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บทสรุปผูบริหาร 
ความสําคัญของปญหา 
 ในชวงระยะ 3-4 ปที่ผานมา สถานการณพลังงานมีความผันผวนอยางตอเนื่อง ราคาน้ํามันดิบ
ไมมีเสถียรภาพ และมีแนวโนมสูงขึ้น โดยไมมีทาทาจะลดลง และจะสงผลกระทบโดยตรงตอความ
มั่นคงดานพลังงานตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย กระทรวงพลังงานจึงไดกําหนด
แผนอนุรักษาพลังงานระยะที่ 3 ชวงป 2548-2554 ไดเนนถึงความสําคัญของการใชพลังงานทดแทนให
มากขึ้น จากพืชพลังงานปาลมน้ํามัน ออยโรงงงาน และมันสําปะหลัง เพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล 
ดังนั้นความตองการาวัตถุดิบเพื่อนําไปใชเปนพลังงานทดแทนยิ่งมีมากขึ้น แตเนื่องจากพื้นที่ทําการ
เพาะปลูกมีจํากัด จึงจะมีผลกระทบตออาหารสัตว ซ่ึงจะมีราคาแพงขึ้น และจะมีผลตอการเล้ียงปศุสัตว 
และการสงออกของสินคาแปรรูปสัตวปก 
 
ปญหาในการวิจัย 
 จากการแขงขันในการใชทรัพยากรในการผลิตพืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรม และพืชอาหาร
สัตว ที่มีอยูอยางจํากัด และโครงสรางความตองการตลาดเปลี่ยนไปจากเดิม ซ่ึงการผลิตพืชเพื่อ
อุตสาหกรรม และพืชอาหารสัตว โดยความตองการสาขาพลังงานเพิ่มขึ้น จึงทําใหโครงสรางของราคา
เปรียบเทียบหรือกําไรเปรียบเทียบที่แตกตางไปจากเดิมอยางมาก จะทําใหโครงสรางการผลิตพืช
พลังงาน พืชอุตสาหกรรม และพืชอาหารสัตว  อุตสาหกรรมตอเนื่อง การจางงาน การบริโภคและการ
สงออก แตกตางไปจากเดิมมากดวยเชนกัน จากประเด็นปญหาดังกลาว จึงไดศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนใน 
การผลิตที่จะเกิดขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายเพื่อใหภาคสวนตาง ๆ สามารถปรับเปลี่ยน
ไดโดยไดรับผลกระทบนอยที่สุด 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะหการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืชในระดับฟารมของเกษตรกรใน
พื้นที่ ที่ปลูกมันสําปะหลัง  ออย  ขาวโพด และปาลมน้ํามัน หลักของประเทศ ภายใตขอสมมติ
สถานการณตาง ๆ (Scenarios) ในดานราคาน้ํามันในตลาดโลก และมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวกับ
พลังงานของรัฐบาล 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะหการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพืช พื้นที่เพาะปลูก และปริมาณการ
ผลิตในระดับภูมิภาค ภายใตขอสมมติสถานการณตาง ๆ  (Scenarios) ในดานราคาน้ํามันในตลาดโลก 
และมาตรการและนโยบายที่เกี่ยวของกับพลังงานและพืชที่เกี่ยวของของรัฐบาล 
 3. เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการผลิตพืชพลังงาน พืชอาหารสัตว และพืชน้ํามัน 
ที่จะใชไปเพื่อวัตถุประสงคในการผลิตเอทานอล  ไบโอดีเซล  อาหารสัตว และสินคาตาง ๆ  
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วิธีการศึกษา 
1.  ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 1.1   ขอมูลปฐมภูม ิ
 โครงการจะเก็บขอมูลปฐมภูมิจากเกษตรกร 754 คน/ตัวอยาง นอกจากนี้โครงการ
จะเก็บขอมูลปฐมภูมิจากผูที่เกี่ยวของ และโรงงานอุตสาหกรรม อีกจํานวนหนึ่งตามความจําเปนเพื่อใช
ประกอบในการวิเคราะห 
 1.2   ขอมูลทุติยภูมิ 
 โครงการจะเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของจาก
มหาวิทยาลัย และองคกร/สถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
 2.  วิธีการวิเคราะห 

การวิเคราะหพืชพลังงาน  พืชอุตสาหกรรมและพืชอาหารสัตว แบงออกเปน 2 สวน 
สวนแรก  สินคาอายุส้ัน (ปลูกและสามารถเก็บเกี่ยวไดในรอบป) ไดแก มันสําปะหลัง 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว และออยสงโรงงาน การวิเคราะหใช Separable Programming   โดยประยุกตใช         
ลิเนียโปรแกรมมิ่ง แบงเปน Segment การผลิตสินคาที่ทําการวิเคราะหใหเปนไปตามการผลิตสินคาที่
เปนจริง ซ่ึงไมเปนเสนตรง จึงไดใชการวิเคราะห Nonlinear ในรูปแบบของ Separable Programming ใน 
การวิเคราะหไดวิเคราะหรวมกับสินคาอื่น ๆ ที่ทําการเพาะปลูกในพื้นที่เดียวกันกับสินคาที่ทําการศึกษา
วิเคราะห  สินคาอื่น ๆ เชน ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ขาวฟาง สับปะรด เปนตน 

สวนท่ีสอง  สินคาที่มีอายุยาว สินคาที่ทําการวิเคราะหที่มีอายุยาวในโครงการนี้ ไดแก 
ปาลมน้ํามัน ในการวิเคราะหไดใชรูปแบบ Simulation  วิเคราะหรวมกับยางพารา ทั้งนี้เนื่องจากโดย
ภาพรวมแลวทั้งสองสินคาสามารถปลูกในพื้นที่เดียวกันได 

การวิเคราะหในสวนแรก วิเคราะหโดยใช Separable Programming วิเคราะหรวมภายใน
โมเดล แยกเปนรายภาค สวนท่ีสองวิเคราะหใชรูปแบบ Simulation วิเคราะหกระแสรายไดโดยภาพรวม
ในชวงอายุของปาลมน้ํามันและยางพารา ทั้งนี้รายละเอียด องคความรู (Knowledge base) และการ
สนองตอบการผลิตของเกษตรกรที่ผลิตสินคาที่ทําการวิเคราะห จะไดจากการประมวลขอมูลที่ไดจาก
การจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิในพื้นที่จังหวัดที่ปลูกสินคาที่ทําการศึกษาวิจัย เปนสําคัญ 
 
สรุปผลการวิเคราะห 
 การวิเคราะหการผลิตพืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรมและพืชอาหารสัตว ระดับภาค ระดับ
ครัวเรือนเกษตรกร และโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
 1.  การวิเคราะหระดับภาค   จากการประมวลภาพรวมของขอมูล 18 จังหวัดภายใตโครงการ
การวิเคราะหเชิงนโยบายการผลิตพืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรม และพืชอาหารสัตวของประเทศ และ
ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน และแรงงานประกอบการวิเคราะห สรุปผลไดดังนี้ 
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 1.1  มันสําปะหลัง  ไดขยายพื้นที่ปลูกอยางกวางขวางทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแทนที่ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน ทั้งนี้ เนื่องจากในชวง 3-4 ป ราคามัน
สําปะหลังมีแนวโนมสูงขึ้น 
 1.2  ออยโรงงาน  พื้นที่ปลูกออยโรงงานลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ที่อยูหางไกล
โรงงานน้ําตาล สําหรับพื้นที่ที่อยูใกลโรงงานโรงงาน เกษตรกรผูปลูกออยยังไดรับการอุปถัมภดาน
การเงินลงทุนคาใชจายในการปลูกออย เพื่อเปนวัตถุดิบในการปอนโรงงาน เปนการจัดการหวงโซ
อุปทานของโรงงานน้ําตาลทราย ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวมีโดยรวม 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เปน
รูปแบบเชื่อมโยงออยปอนโรงงาน โดยจัดระบบอุปถัมภ (ลูกไร) เพื่อนําวัตถุดิบปอนโรงงาน ดังไดกลาว
แลว  รูปแบบที่สอง  เจาของโรงงานน้ําตาลหรือผูเกี่ยวของซื้อที่ดินจากเกษตรกรรายยอยผูปลูกออย เพื่อ
การบริหารจัดการระบบปลูกออยเพื่อสงโรงงานใหเกิดความแนนอนในดานวัตถุดิบปอนโรงงาน  
รูปแบบที่สาม   เชาพื้นที่เกษตรกร  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่เกษตรกรขาดแคลนแรงงานภายในครัวเรือน 
และในพื้นที่ที่จัดหาแรงงานจางทําการเกษตรไดยาก โรงงานน้ําตาลาจะเชาพื้นที่เหลานั้นเพื่อปลูกออย
สงโรงงาน 
 1.3  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ชวง 3-4 ปที่ผานมา การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ลดลงเกือบทุก
พื้นที่ ยกเวนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ราบลุมแมน้ําโขง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 2 มีปลูกบางเฉพาะในพื้นที่ลุมแมน้ําโขง และริมหวยลุมน้ําขนาดเล็กในภาคเหนือ 
 1.4. ยางพารา  พื้นที่ที่ปลูกยางพาราไดขยายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศในภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ทั้งนี้เนื่องจากยางพารามีแนวโนมราคาสูงขึ้นโดยตลาดและการลงทุน
เพียงครึ่งเดียว ตลอดชวงอายุของการปลูกยางพารา 
 1.5  ยูคาลิปตัส  พื้นที่ที่ปลูกยูคาลิปตัส ไดขยายพื้นที่ในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.6  ปาลมน้ํามัน  ไดเร่ิมขยายพื้นที่ออกไปนอกเขตพื้นที่ที่กรมพัฒนาที่ดินไดระบุเปน
พื้นที่เหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามัน  
 1.6.1 ภาคกลาง ไดขยายพื้นที่ปลูกในจังหวัดตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี 
กาญจนบุรี ลพบุรี และปทุมธานี 
 1.6.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปาลมน้ํามันไดขยายพื้นที่ปลูกในจังหวัด
หนองคาย อุบลราชธานี    ศรีสะเกษ  ยโสธร  มุกดาหาร และจังหวัดเลย  
 1.6.3  ภาคเหนือ  ปาลมน้ํามันไดขยายพื้นที่ปลูกในจังหวัดตาก ลําพูน เชียงราย 
 นอกจากจะสรุปภาพรวมสินคาเกษตรในแตละชนิดแลว ในการวิเคราะห
ขอมูลยังไดพบประเด็นที่สําคัญดังนี้ 
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 1.7  สภาพหนี้สินเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ถือครองที่ดินขนาดเล็ก มีปญหาในการ
จัดระบบการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ทําใหมีหนี้สินตลอดระยะเวลาที่ทําการเกษตร โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายยอยที่ปลูกออยเปนหลัก จะขายที่ดินใหแกโรงงานน้ําตาลหรือผูเกี่ยวของกับโรงงานน้ําตาล 

 1.8  สภาพทรัพยากรเสื่อมโทรม   ประสิทธิภาพการผลิต (ผลิตตอไร) ตลอดระยะปการ
เพาะปลูก 2548-2550 ประสิทธิภาพการผลิตไมเปลี่ยนแปลง และบางพืชลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในบางพื้นที่ 
 1.9  สภาพสิ่งแวดลอม เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณการตกของฝน การ
กระจายการตกของฝน มีผลกระทบตอผลผลิตสินคาเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวโพด ซ่ึงเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหพื้นที่ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 ลดนอยลง และขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 2  ปลูกในลุมน้ําโขง ใน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลุมน้ําขนาดเล็กในภาคเหนือลดลงเชนกัน 
 1.10  สภาพราคา พิจารณาเฉพาะพืชที่ทําการศึกษามันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน 
ในชวง 3-4 ป มีแนวโนมราคาสูงกวาพืชอ่ืนที่ทําการศึกษา 
 1.11. ขอจํากัดในเรื่องแรงงาน  ในบางพื้นที่มีความรุนแรงในเรื่องแรงงานการเกษตรขาด
แคลนแรงงาน  บางสวนเปนแรงงานตางชาติจากประเทศเพื่อนบาน บางพื้นที่แรงงานในครัวเรือนใน
ชุมชนขาดแคลน ในบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนลาง ซ่ึงเปนพื้นที่ปลูกถ่ัวเหลือง ที่ตองใชในการปลูกและ
เก็บเกี่ยวถ่ัวเหลือง จึงจําเปนตองใหโรงงานน้ําตาลทรายเชาพื้นที่ปลูกออย เปนตน 

 2.  การวิเคราะหระดับครัวเรือน  ผลจากการประมวลผลการสํารวจเกษตรกรผูปลูกขาวโพด
เล้ียงสัตว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน สรุปประเด็นสําคัญเพื่อนําไปสูการวิเคราะหเชิง
นโยบายดังนี้ 
 2.1  ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร จากขอมูลอายุของเกษตรกรผูปลูก
พลังงาน พืชอาหารสัตว และพืชอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษาสวนใหญเปนผูสูงอายุ การศึกษาขั้น
ประถมศึกษา การจัดการเรียนรู ทั้งในศูนยเรียนรูชุมชน ศูนยถายทอดเทคโนโลยี และการถายทอด
เทคโนโลยี ศูนย/สถานี ดานการเกษตรจะตองคํานึงถึงการจัดองคความรู (Knowledge Base) จัดองคกร 
(Learning Organization) การเรียน การจัดเครือขายใหเหมาะสมกับเกษตรกรผูรับการถายทอด ตลอดจน
การติดตามผลการถายทอดเทคโนโลยี 
 สภาพการถือครอง จากการที่ราคาปาลมน้ํามันและยางพาราราคาสูงขึ้น ทําให
เกษตรกรบุกรุกพื้นที่ปาสงวน/ปาอนุรักษ/ที่สาธารณะ มากขึ้น ดังนั้นการกําหนดของเขตพื้นที่ปาและ
พื้นที่ทําการเกษตร ควรกําหนดขอบเขตใหชัดเจนตามขอกฎหมายที่กําหนดในแตละพื้นที่ ตลอดจนการ
ใหสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ การถือครองที่ดินใหทั่วถึงในพื้นที่ที่เหมาะสมการเกษตร เพื่อเกษตรกรจะไดใช
สิทธิ์และกรรมสิทธิ์ในที่ดินในการลงทุนการเกษตรตอไป 
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 2.2  ขอมูลสภาพทั่วไปของพืชที่ทําการศึกษาวิเคราะหจากการสอบถาม องคความรูที่
เกษตรกรไดรับในการประกอบการเกษตร ในกรณีขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน มันสําปะหลัง ผลการ
ตอบแบบสอบถาม พืชทั้ง 3 ชนิด องคความรู สวนมากไดจากความรูจากเพื่อนบาน รองลงมาไดจาก
ราชการ สวนปาลมน้ํามัน องคความรู สวนมากไดรับจากหนวยราชการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เนื่องจากปาลม
น้ํามันเปนพืชที่ใชองคความรูคอนขางจะเขมขน (Intensive) และองคความรูมีผลอยางมากตอผลผลิต
และประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ควรมีการบริหารจัดการองคความรูให
ทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรผูเร่ิมตนในการประกอบอาชีพปลูกปาลมน้ํามัน ดังเชนในจังหวัด
กระบี่ ไดจัดใหมี   “โรงเรียนปาลมน้ํามันเพื่อเกษตรกร”   จัดโดยศูนยสงเสริมพืชสวนกระบี่   ไดรวมกับ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เอกชน และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด จัดการฝกอบรม
ถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน ปละ 3-4 รุน แตละรุนมีเกษตรกรเขารับการฝกอบรม 
200-300 คน จึงควรจัดระบบดังกลาว ขยายไปในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ และสรางเครือขายองคความรูให
กวางขวางยิ่งขึ้น  
 จากการสอบถามพันธุพืชที่เกษตรกรใชในการทําการเกษตร เปนพันธุจากเอกชน 
และจากราชการ การพัฒนาพันธุควรเนนความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการกระจายพันธุใหทั่วถึง 
และเปนธรรม การพัฒนาพันธุควรพัฒนาพันธุแบบกาวกระโดด เพื่อรัดขั้นตอนชวงเวลาในการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ 
 2.3   ขอมูลดานคุณภาพของผลผลิตและราคาที่เกษตรไดรับจากพืชทั้ง 4 ชนิด  จากการ
สอบถามเกษตรกรเห็นดวยวาคุณภาพของผลผลิตมีผลตอราคาสินคาที่นําออกขาย ดังนั้นการถายทอด
ความรูในการบริหารจัดการ การปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good  Agriculture  Practice  : GAP) เปนเรื่อง
จําเปน  ซ่ึงไมเพียงแตการพัฒนาคุณภาพเทานั้น แตทําใหพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอีกดวย การปฏบิตัิ
การเกษตรที่ดีนั้น เร่ิมตั้งแตการจัดพันธุ ปจจัยการผลิต การเกษตรกรรม การเก็บเกี่ยว และกิจกรรมหลัง
การเก็บเกี่ยว ซ่ึงจะไดสินคาเกษตรที่มีคุณภาพที่เปนวัตถุดิบ สําหรับอุตสาหกรรมการเกษตรที่ตอเนื่อง
ไมวาจะเปนการผลิตอาหาร พืชอาหารสัตว และพืชพลังงาน 
 2.4  ขอมูลเกี่ยวกับราคาที่มีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน 
พืชอาหารสัตว  จากการสอบถามโดยภาพรวมแลว การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังจะออนไหว
ตอราคาที่เปลี่ยนแปลงคอนขางมากวาราคาออยโรงงานและขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่เปลี่ยนแปลง ในกรณี
ปาลมน้ํามัน และยางพารา จากการสอบถามเกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามัน และยางพาราที่ปลูกยางใหผล
มาแลว 30 ป และปาลมน้ํามันใหผลมาแลว 25 ป เกษตรกรเจาของสวนที่มีอายุพืชดังกลาวโคนแลวจะ
ปลูกพืชเดิมไมเปลี่ยนแปลง แตถาหากปาลมน้ํามันราคา 5.80 บาทตอกิโลกรัม จะเปลี่ยนแปลงยางพารา
มาปลูกปาลมน้ํามัน และถาหากปาลมน้ํามันราคา 2.20 บาทตอกิโลกรัม จะเปลี่ยนจากปาลมน้ํามันมา
ปลูกยางพารา  
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 จากขอมูลการสอบถามที่นาสนใจ ยางพาราเมื่อใหผลครบอายุ (30 ป) เกษตรกรจะ
โคนปลูกใหมทันที แตปาลมน้ํามันเมื่อใหผลครบอายุ (25 ป)  เกษตรกรบางสวนจะไมโคน จะยังคงเก็บ
ไวเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชนตอไป ทั้งนี้เนื่องจากระบบยางพาราในการปลูกแทนไดมีระบบกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง บริหารดานการเงินใหแกเกษตรกรผูมีความประสงคจะปลูกแทนยางเกา และ
ไมยางพาราจากการโคนเปนสวนหนึ่งของรายไดเกษตรกรผูโคนยางเกา 
 สวนปาลมน้ํามัน ไมมีระบบเหมือนยางพารา ดังนั้น ถาหากราคาปาลมยังคงระดบัทีด่ ี
เกษตรกรบางรายยังคงเก็บตนที่ครบอายุตอไปเพื่อรักษาระดับรายไดครัวเรือน ถึงแมจะลดลงก็ตาม 
 ดังนั้น จากขอมูลดังกลาว การจัดระบบการเงิน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรสวนปาลม
เกาปลูกปาลมใหมแทนสวนเกา ควรจะพิจารณาดําเนินการและใหทั่วถึง และใหเกษตรกรผูปลูกปาลม
เขาถึงระบบดังกกลาวอยางทั่วถึง นอกจากนี้ควรจะมีการพัฒนาการใชประโยชนจากลําตน ไมปาลม
สวนเกาที่โคนไปใชประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคาแกเกษตรกรผูประสงคจะโคนปาลมเกา 
 2.5  ขอมูลเกี่ยวของกับสัญญาขอตกลง (Contract Farming)  จากการสอบถามเกษตรกรผู
ปลูกพืชทั้ง  4 ชนิดที่ทําการศึกษาวิจัย  เฉพาะออยโรงงานเทานั้นที่ เปนพืชที่ดําเนินธุรกิจเปน
ผลประโยชนรวมกันระหวางเกษตรกรผูปลูกออยและเจาของโรงงานน้ําตาล (70:30)  
 สัญญาขอตกลงมีเพียงสวนนอย สําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่มีสัญญาขอตกลงใน
รูปแบบ หลักการสัญญา ขอตกลง เปนเรื่องที่ตองใชเวลา และวิธีการปฏิบัติที่เปนไปไดกับพฤติกรรม 
สังคมเกษตรกรที่มีความเปนอิสระคอนขางสูง 
 2.6  ขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเกิดจากภัยแลง และน้ําทวม  จากการสอบถามเกษตรกร
ผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ออยโรงงาน และมันสําปะหลัง รอยละมากกวา 75 ไดรับผลกระทบจากภัยแลง 
การใหความสําคัญในการจัดการทรัพยากรน้ําในไร-นาของเกษตรกร เปนเรื่องจําเปนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตพืชดังกลาว 
 สวนกรณีปาลมน้ํามัน ขอมูลที่สํารวจจังหวัดสุราษฎรธานี และกระบี่ ไดรับอิทธิพล
จากมรสุมจากทะเลจีนใตและมหาสมุทรอินเดีย จึงไมมีปญหาในเรื่องภัยแลง ผลผลิตจะลดนอยลงบางป
อันเกิดจากฝนทิ้งชวงหรือการกระจายการตกของฝนผิดปกติ แตอาจมีปญหารุนแรงตอปาลมน้ํามัน ใน
กรณีพายุใตฝุน เชน พายุใตฝุนเกย เปนตน 

 3.  การวิเคราะหขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรที่เก่ียวของ 
 จากการสอบถาม  สัมภาษณ  โรงงานผลิตเอทานอล  โรงงานแปงมันสําปะหลัง 
โรงงานผลิตอาหารสัตวในพื้นที่จังหวัดขอนแกน และนครราชสีมา สรุปประเด็นสําคัญดังนี้ 
 1.  โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 
 1.1  วัตถุดิบไมเพียงพอกับความตองการสําหรับการผลิตแปงมันสําปะหลัง 
 1.2   ตองการไดรับการสงเสริมการลงทุนไฟฟา ไบโอแกซ เพื่อลดตนทุนการผลิต 
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 2.  โรงงานผลิตเอทานอล 
 2.1  ในกรณีที่ผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังสด ราคาหัวมันคอนขางแพง ทํา
ใหตนทุนในการผลิตเอทานอลสูง 
 2.2  การผลิตเอทานอลจากโมลาส ไมมีปญหาในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบแต
เกษตรกรผูปลูกออยบางพื้นที่ออยขาดคุณภาพผลผลิตต่ํา 
 2.3  ระบบการจัดการเอทานอลทั้งระบบมีปญหาไมเอื้อตอการพัฒนาการผลิต      
เอทานอล 

 4.  ผลการวิเคราะหมันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และออยโรงงานโดยใช Separable 
Programming 
 การวิเคราะหมันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และออยโรงงาน ซ่ึงเปนพืชอายุส้ัน (Cash 
Crops) ในการวิเคราะหไดใช Separable Programming ในการวิเคราะห สรุปขั้นตอนการวิเคราะหและ
ผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 4.1  ผลการวิเคราะหโมเดลพื้นฐาน (Basis Solution) โดยวิเคราะหปฐานการผลิตป 2549 
ซ่ึงเปนปที่มีขอมูลสมบูรณและเปนปที่ผลผลิตปกติ ผลการวิเคราะหผลผลิตสินคาเกษตรที่ไดจากโมเดล
กับที่ปลูกจริงในป 2549 โดยเปรียบเทียบแลวผลการวิเคราะหใกลเคียงกับความเปนจริง ที่แตกตางกัน
มากกวาสินคาอื่น ๆ ไดแก ออยโรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากออยโรงงาน ชวงอายุ 2-3 ป และแตละชวงอายุให
ผลผลิตไมเทากัน ดังนั้นการประมาณการโดยคาเฉลี่ยจึงมีผลความแตกตางกับคาความเปนจริง เพราะแต
ละพื้นที่ชวงเวลาปลูกไมเหมือนกัน ในการวิเคราะหไดพิจารณาคาราคาเงา (Shadow Price) เปนหลักใน
การแสดงผลการวิเคราะหความหมายในทางเศรษฐศาสตร หมายถึงมูลคาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการ
ใชปจจัยหรือทรัพยากรการผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือคาเสียโอกาสที่ไมไดใชปจจัยหรือทรัพยากรเหลานั้น 
 4.1.1  ภาคกลาง  ในที่ดอน คาราคาเงา (Shadow Price) ในการใชทรัพยากรที่ดิน
หนวยสุดทาย (1ไร) ที่เพิ่มขึ้นในการผลิตมันสําปะหลัง กับขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 มูลคาใกลเคียงกัน 
มันสําปะหลัง 104.83 บาทตอไร ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 มูลคา 100.55 บาทตอไร แตออยโรงงานคา
ราคาเงา -708.18 บาทตอไร ผลการวิเคราะหคาราคาเงา ออยโรงงานใกลเคียงมันสําปะหลัง ขาวโพด
เล้ียงสัตวรุน 1 ผลผลิตออยโรงงานอยูในระดับ 8.30 ตันตอไร ซ่ึงหมายถึงพื้นที่ปลูกออยโรงงานในภาค
กลางที่ใหผลผลิตต่ํากวา 8.30 ตันตอไร ควรแนะนําปลูกมันสําปะหลัง หรือขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 ผลการวิเคราะหคาราคาเงา (Shadow Price) เฉลี่ยตามประสิทธิภาพการผลิต
เฉลี่ยสูงสุดถึงต่ําสุด คาราคาเงาเฉลี่ยทั้งภาคของขาวโพดเลี้ยงสัตวมูลคา 894.15 บาทตอไร มัน
สําปะหลัง 583.54 บาทตอไรและออยโรงงาน 169.61 บาทตอไร พื้นที่ออยโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ยต่ําสุด 
6.75 ตันตอไร ถึง 8.3 ตันตอไร เมื่อ เปรียบเทียบกับมันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 พื้นที่ปลูก 
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ออยโรงงานดังกลาว ควรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 หรือมันสําปะหลัง พื้นที่ในที่ลุมในภาคกลางที่
ปลูกออยในเขตชลประทานเมื่อเปรียบเทียบคาราคาเงาของออยโรงงานในเขตชลประทานกับการปลูก
ขาวเจานาปและขาวเจานาปรัง พื้นที่ระดับผลผลิตออยโรงงานต่ํากวา 11.5 ตันตอไร พื้นที่เหลานั้น ควร
ปลูกขาวเจานาปและขาวเจา   นาปรัง ซ่ึงจะใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวาปลูกออยโรงงาน 
 4.1.2  ภาคเหนือ  คาราคาเงาเฉลี่ยของมันสําปะหลังเฉลี่ย 795.47 บาทตอไร 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว รุน 1 เฉลี่ย 412.58 บาทตอไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว รุน 2  เฉลี่ย 1,717.65 บาทตอไร ออย
โรงงานเฉลี่ย 177.27 บาทตอไร พื้นที่ปลูกออยโรงงาน เฉลี่ย 7.681-8.00 ตันตอไร  ควรปลูกมัน
สําปะหลังหรือขาวโพดเลี้ยงจะไดประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวาปลูกออยโรงงาน 
 4.1.3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คาราคาเงาเฉลี่ยของมันสําปะหลัง เฉลี่ย 1,430.49 
บาทตอไร ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 มูลคา 1,076.30 บาทตอไร ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 2 มูลคา 290.28 บาท
ตอไร ออยโรงงาน มูลคา 300.84 บาทตอไร พื้นที่ปลูกออยโรงงานเฉลี่ย 7.68 ตัน/ไร – 8.5 ตัน/ไร ควร
ปลูกมันสําปะหลัง หรือขาวโพดเลี้ยงสัตวจะไดประโยชนทางเศรษฐกิจมากกวาปลูกออยโรงงาน 

 4.2  ผลการวิเคราะหดานราคาที่เปล่ียนแปลงตามราคาตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
จากโมเดลพื้นฐาน (Basis Solution) นําโมเดลดังกลาววิเคราะหดังนี้  
 4.2.1  วิเคราะหราคาสินคาเกษตรปปจจุบัน (ตนป 2551) และราคาน้ําตาลที่เพิ่มขึ้น 
5 บาท ซ่ึงจะสงผลถึงราคาที่เกษตรกรผูปลูกออยโรงงานไดรับประมาณ 767 บาทตอตัน ผลการวิเคราะห
มันสําปะหลัง ปริมาณการผลิตทุกภาคเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบจากโมเดลป 2549 ภาคกลางจาก 7.20 ลานตัน 
เปน 7.6 ลานตัน ภาคเหนือจาก 3.19 ลานตัน เปน 3.6 ลานตัน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก  12.17 
ลานตัน เปน 13.237 ลานตัน 
 ปริมาณการผลิตออยลดลงทุกภาคเปรียบเทียบจากผลผลิต โมเดลป 2549 
ภาคกลางออยโรงงานในที่ดอนจาก 13.347 ลานตัน เปน 12.612 ลานตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
16.45 ลานตัน เปน 14.48 ลานตัน ปริมาณการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวไมเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตโมเดลป 2549 ภาคกลางไมเปลี่ยนแปลง ภาคเหนือผลผลิตจาก 2.349 ลานตัน เปน 2.355 ลานตัน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 7.11 แสนตัน เปน 7.13 แสนตัน 
 1) ภาคกลาง คาราคาเงาเฉลี่ยตามประสิทธิภาพการผลิตแตละระดับ มัน
สําปะหลังมีมูลคา 3,196.51 บาทตอไร ขาวโพดเลี้ยงสัตว มูลคา  1,861.16 บาทตอไร ออยโรงงานในที่
ดอน 691.21 ออยโรงงานในที่ลุม 71.37 บาทตอไร 
 2) ภาคเหนือ  คาราคาเงาเฉลี่ยตามประสิทธิภาพการผลิตแตละระดับ มัน
สําปะหลังมีมูลคา 3,374.10 บาทตอไร ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 มูลคา 1,510.49 บาทตอไร ขาวโพดเลี้ยง
สัตวรุน 2 มูลคา 3,034.71 บาทตอไร ออยโรงงานมูลคา 775.03  บาทตอไร ถาหากสามารถขยายพื้นที่
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ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน2 ไดทําใหปลูกขาวโพดได 2 ฤดู ในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมูลคาจะสูงกวา
ปลูกมันสําปะหลัง 
 3)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาราคาเงาเฉลี่ยตามประสิทธิภาพการผลิตแต
ละระดับ มันสําปะหลังมีมูลคาเฉลี่ย 3,351.43 บาทตอไร ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 มูลคา 1,410.93 บาทตอ
ไร ขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 2 มูลคา 1,275.87 บาทตอไร ออยโรงงาน 279.45 บาทตอไร   
 4.2.2  วิเคราะหราคามันสําปะหลัง ณ ราคา 2.50 บาทตอกิโลกรัม  ทั้งนี้เนื่องจาก
คาดการณวาความตองการมันสําปะหลังยังสูงขึ้นอีกตลอดทั้งป ราคามันสําปะหลังจะสูงถึง 2.50 บาทตอ
กิโลกรัม ซ่ึงจะทําใหราคาเฉลี่ยของมันสําปะหลังสูงขึ้นอีก ภาคกลางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงขึ้นถึง 4,544 
บาทตอไร –ภาคเหนือ 4,693.58 บาทตอไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,657.53 บาทตอไร ซ่ึงถาหาก
เปนไปตามที่คาดการณไว โอกาสที่มันสําปะหลังจะขยายพื้นที่ในพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และออย
โรงงานมากขึ้น 
 4.2.3  วิเคราะหราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวเปลี่ยนแปลงเพื่อพิจารณาราคาที่จะรักษา
ระดับการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว   การวิเคราะหในสวนนี้ พิจารณา  ณ ระดับราคามันสําปะหลัง 2.50 
บาทตอกิโลกรัม ออยโรงงาน 767 บาทตอตัน และราคาสินคาเกษตรอื่น ๆ ณ ระดับราคาสินคาเกษตรตน
ป 2551 ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ควรจะอยูระดับที่เหมาะสมที่จะรักษาระดับการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ผลจากการวิเคราะห ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวควรจะอยูในระดับ 10.00-12.00 บาทตอกิโลกรัม คาราคาเงา
ของขาวโพดเลี้ยงสัตวจึงจะใกลเคียงคาราคาเงาของมันสําปะหลัง 

 4.3  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงจากการปรับปรุงทรัพยากร
ตามนโยบายของรัฐบาล  ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 4.3.1  การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต จากการปรับปรุงคุณภาพดินในไร-นา จากการ
ระเบิดดินดาน และปรับปรุงดินดวยปุยอินทรียและปุยเคมี ซ่ึงไดวิเคราะหผลการปรับปรุงคุณภาพดิน 3 
ระดับ คือ ระดับ 30 เปอรเซ็นต , 50 เปอรเซ็นต และ 80 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังปฐาน 
(2549) ผลการวิเคราะหการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ณ ระดับการปรับปรุงดินที่ระดับ 30 
เปอรเซ็นต ของพื้นที่ที่กลาวถึง ผลผลิตมันสําปะหลัง รวมทั้งประเทศจากการปรับปรุงคุณภาพดิน 27.24 
ลานตัน ณ ระดับ 50 เปอรเซ็นต ผลผลิต 29.046 ลานตัน ณ ระดับ 80 เปอรเซ็นต ผลผลิต 31.840 ลานตัน  
ความตองการมันสําปะหลัง ประมาณการโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งแปงมัน มันเสน มัน
อัดเม็ด และเอทานอล  ทั้งสิ้นในป 2553 จํานวน 33.30 ลานตัน ถาหากปรับปรุงคุณภาพดิน ณ ระดับ 80 
เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ในป 2549 ประเทศไทยจะผลิตมันสําปะหลังไมเพียงพอกับ
ความตองการ (ขาดไปประมาณ  1.46  ลานตัน) 
 4.3.2  ผลการวิเคราะหนโยบายรัฐในการจัดการน้ําในไร-นา  การวิเคราะหการจดัการ
น้ําในไร-นา ไดวิเคราะหออยโรงงานและขาวโพดเลี้ยงสัตว 
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 1)  วิเคราะหออยโรงงาน สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล สนับสนุน
เกษตรกรผูปลูกออย จัดการน้ําในไร-นา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย ผลการวิเคราะห ณ ระดับ
การจัดการน้ําในไร-นาที่ 30 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปลูกออยในป 2549 ผลผลิตออยโรงงานทั้งประเทศ 
ประมาณ  61.417  ลานตัน  ณ ระดับ  50  เปอรเซ็นต  ผลผลิต  70.328  ลานตัน  ณ  ระดับ  80 เปอรเซ็นต  
ผลผลิต 84.316 ลานตัน กระทรวงอุตสาหกรรม ประมาณการความตองการออยโรงงาน เพื่อน้ําตาลและ
เอทานอลในป 2552/53 จํานวน 87 ลานตัน ป 2553/54 จํานวน 95 ลานตัน 
 2) วิเคราะหขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดทําการวิเคราะหเชนเดียวกับออยโรงงาน ผล
การวิเคราะหปรับปรุงการจัดการน้ําในไร-นา 30 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวรุน 1 ป 
2549 ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้งประเทศ 6.99 ลานตัน ณ การจัดการน้ําในไร-นา 50 เปอรเซ็นต 
ผลผลิต 9.154 ลานตัน การจัดการน้ําในไร-นา  ณ ระดับ 80 เปอรเซ็นต ผลผลิต 12.332 ลานตัน การ
จัดการน้ําในไร-นา เปนการใชประโยชนทรัพยากรดินอยางเต็มที่ในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวทั้ง รุน 1 
และ รุน 2 ซ่ึงจะใหมูลคาทางเศรษฐกิจสูงกวาการจัดการคุณภาพดินเพื่อปลูกมันสําปะหลัง และจัดการ
น้ําในไร-นา เพื่อการปลูกออยโรงงาน   

   5.  ผลการวิเคราะหปาลมน้ํามันโดยใช  Simulation Model 
 ผลการวิเคราะห Simulation ปาลมน้ํามันสรุปไดดังนี้ 

 5.1  วิเคราะหเปาหมายระยะปานกลาง  (2555) 
 5.1.1  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ความตองการไบโอ
ดีเซล 2555 จํานวน 8 ลานลิตรตอวัน ประมาณการเปนความตองการน้ํามันปาลมดิบ จํานวน 2.87 ลาน
ตันตอป ถาหากประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามันภายในประเทศ ผลผลิตตอไร เทากับ 2.7-3.00 ตันตอ
ไร ดังเชน ปจจุบัน และการขยายการผลิตเหมือนกับชวงที่ผานมา 3 แสนไรตอปและเปอรเซ็นตผลปาลม
ดิบอยูในอัตราน้ํามัน 17 เปอรเซ็นต น้ํามันจากป 2555 น้ํามันปาลมดิบ ที่ผลิตภายในประเทศไมเพียง
พอที่จะใชสําหรับผลิตไบโอดีเซล และความตองการบริโภคภายในประเทศขาดแคลนประมาณ 7.6 
แสนลานตัน 
 
 5.1.2  ถาหากปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 3.0-3.5 ตัน/ไร และเปอรเซนตน้ํามัน
จากผลปาลมดิบอยูในอัตรา 18.5 เปอรเซ็นต การขยายพื้นที่การผลิตเปน 5 แสนไรตอป จึงสามารถผลิต
น้ํามันปาลมดิบเพียงพอตามเปาหมายใชพลังงานป 2555 จํานวน 8 ลานลิตรตอวัน น้ํามันปาลมดิบ 2.87 
ลานตันตอป และมีน้ํามันปาลมดิบ 3 หมื่นตัน 

 5.2 วิเคราะหเปาหมายระยะยาว  (ป 2560)  
 5.2.1  ถาหาก ป 2560 ความตองการไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นเปน 20 ลานลิตรตอวัน 
ประมาณการเปนความตองการน้ํามันปาลมดิบผลิตไบโอดีเซล 7.89 ลานตันตอป ประมาณความ
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ตองการน้ํามันปาลมดิบเพื่อบริโภค 1.78 ลานตัน ความตองการน้ํามันปาลมดิบ 9.67  คิดเปนผลผลิต
ปาลมน้ํามัน 52.25 ลานตัน 
 ถาหากวิเคราะห (Simulate) ตอเนื่องจากเปาหมายระยะปานกลาง โดยขยาย
พื้นที่ปาลมน้ํามันอยางตอเนื่องปละ 5 แสนไร ผลผลิต 3.2-3.5 ตันตอไร ผลการวิเคราะห (Simulate) ป 
2560 พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 8.5 ลานไร ผลผลิต 24.87 ลานตัน ไมเพียงพอสําหรับเปาหมายระยะยาว 
 5.2.2  ถาหากขยายพื้นที่เปน 7 แสนไรตอป ประสิทธิภาพการผลิตเปนไปตามขอ 
5.2.1 พื้นที่ปลูกปาลมทั้งประเทศประมาณ 8.79 ลานไร ผลผลิตรวม 26.25 ลานตัน ก็ยังคงไมเพียงพอกับ
การใชเปนวัตถุดิบทั้งดานพลังงานและเปนน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เพื่อบริโภคภายในประเทศ 
 5.2.3  การวิเคราะห 5.2.1-5.2.2 เพื่อใหไดเปาหมายระยะยาว 20 ลานลิตรตอวัน จึง
ไดวิเคราะหเปน 3 ระดับดังนี้ 
 1)  ถาหากประสิทธิภาพการผลิตไมเปลี่ยนแปลง 3.2-3.5 ตันตอไร จะตอง
ขยายพื้นที่ปลูกปาลม ตั้งแตป 2551 จํานวน 1.6 ลานไร และตั้งแตป 2553-2560 จะตองขยายปละ 1.7 
ลานไร พื้นที่รวมท้ังหมดป 2560 จํานวน 18.19 ลานไร  จึงจะไดตามเปาหมายระยะยาวตามความ
ตองการทั้งใชในดานพลังงานและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์เพื่อการบริโภค 
 2)  ถาหากประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 3.5-4.0 ตันตอไร จะตองขยาย
พื้นที่ปลูก 1.4 ลานไร ในป 2551 และตั้งแตป 2555-2560 จะตองขยายพื้นที่ 1.5 ลานไร รวมพ้ืนที่ป 2560 
จํานวน 16.14 ลานไร จึงจะไดผลผลิตตามเปาหมายระยะยาว 
 3)  ถาหากประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน 4.0-4.5 ตัน/ไร จะตองขยาย
พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 1.0 ลานไรในป 2551 ตั้งแตป 2554-2560 ตองขยายพื้นที่ปละ 1.3 ลานไร รวม
พื้นที่ป 2560 จํานวน 14.29 ลานไร จึงจะไดตามเปาหมายผลผลิตปาลมน้ํามันระยะยาว 
 จากการสํารวจในเบื้องตนคาดวาป 2550-2551 เนื่องจากราคาผลปาลม
ราคาสูงถึง 5.00-6.00 บาทตอกิโลกรัม  ทําใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกปาลม ประมาณ  7-8 แสนไร 
 5.3  กรมพัฒนาท่ีดินไดวิเคราะหพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกปาลมน้ํามัน รวมทั้ง
ประเทศ  จํานวน 10.58 ลานไร และมีพื้นที่นาราง พื้นที่ทิ้งรางที่เสื่อมโทรม ที่ดินเปรี้ยว รวมอีก 2.439 
ลานไร 

 5.4  ตัวกําหนดที่สําคัญ (Factor) ในการขยายพื้นท่ีปลูกปาลมน้ํามัน ราคาผลปาลมเปน
ส่ิงจูงใจ (Supply Response) ตอการขยายพื้นที่ปลูกปาลม ผลจากการวิเคราะห Simulate เปรียบเทียบ
ตนทุน-รายไดในการปลูกปาลมน้ํามันและยางพารา ราคาผลปาลมต่ําสุดที่จะแขงกับยางพารา ราคา
ปาลมน้ํามันควรจะเปนราคา 4.00-4.5 บาทตอกิโลกรัม 

 5.5 การเปรียบเทียบระบบการผลิต ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา โดยใชราคาปาลมน้ํามันและ
ผลิตผลน้ํามันปาลม และการแปรรูปน้ํามันปาลมในแตละระดับ ประสิทธิภาพการผลิตทั้งระบบของ
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ประเทศไทยดอยกวาประเทศมาเลเซีย เปอรเซ็นตความสามารถในการสกัดน้ํามันจากผลปาลม (Oil   
Extraction  Rate : OER) หรือเรียกโดยทั่วไปวาการสูญเสียโอกาสสกัดน้ํามันปาลม (Oil Loss) การที่
น้ํามันสูญเสียไป 1 เปอรเซ็นตจะทําใหประเทศเสียมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณ 3,000 ลานบาทตอป 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาไดเสนอแนวทางกําหนดนโยบายที่สามารถปรับเปลี่ยนใหไดประโยชนทุก
ภาคสวนดังนี้  

 1.  นโยบายการพึ่งพาตนเอง   
 นโยบายการพึ่งพาตนเองเปนนโยบายที่เกี่ยวของทั้งเกษตรกรรายยอย เกษตรกรที่ทํา
การเกษตรเชิงพาณิชย อุตสาหกรรมการเกษตร และระบบเรื่ององคกรในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร 
 1.1  เกษตรกรรายยอย ผลจากการวิเคราะหภาพรวมการเกษตรของประเทศไทย ซ่ึงได
สรุปผลจากขอมูล เกษตรกรรายยอย หากไมมีการจัดการการเกษตรที่เหมาะสมแลวจะนําไปสูการ     
เปนหนี้ตลอดในการทําการเกษตร  
 1.2  เกษตรเชิงพาณิชย ควรเนนปรับโครงสรางการผลิต ทั้งดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ ปรับปรุงและจัดการทรัพยากรในไร-นา ใหใชประโยชนไดอยางยั่งยืนและสนิคาเกษตรที่
ผลิตไดมี 
 1.3  ดานอุตสาหกรรมการเกษตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดระบบอุตสาหกรรม
การเกษตรนําเขาและผลิตภัณฑ  ซ่ึงเปนผลิตผลที่ออก ควรเปลี่ยนจากระบบอุตสาหกรรมเกษตรแบบ
ดั้งเดิม (Production Oriented) เปนการผลิตโดยเพิ่มมูลคา (Production Creation) และการกระจายการ
ผลิตของโรงงานและจัดระบบ Clean Production Mechanism (CDM)   
 1.4  องคกรในการจัดการ ตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา ควรจะจัดใหมีองคกรอิสระ
บริหารจัดการตนเอง เชนเดียวกับประเทศมาเลเซียสามารถวางแนวทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงเปนเลิศในการแขงขัน
ในโลกโลกาภิวัตน ไมใชการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา เกิดจากอํานาจ
ทางการปกครอง 

 2.  นโยบายดานเทคโนโลยี 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องพันธุพืช ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดตนทุนใน
การผลิต เปนลดตนทุนในการผลิต  การพัฒนาพันธุพืชควรเนนพันธุทั้ง 4 แบบกาวกระโดด และ
คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแบบการกระจายพันธุใหทั่วถึง ใหเกษตรกรไดพันธุที่มี
คุณภาพ และเปนธรรม 
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 3.  นโยบายดานการจัดการการเกษตรที่ดี  (Good Agriculture Practice : GAP)   
 การที่จะใหผลผลิตอาหารสัตว อาหาร และพลังงานคุณภาพ เพื่อเปนวัตถุดิบที่มี
คุณภาพในการแปรรูปของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรที่ตอเนื่องที่จะนําไปสูการจัดการอุตสาหกรรมที่
ดี (Good Manufacture Practice : GMP) จําเปนจะตองพัฒนาวัตถุดิบดานการเกษตรที่มีคุณภาพ 

 4.  นโยบายการปรับปรุงทรัพยากรในไร-นา 
 จากการศึกษาวิเคราะหการจัดการและปรับปรุงทรัพยากรดินและน้ํา เพื่อทําใหประเทศ
ไทย สามารถเพิ่มผลผลิตทั้งมันสําปะหลัง   ขาวโพดเลี้ยงสัตว   และออยโรงงาน 
 4.1 ทรัพยากรดิน การเกษตรไทยไดใชทรัพยากรดินอยางสิ้นเปลือง ขาดการปรับปรุง
บํารุงดิน เพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน ในกรณีมันสําปะหลังการเรงรัดประสิทธิภาพในพื้นที่ที่เปนดิน
ดาน จําเปนตองจัดการปรับโครงสรางดินดวยการระเบิดดินและปรับปรุงดินดวยปุยอินทรียและปุยเคมี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 4.2 จัดการทรัพยากรน้ําในไร-นา  ที่ผานมาการขุดสระน้ําหรือเจาะน้ําบาดาลและลงทุน
ระบบน้ําในไรนา โดยจัดระบบ Landscape ระบบน้ํา ระบบการปลูกพืชไรในไรนา รัฐควรจะจัดกองทุน
เพื่อดําเนินการ เพื่อชดเชยดอกเบี้ยใหแก ธ.ก.ส. ปลอยเงินกูในกาองลงทุนปรับโครงสรางดินและน้ําเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาการผลิต 

 5.  นโยบายการจัดระบบการเงินในการลงทุนสวนปาลมเกาและการใชประโยชนจากตน
ปาลมสวนเกา รัฐควรจัดระบบการเงินสําหรับเกษตรกรเจาของสวนปาลมเกา (ดังเชนในกรณีระบบ
สวนยางเกาที่จัดระบบการเงิน เพื่อปลูกยางใหมทดแทนสวนยางเกา) ควรเรงรัดพัฒนาการใชประโยชน
จากลําตนปาลม สวนเกาที่โคนเพื่อนําไปใชประโยชนเพิ่มรายไดแกเกษตรกรผูประสงคจะโคนปาลมเกา 

 6.  นโยบายการจัดการขอบเขตพื้นท่ีปาและพื้นท่ีเหมาะสมการเกษตรใหชัดเจน 
 ผลจากการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันและยางพาราในบางพื้นที่ไดขยายบุกรุกพื้นที่ปา
ไม ซ่ึงทําใหเกิดความเสียหายแกระบบนิเวศน ทั้งในระบบพื้นที่และระดับประเทศ สําหรับพื้นที่ที่
เหมาะสมกับการทําการเกษตร การจัดการสิทธิ์  และกรรมสิทธิ์ แกเกษตรกรใหทั่วถึงเพื่อเปนประโยชน
ในการลงทุนในการพัฒนาการเกษตร 

 7.  นโยบายพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ 
 7.1 พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในไรนา 
 7.2 เครื่องจักรกลและอุปกรณดานอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและลดการสูญเสียในการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร 

 8. นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
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 อุตสาหกรรมการเกษตร ควรพิจารณาการพัฒนาทั้งระบบตั้งแตวัตถุดิบปอนโรงงาน
แยกยอย (Diversify) แปรรูปขั้นกลาง และเพิ่มมูลคา (Value Creation)  มาเปนรายไดในระบบ
อุตสาหกรรม สวนที่อุตสาหกรรมไดรับเพิ่มขึ้นควรจะกลับคืนสูเกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบปอนโรงงาน
ดวย 

 9. นโยบายการจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศไทย  
  พื้นฐานการเกษตรเปนพื้นฐานเศรษฐกิจที่สําคัญที่ตอเนื่องยังอุตสาหกรรมการเกษตร
เปนที่มาของรายไดทั้งระบบ  ทั้งสังคมระบบลางจนถึงระบบบนและผูบริโภค  ที่ผานมาสภา
อุตสาหกรรมจะใหความสําคัญในอุตสาหกรรมการเกษตรไมมากนัก ดังนั้น เพื่อพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรอยางเปนระบบและพัฒนาความเปนเลิศ และความไดเปรียบทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืน จึงควรจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมการเกษตรขึ้นมาเพื่อเปนเอภาพและเปาหมายชัดเจนในการกําหนด
แนวทางทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 10. นโยบายเรงรัดการวิเคราะหการลงทุนดานการเกษตร 
  ในพื้นที่ที่ไมไดกําหนด Zoning ดังในกรณีปาลมน้ํามัน ในปจจุบันไดขยายพื้นที่การ
ปลูกปาลมน้ํามันอยางกวางขวาง ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก และภาคกลาง ดังนั้นการศึกษา
การลงทุนในการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอมในแตละพื้นที่ของเกษตรกรในการปลูกปาลมน้ํามันควร
จะทําการศึกษาการลงทุนในดานนี้ในแตละพื้นที่เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของเกษตรกรในการ
ขยายพื้นที่อ่ืนๆ ทั่วทั้งประเทศ 

 11.  นโยบายการวางแนวทางประเทศไทยเปนศูนยกลาง (Core Center)  
  เพื่อจัดระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain) และระบบโลจิสติกส (Logistic) สินคา
เกษตรในดานพลังงาน อาหารสัตว และพืชอาหารในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอิรวดี ทั้งนี้เนื่องจากผลการ
วิเคราะหพื้นที่ประเทศไทยไมเพียงพอสําหรับความตองการทั้งดานพลังงาน อาหารสัตว และพืชอาหาร
ในอนาคต 

 12.  นโยบายการกําหนดนโยบายพลังงานทดแทน  มีสาระสําคัญ 
 12.1  ในชวงระยะสั้น เพื่อใหเกิดการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอยางตอเนื่องและจูง
ใจใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังและออยโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การกําหนดนโยบาย
รักษาเสถียรภาพปาลมน้ํามัน มันสําปะหลัง และออยโรงงานเปนนโยบายที่ควรเรงรัดดําเนินการและ
ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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 12.2  การกําหนดนโยบายดานพลังงานทดแทนจากสินคาเกษตร ควรจะมีองคกร
รองรับตางหากจากองคกรที่เกี่ยวของกับพลังงานที่แหลงกําเนิดมาจน Fossil เพื่อไมใหมีปญหา
ผลประโยชนทับซอน  
 12.3  พ.ร.บ. การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 7 เปนการผูกขาดและกดราคา
ทั้งไบโอดีเซลและเอทานอล  ตลอดจนการจัดระบบภาษีไมเอื้อตอการเรงรัดพัฒนาพลังงานทดแทน จึง
ควรพิจารณาแกไข 
 12.4  การกําหนดนโยบายพลังงานทดแทน ควรมองผลประโยชนและความมั่นคงของ
ชาติในระยะยาวเปนหลัก ผลประโยชนบางสวน (Partial Profit) ระยะสั้นเปนเพียงสวนประกอบ 

 13.  นโยบายการพัฒนานักการเกษตรยุคใหม (New Generation) เพื่อพัฒนาเขาสูยุคความ
ตองการอาหารและเพื่อผลิตพืชทดแทนพลังงาน รัฐจะตองวางนโยบายในการพัฒนานักการเกษตรยุค
ใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

Summary  

 
Conclusion 
 The analysis of the production of energy crops, industrial crops, and animal feed crops in 
regional, household, and industry level. 
 1. Regional level: According to the data collected from 18 provinces under the project 
“The Policy Analysis on  Energy Crops, Industrial Crops, and Animal Feed Crops” and “A Survey of 
Socio-economic of Household and Labor”, we can summarize the results as follows:  
 1.1 Cassava: farming areas were expanded extensively in most regions including 
central, northern, and northeastern areas. Expanded farming areas for cassava have coincided with the 
reduction of maize and sugar cane farming areas. This is because the gas price has been increasing for 
the past 3-4 years. 
 1.2 Sugar cane: Farming areas for sugar cane were reduced, especially the areas far 
away from the sugar factories. Crops nearby sugar factories remain the same. This is because sugar 
cane farmers had received financial arrangements for investment spending from sugar factories to 
ensure that there will be sufficient raw material to supply their factories. There are 3 forms of 
financial arrangements.  First  is  a  patronage  system  between sugar cane farmer and sugar factories.  
Second, sugar factory entrepreneurs buy lands from small farm owners to gain rights to manage sugar 
cane plantations and to ensure the regularity of raw  materials  supply  to  sugar  factories.  And  third, 
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sugar factory entrepreneurs rent farm lands from farmers. The last arrangement is most popular in 
areas that encounter farmhand shortage. 
  1.3 Maize: For the past 3-4 years, farming areas for maize have been decreasing in 
most areas, except for the upper part of northern and northeastern regions. The second crop maize 
growing is found in Mae Khong lowlands and nearby small creeks in northern region.    
 1.4 Rubber trees:  Planting areas for rubber trees have been expanding all across the 
country including eastern, northeastern, and northern regions due to an increase in the price of the 
rubber while the investment cost has reduced by half.  Moreover, the life span of a rubber tree is 
different from tree to tree. 
 1.5 Eucalyptus: Planting areas for this type of crop has expanded in eastern and 
northeastern regions. 
 1.6 Oil Palm: Planting has been expanding to areas outside the areas specified by 
Department of Land Development as appropriate areas to grow oil palm such as  
 1.6.1 Central Regions : Planting areas were expanded in Trad, Rayong, 
Prajuabkririkan, Chonburi, Karnchanaburi, Lobburi, and Patumthani province. 
 1.6.2 Northeastern regions: Planting areas were expanded in Nongkai, 
Ubonrajthani, Srisaket, Yasothorn, Mookdaharn, and Luoi province. 
 1.6.3  Northern regions: Planting areas were expanded in Tark, Lanpun, and 
Chaingrai province. 
 1.7 Farmers’ debt status: Small farm owners usually encountered difficulties in 
managing their own farm which causes farmer’s chronic debt during the crop period. Some small 
farmers whose sugar cane is the main crop sell their land to sugar factories and related sugar 
industries to solve the problem. 
 1.8 Degenerated natural resources status: Productivity (production/rai) during 2005-
2007 crop year remains unchanged. Productivity in some plants such as maize reduced in some areas. 
 1.9 Climate and environments: The amount of rain and the distribution of rain affects 
agricultural production, especially maize. Changing climates reduce farming areas, especially for the 
first crop of maize. Further, it reduces the farming areas for the second crop of maize in Mae Khong 
lowlands in northern and northeastern regions as well as small lowlands in northern areas. 
 1.10 Price: Prices for cassava and oil palm have been increasing in relative to the 
other crops under study. 
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 1.11 Labor limitations: Farmhand shortage is a severe problem. In some areas, 
farmhands were outsourcing, others face household labor shortage within the community. Due to the 
labor shortages, some areas in the lower northern regions, which are used to grow soybean, were 
forced to rent out their cropland to sugar factories to grow sugar cane.  
 2. Household level:   From the survey data of maize, sugar cane, cassava, and oil palm 
growers, we summarize the policy implications as follows: 
 2.1. Basic socio-economic data of farmers: A survey of socio economic data shows 
that the average age of farmers under studied are relatively high and mostly graduate from a primary 
school. Therefore, knowledge provided by the government, including community center of learning, 
center of technology transfer, and agriculture technology transfer need to consider a proper 
management of knowledge base, learning organization, learning network for farmers, and lastly 
follow up technology transfer. 
 Ownership condition: Because of increasing prices of oil palm and rubber, 
many farmers have increasingly invaded the reserved forest areas/conserved forest/public land. 
Regulations regarding boundary of forest areas and agricultural land should be legally clarified. The 
regulations should also cover rights and the ownership rights of agriculture land. That way, farmers 
have more incentive to exercise their rights and increase agricultural investment.   
 2.2 Farmers’ knowledge base classified by plants: For maize, sugar cane, and 
cassava, the knowledge base mainly comes from neighbors and the government, respectively. For oil 
palm, the knowledge base is mainly from the government offices. Since oil palm growing is highly 
knowledge  intensive  and  knowledge  base  significantly  affects  yields  and  productivity.  Related  
government offices should expand the knowledge base to cover more areas, especially for those new 
growers that are just starting out. As in the Krabi province, there is an “Oil palm school for farmers” 
provided by cooperation between  Krabi’s Supporting Center of Paddy Filed, Songkhlanakalin 
University, private sectors, and the provincial office of agriculture and cooperatives. This program 
trains and transfers technological techniques to oil palm growers with 3-4 classes annually. Each class 
consists of 200-300 farmers.  This program should be use as a prototype to apply with other provinces 
to expand network of knowledge base. 
 Seeding and sprout: Farmers receive seeding both from private and public 
sectors. The development of new seeding should focus on varieties that will be more specific to 
location and the seeding should be allocated widely and equally. The seeding should be developed as 
a fast track seeding to reduce the timeline of the development.  
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 2.3 Survey data on quality of yield and the prices the farmer received from 4 
different types of crops: Survey data shows that farmers realize that the price that they will receive 
depends on quality of yields. Therefore, transferring managerial knowledge and good agriculture 
practice (GAP) are necessity. GAP includes selecting seeding, factor of production, harvesting, and 
activities after harvesting. Besides, high quality yields will be good raw materials for related agro 
industries producing food, animal feed, and energy. 
 2.4. Agricultural prices that will affect a farmer’s decision regarding the production 
shift between crops for food, for animal feed, and for energy: Survey data shows that cassava growers 
are more sensitive to price in comparison to sugar cane and maize growers. Oil palm and rubber 
farmers, in contrast, are not as sensitive to price and are willing to grow the same crops after the yield 
from the current crops are terminated (25 years for rubber trees and 30 years for oil palm tree). 
 If the price of oil palm increases to 5.80 baht per kilogram, farmers will be 
more willing to switch from growing rubber tree to palm tree. If the price of an oil palm tree is 2.20 
baht per kilogram, farmers will be more willing to switch from growing oil palm tree to rubber tree. 
 One interesting bit of information from the survey data is that rubber tree 
growers tend to cut their trees after 30 years (when the yield from the rubber tree is terminated), while 
palm tree growers tend to keep their trees even after the  yields  significantly drop (after 25 years old).  
In case of rubber tree growers, there is an official fund to help rubber tree growers regarding the 
replacement. Moreover, farmers can sell rubber trees after they cut them.  On the other hand, there is 
no such system to assist oil palm growers. Oil palm growers keep over matured palm trees even after 
the yield decreases.  
 Accordingly, the government should provide a system of financial 
management that will encourage oil palm growers to replace matured palm trees with new palm trees. 
The system should widely cover farming areas and be easy to access by farmers. Moreover, to 
increase the value added of the matured palm, the government should develop other uses from the by 
products from palm trees. 
 2.5. Contract farming: Survey data shows that out of 4 crop farmers under study, 
only sugar cane shows the joint benefits between farmers and sugar factory owners (70:30). 
 Overall, there are few contract farming.  For maize, the forms of, the principle 
of, and the contents in the contract requires some time to develop to get the best practice that will fit 
with Thai agriculture community where freedom is priority. 
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 2.6. Farming risk related to drought and flood: Survey data shows that more than 75 
percent of maize, sugar cane, and cassava farmers have been affected by drought. Irrigation for farm 
land is necessary to improve productivity.  
 There is no drought for oil palm farming areas in Surachthani and Krabi since 
they receive monsoons from southern China Sea and Indian ocean. Yields in some years decrease due 
to a long pause of rain or the irregularity in the distribution of rain. However, typhoons such as the 
typhoon Gay can extremely damage oil palm tree.      

 3. The analysis of data from related agro industries 
 Interview and survey data from ethanol industries, tapioca starch industries, and 
animal feed industries in Khonkan and Nakornrachasima province can be summarized as follows: 
 1. Tapioca starch industries:  
 1.1 There is a shortage in raw material supply to tapioca starch production 
 1.2 This industries need funds for electricity and biogas investment to reduce 
cost of production 
 2.  Ethanol industries: 
 2.1 For ethanol extracted from fresh cassava, the cost of production is relative 
high due to high price of cassava. 
 2.2 For ethanol extracted from molasses, there is no shortage in raw material 
producing ethanol but there is a concern about the quality of sugar cane in some area 
 2.3 The whole ethanol management system is not efficient and it would be 
difficult to develop ethanol production in Thailand 

 4. The analysis of cassava, maize, and sugar cane production using Separable 
programming 
 To analyze the production of cassava, maize, and sugar cane which are cash crops, 
we use a separable programming.  The results are summarized as follows: 

 4.1. Results from based model:  The 2006 crops’ production is used as a base year 
for the analysis due to the production data that is complete and there is no irregularity in production. 
Crops’ productions simulated from the model are closed to the actual crop data in 2006, except for 
sugar cane. The discrepancy of that data is due to the fact that the life span of sugar cane is about 2-3 
years and each life cycle yields a different level of output.  Moreover, farmers in different location 
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start the crops at different time of the year. In our analysis, shadow price is used as a main tool for the 
analysis. Shadow price refers to the marginal economic value added from to the extra factors added in 
the production. In other words, it signifies the marginal opportunity cost of factors of production. 
 4.1.1 Central region: In the uplands, the shadow price of the last unit of land (1 
rai) used in producing cassava and the first crop maize are similar, i.e., 104.83 baht per rai for cassava 
and 100.55 baht per rai for maize, while the shadow price for sugar cane is  -708.18 baht per rai. The 
analysis of shadow pricing also shows that yields per rai for sugar cane are similar to cassava and first 
crop maize. Sugar cane production is at 8.3 ton per rai. Therefore, if any farmer produce less than 8.30 
ton per rai, he/she should switch to growing cassava or maize. 
 The results from average shadow price by productivity shows that 
regional average shadow price for maize, cassava, and industrial sugar cane are 891.15, 583.54, and 
169.61 baht per rai, respectively. Average yield for sugar cane is between 6.75 and 8.3 ton per rai. 
Based on the average yields, farmers should grow cassava and first crop maize instead of sugar cane. 
Moreover, lowlands that can access irrigation system in the central region should be used to grow 
major rice and second crop rice instead of sugar cane if the yield for sugar cane is less than 11.5 ton 
per rai. 
 4.1.2 Northern region: Average shadow price for cassava, first crop maize, 
second crop maize, and sugar cane is 795.47, 412.58, 1,717.65, and 177.27 baht per rai, respectively. 
Sugar cane areas that yield between 7.681 to 8.0 tons per rai should switch to growing cassava or 
maize which yields more. 
 4.1.3 Northeastern region:  Average shadow price for cassava, first crop 
maize, and second crop maize, and sugar cane is 1,430.49, 1,076.30, 290.28, and 300.84 baht per rai, 
respectively. Sugar cane crops that yields between 7.68 to 8.5 tons per rai should switch to growing 
cassava or maize which gives more yields. 

 4.2 Changes in prices as result of changes in world price and domestic price 
from base model.  
 4.2.1 The analysis of agricultural price (beginning of 2008): This analysis 
based on the assumption of a five baht increase in sugar price which increases the farmer price of 
sugar cane to 767 baht per ton. For cassava, the production increases in every region. Based on the 
2006 model, the production increases from 7.20 to 7.6 million tons for the central region, from 3.19 to 
3.6 for the northern region, and from 12.17 to 13.237 for northeastern region.  
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 Sugar cane production is reduced in every region. Based on 2006 model, 
sugar cane production from the highlands in the central region is reduced from 13.347 to 12.612 
million tons. Sugar cane production from the northeastern region is reduces from 16.45 to 14.48 
million tons. Overall maize production, based on 2006 model, is unchanged.  Maize production in the 
central region is unchanged. Maize production in the northern region increases from 2.349 to 2.355 
million tons, while that of the northeastern region is reduced from 7.11 to 7.13 ten thousand tons. 
 
 
 1) Central region: The average shadow price based on production 
efficiency in each level for cassava, maize, highland sugar cane, and lowland sugar cane is 3,196.51, 
1,861.16, 691.21, and 71.37 baht per rai. 
 2) Northern region: The average shadow price based on production 
efficiency in each level for cassava, first crop maize, second crop maize, and sugar cane is 3,370.10, 
1510.49, 3,034.71, and 775.03 baht per rai, respectively. If we can expand the second crop maize 
cultivating areas, which will increase the yields of maize from two seasons, instead of one season, 
value of producing maize will be higher than producing cassava. 
 3) Northeastern region: The average shadow price, based on different 
level of productivity, for cassava, first crop maize, second crop maize, and sugar cane is 3,351.43, 
1,410.93, 1,275.87, and 279.45 baht per rai, respectively. 
 4.2.2 The analysis of cassava price at 2.5 baht per kilograms: Demand for 
cassava was predicted to increase continuously all year and the price of cassava will increase to 2.5 
baht per kilograms. The average price of cassava will increase even more. Based on this scenario, the 
average shadow price for the central region, northern region, and northeastern region will increase to 
4,544, 4693.58, and 4,657.53, respectively. As a result, areas cultivating cassava tends to increase in 
the areas previously cultivate by maize and sugar cane. 
 4.2.3 The analysis of the optimal price of maize: This analysis is based on the 
price assumption of cassava at 2.5 baht per kilograms, sugar cane at 767 baht per ton, and other 
agricultural prices as of beginning in 2008.  The result shows that optimal price of maize that will 
make the shadow price of maize closed to that of cassava will be between 10 to 12 baht per kilograms. 

 4.3 The analysis of changes in yields as a result of government policies to 
improve the quality of natural resources. 
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 4.3.1 Changes in the production system due to soil improvements as a result of 
the pawing and loosen the hard soil and other method of soil improvements both by organic and 
chemical fertilizer. In this analysis, we categorize the percentage of quality improved soil, used to 
grow cassava in 2006 based year, into three levels, that is, 30, 50, and 80 percent. If the soil quality is 
improved by 30 percent, cassava production will increase to 27.24 million tons.  If the soil quality is 
improved by 50 percent, cassava production will increase to 29.046 million tons. If the soil  quality  is  
 
improved by 80 percent, cassava production will increase to 31.840 million tons. According to the 
Office of Agricultural Economics, the predicted demand for cassava in 2010 will be 33.30 million 
tons. Therefore, even if the coverage of improved quality soil is 80 percent of cassava crops, Thailand 
will still encounter the shortage of cassava by 1.46 million tons. 
 4.3.2 The analysis of government policy in managing water for paddy fields. 
This analysis covered only sugar cane and maize. 
  1) Sugar cane: To improve productivity of sugar cane production, the 
Office of Cane and Sugar have been assisting cane growers in managing water supply for paddy 
fields. If 30 percent of paddy fields at year 2006 is properly managed, cane production will increase to 
61.417 million tons. If the percentage of managed fields increases to 50 and 80, cane production will 
be 70.328 and 84.316 million tons, respectively.  The  demand  for  cane  used  to  produce  sugar  and  
ethanol estimated by Ministry of industry are 87 and 95 million tons for 2009/2010 and 2010/2011, 
respectively. 
 2) Maize: We perform the same analysis as for sugar cane. If the 
percentage of managed fields is 30, the first crop maize production in 2006 will be 6.99 million tons. 
At 50 and 80 percentage of managed fields, the first crop maize production will be 9.154 and 12.332 
million tons, respectively. An improving water management system for maize, both the first and the 
second crops, will give more economic benefits than an improving soil quality for cassava and an 
improving water management for sugar cane. 

  5.  Results for oil palm from Simulation model 
 Results are as follows: 

 5.1 Analysis of medium term goals (2012) 
 5.1.1. According to cabinet approval at May 17, 2005, the estimated demand 
for biodiesel in 2012 will be 8 million liters per day.  Further, the estimated demand for oil palm will 
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be 2.87 million tons per year. If (1) the domestic production of oil palm is between 2.7-3 tons per rai, 
(2) the oil palm production expands 300 thousand rai per year, and (3) the percentage of oil extracted 
from raw palm is at 17 percent, then in 2012 there will be domestic shortage of about 760 thousand 
million tons oil palm for biodiesel. 
 
 
 5.1.2 If the productivity is improved to 3-3.5 tons per rai and the percentage of 
oil extracted from raw palm is 18.5, the palm farming areas need to be increased to 500 thousand rai 
per year to match 2012 estimated demand for raw palm oil of 8 million liters per day, raw palm oil 
2.87 million tons per year and there will be only 30 thousand tons of raw palm oil left in the reserved 
stock.  

 5.2  Analysis of long term goal (2017) 
 5.2.1 If the demand for biodiesel in 2017 increase to 20 million liters per day, 
the estimated demand for raw palm oil for biodiesel will increase to 7.89 million tons per year. The 
estimated demand for raw palm oil for consumption will be 1.78 million tons. Totally, the demand for 
raw palm oil will be 9.67 million tons, which is about 52.25 million tons of oil palm.  
 If we further simulate from medium term goal by expanding oil palm 
farming areas continuously to 500 thousand rai and yields is between 3.2-3.5 tons per rai, in 2017 
there will be oil palm farming area of 8.5 million rai and palm production of 24.87 million tons. This 
production will not be enough for long term  production goals. 
 5.2.2 If the farming areas are expanded to 700 thousand rai per year and the 
assumption about productivity is the same as in 5.2.1, then the oil palm farming area will increase to 
8.5 million rai and the palm production will increase to 24.87 million tons. However, these amounts 
remain insufficient to fulfill the demand for oil palm, both as a raw material for energy and a purified 
palm oil for domestic consumption. 
 5.2.3 The analysis from 5.2.1-5.2.2 to complete long term goals of 20 million 
liters per day can be divided into 3 levels as follows: 
 1) If the productivity is not change and stays between 3.2 to 3.5 tons per 
rai, palm growing areas need to be expanded. Starting from 1.6 million rai in 2008, increase the area 
to 1.7 million rai per year between 2010 and 2017. By 2017, palm production areas must be at 18.19 
million rai, to fulfill long term goals of demand for palm oil both for energy and for consumption. 
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 2) If the productivity is between 3.5 and 4 tons per rai, in 2008 palm 
cultivating areas need to be expanded by 1.4 million rai and increased by 1.5 rai per year between 
2010 and 2017. By 2017, palm production areas must be at 16.14 million rai, to fulfill long term goals 
of demand for palm oil. 
 3) If the productivity is between 4 and 4.5 tons per rai, in 2008 palm 
growing areas need to be expanded by 1 million rai and increased by 1.3 rai per year between 2010 
and 2017. By 2017, palm production areas must be at 14.29 million rai, to fulfill long term goals of 
demand for palm oil. 
                                Some preliminary survey data suggests that between 2007 and 2008, farmers will 
expand the oil palm cultivating areas by 7-8 rai due to the increased price to 5-6 baht per kilogram. 

 5.3. The Land Development Department estimates that potential oil palm 
cultivating areas will be 10.58 million rai. Moreover, about 2.439 million rai of vacant paddy fields, 
degenerated vacant fields, and acid soil fields will be converted to grow palm. 

 5.4 Important factors in determining the expansion of oil palm fields. Palm price 
is the most important supply response factor. According to the simulation results comparing cost and 
benefits of palm growing, the minimum price of oil palm needs to be at 4-4.5 baht per kilogram to be 
able to compete with rubber. 

 5.5 Comparison of production line from upstream to downstream.  By using the 
price of oil palm, the yield of palm oil, and processing of palm oil in each level, Thailand’s overall 
productivity is relatively lower than Malaysia. One percent decrease in oil palm extraction rate cost 
about 3,000 million baht per year.      
 
Recommendation 
 Results of this study suggested policy guidelines that can be adjusted to benefit  every 
sector as follows: 

 1. Self-Reliance Policy 
        It is a policy that involved small farmers,  commercial  farmers,  agro-industry,  and 
organization system of agro-industry development. 
  1.1  Small farmers:  Results of  overall Thailand’s agriculture  analysis concluded 
that inappropriate agricultural management  would lead  small farmers to have  forever debt.   
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 1.2  Commercial farming:   There should emphasis on production restructuring  and 
use technology that suits  area conditions  as well as   in-farm resource improvement and management  
for sustainable agricultural benefits. 
 1.3  Agro-industry:  Agro-industry, especially system arrangement of agro-industrial 
imports and products, should change from production oriented to production creation, production 
distribution, and   Clean Production Mechanism (CPM) arrangement. 
  1.4 Management organization, from down-stream to up-stream, should arrange 
independent organization like Malaysia that can set up short-run and long-run development 
guidelines. Changes of development stem from global competition conditions, not  governing power.  

 2.    Technology Policy 
 Technology policy, especially seeds which lift up producing efficiency and reduce 
production cost, should emphasize on a jump-step of  four-type  seed development  that suits area 
conditions as well as fairly and throughout distribute good quality seeds to farmers.   

 3.    Good Agriculture Practice : GAP   
 To make production of feed, food, and  energy   as  good raw materials  for  agro-
industry processing plants, which lead to Good Manufacture Practice (GMP) , it is essential to 
develop high quality of agricultural raw materials. 

 4. In-farm Resource Improvement Policy 
  Analysis results of Land and Water Resource Management and Improvement to 
increase production of cassava , maize, and sugarcane, concluded as follows: 
  4.1 Land Resources       
 Land resources have been used for agriculture without nourishing and 
improvement. In case of cassava,  acceleration of producing efficiency in hard and compact soil area 
needs to restructure  by  soil explosion and  using  organic and chemical fertilizers to improve soil 
texture. 
  4.2  In-farm Resource Management      
 In-farm resource management, for example,   pond digging, underground water 
drilling, and in-farm water system investment  (landscape, water, and cropping system arrangement)  
was done in the past. Government  should  arrange fund  to BAAC (Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives) for implementation and  loan interest compensation  under the Soil and 
Water Restructuring Fund to improve producing efficiency. 
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 5.   Money System Management Policy for Old Palm Farm Investment  and  Utilization 
 Government should arrange money system for farmers who own old palm farms.  
This should be done like the case of old rubber farms that  money  system has been rearranged for 
new rubber to replace old rubber. Moreover, there should  expedite development of  old palm stem 
utilization to increase farmers’ income. 

 6.    Forest  and Suitable Agricultural Area Management  Policy 
 Oil palm and rubber farming expansion in forest area has destroyed ecology at local 
and country level. For agricultural  development investment  benefits, there should have  right  and  
ownership arrangement  for  farmers  throughout the suitable agricultural areas.  

 7. Agricultural and Agro-Industry Machinery Efficiency Development  Policy 
 7.1  Develop in-farm  agricultural machinery. 
 7.2  Develop agro-industry machinery and equipment  to increase producing 
efficiency and reduce processing losses.   

 8.  Agro-Industry Development Policy  
 The development of agro-industry should consider to develop the whole system from 
raw material supplying  diversified factories to intermediate processing and value creation.  The 
margins received by the industry should return to farmers who supply raw materials to factories. 

 9.  Establishment of Thailand  Agro-Industry Council Policy 
 Agriculture is an important based economy and agro-industry, which is a source of 
income of the country. In the past, the Industry Council of Thailand did not place agro-industry as an 
important one. Hence, to develop agriculture and agro-industry systematically and excellently as well 
as sustainable economic advantage, it should establish Agro-Industry Council of Thailand. This  
council should be unique. It should also set up clear goals  as well as  short-run and long-run 
guidelines. 

 10.  Acceleration  of  Agricultural Investment  Analysis   Policy 
 At present, oil palm farming has been expanded intensively in no zoning areas in the 
North, Northeast, West, and Central of Thailand. Hence, studies of environmental improvement 
investment in each farmer’s oil palm area should be priority and focused so that  farmers can use  
results and information of these studies to make decision on  farming area expansion throughout  the 
country.     
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 11.   Policy  Guidelines  for  Thailand to be a Core Center   
 This aims to arrange supply chain and logistic system of agricultural products in 
Makong and Ayeyawady basin. The analysis of Thailand’s agricultural area concluded that  domestic 
cultivated areas are not sufficient to cope with  future demand of  energy, feed, and food crops. 
 

 12.  Replacement Energy Policy  
 12.1 In short run, to extend oil palm area continuously and to motivate cassava and 
sugarcane farmers to increase producing efficiency, there needs to set up policy that stabilizes oil 
palm, cassava, and sugarcane as well as expedites their implementation. 
  12.2 To avoid conflicts of interest, there should have separated organizations that 
involve energy generating from fossil. 
  12.3  The Fuel Trade Act 2000 (article 7) has created monopoly of biodiesel and 
ethanol and suppressed their prices. Moreove, tax collection system does not support an acceleration 
of replacement energy development.  Hence, it is essential  to amend this Fuel Trade Act 2000 (article 
7).   
 12.4  Replacement energy policy setting up should  mainly look at long-run benefits 
and security of the country. Short-run partial profits  are just complementary. 

 13.  New Generation of Agriculturalist Development Policy     
 To develop new generation of agriculturalist  for  new era of food demand and 
energy crop, government needs to set up policy that copes with changes. 
 


