารและพืชพลงั ในทิศทาง
ตรงกันขา้ม อาทิเช่น การศึกษาของ Ajanovic 

(2011) ท าการตรวจสอบถึงการเพ่ิมข้ึนของการ
ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพต่อการเพ่ิมข้ึนของราคา
สินค้า เกษตรอย่า ง มีนัยส าคัญหรือไ ม่  ซ่ึง 
Ajanovic พบวา่ผลผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพต่อราคา
ของสินค้า เกษตรไม่สามารถพบได้อย่างมี
นยัส าคญั ดงันั้นมีความเป็นไปไดข้องการพฒันา
เช้ือเพลิงชีวภาพและความเพียงพอดา้นอาหาร
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงเช้ือเพลิงชีวภาพรุ่นท่ี 2 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Kochaphum, et 

al., (2013) ท่ีท าการศึกษาผลกระทบของความ
ตอ้งการไบโอดีเซลต่อราคาของปาลม์น ้ ามนัและ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยแบบจ าลองฟังกช์นัอุป
สงค์และอุปทาน ผลการศึกษาของเขาและคณะ
แสดงให้เห็นว่าความต้องการปาล์มน ้ ามันท่ี
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากนโยบายส่งเสริมการใชไ้บโอ
ดีเซลเป็นพลังงานทางเลือกส่งผลกระทบต่อ
ราคาปาลม์น ้ ามนัค่อนขา้งนอ้ย 

นอกจากน้ี ความตอ้งการพืชพลงังานท่ี
สูงข้ึนอย่างรวดเร็วยอ่มส่งผลต่อการขยายพ้ืนท่ี
เพราะปลูกขา้วโพด ออ้ยมนัส าปะหลงั ถัว่เหลือง 
หรือปาล์มน ้ ามนั ดงันั้นจึงส่งผลขดัแยง้ต่อการ
แข่งขนัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในการเพาะปลูก
พืชอาหารและพืชพลงังาน จากงานศึกษาผลของ
การขยายการผลิตพืชพลังงานต่อการใช้ท่ีดิน 
โดยส่วนใหญ่พบว่ามีการจดัสรรท่ีดินเพ่ือปลูก
พืชพลงังานเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั จากงานของ 
Jean Vasile et al., (2016) พบว่าในระยะยาว

แล้ว ผลกระทบของการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต
เช้ือเพลิงชีวภาพต่อการใชท่ี้ดิน และความมัน่คง
ดา้นอาหารจะมีค่อนขา้งสูง เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึน
ของต้นทุนด้านพลังงานซ่ึงเป็นผลให้การใช้
น ้ ามนัแบบเดิมลดลง จะส่งผลกระทบส าหรับ
การใช้ท่ี ดินและความมั่นคงด้านอาหารใน
ทิศทางของการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินจากการ
ผลิตธัญพืชสู่การผลิตพืชพลังงาน ในท านอง
เดียวกบังานของ Susanto et al., (2008) พบว่า
พ้ืนท่ีการผลิตข้าวโพดตอบสนองต่อราคา
ค่อนข้าง สูง  ส่ งผลให้ พ้ืน ท่ีการ เพาะปลูก
เปล่ียนแปลงจากการผลิตพืชอ่ืน เช่น ฝ้าย ถั่ว
เหลือง และขา้วสาลี เป็นการผลิตขา้วโพดอยา่งมี
นัยส าคัญ และจากการศึกษาของ Malcolm et 

al., (2009) ยงัพบว่าการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
แผนการผลิตเอทานอลของ EISA (The Energy 

Independece and Security Act of 2 0 0 7 ) 
จะตอ้งขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชพลงังานเป็น 5 
ลา้นเอเคอร์ โดยเพ่ิมการปลูกขา้วโพดและขา้ว
สาลี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.5 และ 1.6 ตามล าดบั ซ่ึง
ท่ีดินท่ีใชใ้นการปลูกพืชพลงังานมาจาก 2 แหล่ง
ใหญ่ คือ ท่ีดินว่างเปล่า และท่ีดินเพาะปลูกพืช
ทดแทนอ่ืน ๆ  

นอกจากน้ียงัมีงานศึกษาถึงผลกระทบ
ของการเพ่ิมผลผลิตพืชพลงังานต่อการแข่งขนั
การใช้ท่ีดินในการผลิตพืชอาหารในประเทศ
ไทย ซ่ึงพบว่ามีผลไปในทิศทางเดียวกับงาน
ส่วนใหญ่ในต่างประเทศ จากงานศึกษาของ 
Katikarn et al. (2008) พบว่าผลของการขยาย
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชพลงังานเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
มันส าปะหลังท่ีได้ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกอย่าง
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กวา้งขวางในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่งผลต่อการลดลงของ
พ้ืนท่ี เพาะปลูกข้าวโพดเ ล้ียงสัตว์เ กือบทุก
ภูมิภาค ขณะท่ีออ้ยโรงงานมีพ้ืนท่ีปลูกลดลงใน
กลุ่มพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลจากโรงงานผลิตน ้ าตาล 
เช่นเดียวกับงานของ Premashthira (2014) ท่ี
ศึ กษาการปรับตัวของภาค เกษตรไทยต่อ
ผลกระทบของการเพ่ิมการผลิตพืชพลงังาน ซ่ึง 
พบว่าการเพ่ิมปริมาณการผลิตเอทานอลให้
เพียงพอกับความต้องการในอนาคต จะส่งผล
กระทบการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการใช้ท่ีดิน 
โดยเกษตรกรปรับเปล่ียนการใชท่ี้ดินมาปลูกมนั
ส าปะหลงัและออ้ยเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูก
ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ขา้วฟ่าง และสับปะรด มี
แนวโน้มของพ้ืนท่ีปลูกลดลง และงานศึกษาของ 
Suksai and Premashthira (2014) ท่ี ศึ ก ษ า
ผลกระทบของนโยบายควบคุมพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช
พลงังานต่อการผลิตพืชอาหาร พบว่าทั้งในกรณี
แนวโน้มปกติ (ไม่มีการใชน้โยบายควบคุมพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชพลังงาน) และกรณีแนวโน้มตาม
เป้าหมาย การขยายผลผลิตพืชพลงังานท าให้พ้ืนท่ี
เพาะปลูกมนัส าปะหลงัเพ่ิมข้ึน โดยในกรณีปกติ
พ้ืนท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึนอย่างมาก
เฉล่ียร้อยละ 4.10 ต่อปี และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ใน
กรณีแนวโน้มตามเป้าหมายรัฐ ในขณะท่ีอ้อย 
ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์และถัว่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกลดลง 

2.2 การทบทวนเอกสารแบบจ าลองทีใ่ช้ใน
การศึกษา 

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลกระทบการ
ผลิตพืชพลงังานในการศึกษาส่วนใหญ่สามารถ

จ าแนกออกเป็น 1) การวเิคราะห์แบบจ าลองดุลย
ภาพทั่ว ไป  ( General equilibrium)  ซ่ึ ง เ ป็น
การศึกษาถึงผลกระทบของการขยายผลผลิตพืช
พลงังานท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม
ทั้งระบบ และ 2) การวิเคราะห์แบบจ าลองดุลย
ภาพบางส่วน (Partial equilibrium) ท่ีเป็นการ
วิเคราะห์เฉพาะภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจ
หน่ึงของระบบเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์แบบจ าลองดุลยภาพทัว่ไป 
(General equilibrium) เช่นงานศึกษาของ Peter 

et al.  ( 2 0 0 8 ) , Banse et al.  ( 2 0 0 8 , 2011) , 

Tebeau et al.  ( 2 0 11)  ซ่ึ ง เ ป็นการศึกษา ถึง
ผลกระทบของการขยายผลผลิตพืชพลงังานท่ีมี
ต่อระบบเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมทั้ งระบบ  
งานศึกษาข้างต้นจะประยุกต์ใช้แบบจ าลอง 
LEITAP โ ด ย แ บ บ จ า ล อ ง  LEITAP เ ป็ น
แบบจ าลองดุลยภาพทั่วไปท่ีขยายการใช้งาน
แบบจ าลอง GTAP ท่ีประกอบดว้ยการปรับปรุง
แบบจ าลองตลาดท่ีดิน ทุนและพลงังาน สามารถ
ทดแทนกนัได ้รวมทั้งการทดแทนระหวา่งแหล่ง
พลังงานท่ีแตกต่างกัน เช่น เช้ือเพลิงชีวภาพ  
ผ ลิตภัณฑ์พลอยได้ในกระบวนการผ ลิต
เ ช้ือเพลิงชีวภาพ ตลอดจนการทดแทนกัน
ระหว่างส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
จากการผลิต แบบจ าลอง LEITAP ครอบคลุม
ระบบเศรษฐกิจใน 57 ภูมิภาค ประกอบดว้ยหมวด
พืช 8 หมวด การปศุสัตว ์4 หมวด ด้านอาหาร 8 
หมวด และพืชพลงังาน 3 ชนิด คือ น ้ าตาล ขา้วสาลี 
และเมลด็น ้ ามนั  

แบบจ าลอง LEITAP ถูกประยุกต์ใช้
โดย Peter et al. (2008) ในการทบทวนคุณภาพ 
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และการเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของ
แบบจ าลอง ทั้ งแบบจ าลองดุลภาพทั่วไปและ
แบบจ าลองดุยภาพบางส่วน ในการวิเคราะห์
นโยบายการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพในสหภาพ
ยุโรป เช่นเดียวกบั Banse et al. (2008, 2011) 
ได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง LEITAP ในการ
วิ เคราะห์ผลกระทบของนโยบายพลังงาน
ชีวภาพในสหภาพยุโรปต่อตลาดอาหารและ
การเกษตรของโลก โดยผลการวิเคราะห์พบว่า
การเพ่ิมอุปสงคข์องเช้ือเพลิงชีวภาพในยโุรป มี
ผลกระทบต่อการเกษตรทั้ งในยุโรปและใน
ระดบัโลก และมีผลโดยตรงต่อการเพ่ิมข้ึนของ
ราคาสินค้าเกษตร ราคาท่ีดิน และรายได้ของ
เกษตรกร นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของ Tebeau 

et al. (2011) ไดน้ าแบบจ าลอง LEITAP มาใช้
ในการศึกษาผลกระทบของมาตรการ EU 

Biofuel Directive (BFD) ต่อตลาดอาหาร ผล
การศึกษาพบว่า มาตรการ BFD ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อตลาดธัญพืช เมล็ดน ้ ามนั และตลาด
น ้ าตาล และมีผลกระทบอย่างจ ากัดต่อผลผลิต
และการบริโภคพืชอาหารอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้รับผล
โดยตรงจากการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ 

การวิ เ คราะห์แบบจ าลองดุลยภาพ
บางส่วน (Partial equilibrium) เช่น งานศึกษา
ของ Fortenbery and Park (2008) , Koo and 

Taylor ( 2 0 0 8 ) , Fonseca, et al.  ( 2 0 1 0 ) , 

Ubuolsook (2010) Suksai and Premashthira 

(2014)  และงานของ Premashthira (2014) เป็น
ต้น การวิเคราะห์ผลกระทบของการผลิตพืช
พลัง ง านและผลกระทบ ท่ี เ กิด ข้ึนต่อภ าค
การเกษตร ท่ีประยุกต์ใช้แบบจ าลองดุลยภาพ

บางส่วนท่ีถูกพัฒนาโดยหน่วยงานระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ มีการตรวจสอบและรวบรวมไว้
ในหลายงานศึกษาวจิยั  

งานของ Fonseca et al. (2010) มุ่งศึกษา
ผลกระทบของนโยบายเช้ือเพลิงชีวภาพของ
สหภาพยโุรปต่อสินคา้เกษตร การคา้ และการใช้
ท่ี ดิน ทั้ งในและนอกสหภาพยุโรป โดยได้
ประยุกต์ให้แบบจ าลองดุลยภาพบางส่วน 3 
แบบจ าลอง คือ AGLINK-COSIMO, ESIM 
และ  CAPRI โด ยแบบจ า ล อ ง  AGLINK-

COSIMO รุ่นปี 2009 ถูกพัฒนาโดย OECD-

FAO เป็นแบบจ าลองท่ีครอบคลุมสินคา้เกษตร
หลกัและผลิตภณัฑ์แปรรูป 39 รายการ ใน 52 
ประเทศ และรวมถึงโมดูลเช้ือเพลิงชีวภาพในแต่
ละประเทศ แบบจ าลองแสดงรายละเอียดโมดูล
เช้ือเพลิงชีวภาพในระดับสูงในสหภาพยุโรป 
แคนาดา สหรัฐอเมริกา และ บราซิล แบบจ าลอง 
ESIM ( European Simulation Model)  เ ป็ น
แบบจ าลองคงท่ีเชิงเปรียบเทียบการคา้สุทธิแบบ
หลายประเทศในภาคเกษตร โดยแบบจ าลองรุ่น
ปัจจุบนัครอบคลุ่ม 27 ประเทศในสหภาพยโุรป 
รวมทั้งประเทศตุรกี และสหรัฐอเมริกา และอุป
สงค์และอุปทานของเช้ือเพลิงชีวภาพและส่ี
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของแบบจ าลอง ESIM 
ประกอบด้วย กลูเตนฟีด (จาก ข้าวสาลี และ
ข้ า ว โ พ ด )  แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร ท่ี มี
ส่วนประกอบของพืชน ้ ามนั ไดแ้ก่ เรพซีด, เมลด็
ทานตะวัน และถั่วเหลือง และแบบจ าลอง 
CAPRI ( Common Agricultural Policy 

Regional Impact)  เ ป็นแบบจ าลองคงท่ี เ ชิง
เปรียบเทียบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการ
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จ าลองตลาดสินคา้โภคภณัฑ์ทางการเกษตรทั่ว
โลก ท่ีย ังแสดงรายละเอียดภาคเกษตรและ
นโยบายการคา้ของสหภาพยุโรป แบบจ าลอง
ประกอบดว้ยสองแบบจ าลองยอ่ยท่ีเช่ือมโยงกนั 
คือ แบบจ าลองดา้นอุปทานของสินคา้เกษตรท่ี
เช่ือมโยง 27 ประเทศในสหภาพยโุรป ท่ีวดัการ
ตดัสินใจในการท าการเกษตร การตอบสนองต่อ
นโยบาย และผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม และ
แบบจ าลองตลาดเชิงพ้ืนท่ีแบบหลายสินคา้โภค
ภณัฑ์ท่ีครอบคลุ่ม 50 สินคา้โภคภณัฑ์ และ 60 
ประเทศทั่วโลก แบบจ าลองย่อยของเช้ือเพลิง
ชีวภาพ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทั้ งเอทานอล
และไบโอดีเซล โดยสินคา้เกษตรหลกัเพื่อผลิต
เอทานอล คือ ข้าวสาลี ข้าวโพด และน ้ าตาล 
ขณะท่ีไบโอดีเซล ใช้น ้ ามนัเรพซีด และน ้ ามนั
ดอกทานตะวนั เป็นพืชเกษตรหลกัในการผลิต  

และมีงานศึกษาวิจยัผลกระทบของการ
ขยายการผลิตพืชพลงังานท่ีมีต่อภาคเกษตรท่ีได้
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองดุลยภาพพืช  และ
แบบจ าลองการใช้ ท่ี ดิน ข้ึน เองตามความ
เหมาะสมของกรณีศึกษา เช่น Fortenbery and 

Park ( 2 0 0 8 ) , Koo and Taylor ( 2 0 0 8 ) , 

Ubuolsook (2010), Suksai and Premashthira 

(2014) และงานของ Premashthira (2014) เป็น
ต้น  โดย  Fortenbery and Park (2 0 0 8 )  ได้
ประยุกต์ใช้ระบบสมการดุลยภาพบางส่วนท่ี
ประกอบไปด้วย สมการอุปทานขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์สมการอุปสงค์ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์สมการ
อุปสงคข์า้วโพดเพ่ือการส่งออก อุปสงคข์า้วโพด
ส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืน รวมถึงอุตสาหกรรมเอ

ทานอล (FAI) และสมการราคาขา้วโพด โดยใช้
วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดสามขั้น (3SLS) ในการ
ประมาณค่าระบบสมการ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่
ผลผลิตเอทานอลมีผลกระทบเชิงบวกต่อราคา
ข้าวโพด และอุปสงค์ข้าวโพดส าหรับ FAI มี
ผลกระทบต่อราคาขา้วโพดมากกวา่อุปสงคข์อง
ขา้วโพดส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ และเช่นเดียวกบั
ง า น ข อ ง  Koo and Taylor ( 2 0 0 8 )  ท่ี ไ ด้
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองดุลยภาพพืชในการศึกษา
ผลกระทบของการขยายการผลิตเอทานอลต่อ
อุตสาหกรรมข้าวโพด โดย Koo and Taylor 

(2008)  ได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง a global 

multi- commodity partial equilibrium 

simulation model ในการประมาณผลกระทบ
ของการขยายการผลิตเอทานอลต่ออุตสาหกรรม
ขา้วโพดของสหรัฐอเมริกา โดยแบบจ าลองหลกั
ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบจ าลองดุลย
ภาพข้าวโพด และ 2) แบบจ าลองดุลยภาพถัว่
เหลือง ท่ีประกอบดว้ยสมการอุปทาน สมการอุป
สงค์ และสมการดุลยภาพ และประยุกต์ใช้วิธี
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดสองขั้นตอน (2SLS) ในการ
ประมาณค่าระบบสมการ ขณะท่ี Ubuolsook 

( 2 0 1 0 ) , Suksai and Premashthira (2014)  
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองดุลยภาพพืช  และ
แบบจ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช ในการศึกษา
ผลกระทบของการขยายการผลิตเอทานอลต่อ
ภาคเกษตรของไทย ตลอดจนผลกระทบต่อการ
ใช้ท่ีดินเพื่อการผลิตพืชพลังงานและพืชอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งในกรณีของประเทศไทย ซ่ึง Ubolsook 

(2 0 1 0 )  ท าการประมาณค่ าและพยากรณ์
ผลกระทบของการขยายการผลิตเอทานอลต่อ
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ภาคเกษตรของไทย โดยได้จ าลองแบบจ าลอง
ดุลยภาพบางส่วนซ่ึงประกอบดว้ย 3 แบบจ าลอง
หลัก คือ แบบจ าลองดุลยภาพมันส าปะหลัง 
แบบจ าลองดุลยภาพข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และ
แบบจ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยแบบจ าลองมนั
ส าปะหลังและแบบจ าลองข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ประกอบด้วยสมการอุปสงค์ สมการอุปทาน 
และสมการดุลยภาพ ตามล าดับ และท าการ
ประมาณค่าแบบจ าลองโดยใชว้ิธีก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุดสองขั้นตอน (2SLS) ขณะท่ีแบบจ าลอง
พ้ืน ท่ี เพาะปลูกประกอบด้วยสมการ พ้ืนท่ี
เพาะปลูกมนัส าปะหลงั ออ้ย และขา้วโพดเล้ียง
สตัว ์ภายใตเ้ง่ือนไขสมการพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร่
ร ว ม กัน  โ ด ยป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี  Seemingly 

unrelated regressions (SUR) ในการประมาณ
ค่าระบบสมการ และ Suksai and Premashthira 

(2014) สร้างแบบจ าลองดุลยภาพบางส่วน เพ่ือ
ศึกษาผลกระทบของการผลิตมนัส าปะหลงัและ
อ้อ ย ต่ อ ภ า ค เ กษตรไทย  ซ่ึ ง แบบจ า ลอ ง
ประกอบดว้ย 2 แบบจ าลองหลกัคือ แบบจ าลอง
พ้ืนท่ีเพาะปลูก และแบบจ าลองดุลยภาพพืช โดย
แบบจ าลองลองพ้ืนท่ีเพาะปลูกประกอบด้วย
สมการพ้ืนท่ีเพาะปลูกมนัส าปะหลงั ออ้ย ขา้ว 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และพ้ืนท่ีเพาะปลูกรวมของ
ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง ภายใตเ้ง่ือนไขสมการ
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร่ร่วมกนั โดยประยกุตใ์ชว้ธีิ 
Seemingly unrelated regressions (SUR)  ใน
การประมาณค่าระบบสมการ ขณะท่ีแบบจ าลอง
ดุลยภาพพืช ประกอบด้วยแบบจ าลองมัน
ส าปะหลัง แบบจ าลองอ้อย แบบจ าลองข้าว 

แบบจ าลองขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ และแบบจ าลอง
ถั่ว  ท่ีประกอบด้วยสมการอุปสงค์ สมการ
อุปทาน และสมการดุลยภาพ ตามล าดบั โดยใช้
วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดสองขั้นตอน (2SLS) ใน
การประมาณค่า และยงัมีงานศึกษาใหม่ของ 
Premashthira (2014) ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า
ผลกระทบของการผลิตพืชพลังงานและพืช
อาหาร โดยการจ าลองแบบดุลยภาพบางส่วน
ของพืชแต่ละชนิด ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ย ท่ี
เป็นพืชพลงังานหลกั และ ขา้ว ขา้วโพด ถัว่ และ
สั บ ป ะ ร ด  ท่ี เ ป็ น พื ช ท ด แ ทน อ่ื น  ๆ  ซ่ึ ง
ประกอบด้วยสมการอุปสงค์ สมการอุปทาน 
และสมการดุลยภาพ โดยท าการประมาณค่า
แบบจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดสอง
ขั้นตอน (2SLS) และแบบจ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
ซ่ึงประกอบด้วยสมการพ้ืนท่ีเพาะปลูกมัน
ส าปะหลงั ออ้ย ขา้ว ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ขา้วฟ่าง 
ถัว่ และสับปะรด ภายใตเ้ง่ือนไขพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ทั้งหมดเท่ากบัผลรวมของพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร่ 
7 ชนิด โดยประยกุตใ์ชว้ธีิ Seemingly unrelated 

regressions (SUR) ในการประมาณค่าระบบ
สมการ 

จ ากการทบทวนเค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ใน
การศึกษาผลกระทบของการขยายการผลิตพืช
พลงังาน พบวา่มีการใชแ้บบจ าลองท่ีหลากหลาย
ท่ีมีลกัษณะเป็นเชิงพลวตัร ทั้งการวิเคราะห์ดุลย
ภาพบางส่วนและการวิเคราะห์ดุลยภาพทัว่ไป 
ข้ึนอยู่กับวัต ถุประสงค์ของการศึกษาท่ีย ัง
เช่ือมโยงกบัพืชพลงังานและพืชอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นหลกั โดยเคร่ืองมือในลกัษณะแบบจ าลอง
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ดุลยภาพบางส่วนท่ีประกอบไปด้วย สมการ
อุปทาน สมการอุปสงคแ์ละสมการดุลยภาพของ
พืชพลงังานและพืชอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นเคร่ืองมือ
กลุ่มหลกัท่ีถูกน ามาประยุกตใ์ช ้และนอกจากน้ี
จากงานศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่การขยายการ
ผลิตพืชพลงังานตามนโยบายส่งเสริมพลงังาน
ทางเลือกและพลงังานทดแทน ส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรทั้งในดา้นการใชท่ี้ดินเพ่ือการเกษตร 
ป ริมาณผลผลิตพืชพลัง ง านและพืช อ่ืน ท่ี
เก่ียวขอ้ง ราคาพืชพลงังานและพืชอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
รายไดข้องเกษตรกร ประกอบกบัเป้าหมายหลกั
ของการ ศึกษา น้ี ท่ี มุ่ ง เน้นตอบค าถ าม ถึ ง
ผลกระทบของการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชพลงังาน
ภายใตพ้ื้นท่ีทางการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์มีอยู่
อย่างจ ากัดจะน ามาซ่ึงการแข่งขนัระหว่างพืช
พลัง ง านและพื ช อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งอย่ า ง ไ ร 
โดยเฉพาะในด้าน การใช้ท่ีดิน และด้านราคา
ผลผลิตทั้ งพืชพลังงานและพืชทดแทนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้น ในการศึกษาน้ีจะมุ่งเนน้ใชปั้จจยั
ด้านการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร ผลผลิตพืช
พลังงาน ผลผลิตพืชท่ี เ ก่ียวข้อง ราคาพืชท่ี
เกษตรกรได้รับ  เป็นปัจจัยหลักในการศึกษา 
และแบบจ าลองท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์
ผลกระทบของการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืชพลงังาน
ต่อพืชทดแทนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในดา้นการใช้
ท่ีดิน และดา้นราคาผลผลิตพืช ในการศึกษาคร้ัง
น้ี  จึงประยุกต์ใช้แนวคิดของแบบจ าลองท่ี
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทางดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานของพืชพลงังาน และพืชทดแทนอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบของการขยาย
การผลิตปาล์มน ้ ามนัท่ีมีต่อการแข่งขนัการใช้
ท่ีดินทางการเกษตร และราคาของผลผลิตพืช 
แ ล ะ น า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด้ ม า ส รุ ป เ ป็ น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการส่งเสริม
การขยาย พ้ืนท่ี เพาะปลูกพืชพลังงาน เ พ่ือ
แก้ปัญหาการแข่งขันการใช้ท่ีดินระหว่างพืช
พลงังานและพืชทดแทนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

3. วธีิการศึกษา 
เพื่ออธิบายถึงผลของการขยายผลผลิตพืช

พลังงานท่ีมีต่อภาคเกษตร ท าการศึกษาในพืช
พลงังาน คือ ปาลม์น ้ ามนั และพืชทดแทนอ่ืน คือ 
ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน  มังคุด และข้าว ใน
การศึกษาไดพ้ฒันาแบบจ าลองดุลยภาพบางส่วน 
( Partial Equilibrium Model)  ของพืชแต่ละ
ชนิดท่ีประกอบด้วยแบบจ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
และแบบจ าลองดุลยภาพพืชแต่ละชนิด โดย
แบบจ าลองดุลภาพพืชถูกจ าลองข้ึนภายใต้
สถานการณ์อุปสงคแ์ละอุปทานของปาลม์น ้ ามนั
และพืชทดแทนอ่ืน คือ ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน  
มังคุด และข้าว ในรูปแบบของ 2SLS (Two 

Stage Least Squares) ขณะท่ีแบบจ าลองพ้ืนท่ี
เพาะปลูก สมการพ้ืนท่ีปลูกพืชแต่ละชนิดมีตวั
แปรภายนอก เช่น ราคา ท่ีอาจส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชท่ี้ดินของเกษตรกรในการเลือกปลูก
พืชชนิดต่าง ๆ ท าให้การประมาณค่าระบบ
สมการทั้ งระบบมีความเ ก่ียวโยงกัน ดังนั้ น 
แบบจ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชจะถูกประมาณค่า
ด้ ว ย วิ ธี  SUR ( Seemingly unrelated 

regression)  ค่าประมาณแบบจ าลองท่ีได้จะ
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น ามาสร้างเมทริกซ์ เพื่อการพยากรณ์ผลกระทบ
ของการผลิตพืชพลงังาน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-
2570  โดยแบ่งการพยากรณ์ผลกระทบออกเป็น 
2 กรณี คือ 1) กรณีศึกษาแบบจ าลองอยู่ภายใต้
แนวโนม้ปกติ และ 2) กรณีศึกษาแบบจ าลองอยู่
ภายใตเ้ป้าหมายแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก  

เพ่ือประมาณค่าราคาผลผลิตพืช และพ้ืนท่ี
ให้ผลผลิตพืชทุกชนิดแบบปีต่อปี โดยมีขั้นตอน
ในการศึกษาดงัน้ี 

แบบจ าลองพื้นที่เพาะปลูกI ประกอบด้วย
สมการพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช 6 ชนิด ได้แก่ ปาล์ม
น ้ ามนั ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน มงัคุด และขา้ว 
โดยแบบจ าลองพ้ืนท่ีให้ผลผลิตถูกพฒันาบน
พ้ืนฐานของแนวคิดการตอบสนองของอุปทาน 
คือแบบจ าลอง Dynamic adjustment model ท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างพ้ืนท่ีเพาะปลูก
และ ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่ อ พ้ืน ท่ี เพาะป ลูก 
(French, 1971 และ Suksai and Premashthira, 

2014)  โดยในการจ าลองแบบจ าลอง พ้ืน ท่ี
เพาะปลูกส าหรับการศึกษาน้ี จะใช้พ้ืนท่ีให้
ผลผลิตของปาล์มน ้ ามนั และพืชอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
แทนพ้ืนท่ีเพาะปลูก เน่ืองจากพืชส่วนใหญ่ท่ี
เลือกใช้ในแบบจ าลองเป็นไมย้ืนตน้จึงตอ้งใช้
เวลาในการเพาะปลูก ดังนั้ น จึงก าหนดให้
สมการพ้ืนท่ีให้ผลผลิตในปีปัจจุบัน ข้ึนอยู่กับ
พ้ืนท่ีให้ผลผลิตในปีท่ีผ่านมา ราคาผลผลิตในปี

                                                           
I พ้ืนท่ีเพาะปลูก ในการศึกษาน้ี หมายถึง พ้ืนท่ีให้ผลผลิต
(เก็บเก่ียว) เน่ืองจากพืชท่ีใช้ในการศึกษาเป็นไมย้ืนตน้ 
ดงันั้นการใช้พืชท่ีให้ผลผลิต สามารถสะทอ้นประมาณ

ท่ีผา่นมา และราคาผลผลิตของพืชทดแทนอ่ืนใน
ปีท่ีผ่านมา ภายใตส้มการขอ้จ ากดัของท่ีดินทาง
การเกษตรของพืชทั้ง 6 ชนิด ท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 

แบบจ าลองพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตพืชประกอบดว้ย
สมการพ้ืนท่ีให้ผลผลิตปาล์มน ้ ามัน  (OP) 

ยางพารา  (RB) มะพร้าว (CC) ทุ เ รียน (DR) 

มังคุด (MT) และข้าว (RC) แสดงดังสมการท่ี 
(1)-(7) ตามล าดบั โดยสมการพ้ืนท่ีให้ผลผลิต
พืชในปีปัจจุบนัข้ึนอยูก่บัพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตในปีท่ี
ผ่านมา ราคาพืชท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ีผ่านมา 
และราคาพืชทดแทนอ่ืนในปีท่ีผา่นมา ตามกรอบ
แนวคิดการตอบสนองของอุปทาน  และ
นอกจากน้ีแบบจ าลองพ้ืนท่ีให้ผลผลิตพืชจะอยู่
ภายใตส้มการเง่ือนไขพ้ืนท่ีให้ผลผลิตพืชทั้ง 6 
ชนิด )t(Land ท่ีเลือกศึกษา ดงัสมการท่ี (7)

การผลผลิตได้ถูกต้องตามความเป็นจริงมากกว่า 
เน่ืองจากพืชยนืตน้ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาปลูก  3-5 ปี 
จึงจะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้
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 RC
1tP,MT

1tP,DR
1tP,CC

1tP,RB
1tP,OP

1tP,OP
1tAOP

tA  f  (1) 
 

 RC
1tP,MT

1tP,DR
1tP,CC

1tP,RB
1tP,OP

1tP,RB
1tARB

tA  f  (2) 
 

 RC
1tP,MT

1tP,DR
1tP,CC

1tP,RB
1tP,OP

1tP,CC
1tACC

tA  f   (3) 
 

 RC
1tP,MT

1tP,DR
1tP,CC

1tP,RB
1tP,OP

1tP,DR
1tADR

tA  f  (4) 
 

 RC
1tP,MT

1tP,DR
1tP,CC

1tP,RB
1tP,OP

1tP,MT
1tAMT

tA  f  (5) 
 

 RC
1tP,MT

1tP,DR
1tP,CC

1tP,RB
1tP,OP

1tP,RC
1tARC

tA  f  (6) 
 
เม่ือก าหนดให ้ 

RC
tAMT

tADR
tACC

tARB
tAOP

tAtLand   (7) 
และก าหนดให ้  

OP
tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตปาลม์น ้ ามนัในปีท่ี t (ไร่) 

RB
tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตยางพาราในปีท่ี t (ไร่) 

CC
tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตมะพร้าวในปีท่ี t (ไร่) 

DR
tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตทุเรียนในปีท่ี t (ไร่) 

MT
tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตมงัคุดในปีท่ี t (ไร่) 

RC
tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตขา้วในปีท่ี t (ไร่) 

OP
1-tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตปาลม์น ้ ามนัในปีท่ี t-1 (ไร่) 

RB
1-tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตยางพาราในปีท่ี t-1 (ไร่) 

CC
1-tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตมะพร้าวในปีท่ี t-1 (ไร่) 

DR
1-tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตทุเรียนในปีท่ี t-1 (ไร่) 
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MT
1-tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตมงัคุดในปีท่ี t-1 (ไร่) 

RC
1-tA  คือ พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตขา้วในปีท่ี t-1 (ไร่) 

OP
1tP


คือ ราคาปาลม์น ้ ามนัท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ี t-1 (บาท/กก.) 

RSS3
1tP


คือ ราคายางแผน่ดิบรมควนัชั้นสามท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ี t-1 (บาท/กก.) 

CC
1tP


คือ ราคาผลมะพร้าวท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ี t-1 (บาท/100 ผล.) 

DR
1tP


คือ ราคาทุเรียนท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ี t-1 (บาท/กก.) 

MT
1tP


คือ ราคามงัคุดท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ี t-1 (บาท/กก.) 

RC
1tP


คือ ราคาขา้วท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ี t-1 (บาท/กก.)

แบบจ าลองดุลยภาพพืช ก าหนดโดยสมการ
อุปทานพืช สมการอุปสงค์พืช และสมการดุลย
ภาพ โดยสมการอุปทานพืช ถูกก าหนดจากพ้ืนท่ี
ให้ผลผลิตหรือพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวคูณกบัผลผลิตต่อ
ไร่ พ้ืนท่ีให้ผลผลิตของไมย้ืนตน้อาศยัรูปแบบ
ของ Stock Adjustment ท่ีก าหนดใหพ้ื้นท่ีท่ีคาด
วา่จะใหผ้ลผลิตข้ึนอยูก่บัราคาของพืชนั้น ๆ  และ
ราคาของพืชแข่งขนั และผลผลิตต่อไร่ของไม้
ยนืตน้มกัถูกก าหนดโดยราคาในฤดูกาลท่ีผา่นมา 
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีในการผลิต 
เน่ืองจากไมย้นืตน้ตอ้งการการสะสมอาหาร เพื่อ

การเจริญเติบโตและให้ผลผลิต แต่ไม้ยืนต้น
ส่วนใหญ่อาศยัระยะเวลาในการตอบสนองต่อ
การใส่ปุ๋ย เกษตรกรจะใส่ปุ๋ยมากน้อยข้ึนกับ
ราคาผลผลิตเป็นตวัก าหนด  

ดงันั้น สมการอุปทานของพืชใด ๆ สามารถ
ค านวณได้จากผลคูณของพ้ืนท่ีให้ผลผลิตพืช  
(At

X) กบัผลผลิตพืชเฉล่ียต่อไร่ (Yt
X) และสมการ

ผลผ ลิตต่ อไ ร่  ท่ี ข้ึ นอยู่ กับร าคาผลผ ลิต ท่ี
เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ใน ปี ท่ี  t (Pt

X)  แ น ว โน้ม
เทคโนโลยกีารผลิต (Tt) และค่าความคลาดเล่ือน 
(μt

X) สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี (8) และ (9)
 

X
tAX

tYX
tS      (8) 

X
t

μ
t

TX
2

αX
t

PX
1

α
0

αX
tY    (9) 
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สมการอุปสงคพ์ืช เป็นอุปสงคสื์บเน่ืองจาก
ความตอ้งการพืช เพ่ือใชใ้นวตัถุประสงคต์่าง ๆ 
ซ่ึงในกรณีศึกษาน้ีแยกออกเป็น ความตอ้งการ
พืชเพื่อการบริโภคภายในประเทศ  (Dt

XDO) 
ความตอ้งการพืชเพ่ือการส่งออก (Dt

XEX) รวม
สต็อกคงเหลือ (STt

X) และหักออกด้วยความ

ตอ้งการน าเขา้ (Dt
XIM) ของพืชนั้น เป็นตน้ ซ่ึง

ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์พืชแต่ละชนิดข้ึนอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการใชพื้ชชนิดนั้น ๆ  

โดยสมการอุปสงค์ย่อยต่าง  ๆ ของพืช
สามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี (10)-(13) ดงัน้ี 

 
XDO
tεtDXDO

3β
XEX
tPXDO

2β
X
tPXDO

1β
XDO
0β

XDO
tD   (10) 

 
XEX
tε

X
1-t

STXEX
3β

XEX
tPXEX

2β
X
tPXEX

1β
XEX
0β

XEX
tD   (11) 

 
XST
tε

X
1-t

STXST
3β

XEX
tPXST

2β
X
tPXST

1β
XST
0β

X
tS   (12) 

 
XIM
tε

X
1-t

STXIM
3β

XIM
tPXIM

2β
X
tPXIM

1β
XIM
0β

XIM
tD   (13) 

 
เม่ือก าหนดให้ X แทนพืชแต่ละชนิด คือ ปาล์ม
น ้ ามนั ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน มงัคุด และขา้ว  
และ Pt

X = ราคาพืช X ท่ีเกษตรกรไดรั้บในปีท่ี t  
       Pt

XEX = ราคาส่งออกพืช X ในปีท่ี t 
       Pt

XIM = ราคาน าเขา้พืช X ในปีท่ี t   
       STt-1

X  = สตอ๊กปลายปีของพืช X  

      Dt = ตวัแปรหุ่นแทนนโยบายการส่งเสริม
หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในปี
ท่ี t 
จากสมการอุปสงคย์อ่ยของพืช จะสามารถเขียน
สมการอุปสงค์ของปาล์มน ้ ามัน ยางพารา 
มะพร้าว ทุเรียน มงัคุด และขา้ว ไดด้งัสมการท่ี 
(14)-(19)

 
สมการอุปสงคน์ ้ ามนัปาลม์ 

OPIM
tDOPEX

tDOPDO
tDOP

tD       (14)
สมการอุปสงคย์างพารา 

RB
t

STRBEX
tDRBDO

tDRB
tD       (15) 

สมการอุปสงคม์ะพร้าว 
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CCEX
tDCCDO

tDCC
tD        (16) 

สมการอุปสงคทุ์เรียน 
DREX
tDDRDO

tDDR
tD        (17) 

สมการอุปสงคม์งัคุด 
MTEX
tDMTDO

tDMT
tD        (18) 

สมการอุปสงคข์า้ว 
RCEX
tDRCDO

tDRC
tD        (19) 

 
ขั้นตอนการประมาณค่าแบบจ าลอง 

ในการประมาณค่าแบบจ าลอง มีขั้นตอน
การศึกษาและการประมาณค่าแบบจ าลอง ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี  
ขั้นที่ 1 ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจ าลอง
พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตพืชและแบบจ าลองดุลยภาพพืช 

แบบจ าลองพื้นที่ให้ผลผลิตพืช เพื่อจ าลอง
พ้ืนท่ีให้ผลผลิตพืชยืนต้นส าคญัและขา้วทั้ ง 6 

ชนิด ทั้งพืชพลงังานและพืชอาหาร ไดแ้ก่ ปาลม์
น ้ ามนั ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน มงัคุด และขา้ว 
ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกัน เพ่ือหาสัมประสิทธ์ิของ
ความสัมพนัธ์ส าหรับการคาดการณ์แนวโน้ม
ของพ้ืนท่ีให้ผลผลิตพืชแต่ละชนิดในอนาคต 
โดยประยุกต์ใช้วิธีการ Seemingly Unrelated 

Regression (SUR) แลว้น าค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้
จากการประมาณค่าสร้างเป็นเมทริกซ์พ้ืนท่ีให้
ผลผลิต แสดงไดด้งัน้ี

YWZ   

Z =

[
 
 
 
 

0 -1 -1  
-1 0 -1
-1 -1 0
-1 -1 -1
-1 -1 -1
-1 -1 -1

  -1 -1 -1
   -1 -1 -1
  -1 -1 -1

  
 0 -1 -1
-1 0 -1
-1 -1 0 ]

 
 
 
 

, 

W =

[
 
 
 
 
 

At
PO

At
RB

At
CC

At
DR

At
MT

At
RC]

 
 
 
 
 

, Y=

[
 
 
 
 
 
-Landt+ f(At-1

OP, Pt-1
OP, Pt-1

RB, Pt-1
CC, Pt-1

DR, Pt-1
MT, Pt-1

RC )
-Landt+ f(At-1

RB, Pt-1
OP, Pt-1

RB, Pt-1
CC, Pt-1

DR, Pt-1
MT, Pt-1

RC )
-Landt+ f(At-1

CC, Pt-1
OP, Pt-1

RB, Pt-1
CC, Pt-1

DR, Pt-1
MT, Pt-1

RC )
-Landt+ f(At-1

DR, Pt-1
OP, Pt-1

RB, Pt-1
CC, Pt-1

DR, Pt-1
MT, Pt-1

RC )
-Landt+ f(At-1

MT, Pt-1
OP, Pt-1

RB, Pt-1
CC, Pt-1

DR, Pt-1
MT, Pt-1

RC )
-Landt+ f(At-1

RC, Pt-1
OP, Pt-1

RB, Pt-1
CC, Pt-1

DR, Pt-1
MT, Pt-1

RC )]
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แบบจ าลองดุลยภาพพืช เพื่อจ าลองดุลยภาพ
พืชทั้ ง 6 ชนิด โดยแบบจ าลองจะแยกระบบ
สมการอุปสงค ์และสมการอุปทาน ออกเป็นราย
พืช เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มความต้องการ
บริโภคอุปโภคและความสามารถในการผลิต 

โดยจะประยุกต์ใช้วิธีก าลังสองน้อยท่ีสุดสอง
ขั้ นตอน (Two Stage Least Squares:  2SLS) 
ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ และน าค่ า
สัมประสิทธ์ิท่ีไดม้าสร้างเมทริกซ์ดุลยภาพพืช 
โดยแสดงไดด้งัน้ี 

 

 CBA   



































YX100000

AX010000

XIM001000

XEX000100

XDO000010

0010001

0001111
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β
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D
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t
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t

f(P
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t

f(P

0

0
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เม่ือก าหนดให ้

X คือ ปาล์มน ้ ามัน ยางพารา กาแฟ 
มะพร้าว ทุเรียน มงัคุด และขา้ว 
 WB,  คือ เมทริกซ์ตวัแปรภายใน 
  YC, คือ เมทริกซ์ค่าคงท่ี 
ขั้นที ่2 การคาดการณ์พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิต และราคา  

การคาดการณ์พ้ืนท่ีให้ผลผลิตพืชใน
อนาคตจะท าการคาดการณ์ท่ีละปี โดยการ
คาดการณ์เร่ิมจากปีปัจจุบนั เช่น การคาดการณ์
พ้ืนท่ีให้ผลผลิตในปีท่ี t จะใช้ข้อมูลพ้ืนท่ีให้
ผลผลิตและราคาผลผลิตในปีท่ี  t-1 เ ป็นค่า
เร่ิมตน้ในแบบจ าลอง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1) แทนค่าขอ้มูลพ้ืนท่ีให้ผลผลิตและ
ราคาผลผลิตในปีท่ี t-1 ในเมทริกซ์พ้ืนท่ีให้
ผลผลิต 

2) แก้เมทริกซ์เพ่ือหาค่าคาดการณ์
พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตในปีท่ี t  

3) น าค่าคาดการณ์พ้ืนท่ีให้ผลผลิตท่ี
ได้จาก 2) คูณกับสมการผลผลิตต่อไร่ จะได้
สมการอุปทานพืชในปีท่ี t ของพืชแต่ละชนิด 

4) แทนค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ
อุปทานพืชในปีท่ี t ในเมทริกซ์ดุลยภาพพืช ท า
การแกเ้มทริกซ์จะไดป้ริมาณและราคาผลผลิต ณ 
ระดบัดุลยภาพ ในปีท่ี t 



Chiang Mai University Journal of Economics 22/3 

34 

5) ท าตามขั้นตอน 1) – 4) โดยแทนค่า
พ้ืนท่ีให้ผลผลิตและราคาผลผลิตในปีท่ี t เพื่อ
คาดการณ์ปริมาณและราคาผลผลิต ณ ระดบัดุลย
ภาพในปีท่ี t+1 โดยท าซ ้ าตามขั้นตอน 1)-4) จน
ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการคาดการณ์ตามเป้าหมาย 
ขั้นที ่3 การคาดพื้นทีใ่ห้ผลผลติในภาคใต้ 

การคาดการณ์พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตในอนาคตของ
พ้ืนท่ีภาคใตจ้ะท าการคาดการณ์ท่ีละปี โดยการ
ค าดการ ณ์ เ ร่ิ มจ าก ปี ปั จ จุบัน  โดยท าก าร
คาดการณ์ภายใต้แบบจ าลองพ้ืนท่ีให้ผลผลิต
ของภาคใต้ และใช้ราคาดุลยภาพจากการ
พยากรณ์จากแบบจ าลอง ดุลยภาพพื ชใน
ระดบัประเทศในขั้นท่ี 2 เช่นการคาดการณ์พ้ืนท่ี
ให้ผลผลิตของภาคใตใ้นปีท่ี t จะใชข้อ้มูลพ้ืนท่ี

ให้ผลผลิตของภาคใต้ในปี ท่ี  t-1 และราคา
ผลผลิตในปีท่ี t-1 จากการคาดการณ์ราคาดุลภาพ
ในระดบัประเทศ ตามผลการพยากรณ์ในขั้นท่ี 2 
เป็นค่าเร่ิมตน้ในแบบจ าลอง โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) แทนค่าข้อมูลพ้ืนท่ีให้ผลผลิตและ
ราคาผลผลิตในปี ท่ี  t-1 ในเมทริกซ์พ้ืนท่ีให้
ผลผลิตของภาคใต ้

2) แก้เมทริกซ์ เพ่ือหาค่าคาดการณ์
พ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตในปีท่ี t  

3) ท าตามขั้นตอน 1) และ 2) โดยแทน
ค่าพ้ืนท่ีให้ผลผลิตและราคาผลผลิตในปีท่ี t เพื่อ
คาดการณ์พ้ืนท่ีให้ผลผลิตในปีท่ี t+1 โดยท าซ ้ า
ตามขั้นตอน 1) และ 2) จนได้ขอ้มูลท่ีตอ้งการ
คาดการณ์ตามเป้าหมาย
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การประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเพื่อการพยากรณ์
พ้ืนท่ีให้ผลผลิต และราคาของพืชท่ีเลือกเพื่อ
ศึกษาทั้ง 6 ชนิด ในช่วงปี 2560-2570 แบ่งเป็น 2 
กรณี คือ (1) กรณีศึกษาแบบจ าลองอยู่ภายใต้
แนวโน้มปกติ และ (2) กรณีศึกษาแบบจ าลอง
ภายใตส้ถานการณ์จ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์ม
น ้ ามันตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทาง เ ลือก พ.ศ .  2558-2579 ทั้ ง ใน
ระดบัประเทศและภาคใต ้
 

4. ผลการศึกษาเชิงประจกัษ์ 
การศึกษาผลกระทบของการขยายการผลิต

ป า ล์ ม น ้ า มั น ต่ อ ร า ค า ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินทางการเกษตรใน
กรณีศึกษา น้ี  แบ่งออกเ ป็นการคาดการณ์
ผลกระทบของการขยายการผลผลิตปาลม์น ้ ามนั
ต่อราคาผลผลิตและการใชท่ี้ดินทางการเกษตร
ของไทย จากนั้ นใช้ราคาดุลยภาพจากผลการ
คาดการณ์ในส่วนแรก เป็นตวัแปรดา้นราคา เพื่อ
คาดการณ์การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีทางการ
เกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตข้องไทยในสินคา้เกษตร
กลุ่มเดียวกนั ซ่ึงผลการศึกษาผลกระทบของการ
ขยายผลผลิตปาล์มน ้ ามนัต่อราคาผลผลิตและ
การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินทางการเกษตรใน
ภาคใตข้องไทย มีรายละเอียดดงัน้ี  

4.1 การคาดการณ์ผลกระทบของการขยายการ
ผลติปาล์มน า้มนัต่อราคาผลผลติและการใช้ทีด่นิ
ทางการเกษตร 

การศึกษาในส่วนน้ีจะน าเสนอผลจาก
แบบจ าลองใน 2 ส่วน คือ การคาดการณ์ภายใต้
แนวโน้มปกติ  และการคาดการ ณ์ภายใต้

สถานการณ์จ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579  

1) กรณีแนวโน้มปกติ เป็นกรณีท่ีตวัแปร
ต่าง ๆ ในแบบจ าลองสามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง
อิสระ ภายใต้ข้อจ ากัดของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ี
สามารถให้ผลผลิตได้ของพืชท่ี เ ลือกใช้ใน
แบบจ าลอง เพื่อดูแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ
พ้ืนท่ีให้ผลผลิต และราคาดุลยภาพของผลผลิตพืช
พลงังานและพืชทดแทนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 
โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายปีตั้งแต่ ปี 2534-2559 จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน 
ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กรมพลังงาน
ทดแทน เป็นตน้ 

ผลการพยากรณ์ในกรณีปกติ พบว่าค่า
พยากรณ์พ้ืนท่ีให้ผลผลิตปาล์มน ้ ามนั ขา้ว และ
ยางพารามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิต
ปาล์มน ้ ามนัเพ่ิมข้ึนสูงสุด คิดเป็นเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ 1.49 ต่อปี ขณะท่ีค่าพยากรณ์พ้ืนท่ีให้
ผลผลิตทุเรียน มะพร้าว และมงัคุดมีแนวโน้ม
ลดลง โดยพ้ืนท่ีให้ผลผลิตทุเรียนมีแนวโน้ม
ลดลงมากท่ีสุด คิดเป็นลดลงเฉล่ียร้อยละ 9.83 
ต่อปี รองลงมาพบพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตมะพร้าวลดลง
เฉล่ียร้อยละ 6.85 ต่อปี และพ้ืนท่ีให้ผลผลิต
มงัคุดลดลงเฉล่ียร้อยละ 3.46 ตามล าดบั  

ผลการพยากรณ์ราคาผลผลิต พบวา่ราคา
ผลผลิตปาล์มน ้ ามนั มะพร้าว มงัคุด และขา้ว มี
แนวโน้ม เ พ่ิม ข้ึน  โดยราคาปาล์มน ้ ามัน มี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนสูดสุด คิดเป็นเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อย
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ละ 1.91 ต่อปี รองลงมาพบราคาผลผลิตมะพร้าว
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.70 ตามล าดับ ในขณะท่ี
ราคาผลผลิตทุเรียน และยางพารา มีแนวโน้ม
ลดลง โดยพบราคาทุเรียนลดลงสูงสุดท่ีร้อยละ 
1.32 ต่อปี 

2) กรณีจ าลอง เป็นกรณีศึกษาภายใต้
เป้าหมายการผลิตปาล์มน ้ ามันเป็นพืชพลังงาน
ทดแทน ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ท่ีก าหนดให้
เป้าหมายพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัท่ีมีศกัยภาพ

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ปาล์มน ้ ามันและน ้ ามัน
ปาล์ม ปี พ.ศ. 2558-2569 โดยก าหนดให้มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูก 5.00 ลา้นไร่ในปี พ.ศ. 2560 และให้มี
พ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนปีละ 250,000 ไร่ รวมเป็น
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 7.50 ลา้นไร่ในปี พ.ศ. 2569 จาก
เป้าหมายตามยทุธศาสตร์ยทุธศาสตร์ปาลม์น ้ ามนั
และน ้ ามันปาล์ม ปี พ.ศ. 2558-2569 จะท าให้
สามารถก าหนดพ้ืนท่ีให้ผลผลิตปาล์มน ้ ามนัตาม
เป้าหมายได ้ดงั Table 3 ตามอตัราการเจริญเติบโต
ของปาล์มน ้ ามัน ท่ีให้ผลผลิตภายหลังการ
เพาะปลูก 3 ปีโดยเฉล่ีย

 
Table 1 Forecasting areas for energy crops and other crops: normal case 

Years 
Harvest area (Rai) 

Oil palm Rubber Coconut Durian Mangosteen Rice 
2560 4,137,711.00  12,664,934.00  1,461,649.00  1,159,841.00  1,110,671.00  55,294,953.00  
2561 4,413,686.00  12,062,305.00  1,427,887.00  1,348,555.00  1,806,650.00  54,862,861.00  
2562 4,776,035.00  11,887,746.00  1,441,161.00  1,466,547.00  1,177,056.00  55,169,949.00  
2563 4,960,070.00  11,867,989.00  1,325,051.00  1,323,009.00  1,004,156.00  55,259,507.00  
2564 5,054,439.10  11,954,827.90  1,181,090.00  1,146,027.90  908,597.90  55,394,930.50  
2565 5,082,844.90  12,078,124.20  1,067,010.40  975,179.00  832,260.10  55,524,738.20  

2566 5,065,031.00  12,212,438.30  974,273.70  823,058.40   771,127.10  55,650,242.40  

2567 5,015,731.60  12,347,963.60  896,430.70  690,790.50  721,183.10  55,771,654.60  
2568 4,945,535.90  12,480,891.60  829,076.70  575,612.10  679,374.60  55,889,252.70  
2569 4,861,891.40  12,609,863.60  769,206.60  473,975.30  643,478.90  56,003,431.40  
2570 4,769,943.40  12,734,560.30  714,738.40  382,648.70  611,888.10  56,114,632.40  

Growth 
rate 
(%) 

1.49 0.07 -6.85 -9.83 -3.46 0.15 

Source: Calculated 
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ผลการพยากรณ์เม่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ปาล์มน ้ ามันตามเป้าหมาย จะท าให้มีพ้ืนท่ีให้
ผลผลิตปาล์มน ้ ามันเฉล่ีย 5 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 
2562 และมีพ้ืนท่ีให้ผลผลิตปาล์มเพ่ิมข้ึนปีละ 
250,000 ไร่ต่อปี ท าให้มีพ้ืนท่ีให้ผลผลิตปาล์ม
น ้ ามนัรวม 7 ลา้นไร่ในปี พ.ศ. 2570 ซ่ึงจะส่งผล
ให้พ้ืนท่ีให้ผลผลิตของทุเรียน มงัคุด มะพร้าว 
และยางพารา ลดลง โดยพบว่าพ้ืนท่ีให้ผลผลิต
ทุเรียนลดลงเฉล่ียสูงสุดถึงร้อยละ 22.35 ต่อปี 
รองลงมาพบพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตมงัคุดลดลงเฉล่ียถึง
ร้อยละ 20.95 ต่อปี พ้ืนท่ีให้ผลผลิตมะพร้าว
ลดลงเฉล่ียร้อยละ 14.82 ต่อปี และพ้ืนท่ีให้
ผลผ ลิตยางพาราลดลง ร้อยละ  0.44 ต่อปี  
ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีให้

ผลผลิตพืชพลงังาน จะส่งผลโดยตรงต่อการลดลง
ของพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตของพืชทดแทนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

และจากผลการพยากรณ์ราคาดุลยภาพ
ในกรณีท่ีปรับเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั
ตามเป้าหมาย พบวา่ราคาผลผลิตพืชส่วนใหญ่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยราคามงัคุดเพ่ิมข้ึนสูงสุด 
คิดเป็นเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 9.95 ต่อปี รองลงมา
พบราคาปาล์มน ้ ามนัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 4.78 
ต่อปี และพบราคามะพร้าวเพ่ิมข้ึนเป็นล าดบัท่ี
สาม คิดเป็นเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 2.96 ต่อปี 
ตามล าดบั ขณะท่ีราคาทุเรียนและราคายางพารา
มีแนวโน้มลดลง โดยราคาทุเรียนมีแนวโน้ม
ลดลงเฉล่ียถึงร้อยละ 3.76 ต่อปี ดังแสดงใน 

Table 4

 
Table 2 Forecasting prices for energy crops and other crops: normal case  

Years 
Prices of Production (Bath/Kilogram) 

Oil palm Rubber Coconut Durian Mangosteen Rice 
2560         4.0  55.4 8,291.3       71.7        27.5  8,728.7 
2561         4.1  54.0 8,315.8       82.3        26.8  8,806.5 
2562         4.4  53.6 8,292.9       84.7        33.2  8,825.3 
2563         4.6  53.6 8,502.5       82.9        35.1  8,862.5 
2564         4.7  53.8 8,777.5       80.1        35.3  8,896.4 
2565         4.8  54.0 9,008.5       77.1        35.0  8,931.3 

2566         4.9  54.5 9,205.7       73.9        34.3  8,966.8 

2567         4.9  54.5 9,378.0       70.8        33.4  9,002.9 
2568         4.9  54.8 9,532.5       67.8        32.3  9,039.5 
2569         4.9  55.1 9,674.2       64.8        31.1  9,112.8 
2570         4.9  55.3 9,806.8       61.8        29.9  9,149.4 

Growth rate 
(%) 1.91 -0.01 1.70 -1.32 1.14 0.47 

Source: Calculated 
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4.2 การคาดการณ์ผลกระทบของการขยาย
การผลติปาล์มน า้มนัต่อการใช้ทีด่นิทาง
การเกษตรในภาคใต้ 

การศึกษาผลกระทบของการขยายการ
ผลิตปาล์มน ้ ามนัต่อการใชท่ี้ดินทางการเกษตร
ในภาคใตข้องไทย จะน าเสนอผลการคาดการณ์

การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินทางการเกษตร
ภายใตแ้นวโน้มปกติ และการเปล่ียนแปลงการ
ใชท่ี้ดินทางการเกษตรภายใตส้ถานการณ์จ าลอง
พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามันตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 
2558-2579 

 
Table 3 Forecasting areas for energy crops and other crops: target case 

Years 
Harvest area (Rai) 

Oil palm Rubber Coconut Durian Mangosteen Rice 
2560 4,137,711.00  12,664,934.00  1,461,649.00  1,159,841.00  1,110,671.00  55,294,953.00  
2561 4,413,686.00  12,062,305.00  1,427,887.00  1,348,555.00  1,806,650.00  54,862,861.00  
2562 5,000,000.00  11,779,945.00  1,508,017.00  1,358,746.00  1,069,255.00  55,062,148.00  
2563 5,250,000.00  11,854,047.40  1,246,482.20  1,197,881.20  925,587.10  55,180,938.00  
2564 5,500,000.00  11,900,864.80  1,132,288.60    859,796.50    859,796.50  55,346,129.10  
2565 5,750,000.00  11,937,313.90    946,178.90    730,724.10    711,428.60  55,403,906.70  

2566 6,000,000.00  11,982,919.10    796,886.60    540,091.20    593,740.00  55,472,855.30  

2567 6,250,000.00  12,029,612.50    663,054.50    335,200.70    487,806.80  55,538,278.40  
2568 6,500,000.00 12,050,866.70 516,914.90 198,363.30 367,212.80 55,577,090.90 
2569 6,750,000.00  12,087,819.40    406,370.50    178,132.10    233,869.00  55,488,520.20  
2570 7,000,000.00  12,100,520.07    273,974.62      52,774.69         4,482.40  55,673,868.53  

Growth 
rate 
(%) 

5.43 -0.44 -14.82 -22.35 -20.95 0.07 

Source: Calculated
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Table 4 Forecasting prices for energy crops and other crops: target case  

Years 
Prices of Production (Bath/Kilogram) 

Oil palm Rubber Coconut Durian Mangosteen Rice 
2560 4.04 55.40 8,254.93 71.69 27.45  8,728.73  
2561 4.11 53.99 8,315.82 82.29 26.80  8,806.48  
2562 4.53 53.43 8,177.20 82.96 34.93  8,834.02  
2563 4.75 53.57 8,650.13 80.63 36.83  8,868.76  
2564 4.97 53.66 8,874.67 73.99 36.58  8,900.31  
2565 5.20 53.73 9,266.65 71.15 39.33  8,940.85  
2566 5.43 54.09 9,607.37 66.05 42.81  8,980.81  
2567 5.67 53.91 9,935.07 59.38 48.48  9,021.30  
2568 5.92 53.96 10,319.64 54.12 62.81  9,064.07  
2569 6.17 54.04 10,631.15 53.37 65.31  9,117.06  
2570 6.43 54.07 11,030.10 47.58 67.70  9,148.52  

Growth rate 
(%) 

4.78 -0.24 2.96 -3.76 9.95 0.47 

Source: Calculated 
 

1) กรณีแนวโน้มปกติ เป็นการพยากรณ์
การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินทางการเกษตรใน
ภาคใต้ จากเปล่ียนแปลงราคาดุลยภาพพืชใน
ระดับประเทศ ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์ม
น ้ ามนัเปล่ียนแปลงภายใตแ้นวโนม้ปกติ และตวั
แปรต่าง ๆ ในแบบจ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูกของ
พ้ืนท่ีภาคใตส้ามารถเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งอิสระ
ภายใตข้อ้จ ากดัของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสามารถให้
ผลผลิตไดข้องปาล์มน ้ ามนัและพืชทดแทนอ่ืน
ทั้ง 5 ชนิดท่ีใชใ้นแบบจ าลอง เพื่อดูแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีให้ผลผลิตของทั้งปาล์ม
น ้ ามันและ พืชทดแทน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง ใน
แบบจ าลองพ้ืนเพาะปลูกพืชของภาคใต ้

ผลการพยากรณ์ในกรณีปกติ พบว่าค่า
พยากรณ์พ้ืนท่ีให้ผลผลิตปาล์มน ้ ามัน ทุเรียน 
และมังคุด มีแนวโน้มเ พ่ิมข้ึน โดยพ้ืนท่ีให้
ผลผลิตมงัคุดเพ่ิมข้ึนสูงสุด คิดเป็นเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ร้อยละ 3.33 ต่อปี รองลงมา พบพ้ืนท่ีให้ผลผลิต
ปาลม์น ้ ามนัเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.94 ต่อปี และ
พ้ืนท่ีให้ผลผลิตทุเรียนเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 0.50 
ต่อปี ตามล าดับ ขณะท่ีค่าพยากรณ์พ้ืนท่ีให้
ผลผลิต ยางพารา มะพร้าว และขา้วมีแนวโน้ม
ลดลง โดยพ้ืนท่ีให้ผลผลิตขา้วมีแนวโนม้ลดลง
มากท่ีสุด คิดเป็นลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.65 ต่อปี 
รองลงมาพบพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตมะพร้าวลดลงเฉล่ีย
ร้อยละ 0.52 ต่อปี และพ้ืนท่ีให้ผลผลิตยางพารา
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ลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.49 ตามล าดบั ดงัรายละเอียด
ใน Table 5

 
Table 5 Forecasting areas for energy crops and other crops in Southern: normal case  

Years 
Harvest area (Rai) 

Oil palm Rubber Coconut Durian Mangosteen Rice 
2560 3,886,470.20 12,273,941.90 929,611.30 403,476.60 366,902.40 1,031,842.60 
2561 4,166,192.70 11,332,873.50 1,173,491.70 612,648.20 575,196.30 1,264,456.20 
2562 4,404,484.20 11,051,037.00 1,065,516.50 596,849.60 623,261.70 1,351,776.30 
2563 4,587,313.40 10,999,715.00 1,077,771.90 579,981.00 632,384.20 1,237,285.60 
2564 4,655,926.50 11,051,711.40 1,072,701.20 517,992.50 578,833.90 1,186,160.90 
2565 4,698,245.80 10,982,885.00 1,044,478.20 480,905.10 550,074.10 1,275,320.40 
2566 4,668,394.40 11,304,284.10 937,034.30 388,067.80 457,695.60 1,180,417.50 

2567 4,646,215.40 11,500,144.40 898,829.70 354,461.80 436,734.50 1,074,565.20 

2568 4,622,620.90 11,680,993.10 849,175.00 324,024.70 405,669.30 993,422.40 
2569 4,620,272.60 11,773,328.70 821,894.50 316,544.70 397,395.70 934,193.00 
2570 4,688,205.00 11,638,491.70 845,438.30 364,743.80 439,942.00 925,568.60 

Growth rate 
(%) 

1.93 -0.49 -0.52 0.50 3.33 -0.65 

Source: Calculated 
 

2) กรณีจ าลอง เป็นการพยากรณ์การ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินทางการเกษตรใน
ภาคใต้ ภายใต้เง่ือนไข 2 ประการดังน้ี (1) ใช้
ราคาดุลยภาพพืชในระดับประเทศกรณีขยาย
พ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์มน ้ ามันตามเป้าหมายการ
ผลิตปาล์มน ้ ามนัเป็นพืชพลงังานทดแทนตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ดังแสดงใน Table 4 
(2) ใช้สัดส่วนการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์ม
น ้ ามันเพ่ิมร้อยละ 60 ของสัดส่วนพ้ืนท่ีตาม
เป้าหมาย คิดเป็นเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนั
ในภาคใตปี้ละ 150,000 ไร่  

การก าหนดอัตราส่วนการขยายพ้ืนท่ี
ป ลู กป าล์มน ้ า มัน เ พ่ิ ม ร้ อ ยละ  60 เ พื่ อ ให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพความเหมาะสมของพ้ืนท่ี 
ซ่ึงพ้ืนท่ีภาคใตมี้สดัส่วนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกปาล์มน ้ ามนัประมาณร้อยละ 60 ของพ้ืนท่ี
เหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน ้ ามันทั้ ง
ประ เทศ  (Dansakunpol et al., 1998) ดังนั้ น 
จากเป้าหมายการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาล์มปีละ 
150,000 ไร่ และอตัราการเจริญเติบโตของปาลม์
น ้ ามันท่ีให้ผลผลิตภายหลังการเพาะปลูก 3 ปี
โดยเฉล่ีย ท าใหส้ามารถก าหนดพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิต
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Table 6 Forecasting areas for energy crops and other crops in Southern: target case 

Years Harvest area (Rai) 
Oil palm Rubber Coconut Durian Mangosteen Rice 

2560 4,067,400.30 12,029,740.10 933,752.10 407,617.30 372,041.90 1,085,834.10 
2561 4,257,049.10 11,355,966.10 1,096,584.20 536,670.10 499,434.10 1,302,247.50 
2562 4,492,676.00 11,060,957.50 1,085,826.90 598,422.60 552,610.80 1,274,839.50 
2563 4,642,676.00 11,457,028.60 935,085.50 437,647.60 400,166.00 1,094,599.20 
2564 4,792,676.00 11,357,200.80 926,611.50 329,475.30 329,622.30 1,187,341.50 
2565 4,942,676.00 11,523,969.10 833,946.10 231,556.40 247,371.20 1,072,974.30 
2566 5,092,676.00 11,419,907.50 817,538.10 231,503.30 253,376.50 1,026,651.50 

2567 5,242,676.00 11,196,995.90 837,347.00 262,150.70 274,945.50 1,040,371.20 

2568 5,392,676.00 11,417,180.60 711,585.70 153,772.30 146,137.50 921,732.80 
2569 5,542,676.00 11,220,807.20 721,113.80 137,692.70 137,744.00 966,909.10 
2570 5,692,676.00 11,389,937.77 681,402.02 25,408.59 14,924.13 828,158.51 

Growth rate 
(%) 

3.42 -0.51 -2.71 -15.83 -15.61 -2.13 

Source: Calculated 

 

ปาลม์น ้ ามนัตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ได้
ดงั Table 6 

จากเปล่ียนแปลงราคาดุลยภาพพืชใน
ระดบัประเทศ กรณีขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาล์ม
น ้ ามนัตามเป้าหมายการผลิตปาลม์น ้ ามนัเป็นพืช
พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 
และตวัแปรพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัเป็นไปตาม
เป้าหมายการขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมปีละ 150,000 
ไร่ ภายใตข้อ้จ ากดัของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสามารถ
ให้ผลผลิตไดข้องปาล์มน ้ ามนัและพืชทดแทน
อ่ืนทั้ง 5 ชนิดท่ีใชใ้นแบบจ าลอง เพื่อดูแนวโนม้
การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีให้ผลผลิตปาล์ม
น ้ ามันและ พืชทดแทน อ่ืน ท่ี เ ก่ี ย วข้องใน

แบบจ าลองพ้ืนเพาะปลูกพืชของภาคใตส้ามารถ
แสดงผลการพยากรณ์ไดด้งั Table 6 

ผลการพยากรณ์เม่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ปาล์มน ้ ามนัตามเป้าหมาย จะท าให้มีพ้ืนท่ีให้
ผลผลิตปาล์มน ้ ามนั 4,492,676.00 ลา้นไร่ในปี 
พ.ศ. 2562 และมีพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตปาลม์เพ่ิมข้ึนปี
ละ 150,000 ไร่ต่อปี ท าให้มีพ้ืนท่ีให้ผลผลิต
ปาลม์น ้ ามนัรวม 5,692,676.00 ลา้นไร่ในปี พ.ศ. 
2570 ซ่ึ งจะ ส่งผลให้ พ้ืน ท่ี ให้ผลผ ลิตของ
ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน มงัคุด และขา้ว ลดลง 
โดยพบว่าพ้ืนท่ีให้ผลผลิตทุเรียนลดลงเฉล่ีย
สูงสุดถึงร้อยละ 15.83 ต่อปี รองลงมาพบพ้ืนท่ี
ให้ผลผลิตมงัคุดลดลงเฉล่ียถึงร้อยละ 15.61 ต่อ
ปี พ้ืนท่ีให้ผลผลิตมะพร้าวลดลงเฉล่ียร้อยละ 
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2.71 ต่อปี และพ้ืนท่ีให้ผลผลิตขา้วลดลงร้อยละ 
2.13 ต่อปี ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่การเพ่ิมข้ึน
ของพ้ืนท่ีให้ผลผลิตพืชพลังงาน จะส่งผล
โดยตรงต่อการลดลงของพ้ืนท่ีให้ผลผลิตของ
พืชทดแทนอ่ืน ท่ี เ ก่ียวข้องในพ้ืนท่ีภาคใต้
ค่อนขา้งสูง 
 

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
การขยายการผลิตพลงังานเช้ือเพลิงชีวภาพ 

เ พ่ือทดแทนพลังงานเ ช้ือเพลิงจากฟอสซิล 
ภายใตแ้ผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือก (Alternative Energy Development 

Plan :  AEDP2 0 1 5 )  ใ น ก ลุ่ ม 
ไบโอดีเซล ได้มีการก าหนดเป้าหมายการใช ้
ไบโอดีเซลทดแทนน ้ ามนัดีเซลท่ี 14 ลา้นลิตร
ต่อวนั ภายในปี 2579  ดงันั้นจึงมีเป้าหมายขยาย
พ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัในปี 2560 เป็น 5 ลา้นไร่ 
และขยายพ้ืนท่ีปลูกต่อเน่ืองปีละ 250,000 ไร่ 
เป็นพ้ืนท่ีรวม 10.20 ลา้นไร่ในปี 2579 แต่การ
ขยายพ้ืนท่ีผลผลิตพืชพลงังาน เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตพลงังานทดแทน  อาจส่งผลขดัแยง้ต่อ
การใช้ทรัพยากรในการผลิตพืชทดแทนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะท่ีดินเพ่ือการเกษตรท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดั ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมุ่งเนน้วิเคราะห์
ผลกระทบของการขยายการผลิตพืชพลงังานท่ีมี
ต่อราคาผลผลิตและการใช้ท่ีดินในการผลิตพืช
เศรษฐกิจในภาคใตข้องไทย  

โดยได้ท าการพัฒนาแบบจ าลองดุลยภาพ
บางส่วน (Partial Equilibrium Model) ของพืช
แต่ละชนิดท่ีประกอบด้วยแบบจ าลองพ้ืนท่ี
เพาะปลูก และแบบจ าลองดุลยภาพพืชแต่ละชนิด 

โดยแบบจ าลองดุลภาพพืชถูกจ าลองข้ึนภายใต้
สถานการณ์อุปสงค์และอุปทานของปาล์ม
น ้ ามนัและพืชทดแทนอ่ืน คือ ยางพารา มะพร้าว 
ทุเรียน  มงัคุด และขา้ว ในรูปแบบของ 2SLS 

(Two Stage Least Squares) ขณะท่ีแบบจ าลอง
พ้ืนท่ีเพาะปลูก สมการพ้ืนท่ีใหผ้ลผลิตพืชแต่ละ
ชนิดมีตวัแปรภายนอก เช่น ราคา ท่ีอาจส่งผลตอ่
การตดัสินใจใชท่ี้ดินของเกษตรกรในการเลือก
ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ท าให้การประมาณค่าระบบ
สมการทั้ งระบบมีความเก่ียวโยงกัน ดังนั้ น 
แบบจ าลองพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชจะถูกประมาณค่า
ด้ ว ย วิ ธี  SUR ( Seemingly unrelated 

regression)  ค่าประมาณแบบจ าลองท่ีได้จะ
น ามาสร้างเมทริกซ์ เพื่อการพยากรณ์ผลกระทบ
ของการผลิตพืชพลงังานต่อราคาผลผลิต และ
การใชท่ี้ดินทางการเกษตรของภาคเกษตรไทย 
และต่อการ เป ล่ียนแปลงการใช้ ท่ี ดินทาง
การเกษตรในภาคใต้ของไทย โดยแบ่งการ
พยากรณ์ผลกระทบออกเป็น 2 กรณี คือ 1) 
กรณีศึกษาแบบจ าลองอยู่ภายใตแ้นวโน้มปกติ 
และ  2)  กรณี ศึกษาแบบจ าลองอยู่ภ ายใต้
เ ป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 

ผลการคาดการณ์ผลกระทบของการขยาย
ผลผ ลิตป าล์มน ้ า มันต่ อก า รใช้ ท่ี ดิน เ พ่ื อ
การเกษตรในภาคใตข้องไทย ในกรณีปกติ พบ
พ้ืนท่ีให้ผลผลิตยางพารา มะพร้าว และขา้ว มี
แนวโน้มลดลงในอนาคตซ่ึงมีแนวโน้มการ
ลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ีร้อยละ 0.65 ร้อยละ 
0.52 และร้อยละ 0.49 ตามล าดับ ตามลกัษณะ
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ของการแข่งขนัการใชพ้ื้นท่ีเพาะปลูกในภาคใต้
ของไทย  และสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ดา้นราคา
ของมะพร้าว และขา้ว ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตาม
การลดลงของพ้ืนท่ีเพาะปลูก ส าหรับกรณีการ
ขยายผลผ ลิตปาล์มน ้ ามันตาม เ ป้ าหมาย
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ซ่ึงก าหนดเป้าหมาย
ขยาย พ้ืน ท่ีปลูกปาล์มน ้ ามันในภาคใต้ใน
สัดส่วนร้อยละ 60 ของเป้าหมายทั้งประเทศคิด
เป็นขยายพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัในภาคใตปี้ละ 
150,000 ไร่  จะท าให้ พ้ืน ท่ีให้ผลผลิตของ
ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน มังคุด และข้าว มี
แนวโน้มลดลงในอนาคต โดยพบพ้ืนท่ีให้
ผ ลผ ลิตของ พืช ทุ กช นิด ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งตาม
แบบจ าลองมีอตัราการลดลงในระดบัสูงท่ีร้อย
ละ 15.83 ร้อยละ 15.61 ร้อยละ 2.71 ร้อยละ 
2.13 และร้อยละ 0.51 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตาม
ลกัษณะของการแข่งขนัการใช้พ้ืนท่ีเพาะปลูก
พืชเศรษฐกิจในภาคใต้ของไทยท่ีพ้ืนท่ีปลูก
ปาล์มน ้ ามนัส่วนใหญ่ขยายตวัเพ่ิมข้ึนทดแทน
พ้ืนท่ีนาขา้ว พ้ืนท่ีส่วนมะพร้าว พ้ืนท่ียางพารา 
และพ้ืนท่ีปลูกผลไมผ้สมอ่ืนๆ ท่ีให้ผลผลิตต่อ
ไร่ท่ีต ่ากวา่การปลูกปาลม์น ้ ามนั และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศท่ีแสดงให้เห็น
ว่าการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามันส่วน
ใหญ่มาจากพ้ืนท่ีนาร้าง พ้ืนท่ีนาขา้ว พ้ืนท่ีสวย
ยางพารา และพ้ืนท่ีปลูกผลไม ้แต่อยา่งไรก็ตาม
ผลการพยากรณ์แนวโนม้การขยายตวัของพ้ืนท่ี
เพาะปลูกปาลม์น ้ ามนัต่อพืชเศรษฐกิจอ่ืน อาจมี
ความคลาดเค ล่ือนจากแนวโน้มของพ้ืนท่ี

เพาะป ลูกจ ริงของ พืชแต่ละช นิดไปบาง 
เน่ืองจากในการศึกษาน้ีเลือกใช้แบบจ าลองท่ี
ก าหนดใหต้วัแปรต่างๆ มีการแจกแจงแบบปกติ 
ซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมดา้นราคาของ
พืชแต่ละชนิดท่ีมีการแทรกแซงจากนโยบาย
ของรัฐในระดบัสูงและการเปล่ียนแปลงระดบั
ราคาจากพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบนั เช่น 
ทุเรียน ท่ีราคาเพ่ิมข้ึนอยา่งสูงในช่วง 2 ปีท่ีผ่าน
มา หรือราคาปาลม์น ้ ามนัท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
มาตรการ  zero palm oil ของสหภาพยุโรป 
ตลอดจนมาตรการสนบัสนุนการโค่นยางพารา
เก่า ปลูกยางใหม่คุณภาพดีทดแทน หรือปลูก
ปาลม์น ้ ามนัทดแทน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจจะเป็น
ปัจจัยเร่งท่ีท าให้ผลการพยากรณ์ กับข้อมูล
สถานการณ์จริงมีความคลาดเคล่ือนกนั 

และดา้นราคาผลผลิตพบวา่พืชเกือบทุกชนิด
ท่ีเก่ียวขอ้งมีราคาเพ่ิมข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ภายใต้
แบบจ าลองและขอ้มูลดา้นพ้ืนท่ีให้ผลผลิตและ
ราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรได้รับในอดีตมีการ
ทดแทนกนัระหว่างพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชพลงังาน 
คือปาล์มน ้ ามัน และพืชเศรษฐกิจอ่ืนในพ้ืนท่ี
ภาคใต้ และสามารถเห็นผลกระทบได้อย่าง
ชัดเจนในกรณีจ าลองแบบภายใต้สถานการณ์
การขยายผลผลิตปาล์มน ้ ามันตามเป้าหมาย
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 โดยให้ผลสอดคลอ้ง
กับข้อส รุปผลการทบทวนงานวิ จั ย ด้ าน
ผลกระทบของการขยายการผลิตพืชพลงังานต่อ
ภาคเกษตรหรือต่อพืชอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผ่านมา
ข้างต้นท่ีได้ข้อสรุปว่าการขยายพ้ืนท่ีปลูกพืช
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พลงังานเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการลดลงของพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ดงันั้น เพ่ือลดผลกระทบของการลดลงของ
พ้ืนท่ีเพาะปลูกและการเพ่ิมข้ึนของราคาของพืช
อาหารหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี
ภาคใตข้องไทย โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจ
จ าเป็นต้องมีการใช้นโยบายท่ีชัดเจนในการ
ก าหนดพ้ืนท่ีปลูกใหม่ท่ีเหมาะสม มีการก าหนด
โซนปาล์มน ้ ามันท่ีชัดเจนเพ่ือลดการแย่งชิง
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจอ่ืน
จนเกิดความเสียหาย นอกจากนั้น จากขอ้มูลเชิง
ประจกัษ์ยงัพบว่าการด าเนินการตามเป้าหมาย 
ทั้ งเป้าหมายในด้านนโยบายการส่งเสริมการ

ขยายพ้ืนท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนั และลดตน้ทุนการ
ผลิตไบโอดีเซล รวมทั้ งการออกกฎระเบียบ 
มาตรการจูงใจให้มีการลงทุนในการผลิตไบโอ
ดีเซล และเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนจากพืชพลัง ง าน  ย ังพบว่ า มีก าร
ด าเนินการในหลายประการท่ีย ังขาดความ
ชัด เ จนและต่ อ เ น่ื อ ง  ดังนั้ น  รั ฐบาลโดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งเร่ง
สร้างเคร่ืองมือ มาตรการจูงใจ รวมทั้ งออก
กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
และจริงจัง ในการพฒันาพลังานทดแทนจาก
ปาล์มน ้ ามันและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
น ้ ามนัของประเทศ
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