
 

 

การสาํรวจทบทวนภาวะการผลิตและการคา้มนัสาํปะหลงั ฤดูการผลิต ปี 2559/60 

สายท่ี 1 โฮจิมินห์ ราชอาณาจกัรกมัพูชา และภาคตะวันออก 

ระหว่าง วันท่ี 19 - 23 เมษายน 2560 

 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือทบทวนปริมาณผลผลิตมนัสาํปะหลงั ฤดูการผลิต ปี 2559/60 ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ท่ี

คณะสาํรวจมนัสาํปะหลงั ไดค้าดการณ์ขอ้มลูไวเ้ม่ือเดือนกนัยายน 2559 และติดตามภาวะการคา้มนัสาํปะหลัง 

ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในฤดูการผลิตดังกล่าว รวมถึงการสํารวจขอ้มูลภาวะการผลิตและการคา้มัน

สาํปะหลงัของประเทศเวยีดนามทางตอนใต ้ ประเทศกมัพชูา บริเวณเขตติดต่อชายแดนประเทศเวียดนาม  ท่าเรือน้ํา

ลึกสีหนุวลิล ์และบริเวณเขตติดต่อชายแดนภาคตะวนัออกของประเทศไทย  

 

จงัหวดัท่ีสอบถามขอ้มลูไดแ้ก่ จงัหวดัปราจีนบุรี สระแกว้ จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี 

 

1.  ผลผลิตมนัสาํปะหลงั ฤดูการผลิต ปี 2559/60 

• จากการสํารวจฯ พบว่าในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกผลผลิตมันสําปะหลงัใกลเ้คียงกับท่ีคาดการณ์ไว ้

เม่ือเดือนกนัยายน 2559  

• พ้ืนท่ีภาคตะวนัออก เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีหวัมันคงคา้งท่ียงัไม่ถูก

เก็บเก่ียว ในจงัหวดัชลบุรี ประมาณ 30% และบางอาํเภอของจงัหวดัปราจีนบุรี  

• สาํหรบัปี 2560/61 คาดวา่พ้ืนท่ีเพาะปลกูภาคตะวนัออกมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากเกษตรไดมี้

การปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังไปปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น ขา้วโพด อ้อย และลําไย เพราะ ให้

ผลตอบแทนท่ีดีกวา่ ประกอบกบัราคามนัสาํปะหลงัไดป้รบัตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

 

2. สถานการณก์ารตลาดมนัสาํปะหลงั 

 ภาคตะวนัออก 

• พ้ืนท่ี จ. สระแกว้ จ. จนัทบุรี จ. ปราจีนบุรี และ จ. ฉะเชิงเทรา  

- ปริมาณหวัมนัฯ ออกสู่ตลาดค่อนขา้งน้อย โรงแป้งฯ ทั้งหมด 10 โรงงาน เปิดดําเนินการผลิต 8

โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 70-95% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้ ราคาหวัมนัฯ 

ท่ีเช้ือแป้ง 25% ประมาณ 1.65-1,70 บาท/กก. เช้ือแป้งเฉล่ีย 22-23% 

• พ้ืนท่ี จ. ชลบุรี และ จ. ระยอง 

- ปริมาณหวัมนัฯ ออกสู่ตลาดค่อนขา้งน้อย โรงแป้งฯ ทั้งหมด 11 โรงงาน เปิดดําเนินการผลิต 9 

โรงงาน โม่ไดป้ระมาณ 30-90% ของกาํลงัการผลิต ลานมนัส่วนใหญ่หยุดตากมนัเสน้ ราคาหวัมนัฯ 

ท่ีเช้ือแป้ง 25% ประมาณ 1.70-1.85 บาท/กก. เช้ือแป้งเฉล่ีย 22-23% 

 

 

3. ผลผลิตมนัสาํปะหลงัของประเทศเวียดนามตอนใต ้

คณะสาํรวจฯ ไดเ้ขา้สาํรวจภาวะการผลิตและการคา้มนัสาํปะหลงัของประเทศเวียดนาม บริเวณเขต พ้ืนท่ีใน

จงัหวดัเตนินห ์ซ่ึงเป็นแหล่งพ้ืนท่ีเพาะปลกูมันสาํปะหลงัของประเทศเวียดนาม และเขตติดต่อกบัชายแดนเวียดนาม

กบัประเทศกมัพชูา  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 



 

จากการสอบถามขอ้มูลพบว่า ผลผลิตมันสําปะหลังเม่ือปลายปี 2559 มีปริมาณลดลงเล็กน้อย พ้ืนท่ี

เพาะปลกูลดลง 30% เน่ืองจากเพราะภาวะแลง้ขาดแคลนท่อนพนัธุ ์และปัญหาน้ําท่วมในบางพ้ืนท่ี เกษตรกรไปปลกู

พืชอ่ืน เช่น ออ้ย ยางพารา ขา้ว ราคารบัซื้อหวัมนัฯ อยู่ที่ประมาณ 3.00 บ./กก. ที่เชื้อแป้ง 30% (ปรบัลด

เปอรเ์ซน็ต์เชือ้แป้งละ 0.12 บ./กก.)  เชือ้แป้งเฉลีย่ประมาณ 27-28% หกัสิง่เจอืปน 8% โดยน้ําหนัก ราคาขาย

กากมนัสาํปะหลงัแหง้ ประมาณ 5.00-6.00 บ./กก. และราคาขายกากมนัสําปะหลงัเปียก 0.50 บ./กก ทัง้นี้ราคา

ผลติภณัฑข์ึน้อยูก่บัคณุภาพและมาตรฐานสนิคา้ของแต่ละราย  

 

นอกจากน้ี คณะสาํรวจมนัสาํปะหลงั ไดเ้ขา้เยี่ยมชม โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั Khoai Mi Nuoc Trong Co., 

Ltd. ใน จ.เตนินห ์มกีาํลงัการผลติสาํหรบัแป้งมนัสาํปะหลงัดบิ (Native Starch) 500ตนั/วนั แป้งมนัสาํปะหลงัดดั

แปร (Modified Starch) 80 ตนั/วนั โดยสง่ออกแป้งมนัสาํปะหลงั ไปยงัประเทศจนี และ ประเทศเกาหลี ทั้งน้ีมีการ

นําเขา้หวัมนัสดจากประเทศกมัพชูา 50% ของกาํลงัการผลิต ซ่ึงมีราคาถกูกวา่หวัมนัภายในประเทศ 

 

4. ผลผลิตมนัสาํปะหลงัของประเทศกมัพูชา  

คณะสาํรวจฯ ไดเ้ขา้สาํรวจภาวะการผลิตและการคา้มนัสําปะหลงัของประเทศกมัพูชา ใน จงัหวดักาํปงจาม 

ท่าเรือสีหนุวิลล ์และ จงัหวดัโพธิสตัว ์ จงัหวดัพระตะบอง และจงัหวดัไพลินซ่ึงเป็นเขตติดต่อกับประเทศไทย โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

จากการสอบถามขอ้มลูพบวา่ พ้ืนท่ีเพาะปลกูโดยรวมของมันสาํปะหลงัลดลง  เน่ืองจากราคามนัสาํปะหลัง

ไม่จูงใจ  จึงไปปลูกพืชอ่ืนท่ีคาดว่าจะใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกว่า เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ปัจจุบันราคารบัซ้ือหวัมันคละ 

ประมาณ 1.10-1.30 บ./กก. และราคามนัเสน้สบัมือประมาณ 3.50-4.00 บ./กก. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีสต๊อก

ในโกดงัเก็บสินคา้  

 สาํหรบัในพ้ืนท่ีจงัหวดัโพธิสัตว ์ จงัหวดัพระตะบอง คาดวา่มีหวัมันคา้งไร่ประมาณ 40% เน่ืองจากในช่วง

เก็บเก่ียวเดือนมีนาคม-เมษายน มีฝนตกส่งผลใหไ้ม่สามารถเก็บเก่ียวและตากมนัเสน้ได ้ผูป้ระกอบการคาดวา่หวัมนั

คา้งไรท่ี่เหลือจะส่งออกไปประเทศเวยีดนามและหากราคาไม่ดีอาจจะเก็บคา้งไรไ่ว ้20% 

นอกจากน้ี คณะสํารวจมนัสาํปะหลัง ไดเ้ขา้เยี่ยมชม ท่าเรือสีหนุวิลล ์ซ่ึงเป็นท่าเรือเพียงแห่งเดียวเท่าน้ันท่ี

เป็นของประเทศกมัพชูา ไดพ้บกบัผูป้ระกอบการช่ือ SIEK HUN  ไดท้ําการเช่าโกดังท่ีท่าเรือไวเ้ก็บมนัเสน้ โดยโกดังมี

ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 12,000 ตารางเมตร สามารถเก็บมนัเสน้ได ้40,000 ตัน ปัจจุบนัความลึกของหน้าท่า รบัเรือ

บรรทุกสินคา้ขนาดความลึก 8.5 เมตร (ขนาดเรือบรรทุกไดไ้ม่เกิน 10,000 ตัน) อัตราการขนถ่ายสินคา้อยู่ท่ี 

2,000ตัน/วนั และขณะน้ีไดร้บัเงินสนับสนุนจาก JICA เพ่ือดําเนินการขยายหน้าท่าเพ่ือรองรบัเรือบรรทุกสินคา้

ขนาดความลึก 14 เมตร ในขณะเดียวกนัจีนไดม้าลงทุนสรา้งท่าเรือน้ําลึกอีกแห่งหน่ึงท่ีเกาะเจา้ จงัหวดัเกาะกง เพ่ือ

รองรบัการส่งออกสินคา้เกษตรในอนาคต คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน 2 ปี  

 

5. ขอ้สงัเกต 

-ราคาหวัมนัสด ลดตํา่ลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ส่งผลใหใ้นฤดกูาลผลิตปี 2560/61 

เกษตรกรไดมี้การปรบัเปล่ียนพ้ืนท่ีเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัไปปลกูพืชชนิดอ่ืนท่ีผลตอบแทนท่ีดีกวา่ เช่น ขา้วโพด

เล้ียงสตัว ์ออ้ย และลาํไย 

-ในบางพ้ืนท่ีของจงัหวดัปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี พบปัญหา เพล้ียแป้งและหวัเน่าโคนเน่าในตน้มนัท่ี

คา้งไร ่และกาํลงัแพรไ่ปสู่พ้ืนท่ีมนัท่ีปลกูใหม ่

 

คณะสาํรวจภาวะการผลติและการคา้มนัสาํปะหลงั ฤดกูาลผลติปี 2559/60 

23  เมษายน 2560 


