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นโยบายการเพิ่มอุปทานหัวมันสําปะหลังของไทย 
1. สถานการณการผลิต 
 ในชวงป 2545-2549 การผลิตมันสําปะหลังของไทยมีความผันแปรคอนขางสูง แมวามีการ
ใชหัวมันสําปะหลังพันธุดีกระจายไปทั่วพื้นที่ปลูก แตมปีจจัยสําคัญทีส่งผลตอการผลิตมันสําปะหลัง 
คือ ราคาที่เกษตรกรขายได และ สภาพวะดินฟาอากาศที่ผันผวน สงผลใหพื้นที่เกบ็เกี่ยวผันแปร 
ระหวาง 16.87-22.58 ลานไร ขณะที่ผลผลิตตอไร อยูระหวาง 2.73-3.38 ตัน ตอไร 
 ในป 2550 พืน้ที่เก็บเกี่ยวมนัสําปะหลัง เพิ่มขึ้นจาก 7.20 ลานไร มีผลผลิต 20.41 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนา รอยละ 7.62 และ 16.96 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นดังกลาว เปนผลจากปจจัย
หลายประการ ไดแก ราคาจูงใจ นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 
ดินฟาอากาศเอือ้อํานวย และพันธุดีทีใ่หผลผลิตตอไรสูง ปจจยัเหลานี้ไดสงผลใหขยายพืน้ที่ปลูก และ
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
 อยางไรก็ตาม เปนที่คาดวา พื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังและผลผลิตมันสําปะหลังจะเพิ่มขึ้น
เล็กนอยในป 2551 แมวาราคาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก เกษตรกรผูปลูกบางสวนไดหันไป
ปลูกไมยูคาลิปตัส และยางพารา ซึงเปนไมยืนตนที่ไมสามารถปรับเปล่ียนมาปลูกพืชไรมันสําปะหลังได
ในระยะสั้น 
 
    ตารางที่1  พื้นท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตมนัสําปะหลัง ป 2546-2551 
 

  พื้นท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต        ผลผลิตตอไร  
   ตอพื้นท่ีเก็บเกี่ยว 

ป (ลานไร) (ลานตนั) (กิโลกรัม) 
2546 6.386 19.717 3,087 
2547 6.608 21.440 3,244 
2548 6.162 16.938 2,749 
2549 6.692 22.584 3,375 

2550 7.201 26.411 3,668 
อัตราเพิ่มรอยละ 2.56 6.57 3.92 
คาดคะเน 2551 7.303 27.619 3,782 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร 
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2. สถานการณการตลาด 
 2.1 การสงออก  
                    ประเทศไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังรายใหญอันดับ 3 ของโลก ประมาณรอยละ 80 
ของหัวมันสําปะหลังไดถูกแปรรูปเพื่อสงออกในรูปของแปงมัน มันอัดเม็ด และมนัเสน ในชวงป 
2545 – 2549  การสงออกผลิตภณัฑมนัสําปะหลัง เคลื่อนไหวตามปริมาณอปุทาน เนือ่งจากประเทศผู
นําเขามีแนวโนมตองการมนัเสนและแปงมันเพิ่มขึ้น ราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเหลานีจ้ึง
ปรับตัวสูงขึ้น 

      ในป 2550 (ม.ค.-ก.ค.) การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังมีปริมาณ 4.34 ลานตัน 
มูลคาสงออก 24,610 ลานบาท เทียบกับชวงเดยีวกันของปที่ผานมา เพิ่มขึ้นรอยละ 20.56 และ 5.59 
ตามลําดับ เปนที่คาดวา ความตองการผลิตภณัฑมนัสําปะหลังของประเทศนาํเขาจะยังคงเพิม่ขึ้นอยาง
มากตอไปในชวงครึ่งหลังของป 2550 

 
       ตารางที่2  ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ป 2546-2550 

    ปริมาณ : ลานตัน    มูลคา :ลานบาท 
  มันเสน มันอัดเม็ด แปงมนัสําปะหลัง 

ป ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
2546 1.81 5,353 1.86 5,096 1.61 16,219 
2547 2.81 8,641 2.21 6,392 1.77 18,686 
2548 2.77 11,938 0.26 838 1.61 20,113 
2549 3.82 15,777 0.39 1,386 2.31 24,773 

2550(มค.-กค.) 2.14 8,487 1.03 3,853 1.17 12,606 
       ที่มา : กรมศุลกากร 

 
แนวโนม 
 คาดวา ความตองการมันสําปะหลังในตลาดโลกจะยังคงขยายตัวอีกมาก เนื่องจาก เปนทางเลือก
ของพลังงานทดแทนในอนาคต 
 2.2 การบริโภคในประเทศ 
       ความตองการใชมันสําปะหลังในประเทศ มีปริมาณระหวาง 3.40-4.68 ลานตัน ในชวง
ป 2546-2549 ในป 2549 การใชผลิตภณัฑมันสําปะหลังทั้งในรูปของมันเสนเพือ่เปนอาหารสัตว 
และอุตสาหกรรมแปงมันไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ความตองการหัวมนัสําปะหลังอยูที่ 4.68 ลานตัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 26.49 จากป 2548 
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       นอกเหนอืจากความตองการใชมนัสําปะหลังในภาคอตุสาหกรรมอาหารสัตวแลว อุปสงค
หัวมนัสําปะหลังเพื่อการผลติเอทานอลเชงิอุตสาหกรรมไดเปนตวัผลักดนัใหตลาดอปุสงคหัวมนั
สําปะหลังสดขยายตวัในป 2549 
                    เปนที่คาดวา ในป 2550 อุปสงคการใชหัวมันสําปะหลังจะอยูที่ 6.67 ลานตัน เพิ่มขึน้
รอยละ 42.52 จากปที่ผานมา 
ตารางที่ 3   ความตองการใชมันสําปะหลัง 
 

    หนวย : ลานตนัหัวมนัสด 
รายการ   ป 2548   ป 2549   ป 2550*   ป 2551*   ป 2552*   ป 2553* 

การใชภายใน 3.70 4.68 6.67 8.04 9.77 11.58 
 - มันเสน แปงมัน 3.70 4.47 6.30 6.72 7.39 8.11 
 - เอทานอล - 0.21 0.37 1.32 2.38 3.47 
สงออก             
 - มันเสน มันอัดเม็ด 13.22 18.65 20.50 20.79 21.83 22.89 
   แปงมัน 
 รวมความตองการ 16.92 23.33 27.17 28.83 31.60 34.47 

*  ประมาณการ 
 
แนวโนม 
 ในชวงป 2551-2553 ความตองการใชมันสําปะหลังในประเทศและเพื่อการสงออก คาดวา
จะขยายตวัเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตองการบริโภคภายในประเทศจะขยายตัวมากกวาการ
สงออก ในอัตราการขยายตวัประมาณรอยละ 20 ตอป ทั้งนี้เนื่องจากความตองการใชมันสําปะหลัง
เพื่อผลิตเอทานอลที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 3.47 ลานตันในป 2553  ขณะที่ความตองการ
มันสําปะหลังเพื่อการสงออก จะขยายตวัประมาณรอยละ 5 ตอป ในชวงเดียวกัน 
3. ปญหา 
 3.1 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง มีปญหาดินเสือ่มโทรมและความอุดมสมบูรณต่ํา เนื่องจากปจจัย
หลายประการคือ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนระยะเวลานาน การขาดการอนุรักษบํารุงดนิ 
 3.2  มันสําปะหลังมีผลผลิตตอไรต่ํา เนื่องจากสวนใหญปลูกในพื้นทีแ่หงแลง ดินเลว 
 3.3  เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการลงทุนดานเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เนื่องจากปญหาสภาวะ
ราคาผลผลิตผันผวน จนยากแกการตดัสินใจวางแผนผลิตภายใตสถานการณความไมแนนอน 
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 3.4 เกษตรกรไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่สนับสนนุการผลิต เชน สถานการณราคาและ
การตลาดมันสําปะหลัง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานงานวจิัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ เปนตน 
 
4. นโยบาย/แนวทาง 
 ในระยะ 2-3 ปที่ผานมา รัฐบาลไดสงเสริมการพัฒนามันสําปะหลงั ทั้งดานการผลิตและ
การตลาด โดยใชยุทธศาสตรการพัฒนามันสําปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดแตงตัง้คณะกรรมการ
พัฒนามันสําปะหลัง เพื่อใหการพัฒนามันสําปะหลังสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 คณะกรรมการพัฒนามันสําปะหลัง มีที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นางประจวบ หลําอุบล และ ศ.ดร.เจรญิศักดิ์ โรจนฤทธิพิเชษฐ) เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร เปนประธานกรรมการฯ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
นายกสมาคมการคามันสําปะหลังไทย เปนรองประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบดวย ผูแทนจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกีย่วของ ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี ้ทําหนาที่กําหนดมาตรการและแนวทางใน
การพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง รวมถึงการแปรรูปใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและ
นโยบายรัฐบาล 
 คณะกรรมการพัฒนามันสําปะหลังมีความเห็นวา ในชวง 2-3 ปขางหนา (ป2551-2553) 
ความตองการใชมันสําปะหลังทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศมีแนวโนมแจมใส ซ่ึงอุปสงค
ปจจุบันมี 27.17 ลานตัน และคาดวาอุปสงคจะเพิ่มขึน้เปน 34.47 ลานตัน ในป 2553 และตอเนื่องไป
ในอนาคต เนื่องจากอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชวัตถุดิบมันสําปะหลังขยายตวั ประกอบกับกระแส
ของโลกมีความตองการใชสินคาเกษตรเพื่อผลิตพลังงานทดแทน นโยบายผลิตเอทานอลจากขาวโพดเพิม่
มากขึ้นในสหรัฐอเมริกา สงผลใหธัญพืชมีราคาสูงขึ้น    ประเทศตางๆ จึงหันมานําเขาผลิตภัณฑ 
มันสําปะหลังเพื่อทดแทน คณะกรรมการจึงมีมติกําหนดแผนปฏิบัติการพัฒนามันสาํปะหลัง เพือ่
เรงรัดใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหมีผลผลิตเพียงพอแกความตองการ โดยเนนการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตมากกวาการขยายพืน้ที่ปลูก ซ่ึงการเพิ่มผลผลิตตอไรยังสามารถเพิ่มไดอีก 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนดังนี ้
 1. เรงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังเพื่อลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง โดยการ
เลือกใชพนัธุทีเ่หมาะสมกับพืน้ที่ การใชปุยที่พอเหมาะกบัความตองการของตนมันและสภาพดนิ   ซ่ึง
อาจใชปุยชีวภาพ ปุยน้ําจากมูลสัตว ทดแทนการใชปุยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นตามราคาน้ํามัน 
 2. การวิจยัและพัฒนามนัสําปะหลัง โดยการวิจัยทดสอบพันธุเพื่อผลิตเอทานอลและแปง 
วิจัยเทคโนโลยีการผลิต/เครื่องจักรกล วิจยัพัฒนาผลิตภณัฑมันสําปะหลัง 
 นอกจากนี้ หนวยงานที่เกีย่วของควรดําเนนิการพัฒนาดานการตลาดไปพรอมๆกัน ดังนี ้
 1. สงเสริมและพัฒนาการคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดซื้อขายลวงหนา เพื่อใหตลาด
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2. ผลักดันและเจรจาการเปดตลาดใหมที่มศีักยภาพ เชน ทวีปอาฟริกา ตะวนัออกกลาง 
 3. เรงรัดการเจรจาการลดภาษีในประเทศตางๆที่มีภาษีสูง เชน ฟลิปปนสอัตราภาษีสูง ซ่ึง
จะชวยใหไทยสามารถขยายตลาดไดเพิ่มขึน้ 
 4. สงเสริม/สนับสนุนใหโรงงานเอทานอลเรงผลิตเอทานอล ซ่ึงจะชวยสรางมูลคาเพิ่มของ
มันสําปะหลังสรางการจางงานในประเทศ และลดการพึ่งพาตางประเทศ 
 5. สงเสริม/สนับสนุนใหมกีารเพิ่มมลูคาเพิ่มของมันสําปะหลังโดยการแปรรูปเปนแปงมัน
สําปะหลังแปรรูป ภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพ 
 
 
ท่ีมา : รายงานประจําป 2550 สมาคมการคามันสําปะหลังไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


