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ผลิตภัณฑมันสําปะหลังป’53 : ผลผลิตลด ดันราคาพุงเปนประวัติการณ 

สถานการณผลิตภัณฑมันสําปะหลังพลิกจากท่ีเคยคาดวาจะเกิดปญหาลนตลาด จากการท่ี
โครงการประกันรายไดเกษตรกรตั้งราคาประกันไวสูงถึง 1.70 บาทตอกิโลกรัม นับวาจูงใจให
เกษตรกรขยายการผลิต ในขณะท่ีการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเผชิญปญหาการแขงขัน
อยางรุนแรงจาก เวียดนาม โดยเฉพาะในตลาดจีน ซึ่งเปนตลาดสงออกท่ีสําคัญอันดับหน่ึงของ
ไทย ปจจัยสําคัญท่ีทําใหสถานการณพลิกผัน คือ การแพรระบาดในวงกวางของเพล้ียแปงมัน
สําปะหลัง ซึ่งสรางความเสียหายอยางมาก โดยลาสุดมีการประเมินกันวาปริมาณผลผลิตมัน
สําปะหลังในป 2552/53 จะลดลงถึงรอยละ 30.0 เหลือเพียง 19.43 ลานตัน สงผลให
คาดการณวาจะเกิดปญหาผลิตภัณฑมันสําปะหลังไมเพียงพอกับความตอง การ ผลักดันใหราคา
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังพุงสูงขึ้นเปนประวัติการณ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมท่ีใชมัน
สําปะหลังเปนวัตถุดิบท่ีอาจตองปรับราคา เพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่งในท่ีสุดก็สงกระทบถึงผูบริโภค 
นอกจากน้ี ยังสงผลตอการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย ท่ีกําลังเผชิญการแขงขัน
อยางรุนแรง โดยเฉพาะจากเวียดนาม ท่ีใชกลยุทธราคาท่ีต่ํากวาเปนปจจัยในการเจาะขยาย
ตลาดสงออก ทําใหคาดการณวาไทยอาจตองชะลอการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และ
ตองหันไปนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น  

ผลผลิตลด…ปญหาเพลี้ยแปงระบาด 

วงการคามันสําปะหลังกังวลเกี่ยวกับ “เพล้ียแปง” ท่ีกําลังระบาดอยางหนักไดทําลายผลผลิตมัน
สําปะหลังในพื้นท่ีเพาะปลูกเปน จํานวนมาก และมีแนวโนมท่ีจะระบาดขามฤดูการเพาะปลูก 
สมาคมท่ีเกี่ยวของกับการคามันสําปะหลังท้ัง 4 สมาคม ซึ่งประกอบดวยสมาคมการคามัน
สําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสาํปะหลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ตองออกสํารวจผลผลิตมันสําปะหลังป 
2552/53 กันอีกรอบในระหวางวันท่ี 29-31 ตุลาคมที่ผานมา ปรากฏมีโอกาสท่ีผลผลิตจะปรับ
ลดลงรุนแรงท่ีสุดถึงรอยละ 30 เหลือ 19.43 ลานตัน จากคาดการณหลังการสํารวจรอบแรกวันท่ี 
27 สิงหาคมท่ีผานมาท่ีอยูในระดับ 27.75-30.00 ลานตัน โดยเฉพาะพื้นท่ีจังหวัดท่ีประสบกับ
ปญหาแหงแลง และเปนพื้นท่ีดินปนทราย เชน นครราชสีมา กาญจนบุรี สระแกว ปราจีนบุรี เปน
ตน ไดรับผลกระทบมาก จนมีการคาดการณในบางพื้นท่ีท่ีระบาดรุนแรงวา หัวมันจะลดลงเหลือ 
13 ลานตันเทาน้ัน เพราะบางพื้นท่ีผลผลิตหายไปกวารอยละ 50 เชน บางพื้นท่ีเคยไดผลผลิต
เฉล่ียไรละ 4-5 ตัน ลดลงเหลือ 1 ตันเทาน้ัน เปนตน สาเหตุหลักจากปญหาการระบาดของ
เพล้ียแปงลุกลามขยายวงกวางขึ้น  

สาเหตุของการระบาดของเพล้ียแปงเกิดจากสภาพอากาศแหงและไมมีฝนตก ทําใหเหมาะสม
ตอการขยายพันธุของเพล้ียแปงมันสําปะหลัง โดยเพล้ียแปงมันสําปะหลังเริ่มเจริญเติบโตจาก
ระยะไขเขาสูระยะตัวออน และทําลายตนมันสําปะหลังโดยดูดนํ้าเล้ียงจากสวนยอด ทําใหยอด
หงิกงุม ซึ่งขณะน้ีไดมอบหมายใหสาํนักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ ออกใหคํา
แนะในการปองกันกําจัดแกเกษตรกรในพื้นท่ีระบาดแลว โดยการปองกันเกษตรกรจะตองเรียนรู
วงจรชีวิตและพฤติกรรมของเพล้ียแปง สวนการจัดการทอนพันธุจะตองคัดกิ่งพันธุท่ีสมบูรณ 
แข็งแรง และชุบทอนพันธุกอนปลูกดวยสารเคมี ไดแก Thiamethoxam (ช่ือการคา แอคทารา) 
อัตรา 4 กรัมตอนํ้า 25 ลิตร แชประมาณ 5-10 นาที และหามเคล่ือนยายกิ่งพันธุจากแหลง



ระบาดไปสูแหลงท่ียังไมมีการระบาด จะเปนการกระจายเพลี้ยแปงไปสูแหลงปลูกอื่นๆ รวมท้ัง
ควรหลีกเล่ียงการฉีดสารเคมี เพื่อปองกันแมลงศัตรูของเพล้ียแปงท่ีมีอยูในธรรมชาติ  

ราคา…ตนปหนาจะสูงที่สุดในรอบ 12 ป 

สําหรับผลผลิตมันสําปะหลังป 2552/53 มีแนวโนมวาจะลดลงรอยละ 25-30 หรือคาดวาปริมาณ
การผลิตหัวมันสําปะหลังสดเหลือเพียง 20 ลานตัน จากท่ีคาดวาจะมีผลผลิตสูงถึง 27.7-30.0 
ลานตัน ซึง่เปนผลจากการระบาดหนักของเพล้ียแปง ทําใหราคาหัวมันสดเฉล่ียท้ังประเทศ
ปรับตัวสูงสุดในรอบ 12 ปในชวงตนป 2553 ซึ่งนับวาสูงท่ีสุดนับจากป 2540 โดยอาจจะพุงขึ้น
ไปแตะท่ีระดับ 2.25-3.00 บาทตอก.ก. สูงกวาราคาท่ีเคยอยูในระดับสูงสุดในชวงเดือนเมษายน 
2551 ท่ีระดับ 2.23 บาทตอก.ก. และสูงราคาประกันรายไดท่ีรัฐบาลกําหนดไว 1.70 บาทตอ
ก.ก.  

สมาคมการคามันสําปะหลังไทยคาดการณวาหากผลผลิตมันสําปะหลังลดลง ตั้งแตรอยละ 9.9 -
30.0 หรือปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังเหลือเพียง 14.93 -25.00 ลานตัน ปริมาณมันสาํปะหลัง
ไมเพียงพอตอปริมาณความตองการใชโดยรวมของประเทศท่ี 27.2 ลานตันในป 2553 ดังน้ัน
ภาคเอกชนตองวางแผนการซื้อวัตถุดบิใหดี กอนรับคําสั่งซื้อ เพราะอาจจะไมมีสินคาเพื่อทําการ
สงมอบ หรอืตองซื้อในราคาท่ีแพงกวาราคาท่ีรับคําสั่งซื้อไว คาดหมายวาราคาหัวมันสําปะหลัง
เฉล่ียท้ังประเทศจะปรับขึ้นไปสูงกวาระดับท่ี เคยสูงเปนประวัติการณในป 2540 เพราะ
อุตสาหกรรมท่ีใชมนัสําปะหลังเปนวัตถุดิบตางไลซื้อวัตถุดิบไปสํารอง ไว  

ขณะท่ีราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังก็ปรับขึ้นทุกชนิด เชน แปงมันสําปะหลังปรับขึ้นเปน
ตันละ 380 ดอลลารสหรัฐฯจากปกอน 230 ดอลลารสหรัฐฯ และมันเสน/มันเม็ดเพิ่มขึ้นเปน 
170-180 ดอลลารสหรัฐฯจากปกอน 120 ดอลลารสหรัฐฯ หากปญหาการแพรระบาดของเพล้ีย
แปงยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจังและเรง ดวน จะมีผลกระทบทําใหผูประกอบการมีวัตถุดิบ
ไมเพียงพอในปน้ีจนถึงปเพาะปลูก 2553/54 และปริมาณการผลิตมันสําปะหลังไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีระบุในยุทธศาสตรมัน สําปะหลังป 2552-2557 ท่ีกําหนดเปาหมายจะเพิ่มผลผลิตให
ได 30 ลานตัน เพราะปริมาณทอนพันธุไมเพียงพอ ตัวเกษตรกรเองก็จะขาดความเชื่อมั่น ลด
พื้นท่ีปลูกมันสําปะหลังป 2553/54 แลวหันไปปลูกพืชอื่นท่ีไดผลตอบแทนสูงกวา โดยเฉพาะ
ออย ซึ่งอาจจะเปนเหตุใหลานมัน 200-300 โรง และโรงแปงอีกราว 80 โรง ไดรับผลกระทบไม
มีวัตถุดิบ ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นตองปดดําเนินการช่ัวคราว 

การระบาดของเพล้ียแปงในครั้งน้ีนับเปนปญหาท่ีนาหวงสําหรับการคามัน สําปะหลังไทย แมวา
ราคามันจะสงูสุดในรอบ 12 ป ซึ่งเปนผลดีกับเกษตรกร และรัฐบาลท่ีไมตองจายคาชดเชยจาก
การประกันราคา แตผูประกอบการเกรงวารัฐบาลอาจจะเลือกใชวิธีการชะลอ หรือหามการสงออก
มันสําปะหลังเสนและมันอัดเม็ดช่ัวคราว โดยนํามันสําปะหลังมาใชในอุตสาหกรรมในประเทศ
แทน  

การคา…ตดิตามแนวโนมราคา 

จากการท่ีราคาหัวมันสําปะหลังสดปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายนท่ีอยู
ท่ีกิโลกรัมละ 1.70-1.80 บาท เปนกิโลกรัมละ 2.20-2.50 บาท ผลักดันใหราคาสงออกแปงมัน
สําปะหลังขยับขึ้นจากตันละ 280 ดอลลารสหรัฐฯ เปนตันละ 380 ดอลลารสหรัฐฯ และมี
แนวโนมจะขยับขึ้นไดอีก ซึ่งมีราคาสูงกวาแปงขาวโพดของจีนท่ีเปนผูนําเขามันเม็ด-มันเสน 
และแปงมันสําปะหลังจากไทยเปนอันดับหน่ึง จึงอาจทําใหจีนหันไปใชแปงขาวโพดเปนวัตถุดิบ
ผลิตสินคาแทนการนําเขามัน เม็ด-มันเสน และแปงมันสําปะหลังจากไทย เพราะเปนสินคาท่ีใช
แทนกันได  



มูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย 

ประเทศ มูลคา(ลานดอลลารสหรัฐฯ) อัตราการขยายตัว(รอยละ)  

2549 2550 2551 ม.ค.-ต.ค.2551 ม.ค.-ต.ค.2552 2549 2550 2551 ม.ค.-ต.ค.2551 ม.ค.-
ต.ค.2552 
จีน 529.83 471.52 339.30 291.90 563.78 38.2 -11.0 -28.0 -27.8 93.1 
ญ่ีปุน 125.92 162.41 232.99 204.24 136.57 4.2 29.0 43.5 55.6 -33.1 
ไตหวัน 73.28 85.21 91.37 80.05 75.00 21.3 16.3 7.2 18.6 -6.3 
อินโดนีเซีย 110.84 93.96 88.27 84.26 65.77 138.1 -15.2 -6.1 11.8 -22.0 
เกาหลีใต 30.82 56.32 149.80 133.05 54.22 41.0 82.7 166.0 256.6 -59.3 
มาเลเซีย 41.51 47.17 63.73 58.79 48.77 36.6 13.6 35.1 73.4 -17.0 
สหภาพยุโรป(27) 70.6 270.3 240.7 229.8 36.7 33.9 283.0 -11.0 7.0 -84.0 
ฟลิปปนส 16.94 25.66 26.03 20.59 26.77 2.7 51.5 1.4 8.4 30.0 
สหรัฐฯ 22.20 25.80 38.97 34.00 23.01 6.5 16.2 51.1 58.7 -32.3 
สิงคโปร 24.12 29.02 29.31 26.22 17.50 24.9 20.3 1.0 11.3 -33.3  

ท่ีมา : กระทรวงพาณิชย  

ประเด็นที่จะตองตดิตามในป 2553 ทั้งนี้เพ่ือประเมินสถานการณราคาของผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง คอื 

1.ปจจัยท่ีผลักดันใหราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังมึแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

-ขาดแคลนทอนพันธุ ในฤดูการผลิตป 2553/54 ซึ่งชาวไรจะเริ่มปลูกเดือนกุมภาพันธุ-มีนาคม 
2553 และไปเก็บเกี่ยวเดือนกันยายน 2553 จะมีปญหาทอนพันธุมันท่ีจะนํามาปลูก เพราะพื้นท่ี
ปลูกท่ีมีการระบาดของเพล้ียแปงจะทําใหทอนพันธุท่ีปลอดจากการ ระบาดของเพล้ียแปงมี
ปริมาณไมเพียงพอกับความตองการ เพราะฉะน้ันในป 2553/54 เกษตรกรชาวไรมันสําปะหลังจะ
ประสบปญหา ตนทุนทอนพันธุมันจะมีราคาแพงและหายาก  

-ปริมาณผลผลิตไมเพียงพอกับความตองการในประเทศ ในแตละปผลผลิตหัวมันสดจะเขาสู
โรงงานแปงมันสําปะหลังประมาณ 13-14 ลานตัน แตมีความตองการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป 
สําหรับในป 2553 คาดวาตองการโรงงานแปงมันประมาณ 15-16 ลานตัน และเขาโรงงานผลิต
เอทานอล 2.5 ลานตัน สวนมันเสนและมันอัดเม็ดตลาดท้ังในและตางประเทศมีความตองการไม
จํากัด จํานวนอยูแลว หากมีวัตถุดิบผลิตในราคาท่ีไมสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง 
โดยเฉพาะเวียดนาม ดังน้ันคาดการณวาในป 2553 อาจจะเกิดภาวะหัวมันสดขาดแคลน ไม
เพียงพอปอนโรงงานอุตสาหกรรมตอเน่ือง สงผลใหอุตสาหกรรมท่ีใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ 
เชน ขนม เอทานอล อาหารสัตว เปนตน อาจตองแยงซื้อหัวมันสําปะหลังสด โดยในชวงไตร
มาสสุดทายของปเปนชวงตนฤดูการผลิต แตในป 2552 ราคาซื้อหัวมันสดเพิ่มขึ้นไปกวา 2-
2.25 บาทตอ ก.ก. จากกอนหนาท่ีราคา 1.50-1.60 บาท ถือเปนราคาท่ีสูงสุดในรอบ 12 ป ทํา
ใหคาดการณวาราคาสินคาท่ีใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะมีการปรับขึ้นตาม ราคาวัตถุดิบดวย 

2.ปจจัยท่ีจะกดดันราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

-ผูประกอบการในประเทศ/ประเทศผูนําเขาหันไปใชสินคาอ่ืนทดแทน หรือหันไปนําเขาจาก
แหลงอื่น เดิมน้ันโรงงานผลิตอาหารสัตวมีแผนท่ีจะปรับตัวหันมาใชมันสําปะหลังปริมาณ มาก
ขึ้นทดแทนขาวโพดเลี้ยงสัตว เน่ืองจากราคาขาวโพดเล้ียงสัตวเริ่มปรับตัวสูง แตหากเจอปญหา
มันสําปะหลังขาดแคลนและมีราคาแพงขึ้น คาดวาจะทําใหตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวในป 2553 



ขยับตัวสูงขึน้ไมต่ํากวารอยละ 20-30 สงผลกระทบใหราคาอาหารสัตวราคาแพงขึ้นไมต่ํากวา
รอยละ 5-10 

นอกจากน้ี ทางสมาคมผูผลิตเอทานอลไทยคาดวาหากราคาหัวมันสําปะหลังสูงกวากิโลกรัมละ 
2 บาท หรือราคาแปงมันเพิ่มขึ้นไปเกินกวากิโลกรัมละ 9 บาท ก็คงทําใหผูผลิตเอทานอลท่ีใช
มันสําปะหลังเปนวัตถุดิบไมสามารถผลิตเอทานอ ลได เน่ืองจากตนทุนไมคุมกับราคาเอทานอล
ท่ีกระทรวงพลังงานกําหนดไวปจจุบันท่ี ลิตรละ 24 บาท ซึ่งปจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่
ดําเนินการผลิตแลว 18 โรงงาน โรงงานท่ีใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบอยูเพียง 3 โรง 

ถาผลผลิตหัวมันสําปะหลังลดลงมากจะผลักดันใหราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังสูง ขึน้ ผูสงออก
เผชิญภาวะลําบาก เพราะแขงขันดานราคากับคูแขงไดยาก จากที่ในป 2552 ไทยก็ประสบ
ปญหาการแขงขันในการสงออกมันเม็ด-มันเสน และแปงมัน โดยการสงออกมันเม็ด-มันเสนไทย
เผชิญการแขงขันท่ีรุนแรงจากเวียดนาม แมวามูลคาการสงออกมันเม็ด-มันเสนจากไทยไปจีน
ในชวง 10 เดือนแรกของป 2552 เทากับ 563.78 ลานดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอนแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 93.1 แตเมื่อพิจารณาสถิติการนําเขามันเม็ด-มนัเสนของ
จีนแลวจะเห็นไดวาในชวง 10 เดือนแรกของป 2552 จีนนําเขา 692.40 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้น 1.02 เทาตัว โดยนําเขาจากไทย 412.05 ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 76.7 
ในขณะท่ีนําเขาจากเวียดนาม 269.95 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 1.96 เทาตัว ในป 2553 
ยังคงตองติดตามราคามันเม็ด-มันเสนของเวียดนาม ท้ังน้ีเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพการแขงขัน  

สําหรับแปงมันสําปะหลัง สถานการณสงออกในป 2552 นับวายังอยูในเกณฑดี โดยจีน ซึ่งเปน
แหลงนําเขาอันดับหน่ึงของไทย ยังคงนําเขาจากไทยเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีลดการนําเขาจาก
ประเทศคูแขง โดยเฉพาะอินโดนีเซียและไตหวัน กลาวคือ ในชวง 10 เดือนแรกของป 2552 
จีนนําเขาแปงมันสําปะหลัง 49.76 ลานดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับชวงเดียวของปกอนแลว
เพิ่มขึ้นรอยละ 25.2 โดยการนําเขาจากไทยยังเพิ่มขึ้นเปน 24.90 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือ
เพิ่มขึ้น 7.67 เทาตัว อยางไรก็ตาม จากการคาดการณวาอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนหัวมัน
สําปะหลัง อันจะทําใหราคาหัวมันสดมีแนวโนมสูงขึ้นเปนประวัติการณในรอบ 12 ป ซึ่งอาจจะ
สงผลกระทบตอปริมาณความตองการนําเขาแปงมันสําปะหลังของจีน กลาวคือ ผูนําเขาแปงมัน
สําปะหลังของจีนคงตองเปรียบเทียบกับราคาวัตถุดิบอ่ืนๆท่ีทด แทนได โดยเฉพาะแปงขาวโพด 
ซึ่งถาราคาแปงมันสําปะหลังสูงกวามาก ทําใหอาจตองหันไปใชวัตถุดิบอ่ืนๆทดแทน 

-เพิ่มปริมาณการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน เดิมน้ันการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
โดยเฉพาะมันเม็ด-มันเสนจากประเทศเพื่อนบานขึ้นอยูกับภาวะราคา ชวงไหนที่ปริมาณใน
ประเทศขาดแคลน และราคาสูง จะมีหัวมันสดจากเพื่อนบานเขามาทดแทน แตตั้งแตป 2550 
เปนตนมา มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 ไทย
นําเขามันเม็ด-มันเสน 14.98 ลานดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมาแลว
เพิ่มขึ้น 3.2 เทาตัว โดยแหลงนําเขาสําคัญคือ กัมพูชาและลาว ดังน้ัน มีแนวโนมวาถาเกิด
ปญหาขาดแคลน และราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังอยูในเกณฑสูง นาจะสงผลใหปริมาณการ
นําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะมีแนวโนมสูงขึ้นกวาใน ป 2552  

อยางไรก็ตาม ประเด็นท่ีตองติดตามตอไป คือ มีรายงานผลผลิตมันสําปะหลังในเวียดนามและ
กัมพูชาในป 2553 ก็ลดลงราวรอยละ 15-20 เชนเดียวกัน เน่ืองจากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย 
และการเปล่ียนพื้นท่ีไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉพาะออย ดังน้ัน มีความเปนไปไดวาราคา
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีไทยจะนําเขาจากประเทศเพื่อน บานมีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน ซึ่งตอง
ติดตามตอไปวาจะสงผลตอการนําเขาของไทยจากประเทศเพื่อนบานเหลา น้ีอยางไร 

-ปริมาณสตอ็ก…ปจจัยชะลอการปรับเพิ่มของราคา กรมการคาตางประเทศรายงานปริมาณสต็อก
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังของรัฐบาลท่ี เหลืออยูในปจจุบันแยกเปนมันเสน 2.78 ลานตัน และแปง



มัน 8.18 ลานตัน ซึ่งปริมาณสต็อกน้ีนาจะมีสวนชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑมัน 
สําปะหลังในประเทศ และเพื่อการสงออก รวมท้ังนาจะเปนตัวแปรสําคัญในการชะลอการปรับ
เพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑมัน สําปะหลัง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับนโยบายการระบายสต็อกของรัฐบาล
เปนสําคัญ  

บทสรุป 

ป 2553 นับวาเปนปท่ีทาทายสําหรับผูท่ีเกี่ยวของในวงการมันสําปะหลังของไทย เน่ืองจาก
คาดการณวาปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังจะลดลงมากเปนประวัติการณ อันเปนผลจากการแพร
ระบาดอยางรุนแรงและในวงกวางของเพล้ียแปงมันสําปะหลัง สงผลใหราคาผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังมีแนวโนมสูงขึ้น และมีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการใช อันมีผลใหบรรดา
อุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบตองเผชิญ กับตนทุนท่ีสูงขึ้น อันอาจจะ
นําไปสูการปรับราคาสินคา ซึ่งจะสงผลกระทบตอผูบริโภคในท่ีสุด  

อยางไรก็ตาม ประเด็นท่ีจะตองติดตามอยางใกลชิด คือ ราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะยืนอยู
ในระดับสูงไดนานเทาใดน้ันจะยังคงขึ้น อยูกับหลายปจจัย อาทิ การปรับตัวของราคาสินคา
เกษตรท่ีใชทดแทนผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เน่ืองจากบรรดาอุตสาหกรรมท่ีมีแผนจะใช
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังตางหันไปใช วัตถุดิบอ่ืนทดแทน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเอทานอล 
และอุตสาหกรรมอาหารสัตวตองลมเลิกแผนท่ีวางไววาจะใชมันสําปะหลังมาทดแทน วัตถุดบิท่ี
ใชอยูเดิมคือ กากนํ้าตาล และขาวโพดเล้ียงสัตว สําหรับผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ซึ่งยัง
ตองเผชิญการแขงขันท่ีรุนแรงจากเวียดนาม ก็ตองเผชิญกับปญหาท่ีราคาผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังมีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหผูนําเขา โดยเฉพาะจีน ตองเปรียบเทียบราคาแปงมันสําปะหลัง
กับแปงขาวโพดท่ีเปนสินคาท่ีใชทดแทน กันได นอกจากน้ี การระบายสต็อกผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังของรัฐบาล และการเพิ่มปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากประเทศเพื่อน
บานก็เปน ปจจัยท่ีจะกดดันไมใหราคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังได ซึ่งปจจัยตางๆเหลาน้ียังคง
เปนประเด็นท่ีตองติดตามตอไปอยางใกลชิด  

ท่ีมา : ศูนยวจัิยกสิกรไทย  

 


