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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



  

การศึกษามาตรการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงั 
เพ่ือป้องกนัการทจุริต* 

บทนํา 

มนัสาํปะหลงัเป็นพชืเศรษฐกจิของไทยรองจากขา้วและยางพารา  ผลติภณัฑส์าํคญั
ทีไ่ดจ้ากการแปรรปูหวัมนัสาํปะหลงัสดไดแ้ก่ แป้งมนัสาํปะหลงั และมนัสาํปะหลงัอดัเมด็ 
ประมาณสามในสีข่องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทัง้หมดถูกส่งออกไปต่างประเทศ ไทยเป็น 
ผูส้ง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัรายใหญ่ทีส่ดุของโลก  สรา้งรายไดปี้ละหลายหมืน่ลา้นบาท
และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ในช่วงทีผ่่านมาการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัช่วยรองรบัแรงงานได้
ค่อนขา้งมาก ครวัเรอืนทีเ่พาะปลกูมนัสาํปะหลงัมอียู่ราว 500,000 ครวัเรอืน  และมพีืน้ที่
เพาะปลูกครอบคลุมจงัหวดัต่างๆ ถึง 45 จงัหวดั    โดยปลูกมากที่สุดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   พืน้ทีเ่พาะปลกูมนัสาํปะหลงัทัง้ประเทศมมีากถงึ 7.75 ลา้นไร่หรอื
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28 ของเน้ือทีก่ารปลกูพชืไรท่ัง้หมด 

ราคาหวัมนัสาํปะหลงัและผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัมกัผนัผวนและตกตํ่า  ราคา
หวัมนัสดในชว่งปีการผลติ 2543-2551 อยูร่ะหวา่ง 0.72-2.34 บาทต่อกโิลกรมั  เกษตรกรที่
ไดร้บัผลกระทบจากราคาหวัมนัสาํปะหลงัตกตํ่าจงึมกัรวมตวัเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลยื่นมอืเขา้
ช่วยเหลอื ทีผ่า่นมารฐับาลไดใ้ชม้าตรการรบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงัสด งานวจิยัน้ีจงึศกึษา
ประเดน็สาํคญัดงัน้ี (1) การผลติ การใชป้ระโยชน์ และบทบาทภาครฐั  (2) โครงการรบัจาํนํา
หวัมนัสาํปะหลงัสดและการทุจรติ  (3) ภาระการคลงัและค่าเช่าทางเศรษฐกจิของโครงการ
รบัจาํนําหวัมนัสด  และ (4) มาตรการประกนัความเสีย่งดา้นราคาทีม่ปีระสทิธภิาพมากกวา่
โครงการรบัจาํนํา   

                                                        
*  สรุปจากรายงานการวจิยัเรื่อง โครงการศกึษามาตรการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงัเพื่อป้องกนัการ

ทุจรติ (The Political Economy of the Cassava Market Intervention Measures) โดย ดร. ชยัสทิธิ ์
อนุชติวรวงศ ์นักวชิาการ, คุณนิภา ศรอีนันต์ นักวจิยัอาวุโส และ คุณสุวรรณา ตุลยวศนิพงศ ์นักวชิาการ 
ฝา่ยการวจิยัแผนงานเศรษฐกจิรายสาขา  รายงานน้ีไดร้บัทุนอุดหนุนการวจิยัจากสาํนักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) นําเสนอ ป.ป.ช. เมือ่เดอืนตุลาคม 2553 
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การผลิต การใช้ประโยชน์ และบทบาทภาครฐั 

การผลิต การใช้ในประเทศ และการส่งออก 

1. การผลิต  มนัสาํปะหลงัเป็นพชืทีป่ลกูไดใ้นพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ตํ่า ดนิ
รว่น และทนแลง้  มอีายุการเกบ็เกีย่วประมาณแปดถงึ 18 เดอืนขึน้อยูก่บัสายพนัธุข์อง 
มนัสาํปะหลงั จงึมหีวัมนัสาํปะหลงัออกสูต่ลาดตลอดทัง้ปี  แต่มกักระจุกตวัในชว่งสิน้สดุ
ฤดฝูนระหวา่งเดอืนตุลาคมถงึเมษายน สาเหตุทีเ่กษตรกรไมนิ่ยมเกบ็เกีย่วในชว่งฤดฝูน
เพราะเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งตํ่าและขายไดร้าคาไมด่ ี

รปูที ่1 แสดงวา่การผลติมนัสาํปะหลงัของไทยนับจากปี 2519 เป็นตน้มา มคีวาม
ผนัผวนทัง้ในด้านพื้นทีแ่ละปรมิาณผลผลติ เฉพาะในช่วงปี 2548-2552 พื้นที่ปลูกมนั
สาํปะหลงัเพิม่จากราว 6.8 ลา้นไร่ เป็น 8.5 ลา้นไร่  และปรมิาณผลผลติเพิม่ขึน้จาก 23 
ลา้นตนั เป็น 29.62 ลา้นตนั   ปจัจยัสาํคญัมาจากความตอ้งการใชม้นัสาํปะหลงัทีเ่พิม่ขึน้
ทัง้ภายในและต่างประเทศ  นอกจากการขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูแลว้ในปจัจุบนัเกษตรกรใน
หลายจงัหวดัมกีารใชท้อ่นพนัธุด์ทีีใ่หผ้ลผลติต่อไร่สงูขึน้ ซึง่ยงัมกีารพฒันาอยู่เรื่อยๆ เช่น 
พนัธุร์ะยอง 7 และระยอง 9  สว่นพืน้ทีป่ลกูมนัสาํปะหลงันัน้สว่นใหญ่ยงัคงกระจุกตวัอยูใ่น
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (โดยเฉพาะในจงัหวดันครราชสมีา)  โดยมเีน้ือทีเ่พาะปลูกมนั
สาํปะหลงัรวมกนัประมาณ 4.5 ลา้นไร่ คดิเป็นรอ้ยละ 53 ของพืน้ทีป่ลกูมนัสาํปะหลงัทัว่
ประเทศ  รองลงมาคอื ภาคกลาง (รอ้ยละ 30) และภาคเหนือ (รอ้ยละ 16.7) (ตารางที ่1)  

รปูท่ี 1  พืน้ท่ีเกบ็เก่ียว ปริมาณผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ ปี 2519-2552 
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พนัไร่ , ก.ก.

 
หมายเหตุ:  ขอ้มลูปี 2552 ประมาณการโดยสมาคมการคา้มนัสาํปะหลงัไทย สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย สมาคม

โรงงานผูผ้ลติมนัสาํปะหลงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย  
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่90 เดอืนมกราคม 2554  
  การศกึษามาตรการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงัเพือ่ป้องกนัการทุจรติ 

 
5 

ตารางท่ี 1  เน้ือท่ีและผลผลิตมนัสาํปะหลงัปี 2552 จาํแนกเป็นรายภาค 

ภาค 
เน้ือท่ีเพาะปลกู เน้ือท่ีเกบ็เก่ียว ผลผลิต ผลผลิต/ไร่  

(กก.) (ไร่) ร้อยละ (ไร่) ร้อยละ (ตนั) 

ภาคเหนือ 1,422,614  16.73 1,369,563  16.67 5,152,673 3,762 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,513,883  53.07 4,360,695  53.07 15,374,825 3,526 

ภาคกลาง 2,569,064  30.20 2,487,197  30.27 9,096,406 3,657 

รวมทัง้ประเทศ 8,505,561  100.00 8,217,455  100.00 29,623,904 3,605 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

การนํามนัสําปะหลงัไปใชป้ระโยชน์มอียู่สองลกัษณะใหญ่ ไดแ้ก่  (ก) การผลิต
แป้งมนัสาํปะหลงั   ปจัจุบนัมโีรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัรวม 73 แหง่  ตัง้กระจายอยู่ตาม
แหลง่ปลกูมนัสาํปะหลงั  ผลผลติสว่นใหญ่เพือ่การสง่ออก แต่ราคาสง่ออกมคีวามผนัผวน  
ราคาแป้งมนัในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมามกีารปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 10-30  และ (ข) การผลิต 
มนัเส้น/มนัอดัเมด็  ลานมนัเสน้และโรงงานมนัอดัเมด็มหีน้าทีร่่วมกนัในการผลติมนัเสน้
และมนัอดัเมด็ ปจัจุบนัมลีานมนัทัง้สิน้ประมาณ 700  แหง่ และโรงงานมนัอดัเมด็ประมาณ 
40 แหง่   ผูป้ระกอบการทัง้สองกลุ่มน้ีใชห้วัมนัสาํปะหลงัสดประมาณ 10-12 ลา้นตนัต่อปี  
ผลผลติราวรอ้ยละ 70 เป็นการส่งออก   ตลาดส่งออกหลกัไดแ้ก่ จนี ญีปุ่่น และประเทศ
กลุม่สหภาพยุโรป  

2. การใช้มนัสาํปะหลงัภายในประเทศ  ในชว่งปี 2548-2549 พบวา่ ความตอ้งการ
ใชห้วัมนัสาํปะหลงัภายในประเทศมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้   ในปี 2548 มกีารนําหวัมนัสด
ประมาณ 3.7 ลา้นตนั (รอ้ยละ 22 ของผลผลติหวัมนัสดทัง้สิน้) และ 4.47 ลา้นตนั (รอ้ยละ 
20) ในปี 2549 ไปแปรรปูเพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น อาหารสตัว ์ อาหาร  พลงังาน 
สิง่ทอ ยา กระดาษ สารทําความหวาน และผงชูรส   ความต้องการใช้ภายในประเทศมี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้เมือ่มกีารนําหวัมนัสาํปะหลงัสดไปผลติเอทานอล  ในปี 2551 มโีรงงาน
ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาตใิหผ้ลติเอทานอลจํานวน 
45 แหง่ มกีําลงัผลติรวมทัง้สิน้ 11.12 ลา้นลติรต่อวนั  แบ่งเป็นโรงงานผลติเอทานอลจาก
มนัสาํปะหลงั 29 แหง่ (รอ้ยละ 64 ของจาํนวนโรงงานผลติเอทานอลทัง้หมด) และมกีําลงั
การผลติรวม 8.64 ลา้นลติรต่อวนั (รอ้ยละ 78 ของกําลงัผลติรวม) ในอนาคตหากมกีารผลติ
เอทานอลเต็มศกัยภาพ  ความต้องการใช้มนัสําปะหลงัเป็นวตัถุดบิย่อมจะเพิม่ขึ้นอีก 

(ตารางที ่2) 

3. การส่งออก  ไทยเป็นผูผ้ลติมนัสาํปะหลงัแปรรปูทีส่าํคญัทีส่ดุในเอเชยี ในปี 2551 
สง่ออกแป้งมนั มนัเสน้และมนัอดัเมด็ มลูค่ารวม 47,465 ลา้นบาท  ปจัจุบนัตลาดส่งออก
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทีส่าํคญัไดแ้ก่  จนี (รอ้ยละ 23.41)  ญี่ปุ่น (รอ้ยละ 16.02)  และ
เกาหลใีต ้(รอ้ยละ 10.28) 
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ตารางท่ี 2  ความต้องการใช้มนัสาํปะหลงั (หน่วย: ล้านตนัหวัมนัสด) 

ประเภท 2548 2549 2550* 2551* 2552* 2553* 

1. การใชภ้ายในประเทศ 3.70 4.68 6.67 8.04 9.77 11.58 

    1.1 มนัเสน้ มนัอดัเมด็ แป้งมนั 3.70 4.47 6.30 6.72 7.39 8.11 

    1.2 ผลติเอทานอล - 0.21 0.37 1.32 2.38 3.47 

2. การสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 13.22 18.65 20.50 20.79 21.83 22.89 

รวมหวัมนัสาํปะหลงั 16.92 23.33 27.17 28.83 31.60 34.47 

สดัสว่นการใชภ้ายในประเทศ (%) 21.87 20.06 24.55 27.89 30.92 33.59 

สดัสว่นการสง่ออก (%) 78.13 79.94 75.45 72.11 69.08 66.41 

หมายเหตุ:  * ประมาณการ  
ทีม่า: สมาคมการคา้มนัสาํปะหลงัไทย ปี 2550 

4.  ความผนัผวนของราคาและการแทรกแซงตลาด  ระหวา่งปี 2543-2552 ราคา
หวัมนัสดมคีวามผนัผวนมาก จากการวเิคราะหข์อ้มลูราคามนัสาํปะหลงัสดทีเ่กษตรกรขายได้
โดยคาํนวณค่าเบีย่งเบนมาตรฐานหรอืความผนัผวนรายปี (annualized standard deviation) 

ของอตัราการเปลีย่นแปลงของราคารายเดอืน (monthly percentage price change) และปรบั
ดว้ยดชันีราคาสนิคา้เกษตร พบว่าราคาทีเ่กษตรกรขายไดแ้ทจ้รงิค่อนขา้งผนัผวน  และ
ราคาทีแ่ทจ้รงิโดยเฉลีย่มแีนวโน้มลดลงนับตัง้แต่ปี 2544 เป็นตน้มา จงึมกีารรวมตวัของ
เกษตรกรเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลชว่ยเหลอืโดยใชน้โยบายแทรกแซงตลาด 

บทบาทภาครฐัในการพฒันาห่วงโซ่การผลิตมนัสาํปะหลงั 

1.  มาตรการด้านการผลิต  โดยทัว่ไป เกษตรกรมกัทาํการเกษตรโดยดจูากราคา
ในฤดกูาลทีผ่า่นมาเป็นหลกั หากมรีาคาสงูกจ็งูใจใหข้ยายการผลติเพิม่มากขึน้ หากราคา
ตกตํ่ากจ็ะลดการผลติลงทนัท ีในอดตีรฐัพยายามควบคุมอุปทานการเพาะปลกูมนัสาํปะหลงั
ใหเ้หมาะสมเพื่อลดความผนัผวนของราคา  แต่ต้องลม้เลกิไปเพราะขาดมาตรการสรา้ง
แรงจูงใจใหเ้กษตรกรร่วมมอื  มาตรการสว่นทีป่ระสบผลคอืการพฒันาและส่งเสรมิการใช้
ทอ่นพนัธุท์ีม่คีุณภาพ ใหผ้ลผลติต่อไรส่งู 

2.  มาตรการด้านการแปรรปู  ในอดตีเน่ืองจากมกีารใชม้นัสาํปะหลงัภายใน 
ประเทศเพยีงส่วนน้อย  ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกตามโควตาทีไ่ทยมอียู่กบัสหภาพยุโรป  
และรฐัไม่สามารถควบคุมพื้นทีเ่พาะปลูก  จงึใชว้ธิคีวบคุมอุปทานผลผลติโดยอ้อมผ่าน
การควบคุมจํานวนและกําลงัการผลติของโรงงานแปรรูป  ดงัเช่นในปี 2525 มมีาตรการ
ชัว่คราวคอืระงบัการใหใ้บอนุมตัติัง้หรอืขยายโรงงานแปรรปู    

3.  มาตรการด้านการส่งออก  เน่ืองจากในอดตีผลผลติมนัสาํปะหลงัเกอืบทัง้หมด
สง่ไปตลาดสหภาพยุโรป  มาตรการต่างๆ จงึมุง่รกัษาตลาดดงักล่าวโดยพยายามดาํเนินการ
ตามทีส่หภาพยุโรปเรยีกรอ้ง ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพผลผลติสง่ออก การควบคุมปรมิาณ
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การสง่ออกดว้ยความสมคัรใจตามขอ้ตกลงทีท่าํกบัสหภาพยุโรป  และมาตรการจูงใจใหม้ี
การขยายตลาดสง่ออกไปยงัประเทศอื่น  

4.  มาตรการด้านราคา  มาตรการทีร่ฐัเคยใชเ้พือ่ยกระดบัราคาหวัมนัสาํปะหลงั
มหีลายลกัษณะ ไดแ้ก่  (1)  ใหอ้งคก์ารคลงัสนิคา้ (อคส.) รบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัในพืน้ที่
บางแหง่  ซึง่เป็นมาตรการชัว่คราวและเร่งด่วนเฉพาะหน้าเพือ่ลดแรงกดดนัทางการเมอืง  
(2) การสนับสนุนเงนิทุนปลอดดอกเบีย้แก่โรงงานแป้งมนัเพื่อซื้อหวัมนัสดจากเกษตรกร
ในราคาทีร่ฐักําหนด  (3) ยกระดบัราคาหวัมนัโดยเริม่มกีารกําหนดอตัราการชดเชยตาม
เปอรเ์ซน็ตเ์ชือ้แป้งและค่าขนสง่  และ (4) โครงการรบัจาํนํามนัสาํปะหลงั  ซึง่เกดิขึน้ครัง้
แรกในปี 2542/43  รฐัเป็นผูจ้่ายค่าจา้งแปรรูป ค่าขนส่งจากโรงงานไปยงัโกดงักลาง และ
ค่าจ้างรบัฝากสนิค้า โดย อคส. ดูแลการรบัฝากและออกใบประทวนใหเ้กษตรกรนําไป
จาํนํากบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  อน่ึง ในปี 2552 รฐับาล
อภิสทิธ์ได้ปรบัเปลี่ยนวธิกีารแทรกแซง  จากการรบัจํานําหวัมนัสดมาเป็นการประกนั
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงั 

โครงการรบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงัสดและการทุจริต 

สาระสาํคญัโครงการรบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงัสด 

รฐับาลเริม่โครงการรบัจาํนํามนัสาํปะหลงัตัง้แต่ปี 2542/43 เป็นต้นมา   โดยที่
ขอ้กําหนดของแต่ละปีโครงการจะแตกต่างกนั เช่น ปรมิาณการรบัจํานําเป้าหมาย ราคา
รบัจํานําหวัมนัสด  ค่าจา้งแปรสภาพ เป็นต้น  สาํหรบัผลการรบัจํานําในแต่ละรฐับาลนัน้ 
จากตารางที ่3 พบว่า  ยกเวน้ปีการผลติ 2551/52 นอกนัน้สดัสว่นการรบัจาํนําเทยีบกบั
ผลผลติรวมนับว่าค่อนขา้งตํ่า คอืมเีพยีงรอ้ยละ 0.9–10.9   เกษตรกรนําผลผลติมาจํานํา
ตํ่ากวา่เป้าหมายปรมิาณรบัจาํนําทีร่ฐักาํหนด  เพราะราคารบัจาํนําเฉลีย่คอ่นขา้งใกลเ้คยีง
กบัราคาตลาดเฉลีย่  จงึไมจ่งูใจใหเ้กษตรกรนําผลผลติมาจาํนํา 

โครงการรบัจาํนํามอีงคป์ระกอบและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  เกษตรกร
ผูม้สีทิธิจ์าํนํา  ผูป้ระกอบการเอกชนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ (ลานมนั โรงงานแป้งมนั เจา้ของ
โกดงั)  หน่วยงานราชการ (อคส.  ธ.ก.ส.  กรมส่งเสรมิการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กรมการคา้ภายใน  และกรมการคา้ต่างประเทศ)   คณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลอืเกษตรกร (คชก.) เป็นผูก้ําหนดรายละเอยีดของโครงการ (วงเงนิ
งบประมาณ ราคาจาํนํา และปรมิาณรบัจาํนํา) และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยก์ํากบั
ดแูลการดาํเนินงานโครงการจาํนํา และการระบายผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัแปรรปู 
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ตารางท่ี 3   ผลการเปรียบเทียบราคารบัจาํนํา ราคาตลาด และปริมาณการรบัจาํนํามนัสาํปะหลงัของ

รฐับาลสมยัต่างๆ 

 
ยคุรฐับาล

ชวน 
ยคุรฐับาลทกัษิณ ยคุรฐับาลสรุยุทธ ์

ยคุรฐับาล
อภิสิทธ์ิ 

 2543/44 2546/47 2547/48 2548/49 2549/50 2550/51 2551/52/2 

ราคาจาํนําเฉลีย่ (บาท/กก.)/1 0.85 1.1 1.4 1.43 1.38 1.775 1.925 

ราคาตลาดเฉลีย่ (บาท/กก.) /1 0.97 1.06 1.46 1.41 1.2 2.01 1.55 

ปรมิาณจาํนํา (ลา้นตนั)/2 1.4 2.14 0.19 0.87 1.24 - 11.71 

ปรมิาณผลผลติทัง้ประเทศ (ลา้นตนั) 18.4 19.7 21.4 16.9 22.6 25.6 29.2 

สดัสว่นจาํนําต่อผลผลติ (%) 7.6 10.9 0.9 5.1 5.5 - 40.0 

หมายเหตุ:  /1 คา่เฉลีย่ของราคาจาํนําและราคาตลาดในชว่งทีม่กีารดาํเนินโครงการรบัจาํนํา 
 /2 ปรมิาณจาํนําจรงิสงูกวา่ปรมิาณเป้าหมายที ่10 ลา้นตนั ขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย 
ทีม่า: รวบรวมจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ โดยคณะผูว้จิยั 

รปูที ่2 แสดงขัน้ตอนการรบัจาํนําใบประทวนมนัสาํปะหลงั โดยสรุปตามลําดบัดงัน้ี 
ในกรณีทีไ่มใ่ชล่กูคา้ ธ.ก.ส. เกษตรกรตอ้งนําแบบฟอรม์หนงัสอืรบัรองการเขา้รว่มโครงการฯ 
ทีม่กีาํนนั/ผูใ้หญ่บา้นลงนามไปขอหนังสอืรบัรองวา่เป็นเกษตรกรจากคณะกรรมการจงัหวดั  
สว่นกรณีทีเ่ป็นลกูคา้ ธ.ก.ส. กส็ามารถให ้ธ.ก.ส. ออกหนังสอืรบัรองวา่เป็นเกษตรกร โดย
แต่ละรายมสีทิธิจ์ํานําภายในวงเงนิหรอืปรมิาณหวัมนัทีก่ําหนด  จากนัน้เกษตรกรนํา
หวัมนัสดไปยงัจุดรบัจาํนําทีล่านมนัหรอืโรงงานแปรรปูทีก่าํหนด อคส. ออกใบประทวนให้
เกษตรกร  โดยเกษตรกรตอ้งมอบสทิธิก์ารแปรรปูและการจาํหน่ายผลติผลแปรรปูเมือ่พน้
กาํหนดเวลาการไถ่ถอน  จากนัน้นําใบประทวนไปรบัเงนิจาก ธ.ก.ส.  สุดทา้ยผูป้ระกอบการ
ลานมนั/โรงงานแป้งมนัทําหน้าทีแ่ปรรูป โดยไดร้บัค่าจา้งการแปรรปู ค่าขนสง่ไปยงัโกดงั
กลาง ค่าเช่าโกดงั ค่าดูแลรกัษาคุณภาพ  หลงักําหนดการไถ่ถอนคอืสามเดอืนผ่านไป  
หากเกษตรกรไม่มาไถ่ถอน  คณะอนุกรรมการระบายมนัสาํปะหลงัจะระบายผลผลติโดย
การประมลู 
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รปูท่ี 2  ขัน้ตอนการรบัจาํนําใบประทวนมนัสาํปะหลงั 

จด
ทะเบยีน

คณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการชว่ยเหลือเกษตรกร 

(คชก.)

โครงการรับจํานําหัวมนั
สําปะหลัง

อนุมัตใิหด้ําเนินการแทรกแซงและ
อนุมัตคิา่ใชจ้า่ย

กรมส่งเสรมิ
การเกษตร เกษตรกร

ธ.ก.ส. 
(กรณีเป็นลูกคา้ ธกส.)

คณะกรรมการระดับ
จังหวดั

(กรณีไมใ่ชลู่กคา้ ธกส.)

ขอ/
ออก
หนังสอื
รับรอง

จุดรับจํานําของ อคส.

ลานมนั โรงแป้ง

นําหนังสอื
รับรองและ
หัวมันสด

ออกใบ
ประทวนใหแ้ก่
เกษตรกร

1

2
3 4

จํานําใบประทวน
5

คลังสนิคา้ที่ 
อคส. กําหนด

สง่มอบมันเสน้/แป้งมันไป

กรณีมกีารไถถ่อน

ระบายสนิคา้

ตลาดใน
ประเทศ

ตลาด
ต่างประเทศ

กรณีไมม่ีการไถถ่อน

งบประมาณของ
รัฐบาล

รายไดข้องรัฐ รายไดข้องรัฐ
 

 

ช่องทางการทุจริตโครงการรบัจาํนํามนัสาํปะหลงั 

1. การจดทะเบียน  การสวมสทิธิค์อืการนําหวัมนัสาํปะหลงัของผูอ้ื่นมาจาํนําใน
นามของตน การสวมสทิธิเ์กดิไดห้ลายวธิโีดยมจีุดรว่มคอืการเตรยีมการแจง้ขอ้มลูปรมิาณ
การผลติเป็นเทจ็ คอืแจง้สงูกวา่ความเป็นจรงิไวก่้อน หรอืแจง้เทจ็ทัง้ทีไ่มไ่ดป้ลูกพชืตวัน้ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกษตรกรทีไ่มใ่ชล่กูคา้ ธ.ก.ส. จะตอ้งแจง้ขอ้มลูต่อคณะกรรมการจงัหวดั
ซึง่จะถูกตรวจสอบไดย้ากเพราะไมม่ขีอ้มลูในมอื ต่างจากเกษตรกรทีเ่ป็นลกูคา้ ธ.ก.ส. จะ 
แจง้เทจ็ไดย้ากเพราะถูกตรวจสอบขอ้มูลการผลติเป็นประจํา  การทุจรติแบ่งเป็นสามวธิ ี

ธ.ก.ส.) 

ธ.ก.ส.) 
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(1) เกษตรกรรายใหญ่ทีม่ผีลผลติเกนิกาํหนดจะวา่จา้งเกษตรกรรายเลก็ยนิยอมใหใ้ชส้ทิธิ ์
ในสว่นของตน  (2) นายทุนทีก่วา้นซือ้หวัมนัไวก่้อนหรอืเกษตรกรรายใหญ่ทีม่ผีลผลติเกนิ
สทิธิ ์วา่จา้งเกษตรกรทีไ่มไ่ดป้ลกูมนัสาํปะหลงัใหแ้จง้เทจ็เพือ่เตรยีมไวข้ายสทิธิ ์และ (3) การ
ลกัลอบนําหวัมนัสดจากประเทศเพื่อนบ้านเขา้มาสวมสทิธิ ์โดยอาศยัความร่วมมอืจาก
เจา้หน้าทีร่ฐัในการลกัลอบนําเขา้รวมถงึการปลอมใบประทวน การลกัลอบนําเขา้จากประเทศ
เพือ่นบา้นเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิบอ่ยในระยะหลงั  โดยเฉพาะในปีการผลติ 2551/52 ทีร่าคา
รบัจาํนําสงูกวา่ราคาตลาดมาก  

2.  จดุรบัจาํนําและการเกบ็รกัษา  เน่ืองจากมกีารเปิดช่องใหล้านมนั/โรงงาน
แป้งมนัทีเ่ขา้ร่วมโครงการไม่ต้องรบัจํานําเตม็โกดงั/กําลงัผลติของตน เหตุน้ีเปิดช่องให้
ผูป้ระกอบการลานมนั/โรงงานฯ ทุจรติไดม้ากมายหลายลกัษณะ  อาท ิ (1) ซื้อสทิธิจ์าก
เกษตรกรทีแ่จง้เทจ็ปรมิาณการผลติ แลว้นํามนัสาํปะหลงัจากทีอ่ื่นมาสวมสทิธิ ์  (2) บบี
ทางออ้มใหเ้กษตรกรจาํยอมขายผลผลติในราคาตํ่ากวา่ราคาจาํนํา   (3) จดัทาํใบประทวน
รบัฝากมนัสาํปะหลงัระบุปรมิาณเกนิกวา่ทีเ่กษตรกรนํามาฝากจรงิใหเ้กษตรกรนําไปเบกิเงนิ
จากรฐั โดยเกษตรกรไดร้บัเงนิตามปรมิาณทีจ่าํนําจรงิ สว่นทีเ่หลอืเป็นของลานมนัสาํปะหลงั  
(4) ผูป้ระกอบการแจง้ปรมิาณการรบัจาํนํามากกวา่ทีเ่ป็นจรงิ เพือ่ขอรบัค่าจา้งแปรรปู ซึง่
ตอ้งมกีารสมคบกบัเจา้หน้าที ่อคส. ทีอ่ยูป่ระจาํลานมนัจุดรบัจาํนํา (5) การโกงเปอรเ์ซน็ต์
เชือ้แป้งเพือ่จ่ายในราคาตํ่ากวา่ทีค่วร  โดยการใสเ่กลอืในขัน้ตอนการตรวจเชือ้แป้งซึง่จะ
ทาํใหเ้ปอรเ์ซน็ตเ์ชือ้แป้งลดลง (6) ลกัลอบนําผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทีร่บัฝากไปขายก่อน 
เพราะรฐัจา่ยเงนิคา่ตอบแทนใหผู้ป้ระกอบการคอ่นขา้งลา่ชา้ บางจงัหวดันานกวา่แปดเดอืน
จงึไดร้บัเงนิ  และ (7) การปลอมปนเพือ่เพิม่น้ําหนกั 

3. การระบายสต๊อก การระบายสต๊อกผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัแมจ้ะใชว้ธิกีาร
ประมลู แต่จะมกีารฉ้อฉลหรอืไมข่ึน้อยูก่บันกัการเมอืง โดยจงใจสนบัสนุนการประมลูแบบ
ลา้งสตอ็กแทนทีจ่ะทยอยระบายสต๊อกใหก้บัผูส้่งออกหลายๆ ราย  ในช่วงรฐับาลทกัษณิ
การประมูลแต่ละปีการผลติมผีูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวชนะการประมลูปรมิาณสต๊อก
ทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมด   ในปีการผลติ 2547/48 บรษิทั เยนเนอรลัมลิล ์จาํกดั ชนะการ
ประมลูมนัเสน้ทัง้จํานวน 210,000 ตนั    ในปีการผลติ 2548/49 การประมลูงวดที ่1 มี
ผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวชนะการประมลูมนัเสน้เป็นจาํนวนมากถงึ 3.25 แสนตนั   ใน
ปี 2549/50 บรษิทั แสงไทยบางปะกง จาํกดั ประมลูไดม้ากถงึรอ้ยละ 79 ของมนัเสน้ทีนํ่ามา
ประมลูงวดนัน้ ทัง้ๆ ทีร่าคาทีผู่ช้นะการประมลูเสนอไมไ่ดส้งูกวา่ราคาของผูป้ระมลูรายอื่นๆ 
อยา่งมนียัสาํคญั 
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ต้นทุน ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ และความสญูเสียทางเศรษฐกิจ 

ต้นทุน รายรบั และภาระการคลงั 

การคํานวณในหวัขอ้น้ีใชข้อ้มูลโครงการรบัจํานําหวัมนัสําปะหลงัสด ปีการผลติ  
2548/49 และ 2549/50 เพราะมขีอ้มลูทีส่มบรูณ์หรอืมกีารปิดโครงการ  ตารางที ่4 แสดงวา่ 
เกษตรกรใชส้ทิธิจ์าํนําคอ่นขา้งน้อย สดัสว่นปรมิาณหวัมนัสดทีนํ่ามาจาํนําเทยีบกบัปรมิาณ
เป้าหมายรบัจาํนําคดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 3.86 ในปี 2547/48 รอ้ยละ 17.42 ในปี 2548/49 และ
รอ้ยละ 16.57 ในปี 2549/50   แต่มกีารใชส้ทิธิเ์ตม็ปรมิาณเป้าหมายรบัจาํนําในปี 2551/52   
เพราะราคารบัจาํนําสงูกวา่ราคาตลาดคอ่นขา้งมากคอืราวรอ้ยละ 27-70   

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการไดแ้ก่   ค่าชดเชยดอกเบีย้ของ ธ.ก.ส.  ค่าใชจ้่าย
การรบัซื้อหวัมนัสดของ อคส.  ค่าจา้งแปรรูปหวัมนัสดเป็นมนัเสน้และแป้งมนั  ค่าโกดงั 
คา่ขนสง่จากโรงงานแปรรปูไปยงัคลงัสนิคา้กลางของ อคส.   ค่าความสญูเสยีจากการเกบ็
สตอ็ก  ค่าใชจ้่ายในการจดัการโครงการ  ค่าประชาสมัพนัธ ์ ค่าพลกิกอง  และตน้ทุนการ
สง่ออกของกรมการคา้ต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

ตารางท่ี 4  ปริมาณการรบัจาํนําและราคารบัจาํนํา 

 2547/2548 2548/49 2549/50 

ปรมิาณหวัมนัสดรบัจาํนํา (ลา้นตนั) 0.193 0.871 1.243 

ปรมิาณผลผลติทัง้หมด (ลา้นตนั) 21.44 16.94 22.58 

สดัสว่นปรมิาณหวัมนัสดรบัจาํนําจรงิ (%) 3.86 17.42 16.57 

สดัสว่นปรมิาณการไถ่ถอน (%) 43.85 4.70 3.88 

ราคารบัจาํนําเฉลีย่ทัง้โครงการ (บาท/กก.) 1.40 1.43 1.38 

ราคาตลาดเฉลีย่ชว่งทีม่กีารรบัจาํนํา (บาท/กก.) 1.46 1.41 1.20 

สว่นต่างเฉลีย่ระหวา่งราคารบัจาํนําและราคาตลาด (บาท/ตนั) -60.00 23.33 173.33 

รายไดเ้ฉลีย่ทีเ่กษตรกรไดร้บัเพิม่ขึน้จากโครงการ (ลา้นบาท)/1 -6.50 19.37 207.09 
หมายเหตุ: /1 เฉพาะปรมิาณหวัมนัสดทีห่ลุดจาํนํา 
ทีม่า:  ธ.ก.ส., คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกร, สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

ตารางที ่5  แสดงผลการคาํนวณตน้ทุนการดาํเนินงานโครงการรบัจาํนําฯ ปีการ
เพาะปลกู 2547/48  2548/49  และ 2549/50  ประกอบดว้ยเงนิใหกู้แ้ก่เกษตรกรทีนํ่าหวัมนัสด
มาจํานํา ค่าแปรรูปหวัมนัสดเป็นแป้งมนัสําปะหลงัและมนัเสน้ ค่าเกบ็รกัษาผลติภณัฑ ์
และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีจ่าํเป็นในการบรหิารโครงการ  เป็นคา่ใชจ้า่ยการรบัจาํนํารวม 147.81  

1,474.50 และ 2,075.77 ลา้นบาท ในปีการผลติ 2547/48  2548/49  และ 2549/50 ตามลาํดบั 
เมือ่หกัดว้ยรายรบัจากการระบายสต๊อกผลติภณัฑใ์นโกดงั ผลลพัธส์ุทธติดิลบหรอืขาดทุน
เท่ากบั 13.76  254.24 และ 31.72 ลา้นบาทในช่วงสามปีดงักล่าว ผลขาดทุนน้ีสว่นหน่ึงเป็น
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คา่เชา่ทางเศรษฐกจิ คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสว่นทีใ่ชห้มดไป และค่าเสือ่มคุณภาพ
ของมนัสาํปะหลงัแปรรปู 

ตารางท่ี 5  ต้นทุนในการดาํเนินงานโครงการรบัจาํนํา 
(หน่วย: ล้านบาท) 2547/2548 2548/49 2549/50 

คา่รบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงัจา่ยเกษตรกร 113.40 1,147.40 1,580.91 
คา่ใชจ้า่ยแปรสภาพและคา่ขนสง่ 22.61 209.96 389.40 
คา่ใชจ้า่ยในการเกบ็รกัษา 1.50 49.64 55.94 
คา่ใชจ้า่ยดาํเนินการอื่นๆ รวม 10.30 67.50 49.52 
คา่ใชจ้า่ยในการรบัจาํนําทัง้สิน้ 147.81 1,474.50 2,075.77 
รายไดจ้ากการระบายสนิคา้ 134.05 1,220.27 2,044.05 
ผลสทุธ ิ กาํไร (+)  ขาดทุน (-) –13.76 –254.24 –31.72 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูขององคก์ารคลงัสนิคา้ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ1  

โครงการรบัจํานํามนัสาํปะหลงัก่อใหเ้กดิค่าเช่าทางเศรษฐกจิแก่ผูเ้กีย่วขอ้งหลาย
กลุม่  ในทีน้ี่จะศกึษาเพยีงสามกลุม่ (ดรูายละเอยีดในตารางที ่6) 

1)  คา่เชา่ทางเศรษฐกจิของเกษตรกร  คาํนวณจากสว่นต่างระหวา่งราคารบัจาํนํา
และราคาตลาดของหวัมนัสดในชว่งทีร่ฐัเปิดรบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงั  

2)  ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการโรงแป้งมนัสําปะหลังและลานมนั 
คาํนวณจากสว่นต่างระหวา่งค่าจา้งแปรรปูทีร่ฐักําหนดให ้2,550 บาทต่อตนั กบัค่าใชจ้่าย
จรงิโดยเฉลีย่ 2,000 บาทต่อตนั   (คาํนวณโดยสมาคมโรงงานผูผ้ลติมนัสาํปะหลงัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) และรายไดจ้ากการขายมนัเสน้หรอืแป้งมนัสาํปะหลงัในส่วนทีเ่กนิ
อตัราแปรรปูทีร่ฐักําหนด  ตวัอย่างเช่น โครงการรบัจาํนําปี 2549/50 กําหนดใหอ้ตัราการ
แปรรปูหวัมนัสดเป็นมนัเสน้ เทา่กบั 1 : 2.38  กโิลกรมั สว่นอตัราการแปรรปูหวัมนัสดเป็น
แป้งมนัเทา่กบั 1 : 4.4 กโิลกรมั  แต่ในทางปฏบิตัอิตัราการแปรรปูใชห้วัมนัสดจาํนวนน้อย
กวา่ทีร่ฐักาํหนดให ้กล่าวคอื การแปรรปูเป็นมนัเสน้และแป้งมนัสาํปะหลงั ใชห้วัมนัสดเพยีง 
2.1 กโิลกรมั และ 4.1 กโิลกรมัตามลาํดบั  ฉะนัน้ ผลผลติสว่นเกนิทีเ่กดิขึน้ย่อมเป็นรายได้
ตกแก่ผูป้ระกอบการ   

3) คา่เชา่ทางเศรษฐกจิของผูป้ระมลูซื้อผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั ซึง่แบ่งเป็นมนัเสน้
และแป้งมนัสาํปะหลงั  ในกรณีมนัเสน้ไมม่ขีอ้กําหนดใหผู้ป้ระมลูซือ้มนัเสน้ตอ้งสง่ออกไป

                                                        
1 คา่เชา่ทางเศรษฐกจิ (economic rent) คอื ผลตอบแทนทีเ่จา้ของปจัจยัการผลติไดร้บัซึง่เกนิกวา่

จาํนวนทีค่วรไดร้บัหากใชต้ามราคาตลาด  ราคาตลาดคอืราคาทีเ่กดิจากอุปสงคแ์ละอุปทานใน
ตลาด  เป็นราคาทีป่ราศจากการแทรกแซงใดๆ 
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ขายในต่างประเทศ จงึสามารถขายมนัเสน้ภายในประเทศหรอืต่างประเทศกไ็ด ้  ในกรณี
แป้งมนัมขีอ้กําหนดใหผู้ท้ีป่ระมลูไดต้อ้งสง่ออกไปขายยงัต่างประเทศเท่านัน้  ค่าเช่าทาง
เศรษฐกจิของผูป้ระมลูคํานวณจากส่วนต่างระหวา่งราคาประมลูซือ้กบัราคาขายในประเทศ
หรอืราคา F.O.B.  

ตารางที ่6 แสดงผลการคาํนวณคา่เชา่ทางเศรษฐกจิของเกษตรกรและผูป้ระกอบการ
มนัสาํปะหลงัต่างๆ  โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งปีการผลติ 2548/49 และ 2549/50  โดยแสดง 
ผลการคาํนวณเฉพาะกรณีทีผู่ช้นะประมลูซือ้มนัเสน้และแป้งมนัแลว้ขายในประเทศ  สว่น
กรณีทีผู่ช้นะประมลูซือ้มนัเสน้และแป้งมนัแลว้ขายออกไปต่างประเทศซึง่ไดร้บักําไรมากกวา่
กรณีแรก   (บรรทดัสุดทา้ยในตารางที ่6) โดยสรุปพบวา่ราคารบัจํานําหวัมนัสดและค่าจา้ง
แปรรปูยิง่เพิม่มากขึน้ ยิง่ทาํใหค้่าเช่าทางเศรษฐกจิของเกษตรกรและผูป้ระกอบการทีเ่ขา้
รว่มโครงการเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย  

ตารางท่ี 6  ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกรและผูป้ระกอบการมนัสาํปะหลงั 

กรณีประมูลซ้ือมนัเส้นและ 
ขายมนัเส้นในประเทศ 

2548/49 2549/50 

(บาท/ตนั) 
(ล้าน
บาท) 

(%) 
(บาท/
ตนั) 

(ล้าน
บาท) 

(%) 

เกษตรกร 23 18 5.30 173 198 15.72 

ผูป้ระกอบการลานมนั: 3,868 156 45.30 3,735 227 18.05 

 - คา่จา้งแปรรปูมนัสาํปะหลงัสดเป็นมนัเสน้ 90 24 6.87 135 91 7.24 

 - รายไดจ้ากการขายมนัเสน้สว่นเกนิ* 3,778 132 38.43 3,600 136 10.81 

ผูป้ระกอบการโรงแป้งมนัสาํปะหลงั: 8,435 143 9.23 8,798 301 23.95 

 - คา่จา้งแปรรปูมนัสาํปะหลงัสดเป็นแป้งมนั 300 11 3.09 550 241 19.17 

 - รายไดจ้ากการขายแป้งมนัสว่นเกนิ* 8,135 132 6.14 8,248 60 4.78 

ผู้ประมูลซ้ือมนัเส้นและขายมนัเส้นในประเทศ 1,524 138 40.17 2,945 297 23.61 

ผู้ประมูลซ้ือแป้งมนัและขายแป้งมนัในประเทศ - - - 7,053 235 18.67 

รวม 13,850 455 100.00 22,704 1,257 100.00 

กรณีผูป้ระมูลขายมนัสาํปะหลงัแปรรปูในต่างประเทศ รวม 15,689 658 100.00 25,379 1,502 100.00 

หมายเหตุ: * เป็นรายไดจ้ากการขายมนัเสน้/แป้งมนัในสว่นทีเ่กนิอตัราแปรสภาพทีร่ฐักาํหนด 
ทีม่า:  คาํนวณโดยใชข้อ้มลูคา่ใชจ้า่ยตามโครงการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงัในแต่ละปี ตน้ทุนการแปรรปูของ

ผูป้ระกอบการทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์และงานวจิยัต่างๆ ราคาในประเทศ และราคา F.O.B. ของผลติภณัฑ ์
มนัสาํปะหลงัต่างๆ จากมลูนิธสิถาบนัมนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย 

 

อย่างไรกด็ ีผลประโยชน์ทีต่กกบัเกษตรกรนัน้คดิเป็นสดัสว่นทีค่่อนขา้งตํ่า  ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 16 ของผลรวมค่าเช่าทางเศรษฐกจิ  แมว้า่สดัสว่นดงักล่าวเพิม่สงูขึน้ในปี 2549/50 

สบืเน่ืองจากรฐัได้ตัง้ราคารบัจํานําหวัมนัสดค่อนขา้งสูงเมื่อเทยีบกบัราคาในตลาด  แต่
โดยรวมแลว้สดัสว่นดงักลา่วยงัตํ่ากวา่ค่าเช่าทางเศรษฐกจิทีผู่ป้ระกอบการเอกชนกลุ่มต่างๆ 
ไดร้บัรวมกนั ตวัอยา่งเชน่ ผูป้ระกอบการลานมนัและโรงแป้งมนัสาํปะหลงัทีเ่ขา้รว่มโครงการ
นอกจากจะไดร้บัค่าจา้งแปรรูปแบบเตม็เมด็เตม็หน่วยและสงูกว่าตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการ
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แปรรูปโดยเฉลีย่  ยงัไดผ้ลผลติส่วนเกนิทีไ่ดจ้ากการแปรรูปตามอตัราการแปรรูปของรฐั  
ทัง้น้ีผูป้ระกอบการสามารถนําเอาผลผลติส่วนเกนิน้ีไปขายในตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ณ ระดบัราคาทีส่งู   นอกจากนัน้ หากเปรยีบเทยีบระหวา่งปี 2548/49 และ 
2549/50 ภาครฐัไดเ้อื้อประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการเพิม่ขึน้  ดงัเช่นเดมิรฐักําหนดค่าจา้ง
แปรรปูหวัมนัสดเป็นแป้งมนัที ่2,300 บาทต่อตนั แต่ต่อมาในปี 2549/50 มกีารเพิม่ค่าจา้ง
แปรรปูดงักลา่วเป็น 2,500 บาทต่อตนั  ซึง่ถา้ภาครฐัยงัคงดาํเนินโครงการเชน่น้ีต่อไปย่อม
ไปทําลายโครงสรา้งตลาด เช่น กระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการลานมนัและโรงแป้งมนัเร่งขยาย
ศกัยภาพการผลติขึน้มาเพือ่รองรบัโครงการแทรกแซงในอนาคต และเป็นการสง่สญัญาณ
ผดิๆ แก่เกษตรกรว่ารฐัจะคอยใหค้วามช่วยเหลอืพยุงราคา รวมทัง้เกดิการพฒันาแนวทาง 
การแสวงหาคา่เชา่ทางเศรษฐกจิรปูแบบใหม่ๆ  ทีไ่มก่่อผลดต่ีอเศรษฐกจิโดยรวม 

ผูท้ีช่นะประมลูเพยีงไมก่ีร่ายไดร้บัประโยชน์มากกวา่เกษตรกรและเจา้ของลานมนั
กบัโรงงานแปรรูป เพราะราคาที่เอกชนประมูลซื้อได้นัน้ตํ่ากว่าราคาตลาดโดยเฉลี่ย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่นําผลติภณัฑไ์ปขายในต่างประเทศจะสามารถขายไดใ้นราคาทีส่งู
กวา่ตลาดในประเทศ นอกจากน้ีผลประโยชน์ทีป่ระเมนิไดข้า้งตน้ยงัไมน่ับรวมความสญูเสยี
ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมอืกนัระหว่างเจ้าหน้าที่ของรฐัและผู้ประกอบการเอกชนในการ
ทุจรติ ซึง่เป็นไปไดใ้นรปูการสวมสทิธิแ์บบต่างๆ  นอกจากนัน้การระบายสต๊อกผลติภณัฑ์
มนัสาํปะหลงัเป็นอกีหนทางหน่ึงทีส่รา้งคา่เชา่ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูส้ง่ออกและผูป้ระกอบการ
ภายในประเทศ ทัง้น้ี คา่เชา่ทางเศรษฐกจิเกดิขึน้ไดต้ัง้แต่กระบวนการคดัเลอืกและประมลู
ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการวิง่เตน้ทางการเมอืงเพือ่ใหไ้ดร้บัคดัเลอืกเป็นผูป้ระมลูสนิคา้ได ้กรณี
เช่นน้ีนักการเมอืงอาจไดร้บัค่าเช่าทางเศรษฐกจิจากการรบัสนิบน หรอืกรณีทีเ่กดิความ
ร่วมมอืระหว่างเจ้าหน้าที่ของรฐัและผูป้ระมูลเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประมูลชนะการประมูลใน
ราคาตํ่า การกระทําดงักล่าวลว้นสรา้งค่าเช่าทางเศรษฐกจิทีย่ากต่อการประเมนิเป็นตวัเลข 

จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการหลายราย พบว่า การสวมสทิธิโ์ดยการซือ้ใบประทวนช่วย
สรา้งรายไดส้ว่นเพิม่ใหแ้ก่เกษตรกรทีใ่หค้วามร่วมมอืราว 1,000 บาทต่อหน่ึงใบประทวน 
หรอื 100-200 บาทต่อตนั   

ความสญูเสียทางเศรษฐกิจ (economic loss) 

การรบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงัในราคารบัจํานําสงูกว่าราคาตลาดมากๆ  ในมุมมอง
ทางเศรษฐศาสตรถ์อืว่าเป็นมาตรการทีส่่งผลบดิเบอืนกลไกตลาดและทาํใหป้ระสทิธภิาพ
ในการจดัสรรทรพัยากรลดลง เช่น มกีารใชท้รพัยากรการผลติเพื่อผลติหวัมนัสําปะหลงั
มากเกนิไป ประกอบกบัเกษตรกรเกอืบทัง้หมดไดป้ล่อยใหม้นัสาํปะหลงัประกนัหลุดจาํนํา
ตกเป็นของรฐั การรบัจาํนําลกัษณะน้ีจงึใกลเ้คยีงกบัมาตรการประกนัราคาขัน้ตํ่า ในสว่นน้ี
เป็นการคาํนวณความสูญเสยีทางเศรษฐกจิ หรอืผลกระทบต่อสวสัดกิารสงัคม (welfare 

loss) จากโครงการรบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงั โดยใชค้่าความยดืหยุ่นของอุปสงคแ์ละอุปทาน
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มนัสาํปะหลงัต่อราคาทีค่าํนวณไดจ้ากงานวจิยัในอดตีหลายชิน้ อาท ิพาณี (2547) อญัชุรพีร 
(2541) จริาวรรณ์ (2547) เพือ่วดัปรมิาณดุลยภาพ (equilibrium quantity) และราคาดุลยภาพ 
(equilibrium price) แทนการสรา้งสมการอุปสงค์และอุปทานซึ่งมคีวามยุ่งยาก  ผลการ
คาํนวณค่าความสญูเสยีทางเศรษฐกจิของโครงการรบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงัในปีการผลติ 
2548/49 และ 2549/50 โดยใชค้า่ความยดืหยุ่นของอุปสงคท์ีร่ะดบั –1.64  –1.42  และ –0.2 

และแยกตามค่าความยดืหยุ่นของอุปทานทีร่ะดบั 0.12 และ 0.28  และใชแ้บบจาํลองกรณี
หวัมนัสดทีเ่ขา้รว่มโครงการมจีาํนวนน้อยกวา่ปรมิาณรบัจาํนําเป้าหมายมาก พบวา่ ความ
สญูเสยีทางเศรษฐกจิมคี่าประมาณ 1,317-1,450 ลา้นบาทสาํหรบัการแทรกแซงปี 2548/49 

และ 1,858-2,041 ลา้นบาทในปี 2549/50     

สรปุปัญหาโครงการรบัจาํนํามนัสาํปะหลงั 

• สรา้งภาระการคลงั  แต่มเีกษตรกรเพยีงสว่นน้อยทีไ่ดร้บัประโยชน์จากผลตอบแทนที่
เพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย  ผลประโยชน์สว่นใหญ่ตกแก่ผูป้ระกอบการลานมนั โรงงานแปรรปู 
และผูส้ง่ออกทีช่นะการประมลูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัจากรฐั 

• การทุจรติเกดิจากความร่วมมอืระหว่างเกษตรกร ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปและ
ลานมนั รวมถงึเจา้หน้าทีข่องรฐั  ไดแ้ก่  การสวมสทิธิข์องเกษตรกร  การบบีบงัคบัให้
เกษตรกรตอ้งขายนอกโครงการหรอืขายในโครงการไดเ้พยีงบางสว่น  การลกัลอบนํา 
สต๊อกมนัสาํปะหลงัไปขายในตลาดก่อนแลว้ค่อยหากลบัมาคนืภายหลงั  การลกัลอบ
นําเขา้มนัสาํปะหลงัจากประเทศเพือ่นบา้น  การพฒันาระบบขอ้มลูเกีย่วกบัพืน้ทีก่าร
เพาะปลกูและปรมิาณผลผลติทีเ่ป็นปจัจุบนัจะชว่ยแกไ้ขปญัหาการสวมสทิธิ ์

• ความกงัวลของเกษตรกรในเรือ่งของความผนัผวนของราคาหวัมนัสด ในแต่ละฤดกูาล
เกบ็เกีย่ว  เกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงัต่างเร่งขุดหวัมนัสดออกมาขายในช่วงเวลา
เดยีวกนั ซึง่ส่งผลใหร้าคาหวัมนัสดตกตํ่าลง  อกีทัง้การเร่งขดุหวัมนัทีย่งัไม่ถงึอายุ
เกบ็เกีย่วทาํใหห้วัมนัทีอ่อกสูต่ลาดมขีนาดเลก็และเปอรเ์ซน็ต์แป้งตํ่าดว้ย  การแกไ้ข
คอืการยนิยอมใหเ้กษตรกรรบัเงนิกูโ้ดยชะลอการขดุหวัมนั 

มาตรการประกนัความเส่ียงด้านราคา 

การประกนัความเสีย่งดา้นราคาหรอืการประกนัรายไดข้องเกษตรกรเป็นการให้
ความคุม้ครองรายไดเ้กษตรกรภายใตก้รอบเงือ่นไขของสญัญาประกนั ซึง่มลีกัษณะคลา้ย 
“กรมธรรมป์ระกนัภยัดา้นราคา” โดยเกษตรกรไดร้บัค่าสนิไหมหรอืเงนิชดเชยหาก “ราคา
ตลาด/ราคาอา้งองิ” อยู่ตํ่ากว่า “ราคาประกนั” เมื่อถงึเวลาเกบ็เกีย่ว  แต่ถ้าราคาตลาดอยู่
สงูกวา่ราคาประกนั  เกษตรกรกส็ามารถขายผลผลติในตลาดโดยไมไ่ดร้บัเงนิชดเชย  เงนิ
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ชดเชยจะเทา่กบัสว่นต่างราคาประกนักบัราคาตลาด/ราคาอา้งองิ  ทัง้น้ี เกษตรกรในแต่ละ
ทอ้งทีส่ามารถตดัสนิใจทีจ่ะเกบ็เกีย่วผลผลติในเวลาใดกไ็ดต้ามทีเ่หน็วา่จะไดร้บัผลประโยชน์   

มาตรการประกันความเสี่ยงด้านราคามีข้อดีหลายประการ ที่สําคญัได้แก่  
(1) เกษตรกรทุกรายทีป่ลกูมนัสาํปะหลงัสามารถเขา้ร่วมโครงการ  (2) ลดความวติกของ
เกษตรกรในเรือ่งความผนัผวนของราคาตลาด (3) กลไกตลาดยงัคงดาํเนินต่อไปไดโ้ดยไม่
ถูกบดิเบอืน  (4) รฐัไม่มภีาระค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าจา้งแปรรูป ค่าเกบ็รกัษา เป็นต้น 
นอกจากเงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยในกรณีทีร่าคาตลาดอา้งองิตํ่ากวา่ราคาประกนั  (5) ไมม่ภีาระ
ในการระบายผลผลติซึ่งผดิกบัการรบัจํานํา เพราะรฐัไม่ตอ้งรบัซื้อผลผลติมาเกบ็รกัษา จงึ
ชว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีไดม้าก และ (6) ลดโอกาสการทุจรติในเกอืบทุกขัน้ตอนและ
ทุกระดบั  อย่างไรกต็าม การประกนัความเสีย่งดา้นราคามเีงือ่นไขสาํคญั ไดแ้ก่  (1) การ
สาํรวจและจดัทาํระบบฐานขอ้มลูรายครวัเรอืนดา้นพืน้ทีเ่พาะปลกู ปรมิาณผลผลติ ผลผลติ
ต่อไร่ ทีต่รงกบัความเป็นจรงิและเป็นปจัจุบนั  เพือ่ป้องกนัการสวมสทิธิใ์นช่องทางต่างๆ   
(2) การตัง้ราคาประกนัไมค่วรสงูจนเกนิไปแต่ควรสงูกวา่ตน้ทุนการผลติโดยเฉลีย่เพือ่ให้
เกษตรกรอยู่ได ้  และ (3) การจาํกดัเพดานปรมิาณผลผลติทีร่บัประกนัและการมสีว่นร่วม
ของเกษตรกรในการรบัภาระค่าเบี้ยประกนั โดยในช่วงเริม่ต้นโครงการ รฐัอาจรบัภาระ
ดงักลา่วเพยีงชัว่ระยะเวลาหน่ึง เพือ่ใหเ้กษตรกรมเีวลาปรบัตวั 
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