บทที 3
กรอบแนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
3.1 สินค้ าทดแทนกัน
แม้ ว่าไบโอดีเซลเป็ นเชื อเพลิงทีมีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับนํ ามันดีเซล และสามารถใช้ เป็ น
เชื อ เพลิงทดแทนในเครื องยนต์ดีเซลได้ โดยไม่ก่อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่อเครื องยนต์ แต่ในทาง
เศรษฐศาสตร์ นอกจากการทีสินค้ าทังสองสามารถใช้

ทดแทนกันได้ ด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน
สินค้ าทดแทนกัน (Substitute goods) ยังหมายถึงสินค้ าสองชนิดทีการเพิมขึ นของราคาสินค้ าชนิด
หนึง นําไปสูก่ ารเพิมอุปสงค์ทีมีตอ่ สินค้ าอีกชนิดหนึง (Pindyck and Rubinfeld, 2005: 22)
ในภาคขนส่ง การทดแทนกันของดีเซลหมุนเร็ ว และไบโอดีเซล บี5 ระหว่างปี พ.ศ. 25492550 พบว่าค่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกัน (S) ตามสมการที 3.1 เป็ นบวกทังสองปี

โดยปี
พ.ศ. 2549 ค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.008 ในขณะทีปีถัดมาค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.004 (ณัฏฐ
พงศ์ ทองภักดี และคณะ, 2553: 136) เพราะฉะนัน จากค่าความยืดหยุน่ เป็ นบวกทังสองปี

ดังกล่าว
ทําให้ สรุปได้ วา่ ดีเซลหมุนเร็ วในภาคขนส่งถูกทดแทนด้ วยไบโอดีเซล บี5
S=

โดยที

d (QB Q H ) (QB QH )
dQ B QB

(3.1)6

QB เป็ นผลผลิตของไบโอดีเซล บี5
QH เป็ นผลผลิตของดีเซลหมุนเร็ ว

6

ความยืดหยุ่นของการทดแทนประยุกต์มาจากความยืดหยุ่นราคาไขว้ เพือใช้ ชี วัดความสัมพันธ์
ระหว่างสินค้ าสองชนิดเมือตัดผลของรายได้ ออกจากความยืดหยุ่นราคาไขว้ โดยเครื องหมายบวก
ของความยืดหยุ่นของการทดแทนชี ว่าไบโอดีเซล บี5 เป็ นสินค้ าทดแทนของดีเซลหมุนเร็ ว และ
ขนาดของการทดแทนจะเพิมขึ นตามค่าความยืดหยุน่ เช่นเดียวกับความยืดหยุน่ ราคาไขว้
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ในเวลาต่อมา การวิจยั นี นําข้ อมูลปริ มาณการจําหน่ายรายเดือนของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2
บี3) และไบโอดีเซล บี5 มาคํานวณความยืดหยุ่นของการทดแทนกัน (S) ระหว่างปี พ.ศ. 25492554 ตามตารางที 3.1 พบว่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกันระหว่างดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3)
และไบโอดีเซล บี5 นันมี
 คา่ เป็ นบวกตลอดปี พ.ศ. 2549-2550 ในขณะทีปี พ.ศ. 2551-2553 ค่า
ความยื ดหยุ่น ดัง กล่า วเริ มติดลบในบางช่วง ระหว่าง 1-3 เดือนต่อปี อย่า งไรก็ ตาม ค่าความ
ยืดหยุน่ เฉลียทังปี
 กลับเพิมสูงขึ นอย่างต่อเนือง กระทัง ในปี พ.ศ. 2552 ค่าความยืดหยุ่นดังกล่าวสูง
ทีสดุ เท่ากับ 1.514 นอกจากนัน ในเดือนตุลาคม ปี เดียวกัน ค่าความยืดหยุ่นของการทดแทนกัน
รายเดือนยังสูงทีสดุ เท่ากับ 7.670 หลังจากนัน ค่าความยืดหยุ่นดังกล่าวเริ มลดลง โดยในปี พ.ศ.
2553 ค่าความยืดหยุน่ เฉลียทังปี
 เหลือเพียง 0.178
ตารางที 3.1 ค่าความยืดหยุน่ ของการทดแทนกันระหว่างดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
เฉลีย

ปี พ.ศ.
2549
0.580
0.395
1.194
0.977
0.667
0.496
0.990
1.598
0.932
0.771
0.998
0.872

ปี พ.ศ.
2550
0.908
0.976
0.880
1.358
1.275
0.749
1.960
0.492
1.736
0.914
0.904
0.981
1.094

ปี พ.ศ.
2551
1.034
1.232
1.063
1.328
1.945
2.695
-0.421
0.717
1.557
0.575
0.884
0.428
1.086

ปี พ.ศ.
2552
0.726
5.653
1.388
1.578
1.630
-2.172
0.595
1.232
1.695
7.670
-1.545
-0.279
1.514

ปี พ.ศ.
2553
0.018
-3.622
0.737
0.635
1.063
0.516
0.399
0.074
0.841
0.275
-1.287
2.485
0.178

ปี พ.ศ.
2554
0.938
0.938
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เมือพิจารณาตังแต่
 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 พบว่าค่า
ความยืดหยุ่นของการทดแทนกันระหว่างดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5 เฉลี ย
เท่ากับ 0.976 หมายความว่าเมือปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 เพิมขึ นร้ อยละ 1 จะทําให้
สัดส่วนปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ต่อปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ วเพิมขึ นร้ อยละ
0.976 ซึง เป็ นการยืนยันว่าผู้บริ โภคหันมาใช้ ไบโอดีเซล บี5 เพือทดแทนดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3)
เมือดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5 เป็ นสินค้ าทดแทนกัน ตามภาพที 3.1
เส้ นโค้ งทีลาดลงจากซ้ ายไปขวาเป็ นเส้ นการผลิตสูงสุด (Production possibility frontier, PPF)
ในช่วงเวลาหนึงของดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 ซึงแสดงความเป็ นไปได้ ทงหมดในการผลิ
ั
ต
นํ ามันทังสองชนิ

ด โดยไม่สามารถผลิตนํ ามันทังสองชนิ

ดเพิมขึ นพร้ อมกันได้ จากปั จจัยการผลิตทีมี
อยู่ ซึง ในขณะหนึง ถ้ าสังคมต้ องการเพิมการผลิตนํ า มันชนิดหนึง ขึน สัง คมจะต้ องลดการผลิ ต
นํ ามันอีกชนิดหนึงลง โดยปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี5 ทีลดลง เมือผลิตดีเซลหมุนเร็ วมากขึ น
หรื อปริ มาณการผลิตดีเซลหมุนเร็ วทีลดลง เมือผลิตไบโอดีเซล บี5 เพิมขึ น จะเท่ากับความชันของ
เส้ นการผลิตทีเป็ นไปได้ หรื ออัตราส่วนเพิมของการเปลียนแปลงการผลิต (MRT) ระหว่างดีเซลหมุน
เร็ ว และไบโอดีเซล บี5

ภาพที 3.1 เส้ นการผลิตและการบริ โภคของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5 ซึง มี
ประสิทธิภาพ
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กําหนดให้ ราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ วเท่ากับ PH และราคาขายปลีกไบโอดีเซล บี5 เท่ากับ
PB โดยอัตราส่วนระหว่าง PH กับ PB ซึงเป็ นอัตราส่วนเพิมของการทดแทนกัน (MRS) เท่ากับ 1.1
และอัตราส่วนเพิมของการเปลียนแปลงการผลิต (MRT) ระหว่างดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5
เท่ากับ 1.0 นอกจากนัน สังคมจะบริ โภคดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 เท่ากับ H0 และ B0 ณ จุด
O บนเส้ นการผลิตทีเป็ นไปได้ สงู สุด (PPF) ทําให้ สงั คมจะได้ รับสวัสดิการสังคมเท่ากับ S1 แต่เมือ
ผู้บริ โภคลดปริ มาณการบริ โภคไบโอดีเซล บี5 ลง 1.1 ลิตร ผู้บริ โภคจะสามารถบริ โภคดีเซลหมุนเร็ ว
เพิมขึ น 1.0 ลิตร โดยใช้ งบประมาณเท่าเดิม ในขณะทีผ้ ผู ลิตลดการผลิตไบโอดีเซล บี5 ลง 1.1 ลิตร
ผู้ผลิตจะสามารถผลิตนํ าดีเซลหมุนเร็ วเพิมขึ นได้ 1.1 ลิตร โดยใช้ ต้นทุนการผลิตรวมเท่าเดิม ดังนัน
การผลิตดีเซลหมุนเร็ วทดแทนไบโอดีเซล บี5 จะทําให้ สงั คมได้ รับประโยชน์เพิมขึ น ทําให้ ดีเซลหมุน
เร็ วเพิมขึ น 0.1 ลิตร ภายใต้ ข้อจํากัดของงบประมาณ และต้ นทุนการผลิตเท่าเดิม
เมื อสังคมผลิตดีเซลหมุนเร็ วเพิมขึน ต้ นทุนส่วนเพิมในการผลิตดีเซลหมุนเร็ วจะเพิมขึน
ในขณะทีการผลิตไบโอดีเซล บี5 ลดลง ต้ นทุนส่วนเพิมการผลิตไบโอดีเซล บี5 จะลดลง และ
อัตราส่วนเพิมของการเปลียนแปลงการผลิต (MRT) จะเพิมขึ นกระทัง เท่ากับอัตราส่วนเพิมของการ
ทดแทนกัน (MRS) ณ จุด E โดยสังคมจะบริ โภคบริ โภคดีเซลหมุนเร็ วเท่ากับ He และบริ โภคไบโอ
ดีเซล บี5 เท่ากับ Be ซึง เป็ นปริ มาณการบริ โภคทีมีประสิทธิภาพ และสังคมจะได้ รับสวัสดิการสังคม
สูงสุดเท่ากับ S2 ภายใต้ เส้ นการผลิตทีเป็ นไปได้ (PPF)

3.2 อุปทานไบโอดีเซล บี100 และอุปทานนํา/ มันดีเซลจากนํา/ มันดิบ
เนืองจากการผลิตไบโอดีเซล บี100 เป็ นการผลิตสินค้ าขันกลาง

และต้ องใช้ สินค้ าขันต้
 น
เป็ นปั จจัยการผลิต วัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตไบโอดีเซลจะประกอบด้ วย สารตังต้
 นอย่างไขมันหรื อ
นํ ามัน เมทานอล กรด และเบส ซึงสัดส่วนทีใช้ ในการผลิตโดยทัว ไปนัน จะต้ องใช้ ไขมันหรื อนํ ามัน
ประมาณ 100 กิโลกรัม รวมกับวัตถุดิบอืนๆ อีกประมาณ 10.55 กิโลกรัม (บริ ษัท เอ็นไวร์ เทค
คอนซัลแต้ นท์ จํากัด, 2552: 520) เพราะฉะนัน ไบโอดีเซล บี100 เกือบทังหมดจึ

งผลิตขึ นมาจาก
ไขมัน หรื อ นํ า มัน โดยไขมัน หรื อ นํ า มัน ซึ ง เป็ นวัต ถุดิ บ หลัก สํ า หรั บ การผลิ ต ไบโอดี เ ซล บี 1 00
ประกอบด้ ว ย นํ า มัน เมล็ ดเรพ นํ า มัน ปาล์ ม นํ า มัน มะพร้ าว นํ า มันถัว เหลื อง นํ า มัน ทานตะวัน
นํ ามันสบูด่ ํา และนํ ามันพืชใช้ แล้ ว เป็ นต้ น แต่ในประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคอาเซียน ปาล์มนํ ามัน
เป็ นพืชนํ ามันทีมีพื นทีเพาะปลูกรวมถึงผลผลิตต่อไร่ สงู ทีสดุ ดังนัน วัตถุดิบหลักสําหรับการผลิตไบ
โอดีเซล บี100 เกื อบทังหมดในประเทศไทยจึ

งตังต้
 นมาจากนํ า มันปาล์มดิบ (CPO) แม้ ว่านํ ามัน
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ปาล์มดิบ (CPO) ส่วนหนึง จะแปรรูปเป็ นนํ ามันปาล์มกึงบริ สทุ ธิg (RBD) และไขปาล์มบริ สทุ ธิg (RBD
palm stearin) ก่อนนําไปผลิตไบโอดีเซล บี100 อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบทังหมดล้

วนตังต้
 นมาจาก
นํ ามันปาล์มดิบ (CPO) เหมือนกัน
จากภาพที 3.2 กําหนดให้ อปุ สงค์ของนํ ามันปาล์มดิบสําหรับอาหาร ซึงไม่ได้ นําไปผลิตไบ
โอดีเซล บี100 นันแสดงโดยเส้

น DNB และอุปทานของนํ ามันปาล์มดิบภายในประเทศแสดงโดยเส้ น
SPO ซึง ณ จุดตัดระหว่างเส้ นอุปสงค์และเส้ นอุปทานดังกล่าว ปริ มาณการซื อขายนํ ามันปาล์มดิบ
จะเท่ากับ QNB ในขณะทีราคานํ ามันปาล์มดิบจะเท่ากับ PNB ซึงเป็ นราคาดุลยภาพในตลาดนํ ามัน
ปาล์มดิบ เมือไม่มีการผลิตไบโอดีเซล บี100
เมื อระดับราคาของนํ า มันปาล์ มดิบสูงกว่า PNB อุปทานของนํ า มันปาล์มดิบส่วนเกินจะ
เกิดขึ น โดยอุปทานดังกล่าวจะถูกนําไปผลิตไบโอดีเซล บี100 ซึงสมมุติให้ การผลิตไบโอดีเซล บี
100 ให้ ผลได้ ตอ่ ขนาดคงที (Constant returns to scale) ดังนัน อุปทานของไบโอดีเซล บี100 ใน
ตลาดนํ า มัน ดี เ ซลจะแสดงโดยเส้ น SB โดยที อุปทานดัง กล่ า วจะเพิ ม ขึน ตามราคาที เ พิ ม ขึ น ใน
สัด ส่ ว นคงที ต ามสมมติ ฐ าน ในขณะที เ ส้ น อุ ป ทานดัง กล่ า วจะตัด แกนราคา ณ ระดับ ราคา
เปรี ยบเทียบ PNB

ภาพที 3.2 ความเชือมโยงระหว่างตลาดนํ ามันปาล์มและตลาดนํ ามันดีเซล
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กรณี ทีไม่มีการผสมไบโอดีเซล บี100 กับนํ ามันดีเซลทีผลิตจากนํ ามันดิบ กอปรกับนํ ามัน

เซล บี100 และ
ทังสองชนิ

ดทดแทนกันได้ อย่างสมบูรณ์ เส้ น DD จะแสดงความต้ องการทังไบโอดี
นํ า มันดีเซลที ผลิตจากนํ า มันดิบ ในขณะที อุปทานของนํ า มันดีเซลที ผลิตจากนํ า มันดิบ SD จะมี
ความยื ดหยุ่น อย่างสมบูรณ์ ณ PD เนื องจากประเทศไทยนํ า เข้ านํ า มัน ดิบเกื อบทัง หมดมาจาก
ต่างประเทศ ในขณะทีความต้ องการนําเข้ าดังกล่าวน้ อยมาก เมือเปรี ยบเทียบกับอุปสงค์รวมของ
โลก ดังนัน ราคานํ ามันดีเซลทีผลิตจากนํ ามันดิบจึงมาจากราคาตลาดโลก ซึงอุปทานรวมของโลก
เท่ากับอุปสงค์รวมของโลก (Krugman and Obstfeld, 2006: 185) สอดคล้ องกับราคาเฉลียหน้ า
โรงกลัน ในปั จจุบนั ซึง อ้ างอิงมาจากราคาซื อขายในตลาดสิงคโปร์
เมือราคาเปรี ยบเทียบในตลาดนํ ามันดีเซลของ PNB สูงกว่า PD ผู้บริ โภคจะบริ โภคเฉพาะ
นํ ามันดีเซลทีผลิตจากนํ ามันดิบในปริ มาณ QD ในขณะทีการผลิตไบโอดีเซล บี100 จะไม่เกิดขึน
และตลาดนํ ามันดีเซลจะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดนํ ามันปาล์มดิบแต่อย่างใด แต่เมือ PD สูงกว่า
ราคาเปรี ยบเทียบดังกล่าว การผลิตไบโอดีเซล บี100 จากนํ ามันปาล์มดิบส่วนเกินจะเกิดขึ น ซึง ณ
ระดับราคา PD’ ผู้บริ โภคนํ ามันดีเซลจะบริ โภคนํ ามันดีเซลลดลงเป็ น QD’ โดยแบ่งเป็ นการบริ โภคไบ
โอดีเซล บี100 ในปริ มาณ QB และการบริ โภคนํ ามันดีเซลทีผลิตจากนํ ามันดิบในปริ มาณ QD’-QB
ซึงในกรณี นี  ปริ ม าณการนํ าเข้ านํ า มันดิบจะลดลง ในขณะที ตลาดนํ า มันดีเซลจะส่งผลกระทบ
ต่อเนืองไปยังตลาดนํ ามันปาล์มดิบ โดยราคาและปริ มาณการซื อขายนํ ามันปาล์มดิบจะเพิมขึ น ทํา
ให้ ผ้ ูผลิตนํ ามันปาล์ มดิบได้ รับส่วนเกินผู้ผลิต (Producer surplus) เพิมขึ น แต่ผ้ ูบริ โภคนํ า มัน
ปาล์มดิบสําหรับอาหารจะได้ รับส่วนเกินผู้บริ โภค (Consumer surplus) ลดลง

3.3 การบังคับใช้ เชือ/ เพลิงผสมเชือ/ เพลิงชีวภาพ
ในปั จจุบนั ภาครัฐของประเทศไทยรวมถึงภาครัฐของประเทศต่างๆ ทัว โลกใช้ เครื องมื อ
อย่างหนึง เพือสนับสนุนการใช้ เชื อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง ได้ แก่ ข้ อบังคับของการผสมเชื อเพลิง
ชีวภาพ (Blend mandate for biofuels) โดยกําหนดให้ สถานีบริ การนํ ามันจําหน่ายเชื อเพลิงผสม
กับเชื อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ในสัดส่วนขันตํ
 าตามข้ อบังคับ เช่น นํ ามันดีเซลผสมไบโอดีเซลร้ อย
ละ 2 หรื อร้ อยละ 5 นํ ามันเบนซินผสมเอทานอลร้ อยละ 10 หรื อร้ อยละ 20 เป็ นต้ น (อัจฉรี ชไตน์มึล
เลอร์ , 2553: 5)
ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ de Gorter and Just (2009b: 740) ได้ เสนอกรอบแนวคิด
ดังกล่าว เพือวิเคราะห์ ตลาดแก๊ สโซฮอลในประเทศสหรัฐฯ ซึงภาครัฐบังคับใช้ นํ ามันเบนซินผสม

39

เชื อเพลิงชี วภาพ (Biofuel) อย่างเอทานอลในสัดส่วนคงที ตามภาพที 3.3 โดยกํ าหนดให้ ตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ ไม่มีการนํ าเข้ าเอทานอล และราคานํ า มันเบนซินเป็ นปั จจัยภายนอก จากภาพ
ดังกล่าว เส้ น SE จะแสดงอุปทานของเอทานอลภายในประเทศสหรัฐฯ ในขณะทีเส้ น SG จะแสดง
อุปทานของนํ ามันเบนซิน ซึง ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างอุปทานภายในประเทศกับอุปทานนําเข้ าจาก
 ามันเบนซินและเอทานอล ซึงกําหนดให้
ต่างประเทศ เส้ น DF แสดงอุปสงค์ภายในประเทศต่อทังนํ
ทดแทนกันได้ อย่างสมบูรณ์ โดยก่อนหน้ าภาครัฐจะบังคับใช้ แก๊ สโซฮอลหรื อนํ ามันเบนซินผสมกับ
เอทานอลนัน ผู้บริ โภคจะบริ โภคนํ ามันเบนซินในปริ มาณ QF* ณ ระดับราคา PG ซึงเท่ากับต้ นทุน
ส่วนเพิมของนํ ามันเบนซิน ในเวลาต่อมา เมือภาครัฐบังคับใช้ แก๊ สโซฮอลหรื อนํ ามันเบนซินผสมกับ

ดจะรวมกันตาม
เอทานอลในสัดส่วน α (α อยู่ระหว่าง 0 กับ 1) อุปทานของเชื อเพลิงทังสองชนิ
สัดส่วนกลายเป็ นอุปทานของแก๊ สโซฮอล ซึงแสดงโดยเส้ น SF ผู้บริ โภคจะลดปริ มาณการบริ โภค
นํ ามันเบนซินดังกล่าวลงเหลือเพียง QF ณ ระดับราคาดุลยภาพ PF ซึงเท่ากับราคาถัวเฉลียตาม
สัดส่วนระหว่างราคาเอทานอล PE และราคานํ ามันเบนซิน PG ตามสมการที (3.2)
PF = [α * PE] + [(1 - α) * PG]

ภาพที 3.3 การบังคับใช้ เชื อเพลิงผสมเชื อเพลิงชีวภาพ
แหล่ งทีมา: de Gorter and Just, 2009b: 740.

(3.2)

40

เมือภาครัฐบังคับใช้ นํ ามันเบนซินผสมกับเอทานอลแล้ ว ราคาของทังเอทานอลและแก๊

สโซ
ฮอลจะสูงขึ น ซึงถ้ าภาครัฐบังคับให้ สดั ส่วนของเอทานอลในนํ ามันเบนซินเพิมสูงขึ นอีก ราคาของ
ทังเอทานอลและแก๊

สโซฮอลจะเพิมสูงขึ นอีกเช่นกัน ดังนัน เมือราคาเชื อเพลิงชีวภาพสูงกว่าราคา
เชื อเพลิงพื นฐาน การใช้ ข้อบังคับของการผสมเชื อเพลิงชีวภาพ (Blend mandate for biofuels)
โดยไม่มี พ ลัง งานทางเลื อกอื น สํ า หรั บผู้บ ริ โ ภค ทํ า ให้ ร าคาเชื อ เพลิ ง สูง ขึน และผู้บริ โ ภคจะใช้
เชื อเพลิงลดลง ส่วนเกินของผู้บริ โภคเชื อเพลิงจึงลดลง
ในประเทศไทย แม้ ว่ า ภาครั ฐ จะใช้ ข้ อบัง คับ ของการผสมไบโอดี เ ซล บี 100 (Blend
mandate for biodiesel) ในตลาดนํ า มันดีเซล อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการใช้ ข้อบังคับ
ดังกล่าว ผู้บริ โภคนํ ามันดีเซลยังมีทางเลือกอยูส่ องทาง ระหว่างไบโอดีเซล บี5 กับดีเซลหมุนเร็ ว ซึง
ไม่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี100 ฉะนัน ในระยะดังกล่าว การวิจยั นี จะแบ่งตลาดนํ ามันดีเซล
ออกเป็ นสองตลาด ได้ แก่ ตลาดดีเซลหมุนเร็ ว ซึงเป็ นนํ ามันดีเซลพื นฐาน และตลาดไบโอดีเซล บี5
ซึง เป็ นนํ ามันดีเซลทางเลือก โดยการวิจยั นี จะประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดตามภาพที 3.3 กับตลาดไบ
โอดีเซล บี5 รวมถึงตลาดดีเซลหมุนเร็ วในระยะเวลาต่อมา ซึงภาครัฐบังคับใช้ ดีเซลหมุนเร็ วผสม
กับไบโอดีเซล บี100 ในสัดส่วนร้ อยละ 2 แล้ ว

3.4 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาพลังงาน
เมือตลาดสินค้ าและบริ การมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของพาเรโต (Pareto optimum) ณ
จุดดุลยภาพของตลาดดังกล่าว สังคมจะได้ รับสวัสดิการสูงสุด อย่างไรก็ตาม เมือภาครัฐให้ เงิน
อุดหนุน (Subsidy) หรื อจัดเก็บภาษี รวมถึงเมือตลาดเกิดการผูกขาดหรื อเกิดผลกระทบภายนอก
ตลาดจะไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ซึงเป็ นความเสียหาย
จากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ภาครัฐยังคงปกป้องอุตสาหกรรม
บางประเภท โดยการให้ เงินอุดหนุนผู้ผลิต ซึงทําให้ ผ้ บู ริ โภคซื อสินค้ าได้ ในราคาตําลง อาทิการจูง
ใจให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาใช้ พลังงานทดแทน เพือความมัน คงด้ านพลังงาน โดยการให้ เงินอุดหนุนจาก
กองทุนนํ ามันเชื อเพลิง เป็ นต้ น
การวิ เ คราะห์ ก ารอุดหนุน (Subsidy) สามารถทํ า ได้ ใ นลัก ษณะตรงกัน ข้ า มกับภาษี
(Pindyck and Rubinfield, 2007: 300) โดยผู้บริ โภคจะซื อสินค้ าในราคาทีตํากว่าราคาทีผ้ ผู ลิต
ได้ รับเท่ากับอัตราเงินอุดหนุนต่อหน่วยของสินค้ า จากภาพที 3.4 สมมุติให้ ราคาไบโอดีเซล บี5
เท่ากับ P0 และปริ มาณการซื อขายเท่ากับ Q0 เมือกองทุนนํ ามันเชื อเพลิงอุดหนุนไบโอดีเซล บี5 ลิตร
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ละ s บาท เส้ นอุปทาน S0 จะเคลือนไปทางขวาเป็ นเส้ นอุปทาน SS ทําให้ อปุ ทานเกินกว่าอุปสงค์ ณ
P0 หลังจากนัน ตลาดจะปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพ ณ ระดับราคา PS ซึงปริ มาณการซื อขายไบโอดีเซล
บี5 เท่ากับ QS โดยที ผ้ ูบริ โภคจะซื อไบโอดีเซล บี5 ถูกลงจาก P0 เป็ น PS และส่วนเกิ นผู้บริ โภค
(Consumer surplus) จะเพิมขึ นเท่ากับพื นที P0ecPS ในขณะทีผ้ ผู ลิตจะขายไบโอดีเซล บี5 ได้ PS
รวมกับอัตราเงินอุดหนุน s กลายเป็ น (PS + s) และส่วนเกินผู้ผลิต (Producer surplus) จะเพิมขึ น
เท่ากับพื น ที abeP0 อย่างไรก็ ตาม การอุดหนุนดัง กล่าวทํ าให้ ภาครั ฐต้ องใช้ งบประมาณเท่ากับ
พื นที abcd หรื อ (s * QS) และยังก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) เท่ากับพื นที bce

ภาพที 3.4 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการอุดหนุน
การวิ เ คราะห์ ว่ า นโยบายของรั ฐ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี ย นแปลงสวัส ดิ ก ารสัง คม (Social
Welfare) หรื อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) อย่างไรนัน แม้ ไม่คอ่ ยมีการศึกษามากนัก แต่
สามารถทํ า ได้ ด้วยการประมาณการสมการอุปสงค์แ ละอุปทานในตลาดที ต้องการศึกษา โดย
กําหนดให้ ตลาดอยู่ในสภาวะดุลยภาพทังกรณี

ทีมีนโยบายของรัฐ และกรณี ทีไม่มีนโยบายของรัฐ
แล้ วจึงเปรี ยบเทียบการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นในตลาดได้ เช่น กรณีทีภาครัฐรับจํานํามันสําปะหลัง
ซึง เป็ นการบิดเบือนกลไกตลาด ทําให้ การผลิตมากขึ น และความต้ องการลดลง นิพนธ์ พัวพงศกร,
เณศรา สุขพานิช และนิภา ศรี อนันต์ (2550: 56) เสนอแนวทางการคํานวณความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ (DWL) ว่าจะต้ องสร้ างสมการอุปสงค์และอุปทานต่อมันสําปะหลังขึ นก่อน แล้ วจึงรวม
ผลของนโยบายรับจํานําให้ เข้ ากับสมการอุปทาน เพือเปรี ยบเทียบกับดุลยภาพตลาดกรณี ทีไม่มี
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นโยบายรับจํานํา หลังจากนันจะสามารถคํ

านวณหาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ได้ จาก
ส่วนต่างมูลค่าทางเศรษฐกิจทังสองกรณี

โดยส่วนต่างดังกล่าวเกิดขึ นจากการเปลียนแปลงของ
ส่วนเกินผู้ผลิต (Producer surplus) และส่วนเกินผู้บริ โภค (Consumer Surplus) ซึงในทางทฤษฎี
Willig (1976: 596) พิ สูจ น์ แ ล้ ว ว่า ส่ว นเกิ น ผู้บริ โภคสามารถใช้ เ ป็ นเครื องมื อประมาณการ
เปลียนแปลง โดยเฉพาะการวัดผลกระทบของการเปลียนแปลงรายได้ และราคาได้ อย่างแม่นยํา
ในตลาดนํ ามันเชื อเพลิง Nipon Poapongsakorn, Tienchai Chongpeerapien and
Somkiat Tangkitvanich (1998: 35-38) ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ในแต่ละปี
จากกองทุนนํ ามันเชื อเพลิงของพลังงาน 4 ชนิด ซึงประกอบด้ วย นํ ามันเบนซินคุณภาพดี นํ ามัน
ดี เ ซลหมุน เร็ ว ก๊ า ซปิ โตรเลี ยมเหลว และนํ า มัน เตา โดยกํ า หนดความยื ด หยุ่น ราคาและความ
ยืดหยุ่นไขว้ ของพลังงานแต่ละชนิดขึ นมา 2 กรณี ได้ แก่ กรณีสงู และกรณีตํา เพือสร้ างเส้ นอุปสงค์
ขึ นมา โดยไม่ได้ ใช้ วิธีการทางเศรษฐมิติ ซึงผลปรากฏว่ามูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL)
ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2533 กรณีตําจะอยู่ระหว่าง 283-1,371 ล้ านบาท ในขณะทีกรณี สงู จะอยู่
ระหว่าง 1,980-2,591 ล้ านบาท นอกจากนัน มูลค่าความสูญเสียดังกล่าวทังสองกรณี

เกิดขึ นสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2528 และในบรรดาพลังงานทัง 4 ชนิด ปรากฏว่าการบริ โภคนํ ามันดีเซลก่อให้ เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) มากทีสดุ รองลงมา ได้ แก่ นํ ามันเตา นํ ามันเบนซินคุณภาพดี และ
ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม ข้ อเท็จจริ งหรื อข้ อกําหนดของการศึกษาข้ างต้ นนัน กําหนดให้ กองทุนนํ ามัน
เชื อเพลงจัดเก็บเงินจากผู้บริ โภคนํ ามันเบนซินคุณภาพดี และจ่ายเงินอุดหนุนให้ ผ้ บู ริ โภคพลังงาน
อีก 3 ชนิด โดยไม่มีการจัดเก็บเงินจากผู้บริ โภคพลังงาน 3 ชนิดดังกล่าว ทําให้ ทงตลาดนํ
ั
ามันดีเซล
ตลาดนํ า มัน เตา และตลาดก๊ า ซปิ โตรเลี ยม เกิ ดความสูญ เสียทางเศรษฐกิ จ (DWL) ขึน จาก
เงินกองทุนนํ ามันเชื อเพลิง ซึง จ่ายอุดหนุนโดยไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทงผู
ั  ้ ผลิตและผู้บริ โภค
ในเวลาต่อมา เมือราคานํ ามันดิบในตลาดโลกเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว กองทุนนํ ามันเชื อเพลิง
ถูกภาครั ฐ ใช้ เ ป็ นเครื องมื อในการตรึ ง ราคานํ า มัน เพื อบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้บริ โภคนัน
สมเกี ยรติ ตังกิ
 จวานิชย์ และชโลทร แก่นสันติสุขมงคล (2550: 409-410) ได้ ประเมินผลกระทบ
จากนโยบายดังกล่าว โดยเปรี ยบเที ยบการเปลียนแปลงที เกิดขึ นจากกรณี ทีมีนโยบายตรึ งราคา
นํ ามันกับกรณีทีไม่มีนโยบายตรึ งราคานํ ามัน ปรากฏว่านโยบายดังกล่าวทําให้ ปริ มาณการบริ โภค
นํ ามันเบนซินลดลง แต่ปริ มาณการบริ โภคนํ ามันดีเซลและมลพิษในอากาศเพิมขึ น นอกจากนัน
การแทรกแซงราคานํ ามันยังก่อให้ เกิดความเหลือมลํ าของการกระจายรายได้ มากขึ น และไม่ทําให้
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ความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อลดลง อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวไม่ได้ ประเมินผลกระทบของ
นโยบายต่อสวัสดิการสังคม
ในเวลาเดียวกัน ธี ระพงษ์ วิกิตเศรษฐ และคณะ (2549: 43-61) ประเมินแนวโน้ มตลาด
นํ ามันดิบโลก และประเมินผลกระทบต่อประเทศไทยด้ วยตัวแบบ Vector Autoregressive โดยใช้
ข้ อมูลรายไตรมาสตังแต่
 ปี พ.ศ. 2530-2548 ปรากฏว่าราคานํ ามันดิบทีเพิมขึ นร้ อยละ 1 จะส่งผล
ให้ อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงร้ อยละ 0.207 และส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้อเพิมขึ นร้ อยละ
0.046 อย่างไรก็ตาม เนืองจากผลกระทบส่วนหนึง เกิดขึ นจากรายการภาษี นํ ามันและกองทุนนํ ามัน
เชื อ เพลิง ซึงไม่สะท้ อนต้ นทุนที แท้ จริ ง ดังนัน คณะวิจัยจึงนําเสนอกรอบแนวคิดตามภาพที 3.5
เพื อ ประเมิ น ผลกระทบของนโยบายกํ า หนดราคาขายปลี ก นํ า มันต่อ สวัส ดิ การสัง คม (Social
welfare) โดยจําลองอุปสงค์ของนํ ามันเบนซินและอุปสงค์ของนํ ามันดีเซลเป็ นฟั งก์ชนั เส้ นตรง แล้ ว
คํานวณพื นทีแรเงา ABC ซึง เท่ากับมูลค่าการสูญเสียสวัสดิการสังคมของนโยบายดังกล่าว
บาท/ลิตร
S

Prb

B

Pfb
A

MCb

C

Db(Prd)

Db(MCd)
Qb2

Qba

Qbe

ล้ านลิตร

ภาพที 3.5 ประสิทธิภาพของโครงสร้ างราคานํ ามันเบนซิน
แหล่ งทีมา: ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ และคณะ, 2549: 51.
ผลการการสูญ เสี ยสวัส ดิการสัง คมระหว่า งกรณี ที เ กิ ดขึน จริ ง เปรี ยบเที ยบกับกรณี ที มี
ประสิทธิ ภาพ ซึง เกิ ดการสูญ เสี ยสวัส ดิการทางสังคมน้ อยทีสุดนัน ปรากฏว่าในช่ว งต้ น ปี พ.ศ.
2547 มูลค่าการสูญเสี ยทัง สองกรณี ใกล้ เคียงกัน แต่ช่วงกลางปี เมื อภาครั ฐเพิมการอุดหนุน
ผู้บริ โภคนํ า มันดีเซล การสูญเสี ยสวัสดิการสัง คมจากนโยบายที เกิ ดขึน จริ งจะมากกว่ากรณี ที มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเดือนกันยายน ซึงมูลค่าการสูญเสียจากนโยบายทีเกิดขึ นจริ งสูงเกินกว่า
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หนึงพันล้ านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เมือภาครัฐลดการอุดหนุนผู้บริ โภคนํ ามันดีเซลลง มูลค่า
ส่วนต่างของการสูญเสียสวัสดิการสังคมทังสองกรณี

จงึ เริ มลดลง
Thiraphong Vikitset (2008: 39) ศึกษานโยบายกําหนดราคาขายปลีกนํ ามันเบนซินและ
นํ า มัน ดี เ ซลในประเทศไทย พบว่ า นโยบายดัง กล่ า วมี ลัก ษณะของการอุด หนุน ราคาไขว้ จ าก
ผู้บริ โภคนํ ามันเบนซินสู่ผ้ ูบริ โภคนํ ามันดีเซล โดยการศึกษาดังกล่าวประมาณสมการอุปสงค์ของ
นํ า มัน เบนซิ น และสมการอุปสงค์ ข องนํ า มัน ดี เ ซลขึน เพื อเปรี ยบเที ยบดุล ยภาพตลาดกรณี ที มี
นโยบายของรัฐ และกรณี ทีไม่มีนโยบายของรัฐ (ตลาดแข่งขันเสรี รัฐไม่จดั เก็บภาษี นํ ามัน และไม่
จัดเก็บกองทุนนํ ามันเชื อเพลิง) ผลปรากฏว่านโยบายดังกล่าวนําไปสู่การสูญเสียสวัสดิการสังคม
และเพิมต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ของนํ ามันทังสองชนิ

ด
นอกจากนัน Thiraphong Vikitset นํ า สมการทัง สองไปคํ านวณหาราคาขายปลี ก ที
เหมาะสมสําหรับนํ ามันทัง สองชนิดระหว่างปี พ.ศ. 2547-2548 โดยกํ าหนดโครงสร้ างราคาขาย
ปลี กที เ หมาะสมจากรายได้ ที ต้องการ ซึงก่ อให้ เ กิ ดการสูญ เสี ยสวัสดิการตํ า สุด และลดต้ น ทุน
เศรษฐศาสตร์ ลง ปรากฏว่าการอุดหนุนนํ ามันดีเซล โดยนโยบายการกําหนดราคาขายปลีก ทําให้
ราคาขายปลีกนํ ามันเบนซินสูงกว่าราคาทีเหมาะสมตังแต่
 ร้อยละ 2-25 ในขณะทีราคาขายปลี ก
นํ ามันดีเซลตํากว่าราคาทีเหมาะสมตังแต่
 ร้อยละ 1-15 ดังนัน การศึกษาดังกล่าวจึงเสนอให้ ภาครัฐ
ใช้ กองทุนนํ า มันเชื อ เพลิงรักษาสัดส่วนราคาขายปลีกต่อต้ นทุนสังคมส่วนเพิมของนํ า มันทังสอง

ชนิดให้ เท่ากัน เพือรักษาระดับราคาขายปลีกของนํ ามันทังสองชนิ

ดให้ เหมาะสมต่อไป
ในตลาดเชื อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ซึงประกอบด้ วยตลาดสองตลาด ได้ แก่ ตลาดสินค้ า
เกษตรและตลาดนํ ามันเชื อเพลิง de Gorter and Just (2009a: 478-485) ศึกษาผลกระทบจาก
การยกเว้ นภาษี ให้ ผ้ ูบริ โภคเอทานอลควบคู่กับการอุดหนุนเกษตรกรข้ าวโพดในประเทศสหรั ฐฯ
ตามภาพที 3.6 โดยกํ าหนดให้ การผลิตเอทานอลจากข้ าวโพดให้ ผลได้ ต่อขนาดคงที (Constant
returns to scale) ในขณะทีต้นทุนการผลิตเอทานอล (C) คงทีและไม่มีการส่งออกเอทานอล
นอกจากนัน การผลิตเอทานอลจากข้ าวโพดจะเกิดขึ น เมือราคานํ ามันเบนซินเพิมขึ นจนทําให้ ราคา
ข้ าวโพดสูงกว่า PNE โดยทีเส้ นอุปทานของเอทานอลจะตัดกับแกนราคานํ ามันเบนซิน ณ (PNE + C)
/ 4.06 เนืองจากราคานํ ามันเบนซินทีเพิมขึ น 1 เซนต์ตอ่ แกลลอน จะทําให้ ราคาข้ าวโพดเพิมขึ น
4.06 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบุชเชล
จากภาพที 3.6 เมือภาครัฐยกเว้ นภาษี เอทานอล 51 เซนต์ตอ่ แกลลอน ราคาเอทานอลจะ
สูงกว่าราคานํ ามันเบนซิน 51 เซนต์ตอ่ แกลลอน ทําให้ เกษตรกรข้ าวโพดได้ ประโยชน์จากนโยบาย
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตนํ ามันเบนซินในประเทศจะเสียประโยชน์ ส่วนผู้บริ โภคนํ ามันเบนซิน
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จะได้ ประโยชน์ ถ้ าราคานํ ามันดิบโลกลดลง นอกจากนัน de Gorter and Just พบว่าการใช้
นโยบายดังกล่าวจะก่อให้ เกิด “Water” ซึงเป็ นการสูญเปล่าจากการนําข้ าวโพดไปผลิตเอทานอล
แต่เมือภาครั ฐใช้ การยกเว้ นภาษี ให้ ผ้ ูบริ โภคเอทานอลควบคู่กับการประกันราคาข้ าวโพด Water
หรื อการสูญเปล่าดังกล่าวจะลดลง โดยการยกเว้ นภาษี ผ้ บู ริ โภคเอทานอลอย่างเดียวก่อให้ เกิดการ
สูญเสียปี ละ 913 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในขณะทีการประกันราคาข้ าวโพดอย่างเดียวก่อให้ เกิดการ
สูญเสียปี ละ 613 ล้ านดอลลาร์ สรอ. แต่การใช้ นโยบายทังสองพร้

อมกัน การสูญเสียสวัสดิการ
สังคมส่วนหนึง จะหักล้ างกัน ทําให้ สงั คมสูญเสียสวัสดิการสังคมคงเหลือปี ละ 1,2917 ล้ านดอลลาร์
สรอ. อย่างไรก็ตาม การหักล้ างกันดังกล่าวเกิดขึ น เนืองจากเส้ นอุปทานของเอทานอลจากข้ อมูลใน
อดีตอยู่เหนือระดับราคานํ ามันเบนซิน ฉะนัน การสูญเสียสวัสดิการสังคมจากการยกเว้ นภาษี ให้
ผู้บริ โภคเอทานอลจึงมากพอหักล้ างการสูญเสียจากการประกันราคาข้ าวโพด

ภาพที 3.6 การยกเว้ นภาษี ในตลาดนํ ามัน
แหล่ งทีมา: de Gorter and Just, 2009a: 479.
7

de Gorter and Just คํานวณมูลค่าสวัสดิการสังคมจากข้ อมูลรายปี ค.ศ. 2001-2007 โดย
กําหนดให้ เส้ นอุปทานของข้ าวโพด เส้ นอุปสงค์ภายในประเทศ และเส้ นอุปสงค์จากต่างประเทศมี
ค่าความยืดหยุน่ คงทีเท่ากับ 0.1, -0.2 และ -1.0 ตามลําดับ
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3.5 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาพลังงานทดแทน กรณี
ดีเซลหมุนเร็ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5
จากภาพที 3.7 แสดงให้ เห็นกรอบแนวคิดทังหมดในการวิ

จยั นี  ซึงใช้ อธิบายปรากฏการณ์
ในช่วงเริ มต้ นของไบโอดีเซล บี5 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 กรอบแนวคิดนี จะประกอบด้ วย
ตลาดนํ ามันปาล์มดิบ ตลาดไบโอดีเซล บี5 และตลาดดีเซลหมุนเร็ ว โดยตลาดนํ ามันปาล์มดิบเป็ น
ตลาดต้ นนํ าทีจะส่งต่อวัตถุดิบไปยังตลาดไบโอดีเซล บี5 ในขณะทีตลาดไบโอดีเซล บี5 เป็ นตลาด
สินค้ าทดแทนกันของตลาดดีเซลหมุนเร็ ว ซึงในช่วงเวลานี ด ีเซลหมุนเร็ วยังไม่ถูกกํ าหนดให้ ผสม
กับไบโอดีเซล บี100
เส้ น SPO แสดงอุปทานของนํ า มัน ปาล์ ม ดิบภายในประเทศ เมื อรวมกับปริ ม าณการ
เปลียนแปลงสต็อกของนํ ามันปาล์มดิบแล้ วจะแสดงโดยเส้ น SPO + ∆Stock เส้ น DPO แสดงอุป
สงค์รวมของนํ ามันปาล์มดิบ ในขณะทีเส้ น DNB แสดงอุปสงค์ของนํ ามันปาล์มดิบสํ าหรั บอาหาร
กรณี ทีไม่มีการผลิตไบโอดีเซลจากนํ ามันปาล์ มดิบ DNB จะเท่ากับ SPO ณ จุดดุลยภาพ e ซึง
ผู้บริ โภคและผู้ผลิตซื อขายนํ ามันปาล์มดิบกันในราคาทีเท่ากับ PNB และในปริ มาณทีเท่ากับ QNB
เมือราคานํ ามันปาล์มดิบสูงกว่า PNB ผู้ผลิตจะผลิตในปริ มาณทีมากขึ น ในขณะทีผ้ ูบริ โภคนํ ามัน
ปาล์มดิบสําหรับอาหารจะบริ โภคในปริ มาณทีน้อยลง ตลาดจึงมีอปุ ทานส่วนเกินของนํ ามันปาล์ม
ดิบ ที นํ า ไปผลิ ต ไบโอดี เ ซล บี 100 ดัง นัน การผลิ ต ไบโอดี เ ซล บี 100 จะเกิ ด ขึ น เมื อ สามารถ
เปรี ยบเทียบได้ วา่ ราคานํ ามันดีเซลในหน่วยของราคานํ ามันปาล์มดิบนันสู
 งกว่า PNB
การคํานวณราคานํ ามันพืชจากราคานํ ามันดีเซลนัน Eidman (2007: 15) ได้ เสนอสูตรการ
คํานวณราคานํ ามันถัว เหลือง (PSO) จากราคานํ ามันดีเซล (PH) ตามสมการที (3.3)
PSO = (PH + ETC + PP – OCC – MTC) / (QSO / Gallon)

(3.3)8

โดยที ETC เป็ นส่วนลดของภาษี ไบโอดีเซล, PP เป็ นส่วนเพิมสําหรั บไบโอดีเซล, OCC
เป็ นต้ นทุนการผลิตและต้ นทุนเงินทุน, MTC เป็ นต้ นทุนการตลาดและต้ นทุนขนส่ง และ QSO /
Gallon เป็ นนํ า หนัก ของนํ า มัน ถั ว เหลื อ งที ใ ช้ ใ นการผลิ ต ไบโอดี เ ซล 1 แกลลอน ในขณะที
หลักเกณฑ์กําหนดราคาไบโอดีเซล บี100 ในประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการบริ หารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) จะขึ นอยูก่ บั ราคานํ ามันปาล์มดิบและราคาเมทานอลเท่านัน
8

นํ ามันพืชสําหรับการผลิตไบโอดีเซลในประเทศสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะเป็ นนํ ามันถัว เหลือง

ภาพที 3.8 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาดีเซลหมุนเร็ ว บี2 และไบโอดีเซล บี5
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เมือนําราคาไบโอดีเซล บี100 มาแปลงเป็ นราคานํ ามันปาล์มดิบแล้ วพบว่าสูงกว่า PNB
การผลิตไบโอดีเซล บี100 จะเกิดขึ น และอุปทานของไบโอดีเซล บี100 ในตลาดไบโอดีเซล บี5 จะ
แสดงโดยเส้ น SB100 ซึงมีความยืดหยุ่นต่อราคา ในขณะที เส้ น SH แสดงอุปทานของนํ ามันดีเซลที
ผลิตจากนํ ามันดิบ ซึงมีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ เนืองจากนํ ามันดิบเกือบทังหมดนั

นนํ
 าเข้ ามา
จากต่า งประเทศ และราคาเฉลี ยหน้ า โรงกลัน ในประเทศไทยอ้ างอิ งจากราคาซื อ ขายในตลาด
สิงคโปร์ เส้ น SB5 เป็ นเส้ นอุปทานของไบโอดีเซล บี5 ซึง สะท้ อนต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ เฉพาะส่วนของ
โรงกลัน โดยเส้ น SB5 จะประกอบขึ นจากการผสมไบโอดีเซล บี100 ร้ อยละ 5 กับนํ ามันดีเซลทีผลิต
จากนํ ามันดิบร้ อยละ 95 ดังนัน SB5 จึงมีความยืดหยุ่นต่อราคาตามสัดส่วนและความยืดหยุ่นราคา
ของไบโอดีเซล บี100 เมือนําต้ นทุนของโรงกลัน มารวมกับต้ นทุนของผู้ค้าปลี ก และต้ นทุนทาง
ั
เซล บี5 หรื ออุปทาน
สังคม9แล้ วจะได้ เส้ น MCB ซึงแสดงต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ทงหมดของไบโอดี
ของไบโอดีเซล บี5
ต้ นทุนทางสังคมในการวิจัยนี จ ะใช้ ต้นทุนทางสังคมของคาร์ บอน10 (Social Cost of
Carbon, SCC) แทนการใช้ อตั ราเงินส่งเข้ ากองทุนอนุรักษ์ พลังงาน ซึงพบว่าเป็ นตัวแทนต้ นทุนทาง
สังคมของงานวิจยั ในอดีต โดย อนันต์ วัฒนกุลจรัส และ กฤติยาพร วงษา (2554: 215-216) ศึกษา
ค่า SCC จากงานวิจยั ในอดีตพบว่าค่า SCC ทีได้ รับการยอมรับประกอบด้ วย ค่า SCC ของ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ค่า SCC ของ Nordhaus, ค่า SCC
ของ Stern และค่า SCC ของ Tol เพราะฉะนัน การศึกษาดังกล่าวจึงปรับค่า SCC ทังหมดตาม

ราคาของปี พ.ศ. 2552 แล้ วหาค่าเฉลียของ SCC ได้ เท่ากับ 14.06 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน CO2
(Carbon dioxide) โดยทีนํ ามันดีเซล 1 ลิตรจะปล่อย CO2 เท่ากับ 2.70 กิโลกรัม CO2
ในขณะทีราคาขายปลีกของไบโอดีเซล บี 5 เท่ากับ PB และปริ มาณการบริ โภคไบโอดีเซล
บี5 เท่ากับ QB เส้ น DB (PH) จะแสดงอุปสงค์ของไบโอดีเซล บี5 ทีเกิดขึ นจริ ง เมือภาครัฐกําหนด
ราคาขายปลี กของดี เ ซลหมุนเร็ วเท่ากับ PH ซึง เป็ นราคาที สูงกว่าต้ น ทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนเพิ ม
(MCH) กรณีทีตลาดซื อขายกันอย่างเสรี (ไม่มีนโยบายการจัดเก็บภาษี และเงินส่งเข้ ากองทุน) ราคา
ขายปลี ก ของทัง ไบโอดี เ ซล บี 5 และดี เ ซลหมุน เร็ ว จะเท่ า กับ ต้ น ทุน เศรษฐศาสตร์ ส่ว นเพิ ม
(Marginal economic cost) เมือราคาดีเซลหมุนเร็ วซึงเป็ นสินค้ าทดแทนของไบโอดีเซล บี5 ลดลง
9

การบริ โภคดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 ก่อให้ เกิดมลพิษ และทําให้ สขุ ภาพของผู้อืนในสังคม
เสือมโทรมลง ผลกระทบภายนอกดังกล่าวจึงต้ องนับเป็ นต้ นทุนทางสังคม
10
การเผาไหม้ ดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 จะปล่อย CO2 ซึง เป็ นสาเหตุของปรากฏการณ์เรื อน
กระจก
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เส้ นอุปสงค์ของไบโอดีเซล บี5 จะขยับไปทางซ้ ายเป็ นเส้ น DB (MCH) ซึงเป็ นอุปสงค์ในอุดมคติ
กรณีดงั กล่าวผู้บริ โภคไบโอดีเซล บี5 จะบริ โภคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปริ มาณการบริ โภคไบโอ
ดีเซล บี5 จะเท่ากับ QBE
เมือ QB น้ อยกว่า QBE แสดงว่านโยบายการกํ าหนดราคาขายปลีกทําให้ การบริ โภคลดลง
และทําให้ ประโยชน์ส่วนเพิม (Marginal benefit) จาก QB สูงกว่าต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนเพิม
(Marginal economic cost) ซึงก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) อันเนืองมาจากการ
เปลียนแปลงของส่วนเกินผู้ผลิต (Producer surplus) และส่วนเกินผู้บริ โภค (Consumer surplus)
แต่ในการวิจยั นี  ไบโอดีเซล บี5 ได้ รับการอุดหนุนราคาไขว้ จากดีเซลหมุนเร็ ว ซึงผลการวิจยั ในส่วน
ต่อไปจะพบว่า QB ส่วนใหญ่จะไม่น้อยกว่า QBE แต่ QH จะน้ อยกว่า QHE แสดงว่านโยบายดังกล่าว
ทําให้ ปริ มาณการบริ โภคนํ ามันดีเซลทังสองชนิ

ดเปลียนแปลงไป และประโยชน์ส่วนเพิมจากการ
บริ โภคไบโอดีเซล บี5 (MBB) จะตํากว่าต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนเพิม (MCB) ในขณะทีประโยชน์
ส่วนเพิมจากการบริ โภคดีเซลหมุนเร็ ว (MBH) จะสูงกว่าต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนเพิม (MCH) ดังนัน
เมื อนโยบายดังกล่าวทํ า ให้ ประโยชน์ ส่วนเพิมจากการบริ โภคนํ า มันดีเ ซลทัง สองชนิดไม่เท่ากับ
ต้ นทุนเศรษฐสาสตร์ ส่วนเพิม ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) จึงเกิดขึ นพร้ อมกันทังสองตลาด

เท่ากับพื นทีสามเหลียมแรเงา โดยปรากฏการณ์ ทีเกิดขึ นในตลาดดีเซลหมุนเร็ วสามารถอธิบายได้
อย่างเดียวกันกับในตลาดไบโอดีเซล บี5 เว้ นแต่ว่าเส้ นต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนเพิมทังหมดของ

ดีเซลหมุนเร็ วมีความยืดหยุน่ อย่างสมบูรณ์ เนืองจากยังไม่มีการผสมกับไบโอดีเซล บี100
จากภาพที 3.8 แสดงให้ เห็นกรอบแนวคิดที ใช้ อธิ บายปรากฏการณ์ ในช่วงเวลาต่อมา
ของไบโอดีเซล บี5 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ซึงภาครัฐ
กําหนดให้ ดีเซลหมุนเร็ วผสมกับไบโอดีเซล บี100 ในสัดส่วนร้ อยละ 2 หรื อ บี2 ก่อนจะเพิมสัดส่วน
ขึ นเป็ นร้ อยละ 3 หรื อ บี3 ในระหว่างเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
แนวคิดส่วนใหญ่จากภาพที 3.7 และภาพที 3.8 จะไม่แตกต่างกันมากนัก เว้ นแต่ว่า
อุปทานของไบโอดีเซลบี 100 ซึงแสดงโดยเส้ น SB100 จะถูกนําไปผสมกับนํ ามันดีเซลทีกลัน จาก
นํ ามันดิบทังสองตลาด

ดังนัน การบริ โภคไบโอดีเซล บี5 จะทําให้ เส้ น SB100 ในตลาดดีเซลหมุนเร็ ว
(บี2 บี3) ขยับเป็ นเส้ น S’B100 ถ้ าปริ มาณการบริ โภคไบโอดีเซล บี5 เพิมขึ น เส้ น S’B100 ในตลาดดีเซล
หมุนเร็ ว (บี2 บี3) จะขยับสูงขึ น ในขณะเดียวกัน ปริ มาณการบริ โภคดีเซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) จะ
ส่งผลต่ออุปทานของไบโอดีเซล บี100 สําหรับการผสมในตลาดไบโอดีเซล บี5 เช่นกัน นอกจากนัน
เส้ นต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนเพิมทังหมดของดี

เซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) จะมีความยืดหยุ่นต่อราคา
ตามสัดส่วนการผสมและความยืดหยุน่ ราคาของไบโอดีเซล บี100

ภาพที 3.8 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาดีเซลหมุนเร็ ว บี2 และไบโอดีเซล บี5
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