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ง 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 

รายงานศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนการนําเสนอแนวทางในการแกไข ปรับปรุง มาตรการ 
กฎ ระเบียบ และกระบวนการข้ันตอนในการปองกันการทุจริตตามโครงการรับจํานําสินคาเกษตรของ
รัฐบาล โดยศึกษาสภาพท่ัวไปของสินคาเกษตรมันสําปะหลังของไทย และประเทศ เพ่ือนบาน รวมท้ัง
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 และปรับเพ่ิมเดือนละ ๐.๐๕/กก. จนถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๖ ท่ีกิโลกรัมละ ๒.๗๕ บาท ซ่ึงการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกลาว มีหนวยงานภาค
ราชการและเอกชนเก่ียวของเปนจํานวนมาก ประกอบดวย กรมการคาภายใน องคการคลังสินคา 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร โรงแปง ลานมันสําปะหลัง และสวนราชการในภูมิภาค 
เปนตน และจากนโยบายการรับนํานําสินคาเกษตร มีกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการท่ี
หลากหลาย อาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริต ตามโครงการฯ ได รวมท้ัง ไดศึกษาการนําเขา/สงออก
สินคามันสําปะหลังของไทย และนโยบาย ของประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญของประเทศไทย ไดแก 
ประเทศจีน และการเปดตลาดเสรีในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป ๒๕๕๘ 
เพ่ือใหอาเซียนมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมือ อยางเสรี  

โดยท่ีไดทําการศึกษานโยบายโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ และ
จากการตรวจสอบ ติดตามโครงการฯ ดังกลาว ซ่ึงผูศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงสวนหนึ่ง รวมท้ัง
การเพาะปลูกและการสงออกผลผลิตของประเทศเพ่ือนบานดังกลาว จะพบวาการดําเนินการโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ มีจุดนาสงสัย และชองวางของมาตรการ วิธีการ ข้ันตอน
การรับจํานําจะสามารถกอใหเกิดการทุจริตได ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการ แนวทาง ใน
การปองกันการทุจริตตามโครงการฯ ดังกลาว และไดเสนอแนะแนวทาง วิธีการแกไข ปรับปรุง 
ข้ันตอนของโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐบาลข้ึน 

ในการนี้ หวังวาการศึกษาฉบับนี้จะสามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนในการกําหนดนโยบาย
และแนวทางในการปองกันการทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐบาล เพ่ือความ เปน
ธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถผลิตผลผลิตไดเพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืน 
รวมท้ังชวยประหยัดงบประมาณของภาครัฐไดสวนหนึ่ง  



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีจากความอนุเคราะหอยางดีจาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล อาจารยท่ีปรึกษาไดทุมเท สละเวลาในการใหคําแนะนํา และ
ขอคิดเห็นตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษามีความครบถวนสมบูรณและชัดเจน และ รอง
ศาสตราจารย ดร.สมภพ มานะรังสรรค และเอกอัครราชทูตเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ ท่ีไดคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ทําใหรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณยิ่งข้ึน ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุก
ทานมา ณ ท่ีนี้ 

นอกจากนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณบุคคลท่ีใหความอนุเคราะหและสนับสนุนขอมูล ท่ีเปน
เอกสาร ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน กรมการคาภายใน  

ขอขอบพระคุณอธิบดีกรมการคาภายใน (นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ) ท่ีไดใหโอกาสผู
ศึกษาไดเขารับการอบรมนักบริหารการทูต รุนท่ี ๕ ในครั้งนี้  

ผู ศึกษาหวั ง เปนอย างยิ่ งว า  ผลการศึกษาฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอ เกษตรกร 
ผูประกอบการ และภาครัฐ ใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการในการดูแลสินคาเกษตร ใหเกิด
ประโยชนแกเกษตรกรอยางแทจริง 

 
 

 
วรวุฒิ ทังสุภูติ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ฉ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ช 
สารบัญภาพ ซ 
สารบัญแผนภาพ ฌ 
บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเปนมา ๑ 
๑.๒  ประเด็นศึกษาและกรอบแนวคิดการวิเคราะห ๔ 
๑.๓  วัตถุประสงคของการศึกษา ๔ 
๑.๔  ขอบเขตการศึกษา ๔ 
๑.๕  วิธีการศึกษาและวิเคราะห ๕ 
๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ๕ 
๑.๗  ภาพรวมของรายงานการศึกษา ๕ 

บทท่ี ๒ แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา ๗ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎ ี ๗ 
๒.๒  มาตรการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร ๑๐ 
๒.๓  การรับจํานําขาวเปลือกในอดีตท่ีผานมา ๑๓ 
๒.๔  อภิธานศัพท ๑๕ 

บทท่ี ๓ ผลการศึกษา  ๑๗ 
๓.๑ สถานการณมันสําปะหลัง ๑๗ 
๓.๒  ปจจัยดานการตางประเทศ ๓๔ 

บทท่ี ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ ๓๘ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๘ 
๔.๒  ขอเสนอแนะ ๔๐ 

บรรณานุกรม ๔๒ 
ประวัติผูเขียน ๔๓ 



ช 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางท่ี ๑ ราคารับจํานําตามเชื้อแปงตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 
๒๕๕๔/๕๕ ๑๓ 

ตารางท่ี ๒ ทุจริตจํานําขาวทุกข้ันตอน ๑๕ 
ตารางท่ี ๓ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของไทย ป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ๑๗ 
ตารางท่ี ๔ ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ๑๘ 
ตารางท่ี ๕ ราคาหัวมันสําปะหลังของประเทศเพ่ือนบาน ๑๘ 
ตารางท่ี ๖ การสงออกมันเสน ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ๑๙ 
ตารางท่ี ๗ สถานการณสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ป ๒๕๕๓ เทียบ ๓ ป 

ยอนหลัง ๒๑ 
ตารางท่ี ๘ สถานการณสงออกมันเสน ป ๒๕๕๓ เทียบ ๓ ปยอนหลัง ๒๒ 
ตารางท่ี ๙ อัตราภาษีขาเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย (ท่ัวไป) ๓๓ 



ซ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพท่ี ๑ การผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญของโลก ๑๐ อันดับแรก ๒  
ภาพท่ี ๒ แหลงเพาะปลูกมันสําปะหลังท่ีสําคัญของโลก ๓  
ภาพท่ี ๓ เสนอุปสงค (Demand Curve) ๘ 
ภาพท่ี ๔ ลักษณะท่ัวไปของเสนอุปทาน ๙ 
ภาพท่ี ๕ การประกันราคาข้ันต่ําโดยรับซ้ืออุปทานสวนเกิน กรณีเสนอุปทานเปน Perfectly 

Inelastic ๑๒ 
ภาพท่ี ๖ การประกันราคาข้ันต่ําโดยรับซ้ืออุปทานสวนเกิน กรณีเสนอุปทานเปน 

elastic ๑๒ 
 



ฌ 

สารบัญแผนภาพ 
 
 

แผนภาพท่ี ๑ ข้ันตอนการรับจํานําใบประทวนมันสําปะหลัง ๓๐ 
แผนภาพท่ี ๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคการคลังสินคา ๓๑ 
 



 

 
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 

๑.๑ ความเปนมา 
๑.๑.๑ สภาพท่ัวไป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายรัฐบาลมุงเนนใหสังคม มี
ความสุขอยางยั่งยืน ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและลดปญหาคาครองชีพของประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง รวมท้ังนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
หลักของการนําแผนไปสูการปฏิบัติเพ่ือสงผลใหสังคมโดยรวมมีระดับความเปนอยูท่ีดีข้ึน และ สราง
ภูมิคุมกันจากกระแสโลกาภิวัฒน 

ปจจุบันประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการผลิต
สินคาเกษตรท่ีสําคัญหลายชนิด ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง สามารถสรางรายไดแกประเทศ
เปนจํานวนมาก ไมนอยกวา ๑ ลานลานบาท (พ.ศ. ๒๕๕๓) แตอยางไรก็ตาม การประกอบกิจกรรม 
ภาคการเกษตรมักประสบปญหาในดานความผันผวนของราคาผลผลิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา และขาดความไมแนนอนท้ังจากปจจัยภายนอกประเทศ และภายในประเทศ รวมท้ัง ดิน
ฟาอากาศท่ีมีผลตอการผลิตของเกษตรกร ซ่ึงถือวาเปนความเสี่ยงของเกษตรกร และทําให ไมสามารถ
วางแผนการผลิตไดอยางแนนอน โดยเกษตรกรสวนใหญจะยึดถือราคาผลผลิตในปท่ีผานมาเปนตัวตั้ง 
หากปใดราคาผลผลิตชนิดนี้มีราคาสูงก็มักจะใชเปนแนวโนมในการปลูกผลผลิตในปตอมา ซ่ึงอาจจะ
สงผลใหเกษตรกรประสบภาวะขาดทุน โดยขายผลผลิตไดในราคาไมคุมกับตนทุนการผลิต และกอหนี้
เพ่ิมข้ึนจนเกิดเปนภาระหนี้สินท่ีพอกพูนข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือท่ีจะบรรเทาปญหาหนี้สินของเกษตรกร 
แนวทางหนึ่งในการดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ 
การยกระดับรายไดของเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาใหสูงข้ึน โดยมาตรการหนึ่ง ไดแก 
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ โดยมี กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 
เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ ในทางปฏิบัติ ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 

 ๑.๑.๒ เหตุผลและความสําคัญ 
เนื่องจากสินคาเกษตรเปนสินคาหลักท่ีสงผลกระทบตอรายไดของประชาชนสวนใหญ

ของประเทศ และโดยท่ีมันสําปะหลังเปนสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณการผลิตอยูในลําดับท่ี ๗ ของโลก 
รองจากออย ขาวโพด ขาวสาลี ขาว มันฝรั่ง และผักตาง ๆ (รูปท่ี ๑) โดยตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๔-๒๐๐๘
(พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) เปนตนมา โลกมีปริมาณผลผลิตมากกวา ๒๐๐ ลานตันตอป หรือคิดเปน
ประมาณ รอยละ ๓ ของผลผลิตพืชผลทางการเกษตรของโลก โดยผลผลิตสวนใหญใชบริโภค เปน
อาหาร อาหารสัตว และใชในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 
 



๒ 

 
หมายเหตุ : เปนขอมูลป ๒๐๐๘ (๒๕๕๑) 

 
ภาพท่ี ๑ การผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญของโลก ๑๐ อันดับแรก 

 
ท่ีมา : FAO, http://faostat.fao.org 

  
โดยท่ีประเทศไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังท่ีเปนอันดับ 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 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๒  แหลงเพาะปลูกมันสําปะหลังท่ีสําคัญของโลก 
 

    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประมาณการวามีครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกมัน

สําปะหลัง จํานวน ๔๘๐,๔๘๔ ครัวเรือน หากเกษตรกรขายผลผลิตไดในราคาไมคุมกับตนทุนการผลิต 
จะสง ผลกระทบตอความเปนอยูของเกษตรกรอยางหลีกเลี่ยงไมได กอใหเกิดการชุมนุมเรียกรองให
รัฐบาลเขามาชวยเหลืออยูเสมอ กรมการคาภายใน ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการมัน

Americas (๑๗ ลานไร) 

 (อเมริกา) 
Africa (๗๕ ลานไร)

(แอฟริกา) 

Asia (๒๕ ลานไร) 

(เอเชีย) 

ปริมาณผลผลิตในแหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญ 



๔ 

สําปะหลัง ไดตระหนักถึงความจําเปนในการชวยเหลือชวยเหลือเกษตรกร เนื่องจากสินคาเกษตรเปน
สินคา ตามฤดูกาล ราคามักจะตกต่ําในชวงผลผลิตออกสูตลาด ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ คาดการณผลผลิตมันสําปะหลัง ฤดูการผลิต ป ๒๕๕๕/๕๖ ประมาณ ๒๗ ลานตัน เพ่ิมข้ึน
รอยละ ๑๑.๐๙ จากฤดูการผลิต ป ๕๔/๕๕ ผลผลิตเริ่มออกสูทองตลาดตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – 
มีนาคม ๒๕๕๖ ประมาณ ๒๑.๓๒ ลานตัน หรือประมาณรอยละ ๗๗.๓๙ ของปริมาณท้ังหมด และ
ประมาณตนทุนการผลิตเฉลี่ย กก.ละ ๑.๘๐ บาท เพ่ิมข้ึนจากปม่ีผานมา รอยละ ๑.๖๙ และเนื่องจาก 
การคาดการณผลผลิตในป ๒๕๕๕/๕๖ ท่ีสูงข้ึน ประกอบกับผูคาในตางประเทศไดมีการชะลอ การรับ
ซ้ือมันเสนจากประเทศไทย ซ่ึงอาจสงผลทําใหราคาผลผลิตในปนี้ของประเทศไทยตกต่ําลงได ไมคุมกับ
ตนทุนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้นรัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายดําเนินการโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖  
 
๑.๒  ประเด็นศึกษาและกรอบแนวคิดการวิเคราะห 

๑.๒.๑ ประเด็นการศึกษา ควรปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง รวมท้ังบุคลากรของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหโครงการดังกลาวฯ  

๑.๒.๒ กรอบแนวคิดการวิเคราะห ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ ภายใตมาตรการดูแลสินคาเกษตรใหราคาเสถียรภาพ เกษตรกรมี
รายไดสูงข้ึน และปองกันการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล โดยศึกษากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ 
มาตรการ ตาง ๆ ของโครงการแทรกแซงตลาดสินคามันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ และทฤษฎี การคา
ระหวางประเทศ 
 
๑.๓  วัตถุประสงคของการศึกษา 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษา ปญหา สาเหตุ และอุปสรรค การดําเนินตามโครงการแทรกแซงตลาด 
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 

๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห แนวทางแกไข ปรับปรุง วิธีการการดําเนินงานตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 

๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปองกันการทุจริตตามโครงการแทรกแซงตลาด มัน
สําปะหลัง ในครั้งตอไป 

๑.๓.๔ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกเกษตรกร และทุกสวนท่ีเก่ียวของกับโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง  

 
๑.๔  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานี้ เปนการดําเนินงานเฉพาะเกษตรกร ผูประกอบการ ภาคราชการ และ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ ภายใตกรอบการดูแล
ของกรมการคาภายใน ประกอบดวย 



๕ 

๑.๔.๑ ศึกษา คนควา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากระบวนการข้ันตอนตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖  

๑.๔.๒ ศึกษา คนควา และเสนอแนะข้ันตอน กระบวนการดําเนินการตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 

๑.๔.๓ ศึกษา คนควา และเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และ
มาตรการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 
บรรลุเปาหมายของโครงการดังกลาว 

๑.๔.๔ ศึกษาจากประสบการณจริงของภาคราชการ และภาคเอกชน ท่ีไดรวมดําเนินการ
ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 

๑.๔.๕ ศึกษาจากการสงออกและนําเขามันสําปะหลังของประเทศไทยและตางประเทศ 
 

๑.๕  วิธีการศึกษาและวิเคราะห 
การศึกษาจะประกอบดวยการจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
๑.๕.๑ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกฎ ระเบียบ 

หลักเกณฑ ขอบังคับ และวิธีการตรวจสอบจาการปฏิบัติงานภาคสนาม ตามโครงการแทรกแซง ตลาด
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 

๑.๕.๒ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษา
หนังสือ เอกสาร งานวิจัย รายงานการประชุม และเว็บไซดของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
๑.๖  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑.๖.๑ ผลผลิต 
๑) เกษตรกรมีทางเลือกในการจําหนายผลผลิตมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน 
๒) เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขายผลผลิตไดในราคาท่ีคุมกับตนทุนการผลิต 
๓) ผูประกอบการมีสวนรวมในการชวยเหลือใหนโยบายของรัฐบาลบรรลุ

เปาหมาย 
๑.๖.๒ ผลลัพธ 

๑) ปองกันการสวมสิทธิ์เกษตรกรตามโครงการแทรกแซงตลาดสินคามันสําปะหลัง 
๒) ประหยัดงบประมาณรายจายของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือเกษตรกร 

ดานการตลาดโดยภาพรวม 
๓) สนับสนุน สงเสริมใหโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังมีความเปนธรรม 

โปรงใส ตรวจสอบได 
 

๑.๗  ภาพรวมของรายงานการศึกษา 
รายงานการศึกษานี้แบงออกเปน ๔ บท บทท่ี ๑ เปนบทนํา ซ่ึงจะกลาวถึงสภาพท่ัวไป และ

เหตุผลของการศึกษา บทท่ี ๒ จะกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี และกรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา บทท่ี ๓ 
กลาวถึงสภาพปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ของโครงการแทรกแซงตลาดสินคามันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/



๖ 

๕๖ เสนอขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ สรุปผลการวิเคราะหประเด็นการศึกษา ปญหา อุปสรรค 
ท่ีเก่ียวของ บทท่ี ๓ เปนการนําเสนอแนะนําแนวทาง วิธีการแกไขปญหา โดยนําขอมูลการวิเคราะห
ในบทท่ี ๒ มาประมวลผล เปนแนวทางในการแกไขปญหา ตามแนวทางการตรวจสอบ และทฤษฎี
การคาระหวางประเทศ เพ่ือนํามาทําเปนขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาด
สินคาเกษตร บทท่ี ๔ เปนบทสรุปผลการศึกษาพรอมแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ ของโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐบาล 



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และกรอบความคิดที่ใชในการศึกษา 
 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎ ี
๒.๑.๑ อุปสงคและอุปทาน (Demand and Supply) 
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและแบบผสม กลไกราคาจะเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ วาจะผลิตอะไร และผลิตอยางไร ซ่ึงสิ่งท่ีเปนตัวกําหนดราคาสินคาและบริการ
ในทางเศรษฐกิจ คือ อุปสงคของผูบริโภค และอุปทานของผูผลิตนั่นเอง (คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๘) 

๒.๑.๑.๑ อุปสงค (Demand) 
๑) ความหมายของอุปสงค 

อุปสงค (Demand) หมายถึง ปริมาณสินคาและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่ง ท่ีมีผูตองการซ้ือ ณ ระดับราคาตาง ๆ ของสินคาชนิดนั้นภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสมมติ
ใหปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดอุปสงคคงท่ี ความตองการในท่ีนี้ตองมีอํานาจซ้ือ (Purchasing Power หรือ 
Ability to pay) ดวย ถาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีแตความตองการในตัวสินคาโดยไมมีเงินท่ีจะจายซ้ือ 
เราเรียกความตองการลักษณะนั้นวา “ความตองการ (Want)” ไมใช “อุปสงค” ดังนั้น องคประกอบ
ของอุปสงค จะประกอบดวย ความตองการและอํานาจซ้ือ 

๒) กฎของอุปสงค (Law of Demand) 
กฎของอุปสงค อธิบายถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ

สินคาเม่ือราคาสินคาเปลี่ยนแปลงไป กฎของอุปสงคกลาวา “ปริมาณสินคาท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ
ในขณะใดขณะหนึ่งจะมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับราคาสินคาชนิดนั้น” โดยมีขอสมมติให
ปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี ผลดังกลาวเราเรียกวา ผลของราคา (Price Effect) เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุ ๒ 
ประการ คือ 

(๑) เม่ือราคาสินคาชนิดนั้นลดลง ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคาชนิดนั้นมี
ราคาถูกเม่ือเทียบกับราคาของสินคาชนิดอ่ืน ๆ จึงลดการบริโภคสินคาชนิดอ่ืนลง แลวหันมาบริโภคสินคา
ชนิดนั้นเพ่ิมข้ึนแทนการบริโภคสินคาชนิดอ่ืนท่ีลดลง ในทางตรงกันขาม ถาราคาสินคาชนิดนั้นสูงข้ึน 
ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคาชนิดนั้นมีราคาแพงเม่ือเทียบกับราคาของสินคาชนิดอ่ืน ๆ จึงลดการบริโภค
สินคา ชนิดนั้นลง แลวหันมาบริโภคสินคาชนิดอ่ืน ๆ แทน เราเรียกผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
บริโภคอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในราคาเปรียบเทียบ (Relative Price) ของสินคาวา ผลของ
การใชแทนกัน (Substitution Effect) 

(๒) เม่ือราคาสินคาชนิดนั้นลดลง ผูบริโภคจะรูสึกเหมือนกับวาเขา
มีรายไดเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เพราะรายไดจํานวนเดิมจะมีอํานาจซ้ือมากข้ึน ดังนั้น เขาจึงซ้ือสินคาเพ่ิมข้ึน 
ในทางตรงกันขาม ถาราคาสินคาชนิดนั้นสูงข้ึน ผูบริโภคจะรูสึกเหมือนกับวาเขามีรายไดนอยลง ดังนั้น 

 



๘ 

เขาจึงซ้ือสินคาลดลง เราเรียกผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในอํานาจซ้ือของเงินรายไดวา ผลของรายได (Income Effect) 

 
 

ภาพท่ี ๓ เสนอุปสงค (Demand Curve) 
 
ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๘ 

 
๓) ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค 

ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคของสินคานอกจากราคาสินคาแลว ยังมีปจจัย
อ่ืนๆ อีก ดังนี้ (รัตนา สายคณิตและชลดา จามรกุล, ๒๕๔๙) 

(๑) รายไดของผูบริโภค เม่ือรายไดของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปมัก
ทําใหผูบริโภคจายซ้ือสินคาเปลี่ยนแปลงไปดวย เชน เม่ือรายไดของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน ผูบริโภคจะซ้ือ
สินคาเพ่ิมข้ึน 

(๒) ระดับราคาสินคาชนิดอ่ืน เพราะสินคาท่ีใชซ้ือขายในตลาดมักมี
ความสัมพันธกัน กลาวคือ สินคาบางชนิดทดแทนกันได สินคาบางชนิดตองใชรวมกัน ดังนั้นการท่ี
ผูบริโภคจะซ้ือสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งมากนอยเพียงใดจึงตองพิจารณาสินคาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมี
ความสัมพันธกันดวย 

(๓) รสนิยมของผูบริโภค รสนิยมเปนปจจัยท่ีสําคัญมากอยางหนึ่ง
ตอการซ้ือสินคา สินคาบางอยางแมจะราคาถูกมาก แตถาไมเปนท่ีพอใจของผูบริโภค ก็จะไมซ้ือสินคานั้น 

(๔) การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหอุป
สงคของสินคาเปลี่ยนแปลงไป เชน ถาผูบริโภคคาดคะเนวาราคาน้ํามันพืชจะสูงข้ึนในสัปดาหหนา เขา
ก็จะ รีบซ้ือน้ํามันเพ่ิมข้ึนตั้งแตตอนนี้ 

(๕) ขนาดและโครงสรางประชากร มีผลทําใหอุปสงคของสินคา
เปลี่ยนแปลงไป โดยปกติถาจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนอุปสงคของสินคาแทบทุกชนิดยอมเพ่ิมข้ึน แต
ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับลักษณะโครงสรางของประชากรดวย 

(๖) ปจจัยอ่ืน ๆ นอกจากปจจัยท่ีกําหนดขางตนแลว การท่ีผูบริโภค
มีอุปสงคของสินคามากนอยเพียงใดยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน อุปนิสัยการใชจายและ
การออมของผูบริโภค ลักษณะการจัดเก็บภาษีของรัฐ และอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด ฯลฯ 



๙ 

๒.๑.๑.๒ อุปทาน 
๑) ความหมายของอุปทาน 

อุปทาน (Supply) หมายถึงปริมาณสินคาและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่งท่ีผูผลิตเต็มใจนําออกเสนอขายในตลาดภายในเวลาระยะหนึ่ง ณ ระดับราคาตาง ๆ กันของสินคา
และบริการนั้น โดยสมมติใหปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดอุปทานคงท่ี 

จากความหมายของอุปทาน จะเห็นไดวาอุปทานประกอบดวย ๒ 
สวนสําคัญ คือ 

(๑) ความเต็มใจ ท่ีจะเสนอขายหรือใหบริการ (Willingness) 
กลาวคือ ณ ระดับราคาตาง ๆ ท่ีตลาดกําหนดมาให ผูผลิตหรือผูประกอบการมีความยินดีหรือเต็มใจท่ี
จะเสนอขายสินคาหรือใหบริการตามความตองการซ้ือของผูบริโภค 

(๒) ความสามารถในการจัดหามาเสนอขายหรือใหบริการ (Ability 
to Sell) กลาวคือ ผูผลิต ผูประกอบการจะตองจัดหาใหมีสินคาหรือบริการอยางเพียงพอท่ีจะ
ตอบสนองความตองการซ้ือของผูบริโภค ณ ระดับราคาของตลาดในขณะนั้น ๆ (สามารถเสนอขาย
หรือใหบริการได) เม่ือกลาวถึงคําวาอุปทาน จะเปนการมองทางดานของผูผลิตซ่ึงตรงขามกับอุปสงคท่ี
เปนการมองทางดานของผูบริโภค ในทางเศรษฐศาสตรแลว ความสัมพันธของราคาสินคาท่ีมีตอ
อุปทานของสินคานั้นจะเปนไปตามกฎของอุปทาน (Law of Supply)  

๒) กฎของอุปทาน (Law of Supply) 
กฎของอุปทาน จะอธิบายถึงพฤติกรรมของผูผลิตในการแสวงหาผล

กําไรสูงสุด กฎของอุปทานกลาววา “ปริมาณสินคาท่ีผูผลิตเต็มใจจะนําออกขายในระยะเวลาหนึ่ง
ข้ึนอยูกับราคาสินคานั้น ๆ ในทิศทางเดียวกัน” กลาวคือ เม่ือราคาสินคาสูงข้ึนปริมาณอุปทานจะ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูผลิตมีความตองการท่ีจะเสนอขายมากข้ึน เพราะคาดการณวาจะไดกําไรสูงข้ึน 
ในทางกลับกัน เม่ือราคาสินคาลดลงปริมาณอุปทานจะนอยลง เนื่องจากคาดการณวากําไรท่ีจะได
ลดลง ลักษณะท่ัวไปของเสนอุปทานจึงเปนเสนท่ีมีลักษณะท่ีลากเฉียงข้ึนจากซายไปขวา ภายใตขอ
สมมติวาปจจัยตัวอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตออุปทานมีคาคงท่ี (ภาพท่ี ๔) 

 
ภาพท่ี ๔ ลักษณะท่ัวไปของเสนอุปทาน 

 
ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๘ 

 



๑๐ 

๒.๑.๑.๓ ปจจัยท่ีกําหนดอุปทาน 
การท่ีผูผลิตจะนําสินคาออกมาเสนอขายมากนอยเพียงใดนั้น นอกจาก

ราคาของสินคานั้นจะเปนปจจัยท่ีกําหนดแลวยังมีอีกหลายปจจัย ดังนี้ 
๑) ตนทุนการผลิต การตัดสินใจในการผลิตผูผลิตจะเปรียบเทียบ

ระหวางรายไดจากการขายสินคากับตนทุนในการผลิต ตนทุนการผลิตมีผลตอปริมาณการผลิตสินคา
โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

๒) ราคาของสินคาชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวของ การเปลี่ยนแปลงในราคาสินคา 
ชนิดใดชนิดหนึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนตอปริมาณเสนอขายสินคาอีกชนิดหนึ่งได ข้ึนอยูกับ
ความสัมพันธของสินคา เชน สินคาท่ีวัตถุดิบในการผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอการผลิตสินคา
เปลี่ยนแปลงไปดวย 

๓) สภาพดินฟาอากาศ สภาพดินฟาอากาศมีผลกระทบตอปริมาณการ
เสนอขายสินคาโดยเฉพาะสินคาเกษตร สภาพดินฟาอากาศท่ีเอ้ืออํานวยจะสงผลใหอุปทานสินคา
เพ่ิมข้ึน เปนตน 

๔) เทคโนโลยี ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทตอการ
ผลิตมาก การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการผลิตจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณ
ผลผลิตดวย  

๕) นโยบายรัฐบาล ปริมาณเสนอขายสินคาอาจไดรับผลกระทบจาการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เชน ถาจัดเก็บภาษีการคาเพ่ิมข้ึน ผูผลิตอาจลดการผลิตลงเนื่องจาก
ตนทุนในการผลิตสูงข้ึน เปนตน 
 
๒.๒ มาตรการรับจํานําผลผลิตทางการเกษตร 

เปนมาตรการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรการท่ีขายผลผลิตไดใน
ราคาต่ําในชวงฤดูการการเก็บเก่ียวเนื่องจากมีผลผลิตออกสูตลาดมากในชวงเวลาดังกลาว การจํานํา
เปนทางเลือกหนึ่งท่ีทําใหเกษตรกรมีรายไดพอเลี้ยงชีพในขณะท่ียังไมไดขายผลผลิตออกไปและ
สามารถเก็บผลผลิตไวรอขายในชวงเวลาท่ีสูงข้ึน โดยหลักการรัฐจะเปนผูกําหนดราคาจํานําโดย
เกษตรกรท่ีตองการเขารวมจะนําผลผลิตมาจํานํากับรัฐ เม่ือราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงข้ึนเกษตรกร
จะมาไถถอนผลิตผลเกษตรเพ่ือนําไปขายในราคาท่ีสูงกวาราคาจํานํา แตเกษตรกรตองรับภาระคา
ดอกเบี้ยและการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร 

แตดวยเหตุผลทางการเมืองทําใหมีการบิดเบือนวัตถุประสงคของมาตรการการจํานําผลผลิต 
โดยมีการกําหนดราคาท่ีสูงกวาตลาดแตใหเงินเต็มมูลคาสินคา ซ่ึงเปนการบิดเบือนกลไกตลาดสงผลให
เกษตรกรไมมาไถถอน และความสามารถในการแขงขันในตลาดลดลง เนื่องจากรัฐบาลรับซ้ือผลิตผล
ในราคาท่ีสูง เปนภาระแกรัฐบาลในการเก็บรักษาและหาตลาดเพ่ือระบายสตอก 

มันสําปะหลังเปนพืชไรท่ีเก็บรักษาในรูปของหัวมันสดไมได ในกรณีท่ีราคารับจํานําจะถูก
แปรรูปเปนมันเสนหรือแปงมัน โดยฝากเก็บท่ีโกดังขององคการคลังสินคาหรือของผูแปรรูปมัน ท้ังนี้ 
สตอกมันเสนและแปงมันดังกลาวจะตองจําหนายออกทุกป 



๑๑ 

ในชวงเวลาระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ราคาหัวมันในชวงนี้จะเปนชวงวิกฤตท่ีทาง
รัฐบาลจะพิจารณาวาควรเปดใหมีการจํานํามันสําปะหลังหรือไม โดยมีเจาหนาท่ีองคการคลังสินคา
เปนคนกลางในการชั่งและออกใบประทวนใหเกษตรกรนําใบประทวนไปขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ โดยเกษตรกรสามารถไถถอนไดภายใน ๓ เดือน 

เม่ือลานมันหรือโรงแปงมันรับจํานําหัวมันสด จะตองแปรรูปเปนมันเสน หรือแปงมันทันที 
และเปนผูเก็บรักษาสินคาใหโดยรับคาตอบแทนในสวนคาแปรรูป คาเชาโกดัง (ประมาณ ๒๐ บาท/
ตัน/เดือน) โดยท่ัวไปรัฐบาลจะดําเนินการประมูลมันเสนหรือแปงมันจากโครงการจํานํามันสําปะหลัง
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกป หากราคาตลาดตกต่ํามากก็อาจเลื่อนการประมูลมัน
สําปะหลังออกไป อยางไรก็ตาม หากเก็บมันสําปะหลังไวนานเกิน ๑ ป คุณภาพมันแปรรูปท้ังมันเสน
และแปงมันก็จะลดลงอยางมาก และสงผลตอราคาประมูลได ดังนั้นมาตรการรักษาเสถียรภาพดาน
ราคาสินคาเกษตรท่ีสูญเสียคุณภาพไดเร็วจําเปนตองมีการจัดการดานโลจิสติกส เชน โครงสราง
พ้ืนฐานโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการเก็บรักษาคุณภาพของสินคาเกษตรท่ีทันสมัย โดยคลังสินคาท่ีเก็บ
รักษามีระบบท่ีทันสมัยในการรักษาคุณภาพของสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปข้ันตน เปนตน 
ท้ังนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงความสูญเสียคุณภาพและดานการคลังจากการดําเนินมาตรการรักษา
เสถียรภาพของสินคาเกษตรไดอยางบูรณาการ 

๒.๒.๑ การวิเคราะหผลจากโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง 
จากระบบการรับจํานําสินคาเกษตรของรัฐบาลท่ีผานมา สามารถใชทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตรมาอธิบายไดวาเปนการแทรกแซงราคาข้ันต่ํา ซ่ึงเทียบเคียงไดกับ “มาตรการรับซ้ือ
ผลผลิตอุปทานสวนเกิน” (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ ชลบุรี, ไมระบุป)  

ทฤษฎีดังกลาวอธิบายไดวา กรณีท่ี ๑ เสนอุปทาน (S) แบบ Perfectly Inelastic 
ท่ีมีความยืดหยุนนอย นั่นคือเปนเสนท่ีตั้งฉากกับแกนนอน อธิบายไดวาไมวาราคาจะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรจะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ เชน ขาว นั่นคือ ปริมาณผลผลิตคงท่ี ภาพท่ี ๕ D 
และ S คือ เสนอุปสงคและอุปทานของขาวเปลือกในตลาดภายในประเทศ เสนอุปสงค (D) ตัดกับ 
เสนอุปทาน (S) ณ จุด E กลไกตลาดในระบบการคาเสรีจะทําใหเกิดระดับราคาและปริมาณดุลยภาพ 
คือ OP℮ และ OQ℮ ตามลําดับ ถาหาก ณ ราคา P℮ เปนราคาท่ีต่ําเกินไป รัฐบาลตองการยกระดับ
รายไดของเกษตรกรใหสูงข้ึน รัฐบาลจะกําหนดราคาข้ันต่ําของผลิตใหสูงกวาราคาตลาดหรือราคา 
ดุลยภาพ สมมุติประกาศราคาข้ันต่ํา (ราคารับจํานํา) เทากับ OP๑ ผูซ้ือจะรับซ้ือผลผลิตในปริมาณ 
นอยกวาปริมาณดุลยภาพ คือ OQ๑ ทําใหมีผลผลิตสวนหนึ่งท่ีขายไมไดเทากับ Q๑Qe เรียกวา อุปทาน
สวนเกิน (Excess Supply) ในระบบเศรษฐกิจเสรีรัฐบาลสามารถกําหนดราคาซ้ือขายได แตไม
สามารถบังคับใหพอคา/โรงสี ซ้ือตามปริมาณท่ีตองการขายได ดังนั้นจึงเกิดอุปทานสวนเกิน (Excess 
Supply) ข้ึน รัฐบาลจึงตองเปนผูกําจัดอุปทานสวนเกินนี้เองโดยใชมาตรการเสริมรับซ้ืออุปทาน
สวนเกิน ในการรับซ้ืออุปทานสวนเกินดังกลาวรัฐบาลจะใชงบประมาณท้ังสิ้นเทากับ ABQeQ๑ (สวนท่ี
แรเงา) รายละเอียดแสดงไดดังภาพท่ี ๕ จากรูปปริมาณผลผลิต OQ๑ คือ ปริมาณผลผลิตท่ีเกษตรได
ซ้ือขายเปนไปตามกลไกตลาดกับพอคาหรือโรงสี สวน Q๑Qe คือ ปริมาณผลผลิตท่ีรัฐบาลไดรับจํานํา
ไว และไมมีการมาไถถอน นั่นเอง ในกรณีนี้รัฐบาลจึงตองมีงบประมาณท่ีเพียงพอสําหรับซ้ืออุปทาน
สวนเกินดังกลาว และงบประมาณสําหรับการเก็บรักษาสินคาท่ีรับซ้ือไวดวย 



๑๒ 

 
 

ภาพท่ี ๕ การประกันราคาข้ันต่ําโดยรับซ้ืออุปทานสวนเกิน กรณีเสนอุปทานเปน Perfectly Inelastic 
 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ ชลบุรี, ไมระบุป 

 
การกําหนดราคาประกัน หรือราคารับจํานําใหสูงกวาราคาตลาดนั้นจูงใจให

เกษตรกรทําการเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน สงผลใหผลการผลิตเพ่ิมข้ึนทุกป รัฐบาลจึงตองเขาไปรับซ้ืออุปทาน
สวนเกินมากข้ึนเรื่อยๆ 

ในกรณีดังกลาวจะเกิดกรณีท่ี ๒ เสนอุปทานจะมีความยืดหยุนมาก เรียกวา เสน
อุปทานแบบ Elastic หมายความวา อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณมีมากกวาการเปลี่ยนแปลง
ของราคา นั่นคือเม่ือราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึน ปริมาณผลผลิตก็จะเพ่ิมข้ึนตาม ดังนั้นเม่ืออุปทานมีความ
ยืดหยุนมากรัฐ จึงตองใชงบประมาณในการเขาไปซ้ืออุปทานสวนเกินมากข้ึน นั่นคือ งบประมาณท่ีรัฐ
จะตองใชจะเทากับ ABQ๒Q๑ รายละเอียดแสดงไดดังภาพท่ี ๖ กรณีนี้เกิดข้ึนกับสถานการณใน
ปจจุบันท่ีรัฐบาลตองใชงบประมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือรองรับกับปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 
 

ภาพท่ี ๖ การประกันราคาข้ันต่ําโดยรับซ้ืออุปทานสวนเกิน กรณีเสนอุปทานเปน elastic 
 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๖ ชลบุรี, ไมระบุป 



๑๓ 

 
ท้ังนี้ การคํานวณราคารับจํานํามันสําปะหลังของรัฐบาลจะใชหลักเดียวกับการ

คํานวณราคารับจํานําขาวเปลือก คือ การตั้งราคารอยละ ๑๐๐ ของราคาฐาน โดยราคาฐานคํานวณ
จากราคาตลาดเฉลี่ยยอนหลัง ๓ ป และคํานวณเพ่ิมเพ่ือเปนราคาชี้นําตลาด (สํานักสงเสริมการคาขาว
และพืชไร กรมการคาภายใน, ไมระบุป) 

จากการดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ในปการเพาะปลูก ๒๕๕๔/๕๕ ซ่ึง
เปนปแรก ท่ีดําเนินการนั้นสามารถสรุปการจํานํามันสําปะหลังในแตละเดือนดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี ๑ 
 
ตารางท่ี ๑ ราคารับจํานําตามเชื้อแปงตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ๒๕๕๔/๕๕ 
 

เช้ือแปง (รอยละ) 
ราคารับจํานําในป ๒๕๕๕ (บาทตอกโิลกรัม) 

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 

ท่ีมา : กรมการคาภายใน, ๒๕๕๕ 
 

๒.๓ การรับจํานําขาวเปลือกในอดีตท่ีผานมา 
ปการผลิต ๒๕๒๗/๒๘ ถึงปการผลิต ๒๕๔๒/๔๓ ชวงนี้ทุกรัฐบาลใชโครงการรับจํานําขาว

เปนเครื่องมือชะลอการขายผลผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาว ท้ังนี้เนื่องจากขาวเปลือกเปนสินคาเกษตร
ท่ีมีราคาตกต่ํามาโดยตลอด ชวงฤดูการเก็บเก่ียวมีขาวเปลือกไหลออกสูตลาดเปนจํานวนมาก ขณะท่ี
ความตองการมีสมํ่าเสมอตลอดท้ังป ดังนั้น ยุคนี้รัฐบาลใชโครงการรับจํานําขาวเปนเครื่องมือชะลอ
ขาวเปลือกสวนท่ีเกินความตองการของตลาดไหลไมใหสูตลาดอยางรวดเร็ว จนเปนสาเหตุใหราคาขาว
ลดต่ําลง หลักการคือ มีการกําหนดราคารับจํานํา เสมือนเปนการประกันราคาขาวข้ันต่ําใหกับชาวนา 
หากราคาขาวเปลือกปรับตัวสูงเกินกวาราคารับจํานําบวกกับดอกเบี้ยท่ี ๓% ตอป กรณีนี้เกษตรกร
สามารถมาไถถอนขาวเปลือกออกไปขายเองได แตถาราคาขาวเปลือกต่ํากวาราคารับจํานําบวก
ดอกเบี้ย ชาวนาก็จะปลอยขาวใหหลุดจํานํา โดยท่ีชาวนาไมตองรับผิดชอบคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น 



๑๔ 

โครงการรับจํานําขาว เริ่มครั้งแรกปการผลิต ๒๕๒๗/๒๘ โดยองคการคลังสินคา (อคส.) 
เชาคลังสินคาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือเก็บรักษาขาวเปลือก และออกใบประทวนสินคาให
เกษตรกร โดยใชเปนหลักประกันกูเงินกับ ธ.ก.ส. แตไมไดรับความนิยม เพราะเกษตรกรตองขนขาว
จากจังหวัดอ่ืนเดินทางมาจํานําท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ชาวนา ปการผลิต ๒๕๒๙/๓๐ รัฐบาลสั่งให ธ.ก.ส. รับจํานําขาวเปลือกท่ีเก็บไวในยุงฉางของชาวนาได 
ซ่ึงวิธีนี้ไดรับความนิยมอยางแพรหลายมาจนถึงปจจุบัน จากนั้นในปการผลิต ๒๕๔๒/๔๓-๒๕๔๓/๔๔ 
รัฐบาลสั่งให อคส. เชาคลังสินคาเอกชน เพ่ือรับจํานําขาวจากชาวนา วิธีนี้ยิ่งไดรับความนิยมมากข้ึน
ไปอีกเพราะคลังสินคาท่ี อคส. เชาอยูไมไกลจากบานและยุงฉางของชาวนา 

ตอมาตั้งแตปการผลิต ๒๕๔๓/๔๔ ถึงปจจุบัน ชวงนี้รัฐบาลกําหนดราคารับจํานําสูงกวา
ราคาตลาด หากพอคา หรือผูสงออกตองการซ้ือขาวจากทองตลาดไปขาย หรือสงออก ตองซ้ือในราคา
ท่ี เทาเทียม หรือสูงกวาราคารับจํานํา ผลจากการท่ีรัฐบาลเขามาแทรกแซงกลไกตลาดในรูปแบบนี้ 
ทําใหรัฐบาลตองแบกรับภาระในการเก็บรักษาขาวเปลือกเปนจํานวนมาก ภาระของรัฐบาลในการเก็บ
รักษาขาวเปลือกจะผอนคลายลง ก็ตอเม่ือการผลิตขาวของโลกเกิดความเสียหาย อยางเชน ในปการผลิต 
๒๕๕๐/๕๑ ประเทศผูผลิตและผูบริโภคประสบภัยธรรมชาติอยางรายแรง ทําใหตลาดการคาขาว เกิด
อาการตื่นตระหนก เกรงวาจะเกิดภาวะขาดแคลนขาว จึงสั่งซ้ือขาวไปเก็บไวในสตอก ทําใหราคา
ขาวเปลือกและขาวสารปรับตัวสูงข้ึนจากราคาปกติกวา ๑ เทาตัว แตเม่ือตลาดคาขาวหายจากภาวะ
ตื่นตระหนก ราคาขาวก็ปรับตัวกลับเขาสูภาวะปกติเชนในปจจุบัน จากประสบการณของ ธ.ก.ส. ใน
ฐานะผูดําเนินการโครงการรับจํานําขาวมานานเกือบ ๓๐ ป ไดสรุปภาพรวมปญหาการทุจริตของ
โครงการรับจํานําขาวทุกข้ันตอนมีดังนี้ 

 



๑๕ 

ตารางท่ี ๒  ทุจริตจํานําขาวทุกข้ันตอน 
 

หนวยงาน ชองการทุจริต 
เกษตรกร ๑. แจงขอมูลอันเปนเท็จ เชน พ้ืนท่ี และผลผลิตเกินจริง 
 ๒. ขายสิทธิการเขารวมโครงการใหผูอ่ืน 
 ๓. เปลี่ยนขาวเปลือกท่ีจํานําในยุงฉาง จากขาวคุณภาพดีเปนคุณภาพต่ํา 
 ๔. นําขาวเปลือกออกจําหนาย โดยไมไดรับอนุญาต 
โรงสี ๑. สวมสิทธิเกษตรกรนําขาวเปลือกโรงสีท่ีไดจากการคาปกติมาเขารวม

โครงการนโยบายเกษตรกร 
 ๒. ตรวจคุณภาพขาวเปลือกท่ีรับจํานําไมตรงตามขอเท็จจริง เชน ความชื้น 

น้ําหนัก และคุณภาพ 
 ๓. นําขาวเปลือกท่ีรับฝากไปหมุนเวียนออกขาย 
 ๔. นําขาวสารนอกโครงการสงมอบ เขามาเก็บในคลังกลางแทนขาวสารตาม

โครงการ (เปาเกา) 
 ๕. สงมอบขาวสารเขาคลังกลางไมตรงตามคุณภาพขาวท่ีกําหนด 
โกดังกลาง ๑. นําขาวสารคุณภาพต่ํามาสับเปลี่ยนขาวสารดีในโครงการ 
 ๒. นําขาวสารท่ีฝากไวไปขาย 
 ๓. ไมดูแลรักษาคุณภาพขาวตามสัญญากับ อคส. และ อ.ต.ก. 
บริษัทตรวจสอบ
คุณภาพขาว 

๑. ตรวจและรับขาวสารท่ีคุณภาพต่ํากวาท่ีโครงการกําหนด 

การระบายขาวในโกดัง
กลาง 

๑. ระบายขาวลาชา ทําใหขาวเสื่อมคุณภาพ และคาใชจายเก็บรักษาสูง 
๒. มีภาระขาดทุนเนื่องจากขาวคุณภาพต่ํา และตนทุนการรับจํานําสูง 

ท่ีมา : เอกสาร “ขอเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 
๒๕๕๔/๕๕”ของ ธ.ก.ส. วันท่ี ๑๖ ก.ย. ๒๕๕๔ 
 
๒.๔ อภิธานศัพท 

หนวยรับฝาก หมายถึง ท่ีทําการรับฝากหัวมันสดจากเกษตรกร เพ่ือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ตั้งอยูท่ีลานมัน/โรงแปง ท่ีเขารวมโครงการ โดยมีเปาหมายแสดงวาเปนหนวย
รับฝากหัวมันสําปะหลังสดของ อคส. 

คลังสินคากลาง หมายถึง คลังสินคาท่ี อคส. มีสัญญาฝากเก็บรักษาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
ท่ีลานมัน/โรงแปง แปรสภาพหัวมันสดของโครงการ และสงมอบตามท่ี อคส. กําหนด 

จุดรับจํานําตนทาง หมายถึง จุดท่ีไดรับอนุมัติใหเปนจุดรับฝากหัวมันสําปะหลังสดในพ้ืนท่ี 
ท่ีเปนท่ีตั้งปกติของหนวยรับฝาก 

จุดรับจํานําปลายทาง หมายถึง จุดท่ีไดรับอนุมัติใหเปนจุดรับฝากหัวมันสําปะหลังสดนอก
พ้ืนท่ี 



๑๖ 

แปงมันสําปะหลัง หมายถึง ผลิตภัณฑแปรรูปสําหรับนําไปใชบริโภคเปนอาหารโดยตรง
หรือนําไปใชในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

มันสําปะหลังเสนหรืออัดเม็ด  หมายถึง ผลิตภัณฑแปรรูปสําหรับนําไปใชตอใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว หรือนําไปผลิตเปนแอลกอฮอล หรือเอทานอล 

แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช (Tapioca Starch) หมายถึง แปงท่ีไดจากหัวมัน
สําปะหลัง เม่ือผานกระบวนการผลิต มีสีขาวหรือสีครีมออน 

แปงมันสําปะหลังประเภทโมดิไฟดสตารช (Tapioca Modified Starch) หมายถึง แปง 
ท่ีไดจากการนํามันสําปะหลังมาเปลี่ยนสมบัติทางเคมี และ/หรือทางฟสิกสจากเดิมดวยความรอนและ/
หรือเอนไซมและ/หรือสารเคมีชนิดตาง ๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับการนําไปใช 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษาวิจัย 
 
 

๓.๑ สถานการณมันสําปะหลัง 
๓.๑.๑ สถานการณผลผลิตมันสําปะหลังของไทย ป ๒๕๕๖ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประมาณการ
ผลผลิต ป ๒๕๕๖ (คาดคะเน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕) มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว ๗.๙๐๕ ลานไร ผลผลิต 
๒๗.๕๕ ลานตัน และผลผลิตตอไร ๓.๔๙ ลานตัน เทียบกับ ป ๒๕๕๕ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ๗.๙๑๑ ลานไร 
ผลผลิต ๒๖.๖๐ ลานตัน และผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๕๗ และ ๓.๘๗ ตามลําดับ เนื่องจาก
สภาพดินฟาอากาศท่ีเอ้ืออํานวย มีฝนตกกระจาย ทําใหมันสําปะหลังเจริญเติบโตดี และการระบาด
ของเพลี้ยแปงลดลง ไมรุนแรงเหมือนปท่ีผานมา 

 
ตารางท่ี ๓  เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของไทย ป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ 

 

รายการ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

๒๕๕๖* 

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ลานไร) ๗.๔๐ ๘.๒๙ ๗.๔๑ ๗.๑๐ ๗.๙๑ -๐.๒๒ ๗.๙๑ 
ผลผลิต (ลานตัน) ๒๕.๑๖ ๓๐.๐๙ ๒๒.๐๑ ๒๑.๙๑ ๒๖.๖๐ -๒.๐๔ ๒๗.๕๕ 
ผลผลิตตอไร (ตัน) ๓.๔๐ ๓.๖๓ ๒.๙๗ ๓.๐๙ ๓.๓๖ -๑.๘๓ ๓.๔๙ 
หมายเหตุ : * ประมาณการ ณ กันยายน ๒๕๕๕ 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
๓.๑.๒ ราคาและการตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๖ 

ป ๒๕๕๖ คาดวาการสงออกจะเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา เนื่องจากผลผลิต มัน
สําปะหลังเพ่ิมสูงข้ึน และความตองการของตลาดท้ังในรูปมันเสนและแปงมันสําปะหลังขยายตัว โดย
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดจะใกลเคียงกับ ป ๒๕๕๕ อยางไรก็ตามหากผลผลิตของประเทศเพ่ือนบาน 
โดยเฉพาะกัมพูชา เวียดนาม และลาว ขยายตัวเพ่ิมข้ึน จะสงผลกระทบทางลบตอราคามันสําปะหลัง
ของเกษตรกรได นอกจากนี้ปจจัยท่ีมีผลตอการสงออกของไทย คือ ปญหาฝุนมันเสน เนื่องจากมันเสน
ของไทยสวนใหญมีขนาดชิ้นเล็กและเปนฝุนผงมาก ทําใหจีนหามการขนยายมันเสนของไทยบางทาเรือ
ท่ีใกลชุมชน และใชเปนขอจํากัดเพ่ือชะลอการนําเขามันเสนจากไทย ดังนั้นในป ๒๕๕๖ หากไทย ยัง
ไมสามารถผลิตมันเสนท่ีมีชิ้นใหญ หรือมีมาตรการในการปองกันการฟุงกระจายของฝุนมันเสน จะ
สงผลใหเกิดปญหาการสงออกมันเสนไปประเทศจีนเชนเดียวกับปท่ีผานมา โดยมีราคาหัวมันสด ท่ี



๑๘ 

เกษตรกรขายไดอยูท่ีเฉลี่ย ๒.๐๓ บาท/กก. (ป ๒๕๕๕) ซ่ึงมีตนทุนการผลิตโดยเฉลี่ยอยูท่ี ๑.๘๐ บาท (ป 
๒๕๕๖) ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔  ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

 

รายการ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕* 
อัตราเพ่ิม 
(รอยละ) 

ราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายได ๑/  ๑.๗๓ ๑.๓๒ ๒.๒๕ ๒.๕๓ ๒.๐๓ ๑๐.๑๙ 
ราคาสงออกมันอัดเม็ด ๒/ ๕.๗๖ ๔.๘๙ ๕.๘๖ ๗.๘๑ ๗.๑๒ ๙.๓๓ 
ราคาสงออกมันเสน ๒/ ๕.๕๐ ๔.๕๑ ๖.๒๙ ๗.๙๒ ๗.๒๐ ๑๑.๖๕ 
ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ๒/ ๑๑.๗๖ ๙.๒๐ ๑๔.๔๔ ๑๕.๒๗ ๑๓.๘๒ ๘.๖๕ 
หมายเหตุ : * ประมาณการ ณ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ท่ีมา : ๑/ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  ๒/ กรมศุลกากร 

 
ตารางท่ี ๕  ราคาหัวมันสําปะหลังของประเทศเพ่ือนบาน 

 
ประเทศ ราคาตนทุน/บาท ผลผลิต/ไร ราคาขาย 

ลาว ๑.๐๐-๑.๕๐ ๔-๕ ๑.๙๐-๒.๐๐ 
กัมพูชา ๑.๕๐-๑.๖๐ ๔-๕ ๑.๘๐-๒.๐๐ 

ท่ีมา : สํานักงานการคาภายในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแกว 
 
๓.๑.๓ การสงออกและการนําเขามันสําปะหลังของไทยและตางประเทศคูคาท่ีสําคัญ 

ประเทศไทยมีการสงออกมันสําปะหลังเปนสินคาเกษตรท่ีสําคัญรองจากขาว และ 
มีการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบานสูงมากเปนลําดับในชวงท่ีมีโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ จากประเทศกัมพูชา และมีประเทศคูคาท่ีสําคัญท่ีสงออกมันสําปะหลังได
เปนอันดับตน ไดแก ประเทศจีน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑.๓.๑ ประเทศท่ีไทยไดมีการสงออกมันเสน ประกอบดวย ตารางท่ี ๖ 
 



๑๙ 

ตารางท่ี ๖ การสงออกมันเสน ป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
 

ประเทศ 
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

๘๖ 
๖,๕๓๙,๘๐๐,๕

๓๘ 
๔,๐๒๔,๒๒๗,๗

๑๙ 
๑๘,๙๖๓,๖๘๙,๘

๕๓ 
๔,๑๑๖,๒๗๖,๐

๑๔ 
๒๕,๑๙๒,๕๔๗,๕

๒๖ 
๓,๖๙๓,๕๑๓,๕

๖๗ 
๒๙,๒๕๒,๑๒๙,๒

๔๗ 

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

๑,๑๓๐,๙๑๗,๔
๘๔ 

๖,๑๕๓,๖๔๙,๑
๗๓ 

๔,๐๒๔,๐๔๘,๐
๑๐ 

๑๘,๙๖๒,๘๐๐,๒
๓๓ 

๔,๑๑๖,๒๗๖,๐
๑๒ 

๒๕,๑๖๑,๐๒๕,๒
๖๑ 

๓,๖๙๓,๕๑๓,๕
๖๑ 

๒๙,๒๕๑,๘๓๐,๕
๙๕ 

อินโดนีเซีย         

กาบอง         
สิงคโปร  ๒๘๕ ๑๐๔,๑๗๖    ๑ ๒๖๑,๒๗๕ 
สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต 

        

สาธารณรัฐ
เกาหลี 

๕๕๒,๘๐๐ ๓,๖๑๖,๔๔๕       

มาเลเซีย ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๕๘,๕๑๐       

สหรัฐอเมริ
กา 

๑๐๐ ๕,๐๖๓       

เนเธอรแลน
ด 

๒๑,๔๐๓,๐๐
๐ 

๑๑๔,๕๓๕,๗๗
๗ 

    ๐ ๒๙๖ 

ญ่ีปุน ๘๒ ๔๗๘       
ฮองกง       ๐ ๒๙ 
สหพันธ
สาธารณรัฐ
เยอรมัน 

๔,๖๐๐,๐๐๐ ๒๕,๓๐๓,๒๘๖       

ไตหวัน ๔,๙๒๙,๔๒๐ ๓๓,๑๐๘,๔๓๒       
นิวซีแลนด ๑๐,๕๐๐,๐๐

๐ 
๖๓,๘๑๒,๕๑๑       

ฟลิปปนส     ๕,๔๕๐,๐๐๒ ๓๑,๕๒๒,๒๖๕   
ลาว   ๑๗๙,๔๒๔ ๗๘๕,๔๔๔     
เวียดนาม - - - - - - - - 

กัมพูชา - - - - - - - - 

ท่ีมา : www.dft.go.th กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
 

๓.๑.๓.๒ การคาของจีน 
ขอมูลจากกรมศุลกากรของจีน รายงานวา ในป ๒๐๐๘ จีนนําเขาสุทธิใน

สินคามันสําปะหลัง โดยนําเขารวม ๓๘๙.๙ ลานเหรียญสหรัฐ ประเทศหลักท่ีจีนนําเขามันสําปะหลัง 
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 จีนนําเขามันสําปะหลังจากเวียดนามมากเปนอันดับท่ี ๑ ตามดวยไทย มูลคา ๑๘๕.๑ 
และ ๑๓๐.๑ ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ ซ่ึงมีขอสังเกตวาจีนมีอัตราการนําเขามันสําปะหลังจาก
เวียดนามมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนถึง ๓๔๑.๕% ขณะท่ีนําเขาจากไทยลดลง -๔% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปท่ีแลว 

ป ๒๐๐๘ จีนสงออกสินคามันสําปะหลัง ๐.๐๒ ลานเหรียญสหรัฐ โดย
เปนการสงออกไปยังไตหวันท้ังหมด (๑๐๐%)   



๒๐ 

ท้ังนี้ ในป ๒๐๐๗ ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกมันปะหลังรายใหญ
ท่ีสุดของโลก มีสวนแบงการตลาดคิดเปน ๗๖% ของตลาดสงออกโลก ในขณะท่ีจีนเปนประเทศผู
นําเขามันสําปะหลังรายใหญท่ีสุดของโลก คิดเปน ๖๖% 

๓.๑.๓.๓ นโยบายและมาตรการของรัฐ 
รัฐบาลจีนใหความสําคัญกับการผลิตพลังงานแบบ bioenergy และตั้ง

เปาจะลดการนําเขาน้ํามันลดลง ๓๐% ภายในป ๒๐๕๐ โดยปจจุบันจีนเปนผูผลิตเอทานอลรายใหญ
เปนอันดับท่ี ๓ ของโลก รองจากสหรัฐ และบราซิล โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

๑) หามการผลิตเอทานอลจากธัญพืช และพัฒนาพ้ืนท่ีเพาะปลูกมัน
สําปะหลังเพ่ือทดแทน 

จากการท่ีความตองการเอทานอลเพ่ิมสูงข้ึนและวัตถุดิบในการผลิต
สวนใหญ คือ ขาวโพด สงผลใหราคาขาวโพดสูงข้ึน ทางการจีนจึงมีนโยบายควบคุมการผลิตเอทานอล
อยางเขมงวด และจะหามการผลิตจากขาวโพด รวมถึงธัญพืชอ่ืน ๆ เนื่องมาจากความกังวลในเรื่อง 
food supply ดังนั้น มันสําปะหลังจึงจะกลายเปนพืชหลักท่ีใชในการผลิตเอทานอล ทําใหความ
ตองการมันสําปะหลังในจีนเพ่ิมสูงข้ึน แตการปลูกมันสําปะหลังในหลายพ้ืนท่ีของจีนไมประสบ
ความสําเร็จ เนื่องมาจากสภาวะอากาศ และสภาพการเพาะปลูกเปนแบบ small scale เสียเปนสวนใหญ  

ปจจุบันจีนมีแผนพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือ
สําหรับใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอลแทนธัญพืช ภายในป ๒๐๑๐ ไดแก sugarcane, sweet 
sorghum, rapeseed รวมถึงมันสําปะหลังดวย โดยตั้งเปาในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังใน 
Guangxi เพ่ิมข้ึนจากราว ๒๖๐,๐๐๐ เฮกตาร เปน ๖๖๐,๐๐๐ เฮกตาร 

๒)  สงเสริมการผลิตเอทานอลใหเปนอุตสาหกรรมใหญ 
รัฐบาลจีนมีการตั้งเปาใหมีการผลิตเอทานอลเพ่ิมสูงข้ึนถึง ๒ ลานตัน 

ภายในป ๒๐๑๐ และ๑๐ ลานตัน ภายในป ๒๐๒๐ และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
อยางตอเนื่อง โดยมีการตั้ง bioenergy research center แหงแรกข้ึนท่ี Nanning, Guangxi จึงคาดวา
ความตองการมันสําปะหลังจะยังเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี Beihai, Guangxi ท่ีมี
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดําเนินการโดยบริษัทลูกของ China Oil and Food 
Corporation (COFCO) ผลิตเอทานอลได ๒๐๐,๐๐๐ ตัน และผลิต cellulosic เอทานอลได 
๕๐,๐๐๐ ตันตอป โดยผลิตจากมันสําปะหลัง ๑.๕ ลานตัน 

ปจจุบัน COFCO เปนผูนําเขามันสําปะหลังรายใหญท่ีสุดของจีน 
และมีการสงเสริมการปลูกมันสําปะหลังในลาว กัมพูชา และพมา  

๓.๑.๓.๔ สถานการณสงออกโดยรวม (เปรียบเทียบมูลคาสงออกท้ังหมด) 
สิ้นป ๒๕๕๓ มูลคาการสงออกมันสําปะหลังท้ังหมดของไทยปรับตัวสูงข้ึน

จาก ปกอนหนาคอนขางมาก จาก ๑.๔ พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป ๒๕๕๐ เพ่ิมข้ึนเปน ๒ 
พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป ๒๕๕๓ โดยสินคาในกลุมมันสําปะหลังท่ีไทยมีสัดสวนสงออกมาก
ท่ีสุด คือ สตารชและอินูลิน ซ่ึงในป ๒๕๕๓ มีมูลคาสงออกรวม ๗๕๓ ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ ดัง
ตารางท่ี ๗ สินคาในกลุมมันสําปะหลังท่ีสําคัญรองลงมา ไดแก มันสําปะหลังท่ีทําเปนแผนบางแหง 
เดกซทรินและโมดิฟายสตารชอ่ืน ๆ และมันเสน ซ่ึงผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ๔ ลําดับแรกดังกลาว มี



๒๑ 

มูลคาสงออกรวมกันคิดเปนสัดสวนสูงถึง ๙๐% ของมูลคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังท้ัง ๑๓ 
รายการของไทย  

 
ตารางท่ี 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 เดกซทรินและโมดิฟายสตารชอ่ืน 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 กากมันสําปะหลังอ่ืน ๆ ๐.๘๔ ๑.๐๒ ๐.๗๙ ๐.๖๒ 
๑๑ แปงมันสําปะหลังอ่ืน ๆ  ๐.๐๓ ๑.๔๖ ๐.๓๕ ๐.๓๒ 
๑๒ แปงหยาบจากมันสําปะหลังอ่ืน 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 
ท่ีมา : สังเคราะหจากสถิติ World Trade Atlas และศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑) สถานการณสงออกมันเสน 
ไทยมีมูลคาสงออกมันเสน ในป ๒๕๕๓ ประมาณ ๒๔ ลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงปรับตัวลดลงจากปกอนหนาและเปนมูลคาต่ําสุดเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ๒๕๕๐-
๒๕๕๒ ในชวงป ๒๕๕๒ สัดสวนตลาดหลักมีการเปลี่ยนแปลง โดยตลาดเนเธอรแลนด สเปน และ
เกาหลีใต ปรับตัวลดลง ในขณะท่ีชดเชยดวยมูลคาการสงออกไปยังตลาดจีน และก็ปรับตัวลง อีกครั้ง
ในป ๒๕๕๓ ท่ีผานมา  

 



๒๒ 

ตารางท่ี ๘ สถานการณสงออกมันเสน ป ๒๕๕๓ เทียบ ๓ ปยอนหลัง 
หนวย : ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ 

คูคา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ มูลคาเฉล่ีย 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% 
คูคาอ่ืน ๆ (อีก ๑๘ 
ประเทศ) 

๒๓.๙๗ ๑๕.๕๖ ๐.๑๖ ๕.๕๓ ๑๑.๓๑ ๘.๐๒% ๑๐๙๒% 

รวมมูลคาสงออก
ท้ังหมด 

๒๒๔.๖๓ ๒๗๒.๐๐ ๔๓.๐๕ ๒๔.๔๐ ๑๔๑.๐๒ ๑๐๐.๐๐% -๓๕% 

ท่ีมา : สังเคราะหจากสถิติ World Trade Atlas และศูนยวิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
๒) ประเทศคูคาของไทย 

ประเทศคูคาท่ีสําคัญในตลาดผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยสวน
ใหญ จะอยูในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงมีความตองการใชผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังเพ่ิมมากข้ึนอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะแปงมันสําปะหลังและแปงดัดแปร นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารสัตวก็มีความ
ตองการใชมันเสนและมันอัดเม็ดเปนจํานวนมากเชนกัน รวมท้ังการเติบโตของอุตสาหกรรมเอทานอล 
ซ่ึงใช มันสําปะหลังเปนวัตถุดิบเพ่ือผลิตพลังงานทดแทนน้ํามันปโตรเลียมท่ีราคามีแนวโนมสูงข้ึนใน
ปจจุบัน 

๓) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ปจจุบันจีนเปนประเทศคูคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังอันดับ ๑ ของไทย 

มีสวนแบงการตลาด รอยละ ๔๙.๓๑ ของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังท้ังหมดของไทยใน
ตลาดโลก โดยในป ๒๕๕๔ จีนนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากไทยมูลคา ๑,๓๒๗.๐๕ ลานเหรียญสหรัฐ  

หากพิจารณาศักยภาพการแขงขันของผลิตภัณฑมันสําปะหลังของ
ไทย ในตลาดจีน พบวาไทยมีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ ๑ คิดเปนรอยละ ๖๒.๖๔ ของมูลคานําเขา
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังท้ังหมดของจีนจากตลาดโลก ซ่ึงมีมูลคารวม ๒,๑๑๘.๕๐ ลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ ท้ังนี้ในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๔-๒๕๕๔) การนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีน จาก
ไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๓๒.๗๐ ตอป ขณะท่ีการนําเขาจากตลาดโลกมีอัตรา การเติบโต
เฉลี่ยรอยละ ๒๗.๑๓ ตอป เปนผลจากความตองการใชภายในประเทศท่ีขยายตัวเพ่ิมอยางมาก 
เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีมีขนาดใหญ ประมาณ ๑,๓๐๐ ลานคน และภาคเศรษฐกิจท่ีมีการ



๒๓ 

ขยายตัวสูง ดังนั้นจึงเปนโอกาสของประเทศไทยในการสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑจากมัน
สําปะหลังไปประเทศจีนไดเพ่ิมข้ึน  

ผลิตภัณฑมันสําปะหลังสําคัญท่ีไทยสงออกไปจีน ไดแก มันเสน 
สตารชจากมันสําปะหลัง และแปงมันดัดแปรและเด็กซทริน ซ่ึงขยายตัวอยางตอเนื่องตลอด ชวง ๑๐ ปท่ี
ผานมา (ป ๒๕๔๔-๒๕๕๔) ยกเวนป ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ท่ีมีการสงออกมันเสนไปจีนลดลง อยางไรก็ตาม 
ในภาพรวมการสงออกผลิตภัณฑท้ังสามมีอัตราเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๔๒.๖๑ ๕๐.๖๙ และ ๒๑.๓๐ ตอป  

ในป ๒๕๕๔ ไทยสงออกมันเสนไปจีนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
๗๒.๒๒ ของมูลคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทยท้ังหมดไปจีนมีมูลคารวม ๙๕๘.๓๕ ลานเหรียญ
สหรัฐ รองลงมา ไดแก สตารชจากมันสําปะหลัง และแปงดัดแปรและเด็กซทริน มีมูลคาสงออก 
๒๔๕.๐๕ และ ๑๑๐.๕๗ ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๘.๔๗ และ ๘.๓๓ ตามลําดับ  

แมวาจีนมีความตองการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน แต
การสงออกของไทยไปยังตลาดจีนตองพบกับคูแขงสําคัญ คือ เวียดนาม ซ่ึงเริ่มเขามาแขงขันและมีการ
ขยายตัว ในตลาดจีนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะมันเสนและมันอัดเม็ด โดยในป ๒๕๕๔ 
เวียดนาม มีสวนแบงตลาดในจีน รอยละ ๒๘.๙๙ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑๑.๘๘ ในป ๒๕๔๙ ท้ังนี้ การ
นําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีนจะข้ึนอยูกับปจจัยดานราคาและปริมาณความตองการวัตถุดิบ
เพ่ือปอนโรงงานผลิตเอทานอลเปนสําคัญ 

ปจจัยดานอุปทานและอุปสงคของจีน 
ประเทศจีนเปนผูนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังท้ังแปงมันสําปะหลัง 

มันเสนหรืออัดเม็ดรายใหญท่ีสําคัญในตลาดโลก ซ่ึงองคประกอบปจจัยดานอุปทานและอุปสงคมัน
สําปะหลังของประเทศจีน จะมีผลกระทบตอปริมาณอุปสงคในตลาดโลก ซ่ึงในสถานการณปจจุบันมี
องคประกอบท่ีมีนัยสําคัญในแตละปจจัย ดังนี้ 

(๑) ปจจัยดานอุปทานของจีน 
ผลผลิตมันสําปะหลัง 
จีนมีปริมาณการผลิตมันสําปะหลัง ตั้งแตป ๒๕๔๖-๒๕๕๒ 

ประมาณ ๔ ลานตันตอป อยางไรก็ตามจีนก็ยังคงตองนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังเนื่องจากผลผลิต
ท่ีไดไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ 

(๒) ปจจัยดานอุปสงคของจีน 
การใชผลิตแอลกอฮอลสําหรับบริโภค 
จีนมีปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลอยูท่ีประมาณ ๕-๖ ลาน

ตันตอป โดยมีสัดสวนวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตแบงเปนขาวโพดรอยละ ๖๐ มันเสนรอยละ ๓๖ และอ่ืน 
ๆ อีกรอยละ ๔ ดังนั้นผลผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลของจีน ๑ ใน ๓ ผลิตดวยมันสําปะหลัง 

๓.๑.๔ นโยบายของรัฐบาล 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ตอ

รัฐสภา เม่ือวันอังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  



๒๔ 

๑) การแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ เนื่องจากภาวะ
เงินเฟอ และราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานใหอยูในระดับ
ท่ีเหมาะสมเปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต แกไขปญหาคาครองชีพ โดยการดูแลราคาสินคาใหเหมาะสม 

๒) ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน โดยการดูแล
ราคาสินคาเกษตรใหมีเสถียรภาพท่ีเหมาะสม คํานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยบริหารจัดการ ทาง
การตลาดผลักดันใหเกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดในราคาท่ีคุมกับตนทุนการผลิต 

๓) สงเสริมนโยบายการแขงขันท่ีเสรีและเปนธรรม รวมท้ังปองกันการผูกขาด ตัด
ทอนท้ังทางตรงและทางออม 

เนื่องจากนโยบายดังกลาวของรัฐบาลประกอบกับภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่ง ของ
กรมการคาภายใน คือ การรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร และการพัฒนาระบบตลาดและ
เชื่อมโยงชองทางการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร และสถานการณผลผลิตมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/
๕๖ มีแนวโนมราคาท่ีเกษตรกรขายไดประมาณ ๒.๑๐-๒.๓๐ บาท/กก. (เชื้อแปง ๒๕%) ซ่ึงต่ํากวา
ชวงเดียวกันของปกอน ดังนั้น เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาของมันสําปะหลังมิใหตกต่ํา ในชวงผลผลิต
ออกสูตลาดมาก (พ.ย.-มี.ค. ประมาณ ๗๕%) ไมคุมกับตนทุนการผลิตของเกษตรกร ซ่ึงอาจสงผลให
เกษตรกรชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลเขามาแกไขปญหาดังกลาว  

เพ่ือปองกันปญหาดังกลาวและชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถขายผลผลิตไดใน
ราคาท่ีเหมาะสม เปนธรรม และชวยรักษาเสถียรภาพราคา คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันอังคารท่ี 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ใหดําเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖  

๓.๑.๕ หลักเกณฑและเง่ือนไขการดําเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 
๒๕๕๕/๕๖ 

๓.๑.๕.๑ ราคา ปริมาณ และระยะเวลา 
๑) ราคารับจํานําหัวมันสด เชื้อแปง ๒๕% กก.ละ ๒.๖๐ บาท ในเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๕ ปรับเพ่ิมเดือนละ ๐.๐๕ บาท/กก. จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ท่ี 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 
ท้ังนี้ หัวมันสดท่ีจํานําตองมีเชื้อแปงไมต่ํากวา ๒๐% 
หมายเหตุ : ราคารับจํานําใบประทวนขางตนใหปรับเพ่ิม-ลด ตาม

เปอรเซ็นตแปงในอัตรา กก.ละ ๐.๐๕ บาท  
๒) เปาหมาย ปริมาณรับจํานําหัวมันสด ๑๐ ลานตัน 
๓) ปริมาณรับจํานําของเกษตรกร รับจํานําผลผลิตของเกษตรกรตามท่ี

ผลิตไดจริง โดยใชปริมาณผลผลิตตามหนังสือรับรองท่ีกรมสงเสริมการเกษตรออกใหเปนขอมูล
ประกอบ ท้ังนี้ ใหหนวยปฏิบัติพิจารณาถึงปริมาณผลผลิตท่ีผลิตไดในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ กรณีมีผลผลิต
มากกวา ท่ีระบุในหนังสือรับรองเกินหนึ่งเทาใหทําบันทึกและเกษตรกรรับรองไวเปนหลักฐาน แลวสง



๒๕ 

ใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ระดับจังหวัดตรวจสอบ และปริมาณ 
รับจํานําแตละรายตองไมเกิน ๒๐๐ ตัน  

๔) ระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลารับจํานํา ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ระยะเวลาไถถอนภายใน ๓ เดือน นับถัดจากเดือนท่ีรับจํานํา 
ระยะเวลาโครงการเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 

๓.๑.๕.๒ วิธีดําเนินการ 
๑) เกษตรกรผูมีสิทธิจํานํา จะตอง (๑) มีหนังสือรับรองเกษตรกรจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (๒) มีผลผลิตมันสําปะหลังเปนของตนเอง และ ๓) เปนลูกคา ธ.ก.ส. 
๒) พ้ืนท่ีรับจํานํา เกษตรกรสามารถจํานําหัวมันสําปะหลังสดไดในพ้ืนท่ี

จังหวัดของตนเองเทานั้น ยกเวนจังหวัดพ้ืนท่ีมีเขตติดตอกัน 
(๑) การจํานําขามเขตของเกษตรกร กรณีจําเปนเพ่ือแกไขปญหา 

ความเดือดรอนของเกษตรกรจะจํานําขามเขตเกินกวาระดับจังหวัดใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ 
ระดับจังหวัดแจงฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง เพ่ือนําเสนอคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง พิจารณาตอไป 

(๒) การจํานําขามเขตของลานมัน/โรงแปง หามลานมันและโรงแปง
มันจํานําขามเขตและเปดจุดรับจํานํานอกพ้ืนท่ี ยกเวนกรณีจําเปนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
เกษตรกรหรือกรณีท่ีบางจังหวัดมีลานมันหรือโรงแปงเขารวมโครงการรับจํานํานอยไมเพียงพอ
ใหบริการเกษตรกร โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 

- คณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
ใหเปดจุดรับจํานํานอกพ้ืนท่ีไดในจังหวัดเดียวกันแลวรายงานฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย 
มันสําปะหลัง ทราบในทันที 

- กรณีท่ีไมสามารถจัดหาลานมันหรือโรงแปงภายในพ้ืนท่ี
จังหวัดเดียวกันไดใหแจง อคส. และฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเพ่ือจัดหา 
ลานมัน/โรงแปงนอกพื้นที่จังหวัด โดยมีหลักการใหจัดหาลานมัน/โรงแปงภายในภาคเดียวกันกอน
เปนลําดับแรก หากไมสามารถจัดหาไดใหจัดหาลานมัน/โรงแปงจากภาคอ่ืนเปนลําดับตอไป โดยให
นําเสนอคณะอนุกรรมการกํากับดูแล การแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง พิจารณาอนุมัติ 

- กรณีท่ีไมไดรับความรวมมือจากลานมันหรือโรงแปงให
คณะอนุกรรมการกํากับฯ หรือคณะทํางานพิจารณาคัดสรรลานมัน/โรงแปงไปเปดจุดนอกพ้ืนท่ีตาม
ความจําเปนและเหมาะสมและแจงใหจังหวัด อคส. และ ธ.ก.ส. ดําเนินการตามหลักเกณฑตอไป 

๓) การรับจํานําใบประทวน 
(๑) กรณีลานมันเขารวมโครงการ ให อคส. รับฝากและออกใบ

ประทวน ใหเกษตรกร โดยใหลานมันแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดเปนมันเสนสงมอบเขาคลังกลาง 
(๒) กรณีโรงแปงเขารวมโครงการ ให อคส. รับฝากและออกใบ

ประทวน ใหเกษตรกร โดยใหโรงแปงแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดเปนแปงมันสงมอบเขาคลังกลาง 



๒๖ 

สําหรับอัตราแปรสภาพหัวมันสดเปนมันเสนและแปงมันใหเปนไป
ตามท่ีคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง จะกําหนดตอไป 

๔) การเขารวมโครงการของลานมัน/โรงแปง 
ใหความสําคัญกับลานมัน/โรงแปงท่ีใหความรวมมือทางราชการสูง 

เปนอันดับแรก โดยลานมันและโรงแปงตองมีศักยภาพในการรับฝากมันสําปะหลัง มีเครื่องชั่งน้ําหนัก 
เครื่องวัดเปอรเซนตแปง ลานตาก และมีสถานท่ีเก็บมันเสนและแปงมันในบริเวณเดียวกับลานมันและ
โรงแปง รวมท้ังไมมีภาระคางสงมอบมันเสนและแปงมันในโครงการชวยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล ท่ี
ผานๆ มา และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯระดับจังหวัด 

สําหรับลานมัน/โรงแปงท่ีเขารวมโครงการในปกอนๆ ท่ีถูก อคส. 
ฟองรองดําเนินคดีกรณีกระทําความผิดรายแรง เชน ลักทรัพยหรือยักยอกทรัพย รวมท้ังลานมัน/โรง
แปงท่ียังไมไดรับการปลดจากบัญชีดําของ อคส. รวมท้ังยังอยูระหวางการฟองรองดําเนินคดีทางแพง
หรือคดีอาญาไมสามารถเขารวมโครงการรับจํานําได 

กําหนดใหผูประกอบการลานมันท่ีเขารวมโครงการฯ จะตองผลิต
เฉพาะมันเสนชิ้นใหญ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

๕) ขอท่ีตองปฏิบัติของลานมัน/โรงแปง และคลังกลาง 
(๑) ลานมัน โรงแปงและคลังกลางท่ีจะเขารวมโครงการตองไดรับ

การเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดแลวแจงหนวยงานปฏิบัติ อคส. พิจารณา
อนุมัติ และให อคส. แจงฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเพ่ือทราบในทันที 

(๒) การวางหลักประกันสัญญาโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 
ป ๒๕๕๕/๕๖ โดยใชหลักเกณฑเดียวกับท่ี อคส. เคยดําเนินการในปท่ีผานๆ มา ดังนี้ 

- สัญญาจางแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดเปนมันเสน คํ้าประกัน
ดวยบุคคล หรือคํ้าประกันดวยเงินสด/หนังสือคํ้าประกันธนาคารอัตรารอยละ ๒๐ ของมูลคาหัวมันสดท่ีรับ
จํานํา 

- สัญญาจางแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดเปนแปงมัน คํ้า
ประกัน ดวยบุคคล หรือคํ้าประกันดวยเงินสด/หนังสือคํ้าประกันธนาคารอัตรารอยละ ๕ ของมูลคาแปง
มันสําปะหลังท่ีคํานวณจากราคารับจํานํา 

- สัญญาฝากเก็บรักษามันสําปะหลังเสน คํ้าประกันดวยเงิน
สด/หนังสือคํ้าประกันธนาคารอัตรารอยละ ๕ ของมูลคามันสําปะหลังเสนท่ีคํานวณจากราคารับจํานํา 

- สัญญาฝากเก็บรักษาแปงมันสําปะหลัง คํ้าประกันดวยเงิน
สด/หนังสือคํ้าประกันธนาคารอัตรารอยละ ๕ ของมูลคาแปงมันสําปะหลังท่ีคํานวณจากราคารับจํานํา  

- ลานมัน/โรงแปงจะตองแจงสถานท่ีเก็บมันเสน/แปงมันตาม
โครงการ ให อคส. ทราบกอนเขารวมโครงการ โดยจะตองแยกกองมันเสน/แปงมันท่ีดําเนินธุรกิจ ทาง
การคาปกติจากกองมันเสน/แปงมันท่ีรับจํานําตามโครงการอยางชัดเจน รวมท้ังจัดทําปายแสดงกอง
มันเสน/แปงมันไวดวยตลอดเวลา 

- หามลานมัน/โรงแปงรับฝากมันสําปะหลังจากเกษตรกรไว
กอน แลวเจาหนาท่ี อคส. ออกใบประทวนใหในภายหลัง หากมีการรับฝากมันสําปะหลังไวกอนใหถือ



๒๗ 

วา เปนมันสําปะหลังของโรงแปง/ลานมันมิใชมันสําปะหลังท่ีรับจํานําของรัฐบาล ท้ังนี้ เกษตรกรท่ี
จํานําหัวมันสดจะตองนําหนังสือรับรองเกษตรกรและมันสําปะหลังมาสงมอบ ณ จุดรับจํานําพรอมกันดวย 

- หามลานมัน/โรงแปงท่ีเขารวมโครงการนํามันสําปะหลังท่ี 
อคส. ฝากเก็บไวในสถานท่ีอ่ืนนอกบริเวณลานมัน/โรงแปงท่ีเปนท่ีตั้งมาจํานํา ยกเวนกรณีจําเปนเพ่ือ
แกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร  

- ลานมัน/โรงแปงท่ีเขารวมโครงการตองแปรสภาพมัน
สําปะหลัง ท่ีรับจํานําเปนมันเสน/แปงมันและสงมอบมันเสน/แปงมันในระยะเวลาตามท่ีกําหนด กรณี
ลานมัน/โรงแปงไมแปรสภาพ มันสําปะหลังเปนมันเสน/แปงมันเพ่ือสงมอบเขาโกดังกลางในเวลาท่ี
กําหนด ให อคส.ดําเนินการสั่งระงับการรับฝากมันสําปะหลังและออกใบประทวน และใหติดปาย
ประกาศ ใหเกษตรกรทราบ ณ หนาลานมัน/โรงแปงทันที 

- ลานมัน/โรงแปงท่ีเขารวมโครงการจะตองจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร เพ่ือบันทึกขอมูลและรายงานขอมูลการรับจํานํามันสําปะหลังผานระบบคอมพิวเตอร
ออนไลนมายังกรมการคาภายใน และฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัด 
(สํานักงานพาณิชยจังหวัด/สํานักงานการคาภายในจังหวัด) รวมท้ัง อคส. เปนประจําทุกวัน ในกรณีท่ี
มีการขนยาย มันเสน/แปงมันเขาโกดังกลางใหรายงานลวงหนา ๑ วัน กอนการขนยาย 

๓.๑.๕.๓ การไถถอนของเกษตรกร 
เกษตรกรสามารถไถถอนไดภายใน ๓ เดือน นับถัดจากเดือนท่ีจํานํา โดย

ไถถอนเปนมันเสนและแปงมันสําปะหลังตามปริมาณซ่ึงไดแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดในอัตราท่ี
กําหนด ถาราคา ตลาด ณ วันท่ีไถถอนเทากับหรือต่ํากวาราคารับจํานํา เกษตรกรไมตองรับผิดชอบ 
แตถาราคาตลาดสูงกวาราคารับจํานํา ทางราชการจะตองคืนเงินสวนเกินเม่ือหักดอกเบี้ยในอัตรารอย
ละ ๓ ตอป ของยอดวงเงินท่ี รับจํานํา คาใชจายในการแปรสภาพ คาใชจายในการเก็บรักษา และ
คาใชจายอ่ืนๆ นับตั้งแตวันท่ีรับฝาก จนถึงวันท่ีจายสินคาใหแกเกษตรกร โดยใหไถถอนท้ังจํานวน
ตามท่ีระบุไวในใบประทวน 

๓.๑.๕.๔ การระบายจําหนาย 
คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ทําหนาท่ี

จัดทําแผนการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เสนอแผนการระบายตอคณะกรรมการนโยบายมัน
สําปะหลังพิจารณาอนุมัติ และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
รวมท้ังดําเนินการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหเปนไปตามแผนการระบายฯ และนําเสนอประธาน
กรรมการนโยบายมันสําปะหลังพิจารณาอนุมัติ 

๓.๑.๕.๕ การกํากับดูแล 
๑) จุดรับจํานํา มอบหมายใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับ

จังหวัด อคส. ในฐานะหนวยปฏิบัติจัดใหมีจุดรับจํานําใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร และ
เขมงวดกวดขัน รวมท้ังวางระบบการตรวจสอบการรับจํานําเพ่ือใหความเปนธรรมแกเกษตรกรและให
สามารถปองกันการรั่วไหลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหกําหนดผูรับผิดชอบในแตละพ้ืนท่ีอยาง
ชัดเจน ท้ังนี้ ณ จุดรับจํานําใหมีผูชวยปฏิบัติงาน อคส. ณ จุดรับจํานํา ณ ลานมันและโรงแปง จุดละ 
๒ คน และใหแตงตั้งตัวแทนเกษตรกร จํานวน ๓ คน โดยใหจังหวัดคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรท่ีทํา



๒๘ 

หนาท่ีดูแล ใหความเปนธรรมและแนะนําเกษตรกร ณ จุดรับจํานํา โดยใหไดรับคาตอบแทนวันละ 
๓๐๐ บาท ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนตัวแทนขาราชการจังหวัด ๑ คน ประจําแตละจุดรับ
จํานํา ท่ีลานมัน และโรงแปง อีกท้ังใหมีเจาหนาท่ีตํารวจประจําจุดรับจํานํา จุดละ ๒ นาย โดยให
ไดรับคาตอบแทนวันละ ๒๐๐ บาท เพ่ืออํานวยความสะดวกและใหความเปนธรรมแกเกษตรกรท่ี นํา
มันสําปะหลังเขารวมโครงการรวมท้ังปองปรามมิใหมีการทุจริตเกิดข้ึน  

ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัด อคส.จะตองกํากับ
ดูแล โรงแปง/ลานมันท่ีเขารวมโครงการ เจาหนาท่ี อคส. ท่ีปฏิบัติงาน ณ จุดรับจํานํา และหนวยงาน
อ่ืน ท่ีเ ก่ียวของ ใหดําเนินการรับจํานําตามกรอบอํานาจหนาท่ีโดยเครงครัดและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการ โดย อคส. จะตองกํากับดูแลการออกใบประทวนสงมอบเกษตรกรภายใน 
๓ วันทําการนับถัดจากวันรับมอบมันสําปะหลังจากเกษตรกรและให ธ.ก.ส. เรงรัดการจายเงินของ ธ.
ก.ส. สาขาใหแกเกษตรกรภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันท่ีเกษตรกรนําใบประทวนมาจํานํา 

สําหรับการจัดสงใบประทวนของ อคส. ในพ้ืนท่ีแตละจังหวัด 
มอบหมายให อคส. จัดสงใบประทวนท่ีมีหมายเลขกํากับไวชัดเจนใหผูวาราชการจังหวัด ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดกํากับดูแล เพ่ือปองกันการทุจริตและใบประทวน
สูญหาย เชน โครงการรับจํานําท่ีผานๆ มา 

๒) สวนภูมิภาค ใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดรวมกับ 
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
พาณิชย วางระบบการรับจํานําโดยนําขอมูลจากใบรับรองประกอบการจัดคิวจํานําหัวมันสดให 
สอดคลองกับกําลังการผลิตของผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ การสรางความเขาใจใหลานมัน/ โรง
แปง/โกดังกลางท่ีมีศักยภาพและคุณสมบัติครบเขารวมโครงการฯ การประชุมชี้แจงการดําเนิน
โครงการรับจํานํา ประชาสัมพันธ การออกหนังสือรับรองเกษตรกร การกํากับดูแลรับรองโรงแปง/ 
ลานมัน การรับจํานําท่ีโรงแปง/ลานมัน การจัดสรรใบประทวนใหแกโรงแปง/ลานมันท่ีเขารวมโครงการ
ในจังหวัด การตรวจสอบสตอคโรงแปง/ลานมันกอนรับมอบมันสําปะหลังจํานํา การตรวจสอบโกดังกลาง
กอนรับมอบมันเสน/แปงมัน และการตรวจสอบสตอคมันเสน/แปงมันท่ีโกดังกลาง  

ท้ังนี้ ใหกํากับดูแลและแกไขปญหาการรับจํานําในพ้ืนท่ีเปนไปดวย
ความเรียบรอยรวดเร็วและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด รวมท้ังปองกันการสวมสิทธิและการ
ปลอมปน เพ่ือใหประโยชนตกแกเกษตรกรอยางแทจริง และปองกันความเสียหายของรัฐ 

๓) สวนกลาง ฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 
กําหนดแนวทางปฏิบัติและกํากับดูแล รวมท้ังกําหนดแนวทางในการจัดคิว และประสานจังหวัด 
ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการฯ ในการจัดคิวเกษตรกรนําหัวมันสดไปจํานํา และประสานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีจังหวัดเขตติดตอชายแดนเพ่ือปองกันการลับลอบนําหัวมันสด มันเสน จาก 
ประเทศเพ่ือนบานมาเขารวมโครงการ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑวัดเปอรเซ็นแปงและสิ่งเจือปน 
เพ่ือใหเกษตรกรไดรับความเปนธรรมและใหมีการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยจะเผยแพร
ทางเว็ปไซต www.dit.go.th และเปนผูประสานรับขอรองเรียนของเกษตรกรและผูประกอบการ
เก่ียวกับการดําเนินโครงการฯ ผานทาง Call Center ๑๕๖๙ 



๒๙ 

ท้ังนี้ ใหมีคณะผูตรวจสอบจุดรับจํานํา โดยผูเชี่ยวชาญกรมการคา
ภายใน (รับผิดชอบเปนรายภาค) เพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง และใหมี
คณะทํางานฯ ตรวจสอบปริมาณการรับจํานําและการสงมอบผลิตภัณฑเขาเก็บในโกดังกลาง 

๔) กระทรวงมหาดไทย กํากับดูแลการทํางานของคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลฯ ระดับจังหวัดอยางใกลชิดโดยเฉพาะการออกหนังสือรับรองเกษตรกร การใหบริการ
เกษตรกร ณ จุดรับจํานําและการเก็บรักษามันเสนและแปงมันในคลังกลาง 

๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ กํากับดูแลการออกใบรับรองเกษตรกร 
โดยออกใบรับรองใหเปนของเกษตรกรตรงตามขอเท็จจริงท้ังรายชื่อเกษตรกร พ้ืนท่ีเพาะปลูกและ
ขอมูลประมาณการหัวมันสด โดยใหกําหนดตัวผูรับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองท่ีชัดเจน 

๖) คณะทํางานหรือหนวยงานท่ีปฏิบัติการพิเศษ ประกอบดวย 
หนวยงาน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือประสานและตรวจสอบในการดําเนินการโครงการรับจํานํามันสําปะหลังป 
๒๕๕๕/๕๖ โดยกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ีมีจุดรับจํานําและคลังกลาง 

๗) มอบหมายใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานของกรมการคาภายใน ติดตาม 
ตรวจสอบ เสนอแนะ และแกไขปญหา ใหการดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 
๒๕๕๕/๕๖ เปนไปตามหลักเกณฑ กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดความ เปน
ธรรมแกเกษตรกร และปองกันการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล 
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แผนภาพท่ี ๑  ข้ันตอนการรับจํานําใบประทวนมันสําปะหลัง 
 
 
 

กรมสงเสริมการเกษตร 

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

จุดรับจํานําของ อคส. (ลาน
มัน/โรงแปง) 

คลังกลางเก็บ มันเสน/
แปงมัน 

เกษตรกร 

ธ.ก.ส. 

การกํากับดูแล  
ณ จุดรับจํานํา 

อคส. 
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 ตรวจรับมอบหัวมันสําปะหลัง 
 จากเกษตรกร 
 ออกใบประทวนสินคาให 
 เกษตรกรภายใน ๓ วัน 
 รายงานฝายเลขานุการฯ 

 
ลานมัน/โรงแปง 

 แปรสภาพหัวมันสดเปน 
 มันเสน/แปงมัน 
 สงมอบมันเสน/แปงมัน 
 เขาคลังกลาง 
 
 

 ตรวจรับมันเสน/แปงมัน 
 ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 เก็บรักษา ดูแลคุณภาพ 
 ปริมาณใหเปนไป 
 ตามเกณฑ 
 สงมอบมันเสน/แปงมัน 
 ในการระบายจําหนาย 
 

 หนังสือรับรองเกษตรกร 
 เอกสารหลักฐาน 
 นําหัวมันสดของตนเอง 
 
 

 รับข้ึนทะเบียนเปนลูกคา 
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 จัดทําสัญญาและจายเงิน  
 ภายใน ๓ วันทําการ 
 
 

อคส. 
 ตัวแทนเกษตรกร 
 ขาราชการประจําจุด 
 เจาหนาท่ี อคส. 
 
 
 

ใบประทวนสินคา 
ไถถอนใน ๓ เดือน 

สงมอบ 
หัวมันสด 



๓๑ 

 
 
แผนภาพท่ี ๒  ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีองคการคลังสินคา 



๓๒ 

๓.๑.๖ มาตรการและหลักการ 
เพ่ือใหการดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 

บรรลุวัตถุประสงค โดยเกษตรกรมีชองทางในการจําหนายผลผลิตเพ่ิมข้ึน และจําหนายผลผลิตไดใน
ราคาท่ีคุมกับตนทุน รวมท้ังการรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิตมิใหตกต่ํา และระบบตลาดมันสําปะหลัง 
กรมการคาภายใน ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบ จึงไดจัดทําประกาศคณะกรรมการกลางวาดวย
ราคาสินคาและบริการ เรื่อง การควบคุมการขนยายหัวมันสําปะหลังสด และมันเสน ป ๒๕๕๖ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ ใน
การขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนยายหัวมันสําปะหลังสด และ มันเสน 
ป ๒๕๕๖ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) หามมิใหบุคคลใดขนยายหัวมันสําปะหลังสดหรือมันเสนอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือท้ังสองรวมกัน ซ่ึงมีปริมาณครั้งละ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป เขามาในทองท่ีจังหวัดจันทบุรี ไดแก 
อําเภอสอยดาว อําเภอโปรงน้ํารอน และจังหวัดสระแกว ไดแก อําเภอตามพระยา อําเภอโคกสูง 
อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด เวนแตไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลาง วา
ดวยราคาสินคาและบริการ สําหรับกรุงเทพมหานคร หรือประธานคณะกรรมการสวนจังหวัดวาดวย
ราคาสินคาหรือบริการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

๒) หามมิใหบุคคลใดขนยายหัวมันสําปะหลังสด มันเสน หรือผลิตภัณฑท่ีนําเขา 
จากตางประเทศอยางใดอยางหนึ่ง หรือท้ังสองอยางรวมกัน ซ่ึงมีปริมาณครั้งละ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 
เวนแตไดรับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๓) ยกเวนกรณีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และมีใบรับรองผลการข้ึนทะเบียน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณกํากับการขนยาย 

๔) ผูไดรับหนังสืออนุญาตการขนยายตองนําหนังสืออนุญาตกํากับการขนยาย ไป
ดวยทุกครั้ง และหนังสืออนุญาตใหใชเฉพาะการขนยายครั้งเดียวเทานั้น 

๕) หนังสืออนุญาตการขนยายหัวมันสําปะหลังสดและมันเสน มี ๓ ฉบับ ใหปฏิบัติ 
ดังนี้ 

(๑) หนังสืออนุญาตฉบับสีขาว (ตนฉบับ) ใหกับผูขออนุญาต/ผูขับข่ี ผูควบคุม
ยานพาหนะ มอบหนังสืออนุญาตฉบับสีขาว (ตนฉบับ) ใหสํานักงานการคาภายในจังหวัด หรือ
กรมการคาภายใน ภายใน ๗ วัน เม่ือถึงปลายทางแลว 

(๒) หนังสืออนุญาตคูฉบับสีชมพูไวท่ีหนวยงานซ่ึงเปนผูออกหนังสืออนุญาต 
เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

(๓) หนังสืออนุญาตฉบับสําเนา จัดสงใหกรมการคาภายใน เปนประจําทุก ๗ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีไดออกหนังสืออนุญาต 

๖) ใหผูครอบครองมันเสนท่ีมีปริมาณตั้งแต ๑๕ ตันข้ึนไป ไมวาจะมีไวครอบครอง
ในฐานะผูมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผูอ่ืน ใหแจงชนิดปริมาณท่ีมีอยู ปริมาณการซ้ือ ปริมาณ 
การไดมา ปริมาณการจําหนาย ปริมาณคงเหลือ สถานท่ีเก็บ ณ วันสิ้นเดือนของแตละเดือนเปนประจํา 
ทุกเดือน ภายในวันท่ีเจ็ดของเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ เปนตนไป 



๓๓ 

๗) ใหผูครอบครองมันเสนตามขอ ๖ จัดทําบัญชีคุมสินคา แสดงชื่อ ปริมาณท่ีมีอยู 
ปริมาณการซ้ือ ปริมาณท่ีไดมา ปริมาณการจําหนาย ปริมาณคงเหลือ สถานท่ีเก็บ เปนรายวันโดยตอง
ลงรายกรในบัญชีดังกลาว ใหแลวเสร็จภายใน ๓ วัน ตั้งแตวันท่ีไดรับเขามาจําหนายไปแตละครั้ง และ
ตองเก็บบัญชีพรอมหลักฐานการไดมาและการจําหนายไว ณ สถานท่ีเก็บ เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบไดทุกเวลา 

๘) บทกําหนดโทษผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป 
หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

นอกจากนี้หนวยงานของกรมการคาตางประเทศ ไดกําหนดอัตราภาษีขาเขา
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย (ท่ัวไป) ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๙  อัตราภาษีขาเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย (ท่ัวไป) 
 

ผลิตภัณฑ อัตราภาษีนําเขา (%) 
มันสด/มันเสน/มันอัดเม็ด (HS.๐๗๑๔) ๔๐.๐๐ 
แปงมันสําปะหลังหยาบ (HS.๑๑๐๖๒๐) ๔๐.๐๐ 
สตารชจากมันสําปะหลัง (HS.๑๑๐๘๑๔) ๓๐.๐๐% หรือ ๒.๐๖ บาท/กก. 
แปงแปรรูป (HS.๓๕๐๕๑๐) ๓๐.๐๐ 

 
๓.๑.๗ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast 
Asian Nations: ASEAN) เกิดข้ึนจาการรวมลงนามของรัฐมนตรีตางประเทศไทย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส มาเลเซีย และสิงคโปร เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยอาเซียนใหความสําคัญตอการ
จัดทํากรอบงานอยางกวาง ๆ และยืดหยุนได เพ่ือใหสอดรับกับความคิดเห็นอันหลากหลายของ
สมาชิกและเพ่ือใหเปนรากฐานอันม่ันคงสําหรับจุดมุงหมายรวมกัน ท้ังนี้การดําเนินงานของอาเซียน 
เริ่มชัดเจนข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๒๐ เม่ือผูนําอาเซียนประชุมสุดยอดครั้งแรก ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย และไดลงนามในปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) และ
สนธิไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia : TAC) ตอมาในป ๒๕๒๗ บรูไนดารุสซาลาม เขาเปนสมาชิกอาเซียนลําดับท่ี ๖ 
ท้ังนี้ อาเซียนไดขยายจํานวนสมาชิกเปน ๑๐ ประเทศ ประเทศสมาชิกใหมทยอยเขาเปนสมาชิก
อาเซียน ประกอบดวยเวียดนามเขาเปนสมาชิกในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ลาว และพมา ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และกัมพูชาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ และผลจากการท่ีอาเซียนใหความสําคัญในการเสริมสรางความ
แข็งแกรงทางเศรษฐกิจรวมกันอยางตอเนื่อง โดยหลังจากการดําเนินการไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียนหรือ AFTA ไดบรรลุเปาหมาย ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) ครั้งท่ี ๘ เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดเห็นชอบใหอาเซียนกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหเรงรัดการรวมกลุมเพ่ือเปดเสรีสินคาและบริการสําคัญ ๑๑ สาขา 



๓๔ 

(Priority Sectors) ไดแก การทองเท่ียว การบิน ยานยนต ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง สิ่งทอ 
อิเล็กทรอนิกส สินคาเกษตร ประมง เทคโนโลยี สารสนเทศและสุขภาพ ตอมาผูนําอาเซียนไดลงนาม
ในปฏิญญาเซยูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยมีเปาหมาย 
เปนตลาดและฐานการผลิตรวมกันเคลื่อนยายสินคาเสรี ลดอุปสรรคดานภาษี และมาตรการท่ีมิใชภาษี ซ่ึง
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) ซ่ึงหากมันสําปะหลังของ ประเทศเพ่ือน
บานไมตองเสียภาษี และมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวาของประเทศไทยดังกลาว รวมท้ังผลผลิตมันเสนท่ีมี
สภาพชิ้นใหญกวาไทย เนื่องจากใชแรงงานคน ประกอบกับประเทศกัมพูชา ลาว และพมา มีสภาพ
พ้ืนท่ีเหมาะสมในการทําการเพาะปลูกมันสําปะหลัง อาจสงผลกระทบกับโครงการแทรกแซงตลาด
สินคาเกษตรของประเทศไทยได หรืออาจจะมีการ นําเขาสินคาเกษตรมาสวมสิทธิ์ของเกษตรกรตาม
โครงการดังกลาวฯ อาจจะนําไปสูการทุจริตของโครงการแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรได 
 
๓.๒  ปจจัยดานการตางประเทศ 

๓.๒.๑ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
จากการเขารวมลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียนในป ๒๕๓๕ ดังกลาวมาแลว 

สงผลใหมีการพิจารณาการลดภาษีในกลุมสินคาออนไหว (SENSITIVE LIST) ไมเกินรอยละ ๕ ภายใน
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ASENN ๖ ประเทศ) และภายในวันท่ี ๑ มกราคม สําหรับกลุมประเทศ
กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ซ่ึงจะทําใหสินคาเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ไดรับ
ผลประโยชนจากมาตรการดังกลาว โดยมีแนวโนมราคาท่ีนําเขาจะลดลง อันมีผลกระทบตอราคา
ผลผลิตภายในประเทศได เนื่องจากประเทศในกลุมอาเซียนมีตนทุนในการผลผลิตต่ํากวา และมี
ผลผลิตตอไรสูงกวาประเทศไทย รวมท้ังผลผลิตมันเสนท่ีมีสภาพชิ้นใหญกวาของไทย เนื่องจากใช
แรงงานคน ประกอบกับประเทศกัมพูชา ลาว และพมา มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสมในการทําการเพาะปลูก 
โดยสําหรับการสงออกโดยเฉพาะการสงไปยังประเทศจีน ซ่ึงจะเปนปญหาของเกษตรกรไทยในการ
แขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน 

๓.๒.๒ นโยบายของประเทศคูคาท่ีสําคัญ 
ขอมูลจากกรมศุลกากรของจีน พบวาในชวงระหวาง ม.ค. – พ.ค. ๒๐๐๙ จีนนําเขา

สําปะหลังจากเวียดนามเปนอันดับหนึ่ง โดยมีขอสังเกตวาจีนมีอัตรานําเขามันสําปะหลังจากเวียดนาม 
เพ่ิมสูงข้ึน ๓๔๑.๕% ขณะนี้นําเขาจากไทยลดลง ๔% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีแลว ประกอบ
กับ COFCO มีการสงเสริมการปลูกมันสําปะหลังในประเทศกัมพูชา ลาว และพมา ซ่ึงจะ ทําให
ประเทศดังกลาวสามารถสงมันสําปะหลังไปจีนไดสะดวกกวาประเทศไทย อันจะมีผลกระทบ ตอการ
แขงขันการสงออกมันสําปะหลังได และตอเนื่องไปถึงราคาผลผลิตในประเทศ นอกจากนี้ประเทศจีน
ยังใชมาตรการเขมงวดในดานสุขอนามัย เชน ปญหาฝุนละอองดังกลาวมาแลว ซ่ึงเปนอุปสรรคในการ
สงออกมันสําปะหลังของไทยอีกสวนหนึ่ง รวมท้ังประเทศแถบยุโรปไดงดการนําเขา มันอัดเม็ดของ
ไทยดวย 



๓๕ 

๓.๒.๓ นโยบายและการตรวจสอบโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 
จากการตรวจสอบภาคสนามตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/

๕๖ ปรากฏผลวา ข้ันตอน หลักเกณฑ เง่ือนไข และกฎ ระเบียบตาง ๆ ตามโครงการฯ ดังกลาว อาจ
เปนชองทางในการทุจริต (สวมสิทธิ์ ) ใหนโยบายของรัฐบาลไดรับความเสียหาย และสูญเสีย
งบประมาณรายจายเกินความเปนจริงได ประกอบดวย 

๑) ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเกษตรกร และการออกหนังสือรับรองของกรมสงเสริม
การเกษตร โดยการทําสัญญาประชาคมในลักษณะเกษตรกรไมไดปลูกมันสําปะหลัง หรือไมได มี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดินเปนของตนเอง เชน ท่ีดินท่ีไมไดมีเอกสิทธิ์ตาง ๆ  

๒) ข้ันตอนการออกใบประทวนสินคาใหเกษตรกรภายใน ๓ วัน โดยองคการ
คลังสินคา พบวาการออกใบประทวนสินคาในกรณีท่ีเกษตรกรมีผลผลิตเปนจํานวนมาก และทยอย มา
จํานํา ณ ลานมัน ในแตละครั้งจนกวาจะครบ เจาหนาท่ีองคการคลังสินคาไมมีระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
ท่ีเหมือนกันในการออกใบประทวน โดยใชดุลยพินิจในแตละจุดลานมันไมเหมือนกัน 

๓) ตัวแทนเกษตรกร ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเจาหนาท่ีตํารวจ ซ่ึง
ทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกและใหความเปนธรรมแกเกษตรกรท่ีนํามันสําปะหลังมาจํานํา ตาม
โครงการฯ สวนใหญจะติดภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเขมแข็ง 

๔) การรายงานผลขอมูลการรับจํานํามันสําปะหลังผานระบบคอมพิวเตอร
ออนไลน มายังกรมการคาภายในและฝายเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลังระดับจังหวัด (สํานักงานพาณิชยจังหวัด/สํานักงานการคาภายในจังหวัด) เปนประจําทุกวัน แต
จากการตรวจสอบพบวา ขอมูลของเจาหนาท่ีองคการคลังสินคา ไมเปนปจจุบัน การรายงานลาชา ไม
สามารถใชระบบคอมพิวเตอรออนไลนได ทําใหไมสามารถตรวจสอบขอเท็จจริงใหเปนปจจุบัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสงมันเสนเขาโกดังกลางแลว ไมมีหลักฐานการจัดสงใหตรวจสอบ โดยชี้แจง
วา ใบโอนยายสินคายังไมไดกลับมาจากโกดังกลาง และไมไดจัดทําหลักฐานดังกลาวไวใหชัดเจน และ
ปฏิบัติไมเหมือนกันในแตละจุดลานมันท่ีรับจํานําตามโครงการฯ ซ่ึงยากตอการตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหถูกตอง 

๕) เจาหนาท่ีองคการคลังสินคาประจําลานมันมีไมเพียงพอ และผูชวยเจาหนาท่ี
องคการคลังสินคาขาดประสบการณและไมมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน สงผลใหการจัดทํา
เอกสารไมเรียบรอย อาจเกิดชองทางในการทุจริตไดงาย 

๖) การออกหนังสืออนุญาตการขนยายมันสําปะหลังท่ีใชกํากับดูแลการขนยาย 
มันสําปะหลังท่ีนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงกําหนดไว ๓ ฉบับ ประกอบดวย ตนฉบับ (สีขาว) ใชกํากับ
รถยนตท่ีใชขนยายมันสําปะหลัง และใหจัดสงใหสํานักงานการคาภายใน เม่ือขนยายมันสําปะหลัง ถึง
ปลายทางแลว ภายใน ๗ วัน และใหเก็บคูฉบับไปท่ีหนวยงานท่ีออกหนังสืออนุญาต รวมท้ังใหจัดสง
สําเนาใหกรมการคาภายใน ภายใน ๗ วัน ซ่ึงจากการตรวจสอบ พบกวากรณีหากผูขนยาย มัน
สําปะหลังไมดําเนินการจัดสงตนฉบับ (สีขาว) ใหสํานักงานการคาภายในจังหวัดปลายทาง ท่ีแจงวามี
การขนยายมันสําปะหลังไปสง ณ สถานท่ีปลายทาง สํานักงานการคาภายในจังหวัดนั้น ก็จะไมทราบ
วามีการขนยายมันสําปะหลังเขามาภายในจังหวัด ดังเชน ตรวจสอบพบวามีการขนยายมันสําปะหลัง
ของ บริษัท ก. ณ จังหวัดสระแกว โดยระบุปลายทางไป ณ บริษัท ข. จังหวัดปราจีนบุรี โดยผูขับข่ี



๓๖ 

ยานพาหนะไมไดไปมอบตนฉบับ (สีขาว) ใหสํานักงานการคาภายในจังหวัดปราจีนบุรี โดยคูฉบับอยูท่ี
สํานักงานการคาภายในจังหวัดสระแกว และสําเนาอยูท่ีกรมการคาภายใน จังหวัดนนทบุรี จึงทําให
สํานักงานการคาภายในปราจีนบุรี ไมทราบวามีการขนยายมันสําปะหลังเขามา ในจังหวัด และจาก
การตรวจสอบพบวา บริษัท ข. ไมไดมีการรับมันสําปะหลังจํานวนดังกลาว จากการสอบถามผูจัดการ 
บริษัท ข. รับวาไมเคยรับซ้ือมันสําปะหลังนําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน แตอยางใด ดังนั้น กรณี
ดังกลาวอาจเปนชองทางในการนําไปสูการสวมสิทธิ์เกษตรกรได 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาอาจเปนชองทางท่ีไมดําเนินการไป ตาม
ประกาศฯ ซ่ึงอาจสอไปในทางทุจริตได ประกอบกับขอมูลตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ของประเทศ
ไทย ป ๒๕๕๖ อยูประมาณ ๑.๘๒ บาท/กก. แตตนทุนการผลิตมันสําปะหลังของเทศลาว และ
กัมพูชา อยูท่ีประมาณ ๑.๐๐-๑.๖๐ บาท/กก. ซ่ึงอาจทําใหมีการลักลอบมันสําปะหลังเขามา ใน
ประเทศไทย เนื่องจากตนทุนท่ีถูกกวา แลวนํามาสวมสิทธิ์ของเกษตรกรท่ีมีหนังสือรับรอง การเปน
เกษตรกร และไดจําหนายมันสําปะหลังโดยการขายเปนเงินสดไปกอนการเขารวมโครงการฯ แตยังมี
หนังสือรับรองการเปนเกษตรกรอยู ประกอบกับทฤษฎีการคาระหวางประเทศเปนการคา ท่ีทุก
ประเทศตองมีการสงออก (Export) และการนําเขา (Import) โดยคํานึงถึงความแตกตาง ของ
ผลิตภัณฑและตนทุนการผลิต พ้ืนฐานความแตกตางของทรัพยากร เนื่องจากในแตละประเทศ มี
ทรัพยากรท่ีแตกตางกัน รวมท้ังในสวนของความเอ้ืออํานวยของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิประเทศ 
รวมท้ังระดับของเทคโนโลยี เชน ความรูในวิทยาการใหม ๆ นําไปสูการใชทรัพยากร ท่ีแตกตางกัน
ออกไป ดังนั้น ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากประเทศท่ีมีทรัพยากรท่ีแตกตางกันจึงมีความแตกตางกัน 
เนื่องมาจากการผลิตท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ 

การคาระหวางประเทศเกิดข้ึนไดเพราะความไดเปรียบโดยเด็ดขาด หรือความ
ไดเปรียบโดยสมบูรณ (Absolute Advantage) กลาวคือ ประเทศท่ีสามารถผลิตสินคาและบริการ ได
ดวยตนทุนท่ีถูกกวาก็จะสงออกสินคานั้นไปยังประเทศอ่ืน ในทางทฤษฎีการคาระหวางประเทศ เปน
การวิเคราะหภายใตระบบการคาเสรี และภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงมีเปาหมายการลด
ภาษีใหเหลือรอยละ ๐ ภายในป ๒๕๕๘ ดังนั้น กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศฯ ดังกลาว อาจ
จําเปนตองปรับปรุง พัฒนา แกไข ใหสอดรับกับ AEC เพ่ือใหโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงคในการ
ชวยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคา รวมท้ังระบบการตลาดมันสําปะหลังภายในประเทศ 

๓.๒.๔ การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห SWOT ประกอบดวยการวิเคราะหใน ๔ ดาน คือ จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคของมันสําปะหลังเขาสู AEC เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวิเคราะหอธิบายได
ดังนี้ 

๓.๒.๔.๑ จุดแข็ง 
๑) ประเทศไทยมีการดําเนินโครงการบูรณาการเขตเกษตรเศรษฐกิจเพ่ือ

อาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม โดยมีโครงการยอยเพ่ือบูรณาการมันสําปะหลัง 
๒) บุคลากร ในหน วย งานและกระทรวง ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง มีความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง 



๓๗ 

๓) เกษตรกรมีทักษะในการเพาะปลูกและพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกเปน
อยางดี 

๔) มีโรงงานแปรรูปรองรับผลผลิตมันสําปะหลัง ท้ังในอุตสาหกรรมภาค
อาหารและพลังงาน 

๕) โรงงานแปรรูปมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยเปนท่ียอมรับจากลูกคา 
และภาคอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน 

๖) มีสถาบันการศึกษาท่ีมีองคความรูเทคโนโลยีดานวิชาการในการ
ถายทอดสูเกษตรกร และอุตสาหกรรม 

๗) มีตลาดรองรับผลผลิตมันสําปะหลังมาก 
๓.๒.๔.๒ จุดออน 

๑)  แรงงานในการผลิตไมเพียงพอ คาจางแรงงานสูง และผลผลิตได
มาตรฐาน 

๒) ไมสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรของผลผลิตได 
๓) เกษตรกรขาดความรูในเชิงวิชาการ เชน ขาดการจัดฝกอบรมวิธี

เพาะปลูกท่ีดี 
๔) ราคาผลผลิตมีความผันผวนสูง ข้ึน/ลงไมแนนอนตามภาวะตลาดโลก 
๕) สภาพดินเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการปรับปรุงคุณภาพของดิน 
๖) เกษตรกรขาดแคลนเงินทุน 

๓.๒.๔.๓ โอกาส 
๑) ภาครัฐสนับสนุนและสงเสริมการรวมกลุมบูรณาการภาคการเกษตร

เศรษฐกิจเพ่ืออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม 
๒) ภาครัฐมีแหลงเงินทุนพรอมในใหการสนับสนุน 
๓) ความตองการผลผลิตมันสําปะหลังในตลาดตางประเทศเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 
๓.๒.๔.๓ อุปสรรค 

๑) ปญหาศัตรูพืช เชน ภาวะเพลี้ยแปงระบาด 
๒) ปญหา ปจจัยการผลิตมีราคาสูง เชน ปุย/ยากําจัดวัชพืช 
๓) พืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เชน ขาว/ออย 

 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
๔.๑.๑ ดานตางประเทศ 

๑) นโยบายของตางประเทศคูคา  
การกําหนดนโยบายของประเทศคูคาท่ีสําคัญ เชน ประเทศจีน ไดยกปญหา

ดานสุขภาพ และสิ่งแวดลอม มลภาวะของประชาชนมาเปนขอจํากัด ในการนําเขาแปงมันสําปะหลัง 
และมาตรการสงเสริมใหประเทศเพ่ือนบาน เชน กัมพูชา และลาว ปลูกมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตนทุน
การผลิตนอยกวา และผลผลิตตอไรสูง จะสรางปญหาในการแขงขัน ในการสงออกของประเทศ และ
ประกอบกับประเทศแถบยุโรป ไดลดการนําเขามันอัดเม็ด โดยหันไปใชธัญพืชอยางอ่ืนทดแทน ภายใต
กฎเกณฑของ EU และผลจากการดําเนินการตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/
๕๖ ตามนโยบายท่ีรับจํานําหัวมันสดในราคาท่ีสูง จะทําใหตนทุนการผลิตแปรรูปเปนแปงมัน
สําปะหลังเพ่ือสงออกมีราคาสูงข้ึน จะสงผลกระทบตอระดับความสามารถ ในการแขงขันของธุรกิจผู
สงออกท่ีไมสามารถแขงขันกับประเทศเพ่ือนบานไดตามกลไกตลาดปกติ 

๒) การนําเขามันสําปะหลัง  
จากการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสงผลตอเนื่องไปยัง

ราคาผลิตภัณฑแปงมันท่ีไมเปนไปตามกลไกตลาด การลดภาษีศุลกากรนําเขาภายใตกรอบการคาเสรี 
(AEC) มีผลตอศักยภาพในการแขงขันดานราคาของผูสงออก โดยเปรียบเทียบกับผูสงออกของประเทศ
เพ่ือนบานท่ีไดสิทธิ์ดานภาษีศุลกากรนําเขาเชนเดียวกับประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งพอคารายใหญ
ของไทยบางรายไดไปสงเสริมการปลูกมันสําปะหลังในประเทศ เพ่ือนบานท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใกลชิดกับ
ประเทศไทย เนื่องจากตนทุนการผลิตท่ีต่ํากวา และผลิตตอไรท่ีสูงกวา และคาจางแรงงานท่ีต่ํากวา ทําให
ราคาขายผลผลิตถูกกวาของประเทศไทย เชน ราคาขายผลผลิตของเกษตรกรประเทศกัมพูชา และลาว ตอ 
กก.ละ ๑.๐๐-๑.๕๐ บาท เม่ือเทียบกับราคารับจํานําตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 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) ซ่ึงอาจนํามาใชสวมสิทธิ์เกษตรกร สอไปในทางทุจริตตามโครงการฯ ได 
เนื่องจากราคาท่ีถูกกวาและมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวา ดังนี้ 

(๑) จังหวัดจันทบุรี นําเขา ๒๓,๐๐๐ ตัน 
(๒) จังหวัดสระแกว นําเขา ๓๒๖,๐๐๐ ตัน 

๔.๑.๒ ดานมาตรการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ 
จากการตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีท้ังเกษตรกร ลานมัน และพอคาคนกลาง 

พบวาการดําเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ โดยกําหนดราคา รับ
จํานําตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ กก.ละ ๒.๖๐ บาท และเพ่ิมข้ึนทุกเดือน ๆ ละ ๐.๐๕ บาท จนถึง

 



๓๙ 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ กก.ละ ๒.๗๕ บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีสูงกวาประเทศเพ่ือนบานและจากการ ออก
ข้ันตอน วิธีการ จํานวนท่ีมีหลายข้ันตอน และหลายหนวยงานเปนผูปฏิบัติ อาจเปนชองทางใหมีการ
ทุจริตสวมสิทธิ์เกษตรกรเขารวมโครงการฯ ดังกลาว ดังนี้ 

๑) การออกใบรับรองเกษตรกร 
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังบางราย ท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีทํากินไปทุจริต

ออกเอกสารใบรับรองเกษตรกรอันเปนเท็จเขารวมโครงการ หรือมีใบรับรองเกษตรกรแตไดขาย
ผลผลิตไปกอนมีโครงการนําใบรับรองเกษตรกรไปรวมโครงการ เชน เกษตรกรไมไดปลูกมันสําปะหลัง
แตไปแจงหนวยงานเกษตรตําบลใหออกใบรับรองเกษตรกร ไดแลวนําไปจํานําตามโครงการโดย
รวมมือกับพอคาคนกลางจัดมันสําปะหลังจากแหลงอ่ืนมาสวมสิทธิ์เขารวมโครงการ 

๒) การจัดทําเอกสารการรับ-จายหัวมันสําปะหลัง/มันเสน 
การจัดทําเอกสารของเจาหนาท่ีองคการคลังสินคา ไมเปนปจจุบันและ ไม

ถูกตองในการแปรสภาพหัวมันปะหลัง เปนมันเสน ซ่ึงจาการตรวจสอบจากสภาพความเปนจริง ท่ี
ตรวจพบกับเอกสารทางบัญชีไมตรงกัน ดวยสาเหตุการจัดทําเอกสารลาชา และอุปกรณสื่อสารในการ
จัดทําการรายงานทางระบบคอมพิวเตอรออนไลนไมสามารถทําไดทัน จึงทําใหตัวเลขทางเอกสารและ
สภาพความเปนจริงคลาดเคลื่อนยากตอการตรวจสอบ 

๓) การจัดหาโกดังกลางเก็บมันเสนและแปงมัน 
ภายหลังจากลานมันไดรับจํานํามันสําปะหลังจากเกษตรกรแลว จะตอง

ดําเนินการแปรสภาพมันสําปะหลังสด ใหเปนมันเสนแลว สงมอบเขาโกดังกลางแลวรายงานผลให
กรมการคาภายในเปนประจําทุกวัน แตการรายงานไมสามารถกระทําได เนื่องจากขอมูลการรายงาน
ทางระบบคอมพิวเตอรออนไลน ไมสามารถทําใหไดใหเปนปจจุบัน บางครั้งไมมีเอกสารใหตรวจสอบ
หรือจากตนทางลานมัน และปลายทางท่ีโกดังกลาง โดยตนทางอางวา ไดจัดสงมันเสนไปแลวพรอม
เอกสารแตไมไดจัดทําสําเนาเก็บไว นอกจากนี้โกดังกลางมันเสน และแปงมันยังมีไมเพียงพอตอการรับ
จํานํามันสําปะหลังของเกษตรกร ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติงานของลานมันและโรงแปง 

๔) การควบคุมการขนยายมันสําปะหลังสด/มันเสน 
ประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรื่อง การควบคุม

การขนยายหัวมันสําปะหลังสด และมันเสน ป ๒๕๕๖ กําหนดหามขนยายหัวมันสําปะหลังสด หรือมัน
เสน ตั้งแต ๕,๐๐๐ ข้ึนไป ออกจากจังหวัดจันทบุรี ไดแก อําเภอสอยดาว และอําเภอโปงน้ํารอน และ
จังหวัดสระบุรี ไดแก อําเภอตาพระยา อําเภอโคกสูง อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด โดย
ตองมีใบอนุญาตการขนยายติดตัวตลอดเวลาระหวางตนทางและปลายทาง รวมท้ังตองสงเอกสารให
ปลายทาง และกรมการคาภายในทราบ แตปรากฏวาจังหวัดปลายทางไมไดรับหนังสืออนุญาตท่ีผูขน
ยายตองนําสง แตไมไดนําสง ทําใหเจาหนาท่ีปลายทางไมทราบวามีมันสําปะหลังสดหรือมันเสนเขามา
ในพ้ืนท่ีหรือไม และไมสามารถตรวจสอบได เพราะไมมีเอกสารกํากับใบขนยายมันสําปะหลังสดหรือ
มันเสน รวมท้ังท่ีมีการนําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงในกรณีอาจเกิดการสวมสิทธิ์ของเกษตรกรท่ีมี
เอกสารใบรับรองเกษตรกรท่ีไมถูกตองได 
 



๔๐ 

๔.๒ ขอเสนอแนะ 
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากสภาพผลผลิตมันสําปะหลังสดของประเทศไทยท่ีมีปริมาณสูงถึงประมาณ ๒๗ 
ลานตัน ป ๒๕๕๖ โดยท่ีมีปริมาณผลผลิตตอไรต่ํา ทําใหมีตนทุนการผลิตสูง และคุณภาพดอยกวา
ประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเหมาะสมกวา และคาจางแรงงานต่ํา ประกอบกับนโยบายของประเทศ คู
คาท่ีสําคัญของไทย ไดแก ประเทศจีน ไดกําหนดมาตรการในการดูแลสิ่งแวดลอม และสุขภาพ ของ
ประชาชนมากข้ึน รวมท้ังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการลดภาษีศุลกากร
สําหรับประเทศสมาชิกดังกลาว อันจะผลทําใหการแขงขันการสงออกสําหรับภาคธุรกิจประสบปญหาได 
รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล ไดกําหนดโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป ๒๕๕๕/๕๖ เพ่ือ
ชวยเหลือเกษตรกรใหจําหนายผลผลิตไดในราคาท่ีคุมกับตนทุนการผลิต ซ่ึงจากการประมวลผลการ
ดําเนินงานดังกลาว รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินการใหเหมาะสมกับกลไกตลาด เปน
ชวยเหลือเกษตรกรอยางยั่งยืน ดังนี้ 

๑) พัฒนาคุณภาพ และผลผลิตตอไรใหสูงข้ึน เพ่ือลดตนทุนการผลิตใหใกลเคียง 
กับประเทศเพ่ือนบาน 

๒) ปรับปรุงมาตรการโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในฤดูกาลผลิตตอไป 
๓) ปรับปรุงประกาศ วิธี หลักเกณฑ และเง่ือนไขการควบคุมการขนยายมัน

สําปะหลังสดหรือมันเสนใหรัดกุมยิ่งข้ึน 
๔) กําหนดมาตรการเพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดาน

สินคาเกษตร 
๕) จัดตั้งกองทุนขาวเปลือกเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาขาวเปลือกต่ํา

กวาตนทุนการผลิต 
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 

๑) ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุมันสําปะหลังใหมีคุณภาพและผลผลิตตอไรใหสูงข้ึน 
รวมท้ังกํากับดูแลปูยเคมี และยาปรายศัตรูพืชใหมีราคาท่ีไมเปนธรรมตอเกษตรกร หรือการสงเสริมให
เกษตรกรใชปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

๒)  จัดโซนนิ่งชวยเหลือเกษตรกร เฉพาะท่ีเขารวมการจัดโซนนิ่งปลูกผลผลิตให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีกําหนด โดยรัฐบาลจะใหความชวยเหลือเกษตรกรเฉพาะท่ีเพาะปลูกสินคาเกษตร
ท่ีรัฐบาลกําหนดในแตละพ้ืนท่ีวาสมควรจะปลูกพืชชนิดใด 

๓) การกําหนดราคารับจํานํามันสําปะหลังของเกษตรกรจําเปนตองพิจารณาให
ราคาไมสูงตามกลไกตลาด จนเกิดปญหาการลักลอบการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบาน
เขามาสวมสิทธิ์เกษตรกรผูเพาะปลูกมันสําปะหลังของไทยได 

๔) ควรจํากัดการรับจํานํามันสําปะหลังของเกษตรกรไมใหมีปริมาณมากเกินไป 
หรือชวยเหลือเฉพาะเกษตรกรรายยอยเทานั้น หากรับจํานําในปริมาณท่ีมากจะเปนภาระคาใชจาย ใน
การเก็บรักษาดูแล การจําหนายและการดําเนินงาน 



๔๑ 

๕) กําหนดการควบคุมการขนยายมันสําปะหลังสดหรือมันเสนดังกลาว โดย
กําหนดใหจังหวัดตนทางทําการขออนุญาตขนยายจัดสงสําเนาใหจังหวัดปลายทางไดรับทราบ เพ่ือให
สามารถตรวจสอบติดตามใหเกิดความโปรงใส ไดทุกข้ันตอน 

๖)  ปรับปรุงการจัดทํารายงานเอกสารการรับ-จาย การขนยายมันเสนและแปงมัน
ใหเปนปจจุบันและมีสําเนาใหตรวจสอบไดตลอดเวลาทําการ และพัฒนาระบบการรายงานทางระบบ
คอมพิวเตอรออนไลนใหสามารถเขาใจและมีการทํางานอยางรวดเร็วเปนปจจุบันรวมท้ังพัฒนา
เจาหนาท่ีใหมีความชัดเจนในการทํางานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมท้ัง จัดเจาหนาท่ีใหเพียงพอ
ทุกจุดท่ีมีการรับจํานํา เชน ลานมัน โรงแปง โกดังกลาง เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีดูแลการรับจํานํา
อยางเขมงวด 

๗)  จัดใหมีโกดังกลางมันเสนและแปงมันใหเพียงพอเพ่ือรับรองโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง 

๘)  กําหนดระยะเวลาการนําเขาสินคาเกษตรตามกรอบการคาเสรี โดยหามมิใหมี
การนําเขามันสําปะหลังชวงท่ีมีโครงการแทรกแซงตลาดสินคามันสําปะหลัง หรือกําหนดใหนําเขาได
เฉพาะบางดานศุลกากรเพ่ือกักกันโรคพืชตามความจําเปน 

๙)  จัดทําแผนท่ีทางอากาศเพ่ือสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรทุกราย เพ่ือ
ตรวจสอบการออกใบรับรองเกษตรกรใหชัดเจน ถูกตอง ปองกันการสวมสิทธิ์เกษตรกร 

๑๐)  ติดตั้งกลอง CCTV ประจําทุกลานมัน โรงแปง และโกดังกลางท่ีเขารวม
โครงการทุกแหง เพ่ือปองกันการทุจริต 

๑๑)  จัดตั้งศูนยรวบรวมขอมูลและวางระบบการรับรายงานขอมูล รวมท้ังการ
เชื่อมตอขอมูลกับกลอง CCTV ทุกจุดใหเปนปจจุบัน  

๑๒)  วางระบบการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือเกษตรกรในระยะยาว เพ่ือลดภาระ
งบประมาณรายจายของรัฐบาล โดยจัดเก็บเงินบางสวนจากเกษตรกรเชนเดียวกับการจัดตั้งกองทุน
สวนยาง 
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