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อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง แนวโนมตลาดและการแทรกแซงของรัฐ
ไทยเปนผูผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่สําคัญที่สุดในเอเชีย โดยมีสัดสวนรอยละ 37 ของ
ผลผลิตมันสําปะหลังในเอเชียทั้งหมด และเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังมากที่สุดในโลก
โดยมีสัดสวนการสงออกเฉลี่ยถึงรอยละ 80 ของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังรวมทั้งหมด
ของโลก ในป 2547 ดังนั้นปริมาณการผลิตและการสงออกของไทยมีผลอยางมากตอสถานการณ
การคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลก
แตในชวงระยะ 10 ปที่ผานมา การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไดเปลี่ยนจาก
ตลาดสหภาพยุโรปซึ่งมีความสําคัญตอการสงออกของไทยมาโดยตลอดระยะเวลา นับจากป 2520
เปนตนมา ไทยเริ่มหันมาสงออกไปยังตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งปจจุบันมีขนาดใหญ
และมีศักยภาพมาก สาเหตุที่ก ารสงออกไปตลาดสหภาพยุโรปลดลงเนื่องจากการสงออกเริ่มมี
ขอจํากัดเมื่อประชาคมยุโรปกดดันใหไทยตองทําขอตกลงจํากัดปริมาณการสงออกมันอัดเม็ด ในป
2525 และหลังจากนั้น ในป 2535 สหภาพยุโรปไดดําเนินมาตรการปฏิรูปนโยบายการเกษตรรวม
(CAP Reform) เพื่อลดการอุดหนุนภาคการเกษตรทําใหระดับราคาธัญพืชในสหภาพยุโรปลดลง
(อัมมารและคณะ 2536)
มูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไปยังจีนในป 2549 มีสัดสวนรอยละ 45
ของมูลคาการสงออกมัน สําปะหลังของไทยทั้งหมด (ดูรูปที่ 1) ซึ่งคอนขางสูง และมีอัต ราการ
เติบโตระหวางป 2546-47 ถึง รอยละ 60 และ รอยละ 35 ในป 2548 ตลาดรองลงมา คือ ตลาด
ญี่ปุน ไตหวัน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังโดยรวมของไทยทีเ่ พิ่มขึ้น ชวยดึงราคาสงออก (F.O.B.)
เพิ่มขึ้น โดยในชวงป 2546-49 ราคามันเสนและมันอัดเม็ดเฉลี่ยอยูระหวาง 2.95 - 4.31 บาทตอ
กิโลกรัม ราคาแปง เทากับ 5.91 -9.31 บาทตอกิโลกรัม (ดูรูปที่ 2)
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รูปที่ 1 ตลาดสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย ป 2549
เนเธอรแลนด
2.13%

อื่นๆ
24.49%

อินโดนีเ ซีย 9.79%
ไตหวัน 6.51%
จีน 45.91%

ญี่ปุน 11.18%

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

รูปที่ 2 ราคาสงออกรายเดือน (F.O.B.) ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ป 2543-2549
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากขอมูลขางตน คําถามคือ การที่ต ลาดการสงออกผลิต ภัณ ฑมัน สําปะหลังของไทย
เปลี่ยนจากตลาดสหภาพยุโ รปแลว ไปกระจุก ตัวอยูใ นตลาดจีน เกือบรอยละ 50 ของมูลคาการ
สงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งหมด จะเกิดความเสี่ยงตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทย
หรือไม ในระยะยาวตลาดจีน จะยังมีศัก ยภาพตออุต สาหกรรมมันสําปะหลังของไทยอยูหรือไม
2

นอกจากการสงออกผลิตภัณฑมัน สําปะหลังที่มีมูลคาเพิ่มสูงแลว ความตองการใชมันสําปะหลัง
ภายในประเทศจะเปลี่ยนไปอยางไร ปริมาณการผลิตหัวมันสําปะหลังปจจุบันเพียงตอการขยายตัว
ของความตองการใชหรือไม และคําถามสุดทาย คือ นโยบายแทรกแซงราคาที่เหมาะสม ควรเปน
อยางไรจึงจะแกปญหาความผันผวนของราคา แตไมเกิดผลเสียหายตอการพัฒนาตลาดมันสําปะหลัง
เพื่อหาคําตอบไดแยกการศึกษาออกเปนสีส่ วน คือ สวนแรก ศึกษาแนวโนมการคาในอดีต
และสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง สวนที่สอง วิเคราะหความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทยในตลาดจีน และผลกระทบจากขอตกลงเขตการคา
เสรีอ าเซี ย น-จี น ส ว นที่ สาม ศึ ก ษาการเปลี่ย นแปลงการผลิ ต และราคาและความต องการใช
ภายในประเทศ และสุดทายเปนการศึกษาการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังและผลกระทบในปการ
ผลิต 2548/49 และ 2549/50

1. แนวโนมและสถานการณในอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในชวง 10 ป
ก. ตลาดและการสงออก
ประเทศไทยจัดไดวาเปนผูสงออกรายใหญของโลก มูลคาการสงออก นับจากป 25232547 มีสัดสวนการสงออก อยูระหวาง รอยละ 65-80 ของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั่ว
โลก มูลคาการสงออกมันสําปะหลังของไทยเพิม่ ขึ้นจาก 727 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2523 มาถึง
จุดสูงสุดที่ 1,085 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2535 (ดูรูปที่ 3)
รูปที่ 3 สัดสวน การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเทียบกับการสงออกรวมของโลก ป 2523-2547
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ผลิตภัณฑมันสําปะหลังทีไ่ ทยสงออกเปนหลัก ไดแก มันเสน มันอัดเม็ด แปงมัน เด็กตริน
และโมดิไฟดสตารช มูลคาการสงออกรวมในป 2549 ประมาณ 42,970 ลานบาท (ดูตารางที่ 1)
เปนการสงออกมัน เสนและมัน อัดเม็ด เกือบรอยละ 40 ของมูลคาการสงออกมัน สําปะหลังรวม
ทั้งหมด รองลงมาเปนผลิตภัณ ฑแปงมัน รอยละ 31.8 และ เด็กตรินและโมดิไฟดสตารช ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังทีม่ ีมูลคาสูง มีสัดสวนการสงออกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.3 ในป 2539 เพิ่ม
เปน 25.8 ในป 2549
ตารางที่ 1 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย ป 2539-2549
2539
20,665.2
12,359.4
12,343.7
15.6
4,598.4
3,584.2
123.2

2540
22,460.4
11,995.0
11,814.0
181.0
6,231.1
4,085.4
148.8

2541
22,095.0
11,414.1
10,868.5
545.5
5,216.6
5,274.4
189.9

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
อัดเม็ดและมันเสน
อัดเม็ด
มันเสน
แปงมันสําปะหลังรวม
เดกตรินและโมดิไฟดสตารชอื่น ๆ
ผลิตภัณทมนั สําปะหลัง อื่น ๆ
สัดสวนตอมูลคารวม (%)
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังรวม
100.0
100.0
100.0
อัดเม็ดและมันเสน
59.8
53.4
51.7
อัดเม็ด
59.7
52.6
49.2
มันเสน
0.1
0.8
2.5
แปงมันสําปะหลัง
22.3
27.7
23.6
เดกตรินและโมดิไฟดสตารชอื่น ๆ
17.3
18.2
23.9
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

2542
22,999.9
12,405.9
11,806.5
599.3
4,819.0
5,607.0
168.1

2543
20,280.1
7,699.4
7,605.2
94.2
6,171.5
6,257.3
152.0

2544
25,574.5
11,639.3
8,972.2
2,667.1
6,304.8
7,440.4
190.0

2545
22,694.9
8,208.4
4,125.6
4,082.8
6,441.6
7,825.0
219.9

2546
27,127.0
10,448.9
5,096.0
5,352.9
7,533.3
8,775.1
369.7

2547
34,589.0
15,032.3
6,391.6
8,640.7
8,286.2
10,510.2
760.3

100.0
53.9
51.3
2.6
21.0
24.4

100.0
38.0
37.5
0.5
30.4
30.9

100.0
45.5
35.1
10.4
24.7
29.1

100.0
36.2
18.2
18.0
28.4
34.5

100.0
38.5
18.8
19.7
27.8
32.3

100.0
43.5
18.5
25.0
24.0
30.4

หนวย : ลานบาท
2548
2549
34,015.3 42,970.6
12,776.5 17,164.0
838.0 1,386.7
11,938.5 15,777.3
9,465.1 13,680.8
10,724.4 11,090.1
1,049.3 1,035.7
100.0
37.6
2.5
35.1
27.8
31.5

100.0
39.9
3.2
36.7
31.8
25.8

ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในชวง 10 ป ที่ผานมา พบวาในชวงป 2539-40
มันอัดเม็ดมีสัดสวนการสงออกสูงกวาผลิตภัณฑอื่นๆ จํานวน 3.7-4.2 ลานตัน รองลงมาเปนแปง
สตารช และ เด็กตริน และโมดิไฟดสตารช แตหลังจากป 2546 เปนตนมา การสงออกมันอัดเม็ด
ลดลงเหลือ 2.2 ลานตัน และในป 2549 เหลือเพียง 0.39 ลานตัน เทานั้น แปงสตารชมีปริมาณการ
สงออกเพิ่มขึ้นหลายเทาตัว ในป 2549 มีปริมาณการสงออก 1.6 ลานตัน ขณะที่เด็กตรินและโมดิ
ไฟดสตารช ปริมาณการสงออกเพิ่มจาก 0.26 ลานตัน ในป 2539 เปน 0.64 ลานตันในป 2549 มัน
เสนเปนผลิตภัณฑที่มีอัตราการสงออกที่มีอัตราการเติบโตกาวกระโดดอยางชัดเจน จากปริมาณการ
สงออกที่ไมมากนักในป 2539 เพิ่มเปน 3.8 ลานตัน ในป 2549 (ดูตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ระหวางป 2539-2549
ประเทศ
มันสําปะหลังอัดเม็ด
มันเสน
แปงมันสําปะหลัง
แปงสตารช
เดกตรินและโมดิไฟดสตารชอืน่ ๆ
อัตราการเติบโต (%)
มันสําปะหลังอัดเม็ด
มันเสน
แปงมันสําปะหลัง
แปงสตารช
เดกตรินและโมดิไฟดสตารชอืน่ ๆ

2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
3,724,686 4,215,539 3,187,213 4,071,559 3,173,203 3,661,016 1,534,998
4,002 68,208 150,259 197,567 34,016 1,023,532 1,369,033
106,228 141,251 114,172 82,118
451,125 675,471 414,435 591,236 887,941 748,819 767,257
261,148 263,972 254,698 331,604 365,571 421,729 458,437
13.2 1,604.3

24.4
120.3

27.7 31.5 -

49.7 1.1 -

38.6
3.5

42.7
30.2

22.1
15.4 82.8 2,909.0
33.0 - 19.2 50.2 - 15.7
10.2
15.4

2546
1,860,866
1,816,124
75,956
1,008,088
525,397

58.1
33.8
28.1 2.5
8.7

21.2
32.7
7.5 31.4
14.6

2547
2,212,948
2,805,988
73,909
1,039,726
653,461
18.9
54.5
2.7
3.1
24.4

หนวย : ตัน
2548
2549
258,294 393,315
2,772,944 3,820,357
52,943 56,099
956,544 1,614,437
594,091 641,034
-

88.3
1.2
28.4
8.0
9.1

52.3
37.8
6.0
68.8
7.9

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

ตลาดการสงออกมันสําปะหลังในชวงที่ผานมา ตลาดยุโรปถือวายังมีความสําคัญในชวงตน
ทศวรรษ ไทยสงออกไปยังตลาดดังกลาวมากกวา รอยละ 45 ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลัง
ทั้งหมด แตหลังจากป 2543 เปนตนมา ตลาดยุโรปเริ่มเล็กลงอยางชัดเจนสวนทางกับการเติบโต
ของตลาดจีน ในป 2549 จีนนําเขามันสําปะหลังจากไทยมีมูลคาถึง 19,727 ลานบาทหรือ รอยละ
45.9 ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลังทั้งหมด ขณะที่ตลาดยุโรปมีการนําเขาเหลือเพียง 2,0003,000 ลานบาท หรือนอยกวา รอยละ 10 ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลังทั้งหมด และมีมูลคาต่ํา
กวาการนําเขาของตลาดญี่ปุน (ดูรูปที่ 4)
รูปที่ 4 ตลาดสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ป 2539-2549
ลา นบาท
25,000

จีน
ญี่ปุน

20,000

ไตห วัน

15,000

อิน โด
เนเธอรแ ล
นด
สเปน

10,000
5,000

ฮองกง

2549

2547

2545

2543

2541

2539

0

ป

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

จีนจําเปนตองนําเขามันเสนจากตางประเทศจํานวนมากเพราะการผลิตภายในประเทศไม
เพียงพอกับความตองการ เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง เชน โรงงานแอลกอฮอล โรงงาน
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กรดมะนาว กระจายอยูทั่วประเทศ และมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังเกิดใหม อีกทั้งโรงงานเกาก็
เพิ่มกําลังการผลิต รวมทั้งมีการนํามันสําปะหลังไปใชในอุตสาหกรรมปศุสัตวมากขึ้นดวย ซึ่งเปน
โอกาสดีทําใหไทยสามารถขยายสงออกมันเสนไปจีนไดมากขึ้น หลังจากป 2544 ไทยสงมันเสนไป
จีนมากกวา 1 ลานตัน และเพิ่มขึ้นเปน 3.8 ลานตัน ในป 2549 (ดูรูปที่ 5)
ตลาดสงออกมัน อัดเม็ด ระหวางป 2539-2549 การสงออกมัน อัดเม็ดรวมของไทยลดลง
มากกวา 3 ลานตัน ประเทศที่ลดการนําเขาจากไทยอยางเห็นไดชัด คือ เนเธอรแลนด ปริมาณ
สงออกในป 2549เหลือไมถึง 1 ลานตัน สําหรับตลาดอื่นๆ ในยุโรป เชน โปรตุเกส และสเปน ยังมี
การสงออกสม่ําเสมอแตเปนตลาดไมใหญมากนัก
สาเหตุที่ ก ารนํา เข ามั น อั ด เม็ ด จากไทยของสหภาพยุ โ รปเพื่ อนํ าไปใชเ ป น วั ต ถุ ดิบ ใน
อุต สาหกรรมอาหารสัต วลดลง สืบเนื่องมาจากมาตรการปฏิรูปนโยบายการเกษตรรวม (CAP
Reform) เพื่อลดการอุดหนุนภาคการเกษตรทําใหระดับราคาธัญพืชในสหภาพยุโรปลดลง เมื่อราคา
ธัญ พืชถูก ลงยอมทําใหตนทุนการผลิต อาหารสัต วลดลง ผูผลิตอาหารสัตวของยุโรปจึงเลือกใช
ธัญ พืชมากกวาใชมัน สําปะหลัง ดังนั้น ไทยจะสามารถสงออกมัน สําปะหลังไปยุโ รปได หาก
สามารถทําใหราคามันสําปะหลังต่ํากวาราคาธัญพืช และมันสําปะหลังเปนพืชที่มีโปรตีนต่ําจึงตอง
นําไปผสมกับกากถั่วเหลืองเพื่อใหสูตรอาหารสมดุล ดังนั้นราคามันสําปะหลังเมื่อผสมกับกากถั่ว
เหลืองแลวตองไมแพงกวาราคาธัญพืชดวยเชนกัน (นิพนธ และคณะ 2536)
ขอมูลในตารางที่ 3 ราคากากถั่วเหลืองผสมกับมันอัดเม็ดยังต่ํากวาราคาขาวบารเลย ถึงแม
ราคามันสําปะหลังอัดเม็ด ราคากากถั่วเหลือง และมันสําปะหลังผสมกากถั่วเหลืองจะมีทิศทางถูกลง
แตราคาขาวบารเลยก็ลดลงดวยเชนกัน ดังนั้นโอกาสที่ยุโรปจะหันกลับมานําเขามันอัดเม็ดจากไทย
เพิ่มขึ้นยังเปนเรื่องยาก แตถาไทยตองการขยายตลาดกลับไปยังตลาดยุโรปเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
กระจุกตัวของการสงออกไปจีน จําเปนตองลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังเพื่อใหราคาสามารถ
แขงขันกับราคาธัญพืชในตลาดยุโรปได
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ตารางที่ 3 ราคามันอัดเม็ด กากถัว่ เหลือง และขาวบารเลยในยุโรป
มันอัดเม็ด 1/

กากถั่วเหลือง 2/

มันสําปะหลังผสมกากถั่ วเหลือง 3/

บารเลย 4/

บารเลย/มันสําปะหลังผสม
(…..สัดสวน…..)

(……………………….เหรียญสหรัฐ/ตัน………………………..)
2533

167

208

175

225

1.29

2534

178

197

168

222

1.19

2535

183

204

187

235

1.26

2536

137

208

151

197

1.3

2537

144

192

154

182

1.18

2538

177

197

181

209

1.15

2539

152

268

175

194

1.11

2540

108

276

142

161

1.13

2541

107

170

120

145

1.21

2542

102

152

112

143

1.28

2543

84

189

105

144

1.37

2544 5/

81

181

101

145

1.44

ทีม
่ า : FAO, Oil World and Agra-Europe.
1/ F.o.b. Rotterdam (barge or rail), including 6% levy.
2/ Argentina (45/46% proteins) c.i.f. Rotterdam until September 1999. As from October 1999
Argentina (44/45% proteins) c.i.f. Rotterdam.
3/ Consisting of 80% of cassava pellets and 20% of soybean meal.
4/ Selling price of barley in Spain.
5/ January-August average.

การสงออกแปงมัน แนวโนมลดลงเหลือเพียง 50,000-70,000 ตัน ในชวงป 2546-49 ตลาด
นําเขาหลัก ยังคงเปนฮองกง แตแนวโนมการสงออกของแปงสตารช และเด็กตรินและโมดิไฟด
สตารชคอนขางดี ปริมาณสงออกสตารชในป 2549 เทากับ 1.6 ลานตัน โดยมีสัดสวนการสงออก
ไปตลาดไตหวันมากที่สุด และการสงออกเด็กตรินและโมดิไฟดสตารช มีตลาดใหญอยูที่ญี่ปุน
ตลาดจีนบริโภคแปงมันสําปะหลังไมต่ํากวา 1 ลานตันตอป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จีนผลิตแปงมันไดเองภายในประเทศประมาณ 4 แสนตัน ที่เหลือนําเขาจากตางประเทศ
โดยเฉพาะนําเขาจากเวียดนามเปนหลัก รองลงมา คือ ไทยและอินโดนีเซีย สาเหตุที่จีนนําเขาจาก
เวียดนามมากกวาประเทศอื่นๆ เพราะราคาถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับไทยและอินโดนีเซีย และมีการ
ขนสงผานชายแดนชวยลดตนทุน คาขนสง แตเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพแลว คุณภาพแปงมันของ
ไทยสูงกวาเวียดนาม (จากการสัมภาษณผูประกอบการ 2550)
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รูปที่ 5 ตลาดและการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ป 2539-2549
5,000,000

ตัน

ตลาดและการสงออกมันอัดเม็ด ป 2539-2549

5,000,000

ตลาดและการสงออกมันเสน ป 2539-2549

ตัน

4,000,000

สเปน

4,000,000

จีน

3,000,000

ญี่ปนุ

3,000,000

สหรัฐอเมริกา

เนเธอรแลนด

2,000,000

โปรตุเกส

1,000,000

ตัน

2,000,000

140,000
120,000

ฮองกง

ตัน

ตลาดและการสงออกแปงสตารช ป 2539-2549
ไตหวัน

1,500,000

จีน

100,000
80,000
60,000

มาเลเซีย

40,000
20,000

สหรัฐอเมริกา

จีน
อินโดนีเซีย

1,000,000

ลาว
รวม

มาเลเซีย
ญี่ปนุ

500,000

รวม

0

ป
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

ตัน
700,000

ป
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

ตลาดและการสงออกแปงมัน ป 2539-2549

0

รวม

0

ป
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

160,000

ออสเตรเลีย

1,000,000

รวม

0

มอริเตเนีย

2,000,000

ป
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

ตลาดและการสงออกเดกตรินและโมดิไฟดสตารช ป 2539-2549

600,000

ญี่ปนุ

500,000

จีน
อินโดนีเซีย

400,000
300,000

เนเธอรแลนด

200,000

เกาหลีใต

100,000

รวม

0

ป
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

การสงออกเด็กตรินและโมดิไฟดสตารชมีโอกาสขยายการสงออกสูง เปนผลมาจากการ
เติบโตของการสงออกเด็กตรินไปจีนมีอัตราสูง สวนโมดิไฟดสตารชการเติบโตไมคอยเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากตลาดที่นําเขาเปนหลัก คือ ญี่ปุน มีการนําเขาคอนขางคงที่
ญี่ปุนนําเขาโมดิไฟดสตารชเพื่อนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ราเมน เปน
ตน ญี่ปุนเลือกนําเขาโมดิไฟดสตารชเพราะกระบวนการผลิตโมดิไฟดสตารช จะเกิดมลภาวะทาง
น้ําคอนขางมาก ตองใชตน ทุนในการบําบัดสูง สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษของญี่ปุน
นิยมใชแปงขาวโพด เนื่องจากมีราคาถูก และแปงขาวโพดจากสหรัฐเปนคูแขงที่สําคัญของแปง
สตารชของไทยในตลาดญีป่ ุนดวยเชนกัน
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จี น นํ า เข า เด็ ก ตริ น เพื่ อ แปรรู ป เป น โมดิ ไ ฟด ส ตาร ช เองสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆเพื่ อ ไปใช ใ น
อุตสาหกรรมกระดาษ แตการผลิตโมดิไฟดสตารชของจีนคุณภาพไมคอยดีนัก สําหรับการใชโมดิ
ไฟดสตารชในอุตสาหกรรมอาหารของจีนยังไมเปนที่นิยม ซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิตยัง
ไมกาวหนา และรสนิยมของผูบริโภค
ข. โอกาสและความเสีย่ งในการพึ่งตลาดสงออกจีน
เมื่อพิจารณาโอกาสของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทยในการขยายการสงออกไป
ตลาดจีน จากนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถนําผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปใชเปน
วัตถุดิบ พบวา นโยบายเรื่องพลังงานทดแทนจีนไดกําหนดเปาหมาย มาตรการและการสนับสนุนให
มีการผลิตพลังงานทดแทนเอทานอล ใหได 5,000,000 ตัน ภายในป 2553 และตั้งแตป 2544 รัฐบาล
จีนไดอนุญาตใหบริษัทเอกชน จํานวน 4 ราย ผลิตเอทานอล แตวัตถุดิบในขณะนี้ยังเลือกใชขาวสาลี
และข า วโพดเป น หลั ก ถึ ง ร อ ยละ 48 รองลงมา คื อ มั น ฝรั่ ง และโมลาส ร อ ยละ 33 และ 19
ตามลําดับ (ดูรูปที่ 6) โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 1 ลานตัน
รูปที่ 6 โครงสรางวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอลของจีน
โมลาส
19%

ขาวโพดและ
ธัญพืชอืน
่ ๆ
48%

มันฝรัง่
33%

ที่มา : China tapioca market research

จีนยังมีโรงงานผลิตแอลกอฮอลล ทั้งสําหรับดื่ม Ethyl Alcohol และสําหรับอุตสาหกรรม
Methyl Alcohol รวมกวา 450 โรงงาน นิยมใชมนั สําปะหลังเปนวัตถุดิบเพราะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ
ไมมีกลิ่น ไมมีรส สามารถนําไปปรุงเปนเหลาชนิดตางๆได ที่นาจับตามอง คือ ผูประกอบการใน
ธุรกิจนีข้ องจีนมีผลกําไรในการผลิตเหลาสูงขึ้น เริ่มมีการสงออกผลผลิตภัณฑแอลกอฮอลจากจีน
ไปยังสหรัฐอเมริกา ในป 2549 ปริมาณการสงออกประมาณ 100,000 ตัน
อุตสาหกรรมการผลิตที่ใชธัญพืชของจีนเปนอุตสาหกรรม Biochemical มีการวิจัยและ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑใหมๆ อยางจริงจัง เพื่อใหการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปขั้นกลางและขัน้
ปลายมีมูลคาเพิ่มและเปนสินคาสงออกใหมๆ ของจีน เชน การแปรรูปขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ
ไปเปนแปง สารความหวาน และเคมีภัณฑตัวใหมๆ เชน Xylitol, Lactic Acid เปนตน
9

การผลิตแปงสตารชของจีนมักเปนแปงชนิดที่ใชขาวโพดเปนหลัก โดยระหวางป 25352548 สัด สวนการผลิต แปงสตารชขาวโพดเพิ่มขึ้น จาก รอยละ 80.7 เพิ่มเปน รอยละ 91.7 ของ
ปริมาณการผลิตแปงสตารชทั้งหมด ขณะที่สัด สวนการผลิตแปงสตารชมันสําปะหลังลดลงจาก
รอยละ 16.5 เหลือ รอยละ 5.4 เทานั้น (ดูรูปที่ 7) และระหวาง ป 2543-2548 จีนสงออกแปงสตารช
ทุกชนิดเพิ่มขึ้นจาก 106,000 ตัน เปน 264,000 ตัน หรือ เพิ่มขึ้น รอยละ 20 โดยเปนการสงออกแปง
สตารชขาวโพดมากที่สุดถึง รอยละ 50-55 ของการสงออกทั้งหมด (ดูรูปที่ 8) ขณะที่การนําเขา
เพิ่มขึ้นดวยเชนเดียวกัน โดยปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้นจาก 242,000 ตัน เพิ่มเปน 755,000 ตัน หรือ
รอยละ 25.5 โดยจีนนําเขาแปงสตารชมันสําปะหลัง และโมดิไฟดสตารช ถึงรอยละ 40-60 และ 3540 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมด ตามลําดับ (ดูรูปที่ 8)
รูปที่ 7 วัตถุดิบในการผลิตแปงสตารชของจีน ป 2535-2548
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ที่มา : China starch industry association

รูปที่ 8 การนําเขาและสงออกแปงสตารชของจีน ป 2535-2548
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ที่มา : Customs Statistics Yearbook, 2000-2005. China tapioca market research
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นโยบายสงเสริมการผลิตเอทานอลของจีนขณะนี้ผลิตได 1,000,000 ตัน/ป และจะเพิ่มเปน
5,000,000 ตัน/ป ในป 2553 จะเปนตัวกระตุนใหจีนตองใชธัญพืชเพิ่มขึ้น แตจีนในฐานะผูนําเขา
ธัญพืชรายใหญไดใชโอกาสนี้ปรับตัวในการขยายการเพาะปลูกมันสําปะหลังไปยังประเทศกําลัง
พัฒนาใกลเคียงและประเทศกําลังพัฒนาโพนทะเล เชน ลาว กัมพูชา พมา รวมไปถึงประเทศใน
แถบแอฟริกา เชน ไนจีเรีย เปนตน ซึ่งอาจเปน การดําเนิน การเพื่อลดความเสี่ย งจากการนําเขา
กระจุกตัวเพียงไมกี่ประเทศ หรือเพื่อการขยายผลทางการเมือง อยางไรก็ตาม การเพาะปลูกดังกลาว
ยังไมคอยไดผลมากนัก ดังนั้น แมจีนมีการตั้งเปาขยายกําลังการผลิตเอทานอล ไปถึง 5 เทาตัวนั้น
แตกย็ ังไมสามารถคาดการณไดวาจีนจะมีนโยบายรองรับการขยายตัวอยางไร ระหวางเลือกที่นําเขา
วัตถุดิบจํานวนมากจากตางประเทศ หรือ การออกไปตั้งโรงงานผลิตเอทานอลในแหลงที่มีวัตถุดิบ
เพื่อลดการนําเขา แตในระยะสั้นภายใน 1-5 ปขางหนานั้น มีความเปนไปไดสูงที่ไทยจะสามารถ
ขยายการสงออกมันเสนไปยังตลาดจีนไดมากขึ้น
จากรายงานการศึกษาของตลาดการคาและผลิตภัณฑมันสําปะหลังในจีนของกรมการคา
ตางประเทศและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย สถานการณการนําเขาและ
สงออกของจีนในป 2553 หรืออีก 3 ปขางหนานี้ แนวโนมจีนจะนําเขาแปงสตารชมันสําปะหลัง
ลดลง รอยละ 10-15 เปนนําเขามันเสนเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปแปรรูปแทนการนําเขาแปงสตารชโดยตรง
ที่ผ า นมาการส ง ออกมั น สํา ปะหลั ง ของไทยไปตลาดจี น เป น จํา นวนมาก โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑมันเสน ซึ่งมีการขยายตัวดีมาโดยตลอด เพราะไทยเขาระบบ Fast tract ในขอตกลงเขต
การคาเสรี-อาเซียน แตตองระวังการกอปญหามลภาวะจากฝุนและดินที่เกิดขึ้นระหวางการขนถาย
มันเสน ในอนาคตอาจตองถูกตรวจสอบและควบคุมสารพิษเชนเดียวกับการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพผลไม ดังนั้น เพื่อรักษาตลาดจีนเอาไว ไทยจําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินคาให
เปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับได 1
การที่ไทยสงออกมัน สําปะหลังไปจีนไดเกือบครึ่งของปริมาณการสงออกผลิต ภัณฑมัน
สําปะหลังทั้งหมด และแนวโนมตลาดจีนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง แตในระยะยาวเราไมสามารถ
กําหนดไดวาปริมาณการสงออกไปจีนจะยังสดใสอยางเชนในปจจุบันหรือไม สาเหตุเพราะจีนเริ่ม
กระจายความเสี่ยงการกระจุกตัวในการนําเขาจากเพียงไมกี่ประเทศ โดยไปสงเสริมใหปลูกมัน
สําปะหลัง ในประเทศกําลัง พัฒ นา แม ใ นระยะเริ่มตน ผลผลิต ของประเทศที่จีน ไปส งเสริมให
เพาะปลูกจะยังใหผลผลิตไมดีมากนัก ประกอบกับการผลิตในอุตสาหกรรมดานพลังงานก็ยังไมมี
การนํามั น สําปะหลังเขาไปใชอยา งจริงจัง ถึงแมจ ะมีน โยบายสงเสริมการใชมัน สําปะหลังใน
1

ขณะนี้การขนถายมันเสนที่ตนทางบริเวณทาเรือเกาะสีชางกําลังกอมลภาวะและเกิดปญหาความขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่
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อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนก็ตาม เนื่องจากจีนยังใชผลผลิตขาวโพดเปนวัตถุดิบหลัก รวมไปถึง
มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่จีนยังไมไดนําออกมาควบคุมมลภาวะที่เกิดจากการขนถายมันเสนก็ตาม
แตในอนาคตประเด็นดังกลาวนี้เปนเรื่องที่ไทยเราตองตระหนักและใหความสําคัญอยางยิ่ง
ถึ ง แม ก ารส ง ออกไปตลาดจี น อาจจะมี ป ระเด็ น ให กั ง วลแต ยั ง ไม น า เป น ห ว ง เพราะ
สถานการณในตลาดโลกกําลังเอื้อใหราคามันสําปะหลังขยับตัวสูงขึ้นหลายประการดวยกัน อาทิ
เชน สภาพอากาศของโลกเกิ ด ความแปรปรวนสง ผลใหก ารผลิต พื ชหลั ก สํา คัญ ของโลก คื อ
ขาวโพดและออยมีปริมาณการผลิตลดลงในขณะที่ความตองการใชมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลที่ตามมาคือ ผลผลิตในตลาดโลกอาจไมเพียงพอตอความตองการ
การคามันสําปะหลังในตลาดโลก ในชวง 2-3 ป ที่ผานมาไดรับผลดีจากราคาน้ํามันสูงขึ้น
อยางตอเนื่องทําใหหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมทั้งจีน หันไปสนับสนุนการผลิต
พลังงานทดแทนโดยใชธัญพืช เชน ขาวโพดเปนวัตถุดิบหลัก สงผลใหราคาขาวโพดในตลาดโลก
ขยับสูงขึ้น จาก 100 ดอลลารสหรัฐ ในป 2548 เพิ่มเปน 110 และ 176 ดอลลารฯในป 2549 และ
2550 ตามลําดับ สาเหตุทสี่ หรัฐฯ สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนเพราะมีความกังวลเรื่องราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกที่ถีบตัวสูงอยางตอเนื่อง ถาราคาน้ํามันดิบสูงเกิน 100 ดอลลารตอบารเรล
อาจกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศได รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการผลิตไบโอดีเซลจาก
ขาวโพด โดยใชขาวโพดที่ผลิตไดเองในประเทศไปเปนวัตถุดิบหลัก แตเนื่องจากสหรัฐฯ เปน
ประเทศที่มีการผลิตและสงออกขาวโพดรายใหญของโลก เมื่อสหรัฐฯใชขาวโพดเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ลดปริมาณการสงออก สงผลใหราคาขาวโพดทั้งในตลาดสหรัฐ ฯ เอง
และตลาดโลกขยับสูงขึ้น (ดูรูปที่ 9 -10)
เมื่อพิ จ ารณาความไดเปรี ย บโดยเปรียบเทียบดานราคาระหวางราคาขาวโพดและมั น
สําปะหลัง หลังจากราคาขาวโพดเพิ่มขึ้น ตลาดธัญพืชหันมาใชมันสําปะหลังมากขึ้น ซึ่งนับเปน
โอกาสสําหรับมัน สําปะหลังที่มีต ลาดรองรับใหมเกิด ขึ้น นอกเหนือจากตลาดใหมดานพลังงาน
นอกจากนี้ คาเงินเหรียญสหรัฐฯ ออนตัวทําใหราคาสินคา commodity ในตลาดโลกสูงขึ้น (ดูรูป 11)
รูปที่ 9 ราคาขาวโพดในตลาดโลกและตลาดสหรัฐฯ ป 2543-2549
140
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ดอลลารสหรัฐฯ/ตัน
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0

ตลาดสหรัฐฯ
ตลาดโลก
2543

2544

2545

ที่ม า : USDA, NASS and USDA, ERS Feed Outlook, January 17, 2007

2546

คํานวนจาก comtrade.un.org โดยใชราคาสงออกเฉลี่ยสหรัฐฯและเนเธอรแลนด
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2547

2548

2549

ป

รูปที่ 10 ปริมาณการใชขาวโพดในอุตสาหกรรมเอทานอลของสหรัฐฯ ป 2529, 2534-2549
ป
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2534
2529

ปริมาณ (ลานบูเ ชลส (bushels))

706
628
566
526
481
429
398
290

996

1,323
1,168

2,150

1,602

หมายเหตุ : 39 บูเชลส เทากับ 1 ตัน

ที่มา : USDA, ERS, Feed Outlook, January 2007

2550ด2

2549ด9

2549ด4

2548ด11

2548ด6

2548ด1

2547ด8

2547ด3

2546ด10

2546ด5

2545ด13

2545ด8

2545ด3

2544ด9

2543ด11

2543ด6

2543ด1

ดอลลารสหรัฐ / ยูโร
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

2544ด4

รูปที่ 11 อัตราแลกเปลีย่ น ดอลลารสหรัฐฯ ตอยูโร (รายเดือน) มกราคม 2543 - มีนาคม 2550

ป
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

จะเห็น ได วา ตลาดสํ าหรั บ มัน สํ าปะหลัง ยั ง กว า งอยู ม ากในช ว ง 1-4 ปข า งหน า นี้ ถ า
สถานการณราคาน้ํามันยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตลาดดานพลังงานทดแทนยังรองรับผลิตภัณฑ
มัน สําปะหลังไดอีก มาก ถาผลผลิต ขาวโพดไมเพิ่มขึ้น มากเกิน ไป (เนื่องจากเมื่อราคาสูงขึ้ น
เกษตรกรผูปลูก ขาวโพดสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต ไดร วดเร็ว เพราะหนึ่งรอบของการปลูก
ขาวโพดใชระยะเวลาสั้นประมาณ 3-4 เดือนเทานั้น) และความตองการใชมันเสนในตลาดจีนยัง
เติบโต แตสิ่งสําคัญ คือ ไทยมีผลผลิตมันสําปะหลังเพียงพอจะตอบสนองความตองการของตลาด
ที่กําลังขยายตัวหรือไม เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังคอนขางคงที่ การขยายการผลิตอาจ
ไมทันตอความตองการ แมปริมาณผลผลิตตอไรจะสูงขึ้นแลวก็ตาม
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2. การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
ในการวิ เคราะห ค วามสามารถในการแข งขั น จะพิ จ ารณาในสองสว น คือ การคา มั น
สําปะหลังของไทยภายใตกรอบความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และสวนที่สอง คือ ศักยภาพ
ในการแขงขันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง
ก. การคาเสรีอาเซียน-จีน
ในป 2545 อาเซียนและจีนไดลงนามกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนจีน เพื่อเปนกรอบและแนวทางสําหรับการเจรจาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ที่ครอบคลุม
ทั้งเรื่องการเปดเสรีการคา การคาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2547 ทั้งสองฝายสามารถสรุปการเจรจาและลงนามในความตกลงดานการคาสินคา
ระหวางอาเซียน-จีน การเปดเสรีการคาสินคานี้แบงออกเปน 2 สวนคือ การลดภาษีสินคาบางสวน
ทันที (Early harvest program) และการลดภาษีสินคาทั่วไป
การลดภาษีสินคา Early harvest program ครอบคลุมสินคาเกษตรภายใตพิกัดศุลกากรตอน
ที่ 01-082 โดยจีน และประเทศอาเซียน 6 ประเทศเดิม3 ลดลงภาษีลงเปน 0 % ภายในวัน ที่ 1
มกราคม 2549 สวนประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ4 ใหยืดหยุนลดภาษีเปน 0 % ภายในป 2553
นอกจากนี้ ไทยและจีนยังไดลงนามในความตกลงเรงลดภาษีสินคาเกษตรพิกัด HS 07 (ผัก)
และ HS 08 (ผลไม) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 โดยใหลดภาษีเหลือ 0% ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2546
จีนมีการนําเขาสินคามันสําปะหลังในหมวด HS 07 (0714) จากไทยมากที่สุดในอาเซียนคิด
เปนมูลคา 273.15 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2547 หรือคิดเปน รอยละ 99.78 ของการสงออกในหมวด
HS 07 ไปจีน (ดูตารางที่ 4) และไทยยังมีสวนแบงตลาดผลิตภัณฑมันสําปะหลังในจีนถึง รอยละ
79.5 รองลงมา คือ เวียดนาม รอยละ 14.4 และ อินโดนีเซีย รอยละ 6.2 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 5)

2

สัตวมีชีวิต เนื้อสัตว และสวนอื่นๆของสัตวที่บริโภคได ปลา ผลิตภัณฑนม ไขสัตวปก ผลิตภัณฑจากสัตว ตนไม พืชผักทีบ่ ริโภค
ไดและผลไมและลูกนัตทีบ่ ริโภคได
3
ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน
4
ประกอบดวย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา
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ตารางที่ 4 มูลคาการนําเขาพืชผักหมวด HS 07 ของจีนจากไทย
HS

รายการ

2545

2546

2547

0714
0713
0710
0709

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
พืชตระกูลถั่ว
พืชผักแชเย็น
พืชผักอื่นๆ
รวม

113.49
0.27
0.03
0.10
113.89

150.26
0.16
0.04
0.10
150.56

273.15
0.28
0.20
0.08
273.71

อัตราการเติบโต
(รอยละ)
81.79
74.18
404.32
-25.01
535.29

ที่มา : World Trade Atlas (2005)

ตารางที่ 5 มูลคาการนําเขามันสําปะหลังของจีน
ประเทศ
โลก
ไทย
เวีนดนาม
อินโดนีเซีย
ญี่ปุน
ที่มา : PC/TAS,UNSD

2543
22,065
4,864
3,236
13,962
3

100.0
22.0
14.7
63.3
0.0

2544
153,301
124,997
13,221
15,006
77

100.0
81.5
8.6
9.8
0.1

2545
142,964
113,472
18,589
10,891
0

100.0
79.4
13.0
7.6
0.0

หนวย : เหรียญสหรัฐฯ , รอยละ
2546
2547
194,673 100.0 343,803 100.0
150,256
77.2 273,125
79.4
40,621
20.9 49,489
14.4
3,795
1.9 21,190
6.2
0
0.0
0
0.0

การสงออกมันสําปะหลังไดขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังการลดภาษีตามความตกลง สาเหตุที่จีนมี
การนําเขามันสําปะหลังจากไทยเพิ่มขึ้นมาจากปจ จัย หลัก คือ ประเทศจีนผลิต มัน สําปะหลังไม
เพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ 5 ในขณะที่อุตสาหกรรมที่ใชมนั สําปะหลังเปนวัตถุดบิ
มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เชน อุตสาหกรรมแอลกอฮอล อุตสาหกรรมกรดมะนาว (Citric Acid)
และอุตสาหกรรมอาหารสัตว ซึ่งสืบเนื่องมาจากการปรับโครงสรางปศุสัตวของจีน เปนตน ปจจัยที่
สอง คือ กอนการเปดเสรีการคา ประเทศเวียดนามไดเปรียบไทย เนื่องจากการสงออกมันสําปะหลัง
ของเวียดนามไปจีนถูกเก็บภาษีเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราภาษีที่เก็บจากประเทศอื่นๆ และไมถูกเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ขณะที่ไทยตองเสียภาษีนําเขามันเสน 5-10 % แปงมัน 10-20% เมื่อเปดเสรีการคา
ไทย-จีน ในป 2546 อัตราภาษีถูกลดเหลือ 0% ไทยจึงไดประโยชนจากอัตราภาษีที่ต่ํากวาเวียดนาม
(ธราธรและสมเกียรติ 2548) อยางไรก็ตามเมื่อทุกประเทศในอาเซียนเปดเสรีภ ายในป 2553 ทุก
ประเทศจะไดประโยชนจากขอตกลงการคาดังกลาวอยางทั่วถึงกัน

5

จีนมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง ในป 2547 จํานวน 1.5 ลานไร และไดผลผลิตประมาณ 4.5 ลานตัน เทานั้น (ดูรูปที่ 1ในภาคผนวก)
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ตลาดญี่ปุน ถือไดวาเปนตลาดใหญข องการสงออกมัน สําปะหลังของไทยเชน กัน ในป
2547 ไทยและญี่ปุน เห็น ชอบและรว มกัน ทําความตกลงหุน สว นเศรษฐกิจ ที่ใ กลชิด ไทย-ญี่ปุน
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) ปจจุบันรางความตกลงอยูร ะหวางรอ
การลงนามจากทั้งสองฝาย ในรางความตกลงญี่ปุนเปดเสรีสินคาเกษตรใหไทย แบงออกเปนหลาย
กลุมดวยกัน เชน กลุมสินคาที่ยกเลิกภาษีใหทันที กลุมที่ลดภาษีใหแตไมเปนศูนย กลุมใหโควตา
กลุมที่ตองเจรจาใหม กลุมที่ไมยอมเจรจา เปนตน สําหรับมันสําปะหลังจัดอยูในกลุมที่ญี่ปุนให
โควตา โดยแปงมันสําปะหลังแปรรูปที่ใชในอุตสาหกรรม ใหโควตาปลอดภาษี 200,000 ตัน สาเหตุ
เพื่อปกปองอุตสาหกรรมแปรรูปแปงมันฝรั่งที่ผลิตภายในประเทศ (นิพนธ และคณะ 2549)
ปจจุบัน ญี่ปุนกําหนดอัตราภาษีนําเขาสําหรับผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย นําเขารอย
ละ 0 ถาใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว สําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังคงไวที่รอยละ 15 และแปง
สตารชอัตราภาษีคอนขางสูง อยูที่รอยละ 25 อยางไรก็ตาม ตลาดญี่ปุนถือวานาสนใจอีกตลาดหนึ่ง
เนื่องจากมีความตองการแปงมันสําปะหลังและมันสําปะหลังอัดเม็ดจํานวนมาก และญี่ปุนไมมีการ
ปลูก มันสําปะหลังในประเทศ จะนําเขาในลัก ษณะแปงแปรรูปและแปงดิบเพื่อนําไปผลิต แปง
แปรรู ป ป อ นอุ ต สาหกรรมภายในประเทศ เช น อุ ต สาหกรรมกระดาษ อุ ต สาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะเสนหมี่สําเร็จรูป ลูกกวาดและขนม เปนตน (ดูตารางที่ 6)
สําหรับอินเดียยังเปนตลาดใหมสําหรับประเทศไทย อัตราภาษีนําเขามันสําปะหลังปจจุบัน
เทากับ รอยละ 30
ตารางที่ 6 อัตราภาษีนําเขาของประเทศผูน าํ เขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากไทย
จีน
ญี่ปุน

อินเดีย

ประเทศ

ที่มา : กรมศุลกากร 2549

ผลิตภัณฑ
-มันเสน มันอัดเม็ด อื่นๆ
- หัวมันสดและ มันอัดเม็ด สําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว
สําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ
-แปงมัน สําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว
สําหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ
-สตารช
-ผลิตภัณฑมันสําปะหลังทุกชนิด

อัตราภาษี (%)
0
0
15
2
15
25
30

ข. การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน
ดังไดกลาวแลวขางตนถึงการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีน มี 3 ประเทศหลักๆ คือ
ไทย เวียดนาม6 และอิน โดนีเซีย ประเทศที่เปนคูแขงที่สําคัญของไทยในการสงออกไปจีน คือ
6

ในป 2546 เวียดนามมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 1.8 ลานไร ไดผลผลิต 4-4.5 ลานตันตอป สามารถขยายการผลิตและการคามัน
สําปะหลังไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว มีโรงงานแปงมันเกิดขึ้นจํานวนมากโดยเฉพาะการลงทุนจากตางชาติ โดย รอยละ 40 ของ
โรงแปงในเวียดนามเปนของผูล งทุนจากไทย
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เวียดนาม จากการเปรียบเทียบการนําเขาของจีนในผลิตภัณฑ 3 ชนิดหลัก คือ มันเสน มันอัดเม็ด
แปงสตารช เด็กตรินและโมดิไฟดสตารช พบวา ถึงแมเวียดนามจะมีสัดสวนการสงออกนอยกวา
ไทยแตเมื่อพิจารณาคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage of Thai
tapioca : RCA) ของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไปจีนเทียบกับเวียดนาม7 คาดัชนี
RCA ของเวียดนามมีแนวโนมสูงขึ้น และใกลเคียงกับประเทศไทย (ดูตารางที่ 7) และเมื่อพิจารณา
ดัชนี RCA เปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม พบวา เกือบ
ทุกผลิตภัณฑไทยยังมีความไดเปรียบในการแขงขัน ยกเวนแปงสตารชที่ไทยสูญเสียความสามารถ
ในการแขงขันหลังจากป 2542 เปนตนมา (ดูตารางที่ 8)
ตารางที่ 7 คา RCA ของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดจีน
ประเทศ
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

2545
41.80
34.38
5.02

2546
36.06
59.15
1.41

2547
38.56
32.52
4.81

ที่มา: คํานวณโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ใชขอมูล PC/TAS UNSD (2005)

ตารางที่ 8 ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกมันสําปะหลังของไทยไปจีน (RCA)
ผลิตภัณฑ
มันเสนและมันอัดเม็ด
สตารช
เด็กทรินและโมดิไฟดสตารช

ประเทศ
ไทย
เวียดนาม
ไทย
เวียดนาม
ไทย
เนเธอรแลนด

2538
32.74
48.08
50.75
2.71
3.01
69.93

2539
0.08
46.98
47.51
1.02
30.12
30.67

2540
32.79
84.96
45.71
2.56
38.80
12.81

2541
35.14
55.77
43.36
8.81
22.74
24.43

2542
26.36
54.90
32.62
48.21
28.38
17.60

2543
11.34
35.25
23.63
36.09
27.39
24.26

2544
34.77
17.14
21.70
60.07
20.88
15.57

ที่มา : Akarapong 2003

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาคูแขงสําคัญของไทยคือ เวียดนามและอินโดนีเซียจะอยูในอาเซียน
เชนกัน แตทั้งสองประเทศยังมีสวนแบงตลาดไมมากนัก และยังถูกเก็บภาษี ขณะที่ไทยมีขอตกลง
เรงรัดการลดภาษีเหลือ 0% แลว ทําใหระยะสั้นไทยยังไดเปรียบทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามอยู แต
ในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากป 2553 ความไดเปรียบของไทยที่ลดภาษีมันสําปะหลังลวงหนาจะ
หมดไป เพราะประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งเปนคูแขงในการสงออกมันสําปะหลังไปจีนจะลดภาษี
เชนกัน ทั้งสองประเทศอาจรุกตลาดจีนไดมากขึ้น
7

ถาคา RCA> 1 หมายความวาประเทศที่สงออกมีความไดเปรียบในการสงออกมันสําปะหลัง
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3. การผลิต ราคา และความตองการใชภายในประเทศ
นอกเหนือจากการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ตลาดการสงออกมีการขยายตัวโตขึ้น
อยางตอเนื่อง แตจะเห็นวาตลาดสงออกไปกระจุกตัวอยูในตลาดจีน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงใน
การที่ไทยไปพึ่งตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป คําถาม คือ ถาจะลดความเสี่ยงจากความไมแนนอน
ในอนาคตของตลาดสงออก เราควรหันมาเพิ่มการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศเพิ่มขึ้นได
หรือไม ในการศึก ษาสว นนี้แยกเปน สองสวน คือ การผลิตและราคาหัว มัน สําปะหลังสด และ
การศึกษาความตองการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังภายในประเทศ
ก. การผลิตและราคา
การเพาะปลูก มัน สําปะหลังของไทย นับจากป 2519 เปนมาตนมา พื้นที่เพาะปลูกและ
ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตในระยะ 10 ปที่ผานมา พื้นที่ปลูกคอนขางทรงตัวโดยเฉลี่ย
อยูที่ 6.5 ลานไรตอป ปริมาณผลผลิต ที่เพิ่มขึ้น เกิด จากการเพิ่มผลผลิตตอไร นับจากป 2537
ผลผลิตตอไร เทากับ 2,090 กิโลกรัมตอไร เพิ่มเปน 3,546 กิโลกรัมตอไร ในป 2550 (ดูรูปที่ 12)
การขยายพื้น ที่ปลูก มัน สําปะหลังมีขอจํากัด เพราะทําไดยาก ยกเวน วาราคาหัว มัน สดจะอยูใ น
ระดับสูงและมีเสถียรภาพตอเนื่อง แมบางพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีจะสามารถเพิ่มผลผลิตไดดวย
การเพิ่มจํานวนการปลูกจากปละครั้งเปนปลูกสามครั้งในสองป แตจํานวนพื้นที่ปลูกดังกลาวนีย้ งั ไม
แพรหลายมากนัก ไมสามารถระบุสถิติพื้นที่การเพาะปลูกไดแนนอน เนื่องจากการดําเนินการใน
เชิงปฏิบัติของเกษตรกรยังทําไดยากตองมีปจ จัยแวดลอมที่เอื้อพอสมควรโดยเฉพาะปจจัยดานการ
เพาะปลูก คือ ปริมาณน้ําฝน และปจจัยดานการตลาดที่ตองมีจํานวนลานมันหรือโรงงานรับซื้อที่
กระจายในพื้นที่ที่มากพอ นอกจากนี้ ยังพบวา การเพาะปลูกมันสําปะหลังยังมีปญหาดานตนทุน
การผลิตที่เพิ่มขึ้น และยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานขุด จากตารางที่ 9 ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
มากกวา 0.80 บาทตอกิโลกรัม และมากกวา รอยละ 50 เปนตนทุนคาแรงงาน
รูปที่ 12 พื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2519-2550
พันไร,ก.ก.

พันตัน

30,000

12,000

ผลผลิต (พันตัน)

พื้นที่เ ก็บเกี่ย ว (พันไร)

ผลผลิตตอไร (ก.ก.)

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2534

2533

2532

2531

2530

2529

0

2528

2,000

2527

5,000

2526

4,000

2525

10,000

2524

6,000

2523

15,000

2522

8,000

2521

20,000

2520

10,000

2519

25,000

0

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการสํารวจของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยปเพาะปลูก 49/50

18

ตารางที่ 9 ตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง ป 2540-2550
รายการ

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

หนวย : บาท/ไร
2549
2550

1. ตนทุนผันแปร
1,294.11 1,535.03 1,792.07 1,742.68 1,975.73 1,923.37 1,952.88 1,968.53 2,197.33 2,510.93 2,687.94
1.1 คาแรงงาน
966.99 1,081.96 1,233.80 1,238.44 1,248.65 1,259.22 1,149.78 1,206.98 1,324.89 1,529.29 1,646.56
เตรียมดิน
197.16 236.02 252.06 270.16 283.46 288.34 289.88 293.08 325.11 377.42 236.02
ปลูก
126.17 134.95 178.60 175.65 176.02 178.13 133.79 136.58 162.22 181.83 193.17
ดูแลรักษา
319.45 353.52 392.43 386.72 387.23 390.81 340.17 346.59 403.75 453.37 477.85
เก็บเกี่ยว
324.21 357.47 410.71 405.91 401.94 401.94 385.94 430.73 433.81 516.67 552.83
1.2 คาวัสดุ
238.57 346.96 412.30 362.57 537.24 473.55 617.53 624.21 719.14 806.46 853.85
คาพันธุ
114.12 136.93 187.46 157.85 323.30 256.74 182.91 204.69 224.83 240.52 247.93
คาปุย
55.10 120.12 131.00 119.74 123.37 125.82 286.43 272.21 321.70 371.54 398.32
คายาปราบศัตรูพชื และวัชพืช
38.27
57.56
60.05
50.71
52.48
52.90 135.15 134.27 159.57 180.44 191.27
คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลืน่
9.55
10.82
12.26
12.74
16.56
16.56
6.71
6.71
6.71
7.37 8.98
คาวัสดุการเกษตรและวัสดุอื่น ๆ
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
4.66
4.66
4.66
4.85 5.37
คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร
1.67
1.67
1.67
1.74 1.98
1.3 คาดอกเบีย้ เงินลงทุน
88.55 106.11 145.97 141.67 189.84 190.60 185.57 137.34 153.30 175.18 187.53
2. ตนทุนคงที่
281.43 281.43 281.43 281.43 281.43 281.43 335.11 335.11 335.11 335.11 335.11
คาเชาที่ดิน
261.38 261.38 261.38 261.38 261.38 261.38 324.34 324.34 324.34 324.34 324.34
คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร
20.05
20.05
20.05
20.05
20.05
20.05
9.63
9.63
9.63
9.63 9.63
คาดอกเบี้ยลงทุนเครื่องมืออุปกรณ
1.14
1.14
1.14
1.14 1.14
3. ตนทุนรวมตอไร
1,575.54 1,816.46 2,073.50 2,024.11 2,257.16 2,204.80 2,287.99 2,303.64 2,532.44 2,846.04 3,023.05
4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม
0.67
0.76
0.84
0.75
0.80
0.81
0.74
0.71
0.92
0.84
0.85
ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลจากการสงออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสงผลใหราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได หลังจากป
2543 มีทิศทางเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่องโดยในป 2548-49 ราคาที่เกษตรกรขายหัวมันสดไดเฉลี่ยที่ 1.30
บาทตอกิโลกรัม แตที่นาวิตก คือ เมื่อพิจารณาราคาที่เกษตรกรขายไดแทจริงยังมีความผันผวนและมี
ทิศทางลดลง (ดูรูปที่ 13 ) สาเหตุที่ราคาผันผวนมากเนื่องจาก ที่ผานมา ผลผลิตมันสําปะหลังในแต
ละปจะออกเปนชวงๆ โดยเฉพาะในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม จะมีผลผลิตออกมาคอนขางมาก
จนเกิดภาวะลนตลาดทําใหราคามันสําปะหลังตกต่ํา ในขณะที่หลังจากเดือนมีนาคม ราคาจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ สาเหตุที่เกษตรกรรีบขุดมันออกมาขาย มี 2 ประการ คือ ความกังวลเรื่องความไมแนนอน
ของราคา และคุณภาพของเชื้อแปง โดยในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ เปนระยะเวลาที่เชื้อ
แปงในหัวมันสูงสุด ในขณะที่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมมีเชื้อแปงต่ําสุด ซึ่งราคาของหัวมันขึ้นอยู
กับเชื้อแปงเปนหลัก สงผลใหในชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรรีบขุดมันออกขายจนเกิดภาวะลนตลาด
ดังนั้น สิ่งที่เกษตรกรตองรีบปรับตัว คือ เพิ่มผลิตภาพการผลิต ดวยการเพิ่มผลผลิตตอไร ลดตนทุน
การผลิตตอกิโลกรัม หรือเปลี่ยนไปใชพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง เปนตน
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2

รูปที่ 13 ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายไดรายเดือน ระหวางป 2538 - 2549

บาท/กก.

1.8
Real Price

1.6
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หมายเหตุ : ราคาที่เกษตรกรขายไดแทจริง (real price) ใชดัชนีราคาสินคาเกษตร ปฐาน 2538
ที่มา : สํานักงานเศษรฐกิจการเกษตร

ข. โครงสรางตลาดและความตองการใชภายในประเทศ
โดยทั่วไปมันสําปะหลังสดจะถูกใชภายในประเทศในรูปของมันเสน มันอัดเม็ด แปงดิบ
และ แปงแปรรูป รวมทั้งสิ้นประมาณรอยละ 25 – 30 ของหัวมันสดที่ผลิตไดในแตละป จากตารางที่
10 พบวาในป 2549 (จากเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) การใชอยูที่ประมาณรอยละ 27.68
(คํานวณจาก (6,590,000/23,810,000) * 100) ในลําดับตอไปจะกลาวถึงโอกาสของตลาดมัน
สําปะหลังภายในประเทศโดยแบง การพิจ ารณาออกเปน (1) ตลาดมัน เสน และมัน อัด เม็ด (2)
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง (3) โอกาสของมันสําปะหลังในการผลิตเอทานอลของ (4) การใช
ประโยชนจากสวนตางๆของมันสําปะหลัง
1. ตลาดมันเสนและมันอัดเม็ดภายในประเทศ
การแปรรูปหัวมันสดที่ใกลตัวเกษตรกรมากที่สุด คือ การแปรรูปในรูปของมันเสน นั่นคือ
เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวหัวมันสดแลวก็จะนําหัวมันสดสงลานมัน เกษตรกรบางรายมีลานมันเปนของ
ตนเองในขณะที่บางรายที่ไมมีลานมันเปนของตนเองก็จะสงไปยังลานมันที่อื่น ขั้นตอนการทํามัน
เสนอยางงาย คือ การใชเครื่องตีหัวมันเปนชิ้นเล็กๆ แลวนํามาตากบนลานซีเมนต เมื่อแหงดีแลวก็
เก็บเพื่อสงขายเปนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว หรือสงใหอุตสาหกรรมมันอัดเม็ดตอไป
โดยปกติแลวการผลิตมันเสน 1 กิโลกรัมจะใชหัวมันสดประมาณ 2.1 – 2.5 กิโลกรัม (กลาณรงค
และ เกื้อกูล 2547)
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ตารางที่ 10 ปริมาณการผลิต การใชภายในประเทศ การสงออก และมันสําปะหลังคงเหลือ
(เดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549)
หัวมัน
831,500
483,000
348,500
23,810,000
24,641,500
16,564,800
7,954,800
8,610,000
6,590,000
1,260,000
5,330,000
1,486,700
1,138,200
348,500
24,641,500
--

สต็อกตนป
มันอัดเม็ด/มันเสน
แปงมันสําปะหลัง
ประเมินผลผลิต
รวมผลผลิต
สงออก
มันอัดเม็ด/มันเสน
แปงมันสําปะหลัง
ใชภายในประเทศ
มันอัดเม็ด/มันเสน
แปงมันสําปะหลัง
สต็อกคงเหลือ
มันอัดเม็ด/มันเสน
แปงมันสําปะหลัง
รวมปริมาณการใชมันสําปะหลัง
คงเหลือหัวมัน
อัตราแปรสภาพ
มันอัดเม็ด/มันเสน : หัวมัน
1 : 2.1
แปงมันสําปะหลัง : หัวมัน
1 : 4.1
ที่มา: สมาคมการคามันสําปะหลังไทย (2549), หนา 4

ปริมาณ : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ
230,000
85,000

3,788,000
2,100,000
600,000
1,300,000
542,000
85,000

ถึงแมมัน เสนจะสามารถนําไปใชเปน สว นผสมอาหารสัต วได แตก ารขนสงมันเสน จะ
กอใหเกิดปญหาฝุนและน้ําหนักมาก ในการผลิตเพื่อการสงออกจึงนิยมนํามันเสนมาอัดเปนเม็ดดวย
ความรอนและความดัน จนกลายเปนมันอัดเม็ดที่มีขนาดประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร (โดยมากจะมี
ปริมาณแปงสูงกวา 65%) ทําใหการขนสงงายกวาในกรณีของการขนสงมันเสน อยางไรก็ตามมัน
อัดเม็ดสวนใหญจะผลิตเพื่อการสงออก ในขณะที่การใชมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวภายในประเทศสวนใหญยังคงอยูในรูปของมันเสน เนื่องจากราคาถูกกวาและตนทุนในการ
ขนสงไมสูงนักเมื่อเทียบกับการขนสงไปยังตางประเทศ (กลาณรงค และ เกื้อกูล 2547)
จากตารางที่ 10 ในป 2549 (จากเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) การใชมันเสนและมัน
อัด เม็ด ภายในประเทศอยูที่ประมาณรอยละ 5.29 ของหัวมัน สดทั้งหมดที่ผลิตได (คํานวณจาก
(1,260,000/23,810,000) * 100) และการใชมันเสนและมันอัดเม็ดภายในประเทศเมื่อเทียบกับการใช
มันสําปะหลังภายในประเทศทั้งหมด (ในรูปของมันเสน มันอัดเม็ด และ แปงมันสําปะหลัง) อยูที่
รอยละ 19.12 (คํานวณจาก 1,260,000/6,590,000) * 100) นั่นคือเปนสัดสวนที่คอนขางนอยเมื่อ
เทียบกับการใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ
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ในชวงกอนป 2541 การใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวภายในประเทศมีสัดสวนคอนขาง
นอยสวนหนึ่งเปนผลมาจากประสบการณที่เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวบางรายทดลองใชมันสําปะหลังใน
สูต รอาหารแต ไ มไ ด ผ ลดี เท า ที่ ค วร ทั้ ง นี้ อาจเป น เพราะไมเ ข า ใจวิ ธี ห รื อ สว นผสมในการใช
มันสําปะหลังเปนอาหารสัตว (เยาวมาลย และ สาโรช 2543) สรุปสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรขาดความ
มั่นใจในการใชมันสําปะหลังเปนอาหารเลี้ยงสัตวไวดังนี้
1. คุณภาพของมันเสนและมันอัดเม็ดไมแนนอน
2. มันเสนยังมีรสชาติไมอรอยเมื่อเทียบกับธัญพืชอื่นที่ใชเปนอาหารสัตวได
3. คุณคาทางโภชนาการของมันสําปะหลังมีขอบกพรองหลายประการ เชน
- มีคาพลังงานที่ใชประโยชนไดเทาเทียมหรือต่ํากวาธัญพืชอืน่ เล็กนอย
- มีไขมันต่ําและขาดกรดไขมันที่จําเปนบางอยาง เชน linoleic acid
- มีโปรตีนต่ําและขาดกรดอะมิโนที่จําเปน เชน ไลซีน เมทไธโอนีน ทริปโตเฟน เปนตน
- มีแรธาตุและวิตามินต่ํากวาธัญพืชอื่น
- มีน้ําหนักเบา และความหนาแนนต่ําเมื่อเทียบกับขาวโพด
ดังนั้นการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวจึงตองมีอาหารเสริม เชน ถั่วเหลือง และอาหาร
เสริมโปรตีนตางๆ นอกจากนี้การใชมันสําปะหลังเลี้ยงสัตวยังจําเปนตองเสริมสารชวยขจัดสารพิษ
เชน กรดอะมิโน เมทไธโอนีน และ แรธาตุตางๆ เชน ไอโอดีน ดวยเหตุนี้ทําใหตนทุนในการเลี้ยง
อาหารสัตวผัน แปรไปกับราคาของอาหารเสริมตางๆ จึงยากแกการกะประมาณตนทุนที่แนนอน
และยังกอใหเกิดความยุงยากที่จะตองมีการจัดซื้อวัตถุดิบหลายชนิด
4. การใชมนั เสนจะมีฝนุ มากในขณะทีบ่ ด ผสม และขนสงไปเลี้ยงสัตวอาจกอใหเกิดการ
ระคายเคืองกับระบบหายใจของสัตว บางครั้งตองมีการใชเครื่องบดที่มีเครื่องดักฝุน
นอกจากเหตุผลที่กลาวมาขางตน การพิจารณาเลือกใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวของ
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวยังขึ้นอยูกับปจจัยทางดานราคา โดยเฉพาะราคามันสําปะหลัง และ ราคาธัญพืช
อื่น ๆ ที่นิยมใชเปน อาหารสัต ว เชน ขาวโพด และ ปลายขาว ในชว งกอนป 2536 หรือกอนที่
สหภาพยุโรป (European Union: EU) จะเริ่มใชนโยบายลดการอุดหนุนทางการเกษตร (CAP reform
policy) ยุโรปนําเขามันอัดเม็ดจากไทยในปริมาณมากทําใหราคามันสําปะหลังอยูในระดับสูง เมื่อ
รวมกับตนทุนที่ตองเพิ่มอาหารเสริมเขาไปในสูตรอาหารทําใหมันสําปะหลังไมสามารถสามารถ
แขงขันกับขาวโพดและปลายขาวในการใชเปนอาหารสัตวได (อุทัย 2544)
อยางไรก็ตามในชวงหลังป 2536 เมื่อสหภายยุโรปเริ่มลดการอุดหนุนทางการเกษตร ทําให
ราคาสินคาเกษตรในสหภาพยุโรปลดลง เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในสหภาพยุโรปจึงหันไปซื้อผลผลิต
ทางการเกษตรภายในประเทศเพื่อใชเปนอาหารสัตวมากขึ้นและลดการนําเขามันอัดเม็ดจากไทย
สถานการณนี้สงผลใหร าคามัน สําปะหลังภายในประเทศตกต่ําลง โดยในป 2540 ราคาอยูที่
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ประมาณ 0.71 บาทตอกิโลกรัม ทําใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังไดรับผลกระทบมากจนรัฐบาล
ตองเขามาชวยเหลือดวยการรับจํานํามันอัดเม็ด และการแทรกแซงราคา ซึ่งมีสวนทําใหราคามัน
สําปะหลังในป 2541 เพิ่มขึ้นเปน 1.26 บาทตอกิโลกรัม (ดูตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 ราคามันสําปะหลังและขาวโพดเลีย้ งสัตวที่เกษตรกรขายได ป 2540 – 2549
ป
ราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายได
2540
0.71
2541
1.26
2542
0.91
2543
0.63
2544
0.69
2545
1.05
2546
0.93
2547
0.80
2548
1.33
(p) 2549
1.33
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548)

ราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายได
3.93
4.40
3.69
4.29
3.79
3.95
4.95
4.46
4.59
4.78

เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ หลายฝายจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริมการ
ใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวในประเทศ ถึงแมวาประเทศไทยไดมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชมัน
สําปะหลังมาเปนอาหารสัตวกวา 20 ปแลว แตเกษตรกรยังคงขาดความรู ความเขาใจ และความ
มั่นใจในการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตว ดังนั้นในป 2540 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
แหงประเทศไทย รวมกับศูนยคนควาวิชาการอาหารสัตวแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนิน
โครงการถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวภายในประเทศ ทาง
โครงการพบวาในชวงแรกเกษตรกรยังคงลังเล และไมมั่นใจกับผลดีที่จะไดรับ แตดวยความจําเปน
บังคับ คือ ในชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 กําลังการบริโภคของประชาชนลดลง ทําใหราคา
เนื้อสัตวและสัตวมีชีวิตตกต่ํา ในขณะที่การลดคาเงินบาททําใหวัตถุดิบอาหารสัตวตางๆมีราคาแพง
ขึ้น จึงเปนแรงกดดันใหเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว ทั้งที่เลี้ยงสุกร โคเนื้อ โคนม และสัตวปก หันมาใชมัน
สําปะหลังในสูตรอาหารสัตวมากขึ้น เนื่องจากมีร าคาถูกเมื่อเทียบกับราคาธัญ พืชอื่น ๆ ที่ใ ชเปน
อาหารสัตวได เชน ขาวโพด (ดูตารางที่ 11) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548)
นอกจากปจจัยทางดานราคาแลว พบวาในบางปที่ราคามันสําปะหลังสูงขึ้นเกษตรกรยังคง
ใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารเหมือนเดิม (ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่เกษตรกรจะใชมันสําปะหลัง
เปนอาหารสัตวเมื่อสัตวมีชีวิตมีราคาถูก ขาวโพดและปลายขาวมีราคาสูง แตมันสําปะหลังมีราคาถูก
ในขณะที่หากสัต วมีชีวิต มีร าคาแพง ขาวโพดและปลายขาวมีร าคาสูง เกษตรกรยังคงเลือกใช
ขาวโพดและปลายขาวแทนที่จะใชมันสําปะหลัง) ทั้งนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรพอใจกับผลที่ไดจาก
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สูตรอาหารมันสําปะหลัง คือ นอกจากสัตวจะใหผลผลิตตามปกติแลวสัตวยังมีสุขภาพดีขึ้น และไม
คอยเจ็บปวยจึงสามารถลดการใชยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังทําใหเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวมี
รสชาติดีขึ้น มูลสัตวมีกลิ่นและแมลงวันลดลง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548 และ อุทัย 2544)
จากผลการดําเนินงานทางโครงการประเมินวาการที่เกษตรกรมีความพอใจกับการใชมัน
สําปะหลังเปนอาหารสัตวอาจมาจากปจจัยดังตอไปนี้
- มันสําปะหลังเปนแปงชนิดออน (soft starch) ทําใหสัตวยอยอาหารไดงายกวาเมื่อเทียบ
กับการใชขาวโพดซึ่งเปนแปงแข็ง (hard starch) เปนอาหาร ทําใหสัตวกินแลวไมเครียด
สุขภาพดี
- มันสําปะหลังมีการปนเปอนของสารพิษจําพวกเชื้อรา เชน อะฟลาทอกซิน ชีราลี-โนน และ
สารพิษอื่นๆ นอย และยังมีจุลินทรียบางตัวที่เปนประโยชนกับรางกายสัตว เชน แบคทีเรีย
ที่ผลิตกรดแลคติค (lactic acid bacteria) การมีเชื้อราปนเปอนนอย และมีแบคทีเรียที่เปน
ประโยชนตอรางกายสัตวทําใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง ไมปวยงาย เกษตรกรจึงสามารถลด
การใชยาปฏิชีวนะกับสัตวได ซึ่งเปนผลดีในการลดตนทุนการเลี้ยงสัตวดวย
จะเห็นไดวาการสงเสริมการใชมันสําปะหลังในการเลี้ยงสัตวภายในประเทศนั้นกอใหเกิด
ผลดีทั้งตอเกษตรกรที่ปลูก มัน สําปะหลังและตอเกษตรกรที่เลี้ยงสัต ว โดยเกษตรกรที่ปลูก มัน
สําปะหลังจะมีทางเลือกหรือมีชองทางที่จะจําหนายมันสําปะหลังภายในประเทศไดมากขึ้น ทําให
พึ่ ง พิ ง ตลาดต า งประเทศน อ ยลง จึ ง สามารถลดความผั น ผวนของรายได จ ากป จ จั ย ภายนอก
โดยเฉพาะจากนโยบายตางประเทศซึ่งมีความไมแนนอน และอยูเหนือการควบคุมของเกษตรกร
หรือแมแตรัฐบาลของประเทศไทยเอง ในแงของผูเลี้ยงสัตวนั้นก็สามารถลดตนทุนการผลิต โดย
สามารถซื้อมันสําปะหลังที่มีอยูมากภายในประเทศ และลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เชน
ขาวโพด ซึ่งมีราคาสูงกวา (ในป 2542 และ 2543 ไทยนําเขาขาวโพดจากตางประเทศนอยลง และใน
ป 2544 ไทยมีขาวโพดเหลือสงออกได)นอกจากนี้จากโครงการวิจัยที่ไดกลาวขางตนยังพบวามัน
สําปะหลัง เองก็มีข อดีใ นการใชเ ลี้ยงสัต วห ลายประการ อยา งไรก็ต ามการจะทํ าให เกษตรกร
ภายในประเทศหันมาใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารสัตวใหมากขึ้นนั้นควรจะมีการพัฒนาการผลิต
มันเสน สะอาดใหมีตนทุนการผลิต ที่ถูก ลง เพื่อจะทําใหร าคามัน เสนสะอาดไมสูงจนเกินไปนัก
นอกจากนี้การคนควาวิจัย ที่จะทําใหมัน สําปะหลังมีคุณภาพแนนอนมากขึ้นจะทําใหเกษตรกรมี
ความมั่นใจในการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารสัตว เพราะจะทําใหสามารถคํานวณตนทุนการ
ผลิตไดแนนอนมากขึ้น โดยไมตองพะวงกับคุณภาพของอาหารหรือการเปลี่ยนแปลงสูตรอาหาร
ตามคุณภาพของมันสําปะหลัง
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2. อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง
ในบรรดาประเทศผูปลูกมันสําปะหลังรายใหญของโลก เชน บราซิล ไนจีเรีย อินโดนีเซีย
ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชมันสําปะหลังมาผลิตเปนแปงมากที่สุด โดยมีกําลังการผลิตมากกวา 2
ลานตันตอป และมีเทคโนโลยีการผลิตสูงกวาประเทศอื่นๆ (กลาณรงค และ เกื้อกูล 2547) ในสวน
ของอุ ต สาหกรรมแป ง มั น สํ า ปะหลั ง จะแบ ง การวิ เ คราะห อ อกเป น 1) ลั ก ษณะทั่ ว ไปของ
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง; 2) การตลาดแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ การใชประโยชน
จากแปงมันสําปะหลังและอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ
2.1 ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง (สรุปจากกฤติกา และ กนก 2546
และ การหาขอมูลเพิ่มเติม)
โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังจะมีทั้งโรงงานที่ผลิตแปงมันสําปะหลังดิบ (Native Starch,
NTS) และแปงมันสําปะหลังแปรรูป (Modified Starch, MDS) ซึ่งบางโรงงานอาจผลิตแตแปงมัน
สําปะหลังดิบหรือผลิตแตแปงมัน สําปะหลังแปรรูป ในขณะที่บางโรงงานอาจจะผลิตทั้งแปงมัน
สําปะหลังดิบและแปงมันสําปะหลังแปรรูป โดยทั่วไปโรงงานแปงมันสําปะหลังจะตั้งกระจายไป
ตามแหลงปลูก มัน สําปะหลังที่มีอยูทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งสามารถแสดงขอมูลเปน รายภาค
ดังตอไปนี้
(ขอมูลจํานวนโรงงานนับจากโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังที่เปนสมาชิกของ
สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย โดยขอมูลรายจังหวัดที่จะกลาวถึงตอไปจะรวมเฉพาะโรงงานที่มี
ผลิตภัณฑเปนแปงมันไมวาจะเปนแปงดิบหรือแปงแปรรูป แตจะไมรวมโรงงานที่มีผลผลิตเฉพาะ
ผลิตภัณฑตอเนื่อง เชน โรงงานผลิตสารเพิ่มความหวาน (sweetener) สาคู กลูโคส และ ฟรักโตส)
ภาคกลาง: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูทั้งหมด 2 โรงงาน ในจังหวัดปทุมธานี (1
โรงงาน); ลพบุรี (1 โรงงาน)
ภาคเหนือ: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูทั้งหมด 10 โรงงาน ในจังหวัด กําแพงเพชร (7
โรงงาน); อุตรดิตถ (1 โรงงาน); อุทัยธานี (2 โรงงาน)
ภาคตะวันตก: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูทั้งหมด 6 โรงงาน ในจังหวัด กาญจนบุรี
(2 โรงงาน); นครปฐม (3 โรงงาน); ราชบุรี (1 โรงงาน)
ภาคตะวันออก: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูทั้งหมด 16 โรงงาน ในจังหวัด จันทบุรี
(3 โรงงาน); ฉะเชิงเทรา (3 โรงงาน); ชลบุรี (5 โรงงาน); ระยอง (1 โรงงาน); สระแกว (2 โรงงาน);
อุดรธานี (2 โรงงาน)
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูทั้งหมด 43โรงงาน ในจังหวัด
กาฬสินธุ (8 โรงงาน); ขอนแกน (1 โรงงาน); ชัยภูมิ (3 โรงงาน); นครราชสีมา (22 โรงงาน);
มหาสารคาม (2 โรงงาน); รอยเอ็ด (1 โรงงาน); เลย (1 โรงงาน); ศรีษะเกษ (1 โรงงาน); อุดรธานี (2
โรงงาน)
จะเห็น ไดวาโรงงานจํานวนมากตั้งอยูใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เปนเพราะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแหลงวัตถุดิบมากกวาภาคอื่นๆ (มีการปลูกมันสําปะหลังมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับภาคอื่นๆ ภายในประเทศ) โดยมากโรงงานแปงมันสําปะหลังจะตั้งอยูใกลพื้นที่ที่มีการปลูกมัน
สําปะหลังเพื่อจะไดมั่นใจวาจะสามารถหาวัตถุดิบมาปอนโรงงานไดงาย และเปนการประหยัดคา
ขนสงทําใหตนทุนการผลิตมันสําปะหลังลดลง
โรงงานแปงมันสําปะหลังบางโรงงานเคยดําเนิน ธุรกิจ ในการแปรรูปมันเสนหรือคามัน
สําปะหลังมากอน แตบางรายก็เขาสูอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังโดยตรง โรงงานแปงแปรรูป
บางโรงงานเริ่ ม จากการแปรรู ป เป น แป ง ดิ บ ก อ น แต ต อ มาเมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการผลิต ก็จ ะเปลี่ยนไปเปน โรงงานแปงแปรรูป ดังนั้น สว นใหญแลว โรงงานแปงมัน
สําปะหลังดิบมักจะเปนโรงงานที่ดําเนินธุรกิจมานานกวาแปงแปรรูป
ในสวนของการประกอบธุรกิจ ผูประกอบการโรงงานแปงมันสําปะหลังจะดําเนินธุรกิจใน
รูปของบริษัท หรือ หางหุนสวนจํากัด ซึ่งสวนใหญจะอยูในรูปของบริษัท นอกจากนี้อุตสาหกรรม
มันสําปะหลังจะดําเนินธุรกิจในรูปกลุม ซึ่งมีทั้งลักษณะการสรางเครือขายกระจายไปยังแหลงผลิต
มันสําปะหลัง แตการบริหารจัดการเพื่อสงมอบวัตถุดิบจะขึ้นอยูกับบริษัทแม และมีทั้งลักษณะของ
กลุ ม อิส ระ โดยมากกลุม อิ ส ระจะมี ป ริ มาณการผลิ ต ไม ม ากนั ก ยกเว น กลุม บริ ษัท สงวนวงศ
อุตสาหกรรม จํากัดที่มีปริมาณการผลิตมาก
กลุมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังดิบ ประกอบดวย (1) กลุมชลเจริญ (2) กลุมไทวา (3)
กลุมแปงมันรอยเอ็ด (4) กลุมแปงกิจรุงเรือง (5) กลุมอุตสาหกรรมแปงมันอีสาน (6) กลุมแปงมัน
แสงเพชร และ (7) กลุมอิสระ เชน บริษัทสงวนวงศอุตสาหกรรม จํากัด บริษัทบางนาแปงมัน จํากัด
บริษัทพีทีเค สตารช จํากัด บริษัทโรงงานแปงมันตระกูลเล็ก จํากัด เปนตน
กลุมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังแปรรูป ประกอบดวย (1) กลุมบริษัทเนชั่นแนลสตารช
แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) (2) กลุมบริษัทสยามควอลิตี้สตารช (3) กลุมอิสระ เชน บริษัทเอเชียโมดิ
ไฟด จํากัด บริษัทเยอเนอรัลสตารช จํากัด บริษัทโซนิคสตารช จํากัด
ในดานการลงทุนนัน้ ในสวนของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังดิบ โรงงานแปงมันเกือบ
ทั้งหมดมีเจาของเปนกิจการเปนคนไทย ยกเวน บริษัทแปงมันสมเด็จ จํากัด สําหรับอุตสาหกรรม
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แปงมันสําปะหลังแปรรูปมีทั้งลักษณะอุตสาหกรรมที่เปนของคนไทยทั้งหมด อุตสาหกรรมที่เปน
ของตางชาติทั้งหมด และอุตสาหกรรมที่เปนการรวมทุน
2.2 การตลาดแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ การใชประโยชนจากแปงมันสําปะหลังและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ (สรุปจากกฤติกา และ กนก 2546 กลาณรงค และ เกื้อกูล 2547
และขอมูลจากสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย)
ในปจจุบันมีการใชแปงมันสําปะหลังทัง้ ในประเทศและตางประเทศ และยังมีการใชแปงมัน
สําปะหลังทดแทนแปงอื่นๆ เชน แปงสาลี แปงมันฝรั่ง แปงขาวเจา และแปงอื่นๆ ทั้งนี้เปนเพราะแปง
มันสําปะหลังมีราคาถูกที่สุด อันที่จริงแลวแปงแตละชนิดจะมีคุณสมบัติตางกัน แตเราสามารถนําแปง
มันสําปะหลังมาผานกระบวนการทางเคมีทําใหแปงมีคุณสมบัติตามที่ตองการ โดยทั่วไปแปงมัน
สําปะหลังเมื่อผานกระบวนการแปรรูปดวยวิธีทางเคมีตางๆ สามารถใชทดแทนแปงชนิดตางๆได เชน
ใชแทนแปงมันเทศ แปงสาลี และ แปงมันฝรั่งในอุตสาหกรรมอาหาร หรือใชแทนแปงขาวโพดใน
อุตสาหกรรมสารความหวาน และ อุตสาหกรรมกระดาษ เปนตน (กฤติกา และ กนก 2546)
จากตารางที่ 10 พบวาในป 2549 (จากเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) การใชแปงมัน
สําปะหลังภายในประเทศอยูที่ประมาณรอยละ 22.39 ของหัวมันสดทั้งหมดที่ผลิตได (คํานวณจาก
5,330,000/23,810,000) * 100) และการใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเมื่อเทียบกับการใชมัน
สําปะหลังภายในประเทศทั้งหมด (ในรูปของมันเสน มันอัดเม็ด และ แปงมันสําปะหลัง) อยูที่รอยละ
80.88 (คํานวณจาก 5,330,000/6,590,000) * 100) ซึ่งเปนสัดสวนที่มากเมื่อเทียบกับการใชหัวมันสด
เพื่อผลิตมันเสน
การใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศมีทั้งการใชเพื่อการบริโภคโดยตรงและการใชเพื่อ
เปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร ผงชูรส สารความหวาน
กระดาษ สาคู แปงแปรรูป สิ่งทอ กาว ยาง ไมอัด และ อาหารสัตว เปนตน ตารางที่ 12 แสดงการ
ประมาณการความตองการใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ แยกตามรายอุตสาหกรรม โดย
สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย
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ตารางที่ 12 ประมาณการความตองการใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ แยกตามรายอุตสาหกรรม (ตัน)
ที่
1

รายการ
ผงชูรส

2

4

สารความหวาน (กลูโคส,
ไฮฟรุกโตส, ซอปทอล)
ผูคาสง (ยี่ปว),
อุตสาหกรรมอาหาร,
อุตสาหกรรมครัวเรือน
กระดาษ

5

สาคู

44,000

6

6

แปงแปรรูป, แปงดัดแปร

40,000

5

7

สิ่งทอ

20,000

3

8

อื่นๆ (กาวยาง ยาง ไมอัด
อาหารสัตว ฯลฯ
รวม

20,000

3

3

2540 % 2541 % 2542 % 2543
125,000 17 150,000 23 180,000 24 180,000
(20)
(20)
(0)
208,000 28 160,000 25 160,000 22 200,000
(-23)
(0)
181,000 25 150,000 23 180,000 24 180,000
(-17)
(20)
(25)

% 2544 % 2545 %
23 200,000 22 200,000 22
(11)
(0)
25 230,000 26 240,000 27
(15)
(4)
23 200,000 22 200,000 22
(11)
(0)

100,000 14

13 100,000 11 100,000 11 100,000 10 120,000 11
(0)
(0)
(0)
(20)
8 60,000 7 60,000 7
50,000
5
60,000
5
(0)
(0)
(-17))
(20)
6 70,000 8 70,000 8
70,000
7 100,000 9
(40)
(0)
(0)
(20)
1 10,000 1 10,000 1
10,000
1
10,000
1
(0)
(0)
(0)
(0)
3 20,000 2 20,000 2
20,000
2
20,000
2
(0)
(0)
(0)
(0)
890,000
900,000
1,000,000
1,100,000
(11)
(1)
(11)
(10)

738,000

85,000 13 85,000 11 100,000
(-15)
(0)
(0)
45,000 7 55,000 7 60,000
(2)
(22)
(18)
30,000 5 50,000 7 50,000
(-25)
(67)
(9)
10,000 2 10,000 1 10,000
(-50)
(0)
(0)
20,000 3 20,000 3 20,000
(0)
(0)
(0)
650,000
740,000
800,000
(-12)
(14)
(8)
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2546
250,000
(25)
280,000
(17)
220,000
(10)

25
28
22

2547
250,000
(0)
320,000
(14)
220,000
(0)

23
29
20

2548
250,000
(0)
320,000
(0)
220d,000
(0)
120,000
(0)
60,000
(0)
100,000
(0)
10,000
(0)
20,000
(0)
1,100,000
(0)

23
29
20

11
5
9
1
2

รูปที่ 14 ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตางๆ
350,000

ผงชูรส
สารความหวาน (กลู โคสม, ไฮฟรุกโตส, ซอปทอล)

300,000

ผูคาสง (ยี่ปว), อุ ตสาหกรรมอาหาร, อุ ตสาหกรรม
ครัวเรือน
กระดาษ

250,000

สาคู
แปงแปรรูป, แปงดัดแปร

ตัน

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

ป
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รูปที่ 15 สัดสวนความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตางๆ เทียบกับความตองการ
ภายในประเทศทัง้ หมด
ผงชู รส
สารความหวาน (กลูโคสม, ไฮฟรุกโตส, ซอปทอล)
ผูคาส ง (ยี่ปว), อุต สาหกรรมอาหาร, อุ ตสาหกรรมครัวเรือ น
กระดาษ
สาคู
แปง แปรรูป, แปง ดัด แปร
สิ่ง ทอ
อื่นๆ (กาวยาง ยาง ไมอั ด อาหารสัต ว ฯลฯ
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30

รอยละ

25

20

15

10

5

0
2540

2541

2542

2543

2544
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2545

2546

2547

2548

ป

ในลําดับตอไปจะกลาวถึงการใชประโยชนจากแปงมันสําปะหลังและอุตสาหกรรมตอเนื่องที่
เกี่ยวของ
(1) การใชแปงมันสําปะหลังเพื่อการบริโภคโดยตรง คือ การนําแปงมันสําปะหลังไปใชเปน
สวนประกอบในการปรุงอาหารทั้งของคาวและของหวาน กลาณรงค และ เกื้อกูล (2547) กลาววาคน
ไทยบริโภคแปงมันสําปะหลังประมาณ 7 กิโลกรัม ตอคน ตอ ป
(2) การใชแป งมันสําปะหลั งในอุตสาหกรรมผงชูรส และไลซีน ทั้งผงชูรสและไลซีนเปน ก
รดอะมิโนที่เปนสวนประกอบสําคัญของโปรตีน ประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญของโลก ตั้งแตป 2545
ประเทศไทยมีการใชแปงมันสําปะหลังเพื่อการผลิตผงชูรสสูงเปนอันดับสอง (รองจากสารความหวาน)
เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ (รูปที่ 14 และรูปที่ 15) สมาคมแปงมัน สําปะหลังไทยประมาณ
การวา ในป 2548 มีความตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพื่อใชในการผลิตผงชูรสคิดเปน
ปริมาณแปงมันสําปะหลัง 250,000 ตัน (22.73% ของปริมาณความตองการมันสําปะหลังภายในประเทศ
ทั้งหมดในป 2548) โดยความตองการนี้เ พิ่มขึ้นเปน 2 เท าตัว เมื่ อเที ยบกับความต องการในป 2540
(ดูตารางที่ 12 และ รูปที่ 14)
(3) การใช แ ป ง มั น สํ า ปะหลั งในอุ ตสาหกรรมสารความหวาน เช น กลู โคส ไฮฟรั ก โตส
ซอบิ ทอล และสารอื่ น ๆ ซึ่ง เป น สิ่ งที่ ได จ ากการย อยแป งให เ ล็ก ลงเป น หน วยของน้ํ าตาลต า งๆ และ
นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน
- กลูโคสมีทั้งกลูโคสไซรับ และกลูโคสไซรับผง กลูโคสไซรับ: ใชใ นอุตสาหกรรมน้ําอัด ลม
น้ําหวาน ลูกกวาด เปนตน
- กลูโคสไซรับผง: ใชในอุตสาหกรรมอาหารกระปอง และ อุตสาหกรรมยา เปนตน
- ไฮฟรักโตส: ใชในอุตสาหกรรมน้ําผลไม อาหารกระปอง ไอศกรีม นมและผลิตภัณฑนม
ลูกกวาด ขนมหวาน ของหมักดอง และ อาหารสําเร็จรูป เปนตน
- ซอบิทอล: ใชในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง การทําลูกชิ้น การทําเนื้อปูเทียม อุตสาหกรรมยา
สีฟนและเครื่องสําอาง เชน โลชันทาผิว เปนตน
ในชวงป 2540 – 2541 ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมสารความหวานมี
ปริมาณและสัด สว นเมื่อเทีย บกับความต องการภายในประเทศทั้งหมดลดลง (รูปที่ 14 และรูปที่ 15)
อยางไรก็ตามตั้งแตป 2542 ความตองการนี้นี้มีแนวโนมของปริมาณและสัดสว นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(รูปที่ 14 และรูปที่ 15) จากตารางที่ 12 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทยประมาณการวา ในป 2548 มีความ
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ตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพื่อใชในอุตสาหกรรมสารความหวานคิดเปนปริมาณแปงมัน
สําปะหลัง 320,000 ตัน (29.09% ของปริมาณความตองการมันสําปะหลังภายในประเทศทั้งหมดในป
2548) เปนความตองการใชแปงมันสําปะหลังในสัดสวนที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความตองการใช
แปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งความตองการแปงมันสําปะหลังในการผลิตสารความหวาน
ในป 2548 เพิ่มขึ้นเปน 2 เทาตัวของความตองการในป 2542 (ดูตารางที่ 12 และ รูปที่ 14)
(4) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากแปงมันสําปะหลังมีคุณสมบัติ
พิ เ ศษ คื อ มี ค วามขาวมั น วาว เมื่ อนํ า ไปผสมกั บ น้ํ า และให ค วามร อ นจะกลายเป น กาวใส แป ง มั น
สําปะหลังจึง มีลักษณะไม มีก ลิ่น ไมมีรส ไมมีสี ซึ่งเหมาะสมที่จะนํา ไปใช ประโยชนโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอาหาร เชน อุตสาหกรรมผลิตขนมปง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป กวยเตี๋ยว อุตสาหกรรมซอสปรุง
รส ไอศกรีม อาหารสัตว และลูกกวาด เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปโดยทั่วไปจะใชแปงเปนตัว
ทําใหเ หนี ยว สรางลั กษณะเงาวาว และเพิ่มน้ํา หนั กใหกั บเนื้ออาหาร ซึ่ งความตองการนี้ มีแนวโน ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตป 2541 (ดูตารางที่ 12 และ รูปที่ 14) อยางไรก็ตามสัดสว นของความตองการแปง
มันสําปะหลังสําหรับผูคาสง (ยี่ปว) อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมครัวเรือน เมื่อเทียบกับความ
ตองการใชแปงมันภายในประเทศทั้งหมดมีแนวโนมลดลง (ดูรูปที่ 15)
(5) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมกระดาษ กลาณรงค และ เกื้อกูล (2547) กลาววา
กระดาษทุกแผน (ยกเวนกระดาษบางชนิด เชน กระดาษชําระ) จะมีแปงเปน ตัวประสานและเคลือบอยู
ประมาณรอยละ 5 ของน้ําหนักกระดาษ ซึ่งจะมีการเติมแปงไปในเกือบทุกขั้นตอนของการทํากระดาษ
เชน ขั้นตอนการบด ขั้นตอนการรีดและการขัดมันกระดาษ และขั้นตอนการเพิ่มความหนาใหกระดาษ
ในชวงป 2540 – 2548 ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมกระดาษมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เล็กนอย (รูปที่ 14) แตมีสัดสวนของความตองการเมื่อเทียบกับความตองการใชแปงมันภายในประเทศ
ทั้งหมดลดลงเล็ก นอย (ดูรูปที่ 15) สมาคมแปงมันสําปะหลังไทยประมาณการวา ในป 2548 มีความ
ตอ งการแป ง มั น สํ า ปะหลัง ภายในประเทศเพื่ อใช ใ นอุ ต สาหกรรมกระดาษคิ ด เป น ปริ มาณแป ง มั น
สําปะหลัง 120,000 ตัน (10.91% ของปริมาณความตองการมันสําปะหลังภายในประเทศทั้งหมดในป
2548) ซึ่งความตองการนี้เพิ่มขึ้น 20.00% จากความตองการในป 2540 (ดูตารางที่ 12)
(6) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมเม็ดสาคู โดยปกติสาคูจะทําจากการเอาแปงมาขึ้น
รูปโดยใชเครื่องเขยาใหจับกันเปนกอน และรอนและคัดขนาดที่ตองการ หลังจากนั้นก็จะนําไปคั่วและ
อบใหแหงเปนเม็ดๆ เรียกวา เม็ดสาคู (การผลิตดั้งเดิมใชแปงจากตนสาคูทํา จึงเรียกวาเม็ดสาคู) สมาคม
แปงมันสําปะหลังไทยประมาณการวา ในป 2548 มีความตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพื่อ
ใชในอุตสาหกรรมเม็ด สาคูคิดเปน ปริมาณแปงมันสําปะหลั ง 60,000 ตัน (5.45% ของปริมาณความ
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ตองการมันสําปะหลังภายในประเทศทั้งหมดในป 2548) ซึ่งความตองการนี้เพิ่มขึ้น 36.36% จากความ
ตองการในป 2540 (ดูตารางที่ 12)
(7) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมแปงดัดแปร แปงมันสําปะหลังที่ผลิตไดสวนใหญ
จะถูกนําไปผานกระบวนการทางเคมีบางอยางทําใหแปงมันสําปะหลังมีคุณสมบัติพิเศษ เชน เหนียวขึ้น
ทนความรอน ทนกรดดีขึ้น ซึ่งแปงมันสําปะหลังมีความเหมาะสมที่จะนําไปผลิตเปนแปงดัดแปร เพราะ
แปงมันสําปะหลังที่ไทยผลิตไดมีความบริสุทธิ์สูง คือ มีสิ่งเจือปน เชน เถา นอย ในชว งป 2540 – 2548
ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมแปงดัดแปรมีปริมาณและสัดสวนเมื่อเทียบกับความ
ตองการภายในประเทศทั้งหมดเพิ่มขึ้น (รูปที่ 14 และ 15) จากตารางที่ 12 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย
ประมาณการวา ในป 2548 มีความตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพื่อใชในอุตสาหกรรมแปง
แปรรู ป หรื อ แปงดัด แปรคิดเป นปริ มาณแปงมั น สําปะหลั ง 100,000 ตัน (9.09% ของปริมาณความ
ตองการมันสําปะหลังภายในประเทศทั้งหมดในป 2548) ซึ่งความตองการนี้เพิ่มขึ้นเปน 2.5 เทาตัวของ
ปริมาณความตองการในป 2540
(8) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แปงมันสําปะหลังจะใชในกระบวนการ
ผลิต 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการชุบแปง (การนําดายยืน มาชุบแปงเพื่อให ดายรื่น เรียบ ไมมีข นเวลาทอ มี
ความยืดหยุนดีขึ้น และทนตอแรงดึงเวลาทอ โดยทั่วไปจะใชแปงดัดแปรมาเคลือบเสนดาย ประมาณ
แปงที่ใชจะเทากับรอยละ 1 ของน้ําหนักดาย); ขั้นการพิมพผา (จะใชแปงเพิ่มความสม่ําเสมอใหกับสีที่
พิมพ และปองกันการเปรอะเปอนของผาพิมพใ นขณะที่พิมพและหลังจากการพิมพ); ขั้นตอนสุดทาย
(จะมี ก ารใช แป ง เพื่ อเพิ่ มความคงทนและความเงางามของเนื้ อผ า ) สมาคมแป งมั น สํ าปะหลั งไทย
ประมาณการวา ในป 2548 มีความตองการแปงมัน สําปะหลังภายในประเทศเพื่อใชในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ คิดเปนปริมาณแปงมันสําปะหลัง 10,000 ตัน (0.91% ของปริมาณความตองการมันสําปะหลัง
ภายในประเทศทั้งหมดในป 2548) ซึ่งความตองการนี้ลดลงเทาตัวเมื่อเทียบกับความตองการในป 2540
(ดูตารางที่ 12) และมีแนวโนมคงที่มาตลอดในชวงป 2541 – 2548 ทั้งในแงของปริมาณและสัดสวน
ความตองการเมื่ อเทียบกับความต องการใชภายในประเทศทั้งหมด ทั้งนี้อาจเปน เพราะอุตสาหกรรม
สิ่งทอในประเทศไทยเริ่มจะอยูในระดับอิ่มตัว
(9) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมกาว แปงมันสําปะหลังเปนสวนประกอบสําคัญ
ที่สุดในการทํากาวทั้งกาวแหงและกาวน้ํา ทั้งนี้เปนเพราะแปงมีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อถูก น้ํารอนและ
เพิ่มสารเคมีบางอยางจะทําใหมีลักษณะเปนกาวเหนียว และจะคงสภาพความเหนียวโดยที่ไมคืนตัว การ
ผลิตกาวก็จะผลิตตามความเหมาะสมที่จะนําไปใชกับอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เชน อุตสาหกรรม
สิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมหลอโลหะ และอุตสาหกรรมไมอัดเปนตน
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(10) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมไมอัด แปงมันผสมกาวเปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชใน
การผลิตไมอัด เพื่อเพิ่มแข็งแรงทนทาน โดยการใชกาวจะอยูในขั้นตอนหลังจากการนําไมอัดไปอบแหง
แลว โดยจะมีก ารนําเข าเครื่องทากาวตลอดทั้งแผน คาดวา ไม อัด หนึ่ งแผนจะมี แป งอยูประมาณ 0.4
กิโลกรัม
(11) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน
- อุ ต สาหกรรมผลิตกรดอิ นทรีย เช น กรดซิตริ ก หรื อกรดมะนาว (ใชใ นอุ ต สาหกรรม
อาหาร) กรดแลคติก และ กรดซัค ซิ กนิก ซึ่ง กรดเหลานี้สามารถนํา ไปใชในอุ ตสาหกรรมต างๆ เช น
อุต สาหกรรมอาหารและยา อุ ตสาหกรรมอาหารสั ต ว อุ ตสาหกรรมประกอบรถยนต อุ ตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนตน
และยาน้ํา

- อุตสาหกรรมยารักษาโรค โดยการใชแปงเปนตัวเจือจางในการผลิตยารักษาโรคทั้งยาเม็ด

- อุตสาหกรรมอาหารสัตว ใชแปงมันสําปะหลังในการผลิตยาเม็ด เพื่อเปนสารเพิ่มปริมาณ
ในการทําอาหารสัตว
- การผลิตภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพ แปงมันสําปะหลังหรือกากมันสําปะหลัง
สามารถนํา มาใชในการผลิ ตภาชนะบรรจุ ยอยสลายไดทางชีว ภาพ เชน โครงการ KU-GREEN ของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ที่มีการทดลองผลิตภาชนะย อยสลายได จากมั นสําปะหลัง เพื่อลดปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอมจากการใชภาชนะที่ยอยสลายไดยาก เชน โฟม อยางไรก็ตามการผลิตภาชนะยอย
สลายไดยังมีตนทุนที่คอนขางสูง ดังนั้นหากมีการพัฒนาคนควาที่ทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง และทํา
การตลาดใหประชาชนสนใจที่จะใชภาชนะยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง ซึ่งนอกจากจะ
ชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมแลว ยังทําใหอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังของไทยเติบโต ในขณะนี้รัฐเริ่ม
มีโครงการสนับสนุนการขยายกําลังการผลิตโดยสงเสริมใหมีใชภาชนะยอยสลายไดนี้ในเขตอุทยาน ซึง่
ในอนาคตควรมีการสงเสริมใหมีการการผลิตและใชในเชิงพาณิชยมากขึ้น
3. โอกาสของมันสําปะหลังในการผลิตเอทานอลของไทย (สรุปจาก ธีรภัทร 2544, เกื้อกูล สิทธิ
โชค และ กลาณรงค 2547, กลาณรงค เกื้อกูล และ สิทธิโชค 2548, ขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน 2549
และการใหความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูวิจัย)
ประเทศไทยอาศัยพลังงานจากการนําเขาเปนสวนใหญ ในชวงป 2549 (มกราคม–พฤศจิกายน)
ประเทศไทยนําเขาเชื้อเพลิงประมาณวันละ 135.879 ลานลิตร (854,671 บารเรล/วัน) หรือคิดเปนมูลคา
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ประมาณ 718,365 ลานบาท (กรมธุรกิจพลังงาน 2549) การพึ่งพาแหลงพลังงานจากตางประเทศปริมาณ
มากมีผลกระทบตอความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ กลาวคือ หากราคาเชื้อเพลิง เชน ราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกผันผวนจะทําใหระบบเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบอยา งรุนแรง โดยเฉพาะเมื่ อราคา
น้ํา มัน สูง ขึ้น มากภายในระยะเวลาสั้ นๆ จะทํ าใหต นทุ นการผลิ ตของธุ รกิ จโดยทั่ว ไปสูงขึ้น จนอาจ
สูญเสียความสามารถในการแขงขันได
เพื่ อแก ปญหาเสถี ยรภาพทางพลั ง งานของประเทศ ทางเลื อกหนึ่ งคื อ การแสวงหาพลั งงาน
ทดแทน โดยพลังงานทดแทนที่สําคัญที่สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเครื่องยนตมีอยู 2 ประเภทหลัก
ประเภทแรก คือ ไบโอดีเซล ที่สามารถผลิตไดจากพืชน้ํามัน สามารถใชทดแทนน้ํามัน ดีเซล
ประเภทที่สอง คือ การนําเอา เอทานอล ที่สามารถผลิตไดจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีแปงและน้ําตาล
เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ไปผสมกับน้ํามันเบนซินในสัดสวนที่เหมาะสมจนกลายเปนเชื้อเพลิง
ที่เรียกวา แก็สโซฮอล ซึ่งสามารถใชทดแทนน้ํามันเบนซินได น้ํามันที่ใ ชในประเทศไทยแบงออกเปน
2 ประเภท คื อ แก็ สโซฮอล 95 คื อ น้ํามั นเบนซิ นพื้น ฐานผสมกับเอทานอล (ปกติเ อทานอล ความ
บริสุทธิ์ 99.5% อีก 0.5 % เปนน้ํา) ในสัดสวน 90:10 โดยหลังจากผสมแลวใหคุณสมบัติ เหมือน เบนซิน
Octane 95 สวนแก็สโซฮอล 91 คือน้ํามันเบนซินพื้นฐาน (87) ผสมกับเอทานอล ในสัด สวน 90:10 โดย
หลังจากผสมแลวใหคุณสมบัติ เหมือน เบนซิน Octane 91 โดยปกติเอทานอลจะใชทดแทนสาร MTBE
(Methyl tertiary butyl ether) ที่เปนสารเพิ่มออกซิเจนและออกเทนในน้ํามันได ดังนั้นการใชแทนน้ํามัน
เบนซินชวยลดการนําเขาสาร MTBE จากตางประเทศ แตประเทศไทยยังคงตองพึ่งพิงการนําเขาน้ํามัน
จากตางประเทศ การที่จะทําใหประเทศมีเสถียรภาพทางพลังงานนั้นนอกจากจะสงเสริมใหประชาชน
หันมาใชแทนน้ํามั นเบนซิน แลว ยั งอาจรวมถึงการพัฒนาการผลิตที่ใชสัด สวนของเอทานอลเพิ่มขึ้ น
ทั้งนี้ตองคํานึงถึงสภาพเครื่องยนตที่จะรองรับการใชที่พัฒนาขึ้นมาใหม และคํานึงถึงตนทุนที่ใชใ นการ
ผลิตดวย
ขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน (2549) แสดงใหเห็นวาในชวงป 2549 (มกราคม – พฤศจิกายน)
การใชน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับชว งเวลาเดียวกันของป 2548 กลาวคือ
ในชวงป 2549 การใชน้ํามัน ดีเซลปรับตัวลดลงเหลือเฉลี่ยวันละ 50.075 ลานลิตรตอวัน (ลดลง 3.430
ลานลิตรตอวัน หรือ ลดลงรอยละ 6.4 จากป 2548) และการใชน้ํามันเบนซินปรับตัวลดลงเหลือวันละ
19.711 ลานลิตรตอวัน (ลดลง 1.912 ลานลิตรตอวัน หรือ ลดลงรอยละ 10.5 จากป 2548) ในทางตรงกัน
ขามการใชพลังงานทดแทน เชน แก็สโซฮอล และไบโอดีเซล ปรับตัวสูงขึ้น โดยการใชแก็สโซฮอล
ปรับตัวสูงขึ้นจากการใชเฉลี่ยวันละ 1.695 ในป 2548 (มกราคม – พฤศจิกายน) เปนวันละ 3.488 ลาน
ลิตรในป 2549 (เพิ่มขึ้นเปน 2 เทาตัว) และการใชไบโอดีเซลในป 2549 อยูที่เฉลี่ยวันละ 0.097 ลานลิตร
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(เพิ่มขึ้นจากป 2548 กวา 7 เทาตัว) การปรับตัวในลักษณะนี้สวนหนึ่งเปนเพราะราคาน้ํามันในตลาดโลก
ในป 2549 มีการปรับตัว สูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2548 และจากมาตรการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
ของรัฐ ทําใหประชาชนประหยัดการใชเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดิบทั้งน้ํามันเบนซินและดีเซล และหันไป
ใชพลังงานทดแทน เชน แก็สโซฮอลและไบโอดีเซล มากขึ้น
การใชผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตพลังงานทดแทนมีขอดีหลายประการ คือ นอกจากจะ
ชวยสรางเสถียรภาพทางพลังงานใหกับประเทศไดสวนหนึ่งแลวยังอาจสงผลดีตอเกษตรกรที่จะมีตลาด
ภายในประเทศเพื่อรองรับสินคาทางการเกษตรมากขึ้น ทําใหราคาสินคาเกษตรภายในประเทศไมผัน
ผวนตามราคาตลาดโลกมากนัก และสามารถชวยบรรเทาปญหาของเกษตรกรในกรณีภาวะสินคาสินคา
เกษตรลนตลาดและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา นอกจากนี้ยังพบวาเอทานอลเปนสารประกอบที่
ยอยสลายไดเอง เมื่อเทียบกับการใชน้ํามัน ดิ บซึ่งเปน แหลงพลัง งานที่มาจากซากพื ชและซากสัตว เอ
ทานอลจะเป น พลั ง งานทดแทนที่ มี ก ารเผาไหม ส ะอาดกว า และลดการสร า งก า ซพิ ษ เช น ก า ซ
คารบอนไดออกไซด ที่มีผลตอปรากฏการณเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
โดยทั่ว ไปแลวเอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ผลิตไดจากพื ช
หลายชนิด ซึ่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใชใ นการผลิตเอทานอลออกสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท
หลักๆ ดังนี้ (รูปที่ 16 แสดงขั้นตอนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรชนิดตางๆ)
1. วัตถุดิบประเภทแปง เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาว ขาวบารเลย มันเทศ มันฝรั่ง เปน ตน
จากรูปที่ 16 จะเห็น วาการนํ าวัตถุดิบเหล านี้มาผลิตเปนเอทานอล จะตองผานกระบวนการยอยแป ง
(Starch hydrolysis) ใหได น้ําตาลกลูโคสซึ่งเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวกอน โดยการยอยจะแบงเปน 2
ขั้นตอน คือ การยอยครั้งแรกหรือการทําใหเหลว (Liquefaction) และ การยอยครั้งสุดทายหรือการทําให
หวาน (Saccharification) หลังจากนั้นจึงจะสามารถนําไปหมักกับเชื้อยีสตและกลั่น เปนเอทานอลใน
ลําดับตอไป (รูปที่ 17 แสดงแผนผังการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง)
2. วัตถุดิบประเภทน้ําตาล เชน น้ําออย กากน้ําตาล ไฮเทสต โมลาส ข าวฟางหวาน และหั ว
ผักกาดหวาน เปนตน จากรูปที่ 16 จะเห็นวาเราสามารถนําวัตถุดิบเหลานี้มาหมักและกลั่นเปนเอทานอล
ไดโดยตรงโดยไมตองผานกระบวนการสกัดน้ําตาลกอน
3. เศษวัส ดุหรือ วัสดุ เหลือ ทิ้งที่เ ปนเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส เช น ฟางขาว กากอ อย ซั ง
ขาวโพด ขี้เลื่อย ผัก ตบชวา หญา หรื อใยจากพืชต างๆ เป นตน จากรูปที่ 16 การผลิตเอทานอลจาก
วัตถุดิบประเภทนี้จะตองผานขั้นตอนตางๆ คือ การเตรียมวัตถุดิบ (Pretreatment) การยอย (Hydrolysis)
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รูปที่ 16 การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมักวัตถุดบิ ทางการเกษตร
วัตถุดิบประเภทน้ําตาล
ไดแก ออย, ขาวฟางหวาน
ฯลฯ

วัตถุดิบประเภทแปง
ไดแก มันสําปะหลัง, มัน
เทศ, ขาวโพด ฯลฯ

วัตถุดิบประเภทเซลลูโลส
ไดแก ขาวฟางหวาน, กาก
ออย, ขาวโพด ฯลฯ

สารสกัดและใสน้ําหวาน

Liquefaction

Pretreatment

Saccharification

Enzyme hydrolysis

กากน้ําตาลเจือจาง

น้ําตาล

การหมัก

การกลั่น

เอทานอล
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รูปที่ 17 แผนผังการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง

หัวมันเสน
มันเสน

เปลือก

ปุย

หมัก

ปอกเปลือกและลางน้ํา
น้ํา

แยกสิ่งเจือปน

บดใหละเอียด

ทราย CO2

เปลี่ยนแปงใหเปนน้ําตาล
โดยใชเอ็นไซมยอยแปง
ล

ยีสต
ไซโคลเฮกเซน
หรือ เบนซิน

น้ําสา

หมักดวยยีสตเพื่อเปลี่ยน
น้ําตาลเปนเอทานอล

กลั่นภายใตความดัน

หมัก
กาก

อาหารสัตว
ทีม่ า: ธีรภัทร (2544) หนา 66
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ปุยใชในไร
นา

แยกน้ํากากสา

ไบโอแกส
พลังงาน

ปุย

ซึ่งสามารถทํ าไดสองวิธี คื อ การย อยดว ยกรด หรือ การยอ ยด วยเอนไซม เพื่อให ได น้ําตาล
กลูโคส และขั้นตอนการหมักน้ําตาลใหไดเอทานอล
จากรู ป ที่ 16 จะเห็ น ได วา ในกระบวนการผลิ ต เอทานอลหากใชวั ต ถุ ดิ บประเภทแป ง หรื อ
วัตถุดิบที่เปนเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส จะตองมีการนําวัตถุดิบเหลานี้มายอยใหเปนน้ําตาลกอน โดย
การใชกรด แบคทีเรีย หรือเอนไซม หลังจากนั้นจึงนําไปหมักกับเชื้อยีสต และนําไปกลั่นเปนเอทานอล
ตอไป ในขณะที่วัตถุดิบที่เปนน้ําตาลสามารถนําไปหมักหมักกับเชื้อยีสตและกลั่นเปนเอทานอลไดเลย
เมื่ อพิจ ารณาศั กยภาพของมั น สําปะหลั ง ในการผลิ ตเอทานอลภายในประเทศ อาจแบงการ
พิจารณาออกเปน 3 ปจจัยหลักๆ คือ ปจจัยทางเทคนิค ปจจัยทางเศรษฐกิจ และบทบาทของภาครัฐ
ปจจัยทางเทคนิค โดยปกติแลวมันสําปะหลังเปนพืชทีมีปริมาณแปงสูงจึงสามารถนํามาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได อยางไรก็ตามปญหาสําคัญอยางหนึ่งในอดีตในการนํามันสําปะหลังมา
ผลิตเอทานอล คื อ ปญหาการผลิตที่อาจจะติดลบ ซึ่งหมายถึง การจะนํามันสําปะหลังซึ่งเปนวัตถุดิ บ
ประเภทแปงมาผลิตเอทานอลตองผานกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน คือ ตองมีการยอยแปงเปนน้ําตาล
การหมั ก และการกลั่น ซึ่งขั้ นตอนเหลา นี้ ตองใช พลั งงานสูง ซึ่ง พบว า หากใช วิ ธีปกติใ นการนํา มั น
สําปะหลังมาผลิตเอทานอล พลังงานที่ไดจากการเผาไหมของเอทานอลอาจจะนอยกวาพลังงานที่ตอง
ใส เขา ไปในขั้ น ตอนการผลิ ต ทั้ งหมด ก อให เ กิ ดกระบวนการผลิ ต ที่ ติ ด ลบ (พลั ง งานที่ ได น อ ยกว า
พลังงานที่ใชในการผลิต) หรืออาจเรียกวาเกิดการขาดทุนทางพลังงาน ดวยเหตุนี้การจะนํามันสําปะหลัง
มาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลจะตองมีการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เชน ไดมี
การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการรวมขั้นตอนการยอยครั้งสุดทายหรือการทําใหหวาน (Saccharification) ไว
กับขั้นตอนการหมัก (Fermentation) เปนกระบวนการที่เรียกวา Simultaneous Saccharification and
Fermentation (SSF) เปนการลดเวลาในการยอยแปง และประหยัดพลังงาน (รูปที่ 18 แสดงการผลิต
เอทานอลจากมันเสนดวยกระบวนการผลิตทั้งแบบปกติและแบบ SSF)
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอื่นๆที่อาจทําได คือ การพัฒนาเทคโนโลยีชีว ภาพ เชน การ
พัฒนาเอนไซมที่ใชในการยอยแปง และ ยีสตที่ใชในการหมักใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนา
วิธีกลั่นใหมีตนทุนที่ถูกลง

38

รูปที่ 18 กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันเสนดวยกระบวนการผลิต (A) แบบปกติ และ (B)
แบบ Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF)
มันเสน

มันเสน

โมหยาบ

โมหยาบ

24-36 ชั่ว โมง

แยกทราย

แยกทราย

ยอยแปงบางสวน
Liquefaction

หมัก

ยอยแปงบางสวน
Liquefaction

(100 C)

ยอยแปงเปนน้ําตาลทั้งหมด
Saccharification

72 ชั่ว โมง

(60 C)
36-72 ชั่ว โมง

ยอยแปงเปนน้ําตาลทั้งหมด
Saccharification

(100 C)

(30 C)

กลั่น

กลั่น

(A)

(30 C)

(B)
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ปจจัยทางเศรษฐกิจ สําหรับปจจัยทางดานเศรษฐกิจนั้น ที่จริงแลวประเทศไทยเปนประเทศที่มี
ศั ก ยภาพในการผลิ ต เอทานอลจากมั น สํ า ปะหลั งสู ง เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ป ริ ม าณผลผลิ ต มั น
สําปะหลังมากและมีราคาถูก อยางไรก็ตามการจะสงเสริมใหมีการใชมันสําปะหลังเพื่อเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอลนั้นตองพิจารณาจากปจจัยหลายอยาง รวมถึง
(1) ราคาและปริมาณมันสําปะหลังที่ไทยจะผลิตไดในอนาคต
(2) ราคาและความคุมคาของการใชวัตถุดิบทางการเกษตรชนิดอื่น เชน ออย กากน้ําตาล โมลาส
ในการผลิตเอทานอล การพัฒนาเทคโนโลยีของการใชวัตถุดิบทางการเกษตรแตละชนิด จะสงผลตอ
ความไดเปรียบเชิงเปรี ยบเทีย บในการผลิตเอทานอลจากมัน สําปะหลัง เมื่อเที ยบกั บวั ตถุ ดิบทางการ
เกษตรชนิดอื่น
(3) ผลกระทบต อ อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งที่ ใ ช มั น สํ า ปะหลั งหรื อ แป ง มั น สํ า ปะหลั ง เช น
อุตสาหกรรมอาหารสั ต ว อุตสาหกรรมสารความหวาน ผงชูรส สิ่ง ทอ และ กระดาษ เนื่อ งจากหาก
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ผลผลิตมันสําปะหลังในอนาคตไมเพิ่มขึ้นมากการนํามัน สําปะหลังมาใชในการผลิตเอทานอลมากขึ้น
จะทํ า ให มี ผลผลิ ต ที่ จะนํ า ไปใช สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมต อเนื่ องลดลง ซึ่ งอาจส งผลต อราคาของมั น
สําปะหลังและตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ
(4) ตนทุนในการผลิตเอทานอลและน้ํามันแกสโซฮอล ในปจจุบันการที่ราคาแกสโซฮอลใ น
ประเทศต่ํากวาราคาน้ํามันเบนซินสาเหตุหลักประการหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่กระทรวงพลังงานมีนโยบาย
ลดหยอนเงินสงเขากองทุนน้ํามัน รวมทั้งการยกเวนภาษีสรรพสามิต ซึ่งทําใหน้ํามันแกสโซฮอลมีราคา
ถูกกวาน้ํามันเบนซินลิตรละ 2.50 บาท การใหการอุดหนุนเชนนี้แสดงใหเห็นวาตลาดยังมิไดสะทอน
ตนทุนที่แทจริงในการผลิต จึงเปนที่นาสังเกตวาหากรัฐยกเลิกการใหสิทธิพิเศษเหลานี้แลวระดับราคา
น้ํามันแกสโซฮอลที่แทจริงจะแตกตางจากราคาน้ํามันเบนซิน เพียงใด และจะยังคงมากพอที่จะทําให
ผูบริโภคหันมาใชน้ํามันแกสโซฮอลแทนน้ํามันเบนซินหรือไม
(5) ความต องการใช เ อทานอลในต า งประเทศ ในป จ จุ บั น ความต องการใช เ อทานอลใน
ตางประเทศมีมากขึ้น เหตุผลหลักประการหนึ่งก็เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่มีแนวโนมสูงขึ้น
อยางตอเนื่ อง ดัง นั้นหากการผลิตเอทานอลของไทยมีมากกวาความตอ งการใชภายในประเทศ การ
สงออกเอทานอลเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถนํารายไดเขาสูประเทศ ตลาดการสงออกเอทานอลที่
นาสนใจตลาดหนึ่งคือตลาดของประเทศญี่ปุน โดยในปจจุบันบราซิลเปนผูสงออกเอทานอลรายใหญ
(ผลิตจากกากน้ํ าตาล) และราคาถูก ไปญี่ปุน ในขณะที่ ไทย แมต นทุ นการผลิตจะสูงกว า แตมีความ
ไดเปรียบเรื่องคาขนสง ทําใหราคา ณ ปลายทางสามารถแขงขันกับเอทานอลจากบราซิลได
บทบาทของภาครัฐ กฎระเบีย บและนโยบายของภาครั ฐเกี่ยวกับเอทานอล ถือ เปน สิ่ งสําคั ญ
ประการหนึ่งในการกําหนดทิศทางการผลิตและการจัด จําหนายเอทานอลทั้งภายในประเทศและการ
สงออกไปยังตางประเทศ
โดยทั่วไปการผลิต เอทานอลในประเทศไทยยังคงถือเป นการผลิตสุรา จึง ตองอยูภายใตการ
ควบคุมของกรมสรรพสามิต การขายเอทานอลใหอุตสาหกรรมตอเนื่องยังถูก ควบคุมโดยโรงงานสุรา
และจากขอ 11 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ องวิธีก ารบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ที่กําหนดให
“โรงงานสุ ร าองค ก ารสุ ร า กรมสรรพสามิ ต เป น ผู ทํ า และขายส ง สุ ร าสามทั บ (สุ ร ากลั่ น ที่ มี แ รง
แอลกอฮอลตั้งแต 80 ดีกรีขึ้นไป) ตลอดจนกําหนดราคาขายสงและราคาขายปลีก โดยการอนุมัติของ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุรา กรมสรรพสามิต และไมสามารถอนุญาตใหโรงงาน
สุรากลั่นแหงอื่นทําสุราสามทับออกขายภายในประเทศ” กอใหเกิดความยุงยากทัง้ การจัดตัง้ โรงงานและ
การสงออก เนื่องจากมีขั้นตอนมาก ตองขออนุญาตพิเศษ รวมทั้งมีอัตราภาษีสุราอยูในระดับสูง แมวา ใน
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ปจจุบัน กระทรวงพลังงานจะไดรองขอมีการแกกฎระเบียบใหเอทานอล 99.5 ดีกรีจัดอยูในประเภท
เชื้อเพลิง แตเอทานอล 95 ดีกรี ซึ่งเปนประเภทเอทานอลที่ใชในการสงออก ยังคงจัดเปนประเภทสุราอยู
ดังนั้น เพื่อใหเกิ ดประโยชนสูงสุ ด ในดานการผลิตและการสงออกเอทานอล รัฐบาลควรจะปรับปรุ ง
เงื่ อนไขเหล านี้ เพื่ อใหก ารตั้ ง โรงงานและการส งออกเอทานอลมี ขั้น ตอนที่ ส ะดวกขึ้น และเป น ไป
ตามปกติเหมือนโรงงานประเภทอื่น
อีกนโยบายหนึ่งของภาครัฐที่สงผลกระทบอยางมากตอการผลิตและการใชเอทานอลเพื่อผลิต
พลังงานทดแทนภายในประเทศ คือ การบังคับใชนโยบาย E10 ของรัฐบาล ในป 2547 กระทรวงพลังงาน
ไดประกาศใชนโยบาย E10 คือ การใชแกสโซฮอล 95 ซึ่งผสมเอทานอล 10 % ในน้ํามันเบนซิน เพื่อใช
ทดแทนน้ํามันเบนซิน 95 และจะยกเลิกน้ํามันเบนซิน 95 ทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2550 แต ณ
ปจจุบัน กําหนดการยกเลิกเบนซิน 95 ไดถูกเลื่อนออกไป โดยสาเหตุหลักของการเลื่อนกําหนดเวลา คือ
1. ณ ปลายป 2549 โรงงานเอทานอลสามารถผลิตไดเพียง 7.5 แสนลิตรตอวัน ไมสามารถ
รองรับความตองการที่คาดไวได (8 แสนลิตรตอวัน)
2. ราคาโมลาส สูงขึ้นมาก ทําใหราคาเอทานอลสูงถึง 25 บาทตอลิตร จึงตองลดการเก็บเงิน
เขากองทุนน้ํามันลง เพื่อใหราคาแกสโซฮอลขายปลีก ถูกกวาราคาน้ํามันเบนซินธรรมดา
(แมวาตนทุนการผลิตจริงจะแพงกวาก็ตาม)
3. ความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอการใชแกสโซฮอล
นโยบาย E10 ถือเปนนโยบายที่สําคัญในการผลักดัน ใหเกิดการผลิตเอทานอลในประเทศไทย
อยางไรก็ตามเมื่อนโยบายมีความไมแนนอน มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการบังคับใชซึ่งก็ยังไมชัดเจน
วาจะเปนเมื่อไร จึงอาจทําใหผูประกอบการขาดความเชื่อมั่น ประกอบกับความตองการ (Demand) ที่ไม
สูงเทากับกรณีที่มีการบังคับใชน โยบาย E10 จึงอาจเปนไปไดวาปริมาณการผลิตเอทานอลในอนาคต
อาจจะนอยกว าที่รัฐได ค าดการณ ไว ก อนหนา นี้ แมว า จะมี การขออนุญ าตในการจัด ตั้ งโรงงานเป น
จํานวนมาก
ในปจจุบันมีผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปน เชื้อเพลิงอยู
ทั้งหมด 45 โรงงาน (ดูตารางที่ 13) จากขอมูลเมื่อวันที่ 26 มกราคา 2549 มีจํานวนโรงงานที่แลวเสร็จ
เพียง 6 โรงงาน คือ โรงงานของ (1) บริษัทพรวิไลอินเตอรเนชั่นแนลกรุป เทรดดิ้ง จํากัด (2) บริษัทไทย
แอลกอฮอล จํากัด (มหาชน) (3) บริษัทไทยอะโกรเอนเนอรจี จํากัด (4) บริษัทไทยงว นเอทานอล จํากัด
(5) บริษัทขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด และ (6) บริษัทเพโทกรีน จํากัด
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จากตารางที่ 13 คาดว าภายในป 2550 จะมีโรงงานที่ สามารถผลิ ต เอทานอลได ทั้งหมด 17
โรงงาน มีกําลังการผลิตรวม 2.8 ลานลิตรตอวัน ตารางที่ 14 แสดงจํานวนโรงงานและกําลังการผลิต
รวมของโรงงานที่ใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลตางชนิดกัน ไดแก กากน้ําตาล มันสําปะหลัง ออย/
กากน้ําตาล มันสําปะหลังและกากน้ําตาล จาก 17 โรงงานที่คาดวาจะเริ่มผลิตเอทานอลไดในป 2550
หากทั้ง 45 โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหผลิตเอทานอลสามารถเริ่มผลิตไดทุก โรงงานจะมีกําลังการผลิต
รวมกันถึง 11.115 ลานลิตรตอวัน และจากขอมูลในตารางที่ 15 จะเห็นไดวาจากจํานวนผูประกอบการ
ที่ไ ดรับอนุญ าตใหตั้ งโรงงานผลิ ตเอทานอลทั้ งหมด 45 โรงงาน มี จํานวน 24 โรงงานเลื อกใช มัน
สําปะหลังเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล (หากทุกโรงงานแลวเสร็จจะมีกําลังการผลิตรวมเกือบ
71% ของกําลังการผลิตเอทานอลทั้งหมด) จากขอมูลนี้แสดงใหเห็น วาผูประกอบการสวนใหญเล็งเห็น
ถึงศักยภาพของการนํามันสําปะหลังมาแปรรูปเปนเอทานอล เมื่อโรงงานเหลานี้เริ่มการผลิตจะสงผลให
ความตองการมันสําปะหลังจากภายในประเทศเพิ่มขึ้น การเตรียมพรอมกับสถานการณดังกลาวจะทําให
เราสามารถบริหารจัดการกับผลผลิตมันสําปะหลังที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได
ตารางที่ 13 ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
(ปรับ ปรุง 26 ม.ค. 50)
ผูประกอบการ

จังหวัด

1. บริษทั พรวิไล อินเตอรเนชัน่ แนล กรุป ฯ จํากัด
2. บมจ. ไทยแอลกอฮอล
3. บริษทั ไทยอะโกรเอนเนอรจี จํากัด
4. บริษทั ไทยงวน เอทานอล จํากัด
5. บริษทั ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัดa)
6. บริษทั เพโทรกรีน จํากัด b)
7. บริษทั อินเตอรเนชัน่ แนล แกสโซฮอล คอรปอเรชัน่ จํากัด c)
8. บริษทั น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัดd)
9. บริษทั ฟาขวัญทิพย จํากัดe)
10. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัดf)
11. บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด
12. บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด

อยุธยา
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ขอนแกน
ขอนแกน
ชัยภูมิ
ระยอง
กาญจนบุรี
ปราจีนบุรี
นครสวรรค
นครราชสีมา
ราชบุรี

13. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด

สระบุรี
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วัตถุดบิ
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
ออย/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง/
กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล

กําลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
25,000
200,000
150,000
130,000
150,000
200,000
150,000
200,000
120,000
200,000
100,000
150,000

เริ่มผลิต/
คาดวา
เริ่มผลิต
ต.ค.-46
ส.ค.-47
ม.ค.-48
ม.ค.-49
ม.ค.-49
ธ.ค.-49
มี.ค.-50
ก.พ.-50
พ.ค.-50
มี.ค.-50
พ.ค.-50
พ.ย.-50

120,000

ธ.ค.-53

ตารางที่ 13 ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง (ตอ)
(ปรับ ปรุง 26 ม.ค. 50)
ผูประกอบการ
14. บริษัท เพโทรกรีน จํากัดg)
15. บริษัท บุญเอนก จํากัด
16. บริษัท ปกนิค เอทานอล จํากัดh)
17. บริษัท เอราวัณเอทานอล จํากัดi)
18. บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด
19. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด
20. บริษัท เอสดีเอทานอล จํากัดj)
21. บริษัท สยามเอทานอล ชัยภูมิ จํากัดk)
22. บริษัท บุรีรัมยเอทานอล จํากัด
23. บริษัท เอ็นวายเอทานอล จํากัดl)
24. บริษัท อุตสาหกรรมอางเวียน จํากัดm)
25. บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัดn)
26. บริษัท กิมฟอง จํากัด
27. บริษัท สยามเอทานอลอุตสาหกรรม จํากัด
28. บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด
29. บริษัท ทรัพยทพิ ย จํากัด
30. บมจ. พี.เอส.ซี.สตารช โปรดักส
31. บริษัท ซี.ไจแกนติค คารบอน จํากัด
32. บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด
33. บริษัท เซ็นทรัลเอ็นเนอรยี่ จํากัด
34. บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จํากัด
35. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด
36. บริษัท ไทผิง เอทานอล จํากัด
37. บริษัท สวนอุตสาหกรรมพลังงาน จํากัด
38. บริษัท เฟรนส ฟอร แลนด จํากัด
39. บริษัท พาวเวอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
40. บริษัท ไซอีก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
41. บริษัท อีบพี ี เอทานอล จํากัด

จังหวัด
กาฬสินธุ
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา
หนองบัวลําภู
สระแกว
เพชรบูรณ
อุดรธานี
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กําแพงเพชร
ระยอง
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ลพบุรี
ชลบุรี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กําแพงเพชร
ฉะเชิงเทรา
กาฬสินธุ
สระแกว
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ฉะเชิงเทรา
สระแกว

วัตถุดบิ
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
ออย/มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
กากมันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
กากน้ําตาล/มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
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กําลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
200,000
1,050,000
250,000
200,000
150,000
200,000
200,000
100,000
200,000
150,000
160,000
200,000
330,000
100,000
150,000
200,000
150,000
100,000
1,020,000
340,000
200,000
120,000
300,000
200,000
700,000
400,000
400,000
200,000

เริ่มผลิต/
คาดวา
เริ่มผลิต
ธ.ค.-50
ม.ค.-51
มี.ค.-51
พ.ย.-50
ธ.ค.-50
ธ.ค.-54
ก.ย.-50
มิ.ย.-50
ธ.ค.-50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ตารางที่ 13 ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง (ตอ)
(ปรับ ปรุง 26 ม.ค. 50)
ผูประกอบการ
42. บริษัท แอดวานซเพาเวอร
ซัพพลาย จํากัด
43. บริษัท สระแกวไบโอเอ
ทานอล จํากัด
44. บริษัท ขอนแกน
แอลกอฮอล จํากัด
45. บริษัท ขอนแกน
แอลกอฮอล จํากัด
รวม

จังหวัด
สระแกว

มันสําปะหลัง

กําลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
500,000

สระแกว

มันสําปะหลัง

500,000

N/A

กาญจนบุรี

กากน้ําตาล น้ําออย
และมันสําปะหลัง
กากน้ําตาล น้ําออย
และมันสําปะหลัง

150,000

N/A

100,000

N/A

ชลบุรี

วัตถุดบิ

เริ่มผลิต/คาดวา
เริ่มผลิต
N/A

11,115,000

หมายเหตุ
a) บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด เริ่มผลิต 100,000 ลิตร/วัน เมื่อ ม.ค. 49 และขยายกําลังผลิตเปน 150,000 ลิตร/วัน ในเดือน ธ.ค. 49
b) บริษัท เพโทรกรีน จํากัด (จังหวัดชัยภูมิ) เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด โดยเริ่มเฟสแรก 200,000 ลิตร ตอวัน
c) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แกสโซฮอล คอรปอเรชั่น จํากัด ติดตั้งเครื่องจักรเสร็จแลว เริ่มเฟสแรก 150,000 ลิตร/วัน
d) บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด (กาญจนบุรี) เริ่มเฟสแรก 100,000 ลิตรตอวัน
e) บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัด เริ่มเฟสแรก 60,000 ลิตรตอวัน
f) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด ไดรับอนุมัติใหจําหนายในประเทศ 100,000 ลิตร/วัน และสงออก 100,000 ลิตร/วัน
g) บริษัท เพโทรกรีน จํากัด (จังหวัดกาฬสินธุ) เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และไดรับอนุมัติใหยายที่ตั้งโรงงานเปนจังหวัดกาฬสินธุ
h) บริษัท ปกนิค เอทานอล จํากัด โดยเริ่มเฟสแรก 250,000 ลิตร/วัน
i) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เริ่มอุดมเอทานอล จํากัด
j) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สมเด็จ (1991) จํากัด
k) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สยามเอทานอลอุตสาหกรรม จํากัด
l) m) และ n) ขอชะลอโครงการ
ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ตารางที่ 14 จํานวนโรงงานและกําลังการผลิตรวมของโรงงานที่ใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลตางชนิด
กันจาก 17 โรงงานทีค่ าดวาจะเริ่มผลิตเอทานอลไดในป 2550
วัตถุดิบ
กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล
รวม

จํานวนโรงงาน

%

2
7
6
2
17

11.8
41.2
35.3
11.8
100

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

44

กําลังการผลิต
(ลิตร/วัน)
350,000
1,050,000
1,050,000
350,000
2,800,000

%
12.5
37.5
37.5
12.5
100

ตารางที่ 15 แสดงจํานวนโรงงานและกําลังการผลิตรวมของโรงงานที่ใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
ตางชนิดกัน จากทั้ง 45 โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหผลิตเอทานอล
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล
มันสําปะหลัง

จํานวนโรงงาน

%
53.3

กําลังการผลิต
7,890,000

24

ออย/กากน้ําตาล

71.0

9

20.0

1,530,000

13.8

มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล

5

11.1

770,000

6.9

กากน้ําตาล

3

6.7

375,000

3.4

กากน้ําตาล น้ําออยและมันสําปะหลัง

2

4.4

250,000

2.2

ออย/มันสําปะหลัง

1

2.2

200,000

1.8

กากมันสําปะหลัง

1

2.2

100,000

0.9
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100.0

11,115,000

100.0

รวม

%

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

4. การใชประโยชนจากสวนตางๆของมันสําปะหลัง (สรุปจาก กลาณรงค และ เกื้อกูล 2547,
Fugile 2004, และ Howerler 2004, บัณฑิต และ วิชชากร 2545)
อั น ที่ จ ริ ง แล ว เกื อ บทุ ก ส ว นของต น มั น สํ า ปะหลั งสามารถนํ ามาใช ป ระโยชน ไ ด ในที่ นี้ จ ะ
แบงเปนสวนของหัวมันสําปะหลังสด ใบ ลําตน เหงา และเมล็ด
หัวมันสําปะหลังสด
กลาณรงค และ เกื้อกูล (2547) กลาววาหัว มันสําปะหลังสดสามารถนํามาใชเปนอาหารมนุษ ย
ไดโดยตรง อย างไรก็ ตามหัว มันสําปะหลังที่ มนุษยนิยมนํามารับประทาน คื อ หัวมั นสําปะหลังชนิ ด
หวานที่มีกรดไขมันไซยานิกนอย เชน มันสําปะหลังพันธุหานาที เปนตน สําหรับการบริโภคนิยมนํามา
ทํา เป น ขนมหรื อของหวาน เช น มั น ปง มั น เชื่ อม สํ าหรั บมั น สํ าปะหลั งพั น ธุ อื่น ที่ มีป ริ มาณแป งสู ง
สามารถนํ ามารับประทานได แตต องนํ ามาปอกเปลื อกและล า งน้ํา ให หมดรสขม และตม เดื อดเป น
ระยะเวลาพอสมควร
หัว มันสําปะหลังยังสามารถนําไปแปรรู ปเปนมันเสน และมันอัดเม็ ด เพื่อใชในการเลี้ยงสัต ว
หรือใชเปนวัตถุดิบสงไปใหโรงงานแปงมันสําปะหลัง หรือเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานผลิตเอทานอล (ดู
รายละเอียดในหัวขอที่ 1, 2, และ 3 ตามลําดับ)
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ใบ
กลาณรงค และ เกื้อกูล (2547) กลาววาใบมันสําปะหลังสามารถนํามาทําเปนอาหารมนุษยได
เชน ทําเปนผักสด ผักตม หรือนํามาแกง นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนอาหารสัตวใ นรูปของใบสด หรือ
ใบตากแหงที่นํามาปนแลวใชเปนสวนผสมในอาหารสัตว Preston and Rodriguez (2004) กลาววาใบ
จากการปลูกมั นสํา ปะหลังในพื้น ที่ 1 เฮคเตอรใ ห โปรตีนประมาณ 4 ตัน โดยอาจจะเก็บใบทุก ๆ 8
สัปดาห เมื่อนําเอาใบเหลานี้มาผานกระบวนการบางอยางก็จะสามารถนํามาใชเลี้ยงสัตวได จากการวิจัย
พบวาสามารถนําใบมันสําปะหลังมาใชเปนอาหารเสริมโปรตีน ในอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ เชน
หมู แพะ โค และ กระบือ นอกจากนี้ยังพบวาการใชใบมันสําปะหลังเลี้ยงแพะจะทําใหแพะมีปญหาเรือ่ ง
พยาธินอยลง
Howeler (2004) ได อา งงานศึก ษาของ Fugile (2004) ไว ว าจากการใช แบบจํ าลอง linear
programming และ average commodity prices โดยใชขอมูลในชวงป 1991 - 2001 วา สําหรับประเทศ
ไทยการใชสวนผสมของ มันสําปะหลัง/ถั่วเหลือง (cassava-soybean mix) เปนอาหารสัตวจะมีตนทุนต่ํา
ที่สุด ต่ํากวาการใชสวนผสมของ ขาวโพด/ถั่วเหลือง (maize-soybean mix) ที่นิยมใชโดยทั่วไป (ดูตาราง
ที่ 16) ซึ่งผลนี้เปนจริงทั้งในระดับอุตสาหกรรมและในระดับฟารม และเมื่อราคาสินคาเกษตรทั้งสาม
ชนิดเพิ่มขึ้น สวนผสมของ มันสําปะหลัง/ถั่วเหลือง (cassava-soybean mix) หรือ มันสําปะหลังเสน/ใบ
มันสําปะหลัง/ถั่วเหลือง (cassava chips-leaf meal-soybean mix) ยังคงถูกกวาการใชสว นผสมขาวโพด/
ถั่วเหลือง (maize-soybean mix) ทั้งๆที่ใหโปรตีนเทากัน งานวิจัยเกี่ยวกับการใชมันสําปะหลังและใบ
มันสําปะหลังสําหรับเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะการสงเสริมใหมีการใชใบมัน สําปะหลังมาผลิตเปนอาหารที่
ใหโปรตีนกับสัตวในระดับการผลิตที่เปนเชิงพาณิชยมากขึ้น จะชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลัง และเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวก็สามารถซื้อหาอาหารสัตวแหลงใหมที่ใ หโปรตีนสูงแตราคา
ยอมเยาได
ตารางที่ 16 Approximate prices of various feed ingredients and the final cost and protein
content of feed mixes in Thailand in 2003
Ingredients
- Maize
- Cassava chips or pellets
- Soybean meal
- Cassava chips (85.5%) + soybean meal (14.5%)
- Cassava leaf meal
ที่มา: Howeler (2004)

46

ProteinPrice (%)

(baht/tonne)

8.5
2.5
44.0
8.5
20.0

4,920
2,563
9,310
3,643
4,000

ตารางที่ 16 Approximate prices of various feed ingredients and the final cost and protein
content of feed mixes in Thailand in 2003 (ตอ)
Feed mixes
- Pigs:
Maize (87%) + Soya (13%)
Cassava chips (74%) + soya (26%)
Cassava chips (70%) + leaf meal (7%) + soya (23%)
- Milk cows:
Maize (82%) + soya (18%)
Cassava chips (70%) + soya (30%)
Cassava chips (56%) + leaf meal (24%) + soya (20%)
- Chickens
Maize (79%) + soya (21%)
Cassava chips (67%) + soya (33%)
Cassava chips (64%) + leaf meal (5%) + soya (31%)

ProteinPrice (%)

(baht/tonne)

13.1
13.3
13.3

5,710
4,587
4,257

14.9
15.0
15.0

5,710
4,587
4,257

16.0
16.2
16.2

5,842
4,790
4,726

หมายเหตุ : 1 US$ is 40-42 baht in 2003
ที่มา: Howeler (2004) หนา 77

ลําตน และ เหงา
ลําตนของมันสําปะหลังสามารถนํามาตัดออกเปนทอนๆ และใชเพาะพันธุได สําหรับเหงามัน
สําปะหลัง เหงามันสําปะหลังเปนสวนหนึ่งที่อยูใตดินซึ่งจะยึดหัว มันสําปะหลังกับสวนโคนตนที่อยู
เหนือผิวดินไว โดยปกติเหงามันสําปะหลังจะใชในการบริโภคของมนุษยและการเอาไปเลี้ยงสัตวไมได
จึงมักกลายเปนวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปมันสําปะหลัง อยางไรก็ตาม บัณฑิต และ วิชชากร (2545)
กล าวว าจริ งๆแล วเหง า มั นสํ า ปะหลังสามารถเผาไหมและให ความร อนได สูงเทียบเท า กับฟ น จึ ง มี
ศักยภาพที่จะนํามาเผาไหมเพื่อใหพลังงานความรอนและใชเปน ตนกําลังในการผลิตกระแสไฟฟาได
และการเผาไหมยังเปนการเผาไหมที่สะอาดกวาการใชเชื้อเพลิงจากซากพืช ซากสัตว (ฟอสซิล)

4. การแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังและผลกระทบ
ความผันผวนของราคาพืชผลเปนปญหาความเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบตอรายไดของเกษตรกร
ทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาราคาพืชผลตกต่ําในชวงตนฤดูการเก็บเกี่ยวทําใหเกิดแรงกดดันทาง
การเมืองใหรัฐบาลตองเขาแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร8 ระดับการแทรกแซงของรัฐจะขึ้นกับปจจั ย
8

ขาราชการสวนใหญท่เี กี่ยวของกับการแทรกแซงราคาสินคาเกษตรยังมีค วามเขาใจผิดเกี่ยวกับเหตุผลที่ราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 2 ประการ
ประการแรก ขาราชการจํานวนมากเชื่อวาพอคาคนกลาง “เปนผูกดราคาสินคาเกษตร โดยละเลยขอเท็จจริงเรื่องปริมาณการเก็บเกี่ยว

47

หลายประการ อาทิ เช น ระดั บการพัฒ นาเศรษฐกิ จ9 อํานาจทางการเมื องของกลุมเกษตรกร ผลต อ
คะแนนเสี ยงของรั ฐบาลจากการแทรกแซง (ซึ่ง รวมถึงกลุมธุ รกิ จ การเกษตรที่เ ป นฐานการเงิ นของ
รัฐบาล) เปนตน
แม ก ารแทรกแซงสิน ค าเกษตรจะมี ผลดี ทางการเมื อง และมีส ว นช ว ยยกระดั บรายได ข อง
เกษตรกรบางสวน แตการแทรกแซงก็ไดกอใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง
อาทิเชน (1) รัฐตองใชงบประมาณจํานวนมหาศาลในการแทรกแซง ภาระขาดทุนจากการแทรกแซงเกิด
ผลกระทบรายแรงตอฐานะการคลัง ทําใหรัฐบาลในประเทศพัฒนาหลายประเทศตองปฏิรูปนโยบาย
การแทรกแซงสินคาเกษตร (2) การแทรกแซงสรางความเสียหายตอตลาดสินคาเกษตร เชน มาตรการ
แทรกแซงบางอยางสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการบางรายลงทุนมากกวาความจําเปนทางธุรกิจ (เชน
การสรางยุงฉาง และไซโลเพื่อรองรับสินคาแทรกแซง) มาตรการแทรกแซงบางอยางทําใหพอคาคน
กลาง และผู ประกอบการจํานวนหนึ่ ง เลิก ทํ าธุรกิ จ (3) ผลกระทบต อ การพั ฒ นาตลาดสิ น ค าเกษตร
ลวงหนา ทําใหผูประกอบการและเกษตรกรไมสามารถใชเครื่องมือการเงินเพื่อลดหรือประกันความ
เสี่ยงในตลาดสินคาเกษตรล วงหนา (4) ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขัน ของผูสงออกไทย
เนื่องจากราคาสิน คาในประเทศถูกบิดเบือน รัฐบาลมีการสต็อกสินคาและระบายสต็อกสินคาโดยใช
วัตถุประสงคทางการเมืองเปนเกณฑการตัดสินใจจนสรางความไมแนนอนและความเสี่ยงอยางรายแรง
ตอการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน และ (5) ผลกระทบจากการฉอราษฎรบังหลวงของผูเกี่ยวของไมวา
จะเป น เกษตรกร เจ าของลานมั น โรงงานมั น อั ด เม็ ด โรงงานแป ง มั น ผู สง ออก ข า ราชการและ
นักการเมือง การวิ่งเตนของผูประกอบการเพื่อใหไดสิทธิประโยชนจากมาตรการแทรกแซงของรัฐ
วัตถุ ประสงค ในส ว นนี้ คือ การศึก ษาและประเมินนโยบายการจํ านํามันสํ าปะหลังในป การ
เพาะปลูก 2548/49 และ 2549/50 โดยจะเนนการประเมิน ผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงคุณภาพ ทั้ ง
ผลประโยชนและความเสียหายของนโยบายจํานํามันสําปะหลัง วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง คือการ
เสนอแนะมาตรการแทรกแซงที่ จ ะก อ ให เกิด ความเสี ยหายทางเศรษฐกิ จ ที่ น อยที่ สุ ด เพราะผู วิ จั ย
ตระหนักดีถึงขอเท็จจริงทางการเมืองวารัฐบาลทุก รัฐบาลทั้งที่มาจากการเลือกตั้งทางตรง การเลือกตั้ง
ทางออ ม และการรัฐประหาร ล วนตกอยูใ นกระแสกดดัน ทางการเมืองให ตองมีม าตรการชว ยเหลื อ
ตอนตนฤดู บทบาทของพอคาคนกลางในการซื้อสินคาเขาสต็อก และการแขงขันระหวางพอคาคนกลาง ประการที่สอง ขาราชการเชื่อวา
ราคาตลาดทีส่ ูงขึน้ เกิดจากการแทรกแซงของรัฐเปนหลัก
9
ประเทศยิ่งพัฒนา ยิ่งมีการอุดหนุนและคุม ครองภาคเกษตรมากขึน้ สวนประเทศดอยพัฒนามักจะมีมาตรการกดราคาสินคาเกษตรเพือ่
ชวยเหลือผูบ ริโภคในเมือง
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เกษตรกร ตางกันแตวารัฐบาลบางรัฐบาลที่มีผูนําทางการเมืองซึ่งมุงหวังแตคะแนนเสียงทางการเมืองใน
ระยะสั้นอาจเลือกใชมาตรการบางอยางที่กอใหเกิด ความสูญเสียอยางรายแรงตอประเทศ จึงจําเปนที่
จะตองมีงานวิชาการเปดเผยขอมูลความเสียหายตางๆ เพื่อใหประชาชนผูเสียภาษีไดรับทราบขอเท็จจริง
อยางครบถวน และเกิดกระแสการเมืองทัดทานนโยบายที่มิไดเปนประโยชนตอสวนรวมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
ในตอนแรกจะเปนการสรุปมาตรการแทรกแซงตลาดมัน สําปะหลัง ในอดีต ตอนที่สองสรุ ป
มาตรการจํานําในปการผลิต 2548/49 และ 2549/50 ตอนที่สามเปนการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม สวนขอเสนอแนะจะนําเสนอในตอนที่ 5 ซึ่งเปนตอนสุดทาย
4.1 มาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังโดยสังเขป : อดีต และปจจุบัน
มาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในอดีตจนปจจุบันสามารถจําแนกตามหวงโซการผลิต
(supply chain) ได 4 ดานแตละดานมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
(ก) ดานสนับสนุน ปจจัยการผลิต มี มาตรการสําคั ญ 5 มาตรการ คือ (1) การใหสินเชื่อผา น
ธกส. เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการลงทุนในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง (2) มาตรการ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังโดยกรมวิชาการเกษตร (3) มาตรการแจกทอนพันธุมัน ใหแกเกษตรกรโดย
กรมสงเสริมการเกษตร เพราะในอดีตเมื่อมีการสงออกผลิตภั ณฑมันสํา ปะหลังไปสหภาพยุโรปเต็ ม
โควตาสงออก ปรากฏวามีปญ หาขาดแคลนทอนพันธุทุก ป ปจจุบั นปญหาคลี่คลายแลว นอกจากนั้ น
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยมีบทบาทหลักในการพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง และ
การขยายท อนพั น ธุมั น สํ าปะหลั ง ที่ มีคุณ ภาพ โดยการซื้อท อนพั นธุ มาแจกจ ายให แก เกษตรกร (4)
นโยบายลดพื้นที่การเพาะปลูก มัน โดยมาตรการตางๆ เชน contract farming ใหเกษตรกรหันไปปลูก
มะมวงหิมพานต หรือใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพื่อใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น เชน ขาวฟางแดงและทํา
ไรนาสวนผสม วัตถุประสงคเพื่อลดพื้นที่เพาะปลูก มาตรการเหลานี้เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 2520 เมื่อ
ตลาดรวมยุโรปตองการสรางแรงกดดันทางการเมืองใหรัฐบาลไทยลดพื้นที่เพาะปลูกและลดการสงออก
ผลิตภัณ ฑมันสํ าปะหลังไปยั งตลาดร วมยุโรป (5) นอกจากนี้ นั บตั้ งแตป 2526 เปน ตน มา ก็ มีค วาม
พยายามกําหนดเขตเศรษฐกิจมันสําปะหลัง โดยมีการจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกมัน วัตถุประสงคก็คือ
ความพยายามของรัฐที่จะบริหารจัดการไมใหมีก ารเพาะปลูก มันสํ าปะหลังจนเกิด ภาวะลน ตลาด แต
มาตรการดังกล า วสามารถจดทะเบี ยนไดเพี ยงบางส ว น และไม เ คยประสบความสํ าเร็ จ เพราะการ
ตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกรไทยอาศัยกลไกราคา รัฐไทยไมสามารถสถาปนา “ระบบวางแผนการ
ผลิตสินคาเกษตร” แบบระบบสังคมนิยมไดสําเร็จ
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(ข) มาตรการสงเสริมการลงทุนในโรงงานแปรรูป คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเคยให
บัตรสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปมันอัด เม็ดแข็ง แปงมัน แปงมันแปรรูป และสารความ
หวานจากแปง วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการสงออกและการเพิ่มมูลคาของมันสําปะหลัง นอกจากนี้
ในป 2525 กระทรวงอุตสาหกรรมเคยระงับการพิจารณาอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง ยกเวนการทําลานตากมันของกลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร
(ค) มาตรการแทรกแซงราคาในตลาดมันสํา ปะหลัง วัตถุประสงค คือ การพยายามยกระดับ
ราคาหัวมันสําปะหลังในชวงตนฤดูการเก็บเกี่ยวหรือชะลอการขุดหัวมัน หรือดึงอุปทานผลิตภัณฑมัน
สํา ปะหลั งบางสว นออกจากตลาดเพื่ อใหร าคาตลาดสูงขึ้น โปรดสั งเกตว าแมวั ตถุ ประสงค ของการ
แทรกแซงราคา คือการยกระดับราคามันสําปะหลังในตอนตนฤดูการเก็บเกี่ยว แตรัฐบาลไทยไมเคยใช
นโยบาย “ประกันราคา” เต็มรูปแบบ คือ ตั้งงบประมาณเพื่อซื้อมันสําปะหลังทุกตันทีเ่ ก็บเกีย่ วไดในราคา
ประกัน แตจะมีการจํากัดวงเงินงบประมาณในการแทรกแซง ซึ่งเทากับวาจะมีเกษตรกรเพียงบางสว นที่
สามารถขายหัวมันไดในราคาที่สูงกวาราคาตลาดตอนตนฤดู
มาตรการที่เคยประกาศใช ไดแก (1) ในฤดูก ารผลิ ต 2539/40 รั ฐบาลได ให ความชว ยเหลื อ
ปลอดดอกเบี้ยแกผูประกอบการโรงงานผลิตแปงมัน สําปะหลัง เพื่ อใหผูประกอบการนํ าไปเปนทุ น
หมุนเวียนในการรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในราคาที่รัฐบาลกําหนดคือ 1.01 บาทตอกิโลกรัม (2) ใน
ปการผลิต 2539/40 รัฐมีมาตรการจายคาชดเชยคาสวนตางระหวางราคาที่รัฐกําหนดกับราคาตลาด และ
จ า ยเงิ น คา ขนส ง ชดเชยตามระยะทางให แ กล านมัน และโรงงานมั น อั ด เม็ ด วั ต ถุ ประสงค เพื่ อให
เกษตรกรสามารถขายหัวมันสดที่หนาโรงงานไดในราคา 1 บาท/กิโลกรัมทั่ว ประเทศ โปรดสังเกตวา
การกํ า หนดราคาประกั น เท า กั น ทั่ ว ประเทศเป น การฝ น กั บกลไกตลาด เพราะจุ ด กํ าเนิ ด ราคามั น
สํา ปะหลัง คื อ ราคาส ง ออกที่ทาเรื อในจั ง หวั ด ชลบุ รี ส ว นราคาในแต ละท องถิ่ น จะลดทอนลงตาม
ระยะทางที่อยู หา งจากท าเรือ ดังนั้น รัฐจึงต องจา ยเงิ นชดเชยค าขนส งให แก ผูประกอบการที่เขารว ม
โครงการรับซื้อหัวมันในราคากิโลกรัมละ 1 บาททั่วประเทศ (3) มาตรการดึงมัน เสน ออกจากตลาด ซึ่ง
จะชวยใหราคาหัวมันสดสูงขึ้น โดยองคการคลังสินคา (อคส.) ไดรับงบประมาณใหรับซื้อหัวมันสดจาก
เกษตรกร แลวจา งผูประกอบการลานมันแปรรูปเปน มั นเสน และเก็บรัก ษามันเส นไวจนกวารัฐจะมี
นโยบายระบายมันเสนดังกลาวออกสูตลาดสงออก (4) มาตรการจํานํามันสําปะหลัง ซึ่งเกิด ขึ้นครั้งแรก
ในปการผลิต 2542/43 โดยมีหลักการใหเกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานํา และฝากหัวมันสดในรูปของมัน
เสนและแปงมัน โดยใหโรงงานผูรับฝากเปนผูแปรรูปโดยรัฐจายคาจางแปรรูป และคาจางรับฝากสินคา
ใหแกผูประกอบการ ตามหลักการราคาจํานําจะต่ํากวาราคาตลาดตอนตนฤดูประมาณ 10%-20% ของ
ราคาตลาด นอกจากนี้เพื่อเพิ่มจุดรับฝากในเขตที่มีโรงงานแปรรูปจํานวนนอย รัฐบาลยังมอบหมายให
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อคส.เพิ่มจุดรับประกันในจังหวัดตางๆโดยใหอคส.เปนผูรับฝากและออกใบประทวน สวนธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหรกรณการเกษตร (กส.) รับจํานวนใบประทวนที่อคส.ออกใหเกษตรกรรายบุคคล
หลังครบกําหนดไถถอน (ประมาณ 3 เดือน) หากเกษตรกรไมมาไถถอน อคส.สามารถจําหนายมันเสน
และแปงมันไดทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ นอกจากนั้นเกษตรกรผูจํานํายังตองมอบสิทธิการ
แปรสภาพหัวมันสด และสิทธิการจําหนายมันเสนและแปงมันกอนครบกําหนดไถถอนใหอคส.ดวย
อยางไรก็ตามนับตั้งแตปการผลิต 2546/47 เปนตนมา รัฐบาลทักษิณไดกําหนดราคาจํานําใหสูง
กวาราคาตลาดที่คาดหมายในตอนตนฤดู ทําใหมาตรการจํานําหัว มันสดกลายสภาพเปนมาตรการ “ดึง
ประกันราคา” โดยปริยาย10 ในปการผลิต 2549/50 รัฐบาลใหมไดลดราคาจํานําลงต่ํากวาราคาตลาด และ
ยังไดเพิ่มมาตรการใหคณะกรรมการระดับจังหวัดจัดคิวการขุด และคิวจํานําใหสอดคลองกับกําลังการ
รองรับผลผลิตของจุดรับจํานําแตละจุด
(ง) มาตรการดา นการส งออก มีทั้งหมด 6 มาตรการ สองมาตรการแรกใชใ นยุ คที่ โควตา
สงออกผลิตภัณฑมันไปยังประชาคมยุโรป (หรือสหภาพยุโรปในภายหลัง) ยังมีผลบังคับ (อีกนัยหนึ่ง
ปริมาณความตองการสงออกมีมากกวาโควตาสงออกที่ไทยตกลงกับอียู หรือเรียกวา binding quota)
ดั ง นี้ (1) มาตรการจั ด สรรโควตาส งออกไปอี ยู ตั้ งแต ทศวรรษ 2510 จนถึ งปลายทศวรรษ 253011
มาตรการที่ใช เชน การจัดสรรโควตาสงออกตามประวัติการสงออก การตรวจเช็คสต็อกเพื่อการสงออก
การจัดสรรแบบใครมากอนไดกอน การประมูลโควตาสงออก (ซึ่งใชเพียงระยะสั้นๆ ในป 2534/35)
และมาตรการสงออกเสรี (2) มาตรการแรงจูง ใจให แกผูสงออก ตัว อยางของมาตรการที่ใ ช คือ การ
กําหนดสัดสวนโควตาพิเศษเพื่อจูงใจใหผูสงออกสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปยังตลาดนอกอียูซึ่ง
เริ่ มใชใ นป 2528 รวมทั้ ง ให ค วามช วยเหลื อการเก็บรัก ษา และค าขนสงภายในประเทศสํ าหรั บการ
สงออกผลิตภัณฑมันไปยังนอกตลาดอียูในป 2540 โปรดสังเกตวารัฐบาลไดพยายามลดความเสี่ยงจาก
การพึ่งตลาดอียู โดยพยายามเจรจาใหรัฐบาลตางประเทศรับซื้อผลิตภัณฑมันจากไทย เชน การเจรจากับ
รัฐบาลเกาหลีใตใหเพิ่มโควตานําเขามันสําปะหลัง แลกกับการยอมใหเกาหลีใตไมตองนําสินคาขาวเขา
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มาตรการประกันราคา คือ รัฐรับซื้อสินคาเกษตรในราคาทีส่ ูงกวาราคาตลาดซึง่ ตางจากการจํานําที่รฐั ตองการใหเกษตรกรชะลอการ
จําหนายหัวมันสดในตอนตนฤดู เพื่อใหสามารถจําหนายหัวมันสดในราคาสูงขึน้ ในภายหลัง แตเนื่องจากรัฐ บาลทักษิณมิไดรบั ซื้อหัวมัน
สดทุกดานที่ออกสูต ลาด มาตรการประกันราคาดังกลาวจึงเปนเพียงมาตรการ “ดึงประกันราคา”
11
หลังจากการปฏิรูปนโยบายเกษตรรวมของอียูในกลางทศวรรษ 2530 ราคาธัญพืชในอียูก็ลดลง ทําใหค วามตองการนําเขามันอัดเม็ดเพื่อ
ผลิตอาหารสัตวในอียูลดลงจนต่ํากวาโควตาสงออกทีต่ กลงกับไทย แตรฐั บาลไทยยังคงรักษามาตรการจัดสรรโควตาสงออกไปตลาดอียู
ตลอดมาจนถึงปจจุบัน แตปริมาณสงออกของไทยไปตลาดอียนู อ ยมาก
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สูขอตกลง tariffication ในการเจรจารอบอุรุกวัย (3) มาตรการอุดหนุนการสงออก ซึ่งมีทั้งการจายเงิน
อุ ด หนุ น ส งออกแก ผูสงออกที่ รั บซื้ อหั ว มั น สดในราคาที่รั ฐกํ า หนดในป 2536/37 และการจ ายเงิ น
อุดหนุนชวยเหลือการเก็บรักษาและคาขนสงภายในประเทศสําหรับผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไป
ยังตลาดนอกอียูในป 2540 โปรดสังเกตวาหากการเจรจารอบโดฮาประสบความสําเร็จ ประเทศสมาชิก
WTO จะตองยุติการอุดหนุนการสงออก (4) มีการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่แปรรูปจากมาตรการ
รับจํานําเพื่อสงออกโดยใหมีคณะกรรมการพิจารณาการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนผูทําหนาที่
และขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย (5) การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
เปนสินคามาตรฐานสงออกตั้งแตป 2505 เปนตนมา และ (6) การกําหนดราคาขั้นต่ําของผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังสงออก ซึ่งปจจุบันยกเลิกไปแลว
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4.2 การดําเนินงานตามโครงการจํานํามันสําปะหลังในปการผลิต 2548/49 และปการผลิต

วัตถุประสงคหลักของโครงการจํานํามันสําปะหลัง คือ การยกระดับราคาหัวมัน สดในชวงตน
ฤดูการขุด มัน โดยรัฐเขาแยงซื้อ หัวมันสดกับ พอ คาดวยวิธีการรั บจํานําหั วมัน สดจากเกษตรกร แล ว
นํามาแปรรูปและสต็อกผลผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังไวเพื่อระบายสูตลาดในปลายฤดู หากราคากลาง/
ปลายฤดูสูงกวาราคาจํานําเกษตรกรสามารถขอถายถอนสินคาที่จํานําได เดิมการรับจํานํามีลักษณะเปน
การจํานําที่แทจริง คือ ราคารับจํานําต่ํากวาราคาตลาดในตอนตนฤดู วิธีนี้จะทําใหเกษตรกรสวนใหญมี
แรงจูงใจมาไถถอนผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่จํานําไวในราคาต่ําเมื่อราคาตลาดสูงขึ้นทําใหรัฐมีภ าระที่
จะตองระบายผลิตภัณฑมันที่เกษตรกรทิ้งจํานําในจํานวนไมมาก แตใ นรัฐบาลทักษิณมีการเพิ่มราคา
จํานําใหสูงกวาราคาตลาดดังกลาวแลว ยังผลใหอัตราการไถถอนต่ํามาก รัฐบาลใหมในป 2549 จึงกําหนด
ราคารับจํานําใหต่ํากวาราคาปการผลิต 2548/49 (ดูตารางที่ 17) สาระสําคัญของโครงการรับจํานําหัวมันสด
ในปการผลิต 2548/49 และ 2549/50 ประกอบดวยเปาหมายจํานวนหัวมันสดที่รับจํานํา งบประมาณราคารับ
จํานํา และหลักเกณฑการรับจํานํา (ดูตารางที่ 17)
โดยทั่วไปโครงการรับจํานําหัวมันสดในปการผลิต 2549/50 เหมือนกับโครงการในปการผลิต
2548/49 ยกเวนสาระสําคัญบางประการโครงการจํานําหัวมันสดจะมีการกําหนดปริมาณรับจํานํา พื้นที่
ดําเนินการ ราคาจํานํา ระยะเวลาจํานําและไถถอน รวมทั้งระยะเวลาของโครงการ การกําหนดคุณสมบัติ
ของผูมีสิทธิจํานํา ปริมาณหัวมันสดที่เกษตรกรแตละรายสามารถนํามาจํานํา ผูรับจํานําซึ่งไดแก ธกส.
สวน อคส. เปนผูรับฝากเก็บผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และออกใบประทวน นอกจากนี้ก็มีการกําหนด
วิธี ก ารและขั้ น ตอนดํ าเนิ นการ วิ ธีก ารไถถอนค าใช จ า ยของรั ฐในการรั บจํานํ า การกํ ากั บ ดูแล การ
ประชาสัมพันธ และการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่แปรรูปจากหัวมันสําปะหลังที่รับจํานําในแต
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ละฤดูการผลิต รายละเอียดเหลานี้สะทอนประสบการณในการดําเนินงานแทรกแซงตลาดขาวและตลาด
มันสําปะหลังของคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ธกส. อคส. กรมการคาภายใน และกรมการคาตางประเทศ
ตารางที่ 17 สาระสําคัญของโครงการรับจํานําหัวมันสดปการผลิต 2548/49 และ 2549-50
(ก) เปาหมายและราคารับจํานําหัวมันสด
รายการ

ป 2548/49
5

ป 2549/50
7.5

1.30
1.50
1.50
1.50
1.50
1,150.00
140.00
1,050.00

1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1,776.11
284.38
1,481.73

10.00

10.00

ป 2548/49
- รับฝากหัวมันสดและแปรรูปเปน
มันเสนและแปงมัน

ป 2549/50
- รับฝากหัวมันสดและแปรรูปเปนมัน
เสนและแปงมัน
- คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจัดคิว
ขุดและคิวจํานําใหสอดคลองกับกําลัง
การรองรับผลผลิตของจุดรับจํานําแต
ละจุด
- จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ

1. เปาหมาย (ลานตัน)
2. ราคารับจํานํา (บาท/กก.) ที่เชื้อแปง 25%
- พ.ย.
- ธ.ค.
- ม.ค.
- ก.พ.
- มี.ค.
- เม.ย.
3. งบประมาณ (ลานบาท)
- ชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส.
- คาใชจายรับจํานําของอคส.
- เพิ่มประสิทธิภาพและ ประชาสัมพันธการรับ
จํานํา โดยกรมการคาภายใน

(ข) หลักเกณฑการรับจํานํามันสําปะหลัง
1. หลักเกณฑ/การปฏิบตั ิ

2. เงื่อนไขเกษตรกร

- จํานําไดในวงเงิน ไมเกิน
750,000 บาท/ราย
- ตองมีหนังสือรับรองเกษตรกร
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- จํานําไดในวงเงิน ไมเกิน 350,000
บาท/ราย (250 ตัน/ราย)
- ตองมีหนังสือรับรองเกษตรกร

ตารางที่ 17 สาระสําคัญของโครงการรับจํานําหัวมันสดปการผลิต 2548/49 และ 2549-50 (ตอ)
(ข) หลักเกณฑการรับจํานํามันสําปะหลัง(ตอ)
3. เงื่อนไข โรงแปง /ลานมัน

4. การกํากับดูแล
- หนวยงานปฏิบตั ิ
- จังหวัด

ป 2548/49
ตรวจสอบคุณภาพหัวมันสด
แปรสภาพหัวมันสดเปนมันเสน
หรือแปงมัน
(ปริมาณสารไซยาไนตในแปงมัน
ไมเกิน 0.01 ppm)

ป 2549/50
ตรวจสอบคุณภาพหัวมันสด
แปรสภาพหัวมันสดเปนมันเสนหรือ
แปงมัน
(ไมกําหนดปริมาณสารไซยาไนตใน
แปงมัน)

: อคส. ธ.ก.ส. กํากับดูแล
: คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
กํากับดูแลในพืน้ ที่ ไมใหมีการ
สวมสิทธิ์

: อคส. ธ.ก.ส. กํากับดูแล
: คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดกํากับ
ดูแลในพืน้ ที่ ไมใหมกี ารสวมสิทธิ์ โดย
อาจมีการเสริมกําลังจากฝายปกครอง
และฝายความมัน่ คง
- สวนกลาง
: เปนศูนยประสานงานการรับจํานํา : เปนศูนยประสานงานการรับจํานําเพื่อ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขการ กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขการ
แกปญหาและกํากับดูแล
แกปญหาและกํากับดูแล
5. ระบบจําหนาย
กรมการคาตางประเทศเปน
กรมการคาตางประเทศวางแผนและหา
หนวยงานหลักในการระบาย
ตลาดสงออกลวงหนาเพื่อใหการระบาย
จําหนาย
จําหนายมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด
ทีม่ า: คณะกรรมการประเมินการดําเนินงานตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกและมันสําปะหลัง พ.ศ. 2550

บุ ค คลและหน ว ยงานที่ มี บทบาทสํ า คั ญ ในการรั บ จํ า นํ า และมี ส ว นสํ า คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
สัมฤทธิผล และประสิทธิภาพของโครงการ ไดแก ธกส. อคส. กรมการคาตางประเทศ ผูประกอบการที่
เขารวมโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งลานมันและโรงงานแปงมัน และเกษตรกร สวนคณะกรรมการคชก.
เป น ผู กํ า หนดนโยบายซึ่ ง อั น ที่ จ ริ ง นโยบายดั ง กล า วคื อ นโยบายของรั ฐ บาลแต ล ะชุ ด นั่ น เอง
คณะกรรมการจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวงเงินงบประมาณ ปริมาณการรับจํานํา และราคารับ
จํานํา นอกจากนี้ผูที่มีบทบาทสําคั ญที่สุด คื อ รั ฐมนตรีกระทรวงพาณิช ย ซึ่งนอกจากจะเปน ทั้ งผูใ ห
นโยบายและผูรับผิดชอบในโครงการรับจํานําแลว ยังเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเห็น ชอบเรื่องการ
ระบายผลิตภัณฑมันที่แปรรูปจากหัวมันสดที่รับจํานํา บทบาทดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจเลือกเอกชน
ที่จะมาเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และปฏิเสธไมไดวากระบวนการตัดสิน ใจดังกลาวมักเกิด
จากปจจัยทางการเมืองเปนสําคัญ
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ขอแตกตางระหวางโครงการรับจํานําหัวมันสดในปการผลิต 2548/49 กับปการผลิต 2549/50
นอกจากระดับราคารับจํานําที่ตางกันดังกลาวแลวขางตน ยังมีขอแตกตางสําคัญ อีก 5 ประการ คือ (ก)
ในป 2549/50 เกษตรกรแตละรายจะจํานําหัวมันสดไดสูงสุดไมเกิน 350,000 บาท/ราย (หรือ 250 บาท/
ตัน ) เทีย บกับ 750,000 บาทในป 2548/49 (ข) เกษตรกรที่ จ ะจํา นํา หั วมั น สดในป 2549/50 ต องจด
ทะเบี ย นกั บกระทรวงเกษตรฯ (ค) ป 2549/50 ไม กํ าหนดปริ มาณสารไซยาไนค ใ นแป ง มั น (ง) ป
2549/50 มีคณะกรรมการระดับจังหวัดจัดคิวขุด และคิวจํานําใหสอดคลองกับกําลังการรองรับผลผลิต
ของจุดรับจํานําแตละจุด12 และ (จ) นอกจากจะมีหนาที่ระบายการจําหนายผลิตภัณฑมันที่มาจากการรับ
จํานําแลว ในป 2549/50 กรมการคาตางประเทศตองวางแผนและหาตลาดสงออกลวงหนา
4.3 การประเมินผลกระทบของโครงการรับจํานําหัวมันสด ปการผลิต 2548/49 และ 2549/50
การวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการแทรกแซงตลาดมัน สําปะหลังมีจํานวนคอนขาง
นอย เชน การประเมินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในปการผลิต 2539/40 ของสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543) โครงการแทรกแซงดังกลาวเปน ความพยายามยกระดับราคาหัว มัน
สําปะหลัง โดยใชมาตรการหลัก 2 มาตรการ คือ การจายเงินชดเชยคาสวนตางราคาและคาขนสงชดเชย
ตามระยะทางให แก ลานมั น และโรงงานมั น อั ด เม็ ด ที่ ต อ งรั บซื้ อหั ว มั น สดในราคาที่ รัฐ กํ าหนด อี ก
มาตรการหนึ่ง คือ อคส.ใชวิธีซื้อหัวมัน สดจากเกษตรกรแลววาจางใหลานมัน และโรงงานมันอัดเม็ด
แปรรูปเพื่อเก็บไวในสต็อก วัตถุประสงคเพื่อตองการยกระดับราคาหัวมันสดโดยการดึงผลิตภัณฑมัน
ออกจากตลาด ผลการวิเคราะหดวยเศรษฐมิตไิ มพบวามาตรการแทรกแซงสามารถยกระดับราคาตลาด
ของหัวมันสดไดอยางมีนัยสําคัญ เม็ดเงินแทรกแซงไมต่ํากวารอยละ 40 ตกอยูกับผูประกอบการและ
ขาราชการ นอกจากนั้นการแทรกแซงยังกอใหเกิดตนทุนเพิ่มเติมตอสังคม (หรือความสูญเปลา) ไมต่ํา
กว า 300 ลานบาท หรือคิ ด เป น มู ลค า 103% ของงบประมาณจริ งที่ ใ ช แ ทรกแซง (293 ลา นบาท )
นอกจากนั้น โครงการยั งมี สว นทํ าลายความสัมพั น ธร ะหว างภาครั ฐกั บภาคเอกชน เพราะเกิ ด มี ค ดี
ฟองรองจํานวนหลายคดี
โครงการรับจํานําหัวมันสดในป 2548/49 และป 2549/50 มีความแตกตางที่สําคัญจากโครงการ
ในป 2539/40 เพราะนอกจากจะเป น การจํ านํ าหั ว มั น สด (และเป น การประกั น ราคาบางส ว นในป
2548/49) เกษตรกรยั งได รับเงิ น คาจํ า นํ าโดยตรงจากธกส. ต างจากการแทรกแซงในป 2539/40 ที่
เกษตรกรตองขายหัวมันสดใหแกผูประกอบการ ผูวิจัยจะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการ
12

แตผูวิจัยเขาใจวาไมมีการดําเนินมาตรการจัดคิวอยางจริงจัง
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แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง โดยใชวิธีประเมินเชิงคุณภาพ บทความนี้ไมมีการวิเคราะหดวยเศรษฐมิติ
ถึงผลกระทบตอราคาตลาด เพราะขอจํากัดดานเวลาและขาดแคลนทุนวิจัย ผูวิจัยจะแบงการประเมินผล
โครงการออกเปน 5 หัว ขอ ไดแก ผลการดําเนินโครงการ ตน ทุนและประโยชนตัวเงิน ของโครงการ
ตน ทุ น ที่มิใ ช ตัว เงิ น ผลกระทบต อธุ รกิจมั น สําปะหลั ง ของภาคเอกชน และการรั่ว ไหลของเม็ ด เงิ น
แทรกแซง
(ก) ผลการดําเนินโครงการ จากเปาหมายรับจํานํา 5 ลานตันปรากฏวาเมื่อสิ้น สุดโครงการรับ
จํานําปผลิต 2548/49 มีเกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําเพียง 777,879 ตัน มีลานมันเขารว มโครงการ 102
รายจาก 12 จังหวัด และมีการไถถอนเพียง 5 พันตันหรือ 1.66% ของปริมาณการจํานํา ทั้งนี้เพราะราคา
หัวมันสดในตลาดตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2549 อยูในระดับต่ํากวาราคารับจํานํา (1.50 บาท/กก.)
(ดูรูปที่ 19)
สวนในปการผลิต 2549/50 ซึ่งยังกําลังดําเนินงานอยู ปรากฏวา ณ สิ้นเดือนกุมภาพัน ธ 2550 มี
เกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําที่ลานมัน 319,498 ตัน และที่โรงแปงมันอีก 258,259 ตัน ลานมันที่รว ม
โครงการมี 159 แหงจาก 21 จังหวัด และโรงแปงในโครงการมี 14 แหงจาก 7 จังหวัด (ดูตารางที่ 18)
สาเหตุที่มีการรับจํานําในป 2549/50 มากกวาป 2548/49 เพราะแนวโนมราคาตลาดในป 2549/50 ต่ํากวา
ราคารับจํานํา และรัฐบาลไดเพิ่มจํานวนลานมันและโรงแปงมันในโครงการรับจํานํา
(ข) ตนทุนและประโยชนตัวเงินของโครงการ การประเมินผลกระทบของโครงการจํานําหัวมันสด
ที่ถูกตองสมบูรณจะตองประเมินทั้งตนทุนและผลประโยชนของโครงการทั้งที่เปนตัว เงิน และมิใชตัว
เงิน (explicit and implicit cost and benefits) ในการประเมินดังกลาวผูวิจัยตองสามารถคํานวณหา
ผลกระทบของโครงการจํานําที่มีตอราคาตลาด ยิ่งการจํานํามีผลตอราคาตลาดมากเทาไร เกษตรกรที่อยู
นอกโครงการก็จะไดรับประโยชนทางออมเปนเงาตามตัว แตเนื่องจากขอจํากัดของเวลา การศึกษาครั้ง
นี้จึงไมสามารถคํานวณหาผลกระทบตอราคาตลาดได อย างไรก็ตามผูวิ จัยเชื่อวาโครงการจํานําในป
2548/49 จะมีผลตอราคาตลาดนอยมาก เพราะปริมาณการรับจํานําจริงคอนขางต่ําเพียง 0.77 ลานตัน
หรือ 15.6% ของเปาหมายการรับจํานํา เหตุผลที่เกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําเปนปริมาณนอยเพราะใน
ป 2548/49 ราคาหัวมันสดในตลาดในบางชวงคอนขางสูงเมื่อเทียบกับราคารับจํานํา (ดูรูปที่ 19) และ
โครงการรับจํานําเริ่มดําเนินการลาชา สวนในปการผลิต 2549/50 ปริมาณการรับจํานําจริงนาจะสูงขึ้น
กวาป 2548/49 ทั้งนี้เพราะราคาตลาดคอนขางต่ํา คือ ใกลเคียงกับราคาตลาด ราคาจํานําจึงไมใชแรงจูงใจ
ใหมีการจํานํา ดังนั้นโดยภาพรวม ผูวิจัยคาดวาการจํานําหัวมันสดในป 2549/50 ไมนาจะมีผลตอราคา
ตลาด ผูวิจัยจึงไมคํานวณผลกระทบดานราคาที่มีตอเกษตรกรซึ่งไมไดเขาโครงการจํานํา
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รูปที่ 19 ราคาตลาดและราคาจํานําของหัวมันสดที่โครงการ
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ราคามันสด เชื้อแปง 25 % โคราช

2547/48

2548/49

2549/50

ราคารับจํา นํา

ที่มา: กรมการคาภายใน

ตารางที่ 18 ผลการดําเนินงานรับจํานํามันสําปะหลัง
รายการ
ผลผลิต (ลานตัน )
การใชในประเทศ (ลานตัน)
สงออก (ลานตัน )
ราคาตลาดภายในประเทศ (บาท/กก.)
ราคา FOB
- มันเสน
- แปงมัน
ราคารับจํานํา (บาท/กก.)
ราคากอนรับจํานํา (ต.ค.)
ราคาชวงรับจํานํา (พ.ย.-มี.ค.) (บาท/กก.)
ปริมาณรับจํานําเปาหมาย (ลานตัน)
ปริมาณรับจํานําจริง (ลานตัน)
จํานวนลานมันในโครงการ (ราย)
จํานวนโรงแปงในโครงการ (ราย)
อัตราไถถอน (%ของจํานํา)
สต็อกคงคาง 12
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2547/48
16.94
1.58
14.52
1.50-1.65

2548/49
22.58
3.7
18.7
1.15-1.20

2549/50
25.28
3.85
21*
0.95-1.00

4.00-4.70
9.40-11.40
1.30-1.50
0.94
1.29-1.60
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

3.75-4.35
8.30-9.00
1.30-1.50
1.12
1.27-1.41
5.00
0.77
102
ไมไดรวม
1.66%

4.14
7.64
1.25-1.50
1.06
1.18-1.30
7.5
ยังไมสิ้นสุด
159
14
n.a.

ตารางที่ 18 ผลการดําเนินงานรับจํานํามันสําปะหลัง (ตอ)
รายการ
- มันเสน (ตัน )
- แปงมัน (ตัน)
คาใชจายดําเนินการ (ลานบาท)
- คาใชจายและดอกเบี้ย
- ขาดทุน(กําไร+) จาการการขาย
- รวม
รายไดของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นจากการจํานํามัน
(ลานบาท)**
- มูลคาหัวมันที่เกษตรกรจํานํา ***
- มูลคาหัวมันที่จําหนายในราคาตลาด****

2547/48
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2548/49
53,000
-

2549/50
134.26
58,742

380.44
+66.59
313.85

276.19
ยังไมไดขาย
n.a.

n.a.

179
1167
988

132
985
853

หมายเหตุ: * ประมาณการ
** คํานวณจากปริมาณรับจํานําจริง x (ราคาจํานําเดือน พ.ย.-มี.ค. – ราคาตลาดเดือน พ.ย.-มี.ค.) ในป 2548/49 สวนตางราคา
เฉลี่ย กก.ละ 0.47 บาท
*** คํานวณ ณ 1 กุมภาพันธ 2548 – 31 พฤษภาคม 2549
**** คํานวณ ณ 1 ธันวาคม 2549 – 22 มีนาคม 2550
ทีม่ า: คณะกรรมการประเมินการดําเนินงานตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกและมันสําปะหลัง พ.ศ. 2550

ตนทุนตัวเงินของโครงการ ประกอบดวย คาใชจายชดเชยดอกเบี้ยของ ธกส. คาใชจายในการ
รั บ ซื้ อ หั ว มั น สดของอคส. ค า จ างผู ประกอบการเอกชนแปรรู ปหั ว มั น สดเป น มั น เส น และแป ง มั น
(รับผิดชอบโดย อคส.) คาจางผูประกอบการจัดเก็บสต็อกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง คาสูญเสียจากการ
เก็บสต็อก คาใชจายในการจัดการโครงการ คาประชาสัมพันธ และตนทุนการสงออกผลิตภัณฑมันของ
กรมการคา ตางประเทศ (แต ปรากฏวา ไมมีรายงานตน ทุน ตัว เงิน เพราะการทํ างานดํ าเนิ นการในรู ป
คณะกรรมการ จึงมีแตเบี้ยประชุมจํานวนเล็กนอย และตนทุนแฝง (implicit cost) ที่เปนการสูญเสียเวลา
ของขาราชการที่เกี่ยวของ
ตนทุนแฝง ได แก คา เสียโอกาสของเวลาของขาราชการที่เกี่ย วของกั บโครงการรับจํานําทุ ก
ขั้นตอน ตนทุนเสียโอกาสของผูประกอบการที่เขารวมโครงการรับจํานํา13 ตลอดจนตนทุนเสียโอกาส
13

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543) พบวาตนทุนแฝง 2 รายการแรกมีมูลคา 5.6 ของตนทุนทางเศรษฐกิจของโครงการ
แทรกแซงตลาดมันในป 2539/40

58

ของเกษตรกรที่ นํ า หั ว มั น สดมาจํ านํ า ต น ทุ น รายการสุ ด ท า ยนี้ คื อ ค า เวลาและค า เดิน ทางเพื่ อ ขอ
ใบรับรองการเปนเกษตรกร ตนทุนการติดตอขอรับใบประทวนจากอคส.เพื่อนําไปขอกูเงิน จากธกส.
และตนทุนรายการสุดทาย คือ ความสูญเปลาของทรัพยากร (dead-weight loss) อันเกิดจากโครงการรับ
จํานํา รวมทั้งตนทุนทางสังคมที่เกิดจากการคอรรัปชั่น
ผลประโยชนที่เปนตัวเงินของโครงการ ไดแก รายไดที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
รายไดนี้คํานวณจากสวนตางระหวางราคารับจํานํากับราคาตลาด (กรณีไมมีโครงการจํานํา) คูณดว ย
ปริมาณการจํานําหัวมันสดของเกษตรกร รายไดอีกรายการคือรายไดสุทธิที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบการที่
รว มโครงการ เพราะได ใ ห บริ ก ารแปรรู ป หั ว มั น สดเปน มั นเส น หรื อแป งมั น บริ ก ารจั ด เก็ บสต็อ ก
ผลิตภัณฑ มันสําปะหลังจากการรับจํานํ า รวมทั้งรายรับสุทธิ ที่เพิ่มขึ้ น ของพ อคาสงออกที่ประมูลซื้ อ
สต็ อ กผลิ ต ภั ณ ฑ มัน สํ า ปะหลั งจากรั ฐ บาล รวมทั้ งรายรั บสุ ทธิ เบื้ อ งต น ของอคส. จากการจํา หน า ย
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่ไดจากโครงการรับจํานํา (หรือรายรับจากการจําหนาย ลบ รายจายโดยตรงจาก
การรับจํานํา ดังที่ปรากฏในรายการขาดทุน/กําไรจากการขายในตารางที่ 18)
สวนผลประโยชนแฝงของโครงการรับจํานํา ไดแก การที่นักการเมืองไดรับเสียงสนับสนุนและ
ความนิยมจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
ในรายงานนี้ ผูวิจัยไมสามารถใหตัวเลขผลประโยชนและตนทุนของโครงการรับจํานําหัวมันสด
ไดครบทุกประเภท จึงขอนําเสนอเฉพาะตนทุนและผลประโยชนตัวเงินบางสวน
ตารางที่ 18 แสดงวาคาใชจายตัว เงินของโครงการรับจํานําหัว มันสดในป 2548/49 ประมาณ
380.44 ลานบาท สวนกําไรจากการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง คือ 66.59 ลานบาท ฉะนั้นโดยรวม
แลวรัฐจึงขาดทุนสุทธิ 313.85 ลานบาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน ที่คอนขางต่ํา อยางไรก็ตามรัฐยังมีสต็อก
ผลิตภัณฑมันอยูอีก 53,000 ตัน ตั วเลขคาใชจาย และการขาดทุนเมื่อสิ้นสุดโครงการจะแตกตางจาก
ตัวเลขขางตน
สวนผลประโยชนสุทธิที่เปนตัวเงินที่เกษตรกรซึ่งนําหัวมันสดมาจํานํา เทากับ 179 ลานบาท
ในป 2548/49 และเทากับ 132 ลานบาท ในป 2549/50 ตัวเลขนี้ใ ชวิธีคํานวณ คือ เอาส วนตางราคา
ระหวางราคารับจํานําแตละเดือนกับราคาตลาด แลวคูณกับปริมาณหัวมันสดที่รับจํานําในแตละเดือน
(ค) ตน ทุนแฝงของโครงการ การศึ กษาครั้งนี้ไมมีข อมูลเพียงพอที่จะคํานวณหาต นทุน แฝง
(implicit cost) ของโครงการ อยางไรก็ตาม เพื่อเปนแนวทางการคํานวณในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอเสนอ
วิธีคํานวณตนทุนแฝงบางรายการที่เห็นชัดเจน ดังนี้
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(1) คา เสียโอกาสของขาราชการบางหนว ยงานที่ ไม ไดรั บเงิ นค าจ างจาก คชก. ได แก คณะ
กรรมการคชก. คณะทํ า งานชุ ด ต า งๆ ของกรมการค า ภายใน และกรมการค า ต า งประเทศ และ
คณะทํางานระดับจังหวัด
วิธีคิดตน ทุนเสียโอกาสของเวลา คือ ระยะเวลาที่ดําเนินการจริง x อัตราเงินเดือนขาราชการ
โดยระยะเวลาดําเนินงานใหสมมุติวาในชวงการรับจํานํา (พฤศจิกายน – มีนาคม) ขาราชการที่เกี่ยวของ
ใชเวลาทํางานในโครงการ 50% หรือถาขอเท็จจริงทํางานมากกวา 50% ของเวลาราชการก็ใหใชตัว เลข
ดังกลาว สวนชวงเวลาอื่นๆ ที่ยังตองมีการปดบัญชีโครงการ หรือจําหนายมัน ก็ใหใ ชหลักคิดเดียวกัน
แตเวลาที่ขาราชการใชในการดําเนินโครงการใหลดลง เชน โดยเฉลี่ยขาราชการใชเวลาเพียง 10%
นอกจากนั้นใหบวกเงินคาเบี้ยประชุมดวย แตถาเบี้ยประชุมจายจากเงินคชก. และไดนับรวมไว
ในคาใชจายของโครงการรับจํานําแลว ก็จะตองไมนับซ้ํา
(2) ความสู ญเปลาทางเศรษฐกิ จ (dead-weight loss) ของโครงการรับจํานํา แนวคิดคื อ การ
แทรกแซงของรั ฐเปน การบิดเบื อนกลไกตลาด ทําใหเกิด การผลิตหัว มันมากเกินกวาการผลิ ตภายใต
ระบบการคาเสรี และความตองการใชมันสําปะหลังจะลดลง เพราะราคาสูงขึ้น วิธีคํานวณจะตองสราง
สมการอุปทานและอุปสงคตอหัวมันสําปะหลังกอน จากนั้นจึงเปลี่ยนสมการอุปทานใหรวมผลของการ
รับ จํ านํ า เมื่ อ เทีย บดุ ลยภาพตลาดกรณีมีโ ครงการรั บจํานํ า กับกรณี ไม มีก ารรับจํ านํ า เราก็สามารถ
คํานวณหา DWL จากสวนตางของมูลคาทางเศรษฐกิจของตลาดมันสําปะหลัง กรณีคาเสรี กับมูลคาใน
กรณีมีโครงการรับจํานํา
(ง) ผลกระทบตอธุรกิจมันสําปะหลัง ผูประกอบการมันสําปะหลังมีความเห็นเรื่องผลกระทบ
ของนโยบายรับจํานํา แตกตางกัน 2 กลุม กลุมแรก เชื่อวาการรับจํานํามีผลกระทบรุนแรงตอการซื้อขาย
ลวงหนาในตลาดมันสําปะหลัง กลุมที่สอง ไมเชื่อวา การรับจํานําจะสรางความเสียหายตอการซื้อขาย
ลวงหนา มิหนําซ้ํายังคิดวาการแทรกแซงของรัฐ “อยางเหมาะสม” จะชวยลดปญหาพอคากดราคารับซื้อ
หัวมันสดจากเกษตรกรได ผูวิจัยจะสรุปความเห็นทั้งสองกลุมกอน จากนั้นจะอธิบายสาเหตุที่ทําใหคน
สองกลุมวิเคราะหปญหาตางกัน และใหขอสรุปความเห็นของผูวิจัยเอง
ฝายที่เชื่อวาการรับจํานํามีผลทําใหพอคาสงออกไมกลาขายสินคาลวงหนา เพราะกลัววาจะซื้อ
ของแพงในช วงที่มีการจํา นํา แตเ วลาขายจะต องขายในราคาถู ก เพราะเป นไปไดว าชว งที่ข ายสิ นค า
รั ฐ บาลอาจระบายมั น เส น หรื อ แป ง มั น ออกจากสต็ อ กทํ า ให ร าคาตก นอกจากนั้ น ในด า นผู ซื้ อ
ตางประเทศก็อาจงดสั่งซื้อในชวงมีการรับจํานํา ทําใหพอคาในประเทศตองลดปริมาณการซื้อหัวมัน สด
จากเกษตรกรในชวงการรับจํานํา ผลก็คือ ราคาตลาดไมกระเตื้องขึ้น เนื่องจากปริมาณความตองการซื้อ
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หัวมันสดทั้งตลาดไมเพิ่มขึ้น กลาวคือ รัฐบาลรับจํานํามากขึ้น แตพอคาลดปริมาณการสั่งซื้อหัวมัน สด
ลงในชวงการรับจํานํา ผลสุทธิคือ นโยบายรับจํานําไมสามารถยกระดับราคาหนาฟารมในชวงที่มีการ
รับจํานําได
ฝายที่สอง เชื่อวาการแทรกแซงในชวง 2 ป การผลิตที่ผานมามิไดกอใหเกิด ความเสียหายใดๆ
ตอ ธุ รกิ จ ค ามั น และการซื้อ ขายล ว งหน าทั้งนี้ เพราะว า ข อเท็ จจริ งคือ ตั้งแต ป พ.ศ. 2544 เป นต น มา
ปริมาณหัว มัน สดไม เพี ยงพอตอความตองการ อั นเนื่ องจากการเพิ่ มขึ้น ของราคาน้ํา มัน ทํ าใหค วาม
ตองการใชธัญพืช และพืชน้ํามัน (vegetable oil crops) สูงขึ้น เพราะธัญพืช (มันสําปะหลัง ขาวโพด)
และพืชน้ํามัน (ปาลม) สามารถใชผลิต bio-fuel ทดแทนน้ํามันได ทั้งราคาธัญพืชและราคาพืชน้ํามันใน
ตลาดโลกจึงถีบตัวสูงขึ้น ดังนั้นราคาหัวมันสดในประเทศตั้งแตป 2544 เปนตนมาจึงสูงกวา 1 บาทตอ
กิโลกรัมมาตลอด ยกเวนชว งเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2546 และกุมภาพันธ-มีน าคม 2547 เทานั้น
เหตุผลประการที่สองคือ ถึงแมรัฐบาลทักษิณจะกําหนดราคาจํานําไวสูง (โดยเฉพาะในป 2548/49) แต
ราคาตลาดบางชว งกลั บถีบ ตั ว ขึ้ น สู งกว าราคารั บจํา นํ าในขณะที่ มี การรั บจํ า นํ า (ดูรูปที่ 19) ดั ง นั้ น
เกษตรกรสวนใหญจึงไมมีความจําเปนตองนําหัวมัน สดมาจํานํา สูขายหัว มันสดใหพอคาไมได เพราะ
ไมตองมีตนทุนธุรกรรมยุงยากเหมือนการจํานําหัวมันสด นอกจากนั้นผูประกอบการกลุมหลังนี้ยังเห็น
วาการแทรกแซงของรัฐทําใหพอคาไมอาจกดราคาหัวมันสดไดเพราะตองแยงซื้อหัวมันสดกับโครงการ
รับจํานํา
อันที่จริงทั้งสองฝายมีสวนถูกดวยกันทั้งคู ความเชื่อของฝายแรกที่วาโครงการรับจํานํานาจะมี
ผลใหพอคาไมกลาขายลวงหนาไดรับการยืนยันวาจริงจากฝายหลัง แตผลกระทบตอการซือ้ ขายลวงหนา
ในปการผลิต 2548/49 และ2549/50 อาจมีไมมากนัก เพราะปริมาณหัวมันสดที่เขาสูโครงการรับจํานํามี
เพียงรอยละ 3.4 ของผลผลิตในป 2548/49 และรอยละ 3.9 ในป 2549/5014
ภายใตขอเท็จจริงที่วาขณะนี้ปริมาณหัวมันสดมีไมพอกับความตองการของตลาดในประเทศ
และตลาดโลก และขอเท็จจริงที่วาราคารับจํานําต่ํากวาราคาตลาด ผูวิจัยจึงเชื่อวาความเห็นของฝายที่
สองนาจะมีน้ําหนัก มากกวาฝายแรก อยางไรก็ตาม ถารัฐบาลกําหนดราคารับจํานําสูงกวาราคาตลาด
และ/หรือปริมาณการผลิตมีมากกวาความตองการ ความเห็นของฝายที่แรกก็จะมีน้ําหนักมากกวา
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สมมุติวาเมื่อสิน้ สุดโครงการรับจํานําในปลายเดือนมีนาคม 2550 จะมีการจํานําหัวมันสด 1 ลานตัน
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โดยสรุ ป คือ ต น ทุ น ทางการเงิ น และต น ทุ น แฝงของโครงการรั บจํ า นํ าในป 2548/49 และ
2549/50 อยูในระดับคอนขางต่ํา และผลกระทบตอธุรกิจการคาและการสงออกมันสําปะหลังก็มีเพียง
เล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากความตองการใชหัวมันสดอยูในระดับสูงและราคารับจํานํามิไดสูงกวาราคาตลาด
(จ) การรั่วไหลและคอรรัปชั่นของโครงการรับจํานํา อยางไรก็ตามผูประกอบการมันสําปะหลัง
เกือบทั้งหมดยอมรับวาโครงการรับจํานํามันสําปะหลังยังมีการรั่วไหลอยูบาง การรั่วไหลเกิดจากพอคา
บางรายสรางตัวเลขบิดเบือนและวาจางใหเกษตรกรลงนามใหขาราชการในทองที่บางรายลงนามรับรอง
ความเปนเกษตรกร แตเมื่อเปรียบเทียบกับการรับจํานําขาว และลําไยแลว การรั่วไหลของโครงการรับ
จํานําหัวมันสําปะหลังมีอยูในระดับต่ํา เพราะเมื่อแปรรูปมันสําปะหลังเปนมันเสนหรือเปนแปงมันแลว
ผลิ ตภั ณฑ มัน สําปะหลั งเหล านั้ นแทบจะเป นสิน ค าที่มีคุ ณภาพเหมือนกั น (homogeneous products)
ยกเวนเรื่องความชื้นและสิ่งเจือปนที่ไมใชปญหาใหญ ตางจากขาวซึ่งมีหลายพันธุ หลายคุณภาพ ทําให
ราคามีความแตกตางกันมาก การฉอฉลสามารถสรางผลประโยชนมูลคาหลายรอยลานบาท สวนลําไย
เปนกรณีพิเศษที่มีขบวนการทางการเมืองรวมกันฉอฉลอยางเปนระบบ จนรัฐบาลตองใหกรมตํารวจเขา
สอบสวน คณะกรรมาธิ ก ารของวุ ฒิ ส ภาก็ มี ร ายงานการทุ จ ริ ต และฉ อ ฉล นอกจากนั้ น ในขณะนี้
คณะกรรมการปปช. ก็ไดตั้งอนุกรรมการสอบสวนกรณีการทุจริตการจํานําขาวและลําไยแลว
(ฉ) ปญ หาอื่นๆ แมวาขณะนี้เ กษตรกรผู ปลูก มันสํ าปะหลั งจํ านวนหนึ่งจะเปนเกษตรกรมื อ
อาชีพที่มีผลผลิตตอไรสูงมาก คือไรละ 5-8 ตัน แตยังมีเกษตรกรกลุมใหญที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงกวา 3 ตัน
เพียงเล็กนอย การเพิ่มผลผลิตตอไรของเกษตรกรเหลานี้เปนงานที่ทาทาย แตจะมีสวนสําคัญในการเพิ่ม
รายไดของเกษตรกร เพราะสภาพตลาดในเวลานี้ความตองการหัวมันสดยังอยูในระดับสูง หากรัฐมีการ
วางแผนเพิ่ มผลิตภาพการผลิตที่เหมาะสม (โดยไมทําใหเกิดภาวะหัวมันลนตลาด) เกษตรกรก็จะได
ประโยชนมากขึ้น
ปญหาที่สอง คือ เกษตรกรบางสวนที่ปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่ลุมที่เสี่ยงตอภาวะน้ําทวม ทํา
ใหจําเปนตองขุดหัวมันออกจําหนายในชวงที่มีหัวมันสดลนตลาด (ดูรูปที่ 20) แนวทางแกไข คือการให
ขอมูลสารสนเทศ และชักชวนใหเกษตรกรเลื่อนเวลาเพาะปลูกเพื่อหลีก เลี่ยงปญ หาดังกลาว กระทรวง
เกษตรควรทําโครงการความรวมมือกับนักวิชาการเกษตร และผูประกอบการในทองถิ่นเพื่อจัดทําขอมูล
พื้น ที่ป ลู กมั นที่ ประสบป ญหาน้ําทว มในแตละอํ าเภอ รวบรวมและเผยแพรสถิ ติน้ํ าฝน และน้ํ าท ว ม
พรอมกับคูมือการเลื่อนเวลาการเพาะปลูก รวมทั้งออกมาตรการชวยเหลือและแนะนําเกษตรกรเหลานั้น
ใหกําหนดเวลาการเพาะปลูกที่เหมาะสม
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ปญหาที่สาม คือ ป ญหาการจัดคิวการขุดหัวมันและจัดคิ วการรับจํานําหัว มัน แมวาในปการ
ผลิต 2549/50 รัฐบาลจะพูดถึงมาตรการนี้ แตไมปรากฏวามีการดําเนินการที่เปนรูปธรรม
อันที่จริ งการวางระบบการจัด คิวขุด หัวมัน สําปะหลังจะเปนประโยชนทั้ง ตอเกษตรกร และ
โรงงานแปรรูปเพราะเกษตรกรจะไดเริ่มรูจักรวมตัววางแผนจําหนายหัว มันสดลวงหนา กอนที่จะขุด
หัวมัน ปจจุบันเกษตรกรเกือบทั้งหมดจะใชวิธีขุด หัวมันสดขึ้นมากอนแลว นําหัว มันสดออกเรข ายให
ลานมัน/โรงงานแปง หากโชคดีเปนชวงเวลาขาดแคลนหัวมันสด เกษตรกรก็จะไดราคาดี แตหากโชค
ราย มีหัวมันสดลนตลาด เกษตรกรก็จะถูกกดราคา เขาทํานอง “ผีถึงปาชา” (ทําใหขาราชการและคน
สวนใหญเชื่อวาสาเหตุที่เกษตรกรขายหัวมันไดราคาต่ํา เพราะพอคากดราคา) รูปที่ 20 แสดงวา ในชว ง
เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม เกษตรกรจะขุดหัวมันออกจําหนายถึงกวารอยละ 67 ของปริมาณผลผลิตใน
แตละป ดังนั้นหากมีการจัดวางระบบการจัดคิว ขุดหัว มัน เกษตรกรก็สามารถหลีกเลี่ยงการขุดหัว มัน
ในชวงที่หัวมันราคาตกต่ําได
รัฐควรวางระบบการจัดคิ วขุด หั วมัน ในแต ละท องที่ เชน ตําบล (หรือ อําเภอ) รัฐสนั บสนุ น
สหกรณการเกษตร หรือ กลุมเกษตรกรของหมูบานรวมตัวกัน และสรางความรวมมือกับโรงงานแปรรูป
(ทั้งลานมัน และโรงงานแปงมัน) โดยสรางตลาดการซื้อขายลว งหนา 5-10 วัน ขึ้นมา ใหกลุมเกษตรกร
รวบรวมปริ มาณหั วมั นของสมาชิ กในกลุมและเจรจาขายลว งหนากั บโรงงานแปรรูปกอนลงมื อขุ ด
หัวมัน หากตกลงกันได ก็จะมีเวลาวาจางแรงงานขุดมันซึ่งจะชว ยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานขุด
หัวมัน แตถาเจรจากันแลวเกษตรกรเห็นวาราคาที่ไดรับต่ําเกินไปเกษตรกรก็ยังไมตองขาย รอใหราคา
สูงขึ้นจึงคอยทําสัญญาขาย
รัฐบาลควรทดลองวางระบบซื้อขายลวงหนาในเขตจังหวัดนครราชสีมา และในบางจังหวัด 4-5
จุด เพื่อเรียนรูขอบกพรองที่จะนําไปปรับปรุงใหระบบดีขึ้นกอนนําไปใชในพื้นที่อื่นๆ
ปญหาสุดทาย คือ สําหรับเกษตรกรยากจนที่ตองรีบขายหัวมันเพราะขาดรายได ธกส.สามารถ
ใหสินเชื่อจากการรับจํานําหัวมันสด และในยามที่ราคาหัวมันสดตกต่ําหรือเกษตรกรมีปญหาการชําระ
หนี้ ก็ควรมีมาตรการผอนผัน เชน ยืดเวลาชําระหนี้
ขอเสนอสุดทาย คือ การจํานํามันสําปะหลังในดิน ประเด็นนี้ ยังมีปญหาการปองกันและบังคับ
มิใ หเกษตรกรลั ก ลอบขุดหั วมันออกจําหนายกอนถึงวั นสิ้นสุ ดการประกัน อยางไรก็ต าม ธกส. อาจ
ทดลองสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมกันจํานํามันสําปะหลังในดินแบบเปนกลุม โดยใชการค้าํ ประกัน
และการบังคับสัญญาดวยกลุม ประโยชนของวิธีนี้ คือ สามารถชวยชะลอมิใหมีการขุดหัวมันสดในชว ง
ที่มีหัวมันสดทะลักสูต ลาดมากๆ ซึ่งจะชวยรักษาเสถียรภาพราคาในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธของ
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ทุกป นอกจากนั้นมันสําปะหลังที่เก็บในดินจะยังคงเติบโตขึ้น ทําใหมีน้ําหนัก เพิ่มขึ้นเมื่อยืดเวลาขุด
การสนับสนุนใหมีการจํานําในดิน จะลดตนทุนคาสต็อก และความสูญเสียตางๆ จากการแปรรูปและ
สต็อกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และจะเกิดประโยชนสุทธิตอเกษตรกรและประเทศ แตก็เหมือนกรณีการ
สรางตลาดซื้อขายลวงหนาขางตน รัฐบาลตองสรางกติกาและสถาบันใหมขึ้นมากอน สถาบันและกลไก
เหลานี้จึงจะเกิดได
รูปที่ 20 ปริมาณหัวมันสดที่ออกสูตลาดปผลผลิต 2549/50
5
4
3
2
1
0
ต.ค.- พ.ย.
49

ธ.ค. ม.ค.- ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
50

ชวงออกสูตลาด ต.ค.-49 พ.ย. ธ.ค.
สัดสวน (%)
4.87 10.58 16.04
หัวมันสด
1.23
2.68 4.08
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ม.ค.-50 ก.พ.
19.08 17.64
4.42
4.46

มี.ค.
14.01
3.64

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
4.1 2.55 2.06
1.04 0.64 0.52

ก.ค.

ส.ค.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2.67 2.94 3.46
0.68 0.74 0.87

ก.ย

รวม
100
25.29

5. สรุปและเสนอแนะ
5.1 การผลิตและความตองการ
โดยสรุปในชวง 5 ปที่ผานมา เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังถือวาไดรับโชค เพราะวาขณะที่
อุปสงคตอมันอัด เม็ด ของโรงงานอาหารสัตว ใ นอี ยูลดลงอย างฮวบฮาบ กลับปรากฏวามีอุปสงคจาก
ตลาดใหมในประเทศจีน ซึ่งเกิด จากความตองการบริโภคแอลกอฮอล และอุปสงคตอมันสําปะหลั ง
เพื่อนําไปผลิตเปนเอทานอล ใชทดแทนสาร MTBE ในน้ํามันเบนซิน 91 และ 95 นอกจากการขยายตัว
โดยธรรมชาติของตลาดแปงมันแลว ตลาดใหมดานพลังงานมารองรับสาเหตุจากสถานการณราคาน้ํามัน
ทําให หลายประเทศหั นมาให ความสํ าคัญกับการผลิตพลั งงานทดแทนโดยใช ขาวโพดซึ่ งเอื้ อให ความ
ตองการใชมันสําปะหลังในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ในประเทศความตองการใชมันเสนในการเลี้ยงหมูก็มีมาก
ขึ้ นอั นเป น ผลจากงานวิ จั ยและส ง เสริ มของมู ลนิ ธิ สถาบั น พั ฒ นามั น สํ าปะหลัง แห งประเทศไทยให
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เกษตรกรใชมันเสนในการเลี้ยงสัตว นอกจากนั้นความตองการใชหัวมันที่เพิ่มขึ้นก็มาจากการขยายตัวใน
อัตราที่ สูงของอุตสาหกรรมสารความหวาน และผงชู รส ผลคือ ราคาหัวมั นสดเฉลี่ ยสู งกว า 1 บาทต อ
กิโลกรัม เปนเวลาตอเนื่องกันหลายป
อยางไรก็ตาม โครงสรางการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังสะทอนความเสี่ยงบางประการ คือ
ความเสี่ยงที่ไทยตองพึ่งตลาดจีนเปนตลาดสงออกหลัก และความเสี่ยงที่เกิดจากการสงออกสวนใหญอยู
ในรูปมันเสนที่มีมูลคาเพิ่มคอนขางต่ํา ถึงแมตลาดมันเสนในจีนถือวามีอนาคตมากในระยะสั้น นี้ แต
ไทยจําเปนตองหาทางมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพในระยะยาว
ภายในประเทศเองพื้นที่ปลูกคอนขางคงที่ การขยายพื้นที่ปลูกทําไดยาก ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมา
จากผลผลิตตอไรที่สูงขึ้น ฟารมสวนใหญมีผลผลิตตอไรสูงกวา 3 ตันเล็กนอย แตฟารมที่มีเกษตรกรมือ
อาชีพจะมีผลผลิตตอไรสูงถึง 5-8 ตันตอไร
นัยเชิ งนโยบาย คือ การสนั บสนุน ใหมีก ารใช มันสําปะหลั งเพิ่มขึ้นในการเลี้ยงสั ต ว และใน
อุตสาหกรรมอาหารที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่อุปสงคมีความยืดหยุนตอรายได
สูง (กลาวคือ เมื่อรายไดประชากรเพิ่มขึ้น 1% ความตองการสินคาของอุตสาหกรรมดังกลาวเพิ่มขึ้น
มากกว า 1%) ด า นการส งออกควรเจรจาหาตลาดใหม เจรจา FTA ในเรื่ อ งลดการกี ด กั น ใน
อุตสาหกรรมแปงเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งตลาดจีน และการสงออกมันเสนจะกอปญหามลภาวะที่
ทาเรือทั้งในประเทศและจีน รัฐควรหามาตรการแกไขกอนจะถูกจีนจํากัดการนําเขา
ในดานการเพิ่ มอุปสงค ใ นประเทศเพื่ อรัก ษาเสถี ยรภาพ คือ (1) ส งเสริ มให มีก ารใช หัว มั น
สํ า ปะหลัง เป น ส ว นผสมในการเลี้ ย งสั ต ว มากขึ้ น เพราะมี ต น ทุ น ถู ก กว า การใช ธั ญ พื ช และหากใช
ส ว นผสมที่ ดี ก็ จ ะทํ า ให สั ต ว ไ ด ส ารอาหารตามความต อ งการ ซึ่ ง อาจทํ า ได โ ดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติแ ละวิ ธีการใชมั นสําปะหลังเป นสว นผสมของ
อาหารสัตว โดยจั ดทํา วีดีโอ และมีฟารมสาธิตทุ กภาค (2) ควรสงเสริมการวิ จัยและพัฒ นาเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการนํามันสําปะหลังและแปงมันไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ที่มี
มู ล ค าเพิ่ ม สู ง และมี แ นวโน มเติ บโต เช น ในอุ ตสาหกรรมสารความหวาน อุ ต สาหกรรมผงชู ร ส
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล หรือ การใชแปงมันผลิตภาชนะยอยสลายได (ดีตอสิ่งแวดลอม) โดยเพิ่ม
เงิ นทุ น วิจั ย/ส งเสริมบริษั ททํ า วิจั ย รว มกั บนัก วิจัยมหาวิทยาลัย (3) รั ฐควรมี นโยบายด านพลั งงาน
ทดแทนที่ชัดเจนมากขึ้น เชน นโยบายเกี่ยวกับ E10 และ การลดหยอนเงินอุดหนุนเงินสงเขากองทุน
น้ํามัน รวมทั้งการยกเวนภาษีสรรพสามิตในกรณีของแกสโซฮอล วาจะมีก ารดําเนินการอยางไร และ
ภายใต ก รอบระยะเวลาเท า ใด และ (4) ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจํ า หน า ยเอทานอล
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ภายในประเทศและการสงออกเอทนานอล โดยเฉพาะการสงออกควรปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
สงออกเอทานอล 95 ดีกรี
ในดานการส งเสริมการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการที่เพิ่ มขึ้นในชวง 1-4 ปขางหน า
ดว ยการหามาตรการลดความผัน ผวนของราคาหัว มัน สด เช น (1) ส งเสริมและแนะนํ าการปลูก มั น
สําปะหลังเพื่อใหเก็บเกี่ยวไดในชว งหลังเดือนมีนาคมแตหัว มันยังมีเชื้อแปงสูง (2) สรางตลาดซื้อขาย
หั ว มั น สดล ว งหน า (3) สนั บสนุ น ให มีค วามตอ งการใช หัว มั น สดตลอดป โดยเฉพาะการส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมสารความหวาน ผงชูรสที่มีมูลคาเพิ่มสูง (4) หามาตรการเพิ่มผลผลิตตอไร และเพิ่มพื้นที่
ปลูก โดยจัดทําวีดีโอสาธิตวิธีการเพาะปลูกแบบใหม สงเสริมนวัตกรรมลดตน ทุนการผลิต เชน การ
สงเสริมการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือจักรกลในการขุดหัวมันเพื่อประหยัด การใชแรงงานในการ
ขุดและขนถายหัวมันสดขึ้นลงจากรถบรรทุก เปนตน อยางไรก็ตามรัฐจะตองระมัดระวังไมใชนโยบาย
สงเสริมจนเกิดการผลิตลนตลาด การเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญจะชวยยกระดั บ
รายไดของเกษตรกรที่ยากจนจํานวนนับลานคน และ (5) ปรับปรุงสถิติก ารผลิต พื้นที่เพาะปลูก และ
ราคาใหดีขึ้น เพราะเมื่อตองการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือมีปญหาที่ตองการการแกไข แตขอมูลที่มีไมดี
หรือกรรมวิธีการจัดเก็บอาจไมถูกตอง จะสงผลถึงการกําหนดนโยบายหรือแกไขปญหาอาจผิดทิศทาง
5.2 นโยบายแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง
ผลการศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพแบบหยาบๆ ได ข อสรุ ปว า โครงการรั บ จํ านํา หั ว มั น สํ าปะหลั งใน
2548/49 และ 2549/50 มิ ไ ด ส ร า งต น ทุ น ทางเศรษฐกิ จ หรื อ ความเสี ยหายอย า งร ายแรงต อ ตลาด
มันสําปะหลัง เหตุผลมี 2 ประการ คือราคารับจํานําใกลเคียงหรือต่ํากวาราคาตลาด และตลาดมีความ
ตองการมันสําปะหลังมากขณะที่ผลผลิตยังมีไมพอรองรับความตองการ
แตโครงการรับจํานํามัน สําปะหลังก็ยังมีการรั่ว ไหล และการทุจริตอยูบาง ทําใหเงินรับจํานํา
บางสวนตกไปอยูในมือของพอคาและขาราชการบางคนที่ฉอฉล ไมไดตกกับเกษตรกร อยางไรก็ตาม
ระดับการรั่วไหลคงจะนอยกวาโครงการรับจํานําขาว และลําไย
นัยเชิงนโยบาย คือ การมีโครงการรับจํานํามัน สําปะหลัง โดยใหราคารับจํานําไมสูงกวาราคา
ตลาด นาจะเปนประโยชนทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดความขัด แยงและความเดือดรอนของ
เกษตรกรบางกลุ ม โดยโครงการนี้ มิ ไ ด ก อให เ กิ ด ความเสี ยหายอย า งร า ยแรงต อ ตลาดและธุ รกิ จ
มันสําปะหลัง
อยางไรก็ตาม รัฐตองปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินโครงการเพื่อลดการรั่ว ไหล และการ
ฉอฉล มีบทลงโทษพอคา เกษตรกรและขาราชการที่คดโกงอยางจริงจัง
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นอกจากนั้นควรมีการกําหนดแผนการรับจํานําลวงหนา โดยไมพยายามปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การดําเนินงาน (เหมือนในบางสมัยที่รัฐมนตรีใชอํานาจเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินงานจนเกิดความสับสน
และเกิดปญหาตางๆ ตามมา) การมีแผนงานและกําหนดการที่แนชัด จะลดความไมแนนอนและความ
เสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการภาคเอกชน
5.3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ มีดงั นี้
ก) สร างตลาดการซื้ อขายหั ว มั น สดล ว งหน า 5-10 วั น ในท องถิ่ น โดยสนั บสนุ น ให ก ลุ ม
เกษตรกรรวมกับโรงงานแปรรูปกอตั้งตลาดซื้อขายลว งหนาเปนโครงการนํารองในบางจังหวัด ตลาด
ซื้อขายหัวมันสดนี้จะลดปญหาการขุดหัว มันมาเรขาย ทําใหเกษตรกรไดราคาดีขึ้น และแกปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานขุดหัวมันสด
ข) สรา งระบบข อมู ลภู มิอ ากาศ และเผยแพรวิ ธีก ารเลื่ อนการเพาะปลู กในพื้น ที่ ซึ่ งมี ปญ หา
น้ําทวม วิธีนี้จะลดปญหาเกษตรกรตองรับขุดหัวมันในพื้นที่น้ําทวมออกจําหนาย
ค) สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรและ ธกส. รวมมือกันทดลองสรางระบบจํานําหัวมันในดิน โดย
จําเปนกลุม มาตรการนี้จะชวยชะลอการขุดหัวมันในชวงตนฤดูที่ราคาหัวมันคอนขางต่ํา และประหยัด
ตนทุนการสต็อกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในโกดัง อยางไรก็ตามรัฐอาจจะตองพิจารณาสรางแรงจูงใจ
บางประการใหแกกลุมเกษตรกรที่เขาโครงการทดลองจํานําหัวมันในดิน
ง) ปรั บปรุงระบบข อมูลมั นสําปะหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่ งใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให
ความชวยเหลือดานสถิติแกมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในการจัดทําขอมูลหัวมัน
ที่มีเชื้อแปงในระดับตางๆ เชน เชื้อแป ง 25% เพิ่มเติมจากราคาหั วมันเกรดคละ ใหสํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตรปรั บปรุ งสถิติ ราคาหั วมั น รายสั ปดาห โดยอาศั ยกรรมวิ ธีทางสถิ ติ ที่เคร งครั ด ในทุ ก จั งหวั ด
รวมทั้งการปรับปรุงสถิต15ิ พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิตรายจังหวัด และปริมาณการขุดหัวมันรายเดือน

15

ผูประกอบการมันสําปะหลังเชื่อวาสถิตพิ นื้ ที่เพาะปลูกของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจจะสูงกวาความเปนจริง เพราะมิได
คํานึงถึงขอเท็จจริงวาเกษตรกรจํานวนคอนขางมากทีม่ ีผลผลิตตอไรสูงกวา 5-8 ตันตอไร
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