นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย
The Value Adding Innovation of Supply Chain of Cassava in Thailand
พรชัย ตั้งกิจรัตน์* เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร**
Pornchai Tungkijra* Saowanee Samantreeporn**
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี*
Doctor of Business Administration Faculty of Business Bangkokthonburi University*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย 2.
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย 3.ศึกษาระดับความสําคัญ
ของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อการกําหนดราคามันสําปะหลังในประเทศไทย และ 4.เสนอแนะนวัตกรรมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) ผนวกกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants)
ใน 3 จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ ได้แก่ นครราชสีมา กาญจนบุรี และ กําแพงเพชร แบ่งเป็น
เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 399 ราย ผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสําปะหลัง (ลานมัน) จํานวน 9 ราย
และ ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง จํานวน 9 ราย
ผลการวิจัยพบว่า ห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังของประเทศไทยประกอบด้วย นโยบายรัฐบาลประเทศผู้
นําเข้า (Importer Government Policy) ปริมาณส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (Export Volume) ช่วงเวลา
ในการเก็ บ เกี่ย ว (Harvest Period) คุ ณภาพมัน สํ าปะหลั ง (Quality of Cassava Root) ปริ มาณผลผลิ ต มั น
สําปะหลังในประเทศ (Cassava Yield) ความต้องการมันสําปะหลังในประเทศ (Domestic Demand) นโยบาย
รัฐบาล (Government Policy) ราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Price of substitution goods) และ ราคาส่งออก
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (Export Price) มีผลต่อการกําหนดราคามันสําปะหลังในประเทศไทยตามลําดับ
โดยมีแนวทางในการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในภาพรวมคือ 1. รวมกลุ่มเป็น Cluster ของ
อุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา หรือจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของสหกรณ์มันสําปะหลังแห่งประเทศ
ไทย (Cassava Cluster of Thailand – CCT) 2. นําหลักวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับพันธุวิศวกรรม (Genetic
Engineering) มาสร้า งนวั ต กรรมโดยการตั ด แต่ ง พั น ธุ ก รรมมั นสํ าปะหลั ง ให้ ส อดคล้ องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
นําไปใช้งาน
คําสําคัญ: นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลัง

Abstract
The objectives of this study were: 1) to investigate the management of the cassava
supply chain in Thailand: 2 ) to analyze the problems and obstacles pertaining to the
management of the cassava supply chain in Thailand : and 3 ) to ascertain the importance of
the supply chain in relation to the piecing of the cassava ; and 4) to offer recommendations for
the innovation of value addition. The study was mixed in nature (quantitative and qualitative
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research methods) the study tool for the quantitative research method was a set of selfadministered questionnaires, whereas the semi- structured interview guide was the study tool
of the qualitative research method. 3 9 9 cassava planters in Nakhonratchasima province,
Kanchanaburi province and Kamphaengphet province comprised the sample for the study in
the case of the quantitative research and 9 key informants (cassava entrepreneurs) comprised
the sample of the qualitative research. The data analysis has revealed the following facts: the
cassava supply chain included importer government policy, export volume, harvesting period,
quality of cassava roots, cassava yields, domestic demand, the government policy, price of
substitution goods, and export price. All these factors had great influence on the pricing of
cassava in Thailand. As for the management of the cassava supply chain, holistically considered,
the following techniques should be put into practice 1) creation of clusters of cassava from
start to finish or establishment of the cassava cluster cooperative of Thailand. 2 ) The genetic
engineering for use in creating the value addition innovation should be adopted.
Keywords : value addition innovation; supply chain of cassava

บทนํา
จากข้อมูลการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมปี พ.ศ. 2552 - 2561 พืชที่ประเทศไทยส่งออกไปจําหน่ายยัง
ต่างประเทศมูลค่ามาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ยางพารา ข้าว และ มันสําปะหลัง โดยในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทย
ส่งออกพืช 3 ชนิดนี้รวมมูลค่า 427,270 ล้านบาท จากมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทั้งสิ้น 742,465 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 57.6 โดยผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังส่งไปจําหน่ายยังต่างประเทศมากเป็นอันดับที่ 3 มีมูลค่า 99,655
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทั้งสิ้น (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร, 2562) เนื่องจากความพร้อมด้านวัตถุดิบมัน
สําปะหลังสด และอุตสาหกรรมแปรรู ปมั นสําปะหลั งของไทยมี ความก้ าวหน้า จึงสามารถผลิตผลิตภั ณฑ์ มั น
สําปะหลังได้หลากหลายประเภท ทั้งผลิตภัณฑ์ขั้นต้น หรือผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตากแห้ง (Dried Cassava)
ได้แก่ มันอัดเม็ด (Cassava Pellet) และมันเส้น (Cassava Chip) และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (Value-added
Product) ได้แ ก่ แป้ งมั นสํ าปะหลั ง ดิ บ (Native Starch) และแป้ ง มั น สํ า ปะหลั ง ดั ด แปร (Modified Starch)
ซึ่ งหากพิ จารณาห่ วงโซ่มู ล ค่ า (Value Chain) ของอุต สาหกรรมมั นสํ าปะหลัง ของไทย จะพบว่ า ผลผลิต มัน
สําปะหลังของไทยสัดส่วน 40% ถูกนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตากแห้ง (Dried Cassava) ซึ่งเกือบ
ทั้งหมดเป็นการผลิตมันเส้น (ใช้ในประเทศและส่งออกในสัดส่วน 15:85 ของผลผลิตมันเส้นทั้งหมด) ขณะที่ 55%
ของผลผลิตมันสําปะหลังของไทยใช้ในการแปรรูปเป็นแป้งมันสําปะหลัง (ใช้ในประเทศ และส่งออกในสัดส่วน
25:75 ของผลผลิ ต แป้ ง มั น สํ า ปะหลั ง ทั้ ง หมด) และที่ เหลื อ ใช้ ใ นการผลิ ต เอทานอล การส่ ง ออกผลิ ต ภั ณฑ์
มันสําปะหลัง สามารถทํารายได้จากเข้าประเทศเป็น อันดับ 3 ของพืชเศรษฐกิจ จากข้อมูลจํานวนครัว เรื อน
เกษตรกรมั นสํ าปะหลัง โรงงาน : เนื้ อที่ เพาะปลู ก จํ านวนครั วเรือน เนื้ อที่ เพาะปลู ก เฉลี่ ย ต่ อครั วเรื อน ราย
จังหวัด ปี 2560 และข้อมูลราคาหัวมันสําปะหลังสด รายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ทั้งประเทศ ปี 2540 2561 ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2560) ได้สรุปตัวเลขไว้ คือ จํานวนครัวเรือนผู้ปลูกรวมทั้งประเทศ
544,774 ครัวเรือน เนื้อที่ปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งประเทศ 16.37 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 3,499 กิโลกรัม
ต่อไร่ และ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 1.43 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งผู้วิจัยได้นําตัวเลขดังกล่าวมาคํานวณเป็นรายได้
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ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังทั้งประเทศในปี 2560 รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 44,622 ล้านบาท ปัจจุบันไทยเป็น
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังรายใหญ่สุดของโลก ตามด้วยเวียดนาม ขณะที่ผู้ผลิตมันสําปะหลังรายใหญ่อื่นๆ
โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา เน้นใช้บริโภคเป็นอาหารภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ ในปี 2559 แป้งมัน
สําปะหลังดิบของไทยมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกถึง 77% ของปริมาณการส่งออกโลก ขณะที่มันเส้นและแป้งมัน
สําปะหลังดัดแปร มีสัดส่วนในตลาดส่งออกโลก 60% และ 20% ตามลําดับ ส่วนการส่งออกมันอัดเม็ดของไทยมี
ความไม่แน่นอนนับจากปี 2548 เนื่องจาก EU มีนโยบายลดการนําเข้ามันอัดเม็ดจากไทย และหันไปใช้ธัญพืชอื่น
ภายในกลุ่มประเทศแทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายนําเข้าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของ EU มีผลให้โครงสร้าง
ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ จากเดิมที่ไทยพึ่งพาตลาด EU เกือบ
ทั้งหมดมาเน้นส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังอันดับ 1 ของ
ไทย มีสัดส่วนถึง 75% ของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทั้งหมดของไทยในปี 2559 (เชฐชุดา เชื้อ
สุวรรณ, 2560, น. 1-2).
แต่ปัจจุบันมีปัญหาจากความผันแปรตามตลาดซื้อขายภายในประเทศจีน จากที่รัฐบาลจีนยกเลิกราคา
ประกันข้าวโพดในประเทศยังมีผลให้ราคาข้าวโพดในจีนลดลงมาก และคาดว่าจีนจะหันมาใช้แป้งดิบจากข้าวโพด
ทดแทนการนําเข้าแป้งมันสําปะหลังดิบจากไทย ตามนโยบายลดสต็อกข้าวโพดของรัฐบาลจีน ซึ่งจะมีผลให้ผู้
นําเข้าในจีนลดการนําเข้าและกดราคารับซื้อมันเส้นจากไทยมากขึ้น โดยใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทา
นอลแทนมันเส้น ตลอดจนประเทศเวียดนามมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไปประเทศจีนเพิ่มขึ้นโดยเสนอ
ราคาต่ํากว่าไทย จากปัจจัยดังกล่าวทําให้ราคาผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของไทยตกต่ําและส่งผลต่อราคารับซื้อ
หัวมันสําปะหลังสด เกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังซึ่ง
อยู่ในอุตสาหกรรมต้นน้ํา จะได้รับผลกระทบมากสุด
จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจและเห็นความสําคัญในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานที่มีอิทธิพลต่อ
การกําหนดราคาหัวมันสําปะหลังสดและนําผลจากการวิจัยมานําเสนอแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่
อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย

2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อการกําหนดราคามันสําปะหลังในประเทศไทย
4. เพื่อเสนอแนะนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb Theory)
การผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นกระบวนการผลิตที่ต้องใช้เวลา ทําให้ผู้ผลิตไม่สามารถปรับปริมาณ
ผลผลิตตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นได้แบบทันทีทันใด แต่อาจจะมีการปรับปริมาณผลผลิตภายหลังเกิดขึ้นใน
ตลาดระยะเวลาหนึ่ง หรือเรียกอีกอย่างว่า Time Lag โดยทฤษฎีนี้จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
ล้าหลังของช่วงเวลา (Time Lag) โดยอธิบายให้เห็นถึงวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงราคาพืชผลทางการเกษตร
นอกจากนี้ ยั งมี ข้อสมมุ ติ เกี่ ยวกั บทฤษฎี นี้ คื อ ปริ ม าณเสนอขายในระยะใดระยะหนึ่ ง จะขึ้ นอยู่ กับ ราคาใน
ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น และปริมาณเสนอขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องเท่ากับปริมาณความต้องการซื้อใน
ช่วงเวลานั้น
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แนวคิดการเคลื่อนไหวของราคาผลิตผลเกษตร
การผลิตสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพดินฟ้า
อากาศที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตที่เกษตรกรจะผลิตได้จริง อีกทั้งสินค้าเกษตรที่มีปริมาณส่งออกไป
ต่างประเทศด้วย และเนื่องจากอุปสงค์สินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีความยืดหยุ่นน้อย การเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
ผลิตจะทําให้ราคาเปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นราคาสินค้าเกษตรจึงเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวมาก ซึ่งจะส่งผลต่อ
รายได้ของเกษตรกร และในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรที่เป็นมันสําปะหลัง มีด้วยกัน 4
ลักษณะ (อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม, 2547) ดังนี้ 1.) การเคลื่อนไหวราคาตามแนวโน้ม หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งค่าแนวโน้มระยะยาวเป็นการเคลื่อนไหวในระยะค่อนข้าง
ยาวนาน ค่าแนวโน้มอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ ค่าแนวโน้มของราคาและปริมาณผลผลิตการเกษตรมักเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานระยะยาว 2.) การเคลื่อนไหวราคาตามฤดูกาล หมายถึง ค่าการเปลี่ยนแปลง
ตามฤดูกาลเป็นค่าการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นซ้ําๆ ในแต่ละช่วงที่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่ง
ปีการผลิตหนึ่ง เกิดจากผลิตสินค้าการเกษตรผลิตได้ตามฤดูกาล มีผลทําให้อุปสงค์และอุปทานของผลผลิตเกษตร
มีการเปลี่ยน แปลงไปตามฤดูกาล 3.) การเคลื่อนไหวราคาตามวัฏจักร หมายถึง ค่าของการเปลี่ยนแปลงราคา
และผลผลิตเกษตรเป็นวัฏจักร เป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นซ้ํากันเป็น วัฏ
จักรหนึ่ง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอาจใช้เวลาหนึ่งปีหรือมากกว่า ซึ่งแบบแผนวัฎจักร
ในแต่ละช่วงมักจะต่างกันและช่วงของวัฏจักรจะสั้นยาวต่างกัน 4.) การเคลื่อนไหวราคาตามเหตุการณ์ผิดปกติ
หรือไม่มีรูปแบบ หมายถึง เป็นค่าของการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณผลผลิตเกษตรที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ผิดปกติที่ไม่อาจคาดคะเนล่วงหน้าได้ ไม่สามารถทํานายได้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดไม่ได้คาดการณ์มาก่อนว่าจะเกิด
หรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม อุบัติเหตุ โรคระบาด เป็นต้น
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กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ประกอบการทีรับซือ
- ปริ มาณส่งออกมันสําปะหลัง
และผลิตภัณฑ์ (Export Volume)

ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป

- ปริ มาณส่งออกมันสําปะหลัง

- ราคาส่งออกมันสําปะหลังและ

- ปริ มาณส่งออกมันสําปะหลังและ

และผลิตภัณฑ์ (Export Volume)

ผลิตภัณฑ์ (Export Price)

ผลิตภัณฑ์ (Export Volume)

- ราคาส่งออกมันสําปะหลังและ

- ความต้องการมันสําปะหลัง ใน

- ราคาส่งออกมันสําปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์ (Export Price)

ประเทศ (Domestic Demand)

ผลิตภัณฑ์ (Export Price)

- ความต้องการมันสําปะหลัง ใน

- ปริ มาณผลผลิตมันสําปะหลัง ใน

- ความต้องการมันสําปะหลัง ใน

ประเทศ (Domestic Demand)

ประเทศ (Cassava Yield)

ประเทศ (Domestic Demand)

- ปริ มาณผลผลิตมันสําปะหลัง ใน

- ช่วงเวลาในการเก็บเกี=ยว

- ปริ มาณผลผลิตมันสําปะหลัง ใน

ประเทศ (Cassava Yield)

(Harvest Period)

ประเทศ (Cassava Yield)

- ช่วงเวลาในการเก็บเกี=ยว

- คุณภาพมันสําปะหลัง (Quality
of Casava Root)

- ช่วงเวลาในการเก็บเกี=ยว (Harvest

- ราคาสิ นค้าที=ใช้ทดแทนกัน
(Price of Substitution Goods)

- คุณภาพมันสําปะหลัง (Quality of
Casava Root)

- นโยบายรัฐบาล (Government
Policy)

- ราคาสิ นค้าที=ใช้ทดแทนกัน (Price of
Substitution Goods)

- นโยบายรัฐบาลประเทศผูน้ าํ เข้า

- นโยบายรัฐบาล (Government

เกษตรผู้ปลูก

(Harvest Period)
- คุณภาพมันสําปะหลัง (Quality
of Casava Root)
- ราคาสิ นค้าที=ใช้ทดแทนกัน
(Price of Substitution Goods)
- นโยบายรัฐบาล (Government

Period)

Policy)

Policy)

- นโยบายรัฐบาลประเทศผูน้ าํ เข้า

- นโยบายรัฐบาลประเทศผูน้ าํ เข้า

ราคามัน
สํ าปะหลัง
การศึกษาทฤษฏีและงานวิจยั มัน

สด

สําปะหลัง
การสร้างมูลค่าเพิ=มของห่วงโซ่ อุปทาน
มันสําปะหลังในประเทศไทย

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ห่วงโซอุปทานมันสําปะหลัง
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สมมติฐานของการวิจัย
ปริมาณส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (Export Volume) ราคาส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์
(Export Price) ความต้องการมันสําปะหลังในประเทศ (Domestic Demand) ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังใน
ประเทศ (Cassava Yield) ช่ ว งเวลาในการเก็ บ เกี่ ย ว (Harvest Period) คุ ณ ภาพมั น สํ า ปะหลั ง (Quality of
Cassava Root) ราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Price of substitution goods) นโยบายรัฐบาล (Government
Policy) และนโยบายรัฐบาลประเทศผู้นําเข้า (Importer Government Policy) มีผลต่อการกําหนดราคามัน
สําปะหลังสด

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสานด้ ว ยวิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล หลายๆวิ ธี (Mixed Method) และ
ผสมผสานรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Models) ซึ่งผู้วิจัยดําเนินการวิจัยโดย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)
ผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสําปะหลัง (ลานมัน) และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง เพื่อยืนยันกรอบ
แนวความคิดที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม
ประชากร ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังใน 3 จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ ใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบกําหนดโควตา และเลือกตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก สําหรับ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ เกษตรกรฯจั ง หวั ด นครราชสี ม า จํ า นวน 243 ราย กาญจนบุ รี จํ า นวน 60 ราย และ
กําแพงเพชรจํานวน 96 ราย รวม 399 ราย ผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสําปะหลัง (ลานมัน) จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 3 ราย กาญจนบุรี จํานวน 3 ราย และ กําแพงเพชร จํานวน 3 ราย รวม 9 ราย และผู้ประกอบการ
โรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา 3 ราย กาญจนบุรี 3 ราย และกําแพงเพชร 3 ราย รวม 9 ราย
ทั้งนี้ส่วนผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสําปะหลัง (ลานมัน) และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาผู้ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรซึ่งมีทั้งแบบรับซื้อ ณ. ที่ตั้งของสถานประกอบการ และแบบออกไปรับซื้อยัง
สถานที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่มียอดการรับซื้อสูงสุด 3 ราย ในแต่ละประเภทของผู้ประกอบการและในแต่ละ
จังหวัด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการคํานวณหาค่าความถี่ (Frequencies)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) โดยวิธีการวิเคราะห์เชิง
ถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์
และสร้างเป็นสมการพยากรณ์

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการนําเสนอออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ และ2) ผลการวิจัยเชิง
คุณภาพมีรายละเอียดดังนี้
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สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยแบ่งหัวข้อการนําเสนอออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1. ข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ข้อมูลทั่วไปในการประกอบอาชีพปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร และ 3. ห่วงโซ่อุปทาน
มันสําปะหลังที่มีผลต่อการกําหนดราคามันสําปะหลังสด มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังทั้งสิ้น 399 ราย เป็นเพศชาย
จํานวน 263 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.91 และเป็นเพศหญิง จํานวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.09 มีอายุ 41-50
ปี มากที่สุด จํานวน 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.85 รองลงมาอายุตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไป จํานวน 137 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 34.34 อายุ 31-40 ปี จํานวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.79 และอายุน้อยกว่า 30 ปี จํานวน 32 ราย
คิดเป็นร้อยละ 8.02
2. ข้อมูลทั่วไปในการประกอบอาชีพปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร
เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 2 – 5 ปี มากที่สุด จํานวน 153 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 38.35 รองลงมาประกอบอาชี พ >5 ปี จํ านวน 149 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.34 และปลูก มั น
สําปะหลังเป็นปีแรก จํานวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.31 ไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกร จํานวน 236 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 59.15 ลงทะเบียน จํานวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.85
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังในเดือนมีนาคม-พฤษภาคมมากที่สุด จํานวน 272 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 68.17 รองลงมาปลูกเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จํานวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.31 ปลูกเดือนธันวาคมกุมภาพันธ์ จํานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.76 และปลูกเดือนกันยายน-พฤศจิกายน จํานวน 11 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.76
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์มากที่สุด จํานวน 231 ราย คิด
เป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเดือนมีนาคม-เมษายน จํานวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ
27.82 เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จํานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.53 และเก็บเกี่ยว
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จํานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.76
รูปแบบมันสําปะหลังที่เกษตรกรจําหน่ายให้ผู้รับซื้อเป็นแบบคละ (เหมารวม) มากที่สุด จํานวน 197
ราย คิดเป็นร้อยละ 49.37 รองลงมาเป็นแบบแป้ง 25% จํานวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.34 และเป็นแบบ
แป้ง 30% จํานวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.30
เกษตรกรจําหน่ายมันสําปะหลังสดที่ลานมันมากที่สุด จํานวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.61 รองลงมา
เป็นโรงงานแป้งมัน จํานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.06 จําหน่ายมันสําปะหลังสดโดยผู้รับซื้อมาเหมาขุดที่ไร่
จํานวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.29 จําหน่ายที่โรงงานมันอัดเม็ด จํานวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.53 และ
จําหน่ายที่โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ จํานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.51
เมื่อปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นมีผลทําให้ ราคามันสําปะหลังสดต่ําลงมากที่สุด จํานวน 301
ราย คิดเป็นร้อยละ 75.44 รองลงมาไม่มีผลต่อราคาผลผลิตมันสําปะหลัง จํานวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.31
และราคาผลผลิตมันสําปะหลังสูงขึ้น จํานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.25
เกษตรมีความคิดเห็นว่าเปอร์เซ็นต์แป้งมีผลต่อราคามันสําปะหลังสด จํานวน 359 ราย คิดเป็นร้อยละ
89.97 และไม่มีผลต่อราคา จํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.03
ปัจจัยที่มีผลต่อการลดพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดคือ ราคารับซื้อมันสําปะหลังตกต่ํา จํานวน 199
ราย คิดเป็นร้อยละ 49.87 รองลงมาราคาพืชไร่อื่นสูงขึ้น จํานวน 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.35 ผู้รับซื้อจํากัด
ปริมาณรับซื้อจํานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.02 และเกิดภาวะภัยแล้ง จํานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.76
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เกษตรกรมีรูปแบบการประกันการรับซื้อในกรณีที่มีการทําสัญญากับลานมันหรือโรงงานแปรรู ปเป็น
แบบประกันเฉพาะปริมาณการรับซื้อ จํานวน 359 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.97 และเป็นแบบประกันทั้งปริมาณ
และราคารับซื้อ จํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.03
ราคารับซื้อมันสําปะหลังเมื่อรัฐมีนโยบายประกันราคาทําให้ราคาผลผลิตมันสําปะหลังสูงขึ้นมากที่สุด
จํานวน 366 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.73 รองลงมาราคาผลผลิตมันสําปะหลังคงเดิม จํานวน 25 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 6.27 และราคาผลผลิตมันสําปะหลังต่ําลง จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00
3. ห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังที่มีผลต่อการกําหนดราคามันสําปะหลังสด
ผลการวิเคราะห์พบว่า เกษตรกรให้ระดับความสําคัญของห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังที่มีผลต่ อการ
กําหนดราคามันสําปะหลังสด ดังนี้
1. นโยบายรัฐบาลประเทศผู้นําเข้า (Importer Government Policy) อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ใน
อันดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .630 (ܺത= 4.50, S.D = .630)
2. ปริมาณส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (Export Volume) อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ในอันดับ
ที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .643 (ܺത= 4.46, S.D = .643)
3. ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว (Harvest Period) อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ในอันดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ย
4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ = .664 (ܺത= 4.38, S.D = .664)
4. คุณภาพมันสําปะหลัง (Quality of Cassava Root) อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ในอันดับที่ 4 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .630 (ܺത= 4.34, S.D = .669)
5. ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ (Cassava Yield) อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ในอันดับที่ 5
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .672 (ܺത= 4.27, S.D = .672)
6. ความต้องการมันสําปะหลังในประเทศ (Domestic Demand) อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ในอันดับ
ที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ = .723 (ܺത= 4.25, S.D = .723)
7. นโยบายรัฐบาล (Government Policy) อยู่ในระดับสําคัญมากที่สุด ในอันดับที่ 7 โดยมีค่าเฉลี่ย
4.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .783 (ܺത= 4.23, S.D = .783)
8. ราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (Price of substitution goods) อยู่ในระดับสําคัญมาก ในอันดับที่ 8
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ .792 (ܺത= 4.20, S.D = .792)
9. ราคาส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ (Export Price) อยู่ในระดับสําคัญมาก ในอันดับที่ 9 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.18 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ = .816 (ܺത= 4.18, S.D = .816)
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลัง ได้แก่ ปริมาณส่งออกมันสําปะหลังและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Export Volume) ราคาส่ ง ออกมั น สํ า ปะหลั ง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Export Price) ความต้ อ งการมั น
สํ า ปะหลั ง ในประเทศ (Domestic Demand) ปริ ม าณผลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง ในประเทศ (Cassava Yield)
ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว (Harvest Period) คุณภาพมันสําปะหลัง (Quality of Cassava Root) ราคาสินค้าที่
ใช้ทดแทนกัน (Price of substitution goods) นโยบายรัฐบาล (Government Policy) และนโยบายรัฐบาล
ประเทศผู้ นํ า เข้ า (Importer Government Policy) พบว่ า ทุ ก ปั จ จั ย มี ผ ลทางบวกกั บ การกํ า หนดราคามั น
สําปะหลังสด โดยสามารถเขียนสมการได้ดังนี้
การกํ าหนดราคามั นสํ าปะหลั ง สด = (1.962) + .760 (ปริ ม าณส่ งออกมั น สํ าปะหลั งและผลิ ต ภั ณฑ์)
+.320 (ราคาส่งออกมั นสํ าปะหลั งและผลิ ต ภัณ ฑ์ ) + .551 (ความต้องการมันสํ าปะหลัง ในประเทศ) + .694
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(ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ) + .758 (ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว) + .754 (คุณภาพมันสําปะหลัง) +
.362 (ราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน) + .426 (นโยบายรัฐบาล) + .780 (นโยบายรัฐบาลประเทศผู้นําเข้า)
สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสําปะหลัง (ลานมัน) และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมัน
สําปะหลัง โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi–Structured Interview) เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 3 ส่วน
คือ อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา ซึ่งประกอบด้วย ตลาดหัวมันสําปะหลัง
สดและผลิตภัณฑ์ในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
สํ าหรั บปริ มาณส่ง ออกมั นสํ าปะหลัง (Cassava Export) ราคาส่ งออกมั นสํ าปะหลั ง (Export Price)
ความต้องการมันสําปะหลังในประเทศ (Domestic Demand) ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ (Cassava
Yield) ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว (Harvest Period) คุณภาพมันสําปะหลัง (Quality of Cassava) ราคาสินค้าที่
ใช้ทดแทนกัน (Price of Substitution Goods) นโยบายรัฐบาล (Government Policy) นโยบายของรัฐบาล
ประเทศผู้นําเข้าสินค้ามันสําปะหลัง (Importer Government Policy) มีผลต่อราคารับซื้อมันสําปะหลังสด
ขณะเดียวกันปัญหาและอุปสรรคในการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย มาจากด้าน
คุณภาพของวัตถุดิบ นโยบายแทรกแซงราคาหัวมันสําปะหลังสด ราคาวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนกันได้ การเปลี่ยน
นโยบายรัฐบาลของประเทศผู้ซื้อผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ปริมาณหัวมันสําปะหลังสดในประเทศ ราคาผลผลิต
ทางการเกษตรเกิดจากกลไกการตลาดไม่สมบูรณ์ ราคารับซื้อมันสําปะหลังจะพิจารณาจากราคารับซื้อของลาน
มันอื่น การขาดช่วงการรับซื้อ และมีตลาดหลักตลาดเดียว

การอภิปรายผล
การจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย มีโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์ของไทยแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และ อุตสาหกรรมปลายน้ํา
ซึ่ งประกอบด้ วย ตลาดหั วมัน สํา ปะหลั งสดและผลิ ตภั ณฑ์ในประเทศ และตลาดต่ างประเทศ สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ ปรารถนา ปรารถนาดี และคณะ (2552) ที่ระบุว่า โซ่อุปทานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเริ่มจากส่วน
ต้นนํ้า คือ เกษตรกรผู้ปลู กมันสํา ปะหลังจํา หน่ายผลผลิตให้แก่ลานมัน โรงงานแปรรูป หรือพ่อค้า คนกลาง
อุตสาหกรรมกลางน้ําหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปหัวมันสําปะหลังขั้นต้น โดยลานมันจะทําการแปรรูป
หัวมันสําปะหลังสดเบื้องต้นเป็นมันเส้น ซึ่งสินค้ามันสําปะหลังแปรรูปขั้นต้น ที่ผลิตกันอยู่ในประเทศไทยมี มัน
เส้น มันอัดเม็ด และแป้งมัน สําหรับอุตสาหกรรมปลายน้ํานั้น ภายหลังหัวมันสําปะหลังสดเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูปเป็นมันเส้น แป้งมัน และแป้งมันแปรรูปแล้วจะถูกกระจายไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ก่อนจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ในห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังนี้จะมีปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการกําหนดราคามันสําปะหลังสด อัน
ได้แก่ ปริมาณส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ ราคาส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ ความต้องการมัน
สําปะหลังในประเทศ ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในประเทศ ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว คุณภาพมันสําปะหลัง
ราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน นโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐบาลประเทศผู้นําเข้า
โดยปริมาณส่งออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ ความต้องการมันสําปะหลังในประเทศ ปริมาณผลผลิต
มันสําปะหลังในประเทศ สอดคล้องกับวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2552) ที่กล่าวว่า การผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็น
กระบวนการผลิตที่ต้องใช้เวลา ทําให้ผู้ผลิตไม่สามารถปรับปริมาณผลผลิตตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะนั้นได้แบบ
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ทันทีทันใด ขณะที่ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb Theory)ระบุว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทานจะเป็ น
ตัวกําหนดความเคลื่อนไหวของราคา
สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทยที่พบมาก ได้แก่
คุณภาพของวัตถุดิบที่มีสิ่งปนเปื้อน ขณะที่วัตถุดิบเหล่านั้นต้องผ่านผู้ประกอบการที่รับซื้อมันสําปะหลัง (ลานมัน)
และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมันสําปะหลังทําให้สร้างความยุ่งยากในการผลิต เสียเวลาและมีต้นทุนสูงมาก
ขึ้น สอดคล้องกับ พลาพรรณ คําพรรณ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติก ส์ การ
ส่งออกพืชอาหารของประเทศไทย แล้วพบว่า การจัดซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาที่หลากหลายทําให้สินค้าเกษตร
ของไทยกลายเป็นผลผลิตที่ปะปนกันหลายมาตรฐาน ผู้ค้าต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดแยกสินค้า
ส่วนการเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลของประเทศผู้ซื้อผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เช่น สหภาพยุโรป ลดปริมาณการนําเข้า
มันเส้นเนื่องจากฝุ่นแป้งและหันไปใช้วัตถุดิบอื่น ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
ลดลง ทําให้ปริมาณความต้องการหัวมันสําปะหลังสดลดลงซึ่งจะส่งผลให้ราคาหัวมันสําปะหลังสดลดลง ขณะ
เดียวกันมันสําปะหลังมีตลาดหลักตลาดเดียว คือ จีน ทําให้ได้รับผลกระทบด้านปริมาณและราคาส่งออกในกรณี
จีนเปลี่ยนนโยบายที่เกี่ยวกับสินค้ามันสําปะหลัง
ดังนั้นควรมีการการสร้างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังในประเทศไทย ที่สามารถทําได้โดย
การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ่ เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือรวมกลุ่มเป็น
Cluster ของอุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมทั้งการนําหลักวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับพันธุ
วิศวกรรม (Genetic Engineering) มาสร้างนวัตกรรมโดยการตัดแต่งพันธุกรรมมันสําปะหลังให้สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การนําไปใช้งาน เช่น ปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลเพื่อเป็นพลังงาน
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ใ ห้ มี อ งค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ เ มื่ อ แปรรู ป เป็ น แป้ ง มั น แล้ ว มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม
ขณะเดียวกันนโยบายรัฐบาลควรมีส่วนให้ความช่วยเหลือส่งเสริมงานวิจัยและสนับสนุนข้อมูลจากงานวิจัยของ
ภาครั ฐ เพื่ อ ทํ า การพั ฒ นาสิ น ค้ า แปรรู ป จากมั น สํ า ปะหลั ง เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และใช้ ม าตรการอุ ด หนุ น ภายใน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา ปรารถนาดี และคณะ (2552) ที่เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังสําหรับเกษตรกรว่า ควรมีการฝึกอบรมเกษตรกรในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม
โดยควรดําเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งการส่งเสริมการเพาะปลูก
ที่ถูกต้องนั้นจัดเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทําให้วัตถุดิบมันสําปะหลังมีคุณภาพสม่ําเสมอมากขึ้น อีกทั้ง
ภาครัฐควรพิ จารณาการช่ วยเหลือและพิ จารณาหาแนวทางการจั ด ตั้งศูนย์ เพื่ อการใช้ เครื่ องมื อและอุ ป กรณ์
ร่วมกันภายในหมู่บ้าน (Village equipment pool center) ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูก

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลที่วิเคราะห์ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจะคล้ายกับห่วงโซ่อุปทานของพืชผลทางการเกษตรอื่น คือ
จะมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการรวบรวมผลผลิตเพื่อนําไปจําหน่ายต่อเนื่องให้กับโรงงานแปรรูป ซึ่ง
ระบบห่วงโซ่อุปทานของมันสําปะหลังที่มีหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทําให้การเพิ่มคุณค่าของแต่ละกิจกรรมเป็นไป
ได้ยาก หากมีการลดกระบวนการหรือห่วงโซ่อุปทานให้สั้นลงจะทําให้ราคามันสําปะหลังสดไม่เกิดการผันผวน
มากนัก
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2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ยังอยู่ในขอบเขตค่อนข้างจํากัดเฉพาะ เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่
ยังอยู่ในระบบการตลาดแบบดั้งเดิม ต้องเผชิญกับความผันผวนของผลผลิตและราคา การศึกษาลู่ทางการพัฒนา
ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อขยายขอบเขตของภาคเกษตรสมัยใหม่ จะช่วยให้รัฐสามารถกําหนดนโยบาย
การปรับโครงสร้างภาคเกษตรที่สามารถลดความซ้ําซ้อนลงได้
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการนําไปอ้างอิงหรือนําไปขยายต่อยอดการดําเนินการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้
1. ศึกษาถึงต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลังที่อาจมีผลต่อการกําหนดราคามันสําปะหลังสด ซึ่งจะ
ทําให้เกิดประโยชน์ในการนําข้อมูลไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาความสามารถพื้นฐานของผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานมันสําปะหลัง เนื่องจากอาจมีผล
ต่อคุณภาพการปลูก การกําหนดราคามันสําปะหลัง
3. ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ให้มีความมั่นคงและโปร่งใน สามารถขยายขนาด
ด้วยการรวมกลุ่มที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าชนิดเดียวกัน เพื่อการเพิ่มมูลค่า
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