รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
นโยบายจัดการผลิตมันสํ าปะหลัง
ให้ สอดคล้ องกับการตลาด

จัดทําโดย นางสาวจริยา สุ ทธิไชยา
รหัส 1059

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

นโยบายจัดการผลิตมันสําปะหลังให้ สอดคล้องกับการตลาด

จัดทําโดย นางสาวจริยา สุ ทธิไชยา
รหัส 1059

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
ผลการศึกษานโยบายจัดการผลิตมันสําปะหลังให้สอดคล้องกับการตลาด สรุ ปได้วา่

มากกว่าอุ

5-10 ล้าน

สหภาพยุโรป ประมาณปี ละ 5.25 - 5.75 ล้านตันต่อปี ตามความตกลงจํากัดการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังโดยสมัครใจกับสหภ
7 ระหว่างปี 2551-2554 และ

รตลาด จึ ง เป็ นการ
2

สําปะห

8-14 เดื อน จะทําให้ผลผลิ ตได้ปริ มาณ
2552/53
เหมาะสมเป็ น 1.70 บาทต่อกิโลกรัมหัวมันสด (ต้นทุนการผลิต 1.21 บาทต่อกิโลกรัม + ค่า
ขนส่ ง 0.15 บาทต่อกิโลกรัม +
กรควรจะได้ 0.34 บาทต่อกิโลกรัม)

สนับ สนุ นมาตรการจู ง ใจให้ก ับ ภาคเอ
1
นําไปประโยชน์ในอุตสาหกรรมพลาสติก
(Value - added) ให้กบั อุตสาหกรรมมัน
ลด
ภาระงบประมาณลงไปไ

จ

กิตติกรรมประกาศ

การตลาด”
ศาสตราจารย์
เอกอัครราชทูต เ

“นโยบายจัด การผลิ ต มัน สํ า ปะหลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกับ
รอง
ดร. อภิ ญญา รั ตนมงคลมาศ ศาสตราจารย์ ดร.

ให้คาํ แนะนําและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ และผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันการต่างประเทศเทวะ
ขอขอบคุ ณ นาย
นางสาวดลฤทัย ทองดาษ
มพ์และทําเอกสาร
สําปะห

นายดนัย ดุละลัมพะ อดีตเอกอัครราชทูตผูแ้ ทนไทย
นางสุ พตั รา ศรี ไมตรี พิทกั ษ์ รองกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
. รุ่ น 1 ได้กรุ ณาจัดหาเอกสารมาให้
. รุ่ น 1
ตรภาพด้วยดี ตลอดระยะเวลาอบรม
. รุ่ น 1 ทุกคนประสบความสําเร็ จในชีวติ ครอบครั วและการงาน

ฉ

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
1 ราคามันสําปะหลัง ปี 2547 - 2552
2 ผลตอบแทนสุ ทธิ ของเกษตร
3 ต้นทุนการผลิตมันสําปะหลังของประเทศ
4 แนวทางและวิธีการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในปั จจุบนั
โดยเฉพาะ ปี 2550/51 และปี 2551/52
5 ความต้องการใช้และผลผลิตมันสําปะหลัง ปี 2548-2555
6 ผลพยากรณ์การผลิตมันสําปะหลังปี 2553
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา

20,000 ล้านบาท
และในช่ วง 5
(พ.ศ. 2547 - 2551) ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิ ตมันสําปะหลัง เป็ นอัน ดับ 3
ของโลก รองมาจากประเทศไนจี เรี ย และบราซิ ล คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 20 11 และ 10 ของ
ภายในประเทศ ทําให้
ประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งออกเป็ นอันดับ 1 ของโลก โดยมีส่วนแบ่งในตลาดโลก ถึงร้อยละ 75 - 80
ปริ มาณ และมูลค่ารองลงมาคือประเทศอิ นโดนี
การตลาดรวมกันเพี ย งร้ อ ยละ 3
ประเทศไทยเป็ นผูน้ ํา ในการส่ ง ออกมันสํ า ปะหลัง เป็ นอัน ดับ 1 ในตลาดโลก ครองส่ ว นแบ่ ง
การตลาดมากกว่าร้อยละ 75 และมูลค่าส่ งออกรวมมากกว่า 44,000 ล้านบาท
ในช่ วง 5
480,500
รวม 7.5 ล้านไร่ และผลผลิ ตรวม 23- 29 ล้านตัน โดยเป็ นความต้องการใช้หัวมัน
สําปะหลังภายในประเทศ ร้อยละ 40 หรื อประมาณ 10 ล้านตัน
อแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์แป้ งมัน ร้อยละ 23 เป็ นมันเส้น และมันอัดเม็ด รวมร้อยละ 16 และเป็ นพลังงานทดแทน
หรื อเอทานอลร้ อยละ 1 อีกร้ อยละ 60 ส่ งออกในรู ปผลิ ตภัณฑ์แป้ งมันร้ อยละ 35 และเป็ นมันเส้น
25
ไทย คื อ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขายไ

สําปะหลัง
ความต้องการใช้ในประเทศ ทําให้ราคา

ในช่ วงปี 2549 - 2551
ส่ งผลทําให้เกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลังได้รับความเดื อดร้ อนด้านรายได้ จาก
นโยบายในการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลังด้านราคาและ
อกใช้ในช่วง 5

2
โครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ปี 2547/48 ปี 2548/49 ปี 2549/50 ปี 2550/51 และ ปี 2551/52
รับผิดชอบโดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกร (คชก.) และกระทรวง
ได้แก่
กําหนดปริ มาณรับจํานําในปี 2547/48
5 ล้านตันหัวมันสดเป็ น 10 ล้านตันหัวมันสด ปรับ
ราคารับจํานําจากกิ โลกรัม ละ 1.20 บาทเป็ นกิ โลกรัมละ 1.50 บาท ให้มีการแปรสภาพหัวมันสด
เป็ นมันเส้นและแป้ งมัน ใ
หัวมันสดมาจํานํากับโครงการรายละไม่เกิน 500 ตัน หรื อคิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 750,000 บาท และให้
5
ล้านตัน โดยแปรสภาพเป็ นมันเส้ น 2 ล้านตัน และแป้ งมัน 1 แสนตัน โดยวิธีการประมูลในปริ มาณ
ะตลาดภายในประเทศและส่ งออก และล่า สุ ดในปี 2551/52 รัฐบาลได้
ดําเนิ นโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง โดยการรับจํานําหัวมันสดจากเกษตรกร เป้ าหมาย
13 ล้านตัน ในช่ วงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนเมษายน 2552
1.80
0.05
2552 เป็ นกิ โลกรั มละ 2.05
สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด สร้
2551/52 ได้ใช้
เงินดําเนิ นการประมาณ 32,745.44 ล้านบาทประกอบด้วย วงเงิ นรับจํานํา 25,775 ล้านบาท ต้นทุน
ดําเนิ นการ เป็ นค่าแปรสภาพ ค่าขนส่ ง ค่ าฝากเก็บสิ นค้า 6,118.79 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริ หาร
.ก.ส. 851.65 ล้านบาท และกระทรวงพาณิ ชย์ได้รายงานเสนอคณะรัฐมนตรี
26 พฤษภาคม 2552
2552 ประมาณ 9,700 ล้านบาท 1
นโยบายแ
เป็ นการดึงอุปทานออกจากตลาดในช่ วงฤดูกาลในช่วงเดื อนพฤศจิกายนจนถึ งเดือนเมษายนของปี
ถัดไป ถื อเป็ นมาตรการแก้ปัญหาระยะเร่ งด่วน
วงเงินรับจํานํา ภาระสต๊อคและเก็บรักษา

1

26 พ.ค. 2552 , เว็บไซต์ www.thaigov.go.th

จะเป็ นการ
เสนอการนโยบายและมาตรการทางเลือกในการรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลังของเกษตรกร

3
ในปี 2552/53 และในระยะต่อไป โดยเป็ นนโยบายจัดการผลิ ตมันสํา ปะหลัง ให้สอดคล้องกับ
การตลาด
ราคาและรายได้
เอ
บริ โภค และวั
ชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ของประเทศไทยในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์
การศึกษา

นทางเลื อกสําหรับการแก้ไขปั ญหาราคา
และคุ ้ม ทุ น ของเกษตรกรโดยมี

1.2.1
1.2.2 อวิเคราะห์ นโยบายแทรกแซงตลาดโดยการรับจํานําหัวมันสดของเกษตรกร กับ
นโยบายจัดการผลิตโดยวางระบบการผลิตและประกันราคาหัวมันสดของเกษตรกร
1.2.3 จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการผลิตมันสําปะหลังให้สอดคล้องกับการตลาด
ในการรักษาเสถียรภาพราคาหัวมันสด
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 เน้นการศึกษาในภาพรวมระดับประเทศ ในช่วงปี 2547/48 จนถึงปี 2551/52 และให้
2551/52 กับ ข้อมู ล พยากรณ์ ปี 2552/53 ของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงพาณิ ชย์
1.3.2 ผลการดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง จะใช้ขอ้ มูลของกระทรวงพาณิ ชย์ และ
รายงานของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกร (คชก.)
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ เป็ นทางการ
1.3.3

4
1.4
1.4.1
1.4.2
ของรัฐในการแก้
1.4.3 ช่วยทําให้อุตสาหกรรมมันสําปะหลังของประเทศ ได้จดั ระเบียบการผลิตและการค้า
ภายในประเทศและส่ งออก ลดบทบาทการแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาล

5
2

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 หลัก
1)
เรี ยกว่า อุปสงค์ (Demand)
และอุปทาน (Supply)
(Producer) และผูบ้ ริ โภค (Consumer) ภายใต้ส มมติ ฐานว่า ตลาดเป็ นตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ การกําหนดราคาตลาดเป็ นไปตามกลไกตลาดเสรี ถ้า อุปสงค์มากกว่าอุปทานราคา
ายตามกลไกตลาดจะมีราคาสู ง แต่ถา้ อุปสงค์นอ้ ยกว่าอุ

ตุลาคม ถึง 30 กันยายนของปี ถัดไป โดย

อุ ป ทานมัน สํ า ปะหลัง ของประเทศไทยจึ ง
(1
) บวกกับสต๊อค

และอุปสงค์มนั สําปะหลัง จะประกอบด้วย ความต้องการใช้หวั มัน
อมากน้อยเพียงใด
จะส่ งผลต่อราคาส่ งออก

หากมี สต๊อคอยู่มาก
ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังของไทยและสะท้อนราคามายังราคาหัวมันสด
2) ทฤษฎีว่าด้วยการผลิตและต้นทุนการผลิต โดยปริ มาณผลผลิ ตหัวมันสดของเกษตรกร
จจัย การผลิ ต และความสั ม พันธ์ ข องปั จจัย การผลิ ต
(Pre-Post Harvest)

6
อุทกภัย/ภัยแล้ง

สําหรั บ
(Explicit Cost)

(Cost) ประกอบด้วยต้นทุ น 2

(Implicit

Cost)

ต้น
ในกรณี โครงการรับจํานํามันสําปะหลังตามนโยบายและมาตรการแทรกแซงตลาด การ
ภาระค่าใช้จ่ายในการรับจํานํา
ขององค์การคลังสิ นค้า (อคส.)
.ก.ส. ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานและบริ หาร
โครงการ รวม

ข้องกับโครงการ เช่ น ค่าเสี ยโอกาสของข้าราชการ/เกษตรกร/
/คณะทํางาน/
ารถเปรี ยบเทียบกันได้ใ น
ระหว่างปี ได้แก่ ปี 2549/50 จะมี ตน้ ทุ น
2548/49
2.1.2
สาธารณะ

2

2548/49 ถึงร้อยละ 65 2
บาย

รายงานผลการประเมิ น โครงการรั บ จํา นํา มันสํ า ปะหลัง ปี 2548/49 และ ปี 2549/50 เสนอ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
3
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2534 มาตรา 3/1
โดยพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น (
5) พ.ศ. 2545 ความว่า การบริ หาร

7
ารปฏิบตั ิงาน การ
กระจายอํานาจตัดสิ นใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

ข้อมูล การติดตามตรวจ
ภารกิจ
กําหนด
วนราชการและข้าราชการปฏิบตั ิก็
ได้

2) พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 4
หมวด 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรา 18

กระบวนการผลิ ตและสิ นค้าเกษตร
หมวด 12 กระทรวงพาณิ ชย์ มาตรา 28

กระทรวงพาณิ ชย์

3

พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
(
5) พ.ศ. 2545
4
พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมือง 5พ.ศ.
2546 มาตรา 6
(1) เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน (2)
(3) มี

8
ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุ ม้ ค่า ในเชิ งภารกิ จของรัฐ (4)
จําเป็ น (5) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการ
อํา นวยความสะดวกและได้รั บ การตอบสนองความต้อ งการ (7) มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ
มาตรา 7 การบริ ห

หมายถึง การปฏิบตั ิราชการ
ความสงบและปลอดภัยของ

สังคมส่ วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุ ดของประเทศ
มาตรา 8

ะต้อง

(1)

(7)
ฐสภา

(2) การปฏิบตั ิภารกิจ
(3)

(4) ใ
อให้มี
การปรับปรุ งวิธีปฏิบตั ิราชการให้เหมาะสม

5

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้
4) นโยบายรัฐบาลของคณะรั
29 ธันวาคม 2551

.ศ. 2546
นายกรั ฐมนตรี 6

9
1.2.7 ดํา เนิ น มาตรการรั ก ษา
ละเร่ งสร้างระบบ

2.2 ว

2.2.1
1) แผนกลยุทธ์การวิจยั ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามวาระการวิจยั แห่ งชาติ
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
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอห่ วงโซ่ มูลค่าของมันสําปะหลัง โดยแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์

มากมาย นับจากหัวมันสด ถ้ามีปริ มาณผลผลิตในปี 2546 รวม 16.9 ล้านตันราคาเกษตรกรขายได้
กิโลกรัมละ 1.30 บาท จะได้มูลค่าวัตถุดิบของเกษตรกร รวม 22,000 ล้านบาท ถ้าหัวมันสดถูกแปร
1
เท่า หรื อ ร้ อยละ 100
43,350 ล้านบาท ถ้าหากมีการแปรรู ป
ไปถึง
ก
80
หรื อ 0.8 เท่า คิดเป็ นมูลค่า 76,500 ล้านบาท หรื อ ประมาณ 3.6 เท่าของมูลค่าหัวมันสดโดยเฉพาะ
จากพลาสติกชีวภาพเพียงอย่างเดียวมีมูลค่าสู งถึง 40,000 ล้านบาท

6

29 ธันวาคม 2551
2)

2551และแนวโน้มปี 2552
19

10
ค่ า เงิ น บาท และวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ สหรั ฐ อเมริ ก า โดยในปี 2551 มี ค วามต้อ งการใช้ม ัน
สํ า ปะหลัง ในประเทศ ปริ ม าณ 9.5 – 10.0
2549
วัตถุ ดิบ 1 โรงงาน และได้ใช้หวั มันสดปี 2549 – 2551 จํานวน 210,000 260,000 และ 200,000
ลิตรตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.9 1.0 และ 0.8
น
2551
ส่ งเสริ มการใช้มนั สําปะหลังเป็ นวัตถุ ดิบผลิ ตพลังงานทดแทน โดยบราซิ ลได้กาํ หนดให้ผสมแป้ ง
มันสําปะหลังร้ อยละ 10
สําปะหลัง โดยกําหนดเป้ าหมายการผลิต 1,000 ล้านลิ ตรต่อปี ส่ วนฟิ ลิปปิ นส์ ได้กาํ หนดเป้ าหมาย
ส่ งเสริ มการปลูกมันสําปะหลัง 3 แสนเฮกแตร์ หรื อ 1.88
เอทานอล
2.2.2
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
24 เมษายน 2550 มอบหมายให้กระทรวงพาณิ ชย์จดั ส่ ง
ะบบบริ หารโควตานําเข้ามันสําปะหลังไทยกับสหภาพยุโรป
(1) ไทยจะยัง คงได้โควตานํา เข้ามัน
สําปะหลังในสหภาพยุโรป รวม 21 ล้านตัน ในระยะเวลา 4
5.25 ล้านตัน ยืดหยุน่ ได้
ไม่เกิน 5.75 ล้านตันต่อปี (2) สหภาพยุโรปจะบริ หารโควตา โดยวิธีการ First Come First Served
และฝ่ ายไทยโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเป็ นผูอ้ อกใบรับรองแหล่งกําเนิ ดสิ นค้า Certificate of
Origin (C/O) ประกอบการส่ งออก และ (3)
1 มกราคม
2551
2.2.3 รายงานการติ ดตามและประเมินผล ในการติดตามและประเมินผลโครงการการรับ
จํานํามันสําปะหลัง ปี 2548/49 และปี 2549/50
40/2550
30 มกราคม 2550
1) ด้านราคา ปี 2548/49 เกษตรกรในโครงการได้จาํ นําหัวมันสดในราคา กก. ละ 1.50 บาท
สู งกว่าราคาตลาด (กก. ละ 1.27 – 1.41 บาท)
ข้าร่ วมโครงการ และมี
2549/50 เป็ นการดึงอุปทาน
7.83 จาก
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ราคาหัวมันสด กก. ละ 1.15 บาท เป็ น กก. ละ 1.18 – 1.30 บาท ช่ วงเดื อน ธ.ค. 49 – มี.ค. 50

2) ด้านรายได้ของเกษตรกร ปี 2548/49 ช่วยให้เกษตรกรในโครงการได้รับประโยชน์จาก
174.831 ล้านบาท และ ปี 2549/50 รายได้ของเกษตรกร
1,029.910
โครงการได้รั
3) ด้านต้นทุน (
)
2548/49 จะมีค่าใช้จ่ายในการรับ
จํานําของ อคส. (ระหว่างเดือน ก.พ. 49 – ก.พ. 50) ประมาณ 341.114
ของ ธ.ก.ส. จํานวน 39.327 ล้านบาท และกําไรจากส่ วนต่างราคา ประมาณ 66.594 ล้านบาท และ
สําหรับปี 2549/50
ได้
4) ผลกระทบต่อเกษตรกร/ผูป้

2 ปี ส่ งผลต่อรายได้

ช่วยลดอุปทานในช่ วงต้นฤดูกาล ปี 2548/49
2549/50 ได้
อให้ทยอยจําหน่ ายผลผลิ ตให้สอดคล้องกับความต้องการ สําหรับผลต่อ
แต่มีภาระสต๊อคและเก็บรักษา
5) ข้อเสนอแนะ
ตลาดเท่

งจากความผัน
2.3 สรุ ปกรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิ ด
ต้

(1-2 ปี ) การรับจํานํายังคงจําเป็ นโดยยึดหลักการแทรกแซง
(3-5 ปี ) ให้ ล ดบทบาทการ

12

ผลิตและการตลาดมีความสอดคล้องกัน โดยใช้การตลาดเป็ นตัวนํา (Market Driven)
เสถียรภาพ
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3
วิธีการศึกษาวิจัย
3.1 วิธีการศึกษา

ระหว่างนโยบายแทรกแซงตลาด โดยการรับจํานําหัวมันสดของเกษตรกรกับนโยบายจัดการผลิ ต

ในการรักษาเสถียรภาพราคา
ตกต่างระหว่างการ

วิธีการศึกษาประกอบด้วย
3.1.1 การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) เป็ นการประมวลรวบรวม และวิเคราะห์
เอกสาร ผลการศึกษาวิจยั และรายงานผลการประชุ มของคณะอนุ กรรมการและ
Website
แนวโน้มในอนาคต
3.1.2 การศึ กษาวิเคราะห์ ท ฤษฎี และกรอบแนวคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ กฎอุ ป สงค์และ

3.1.3 การศึกษาสังเคราะห์หลักการบริ หารนโยบายสาธารณะของนโยบายรักษาเสถียรภาพ
ราคามันสําปะหลัง ระหว่างบทบาทแทรกแซงตลาดกับบทบาทวางระบบการผลิตให้เป็ นไปตาม
และลดภาระงบประมาณของรัฐบาล
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3.1.4
(Best Practice) ในการแก้ปัญหาภาคการเกษตร
และความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านราคา/รายได้ของปร
/

3.2

3.2.1 แหล่ ง ข้อมู ล ในประเทศของส่ วนราชการในสั ง กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงพลังงาน เป็ นต้น
3.2.2 แหล่ งข้อมูลในต่า งประเทศ ได้แก่ องค์การอาหาร และเกษตรแห่ งสหประชาชาติ
(FAO) กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากเอกสาร บทความ
รายงานผลการประชุม/สัมมนาผลการติดตามและประเมินผลโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง
(Website)

3.4 วิธีวเิ คราะห์ ข้อมูล
3.4.1
ปั จจัยแวดล้อม (Context) การบริ หารจัดการ (Management) กระบวนการ (Process) ปั จจัยนํา เข้า
(Input)และผลได้/ผลกระทบ (Output/Outcome)
เสถียรภาพราคามันสําปะหลัง ปี 2552/53 และระยะต่อไป
3.4.2 ใช้มิติการบูรณาการ (Integration)
านภารกิจการผลิต
ประโยชน์สูงสุ ดกับเกษตรกร
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4
ผลการศึกษา
4.1

4.1.1 สถานการณ์โลก ช่วง 6 ปี (2547-2552) 7
ในช่ วง 6
4 ต่อปี
คือจาก 205 ล้านตันหัวมันสดในปี 2547 เป็ น 238 ล้านตัน ในปี 2551 โดยเป็ นผลมาจากผลผลิตต่อ
1,800 กิโลกรัม/ไร่ เป็ น 1,950 กก./ไร่ แหล่งผลิตใหญ่อยูใ่ นทวีปแอฟริ กา มีผลผลิต
รวมร้ อยละ 52 ของผลผลิตโลก รองลงมา คือ ทวีปเอเซี ย มีผลผลิ ตรวมร้อยละ 32
1 2 และ 3
ของโลก โดยมีสัดส่ วนการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 20 11 และ 10 ของผลผลิตในปี 2550
แหล่งผลิตใหญ่ของโลกในทวีปแอฟริ กาจะผลิต
คในประเทศสําหรับผลผลิต
ในทวีปเอเซี
พลังงา
จากข้อมูล FAO ในปี 2550
1,948 กก./ไร่ ผลผลิ ตของอินเดี ย
เป็ น 5,023 กก./ไร่ ไทยเป็ น 3,668 กก./ไร่ อินโดนี เซี ย 2,600 กก./ไร่ เวียดนาม 2,543 กก./ไร่
และ บราซิ ล 2,247 กก./ไร่
ในช่ วงปี 2552
2550 - 51
ะส่ งเสริ มการ
ใช้มนั สําปะหลังเป็ นวัตถุดิบผลิตพลังงานทดแทน
สํา หรั บ ประทศผูผ้ ลิ ตพื ช ทดแทน โดยเฉพาะสหภาพยุโรปในปี 2552 ผลผลิ ตธัญพื ช
อการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แทนการนําเข้ามันอัดเม็ด

7

สถานการณ์และแนวโน้มสิ นค้าเกษตรสําคัญ ปี 2552 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

16

การผลิตเอทานอล ทําให้คาดว่าจะนําเข้ามันเส้นจากไทยลดลง
4.1.2 สถานการณ์ของไทย ช่วง 6 ปี (2547-2552)
ในช่ วง 6
460,000 ครัวเรื อน เป็ น 480,500 ครัวเรื อน
2 ต่อปี
4 ต่ อปี จาก 6.6 ล้านไร่ ในปี 2547 เป็ น 8.2 ล้านไร่ ในปี
2551/52 และคาดว่าปี 2552/53 ประมาณ 8.0- 8.2
8 ต่อปี จาก 21.4 ล้านตันหัวมันสดในปี 2547/48 เป็ น 29.8 ล้านหัวมันสดในปี
2551/52 แต่คาดว่าผลผลิตรวมจะลดลง
2552/53
ปั
และ ชัยภูมิ เป็ นต้น
4 ต่อปี จาก 3.24 ตัน/ไร่ ในปี 2547/48 เป็ น 3.63 ตัน/ไร่ ในปี
2551/52 คาดว่าในปี 2552/53 ผลผลิต/

เกษตรกรขายได้ในปี 2551
1.73
บาท ส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนสู งถึงร้อยละ 60

ต้นทุนการผลิต กิ โลกรัมละ 1.08
60

ระยอง 90 ku 50 ระยอง 5 ห้วยบง 60 ห้วยบง 80 เป็ นต้น
1 ของประเทศ ประมาณ 2 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 26
รองลงมา คื อ จัง หวัดกํา แพงเพชร 4 แสนไร่ และจัง หวัดสระแก้ว ประมาณ 3.8 แสนไร่ ใ นปี
2551/52
ดสระบุ รี
3,696 กก./ไร่
รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี 3,667 กก./ไร่ และจังหวัดนครราชสี มา 3,436 กก/
2550/51
จังหวัดชลบุรี มีผลผลิ ตต่อไร่ สูงสุ ดในระดับประเทศสู งถึ ง 4,120 กก./ไร่ รองลงมา คื อ จังหวัด
ระยอง 4,027 กก./ไร่
ในช่วง 3
(2549/50 - 2551/52)
พะเยา และลําปาง เพียง 2.7- 2.8 ตัน/
3 ตัน/ไร่
วมันสด โดยนํา ไปแปรรู ป เป็ น
อาหารสัตว์ ใบมี โปรตีน ประมาณร้ อยละ 18.22 หัวมันสดมีโปรตี นร้ อยละ 2 และมี แป้ งหรื อ
คาร์ โบไฮเดรต ร้อยละ 25- 30
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ความต้อ งการหรื ออุ ป สงค์ ก ารใช้ ม ัน สํ า ปะหลัง ตามลัก ษณะตลาดแบ่ ง เป็ นอุ ป สงค์
ภายในประเทศ ร้อยละ 40 โดยแปรรู ปเป็ นแป้ งมัน ร้อยละ 23 เป็ นมันเส้นและมันอัดเม็ด รวมกัน
เป็ นร้ อยละ 16 และเป็ นเอทานอล อีกร้อยละ 1
9-10 ล้านตัน
หัวมันสด
60
35 และเป็ น
มันเส้น มันอัดเม็ด รวมกันเป็ นร้ อยละ 25
เป็ นอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ ร้อยละ 75-80
รองลงมา คือ อินโดนีเซี ย และจีน แต่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันแล้ว เพียงประมาณร้อยละ 3 ของ
ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังส่ งออกของไทย ถือว่าเป็ นสิ นค้า
กล่าวคือ ปี 2548 มูลค่าส่ งออกรวม 33,000
10

(Cash Cow) ให้กบั

45,000 ล้านบาท ในปี 2551 หรื อ
4
14 ต่อปี อันเป็ นผลจากไทยส่ งออกแป้ ง
11 เป็ นร้อยละ 15 ในปี 2551 มันเส้นลดลง

จากร้อยละ 40 เป็ นเหลือร้อยละ 25
ตลาดส่ งออกสําคัญของไทย ประกอบด้วย
1) มันเส้น
อยูใ่ นตลาดจีน มีสัดส่ วนร้อยละ 94
2) มันอัดเม็ด เป็ นตลาดสหภาพยุโรป ได้แก่ สเปน (ร้อยละ 24) และเนเธอร์ แลนด์ (ร้อยละ 27)
ใช้เป็ นอาหารสัตว์
3) แป้ งดิบ
เป็ นตลาดจีน (ร้อยละ 18)
4) แป้ งแปรรู ป
(ร้อยละ 30) และจีน (ร้อยละ 13)
จึงถื อได้ว่า สาธารณะรัฐประชาชนจีน และ สหภาพยุโรปเป็ นตลาดส่ งออกใหญ่ข องไทย
(ข้าวสาลี
)
ตามความต้องการของประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหภาพยุโรป ส่ งผล
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4.1.3
6
(2547 - 2552)
ในช่ วงปี 2547 - 2551
ตลาดกรุ งเทพ และราคาส่ งออก F.O.B
1
1 ราคามันสําปะหลัง ปี 2547- 2552
ปี
2547
2548
2549
2550
2551
(2547-2551)
2552 (ม.ค.-เม.ย.)

ราคา 1)
หัวมันสด
0.88
1.37
1.21
1.38
1.73
14.559
1.17

ราคาขายส่ งในกรุ งเทพ 2)
มันเส้น มัดอัดเม็ด แป้ งมัน
2.85
2.72
7.62
4.05
9.83
3.73
8.12
4.20
11.07
5.01
12.93
12.351
12.483
3.54

-

11.82

หน่วย : บาท/กก.
ราคาส่ งออก F.O.B 3)
มันอัดเม็ด
แป้ งมัน
3.12
7.39
4.38
9.31
4.09
8.27
4.32
9.64
5.81
11.76
13.085
10.120
3.52 *

: 1) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2) กระทรวงพาณิ ชย์
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
ตลาดกรุ งเ
12.4 และ ร้อยละ 12.5
13.1 และ ร้อยละ 10.1 ตามลําดับ
ปี 2551 ถื อเป็ นปี ทองของการผลิ ตมั
วิกฤตอาหารและขา

8.77 *
24 เม.ย. 52

F.O.B
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ประเทศผูส้ ่ งออกเกิ ดภัยธรรมชาติ จนต้องชลอการส่ งออก จนถึ งห้ามส่ งออกสิ นค้าเกษตรอาหาร
จนกว่าจะมีผลผลิตรอบใหม่ออกมา
ราคามันสําปะหลัง ในปี 2551 มีราคาสู งเป็ นประวัติการณ์ ในช่ วง 5
แป้ งมันสําปะหลังส่ งออก สู งถึง 11.76 บาท/กก. ราคามันอัดเม็ดส่ งออก 5.81 บาท/กก. ราคาได้
1.73 บาท/กก.
1.08
บาท/กก.
0.65 บาท/กก. หรื อ ร้ อยละ 60ของการ
2
2 ผลตอบแทนสุ ทธิ ของเกษตรกร
หน่วย : บาท/กก.
ปี
ราคา
ต้นทุน
ผลตอบแทนสุ ทธิ
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
: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ปี 2552 ช่ วงเดือน ม.ค. - เม.ย.
1.17 บาท/กก.
ต้นทุนการผลิตเป็ น 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
ตามลํา ดับ โดยการคิ ดต้น ทุ น การผลิ ตหัวมันสํ า ปะหลัง อย่า งละเอี ย ดของสํา นัก งานเศรษฐกิ จ
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3 ต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง ของประเทศ
รายการ
1. ต้นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน
เตรี ยมดิน
ปลูก
ดูแลรักษา

2551
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

2552
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

อุปกรณ์การเกษตร
3. ต้นทุนรวมต่อไร่
3,669.48
4. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม
1.08
5. ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
3,401
6. รายได้ต่อไร่
5,883.73
7. ผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อไร่
2,214.25
: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4,458.76
1.23
3,632
4,249.44
- 209.32

1.2 ค่าวัสดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ ย
ค่ายาปราบศัตรู พืช
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
1.3
2.

หน่วย : บาท/ไร่
2553
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
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ปี 2553
(
.ย. 2552) รายได้ต่อไร่ ปี 2552 คิด
จากราคา 1.17 บาท/กก. ในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย. 52
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการตลาดมันสําปะหลังของประเทศ
ปั ญหาราคาหั

เล็กน้อยในระยะปั
ใดก็ได้ แต่เกษตรกรส่ วนใหญ่นิยมปลูกในระยะก่อนฤดูฝน จนถึงต้นฤดูฝน หรื อปลายฤดูฝน คือ

ยนไปด้วย
จากการศึกษาของกรมวิชาการเกษตร ทราบว่า หัวมันสําปะห

6-18

6-8เดื อนจะเสี ยประโยชน์ เพราะได้
อยให้อายุมากเกินไป 14-18เดือนจึงขุดก็ไม่ได้
10-12
รี บหาเงินไปใช้ก็สามารถเก็บไว้ในดินได้เป็ นเวลาถึง 1 ปี
หรื อ 18

การแปรรู ปภายใน 2
ทําเป็ นมันเส้นก็ตอ้ งอาศัยแดดในการตากมัน จึงมีการขุดหัวมันสําปะหลังนอกฤดูฝนมากกว่าในฤดู
ฝน คือ มักขุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ในขณะเดียวกันความต้องการมันอัดเม็ดใน
ตลาดต่ า งปร
ต่อรองสู งกว่าชาวไร่ ในช่วงฤดูหวั มันสําปะหลังออกสู่ ตลาด

22
ปรี ยบจากชาวไร่ ของโรงงานมันเส้ น ในภาค
110 กิโลกรัมแต่ให้ราคาเพียง 100 กิโลกรัม
เร็ วและรายได้ต่อ

สัตว์ และ/หรื ออ้อยโรงงาน แต่
ผู ้

ย่อมกระทบกระเทือนต่อเสถี ยรภาพการผลิ ตและการค้ามันสําปะหลัง และปริ มาณการผลิตมักจะ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
สําปะหลัง ความต้องการของตลาดต่างประเทศ และนโยบายรัฐบาลจากอดีตในช่ วงก่อนปี 2530
อยละ 95
ม ใน
สหภาพยุโรป คือ เสมือนเป็ นราคามันสําปะหลังในตลาดโลก
สําปะหลังในตลาดกรุ งเทพ ถึงแม้ปัจจุบนั ไทยจะส่ งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เหลือเพียง ร้อย
ละ 60
สาธารณรัฐประชาช
1) อุปสงค์ และอุปทานของผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังในตลาดโลก
2)
3)
สัตว์
4)
5)
องกับผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง เช่น
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ในปั จจัย ข้อ 1)

ตภัณฑ์ม นั สํา ปะหลัง ในตลาดสหภาพยุโรปจะมี ค วาม

งการของสหภาพยุโรป และตาม
บันทึกความตกลงความร่ วมมือระหว่างประชาคมเศรษฐกิ จยุโรปกับราชอาณาจักรไทย ด้านการ
26 มิถุนายน 2550
นพิธีสารต่ออายุความจาก
พิธีสาร ค.ศ. 1990
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
1 มกราคม
2551- 31 ธันวาคม 2554 รวม 4
ระยะเวลาดังกล่าวจํานวน 21
5.25 ล้านตัน ยืดหยุน่ ได้ไม่เกิน 5.75 ล้านตันต่อปี
5.5
400,000 ถึ ง 450,000 ตันต่ อเดื อน การลงนามในพิ ธี ส ารต่ ออายุ ค วามร่ วมมื อระหว่า งกันทํา ให้
ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังอัดเม็ดมีปริ มาณใกล้เ คียงกับความต้องการใช้ในสหภาพยุโรปราคามันอัน
ปั จจัยข้อ 2)
ข้า
1
มีประมาณร้ อยละ 12-20
ตลาดสู งเกินไป
ปั จจัยข้อ 3)
เหลือง 3 ส่ วน ผสมกับมันสําปะหลัง 7

ปั จจัยข้อ 4)
ตลาดโลก ก็มีส่วนทําให้ราคามันสําปะหลัง

ถ้าราคามันสําปะหลังใน
ณค่าอาหารเพียงคาร์ โบไฮเดรทอย่างเดี ยว
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ปั จจัย ข้อ 5)
สําปะหลังตลาดกรุ งเทพ

ให้ราคามัน

ความสําคัญมากและอาจควบคุมได้ก็คือ ด้านอุปทานของผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง
4.2 ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ น โยบายแทรกแซงตลาดและนโยบายจั ด การผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การตลาด
4.2.1 นโยบาย
จุดประสงค์หลักของรัฐบาลในการผลิตและการค้ามันสําปะหลังของประเทศไทย คือ ต้องการ
การค้ามันสําปะหลังตกอยูภ่

หลายประการ คือ
1) ด้านเศรษฐกิจ มันสําปะหลังสามารถทํารายได้เข้าสู่ ประเทศได้เป็ นจํานวนมากจากการ
30,000 ล้าน
บาท ดังจะเห็ นจากช่ วงปี 2549-2551 ส่ งออกได้รวม 31,244 32,326 และ 30,221 ล้านบาท

2)
(1)
500,000 ครั วเรื อนคิ ดเป็ นประชากรประมาณ 2.5
หัวมันสดอย่างเดียว (2)

400,000-

ขนถ่าย
ผลิ ตภัณฑ์มนั สําปะหลังไปยังตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ลานตากมัน โรงงานมันเส้น มันอัดเม็ด
และแป้ งมัน ผูป้ ระกอบการขนส่ ง ผูต้ รวจสอบมาตรฐานสิ นค้าและกระบวนการทางการเงิน ได้แก่
ธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น (3)
มันสําปะหลัง
ไปยังตลาดต่างประเทศ (4)
สํ า ปะหลัง เป็ นส่ ว นประกอบ (5) กลุ่ ม ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบกํา หนด บริ ห ารและปฏิ บ ัติ น โยบายและ
มาตรการภาครัฐ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกร
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คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังแห่ งชาติ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
45
จังหวัด และกระทรวงพลังงาน เป็ นต้น
พียงคาร์ โบไฮเดรทมี โปรตีนเพียง 1-2%

Agricultural Policy : CAP)

2525 ได้กาํ หนดนโยบายเกษตรร่ วม (Common
ตของภาคเกษตรในยุโรป และเกิด

ต้องลงนามความตกลงจํา กัดการส่ ง ออกผลิ ตภัณฑ์มนั สํา ปะหลัง โดยสมัครใจกับ สหภาพยุโรป
จนถึงปั จจุบนั รวม 7
งใช้อตั ราภาษีขาเข้าสู งสุ ดร้อยละ 6 ของราคา
21 ล้านตัน ใน
ระยะเวลา 4
2 (2530-2533)
7 (2551-2554)
ล่าวมาตลอด รวมเวลา 24 ปี
2525 ทํา
ยุโรปจํากัดปริ มาณนําเข้าเพียงปี ละไม่เกิ น 5,750,000
านการณ์
18.76 ล้านตันในปี 2525 เป็ น 29.79 ล้านตันในปี 2552
ร้อยละ 59 จากผลผลิ ตปี 2525 (
3 ต่อปี ) สถานการณ์ ดงั กล่าว ทําให้รัฐบาลไทยต้อง
ปรับปรุ งโครงสร้ างการผลิ ตและการค้ามันสําปะหลังของไทยให้เข้ากับภาวะตลาดและภาวะการ
4.2.2 นโยบาย
1) นโยบายการเกษตรร่ วมกัน (Common Agricultural Policy : CAP) ของสหภาพยุโรป มี
1.1)
อุตสาหกรรมและบริ การ
1.2)
1.3)
1.4)
(1)
การให้เงินอุดหนุนแก่พืชเกษตรหลักตามโครงการพยุงราคาพืชเกษตร (2) ใช้มาตรการทางด้านภาษี
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จากการ
2) นโยบายสนับสนุนการเกษตรของสหรัฐอเมริ กา หรื อกฎหมายการเกษตร (The Food and
Energy ACT of 2008)
าเกษตร
ความผันผวนของราคาโดยครอบคลุมสิ นค้า 8
ฝ้ าย และข้าว มาตรการสนับสนุนประกอบด้วย
2.1) การจ่ายเงินให้โดยตรงเป็ นรายปี (Direct Payment)
3 ตัวแปรคือ (1) อัตรา
จ่าย (Payment rate)
กําหนดจะจ่ายให้กบั สิ นค้าแต่ละชนิ ด เช่น ข้าวสาลีกาํ หนด
อัตราจ่าย 0.52 เหรี ยญสหรัฐต่อ
0.28 เหรี ยญสหรัฐต่อ บุสเชล
เป็ นต้น (2)
วย (Payment Yield)
2538 (ค.ศ. 1995) เป็ นฐานในการ
(3)
(Base Acre)
0.85
15 ไม่มี
การเพาะปลูก
ปลูก {Direct Payment = Payment rate * Payment yield * (Base acre * 0.85)}
ไม่ เกิ น 40,000 เหรี ย ญสหรั ฐต่ อคนต่ อปี เพาะปลู ก (หรื อประมาณ 1,400,000 บาท/คนในอัตรา
35 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ)
2.2) มาตรการเงิ นกู้ด้านการตลาด (Marketing Loan Gain)
รายได้ไม่เพียงพอ (Loan Deficiency Payment) โดยกําหนดอัตราเงินกู้ (Loan rate) เหมือนการจํานํา
เกษตรกรจะได้รับเงินกูใ้ นอัตราตามประเภทของพืช
(Loan Deficiency Payment = Loan Rate
รับจะต้องไม่เกิน 75,000 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี

– World Price)
เพาะปลูก (หรื อประมาณ 2,625,000 บาท/คน)
2.3)
รัฐบาลจะกําหนดราคาเป้ าหมาย (Target price) ในการจ่

(Counter Cyclical Payment) โดย
2551 ได้ปรับเพดาน

อัตราจ่ายในข้อ 2.1) รวมกับราคาตามอัตราเงินกูใ้ นข้อ 2.2) ยังไม่ถึงราคาเป้ าหมาย รัฐบาลก็อาจ
65,000
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เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี เพาะปลูก (ประมาณ 2,275,000 บาท/คน/ปี ) มีการแบ่งจ่ายออกเป็ น 3 ช่วง คือ
เพาะปลูกไปแล้วถื อ
เป็ นไปตามกลไกตลาด
โดยสรุ ปรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาจะจ่ายเงินให้โดยตรงเป็ นรายปี (Direct Payment) ไม่วา่ ราคา
ตลาดจะเป็ นอย่างไรก็ตามส่ วนอี ก 2
(World price) สู งกว่าอัตราเงิ นกู้ (Loan rate) หรื อราคาจํานํา
ราคาเป้ าหมาย (Target price)
4.2.3 นโยบายแทรกแซงตลาดโดยการรับจํานําหัวมันสดของเกษตรกร

องราคา
5-6

ผ่านมา ยังคงมี ค วาม
4.24 ต่อปี จากผลผลิต 205 ล้านตันหัวมันสดใน
ปี 2547 เป็ น 238 ล้านตันหัวมันสดในปี 2551 และในภาวะปั จจุบนั ปริ มาณความต้องการใช้ยงั คง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นตลาดใหญ่
50
(นําเข้าในรู ปมันเส้น กว่าร้ อยละ 90) รองลงมาคือสหภาพยุโรปนําเข้ามันอัดเม็ดเป็ นส่ วน
ใหญ่ ปี ละมากกว่า 5 ล้านตัน
สามารถหาอุ ปสงค์

ในช่ ว ง 5
2547/48 จนถึ ง ปี 2551/52 นโยบายแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลัง โดยการรั บจํานํา หัวมันสด
าร
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ะทรวง
พาณิ ชย์ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกรและคณะรัฐมนตรี ได้ปรับปรุ ง

4 แนวทางและวิธีการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในปั จจุบนั โดยเฉพาะช่ วงปี
2550/51 และปี 2551/52
แนวทาง
ปี 2550/51 2)
ปี 2551/52 2)
* ผลผลิตรวม 1)
- 25.156 ล้านตันหัวมันสด
- 29.795 ล้านตันหัวมันสด
ต้นทุนการผลิต
1.08 บาท/กก.
1.23 บาท/กก.
1. เป้ าหมาย
1.1 ปริ มาณจํานํา 1.1 5 ล้านตันหัวมันสดแปรรู ปเป็ น 1.1 13 ล้านตันหัวมันสด
มันเส้นและแป้ งมัน
(1) 5 ล้านตัน (28 ต.ค. 51)
มันสด : มันเส้น = 2.38 : 1
(2) 10 ล้านตัน (17 ก.พ. 52)
มันสด : แป้ งมัน = 4.40 : 1
(3) 13 ล้านตัน (7 เม.ย. 52)
1.2
1.2 จังหวัดแหล่งปลูก
1.2 จังหวัดแหล่งปลูก
2. ราคารับจํานํา
2.1 หัวมันสด
25% ปรับ 2.1
ป้ ง 25%
ณ จุดรับจํานํา ลด% ละ 0.02 บาท
2.2 กํา
2.2
ม.ค.51 พ.ย.51 1.80 บาท/กก.
1.70 บาท/กก.
0.05
0.05 บาท/กก. จนถึงเดือน เม.ย. 52
บาท/กก.จนถึงเดือน เม.ย. 51 เป็ น
เป็ น ราคา 2.05 บาท/กก.
ราคา 1.85 บาท/กก.
3. ระยะเวลา
3.1 รับจํานําเดือน ม.ค.-เม.ย.51
3.1 รับจํานําเดือน พ.ย.51- เม.ย.52
3.2 ไถ่ถอน 3
3.2 ไถ่ถอนเช่นเดียวกับปี 2550/51
รับจํานํา
4. เกษตรกรผูม้ ี
4.1 มีหนังสื อรับรองจดทะเบียนเข้า
เหมือนปี 2550/51
สิ ทธิ รับจํานํา
ร่ วมโครงการกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
4.2 มีหนังสื อรับรองความเป็ น
เกษตรกรผูป้ ลูกมันฯและปริ มาณ
ผลผลิตโดย ธ.ก.ส. หรื อคณะ
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กรรมการฯ จังหวัด
4.3 รับจํานําไม่เกิน 250 ตันหรื อไม่
เกิน 350,000 บาท
4.4 จํานําใบประทวนในจังหวัดของ
5. ผูร้ ับจํานํา

6. ลานมันและโรง
แป้ งผูร้ ่ วมโครงการ

5.1 อคส. รับฝากเก็บและออกใบ
ประทวนหัวมันสดโดยแปรรู ปเป็ น
มันเส้นและแป้ งมัน
5.2 ธ.ก.ส.
อคส. ออกให้เกษตรกร (โดยจ่าย
เงินกูใ้ ห้เกษตรกรภายใน 3 วันทําการ
.ก.ส. ได้รับแจ้งจาก
อคส.)
6.1

เหมือนปี 2550/51

เหมือนปี 2550/51

6.2 แปรสภาพหัวมันสดเป็ นมันเส้น

7. การไถ่ถอนของ
เกษตรกร

มอบให้ อคส.
6.3 จัดหาพาหนะขนส่ งมันเส้นและ
แป้ งมันส่ งมอบ อคส.
7.1 สามารถไถ่ถอนได้ภายใน 3
เดือน โดยไถ่ถอนเป็ นมันเส้นหรื อ
แป้ งมันตามปริ มาณถ้าราคาตลาด ณ
จําหน่ายไปแล้วเกษตรกรไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบ
7.2 แต่
จําหน่ายไปแล้ว ราชการจะต้องคืน
3

เหมือนปี 2550/51
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8. การระบาย
จําหน่าย

ต่อปี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่
เกษตรกร
8.1 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการ
คณะรัฐมนตรี

ปี 2550/51
: 1) ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
2) ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
7/2550 (
179)
8 พฤศจิกายน 2550
11/2551 (
190)
19 พฤศจิกายน
2551
17 ก.พ.52
7 เม.ย.52
โครงการรั บ จํา นํา มัน สํา ปะหลัง มี ห ลัก การไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ มาตรการเงิ น กู้ด้า น
รัฐอเมริ กา
/
ปรตีนน้อย

บจํานํา ค่าใช้จ่าย
หลังจาก
รับจํานําไปแล้ว เพราะกลไกทางการตลาดอาจจะไม่สามารถตอบสนองราคาจํานําให้เกิดเป็ นราคา
ป็ นผูส้ ่ งออก
ผลิ ตภัณฑ์มนั สําปะหลังเป็ นอันดับ 1

.ก.ส. เข้าไปเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิ งานการรั บจํานําสิ นค้าเกษตร
ต่า งๆ มากกว่า 40
รับผิดชอบให้ทนั กับปั ญหาของเกษตรกร นับเป็ นล้านครัวเรื อน อาจจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพลดลง
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ออกมาแล้ว คุณลักษณะพิเศษของหัวมันสด คือ ต้องรี บแปรรู ปภายใน 2 วั

ประเทศและตลาดโลกในรู ปของมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้ งมันสําปะหลัง จึงผันผวนตามผลผลิต
นใน 2 ประเทศ คือ สหภาพยุโรป และ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อุปสงค์ภายในประเทศ
และอุปทานของผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังใน 2
1.
2. จัดการผลิตมันสําปะหลังให้สอดคล้องกับตลาด
4.2.4
สัดส่ วนมากกว่าการส่ งออก
มาณใกล้เคี ย งกับ ความต้องการใน
95 ของผลิ ตภัณฑ์มนั สําปะหลังส่ งออกไป
40 เป็ น

20
ต่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั เหลือเพียงร้อยละ 60
ความต้องการใช้ในประเทศ
มาณผลผลิ ต มัน สํา ปะหลัง ได้ ก็ คื อ การใช้ร าคาเป็ น
โดยกําหนด
ทําให้รายได้สุทธิ หรื อผลตอบแทนสุ ทธิ ของเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลังใกล้เคียงกับการปลูกพืช

2549/50 มี
โรงงานผลิ ตเอทานอลจากมันสําปะหลังเพียง 1
เปิ ดการผลิตตามเป้ าหมายหากมีการเปิ ดการผลิตน่าจะดึงอุปทานส่ วนเกินของมันสําปะหลังออกไป
สามารถร่ วมมือและดําเนินการโดยกระทรวงพลังงาน
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี วภาพ (2551-2554)
กรกฎาคม 2551

22
(New Wave Industries) โดยการ
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นํามัน
ในช่ วงปี 2552-2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวง
พาณิ ชย์ เป็ นต้น ได้จดั ทํายุทธศาสตร์ ความต้องการใช้และผลผลิ ตมันสําปะหลัง ตามแผน 4 ปี
(2552-2555)
5
5 ความต้องการใช้และผลผลิตมันสําปะหลัง ปี 2548-2555
หน่วย : ล้านตัน
รายการ
สถานการณ์ปัจจุบนั
เป้ าหมาย
2548 2549
2550 2551 2552 2553 2554 2555
ด้ านความต้ องการ
ส่ งออก
มันอัดเม็ด
มันเส้น
แป้ งมัน
ใช้ ในประเทศ
มันอัดเม็ด/มันเส้น
แป้ งมัน

เอทานอล
รวมความต้ องการ
ด้ านการผลิต
(ล้านไร่ )
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
ผลผลิต(ล้านตัน)
นําเข้ า
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)

18.650
0.825
(0.393)
8.022
(3.820)
9.803
(2.334)
4.036
1.050
(0.500)
2.940
(0.700)

18.713
3.467
(1.651)
5.880
(2.680)
9.366
(2.230)
7.727
2.625
(1.250)
5.040
(1.200)

14.249
3.284
(1.564)
2.531
(1.205)
8.434
(2.008)
9.500
3.990
(1.900)
5.460
(1.300)

15.330
2.100
(1.000)
3.150
(1.500)
10.080
(2.400)
10.720
4.200
(2.000)
5.880
(1.400)

17.640
2.730
(1.300)
4.200
(2.000)
10.710
(2.550)
11.730
4.200
(2.000)
5.880
(1.400)

21.000
3.360
(1.600)
6.300
(3.000)
11.340
(2.700)
12.714
4.200
(2.000
5.964
(1.420)

22.680
3.360
(1.600)
7.350
(3.500)
11.970
(2.900)
13.304
4.200
(2.000)
6.174
(1.470)

-

0.046

0.062

0.050

0.640

1.650

2.550

2.930

16.915
6.162
2,749
16.938
N.s.

22.686
6.692
3,375
22.584
N.s.

26.440
7.339
3,668
26.916
0.026
26.942

23.749
7.397
3,401
25.156
0.075
25.231

26.050
8.203
3,632
29.795

29.370
8.079
3,751
30.306

33.714
7.400
4,900
36.260

35.984
7.400
5,430
40.182

อัตราแปรสภาพ : มันเส้น มันอัดเม็ด : หัวมันสด = 1: 2.1
แป้ งมัน
: หัวมันสด = 1 : 4.2

update
7 เมษายน 52

Gr.
13.25
5.29
32.65
8.52
8.81
1.03
2.63

11.50
-1.02
13.15
12.00
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หมายเหตุ ใน (…..) คือ ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง
*
24 มี.ค.51
ด้านการผลิตปี 2553-2555 เป้ าหมายตามยุทธศาสตร์
จากข้อมูลในต
5 จะเห็ นว่าปริ มาณผลผลิตมันสําปะหลังในช่ วงปี 2553-2555 เป็ น
60 ส่ งออกและร้อยละ 40ใช้ในประเทศ ในปริ มาณส่ งออกมันเส้น มีอตั รา
32.65
ต้องการของประเทศจีน
ไปในตลาดสหภาพยุโรป
5.29
8.52
2-3 ปี ในอนาคต ปั ญหาความผัน
ผวนของ
3-5 ล้านตัน
มันสําปะหลัง
640,000 ตันในปี 2552
2,930,000 ตันในปี 2555
อัตราเ
115
ผลิ ตโรงงานเอทานอลในประเทศไทยให้เป็ นไปตามเป้ าหมายก็จะทําให้อุปทานส่ วนเกิ นลดลง
ไม่ได้
8.203 ล้านไร่ ผลผลิ ต
3,632 กิ โลกรัม/ไร่ และได้ผลผลิตรวม 29.795 ล้านตันหัวมันสดในปี 2552 โดยในช่วงปี 25532555
7.40 ล้านไร่ ผลผลิต 5,430 กิโลกรัม/
40.182 ล้านตันหัวมันสดในปี 2555

ควรคํานึ งถึ งต้นทุนการปลูกเป็ นเกณฑ์พิจารณา โดยสนับสนุ นให้ปลูกมันสําปะหลังแต่เฉพาะใน
นดตามต้นทุนการผลิ ตไม่ใช่กาํ หนดจากราคาตลาดโลก
(Direct Payment) ตามกฎหมายการเกษตร
สหรัฐอเมริ กามาปรับใช้
สําปะหลัง 1) กําหนดและประกาศอัตราจ่าย (Payment rate)
หัวมันสดในระยะต้นฤดูผลผลิตจนถึงออกสู่ ตลาด เช่น ตัวอย่าง
= [ต้นทุนการผลิต ณ ไร่ นา + ต้นทุนขนส่ งถึงโรงงาน]
(บาท/กก.)
(บาท/กก.)
(บาท/กก.)
*
(20% - 30%)
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26 พ.ค. 2552
ใหม่ ในการรั ก ษาเสถี ย รภาพราคามันสํา ปะหลัง ปี 2552/52 ตามมติ ค ณะกรรมการนโยบายมัน
1 พ.ค. 2552
1.1)
2552/53
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจปลูกโดยใช้เกณฑ์ตน้ ทุนการผลิต + ค่าขนส่ ง + ผลตอบแทนให้เกษตรกร
คิดเป็ น กก.ละ 1.70 บาท (1.21 บาท + 0.15 บาท + 0.34 บาท)
1.2)
กษตรกร
เกษตรกรจะ
ไม่สามารถขุดหัวมันออกจําหน่าย
ราคาต
1.3)
ปั ญหาด้านสิ นค้าเกษตรจํานวนมากจึงควรมีการกําหนดมาตรการใหม่ในการรักษาเสถี ยรภาพราคา
มันสําปะหลังปี 2552/53 โดยดําเนินมาตรการให้สิทธิ เกษตรกรในการขายหัวมันสําปะหลังล่วงหน้า

จากราคาตลาดจนเกินสมควรจึงจะส่ งผลดีต่อมาตรการของภาครัฐ
แนวทางดําเนิ นการ ในข้อ 1.2) จะช่วยสร้างอํานาจการต่อรองให้แก่เกษตรกร และอาจจะ
ดหัวมันสดออกมาสู่
ตลาดพร้อมกันในช่วงเดือน พ.ย. – เดือน เม.ย.
ในปี 2552/53 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสํา นัก งานเศรษฐกิ จการเกษตร ได้
พยากรณ์การผลิตมันสําปะหลังปี 2553 (ณ ข้อมูลประจําเดือน มิถุนายน 2552) ว่าผลผลิตจะลดลง
จากปี 2552 องจากในช่วงเดือนเมษายน –
6
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ประเทศ/ภาค
ประเทศ
เหนื อ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคกลาง

52
8.22
1.37
4.36
2.49

6 ผลพยากรณ์การผลิตมันสําปะหลังปี 2553
(ล้านไร่ )
ผลผลิต (ล้านตัน)
53 + / -% 52
53 + / -%
8.06 -1.86 29.62 29.47 -0.52
1.36 -0.60 5.15 5.22 1.32
4.27 -2.11 15.37 15.14 -1.51
2.43 -2.10 9.10 9.11 0.12

ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่ )
52
53 + / -%
3,605 3,654 1.36
3,762 3,835 1.94
3,526 3,547 0.60
3,657 3,740 2.27

: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(เดือน มิถุนายน 2552)
2552 อาจจะทําให้ปัญหา
นการรักษาเสถี ยรภาพ
ราคามันสําปะหลัง น่ าจะจูงใจให้เกษตรกรชะลอการขุดหัวมันสด และติ ดตามสถานการณ์ ราคา
กันแล้ว
ผลการศึกษาวิเคราะห์นโยบายแทรกแซงตลาดโดยการรับจํานําหัวมันสดของเกษตรกร กับ
นโยบายจัด การผลิ ต โดยวางระบบการผลิ ต และ
2
นโยบายจัดการผลิ ตมาใช้ในช่ วงปี 2552/53 และในอน
ผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับเกษตรกร

สงค์หรื อความต้องการใช้ม นั สํา ปะหลัง ภายในประเทศ เพราะจนถึ ง ปั จจุ บ นั ความต้องการใช้
2
ษตรกรมี
เสถียรภาพได้ในระยะยาว
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5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
มัน
6
เดือน จนถึง 18
คือ
8 เดือน-14
22 - 25% และเปลือกไม่แข็งมากให้ผลผลิตต่อไร่ สูงกว่า
รู ปภายใน 2
60 ของผลผลิต
ทําให้ได้รับผลจากความผันผวนของราคาตลาดโลกและร้ อยละ 40 ใช้ใน
ประเทศ
ต่างประเทศจะเทียบเคียง
ต้น มันสําปะหลังมี โปรตี นประมาณ 2% ส่ วนใหญ่เป็ นคาร์ โบไฮเดรท
5
ผ่านมา (2547 - 2552)
ทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกรจํานวน 400,000 - 500,000
โดยเฉพาะอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
นโยบายและมาตรการแทรกแซงตลาดโดยการรับจํานําหัวมันสด โดยภาครัฐดําเนิ นการ
ผ่านผูป้ ระกอบการลานมันและโรงแป้ งมัน แปรรู ปเป็ นมันเส้นและแป้ งมัน เป็ นมาตรการเชิ ง
และเร่ งด่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี ผลของการดําเนิ นงาน
ดังกล่าวทําให้ราคาหัวมันสดอยูใ่ นเกณฑ์ดี จนทําให้เกษตรกรพอใจและ

มาตรการเชิงรุ กระยะปานกลางและระยะยาวโดยเป็ นการบูรณาการและผสมผสานระหว่างนโยบาย
ด้านการผลิ ตกับด้านการตลาดให้สอดคล้องกัน โดยยึดหลักอุปสงค์
ขอ
โดย
ทํางาน
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แบบบู ร ณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ นด้า นการผลิ ต กระทรวงพาณิ ช ย์ใ นด้า น
การตลาด กระทรวงพลั ง งาน
และรวมถึ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภายในประเทศ ในปี 2553 - 2555
าน
การผลิต ด้านการตลาดและด้านการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
สําหรับปี 2553 รัฐบาลได้กาํ หนดแนวทางใหม่ในการรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลัง
26 พฤษภาคม 2552
ล่วงหน้า เป็ น 1.70 บาท/กก. [(ต้นทุนการผลิต + ต้นทุนขนส่ ง) *
ได้รับ]
(Direct Payment)
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกมันสําปะหลัง ทําสัญญาเข้าร่ วมโครงการและยังไม่ขุดหัวมันสดจนกว่าจะ
พึงพอใจเลือกความต่างระหว่างราคาตลาดกับราค
โดยมุ่งหวังว่าเกษตรกรใน
ปี 2553
5.2 ข้ อเสนอแนะ
นโยบายจัดการผลิ ตมันสําปะหลังให้สอดคล้องกับ การตลาด เป็ นการเลื อกดําเนิ นการ
ฐานะ

ประกอบด้วยภาคเกษตรกร ภาคเอกชน ภาครัฐ ต้องร่ วมกัน
มันสําปะหลังเกิ ดความสมดุ ล

จึ งจะ

เอ
ทานอล นโยบายการใช้อาหารสัตว์ และนโยบายการผลิ ตพาสติกชี วภาพ จะต้องมีการดําเนิ นการ
โดยรั ฐ บาลจะต้อ งมี ม าตรการจู ง ใจให้ ก ับ
และ
กระบวน
ด้วย
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บรรณานุกรม
ดนัย ดุละลัมพะ.2527. “
บุคคล วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร.

” เอกสารรายงานการศึกษาส่ วน

วรนล จันทร์ ศิริ. 2548. “มายาคติการค้าเสรี : ศึกษาเฉพาะกรณี การค้ามันสําปะหลังระหว่างไทย
กับสหภาพยุโรป” วิทยานิ พนธ์ หลักสู ตรปริ ญญารั ฐศาสตร์ มหาบัณฑิ ต คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สํานักงาน ปปช..2551. นโยบายและมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง เอกสารประกอบการ
สัมมนา.
สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร.2551.
เอกสารประกอบการสัมมนา.

2552.

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2552. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร.
เดือน มิถุนายน 2552.

24

2

สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร.2552. เอกสารประกอบการประชุ มคณะอนุ กรรมการด้านการผลิ ต
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง.
1/2552
27 เมษายน 2552.
สํา นัก งานนวัตกรรมแห่ ง ชาติ . 2551. “
ชี ว ภาพ”.
กรกฎาคม 2551.

24/2551
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ประวัติผู้ศึกษา

นางสาวจริยา สุ ทธิไชยา

เกิด

พ.ศ. 2502

ประวัติการศึกษา
2524 ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตร์ บณั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2530 ปริ ญญาโทวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทํางาน
2524 จการเกษตร เศรษฐกร 3
2537 7
2543 8 ว.
2550 เศรษฐกร 9 ชช. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ปั จจุบนั
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

