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	 หลังจากที่วงการค้ามันเส้นไทย
เจอมรสุมมาตลอดสองปี	 ราคามันเส้นส่ง
ออกไปยังตลาดจีนตกต�่าอย่างต่อเนื่อง	
ท�าให้เกษตรกรต้นทางได้รับความเดือด
ร้อนขายผลผลิต

	 การเดนิทางประชมุขยายตลาด	ณ	ประเทศตรุกขีองกรมการค้าต่างประเทศ	
กระทรวงพาณิชย์	 และคณะผู้แทนการค้า	 สมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทยสมาคม
โรงงานผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไทย	และสมาคมโรงงาน
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กระทรวงพาณิชย์ จับมือเอกชน
โรดโชว์ตลาดตุรกีหวังเปิดตลาด

ส่งออกผลิตภัณฑ์มัน ล้านตัน

ฝนดีตลอดปี
ส่งผลหัวมันเน่า
ผลผลิตเสียหายชาวไร่อ่วม

	 ปีนี้พื้นที่ไร ่มันส�าปะหลัง	 บางจุดมี
ปริมาณน�้าฝนเกินมาตรฐาน	 จนท�าให้พื้นที่บาง
จุดจมน�้า	บางจุดท่วมขัง

โรงแป้งเอี่ยมเฮง แก้ปัญหาน�้าเสียโรงแป้ง
มาเป็นทรัพยากรน�้าสู้ภัยแล้ง

เปิดตัวนวัตกรรม
เครื่องจักรสลัดแป้ง

จี ฟอร์ส เอเชีย
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เสียงสะท้อน...
จากเกษตรกร
ชาวไร่มันส�าปะหลัง

บทบรรณาธิการ
Editorial

ภมร ศรีประเสริฐ บรรณาธิการ
st.doramon@hotmail.com

	 สวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู ้อ ่านที่
เคารพรกั	ในช่วงเวลาทีผ่่านเราคนไทยทัง้ชาต	ิต่างโศก
เศร้าในการร่วมกันถวายความจงรกัภกัด	ีในการร่วมจดังาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ด ้วยความส�านึกในพระ
มหากรุณาธคุิณอย่างหาทีส่ดุมไิด้	ส่งเสดจ็สูส่วรรคาลยั	
จนเสร็จสิน้อย่างสมพระเกยีรต	ิและเป็นข่าวทีน่่าภมูใิจ
ไปทั่วโลก	พวกเราในฐานะคนไทยที่ได้อาศัยภายใต้ร่ม
พระบารมขีองพระองค์	อยูด่	ีมสีขุ	ต้องร่วมกนัท�าหน้าที่	
รักษาประเทศชาติของพระองค์	 ให้สงบสุข	 พัฒนา	
สถาพร	เพ่ือลกูหลานคนไทยได้จดจ�า	และก้าวเดนิตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป
	 ทีผ่่านมาวงการค้า	และการผลติมนัส�าปะหลงั
ล้วนได้รับผลกระทบอย่างมาก	 จากปัจจัยภายนอก
ประเทศที่เข้ามากดดันอย่างต่อเนื่อง	 	 ผู้ซื้อมันเส้นท่ี
ปลายทาง	 มีความต้องการลดลง	 เนื่องจากมีการใช้
ข้าวโพดทดแทน	 ตลาดแป้งส่งออกก็ชะลอตัว	 และ
ไทยมีการน�าเข้าข้าวสาลีเข้ามาใช้ในประเทศจ�านวน
มาก	ท�าให้ตลาดมีความผนัผวน	ราคาสนิค้าเกษตรตกต�า่	
โดยเฉพาะมันส�าปะหลงั	ราคาตกต�า่มาตดิต่อกนัสองปี	
ท�าให้เกษตรกรต้องขายผลผลิตในราคาขาดทุน	 เดือด
ร้อนเป็นอย่างมาก	 จนมีการปรับเปลี่ยนพืช	 ลดพื้นที่
เพาะปลกูมนัส�าปะหลงั	ชาวไร่หมดก�าลงั	ขาดการดแูล	
บ�ารงุรกัษาท�าให้ในฤดเูก็บเกีย่วท่ีจะมาถึงคาดการณ์ว่า	
ผลผลติจะลดลงไปเป็นจ�านวนมาก	รวมทัง้ผลผลติของ
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย	 น่าจะท�าให้กลไกตลาดท่ีแท้
จริงกลับมาท�างาน	 ราคาหัวมันส�าปะหลังน่าจะมีการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมแป้ง	 และมันเส้น	 เอทานอล
จะช่วยท�าให้ราคามันขยับสูงขึ้น	 อีกทั้งปัญหาด้าน
เทคนิคทางการค้า	 ที่ถูกบิดเบือนราคามาตลอด	 ขณะ
นี้ทาง	 3	 สมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย	 ห่วงใย
เกษตรกร	 ที่ขายมันต�่ากว่าต้นทุนมาสองปี	 ก็ได้ออก
นโยบายมาปกป้องกันการ	ดั้มท์ราคาขายส่งออก	เพื่อ
ไม่ให้มีการขายส่งออกในราคาที่ต�่าเกินไป	 จนกระทบ
ต่อราคาต้นทุนของเกษตรกร	 รวมถึงการควบคุมการ
ลกัลอบการน�าเข้ามนัส�าปะหลงัจากประเทศเพือ่นบ้าน	
ให้เป็นระบบ	และถกูต้อง	ปัจจยัต่างๆทีก่ล่าวมา	นา่จะ
ส่งผลดีต่อราคามันส�าปะหลัง	 ให้สามารถฟื้นตัวในฤดู
เก็บเก่ียวที่จะมาถึง	 ซึ่งจะท�าให้ราคามันส�าปะหลังใน
ประเทศมีเสถียรภาพ	 พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันมีราย
ได้ที่เหมาะสม	และกลับมามีความสุข	อีกครั้ง
	 ทมีงาน	Netta	news	ต้องขอขอบคณุ	ท่านผู้
อ่านทุกท่าน	ที่ให้ค�าชี้แนะ	ติชม	ซึ่งเราถือว่า	เป็นก�าลัง
ใจในการท�างาน	 เพื่อพัฒนาสื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อท่านผู้อ่าน	 เราหวังว่าในปีนี้	 พวกเราจะสามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 ร่วมด้วยช่วยกันให้วงการค้ามัน
ส�าปะหลังกลับมาสดใส	และยั่งยืนต่อไปครับ

	 สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง	 เกษตรกรชาวไร่มันส�าปะหลังทุก
ท่าน	ผม	นายสมบัต	ิศรีจันทร์รัตน์	ในนามตัวแทนเกษตรกรชาวไร่มัน
ส�าปะหลัง	ซึง่ผมเองกต้็องยอมรบัว่าพวกเราได้รบัชะตากรรมเหมอืนกัน	
ตัวผมเองก็ได้ยึดอาชีพท�าการเกษตรปลูกมันมาค่อนข้างหลายป	ี ซึ่งใน
อดีตมีความเป็นอยู	่ มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่พออยู่ได้แบบไม่
ล�าบากหลังจากถอนมนัน�าออกมาจ�าหน่ายหกัค่าใช้จ่าย	ค่าลงทนุยงัพอ
มกี�าไรบ้าง	แต่ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมาพวกเรามคีวามเป็นอยูท่ีล่�าบาก
มาก	เนือ่งจากรายได้หลกัจากการปลกูมนัประสบปัญหาขาดทุนต่อเนือ่ง	
ผลผลิตหวัมนัราคาตกต�า่	ปัจจยัการผลิต	การบ�ารงุรกัษา	ค่าแรงงานเพิม่
ขึ้น	 เมื่อสถานการณ์มันเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ	 จึงท�าให้ผมและตัวแทนของ
ชาวไร่มันพยายามดิ้นรนเพื่อหาทางออก	 และหาทางช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวไร่มัน	
	 โดยการยืน่หนงัสอืช้ีแจงปัญหาความเดือดร้อนต่อหน่วยงาน
ราชการทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องมส่ีวนรบัผดิชอบ	เพ่ือแก้ไขปัญหาหรอืผ่านเวที
การประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือชาวไร่มัน	มีหลายครั้งที่การตกลงเรื่อง
ราคาไม่มีความชัดเจนในพื้นที่	 จึงได้เดินทางไปยังท�าเนียบรัฐบาลเพื่อ
ยื่นหนังสือหรือขอพบรัฐมนตรีระดับกระทรวงที่ดูแลรับผิดชอบ	 แต่ดู
เหมือนเราไม่ได้รับการดูแลในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเลย	ตรงกันข้าม
กบัปล่อยให้ตลาดถกูบดิเบอืนไม่เป็นไปตามกลไกตลาดทีแ่ท้จรงิ	การซือ้
ขายถูกเอารัดเอาเปรียบไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม	 จึงเป็นช่องว่างมือ
ใครยาวสาวได้สาวเอา	คนที่มีก�าลังก็รีบฉวยโอกาสสร้างก�าไรอย่างเต็ม
ที่	 แล้วปล่อยให้เกษตรกรคนส่วนใหญ่ต้องแบกภาระขาดทุน	 ซ�้าซาก
ทุกปี	 นี้เป็นกลไกตลาดหรือกลลวงที่ชาวไร่มันต่างก็ได้แต่ตั้งข้อสงสัย
ในใจมาตลอด	และอกีหลายประเดน็	เช่นกนัทีค้่างคาใจไม่มใีครมาไขข้อ
สงสัยสักที	เช่น	การก�าหนดราคาซื้อหัวมัน-การจ�าหน่ายแป้งมันไปต่าง
ประเทศทีแ่ท้จรงิ	ก่อนทีจ่ะน�ามาหกัค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลติ	แล้ว
น�ามาหักค�านวณในการติดป้ายราคาหัวมันที่จะรับซื้อ
	 ประเดน็ต่อมา	หลกัการซ้ือขายมนัเส้นหรอืแป้งมันส�าปะหลงั
ไปต่างประเทศ	มกีารตกลงท�าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นปรมิาณจ�านวน
มาก	 จึงน่าจะพอประมาณการติดป้ายราคารับซ้ือได้ต่อเน่ืองในราคา
เดียวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายกับต่างประเทศ	 แต่
ความจริงที่เราเห็นคือราคารับซื้อจะปรับขึ้นลงตามปริมาณหัวมันมาก
หรือน้อยที่เข้าสู่โรงงาน	จึงได้แต่สงสัยว่าจะเอาเกณฑ์ตรงไหนเป็นตัวชี้
วัดในการก�าหนดราคา	สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี	้
ชาวไร่มนัอย่างพวกเราได้แต่ดแูละรู	้จงึเป็นค�าถามทีค้่างคางใจมาตลอด	
พูดง่ายๆ	 ก็เปรียบเสมือนผีที่มาถึงป่าช้ามีแต่เผากับฝังเท่านั้นเป็นอ่ืน
ไปไม่ได้	 หัวมันส�าปะหลังก็เช่นกัน	 เมื่อถึงก�าหนดถอนราคาจะออกมา
อย่างไรเรากต้็องถอนทัง้ๆทีรู่ว่้าขาดทนุ	จ�าต้องก้มหน้ารับกบัชะตากรรม
นั้นไป	
	 หลงัจากนัน้กต้็องคดิหาวธิทีีจ่ะหาเงนิมาลงทนุต่อ	 เพือ่ท่ีจะ
ได้เฝ้ารอนัง่นับวนัเดอืนไปจนกว่าจะครบอกี	1	 ปี	 เพือ่ตัง้ความหวงัไว้จะ
ได้ขายหวัมนัท่ีมรีาคามรีายได้มเีงนิใช้หนี	้วนัเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าความ
ฝันของเกษตรกรชาวไร่มนัไม่เป็นจรงิตามทีค่าดฝันไว้	 แต่โชคไม่ดฝัีนร้าย
ทกุปีจนเกษตรกรหลายรายต่างท้อแท้และส้ินหวงัมองไม่เหน็อนาคตใน
การท�าไร่มนั	บางคนกเ็ลือกออกไปปลกูพชืชนดิอืน่	บางคนกข็ายท่ีดนิเพือ่
ใช้หน้ีเงนิทีม่าลงทนุ	บางคนกท็ิง้ครอบครวัออกเดนิทางไปหางานท�าเพือ่
น�ารายได้มาให้ครอบครวัเป็นค่าใช้จ่าย	แต่กย็งัมอีกีจ�านวนหน่ึงทีไ่ม่มีทาง

เลอืก	จ�าเป็นต้องต่อสูเ้พือ่หวงัว่าราคาอาจจะดขีึน้จะได้มเีงินมาใช้หนีพ้ร้อม
ดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้อกีทกุปี	ถงึแม้จะเป็นความหวงัลมๆ	แล้งๆ	แต่ทางเลอืก
ทางรอดของพวกเขาเหล่านัน้แทบไม่มี
	 ผมเองก็ได้แต่เฝ้าดูและขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนได้ต่อสู้ต่อ
ไป	 จะหวังพึ่งรัฐบาล	 มองดูแล้วยาก	 เพราะที่ผ่านมาการท�านโยบาย
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมัน	 ผมดูแล้วไม่สามารถจะช่วยเหลือให้ผ่าน
วิกฤติปัญหาราคามันตกต�่าท่ีส่งผลกระทบต่อรายได้ต่อความเป็นอยู่
ของพวกเราได	้เช่น	1.	นโยบายพักช�าระหนี้	อย่าลืมว่าการพักช�าระหนี้
ก็จริง	แต่ก็ยังมีหนี้ที่รอวันช�าระอยู่เหมือนเดิม	2.	การแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยการสนับสนุนเรื่องทุนหรือเครื่องจักร	 แต่พอแปรรูปแล้ว
ราคาที่รับซื้อยังต�่าจะเอาไหนคืนเงินที่กู้มาเป็นค่าเครื่องจักร	 และเงิน
บริหารจัดการ	3.	การสนับสนุนเงินกู้เพื่อชะลอการขุดมัน	เพื่อให้ราคา
ดขีึน้เป็นการช่วยให้มเีงนิใช้จ่ายในช่วงทีร่อ	แต่อย่างไรกต็ามเมือ่ถงึเวลา
ถอนมนัราคายงัต�า่อยู	่แล้วชาวไร่จะเอาเงนิทีไ่หนมาคนื	เมือ่เงนิทีข่ายมนั
ขาดทนุ	แทนทีจ่ะได้รับการช่วยเหลอืกบักลายเป็นต้องแบกภาระหนีส้นิ
เพิ่มมากขึ้นไปอีก	 ผมเองจึงมองโนบายของภาครัฐท่ีออกมาไม่ได้แก้ไข
ปัญหาความเดอืดร้อนของชาวไร่มันได้จรงิ	ถ้าหากราคายงัตกต�า่อยู่แบบ
นี	้ถงึแม้จะใช้วธิทีีร่ฐับาลหรอืหน่วยงานต่างๆ	บอกว่าพยายามลดต้นทนุ
แล้วเพิม่ผลผลติทีช่อบพดูกนัจนกลายเป็นสตูรส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหา
สินค้าด้านการเกษตรหลายๆอย่าง	มีพี่น้องชาวไร่มันหลายท่านน�ามาใช้
แล้ว	หลักความจริงถ้าลดต้นทุน	ลดปัจจัย	การดูแลการบ�ารุงรักษาแล้ว	
ต้องยอมรับความจริงผลผลิตยังไงก็ไม่ได้ไม่ดีไม่เพิ่มข้ึนแน่นอน	 แต่ถ้า
เพิ่มต้นทุนแล้วผลผลิตเพิ่มเป็นไปได้สูงแน่นอน	 อย่างไรก็ตามผมตั้งข้อ
สังเกตมาตลอด	หากในช่วงปีไหนที่ราคามันดีท�าแล้วมีก�าไรชาวไร่มันก็
จะดิ้นรนเพื่อพัฒนาอาชีพตัวเองอยู่แล้ว	เช่น	การไถระเบิดดินดาน	การ
หาปุ๋ย	 การหาขี้ไก่มาใส่	 หรือแม้แต่การท�าระบบน�้าหยดก็ดี	 สิ่งเหล่านี้
ชาวไร่เรียนรู้ตามหลักที่เคยท�ามาในอดีต	 จึงอยากน�าเรียนว่าประเด็น
เรื่องราคาที่ท�าแล้วอยู่ได้มีก�าไร					นี่คือประเด็นหลัก	ส่วนประเด็นอื่นๆ	
ถือว่าเป็นประเด็นรองที่แก้ไขง่าย	ชาวไร่มันสามารถปรับตัวได้เอง
	 ผมเองคิดว่าสถานการณ์ทีร่าคามนัส�าปะหลงัตกต�า่อย่างต่อ
เนื่องมีผลกระทบโดยรวมหลายด้าน	เช่น
	 1.	ปัญหาทางด้านครอบครวัหลายคนไม่มเีงินส่งลกูเรียน	หรอื
ท่ีเรยีนอยู	่เดก็ผูช้ายกจ็ะหาเงินโดยวธิผีดิๆ	ลกัขโมย	หรอืจ�าหน่ายสิง่ผดิ
กฎหมาย	ส่วนเด็กผู้หญิงพ่อแม่ไม่มีเงินก็จะออกไปหางานท�า	เพื่อให้ได้
มาซึ่งเงินเพื่อเป็นค่าเรียน	ค่าที่พัก	เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
	 2.	 ปัญหาการว่างงาน	 มีหลายคนที่ต้องพึ่งพารายได้จาก
การท�างานภาคการเกษตร	 แต่เมื่อสินค้ามันส�าปะหลังตกต�่าก็ท�าให้ผู้
ประกอบการไม่มเีงินจ้าง	กลุม่คนเหล่านัน้จงึไม่มงีานท�าไม่มรีายได้	หาก
จะออกไปท�างานในโรงงานกจ็ะตดิเรือ่งวฒุกิารศกึษาทีต่�า่หรอือายทุีม่าก
เกินก�าหนด
	 3.	ด้านเศรษฐกจิ	พอราคามนัตกต�า่ชาวไร่ท่ีเป็นส่วนใหญ่ใน
การท�าการเกษตรเป็นหลกัขาดสภาพคล่องไม่มเีงินจบัจ่าย	ท�าให้ร้านค้า
ในชมุชน	ไม่มเีงนิหมนุเวยีน	ธรุกจิก่อสร้าง-ร้านจ�าหน่ายปุย๋สารเคมี	หรอื
อตุสาหกรรมยานยนต์	เครื่องมือที่เกีย่วกับการเกษตรทกุอย่างมผีลกระ
ทบเป็นลูกโซ่ตามๆ	กัน
	 4.	 โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้
จ่าย	 เพื่อด�ารงชีวิตให้ผ่านไปได้ในแต่ละปี	 พร้อมกับเรื่องภาระหนี้สิน
พร้อมดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน	 หากราคามันส�าปะหลังราคาเป็นเช่นนี้
จะท�าอย่างไร	 ปัญหาที่เล่ามานี้จะกลายเป็นปัญหาทางสังคมที่จะตาม
มาอีกมากมาย	จงึอยากฝากรฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัเกษตรกรผูป้ลกู
มันส�าปะหลังก่อนท่ีทุกอย่างจะเกิดวิกฤติมากเกินกว่าจะเยียวยาและ
แก้ไข	 สุดท้ายนี้อยากจะฝากผู้ประกอบการที่มีส่วนในการรับซ้ือหัวมัน
ส�าปะหลังจากเกษตรกรในฐานะคู่ค้าที่มีความส�าคัญต่อกัน	ขาดใครคน
ใดคนหนึง่ไม่ได้	เพราะทัง้สองฝ่ายต้องพึง่พาอาศยัซ่ึงกนัและกนั	หากวนั
นี้ชาวไร่ขาดโรงงานหรือผู้ประกอบการรับซื้อก็คงจะต้องเลิกปลูก	 หาก
โรงงานขาดหัวมันส�าปะหลังก็คงจะต้องปิดโรงงาน	 สุภาษิตที่ว่า	 น�้าพึ่ง
เรอืเสอืพึง่ป่า	ยงัคงต้องน�ามาใช้เพือ่ให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการเดนิ
ไปด้วยกันได้ภายใต้กติกาท่ีมีการซื้อขายอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายยอมรับ
ร่วมกัน	แต่	ณ	วันใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่คิดใคร่ครวญมีการซื้อขายเอา
รดัเอาเปรยีบ	ท้ายทีส่ดุกจ็ะไม่สามารถยนือยูแ่บบมกี�าไรฝ่ายเดยีวได้	อกี
ฝ่ายอยู่ในสภาพทุกข์ยากล�าบากขาดทุนตลอด	เมื่อถึงวันนั้น	จริงๆ	ทาง
เลอืกท่ีจะอยูห่รือจะไปต้องถามใจตวัเองว่าทางเลอืกของใครมากกว่ากนั
นะครับ

 สมบัติ  ศรีจันทร์รัตน์
ตัวแทนชาวไร่มันนครราชสีมา
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ซอกแซก
แมงกะพรุนไฟ

แมงกะพรุนไฟ

	 เกิดอีกก่ีชาติ	 ปวงข้าพระพุทธเจ้าก็ขอเป็น
ข้าพระบาททุกชาตไิป	  แมงกะพรนุ	ยคุ	4.0		ฉบบั
เดียวในประเทศ	แจกฟรีไม่มีขาย	อยากได	้โทรไป	โทร.
044-212370	 สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ใจดีจัดให้ฟรี	ไม่ติดแสตมป์	5555
(ล้อเล่น)	  ผ่านไปสองป	ีเกษตรกรผู้ปลูกมันทุกข์
ระทม	ราคามันส�าปะหลังราคาตกต�า่	ดเูอาแกลบกโิลสอง
บาท	หัวมันหกสลึง	ชีช�้าจริงๆ	ปีนี้หลายฝ่ายฟันธง	ราคา
มนัผ่านพ้นจุดต�า่สุดไปแล้ว	ปีนีจ้ะได้เหน็รอยยิม้เกษตรกร
กลบัคนืมา	จะยิม้แค่ไหน	ต้องรอดกัูน	ราคาก�าลงัไต่ราคา
ขึ้น	อย่างน่าชื่นใจ	  แก้มาสองป	ีภาวะราคามัน
ตกต�า่ไม่ไปไหน	รอบนี้	ทาง	3	สมาคมฯมันเส้น	ฮึดสู้	เอา
จรงิ	จบัมอืเขยีนยนัต์กนัผ	ี	ล้อมสายสญิจน์	ตัง้กตกิา	ห้าม
พ่อค้าส่งออกเสนอขายถูกกว่าราคาขั้นต�า่	เล่นเอาพ่อค้า
จีนที่ชอบของถูกสะดุ้ง	 ร้อนผ่าวไปตามๆกัน	 หลายคน
ชืน่ชม	ว่าอาคมนีข้ลงัชมดั	ใช้แค่	สองเดอืน	มนัขยบัพรวด	
จาก	155$	มาแตะระดับ	200	$	น่าขนลุก	ต้องชื่นชมทีม
งาน	3	สมาคม	และ	ทีมงานภาครัฐส่วนรัฐบาล	เป็นตา
อยู่รับผลงานไปเต็มๆ	 โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาท
เดยีว		ราคาสนิค้าเกษตรขยบัสูงข้ึน	ชาวไร่มนัเริม่เหน็แสง

สว่างที่ปลายอุโมงค์	  สมาคมแป้งมันส�าปะหลัง
ไทย	ถูกถามจากหลายฝ่ายว่าท�าไมไม่ร่วม	MOU	ลงนาม
ราคาขั้นต�า่	 เหตุผลลึกๆไม่มีอะไร	 เพียงแค่การลงนามก
ระชั้นชิดไป	 สมาคมแป้งยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการ	
เพื่อขอมติจากท่ีประชุมใหญ่	 เพราะเร่ืองน้ีละเอียดอ่อน	
สมาชิก	 และคณะกรรมการจะต้องศึกษารายละเอียด
ก่อนตัดสินใจ	 แต่ที่ผ่านมาโรงแป้งก็พยามช่วยยกระดับ
ราคามันขึ้นตามภาวะตลาดมันเส้นที่มีทิศทางดีขึ้น	แต่ผู้
ซือ้มหีลากหลาย	ต้นทนุขายทีต่่างกนั	และปีนีส้ถานการณ์
หวัมนัสดเข้าตลาดน้อย	ท�าให้เกิดภาวะช๊อตวตัถดุบิ	ราคา
จงึมีทศิทางทีส่งูขึน้	จรงิๆแล้วสมาคมแป้งเหน็ว่าการร่วม
มือกันของสมาคมมันเส้นเป็นสิ่งที่ด	ี	ขอชื่นชม	และการ
ตั้งราคาข้ันต�่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย	 ซึ่งสมาคมแป้ง	
พร้อมจะอธิบายเหตุผล	ปัญหาอุปสรรค	และสิ่งที่หลาย
ฝ่ายสงสัย	ติดตามดูครับ	ทุกฝ่ายล้วนมีเหตุผลต้องฟังกัน
ครับ	  หลายส�านกัยงังงๆ	กบัผลผลิต	จะมากหรอื
น้อยกว่าตัวเลขส�ารวจ	 อันน้ีไม่ว่ากันแล้วแต่จะมอง	
เพราะยังไม่มี	ข้อมูล	ตัวชี้วัดใดจะยืนยันได้แม่น	100%	
ต้องใช้ข้อมูลและประสบการณ์	ผนวกกัน	แม้จะมีข้อมูล
ที่มี	ถือเป็นพื้นฐาน	ตามการค�านวณเชิงวิเคราะห์ส�ารวจ	
แต่	ด้วยประสบการณ์ผูอ้าวุโส	กรูู	หลายคน	ฟันธง	ปัจจยั
หลายด้านราคา	 ท้ังดินฟ้าอากาศ	 โรคพืช	 และ	 การลด
พื้นที่ปลูก	ปีนี้น่าใจหาย	ผลผลิตลดลงจากปีก่อน		ไม่ต�่า
กว่า	 20	 %	 	 ท�าเอาผู้ประกอบการออกอาการเกร็ง	
วางแผนการค้าแบบกลวัๆกล้าๆ	แต่ถ้าออกรปูน้ี	การเกบ็
สต็อกจะร้อนแรงกว่าปีก่อน	เช่ือแน่ไม่มใีครเสีย่งขายล่วง

หน้าถูกๆแน่นอน	เพราะเพื่อนบ้าน	ลาว	เขมร	เวียดนาม	
ก็มีปัญหาชะตากรรมเดียวกัน	ปีนี้มองบวกไว้	แต่อย่าทุ่ม
สดุตวักแ็ล้วกนั	  	เวยีดนามกเ็ซง็ไม่แพ้กนั	ปีทีผ่่าน
มาเจอทัง้เพลีย้ระบาด	ตามด้วยไวรัสใบด่าง	โรคพุม่แจ้	ระ
บาดรนุเเรงผลผลติเสยีหายเกือบ	30%	หมดปัญญาแก้	จน
ต้องเลิกปลูกมัน	 ไปปลูกพืชอื่น	 และผลไม้แทน	อาจารย์
บัญญัติ	แห่งค่ายไทยวา	ไปส�ารวจมา	บอกแบบตลก	ต่อ
ไปเวียดนามต้องน�าเข้า	 ต้นมันก่อน	 ไม่งั้นไม่ได้ปลูกแน่	
และมันเส้น	 มันหัว	 เขมรจะไหลเข้าเวียดนามมากข้ึน	
เพราะวตัถุดบิโรงแป้งไม่พอ	ว่างัน้ครับ	โรคไวรสัใบด่าง	น่า

กลัวไม่แพ้	เพลี้ยแป้งสีชมพ	ูอย่าประมาท	ตอนนี้ทุกฝ่าย
เริ่มขยับเตรียมป้องกัน	หวั่นลามมาไทย	ต้องช่วยกันครับ	

 ส่วนสถานการณ์หัวมันไทย	 มีเน่าเยอะ	 เพราะ
ฝนด	ีท�าให้ปลายปีมนัค้างปี	และมนัหนนี�า้ชุม่	รบีออก	แต่
หัวมันคงไม่เพียงพอถ้าโรงแป้งเดินเครื่องก�าลังผลิตเต็มที	่
ราคาน่าจะร้อนแรง	ทะลุ	2	บาทกลางๆ	แต่ไม่รู้เดือนไหน	
เพราะหากราคาไม่ด	ี ต�า่กว่านี้	 หัวมันจะเทไปลานเพราะ
ราคามันเส้นดีขึ้น	 แต่ทั้งคู่	 โรงแป้ง	 ลานมัน	 ถ้าประคอง
ราคาหวัมนัสดไม่ได้	และไม่ขยบัสงูพอ	ไม่จงูใจให้เกษตรกร	
กลับมาปลูกมันเพิ่ม	อนาคตมันน้อยลง	 โรงแป้ง	ลานมัน	

เฉากนัทัว่หน้าแน่	และยิง่
ราคามันต�า่เกินไป	ชาวไร่
ชะลอการขดุ	ปล่อยค้างปี	
ยิ่ ง จะท� า ให ้หั ว มันสด	
คุณภาพต�่าลง	 ชาวไร่มี
ฐานะใจเย็นไม่ต้องเร่งกู้
มาใช้หนี้	 ธกส.	 ก็จะได้	
“ ล ด ต ้ น ทุ น 	 เ พิ่ ม
ผลผลิต”	ไปในตัว		แต่ผู้
ประกอบการนั่นแหล่ะ	
จ ะล� า บ าก ในกา รหา
วัตถุดิบคุณภาพดีได้น้อย
ล ง 	  วั น นี้
กระทรวงพาณิชย์	 กรม

การค้าภายใน	 หันมาสนับสนุนชาวไร่แปรรูปมันเส้น
สะอาด	 ระดับชุมชน	ถือว่ามาถูกทาง	ที่ผ่านมามันเส้นมี
ความต้องการ	 มีอนาคต	 ส�าหรับใช้ในประเทศส่วนหนึ่ง	
ทัง้อาหารสตัว์และเอทานอล	ถ้าอยากให้โครงการนีส้�าเรจ็	
ต้อง	ห้ามน�าเข้าข้าวสาลี	และห้ามโรงงานเอทานอลใช้มัน
น�าเข้าจากเพ่ือนบ้าน	 ให้ใช้ผลผลิตจากเกษตรกรไทย	
รบัรองราคามนัยนืที	่2.50	ได้แน่นอน	เพราะไทยปลกู	ไทย
ใช้	ไม่ใช้	เอามัน	ลาว	เขมรมาใช้อย่างที่เป็นอยู่	   
ต้องบอกเลยว่า	ท่านพดูจรงิท�าจรงิ	ส�าหรบัท่านรองอธบิดี
กรมการค้าต่างประเทศ	ท่านรองฯกีรติ	 	 รัชโน	 คนตรง
ท�างานจริง	 มุ่งม่ัน	 ทุ่มเท	 ที่ท่านผลักดันด้านการขยาย
ตลาดมันเส้น	 และแป้งมัน	 ในตลาดต่างประเทศ	 ด้วย
นโยบาย	 “เราต้องรักษาตลาดเก่า	 แสวงหาตลาดใหม่”	
ล่าสุดประสานงาน	และสนับสนุนไปโรดโชว์	ทั้งตลาดจีน	
เกาหลี	ญี่ปุ่น	ตุรกี	และอินเดีย	ท�าให้วันนี้มีเสียงตอบรับ
กลบัมาดขีึน้	โดยเฉพาะตลาดตรุก	ีมโีอกาสและช่องทางใน

การส่งออกมนัเม็ดและกากเมด็ไปตรุก	ีดแูล้วสดใส	ทีผ่่าน
มากรมการค้าต่างประเทศท�างานเชิงรุกอย่างเงียบๆ	 แต่
มีศักยภาพ	ต้องขอชื่นชมและเป็นก�าลังใจให้ทีมงาน	ค.ต.	
ทีช่่วยภาคเอกชน	ในการสร้างความม่ันคงให้เกษตรกรไทย	
วงการมันกดไล้ค์ให้รัวๆ	 เกษตรกรเชียร์สุดใจครับ	ล่าสุด
ทีมงาต	คต.ท่านรองฯกีรติ		รัชโน		เดินสายเซ็ทอัพ	ชี้แจง
ท�าความเข้าใจระบบกบัผูป้ระกอบการและผูเ้กีย่วข้อง	ใน
การควบคุมการน�าเข้ามันเส้น	 มันหัว	 เข้าผ่านแดนให้ถูก
ต้อง	โปร่งใส	โดยขอความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง	ฝ่าย
ทหาร	 กองก�าลังที่ดูชายแดน	 ให้เข้มงวดกวดขัน	 ให้การ
น�าเข้าเป็นไปตามระเบียบ	ทั้งคุณภาพ	และปริมาณ	เพื่อ
ไม่ให้เกษตรกรไทยได้รบัผลกระทบ	งานนีต้้องชืน่ชม	ท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนจันทบุร	ีสระแก้ว	ศรีสะเกษ		
สุรินทร์	 อุบลราชธาน	ี รับลูกช่วยตรวจสอบดูแล	 อย่างดี
เยี่ยม	ต้องให้ก�าลังใจ	ทีมงาน	คต.	สู้ๆ	ต่อไปครับ@@@	

  ส่วนด้านปัญหาขนถ่ายมันเส้นที่เกาะสีชัง	เกิด
ความเข้าใจผิด	 ว่ามันเส้นคือต้นเหตุมลภาวะ	 ท้องถิ่นสั่ง
หยุดขนถ่าย	 จนนายกฯ	 3	 สมาคมต้องรีบรุดพบผู้ว่า
ราชการจงัหวดัชลบรุ	ีไปชีแ้จง	สดุท้ายข้อเทจ็จริงไม่ใช่ดัง่
ทีส่ือ่บางส�านกัออกอากาศไปว่า	เอาของเสยีมาทิง้ลงทะเล	
มั่วเลย	แมงกะพรุนไฟอยากจะจวก		นักข่าวและสื่อที่ไม่
ตรวจสอบข้อมลูข่าวสารก่อนน�าเสนอสูส่าธารณชน	เกอืบ
ท�าให้มูลค่าส่งออกมันไทยมูลค่าหลายหมื่นล้าน	 สะดุด
แบบไม่มีเหตุผล	  ล่าสุด	ปัญหาเรื่องกากยังไม่จบ	
ว่าจะเป็นของเสยี	หรอื	ผลพลอยได้จากอตุสาหกรรม	กาก
มันมีมูลค่าหลายพันล้านบาท	 มีประโยชน์มากมาย	 ท้ัง
อุตสาหกรรมอาหารสัตว	์และ	อื่นๆ	ล่าสุดตุรกี	ใช้ท�าขนม	
เบเกอรี่ได	้แต่ท�าไม..??	เหตุผลอะไรมาสกัดกั้นไม่ให้กาก
มนัหลุดจากค�าว่าของเสยีอตุสาหกรรม	อยากให้กระทรวง
อุตสาหกรรม	 นัดเปิดอกกับฝ่ายโรงแป้ง	 เปิดเวทีหา
ทางออกร่วมกนั	ใช้เหตแุละผลมาคยุกนัเพือ่ผลประโยชน์
ประเทศชาติ	 ถ้ามีเหตุผลท่ีดี	 น่าเชื่อถือ	 ว่ากากมันใช้
ประโยชน์ไม่ได้	มีอันตราย	ผมจะเลิกคัดค้าน	จะยอมรับ
กากเป็นของเสียแต่โดยด	ีแต่วันนี	้ผมยังเห็นกากมันมีแต่
คณุประโยชน์มากมาย	มหาศาล	มกีระบวนการ	ทีส่ามารถ
ดูแล	 แก ้ไขปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมได ้	 และต่อยอด
อรรถประโยชน์ได้มากมาย	เหน็ด้วย	ยกมอืสนับสนนุด้วย	
...	งานนี้	 เลขาฯธีระ	จะได้ลุยให้จบครับ	  	ส่วน
อนาคตลานมัน	 ที่หลังๆโดนโรงแป้งรุก	 ขยับมา	 จนส่วน
ใหญ่สู้โรงแป้งไม่ไหว	 เลยหันมาตากกากมันแทน	 พึ่งพา
อาศยักนั	เหมอืน	“น�า้พึง่เรอื	เสอืพึง่ป่า”แต่เวลาเดนิหน้า
ไป	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	มาเปลี่ยนความคิดจากกากมัน	
ตากแดดไปขายอาหารสัตว	์วันนี้โรงแป้งหลายโรงน�ากาก
ไปผลิตท�ากระแสไฟฟ้า	หรือ	บางโรงก็วางแผนท�าเครื่อง
อบกากขายเอง	สรุปต่อไป	ลานตากกากใกล้ถึงยุค	“น�้า
ท่วมป่า	 เสือต้องนั่งเรือหนี”	 เตรียมอาชีพใหม่ไว้ได้เลย	
@@@สมาคมแป้งเดนิทางไปส�ารวจ	พืน้ทีเ่พาะปลกู	เขมร	
เวยีดนามมามข้ีอมลูมาแชร์	ให้หายสงสยั	ไม่เชือ่ก็ต้องเชือ่	
ตวัเลขการส่งออกแป้ง	เฉพาะเวยีดนามไปจนี	น�าหน้าแซง
ไทยไปแล้ว	 เพราะเวียดนามได้เปรียบท้ังค่าขนส่ง	 และ
อัตราภาษี	 และการน�าเข้าหัวมันสดจากกัมพูชา	 ลาวไป
แปรรูป	 ไร้ข้อจ�ากัด	 เป็นสัญญานท่ีฝ่ายไทยต้องท�าการ
บ้านให้มากขึ้น	ทั้งแป้ง	และมันเส้น	ไปจีน	จะท�าอย่างไร	

 คุยกันให้จบ	 และต้องท�าให้ได้	 ส�าหรับการส่ง
เสริมการรวมกลุ่มมันแปลงใหญ่	 ที่เป็นนโยบายภาครัฐ	
หลักการดี	 หลักแรงจูงใจดี	 ที่มี	 การบวกราคาเพ่ิมให้

สมาชิกที่มีการเก็บเกี่ยวตรงเวลา	 เพราะถ้าท�าแปลงใหญ	่
ต้นทุนลด	ขายได้ราคาเพิ่ม	อย่างนี้โครงการส�าเร็จแน่ๆ	ดี
กว่าต่างคนต่างปลูก		แล้วแย่งกันขุด	มาแย่งกันขาย	โดน
ทบุหวัเหมอืนเดมิฉะนัน้มันแปลงใหญ่	ท�าแล้วต้องช่วยกนั
ให้รางวัลเกษตรกร	 ช่วยรับซื้อในราคาสูงกว่าตลาด	 เป็น
ก�าลังใจครับ	  ปัญหาการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝน	
หวัมนัเช้ือแป้งต�า่	ท�าให้เกษตรกรนิยมขดุมันมากระจกุขาย
อยู่แต่ช่วงต้นปี	 เราต้องค้นคว้า	 วิจัยมันพันธุ์ใหม่ๆ	 ท่ี
สามารถเก็บเกี่ยว	 ยืดเวลาไปได้อีกโดยเชื้อแป้งไม่ต�่าจน
เกนิไป	จะท�าให้การขดุมนัสามารถท�าได้ทัง้ปี	สามารถหล่อ
เลี้ยงโรงแป้งได้ตลอดปีราคามันจะได้มีเสถียรภาพ		งานนี้
ต้องยกเครดิตให้กรมวิชาการเกษตร	ไปค้นคว้า	วิจัยพันธุ์
ต่อไป	วงการต้องคอยให้ก�าลังใจครับ	   กัมพูชา	
เตรียมดึงเชิญนักลงทุนไปตั้งโรงแป้ง	 โดยมี	 UNDP	 เชิญ
ฝ่ายไทยไปร่วมประชุม	งานนี้เห็นฝรั่ง	กระตือรือล้น	ทั้งๆ
ทีห่ลายด้านยงัไม่พร้อม	โครงสร้างพืน้ฐานยังไมตอบสนอง	
แต่ที่กังวล	วันนี้ตลาดแป้งไม่ได้งดงามอย่างที	่UNDP	คิด	

ไม่ศึกษาให้ดี	 เร่งผลิตเกินดีมานด	์ สุดท้ายต้องมาแข่งกัน
ขายขาดทนุกนัหมด		วนันีเ้ขมรเองเป็นฮโีร่ผลิตมนัเส้น	ได้	
3	-	4	ล้านตนั	ขายได้หมดไม่มเีหลอื	ชาวไร่ได้ก�าไร	มากว่า
ขายหัวซะอีก		 เขมรอยากมีโรงแป้ง	 เราก็ส่งเสริม	ที่ผ่าน
มาเจ้าสวัฝ่ายไทยบกุไปตัง้โรงแป้งมาแล้วถอยกลบัมาแบบ
บาดแผลเต็มตัว	 งานน้ีเราบอกไปว่า	 เขมรท�ามันเส้น	
เกษตรกรได้ก�าไรมากว่าขายหัว	งานนี	้ถ้าเขาไม่เชื่อ	ก็จะ
มาหาว่าไทยกันท่า	ซะอกี	งานนีเ้รารอโรงแป้งไทยวา	ทีไ่ป
สร้างโรงแป้งในกมัพชูา	ก�าลงัก่อสร้างเปิดด�าเนนิการก่อน
ในป	ี2018	แล้วดูทิศทาง	อีก	3-4	ปี	ไปลงทุนก็ยังไม่สาย	
นะครบั	  	ล่าสดุ	ครม.ชดุใหม่	ได้รบัการโปรดเกล้า	
รมต.ชดุใหม่	โดยม	ีนายสนธรัิตน์	สนธจิริวงศ์	เป็นรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่	 ที่หลายฝ่ายมีความเชื่อ
มั่นว่า	ท่านจะน�าพาประเทศให้กลับมา	ค้าขายรุ่งเรืองอีก
ครัง้	และแก้ไขปัญหาต่างๆ	ได้อย่างราบรืน่	ฉะนัน้ทกุฝ่าย
ต้องคิดบวกช่วยกันคิด	 ช่วยกันน�าเสนออย่างสร้างสรรค์	
เพื่ออนาคตประเทศไทย	  สุดท้าย	แมงกระพรุน
ไฟขอฝากให้คิด	 สองปีที่ผ่านมา	 เราขายของผิดราคาไป
หลายรอบ	โดยถกูบงัคบัด้วยปัจจยัลบต่างๆ	จนเกษตรกร
ต้องรับผลกระทบอย่างรุนแรง	 แต่จะเราไม่ว่ากัน	 แต่ฤดู
ผลผลิตใหม่	 ตอนนี้ชัดเจนว่าผลผลิตลดลง	 คู่แข่งอย่าง
เวียดนาม	กัมพูชา	ก็มีปัญหาเรื่องผลผลิต	ฉะนั้นเราควร
ช่วยกัน	 ใช้โอกาสทองตรงน้ี	 ร่วมด้วย	 ช่วยกันปะคับ
ปะคอง	เสนอราคาขายอย่างสร้างสรร	มีเหตุผล	ให้ราคา
กลบัมา	ตามกลไกตลาดทีแ่ท้จรงิ	จะได้ช่วยให้เกษตรกรมี
ความเชือ่มัน่	มคีวามสขุ	และอยากจะกลบัมาปลูกมนั	เพิม่
ผลผลติ	พฒันาคณุภาพ	ให้มนัส�าปะหลังเป็นพชืเศรษฐกจิ
ที่ยั่งยืนคู่กับเกษตรกรไทยตลอดไปครับ

กีรต	ิรัชโน
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
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ต่อจากหน้า 1

	 หลังจากที่วงการค้ามันเส้นไทยเจอมรสุม
มาตลอดสองปี	 ราคามันเส้นส่งออกไปยังตลาดจีน
ตกต�่าอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้เกษตรกรต้นทางได้รับ
ความเดอืดร้อนขายผลผลติทีต่�า่กว่าต้นทนุ	ชาวไร่มนั
ขาดทุนสะสมจนร้องระงม	รายได้หดหาย	จนสาวไป
ยังสาเหตุ	 มาจากผู้ซื้อจีนบางกลุ่มพยายามบิดเบือน
ตลาด	 ให้ข้อมูลเชิงลบแก่ตลาด	 หวังเพื่อกดราคาใน
การรับซื้อ	 ผู้ส่งออกบางรายก็จนปัญญา	 โดนหักคอ	
และถกูบบีให้ต้องลงมาแข่งขนักันดมัพ์ราคาเพือ่รกัษา
ตลาดและฐานลูกค้า	 บางรายท�างานขาดทุน	 ทั้งๆท่ี
ปลายทางราคามทีศิทางทีค่่อนข้างด	ีแต่ท�าไมมาไล่ซือ้
ของจากไทยในราคาต�า่ๆ	จนเรือ่งนีไ้ด้รบัการร้องเรยีน
ไปยังกระทรวงพาณิชย์	 เพื่อให้ช่วยกันหาแนวทาง
แก้ไข	 จนแล้วจนเล่า	 ยังหาแนวทางแก้ปัญหาไม่ได้
ชัดเจน	 ท�าให้ภาคเอกชนโดยคณะกรรมการสมาคม
การค้ามนัส�าปะหลงั	ทัง้	3	สมาคม	ได้เเก่	นายกสมาคม
โรงงานผู้ผลติมนัส�าปะหลงั	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	
นายกสมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย	 และนายก
สมาคมโรงงานผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัไทย	ร่วมหารอื	
ออกมาตรการเดด็ขาด	เพ่ือควบคมุผูค้้าส่งออกให้ช่วย
กนัเสนอขายมนัเส้นส่งออก	ในราคาทีเ่หมาะสม	ไม่ส่ง
ผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่มัน	 เพื่อให้ราคาหัวมัน
สดในตลาด	มีราคาที่เป็นธรรม	ไม่ต�่ากว่าต้นทุนเพาะ
ปลกูของเกษตรกร	อย่างน้อยที	่1.90	บาทต่อกโิลกรมั	
เพื่อให้ราคามันเส้นมีเสถียรภาพ	ลานมันและผู้ค้ามัน
เส้น	 จะได้มีโอกาสแข่งขันกับโรงแป้ง	 จะท�าให้เกิด
ความสมดุลของตลาด	 เกิดการแข่งขัน	 เกษตรกรมี
ทางเลือก	และสามารถเลือกขายได้ทั้งสองส่วน	
	 ทางนายกทั้ง	 3	 สมาคมฯ	 จึงได้ตั้งคณะ
ท�างาน	 จึงร่วมประชุมหารือในการออกมาตรการ	
ก�าหนดราคามันเส้นเพื่อการส่งออก	 ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน	 โดยมีการประชุมหารือและก�าหนด
มาตรการร่วมกัน	 และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ	
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์	 ในเวทีที่หอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา	 ในวันที่	 20	สิงหาคม	2560	ที่ผ่านมา	
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	และประธาน
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา	และหน่วยงานภาครัฐ
เป็นสักขีพยาน	 ในการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว	

3 สมาคมฯค้ามันเส้นไทย ออกกฏเหล็ก
ค�้าราคามันเส้นส่งออก ดันราคาช่วยชาวไร่มัน

ในมาตรการดังกล่าว	 จะมีการก�าหนดราคามันเส้น
จากภาวะการค้าที่เหมาะสม	โดยจะมีคณะกรรมการ
จาก	 3	 สมาคม	 พิจารณาก�าหนดราคาอย่างเหมาะ
สมโดยคิดค�านวณ	จากราคาแอลกอฮอล	์ในประเทศ
จีน	และดูราคาต้นทุนเกษตรกร	ให้มีความเหมาะสม	
สมดุล	 และเป็นธรรม	 โดยให้สมาชิกที่จดทะเบียน
เป็นผูส่้งออกของทกุสมาคมจะต้องปฏิบตัติามในการ
เสนอขายในราคาทีค่ณะกรรมการก�าหนด	หากขายต�า่
กว่าราคากลางที่ก�าหนด	ทุกสมาคมฯตกลงจะใช้บท
ลงโทษในการให้คณะกรรมการก�าหนดราคา	เสนอให้
คณะกรรมการแต่ละสมาคมฯลงมตใิห้มกีารถอดถอน
ออกจากสมาชิกภาพของสมาคมฯท่ีสังกัดอยู่	 ซ่ึงจะ
ท�าให้ผูส่้งออกรายน้ันๆ	ขาดคณุสมบัต	ิตามทีก่รมการ
ค้าต่างประเทศก�าหนดไว้	ผู้ส่งออกก็จะไม่สามารถส่ง

ออกมนัเส้นอกีต่อไป	ซึง่จะท�าให้เป็นมาตรการท่ีมบีท
ลงโทษที่ค่อนหนัก	ถือว่าเป็นการใช้ยาแรง	
	 นอกจากนี	้ยงัมกีารเสนอให้ภาครฐัมคีวาม
เข้มงวดในระบบการลักลอบการน�าเข้ามันเส้นจาก
ประเทศเพือ่นบ้านทีเ่ข้ามาในประเทศไทย	ให้ถกูต้อง
ตามเอกสาร	 มีการก�าหนดพิกัดสินค้าที่ชัดเจน	 รวม
ทั้งเข้มงวดในด้านคุณภาพ	 เพราะมันที่ส่งออกผ่าน
ประเทศไทย	 หากคุณภาพไม่ดี	 ชื้น	 ทรายสูง	 มีการ
ปลอมปน	ตลาดก็จะเหมารวมว่าเป็นมันเส้นจากไทย	

จึงต้องมีการรักษามาตรฐานการน�าเข้าผ่านแดนและ
ส่งออกพร้อมกันอีกด้วย	 หลังจากออกมาตรการดัง
กล่าวมา	ก็ส่งผลให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ค้าส่งออกมันเส้นไทย	
และผู้ซื้อน�าเข้าจีน	 เริ่มเข้าใจในมาตรการดังกล่าว	
และปรับท่าที	 ในการซื้อขายอย่างเหมาะสม	 ท�าให้
ราคา	ขยบัขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่จะช่วยให้ราคามนัเส้น
มเีสถยีรภาพ	และท�าให้หวัมนัสดในตลาดขยบัข้ึนตาม	
เพราะการแข่งขัน	ตามกลไกตลาด	แข่งขันอย่างเป็น
ธรรม	 ก็จะส่งผลให้หัวมันสดของเกษตรกรขายได้ใน
ราคาที่	 ไม่ต�่ากว่าต้นทุน	หรือสูงกว่าท�าให้เกษตรกมี
ก�าไรมากขึ้นอีกด้วย	ด้าน	
นายสมบูรณ์		วัฒนวานิชย์กุล	
นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 “เราได้ตดิตามสถานการณ์ราคามนัเส้น	ที่
ตกต�่ามาอย่างต่อเนื่อง	สองปีที่ผ่านมา	แม้จะมีปัจจัย
จากราคาข้าวโพดในจีน	นโยบายที่รัฐบาลจีนระบาย
ข้าวโพดออกมา	เราพยายามร่วมกบัภาครฐัแก้ไข	เพือ่
ช่วยเหลือเกษตรกร	 และผู้ประกอบการ	 แต่หลาย
เรือ่งทีต้่องระมดัระวงั	เพราะมกีฏระเบียบการค้าโลก	

WTO	ควบคุม	ท�าให้การออกนโยบายของรัฐค่อนข้าง
รัดกุม	 แต่สองปีที่ผ่านมาเราเห็นเกษตรกรเดือดร้อน
อย่างมาก	 เพราะราคามันตกต�่า	 ต�่ากว่าต้นทุนการ
ผลิตของชาวไร่	 ถึงขนาดบางรายแทบล้มละลาย	 ผู้
ประกอบการเองก็ขาดทุนเช่นกัน	 ซื้อแพงแต่ต้องไป
ขายถูก		ปีนี้ปัจจัยต่างๆที่กดดันเราเริ่มดีขึ้น	แต่ราคา
มันเส้นในตลาดยังไม่ตอบสนอง			3	สมาคมฯจึงร่วม

กนัหาวิธทีีจ่ะหยดุไม่ให้	มกีารดมัพ์ราคาขาย	กดราคา
ซื้อ	 ที่ต�่ากว่าเหตุผลการผลิต	 นั่นคือ	 การเสนอราคา
ขายส่งออกข้ันต�่าให้อยู่ภายใต้กรอบของราคาขั้นต�่า
ที่ประกาศใช้ในแต่ละเดือนตามสถานการณ์	 ที่คณะ
ท�างานพิจารณา	เราจะต้องคดิค�านวนย้อนกลบัมาทีผู่้
ผลติคอืเกษตรกร	ราคาต้องไม่ต�า่กว่าต้นทนุทีเ่ขาปลกู	
และเม่ือปลายทางเขาน�าไปแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์	
เขาควรจะมีส่วนต่างก�าไร	ที่เหมาะสม	นั่นคือ	เราจะ
ต้องพิจารณาราคาขั้นต�่าที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ทั้งสองส่วน	ต้นน�้าและปลายน�้า	 ส่วนผู้ประกอบการ
ที่อยู่กลางน�้า	ก็จะได้ค้าอย่างมีสมดุลและเมื่อมันเส้น	
ราคามีเสถียรภาพ	 ก็จะส่งผลต่อตลาดโดยรวม	 ลาน
มันจะสามารถแข่งขันได้	ซื้อหัวมันแข่งขันกับโรงแป้ง
ได้	ราคาหวัมันสดในตลาดกจ็ะมทีศิทางท่ีดขีึน้ครบั	ซึง่
ทีผ่่านมาเราพยามอธิบายให้ทกุฝ่ายทัง้ฝ่ังผูข้ายและฝ่ัง
ผูซ้ือ้ได้เข้าใจเหตผุล	ของกตกิาดงักล่าว	เป็นเร่ืองทีน่่า
ยนิด	ีทีท่กุฝ่ายเริม่เข้าใจเหตผุลและปรบัตวัส�าหรับสิง่
ที่สามสมาคมได้ท�าไปครับ”
นายสมชาย		วราธนสิน	
นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไทย
	 “นโยบายของมาตรการ	ราคาส่งออกขั้น
ต�า่นี	้พวกเราพยายามให้ผูข้ายได้ร่วมมอืกนัค้าภายใต้

กตกิาทีเ่ป็นธรรม	เสนอราคาขายอย่างมเีหตุผล	ทีผ่่าน
มาผู้ค้า	ผู้ส่งออกถูกกดดันจากผู้ซื้อ	อย่างไม่มีเหตุผล	
ส่งผลกระทบไปยังเกษตรกรผู ้ปลูกมันส�าปะหลัง	
เดือดร้อน	 และท�าให้ราคามันตกต�่าท้ังระบบ	 	 เมื่อ
เรามีกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับ	 ก็คิดว่าทุกฝ่ายต้องปรับ
ตัว	แม้ในช่วงแรก	อาจจะเงียบเหงา	เพราะต้องมีการ
อธิบายเหตุและผล	เมื่อผู้ใช้ผู้ซื้อเข้าใจ	การค้าก็น่าจะ
เดินต่อได้	 เพราะต่างฝ่ายปรับตัวไปพร้อมกัน	ที่ผ่าน
มาหลังประกาศใช้	 ทุกอย่างก็มีทิศทางท่ีดีขึ้น	 กติกา
น้ีผมว่าหลายๆวงการน่าจะน�าไปใช้ได้เพราะมันจะ
ท�าให้การค้าเป็นธรรมและจะมีความยั่งยืน	เรามีส่วน
ช่วยปกป้องผลประโยชน์เกษตรกร	และวงการค้าให้มี
เหตแุละผล	โดยยดึหลกัธรรมาภบิาลแฟร์ๆกนัทุกฝ่าย
ครับ	แต่ที่เราต้องค�านึงคือ	ราคาที่เราก�าหนดจะต้อง
มีจุดที่พอดี	ที่ผู้ใช้สามารถยอมรับ	และเขาก็สามารถ

ด�าเนินธุกิจได้	ราคาต้องวินๆ	ทุกฝ่ายครับ”
นายบุญชัย	ศรีชัยยงพานิช
นายกสมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย
	 “เรื่องการจัดท�า	 ก�าหนดราคาขั้นต�า่การ
ส่งออกมันเส้น	 เป็นเรื่องท่ี	 3	 สมาคมฯ	 เห็นชอบใน
หลักการเพื่อ	 หยุดยั้งความเสียหายต่อระบบการค้า
โดยรวม	 และระบบการค้าที่ขาดหลักคุณธรรม	 เรา
ไม่อาจเห็นเกษตรกรขายผลผลิตท่ีต�่าจนได้รับความ
เดือดร้อน	 ขาดทุนสะสม	 และถึงขนาดหันหลังให้

กับพืชมันส�าปะหลัง	 เป็นเรื่องท่ีอันตรายต่อธุรกิจท้ัง
ระบบ	หากวัตถุดิบไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรม	 	 แม้
เราจะท�าได้เพียงแค่ส่วนหน่ึงคือเฉพาะมันเส้น	 หาก
สมาชิกเห็นด้วยและใหค้วามรว่มมอืรว่มใจกัน	เราจะ
เห็นทิศทางราคาท่ีสะท้อนความเป็นจรงิตลอดฤดกูาล	
จะเกิดการแข่งขันราคาที่เป็นธรรม	 ผลประโยชน์จะ
กลับไปยังชาวไร	่ เมื่อพ่อค้าแข่งขันกันสู	้ ราคาหัวมัน
ในตลาดจะขยบัขึน้อย่างมเีหตผุล	นอกจาก	3	สมาคมฯ
จะต้องลงมาสร้างกติกาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แล้ว	 เรายังมีภารกิจในการหาตลาดใหม	่ เพื่อระบาย
สินค้าให้กว้างขึ้น	 ไม่พึ่งจีนเพียงตลาดเดียว	 เช่น	
การเปิดตลาดตุรกี	 3	 สมาคมร่วมกับกรมการค้าต่าง
ประเทศ	 พยามเร่งเจรจากับผู้ใช้	 ผู้น�าเข้าของตุรกี	
ในการเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น	 และพยายามให้ความ

รู้เกี่ยวกับ	 คุณประโยชน์ของมันอัดเม็ด	 และกากอัด
เม็ดเพราะ	ตลาดตุรกี	มีความต้องการใช้ธัญพืช	เลี้ยง
สัตว์ถึงปีละ	กว่า	10	ล้านตัน	หากเราสามารถ	น�าทีม
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์ของไทยไปชี้แจง	 แนะน�า
ให้ความมั่นใจในการใช้เลี้ยงปศุสัตว์	 เชื่อว่าตุรกีมี
ความเป็นไปได้ในการใช้มันเม็ดและกากอัดเม็ด	และ
สามารถขยายตลาดไปแถบตะวันออกลางได้ปีละ	 1	
ล้านตันครับ	และ	เรายังมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการ
ลักลอบการน�าเข้ามันเส้น	จากประเทศเพื่อนบ้าน	ที่
ไม่ชดัเจน	ไม่เป็นระบบ	ได้มกีารออกมาตรการออกมา
ควบคุมก�ากับดูแล	เราไม่ได้ห้ามน�าเข้า	แต่เราขอให้มี
การน�าเข้าอย่างถกูต้อง	เพือ่ให้ทราบปรมิาณทีช่ดัเจน	
สามารถวางแผนรับมือ	และไม่ให้เกษตรกรไทยได้รับ
ผลกระทบเหมือนอดีตที่ผ่านมาครับ”

นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไทย
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	 นบัว่าเป็นการโยนหนิถามทาง	ในการ
จัดงานประชุม	 สัมมนาวิชาการเชิงโปรโมทใน
การเปิดประตบู้าน	เพือ่ต้อนรบันกัลงทนุต่างชาติ
ให้เข้ามาลงทุน	 ในอุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง	
เพราะตลอด	 20	 ปีที่ผ่านมา	 มันส�าปะหลัง
ได้ท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคประเทศกัมพูชา
เติบโต	จากการสร้างรายได	้และความเป็นอยู่ให้
เกษตรกรรากหญ้ากมัพชูามาอย่างต่อเนือ่ง	จาก
ผลผลิตไม่ถึง	2	ล้านตันในปี	2530	วันนี	้กัมพูชา
มีผลผลิตหัวมันสดเกือบ	14	ล้านตัน
	 และตลอดเวลาที่ผ ่านมา	 กัมพูชา
สามารถแปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้นได้ถึง	 80%	
และต้องอาศัยการส่งออกผ่านแดน	 ไปยัง	 ไทย
และเวียดนาม	 แต่ว่ามีข้อจ�ากัดมากมาย	 รัฐบาล
กัมพูชา	 มอบหมายให้ที่ปรึกษา	 UNDP	 และ
กระทรวงพาณิชย์	 กัมพูชาร่างยุทธศาสตร์	 ที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้
มากขึน้	โดยเฉพาะอตุสาหกรรมแป้ง	กมัพชูาพยาม
หาทางท่ีจะเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน	
เพราะกัมพูชาเองยังขาดศักยภาพ	 ท้ังด้านเงินทุน	
และเทคโนโลยี	การบริหารจัดการ	จึงได้เชิญ	จาก
ผู้เชี่ยวชาญ	ของ	UNDP	จากสาขาต่างๆ	 รวมทั้ง
ภาคเอกชน	ภาครัฐ	ของกัมพูชาและ	ภาคเอกชน	
จากหลายแขนง	และสมาคมการค้าของไทยไปร่วม
ประชุมและ	 เป็นวิทยากรรับเชิญ	 โดย	 คุณบุญมี	
วฒันเรอืงรอง	เลขาธกิารสมาคมแป้งมนัส�าปะหลงั
ไทย	คุณธ�ารงเดช	อินทรนิเวศ	คุณอนุวัฒน	์ฤทัย
ยานนท์	 คณะกรรมการสมาคมแป้งมันส�าปะหลัง
ไทย		คุณ	ธณัช	กิตติคูณธนา	จากสมาคมการค้า
มันส�าปะหลังไทย	 และ	 นาย	 ภมร	 ศรีประเสริฐ	
จากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลังภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ	 และผู้แทนการค้าอีกหลายบริษัท

สถานการณ์การค้าความเคลื่อนไหวราคา และปัจจัยที่กระทบต่อตลาด
ราคาแป้งมันส�าปะหลัง FOB กรุงเทพฯ และ ราคามันเส้น FOB เกาะสีชัง

ปี 2559/2560        
 แรงกดดันจากรัฐบาลจีนระบายข้าวโพดมายังอุตสาหกรรมแอลกอฮอลล์ 
 ท�าให้ปริมาณการใช้มันเส้นลดลง 
 ไทยมีการอนุญาตน�าเข้าข้าวสาลี 4 ล้านตัน ภาษี 0% 
 มีการใช้มาตรการ เช็ตสต๊อก 1.5 : 1 ในการส่งออก 
 จีนเข้มงวด ในเรื่องสิ่งแวดล้อมจากโรงงานแอลกฮอล ์     
 ราคาแอลกอฮอล์ตกต�า่         
 ไทยมีสต็อกมันเส้น กว่า 1 ล้านตัน       
 ผลผลิตคาดการณ์หัวมันสดในประเทศ  31 ล้านตัน     
 ผู้ส่งออก ขายตัดราคากันเอง ท�าให้ผู้ซื้อมีโอกาสกดราคา 

ปี 2560/2561        
 จีนไม่มีนโยบายระบายสต็อกข้าวโพด สต้อกข้าวโพดลดลง  ราคาข้าวโพดขยับสูงขึ้น  
 ไทยลดการน�าเข้าข้าวสาลี มีการจ�ากัดโควต้าน�าเข้า      
 ราคาแอลกอฮอลล์จีน ขยับตัวสูงขึ้น มีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้น    
 จีนมีนโยบายการใช้พลังงานทดแทน เอทานอลมากขึ้น ใน 5 ปีข้างหน้า    
 ยกเลิกการใช้มาตรการ เช็คสต็อก 1.5 : 1 ในการส่งออก     
 สต็อกมันเส้นไทย มีเหลือน้อยมาก       
 ผลผลิตคาการณ์หัวมันสดในประเทศลดลง เหลือ 28 ล้านตัน    
 เวียดนาม กัมพูชา ผลผลิตลดลง มีการระบาดโรคพืช รุนแรง    
 3 สมาคม มีการก�าหนดราคามันเส้น ขั้นต�่าเพื่อส่งออก ท�าให้ราคามันเส้นมีเสถียรภาพมากขึ้น
 มาตรการเข้มงวดการน�าเข้าผ่านแดน

กัมพูชา จัดงาน cassava investment forum 2017
หวังกระตุ้นดึงนักลงทุนในอุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง

ชั้นน�าของไทย	 อาทิ	 แสงฟ้าอกรีเทรดเป็นตัวแทน
คณะฝ่ายไทย	 เข้าร่วมประชุม	 การเสวนาเวทีนี้ด้วย	
การจัดประชุมครั้งนี้จึงถือว่าเป็นก้าวส�าคัญที่ต้อง
จับตา		การประชุมจัดขึ้น	2	วัน	คือ	วันที่	6	และ	7	
พฤศจกิายน	2560	ณ.	ศนูย์ประชมุคอนเวนช่ันฮอลล์	
โรงแรม	 SOKHA	 	 resort	 เสียมเรียบ	 	 ที่เพ่ิงสร้าง
เสร็จใหม่เอี่ยม	 การประชุมครั้งน้ีได้รับงบประมาณ
สนับสนนุจาก	UNDP	เพ่ือพัฒนาประเทศกมัพูชาเป็น
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(องักฤษ:	United	
Nations	 Development	 Program:	 UNDP)	 มี

ส�านักงานใหญ่ที่	 เมืองนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	 เป็น
องค์การพหุภาคี	เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนา	และ
เป็นหน่วยงานส�าคัญในการประสานงานความช่วย
เหลือในด้านการพัฒนาของสหประชาชาติ	 โดยเริ่ม
จากการขยายการให้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการ	แก่
ประเทศก�าลังพัฒนา	 ด้วยหลักการด�าเนินการแบบ
สากลและเป็นกลางในทางการเมือง	 ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ๆส�าคัญๆ	มีสมาชิก	170	ประเทศ	เพื่อ
ร่วมมือในการวางแผน	 และด�าเนินโครงการในด้าน

การเกษตร	อุตสาหกรรม	การศึกษา	และสิ่งแวดล้อม	
	 การประชุมครั้งนี้เป็นการ	 เสวนาร่วม	ที่
แบ่งเป็นเซสชั่นต่างๆ	เพื่อถกประเด็นด้านต่างๆ	เพื่อ
ให้	ทุกฝ่าย	ได้น�ามาซึ่งข้อสรุป	ที่	UNDP	จะรวบรวม
เพื่อเสนอต่อรัฐบาลกัมพูชาต่อไป
	 คุณบญุม	ีวฒันเรอืงรอง	เลขาธิการสมาคม
แป้งมันส�าปะหลังไทย	 ได้รับเกียรติให้เป็น	 วิทยากร	
บนเวทีเสวนาในครั้งนี้
	 “เราแนะน�าให้กัมพูชาเน้นท�าในสิ่งที่

ตนเองท�าได้ดีมากๆคือผลิตภัณฑ์มันเส้นซึ่งยังมี
โอกาสที่ดี	 ในขณะเดียวกันผมเห็นว่ากัมพูชายังไม่มี
ความพร้อมในธุรกิจแป้งด้วยเหตุผลมากมาย(ตาม
ที่อภิปรายกันไปในภาคเช้า)แต่ถ้าต้องการท�า	 ผม
แนะน�าให้พิจารณาตลาด	 niche	 ที่กัมพูชามีความ
ได้เปรียบ	เช่น	ตลาดยุโรปหรืออินเดียที่กัมพูชาได้รับ
สิทธิพิเศษ	EBA	เป็นต้น”
	 คุณ	 ธณัช	 กิตติคูณธนา	 	 Director	 of	
QUALITY	 PELLET	 co.,ltd	 “กัมพูชามีความตื่น
ตัวอย่างมาก	 และมีความต้องการผลักดันให้มัน
ส�าปะหลังเป็นพืชที่สร้างรายได้	และช่วยแก้ไขความ
ยากจนให้เกษตรกรเหมือนกับข้าวรัฐบาลก�าลัง
หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมการเพาะปลูก	 การค้า
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังโดยร่วมมือกับองค์กรต่าง
ประเทศเช่น	 สหประชาชาติ(UNDP)	 ธนาคารเอเชีย
เพ่ือการพัฒนา(ADB)โดยดูแบบอย่างของไทยและ

เวียตนาม
	 ปัจจัยที่กัมพูชามีอยู่แล้วคือ
	 1).	ผลผลิตมันส�าปะหลัง	13	ล้านตัน
ต่อปี	 ซึ่งสามารถเพิ่มได้อีกมาก	 เพราะพื้นที่เพาะ
ปลูกเป็นดินใหม่	(vergin	area)	และแรงงานถูก	
	 2).	 ความต้องการและช่องทางการ
จ�าหน่าย	ทีส่ามารถส่งออกผ่านไทย	เวียดนาม	และ
จีน
	 ปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคใหญ่คอืระบบการ
ขนส่งทั้งทางบกและทางน�้า	 ซึ่งภาครัฐรู้ถึงปัญหา
ดีและก�าลังศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาโดยจะมี
การสัมมนาเกี่ยวกับระบบการขนส่งแห่งชาติใน
ช่วงไตรมาสแรกของปี	2561	นี้
เป้าหมายของกัมพูชาในเรื่องมันส�าปะหลัง
	 -ในระยะสั้นมุ่งผลิตมันเส้น
	 -ในระยะกลาง	เน้นผลิตภัณฑ์แป้งมัน
	 -ในระยะยาว	เน้นผลิตภัณฑ์มันที่ใช้
นวัตกรรมใหม่ๆ
	 รัฐบาลกัมพูชาแจ้งว่าพร้อมท่ีจะส่ง
เสริมสนับสนุนนักธุรกิจทั้งจากต่างประเทศและ
ในประเทศทีจ่ะเข้าร่วมในการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
มันส�าปะหลังของประเทศ”	
												นับเป็นสัญญาณที่น่าจับตาดู	และควร
ติดตามในการประชุมที่จะจัดข้ึนครั้งต่อไปเพื่อให้
นักลงทุนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
แป้ง	 และมันเส้น	 จะได้มีโอกาส	 และได้รับสิทธิ
พิเศษในการเข้าไปลงทุน	 เพ่ือรักษาส่วนแบ่ง
วัตถุดิบในกัมพูชา	 เพื่อเป็นผู้รวบรวม	 ผู้แปรรูป	
เป็นผู้ค้ารายใหญ่	 ที่สามารถครองแชมป์ส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังอันดับหนึ่งของโลกตลอด
ไป

 ภมร ศรีประเสริฐ / รายงาน
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	 รายงานข่าว	 การเดินทางประชุมขยายตลาด		
ณ	 ประเทศตุรกีของกรมการค้าต่างประเทศ	 กระทรวง
พาณชิย์	และคณะผูแ้ทนการค้า	สมาคมการค้ามนัส�าปะหลัง
ไทยสมาคมโรงงานผลติภณัฑ์มันส�าปะหลงัไทย	และสมาคม
โรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่	25	กันยายน	–	2	ตุลาคม	2560
	 กรมการค้าต่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 จัด
คณะผู ้แทนการค้าภาครัฐ	 และภาคเอกชนเดินทางขยาย
ตลาด	ณ	ประเทศตรุก	ีวตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิการค้าส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไปประเทศตุรกี	 โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ากระทรวงพาณิชย์	 นายวินิจฉัย	 แจ่มแจ้ง	 เป็นหัวหน้า
คณะฯ	 และสมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย	 สมาคมโรงงาน
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไทย	 และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมัน
ส�าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดคณะผู้แทนฯ	เข้าร่วม
เดินทางในกิจกรรมดังกล่าว	ระหว่างวันที่	 25	กันยายน	–	2	
ตุลาคม	2560	โดยคณะผู้แทนฯ	3	สมาคม	รวม	14	คน
สรุปสาระส�าคัญในการประชุมได้ดังนี้	:-
วันอังคารที่	26	กันยายน	2560
	 ช่วงเช้า	คณะผู้แทนฯ	 เดินทางเข้าพบ	Turkish	
Feed	Manufacturers	 Association	 กรุงอังการา	 โดยมี	
Mr.	M.Ulku	Karakus	นายกสมาคม	Mr.Bekir	Taskaldiran	
อุปนายกสมาคม	 และ	Mr.Serkan	 Ozbudak	 เลขาธิการ
สมาคม	ให้การต้อนรับ	โดยนายกสมาคม	รายงานว่า	สมาคม
ก่อตั้งมากว่า	 50ปี	 จากการรวมตัวของผู้ผลิตอาหารสัตว์ภาค
เอกชน	ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์	 จ�านวน	
85%	 ของประเทศ	 ปัจจุบันผลิตอาหารสัตว์ปีละ	 22ล้านตัน	

กระทรวงพาณิชย์ จับมือเอกชน โรดโชว์ตลาดตุรกี
หวังเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันล้านตัน

ว่ามันส�าปะหลังเป็นพืชชนิดใด	 มันอัดเม็ดและกากมันอัดเม็ด
แตกต่างกนัอย่างไร	โดยทางสมาคมควรให้ข้อมลูกับผูใ้ช้เพิม่ขึน้
	 -	ผูผ้ลติอาหารสตัว์บางรายพบปัญหาจากการใช้
กากมันอัดเม็ดมีผลท�าให้ก�าลังการผลิตลดลง
	 นายกสมาคมอาหารสตัว์ตรุก	ีได้เชญิคณะผูแ้ทน
ฝ่ายไทยมางานแสดงสินค้า	 และนิทรรศการอาหารนานาชาติ		
ที่จะจัดขึ้นที่เมือง	 Antalya	 ประเทศ	 Turkey	 ระหว่างวันที	่
26-29	เมษายน	2561
	 ช่วงบ่าย	 คณะผู้แทนฯ	 เดินทางเข้าพบ	 นายสุ
วัฒน์	จิราพันธุ์	เอกอัครราชทูต	ณ	สถานเอกอัครราชทูต	กรุง
อังการา
	 ช่วงบ่าย	 คณะผู้แทนฯ	 เดินทางเข้าพบบริษัท	
Promaks	Grain	 โดยบริษัทมีความสนใจน�าเข้ามันส�าปะหลัง	
และ	นายเลอชาต	ิบญุเอก	อาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านอาหารสตัว์
จากฝ่ายไทย	ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	ได้มีงานวิจัยว่าการใช้มัน
ส�าปะหลังเลี้ยงวัวนมนั้น	จะท�าให้วัวนมสุขภาพดี	ทั้งยังท�าให้
ได้น�้านมเพิ่มมากขึ้นด้วย	ทั้งนี้ทางบริษัทได้สอบถามถึงเวลาที่
ผลผลิตออกสู่ตลาด	เนื่องจากมีความต้องการน�าเข้าประมาณ	
25,000	–	50,000	ตัน	นายกสมาคมการค้าฯ	ได้ให้ข้อมูลว่า
คงจะต้องรอช่วงเดอืน	พฤศจกิายน	–	ธนัวาคม	สนิค้าถงึจะเริม่
ออกสู่ตลาด
	 วันพุธที	่27	กันยายน	2560
	 ช่วงเยน็	คณะผูแ้ทนฯ	เดนิทางเข้าเยีย่มชมท่าเรอื	
Izmir	 อิซเมียร์	 เมืองอิซเมียร์	 ซึ่งเป็นท่าเรือที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง	
เป็นท่าเรือของรัฐบาล	มีท่าเทียบเรือทั้งหมด	26	ท่า,	ความลึก
ล่องน�้าประมาณ	7-13	เมตร	และสมัยก่อนมีเรือท่องเที่ยวเข้า
เทียบท่าประมาณ	230	ล�า/ปี	แต่ในช่วงหลังจ�านวนค่อยๆ	ลด
ลง	ส่วนเร่ือทีเ่ข้ามาขนถ่ายสนิค้าทัง้เข้าและออก	ปีละประมาณ	
15	ล้านตนั	มกีารขนถ่าย	กากมนัอัดเมด็	และมนัอดัเมด็	ทีท่่านี้	
แต่ไม่ทราบจ�านวนทีแ่น่นอน	ท่าเรือนีเ้น้นเรือ่งการส่งออก	โดย
ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าประเภทผลไม้สด	และผลไม้แห้ง	การน�าเข้า
ของท่าเรอือซิเมยีร์	ส่วนมากเป็นสนิค้าธญัพชื	เช่น	ข้าวสาล	ีข้าว
บาเล่ย	์ประมาณ	5	ล้านตัน	และเป็นข้าวโพดประมาณ	2	ล้าน
ตนั	ท่าเรอืมพ้ืีนท่ี	650,000	ตรม.	โดยแผนท่ีจะขุดท�าให้ร่องน�า้

ลึกขึ้นเพื่อสามารถรองรับเรือใหญ่	 และท�าให้ขนถ่ายสินค้าได้
มากขึ้น
 วันพฤหัสที่	28	กันยายน	2560
	 ช่วงเช้า	 คณะผู้แทนฯ	 เดินทางเข้าพบ	 บริษัท	
Ablioglu	 เมืองอิซเมียร์	 โดย	Ms.Enis	 KIR	 ต�าแหน่ง	 Pur-
chasing	&	 Import	 Execution	Specialist	 และ	Mr.Filiz	
TURHAN	ต�าแหน่ง	Logistics	Planning	and	Feedstuffs	
Purchasing	Manager	 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ	 ให้ข้อมูล
ว่า	 บริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของตุรกี	 มีแบรนด์	
Lezita	ผลิตไก่	และไข	่เป็นผลิตภัณฑ์ขายในประเทศ	และส่ง
ออก	ผลติภณัฑ์ไข่ไก่ส่วนใหญ่ส่งออกไปประเทศอิรกั	ประมาณ	
400	ล้านฟอง/ปี	บริษัทมีโรงงาน	10	โรง	มีการใช้ผลิตภัณฑ์
มันส�าปะหลัง	8	โรง	ส่วนอีก	2	โรงงาน	ผลิตอาหารปลา	และ
อาหารไก่	ซึง่คาดว่าโรงงานจะขยายตวัประมาณ	10%	และยงั
มกีารใช้ใบมนัส�าปะหลงัตากแห้งผสมกบัอาหารสตัว์	นอกจาก
นัน้ผูแ้ทนบริษทัให้ข้อมลูว่า	ข้าวโพดในประเทศของตรุกี	ราคา
จะสูงกว่าตลาดโลกประมาณ	50	เหรียญ	เนื่องจากรัฐบาลตั้ง
ก�าแพงภาษีน�าเข้า	เพื่อพยุงราคาข้าวโพดภายในประเทศ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากฝ่ายไทยได้ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
มันส�าปะหลังเพ่ิมเติม	 และแนะน�าการผสมสูตรอาหารสัตว	์
ปัจจุบันมีการใช้กากมันอัดเม็ดในสูตรอาหารสัตว์ประมาณ	
5%	ซึง่ทางผูเ้ชีย่วชาญจากไทยให้ข้อมูลผูใ้ช้ว่าสามารถใช้แทน
ข้าวโพดได้ถึง	 20%	 ท�าให้บริษัทมีความเข้าใจมากขึ้น	 และ
สนใจที่จะน�าเข้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังอย่างมาก	 อย่างไร
ก็ตาม	 แนวโน้มการใช้มันส�าปะหลังต้องพิจารณาจากราคา	
หากราคาสูง	 ก็ยังคงน�าเข้า	 แต่อาจจะลดปริมาณลง	 และยัง
ต้องเทียบกับวัตถุดิบอื่นด้วยเช่นกัน
	 วันศุกร์ที	่29	กันยายน	2560
	 ช่วงเช้า	 คณะผู้แทนฯ	 ประชุมร่วมกับ	 บริษัท	
Tiryaki	ณ	ห้องประชมุโรงแรม	The	Marmara	Takxim	Hotel	
โดย	Mr.Kadir	 Cavdar	 ต�าแหน่ง	Operation	 Specialist/
Grain	 เป็นผู้แทนประชุม	 โดยให้ข้อมูลว่าบริษัทเป็นผู้น�าเข้า	
และท�ากจิการไซโลคลงัเกบ็สินค้าเพ่ือน�ามาจ�าหน่ายผ่านไซโล	
และคลังเก็บสินค้าต่างๆ	ในประเทศ	รวมกว่า	14	แห่ง	บริษัท
มีความสนใจที่จะน�าเข้ามันส�าปะหลัง	เพื่อน�ามาจ�าหน่ายตาม
ไซโล	 และคลังเก็บสินค้าต่างๆ	 ซึ่งบริษัทอยากจะทดลองน�า
เข้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังจ�านวน	2-3	ตู้คอนเทนเนอร์	เพื่อ
ทดลองใช้	 โดยเป้าหมายมีความต้องการประมาณ	 300,000	
ตัน
	 ช่วงสาย	 คณะผู้แทนฯ	 ประชุมร่วมกับ	 บริษัท	
CP	ณ	ห้องประชุมโรงแรม	The	Marmara	Takxim	Hotel	

โดย	Mr.	 Ayhan	 Kindap	 ต�าแหน่ง	
Vice	President	เป็นผู้แทนประชุมให้
ข้อมลูว่า	บรษิทัก่อตัง้ท่ีประเทศตรุกมีา
แล้ว	30	ปี	ธุรกิจประกอบด้วยโรงงาน
อาหารสัตว์	ฟาร์มเล้ียงสัตว์	โรงฆ่าสัตว์	
โรงฟักไข่	โรงงานแปรรูปอาหาร	เป็นต้น
	 บริษัทผลิตอาหารสัตว์
ประมาณ	22	ล้าน	น�าเข้าวัตถุดิบ	11	
ล้านตัน	 ประมาณ	 50%	 ปี	 น�าเข้า
ข้าวโพดประมาณ	 2	 ล้านตัน	 กากถั่ว

เหลอืง	3.5	ล้านตนั	ร�าข้าวสาลี	1.6	ล้านตนั	DDGS	1.5	ล้านตนั	
และอื่นๆ	1.5	ล้านตัน	โดยในปี	2017	มกราคม-สิงหาคม	ตุรกี
น�าเข้ากากมันอัดเม็ดมาแล้ว	245,004	ตัน	หากราคาสามารถ
แข่งขันกับธัญพืชอื่นได้	 ความต้องการกากมันอัดเม็ดจะไม่ต�่า
กว่า	1ล้านตัน/ต่อปี	อาหารสัตว์ที่ผลิต	ผลิตเป็นอาหารวัว	12	
ล้านตนั	เป็นอาหารไก่	9.5	ล้านตนั	และอืน่ๆ	670,000	ตนั	โดย
อุตสาหกรรมเติบโตปีละประมาณ	10%	และมีแนวโน้มเติบโต
ขึน้อกี	บรษิทัใช้กากอดัเมด็ในสตูรอาหารสตัว์ประมาณ	5%	ซึง่
อาจารย์ได้ให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่ากากมนัอดัเมด็สามารถใช้ได้มาก
ถงึ	20%	และผูใ้ช้ยงัไม่รูค้วามแตกต่างของ	มนัอดัเมด็	และกาก
มันอัดเม็ด
	วันอาทิตย์ที่	1	ตุลาคม	2560
	 ช่วงบ่าย	 นายสมชาติ	 สร้อยทอง	 ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 และคณะผู้แทนการค้า	 3	
สมาคมมันส�าปะหลัง	เดินทางเข้าพบ	นายนิวัฒน์	หาญสวัสดิ	์
ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	ณ	นคร
อิสตันบูล	และ	3	สมาคมได้ท�าบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	ซื้อ
ขายสินค้ามันส�าปะหลังอัดเม็ดกับผู้น�าเข้าตุรกี	 Mr.	 Harun	
ULUYOL,MSc.	บริษัท	Agro	by	Nature	รวมจ�านวน	3	ฉบับ	
ปรมิาณรวม	900,000	ตนั	คดิเป็นมูลค่ากว่า	5,000	ล้านบาทผู้
ช่วยรัฐมนตรีฯ	ได้เชิญผู้ประกอบการที่ได้เข้าพบทุกบริษัท	มา
ร่วมงาน	World	Tapioca	ปี	2561

ประกอบไปด้วยอาหารสัตว์ปีก	 40-45%	 อาหารสัตว์ใหญ	่
50-55%	 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีการเติบโตปีละประมาณ	
10%	 ในแต่ละปีมีการน�าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ประมาณ	 10	
ล้านตัน	คิดเป็น	50%	ของอาหารสัตว์ที่ผลิต	โดยวัตถุดิบหลัก
ที่น�าเข้าได้แก	่ข้าวโพด,	กากถั่วเหลือง	และร�าข้าวสาล	ีในส่วน
ของกากมันอัดเม็ดที่น�าเข้ามาจากประเทศไทยได้น�ามาใช้เพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์	โดยช่วงเดือน	ม.ค.-ส.ค.	2017	
มีการน�าเข้ากว่า	240,000	ตัน	และคาดว่าแนวโน้มการใช้จะ
เพ่ิมขึ้นแต่ต้องพิจารณาราคาเปรียบเทียบกับราคา	 ข้าวโพด	
กากถั่วเหลือง	และร�าข้าวสาลี	ส�าหรับท�าสูตรอาหารสัตว	์ ใน
ส่วนมนัอดัเม็ดได้น�าเข้ามาใช้ผลติอาหารสตัว์เมือ่	20ปีก่อน	แต่
หลังจากตรุกลีดภาษีน�าเข้าวตัถดุบิลง	ท�าให้ราคามันอดัเมด็ไม่
สามารถแข่งขันกับวตัถุดิบจากทางยโุรปได้	อกีท้ังมนัอดัเมด็ยงั
มีปัญหาเรื่องฝุ่นที่ท่าเรือ	ท�าให้ช่วงที่ผ่านมาไม่มีการน�าเข้ามัน
อดัเมด็อกี	อย่างไรกต็ามช่วงต้นปี	2017	มกีารทดลองน�าเข้ามนั
อดัเมด็เพือ่ใช้แทนข้าวโพดทีข่าดช่วง	โดยการน�าเข้ามนัอดัเมด็	
กากมันอัดเม็ดจากไทยจะไม่เสียภาษีน�าเข้า
	 ประเด็นอื่นๆ
	 -	ผู้ผลิตอาหารสัตว์หลายรายยังไม่มีความเข้าใจ

ก�าหนดราคาขั้นต�่า ผู้ประกอบการแป้ง คิดอย่างไร....???
	 หลังจากที่	 3	 สมาคมการค้ามันเส้นไทย	
ได้ลงนาม	MOU	 ในการก�าหนดกติกา	 ก�าหนดราคา
ขั้นต�่ามันเส้นส่งออก	 ให้สมาชิกส่งออกเสนอขายตาม
ประกาศของคณะกรรมการ	เพื่อยกระดับราคาไปแล้ว
นั้น	 และได้เสียงชื่นชมว่าเป็นการ	หยุดราคาที่ผันผวน	
ท�าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์	 และในขณะเดียวกัน	
ก็มีค�าถามมากมายว่า	ท�าไม	สมาคมแป้งมันส�าปะหลัง	
ที่มีสมาชิกทั่วประเทศ	 เหตุใดจึงไม่เข้าร่วม	 มีเหตุผล
อะไร	 บางก็จินตนาการกล่าวหา	 ว่าสมาคมแป้งไม่ให้
ความร่วมมือ	 ไม่ช่วยเหลือเกษตรกร	 	 ในฐานะที่ผม
เป็นสื่อ	ผมจะไม่ใช้การฟัง	หรือการคิด	และเชื่อในสิ่งที่
ฟังมา	ผมจึงขอโอกาสที่จะเปิดใจ	ผู้ที่อยู่ในวงการแป้ง
มันหลายๆฝ่ายได้อธิบาย	 ที่มาที่ไป	 เหตุผลความเป็น
มา	 เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ	 เพราะการไม่ชี้แจง
ใดๆเลย	 ย่อมจะไม่เป็นผลดี	 วันนี้ผมจึงขอถามค�าถาม
ดังกล่าว	ว่าท�าไมแป้งไม่เข้าร่วมกับเรื่องนี้
	 อ�าไพ	 จารุวัฒน์กุล	 อุปนายกสมาคมแป้ง
มันส�าปะหลังไทย	 “เราเข้าใจดี	 ว่าเป้าหมายของ	 3	
สมาคมต้องการช่วยเหลือเกษตรกรและยกระดับราคา
มัน	โดยการก�าหนดราคาขั้นต�า่การส่งออกมันเส้นและ
ก�าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	 สมาคมแป้งไม่ได้ขัดข้อง
เพราะ	 หากท�าแล้วเกิดประโยชน์ต่อโครงสร้างราคา

มันเส้น	 เป็นสิ่งที่เราเองก็สนับสนุนแต่เหตุที่โรงแป้งไม่ได้
เข้าร่วม	กบัมาตรการดงักล่าว	เพราะแป้งมคีวามแตกต่าง
จากมันเส้นหลายมิติ	 ที่จะต้องเข้าใจก่อน	 จึงจะรู้ว่าการ
ก�าหนดราคาขั้นต�่าการขายแป้งนั้นเป็นไปได้ยาก	 จึงขอ
เวลาในการอธิบายให้เห็นความแตกต่าง	ของมันเส้นและ
แป้งดังนี้
	 1.ผู้ผลิตมันเส้น	กับผู้ส่งออกมันเส้น	มักเป็น
คนละเพเย่อร์กัน	แต่แป้งส่วนใหญ่	มักเป็นทั้งผู้ผลิต	และ
เป็นผู้ส่งออกเอง	และผลิตเองในประเทศไทย	(	Thai	ori-
gin)	ฉะนั้น	แป้งเพเย่อร์เดียวกันในระบบการค้า	แป้งจะ
มีมากมาย	หลายเจ้า	ผลิตเอง	ขายเอง	ส่งออกเอง	ฉะนั้น
การควบคุมเป็นไปได้ยากมาก	 และไม่ได้ขายตลาดเดียว	
แป้งเราขายทัว่โลก	แต่มนัเส้นขายตลาดจนีตลาดเดยีวเป็น
ส่วนใหญ่	การก�าหนดแป้งราคาเดยีวจงึเป็นไปได้ยากมาก	
	 2.แป้งมีเกรดคุณภาพที่หลากหลาย	ราคาจึง
แตกต่างกนั	ด้วย	spec	ของสนิค้า	แต่ละเกรด	มไีอเทม็ของ
สินค้ามากมาย	 หลากหลายทั้งใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	
เกรดสูง	และแป้งแปรรูป	บางชนิดต้องผลิตตามออเดอร	์	
แต่มันเส้น	 มีเพียงสินค้าตัวเดียว	 มาตรฐานเดียว	 ราคา
เดียว	
	 3.แพคเก็จจิ้ง	 การบรรจุภัณฑ์	 สินค้าตัว
เดยีวกนั	บรรจภุณัฑ์แตกต่างกันราคาก็ไม่เท่ากนั	ปัจจบุนั	

มรีปูแบบการบรรจทุีห่ลากหลาย	ตามแต่ออเดอร์ลกูค้าสัง่	
ท�าให้ราคาแตกต่างกันไป	 ตามบรรจุภัณฑ์	 และเงื่อนไข
ช�าระเงิน	
	 4.การส่งมอบของแป้งต่างกับมันเส้น	ที่บาง
ครั้งการขนส่งมันเส้นโหลดกันเป็นระวางเรือทั้งล�า	 ราคา
จะเท่ากนัหมด	แต่ส�าหรับแป้ง	บางรายสัง่ไม่เตม็ตู	้แต่บาง
รายสั่งเป็นร้อยๆตู้ราคาจะต่างกันมาก	 เพราะเงื่อนไขท่ี
หยุมหงิม	 	และค่อนข้างมีรายละเอียดการส่งมอบที่แตก
ต่างกัน	 จะเห็นได้ว่าการค้าแป้งมีเงื่อนไขการค้าที่หลาก
หลาย	เราเพยีงอธบิายให้ท่านได้เข้าใจปัญหาและอปุสรรค	
ทีเ่ราไม่สามารถจะด�าเนนิการได้อย่างทีมั่นเส้นท�า	เพราะ
ข้อจ�ากัด	การค้าแป้งมีความละเอียดอ่อน	ผู้ประกอบการ
เองเข้าใจด	ีถงึสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้	หากราคาตกต�า่จนถงึ

จุดหน่ึงท่ีเกษตรกรอยู่ไม่ได้	 เลิกปลูกไป	 ผู้ประกอบ
การโรงแป้งก็จะล�าบาก	 ขาดแคลนหัวมัน	 วัตถุดิบไม่
เพียงพอ	ตอนนี้โรงแป้งหลายโรงก็พยามช่วยในการยก
ระดับราคารับซื้อ	 ขยับราคาขึ้น	 	 ยิ่งในขณะนี้	 มีการ
ตั้งโรงงานแป้งใหม่มีจ�านวนมากขึ้น	 ความต้องการใช้
วัตถุดิบก็มีมากข้ึน	 แต่หัวมันมีปริมาณลดลง	 แน่นอน
ราคาหัวมันจะขยับขึ้น	ตามกลไกตลาด	และเราเชื่อว่า
ต่อจากนี้	 ราคาหัวมันจะขยับสูงขึ้น	 การท่ีสมาคมแป้ง
จะไม่ได้ออกมาตราการใดๆ	 ไม่ได้ออกกฎข้อบังคับมา
บังคับใช	้ไม่ได้หมายความว่าสมาคมแป้งจะไม่ให้ความ
ร่วมมือในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเกษตรกรแต่อย่าง
ใด	 การท่ี	 3	 สมาคมฯที่ได้ท�าส่ิงดีๆ	 เกิดประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง	
	 สมาคมแป้งฯ	กข็อชืน่ชมทีไ่ด้พยายามท�าสิง่
ดีๆ 	ทีผ่่านมาโรงแป้งในทกุภมูภิาคกย็นิดรีบัหวัมนัสดจาก
เกษตรกรตลอดเวลา	ทกุฤดู	 และในทกุๆสภาพหัวมนัที่
เข้ามา	และเพ่ือช่วยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบปัญหาจาก
การขดุมนัเสยีหายจากน�า้ท่วมอย่างต่อเนือ่ง	 แต่ส�าหรบั
สมาคมแป้งด้วยข้อจ�ากัด	 และเหตผุลต่างๆท่ีได้น�าเรยีน
ไป	จะได้เข้าใจ	แต่อย่างไรก็ด	ีสมาคมแป้งมันส�าปะหลัง
ไทย	พร้อมให้ความร่วมมอื	และสนบัสนุนกจิกรรมภารกจิ	
ต่างๆ	ร่วมกันในสิง่ทีเ่ราท�าได้	อย่างเตม็ทีค่่ะ”	
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ต่อจากหน้า 1

	 ปีน้ีพื้นที่ไร่มันส�าปะหลัง	 บางจุดมีปริมาณน�้า
ฝนเกินมาตรฐาน	 จนท�าให้พื้นที่บางจุดจมน�า้	 บางจุดท่วมขัง	
บางจุดดินชุมเป็นเวลานนทน	 ท�าให้มันส�าปะหลังเกิดภาวะ	
ติดเช้ือรา	 รากเน่า	 ผลผลิตเสียหาย	 วันนี้เราได้ขอข้อมูลไป
ยัง	นักวิชาการ	กรมวิชาการเกษตร	ที่ท�างานติดตามปัญหานี้
อย่างใกล้ชิด	และ	มีข้อมูล	รายละเอียด	พร้อมค�าแนะน�า	เพื่อ
บรรเทา	แก้ไขปัญหา	ปัญหาโคนเน่าหัวเน่าในมนัส�าปะหลงัโดย	
อ.เบญจมาศ			ค�าสืบ	นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
	 ในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	นอกจากปัญหาผลผลิต
ที่ต�่าของเกษตรกรที่ยังคงด�าเนินการยกระดับผลผลิตด้วย
เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ที่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได	้ปัญหา
หนึ่งที่พบว่าเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผลผลิตต�่า	 และไม่เคยก่อให้
เกิดปัญหามากมาก่อนคือ	 อาการโคนเน่า	 และหัวเน่าในมัน
ส�าปะหลัง	ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อรา	Phythopthora	meadii	
โดยเชื้อสาเหตุสร้างส่วนขยายพันธุ์ท่ีแพร่กระจายไปกับน�้าได้
รวดเร็วและอาศัยอยู่ในดินได้นาน	2	ปี	ในป	ี2558	มีรายงาน
พบว่าโรคนี้มีการระบาดในวงกว้าง	และระบาดรุนแรงในภาค
กลาง	 ตะวันออก	 และตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่จังหวัด
นครราชสีมา	สระแก้ว	สระบุรี	อุบลราชธาน	ีสระบุรี	บุรีรัมย์	
ปราจีนบุรี	ลพบุรี	ฉะเชิงเทรา	ระยอง	และชลบุรี	พื้นที่ไม่ต�่า
กว่า	 50,000	 ไร่	 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไม่ต�่ากว่า	 5,000	
ครวัเรอืน	สามารถสร้างระดบัความเสียหายต่อผลผลติได้ต้ังแต่	
20-100	เปอร์เซ็นต์นัน้	ในปัจจบุนัยงัคงพบมกีารระบาดอยูม่าก
ในแหล่งปลูกที่ส�าคัญอยู่
 

									สีใบมันส�าปะหลัง		A		มีอาการหัวเน่า	B	ปกต	ิ							

 

	 ต้นที่มีอาการหัวเน่า	 แต่ยืนต้นอยู่ได้เพราะมี
รากฝอย	
	 โรคนีส้ามารถแพร่ระบาดโรคโดยทัง้ทางน�า้และ
ดิน	 โดยเฉพาะดินท่ีติดไปกับท่อนพันธุ์และเครื่องมือทางการ
เกษตร	 รวมทั้งระบบการให้น�้าแบบต่าง	 ๆ	 และน�้าฝนที่ไหล
หลากผ่านพื้นที่มีโรคระบาดไปยังแหล่งปลูกอื่น	ๆ	พื้นที่มีการ
ระบาด	เช่น	อ�าเภอเสิงสาง	จังหวัดนครราชสีมา	พันธุ์	ระยอง	
5	 และระยอง	 72	 แสดงอาการทนทานต่อโรคได้ดีกว่าพันธุ	์

	 ฉบบัน้ีจะขอกล่าวถึงสถานการณ์
ผลผลิตข้าวโพดและข้าวสาลีของตลาด
โลกซึ่งจะมีผลต่อภาพรวมราคาสินค้า
เกษตรและวัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทย
	 ข้าวโพด
	 ผลผลิ ต ข ้ า ว โพดของ โลกป 	ี
2017/18	 มีการคาดการณ์ลดลงจากป	ี

ระยอง	11	ห้วยบง	60	หรือเกษตรศาสตร	์50	พันธุ์ที่อ่อนแอ
มากท่ีสุดต่ออาการดังกล่าวมากคือ	 CMR43-08-89	 และ
เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์น้ีมาก	 จึงมีพ้ืนที่การระบาดมากตาม
มาด้วย	 และในปัจจุบันพันธุ์นี้ยังได้รับความนิยมอยู่เนื่องจาก
ให้น�้าหนักดี	หัวใหญ่	เจริญเติบโตเร็ว
	 แนวทางในการแก้ไขปัญหาอาการรากและหัว
เน่า	 เกษตรกรต้องใช้วิธีการจัดการแบบผสมผสาน	 ไม่มีวิธีใด
วธีิหน่ึงจะแก้ปัญหาดงักล่าวได้	เพราะปัจจยัทีส่นบัสนุนให้เกดิ
โรคหวัมนัเน่าระบาดรุนแรงมากขึน้	ได้แก่	ปริมาณน�า้ฝนสะสม
เกิน	100	มม.	ดินระบายน�้าไม่ดี	การให้ธาตุอาหารไนโตรเจน
มากเกินไปท�าให้ต้นพชือวบน�า้	เซลล์พชืไม่แขง็แรง	ง่ายต่อการ
เข้าท�าลายของเชือ้สาเหต	ุการสะสมตอหรอืเหง้าท่ีเป็นโรคหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิต	รวมทั้งใช้พันธุ์อ่อนแอต่อโรค
	 แนวทางในการป้องกันการเกดิโคนเน่าและหัว
เน่ามีดังนี้
	 1.	 การท�าความสะอาดแปลงและเครื่องจักรกล
การเกษตร
	 1.1	 ก่อนการไถเตรียมพื้นที่ปลูก	 ควรเก็บเศษ
เหง้า	หรือเศษซาก	มันส�าปะหลังออกจากแปลงและน�าไปเผา
ท�าลาย
	 1.2	 ท�าความสะอาดเคร่ืองจักรกลการเกษตร
ทุกชนิดที่น�าไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาโคนเน่าหัวเน่าก่อนน�าไป
ใช้ครั้งต่อไป
	 2.	การเตรียมแปลงปลูกมันส�าปะหลัง
	 2.1	ควรมีการไถระเบิดดินดานในพื้นที่มีปัญหา
ดินดาน	 (ใต้ชั้นไถพรวน)	 หรือชั้นดินอัดตัวแน่น	 เพ่ือให้การ
ระบายน�้าดีขึ้น	ควรใช้วัสดุอินทรีย์ที่สลายตัวช้าร่วมกับการไถ
ระเบิดดินดาน	 เพื่อชะลอระยะเวลาการกลับคืนเป็นดินดาน
ใหม่

2.5	 ไม่ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป	 หรือ
ไม่ควรใส่หากดินมีอินทรียวัตถุเพียงพอ	 ดังนั้นจึงควรมีการ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนปลูกมันส�าปะหลัง
	 3.	การเตรียมท่อนพันธุ์
	 3.1	ใช้ท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์	จากแปลงผลิตท่อน
พันธุ์มาตรฐาน	และแหล่งที่ไม่มีปัญหาโคนเน่า	หัวเน่า
	 3.2	ควรแช่ท่อนพันธุด้์วยสารป้องกนัก�าจดัเชือ้รา
เมทาแล็คซิล	(Metalaxyl)	อัตรา	20-40	กรัมต่อน้า	20	ลิตร	
นาน	5-10	นาท	ีจากนั้นผึ่งให้แห้งและปลูกภายใน	24	ชั่วโมง
	 4.	 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา	 ในแหล่งปลูกที่
เคยประสบปัญหาโคนเน่าหวัเน่ามนัส�าปะหลงั	ใช้เชือ้ราไตรโค
เดอร์มาเพ่ือป้องกนัปัญหาโคนเน่า-หวัเน่า	โดยใช้เชือ้ราไตรโค
เดอร์มาอัตราส่วน	1	กิโลกรัม	ร้าละเอียด	4	กิโลกรัม	และปุ๋ย
หมัก	100	กิโลกรัม	คลุกเคล้าให้เข้ากัน	น้าไปหว่านในแปลง
ในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก	อัตรา	80–160	กิโลกรัมต่อไร	่
เพื่อป้องกันการเกิดโคนเน่าหัวเน่า
	 5.	การปลูก

มีอาการเอาออกนอกแปลง	และเผาท�าลาย	หว่านปูนขาวโดย
รอบจุดที่พบต้นที่แสดงอาการ
	 2.	 มันส�าปะหลังอาย	ุ 4-7	 เดือน	 ให้ปฏิบัติเช่น
เดียวกัน	 และหากสภาพต้นมันส�าปะหลังในแปลงมีทรงพุ่ม
หนาแน่น	 ควรสางกิ่งออกเพ่ือให้อากาศในแปลงมีการถ่ายเท	
และแสงแดดส่องทิง้	หากต้องการใช้สารเคมีช่วยลดอาการ	การ
ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านหรือโรย	บริเวณที่ขุดถอนต้นมัน
ออกและบริเวณโดยรอบห่างจากขอบบริเวณที่มันส�าปะหลัง
แสดงอาการเป็นรัศมีออกมา	 1	 เมตร	 ให้ใช้อัตราส่วนเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา	1	กิโลกรัม	ผสมร�าละเอียด	4	กิโลกรัม	และ
ปุ๋ยหมัก	100	กิโลกรัม	คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วน�าไปหว่านให้
ทั่วใช้ส่วนผสมประมาณ	1	กิโลกรัมต่อพื้นที่	10	ตารางเมตร	
เพื่อป้องกันการลุกลามขยายไปยังบริเวณใกล้เคียง
	 หากจะฉีดพ่นหรือราดลงดิน	 ให้ใช้อัตราส่วนใช้
เชือ้ราไตรโคเดอร์มา	0.5	กโิลกรัม	ผสมน้า	100	ลติร	ขย�าเบาๆ	
ให้เชือ้ราหลุดออกมาอยูใ่นน�า้มากทีสุ่ด	กรองเอาเฉพาะน�า้เชือ้
น�าไปฉีดพ่น	หรือราดลงดินให้ทั่วบริเวณที่ขุดถอนต้นมันออก
และบรเิวณโดยรอบห่างจากขอบบรเิวณทีม่นัส�าปะหลงัแสดง
อาการเป็นรศัมอีอกมา	1	เมตร	ส�าหรบัแปลงมนัส�าปะหลังทีม่ี
ระบบน�้าสามารถปล่อยน�้าเชื้อไปกับระบบน�้า	หลังจากปล่อย
แล้วให้ปล่อยน�้าล้างท่อ
	 หากจะใช้สารเคมนีัน้แนะน�าให้ใช้	ฟอสอทิีล	อลู
มิเนียม	(Fosetyl-aluminum)	อัตรา	50	กรัมต่อน�้า	20	ลิตร	
ราดต้นละ	300	ซีซี	หรือพ่นอัตรา	150	กรัมต่อไร่	บริเวณที่
แสดงอาการและโดยรอบห่างออกไปประมาณ	1	เมตร
	 กรณทีีพ่บว่าอาการระบาดในแปลงมากกว่าร้อย
ละ	50	ของแปลง	มันส�าปะหลังอยู่ในช่วงอายุที่สามารถเก็บ
เกี่ยวได้	(8	เดือนเป็นต้นไป)	ให้รีบด�าเนินการเก็บเกี่ยว		และ
เมือ่ประเมนิว่าไม่สามารถเกบ็เกีย่วผลผลติได้ให้ไถทิง้	เกบ็ซาก
เผาท�าลายนอกแปลง	ตากดิน	เปลี่ยนชนิดพืชปลูก	เช่น	อ้อย	
ข้าวโพด	และไผ่	โดยให้พจิารณาความเหมาะสมด้านการตลาด

	 5.1	 เพิ่มระยะห่างของการ
ปลูกเพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง	 โดยใช้ระยะปลูก
ประมาณ	1.0	x	1.0	เมตร	หรือ	1.0	x	1.2	
เมตร
	 5.2	กรณทีีจ่�าเป็นต้องมกีารให้
น้า	ควรให้น�้าอย่างเหมาะสมตามระยะการ
เจริญเติบโตและอายุพืช	 นอกจากนี้ควรใช้
น�้าจากแหล่งน�้าในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาโคน

เน่า	หัวเน่า	และควรท�าคันกั้นน�้ารอบแหล่งน�้าเพื่อป้องกันไม่
ให้น�้าจากแหล่งอื่นไหลมาปนเปื้อน
	 5.3	ใช้ปุ๋ยตามค�าแนะน�าของกรมวชิาการเกษตร	
(ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน)
 
กรณีที่เริ่มพบการระบาด	 
	 1.	มันส�าปะหลังมีอายุ	1-3	เดือน	ควรถอนต้นที่

	 2.2	หว่านปนูขาว	อตัรา	100	กโิลกรัมต่อไร่	กรณี
ดินมีสภาพเป็น	กรดจัด	(pH	ต�่ากว่า	4.5)	ไถและตากดินก่อน
ปลูกอย่างน้อย	15	วัน
	 2.3	 พื้นที่ที่มีปัญหาน�้าท่วมขัง	 ให้ท�าร่องน�้า
ภายในแปลงหรือบริเวณขอบแปลงเพ่ือเพ่ิมการระบายน้าออก
จากแปลง
	 2.4	ควรยกร่องปลูก	โดยให้ยกร่องสูง

สถานการณ์ตลาดวัตถุดิบอาหารสัตว์

2016/17	 จากการที่เกษตรกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตข้าวโพดรายใหญ่
ของโลกลดพ้ืนที่เพาะปลูกลงและหันไปปลูก
ถั่วเหลืองซึ่งได้ผลตอบแทนสูงกว่าแทน	ส่งผล
ให้คาดการณ์สต็อกสิ้นปี	2017/18	ลดลงจาก
ปี	2016/17	ที	่0.267	ล้านตัน	เหลอื	0.201	ล้าน
ตัน	 อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาข้าวโพดตลาด	
CBOT	ยงัคงอยูใ่นช่วง	340-360	Cent/Bushel	
ใกล้เคยีงกบัช่วงเวลาเดยีวกนักบัปีก่อน
ที่มา:	USDA,	Oct	2017
ที่มา:	Investing.com
	 ข้าวสาลี
	 ผลผลติข้าวสาลขีองโลกปี	2017/18	

คาดการณ์ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย	 อย่างไร
กต็ามจากการทีส่ต็อกข้าวสาลยีงัมีปรมิาณมาก
ส่งผลให้คาดการณ์สต็อกสิ้นงวด	2017/18	สูง
ขึ้นจากป	ี2016/17	จาก	0.256	ล้านตัน	เป็น	
0.268	 ล้านตัน	 ท�าให้คาดการณ์ว่าราคาข้าว

สาลีตลาดโลกไม่น่าปรับตัวสูงขึ้นได้มากนัก	
ซึ่งปัจจุบันราคาตลาด	 COBT	 อยู่ที่	 428	
Cent/Bushel
ที่มา:	USDA,	Oct	2017
	 ฉะนั้ น 	 ร าคาผ ลิตภัณฑ ์ มั น
ส�าปะหลังจะมีความสัมพันธ์	 กับธัญพืช
หลัก	 ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี	 ที่ใช้เล้ียง
สตัว์	หากตดิตามข้อมูลผลผลติคู่แข่งทีล่ดลง	
ย่อมจะส่งดต่ีอราคาผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั
ในตลาดโลก	 ซึ่งต้องใช้ข้อมูลอ่ืนๆในการ
วิเคราะห์ตลาดด้วยครับ
ที่มา:	Investing.com

มิสเตอร์ บราวน์ รายงาน

A B

สถานการณ์

Mr. Brown

ตลาดอาหารสัตว์
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	 ด้วย	องค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน	 Giz		 และโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 UNDP	 เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดประชุม	 ร ่วม
กับ	 จังหวัดเสียมเรียบ	 ได้จัดการประชุม	
Workshop	 on	 cassava	 Association	
Development	 :	 Learning	 for	 Suc-
cessful	Experiences	and	Ways	For-
ward	 ของสมาคมมันส�าปะหลังกัมพูชา	
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้จากประสบการณ์
และความส�าเร็จจากสมาคมการค้ามัน
ส�าปะหลังของไทย	โดย	ฯพณฯ	เปิน	ปราสบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
กัมพูชา		 เป็นประธานในพิธีเปิด	และแขก
ผู้มีเกียรติ	H.E.	Mao	Thora	(มาว	โทรา)
รองผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด เสียมเรี ยบ	
Mr.Torsten	Muenther	ประธานองค์กร	
giz	 ภายใต้โครงการ	 READ-3	 Program	
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	90	คน

	 วันนี	้(22	ส.ค.60)	เวลา	12.00	
น.	 ณ	 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี	 นายก
สมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย	 นายก
สมาคมโรงงานผลติภัณฑ์มนัส�าปะหลงัไทย	
อุปนายก	 รองเลขาธิการ	 สมาคมโรงงาน
ผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	 ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	 และกรรมการผู้แทนสมาคมฯ	 ได้
ร่วมกันลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 เพื่อขอเข้า
พบ	และประชุมหารอืกบั	ท่านผูว่้าราชการ
จังหวัดชลบุรี	 (นายภัครธรณ์	 	 เทียนไชย)	
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ส่งออก	 เป็นการ
เร่งด่วน	เนื่องจากถูกสั่งระงับ	การขนถ่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	 ที่เกาะสีชัง	
จ.ชลบุรี	เมื่อวานนี	้ตามรายงานข้อมูลข่าว	
ที่ได้น�าเสนอไปก่อนหน้าแล้วนั้น	

การประชุม Workshop on cassava Association Development 
: Learning for Successful Experiences and Ways Forward

ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรมอังกอร์ พาราไดซ์ โฮเต็ล จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

		 ผู้แทนสมาคมการค้ามนัส�าปะหลังฝ่าย
ไทย	ประกอบด้วย	ดร.สุรย์ี		ยอดประจง	ทีป่รึกษา
และอดีตนายก	สมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย	
( TTTA)	 นายธีระ	 เอื้ออภิธร	 เลขาธิการสมาคม
โรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	ภาคตะวันออกเฉียง
เ หนือ	 (NETTA)	 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้	 โดย
ประเด็นหลักๆ	มีดังนี้
		 1.	 สมาคมมันส�าปะหลังกัมพูชา	 ได้
เรยีนรูป้ระสบการณ์การเริม่ต้นก่อตัง้ของสมาคม
มันส�าปะหลังไทย	 การรวบรวมสมาชิก	 และขั้น
ต อนการด�าเนินงานภายใต้ข้อบังคับสมาคมฯ	

การเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานด้าน
ข้อมูลข่าวสาร	 รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกผู้ประกอบการค้ามันส�าปะหลังไทย
		 2.	 บทบาทและหน้าที่ส�าคัญของ	 2	
ส มาคมมันส�าปะหลังไทย	 ในด้านการตลาด	
การส่งเสริมสมาชิกผู้ประกอบการ	และการให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร

		 3.	สมาคมมนัส�าปะหลงัไทย	2	สมาคมฯ
มีการก�าหนดแนวทางให้สมาชิกได้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

		 4.	 สมาคมฯ	 ทั้ง	 2	 มีบทบาทใน
ก ารให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐท่ี
เ กี่ยวข้อง	 รวมทั้งการเสนอแนวนโยบายการ
ค้ามันส�าปะหลังต่อภาครัฐบาล	โดยมีส่วนร่วม
ในการพฒันาทางด้านการค้ามนัส�าปะหลงัของ
ประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
		 5.	สมาคมฯ	ทั้ง	2		ไม่ได้มีบทบาท

ใ นการซื้อขายสินค้า	 แต่ท�าหน้าที่ในการให้
ข้อมูลข่าวสารกับสมาชิก	 และท�าหน้าที่เป็น
อนุญาโตตุลาการ	ตามข้อบังคับสมาคมฯ

นายก 3 สมาคมฯ รุดเข้าพบหารือผู้ว่าฯชลบุรี เร่งเคลียร์ปัญหา
ก่อนปลดล็อคขนถ่ายสินค้ามันเส้นหวัน่กระทบภาพรวมส่งออกหม่ืนล้าน

	 ผลจากการประชุม	 ภายหลังจากที่
นายกสมาคมฯ	ได้รายงานข้อมูล	และชี้แจงข้อ
เ ท็จจริงของปัญหารวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น
แล้ว	ว่าปัญหามลภาวะไม่เกดิจากการขนถ่ายมนั
ส�าปะหลัง	และไม่มีการเทวัสดุใดๆ	ทิ้งลงทะเล	
ตามที่สื่อบางส�านักได้เสนอข่าวไป	 ท่านผู้ว่าฯ	

ได้สั่งอนุญาตให้มีการขนถ่าย	สินค้าผลิตภัณฑ์
มนัส�าปะหลังได้ตามปกต	ิและมอบหมายให้เจ้า
หน้าที่ผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้อง	 ลงไปท�าความเข้าใจ
กับนายอ�าเภอ	 และนายกเทศมนตรี	 รวมทั้ง
ประชาชนในเขตพื้นที่เกาะสีชัง	 ให้ดูแลเรื่อง
มลภาวะ	และขอความร่วมมอืจากทกุฝ่าย	ช่วย

กนัป้องกันแก้ไข	เพือ่ไม่ให้เกดิกรณปัีญหาดงั
กล่าวขึ้นอีก	

Cr.ภาพถ่ายจาก	ผจก.เกื้อกูล	สิงห์โตทอง
สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไทย	
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	 ผมเคยแนะน�าเครื่องสับมันรายนี้ไปแล้ว	 แต่ความร้อน
เเรงของเครื่องนี้	กระแสยังมาแรง	ไม่หยุด	เพราะภาครัฐได้ให้ความ
ส�าคญัในการแปรปูหวัมนัสดของเกษตรกร	ให้มาแปรรปูเป็นมนัเส้น
ในระดับครัวเรือน	เพื่อสร้างมูลค่า		และเกิดความสมดุลในตลาด	ไม่
ให้หวัมนัสดไปกระจกุตวัอยูท่ีโ่รงแป้งและเป็นการสนบัสนนุให้	กลุม่
เกษตรกรแปรรูปมนัเส้น	เพือ่เชือ่มโยงกบัตลาดผูโ้ดยตรง	เช่นโรงงาน
เอทานอล	และตลาดอาหารสตัว์	เป็นต้น	การท�ามนัสบัด้วยมอื	ค่อน
ข้างจะยากเนื่องจากแรงงานมีจ�ากัด	ช้า	 เสียเวลา	การมีเครื่องจักร
ขนาดเล็กราคาไม่แพงมาใช้แทนแรงงาน	 	 สามารถตอบโจทย์ต่างๆ
ได้	และ	ยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมาย	พอสรุปได้ดังนี้
	 1.	 เกษตรกร	มทีางเลอืกทีจ่ะขายเป็นหวัมนัสด	หรอืท�า
เป็นมันเส้นก็ได้	
	 2.	 เครื่องจักร	ราคาไม่เเพง	อายุใช้งาน	เกิน	10	ปี	คุ้ม
ค่าต่อการลงทุน	
	 3.	 ท�างานได้เร็ว	ชั่วโมงละ	1-2	ตัน	หัวมันสด	ประหยัด
เวลา	และเเรงงาน	
	 4.	 ชิ้นสวย	สม�่าเสมอ	ท�าให้ตากแห้งเร็ว	ท�างานได้ทั้งปี		
	 5.	 ใช้ได้ทัง้ระบบเครือ่งยนต์เบนซิน	หรอืมอเตอร์ไฟฟ้า	
220	โวล์ท	ไม่สิ้นเปลือง	
	 6.	 จะใช้เอง	หรือให้เพื่อบ้านในชุมชนเช่า	ยืม	มีรายได้
เพิ่ม	

พ่อจ๊อบเครื่องสับมัน ส�าหรับเกษตรกร ยุค 4.0

	 7.	 ขนาดเล็ก	มีล้อ	สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก	
	 เครื่องนี้พัฒนาและออกแบบโดย	นายประสิทธิ์	 	หาระไชย	
หรือที่เรียกติดปากว่า	“พ่อจ๊อบ”	อาย	ุ48	ปี	อดีตเป็นช่างซ่อมมอเตอ
ไซด์	 และเกษตรกรชาวไร่มัน	 จ.อุบลราชธานี	 ปลูกมัน	 สับมันขายมา
ก่อน	ตอนนีเ้ครือ่งสบัมนัก�าลังได้รบัความนยิม	จนต้องสร้างโรงงานผลิต	
ท�าให้ผลิตได้ทนักบัออเดอร์	ทีม่ยีอดสัง่เข้ามาต่อเนือ่ง	ตอนนีใ้กล้ฤดเูกบ็
เกีย่วแล้ว	เชือ่ว่า	น่าจะมยีอดสัง่ผลติ	หลายร้อยเครือ่ง	จนวนันีต้้องเรยีก
ลูกชาย	2	คน	คนโต	คือ	น้องจ๊อบ	นายพัลลภ	หาระไชย	อาย	ุ20	ปี	อยู่
กรงุเทพ	ให้กลบัมาช่วยงานด้านการตลาด	การขนส่ง	และ	นาย	พรีพัฒน์	

ลูกชายคนเล็กให้ช่วยดูแลการผลิต	 ท�าแบบระบบครอบครัว	 เน้น
สร้างมาตรฐานในการผลิต	และพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ	
ท�ามันเส้นได้เร็ว	ชิ้นสวย	ผมเองก็ยังชอบ	เพราะเครื่องนี้เครื่องเดียว	
สร้างรายได้ให้ชาวไร่	ไม่ว่าจะซือ้ไปใช้เอง	หรอืให้เช่า	ล้วนแต่ได้ก�าไร	
เรียกว่า	เป็น.	เครื่องมือท�ามาหากิน	เครื่องทุ่นแรง	ในการหาเงิน	ยุค
นี้	ต้องสอนชาวไร่	อย่ารอให้รัฐมาช่วย	ช่วยตัวเองก่อน	ใครคิดก่อน
รอดก่อน	รวยก่อนนะครับ	ไม่ได้โม๊	55555

สั่งซื้อได้ที่	พ่อจ๊อบ	โทร.		087-2405145	

	 กา	กา	กา	บนิมาไวไว	มาแถลงข่าวใหม่	ว่าใครไปไหนมา	2	วา	
3	ศอก	  ข่าวแรกทีบ่นิโฉบไปดมูา	เจ้าสวัธวชัชยั	“เสีย่แป้ด”แห่ง
โชคยืนยง	ปักธงโรงงานแป้งมันแห่งที่สาม	ที่บ้านกรวด	จ.สุรินทร์	กลาง
ใจดงมัน	 ดินแดนปราสาทหิน	 งานนี้มีลุ้น	 เปิดด่านถาวรช่องใหม่ใน
อนาคต	เล่นบทเป็นโรงแป้ง	AEC	ในอนาคต	ใช้เทคโนโลยล่ีาสดุ	สัง่เครือ่ง
G-FORCE	รุ่นล่าสุด	งานนี้ไม่มีเซาะกราวด์	ปีหน้าเปิดแน่ๆ	 	บิน
โฉบไปอุดร	สนามรบแห่งใหม่	ที่บอกว่าต้องจับตามอง	โรงแป้งในเครือ
แป้งโคราชตัง้ทีอ่�าเภอท่าคนัโท	โรงแป้งเชาวน์ดอีสีาน	ทีอ่�าเภอกมุภวาปี	
กลุ่มชลเจริญที่อ�าเภอศรีธาตุ	 และยังมี	 กลุ่มสีมา	 เปิดไทเวฟสตาร์ช
ทีอ่�านาจเจริญ	กลุม่พรเีมียควอลติี	้ทีย่โสธร		และเเว่วล่าสดุ	กลุม่แม่สอด
สตาร์ช		กลุม่เสีย่ภาคเหนอืจ่อตัง้โรงงานใหม่	ทีต่าพระยา	สระเเก้ว	 

 งานนี	้สนามรบอีสานดุเดือด	แว่วๆ	ยังมีอีก	โรงใหม่	โรงเก่า	วางแผน
กนัให้ดนีะจ๊ะ		ผลผลติของชาวไร่จะเพิม่ขึน้ต่อเมือ่ราคาจงูใจ	ไม่อย่างงัน้	
ไม่มีมันโม่	นะจ๊ะ	สิบอกไห่	555 	เสี่ยกรุงแห่งวิชัยพืชผล	ทุ่มเท
ให้กับน้องแอนโรล	ลูกชายคนเดียว	อายุ	7	ขวบ	พาซ้อมและแข่งกอล์ฟ
อย่างมืออาชีพ	 ตอนนี้หนูน้อยมหัศจรรย์กวาดถ้วยรางวัลเป็นว่าเล่น	
อย่างนี้อนาคตคือความหวังของชาติให้โด่งดังไปท่ัวโลก	 ต้องชื่นชมให้
ก�าลังใจจ้า	 	แต่ก๊วนเสี่ยๆ	หน้าหวาน	เสี่ยยะ	เสี่ยซูกัส	เสี่ยต้อ
ม	เสี่ยทศ	เสี่ยตี๋	ช่วงนี้ก�าลังอินกับกีฬากอล์ฟ	ฟิตกันเปรี้ยะ	ออกรอบ

ทันทีไม่ต้องชวน	ถ้าว่าง	อย่างนี้ขอท้า	ก๊วนโรงแป้งเจอก๊วนลานมัน	18	
หลุม	 จัดรายการวงสวิงให้พิสูจน์ต้นปีหน้าไม่พลาด	 แต่ที่น่าจับตา	 เสี่ย
ตี๋	ด่านขุนทด	เล่นแค่	6	เดือน	ฝีมือไม่ธรรมดา	กินตังค	์อาจารย์ม่อนไป
หลายหลุม	 	แต่ที่ก�าลังฟิตสุดๆคือ	netta	cup	ฟุตบอล	7	คน	
กระชับมิตร	ทีม	สตาร์ช	ยูไนเต็ด	กับ	ชิพยูไนเต็ด	ตอนนี้รายชื่อนักเตะ	
ทีมโรงแป้งขนดาวรุ่งมาเต็มสนาม	ทีมโรงแป้ง	น�าโดยโค้ชอาคม	ชัยภูมิ
พืชผล	ส่วนที่ลานมัน	น�าทีมโดย	โค้ชรัก	บุญนภา	นัดแรกเจอกันที่สนาม
เอกสีมา	งานนี้ขอเตือนนักเตะ	ซ้อมก่อนลงสนาม	โดยเฉาะทีมลานมัน	
น่าเป็นห่วง	อายุเกิน	ต้องใช้กติกาเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลา	ป้องกันเป็น
ตะคริว	 งานนี้เสี่ยอาคมเตรียมหมอนวด	 จับเส้น	 มาคอยปฐมพยาบาล
ข้างสนาม	วางใจได	้5555	  ประกาศ	ลานมันโดเรม่อน	มีสาขา
เดียวที่หนองบุญมาก	เปิดมา	20	ปีไม่มีนโยบายขยายสาขา	อยู่ๆ	มีลาน
โดเรม่อน	ทีบ่รุรีมัย์	สรุนิทร์	งานนีใ้ครไม่รูน้กึว่ามอีาซ๊อหลายคน	ขอชีแ้จง
ว่า	มีคนเดียว	คนในวงการช่วยเป็นพยานด้วยครับ	 	หลังจากที่	
เก็บมันเส้นในรอบที่ผ่านมา	ราคาร่วงไป	เล่นเอาเจ้าสัวแต่ละโกดัง	นอน
ไม่หลับหลายเดือน	บางรายตั้งเป้าขายล้างโกดัง	แบบตัดใจ	ที	่5.80	แต่
โชคช่วย	รอไปรอมา	ขายได้ทะลุ	6.20		บาท	มิสเตอร์แพลนเล็ต	หรือ
เจ้าพ่อมันเม็ด	แห่งภาคตะวันออก	ท่านชัยพร	พงษ์พานิช	“เสี่ยแอ้ด”	
หลับตาขาย	ได้	6.20	ทะลุเป้า	งานนี้ใครผ่านไปกบินทร	์แวะร่วมฉลอง	
กับปรมาจารย์ใหญ่ได้นะครับ	55	 	ส่วนโกดัง	มีโชคโกดังขวัญใจ
โคราช	ของท่านที่ปรึกษา	ท่านปราโมทย์		กงทอง	ออกของชุดนี้	มีเฮ	
ราคาเกินเป้าหมายเช่นกัน	ราคากดดันมาตลอด	10	เดือน	งานนี้	ต้อง
นัดฉลองในฐานะที่พวกเราสามารถฝ่าด่านดงกระสุน	ผ่านทุ่งสังหาร	มา

ได้อย่างปลอดภัย	กินโต๊ะเมื่อไหร่	ต้องแจกเหรียญกล้าหาญ	ให้สมาชิก	
ทั่วหน้ากัน	5555	 	แต่งานนี้	ต้องชื่นชม	ผู้ส่งออกสัญชาติไทย	ที่
ช่วยกัน	ตอบสนองนโยบายสามสมาคม	ในการตั้งราคาขายขั้นต�า่	ออก
มาไล่ซ้ือของตามกลไกตลาด	 โดยเฉพาะผู้น�าตลาด	 อย่างเจ๊หมวย	 ยิ่ง
วฒันา	ดนัราคาไล่ของ	คู่กบั	สวสัดิไ์พบลูย์การเกษตร	ของ	เจ๊ผึง้	และเสีย่
ปแูห่งก�าแพงเพชร	ไม่หลงเกมส์	กดราคาของผูซ้ื้อจีน	งานนีเ้ล่นเอาตลาด
มันเส้นฟื้น	 คึกคักกลับมา	 ต้องยอมรับความตั้งใจ	 ความเสียสละ	 ยอม
เสีย่ง	ทีจ่ะช่วยวงการให้อยูร่อดและสามารถกดดนัผูซ้ื้อจนีคืนได้บ้าง	งาน
นี้เห็นชัด	ผู้ส่งออกจีนลีลา	ออกแขกนานกว่าจะซื้อได้	ทีมไทยรุกคืบคัด
ของสวย	ไปก่อนหลายล๊อต	งานนี้วงการต้องชื่นชม	ทั้ง	ยิ่งวัฒนา	สวัสดิ์
ไพบูลย์	และ	ทองทาปิโอก้า	ของ	ดร.สุรีย์		ยอดประจง	ที่ลงมาช่วยกัน
ผนึกก�าลัง	ให้ตลาดมันเส้นฟื้นอย่างรวดเร็ว	ขอให้สิ่งที่ท่านท�า	น�าความ
รุง่เรอืงมาสู่กจิการของท่านตลอดกาล	ชาวไร่มันจงรบัรู	้กรงุศรอียธุยา	ยงั
มิสิ้นคนด	ีมีคนมาช่วยกู้วิกฤติแล้ว	เฮ.	5555	 	นับว่าเป็น	ไอดอล	
ของ	แฟมล่ีิแมน	ท่านภาสกร	สุรมลู	แห่งโรงแป้ง	GSL	ครบรุ	ีท�างานหนกั

มากๆ	จันทร์	-	ศุกร์	เสาร์อาทิตย	์ต้องกลับ	กทม.ดูแลภรรยา	และลูก
เล็กๆ		เอาใจใส่ครอบครัว	อย่างดีเยี่ยม	น่าชื่มชม	ฉะนั้น	เพื่อนๆ	อย่า
ชวนเสาร	์-	อาทิตย์	นะครับ	(	หมายถึงชวนไปเล่นกีฬาครับ)5555	 

 คนที่มีต�าแหน่ง	สวมหมวกงานสาธารณะ	มากที่สุดเป็นใครไม่ได	้
นอกจาก	“เสีย่ปิว	ปากช่อง”	ท่านเทอดศกัดิ	์ลาภจติรกศุล	ช่วยงานทกุ
องค์กร	ทัง้เป็นกรรมการ	และ	คณะท�างาน	บคุลิก	เสยีงดงั	ฟังชดั	ค้าขาย
ดุดัน	แต่ลึกๆ	เป็นคนมีน�า้ใจ	เสียสละ	ล่าสุด	ปรับปรุง	ร้านอาหารครัว
รมิธาร	ในเมอืงปากช่อง	อาหารอร่อยมัก่ๆ	ขอบอกบรรยากาศด	ีใกล้ชดิ
ธรรมชาตริาคาไม่แพง	ผ่านไปแวะไปอดุหนนุไม่ผิดหวงัครบั	ตอนนี	้ลกูๆ	
เข้ามาช่วยดูแลธุรกิจ	 กิจการ	 ได้หมดแล้ว	 งานนี้ตั้งเป้า	 เดินสายเที่ยว
อย่างเดียว	ไปไหนขอให้บอก	ไปแน่ๆ	ถ้าอาซ๊ออนุมัต	ิ..ฮา.	555	 

	 เสี่ยใหม่ใจถึง	 เฮียโหวง	 เหรัญญิกฯ	สมาคม	หลังๆ	สร้างเครือข่าย	
ทีมงานค้ามนัหัว	และกากสด	ใครมีปัญหามันขาดโทรปุบ้	จัดให้ปับ้	งาน
นี้หลายคนไล่ของไม่มา	แต่ยกหูถึงเฮียโหงว		ทุกอย่างเรียบร้อย	เลยได้
ฉายา	“เฮียโหงว	จัดให้”	ไปเรียบร้อย	งานกลางวันเฮียโหงวจัดให	้ส่วน
งานกลางคนื	จดัเอาเองนะครบั	ตวัใครตัวมนั	..5555	 	ไอเดยีแจ่ม	
ท่านอุปนายก	อนันต์	ละอองแก้วสุข	อยากเห็นสมาคมเราเข้มแข็ง	เป็น
องค์กรที่เป็นศูนย์กลางการค้ามันส�าปะหลัง	จึงอยากฝากบอกเพื่อนๆที่
ท�าธุรกิจ	 ในวงการ	 สามารถเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมโรงงานผู้ผลิต
มันส�าปะหลัง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 รับรองว่าท่านจะได้อะไรมาก
มากมาย	จากวงการนี	้นอกจากข้อมลูทางการค้า	กจิกรรมดีๆ	ยงัสามารถ
สร้างคอนเนคชั่น	 เพื่อนคู่ทางการค้าให้กว้างไกล	 จึงฝากเพ่ือนสมาชิก
ช่วยกันแนะน�า	 ประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปครับ	 เข้ามาสมัครสมาชิก

ได้ที่สมาคมฯ	ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน	ด้วยความยินดียิ่ง	 
	 อดีตมิสเตอร์	 ทาปิโอก้า	 คนท่ีมีความรู้	 และ	 เช่ียวชาญท้ังด้านการ

ผลิต	 การตลาด	และการพัฒนา	และยังเป็นโฆษกหลายองค์กร	 ตอนนี้
ท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมแป้งมันส�าปะหลังไทย	ท่านธ�ารง
เดช		อินทรนิเวศ	ในฐานะที่ปรึกษาของกลุ่มชากังราวสตาร์ช	ท่านยังรัก
วงการนี้	ท่านยังเสียสละ	มาช่วยงาน	ประสบการณ์ท่านไม่ธรรมดา	ใคร
ได้สัมผัส	 จะรู้เลยว่านี่แหล่ะ	 เอนไซโคมีเดีย	 พจนานุกรมมันส�าปะหลัง	
ฉบับเต็ม	เรื่องมันส�าปะหลัง	กูลเกิ้ล	ยังต้องชิดซ้ายครับ	เพราะท่านคือ	
จอมยุทธตัวจริงแห่งวงการมันส�าปะหลังไทย	ตัวจริง	555	   แม้
ไม่ได้อยู่	ในวงการค้ามันส�าปะหลัง	แต่ต้องชื่นชม	คุณสุบงกช		วงศ์วัชร	
กาญจน์	หรอื	เจ๊หวา	คนสวย	อดตีประธานหอการค้าโคราช	ปัจจบุนัเป็น
คณะกรรมการหอการค้าไทย	ประธานกลุม่นครชัยบรุนิทร์	ท่ีช่วยผลกัดนั
ในการแก้ไขปัญหา	เรือ่งราคามนัส�าปะหลงัตกต�า่	ต่อสภาหอการค้า	และ
เสนอต่อทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลทั้งทางตรง	และทางอ้อม	เจ๊หวา	มีน�้าใจ	
เสยีสละ	และทุม่เทเป็นอย่างมาก	ล่าสดุให้เกยีรตเิดนิทางมารบัฟังปัญหา	

ความเดอืดร้อนเกษตรกร	และอุปสรรคทางการค้าทีส่มาคมโรงงานผูผ้ลติ
มนัส�าปะหลงัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	วงการค้ามนัต้องขอคาราวะ	และ
ปรบมอืช่ืนชมครบั	  ใครว่า	หล่อเงียบ	เสีย่	พเิชษฐ	ตัง้สวุรรณาวรรณ 
แห่ง	KC	สีคิ้ว	โคราช	นานๆแจ้งราคาฮั่งเช้ง	แต่ตอนนี้บอกเลย	ใส่เกียร์
ลุย	 มันเส้นสวยๆรับไม่อั้น	 สั่งโกดังลงด่วนไม่ให้ติดคิว	 จะไปนครหลวง	
ต้องผ่านด่านนีก่้อน	จนกว่าโกดงัจะเตม็	555	 งานบญุออกพรรษา	
ทีผ่่านมา	รบับญุกนัถ้วนหน้า	สมาคมแป้งมนัส�าปะหลงัไทย	ร่วมกบั	บ.	พวีี
ด	ีทอดกฐนิ	ณ.วดัพงษ์ศรพีรม	อ.หนองบญุมาก		นม.	ยอดกว่า	6	แสนบาท	
ซ๊อแอนควกักระเป๋าอกีกว่าสองแสน	แจกทนุการศกึษานกัเรยีน	งานนีต้้อง
ขอบคุณสมาชิกสมาคมแป้งมนัส�าปะหลงัไทย	ลานมนัใจด	ีและผูใ้จบญุ	 ท่ี
ร่วมด้วยช่วยกนั	ขอให้เฮงๆ	รวยๆ	กนัทกุคน	  ท่านนายกสมาคมมนั
ส�าปะหลงัภาคเหนอื	คณุสุรนิทร์	พชัิย	(ชือ่อยูอ่สีาน)	แจ้งสถานการณ์	มนั
ในพืน้ทีภ่าคเหนอื	ลดฮวบ	ทัง้พ้ืนทีล่ดลง	และผลผลติเกบ็เกีย่วน้อยลง	ปี
นีฝ้นดีเกนิ	น�า้ท่วมเสียหาย	หวัมนัเน่าคาไร่เยอะ	เช่ือปีนีร้าคาขยับแรง	ไอ
เดยีท่านก�าลงัส่งเสรมิมันหวาน	“พริณุ	2”	ไปแปรรปูเป็นขนมขบเคีย้วเพือ่
เพิม่มลูค่า	งานนีถ้้าได้ชมิ	จะบอกได้เลย	ว่าสูม้นัฝรัง่ได้สบายมาก	คดินอก
กรอบแบบนี	้ มช่ีองส่งเสรมิให้ชาวไร่	 มรีายได้มากกว่าเดมิครบั	   
สดุท้ายประกาศคนหาย	เสีย่	วโิรจน์	แสงศิรพิงพนัธ์	อดตีเลขาฯสมาคม
โรงงานผูผ้ลติมนัส�าปะหลงั	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	หายหน้าหายตา	ไป
จากวงการ	เพือ่นพ้องน้องพี	่ต่างคดิถึง	หลายคนจนิตนาการต่างๆนาๆ	หรอื
หายไปให้ก�าลงัใจโปรเมย์	แชมป์กอล์ฟหญงิ	มอืหน่ึงของโลก	ล่าสดุมคีนเห็น
ท่านเดนิตรวจห้าง	เดอะมอล์	เทอมนิอล	เซ็นทรลั	ในโคราช	ใครพบบอก
ด้วยว่า	สมาชกิคดิถงึ	เด้อ	55555	ไปหล่ะ	กา	กา	กา 

อิทธิพล	จีระประพันธ์กุล
วิชัยพืชผล
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	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560	วันที่	29	เมษายน	2560	ณ	ที่ท�าการสมาคมฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมมันส�าปะหลังกัมพูชา	
และหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลมันส�าปะหลัง	

17	มิถุนายน	2560	
ณ	ห้องประชุมสมาคมฯ

ร่วมประชุมคณะท�างานฝ่ายส่งเสริมธุรกิจการเกษตรฯ
27	มิถุนายน	2560	

ณ	ห้องประชุม	หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็จกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	(รัชกาลที่	9)	

15	กรกฎาคม	2560	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	
พระบรมมหาราชวัง	กรุงเทพฯ

ร่วมพิธีท�าบุญในเครือบริษัทฯมีโชค	เนื่องในวันคล้ายวันเกิด	
นายปราโมทย์		กงทอง	อดีตนายกสมาคมฯ	

4	สิงหาคม	2560	
ณ	บจก.โคราชมีโชคพืชผล	จังหวัดนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	(MOU)	แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง	
20	สิงหาคม	2560	

ณ	หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ประธานคณะอนุกรรมการแป้งมันส�าปะหลัง	ประจ�าเดือน
ณ	ภัตตาคารเสียวเสี้ยว	จ.นครราชสีมา

ร่วมคณะเดินทาง	
ส�ารวจภาวะการ
ผลิตและการค้ามัน
ส�าปะหลัง	 ฤดูการ
ผลิตปี	 2560/61	
ระหว่างวันท่ี	 6-12	
กันยายน	2560

คณะผู้แทนสมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
17-23	กันยายน	2560

ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมคณะเดินทางเจรจาและขยายตลาดผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง	และแป้งมันส�าปะหลัง
25	กันยายน	-	2	ตุลาคม	2560

ณ	สาธารณรัฐตุรกี

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมาคมส�าปะหลังไทย
4-5	ตุลาคม	2560

ณ	โรงแรมอังกอร	์จังหวัดเสียมเรียบ	ราชอาณาจักรกัมพูชา

ประมวลภาพกิจกรรม
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