บทที 6
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปและอภิปรายผล
ประเทศไทยเป็ นประเทศผู้ผลิ ตนํ า มันปาล์ ม ดิบอัน ดับสามของโลก โดยปริ ม าณนํ า มัน
ปาล์ ม ดิบที" ผ ลิ ตได้ ใ นประเทศเพิ" ม ขึน อย่า งต่อเนื" องตามการขยายพื น ที" เ พาะปลูกปาล์ ม นํ า มัน
อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการผลิตปาล์มนํ ามันปาล์มดิบที"เพิ"มขึ นไม่ได้ มาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต เนื"องจากผลผลิตปาล์มนํ ามันต่อไร่ รวมถึงเปอร์ เซ็นต์นํ ามันปาล์มค่อนข้ างคงที" ในขณะที"
ราคานํ ามันปาล์มดิบในประเทศจะเคลื"อนไหวตามราคานํ ามันปาล์ มดิบในประเทศมาเลเซีย ซึ"ง
เป็ นประเทศผู้นําการผลิตนํ ามันปาล์มดิบ รวมถึงมีอาณาเขตติดต่อกันโดยตรงกับพื นที"เพาะปลูก
ปาล์ มนํ า มันในประเทศ ฉะนัน เมื" อราคาปาล์ มนํ า มันตกตํ"าตามตลาดโลก ทํ าให้ ภาครั ฐนิยมใช้
นโยบายประกันราคาทังปาล์
 มนํ ามันและนํ ามันปาล์มดิบ โดยก่อนหน้ าปี พ.ศ. 2549 เมื"อโรงกลัน"
นํ ามันปาล์มบริ สทุ ธิ;กลัน" นํ ามันปาล์มดิบแล้ ว ผลผลิตส่วนใหญ่จะถูกขายให้ กบั อุตสาหกรรมอาหาร
แต่หลังจากนัน นํ ามันปาล์มดิบส่วนหนึ"งถูกขายให้ กบั ผู้ผลิตนํ ามันดีเซล เพื"อนําไปผลิตไบโอดีเซล
ผสมกับนํ ามันดีเซลต่อไป
ในปี พ.ศ. 2549 เมื"อตลาดไบโอดีเซล บี5 เกิดขึ น ภาครัฐได้ ประกาศโครงสร้ างราคาขาย
ปลีกไบโอดีเซล บี5 ที"ได้ รับการอุดหนุนราคาไขว้ (Cross subsidy) ในลักษณะของการถ่ายโอน
ภาษี และกองทุนนํ ามันเชื อเพลิงจากผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วสู่ผ้ บู ริ โภคไบโอดีเซล บี5 เพื"อมุ่งหวังให้
ผู้บริ โภคดีเซลหมุนเร็ วหันมาใช้ พลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซล บี5 ในทางทฤษฎี เศรษฐศาสตร์
นโยบายการอุดหนุนราคาไขว้ ดงั กล่าวจะส่งผลให้ เกิดความสูญเสี ยทางเศรษฐกิ จ (DWL) อัน
เนื" อ งจากการเปลี" ย นแปลงของส่ ว นเกิ น ผู้ผ ลิ ต (Producer surplus) และส่ ว นเกิ น ผู้บ ริ โ ภค
(Consumer surplus) ในตลาดดีเซลหมุนเร็ วและตลาดไบโอดีเซล บี5 ซึ"งยังไม่มีการวัดความ
สูญเสี ยทางเศรษฐกิ จออกมาอย่างแท้ จริ ง ฉะนัน การวิจัยนี จ ึงมี วัตถุประสงค์ หลักเพื" อประเมิ น
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากนโยบายดังกล่าว
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กรอบการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน

ขันตอนแรกเป็

นการประมาณการเปลี"ยนแปลงอุป
สงค์และอุปทานในตลาดดีเซลหมุนเร็ วและไบโอดีเซล บี5 เพื"อคํานวณหามูลค่าความสูญเสียทาง
เศรษฐกิ จ ที" เ กิ ด ขึ น จริ ง และขัน ตอนที" 2 จะนํ า แบบจํ า ลองที" ไ ด้ จ ากขัน ตอนแรกไปจํ า ลอง
สถานการณ์ เพื"อหานโยบายการกําหนดราคาสินค้ าทังสองชนิ

ดให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
ขันตอนแรก

เริ" มต้ นด้ วยการประมาณการสมการอุปสงค์และอุปทานในตลาดนํ ามันปาล์ม
ดิบ จากนันจึ
 งหักความต้ องการใช้ ในการผลิตไบโอดีเซล บี100 ออกจากอุปสงค์นํ ามันปาล์มดิบ
รวม เพื"อสร้ างสมการอุปทานส่วนเกินนํ า มันปาล์มดิบ ซึ"งจะนํ าไปผสมรวมกับอุปทานนํ า มันดิบ
และรายการต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ อื"น ได้ แก่ ค่าการตลาด และต้ นทุนทางสังคม เพื"อสร้ างสมการ
อุปทานดีเซลหมุนเร็ ว และอุปทานไบโอดีเซล บี5 ต่อไป ในขณะที"สมการอุปสงค์ดีเซลหมุนเร็ ว และ
อุปสงค์ไบโอดีเซล บี5 จะถูกประมาณการขึ นมาพร้ อมกัน เพื"อศึกษาดุลยภาพในตลาดดีเซลหมุน
เร็ วและตลาดไบโอดีเซล บี5 กรณีที"ตลาดซื อขายกันอย่างเสรี (ไม่มีการจัดเก็บภาษี และกองทุนของ
นํ ามันดีเซล) เปรี ยบเที ยบกับกรณี ที"ภาครั ฐกํ าหนดนโยบายให้ มีการจัดเก็บภาษี และกองทุนของ
นํ ามันดีเซล ส่วนมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายสามารถคํานวณโดยตรงจากการ
เปลี"ยนแปลงพื นที"ใต้ เส้ นอุปสงค์และเส้ นอุปทานเมื"อเปรี ยบเทียบกรณี ที"ภาครัฐใช้ นโยบายจัดเก็บ
ภาษี และกองทุนของนํ ามันดีเซลกับสภาวะดุลยภาพ
ผลการศึกษาที"ใช้ ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนตังแต่
 เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2550 ถึง
เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2554 พบว่านโยบายกําหนดราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็ ว และไบโอดีเซล บี5
ทําให้ อตั ราส่วนเพิ"มของการทดแทนกัน (Marginal rate of substitution, MRS) ระหว่างสินค้ าทัง
สองชนิ ด แตกต่า งจากอัต ราส่ ว นเพิ" ม ของการเปลี" ย นแปลงการผลิ ต (Marginal rate of
transformation, MRT) ร้ อยละ 7.07 และก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในตลาดทังสองใน

ช่วงเวลา 4 ปี รวมกันทังสิ
 น 11,497 ล้ านบาท ซึง" ความสูญเสียทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเกิดขึ นใน
ตลาดดีเซลหมุนเร็ ว และเคยเกิดการสูญเสียสูงสุดถึง 823 ล้ านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.
2552 ในขณะที"นโยบายผสมไบโอดีเซล บี100 ในนํ ามันดีเซลหมุนเร็ วร้ อยละ 3 (บี3) พบว่าความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจลดลงเมื" อเปรี ยบเทียบกับนโยบายที"ใช้ ดีเซลหมุนเร็ ว บี2 นอกจากนัน การ
วิจยั นี ยังพบว่าผู้บริ โภคนํ ามันดีเซลทังสองชนิ

ดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี"ยนแปลงของราคาดีเซล
หมุนเร็ วมากขึ นเมื"อภาครัฐกําหนดให้ ดีเซลหมุนเร็ วต้ องมีสว่ นผสมของไบโอดีเซล บี100
ขัน ตอนที" ส อง เป็ นการจํ า ลองสถานการณ์ เ พื" อ หานโยบายกํ า หนดราคาขายปลี ก ที"
ก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ อยที"สดุ พบว่าในกรณีที"ภาครัฐสามารถขจัดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจทังหมดได้

ภาครัฐจะต้ องลดการจัดเก็บภาษี และกองทุนของนํ ามันดีเซลทังสองชนิ

ด
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ลงร้ อยละ 78.49 ซึ"งในกรณีนี ภาครัฐจะต้ องสูญเสียรายได้ ดงั กล่าวปี ละ 85,129 ล้ านบาท ในขณะ
ที"กรณีที"สอง กํ าหนดให้ ภาครัฐยังคงมีรายได้ จากการจัดเก็บภาษี และกองทุนของนํ ามันดีเซลเท่า
เดิม พบว่าราคาดีเซลหมุนเร็ วจะลดลงร้ อยละ 2.80 ในขณะที"ราคาไบโอดีเซล บี5 จะเพิ"มขึ นร้ อยละ
4.36 ส่งผลให้ อัตราส่วนเพิ"มของการทดแทนกัน (MRS) แตกต่างจากอัตราส่วนเพิ"มของการ
เปลี"ยนแปลงการผลิต (MRT) เพียงร้ อยละ 0.55 และทําให้ มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
สามารถลดลงไปได้ ร้อยละ 96.63 ของมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที"เกิดขึ นจริ งในปั จจุบนั
อย่า งไรก็ ตามกรณี ที" ส องนี จ ะทํ า ให้ ปริ ม าณการนํ า เข้ า นํ า มัน ดิบเพิ" ม ขึน ร้ อยละ 4.12 ต้ น ทุน
เศรษฐศาสตร์ รวมเพิ"มขึ นร้ อยละ 3.90 และค่าใช้ จา่ ยรวมของผู้บริ โภคเพิ"มขึ นร้ อยละ 3.02

6.2 ข้ อเสนอแนะ
ภาครัฐควรใช้ กองทุนนํ ามันเชื อเพลิงเป็ นกลไกรักษาระดับราคาขายปลีกนํ ามันเชื อเพลิง
เท่า นัน โดยการวิ จัย นี ไ ม่ส นับ สนุน ให้ ภ าครั ฐ ใช้ ก องทุน นํ า มัน เชื อ เพลิ ง เป็ นกลไกชดเชยราคา
พลังงานทดแทน เนื"องจากการชดเชยราคาพลังงานทดแทนที"ผ่านมาก่อให้ เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ (DWL) ในขณะที"ประเด็นของการยุบกองทุนนํ ามันเชื อเพลิงอยู่นอกเหนือขอบเขตการ
วิจยั นี  อย่างไรก็ตาม การศึกษาในอดีตพบว่าราคานํ า มันดิบโลกส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จ ฉะนัน ในปี พ.ศ. 2522 วัตถุประสงค์ของการจัดตังกองทุ

นนํ า มันเชื อเพลิงจึงเป็ นการ
รักษาระดับราคาขายปลีกนํ ามันเชื อเพลิงกรณีราคานํ ามันดิบโลกสูงขึ น เพื"อก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจน้ อยที" สุด ฉะนัน ในปั จจุบนั ภาครัฐควรจะใช้ กองทุนนํ ามันเชื อเพลิงตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวจนกว่าในอนาคต การประเมินผลของกองทุนนํ ามันเชื อเพลิงด้ วยแบบจําลองเศรษฐกิจมห
ภาค อาทิ แ บบจํ า ลองเศรษฐกิ จ แบบดุล ยภาพทั"ว ไป (CGE) พิ สูจ น์ ไ ด้ ว่ า การใช้ ก องทุน นํ า มัน
เชื อเพลิงทําให้ เศรษฐกิจไทยขยายตัวน้ อยกว่าการไม่ใช้ กองทุนนํ ามันเชื อเพลิงแล้ ว ภาครั ฐค่อย
ดําเนินการยุบกองทุนนํ ามันเชื อเพลิงต่อไป
นอกจากนัน ภาครัฐควรกําหนดเงื"อนไขเพิ"มเติมสําหรับการกําหนดอัตราเงินส่งเข้ ากองทุน
นํ ามันเชื อเพลิง โดยอัตราเงินส่งเข้ ากองทุนของนํ ามันเชื อเพลิงแต่ละชนิดจะต้ องทําให้ สดั ส่วนราคา
ขายปลีกต่อต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ของนํ ามันเชื อเพลิงแต่ละชนิดให้ เท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ"งนํ ามัน
เชื อเพลิงซึ"งทดแทนกันได้ จะต้ องมีสัดส่วนราคาขายปลี กต่อต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ใกล้ เคียงกันทัง
กรณี ราคานํ า มันดิบโลกสูงขึน และกรณี ราคานํ า มันดิบโลกตํ"าลง โดยกรณี แรก อัตราเงิ นส่งเข้ า
กองทุนของนํ ามันเชื อเพลิงแต่ละชนิดควรจะต้ องตํ"าหรื อติดลบเหมือนกัน ในขณะที"กรณีหลัง อัตรา
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เงิ น ส่ง เข้ า กองทุน ของนํ า มัน เชื อ เพลิ ง แต่ล ะชนิ ดควรจะต้ อ งสูง เหมื อนกัน โดยสาเหตุข องการ
เพิ"ม เติม เงื" อนไขดังกล่าวมาจากการใช้ กองทุนนํ า มันเชื อ เพลิง ในอดีต ซึ"ง อุดหนุนราคาไขว้ จาก
นํ ามันเชื อเพลิงชนิดหนึ"งสู่นํ ามันเชื อเพลิงอีกชนิดหนึ"ง โดยการกําหนดอัตราเงินส่งเข้ ากองทุนของ
นํ ามันเชื อเพลิงสองชนิดแตกต่างกันในทุกสถานการณ์ ทําให้ พฤติกรรมการบริ โภคนํ ามันเชื อเพลิง
ของผู้บริ โภคเปลี"ยนแปลง และก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ขึ น อย่างไรก็ตาม
ส่วนของต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ จะต้ องรวมผลกระทบภายนอก (Externality cost) จากการใช้ นํ ามัน
เชื อเพลิงเข้ าไปด้ วย เนื"องจากการเผาไหม้ นํ ามันเชื อเพลิงจะปล่อยมลพิษ โดยเฉพาะ CO2 ซึ"ง
ก่อให้ เกิดปรากฏการณ์เรื อนกระจก และทําให้ สขุ ภาพของผู้อื"นในสังคมเสื"อมโทรมลง
สําหรับมูลค่าผลกระทบภายนอกจากการใช้ นํ ามันเชื อเพลิงสามารถคํานวณได้ จากมูลค่า
ต้ นทุนทางสังคมของคาร์ บอน (SCC) โดยค่า SCC ในการวิจัยนี เ ป็ นค่าเฉลี" ยจากการศึกษา
ประมาณการในอดีต ซึ"งเท่ากับ 14.06 ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน CO2 ในปี พ.ศ. 2552 หรื อ 14.75
ดอลลาร์ สรอ. ต่อตัน CO2 ในปี พ.ศ. 2554 โดยค่า SCC ดังกล่าวสามารถนําไปคํานวณต้ นทุน
ทางสังคมต่อลิตรตามค่าสัมประสิทธิ;การปล่อย CO2 ของนํ ามันเชื อเพลิงแต่ละชนิดได้ ยกตัวอย่าง
นํ ามันดีเซลจากนํ ามันดิบมีค่าสัมประสิทธิ;การปล่อย CO2 2.70 กิโลกรัมต่อลิตร ในขณะที"อตั รา
แลกเปลี"ยนเท่ากับ 30-35 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ผลปรากฏว่าต้ นทุนทางสังคมของนํ ามันดีเซลจะ
เท่ากับ 1.19-1.39 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม ถ้ านํานํ ามันดีเซลจากนํ ามันดิบไปผสมกับไบโอดีเซล
ซึ"งเป็ นพลังงานที"มีค่าสัมประสิทธิ;การปล่อย CO2 ตํ"ากว่า ปรากฏว่าสัดส่วนร้ อยละ 1 ของไบโอ
ดีเซลจะทําให้ ต้นทุนทางสังคมของนํ ามันดีเซลลดลง 0.93-1.09 สตางค์ตอ่ ลิตร
เนื"องจากการบริ โภคนํ ามันเชื อเพลิงก่อให้ เกิดต้ นทุนทางสังคม การวิจยั นี จึงสนับสนุนให้
จัดเก็บภาษี คาร์ บอน เพื"อทํ าให้ ต้นทุนสินค้ าที" ปล่อย CO2 อย่างนํ า มันเชื อเพลิงสูงขึน โดยอัตรา
ภาษี คาร์ บอนของนํ า มันเชื อ เพลิงแต่ละชนิดจะต้ องไม่ตํ"ากว่าต้ นทุนทางสังคม แม้ ว่าอัตราภาษี
คาร์ บอนของนํ ามันเชื อเพลิงจะอยู่นอกเหนือขอบเขตการวิจยั นี  อย่างไรก็ตาม การวิจยั ของอนันต์
วัฒนกุลจรัส และกฤติยาพร วงษา (2554: 321) เสนอว่าอัตราภาษี คาร์ บอนระหว่าง 200-3,000
บาทต่ อ ตัน CO2 เป็ นช่ ว งอัต ราภาษี ที" ส มเหตุส มผลและสอดคล้ อ งกั บ อัต ราภาษี ค าร์ บ อนใน
ต่างประเทศ ฉะนัน เมื"อนําอัตราภาษี คาร์ บอนสูงสุดมาคํานวณต้ นทุนทางสังคมของนํ ามันดีเซล
จากนํ า มัน ดิ บ ปรากฏว่ า ต้ น ทุน ดัง กล่ า วจะเท่า กับ 8.10 บาทต่อลิ ต ร ในขณะที" อัตราภาษี
สรรพสามิตรวมกับอัตราเงิ นส่ง เข้ ากองทุน เพื" อส่ง เสริ ม การอนุรักษ์ พ ลัง งานของไบโอดี เซล บี 5
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เท่ากับ 5.5612 บาทต่อลิตร นอกจากนัน สัดส่วนร้ อยละ 1 ของไบโอดีเซลจะทําให้ ต้นทุนทางสังคม
ของนํ ามันดีเซลลดลง 5.99 สตางค์ตอ่ ลิตร
ในขณะที" เ หตุผ ลส่ว นหนึ"ง ของการจัดเก็ บภาษี ส รรพสามิ ตนํ า มัน เชื อ เพลิ ง มาจากการ
ก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสิ"งแวดล้ อม อย่างไรก็ตาม รายได้ ภาษี ดงั กล่าวถูกนําไปรวมกับงบประมาณ
กลาง ซึ"งไม่ได้ นําไปแก้ ไขปั ญหาสิ"งแวดล้ อมโดยตรง ฉะนัน การวิจยั นี จึงเสนอให้ ภาครัฐควบรวม
อัตราภาษี ส รรพสามิ ต ของนํ า มัน เชื อ เพลิ ง กับ อัตราเงิ น ส่ง เข้ า กองทุน เพื" อส่ง เสริ ม การอนุรั ก ษ์
พลังงาน และกําหนดให้ อตั ราเงินส่งเข้ ากองทุนเพื"อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานมาจากอัตราภาษี
คาร์ บอน เพื"อนํารายได้ ดงั กล่าวไปใช้ จ่ายตามแนวทางของแผนอนุรักษ์ พลังงาน ซึ"งประกอบด้ วย
การเพิ" ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งาน การใช้ พ ลัง งานทดแทน การพัฒ นาบุค ลากร และการ
ประชาสัมพันธ์ (กระทรวงพลังงาน, 2551: 16-20) โดยเฉพาะการนํารายได้ กองทุนไปลงทุนพัฒนา
โครงข่ายระบบขนส่งสินค้ าและโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน ซึ"งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ เพื"อเพิ"ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งาน ทํ า ให้ ค วามต้ อ งการใช้ พ ลัง งานลดลง ซึ" ง เป็ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
สิ"งแวดล้ อมโดยตรง
แผนอนุรักษ์ พลังงานด้ านพัฒนาพลังงานทดแทนต้ องนําเงินกองทุนดังกล่าวมาพัฒนาการ
เพิ" ม ผลผลิ ตพื ช พลัง งานอาทิ ปาล์ ม นํ า มัน รวมถึ ง อ้ อยและมัน สํ า ปะหลัง โดยการส่ง เสริ ม การ
เพาะปลูกพื ช พลัง งานโดยตรง โดยเฉพาะการสนับสนุน ปั จ จัยการผลิ ต ซึ"ง ประกอบด้ ว ยเงิ น กู้
ดอกเบี ยตํ"า เมล็ดพันธุ์แท้ องค์ความรู้ด้านการจัดการสวน และการปรับเปลี"ยนมาปลูกพืชพลังงาน
เป็ นต้ น (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2550: 33) ในขณะที"การสนับสนุนเม็ดเงินสําหรับการวิจยั และ
พัฒนาพืชพลังงานเป็ นสิ"งจําเป็ นไม่ตา่ งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ"งการจัดหาเมล็ดพันธุ์แท้ รวมถึงการ
ปรับปรุ งพันธุ์พืชพลังงานให้ ผลผลิตต่อไร่ สงู ขึ น นอกจากนัน การจัดการนํ าภายในพื นที"เพาะปลูก
พืชพลังงานให้ เหมาะสมไม่ให้ น้อยเกินไปหรื อไม่ให้ มากเกินไปยังเป็ นการเพิ"มผลผลิตพืชพลังงาน
อีกทาง ซึง" แผนการเพิ"มอุปทานพืชพลังงานดังกล่าวจะทําให้ ภาครัฐสามารถเพิ"มสัดส่วนการบังคับ
ใช้ พลังงานทดแทน ซึ"งจะทําให้ สงั คมบริ โภคพลังงานสะอาดเพิ"มขึ น มลภาวะต่อสิ"งแวดล้ อมลดลง
และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ลดลง
สุดท้ าย การดําเนินนโยบายส่งเสริ มการใช้ พลังงานทดแทนควรใช้ นโยบายการบังคับใช้
เชื อเพลิงผสมเชื อเพลิงชี วภาพ (Blend mandate for biofuels) เป็ นหลัก เนื"องจากนโยบาย
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ภาครั ฐจัดเก็ บภาษี สรรพสามิ ตและเงิ นส่ง เข้ า กองทุนเพื" อส่ง เสริ มการอนุรั กษ์ พ ลัง งานจาก
ผู้บริ โภคไบโอดีเซล บี5 ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ลิตรละ
5.31 บาท และ 0.25 บาท ตามลําดับ
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ดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดภาระส่วนเกิน (Excess burden) และไม่ก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
(DWL) เมื"ออุปทานพืชพลังงานภายในประเทศเพิ"มขึ น ภาครัฐจะต้ องจัดเก็บผลผลิตพืชพลังงาน
ส่วนเกิน โดยไม่ส่งออกนอกประเทศ กระทั"งอุปทานพืชพลังงานเพิ"มขึ นอย่างต่อเนื"อง ภาครั ฐจึง
บัง คับใช้ สัดส่ ว นของเชื อ เพลิ ง ชี ว ภาพในเชื อ เพลิ ง พื น ฐานเพิ" ม ขึน เพื" อ ดูด ซับ ผลผลิ ตส่ ว นเกิ น
ดังกล่าว นอกจากนัน ถ้ าภาครัฐยังให้ ผ้ ูบริ โภคมีทางเลือกสําหรับการใช้ เชื อเพลิง เช่น เบนซิน91
และแก๊ สโซฮอล91 ภาครัฐไม่ควรอุดหนุนราคาพลังงานชนิดใดชนิดหนึ"ง โดยเฉพาะอย่างยิ"งการ
อุดหนุนเพื"อจูงใจให้ ผ้ ูบริ โภคหันมาใช้ พลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม การจูงใจผู้บริ โภคด้ านราคา
เกิดขึ นได้ โดยการกํ าหนดราคาขายปลีกจากต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ ฉะนัน ถ้ าต้ นทุนนํ ามันดิบและ
ต้ นทุนนํ ามันจากพืชพลังงานไม่แตกต่างกันมากนัก ราคาขายปลีกของเชื อเพลิงที"มีส่วนผสมของ
เชื อเพลิงชีวภาพมากกว่าจะถูกกว่า ยิ"งสัดส่วนของเชื อเพลิงชีวภาพมากขึ น เชื อเพลิงดังกล่าวจะ
สะอาดขึ น ต้ นทุนเศรษฐศาสตร์ จงึ ตํ"าลง ราคาขายปลีกของเชื อเพลิงดังกล่าวจะยิ"งถูกลง

6.3 ข้ อเสนอแนะสําหรั บการวิจัยในอนาคต
ประการแรก มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (DWL) ในการวิจยั นี เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ"ง
ของความสูญเสียจากนโยบายกําหนดราคาพลังงานทดแทนทังหมด

ฉะนัน การวิจยั ต่อไปอาจจะ
ครอบคลุมความสูญเสียทางเศรษฐกิจของนโยบายกําหนดราคาพลังงานทดแทนประเภทอื"นๆ เช่น
แก๊ สโซฮอล91 และแก๊ สโซฮอล95 เป็ นต้ น นอกจากนัน การวิจยั นโยบายการจัดเก็บภาษี รถยนต์
รวมถึงนโยบายแทรกแซงอื"นๆ ซึง" ก่อให้ เกิดความสูญเสียในตลาดพลังงาน ร่ วมกับการวิจยั นโยบาย
กําหนดราคาพลังงานจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การกําหนดนโยบายจัดเก็บภาษี จากผู้บริ โภครถยนต์และ
นํ ามันสําเร็ จรูปต่อไป
ประการต่อมา การประมาณความสูญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ ในการวิ จัยนี  ซึ" ง มาจากการ
ประมาณตัวแบบอุปสงค์รายเดือนของนํ า มันดีเซลทัง สองชนิดนัน ปรากฏว่าเมื"อไม่มีการจัดทํ า
ข้ อมูลรายเดือนของรายได้ ประชาชาติ การประมาณตัวแบบอุปสงค์ของนํ ามันดีเซลโดยใช้ ตวั แปร
ปริ มาณเงิ นเป็ นตัวแทนของตัวแปรรายได้ กลับไม่มีนัยสํ าคัญทางสถิ ติ ในขณะที" การศึกษาส่วน
ใหญ่ในอดีตพบว่ารายได้ ประชาชาติเป็ นตัวแปรที"มีนยั สําคัญทางสถิติต่อการอธิ บายอุปสงค์ของ
นํ ามันดีเซล ฉะนัน การประมาณตัวแบบอุปสงค์รายเดือนของนํ า มันสํ าเร็ จรู ปในอนาคต อาจจะ
พิจ ารณาตัว แปรอื" น ๆ ซึ"ง มี ความสัมพัน ธ์ กับรายได้ ประชาชาติ เช่น อัตราการใช้ กํา ลัง การผลิ ต
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(Capacity utilization) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing production index, MPI)
เป็ นต้ น
ประการสุดท้ าย ต้ นทุนทางสังคมในการวิจยั นี พิจารณาค่าสัมประสิทธิ;การปล่อย CO2 ของ
นํ ามันดีเซลจากการศึกษาในอดีต อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อนในปั จจุบนั ทําให้ เกิด
การประเมิ น รอยเท้ า คาร์ บ อน (Carbon footprint, CF) โดยครอบคลุม ปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และก๊ าซเรื อนกระจกอื"นๆ ซึ"งปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้ าและ
บริ การ ดังนัน การศึกษาต้ นทุนทางสังคมจากการบริ โภคนํ ามันสําเร็ จรู ปในอนาคตอาจจะประเมิน
จากรอยเท้ าคาร์ บอน (CF) เพื"อทําให้ สงั คมตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ"งแวดล้ อมจากการบริ โภค
นํ ามันสําเร็ จรูปมากขึ น

