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บทคัดยอ
การศึกษาสัดสวนปริมาณที่เหมาะสมของการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานในประเทศไทย ทําการ
วิเคราะหผลโดยใชขอมูลทุติยภูมิ รวมกับขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร
ทั้งหมดคือ เกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารและพืชหลังงานในประเทศ โดยกําหนดให ขาว เปนตัวแทนของพืชอาหาร
มันสําปะหลังและออย เปนตัวแทนของพืชพลังงาน นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษายูคาลิปตัส ซึ่งเปนไมโตเร็วที่เปน
อีกหนึ่งหลังงานทางเลือกที่นาสนใจเพิ่มเติมดวย การศึกษาแบงออกเปน 2 สวนคือ (1) สมการแนวโนมปริมาณ
การใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกตั้งแตป 2553-2567 ศึกษาโดยการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการคํานวณ
และ (2) ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานในประเทศไทยตลอดจน
การตอบสนองของเกษตรที่มีตอนโยบายดานการเกษตรของรัฐบาล โดยกําหนดปจจัยทั้งหมด 5 ปจจัยคือ ราคา
ผลผลิต ปริมาณผลผลิตที่ได ตนทุนการผลิต นโยบายดานการเกษตรของรัฐ และปจจัยอื่นอกเหนือจากที่ระบุไว
ซึ่งจะไดจากการสัมภาษณเกษตรกรโดยตรง และทําการวิเคราะหผลโดยใชคาน้ําหนักคะแนนการใหความสําคัญ
ที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตักสินใจเลือกปลูกพืชทั้ง 4 ชนิด
ผลการศึกษา แบงเปน 2 สวนคือ (1) สมการแนวโนมปริมาณการใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกขาว มัน
สําปะหลัง และออยในป 2553-2567 พบวา พืชทั้งสามชนิดมีแนวโนมของปริมาณการใชพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง และ (2) ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกพืชทั้ง 4 ชนิด พบวา ปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูก ออย มันสําปะหลัง และยูคาลิปตัสมากที่สุก คือ ราคาผลผลิต สวนขาวซึ่งเปน
ตัวแทนของพืชอาหาร พบวาปจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ การยึดถือเปนอาชีพดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาซึ่งเปน
ปจจัยอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากที่ระบุไวในการศึกษา
คําสําคัญ : สัดสวนพื้นที่ พืชอาหาร พืชพลังงาน

ABSTRACT
The study on appropriate area ratio between food crops and energy crops in Thailand is
performed by analysis of secondary data and primary data (questionnaire) combination. Samples are
representative of all farmers who plant food crops and energy crops in Thailand. Rice is determined
representative of food crops while cassava, sugar cane crops are representative of energy crops.
Moreover, eucalyptus that is fast growing tree is also studied for being raw material of alternative
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energy. The study is divided into 2 parts (1) Equation on trend of plantation of food crops and energy
crops in Thailand period of B.E.2553-2567 is studied by calculation with mathematical simulation
model (2) Relationship between influence factors on food crops and energy crops plantation in
Thailand as well as farmers’ response to the Government’s policy on agriculture. Such factors are
composed of product price, product volume, cost, the Government’s policy on agriculture, and other
factors except from specific factors obtaining from direct interview of farmers. All information are
analyzed by applying weighted score of important that are obtained from direct interviewing on
influencing factors of decision making for 4 kinds of crop plantation.
Results are divided into 2 parts (1) Equation on trend of plantation of food crops and energy
crops in Thailand period of B.E.2553-2567 is found that 3 kinds of plantation have tendency
expanded crop area and (2) relationship between influence factors on decision making of plantation
of 4 kinds of crop is found that the most influencing factor on decision making of tapioca, sugar cane,
and eucalyptus is product price. Concerning with rice, the result is found that the most influencing
factor for rice crop plantation is conventional occupation that are practiced generation to generation.
Keywords : Area Ratio, Food Crops, Energy Crops
E-mail : pakk_pakk_pp@hotmail.com, mybox_pp@hotmail.com

คํานํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการเกษตรกรรมเปนพื้นฐานในการหลอเลี้ยงประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งยัง
เปนตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมที่สําคัญของประเทศอีกดวย โดยจะเห็นวาจากจํานวนประชากรทั้งหมด
ของประเทศกวารอยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีพื้นที่ทําการเกษตรเทากับ 111,949,488 ไร(1) ซึ่ง
จากขอมูลในป 2545 – 2550 ผลผลิตทางการเกษตรสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศกวา 5 แสน
ลานบาทตอป(2) โดยพืชที่สรางรายไดใหกับประเทศในภาคการเกษตรไดอยางเปนกอบเปนกําคือ พืชอาหาร ซึ่ง
นับไดวา ประเทศไทย เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตสูง ไมเพียงแตการตอบสนองความตองการใน
การบริโภคของคนในประเทศไดอยางเพียงพอแลวเทานั้นแตยังเหลือสําหรับการสงออกไปเปนอาหารใหกับ
ประเทศตางๆ ที่มีแนวโนมการเพิ่มของประชากรสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอันดับตนๆ ของโลกอีกดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
นโยบายในการปลูกขาวของประเทศแลว จะเห็นวานโยบายของรัฐบาลในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน
ไดมุงใหไทยเปนแหลงผลิตพืชอาหารอันดับหนึ่งของโลกหรือเปนครัวของโลก โดยมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกและอัตรา
ผลผิตให สูงขึ้นตามความตองการของตลาดโลกและทั ดเทียมกับประเทศคูแข งทางการคา ในขณะเดียวกั น
ทามกลางการสรางรากฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่กําลังดําเนินไปอยูนั้น ไดเกิดวิกฤติพลังงานขึ้นทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยดวยจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภาคของการคมนาคมขนสง
คิดเปนรอยละ 37 ของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดในประเทศ(3) ทางเลือกเรื่องของการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจึงไดมีการใหความสําคัญและกลาวถึงกันมากขึ้น เพื่อลดตนทุนในการผลิตสินคาและบริการตางๆ ของ
ระบบเศรษฐกิจ มีการวางแผนและนโยบายตางๆ เกิดขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชพลังงาน ซึ่งพืช
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พลังงานที่ปลูกอยูในประเทศไทยนั้นมีอยูหลายชนิดดวยกัน บางชนิดเปนไดทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน เชน
ออ ย มันสําปะหลัง มะพราว ปาลมน้ํามัน เปนตน โดยเฉพาะมันสําปะหลังและออยที่นับวาเปนพืชที่มี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในดานการสงออก และยังเปนหนึ่งในหาพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจากปริมาณผลผลิตของพืชทั้งสองชนิดนี้ตั้งแตป พ.ศ.2549 - 2550 พบวามี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 22,584,402 ตัน เปน 26,441,233 ตัน และจาก 47,658,000 ตัน เปน 59,647,000 ตัน
ตามลําดับ(2) นอกเหนือจากการใชประโยชนจากมันสําปะหลังและออยเปนพืชอาหารแลวพืชทั้งสองชนิดนี้ยัง
กลายเปนวัตถุดิบที่สําคัญในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งเปนอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่จะชวยลดภาระการ
นําเขาเชื้อเพลิงจากประเทศในชวงภาวะวิกฤติพลังงานในปจจุบันได การสงเสริมการขยายพื้นที่เพาะปลูกรวมถึง
การเพิ่มปริมาณผลผลิตจึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในรูปแบบของแผน และนโยบายตางๆ สงผลใหรูปแบบและ
วัตถุประสงคในการใชประโยชนที่ดินบางสวนถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การหันมาพึ่งพาพลังงานทดแทนเหลานี้
มีแนวโนมวาจะกอใหเกิดปญหาตามมาเมื่อพืชที่เคยใชเปนอาหารกําลังจะถูกคุกคามและเปลี่ยนแปลงไปเปนพืช
พลังงาน เมื่อป 2550 ที่ผานมา องคกรอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดออกมาเตือนวา 37 ประเทศทั่วโลก
กําลังเผชิญกับวิกฤติอาหารและราคาธัญพืชที่อยูระดับสูงของตลาดโลก และธัญพืชสวนใหญยังถูกเปลี่ยนไปใช
เปนพลังงานทางเลือกมากขึ้น ซึ่งพืชพลังงานกําลังจะกลายเปนตัวแปรสําคัญในการแยงสัดสวนของพื้นที่ปลูกพืช
อาหาร อันเปนที่นาวิตกตอไปในอนาคตวาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากปรากฏการณครั้งนี้จะสงผลตอคน
ไทยและมวลมนุษยชาติอยางไรบาง(4) การศึกษาถึงสัดสวนของการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานทางเลือกที่
เหมาะสมเปนทางเลือกอีกประการหนึ่งที่จะสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสม
และสามารถลดผลกระทบที่จะสงผลตอความมั่นคงทางอาหารและพลังงานทั้งในประเทศไทยเองและทั่วโลกได
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. ประชากรและการสุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้จะทําโดยการแบงชั้น (stratified sampling)(5) จากรายภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปนการแบงแบบมีเงื่อนไขคือ เลือกชั้นของ
จังหวัดจากจังหวัดที่มีการปลูกทั้งขาว มันสําปะหลัง ออย และยูคาลิปตัส แบบเปนสัดสวนคือ รอยละ 30 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด เปนกลุมตัวอยางของทั้งประเทศ ซึ่งไดชั้นของจังหวัดที่เปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 17 จังหวัด และการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเกษตรกรที่ทําการศึกษา ที่เปนตัวแทนของเกษตรทั้ง
ประเทศ ใชสตู รการคํานวณของ Taro Yamane โดยจําแนกตามกลุมเกษตรกรผูปลุกขาว มันสําปะหลัง ออยและ
ยูคาลิปตัส ประเภทละ 100 ตัวอยาง รวมจํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง
2. การรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภทคือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยใชการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น

313

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป คือ ศึกษาจากเอกสาร วารสาร
ขาว บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ ทั้งของสวนราชการ องคกรเอกชน เอกสารการประชุมสัมมนา รวมทั้ง
จากระบบออนไลน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการใชประกอบการวิจัย การวิเคราะหจากสมการแนวโนมและ
สรุปผลการศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาและวิธีการวิเคราะหขอมูล
ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นและสมการแนวโนมการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานในประเทศไทย
จากนั้นนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากภาคสนามและผลการคํานวณที่ไดจากสมการแนวโนมโดยใชฐานขอมูล
ทุติยภูมิมาวิเคราะหโดยวิธีสถิติเชิงพรรณนา ทําการสรุปผล รวมถึงระบุถึงขอผิดพลาดและขอเสนอแนะที่เกิดขึ้น
จากการศึกษา

ผลการศึกษา
1. แนวโนมปริมาณการใชพื้นที่เพาะปลูก และสัดสวนทีเหมาะสมของการปลูกพืชอาหารและพืช
พลังงานทางเลือกในประเทศไทย
จากการวิ เคราะหคาดการณ แนวโน ม ของปริ มาณการใชพื้ นที่ เ พาะปลูก พืช อาหารและพื ช พลัง งาน
ตลอดจนสัดสวนที่เหมาะสมของการปลูกพืชทั้ง 3 ชนิด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และออยโดยการคํานวณจาก
สมการแนวโนมประกอบกับขอมูลทุติยภูมิ แสดงผลการศึกษาดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงแนวโนมปริมาณพื้นที่เพาะปลูก ขาว มันสําปะหลัง และออย ของประเทศไทย ระหวางป
2552-2567
จากภาพ แสดงการคาดการณแนวโนมปริมาณการใชพื้นที่เพาะปลูกขาว มันสําปะหลัง และออย ใน
ระหวางป พ.ศ.2552-2567 พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกชนิดพืช ซึ่งในป 2567 จะมีจํานวนพื้นที่พืชที่เพาะปลูก
ขาว มันสําปะหลัง และออย จะเพิ่มขึ้นจากป 2552 เทากับ 7.2, 0.643, และ 1.335 ลานไร ตามลําดับ โดยขาวซึ่ง
เปนตัวแทนของพืชอาหารมีจํานวนพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในปริมาณสูงสุดเนื่องจากเปนพืชที่มีการใชพื้นที่ในการ
เพาะปลูกมากที่สุดของประเทศ รองลงมาคือ ออย และมันสําปะหลัง
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หมายเหตุ : อยางไรก็ตามเนื่องจากฐานขอมูลของการปลูกไมยูคาลิปตัสไมไดมีความตอเนื่องกันในแบบอนุกรม
เวลา จึงทําการวิเคราะหผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาในภาคสนามดวยวิธีสถิติเชิงพรรณนาแทน

ภาพที่ 2 แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยจากการปลูกขาว, มันสําปะหลัง, และออย
จากภาพ แสดงผลตอบแทนจากการปลู ก พื ช ทั้ ง 3 ชนิ ด พบว า อ อ ยให ผ ลตอบแทนเฉลี่ ย จากการ
เพาะปลูกสูงสุดคือ 4,616.296 บาทตอไร รองลงมาคือมันสําปะหลังและขาวเทากับ 3,055.55 และ 2,742.44
ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากออยใหผลผลิตตอหนวยพื้นที่สูงกวาขาวและมันสําปะหลัง
นอกจากนี้เมื่อทําการวิเคราะหถึง สัดสวนที่เหมาะสมของการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานทางเลือก
ทั้งสามชนิดนั้น โดยพิจารณาจากสัดสวนของการบริโภคเฉลี่ยภายในประเทศ ตอปริมาณผลผลิตทั้งหมดของ
ประเทศจะไดจํานวนพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกขาว มันสําปะหลัง และออย โดยมีปริมาณผลผลิตอยางนอย
ที่สุดที่เพียงพอกับความตองการในการบริโภคของประชากรทั้งประเทศ และคาที่ได จะเปนคาที่มาจากการ
คํานวณ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสัดสวนพื้นที่ที่เหมาะสมของการปลูกขาว มันสําปะหลัง และออยของประเทศไทย
ปริมาณพื้นที่ที่เหมาะสม (ลานไร)
ที่มา : จากการคํานวณ

ขาว

มันสําปะหลัง

ออย

36.240

3.302

2.252

จากผลการวิเคราะหที่ไดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของประเทศจําแนกตามชนิดพืชแลว
พบวา พืชที่มีสัดสวนของการใชพื้นที่ในการเพาะปลูกสูงสุดไดแก ขาว โดยมีสัดสวนรอยละ 53.66 รองลงมาคือ
มันสําปะหลัง และออย ที่มีสัดสวนปริมาณการเพาะปลูกต่ําสุด คือ รอยละ 30.18 ทั้งนี้เนื่องจากออย เปนพืชที่มี
การกําหนดโควตาของปริมาณผลผลิตไวทุกป ซึ่งสงผลตอปริมาณการใชพื้นที่เพาะปลูกดวย
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกชนิดพืชที่ปลูกของเกษตรกร
จากการศึกษาในภาคสนาม เมื่อจําแนกตามชนิดพืชแลว พบวา ปจจัยดานราคาของผลผลิต มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกปลูกออย มันสําปะหลังและยูคาลิปตัสมากที่สุดคิดเปนรอยละ 23.59, 22.20, และ 25.58
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ตามลําดับ แตขาวซึ่งเปนตัวแทนของพืชอาหารนั้น ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกคือ ปจจัยอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ระบุไว ไดแก ปจจัยในดานการยึดถือเปนอาชีพดั้งเดิมตั้งแตสมัยบรรพบุรุษคิดเปนรอยละ 24.56
สําหรับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกขาว และยูคาลิปตัสนอยที่สุดคือ ปจจัยดานนโยบายทางดาน
การเกษตรของรัฐบาล ขณะเดียวกันปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกออยที่นอยที่สุดคือ ปจจัยดานปริมาณ
ผลผลิต คิดเปนรอยละ 17.78
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลของเกษตรกรที่ปลูกพืชทั้ง 4 ชนิด พบวา
รอยละ 64.75 มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับพืชที่ปลูก แตเมื่อพิจารณาถึงการนําไปปฏิบัติ และอิทธิพลของนโยบาย
รัฐบาลที่มีผลตอการประกอบอาชีพของเกษตรกรแลว มีเพียงรอยละ 33.25 ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรยังมีความเคย
ชินกับแบบแผนในการประกอบอาชีพแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ยังไมมีความเชื่อมั่นในประสิทธิผลที่จะ
เกิดขึ้น เชน ในรุ)แบบของการเขามาแนะนํา สงเสริม เกี่ยวกับการปลูกพืชชนิดใหมๆ ตลอดการประยุกตใช
เทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆ ทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรสวนใหญยังไมพรอมที่จะยอมรับกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากอาจจะสงผลตอตนทุนการผลิตและผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับโดยตรง

สรุปผล
จากการศึกษาแนวโนมของปริมาณการใชพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานทางเลือกจากวิธีการ
คํานวณดวยสมการแนวโนม พบวามีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกชนิดพืช สําหรับสัดสวนที่เหมาะสมของการปลูกขาว มัน
สําปะหลังและออยตอพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของประเทศเทากับ 36.240, 3.302, และ 2.252 ลานไรตามลําดับ
ขณะที่ผลตอบแทนที่ไดรับจากการปลูกพืชทั้งสามชนิด พบวาการปลูกออยไดผลตอบแทนสูงสุด รองลงมาคือ มัน
สําปะหลังและขาว ตามลําดับ นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกปลูกพืชแตละชนิด ของเกษตรกร
พบวา ปจจัยดานราคาของผลผลิต มีผลตอการตัดสินใจของเกษตรผูปลูกออย มันสําปะหลัง และยูคาลิปตัสมาก
ที่สุด แตอยางไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกปลูกขาวของเกษตรกรนั้นมีปจจัยอื่นที่อยูนอกเหนือจากที่ระบุไวใน
งานวิจัยนี้ซึ่งไดจากการสํารวจในภาคสนามคือ ปจจัยในดานความเปนอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพนี้มาตั้งแตบรรพบุรุษ สําหรับการตอบสนองที่มีของเกษตรกรตอนโยบายดานการเกษตรของภาครัฐนั้น รอย
ละ 64.75 อยูในระดับของการรับรู และรอยละ 33.25 มีอิทธิพลตอการประกอบอาชีพของเกษตรกรซึ่งรวมไปถึง
กาสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดจริง
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