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ในปี พ.ศ. 2549 เมื0อตลาดไบโอดีเซล บี5 เกิดขึ #น ภาครัฐได้ ประกาศโครงสร้ างราคาขาย
ปลีกไบโอดีเซล บี5 ที0ได้ รับการอุดหนุนราคาไขว้ (Cross subsidy) ในลักษณะของการถ่ายโอน
ภาษี และกองทุนนํ #ามันเชื #อเพลิงจากผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วสู่ผ้ บู ริ โภคไบโอดีเซล บี5 เพื0อมุ่งหวังให้
ผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วหันมาใช้ พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซล บี5 ในทางทฤษฎี เศรษฐศาสตร์
นโยบายการอุดหนุนราคาไขว้ ดงั กล่าวจะส่งผลให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Deadweight
loss, DWL) อันเนื0องจากการเปลี0ยนแปลงของส่วนเกินผู้ผลิต (Producer surplus) และส่วนเกิน
ผู้บริ โภค (Consumer surplus) ในตลาดดีเซลหมุนเร็ วและตลาดไบโอดีเซล บี5 ซึ0งขณะนี #ยังไม่มี
การวัด ความสูญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ ออกมาอย่า งแท้ จ ริ ง การวิจัย นี จ# ึ ง มี วัตถุประสงค์ ห ลักเพื0 อ
ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากนโยบายดังกล่าว
กรอบการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
#
ขันตอนแรกเป็
#
นการประมาณการเปลี0ยนแปลงอุป
สงค์และอุปทานในตลาดดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 เพื0อคํานวณหามูลค่าความสูญเสียทาง
เศรษฐกิ จที0 เกิ ดขึน# จริ ง โดยเปรี ยบเที ยบกรณี ภาครั ฐจัดเก็บภาษี และกองทุนของนํ #ามันดีเซลกับ
สภาวะดุลยภาพในตลาดดีเซลหมุนเร็ วและตลาดไบโอดีเซล บี5 กรณีที0ตลาดซื #อขายกันอย่างเสรี
(ไม่มีการจัดเก็ บภาษี และกองทุนของนํ า# มันดีเซล) และขันตอนที
#
0 2 จะนําแบบจําลองที0ได้ จาก
ขัน# ตอนแรกไปจํ า ลองสถานการณ์ เพื0 อ หานโยบายการกํ า หนดราคาสิ น ค้ า ทัง# สองชนิ ด ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ผลการวิจยั ที0ใช้ ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนตังแต่
# เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2550 ถึงเดือน
มกราคม ปี พ.ศ. 2554 พบว่านโยบายกําหนดราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ ว และไบโอดีเซล บี5 ทํา
ให้ อตั ราส่วนเพิ0มของการทดแทนกัน (Marginal rate of substitution, MRS) ระหว่างสินค้ าทังสอง
#

(4)

ชนิดแตกต่างจากอัตราส่วนเพิ0มของการเปลี0ยนแปลงการผลิต (Marginal rate of transformation,
MRT) ร้ อยละ 7.07 และก่อให้ เกิ ดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในตลาดทัง# สองในช่วงเวลา 4 ปี
รวมกันทังสิ
# #น 11,497 ล้ านบาท ซึ0งความสูญเสียทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเกิดขึ #นในตลาดดีเซล
หมุนเร็ ว และเคยมีการสูญเสียสูงสุดถึง 823 ล้ านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2552 ในขณะที0
นโยบายผสมไบโอดีเซล บี100 ในนํ #ามันดีเซลหมุนเร็ วร้ อยละ 3 (บี3) พบว่ามีความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจที0ลดลงเมื0อเทียบกับนโยบายที0ใช้ ดีเซลหมุนเร็ ว บี2 นอกจากนัน# การวิจยั ครัง# นี #ยังพบว่า
ผู้บริ โภคนํ #ามันดีเซลทังสองชนิ
#
ดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี0ยนแปลงของราคาดีเซลหมุนเร็ วมากขึ #น
เมื0อภาครัฐกําหนดให้ นํ #ามันดีเซลหมุนเร็ วต้ องมีสว่ นผสมของไบโอดีเซล บี100
ขันตอนต่
#
อมาเป็ นการจําลองสถานการณ์เพื0อหานโยบายกําหนดราคาขายปลีกที0ก่อให้ เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ อยที0สดุ พบว่าในกรณีแรก แม้ วา่ ภาครัฐจะสามารถขจัดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจทังหมดได้
#
แต่ภาครัฐจะต้ องลดการจัดเก็บภาษี และกองทุนของนํ #ามันดีเซลทังสอง
#
ชนิดลงร้ อยละ 78.49 ซึ0งในกรณี นี #ภาครั ฐจะต้ องสูญเสียรายได้ ดงั กล่าวปี ละ 85,129 ล้ านบาท
ในขณะที0กรณี ที0สอง กํ าหนดให้ ภาครั ฐยังคงมี รายได้ จากการจัดเก็ บภาษี และกองทุนของนํ า# มัน
ดีเซลเท่าเดิม พบว่าราคาดีเซลหมุนเร็ วจะลดลงร้ อยละ 2.80 ในขณะที0 ราคาไบโอดีเซล บี5 จะ
เพิ0มขึ #นร้ อยละ 4.36 ส่งผลให้ อตั ราส่วนเพิ0มของการทดแทนกัน (MRS) แตกต่างจากอัตราส่วนเพิ0ม
ของการเปลี0ยนแปลงการผลิต (MRT) เพียงร้ อยละ 0.55 และทําให้ มูลค่าความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจสามารถลดลงไปได้ ร้อยละ 96.63 ของมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที0เกิดขึ #นจริ งใน
ปั จจุบนั อย่างไรก็ตามกรณีที0สองนี #จะทําให้ ปริ มาณการนําเข้ านํ #ามันดิบเพิ0มขึ #นร้ อยละ 4.12 ต้ นทุน
เศรษฐศาสตร์ รวมเพิ0มขึ #นร้ อยละ 3.90 และค่าใช้ จา่ ยรวมของผู้บริ โภคเพิ0มขึ #นร้ อยละ 3.02
เพราะฉะนันการใช้
#
กองทุนนํ #ามันเชื #อเพลิงเป็ นกลไกรักษาระดับราคาขายปลีกของพลังงาน
ทดแทนจะต้ องกํ ากับให้ อัตราส่วนราคาขายปลี กต่อต้ น ทุน เศรษฐศาสตร์ เท่ากับอัตราส่ว นของ
พลัง งานที0 ส ามารถทดแทนกั น ได้ โดยต้ น ทุ น เศรษฐศาสตร์ นี จ# ะต้ อ งรวมผลกระทบภายนอก
(Externality cost) ที0เกิดขึ #นจากการใช้ พลังงานทดแทน ซึ0งภาษี นํ #ามันควรจะจัดเก็บรวมกับกองทุน
อนุรักษ์ พลังงานเพื0อนํารายได้ ไปใช้ อย่างมีเป้าหมาย โดยเฉพาะการบรรเทาและป้องกันผลกระทบ
ภายนอกที0เกิดขึ #น ซึง0 รวมถึงการส่งเสริ มการเพิ0มผลผลิตพืชพลังงานอย่างเช่นปาล์มนํ #ามัน ไม่ว่าจะ
เป็ นการส่งเสริ มการเพาะปลูกพืชพลังงานโดยตรง การจัดการนํ #าภายในพื #นที0เพาะปลูกพืชพลังงาน
และการจัดเก็บผลผลิตพืชพลังงานส่วนเกิน ทังนี
# #การเพิ0มอุปทานพืชพลังงานและการเพิ0มสัดส่วน
การใช้ พลังงานทดแทนนอกจากจะทําให้ สงั คมบริ โภคพลังงานที0สะอาดแล้ ว ยังเป็ นส่วนหนึ0งที0ช่วย
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ อีกด้ วย
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In 2006, when the market of biodiesel B5 occurred, the government sector has
declared the retail price of biodiesel B5, which was cross subsidized by taxes and oil
fund of high speed diesel. In economic theory, such cross price subsidy will cause the
dead-weight loss, and so far there is no real economic loss measurement. This
research aims to evaluate the economic loss from this policy.
The scope of this research is divided into 2 stages. The first stage is to estimate
the variation of demand and supply in the market of high speed diesel and biodiesel
B5 to calculate dead-weight loss. Secondly, the model from the first stage will be put
into simulation to find the pricing policy for the highest efficiency of both fuels.
The result of the study using time series data from February 2007 to January
2011 shows that the pricing policy of high speed diesel and biodiesel B5 makes the
marginal rate of substitution of both fuels 7.07% different from the marginal rate of
transformation and causes total 11,497 million baht dead-weight loss within these 4
years. The dead-weight loss mainly occurred in the market of high speed diesel.
The simulation of this research supports the continual fuel tax but not the
subsidy. The fuel tax must be collected according to social cost, and the revenue can
be used to ease and protect the externality from fuel consumption including promoting
the energy plants while oil fund should maintain the level of retail price only. Lastly,
the government must control the rate of fuel tax, equalizing the proportion of retail
price and real cost and eliminating the dead-weight loss from the fuel pricing policy.
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2.1 ตลาดปาล์มนํ #ามัน
2.2 ตลาดนํ #ามันปาล์ม
2.3 ตลาดไบโอดีเซล บี100
2.4 ตลาดนํ #ามันดีเซล
บทที0 3 กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
3.1 สินค้ าทดแทนกัน
3.2 อุปทานไบโอดีเซล บี100 และอุปทานนํ #ามันดีเซลจากนํ #ามันดิบ
3.3 การบังคับใช้ เชื #อเพลิงผสมเชื #อเพลิงชีวภาพ
3.4 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาพลังงาน
3.5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาพลังงานทดแทน
กรณีดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5

(3)
(5)
(6)
(7)
(9)
(11)
1
1
8
8
10
10
14
18
22
33
33
36
38
40
46

(8)

บทที0 4 วิธีการวิจัย
4.1 วิธีการวิจยั
4.2 การประมาณตัวแบบเศรษฐมิติ
4.3 วิธีการจําลองสถานการณ์
4.4 ข้ อมูลที0ใช้ ในการวิจยั
บทที0 5 การวิเคราะห์ และผลการวิจัย
5.1 ผลการประมาณตัวแบบอุปทานและตัวแบบอุปสงค์ของนํ #ามันปาล์มดิบ
5.2 ผลการประมาณตัวแบบอุปสงค์ของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3)
และไบโอดีเซล บี5
5.3 ผลการประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคา
ดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5
5.4 ผลการประเมินมูลค่าส่วนเกินผู้ผลิตนํ #ามันปาล์มดิบ
และมูลค่าส่วนเกินผู้บริ โภคนํ #ามันดีเซลทังสองชนิ
#
ด
5.5 ผลการจําลองสถานการณ์
บทที0 6 สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปและอภิปรายผล
6.2 ข้ อเสนอแนะ
6.3 ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในอนาคต
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตขิ องตัวแบบอุปทานนํ #ามันปาล์มดิบ
ภาคผนวก ข ผลการทดสอบปั ญหา Simultaneity ของตัวแบบอุปทาน
และตัวแบบอุปสงค์ของนํ #ามันปาล์มดิบ
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตขิ องตัวแบบอุปสงค์นํ #ามันปาล์มดิบ
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตขิ องตัวแบบอุปสงค์ดีเซลหมุนเร็ ว
ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตขิ องตัวแบบอุปสงค์ไบโอดีเซล บี5
ประวัตผิ ้ ูเขียน

51
51
59
66
67
72
72
76
79
85
90
95
95
97
100
102
109
110
111
112
113
114
115

สารบัญตาราง
ตารางที0
1.1
3.1
4.1
4.2
5.1
5.2

โครงสร้ างราคาดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 ณ วันที0 21 เมษายน 2552
ค่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกันระหว่างดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเงินและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ตัวแปรและแหล่งที0มาของข้ อมูลสําหรับการวิจยั
ผลการประมาณตัวแบบอุปทานของนํ #ามันปาล์มดิบด้ วยวิธี OLS
ผลการทดสอบปั ญหา Simultaneity ของตัวแบบอุปทาน
และตัวแบบอุปสงค์ของนํ #ามันปาล์มดิบ
5.3 ผลการประมาณตัวแบบราคานํ #ามันปาล์มดิบด้ วยวิธี OLS
5.4 ผลการประมาณตัวแบบอุปสงค์ของนํ #ามันปาล์มดิบด้ วยวิธี TSLS
5.5 ผลการประมาณตัวแบบอุปสงค์ของดีเซลหมุนเร็ วด้ วยวิธี OLS
5.6 ผลการประมาณตัวแบบอุปสงค์ของไบโอดีเซล บี5 ด้ วยวิธี OLS
5.7 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจรายเดือนของนโยบายกําหนดราคา
ดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5
5.8 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี0ยของนโยบายกําหนดราคา
ดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5
5.9 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉลี0ยตามนโยบายกําหนดสัดส่วน
ไบโอดีเซล บี100 ในดีเซลหมุนเร็ ว
5.10 มูลค่าส่วนเกินผู้ผลิตนํ #ามันปาล์มดิบ และมูลค่าส่วนเกินผู้บริ โภคนํ #ามันดีเซล
5.11 ผลลัพธ์และมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจรายปี ของสถานการณ์จําลอง
5.12 การเปลี0ยนแปลงระหว่างสถานการณ์จําลองและสถานการณ์ที0เกิดขึ #นจริ ง

หน้ า
5
34
62
69
72
74
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75
77
78
80
83
84
86
91
92

สารบัญภาพ
ภาพที0

หน้ า
1.1 ยอดขายนํ 4ามันสําเร็ จรู ป
1.2 โครงสร้ างราคาขายปลีกของนํ #ามันเชื #อเพลิง
1.3 ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5
ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2554
2.1 ปริ มาณพื 4นทีเพาะปลูกปาล์มนํ 4ามันของประเทศไทย
2.2 ปริ มาณผลผลิตปาล์มนํ 4ามันของประเทศไทย
2.3 ราคาปาล์มทะลายหน้ าโรงงานสกัดนํ 4ามันปาล์มในประเทศไทย
2.4 ปริ มาณการผลิตนํ 4ามันปาล์มดิบและเปอร์ เซนต์นํ 4ามันปาล์มของประเทศไทย
2.5 ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของปาล์มนํ 4ามัน
2.6 ราคานํ 4ามันปาล์มดิบในประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย
2.7 สัดส่วนปริ มาณการผลิตนํ 4ามันปาล์มดิบของแต่ละประเทศในปี พ.ศ. 2553
2.8 ปริ มาณการผลิตและการบริ โภคไบโอดีเซล บี100
2.9 ราคานํ 4ามันดิบในตลาดโลก
2.10 ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของปิ โตรเลียม
2.11 ปริ มาณการผลิตนํ 4ามันสําเร็ จรูปในปี พ.ศ. 2553
2.12 สัดส่วนจํานวนสถานีบริ การนํ 4ามันของผู้ค้านํ 4ามันแต่ละราย ในปี พ.ศ. 2553
2.13 ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5
2.14 สัดส่วนการใช้ ดีเซลหมุนเร็ วจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
2.15 ปริ มาณการผลิตนํ 4ามันสําเร็ จรูป
3.1 เส้ นการผลิตและการบริ โภคของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5
ซึง0 มีประสิทธิภาพ
3.2 ความเชื0อมโยงระหว่างตลาดนํ #ามันปาล์มและตลาดนํ #ามันดีเซล
3.3 การบังคับใช้ เชื #อเพลิงผสมเชื #อเพลิงชีวภาพ

1
4
7
10
11
13
14
16
17
18
20
23
24
25
26
27
29
30
35
37
39

(11)

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
5.1
5.2
5.3

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการอุดหนุน
ประสิทธิภาพของโครงสร้ างราคานํ #ามันเบนซิน
การยกเว้ นภาษี ในตลาดนํ #ามัน
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาดีเซลหมุนเร็ ว บี0
และไบโอดีเซล บี5
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาดีเซลหมุนเร็ ว บี2
และไบโอดีเซล บี5
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาดีเซลหมุนเร็ ว
(บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที0ลดลงเมื0อไม่มีการส่งออกนํ #ามันปาล์มดิบ
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเปรี ยบเทียบระหว่างสถานการณ์ที0เกิดขึ #นจริ ง
และสถานการณ์ที0จํากัดรายได้ จากการจัดเก็บภาษี นํ #ามัน

41
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81
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93

