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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของการนํามันสําปะหลังไปผลิต

เปนเอทานอลที่มีตออุปสงค อุปทาน และราคามันสําปะหลัง ศึกษาโดยวิธีการจําลองสถานการณผาน

แบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับมันสําปะหลังไทย วิเคราะหผลกระทบของการเพิ่มปริมาณการใช      

เอทานอลโดยกําหนดใหมีการเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลใน 4 รูปแบบไดแกเพิ่มข้ึนรอยละ 5 

10 15 และ 20 ในชวงป 2549 ถึง 2552 มีการจําลองสถานการณในลักษณะการทดลองเปน 2 รูปแบบ

ใหญไดแก การจําลองสถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการเอทานอล กับ การจําลอง

สถานการณโดยนําผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลกรวมกับปริมาณความ

ตองการเอทานอล  

ผลการศึกษาในคร้ังนี้พบวาผลกระทบของการนํามันสําปะหลังไปผลิตเปนเอทานอลที่มีตอ   

อุปสงคมันสําปะหลังนั้นหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน ทําใหอุปสงคหัวมันสดเพิ่มข้ึน

ดวย เมื่ออุปสงคของหัวมันสดสูงข้ึนยอมสงผลทําใหปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลัง

ในประเทศเพิ่มข้ึนตาม สวนผลกระทบที่มีตออุปทานหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน 

จะทําใหเกิดแรงจูงใจทําใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังหันมาเพาะปลูกสงผลทําใหพื้นที่เพาะปลูก        

มันสําปะหลังทั้งประเทศ ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร และปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน สําหรับ

ผลกระทบที่มีตอราคาหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน จะสงผลทําใหราคา              

มันสําปะหลังเพิ่มข้ึน เนื่องจากปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศสูงข้ึน 

และจากการแบงการจําลองสถานการณเปน 2 การทดลอง ไดผลสะทอนวาปจจัยภายนอกประเทศ คือ 

ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในป

ปจจุบัน และปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในทิศทางเดียวกันดวย โดยผลการจําลองสถานการณทั้ง 2 

แบบนั้นไดสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาในประเด็นที่วานโยบายของภาครัฐในการสงเสริมการใช      

เอทานอล หรือ พลังงานทดแทนนั้นไดทําใหเกิดปริมาณความตองการใชเอทานอลมากข้ึนสงผลทําให

เกิดอุปสงคพืชพลังงานทดแทนสําหรับการผลิตเอทานอลมากขึ้นทําใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืช

พลังงานมากข้ึน เกิดอุปทานพืชพลังงานมากข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหราคาของพืชพลังงานมีราคาสูงข้ึน 
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The main purpose of research was studied about effect of using cassava for ethanol 

to cassava ‘s demand , cassava ‘s supply , and cassava ‘s price. The method of research 

was simulated with Econometrics Model for Thailand’s Cassava Industry for finding 

coefficient of behavior equation. After that assessing equation in Econometrics Model by 

Theil ’ s statistic : U method and simulating for analyse by adding  the quantity of using 

ethanol in 4 format (adding respective 5 10 15 and 20 percents ) in 2006-2009 with 2 tests 

(Simulation used only Ethanol Utilization and Simulation use cassava product ‘ s price with 

Ethanol Utilization). 

As a result of this study indicated that Impacts of making cassava for Ethanol makes  

the demand of cassava , Ethanol Utilization and cassava’s consumption  rising. Furthermore 

this study indicated that the supply of cassava increases because cassava’s farmers will 

plant more so it makes more the plantation of cassava and the quantity of cassava. 

Moreover, this study also indicated that making the price of cassava increases  because of 

cassava’s consumption  rising. Not only that this study indicated that changing of cassava 

product’s price has effect to changing of the plantation of cassava and the quantity of 

cassava in the same way.The result of this study consistented with other research with the 

policy for adding use of ethanol or alternative Energy makes more the use of ethanol and 

The demand of energy crops. It makes farmer planting more so quantity and price of energy 

crops rising. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
ในชวงป 2541 - 2553 ปริมาณการใชพลังงานของประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องที่ไดแสดง

ในตาราง  1 ประกอบกับราคาน้ํามันโลกปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องเชนกันโดยเพิ่มข้ึนสูงถึงรอยละ 

490.56 ตามที่ไดแสดงในตาราง 2 ทําใหประเทศไทยไดปรับโครงสรางสัดสวนการใชและการจัดหา

พลังงานใหสมดุลมากข้ึน โดยมีแนวทางปรับโครงสรางที่เนนการสรางความมั่นคงดานพลังงานซ่ึง

กระทรวงพลังงานไดกําหนดแผนเพิ่มการใชพลังงานทดแทนทุกรูปแบบใหไดรอยละ 15  ในป  2551 

และรอยละ 20 ในป 2554 พรอมกันนี้กระทรวงพลังงานยังไดจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป 

(ป 2551 - 2565)   ที่มีเปาประสงคของแผนในการเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหเปนรอยละ 20 

ของการใชพลังงานข้ันสุดทายของประเทศในป  2565 เปนที่คาดการณกันวาปริมาณการใชพลังงาน

ทดแทน ยอมจะมีปริมาณที่เพิ่มสูงข้ึนดวย 

     

ตาราง 1 ปริมาณการใชพลังงานของประเทศไทยรายป  2541 - 2553 
 

ป  ปริมาณการใชพลังงาน (บารเรล) อัตราการเปล่ียนแปลง (รอยละ) 

2541 629,323.5 -10.05 

2542 630,424.2    0.17 

2543 601,929.8  -4.52 

2544 588,457.5  -2.24 

2545 618,751.4   5.15 

2546 653,927.5   5.69 

2547 715,737.2    9.45 

2548 718,999.6    0.46 

2549 705,800.1   -1.83 

2550 704,467.5   -0.19 

2551 

2552 

2553 

680,962.7 

710,210.8 

720,491.3 

  -8.45 

   4.30 

1.45 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ป  ปริมาณการใชพลังงาน (บารเรล) อัตราการเปล่ียนแปลง (รอยละ) 

อัตราการเปล่ียนแปลง

เฉล่ีย 
  91,167.8    14.49 

 

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน (2554). ขอมูลราคาน้ํามันตลาดโลก.  (ออนไลน).  

 

ตาราง 2 ราคาน้าํมันดิบในตลาดโลกป  2541 - 2553 

 

ป  ราคาเฉล่ีย  (เหรียญสหรัฐ/บารเรล) อัตราการเปล่ียนแปลง (รอยละ) 

2541 13.36 - 

2542 17.54   31.29 

2543 28.89   64.71 

2544 24.56 -14.99 

2545 24.78    0.90 

2546 29.34  18.40 

2547 37.86  29.04 

2548 52.60  38.93 

2549 65.42  24.37 

2550 70.66    8.01 

2551 

2552 

2553 

93.67 

61.90 

78.90 

32.56 

-33.92 

21.55 

อัตราการเปล่ียนแปลง

เฉล่ีย 
65.54 490.56 

 

ที่มา :   การปโตรเลียมแหงประเทศไทย. (2554).  ขอมูลราคาน้าํมัน.  (ออนไลน). 
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จากแนวทางการปรับโครงสรางที่เนนการสรางความมั่นคงดานพลังงานจึงไดมีการพัฒนา

พลังงานทางเลือกทําใหริเร่ิมเร่ิมการผลิตเอทานอลซ่ึงเปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซ่ึงเกิดจากการหมักพืช 

หรือ เศษซากพืช ไดแก ออย น้ําตาล  กากน้ําตาล กากออย  บีทรูท (หัวผักกาดหวาน)  แปง              

มันสําปะหลัง หรือพวกธัญพืชตางๆ เชน ขาวโพด  ขาว ขาวสาลี  ขาวบารเลย  ขาวฟาง เปนตน เม่ือนํา

เอทานอลไปผสมกับน้ํามันเบนซินในสัดสวนที่กําหนดจะไดพลังงานเช้ือเพลิงที่เรียกวา “แกสโซฮอล” ใน

การผลิตเอทานอลหากใชหัวมันสดเปนวัตถุดิบในการผลิตจะไดเอทานอล 280 ลิตรตอตัน  ซึ่งใน

ประเทศไทยน้ันมีปริมาณมันสําปะหลังเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงมีแนวคิดการผลิตเอทานอลจาก      

มันสําปะหลังซ่ึงเร่ิมตนจากโครงการอีสานเขียวในป 2530 เปนที่ทราบกันดีวาสภาพดินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเปนดินรวนปนทรายและเกิดภาวะฝนแลงเปนประจําทําใหโอกาสปลูกพืชประเภท

อ่ืนคอนขางจํากัดนอกจากมันสําปะหลังเนื่องจากมันสําปะหลังเปนพืชที่ทนแลง และสามารถ

เจริญเติบโตไดดีในดินที่ขาดความอุดมสมบูรณจึงมีการเพาะปลูกมันสําปะหลังกันมากจนเกิดปญหา

ผลผลิตลนตลาด ดังนั้นโครงการอีสานเขียวจึงพยายามแกปญหานี้โดยการนําผลผลิตมันสําปะหลัง

สวนเกินมาผลิตเอทานอลแตผลตอบรับกลับไมไดผลตามที่คาดหวัง เนื่องจากในชวงเวลานั้นตนทุนการ

ผลิตเอทานอลสูงกวาตนทุนน้ํามันเบนซินจนกระท่ังในปจจุบันที่ราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ประกอบกับราคาพืชตกตํ่าโดยเฉพาะราคามันสําปะหลังจึงทําใหการผลิตเอทานอลจาก      

มันสําปะหลังกลับมาไดรับความสนใจอีกคร้ัง  

ในปจจุบันมันสําปะหลังเปนพืชหนึ่งในนโยบายสงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนเนื่องจาก

ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังมีพอเพียงในการนําไปใชผลิตในประเทศ ประกอบกับประเทศไทยมีความ

พรอมทางเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังมากกวาพืชชนิดอ่ืนและเม่ือพิจารณาถึง

ตนทุนการผลิตเอทานอลตอลิตรของพืชพลังงานตางๆซ่ึงไดแสดงในตาราง  3 สามารถวิเคราะหไดวา

วัตถุดิบที่มีความเหมาะสมและคุมคาสําหรับการผลิตเอทานอลไดแก ขาวฟางหวานกับมันสําปะหลัง 

แตเนื่องจากในปจจุบันประเทศไทยผลิตขางฟางหวานไดนอย (วิชิต พิมพสวัสด์ิ . 2545 :13)  ในทาง

กลับกันมันสําปะหลังเปนพืชที่มีจํานวนเนื้อที่เพาะปลูก และ ผลผลิตเปนจํานวนมากที่สุดดังนั้นสรุปได

วามันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมในการผลิตเอทานอลมากที่สุดในประเทศไทย 
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ตาราง 3 ตนทนุการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบชนิดตางๆป 2553 

 

วัตถุดิบ 
ตนทนุวัตถุดิบ 

(บาท / กิโลกรัม) 

ผลผลิตเอทานอล 

(ลิตร / ตัน) 

ตนทนุเอทานอล 

(บาท / ลิตร) 

กากน้ําตาล 1.25 260 4.81 

ขาว / ขาวโพด 3.53 375 9.41 

ขาวฟางหวาน 0.30   76 3.95 

มันสําปะหลัง 0.84 280 4.67 

ออย 0.50   70 7.14 

 

 ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม. (2553). 

 

ตาราง 4 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกีย่ว ผลผลิต และผลผลิตตอไร มันสําปะหลังของประเทศไทย    

    ป 2541-2552 

 

ป 

ปริมาณเนื้อที่เพาะปลกู เก็บเกี่ยว 

และผลผลติมันสําปะหลัง 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

เนื้อที่

เพาะปลูก 

(ลานไร) 

เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต 

(ลานตนั) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

เนื้อที่

เพาะปลู

ก 

(ลานไร) 

เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว 

(ลานไร) 

ผลผลิต 

(ลานตนั) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม) 

ปลูก เก็บ ปลูก เก็บ 

2541 6.69 6.53 15.59 2,329 2,388 - - - - - 

2542 7.20 6.66 16.51 2,293 2,479    7.56  2.02   5.88  -1.55   3.81 

2543 7.41 7.07 19.06 2,574 2,697    2.87  6.15 15.49  12.25   8.79 

2544 6.92 6.56 18.40 2,659 2,805   -6.59 -7.22  -3.51   3.30   4.00 

2545 6.22 6.18 16.87 2,710 2,731 -10.03 -5.80  -8.30   1.92  -2.64 

2546 6.43 6.39 19.72 3,064 3,087    3.39  3.40 16.89  13.06 13.04 

2547 6.76 6.61 21.44 3,173 3,244    5.01  3.47   8.74    3.56   5.09 

2548 6.52 6.16 16.94 2,596 2,749    -3.46 -6.76 -21.00 -18.18 -15.26 

2549 6.93 6.69 22.58 3,257 3,375    6.28  8.61  33.33   25.46  22.77 

2550 

2551 

2552 

7.62 

7.75 

8.50 

7.34 

7.40 

8.22 

26.92 

25.16 

29.62 

3,539 

3,293 

3,483 

3,668 

3,401 

3,650 

   9.94 

   1.67 

    9.68 

 9.66 

0.79 

11.08 

 19.18 

-5.20 

17.73 

    8.41 

  -6.74 

    5.77 

  8.68 

 -7.28 

   7.32 

 

ที่มา :   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.   (2554).  ขอมูลมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 
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การเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตนั้นมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 

โดยเฉพาะในป  2552 มันสําปะหลังมีพื้นที่เพาะปลูกถึง 8.50 ลานไร เพิ่มข้ึนจากป 2551ถึงรอยละ 

9.68  อิงตาราง 4 สวนราคามันสําปะหลังกลับมีทิศทางที่ลดลงอยางตอเนื่อง โดยในชวงไตรมาสแรก

ของป 2552 นั้น ราคามันสําปะหลังในประเทศทั้งราคาหัวมันสําปะหลังสดคละที่เกษตรกรขายได ราคา

มันเสนและราคาแปงมันสําปะหลังขายสงตลาดกรุงเทพฯเฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.4 บาท 3.4 บาท และ 7.9 

บาท ลดลงรอยละ 41.7  รอยละ 34.6 และรอยละ 33.6 ตามลําดับเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 

2551เนื่องจากมีผลผลิตออกมาในปริมาณมาก สําหรับราคาสงออกในชวงไตรมาสแรกของป 2552 

พบวาราคาสงออกมันเสนเฉล่ียตันละ 116.3 ดอลลารสหรัฐฯลดลงรอยละ 34.6 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของป 2551 สวนราคาสงออกแปงมันสําปะหลังเฉลี่ยตันละ 243.3 ดอลลารสหรัฐฯลดลงรอย

ละ 38.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป2551  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2552) สะทอนไดวา

ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตมันสําปะหลังที่มากเกินความตองการหรือ กลาวคือ ปริมาณอุปทาน    

มันสําปะหลังมากกวาปริมาณอุปสงคมันสําปะหลัง  
จากปริมาณการใชพลังงานที่เพิ่มข้ึนและภาวะน้ํามันราคาแพงดังที่ไดกลาวมาขางตนประกอบ

กับมาตรการสงเสริมของภาครัฐทําใหมันสําปะหลังเปนพืชในนโยบายสงเสริมใหมีการผลิตพืชพลังงาน

ทดแทน โดยมีความเหมาะในการใชผลิตเอทานอลจากปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังที่พอเพียงและ

สามารถนําไปใชผลิตในประเทศประกอบกับประเทศไทยมีความพรอมและความเขาใจรายละเอียดและ

มีเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังที่พรอมมากกวาพืชชนิดอ่ืน ยอมสงผลใหเกิดความ

ตองการมันสําปะหลังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึน จึงนําไปสูคําถามในการวิจัยคือ การ

ใชมันสําปะหลังมาผลิตเอทานอลสงผลกระทบอยางไรตออุปทาน อุปสงค และราคามันสําปะหลัง 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีความมุงหมายของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อประมาณแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับมันสําปะหลังไทย  
2. เพื่อจําลองสถานการณผลกระทบของการนํามันสําปะหลังไปผลิตเปนเอทานอลท่ีมีตอ

อุปทาน อุปสงค และราคามันสําปะหลัง โดยงานวิจัยนี้ไดแบงเปน 2 การทดลองไดแก การทดลองที่ 1 

การจําลองสถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการเอทานอล และการทดลองท่ี 2 การจําลอง

สถานการณโดยนําผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลกรวมกับปริมาณความ

ตองการเอทานอล 
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ความสําคัญของการวิจัย 
ผลที่ไดจากการวิจัยนี้ทําใหทราบถึงผลกระทบของการใชเอทานอลตอมันสําปะหลังไทย ใน

ดานของอุปทาน อุปสงค และราคา ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดแกสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สามารถนําผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ ไปใชในการวางแผนการปลูกมันสําปะหลัง  ตลอดจนหนวยงานดาน

พลังงานซ่ึงตองประสานแผนใหสอดคลองกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาในงานวิจัยนี้จะใชขอมูลในชวงป 2523 - 2552 โดยมีขอมูลเกี่ยวกับมันสําปะหลัง

ไดแก ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลัง 

พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง  ปริมาณผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิต        

มันสําปะหลังนอกประเทศ ราคามันเสนในตลาดโลก ราคามันอัดเม็ดในตลาดโลก  และขอมูลเกี่ยวกับ

เอทานอลไดแก ปริมาณความตองการเอทานอลในประเทศในการวิเคราะหเชิงปริมาณโดยศึกษา

ผลกระทบของการนํามันสําปะหลังที่นําไปผลิตเปนเอทานอลที่มีตออุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ในดาน

ของการเปล่ียนแปลงของอุปสงค และอุปทาน   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. เอทานอล หมายถึง สารประกอบอินทรียในกลุมแอลกอฮอลชนิดหนึ่งที่ประกอบดวย

คารบอนไฮโดรเจนและออกซิเจน ที่สามารถรับประทานไดมีชื่อทางเคมีคือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl 

alcohol)  ซึ่งเกิดจากกระบวนการหมักพืชหรือของเสียเพื่อเปล่ียนแปงจากพืชใหเปนน้ําตาลแลวเปลี่ยน

จากน้ําตาลเปนแอลกอฮอลอีกคร้ัง 

2. พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่ใชพืชพลังงานเปนสวนประกอบในการผลิตเปน

น้ํามัน ไดแก แกสโซฮอล 

3. มันสําปะหลัง หมายถึง พืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกที่เปนภาษาอังกฤษวา Cassava หรือ 

Tapioca ซึ่งสามารถใชในการผลิตเปนแปงมัน เปนสวนประกอบของอาหารหลายๆชนิด และใชใน

อุตสาหกรรมตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ ส่ิงทอ กาว และยังสามารถใชในการผลิตเปนเอทานอล

ได 

4. ผลผลิตมันสําปะหลัง หมายถึง ผลผลิตที่ไดจากมันสําปะหลัง ไดแก แปงมัน มันเสนมัน

อัดเม็ด และ เอทานอล 

5. ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการแปรสภาพหัวมันสําปะหลัง 

ไดแกแปงมัน และมันเสนมันอัดเม็ด 
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        6. มันเสนมันอัดเม็ด หมายถึง ผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่มีลักษณะรูปรางเปนเสน และ เม็ด  

         7. ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลัง หมายถึง คาใชจายรวมในการปลูกมันสําปะหลังซ่ึง

ประกอบไปดวย คาพันธ คาปุย คาแรงเกษตรกร คาแรงงานเครื่องจักร และ คายาปราบศัตรูพืช (บาท

ตอไร) 

        8. ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา หมายถึง ราคาหัวมันสําปะหลังสดที่สมาชิกของสมาคม

พอคามันสําปะหลังรับซ้ือในปที่ผานมา (บาทตอตัน) 

        9.จําลองสถานการณ หมายถึง การจําลองปริมาณความตองการใชเอทานอล 

        10. อุปสงคมันสําปะหลัง หมายถึง ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังใน

ประเทศ  (ลานตัน) 

        11. อุปทานมันสําปะหลัง หมายถึง ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง (ลานตัน) และพื้นที่

เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศ (ลานไร) 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        การศึกษางานวิจัยนี้อาศัยการประยุกตใชทฤษฏีการเกษตรที่เกี่ยวของและการทบทวน

วรรณกรรมเพื่อสรางแบบจําลองเศรษฐมิติของมันสําปะหลังไทย ซึ่งงานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดใน

งานวิจัย 3 กรอบไดแก  

        1. กรอบแนวคิดประมาณแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 

        2. กรอบแนวคิดการทดลองที่ 1 คือการจําลองสถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการ        

เอทานอล  
        3. กรอบแนวคิดการทดลองท่ี 2 คือการจําลองสถานการณโดยนําผลกระทบจากราคา

ผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลกรวมกับปริมาณความตองการเอทานอล  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดประมาณแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
 

 

 
 
 
 
 

   
 

อุปทานของมันสําปะหลัง 
 

 
 

อุปสงคของมันสําปะหลัง 

อุปสงคมันสําปะหลังในประเทศ 

- ปริมาณความตองการผลิตภัณฑ 
   มันสําปะหลัง 

-ปริมาณความตองการมันสําปะหลัง 

  สําหรับผลิตเอทานอล 

อุปสงคมันสําปะหลังนอกประเทศ 

ราคามันสําปะหลัง 

ประมาณแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับมันสําปะหลัง 

-ปริมาณพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังใน   

  ประเทศ 

-ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ 

-ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังตอไร 

พื้นที่เพาะปลูก 

มันสําปะหลังทั้งประเทศ 

ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร ราคา 

มันสําปะหลัง 
ปริมาณผลผลิต 

มันสําปะหลัง 

ปริมาณผลผลิต 

มันสําปะหลังที่บริโภค 
ปริมาณมันสําปะหลังที่

ผลิตเอทานอล 

ความตองการ 

เอทานอล 

อุปทานมันสําปะหลังในประเทศ 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการทดลองที่ 1 
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พื้นที่เพาะปลูก 

มันสําปะหลังทั้งประเทศ 

ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร ราคา 

มันสําปะหลัง 

ปริมาณผลผลิต 

มันสําปะหลังที่บริโภค 
ปริมาณมันสําปะหลังที่

ผลิตเอทานอล 

ความตองการ 

เอทานอล 

ปริมาณผลผลิต 

มันสําปะหลัง 

ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ 
มันสําปะหลังนอกประเทศ 

ในตลาดโลก 

ราคาผลิตภัณฑ

มันสําปะหลัง 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการทดลองที่ 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

1.มาตรการสงเสริมการใชเอทานอล 

        2. สถานการณการผลิตมันสําปะหลังไทย 

        3. ระบบการตลาดมันสําปะหลังไทย 

        4. การประยุกตทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรที่ใชในงานวิจัย 

        5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

มาตรการสงเสริมการใชเอทานอล  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553 : 10-12) 
        การผลิตเอทานอลในประเทศไทยเร่ิมจากการทดลองใชเอทานอลผสมกับน้ํามันแกสโซลีนใน

การผลิตแกสโซฮอลตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อป 2528 ในโครงการสวน

พระองคที่มีการศึกษาการผลิตแกสโซฮอลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนโดยใชออยในการผลิตเอทานอล 

ในป 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตแอลกอฮอลจากพืชเพื่อใชเปน

เช้ือเพลิงไดแตงต้ังคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติซึ่งแตงต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 

กันยายน 2543  ไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดแผนการผลิตออย และ            

มันสําปะหลังเพื่อรองรับและสอดคลองกับการผลิตเอทานอล และไดทดลองจําหนายเมื่อป 2544 ใน

สถานีบริการน้ํามันของบางจาก 5 แหงในเขตกรุงเทพฯ ที่มีราคาจําหนายตํ่ากวาน้ํามันเบนซินไรสาร

ตะกั่วออกเทน 95 เล็กนอย โดยไดผลตอบรับที่นาพอใจ  นอกจากนี้คณะกรรมการเอทานอลแหงชาติยัง

ไดกําหนดนโยบายใหมีการผสมเอทานอลในนํ้ามันเช้ือเพลิง 
        ในป 2546 กระทรวงพลังงานไดกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

โดยมีเปาหมายสําคัญในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนใหมีสัดสวนเพิ่มเปนอัตรารอยละ 8 ของการ

ใชพลังงานทั้งหมด  ในป  2549 รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการใชน้ํามันเบนซิน 95 โดยเปล่ียนมาใช       

แกสโซฮอล 95 แทนทั้งหมดภายในส้ินป  2549 ซึ่งในปนั้นมีโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการผลิต  

เอทานอลจํานวน 23 โรงงาน กําลังการผลิต 4.685 ลานลิตรตอวัน มีการผลิตจริง 6 โรงงาน และในป  

2550 มีผูผลิตเอทานอล 8 ราย กําลังการผลิตรวมกัน 1 ลานลิตรตอวัน และอยูระหวางการกอสราง

โรงงานโดยมีเปาประสงคของยุทธศาสตรเอทานอลนั้นกระทรวงพลังงานไดกําหนดเปาหมายใหมกีารใช

เอทานอลเพื่อทดแทนการใชน้ํามันเบนซิน 95 วันละ 1 ลานลิตร ในป  2549 และกําหนดใหมีการใช    
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        มาตรการที่ 1 การกําหนดใหมีการใชไบโอดีเซล โดยภาครัฐมีเปาหมายในการใชเอทานอลเปน

เชื้อเพลิงรอยละ 5 ของการใชพลังงานทั้งหมด ในป 2554 หรือประมาณ 1,460 ลานลิตรตอป โดยใชใน

กิจการสาธารณะประโยชนรูปแบบตางๆเชน การผลิตเอทานอลเพื่อใชในเคร่ืองจักรกลเกษตรของชุมชน  

การใชรวมกับแกสธรรมชาติในรถยนตขนสงของ ขสมก.โดยผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบ      

สเตอรีน และ น้ํามันพืชใชแลว 

        มาตรการที่ 2 เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ใหน้ํามันตามยุทธศาสตรปาลมน้ํามัน กระทรวงเกษตร

และสหกรณมีเปาหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปละ 400,000 ไรทําใหในป  2554 จะมีพื้นที่ปลูกปาลม

รวมทั้งส้ิน 4.35 ลานไร มีน้ํามันปาลมดิบรวม 1.78 ลานตัน 

        มาตรการที่ 3 การหามนําน้ํามันพืชใชแลวมาใชบริโภคซ้ําตามแนวทางขององคกรอาหารและ

ยา กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนําน้ํามันพืชใชแลวมาผลิตเปนไบโอดีเซล 

        ใน ป  2551 กระทรวงพลังงาน ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (ป 2551-

2565) ข้ึนมา มีเปาประสงคในการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหเปนรอยละ 20 ของการใช

พลังงานข้ันสุดทายของประเทศ ในป  2565 ซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้ 

        1. เพื่อใชพลังงานทดแทนเปนพลังงานหลักของประเทศแทนการนําเขาน้ํามัน 

        2. เพิ่มความมั่นคงในการจัดหาพลังงานใหประเทศ 

       3. สงเสริมการใชพลังงานรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร 

        4. สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ 

       5. วิจัย พัฒนา สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประสิทธิภาพสูง  

 

มาตรการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนของภาครัฐ ที่สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทน

มากข้ึน ตามที่ไดกลาวในขางตนไดกอใหเกิดความตองการใชเอทานอลในการทดแทนพลังงาน

เชื้อเพลิง ทําใหมีปริมาณการผลิตเอทานอลเพิ่มมากข้ึนตามที่ไดแสดงไวในตาราง  5 
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ตาราง 5 ปริมาณการผลิตเอทานอลของประเทศไทย ป 2549-2551 

 

ป ปริมาณการผลิตเอทานอล(ลานลิตร) อัตราการเปล่ียนแปลง(รอยละ) 

2549 135.35 - 

2550 191.75 41.67 

2551 322.19 68.03 

2552 344.34   6.43 

 

        ที่มา : ศูนยบริการวิชาการดานพลังงานทดแทน.  (2552).  ขอมูลปริมาณการผลิตเอทานอล 

ของประเทศไทย.  (ออนไลน). 

 

        จากมาตรการสงเสริมการใช เอทานอลยอมสงผลทําใหความตองการและการผลิต               

มันสําปะหลังเพื่อใชผลิตเอทานอลเปล่ียนแปลงตามไปดวย ดังนั้นในหัวขอถัดไปจึงนําเสนอประเด็น

ของสถานการณการผลิตมันสําปะหลังไทย 

 

สถานการณการผลิตมันสําปะหลังไทย (อรพิม สุนทรเกตุ. 2550 : 11-16)  
        มันสําปะหลังและอุตสาหกรรมมันสําปะหลังเขามามีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ทั้งในดานการผลิตเพื่อใชบริโภคในประเทศและการสงออกไปยังตางประเทศมันสําปะหลังนั้นเปน

พืชที่ปลูกไดงาย มีศัตรูพืชรบกวนนอย เปนพืชที่มีความทนทานตอความไมแนนอนของสภาพดินฟา

อากาศเปนอยางดี ทนทานตอความแหงแลงข้ึนไดในดินเกือบทุกชนิด และยังมีฤดูปลูกรวมถึงฤดูการ

เก็บเกี่ยวไมจํากัด สําหรับประเทศไทยสามารถผลิตมันสําปะหลังไดเปนอันดับหาของโลกแตจํานวนการ

สงออกมันสําปะหลังมีมากเปนอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากความตองการบริโภคในประเทศมีนอยคือ

รอยละ 4.31 ของผลผลิต (ประมาณปละ 200,000 เมตริกตัน) ที่เหลือรอยละ 95 จะถูกสงไปจําหนาย

ตางประเทศในรูปแบบของผลิตภัณฑมันอัดเม็ดและมันเสนโดยตลาดที่สําคัญคือประเทศประชาคม

ยุโรปไดแก ประเทศเนเธอรแลนด เยอรมัน และฝร่ังเศส สวนตลาดแปงมันที่สําคัญคือ ประเทศรัสเซีย 

ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร  ซึ่งความตองการใชมันสําปะหลังของโลกมีทิศทางเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 
        สําหรับความตองการใชมันสําปะหลังภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มข้ึน การใชในรูปของมันเสน

เพื่อเปนสวนผสมในสูตรอาหารสัตวทดแทนขาวโพดเล้ียงสัตวซึ่งมีราคาแพงมากข้ึน และการใชในรูปแปง   

มันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ เชน กระดาษ อาหาร และสารเพื่อความหวาน เปนตน 
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        จากสถานการณการผลิตมันสําปะหลังไทยที่มีการเพาะปลูกอยางแพรหลาย และความ

ตองการใชมันสําหลังในประเทศมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จึงทําใหระบบการตลาดมันสําปะหลัง

ไทยมีระดับตลาดหลายระดับและมีวิถีการตลาดมันสําปะหลังไทยที่ซับซอน ดังนั้นในหัวขอถัดไปจึง

นําเสนอประเด็นของระบบการตลาดมันสําปะหลังไทย 

 

ระบบการตลาดมันสําปะหลังไทย 
ระดับตลาดมันสําปะหลังในประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  2540  :   

15-20) 
              ระดับที่ 1 ตลาดในแหลงผลิต  มีหนาที่ซื้อขายแลกเปล่ียนมันสําปะหลังที่เกษตรกรผลิตได

และดําเนินธุรกิจอยูในทองถิ่นซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกมันสําปะหลัง เปนตลาดที่ใกลชิดกับเกษตรกรมาก

ที่สุดกลาวคือเมื่อเกษตรกรขุดหัวมันสําปะหลังแลวก็จะขายผลผลิตใหแกพอคารวบรวมหัวมันสดหรือ

ลานมันเสน ซึ่งตลาดนี้จะอยูตามหมูบานหรือตําบล เกษตรกรบางรายที่ทําการแปรรูปหัวมันสดเปนมัน

เสนก็จะขายใหแกพอคารวบรวมมันเสนหรือลานมันเสนในทองที่นั้น สามารถพิจารณาแบงได  2 ระดับ

ยอยคือ  

  1. ตลาดทองถิ่น มีหนาที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนมันสําปะหลังที่เกิดข้ึนเปนลําดับแรก โดย

มีหนาที่สําคัญในการรวบรวมมันสําปะหลังจากมือเกษตรกรผูปลูกมันที่อยูกระจัดกระจายทั่วไปใน

แหลงตางๆเพื่อใหไดมันสําปะหลังในปริมาณที่มากพอหรือเหมาะสมจะทําการซ้ือขาย และจัดทํา

บริการการตลาดอยางอ่ืนตามความเหมาะสมและจําเปนเพื่อขายสินคาใหกับผูซื้อในตลาดระดับอ่ืนๆ 

  2. ตลาดกลางทองถิ่น มีหนาที่ซื้อขายแลกเปล่ียนมันสําปะหลังที่ทําหนาที่ในการ

รวบรวมสินคาจากเกษตรกรรายตางๆตลอดจนพอคาในตลาดทองถิ่นและพอคาในตลาดระดับเดียวกัน

อีกดวยเพื่อนํามาใหบริการการตลาดเพิ่มเติม เชน การเก็บรักษา  การปรับปรุงคุณภาพของสินคา หรือ

แปรรูปสินคา เปนตนเพื่อขายใหกับตลาดในระดับตอไป 

              ระดับที่ 2 ตลาดกลางปลายทาง มีหนาที่ซื้อขายสินคาเกษตรระดับสุดทายที่ทําหนาที่รวบรวม

สินคาแลวจัดสรรหรือกระจายสินคาเพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคตอไป หนาที่สําคัญของตลาดระดับนี้

คือสรางใหเกิดความสมดุลระหวางการผลิตและการบริโภค โดยการทําหนาที่การตลาดในระดับตางๆ 

เชนการแปรรูป การเก็บรักษาสินคาเกษตร เปนตนเพื่อใหสินคาที่จัดสรรไปสูผูบริโภคมีจํานวนและ

รูปรางตรงกับความตองการซึ่งการประกอบการธุรกิจในตลาดระดับนี้มีลักษณะและระเบียบในการ

ปฏิบัติธุรกิจที่ยุงยากและซับซอนมากกวาตลาดในระดับอ่ืนและมีปริมาณธุรกิจในตลาดประเภทนี้เปน
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              ระดับที่3 ตลาดขายปลีก มีหนาขายแลกเปล่ียนสินคาเกษตรระดับสุดทายในระบบการตลาด

ทั้งนี้การตลาดที่สําคัญของตลาดระดับนี้คือการจัดสรรสินคาเกษตรไปสูมือผูบริโภคคนสุดทายที่

รวบรวมผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ไดแก มันเสน  มันอัดเม็ด และ แปงมันสําปะหลังจากทุกตลาด มีการ

จัดคุณภาพมาตรฐานของมันอัดเม็ดตามที่ รัฐบาลกําหนดหรือจัดชั้นคุณภาพมาตรฐานของ              

มันสําปะหลังเปนที่ยอมรับในวงการคา การซื้อขายในตลาดระดับนี้เพื่อนําไปสูมือผูบริโภคกลาวคือใช

ในการเล้ียงสัตว  การบริโภค งานดานอุตสาหกรรม และ สงออก ซึ่งพอคาในตลาดนี้คือหยงกรุงเทพฯ 

และพอคาสงออก สําหรับแปงมันสําปะหลังนั้นจะรวมกับพอคาขายสงและขายปลีกดวยนอกจากนี้อาจ

ทําหนาที่ในการบรรจุหีบหอ และจัดช้ันคุณภาพสินคาอีกดวยซ่ึงไดแก รานคา และตลาดซื้อขายสินคา

ในชุมนุมผูบริโภคตางๆ 

 
วิถีการตลาดมันสําปะหลังไทย 

        (จิตรลดา คงสัตย.  2549  : 47-48) วิถีการตลาดมันสําปะหลังไทยเร่ิมตนมาจากการที่

เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังเมื่อเก็บเกี่ยวหัวมันสําปะหลังแลวจะขายหัวมันสําปะหลังใหกับผูแปรรูป

ตางๆ ไดแก โรงงานแปรรูปมันเสนและมันอัดเม็ด โรงงานแปงมัน และโรงงานผลิตเอทานอล  ตอมา

โรงงานแปรรูปก็จะทําการแปรรูปมันสําปะหลังใหเปนผลิตภัณฑไดแก มันเสน หรือ มันอัดเม็ด สวน

โรงงานแปงมันสําปะหลังก็จะทําการแปรรูปเปนแปงมันสําปะหลังตอมาไปจําหนายใหกับพอคา

รวบรวมผลิตภัณฑมันสําปะหลัง หรือ หยงกรุงเทพฯ เพื่อรวมรวมจําหนายใหกับบริษัทแปรรูปอาหาร 

บริษัทอุตสาหกรรมอาหารสัตว เพื่อแปรรูปใชในการบริโภคภายในประเทศและสงออกตางประเทศดวย 

แตในขณะเดียวกันมีบางสวนที่เกษตรกรนํามันเสนไปขายใหกับพอคารวบรวมมันเสน  
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100% 

 
 

ภาพประกอบ  4  วิถีการตลาดมันสําปะหลังของประเทศไทย 

 

ที่มา : ปรับปรุงจาก จิตรลดา คงสัตย.  (2549).  การวิเคราะหผลกระทบนโยบาย 

มันสําปะหลัง ขาวโพด และถ่ัวเหลืองของรัฐตอผูผลิต และผูบริโภคในประเทศไทย : 48. 

หมายเหตุ คารอยละมาจากการสัมภาษณผูจัดการสมาคมการคามันสําปะหลังไทย 

 
การประยุกตทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรในงานวิจัย 
 อุปสงคของมันสําปะหลัง 

ผูวิจัยไดดัดแปลงจากทฤษฏีอุปสงค มีสาระสําคัญดังนี้ 

อุปสงคของมันสําปะหลังมีพื้นฐานมาจากแนวคิดพฤติกรรมของผูบริโภค (Theory of 

consumer’s behavior) ซึ่งในแนวคิดดังกลาวมีสมมุติฐานเบ้ืองตนคือ ผูบริโภคท่ีมีเหตุผลจะตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่ทําใหตนเองไดรับความพอใจสูงสุดเสมอภายใตทางเลือกทั้งหมดที่ดังนั้นผูบริโภค

สามารถเลือกไดดวยระดับราคามันสําปะหลังที่เปนอยูในตลาดและดวยงบประมาณหรือรายไดที่จํากัด 

ซึ่งสามารถแสดงฟงกชั่นความพึงพอใจไดดังนี้ 

 U=U(X1 ,X2)                                                                                                                 (1)  

 โดยที่ X1 = จํานวนปริมาณมันสําปะหลังที่ผูบริโภคซื้อ 

          X2 = จํานวนปริมาณสินคาอ่ืนๆที่ผูบริโภคซื้อ 

15% 75% 

90% 

35% 45% 

80% 

10% 
90% 

เกษตรกร 

หัวมันสด 

10% 

มันเสน 

โรงงานแปงมัน 
พอคารวบรวมมันเสน 

โรงงานมันเสนและมันอัดเม็ด 

พอคารวบรวมผลติภัณฑมันสําปะหลัง  

หรือ หยงกรุงเทพ 

มันเสนหรือมันอัดเม็ด 

สงออก 

โรงงานผลิตเอทานอล 

ใชภายในประเทศ 

แปงมันสําปะหลัง 
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        จํานวนปริมาณมันสําปะหลังที่ผูบริโภคซื้อ และจํานวนปริมาณสินคาอ่ืนๆที่ผูบริโภคซื้อ โดยท่ี

ข้ึนอยูกับราคาสินคาและงบประมาณที่มีอยู จะเขียนสมการงบประมาณไดวา 

 P(x)  ≤ M                                                                                                               (2) 

โดยที่    P คือ เวคเตอรของราคาสินคา ซื้อ (P= P1 ,P2) โดยที่ P≥ 0             

             P1 คือ  ราคามันสําปะหลังที่ผูบริโภคซื้อ 

             P2 คือ  ราคาสินคาอ่ืนๆที่ผูบริโภคซื้อ 

             M คือ รายไดหรืองบประมาณที่ผูบริโภคมีอยู 

        หากกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี จากปญหาของผูบริโภคที่ตองการแสดงหาความพอใจสูงสุด 

(Utility maximization problem) ภายใตขอจํากัดดังกลาว สามารถคํานวณหาอุปสงคของ               

มันสําปะหลัง กับปริมาณสินคาอ่ืนๆที่ผูบริโภคซื้อโดยใช Lagranage Method  

 สมการเปาหมาย  U = U(x)                           (3) 

ขอจํากัดของงบประมาณ P(x)  ≤ M     

  L(X , λ ) = U(x)+ λ (M-PX)                                                                             (4)  

โดยที่ คือ Lagranage Multiplier  λ

 เมื่อหาคาอนุพันธของสมการที่ (4) เทียบกับ qi  และ จะได λ

  u(X) /  Xi = ∂ ∂ λ  Pi                                  (5)   

  M-PX = 0                            (6)   

 เมื่อทําการแกสมการจากสมการที่ (5) และสมการที่ (6) จะไดอุปสงคมันสําปะหลังและอุปสงค

สินคาอ่ืนดังสมการขางลาง 

  X1 = f1(P1, P2, M)                           (7)  

  X2 = f2(P1, P2, M)                           (8) 

ซึ่งผูวิจัยจะนําสมการที่ (7) และ (8) ไปเปนฐานคิดเพื่อสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติของ    

อุปสงคมันสําปะหลังตอไปในบทท่ี 3 โดยจะแสดงผานสมการปริมาณความตองการบริโภคผลผลิต       

มันสําปะหลังในประเทศ 

 
 อุปทานของมันสําปะหลัง 
 ผูวิจัยไดดัดแปลงจากทฤษฏีอุปทาน มีสาระสําคัญดังนี้ 

 เกษตรกรในตลาดมันสําปะหลังตองการหากําไรสูงสุดจะเลือกปริมาณการผลิตที่ทําให 

  Max ∏  = TR(Q) – TC (Q)                                                            
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จากการหา First-order Condition ดวยการหาคาอนุพันธของสมการกําไรเทียบกับ ปริมาณ Q 

แลวหาคา Q ที่ทําใหเงื่อนไขนั้นเทากับศูนยซึ่งจะไดวา 

 

    
∏d dTR(Q) dTC(Q)

= =
dQ dQ dQ

= 0               หรือ MR = MC นั่นเอง 

 
 ซึ่งจากเงื่อนไขที่ทําใหไดกําไรสูงสุดเราจะไดอุปสงคปจจัยการผลิต (Input demand) และเมื่อ

นําอุปสงคนี้ใสเขาไปในฟงกชันการผลิตเราจะไดอุปทานผลผลิตมันสําปะหลัง 

  Q = f(P1, w)                     (9) 

        เราจะนําแนวคิดในสมการที่ (9) ไปใชสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติของอุปทานมันสําปะหลัง

ในบทที่ 3 ตอไป โดยแสดงผานสมการปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง อยางไรก็ตามในการผลิตทาง

การเกษตร  เกษตรกรจะนําขอมูลในปที่แลวมาเปนเกณฑซึ่งเรียกวา “การตอบสนองของอุปทาน” 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปทฤษฏีการตอบสนองสินคาเกษตรของ วิลเล่ียม จี โทแมก และ เคนเนต แอล โรบิน

สัน (Willam G. Tomek ;& Kenneth L. Robinson. 1991). รายละเอียดดังนี้  

        การตอบสนองของอุปทานมันสําปะหลังคืออุปทานที่แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ

ผลผลิตที่มันสําปะหลังจําหนายเมื่อราคามันสําปะหลังเปล่ียนแปลงไป โดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ ซึ่งปกติ

อุปทานสินคาเกษตรจะไมคงที่แตจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา      

B 

A 

C 

CQ1 

   CP1 

   CP2 

C P 

CQ2 

S 1 

   CP3 

S2 

CQ3 

CQ 

 
ภาพประกอบ 5 การตอบสนองของอุปทานผลผลิตและราคาผลผลิตมันสําปะหลัง 

 

        ที่มา : ปรับปรุงจาก Willam G. Tomek ;& Kenneth L. Robinson. (1991).  

Agricultural Product Prices : unpage. 
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จากภาพประกอบ 3 อธิบายวาเร่ิมแรกราคาเทากับ CP1เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังทําการ

ผลิตที่จุด A ไดผลผลิตเทากับ CQ1 และเมื่อราคาสูงข้ึนเปน CP2 และปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปทาน

เปล่ียนแปลงไปดวย เชน เทคโนโลยีการผลิต เปนตน ทําใหเสนอุปทานเคล่ือนไปทางขวาของเสน

อุปทานเดิม เกษตรกรจะทําการผลิตที่จุด B การผลิตจะเปนไปตามเสน AB ไดผลผลิตเทากับ CQ2 

ตอมาเมื่อราคามันสําปะหลังลดลงเปน CP3 เกษตรกรจะลดการผลิตลงมาตามเสนอุปทาน S2 (ตามเสน 

BC) โดยทําการผลิต ณ จุด C ปริมาณผลผลิต CQ3 สาเหตุเพราะแผนการผลิตในระยะส้ันเปลี่ยนแปลง

ไดยาก ที่ดินเพื่อการเพาะปลูก แรงงาน และเคร่ืองมือตางๆในการเกษตรมีมูลคานอกฟารมตํ่า 

เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจึงไมขายทรัพยสินเหลานี้จําเปนตองนําไปใชเพื่อการผลิตตอไปแมวา

ราคามันสําปะหลังจะลดลงในภายหลัง ดังนั้น ในชวงที่ราคาเพิ่มข้ึน เกษตรกรจะปรับตัวทําการผลิต

ตามเสน AB หรือตามเสนอุปทานระยะยาว แตในชวงราคาตกตํ่าเกษตรกรจะปรับตัวในการผลิตตาม

เสน BC หรือตามเสนอุปทานระยะส้ัน  

ในชวงที่ราคามันสําปะหลังเพิ่มข้ึน เสนการตอบสนองตอราคาจะมีความยืดหยุนมากกวาเสน

การตอบสนองเม่ือผลผลิตลดลง แนวคิดเร่ืองการตอบสนองนี้อยูภายใตขอสมมติที่วาเมื่อราคา              

มันสําปะหลังเปล่ียนแปลงปจจัยอ่ืนๆที่เปนตัวกําหนดอุปทานจะเปล่ียนแปลงตามไปดวย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อราคามันสําปะหลังสูงข้ึนซ่ึงจะชักนําใหเกิดการนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาใชในการผลิตใน

อัตราที่คอนขางเร็วกวาเม่ือราคาผลผลิตคงที่หรือลดลง แผนการผลิตที่พัฒนาจะถูกรักษาไวถึงแมราคา

ผลผลิตจะมีแนวโนมลดลงในภายหลังสงผลใหการตอบสนองของเสนอุปทานจะถอยกลับไปสูตําแหนง

เดิมไมไดเม่ือราคาลดลงซึ่งแตกตางกับเสนอุปทานทั่วไปที่ปริมาณสินคาจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาบน

เสนอุปทานเสนเดิมไดเมื่อราคาเปล่ียนแปลง 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงราคามันสําปะหลัง เกษตรกรจะไมสามารถเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูก   

มันสําปะหลังตามท่ีตองการไดทันทีเนื่องจากขอจํากัดทางกายภาพที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณ

มันสําปะหลังที่เพาะปลูกไดทันที การเปล่ียนแปลงพื้นที่เพาะปลูกใหเขาสูระดับที่ตองการจึงจําเปนตอง

อาศัยเวลาในการปรับตัวระยะหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจะมี

ความลาชาของเวลา (Distributed time lag) เขามาเกี่ยวของดวย จากเงื่อนไขดังกลาวการวิเคราะห

สามารถทําไดโดยอาศัยแบบจําลองของการปรับตัวบางสวน ซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของขอสมมุติที่วาเมื่อ

มีปจจัยบางประการที่เปล่ียนแปลงไปชวงเวลาส้ัน เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจะไมสามารถปรับตัว

ไดทันทีทันใด โดยการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจริงจะเกิดข้ึนเพียงบางสวนของการเปล่ียนแปลงที่ตองการ

เทานั้น  
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
การศึกษาคร้ังนี้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก ผลกระทบของ

นโยบายรัฐบาลที่มีตออุปสงคของสินคาเกษตร ผลกระทบของการใชพลังงานทดแทนท่ีทํามาจากสินคา

เกษตรกรรมตอราคาสินคาทางการเกษตร และผลกระทบของการผลิตเอทานอลตอระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี ้
 
ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลท่ีมีตออุปสงคของสินคาทางการเกษตร 
การศึกษาในประเด็นนี้ ศึกษาในดานของการกําหนดเขตเศรษฐกิจการปลูกพืชตางๆ  การใช

มาตรการจูงใจใหใชสินคาการเกษตรเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งชุติมา  โสภิกุล  

(2533)  คนพบวาผลจากการที่รัฐบาลใชมาตรการควบคุมการนําเขา การสงเสริมการเพิ่มการผลิต

สินคาเกษตร ไดแก การกําหนดราคาเปาหมาย  การประกันราคาข้ันตํ่าสินคาเกษตร และมาตรการที่

รัฐบาลสนับสนุนใหมีการใชผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมนั้นพบวา

ทําใหมีอัตราการเพิ่มการผลิตสินคาเกษตรโดยมีคนพบวาผลกระทบของการที่รัฐบาลใชมาตรการ

ควบคุมการนําเขาและการสงเสริมการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองไดแกการกําหนดราคาเปาหมาย และการ

ประกันราคาข้ันตํ่าถั่วเหลืองพบวาทําใหมีอัตราการเพิ่มการผลิตถั่วเหลืองถึงรอยละ 19.45 ตอป และ

ราคาถั่วเหลืองมีราคาที่สูงข้ึน  

สนธยา   หวังศิริเวช (2539)  คนพบวา ผลของมาตรการท่ีรัฐบาลสนับสนุนใหมีการใชผลผลิต

ทางการเกษตรไดแก ขาว  มันสําปะหลัง ออย และยางพารา ไปใชเปนวัตถุดิบหนึ่งของกระบวนการ

ผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมและนําไปใชเพื่อแปรรูปเปนพลังงานทดแทนไดทําใหอัตราการ

ขยายตัวของสาขาการผลิตการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย และยางพารา มีอัตราการ

ขยายตัวสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการเกษตร สวนสรอยเพชร  ตันติรัตนานนท  

(2540) คนพบวานโยบายการสงเสริมของรัฐไดแกการกําหนดเขตเศรษฐกิจมันสําปะหลัง  การใช

มาตรการจูงใจใหใชมันสําปะหลัง เปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมนั้นทําใหเกิดปริมาณ

ความตองการใชมันสําปะหลังเพิ่มสูงข้ึน ทําใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังปลูกมันมากข้ึนทําใหมี

ปริมาณหัวมันสูงข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในประเด็นนี้ จะเห็นไดวามาตรการในการ

กระตุนสงเสริมใหมีการใชสินคาเกษตรกรรมไดทําใหเกิดอุปสงคตอสินคาเกษตรกรรมมากข้ึน ทําให

ราคาสินคาเกษตรกรรมสูงข้ึน และจะทําใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชที่ทางรัฐบาลสงเสริมมากข้ึน 

ทําใหมีปริมาณสินคาเกษตรนั้นเพิ่มข้ึน  
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ผลกระทบของการใชพลังงานทดแทนท่ีทํามาจากสินคาเกษตรกรรมตออุปสงค 
อุปทาน และราคาสินคาทางการเกษตร 

การศึกษาในประเด็นนี้ ศึกษาในดานของการที่รัฐบาลมีมาตรการในการสงเสริมประชาชน หัน

มาใชพลังงานทดแทนที่มีสวนประสมของสินคาทางการเกษตรนั้นทําใหมีความตองการใชสินคาเกษตร

เพิ่มข้ึน ราคาสินคาเกษตรเพิ่มสูงข้ึน ผลผลิตสินคาเกษตรในปถัดไปเพิ่มข้ึน และ สงผลดีตอระบบ

เศรษฐกิจอ่ืนๆดวย โดย อรพิม สุนทรเกตุ (2550) คนพบวาผลกระทบของนโยบายสนับสนุนในการผลิต

เอทานอลจากมันสําปะหลังที่มีตอภาคการเกษตรนั้นสงผลใหมีความตองการใชมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน

เปน 5.47 ลานตันตอป ผลกระทบของนโยบายสนับสนุนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังตอ

โครงสรางสาขาการทําไรมันสําปะหลัง และตอสาขาท่ีเปนปจจัยการผลิตมันสําปะหลังมีการใชปจจัย

การผลิตทั้งระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนรอยละ 2766.31 ในโครงสรางสาขาการทําไรมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน

รอยละ 2538.81 นอกจากการเพิ่มข้ึนของความตองการใชผลผลิตมันสําปะหลังแลวยังสงผลตอสาขา

การผลิตอ่ืนๆ ทั้งที่อยูในภาคการเกษตรและไมไดอยูในภาคการเกษตร สงผลดีตอระบบเศรษฐกิจ 

เนื่องจากทําใหสาขาการผลิตเหลานั้นมีการใชปจจัยการผลิตในสาขามากข้ึนหรือมีการผลิตในสาขา

การผลิตเพิ่มข้ึน เพื่อสนองตอความตองการใชผลผลิตมันสําปะหลังและสามารถดําเนินตามนโยบาย

ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พัฒนา วัชกูล (2543) คนพบวา ความสามารถในการผลิตแอลกอฮอลจากพืชผลทาง

การเกษตรไทยเชนออย  มันสําปะหลัง ขาวโพด และขาวซึ่งมีราคาตํ่าลง ซึ่งการหันมาใชเชื้อเพลิงจาก

แอลกอฮอลที่ผลิตไดซากพืชผลทางการเกษตร จึงเปนการยกระดับราคาสินคาเกษตรใหกับเกษตรกรซึ่ง

เปนการแกไขปญหาราคาพืชตกตํ่าได สวน ศุภวรรณ วีระวงศ (2548)  คนพบวาผลกระทบของการนํา

ออยไปผลิตเอทานอลจะทําใหปริมาณออยที่ผลิตน้ําตาลลดลงสงผลใหปริมาณน้ําตาลลดลงจึงทําให

รายไดจากการจําหนายน้ําตาลลดลงไปดวยแตมีรายไดจากการจําหนายเอทานอลเพิ่มข้ึนแทนสงผลให

ราคาออยเพิ่มสูงข้ึนและจากการที่ราคาออยเพิ่มสูงข้ึนนั้น จะทําใหปริมาณออยในปถัดไปเพิ่มข้ึนดวย  
สําหรับวรรณกรรมที่เปนภาษาอังกฤษนั้น กลาณรงค ศรีรอด (Klanarong Sriroth. 2008)  คน

พบวาการที่มีการรณรงคการใชเอทานอลเปนพลังงานทดแทนทําใหเกิดอุปสงคตอมันสําปะหลังสําหรับ

การใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนเปน 7.2 ลานตันตอ สวนประเด็นของการที่รณรงคการใช       

เอทานอลเปนพลังงานทดแทนทําใหเกิดอุปสงคตอมันสําปะหลังสําหรับการใชเปนวัตถุดิบผลิต          

เอทานอลเพิ่มข้ึนเปน 7.2 ลานตันตอป  โดยพอล กอแลกเฮอ (Paul Gallagher. 2006)  คนพบวาความ

ตองการในการใชเอทานอลในสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มข้ึนในป 2006 ทําใหเกิดอุปสงคความตองการใชเมล็ด

ขาวโพดสําหรับสูงถึง 370 ลานBushel   สวนวัฒนา วัฒนานนทตรา(Watana Watananonta. 2006) 

คนพบวาผลจากการที่รัฐบาลสงเสริมการใช แกสโซฮอลนั้นทําใหในป ค.ศ. 2008 มีความตองการหัว



21 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในประเด็นนี้จะเห็นไดวาผลกระทบของมาตรการในการ

สงเสริมประชาชนหันมาใชพลังงานทดแทนที่มีสวนประสมของสินคาทางการเกษตร ทําใหอุปสงคที่มี

ตอพืชที่ใชผลิตพลังงานทดแทนสูงข้ึนและราคาสินคาทางการเกษตรสูงข้ึน  
 

       ผลกระทบของการผลิตเอทานอลตอระบบเศรษฐกิจ 
การศึกษาในประเด็นนี้ ศึกษาในดานของผลกระทบของการใชผลิตเอทานอลตอระบบ

เศรษฐกิจนั้นโดยเกสร ทองตัน (2545)  คนพบวาผลกระทบของการผลิตเอทานอลทําใหการใชสินคา

เกษตร  รายไดของเกษตรกร  รายไดของฟารม  ปริมาณความตองการแรงงาน  รายไดจากการเก็บภาษี 

และ ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสูงข้ึนทําใหระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวของเติบโตไปดวย

โดยคนพบวา การใชแกสโซฮอลจะทําใหรัฐสูญเสียรายไดภาษีแตทําใหเกษตรกรมีรายไดมากข้ึนซึ่งคน

พบวาปริมาณการใชเอทานอลเฉลี่ย 821 ลานลิตรตอปโดยที่ปริมาณความตองการใชมันสําปะหลัง

เฉล่ียอยูที่ 4.56 ลานตันตอปซึ่งจะทําใหรายไดของผูปลูกมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเทากับ 3,192 ลาน

บาทตอป รวมทั้งยังสามารถประหยัดการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิงดังนั้นรัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการผลิต

เอทานอล  

ในดานผลกระทบของการผลิตเอทานอล สํานักงานเอทานอลของอเมริกา (A Publication of 

ethanol Across America. 2006) คนพบวาผลกระทบของการผลิตเอทานอลในประเทศสหรัฐอเมริกา

สงผลตอระบบเศรษฐกิจของสหรัฐในปค.ศ. 2004 ในสวนของโรงงานผลิตเอทานอลในสหรัฐนั้นใชจาย

ในกระบวนการผลิตเอทานอล เปนจํานวนเงิน 5.1 พันลานดอลลารสหรัฐในดานการซื้อวัสดุในการผลิต

โรงงานและโรงงานไดทําการรับซ้ือเมล็ดขาวโพดจากเกษตรกรเปนจํานวน 1.25 พันลานหนวยตวง

ขาวโพดนับมูลคาได 3.1 พันลานดอลลารสหรัฐซ่ึงชวยเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปนจํานวน 

14 พันลานดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้การผลิตเอทานอลนั้นทําใหเกิดตําแหนงงานเปนจํานวน 147,206 

งานในทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจสงผลทําใหเพิ่มรายไดใหกับแรงงานที่เกี่ยวของกับการผลิต       

เอทานอลเปนจํานวนเงิน 4.4 พันลานดอลลารสหรัฐและยังชวยเพิ่มรายรับจากภาษีเปนจํานวนเงิน 1.3 

พันลานดอลลารสหรัฐในสวนของรัฐบาลกลางและ 1.2 พันลานดอลลารสหรัฐในสวนของรัฐบาล

ทองถิ่น 

สํานักงานบัญชีกลางของสหรัฐอเมริกา (U.S. General Accounting Office. 1990) คนพบวา

ผลกระทบจากการใชเช้ือเพลิงเอทานอลตอเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจากการเพิ่มปริมาณ
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สวนผลกระทบของการใชเอทานอลตอทองถิ่นตางๆ เดวิด สเวนสัน (David Swenson. 2008)   

คนพบวาในรัฐ Lowa ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จากการใชเอทานอลที่เพิ่มข้ึนในป คศ. 2006 ทําใหเกิด

ความตองการจางแรงงานเพิ่มข้ึนใน  23 สายงาน เปนจํานวน 1,242 ตําแหนง เกิดปริมาณเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในรัฐ Lowa จํานวน 1.55 ลานดอลลารสหรัฐ  ขณะที่ไมเคิล อีแวน 

(Michael Evans. 1997) คนพบวาผลกระทบของความตองการเอทานอลที่สงผลตอระบบเศรษฐกิจคน

พบวาในปค.ศ. 1997 มีปริมาณความตองการเอทานอล 1.52 พันลานแกลลอน ทําใหราคาขาวโพด

เพิ่มข้ึน 45 เซนต ตอ bushels (8 แกลลอน)  รายไดของฟารมขาวโพดเพิ่มข้ึนเปน 5 พันลานดอลลาร

สหรัฐสงผลทําใหเกิดการจางงานจํานวน 195,200 ตําแหนง และสงผลทําใหรัฐบาลมีรายไดจากภาษี 

464.8  พันลานดอลลารสหรัฐ ทางดานฝายพัฒนาเศรษฐกิจในรัฐเนบลาสกาของสหรัฐอเมริกา 

(Nebraska Department of Economic Development.1993) คนพบวาผลกระทบของการเพิ่มกําลัง

การผลิตเอทานอลในรัฐเนบลาสกาในปค.ศ. 1991 จํานวน 63 ลานแกลลอนกอใหเกิดความตองการ

การจางงานเพิ่มข้ึน 154 อัตราในอุตสาหรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตเอทานอลและสรางงานใน

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนอีก 541 อัตรา  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของในประเด็นนี้ จะเห็นไดวาผลกระทบของการผลิต          

เอทานอลทําใหเกิดความตองการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตเอทานอล และเกิด

ความตองการพืชที่ใชในการผลิตพลังงานทดแทนมากข้ึนสงผลใหแรงงานทั้งในภาคเกษตรกรรมและ

ภาค    อุตสาหรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตเอทานอลมีรายไดสูงข้ึน และทําใหเกิดปริมาณเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน  

สรุปวานโยบายของภาครัฐในการสงเสริมการใชอทานอลหรือพลังงานทดแทนนั้นทําใหเกิด

ปริมาณความตองการใชเอทานอลมากข้ึน สงผลใหเกิดอุปสงคพืชพลังงานทดแทนสําหรับการผลิต     

เอทานอลมากข้ึน ทําใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชพลังงานมากขึ้น เกิดอุปทานพืชพลังงานมากขึ้น 

และทําใหราคาของพืชพลังงานมีราคาสูงข้ึน  ทําใหเกิดความตองการแรงงานมากข้ึนทําใหแรงงานมี

รายไดสูงข้ึนเกิดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน นอกจากนี้ผูวิจัยยังนํามาดัดแปลง

สรางเปนกรอบความคิดในงานวิจัยตามที่ผูวิจัยไดแสดงในกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ไดแสดงในบทที่ 1 

ไว 
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ตาราง 6 สรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

 
ผูวิจัย 
(ป) 

พืชที่
ทําการศึกษา 

ตัวแปรหรือมาตรการ ขอคนพบที่นาสนใจ 

ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลท่ีมีตออุปสงคของสินคาทางการเกษตร 

ชุติมา   

โสภิกุล   

(2533) 

ถ่ัวเหลือง -การกําหนดราคา 

 เปาหมาย  

-การประกันราคาขั้นตํ่า 

 ถ่ัวเหลือง 

-การผลิตถ่ัวเหลืองเพิ่มขึ้น  

-ราคาถ่ัวเหลืองสูงขึ้น 

สนธยา  

หวังศิริเวช  

(2539) 

-ขาว  

-มันสําปะหลัง  

-ออย  

-ยางพารา 

มาตรการท่ีรัฐบาลสนับสนุนใหมีการ

ใชผลผลิตทางการเกษตรใช เปน

พลังงานทดแทน 

-อัตราการขยายตัวของผลผลิต 

   ทางการเกษตร เพิ่มขึ้น  

สรอยเพชร   

ตันติรัตนานนท  

(2540)     

มันสําปะหลัง -การกําหนดเขตเศรษฐกิจ 

 มันสําปะหลัง  

-การใชมาตรการจูงใจให 

 ใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตสินคาอุตสาหกรรม 

-ปริมาณความตองการใช 

  มันสําปะหลังเพิ่มสูงขึ้น  

-เกษตรกรปลูกมันสําปะหลัง 

 มากขึ้น 

-ปริมาณหัวมันเพิ่มขึ้น 

ผลกระทบของการใชพลังงานทดแทนที่ทํามาจากสินคาเกษตรกรรมตอราคาสินคาทางการเกษตร 

อรพิม 

สุนทรเกตุ 

 (2550) 

มันสําปะหลัง นโยบายสนับสนุนในการผลิต 

เอทานอลจากมันสําปะหลัง 

-ความตองการใชมันสําปะหลัง 

  เพิ่มขึ้น 

-การใชปจจัยการผลิตทั้งระบบ 

  เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

-สาขาการผลิตที่ใชผลิตภัณฑ 

  มันสําปะหลังเกิดการผลิต 

  มากขึ้น 
Klanarong 

Sriroth  

(ค.ศ.2008) 

มันสําปะหลัง การรณรงคการใช 

เอทานอลเปน 

พลังงานทดแทน 

อุปสงคตอมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 
ผูวิจัย 
(ป) 

พืชที่
ทําการศึกษา 

ตัวแปรหรือมาตรการ ขอคนพบที่นาสนใจ 

ผลกระทบของการใชพลังงานทดแทนที่ทํามาจากสินคาเกษตรกรรมตอราคาสินคาทางการเกษตร (ตอ) 

Paul  

Gallagher  

(ค.ศ.2006)   

เมล็ดขาวโพด ความตองการในการใช 

เอทานอลในสหรัฐอเมริกาท่ีเพิ่มขึ้น 

อุปสงคความตองการใชเมล็ด

ขาวโพดเพิ่มขึ้น 

Watana 

Watananonta 

(ค.ศ.2006) 

มันสําปะหลัง มาตรการสงเสริมการใช แกสโซฮอล

ของภาครัฐ 

-ความตองการหัวของ 

  มันสําปะหลังเพิ่มขึ้น 

-จํานวนผลผลิตในพื้นที่  

  เพาะปลูกมันสําปะหลัง 

  เพิ่มขึ้น 

ผลกระทบของการผลิตเอทานอลตอระบบเศรษฐกิจ 

เกสร  

ทองตัน  

(2545) 

มันสําปะหลัง การใชเอทานอล -รายไดจากการเก็บภาษีสูงขึ้น 

-ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ 
  เศรษฐกิจสูงขึ้น 

A Publication 

of ethanol 

Across 

America  

(ค.ศ.2006) 

เมล็ดขาวโพด การผลิตเอทานอลในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

-ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

  เพิ่มขึ้น 

-ตําแหนงงานเพิ่มขึ้น 

-แรงงานทีเก่ียวของกับการ 

  ผลิตเอทานอลมีรายได 

  เพิ่มขึ้น 

-ภาครัฐเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น 

David  

Swenson  

(ค.ศ.2008) 

- การใชเอทานอลในรัฐ Iowa -ความตองการจางแรงงาน 

  เพิ่มขึ้น 

-ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ 

  เศรษฐกิจในรัฐเพิ่มขึ้น 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 
ผูวิจัย 
(ป) 

พืชที่
ทําการศึกษา 

ตัวแปรหรือมาตรการ ขอคนพบที่นาสนใจ 

ผลกระทบของการผลิตเอทานอลตอระบบเศรษฐกิจ (ตอ) 

Michael 

 Evans  

(ค.ศ.1997) 

ขาวโพด ความตองการเอทานอล -ราคาขาวโพดเพิ่มขึ้น 

-รายไดของฟารมขาวโพด 

  เพิ่มขึ้น 

-เกิดการจางงานเพิ่มขึ้น 

-รัฐบาลมีรายไดจากภาษี 

  เพิ่มขึ้น 
Nebraska 

Department of 

Economic 

Development 

(ค.ศ.1993) 

- การเพ่ิมกําลังการผลิต 

เอทานอลในรัฐเนบลาสกา 

-กอใหเกิดความตองการการ 

  จางงานเพิ่มขึ้น 

-เกิดรายไดจากการเก็บภาษี 

  เพิ่มขึ้น 

U.S. General 

Accounting 

Office  

(ค.ศ.1990) 

ขาวโพด การเพ่ิมปริมาณผลผลิตของ 

เอทานอล 

-ราคาของขาวโพดสูงขึ้น 

-รายไดรวมของชาวไรเพิ่มขึ้น 

-รัฐบาลกลางสามารถประหยัด 

  เงินงบประมาณกลาง 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัยแบงตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การรวบรวมขอมูล 

2. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การรวบรวมขอมูล 
        ขอมูลที่ใชในการวิจัย 
        ขอมูลเกี่ยวกับมันสําปะหลัง ไดแก ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร 

ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลัง พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง  ปริมาณผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  

ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังนอกประเทศ ราคามันเสนในตลาดโลก ราคา       

มันอัดเม็ดในตลาดโลก  และขอมูลเกี่ยวกับเอทานอล ไดแก ปริมาณความตองการเอทานอลในประเทศ 
        แหลงขอมูล 
        งานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

สมาคมมันสําปะหลังแหงประเทศไทย และ กระทรวงพลังงาน 
        การเก็บรวบรวมขอมูล 
        ในการทําการวิจัยคร้ังนี้ ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลาผูวิจัยไดทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจเอกสารในการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ

และขอมูลทางสถิติที่ไดจากหนวยงานตางๆ ไดแก จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ซึ่งประกอบดวย

ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา ผลผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรในปที่

ผานมา ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา และพื้นที่เพาะปลูกปที่ผานมา  สวนขอมูลที่

เก็บจากสมาคมมันสําปะหลังแหงประเทศไทย ไดแก ปริมาณผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ราคามันเสนใน

ตลาดโลก และราคามันอัดเม็ดในตลาดโลก สําหรับขอมูลที่เก็บจากกระทรวงพลังงาน ไดแก ปริมาณ

ความตองการเอทานอล ซึ่งขอมูลตัวแปรตางๆของแบบจําลองทางเศรษฐมิติที่ใชในงานวิจัย ผูวิจัยได

นํามาขยายความรายละเอียดเปนตารางไวใน ตาราง 7 
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ตาราง 7 คําจํากัดความของตัวแปรและแหลงที่มาของขอมูล 

 
ตัวแปร คําจํากัดความ หนวย แหลงที่มาของขอมูล 
Y  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร ตันตอไร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

P ราคามันสําปะหลัง บาทตอตัน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

PL     ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลัง บาทตอไร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

A พ้ืนที่มันสําปะหลังทั้งประเทศ ลานไร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

E ปริมาณความตองการเอทานอล  พันลานลิตร กระทรวงพลังงาน 

QDCP ปริมาณความตองการมันสําปะหลัง

สําหรับผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศ  

ลานตัน สมาคมมันสําปะหลังแหง 

ประเทศไทย 

PWF    ราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดโลก ดอลลารสหรัฐตอตัน สมาคมมันสําปะหลังแหง 

ประเทศไทย 

PWLC ราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลก  ดอลลารสหรัฐตอตัน สมาคมมันสําปะหลังแหง 

ประเทศไทย 

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยฉบับนี้มีการจัดกระทํา และวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยแบบจําลอง

เศรษฐมิติสําหรับอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย โดยการประยุกตใชทฤษฏีอุปสงคของมันสําปะหลัง 

และทฤษฏีอุปทานของมันสําปะหลังที่ไดนําเสนอในบทที่ 2 มาประยุกตสรางแบบจําลองในงานวิจัยนี้ 

โดยการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method)  ใชวิธีกําลังสองนัอยที่สุด 

(Ordinary Least Square : OLS) สําหรับการหาคาสัมประสิทธิ์ของสมการพฤติกรรมเพื่อศึกษา

ผลกระทบของการนํามันสําปะหลังผลิตเปนเอทานอล ประกอบดวยสมการอุปทานมันสําปะหลัง  

สมการอุปสงคมันสําปะหลัง  สมการราคามันสําปะหลัง  และสมการดุลยภาพตลาด 

        
         สมการอุปทานมันสําปะหลัง 
        ในการศึกษาสมการอุปทานมันสําปะหลังมีเปาหมายไดแกปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง โดย

การนําทฤษฏีอุปทานมันสําปะหลัง ที่มีปจจัยที่สงผลตออุปทานไดแก ราคามันสําปะหลัง ตามที่ได

นําเสนอในบทที่ 2 มาประยุกตสรางเปนระบบสมการ 3สมการไดแกสมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไร 

สมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน และสมการปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง 
        ผูวิจัยไดเตรียมการจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  โดยมีข้ันตอนการทําโดยนําขอมูล

ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรในปที่ผานมา  ราคามันสําปะหลังตอไรในปที่ผานมา  และราคาปจจัยการ

ผลิตมันสําปะหลังมาประมาณแบบจําลองหาผลผลิตมันสําปะหลังตอไรในสมการที่ (1) ตอมานําขอมูล
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        สาเหตุของการใชขอมูลราคามันสําปะหลัง และพื้นที่เพาะปลูกปในที่ผานมาเพราะในความ

เปนจริงแลวเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจะไมทราบราคาในปปจจุบันเนื่องจากเกษตรกรไมไดรับ

ขอมูลขาวสารที่สมบูรณจึงใชขอมูลราคา และพื้นที่เพาะปลูกในปที่ผานมาเปนตัวคาดการณ 

        แบบจําลองนี้กําหนดใหผลผลิตเฉล่ียตอไรในปปจจุบัน ข้ึนอยูกับราคามันสําปะหลังในปที่ผาน

มา  ผลผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา และราคาปจจัยการผลิต (ซึ่งประกอบดวย ราคาปุย และ

คาแรง) โดยกําหนดใหรูปสมการเปนแบบ Linear in Logarithm ซึ่งสามารถแสดงเปนสมการไดดังนี้ 

 

 Y        =    f (Pt – 1 , PL t-1 , Yt -1  )  

 In (Y) =  β 0+ β 1 In(Pt-1)+ β 2In(PLt-1)+ β 3 In(Yt-1)  + et                                              (1)

            

โดยที่ 

  Y       =  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร (ตันตอไร) 

  Pt -1   =  ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา (บาทตอตัน) 

  PL t-1 =  ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา (บาทตอไร) 

  Yt -1   =  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรในปที่ผานมา (ตันตอไร) 

 

        การกําหนดสมการพื้นที่การเพาะปลูกในงานวิจัยนี้กําหนดใหมีลักษณะการตอบสนองเปนไป

ในลักษณะของการปรับตัวบางสวน (Partial adjustment) ตามหลักของการตอบสนองของอุปทาน       

มันสําปะหลังซึ่งไดแสดงในหัวขอการประยุกตทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรในงานวิจัยของบทที่ 2 ไป ดังนั้น

สมการพื้นที่เพาะปลูกในงานวิจัยนี้จะมีโครงสรางดังนี้ 

 

A          =    f (Pt -1 , At -1 , QDT)           

In (A)    =  β 0+β 1 In(Pt-1)+ β 2 In(At-1)+ β 3 In(QDT) + et                                  (2) 

 
โดยที่ 

  A      =  พื้นทีม่ันสําปะหลังทั้งประเทศทีป่ลูกในปปจจุบนั (ลานไร) 
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  Pt -1   =  ราคามันสําปะหลังปที่ผานมา (บาทตอตัน) 

             At -1   =  พื้นที่เพาะปลูกปที่ผานมา (ลานไร) 

  QDT = ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ (ลานตัน) 

 

        ปริมาณอุปทานมันสําปะหลังเขียนเปนฟงกชั่นเอกลักษณ (Identity)ดังนี้ 

 

Qt= A*Y                                                                                                                      (3)

             

โดยที่ 

  Qt   =  ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง (ลานตัน) 

  A   =  พื้นที่มนัสําปะหลังทัง้ประเทศที่ปลูกในปปจจุบนั(ลานไร) 

  Y   =  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร (ตันตอไร) 

 
        สมการอุปสงคมันสําปะหลัง 
       ในงานวิจัยนี้ใชวิธีการกําหนดสัดสวนปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับการผลิต           

เอทานอลในประเทศและสําหรับความตองการผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศในการคํานวณโดยจะ

ใชระบบสมการ 2 สมการไดแก สมการอุปสงคภายในประเทศ และสมการอุปสงคภายนอกประเทศ 

โดยสมการอุปสงคภายในประเทศไดมีสมการยอย 2 สมการไดแก สมการปริมาณความตองการ       

มันสําปะหลังสําหรับผลิตเอทานอล กับสมการปริมาณความตองการผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ 

        ผูวิจัยได เตรียมการจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูลในการคํานวณสมการอุปสงค              

มันสําปะหลัง โดยมีข้ันตอนการทําโดยนําปริมาณความตองการเอทานอลโดยอาศัยการจําลอง

สถานการณแลวนํามาใสในสมการ (4) เพื่อใชประกอบการคํานวณปริมาณความตองการบริโภค      

มันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอล ตอมานําปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับการผลิต 

เอทานอลที่ไดจากการคํานวณในสมการที่ (4)  นํามาใสในสมการ (5) เพื่อใชประกอบการคํานวณ

ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ เม่ือเสร็จแลวหาความตองการบริโภค

ผลผลิตมันสําปะหลังนอกประเทศในสมการที่ (6)  

         อุปสงคมันสําปะหลัง เปนอุปสงคสืบเนื่อง  (Derived Demand) ซึ่งข้ึนอยูกับการผลิต

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และ เอทานอลโดยที่มีอัตราการแปลงผลผลิตมันสําปะหลังดังตอไปนี้ 

        1. ปริมาณมันสําปะหลัง 1 ตัน สามารถผลิตแปงมันได 225.20 กิโลกรัม 
        2. ปริมาณมันสําปะหลัง 1 ตัน สามารถผลิตเปนมันเสนมันอัดเม็ดได 450.50 กิโลกรัม 



30 

        3. ปริมาณมันสําปะหลัง 1 ตัน สามารถผลิตเปนเอทานอลได 280 ลิตร 
        โดยงานวิจัยนี้ ไดกําหนดให แปงมัน และมันเสนมันอัดเม็ดใหจัดอยูในกลุมผลิตภัณฑ               

มันสําปะหลัง 

        ดังนั้นหากมีการเปล่ียนแปลงความตองการของผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และเอทานอลก็ยอม

สงผลทําใหสัดสวนความตองการมันสําปะหลังเกิดการเปล่ียนแปลงซึ่งสามารถแสดงเปนสมการดังนี้ 

 

 QDA= E / 280                                                                  (4) 

  

 โดยที่  

   QDA =   ปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับผลิตเอทานอลในประเทศ  

                                    (ลานตัน) 

  E    =  ปริมาณความตองการเอทานอล (ลานลิตร) 

 

        โดยที่ปริมาณผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จะประกอบไปดวยปริมาณแปงมัน และ มันเสน   มัน

อัดเม็ดที่บริโภคภายในประเทศ และสงออกตางประเทศ ปริมาณมันสําปะหลังเกือบทั้งหมดจะถูกนําไป

แปรรูปกลายเปนผลิตภัณฑมันสําปะหลังและเอทานอล ดังนั้นจึงกําหนดใหปริมาณความตองการ

บริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเทากับผลบวกของปริมาณผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  และ

ปริมาณมันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอลซึ่งแสดงเปนสมการดังนี้ 

 

 QDT = QDA+QDCP                                                                                                     (5) 

  

 โดยที ่

  QDT =  ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ (ลานตัน) 

 

  QDA     =   ปริมาณความตองการมนัสําปะหลังสําหรับผลิตเอทานอลในประเทศ  

                                           (ลานตัน) 

  QDCP  =  ปริมาณความตองการมนัสําปะหลังสําหรับความตองการผลิตภัณฑ 

                                         มันสําปะหลังในประเทศ (ลานตัน) 
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        การกําหนดสมการอุปสงคมันสําปะหลังนอกประเทศในงานวิจัยนี้ข้ึนอยูกับราคาแปงมัน

สําปะหลังในตลาดโลกในปที่ผานมา และราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลกในปที่ผานมา  

 

 QIWT       =  (PWFt-1   , PWLCt-1 )               

 In (QIWT) = β 0+β 1 In(PWFt-1)+β 2 In(PWLCt-1)+ et                                                   (6)                          

 

 โดยที่ 

QIWT      = ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ (ลานตัน) 

 PWFt-1     = ราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดโลกในปที่ผานมา 

                             (ดอลลารสหรัฐตอตัน) 

PWLCt-1   = ราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลกในปที่ผานมา 

                 (ดอลลารสหรัฐตอตัน) 
 

        สมการราคามันสําปะหลงั 
        การประมาณแบบจําลองในสมการราคามันสําปะหลังในงานวิจัยนี้กําหนดใหราคา             

มันสําปะหลังข้ึนอยูกับปริมาณความตองการเอทานอล และราคามันสําปะหลังในปที่ผานมาแลวนํามา

ใสในสมการ (7) เพื่อใชประกอบการประมาณแบบจําลอง 

 

 P       =  (E, Pt – 1)               

 In (P) = β 0+β 1 In(E)+ β 2 In(Pt-1) + et                                                                        (7) 

 

 โดยที ่

P       =  ราคามันสําปะหลัง (บาทตอตัน) 

 E       =  ปริมาณความตองการเอทานอล (ลานลิตร) 

 Pt -1   =  ราคามันสําปะหลังปที่ผานมา (บาทตอตัน) 

        
        สมการดุลยภาพตลาด 
        งานวิจัยฉบับนี้จะมีสมการใหญๆ 2 สมการไดแก สมการอุปทานมันสําปะหลัง และสมการอุปสงค

มันสําปะหลังซึ่งจะสมมุติใหคงที่ ดังนั้นจะไดสมการดุลยภาพดังนี้ 

 

             A* Y = QDT  +QIWT      
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 A* Y = QT                                                                                                                    (8)      

 

        แบบจําลองที่ใชในงานวิจัยฉบับนี้ เปนแบบจําลองที่ใชในการศึกษาดานอุปสงค และอุปทาน

ของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง อาศัยความสัมพันธของอุปสงค (demand function) และความสัมพันธ

ของอุปทาน (supply function)จะมีลักษณะเปนระบบสมการที่แสดงถึงความสัมพันธของตัวแปรซ่ึงแต

ละสมการที่แสดงความสัมพันธนั้นมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อศึกษาและอธิบายถึง

พฤติกรรมของปริมาณอุปสงค และอุปทานของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการประมาณแบบจําลอง 

ซึ่งอาศัยความรูทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรที่จะนํามาสรางทิศทางของความสัมพันธของตัวแปรสามารถ

อธิบายพฤติกรรมของระบบการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือสามารถคาดคะเนปรากฏการณที่

เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมโดยตองอาศัยความรูทางทฤษฏี และความรูทางดานคณิตศาสตร เพื่อจะทําการ

ประมาณแบบจําลองที่สรางข้ึน ระบบสมการที่ทําการสรางข้ึนเพื่ออธิบายพฤติกรรมของอุตสาหกรรม

เรียกวาสมการโครงสราง (structural equation) และสมการตางๆที่รวมกัน โดยรูปแบบสมการที่แสดง

ความสัมพันธของตัวแปรที่สามารถอธิบายในเชิงทฤษฏี เรียกวา สมการพฤติกรรม (behavioral 

equation) ตัวอยางเชน สมการการผลิต  สมการอุปสงค หรือ อุปทาน สวนสมการที่แสดงลักษณะของ

ดุลยภาพ หรือลักษณะการเทากันของทั้งสองขางเรียกวา สมการเอกลักษณ 

        การกะประมาณระบบสมการเก่ียวเนื่องนั้นจะตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ใชในการศึกษา และ

ความพรอมของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการศึกษาดวย โดยในงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยใชวิธีการกะ

ประมาณสมการโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS) และใชโปรแกรม E-View 

ในการประมาณคาแบบจําลอง  

 

การประเมนิแบบจําลอง  

        ในงานวิจัยนี้ ไดวัดความเหมาะสมของตัวแปรภายในแบบจําลอง โดยใชวิธี Theil ’ s statistic : 

U  

                          
( )

( ) ( )

∑

∑ ∑

T 2s a
t t

t=1
T T2 2s a

t t
t=1 t=1

1
Y - Y

TU  =  
1 1

Y + Y
T T

 

 
โดยที ่

  Yt
a    =   คาตัวแปรที่เกิดข้ึนจริงในปที่ t (actual value) 

  Yt
s    =   คาตัวแปรที่เกิดจากการประมาณคาในปที่ T (based value) 
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  T      =    จํานวนคาบเวลาที่นํามาใชในการทํา simulation 

        คา U จะอยูระหวาง 0 กับ 1 ถา U เทากับ 0 เปนกรณีที่ตามรอยขอมูลไดดีที่สุด (perfect fit) และ

ถา U เทากับ 1 คาทําทายที่ปรากฏออกมาของแบบจําลองจะเลวที่สุด 

 
        การตรวจสอบปญหาทางสถิติ 
 ในงานวิจัยนี้ไดตรวจสอบปญหาทางสถิติดังนี้ 

1. ปญหา Autocorrelation เปนปญหาที่เกี่ยวกับตัวคลาดเคลื่อนมีสหสัมพันธระหวางกัน หรือ

ตัวคลาดเคลื่อนมีการกระจายที่ไมเปนอิสระตอกัน ซึ่งผิดขอสมมติฐานของวิธีการกําลังสองนอยที่สุด 

(OLS) ที่มีขอสมมุติพื้นฐานวา ตัวคลาดเคล่ือนตองไมมีสหสัมพันธระหวางกัน  
สาเหตุของปญหา Autocorrelation เกิดจากเกิดจาก 3 กรณีไดแก กรณีแรกเกิดจากตัวแปรที่

แทจริงในแบบจําลองถูกละทิ้งจากแบบลําลอง โดยตัวแปรอิสระที่ถูกละเวนมีความสัมพันธกันเองในตัว 

กรณีที่สองเกิดจากการกําหนดรูปแบบทางคณิตศาสตรที่ผิดพลาดในแบบจําลองเนื่องจากใชรูปสมการ

ไมถูกตองโดยใชสมการทางคณิตศาสตรตางจากแบบจําลองที่แทจริง และกรณีที่สามเกิดจากการใชตัว

แปรในอดีตในแบบจําลอง 
ผลกระทบของปญหา Autocorrelation ทําใหตัวประมาณคาไมเอนเอียง (Unbiased)และมี

ความแนบนัยแตจะไมมีประสิทธิภาพ (inefficient) เนื่องจากคาความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์จะไมมี

คาตํ่าสุดทําใหการใช OLS  ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการขาดคุณสมบัติ Blue ทําใหมี

ความคลาดเคล่ือนในการพยากรณสูงและอาจนํามาสูขอสรุปที่ผิดพลาดได 

 สําหรับงานวิจัยนี้ไดทําการตรวจสอบปญหา Autocorrelation ผานวิธีการ LM Test ซึ่งมี

สมมติฐานหลักคือ 

 H0 : ไมเกิดปญหา Autocorrelation ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

                   (คา prob มีคามากกวา 0.05)    

 H1 : เกิดปญหา Autocorrelationที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

                    (คา prob มีคานอยกวา 0.05) 

 หากคา Probability Value มีคามากกวา 0.05 แสดงใหเหน็วาที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ไมเกิดปญหา Autocorrelation 

 2. ปญหา Heteroskedasticity เปนปญหาที่เกี่ยวของกับตัวคลาดเคลื่อน โดยความแปรปรวน

ของตัวคลาดเคล่ือนที่ไดจากสมการประมาณคามีคาไมคงที่ ซึ่งผิดขอสมมติฐานของวิธีการกําลังสอง

นอยที่สุด (OLS) ที่มีขอสมมุติพื้นฐานวา ตัวคลาดเคล่ือนจะตองมีคาความแปรปรวนคงที่  
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 สาเหตุของปญหา Heteroskedasticity เกิดจากเกิดจาก 2 กรณีไดแก กรณีแรกเกิดจากการที่

ตัวคลาดเคล่ือนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคาของตัวแปรบางตัว กรณีที่สองเกิดจากการจัดขอมูลใน

แบบจําลองที่ผิดพลาด  
 ผลกระทบของปญหา Heteroskedasticity ทําใหตัวประมาณคาไมมีความเอนเอียง 

(Unbiased)และมีความแนบนัยแตจะไมมีประสิทธิภาพ (inefficient) ทําใหตัวประมาณคาสัมประสิทธิ์

ของสมการถดถอยมีคาแตกตางไปจากความจริง จึงทําใหคา t-statistic ที่ คํานวณไดของคา

สัมประสิทธิ์แตละตัวไมนาเชื่อถือ ทําใหการทดสอบสมมติฐานของคาสัมประสิทธิ์ในสมการขาดความ

นาเช่ือถือไปดวย  
 สําหรับงานวิจัยนี้ไดทําการตรวจสอบปญหา Heteroskedasticity ผานวิธีการ ARCH Test ซึ่ง

มีสมมติฐานหลักคือ 
 H0 : ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  

                   (คา prob มีคามากกวา 0.05)    

 H1 : เกิดปญหา Heteroskedasticity ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

                    (คา prob มีคานอยกวา 0.05) 

 หากคา Probability Value มีคามากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity 

 3. ปญหา Specification Error   เปนปญหาที่ตรวจสอบวามีปญหาเฉพาะเจาะจง 

(Specification Error) ในสมการของแบบจําลอง ซึ่งผิดขอสมมติฐานของวิธีการกําลังสองนอยที่สุด 

(OLS) ที่มีขอสมมุติพื้นฐานวาสมการในแบบจําลองจะตองไมมีขอผิดพลาด 
 สาเหตุของปญหา Specification Error เกิดจาก 3 กรณีไดแก กรณีแรกเกิดจากการที่ตัวแปร

อิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามถูกตัดออกจากแบบจําลอง กรณีที่สองเกิดจากการที่ตัวแปรอิสระที่ไมมี

อิทธิพลตอตัวแปรตามถูกใสในแบบจําลอง และกรณีที่สามเกิดจากการใชรูปแบบฟงกชั่นของสมการใน

แบบจําลองที่ผิดพลาด 
 ผลกระทบของปญหา Specification Error หากเกิดจากกรณีแรกหรือกรณีที่สามจะทําใหตัว

ประมาณคาเกิดความเอนเอียง (Biased) จึงทําใหผลการพยากรณเชื่อถือไมได แตถาเกิดจากกรณีที่

สองจะทําใหตัวประมาณคาไมเอนเอียง (Unbiased)และมีความแนบนัยแตจะไมมีประสิทธิภาพ 

(inefficient) เนื่องจากคาความแปรปรวนของตัวประมาณคาจะมากกวาความเปนจริงทําใหการใช 

OLS  ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของสมการขาดคุณสมบัติ Blue ทําใหมีความคลาดเคล่ือนในการ

พยากรณสูงและอาจนํามาสูขอสรุปที่ผิดพลาดได 
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 สําหรับงานวิจัยนี้ไดทําการตรวจสอบปญหา Specification Error ผานวิธีการ Ramsey’s 

Reset Test ซึ่งมีสมมติฐานหลักคือ 
 H0 : ไมเกิดปญหา Specification Error ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

                   (คา prob มีคามากกวา 0.05)    

 H1 : เกิดปญหา Specification Error ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

                    (คา prob มีคานอยกวา 0.05) 

 หากคา Probability Value มีคามากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ไมเกิดปญหา Specification Error 

 4. ปญหา Normal Distribution เปนปญหาที่ตัวแปรมีการกระจายตัวที่ผิดปกติบางตัวแปร

อาจมีการกระจายมากเกินไป แตอีกตัวแปรอาจมีการกระจายตัวที่นอยเกินไป ซึ่งผิดขอสมมติฐานของ

วิธีการกําลังสองนอยที่สุด (OLS)ที่มีขอสมมุติพื้นฐานวาสมการตัวแปรในแบบจําลองตองมีการกระจาย

ตัวปกติ  
 สําหรับงานวิจัยนี้ไดทําการตรวจสอบปญหา Normal Distribution ผานวิธีการ Normality Test 

ซึ่งมีสมมติฐานหลักคือ 
 H0 : ไมเกิดปญหา Normal Distribution ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

                   (คา prob มีคามากกวา 0.05)    

 H1 : เกิดปญหา Normal Distribution ที่ระดับนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

                    (คา prob มีคานอยกวา 0.05) 

 หากคา Probability Value มีคามากกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ไมเกิดปญหา Normal Distribution 

 
        การทดลองในแบบจําลองทางเศรษฐมิติ 
        การทดลองในงานวิจัยนี้อยูในขอบขายของผลกระทบจากการใชเอทานอลวาจะสงผลตอ

ปริมาณความตองการบริโภคมันสําปะหลัง และผลกระทบตอปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งกระทํา

การโดยการเพิ่มตัวแปรภายนอกทุกชวงเวลา แลวสังเกตการณเปล่ียนแปลงตัวแปรภายใน ซึ่งใน

งานวิจัยฉบับนี้ไดสมมุติใหปริมาณความตองการเอทานอล (E) โดยใหมีการเพิ่มปริมาณความตองการ

เอทานอล ใน 4 รูปแบบไดแกเพิ่มข้ึนรอยละ 5 10 15 และ 20 ระหวางป  2549 ถึง 2552 ซึ่งในความ

เปนจริงแลวจะมีอิทธิพลจากปจจัยภายนอกประเทศเขามาเกี่ยวของดวย ดังนั้นการจําลองสถานการณ

ในงานวิจัยนี้จึงมีการทดลองเปน 2 รูปแบบใหญไดแก 
1. การจําลองสถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการเอทานอล 
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2. การจําลองสถานการณโดยนําผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑมันสาํปะหลังในตลาดโลก
รวมกับปริมาณความตองการเอทานอล 

  

        การทดลองที่ 1: เปนการจําลองสถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการเอทานอล มี

ข้ันตอนการสงผานตัวแปรเร่ิมจากปริมาณความตองการเอทานอล (E) จะมีผลกระทบในข้ันแรกจะ

สงผลกระทบตอราคามันสําปะหลังแลวสงผลกระทบทําใหปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับ

ผลิตเอทานอลในประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงซึ่งจะสงผลตอปริมาณความตองการบริโภคผลิตภัณฑ       

มันสําปะหลังในประเทศ และปริมาณความตองการบริโภคมันสําปะหลังทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตามไปดวย ในขณะเดียวกันเมื่อปริมาณความตองการบริโภคผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศเกิด

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความตองการบริโภคมันสําปะหลังทั้งหมดจะสงผลทําใหพื้นที่เพาะปลูก

มันสําปะหลังทั้งประเทศเกิดการเปล่ียนแปลง ทําใหปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังตอไร และปริมาณ

ผลผลิตมันสําปะหลังทั้งประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปดวย แตในขณะเดียวกันปริมาณความ

ตองการเอทานอล จะทําใหปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอลเกิดการ

เปล่ียนแปลงโดยตรงแลวสงผลกระทบตอตัวแปรตางๆตามที่ไดกลาวมาในขางตนดวย โดยไดแสดง

กลไกการสงผานของผลกระทบของการใชเอทานอลตอตัวแปรในการจําลองสถานการณในการทดลอง

ที่1ในภาพประกอบ 4  ซึ่งแสดงตัวแปรภายในเปนเสนประ ตัวแปรภายนอกเปนเสนทึบ และตัวแปรตน

เปนเสนทึบขนาดหนา 
 

Yt-1  PL t -1 
   

 
 
 
 
 
 

   
 
 

ภาพประกอบ 6 กลไกการสงผานตัวแปรของการทดลองที ่1 
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การประมาณคาทางสถิติสําหรับการทดลองที่  1 ประกอบไปดวยสมการแสดงพฤติกรรม 

(Behavioral equation) จํานวน 5 สมการไดแก สมการ (1) , (2) , (4) , (5) และ  (7)   สมการ

เอกลักษณ (identify equation) จํานวน 2 สมการไดแก สมการ (3) และ (8)   โดยที่สมการ (8)  จะ

แสดงเงื่อนไขดุลยภาพ ซึ่งไมตองคํานวณ 
        ทั้งนี้ตัวแปรที่ใชในแบบจําลองประกอบดวยตัวแปรภายใน (endogenous variable) 7 ตัว คือ 

A , P , Y , QT, QDT , QDA , Q กับตัวแปรภายนอก (exdogenous variable) 5 ตัว คือ Pt -1,  Yt -1 , PL 

t-1 , At -1 , QDCP  โดยที่ตัวแปร E  เปนตัวแปรตน 

 
        สรุปสมการโครงสรางในแบบจําลองของการทดลองที่ 1 

สมการที่ 1: สมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไร 

 In (Y) =  β 0+ β 1 In(Pt-1)+ β 2In(PLt-1)+ β 3 In(Yt-1)  + et 

สมการที่ 2 : สมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน 
                  (สําหรับการทดลองที่ 1) 

 In (A) =  β 0+ β 1 In(Pt-1)+ β 2 In(At-1)+ β 3 In(QDT) + et 

 สมการที่ 3 : สมการปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง 

   Q  = A* Y 

สมการที่ 4 : สมการปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับผลิตเอทานอล  

  QDA = E/280 

   สมการที่ 5 : สมการปริมาณความตองการผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ 

  QDT  = QDA + QDCP   

 สมการที่ 7 : สมการราคามันสําปะหลัง  

  In (P) = β 0+ β 1 In(E)+ β 2 In(Pt-1) + et 

 สมการที่ 8 : สมการดุลยภาพตลาด 

  A* Y = QT 

 โดยที่ 

  Y          =  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร (ตันตอไร) 

Pt -1       =  ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา (บาทตอตัน) 

  Yt -1       =  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรในปที่ผานมา (ตันตอไร) 

  PL t-1     =  ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา (บาทตอไร) 

A           =  พื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน (ลานไร) 
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             At -1       =  พื้นที่เพาะปลูกปที่ผานมา (ลานไร) 

Q           =  ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง (ลานตัน) 

QDA           =  ปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับผลิตเอทานอลในประเทศ 

                 (ลานตัน) 

  E          =   ปริมาณความตองการเอทานอล (พันลานลิตร) 

QDCP  =   ปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับความตองการผลิตภัณฑ 

                  มันสําปะหลังในประเทศ (ลานตัน) 

QDT     =   ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ 

                    (ลานตัน) 

  QT        =   ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังทั้งหมด (ลานตัน) 

P          =   ราคามันสําปะหลัง (บาทตอตัน) 

 

        การทดลองที่ 2 : เปนการจําลองสถานการณโดยการนําผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑ             

มันสําปะหลังในตลาดโลกรวมกับปริมาณความตองการเอทานอล มีข้ันตอนการสงผานตัวแปรเร่ิมจาก

ปริมาณความตองการเอทานอล (E) ที่มีผลกระทบรวมกับราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดโลก (PWF) 

และราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลก (PWLC) จะมีผลกระทบในข้ันแรกจะสงผลกระทบตอราคา   

มันสําปะหลังแลวสงผลกระทบทําใหปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับผลิตเอทานอลใน

ประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะสงผลตอปริมาณความตองการบริโภคผลิตภัณฑมันสําปะหลังใน

ประเทศ และปริมาณความตองการบริโภคมันสําปะหลังทั้งหมดเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปดวย ใน

ขณะเดียวกันเม่ือปริมาณความตองการบริโภคผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศเกิดการเปล่ียนแปลง

ของปริมาณความตองการบริโภคมันสําปะหลังทั้งหมดจะสงผลทําใหพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้ง

ประเทศเกิดการเปล่ียนแปลง ทําใหปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังตอไร ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังทั้ง

ประเทศ และปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปดวย 

แตในขณะเดียวกันปริมาณความตองการเอทานอลท่ีมีผลกระทบรวมกับราคาแปงมันสําปะหลังใน

ตลาดโลก และราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลกจะทําใหปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับ

การผลิตเอทานอลเกิดการเปล่ียนแปลงโดยตรงแลวสงผลกระทบตอตัวแปรตางๆตามที่ไดกลาวมาใน

ขางตนดวย  
        สําหรับการจําลองสถานการณการทดลองที่ 2 นั้นจะนําตัวแปรปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ          

มันสําปะหลังนอกประเทศมาประมาณแบบจําลองหาพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศที่

เพาะปลูกในปปจจุบันเพิ่มอีก1ตัวแปร ดวย ซึ่งแสดงในสมการ (9) 
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 A          =   f (Pt -1 , At -1 , QDT , QIWT)           

In (A)    =  β 0+ β 1 In(Pt-1)+ β 2 In(At-1)+ β 3 In(QDT)+ β 4 In(QIWT)+ et              (9)

  

โดยที่ 

  A      =  พื้นทีม่ันสําปะหลังทั้งประเทศทีป่ลูกในปปจจุบนั (ลานไร) 

  Pt -1   =  ราคามันสําปะหลังปที่ผานมา (บาทตอตัน) 

             At -1   =  พื้นที่เพาะปลูกปที่ผานมา (ลานไร) 

  QDT = ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ (ลานตัน) 

QIWT = ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ (ลานตัน) 

 

ในสมการ (9) จะเห็นไดวาการจําลองสถานการณในการทดลองที่ 2 จะมีตัวแปรที่เพิ่มข้ึนจาก

การจําลองสถานการณในการทดลองที่ 1 คือปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ  

โดยไดแสดงกลไกการสงผานของผลกระทบของการใชเอทานอลตอตัวแปรในการจําลองสถานการณใน

การทดลองที่ 2 ในภาพประกอบ 5  ซึ่งแสดงตัวแปรภายในเปนเสนประ ตัวแปรภายนอกเปนเสนทึบ 

และตัวแปรตนเปนเสนทึบขนาดหนา 

 

 
PL t -1 Yt-1  

   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 5  กลไกการสงผานตัวแปรของการทดลองที่ 2 
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การประมาณคาทางสถิติสําหรับการทดลองที่ 2 ประกอบไปดวยสมการแสดงพฤติกรรม 

(Behavioral equation) จํานวน 6 สมการไดแก สมการ (1) , (4) , (5) , (6) , (7) และ (9)   สมการ

เอกลักษณ (identify equation) จํานวน 2 สมการไดแก สมการ (3) และ (8)   โดยที่สมการ (8)  จะ

แสดงเงื่อนไขดุลยภาพ ซึ่งไมตองคํานวณ 

        ทั้งนี้ตัวแปรที่ใชในแบบจําลองประกอบดวยตัวแปรภายใน (endogenous variable) 8 ตัว คือ 

A , P , Y , QT, QDT , QIWT  , QDA , Q กับตัวแปรภายนอก (exdogenous variable) 9 ตัว คือ Pt -1,  

Yt -1 , PL t-1 , At -1 , QDCP , PWF , PWLC , PWFt-1  , PWLCt-1 โดยที่ตัวแปร E  เปนตัวแปรตน 

 

สรุปสมการโครงสรางในแบบจําลองของการทดลองที่ 2  

สมการที่ 1: สมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไร 

 In (Y) =  β 0+ β 1 In(Pt-1)+ β 2In(PLt-1)+ β 3 In(Yt-1)  + et 

 สมการที่ 3 : สมการปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง 

   Q  = A* Y 

สมการที่ 4 : สมการปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับผลิตเอทานอล  

  QDA = E/280 

   สมการที่ 5 : สมการปริมาณความตองการผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ 

  QDT  = QDA + QDCP   

 สมการที่ 6 : สมการอุปสงคมันสําปะหลังนอกประเทศ 

  In (QIWT) =β 0+ β 1 In(PWFt-1)+ β 2 In(PWLCt-1)+ et 

 สมการที่ 7 : สมการราคามันสําปะหลัง  

  In (P) = β 0+ β 1 In(E)+ β 2 In(Pt-1) + et 

 สมการที่ 8 :สมการดุลยภาพตลาด 

  A* Y= QT 

สมการที่ 9 : สมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน 
                  (สําหรับการทดลองที่ 2) 

  In (A) =  β 0+ β 1 In(Pt-1)+ β 2 In(At-1)+ β 3 In(QDT)+ β 4 In(QIWT)+ et          
  

 โดยที่ 

  Y          =  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร (ตันตอไร) 

Pt -1       =  ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา (บาทตอตัน) 
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  Yt -1       =  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรในปที่ผานมา (ตันตอไร) 

  PL t-1     =  ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา (บาทตอไร) 

A           =  พื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน (ลานไร) 

             At -1       =  พื้นที่เพาะปลูกปที่ผานมา (ลานไร) 

Q           =  ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง (ลานตัน) 

QDA           =  ปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับผลิตเอทานอลในประเทศ 

                 (ลานตัน) 

  E           =   ปริมาณความตองการเอทานอล (พันลานลิตร) 

QDCP   =   ปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับความตองการผลิตภัณฑ 

                 มันสําปะหลังในประเทศ (ลานตัน) 

QDT     =   ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ 

                    (ลานตัน) 

  QT        =   ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังทั้งหมด 

QIWT     =   ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ (ลานตัน) 

 PWF       =  ราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดโลก  (ดอลลารสหรัฐตอตัน) 

PWLC   =  ราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลก (ดอลลารสหรัฐตอตัน) 

 PWFt-1   =  ราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดโลกในปที่ผานมา  

                             (ดอลลารสหรัฐตอตัน) 

PWLCt-1=  ราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลกในปที่ผานมา 

                 (ดอลลารสหรัฐตอตัน) 

P          =  ราคามันสําปะหลัง (บาทตอตัน) 

 

         จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปข้ันตอนการศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

       ข้ันตอนที่ 1 : การคํานวณสมการแตละสมการเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ โดยอาศัยขอมูลทุติยภูมิที่

ไดระบุไวขางตน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ของแตละสมการ 

        ข้ันตอนที่ 2 : นําสมการในแบบจําลองมาทําการประเมินโดยใชวิธี Theil ’ s statistic : U 

        ข้ันตอนที่ 3 : การประมาณการปริมาณความตองการเอทานอลข้ึนมา โดยใหมีการเพิ่มปริมาณ

ความตองการเอทานอล (E) ใน 4 รูปแบบไดแกเพิ่มข้ึนรอยละ5 10 15 และ 20 ระหวางป 2549 ถึง 

2552  
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       ข้ันตอนที่ 4 :การซีมูเลชั่น โดยนําคาสัมประสิทธิ์มาประกอบการซีมูเลชั่น โดยมีการจําลอง

สถานการณ 2 รูปแบบการทดลอง เพื่อศึกษาวาเมื่อมีปริมาณความตองการเอทานอลมากข้ึน จะทําให

ตัวแปรแตละสมการในแตละแบบจําลองเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไร  

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการประมาณสมการพฤติกรรม 

 2. ผลการประเมินแบบจําลอง 

3. ผลการวิเคราะหผลกระทบ 

 

ผลการประมาณสมการพฤติกรรม 
        การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ในการประมาณคา

ในสมการพฤติกรรม ไดแก สมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไร  สมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่

ปลูกในปปจจุบัน  สมการอุปสงคภายนอกประเทศ และ สมการราคา  มันสําปะหลัง 

 
สมการผลผลิตมันสาํปะหลังตอไร 
In (Yt) = -0.4301 +0.0208 In (Pt -1)+  0.0936In (PLt-1)+ 0.7348 In (Yt -1) 

           (-0.96)    (0.34)                   (1.21)                   (4.11) **              คา t-Statistic 

                             Adjust R-square  = 0.79      n = 28 

 

        ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

        จากการประมาณสมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไร แสดงใหเห็นวาผลผลิตมันสําปะหลังตอไร

ในปปจจุบัน ข้ึนอยูกับ ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา 

และผลผลิตมันสําปะหลังตอไรในปที่ผานมา โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรไดรอยละ 79 อีกรอยละ 21 เปนอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของตัวแปร

อ่ืนๆที่ไมไดศึกษา 

        จากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ ปรากฏวาตัวแปรผลผลิตมันสําปะหลัง

ตอไรในปที่ผานมามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

         คาสัมประสิทธิ์ของการประมาณคาในสมการนี้ คือความยืดหยุนตอผลผลิตมันสําปะหลังตอ

ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา  ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา และผลผลิต         
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ตาราง 8 Diagnostic test ของสมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไร 

 

Type of 
diagnostic test 

สมมุติฐาน Computed 
Value 

Probability 
Value 

LM Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Autocorrelation     

H1 : เกิดปญหา Autocorrelation 
 

2.26 

 

0.10 

ARCH Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity 

H1 : เกิดปญหา Heteroskedasticity      

 

1.99 

 

0.17 

RESET Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

H1 : เกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

 

0.21 

 

0.65 

Normality Test H0 : ไมเกิดปญหา Distribution 

H1 : เกิดปญหา Distribution  

0.81 0.69 

  

        จากการตรวจสอบสมการพบวา คา Probability Value ของการทดสอบตางๆ ทั้งการทดสอบ 

LM Test  การทดสอบ ARCH Test การทดสอบ RESET Test  และการทดสอบ Normality Test ของ

สมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไร  มีคามากกวา 0.05 แสดงวาไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา  

“H0 : ไมเกิดปญหา” แสดงวาสมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไรไมมีปญหาทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 
สมการพื้นท่ีมันสําปะหลงัทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน 

สมการพื้นที่เพาะปลูกในงานวิจัยนี้ มีการแบงโครงสรางเปน 2 รูปแบบตามการจําลอง

สถานการณดังนี้ 
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รูปแบบที่ 1  การจําลองสถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการเอทานอล 

In (At) =    0.3909 + 0.1277 In (Pt -1)+  0.8651 In (At-1) + 0.2880 In (QDT) 

    (0.22)      (2.36)**               (4.85)**              (1.80)*      คา t-Statistic          

                  Adjust R-square  = 0.82      n = 19 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

จากการประมาณสมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศในปปจจุบันในรูปแบบที่1 แสดงใหเห็น

วาพื้นที่มันสําปะหลังในปปจจุบัน ข้ึนอยูกับ ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา พื้นที่ เพาะปลูก         
มันสําปะหลังในปที่ผานมา และปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ โดยตัว

แปรดังกลาวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมันสําปะหลังตอไรไดรอยละ 82 อีกรอยละ 

18 เปนอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ่ืนๆที่ไมไดศึกษา 

จากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ ปรากฏวาตัวแปรปริมาณความตองการ

บริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 ตัวแปร

ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมากับสวนตัวแปรพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในปที่ผานมามีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  

        คาสัมประสิทธิ์ของการประมาณคาในสมการนี้ คือ ความยืดหยุนตอพื้นที่มันสําปะหลังของ

ปจจัยทั้งสามซึ่งประกอบดวยราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา  พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในปที่ผาน

มา และปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศมีคาเปนบวก โดยคาความ

ยืดหยุนของราคามันสําปะหลังในปที่ผานมามีคาเทากับ 0.1277 นั่นคือ เมื่อราคามันสําปะหลังในปที่

ผานมาเพิ่มข้ึนรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ พื้นที่มันสําปะหลังในปปจจุบันจะเพิ่มข้ึนรอยละ 

0.1277  คาความยืดหยุนของพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในปที่ผานมา มีคาเทากับ 0.8651 นั่นคือ 

เม่ือพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในปที่ผานมาเพิ่มข้ึนรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ พื้นที่    

มันสําปะหลังในปปจจุบันจะเพิ่มข้ึนรอยละ 0.8651 สวนคาความยืดหยุนของปริมาณความตองการ

บริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ มีคาเทากับ 0.2880 นั่นคือ เมื่อปริมาณความตองการบริโภค

ผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ พื้นที่มันสําปะหลังในป

ปจจุบันจะเพิ่มข้ึนรอยละ 0.2880  
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ตาราง 9  Diagnostic test ของสมการพืน้ที่มนัสําปะหลังทัง้ประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน 

รูปแบบการทดลองท่ี 1) 

 

Type of 
diagnostic test 

สมมุติฐาน Computed 
Value 

Probability 
Value 

LM Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Autocorrelation     

H1 : เกิดปญหา Autocorrelation 
 

2.26 

 

0.10 

ARCH Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity 

H1 : เกิดปญหา Heteroskedasticity      

 

1.99 

 

0.17 

RESET Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

H1 : เกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

 

0.21 

 

0.65 

Normality Test H0 : ไมเกิดปญหา Distribution 

H1 : เกิดปญหา Distribution  

0.81 0.69 

 

รูปแบบที่ 2  การจําลองสถานการณโดยนําผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลก  
     รวมกับปริมาณความตองการเอทานอล 
In (At) =   - 0.9631 + 0.1189 In (Pt -1)+  0.8968 In (At-1) + 0.1632 In (QDT) + 0.1646 In (QIWT) 

     (-1.00)    (2.83)**               (9.90)**              (1.20)                 (3.53)** 

       คา t-Statistic          

      Adjust R-square  = 0.89      n = 19 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

        จากการประมาณสมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศในปปจจุบันในรูปแบบที่ 2 แสดงใหเห็น

วาพื้นที่มันสําปะหลังในปปจจุบัน ข้ึนอยูกับ ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา พื้นที่ เพาะปลูก         
มันสําปะหลังในปที่ผานมา ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ และ ปริมาณ

จําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ

ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรไดรอยละ 89 อีกรอยละ 11 เปนอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของตัวแปร

อ่ืนๆที่ไมไดศึกษา 
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        จากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ ปรากฏวาตัวแปรราคามันสําปะหลังใน

ปที่ผานมา สวนตัวแปรพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในปที่ผานมามา และปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ     

มันสําปะหลังนอกประเทศ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

        คาสัมประสิทธิ์ของการประมาณคาในสมการนี้ คือ คือความยืดหยุนตอพื้นที่มันสําปะหลังของ

ปจจัยทั้งส่ีซึ่งประกอบดวยราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา  พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในปที่ผานมา  

ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ และปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ         

มันสําปะหลังนอกประเทศ มีคาเปนบวก โดยคาความยืดหยุนของราคามันสําปะหลังในปที่ผานมามีคา

เทากับ 0.1189 นั่นคือ เม่ือราคามันสําปะหลังในปที่ผานมาเพิ่มข้ึนรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆ

คงที่ พื้นที่มันสําปะหลังในปปจจุบันจะเพิ่มข้ึนรอยละ 0.1189 คาความยืดหยุนของพื้นที่เพาะปลูก    

มันสําปะหลังในปที่ผานมา มีคาเทากับ 0.8968 นั่นคือ เมื่อพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังในปที่ผานมา

เพิ่มข้ึนรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ พื้นที่มันสําปะหลังในปปจจุบันจะเพิ่มข้ึนรอยละ 

0.8968 คาความยืดหยุนของปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ มีคาเทากับ 

0.1632 นั่นคือ เมื่อปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 1  โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ พื้นที่มันสําปะหลังในปปจจุบันจะเพิ่มข้ึนรอยละ 0.1632 สวนคาความ

ยืดหยุนของปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ มีคาเทากับ 0.1646 นั่นคือ เมื่อ

ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 1  โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ 

พื้นที่มันสําปะหลังในปปจจุบันจะเพิ่มข้ึนรอยละ 0.1646 โดยคาความยืดหยุนของราคามันสําปะหลัง

ในปที่ผานมามีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการตอบสนองอุปทาน     

มันสําปะหลังที่วาเมื่อราคามันสําปะหลังเพิ่มข้ึน ยอมทําใหเกษตรกรทําใหหันมาปลูกมันสําปะหลังมาก

ข้ึน ยอมทําใหมีพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน 

 

ตาราง 10  diagnostic test ของสมการพืน้ที่มนัสําปะหลังทัง้ประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน 

(รูปแบบการทดลองท่ี 2) 

 

Type of 
diagnostic test 

สมมุติฐาน Computed 
Value 

Probability 
Value 

LM Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Autocorrelation     

H1 : เกิดปญหา Autocorrelation 
 

3.57 

 

0.06 

ARCH Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity 

H1 : เกิดปญหา Heteroskedasticity      

 

0.90 

 

0.36 
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ตาราง 10 (ตอ) 

 

Type of 
diagnostic test 

สมมุติฐาน Computed 
Value 

Probability 
Value 

RESET Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

H1 : เกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

 

0.43 

 

0.52 

Normality Test H0 : ไมเกิดปญหา Distribution 

H1 : เกิดปญหา Distribution  

0.39 0.82 

 
จากการตรวจสอบสมการพบวา คา Probability Value ของการทดสอบตางๆ ทั้งการทดสอบ 

LM Test  การทดสอบ ARCH Test  การทดสอบ RESET Test  และการทดสอบ Normality Test ของ

สมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบันทั้ง 2 รูปแบบการทดลอง  มีคามากกวา 0.05 

แสดงวาไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา “H0 : ไมเกิดปญหา”  แสดงวาสมการพื้นที่มันสําปะหลัง

ทั้งประเทศไมมีปญหาทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
สมการปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมนัสําปะหลังนอกประเทศ 
In (QIWT) = 9.7198 -0.7763 In (PWFt-1)+ 0.6753 In (PWLCt-1) 

      (10.52)  (-3.38)**               (4.07)**    คา t-Statistic        

             Adjust R-square  = 0.45     n = 20 

 

        *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

        จากการประมาณสมการปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ แสดงใหเห็นวา

ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ ข้ึนอยูกับราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดโลกใน

ปที่ผานมา และ ราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลกในปที่ผานมา โดยตัวแปรดังกลาวสามารถอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมันสําปะหลังตอไรไดรอยละ 45 อีกรอยละ 55 เปนอิทธิพลจากการ

เปล่ียนแปลงของตัวแปรอ่ืนๆที่ไมไดศึกษา 

        จากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิ ติของคาสัมประสิทธิ์  ปรากฏวาตัวแปรราคาแปง               

มันสําปะหลังในตลาดโลกในปที่ผานมา และ ราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลกในปที่ผานมามี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

        คาสัมประสิทธิ์ของการประมาณคาในสมการนี้ คือความยืดหยุนตอปริมาณจําหนาย

ผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศของปจจัยราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลกในปที่ผานมามีคา
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ตาราง 11 diagnostic test ของสมการปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ 

 

Type of 
diagnostic test 

สมมุติฐาน Computed 
Value 

Probability 
Value 

LM Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Autocorrelation     

H1 : เกิดปญหา Autocorrelation 
 

0.25 

 

0.78 

ARCH Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity 

H1 : เกิดปญหา Heteroskedasticity      

 

0.48 

 

0.50 

RESET Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

H1 : เกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

 

0.04 

 

0.84 

Normality Test H0 : ไมเกิดปญหา Distribution 

H1 : เกิดปญหา Distribution  

0.68 0.71 

 
        จากการตรวจสอบสมการพบวา คา Probability Value ของการทดสอบตางๆ ทั้งการทดสอบ 

LM Test  การทดสอบ ARCH Test  การทดสอบ RESET Test  และการทดสอบ Normality Test ของ

สมการปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศมีคามากกวา 0.05 แสดงวาไมสามารถ

ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา “H0 : ไมเกิดปญหา”  แสดงวาสมการปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ            

มันสําปะหลังนอกประเทศไมมีปญหาทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
สมการราคามันสําปะหลงั 
In (P) =    -0.2538 + 0.1196 In (E) + 0.6766 In (Pt -1) 

     (-2.14)    (0.12)**           (0.68)**    คา t-Statistic        

     Adjust R-square  = 0.95     n = 46 

 

        *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 



50 

        จากการประมาณสมการราคามันสําปะหลัง  แสดงใหเห็นวาราคามันสําปะหลังข้ึนอยูกับ 

ปริมาณความตองการเอทานอล และ ราคามันสําปะหลังปที่ผานมา โดยตัวแปรดังกลาวสามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตมันสําปะหลังตอไรไดรอยละ 95  อีกรอยละ 5 เปนอิทธิพลจากการ

เปล่ียนแปลงของตัวแปรอ่ืนๆที่ไมไดศึกษา 

        จากการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ ปรากฏวาตัวแปรปริมาณความตองการ    

เอทานอล และ ราคามันสําปะหลังปที่ผานมา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 

        คาสัมประสิทธิ์ของการประมาณคาในสมการนี้ คือความยืดหยุนตอราคามันสําปะหลังตอ

ปจจัยปริมาณความตองการเอทานอล และ ราคามันสําปะหลังปที่ผานมา มีคาเปนบวก เทากับ 

0.1196 และ 0.6766 ตามลําดับ นั่นคือ เมื่อปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึนรอยละ 1 โดย

กําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ ราคามันสําปะหลังจะเพิ่มข้ึนรอยละ 0.1196 และ เม่ือราคามันสําปะหลังใน

ปที่ผานมาเพิ่มข้ึนรอยละ 1 โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ ราคามันสําปะหลังในปปจจุบันจะเพิ่มข้ึน

รอยละ 0.6766  

 

ตาราง 12  diagnostic test ของสมการราคามันสําปะหลัง 

 

Type of 
diagnostic test 

สมมุติฐาน Computed 
Value 

Probability 
Value 

LM Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Autocorrelation     

H1 : เกิดปญหา Autocorrelation 
 

5.21 

 

0.06 

ARCH Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Heteroskedasticity 

H1 : เกิดปญหา Heteroskedasticity      

 

2.30 

 

0.06 

RESET Test 

  F-statistic 

H0 : ไมเกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

H1 : เกิดปญหา Ramsey’s Reset Test  

 

0.04 

 

0.83 

Normality Test H0 : ไมเกิดปญหา Distribution 

H1 : เกิดปญหา Distribution  

3.86 0.14 

 

        จากการตรวจสอบสมการพบวา คา Probability Value ของการทดสอบตางๆ ทั้งการทดสอบ 

LM Test  การทดสอบ ARCH Test  การทดสอบ RESET Test  และการทดสอบ Normality Test ของ

สมการราคามันสําปะหลัง มีคามากกวา 0.05 แสดงวาไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วา “H0 : ไม

เกิดปญหา”  แสดงวาสมการราคามันสําปะหลังไมมีปญหาทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ผลการประเมินแบบจําลอง 
        งานวิจยันี้ไดทาํการทดสอบแบบจําลองเพือ่ประเมินความสามารถแบบจําลองในการพยากรณ

โดยใชคา Theil inequality coefficient ในการประเมินแบบจําลอง 
 
ตาราง 13  ผลการพยากรณความคลาดเคล่ือนของตัวแปรภายใน 

 

ตัวแปรภายใน 
Mean error 

(%) 
Root Mean Square 
Error (RMSE)(%) 

Theil inequality 
coefficient 

     A    3.345   5.875  0.031 

    P  21.160   22.96 0.130 

     Q -21.300  27.603 0.123 

      QDT    0.001   0.002 0.001 

QIWT 10.290  14.843 0.084 

Y    4.735    8.411 0.042 

 

        จากตาราง 13 พบวาคา Theil inequality coefficient ทุกตัวมีคาตํ่ามาก ซึ่งมีคาตํ่ากวา 0.3 

นั้น แสดงวาแบบจําลองที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนแบบจําลองที่สามารถใชในการพยากรณไดดี 

 

ผลการวิเคราะหผลกระทบ 
        การวิเคราะหผลกระทบของการเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอล (E)ในงานวิจัยนี้ โดย

กําหนดใหมีการเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลใน 4 รูปแบบไดแกเพิ่มข้ึนรอยละ 5 10 15 และ 20 

ในชวงป 2549 ถึง 2552 โดยศึกษาผลกระทบที่มีตอตัวแปรตามไดแกปริมาณความตองการ             

มันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอล     ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังใน

ประเทศ  พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศ   ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร  ปริมาณผลผลิต        

มันสําปะหลัง และราคามันสําปะหลัง   โดยการหาคาเฉลี่ยของตัวแปรภายในของแบบจําลอง ในชวงป 

2549 ถึง 2552  ซึ่งการจําลองสถานการณในงานวิจัยนี้ไดทดลอง เปน 2 รูปแบบใหญไดแกการจําลอง

สถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการเอทานอล และการจําลองสถานการณ โดยนําผลกระทบ

จากราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลกรวมกับปริมาณความตองการเอทานอล 
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ตาราง 14 ผลการเพิม่ปริมาณความตองการเอทานอลทีคํ่านวณไดจากการทดลองที ่1  

 

ตัวแปรภายใน หนวย 
คาที่ไดจาก
สถานการณ

ปกติ 

คาที่ไดจากการ
จําลอง

สถานการณ 

อัตรา
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
สถานการณที่ 1: รอยละ 5 
1. อุปทานมันสาํปะหลัง     

พ้ืนที่ปลูก (A) ไร 7,490,963 7,535,761 0.60 

ผลผลิตตอไร (Y) ตันตอไร 3.3580 3.3586 0.02 

ผลผลิตรวม (QT) ตัน 24,352,463 24,442,085 0.37 
2. อุปสงคมันสําปะหลัง     

ปริมาณที่ใชเพ่ือผลิตเอทานอล  (QDA) ลานตัน 0.89 0.93 4.49 

การบริโภคในประเทศ (QDT) ตัน 1,477,967 1,481,789 0.26 

3. ราคามันสําปะหลัง (P) บาท/ตัน 0.0013637 0.0013773 1.00 

สถานการณที่ 2: รอยละ 10 
1. อุปทานมันสาํปะหลัง 
พ้ืนที่ปลูก (A) ไร 7,490,963 7,547,272 0.75 

ผลผลิตตอไร (Y) ตันตอไร 3.3580 3.3591 0.03 

ผลผลิตรวม (QT) ตัน 24,352,463 24,483,935 0.54 

2. อุปสงคมันสําปะหลัง     

ปริมาณที่ใชเพ่ือผลิตเอทานอล  (QDA) ลานตัน 0.89 0.96 7.87 
การบริโภคในประเทศ (QDT) ตัน 1,477,967 1,485,620 0.52 

3. ราคามันสําปะหลัง (P) บาท/ตัน 0.0013637 0.0013904 1.96 

สถานการณที่ 3: รอยละ 15 
1. อุปทานมันสาํปะหลัง     

พ้ืนที่ปลูก (A) ไร 7,490,963 7,558,540 0.90 

ผลผลิตตอไร (Y) ตันตอไร 3.3580 3.3596 0.05 

ผลผลิตรวม (QT) ตัน 24,352,463 24,524,855 0.71 

2. อุปสงคมันสําปะหลัง     

ปริมาณที่ใชเพ่ือผลิตเอทานอล  (QDA) ลานตัน 0.89 1.00 12.36 

การบริโภคในประเทศ (QDT) ตัน 1,477,967 1,489,452 0.78 

3. ราคามันสําปะหลัง (P) บาท/ตัน 0.0013637 0.0014031 2.89 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ตัวแปรภายใน หนวย 
คาที่ไดจาก
สถานการณ

ปกติ 

คาที่ไดจากการ
จําลอง

สถานการณ 

อัตรา
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
สถานการณที่ 4: รอยละ 20 
1. อุปทานมันสาํปะหลัง     

พ้ืนที่ปลูก (A) ไร 7,490,963 7,569,585 1.05 

ผลผลิตตอไร (Y) ตันตอไร 3.3580 3.3601 0.06 

ผลผลิตรวม (QT) ตัน 24,352,463 24,564,918 0.87 

2. อุปสงคมันสําปะหลัง     

ปริมาณที่ใชเพ่ือผลิตเอทานอล  (QDA) ลานตัน 0.89 1.04 16.85 

การบริโภคในประเทศ (QDT) ตัน 1,477,967 1,493,284 1.04 

3. ราคามันสําปะหลัง (P) บาท/ตัน 0.0013637 0.0014153 3.78 

 

ผลกระทบตออุปทานของมันสําปะหลัง 

        จากตาราง 14 พบวาหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน จะสงผลทําใหปจจัยดาน

อุปทานของมันสําปะหลังเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนไดแกพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศ ผลผลิต   

มันสําปะหลังตอไร และ ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน โดยหากเพ่ิมปริมาณความตองการ        

เอทานอลเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 5 10 15 และ 20  จะสงผลทําใหพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง

ทั้งประเทศเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 0.60  0.75  0.90  1.05  และผลผลิตมันสําปะหลังตอไร

เพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 0.02   0.03  0.05 0.06  สวนปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มข้ึนตาม

อัตราสวนรอยละ 0.37  0.54  0.71  0.87 ตามลําดับ 

 

ผลกระทบตออุปสงคของมันสําปะหลัง 

         จากตาราง 14 พบวาหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน จะสงผลทําใหปจจัยดาน

อุปสงคของมันสําปะหลังเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนไดแกปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับการผลิต

เอทานอล ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเพิ่มข้ึน โดยหากเพิ่มปริมาณ

ความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 5 10 15 และ20 ทําใหปริมาณความตองการ    

มันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอล เพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 4.49   7.87  12.36  16.85  และ

ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 0.26  0.52  

0.78  1.04 ตามลําดับ  
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ผลกระทบตอราคามันสําปะหลัง 

จากตาราง 14 พบวาหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพ่ิมข้ึน จะสงผลทําใหราคา         

มันสําปะหลังเพิ่มข้ึน โดยหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพ่ิมข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 5 10 

15 และ 20  จะสงผลทําใหราคามันสําปะหลังเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 1.00   1.96   2.89  3.78 

ตามลําดับ 
 

ตาราง 15 ผลกระทบจากการเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลที่คํานวณไดจากการทดลองที่ 2 

 

ตัวแปรภายใน หนวย 
คาที่ไดจาก
สถานการณ

ปกติ 

คาที่ไดจากการ
จําลอง

สถานการณ 

อัตรา
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
สถานการณที่ 1: รอยละ 5 
1. อุปทานมันสาํปะหลัง     

พ้ืนที่ปลูก (A) ไร 7,526,851 7,616,227 1.19 

ผลผลิตตอไร (Y) ตันตอไร 3.3580 3.3586 0.02 

ผลผลิตรวม (QT) ตัน 24,480,333 24,728,608 1.01 
2. อุปสงคมันสําปะหลัง     

ปริมาณที่ใชเพ่ือผลิตเอทานอล  (QDA) ลานตัน 0.89 0.93 4.49 

การบริโภคในประเทศ (QDT) ตัน 1,477,967 1,481,789 0.26 

ปริมาณจําหนายนอกประเทศ (QIWT) ตัน 5,673,476 6,281,207 10.71 

3. ราคามันสําปะหลัง (P) บาท/ตัน 0.0013637 0.0013773 1.00 

สถานการณที่ 2: รอยละ 10 
1. อุปทานมันสาํปะหลัง 
พ้ืนที่ปลูก (A) ไร 7,526,851 7,624,911 1.30 

ผลผลิตตอไร (Y) ตันตอไร 3.3580 3.3591 0.03 

ผลผลิตรวม (QT) ตัน 24,480,333 24,760,933 1.15 
2. อุปสงคมันสําปะหลัง     

ปริมาณที่ใชเพ่ือผลิตเอทานอล  (QDA) ลานตัน 0.89 0.96 7.87 

การบริโภคในประเทศ (QDT) ตัน 1,477,967 1,485,620 0.52 

ปริมาณจําหนายนอกประเทศ (QIWT) ตัน 5,673,476 6,281,207 10.71 

3. ราคามันสําปะหลัง (P) บาท/ตัน 0.0013637 0.0013904 1.96 
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ตาราง 15 (ตอ) 

 

ตัวแปรภายใน หนวย 
คาที่ไดจาก
สถานการณ

ปกติ 

คาที่ไดจากการ
จําลอง

สถานการณ 

อัตรา
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 
สถานการณที่ 3: รอยละ 15 
1. อุปทานมันสาํปะหลัง     

พ้ืนที่ปลูก (A) ไร 7,526,851 7,633,367 1.42 

ผลผลิตตอไร (Y) ตันตอไร 3.3580 3.3596 0.05 

ผลผลิตรวม (QT) ตัน 24,480,333 24,792,368 1.27 
2. อุปสงคมันสําปะหลัง     

ปริมาณที่ใชเพ่ือผลิตเอทานอล  (QDA) ลานตัน 0.89 1.00 12.36 

การบริโภคในประเทศ (QDT) ตัน 1,477,967 1,489,452 0.78 

ปริมาณจําหนายนอกประเทศ (QIWT) ตัน 5,673,476 6,281,207 10.71 

3. ราคามันสําปะหลัง (P) บาท/ตัน 0.0013637 0.0014031 2.89 

สถานการณที่ 4: รอยละ 20 
1. อุปทานมันสาํปะหลัง 
พ้ืนที่ปลูก (A) ไร 7,526,851 7,641,612 1.52 

ผลผลิตตอไร (Y) ตันตอไร 3.3580 3.3601 0.06 

ผลผลิตรวม (QT) ตัน 24,480,333 24,822,988 1.40 
2. อุปสงคมันสําปะหลัง     

ปริมาณที่ใชเพ่ือผลิตเอทานอล  (QDA) ลานตัน 0.89 1.04 16.85 

การบริโภคในประเทศ (QDT) ตัน 1,477,967 1,493,284 1.04 

ปริมาณจําหนายนอกประเทศ (QIWT) ตัน 5,673,476 6,281,207 10.71 

3. ราคามันสําปะหลัง (P) บาท/ตัน 0.0013637 0.0014153 3.78 

 

ผลกระทบตออุปทานของมันสําปะหลัง 

        จากตาราง 15 พบวาหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน โดยนําผลกระทบจาก

ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลกมาคํานวณรวมดวย สงผลทําใหปจจัยดานอุปทานของ             

มันสําปะหลังเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนไดแก พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศ ผลผลิตมันสําปะหลัง

ตอไร  ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง และปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ โดย

หากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 5 10 15 และ 20 นั้นจะสงผลทํา

ใหพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 1.19   1.30  1.42  1.52 

ผลผลิตมันสําปะหลังตอไรเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 0.02  0.03  0.05  0.06 ปริมาณผลผลิต       
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ผลกระทบตออุปสงคของมันสําปะหลัง 

         จากตาราง 15 พบวาหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน โดยนําผลกระทบจาก

ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลกมาคํานวณรวมดวย จะสงผลทําใหปจจัยดานอุปสงคของ          

มันสําปะหลังเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนไดแกปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับการผลิต                

เอทานอล  ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเพิ่มข้ึน โดยหากเพิ่มปริมาณ

ความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 5 10 15 และ 20 ทําใหปริมาณความตองการ   

มันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอล เพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 4.49  7.87  12.36  16.85 และ

ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนรอยละ 0.26  0.52  

0.78  1.04 ตามลําดับ  จะเห็นไดวามีอัตราการเพ่ิมข้ึนของตัวแปร  อุปสงคในปริมาณที่เทากับการ

จําลองสถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการเอทานอลในตาราง 14 

 

ผลกระทบตอราคามันสําปะหลัง 

        จากคาอัตราเปล่ียนแปลงที่แสดงในตาราง 15 พบวาหากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอล

เพิ่มข้ึน จะสงผลทําใหราคามันสําปะหลังเพิ่มข้ึนในปริมาณที่เทากับการจําลองสถานการณเฉพาะจาก

ปริมาณความตองการเอทานอลในตาราง 14 

  

  

 

 

  

    



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ในบทนี้จะเปนการสรุปผลการวิจัยพรอมทั้งอภิปรายผลและขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด

ตามหวัขอตางๆดังนี ้

        1. สังเขปความมุงหมาย และวิธีการดําเนนิงานวิจัย 

        2. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

        3. ขอเสนอแนะ 

        4. ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

 

สังเขปความมุงหมาย และวิธีการดําเนินงานวิจัย 
        ปริมาณการใชพลังงานของประเทศไทยเพิ่มข้ึนประกอบกับการที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมี

ทิศทางที่ผัวผวนอยางตอเนื่อง ทําใหราคาน้ํามันในประเทศมีราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลทําใหมี

การริเร่ิมการผลิตเอทานอลเกิดข้ึนในประเทศไทย ซึ่งงานศึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมที่คนพบวา

มันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมในการผลิตเอทานอลมากที่สุดในประเทศไทย และประเทศ

ไทยมีความพรอมและความเขาใจรายละเอียด และเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง

มากกวาพืชชนิดอ่ืนยอมจะสงผลเกิดความตองการมันสําปะหลังใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

เพิ่มข้ึน  จึงเกิดคําถามวิจัยวาผลกระทบของการใชเอทานอลที่มีตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังจะมี

ผลกระทบอยางไร ซึ่งวิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับ

อุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย และผลกระทบของการนํามันสําปะหลังที่นําไปผลิตเปนเอทานอลที่มีตอ 

อุปสงค  อุปทาน และราคามันสําปะหลัง ซึ่งสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษานําไปใชเปนแนวทางใน

การจัดการวางแผนการเพาะปลูกมันสําปะหลังเพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการวางแผนการ

เพาะปลูกผลิตมันสําปะหลังในประเทศใหมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล   

        งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิในชวงป 2523 - 2552 จากสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร  สมาคมมันสําปะหลังแหงประเทศไทย และ กระทรวงพลังงาน โดยมีขอมูลที่ใชใน

การวิจัยประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับมันสําปะหลัง ไดแก ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา  ผลผลิต     

มันสําปะหลังตอไรในปที่ผานมา  ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา  พื้นที่เพาะปลูกปที่

ผานมา  ปริมาณผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังนอก

ประเทศ  ราคามันเสนในตลาดโลก  ราคามันอัดเม็ดในตลาดโลก และขอมูลเกี่ยวกับเอทานอล ไดแก 

ปริมาณความตองการเอทานอลในประเทศ ซึ่งงานวิจัยนี้อาศัยแบบจําลองทางเศรษฐมิติสําหรับ
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
        ผลการประมาณคาสมการพฤติกรรมในแบบจําลอง 
        จากการประมาณคาสมการพฤติกรรมทั้ง 5 สมการในแบบจําลองที่ประกอบดวย สมการ

ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร  สมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบันทั้ง 2 การทดลอง

ไดแก การจําลองสถานการณเฉพาะจากปริมาณความตองการเอทานอล และการจําลองสถานการณ

โดยนําผลกระทบจากราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลกรวมกับปริมาณความตองการ           

เอทานอล สมการปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ และสมการราคามันสําปะหลัง

นั้น ผลการศึกษาในแตละสมการพฤติกรรมพบวา  

        สมการผลผลิตมันสําปะหลังตอไร พบวาผลผลิตมันสําปะหลังตอไรในปปจจุบัน ข้ึนอยูกับ 

ราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลังในปที่ผานมา และผลผลิต           

มันสําปะหลังตอไรในปที่ผานมา ถึงรอยละ 79 ซึ่งความยืดหยุนตอตัวแปรทั้งสามมีคาเปนบวก แสดงวา

หากตัวแปรทั้งสามดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ ยอมสงผลทํา

ใหผลผลิตมันสําปะหลังตอไรเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการตอบสนองอุปทานมันสําปะหลังที่วา

เมื่อราคามันสําปะหลังเพิ่มข้ึน ยอมทําใหเกษตรกรทําใหหันมาปลูกมันสําปะหลังมากข้ึน ยอมทําใหมี

ผลผลิต  มันสําปะหลังเพิ่มข้ึน 

สมการพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศท่ีปลูกในปปจจุบันรูปแบบการจําลองสถานการณเฉพาะ

จากปริมาณความตองการเอทานอล ข้ึนอยูกับราคามันสําปะหลังในปที่ผานมา พื้นที่เพาะปลูก               

มันสําปะหลังในปที่ผานมา และปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ ถึงรอย

ละ 82  ซึ่งความยืดหยุนตอพื้นที่มันสําปะหลังตอตัวแปรทั้งสามมีคาเปนบวก แสดงวาหากตัวแปรทั้ง

สามมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ ยอมสงผลทําใหพื้นที่มันสําปะหลังทั้ง
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สมการปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ ข้ึนอยูกับราคาแปงมันสําปะหลัง

ในตลาดโลกในปที่ผานมา และ ราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลกในปที่ผานมา ถึงรอยละ 45 ซึ่ง

ความยืดหยุนของปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ ตอตัวแปรราคามันเสนมัน

อัดเม็ดในตลาดโลกในปที่ผานมามีคาเปนบวก แสดงวาหากตัวแปรราคามันเสนมันอัดเม็ดในตลาดโลก

ในปที่ผานมาเพิ่มข้ึน โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ ยอมสงผลทําใหปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ        

มันสําปะหลังนอกประเทศเพิ่มข้ึน สวนความยืดหยุนตอตัวแปรตัวแปรราคาแปงมันสําปะหลังใน

ตลาดโลกในปที่ผานมา มีคาเปนลบ แสดงวาหากตัวแปรราคาแปงมันสําปะหลังในตลาดโลกในปที่ผาน

มาเพิ่มข้ึน โดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ ยอมสงผลทําใหปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอก

ประเทศลดลง  

สมการราคามันสําปะหลัง ข้ึนอยูกับปริมาณความตองการเอทานอล และ ราคามันสําปะหลังป

ที่ผานมา ถึงรอยละ 95 ซึ่งความยืดหยุนของราคามันสําปะหลัง ตอตัวแปรปริมาณความตองการ           

เอทานอล มีคาเปนบวก แสดงวาหากมีปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน โดยกําหนดใหปจจัย

อ่ืนๆคงที่ ยอมสงผลทําใหราคามันสําปะหลังเพิ่มข้ึน 
สําหรับการทดสอบสมการพบวาทุกสมการมีคา Probability Value ของการทดสอบตางๆ ทั้ง

การทดสอบ LM Test  การทดสอบ ARCH Test  การทดสอบ RESET Test  และการทดสอบ 

Normality Test  ของสมการพฤติกรรมทุกสมการมีคามากกวา 0.05  แสดงวาทุกสมการไมเกิดปญหา

เศรษฐมิติที่สําคัญทั้งปญหาตัวคลาดเคล่ือนมีสหสัมพันธ ปญหาคาตัวคลาดเคล่ือนไมคงที่ปญหาความ

ผิดพลาดในแบบจําลอง และ ปญหาตัวแปรมีการกระจายตัวผิดปกติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่นรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาสมการพฤติกรรมที่อยูในแบบจําลองทั้ง 4 สมการ มี

ประสิทธิภาพในการจําลองสถานการณของแบบจําลองและทุกๆสมการในแบบจําลองยังสอดคลองกับ
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ผลการประเมินแบบจําลอง 
แบบจําลองที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้มีคา Theil inequality coefficient ของตัวแปรภายในท่ีทํา

การทดสอบไดแกพื้นที่มันสําปะหลังทั้งประเทศที่ปลูกในปปจจุบัน ราคามันสําปะหลัง ปริมาณผลผลิต    

มันสําปะหลัง ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ ปริมาณจําหนาย

ผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ และผลผลิตมันสําปะหลังตอไร โดยทุกตัวแปรที่คาที่ตํ่ากวา 0.3  

ซึ่งถือวามีคาที่ตํ่ามาก แสดงวาเปนแบบจําลองที่สามารถใชในการพยากรณไดดี 
 
ผลการวิเคราะหผลกระทบ 
ผลกระทบตออุปทานของมันสําปะหลัง 

        หากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน จะสงผลทําใหพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้ง

ประเทศ ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร และปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณ

ความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศสูงข้ึน จากผลกระทบของการเพิ่มปริมาณการใช

เอทานอลตามที่กลาวไวดานบน ทําใหเกิดแรงจูงใจทําใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังหันมาเพาะปลูก

มันสําปะหลัง จึงทําใหพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศเพิ่มข้ึน ซึ่งเมื่อมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึน

ยอมทําใหเกิดผลผลิตมันสําปะหลังเฉล่ียตอไรเพิ่มข้ึน จึงสงผลทําใหปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง

เพิ่มข้ึนตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีอุปทานสินคาเกษตรที่วาเมื่อการบริโภคสินคาที่ใชสินคา

เกษตรเปนสวนผสมในการผลิตเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดแรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชชนิดนั้นๆ ทํา

ใหผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีอุปทานสินคาเกษตรที่วาเมื่อการบริโภคสินคาที่

ใชสินคาเกษตรเปนสวนผสมในการผลิตเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดแรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืชชนิด

นั้นๆ ทําใหผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มข้ึน 

        ผลกระทบตออุปสงคของมันสําปะหลัง 

        หากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่ม ข้ึนสืบเนื่องจากเกิดความตองการหัว               

มันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนทําใหอุปสงคหัวมันสดเพิ่มข้ึนไปดวย เมื่ออุปสงคของ

หัวมันสดสูงข้ึนยอมสงผลทําใหปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศเพิ่มข้ึน

ตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีอุปสงคสินคาเกษตรในประเด็นที่วา เม่ือมีความตองการใชสินคาที่

ใชผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มข้ึน จะสงผลทําใหเกิดอุปสงคสินคาเกษตร สอดคลองกับทฤษฏีอุปสงค

สินคาเกษตรที่วาเมื่อมีความตองการใชสินคาที่มีการใชผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มข้ึน จะสงผลทําใหเกิด

อุปสงคสินคาเกษตรเพิ่มข้ึน   
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        ผลกระทบตอราคามันสําปะหลัง 

        หากเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลเพิ่มข้ึน จะสงผลทําใหราคามันสําปะหลังเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศสูงข้ึน จากผลกระทบของการ

เพิ่มปริมาณการใชเอทานอลตามที่กลาวไวดานบน  จะทําใหอุปสงคของมันสําปะหลังเพิ่มข้ึน จึงทําให

ราคามันสําปะหลังสูงข้ึน  

        จากการแบงการจําลองสถานการณเปน 2 การทดลอง ไดผลสะทอนวาปจจัยภายนอกประเทศ 

ซึ่งไดแก ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง

ในปปจจุบัน และปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ในทิศทางเดียวกันดวย โดยผลการจําลองสถานการณ

ทั้ง 2 แบบนั้นไดสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา ที่ผลกระทบของการที่รัฐบาลมีมาตรการในการกระตุน

สงเสริมใหมีการใชสินคาเกษตรกรรมมากข้ึน ทําใหมีอัตราการเพิ่มการผลิตสินคาเกษตร และความ

ตองการใชสินคาเกษตรเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ราคาของพืชพลังงานมีราคาสูงข้ึนอีกดวย และไดสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ สรอยเพชร ตันติรัตนานนท  (2546) และ ศุภวรรณ วีระวงศ.  (2548) โดยมี

ผลการวิจัยที่เหมือนกันคือนโยบายการสงเสริมการใชเอทานอลทําใหเกิดปริมาณความตองการใชพืช

สําหรับการผลิตเอทานอล ไดแก ออย และ มันสําปะหลัง เพิ่มสูงข้ึน และทําใหเกษตรกรผูปลูกพืช

สําหรับการผลิตเอทานอล หันมาปลูกพืชมากข้ึน ทําใหมีปริมาณพืชพลังงานสูงข้ึน และสอดคลองกับ

งานวิจัยที่ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมมา ในประเด็นที่วานโยบายของภาครัฐในการสงเสริมการ

ใชเอทานอล หรือ พลังงานทดแทนนั้นไดทําใหเกิดปริมาณความตองการใชเอทานอลมากข้ึนสงผลทํา

ใหเกิดอุปสงคพืชพลังงานทดแทนสําหรับการผลิตเอทานอลมากข้ึนทําใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูกพืช

พลังงานมากข้ึน เกิดอุปทานพืชพลังงานมากข้ึน นอกจากนี้ยังทําใหราคาของพืชพลังงานมีราคาสูงข้ึน 

 

ขอเสนอแนะ 
        1.จากผลการวิจัยที่วาการเพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลจะทําใหพื้นที่เพาะปลูก              

มันสําปะหลังทั้งประเทศเพิ่มข้ึนนั้น อันเนื่องจากความตองการปลูกของเกษตรกร แตในความเปนจริง

การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกทําไดยาก เนื่องจากในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชไรนั้นจะใชเวลานาน

เปนป ดังนั้นสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะตองรวมมือกับหนวยงานดานพลังงานในการวางแผน

เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกใหมีความสมดุล ระหวางการปลูกมันสําปะหลังกับพืชประเภทอ่ืนดวย 

        2.จากผลการวิจัยที่วาการที่เพิ่มปริมาณความตองการเอทานอลทําใหความตองการหัว              

มันสําปะหลังสําหรับการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนนั้นอาจสงผลทําใหอัตราสวนระหวางการเพาะปลูก     

มันสําปะหลังกับพืชอาหาร เชน ขาว พืชไร และพืชผัก เกิดการเปล่ียนแปลงอาจจะสงผลกระทบถึง

ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) ดังนั้นสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะตองรวมมือกับ
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ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
        การศึกษาในงานวิจัยนี้ ใชวิธีการกําหนดสัดสวนปริมาณความตองการมันสําปะหลังสําหรับ

การผลิตเอทานอลในประเทศ เนื่องจาก มีขอจํากัดตรงขอมูลปริมาณความตองการเอทานอล ที่ขอมูลมี

ชวงระยะเวลาการเก็บที่นอยเกินไป จึงไมสามารถนํามาประมาณสมการพฤติกรรมได  ซึ่งการวิจัยคร้ัง

ตอไปหากมีขอมูลที่มีชวงระยะเวลามากพอ ควรจะนําขอมูลปริมาณความตองการเอทานอลใชในการ

ประมาณสมการพฤติกรรม สําหรับสมการผลผลิตมันสําปะหลังควรที่จะนําขอมูลการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนยีการเพาะปลูกมันสําปะหลังมาประกอบการประมาณสมการพฤติกรรมในคร้ังตอไป ในสวนของ

ความตองการผลิตภัณฑมันสําปะหลังในงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะปริมาณความตองการเอทานอลใน

ประเทศ ดังนั้นการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาปริมาณความตองการเอทานอลตางประเทศที่มีความ

ตองการใชมันสําปะหลังจากประเทศไทยดวย  
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ภาคผนวก  
  
ขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย 

1. ราคามันสาํปะหลัง 
2. ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลัง 
3. ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร 
4. ผลผลิตมันสําปะหลัง 
5. พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง 
6. ราคาแปงมนัสําปะหลังในตลาดโลก 

7. ราคามันเสนมนัอัดเม็ดในตลาดโลก 

8. ปริมาณความตองการมนัสําปะหลังสําหรับความตองการผลิตภัณฑมันสําปะหลังใน
ประเทศ 

9. ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ 

10. ปริมาณความตองการเอทานอล 

11. ปริมาณความตองการมนัสําปะหลังสําหรับเอทานอลในประเทศ 

12. ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ 

 
ตาราง 16 ราคามันสําปะหลัง 

 

ป 
ราคาหวัมันสด 

(บาทตอตัน) 
ป 

ราคาหวัมันสด 

(บาทตอตัน) 

2523 0.00075 2538 0.00162 

2524 0.00046 2539 0.00139 

2525 0.00052 2540 0.00104 

2526 0.00075 2541 0.00178 

2527 0.00066 2542 0.00103 

2528 0.00040 2543 0.00085 

2529 0.00078 2544 0.00117 

2530 0.00095 2545 0.00129 

2531 0.00061 2546 0.00106 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

ป 
ราคาหวัมันสด 

(บาทตอตัน) 
ป 

ราคาหวัมันสด 

(บาทตอตัน) 

2532 0.00070 2547 0.00121 

2533 0.00096 2548 0.00164 

2534 0.00097 2549 0.00133 

2535 0.00092 2550 0.00175 

2536 0.00078 2551 0.00207 

2537 0.00098 2552 0.00193 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 

 
ตาราง 17 ราคาปจจัยการผลิตมันสําปะหลัง 

 

ป 
ราคาปจจัยการผลิต 

(บาทตอไร) 
ป 

ราคาปจจัยการผลิต 

(บาทตอไร) 

2523  670.71 2538 1328.64 

2524  673.71 2539 1436.66 

2525  674.54 2540 1575.54 

2526  939.34 2541 1816.46 

2527  966.56 2542 2073.50 

2528  986.48 2543 2024.11 

2529 1040.97 2544 2257.16 

2530  856.71 2545 2204.80 

2531  911.12 2546 2287.99 

2532  988.75 2547 2303.64 

2533 1011.34 2548 2532.44 

2534 1038.68 2549 2846.04 

2535 1231.61 2550 3023.05 
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ตาราง 17 (ตอ) 

 

ป 
ราคาปจจัยการผลิต 

(บาทตอไร) 
ป 

ราคาปจจัยการผลิต 

(บาทตอไร) 

2536 1312.14 2551 3669.49 

2537 1290.34 2552 3772.61 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 

 
ตาราง 18  ผลผลิตมันสําปะหลังตอไร 

 

ป 
ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(ตันตอไร) 
ป 

ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(ตันตอไร) 

2523 2.281 2538 2.004 

2524 2.235 2539 2.205 

2525 2.302 2540 2.287 

2526 2.220 2541 2.329 

2527 2.276 2542 2.293 

2528 2.087 2543 2.574 

2529 1.969 2544 2.659 

2530 2.217 2545 2.710 

2531 2.258 2546 3.064 

2532 2.394 2547 3.173 

2533 2.165 2548 2.596 

2534 2.114 2549 3.257 

2535 2.183 2550 3.531 

2536 2.220 2551 3.246 

2537 2.165 2552 3.505 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 
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ตาราง 19  ผลผลิตมันสําปะหลัง 

 

ป 
ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(ตัน) 
ป 

ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(ตัน) 

2523 16,540,000 2538 16,540,000 

2524 17,744,000 2539 17,744,000 

2525 17,788,000 2540 17,788,000 

2526 18,988,000 2541 18,988,000 

2527 19,985,000 2542 19,985,000 

2528 19,263,000 2543 19,263,000 

2529 15,255,000 2544 15,255,000 

2530 19,554,000 2545 19,544,000 

2531 22,307,000 2546 22,307,000 

2532 24,264,000 2547 24,264,000 

2533 20,701,000 2548 20,701,000 

2534 19,705,000 2549 19,705,000 

2535 20,356,000 2550 20,356,000 

2536 20,203,000 2551 20,293,000 

2537 19,091,000 2552 19,091,000 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 

 
ตาราง 20 พืน้ที่เพาะปลูกมนัสําปะหลัง 

 

ป พื้นที่เพาะปลูก(ลานไร) ป พื้นที่เพาะปลูก(ลานไร) 

2523 7.250 2538 8.093 

2524 7.940 2539 7.885 

2525 7.726 2540 7.907 

2526 8.552 2541 6.694 

2527 8.780 2542 7.200 
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ตาราง 20 (ตอ) 

 

ป พ้ืนที่เพาะปลูก(ลานไร) ป พ้ืนที่เพาะปลูก(ลานไร) 

2528 9.230 2543 7.406 

2529 7.748 2544 6.918 

2530 8.820 2545 6.224 

2531 6.879 2546 6.435 

2532                10.136 2547 6.757 

2533 9.562 2548 6.524 

2534 9.323 2549 6.933 

2535 9.323 2550 7.623 

2536 9.100 2551 7.750 

2537 8.817 2552 8.854 

 
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 

 
ตาราง 21  ราคาแปงมนัสําปะหลังในตลาดโลก  

 

ป 
ราคาแปงมันสําปะหลังใน

ตลาดโลก(ดอลลารสหรัฐ/ตัน) 
ป 

ราคาแปงมันสําปะหลังใน

ตลาดโลก(ดอลลารสหรัฐ/ตัน) 

2531 166 2542 181 

2532 160 2543 158 

2533 226 2544 174 

2534 240 2545 185 

2535 232 2546 172 

2536 191 2547 188 

2537 256 2548 250 

2538 357 2549 222 

2539 287 2550 304 

2540 244 2551 351 

2541 276 2552 283 
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ที่มา : สมาคมมันสําปะหลังแหงประเทศไทย  (2553).  ขอมูลสงออกมันสําปะหลัง.  

(ออนไลน). 

 

ตาราง 22 ราคามันเสนมนัอัดเม็ดในตลาดโลก 

 

ป 
ราคามันเสนมนัอัดเม็ดใน

ตลาดโลก(ดอลลารสหรัฐ/ตัน) 
ป 

ราคามันเสนมนัอัดเม็ดในตลาดโลก

(ดอลลารสหรัฐ/ตัน) 

2531 127 2542  74 

2532 127 2543  56 

2533 143 2544  59 

2534 152 2545  68 

2535 148 2546  70 

2536 107 2547  79 

2537 115 2548 111 

2538 142 2549 109 

2539 123 2550 141 

2540  82 2551 171 

2541  81 2552 138 

 
ที่มา : สมาคมมันสําปะหลังแหงประเทศไทย  (2553).  ขอมูลสงออกมันสําปะหลัง.  

(ออนไลน). 
 
ตาราง  23 ปริมาณความตองการมนัสําปะหลังสําหรับความตองการผลิตภัณฑมันสาํปะหลังใน 

ประเทศ  

ป 
ความตองการผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลัง(ลานตัน) 
ป 

ความตองการผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลัง(ลานตัน) 

2531 15.125 2542 15.872 

2532 15.438 2543 14.893 

2533 13.632 2544 14.214 

2534 12.275 2545 15.319 
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ตาราง 23  (ตอ) 

 

ป 
ความตองการผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลัง(ลานตัน) 
ป 

ความตองการผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลัง(ลานตัน) 

2535 15.431 2546 15.012 

2536 15.795 2547 14.985 

2537 14.599 2548 14.784 

2538 14.673 2549 13.946 

2539 15.784 2550 15.254 

2540 12.214 2551 14.495 

2541 12.010 2552 11.875 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 

 

ตาราง 24 ปริมาณความตองการบริโภคผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ 

 

ป 
ความตองการผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลัง(ลานตัน) 
ป 

ความตองการผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลัง(ลานตัน) 

2531 15.125 2542 15.872 

2532 15.438 2543 14.893 

2533 13.632 2544 14.214 

2534 12.275 2545 15.319 

       2535 15.431 2546 15.012 

2536 15.795 2547 14.985 

2537 14.599 2548 14.784 

2538 14.673 2549 14.429 

2539 15.784 2550 15.939 

2540 12.214 2551 15.646 

2541 12.010 2552 13.105 
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 

 

ตาราง 25 ปริมาณความตองการเอทานอล 

 

ป 
ปริมาณความตองการ 

เอทานอล(ลานลิตร) 
ป 

ปริมาณความตองการ 

เอทานอล(ลานลิตร) 

2549 135.35 2551 322.19 

2550 191.75 2552 344.34 

 

ที่มา : กระทรวงพลังงาน.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 

 

ตาราง 26 ปริมาณความตองการมนัสําปะหลังสําหรับเอทานอลในประเทศ 

 

ป 

ปริมาณความตองการ 

มันสําปะหลัง 

สําหรับเอทานอล(ลานตัน) 

ป 

ปริมาณความตองการ 

มันสําปะหลัง 

สําหรับเอทานอล(ลานตัน) 

2549 0.483339 2551 1.150679 

2550 0.684821 2552 1.229786 

 

ที่มา : จากการคํานวณ. 

 

ตาราง 27 ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑมันสําปะหลังนอกประเทศ  
 

ป 

ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลังนอกประเทศ 

 (ลานตัน) 

ป 

ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ 

มันสําปะหลังนอกประเทศ 

 (ลานตัน) 

2531 8.122 2542 4.897 

2532 9.826 2543 4.315 

2533 8.069 2544 5.763 

2534 6.492 2545 4.169 
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ตาราง 27 (ตอ) 

 

ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ ปริมาณจําหนายผลิตภัณฑ 

ป มันสําปะหลังนอกประเทศ ป มันสําปะหลังนอกประเทศ 

 (ลานตัน)  (ลานตัน) 

2535 8.925 2546 5.287 

2536 7.417 2547 6.966 

2537 5.492 2548 4.991 

2538 3.867 2549 6.977 

2539 4.375 2550 7.137 

2540 5.173 2551 5.196 

2541 3.883 2552 6.322 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2553).  ขอมูลสถิติมันสําปะหลัง.  (ออนไลน). 
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