
 

 

การสาํรวจทบทวนภาวะการผลิตและการคา้มนัสาํปะหลงั ฤดูการผลิต ปี 2557/58 

(ตลุาคม 2557 – กนัยายน 2558) 

สาํรวจระหว่างวันที� 26-29 เมษายน และ 10-15 พฤษภาคม 2558 

 

วตัถุประสงค ์
เพื�อทบทวนปริมาณผลผลิตมันสําปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2557/58 ที�คณะสํารวจมันสําปะหลัง ได้

คาดการณ์ขอ้มูลไวเ้มื�อเดือนกันยายน 2557 และติดตามภาวะการคา้มันสําปะหลัง ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที�
เกิดขึ2 นในฤดูการผลิตดังกล่าว รวมถึงการสํารวจขอ้มูลภาวะการผลิตและการคา้มันสาํปะหลงัของประเทศกัมพูชา 
บริเวณเขตติดต่อชายแดนประเทศไทย ไดแ้ก่ กรุงไพลิน และจงัหวดัพระตะบอง 
 

1.  ผลผลิตมนัสาํปะหลงั ฤดูการผลิต ปี 2557/58 

• จากการสํารวจฯ พบว่าผลผลิตรวมทั2งประเทศลดลงเล็กน้อยจากที�คาดการณ์ไวเ้มื�อเดือน
กนัยายน 2557 ประมาณ 4% เนื�องจากหลายจงัหวดัประสบภาวะแหง้แลง้ ฝนทิ2 งช่วงเป็นเวลานาน ทําใหห้วัมนัฯ 
มีขนาดเล็ก ไม่เจริญเติบโตเท่าที�ควร รวมถึงการเกิดปัญหาราก/โคนเน่า การระบาดของเพลี2 ยแป้ง และไรแดงใน
บางพื2 นที� ส่งผลใหผ้ลผลิตเฉลี�ยต่อไรล่ดลง 

• เกษตรกรเก็บเกี�ยวผลผลิตแลว้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีหวัมนัคงคา้งที�ยงัไม่ถูกเก็บเกี�ยวสาํหรบัฤดูการ
ผลิต ปี 2557/58 ประมาณ 18% ของพื2 นที�เพาะปลกูมนัสาํปะหลังโดยรวม นอกจากนี2 เกษตรกรที�เก็บเกี�ยว
ผลผลิตออกสู่ตลาดแลว้ ไดท้ยอยเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัอีกครั2ง ตั2งแต่ช่วงตน้ปี 2558 เนื�องจากฝนตกสมํ �าเสมอ 
หากในช่วงทา้ยฤดูการผลิตปี 2557/58 ราคามนัสําปะหลงัจูงใจ คาดวา่เกษตรกรจะเก็บเกี�ยวผลผลิตบางส่วน
ก่อนกาํหนด ทาํใหช้่วงเวลาที�เหลืออยูข่องฤดกูารผลิตนี2  ปริมาณหวัมนัฯ จะออกสู่ตลาดเพิ�มมากขึ2 น เมื�อเทียบเคียง
กบัปริมาณหวัมนัคงคา้งตามขอ้มลูขา้งตน้ 
 

2. สถานการณก์ารตลาดมนัสาํปะหลงั 

� ภาคตะวนัตก 

• พื2 นที� จงัหวดั สุพรรณบุรี อุทยัธานี ชยันาท ราชบุรี และกาญจนบุรี 

- ปริมาณหวัมันฯ ออกสู่ตลาดน้อย โรงแป้งฯ เปิดดําเนินการผลิต 3 โรงงาน จากทั2งหมด 7 
โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 40-50% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้เนื�องจาก
ผลผลิตมีน้อย ราคาหวัมนัคละ ประมาณ 2.00-2.30 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 19-22% 

� ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง 

• พื2 นที� จงัหวดักาํแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทยั อุตรดิตถ ์เพชรบรูณ์ นครสวรรค ์ลพบุรี และสระบุรี 

- ปริมาณหัวมันฯ ออกสู่ตลาดน้อย โรงแป้งฯ เปิดดําเนินการผลิต 10 โรงงาน จากทั2งหมด 15 
โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 30-50% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้เนื�องจาก
ผลผลิตมีน้อย ราคาหวัมนัคละ ประมาณ 2.10-2.30 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 19-22% 

� ภาคเหนือ 

• พื2 นที� จ. ลาํปาง จ.แพร ่จ.น่าน และ จ.เชียงราย 

- ปริมาณหวัมนัฯ ออกสู่ตลาดน้อย ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้เนื�องจากผลผลิตมีน้อย ราคา
หวัมนัคละ ประมาณ 2.00-2.20 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 19-22% 



 

� ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• พื2 นที� จ. นครราชสีมา จ. ชยัภมิู จ. บุรีรมัย ์

- ปริมาณหวัมนัฯ ออกสู่ตลาดน้อย โรงแป้งฯ เปิดดําเนินการผลิต 20 โรงงาน จากทั2งหมด 27 
โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 30-50% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้ ราคาหวัมนั
คละ ประมาณ 2.20-2.50 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 20-22% 

• พื2 นที� ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จ. กาฬสินธุ ์จ. มหาสารคาม จ. รอ้ยเอ็ด จ. ขอนแก่น และ 
จ. มุกดาหาร) 

- ปริมาณหวัมันฯ ออกสู่ตลาดค่อนขา้งน้อย โรงแป้งฯ เปิดดําเนินการผลิต 13 โรงงาน จาก
ทั2งหมด 15 โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 30-60% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนั
เสน้ ราคาหวัมนัคละ ประมาณ 2.15-2.40 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 22-23% 

• พื2 นที� ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (จ. อุดรธานี จ. เลย จ. สกลนคร และ จ.นครพนม) 

- ปริมาณหวัมันฯ ออกสู่ตลาดน้อย โรงแป้งฯ เปิดดําเนินการผลิต 3 โรงงาน จากทั2งหมด 4 
โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 30-50% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้ ราคา
หวัมนัคละ ประมาณ 2.20-2.60 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 22-26% 

• พื2 นที� ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ. อุบลราชธานี, จ. ศรีสะเกษ, จ. อาํนาจเจริญ และ จ. 
สุรินทร)์ 

- ปริมาณหวัมนัฯ ออกสู่ตลาดค่อนขา้งน้อย โรงแป้งฯ เปิดดําเนินการผลิต 3 โรงงาน จากทั2งหมด 
4 โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 40-60% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้ ราคา
หวัมนัคละ ประมาณ 2.00-2.30 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 20-22% 

� ภาคตะวนัออก 

• พื2 นที� จ. สระแกว้ จ. จนัทบุรี จ. ปราจีนบุรี และ จ. ฉะเชิงเทรา 

- ปริมาณหวัมันฯ ออกสู่ตลาดน้อย โรงแป้งฯ เปิดดําเนินการผลิต 6 โรงงาน จากทั2งหมด 11 
โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 30-50% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้ ราคา
หวัมนัคละ ประมาณ 2.20-2.40 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 19-22% 

• พื2 นที� จ. ชลบุรี และ จ. ระยอง 

- ปริมาณหัวมันฯ ออกสู่ตลาดน้อย โรงแป้งฯ เปิดดําเนินการผลิต 9 โรงงาน จากทั2งหมด 11 
โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 20-50% ของกําลังการผลิต ลานมันส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้ ราคา
หวัมนัฯ ที�เชื2 อแป้ง 25% ประมาณ 2.25-2.50 บาท/กก. เชื2 อแป้งเฉลี�ย 20-23% 

 

3. ผลผลิตมนัสาํปะหลงัของประเทศกมัพูชา (เขตตดิต่อชายแดนประเทศไทย) 
คณะสํารวจฯ ไดเ้ขา้สํารวจภาวะการผลิตและการคา้มนัสาํปะหลงัของประเทศกมัพชูา บริเวณเขตติดต่อกับ

ประเทศไทย พื2 นที�กรุงไพลิน และจงัหวดัพระตะบอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี2  
จากการสอบถามขอ้มลูพบวา่ มันสาํปะหลงัมีการเพาะปลกูเพิ�มขึ2 นอยา่งต่อเนื�อง โดยปลกูทดแทนในพื2 นที�

ขา้วโพด เนื�องจากราคามันสาํปะหลังจูงใจ ปัจจุบันมันสําปะหลังมีพื2 นที�เพาะปลูกคิดเป็นประมาณ 80-90% ของ
พื2 นที�โดยรวมทั2งหมด นอกจากนี2 ยงัพบว่า ในจังหวดัอุดรมีชัย และพระวิหาร มีการขยายพื2 นที�ปลูกเพิ�มมากขึ2 น
เช่นเดียวกนั 



 

ผลผลิตมันสําปะหลังในฤดูการผลิตปี 2557/58 ของพื2 นที�ดังกล่าว มีหัวมันคงคา้งที�ยงัไม่ถูกเก็บเกี�ยว
ประมาณ 10% โดยผลผลิตเริ�มออกสู่ตลาดตั2งแต่เดือนตุลาคม-เมษายน ผลผลิตเฉลี�ยประมาณ 20-25 ตัน/
เฮกตาร ์(3.2-4 ไร/่ตนั) ปัจจุบนัราคารบัซื2 อหวัมนัคละ ประมาณ 1.90-2.00 บ./กก. (ตํ �าสุด 1.80 บ./กก. สูงสุด 
2.50 บ./กก.) เชื2 อแป้งเฉลี�ย 22-23% ปัจจุบนัราคารบัซื2 อมนัเสน้สบัมือประมาณ 5.50 บ./กก. (ตํ �าสุด 5.20 บ./
กก. สงูสุด 6.00 บ./กก.) 

กระทรวงพาณิชย ์ของประเทศกัมพูชา มีนโยบายส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการและเกษตรกรร่วมกลุ่ม จดัตั2ง
สมาคม เพื�อพฒันาปรบัปรุงคุณภาพของและประกอบธุรกิจทางการคา้ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั โดยปัจจุบันไดมี้การ
จดัตั2ง สมาคมมันสําปะหลังเขตอําเภอสําเภาลูง ซึ�งมีสมาชิกประมาณ 130 ราย แบ่งเป็น ผูป้ระกอบการ 30% 
เกษตรกร 70% นอกจากนี2 ยงัมีสมาคมในลกัษณะดงักล่าว ในเขตอาํเภอกาํเรียง พนมพรึก และกรุงไพลิน อีกดว้ย 

นอกจากนี2  คณะสาํรวจมนัสําปะหลงั ไดเ้ขา้เยี�ยมชม โรงงานแป้งมนัสาํปะหลัง Battambang Agro Industry 
Co., Ltd. ตั2งอยูที่� อ.กาํเรียง จ.พระตะบอง (ห่างจากชายแดนบา้นแหลม ประมาณ 6 กิโลเมตร) เริ�มเปิดดําเนินการ
เมื�อปี 2556 มีกําลงัการผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัดิบ 300 ตัน/วนั (วางแผนขยายกาํลงัการผลิตเป็น 600 ตัน/วนั 
ภายในปี 2558/59) และมนัเสน้ 150 ตนั/วนั 
 

4. ขอ้สงัเกต/เสนอแนะ 

� ขอ้สงัเกต 

• พบการระบาดของเพลี2 ยแป้งในหลายพื2 นที�ตลอดการเดินทางสาํรวจ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในพื2 นที�
อาํเภอหนองบุญมาก เสิงสาง ครบุรี จงัหวดันครราชสีมา และอาํเภอหนองกี� จงัหวดับุรีรมัย ์ ที�มีการระบาดรุนแรง 
เกษตรกรละเลยไม่แช่ท่อนพนัธุ์ดว้ยสารเคมีก่อนปลกู โดยเพลี2 ยแป้งไดเ้ขา้ทําลายแปลงเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัเป็น
วงกวา้ง และเป็นแหล่งสะสมเพลี2 ยแป้งฯ จาํนวนมาก เกิดการระบาดเขา้สู่แปลงเพาะปลูกใหม่ในบริเวณขา้งเคียง 
อีกทั2งพื2 นที�ดังกล่าวเป็นแหล่งจาํหน่ายตน้พนัธุ์มนัสาํปะหลงัที�สําคญัของประเทศ ซึ�งจะเป็นสาเหตุใหเ้พลี2 ยแป้งฯ 
กระจายออกสู่พื2 นที�เพาะปลกูในจงัหวดัอื�นดว้ย นอกจากนั2นยงัพบปัญหาราก/โคนเน่าเพิ�มขึ2 น ในบางพื2 นที�ของ
จงัหวดันครราชสีมา ศรีสะเกษ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นตน้ 

• พื2 นที�เพาะปลกูมนัสาํปะหลงั ในฤดูการผลิตปี 2558/59 มีแนวโน้มเพิ�มขึ2 นในหลายจงัหวดั ซึ�ง
ปลกูทดแทนในพื2 นที�ออ้ย และขา้วโพด เนื�องจากราคามนัสาํปะหลงัจงูใจ และทนต่อสภาวะอากาศไดดี้กวา่พืชชนิด
อื�น อีกทั2งเกษตรกรสามารถเพาะปลกูและเก็บเกี�ยวผลผลิตไดต้ลอดทั2งปี  

� ขอ้เสนอแนะ 

• หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั2งภาครฐัและเอกชน ตอ้งเร่งดําเนินการกาํจดัและควบคุมการระบาดของ
เพลี2 ยแป้งมันสําปะหลังโดยเร็วที�สุด เช่น การผลิตและกระจายแตนเบียน/แมลงชา้งปีกใส ออกสู่พื2 นที�ระบาด 
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นสารเคมีเพื�อกําจัดเพลี2 ยแป้งฯ ก่อนเคลื�อนยา้ยท่อนพันธุ์ฯ สู่พื2 นที�อื�น และรณรงค์ให้
เกษตรกรแช่ท่อนพนัธุ์ดว้ยสารเคมีก่อนปลกู รวมถึงการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอยา่งใกลชิ้ด อีก
ทั2งการหาวธีิการควบคุมและป้องกนัเพื�อแกไ้ขปัญหาราก/โคนเน่า 

• ภาครฐัควรมีมาตรการบริหารจดัการที�เหมาะสม เพื�อรองรบัปริมาณผลผลิตมนัสาํปะหลงั ในฤดู
การผลิตปี 2558/59 ที�มีแนวโน้มเพิ�มมากขึ2 น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในช่วงเวลาที�ผลผลิตทะลกัออกสู่ตลาดจาํนวน
มาก เพื�อรกัษาสมดุลระหว่างการผลิตและความตอ้งการของตลาด เพื�อเสถียรภาพราคาของมนัสําปะหลงัและ
ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัทั2งระบบ 
 

คณะสาํรวจภาวะการผลติและการคา้มนัสาํปะหลงั ฤดกูาลผลติปี 2557/58 

15 พฤษภาคม 2558 


