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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มีต่อตลาดมันส าปะหลังของ
ประเทศไทย โดยท าการศึกษาระบบสมการเกี่ยวเนื่องระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดมันส าปะหลัง 
โดยที่ปัจจัยก าหนดอุปสงค์มันส าปะหลังในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก 
ประกอบด้วย อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมเอทานอล รวมไปถึงภาคการส่งออก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าราคาเอทานอลมี
ความสัมพันธ์กับอุปสงค์ ปริมาณผลผลิตและราคามันส าปะหลังภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ เมื่อราคาเอทานอลปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลท าให้อุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับ
อุตสาหกรรมเอทานอลปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.75 – 0.87 ซึ่งส่งผลให้ราคาและผลผลิตมันส าปะหลัง
ปรับตัวสูงขึ้น โดยจะมีผลให้ผลผลิตมันส าปะหลังปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.38 – 1.54 และราคามัน
ส าปะหลังภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.51 – 1.83 
 

  



 ข 

ABSTRACT 
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This paper aims to investigate the impact of ethanol price on cassava market of 

Thailand. The structural equilibrium system of cassava market is empirically studied in 

details.  In particular, demand for cassava comes from four industries which are feed 

industry, ethanol industry, feed industry and export. Results show that ethanol prices 

significantly have positive impact on domestic demand for cassava and hence its 

equilibrium price and production. That is, when the ethanol price rises by 1 percent, the 

demand for cassava from the ethanol industry will increase by 0.75 - 0.87 percent and 

hence the equilibrium production of cassava will increase by 1.38 - 1.54 percent together 

with equilibrium price increasing by 1.51 – 1.83 percent. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

มันส าปะหลังเป็นพืชที่เกษตรกรในประเทศไทยนิยมปลูกกันมาก เนื่องจาก มีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างจากพืชชนิดอ่ืนคือ เป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด 
โรคและศัตรูพืชรบกวนน้อย อีกทั้งยังต้องการการบ ารุงรักษาไม่มากนัก นอกจากนี้มันส าปะหลังยัง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้หลายอย่าง โดยในประเทศไทยจะน ามันส าปะหลังไปใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมแป้ง
มันส าปะหลัง และอุตสาหกรรมเอทานอล เป็นต้น มันส าปะหลังจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศไทย และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กับประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในแต่ละปี
เป็นจ านวนมาก 

ในปี 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังประมาณ 9.31 ล้านไร่ โดยมีแหล่งผลิต
มันส าปะหลังกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ ยกเว้นภาคใต้ พ้ืนที่เพาะปลูกท่ีมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4.9 ล้านไร่ รองลงมาคือ ภาคกลาง 2.34 ล้านไร่ และภาคเหนือ 
2.10 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 25 และร้อยละ 23 ของพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังหมดของประเทศไทย
ตามล าดับ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลังได้รวมทั้งสิ้น 31.16 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตมัน
ส าปะหลังที่ส าคัญ 5 อันดับแรกของไทย ได้แก่ นครราชสีมา มีปริมาณผลผลิต 5.5 ล้านตัน คิดเป็นร้อย
ละ 18 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ รองลงมาคือ ก าแพงเพชร มีปริมาณผลผลิต 
2.34 ล้านตัน ชัยภูมิ 1.82 ล้านตัน กาญจนบุรี 1.51 ล้านตัน และอุบลราชธานี 1.49 ล้านตัน (รูปที่ 1) 
โดยผลผลิตมันส าปะหลังจะใช้บริโภคภายในประเทศประมาณร้อยละ 30 ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อย
ละ 70 จะส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศในรูปของ มันเส้น หรือมันอัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลัง 
โดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทั้งหมดของไทย รองลงมาคือประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนิเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) และเอเชียตะวันออก ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ รวมทั้ง
สหรัฐอเมริกา 
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รูปที่ 1  แหล่งผลิตมันส าปะหลังที่ส าคัญของประเทศไทย 10 อันดับแรก 
แหล่งที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร     
หมายเหตุ: เป็นข้อมูลปี 2559 
 
การใช้ประโยชน์จากมันส าประหลังไปของประเทศไทยนั้น ปริมาณมันส าปะหลังที่ผลิตได้ใน

แต่ละปีจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง มี
สัดส่วนการใช้ผลผลิตเฉลี่ยร้อยละ 55 ของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังทั้งหมด โดยใช้บริโภคประเทศ
ร้อยละ 20 ส่งออกร้อยละ 36 อุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ด มีสัดส่วนการใช้ผลผลิตเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 40 ของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังทั้งหมด โดยจะส่งออกร้อยละ 32 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
8 ใช้บริโภคภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และผลผลิตมัน
ส าปะหลังส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 จะน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอลส าหรับผลิตน้ ามัน
แก๊สโซฮอล์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ตามรูปที่ 2 
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รูปที่ 2  การใช้ประโยชน์จากมันส าปะหลังของไทย 
แหล่งที่มา : สมาคมการาค้ามันส าปะหลัง 
 
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการ

ผลิต 2545/46 มีปริมาณผลผลิต 19.72 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นเป็น 31.16 ล้านตัน ในปีการผลิต 2558/59 
(รูปที่ 3) ทั้งนี้เนื่องจากมันส าปะหลังเป็นพืชที่สามารถทนแล้งได้ดี และปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด 
รวมทั้งต้องการการบ ารุงรักษาไม่มากนัก จึงเป็นสาเหตุให้เกษตรกรนิยมปลูกมันส าปะหลังเพิ่มมากข้ึน 
ในขณะที่ความต้องการบริโภคมันส าปะหลังไม่ได้ขยายตัวรองรับปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังที่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้ที่ผ่านมาราคามันส าปะหลังตกต่ าต่ าและไม่มีเสถียรภาพ  

 

 
 
รูปที่ 3  แนวโน้มปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย 
แหล่งที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ราคามันส าปะหลังของประเทศไทยไม่ค่อยมีเสถียรภาพ และมี
ราคาตกต่ าจนท าให้เกษตรกรต้องประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงก่อนปีการผลิต 
2550/51 ซึ่งราคาหัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.06 บาทต่อกิโลกรัม และมีราคา
ตกต่ าทีสุ่ดในปีการผลิต 2546/47 โดยราคาหัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ลดลงเหลือเพียง 
0.80 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น แต่หลังจากปี 2550 เป็นต้นมาไดเ้กิดวิกฤตการณ์พลังงาน ราคาน้ ามันดิบ
ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล รัฐบาลต้องหาทางรับมือกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและหาทางออกให้กับการใช้พลังงานของประเทศ จึงได้มีการวางแผนเพ่ือปรับ
โครงสร้างการใช้และการจัดหาพลังงานให้เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้น โดยเน้นสร้างความม่ันคงด้าน
พลังงานให้กับประเทศ กระทรวงพลังงานจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี พุทธศักราช 
2551-2565 ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ิมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลเป็นพลังงานทดแทนให้ได้ 9 ล้านลิตร
ต่อวันในปี 2565 และต่อมาในปี 2558 กระทรวงพลังงานได้มีการก าหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก พุทธศักราช 2558-2579 (AEDP2015) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบภายในประเทศให้ได้เต็มศักยภาพ ซึ่งหลังจากประกาศใช้แผน 
พัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว มีผลท าให้ราคาหัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เริ่มเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางที่ดีข้ึน โดยในปีการผลิต 2550/51 ราคามันส าปะหลังปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 1.18 บาทต่อ
กิโลกรัมในปีการผลิต 2549/50 เป็น 1.93 บาทต่อกิโลกรัม และราคาปรับขึ้นสูงสุดในปีการผลิต 
2553/54 อยู่ที่ 2.68 บาทต่อกิโลกรัม (รูปที่ 4) โดยราคามันส าปะหลังเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2551-2559 อยู่ที่ 
2.00 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนประมาณ 2 เท่า  

รูปที่ 4  แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคามันส าปะหลังของประเทศไทย 
แหล่งที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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การประกาศใช้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนทั้ง 2 ฉบับข้างต้น มีผลให้ความต้องการเอทานอล
เพ่ือใช้ผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์เพ่ิมสูงขึ้น จึงมีการน ามันส าปะหลังไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
มากขึ้น ทั้งนีเ้นื่องจาก ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก และมีราคาถูก ซ่ึง
ท าให้การผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังมีต้นทุนต่ า ประกอบกับโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศ
ไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังมากกว่าวัตถุดิบประเภทอ่ืน ๆ จึง
มีการน ามันส าปะหลังไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 
0.56 ล้านตันในปีการผลิต 2550/51 เป็น 2.24 ล้านตัน ในปีการผลิต 2558/59 โดยเฉพาะในช่วงปี
การผลิต 2555/56 ซ่ึงกระทรวงพลังงานประกาศยกเลิกจ าหน่ายน้ ามันเบนซินออกเทน 91 ท าให้มีการ
น ามันส าปะหลังไปผลิตเอทานอลเพ่ิมขึ้นเป็น 1.28 ล้านตันในปีการผลิต 2556/57 และเพ่ิมข้ึนเกิน 
2.00 ล้านตัน ในปีการผลิต 2557/58 ตามรูปที่ 5   

 

 
 
รูปที่ 5  ปริมาณมันส าปะหลังน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลของไทย 
แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
เมื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของระดับราคามันส าปะหลัง (รูปที่ 4) เปรียบเทียบกับปริมาณ

ผลผลิตมันส าปะหลังที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล (รูปที่ 5) พบว่ามีความสอดคล้องกัน
และมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (รูปที่ 6) กล่าวคือ หลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้แผน 
พัฒนาพลังงานทดแทนตั้งแต่ปี 2550 - 2559 ส่งผลให้มีการน ามันส าปะหลังไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอลเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ระดับราคามันส าปะหลังของประเทศไทยก็มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิม
สูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยที่การเพ่ิมข้ึนของระดับราคามันส าปะหลังนั้น จะต้องส่งผลกระทบต่อตลาดมัน
ส าปะหลังของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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รูปที่ 6  การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณมันส าปะหลังน าไปใช้ผลิตเอทานอล 
แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 
จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงเอทานอล

เป็นพลังงานทดแทน และมีผลท าให้ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เอทานอลเพิ่มข้ึน สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ ปริมาณผลผลิตและระดับราคามัน
ส าปะหลังภายในประเทศ และจะมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดมันส าปะหลังของ
ประเทศไทยในระยะยาวอย่างแน่นอน ดังนั้น การศึกษาโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานมันส าปะหลัง 
ตลอดจนการศึกษาผลกระทบของการน ามันส าปะหลังไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอลที่มีต่อ
โครงสร้างตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานมันส าปะหลังของประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มีต่อดุลยภาพตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาโครงสร้างตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทยโดยจะศึกษา
โครงสร้างอุปทานมันส าปะหลัง ปัจจัยก าหนดอุปทาน โครงสร้างอุปสงค์ และปัจจัยก าหนดอุปสงค์มัน
ส าปะหลังของประเทศไทย โดยการศึกษาโครงสร้างอุปสงค์มันส าปะหลังนั้นจะท าการศึกษาอุปสงค์
มันส าปะหลังในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ อุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลัง อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ด 
นอกจากนี ้ จะศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มีต่อดุลยภาพตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย 
โดยจะศึกษาผลกระทบที่มีต่อปริมาณผลผลิต และราคามันส าปะหลังดุลภาพ เนื่องจาก อุตสาหกรรม
เอทานอลเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเริ่มมีการน ามันส าปะหลังไปใช้ในการ
ผลิตเอทานอลตั้งแต่ช่วงหลังปี 2550 เป็นต้นมา และความต้องการมันส าปะหลังในอุตสาหกรรมนี้ใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะอุปสงค์ และอุปทานตลาดส าปะหลังเท่านั้น 
โดยไม่ได้ท าการศึกษาอุปสงค์และอุปทานตลาดเอทานอล ตลาดอาหารสัตว์ ตลาดแป้งมันส าปะหลัง 
รวมทั้งไม่ได้อุปสงค์และอุปทานตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจึงก าหนดให้ตลาดต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นเป็นสมการอุปสงค์มันส าปะหลังของประเทศไทย เนื่องจาก เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้มัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ รวมทั้งก าหนดให้ตัวแปรราคาในแต่ละตลาด ได้แก่ ราคาเอทานอล ราคาแป้ง
มันส าปะหลัง ราคาอาหารสัตว์ และราคาผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เป็นตัวแปรภายนอกของแบบจ าลอง 
นอกจากนี้การศึกษาปัจจัยอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับการส่งออกในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยก าหนด
อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับกิจกรรมการผลิตภายในประเทศเท่านั้น โดยไม่ได้น าปัจจัยภายในประเทศ
คู่ค้ามาพิจารณาด้วย 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
 

1. มันส าปะหลัง (Cassava) คือ พืชหัวชนิดหนึ่งที่มีปริมาณแป้งสูง เป็นวัตถุดิบส าคัญใน
อุตสาหกรรมแป้งมัน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมมันเส้นหรือ
มันอัดเม็ด อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

2. แป้งมันส าปะหลัง (Cassava starch) ในงานวิจัยนี้จะหมายถึง แป้งดิบ (Native starch) 
ซ่ึงได้จากการน าหัวมันส าปะหลังสดไปผ่านกระบวนการผลิต โดยที่แป้งมันส าปะหลัง 1 กิโลกรัม จะใช้
หัวมันส าปะหลังสด 4.46 กิโลกรัม 
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3. ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (Tapioca) คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปหรือแปรสภาพ
จากหัวมันส าปะหลังสด ในการศึกษาครั้งนี้จะหมายถึง มันเส้นและมันอัดเม็ด 

4. มันเส้น (Cassava Chips) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าหัวมันส าปะหลังสดไปผ่าน
กระบวนการแปรรูปโดยใช้เครื่องโม่ท าให้หัวมันสดเป็นชิ้นเล็กจากนั้นน าไปตากแดดให้แห้ง โดยปกติ
การผลิตมันเส้น 1 กิโลกรัม จะใช้หัวมันส าปะหลังสด 2.45 กิโลกรัม 

5. มันอัดเม็ด (Cassava Pellets) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน ามันเส้นมาแปรรูป โดยการ
ลดขนาดและปริมาตร เพ่ือให้สะดวกในการขนย้ายและลดต้นทุนค่าขนส่ง 

6. เอทานอล (Ethanol) คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจ าพวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มี
ความบริสุทธิ์ร้อยละ 95 โดยปริมาตรขึ้นไป ซึ่งได้จากกระบวนการย่อยแป้งในหัวมันส าปะหลังให้เป็น
น้ าตาลกลูโคสจากนั้นน าไปหมักด้วยยีสต์เพ่ือเปลี่ยนกลูโคสเป็นแอลกอฮอล์ แล้วน าแอลกอฮอล์ที่ได้ไป
กลั่นล าดับส่วนเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ที่มคีวามบริสุทธิ์สูง ส าหรับน าไปผสมน้ ามันเบนซินในการผลิต
น้ ามันแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงใช้เติมเครื่องยนต์ทดแทนน้ ามันเบนซิน โดยการผลิตเอทานอล 1 ลิตร 
จะใช้หัวมันส าปะหลังสด 6.25 กิโลกรัม 

7. อาหารสัตว์ (Feed) คือ อาหารที่ได้จากการแปรรูปจากธัญพืชซึ่งได้แก่ มันส าปะหลัง 
ข้าวโพด ร า กากถั่วเหลือง เป็นต้น เป็นสิ่งที่มีสารอาหารและเป็นประโยชน์ในการบ ารุงร่างกายแก่สัตว ์
มีลักษณะเป็นเม็ดมีทั้งแบบละเอียดและแบบหยาบ โดยในงานวิจัยนี้จะหมายถึงอาหารสัตว์ส าหรับสุกร 
และไก่ ซึ่งมีมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบมากกว่าร้อยละ  50 โดยการผลิตอาหารสัตว์ 1 กิโลกรัม จะใช้
หัวมันส าปะหลังสด 5.17 กิโลกรัม 

8. อุปทานมันส าปะหลัง คือ ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย (ล้านตัน) 
9. อุปสงค์มันส าปะหลัง คือ ปริมาณความต้องการใช้มันส าปะหลังของประเทศไทย (ล้านตัน) 

ส าหรับงานวิจัยนี้จะหมายถึง ความต้องการมันส าปะหลังในอุตสาหกรรมที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ด และ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

10. การส่งออกแป้งมันส าปะหลัง หมายถึง ปริมาณการส่งออกแป้งดิบ (Native starch) ของ
ประเทศไทย (ล้านตัน) 

11. การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง หมายถึง ปริมาณการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ด
ของประเทศไทย (ล้านตัน) 
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บทท่ี 2 
 

งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการขยายตัวของการ
น าผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตพลังงานทดแทนที่มีต่ออุปสงค์ อุปทานและราคาพืชผล
ทางการเกษตร ทั้งงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ รายละดังนี้ 
 

2.1.1 งานวิจัยในต่างประเทศ  
 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกัน กล่าวคือเมื่อมี

การน าพืชผลทางการเกษตรไปผลิตพลังงานทดแทนจะมีผลท าให้ปริมาณอุปสงค์ ปริมาณผลผลิต และ
ระดับราคาพืชผลทางการเกษตรชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันพอสรุปได้ดังนี้ 

การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารเป็นการเพาะปลูก
พืชพลังงาน (Raneses, A., Hanson, K., & Shapouri, H. 1998) ใช้แบบจ าลองดุลยภาพทั่วไป 
(Computable General Equilibrium) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมข้ึนของอุปสงค์หญ้า
หวาน (Switchgrass) จะส่งผลให้ราคาผลผลิตหญ้าหวานที่เกษตรกรขายได้จะปรับตัวสูงขึ้น และจาก
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพืชพลังงานในแถบลาตินอเมริกาและทะเลแคริเบียน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการใช้เอทานอลให้ได้ร้อยละ 5 (Ludena, C. E., Razo, C., & Saucedo, A. 2005) ซ่ึงผล
การศึกษาพบว่าการผลิตเอทานอล และไบโอดีเซลจากพืชพลังงาน มีผลท าให้ราคาพืชพลังงานปรับตัว
สูงขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารไปปลูกพืชพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น มีผลให้ปริมาณ
ผลผลิตพืชอาหารลดลง และราคาพืชอาหารแพงขึ้น 

ความต้องการใช้เอทานอลในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก มีการเสนอห้ามใช้สาร 
MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) เติมแต่งในน้ ามันเบนซิน  ท าให้ความต้องการใช้เอทานอล
ทดแทนสาร MTBE เพ่ิมข้ึน (Ferris, J. J. N., & Joshi, S. V. 2004) โดยในสหรัฐอเมริกาใช้ข้าวโพด
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล มีผลให้ความต้องการข้าวโพดในอุตสาหกรรมเอทานอลสูงขึ้น และ
ส่งผลให้ราคาข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (Fortenbery, T. R., & Park, H. 2008) 
จากการศึกษาผลกระทบของการน าข้าวโพดไปผลิตเอทานอลต่อระดับราคาข้าวโพดของสหรัฐอเมริกา 
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ในช่วงปี 1995 – 2006 โดยใช้แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ซ่ึง
ประกอบด้วย สมการที่เป็นตัวแทนตลาดข้าวโพดในสหรัฐอเมริการวม 5 สมการ ได้แก่ สมการอุปทาน 
และสมการอุปสงค์ของข้าวโพดส าหรับ 4 อุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าการน าข้าวโพดไปผลิตเอทานอลส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อระดับราคาข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา 
โดยทีก่ารขยายตัวของอุตสาหกรรมเอทานอลจะส่งผลให้ระดับราคาข้าวโพดโดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกา
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น  

นอกจากนีร้ะดับราคาข้าวโพดที่เพ่ิมสูงขึ้น จากการน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 
ยังมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาด้วย (Koo, W., 
& Taylor, R. D. 2008) จากการพยากรณ์ราคาข้าวโพดในช่วงปี 2008 – 2012 จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
จาก 149 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ 1 Bushel ในปี 2008 เป็น 4.40 ดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2012 ซ่ึงน าไปสู่การ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตข้าวโพด จาก 12.5 พันล้าน Bushel ในปี 2008 เป็น 13.9 พันล้าน Bushel 
ในปี 2012 แต่ปริมาณการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาจะลดลงเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจาก
การน าข้าวโพดไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมข้ึนของราคาข้าวโพด
ยังส่งผลให้ราคาพืชผลเกษตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ราคาถั่วเหลือง ราคาข้าวสาลี ราคาข้าวโพดฟรุ๊ก
โตสสูง และราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ราคาปุ๋ยและเคมีเกษตร ราคาที่ดิน ค่าเช่า รวมทั้ง
ต้นทุนการผลิตปศุสัตว์เพ่ิมข้ึนด้วย ในขณะเดียวกันการที่ราคาพืชผลทางการเกษตร และราคาปัจจัย
การผลิตปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลท าให้ราคาขายปลีกอาหารในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแพงขึ้นด้วย 

ในส่วนของการขยายตัวของการผลิตเอทานอลในสหรัฐอเมริกา นอกจากจะส่งผลให้ราคาพืช
พลังงานที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลปรับตัวสูงขึ้นแล้ว ราคาพืชพลังงานที่เพ่ิมข้ึนยังมีผลให้
ราคาพืชผลทางการเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ที่ใช้ทดแทนกัน และราคาพืชอาหารปรับตัวเพ่ิมข้ึนด้วยกล่าวคือ
หากราคาพืชผลทางการเกษตรหนึ่งชนิดในตลาดปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ดุลยภาพของราคาพืชผล
ทางการเกษตรทั้งหมดในตลาดเปลี่ยนแปลงไป (Baker, M. L., Hayes, D. J., & Babcock, B. A. 2008) 
ตัวอย่างเช่น ข้าวโพด และถ่ัวเหลือง เป็นพืชผลทางการเกษตรทีเ่กษตรกรสามารถปลูกทดแทนกันได้ 
ดังนั้น หากการน าข้าวโพดไปผลิตเอทานอลเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ราคาข้าวโพดแพงขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ราคา
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้นด้วย เนื่องจาก เกษตรจะปลูกข้าวโพดเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันจะลดการปลูกถ่ัว
เหลืองลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Douglas Auld (2012) ทีพ่บว่าการขยายตัวของการผลิต
และการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม และตลาดอาหาร โดยใน
หลายประเทศทีน่ าข้าวโพดไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ซ่ึงจะมีผลท าให้ราคาข้าวโพดและ
ราคาอาหารเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชพลังงานทดแทนพืชที่ใช้เป็นอาหาร เช่น 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนข้าวสาลี จะเป็นแรงกดดันท าให้ราคาพืชอาหารหรือธัญพืช และราคา
อาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ สัตว์ปีก และอุตสาหกรรมอาหาร 
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นอกจากนีผ้ลกระทบที่เกิดข้ึนจากการขยายตัวของการผลิตเอทานอลที่มตี่อภาคเกษตรกรรม
ทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา (Susanto, D., Rosson, C. P., & Hudson, D. 2008) ยังแสดงให้เห็น
ถึงผลกระทบที่ส าคัญที่เกิดจากการผลิตเอทานอล นั่นคือ จะมีผลท าให้ราคาข้าวโพดในสหรัฐอเมริกา
ปรับตัวสูงขึ้น และมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่พ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกฝ้าย 
ถั่วเหลือง และข้าวสาลี จะมีแนวโน้มลดลง 
 

2.1.2 งานวิจัยภายในประเทศ  
 

ส าหรับในประเทศไทยรัฐบาลมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทน มี
ผลท าให้ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศเพ่ิมขึ้น  นอกจากนนี้รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนให้ใช้
มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันส าปะหลังรายใหญ่ 
รวมทั้งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังมากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่นๆ จาก
นโยบายดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณผลผลิต ราคา และปริมาณการใช้ที่ดินส าหรับเพาะปลูกมันส าปะหลัง
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ (Aerwadee Ubolsook. 2010) โดยปริมาณการผลิตเอทานอลของประเทศ
ไทยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต จะส่งผลให้ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับน าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอลขยายตัวมีผลให้ระดับราคามันส าปะหลังในประเทศปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปริมาณ
ผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มสูงขึ้น โดยระดับราคามันส าปะหลังที่แพงขึ้นนี้จะมีผลท าให้ความต้องการใช้
มันส าปะหลังในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ลดลง เนื่องจาก ต้นทุนค่าวัตถุดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ราคามันส าปะหลังที่ปรับสูงขึ้นจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่การผลิตมัน
ส าปะหลัง มีผลให้พ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย มี
แนวโน้มลดลง เนื่องจาก พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงาน จะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อ
รองรับการขยายตัวของเพราะปลูกมันส าปะหลัง จะท าให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน
อนาคตและมีผลให้อุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยผล
การศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ พฤกษ์ สมศรีวิไลรัตน์ (2554) ซึ่งพบว่าการน า
มันส าปะหลังไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลที่เพ่ิมขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการมันส าปะหลัง
และราคามันส าปะหลังปรับตัวสูงขึ้น เป็นแรงแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในปีการผลิตถัดไปจะเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงหากรัฐบาลไม่มีการใช้นโยบายการ
ควบคุมพ้ืนที่เพาะปลูกพืชพลังงาน จะท าให้พ้ืนทีส่ าหรับปลูกมันส าปะหลังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในขณะที่
พ้ืนทีส่ าหรับเพาะปลูกพืชอาหารและพืชชนิดอื่นที่ปลูกทดแทนมันส าปะหลัง อาทิ อ้อยโรงงาน ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถ่ัว จะมีแนวโน้มลดลง มีผลท าให้ราคาพืชพลังงานและราคาพืชอาหารปรับตัว
สูงขึ้น (ขาลวิภา สุขใส และเออวดี เปรมัษเฐียร. 2557)  
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2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.1 ทฤษฎีอุปสงค์ 
  

อุปสงค์ (Demand) ส าหรับสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งคือ ปริมาณสินค้าหรือบริการ
ชนิดนั้นที่ผู้บริโภคปรารถนาหรือต้องการซื้อในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่าง ๆ ของสินค้า
หรือบริการชนิดนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ (สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์. 2553) โดยอุปสงค์ส าหรับ
สินค้าและบริการต่าง ๆ จะมีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์หรือมีอิทธิพลต่อความต้องการสินค้าและ
บริการของผู้บริโภคหลายปัจจัย พอสรุปได้ดังนี้ 

1. ราคาสินค้าและบริการชนิดนั้น ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อราคาสินค้าเพ่ิมสูงขึ้นผู้บริโภคจะมีความ
ต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นลดลง แต่ถ้าราคาสินค้าลดลงผู้บริโภคจะซื้อสินค้านั้นเพ่ิมขึ้น ซึ่งราคาสินค้า
จะมีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นในทิศทางตรงกันข้าม โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ราคากับความต้องการซื้อสินค้าในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) 

2. รายได้ของผู้บริโภค เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในปริมาณเท่าใด 
ทั้งนี้เนื่องจากว่ารายได้นั้นจะแสดงถึงอ านาจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพ่ิมข้ึน
ย่อมมีความต้องการซื้อสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีเป็นสินค้าปกติ (Normal goods) หรืออาจซื้อ
สินค้าท่ีมีราคาแพงขึ้นทดแทนสินค้าราคาถูก กรณีสินค้าด้อย (Inferior goods) กล่าวคือระดับรายได้
จะมีความสัมพันธ์กับความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในทิศทางเดียวกัน 

3. ราคาสินค้าชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าอีกชนิดหนึ่งของ
ผู้บริโภค โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการซื้อสินค้าชนิดหนึ่งกับราคาสินค้าชนิดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กันจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

3.1 กรณีเป็นสินค้าทีใ่ช้ทดแทนกันได้ เมื่อสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูงขึ้นผู้บริโภคจะซื้อ
สินค้าชนิดนั้นลดลง และเปลี่ยนไปซื้อสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ทดแทนกันได้เพ่ิมข้ึน ยกตัวอย่างเช่น เนื้อ
หมูกับเนื้อไก่ ถ้าราคาเนื้อหมูแพงขึ้น ในขณะที่ราคาเนื้อไก่ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคจะซื้อเนื้อหมูลดลง 
โดยหันไปซื้อเนื้อไก่เพ่ิมข้ึน 

3.2 กรณีเป็นสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันหรือใช้ร่วมกัน หากผู้บริโภคมีความต้องการ
ซื้อสินค้าชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้น ผู้บริโภคจะมีความต้องการซื้อสินค้าอีกชนิดหนึ่งมากข้ึนด้วย กล่าวคือถ้า
สินค้าชนิดหนึ่งแพงขึ้นความต้องการซื้อสินค้าชนิดนั้นจะลดลง และผู้บริโภคจะมีความต้องการซื้อ
สินค้าอีกชนิดหนึ่งซึ่งต้องใช้ประกอบกันลดลงด้วย ตัวอย่างเช่น น้ าตาลกับกาแฟ เป็นต้น 

4. ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ รสนิยมของผู้บริโภค ปัจจัยด้านฤดูกาล จ านวนประชากร เป็นต้น 
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2.2.2 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ 
 

อุปสงคต์่อสินค้าและบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปัจจัยก าหนดอุปสงค์
เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถเกิดขึ้นได้ 2 กรณีดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงในปริมาณของอุปสงค์ หรือปริมาณความต้องการเสนอซ้ือสินค้า ซึ่งเกิด
จากระดับราคาสินค้านั้นเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อสินค้ามีราคาแพงขึ้นปริมาณความต้องการเสนอซื้อ
สินค้าจะลงลด และหากราคาสินค้านั้นถูกลงจะท าให้ปริมาณความต้องการเสนอซ้ือสินค้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ 

2. การเปลี่ยนแปลงในระดับของอุปสงค์ จะเกิดข้ึนเมื่อปัจจัยก าหนดอุปสงค์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
ระดับราคาสินค้านั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงรายได้ของผู้บริโภค หรือราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 
เมื่อผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้นจะท าให้มีความต้องเสนอซื้อสินค้าเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ระดับอุปสงค์ของสินค้า
นั้นสูงขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้ายังคงเดิม  
 

2.2.3 ความยืนหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) 
 

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) เป็นขนาดของการตอบรับ หรือการไหว
ตัวของปริมาณความต้องการซื้อสินค้าต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยก าหนดอุปสงค์ (วรณี จิเจริญ. 2554) 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งการวัดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ก็คือ การวัดอัตราการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเมื่อปัจจัยก าหนดอุปสงค์เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ตัวอย่างเช่น อุปสงค์
ต่อมันส าปะหลังของประเทศไทย ก็สามารถใช้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์อธิบายขนาดการไหวตัวของ
ปริมาณความต้องการมันส าปะหลังเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงได้กล่าวคือ ถ้าปัจจัยก าหนดอุป
สงคม์ันส าปะหลัง เช่น ราคามันส าปะหลัง เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1 จะมีผลให้อุปสงค์มันส าปะหลัง
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ และการก าหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้านั้น โดยความยืดหยุ่นของอุปสงค์สามารถแบ่งตามปัจจัย
ก าหนดอุปสงค์ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

 
1. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand)  เป็นขนาดของอัตรา

การไหวตัวในปริมาณความต้องการซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง ที่ตอบสนองต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินค้าชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น อุปสงค์ต่อราคามันส าปะหลัง หมายถึง อัตราของการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความต้องการมันส าปะหลังเมื่อราคามันส าปะหลังเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ซ่ึงโดยปกติค่าสัมประสิทธิ์
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาจะเป็นลบเสมอตามกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) แตอ่าจมี
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บางกรณีที่ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเป็นบวกซ่ึงขัดแย้งกับกฎของอุปสงค์ เช่น
ในกรณีที่สินค้านั้นเป็นสินค้าด้อยมาก (Giffen good) 

2. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) เป็นขนาดของ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการเสนอซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง ที่ตอบสนองต่ออัตราการ
เปลี่ยนแปลงรายได้ของผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น อุปสงค์ต่อแป้งมันส าประหลังส าหรับการบริโภคเมื่อ
ผู้บริโภคมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีความต้องการซื้อแป้งมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นร้อยละเท่าไร 

3. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าชนิดอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือความยืดหยุ่นอุปสงค์ไขว ้
(Cross elasticity of demand) เป็นร้อยละของการเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือ
บริการชนิดหนึ่งที่ตอบสนองต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าอีกชนิดหนึ่ง สามารถแบ่งสินค้าที่
เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 

3.1 สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง
เป็นสินค้าทีใ่ช้ทดแทนกันได้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ดังนั้น เมื่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แพงขึ้นจะมี
ผลให้ปริมาณความต้องการซื้อมันส าปะหลังส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เพ่ือทดแทนข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เพ่ิมข้ึน ค่าสัมประสิทธิ์ของความยืดหยุ่นอุปสงค์ไขว้จะมีค่าเป็นบวก 

3.2 สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ใช่ร่วมกันหรือใช้ประกอบกัน เช่น กากถั่วเหลืองและมัน
ส าปะหลังเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกันในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ดังนั้น หากราคากากถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน
จะมีผลท าให้ปริมาณความต้องการซื้อมันส าปะหลังลกลง ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้
ในกรณีนี้จะเป็นลบ 
 
 โดยค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

1. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นเท่ากับศูนย์ (Perfectly inelastic) หรือไม่มีความยืดหยุ่นเลย 
หมายถึงเม่ือราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลให้ปริมาณความต้องซื้อสินค้านั้นเปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง
สินคา้ที่อุปสงค์ไม่มีความยืดหยุ่นเลย เช่น โลงศพ เนื่องจาก ไม่ว่าราคาโลงศพจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร ผู้บริโภคก็ยังคงมีความต้องการซื้อโลงศพเพียงโลงเดียวเท่านั้น 

2. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic) หรือมีค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่าหนึ่ง ซึ่งหมายถึง
อัตราการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าจะมากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องซื้อสินค้า โดย
สินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต เช่น อาหาร โดยเมื่อราคาอาหาร 
เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ปริมาณความต้องการซื้ออาหารจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่าร้อยละ 1 

3. อุปสงค์ท่ีมีความยืดหยุ่นคงท่ีหรือมีความยืดหยุ่นเท่ากับหนึ่ง (Unitary Elastic) หมายถึง
เมื่อราคาสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า
ชนิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 เท่ากัน 
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4. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นมากหรือมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง (Elastic) หมายถึง อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าน้อยกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการซื้อสินค้านั้น 
โดยสินค้าประเภทนี้จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องเพชร ซึ่งหากราคาเครื่องเพชรเปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละ 1 ปริมาณความต้องการซื้อเครื่องเพชรจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 1  

5. อุปสงค์มีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ (Perfectly elastic) ซึ่งมีค่าความยืดหยุ่นเป็นอนันต ์
และราคาสินค้าจะมีเพียงราคาเดียวซึ่งถูกก าหนดจากตลาด โดยที่หากราคาสินค้านั้นเปลี่ยนแปลงไป 
ผู้บริโภคจะไม่ซื้อสินค้านั้นเลย 
 
 2.2.4 อุปทาน (Supply) 
 
 อุปทาน (Supply) หมายถึงปริมาณสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตต้องการผลิต หรือต้องการเสนอ
ขายที่ระดับราคาต่าง ๆ กันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (วรณี จิเจริญ. 2554) โดยที่ปริมาณสินค้าท่ีผู้ผลิต
ต้องการผลิตหรือผู้ขายต้องการเสนอขายนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย ดังนี้ 

1. ราคาสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตหรือปริมาณเสนอขายสินค้า
นั้นในทิศทางเดียวกนั กลายคือ หากราคาสินค้าชนิดหนึ่งปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลท าให้ปริมาณการผลิต 
หรือปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดนั้นเพ่ิมขึ้นด้วย ซ่ึงความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามกฎของ
อุปทาน (Law of supply)  

2. ราคาปัจจัยการผลิต เช่น ราคาวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่า เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการ
ผลิตของผู้ผลิต ถ้าราคาปัจจัยการผลิตแพงขึ้นจะมีผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มข้ึน ท าให้ปริมาณการผลิต
หรือปริมาณเสนอขายสินค้าลดลง 

3. ฤดูกาล และสภาพดิน ฟ้า อากาศ จะส่งผลกระทบต่ออุปทานสินค้าท่ีผลิตตามฤดูกาล 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตร เช่น มันส าปะหลัง ซึ่งอุปทานจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล กล่าวคือในช่วงฤดูฝนจะมี
อุปทานมันส าปะหลังลดลง ในขณะที่ในฤดูร้อนและฤดูหนาวอุปทานมันส าปะหลังจะเพ่ิมข้ึน 

4. ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ราคาสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีการผลิต นโยบายรัฐบาล 
จ านวนผู้ผลิตหรือผู้ขายในตลาด เป็นต้น  
 
 2.2.5 การเปลี่ยนแปลงอุปทาน 
 
 อุปทานของสินค้าหรือบริการสามารถการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับอุปสงค์ ตามปัจจัย
ก าหนดอุปทานที่เปลี่ยนแปลง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 
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1. การเปลี่ยนแปลงในปริมาณอุปทานหรือปริมาณการเสนอขายสินค้า ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง มีผลท าให้ปริมาณการเสนอขายสินค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอุปทาน 
(Law of supply) 

2. การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน เป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเสนอขายสินค้ามีสาเหตุ
มาจากปัจจัยก าหนดอุปทานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อราคาปัจจัยการผลิต 
ปรับตัวสูงขึ้นมีผลให้ผู้ผลิตลดปริมาณการเสนอขายสินค้า ท าให้ระดับอุปทานลดลงในขณะที่ราคา
สินค้าชนิดนั้นยังคงเดิม 
 

2.2.6 ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of supply) 
 
 โดยทั่วไปหากกล่าวถึงความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of supply) นั้นจะหมายถึง 
ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา ซึ่งเป็นการวัดการไหวตัวของอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการ
เสนอขายสินค้าชนิดหนึ่งที่ตอบสนองต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าชนิดนั้น ตัวอย่างเช่น ความ
ยืดหยุ่นของอุปทานมันส าปะหลังเมื่อราคามันส าปะหลังเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ปริมาณผลผลิตหรือปริมาณ
การเสนอขายมันส าปะหลังจะเพ่ิมข้ึนร้อยละเท่าไร โดยความยืดหยุ่นของอุปทานจะมี 5 ลักษณะ ดังนี้ 

1. อุปทานมีความยืดหยุ่นเท่ากับศูนย์ หรือไม่มีความยืดหยุ่นเลย หมายความว่า ไม่ว่าราคา
สินค้าหรือบริการจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดก็ตาม จะไม่มีผลให้อุปทานหรือปริมาณการเสนอขายสินค้า
เปลี่ยนแปลงไป 

2. อุปทานมีความยืดหยุ่นน้อยหรือมีค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่าหนึ่ง หมายความว่า อัตราการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการเสนอขายสินค้าจะน้อยกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงราคา กล่าวคือ เมื่อราคา
สินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้ปริมาณการเสนอขายสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงน้อย
กว่าร้อยละ 1 

3. อุปทานมีความยืดหยุ่นคงท่ีหรือค่าความยืดหยุ่นเท่ากับหนึ่ง หมายความว่าเมื่อราคาสินคา้
ชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ปริมาณการเสนอขายสินค้านั้นจะเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เท่ากัน 

4. อุปทานมีความยืดหยุ่นมากหรือมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าหนึ่ง หมายความว่า อัตราการ
เปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าจะมากกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเสนอขาย กล่าวคือ เมื่อราคา
สินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1 จะมีผลท าให้ปริมาณการเสนอขายสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลง
มากกว่าร้อยละ 1 

5. อุปทานมีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ ในกรณีนี้ราคาสินค้าในตลาดจะมีเพียงราคาเดียว
เท่านั้นซึ่งเป็นระดับราคาที่ผู้ผลิตจะเสนอขายสินค้าหรือบริการอย่างไม่จ ากัดจ านวน และหากราคา
สินค้าเปลี่ยนแปลงไปผู้ผลิตจะไม่เสนอขายสินค้าหรือบริการนั้นเลย 
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 2.2.7 ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium)  
  

ดุลยภาพตลาดสินค้าและบริการ หมายถึงสภาพสมดุลของตลาดสินค้าและบริการเมื่ออุปสงค์
ต่อสินค้าและบริการเท่ากับอุปทาน (สุพัฒน์ อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์. 2553) หรือเป็นสภาวะที่ปริมาณความ
ต้องการเสนอซ้ือสินค้าและบริการชนิดหนึ่งเท่ากับปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดนั้นพอดี ในระดับราคา
ตลาดซึ่งเป็นระดับราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายกันซ่ึงเรียกว่า “ราคาดุลยภาพ” และปริมาณ
สินค้าท่ีผู้ซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายกันที่ระดับราคาดุลยภาพหรือจุดที่อุปสงค์ของสินค้าเท่ากับอุปทาน
เรียกว่า “ปริมาณดุลยภาพ” 

เพ่ือท าความเข้าใจทฤษฎีดังกล่าวจะน าแนวคิดทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการหาราคา
และปริมาณดุลยภาพ (บุญสม ศิริโสภณา และ ประสาร บุญเสริม. 2539) และเพ่ือให้ง่ายต่อการ
วิเคราะห์จะสมมติให้ในตลาดมีสินค้าเพียงชนิดเดียว โดยมีสมการอุปสงค์และอุปทานของสินค้าดังนี้ 

 
 สมการอุปสงค์  𝑄𝑡

𝑑  0  1𝑃𝑡     ….. (2.1) 
 สมการอุปทาน  𝑄𝑡

𝑠  
0
  

1
𝑃𝑡   ….. (2.2) 

 
 ดุลยภาพตลาดจะอยู่ ณ จุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานหรือ 𝑄𝑡

𝑑  𝑄𝑡
𝑠 ซึ่งจากสมการ 2.1 – 2.2 

จะค านวณหาราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพได้ดังต่อไปนี้ 
 
 𝑄𝑡

𝑑  𝑄𝑡
𝑠;                    0  1𝑃𝑡   0

  
1
𝑃𝑡 

                                                 (1 1
)𝑃𝑡  0  0

  

จะได้ราคาดุลภาพ     𝑃𝑡         
0   0

1 1

 

และปริมาณดุลภาพ  𝑄
𝑡
         

01
  1

0

1 1

 

 

 ดุลยภาพของตลาดสินค้าและบริการนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด โดยมีสาเหตุมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์และอุปทานอันเนื่องมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ระดับราคาสินค้า
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลให้ราคาดุลยภาพและปริมาณดุลภาพเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ดุลยภาพของ
ตลาดเปลี่ยนต าแหน่งไปจากเดิม สามารถเกิดข้ึนได้ 4 กรณี พอสรุปได้ดังนี้ 
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1. กรณีอุปสงค์เปลี่ยนแปลงในขณะที่อุปทานคงเดิม เช่น รายได้ของผู้บริโภคหรือราคาสินค้า
ชนิดอื่นที่เก่ียวข้องเปลี่ยนแปลงจะท าให้ระดับอุปสงค์และดุลยภาพของตลาดเปลี่ยนแปลงไป ในกรณี
นี้จะส่งผลให้ราคาดุลภาพและปริมาณดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

2. กรณีอุปทานเปลี่ยนแปลงในขณะที่อุปสงค์คงเดิม เช่น ราคาปัจจัยการผลิต หรือต้นทุนการ
ผลิตเปลี่ยนแปลงท าให้ระดับอุปทานและดุลภาพตลาดเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาดุลภาพและ
ปริมาณดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้าม 

3. กรณีอุปสงค์และอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม เช่น อุปสงค์เพ่ิมข้ึนใน
ขณะที่อุปทานลดลงในสัดส่วนเดียวกันจะท าให้ราคาดุลภาพเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ปริมาณดุลยภาพ
ไม่เปลี่ยนแปลง 

4. กรณีอุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ถ้าอุปสงค์และอุปทาน
เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนเดียวกันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณดุลภาพ ในขณะที่ราคาดุลยภาพไม่
เปลี่ยนแปลง 
 

2.2.8 ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb Theorem) 
 

ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb Theorem) เป็นทฤษฎีที่อธิบายการเคลื่อนไหวของระดับราคา
สินค้าที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร โดยมีข้อสมมติว่าปริมาณเสนอขายสินค้าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น (วรณี จิเจริญ. 2558) เนื่องจาก การผลิตสินค้าบาง
ประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรจะไม่สามารถปรับปริมาณผลผลิตให้
เป็นไปตามระดับราคาผลผลิตที่เป็นอยู่ในขณะนั้นได้ทันทีทันใด การปรับปริมาณผลผลิตจะเกิดขึ้นใน
ภายหลัง นั่นคือ มีการปรับตัวที่ล้าหลังเก่ียวกับเวลา (Time lag) ดังนั้น การผลิตสินค้าเกษตรเกษตรกร
คนหนึ่งอาจวางแผนการผลิตของตนเองโดยใช้ระดับราคาผลผลิตในฤดูกาลผลิตหนึ่ง เพ่ือท าการผลิต
สินค้าออกมาในอีกฤดูกาลผลิตหนึ่ง โดยเกษตรกรคาดหวังว่าราคาผลผลิตจะยังคงอยู่ในระดับนี้จนถึงปี
การผลิตถัดไป 

เพ่ือให้เข้าใจสมมติฐานของทฤษฎีนี้มากยิ่งขึ้น จะยกตัวอย่าง ตลาดมันส าปะหลังของประเทศ
ไทย ซึ่งอุปทานมันส าปะหลังจะถูกก าหนดจากราคามันส าปะหลัง สมมติว่าราคามันส าปะหลังในปีการ
ผลิต 2558/59 เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรมีก าไรดี เกษตรจึงมีความคาดหวังว่าราคามันส าปะหลังในปี
การผลิต 2559/60 จะยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีการผลิตที่ผ่านมา ดังนั้น เกษตรกรจะขยายพ้ืนที่
เพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามในปีการผลิต 2559/60 สถานการณ์อาจไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก การขยายพื้นที่เพาะปลูกอาจส่งผลให้ผลผลิตมันส าปะหลังล้นตลาด และราคา
ผลผลิตตกต่ า ท าให้เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูกส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในปีการผลิต 2560/61 ลดลง 
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จากตัวอย่างจะสังเกตได้ว่าราคาผลผลิตในปีการผลิต 2558/59 จะก าหนดปริมาณผลผลิตในปีการ
ผลิต 2559/60 กล่าวคือปริมาณผลผลิตในปีการปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับราคาผลผลิตในปีการผลิตที่แล้ว 
ซึ่งหากสมมติให้ 𝑄𝑡

𝐶𝑆 คืออุปทานมันส าปะหลัง และ 𝑃𝑡1
𝐶  คือราคามันส าปะหลังฤดูกาลผลิตก่อนหน้า 

จะเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 

𝑄𝑡
𝐶𝑆    

0
   

1
𝑃𝑡1

𝐶   
𝑡
     ….. (2.1) 

 

2.3 แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง 
 
 ระบบสมการเกี่ยวเนื่องเป็นแบบจ าลองที่ประกอบไปด้วยสมการตั้งแต่ 2 สมการขึ้นไปโดยที่
แต่ละสมการเป็นอิสระต่อกัน และตัวแปรในสมการต่าง ๆ  จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ตัว
แปรอิสระในสมการหนึ่งอาจจะเป็นตัวแปรตามในอีกสมการหนึ่ง ท าให้การประมาณค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรต่าง ๆ ภายในแบบจ าลองจ าเป็นต้องหาค่าออกมาพร้อม ๆ กัน (ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย, 
บุญช่วย ศรีค าพร, พรเพ็ญ วรสิทธา, มัทนา พนานิรมัย และอัจฉรา วัฒนานุกิจ. 2543) 
 แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องเป็นแบบจ าลองท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ภายในแบบจ าลองจะมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน แบบจ าลองในลักษณะนี้จึงประกอบไปด้วยสมการมากกว่าหนึ่งสมการ การประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละสมการภายในแบบจ าลองโดยอิสระเหมือนสมการเดี่ยวจึงไม่
สามารถกระท าได้ เนื่องจากต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรภายในแบบจ าลองไปพร้อมกันด้วย 
ตัวอย่างของแบบจ าลองระบบสมการเก่ียวเนื่องที่พบเห็นได้โดยทั่วไป ได้แก่ แบบจ าลองดุลยภาพ
ตลาดสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งราคาสินค้าจะถูกก าหนดโดยปริมาณอุปสงค์และอุปทาน 
ในขณะเดียวกันปริมาณอุปสงค์และอุปทานก็ข้ึนอยู่กับราคาสินค้า 
 ตัวอย่างเช่น ดุลยภาพตลาดเอทานอลของประเทศไทย โดยที่ 𝑄𝑡

𝑑 และ 𝑄𝑡
𝑠 คืออุปสงค์และ

อุปทานเอทานอล และ 𝑃𝑡
𝐸𝑡ℎ คือราคาเอทานอลในช่วงเวลา t จะได้สมการดุลยภาพตลาดดังนี้ 

   

  สมการอุปสงค์ 𝑄𝑡
𝑑  0  1𝑃𝑡

𝐸𝑡ℎ   2𝐼𝑛𝑐𝑡  1𝑡
   ….. (2.2) 

  สมการอุปทาน 𝑄𝑡
𝑠  

0
  

1
𝑃𝑡

𝐸𝑡ℎ  
2
𝑃𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡  
2𝑡

  ….. (2.3) 
  ดุลยภาพตลาด 𝑄𝑡

𝑑  𝑄𝑡
𝑠      ….. (2.4) 

 
 จากแบบจ าลองดุลยภาพตลาดเอทานอลของประเทศไทยข้างต้น จะประกอบไปด้วยตัวแปร 
2 ประเภท โดยประเภทแรกเรียกว่า ตัวแปรภายใน (Endogenous Variable) ได้แก่ 𝑄𝑡 และ 𝑃𝑡 ซ่ึง
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เป็นตัวแปรที่ค่าของตัวแปรนั้นจะถูกก าหนดค่ามาจากตัวแปรอื่น ๆ ภายในแบบจ าลอง แส่วนตัวแปร
อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variable) ได้แก่ 𝐼𝑛𝑐𝑡 และ 𝑃𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡 ซ่ึงตัวแปร
กลุ่มนี้คา่ของตัวแปรจะถูกก าหนดมาล่วงหน้า หรือถูกก าหนดมาจากภายนอกแบบจ าลอง  นอกจากนี้
ยังเป็นตัวแปรที่จะไปเป็นตัวก าหนดค่าของตัวแปรอ่ืน ๆ ภายในแบบจ าลองด้วย โดยแบบจ าลอง
ดังกล่าวถือเป็นแบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง เนื่องจาก ในทางเศรษฐศาสตร์ดุลยภาพของตลาด
จะเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์เท่ากับอุปทานและระดับราคาสินค้าต้องเป็นราคาเดียวกัน รวมทั้งปริมาณสินค้า
ที่เสนอซื้อและเสนอขายจะต้องเท่ากัน ดังนั้นตัวแปรของแต่ละสมการจึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 

2.3.1 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง 
 
 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการดุลยภาพตลาดเอทานอลดังกล่าวข้างต้นต้องประมาณ
ค่าออกมาพร้อมกันทั้งระบบสมการ โดยจะไม่สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการอุปสงค์หรือ
สมการอุปทานออกมาแบบสมการเดี่ยวได้ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least 
square: OLS) ในการประมาณค่า เนื่องจาก แบบจ าลองสมการเดี่ยวจะมีข้อสมมติที่ว่าตัวแปรภายใน
และตัวแปรภายนอกจะมีความสัมพันธ์กันแบบทิศทางเดียว แต่ในระบบสมการเกี่ยวเนื่องที่มีสมการ
มากกว่าหนึ่งสมการข้อสมมติดังกล่าวจะไม่เป็นจริง กล่าวคือ ตัวแปรต่าง ๆ ในระบบสมการจะมีความ 
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังขัดแย้งกับข้อสมมติเบื้องต้นที่ส าคัญของวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) ที่ว่าตัวแปรอิสระต้องเป็นค่าคงที่ (Non stochastic) และต้องเป็นอิสระจาก
ตัวคลาดเคลื่อนก็จะไม่เป็นจริง ดังนั้น การประมาณค่าแต่ละสมการด้วยก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) ซ่ึง
มุ่งเน้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ โดยไม่
สนใจสมการอ่ืน ๆ ภายในแบบจ าลอง และไม่ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากค่าคลาดเคลื่อน มีผลท าให้
ได้ผลลัพธ์ หรือตัวประมาณค่าที่ได้มีความเอนเอียงและไม่แนบนัย 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของแบบจ าลอง
ระบบสมการเกี่ยวเนื่อง จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีประมาณค่าวิธีอ่ืนที่ให้ตัวประมาณค่าท่ีดี มีประสิทธิภาพ
และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจุบันมีเทคนิคการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อยู่หลายวิธี โดยในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการประมาณค่า ที่เหมาะสมกับแบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องของตลาดมัน
ส าปะหลังของประเทศไทยและเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก 2 วธิี ได้แก่ วิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น 
(Two-stage least squares: 2SLS) ซ่ึงจะการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของระบบสมการเก่ียวเนื่อง
แบบทีละสมการ และวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น (Three-stage least squares: 3SLS) เป็นวิธี
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพร้อมกันทั้งระบบสมการ โดยจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 
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2.3.1.1 วิธีก ำลังสองน้อยท่ีสุดแบบสองขั้น (Two-stage least squares: 2SLS) 
 

วิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) เป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการ
โครงสร้างของระบบสมการเก่ียวเนื่องแบบทีละสมการ ซ่ึงเหมาะกับระบบสมการที่มีลักษณะชี้ชัดเกิน
จ าเป็น และเป็นวิธีที่สามารถขจัดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรภายนอกกับตัวคลาดเคลื่อนใน
สมการที่ต้องการพิจารณาได้ด้วยการหาตัวแปรอื่นมาทดแทนตัวแปรที่มีปัญหา และโดยทั่วไปจะใช้
ค่าประมาณของตัวแปรภายในที่มีปัญหาแทนค่าจริง เนื่องจาก เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
ที่มีปัญหา และเป็นอิสระจากค่าความคลาดเคลื่อน ท าให้ตัวประมาณค่าท่ีได้จากวิธีก าลังสองน้อยที่สุด
แบบสองขั้น มีคุณสมบัติความไม่เอนเอียง (Unbiasedness) และมีความคงเส้นคงวา (Consistency) 

การประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอนด้วยกัน โดยขั้นแรกจะประมาณค่าตัวแปรเครื่องมือซ่ึงได้แก่ ค่าประมาณของตัวแปรภายในที่มี
ความสัมพันธ์กับค่าคลาดเคลื่อนด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) และข้ันที่ 2 จะแทนค่าตัวแปร
เครื่องมือที่ได้จากข้ันตอนแรกลงในสมการโครงสร้าง จากนั้นประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้าง
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 เป็นขั้นตอนหาตัวแปรเครื่องมือ ซึ่งได้แก ่ตัวประมาณค่าของตัวแปรภายในที่มี
ปัญหาความสัมพันธ์กับตัวคลาดเคลื่อน โดยมีขั้นตอน (ก) แปลงสมการโครงสร้างให้เป็นสมการลดรูป 
(ข) ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการลดรูปด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) และ (ค) แทนค่าประมาณ
การที่ได้มาลงในสมการโครงสร้างและประมาณค่าตัวแปรปัญหาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ก าหนดให้สมการโครงสร้างเป็นดังนี้ 
  
 y1      Y1 1

  X1 1 µ1     ….. (2.5) 
 
 โดยที่ Y1 คือ เวกเตอร์ของตัวแปรภายใน y2, y3, , yG  

  
Y1      [y2, y3, , yG]  
   

  โดยที่ y2, y3, , yG มีสมการลดรูปดังนี้ 
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 y2       x2  2      ….. (2.6) 
 y3       x3  3       
                                            
 yG     xG   G 
 
 โดยที่ x  คือเมตริกซ์ของตัวแปรที่ก าหนดค่าล่วงหน้าทุกตัวในแบบจ าลอง มี

ขนาด T  K 
 คือเวกเตอร์ของสัมประสิทธิ์สมการลดรูปขนาด K  1 

  G คือเวกเตอร์ของความคลาดเคลื่อนในสมการลดรูปมีขนาด T  1 
  yG  คือเวกเตอร์ของตัวแปรภายในมีขนาด T  1  
  
 จากระบบสมการ 2.5 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์ได้ดังนี้ 
 
 Y1       X1  V1      ….. (2.7) 
  
 โดยที่ 1   [2, 3, , G]   

 และ V1   [2, 3, , G]   
   
 โดยสมการ 2.9 เป็นสมการลดรูปที่จะน าไปประมาณค่าสัมประสิทธิ์  ̂1 ด้วยวิธีก าลัง
สองน้อยที่สุด (OLS) ดังนี้ 

 
̂1     (X

′ X)−1 X′ Y1 

 
 น าค่า  ̂1 ที่ได้ไปแทนค่าในสมการ 2.7 เพ่ือประมาณค่า  Ŷ1 จะได้ 
 
 Ŷ1      X̂1      ….. (2.8) 
 
 Ŷ1 คือค่าประมาณของ Y1 ซ่ึงจะใช้เป็นตัวแปรเครื่องมือในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
สมการโครงสร้างในขั้นตอนที่ 2 เนื่องจาก มีความสัมพันธ์กับ Y1 และเป็นอิสระจากค่าคลาดเคลื่อน µ1 
และ V1  
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 ขั้นที่ 2 ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้าง โดยใช้ตัวแปรเครื่องมือ Ŷ1 แทน Y1 
แทนค่า Ŷ1 ในสมการ 2.5 จะได้  
 
  y1     Ŷ1 1

  X1 1 µ1   

  y1     [Ŷ1 X1] [


1
 

1
] u1   

 y1    Ẑ1 1  u1     ….. (2.9) 
  
 ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 1 ในสมการ 2.9 ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) ซึ่งเป็นการ
ประมาณค่าครั้งที่สองจะได้ ̂1 เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) 
ทีไ่ม่เอนเอียง (Unbiasedness) และคงเส้นคงวา (Consistency) 

 
จากสมการโครงสร้างแบบจ าลองอุปสงค์ และอุปทานตลาดเอทานอลของประเทศไทย 

(สมการที 2.2 – 2.3) จะสรุปขั้นตอนการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) ได้
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 หาตัวแปรเครื่องมือ หรือค่าประมาณการของตัวแปรภายในที่มีปัญหาความ 
สัมพันธ์กับตัวคลาดเคลื่อนมีขั้นตอนดังนี้ 

 
(ก) แปลงสมการโครงสร้างให้อยู่ในรูปสมการลดรูป จากสมการ 2.2 – 2.3 จะได้ 

 
𝑃𝑡

𝐸𝑡ℎ    11 12𝐼𝑛𝑐𝑡  13𝑃𝑡
𝐶𝑜𝑠𝑡   1𝑡  ….. (2.10) 

𝑄𝑡
𝐸𝑡ℎ   21 22𝐼𝑛𝑐𝑡  23𝑃𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡  12  ….. (2.11) 
 

(ข) ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการลดรูปด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS)  
 
 จะได้  �̂�𝑡

𝐸𝑡ℎ    ̂11 ̂12𝐼𝑛𝑐𝑡  ̂13𝑃𝑡
𝐶𝑜𝑠𝑡  

  
โดยที่ �̂�𝑡

𝐸𝑡ℎ เป็นตัวแปรเครื่องมือส าหรับใช้แทน 𝑃𝑡
𝐸𝑡ℎ ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์

สมการโครงสร้างแบบจ าลองอุปสงคแ์ละอุปทานตลาดเอทานอลของประเทศไทย เนื่องจาก มีความ 
สัมพันธ์เชิงเส้นกับ 𝑃𝑡

𝐸𝑡ℎ และเป็นอิสระจากตัวคาดเคลื่อน (
𝑡
, 1𝑡) เพราะถูกก าหนดมาจากตัวแปร

ภายนอก 𝐼𝑛𝑐𝑡, 𝑃𝑡
𝐶𝑜𝑠𝑡 
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(ค) แทน �̂�𝑡
𝐸𝑡ℎ ลงในสมการโครงสร้าง (สมการ 2.2 – 2.3) จะได้ 

 
สมการอุปสงค์ 𝑄𝑡

𝑑  0  1�̂�𝑡
𝐸𝑡ℎ  2𝐼𝑛𝑐𝑡  1𝑡

  ….. (2.12) 

สมการอุปทาน 𝑄𝑡
𝑠  

0
  

1
�̂�𝑡

𝐸𝑡ℎ  
2
𝑃𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡  
2𝑡

 ….. (2.13) 
 
ขั้นที ่2 ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 𝑖 , 𝑖

 ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) จะได้ 
 

 �̂̂�𝑡
𝑑  ̂0  ̂1�̂�𝑡

𝐸𝑡ℎ  ̂2𝐼𝑛𝑐𝑡    ….. (2.14) 

 �̂̂�𝑡
𝑠  ̂

0
  ̂

1
�̂�𝑡

𝐸𝑡ℎ  ̂
2
𝑃𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡    ….. (2.15) 
 
โดยที่ ̂𝑖 , ̂𝑖

 จากสมการ 2.14 – 2.15 ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เอนเอียง (Unbiasedness) รวมทั้งมีความคงเส้นคงวา 
(Consistency) 

อย่างไรก็ตามการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของระบบสมการเกี่ยวเนื่อง
แบบทีละสมการด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) นั้น เป็นการประมาณค่าภายใต้ข้อ
สมมตฐิานที่ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละสมการภายในระบบสมการจะไม่มีความสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกัน แตข่้อสมมติดังกล่าวอาจไม่เป็นจริงในบางกรณี เนื่องจาก แบบจ าลองระบบสมการเก่ียวเนื่อง
บางระบบการประมาณค่าวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) อาจท าให้ได้ค่าประมาณที่ขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดข้ึนจากค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละสมการภายในแบบจ าลองมีความสัมพันธ์
ซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ตัวอย่างมีจ านวนมากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของระบบ
สมการเก่ียวเนื่องแบบทีละสมการไม่อาจขจัดปัญหาดังกล่าวได้ การจะแก้ปัญหาการขาดประสิทธิภาพ
ต้องใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างพร้อมกันทั้งระบบสมการ โดยจะประมาณค่า
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น (3SLS) แทน 

 
2.3.1.1 วิธีก ำลังสองน้อยที่สุดแบบสำมขั้น (Three-stage least squares: 3SLS) 

 
วิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น (3SLS) เป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการ

โครงสร้างขอระบบสมการเก่ียวเนื่องวิธีหนึ่ง ซึ่งจะประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองพร้อมกันทั้ง
ระบบสมการ กล่าวคือ เป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละสมการภายในแบบจ าลองที่เดียว
พร้อมกัน ซึ่งวิธีนี้ใช้ได้กับระบบสมการเกี่ยวเนื่องที่มีความชี้ชัดพอดีและชี้ชัดเกินจ าเป็น 
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การประมาณค่าวิธีนี้ได้รับการพัฒนามาจากวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) 
แตจ่ะพิจารณาความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างค่าคลาดเคลื่อนของแต่ละสมการภายในแบบจ าลองด้วย 
ซึ่งหากพิจารณาลักษณะของแบบจ าลองทางเศรษฐมิติแล้ว จะพบว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่าคาดเคลื่อน
ของสมการต่าง ๆ ภายในแบบจ าลองจะมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน  ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละสมการจะ
รวมเฉพาะตัวแปรส าคัญ ๆ เพียงไม่ก่ีตัว ท าให้อิทธิพลของตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายในสมการไป
ปรากฏหรือถูกอธิบายโดยตัวคลาดเคลื่อน หลักการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น 
(3SLS) คือจะน าเอาความแปรปรวนร่วมของค่าคลาดเคลื่อนระหว่างสมการภายในแบบจ าลองมาใช้ใน
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างด้วย ซึ่งจะท าให้ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการได้นั้นมี
คุณสมบัติความไม่เอนเอียง (Unbiasedness) และมีความคงเส้นคงวา (Consistency) รวมทั้งมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) สูงกว่าเมื่อเทียบกับวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อมีจ านวนตัวอย่างเพ่ิมมากข้ึน 

การประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น (3SLS) นั้นใน 2 ขั้นตอนแรกจะ
เหมือนกับวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) แตเ่มื่อได้ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ของสมการ
โครงสร้างจากวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้นแล้ว จะน าค่าประมาณของตัวคลาดเคลื่อนในแต่ละ
สมการภายในแบบจ าลองมาหาค่าความแปรปรวนร่วม จากนั้นน าค่าความแปรปรวนร่วมที่ได้พร้อมตัว
แปรเครื่องมือมาประมาณค่าขั้นสุดท้ายด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป (GLS) รายละเอียดดังนี้ 
 

ก าหนดให้สมการโครงสร้าง 
 

y1              Y11
  X11  µ1    ….. (2.16) 

y2              Y22
  X22  µ2    ( 

                                
yG              YGG

  XGG  µG    ( 
 
ขั้นที่ 1 หาตัวแปรเครื่องมือโดย (ก) แปลงสมการโครงสร้างให้เป็นสมการลดรูปจะได้ 

 
y1              X1  1     ….. (2.17) 
y2              X2  2    ( 

                         
yG              XG  G   ( 
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(ข) ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการลดรูป ̂g (g  , ,  , G) ด้วยวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุด (OLS) จะได้ 

 
̂g              (X

′X)−1 X′yg      ….. (2.18) 
 
(ค) แทนค่า ̂g ลงในสมการลดรูปเพื่อหาค่า ŷ1 , ŷ2, , ŷG จะได้ 

 

 ŷ1              X̂1     ….. (2.19) 
 ŷ2              X̂2    ( 
                

ŷG              X̂G    ( 
  
น าค่า  ŷ1 , ŷ2 ,  , ŷG  ที่ได้ไปแทนค่า Y1 , Y2 ,  , YG  ในสมการ 2.16 จะได้  
 

 y1              Ŷ11
  X11  µ1

    ….. (2.20) 
 y2              Ŷ22

  X22  µ2
    ( 

                                
yG              ŶGG

  XGG  µG
    ( 

 
 โดยที่ Ŷ1, Ŷ2,  , ŶG คือตัวแปรเครื่องมือที่จะน าไปใช้ประมาณค่าในขั้นตอนต่อไป 
 
ขั้นที่ 2 ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ 

g
 และ 

g
 (g  , ,  , G) ของระบบสมการ 2.20 

ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) ทีละสมการจะได้ 
 

  yg              Ŷg g
  Xg g  µg

    (  

  yg              [Ŷg Xg] [


g


g
]   µg

   

  yg              Ẑg g  µg
    ….. (2.21) 
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น าขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นไปใช้กับระบบสมการ 2.16 จะได้ 
 
  y1              Ẑ1 1  µ1

    ….. (2.22) 
  y2              Ẑ2 2  µ2

    ( 
                                
  yG              ẐG G  µG

     ( 
 
ระบบสมการ (2.22) เขียนให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์ได้ดังนี้ 
 
  y                Ẑ ̂  u    ….. (2.23) 
 
กรณปีระมาณค่าทีละสมการด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) ใช้วิธีก าลัง

สองน้อยที่สุด (OLS) ประมาณค่า ̂1, ̂2, , ̂G โดยใช้สูตร 
 

  ̂g              (Ẑg
′  Ẑg)

−1 ( Ẑg yg)    [
̂

g

̂
g

]  ….. (2.24) 

  

ค่า ̂g ที่ได้เป็นค่าสัมประสิทธิ์ประมาณการด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้นของ
สมการที่ g และการใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) ในขั้นนี้ถือเป็นขั้นที่ 2 ของวิธีก าลังสองน้อยที่สุด
แบบสองข้ัน (2SLS) 

แต่ในกรณีวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น (3SLS) ต้องประมาณค่าสัมประสิทธิ์
สมการโครงสร้างพร้อมกันทุกตัว เพ่ือให้สามารถรวมความแปรปรวนร่วมของตัวคลาดเคลื่อนในกรณีที่
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ หากความแปรปรวนร่วมของตัวคลาดเคลื่อน Cov(ui, uj)   การ
ประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (OLS) จะมีผลท าให้ค่าความแปรปรวนของสัมประสิทธิ์สมการ
โครงสร้างขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะกรณีท่ีกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมาก เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จึง
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างด้วยวิธี GLS แทนวิธี OLS เนื่องจาก เป็นวิธีประมาณค่าท่ีไม่
มีค่าก าหนดว่า Cov(ui, uj)   ในการประมาณค่าด้วยวิธี GLS ต้องประมาณค่า 1,2, ,𝐺 ของ
ทุกสมการพร้อมกันจะได้ 

 
  ̂               (Ẑ′ −1 Ẑ)−1 (Ẑ −1 y)  ….. (2.24) 
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̂ คือค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามข้ัน (3SLS) ซึ่งจะประมาณ
ค่าได้เมื่อทราบค่า ̂ โดยก าหนดให้ 
 

  ̂               

[
 
 
 
 
̂

11
 IT ̂

12
 IT ⋯ ̂

1G
 IT

̂
21

 IT ̂
22

 IT .

⋮
̂

G1
 IT

⋮
̂

G2
 IT

⋱
⋯

̂
GG

 IT]
 
 
 
 

 

G  G. 

โดยที่  ̂
gh

         
(y

g
 Yg ̂g

 Xg ̂g)′ (yh
 Yh ̂h

 Xh ̃h)

(T Gg 1  Kg)
 

  
  Gg Kg    Gh Kh  (g , h  , ,  , G) 
 

    คือ เมตริกซ์ของค่าความแปรปรวนของพจน์ความคลาดเคลื่อน G  G 
IT    คือ เมตริกซ์ Identity ขนาด T  T 
̂

g
 และ ̂

g
 คือ สัมประสิทธิ์ที่ประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น 
ประมาณค่าได้โดยใช้สูตรดังแสดงในสมการ 2.24 

  
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ̂1, ̂2, , ̂G จากระบบสมการ 2.21 แบบทีละสมการ

ถือเป็นขั้นที่ 2 ของการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) ก็ใช้วิธีวิธีก าลังสอง
น้อยที่สุด (OLS) ประมาณค่า ̂g ทั้งนี้เพ่ือหาค่า ̂ ไปแทนในสมการ 2.24 

 
ขั้นที่ 3 ของวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามข้ัน (3SLS) แทนค่า  ̂  ที่ค านวณได้ลงใน

ในสมการ 2.24 จะได้ 
 

  ̂̂               (Ẑ′ ̂
−1

 Ẑ)−1 (Ẑ ̂
−1

 y)   ….. (2.25) 
 

โดยที่  ̂̂  คือสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างทีไ่ด้จากวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น 
(3SLS) ทีม่ีคุณสมบัติไม่เอนเอียง (Unbiasedness) คงเส้นคงวา (Consistency) และมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) สูงเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ 
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 2.3.2 ปัญหาความชี้ชัด (Identification)  
  
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง 
ว่าการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้นเหมาะส าหรับระบบสมการที่มีความชี้ชัดเกิน
จ าเป็น หรือวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามข้ันสามารถใช้ได้กับระบบสมการที่มีลักษณะชี้ชัดพอดี และ
ชี้ชัดเกินจ าเป็น จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาเรื่องความชี้ชัดจะต้องมีความส าคัญต่อการก าหนดรูปแบบ
ของระบบสมการเกี่ยวเนื่องเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพ่ือให้เข้าใจวิธีการก าหนดรูปแบบของแบบจ าลอง
ระบบสมการเกี่ยวเนื่องที่ถูกต้องจึงจ าเป็นต้องศึกษาลักษณะของปัญหาความชี้ชัดด้วย 
 ปัญหาความชี้ชัด (Identification) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดวา่
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการได้นั้นเป็นของตัวแปรตัวใดในระบบสมการ เนื่องจาก แบบจ าลองระบบ
สมการเก่ียวเนื่อง ตัวแปรภายในของสมการที่ต้องการพิจารณาจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรภายนอก 
และตัวคลาดเคลื่อนในสมการเดียวกัน รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่ปรากฏอยูใ่นสมการอ่ืน ๆ 
ภายในแบบจ าลองด้วย ซึ่งการที่ตัวแปรตัวหนึ่งไปปรากฏอยู่ในสมการมากกว่าหนึ่งสมการ จึงเป็นเรื่อง
ยากท่ีจะแยกได้โดยเด็ดขาดว่าการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรภายในการข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรภายนอกตัวใดกันแน่  
 

2.3.2.1 ลักษณะของกำรชี้ชัด 
 

ในการสร้างแบบจ าลองสมการเกี่ยวเนื่องต้องท าการพิจารณาว่าสมการโครงสร้างนั้นมี
ลักษณะของความชี้ชัดหรือไม่ โดยลักษณะการชี้ชัดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

1. สมการที่มีลักษณะชี้ชัดไม่ได้ (Under Identification) เป็นสมการที่ไม่สามารถ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการโครงสร้างได้ 

2. สมการทีม่ีลักษณะชี้ชัดได้ (Identification) เป็นสมการที่สามารถประมาณค่า
สัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของแบบจ าลองได้ โดยจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

2.1 สมการที่มีลักษณะชี้ชัดพอดี (Exactly Identification) เป็นสมการที่
สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจ าลองได้เพียงค่าเดียว  

2.2 สมการที่มีลักษณะชี้ชัดเกิดพอดี (Over Identification) เป็นสมการที่
สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่าง ๆ ภายในแบบจ าลองได้มากกว่า 1 ค่า 
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2.3.2.2 กำรพิจำรณำปัญหำควำมชี้ชัด 
 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องที่สามารถประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของระบบสมการได้ก็ต่อเมื่อสมการมีลักษณะชี้ชัดได้ (Identification) 
เท่านั้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณาปัญหาความชี้ชัด (Gujarati, D. N., & Porter, D. C. 2009) ก่อนที่
จะท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของระบบสมการ ซึ่งการพิจารณาว่าสมการมีลักษณะชี้ชัดได้หรือไม่
นั้นมีเงื่อนไขส าคัญท่ีต้องพิจารณา 2 ประการพอสรุปได้ดังนี้ 

1. เงื่อนไขล าดับ (Order Condition) เป็นเงื่อนไขทีจ่ าเป็นส าหรับการชี้ชัดโดย
พิจารณาจากจ านวนตัวแปรภายนอกของระบบสมการ เทียบกับจ านวนตัวแปรภายในที่ปรากฏอยู่ใน
สมการที่ต้องการพิจารณา กล่าวคือ ถ้าจ านวนตัวแปรภายนอกที่ปรากฏอยู่ในสมการอ่ืน ๆ ของระบบ
สมการมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนตัวแปรภายในที่ปรากฏอยู่ในสมการที่ต้องการพิจารณาลบด้วยหนึ่ง 
แสดงว่าสมการนั้นสามารถชี้ชัดได้ เพื่อท าความเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดให้ 

 
G แทนจ านวนตัวแปรภายในทั้งหมดของระบบสมการซึ่งเท่ากับจ านวนสมการ 
g แทนจ านวนตัวแปรภายในที่ปรากฏในสมการที่ต้องการพิจารณา 
K แทนจ านวนตัวแปรภายนอกทั้งหมดในระบบสมการ 
k แทนจ านวนตัวแปรภายนอกทั้งหมดท่ีปรากฏในสมการที่ต้องการพิจารณา 
 
จากเงื่อนไขล าดับสมการจะชี้ชัดได้ก็ต่อเมื่อ 
 
(K – k) > (g – 1) 
 
2. เงื่อนไขแรงค์ (Rank Condition) หรือเงื่อนไขพอเพียงส าหรับการชี้ชัดเพ่ือยืนยัน

ว่าสมการที่ต้องการพิจารณาสามารถชี้ชัดได้จริง โดยพิจารณาค่าแรงค์เมทริกซ์ของค่าสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรซ่ึงปรากฏอยู่ในสมการอ่ืน ๆ  ของระบบสมการ แต่ไม่ปรากฏอยู่ในสมการที่ต้องการพิจารณา ถ้า
ค่าแรงค์ของเมทริกซ์ดังกล่าวมากกว่า หรือเท่ากับจ านวนสมการทั้งหมดในแบบจ าลองลบด้วยหนึ่ง
แสดงว่าสมการที่ต้องการพิจารณานั้นมีลักษณะชี้ชัดได้ ซึ่งหากค่าแรงค์ของเมทริกซ์มากกว่าจ านวน
สมการทั้งหมดลบด้วยหนึ่ง สมการที่พิจารณาจะมีลักษณะชี้ชัดเกินจ าเป็นและถ้าค่าแรงค์ของเมทริกซ์
เท่ากับจ านวนสมการลบด้วยหนึ่ง สมการจะมีลักษณะชี้ชัดพอดี แต่ถ้าค่าแรงค์น้อยกว่าจ านวนสมการ
ลบหนึ่งแสดงว่าสมการจะชี้ชัดไม่ได้ (โกมล ปราชญ์กตัญญู. 2543) 
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เพ่ือให้เข้าใจหลักการพิจารณาปัญหาความชี้ชัดมากยิ่งขึ้นจะยกตัวอย่างแบบจ าลอง
ดุลยภาพตลาดเอทานอลของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสมการอุปสงค์และอุปทานดังนี้ 

 
สมการอุปสงค์ 𝑄𝑡

𝑑  0  1𝑃𝑡
𝐸𝑡ℎ   2𝐼𝑛𝑐𝑡  1𝑡

 

สมการอุปทาน 𝑄𝑡
𝑠  

0
  

1
𝑃𝑡

𝐸𝑡ℎ  
2
𝑃𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡  
2𝑡

 
 
ตัวแปรภายใน 2 ตัว ได้แก่  𝑄𝑡 และ 𝑃𝑡 เท่ากับจ านวนสมการในระบบ G = 2 
ตัวแปรภายนอก 2 ตัว ได้แก่ 𝐼𝑛𝑐𝑡 และ 𝑃𝑡

𝐶𝑜𝑠𝑡     K = 2 
 
1) ทดสอบเงื่อนไขล าดับ (Order Condition) 
พิจารณา  สมการอุปสงค์ K – k = 1 = (g – 1) สมการอุปสงค์ชี้ชัดได้ 

   สมการอุปทาน K – k = 1 = (g – 1) สมการอุปทานชี้ชัดได้ 
 

2. ทดสอบเงื่อนไขแรงค์ (Rank Condition) 
เมื่อพิจารณาสมการอุปสงค์จะเห็นว่า  

2
 ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสมการที่ก าลังพิจารณา 

ดังนั้น เมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ | 
2
| มีค่าแรงค์เท่ากับ 1 = (G – 1) 

และพิจารณาสมการอุปทานจะพบว่า  2 ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสมการที่ก าลังพิจารณา 
ดังนั้น เมทริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์ | 2| มีค่าแรงค์เท่ากับ 1 = (G – 1) 

สรุปได้ว่า สมการอุปสงค์และอุปทานสามารถชี้ชัดได้ โดยมีลักษณะชี้ชัดพอดี (Exactly 
Identification)  
 

2.4 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) การทดสอบ Unit Root 
 
 ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (Time series data) นั้น โดยทั่วไปมักจะมีลักษณะไม่นิ่ง 
(Non-Stationary) หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลง และการน าข้อมูลที่ไม่นิ่งมาใช้ใน
การวิเคราะห์สมการถดถอยจะมีผลให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์มิใช่แท้จริง (Spurious relationship) 
และค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้จากการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดจะไม่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งค่า
สัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้จะไม่มีคุณสมบัติแนบนัย (Consistency) และท าให้เกิดการบิดเบือนในการ
ตีความทางสถิติ ดังนั้น ก่อนจะน าข้อมูลอนุกรมเวลามาใช้วิเคราะห์จึงต้องทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง 
(Stationary) ของของข้อมูลก่อนโดยการทดสอบ Unit Root 
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2.5 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) 
 

การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) เป็นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลอนุกรมเวลาตั้งแต่ 2 ชุดข้อมูลขึ้นไป ว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงการเคลื่อนไหวไป
พร้อม ๆ กัน ในสภาพที่แน่นอนหรือไม ่ ซึ่งหากชุดข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว หรือมี
คุณสมบัติเป็น Cointegration แม้ว่าข้อมูลจะมีลักษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) แต่ผลการประมาณ
การสมการถดถอยด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดที่ได้จะไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์มิใช่แท้จริง (Spurious 
relationship) รวมทั้งค่าสถิติต่าง ๆ ที่ได้จากสมการถดถอยจะมีความเชื่อถือได้ 
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บทท่ี 3  
 

อุปสงค์ อุปทาน และดลุยภาพตลาดมันส าปะหลัง 
  

มันส าปะหลัง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Manihot esculenta Crantz แตม่ีชื่อเรียกได้หลายชื่อ
แตกต่างกันไปท้องถิ่นและภาษาถิ่น ซ่ึงในภาษาอังกฤษเรียกว่า Cassava หรือ Tapioca แต่โดยทั่วไป 
Tapioca มักจะใช้แทนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากมันส าปะหลัง ในภาษาสเปนโดยประเทศแถบอเมริกาใต้และ
อเมริกากลาง เรียกว่า Yuca  ในภาษาโปรตุเกสโดยประเทศบราซิล เรียกว่า Mandioca และในภาษา
ฝรั่งเศส โดยประเทศในทวีปแอฟริกาทีใ่ช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารจะเรียกว่า Manioc มันส าปะหลัง
มีถ่ินก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกาต่อมาได้มีการขยายการเพาะปลูกไปสู่แหล่งอ่ืน ๆ จนท าให้
มันส าปะหลังกลายเป็นพืชอาหารที่ส าคัญและเป็นพืชที่ให้คาร์โบไฮเดรตสูง ส่วนการปลูกมันส าปะหลัง
ในประเทศไทยนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มปลูกกันในยุคสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มปลูกทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงปีพุทธศักราช 2329 โดยน าเข้าต้นพันธุ์มันส าปะหลังมาจากแหลมมลายู 
ซึ่งการปลูกมันส าปะหลังยุคแรกนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  และเพ่ือการค้าขนาดเล็ก 
โดยเริ่มปลูกเพ่ือการค้าขนาดใหญ่ หรือเป็นระบบอุตสาหกรรมประมาณพุทธศักราช 2491 เป็นต้นมา
เนื่องจาก มันส าปะหลังเป็นพืชที่ต้องการน้ าไม่มากนัก ทนแล้งได้ด ี โรคและศัตรูพืชรบกวนน้อย และ
สามารถเติบโตได้ในสภาพดินเกือบทุกชนิด ท าให้เกษตรกรหันมาปลูกมันส าปะหลังกันอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไมม่ีระบบชลประทาน เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และด้วยลักษณะทางกายภาพของภาคใต้ซ่ึงฤดูฝนยาวนานถึง 8 เดือน ประกอบกับมีการขยายพื้นที่
ปลูกยางพาราปัจจุบันจึงไม่มีการปลูกมันส าปะหลังทางภาคใต้แล้ว โดยแหล่งผลิตมันส าปะหลังที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, เจริญชัย โขมพัตราภรณ์, ชุมพล 
มณฑาทิพย์กุล และปรารถนา ปรารถนาดี. 2552) 

มันส าปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมีปริมาณ
ผลผลิตเป็นอันดับ 4 รองจาก ยางพารา ข้าว และอ้อย การปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบันของไทยมี
ลักษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กล่าวคือ ปลูกเพ่ือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ด และ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนั้นการศึกษาโครงสร้างตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทยจึงต้อง
เริ่มศึกษาตั้งแต่การการผลิตไปจนถึงการน ามันส าปะหลังไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ (รูปที่ 7) ซึ่งจะ
ได้กล่าวรายละเอียดในล าดับถัดไป 
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รูปที่ 7  รูปแบบการบริโภคและการใช้ประโยชน์จากมันส าปะหลังของประเทศไทย 
แหล่งที่มา : จากการเรียบเรียง 
 

3.1 ปัจจัยก าหนดอุปสงค์มันส าปะหลังของไทย 
 

อุปสงค์มันส าปะหลัง เป็นอุปสงคท์ี่มาจากอุตสาหกรรมซ่ึงใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก 
หรือกล่าวได้ว่าอุปสงค์มันส าปะหลังเป็น อุปสงค์สืบเนื่อง (Derived Demand) มาจากอุปสงค์ส าหรับ
สินค้าในตลาดสินค้าและบริการ กล่าวคือ เมื่อความต้องการบริโภคสินค้าที่ผลิตหรือแปรรูปจากมัน
ส าปะหลังในตลาดสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลท าให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้มัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบมีความต้องการมันส าปะหลังเพ่ือผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึนนั่นเอง ดังนั้น การ 
ศึกษาอุปสงค์มันส าปะหลัง จึงต้องพิจารณาการน ามันส าปะหลังไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. 2554) ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยทีใ่ช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ สามารถแบ่งได้เป็น 3 อุตสาหกรรมหลัก โดยมีรายละเอียดพอสรุป
ได้ดังนี้ 
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1. อุตสาหกรรมเอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ความ
บริสุทธิ์ตั้งแต่ร้อยละ 99.5 ส าหรับน าไปผสมน้ ามันเบนซินในการผลิตแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงส าหรับ
เติมเครื่องยนต์ทดแทนน้ ามันเบนซิน เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงโดยรวม มีสัดส่วนการใช้
ผลผลิตร้อยละ 5 ของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังสดทั้งหมด  

2. อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง มีสัดส่วนการใช้ผลผลิตร้อยละ 55 ของปริมาณผลผลิต
หัวมันส าปะหลังสดทั้งหมด โดยผลผลิตร้อยละ 19 จะใช้บริโภคภายในประเทศ ทั้งบริโภคเป็นอาหาร
โดยตรง หรือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง และร้อยละ 36 ส่งออกไปขายในตลาด
ต่างประเทศ 

3. อุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ด มีสัดส่วนการใช้ผลผลิตร้อยละ 40 ของปริมาณผลผลิต
หัวมันส าปะหลังสดทั้งหมด โดยมกีารน าไปใช้ประโยชน์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ส่งออกในรูปของมันเส้นหรือ
มันอัดเม็ดโดยตรง คิดเป็นร้อยละ 32 ของผลผลิตหัวมันส าปะหลังสด และน าไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 8 

โดยอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์
ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะได้กล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.1.1 อุปสงค์มันส าประหลังส าหรับอุตสาหกรรมการเอทานอล 
 

เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มี
ความบริสุทธิ์ตั้งแตร่้อยละ 95 โดยปริมาตรขึ้นไปซึ่งเกิดจากการหมักธัญพืชเพ่ือเปลี่ยนแป้งจากธัญพืช
ให้เป็นน้ าตาลแล้วเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ จากนั้นจะท าให้เป็นแอลกอฮอล์มีความบริสุทธิ์
ร้อยละ 95 โดยปริมาตรด้วยการกลั่น โดยในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลเอทานอลทีน่ ามาใช้ในการวิเคราะห์
จะหมายถึงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 – 99.9 โดยปรมิาตร ซึ่งได้จากการน าแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ร้อยละ 95 โดยปริมาตร ไปผ่านกระบวนการดึงน้ าออกเพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ส าหรับใช้เป็น
วัตถุดิบในการผสมกับน้ ามันเบนซินเพ่ือผลิต น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ใช้เป็นเชื้อเพลิงเติมเครื่องยนต์ทดแทน
น้ ามันเบนซิน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2557) โดยน้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันมีหลายชนิด ตามสัดส่วนการผสมระหว่างเอทานอลกับ
น้ ามันเบนซิน ดังนี้ 
 

1) น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จากการผสมระหว่างน้ ามันเบนซินสูตรมาตรฐานกับเอทานอล ใน
อัตราส่วนร้อยละ 10 เพ่ือทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) โดยยังคงคุณสมบัติใน
การใช้งานกับเครื่องยนต์ เช่นเดียวกับน้ ามันเบนซินออกเทน 95 
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2) น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 ไดจ้ากการผสมระหว่างน้ ามันเบนซินสูตรมาตรฐานกับเอทานอล ใน
สัดส่วนเอทานอลร้อยละ 10 โดยยังคงคุณสมบัติการใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน เช่นเดียวกับน้ ามัน
เบนซินออกเทน 91 

3) น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอล ในอัตราส่วนร้อยละ 20 กับ
น้ ามันเบนซินชนิดพิเศษ (Base Gasohol) 80% 

4) น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นน้ ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอลในสัดส่วนร้อยละ 85 กับ
น้ ามันเบนซินสูตรมาตรฐานร้อยละ 15 เป็นเชื้อเพลิงที่ให้ค่าออกเทนสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Environmentally Friendly Fuel) เนื่องจาก มลพิษที่ปล่อยจากไอเสียน้อยมากเม่ือเทียบกับเบนซิน 
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในบราซิล อเมริกา และยุโรป 

ส าหรับประเทศไทยเริ่มมีการน าเอทานอลมาผสมน้ ามันเบนซิน เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ส าหรับเครื่องยนต์เบนซินตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจาก เกิดวิกฤตการณ์พลังงานราคาน้ าดิบในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงมีการก าหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป ี
พุทธศักราช 2551 - 2565  โดยมีเป้าหมายเพ่ิมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลเป็นพลังงานทดแทน
ให้ได้ 9 ล้านลิตรต่อวันในปี 2565 และสนับสนุนให้มีการน ามันส าปะหลังไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เอทานอล (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2550) เนื่องจาก 
ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันส าปะหลัง
มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น ต่อมาในปี 2555 จากภาวะราคาน้ ามันเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึง
มีการเพ่ิมสัดส่วนการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ทดแทนน้ ามันเบนซิน จนน าไปสู่การยกเลิกจ าหน่ายน้ ามัน
เบนซิน 91 ในเดือนมกราคม 2556 ส่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อผลิตแก๊สโซฮอล์เพ่ิมสูงขึ้น 
และเพ่ือให้การด าเนินนโยบายพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างยั่งยืน รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจึงได้มี
การก าหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพุทธศักราช 2558-2579 (Alternative 
Energy Development Plan: AEDP2015) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ฉบับล่าสุดที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบภายในประเทศให้ได้
เต็มศักยภาพ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2558) 

จากสถานการณ์ราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2559 มีการน ามันส าปะหลังไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอลมากข้ึน โดยเพ่ิมข้ึนจาก 0.55 ล้านตันในปีการผลิต 2550/51 เป็น 2.24 ล้านตัน 
ในปีการผลิต 2558/59 โดยเฉพาะในปีการผลิต 2555/56 ซึ่งรัฐบาลยกเลิกจ าหน่ายน้ ามันเบนซินออก
เทน 91 ท าให้มีการน ามันส าปะหลังไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นจาก 0.47 ล้านตัน ในปีการผลิต 2555/56 
เป็น 1.28 ล้านตัน หรือขยายตัวร้อยละ 173 และเพ่ิมขึ้นเกิน 2.00 ล้านตัน ในปีการผลิต 2557/58 
(ตามรูปที่ 5) 
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ปัจจุบันอุตสาหกรรมเอทานอลของประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้ผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดคิด
เป็นร้อนละ 5 ของปริมาณผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดทั้งหมด โดยที่หัวมันส าปะหลังสด 100 กิโลกรัม 
สามารถผลิตเอทานอลได้ 16.00 ลิตร และจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปไดว้่าปัจจัยก าหนดอุปสงค์มนั
ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล (EthCSVt) นอกจากจะขึ้นอยู่กับราคาหัวมันส าปะหลังสด
ภายในประเทศ (PCSVt)  และราคาเอทานอลภายในประเทศ (PEthTHt) แล้ว ยังขึ้นอยู่กับปริมาณ
การใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศ (Gasoht) รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์เป็นพลังงานทดแทนน้ ามันเบนซินอย่างจริงจัง จะเห็นได้จากการยกเลิกจ าหน่ายน้ ามันเบนซิน
ออกเทน 91 (DGSLt) ในปีพุทธศักราช 2556 ซึ่งมีผลให้ความต้องการใช้เอทานอลเพ่ือเป็นพลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึน โดยสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นอุปสงค์ได้ดังนี้ 
 
EthCSVt  PCSVt, PEthTHt, Gasoht, DGSLt     ..... (3.1) 
 

3.1.2 อุปสงค์มันส าประหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 
 

อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังมีสัดส่วนการใช้ผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดร้อยละ 55 ของ
ปริมาณหัวมันส าปะหลังสดทั้งหมด แป้งมันส าปะหลังในที่นี้หมายถึง แป้งดิบ (Native Starch) ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สกัดจากหัวมันส าปะหลังสด โดยยังไม่มีการดัดแปร สามารถน าไปบริโภคโดยตรง
หรือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยที่หวัมันส าปะหลังสด 
100 กิโลกรัม จะผลิตแป้งมันส าปะหลังได้ 22.42 กิโลกรัม ส าหรับประเทศไทยมีการน าแป้งมัน
ส าปะหลังไปใช้ประโยชน์เพ่ือการค้าดังนี้ 

 
1) บริโภคภายในประเทศ ปริมาณผลผลิตแป้งมันส าปะหลังร้อยละ 19 ของปริมาณหัวมัน

ส าปะหลังสดที่ผลิตได้ทั้งหมดจะใช้บริโภคในประเทศ โดยสามารถบริโภคเป็นอาหารได้โดยตรง หรือ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและอ่ืน ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมสารให้
ความหวาน อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไม้อัดและกาว เป็นต้น 

โดยที่อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง เพ่ือบริโภคภายในประเทศ 
(Starcht) จะขึ้นอยู่กับราคามันส าปะหลังภายในประเทศ (PCSVt) ราคาแป้งมันส าปะหลังภายใน 
ประเทศ (PStarct) รายได้ของผู้บริโภคในประเทศไทย (GDPTHt) อย่างไรก็ตามการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังจะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ผลิตจะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบ
และผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ทันทีตามระดับราคาในขณะนั้นกล่าวคือ จะมีการปรับตัว
ที่ล้าหลังเก่ียวกับเวลา (Time Lag) โดยที่ผู้ผลิตต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ 
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แปรรูป และผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมนั
ส าปะหลังเพ่ือบริโภคในประเทศจึงมีความสัมพันธ์กับราคามันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) 
และราคาแป้งมันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PStarct−3) โดยสามารถเขียนสมการ
แสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นอุปสงค์ดังนี้ 

 
Starcht  PCSVt−3, PStarct−3, GDPTHt     ..... (3.2) 
 

2) ส่งออก การส่งออกแป้งมันส าปะหลังมีสัดส่วนการใช้ผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดคิดเป็น
ร้อยละ 36 ของปริมาณหัวมันส าปะหลังสดที่ผลิตได้ทั้งหมด ซ่ึงจะส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศ
โดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด มีสัดส่วนการส่งออกมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าส่งออกแป้ง
มันส าปะหลังทั้งหมดของไทย ดังนั้นอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือ
ส่งออก (ExStarct) จงึขึ้นอยู่กับราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) 
ราคาส่งออกแป้งมันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PExStart−3) ราคาแป้งมันส าปะหลังภายใน 
ประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PStarct−3) เนื่องจาก ตลาดภายในประเทศถือเป็นคู่แข่งของตลาดต่าง
ต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ผลิตจะตัดสินใจจ าหน่ายสินค้าในประเทศหรือส่งออกจะขึ้นอยู่กับราคา
เปรียบเทียบของสินค้านั้นจากทั้ง 2 ตลาด ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน (EXCt) ซ่ึงความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลท าให้ราคาสินค้าส่งออกในมุมมองของคู่ค้าเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อปริมาณการ
สั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทย และรายได้ของประเทศจีน (GDPCNt) คูค่้ารายใหญ่ของ ซึ่งมีผลโดยตรง
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากประเทศไทย นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ีเกิดข้ึนทั่วโลกในระหว่างปี 
2550 – 2552 โดยมีสาเหตุมาจากภาวะซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา หรือวิกฤต
ซับไพรม์ (Subprime mortgage crisis) หรือที่ในประเทศไทยเรียกว่า “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์” 
(Hamburger Crisis: HbCrt) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการมันส าปะหลังส าหรับ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือการส่งออก เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจะท าให้ประเทศคู่ค้า
ของประเทศไทยมีก าลังซื้อลดลง และมีความต้องการบริโภคสินค้าจากไทยลดลง โดยสามารถเขียน
สมการแสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นอุปสงค์ได้ดังนี้ 
 
ExStarct  PCSVt−3, PExStart−3, PStarct−3, EXCt, GDPCNt, HbCrt  ..... (3.3) 
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3.1.3 อุปสงค์มันส าประหลังส าหรับอุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ด  
 

มันเส้นหรือมันอัดเม็ด เป็นผลิตภัณฑ์ทีแ่ปรรูปมันส าปะหลัง (Tapioca) ส าหรับน าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยที่อุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ดมีปริมาณการใช้ผลผลิตหัวมัน
ส าปะหลังสดร้อยละ 40 ของปริมาณผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดทั้งหมด โดยมันเส้นผลิตภัณฑ์มันเส้น
หรือมันอัดเม็ดจะถูกน าไปใช้ประโยชน์ 2 ส่วน ได้แก่ 

 
1) บริโภคภายในประเทศ มันเส้นหรือมันอัดเม็ดที่ใช้บริโภคภายในประเทศมีสัดส่วนการใช้

ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณผลผลิตหัวมันมันส าปะหลังสดทั้งหมด โดยมันเส้นหรือมันอัดเม็ด
ส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ เป็นต้น 
เนื่องจาก มันส าปะหลังมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูง การศึกษาอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับ
อุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ดส าหรับบริโภคในประเทศในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาอุปสงค์ต่อมัน
ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feedt) นั่นเอง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับราคาหัวมันส าปะหลังสด
ภายในประเทศ และราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศ (PFeedt) อย่างไรก็ตามมันส าปะหลังเป็นพืชที่
ไม่มีโปรตีน ฉะนั้นการจะน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์จะต้องผสมกับวัตถุดิบที่ให้โปรตีน
ตามสัดส่วนสารอาหาร ซึ่งจะสามารถใช้ทดแทนธัญพืชอย่างเช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฟาร์มปศุสัตว์ใน
บางพ้ืนที่ทีข่้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาสูงได้ โดยทั่วไปวัตถุดิบโปรตีนที่นิยมน ามาใช้เป็นส่วนผสมกับมัน
ส าปะหลังในการผลิตอาหารสัตว์ก็คือ กากถั่วเหลือง ดังนั้น อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ นอกจากจะขึ้นอยู่กับราคาหัวมันส าปะหลังสดและราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศแล้ว ยัง
ขึ้นอยู่กับราคากากถั่วเหลือง (PSoymet) ซึ่งเป็นสินค้าใช้ประกอบกับ และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
(PMaizet) ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน ตามทฤษฎีอุปสงค์ไขว้ 

ในขณะเดียวกันราคาสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร และไก่ ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออุปสงค์
มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ กล่าวคือ หากราคาสุกรมีชีวิต (PPigLt) และราคาไก่มี
ชีวิต (PChiLt) ที่เกษตรกรขายได้มีราคาสูงจะจูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมการเลี้ยงและมีความต้องการใช้
อาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมีผลให้อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เปลี่ยนแปลงไป 
แตร่าคาสุกรมีชีวิต และราคาไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ จะมีการปรับตัวที่มีการล้าหลังเกี่ยวกับเวลา 
(Time Lag) เนื่องจากเม่ือราคาปรับตัวสุกรมีชีวิต และราคาไก่มีชีวิตปรับตัวเพ่ิมข้ึนเกษตรกรจะมีความ
ต้องการเพ่ิมปริมาณการเลี้ยงสุกรและไก่ แต่ความต้องการใช้อาหารสัตว์จะยังไม่เพ่ิมข้ึนในทันที โดย
การเลี้ยงสุกรต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน ในการเตรียมพ่อ-แม่พันธ์ ผสมพันธ์ ขยายพ้ืนที่รองรับสุกร 
และอนุบาลลูกสุกร จนกว่าสุกรจะโตเต็มที่และสามารถกินอาหารได้ ในขณะที่การเลี้ยงไก่จะต้องใช้
เวลาอย่างน้อย 2 เดือนส าหรับเตรียมการขยายพันธ์ เตรียมแม่พันธุ์ ขยายพ้ืนที่รองรับไก่ที่เพ่ิมข้ึนและ
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อนุบาลลูกไก่จนกระทั่งโตเต็มที่สามารถกินอาหารได้ อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์จึงมีความสัมพันธ์กับราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว (PPigLt−6) และราคา
ไก่มีชีวิตที่เกษตรกรขายเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว (PChiLt−2) 

นอกจากนีส้ถานการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1t ในระหว่างปี  2547 – 2555 ซ่ึง
มีผลให้สหภาพยุโรปประกาศมาตรการเข้มงวดการน าเข้าไก่สดจากประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปมีความต้องการน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยลดลง เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่จึงลด
ปริมาณการเลี้ยงท าให้มีความต้องกาอาหารสัตว์ลดลง มีผลท าให้ปริมาณอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จึงมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่มีมาตรการดังกล่าว จากที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นอุปสงค์ได้ดังนี้ 
 
Feedt  PCSVt, PFeedt, PMaizet, PSoymet, PPigLt−6, PChiLt−2, H5N1t  ..... (3.4) 
 

2) ส่งออก การส่งออกมันเส้นหรือมันอัดเม็ดของประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้ผลผลิตหัวมัน
ส าปะหลังสดคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดทั้งหมด ซึ่งจะส่งออกไปขาย
ต่างประเทศโดยมีประเทศจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ มีสัดส่วนการส่งออกมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของ
ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันเส้นหรือมันอัดเม็ดทั้งหมดของประเทศไทย ดังนั้น ปัจจัยที่ก าหนด
ปริมาณอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือการส่งออก (ExTapiot) จึง
ขึ้นอยู่กับราคามันส าปะหลังสดในประเทศ และราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในอดีต เนื่องจาก 
ผู้ผลิตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตตามราคาสินค้าและราคาวัตถุดิบปัจจุบันได้ในทันทีจะ 
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน ส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป 
และผลิตสินค้า นั่นคือมีการปรับตัวที่ล้าหลังเก่ียวกับเวลา (Time Lag) การส่งออกมันเส้นจึงขึ้นอยู่กับ
ราคาหัวมันส าปะหลังสดภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) และราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PExTapit−3) นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้ของ
ประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ รวมทั้งวิกฤตซับไพรม์ (Subprime mortgage crisis) หรือวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis: HbCrt) ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2550 – 2552 จนส่งผลให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท่ัวโลก เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังเพ่ือการส่งออก โดยสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นอุปสงค์ได้ดังนี้ 
 
ExTapiot  PCSVt−3, PExTapit−3, EXCt, GDPCNt, HbCrt    ..... (3.5) 
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3.2 ปัจจัยก าหนดอุปทานส าปะหลังของประเทศไทย 
 

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย (Cassavat) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดย
เพ่ิมจาก 16.87 ล้านตันในปีการผลิต 2544/45 เป็น 31.16 ล้านตันในปีการผลิต 2558/59 เนื่องจาก
ราคาหัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ (PCSVt) มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามความต้องการใช้มัน
ส าปะหลังในตลาดที่เพ่ิมขึ้น และการเพ่ิมขึ้นของราคามันส าปะหลังจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูก อย่างไรก็ตามในการผลิตพืชผลทางการเกษตรนั้นเกษตรกรจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน
ปริมาณผลผลิตให้เป็นไปตามราคาปัจจุบันได้ในทันท ี โดยต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งส าหรับการเพาะปลูก
จนกระท่ังสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ การปรับเปลี่ยนปริมาณผลผลิตจึงจะเกิดขึ้นในภายหลัง โดยที่
เกษตรกรจะไม่ทราบราคาผลผลิตในปีการผลิตถัดไป เนื่องจาก มีการปรับตัวที่มีการล้าหลังเกี่ยวกับ
เวลา (Time Lag) ตามทฤษฎีใยแมงมุม ดังนั้น การวางแผนการผลิตของเกษตรกรจะใช้ราคาผลผลิตใน
ช่วงเวลาปัจจุบันหรือปีการผลิตปัจจุบันเป็นตัวคาดการณ์ราคาผลผลิตในปีการผลิตถัดไป หากราคา
ผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเก่ียวได้ในปีการผลิตปัจจุบันอยู่ในระดับสูง เกษตรกรจะคาดการณ์ว่าราคาในปี
การผลิตถัดไปจะอยู่ในระดับเดียวกันและจะขยายพ้ืนที่เพาะปลูก ดังนั้น ราคาผลผลิตในปีการผลิตที่
ผ่านมาจึงเป็นปัจจัยก าหนดปริมาณผลผลิตในปีการผลิตปัจจุบัน ซึ่งโดยปกติการปลูกมันส าปะหลัง
จะต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 12 เดือน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ นอกจากนี้ปริมาณ
ผลผลิตมันส าปะหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ในปีการผลิตที่ผ่านมายังเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ก าหนด
ปริมาณอุปทานมันส าปะหลังในปีการผลิตปัจจุบันด้วย กล่าวคือ หากผลผลิตในปีการผลิตที่ผ่านมามี
ปริมาณมาก จะจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูกจึงมีผลท าให้อุปทานมันส าปะหลังในปีการผลิต
ถัดไปเพ่ิมขึ้น 

ในส่วนของราคาปัจจัยการผลิต โดยทีป่ัจจัยการผลิตที่ส าคัญส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง 
ได้แก่ ปุ๋ยเคม ีซ่ึงเกษตรกรจะต้องให้ปุ๋ยแก่มันส าปะหลังอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับการใส่ปุ๋ยก็คือช่วงที่มันส าปะหลังมีอายุประมาณ 4 – 6 เดือน เนื่องจาก เป็นช่วงที่มันส าปะหลัง
ต้องเร่งหัว โดยปกติจะให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับดินร่วนและดินร่วน
ปนทราย และในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับดินทราย ซึ่งหากในช่วงเวลาดังกล่าวมันส าปะหลัง
ได้รับปุ๋ยอย่างเพียงพอ จะท าให้ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเก่ียวได้ในปีการผลิตนั้นจะสูงขึ้น ดังนั้น 
ราคาปุ๋ยเคมี จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่ออุปทานมันส าปะหลัง และเนื่องจากช่วงที่มันส าปะหลัง
ต้องการปุ๋ยมากที่สุดเมื่อมันส าปะหลังมีอายุ 4 – 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงกลางปีการผลิต ดังนั้นอุปทานมัน
ส าปะหลัง จึงมีความส าพันธ์กับราคาปุ๋ยเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว  (PFerRet−6) 
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นอกจากนี ้ ปริมาณน้ าฝนในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานมันส าปะหลัง 
เนื่องจาก สภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังจะต้องมีฝนตกอย่างสม่ าเสมอโดยเฉลี่ย 
1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี (ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. 2554) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการเพาะปลูก มันส าปะหลังจะต้องได้รับน้ าอย่างเพียงพอเพ่ือให้
สามารถเจริญเติบโตได้ และความต้องการน้ าจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมันส าปะหลังมีอายุประมาณ 4 – 6 เดือน 
เพ่ือเร่งหัว หากในบางพ้ืนที่มีปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอเกษตรกรต้องให้น้ าเพ่ิมในบางช่วงเพ่ือให้ได้ผล
ผลิตในปริมาณท่ีสูงขึ้น ดังนั้น อุปทานมันส าปะหลังจึงมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนของประเทศ
ไทยเมื่อ 6 ที่แลว้นั่นเอง (Raint−6) 

ปัจจัยด้านฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่น ภาวะภัยแล้ง หรืออุทกภัย ก็เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่ออุปทานมันส าปะหลังของประเทศไทย ด้วยลักษณะของมันส าปะหลังซึ่งเป็น
พืชผลเกษตรประเภทแป้ง เกษตรกรจึงหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังในช่วงฤดูฝน เนื่องจากจะ
ท าให้หัวมันส าปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ า และมีราคาถูกกว่ามันส าปะหลังที่เก็บเก่ียวในฤดูอ่ืน ดังนั้น 
ในช่วงฤดูฝน (RainSeasont) จะมีปริมาณมันส าปะหลังออกสู่ตลาดน้อยกว่าฤดูอ่ืน  

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ฟังก์ชั่นอุปทานได้ดังนี้ 
 
Cassavat  Cassavat−12, PCSVt−12, Raint−6, PFerRet−6, RainSeasont) ..... (3.6) 
 

3.3 ดุลยภาพตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย 
 
 ดุลยภาพของตลาดมันส าปะหลังจะเกิดขึ้นเมื่อ ปริมาณเสนอขายมันส าปะหลังเท่ากับปริมาณ
ความต้องการเสนอซื้อ หรืออุปทานมันส าปะหลังเท่ากับอุปสงค์มันส าปะหลังพอดี โดยสามารถเขียน
เป็นสมการเอกลักษณ์ (Chiang, A. D., & Wainwright, K. 2015) ได้ดังนี้ 
 

𝑄𝑡
𝐶𝑠  𝑄𝑡

𝐶𝑑   𝑄𝑡
𝐶         ..... (3.7) 

 
โดยก าหนดให้  
 
 𝑄𝑡

𝐶𝑠  หมายถึง  ปริมาณอุปทานมันส าปะหลังของประเทศไทย 
 𝑄𝑡

𝐶𝑑 หมายถึง  ปริมาณอุปสงค์มันส าปะหลังของประเทศไทย 
 𝑄𝑡

𝐶 หมายถึง ปริมาณมันส าปะหลังดุลยภาพ 
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 จากสมการ 3.1-3.6 สามารถเขียนแบบจ าลองตลาดได้ดังนี้ 
 

𝑄𝑡
𝐶𝑠          𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑡        ..... (3.7.1) 

𝑄𝑡
𝐶𝑑          𝐸𝑡ℎ𝐶𝑆𝑉𝑡  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑐ℎ𝑡  𝐹𝑒𝑒𝑑𝑡  𝐸𝑥𝑆𝑡𝑎𝑟𝑐𝑡  𝐸𝑥𝑇𝑎𝑝𝑖𝑜𝑡   ..... (3.7.2) 

 
แทนค่าสมการ 3.7.1 และ 3.7.2 ลงในสมการ 3.7 จะสามารถเขียนสมการเอกลักษณ์ของ ดุล

ภาพตลาดมันส าปะหลังได้ดังนี้ 
 
Cassavat  𝜔1EthCSVt  𝜔2 Starcht  𝜔3 Feedt   𝜔2ExStarct  𝜔4 ExTapiot .... (3.8) 
 

 โดยที ่ 𝜔𝑖  คืออัตราส่วนปริมาณหัวมันส าปะหลังสดที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้น ๆ ตามท่ีแจงใน
ตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1  อัตราส่วนปริมาณหัวมันส าปะหลังสดที่ใช้ต่อปริมาณผลผลิต 1 กิโลกรัม/ลิตร 
 

ผลิตภัณฑ์ หัวมันส าปะหลังสดที่ใช้ 

แป้งมันส าปะหลัง 4.46 กก. 
อาหารสัตว์ 5.17 กก 

มันเส้นหรือมันอัดเม็ด 2.45 กก. 

เอทานอล (1 ลิตร) 6.25 กก. 
 
 แหล่งที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทท่ี 4  
 

แบบจ าลองและวิธีการศึกษา 
 

4.1 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 
 การศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มตี่อตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย ในครั้งนี้
ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยอาศัยแบบจ าลองทางเศรษฐมิติใน
รูปแบบระบบสมการเก่ียวเนื่อง (Simultaneous Equations) ซึ่งประกอบด้วยสมการอุปสงค์และ
อุปทานมันส าปะหลัง เป็นเครื่องมือในการศึกษาปัจจัยก าหนดอุปสงค ์ และอุปทานมันส าปะหลังของ
ประเทศไทย รวมทั้งศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มต่ีออุปสงคม์ันส าประหลังในอุตสาหกรรม
เอทานอล ปริมาณผลผลิต และราคามันส าปะหลังของประเทศไทย ทั้งนี้ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี
อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพตลาด และทฤษฎีใยแมงมุม มาเป็นพื้นฐานในการก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ของ
แต่ละสมการภายในแบบจ าลอง ซ่ึงจากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ถึงปัจจัยก าหนดอุปสงค์และ
อุปทานมันส าปะหลังของไทย จึงสามารถสรุปตัวแปรที่ใช้ส าหรับการศึกษาได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2  มูลตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 

ตัวแปร ค าจ ากัดความ หน่วย 

Cassavat ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของไทย ตัน 

PCSVt ราคาหัวมันส าปะหลังสดในประเทศ บาทต่อตัน 

Raint ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อเดือน มิลลิเมตร 

PFerRet ราคาปุ๋ยเคมีเฉลี่ย บาทต่อตัน 

EthCSVt อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล ล้านลิตร 

PEthTHt ราคาเอทานอลในประเทศ บาทต่อลิตร 

Gasoht ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทย ล้านลิตร 

Feedt อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตัน 

PFeedt ราคาอาหารสัตว์ในประเทศ บาทต่อตัน 

PMaizet ราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ในประเทศ บาทต่อตัน 
PPigLt ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ บาทต่อกิโลกรัม 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 
ตัวแปร ค าจ ากัดความ หน่วย 

PChiLt ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ บาทต่อกิโลกรัม 

Starcht อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง
เพ่ือบริโภคในประเทศ 

ตัน 

PStarct ราคาแป้งมันส าปะหลังในประเทศ บาทต่อตัน 
ExStarct อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง

เพ่ือส่งออก 
ตัน 

PExStart ราคาส่งออกแป้งมันส าปะหลัง บาทต่อตัน 

ExTapiot อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังเพ่ือส่งออก 

ตัน 

PExTapit ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง บาทต่อตัน 

EXCt อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บาทต่อดอลลาร์ 

GDPTHt รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พันล้านบาท 

GDPCNt รายได้ประชาชาติของประเทศจีน พันล้านบาท 
RainSeasont แทนฤดูกาลในประเทศไทย   

โดยที่ RainSeasont  1 แทนฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม 
 RainSeasont  0 แทนฤดูหนาวและฤดูร้อนระหว่างเดือน 
    พฤศจิกายนถึงพฤษภาคม 

DGSLt แทนการประกาศยกเลิกจ าหน่ายน้ าเบนซินออกเทน 91 ของกระทรวงพลังงาน 
ซึ่งมีผลบังคับเมื่อเดือนมกราคม 2556 
โดยที่ DGSLt  1 แทนช่วงเวลาหลังมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
   ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2559 
 DGSLt  0 แทนช่วงเวลาก่อนใช้มาตรการ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 
ตัวแปร ค าจ ากัดความ หน่วย 

H5N1t แทนการประกาศใช้มาตรการเข้มงวดการน าเข้าไก่สดจากประเทศไทย ของ
สหภาพยุโรป เนื่องจาก ปัญหาการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2547 และ
ยกเลิกมาตรการดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555  

 โดยที่ H5N1t  1 แทนช่วงเวลาที่มาตรการดังกล่าวถูกประกาศใช้ตั้งแต่ 
   เดือนตุลาคม 2550 จนถึงมิถุนายน 2555 
 H5N1t  0 แทนช่วงเวลาที่มาตรการดังกล่าวถูกยกเลิก 
   (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน 

HbCrt แทนวิกฤตซับไพรม์ (Subprime mortgage crisis) หรือวิกฤตสินเชื่อด้อย
คุณภาพ ซึ่งในประเทศไทยเรียกว่า “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์” เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่
มีสาเหตุมาจากภาวะซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ที่เกิดข้ึน
ระหว่างปี 2550 – 2552 ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก 

 โดยที่ HbCrt  1 แทนช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เริ่มตั้งแต่ 
   เดือนตุลาคม 2550 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2552 
 HbCrt  0 แทนช่วงเวลาที่ไม่เกิดวิกฤตสิ้นสุดดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ 
   เดือนมกราคม 2553 ถึงกันยายน 2559 

 
แหล่งที่มา: จากการเรียบเรียง 
 
 รายละเอียดของแบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องที่ใช้ในการที่ใช้ในการครั้งนี้ ประกอบด้วย
สมการอุปสงค์ อุปทาน และสมการดุลยภาพตลาดมันส าปะหลัง ดังนี้ 
 
 4.1.1 สมการอุปสงค์มันส าปะหลัง 
 

อุปสงค์มันส าปะหลังเป็นอุปสงค์สืบเนื่อง (Derived Demand) มาจากอุปสงค์ต่อสินค้าที่ใช้
มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับ 5 กิจกรรม
การผลิต ประกอบด้วย 

 



 47 

4.1.1.1 สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 
 

อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล (EthCSVt) จะขึ้นอยู่กับราคามัน
ส าปะหลังภายในประเทศ (PCSVt) ราคาเอทานอลภายในประเทศ (PEthTHt) ปริมาณการใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ภายในประเทศ (Gasoht) และมาตรการยกเลิกจ าหน่ายน้ ามันเบนซินออกเทน 91 ของ
กระทรวงพลังงาน (DGSLt) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3.1.1 และจากสมการแสดงความสัมพันธ์ของ
ฟังก์ชั่นอุปสงค์ (สมการ 3.1) จะสามารถเขียนสมการเชิงประจักษ์ในรูปแบบสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ 

 
EthCSVt  0

  
1
PCSVt  2

PEthTHt  3
Gasoht  4

DGSLt  2t ..... (4.1) 
 

โดยทีค่่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร (
𝑖
) ของแต่ละตัวในสมการมีความสัมพันธ์กับ

อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล ดังนี้ 
 
1. ราคามันส าปะหลังภายในประเทศ (PCSVt) มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลัง

ส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในทิศทางตรงข้ามตามกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) กล่าวคือเมื่อ
ราคามันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน จะท าให้ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับผลิตเอทานอลลดลง ดังนั้นค่า
สัมประสิทธิ์ (

1
) จะมีเครื่องหมายลบ 

2. ราคาเอทานอลภายในประเทศ (PEthTHt) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล กล่าวคือเมื่อราคาเอทานอลภายในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลท าให้ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอลเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ค่า
สัมประสิทธิ์ (

2
) จะมีเครื่องหมายบวก 

3. ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ของประเทศไทย (Gasoht) มีความความสัมพันธ์
กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อปริมาณการใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น ท าให้มีความต้องการเอทานอลเพ่ือน าไปผลิตแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้
มีความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอลเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (

3
) จึงมี

เครื่องหมายบวก 
4. การประกาศยกเลิกจ าหน่ายน้ ามันเบนซินออกเทน 91 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 

(DGSLt) ซ่ึงหลังจากมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ส่งผลให้อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรม
เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนประกาศใช้มาตรการดังกล่าว ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (

4
) จึง

มีเครื่องหมายบวก 
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4.1.1.2 สมการอุปสงค์มันส าประหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพื่อ
บริโภคภายในประเทศ 

 
อุปสงค์ต่อมันส าประหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือบริโภคในประเทศ 

(Starcht) ขึ้นอยู่กับราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) ราคาแป้งมัน
ส าปะหลังในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PStarct−3) และรายได้ของคนในประเทศไทย (GDPTHt) 

จากสมการ 3.2 สามารถเขียนสมการเชิงประจักษ์ในรูปแบบสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ 
 

Starcht  0  1PCSVt−3  2PStarct−3  3GDPTHt  3t   ..... (4.2) 
 

จากสมการที ่ 4.2 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายนอกกับอุปสงค์มัน
ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือบริโภคในประเทศได้ดังนี้ 

 
1. ราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) มีความสัมพันธ์กับ

อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือบริโภคภายในประเทศ ในทิศทาง ตรง
ข้าม กล่าวคือถ้าราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้วเพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลให้อุปสงค์มัน
ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือบริโภคในประเทศลดลง ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ 
(1) จึงมีเครื่องหมายเป็นลบ 

2. ราคาแป้งมันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PStarct−3) มีความ 
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับส าหรับแป้งมันส าปะหลังเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ โดยเมื่อราคาแป้งมันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้วปรับตัวสูงขึ้น ท าให้
ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือบริโภคในประเทศเพ่ิมข้ึน ดังนั้น 
ค่าสัมประสิทธิ์ (2) จึงมีเครื่องหมายเป็นบวก 

3. รายได้ของคนในประเทศไทย (GDPTHt) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือบริโภคภายในประเทศ กล่าวคือ
เมื่อคนในประเทศไทยมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น จะมีความต้องการบริโภคแป้งมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
ผู้ผลิตมีความต้องการมันส าปะหลังส าหรับผลิตแป้งมันส าปะหลัง เพ่ือบริโภคในประเทศเพ่ิมข้ึน ดังนั้น 
ค่าสัมประสิทธิ์ (3) จึงมีเครื่องหมายเป็นบวก 
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4.1.1.3 สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
 

อุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (Feedt) ขึ้นอยู่กับราคามัน
ส าปะหลังภายในประเทศ (PCSVt) ราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศ (PFeedt) ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภายในประเทศ (PMaizet) ราคากากาถั่วเหลืองภายในประเทศ (PSoymet) ราคาสุกรมีชีวิตหน้า
ฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว (PPigLt−6) ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรขายได้เมื่อ 2 
เดือนที่แล้ว (PChiLt−2) และการใช้มาตรการเข้มงวดการน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยของสหภาพ
ยุโรปซ่ึงประกาศใช้ในระหว่างปีพุทธศักราช 2547 – 2555 เนื่องจาก ปัญหาการระบาดของเชื้อไข้หวัด
นก H5N1 (H5N1t) ซ่ึงจากสมการแสดงความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นอุปสงค์ (สมการ 3.4) สามารถเขียน
สมการเชิงประจักษ์ในรูปแบบสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ 
 
Feedt  0  1PCSVt  2PFeedt  3PMaizet  4PSoymet  5PPigLt−6     


6
PChiLt−2  7H5N1t  4t  ..... (4.3) 

 
โดยที่ตัวแปรต่าง ๆ ในสมการที ่4.3 มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พอสรุปได้ดังนี้ 
 
1. ราคามันส าปะหลังภายในประเทศ (PCSVt) จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม

กับอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตามกฎของอุปสงค์ (Law of Demand) 
กล่าวคือเมื่อราคามันส าปะหลังภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลให้ปริมาณอุปสงค์ต่อมันส าปะหลัง
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ลดลง ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์ (

1
) จึงมีเครื่องหมายเป็นลบ 

2. ราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศ (PFeedt) มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ส าปะหลัง
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในทิศทางเดียวกัน ตามทฤษฎีอุปสงค์สืบเนื่อง (Derived Demand) 
กล่าวคือ หากราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณอุปสงคต์่อมันส าปะหลัง
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ปรับตัวเพ่ิมข้ึนด้วย ค่าสัมประสิทธิ์ (

2
) จงึมีเครื่องหมายเป็นบวก 

3. ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ (PMaizet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนมัน
ส าปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตามทฤษฎีอุปสงค์ไขว้จะมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลัง
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ เมื่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นจะท าให้อุปสงค์ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึน เพ่ือใช้ทดแทนข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ค่าสัมประสิทธิ์ (

3
) จึงมีเครื่องหมายบวก 
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4. ราคากากถ่ัวเหลืองภายในประเทศ (PSoymet) เป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมกับ
มันส าปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือเป็นสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกัน ตามทฤษฎีอุปสงค์ไขว้จะ
มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ เมื่อ
ราคากากถ่ัวเหลืองในประเทศปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ลดลง ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (

4
) จึงมีเครื่องหมายบวก 

5. ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว (PPigLt−6) มี
ความสัมพันธ์กับอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
หากราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายไดเ้มื่อ 6 เดือนที่แล้วปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลท าให้อุปสงค์
มันส าปะหลังส าหรับอุสาหกรรมอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึน ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (

5
) จึงมีเครื่องหมายบวก 

6. ราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว (PChiLt−2) มีความ 
สัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อราคา
ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เมื่อ 2 เดือนที่แล้วปรับตัวสูงขึ้นจะมีผลท าให้ปริมาณอุปสงค์มัน
ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึน ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (

6
) จึงมีเครื่องหมายบวก 

7. การประกาศใช้มาตรการเข้มงวดการน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยของสหภาพยุโรป
ตั้งแต่ปี 2547 และยกเลิกมาตรการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2555 จากปัญหาการระบาดของเชื้อ
ไข้หวัดนก (H5N1t) ส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ลดลง 
เมื่อเทียบกับหลังจากที่สหภาพยุโรปยกเลิกมาตรการดังกล่าว ค่าสัมประสิทธิ์ (

7
) จึงมีเครื่องหมายลบ 

 
4.1.1.4 สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง

เพื่อการส่งออก 
 

อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออก (ExStarct) 
ขึ้นอยู่กับราคามันส าปะหลังในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) ราคาส่งออกแป้งมันส าปะหลัง
เมื่อ 3 เดือนแล้ว (PExStart−3) ราคาแป้งมันส าปะหลังในประเทศ (PStarct−3) อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (EXCt) รายได้ของประเทศจีน (GDPCNt) และภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่ว
โลกที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2550 – 2552 จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis: HbCrt) ซ่ึง
จากความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นอุปสงค์ดังสมการที่ 3.3 สามารถเขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปแบบ
สมการเชิงเส้นได้ดังนี้ 

 
ExStarct  0  1PCSVt−3  2PExStart−3  3PStarct−3  4EXCt  5GDPCNt    

2HbCrt  5t  ..... (4.4) 
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โดยตัวแปรที่ก าหนดอุปสงค์ในสมการ 4.4 มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ต่อมันส าปะหลัง
ส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออก อธิบายได้ดังนี้ 

1. ราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงข้ามกับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออก กล่าวคือ 
เมื่อราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้วปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลให้ปริมาณอุปสงค์มัน
ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกลดลง ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (1) จึงมี
เครื่องหมายเป็นลบ 

2. ราคาส่งออกแป้งมันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PExStart−3) มีความสัมพันธ์กบั
อุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพื่อส่งออกในทิศทางเดียวกัน โดยเมือ่
ราคาส่งออกแป้งมันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้วปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์ต่อมัน
ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (2) จะมี
เครื่องหมายเป็นบวก 

3. ราคาแป้งมันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PStarct−3) จะมีความ 
สัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออก ในทิศทางตรงข้าม 
กล่าวคือ เมื่อราคาแป้งมันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้วปรับตัวสูงขึ้น ผู้ผลิตจะเพ่ิม
สัดส่วนจ าหน่ายสินค้าในประเทศมากขึ้น เนื่องจาก มีก าไรสูงกว่าและลดสัดส่วนการส่งออกลง ซึ่งมีผล
ให้ปริมาณอุปสงคต์่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกลดลง ดังนั้น ค่า
สัมประสิทธิ์ (3) จะมีเครื่องหมายเป็นลบ 

4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (EXCt) มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ต่อ
มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นหรือเงินบาทอ่อนค่า จะมีผลท าให้ผู้ส่งออกมีรายรับในรูปเงินบาทสูงขึ้นจึงมีความ
ต้องการส่งออกแป้งมันส าปะหลังเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรม
แป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (4) จะมีเครื่องหมายเป็นบวก 

5. รายได้ของประเทศจีน (GDPCNt) ซ่ึงเป็นตลาดส่งออกแป้งมันส าปะหลังรายใหญ่
ของประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือ
ส่งออกในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากประเทศคู่ค้ามีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นจะมีความต้องการบริโภคแป้ง
มันส าปะหลังจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลังเพ่ือส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (5) จะมีเครื่องหมายเป็นบวก 

6. วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis: HbCrt) ซึ่งเป็นผลมาจากการซบเซา
ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าขึ้นทั่วโลก
ในช่วงปี 2550–2552 จะมีผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการลดลงทั่วโลก ท าให้การส่งออก
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แป้งมันส าปะหลังของประเทศไทยในช่วงที่เกิดวิกฤตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ส่งผลให้อุปสงค์
มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกปรับตัวลดลง ค่าสัมประสิทธิ์ (6) จึงมี
เครื่องหมายเป็นลบ 

 
4.1.1.5 สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพื่อการ

ส่งออก 
 

ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือส่งออก 
(ExTapiot) ได้แก่ ราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) ราคาส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PExTapit−3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์
สหรัฐ (EXCt) และรายได้ของประเทศจีน (GDPCNt) รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ าที่เกิดจากวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ในช่วงปี 2550-2552 (Hamburger Crisis: HbCrt) ซ่ึงจากความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น
อุปสงคต์ามที่ได้กล่าวมาแล้วในสมการ 3.4 จะสามารถเขียนเป็นสมการเชิงประจักษ์ในรูปแบบสมการ
เชิงเส้นได้ดังนี้ 

 
ExTapiot   0

  
1
PCSVt−3  2

PExTapit−3  3
EXCt  4

GDPCNt    

 
5
HbCrt  6t .... (4.5) 

 
โดยปัจจัยก าหนดอุปสงค์ตามสมการ 4.5 นั้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณอุปสงค์มัน

ส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือส่งออก รายละเอียดดังนี้ 
1. ราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PCSVt−3) มีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางตรงข้ามกับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือส่งออก กล่าวคือ 
เมื่อราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้วปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์ต่อ
มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือส่งออกลดลง ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (

1
) จะมี

เครื่องหมายเป็นลบ 
2. ราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว (PExTapit−3) มีความ 

สัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับ อุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือส่งออก 
กล่าวคือ เมื่อราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้วสูงขึ้น จะมีผลให้ปริมาณอุปสงค์
ต่อมันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือส่งออกเพ่ิมข้ึน ค่าสัมประสิทธิ์ (

2
) จึงมี

เครื่องหมายเป็นบวก 
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3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (EXCt) มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ต่อ
มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นหรือเงินบาทอ่อนค่า ท าให้ผู้ส่งออกมีรายรับในรูปเงินบาทสูงขึ้นจึงมีความต้องการ
ส่งออกแป้งมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น และมีผลให้ปริมาณอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้ง
มันส าปะหลังเพ่ือส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (

3
) จึงมีเครื่องหมายเป็นบวก 

4. รายได้ของประเทศจีน (GDPCNt) ซึ่งเป็นตลาดส่งออกแป้งมันส าปะหลังรายใหญ่
ของประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือ
ส่งออกในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากประเทศคู่ค้ามีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นจะมีความต้องการบริโภคแป้ง
มันส าปะหลังจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้อุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลังเพ่ือส่งออกปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์ (

4
) จะมีเครื่องหมายเป็นบวก 

5. วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis: HbCrt) ที่ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าท่ัวโลกในช่วงปี 2550 – 2552 มีผลให้ปริมาณอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้ง
มันส าปะหลังเพ่ือส่งออกลดลง ค่าสัมประสิทธิ์ (

5
) จึงมีเครื่องหมายเป็นลบ 

 
4.1.2 สมการอุปทานมันส าปะหลัง 

 
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานมันส าปะหลังของประเทศไทย (Cassavat) จะประกอบด้วย ราคามัน

ส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว หรือราคาเมื่อปีการผลิตทีผ่่านมา (PCSVt−12) ปริมาณ
ผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรเก็บเก่ียวได้ในปีการผลิตที่แล้ว (Cassavat−12) ราคาปุ๋ยเคมี
เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว (PFerRet−6) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว (Raint−6) และช่วงฤดฝูน
ของประเทศไทย (RainSeasont) ซึ่งจากสมการแสดงความสัมพันธ์ฟังก์ชั่นอุปทานที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในสมการ 3.6 สามารถเขียนสมการเชิงประจักษ์ในรูปแบบสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ 

 
Cassavat  0  1Cassavat−12  2PCSVt−12  3Raint−6  4PFerRet−6    

 5RainSeasont  1t .....(4.6) 
 

โดยที่ปัจจัยก าหนดอุปทานในสมการที ่ 4.6 มีความสัมพันธ์กับปริมาณอุปทานมันส าปะหลัง
ของประเทศไทย พอสรุปได้ดังนี้ 

1. ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ในปีการผลิตทีแ่ล้ว (Cassavat−12) มี
ความสัมพันธ์กับอุปทานมันส าปะหลังในปีการผลิตปัจจุบันในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ หากผลผลิตมัน
ส าปะหลังที่เกษตรกรเก็บเก่ียวได้ในปีการผลิตที่ผ่านมามีปริมาณมาก จะจูงใจให้เกษตรกรขยายพ้ืนที่
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เพาะปลูกมันส าปะหลังในปีการผลิตปัจจุบัน ท าให้อุปทานมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ 
(1) จึงมีเครื่องหมายเป็นบวก 

2. ราคามันส าปะหลังภายในประเทศในปีการผลิตที่ผ่านมา (PCSVt−12) มีความสัมพันธ์กบั
อุปทานมันส าปะหลังปีการผลิตปัจจุบันในทิศทางเดียวกันตามทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb Theorem) 
กล่าวคือหากราคามันส าปะหลังในปีการผลิตที่ผ่านมามีราคาสูง จะมีผลท าให้อุปทานมันส าปะหลังใน
ปีการผลิตปัจจุบันเพิ่มขึ้น ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (2) จึงมีเครื่องหมายเป็นบวก 

3. ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยช่วงกลางปีการผลิตหรือปริมาณน้ าฝนเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว (Raint−6) มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในปีการผลิตปัจจุบันในทิศทางเดียวกัน โดยหากในช่วง
กลางฤดูกาลผลิตมีปริมาณน้ าฝนเพ่ิมข้ึน จะท าให้อุปทานมันส าปะหลังในฤดูกาลนั้นสูงขึ้น ดังนั้น ค่า
สัมประสิทธิ์ (3) จะมีเครื่องหมายเป็นบวก 

4. ราคาปุ๋ยเคมีในช่วงกลางปีการผลิตหรือเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว (PFerRet−6) มีความสัมพันธ์
กับอุปทานมันส าปะหลังในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ หากในช่วงกลางปีการผลิตราคาปุ๋ยเคมีปรับตัว
สูงขึ้น จะท าให้ความต้องการปุ๋ยส าหรับส าปะหลังจะลดลง มีผลให้อุปทานมันส าปะหลังมันในปีการ
ผลิตนั้นลดลง ดังนั้น ค่าสัมประสิทธิ์ (3) จึงมีเครื่องหมายเป็นลบ 

5. ช่วงฤดูฝนของประเทศไทย (RainSeasont) เกษตรกรจะหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
มันส าปะหลัง ส่งผลให้อุปทานมันส าปะหลังจะลดลงเมื่อเทียบกับฤดูกาลอ่ืน 
 

4.1.3 สมการดุลยภาพตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย 
 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.3 ดุลยภาพตลาดจะเกิดขึ้นที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานโดยมีสมการ
เอกลักษณ์ดังสมการ 3.7 จากนั้นแทนสมการ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 และ 4.6 ลงในสมการเอกลักษณ์
จะได้สมการลดรูปของราคามันส าปะหลัง (ถวิล นิลใบ. 2553) ดังนี้ 
 
PCSVt  10  11PCSVt−3  12PStarct−3  13GDPCNt  14EXCt  15HbCrt 

16PEthTht  17Gasoht  18DGSLt  19GDPTHt  110PFeedt  
111PMaizet 112PSoymet 113PPigLt−6 114PChiLt−2 115H5N1t  
116PExStart−3  117PExTapit−3  118Cassavat−12  119PCSVt−12   

120Raint−6  121PFerRet−6  122RainSeasont  1t
  ..... (4.8) 
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การหาสมการลดรูปของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังนั้น เนื่องด้วยตัวแปรราคามันส าปะหลัง
ภายในประเทศในสมการอุปทานเป็นตัวแปรในอดีต (PCSVt−12) ซ่ึงเกิดจากการล่าหลังเก่ียวกับเวลา 
(Lag Variable) ตามทฤษฎีใยแมงมุม ดังนั้น การหาสมการลดรูปของปริมาณมันส าปะหลังจึงต้อง
ปรับตัวแปรราคามันส าปะหลังในประเทศในสมการอุปสงค์ ให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับสมการอุปทาน
ก่อนซึ่งจะได้สมการดุลยภาพตลาดมันส าปะหลังใหม่ดังนี้ 
 
Cassavat  EthCSVt−12Starcht−12Feedt−12ExStarct−12ExTapiot−12 ..... (4.9) 
 

จากสมการ 4.9 จะได้สมการลดรูปของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังตามสมการ 4.10 
 
Cassavat   2021Cassavat−1222PCSVt−1523PStarct−15  24EXCt−12    

25GDPCNt−12  26HbCrt  27PEthTht−12  28Gasoht−12      
29DGSLt  210GDPTHt−12  211PFeedt−12  212PMaizet−12    
213PSoymet−12  214PPigLt−18  215PChiLt−14  216H5N1t    
217PExStart−15  218PExTapit−15   219Raint−6  220PFerRet−6   

221RainSeasont  1t
 ..... (4.10) 

 
จากสมการ 4.8 และ 4.10 จะสามารถท าการวิเคราะห์ผลกระทบของราคาเอทานอลที่มีต่อ

ตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย 2 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านราคาและปริมาณผลผลิต ไดโ้ดยการ
หาอนุพันธ์บางส่วน (Partial derivative) จากสมการลดรูปของราคามันส าปะหลัง และปริมาณมัน
ส าปะหลังดุลยภาพ รายละเดียดดังนี้ 
 

จากสมการ 4.8 จะได้ 
 

𝑃𝐶𝑆𝑉𝑡

𝑃𝐸𝑡ℎ𝑇𝐻𝑡
          16          


2


1
  

1

                                

 
จากสมการ 4.10 จะได้ 

 
𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑡

𝑃𝐸𝑡ℎ𝑇𝐻𝑡
          27           2 (


2


1
  

1

)                  
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โดยที่ 2 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของราคาหัวมันส าปะหลังสดเมื่อ 12 เดือนที่แล้วจากสมการปริมาณ
ผลผลิตมันส าปะหลัง 

 
1
 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของราคาหัวมันส าปะหลังสดจากสมการความต้องการมันส าปะหลัง

ส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 
 

2
 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของราคาเอทานอลในประเทศจากสมการความต้องการมันส าปะหลัง

ส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 
 

1
 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของราคาหัวมันส าปะหลังสดจากสมการความต้องการมันส าปะหลัง

ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลา 
(Time series data) โดยใช้ขอ้มูลเป็นรายเดือนตั้งแต่ตุลาคม 2550 ถึงกันยายน 2559  ประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย ได้แก่ ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง ราคามัน
ส าปะหลังในประเทศ ราคาปุ๋ยเคมี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยของประเทศไทย ปริมาณการใช้มันส าปะหลังใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
ข้อมูลด้านการค้ามันส าปะหลังของประเทศไทย ได้แก ่ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (มัน
เส้นและมันอัดเม็ด) ราคาผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศ และราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
ได้แก่ ราคามันเส้นและมันอัดเม็ด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสมาคมผู้ค้ามัน
ส าปะหลังแห่งประเทศไทย 

ข้อมูลจากธนาคารโลก ได้แก่ รายได้ประชาชาติของประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังรายใหญ่จากประเทศไทย 

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเอทานอลของประเทศไทย ได้แก่ ปริมาณการผลิตเอทานอลจาก
มันส าปะหลัง ราคาเอทานอลภายในประเทศ และปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ภายในประเทศ ซึ่ง
เก็บรวมรวมข้อมูลจากหน่วยงานด้านพลังงาน ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงพลังงาน 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลต่อตลาดมันส าปะหลังของไทยในครั้งนี้ จะใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐมิติซึ่งมีข้ันตอนพอ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

 4.3.1 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) หรือการทดสอบ Unit Root 
 
 ในการวิเคราะห์สมการถfถอยข้อมูลที่น ามาใช้จะต้องมีคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) แต่
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะไม่นิ่ง (Non-Stationary) 
ท าให้ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเกิดการบิดเบือน รวมทั้งค่าสถิติต่าง ๆ ได้จากสมการถดถอยไม่มี
ความน่าเชื่อถือ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวภายในแบบจ าลองก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์จึงต้องท าการ
ทดสอบคุณสมบัติความนิ่งก่อน โดยการทดสอบ Unit Root ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วธิี Augment 
Dickey-Fuller Test หรือเรียกว่า ADF Test ในการทดสอบ 
 
 4.3.2 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) 
 
 ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด ตัวแปรในสมการที่
ต้องการพิจารณาจะต้องมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวต่อกัน แบบจ าลองจึงจะไม่เกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ที่มิใช่แท้จริง (Spurious relationship) ซ่ึงจะมีผลท าให้ค่าสถิติที่ได้จากสมการถดถอยไม่
มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายในแบบจ าลอง ก่อนประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของ
แบบจ าลอง ต้องท าการทดสอบตัวแปรของแต่ละสมการภายในแบบจ าลองก่อนว่ามีความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพในระยะยาวหรือไม่ โดยใช้วิธีของ Engle-Granger 
 
 4.3.3 การทดสอบปัญหาความชี้ชัด 
 
 แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องที่มีความสมบูรณ์และสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของ
สมการโครงสร้างได้นั้น สมการในระบบจะต้องมีลักษณะที่สามารถชี้ชัดได้ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าว
ไว้ในบทที่ 2 โดยอาจมีลักษณะชี้ชัดพอดีหรือชี้ชัดเกินจ าเป็นแล้วแต่กรณี ดังนั้น เพ่ือเป็นการยืนยันว่า
แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการ
โครงสร้างได้ จึงต้องท าการทดสอบปัญหาความชี้ชัดก่อน 
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4.3.4 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของระบบสมการเกี่ยวเนื่อง 
 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานมันส าปะหลัง รวมทั้งศึกษาผลกระทบของราคา
เอทานอลต่อตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย โดยอาศัยแบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ และค่าคาดเคลื่อนของแต่ละสมการภายในแบบจ าลองจะมี
ความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน และเพ่ือให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติความไม่เอนเอียงและแนบนัย 
รวมทั้งมีประสิทธิภาพ การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของแบบจ าลองจะต้องประมาณ
ค่าออกมาพร้อม ๆ กันทั้งระบบสมการ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงใช้วิธีประมาณค่า 2 วิธี ได้แก่ วิธี
ก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (Two-Stage least square: 2SLS) และวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบ
สามขั้น (Three-Stage least square: 3SLS) โดยอาศัยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
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บทท่ี 5 
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มตี่อตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทยครั้งนี้ก่อน
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของแบบจ าลอง จะต้องท าการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของ
ตัวแปรและสมการในแบบจ าลองระบบ โดยเริ่มจากการทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) หรือ
ทดสอบ Unit Root จากนั้นจะทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration test) 
ระหว่างตัวแปรภายในกับตัวแปรภายนอกของแต่ละสมการ เมื่อท าการทดสอบคุณสมบัติของตัวแปร
และสมการต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทดสอบปัญหาความชี้ชัดของระบบสมการเกี่ยวเนื่อง 
หากระบบสมการมีลักษณะชี้ชัดได้ จะท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของแบบจ าลอง 
โดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (Two – Stage Least Square: 2SLS) และวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุดแบบสามขั้น (Three – Stage Least Square: 3SLS) เปรียบเทียบกัน จากนั้นจะค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สมการลดรูปของราคาและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาเอทานอลที่มีต่อปริมาณผลผลิต และราคามันส าปะหลังดุลยภาพของ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) หรือการทดสอบ Unit Root 
 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 และบทที่ 4 ว่าข้อมูลที่เป็นแบบอนุกรมเวลาส่วนใหญ่จะไม่
คงท่ีหรือไมน่ิ่ง (Non-stationary) เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สมการถดถอยจะได้ค่าสถิติท่ีไม่มี
ความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ก่อนที่จะน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยจึงจ าเป็นต้องทดสอบ
คุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ของข้อมูลก่อน หรือการทดสอบ Unit Root ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้
การทดสอบด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller test หรือ ADF Test และจากการศึกษาสมการ
โครงสร้างของแบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง พบว่าตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายในของแต่ละ
สมการในแบบจ าลองมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบสมการ ลอกาลิทึม (logarithm) ดังนั้น จึงต้องท า
การทดสอบ Unit Root ของตัวแปรที่เป็นแปลงค่าเป็น ลอกาลิทึม (logarithm) แล้ว โดยมีผลการ
ทดสอบดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3  การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary) หรือการทดสอบ Unit Root ด้วยวิธ ี
Augmented Dickey-Fuller test 

 

ตัวแปร 
ADF  

test statistic 
Test critical values ระดับ 

ความนิ่ง 1% 5% 10% 

Cassavat  -11.0794* -3.4999 -2.8948 -2.583 I(1) 

PCSVt  -6.9143* -3.4937 -2.8892 -2.5815 I(1) 

EthCSVt  -9.5816* -3.4943 -2.8895 -25817 I(1) 

Starcht  -5.8721* -3.4925 -2.8886 -2.5813 I(0) 

Feedt  -6.8654* -3.5007 -2.8922 -2.5832 I(2) 

ExStarct  -3.0574** -3.4925 -2.8886 -2.5813 I(0) 

ExTapiot  -3.2849** -3.4931 -2.8889 -2.5814 I(0) 

Cassavat−12  -10.6956* -3.5074 -2.8951 -2.5847 I(1) 

PCSVt−12  -6.9566* -3.4999 -2.8918 -2.583 I(1) 

Raint−6  -3.7497* -3.5014 -2.8925 -2.5833 I(0) 

PFerRet−6  -2.7814*** -3.4943 -2.8894 -2.5817 I(0) 

PEthTHt  -2.7908*** -3.4925 -2.8886 -2.5813 I(0) 

Gasoht  -11.4736* -3.4931 -2.8889 -2.5814 I(1) 

PCSVt−3  -6.9142* -3.4937 -2.8892 -2.5815 I(1) 

PStarct−3  -3.9946* -3.4943 -2.8894 -2.5817 I(1) 

GDPTHt  -10.4736* -3.4931 -2.8889 -2.5814 I(1) 

PFeedt  -4.5571* -3.4937 -2.8892 -2.5815 I(1) 

PMaizet  -9.1051* -3.4931 -2.8889 -2.5814 I(1) 

PSoymet  -3.1843** -3.4931 -2.8889 -2.5814 I(0) 

PPigLt−6  -3.2173** -3.4943 -2.8894 -2.5817 I(0) 

PChiLt−2  -2.7613*** -3.4937 -2.8892 -2.5815 I(0) 

PExStart−3  -5.6058* -3.4937 -2.8892 -2.5815 I(1) 

EXCt  -6.6628* -3.4937 -2.8892 -2.5815 I(1) 

GDPCNt  -29.9447* -3.5006 -2.8922 -2.5831 I(2) 

PExTapit  -5.568* -3.4931 -2.8889 -2.5814 I(1) 
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แหล่งที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ:  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
       **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

     ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90   
 
 จากการทดสอบ Unit Root ตามตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้บาง
ตัวแปรมีลักษณะไม่นิ่ง (Non-stationary) ที่ระดับ Level แต่มีคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) ที่
ผลต่างล าดับ 1 (1st Difference: I(1)) และผลต่างล าดับ 2 (2nd Difference: I(2)) ซึ่งในการประมาณ
ค่าสมการถดถอยจะต้องท าให้ตัวแปรต่าง ๆ มีระดับความนิ่งอยู่ในระดับเดียวกันก่อนการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด แต่ถ้าตัวแปรในสมการที่ต้องการพิจารณามี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวต่อกัน จะสามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างได้
เลยโดยไม่ต้องสนใจว่าข้อมูลมีคุณสมบัติความนิ่ง (Stationary) หรือไม่  
 

5.2 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) 
 
 จากที่ได้กล่าวมาแล้วในการทดสอบความนิ่งของข้อมูลหรือการทดสอบ Unit Root ข้อ 5.1 
ว่าสมการโครงสร้างของแบบจ าลองมีความสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นเส้นตรง การทดสอบความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพในระยะยาวครั้งนี้ จึงเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของสมการลอกาลิทึม (logarithm) 
โดยใช้ของ Engle-Granger โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลการทดสอบแสดงในตาราง 4  
 
ตารางท่ี 4  การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test)  
 

Engle-Granger Cointegration Test 

Dependent 
Variable 

z-statistic Prob.* หมายเหตุ 

Cassavat -78.77671 *0.0000 มี Cointegration 

EthCSVt -60.76447 *0.0001 มี Cointegration 

Starcht -71.70028 *0.0000 มี Cointegration 

Feedt -49.96254 **0.0186 มี Cointegration 

ExStarct -53.63401 *0.0050 มี Cointegration 

ExTapiot -43.22699 **0.0189 มี Cointegration 
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แหล่งที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90   

 
 จากการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration Test) ของสมการ
ภายในแบบจ าลองด้วยวิธี Engle-Granger ซึ่งผลการทดสอบตามตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ภายในและตัวแปรภายนอกของแต่ละสมการในแบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง มีความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration) ต่อกัน ดังนั้น จึงสามารถท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
สมการโครงสร้างของระบบสมการเกี่ยงเนื่องด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดได้ทันท ี โดยไม่ต้องพิจารณา
คุณสมบัติความนิ่งของข้อมูล (Stationary) 
 

5.3 การทดสอบคุณสมบัติของความชี้ชัด (Identification) ของระบบสมการ 
 
 5.3.1 การทดสอบเงื่อนไขล าดับ (Order condition) 
 
 แบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่องที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ในระบบสมการจะประกอบด้วย 
ตัวแปรทั้งหมด 24 ตัว เป็นตัวแปรภายในจ านวน 2 ตัว ตัวแปรภายนอกจ านวน 22 ตัว และมีสมการที่
ต้องพิจารณาทั้งหมด 6 สมการ โดยมีผลการทดสอบเงื่อนไขล าดับ (Order condition) ของแต่ละ
สมการดังแสดงในตาราง 5 
 
ตารางท่ี 5  การทดสอบเงื่อนไขล าดับที่ (Order condition of Identification) 
 

สมการ 

จ านวนตัวแปรภายนอกของ
ระบบสมการที่ไม่ได้ปรากฏ 

ในสมการที่พิจารณา 

 จ านวนตัวแปรภายในของ
ระบบสมการที่ปรากฏใน

สมการที่พิจารณา 
หมายเหตุ 

K – k ≥ g – 1 

Cassavat 17 ≥ 0 ชี้ชัดได้ 

EthCSVt 19 ≥ 1 ชี้ชัดได้ 

Starcht 19 ≥ 0 ชี้ชัดได้ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

สมการ 

จ านวนตัวแปรภายนอกของ
ระบบสมการที่ไม่ได้ปรากฏ 

ในสมการที่พิจารณา 

 จ านวนตัวแปรภายในของ
ระบบสมการที่ปรากฏใน

สมการที่พิจารณา 
หมายเหตุ 

K – k ≥ g – 1 

Feedt 16 ≥ 1 ชี้ชัดได้ 

ExStarct 16 ≥ 0 ชี้ชัดได้ 

ExTapiot 17 ≥ 0 ชี้ชัดได้ 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ 
 
 5.3.2 การทดสอบเงื่อนไขแรงค์เพื่อการชี้ชัด (Rank condition of Identification) 
 
 เมื่อผ่านการทดสอบการทดสอบเงื่อนไขล าดับที่แล้ว จะน าสมการที่สามารถชี้ชัดได้มาทดสอบ
เงื่อนไขแรงค์เพ่ือยืนยันว่าสมการสามารถชี้ชัดได้จริง ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตารางท่ี 6  การทดสอบเงื่อนไขแรงค์เพ่ือการชี้ชัด (Rank condition of Identification) 
 

สมการ แรงค์ของเมทริกซ์ G – 1 หมายเหตุ 

อุปสงค์มันส าปะหลัง 1 1 ชี้ชัดเกินจ าเป็น 
อุปทานมันส าปะหลัง 1 1 ชี้ชัดเกินจ าเป็น 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ 
  

จากการทดสอบคุณสมบัติความชี้ชัด (Identification) ของแต่ละสมการในแบบจ าลองระบบ
สมการเก่ียวเนื่อง ตามรายละเอียดในตารางที ่ 5 และตารางที ่ 6 แสดงให้เห็นว่าสมการอุปสงค์และ
สมการอุปทานมันส าปะหลังสามารถชี้ชัดได้ โดยมีลักษณะชี้ชัดเกินจ าเป็น ดังนั้น จึงสามารถประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของแบบจ าลองได้  
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5.4 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของระบบสมการเกี่ยวเนื่อง 
 
 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของระบบสมการเก่ียวเนื่อง ในการศึกษาครั้งนี้
จะใช้วิธีการประมาณค่า 2 แบบ คือ วิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) และวิธีก าลังสองน้อย
ที่สุดแบบสามขั้น (3SLS) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้ผลการประมาณค่าแต่ละสมการดังนี้ 
  

5.4.1 อุปทานมันส าปะหลังของของประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 7  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการอุปทานมันส าปะหลังด้วยวิธี 2SLS และ 3SLS 

 
ตัวแปร 2SLS 3SLS 

Cassavat C –8.082004** –7.918775** 
  (4.003291) (3.831912) 

 Cassavat−12 0.675511* 0.651772* 

  (0.062427) (0.058744) 

 PCSVt−12 0.754956* 0.864421* 

  (0.155727) (0.147708) 

 Raint−6 0.129325** 0.133824* 

  (0.050656) (0.047595) 

 PFerRet−6 0.667327** 0.598592*** 

  (0.328735) (0.315792) 

 RainSeasont –0.271536* –0.265474* 

  (0.102998) (0.096932) 

Adjusted R − squared 0.878403 0.876809 

S. E. of regression 0.333256 0.335433 
 

ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่า Standard error of estimate 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90   
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จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานมันส าปะหลังของประเทศไทยตาม (ตารางที ่7) แสดงให้
เห็นว่าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างจาก 2 วิธี จะได้ค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้างที่มีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในปีการผลิตที่ผ่านมา ราคา
หัวมันส าปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้ในปีการผลิตก่อนหน้า และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยของประเทศไทย
เมื่อ 6 เดือนทีแ่ล้ว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในปีการผลิต
ปัจจุบัน ในขณะที่ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังออกสู่ตลาดน้อยกว่าฤดูกาลอ่ืน ทั้งนี้
เนื่องจาก น้ าฝนจะมีผลท าให้ปริมาณแป้งในหัวมันส าปะหลังสดลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคามันส าปะหลังมี
แนวโน้มถูกลงเมื่อเทียบกับฤดูร้อนและฤดูหนาว เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในฤดูดังกล่าว 

ในส่วนของราคาปุ๋ยเคมีเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว หรือราคาปุ๋ยเคมีในช่วงกลางปีการผลิตมีความ 
สัมพันธ์ในกับปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังปีผลิตปัจจุบันในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงกลาง
ปีการผลิต เป็นช่วงที่เกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ยให้กับมันส าปะหลังเพ่ือเร่งหัวมันหรือเร่งผลผลิต ซึ่งจะมีผล
ท าให้ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น ในช่วงกลางปีการผลิตเกษตรกรจึงมีความ
ต้องการปุ๋ยเคมีส าหรับเร่งผลผลิตมันส าปะหลังสูงกว่าช่วงเวลาอื่นของปีการผลิต ส่งผลให้ราคาปุ๋ยมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

 
5.4.2 อุปสงค์มันส าปะหลัง 

 
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์โครงสร้างของสมการอุปสงค์มันส าปะหลังของประเทศไทย ด้วย

วิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) และวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามข้ัน (3SLS) โดยแยกตาม
ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก แบ่งออกเป็น 5 อุตสาหกรรม ตามที่
ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในบทที่ 3 และบทที่ 4 ซ่ึงมีผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้างของ
แต่ละอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 
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5.4.2.1 อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 
 
ตารางท่ี 8  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 

ด้วยวิธี 2SLS และ 3SLS 
 

ตัวแปร 2SLS 3SLS 

EthCSVt C –3.460298 –3.856922 

  (2.680293) (2.516177) 

 PCSVt –0.28624 –0.230625 

  (0.224565) (0.213702) 

 PEthTHt 0.866552*** 0.747952*** 

  (0.499715) (0.464465) 

 Gasoht 0.853137** 0.911911* 

  (0.355248) (0.330967) 

 DGSLt 0.459613*** 0.429837*** 

  (0.263464) (0.245027) 

Adjusted R − squared 0.715016 0.715517 

S. E. of regression 0.365704 0.365383 

 
ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่า Standard error of estimate 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
     ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90   
 

จากผลการวิเคราะห์ ปัจจัยก าหนดอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล 
ตามตารางที ่ 8 แสดงให้เห็นว่า ราคาเอทานอล และปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ภายในประเทศมี
ความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในทิศทางเดียวกัน และหลังจากที่
กระทรวงพลังงานประกาศมาตรการยกเลิกการจ าหน่ายน้ ามันเบนซินออกเทน 91 มีผลท าให้ความ
ต้องการมันส าปะหลังส าหรับเพ่ือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง
ก่อนการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินเปลี่ยนไปใช้น้ ามัน
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แก๊สโซฮอล์ทดแทนน้ ามันเบนซินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเอทานอลเพ่ือน าไปผสมน้ ามันเบนซิน
ส าหรับผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ปรับตัวสูงขึ้น  

ในขณะที่ราคามันส าปะหลังภายในประเทศ มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลัง
ส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอลในทิศทางเดียวกันเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อราคามันส าปะหลังปรับตัวสูงขึ้น
ร้อยละ 1 จะมีผลท าให้ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอลปรับตัวลดลงร้อยละ 
0.23 จากการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (2SLS) และลดลงร้อยละ 0.28 จาก
การประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (3SLS) แต่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 72 และร้อยละ 80 ตามล าดับ 
 

5.4.2.2 อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ 

 

ตารางท่ี 9  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลังเพ่ือบริโภคภายในประเทศ 

 

ตัวแปร 2SLS 3SLS 

Starcht C 9.587919* 10.18665* 
  (1.400581) (1.334709) 
 PCSVt−3 –0.314446 –0.231812 
  (0.225887) (0.212333) 
 PStarct−3 –0.018653 –0.093342 
  (0.286981) (0.268421) 
 GDPTHt 0.615495* 0.54034* 
  (0.167902) (0.159466) 

Adjusted R − squared 0.151135 0.146159 

S. E. of regression 0.180364 0.180892 

 
ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่า Standard error of estimate 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90   



 68 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต
แป้งมันส าปะหลังเพ่ือบริโภคภายในประเทศ (ตามตาราง 9) แสดงให้เห็นว่าราคามันส าปะหลังภายใน 
ประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลังเพ่ือบริโภคภายในประเทศในทิศทางตรงกันข้าม แต่ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการด้วยวิธีก าลงั
น้อยที่สุดแบบสองขัน้ (2SLS) มีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 84 ส่วนการประมาณค่าด้วยวิธี
ก าลังน้อยที่สุดแบบสามขั้น (3SLS) มีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 73 ในขณะที่รายได้ของคน
ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง
เพ่ือบริโภคภายในประเทศในทิศทางเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือ
บริโภคภายในประเทศมี Adjusted R-squared ต่ าอยู่ประมาณร้อยละ 15 เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในราคามันส าปะหลัง ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์มันส าปะหลังเพียงอย่างเดียว จึงไม่ได้น าปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องมา
พิจารณาด้วย 
 

5.4.2.3 อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
 
ตารางท่ี 10  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
 

ตัวแปร 2SLS 3SLS 

Feedt C 9.588535* 9.752014* 
  (1.367046) (1.264350) 
 PCSVt –0.185599* –0.190071* 
  (0.041413) (0.038189) 
 PFeedt 0.26814*** 0.266137*** 
  (0.158502) (0.145819) 
 PMaizet 0.375455* 0.368194* 
  (0.069676) (0.063432) 
 PSoymet –0.229464* –0.23738* 
  (0.060298) (0.055403) 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 
 

ตัวแปร 2SLS 3SLS 
 PPigLt−6 0.368043* 0.36846* 
  (0.053422) (0.048799) 
 PChiLt−2 –0.089092*** –0.07986*** 
  (0.054313) (0.049320) 
 H5N1t –0.103123* –0.110932* 
  (0.022290) (0.020604) 

Adjusted R − squared 0.731118 0.729348 

S. E. of regression 0.054911 0.055092 

 
ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่า Standard error of estimate 
หมายเหตุ:   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90   

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จาก

ตารางที ่10 แสดงให้เห็นว่า ราคามันส าปะหลังภายในประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
อุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในขณะที่ราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศมี
ความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในทิศทางเดียวกัน  

ในส่วนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนมัน
ส าปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้จึงมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจะ
ส่งผลให้ความต้องการมันส าปะหลังเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทดแทนข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เพ่ิมข้ึน ในขณะทีร่าคากากถ่ัวเหลืองภายในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ประกอบกับมันส าปะหลัง
ในการผลิตอาหารสัตว์ จะมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ หากราคากากถั่วเหลืองภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลท าให้ความ
ต้องการมันส าปะหลังส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารปรับตัวลดลง 
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ด้านราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เมื่อ 6 เดือนที่แล้วมีความสัมพันธ์กับ
ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกัน
ในช่วงที่สหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการเข้มงวดการน าเข้าไก่สดจากไทย เนื่องจาก การระบาดของ
เชื้อไข้หวัดนก รวมทั้งในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นั้น ความต้องการมัน
ส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่มีสถานการณ์ดังกล่าว 

ในส่วนของราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว มีความ 
สัมพันธ์กับความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจาก 
การเลี้ยงไกน่ั้นเกษตรกรสามารถใช้อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบประเภทอ่ืน ๆ ทดแทนอาหารที่ผลิตจาก
มันส าปะหลังได้ เช่น กากถ่ัวเหลือง ร า หรือโปรตีนจากสัตว์ เป็นต้น ซ่ึงหากราคาอาหารสัตว์ที่ผลิตจาก
วัตถุดิบประเภทอ่ืนมีราคาถูกกว่าราคาอาหารสัตว์ที่ผลิตจากมันส าปะหลัง ท าให้เกษตรกรมีความ
ต้องการอาหารสัตว์ที่ผลิตจากมันส าปะหลังลดลง แตง่านวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลัก จึงไม่ได้มีการน ามาตัวแปรดังกล่าวมา
พิจารณาด้วย 

 
5.4.2.4 อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพื่อส่งออก 

 
ตารางท่ี 11  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมัน

ส าปะหลังเพ่ือส่งออก 
 

ตัวแปร 2SLS 3SLS 

ExStarct C 16.06445* 13.29426* 
  (3.518788) (2.752063) 
 PCSVt−3 –0.586927*** –0.557893** 
  (0.320069) (0.268162) 
 PExStart−3 3.93553*** 2.800256*** 
  (2.047789) (1.500661) 
 PStarct−3 –4.247217** –2.911104** 
  (1.883581) (1.389652) 
 EXCt –1.482493** -1.741308* 
  (0.670724) (0.519047) 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 
 

ตัวแปร 2SLS 3SLS 
 GDPCNt 0.788707* 1.002025* 
  (0.129784) (0.106500) 
 HbCrt –0.393809* –0.154004 
  (0.149032) (0.115791) 

Adjusted R − squared 0.571676 0.553475 

S. E. of regression 0.228915 0.233729 
 

ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่า Standard error of estimate 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
        ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 
   

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง
เพ่ือการส่งออก จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่าราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมือ่ 3 เดือนที่แล้ว
และราคาแป้งมันส าปะหลังภายในประเทศเม่ือ 3 เดือนที่แล้ว มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับ  
อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือการส่งออก ในขณะที่ราคาส่งออกแป้ง
มันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว และรายได้ของประเทศคู่ค้า มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์มันส าปะหลัง
ส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออกในทิศทางเดียวกัน  

นอกจากนี้ในช่วงทีเ่กิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ าที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2550 – 2552 มีผล
ให้อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพื่อส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับช่วงหลัง
วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปและ แต่จากการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น 
(3SLS) พบว่ามีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 82 

ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรง
ข้ามกับความต้องการมันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออก ทั้งนี้เนื่องจาก 
ความต้องการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของประเทศไทย จะถูกก าหนดจากความต้องบริโภคแป้งมัน
ส าปะหลังของประเทศคู่ค้าเป็นหลักซ่ึงจะมีการส่งค าสั่งซื้อล่วงหน้า โดยไม่ได้มีผลมาจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน 
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5.4.2.5 อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพื่อส่งออก    
 
ตารางท่ี 12  การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน

ส าปะหลังเพ่ือส่งออก 
 

ตัวแปร 2SLS 3SLS 

ExTapiot C 21.58916* 19.84066* 
  (6.137790) (5.498782) 
 PCSVt−3 –0.793561*** –0.75051*** 
  (0.448953) (0.403280) 
 PExTapit−3 –0.914812 –0.797265 
  (0.669377) (0.570928) 
 EXCt –1.138012 –1.626104 
  (1.256823) (1.138379) 
 GDPCNt 0.940306* 1.145971* 
  (0.275015) (0.251395) 
 HbCrt –0.64651** –0.462945** 
  (0.256899) (0.235794) 

Adjusted R − squared 0.268209 0.259907 

S. E. of regression 0.467110 0.469752 
 

ตัวเลขในวงเล็บคือ ค่า Standard error of estimate 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
      ***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90   

 
จากผลการศึกษา ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ต่อมันส าปะหลังส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

มันส าปะหลังเพ่ือส่งออก (ตาราง 12) แสดงให้เห็นว่าราคามันส าปะหลังในประเทศเม่ือ 3 เดือนที่แล้ว 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม กับอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือ
ส่งออก นอกจากนี้ช่วงทีเ่กิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกในปี 2550 – 2552 
ส่งผลให้อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือการส่งออกลดลง เมื่อเทียบกับ
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ช่วงหลังจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้ว ในขณะที่รายได้ของประเทศคู่ค้ามีความสัมพันธ์กับ
อุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือการส่งออก ในทิศทางเดียวกัน  

อย่างไรก็ตาม สมการอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือ
ส่งออกมคี่า Adjusted R-squared ไม่สูงนัก ประมาณร้อยละ 26 เท่านั้น เนื่องจาก งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมี
มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตภายใน 
ประเทศเป็นหลัก โดยไม่ไดส้นใจอุปสงค์การน าเข้าของประเทศคู่ค้าจึงยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึง
ไม่ได้น ามาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะปัจจัยภายในของประเทศคู่ค้า เช่น ราคาน าเข้า
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจากคู่ค้ารายอ่ืน หรือราคาสินค้าทดแทนกันในประเทศคู่ค้า เป็นต้น   
 

5.5 ดุลยภาพตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย 
 
 การศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มีต่อโครงสร้างตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย 
ท าการศึกษาผลกระทบ 2 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบต่อราคาและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง โดยหาค่า
อนุพันธ์บางส่วน (Partial Derivative) จากสมการลดรูปของราคามันส าปะหลัง (สมการ 4.8) และ
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง (สมการ 4.10) ในบทที่ 4 ซ่ึงค่าอนุพันธ์บางส่วนที่ได้ ก็คือ ค่าความ
ยืดหยุ่นของราคาและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังต่อราคาเอทานอล ซ่ึงสามารถหาค่าได้ดังนี้ 
 
 5.5.1 ความยืดหยุ่นของราคามันส าปะหลังภายในประเทศต่อราคาเอทานอล 
  

(
𝑃𝐶𝑆𝑉𝑡

𝑃𝐸𝑡ℎ𝑇𝐻𝑡
)

̂
                    

̂
2

̂
1
  ̂

1

                                             

 

 5.5.2 ความยืดหยุ่นของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังต่อราคาเอทานอล 
 

(
𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑎𝑡

𝑃𝐸𝑡ℎ𝑇𝐻𝑡−12
)

̂
           ̂2 (

̂
2

̂
1
  ̂

1

)                                   

 
จากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้าง ของแบบจ าลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง

ตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย (ตารางท่ี 7 – 12) จะได้ค่าประมาณสัมประสิทธิ์ตัวแปรที่จะน าใช้
ในการค านวณหาค่าความยืดหยุ่นของราคา และปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังต่อราคาเอทานอล ตาม
สูตรที่ได้จากหาอนุพันธ์บางส่วน ดังสมการ 5.1 – 5.2  
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แทนค่าสัมประสิทธิ์ ̂2  ̂1
  ̂

2
 และ ̂

1
 จากสมการโครงสร้างลงในสมการ 5.1 และ 5.2 จะ

ได้ค่าความยืนหยุ่นของราคาและปริมาณมันส าปะหลังต่อราคาเอทานอล ดังตารางที่ 13 
 
ตารางท่ี 13  ความยืดหยุ่นของราคาและปริมาณมันส าปะหลังต่อราคาเอทานอล 
 

ความยืดหยุ่น 2SLS 3SLS 

ความยืดหยุ่นของราคามันส าปะหลัง
ภายในประเทศต่อราคาเอทานอล 

1.8365 1.5057 

ความยืดหยุ่นของปริมาณผลผลิตมัน
ส าปะหลังต่อราคาเอทานอล 

1.3840 1.5368 

 
 จากการศึกษาผลกระทบของราคาเอทานอลที่มตี่อตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย ซึ่งผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าราคาเอทานอลในประเทศมีความสัมพันธ์กับราคามันส าปะหลังในประเทศใน
ทิศทางเดียวกันซ่ึงเมื่อพิจารณาค่าความยืดหยุ่นจากตารางที่ 13 จะพบว่าเมื่อราคาเอทานอลปรับตัว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 จะมีผลท าให้ราคามันส าปะหลังภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.51 – 1.84 
ในขณะที่ราคาเอทานอลเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว มีความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในปีการ
ผลิตปัจจุบันในทิศทางเดียวกันเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อราคาเอทานอลเมื่อ 12 เดือนที่แล้วปรับตัวสูงขึ้น
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 – 1.54 
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าราคาเอทานอลที่ปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้ความต้องการมัน
ส าปะหลังส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพ่ิมขึ้น ในขณะที่เกษตรกรจะไม่สามารถปรับ
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นได้ในทันที จึงส่งผลให้ราคามัน
ส าปะหลังภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งราคามันส าปะหลังที่เพ่ิมขึ้นนี้จะมีผลท าให้ปริมาณผลผลิต
มันส าปะหลังของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต กล่าวคือ เมื่อราคามันส าปะหลังแพงขึ้นจะ
จูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นท่ีเพาะปลูก ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในปีการผลิตถัดไปจะออก
สู่ตลาดเพ่ิมข้ึน ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของราคามันส าปะหลังภายในประเทศจะส่งผลให้ความต้องการ
มันส าปะหลังในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลัง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก 
มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
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บทท่ี 6 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาปัจจัยก าหนดอุปสงค์ อุปทานมันส าปะหลัง และผลกระทบของราคาเอทานอลที่มี
ต่ออุปสงค์ ปริมาณผลผลิตและราคามันส าปะหลังของประเทศของประเทศไทย โดยอาศัยแบบจ าลอง
ระบบสมการเกี่ยวเนื่องเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ซ่ึงประกอบด้วย สมการโครงสร้างของอุปสงค์
และอุปทานมันส าปะหลัง ส าหรับใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงในปริมาณอุปสงค์ และอุปทานเมื่อ
ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสมการลดรูปของราคาและปริมาณผลผลิตมัน
ส าปะหลังของประเทศไทย ซึ่งใช้ส าหรับอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณมันส าปะหลังที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาเอทานอล จากนั้นจะท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการโครงสร้าง
ของระบบสมการด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสองขั้น (Two – Stage Least Squares: 2SLS) และ
วิธีก าลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น (Three – Stage Least Squares: 3SLS)  
 การศึกษาสมการโครงสร้างของอุปทานมันส าปะหลังของประเทศไทยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
อุปทานมันส าปะหลัง ได้แก่ ราคามันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 12 เดือนที่แล้วหรือราคาในปีการ
ผลิตก่อนหน้า ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในปีการผลิตที่ผ่านมา ปริมาณน้ าฝนของประเทศไทยเฉลี่ย
เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว และช่วงฤดูฝนของประเทศไทย  

ในส่วนของการศึกษาสมการโครงสร้างของอุปสงค์มันส าปะหลังของประเทศไทย จะท าการ 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับ 5 กิจกรรมการผลิต ซ่ึงประกอบไปด้วย ปัจจัยที่มีผล
ต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมเอทานอล ได้แก่ ราคามันส าปะหลังภายในประเทศ ราคา
เอทานอลภายในประเทศ ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ของประเทศไทย และมาตรการยกเลิก
จ าหน่ายน้ ามันเบนซินออกเทน 91 ของกระทรวงพลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือบริโภคภายในประเทศ ได้แก่ ราคามันส าปะหลังภายในประเทศ 
และราคาแป้งมันส าปะหลังภายในประเทศเม่ือ 3 เดือนที่แล้ว และรายได้ประชาชาติของประเทศไทย 
ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ได้แก่ ราคามันส าปะหลังภายใน 
ประเทศ ราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ราคากากถั่วเหลือง
ภายในประเทศ ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว และการใช้มาตรการ
เข้มงวดการน าเข้าไก่สดจากประเทศไทยของสหภาพยุโรป เนื่องจาก ปัญหาการระบาดของไข้หวัดนก 
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ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออก ได้แก่ ราคามัน
ส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ราคาส่งออกแป้งมันส าปะหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ราคา
แป้งมันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว รายได้ประเทศคู่ค้า รวมทั้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ 
และปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์มันส าปะหลังส าหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ือส่งออกได้แก่ ราคา
มันส าปะหลังภายในประเทศเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว รายได้ประเทศคู่ค้า และวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์  
 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเพ่ิมข้ึนของราคาเอทานอลร้อยละ 1 จะส่งผลให้ความ
ต้องการมันส าปะหลังส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.74 – 0.86 และ
มีผลท าให้ราคามันส าปะหลังภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.51 – 1.84 นอกจากนี้การเพ่ิมข้ึน
ของราคามันส าปะหลังจะจูงใจให้เกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลังขยายพ้ืนที่เพาะปลูก ส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.38 – 1.54 ในขณะเดียวกันราคามัน
ส าปะหลังที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความต้องการมันส าปะหลังส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลัง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และการส่งออกผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังปรับตัวลดลง เนื่องจาก ราคาวัตถุดิบแพงขึ้นท าให้ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของราคาเอทานอลที่มีต่อตลาดมันส าปะหลังของประเทศไทย 
โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของราคาเอทานอลเพียงเล็กน้อย จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
และราคามันส าปะหลังของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นมาก รวมทั้งมผีลให้ความต้องการมันส าปะหลัง
ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และ
อุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ด มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตของ
ผู้ผลิตสูงขึ้น ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาล และหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลด้านพลังงานทดแทนของประเทศ อาทิ กระทรวงพลังงาน ไม่ควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
มีการน ามันส าปะหลังไปใช้ในการผลิตเอทานอล เนื่องจาก จะท าให้ราคามันส าปะหลังปรับตัวสูงขึ้น 
ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของราคามันส าปะหลังจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง แต่เกษตรกรทีไ่ด้รับ
ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงสัดส่วนเล็ก ๆ ในระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อรายประชาชาติ
ไม่มากนัก โดยในปีการผลิต 2559/60 มีปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังรวมทั้งประเทศ 30.50 ล้านตัน 
มูลค่า 46,352 ล้านบาท (ราคามันส าปะหลังเฉลี่ยปี 2560 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 0.31 ของ GDP ปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 14.73 ล้านล้านบาท (GDP Market Prices ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เท่านั้น ในขณะที่มันส าปะหลังได้ถูกน าไปใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง อุตสาหกรรม
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อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมมันเส้นหรือมันอัดเม็ด ซ่ึงหากราคามันส าปะหลงั
ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้นปรับตัวสูงขึ้น จะมีผล
ท าให้ราคาสินค้าทีผ่ลิตหรือแปรรูปมันส าปะหลังแพงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นวงกว้าง 
โดยอุตสาหกรรมที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในปี 2560 มีมูลค่ารวม 150,327 ล้านบาท (ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) คิดเป็นร้อยละ 1.02 ของ 
GDP จะเห็นไดช้ัดเจนว่าว่าสถานการณ์นี้มีผู้เสียประโยชน์มากกว่าผู้ได้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันราคา
มันส าปะหลังทีเ่พ่ิมขึ้นยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเอทานอล และพลังงานทดแทนของประเทศด้วย 
เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตเอทานอลทีเ่พ่ิมสูงขึ้น ท าให้ราคาเอทานอลแพงขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ ามันเบนซินปรับตัวสูงขึ้น มีผลให้ส่วนต่างระหว่าง
ราคาน้ ามันแกส๊โซฮอล์กับราคาน้ ามันเบนซินลดลงในขณะที่ปัจจุบันราคาน้ ามันเบนซินไม่ได้สูงมากนัก 
แตม่ีการปรับตัวลดลงจากช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์พลังงานเมื่อปี 2551 ที่มีราคาสูงถึง 42.89 บาทต่อลิตร 
(ราคาขายปลีกน้ ามันย้อนหลัง ปตท.) ปรับตัวลดลงเหลือ 38.06 บาทต่อลิตรในปัจจุบัน (ราคาขายปลีก
น้ ามัน ปตท. วันที่ 17 ตุลาคม 2561) ดังนั้น ในระยะยาวหากราคามันส าปะหลังปรับตัวเพ่ิมข้ึนจะส่งผล
ให้ราคาน้ ามันแก๊สโซฮอล์มีแนวโน้มแพงขึ้นและมีโอกาสสูงกว่าราคาน้ ามันเบนซิน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
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