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รตลาด  จึงเป็นการ
2
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1

นาํไปประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติก
(Value - added) ให้กบัอุตสาหกรรมมนั

ลด
ภาระงบประมาณลงไปไ
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
20,000 ลา้นบาท

และในช่วง 5 (พ.ศ. 2547 - 2551) ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตมนัสําปะหลงั  เป็นอนัดบั 3
ของโลก รองมาจากประเทศไนจีเรีย และบราซิล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20   11 และ 10 ของ

ภายในประเทศ  ทาํให้
ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกเป็นอนัดบั 1 ของโลก  โดยมีส่วนแบ่งในตลาดโลก ถึงร้อยละ 75 - 80
ปริมาณ และมูลค่ารองลงมาคือประเทศอินโดนี
การตลาดรวมกันเพียงร้อยละ 3
ประเทศไทยเป็นผูน้ําในการส่งออกมันสําปะหลังเป็นอนัดับ 1 ในตลาดโลก ครองส่วนแบ่ง
การตลาดมากกวา่ร้อยละ 75 และมูลค่าส่งออกรวมมากกวา่ 44,000 ลา้นบาท

ในช่วง 5 480,500
รวม 7.5 ล้านไร่ และผลผลิตรวม 23- 29 ลา้นตนั  โดยเป็นความตอ้งการใช้หัวมนั

สาํปะหลงัภายในประเทศ ร้อยละ 40 หรือประมาณ 10 ลา้นตนั อแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์แป้งมนั ร้อยละ 23 เป็นมนัเส้น และมนัอดัเม็ด รวมร้อยละ 16 และเป็นพลงังานทดแทน
หรือเอทานอลร้อยละ 1 อีกร้อยละ 60 ส่งออกในรูปผลิตภณัฑ์แป้งมนัร้อยละ 35 และเป็นมนัเส้น

25 ไทย คือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขายไ สําปะหลงั
ความตอ้งการใช้ในประเทศ  ทาํให้ราคา

ในช่วงปี 2549 - 2551
ส่งผลทาํให้เกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงัไดรั้บความเดือดร้อนดา้นรายได ้ จาก

นโยบายในการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงัดา้นราคาและ
อกใชใ้นช่วง 5
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โครงการรับจาํนาํมนัสาํปะหลงั  ปี 2547/48 ปี 2548/49 ปี 2549/50 ปี 2550/51 และ ปี 2551/52
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และกระทรวง

ไดแ้ก่
กาํหนดปริมาณรับจาํนาํในปี 2547/48 5 ลา้นตนัหวัมนัสดเป็น 10 ลา้นตนัหวัมนัสด ปรับ
ราคารับจาํนาํจากกิโลกรัมละ 1.20 บาทเป็นกิโลกรัมละ 1.50 บาท  ให้มีการแปรสภาพหัวมนัสด
เป็นมนัเส้นและแป้งมนั  ใ
หวัมนัสดมาจาํนาํกบัโครงการรายละไม่เกิน 500 ตนั หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 750,000 บาท และให้

5
ลา้นตนั โดยแปรสภาพเป็นมนัเส้น 2 ลา้นตนั และแป้งมนั 1 แสนตนั โดยวิธีการประมูลในปริมาณ

ะตลาดภายในประเทศและส่งออก และล่าสุดในปี 2551/52 รัฐบาลได้
ดาํเนินโครงการแทรกแซงตลาดมนัสําปะหลงั  โดยการรับจาํนาํหัวมนัสดจากเกษตรกร  เป้าหมาย
13 ลา้นตนั  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนเมษายน 2552

1.80 0.05
2552 เป็นกิโลกรัมละ 2.05
สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด  สร้

2551/52 ไดใ้ช้
เงินดาํเนินการประมาณ 32,745.44 ลา้นบาทประกอบดว้ย วงเงินรับจาํนาํ 25,775 ลา้นบาท  ตน้ทุน
ดาํเนินการ เป็นค่าแปรสภาพ  ค่าขนส่ง  ค่าฝากเก็บสินคา้ 6,118.79 ลา้นบาท  ค่าใช้จ่ายบริหาร

.ก.ส. 851.65 ลา้นบาท และกระทรวงพาณิชยไ์ดร้ายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
26 พฤษภาคม 2552

2552 ประมาณ 9,700 ลา้นบาท 1

นโยบายแ
เป็นการดึงอุปทานออกจากตลาดในช่วงฤดูกาลในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนของปี
ถดัไป ถือเป็นมาตรการแกปั้ญหาระยะเร่งด่วน
วงเงินรับจาํนาํ  ภาระสตอ๊คและเก็บรักษา

1 26 พ.ค. 2552 , เวบ็ไซต์ www.thaigov.go.th
จะเป็นการ

เสนอการนโยบายและมาตรการทางเลือกในการรักษาเสถียรภาพราคามนัสําปะหลงัของเกษตรกร



3

ในปี 2552/53 และในระยะต่อไป  โดยเป็นนโยบายจดัการผลิตมนัสําปะหลงัให้สอดคล้องกับ
การตลาด
ราคาและรายได้

เอ

บริโภค และวั
ชีวภาพชนิดยอ่ยสลายไดข้องประเทศไทยในอนาคต

1.2 วตัถุประสงค์
การศึกษา นทางเลือกสําหรับการแกไ้ขปัญหาราคา

และคุ้มทุนของเกษตรกรโดยมี

1.2.1

1.2.2 อวิเคราะห์นโยบายแทรกแซงตลาดโดยการรับจาํนาํหัวมนัสดของเกษตรกร กบั
นโยบายจดัการผลิตโดยวางระบบการผลิตและประกนัราคาหวัมนัสดของเกษตรกร

1.2.3 จดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายในการจดัการผลิตมนัสําปะหลงัให้สอดคลอ้งกับการตลาด
ในการรักษาเสถียรภาพราคาหวัมนัสด

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 เนน้การศึกษาในภาพรวมระดบัประเทศ ในช่วงปี 2547/48 จนถึงปี 2551/52 และให้

2551/52 กบัข้อมูลพยากรณ์ ปี 2552/53 ของ
สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงพาณิชย์

1.3.2 ผลการดาํเนินโครงการรับจาํนาํมนัสาํปะหลงั  จะใชข้อ้มูลของกระทรวงพาณิชย ์และ
รายงานของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่เป็นทางการ

1.3.3
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1.4

1.4.1

1.4.2
ของรัฐในการแก้

1.4.3 ช่วยทาํใหอุ้ตสาหกรรมมนัสําปะหลงัของประเทศ  ไดจ้ดัระเบียบการผลิตและการคา้
ภายในประเทศและส่งออก  ลดบทบาทการแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาล
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2

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 หลกั

1)

เรียกว่า อุปสงค์ (Demand)
และอุปทาน (Supply)

(Producer) และผูบ้ริโภค (Consumer) ภายใต้สมมติฐานว่าตลาดเป็นตลาด
แข่งขนัสมบูรณ์  การกาํหนดราคาตลาดเป็นไปตามกลไกตลาดเสรี  ถา้อุปสงคม์ากกวา่อุปทานราคา

ายตามกลไกตลาดจะมีราคาสูง  แต่ถา้อุปสงคน์อ้ยกวา่อุ

อุปทานมันสําปะหลังของประเทศไทยจึง
(1

ตุลาคม ถึง 30 กนัยายนของปีถดัไป โดย ) บวกกบัสต๊อค

และอุปสงคม์นัสําปะหลงัจะประกอบดว้ย ความตอ้งการใชห้วัมนั

อมากนอ้ยเพียงใด
หากมีสต๊อคอยู่มาก จะส่งผลต่อราคาส่งออก
ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของไทยและสะทอ้นราคามายงัราคาหวัมนัสด

2) ทฤษฎีว่าดว้ยการผลิตและตน้ทุนการผลิต  โดยปริมาณผลผลิตหัวมนัสดของเกษตรกร
จจยัการผลิต และความสัมพนัธ์ของปัจจยัการผลิต

(Pre-Post Harvest)
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อุทกภยั/ภยัแลง้

สําหรับ (Cost) ประกอบด้วยต้นทุน 2
(Explicit Cost)

(Implicit Cost)
ตน้

ในกรณีโครงการรับจาํนาํมนัสําปะหลงัตามนโยบายและมาตรการแทรกแซงตลาด  การ
ภาระค่าใชจ่้ายในการรับจาํนาํ

ขององค์การคลงัสินคา้ (อคส.) .ก.ส. ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานและบริหาร
โครงการ  รวม

ขอ้งกบัโครงการ เช่น ค่าเสียโอกาสของขา้ราชการ/เกษตรกร/
/คณะทาํงาน/

ารถเปรียบเทียบกนัไดใ้น
ระหว่างปี ได้แก่ ปี 2549/50 จะมีตน้ทุน
2548/49 2548/49 ถึงร้อยละ 65 2

2.1.2 บาย
สาธารณะ

2 รายงานผลการประเมินโครงการรับจาํนํามันสําปะหลัง  ปี 2548/49 และ ปี 2549/50 เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 มาตรา 3/1 3

โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( 5) พ.ศ. 2545 ความว่า  การบริหาร



7

ารปฏิบติังาน  การ

กระจายอาํนาจตดัสินใจ  การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

ขอ้มูล  การติดตามตรวจ
ภารกิจ

กาํหนด
วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัก็

ได้
2) พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545 4

หมวด 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มาตรา 18

กระบวนการผลิตและสินคา้เกษตร

หมวด 12 กระทรวงพาณิชย ์ มาตรา 28

กระทรวงพาณิชย์

3 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2534 ( 5) พ.ศ. 2545
4 พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545

3) พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง 5พ.ศ.
2546 มาตรา 6

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) (3) มี
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ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4)
จาํเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนไดรั้บการ
อาํนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติ

มาตรา 7 การบริห หมายถึง  การปฏิบติัราชการ
ความสงบและปลอดภยัของ

สังคมส่วนรวม  ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ
มาตรา 8 ะต้อง

(1) (7)
ฐสภา

(2) การปฏิบติัภารกิจ

(3)

(4) ใ
อให้มี

การปรับปรุงวธีิปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสม

5 พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบ้ .ศ. 2546
4) นโยบายรัฐบาลของคณะรั นายกรัฐมนตรี 6

29 ธันวาคม 2551
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1.2.7 ดําเนินมาตรการรักษา
ละเร่งสร้างระบบ

2.2 ว
2.2.1
1) แผนกลยทุธ์การวจิยัดา้นเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามวาระการวิจยัแห่งชาติ

ช า ติ   โ ด ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . ธี ร ะ    สู ต ะ บุ ต ร  แ ล ะ ค ณ ะ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ไดเ้สนอห่วงโซ่มูลค่าของมนัสําปะหลงั  โดยแสดงให้เห็นวา่ผลิตภณัฑ์

มากมาย  นบัจากหวัมนัสด  ถา้มีปริมาณผลผลิตในปี 2546 รวม 16.9 ลา้นตนัราคาเกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 1.30 บาท จะไดมู้ลค่าวตัถุดิบของเกษตรกร รวม 22,000 ลา้นบาท  ถา้หวัมนัสดถูกแปร

1
เท่า หรือ ร้อยละ 100 43,350 ลา้นบาท  ถา้หากมีการแปรรูป
ไปถึง ก

80
หรือ 0.8 เท่า คิดเป็นมูลค่า 76,500 ลา้นบาท หรือ ประมาณ 3.6 เท่าของมูลค่าหวัมนัสดโดยเฉพาะ
จากพลาสติกชีวภาพเพียงอยา่งเดียวมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ลา้นบาท

6

29 ธนัวาคม 2551
2) 2551และแนวโน้มปี 2552

19
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ค่าเงินบาท  และวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา  โดยในปี 2551 มีความต้องการใช้มัน
สําปะหลังในประเทศ  ปริมาณ 9.5 – 10.0 2549

วตัถุดิบ 1 โรงงาน  และไดใ้ช้หวัมนัสดปี 2549 – 2551 จาํนวน 210,000     260,000 และ 200,000
ลิตรตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9  1.0 และ 0.8

น
2551

ส่งเสริมการใช้มนัสําปะหลงัเป็นวตัถุดิบผลิตพลงังานทดแทน  โดยบราซิลไดก้าํหนดให้ผสมแป้ง
มนัสําปะหลงัร้อยละ 10

สําปะหลงั  โดยกาํหนดเป้าหมายการผลิต 1,000 ลา้นลิตรต่อปี ส่วนฟิลิปปินส์ไดก้าํหนดเป้าหมาย
ส่งเสริมการปลูกมนัสาํปะหลงั 3 แสนเฮกแตร์ หรือ 1.88 เอทานอล

2.2.2
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 24 เมษายน 2550 มอบหมายให้กระทรวงพาณิชยจ์ดัส่ง

ะบบบริหารโควตานาํเขา้มนัสําปะหลงัไทยกบัสหภาพยุโรป
(1) ไทยจะยงัคงได้โควตานาํเข้ามนั

สาํปะหลงัในสหภาพยโุรป  รวม 21 ลา้นตนั ในระยะเวลา 4 5.25 ลา้นตนั  ยืดหยุน่ได้
ไม่เกิน 5.75 ลา้นตนัต่อปี (2) สหภาพยุโรปจะบริหารโควตา  โดยวิธีการ First Come First Served
และฝ่ายไทยโดยกรมการคา้ต่างประเทศจะเป็นผูอ้อกใบรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ Certificate of
Origin (C/O) ประกอบการส่งออก และ (3) 1 มกราคม
2551

2.2.3 รายงานการติดตามและประเมินผล  ในการติดตามและประเมินผลโครงการการรับ
จาํนาํมนัสาํปะหลงั ปี 2548/49 และปี 2549/50
40/2550 30 มกราคม 2550

1) ดา้นราคา ปี 2548/49 เกษตรกรในโครงการไดจ้าํนาํหวัมนัสดในราคา กก. ละ 1.50 บาท
สูงกวา่ราคาตลาด (กก. ละ 1.27 – 1.41 บาท)

ขา้ร่วมโครงการ และมี
2549/50 เป็นการดึงอุปทาน

7.83 จาก
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ราคาหัวมนัสด  กก. ละ 1.15 บาท  เป็น  กก. ละ 1.18 – 1.30 บาท  ช่วงเดือน ธ.ค. 49 – มี.ค. 50

2) ดา้นรายไดข้องเกษตรกร  ปี 2548/49 ช่วยให้เกษตรกรในโครงการไดรั้บประโยชน์จาก
174.831 ลา้นบาท  และ ปี 2549/50 รายไดข้องเกษตรกร

1,029.910
โครงการไดรั้

3) ดา้นตน้ทุน ( ) 2548/49 จะมีค่าใชจ่้ายในการรับ
จาํนาํของ อคส. (ระหวา่งเดือน ก.พ. 49 – ก.พ. 50) ประมาณ 341.114
ของ ธ.ก.ส. จาํนวน 39.327 ลา้นบาท และกาํไรจากส่วนต่างราคา  ประมาณ 66.594 ลา้นบาท และ

สําหรับปี 2549/50
ได้

4) ผลกระทบต่อเกษตรกร/ผูป้ 2 ปี  ส่งผลต่อรายได้

ช่วยลดอุปทานในช่วงตน้ฤดูกาล  ปี 2548/49 2549/50 ได้
อให้ทยอยจาํหน่ายผลผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  สําหรับผลต่อ

แต่มีภาระสตอ๊คและเก็บรักษา
5) ขอ้เสนอแนะ (1-2 ปี) การรับจาํนาํยงัคงจาํเป็นโดยยึดหลกัการแทรกแซง

ตลาดเท่ (3-5 ปี) ให้ลดบทบาทการ

งจากความผนั

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิด

ต้
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ผลิตและการตลาดมีความสอดคลอ้งกนั  โดยใชก้ารตลาดเป็นตัวนาํ (Market Driven)
เสถียรภาพ
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3
วธีิการศึกษาวจัิย

3.1 วธีิการศึกษา

ระหวา่งนโยบายแทรกแซงตลาด  โดยการรับจาํนาํหวัมนัสดของเกษตรกรกบันโยบายจดัการผลิต

ในการรักษาเสถียรภาพราคา
ตกต่างระหวา่งการ

วธีิการศึกษาประกอบดว้ย
3.1.1 การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เป็นการประมวลรวบรวม และวิเคราะห์

เอกสาร  ผลการศึกษาวิจยั และรายงานผลการประชุมของคณะอนุกรรมการและ

Website
แนวโนม้ในอนาคต

3.1.2 การศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  กฎอุปสงค์และ

3.1.3 การศึกษาสังเคราะห์หลกัการบริหารนโยบายสาธารณะของนโยบายรักษาเสถียรภาพ
ราคามนัสาํปะหลงั  ระหวา่งบทบาทแทรกแซงตลาดกบับทบาทวางระบบการผลิตให้เป็นไปตาม

และลดภาระงบประมาณของรัฐบาล
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3.1.4 (Best Practice) ในการแกปั้ญหาภาคการเกษตร
และความเดือดร้อนของเกษตรกรดา้นราคา/รายไดข้องปร /

3.2
3.2.1 แหล่งข้อมูลในประเทศของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย ์ และกระทรวงพลงังาน  เป็นตน้
3.2.2 แหล่งขอ้มูลในต่างประเทศ ได้แก่ องค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ

(FAO) กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา  เป็นตน้

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล
ไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากเอกสาร  บทความ

รายงานผลการประชุม/สัมมนาผลการติดตามและประเมินผลโครงการรับจาํนาํมนัสําปะหลงั
(Website)

3.4 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล
3.4.1

ปัจจยัแวดล้อม (Context) การบริหารจดัการ (Management) กระบวนการ (Process) ปัจจยันาํเข้า
(Input)และผลได้/ผลกระทบ (Output/Outcome)
เสถียรภาพราคามนัสาํปะหลงั ปี 2552/53 และระยะต่อไป

3.4.2 ใชมิ้ติการบูรณาการ (Integration) านภารกิจการผลิต

ประโยชน์สูงสุดกบัเกษตรกร
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4
ผลการศึกษา

4.1
4.1.1 สถานการณ์โลก  ช่วง 6 ปี (2547-2552) 7

ในช่วง 6 4 ต่อปี
คือจาก 205 ลา้นตนัหวัมนัสดในปี 2547 เป็น 238 ลา้นตนั ในปี 2551 โดยเป็นผลมาจากผลผลิตต่อ

1,800 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,950 กก./ไร่ แหล่งผลิตใหญ่อยูใ่นทวีปแอฟริกา  มีผลผลิต
รวมร้อยละ 52 ของผลผลิตโลก  รองลงมา คือ ทวีปเอเซีย มีผลผลิตรวมร้อยละ 32

1  2 และ 3
ของโลก  โดยมีสัดส่วนการผลิต  คิดเป็นร้อยละ 20  11 และ 10 ของผลผลิตในปี 2550

แหล่งผลิตใหญ่ของโลกในทวีปแอฟริกาจะผลิต คในประเทศสําหรับผลผลิต
ในทวีปเอเซี

พลงังา
จากขอ้มูล FAO ในปี 2550 1,948 กก./ไร่  ผลผลิตของอินเดีย

เป็น 5,023 กก./ไร่  ไทยเป็น 3,668 กก./ไร่  อินโดนีเซีย 2,600 กก./ไร่ เวียดนาม 2,543 กก./ไร่
และ บราซิล 2,247 กก./ไร่

ในช่วงปี 2552
2550 - 51

ะส่งเสริมการ
ใชม้นัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดิบผลิตพลงังานทดแทน

สําหรับประทศผูผ้ลิตพืชทดแทน  โดยเฉพาะสหภาพยุโรปในปี 2552 ผลผลิตธัญพืช

อการอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ แทนการนาํเขา้มนัอดัเมด็

7 สถานการณ์และแนวโนม้สินคา้เกษตรสาํคญั ปี 2552 ของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร
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การผลิตเอทานอล  ทาํใหค้าดวา่จะนาํเขา้มนัเส้นจากไทยลดลง
4.1.2 สถานการณ์ของไทย  ช่วง 6 ปี (2547-2552)
ในช่วง 6

460,000 ครัวเรือน เป็น 480,500 ครัวเรือน 2 ต่อปี
4 ต่อปี จาก 6.6 ล้านไร่ในปี 2547 เป็น 8.2 ล้านไร่ในปี

2551/52 และคาดว่าปี 2552/53 ประมาณ 8.0- 8.2
8 ต่อปี  จาก 21.4 ล้านตนัหัวมนัสดในปี 2547/48 เป็น 29.8 ลา้นหัวมนัสดในปี

2551/52 แต่คาดวา่ผลผลิตรวมจะลดลง 2552/53
ปั
และ ชยัภูมิ  เป็นตน้

4 ต่อปี  จาก 3.24 ตนั/ไร่ในปี 2547/48 เป็น 3.63 ตนั/ไร่ในปี
2551/52 คาดวา่ในปี 2552/53 ผลผลิต/

เกษตรกรขายไดใ้นปี 2551 1.73 ตน้ทุนการผลิต  กิโลกรัมละ 1.08
บาท  ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 60

60
ระยอง 90 ku 50 ระยอง 5 หว้ยบง 60 หว้ยบง 80 เป็นตน้

1 ของประเทศ  ประมาณ 2 ลา้นไร่คิดเป็นร้อยละ 26
รองลงมา คือ จงัหวดักาํแพงเพชร 4 แสนไร่ และจงัหวดัสระแก้ว  ประมาณ 3.8 แสนไร่ในปี
2551/52 ดสระบุรี 3,696 กก./ไร่
รองลงมา คือ จงัหวดัชลบุรี 3,667 กก./ไร่ และจงัหวดันครราชสีมา 3,436 กก/ 2550/51
จงัหวดัชลบุรี  มีผลผลิตต่อไร่สูงสุดในระดบัประเทศสูงถึง 4,120 กก./ไร่  รองลงมา คือ จงัหวดั
ระยอง 4,027 กก./ไร่

ในช่วง 3 (2549/50 - 2551/52)
พะเยา  และลาํปาง  เพียง 2.7- 2.8 ตนั/ 3 ตนั/ไร่

วมนัสด  โดยนําไปแปรรูปเป็น
อาหารสัตว ์ ใบมีโปรตีน  ประมาณร้อยละ 18.22 หัวมนัสดมีโปรตีนร้อยละ 2 และมีแป้งหรือ
คาร์โบไฮเดรต  ร้อยละ 25- 30



17

ความต้องการหรืออุปสงค์การใช้มันสําปะหลังตามลักษณะตลาดแบ่งเป็นอุปสงค์
ภายในประเทศ  ร้อยละ 40 โดยแปรรูปเป็นแป้งมนั  ร้อยละ 23 เป็นมนัเส้นและมนัอดัเม็ด  รวมกนั
เป็นร้อยละ 16 และเป็นเอทานอล  อีกร้อยละ 1 9-10 ลา้นตนั
หวัมนัสด

60 35 และเป็น
มนัเส้น  มนัอดัเม็ด  รวมกนัเป็นร้อยละ 25
เป็นอนัดบั 1 ของโลก  มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ ร้อยละ 75-80
รองลงมา คือ อินโดนีเซีย และจีน  แต่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกนัแลว้ เพียงประมาณร้อยละ 3 ของ

ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัส่งออกของไทย  ถือวา่เป็นสินคา้ (Cash Cow) ให้กบั

กล่าวคือ  ปี 2548 มูลค่าส่งออกรวม 33,000 45,000 ลา้นบาท ในปี 2551 หรือ
10 4

14 ต่อปี อนัเป็นผลจากไทยส่งออกแป้ง
11 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2551 มนัเส้นลดลง

จากร้อยละ 40 เป็นเหลือร้อยละ 25
ตลาดส่งออกสาํคญัของไทย  ประกอบดว้ย

1) มนัเส้น อยูใ่นตลาดจีน  มีสัดส่วนร้อยละ 94

2) มนัอดัเมด็ เป็นตลาดสหภาพยโุรป  ไดแ้ก่  สเปน (ร้อยละ 24) และเนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 27)
ใชเ้ป็นอาหารสัตว์

3) แป้งดิบ เป็นตลาดจีน (ร้อยละ 18)
4) แป้งแปรรูป (ร้อยละ 30) และจีน (ร้อยละ 13)

จึงถือไดว้่า  สาธารณะรัฐประชาชนจีน และ สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย
(ขา้วสาลี

)

ตามความตอ้งการของประเทศคู่คา้โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหภาพยุโรป  ส่งผล
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4.1.3 6 (2547 - 2552)
ในช่วงปี 2547 - 2551

ตลาดกรุงเทพ  และราคาส่งออก F.O.B
1

1 ราคามนัสาํปะหลงั  ปี 2547- 2552
หน่วย : บาท/กก.

ปี ราคา 1) ราคาขายส่งในกรุงเทพ 2) ราคาส่งออก F.O.B  3)
หวัมนัสด มนัเส้น มดัอดัเมด็ แป้งมนั มนัอดัเมด็ แป้งมนั

2547 0.88 2.85 2.72 7.62 3.12 7.39
2548 1.37 4.05 - 9.83 4.38 9.31
2549 1.21 3.73 - 8.12 4.09 8.27
2550 1.38 4.20 - 11.07 4.32 9.64
2551 1.73 5.01 - 12.93 5.81 11.76

(2547-2551)
14.559 12.351 - 12.483 13.085 10.120

2552 (ม.ค.-เม.ย.) 1.17 3.54 - 11.82 3.52 * 8.77 *
24 เม.ย. 52

:  1) สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร
2) กระทรวงพาณิชย์
3) กรมศุลกากร
* .ค. - มี.ค. 52
ในปี 2552 ช่วงเดือน  ม.ค.- เม.ย. กก. ละ 1.17

1.73 บาท/กก. ในปี 2551ในช่วงปี 2547- 2551
14.6

ตลาดกรุงเ 12.4 และ ร้อยละ 12.5 F.O.B
13.1 และ ร้อยละ 10.1 ตามลาํดบั

ปี 2551 ถือเป็นปีทองของการผลิตมั
วกิฤตอาหารและขา
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ประเทศผูส่้งออกเกิดภยัธรรมชาติจนตอ้งชลอการส่งออก จนถึงห้ามส่งออกสินคา้เกษตรอาหาร
จนกวา่จะมีผลผลิตรอบใหม่ออกมา

ราคามนัสําปะหลงั ในปี 2551 มีราคาสูงเป็นประวติัการณ์ในช่วง 5
แป้งมนัสําปะหลงัส่งออก  สูงถึง 11.76 บาท/กก. ราคามนัอดัเม็ดส่งออก 5.81 บาท/กก. ราคาได้

1.73 บาท/กก. 1.08
บาท/กก. 0.65 บาท/กก. หรือ ร้อยละ 60ของการ

2
2 ผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกร

หน่วย : บาท/กก.
ปี ราคา ตน้ทุน ผลตอบแทนสุทธิ

บาท % ของการลงทุน
2547 0.88 0.71 0.17 24
2548 1.37 0.92 0.45 49
2549 1.21 0.84 0.37 44
2550 1.38 0.82 0.56 68
2551 1.73 1.08 0.65 60

2552 (ม.ค.-เม.ย.) 1.17 1.23 - 0.06 - 5
: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี 2552 ช่วงเดือน  ม.ค. - เม.ย. 1.17 บาท/กก.
ตน้ทุนการผลิตเป็น 1.23 บาท/กก.

ระเทศต่างๆ ลดลง

2550/51
3,669.48 4,458.76 บาท และ 4,549.26 บาทในปี 2551/52 และ ปี 2552/53
ตามลาํดับ  โดยการคิดต้นทุนการผลิตหัวมันสําปะหลังอย่างละเอียดของสํานักงานเศรษฐกิจ
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3 ตน้ทุนการผลิตมนัสาํปะหลงั  ของประเทศ
หน่วย : บาท/ไร่

รายการ 2551 2552 2553
1. ตน้ทุนผนัแปร

1.1 ค่าแรงงาน
เตรียมดิน
ปลูก
ดูแลรักษา

1.2 ค่าวสัดุ
ค่าพนัธ์ุ
ค่าปุ๋ย
ค่ายาปราบศตัรูพืช

ค่าวสัดุการเกษตร
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์

1.3
2.

อุปกรณ์การเกษตร
3. ตน้ทุนรวมต่อไร่
4. ตน้ทุนรวมต่อกิโลกรัม
5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
6. รายไดต่้อไร่
7. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่

3,150.71
1,760.41
497.95
200.28
522.24
539.94

1,170.48
338.84
594.49
218.24
11.01
5.87
2.04

219.82
518.77
508.00

9.63
1.14

3,669.48
1.08

3,401
5,883.73
2,214.25

3,897.99
1,983.51
578.64
232.69
556.99
615.19

1,642.53
525.20
817.50
277.06
14.33
6.26
2.18

271.95
560.77
550.00

9.63
1.14

4,458.76
1.23

3,632
4,249.44
- 209.32

3,986.34
2,081.69
610.00
232.69
556.99
682.01

1,626.53
522.50
787.09
298.12
10.30
6.32
2.20

278.12
562.92
550.00
11.56
1.37

4,549.26
1.21

3,751

: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร
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ปี 2553 ( .ย. 2552) รายไดต่้อไร่ ปี 2552 คิด
จากราคา 1.17 บาท/กก. ในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 52

ผลการศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาการผลิตและการตลาดมนัสําปะหลงัของประเทศ
ปัญหาราคาหั

เล็กน้อยในระยะปั
ใดก็ได ้ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกในระยะก่อนฤดูฝน จนถึงตน้ฤดูฝน หรือปลายฤดูฝน คือ

ยนไปดว้ย

จากการศึกษาของกรมวิชาการเกษตร  ทราบวา่  หัวมนัสําปะห 6-18

6-8เดือนจะเสียประโยชน์  เพราะได้
อยใหอ้ายมุากเกินไป 14-18เดือนจึงขุดก็ไม่ได้

10-12

รีบหาเงินไปใชก้็สามารถเก็บไวใ้นดินไดเ้ป็นเวลาถึง 1 ปี
หรือ 18

การแปรรูปภายใน 2
ทาํเป็นมนัเส้นก็ตอ้งอาศยัแดดในการตากมนั  จึงมีการขดุหวัมนัสาํปะหลงันอกฤดูฝนมากกวา่ในฤดู
ฝน คือ มกัขดุในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน  ในขณะเดียวกนัความตอ้งการมนัอดัเม็ดใน
ตลาดต่างปร

ต่อรองสูงกวา่ชาวไร่ในช่วงฤดูหวัมนัสาํปะหลงัออกสู่ตลาด



22

ปรียบจากชาวไร่ของโรงงานมนัเส้น  ในภาค

110 กิโลกรัมแต่ใหร้าคาเพียง 100 กิโลกรัม
เร็วและรายไดต่้อ

สัตว ์และ/หรือออ้ยโรงงาน  แต่
ผู ้

ยอ่มกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพการผลิตและการคา้มนัสําปะหลงั  และปริมาณการผลิตมกัจะ
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด

สําปะหลงั  ความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ  และนโยบายรัฐบาลจากอดีตในช่วงก่อนปี 2530
อยละ 95

ม ใน
สหภาพยโุรป คือ เสมือนเป็นราคามนัสาํปะหลงัในตลาดโลก

สาํปะหลงัในตลาดกรุงเทพ  ถึงแมปั้จจุบนัไทยจะส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ เหลือเพียง ร้อย
ละ 60
สาธารณรัฐประชาช

1) อุปสงค์ และอุปทานของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัในตลาดโลก
2)
3) สัตว์
4)
5) องกบัผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั เช่น
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ในปัจจยัข้อ 1) ตภณัฑ์มนัสําปะหลังในตลาดสหภาพยุโรปจะมีความ

งการของสหภาพยุโรป  และตาม
บนัทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างประชาคมเศรษฐกิจยุโรปกบัราชอาณาจกัรไทย  ดา้นการ

26 มิถุนายน 2550 นพิธีสารต่ออายุความจาก
พิธีสาร ค.ศ. 1990 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 1 มกราคม
2551- 31 ธนัวาคม 2554 รวม 4
ระยะเวลาดงักล่าวจาํนวน 21 5.25 ลา้นตนั ยืดหยุน่ไดไ้ม่เกิน 5.75 ลา้นตนัต่อปี

5.5
400,000 ถึง 450,000 ตันต่อเดือน  การลงนามในพิธีสารต่ออายุความร่วมมือระหว่างกันทาํให้
ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัอดัเม็ดมีปริมาณใกลเ้คียงกบัความตอ้งการใช้ในสหภาพยุโรปราคามนัอนั

ปัจจยัขอ้ 2)

ขา้

1
มีประมาณร้อยละ 12-20 ถา้ราคามนัสําปะหลงัใน
ตลาดสูงเกินไป

ปัจจยัขอ้ 3) ณค่าอาหารเพียงคาร์โบไฮเดรทอยา่งเดียว

เหลือง 3 ส่วน ผสมกบัมนัสาํปะหลงั 7

ปัจจยัขอ้ 4)
ตลาดโลก  ก็มีส่วนทาํให้ราคามนัสําปะหลงั
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ปัจจยัขอ้ 5) ให้ราคามนั
สาํปะหลงัตลาดกรุงเทพ

ความสาํคญัมากและอาจควบคุมไดก้็คือ ดา้นอุปทานของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั

4.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์นโยบายแทรกแซงตลาดและนโยบายจัดการผลิตให้สอดคล้องกับ
การตลาด
4.2.1 นโยบาย
จุดประสงคห์ลกัของรัฐบาลในการผลิตและการคา้มนัสําปะหลงัของประเทศไทย คือ ตอ้งการ

การคา้มนัสาํปะหลงัตกอยูภ่

หลายประการ คือ
1) ดา้นเศรษฐกิจ มนัสําปะหลงัสามารถทาํรายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดเ้ป็นจาํนวนมากจากการ

30,000 ลา้น
บาท  ดงัจะเห็นจากช่วงปี 2549-2551 ส่งออกไดร้วม 31,244  32,326 และ 30,221 ล้านบาท

2)
(1) 400,000-

500,000 ครัวเรือนคิดเป็นประชากรประมาณ 2.5
หวัมนัสดอยา่งเดียว (2)

ขนถ่าย
ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ  ไดแ้ก่  ลานตากมนั  โรงงานมนัเส้น มนัอดัเม็ด
และแป้งมนั  ผูป้ระกอบการขนส่ง  ผูต้รวจสอบมาตรฐานสินคา้และกระบวนการทางการเงิน ไดแ้ก่
ธนาคารพาณิชย ์ เป็นตน้ (3) มนัสําปะหลงั
ไปยงัตลาดต่างประเทศ (4)
สําปะหลังเป็นส่วนประกอบ (5) กลุ่มผูรั้บผิดชอบกําหนด  บริหารและปฏิบัตินโยบายและ
มาตรการภาครัฐ ไดแ้ก่ คณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
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คณะกรรมการนโยบายมนัสําปะหลงัแห่งชาติ  กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
45

จงัหวดั และกระทรวงพลงังาน  เป็นตน้
พียงคาร์โบไฮเดรทมีโปรตีนเพียง 1-2%

2525 ไดก้าํหนดนโยบายเกษตรร่วม (Common
Agricultural Policy : CAP) ตของภาคเกษตรในยุโรป  และเกิด

ตอ้งลงนามความตกลงจาํกดัการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัโดยสมคัรใจกบัสหภาพยุโรป
จนถึงปัจจุบนัรวม 7 งใชอ้ตัราภาษีขาเขา้สูงสุดร้อยละ 6 ของราคา

21 ลา้นตนั ใน
ระยะเวลา 4 2 (2530-2533) 7 (2551-2554)

ล่าวมาตลอด  รวมเวลา 24 ปี
2525 ทาํ

ยุโรปจาํกดัปริมาณนาํเขา้เพียงปีละไม่เกิน 5,750,000 านการณ์
18.76 ลา้นตนัในปี 2525 เป็น 29.79 ลา้นตนัในปี 2552

ร้อยละ 59 จากผลผลิตปี 2525 ( 3 ต่อปี) สถานการณ์ดงักล่าว ทาํให้รัฐบาลไทยตอ้ง
ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการคา้มนัสําปะหลงัของไทยให้เขา้กบัภาวะตลาด และภาวะการ

4.2.2 นโยบาย
1) นโยบายการเกษตรร่วมกนั (Common Agricultural Policy : CAP) ของสหภาพยุโรป  มี

1.1)
อุตสาหกรรมและบริการ

1.2)
1.3)
1.4)

(1)
การใหเ้งินอุดหนุนแก่พืชเกษตรหลกัตามโครงการพยงุราคาพืชเกษตร (2) ใชม้าตรการทางดา้นภาษี
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จากการ

2) นโยบายสนบัสนุนการเกษตรของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายการเกษตร (The Food and
Energy ACT of 2008) าเกษตร
ความผนัผวนของราคาโดยครอบคลุมสินคา้ 8

ฝ้าย  และขา้ว  มาตรการสนบัสนุนประกอบดว้ย
2.1) การจ่ายเงินใหโ้ดยตรงเป็นรายปี (Direct Payment)

3 ตวัแปรคือ (1) อตัรา
จ่าย (Payment rate) กาํหนดจะจ่ายให้กบัสินคา้แต่ละชนิด เช่น ขา้วสาลีกาํหนด
อตัราจ่าย 0.52 เหรียญสหรัฐต่อ 0.28 เหรียญสหรัฐต่อ บุสเชล
เป็นตน้ (2) วย (Payment Yield) 2538 (ค.ศ. 1995) เป็นฐานในการ

(3) (Base Acre)
0.85 15 ไม่มี

การเพาะปลูก

ปลูก {Direct Payment = Payment rate * Payment yield * (Base acre * 0.85)}
ไม่เกิน 40,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีเพาะปลูก (หรือประมาณ 1,400,000 บาท/คนในอตัรา

35 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ)
2.2) มาตรการเงินกู้ด้านการตลาด (Marketing Loan Gain)

รายไดไ้ม่เพียงพอ (Loan Deficiency Payment) โดยกาํหนดอตัราเงินกู้ (Loan rate) เหมือนการจาํนาํ
เกษตรกรจะไดรั้บเงินกูใ้นอตัราตามประเภทของพืช

(Loan Deficiency Payment = Loan Rate
– World Price) รับจะตอ้งไม่เกิน 75,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี
เพาะปลูก (หรือประมาณ 2,625,000 บาท/คน)

2.3) (Counter Cyclical Payment) โดย
รัฐบาลจะกาํหนดราคาเป้าหมาย (Target price) ในการจ่ 2551 ไดป้รับเพดาน

อตัราจ่ายในขอ้ 2.1) รวมกบัราคาตามอตัราเงินกูใ้นขอ้ 2.2) ยงัไม่ถึงราคาเป้าหมาย  รัฐบาลก็อาจ
65,000
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เหรียญสหรัฐฯ ต่อปีเพาะปลูก (ประมาณ 2,275,000 บาท/คน/ปี) มีการแบ่งจ่ายออกเป็น 3 ช่วง คือ

เพาะปลูกไปแลว้ถือ
เป็นไปตามกลไกตลาด

โดยสรุปรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะจ่ายเงินให้โดยตรงเป็นรายปี (Direct Payment) ไม่วา่ราคา
ตลาดจะเป็นอย่างไรก็ตามส่วนอีก 2

(World price) สูงกว่าอตัราเงินกู้ (Loan rate) หรือราคาจาํนาํ

ราคาเป้าหมาย (Target price) องราคา
4.2.3 นโยบายแทรกแซงตลาดโดยการรับจาํนาํหวัมนัสดของเกษตรกร

5-6
ผ่านมา ยงัคงมีความ

4.24 ต่อปีจากผลผลิต 205 ลา้นตนัหวัมนัสดใน
ปี 2547 เป็น 238 ลา้นตนัหัวมนัสดในปี 2551 และในภาวะปัจจุบนัปริมาณความตอ้งการใช้ยงัคง

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดใหญ่ 50
(นาํเขา้ในรูปมนัเส้นกว่าร้อยละ 90) รองลงมาคือสหภาพยุโรปนาํเขา้มนัอดัเม็ดเป็นส่วน

ใหญ่ ปีละมากกวา่ 5 ลา้นตนั

สามารถหาอุปสงค์

ในช่วง 5 2547/48 จนถึงปี 2551/52 นโยบายแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลงั  โดยการรับจาํนาํหัวมนัสด าร
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ะทรวง
พาณิชย ์ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคณะรัฐมนตรี  ไดป้รับปรุง

4 แนวทางและวิธีการแทรกแซงตลาดมนัสําปะหลงัในปัจจุบนัโดยเฉพาะช่วงปี
2550/51 และปี 2551/52

แนวทาง ปี 2550/51 2) ปี 2551/52 2)

* ผลผลิตรวม 1)

ตน้ทุนการผลิต
- 25.156 ลา้นตนัหวัมนัสด

1.08 บาท/กก.
- 29.795 ลา้นตนัหวัมนัสด

1.23 บาท/กก.
1. เป้าหมาย

1.1 ปริมาณจาํนาํ

1.2

1.1 5 ลา้นตนัหวัมนัสดแปรรูปเป็น
มนัเส้นและแป้งมนั
มนัสด : มนัเส้น = 2.38 : 1
มนัสด : แป้งมนั =  4.40 : 1
1.2 จงัหวดัแหล่งปลูก

1.1  13 ลา้นตนัหวัมนัสด
(1) 5 ลา้นตนั (28 ต.ค. 51)
(2) 10 ลา้นตนั (17 ก.พ. 52)
(3) 13 ลา้นตนั (7 เม.ย. 52)
1.2 จงัหวดัแหล่งปลูก

2. ราคารับจาํนาํ
ณ จุดรับจาํนาํ

2.1 หวัมนัสด 25% ปรับ
ลด% ละ 0.02 บาท
2.2 ม.ค.51
1.70 บาท/กก. 0.05
บาท/กก.จนถึงเดือน เม.ย. 51 เป็น
ราคา 1.85 บาท/กก.

2.1 ป้ง 25%
2.2 กาํ
พ.ย.51 1.80 บาท/กก.
0.05 บาท/กก. จนถึงเดือน เม.ย. 52
เป็น ราคา 2.05 บาท/กก.

3. ระยะเวลา 3.1 รับจาํนาํเดือน ม.ค.-เม.ย.51
3.2 ไถ่ถอน 3
รับจาํนาํ

3.1 รับจาํนาํเดือน พ.ย.51- เม.ย.52
3.2 ไถ่ถอนเช่นเดียวกบัปี 2550/51

4. เกษตรกรผูมี้
สิทธิรับจาํนาํ

4.1 มีหนงัสือรับรองจดทะเบียนเขา้
ร่วมโครงการกบักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
4.2 มีหนงัสือรับรองความเป็น
เกษตรกรผูป้ลูกมนัฯและปริมาณ
ผลผลิตโดย ธ.ก.ส. หรือคณะ

เหมือนปี 2550/51
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กรรมการฯ จงัหวดั
4.3 รับจาํนาํไม่เกิน 250 ตนัหรือไม่
เกิน 350,000 บาท

4.4 จาํนาํใบประทวนในจงัหวดัของ

5. ผูรั้บจาํนาํ 5.1 อคส. รับฝากเก็บและออกใบ
ประทวนหวัมนัสดโดยแปรรูปเป็น
มนัเส้นและแป้งมนั
5.2 ธ.ก.ส.
อคส. ออกให้เกษตรกร (โดยจ่าย
เงินกูใ้หเ้กษตรกรภายใน 3 วนัทาํการ

.ก.ส. ไดรั้บแจง้จาก
อคส.)

เหมือนปี 2550/51

6. ลานมนัและโรง
แป้งผูร่้วมโครงการ

6.1

6.2 แปรสภาพหวัมนัสดเป็นมนัเส้น

มอบให ้อคส.
6.3 จดัหาพาหนะขนส่งมนัเส้นและ
แป้งมนัส่งมอบ อคส.

เหมือนปี 2550/51

7. การไถ่ถอนของ
เกษตรกร

7.1 สามารถไถ่ถอนไดภ้ายใน 3
เดือน โดยไถ่ถอนเป็นมนัเส้นหรือ
แป้งมนัตามปริมาณถา้ราคาตลาด ณ

จาํหน่ายไปแลว้เกษตรกรไม่ตอ้ง
รับผดิชอบ
7.2 แต่
จาํหน่ายไปแลว้ ราชการจะตอ้งคืน

3

เหมือนปี 2550/51
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ต่อปีและค่าใชจ่้ายต่างๆ ใหแ้ก่
เกษตรกร

8. การระบาย
จาํหน่าย

8.1 ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาการ

ปี 2550/51
คณะรัฐมนตรี

: 1) ขอ้มูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร)
2) ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

7/2550 ( 179) 8 พฤศจิกายน 2550 11/2551 ( 190) 19 พฤศจิกายน
2551 17 ก.พ.52 7 เม.ย.52

โครงการรับจาํนํามนัสําปะหลัง  มีหลักการไปในทิศทางเดียวกับมาตรการเงินกู้ด้าน
รัฐอเมริกา

/

ปรตีนน้อย

บจาํนาํ ค่าใชจ่้าย
หลงัจาก

รับจาํนาํไปแลว้  เพราะกลไกทางการตลาดอาจจะไม่สามารถตอบสนองราคาจาํนาํให้เกิดเป็นราคา
ป็นผูส่้งออก

ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัเป็นอนัดบั 1

.ก.ส. เขา้ไปเป็นผูป้ฏิบติังานการรับจาํนาํสินคา้เกษตร

ต่างๆ มากกว่า 40
รับผดิชอบใหท้นักบัปัญหาของเกษตรกร  นบัเป็นล้านครัวเรือน  อาจจะทาํใหป้ระสิทธิภาพลดลง
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ออกมาแลว้  คุณลกัษณะพิเศษของหวัมนัสด คือ ตอ้งรีบแปรรูปภายใน 2 วั

ประเทศและตลาดโลกในรูปของมนัเส้น มนัอดัเมด็  และแป้งมนัสาํปะหลงั  จึงผนัผวนตามผลผลิต
นใน 2 ประเทศ คือ สหภาพยโุรป และ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อุปสงคภ์ายในประเทศ
และอุปทานของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัใน 2

1.
2. จดัการผลิตมนัสาํปะหลงัใหส้อดคลอ้งกบัตลาด
4.2.4

สัดส่วนมากกวา่การส่งออก

มาณใกล้เคียงกับความต้องการใน
20 95 ของผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัส่งออกไป

ต่างประเทศ  แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงร้อยละ 60 40 เป็น
ความตอ้งการใชใ้นประเทศ

มาณผลผลิตมันสําปะหลังได้ ก็คือ การใช้ราคาเป็น
โดยกาํหนด

ทาํให้รายไดสุ้ทธิหรือผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงัใกลเ้คียงกบัการปลูกพืช

2549/50 มี
โรงงานผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงัเพียง 1
เปิดการผลิตตามเป้าหมายหากมีการเปิดการผลิตน่าจะดึงอุปทานส่วนเกินของมนัสําปะหลงัออกไป

สามารถร่วมมือและดาํเนินการโดยกระทรวงพลงังาน

พฒันาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (2551-2554) 22
กรกฎาคม 2551 (New Wave Industries) โดยการ
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นาํมนั

ในช่วงปี 2552-2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกบักระทรวงพลงังาน  กระทรวง
พาณิชย ์ เป็นตน้  ไดจ้ดัทาํยุทธศาสตร์ความตอ้งการใช้และผลผลิตมนัสําปะหลงั  ตามแผน 4 ปี
(2552-2555) 5

5 ความตอ้งการใชแ้ละผลผลิตมนัสาํปะหลงั ปี 2548-2555
หน่วย : ลา้นตนั

รายการ สถานการณ์ปัจจุบนั เป้าหมาย
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 Gr.

ด้านความต้องการ
ส่งออก
มนัอดัเมด็

มนัเสน้

แป้งมนั

ใช้ในประเทศ
มนัอดัเมด็/มนัเสน้

แป้งมนั

เอทานอล
รวมความต้องการ
ด้านการผลติ

(ลา้นไร่)
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ผลผลิต(ลา้นตนั)
นําเข้า

รวม

13.194
0.542

(0.258)
5.823

(2.773)
6.829

(1.626)
3.696
0.840

(0.400)
2.856

(0.680)

-

16.915
6.162
2,749
16.938

N.s.

18.650
0.825

(0.393)
8.022

(3.820)
9.803

(2.334)
4.036
1.050

(0.500)
2.940

(0.700)

0.046

22.686
6.692
3,375
22.584

N.s.

18.713
3.467

(1.651)
5.880

(2.680)
9.366

(2.230)
7.727
2.625

(1.250)
5.040

(1.200)

0.062

26.440
7.339
3,668

26.916
0.026

26.942

14.249
3.284

(1.564)
2.531

(1.205)
8.434

(2.008)
9.500
3.990

(1.900)
5.460

(1.300)

0.050

23.749
7.397
3,401

25.156
0.075

25.231

15.330
2.100

(1.000)
3.150

(1.500)
10.080
(2.400)
10.720
4.200

(2.000)
5.880

(1.400)

0.640

26.050
8.203
3,632

29.795

17.640
2.730

(1.300)
4.200

(2.000)
10.710
(2.550)
11.730
4.200

(2.000)
5.880

(1.400)

1.650

29.370
8.079
3,751

30.306

21.000
3.360

(1.600)
6.300

(3.000)
11.340
(2.700)
12.714
4.200
(2.000
5.964

(1.420)

2.550

33.714
7.400
4,900

36.260

22.680
3.360

(1.600)
7.350

(3.500)
11.970
(2.900)
13.304
4.200

(2.000)
6.174

(1.470)

2.930

35.984
7.400
5,430

40.182

13.25
5.29

32.65

8.52

8.81
1.03

2.63

11.50
-1.02
13.15
12.00

อตัราแปรสภาพ : มนัเส้น มนัอดัเมด็ : หวัมนัสด = 1: 2.1 update
แป้งมนั : หวัมนัสด =  1 : 4.2 7 เมษายน 52
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หมายเหตุ  ใน (…..) คือ ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั
* 24 มี.ค.51
ดา้นการผลิตปี 2553-2555 เป้าหมายตามยทุธศาสตร์

จากขอ้มูลในต 5 จะเห็นวา่ปริมาณผลผลิตมนัสําปะหลงัในช่วงปี 2553-2555 เป็น
60 ส่งออกและร้อยละ 40ใชใ้นประเทศ ในปริมาณส่งออกมนัเส้น มีอตัรา

32.65
ตอ้งการของประเทศจีน
ไปในตลาดสหภาพยโุรป 5.29

8.52 2-3 ปีในอนาคต ปัญหาความผนั
ผวนของ 3-5 ล้านตนั

มนัสําปะหลงั 640,000 ตนัในปี 2552 2,930,000 ตนัในปี 2555
อตัราเ 115
ผลิตโรงงานเอทานอลในประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายก็จะทาํให้อุปทานส่วนเกินลดลง
ไม่ได้

8.203 ลา้นไร่ ผลผลิต
3,632 กิโลกรัม/ไร่ และไดผ้ลผลิตรวม 29.795 ลา้นตนัหวัมนัสดในปี 2552 โดยในช่วงปี 2553-
2555 7.40 ลา้นไร่  ผลผลิต 5,430 กิโลกรัม/
40.182 ลา้นตนัหวัมนัสดในปี 2555

ควรคาํนึงถึงตน้ทุนการปลูกเป็นเกณฑ์พิจารณา  โดยสนบัสนุนให้ปลูกมนัสําปะหลงัแต่เฉพาะใน

นดตามตน้ทุนการผลิตไม่ใช่กาํหนดจากราคาตลาดโลก
(Direct Payment) ตามกฎหมายการเกษตร

สหรัฐอเมริกามาปรับใช้
สาํปะหลงั 1) กาํหนดและประกาศอตัราจ่าย (Payment rate)
หวัมนัสดในระยะตน้ฤดูผลผลิตจนถึงออกสู่ตลาด เช่น ตวัอยา่ง

= [ตน้ทุนการผลิต ณ ไร่นา + ตน้ทุนขนส่งถึงโรงงาน]
(บาท/กก.) (บาท/กก.)                              (บาท/กก.)

* (20% - 30%)
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26 พ.ค. 2552
ใหม่ในการรักษาเสถียรภาพราคามนัสําปะหลังปี 2552/52 ตามมติคณะกรรมการนโยบายมนั

1 พ.ค. 2552
1.1) 2552/53

ใชป้ระกอบการตดัสินใจปลูกโดยใชเ้กณฑ์ตน้ทุนการผลิต + ค่าขนส่ง + ผลตอบแทนให้เกษตรกร
คิดเป็น กก.ละ 1.70 บาท (1.21 บาท + 0.15 บาท + 0.34 บาท)

1.2)
กษตรกร

เกษตรกรจะ
ไม่สามารถขดุหวัมนัออกจาํหน่าย

ราคาต
1.3)

ปัญหาดา้นสินคา้เกษตรจาํนวนมากจึงควรมีการกาํหนดมาตรการใหม่ในการรักษาเสถียรภาพราคา
มนัสาํปะหลงัปี 2552/53 โดยดาํเนินมาตรการใหสิ้ทธิเกษตรกรในการขายหวัมนัสําปะหลงัล่วงหนา้

จากราคาตลาดจนเกินสมควรจึงจะส่งผลดีต่อมาตรการของภาครัฐ
แนวทางดาํเนินการ  ในขอ้ 1.2) จะช่วยสร้างอาํนาจการต่อรองให้แก่เกษตรกร และอาจจะ

ดหวัมนัสดออกมาสู่
ตลาดพร้อมกนัในช่วงเดือน พ.ย. – เดือน เม.ย.

ในปี 2552/53 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ได้
พยากรณ์การผลิตมนัสําปะหลงัปี 2553 (ณ ขอ้มูลประจาํเดือน มิถุนายน 2552) วา่ผลผลิตจะลดลง
จากปี 2552 องจากในช่วงเดือนเมษายน –

6
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6 ผลพยากรณ์การผลิตมนัสาํปะหลงัปี 2553
ประเทศ/ภาค (ลา้นไร่) ผลผลิต (ลา้นตนั) ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)

ประเทศ 52 53 + / -% 52 53 + / -% 52 53 + / -%
8.22 8.06 -1.86 29.62 29.47 -0.52 3,605 3,654 1.36

เหนือ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง

1.37
4.36
2.49

1.36
4.27
2.43

-0.60
-2.11
-2.10

5.15
15.37
9.10

5.22
15.14
9.11

1.32
-1.51
0.12

3,762
3,526
3,657

3,835
3,547
3,740

1.94
0.60
2.27

: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (เดือน มิถุนายน 2552)
2552 อาจจะทาํให้ปัญหา

นการรักษาเสถียรภาพ
ราคามนัสําปะหลงั  น่าจะจูงใจให้เกษตรกรชะลอการขุดหัวมนัสด และติดตามสถานการณ์ราคา

กนัแลว้
ผลการศึกษาวเิคราะห์นโยบายแทรกแซงตลาดโดยการรับจาํนาํหวัมนัสดของเกษตรกร กบั

นโยบายจัดการผลิตโดยวางระบบการผลิตและ
2

นโยบายจดัการผลิตมาใช้ในช่วงปี 2552/53 และในอน
ผลิตใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัเกษตรกร

สงค์หรือความต้องการใช้มนัสําปะหลังภายในประเทศ  เพราะจนถึงปัจจุบนัความต้องการใช้

2
ษตรกรมี

เสถียรภาพไดใ้นระยะยาว
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5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
มนั 6

เดือน จนถึง 18 คือ 8 เดือน-14
22 - 25% และเปลือกไม่แข็งมากให้ผลผลิตต่อไร่สูงกวา่
รูปภายใน 2
60 ของผลผลิต ทาํให้ไดรั้บผลจากความผนัผวนของราคาตลาดโลกและร้อยละ 40 ใช้ใน
ประเทศ

ต่างประเทศจะเทียบเคียง
ตน้  มนัสําปะหลงัมีโปรตีนประมาณ 2% ส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรท

5
ผา่นมา (2547 - 2552) ทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรจาํนวน 400,000 - 500,000
โดยเฉพาะอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

นโยบายและมาตรการแทรกแซงตลาดโดยการรับจาํนาํหัวมนัสด โดยภาครัฐดาํเนินการ
ผา่นผูป้ระกอบการลานมนัและโรงแป้งมนั แปรรูปเป็นมนัเส้นและแป้งมนั เป็นมาตรการเชิง

และเร่งด่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี  ผลของการดาํเนินงาน
ดงักล่าวทาํให้ราคาหวัมนัสดอยูใ่นเกณฑ์ดีจนทาํให้เกษตรกรพอใจและ

มาตรการเชิงรุกระยะปานกลางและระยะยาวโดยเป็นการบูรณาการและผสมผสานระหวา่งนโยบาย
ดา้นการผลิตกบัดา้นการตลาดให้สอดคลอ้งกัน  โดยยึดหลกัอุปสงค์

ขอ
โดย ทาํงาน
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แบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการผลิต กระทรวงพาณิชย์ในด้าน
การตลาด กระทรวงพลังงาน และรวมถึง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายในประเทศ ในปี 2553 - 2555 าน
การผลิต ดา้นการตลาดและดา้นการผลิตเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั

สําหรับปี 2553 รัฐบาลไดก้าํหนดแนวทางใหม่ในการรักษาเสถียรภาพราคามนัสําปะหลงั
26 พฤษภาคม 2552

ล่วงหน้า เป็น 1.70 บาท/กก. [(ตน้ทุนการผลิต + ตน้ทุนขนส่ง) *
ไดรั้บ] (Direct Payment)
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงั ทาํสัญญาเขา้ร่วมโครงการและยงัไม่ขุดหวัมนัสดจนกวา่จะ
พึงพอใจเลือกความต่างระหวา่งราคาตลาดกบัราค โดยมุ่งหวงัวา่เกษตรกรใน
ปี 2553

5.2 ข้อเสนอแนะ
นโยบายจดัการผลิตมนัสําปะหลังให้สอดคล้องกบัการตลาด  เป็นการเลือกดาํเนินการ

ฐานะ

ประกอบดว้ยภาคเกษตรกร  ภาคเอกชน  ภาครัฐ ตอ้งร่วมกนั
มนัสําปะหลงัเกิดความสมดุล จึงจะ

เอ
ทานอล  นโยบายการใชอ้าหารสัตว ์ และนโยบายการผลิตพาสติกชีวภาพ จะตอ้งมีการดาํเนินการ

โดยรัฐบาลจะต้องมีมาตรการจูงใจให้กับ
และ

กระบวน
ดว้ย
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ประวตัิผู้ศึกษา
นางสาวจริยา   สุทธิไชยา
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ประวตัิการศึกษา
2524 - ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
2530 - ปริญญาโทวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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2550 - เศรษฐกร 9 ชช. สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร
ปัจจุบนั

สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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