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อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง : แนวโนมตลาดและการแทรกแซงของรัฐ 

ไทยเปนผูผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีสําคัญท่ีสุดในเอเชีย โดยมีสัดสวนรอยละ 37 ของ
ผลผลิตมันสําปะหลังในเอเชียท้ังหมด และเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังมากท่ีสุดในโลก 
โดยมีสัดสวนการสงออกเฉล่ียถึงรอยละ 80 ของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังรวมท้ังหมด
ของโลก ในป 2547  ดังนั้นปริมาณการผลิตและการสงออกของไทยมีผลอยางมากตอสถานการณ
การคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในตลาดโลก 

แตในชวงระยะ 10 ปท่ีผานมา การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไดเปล่ียนจาก
ตลาดสหภาพยุโรปซ่ึงมีความสําคัญตอการสงออกของไทยมาโดยตลอดระยะเวลา นับจากป 2520 
เปนตนมา ไทยเริ่มหันมาสงออกไปยังตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะตลาดจีน ซ่ึงปจจุบันมีขนาดใหญ
และมีศักยภาพมาก  สาเหตุท่ีการสงออกไปตลาดสหภาพยุโรปลดลงเนื่องจากการสงออกเริ่มมี
ขอจํากัดเม่ือประชาคมยุโรปกดดันใหไทยตองทําขอตกลงจํากัดปริมาณการสงออกมันอัดเม็ด ในป 
2525 และหลังจากนั้น ในป 2535 สหภาพยุโรปไดดําเนินมาตรการปฏิรูปนโยบายการเกษตรรวม 
(CAP Reform) เพ่ือลดการอุดหนุนภาคการเกษตรทําใหระดับราคาธัญพืชในสหภาพยุโรปลดลง  
(อัมมารและคณะ 2536)  

มูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไปยังจีนในป 2549 มีสัดสวนรอยละ  45  
ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลังของไทยท้ังหมด (ดูรูปท่ี 1) ซ่ึงคอนขางสูง และมีอัตราการ
เติบโตระหวางป 2546-47 ถึง รอยละ 60 และ รอยละ 35 ในป 2548    ตลาดรองลงมา คือ ตลาด
ญี่ปุน ไตหวัน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย   

การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังโดยรวมของไทยท่ีเพ่ิมขึ้น ชวยดึงราคาสงออก (F.O.B.) 
เพ่ิมขึ้น โดยในชวงป 2546-49  ราคามันเสนและมันอัดเม็ดเฉล่ียอยูระหวาง  2.95 - 4.31  บาทตอ
กิโลกรัม  ราคาแปง เทากับ 5.91 -9.31 บาทตอกิโลกรัม    (ดูรูปท่ี 2) 
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บาท/กก.

มนัเสน แปงมัน มนัอดัเมด็ 

ไตหวัน 6.51%

อ่ืนๆ
24.49%

จีน 45.91%

เนเธอรแลนด
 2.13%

อินโดนีเซีย 9.79%

ญ่ีปุน 11.18%

รูปที่ 1 ตลาดสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย ป 2549 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมอืของกรมศลุกากร 

 
รูปที่ 2  ราคาสงออกรายเดอืน (F.O.B.) ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ป 2543-2549  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

จากขอมูลขางตน คําถามคือ  การท่ีตลาดการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย
เปล่ียนจากตลาดสหภาพยุโรปแลวไปกระจุกตัวอยูในตลาดจีนเกือบรอยละ 50 ของมูลคาการ
สงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังท้ังหมด  จะเกิดความเส่ียงตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทย
หรือไม  ในระยะยาวตลาดจีนจะยังมีศักยภาพตออุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทยอยูหรือไม  
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รอยละ

ท่ีมา : FAO

นอกจากการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงแลว ความตองการใชมันสําปะหลัง
ภายในประเทศจะเปล่ียนไปอยางไร ปริมาณการผลิตหัวมันสําปะหลังปจจุบันเพียงตอการขยายตัว
ของความตองการใชหรือไม  และคําถามสุดทาย คือ นโยบายแทรกแซงราคาท่ีเหมาะสม  ควรเปน
อยางไรจึงจะแกปญหาความผันผวนของราคา แตไมเกิดผลเสียหายตอการพัฒนาตลาดมันสําปะหลัง 

เพ่ือหาคําตอบไดแยกการศึกษาออกเปนส่ีสวน คือ สวนแรก ศึกษาแนวโนมการคาในอดีต
และสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง สวนท่ีสอง วิเคราะหความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทยในตลาดจีน และผลกระทบจากขอตกลงเขตการคา
เสรีอาเซียน-จีน  สวนท่ีสาม ศึกษาการเปล่ียนแปลงการผลิตและราคาและความตองการใช
ภายในประเทศ และสุดทายเปนการศึกษาการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังและผลกระทบในปการ
ผลิต 2548/49 และ 2549/50  

1. แนวโนมและสถานการณในอุตสาหกรรมมนัสําปะหลงัในชวง 10 ป 
ก. ตลาดและการสงออก 
ประเทศไทยจัดไดวาเปนผูสงออกรายใหญของโลก  มูลคาการสงออก นับจากป  2523-

2547  มีสัดสวนการสงออก อยูระหวาง รอยละ 65-80 ของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ัว
โลก  มูลคาการสงออกมันสําปะหลังของไทยเพ่ิมขึ้นจาก 727 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2523 มาถึง
จุดสูงสุดท่ี 1,085 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2535 (ดูรูปท่ี 3)  

รูปที่ 3 สัดสวน การสงออกผลิตภณัฑมันสําปะหลงัเทยีบกบัการสงออกรวมของโลก ป 2523-2547 
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หนวย : ลานบาท
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

ผลิตภณัฑมันสําปะหลัง  20,665.2 22,460.4 22,095.0 22,999.9 20,280.1 25,574.5 22,694.9 27,127.0 34,589.0 34,015.3 42,970.6     
อดัเมด็และมนัเสน 12,359.4 11,995.0 11,414.1 12,405.9 7,699.4 11,639.3 8,208.4 10,448.9 15,032.3 12,776.5 17,164.0     
     อัดเม็ด 12,343.7 11,814.0 10,868.5 11,806.5 7,605.2 8,972.2 4,125.6 5,096.0 6,391.6 838.0 1,386.7       
     มันเสน 15.6 181.0 545.5 599.3 94.2 2,667.1 4,082.8 5,352.9 8,640.7 11,938.5 15,777.3     
แปงมันสําปะหลังรวม  4,598.4 6,231.1 5,216.6 4,819.0 6,171.5 6,304.8 6,441.6 7,533.3 8,286.2 9,465.1 13,680.8     
เดกตรินและโมดิไฟดสตารชอ่ืน ๆ  3,584.2 4,085.4 5,274.4 5,607.0 6,257.3 7,440.4 7,825.0 8,775.1 10,510.2 10,724.4 11,090.1     
ผลิตภณัทมนัสําปะหลงั อื่น ๆ   123.2 148.8 189.9 168.1 152.0 190.0 219.9 369.7 760.3 1,049.3 1,035.7       
สัดสวนตอมูลคารวม (%)
ผลิตภณัฑมันสําปะหลังรวม  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
     อัดเม็ดและมันเสน 59.8 53.4 51.7 53.9 38.0 45.5 36.2 38.5 43.5 37.6 39.9
           อัดเม็ด 59.7 52.6 49.2 51.3 37.5 35.1 18.2 18.8 18.5 2.5 3.2
           มนัเสน 0.1 0.8 2.5 2.6 0.5 10.4 18.0 19.7 25.0 35.1 36.7
     แปงมนัสําปะหลงั 22.3 27.7 23.6 21.0 30.4 24.7 28.4 27.8 24.0 27.8 31.8
     เดกตรินและโมดิไฟดสตารชอื่น ๆ  17.3 18.2 23.9 24.4 30.9 29.1 34.5 32.3 30.4 31.5 25.8
ที่มา :  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

ผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีไทยสงออกเปนหลัก ไดแก มันเสน มันอัดเม็ด แปงมัน  เด็กตริน
และโมดิไฟดสตารช  มูลคาการสงออกรวมในป 2549 ประมาณ 42,970 ลานบาท (ดูตารางท่ี 1)  
เปนการสงออกมันเสนและมันอัดเม็ด เกือบรอยละ 40 ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลังรวม
ท้ังหมด รองลงมาเปนผลิตภัณฑแปงมัน รอยละ 31.8 และ เด็กตรินและโมดิไฟดสตารช ซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีมีมูลคาสูง มีสัดสวนการสงออกเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 17.3 ในป 2539 เพ่ิม
เปน 25.8 ในป 2549  

ตารางที ่1 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย ป 2539-2549 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในชวง 10 ป ท่ีผานมา พบวาในชวงป 2539-40 
มันอัดเม็ดมีสัดสวนการสงออกสูงกวาผลิตภัณฑอ่ืนๆ  จํานวน  3.7-4.2 ลานตัน    รองลงมาเปนแปง
สตารช และ เด็กตรินและโมดิไฟดสตารช  แตหลังจากป 2546 เปนตนมา การสงออกมันอัดเม็ด
ลดลงเหลือ 2.2 ลานตัน และในป 2549 เหลือเพียง 0.39 ลานตัน เทานั้น  แปงสตารชมีปริมาณการ
สงออกเพ่ิมขึ้นหลายเทาตัว  ในป 2549  มีปริมาณการสงออก 1.6 ลานตัน ขณะท่ีเด็กตรินและโมดิ
ไฟดสตารช ปริมาณการสงออกเพ่ิมจาก 0.26 ลานตัน ในป 2539 เปน 0.64 ลานตันในป 2549  มัน
เสนเปนผลิตภัณฑท่ีมีอัตราการสงออกท่ีมีอัตราการเติบโตกาวกระโดดอยางชัดเจน จากปริมาณการ
สงออกท่ีไมมากนักในป 2539 เพ่ิมเปน 3.8 ลานตัน ในป 2549  (ดูตารางท่ี 2)  
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หนวย : ตนั
ประเทศ 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

มนัสาํปะหลงัอดัเมด็ 3,724,686 4,215,539 3,187,213 4,071,559 3,173,203 3,661,016 1,534,998 1,860,866 2,212,948 258,294 393,315
มนัเสน 4,002 68,208 150,259 197,567 34,016 1,023,532 1,369,033 1,816,124 2,805,988 2,772,944 3,820,357
แปงมนัสาํปะหลงั 106,228 141,251 114,172 82,118 75,956 73,909 52,943 56,099
แปงสตารช 451,125 675,471 414,435 591,236 887,941 748,819 767,257 1,008,088 1,039,726 956,544 1,614,437
เดกตรนิและโมดไิฟดสตารชอ่ืน ๆ 261,148 263,972 254,698 331,604 365,571 421,729 458,437 525,397 653,461 594,091 641,034
อตัราการเตบิโต (%)
มนัสาํปะหลงัอดัเมด็ 13.2          24.4-          27.7          22.1-          15.4          58.1-          21.2          18.9              88.3-         52.3         
มนัเสน 1,604.3     120.3        31.5          82.8-          2,909.0     33.8          32.7          54.5              1.2-           37.8         
แปงมนัสาํปะหลงั 33.0          19.2-          28.1-          7.5-            2.7-                28.4-         6.0           
แปงสตารช 49.7          38.6-          42.7          50.2          15.7-          2.5            31.4          3.1                8.0-           68.8         
เดกตรนิและโมดไิฟดสตารชอ่ืน ๆ 1.1            3.5-            30.2          10.2          15.4          8.7            14.6          24.4              9.1-           7.9           
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ตารางที ่2  ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ระหวางป 2539-2549 
 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

ตลาดการสงออกมันสําปะหลังในชวงท่ีผานมา ตลาดยุโรปถือวายังมีความสําคัญในชวงตน
ทศวรรษ  ไทยสงออกไปยังตลาดดังกลาวมากกวา รอยละ 45 ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลัง
ท้ังหมด  แตหลังจากป 2543 เปนตนมา  ตลาดยุโรปเริ่มเล็กลงอยางชัดเจนสวนทางกับการเติบโต
ของตลาดจีน  ในป 2549 จีนนําเขามันสําปะหลังจากไทยมีมูลคาถึง 19,727 ลานบาทหรือ รอยละ 
45.9 ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลังท้ังหมด  ขณะท่ีตลาดยุโรปมีการนําเขาเหลือเพียง 2,000-
3,000 ลานบาท หรือนอยกวา รอยละ 10 ของมูลคาการสงออกมันสําปะหลังท้ังหมด  และมีมูลคาต่ํา
กวาการนําเขาของตลาดญี่ปุน  (ดูรูปท่ี 4)  

รูปที่ 4  ตลาดสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ป 2539-2549 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 

จีนจําเปนตองนําเขามันเสนจากตางประเทศจํานวนมากเพราะการผลิตภายในประเทศไม
เพียงพอกับความตองการ เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง เชน โรงงานแอลกอฮอล โรงงาน
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กรดมะนาว กระจายอยูท่ัวประเทศ  และมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังเกิดใหม  อีกท้ังโรงงานเกาก็
เพ่ิมกําลังการผลิต  รวมท้ังมีการนํามันสําปะหลังไปใชในอุตสาหกรรมปศุสัตวมากขึ้นดวย  ซ่ึงเปน
โอกาสดีทําใหไทยสามารถขยายสงออกมันเสนไปจีนไดมากขึ้น หลังจากป 2544 ไทยสงมันเสนไป
จีนมากกวา 1 ลานตัน และเพ่ิมขึ้นเปน 3.8 ลานตัน ในป 2549 (ดูรูปท่ี 5) 

ตลาดสงออกมันอัดเม็ด ระหวางป 2539-2549 การสงออกมันอัดเม็ดรวมของไทยลดลง
มากกวา  3 ลานตัน  ประเทศท่ีลดการนําเขาจากไทยอยางเห็นไดชัด คือ เนเธอรแลนด  ปริมาณ
สงออกในป 2549เหลือไมถึง 1 ลานตัน  สําหรับตลาดอ่ืนๆ ในยุโรป เชน โปรตุเกส และสเปน ยังมี
การสงออกสมํ่าเสมอแตเปนตลาดไมใหญมากนัก   

สาเหตุท่ีการนําเขามันอัดเม็ดจากไทยของสหภาพยุโรปเพ่ือนําไปใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตวลดลง  สืบเนื่องมาจากมาตรการปฏิรูปนโยบายการเกษตรรวม (CAP 
Reform) เพ่ือลดการอุดหนุนภาคการเกษตรทําใหระดับราคาธัญพืชในสหภาพยุโรปลดลง  เม่ือราคา
ธัญพืชถูกลงยอมทําใหตนทุนการผลิตอาหารสัตวลดลง ผูผลิตอาหารสัตวของยุโรปจึงเลือกใช
ธัญพืชมากกวาใชมันสําปะหลัง  ดังนั้นไทยจะสามารถสงออกมันสําปะหลังไปยุโรปได หาก
สามารถทําใหราคามันสําปะหลังต่ํากวาราคาธัญพืช และมันสําปะหลังเปนพืชท่ีมีโปรตีนต่ําจึงตอง
นําไปผสมกับกากถ่ัวเหลืองเพ่ือใหสูตรอาหารสมดุล  ดังนั้นราคามันสําปะหลังเม่ือผสมกับกากถ่ัว
เหลืองแลวตองไมแพงกวาราคาธัญพืชดวยเชนกัน (นิพนธ และคณะ 2536)  

ขอมูลในตารางท่ี 3 ราคากากถ่ัวเหลืองผสมกับมันอัดเม็ดยังต่ํากวาราคาขาวบารเลย  ถึงแม
ราคามันสําปะหลังอัดเม็ด ราคากากถ่ัวเหลือง และมันสําปะหลังผสมกากถ่ัวเหลืองจะมีทิศทางถูกลง 
แตราคาขาวบารเลยก็ลดลงดวยเชนกัน  ดังนั้นโอกาสท่ียุโรปจะหันกลับมานําเขามันอัดเม็ดจากไทย
เพ่ิมขึ้นยังเปนเรื่องยาก แตถาไทยตองการขยายตลาดกลับไปยังตลาดยุโรปเพ่ือลดความเส่ียงจากการ
กระจุกตัวของการสงออกไปจีน จําเปนตองลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลังเพ่ือใหราคาสามารถ
แขงขันกับราคาธัญพืชในตลาดยุโรปได     
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มนัอัดเม็ด 1/ กากถ่ัวเหลือง 2/ มันสําปะหลังผสมกากถ่ัวเหลือง  3/ บารเลย 4/ บารเลย/มันสําปะหลังผสม

(…..สัดสวน…..)

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

ทีม่า : 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.

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

ตารางที ่ 3 ราคามันอดัเม็ด กากถัว่เหลอืง และขาวบารเลยในยุโรป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงออกแปงมัน แนวโนมลดลงเหลือเพียง 50,000-70,000 ตัน ในชวงป 2546-49  ตลาด
นําเขาหลักยังคงเปนฮองกง แตแนวโนมการสงออกของแปงสตารช และเด็กตรินและโมดิไฟด
สตารชคอนขางด ี ปริมาณสงออกสตารชในป 2549 เทากับ 1.6 ลานตัน  โดยมีสัดสวนการสงออก
ไปตลาดไตหวันมากท่ีสุด และการสงออกเด็กตรินและโมดไิฟดสตารช มีตลาดใหญอยูท่ีญี่ปุน  

ตลาดจีนบริโภคแปงมันสําปะหลังไมต่ํากวา 1 ลานตันตอป และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จีนผลิตแปงมันไดเองภายในประเทศประมาณ 4 แสนตัน ท่ีเหลือนําเขาจากตางประเทศ  
โดยเฉพาะนําเขาจากเวียดนามเปนหลัก รองลงมา คือ ไทยและอินโดนีเซีย  สาเหตุท่ีจีนนําเขาจาก
เวียดนามมากกวาประเทศอ่ืนๆ เพราะราคาถูกกวาเม่ือเปรียบเทียบกับไทยและอินโดนีเซีย และมีการ
ขนสงผานชายแดนชวยลดตนทุนคาขนสง  แตเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพแลว คุณภาพแปงมันของ
ไทยสูงกวาเวียดนาม (จากการสัมภาษณผูประกอบการ 2550) 
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ตลาดและการสงออกมันอัดเม็ด ป 2539-2549
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รูปที่ 5  ตลาดและการสงออกผลิตภณัฑมันสําปะหลงั ป 2539-2549 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร 
 

 
การสงออกเด็กตรินและโมดิไฟดสตารชมีโอกาสขยายการสงออกสูง เปนผลมาจากการ

เติบโตของการสงออกเด็กตรินไปจีนมีอัตราสูง สวนโมดิไฟดสตารชการเติบโตไมคอยเปล่ียนแปลง  
เนื่องจากตลาดท่ีนําเขาเปนหลัก คือ ญี่ปุน มีการนําเขาคอนขางคงท่ี  

ญี่ปุนนําเขาโมดิไฟดสตารชเพ่ือนําไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ราเมน เปน
ตน  ญี่ปุนเลือกนําเขาโมดิไฟดสตารชเพราะกระบวนการผลิตโมดิไฟดสตารช จะเกิดมลภาวะทาง
น้ําคอนขางมาก ตองใชตนทุนในการบําบัดสูง  สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษของญี่ปุน
นิยมใชแปงขาวโพด เนื่องจากมีราคาถูก  และแปงขาวโพดจากสหรัฐเปนคูแขงท่ีสําคัญของแปง
สตารชของไทยในตลาดญีปุ่นดวยเชนกัน  
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โมลาส
19%

มันฝรัง่
33%

ขาวโพดและ
ธัญพชือืน่ๆ

48%

 จีนนําเขา เด็กตรินเพ่ือแปรรูปเปนโมดิไฟดสตารชเองสูงขึ้นเรื่อยๆเพ่ือไปใชใน
อุตสาหกรรมกระดาษ  แตการผลิตโมดิไฟดสตารชของจีนคุณภาพไมคอยดีนัก  สําหรับการใชโมดิ
ไฟดสตารชในอุตสาหกรรมอาหารของจีนยังไมเปนท่ีนิยม ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกระบวนการผลิตยัง
ไมกาวหนา และรสนิยมของผูบริโภค 

ข. โอกาสและความเส่ียงในการพ่ึงตลาดสงออกจีน 
เม่ือพิจารณาโอกาสของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทยในการขยายการสงออกไป

ตลาดจีน จากนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสามารถนําผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปใชเปน
วัตถุดิบ พบวา นโยบายเรื่องพลังงานทดแทนจีนไดกําหนดเปาหมาย มาตรการและการสนับสนนุให
มีการผลิตพลังงานทดแทนเอทานอล ใหได 5,000,000 ตัน ภายในป 2553  และตั้งแตป 2544 รัฐบาล
จีนไดอนุญาตใหบริษัทเอกชน จํานวน 4 ราย ผลิตเอทานอล แตวัตถุดิบในขณะนี้ยังเลือกใชขาวสาลี 
และขาวโพดเปนหลัก  ถึงรอยละ 48 รองลงมา คือ มันฝรั่งและโมลาส รอยละ  33 และ 19  
ตามลําดับ (ดูรูปท่ี 6) โดยมีกําลังการผลิตประมาณ 1 ลานตัน    

รูปที่ 6 โครงสรางวัตถดุบิในการผลติเอทานอลของจีน  
 
 

 

 

 

 

 

ที่มา : China tapioca market  research 

จีนยังมีโรงงานผลิตแอลกอฮอลล ท้ังสําหรับดื่ม Ethyl Alcohol และสําหรับอุตสาหกรรม 
Methyl Alcohol รวมกวา 450 โรงงาน  นิยมใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบเพราะมีคุณสมบัติพิเศษ คอื 
ไมมีกล่ิน ไมมีรส สามารถนําไปปรุงเปนเหลาชนิดตางๆได ท่ีนาจับตามอง คือ ผูประกอบการใน
ธุรกิจนีข้องจีนมีผลกําไรในการผลิตเหลาสูงขึ้น เริ่มมีการสงออกผลผลิตภัณฑแอลกอฮอลจากจีน
ไปยังสหรัฐอเมริกา ในป 2549 ปริมาณการสงออกประมาณ 100,000 ตัน   

อุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชธัญพืชของจีนเปนอุตสาหกรรม Biochemical  มีการวิจัยและ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑใหมๆ อยางจริงจัง เพ่ือใหการผลิตสินคาเกษตรแปรรปูขั้นกลางและขัน้
ปลายมีมูลคาเพ่ิมและเปนสินคาสงออกใหมๆ ของจีน เชน  การแปรรูปขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ 
ไปเปนแปง สารความหวาน และเคมีภัณฑตัวใหมๆ เชน  Xylitol, Lactic Acid  เปนตน  
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การผลิตแปงสตารชของจีนมักเปนแปงชนิดท่ีใชขาวโพดเปนหลัก โดยระหวางป 2535-
2548 สัดสวนการผลิตแปงสตารชขาวโพดเพ่ิมขึ้นจาก รอยละ 80.7 เพ่ิมเปน รอยละ 91.7 ของ
ปริมาณการผลิตแปงสตารชท้ังหมด  ขณะท่ีสัดสวนการผลิตแปงสตารชมันสําปะหลังลดลงจาก 
รอยละ 16.5 เหลือ รอยละ 5.4 เทานั้น  (ดูรูปท่ี 7) และระหวาง ป 2543-2548 จีนสงออกแปงสตารช
ทุกชนิดเพ่ิมขึ้นจาก 106,000 ตัน เปน 264,000 ตัน หรือ เพ่ิมขึ้น รอยละ 20 โดยเปนการสงออกแปง
สตารชขาวโพดมากท่ีสุดถึง รอยละ 50-55 ของการสงออกท้ังหมด  (ดูรูปท่ี 8) ขณะท่ีการนําเขา
เพ่ิมขึ้นดวยเชนเดียวกัน โดยปริมาณการนําเขาเพ่ิมขึ้นจาก 242,000 ตัน เพ่ิมเปน 755,000 ตัน หรือ
รอยละ 25.5 โดยจีนนําเขาแปงสตารชมันสําปะหลัง และโมดิไฟดสตารช ถึงรอยละ 40-60 และ 35-
40 ของปริมาณการนําเขาท้ังหมด ตามลําดับ (ดูรูปท่ี 8) 

รูปที่ 7 วัตถดุิบในการผลิตแปงสตารชของจีน ป 2535-2548 
 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : China starch industry association 

รูปที่ 8 การนําเขาและสงออกแปงสตารชของจีน ป 2535-2548 
 

 

 

 

 

 
ที่มา : Customs Statistics Yearbook, 2000-2005. China tapioca market research 
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 นโยบายสงเสริมการผลิตเอทานอลของจีนขณะนี้ผลิตได 1,000,000 ตัน/ป และจะเพ่ิมเปน 
5,000,000 ตัน/ป ในป 2553  จะเปนตัวกระตุนใหจีนตองใชธัญพืชเพ่ิมขึ้น แตจีนในฐานะผูนําเขา
ธัญพืชรายใหญไดใชโอกาสนี้ปรับตัวในการขยายการเพาะปลูกมันสําปะหลังไปยังประเทศกําลัง
พัฒนาใกลเคียงและประเทศกําลังพัฒนาโพนทะเล  เชน ลาว กัมพูชา พมา รวมไปถึงประเทศใน
แถบแอฟริกา เชน ไนจีเรีย เปนตน  ซ่ึงอาจเปนการดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงจากการนําเขา
กระจุกตัวเพียงไมกี่ประเทศ หรือเพ่ือการขยายผลทางการเมือง  อยางไรก็ตาม การเพาะปลูกดังกลาว
ยังไมคอยไดผลมากนัก  ดังนั้น แมจีนมีการตั้งเปาขยายกําลังการผลิตเอทานอล ไปถึง 5 เทาตัวนั้น 
แตกย็ังไมสามารถคาดการณไดวาจีนจะมีนโยบายรองรับการขยายตัวอยางไร ระหวางเลือกท่ีนําเขา
วัตถุดิบจํานวนมากจากตางประเทศ หรือ การออกไปตั้งโรงงานผลิตเอทานอลในแหลงท่ีมีวัตถุดิบ
เพ่ือลดการนําเขา  แตในระยะส้ันภายใน 1-5 ปขางหนานั้น  มีความเปนไปไดสูงท่ีไทยจะสามารถ
ขยายการสงออกมันเสนไปยังตลาดจีนไดมากขึ้น   

จากรายงานการศึกษาของตลาดการคาและผลิตภัณฑมันสําปะหลังในจีนของกรมการคา
ตางประเทศและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย  สถานการณการนําเขาและ
สงออกของจีนในป 2553 หรืออีก 3 ปขางหนานี้ แนวโนมจีนจะนําเขาแปงสตารชมันสําปะหลัง
ลดลง รอยละ 10-15  เปนนําเขามันเสนเพ่ิมขึ้นเพ่ือนําไปแปรรูปแทนการนําเขาแปงสตารชโดยตรง 

ท่ีผานมาการสงออกมันสําปะหลังของไทยไปตลาดจีนเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑมันเสน ซ่ึงมีการขยายตัวดีมาโดยตลอด เพราะไทยเขาระบบ Fast tract ในขอตกลงเขต
การคาเสรี-อาเซียน แตตองระวังการกอปญหามลภาวะจากฝุนและดินท่ีเกิดขึ้นระหวางการขนถาย
มันเสน ในอนาคตอาจตองถูกตรวจสอบและควบคุมสารพิษเชนเดียวกับการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพผลไม  ดังนั้น เพ่ือรักษาตลาดจีนเอาไว ไทยจําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินคาให
เปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับได 1  

การท่ีไทยสงออกมันสําปะหลังไปจีนไดเกือบครึ่งของปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังท้ังหมด และแนวโนมตลาดจีนมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  แตในระยะยาวเราไมสามารถ
กําหนดไดวาปริมาณการสงออกไปจีนจะยังสดใสอยางเชนในปจจุบันหรือไม สาเหตุเพราะจีนเริ่ม
กระจายความเส่ียงการกระจุกตัวในการนําเขาจากเพียงไมกี่ประเทศ  โดยไปสงเสริมใหปลูกมัน
สําปะหลังในประเทศกําลังพัฒนา แมในระยะเริ่มตนผลผลิตของประเทศท่ีจีนไปสงเสริมให
เพาะปลูกจะยังใหผลผลิตไมดีมากนัก  ประกอบกับการผลิตในอุตสาหกรรมดานพลังงานก็ยังไมมี
การนํามันสําปะหลังเขาไปใชอยางจริงจังถึงแมจะมีนโยบายสงเสริมการใชมันสําปะหลังใน

                                                        
1 ขณะนี้การขนถายมันเสนที่ตนทางบริเวณทาเรือเกาะสีชางกําลังกอมลภาวะและเกิดปญหาความขัดแยงกับประชาชนในพ้ืนที ่
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           คํานวนจาก comtrade.un.org โดยใชราคาสงออกเฉล่ียสหรฐัฯและเนเธอรแลนด 

ป

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนก็ตาม เนื่องจากจีนยังใชผลผลิตขาวโพดเปนวัตถุดิบหลัก  รวมไปถึง
มาตรการดานส่ิงแวดลอมท่ีจีนยังไมไดนําออกมาควบคุมมลภาวะท่ีเกิดจากการขนถายมันเสนก็ตาม 
แตในอนาคตประเด็นดังกลาวนี้เปนเรื่องท่ีไทยเราตองตระหนักและใหความสําคัญอยางยิ่ง       

ถึงแมการสงออกไปตลาดจีนอาจจะมีประเด็นใหกังวลแตยังไมนาเปนหวง เพราะ
สถานการณในตลาดโลกกําลังเอ้ือใหราคามันสําปะหลังขยับตัวสูงขึ้นหลายประการดวยกัน อาทิ
เชน  สภาพอากาศของโลกเกิดความแปรปรวนสงผลใหการผลิตพืชหลักสําคัญของโลก  คือ 
ขาวโพดและออยมีปริมาณการผลิตลดลงในขณะท่ีความตองการใชมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
ผลท่ีตามมาคือ ผลผลิตในตลาดโลกอาจไมเพียงพอตอความตองการ      

การคามันสําปะหลังในตลาดโลก ในชวง 2-3 ป ท่ีผานมาไดรับผลดีจากราคาน้ํามันสูงขึ้น
อยางตอเนื่องทําใหหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมท้ังจีน หันไปสนับสนุนการผลิต
พลังงานทดแทนโดยใชธัญพืช เชน  ขาวโพดเปนวัตถุดิบหลัก สงผลใหราคาขาวโพดในตลาดโลก
ขยับสูงขึ้น จาก 100 ดอลลารสหรัฐ ในป 2548 เพ่ิมเปน 110 และ 176 ดอลลารฯในป 2549 และ 
2550 ตามลําดับ  สาเหตุท่ีสหรัฐฯ สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนเพราะมีความกังวลเรื่องราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกท่ีถีบตัวสูงอยางตอเนื่อง ถาราคาน้ํามันดิบสูงเกิน 100 ดอลลารตอบารเรล 
อาจกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศได   รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการผลิตไบโอดีเซลจาก
ขาวโพด โดยใชขาวโพดท่ีผลิตไดเองในประเทศไปเปนวัตถุดิบหลัก  แตเนื่องจากสหรัฐฯ เปน
ประเทศท่ีมีการผลิตและสงออกขาวโพดรายใหญของโลก เม่ือสหรัฐฯใชขาวโพดเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ ลดปริมาณการสงออก สงผลใหราคาขาวโพดท้ังในตลาดสหรัฐ ฯ เอง
และตลาดโลกขยับสูงขึ้น (ดูรูปท่ี 9 -10)   

เม่ือพิจารณาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบดานราคาระหวางราคาขาวโพดและมัน
สําปะหลัง  หลังจากราคาขาวโพดเพ่ิมขึ้น ตลาดธัญพืชหันมาใชมันสําปะหลังมากขึ้น ซ่ึงนับเปน
โอกาสสําหรับมันสําปะหลังท่ีมีตลาดรองรับใหมเกิดขึ้นนอกเหนือจากตลาดใหมดานพลังงาน    
นอกจากนี ้คาเงินเหรียญสหรัฐฯ ออนตัวทําใหราคาสินคา commodity ในตลาดโลกสูงขึ้น (ดูรูป 11) 

รูปที่ 9  ราคาขาวโพดในตลาดโลกและตลาดสหรัฐฯ ป 2543-2549 
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หมายเหตุ : 39 บูเชลส  เทากับ 1 ตัน
ท่ีมา : USDA, ERS, Feed Outlook, January 2007
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รูปที่ 10  ปริมาณการใชขาวโพดในอุตสาหกรรมเอทานอลของสหรัฐฯ ป 2529, 2534-2549 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11  อัตราแลกเปลีย่น ดอลลารสหรัฐฯ ตอยูโร (รายเดอืน) มกราคม 2543  -  มีนาคม 2550 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

จะเห็นไดวาตลาดสําหรับมันสําปะหลังยังกวางอยูมากในชวง 1-4 ปขางหนานี้  ถา
สถานการณราคาน้ํามันยังคงเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตลาดดานพลังงานทดแทนยังรองรับผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังไดอีกมาก   ถาผลผลิตขาวโพดไมเพ่ิมขึ้นมากเกินไป (เนื่องจากเม่ือราคาสูงขึ้น
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตไดรวดเร็วเพราะหนึ่งรอบของการปลูก
ขาวโพดใชระยะเวลาส้ันประมาณ 3-4 เดือนเทานั้น) และความตองการใชมันเสนในตลาดจีนยัง
เติบโต   แตส่ิงสําคัญ คือ  ไทยมีผลผลิตมันสําปะหลังเพียงพอจะตอบสนองความตองการของตลาด
ท่ีกําลังขยายตัวหรือไม  เนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังคอนขางคงท่ี การขยายการผลิตอาจ
ไมทันตอความตองการ แมปริมาณผลผลิตตอไรจะสูงขึ้นแลวก็ตาม 
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2. การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของอตุสาหกรรมมนัสําปะหลงั 
ในการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันจะพิจารณาในสองสวน คือ การคามัน

สําปะหลังของไทยภายใตกรอบความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน และสวนท่ีสอง คือ ศักยภาพ
ในการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง   

ก. การคาเสรีอาเซียน-จีน 
ในป 2545 อาเซียนและจีนไดลงนามกรอบความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-

จีน เพ่ือเปนกรอบและแนวทางสําหรับการเจรจาการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ท่ีครอบคลุม
ท้ังเรื่องการเปดเสรีการคา การคาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ  เม่ือวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2547 ท้ังสองฝายสามารถสรุปการเจรจาและลงนามในความตกลงดานการคาสินคา
ระหวางอาเซียน-จีน  การเปดเสรีการคาสินคานี้แบงออกเปน 2 สวนคือ การลดภาษีสินคาบางสวน
ทันที (Early harvest program) และการลดภาษีสินคาท่ัวไป    

การลดภาษีสินคา Early harvest program ครอบคลุมสินคาเกษตรภายใตพิกัดศุลกากรตอน
ท่ี 01-082  โดยจีนและประเทศอาเซียน 6 ประเทศเดิม3 ลดลงภาษีลงเปน 0 %  ภายในวันท่ี 1 
มกราคม 2549 สวนประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ4 ใหยืดหยุนลดภาษีเปน 0 % ภายในป 2553    

นอกจากนี ้ไทยและจีนยังไดลงนามในความตกลงเรงลดภาษีสินคาเกษตรพิกัด HS 07 (ผัก)
และ HS 08 (ผลไม)  เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2546 โดยใหลดภาษีเหลือ 0% ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2546  

จีนมีการนําเขาสินคามันสําปะหลังในหมวด HS 07 (0714) จากไทยมากท่ีสุดในอาเซียนคิด
เปนมูลคา 273.15 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2547 หรือคิดเปน รอยละ 99.78 ของการสงออกในหมวด 
HS 07 ไปจีน (ดูตารางท่ี 4)   และไทยยังมีสวนแบงตลาดผลิตภัณฑมันสําปะหลังในจีนถึง รอยละ 
79.5 รองลงมา คือ เวียดนาม รอยละ 14.4  และ อินโดนีเซีย รอยละ 6.2  ตามลําดับ (ดูตารางท่ี 5) 

                                                        
2  สัตวมีชีวิต เนื้อสัตว และสวนอื่นๆของสตัวที่บริโภคได ปลา ผลิตภณัฑนม ไขสัตวปก ผลิตภณัฑจากสัตว ตนไม พืชผกัทีบ่ริโภค
ไดและผลไมและลูกนตัทีบ่ริโภคได 
3 ประกอบดวย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนเีซีย ฟลิปปนส บรูไน 
4 ประกอบดวย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา 
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หนวย : เหรียญสหรัฐฯ , รอยละ
ประเทศ 2543 2544 2545 2546 2547

โลก 22,065 100.0 153,301 100.0 142,964 100.0 194,673 100.0 343,803 100.0
ไทย 4,864 22.0 124,997 81.5 113,472 79.4 150,256 77.2 273,125 79.4
เวีนดนาม 3,236 14.7 13,221 8.6 18,589 13.0 40,621 20.9 49,489 14.4
อินโดนีเซีย 13,962 63.3 15,006 9.8 10,891 7.6 3,795 1.9 21,190 6.2
ญี่ปุน 3 0.0 77 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
ที่มา : PC/TAS,UNSD

ตารางที ่4 มูลคาการนาํเขาพืชผกัหมวด HS 07 ของจีนจากไทย 
HS รายการ 2545 2546 2547 อัตราการเติบโต 

(รอยละ) 
0714 ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 113.49 150.26 273.15 81.79 
0713 พืชตระกูลถั่ว 0.27 0.16 0.28 74.18 
0710 พืชผักแชเย็น 0.03 0.04 0.20 404.32 
0709 พืชผักอื่นๆ 0.10 0.10 0.08 -25.01 

 รวม 113.89 150.56 273.71 535.29 
ที่มา : World Trade Atlas (2005) 

ตารางที ่5  มูลคาการนําเขามันสําปะหลังของจีน 
 

 

 

 

 

การสงออกมันสําปะหลังไดขยายตัวเพ่ิมขึ้นหลังการลดภาษีตามความตกลง สาเหตุท่ีจีนมี
การนําเขามันสําปะหลังจากไทยเพ่ิมขึ้นมาจากปจจัยหลัก คือ ประเทศจีนผลิตมันสําปะหลังไม
เพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ 5   ในขณะท่ีอุตสาหกรรมท่ีใชมันสําปะหลังเปนวตัถุดบิ
มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เชน อุตสาหกรรมแอลกอฮอล อุตสาหกรรมกรดมะนาว (Citric Acid) 
และอุตสาหกรรมอาหารสัตว ซ่ึงสืบเนื่องมาจากการปรับโครงสรางปศุสัตวของจีน เปนตน  ปจจัยท่ี
สอง คือ กอนการเปดเสรกีารคา ประเทศเวียดนามไดเปรียบไทย เนื่องจากการสงออกมันสําปะหลัง
ของเวียดนามไปจีนถูกเก็บภาษเีพียงครึ่งหนึ่งของอัตราภาษีท่ีเก็บจากประเทศอ่ืนๆ และไมถูกเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิม ขณะท่ีไทยตองเสียภาษีนําเขามันเสน 5-10 % แปงมัน 10-20%  เม่ือเปดเสรีการคา
ไทย-จีน ในป 2546  อัตราภาษีถูกลดเหลือ 0%  ไทยจึงไดประโยชนจากอัตราภาษีท่ีต่ํากวาเวียดนาม 
(ธราธรและสมเกียรติ 2548)  อยางไรก็ตามเม่ือทุกประเทศในอาเซียนเปดเสรีภายในป 2553 ทุก
ประเทศจะไดประโยชนจากขอตกลงการคาดังกลาวอยางท่ัวถึงกัน 

                                                        
5 จีนมีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง ในป 2547 จํานวน 1.5 ลานไร และไดผลผลิตประมาณ 4.5 ลานตัน เทานั้น  (ดูรูปที่ 1ในภาคผนวก) 
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ตลาดญี่ปุน ถือไดวาเปนตลาดใหญของการสงออกมันสําปะหลังของไทยเชนกัน ในป 
2547 ไทยและญี่ปุนเห็นชอบและรวมกันทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดไทย-ญี่ปุน 
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) ปจจุบันรางความตกลงอยูระหวางรอ
การลงนามจากท้ังสองฝาย  ในรางความตกลงญี่ปุนเปดเสรีสินคาเกษตรใหไทย แบงออกเปนหลาย
กลุมดวยกัน เชน กลุมสินคาท่ียกเลิกภาษีใหทันที กลุมท่ีลดภาษีใหแตไมเปนศูนย กลุมใหโควตา 
กลุมท่ีตองเจรจาใหม กลุมท่ีไมยอมเจรจา เปนตน  สําหรับมันสําปะหลังจัดอยูในกลุมท่ีญี่ปุนให
โควตา โดยแปงมันสําปะหลังแปรรูปท่ีใชในอุตสาหกรรม ใหโควตาปลอดภาษี 200,000 ตัน สาเหตุ
เพ่ือปกปองอุตสาหกรรมแปรรูปแปงมันฝรั่งท่ีผลิตภายในประเทศ (นิพนธ และคณะ 2549) 

ปจจุบัน ญี่ปุนกําหนดอัตราภาษีนําเขาสําหรับผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย นําเขารอย
ละ 0  ถาใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ยังคงไวท่ีรอยละ 15  และแปง
สตารชอัตราภาษีคอนขางสูง อยูท่ีรอยละ 25   อยางไรก็ตาม ตลาดญี่ปุนถือวานาสนใจอีกตลาดหนึ่ง 
เนื่องจากมีความตองการแปงมันสําปะหลังและมันสําปะหลังอัดเม็ดจํานวนมาก และญี่ปุนไมมีการ
ปลูกมันสําปะหลังในประเทศ จะนําเขาในลักษณะแปงแปรรูปและแปงดิบเพ่ือนําไปผลิตแปง    
แปรรูปปอนอุตสาหกรรมภายในประเทศ เชน อุตสาหกรรมกระดาษ  อุตสาหกรรมอาหาร 
โดยเฉพาะเสนหม่ีสําเร็จรูป ลูกกวาดและขนม เปนตน (ดูตารางท่ี 6) 

สําหรับอินเดียยังเปนตลาดใหมสําหรับประเทศไทย อัตราภาษีนําเขามันสําปะหลังปจจุบัน 
เทากับ รอยละ 30    

ตารางที ่6 อัตราภาษนีําเขาของประเทศผูนาํเขาผลิตภณัฑมันสําปะหลงัจากไทย 
ประเทศ ผลิตภัณฑ อัตราภาษี (%) 

จีน -มันเสน มันอัดเม็ด อ่ืนๆ  0 
ญี่ปุน - หัวมันสดและ มันอัดเม็ด สําหรับ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว 
0 
 

 สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 15 
 -แปงมัน สําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว 2 
 สําหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 15 
 -สตารช 25 
อินเดีย -ผลิตภัณฑมันสําปะหลังทุกชนิด 30 

ที่มา : กรมศุลกากร 2549 

ข. การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
ดังไดกลาวแลวขางตนถึงการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของจีน  มี 3 ประเทศหลักๆ คือ 

ไทย  เวียดนาม6  และอินโดนีเซีย  ประเทศท่ีเปนคูแขงท่ีสําคัญของไทยในการสงออกไปจีน คือ 

                                                        
6 ในป 2546 เวียดนามมีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง 1.8 ลานไร ไดผลผลิต 4-4.5 ลานตันตอป  สามารถขยายการผลิตและการคามัน
สําปะหลังไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว มีโรงงานแปงมันเกิดขึ้นจํานวนมากโดยเฉพาะการลงทุนจากตางชาต ิโดย รอยละ 40 ของ
โรงแปงในเวียดนามเปนของผูลงทุนจากไทย 
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ผลิตภณัฑ ประเทศ 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544
มนัเสนและมันอดัเมด็ ไทย 32.74 0.08 32.79 35.14 26.36 11.34 34.77

เวยีดนาม 48.08 46.98 84.96 55.77 54.90 35.25 17.14
สตารช ไทย 50.75 47.51 45.71 43.36 32.62 23.63 21.70

เวยีดนาม 2.71 1.02 2.56 8.81 48.21 36.09 60.07
เด็กทรินและโมดิไฟดสตารช ไทย 3.01 30.12 38.80 22.74 28.38 27.39 20.88

เนเธอรแลนด 69.93 30.67 12.81 24.43 17.60 24.26 15.57
ที่มา : Akarapong 2003

เวียดนาม จากการเปรียบเทียบการนําเขาของจีนในผลิตภัณฑ 3 ชนิดหลัก คือ มันเสน มันอัดเม็ด 
แปงสตารช  เด็กตรินและโมดไิฟดสตารช  พบวา ถึงแมเวียดนามจะมีสัดสวนการสงออกนอยกวา
ไทยแตเม่ือพิจารณาคาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage of Thai 
tapioca : RCA) ของการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไปจีนเทียบกับเวียดนาม7  คาดัชนี 
RCA ของเวียดนามมีแนวโนมสูงขึ้น และใกลเคียงกับประเทศไทย (ดูตารางท่ี 7) และเม่ือพิจารณา 
ดัชน ีRCA เปรียบเทียบระหวางผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปรียบเทียบไทยและเวียดนาม พบวา เกือบ
ทุกผลิตภัณฑไทยยังมีความไดเปรียบในการแขงขัน ยกเวนแปงสตารชท่ีไทยสูญเสียความสามารถ
ในการแขงขันหลังจากป 2542 เปนตนมา (ดูตารางท่ี 8)    

ตารางที ่7 คา RCA ของการสงออกผลิตภณัฑมันสําปะหลงัในตลาดจีน 
ประเทศ 2545 2546 2547 

ไทย 41.80 36.06 38.56 
เวียดนาม 34.38 59.15 32.52 
อินโดนีเซีย 5.02 1.41 4.81 

 
ที่มา: คํานวณโดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  ใชขอมูล PC/TAS UNSD (2005) 

ตารางที ่8 ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกมันสําปะหลงัของไทยไปจีน (RCA) 
 

 

 

 

 

 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาคูแขงสําคัญของไทยคือ เวียดนามและอินโดนีเซียจะอยูในอาเซียน
เชนกัน แตท้ังสองประเทศยังมีสวนแบงตลาดไมมากนัก และยังถูกเก็บภาษี ขณะท่ีไทยมีขอตกลง
เรงรัดการลดภาษีเหลือ 0% แลว ทําใหระยะส้ันไทยยังไดเปรียบท้ังอินโดนีเซียและเวียดนามอยู แต
ในระยะยาว โดยเฉพาะหลังจากป 2553 ความไดเปรียบของไทยท่ีลดภาษีมันสําปะหลังลวงหนาจะ
หมดไป เพราะประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ซ่ึงเปนคูแขงในการสงออกมันสําปะหลังไปจีนจะลดภาษี
เชนกัน  ท้ังสองประเทศอาจรุกตลาดจีนไดมากขึ้น   

                                                        
7 ถาคา RCA> 1 หมายความวาประเทศที่สงออกมีความไดเปรียบในการสงออกมันสําปะหลัง 
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3. การผลิต ราคา และความตองการใชภายในประเทศ 
นอกเหนือจากการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีตลาดการสงออกมีการขยายตัวโตขึ้น

อยางตอเนื่อง แตจะเห็นวาตลาดสงออกไปกระจุกตัวอยูในตลาดจีน ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเส่ียงใน
การท่ีไทยไปพ่ึงตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป  คําถาม คือ ถาจะลดความเส่ียงจากความไมแนนอน
ในอนาคตของตลาดสงออก เราควรหันมาเพ่ิมการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังในประเทศเพ่ิมขึ้นได
หรือไม  ในการศึกษาสวนนี้แยกเปนสองสวน คือ การผลิตและราคาหัวมันสําปะหลังสด  และ
การศึกษาความตองการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังภายในประเทศ 

ก. การผลิตและราคา 
การเพาะปลูกมันสําปะหลังของไทย นับจากป 2519 เปนมาตนมา  พ้ืนท่ีเพาะปลูกและ

ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง แตในระยะ 10 ปท่ีผานมา  พ้ืนท่ีปลูกคอนขางทรงตัวโดยเฉล่ีย
อยูท่ี  6.5 ลานไรตอป  ปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากการเพ่ิมผลผลิตตอไร  นับจากป 2537 
ผลผลิตตอไร เทากับ 2,090 กิโลกรัมตอไร  เพ่ิมเปน  3,546  กิโลกรัมตอไร ในป 2550 (ดูรูปท่ี 12)   
การขยายพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมีขอจํากัดเพราะทําไดยาก ยกเวนวาราคาหัวมันสดจะอยูใน
ระดับสูงและมีเสถียรภาพตอเนื่อง   แมบางพ้ืนท่ีในจังหวัดกาญจนบุรีจะสามารถเพ่ิมผลผลิตไดดวย
การเพ่ิมจํานวนการปลูกจากปละครั้งเปนปลูกสามครั้งในสองป แตจํานวนพ้ืนท่ีปลูกดงักลาวนีย้งัไม
แพรหลายมากนัก ไมสามารถระบุสถิติพ้ืนท่ีการเพาะปลูกไดแนนอน  เนื่องจากการดําเนินการใน
เชิงปฏิบัติของเกษตรกรยังทําไดยากตองมีปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือพอสมควรโดยเฉพาะปจจัยดานการ
เพาะปลูก คือ ปริมาณน้ําฝน  และปจจัยดานการตลาดท่ีตองมีจํานวนลานมันหรือโรงงานรับซ้ือท่ี
กระจายในพ้ืนท่ีท่ีมากพอ  นอกจากนี้ ยังพบวา การเพาะปลูกมันสําปะหลังยังมีปญหาดานตนทุน
การผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น และยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานขุด จากตารางท่ี 9  ตนทุนการผลิตเฉล่ีย
มากกวา 0.80 บาทตอกิโลกรัม และมากกวา รอยละ 50 เปนตนทุนคาแรงงาน  

รูปที่ 12 พ้ืนที่ปลูกและปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2519-2550 
 
 
 
 
 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และการสาํรวจของมลูนิธิสถาบันพัฒนามนัสําปะหลังแหงประเทศไทยปเพาะปลกู 49/50 
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รายการ 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 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  
   เกบ็เกี่ยว 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
   คาพนัธุ 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  
   คายาปราบศตัรูพชืและวัชพชื 38.27       57.56       60.05       50.71       52.48       52.90       135.15     134.27     159.57 180.44 191.27  
   คาน้ํามันเชื้อเพลงิและหลอลืน่ 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  คาดอกเบ้ียเงินลงทุน 88.55       106.11     145.97     141.67     189.84     190.60     185.57     137.34     153.30 175.18 187.53
2. ตนทุนคงท่ี 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      
   คาดอกเบี้ยลงทนุเคร่ืองมอือปุกรณ -           -           -           -           -           -           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 :  ศนูยสารสนเทศการเกษตร  สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร  

หนวย : บาท/ไร

ตารางที ่9  ตนทนุการผลติมันสําปะหลงั ป 2540-2550 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลจากการสงออกท่ีขยายตัวเพ่ิมขึ้นสงผลใหราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายได หลังจากป 
2543 มีทิศทางเพ่ิมขึ้นมาอยางตอเนื่องโดยในป 2548-49 ราคาท่ีเกษตรกรขายหัวมันสดไดเฉล่ียท่ี  1.30  
บาทตอกิโลกรัม  แตท่ีนาวิตก คือ เม่ือพิจารณาราคาท่ีเกษตรกรขายไดแทจริงยังมีความผันผวนและมี
ทิศทางลดลง (ดูรูปท่ี 13 )  สาเหตุท่ีราคาผันผวนมากเนื่องจาก ท่ีผานมา ผลผลิตมันสําปะหลังในแต
ละปจะออกเปนชวงๆ  โดยเฉพาะในชวงเดือนธันวาคมถึงมกราคม จะมีผลผลิตออกมาคอนขางมาก 
จนเกิดภาวะลนตลาดทําใหราคามันสําปะหลังตกต่ํา  ในขณะท่ีหลังจากเดือนมีนาคม  ราคาจะสูงขึ้น
เรื่อยๆ   สาเหตุท่ีเกษตรกรรีบขุดมันออกมาขาย มี 2 ประการ คือ ความกังวลเรื่องความไมแนนอน
ของราคา และคุณภาพของเช้ือแปง โดยในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ เปนระยะเวลาท่ีเช้ือ
แปงในหัวมันสูงสุด  ในขณะท่ีเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมมีเช้ือแปงต่ําสุด  ซ่ึงราคาของหัวมันขึ้นอยู
กับเช้ือแปงเปนหลัก สงผลใหในชวงเวลาดังกลาวเกษตรกรรีบขุดมันออกขายจนเกิดภาวะลนตลาด  
ดังนั้น ส่ิงท่ีเกษตรกรตองรีบปรับตัว  คือ เพ่ิมผลิตภาพการผลิต  ดวยการเพ่ิมผลผลิตตอไร ลดตนทุน
การผลิตตอกิโลกรัม หรือเปล่ียนไปใชพันธุท่ีใหผลผลิตตอไรสูง เปนตน   
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2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

บาท/กก.

Real Price ราคาท ีเ่กษตรกรขายไดทไีรนา

รูปที่ 13 ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายไดรายเดอืน ระหวางป 2538 - 2549 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ราคาท่ีเกษตรกรขายไดแทจริง (real price) ใชดัชนีราคาสินคาเกษตร ปฐาน  2538 
ท่ีมา : สํานักงานเศษรฐกิจการเกษตร 

ข. โครงสรางตลาดและความตองการใชภายในประเทศ 
โดยท่ัวไปมันสําปะหลังสดจะถูกใชภายในประเทศในรูปของมันเสน มันอัดเม็ด แปงดิบ 

และ แปงแปรรูป รวมท้ังส้ินประมาณรอยละ 25 – 30 ของหัวมันสดท่ีผลิตไดในแตละป จากตารางท่ี 
10 พบวาในป 2549 (จากเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) การใชอยูท่ีประมาณรอยละ 27.68 
(คํานวณจาก (6,590,000/23,810,000) * 100) ในลําดับตอไปจะกลาวถึงโอกาสของตลาดมัน
สําปะหลังภายในประเทศโดยแบงการพิจารณาออกเปน (1) ตลาดมันเสนและมันอัดเม็ด (2) 
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง (3) โอกาสของมันสําปะหลังในการผลิตเอทานอลของ (4) การใช
ประโยชนจากสวนตางๆของมันสําปะหลัง 

1. ตลาดมันเสนและมันอัดเม็ดภายในประเทศ 
การแปรรูปหัวมันสดท่ีใกลตัวเกษตรกรมากท่ีสุด คือ การแปรรูปในรูปของมันเสน นั่นคือ

เม่ือเกษตรกรเก็บเกี่ยวหัวมันสดแลวก็จะนําหัวมันสดสงลานมัน เกษตรกรบางรายมีลานมันเปนของ
ตนเองในขณะท่ีบางรายท่ีไมมีลานมันเปนของตนเองก็จะสงไปยังลานมันท่ีอ่ืน ขั้นตอนการทํามัน
เสนอยางงาย คือ การใชเครื่องตีหัวมันเปนช้ินเล็กๆ แลวนํามาตากบนลานซีเมนต เม่ือแหงดีแลวก็
เก็บเพ่ือสงขายเปนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว หรือสงใหอุตสาหกรรมมันอัดเม็ดตอไป 
โดยปกติแลวการผลิตมันเสน 1 กิโลกรัมจะใชหัวมันสดประมาณ 2.1 – 2.5 กิโลกรัม (กลาณรงค 
และ เกื้อกูล 2547)  
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ตารางที ่10 ปริมาณการผลิต การใชภายในประเทศ การสงออก และมันสําปะหลังคงเหลือ  
(เดอืนตลุาคม 2548 – กันยายน 2549) 

        ปริมาณ : เมตริกตัน 
 หัวมัน ผลิตภัณฑ 

สต็อกตนป 
     มันอัดเม็ด/มันเสน 
     แปงมันสําปะหลัง 

831,500 
483,000 
348,500 

 
230,000 
85,000 

ประเมินผลผลิต 23,810,000  
รวมผลผลิต 24,641,500  
สงออก 
     มันอัดเม็ด/มันเสน 
     แปงมันสําปะหลัง 

16,564,800 
7,954,800 
8,610,000 

 
3,788,000 
2,100,000 

ใชภายในประเทศ 
     มันอัดเม็ด/มันเสน 
     แปงมันสําปะหลัง 

6,590,000 
1,260,000 
5,330,000 

 
600,000 

1,300,000 
สต็อกคงเหลือ 
     มันอัดเม็ด/มันเสน 
     แปงมันสําปะหลัง 

1,486,700 
1,138,200 
348,500 

 
542,000 
85,000 

รวมปริมาณการใชมันสําปะหลัง 24,641,500  
คงเหลือหัวมัน --  
อัตราแปรสภาพ 
 มันอัดเม็ด/มันเสน : หัวมัน              1  :  2.1 
 แปงมันสําปะหลัง : หัวมัน              1  :  4.1 
ที่มา: สมาคมการคามันสําปะหลังไทย (2549), หนา 4 

ถึงแมมันเสนจะสามารถนําไปใชเปนสวนผสมอาหารสัตวได แตการขนสงมันเสนจะ
กอใหเกิดปญหาฝุนและน้ําหนักมาก ในการผลิตเพ่ือการสงออกจึงนิยมนํามันเสนมาอัดเปนเม็ดดวย
ความรอนและความดัน จนกลายเปนมันอัดเม็ดท่ีมีขนาดประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร (โดยมากจะมี
ปริมาณแปงสูงกวา 65%) ทําใหการขนสงงายกวาในกรณีของการขนสงมันเสน อยางไรก็ตามมัน
อัดเม็ดสวนใหญจะผลิตเพ่ือการสงออก ในขณะท่ีการใชมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวภายในประเทศสวนใหญยังคงอยูในรูปของมันเสน เนื่องจากราคาถูกกวาและตนทุนในการ
ขนสงไมสูงนักเม่ือเทียบกับการขนสงไปยังตางประเทศ (กลาณรงค และ เกื้อกลู 2547)  

จากตารางท่ี 10 ในป 2549 (จากเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) การใชมันเสนและมัน
อัดเม็ดภายในประเทศอยูท่ีประมาณรอยละ 5.29 ของหัวมันสดท้ังหมดท่ีผลิตได (คํานวณจาก 
(1,260,000/23,810,000) * 100) และการใชมันเสนและมันอัดเม็ดภายในประเทศเม่ือเทียบกับการใช
มันสําปะหลังภายในประเทศท้ังหมด (ในรูปของมันเสน มันอัดเม็ด และ แปงมันสําปะหลัง) อยูท่ี
รอยละ 19.12 (คํานวณจาก 1,260,000/6,590,000) * 100) นั่นคือเปนสัดสวนท่ีคอนขางนอยเม่ือ
เทียบกับการใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ 
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ในชวงกอนป 2541 การใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวภายในประเทศมีสัดสวนคอนขาง
นอยสวนหนึ่งเปนผลมาจากประสบการณท่ีเกษตรกรผูเล้ียงสัตวบางรายทดลองใชมันสําปะหลังใน
สูตรอาหารแตไมไดผลดีเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจเปนเพราะไมเขาใจวิธีหรือสวนผสมในการใช 
มันสําปะหลังเปนอาหารสัตว (เยาวมาลย และ สาโรช  2543) สรุปสาเหตุท่ีทําใหเกษตรกรขาดความ
ม่ันใจในการใชมันสําปะหลังเปนอาหารเล้ียงสัตวไวดังนี ้

1. คุณภาพของมันเสนและมันอัดเม็ดไมแนนอน 
2. มันเสนยังมีรสชาติไมอรอยเม่ือเทียบกับธัญพืชอ่ืนท่ีใชเปนอาหารสัตวได 
3. คุณคาทางโภชนาการของมันสําปะหลังมีขอบกพรองหลายประการ เชน  

- มีคาพลังงานท่ีใชประโยชนไดเทาเทียมหรือต่ํากวาธัญพืชอ่ืนเล็กนอย 
- มีไขมันต่ําและขาดกรดไขมันท่ีจําเปนบางอยาง เชน linoleic acid 
- มีโปรตีนต่ําและขาดกรดอะมิโนท่ีจําเปน เชน ไลซีน เมทไธโอนีน ทริปโตเฟน เปนตน 
- มีแรธาตุและวิตามินต่ํากวาธัญพืชอ่ืน 
- มีน้ําหนักเบา และความหนาแนนต่ําเม่ือเทียบกับขาวโพด 

ดังนั้นการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวจึงตองมีอาหารเสริม เชน ถ่ัวเหลือง และอาหาร
เสริมโปรตีนตางๆ นอกจากนี้การใชมันสําปะหลังเล้ียงสัตวยังจําเปนตองเสริมสารชวยขจัดสารพิษ 
เชน กรดอะมิโน เมทไธโอนีน และ แรธาตุตางๆ เชน ไอโอดีน ดวยเหตุนี้ทําใหตนทุนในการเล้ียง
อาหารสัตวผันแปรไปกับราคาของอาหารเสริมตางๆ จึงยากแกการกะประมาณตนทุนท่ีแนนอน 
และยังกอใหเกิดความยุงยากท่ีจะตองมีการจัดซ้ือวัตถุดิบหลายชนิด 

4. การใชมันเสนจะมีฝุนมากในขณะท่ีบด ผสม และขนสงไปเล้ียงสัตวอาจกอใหเกดิการ
ระคายเคืองกับระบบหายใจของสัตว บางครั้งตองมีการใชเครื่องบดท่ีมีเครื่องดกัฝุน 

นอกจากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน การพิจารณาเลือกใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวของ
เกษตรกรผูเล้ียงสัตวยังขึ้นอยูกับปจจัยทางดานราคา โดยเฉพาะราคามันสําปะหลัง และ ราคาธัญพืช
อ่ืนๆ ท่ีนิยมใชเปนอาหารสัตว เชน ขาวโพด และ ปลายขาว ในชวงกอนป 2536 หรือกอนท่ี          
สหภาพยุโรป (European Union: EU) จะเริ่มใชนโยบายลดการอุดหนุนทางการเกษตร (CAP reform 
policy) ยุโรปนําเขามันอัดเม็ดจากไทยในปริมาณมากทําใหราคามันสําปะหลังอยูในระดับสูง เม่ือ
รวมกับตนทุนท่ีตองเพ่ิมอาหารเสริมเขาไปในสูตรอาหารทําใหมันสําปะหลังไมสามารถสามารถ
แขงขันกับขาวโพดและปลายขาวในการใชเปนอาหารสัตวได (อุทัย 2544) 

อยางไรก็ตามในชวงหลังป 2536 เม่ือสหภายยุโรปเริ่มลดการอุดหนุนทางการเกษตร ทําให
ราคาสินคาเกษตรในสหภาพยุโรปลดลง เกษตรกรผูเล้ียงสัตวในสหภาพยุโรปจึงหันไปซ้ือผลผลิต
ทางการเกษตรภายในประเทศเพ่ือใชเปนอาหารสัตวมากขึ้นและลดการนําเขามันอัดเม็ดจากไทย 
สถานการณนี้สงผลใหราคามันสําปะหลังภายในประเทศตกต่ําลง โดยในป 2540 ราคาอยูท่ี
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ประมาณ 0.71 บาทตอกโิลกรัม  ทําใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังไดรับผลกระทบมากจนรัฐบาล
ตองเขามาชวยเหลือดวยการรับจํานํามันอัดเม็ด และการแทรกแซงราคา ซ่ึงมีสวนทําใหราคามัน
สําปะหลังในป 2541 เพ่ิมขึ้นเปน 1.26 บาทตอกิโลกรัม (ดูตารางท่ี 11) 

ตารางที ่11 ราคามันสําปะหลังและขาวโพดเลีย้งสัตวที่เกษตรกรขายได ป 2540 – 2549 
ป ราคามันสําปะหลังท่ีเกษตรกรขายได ราคาขาวโพดเล้ียงสัตวท่ีเกษตรกรขายได 

2540 0.71 3.93 
2541 1.26 4.40 
2542 0.91 3.69 
2543 0.63 4.29 
2544 0.69 3.79 
2545 1.05 3.95 
2546 0.93 4.95 
2547 0.80 4.46 
2548 1.33 4.59 

(p) 2549 1.33 4.78 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) 

เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดตางประเทศ หลายฝายจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสงเสริมการ
ใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวในประเทศ ถึงแมวาประเทศไทยไดมีการวิจัยเกี่ยวกับการใชมัน
สําปะหลังมาเปนอาหารสัตวกวา 20 ปแลว แตเกษตรกรยังคงขาดความรู ความเขาใจ และความ
ม่ันใจในการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตว ดังนั้นในป 2540 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
แหงประเทศไทย รวมกับศูนยคนควาวิชาการอาหารสัตวแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนิน
โครงการถายทอดเทคโนโลยีและสงเสริมการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวภายในประเทศ ทาง
โครงการพบวาในชวงแรกเกษตรกรยังคงลังเล และไมม่ันใจกับผลดีท่ีจะไดรับ แตดวยความจําเปน
บังคับ คือ ในชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 กําลังการบริโภคของประชาชนลดลง ทําใหราคา
เนื้อสัตวและสัตวมีชีวิตตกต่ํา ในขณะท่ีการลดคาเงินบาททําใหวัตถุดิบอาหารสัตวตางๆมีราคาแพง
ขึ้น จึงเปนแรงกดดันใหเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว ท้ังท่ีเล้ียงสุกร โคเนื้อ โคนม และสัตวปก หันมาใชมัน
สําปะหลังในสูตรอาหารสัตวมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกเม่ือเทียบกับราคาธัญพืชอ่ืนๆ ท่ีใชเปน
อาหารสัตวได เชน ขาวโพด (ดูตารางท่ี 11) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548) 

นอกจากปจจัยทางดานราคาแลว พบวาในบางปท่ีราคามันสําปะหลังสูงขึ้นเกษตรกรยังคง
ใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารเหมือนเดิม (ซ่ึงแตกตางจากในอดีตท่ีเกษตรกรจะใชมันสําปะหลัง
เปนอาหารสัตวเม่ือสัตวมีชีวิตมีราคาถูก ขาวโพดและปลายขาวมีราคาสูง แตมันสําปะหลังมีราคาถูก 
ในขณะท่ีหากสัตวมีชีวิตมีราคาแพง ขาวโพดและปลายขาวมีราคาสูง เกษตรกรยังคงเลือกใช
ขาวโพดและปลายขาวแทนท่ีจะใชมันสําปะหลัง) ท้ังนี้อาจเปนเพราะเกษตรกรพอใจกับผลท่ีไดจาก
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สูตรอาหารมันสําปะหลัง คือ นอกจากสัตวจะใหผลผลิตตามปกติแลวสัตวยังมีสุขภาพดีขึ้น และไม
คอยเจ็บปวยจึงสามารถลดการใชยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังทําใหเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวมี
รสชาติดีขึ้น มูลสัตวมีกล่ินและแมลงวันลดลง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548 และ อุทัย 2544) 

จากผลการดําเนินงานทางโครงการประเมินวาการท่ีเกษตรกรมีความพอใจกับการใชมัน
สําปะหลังเปนอาหารสัตวอาจมาจากปจจัยดังตอไปนี ้

- มันสําปะหลังเปนแปงชนิดออน (soft starch) ทําใหสัตวยอยอาหารไดงายกวาเม่ือเทียบ
กับการใชขาวโพดซ่ึงเปนแปงแข็ง (hard starch) เปนอาหาร ทําใหสัตวกินแลวไมเครียด 
สุขภาพด ี

- มันสําปะหลังมีการปนเปอนของสารพิษจําพวกเช้ือรา เชน อะฟลาทอกซิน ชีราลี-โนน และ
สารพิษอ่ืน  ๆนอย และยังมีจุลินทรียบางตัวท่ีเปนประโยชนกับรางกายสัตว เชน แบคทีเรีย
ท่ีผลิตกรดแลคติค (lactic acid bacteria) การมีเช้ือราปนเปอนนอย และมีแบคทีเรียท่ีเปน
ประโยชนตอรางกายสัตวทําใหสัตวมีสุขภาพแข็งแรง ไมปวยงาย เกษตรกรจึงสามารถลด
การใชยาปฏิชีวนะกับสัตวได ซ่ึงเปนผลดีในการลดตนทุนการเล้ียงสัตวดวย 

จะเห็นไดวาการสงเสริมการใชมันสําปะหลังในการเล้ียงสัตวภายในประเทศนั้นกอใหเกิด
ผลดีท้ังตอเกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลังและตอเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตว โดยเกษตรกรท่ีปลูกมัน
สําปะหลังจะมีทางเลือกหรือมีชองทางท่ีจะจําหนายมันสําปะหลังภายในประเทศไดมากขึ้น ทําให
พ่ึงพิงตลาดตางประเทศนอยลง จึงสามารถลดความผันผวนของรายไดจากปจจัยภายนอก 
โดยเฉพาะจากนโยบายตางประเทศซ่ึงมีความไมแนนอน และอยูเหนือการควบคุมของเกษตรกร
หรือแมแตรัฐบาลของประเทศไทยเอง ในแงของผูเล้ียงสัตวนั้นก็สามารถลดตนทุนการผลิต โดย
สามารถซ้ือมันสําปะหลังท่ีมีอยูมากภายในประเทศ และลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เชน 
ขาวโพด ซ่ึงมีราคาสูงกวา (ในป 2542 และ 2543 ไทยนําเขาขาวโพดจากตางประเทศนอยลง และใน
ป 2544 ไทยมีขาวโพดเหลือสงออกได)นอกจากนี้จากโครงการวิจัยท่ีไดกลาวขางตนยังพบวามัน
สําปะหลังเองก็มีขอดีในการใชเล้ียงสัตวหลายประการ อยางไรก็ตามการจะทําใหเกษตรกร
ภายในประเทศหันมาใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารสัตวใหมากขึ้นนั้นควรจะมีการพัฒนาการผลิต
มันเสนสะอาดใหมีตนทุนการผลิตท่ีถูกลง เพ่ือจะทําใหราคามันเสนสะอาดไมสูงจนเกินไปนัก 
นอกจากนี้การคนควาวิจัยท่ีจะทําใหมันสําปะหลังมีคุณภาพแนนอนมากขึ้นจะทําใหเกษตรกรมี
ความม่ันใจในการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารสัตว เพราะจะทําใหสามารถคํานวณตนทุนการ
ผลิตไดแนนอนมากขึ้น โดยไมตองพะวงกับคุณภาพของอาหารหรือการเปล่ียนแปลงสูตรอาหาร
ตามคุณภาพของมันสําปะหลัง 
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2. อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลงั  
ในบรรดาประเทศผูปลูกมันสําปะหลังรายใหญของโลก เชน บราซิล ไนจีเรีย อินโดนีเซีย 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีใชมันสําปะหลังมาผลิตเปนแปงมากท่ีสุด โดยมีกําลังการผลิตมากกวา 2 
ลานตันตอป และมีเทคโนโลยีการผลิตสูงกวาประเทศอ่ืนๆ (กลาณรงค และ เกื้อกูล 2547) ในสวน
ของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังจะแบงการวิ เคราะหออกเปน 1) ลักษณะท่ัวไปของ
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง; 2) การตลาดแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ การใชประโยชน
จากแปงมันสําปะหลังและอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ลักษณะทั่วไปของอตุสาหกรรมแปงมันสําปะหลงั (สรุปจากกฤติกา และ กนก 2546 
และ การหาขอมูลเพ่ิมเติม) 

โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังจะมีท้ังโรงงานท่ีผลิตแปงมันสําปะหลังดิบ (Native Starch, 
NTS) และแปงมันสําปะหลังแปรรูป (Modified Starch, MDS) ซ่ึงบางโรงงานอาจผลิตแตแปงมัน
สําปะหลังดิบหรือผลิตแตแปงมันสําปะหลังแปรรูป ในขณะท่ีบางโรงงานอาจจะผลิตท้ังแปงมัน
สําปะหลังดิบและแปงมันสําปะหลังแปรรูป โดยท่ัวไปโรงงานแปงมันสําปะหลังจะตั้งกระจายไป
ตามแหลงปลูกมันสําปะหลังท่ีมีอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ ซ่ึงสามารถแสดงขอมูลเปนรายภาค
ดังตอไปนี ้ 

(ขอมูลจํานวนโรงงานนับจากโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังท่ีเปนสมาชิกของ
สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย โดยขอมูลรายจังหวัดท่ีจะกลาวถึงตอไปจะรวมเฉพาะโรงงานท่ีมี
ผลิตภัณฑเปนแปงมันไมวาจะเปนแปงดิบหรือแปงแปรรูป แตจะไมรวมโรงงานท่ีมีผลผลิตเฉพาะ
ผลิตภัณฑตอเนื่อง เชน โรงงานผลิตสารเพ่ิมความหวาน (sweetener) สาคู กลูโคส และ ฟรักโตส) 

ภาคกลาง: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูท้ังหมด 2 โรงงาน ในจังหวัดปทุมธานี (1 
โรงงาน); ลพบุร ี(1 โรงงาน) 

ภาคเหนือ: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูท้ังหมด 10 โรงงาน ในจังหวัด กําแพงเพชร (7 
โรงงาน); อุตรดิตถ (1 โรงงาน); อุทัยธานี (2 โรงงาน) 

ภาคตะวันตก: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูท้ังหมด 6 โรงงาน ในจังหวัด กาญจนบุร ี
(2 โรงงาน); นครปฐม (3 โรงงาน); ราชบุร ี(1 โรงงาน) 

ภาคตะวันออก: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูท้ังหมด 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: มีโรงงานแปงมันสําปะหลังตั้งอยูท้ังหมด 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) 

จะเห็นไดวาโรงงานจํานวนมากตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังนี้เปนเพราะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีแหลงวัตถุดิบมากกวาภาคอ่ืนๆ (มีการปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุด เม่ือเทียบ
กับภาคอ่ืนๆ ภายในประเทศ) โดยมากโรงงานแปงมันสําปะหลังจะตั้งอยูใกลพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกมัน
สําปะหลังเพ่ือจะไดม่ันใจวาจะสามารถหาวัตถุดิบมาปอนโรงงานไดงาย และเปนการประหยัดคา
ขนสงทําใหตนทุนการผลิตมันสําปะหลังลดลง 

โรงงานแปงมันสําปะหลังบางโรงงานเคยดําเนินธุรกิจในการแปรรูปมันเสนหรือคามัน
สําปะหลังมากอน แตบางรายก็เขาสูอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังโดยตรง โรงงานแปงแปรรูป
บางโรงงานเริ่มจากการแปรรูปเปนแปงดิบกอน แตตอมาเม่ือมีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตก็จะเปล่ียนไปเปนโรงงานแปงแปรรูป ดังนั้นสวนใหญแลวโรงงานแปงมัน
สําปะหลังดิบมักจะเปนโรงงานท่ีดําเนินธุรกิจมานานกวาแปงแปรรูป  

 ในสวนของการประกอบธุรกิจ ผูประกอบการโรงงานแปงมันสําปะหลังจะดําเนินธุรกจิใน
รูปของบริษัท หรือ หางหุนสวนจํากัด ซ่ึงสวนใหญจะอยูในรูปของบริษัท นอกจากนี้อุตสาหกรรม
มันสําปะหลังจะดําเนินธุรกิจในรูปกลุม ซ่ึงมีท้ังลักษณะการสรางเครือขายกระจายไปยังแหลงผลิต
มันสําปะหลัง แตการบริหารจัดการเพ่ือสงมอบวัตถุดิบจะขึ้นอยูกับบริษัทแม และมีท้ังลักษณะของ
กลุมอิสระ โดยมากกลุมอิสระจะมีปริมาณการผลิตไมมากนัก ยกเวนกลุมบริษัทสงวนวงศ
อุตสาหกรรม จํากัดท่ีมีปริมาณการผลิตมาก  

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) กลุมบริษัทเนช่ันแนลสตารช 
แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) (2) กลุมบริษัทสยามควอลิตี้สตารช (3) กลุมอิสระ เชน บริษัทเอเชียโมดิ
ไฟด จํากัด บริษัทเยอเนอรัลสตารช จํากัด บริษัทโซนิคสตารช จํากัด 

ในดานการลงทุนนัน้ ในสวนของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังดิบ โรงงานแปงมันเกือบ
ท้ังหมดมีเจาของเปนกิจการเปนคนไทย ยกเวน บริษัทแปงมันสมเด็จ จํากัด สําหรับอุตสาหกรรม
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แปงมันสําปะหลังแปรรูปมีท้ังลักษณะอุตสาหกรรมท่ีเปนของคนไทยท้ังหมด อุตสาหกรรมท่ีเปน
ของตางชาติท้ังหมด และอุตสาหกรรมท่ีเปนการรวมทุน  

2.2 การตลาดแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ การใชประโยชนจากแปงมันสําปะหลังและ
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ (สรุปจากกฤติกา และ กนก 2546 กลาณรงค และ เกื้อกูล 2547 
และขอมูลจากสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย) 

ในปจจุบันมีการใชแปงมันสําปะหลังท้ังในประเทศและตางประเทศ และยังมีการใชแปงมัน
สําปะหลังทดแทนแปงอ่ืนๆ เชน แปงสาลี แปงมันฝรั่ง แปงขาวเจา และแปงอ่ืนๆ ท้ังนี้เปนเพราะแปง
มันสําปะหลังมีราคาถูกท่ีสุด อันท่ีจริงแลวแปงแตละชนิดจะมีคุณสมบัติตางกัน แตเราสามารถนําแปง
มันสําปะหลังมาผานกระบวนการทางเคมีทําใหแปงมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ โดยท่ัวไปแปงมัน
สําปะหลังเม่ือผานกระบวนการแปรรูปดวยวิธีทางเคมีตางๆ สามารถใชทดแทนแปงชนิดตางๆได เชน 
ใชแทนแปงมันเทศ แปงสาลี และ แปงมันฝรั่งในอุตสาหกรรมอาหาร หรือใชแทนแปงขาวโพดใน
อุตสาหกรรมสารความหวาน และ อุตสาหกรรมกระดาษ เปนตน (กฤติกา และ กนก 2546) 

จากตารางท่ี 10 พบวาในป 2549 (จากเดือนตุลาคม 2548 – กันยายน 2549) การใชแปงมัน
สําปะหลังภายในประเทศอยูท่ีประมาณรอยละ 22.39 ของหัวมันสดท้ังหมดท่ีผลิตได (คํานวณจาก 
5,330,000/23,810,000) * 100) และการใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเม่ือเทียบกับการใชมัน
สําปะหลังภายในประเทศท้ังหมด (ในรูปของมันเสน มันอัดเม็ด และ แปงมันสําปะหลัง) อยูท่ีรอยละ 
80.88 (คํานวณจาก 5,330,000/6,590,000) * 100) ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีมากเม่ือเทียบกับการใชหัวมันสด
เพ่ือผลิตมันเสน  

การใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศมีท้ังการใชเพ่ือการบริโภคโดยตรงและการใชเพ่ือ
เปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร ผงชูรส สารความหวาน 
กระดาษ สาคู แปงแปรรูป ส่ิงทอ กาว ยาง ไมอัด และ อาหารสัตว เปนตน ตารางท่ี 12 แสดงการ
ประมาณการความตองการใชแปงมันสําปะหลังภายในประเทศ แยกตามรายอุตสาหกรรม โดย
สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย 
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ตารางที ่12 ประมาณการความตองการใชแปงมันสําปะหลงัภายในประเทศ แยกตามรายอตุสาหกรรม (ตัน) 
ที่ รายการ 2540 % 2541 % 2542 % 2543 % 2544 % 2545 % 2546  2547  2548  
1 ผงชูรส 125,000 17 150,000 

(20) 
23 180,000 

(20) 
24 180,000 

(0) 
23 200,000 

(11) 
22 200,000 

(0) 
22 250,000 

(25) 
25 250,000 

(0) 
23 250,000 

(0) 
23 

2 สารความหวาน (กลูโคส, 
ไฮฟรุกโตส, ซอปทอล) 

208,000 28 160,000 
(-23) 

25 160,000 
(0) 

22 200,000 25 230,000 
(15) 

26 240,000 
(4) 

27 280,000 
(17) 

28 320,000 
(14) 

29 320,000 
(0) 

29 

3 ผูคาสง (ย่ีปว), 
อุตสาหกรรมอาหาร, 
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

181,000 25 150,000 
(-17) 

 

23 180,000 
(20) 

24 180,000 
(25) 

23 200,000 
(11) 

22 200,000 
(0) 

22 220,000 
(10) 

22 220,000 
(0) 

20 220d,000 
(0) 

20 

4 กระดาษ 100,000 14 85,000 
(-15) 

13 85,000 
(0) 

11 100,000 
(0) 

13 100,000 
(0) 

11 100,000 
(0) 

11 100,000 
(0) 

10 120,000 
(20) 

11 120,000 
(0) 

11 

5 สาคู 44,000 6 45,000 
(2) 

7 55,000 
(22) 

7 60,000 
(18) 

8 60,000 
(0) 

7 60,000 
(0) 

7 50,000 
(-17)) 

5 60,000 
(20) 

5 60,000 
(0) 

5 

6 แปงแปรรูป, แปงดัดแปร 40,000 
 

5 30,000 
(-25) 

5 50,000 
(67) 

7 50,000 
(9) 

6 70,000 
(40) 

8 70,000 
(0) 

8 70,000 
(0) 

7 100,000 
(20) 

9 100,000 
(0) 

9 

7 สิ่งทอ 20,000 3 10,000 
(-50) 

2 10,000 
(0) 

1 10,000 
(0) 

1 10,000 
(0) 

1 10,000 
(0) 

1 10,000 
(0) 

1 10,000 
(0) 

1 10,000 
(0) 

1 

8 อื่นๆ (กาวยาง ยาง ไมอัด 
อาหารสัตว ฯลฯ  

20,000 3 20,000 
(0) 

3 20,000 
(0) 

3 20,000 
(0) 

3 20,000 
(0) 

2 20,000 
(0) 

2 20,000 
(0) 

2 20,000 
(0) 

2 20,000 
(0) 

2 

 รวม 738,000 
 

 650,000 
(-12) 

 740,000 
(14) 

 800,000 
(8) 

 890,000 
(11) 

 900,000 
(1) 

 1,000,000 
(11) 

 1,100,000 
(10) 

 1,100,000 
(0) 

 

ทีม่า: สมาคมแปงมนัสําปะหลังไทย 
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รูปที ่14  ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอตุสาหกรรมตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : สมาคมแปงมนัสําปะหลังไทย 

รูปที ่15  สัดสวนความตองการใชแปงมันสําปะหลงัในอตุสาหกรรมตางๆ เทยีบกบัความตองการ
ภายในประเทศทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : สมาคมแปงมนัสําปะหลังไทย
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ในลําดับตอไปจะกลาวถึงการใชประโยชนจากแปงมันสําปะหลังและอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ี
เกี่ยวของ 

(1) การใชแปงมันสําปะหลังเพ่ือการบริโภคโดยตรง คือ การนําแปงมันสําปะหลังไปใชเปน
สวนประกอบในการปรุงอาหารท้ังของคาวและของหวาน กลาณรงค และ เกื้อกูล (2547) กลาววาคน
ไทยบริโภคแปงมันสําปะหลังประมาณ 7 กิโลกรัม ตอคน ตอ ป 

(2) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมผงชูรส และไลซีน ท้ังผงชูรสและไลซีนเปนก
รดอะมิโนท่ีเปนสวนประกอบสําคัญของโปรตีน ประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญของโลก ตั้งแตป 2545
ประเทศไทยมีการใชแปงมันสําปะหลังเพ่ือการผลิตผงชูรสสูงเปนอันดับสอง (รองจากสารความหวาน) 
เม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (รูปท่ี 14 และรูปท่ี 15) สมาคมแปงมันสําปะหลังไทยประมาณ
การวา ในป 2548 มีความตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพื่อใชในการผลิตผงชูรสคิดเปน
ปริมาณแปงมันสําปะหลัง 250,000 ตัน (22.73% ของปริมาณความตองการมันสําปะหลังภายในประเทศ
ท้ังหมดในป 2548) โดยความตองการนี้เพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาตัวเม่ือเทียบกับความตองการในป 2540  
(ดูตารางท่ี 12 และ รูปท่ี 14)  

(3) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมสารความหวาน เชน กลูโคส ไฮฟรักโตส  
ซอบิทอล และสารอ่ืนๆ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีไดจากการยอยแปงใหเล็กลงเปนหนวยของน้ําตาลตางๆ และ
นําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน 

- กลูโคสมีท้ังกลูโคสไซรับ และกลูโคสไซรับผง กลูโคสไซรับ: ใชในอุตสาหกรรมน้ําอัดลม 
น้ําหวาน ลูกกวาด เปนตน  

- กลูโคสไซรับผง: ใชในอุตสาหกรรมอาหารกระปอง และ อุตสาหกรรมยา เปนตน 

- ไฮฟรักโตส: ใชในอุตสาหกรรมน้ําผลไม อาหารกระปอง ไอศกรีม นมและผลิตภัณฑนม 
ลูกกวาด ขนมหวาน ของหมักดอง และ อาหารสําเร็จรูป เปนตน 

- ซอบิทอล: ใชในอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง การทําลูกช้ิน การทําเนื้อปูเทียม อุตสาหกรรมยา
สีฟนและเคร่ืองสําอาง เชน โลชันทาผิว เปนตน 

ในชวงป 2540 – 2541 ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมสารความหวานมี
ปริมาณและสัดสวนเม่ือเทียบกับความตองการภายในประเทศท้ังหมดลดลง (รูปท่ี 14 และรูปท่ี 15) 
อยางไรก็ตามตั้งแตป 2542 ความตองการนี้นี้มีแนวโนมของปริมาณและสัดสวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
(รูปท่ี 14 และรูปท่ี 15) จากตารางท่ี 12 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทยประมาณการวา ในป 2548 มีความ
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ตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพื่อใชในอุตสาหกรรมสารความหวานคิดเปนปริมาณแปงมัน
สําปะหลัง 320,000 ตัน (29.09% ของปริมาณความตองการมันสําปะหลังภายในประเทศท้ังหมดในป 
2548) เปนความตองการใชแปงมันสําปะหลังในสัดสวนท่ีมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับความตองการใช
แปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ซึ่งความตองการแปงมันสําปะหลังในการผลิตสารความหวาน
ในป 2548 เพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาตัวของความตองการในป 2542 (ดูตารางท่ี 12 และ รูปท่ี 14)  

(4) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากแปงมันสําปะหลังมีคุณสมบัติ
พิเศษ คือ มีความขาวมันวาว  เม่ือนําไปผสมกับน้ําและใหความรอนจะกลายเปนกาวใส แปงมัน
สําปะหลังจึงมีลักษณะไมมีกล่ิน ไมมีรส ไมมีสี ซ่ึงเหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอาหาร เชน อุตสาหกรรมผลิตขนมปง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป กวยเตี๋ยว อุตสาหกรรมซอสปรุง
รส ไอศกรีม อาหารสัตว และลูกกวาด เปนตน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารท่ัวไปโดยท่ัวไปจะใชแปงเปนตัว
ทําใหเหนียว สรางลักษณะเงาวาว และเพ่ิมน้ําหนักใหกับเนื้ออาหาร ซึ่งความตองการนี้มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตป 2541 (ดูตารางท่ี 12 และ รูปที่ 14) อยางไรก็ตามสัดสวนของความตองการแปง
มันสําปะหลังสําหรับผูคาสง (ยี่ปว) อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมครัวเรือน เมื่อเทียบกับความ
ตองการใชแปงมันภายในประเทศท้ังหมดมีแนวโนมลดลง (ดูรูปท่ี 15) 

 (5) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมกระดาษ กลาณรงค และ เกื้อกูล (2547) กลาววา
กระดาษทุกแผน (ยกเวนกระดาษบางชนิด เชน กระดาษชําระ) จะมีแปงเปนตัวประสานและเคลือบอยู
ประมาณรอยละ 5 ของน้ําหนักกระดาษ ซึ่งจะมีการเติมแปงไปในเกือบทุกขั้นตอนของการทํากระดาษ 
เชน ขั้นตอนการบด ขั้นตอนการรีดและการขัดมันกระดาษ และขั้นตอนการเพ่ิมความหนาใหกระดาษ 
ในชวงป 2540 – 2548 ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมกระดาษมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย (รูปท่ี 14) แตมีสัดสวนของความตองการเม่ือเทียบกับความตองการใชแปงมันภายในประเทศ
ท้ังหมดลดลงเล็กนอย (ดูรูปท่ี 15) สมาคมแปงมันสําปะหลังไทยประมาณการวา ในป 2548 มีความ
ตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพ่ือใชในอุตสาหกรรมกระดาษคิดเปนปริมาณแปงมัน
สําปะหลัง 120,000 ตัน (10.91% ของปริมาณความตองการมันสําปะหลังภายในประเทศท้ังหมดในป 
2548) ซ่ึงความตองการนี้เพ่ิมขึ้น 20.00% จากความตองการในป 2540 (ดูตารางที่ 12)  

(6) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมเม็ดสาค ูโดยปกติสาคูจะทําจากการเอาแปงมาขึ้น
รูปโดยใชเครื่องเขยาใหจับกันเปนกอน และรอนและคัดขนาดท่ีตองการ หลังจากนั้นก็จะนําไปคั่วและ
อบใหแหงเปนเม็ดๆ เรียกวา เม็ดสาคู (การผลิตดั้งเดิมใชแปงจากตนสาคูทํา จึงเรียกวาเม็ดสาคู) สมาคม
แปงมันสําปะหลังไทยประมาณการวา ในป 2548 มีความตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพ่ือ
ใชในอุตสาหกรรมเม็ดสาคูคิดเปนปริมาณแปงมันสําปะหลัง 60,000 ตัน (5.45% ของปริมาณความ
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ตองการมันสําปะหลังภายในประเทศท้ังหมดในป 2548) ซึ่งความตองการนี้เพ่ิมขึ้น 36.36% จากความ
ตองการในป 2540 (ดูตารางท่ี 12) 

(7) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมแปงดัดแปร แปงมันสําปะหลังท่ีผลิตไดสวนใหญ 
จะถูกนําไปผานกระบวนการทางเคมีบางอยางทําใหแปงมันสําปะหลังมีคุณสมบัติพิเศษ เชน เหนียวขึ้น 
ทนความรอน ทนกรดดีขึ้น ซ่ึงแปงมันสําปะหลังมีความเหมาะสมที่จะนําไปผลิตเปนแปงดัดแปร เพราะ
แปงมันสําปะหลังท่ีไทยผลิตไดมีความบริสุทธ์ิสูง คือ มีสิ่งเจือปน เชน เถา นอย ในชวงป 2540 – 2548 
ความตองการใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมแปงดัดแปรมีปริมาณและสัดสวนเมื่อเทียบกับความ
ตองการภายในประเทศท้ังหมดเพ่ิมขึ้น (รูปท่ี 14 และ 15) จากตารางที่ 12 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย
ประมาณการวา ในป 2548 มีความตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพื่อใชในอตุสาหกรรมแปง
แปรรูป หรือ แปงดัดแปรคิดเปนปริมาณแปงมันสําปะหลัง 100,000 ตัน (9.09% ของปริมาณความ
ตองการมันสําปะหลังภายในประเทศท้ังหมดในป 2548) ซ่ึงความตองการนี้เพ่ิมขึ้นเปน 2.5 เทาตัวของ
ปริมาณความตองการในป 2540  

 (8) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แปงมันสําปะหลังจะใชในกระบวนการ
ผลิต 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการชุบแปง (การนําดายยืนมาชุบแปงเพ่ือใหดายรื่น เรียบ ไมมีขนเวลาทอ มี
ความยืดหยุนดีขึ้น และทนตอแรงดึงเวลาทอ โดยท่ัวไปจะใชแปงดัดแปรมาเคลือบเสนดาย ประมาณ
แปงท่ีใชจะเทากับรอยละ 1 ของน้ําหนักดาย); ขั้นการพิมพผา (จะใชแปงเพ่ิมความสมํ่าเสมอใหกับสีท่ี
พิมพ และปองกันการเปรอะเปอนของผาพิมพในขณะที่พิมพและหลังจากการพิมพ); ขั้นตอนสุดทาย 
(จะมีการใชแปงเพื่อเพิ่มความคงทนและความเงางามของเนื้อผา) สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย
ประมาณการวา ในป 2548 มีความตองการแปงมันสําปะหลังภายในประเทศเพ่ือใชในอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอ คิดเปนปริมาณแปงมันสําปะหลัง 10,000 ตัน (0.91% ของปริมาณความตองการมันสําปะหลัง
ภายในประเทศท้ังหมดในป 2548) ซ่ึงความตองการนี้ลดลงเทาตัวเมื่อเทียบกับความตองการในป 2540 
(ดูตารางท่ี 12) และมีแนวโนมคงท่ีมาตลอดในชวงป 2541 – 2548 ท้ังในแงของปริมาณและสัดสวน
ความตองการเม่ือเทียบกับความตองการใชภายในประเทศท้ังหมด ท้ังนี้อาจเปนเพราะอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอในประเทศไทยเร่ิมจะอยูในระดับอ่ิมตัว 

(9) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมกาว แปงมันสําปะหลังเปนสวนประกอบสําคัญ
ท่ีสุดในการทํากาวทั้งกาวแหงและกาวน้ํา ท้ังนี้เปนเพราะแปงมีคุณสมบัติพิเศษคือเม่ือถูกน้ํารอนและ
เพ่ิมสารเคมีบางอยางจะทําใหมีลักษณะเปนกาวเหนียว และจะคงสภาพความเหนียวโดยท่ีไมคืนตัว การ
ผลิตกาวก็จะผลิตตามความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชกับอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ    เชน อุตสาหกรรม
ส่ิงทอ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมหลอโลหะ และอุตสาหกรรมไมอัดเปนตน  
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(10) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมไมอัด แปงมันผสมกาวเปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชใน
การผลิตไมอัด เพ่ือเพ่ิมแข็งแรงทนทาน โดยการใชกาวจะอยูในขั้นตอนหลังจากการนาํไมอัดไปอบแหง
แลว โดยจะมีการนําเขาเครื่องทากาวตลอดท้ังแผน คาดวาไมอัดหนึ่งแผนจะมีแปงอยูประมาณ 0.4 
กิโลกรัม 

(11) การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน  

- อุตสาหกรรมผลิตกรดอินทรีย เชน กรดซิตริกหรือกรดมะนาว (ใชในอุตสาหกรรม
อาหาร) กรดแลคติก และ กรดซัคซิกนิก ซ่ึงกรดเหลานี้สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน 
อุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมประกอบรถยนต อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง เปนตน 

- อุตสาหกรรมยารักษาโรค โดยการใชแปงเปนตัวเจือจางในการผลิตยารักษาโรคทั้งยาเม็ด
และยาน้ํา  

- อุตสาหกรรมอาหารสัตว ใชแปงมันสําปะหลังในการผลิตยาเม็ดเพ่ือเปนสารเพิ่มปริมาณ
ในการทําอาหารสัตว 

-  การผลิตภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพ แปงมันสําปะหลังหรือกากมันสําปะหลัง
สามารถนํามาใชในการผลิตภาชนะบรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพ เชนโครงการ KU-GREEN ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมีการทดลองผลิตภาชนะยอยสลายไดจากมันสําปะหลัง เพ่ือลดปญหา
ทางดานส่ิงแวดลอมจากการใชภาชนะท่ียอยสลายไดยาก เชน โฟม อยางไรก็ตามการผลิตภาชนะยอย
สลายไดยังมีตนทุนท่ีคอนขางสูง ดังนั้นหากมีการพัฒนาคนควาที่ทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง และทํา
การตลาดใหประชาชนสนใจท่ีจะใชภาชนะยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง ซ่ึงนอกจากจะ
ชวยแกปญหาส่ิงแวดลอมแลว ยังทําใหอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังของไทยเติบโต ในขณะนี้รัฐเริ่ม
มีโครงการสนับสนุนการขยายกาํลังการผลิตโดยสงเสริมใหมีใชภาชนะยอยสลายไดนี้ในเขตอุทยาน ซึง่
ในอนาคตควรมีการสงเสริมใหมีการการผลิตและใชในเชิงพาณิชยมากขึ้น 

3. โอกาสของมันสําปะหลังในการผลิตเอทานอลของไทย (สรุปจาก ธีรภัทร 2544, เกื้อกูล สิทธิ
โชค และ กลาณรงค 2547, กลาณรงค เกื้อกูล และ สิทธิโชค 2548, ขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน 2549 
และการใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูวิจัย)  

ประเทศไทยอาศัยพลังงานจากการนําเขาเปนสวนใหญ ในชวงป 2549 (มกราคม–พฤศจิกายน) 
ประเทศไทยนําเขาเช้ือเพลิงประมาณวันละ 135.879 ลานลิตร (854,671 บารเรล/วัน) หรือคิดเปนมูลคา
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ประมาณ 718,365 ลานบาท (กรมธุรกิจพลังงาน 2549) การพ่ึงพาแหลงพลังงานจากตางประเทศปริมาณ
มากมีผลกระทบตอความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ กลาวคือ หากราคาเช้ือเพลิง เชน ราคาน้ํามัน 
ในตลาดโลกผันผวนจะทําใหระบบเศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง โดยเฉพาะเม่ือราคา
น้ํามันสูงขึ้นมากภายในระยะเวลาสั้นๆ จะทําใหตนทุนการผลิตของธุรกิจโดยท่ัวไปสูงขึ้น จนอาจ
สูญเสียความสามารถในการแขงขันได  

เพ่ือแกปญหาเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศ ทางเลือกหนึ่งคือการแสวงหาพลังงาน
ทดแทน โดยพลังงานทดแทนท่ีสําคัญที่สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตมีอยู 2 ประเภทหลัก  

ประเภทแรก คือ ไบโอดีเซล ท่ีสามารถผลิตไดจากพืชน้ํามัน สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซล 
ประเภทท่ีสอง คือ การนําเอา เอทานอล ท่ีสามารถผลิตไดจากวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีแปงและน้ําตาล 
เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ไปผสมกับน้ํามันเบนซินในสัดสวนท่ีเหมาะสมจนกลายเปนเช้ือเพลิง
ท่ีเรียกวา แก็สโซฮอล  ซึ่งสามารถใชทดแทนน้ํามันเบนซินได น้ํามันท่ีใชในประเทศไทยแบงออกเปน 
2 ประเภท คือ  แก็สโซฮอล 95 คือ น้ํามันเบนซินพื้นฐานผสมกับเอทานอล (ปกติเอทานอล ความ
บริสุทธ์ิ 99.5% อีก 0.5 % เปนน้ํา) ในสัดสวน 90:10 โดยหลังจากผสมแลวใหคุณสมบัต ิเหมือน เบนซิน 
Octane 95 สวนแก็สโซฮอล 91 คือน้ํามันเบนซินพื้นฐาน (87) ผสมกับเอทานอล ในสัดสวน 90:10 โดย
หลังจากผสมแลวใหคุณสมบัต ิเหมือน เบนซิน Octane 91 โดยปกติเอทานอลจะใชทดแทนสาร MTBE 
(Methyl tertiary butyl ether) ที่เปนสารเพ่ิมออกซิเจนและออกเทนในน้ํามันได ดังนั้นการใชแทนน้ํามัน
เบนซินชวยลดการนําเขาสาร MTBE จากตางประเทศ แตประเทศไทยยังคงตองพ่ึงพิงการนําเขาน้ํามัน
จากตางประเทศ การที่จะทําใหประเทศมีเสถียรภาพทางพลังงานนั้นนอกจากจะสงเสริมใหประชาชน
หันมาใชแทนน้ํามันเบนซินแลว ยังอาจรวมถึงการพัฒนาการผลิตที่ใชสัดสวนของเอทานอลเพ่ิมขึ้น 
ท้ังนี้ตองคํานึงถึงสภาพเครื่องยนตท่ีจะรองรับการใชท่ีพัฒนาขึ้นมาใหม และคํานึงถึงตนทุนที่ใชในการ
ผลิตดวย 

ขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน (2549) แสดงใหเห็นวาในชวงป 2549 (มกราคม – พฤศจิกายน) 
การใชน้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2548 กลาวคือ 
ในชวงป 2549 การใชน้ํามันดีเซลปรับตัวลดลงเหลือเฉล่ียวันละ 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 (เพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาตัว) และการใชไบโอดีเซลในป 2549 อยูท่ีเฉล่ียวันละ 0.097 ลานลิตร 
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(เพิ่มขึ้นจากป 2548 กวา 7 เทาตัว) การปรับตัวในลักษณะนี้สวนหนึ่งเปนเพราะราคาน้ํามันในตลาดโลก
ในป 2549 มีการปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2548 และจากมาตรการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน
ของรัฐ ทําใหประชาชนประหยัดการใชเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดิบทั้งน้ํามันเบนซินและดีเซล และหันไป
ใชพลังงานทดแทน เชน แก็สโซฮอลและไบโอดีเซล มากขึ้น 

การใชผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตพลังงานทดแทนมีขอดีหลายประการ คือ นอกจากจะ
ชวยสรางเสถียรภาพทางพลังงานใหกับประเทศไดสวนหนึ่งแลวยังอาจสงผลดีตอเกษตรกรท่ีจะมีตลาด
ภายในประเทศเพ่ือรองรับสินคาทางการเกษตรมากขึ้น ทําใหราคาสินคาเกษตรภายในประเทศไมผัน
ผวนตามราคาตลาดโลกมากนัก และสามารถชวยบรรเทาปญหาของเกษตรกรในกรณีภาวะสินคาสินคา
เกษตรลนตลาดและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา นอกจากนี้ยังพบวาเอทานอลเปนสารประกอบท่ี
ยอยสลายไดเอง เม่ือเทียบกับการใชน้ํามันดิบซ่ึงเปนแหลงพลังงานท่ีมาจากซากพืชและซากสัตว เอ
ทานอลจะเปนพลังงานทดแทนท่ีมีการเผาไหมสะอาดกวา และลดการสรางกาซพิษ  เชน  กาซ
คารบอนไดออกไซด ท่ีมีผลตอปรากฏการณเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ  

โดยท่ัวไปแลวเอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) ผลิตไดจากพืช
หลายชนิด ซ่ึงวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใชในการผลิตเอทานอลออกสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท
หลักๆ ดังนี้ (รูปท่ี 16 แสดงขั้นตอนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรชนิดตางๆ)  

1. วัตถุดิบประเภทแปง เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาว ขาวบารเลย มันเทศ มันฝรั่ง  เปนตน
จากรูปท่ี 16 จะเห็นวาการนําวัตถุดิบเหลานี้มาผลิตเปนเอทานอล จะตองผานกระบวนการยอยแปง 
(Starch hydrolysis) ใหไดน้ําตาลกลูโคสซ่ึงเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวกอน โดยการยอยจะแบงเปน 2 
ขั้นตอน คือ การยอยคร้ังแรกหรือการทําใหเหลว (Liquefaction) และ การยอยครั้งสุดทายหรือการทําให
หวาน (Saccharification) หลังจากนั้นจึงจะสามารถนําไปหมักกับเชื้อยีสตและกล่ันเปนเอทานอลใน
ลําดับตอไป (รูปที่ 17 แสดงแผนผังการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง) 

2. วัตถุดิบประเภทน้ําตาล เชน น้ําออย กากน้ําตาล ไฮเทสตโมลาส ขาวฟางหวาน และหัว
ผักกาดหวาน เปนตน จากรูปท่ี 16 จะเห็นวาเราสามารถนําวัตถุดิบเหลานี้มาหมักและกล่ันเปนเอทานอล
ไดโดยตรงโดยไมตองผานกระบวนการสกัดน้ําตาลกอน 

3. เศษวัสดุหรือวัสดุเหลือท้ิงท่ีเปนเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส เชน ฟางขาว กากออย ซัง
ขาวโพด ขี้เลื่อย ผักตบชวา หญา หรือใยจากพืชตางๆ เปนตน จากรูปท่ี 16 การผลิตเอทานอลจาก
วัตถุดิบประเภทนี้จะตองผานขั้นตอนตางๆ คือ การเตรียมวัตถุดิบ (Pretreatment) การยอย (Hydrolysis)  
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รูปที ่16 การผลติเอทานอลโดยกระบวนการหมกัวัตถุดบิทางการเกษตร 
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 วัตถุดิบประเภทน้ําตาล 
ไดแก ออย, ขาวฟางหวาน 

ฯลฯ 
 

วัตถุดิบประเภทแปง 
ไดแก มันสําปะหลัง, มัน

เทศ, ขาวโพด ฯลฯ 

วัตถุดิบประเภทเซลลูโลส 
ไดแก ขาวฟางหวาน, กาก

ออย, ขาวโพด ฯลฯ 

Liquefaction 

Saccharification 

น้ําตาล 

Enzyme hydrolysis 

Pretreatment 

การหมัก 

การกลั่น 

เอทานอล 

สารสกัดและใสน้ําหวาน 

กากน้ําตาลเจือจาง 
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ทราย CO2 

แยกส่ิงเจือปน 

มันเสน 

หัวมันเสน 

ปอกเปลือกและลางน้ํา 

บดใหละเอียด 

เปลี่ยนแปงใหเปนน้ําตาล
โดยใชเอ็นไซมยอยแปง 

ล 

ไซโคลเฮกเซน  
หรือ เบนซิน 

ยีสต 

เปลือก หมัก ปุย 

น้ํา 

น้ําสา 
 

แยกน้ํากากสา 
 

 

ปุยใชในไร
นา

 

 

 

กลั่นภายใตความดัน 

หมักดวยยีสตเพื่อเปลี่ยน
นํ้าตาลเปนเอทานอล 

 

  

กาก 

อาหารสัตว 
 

ไบโอแกส 
 

พลังงาน 
 

 

หมัก 
 

ปุย 

รูปที ่17  แผนผังการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลงั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า: ธีรภัทร (2544) หนา 66 
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ซ่ึงสามารถทําไดสองวิธี คือ การยอยดวยกรด หรือ การยอยดวยเอนไซม เพ่ือใหไดน้ําตาล
กลูโคส และขั้นตอนการหมักน้ําตาลใหไดเอทานอล 

จากรูปท่ี 16 จะเห็นไดวาในกระบวนการผลิตเอทานอลหากใชวัตถุดิบประเภทแปง หรือ 
วัตถุดิบที่เปนเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส จะตองมีการนําวัตถุดิบเหลานี้มายอยใหเปนน้ําตาลกอน โดย
การใชกรด แบคทีเรีย หรือเอนไซม หลังจากนั้นจึงนําไปหมักกับเช้ือยีสต และนําไปกลั่นเปนเอทานอล
ตอไป ในขณะท่ีวัตถุดิบท่ีเปนน้ําตาลสามารถนําไปหมักหมักกับเช้ือยีสตและกล่ันเปนเอทานอลไดเลย 

เม่ือพิจารณาศักยภาพของมันสําปะหลังในการผลิตเอทานอลภายในประเทศ อาจแบงการ
พิจารณาออกเปน 3 ปจจัยหลักๆ คือ ปจจัยทางเทคนิค ปจจัยทางเศรษฐกิจ และบทบาทของภาครัฐ 

ปจจัยทางเทคนิค โดยปกติแลวมันสําปะหลังเปนพืชทีมีปริมาณแปงสูงจึงสามารถนํามาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได อยางไรก็ตามปญหาสําคัญอยางหนึ่งในอดีตในการนํามันสําปะหลังมา
ผลิตเอทานอล คือ ปญหาการผลิตท่ีอาจจะติดลบ ซ่ึงหมายถึง การจะนํามันสําปะหลังซ่ึงเปนวัตถุดิบ
ประเภทแปงมาผลิตเอทานอลตองผานกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน คือ ตองมีการยอยแปงเปนน้ําตาล 
การหมัก และการกลั่น ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ตองใชพลังงานสูง ซ่ึงพบวาหากใชวิธีปกติในการนํามัน
สําปะหลังมาผลิตเอทานอล พลังงานท่ีไดจากการเผาไหมของเอทานอลอาจจะนอยกวาพลังงานท่ีตอง
ใสเขาไปในขั้นตอนการผลิตท้ังหมด กอใหเกิดกระบวนการผลิตท่ีติดลบ (พลังงานท่ีไดนอยกวา
พลังงานท่ีใชในการผลิต) หรืออาจเรียกวาเกิดการขาดทุนทางพลังงาน ดวยเหตุนี้การจะนาํมันสําปะหลงั
มาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลจะตองมีการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เชน ไดมี
การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีการรวมขั้นตอนการยอยครั้งสุดทายหรือการทําใหหวาน (Saccharification) ไว
กับขั้นตอนการหมัก (Fermentation) เปนกระบวนการท่ีเรียกวา Simultaneous Saccharification and 
Fermentation (SSF) เปนการลดเวลาในการยอยแปง และประหยัดพลังงาน (รูปท่ี 18 แสดงการผลิต 
เอทานอลจากมันเสนดวยกระบวนการผลิตท้ังแบบปกติและแบบ SSF) 

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ่ืนๆท่ีอาจทําได คือ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เชน การ
พัฒนาเอนไซมท่ีใชในการยอยแปง และ ยีสตท่ีใชในการหมักใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงพัฒนา
วิธีกล่ันใหมีตนทุนท่ีถูกลง 
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มันเสน 

โมหยาบ 

แยกทราย 

ยอยแปงบางสวน 
Liquefaction 

กลั่น 

(100 C) 

(30 C) 

72 ช่ัวโมง 

 

 

ยอยแปงเปนน้ําตาลทั้งหมด 
Saccharification 

 

(B) 

มันเสน 

โมหยาบ 

หมัก 

แยกทราย 

ยอยแปงบางสวน 
Liquefaction 

กลั่น 

(100 C) 

(60 C) 

(30 C) 

24-36 ช่ัวโมง 

36-72 ช่ัวโมง 

 

 

ยอยแปงเปนนํ้าตาลท้ังหมด 
Saccharification 

 

 

(A) 

รูปที ่18 กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันเสนดวยกระบวนการผลติ (A) แบบปกติ และ (B)  
แบบ Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) 
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ปจจัยทางเศรษฐกิจ สําหรับปจจัยทางดานเศรษฐกิจนั้น ท่ีจริงแลวประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
ศักยภาพในการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังสูง เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตมัน
สําปะหลังมากและมีราคาถูก อยางไรก็ตามการจะสงเสริมใหมีการใชมันสําปะหลังเพ่ือเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอลนั้นตองพิจารณาจากปจจัยหลายอยาง รวมถึง  

(1) ราคาและปริมาณมันสําปะหลังท่ีไทยจะผลิตไดในอนาคต  

(2) ราคาและความคุมคาของการใชวัตถุดิบทางการเกษตรชนิดอ่ืน เชน ออย กากน้ําตาล โมลาส 
ในการผลิตเอทานอล การพัฒนาเทคโนโลยีของการใชวัตถุดิบทางการเกษตรแตละชนิดจะสงผลตอ
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังเมื่อเทียบกับวัตถุดิบทางการ
เกษตรชนิดอ่ืน  

(3) ผลกระทบตออุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชมันสําปะหลังหรือแปงมันสําปะหลัง เชน 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมสารความหวาน ผงชูรส ส่ิงทอ และ กระดาษ เนื่องจากหาก
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ผลผลิตมันสําปะหลังในอนาคตไมเพ่ิมขึ้นมากการนํามันสําปะหลังมาใชในการผลิตเอทานอลมากขึ้น
จะทําใหมีผลผลิตท่ีจะนําไปใชสําหรับอุตสาหกรรมตอเนื่องลดลง ซึ่งอาจสงผลตอราคาของมัน
สําปะหลังและตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ  

(4) ตนทุนในการผลิตเอทานอลและน้ํามันแกสโซฮอล ในปจจุบันการท่ีราคาแกสโซฮอลใน
ประเทศต่ํากวาราคาน้ํามันเบนซินสาเหตุหลักประการหนึ่งเกิดขึ้นจากการท่ีกระทรวงพลังงานมีนโยบาย
ลดหยอนเงินสงเขากองทุนน้ํามัน รวมทั้งการยกเวนภาษีสรรพสามิต ซ่ึงทําใหน้ํามันแกสโซฮอลมีราคา
ถูกกวาน้ํามันเบนซินลิตรละ 2.50 บาท การใหการอุดหนุนเชนนี้แสดงใหเห็นวาตลาดยังมิไดสะทอน
ตนทุนท่ีแทจริงในการผลิต จึงเปนท่ีนาสังเกตวาหากรัฐยกเลิกการใหสิทธิพิเศษเหลานี้แลวระดับราคา
น้ํามันแกสโซฮอลที่แทจริงจะแตกตางจากราคาน้ํามันเบนซินเพียงใด และจะยังคงมากพอท่ีจะทําให
ผูบริโภคหันมาใชน้ํามันแกสโซฮอลแทนน้ํามันเบนซินหรือไม 

(5) ความตองการใชเอทานอลในตางประเทศ ในปจจุบันความตองการใชเอทานอลใน
ตางประเทศมีมากขึ้น เหตุผลหลักประการหนึ่งก็เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีมีแนวโนมสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังนั้นหากการผลิตเอทานอลของไทยมีมากกวาความตองการใชภายในประเทศ การ
สงออกเอทานอลเปนอีกหนทางหนึ่งท่ีจะสามารถนํารายไดเขาสูประเทศ ตลาดการสงออกเอทานอลท่ี
นาสนใจตลาดหนึ่งคือตลาดของประเทศญี่ปุน โดยในปจจุบันบราซิลเปนผูสงออกเอทานอลรายใหญ 
(ผลิตจากกากน้ําตาล) และราคาถูกไปญี่ปุน ในขณะท่ีไทย แมตนทุนการผลิตจะสูงกวา แตมีความ
ไดเปรียบเรื่องคาขนสง ทําใหราคา ณ ปลายทางสามารถแขงขันกับเอทานอลจากบราซิลได  

บทบาทของภาครัฐ กฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับเอทานอล ถือเปนส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่งในการกําหนดทิศทางการผลิตและการจัดจําหนายเอทานอลท้ังภายในประเทศและการ
สงออกไปยังตางประเทศ 

 โดยท่ัวไปการผลิตเอทานอลในประเทศไทยยังคงถือเปนการผลิตสุรา จึงตองอยูภายใตการ
ควบคุมของกรมสรรพสามิต การขายเอทานอลใหอุตสาหกรรมตอเนื่องยังถูกควบคุมโดยโรงงานสุรา 
และจากขอ 11 ของประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ท่ีกําหนดให 
“โรงงานสุราองคการสุรา  กรมสรรพสามิต เปนผูทําและขายสงสุราสามทับ (สุรากลั่นท่ีมีแรง
แอลกอฮอลตั้งแต 80 ดีกรีขึ้นไป) ตลอดจนกําหนดราคาขายสงและราคาขายปลีก โดยการอนุมัติของ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองคการสุรา กรมสรรพสามิต และไมสามารถอนุญาตใหโรงงาน
สุรากลั่นแหงอื่นทําสุราสามทับออกขายภายในประเทศ” กอใหเกิดความยุงยากท้ังการจดัตัง้โรงงานและ
การสงออก เนื่องจากมีขั้นตอนมาก ตองขออนุญาตพิเศษ รวมทั้งมีอัตราภาษสุีราอยูในระดบัสูง แมวาใน
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ปจจุบัน กระทรวงพลังงานจะไดรองขอมีการแกกฎระเบียบใหเอทานอล 99.5 ดีกรีจัดอยูในประเภท
เช้ือเพลิง แตเอทานอล 95 ดีกรี ซ่ึงเปนประเภทเอทานอลท่ีใชในการสงออก ยังคงจัดเปนประเภทสุราอยู 
ดังนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการผลิตและการสงออกเอทานอล รัฐบาลควรจะปรับปรุง
เง่ือนไขเหลานี้ เพ่ือใหการตั้งโรงงานและการสงออกเอทานอลมีขั้นตอนท่ีสะดวกขึ้น และเปนไป
ตามปกติเหมือนโรงงานประเภทอ่ืน  

อีกนโยบายหนึ่งของภาครัฐท่ีสงผลกระทบอยางมากตอการผลิตและการใชเอทานอลเพ่ือผลิต
พลังงานทดแทนภายในประเทศ คือ การบังคับใชนโยบาย E10 ของรัฐบาล ในป 2547 กระทรวงพลังงาน
ไดประกาศใชนโยบาย E10 คือ การใชแกสโซฮอล 95 ซ่ึงผสมเอทานอล 10 % ในน้ํามันเบนซิน เพ่ือใช
ทดแทนน้ํามันเบนซิน 95 และจะยกเลิกน้ํามันเบนซิน 95 ท่ัวประเทศในวันท่ี 1 มกราคม 2550 แต ณ 
ปจจุบัน กําหนดการยกเลิกเบนซิน 95 ไดถูกเลื่อนออกไป โดยสาเหตุหลักของการเล่ือนกําหนดเวลา คือ 

1. ณ ปลายป 2549 โรงงานเอทานอลสามารถผลิตไดเพียง 7.5 แสนลิตรตอวัน ไมสามารถ
รองรับความตองการที่คาดไวได (8 แสนลิตรตอวัน) 

2. ราคาโมลาส สูงขึ้นมาก ทําใหราคาเอทานอลสูงถึง 25 บาทตอลิตร จึงตองลดการเก็บเงิน
เขากองทุนน้ํามันลง เพ่ือใหราคาแกสโซฮอลขายปลีกถูกกวาราคาน้ํามันเบนซินธรรมดา 
(แมวาตนทุนการผลิตจริงจะแพงกวาก็ตาม) 

3. ความเช่ือม่ันของผูบริโภคตอการใชแกสโซฮอล 
นโยบาย E10 ถือเปนนโยบายท่ีสําคัญในการผลักดันใหเกิดการผลิตเอทานอลในประเทศไทย 

อยางไรก็ตามเมื่อนโยบายมีความไมแนนอน มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการบังคับใชซ่ึงก็ยังไมชัดเจน
วาจะเปนเมื่อไร จึงอาจทําใหผูประกอบการขาดความเช่ือม่ัน ประกอบกับความตองการ (Demand) ท่ีไม
สูงเทากับกรณีท่ีมีการบังคับใชนโยบาย E10 จึงอาจเปนไปไดวาปริมาณการผลิตเอทานอลในอนาคต
อาจจะนอยกวาที่รัฐไดคาดการณไวกอนหนานี้ แมวาจะมีการขออนุญาตในการจัดตั้งโรงงานเปน
จํานวนมาก  

ในปจจุบันมีผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงอยู
ท้ังหมด 45 โรงงาน (ดูตารางที่ 13) จากขอมูลเม่ือวันท่ี 26 มกราคา 2549 มีจํานวนโรงงานที่แลวเสร็จ
เพียง 6 โรงงาน คือ โรงงานของ (1) บริษัทพรวิไลอินเตอรเนช่ันแนลกรุป เทรดดิ้ง จํากัด (2) บริษัทไทย
แอลกอฮอล จํากัด (มหาชน) (3) บริษัทไทยอะโกรเอนเนอรจี จํากัด (4) บริษัทไทยงวนเอทานอล จํากัด 
(5) บริษัทขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด และ (6) บริษัทเพโทกรีน จํากัด  
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จากตารางท่ี 13 คาดวาภายในป 2550 จะมีโรงงานท่ีสามารถผลิตเอทานอลไดทั้งหมด 17 
โรงงาน มีกําลังการผลิตรวม 2.8 ลานลิตรตอวัน  ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนโรงงานและกําลังการผลิต
รวมของโรงงานที่ใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลตางชนิดกัน ไดแก กากน้ําตาล มันสําปะหลัง ออย/
กากน้ําตาล มันสําปะหลังและกากน้ําตาล จาก 17 โรงงานที่คาดวาจะเร่ิมผลิตเอทานอลไดในป 2550  
หากท้ัง 45 โรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตเอทานอลสามารถเริ่มผลิตไดทุกโรงงานจะมีกําลังการผลิต
รวมกันถึง 11.115 ลานลิตรตอวัน  และจากขอมูลในตารางท่ี 15 จะเห็นไดวาจากจํานวนผูประกอบการ
ท่ีไดรับอนุญาตใหตั้งโรงงานผลิตเอทานอลท้ังหมด 45 โรงงาน มีจํานวน 24 โรงงานเลือกใชมัน
สําปะหลังเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล (หากทุกโรงงานแลวเสร็จจะมีกําลังการผลิตรวมเกือบ 
71% ของกําลังการผลิตเอทานอลท้ังหมด) จากขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาผูประกอบการสวนใหญเล็งเห็น
ถึงศักยภาพของการนํามันสําปะหลังมาแปรรูปเปนเอทานอล เมื่อโรงงานเหลานี้เร่ิมการผลิตจะสงผลให
ความตองการมันสําปะหลังจากภายในประเทศเพ่ิมขึ้น การเตรียมพรอมกับสถานการณดังกลาวจะทําให
เราสามารถบริหารจัดการกับผลผลิตมันสําปะหลังท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 

ตารางที ่13  ผูประกอบการที่ไดรับอนญุาตกอสรางโรงงานผลติเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลงิ 
 (ปรับปรุง 26 ม.ค. 50) 

ผูประกอบการ จังหวัด วัตถดุบิ กําลังการผลิต 
เร่ิมผลิต/ 
คาดวา 

   (ลิตร/วัน) เร่ิมผลิต 
1. บรษิทั พรวิไล อนิเตอรเนชัน่แนล กรุปฯ จํากัด อยุธยา กากน้ําตาล 25,000 ต.ค.-46 
2. บมจ. ไทยแอลกอฮอล นครปฐม กากน้ําตาล 200,000 ส.ค.-47 
3. บรษิทั ไทยอะโกรเอนเนอรจี จํากัด สพุรรณบรีุ กากน้ําตาล 150,000 ม.ค.-48 
4. บรษิทั ไทยงวน เอทานอล จํากัด ขอนแกน มนัสําปะหลงั 130,000 ม.ค.-49 
5. บรษิทั ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัดa) ขอนแกน ออย/กากน้ําตาล 150,000 ม.ค.-49 
6. บรษิทั เพโทรกรนี จํากัด b) ชัยภมู ิ ออย/กากน้ําตาล 200,000 ธ.ค.-49 
7. บรษิทั อนิเตอรเนชัน่แนล แกสโซฮอล  คอรปอเรชัน่ จํากัด c) ระยอง มนัสําปะหลงั 150,000 มี.ค.-50 
8. บรษิทั น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัดd) กาญจนบุร ี ออย/กากน้ําตาล 200,000 ก.พ.-50 
9. บรษิทั ฟาขวัญทพิย จํากัดe) ปราจีนบุร ี มนัสําปะหลงั 120,000 พ.ค.-50 
10. บริษัท เอกรฐัพฒันา จํากัดf) นครสวรรค มนัสาํปะหลงั 200,000 มี.ค.-50 
11. บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด นครราชสมีา ออย/กากน้ําตาล 100,000 พ.ค.-50 
12. บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด ราชบุร ี มนัสําปะหลงั/

กากน้ําตาล 
150,000 พ.ย.-50 

13. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด สระบุร ี ออย/กากน้ําตาล 120,000 ธ.ค.-53 

 



 43 

ตารางที ่13 ผูประกอบการที่ไดรับอนญุาตกอสรางโรงงานผลติเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลงิ (ตอ) 
 (ปรับปรุง 26 ม.ค. 50) 

ผูประกอบการ จังหวัด วัตถดิุบ กําลังการผลิต 
เร่ิมผลิต/
คาดวา 

   (ลิตร/วัน) เร่ิมผลิต 
14. บริษัท เพโทรกรีน จํากัดg) กาฬสนิธุ ออย/กากน้ําตาล 200,000 ธ.ค.-50 
15. บริษัท บญุเอนก จํากัด นครราชสมีา มนัสําปะหลัง 1,050,000 ม.ค.-51 
16. บริษัท ปกนคิ เอทานอล จํากัดh) ฉะเชิงเทรา มนัสําปะหลัง 250,000 มี.ค.-51 
17. บริษัท เอราวัณเอทานอล จํากัดi) หนองบัวลําภู ออย/กากน้ําตาล 200,000 พ.ย.-50 
18. บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด สระแกว มนัสําปะหลัง/กากน้ําตาล 150,000 ธ.ค.-50 
19. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด เพชรบูรณ ออย/กากน้ําตาล 200,000 ธ.ค.-54 
20. บริษัท เอสดีเอทานอล จํากัดj) อุดรธาน ี มนัสาํปะหลัง 200,000 ก.ย.-50 
21. บริษัท สยามเอทานอล ชัยภมูิ จํากัดk) ชัยภมู ิ มนัสําปะหลัง 100,000 มิ.ย.-50 
22. บริษัท บุรีรัมยเอทานอล จํากัด บุรีรัมย มนัสําปะหลัง/กากน้ําตาล 200,000 ธ.ค.-50 
23. บริษัท เอน็วายเอทานอล จํากัดl) นครราชสมีา มนัสําปะหลัง/กากน้ําตาล 150,000 - 
24. บริษัท อุตสาหกรรมอางเวียน จํากัดm) นครราชสมีา ออย/กากน้ําตาล 160,000 - 
25. บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัดn) กําแพงเพชร ออย/มนัสําปะหลงั 200,000 - 
26. บริษัท กิมฟอง จํากัด ระยอง มนัสําปะหลัง 330,000 N/A 
27. บริษัท สยามเอทานอลอตุสาหกรรม จํากัด ระยอง มนัสําปะหลัง 100,000 N/A 
28. บริษัท สมีาอนิเตอรโปรดกัส จํากัด ฉะเชิงเทรา มนัสําปะหลัง 150,000 N/A 
29. บริษัท ทรพัยทพิย จํากัด  ลพบุรี มนัสําปะหลัง 200,000 N/A 
30. บมจ. พี.เอส.ซี.สตารช โปรดักส ชลบุรี มนัสําปะหลัง 150,000 N/A 
31. บริษัท ซี.ไจแกนตคิ คารบอน จํากัด นครราชสมีา กากมนัสําปะหลงั 100,000 N/A 
32. บริษัท ท ีพี เค เอทานอล จํากัด นครราชสมีา มนัสําปะหลัง 1,020,000 N/A 
33. บริษัท เซน็ทรัลเอน็เนอรยี่ จํากัด กําแพงเพชร มนัสําปะหลัง 340,000 N/A 
34. บริษัท อิมเพรสเทคโนโลย ีจํากัด ฉะเชิงเทรา มนัสําปะหลัง 200,000 N/A 
35. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด กาฬสนิธุ กากน้ําตาล/มนัสําปะหลัง 120,000 N/A 
36. บริษัท ไทผิง เอทานอล จํากัด สระแกว มนัสําปะหลัง 300,000 N/A 
37. บริษัท สวนอตุสาหกรรมพลังงาน จํากัด อุทัยธาน ี มนัสาํปะหลัง 200,000 N/A 
38. บริษัท เฟรนส ฟอร แลนด จํากัด อุบลราชธาน ี มนัสาํปะหลัง 700,000 N/A 
39. บริษัท พาวเวอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด อุบลราชธาน ี มนัสาํปะหลัง 400,000 N/A 
40. บริษัท ไซอีก เอน็จิเนียริ่ง จํากัด ฉะเชิงเทรา มนัสําปะหลัง 400,000 N/A 
41. บริษัท อีบพีี เอทานอล จํากัด สระแกว มนัสําปะหลัง 200,000 N/A 
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ตารางที ่13 ผูประกอบการที่ไดรับอนญุาตกอสรางโรงงานผลติเอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลงิ (ตอ) 
 (ปรับปรุง 26 ม.ค. 50) 

ผูประกอบการ จังหวัด วัตถดุบิ กําลังการผลิต เร่ิมผลิต/คาดวา 
   (ลิตร/วัน) เร่ิมผลิต 

42. บริษัท แอดวานซเพาเวอร
ซพัพลาย  จํากัด 

สระแกว มนัสําปะหลัง 500,000 N/A 

43. บริษัท สระแกวไบโอเอ
ทานอล จํากัด 

สระแกว มนัสําปะหลัง 500,000 N/A 

44. บริษัท ขอนแกน
แอลกอฮอล จํากัด 

กาญจนบุรี กากน้ําตาล น้ําออย
และมนัสําปะหลัง 

150,000 N/A 

45. บริษัท ขอนแกน
แอลกอฮอล จํากัด 

ชลบุร ี กากน้ําตาล น้ําออย
และมนัสําปะหลัง 

100,000 N/A 

รวม     11,115,000  
หมายเหตุ  

a) บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด เริ่มผลิต 100,000 ลิตร/วัน เม่ือ ม.ค. 49 และขยายกําลังผลิตเปน 150,000 ลิตร/วัน  ในเดือน ธ.ค. 49 
b) บริษัท เพโทรกรีน จํากัด (จังหวัดชัยภูมิ) เปล่ียนช่ือจาก บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด โดยเริ่มเฟสแรก 200,000 ลิตร ตอวัน 
c) บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แกสโซฮอล คอรปอเรช่ัน จํากัด ติดต้ังเครื่องจักรเสร็จแลว เริ่มเฟสแรก 150,000 ลิตร/วัน  
d) บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด (กาญจนบุรี) เร่ิมเฟสแรก 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) เปล่ียนช่ือจาก บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และไดรับอนมัุติใหยายท่ีต้ังโรงงานเปนจังหวัดกาฬสินธุ 
h) บริษัท ปกนิค เอทานอล จํากัด โดยเริ่มเฟสแรก 250,000 ลิตร/วัน 
i) เปล่ียนช่ือจากบริษัท เร่ิมอุดมเอทานอล จํากัด 
j) เปล่ียนช่ือจากบริษัท สมเด็จ (1991) จํากัด 
k) เปล่ียนช่ือจากบริษัท สยามเอทานอลอุตสาหกรรม จํากัด 
l) m) และ n) ขอชะลอโครงการ 

ท่ีมา :  กระทรวงพลังงาน 

ตารางที ่14 จํานวนโรงงานและกาํลงัการผลิตรวมของโรงงานที่ใชวัตถดุิบในการผลิตเอทานอลตางชนดิ
กันจาก 17 โรงงานทีค่าดวาจะเร่ิมผลิตเอทานอลไดในป 2550 

วัตถุดิบ จํานวนโรงงาน % กําลังการผลิต % 
   (ลิตร/วัน)  

กากน้ําตาล 2 11.8 350,000 12.5 
มันสําปะหลัง 7 41.2 1,050,000 37.5 
ออย/กากน้ําตาล 6 35.3 1,050,000 37.5 
มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล 2 11.8 350,000 12.5 

รวม 17 100 2,800,000 100 
ท่ีมา : กระทรวงพลังงาน 
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ตารางที ่15 แสดงจํานวนโรงงานและกาํลังการผลติรวมของโรงงานที่ใชวัตถดุิบในการผลติเอทานอล
ตางชนดิกนั จากทั้ง 45 โรงงานที่ไดรับอนญุาตใหผลิตเอทานอล 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล จํานวนโรงงาน % กําลังการผลิต % 
มันสําปะหลัง 24 53.3 7,890,000 71.0 
ออย/กากน้ําตาล 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 

รวม 45 100.0 11,115,000 100.0 
ท่ีมา : กระทรวงพลังงาน 

4. การใชประโยชนจากสวนตางๆของมันสําปะหลัง (สรุปจาก กลาณรงค และ เกื้อกูล 2547, 
Fugile 2004, และ Howerler 2004, บัณฑิต และ วิชชากร 2545)  

อันที่จริงแลวเกือบทุกสวนของตนมันสําปะหลังสามารถนํามาใชประโยชนได ในท่ีนี้จะ
แบงเปนสวนของหัวมันสําปะหลังสด ใบ ลําตน เหงา และเมล็ด 

หัวมันสาํปะหลงัสด 

กลาณรงค และ เกื้อกูล (2547) กลาววาหัวมันสําปะหลังสดสามารถนํามาใชเปนอาหารมนุษย
ไดโดยตรง อยางไรก็ตามหัวมันสําปะหลังที่มนุษยนิยมนํามารับประทาน คือ หัวมันสําปะหลังชนิด
หวานท่ีมีกรดไขมันไซยานิกนอย เชน มันสําปะหลังพันธุหานาที เปนตน สําหรับการบริโภคนิยมนํามา
ทําเปนขนมหรือของหวาน เชน มันปง มันเช่ือม สําหรับมันสําปะหลังพันธุอ่ืนท่ีมีปริมาณแปงสูง
สามารถนํามารับประทานได แตตองนํามาปอกเปลือกและลางน้ําใหหมดรสขม และตมเดือดเปน
ระยะเวลาพอสมควร 

หัวมันสําปะหลังยังสามารถนําไปแปรรูปเปนมันเสนและมันอัดเม็ด เพ่ือใชในการเล้ียงสัตว 
หรือใชเปนวัตถุดิบสงไปใหโรงงานแปงมันสําปะหลัง หรือเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานผลิตเอทานอล (ดู
รายละเอียดในหัวขอที่ 1, 2, และ 3 ตามลําดับ) 
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ใบ 

กลาณรงค และ เกื้อกูล (2547) กลาววาใบมันสําปะหลังสามารถนํามาทําเปนอาหารมนุษยได 
เชน ทําเปนผักสด ผักตม หรือนํามาแกง นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนอาหารสัตวในรูปของใบสด หรือ
ใบตากแหงที่นํามาปนแลวใชเปนสวนผสมในอาหารสัตว Preston and Rodriguez (2004) กลาววาใบ
จากการปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ี 1 เฮคเตอรใหโปรตีนประมาณ 4 ตัน โดยอาจจะเก็บใบทุกๆ 8 
สัปดาห เม่ือนําเอาใบเหลานี้มาผานกระบวนการบางอยางก็จะสามารถนํามาใชเลี้ยงสัตวได จากการวิจัย
พบวาสามารถนําใบมันสําปะหลังมาใชเปนอาหารเสริมโปรตีนในอาหารท่ีใชเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ เชน 
หมู แพะ โค และ กระบือ นอกจากนี้ยังพบวาการใชใบมันสําปะหลังเล้ียงแพะจะทําใหแพะมีปญหาเร่ือง
พยาธินอยลง 

Howeler (2004) ไดอางงานศึกษาของ Fugile (2004) ไววาจากการใชแบบจําลอง linear 
programming และ average commodity prices โดยใชขอมูลในชวงป 1991 - 2001 วา สําหรับประเทศ
ไทยการใชสวนผสมของ มันสําปะหลัง/ถั่วเหลือง (cassava-soybean mix) เปนอาหารสัตวจะมีตนทุนต่ํา
ท่ีสุด ต่ํากวาการใชสวนผสมของ ขาวโพด/ถ่ัวเหลือง (maize-soybean mix) ท่ีนิยมใชโดยท่ัวไป (ดตูาราง
ท่ี 16) ซ่ึงผลนี้เปนจริงท้ังในระดับอุตสาหกรรมและในระดับฟารม และเม่ือราคาสินคาเกษตรท้ังสาม
ชนิดเพิ่มขึ้น สวนผสมของ มันสําปะหลัง/ถ่ัวเหลือง (cassava-soybean mix) หรือ มันสําปะหลังเสน/ใบ
มันสําปะหลัง/ถั่วเหลือง (cassava chips-leaf meal-soybean mix) ยังคงถูกกวาการใชสวนผสมขาวโพด/
ถ่ัวเหลือง (maize-soybean mix) ท้ังๆท่ีใหโปรตีนเทากัน งานวิจัยเกี่ยวกับการใชมันสําปะหลังและใบ
มันสําปะหลังสําหรับเล้ียงสัตว โดยเฉพาะการสงเสริมใหมีการใชใบมันสําปะหลังมาผลิตเปนอาหารท่ี
ใหโปรตีนกับสัตวในระดับการผลิตท่ีเปนเชิงพาณิชยมากขึ้น จะชวยเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลัง และเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตวก็สามารถซ้ือหาอาหารสัตวแหลงใหมท่ีใหโปรตีนสูงแตราคา
ยอมเยาได 

ตารางที ่16 Approximate prices of various feed ingredients and the final cost and protein 
content of feed mixes in Thailand in 2003 
 ProteinPrice (%) (baht/tonne) 

Ingredients 
- Maize 
- Cassava chips or pellets 
- Soybean meal 
- Cassava chips (85.5%) + soybean meal (14.5%) 
- Cassava leaf meal 

 
8.5 
2.5 

44.0 
8.5 

20.0 

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

ท่ีมา: Howeler (2004) 
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ตารางที ่16 Approximate prices of various feed ingredients and the final cost and protein 
content of feed mixes in Thailand in 2003 (ตอ) 

 ProteinPrice (%) (baht/tonne) 
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%) 

 
 

13.1 
13.3 
13.3 

 
14.9 
15.0 
15.0 

 
16.0 
16.2 
16.2 

 
 

5,710 
4,587 
4,257 

 
5,710 
4,587 
4,257 

 
5,842 
4,790 
4,726 

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

 

ลาํตน และ เหงา 

ลําตนของมันสําปะหลังสามารถนํามาตัดออกเปนทอนๆ และใชเพาะพันธุได สําหรับเหงามัน
สําปะหลัง เหงามันสําปะหลังเปนสวนหนึ่งท่ีอยูใตดินซ่ึงจะยึดหัวมันสําปะหลังกับสวนโคนตนท่ีอยู
เหนือผิวดินไว โดยปกติเหงามันสําปะหลังจะใชในการบริโภคของมนุษยและการเอาไปเล้ียงสัตวไมได 
จึงมักกลายเปนวัสดุเหลือท้ิงจากการแปรรูปมันสําปะหลัง อยางไรก็ตาม บัณฑิต และ วิชชากร (2545) 
กลาววาจริงๆแลวเหงามันสําปะหลังสามารถเผาไหมและใหความรอนไดสูงเทียบเทากับฟน จึงมี
ศักยภาพท่ีจะนํามาเผาไหมเพ่ือใหพลังงานความรอนและใชเปนตนกําลังในการผลิตกระแสไฟฟาได 
และการเผาไหมยังเปนการเผาไหมท่ีสะอาดกวาการใชเชื้อเพลิงจากซากพืช ซากสัตว (ฟอสซิล) 

4. การแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงัและผลกระทบ 
ความผันผวนของราคาพืชผลเปนปญหาความเส่ียงสําคัญท่ีมีผลกระทบตอรายไดของเกษตรกร

ท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาราคาพืชผลตกต่ําในชวงตนฤดูการเก็บเกี่ยวทําใหเกิดแรงกดดันทาง
การเมืองใหรัฐบาลตองเขาแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร8 ระดับการแทรกแซงของรัฐจะขึ้นกับปจจัย

                                                        
8 ขาราชการสวนใหญที่เก่ียวของกับการแทรกแซงราคาสนิคาเกษตรยังมคีวามเขาใจผิดเก่ียวกับเหตผุลที่ราคาสนิคาเกษตรตกต่ํา 2 ประการ 
ประการแรก ขาราชการจํานวนมากเชื่อวาพอคาคนกลาง “เปนผูกดราคาสนิคาเกษตร โดยละเลยขอเทจ็จริงเรื่องปรมิาณการเก็บเก่ียว
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หลายประการ อาทิเชน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ9 อํานาจทางการเมืองของกลุมเกษตรกร ผลตอ
คะแนนเสียงของรัฐบาลจากการแทรกแซง (ซึ่งรวมถึงกลุมธุรกิจการเกษตรท่ีเปนฐานการเงินของ
รัฐบาล) เปนตน 

แมการแทรกแซงสินคาเกษตรจะมีผลดีทางการเมือง และมีสวนชวยยกระดับรายไดของ
เกษตรกรบางสวน แตการแทรกแซงก็ไดกอใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง 
อาทิเชน (1) รัฐตองใชงบประมาณจํานวนมหาศาลในการแทรกแซง ภาระขาดทุนจากการแทรกแซงเกิด
ผลกระทบรายแรงตอฐานะการคลัง ทําใหรัฐบาลในประเทศพัฒนาหลายประเทศตองปฏิรูปนโยบาย
การแทรกแซงสินคาเกษตร (2) การแทรกแซงสรางความเสียหายตอตลาดสินคาเกษตร เชน มาตรการ
แทรกแซงบางอยางสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการบางรายลงทุนมากกวาความจําเปนทางธุรกิจ (เชน 
การสรางยุงฉาง และไซโลเพ่ือรองรับสินคาแทรกแซง) มาตรการแทรกแซงบางอยางทําใหพอคาคน
กลาง และผูประกอบการจํานวนหนึ่งเลิกทําธุรกิจ (3) ผลกระทบตอการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนา ทําใหผูประกอบการและเกษตรกรไมสามารถใชเครื่องมือการเงินเพ่ือลดหรือประกันความ
เส่ียงในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (4) ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของผูสงออกไทย
เนื่องจากราคาสินคาในประเทศถูกบิดเบือน รัฐบาลมีการสต็อกสินคาและระบายสต็อกสินคาโดยใช
วัตถุประสงคทางการเมืองเปนเกณฑการตัดสินใจจนสรางความไมแนนอนและความเส่ียงอยางรายแรง
ตอการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน และ (5) ผลกระทบจากการฉอราษฎรบังหลวงของผูเกี่ยวของไมวา
จะเปนเกษตรกร เจาของลานมัน โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแปงมัน ผูสงออก  ขาราชการและ
นักการเมือง การวิ่งเตนของผูประกอบการเพ่ือใหไดสิทธิประโยชนจากมาตรการแทรกแซงของรัฐ 

วัตถุประสงคในสวนนี้ คือ การศึกษาและประเมินนโยบายการจํานํามันสําปะหลังในปการ
เพาะปลูก 2548/49 และ 2549/50 โดยจะเนนการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงคุณภาพ ทั้ง
ผลประโยชนและความเสียหายของนโยบายจํานํามันสําปะหลัง วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง คือการ
เสนอแนะมาตรการแทรกแซงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีนอยท่ีสุด เพราะผูวิจัย
ตระหนักดีถึงขอเท็จจริงทางการเมืองวารัฐบาลทุกรัฐบาลท้ังท่ีมาจากการเลือกตั้งทางตรง การเลือกตั้ง
ทางออม และการรัฐประหาร ลวนตกอยูในกระแสกดดันทางการเมืองใหตองมีมาตรการชวยเหลือ

                                                                                                                                                                     
ตอนตนฤด ูบทบาทของพอคาคนกลางในการซื้อสนิคาเขาสตอ็ก และการแขงขนัระหวางพอคาคนกลาง ประการที่สอง ขาราชการเชื่อวา
ราคาตลาดทีสู่งขึน้เกดิจากการแทรกแซงของรฐัเปนหลัก 
9 ประเทศย่ิงพฒันา ยิ่งมีการอุดหนนุและคุมครองภาคเกษตรมากขึน้ สวนประเทศดอยพฒันามักจะมมีาตรการกดราคาสนิคาเกษตรเพือ่
ชวยเหลือผูบริโภคในเมอืง 
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เกษตรกร ตางกันแตวารัฐบาลบางรัฐบาลท่ีมีผูนําทางการเมืองซึ่งมุงหวังแตคะแนนเสียงทางการเมืองใน
ระยะส้ันอาจเลือกใชมาตรการบางอยางท่ีกอใหเกิดความสูญเสียอยางรายแรงตอประเทศ จึงจําเปนท่ี
จะตองมีงานวิชาการเปดเผยขอมูลความเสียหายตางๆ เพ่ือใหประชาชนผูเสียภาษีไดรับทราบขอเท็จจริง
อยางครบถวน และเกิดกระแสการเมืองทัดทานนโยบายท่ีมิไดเปนประโยชนตอสวนรวมท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว 

ในตอนแรกจะเปนการสรุปมาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในอดีต ตอนท่ีสองสรุป
มาตรการจํานําในปการผลิต 2548/49 และ 2549/50 ตอนท่ีสามเปนการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคม สวนขอเสนอแนะจะนําเสนอในตอนท่ี 5 ซ่ึงเปนตอนสุดทาย 

4.1 มาตรการแทรกแซงตลาดมนัสําปะหลังโดยสังเขป : อดีต และปจจุบัน 
มาตรการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในอดีตจนปจจุบันสามารถจําแนกตามหวงโซการผลิต 

(supply chain) ได 4 ดานแตละดานมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี ้

(ก) ดานสนับสนุนปจจัยการผลิต มีมาตรการสําคัญ 5 มาตรการ คือ (1) การใหสินเช่ือผาน 
ธกส. เพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการลงทุนในการเพาะปลูกมันสําปะหลัง (2) มาตรการ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังโดยกรมวิชาการเกษตร (3) มาตรการแจกทอนพันธุมันใหแกเกษตรกรโดย
กรมสงเสริมการเกษตร เพราะในอดีตเมื่อมีการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปสหภาพยุโรปเต็ม
โควตาสงออก ปรากฏวามีปญหาขาดแคลนทอนพันธุทุกป ปจจุบันปญหาคล่ีคลายแลว นอกจากนั้น
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยมีบทบาทหลักในการพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง และ
การขยายทอนพันธุมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพ โดยการซ้ือทอนพันธุมาแจกจายใหแกเกษตรกร (4) 
นโยบายลดพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมัน โดยมาตรการตางๆ เชน contract farming ใหเกษตรกรหันไปปลูก
มะมวงหิมพานต หรือใหสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืน เชน ขาวฟางแดงและทํา
ไรนาสวนผสม วัตถุประสงคเพ่ือลดพื้นท่ีเพาะปลูก มาตรการเหลานี้เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 2520 เม่ือ
ตลาดรวมยุโรปตองการสรางแรงกดดันทางการเมืองใหรัฐบาลไทยลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกและลดการสงออก
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปยังตลาดรวมยุโรป (5) นอกจากนี้ นับตั้งแตป 2526 เปนตนมา ก็มีความ
พยายามกําหนดเขตเศรษฐกิจมันสําปะหลัง โดยมีการจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกมัน วัตถุประสงคก็คือ
ความพยายามของรัฐท่ีจะบริหารจัดการไมใหมีการเพาะปลูกมันสําปะหลังจนเกิดภาวะลนตลาด แต
มาตรการดังกลาวสามารถจดทะเบียนไดเพียงบางสวน และไมเคยประสบความสําเร็จ เพราะการ
ตัดสินใจเพาะปลูกของเกษตรกรไทยอาศัยกลไกราคา รัฐไทยไมสามารถสถาปนา “ระบบวางแผนการ
ผลิตสินคาเกษตร” แบบระบบสังคมนิยมไดสําเร็จ 
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(ข) มาตรการสงเสริมการลงทุนในโรงงานแปรรูป คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเคยให
บัตรสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปมันอัดเม็ดแข็ง แปงมัน แปงมันแปรรูป และสารความ
หวานจากแปง วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการสงออกและการเพ่ิมมูลคาของมันสําปะหลัง นอกจากนี้
ในป 2525 กระทรวงอุตสาหกรรมเคยระงับการพิจารณาอนุญาตใหตั้งหรือขยายโรงงานผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง ยกเวนการทําลานตากมันของกลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตร 

(ค) มาตรการแทรกแซงราคาในตลาดมันสําปะหลัง วัตถุประสงค คือ การพยายามยกระดับ
ราคาหัวมันสําปะหลังในชวงตนฤดูการเก็บเกี่ยวหรือชะลอการขุดหัวมัน หรือดึงอุปทานผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังบางสวนออกจากตลาดเพ่ือใหราคาตลาดสูงขึ้น โปรดสังเกตวาแมวัตถุประสงคของการ
แทรกแซงราคา คือการยกระดับราคามันสําปะหลังในตอนตนฤดูการเก็บเกี่ยว แตรัฐบาลไทยไมเคยใช
นโยบาย “ประกันราคา” เต็มรูปแบบ คือ ตั้งงบประมาณเพ่ือซื้อมันสําปะหลังทุกตนัท่ีเกบ็เกีย่วไดในราคา
ประกัน แตจะมีการจํากัดวงเงินงบประมาณในการแทรกแซง ซึ่งเทากับวาจะมีเกษตรกรเพียงบางสวนท่ี
สามารถขายหัวมันไดในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาดตอนตนฤด ู

มาตรการที่เคยประกาศใช ไดแก (1) ในฤดูการผลิต 2539/40 รัฐบาลไดใหความชวยเหลือ
ปลอดดอกเบี้ยแกผูประกอบการโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง เพ่ือใหผูประกอบการนําไปเปนทุน
หมุนเวียนในการรับซ้ือหัวมันสดจากเกษตรกรในราคาท่ีรัฐบาลกําหนดคือ 1.01 บาทตอกิโลกรัม (2) ใน
ปการผลิต 2539/40 รัฐมีมาตรการจายคาชดเชยคาสวนตางระหวางราคาท่ีรัฐกําหนดกับราคาตลาด และ
จายเงินคาขนสงชดเชยตามระยะทางใหแกลานมัน และโรงงานมันอัดเม็ด วัตถุประสงค เพ่ือให
เกษตรกรสามารถขายหัวมันสดที่หนาโรงงานไดในราคา 1 บาท/กิโลกรัมท่ัวประเทศ โปรดสังเกตวา
การกําหนดราคาประกันเทากันท่ัวประเทศเปนการฝนกับกลไกตลาด เพราะจุดกําเนิดราคามัน
สําปะหลัง คือ ราคาสงออกที่ทาเรือในจังหวัดชลบุรี สวนราคาในแตละทองถิ่นจะลดทอนลงตาม
ระยะทางที่อยูหางจากทาเรือ ดังนั้นรัฐจึงตองจายเงินชดเชยคาขนสงใหแกผูประกอบการท่ีเขารวม
โครงการรับซ้ือหัวมันในราคากิโลกรัมละ 1 บาทท่ัวประเทศ (3) มาตรการดึงมันเสนออกจากตลาด ซึ่ง
จะชวยใหราคาหัวมันสดสูงขึ้น โดยองคการคลังสินคา (อคส.) ไดรับงบประมาณใหรับซ้ือหัวมันสดจาก
เกษตรกร แลวจางผูประกอบการลานมันแปรรูปเปนมันเสน และเก็บรักษามันเสนไวจนกวารัฐจะมี
นโยบายระบายมันเสนดังกลาวออกสูตลาดสงออก (4) มาตรการจํานํามันสําปะหลัง ซ่ึงเกิดขึ้นครั้งแรก
ในปการผลิต 2542/43 โดยมีหลักการใหเกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานํา และฝากหัวมันสดในรูปของมัน
เสนและแปงมัน โดยใหโรงงานผูรับฝากเปนผูแปรรูปโดยรัฐจายคาจางแปรรูป และคาจางรับฝากสินคา
ใหแกผูประกอบการ ตามหลกัการราคาจํานําจะต่ํากวาราคาตลาดตอนตนฤดูประมาณ 10%-20% ของ
ราคาตลาด นอกจากนี้เพ่ือเพ่ิมจุดรับฝากในเขตที่มีโรงงานแปรรูปจํานวนนอย รัฐบาลยังมอบหมายให
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อคส.เพ่ิมจุดรับประกันในจังหวัดตางๆโดยใหอคส.เปนผูรับฝากและออกใบประทวน สวนธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหรกรณการเกษตร (กส.) รับจํานวนใบประทวนท่ีอคส.ออกใหเกษตรกรรายบุคคล 
หลังครบกําหนดไถถอน (ประมาณ 3 เดือน) หากเกษตรกรไมมาไถถอน อคส.สามารถจําหนายมันเสน
และแปงมันไดท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ นอกจากนั้นเกษตรกรผูจํานํายังตองมอบสิทธิการ
แปรสภาพหัวมันสด และสิทธิการจําหนายมันเสนและแปงมันกอนครบกําหนดไถถอนใหอคส.ดวย 

อยางไรก็ตามนับตั้งแตปการผลิต 2546/47 เปนตนมา รัฐบาลทักษิณไดกําหนดราคาจํานําใหสูง
กวาราคาตลาดท่ีคาดหมายในตอนตนฤด ูทําใหมาตรการจํานําหัวมันสดกลายสภาพเปนมาตรการ “ดึง
ประกันราคา” โดยปริยาย10 ในปการผลิต 2549/50 รัฐบาลใหมไดลดราคาจํานําลงต่ํากวาราคาตลาด และ
ยังไดเพ่ิมมาตรการใหคณะกรรมการระดับจังหวัดจัดคิวการขุดและคิวจํานําใหสอดคลองกับกําลังการ
รองรับผลผลิตของจุดรับจํานําแตละจุด 

(ง) มาตรการดานการสงออก มีท้ังหมด 6 มาตรการ สองมาตรการแรกใชในยุคท่ีโควตา
สงออกผลิตภัณฑมันไปยังประชาคมยุโรป (หรือสหภาพยุโรปในภายหลัง) ยังมีผลบังคับ (อีกนัยหนึ่ง 
ปริมาณความตองการสงออกมีมากกวาโควตาสงออกท่ีไทยตกลงกับอียู หรือเรียกวา binding quota) 
ดังนี้ (1) มาตรการจัดสรรโควตาสงออกไปอียู ตั้งแตทศวรรษ 2510 จนถึงปลายทศวรรษ  253011 
มาตรการท่ีใช เชน การจัดสรรโควตาสงออกตามประวัติการสงออก การตรวจเช็คสต็อกเพ่ือการสงออก 
การจัดสรรแบบใครมากอนไดกอน การประมูลโควตาสงออก (ซ่ึงใชเพียงระยะส้ันๆ ในป 2534/35) 
และมาตรการสงออกเสรี (2) มาตรการแรงจูงใจใหแกผูสงออก ตัวอยางของมาตรการท่ีใช คือ การ
กําหนดสัดสวนโควตาพิเศษเพ่ือจูงใจใหผูสงออกสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปยังตลาดนอกอียูซึ่ง
เร่ิมใชในป 2528 รวมท้ังใหความชวยเหลือการเก็บรักษา และคาขนสงภายในประเทศสําหรับการ
สงออกผลิตภัณฑมันไปยังนอกตลาดอียูในป 2540 โปรดสังเกตวารัฐบาลไดพยายามลดความเส่ียงจาก
การพ่ึงตลาดอียู โดยพยายามเจรจาใหรัฐบาลตางประเทศรับซื้อผลิตภัณฑมันจากไทย เชน การเจรจากับ
รัฐบาลเกาหลีใตใหเพ่ิมโควตานําเขามันสําปะหลัง แลกกับการยอมใหเกาหลีใตไมตองนําสินคาขาวเขา

                                                        
10 มาตรการประกนัราคา คอื รัฐรบัซื้อสนิคาเกษตรในราคาทีสู่งกวาราคาตลาดซึง่ตางจากการจํานําที่รัฐตองการใหเกษตรกรชะลอการ
จําหนายหัวมนัสดในตอนตนฤดู เพื่อใหสามารถจําหนายหัวมนัสดในราคาสงูขึน้ในภายหลัง แตเนื่องจากรัฐบาลทกัษณิมิไดรบัซื้อหัวมนั
สดทกุดานที่ออกสูตลาด มาตรการประกนัราคาดังกลาวจึงเปนเพียงมาตรการ “ดึงประกนัราคา” 
11 หลังจากการปฏิรูปนโยบายเกษตรรวมของอียูในกลางทศวรรษ 2530 ราคาธัญพชืในอียูก็ลดลง ทําใหความตองการนําเขามนัอดัเมด็เพื่อ
ผลติอาหารสตัวในอียูลดลงจนต่ํากวาโควตาสงออกทีต่กลงกับไทย แตรัฐบาลไทยยังคงรักษามาตรการจัดสรรโควตาสงออกไปตลาดอียู
ตลอดมาจนถึงปจจุบัน แตปรมิาณสงออกของไทยไปตลาดอียนูอยมาก 
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สูขอตกลง tariffication ในการเจรจารอบอุรุกวัย (3) มาตรการอุดหนุนการสงออก ซ่ึงมีท้ังการจายเงิน
อุดหนุนสงออกแกผูสงออกท่ีรับซ้ือหัวมันสดในราคาที่รัฐกําหนดในป 2536/37 และการจายเงิน
อุดหนุนชวยเหลือการเก็บรักษาและคาขนสงภายในประเทศสําหรับผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไป
ยังตลาดนอกอียูในป 2540 โปรดสังเกตวาหากการเจรจารอบโดฮาประสบความสําเร็จ ประเทศสมาชิก 
WTO จะตองยุติการอุดหนุนการสงออก (4) มีการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีแปรรูปจากมาตรการ
รับจํานําเพ่ือสงออกโดยใหมีคณะกรรมการพิจารณาการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนผูทําหนาท่ี 
และขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย (5) การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
เปนสินคามาตรฐานสงออกตั้งแตป 2505 เปนตนมา และ (6) การกําหนดราคาขั้นต่ําของผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังสงออก ซึ่งปจจุบันยกเลิกไปแลว 

4.2 การดาํเนินงานตามโครงการจาํนาํมันสําปะหลงัในปการผลิต 2548/49 และปการผลติ 
2549/50  

วัตถุประสงคหลักของโครงการจํานํามันสําปะหลัง คือ การยกระดับราคาหัวมันสดในชวงตน
ฤดูการขุดมัน โดยรัฐเขาแยงซ้ือหัวมันสดกับพอคาดวยวิธีการรับจํานําหัวมันสดจากเกษตรกร แลว
นํามาแปรรูปและสต็อกผลผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังไวเพ่ือระบายสูตลาดในปลายฤด ูหากราคากลาง/
ปลายฤดูสูงกวาราคาจํานําเกษตรกรสามารถขอถายถอนสินคาที่จํานําได  เดิมการรับจํานํามีลักษณะเปน
การจํานําท่ีแทจริง คือ ราคารับจํานําต่ํากวาราคาตลาดในตอนตนฤด ูวิธีนี้จะทําใหเกษตรกรสวนใหญมี
แรงจูงใจมาไถถอนผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีจํานําไวในราคาต่ําเม่ือราคาตลาดสูงขึ้นทําใหรัฐมีภาระท่ี
จะตองระบายผลิตภัณฑมันท่ีเกษตรกรทิ้งจํานําในจํานวนไมมาก แตในรัฐบาลทักษิณมีการเพ่ิมราคา
จํานําใหสูงกวาราคาตลาดดังกลาวแลว ยังผลใหอัตราการไถถอนต่ํามาก รัฐบาลใหมในป 2549 จึงกําหนด
ราคารับจํานําใหต่ํากวาราคาปการผลิต 2548/49 (ดูตารางท่ี 17) สาระสําคัญของโครงการรับจํานําหัวมันสด
ในปการผลิต 2548/49 และ 2549/50 ประกอบดวยเปาหมายจาํนวนหัวมันสดท่ีรับจาํนาํ งบประมาณราคารบั
จํานํา และหลักเกณฑการรับจํานํา (ดูตารางท่ี 17) 

โดยท่ัวไปโครงการรับจํานําหัวมันสดในปการผลิต 2549/50 เหมือนกับโครงการในปการผลิต 
2548/49 ยกเวนสาระสําคัญบางประการโครงการจํานําหัวมันสดจะมีการกําหนดปริมาณรับจํานํา พ้ืนท่ี
ดําเนินการ ราคาจํานํา ระยะเวลาจาํนําและไถถอน รวมท้ังระยะเวลาของโครงการ การกําหนดคณุสมบตัิ
ของผูมีสิทธิจํานํา ปริมาณหัวมันสดที่เกษตรกรแตละรายสามารถนํามาจํานํา ผูรับจํานําซ่ึงไดแก ธกส. 
สวน อคส. เปนผูรับฝากเก็บผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และออกใบประทวน นอกจากนี้ก็มีการกําหนด
วิธีการและขั้นตอนดําเนินการ วิธีการไถถอนคาใชจายของรัฐในการรับจํานํา การกํากับดูแล การ
ประชาสัมพันธ และการระบายผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่แปรรูปจากหัวมันสําปะหลังท่ีรับจํานําในแต
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ละฤดูการผลิต รายละเอียดเหลานี้สะทอนประสบการณในการดําเนินงานแทรกแซงตลาดขาวและตลาด
มันสําปะหลังของคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิง ธกส. อคส. กรมการคาภายใน และกรมการคาตางประเทศ 

ตารางที ่17 สาระสําคัญของโครงการรับจํานําหัวมันสดปการผลิต 2548/49 และ 2549-50 

(ก) เปาหมายและราคารับจํานําหัวมันสด 
รายการ ป 2548/49 ป 2549/50 

1. เปาหมาย (ลานตนั)  5 7.5 
2. ราคารับจํานํา (บาท/กก.) ที่เชื้อแปง 25% 
    - พ.ย.   - 1.25 
    - ธ.ค.   1.30 1.30 
    - ม.ค.   1.50 1.35 
    - ก.พ.   1.50 1.40 
    - มี.ค.   1.50 1.45 
    - เม.ย.   1.50 1.50 
3. งบประมาณ (ลานบาท) 1,150.00 1,776.11 
    - ชดเชยดอกเบี้ยให ธ.ก.ส. 140.00 284.38 
    - คาใชจายรับจํานําของอคส.  1,050.00 1,481.73 
    - เพิ่มประสิทธิภาพและ  ประชาสมัพนัธการรับ
จํานํา โดยกรมการคาภายใน 10.00 10.00 

       (ข) หลักเกณฑการรับจํานํามันสําปะหลัง 
 ป 2548/49 ป 2549/50 
1. หลักเกณฑ/การปฏบิตั ิ
  

- รับฝากหวัมนัสดและแปรรูปเปน
มนัเสนและแปงมัน 

- รับฝากหัวมนัสดและแปรรูปเปนมนั
เสนและแปงมัน 

  
  

  - คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจัดคิว
ขดุและคิวจํานําใหสอดคลองกับกาํลัง
การรองรับผลผลิตของจุดรับจํานําแต
ละจุด 

2. เง่ือนไขเกษตรกร 
  

- จํานําไดในวงเงิน ไมเกิน 
750,000 บาท/ราย 

- จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ 

    - ตองมหีนังสือรบัรองเกษตรกร - จํานําไดในวงเงิน ไมเกนิ 350,000   
บาท/ราย (250 ตนั/ราย) 

      - ตองมหีนังสือรบัรองเกษตรกร 
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ตารางที ่17 สาระสําคัญของโครงการรับจํานําหัวมันสดปการผลิต 2548/49 และ 2549-50 (ตอ) 
      (ข) หลักเกณฑการรับจํานํามันสําปะหลัง(ตอ) 

 ป 2548/49 ป 2549/50 
3. เง่ือนไข โรงแปง /ลานมนั ตรวจสอบคณุภาพหัวมนัสด ตรวจสอบคณุภาพหัวมนัสด 
    แปรสภาพหัวมนัสดเปนมนัเสน

หรือแปงมนั 
แปรสภาพหวัมนัสดเปนมนัเสนหรือ
แปงมัน 

    (ปริมาณสารไซยาไนตในแปงมนั
ไมเกิน 0.01 ppm) 

(ไมกําหนดปริมาณสารไซยาไนตใน
แปงมัน) 

4. การกํากับดูแล       
   - หนวยงานปฏบิตั ิ : อคส. ธ.ก.ส. กํากับดูแล : อคส. ธ.ก.ส. กํากับดูแล 
   - จังหวัด : คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

กํากับดแูลในพืน้ที่ ไมใหมีการ
สวมสทิธิ ์

: คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดกํากับ
ดูแลในพืน้ที่ ไมใหมกีารสวมสิทธิ ์โดย
อาจมีการเสรมิกําลังจากฝายปกครอง
และฝายความมัน่คง 

  - สวนกลาง : เปนศูนยประสานงานการรับจํานํา
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขการ
แกปญหาและกาํกบัดูแล 

: เปนศนูยประสานงานการรบัจํานําเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไขการ
แกปญหาและกํากับดูแล 

 5. ระบบจําหนาย   กรมการคาตางประเทศเปน
หนวยงานหลักในการระบาย
จําหนาย 

กรมการคาตางประเทศวางแผนและหา
ตลาดสงออกลวงหนาเพื่อใหการระบาย
จําหนายมปีระสทิธภิาพและเกิด
ประโยชนสูงสดุ 

ทีม่า: คณะกรรมการประเมนิการดําเนนิงานตามโครงการรับจํานําขาวเปลอืกและมนัสาํปะหลงั พ.ศ. 2550 

บุคคลและหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการรับจํานํา และมีสวนสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอ
สัมฤทธิผล และประสิทธิภาพของโครงการ ไดแก ธกส. อคส. กรมการคาตางประเทศ ผูประกอบการท่ี
เขารวมโครงการ โดยเฉพาะอยางย่ิงลานมันและโรงงานแปงมัน และเกษตรกร สวนคณะกรรมการคชก. 
เปนผูกําหนดนโยบายซึ่ง อันท่ีจริง นโยบายดังกลาวคือนโยบายของรัฐบาลแตละชุดนั่นเอง 
คณะกรรมการจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวงเงินงบประมาณ ปริมาณการรับจํานํา และราคารับ
จํานํา นอกจากนี้ผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุด คือ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ซ่ึงนอกจากจะเปนท้ังผูให
นโยบายและผูรับผิดชอบในโครงการรับจํานําแลว ยังเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเห็นชอบเร่ืองการ
ระบายผลิตภัณฑมันท่ีแปรรูปจากหัวมันสดท่ีรับจํานํา บทบาทดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจเลือกเอกชน
ท่ีจะมาเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และปฏิเสธไมไดวากระบวนการตัดสินใจดังกลาวมักเกิด
จากปจจัยทางการเมืองเปนสําคัญ 
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ขอแตกตางระหวางโครงการรับจํานําหัวมันสดในปการผลิต 2548/49 กับปการผลิต 2549/50 
นอกจากระดับราคารับจํานําท่ีตางกันดังกลาวแลวขางตน ยังมีขอแตกตางสําคัญอีก 5 ประการ คือ (ก) 
ในป 2549/50 เกษตรกรแตละรายจะจํานําหัวมันสดไดสูงสุดไมเกิน 350,000 บาท/ราย (หรือ 250 บาท/
ตัน) เทียบกับ 750,000 บาทในป 2548/49 (ข) เกษตรกรที่จะจํานําหัวมันสดในป 2549/50 ตองจด
ทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ (ค) ป 2549/50 ไมกําหนดปริมาณสารไซยาไนคในแปงมัน (ง) ป 
2549/50 มีคณะกรรมการระดับจังหวัดจัดคิวขุด และคิวจํานําใหสอดคลองกับกําลังการรองรับผลผลิต
ของจุดรับจํานําแตละจุด12 และ (จ) นอกจากจะมีหนาที่ระบายการจําหนายผลิตภัณฑมันที่มาจากการรับ
จํานําแลว ในป 2549/50 กรมการคาตางประเทศตองวางแผนและหาตลาดสงออกลวงหนา 

4.3 การประเมินผลกระทบของโครงการรับจํานําหัวมันสด ปการผลิต 2548/49 และ 2549/50 
การวิจัยเพ่ือประเมินผลกระทบของโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังมีจํานวนคอนขาง

นอย เชน การประเมินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังในปการผลิต 2539/40 ของสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2543) โครงการแทรกแซงดังกลาวเปนความพยายามยกระดับราคาหัวมัน
สําปะหลัง โดยใชมาตรการหลัก 2 มาตรการ คือ การจายเงินชดเชยคาสวนตางราคาและคาขนสงชดเชย
ตามระยะทางใหแกลานมันและโรงงานมันอัดเม็ดท่ีตองรับซื้อหัวมันสดในราคาท่ีรัฐกําหนด อีก
มาตรการหนึ่ง คือ อคส.ใชวิธีซ้ือหัวมันสดจากเกษตรกรแลววาจางใหลานมัน และโรงงานมันอัดเม็ด
แปรรูปเพ่ือเก็บไวในสต็อก วัตถุประสงคเพ่ือตองการยกระดับราคาหัวมันสดโดยการดึงผลิตภัณฑมัน
ออกจากตลาด ผลการวิเคราะหดวยเศรษฐมิติไมพบวามาตรการแทรกแซงสามารถยกระดับราคาตลาด
ของหัวมันสดไดอยางมีนัยสําคัญ เม็ดเงินแทรกแซงไมต่ํากวารอยละ 40 ตกอยูกับผูประกอบการและ
ขาราชการ นอกจากนั้นการแทรกแซงยังกอใหเกิดตนทุนเพ่ิมเติมตอสังคม (หรือความสูญเปลา) ไมต่ํา
กวา 300 ลานบาท หรือคิดเปนมูลคา 103% ของงบประมาณจริงท่ีใชแทรกแซง (293 ลานบาท ) 
นอกจากนั้นโครงการยังมีสวนทําลายความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน เพราะเกิดมีคดี
ฟองรองจํานวนหลายคด ี

โครงการรับจํานําหัวมันสดในป 2548/49 และป 2549/50 มีความแตกตางท่ีสําคัญจากโครงการ
ในป 2539/40 เพราะนอกจากจะเปนการจํานําหัวมันสด (และเปนการประกันราคาบางสวนในป 
2548/49) เกษตรกรยังไดรับเงินคาจํานําโดยตรงจากธกส. ตางจากการแทรกแซงในป 2539/40 ท่ี
เกษตรกรตองขายหัวมันสดใหแกผูประกอบการ ผูวิจัยจะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการ

                                                        
12 แตผูวิจัยเขาใจวาไมมีการดําเนนิมาตรการจัดคิวอยางจริงจัง 
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แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง โดยใชวิธีประเมินเชิงคุณภาพ บทความนี้ไมมีการวิเคราะหดวยเศรษฐมิติ
ถึงผลกระทบตอราคาตลาด เพราะขอจํากัดดานเวลาและขาดแคลนทุนวิจัย ผูวิจัยจะแบงการประเมินผล
โครงการออกเปน 5 หัวขอ ไดแก ผลการดําเนินโครงการ ตนทุนและประโยชนตัวเงินของโครงการ 
ตนทุนท่ีมิใชตัวเงิน ผลกระทบตอธุรกิจมันสําปะหลังของภาคเอกชน และการรั่วไหลของเม็ดเงิน
แทรกแซง 

(ก) ผลการดําเนินโครงการ จากเปาหมายรับจํานํา 5 ลานตันปรากฏวาเม่ือส้ินสุดโครงการรับ
จํานําปผลิต 2548/49 มีเกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําเพียง 777,879 ตัน มีลานมันเขารวมโครงการ 102 
รายจาก 12 จังหวัด และมีการไถถอนเพียง 5 พันตันหรือ 1.66% ของปริมาณการจํานํา ท้ังนี้เพราะราคา
หัวมันสดในตลาดตั้งแตเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2549 อยูในระดับต่ํากวาราคารับจํานํา (1.50 บาท/กก.) 
(ดูรูปท่ี 19) 

สวนในปการผลิต 2549/50 ซ่ึงยังกําลังดําเนินงานอยู ปรากฏวา ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ 2550 มี
เกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําท่ีลานมัน 319,498 ตัน และท่ีโรงแปงมันอีก 258,259 ตัน ลานมันท่ีรวม
โครงการมี 159 แหงจาก 21 จังหวัด และโรงแปงในโครงการมี 14 แหงจาก 7 จังหวัด (ดูตารางท่ี 18) 
สาเหตุท่ีมีการรับจํานําในป 2549/50 มากกวาป 2548/49 เพราะแนวโนมราคาตลาดในป 2549/50 ต่ํากวา
ราคารับจํานํา และรัฐบาลไดเพ่ิมจํานวนลานมันและโรงแปงมันในโครงการรับจํานํา 

(ข) ตนทุนและประโยชนตัวเงินของโครงการ การประเมินผลกระทบของโครงการจํานําหัวมันสด
ท่ีถูกตองสมบูรณจะตองประเมินท้ังตนทุนและผลประโยชนของโครงการทั้งท่ีเปนตัวเงิน และมิใชตัว
เงิน (explicit and implicit cost and benefits) ในการประเมินดังกลาวผูวิจัยตองสามารถคํานวณหา
ผลกระทบของโครงการจํานําท่ีมีตอราคาตลาด ย่ิงการจํานํามีผลตอราคาตลาดมากเทาไร เกษตรกรท่ีอยู
นอกโครงการก็จะไดรับประโยชนทางออมเปนเงาตามตัว แตเนื่องจากขอจํากัดของเวลา การศึกษาครั้ง
นี้จึงไมสามารถคํานวณหาผลกระทบตอราคาตลาดได อยางไรก็ตามผูวิจัยเช่ือวาโครงการจํานําในป 
2548/49 จะมีผลตอราคาตลาดนอยมาก เพราะปริมาณการรับจํานําจริงคอนขางต่ําเพียง 0.77 ลานตัน 
หรือ 15.6% ของเปาหมายการรับจํานํา เหตุผลท่ีเกษตรกรนําหัวมันสดมาจํานําเปนปริมาณนอยเพราะใน
ป 2548/49 ราคาหัวมันสดในตลาดในบางชวงคอนขางสูงเมื่อเทียบกับราคารับจํานํา (ดูรูปท่ี 19) และ
โครงการรับจํานําเริ่มดําเนินการลาชา สวนในปการผลิต 2549/50 ปริมาณการรับจํานําจริงนาจะสูงขึ้น
กวาป 2548/49 ท้ังนี้เพราะราคาตลาดคอนขางต่ํา คือ ใกลเคียงกับราคาตลาด ราคาจํานาํจงึไมใชแรงจงูใจ
ใหมีการจํานํา ดังนั้นโดยภาพรวม ผูวิจัยคาดวาการจํานําหัวมันสดในป 2549/50 ไมนาจะมีผลตอราคา
ตลาด ผูวิจัยจึงไมคํานวณผลกระทบดานราคาท่ีมีตอเกษตรกรซ่ึงไมไดเขาโครงการจํานํา 
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รูปที ่19 ราคาตลาดและราคาจํานําของหัวมันสดที่โครงการ 
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2543/44 2544/45 2545/46 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50

ราคามันสด เช้ือแปง 25 % โคราช ราคารบัจํานํา
 

ท่ีมา: กรมการคาภายใน 

ตารางที ่18 ผลการดาํเนนิงานรบัจํานํามันสําปะหลงั 
รายการ 2547/48 2548/49 2549/50 

ผลผลิต (ลานตัน) 16.94 22.58 25.28 
การใชในประเทศ (ลานตัน) 1.58 3.7 3.85 
สงออก (ลานตัน) 14.52 18.7 21* 
ราคาตลาดภายในประเทศ (บาท/กก.) 1.50-1.65 1.15-1.20 0.95-1.00 
ราคา FOB    
 - มันเสน 4.00-4.70 3.75-4.35 4.14 
 - แปงมัน 9.40-11.40 8.30-9.00 7.64 
ราคารับจํานํา (บาท/กก.) 1.30-1.50 1.30-1.50 1.25-1.50 
ราคากอนรับจํานํา (ต.ค.) 0.94 1.12 1.06 
ราคาชวงรับจํานํา (พ.ย.-มี.ค.) (บาท/กก.) 1.29-1.60 1.27-1.41 1.18-1.30 
ปริมาณรับจํานําเปาหมาย (ลานตัน) n.a. 5.00 7.5 
ปริมาณรับจํานําจริง (ลานตัน) n.a. 0.77 ยังไมสิ้นสุด 
จํานวนลานมันในโครงการ (ราย) n.a. 102 159 
จํานวนโรงแปงในโครงการ (ราย) n.a. ไมไดรวม 14 
อัตราไถถอน (%ของจํานํา) n.a. 1.66% n.a. 
สต็อกคงคาง 12  n.a.   
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ตารางที ่18 ผลการดาํเนนิงานรบัจํานํามันสําปะหลัง (ตอ) 
รายการ 2547/48 2548/49 2549/50 

- มันเสน (ตัน) n.a. 53,000 134.26 
 - แปงมัน (ตัน) n.a. - 58,742 
คาใชจายดําเนินการ (ลานบาท) n.a.   
 - คาใชจายและดอกเบ้ีย n.a. 380.44 276.19 
 - ขาดทุน(กําไร+) จาการการขาย n.a. +66.59 ยังไมไดขาย 
 - รวม n.a. 313.85 n.a. 
รายไดของเกษตรกรท่ีเพิ่มข้ึนจากการจํานํามัน  
(ลานบาท)** n.a. 179 132 
  - มูลคาหัวมันที่เกษตรกรจํานํา ***  1167 985 
  - มูลคาหัวมันท่ีจําหนายในราคาตลาด****  988 853 

หมายเหต:ุ * 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 กุมภาพนัธ 2548 – 31 พฤษภาคม 2549 
                  **** คํานวณ ณ 1 ธนัวาคม  2549 – 22 มีนาคม 2550 
ทีม่า: คณะกรรมการประเมนิการดําเนนิงานตามโครงการรับจํานําขาวเปลอืกและมนัสาํปะหลงั พ.ศ. 2550 

 

ตนทุนตัวเงินของโครงการ ประกอบดวย คาใชจายชดเชยดอกเบ้ียของ ธกส. คาใชจายในการ
รับซ้ือหัวมันสดของอคส. คาจางผูประกอบการเอกชนแปรรูปหัวมันสดเปนมันเสนและแปงมัน 
(รับผิดชอบโดย อคส.) คาจางผูประกอบการจัดเก็บสต็อกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง คาสูญเสียจากการ
เก็บสต็อก คาใชจายในการจัดการโครงการ คาประชาสัมพันธ และตนทุนการสงออกผลิตภัณฑมันของ
กรมการคาตางประเทศ (แตปรากฏวาไมมีรายงานตนทุนตัวเงิน เพราะการทํางานดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ จึงมีแตเบ้ียประชุมจํานวนเล็กนอย และตนทุนแฝง (implicit cost) ที่เปนการสูญเสียเวลา
ของขาราชการท่ีเกี่ยวของ 

ตนทุนแฝง ไดแก คาเสียโอกาสของเวลาของขาราชการท่ีเกี่ยวของกับโครงการรับจํานําทุก
ขั้นตอน ตนทุนเสียโอกาสของผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการรับจํานํา13 ตลอดจนตนทุนเสียโอกาส

                                                        
13 สถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2543) พบวาตนทนุแฝง 2 รายการแรกมมีูลคา 5.6 ของตนทนุทางเศรษฐกิจของโครงการ
แทรกแซงตลาดมนัในป 2539/40 
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ของเกษตรกรท่ีนําหัวมันสดมาจํานํา ตนทุนรายการสุดทายนี้ คือ คาเวลาและคาเดินทางเพ่ือขอ
ใบรับรองการเปนเกษตรกร ตนทุนการติดตอขอรับใบประทวนจากอคส.เพ่ือนําไปขอกูเงินจากธกส. 
และตนทุนรายการสุดทาย คือ ความสูญเปลาของทรัพยากร (dead-weight loss) อันเกิดจากโครงการรับ
จํานํา รวมท้ังตนทุนทางสังคมท่ีเกิดจากการคอรรัปชั่น 

ผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินของโครงการ ไดแก รายไดที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 
รายไดนี้คํานวณจากสวนตางระหวางราคารับจํานํากับราคาตลาด (กรณีไมมีโครงการจํานํา) คูณดวย
ปริมาณการจํานําหัวมันสดของเกษตรกร รายไดอีกรายการคือรายไดสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นของผูประกอบการท่ี
รวมโครงการ เพราะไดใหบริการแปรรูปหัวมันสดเปนมันเสน หรือแปงมัน บริการจัดเก็บสต็อก
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากการรับจํานํา รวมท้ังรายรับสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นของพอคาสงออกท่ีประมูลซ้ือ
สต็อกผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากรัฐบาล รวมท้ังรายรับสุทธิเบ้ืองตนของอคส. จากการจําหนาย
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีไดจากโครงการรับจํานํา (หรือรายรับจากการจําหนาย ลบ รายจายโดยตรงจาก
การรับจํานํา ดังท่ีปรากฏในรายการขาดทุน/กําไรจากการขายในตารางที ่18)  

สวนผลประโยชนแฝงของโครงการรับจํานํา ไดแก การท่ีนักการเมืองไดรับเสียงสนับสนุนและ
ความนิยมจากเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 

ในรายงานนี้ ผูวิจัยไมสามารถใหตัวเลขผลประโยชนและตนทุนของโครงการรับจํานําหัวมันสด
ไดครบทุกประเภท จึงขอนําเสนอเฉพาะตนทุนและผลประโยชนตัวเงนิบางสวน 

ตารางท่ี 18 แสดงวาคาใชจายตัวเงินของโครงการรับจํานําหัวมันสดในป 2548/49 ประมาณ 
380.44 ลานบาท สวนกําไรจากการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง คือ 66.59 ลานบาท ฉะนั้นโดยรวม
แลวรัฐจึงขาดทุนสุทธ ิ313.85 ลานบาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินท่ีคอนขางต่ํา อยางไรก็ตามรัฐยังมีสต็อก
ผลิตภัณฑมันอยูอีก 53,000 ตัน ตัวเลขคาใชจาย และการขาดทุนเม่ือส้ินสุดโครงการจะแตกตางจาก
ตัวเลขขางตน 

สวนผลประโยชนสุทธิท่ีเปนตัวเงินท่ีเกษตรกรซ่ึงนําหัวมันสดมาจํานํา เทากับ 179 ลานบาท 
ในป 2548/49 และเทากับ 132 ลานบาท ในป 2549/50  ตัวเลขนี้ใชวิธีคํานวณ  คือ เอาสวนตางราคา
ระหวางราคารับจํานําแตละเดือนกับราคาตลาด แลวคูณกับปริมาณหัวมันสดท่ีรับจํานําในแตละเดือน  

(ค) ตนทุนแฝงของโครงการ การศึกษาครั้งนี้ไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะคํานวณหาตนทุนแฝง 
(implicit cost) ของโครงการ อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนแนวทางการคํานวณในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอเสนอ
วิธีคํานวณตนทุนแฝงบางรายการท่ีเห็นชัดเจน ดังนี้ 
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(1) คาเสียโอกาสของขาราชการบางหนวยงานท่ีไมไดรับเงินคาจางจาก คชก. ไดแก คณะ
กรรมการคชก . คณะทํางานชุดตางๆ ของกรมการคาภายใน และกรมการคาตางประเทศ  และ
คณะทํางานระดับจังหวัด 

วิธีคิดตนทุนเสียโอกาสของเวลา คือ ระยะเวลาที่ดําเนินการจริง x อัตราเงินเดือนขาราชการ 
โดยระยะเวลาดําเนินงานใหสมมุติวาในชวงการรับจํานํา (พฤศจิกายน – มีนาคม) ขาราชการที่เกี่ยวของ
ใชเวลาทํางานในโครงการ 50% หรือถาขอเท็จจริงทํางานมากกวา 50% ของเวลาราชการก็ใหใชตัวเลข
ดังกลาว สวนชวงเวลาอ่ืนๆ ท่ียังตองมีการปดบัญชีโครงการ หรือจําหนายมัน ก็ใหใชหลักคิดเดียวกัน
แตเวลาท่ีขาราชการใชในการดําเนินโครงการใหลดลง เชน โดยเฉลี่ยขาราชการใชเวลาเพียง 10% 

นอกจากนั้นใหบวกเงินคาเบ้ียประชุมดวย แตถาเบี้ยประชุมจายจากเงินคชก. และไดนับรวมไว
ในคาใชจายของโครงการรับจํานําแลว ก็จะตองไมนับซํ้า 

(2) ความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ (dead-weight loss) ของโครงการรับจํานํา แนวคิดคือ การ
แทรกแซงของรัฐเปนการบิดเบือนกลไกตลาด ทําใหเกิดการผลิตหัวมันมากเกินกวาการผลิตภายใต
ระบบการคาเสรี และความตองการใชมันสําปะหลังจะลดลง เพราะราคาสูงขึ้น วิธีคํานวณจะตองสราง
สมการอุปทานและอุปสงคตอหัวมันสําปะหลังกอน จากนั้นจึงเปล่ียนสมการอุปทานใหรวมผลของการ
รับจํานํา เม่ือเทียบดุลยภาพตลาดกรณีมีโครงการรับจํานํา กับกรณีไมมีการรับจํานํา เราก็สามารถ
คํานวณหา DWL จากสวนตางของมูลคาทางเศรษฐกิจของตลาดมันสําปะหลัง กรณีคาเสรี กับมูลคาใน
กรณีมีโครงการรับจํานํา 

(ง) ผลกระทบตอธุรกิจมันสําปะหลัง ผูประกอบการมันสําปะหลังมีความเห็นเรื่องผลกระทบ
ของนโยบายรับจํานํา แตกตางกัน 2 กลุม กลุมแรก เช่ือวาการรับจํานํามีผลกระทบรุนแรงตอการซื้อขาย
ลวงหนาในตลาดมันสําปะหลัง กลุมท่ีสอง ไมเช่ือวา การรับจํานําจะสรางความเสียหายตอการซื้อขาย
ลวงหนา มิหนําซํ้ายังคิดวาการแทรกแซงของรัฐ “อยางเหมาะสม” จะชวยลดปญหาพอคากดราคารับซ้ือ
หัวมันสดจากเกษตรกรได ผูวิจัยจะสรุปความเห็นท้ังสองกลุมกอน จากนั้นจะอธิบายสาเหตุท่ีทําใหคน
สองกลุมวิเคราะหปญหาตางกัน และใหขอสรุปความเห็นของผูวิจัยเอง 

ฝายท่ีเช่ือวาการรับจํานํามีผลทําใหพอคาสงออกไมกลาขายสินคาลวงหนา เพราะกลัววาจะซ้ือ
ของแพงในชวงที่มีการจํานํา แตเวลาขายจะตองขายในราคาถูก เพราะเปนไปไดวาชวงท่ีขายสินคา 
รัฐบาลอาจระบายมันเสน หรือแปงมันออกจากสต็อกทําใหราคาตก นอกจากนั้นในดานผู ซ้ือ
ตางประเทศก็อาจงดส่ังซ้ือในชวงมีการรับจํานํา ทําใหพอคาในประเทศตองลดปริมาณการซ้ือหัวมันสด
จากเกษตรกรในชวงการรับจํานํา ผลก็คือ ราคาตลาดไมกระเตื้องขึ้น เนื่องจากปริมาณความตองการซ้ือ
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หัวมันสดทั้งตลาดไมเพ่ิมขึ้น กลาวคือ รัฐบาลรับจํานํามากขึ้น แตพอคาลดปริมาณการส่ังซ้ือหัวมันสด
ลงในชวงการรับจํานํา ผลสุทธิคือ นโยบายรับจํานําไมสามารถยกระดับราคาหนาฟารมในชวงท่ีมีการ
รับจํานําได 

ฝายท่ีสอง เช่ือวาการแทรกแซงในชวง 2 ป การผลิตท่ีผานมามิไดกอใหเกิดความเสียหายใดๆ 
ตอธุรกิจคามัน และการซ้ือขายลวงหนาทั้งนี้เพราะวาขอเท็จจริงคือ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา 
ปริมาณหัวมันสดไมเพียงพอตอความตองการ อันเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ํามัน ทําใหความ
ตองการใชธัญพืช และพืชน้ํามัน (vegetable oil crops) สูงขึ้น เพราะธัญพืช (มันสําปะหลัง ขาวโพด) 
และพืชน้ํามัน (ปาลม) สามารถใชผลิต bio-fuel ทดแทนน้ํามันได ทั้งราคาธัญพืชและราคาพืชน้ํามันใน
ตลาดโลกจึงถีบตัวสูงขึ้น ดังนั้นราคาหัวมันสดในประเทศตั้งแตป 2544 เปนตนมาจึงสูงกวา 1 บาทตอ
กิโลกรัมมาตลอด ยกเวนชวงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2546 และกุมภาพันธ-มีนาคม 2547 เทานั้น 
เหตุผลประการท่ีสองคือ ถึงแมรัฐบาลทักษิณจะกําหนดราคาจํานําไวสูง (โดยเฉพาะในป 2548/49) แต
ราคาตลาดบางชวงกลับถีบตัวขึ้นสูงกวาราคารับจํานําในขณะท่ีมีการรับจํานํา (ดูรูปที่ 19) ดังนั้น
เกษตรกรสวนใหญจึงไมมีความจําเปนตองนําหัวมันสดมาจํานํา สูขายหัวมันสดใหพอคาไมได เพราะ
ไมตองมีตนทุนธุรกรรมยุงยากเหมือนการจํานําหัวมันสด นอกจากนั้นผูประกอบการกลุมหลังนี้ยังเห็น
วาการแทรกแซงของรัฐทําใหพอคาไมอาจกดราคาหัวมันสดไดเพราะตองแยงซ้ือหัวมันสดกับโครงการ
รับจํานํา 

อันท่ีจริงท้ังสองฝายมีสวนถูกดวยกันท้ังคู ความเชื่อของฝายแรกท่ีวาโครงการรับจํานํานาจะมี
ผลใหพอคาไมกลาขายลวงหนาไดรับการยืนยันวาจริงจากฝายหลัง แตผลกระทบตอการซือ้ขายลวงหนา
ในปการผลิต 2548/49 และ2549/50 อาจมีไมมากนัก เพราะปริมาณหัวมันสดที่เขาสูโครงการรับจํานํามี
เพียงรอยละ 3.4 ของผลผลิตในป 2548/49 และรอยละ 3.9 ในป 2549/5014  

ภายใตขอเท็จจริงท่ีวาขณะนี้ปริมาณหัวมันสดมีไมพอกับความตองการของตลาดในประเทศ
และตลาดโลก และขอเท็จจริงท่ีวาราคารับจํานําต่ํากวาราคาตลาด  ผูวิจัยจึงเช่ือวาความเห็นของฝายท่ี
สองนาจะมีน้ําหนักมากกวาฝายแรก อยางไรก็ตาม ถารัฐบาลกําหนดราคารับจํานําสูงกวาราคาตลาด 
และ/หรือปริมาณการผลิตมีมากกวาความตองการ  ความเห็นของฝายท่ีแรกก็จะมีน้ําหนักมากกวา 

                                                        
14 สมมตุิวาเมื่อสิน้สดุโครงการรับจํานําในปลายเดือนมนีาคม 2550 จะมกีารจํานําหัวมนัสด 1 ลานตนั 
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โดยสรุป คือ ตนทุนทางการเงินและตนทุนแฝงของโครงการรับจํานําในป 2548/49 และ 
2549/50 อยูในระดับคอนขางต่ํา และผลกระทบตอธุรกิจการคาและการสงออกมันสําปะหลังก็มีเพียง
เล็กนอย ท้ังนี้เนื่องจากความตองการใชหัวมันสดอยูในระดับสูงและราคารับจํานํามิไดสูงกวาราคาตลาด 

(จ) การรั่วไหลและคอรรัปช่ันของโครงการรับจํานํา อยางไรก็ตามผูประกอบการมนัสําปะหลงั
เกือบท้ังหมดยอมรับวาโครงการรับจํานํามันสําปะหลังยังมีการร่ัวไหลอยูบาง การรั่วไหลเกิดจากพอคา
บางรายสรางตัวเลขบิดเบือนและวาจางใหเกษตรกรลงนามใหขาราชการในทองท่ีบางรายลงนามรับรอง
ความเปนเกษตรกร แตเม่ือเปรียบเทียบกับการรับจํานําขาว และลําไยแลว การร่ัวไหลของโครงการรับ
จํานําหัวมันสําปะหลังมีอยูในระดับต่ํา เพราะเม่ือแปรรูปมันสําปะหลังเปนมันเสนหรือเปนแปงมันแลว 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังเหลานั้นแทบจะเปนสินคาที่มีคุณภาพเหมือนกัน (homogeneous products) 
ยกเวนเร่ืองความช้ืนและส่ิงเจือปนท่ีไมใชปญหาใหญ ตางจากขาวซึ่งมีหลายพันธุ หลายคุณภาพ ทําให
ราคามีความแตกตางกันมาก การฉอฉลสามารถสรางผลประโยชนมูลคาหลายรอยลานบาท สวนลําไย
เปนกรณีพิเศษท่ีมีขบวนการทางการเมืองรวมกันฉอฉลอยางเปนระบบ จนรัฐบาลตองใหกรมตํารวจเขา
สอบสวน คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาก็มีรายงานการทุจริตและฉอฉล นอกจากนั้นในขณะนี้
คณะกรรมการปปช. ก็ไดตั้งอนุกรรมการสอบสวนกรณีการทุจริตการจํานําขาวและลําไยแลว 

(ฉ) ปญหาอ่ืนๆ แมวาขณะนี้เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจํานวนหนึ่งจะเปนเกษตรกรมือ
อาชีพท่ีมีผลผลิตตอไรสูงมาก คือไรละ 5-8 ตัน แตยังมีเกษตรกรกลุมใหญท่ีมีผลผลิตเฉล่ียสูงกวา 3 ตัน
เพียงเล็กนอย การเพิ่มผลผลิตตอไรของเกษตรกรเหลานี้เปนงานที่ทาทาย แตจะมีสวนสําคัญในการเพ่ิม
รายไดของเกษตรกร เพราะสภาพตลาดในเวลานี้ความตองการหัวมันสดยังอยูในระดับสูง หากรัฐมีการ
วางแผนเพ่ิมผลิตภาพการผลิตท่ีเหมาะสม (โดยไมทําใหเกิดภาวะหัวมันลนตลาด) เกษตรกรก็จะได
ประโยชนมากขึ้น  

ปญหาท่ีสอง คือ เกษตรกรบางสวนท่ีปลูกมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีลุมท่ีเสี่ยงตอภาวะน้ําทวม ทํา
ใหจําเปนตองขุดหัวมันออกจําหนายในชวงท่ีมีหัวมันสดลนตลาด (ดูรูปท่ี 20) แนวทางแกไข คือการให
ขอมูลสารสนเทศ และชักชวนใหเกษตรกรเล่ือนเวลาเพาะปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดังกลาว กระทรวง
เกษตรควรทําโครงการความรวมมือกับนักวชิาการเกษตร และผูประกอบการในทองถ่ินเพ่ือจัดทําขอมลู
พ้ืนท่ีปลูกมันที่ประสบปญหาน้ําทวมในแตละอําเภอ รวบรวมและเผยแพรสถิติน้ําฝน และน้ําทวม 
พรอมกับคูมือการเลื่อนเวลาการเพาะปลูก รวมทั้งออกมาตรการชวยเหลือและแนะนําเกษตรกรเหลานั้น
ใหกําหนดเวลาการเพาะปลูกท่ีเหมาะสม  
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ปญหาท่ีสาม คือ ปญหาการจัดคิวการขุดหัวมันและจัดคิวการรับจํานําหัวมัน แมวาในปการ
ผลิต 2549/50 รัฐบาลจะพูดถึงมาตรการนี ้แตไมปรากฏวามีการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม 

อันที่จริงการวางระบบการจัดคิวขุดหัวมันสําปะหลังจะเปนประโยชนท้ังตอเกษตรกร และ
โรงงานแปรรูปเพราะเกษตรกรจะไดเริ่มรูจักรวมตัววางแผนจําหนายหัวมันสดลวงหนา กอนท่ีจะขุด
หัวมัน ปจจุบันเกษตรกรเกือบท้ังหมดจะใชวิธีขุดหัวมันสดขึ้นมากอนแลวนําหัวมันสดออกเรขายให
ลานมัน/โรงงานแปง หากโชคดีเปนชวงเวลาขาดแคลนหัวมันสด เกษตรกรก็จะไดราคาดี แตหากโชค
ราย มีหัวมันสดลนตลาด เกษตรกรก็จะถูกกดราคา เขาทํานอง “ผีถึงปาชา” (ทําใหขาราชการและคน
สวนใหญเช่ือวาสาเหตุที่เกษตรกรขายหัวมันไดราคาต่ํา เพราะพอคากดราคา) รูปท่ี 20  แสดงวา ในชวง
เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม เกษตรกรจะขุดหัวมันออกจําหนายถึงกวารอยละ 67 ของปริมาณผลผลิตใน
แตละป  ดังนั้นหากมีการจัดวางระบบการจัดคิวขุดหัวมัน เกษตรกรก็สามารถหลีกเล่ียงการขุดหัวมัน
ในชวงท่ีหัวมันราคาตกต่ําได 

รัฐควรวางระบบการจัดคิวขุดหัวมันในแตละทองท่ี เชน ตําบล (หรือ อําเภอ) รัฐสนับสนุน
สหกรณการเกษตร หรือ กลุมเกษตรกรของหมูบานรวมตัวกัน และสรางความรวมมือกับโรงงานแปรรูป 
(ท้ังลานมัน และโรงงานแปงมัน) โดยสรางตลาดการซ้ือขายลวงหนา 5-10 วันขึ้นมา ใหกลุมเกษตรกร
รวบรวมปริมาณหัวมันของสมาชิกในกลุมและเจรจาขายลวงหนากับโรงงานแปรรูปกอนลงมือขุด
หัวมัน  หากตกลงกันได ก็จะมีเวลาวาจางแรงงานขุดมันซ่ึงจะชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานขุด
หัวมัน แตถาเจรจากันแลวเกษตรกรเห็นวาราคาท่ีไดรับต่ําเกินไปเกษตรกรก็ยังไมตองขาย รอใหราคา
สูงขึ้นจึงคอยทําสัญญาขาย 

รัฐบาลควรทดลองวางระบบซ้ือขายลวงหนาในเขตจังหวัดนครราชสีมา และในบางจังหวัด 4-5 
จุด เพ่ือเรียนรูขอบกพรองท่ีจะนําไปปรับปรุงใหระบบดีขึ้นกอนนําไปใชในพ้ืนท่ีอื่นๆ 

ปญหาสุดทาย คือ สําหรับเกษตรกรยากจนท่ีตองรีบขายหัวมันเพราะขาดรายได ธกส.สามารถ
ใหสินเช่ือจากการรับจํานําหัวมันสด และในยามท่ีราคาหัวมันสดตกต่ําหรือเกษตรกรมีปญหาการชําระ
หนี้ ก็ควรมีมาตรการผอนผัน เชน ยืดเวลาชําระหนี้ 

ขอเสนอสุดทาย คือ การจํานํามันสําปะหลังในดิน ประเด็นนี้ ยังมีปญหาการปองกันและบังคับ
มิใหเกษตรกรลักลอบขุดหัวมันออกจําหนายกอนถึงวันส้ินสุดการประกัน อยางไรก็ตาม ธกส. อาจ
ทดลองสนับสนนุใหเกษตรกรรวมกลุมกันจํานาํมันสําปะหลังในดินแบบเปนกลุม โดยใชการค้าํประกนั
และการบังคับสัญญาดวยกลุม ประโยชนของวิธีนี ้คือ สามารถชวยชะลอมิใหมีการขุดหัวมันสดในชวง
ท่ีมีหัวมันสดทะลักสูตลาดมากๆ ซ่ึงจะชวยรักษาเสถียรภาพราคาในชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธของ
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ทุกป นอกจากนั้นมันสําปะหลังท่ีเก็บในดินจะยังคงเติบโตขึ้น ทําใหมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้นเม่ือยืดเวลาขุด 
การสนับสนุนใหมีการจํานําในดินจะลดตนทุนคาสต็อก และความสูญเสียตางๆ จากการแปรรูปและ
สต็อกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และจะเกิดประโยชนสุทธิตอเกษตรกรและประเทศ แตก็เหมือนกรณีการ
สรางตลาดซ้ือขายลวงหนาขางตน รัฐบาลตองสรางกติกาและสถาบันใหมขึ้นมากอน สถาบันและกลไก
เหลานี้จึงจะเกิดได 

รูปที ่20  ปริมาณหัวมันสดที่ออกสูตลาดปผลผลิต 2549/50 
 

 

 

 

 

 

 
ชวงออกสูตลาด ต.ค.-49 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-50 ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 
สัดสวน (%) 4.87 10.58 16.04 19.08 17.64 14.01 4.1 2.55 2.06 2.67 2.94 3.46 100 
หัวมนัสด 1.23 2.68 4.08 4.42 4.46 3.64 1.04 0.64 0.52 0.68 0.74 0.87 25.29 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

5. สรุปและเสนอแนะ 
5.1 การผลิตและความตองการ 
โดยสรุปในชวง 5 ปที่ผานมา เกษตรกรท่ีปลูกมันสําปะหลังถือวาไดรับโชค เพราะวาขณะท่ี

อุปสงคตอมันอัดเม็ดของโรงงานอาหารสัตวในอียูลดลงอยางฮวบฮาบ กลับปรากฏวามีอุปสงคจาก
ตลาดใหมในประเทศจีน ซ่ึงเกิดจากความตองการบริโภคแอลกอฮอล  และอุปสงคตอมันสําปะหลัง 
เพ่ือนําไปผลิตเปนเอทานอล ใชทดแทนสาร MTBE ในน้ํามันเบนซิน 91 และ 95 นอกจากการขยายตัว
โดยธรรมชาติของตลาดแปงมันแลว  ตลาดใหมดานพลังงานมารองรับสาเหตุจากสถานการณราคาน้ํามัน
ทําใหหลายประเทศหันมาใหความสําคัญกับการผลิตพลังงานทดแทนโดยใชขาวโพดซ่ึงเอ้ือใหความ
ตองการใชมันสําปะหลังในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น   ในประเทศความตองการใชมันเสนในการเล้ียงหมูก็มีมาก
ขึ้นอันเปนผลจากงานวิจัยและสงเสริมของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยให
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เกษตรกรใชมันเสนในการเล้ียงสัตว นอกจากนั้นความตองการใชหัวมันท่ีเพ่ิมขึ้นก็มาจากการขยายตัวใน
อัตราที่สูงของอุตสาหกรรมสารความหวาน และผงชูรส ผลคือ ราคาหัวมันสดเฉล่ียสูงกวา 1 บาทตอ
กิโลกรัม เปนเวลาตอเนื่องกันหลายป 

อยางไรก็ตาม โครงสรางการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังสะทอนความเสี่ยงบางประการ คือ 
ความเส่ียงท่ีไทยตองพึ่งตลาดจนีเปนตลาดสงออกหลัก และความเสี่ยงที่เกิดจากการสงออกสวนใหญอยู
ในรูปมันเสนท่ีมีมูลคาเพ่ิมคอนขางต่ํา  ถึงแมตลาดมันเสนในจีนถือวามีอนาคตมากในระยะสั้นนี้ แต
ไทยจําเปนตองหาทางมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระยะยาว    

ภายในประเทศเองพ้ืนท่ีปลูกคอนขางคงที่ การขยายพ้ืนที่ปลูกทําไดยาก ผลผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมา
จากผลผลิตตอไรท่ีสูงขึ้น ฟารมสวนใหญมีผลผลิตตอไรสูงกวา 3 ตันเล็กนอย แตฟารมท่ีมีเกษตรกรมือ
อาชีพจะมีผลผลิตตอไรสูงถึง 5-8 ตันตอไร   

นัยเชิงนโยบาย คือ การสนับสนุนใหมีการใชมันสําปะหลังเพ่ิมขึ้นในการเล้ียงสัตว และใน
อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีอัตราการเติบโตสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่อุปสงคมีความยืดหยุนตอรายได
สูง (กลาวคือ เม่ือรายไดประชากรเพ่ิมขึ้น 1% ความตองการสินคาของอุตสาหกรรมดังกลาวเพ่ิมขึ้น
มากกวา 1%)   ดานการสงออกควรเจรจาหาตลาดใหม   เจรจา FTA ในเรื่องลดการกีดกันใน
อุตสาหกรรมแปงเพื่อลดความเส่ียงจากการพ่ึงตลาดจีน  และการสงออกมันเสนจะกอปญหามลภาวะท่ี
ทาเรือท้ังในประเทศและจีน  รัฐควรหามาตรการแกไขกอนจะถูกจีนจํากัดการนําเขา 

ในดานการเพ่ิมอุปสงคในประเทศเพ่ือรักษาเสถียรภาพ คือ (1) สงเสริมใหมีการใชหัวมัน
สําปะหลังเปนสวนผสมในการเล้ียงสัตวมากขึ้น เพราะมีตนทุนถูกกวาการใชธัญพืช และหากใช
สวนผสมท่ีดีก็จะทําให สัตวไดสารอาหารตามความตองการ  ซึ่งอาจทําไดโดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการใชมันสําปะหลังเปนสวนผสมของ
อาหารสัตว   โดยจัดทําวีดีโอ และมีฟารมสาธิตทุกภาค (2) ควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการนํามันสําปะหลังและแปงมันไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ท่ีมี
มูลคาเพ่ิมสูงและมีแนวโนมเติบโต เชน ในอุตสาหกรรมสารความหวาน อุตสาหกรรมผงชูรส 
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล หรือ การใชแปงมันผลิตภาชนะยอยสลายได (ดีตอสิ่งแวดลอม) โดยเพ่ิม
เงินทุนวิจัย/สงเสริมบริษัททําวิจัยรวมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัย  (3)  รัฐควรมีนโยบายดานพลังงาน
ทดแทนท่ีชัดเจนมากขึ้น เชน นโยบายเกี่ยวกับ E10 และ การลดหยอนเงินอุดหนุนเงินสงเขากองทุน
น้ํามัน รวมท้ังการยกเวนภาษีสรรพสามิตในกรณีของแกสโซฮอล วาจะมีการดําเนินการอยางไร และ
ภายใตกรอบระยะเวลาเทาใด  และ (4) ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายเอทานอล
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ภายในประเทศและการสงออกเอทนานอล โดยเฉพาะการสงออกควรปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
สงออกเอทานอล 95 ดีกรี 

ในดานการสงเสริมการผลิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นในชวง 1-4 ปขางหนา  
ดวยการหามาตรการลดความผันผวนของราคาหัวมันสด เชน (1) สงเสริมและแนะนําการปลูกมัน
สําปะหลังเพ่ือใหเก็บเกี่ยวไดในชวงหลังเดือนมีนาคมแตหัวมันยังมีเช้ือแปงสูง (2) สรางตลาดซื้อขาย
หัวมันสดลวงหนา (3) สนับสนุนใหมีความตองการใชหัวมันสดตลอดป โดยเฉพาะการสงเสริม
อุตสาหกรรมสารความหวาน ผงชูรสท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง (4) หามาตรการเพ่ิมผลผลิตตอไร และเพ่ิมพ้ืนท่ี
ปลูก โดยจัดทําวีดีโอสาธิตวิธีการเพาะปลูกแบบใหม  สงเสริมนวัตกรรมลดตนทุนการผลิต เชน  การ
สงเสริมการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือจักรกลในการขุดหัวมันเพื่อประหยัดการใชแรงงานในการ
ขุดและขนถายหัวมันสดขึ้นลงจากรถบรรทุก  เปนตน อยางไรก็ตามรัฐจะตองระมัดระวังไมใชนโยบาย
สงเสริมจนเกิดการผลิตลนตลาด  การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญจะชวยยกระดับ
รายไดของเกษตรกรท่ียากจนจํานวนนับลานคน  และ (5) ปรับปรุงสถิติการผลิต  พ้ืนท่ีเพาะปลูก และ
ราคาใหดีขึ้น เพราะเม่ือตองการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือมีปญหาที่ตองการการแกไข แตขอมูลท่ีมีไมด ี 
หรือกรรมวิธีการจัดเก็บอาจไมถูกตอง  จะสงผลถึงการกําหนดนโยบายหรือแกไขปญหาอาจผิดทิศทาง 

5.2 นโยบายแทรกแซงตลาดมันสําปะหลงั 
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพแบบหยาบๆ ไดขอสรุปวาโครงการรับจํานําหัวมันสําปะหลังใน 

2548/49 และ 2549/50 มิไดสรางตนทุนทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายอยางรายแรงตอตลาด 
มันสําปะหลัง เหตุผลมี 2 ประการ คือราคารับจํานําใกลเคียงหรือต่ํากวาราคาตลาด และตลาดมีความ
ตองการมันสําปะหลังมากขณะท่ีผลผลิตยังมีไมพอรองรับความตองการ 

แตโครงการรับจํานํามันสําปะหลังก็ยังมีการร่ัวไหล และการทุจริตอยูบาง ทําใหเงินรับจํานํา
บางสวนตกไปอยูในมือของพอคาและขาราชการบางคนท่ีฉอฉล ไมไดตกกับเกษตรกร อยางไรก็ตาม 
ระดับการรั่วไหลคงจะนอยกวาโครงการรับจํานําขาว และลําไย 

นัยเชิงนโยบาย คือ การมีโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง โดยใหราคารับจํานําไมสูงกวาราคา
ตลาด นาจะเปนประโยชนทางการเมือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการลดความขัดแยงและความเดือดรอนของ
เกษตรกรบางกลุม โดยโครงการนี้ มิไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอตลาดและธุรกิจ 
มันสําปะหลัง 

อยางไรก็ตาม รัฐตองปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินโครงการเพ่ือลดการร่ัวไหล และการ
ฉอฉล มีบทลงโทษพอคา เกษตรกรและขาราชการท่ีคดโกงอยางจริงจัง 
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นอกจากนั้นควรมีการกําหนดแผนการรับจํานําลวงหนา โดยไมพยายามปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การดําเนินงาน (เหมือนในบางสมัยท่ีรัฐมนตรีใชอํานาจเปล่ียนแปลงวิธีดําเนินงานจนเกิดความสับสน 
และเกิดปญหาตางๆ ตามมา) การมีแผนงานและกําหนดการท่ีแนชัดจะลดความไมแนนอนและความ
เส่ียงในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการภาคเอกชน 

5.3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ  มีดงันี ้
ก) สรางตลาดการซ้ือขายหัวมันสดลวงหนา 5-10 วัน ในทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหกลุม

เกษตรกรรวมกับโรงงานแปรรูปกอตั้งตลาดซ้ือขายลวงหนาเปนโครงการนํารองในบางจังหวัด ตลาด
ซ้ือขายหัวมันสดนี้จะลดปญหาการขุดหัวมันมาเรขาย ทําใหเกษตรกรไดราคาดีขึ้น และแกปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานขุดหัวมันสด 

ข) สรางระบบขอมูลภูมิอากาศ และเผยแพรวิธีการเล่ือนการเพาะปลูกในพื้นท่ี ซึ่งมีปญหา 
น้ําทวม วิธีนี้จะลดปญหาเกษตรกรตองรับขุดหัวมันในพ้ืนท่ีน้ําทวมออกจําหนาย 

ค) สนับสนุนใหกลุมเกษตรกรและ ธกส. รวมมือกันทดลองสรางระบบจํานําหัวมันในดิน โดย
จําเปนกลุม มาตรการนี้จะชวยชะลอการขุดหัวมันในชวงตนฤดูท่ีราคาหัวมันคอนขางต่ํา และประหยัด
ตนทุนการสต็อกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในโกดัง อยางไรก็ตามรัฐอาจจะตองพิจารณาสรางแรงจูงใจ
บางประการใหแกกลุมเกษตรกรท่ีเขาโครงการทดลองจํานําหัวมันในดิน 

ง) ปรับปรุงระบบขอมูลมันสําปะหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให
ความชวยเหลือดานสถิติแกมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในการจัดทําขอมูลหัวมัน
ท่ีมีเช้ือแปงในระดับตางๆ เชน เช้ือแปง 25% เพิ่มเติมจากราคาหัวมันเกรดคละ  ใหสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรปรับปรุงสถิติราคาหัวมันรายสัปดาหโดยอาศัยกรรมวิธีทางสถิติท่ีเครงครัดในทุกจังหวัด 
รวมท้ังการปรับปรุงสถิต1ิ5พ้ืนที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิตรายจังหวัด และปริมาณการขุดหัวมันรายเดือน 

 

                                                        
15 ผูประกอบการมนัสําปะหลังเชื่อวาสถิตพิืน้ที่เพาะปลูกของสาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร อาจจะสงูกวาความเปนจริง เพราะมิได
คํานึงถึงขอเท็จจริงวาเกษตรกรจํานวนคอนขางมากทีม่ีผลผลติตอไรสูงกวา 5-8 ตันตอไร  
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