รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง แนวทางการปองกันการทุจริตตามโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ : AEC

จัดทําโดย นายวรวุฒิ ทังสุภูติ
รหัส ๕๐๕๕
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๕ ป ๒๕๕๖
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง แนวทางการปองกันการทุจริตตามโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ : AEC

จัดทําโดย นายวรวุฒิ ทังสุภูติ
รหัส ๕๐๕๕

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๕ ป ๒๕๕๖
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล)
อาจารยที่ปรึกษา

(เอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ)
อาจารยที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค)
อาจารยที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนการนําเสนอแนวทางในการแกไข ปรับปรุง มาตรการ
กฎ ระเบียบ และกระบวนการขั้นตอนในการปองกันการทุจริตตามโครงการรับจํานําสินคาเกษตรของ
รัฐบาล โดยศึกษาสภาพทั่วไปของสินคาเกษตรมันสําปะหลังของไทย และประเทศ เพื่อนบาน รวมทั้ง
สภาพปญหาตาง ๆ เนื่องจากประชาชนสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
และนํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมาก หากเกษตรกรขายผลผลิตไดไมคุมกับตนทุนการผลิต จะ
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางยิ่ง ดังนั้นรัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายชวยเหลือ
เกษตรกร โดยดําเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ เปนปริมาณ ๑๐ ลาน
ตัน ตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โดยกําหนดราคา รับจํานําหัวมันสด เชื้อแปง
๒๕% กิโลกรัมละ ๒.๖๐ บาท ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และปรับเพิ่มเดือนละ ๐.๐๕/กก. จนถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ ที่กิโลกรัมละ ๒.๗๕ บาท ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกลาว มีหนวยงานภาค
ราชการและเอกชนเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ประกอบดวย กรมการคาภายใน องคการคลังสินคา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โรงแปง ลานมันสําปะหลัง และสวนราชการในภูมิภาค
เป น ต น และจากนโยบายการรั บ นํ านําสิน คาเกษตร มีกระบวนการและขั้น ตอนการดําเนิน การที่
หลากหลาย อาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริต ตามโครงการฯ ได รวมทั้ง ไดศึกษาการนําเขา/สงออก
สิ น ค า มั น สํ า ปะหลั งของไทย และนโยบาย ของประเทศผู นํา เข าที่ สํา คัญ ของประเทศไทย ไดแ ก
ประเทศจีน และการเปดตลาดเสรีในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป ๒๕๕๘
เพื่อใหอาเซียนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมือ อยางเสรี
โดยที่ไดทําการศึกษานโยบายโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ และ
จากการตรวจสอบ ติดตามโครงการฯ ดังกลาว ซึ่งผูศึกษามีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงสวนหนึ่ง รวมทั้ง
การเพาะปลูกและการสงออกผลผลิตของประเทศเพื่อนบานดังกลาว จะพบวาการดําเนินการโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ มีจุดนาสงสัย และชองวางของมาตรการ วิธีการ ขั้นตอน
การรับจํานําจะสามารถกอใหเกิดการทุจริตได ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการ แนวทาง ใน
การป องกั น การทุ จ ริ ตตามโครงการฯ ดังกลาว และไดเสนอแนะแนวทาง วิธีการแกไข ปรับ ปรุ ง
ขั้นตอนของโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐบาลขึ้น
ในการนี้ หวังวาการศึกษาฉบับนี้จะสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการปองกันการทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐบาล เพื่อความ เปน
ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถผลิตผลผลิตไดเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน
รวมทั้งชวยประหยัดงบประมาณของภาครัฐไดสวนหนึ่ง

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีจากความอนุเคราะหอยางดีจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล อาจารยที่ปรึกษาไดทุมเท สละเวลาในการใหคําแนะนํา และ
ข อ คิ ด เห็ น ต า ง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึ ก ษามี ค วามครบถ ว นสมบู ร ณ แ ละชั ด เจน และ รอง
ศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค และเอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ ที่ไดคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ทําใหรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุก
ทานมา ณ ที่นี้
นอกจากนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณบุคคลที่ใหความอนุเคราะหและสนับสนุนขอมูล ที่เปน
เอกสาร ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน กรมการคาภายใน
ขอขอบพระคุณอธิบดีกรมการคาภายใน (นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ) ที่ไดใหโอกาสผู
ศึกษาไดเขารับการอบรมนักบริหารการทูต รุนที่ ๕ ในครั้งนี้
ผู ศึ ก ษาหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ผลการศึ ก ษาฉบั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ เกษตรกร
ผูประกอบการ และภาครัฐ ใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการในการดูแลสินคาเกษตร ใหเกิด
ประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจริง

วรวุฒิ ทังสุภูติ
สิงหาคม ๒๕๕๖

ฉ

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ความเปนมา
๑.๒ ประเด็นศึกษาและกรอบแนวคิดการวิเคราะห
๑.๓ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา
๑.๕ วิธีการศึกษาและวิเคราะห
๑.๖ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๗ ภาพรวมของรายงานการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ มาตรการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร
๒.๓ การรับจํานําขาวเปลือกในอดีตที่ผานมา
๒.๔ อภิธานศัพท
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ สถานการณมันสําปะหลัง
๓.๒ ปจจัยดานการตางประเทศ
บทที่ ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผูเขียน

ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
๑
๑
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๗
๗
๑๐
๑๓
๑๕
๑๗
๑๗
๓๔
๓๘
๓๘
๔๐
๔๒
๔๓

ช

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ ราคารับจํานําตามเชื้อแปงตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
๒๕๕๔/๕๕
ตารางที่ ๒ ทุจริตจํานําขาวทุกขั้นตอน
ตารางที่ ๓ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของไทย ป ๒๕๕๑-๒๕๕๖
ตารางที่ ๔ ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ตารางที่ ๕ ราคาหัวมันสําปะหลังของประเทศเพื่อนบาน
ตารางที่ ๖ การสงออกมันเสน ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔
ตารางที่ ๗ สถานการณสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ป ๒๕๕๓ เทียบ ๓ ป
ยอนหลัง
ตารางที่ ๘ สถานการณสงออกมันเสน ป ๒๕๕๓ เทียบ ๓ ปยอนหลัง
ตารางที่ ๙ อัตราภาษีขาเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย (ทั่วไป)

๑๓
๑๕
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๒๑
๒๒
๓๓

ซ

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕

การผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของโลก ๑๐ อันดับแรก
แหลงเพาะปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญของโลก
เสนอุปสงค (Demand Curve)
ลักษณะทั่วไปของเสนอุปทาน
การประกันราคาขั้นต่ําโดยรับซื้ออุปทานสวนเกิน กรณีเสนอุปทานเปน Perfectly
Inelastic
ภาพที่ ๖ การประกันราคาขั้นต่ําโดยรับซื้ออุปทานสวนเกิน กรณีเสนอุปทานเปน
elastic

๒
๓
๘
๙
๑๒
๑๒

ฌ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการรับจํานําใบประทวนมันสําปะหลัง
แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการคลังสินคา

๓๐
๓๑

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมา
๑.๑.๑ สภาพทั่วไป
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติและนโยบายรัฐ บาลมุงเนน ใหสังคม มี
ความสุ ข อย า งยั่ ง ยื น ประชาชนมี ร ายได เ พิ่ม ขึ้ น และลดปญ หาคา ครองชี พ ของประชาชนที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
หลักของการนําแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อสงผลใหสังคมโดยรวมมีระดับความเปนอยูที่ดีขึ้น และ สราง
ภูมิคุมกันจากกระแสโลกาภิวัฒน
ปจจุบันประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการผลิต
สินคาเกษตรที่สําคัญหลายชนิด ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง สามารถสรางรายไดแกประเทศ
เปนจํานวนมาก ไมนอยกวา ๑ ลานลานบาท (พ.ศ. ๒๕๕๓) แตอยางไรก็ตาม การประกอบกิจกรรม
ภาคการเกษตรมั กประสบป ญ หาในด านความผั น ผวนของราคาผลผลิ ต ที่ มี การเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา และขาดความไมแนนอนทั้งจากปจจัยภายนอกประเทศ และภายในประเทศ รวมทั้ง ดิน
ฟาอากาศที่มีผลตอการผลิตของเกษตรกร ซึ่งถือวาเปนความเสี่ยงของเกษตรกร และทําให ไมสามารถ
วางแผนการผลิตไดอยางแนนอน โดยเกษตรกรสวนใหญจะยึดถือราคาผลผลิตในปที่ผานมาเปนตัวตั้ง
หากปใดราคาผลผลิตชนิดนี้มีราคาสูงก็มักจะใชเปนแนวโนมในการปลูกผลผลิตในปตอมา ซึ่งอาจจะ
สงผลใหเกษตรกรประสบภาวะขาดทุน โดยขายผลผลิตไดในราคาไมคุมกับตนทุนการผลิต และกอหนี้
เพิ่มขึ้นจนเกิดเปนภาระหนี้สินที่พอกพูนขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะบรรเทาปญหาหนี้สินของเกษตรกร
แนวทางหนึ่งในการดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลที่สําคัญประการหนึ่ง คือ
การยกระดับรายไดของเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาใหสูงขึ้น โดยมาตรการหนึ่ง ไดแก
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ โดยมี กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ในทางปฏิบัติ ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง
๑.๑.๒ เหตุผลและความสําคัญ
เนื่องจากสินคาเกษตรเปนสินคาหลักที่สงผลกระทบตอรายไดของประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ และโดยที่มันสําปะหลังเปนสินคาเกษตรที่มีปริมาณการผลิตอยูในลําดับที่ ๗ ของโลก
รองจากออย ขาวโพด ขาวสาลี ขาว มันฝรั่ง และผักตาง ๆ (รูปที่ ๑) โดยตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๔-๒๐๐๘
(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) เป น ต นมา โลกมีปริมาณผลผลิตมากกวา ๒๐๐ ลานตัน ตอป หรือคิดเปน
ประมาณ รอยละ ๓ ของผลผลิตพืชผลทางการเกษตรของโลก โดยผลผลิตสวนใหญใชบริโภค เปน
อาหาร อาหารสัตว และใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

๒

หมายเหตุ : เปนขอมูลป ๒๐๐๘ (๒๕๕๑)
ภาพที่ ๑ การผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของโลก ๑๐ อันดับแรก
ที่มา : FAO, http://faostat.fao.org
โดยที่ประเทศไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังที่เปนอันดับ ๓ ของโลก ประกอบดวย
ไนจีเรีย (๔๔.๖ ลานตัน) บราซิล (๒๖.๗ ลานตัน) ไทย (๒๕.๒ ลานตัน) อินโดนีเซีย (๒๑.๖ ลานตัน)
และคองโก (๑๕.๐ ลานตัน) มีผลผลิตรวมกันประมาณ ๑๓๐ ลานตัน (พ.ศ. ๒๕๕๑) คิดเปน กวารอย
ละ ๕๖ ของผลผลิตมันสําปะหลังรวมของโลกประมาณ ๒๓๑ ลานตัน

๓

Americas (๑๗ ลานไร)
(อเมริกา)

Africa (๗๕ ลานไร)
(แอฟริกา)

Asia (๒๕ ลานไร)
(เอเชีย)

ปริมาณผลผลิตในแหลงเพาะปลูกที่สําคัญ

ภาพที่ ๒ แหลงเพาะปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญของโลก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประมาณการว ามี ค รั ว เรื อนเกษตรกรที่ ป ลู ก มั น
สําปะหลัง จํานวน ๔๘๐,๔๘๔ ครัวเรือน หากเกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาไมคุมกับตนทุนการผลิต
จะสง ผลกระทบตอความเปนอยูของเกษตรกรอยางหลีกเลี่ยงไมได กอใหเกิดการชุมนุมเรียกรองให
รั ฐ บาลเข า มาช ว ยเหลื อ อยู เ สมอ กรมการค า ภายใน ในฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการมั น

๔
สําปะหลัง ไดตระหนักถึงความจําเปนในการชวยเหลือชวยเหลือเกษตรกร เนื่องจากสินคาเกษตรเปน
สินคา ตามฤดูกาล ราคามักจะตกต่ําในชวงผลผลิตออกสูตลาด ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ คาดการณผลผลิตมันสําปะหลัง ฤดูการผลิต ป ๒๕๕๕/๕๖ ประมาณ ๒๗ ลานตัน เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑๑.๐๙ จากฤดูการผลิต ป ๕๔/๕๕ ผลผลิตเริ่มออกสูทองตลาดตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ –
มีนาคม ๒๕๕๖ ประมาณ ๒๑.๓๒ ลานตัน หรือประมาณรอยละ ๗๗.๓๙ ของปริมาณทั้งหมด และ
ประมาณตนทุนการผลิตเฉลี่ย กก.ละ ๑.๘๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปมี่ผานมา รอยละ ๑.๖๙ และเนื่องจาก
การคาดการณผลผลิตในป ๒๕๕๕/๕๖ ที่สูงขึ้น ประกอบกับผูคาในตางประเทศไดมีการชะลอ การรับ
ซื้อมันเสนจากประเทศไทย ซึ่งอาจสงผลทําใหราคาผลผลิตในปนี้ของประเทศไทยตกต่ําลงได ไมคุมกับ
ตนทุนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้นรัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายดําเนินการโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
๑.๒ ประเด็นศึกษาและกรอบแนวคิดการวิเคราะห
๑.๒.๑ ประเด็ น การศึ ก ษา ควรปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ และแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง รวมทั้งบุคลากรของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
เพื่อใหโครงการดังกลาวฯ
๑.๒.๒ กรอบแนวคิดการวิเคราะห ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ ภายใตมาตรการดูแลสินคาเกษตรใหราคาเสถียรภาพ เกษตรกรมี
รายได สู งขึ้ น และป อ งกั น การทุ จ ริ ต ตามนโยบายของรัฐ บาล โดยศึก ษากฎ ระเบีย บ หลัก เกณฑ
มาตรการ ตาง ๆ ของโครงการแทรกแซงตลาดสินคามันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ และทฤษฎี การคา
ระหวางประเทศ
๑.๓ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑.๓.๑ เพื่อศึกษา ปญหา สาเหตุ และอุปสรรค การดําเนินตามโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
๑.๓.๒ เพื่ อ วิ เ คราะห แนวทางแก ไ ข ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารการดํ า เนิ น งานตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
๑.๓.๓ เพื่อนําเสนอแนวทางในการปองกัน การทุจริตตามโครงการแทรกแซงตลาด มั น
สําปะหลัง ในครั้งตอไป
๑.๓.๔ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเป น ธรรมแก เ กษตรกร และทุ ก ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษานี้ เ ป น การดํ า เนิ น งานเฉพาะเกษตรกร ผู ป ระกอบการ ภาคราชการ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ ภายใตกรอบการดูแล
ของกรมการคาภายใน ประกอบดวย

๕
๑.๔.๑ ศึกษา คนควา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการขั้นตอนตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
๑.๔.๒ ศึ ก ษา ค น คว า และเสนอแนะขั้ น ตอน กระบวนการดํ า เนิ น การตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
๑.๔.๓ ศึ กษา ค น คว า และเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎ ระเบีย บ หลักเกณฑ และ
มาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
บรรลุเปาหมายของโครงการดังกลาว
๑.๔.๔ ศึกษาจากประสบการณจริงของภาคราชการ และภาคเอกชน ที่ไดรวมดําเนินการ
ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
๑.๔.๕ ศึกษาจากการสงออกและนําเขามันสําปะหลังของประเทศไทยและตางประเทศ
๑.๕ วิธีการศึกษาและวิเคราะห
การศึกษาจะประกอบดวยการจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
๑.๕.๑ ข อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากกฎ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ ขอบังคับ และวิธีการตรวจสอบจาการปฏิบัติงานภาคสนาม ตามโครงการแทรกแซง ตลาด
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
๑.๕.๒ ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) เป น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการศึ ก ษา
หนังสือ เอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุม และเว็บไซดของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๖ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๖.๑ ผลผลิต
๑) เกษตรกรมีทางเลือกในการจําหนายผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น
๒) เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตไดในราคาที่คุมกับตนทุนการผลิต
๓) ผู ป ระกอบการมี ส ว นร ว มในการช ว ยเหลื อ ให น โยบายของรั ฐ บาลบรรลุ
เปาหมาย
๑.๖.๒ ผลลัพธ
๑) ปองกันการสวมสิทธิ์เกษตรกรตามโครงการแทรกแซงตลาดสินคามันสําปะหลัง
๒) ประหยัดงบประมาณรายจายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือเกษตรกร
ดานการตลาดโดยภาพรวม
๓) สนับสนุน สงเสริมใหโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังมีความเปนธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได
๑.๗ ภาพรวมของรายงานการศึกษา
รายงานการศึกษานี้แบงออกเปน ๔ บท บทที่ ๑ เปนบทนํา ซึ่งจะกลาวถึงสภาพทั่วไป และ
เหตุผลของการศึกษา บทที่ ๒ จะกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี และกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา บทที่ ๓
กลาวถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของโครงการแทรกแซงตลาดสินคามันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/

๖
๕๖ เสนอขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ สรุปผลการวิเคราะหประเด็นการศึกษา ปญหา อุปสรรค
ที่เกี่ยวของ บทที่ ๓ เปนการนําเสนอแนะนําแนวทาง วิธีการแกไขปญหา โดยนําขอมูลการวิเคราะห
ในบทที่ ๒ มาประมวลผล เปนแนวทางในการแกไขปญหา ตามแนวทางการตรวจสอบ และทฤษฎี
การคาระหวางประเทศ เพื่อนํามาทําเปนขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาด
สิน คา เกษตร บทที่ ๔ เปน บทสรุป ผลการศึกษาพรอมแนวทางในการปรับ ปรุงแกไขกฎ ระเบีย บ
หลักเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ ของโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐบาล

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๑.๑ อุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply)
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบผสม กลไกราคาจะเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ ว าจะผลิตอะไร และผลิตอยางไร ซึ่งสิ่งที่เปนตัวกําหนดราคาสินคาและบริการ
ในทางเศรษฐกิ จ คื อ อุป สงค ของผูบริโ ภค และอุป ทานของผูผ ลิตนั่น เอง (คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๘)
๒.๑.๑.๑ อุปสงค (Demand)
๑) ความหมายของอุปสงค
อุปสงค (Demand) หมายถึง ปริมาณสินคาและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่ง ที่มีผูตองการซื้อ ณ ระดับราคาตาง ๆ ของสินคาชนิดนั้นภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสมมติ
ใหปจจัยอื่น ๆ ที่กําหนดอุปสงคคงที่ ความตองการในที่นี้ตองมีอํานาจซื้อ (Purchasing Power หรือ
Ability to pay) ดวย ถาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีแตความตองการในตัวสินคาโดยไมมีเงินที่จะจายซื้อ
เราเรียกความตองการลักษณะนั้นวา “ความตองการ (Want)” ไมใช “อุปสงค” ดังนั้น องคประกอบ
ของอุปสงค จะประกอบดวย ความตองการและอํานาจซื้อ
๒) กฎของอุปสงค (Law of Demand)
กฎของอุปสงค อธิบายถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ
สินคาเมื่อราคาสินคาเปลี่ยนแปลงไป กฎของอุปสงคกลาวา “ปริมาณสินคาที่ผูบริโภคตองการซื้อ
ในขณะใดขณะหนึ่งจะมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับราคาสินคาชนิดนั้น” โดยมีขอสมมติให
ปจจัยอื่น ๆ คงที่ ผลดังกลาวเราเรียกวา ผลของราคา (Price Effect) เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุ ๒
ประการ คือ
(๑) เมื่อราคาสินคาชนิดนั้นลดลง ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคาชนิดนั้นมี
ราคาถูกเมื่อเทียบกับราคาของสินคาชนิดอื่น ๆ จึงลดการบริโภคสินคาชนิดอื่นลง แลวหันมาบริโภคสินคา
ชนิดนั้นเพิ่มขึ้นแทนการบริโภคสินคาชนิดอื่นที่ลดลง ในทางตรงกันขาม ถาราคาสินคาชนิดนั้นสูงขึ้น
ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคาชนิดนั้นมีราคาแพงเมื่อเทียบกับราคาของสินคาชนิดอื่น ๆ จึงลดการบริโภค
สินคา ชนิดนั้นลง แลวหันมาบริโภคสินคาชนิดอื่น ๆ แทน เราเรียกผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
บริโภคอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในราคาเปรียบเทียบ (Relative Price) ของสินคาวา ผลของ
การใชแทนกัน (Substitution Effect)
(๒) เมื่อราคาสินคาชนิดนั้นลดลง ผูบริโภคจะรูสึกเหมือนกับวาเขา
มีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะรายไดจํานวนเดิมจะมีอํานาจซื้อมากขึ้น ดังนั้น เขาจึงซื้อสินคาเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันขาม ถาราคาสินคาชนิดนั้นสูงขึ้น ผูบริโภคจะรูสึกเหมือนกับวาเขามีรายไดนอยลง ดังนั้น

๘
เขาจึ ง ซื้ อ สิ น ค า ลดลง เราเรี ย กผลของการเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการบริ โ ภคอั น เนื่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในอํานาจซื้อของเงินรายไดวา ผลของรายได (Income Effect)

ภาพที่ ๓ เสนอุปสงค (Demand Curve)
ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๘
๓) ปจจัยที่กําหนดอุปสงค
ปจจัยที่กําหนดอุปสงคของสินคานอกจากราคาสินคาแลว ยังมี ปจจัย
อื่นๆ อีก ดังนี้ (รัตนา สายคณิตและชลดา จามรกุล, ๒๕๔๙)
(๑) รายไดของผูบริโภค เมื่อรายไดของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปมัก
ทําใหผูบริโภคจายซื้อสินคาเปลี่ยนแปลงไปดวย เชน เมื่อรายไดของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ผูบริโภคจะซื้อ
สินคาเพิ่มขึ้น
(๒) ระดับราคาสินคาชนิดอื่น เพราะสินคาที่ใชซื้อขายในตลาดมักมี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ สินคาบางชนิดทดแทนกันได สินคาบางชนิดตองใชรวมกัน ดังนั้นการที่
ผู บ ริ โ ภคจะซื้ อ สิ น ค า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง มากน อ ยเพี ย งใดจึ ง ต อ งพิ จ ารณาสิ น ค า ชนิ ด อื่ น ๆ ที่ มี
ความสัมพันธกันดวย
(๓) รสนิยมของผูบริโภค รสนิยมเปนปจจัยที่สําคัญมากอยางหนึ่ง
ตอการซื้อสินคา สินคาบางอยางแมจะราคาถูกมาก แตถาไมเปนที่พอใจของผูบริโภค ก็จะไมซื้อสินคานั้น
(๔) การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหอุป
สงคของสินคาเปลี่ยนแปลงไป เชน ถาผูบริโภคคาดคะเนวาราคาน้ํามันพืชจะสูงขึ้นในสัปดาหหนา เขา
ก็จะ รีบซื้อน้ํามันเพิ่มขึ้นตั้งแตตอนนี้
(๕) ขนาดและโครงสรางประชากร มีผ ลทําใหอุป สงคของสิน คา
เปลี่ยนแปลงไป โดยปกติถาจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอุปสงคของสินคาแทบทุกชนิดยอมเพิ่มขึ้น แต
ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางของประชากรดวย
(๖) ปจจัยอื่น ๆ นอกจากปจจัยที่กําหนดขางตนแลว การที่ผูบริโภค
มีอุปสงคของสินคามากนอยเพียงใดยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เชน อุปนิสัยการใชจายและ
การออมของผูบริโภค ลักษณะการจัดเก็บภาษีของรัฐ และอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด ฯลฯ

๙
๒.๑.๑.๒ อุปทาน
๑) ความหมายของอุปทาน
อุป ทาน (Supply) หมายถึงปริมาณสินคาและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่งที่ผูผลิตเต็มใจนําออกเสนอขายในตลาดภายในเวลาระยะหนึ่ง ณ ระดับราคาตาง ๆ กันของสินคา
และบริการนั้น โดยสมมติใหปจจัยอื่น ๆ ที่กําหนดอุปทานคงที่
จากความหมายของอุปทาน จะเห็นไดวาอุปทานประกอบดวย ๒
สวนสําคัญ คือ
(๑) ความเต็ ม ใจที่ จ ะเสนอขายหรื อ ให บ ริ ก าร (Willingness)
กลาวคือ ณ ระดับราคาตาง ๆ ที่ตลาดกําหนดมาให ผูผลิตหรือผูประกอบการมีความยินดีหรือเต็มใจที่
จะเสนอขายสินคาหรือใหบริการตามความตองการซื้อของผูบริโภค
(๒) ความสามารถในการจัดหามาเสนอขายหรือใหบริการ (Ability
to Sell) กล า วคื อ ผู ผ ลิ ต ผู ป ระกอบการจะต อ งจั ด หาให มี สิ น ค า หรื อ บริ ก ารอย า งเพี ย งพอที่ จ ะ
ตอบสนองความตองการซื้อของผูบริโภค ณ ระดับราคาของตลาดในขณะนั้น ๆ (สามารถเสนอขาย
หรือใหบริการได) เมื่อกลาวถึงคําวาอุปทาน จะเปนการมองทางดานของผูผลิตซึ่งตรงขามกับอุปสงคที่
เป นการมองทางดา นของผู บริ โภค ในทางเศรษฐศาสตรแลว ความสัมพันธของราคาสิน คาที่มีตอ
อุปทานของสินคานั้นจะเปนไปตามกฎของอุปทาน (Law of Supply)
๒) กฎของอุปทาน (Law of Supply)
กฎของอุปทาน จะอธิบายถึงพฤติกรรมของผูผลิตในการแสวงหาผล
กําไรสูงสุด กฎของอุปทานกลาววา “ปริมาณสินคาที่ผูผลิตเต็มใจจะนําออกขายในระยะเวลาหนึ่ง
ขึ้นอยูกับราคาสินคานั้น ๆ ในทิศทางเดียวกัน” กลาวคือ เมื่อราคาสินคาสูงขึ้นปริมาณอุปทานจะ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากผูผลิตมีความตองการที่จะเสนอขายมากขึ้น เพราะคาดการณวาจะไดกําไรสูงขึ้น
ในทางกลับกัน เมื่อราคาสินคาลดลงปริมาณอุปทานจะนอยลง เนื่องจากคาดการณวากําไรที่จะได
ลดลง ลักษณะทั่วไปของเสนอุปทานจึงเปนเสนที่มีลักษณะที่ลากเฉียงขึ้นจากซายไปขวา ภายใตขอ
สมมติวาปจจัยตัวอื่น ๆ ที่มีผลตออุปทานมีคาคงที่ (ภาพที่ ๔)

ภาพที่ ๔ ลักษณะทั่วไปของเสนอุปทาน
ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๘

๑๐
๒.๑.๑.๓ ปจจัยที่กําหนดอุปทาน
การที่ผูผลิตจะนําสินคาออกมาเสนอขายมากนอยเพียงใดนั้น นอกจาก
ราคาของสินคานั้นจะเปนปจจัยที่กําหนดแลวยังมีอีกหลายปจจัย ดังนี้
๑) ต น ทุ น การผลิ ต การตั ด สิ น ใจในการผลิ ต ผู ผ ลิ ต จะเปรี ย บเที ย บ
ระหวางรายไดจากการขายสินคากับตนทุนในการผลิต ตนทุนการผลิตมีผลตอปริมาณการผลิตสินคา
โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
๒) ราคาของสินคาชนิดอื่นที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงในราคาสินคา
ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ งอาจมี ผ ลกระทบกระเทือ นต อปริม าณเสนอขายสิ น ค าอี กชนิด หนึ่ งได ขึ้น อยู กั บ
ความสัมพันธของสินคา เชน สินคาที่วัตถุดิบในการผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอการผลิตสินคา
เปลี่ยนแปลงไปดวย
๓) สภาพดินฟาอากาศ สภาพดินฟาอากาศมีผลกระทบตอปริมาณการ
เสนอขายสินคาโดยเฉพาะสินคาเกษตร สภาพดินฟาอากาศที่เอื้ออํานวยจะสงผลใหอุปทานสินคา
เพิ่มขึ้น เปนตน
๔) เทคโนโลยี ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทตอการ
ผลิตมาก การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการผลิตจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณ
ผลผลิตดวย
๕) นโยบายรัฐบาล ปริมาณเสนอขายสินคาอาจไดรับผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เชน ถาจัดเก็บภาษีการคาเพิ่มขึ้น ผูผลิตอาจลดการผลิตลงเนื่องจาก
ตนทุนในการผลิตสูงขึ้น เปนตน
๒.๒ มาตรการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร
เปนมาตรการที่มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรการที่ขายผลผลิตไดใน
ราคาต่ําในชวงฤดูการการเก็บเกี่ยวเนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดมากในชวงเวลาดังกลาว การจํานํา
เป น ทางเลื อกหนึ่ งที่ ทํา ให เ กษตรกรมีร ายไดพอเลี้ย งชีพในขณะที่ ยั งไม ได ขายผลผลิ ต ออกไปและ
สามารถเก็ บผลผลิ ตไวร อขายในช วงเวลาที่สูงขึ้น โดยหลักการรัฐจะเปน ผูกําหนดราคาจํานําโดย
เกษตรกรที่ตองการเขารวมจะนําผลผลิตมาจํานํากับรัฐ เมื่อราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้นเกษตรกร
จะมาไถถอนผลิตผลเกษตรเพื่อนําไปขายในราคาที่สูงกวาราคาจํานํา แตเกษตรกรตองรับภาระคา
ดอกเบี้ยและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร
แตดวยเหตุผลทางการเมืองทําใหมีการบิดเบือนวัตถุประสงคของมาตรการการจํานําผลผลิต
โดยมีการกําหนดราคาที่สูงกวาตลาดแตใหเงินเต็มมูลคาสินคา ซึ่งเปนการบิดเบือนกลไกตลาดสงผลให
เกษตรกรไมมาไถถอน และความสามารถในการแขงขันในตลาดลดลง เนื่องจากรัฐบาลรับซื้อผลิตผล
ในราคาที่สูง เปนภาระแกรัฐบาลในการเก็บรักษาและหาตลาดเพื่อระบายสตอก
มันสําปะหลังเปนพืชไรที่เก็บรักษาในรูปของหัวมันสดไมได ในกรณีที่ราคารับจํานําจะถูก
แปรรูปเปนมันเสนหรือแปงมัน โดยฝากเก็บที่โกดังขององคการคลังสินคาหรือของผูแปรรูปมัน ทั้งนี้
สตอกมันเสนและแปงมันดังกลาวจะตองจําหนายออกทุกป

๑๑
ในชวงเวลาระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ราคาหัวมันในชวงนี้จะเปนชวงวิกฤตที่ทาง
รัฐบาลจะพิจารณาวาควรเปดใหมีการจํานํามันสําปะหลังหรือไม โดยมีเจาหนาที่องคการคลังสินคา
เปนคนกลางในการชั่งและออกใบประทวนใหเกษตรกรนําใบประทวนไปขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ โดยเกษตรกรสามารถไถถอนไดภายใน ๓ เดือน
เมื่อลานมันหรือโรงแปงมันรับจํานําหัวมันสด จะตองแปรรูปเปนมันเสน หรือแปงมันทันที
และเปนผูเก็บรักษาสินคาใหโดยรับคาตอบแทนในสวนคาแปรรูป คาเชาโกดัง (ประมาณ ๒๐ บาท/
ตัน/เดือน) โดยทั่วไปรัฐบาลจะดําเนินการประมูลมันเสนหรือแปงมันจากโครงการจํานํามันสําปะหลัง
ให แล ว เสร็ จ ภายในเดือนกั น ยายนของทุกป หากราคาตลาดตกต่ํามากก็อาจเลื่อนการประมูล มัน
สําปะหลังออกไป อยางไรก็ตาม หากเก็บมันสําปะหลังไวนานเกิน ๑ ป คุณภาพมันแปรรูปทั้งมันเสน
และแปงมันก็จะลดลงอยางมาก และสงผลตอราคาประมูลได ดังนั้นมาตรการรักษาเสถียรภาพดาน
ราคาสิ นค าเกษตรที่ สู ญเสีย คุ ณภาพไดเร็ว จําเปน ตองมีการจัดการดานโลจิสติกส เชน โครงสราง
พื้นฐานโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาคุณภาพของสินคาเกษตรที่ทันสมัย โดยคลังสินคาที่เก็บ
รักษามีระบบที่ทันสมัยในการรักษาคุณภาพของสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปขั้นตน เปนตน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งความสู ญ เสี ย คุ ณ ภาพและด า นการคลั ง จากการดํ า เนิ น มาตรการรั ก ษา
เสถียรภาพของสินคาเกษตรไดอยางบูรณาการ
๒.๒.๑ การวิเคราะหผลจากโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง
จากระบบการรั บจํานําสิน คาเกษตรของรัฐบาลที่ผานมา สามารถใชทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรมาอธิบายไดวาเปนการแทรกแซงราคาขั้นต่ํา ซึ่งเทียบเคียงไดกับ “มาตรการรับซื้อ
ผลผลิตอุปทานสวนเกิน” (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ ชลบุรี, ไมระบุป)
ทฤษฎีดังกลาวอธิบายไดวา กรณีที่ ๑ เสนอุปทาน (S) แบบ Perfectly Inelastic
ที่มีความยืดหยุนนอย นั่นคือเปนเสนที่ตั้งฉากกับแกนนอน อธิบายไดวาไมวาราคาจะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ เชน ขาว นั่นคือ ปริมาณผลผลิตคงที่ ภาพที่ ๕ D
และ S คือ เสนอุปสงคและอุปทานของขาวเปลือกในตลาดภายในประเทศ เสนอุปสงค (D) ตัดกับ
เสนอุปทาน (S) ณ จุด E กลไกตลาดในระบบการคาเสรีจะทําใหเกิดระดับราคาและปริมาณดุลยภาพ
คือ OP℮ และ OQ℮ ตามลําดับ ถาหาก ณ ราคา P℮ เปนราคาที่ต่ําเกินไป รัฐบาลตองการยกระดับ
รายไดของเกษตรกรใหสูงขึ้น รัฐบาลจะกําหนดราคาขั้นต่ําของผลิตใหสูงกวาราคาตลาดหรือราคา
ดุลยภาพ สมมุติประกาศราคาขั้นต่ํา (ราคารับจํานํา) เทากับ OP๑ ผูซื้อจะรับซื้อผลผลิตในปริมาณ
นอยกวาปริมาณดุลยภาพ คือ OQ๑ ทําใหมีผลผลิตสวนหนึ่งที่ขายไมไดเทากับ Q๑Qe เรียกวา อุปทาน
สวนเกิน (Excess Supply) ในระบบเศรษฐกิจเสรีรัฐบาลสามารถกําหนดราคาซื้อขายได แตไม
สามารถบังคับใหพอคา/โรงสี ซื้อตามปริมาณที่ตองการขายได ดังนั้นจึงเกิดอุปทานสวนเกิน (Excess
Supply) ขึ้ น รัฐ บาลจึ งต องเปน ผู กําจัดอุป ทานสว นเกินนี้เองโดยใชมาตรการเสริมรับ ซื้ออุป ทาน
สวนเกิน ในการรับซื้ออุปทานสวนเกินดังกลาวรัฐบาลจะใชงบประมาณทั้งสิ้นเทากับ ABQeQ๑ (สวนที่
แรเงา) รายละเอียดแสดงไดดังภาพที่ ๕ จากรูปปริมาณผลผลิต OQ๑ คือ ปริมาณผลผลิตที่เกษตรได
ซื้อขายเปนไปตามกลไกตลาดกับพอคาหรือโรงสี สวน Q๑Qe คือ ปริมาณผลผลิตที่รัฐบาลไดรับจํานํา
ไว และไมมีการมาไถถอน นั่นเอง ในกรณีนี้รัฐบาลจึงตองมีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับซื้ออุปทาน
สวนเกินดังกลาว และงบประมาณสําหรับการเก็บรักษาสินคาที่รับซื้อไวดวย

๑๒

ภาพที่ ๕ การประกันราคาขั้นต่ําโดยรับซื้ออุปทานสวนเกิน กรณีเสนอุปทานเปน Perfectly Inelastic
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ ชลบุรี, ไมระบุป
การกํ า หนดราคาประกั น หรื อ ราคารั บ จํ า นํ า ให สู ง กว า ราคาตลาดนั้ น จู ง ใจให
เกษตรกรทําการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น สงผลใหผลการผลิตเพิ่มขึ้นทุกป รัฐบาลจึงตองเขาไปรับซื้ออุปทาน
สวนเกินมากขึ้นเรื่อยๆ
ในกรณีดังกลาวจะเกิดกรณีที่ ๒ เสนอุปทานจะมีความยืดหยุนมาก เรียกวา เสน
อุปทานแบบ Elastic หมายความวา อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมีมากกวาการเปลี่ยนแปลง
ของราคา นั่นคือเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นตาม ดังนั้นเมื่ออุปทานมีความ
ยืดหยุนมากรัฐ จึงตองใชงบประมาณในการเขาไปซื้ออุปทานสวนเกินมากขึ้น นั่นคือ งบประมาณที่รัฐ
จะตองใชจะเทากับ ABQ๒Q๑ รายละเอียดแสดงไดดังภาพที่ ๖ กรณีนี้เกิดขึ้นกับสถานการณใน
ปจจุบันที่รัฐบาลตองใชงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับกับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ ๖ การประกันราคาขั้นต่ําโดยรับซื้ออุปทานสวนเกิน กรณีเสนอุปทานเปน elastic
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ ชลบุรี, ไมระบุป

๑๓
ทั้งนี้ การคํานวณราคารับ จํานํามัน สําปะหลังของรัฐ บาลจะใชห ลักเดีย วกับ การ
คํานวณราคารับจํานําขาวเปลือก คือ การตั้งราคารอยละ ๑๐๐ ของราคาฐาน โดยราคาฐานคํานวณ
จากราคาตลาดเฉลี่ยยอนหลัง ๓ ป และคํานวณเพิ่มเพื่อเปนราคาชี้นําตลาด (สํานักสงเสริมการคาขาว
และพืชไร กรมการคาภายใน, ไมระบุป)
จากการดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ในปการเพาะปลูก ๒๕๕๔/๕๕ ซึ่ง
เปนปแรก ที่ดําเนินการนั้นสามารถสรุปการจํานํามันสําปะหลังในแตละเดือนดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ราคารับจํานําตามเชื้อแปงตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ๒๕๕๔/๕๕
ราคารับจํานําในป ๒๕๕๕ (บาทตอกิโลกรัม)
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
๓๐
๒.๘๕
๒.๙๐
๒.๙๕
๓.๐๐
๒๙
๒.๘๓
๒.๘๘
๒.๙๓
๒.๙๘
๒๘
๒.๘๑
๒.๘๘
๒.๙๑
๒.๙๖
๒๗
๒.๗๙
๒.๘๔
๒.๘๙
๒.๙๔
๒๖
๒.๗๗
๒.๘๒
๒.๘๗
๒.๙๒
๒๕
๒.๗๕
๒.๘๐
๒.๘๕
๒.๙๐
๒๔
๒.๗๓
๒.๗๘
๒.๘๓
๒.๘๘
๒๓
๒.๗๑
๒.๗๖
๒.๘๑
๒.๘๖
๒๒
๒.๖๙
๒.๗๔
๒.๗๙
๒.๘๔
๒๑
๒.๖๗
๒.๗๒
๒.๗๗
๒.๘๒
๒๐
๒.๖๕
๒.๗๐
๒.๗๕
๒.๘๐
ที่มา : กรมการคาภายใน, ๒๕๕๕
เชื้อแปง (รอยละ)

๒.๓ การรับจํานําขาวเปลือกในอดีตที่ผานมา
ปการผลิต ๒๕๒๗/๒๘ ถึงปการผลิต ๒๕๔๒/๔๓ ชวงนี้ทุกรัฐบาลใชโครงการรับจํานําขาว
เปนเครื่องมือชะลอการขายผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาว ทั้งนี้เนื่องจากขาวเปลือกเปนสินคาเกษตร
ที่มีราคาตกต่ํามาโดยตลอด ชวงฤดูการเก็บเกี่ยวมีขาวเปลือกไหลออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ขณะที่
ความตองการมีสม่ําเสมอตลอดทั้งป ดังนั้น ยุคนี้รัฐบาลใชโครงการรับจํานําขาวเปนเครื่องมือชะลอ
ขาวเปลือกสวนที่เกินความตองการของตลาดไหลไมใหสูตลาดอยางรวดเร็ว จนเปนสาเหตุใหราคาขาว
ลดต่ําลง หลักการคือ มีการกําหนดราคารับจํานํา เสมือนเปนการประกันราคาขาวขั้นต่ําใหกับชาวนา
หากราคาขาวเปลือกปรับตัวสูงเกินกวาราคารับจํานําบวกกับดอกเบี้ยที่ ๓% ตอป กรณีนี้เกษตรกร
สามารถมาไถถอนข าวเปลื อกออกไปขายเองได แตถาราคาขาวเปลือกต่ํากวาราคารับ จํานําบวก
ดอกเบี้ย ชาวนาก็จะปลอยขาวใหหลุดจํานํา โดยที่ชาวนาไมตองรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๔
โครงการรับจํานําขาว เริ่มครั้งแรกปการผลิต ๒๕๒๗/๒๘ โดยองคการคลังสินคา (อคส.)
เชาคลังสินคาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเก็บรักษาขาวเปลือก และออกใบประทวนสินคาให
เกษตรกร โดยใชเปนหลักประกันกูเงินกับ ธ.ก.ส. แตไมไดรับความนิยม เพราะเกษตรกรตองขนขาว
จากจังหวัดอื่นเดินทางมาจํานําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ชาวนา ปการผลิต ๒๕๒๙/๓๐ รัฐบาลสั่งให ธ.ก.ส. รับจํานําขาวเปลือกที่เก็บไวในยุงฉางของชาวนาได
ซึ่งวิธีนี้ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมาจนถึงปจจุบัน จากนั้นในปการผลิต ๒๕๔๒/๔๓-๒๕๔๓/๔๔
รัฐบาลสั่งให อคส. เชาคลังสินคาเอกชน เพื่อรับจํานําขาวจากชาวนา วิธีนี้ยิ่งไดรับความนิยมมากขึ้น
ไปอีกเพราะคลังสินคาที่ อคส. เชาอยูไมไกลจากบานและยุงฉางของชาวนา
ตอมาตั้งแตปการผลิต ๒๕๔๓/๔๔ ถึงปจจุบัน ชวงนี้รัฐบาลกําหนดราคารับจํานําสูงกวา
ราคาตลาด หากพอคา หรือผูสงออกตองการซื้อขาวจากทองตลาดไปขาย หรือสงออก ตองซื้อในราคา
ที่ เทาเทียม หรือสูงกวาราคารับจํานํา ผลจากการที่รัฐบาลเขามาแทรกแซงกลไกตลาดในรูปแบบนี้
ทําใหรัฐบาลตองแบกรับภาระในการเก็บรักษาขาวเปลือกเปนจํานวนมาก ภาระของรัฐบาลในการเก็บ
รักษาขาวเปลือกจะผอนคลายลง ก็ตอเมื่อการผลิตขาวของโลกเกิดความเสียหาย อยางเชน ในปการผลิต
๒๕๕๐/๕๑ ประเทศผูผลิตและผูบริโภคประสบภัยธรรมชาติอยางรายแรง ทําใหตลาดการคาขาว เกิด
อาการตื่นตระหนก เกรงวาจะเกิดภาวะขาดแคลนขาว จึงสั่งซื้อขาวไปเก็บไวในสตอก ทําใหราคา
ขาวเปลือกและขาวสารปรับตัวสูงขึ้นจากราคาปกติกวา ๑ เทาตัว แตเมื่อตลาดคาขาวหายจากภาวะ
ตื่นตระหนก ราคาขาวก็ปรับตัวกลับเขาสูภาวะปกติเชนในปจจุบัน จากประสบการณของ ธ.ก.ส. ใน
ฐานะผูดําเนินการโครงการรับจํานําขาวมานานเกือบ ๓๐ ป ไดสรุปภาพรวมปญหาการทุจริตของ
โครงการรับจํานําขาวทุกขั้นตอนมีดังนี้

๑๕
ตารางที่ ๒ ทุจริตจํานําขาวทุกขั้นตอน
หนวยงาน
เกษตรกร

โรงสี

โกดังกลาง

ชองการทุจริต
๑. แจงขอมูลอันเปนเท็จ เชน พื้นที่ และผลผลิตเกินจริง
๒. ขายสิทธิการเขารวมโครงการใหผูอื่น
๓. เปลี่ยนขาวเปลือกที่จํานําในยุงฉาง จากขาวคุณภาพดีเปนคุณภาพต่ํา
๔. นําขาวเปลือกออกจําหนาย โดยไมไดรับอนุญาต
๑. สวมสิ ทธิเกษตรกรนําขาวเปลือกโรงสีที่ไดจ ากการคาปกติมาเขารว ม
โครงการนโยบายเกษตรกร
๒. ตรวจคุณภาพขาวเปลือกที่รับจํานําไมตรงตามขอเท็จจริง เชน ความชื้น
น้ําหนัก และคุณภาพ
๓. นําขาวเปลือกที่รับฝากไปหมุนเวียนออกขาย
๔. นําขาวสารนอกโครงการสงมอบ เขามาเก็บในคลังกลางแทนขาวสารตาม
โครงการ (เปาเกา)
๕. สงมอบขาวสารเขาคลังกลางไมตรงตามคุณภาพขาวที่กําหนด
๑. นําขาวสารคุณภาพต่ํามาสับเปลี่ยนขาวสารดีในโครงการ
๒. นําขาวสารที่ฝากไวไปขาย
๓. ไมดูแลรักษาคุณภาพขาวตามสัญญากับ อคส. และ อ.ต.ก.
๑. ตรวจและรับขาวสารที่คุณภาพต่ํากวาที่โครงการกําหนด

บริษัทตรวจสอบ
คุณภาพขาว
การระบายขาวในโกดัง ๑. ระบายขาวลาชา ทําใหขาวเสื่อมคุณภาพ และคาใชจายเก็บรักษาสูง
กลาง
๒. มีภาระขาดทุนเนื่องจากขาวคุณภาพต่ํา และตนทุนการรับจํานําสูง
ที่มา : เอกสาร “ขอเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต
๒๕๕๔/๕๕”ของ ธ.ก.ส. วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๔
๒.๔ อภิธานศัพท
หน ว ยรั บ ฝาก หมายถึ ง ที่ ทํ า การรั บ ฝากหั ว มั น สดจากเกษตรกร เพื่ อ แปรสภาพเป น
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ตั้งอยูที่ลานมัน/โรงแปง ที่เขารวมโครงการ โดยมีเปาหมายแสดงวาเปนหนวย
รับฝากหัวมันสําปะหลังสดของ อคส.
คลังสินคากลาง หมายถึง คลังสินคาที่ อคส. มีสัญญาฝากเก็บรักษาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ที่ลานมัน/โรงแปง แปรสภาพหัวมันสดของโครงการ และสงมอบตามที่ อคส. กําหนด
จุดรับจํานําตนทาง หมายถึง จุดที่ไดรับอนุมัติใหเปนจุดรับฝากหัวมันสําปะหลังสดในพื้นที่
ที่เปนที่ตั้งปกติของหนวยรับฝาก
จุดรับจํานําปลายทาง หมายถึง จุดที่ไดรับอนุมัติใหเปนจุดรับฝากหัวมันสําปะหลังสดนอก
พื้นที่

๑๖
แปงมันสําปะหลัง หมายถึง ผลิตภัณฑแปรรูปสําหรับนําไปใชบริโภคเปนอาหารโดยตรง
หรือนําไปใชในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
มั น สํ า ปะหลั ง เส น หรื อ อั ด เม็ ด หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป สํ า หรั บ นํ า ไปใช ต อ ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว หรือนําไปผลิตเปนแอลกอฮอล หรือเอทานอล
แป ง มั น สํ า ปะหลั ง ประเภทสตาร ช (Tapioca Starch) หมายถึ ง แป ง ที่ ได จ ากหั ว มั น
สําปะหลัง เมื่อผานกระบวนการผลิต มีสีขาวหรือสีครีมออน
แปงมันสําปะหลังประเภทโมดิไฟดสตารช (Tapioca Modified Starch) หมายถึง แปง
ที่ไดจากการนํามันสําปะหลังมาเปลี่ยนสมบัติทางเคมี และ/หรือทางฟสิกสจากเดิมดวยความรอนและ/
หรือเอนไซมและ/หรือสารเคมีชนิดตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใช

บทที่ ๓
ผลการศึกษาวิจัย
๓.๑ สถานการณมันสําปะหลัง
๓.๑.๑ สถานการณผลผลิตมันสําปะหลังของไทย ป ๒๕๕๖
สํ า นั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ป ระมาณการ
ผลผลิต ป ๒๕๕๖ (คาดคะเน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕) มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ๗.๙๐๕ ลานไร ผลผลิต
๒๗.๕๕ ลานตัน และผลผลิตตอไร ๓.๔๙ ลานตัน เทียบกับ ป ๒๕๕๕ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๗.๙๑๑ ลานไร
ผลผลิต ๒๖.๖๐ ลานตัน และผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๕๗ และ ๓.๘๗ ตามลําดับ เนื่องจาก
สภาพดินฟาอากาศที่เอื้ออํานวย มีฝนตกกระจาย ทําใหมันสําปะหลังเจริญเติบโตดี และการระบาด
ของเพลี้ยแปงลดลง ไมรุนแรงเหมือนปที่ผานมา
ตารางที่ ๓ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของไทย ป ๒๕๕๑-๒๕๕๖
อัตราเพิ่ม
(รอยละ)
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ลานไร) ๗.๔๐ ๘.๒๙ ๗.๔๑ ๗.๑๐ ๗.๙๑ -๐.๒๒
ผลผลิต (ลานตัน)
๒๕.๑๖ ๓๐.๐๙ ๒๒.๐๑ ๒๑.๙๑ ๒๖.๖๐ -๒.๐๔
ผลผลิตตอไร (ตัน)
๓.๔๐ ๓.๖๓ ๒.๙๗ ๓.๐๙ ๓.๓๖ -๑.๘๓
หมายเหตุ : * ประมาณการ ณ กันยายน ๒๕๕๕
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รายการ

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

๒๕๕๖*
๗.๙๑
๒๗.๕๕
๓.๔๙

๓.๑.๒ ราคาและการตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๖ คาดว า การส ง ออกจะเพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ ผ า นมา เนื่ อ งจากผลผลิ ต มั น
สําปะหลังเพิ่มสูงขึ้น และความตองการของตลาดทั้งในรูปมันเสนและแปงมันสําปะหลังขยายตัว โดย
ราคาที่เกษตรกรขายไดจะใกลเคียงกับ ป ๒๕๕๕ อยางไรก็ตามหากผลผลิตของประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะกัมพูชา เวียดนาม และลาว ขยายตัวเพิ่มขึ้น จะสงผลกระทบทางลบตอราคามันสําปะหลัง
ของเกษตรกรได นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอการสงออกของไทย คือ ปญหาฝุนมันเสน เนื่องจากมันเสน
ของไทยสวนใหญมีขนาดชิ้นเล็กและเปนฝุนผงมาก ทําใหจีนหามการขนยายมันเสนของไทยบางทาเรือ
ที่ใกลชุมชน และใชเปนขอจํากัดเพื่อชะลอการนําเขามันเสนจากไทย ดังนั้นในป ๒๕๕๖ หากไทย ยัง
ไมสามารถผลิตมันเสนที่มีชิ้นใหญ หรือมีมาตรการในการปองกันการฟุงกระจายของฝุนมันเสน จะ
สงผลใหเกิดปญหาการสงออกมันเสนไปประเทศจีนเชนเดียวกับปที่ผานมา โดยมีราคาหัวมันสด ที่

๑๘
เกษตรกรขายไดอยูที่เฉลี่ย ๒.๐๓ บาท/กก. (ป ๒๕๕๕) ซึ่งมีตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ยอยูที่ ๑.๘๐ บาท (ป
๒๕๕๖) ดังนี้
ตารางที่ ๔ ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
รายการ

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕*

ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได ๑/ ๑.๗๓ ๑.๓๒ ๒.๒๕
ราคาสงออกมันอัดเม็ด ๒/
๕.๗๖ ๔.๘๙ ๕.๘๖
๒/
ราคาสงออกมันเสน
๕.๕๐ ๔.๕๑ ๖.๒๙
๒/
ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง
๑๑.๗๖ ๙.๒๐ ๑๔.๔๔
หมายเหตุ : * ประมาณการ ณ ตุลาคม ๒๕๕๕
ที่มา : ๑/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒/
กรมศุลกากร

๒.๕๓
๗.๘๑
๗.๙๒
๑๕.๒๗

๒.๐๓
๗.๑๒
๗.๒๐
๑๓.๘๒

อัตราเพิ่ม
(รอยละ)
๑๐.๑๙
๙.๓๓
๑๑.๖๕
๘.๖๕

ตารางที่ ๕ ราคาหัวมันสําปะหลังของประเทศเพื่อนบาน
ประเทศ
ราคาตนทุน/บาท
ผลผลิต/ไร
ลาว
๑.๐๐-๑.๕๐
๔-๕
กัมพูชา
๑.๕๐-๑.๖๐
๔-๕
ที่มา : สํานักงานการคาภายในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแกว

ราคาขาย
๑.๙๐-๒.๐๐
๑.๘๐-๒.๐๐

๓.๑.๓ การสงออกและการนําเขามันสําปะหลังของไทยและตางประเทศคูคาที่สําคัญ
ประเทศไทยมีการสงออกมันสําปะหลังเปนสินคาเกษตรที่สําคัญรองจากขาว และ
มีการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบานสูงมากเปนลําดับในชวงที่มีโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ จากประเทศกัมพูชา และมีประเทศคูคาที่สําคัญที่สงออกมันสําปะหลังได
เปนอันดับตน ไดแก ประเทศจีน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑.๓.๑ ประเทศที่ไทยไดมีการสงออกมันเสน ประกอบดวย ตารางที่ ๖

๑๙
ตารางที่ ๖ การสงออกมันเสน ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท) ปริมาณ (กก.) มูลคา (บาท)
รวม
๑,๒๐๒,๔๖๒,๘ ๖,๕๓๙,๘๐๐,๕ ๔,๐๒๔,๒๒๗,๗ ๑๘,๙๖๓,๖๘๙,๘ ๔,๑๑๖,๒๗๖,๐ ๒๕,๑๙๒,๕๔๗,๕ ๓,๖๙๓,๕๑๓,๕ ๒๙,๒๕๒,๑๒๙,๒
๘๖
๓๘
๑๙
๕๓
๑๔
๒๖
๖๗
๔๗
สาธารณรัฐ ๑,๑๓๐,๙๑๗,๔ ๖,๑๕๓,๖๔๙,๑ ๔,๐๒๔,๐๔๘,๐ ๑๘,๙๖๒,๘๐๐,๒ ๔,๑๑๖,๒๗๖,๐ ๒๕,๑๖๑,๐๒๕,๒ ๓,๖๙๓,๕๑๓,๕ ๒๙,๒๕๑,๘๓๐,๕
ประชาชนจีน
๘๔
๗๓
๑๐
๓๓
๑๒
๖๑
๖๑
๙๕
อินโดนีเซีย
กาบอง
สิงคโปร
๒๘๕
๑๐๔,๑๗๖
๑
๒๖๑,๒๗๕
สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต
สาธารณรัฐ ๕๕๒,๘๐๐ ๓,๖๑๖,๔๔๕
เกาหลี
มาเลเซีย
๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๕๘,๕๑๐
สหรัฐอเมริ
๑๐๐
๕,๐๖๓
กา
เนเธอรแลน ๒๑,๔๐๓,๐๐ ๑๑๔,๕๓๕,๗๗
๐
๒๙๖
ด
๐
๗
ญี่ปุน
๘๒
๔๗๘
ฮองกง
๐
๒๙
สหพันธ
๔,๖๐๐,๐๐๐ ๒๕,๓๐๓,๒๘๖
สาธารณรัฐ
เยอรมัน
ไตหวัน
๔,๙๒๙,๔๒๐ ๓๓,๑๐๘,๔๓๒
นิวซีแลนด ๑๐,๕๐๐,๐๐ ๖๓,๘๑๒,๕๑๑
๐
ฟลิปปนส
๕,๔๕๐,๐๐๒ ๓๑,๕๒๒,๒๖๕
ลาว
๑๗๙,๔๒๔
๗๘๕,๔๔๔
เวียดนาม
กัมพูชา
ประเทศ

ที่มา : www.dft.go.th กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย

๓.๑.๓.๒ การคาของจีน
ขอมูลจากกรมศุลกากรของจีน รายงานวา ในป ๒๐๐๘ จีนนําเขาสุทธิใน
สินคามันสําปะหลัง โดยนําเขารวม ๓๘๙.๙ ลานเหรียญสหรัฐ ประเทศหลักที่จีนนําเขามันสําปะหลัง
คือ ไทย (๖๔.๗๑%) เวียดนาม (๒๙.๖๒%) อินโดนีเซีย (๕.๔%) ลาว (๐.๐๒%) โดยการนําเขาจาก
ไทยมีมูลคา ๒๕๒.๓ ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณ ๑.๒๔ ลานตัน แตอยางไรก็ตาม ในชวงระหวาง ม.ค.
– พ.ค. ๒๐๐๙ จีนนําเขามันสําปะหลังจากเวียดนามมากเปนอันดับที่ ๑ ตามดวยไทย มูลคา ๑๘๕.๑
และ ๑๓๐.๑ ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ ซึ่งมีขอสังเกตวาจีนมีอัตราการนําเขามันสําปะหลังจาก
เวียดนามมูลคาเพิ่มสูงขึ้นถึง ๓๔๑.๕% ขณะที่นําเขาจากไทยลดลง -๔% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปที่แลว
ป ๒๐๐๘ จีนสงออกสินคามันสําปะหลัง ๐.๐๒ ลานเหรียญสหรัฐ โดย
เปนการสงออกไปยังไตหวันทั้งหมด (๑๐๐%)

๒๐
ทั้งนี้ ในป ๒๐๐๗ ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกมันปะหลังรายใหญ
ที่สุดของโลก มีสวนแบงการตลาดคิดเปน ๗๖% ของตลาดสงออกโลก ในขณะที่จีนเปนประเทศผู
นําเขามันสําปะหลังรายใหญที่สุดของโลก คิดเปน ๖๖%
๓.๑.๓.๓ นโยบายและมาตรการของรัฐ
รัฐบาลจีนใหความสําคัญกับการผลิตพลังงานแบบ bioenergy และตั้ง
เปาจะลดการนําเขาน้ํามันลดลง ๓๐% ภายในป ๒๐๕๐ โดยปจจุบันจีนเปนผูผลิตเอทานอลรายใหญ
เปนอันดับที่ ๓ ของโลก รองจากสหรัฐ และบราซิล โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑) ห ามการผลิ ตเอทานอลจากธั ญ พื ช และพั ฒนาพื้ น ที่ เพาะปลู ก มั น
สําปะหลังเพื่อทดแทน
จากการที่ความตองการเอทานอลเพิ่มสูงขึ้นและวัตถุดิบในการผลิต
สวนใหญ คือ ขาวโพด สงผลใหราคาขาวโพดสูงขึ้น ทางการจีนจึงมีนโยบายควบคุมการผลิตเอทานอล
อยางเขมงวด และจะหามการผลิตจากขาวโพด รวมถึงธัญพืชอื่น ๆ เนื่องมาจากความกังวลในเรื่อง
food supply ดั งนั้ น มั น สํ าปะหลั งจึงจะกลายเปน พืช หลักที่ใชในการผลิตเอทานอล ทําใหความ
ต องการมั น สํ า ปะหลั งในจี น เพิ่ มสู งขึ้ น แต การปลู กมั น สํ าปะหลั งในหลายพื้ นที่ ของจี นไม ป ระสบ
ความสําเร็จ เนื่องมาจากสภาวะอากาศ และสภาพการเพาะปลูกเปนแบบ small scale เสียเปนสวนใหญ
ปจจุบันจีนมีแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อ
สํ า หรั บ ใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ผลิ ต เอทานอลแทนธั ญ พื ช ภายในป ๒๐๑๐ ได แ ก sugarcane, sweet
sorghum, rapeseed รวมถึ ง มั น สํ า ปะหลั ง ด ว ย โดยตั้ ง เป า ในพื้ น ที่ เ พาะปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง ใน
Guangxi เพิ่มขึ้นจากราว ๒๖๐,๐๐๐ เฮกตาร เปน ๖๖๐,๐๐๐ เฮกตาร
๒) สงเสริมการผลิตเอทานอลใหเปนอุตสาหกรรมใหญ
รัฐบาลจีนมีการตั้งเปาใหมีการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้นถึง ๒ ลานตัน
ภายในป ๒๐๑๐ และ๑๐ ลานตัน ภายในป ๒๐๒๐ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
อยางตอเนื่อง โดยมีการตั้ง bioenergy research center แหงแรกขึ้นที่ Nanning, Guangxi จึงคาดวา
ความตองการมันสําปะหลังจะยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ Beihai, Guangxi ที่มี
โรงงานผลิ ต เอทานอลจากมั น สํ า ปะหลั ง ดํ า เนิ น การโดยบริ ษั ท ลู ก ของ China Oil and Food
Corporation (COFCO) ผลิ ต เอทานอลได ๒๐๐,๐๐๐ ตั น และผลิ ต cellulosic เอทานอลได
๕๐,๐๐๐ ตันตอป โดยผลิตจากมันสําปะหลัง ๑.๕ ลานตัน
ป จ จุ บั น COFCO เป น ผู นําเขามั น สํ าปะหลัง รายใหญที่สุ ดของจี น
และมีการสงเสริมการปลูกมันสําปะหลังในลาว กัมพูชา และพมา
๓.๑.๓.๔ สถานการณสงออกโดยรวม (เปรียบเทียบมูลคาสงออกทั้งหมด)
สิ้นป ๒๕๕๓ มูลคาการสงออกมันสําปะหลังทั้งหมดของไทยปรับตัวสูงขึ้น
จาก ปกอนหนาคอนขางมาก จาก ๑.๔ พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป ๒๕๕๐ เพิ่มขึ้นเปน ๒
พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป ๒๕๕๓ โดยสินคาในกลุมมันสําปะหลังที่ไทยมีสัดสวนสงออกมาก
ที่สุด คือ สตารชและอินูลิน ซึ่งในป ๒๕๕๓ มีมูลคาสงออกรวม ๗๕๓ ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ ดัง
ตารางที่ ๗ สินคาในกลุมมันสําปะหลังที่สําคัญรองลงมา ไดแก มันสําปะหลังที่ทําเปนแผนบางแหง
เดกซทรินและโมดิฟายสตารชอื่น ๆ และมันเสน ซึ่งผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ๔ ลําดับแรกดังกลาว มี

๒๑
มูลค าส งออกรวมกั นคิ ดเปนสั ดส วนสูงถึง ๙๐% ของมูล คาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้ง ๑๓
รายการของไทย
ตารางที่ ๗ สถานการณสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ป ๒๕๕๓ เทียบ ๓ ป ยอนหลัง
หนวย : ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ
ลําดับ คําอธิบาย
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๑ สตารชและอินูลิน
๔๑๙.๓๐ ๔๓๙.๑๙ ๔๗๓.๖๖ ๗๕๓.๓๘
๒ มันสําปะหลังทําเปนแผนบางแหง ๓๔๐.๖๘ ๒๐๐.๒๙ ๕๕๘.๗๑ ๗๘๘.๗๓
๓ เดกซทรินและโมดิฟายสตารชอื่น ๆ ๒๒๒.๓๐ ๓๐๕.๖๗ ๓๑๒.๒๙ ๔๒๔.๙๕
๔ มันเสน
๒๒๔.๖๓ ๒๗๒.๐๐
๔๓.๐๕
๒๔.๔๐
๕ เดกซทรินและโมดิฟายสตารช
๑๒๙.๗๖ ๑๑๘.๗๕
๓๗.๘๖
๓๕.๗๘
๖ กากมันสําปะหลัง
๔๓.๐๗
๔๘.๓๒
๓๐.๘๒
๕๐.๙๑
๗ แปงมันสําปะหลัง
๑๕.๗๗
๑๗.๒๐
๑๓.๗๘
๒๐.๗๖
๘ มันสําปะหลังอัดเม็ด
๒๐.๖๘
๑๔.๒๒
๐.๖๖
๐.๒๖
๙ หัวมันสําปะหลัง
๘.๙๙
๕.๘๕
๐.๓๔
๐.๑๘
๑๐ กากมันสําปะหลังอื่น ๆ
๐.๘๔
๑.๐๒
๐.๗๙
๐.๖๒
๑๑ แปงมันสําปะหลังอื่น ๆ
๐.๐๓
๑.๔๖
๐.๓๕
๐.๓๒
๑๒ แปงหยาบจากมันสําปะหลังอื่น ๆ ๐.๖๐
๐.๒๗
๐.๑๔
๑.๐๗
๑๓ แปงหยาบจากมันสําปะหลัง
๐.๑๓
๐.๑๗
๐.๕๘
๐.๔๕
รวมมูลคาการสงออก
๑,๔๒๖.๗๗ ๑,๔๒๔.๔๑ ๑,๔๗๓.๐๒ ๒,๑๐๑.๘๓
ที่มา : สังเคราะหจากสถิติ World Trade Atlas และศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑) สถานการณสงออกมันเสน
ไทยมีมูลคาสงออกมันเสน ในป ๒๕๕๓ ประมาณ ๒๔ ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวลดลงจากปกอนหนาและเปนมูลคาต่ําสุดเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ๒๕๕๐๒๕๕๒ ในชวงป ๒๕๕๒ สัดสวนตลาดหลักมีการเปลี่ยนแปลง โดยตลาดเนเธอรแลนด สเปน และ
เกาหลีใต ปรับตัวลดลง ในขณะที่ชดเชยดวยมูลคาการสงออกไปยังตลาดจีน และก็ปรับตัวลง อีกครั้ง
ในป ๒๕๕๓ ที่ผานมา

๒๒
ตารางที่ ๘ สถานการณสงออกมันเสน ป ๒๕๕๓ เทียบ ๓ ปยอนหลัง
หนวย : ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ
คูคา
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ มูลคาเฉลี่ย สัดสวน เติบโต
เนเธอรแลนด
๑๐๗.๗๔ ๗๕.๕๑ ๑.๘๓ ๐.๑๔ ๔๖.๓๑ ๓๒.๘๔% -๗๓%
สเปน
๕๓.๙๔ ๖๗.๖๕
๓๐.๔๐ ๒๑.๕๕% -๓๗%
เกาหลีใต
๓.๗๙ ๘๑.๙๕ ๑๕.๔๗
๒๕.๓๐ ๑๗.๙๔% ๖๒๘%
จีน
๘.๕๗ ๖.๑๗ ๒๐.๙๙ ๑๓.๕๗ ๑๒.๓๒ ๘.๗๔% ๕๙%
นิวซีแลนด
๙.๒๕ ๑๑.๓๖ ๑.๐๖ ๑.๔๑
๕.๗๗
๔.๐๙% -๑๒%
อิตาลี
๑๓.๒๓ ๗.๖๖
๕.๒๒
๓.๗๐% -๗๑%
ญี่ปุน
๔.๑๕ ๖.๑๓ ๓.๕๕ ๓.๗๕
๔.๓๙
๓.๑๒%
๔%
คูคาอื่น ๆ (อีก ๑๘ ๒๓.๙๗ ๑๕.๕๖ ๐.๑๖ ๕.๕๓ ๑๑.๓๑ ๘.๐๒% ๑๐๙๒%
ประเทศ)
รวมมูลคาสงออก ๒๒๔.๖๓ ๒๗๒.๐๐ ๔๓.๐๕ ๒๔.๔๐ ๑๔๑.๐๒ ๑๐๐.๐๐% -๓๕%
ทั้งหมด
ที่มา : สังเคราะหจากสถิติ World Trade Atlas และศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒) ประเทศคูคาของไทย
ประเทศคูคาที่สําคัญในตลาดผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยสวน
ใหญ จะอยู ในภู มิภ าคเอเชี ย ซึ่ งมี ความต องการใชผ ลิต ภัณฑ จ ากมัน สําปะหลังเพิ่มมากขึ้น อยา ง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะแปงมันสําปะหลังและแปงดัดแปร นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารสัตวก็มีความ
ตองการใชมันเสนและมันอัดเม็ดเปนจํานวนมากเชนกัน รวมทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมเอทานอล
ซึ่งใช มันสําปะหลังเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานทดแทนน้ํามันปโตรเลียมที่ราคามีแนวโนมสูงขึ้นใน
ปจจุบัน
๓) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปจจุบันจีนเปนประเทศคูคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังอันดับ ๑ ของไทย
มีสวนแบงการตลาด รอยละ ๔๙.๓๑ ของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งหมดของไทยใน
ตลาดโลก โดยในป ๒๕๕๔ จีนนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากไทยมูลคา ๑,๓๒๗.๐๕ ลานเหรียญสหรัฐ
หากพิจารณาศักยภาพการแขงขันของผลิตภัณฑมันสําปะหลังของ
ไทย ในตลาดจีน พบวาไทยมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ ๑ คิดเปนรอยละ ๖๒.๖๔ ของมูลคานําเขา
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งหมดของจีนจากตลาดโลก ซึ่งมีมูลคารวม ๒,๑๑๘.๕๐ ลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ ทั้งนี้ในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๔๔-๒๕๕๔) การนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีน จาก
ไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๓๒.๗๐ ตอป ขณะที่การนําเขาจากตลาดโลกมีอัตรา การเติบโต
เฉลี่ ย รอยละ ๒๗.๑๓ ต อป เป นผลจากความตองการใชภ ายในประเทศที่ขยายตัว เพิ่มอยางมาก
เนื่ องจากจํ า นวนประชากรที่ มีขนาดใหญ ประมาณ ๑,๓๐๐ ล านคน และภาคเศรษฐกิจ ที่ มีการ

๒๓
ขยายตัวสูง ดังนั้นจึงเปนโอกาสของประเทศไทยในการสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑจากมัน
สําปะหลังไปประเทศจีนไดเพิ่มขึ้น
ผลิ ต ภั ณ ฑ มั น สํ า ปะหลั ง สํ า คั ญ ที่ ไ ทยส ง ออกไปจี น ได แ ก มั น เส น
สตารชจากมันสําปะหลัง และแปงมันดัดแปรและเด็กซทริน ซึ่งขยายตัวอยางตอเนื่องตลอด ชวง ๑๐ ปที่
ผานมา (ป ๒๕๔๔-๒๕๕๔) ยกเวนป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ที่มีการสงออกมันเสนไปจีนลดลง อยางไรก็ตาม
ในภาพรวมการสงออกผลิตภัณฑทั้งสามมีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๔๒.๖๑ ๕๐.๖๙ และ ๒๑.๓๐ ตอป
ในป ๒๕๕๔ ไทยส ง ออกมั น เส น ไปจี น มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ
๗๒.๒๒ ของมูลคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทยทั้งหมดไปจีนมีมูลคารวม ๙๕๘.๓๕ ลานเหรียญ
สหรั ฐ รองลงมา ได แก สตาร ช จากมัน สําปะหลัง และแปงดัดแปรและเด็กซทริน มีมูล คาสงออก
๒๔๕.๐๕ และ ๑๑๐.๕๗ ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๘.๔๗ และ ๘.๓๓ ตามลําดับ
แมวาจีนมีความตองการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น แต
การสงออกของไทยไปยังตลาดจีนตองพบกับคูแขงสําคัญ คือ เวียดนาม ซึ่งเริ่มเขามาแขงขันและมีการ
ขยายตั ว ในตลาดจี น เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะมั น เส น และมั น อั ด เม็ ด โดยในป ๒๕๕๔
เวียดนาม มีสวนแบงตลาดในจีน รอยละ ๒๘.๙๙ เพิ่มขึ้นจากรอยละ ๑๑.๘๘ ในป ๒๕๔๙ ทั้งนี้ การ
นําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนจะขึ้นอยูกับปจจัยดานราคาและปริมาณความตองการวัตถุดิบ
เพื่อปอนโรงงานผลิตเอทานอลเปนสําคัญ
ปจจัยดานอุปทานและอุปสงคของจีน
ประเทศจีนเปนผูนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งแปงมันสําปะหลัง
มันเสนหรืออัดเม็ดรายใหญที่สําคัญในตลาดโลก ซึ่งองคประกอบปจจัยดานอุปทานและอุปสงคมัน
สําปะหลังของประเทศจีน จะมีผลกระทบตอปริมาณอุปสงคในตลาดโลก ซึ่งในสถานการณปจจุบันมี
องคประกอบที่มีนัยสําคัญในแตละปจจัย ดังนี้
(๑) ปจจัยดานอุปทานของจีน
ผลผลิตมันสําปะหลัง
จีน มี ป ริ มาณการผลิ ตมั น สํา ปะหลัง ตั้ งแต ป ๒๕๔๖-๒๕๕๒
ประมาณ ๔ ลานตันตอป อยางไรก็ตามจีนก็ยังคงตองนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังเนื่องจากผลผลิต
ที่ไดไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ
(๒) ปจจัยดานอุปสงคของจีน
การใชผลิตแอลกอฮอลสําหรับบริโภค
จีนมีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลอยูที่ประมาณ ๕-๖ ลาน
ตันตอป โดยมีสัดสวนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแบงเปนขาวโพดรอยละ ๖๐ มันเสนรอยละ ๓๖ และอื่น
ๆ อีกรอยละ ๔ ดังนั้นผลผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลของจีน ๑ ใน ๓ ผลิตดวยมันสําปะหลัง
๓.๑.๔ นโยบายของรัฐบาล
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ตอ
รัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒๔
๑) การแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ เนื่องจากภาวะ
เงินเฟอ และราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสมเปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต แกไขปญหาคาครองชีพ โดยการดูแลราคาสินคาใหเหมาะสม
๒) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน โดยการดูแล
ราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพที่เหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยบริหารจัดการ ทาง
การตลาดผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดในราคาที่คุมกับตนทุนการผลิต
๓) สงเสริมนโยบายการแขงขันที่เสรีและเปนธรรม รวมทั้งปองกันการผูกขาด ตัด
ทอนทั้งทางตรงและทางออม
เนื่องจากนโยบายดังกลาวของรัฐบาลประกอบกับภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง ของ
กรมการค า ภายใน คื อ การรั ก ษาเสถีย รภาพราคาสิน ค าเกษตร และการพัฒ นาระบบตลาดและ
เชื่อมโยงชองทางการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร และสถานการณผลผลิตมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/
๕๖ มีแนวโนมราคาที่เกษตรกรขายไดประมาณ ๒.๑๐-๒.๓๐ บาท/กก. (เชื้อแปง ๒๕%) ซึ่งต่ํากวา
ชวงเดียวกันของปกอน ดังนั้น เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาของมันสําปะหลังมิใหตกต่ํา ในชวงผลผลิต
ออกสูตลาดมาก (พ.ย.-มี.ค. ประมาณ ๗๕%) ไมคุมกับตนทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งอาจสงผลให
เกษตรกรชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลเขามาแกไขปญหาดังกลาว
เพื่อปองกันปญหาดังกลาวและชวยเหลือเกษตรกรใหส ามารถขายผลผลิตไดใน
ราคาที่เหมาะสม เปนธรรม และชวยรักษาเสถียรภาพราคา คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันอังคารที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ใหดําเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
๓.๑.๕ หลักเกณฑและเงื่อนไขการดําเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป
๒๕๕๕/๕๖
๓.๑.๕.๑ ราคา ปริมาณ และระยะเวลา
๑) ราคารับจํานําหัวมันสด เชื้อแปง ๒๕% กก.ละ ๒.๖๐ บาท ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๕ ปรับเพิ่มเดือนละ ๐.๐๕ บาท/กก. จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ที่ กก.ละ ๒.๗๕ บาท ดังนี้
- ธันวาคม ๒๕๕๕ กก.ละ ๒.๖๐ บาท
- มกราคม ๒๕๕๖ กก.ละ ๒.๖๕ บาท
- กุมภาพันธ ๒๕๕๖
กก.ละ ๒.๗๐ บาท
- มีนาคม ๒๕๕๖ กก.ละ ๒.๗๕ บาท
ทั้งนี้ หัวมันสดที่จํานําตองมีเชื้อแปงไมต่ํากวา ๒๐%
หมายเหตุ : ราคารั บจํ านํ าใบประทวนข างต นให ปรั บเพิ่ ม-ลด ตาม
เปอรเซ็นตแปงในอัตรา กก.ละ ๐.๐๕ บาท
๒) เปาหมาย ปริมาณรับจํานําหัวมันสด ๑๐ ลานตัน
๓) ปริมาณรับจํานําของเกษตรกร รับจํานําผลผลิตของเกษตรกรตามที่
ผลิ ต ได จ ริ ง โดยใช ป ริ มาณผลผลิ ตตามหนังสือรับ รองที่กรมสงเสริมการเกษตรออกใหเปน ขอมู ล
ประกอบ ทั้งนี้ ใหหนวยปฏิบัติพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตที่ผลิตไดในพื้นที่เปนสําคัญ กรณีมีผลผลิต
มากกวา ที่ระบุในหนังสือรับรองเกินหนึ่งเทาใหทําบันทึกและเกษตรกรรับรองไวเปนหลักฐาน แลวสง

๒๕
ใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัดตรวจสอบ และปริมาณ
รับจํานําแตละรายตองไมเกิน ๒๐๐ ตัน
๔) ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลารับจํานํา ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
ระยะเวลาไถถอนภายใน ๓ เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจํานํา
ระยะเวลาโครงการเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖
๓.๑.๕.๒ วิธีดําเนินการ
๑) เกษตรกรผูมีสิทธิจํานํา จะตอง (๑) มีหนังสือรับรองเกษตรกรจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (๒) มีผลผลิตมันสําปะหลังเปนของตนเอง และ ๓) เปนลูกคา ธ.ก.ส.
๒) พื้นที่รับจํานํา เกษตรกรสามารถจํานําหัวมันสําปะหลังสดไดในพื้นที่
จังหวัดของตนเองเทานั้น ยกเวนจังหวัดพื้นที่มีเขตติดตอกัน
(๑) การจํานําขามเขตของเกษตรกร กรณีจําเปนเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของเกษตรกรจะจํานําขามเขตเกินกวาระดับจังหวัดใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ
ระดับจังหวัดแจงฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง พิจารณาตอไป
(๒) การจํานําขามเขตของลานมัน/โรงแปง หามลานมันและโรงแปง
มันจํานําขามเขตและเปดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ ยกเวนกรณีจําเปนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรหรื อกรณี ที่บ างจั ง หวั ด มี ล านมัน หรื อโรงแปง เขาร ว มโครงการรับ จํานํ านอยไมเพี ย งพอ
ใหบริการเกษตรกร โดยใหดําเนินการ ดังนี้
- คณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
ใหเปดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ไดในจังหวัดเดียวกันแลวรายงานฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
มันสําปะหลัง ทราบในทันที
- กรณีที่ ไม ส ามารถจั ดหาลานมั น หรื อโรงแป ง ภายในพื้ น ที่
จังหวัดเดียวกันไดใหแจง อคส. และฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเพื่อจัด หา
ลานมัน /โรงแปงนอกพื้น ที่จังหวัด โดยมีหลักการใหจัดหาลานมัน/โรงแปงภายในภาคเดียวกันกอน
เปนลําดับแรก หากไมสามารถจัดหาไดใหจัดหาลานมัน/โรงแปงจากภาคอื่นเปนลําดับตอไป โดยให
นําเสนอคณะอนุกรรมการกํากับดูแล การแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง พิจารณาอนุมัติ
- กรณี ที่ ไ ม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากลานมั น หรื อ โรงแป ง ให
คณะอนุกรรมการกํากับฯ หรือคณะทํางานพิจารณาคัดสรรลานมัน/โรงแปงไปเปดจุดนอกพื้นที่ตาม
ความจําเปนและเหมาะสมและแจงใหจังหวัด อคส. และ ธ.ก.ส. ดําเนินการตามหลักเกณฑตอไป
๓) การรับจํานําใบประทวน
(๑) กรณีล านมัน เขา รว มโครงการ ให อคส. รับ ฝากและออกใบ
ประทวน ใหเกษตรกร โดยใหลานมันแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดเปนมันเสนสงมอบเขาคลังกลาง
(๒) กรณีโ รงแปงเขารว มโครงการ ให อคส. รับ ฝากและออกใบ
ประทวน ใหเกษตรกร โดยใหโรงแปงแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดเปนแปงมันสงมอบเขาคลังกลาง

๒๖
สําหรับอัตราแปรสภาพหัวมันสดเปนมันเสนและแปงมันใหเปนไป
ตามที่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง จะกําหนดตอไป
๔) การเขารวมโครงการของลานมัน/โรงแปง
ใหความสําคัญกับลานมัน/โรงแปงที่ใหความรวมมือทางราชการสูง
เปนอันดับแรก โดยลานมันและโรงแปงตองมีศักยภาพในการรับฝากมันสําปะหลัง มีเครื่องชั่งน้ําหนัก
เครื่องวัดเปอรเซนตแปง ลานตาก และมีสถานที่เก็บมันเสนและแปงมันในบริเวณเดียวกับลานมันและ
โรงแปง รวมทั้งไมมีภาระคางสงมอบมันเสนและแปงมันในโครงการชวยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล ที่
ผานๆ มา และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯระดับจังหวัด
สํา หรับลานมัน/โรงแปงที่เขารว มโครงการในปกอนๆ ที่ถูก อคส.
ฟองรองดําเนินคดีกรณีกระทําความผิดรายแรง เชน ลักทรัพยหรือยักยอกทรัพย รวมทั้งลานมัน/โรง
แปงที่ยังไมไดรับการปลดจากบัญชีดําของ อคส. รวมทั้งยังอยูระหวางการฟองรองดําเนินคดีทางแพง
หรือคดีอาญาไมสามารถเขารวมโครงการรับจํานําได
กําหนดใหผูป ระกอบการลานมันที่เขารวมโครงการฯ จะตองผลิ ต
เฉพาะมันเสนชิ้นใหญ ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
๕) ขอที่ตองปฏิบัติของลานมัน/โรงแปง และคลังกลาง
(๑) ลานมัน โรงแปงและคลังกลางที่จะเขารวมโครงการตองไดรับ
การเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดแลวแจงหนวยงานปฏิบัติ อคส. พิจารณา
อนุมัติ และให อคส. แจงฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเพื่อทราบในทันที
(๒) การวางหลักประกันสัญญาโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ป ๒๕๕๕/๕๖ โดยใชหลักเกณฑเดียวกับที่ อคส. เคยดําเนินการในปที่ผานๆ มา ดังนี้
- สัญญาจางแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดเปนมันเสน ค้ําประกัน
ดวยบุคคล หรือค้ําประกันดวยเงินสด/หนังสือค้ําประกันธนาคารอัตรารอยละ ๒๐ ของมูลคาหัวมันสดที่รับ
จํานํา
- สั ญญาจ างแปรสภาพหั วมั นสํ าปะหลั งสดเป นแป งมั น ค้ํ า
ประกัน ดวยบุคคล หรือค้ําประกันดวยเงินสด/หนังสือค้ําประกันธนาคารอัตรารอยละ ๕ ของมูลคาแปง
มันสําปะหลังที่คํานวณจากราคารับจํานํา
- สัญญาฝากเก็บรักษามันสําปะหลังเสน ค้ําประกันดวยเงิน
สด/หนังสือค้ําประกันธนาคารอัตรารอยละ ๕ ของมูลคามันสําปะหลังเสนที่คํานวณจากราคารับจํานํา
- สัญญาฝากเก็บรักษาแปงมันสําปะหลัง ค้ําประกันดวยเงิน
สด/หนังสือค้ําประกันธนาคารอัตรารอยละ ๕ ของมูลคาแปงมันสําปะหลังที่คํานวณจากราคารับจํานํา
- ลานมัน/โรงแปงจะตองแจงสถานที่เก็บมันเสน/แปงมันตาม
โครงการ ให อคส. ทราบกอนเขารวมโครงการ โดยจะตองแยกกองมันเสน/แปงมันที่ดําเนินธุรกิจ ทาง
การคาปกติจากกองมันเสน/แปงมันที่รับจํานําตามโครงการอยางชัดเจน รวมทั้งจัดทําปายแสดงกอง
มันเสน/แปงมันไวดวยตลอดเวลา
- หามลานมัน/โรงแปงรับฝากมันสําปะหลังจากเกษตรกรไว
กอน แลวเจาหนาที่ อคส. ออกใบประทวนใหในภายหลัง หากมีการรับฝากมันสําปะหลังไวกอนใหถือ

๒๗
วา เปนมันสําปะหลังของโรงแปง/ลานมันมิใชมันสําปะหลังที่รับจํานําของรัฐบาล ทั้งนี้ เกษตรกรที่
จํานําหัวมันสดจะตองนําหนังสือรับรองเกษตรกรและมันสําปะหลังมาสงมอบ ณ จุดรับจํานําพรอมกันดวย
- หามลานมัน/โรงแปงที่เขารวมโครงการนํามันสําปะหลังที่
อคส. ฝากเก็บไวในสถานที่อื่นนอกบริเวณลานมัน/โรงแปงที่เปนที่ตั้งมาจํานํา ยกเวนกรณีจําเปนเพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร
- ลานมั น /โรงแป ง ที่ เ ข า ร ว มโครงการต อ งแปรสภาพมั น
สําปะหลัง ที่รับจํานําเปนมันเสน/แปงมันและสงมอบมันเสน/แปงมันในระยะเวลาตามที่กําหนด กรณี
ลานมัน/โรงแปงไมแปรสภาพ มันสําปะหลังเปนมันเสน/แปงมันเพื่อสงมอบเขาโกดังกลางในเวลาที่
กําหนด ให อคส.ดําเนินการสั่งระงับการรับฝากมันสําปะหลังและออกใบประทวน และใหติดปาย
ประกาศ ใหเกษตรกรทราบ ณ หนาลานมัน/โรงแปงทันที
- ลานมั น /โรงแป ง ที่ เ ข า ร ว มโครงการจะต อ งจั ด หาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร เพื่อบันทึกขอมูลและรายงานขอมูลการรับจํานํามันสําปะหลังผานระบบคอมพิวเตอร
ออนไลนมายังกรมการคาภายใน และฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัด
(สํานักงานพาณิชยจังหวัด/สํานักงานการคาภายในจังหวัด) รวมทั้ง อคส. เปนประจําทุกวัน ในกรณีที่
มีการขนยาย มันเสน/แปงมันเขาโกดังกลางใหรายงานลวงหนา ๑ วัน กอนการขนยาย
๓.๑.๕.๓ การไถถอนของเกษตรกร
เกษตรกรสามารถไถถอนไดภายใน ๓ เดือน นับถัดจากเดือนที่จํานํา โดย
ไถถอนเปนมันเสนและแปงมันสําปะหลังตามปริมาณซึ่งไดแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดในอัตราที่
กําหนด ถาราคา ตลาด ณ วันที่ไถถอนเทากับหรือต่ํากวาราคารับจํานํา เกษตรกรไมตองรับผิดชอบ
แตถาราคาตลาดสูงกวาราคารับจํานํา ทางราชการจะตองคืนเงินสวนเกินเมื่อหักดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ ๓ ตอป ของยอดวงเงินที่ รับจํานํา คาใชจายในการแปรสภาพ คาใชจายในการเก็บรักษา และ
คาใชจายอื่นๆ นับตั้งแตวันที่รับฝาก จนถึงวันที่จายสินคาใหแกเกษตรกร โดยใหไถถอนทั้งจํานวน
ตามที่ระบุไวในใบประทวน
๓.๑.๕.๔ การระบายจําหนาย
คณะอนุก รรมการพิจ ารณาระบายผลิ ตภั ณฑ มัน สํา ปะหลั ง ทํา หน า ที่
จัดทําแผนการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เสนอแผนการระบายตอคณะกรรมการนโยบายมัน
สําปะหลังพิจารณาอนุมัติ และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
รวมทั้งดําเนินการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหเปนไปตามแผนการระบายฯ และนําเสนอประธาน
กรรมการนโยบายมันสําปะหลังพิจารณาอนุมัติ
๓.๑.๕.๕ การกํากับดูแล
๑) จุ ด รั บ จํ า นํ า มอบหมายให ค ณะอนุ ก รรมการกํ า กั บ ดู แ ลฯ ระดั บ
จังหวัด อคส. ในฐานะหนวยปฏิบัติจัดใหมีจุดรับจํานําใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร และ
เขมงวดกวดขัน รวมทั้งวางระบบการตรวจสอบการรับจํานําเพื่อใหความเปนธรรมแกเกษตรกรและให
สามารถปองกันการรั่วไหลไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ โดยใหกําหนดผูรับผิดชอบในแต ละพื้นที่อยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ ณ จุดรับจํานําใหมีผูชวยปฏิบัติงาน อคส. ณ จุดรับจํานํา ณ ลานมันและโรงแปง จุดละ
๒ คน และใหแตงตั้งตัวแทนเกษตรกร จํานวน ๓ คน โดยใหจังหวัดคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรที่ทํา

๒๘
หนาที่ดูแล ใหความเปนธรรมและแนะนําเกษตรกร ณ จุดรับจํานํา โดยใหไดรับคาตอบแทนวันละ
๓๐๐ บาท ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตัวแทนขาราชการจังหวัด ๑ คน ประจําแตละจุดรับ
จํานํา ที่ลานมัน และโรงแปง อีกทั้งใหมีเจาหนาที่ตํารวจประจําจุดรับจํานํา จุดละ ๒ นาย โดยให
ไดรับคาตอบแทนวันละ ๒๐๐ บาท เพื่ออํานวยความสะดวกและใหความเปนธรรมแกเกษตรกรที่ นํา
มันสําปะหลังเขารวมโครงการรวมทั้งปองปรามมิใหมีการทุจริตเกิดขึ้น
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัด อคส.จะตองกํากับ
ดูแล โรงแปง/ลานมันที่เขารวมโครงการ เจาหนาที่ อคส. ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดรับจํานํา และหนวยงาน
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ให ดํ า เนิ น การรั บ จํ า นํ า ตามกรอบอํ า นาจหน า ที่ โ ดยเคร ง ครั ด และเป น ไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ โดย อคส. จะตองกํากับดูแลการออกใบประทวนสงมอบเกษตรกรภายใน
๓ วันทําการนับถัดจากวันรับมอบมันสําปะหลังจากเกษตรกรและให ธ.ก.ส. เรงรัดการจายเงินของ ธ.
ก.ส. สาขาใหแกเกษตรกรภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่เกษตรกรนําใบประทวนมาจํานํา
สํ า หรั บ การจั ด ส ง ใบประทวนของ อคส. ในพื้ น ที่ แ ต ล ะจั ง หวั ด
มอบหมายให อคส. จัดสงใบประทวนที่มีหมายเลขกํากับไวชัดเจนใหผูวาราชการจังหวัด ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดกํากับดูแล เพื่อปองกันการทุจริตและใบประทวน
สูญหาย เชน โครงการรับจํานําที่ผานๆ มา
๒) สวนภูมิภาค ใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดรวมกับ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
พาณิ ช ย วางระบบการรั บ จํ า นํ า โดยนํ าขอมูล จากใบรับ รองประกอบการจัด คิว จํานําหั ว มัน สดให
สอดคลองกับกําลังการผลิตของผูประกอบการที่เขารวมโครงการ การสรางความเขาใจใหลานมัน/ โรง
แป ง/โกดั งกลางที่ มีศักยภาพและคุณสมบั ติครบเขารว มโครงการฯ การประชุม ชี้แจงการดําเนิ น
โครงการรับจํานํา ประชาสัมพันธ การออกหนังสือรับรองเกษตรกร การกํากับดูแลรับรองโรงแปง/
ลานมัน การรับจํานําที่โรงแปง/ลานมัน การจัดสรรใบประทวนใหแกโรงแปง/ลานมันที่เขารวมโครงการ
ในจังหวัด การตรวจสอบสตอคโรงแปง/ลานมันกอนรับมอบมันสําปะหลังจํานํา การตรวจสอบโกดังกลาง
กอนรับมอบมันเสน/แปงมัน และการตรวจสอบสตอคมันเสน/แปงมันที่โกดังกลาง
ทั้งนี้ ใหกํากับดูแลและแกไขปญหาการรับจํานําในพื้นที่เปนไปดวย
ความเรี ยบร อยรวดเร็ว และเปน ไปตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมทั้งปองกันการสวมสิทธิและการ
ปลอมปน เพื่อใหประโยชนตกแกเกษตรกรอยางแทจริง และปองกันความเสียหายของรัฐ
๓) ส ว นกลาง ฝ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการนโยบายมั น สํ า ปะหลั ง
กํา หนดแนวทางปฏิบั ติและกํา กั บดูแล รวมทั้งกําหนดแนวทางในการจัดคิว และประสานจังหวัด
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ในการจัดคิวเกษตรกรนําหัวมันสดไปจํานํา และประสานหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เขตติ ด ต อ ชายแดนเพื่ อป อ งกัน การลั บ ลอบนํ าหั ว มั น สด มัน เส น จาก
ประเทศเพื่ อนบ า นมาเข า รว มโครงการ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑวัดเปอรเซ็นแปงและสิ่งเจือปน
เพื่อใหเกษตรกรไดรับความเปนธรรมและใหมีการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะเผยแพร
ทางเว็ป ไซต www.dit.go.th และเปนผูป ระสานรับขอรองเรียนของเกษตรกรและผูป ระกอบการ
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ผานทาง Call Center ๑๕๖๙

๒๙
ทั้งนี้ ใหมีคณะผูตรวจสอบจุดรับจํานํา โดยผูเชี่ยวชาญกรมการคา
ภายใน (รับผิดชอบเปนรายภาค) เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางตอเนื่อง และใหมี
คณะทํางานฯ ตรวจสอบปริมาณการรับจํานําและการสงมอบผลิตภัณฑเขาเก็บในโกดังกลาง
๔) กระทรวงมหาดไทย กํากับดูแลการทํางานของคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดอยางใกลชิดโดยเฉพาะการออกหนังสือรับรองเกษตรกร การใหบริการ
เกษตรกร ณ จุดรับจํานําและการเก็บรักษามันเสนและแปงมันในคลังกลาง
๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ กํากับดูแลการออกใบรับรองเกษตรกร
โดยออกใบรับรองใหเปนของเกษตรกรตรงตามขอเท็จจริงทั้งรายชื่อเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูกและ
ขอมูลประมาณการหัวมันสด โดยใหกําหนดตัวผูรับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองที่ชัดเจน
๖) คณะทํ า งานหรื อ หน ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษ ประกอบด ว ย
หนวยงาน ที่เกี่ยวของ เพื่อประสานและตรวจสอบในการดําเนินการโครงการรับจํานํามันสําปะหลังป
๒๕๕๕/๕๖ โดยกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีจุดรับจํานําและคลังกลาง
๗) มอบหมายใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของกรมการคาภายใน ติดตาม
ตรวจสอบ เสนอแนะ และแกไขปญหา ใหการดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป
๒๕๕๕/๕๖ เปนไปตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กําหนด เพื่อใหเกิดความ เปน
ธรรมแกเกษตรกร และปองกันการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล

๓๐

กรมสงเสริมการเกษตร
 ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

(๑ มิ.ย. – ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔)
 ออกหนังสือรับรอง
(หลังวันประชาคม – ๓๐
มิ.ย. ๔๕)

เกษตรกร
 หนังสือรับรองเกษตรกร

สงมอบ
หัวมันสด

 เอกสารหลักฐาน
 นําหัวมันสดของตนเอง

จุดรับจํานําของ อคส. (ลาน
มัน/โรงแปง)

คลังกลางเก็บ มันเสน/
แปงมัน

อคส.
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 ตรวจรับมอบหัวมันสําปะหลัง
จากเกษตรกร
 ออกใบประทวนสินคาให
เกษตรกรภายใน ๓ วัน
 รายงานฝายเลขานุการฯ

 ตรวจรับมันเสน/แปงมัน

ตามมาตรฐานที่กําหนด
 เก็บรักษา ดูแลคุณภาพ
ปริมาณใหเปนไป
ตามเกณฑ
 สงมอบมันเสน/แปงมัน
ในการระบายจําหนาย

ลานมัน/โรงแปง
 แปรสภาพหัวมันสดเปน
มันเสน/แปงมัน
 สงมอบมันเสน/แปงมัน
เขาคลังกลาง

ใบประทวนสินคา
ไถถอนใน ๓ เดือน
ธ.ก.ส.
 รับขึ้นทะเบียนเปนลูกคา

 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
 จัดทําสัญญาและจายเงิน

ภายใน ๓ วันทําการ

การกํากับดูแล
ณ จุดรับจํานํา
อคส.
 ตัวแทนเกษตรกร
 ขาราชการประจําจุด
 เจาหนาที่ อคส.

แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการรับจํานําใบประทวนมันสําปะหลัง

๓๑

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการคลังสินคา

๓๒
๓.๑.๖ มาตรการและหลักการ
เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
บรรลุวัตถุประสงค โดยเกษตรกรมีชองทางในการจําหนายผลผลิตเพิ่มขึ้น และจําหนายผลผลิตไดใน
ราคาที่คุมกับตนทุน รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตมิใหตกต่ํา และระบบตลาดมันสําปะหลัง
กรมการคาภายใน ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบ จึงไดจัดทําประกาศคณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนยายหัวมันสําปะหลังสด และมันเสน ป ๒๕๕๖ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ ใน
การขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนยายหัวมันสําปะหลังสด และ มันเสน
ป ๒๕๕๖ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) หา มมิ ใหบุ คคลใดขนยายหัว มันสําปะหลังสดหรือมัน เสน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งสองรวมกัน ซึ่งมีปริมาณครั้งละ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป เขามาในทองที่จังหวัดจันทบุรี ไดแก
อําเภอสอยดาว อําเภอโปรงน้ํารอน และจังหวัดสระแกว ไดแก อําเภอตามพระยา อําเภอโคกสูง
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด เวนแตไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลาง วา
ดวยราคาสินคาและบริการ สําหรับกรุงเทพมหานคร หรือประธานคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวย
ราคาสินคาหรือบริการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๒) หามมิใหบุคคลใดขนยายหัวมันสําปะหลังสด มันเสน หรือผลิตภัณฑที่นําเขา
จากตางประเทศอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกัน ซึ่งมีปริมาณครั้งละ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
เวนแตไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย
๓) ยกเวนกรณีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และมีใบรับรองผลการขึ้นทะเบียน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณกํากับการขนยาย
๔) ผูไดรับหนังสืออนุญาตการขนยายตองนําหนังสืออนุญาตกํากับการขนยาย ไป
ดวยทุกครั้ง และหนังสืออนุญาตใหใชเฉพาะการขนยายครั้งเดียวเทานั้น
๕) หนังสืออนุญาตการขนยายหัวมันสําปะหลังสดและมันเสน มี ๓ ฉบับ ใหปฏิบัติ
ดังนี้
(๑) หนังสืออนุญาตฉบับสีขาว (ตนฉบับ) ใหกับผูขออนุญาต/ผูขับขี่ ผูควบคุม
ยานพาหนะ มอบหนั ง สื อ อนุ ญ าตฉบั บ สี ขาว (ต น ฉบับ ) ให สํา นักงานการค าภายในจัง หวั ด หรื อ
กรมการคาภายใน ภายใน ๗ วัน เมื่อถึงปลายทางแลว
(๒) หนังสืออนุญาตคูฉบับสีชมพูไวที่หนวยงานซึ่งเปนผูออกหนังสืออนุญาต
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
(๓) หนังสืออนุญาตฉบับสําเนา จัดสงใหกรมการคาภายใน เปนประจําทุก ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ไดออกหนังสืออนุญาต
๖) ใหผูครอบครองมันเสนที่มีปริมาณตั้งแต ๑๕ ตันขึ้นไป ไมวาจะมีไวครอบครอง
ในฐานะผูมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผูอื่น ใหแจงชนิดปริมาณที่มีอยู ปริมาณการซื้อ ปริมาณ
การไดมา ปริมาณการจําหนาย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ณ วันสิ้นเดือนของแตละเดือนเปนประจํา
ทุกเดือน ภายในวันที่เจ็ดของเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ เปนตนไป

๓๓
๗) ใหผูครอบครองมันเสนตามขอ ๖ จัดทําบัญชีคุมสินคา แสดงชื่อ ปริมาณที่มีอยู
ปริมาณการซื้อ ปริมาณที่ไดมา ปริมาณการจําหนาย ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ เปนรายวันโดยตอง
ลงรายกรในบัญชีดังกลาว ใหแลวเสร็จภายใน ๓ วัน ตั้งแตวันที่ไดรับเขามาจําหนายไปแตละครั้ง และ
ตองเก็บบัญชีพรอมหลักฐานการไดมาและการจําหนายไว ณ สถานที่เก็บ เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบไดทุกเวลา
๘) บทกําหนดโทษผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป
หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากนี้ ห น ว ยงานของกรมการค า ต า งประเทศ ได กํ า หนดอั ต ราภาษี ข าเข า
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย (ทั่วไป) ดังนี้
ตารางที่ ๙ อัตราภาษีขาเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย (ทั่วไป)
ผลิตภัณฑ
มันสด/มันเสน/มันอัดเม็ด (HS.๐๗๑๔)
แปงมันสําปะหลังหยาบ (HS.๑๑๐๖๒๐)
สตารชจากมันสําปะหลัง (HS.๑๑๐๘๑๔)
แปงแปรรูป (HS.๓๕๐๕๑๐)

อัตราภาษีนําเขา (%)
๔๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐% หรือ ๒.๐๖ บาท/กก.
๓๐.๐๐

๓.๑.๗ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
สมาคมประชาชาติ แ ห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (Association of Southeast
Asian Nations: ASEAN) เกิ ด ขึ้ น จาการร ว มลงนามของรั ฐ มนตรี ต า งประเทศไทย อิ น โดนี เ ซี ย
ฟลิปปนส มาเลเซีย และสิงคโปร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยอาเซียนใหความสําคัญตอการ
จัด ทํา กรอบงานอย างกว า ง ๆ และยืดหยุน ได เพื่อใหส อดรับ กับ ความคิดเห็น อัน หลากหลายของ
สมาชิกและเพื่อใหเปนรากฐานอันมั่นคงสําหรับจุดมุงหมายรวมกัน ทั้งนี้การดําเนินงานของอาเซียน
เริ่มชัดเจนขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อผูนําอาเซียนประชุมสุดยอดครั้งแรก ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย และไดลงนามในปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) และ
สนธิ ไมตรี และความรว มมือในเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in
Southeast Asia : TAC) ตอมาในป ๒๕๒๗ บรูไนดารุสซาลาม เขาเปนสมาชิกอาเซียนลําดับที่ ๖
ทั้งนี้ อาเซียนไดขยายจํานวนสมาชิกเปน ๑๐ ประเทศ ประเทศสมาชิกใหมทยอยเขาเปนสมาชิก
อาเซียน ประกอบดวยเวียดนามเขาเปนสมาชิกในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ลาว และพมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๐
และกั ม พู ช าในป พ.ศ. ๒๕๔๒ และผลจากการที่ อ าเซี ย นให ความสํ า คั ญ ในการเสริ ม สร า งความ
แข็งแกรงทางเศรษฐกิจรวมกันอยางตอเนื่อง โดยหลังจากการดําเนินการไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซี ย นหรื อ AFTA ได บ รรลุ เ ป า หมาย ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น (ASEAN
Summit) ครั้งที่ ๘ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานเพื่อมุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหเ ร งรัดการรวมกลุมเพื่อเปดเสรีสินคาและบริการสําคัญ ๑๑ สาขา

๓๔
(Priority Sectors) ได แ ก การท อ งเที่ ย ว การบิ น ยานยนต ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าง สิ่ ง ทอ
อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร ประมง เทคโนโลยี สารสนเทศและสุขภาพ ตอมาผูนําอาเซียนไดลงนาม
ในปฏิญญาเซยูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยมีเปาหมาย
เปนตลาดและฐานการผลิตรวมกันเคลื่อนยายสินคาเสรี ลดอุปสรรคดานภาษี และมาตรการที่มิใชภาษี ซึ่ง
เปาหมายการลดภาษีสมาชิกเดิม ๖ ประเทศ ป ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) ลดภาษีเหลือ ๐% รอยละ
๑๐๐ ของ IL (Inclusion Lest) และสมาชิกใหม ๔ ประเทศ ป ๒๕๕๘ ลดภาษีเหลือ ๐% รอยละ
๑๐๐ ของ IL (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, ๒๕๕๒) ซึ่งหากมันสําปะหลังของ ประเทศเพื่อน
บานไมตองเสียภาษี และมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาของประเทศไทยดังกลาว รวมทั้งผลผลิตมันเสนที่มี
สภาพชิ้นใหญกวาไทย เนื่องจากใชแรงงานคน ประกอบกับประเทศกัมพูชา ลาว และพมา มีสภาพ
พื้นที่เหมาะสมในการทําการเพาะปลูกมันสําปะหลัง อาจสงผลกระทบกับโครงการแทรกแซงตลาด
สินคาเกษตรของประเทศไทยได หรืออาจจะมีการ นําเขาสินคาเกษตรมาสวมสิทธิ์ของเกษตรกรตาม
โครงการดังกลาวฯ อาจจะนําไปสูการทุจริตของโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรได
๓.๒ ปจจัยดานการตางประเทศ
๓.๒.๑ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จากการเขารวมลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนในป ๒๕๓๕ ดังกลาวมาแลว
สงผลใหมีการพิจารณาการลดภาษีในกลุมสินคาออนไหว (SENSITIVE LIST) ไมเกินรอยละ ๕ ภายใน
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ASENN ๖ ประเทศ) และภายในวันที่ ๑ มกราคม สําหรับกลุมประเทศ
กั ม พู ช า ลาว พม า และเวี ย ดนาม ซึ่ ง จะทํ า ให สิ น ค า เกษตรของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ได รั บ
ผลประโยชนจากมาตรการดังกลาว โดยมีแนวโนมราคาที่นําเขาจะลดลง อันมีผลกระทบตอราคา
ผลผลิตภายในประเทศได เนื่องจากประเทศในกลุมอาเซีย นมีตน ทุน ในการผลผลิตต่ํากวา และมี
ผลผลิตตอไรสูงกวาประเทศไทย รวมทั้งผลผลิตมันเสนที่มีสภาพชิ้นใหญกวาของไทย เนื่องจากใช
แรงงานคน ประกอบกับประเทศกัมพูชา ลาว และพมา มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการทําการเพาะปลูก
โดยสําหรับการสงออกโดยเฉพาะการสงไปยังประเทศจีน ซึ่งจะเปนปญหาของเกษตรกรไทยในการ
แขงขันกับประเทศเพื่อนบาน
๓.๒.๒ นโยบายของประเทศคูคาที่สําคัญ
ขอมูลจากกรมศุลกากรของจีน พบวาในชวงระหวาง ม.ค. – พ.ค. ๒๐๐๙ จีนนําเขา
สําปะหลังจากเวียดนามเปนอันดับหนึ่ง โดยมีขอสังเกตวาจีนมีอัตรานําเขามันสําปะหลังจากเวียดนาม
เพิ่มสูงขึ้น ๓๔๑.๕% ขณะนี้นําเขาจากไทยลดลง ๔% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลว ประกอบ
กั บ COFCO มี การส งเสริ มการปลู กมัน สําปะหลังในประเทศกัมพูช า ลาว และพมา ซึ่งจะ ทําให
ประเทศดังกลาวสามารถสงมันสําปะหลังไปจีนไดสะดวกกวาประเทศไทย อันจะมีผลกระทบ ตอการ
แขงขันการสงออกมันสําปะหลังได และตอเนื่องไปถึงราคาผลผลิตในประเทศ นอกจากนี้ประเทศจีน
ยังใชมาตรการเขมงวดในดานสุขอนามัย เชน ปญหาฝุนละอองดังกลาวมาแลว ซึ่งเปนอุปสรรคในการ
สงออกมันสําปะหลังของไทยอีกสวนหนึ่ง รวมทั้งประเทศแถบยุโรปไดงดการนําเขา มันอัดเม็ดของ
ไทยดวย

๓๕
๓.๒.๓ นโยบายและการตรวจสอบโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
จากการตรวจสอบภาคสนามตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/
๕๖ ปรากฏผลวา ขั้นตอน หลักเกณฑ เงื่อนไข และกฎ ระเบียบตาง ๆ ตามโครงการฯ ดังกลาว อาจ
เป น ช อ งทางในการทุ จ ริ ต (สวมสิ ท ธิ์ ) ให น โยบายของรั ฐ บาลได รั บ ความเสี ย หาย และสู ญ เสี ย
งบประมาณรายจายเกินความเปนจริงได ประกอบดวย
๑) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการออกหนังสือรับรองของกรมสงเสริม
การเกษตร โดยการทําสัญญาประชาคมในลักษณะเกษตรกรไมไดปลูกมันสําปะหลัง หรือไมได มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของตนเอง เชน ที่ดินที่ไมไดมีเอกสิทธิ์ตาง ๆ
๒) ขั้ น ตอนการออกใบประทวนสิน คา ใหเกษตรกรภายใน ๓ วัน โดยองคการ
คลังสินคา พบวาการออกใบประทวนสินคาในกรณีที่เกษตรกรมีผลผลิตเปนจํานวนมาก และทยอย มา
จํานํา ณ ลานมัน ในแตละครั้งจนกวาจะครบ เจาหนาที่องคการคลังสินคาไมมีระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
ที่เหมือนกันในการออกใบประทวน โดยใชดุลยพินิจในแตละจุดลานมันไมเหมือนกัน
๓) ตัวแทนเกษตรกร ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่ง
ทําหนาที่อํานวยความสะดวกและใหความเปน ธรรมแกเกษตรกรที่นํามันสําปะหลังมาจํานํา ตาม
โครงการฯ สวนใหญจะติดภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเขมแข็ง
๔) การรายงานผลข อ มู ล การรั บ จํ า นํ า มั น สํ า ปะหลั ง ผ า นระบบคอมพิ ว เตอร
ออนไลน มายังกรมการคาภายในและฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลังระดับจังหวัด (สํานักงานพาณิชยจังหวัด/สํานักงานการคาภายในจังหวัด) เปนประจําทุกวัน แต
จากการตรวจสอบพบวา ขอมูลของเจาหนาที่องคการคลังสินคา ไมเปนปจจุบัน การรายงานลาชา ไม
สามารถใช ร ะบบคอมพิ ว เตอร ออนไลน ได ทําใหไม ส ามารถตรวจสอบขอ เท็จ จริง ใหเ ปน ป จ จุบั น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสงมันเสนเขาโกดังกลางแลว ไมมีหลักฐานการจัดสงใหตรวจสอบ โดยชี้แจง
วา ใบโอนยายสินคายังไมไดกลับมาจากโกดังกลาง และไมไดจัดทําหลักฐานดังกลาวไวใหชัดเจน และ
ปฏิบัติไมเหมือนกันในแตละจุดลานมันที่รับจํานําตามโครงการฯ ซึ่งยากตอการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหถูกตอง
๕) เจาหนาที่องคการคลังสินคาประจําลานมันมีไมเพียงพอ และผูชวยเจาหนาที่
องค การคลั งสิ น ค า ขาดประสบการณแ ละไมมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน สงผลใหการจัดทํ า
เอกสารไมเรียบรอย อาจเกิดชองทางในการทุจริตไดงาย
๖) การออกหนังสืออนุญาตการขนยายมันสําปะหลังที่ใชกํากับดูแลการขนยาย
มันสําปะหลังที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งกําหนดไว ๓ ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับ (สีขาว) ใชกํากับ
รถยนตที่ใชขนยายมันสําปะหลัง และใหจัดสงใหสํานักงานการคาภายใน เมื่อขนยายมันสําปะหลัง ถึง
ปลายทางแลว ภายใน ๗ วัน และใหเก็บคูฉบับไปที่หนวยงานที่ออกหนังสืออนุญาต รวมทั้งใหจัดสง
สํ าเนาให กรมการค า ภายใน ภายใน ๗ วัน ซึ่ง จากการตรวจสอบ พบกวากรณี ห ากผูขนยาย มั น
สําปะหลังไมดําเนินการจัดสงตนฉบับ (สีขาว) ใหสํานักงานการคาภายในจังหวัดปลายทาง ที่แจงวามี
การขนยายมันสําปะหลังไปสง ณ สถานที่ปลายทาง สํานักงานการคาภายในจังหวัดนั้น ก็จะไมทราบ
วามีการขนยายมันสําปะหลังเขามาภายในจังหวัด ดังเชน ตรวจสอบพบวามีการขนยายมันสําปะหลัง
ของ บริษัท ก. ณ จังหวัดสระแกว โดยระบุปลายทางไป ณ บริษัท ข. จังหวัดปราจีนบุรี โดยผูขับขี่

๓๖
ยานพาหนะไมไดไปมอบตนฉบับ (สีขาว) ใหสํานักงานการคาภายในจังหวัดปราจีนบุรี โดยคูฉบับอยูที่
สํานักงานการคาภายในจังหวัดสระแกว และสําเนาอยูที่กรมการคาภายใน จังหวัดนนทบุรี จึงทําให
สํานักงานการคาภายในปราจีนบุรี ไมทราบวามีการขนยายมันสําปะหลังเขามา ในจังหวัด และจาก
การตรวจสอบพบวา บริษัท ข. ไมไดมีการรับมันสําปะหลังจํานวนดังกลาว จากการสอบถามผูจัดการ
บริ ษัท ข. รั บ วา ไมเ คยรั บซื้ อมั น สําปะหลังนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน แตอยางใด ดังนั้น กรณี
ดังกลาวอาจเปนชองทางในการนําไปสูการสวมสิทธิ์เกษตรกรได
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาอาจเปนชองทางที่ไมดําเนินการไป ตาม
ประกาศฯ ซึ่งอาจสอไปในทางทุจริตได ประกอบกับขอมูลตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ของประเทศ
ไทย ป ๒๕๕๖ อยูป ระมาณ ๑.๘๒ บาท/กก. แตตน ทุน การผลิตมัน สําปะหลังของเทศลาว และ
กัมพูชา อยูที่ประมาณ ๑.๐๐-๑.๖๐ บาท/กก. ซึ่งอาจทําใหมีการลักลอบมันสําปะหลังเขามา ใน
ประเทศไทย เนื่องจากตนทุนที่ถูกกวา แลวนํามาสวมสิทธิ์ของเกษตรกรที่มีหนังสือรับรอง การเปน
เกษตรกร และไดจําหนายมันสําปะหลังโดยการขายเปนเงินสดไปกอนการเขารวมโครงการฯ แตยังมี
หนั งสื อรั บ รองการเป น เกษตรกรอยู ประกอบกับ ทฤษฎีการคาระหวางประเทศเปน การคา ที่ทุก
ประเทศต อ งมี ก ารส ง ออก (Export) และการนํ า เข า (Import) โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า ง ของ
ผลิตภัณฑและตน ทุนการผลิต พื้น ฐานความแตกตางของทรัพยากร เนื่องจากในแตละประเทศ มี
ทรัพยากรที่แตกตางกัน รวมทั้งในสวนของความเอื้ออํานวยของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ
รวมทั้งระดับของเทคโนโลยี เชน ความรูในวิทยาการใหม ๆ นําไปสูการใชทรัพยากร ที่แตกตางกัน
ออกไป ดั ง นั้ น ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากประเทศที่ มี ท รั พ ยากรที่ แ ตกต า งกั น จึ ง มี ค วามแตกต า งกั น
เนื่องมาจากการผลิตที่แตกตางกันในแตละประเทศ
การคา ระหว า งประเทศเกิดขึ้นไดเพราะความไดเปรียบโดยเด็ดขาด หรือความ
ไดเปรียบโดยสมบูรณ (Absolute Advantage) กลาวคือ ประเทศที่สามารถผลิตสินคาและบริการ ได
ดวยตนทุนที่ถูกกวาก็จะสงออกสินคานั้นไปยังประเทศอื่น ในทางทฤษฎีการคาระหวางประเทศ เปน
การวิเคราะหภายใตระบบการคาเสรี และภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีเปาหมายการลด
ภาษีใหเหลือรอยละ ๐ ภายในป ๒๕๕๘ ดังนั้น กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศฯ ดังกลาว อาจ
จําเปนตองปรับปรุง พัฒนา แกไข ใหสอดรับกับ AEC เพื่อใหโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงคในการ
ชวยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคา รวมทั้งระบบการตลาดมันสําปะหลังภายในประเทศ
๓.๒.๔ การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห SWOT ประกอบดวยการวิเคราะหใน ๔ ดาน คือ จุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรคของมันสําปะหลังเขาสู AEC เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวิเคราะหอธิบายได
ดังนี้
๓.๒.๔.๑ จุดแข็ง
๑) ประเทศไทยมีการดําเนินโครงการบูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อ
อาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม โดยมีโครงการยอยเพื่อบูรณาการมันสําปะหลัง
๒) บุ ค ลากรในหน ว ยงานและกระทรวงที่ เ กี่ ย วข อ งมี ค วามรู
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง

๓๗
อยางดี
อาหารและพลังงาน

๓) เกษตรกรมีทักษะในการเพาะปลูกและพื้น ที่ในการเพาะปลูกเปน
๔) มีโรงงานแปรรูปรองรับผลผลิตมันสําปะหลัง ทั้งในอุตสาหกรรมภาค

๕) โรงงานแปรรูปมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเปนที่ยอมรับจากลูกคา
และภาคอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
๖) มี ส ถาบั น การศึก ษาที่ มีอ งค ความรูเทคโนโลยี ดา นวิช าการในการ
ถายทอดสูเกษตรกร และอุตสาหกรรม
๗) มีตลาดรองรับผลผลิตมันสําปะหลังมาก
๓.๒.๔.๒ จุดออน
๑) แรงงานในการผลิตไมเพียงพอ คาจางแรงงานสูง และผลผลิตได
มาตรฐาน
๒) ไมสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรของผลผลิตได
๓) เกษตรกรขาดความรูในเชิงวิช าการ เชน ขาดการจัดฝกอบรมวิธี
เพาะปลูกที่ดี
๔) ราคาผลผลิตมีความผันผวนสูง ขึ้น/ลงไมแนนอนตามภาวะตลาดโลก
๕) สภาพดินเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการปรับปรุงคุณภาพของดิน
๖) เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน
๓.๒.๔.๓ โอกาส
๑) ภาครัฐสนับสนุนและสงเสริมการรวมกลุมบูรณาการภาคการเกษตร
เศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม
๒) ภาครัฐมีแหลงเงินทุนพรอมในใหการสนับสนุน
๓) ความตองการผลผลิตมันสําปะหลังในตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
๓.๒.๔.๓ อุปสรรค
๑) ปญหาศัตรูพืช เชน ภาวะเพลี้ยแปงระบาด
๒) ปญหา ปจจัยการผลิตมีราคาสูง เชน ปุย/ยากําจัดวัชพืช
๓) พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ใหผลตอบแทนที่ดีกวา เชน ขาว/ออย

บทที่ ๔
บทสรุป และขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๑.๑ ดานตางประเทศ
๑) นโยบายของตางประเทศคูคา
การกําหนดนโยบายของประเทศคูคาที่สําคัญ เชน ประเทศจีน ไดยกปญหา
ดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอม มลภาวะของประชาชนมาเปนขอจํากัด ในการนําเขาแปงมันสําปะหลัง
และมาตรการสงเสริมใหประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา และลาว ปลูกมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น ซึ่งตนทุน
การผลิตนอยกวา และผลผลิตตอไรสูง จะสรางปญหาในการแขงขัน ในการสงออกของประเทศ และ
ประกอบกับประเทศแถบยุโรป ไดลดการนําเขามันอัดเม็ด โดยหันไปใชธัญพืชอยางอื่นทดแทน ภายใต
กฎเกณฑของ EU และผลจากการดําเนินการตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/
๕๖ ตามนโยบายที่ รั บ จํ า นํ า หั ว มั น สดในราคาที่ สู ง จะทํ า ให ต น ทุ น การผลิ ต แปรรู ป เป น แป ง มั น
สําปะหลังเพื่อสงออกมีราคาสูงขึ้น จะสงผลกระทบตอระดับความสามารถ ในการแขงขันของธุรกิจผู
สงออกที่ไมสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อนบานไดตามกลไกตลาดปกติ
๒) การนําเขามันสําปะหลัง
จากการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสงผลตอเนื่องไปยัง
ราคาผลิตภัณฑแปงมันที่ไมเปนไปตามกลไกตลาด การลดภาษีศุลกากรนําเขาภายใตกรอบการคาเสรี
(AEC) มีผลตอศักยภาพในการแขงขันดานราคาของผูสงออก โดยเปรียบเทียบกับผูสงออกของประเทศ
เพื่อนบานที่ไดสิทธิ์ดานภาษีศุลกากรนําเขาเชนเดียวกับประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งพอคารายใหญ
ของไทยบางรายได ไปสงเสริมการปลูกมัน สําปะหลังในประเทศ เพื่อนบานที่มีพื้น ที่อยูใกลชิดกับ
ประเทศไทย เนื่องจากตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา และผลิตตอไรที่สูงกวา และคาจางแรงงานที่ต่ํากวา ทําให
ราคาขายผลผลิตถูกกวาของประเทศไทย เชน ราคาขายผลผลิตของเกษตรกรประเทศกัมพูชา และลาว ตอ
กก.ละ ๑.๐๐-๑.๕๐ บาท เมื่อเทียบกับราคารับจํานําตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป
๒๕๕๕/๕๖ ตอ กก.ละ ๒.๖๕-๒.๗๕ บาท (ชวงตั้งแตเดือน ม.ค.-มี.ค. ๕๖) และจากสถิติการนําเขาหัวมัน
สําปะหลัง และมันเสนจากจังหวัดจันทบุรี และสระแกว มีการขออนุญาตขนยายมันสําปะหลังสูงมาก
ผิดปกติ (ม.ค. – มี.ค. ๕๖) ซึ่งอาจนํามาใชสวมสิทธิ์เกษตรกร สอไปในทางทุจริตตามโครงการฯ ได
เนื่องจากราคาที่ถูกกวาและมันสําปะหลังที่มีคุณภาพที่ดีกวา ดังนี้
(๑) จังหวัดจันทบุรี นําเขา ๒๓,๐๐๐ ตัน
(๒) จังหวัดสระแกว นําเขา ๓๒๖,๐๐๐ ตัน
๔.๑.๒ ดานมาตรการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖
จากการตรวจสอบขอเท็จ จริงในพื้นที่ทั้งเกษตรกร ลานมัน และพอคาคนกลาง
พบวาการดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ โดยกําหนดราคา รับ
จํานําตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ กก.ละ ๒.๖๐ บาท และเพิ่มขึ้นทุกเดือน ๆ ละ ๐.๐๕ บาท จนถึง

๓๙
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ กก.ละ ๒.๗๕ บาท ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาประเทศเพื่อนบานและจากการ ออก
ขั้นตอน วิธีการ จํานวนที่มีหลายขั้นตอน และหลายหนวยงานเปนผูปฏิบัติ อาจเปนชองทางใหมีการ
ทุจริตสวมสิทธิ์เกษตรกรเขารวมโครงการฯ ดังกลาว ดังนี้
๑) การออกใบรับรองเกษตรกร
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังบางราย ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ทํากินไปทุจริต
ออกเอกสารใบรับ รองเกษตรกรอัน เปนเท็จ เขารว มโครงการ หรือมีใบรับรองเกษตรกรแตไดขาย
ผลผลิตไปกอนมีโครงการนําใบรับรองเกษตรกรไปรวมโครงการ เชน เกษตรกรไมไดปลูกมันสําปะหลัง
แต ไปแจงหนว ยงานเกษตรตํา บลใหออกใบรับ รองเกษตรกร ไดแลว นําไปจํานําตามโครงการโดย
รวมมือกับพอคาคนกลางจัดมันสําปะหลังจากแหลงอื่นมาสวมสิทธิ์เขารวมโครงการ
๒) การจัดทําเอกสารการรับ-จายหัวมันสําปะหลัง/มันเสน
การจั ดทํ า เอกสารของเจาหนาที่องคการคลังสินคา ไมเปน ปจ จุบัน และ ไม
ถูกตองในการแปรสภาพหัวมันปะหลัง เปนมันเสน ซึ่งจาการตรวจสอบจากสภาพความเปนจริง ที่
ตรวจพบกับเอกสารทางบัญชีไมตรงกัน ดวยสาเหตุการจัดทําเอกสารลาชา และอุปกรณสื่อสารในการ
จัดทําการรายงานทางระบบคอมพิวเตอรออนไลนไมสามารถทําไดทัน จึงทําใหตัวเลขทางเอกสารและ
สภาพความเปนจริงคลาดเคลื่อนยากตอการตรวจสอบ
๓) การจัดหาโกดังกลางเก็บมันเสนและแปงมัน
ภายหลั ง จากลานมั น ได รั บ จํ า นํ า มั น สํ า ปะหลั ง จากเกษตรกรแล ว จะต อ ง
ดําเนินการแปรสภาพมันสําปะหลังสด ใหเปนมันเสนแลว สงมอบเขาโกดังกลางแลวรายงานผลให
กรมการคาภายในเปนประจําทุกวัน แตการรายงานไมสามารถกระทําได เนื่องจากขอมูลการรายงาน
ทางระบบคอมพิวเตอรออนไลน ไมสามารถทําใหไดใหเปนปจจุบัน บางครั้งไมมีเอกสารใหตรวจสอบ
หรือจากตนทางลานมัน และปลายทางที่โกดังกลาง โดยตนทางอางวา ไดจัดสงมันเสนไปแลวพรอม
เอกสารแตไมไดจัดทําสําเนาเก็บไว นอกจากนี้โกดังกลางมันเสน และแปงมันยังมีไมเพียงพอตอการรับ
จํานํามันสําปะหลังของเกษตรกร ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติงานของลานมันและโรงแปง
๔) การควบคุมการขนยายมันสําปะหลังสด/มันเสน
ประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรื่อง การควบคุม
การขนยายหัวมันสําปะหลังสด และมันเสน ป ๒๕๕๖ กําหนดหามขนยายหัวมันสําปะหลังสด หรือมัน
เสน ตั้งแต ๕,๐๐๐ ขึ้นไป ออกจากจังหวัดจันทบุรี ไดแก อําเภอสอยดาว และอําเภอโปงน้ํารอน และ
จังหวัดสระบุรี ไดแก อําเภอตาพระยา อําเภอโคกสูง อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด โดย
ตองมีใบอนุญาตการขนยายติดตัวตลอดเวลาระหวางตนทางและปลายทาง รวมทั้งตองสงเอกสารให
ปลายทาง และกรมการคาภายในทราบ แตปรากฏวาจังหวัดปลายทางไมไดรับหนังสืออนุญาตที่ผูขน
ยายตองนําสง แตไมไดนําสง ทําใหเจาหนาที่ปลายทางไมทราบวามีมันสําปะหลังสดหรือมันเสนเขามา
ในพื้นที่หรือไม และไมสามารถตรวจสอบได เพราะไมมีเอกสารกํากับใบขนยายมันสําปะหลังสดหรือ
มั น เส น รวมทั้ งที่ มีก ารนํ า เข า จากตางประเทศ ซึ่งในกรณี อาจเกิดการสวมสิ ทธิ์ของเกษตรกรที่ มี
เอกสารใบรับรองเกษตรกรที่ไมถูกตองได

๔๐
๔.๒ ขอเสนอแนะ
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากสภาพผลผลิตมันสําปะหลังสดของประเทศไทยที่มีปริมาณสูงถึงประมาณ ๒๗
ลานตัน ป ๒๕๕๖ โดยที่มีปริมาณผลผลิตตอไรต่ํา ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง และคุณภาพดอยกวา
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมกวา และคาจางแรงงานต่ํา ประกอบกับนโยบายของประเทศ คู
คาที่สําคัญของไทย ไดแก ประเทศจีน ไดกําหนดมาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอม และสุขภาพ ของ
ประชาชนมากขึ้ น รวมทั้ งการจั ดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (AEC) โดยการลดภาษีศุล กากร
สําหรับประเทศสมาชิกดังกลาว อันจะผลทําใหการแขงขันการสงออกสําหรับภาคธุรกิจประสบปญหาได
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ไดกําหนดโครงการแทรกแซงตลาดมัน สําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ เพื่ อ
ชวยเหลือเกษตรกรใหจําหนายผลผลิตไดในราคาที่คุมกับตนทุนการผลิต ซึ่งจากการประมวลผลการ
ดําเนินงานดังกลาว รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินการใหเหมาะสมกับกลไกตลาด เปน
ชวยเหลือเกษตรกรอยางยั่งยืน ดังนี้
๑) พัฒนาคุณภาพ และผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น เพื่อลดตนทุนการผลิตใหใกลเคียง
กับประเทศเพื่อนบาน
๒) ปรับปรุงมาตรการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิตตอไป
๓) ปรั บ ปรุ ง ประกาศ วิ ธี หลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขการควบคุ ม การขนย า ยมั น
สําปะหลังสดหรือมันเสนใหรัดกุมยิ่งขึ้น
๔) กําหนดมาตรการเพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดาน
สินคาเกษตร
๕) จัดตั้งกองทุนขาวเปลือกเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาขาวเปลือกต่ํา
กวาตนทุนการผลิต
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
๑) ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุมันสําปะหลังใหมีคุณภาพและผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น
รวมทั้งกํากับดูแลปูยเคมี และยาปรายศัตรูพืชใหมีราคาที่ไมเปนธรรมตอเกษตรกร หรือการสงเสริมให
เกษตรกรใชปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิต
๒) จัดโซนนิ่งชวยเหลือเกษตรกร เฉพาะที่เขารวมการจัดโซนนิ่งปลูกผลผลิตให
เหมาะสมกับพื้นที่ที่กําหนด โดยรัฐบาลจะใหความชวยเหลือเกษตรกรเฉพาะที่เพาะปลูกสินคาเกษตร
ที่รัฐบาลกําหนดในแตละพื้นที่วาสมควรจะปลูกพืชชนิดใด
๓) การกําหนดราคารับจํานํามันสําปะหลังของเกษตรกรจําเปนตองพิจารณาให
ราคาไมสูงตามกลไกตลาด จนเกิดปญหาการลักลอบการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบาน
เขามาสวมสิทธิ์เกษตรกรผูเพาะปลูกมันสําปะหลังของไทยได
๔) ควรจํากัดการรับจํานํามันสําปะหลังของเกษตรกรไมใหมีปริมาณมากเกินไป
หรือชวยเหลือเฉพาะเกษตรกรรายยอยเทานั้น หากรับจํานําในปริมาณที่มากจะเปนภาระคาใชจาย ใน
การเก็บรักษาดูแล การจําหนายและการดําเนินงาน

๔๑
๕) กํ า หนดการควบคุ ม การขนย า ยมั น สํ าปะหลั ง สดหรื อ มั น เส น ดั ง กล า ว โดย
กําหนดใหจังหวัดตนทางทําการขออนุญาตขนยายจัดสงสําเนาใหจังหวัดปลายทางไดรับทราบ เพื่อให
สามารถตรวจสอบติดตามใหเกิดความโปรงใส ไดทุกขั้นตอน
๖) ปรับปรุงการจัดทํารายงานเอกสารการรับ-จาย การขนยายมันเสนและแปงมัน
ใหเปนปจจุบันและมีสําเนาใหตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ และพัฒนาระบบการรายงานทางระบบ
คอมพิ ว เตอร อ อนไลน ให ส ามารถเขาใจและมีก ารทํางานอยา งรวดเร็ว เป น ปจ จุบั น รวมทั้ งพัฒ นา
เจาหนาที่ใหมีความชัดเจนในการทํางานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง จัดเจาหนาที่ใหเพียงพอ
ทุกจุดที่มีการรับจํานํา เชน ลานมัน โรงแปง โกดังกลาง เปนตน และปฏิบัติหนาที่ดูแลการรับจํานํา
อยางเขมงวด
๗) จัดใหมีโกดังกลางมันเสนและแปงมันใหเพียงพอเพื่อรับรองโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง
๘) กําหนดระยะเวลาการนําเขาสินคาเกษตรตามกรอบการคาเสรี โดยหามมิใหมี
การนําเขามันสําปะหลังชวงที่มีโครงการแทรกแซงตลาดสินคามันสําปะหลัง หรือกําหนดใหนําเขาได
เฉพาะบางดานศุลกากรเพื่อกักกันโรคพืชตามความจําเปน
๙) จัดทําแผนที่ทางอากาศเพื่อสํารวจพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรทุกราย เพื่อ
ตรวจสอบการออกใบรับรองเกษตรกรใหชัดเจน ถูกตอง ปองกันการสวมสิทธิ์เกษตรกร
๑๐) ติ ด ตั้ ง กล อ ง CCTV ประจํ า ทุ ก ลานมั น โรงแป ง และโกดั ง กลางที่ เ ข า ร ว ม
โครงการทุกแหง เพื่อปองกันการทุจริต
๑๑) จั ดตั้ งศู น ย ร วบรวมขอ มูล และวางระบบการรับ รายงานขอ มูล รวมทั้งการ
เชื่อมตอขอมูลกับกลอง CCTV ทุกจุดใหเปนปจจุบัน
๑๒) วางระบบการจัดตั้งกองทุน ชว ยเหลือเกษตรกรในระยะยาว เพื่อลดภาระ
งบประมาณรายจายของรัฐบาล โดยจัดเก็บเงินบางสวนจากเกษตรกรเชนเดียวกับการจัดตั้งกองทุน
สวนยาง
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