บทที 4
วิธีการวิจัย
4.1 วิธีการวิจัย
กรอบการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน

ขันตอนแรกเป็

นการประมาณการเปลียนแปลงอุป
สงค์และอุปทานในตลาดดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5 เพือสร้ างแบบจําลอง
คํานวณมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ทีเกิดขึ นจริ ง และขันตอนที

 2 จะนําแบบจําลอง
ทีได้ จากขันตอนแรกไปจํ

าลองสถานการณ์ (Simulation) เพือหานโยบายการกําหนดราคาขายปลีก
ของนํ ามันทังสองชนิ

ดให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
ขันตอนแรกเริ

 มต้ นจากการประมาณตัวแบบอุปสงค์และอุปทานของนํ ามันปาล์มดิบขึ นมา
ด้ วยวิธี Ordinary least squares (OLS) หลัง จากนัน นํา ตัวแบบทัง สองไปทดสอบปั ญหา
Simultaneity เพือกําหนดวิธีการประมาณตัวแบบทังสอง

ซึงได้ แก่ สมการที 4.1 และ 4.2 อย่าง
เหมาะสมต่อไป กรณีทีตวั แบบใดมีปัญหา Simultaneity ตัวแบบดังกล่าวจะถูกประมาณขึ นโดยใช้
วิธี Two stage least squares (TSLS) เนืองจากตัวประมาณของวิธี OLS จะไม่คงเส้ นคงวา
(Inconsistent11) ในขณะที ตวั ประมาณของวิธี TSLS จะคงเส้ นคงคงวา (Consistent) และมี
ประสิทธิภาพ (Efficient) แต่กรณีทีตวั แบบไม่มีปัญหา Simultaneity การประมาณตัวแบบจะใช้ วิธี
Ordinary least squares (OLS) ตามเดิม เนื องจากวิ ธี OLS จะให้ ผลการประมาณที มี
ประสิทธิภาพแล้ ว (Gujarati, 2003: 754; Asteriou and Hall, 2007: 221)
นอกจากนัน การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบทังสองตามสมมติ

ฐานของตัวแบบ
ถดถอยเชิงเส้ นจะประกอบด้ วยการตรวจสอบปั ญหา Heteroscedasticity ด้ วยวิธี White’s test
การตรวจสอบปั ญหา Serial-correlation ด้ วยวิธี Breusch-Godfrey LM test และการตรวจสอบ
ปั ญหา Specification errors ด้ วยวิธี Ramsey’s RESET test โดยสมมติฐานหลักของวิธีการ
Inconsistent เป็ นคุณสมบัติของตัวประมาณ ซึงประมาณการค่าสัมประสิทธิhทียงั คงเอนเอียง
(Biased) แม้ ว่าจํานวนข้ อมูลมากขึ น ในขณะที Consistent เป็ นคุณสมบัติทีดีของตัวประมาณ ซึง
ประมาณการค่าสัมประสิทธิhทีไม่เอนเอียง (Unbiased) เมือจํานวนข้ อมูลมากขึ น
11
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ตรวจสอบทังสาม

คือ ตัวแบบไม่มีปัญหาทีตรวจสอบ ในขณะทีสมมติฐานทางเลือก คือ ตัวแบบมี
ปั ญหาทีตรวจสอบ
เมือประมาณสมการอุปสงค์และสมการอุปทานของนํ ามันปาล์มดิบขึ นมาแล้ ว กํ าหนดให้
สมการทังสองเป็

นสมการเชิงเส้ น (Linear curve) ซึงพิจารณาแค่ผลกระทบจากราคานํ ามันปาล์ม
ดิบเท่านัน ในขณะทีผลกระทบจากตัวแปรภายนอกอืนๆ ต่ออุปสงค์และอุปทานของนํ ามันปาล์ม
ดิบจะถูกรวมเข้ าด้ วยกันไปในค่าคงทีของแต่ละสมการ
QPOD = a + (b * PPO)

(4.1)

QPOS

(4.2)

= c + (d * PPO)

4.1.1 ระดับราคานํา มันปาล์ มดิบ เมือไม่ มีการผลิตไบโอดีเซล บี100
สมการอุปสงค์นํ ามันปาล์มดิบทีประมาณการขึ นมานันแบ่
 งออกเป็ นปริ มาณนํ ามันปาล์ม
ดิบทีใช้ ในการผลิตไบโอดีเซล บี100 และปริ มาณการบริ โภคนํ ามันปาล์มดิบสําหรับอาหาร
(4.3)

QPOD = QPOB + QNB

ณ จุดดุลยภาพของตลาดนํ ามันปาล์มดิบ ในขณะทีไม่มีการนําเข้ านํ ามันปาล์มดิบ และไม่
มีการผลิตไบโอดีเซล บี100 ปริ มาณผลผลิตนํ ามันปาล์มดิบรวมกับปริ มาณสต็อกนํ ามันปาล์มดิบ
ต้ นงวด ณ โรงงานสกัดนํ า มันปาล์ มดิบ จะเท่ากับปริ มาณความต้ องการบริ โภคนํ า มันปาล์ มดิบ
สําหรับอาหารรวมกับปริ มาณสต็อกนํ ามันปาล์มดิบปลายงวด ณ โรงงานสกัดนํ ามันปาล์มดิบ และ
ราคานํ ามันปาล์มดิบจะเท่ากับ PNB
QNB + Closing Stock = QPOS + Opening Stock
QPOD – QPOB = QPOS – ∆Stock
a + (b * PNB) – QPOB = c + (d * PNB) – ∆Stock
PNB

= (c – a + QPOB – ∆Stock) / (b - d)

(4.4)
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4.1.2 อุปทานของไบโอดีเซล บี100
ณ ระดับราคาทีสงู กว่า PNB ตลาดนํ ามันปาล์มดิบจะมีอปุ ทานส่วนเกิน เนืองจากผู้ผลิตจะ
ผลิ ตนํ า มัน ปาล์ ม ดิบมากขึน ในขณะที ผ้ ูบริ โภคสํ า หรั บอาหารจะบริ โภคนํ า มัน ปาล์ ม ดิบลดลง
ดัง นัน ราคานํ า มัน ปาล์ ม ดิบ ที เ พิ ม ขึ น จะส่ ง ผลให้ อุปทานส่ ว นเกิ น เพิ ม ขึ น เท่ า กับ ปริ ม าณการ
เปลียนแปลงการผลิตของผู้ผลิตรวมกับปริ มาณการเปลียนแปลงการบริ โภคของผู้บริ โภค
EES

=d-b

(4.5)

สําหรับการผลิตไบโอดีเซล บี100 พบว่านํ ามันปาล์มดิบ 1 กิโลกรัม เมือเติมเมทานอลเกิน
พอ จะสามารถผลิตไบโอดีเซลได้ 1.005 กิโลกรัม (บริ ษัท เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแต้ นท์ จํากัด, 2552:
517-518) ในขณะทีความหนาแน่นของไบโอดีเซล บี100 จากนํ ามันปาล์ มดิบนันเท่
 ากับ 875.7
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร (พิศมัย เจนวนิชปั ญจกุล และลลิตา อัตนโถ, 2549: 51) กอปรกับ
หลักเกณฑ์การคํานวณราคาไบโอดีเซล บี100 ตามมติคณะกรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน
(กบง.) กํ าหนดให้ ราคานํ ามันปาล์มดิบแต่ละบาทส่งผลต่อราคาไบโอดีเซล บี100 เท่ากับ 0.97
บาท เพราะฉะนัน การเปลียนแปลงปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 (ล้ านลิตรต่อวัน) ต่อการ
เปลียนแปลงของราคาจะเป็ นไปตามสมการที 4.6
EB100 = (1.005EES) / (0.97 * 875.7 * days)
= EES / (845.2days)

(4.6)

จากสมการที 2.1 ซึงเป็ นหลักเกณฑ์การคํานวณราคาไบโอดีเซล บี100 ตามมติของ กบง.
และเมือมีการผลิตไบโอดีเซล บี100 อุปทานของไบโอดีเซล บี100 จะตัดแกนราคาทังในตลาดดี

เซล
หมุนเร็ ว (บี2 บี3) และตลาดไบโอดีเซล บี5 ณ PB100i
PB100 = 0.97PPO + 0.15PM + 3.32
PB100i = 0.97PNB + 0.15PM + 3.32

(4.7)

สมการที 4.8 เป็ นสมการอุปทานเชิงเส้ นของไบโอดีเซล บี100 ทังในตลาดดี

เซลหมุนเร็ ว (บี
2 บี3) และในตลาดไบโอดีเซล บี5 โดยสมการดังกล่าวถูกสร้ างขึ นจากสมการที 4.6 และสมการที
4.7 และพิจารณาแค่ผลกระทบจากราคานํ ามันดีเซลเท่านัน
QB100 = (EB100 * PB100) - (EB100 * PB100i)

(4.8)
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4.1.3 ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนของนํา มันดิบ
อุปทานของนํ ามันดีเซลทีกลัน จากนํ ามันดิบนันมี
 ความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ ซึงในกรณี
ของดีเซลหมุนเร็ ว บี0 (ไม่มีการผสมไบโอดีเซล บี100) เส้ นอุปทานของนํ ามันดีเซลทีกลัน จาก
นํ ามันดิบนันจะขนานกั

บแกนนอน ณ ระดับราคาเฉลียหน้ าโรงกลัน แต่ในกรณีทีนํ ามันดีเซลมีการ
ผสมไบโอดีเซล บี100 ระดับราคาเฉลียทีโรงกลัน ของดีเซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5 จะ
ประกอบด้ วยต้ นทุนของส่วนนํ ามันดิบ และต้ นทุนของส่วนนํ ามันปาล์มดิบ ตามสมการที 4.9 และ
4.10 ตามลําดับ
PHX

= [(1 - β) * MCCO] + [β * MCPO]; (β = 0, 2, 3)

(4.9)

PBX

= 0.95MCCO + 0.05MCPO

(4.10)

สมการที 4.9 และ 4.10 เป็ นสมการเชิงเส้ นสองตัวแปร ซึงสามารถนําไปแก้ สมการหา
ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ของส่วนนํ ามันดิบได้ ตามสมการที 4.11
MCCO = [(β * PBX) - 0.05PHX] / [0.95β – [0.05 * (1 - β)]]; (β =0, 2, 3)

(4.11)

4.1.4 ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนของสังคม
ในขณะทีนํ ามันดีเซล 1 ลิตร จะปล่อยคาร์ บอนเท่ากับ 2.70 กิโลกรัม CO2 และต้ นทุนทาง
สังคมของคาร์ บอน (SCC) ในปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 14.06 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน CO2 (อนันต์ วัฒ
นกุลจรัส และ กฤติยาพร วงษา, 2554: 210-217) เมือปรับให้ ปีทีเริ มต้ นการวิจยั ครัง นี เป็ นปี ฐาน
โดยใช้ อตั ราการเติบโตของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ซึงเท่ากับ
ร้ อยละ 2.40 ต่อปี หรื อร้ อยละ 0.20 ต่อเดือน พบว่าค่า SCC ในปี พ.ศ. 2549 จะเท่ากับ 13.10
ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน CO2 หลังจากนัน การคํานวณต้ นทุนทางสังคมต่อลิตรจะพิจารณาจาก
สัดส่วนของนํ ามันดีเซลทีกลัน จากนํ า มันดิบ และสัดส่วนของไบโอดีเซล บี100 โดยไบโอดีเซล บี
100 จะปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์น้อยกว่าร้ อยละ 78 (Pahl, 2005: 57) เพราะฉะนัน ต้ นทุนทาง
สังคมต่อลิตรของไบโอดีเซล บี5 ในแต่ละช่วงเวลาตามสมการที 4.13 จะตํากว่าต้ นทุนทางสังคม
ต่อลิตรของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) ตามสมการที 4.12 เนื องจากไบโอดีเซล บี5 ปล่อย
คาร์ บอนไดออกไซด์น้อยกว่าดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3)
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SCH

= [(2.70 / 1,000) * 13.10 * ER * 1.002n] * [(1 – β) + 0.22β]
= [0.035ER * 1.002n] * [(1 – β) + 0.22β]; (β = 0, 2, 3)

(4.12)
SCB

= [0.035ER * 1.002n] * [(1 – 5%) + (0.22 * 5%)]
= 0.034ER * 1.002n

(4.13)

4.1.5 ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ส่วนเพิมของนํา มันดีเซล
เมือนําอุปทานของไบโอดีเซล บี100 ตามสมการ 4.8 มาผสมรวมกับอุปทานของนํ ามัน
ดีเซลทีกลัน จากนํ ามันดิบ ตามสมการที 4.11 และบวกต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ อืน ได้ แก่ ค่าการตลาด
และต้ นทุนทางสังคมแล้ ว จะสามารถสร้ างสมการอุปทานดีเซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) และสมการ
อุปทานไบโอดีเซล บี5 ได้ ตามสมการที 4.15 และสมการที 4.16 ในขณะทีอปุ ทานดีเซลหมุนเร็ วใน
ช่วงแรกของการศึกษา ซึง ไม่มีการผสมรวมไบโอดีเซล บี100 นัน เส้ นอุปทานในช่วงดังกล่าวจะเป็ น
เส้ นตรงขนานกับแกนนอน ณ ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ รวม ตามสมการที 4.14
(4.14)

MCH

= MCCO + MMH + SCH

QHS

= [(((1 – β) * MCCO) + (β * (PB100i + (0.05QBD / EB100))) + MMH
+ SCH) * (EB100 / β2)] + [(EB100 * PH) / β2]; (β = 2, 3)
= e + (f * PH)

QBS

(4.15)

= [(0.95MCCO + (0.05 * (PB100i + ((β * QHD) / EB100))) + MMB
+ SCB) * (EB100 / 0.052)] + [(EB100 * PB) / 0.052]; (β = 0, 2, 3)
= g + (h * PB)

(4.16)

เมือแทนค่าปริ มาณการจําหน่ายของดีเซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) ทีเกิดขึ นจริ งเข้ าไปในสมการที
4.15 จะได้ ต้นทุนส่วนเพิมของดีเซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) ตามสมการที 4.17 ส่วนต้ นทุนส่วนเพิมของ
ดีเซลหมุนเร็ ว บี0 จะเท่ากับต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ตามสมการที 4.14 ในขณะทีการแทนค่าปริ มาณ
การจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ทีเกิดขึ นจริ งเข้ าไปในสมการที 4.16 จะได้ ต้นทุนส่วนเพิมของไบโอ
ดีเซล บี5 ตามสมการที 4.18
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QHA

= e + (f * MCH)

MCH

= (QHA – e) / f

QBA

= g + (h * MCB)

MCB

= (QBA - g) / h

(4.17)

(4.18)

4.1.6 ประโยชน์ ส่วนเพิมของนํา มันดีเซล
สมการที 4.19 และสมการที 4.20 เป็ นสมการอุปสงค์ของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และ
สมการอุปสงค์ของไบโอดีเซล บี5 ซึงถูกประมาณการขึ นโดยวิธี Ordinary least squares (OLS)
ในรู ปแบบของสมการเชิงเส้ น (Linear curve) เพือสอดคล้ องกับข้ อสมมติของโปรแกรมเชิงเส้ น
(Linear programming) (ธี ระพงษ์ วิกิตเศรษฐ, 2549: 118) ซึงเป็ นวิธีการศึกษาทางเลือกราคา
ขายปลีกทีดีทีสดุ ในขันตอนต่

อไป โดยสมการทังสองจะประกอบด้

วยตัวแปรอธิบายราคาดีเซลหมุน
เร็ ว (บี0 บี2 บี3) และตัวแปรอธิบายราคาไบโอดีเซล บี5 เพือพิจารณาผลกระทบของนโยบาย
กํ าหนดราคาขายปลีกต่อการบริ โภคนํ า มันทังสองชนิ

ด ในขณะทีผลกระทบจากตัวแปรภายนอก
อืนๆ จะถูกรวมเข้ าด้ วยกันไปในค่าคงทีของแต่ละสมการ
QHD

= i + (j * PH) + (k * PB)

(4.19)

QBD

= l + (m * PB) + (n * PH)

(4.20)

ประโยชน์ส่วนเพิมของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) สามารถคํานวณได้ จากสมการที 4.21
โดยกํ าหนดให้ ราคาขายปลี กของไบโอดีเซล บี5 เท่ากับต้ นทุนส่วนเพิมของไบโอดีเซล บี5 ณ
ปริ มาณจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) ทีเกิดขึ นจริ ง ในขณะทีประโยชน์ส่วนเพิมของไบโอ
ดีเซล บี5 จะคํานวณจากสมการที 4.22 โดยกําหนดให้ ราคาขายปลีกของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี
3) เท่ากับต้ นทุนส่วนเพิมของดีเซลหมุนเร็ ว ณ ปริ มาณจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ทีเกิดขึ นจริ ง
MBH

= [QHA – i – (k * MCB)] / j

(4.21)

MBB

= [QBA – l – (n * MCH)] / m

(4.22)
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4.1.7 ระดับราคาและปริมาณซือ ขายดุลยภาพของนํา มันดีเซล
เมือกลไกตลาดทํางานอย่างเสรี ภาครัฐไม่มีนโยบายการจัดเก็บภาษี นํ ามัน และไม่มีการ
จัดเก็บเงินส่งเข้ ากองทุน ตลาดจะเข้ าสู่ดลุ ยภาพ ณ ระดับราคาทีปริ มาณอุปสงค์เท่ากับปริ มาณ
อุปทาน และราคาดุลยภาพในตลาดดีเซลหมุนเร็ ว (บี2 บี3) จะเท่ากับ PHE ตามสมการที 4.23 แต่
ราคาดุลยภาพของดีเซลหมุนเร็ ว บี0 จะเท่ากับต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ในขณะทีราคาดุลยภาพของไบ
โอดีเซล บี5 จะเท่ากับ PBE ตามสมการที 4.24
QHD
i + (j * PHE) + (k * MCB)

= QHS
= e + (f * PHE)

PHE

= [(k * MCB) + i – e] / (f – j)

QBD

= QBS

l + (m * PBE) + (n * MCH)
PBE

(4.23)

= g + (h * PBE)
= [(n * MCH) + l – g] / (h – m) (4.24)

เมือกลไกตลาดทํางานอย่างเสรี จากสมการที 4.19 แทนค่าราคาขายปลีกของดีเซลหมุน
เร็ ว (บี0 บี2 บี3) ด้ วยราคาจากสมการที 4.23 และจากสมการที 4.20 แทนค่าราคาขายปลีกของไบ
โอดีเซล บี5 ด้ วยราคาจากสมการที 4.24 แล้ ว ปริ มาณการจําหน่ายดุลยภาพในตลาดดีเซลหมุน
เร็ ว (บี0 บี2 บี3) จะเท่ากับ QHE ตามสมการที 4.25 ส่วนปริ มาณการจําหน่ายดุลยภาพในตลาดไบ
โอดีเซล บี5 จะเท่ากับ QBE ตามสมการที 4.26
QHE

= i + (j * PHE) + (k * MCB)

(4.25)

QBE

= l + (m * PBE) + (n * MCH)

(4.26)

4.1.8 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาขายปลีกนํา มันดีเซล
การคํานวณหามูลค่าความสูญเสี ยทางเศรษฐกิ จ (Dead-weight loss, DWL) ของ
นโยบายกําหนดราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี 5 นันสามารถทํ

าได้
โดยวิธีการอินทิเกรชัน (Integration) เส้ นอุปสงค์และเส้ นอุปทานในตลาดดีเซลหมุนเร็ วและใน
ตลาดไบโอดีเซล บี5 ตามสมการที 4.27 ซึงเป็ นการคํานวณหาพื นทีใต้ เส้ นอุปสงค์และเส้ นอุปทาน
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ทีเปลี ยนแปลงไปจากดุลยภาพตลาด กรณี ทีมีการซื อ ขายกันอย่างเสรี โดยไม่มีการจัดเก็ บภาษี
และไม่มีการจัดเก็บเงินส่งเข้ ากองทุน
MBH

DWL=

∫

PHE

(QHD − QHA )dPH +

PHE

∫

MBB

(QHS − QHA )dPH +

MCH

∫ (QBD − QBA )dPB +

PBE

PBE

∫ (Q

BS

− QBA )dPB

MCB

(4.27)
4.1.9 ส่ วนเกินผู้ผลิตนํา มันปาล์ มดิบ
จากสมการที 4.25 และ 4.26 เมือกลไกตลาดทํางานอย่างเสรี ปริ มาณนํ ามันปาล์มดิบที
ใช้ ผลิตไบโอดีเซล บี100 สําหรับตลาดนํ ามันดีเซลทังสองในกรณี

ดงั กล่าว จะเท่ากับ QPBE ตาม
สมการที 4.28
QPBE = [(βQHE + 0.05QBE) * days * 875.7] / 1.005; (β = 0, 2, 3)

(4.28)

จากสมการที 4.2 เมื อนํ าสมการอุปทานของนํ า มัน ปาล์ มดิบดังกล่าวมาอิน ทิ เกรชัน
(Integration) จะคํานวณหามูลค่าของส่วนเกินผู้ผลิตนํ ามันปาล์มดิบ (Producer surplus, PS) ที
เกิดขึ นจริ งได้ ตามสมการที 4.29 เมือแทนค่า PPO ด้ วยราคานํ ามันปาล์มดิบทีเกิดขึ นจริ ง อย่างไรก็
ตาม กรณี ตลาดดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) ซื อขายกันอย่างเสรี ไม่มีนโยบายกําหนดราคาจาก
ภาครัฐ มูลค่าส่วนเกินผู้ผลิตนํ ามันปาล์มดิบจะสามารถคํานวณได้ โดยการแทนค่า PPO ตาม
สมการที 4.30 ซึงเป็ นสมการราคานํ ามันปาล์มดิบ เมือไม่มีนโยบายกําหนดราคาในตลาดต่อเนือง
โดยสมการที 4.2 เป็ นสมการตังต้
 นของสมการที 4.27
PPO

PPO

0

0

[

PS = ∫ (QPOS )dPPO = ∫ (c + dPPO )dPPO = cPPO + dPPO
PPO = (QPO – QPOB + QPBE – c) / d

]

2 PPO
0

(4.29)
(4.30)

4.1.10 ส่ วนเกินผู้บริโภคนํา มันดีเซล
การคํานวณส่วนเกินผู้บริ โภค (Consumer surplus) ในตลาดนํ ามันดีเซลทังสองจะเริ

 มต้ น
จากการคํานวณราคาของนํ ามันดีเซลทังสอง

ณ แกนราคา โดยสมการที 4.31 เป็ นการคํานวณ
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ราคาดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) ณ แกนราคา จากสมการตังต้
 น 4.19 และสมการที 4.32 เป็ นการ
คํานวณราคาไบโอดีเซล บี5 ณ แกนราคา จากสมการตังต้
 น 4.20
PHi = (i + kPB) / -j

(4.31)

PBi = (l + nPH) / -m

(4.32)

การคํานวณหามูลค่าส่วนเกินผู้บริ โภค (Consumer surplus) ในตลาดนํ ามันดีเซลทังสอง

นันสามารถทํ

าได้ ตามสมการที 4.33 โดยการอินทิเกรชัน (Integration) สมการที 4.19 และ 4.20
ซึงเป็ นเส้ นอุปสงค์ของดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และเส้ นอุปสงค์ของไบโอดีเซล บี5 หลังจากนัน
เมือแทนค่าราคาสินค้ าทดแทนทังหมดด้

วยราคาทีเกิดขึ นจริ งจะได้ มลู ค่าส่วนเกินผู้บริ โภคทีเกิดขึ น
จริ ง อย่างไรก็ตาม เมือกลไกตลาดทํางานอย่างเสรี การคํานวณมูลค่าส่วนเกินผู้บริ โภคตามสมการ
ที 4.33 จะแทนค่าราคาสินค้ าทดแทนทังหมดด้

วยต้ นทุนเศรษฐศาสตร์
PHi

PBi

PH

PB

CS = ∫ (QHD )dPH + ∫ (QBD )dPB

(4.33)

4.2 การประมาณตัวแบบเศรษฐมิติ
4.2.1 อุปทานของนํา มันปาล์ มดิบ
ฟั งก์ ชันอุปทานสินค้ าเกษตรตามแนวคิดของสํ านักนี โอคลาสสิก ซึงผู้ผลิตจะขายสินค้ า
เพือให้ ได้ กําไรสูงสุดนัน ปริ มาณผลผลิตสินค้ าเกษตรจะขึ นอยูก่ บั ราคาสินค้ าเกษตร ราคาสินค้ าอืน
ที แ ย่ง ปั จ จัยการผลิ ตกัน ต้ น ทุน การผลิ ต ระดับเทคโนโลยี การผลิ ต จํ า นวนเกษตรกร และการ
คาดการณ์ ราคาของเกษตรกร ถ้ า เกษตรกรคาดการณ์ แ บบ Adaptive Expectation ปริ ม าณ
ผลผลิตคาดการณ์จะขึ นอยูก่ บั ราคาสินค้ าเกษตรในอดีต โดยปริ มาณผลผลิตจะมีความสัมพันธ์ กบั
ตัวแปรดังกล่าวทุกตัวในทิศทางเดียวกัน เว้ นแต่ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้ าอืนทีแย่งปั จจัยการ
ผลิ ตกัน จะมี ความสัม พันธ์ กับปริ ม าณผลผลิ ตในทิ ศทางตรงกัน ข้ า ม กรณี ทีไ ม่มี ข้อมูล ปริ ม าณ
ผลผลิ ต การสร้ างแบบจํ า ลองอุป ทานจะใช้ พื น ที เ พาะปลูกสิ น ค้ า เกษตรแทนปริ ม าณผลผลิ ต
ในขณะที ตัว แปรด้ านเวลาจะถูกใช้ แ ทนความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี นอกจากนัน การศึกษา
อุปทานของสิ นค้ าเกษตรในประเทศไทยในอดีตยัง พบว่า ปริ ม าณนํ า ฝนและปริ มาณถนนที ตัด
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เพิมขึ นส่งผลต่อปริ มาณผลผลิตสินค้ าเกษตรเช่นเดียวกัน (Nerlove, 1958: 66-68; ประยงค์ เนต
ยารักษ์ , 2550: 129-136)
Karuna Wiwattanakantang (1994: 129) ใช้ แบบจําลอง Polynomial distributed lag
ศึกษาการตอบสนองของอุปทานปาล์มนํ ามันในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2520–2534 พบว่า
ปริ ม าณผลผลิ ตปาล์ ม นํ า มัน จะขึน อยู่กับ ตัว แปรอธิ บ ายทุก ตัว ในทิ ศทางเดี ยวกัน โดยตัว แปร
อธิบายในตัวแบบประกอบด้ วยปริ มาณฝนเฉลียในภาคใต้ ปริ มาณผลผลิตปาล์มนํ ามันย้ อนหลัง 1
ปี ราคาปาล์มนํ ามัน และตัวแปรด้ านเวลา โดยแบบจําลองดังกล่าวใช้ ตวั แปรราคาปาล์มนํ ามัน
กระจายย้ อนหลังไป 4 ปี ซึงทํ าให้ พบว่าความยืดหยุ่นราคาของปาล์ มนํ า มันในระยะกลางนัน
ยื ดหยุ่นกว่าความยื ดหยุ่นราคาของปาล์ มนํ า มันในระยะสัน ซึงสอดคล้ องกับที ประยงค์ (2554)
กล่าวว่าอุปทานของปาล์มนํ ามันในระยะสันจะยื

ดหยุ่นต่อราคาเล็กน้ อย ไม่ใช่ไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์
เนื องจากเกษตรกรสามารถใส่ป๋ ุยเร่ ง ผลผลิ ต และเก็ บผลปาล์ ม ร่ ว ง เพื อตอบสนองต่อราคาที
เปลียนแปลงได้
นิคม ปั ญ ญาทวี กิจ ไพศาล (2539: 123) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของการค้ า เสรี ต่อ
อุตสาหกรรมนํ ามันปาล์มไทย โดยใช้ ข้อมูลรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2537 ประมาณสมการ
อุปทานของนํ ามันปาล์มขึ นเพือทําการศึกษา พบว่าอุปทานของนํ ามันปาล์มขึ นอยู่กบั ราคาขายส่ง
จริ งของนํ ามันปาล์มในตลาดกรุ งเทพฯ และราคานําเข้ าจริ งของนํ ามันปาล์ม โดยความยืดหยุ่นใน
การศึกษาดังกล่าวเท่ากับ 0.62 และ 0.12 ตามลําดับ
ศิริวรรณ ประเศรษฐานนท์ และสุดารัตน์ เตชะศรี ประเสริ ฐ (2548: 29) ใช้ ข้อมูลรายปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2546 สร้ างแบบจํ าลองอุปทานของนํ ามันปาล์ ม โดยกํ าหนดให้ ปริ มาณ
ผลผลิตนํ ามันปาล์มเท่ากับผลคูณของพื นทีเก็บเกียวปาล์มนํ ามันและผลผลิตนํ ามันปาล์มต่อไร่ ตอ่
ปี การประมาณการพื นทีเก็บเกียวปาล์มนํ ามันพบว่า พื นทีเก็บเกียวปาล์มนํ ามันขึ นอยู่กบั พื นทีเก็บ
เกียวย้ อนหลัง 1 ปี ราคาจริ งของนํ ามันปาล์มย้ อนหลัง 2 ปี และตัวแปรเวลาในทิศทางเดียวกัน แต่
พื น ที เก็ บเกี ยวปาล์ มนํ า มันจะมี ความสัมพันธ์ ผกผัน กับราคาจริ งของยางพาราย้ อนหลัง 2 ปี
ในขณะทีผลผลิตนํ ามันปาล์มต่อไร่ ตอ่ ปี จะขึ นอยู่กบั ผลผลิตต่อไร่ ตอ่ ปี ย้ อนหลัง 1 ปี ราคาจริ งของ
นํ ามันปาล์ม ราคาจริ งของนํ า มันปาล์มย้ อนหลัง 1 ปี และตัวแปรด้ านเวลา โดยผลผลิตนํ ามัน
ปาล์มต่อไร่ ตอ่ ปี จะแปรผกผันกับราคานํ ามันปาล์มในปั จจุบนั เนืองจากราคาทีเพิมสูงขึ นจะส่งผล
ให้ เกษตรกรเร่งเก็บเกียวผลผลิตก่อนเวลาทีปาล์มนํ ามันจะสุก ทําให้ ผลผลิตทีเร่ งเก็บเกียวมานันไม่

ค่อยมีปริ มาณนํ ามัน
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การประมาณการอุปทานของนํ า มัน ปาล์ ม ในครั ง นี  จะใช้ ตัว แบบการปรั บตัว บางส่ว น
(Partial adjustment model) ซึงกําหนดให้ ปริ มาณการผลิตในปั จจุบนั ขึ นอยู่กบั ปริ มาณการผลิต
ในเดือนที แล้ ว โดยการปรับตัวของปริ มาณการผลิตในแต่ละเดือนจะสะท้ อนการคาดการณ์ ของ
เกษตรกร ในขณะทีข้อมูลตัวแปรบางตัวทีเคยใช้ ศกึ ษาในอดีต เช่น พื นทีเพาะปลูก ต้ นทุนการผลิต
จํานวนเกษตรกร และปริ มาณถนนทีตดั เพิมขึ นนันไม่
 มีข้อมูลรายเดือน ดังนัน การวิจยั นี จึงไม่ได้
พิจ ารณาผลกระทบจากตัว แปรดังกล่าว โดยฟั ง ก์ ชัน ของอุปทานนํา มันปาล์ ม ในการวิ จัยนี  จะ
เป็ นไปตามสมการที 4.34 ซึงคาดการณ์ว่าอุปทานของนํ ามันปาล์มจะขึ นอยู่กบั ราคานํ ามันปาล์ม
ปริ ม าณฝนถ่ ว งนํ า หนัก ตามสมการที 4.42 และตัว แปรด้ า นเวลาในทิ ศ ทางเดี ย วกัน แต่จ ะมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับราคายางพารา
QPOS,t = f (PPO,t , PR,t , TRt , Trend , QPOS,t-1)

(4.34)

4.2.2 อุปสงค์ ของนํา มันปาล์ มดิบ
การบริ โภคสินค้ าเกษตรไม่ได้ แตกต่างจากกการบริ โภคสินค้ าทัว ไป ดังนัน ฟั งก์ชนั อุปสงค์
ของสินค้ าเกษตรจึงคล้ ายกับฟั งก์ชนั อุปสงค์ของสินค้ าทัว ไป ซึงปริ มาณอุปสงค์ของสินค้ าจะขึ นอยู่
กับราคาสินค้ า ราคาสินค้ าทดแทน รายได้ ของผู้บริ โภค รสนิยมของผู้บริ โภค จํานวนผู้บริ โภค และ
การคาดการณ์ทงรายได้
ั
และราคาของผู้บริ โภค นอกจากนัน สินค้ าเกษตรยังมีอปุ สงค์สืบเนืองจาก
การนํ า สิน ค้ า เกษตรไปแปรรู ป เมื อความต้ องการสิน ค้ า เกษตรแปรรู ปเพิ ม ขึน จะต้ องใช้ สิ น ค้ า
เกษตรขันต้
 นเพิมขึ นด้ วย (Tomek and Robison, 1975: 14; ประยงค์ เนตยารักษ์ , 2550: 140)
นิคม ปั ญญาทวีกิจไพศาล (2539: 119) ใช้ ข้อมูลรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2537
ประมาณสมการอุปสงค์ของนํ ามันปาล์มดิบ พบว่าอุปสงค์ของนํ ามันปาล์มดิบขึ นอยู่กบั ราคาขาย
ส่งจริ งของนํ ามันปาล์มดิบในตลาดกรุงเทพฯ ราคาขายส่งจริ งของเมล็ดถัว เหลืองในตลาดกรุ งเทพฯ
และรายได้ ประชาชาติต่อหัว โดยค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ -1.91, 1.10 และ 1.07 ตามลําดับ
เพราะฉะนัน ราคาขายส่ง นํ า มัน ปาล์ ม จึง เป็ นปั จ จัย สํ าคัญ ที สุดของอุปสงค์ นํา มัน ปาล์ มดิบใน
การศึกษาดังกล่าว
จันทร คําดา (2543: 93-94) ศึกษาผลกระทบของเขตการค้ าเสรี อาเซียนต่อสวัสดิการของ
เกษตรกรผู้ผลิตปาล์มนํ ามันและผู้บริ โภคนํ ามันปาล์ม โดยใช้ ข้อมูลรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 25202541 ประมาณสมการอุปสงค์ของนํ ามันปาล์มดิบด้ วยวิธี OLS พบว่าปั จจัยทีกระทบต่ออุปสงค์
ของนํ า มัน ปาล์ ม ดิบ ภายในประเทศ ประกอบด้ ว ย ราคาขายส่ง นํ า มัน ปาล์ ม บริ สุท ธิh ใ นตลาด
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กรุ งเทพฯ ราคาขายส่งนํ ามันถัวเหลืองในตลาดกรุ งเทพฯ และรายได้ ประชาชาติต่อคน ณ ปี ฐาน
พ.ศ. 2531 โดยความยืดหยุน่ เท่ากับ -0.81, 1.06 และ 1.05 ตามลําดับ
ศิริวรรณ ประเศรษฐานนท์ และสุดารัตน์ เตชะศรี ประเสริ ฐ (2548: 27) ใช้ ข้อมูลรายปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2520 -2546 ประมาณการอุปสงค์ของนํ ามันปาล์มภายในประเทศพบว่า ปริ มาณ
ความต้ องการใช้ นํ ามันปาล์มภายในประเทศจะขึ นอยู่กับราคาจริ งของนํ ามันปาล์มดิบ ราคาจริ ง
ของถัว เหลือง อัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และความต้ องการใช้ นํ ามันปาล์มย้ อนหลัง 1
ปี โดยความยืดหยุน่ ในการศึกษาดังกล่าวเท่ากับ -0.59, 0.35 และ 0.69 ตามลําดับ
นอกจากนัน การศึกษาในประเทศญี ปนุ่ Kim and Chern (1999: 92) พบว่าการให้ ข้อมูล
ด้ านสุขภาพแก่ผ้ บู ริ โภคเพิมขึ นจะทําให้ ผ้ บู ริ โภคลดปริ มาณการบริ โภคนํ ามันปาล์มลง แต่จะหันไป
บริ โภคนํ ามันปลาเพิมขึ น ส่วนการศึกษาในประเทศไทยทัง หมดข้ างต้ น พบว่าอุปสงค์ของนํ ามัน
ปาล์มจะมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรอธิบายทุกตัวในทิศทางเดียวกัน ยกเว้ นแต่ราคาจริ งของนํ ามัน
ปาล์มดิบ ซึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับอุปสงค์ของนํ ามันปาล์ม
ตารางที 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเงินและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ตัวแปร

คําอธิบาย

C
ค่าคงที
GDP
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
Adjusted R-Squared = 0.9330
ADF’s P-Value = 0.0043

ค่ าเบียงเบน
มาตรฐาน
-796,725 ***
118,953
0.438 ***
0.032
S.E. of Regression = 72,921.22
ค่ าสัมประสิทธิ=

หมายเหตุ: ***, **, * คือระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ
การประมาณการอุปสงค์ ข องนํ า มัน ปาล์ ม ในครั ง นี  จะใช้ ตัว แบบการปรั บตัว บางส่ว น
(Partial adjustment model) เนืองจากผู้บริ โภคจะไม่เปลียนพฤติกรรมการบริ โภคทังหมดในระยะ

สัน และฟั งก์ชนั อุปสงค์ของนํ ามันปาล์ม จะเป็ นไปตามสมการที 4.35 ซึงคาดการณ์ว่าอุปสงค์ของ
นํ า มั น ปาล์ ม จะขึ น อยู่ กั บ ราคานํ า มั น ถั ว เหลื อ ง รายได้ ป ระชาชาติ ต่ อ คน และดัช นี ผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกัน แต่จะมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับราคานํ ามันปาล์ม
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลรายได้ ประชาติตอ่ คนไม่มีการจัดทําเป็ นรายเดือน ดังนัน การวิจยั นี จะใช้ ข้อมูล
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ปริ มาณเงินความหมายแคบแทนรายได้ ของผู้บริ โภค เนืองจากระหว่างปี พ.ศ. 2540-2553 ตาม
ตารางที 4.1 ปริ มาณเงินความหมายแคบมีความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สําคัญ
QPOD,t = f (PPO,t , PSO,t , MSt , MPIt , QPOD,t-1)

(4.35)

4.2.3 อุปสงค์ ของนํา มันดีเซลหมุนเร็ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอดีเซล บี5
Nordhaus (1977 quoted in Weyman-Jones, 1986: 24-25) ทําการศึกษาเกียวกับอุป
สงค์ของพลังงานในประเทศสหรัฐฯ ประเทศอังกฤษ และประเทศอืนๆ ในทวีปยุโรปรวม 7 ประเทศ
ระหว่างปี ค.ศ. 1955–1972 ซึงเป็ นช่วงก่อนเกิดวิกฤตราคานํ ามันดิบครัง แรก พบว่าความต้ องการ
ใช้ พลังงานจากภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และความต้ องการใช้ พลังงานภายในประเทศ ล้ วนแต่
ขึ นอยู่กับราคาพลังงาน และรายได้ ทีแท้ จริ ง ทังนี
  การศึกษาดังกล่าวได้ ประยุกต์ใช้ ข้อสมมติการ
ปรับตัวบางส่วน (Partial adjustment) เข้ าไปในการประมาณการ ทําให้ สมการอุปสงค์มีลกั ษณะ
พลวัต และปริ มาณการบริ โภคพลัง งานที ปรารถนาสัมพัน ธ์ กันกับปริ มาณการบริ โภคพลัง านที
เกิดขึ นจริ ง 1 ปี ก่อนหน้ า
การศึกษาตัว แบบอุปสงค์ ข องนํ า มัน ดี เซลส่ว นใหญ่ พบว่า ราคานํ า มัน ดีเ ซลและระดับ
รายได้ ของประชากรเป็ นปั จจัยหลักทีส่งผลต่ออุปสงค์ของนํ ามันดีเซล (Banaszak, Chakravorty
and Leung, 1999: 155; Sa’ad, 2009: 148) ในกรณีของประเทศไทย Praipol Koomsup et al.
(1987: A10-A11) ประมาณการอุปสงค์นํ ามันดีเซลด้ วยตัวแบบ Log-Linear โดยกํ าหนดให้ อุป
สงค์ของนํ ามันดีเซลขึ นอยู่กบั ราคานํ ามันดีเซลและระดับรายได้ ประชาชาติ ซึงพบว่าความยืดหยุ่น
ราคานํ ามันดีเซลระหว่างปี พ.ศ. 2513–2517 เป็ นลบ แต่ความยืดหยุ่นราคานํ ามันดีเซลระหว่างปี
พ.ศ. 2518–2525 กลับเป็ นบวก ในขณะทีระดับรายได้ ประชาชาติส่งผลต่ออุปสงค์ของนํ ามันดีเซล
ในทิศทางเดียวกันทังสองช่

วงเวลา
สมศักดิh กิจสําเร็ จ (2535: 62) ใช้ ข้อมูลรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2513-2532 วิเคราะห์ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาและรายได้ สํ าหรับนํ า มันเบนซิน นํ า มันดีเซล และก๊ าซรถยนต์ โดย
กําหนดให้ ความต้ องการบริ โภคนํ ามันขึ นอยู่กับราคาจริ งและรายได้ เป็ นสมมติฐานของการศึกษา
พบว่าความยืดหยุน่ ราคาของนํ ามันดีเซลเท่ากับ -0.17 ส่วนความยืดหยุ่นต่อรายได้ ของนํ ามันดีเซล
เท่ากับ 0.84
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สิริมาศ จาวยนต์ (2537: 138-139) ศึกษาความต้ องการนํ ามันจากภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคคมนาคมขนส่ง โดยใช้ ข้อมูลรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2522-2534 ประมาณสมการอุปสงค์นํ ามัน
ดีเซล ซึง ขึ นอยูก่ บั รายได้ และราคาเฉลีย พบว่าความยืดหยุ่นรายได้ เท่ากับ 0.83 และความยืดหยุ่น
ราคานํ ามันดีเซลเท่ากับ -0.51
กิตติศกั ดิh รัตตพันธุ์ (2539: 140-145) ใช้ ข้อมูลรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2537 ศึกษา
ปั จจัยที มีผลต่ออุปสงค์ของนํ า มันเชื อ เพลิง โดยการประมาณสมการอุปสงค์ของนํ า มันดีเซลจะ
ประกอบด้ ว ยตัวแปรอธิ บายนอกเหนื อจากตัว แปรรายได้ และราคาเฉลี ย ได้ แ ก่ ตัว แปรจํ านวน
ประชากรและจํ า นวนรถยนต์ กับรถบรรทุกที ใ ช้ นํา มัน ดีเ ซล ซึง ปรากฏว่า จํ า นวนประชากรไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะทีจํานวนรถยนต์กบั รถบรรทุกและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมี
ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.99 ซึงก่อให้ เกิดปั ญหา Multicollinearity ทําให้ การประมาณสมการอุป
สงค์ของนํ า มันดีเซลจึงขึน อยู่กับราคาและรายได้ ตามเดิม โดยความยื ดหยุ่นรายได้ เท่ากับ 1.18
ส่วนความยืดหยุ่นราคานํ ามันดีเซลเท่ากับ 0.38 ดังนัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรื อ
รายได้ จงึ เป็ นปั จจัยทีมีผลต่อความต้ องการนํ ามันมากทีสดุ ในการศึกษาดังกล่าว
อรพรรณ พรหมพูล (2544: 74) ศึกษาความยืดหยุ่นและภาระภาษี สรรพสามิตของนํ ามัน
ดีเซล โดยใช้ ข้อมูลรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2540 ประมาณสมการอุปสงค์ของนํ ามันดีเซล ซึง
ขึ นอยู่กบั ราคาขายปลีกและจํานวนรถยนต์รถบรรทุกทีใช้ นํ ามันดีเซล ในขณะทีการศึกษาดังกล่าว
ใช้ ตวั แปรผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศของภาคเกษตรกรรมและภาคคมนาคมขนส่งเป็ น
ตัวแทนรายได้ ปรากฏว่าตัวแปรดังกล่าวและตัวแปรจํานวนประชากรไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ในเวลาต่อมา การศึกษาอุปสงค์ของนํ า มันดีเซลได้ พิจารณาผลการทดแทนกันระหว่าง
นํ ามันเบนซิน และนํ ามันดีเซล สมเกียรติ ตังกิ
 จวานิชย์ และชโลทร แก่นสันติสขุ มงคล (2550: 419)
ใช้ ข้ อมูล รายไตรมาสระหว่า งปี พ.ศ. 2536–2549 ประมาณการอุปสงค์ข องนํ า มันดี เ ซลด้ ว ย
แบบจําลอง Cointegration พบว่าความยืดหยุ่นรายได้ เป็ นบวก ความยืดหยุ่นราคาในระยะยาว
ของนํ ามันดีเซลเป็ นลบ ในขณะทีความยืดหยุ่นราคาไขว้ ในระยะยาวจากนํ ามันเบนซินเป็ นบวก ซึง
แสดงว่านํ ามันเบนซินสามารถทดแทนนํ ามันดีเซลได้ นอกจากนัน ตัวแปรเวลา (Trend) ส่งผลต่อ
การเปลียนแปลงอุปสงค์ของนํ ามันดีเซลเช่นกัน
ธี ระพงษ์ วิกิตเศรษฐ และคณะ (2549: 56-57) ใช้ ข้อมูลรายเดือนระหว่างปี พ.ศ. 2545–
2548 ประมาณการอุปสงค์ตอ่ นํ ามันดีเซล พบว่าอุปสงค์ของนํ ามันดีเซลขึ นอยู่กบั ราคานํ ามันดีเซล
ในทิศทางตรงกันข้ าม และอุปสงค์ของนํ ามันดีเซลจะขึ นอยู่กบั ปริ มาณเงินความหมายแคบ ซึงเป็ น
ตัวแทนของรายได้ ผ้ ูใช้ นํ ามันในแต่ละเดือน ทังนี
 คณะวิจยั ได้ พิจารณาให้ นํ ามันเบนซินเป็ นสินค้ า
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ทดแทนนํ ามันดีเซล โดยกําหนดให้ ราคานํ ามันเบนซินเป็ นหนึงในตัวแปรอธิบาย และปรากฏว่าค่า
สัมประสิทธิhของราคานํ ามันเบนซินเป็ นบวก นอกจากนัน คณะวิจยั ยังได้ ใช้ ตวั แปรหุ่นเดือนทังหมด

11 เดือนเป็ นตัวแปรอธิบายแทนราคารถยนต์
การประมาณการอุปสงค์ของดี เซลหมุนเร็ ว ในครั ง นี  จะใช้ ตวั แบบการปรั บตัวบางส่ว น
(Partial adjustment model) ส่วนรายได้ ผ้ บู ริ โภคดีเซลหมุนเร็ วจะใช้ ข้อมูลปริ มาณเงินความหมาย
แคบเช่นเดียวกันกับรายได้ ของผู้บริ โภคนํ ามันปาล์ม เพราะฉะนัน ฟั งก์ชนั อุปสงค์ของดีเซลหมุนเร็ ว
ในการวิจยั นี  จะเป็ นไปตามสมการที 4.36 ซึงคาดการณ์ ว่าอุปสงค์ของดีเซลหมุนเร็ วจะขึ นอยู่กับ
ปริ มาณเงินความหมายแคบ ราคาไบโอดีเซล บี5 ราคาเบนซิน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และตัว
แปรด้ านเวลาในทิศทางเดียวกัน แต่จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับราคาดีเซลหมุนเร็ ว
QHD,t = f (PH,t , PB,t , PG,t , MSt , MPIt , Trend , QPOD,t-1)

(4.36)

Jittinun Apinyanon (2007: 10) ศึกษาส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างดีเซลหมุนเร็ ว
และไบโอดีเซล บี5 โดยใช้ ข้อมูลรายเดือนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2551 ประมาณการแบบจําลองปริ มาณการใช้ ไบโอดีเซล บี5 พบว่าส่วนต่างราคาขายปลีก
ของนํ ามันทังสองชนิ

ด ราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ ว และจํานวนสถานีจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ส่งผล
ต่อปริ มาณการใช้ ไบโอดีเซล บี5 ในทิศทางเดียวกัน
แม้ จะไม่พบการศึกษาอุปสงค์ของไบโอดีเซล บี5 โดยตรงมากนัก แต่การประมาณการอุป
สงค์ของไบโอดีเซล บี5 นันสามารถเที

ยบเคียงได้ กับอุปสงค์ของดีเซลหมุนเร็ ว โดยการประมาณ
การอุปสงค์ของของไบโอดีเซล บี5 จะเป็ นไปตามสมการที (4.37) ซึงคาดการณ์ว่าอุปสงค์ของไบโอ
ดีเซล บี5 จะขึ นอยู่กบั ราคาดีเซลหมุนเร็ ว ปริ มาณเงินความหมายแคบ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
และตัวแปรด้ านเวลาในทิศทางเดียวกัน แต่จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ ามกับราคาไบโอ
ดีเซล บี5
QBD,t = f (PB,t , PH,t , MSt , MPIt , BSt , Trend , QPOD,t-1)

(4.37)
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4.3 วิธีการจําลองสถานการณ์
ขันตอนต่

อมาเป็ นการจําลองสถานการณ์ (Simulation) โดยใช้ ตวั แบบการคํานวณความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ในขันตอนแรกร่

วมกับโปรแกรมเชิงเส้ น (Linear programming, LP)
ซึง เป็ นโปรแกรมคณิตศาสตร์ สําหรับการหาทางเลือกทีดีทีสดุ โดยโปรแกรมดังกล่าวจะระบุคา่ ของ
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables) ซึง ทําให้ คา่ ของฟั งก์ชนั เป้าหมายสูงสุดหรื อตําสุด อย่างไรก็
ตาม ค่าของตัวแปรตัดสินใจดังกล่าวจะต้ องสอดคล้ องกับข้ อจํากัด (Constraints) หรื อทรัพยากรที
มีอยู่ (ประกอบ จิรกิติ, 2535: 5; Taha, 2007: 10) จากสมการที 4.27 กําหนดให้ สมการคํานวณ
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ดังกล่าวเป็ นฟั งก์ชนั เป้าหมาย (Objective) โดยเป้าหมายของ
การศึกษาครั ง นี ค ือการระบุทางเลื อกทีก่อให้ เกิ ดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) น้ อยที สุด
นอกจากนัน กําหนดให้ ฟังก์ ชนั ดังกล่าวเป็ นโปรแกรมเชิงเส้ น 2 ตัวแปร ซึงตัวแปรตัดสินใจ ได้ แก่
ราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และราคาขายปลีกไบโอดีเซล บี5 โดยทีตวั แปรทังสองใน

ทุกสถานการณ์จะถูกจํากัดไม่ให้ ตํากว่าราคาหน้ าโรงกลัน รวมกับค่าการตลาด
ในขณะที การขจัดการควบคุมราคานํ า มันเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื อขจัดการสูญเสี ย
สวัสดิการ (Griffin and Steele, 1980: 348) อย่างไรก็ตาม นโยบายการกําหนดราคาพลังงานที
เหมาะสมประกอบด้ ว ยทางเลื อ กหลากหลายรู ป แบบ ซึ ง ให้ ผ ลลัพ ธ์ ทัง ทางตรงและทางอ้ อ ม
แตกต่างกัน (Munasinghe and Schramm, 1983: 193) โดยประโยชน์ทีสงั คมต้ องการจาก
โครงสร้ างราคานํ า มันยังประกอบด้ วย รายได้ ภาษี นํา มันเท่าเดิม รวมถึงค่าใช้ จ่ายของผู้บริ โภค
นํ ามัน ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ของการใช้ นํ ามัน และปริ มาณการนําเข้ านํ ามันดิบลดลง (ธี ระพงษ์ วิกิต
เศรษฐ และคณะ, 2549: 49-50) ฉะนัน การวิจยั นี จ ะพิจารณาทางเลื อกนโยบาย ซึงนอกจาก
ก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ อยทีสดุ แล้ ว สามารถนําไปปรับโครงสร้ างราคานํ ามันให้ เกิด
ประโยชน์ตามทีสงั คมต้ องการ โดยทางเลือกนโยบายทังหมดจะถู

กประยุกต์เป็ นสมการข้ อจํากัด
(Constraints) ของโปรแกรมเชิงเส้ น เพือจําลองสถานการณ์ทางเลือกทีแตกต่างกันออกไป สมการ
ที 4.38 เป็ นสมการข้ อจํากัดของการจัดเก็บภาษี และเงินเข้ ากองทุนได้ เท่าเดิม เพือชดเชยต้ นทุน
ของการใช้ ถนน (Newberry, 1985: 79) และครอบคลุมต้ นทุนสังคมทัง หมดของการปล่อย
คาร์ บอนจากการเผาไหม้ นํา มัน ในขณะที ท างเลื อกนโยบายประชานิยม ซึงให้ ความสํ าคัญกับ
ประชาชนจะแสดงโดยสมการที 4.39 ซึงเป็ นสมการข้ อจํากัดของการลดค่าใช้ จ่ายของผู้บริ โภค
นํ ามันดีเซลรวมทังสองชนิ

ดลง สมการที 4.40 เป็ นสมการข้ อจํากัดของการลดต้ นทุนเศรษฐศาสตร์
ของการใช้ นํา มันดีเซลรวมทังสองชนิ

ดลง และสมการที 4.41 เป็ นสมการข้ อจํ ากัดของการลด
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ปริ ม าณนํ า เข้ านํ า มัน ดิบลง เนื องจากการลดปริ ม าณนํ า เข้ า นํ า มัน ดิบจากต่า งประเทศนัน เป็ น
เป้าหมายของผู้กําหนดนโยบายราคาพลังงานมาอย่างยาวนาน (Praipol Koomsup et al., 1987:
62)
Total Revenue = [(PH – MCH) * QHD] + [(PB – MCB) * QBD] (4.38)
Total Consumer Expenditure = (PH * QHD) + (PB * QBD)

(4.39)

Total Economic Cost = (MCH * QHD) + (MCB * QBD)

(4.40)

Total Crude Oil Import = 0.95QBD + (β * QHD); (β = 0, 2, 3) (4.41)

การจําลองสถานการณ์ จะเริ มต้ นจากการใช้ ข้อจํากัดทีละข้ อจนกระทัง ใช้ ข้อจํากัดร่ วมกัน
ทุกข้ อ โดยในแต่ล ะสถานการณ์ จ ะประกอบด้ ว ยจํ า นวนสถานการณ์ ย่อยเท่า กับ จํ า นวนเดื อ น
นอกจากนัน ในสถานการณ์ เดียวกัน ทุกสถานการณ์ ย่อยจะใช้ ข้อจํ ากัดเหมื อนกัน ยกตัวอย่า ง
สถานการณ์ทีใช้ ข้อจํากัดการลดปริ มาณการนําเข้ านํ ามันดิบ สถานการณ์ดงั กล่าวจะประกอบด้ วย
สถานการณ์ย่อย 48 สถานการณ์ ซึงเริ มต้ นตังแต่
 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึงเดือนมกราคม
พ.ศ. 2554 โดยแต่ละสถานการณ์ ย่อยทังหมดจะใช้

ข้อจํากัด เฉพาะสมการที 4.41 เหมือนกัน
หลังจากนัน เมือการจํ าลองสถานการณ์ ย่อยทัง หมดเสร็ จแล้ ว จึงนํ าผลการจําลองย่อยในแต่ละ
เดือนมารวบรวมในแต่ละสถานการณ์ เพือวิเคราะห์ผลลัพธ์ในภาพรวมต่อไป

4.4 ข้ อมูลทีใช้ ในการวิจัย
ข้ อมูลทีใช้ ในการศึกษาครัง นี เป็ นข้ อมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ตามตารางที 4.2
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ซึงเป็ นช่วงเวลาทีสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานประกาศโครงสร้ างราคาขายปลีกไบโอดีเซล บี5 โดยช่วงเวลาดังกล่าว
นัน ผู้บริ โภคจะมีทางเลือกในการบริ โภคนํ ามันดีเซล ได้ แก่ ดีเซลหมุนเร็ ว (บี0 บี2 บี3) และไบโอ
ดีเ ซล บี 5 หลังจากนัน เมื อเกิ ดภาวะการขาดแคลนนํ า มัน ปาล์ ม ดิบ ทํ าให้ กระทรวงพลังงาน
กํ าหนดให้ ใช้ นํ ามันดีเซล บี3 ชนิดเดียวเรื อยมา อย่างไรก็ตาม การคํานวณความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจในการศึกษาครัง นี จะเริ มต้ นหลังจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 เนืองจากการเผยแพร่
ข้ อมูลราคาเมทานอล (PM) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน และข้ อมูล
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ปริ มาณการจําหน่ายนํ ามันปาล์มดิบ (QPOD) ของสํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร เริ มต้ นขึ นใน
เดือนดังกล่าว
ในขณะทีข้อมูลปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน ซึงผู้วิจยั นําไปคํานวณปริ มาณนํ ามันปาล์มดิบทีใช้ สําหรับการผลิตไบโอดีเซล บี
100 (QPOB) นัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานเริ มต้ นเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวใน
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2550 ดังนัน ข้ อมูลปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 จะใช้ ข้อมูลปริ มาณความต้ องการไบโอดีเซล บี100 สําหรับผสมบี5
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงานเป็ นตัวแทน ส่วนข้ อมูลปริ มาณฝน (TR) ใน
การศึกษาครัง นี  ซึงเป็ นข้ อมูลถ่วงนํ าหนักตามเนื อทีให้ ผลผลิตของจังหวัดกระบี สุราษฎร์ ธานี และ
ชุมพร พบว่าข้ อมูลปริ มาณฝนครึ งแรกของปี พ.ศ. 2550 ในจังหวัดกระบีขาดหายไป ดังนัน ข้ อมูล
ดังกล่าวจึงถูกทดแทนด้ วยข้ อมูลปริ มาณฝนของสถานีสนามบินภูเก็ต ซึงเป็ นสถานีทีตงใกล้
ั  เคียง
กับสถานีกระบี
นอกจากนัน จากข้ อมูลเนื อทีให้ ผลผลิตปาล์มนํ ามันระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553 พบว่า
จังหวัดทีมีเนื อทีให้ ผลผลิตมากทีสดุ สามลําดับแรกประกอบด้ วย จังหวัดกระบี สุราษฎร์ ธานี และ
ชุมพร โดยสามจังหวัดดังกล่าวมีเนื อที ให้ ผลผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 74.45 ของเนื อ ทีให้ ผลผลิตทัง
ประเทศ ในขณะทีจงั หวัดทีมีเนื อทีให้ ผลผลิตเป็ นลําดับต่อมา ได้ แก่ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยใน
ปี พ.ศ. 2553 จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีเนื อทีให้ ผลผลิตเพียงแค่ร้อยละ 4.70 ของเนื อทีให้ ผลผลิต
ทัง ประเทศ เมื อพิจ ารณาเฉพาะสามจัง หวัดที มี เนื อ ที ใ ห้ ผ ลผลิตปาล์ มนํ า มัน มากที สุดดังกล่า ว
จังหวัดกระบี จะมี เนื อ ที ใ ห้ ผลผลิ ตคิดเป็ นร้ อยละ 36.36 ของเนื อ ที ใ ห้ ผลผลิตรวมสามจัง หวัด
ในขณะที จงั หวัดสุราษฎร์ ธานีมีเนื อทีให้ ผลผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 34.97 และจังหวัดชุมพรมีเนื อที
ให้ ผลผลิตคิดเป็ นร้ อยละ 28.67 เพราะฉะนัน การคํานวณปริ มาณฝนในการศึกษาครัง นี จึงถ่วง
นํ าหนักตามเนื อทีให้ ผลผลิตของสามจังหวัดดังกล่าว ตามสมการที 4.42
TR = 36.36TRกระบี + 34.97TRสุราษฎร์ ธานี + 28.67TRชุมพร

(4.42)
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ตารางที 4.2 ตัวแปรและแหล่งทีมาของข้ อมูลสําหรับการวิจยั
ตัวแปร

คําอธิบาย (หน่ วย)

β

สัดส่วนของบี100 ในดีเซลหมุนเร็ว (ร้ อยละ)

days

จํานวนวันในแต่ละเดือน (วัน)
ปริ มาณการเปลีย นแปลงของสต็อกนํ ามันปาล์มดิบ ณ
โรงงานสกัดนํ ามันปาล์มดิบ (ตัน)
ตัวแปรหุน่ การกําหนดดีเซลหมุนเร็ วผสมไบโอดีเซล บี100
โดย DBM = 1 ถ้ าภาครัฐบังคับให้ ดีเซลหมุนเร็ วผสมไบโอ
ดีเซล บี100 แล้ ว
ตัวแปรหุน่ เหตุการณ์นํ าท่วมในกระบี สุราษฎร์ ธานี
และชุมพร โดย DFL = 1 ถ้ าเกิดเหตุการณ์นํ าท่วมใน
กระบีหรื อสุราษฎร์ ธานีหรื อชุมพร
ปริ มาณอุปทานของไบโอดีเซล บี100 ทีเปลีย นแปลงต่อ
ราคาทีเ ปลีย นแปลง (ล้ านลิตรต่อวัน/บาท)
ปริ มาณอุปทานส่วนเกินของนํ ามันปาล์มดิบที
เปลีย นแปลงต่อราคาทีเ ปลีย นแปลง (ตัน/บาท)
อัตราแลกเปลีย น (บาท/ดอลลาร์ สรอ.)
ประโยชน์สว่ นเพิมของไบโอดีเซล บี5 (บาท/ลิตร)
ประโยชน์สว่ นเพิมของดีเซลหมุนเร็ ว (บาท/ลิตร)
ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ สว่ นเพิม ของไบโอดีเซล บี5
(บาท/ลิตร)
ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ของส่วนนํ ามันดิบ (บาท/ลิตร)
ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ สว่ นเพิม ของดีเซลหมุนเร็ ว (บาท/ลิตร)
ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ของส่วนนํ ามันปาล์มดิบ (บาท/ลิตร)
ค่าการตลาดของไบโอดีเซล บี5 (บาท/ลิตร)
ค่าการตลาดของดีเซลหมุนเร็ ว (บาท/ลิตร)
ดัชนีผลผลิตนํ ามันดีเซลหมุนเร็ว
ดัชนีผลผลิตนํ ามันปาล์มบริ สทุ ธิh
จํานวนเดือนต่อจากเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 (เดือน)
ราคาไบโอดีเซล บี100 (บาท/ลิตร)

∆Stock
DBM

DFL

EB100
EES
ER
MBB
MBH
MCB
MCCO
MCH
MCPO
MMB
MMH
MPID
MPIP
n
PB100

แหล่ งทีมาของข้ อมูล
มติคณะกรรมการบริ หาร
นโยบายพลังงาน
คํานวณจากข้ อมูล
สํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร
มติคณะกรรมการบริ หาร
นโยบายพลังงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ า
และการเกษตร (องค์การมหาชน)
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.6
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.5
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.22
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.21
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.18
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.11
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.17
คํานวณโดยผู้วิจยั
คํานวณจากข้ อมูลสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คํานวณตามหลักเกณฑ์ของคณะ
กรรมการบริ หารนโยบายพลังงาน
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ตารางที 4.2 (ต่อ)
ตัวแปร
PB100i
PB
PBE
PBi
PBX
PH
PHE
PHi
PHX
PM
PNB
PPO
PR
PSO
QB100
QBA
QBD
QBE
QBS
QHA
QHD
QHE
QHS
QNB

คําอธิบาย (หน่ วย)

แหล่ งทีมาของข้ อมูล

ราคาไบโอดีเซล บี100 ณ แกนราคา (บาท/ลิตร)
ราคาขายปลีกไบโอดีเซล บี5 ในเขตกรุงเทพฯ (บาท/ลิตร)
ราคาดุลยภาพของไบโอดีเซล บี5 (บาท/ลิตร)
ราคาไบโอดีเซล บี5 ณ แกนราคา (บาท/ลิตร)
ราคาไบโอดีเซล บี5 หน้ าโรงกลัน (บาท/ลิตร)
ราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ วในเขตกรุงเทพฯ (บาท/ลิตร)
ราคาดุลยภาพของดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
ราคาดีเซลหมุนเร็ ว ณ แกนราคา (บาท/ลิตร)
ราคาดีเซลหมุนเร็ วหน้ าโรงกลัน (บาท/ลิตร)
ราคาเมทานอลในเขตกรุงเทพฯ (บาท/กก.)

คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.7
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.24
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.32
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.23
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.31
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์ พลังงาน
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.4
สํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง
สํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร

ราคานํ ามันปาล์มดิบเมือไม่มีการผลิต บี100 (บาท/กก.)
ราคานํ ามันปาล์มดิบ (บาท/กก.)
ราคานํ ายางสดท้ องถิน (บาท/กก.)
ราคาซื อขายล่วงหน้ านํ ามันถัว เหลือง ตลาดชิคาโก
(บาท/กก.)
ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี100 (ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ทีเกิดขึ นจริ ง
(ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 (ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการจําหน่ายไบโอดีเซล บี5 ดุลยภาพ
(ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการผลิตไบโอดีเซล บี5 (ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็วทีเกิดขึ นจริ ง
(ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็ว (ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการจําหน่ายดีเซลหมุนเร็วดุลยภาพ (ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการผลิตดีเซลหมุนเร็ ว (ล้ านลิตร/วัน)
ปริ มาณการจําหน่ายนํ ามันปาล์มดิบสําหรับอาหาร (ตัน)

คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.8
กรมธุรกิจพลังงาน
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.20
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.26
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.16
กรมธุรกิจพลังงาน
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.19
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.25
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.15
คํานวณโดยผู้วิจยั

71

ตารางที 4.2 (ต่อ)
ตัวแปร
QPBE
QPOB
QPOD
QPOS
SCB
SCH
TR
a-n

คําอธิบาย (หน่ วย)
ปริ มาณนํ ามันปาล์มดิบดุลยภาพทีใช้ ผลิตบี 100 (ตัน)
ปริ มาณนํ ามันปาล์มดิบทีใ ช้ ผลิตบี 100 (ตัน)
ปริ มาณการจําหน่ายนํ ามันปาล์มดิบ (ตัน)
ปริ มาณนํ ามันปาล์มดิบทีผลิตได้ (ตัน)
ต้ นทุนทางสังคมของไบโอดีเซล บี5 (บาท/ลิตร)
ต้ นทุนทางสังคมของดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)
ปริ มาณฝนถัวเฉลีย ในกระบี สุราษฎร์ ธานี
และชุมพร (มม.)
ค่าคงที และค่าสัมประสิทธิhของตัวแปรราคา

แหล่ งทีมาของข้ อมูล
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.28
คํานวณจากข้ อมูลกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
สํานักส่งเสริ มการค้ าสินค้ าเกษตร
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.13
คํานวณโดยผู้วิจยั ตามสมการที 4.12
คํานวณจากข้ อมูลกรมอุตนุ ิยมวิทยา
ตามสมการที 4.42
คํานวณโดยผู้วิจยั

