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ค าน า 

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของโครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้
มอบหมายให้บริษัท ไลคอน จ ากัด เป็นผู้ด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร  เป็นโครงการท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดท าโมเดลการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตร โดยการวิเคราะห์ความเช่ือมโยง 
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การก าหนดพื้นท่ีโซนนิ่งอุตสาหกรรม
เกษตรท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร และการก าหนดรูปแบบระบบจัดสรรและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 

นอกจากนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอกลไก แนวทางปฏิบัติท่ีมีความเป็นไปได้ในการขับเคล่ือน
โมเดล (Model) อุตสาหกรรมเกษตร พร้อมมาตรการจูงใจ การทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ รวมท้ังจัดท า
ข้อเสนอแนวทางส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบาย โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน
สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร 

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมมันส าปะหลังในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร  หลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกสินค้าเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งการเกษตร ประมาณการผลิตและความต้องการมันส าปะหลังของโลก 
โครงสร้างการผลิตและปริมาณความต้องการมันส าปะหลังในประเทศ พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูก 
มันส าปะหลัง ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป้าหมาย
ของมันส าปะหลังท่ีมีศักยภาพของประเทศไทย รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 
รูปแบบโครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ข้อเสนอแนะเชิง
เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ทีมท่ีปรึกษาได้จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ส าหรับการให้ค าปรึกษาแก่ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลใดก็ตาม ท าการลอกเลียน ท าซ้ า เปล่ียนแปลงหรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือท้ังหมดแก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด 
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1.1 หลักการและเหตุผล 
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศท้ังในด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

เนื่องจากเป็นส่วนเช่ือมต่อระหว่างภาคเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับการกินดีอยู่ดีและการกระจายรายได้สู่ชนบทกับ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนท่ีท าการแปรรูป เพิ่มมูลค่าต่อหน่วยสินค้าให้สูงขึ้น ท าให้อุตสาหกรรมเกษตรมีผล
ก าไรท่ีแท้จริงสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายประเภท นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกษตรยังมีศักยภาพในการผลิต
และการส่งออกสูง ซึ่งสามารถน ารายได้เข้าประเทศได้ปีละไม่ต่ ากว่า 1 ล้านล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมดในปี 2556 อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าอุตสาหกรรมเกษตรจะมีศักยภาพและความได้เปรียบในการผลิตวัตถุดิบ และการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับในตลาดต่างประเทศ แต่ยังพบว่า สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรท่ีผลิตและส่งออกส่วนใหญ่ยังอยู่ใน
รูปวัตถุดิบแปรรูปข้ันต้น การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) มีน้อยและขาด
ความหลากหลาย ดังจะเห็นได้จากสินค้าหลัก เช่น ข้าว ไทยส่งออกในรูปของวัตถุดิบกว่าร้อยละ 90 ท่ีเหลือเป็น
การส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์ข้าว อาทิ แป้งข้าว เส้นหมี่เส้นก๋วยเต๋ียว และขนมอบกรอบ เป็นต้น มันส าปะหลัง 
เป็นการผลิตและส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้นเช่นกัน คือ มันส าปะหลังอัดเม็ดและมันเส้น ดังนั้น 
การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีควรให้ความส าคัญ
เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด “การลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีการแปรรูปผลผลิตขั้นสูงใน
ระดับปลายน้ า” เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอลท่ีใช้วัตถุดิบปาล์มน้ ามัน อุตสาหกรรมผลิตเคมี
ชีวภาพจากวัตถุดิบมันส าปะหลัง การผลิตสารสกัดจากข้าว เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมเกษตรยังประสบปัญหาส าคัญจากปัจจัยภายในอุตสาหกรรมเอง คือ 
ปัญหาการจัดการวัตถุดิบสินค้าเกษตร โดยมีสาเหตุจากความไม่สมดุลของวัตถุดิบท่ีมีความผันผวนท้ังด้านปริมาณ 
เวลา ราคา และคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เกษตร และเนื่องจากอุปทานวัตถุดิบสินค้าเกษตร (Supply) ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรม 
(Demand) ในการรองรับวัตถุดิบเพื่อแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ ต้นทุนด้านวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเกษตรท่ีสูงถึงกว่า ร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด จึงส่งผลต่อเนื่องให้ราคาสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตรผันผวนไปด้วย ในการนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีขีด
ความสามารถในการแปรรูปท้ังในเชิงปริมาณ มูลค่าและคุณภาพ รองรับวัตถุดิบสินค้าเกษตรได้อย่างสมดุล  

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์การ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรท้ังในระดับต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า ท้ังนี้ ส านักงานฯ ได้เล็งเห็นว่า การจัดท าโครงการในลักษณะการพัฒนาโมเดล (Model) เพื่อ
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตท่ีมีมูลค่าในการผลิตสูง ให้มีความสอดคล้องกับการก าหนดแนวทาง 

1 บทน า 
1.1  หลักการและเหตุผล 
1.2  วัตถุประสงค ์
1.3  เป้าหมายในการด าเนินงาน 
1.4  ขอบเขตในการด าเนินงาน 

 



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

-2- 
 

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรบนพื้นฐานความสมดุลในเชิงพื้นท่ี จะส่งผลให้กระบวนการ
ผลิตโดยรวมของประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการวางแผนเพื่อก าหนดพื้นท่ีโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agro-based Industrial Zoning) ให้มีความสอดคล้องกับการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร และการก าหนดแนวทาง 
การจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหา
ความไม่สมดุลของการผลิตและความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร ตลอดจนปัญหาความเหล่ือมล้ าของระดับ
รายได้ของเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมเกษตรเป็นตัวขับเคล่ือนการเจริญเติบโตด้วยการสร้างมูลค่าตลอด
ห่วงโซ่อุปทานได้อย่างสมดุล และมีเอกภาพในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาของโครงการพัฒนาโมเดล (Model) เพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ

โซนนิ่งเกษตรประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ  
1. เพื่อพัฒนาและจัดท าโมเดล(Model)การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมเกษตร 

เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าในห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 
2) การก าหนดพื้นท่ีโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร 
3) การก าหนดรูปแบบระบบจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้

การสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการรับช่วง
ต่อการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน 

2. เพื่อน าเสนอกลไก/แนวทางปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนโมเดล (Model) อุตสาหกรรม
เกษตร พร้อมมาตรการจูงใจ การทบทวน/ปรับปรุงกฎระเบียบ หรือข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับเปล่ียน
ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรตามโมเดล (Model) ท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนวทางส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบายรองรับการขับเคลื่อนโมเดล 
(Model) อุตสาหกรรมเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตรอย่างบูรณาการ 
โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
อุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.3 เป้าหมายในการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตรมีเป้าหมายเพื่อก าหนด

พื้นท่ีท่ีเหมาะสมของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการก าหนดพื้นท่ีทางการเกษตร ท้ังนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดในการน าสินค้าเกษตรมาเป็นสินค้าวัตถุดิบในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในการด าเนินการมีการคัดเลือก 
สินค้าเป้าหมาย 2 ชนิดเพื่อจัดท าโมเดลเป็นต้นแบบในการก าหนดการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ
โซนนิ่งเกษตร 
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1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. พัฒนาโมเดล (Model) อุตสาหกรรมเกษตร โดยคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย จ านวน 2 สินค้า

น าร่อง ซึ่งให้ความส าคัญกับสินค้าท่ีประสบปัญหาด้านราคาและปริมาณท่ีไม่สมดุล การผลิตและ
จ าหน่ายยังอยู่ในรูปของสินค้าแปรรูปเบื้องต้น รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรการผลิตและวัตถุดิบยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2. วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการและบทบาทของผู้เก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
รวมท้ังวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ท่ีส่งผลให้สายโซ่อุปทานขาดความเช่ือมโยงและรับช่วงต่อ 
(Missing Link) หรือส่งผลให้กิจกรรมในห่วงโซ่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อรวบรวม ประเมิน วิเคราะห์ รวมถึง
ก าหนดรูปแบบการวางระบบการบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเกษตรเป้าหมาย 

3. วิเคราะห์แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรเป้าหมาย โดย
วิเคราะห์ร่วมกับหลักการของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) การผลิตสินค้าใหม่ท่ีมีการเพิ่มมูลค่า
ท้ังในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อสร้างกลยุทธ์การน าแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่
อุปทานส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรเป้าหมายใหม่มาขับเคล่ือนได้อย่างแท้จริง 

4. ศึกษารูปแบบการก าหนดโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรเป้าหมายในลักษณะ “Agro-based 
Industrial Zoning” ให้ครอบคลุมการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน คือ 
1) ความเช่ือมโยงในเชิงพื้นท่ีอุตสาหกรรมเกษตรกับภาคเกษตรกรรม ท่ีมีความเช่ือมโยงสอดคล้อง

กับการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร 
2) การวางแผนการผลิตสินค้าท่ีใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรท่ีเป็นฐานการผลิตในพื้นท่ี 
3) การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นท่ี เพื่อสร้างความเช่ือมโยงของกระบวนการผลิต

ในห่วงโซ่อุปทานให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4) การบูรณาการความเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ ความต้องการ

ของตลาด การส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ การรวมกลุ่มการผลิต 
เครือข่ายผู้ประกอบการ และคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เป็นต้น 

5. ศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมที่เก้ือหนุนกัน 
และรับช่วงต่อการผลิตต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการทบทวนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และหรือการออกกฎระเบียบ
ใหม่ การก าหนดองค์กรท่ีรับผิดชอบ เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สามารถผลักดันระบบได้อย่าง
มีประสิทธิผล บนพื้นฐานของระบบตลาดท่ีมีการแข่งขันโดยเสรี และการก าหนดราคาสินค้าด้วยต้นทุน
การผลิตท่ีแท้จริง 

6. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวม พร้อมจัดท าโมเดล (Model) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เกษตรเป้าหมาย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านต่างๆ ท่ีได้ท าการศึกษา ได้แก่  
1) การวิเคราะห์วัตถุดิบสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเหมาะสม  
2) การก าหนดทางเลือกของผลิตภัณฑ์และความหลากหลายในการน ามาผลิตสินค้าและมูลค่าเพิ่ม  
3) ความพร้อมด้านปริมาณการผลิต  
4) ความพร้อมของพื้นท่ีเกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  
5) ศักยภาพด้านการตลาด ความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
6) อื่นๆ เช่น โลจิสติกส์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
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7. จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐในการผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเกษตรตาม
โมเดล (Model) ท่ีพัฒนาขึ้น และผู้ประกอบการสามารถน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนวทางไปใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตรกรรมนั้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงนโยบาย

และแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดล นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงปัจจัย
ในการจัดท าโซนนิ่งอุตสาหกรรม และปัจจัยในการขับเคล่ือนระบบโซนนิ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดย
เนื้อหาในบทนี้ จะประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. กรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรม
เกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 2. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโซนนิ่งอุตสาหกรรม
เกษตร และ 3. ปัจจัยในการขับเคล่ือนระบบโซนนิ่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 
นโยบายของภาครัฐท่ีผ่านมาในอดีตให้ความส าคัญกับนโยบายด้านการพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจนของเกษตรกร โดยแนวคิดและนโยบายการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีผ่านมา 
มีการให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุปทาน ต้ังแต่การพัฒนาการเพาะปลูก
การเกษตรในช่วงต้นน้ า ถึงอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ าและปลายน้ า โดยท่ีผ่านมารัฐบาลได้มีการวางนโยบาย
และการขับเคล่ือนโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจ านวน 4 โครงการหลักท่ีส าคัญ 
ได้แก่ โครงการจัดท าโซนนิ่งเกษตร โครงการสร้างคลัสเตอร์อาหาร โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ และโครงการ
ครัวไทยสู่ครัวโลก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โครงการจัดท าโซนนิ่งเกษตร (Agro-Zone) 
เป็นการจัดท าแผนพัฒนาการบริหารจัดการพื้นท่ีการเกษตรให้เหมาะสม ซึ่งเป็นโครงการระดับต้นน้ า 

ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูกพืช และเพาะเล้ียงสัตว์ ท้ังปศุสัตว์และสัตว์น้ า โดย
มีการจัดท าแผนส าหรับ 20 ชนิดสินค้า ได้แก่ พืช 13 ชนิด (ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และกาแฟ) ปศุสัตว์ 5 ชนิด (โคเนื้อ โคนม 
สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่) และประมง 2 ชนิด (กุ้งทะเล และสัตว์น้ าจืด) 

2. โครงการสร้างคลัสเตอร์อาหาร (Food Clustering) 
เป็นโครงการระดับต้นน้ า กลางน้ า และระหว่างต้นน้ าและกลางน้ า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยง

เครือข่ายผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตสินค้าการเกษตร 
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร โดยสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิด
เครือข่ายในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ พร้อมท้ังสนับสนุนเกษตรกรรายใหญ่ในการผลิตสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ
ให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม โดย

2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลเพ่ือขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิง่เกษตร 
2.1  กรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดลเพือ่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

เกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 
2.2  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

โซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
2.3  ปัจจัยในการขับเคลื่อนระบบโซนนิ่ง 
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ในคลัสเตอร์เกษตรและอาหารจะมีการจัดโปรแกรมออกเป็น 7 โปรแกรม เพื่อใช้ในการประกอบการด าเนินการ
เพื่อสร้างคลัสเตอร์ 7 กลุ่ม ได้แก่ โปรแกรม ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา เมล็ดพันธุ์พืชเพื่ออนาคต การผลิตสัตว์
และสุขภาพสัตว์ และนวัตกรรมอาหาร 

3. โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ (Thailand Food Valley) 
เป็นโครงการท่ีเน้นการพัฒนาพื้นท่ีเฉพาะ (Area Based) โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ปริมาณการผลิต ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากงานวิจัยของสถานศึกษาหรือสถาบันวิจัย 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยการใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเพาะปลูก 
เพาะเล้ียง และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 

4. โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก (Thailand Kitchen to The World) 
เป็นแผนพัฒนาท่ีครอบคลุมในหลายๆ ด้าน เช่น ส่งเสริมการขยายธุรกิจการเกษตรและอาหาร เพิ่ม

มูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง การสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาค และ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทยในต่างแดน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด
ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย  

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 2-1 ความเชื่อมโยงของแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร กับแผนการพัฒนาอาหาร 

 

แนวคิดของโครงการพัฒนาโมเดล (Model) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร
เป็นโครงการในการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนการพัฒนาโซนนิ่งเกษตรกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร โดยการจัดหาพื้นท่ีและรูปแบบในการบริหารจัดการพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งพื้นท่ีอุตสาหกรรมเกษตร
ท่ีเช่ือมโยงกับโซนนิ่งเกษตร โดยเป็นโครงการท่ีครอบคลุมถึง 1. การก าหนดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการต้ัง
อุตสาหกรรมเกษตร 2. การส่งเสริมและยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3. ก าหนดการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

แผนพัฒนาระดับต้นน้ า แผนพัฒนาระดับกลางน้ า แผนพัฒนาระดับปลายน้ า
ครัวไทยสู่ครัวโลก

Thailand Kitchen to The World
• ส่งเสริมขยายธุรกิจการเกษตรและอาหาร 
• เพ่ิมมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรด้วย

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
• การสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาค
• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทยใน

ต่างแดน

การสร้างคลสัเตอรอ์าหาร
Cluster/ PPP Collaboration

• ส่งเสริมการบริหารจัดการเครือข่ายผู้ประกอบการ 
ในแต่ละห่วงโซ่การผลิต

• สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละ
ห่วงโซ่การผลิต

ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ 
Thailand Food Valley

• สนับสนุนให้เครือข่ายเฉพาะของกลุ่มผู้ประกอบการ
และสถาบันวิจัยและพัฒนาอาหาร

• สนับสนุนการใช้ STI เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช
1. ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย

โรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว กาแฟ
3. สัปปะรดโรงงาน ล าไย
ก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการเล้ียงสัตว์
โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่
ก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
กุ้งทะเล สัตว์น้ าจืด (เช่น ปลานิล กุ้งก้ามกราม หรือ
สัตว์น้ าจืดเศรษฐกิจอ่ืนๆ)

การจดัท าโซนนิ่งเกษตร
Agro Zone

อุตสาหกรรมรองรบัโซนนิง่เกษตร
Agro-Industrial Zone

• วิเคราะห์พ้ืนที่ท่ีเหมาะสมในการต้ังเขตอุตสาหกรรม
การเกษตร

• สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

• ก าหนดรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ
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กรอบแนวคิดในการท าโครงการนี้เป็นการพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Zone) 
ให้เกิดความเช่ือมโยงกับพื้นท่ีเกษตรกรรม เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเกษตรจากต้นน้ าสู่อุตสาหกรรมปลายน้ า 
โดยเน้นการพัฒนาในรูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี (Area Based Approach) ซึ่งโครงการนี้มีจุดประสงค์
ในการสร้างโมเดลเพื่อก าหนดพื้นท่ีอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังวางแนวทางในการบริหารจัดการ 
(Optimize Supply Chain) สร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน (Value Creation) และวางรูปแบบในการบริหาร
ผลประโยชน์ระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม (Profit Sharing) 

2.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
ปัจจัยท่ีส าคัญในการพิจารณา เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของการก าหนดโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 

ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยด้านกายภาพ ซึ่งการจัดท าโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรแต่ละประเภท
สินค้าเกษตร จะมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องคล้ายคลึงกัน รวมถึงมีปัจจัยเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีความ
ต้องการในการผลิตแตกต่างกันด้วย โดยการศึกษาและวิเคราะห์แต่ละปัจจัยจะช่วยให้สามารถก าหนดพื้นท่ี
จัดต้ังโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตร โดยปัจจัยในการวิเคราะห์ความเหมาะสม สามารถแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มตามลักษณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ 1. ปัจจัยท่ัวไปของโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรขั้นต้น ซึ่งหมายถึง
ปัจจัยในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีมีการน าสินค้าเกษตรมาแปรรูปขั้นต้น 2. ปัจจัยท่ัวไปของโซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขั้นสูง ซึ่งหมายถึงปัจจัยในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีมีการน าผลผลิต
สินค้าเกษตรขั้นต้นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ท้ังอาหารและสินค้าท่ีไม่ใช่อาหาร และ 3. ปัจจัยเฉพาะ
ของแต่ละอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยทั่วไปของโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรขั้นต้น 
1. ความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตจากการเพาะปลูกสินค้าเกษตร และปริมาณความต้องการ

แปรรูปสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นท่ี โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ได้แก่ 
- ปริมาณสินค้าเกษตรท่ีมีการเพาะปลูก ความผันผวนของปริมาณผลผลิต และแนวโน้มการ

เพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นท่ี 
- ประเภทของสินค้าการเกษตรท่ีมีในพื้นท่ี แนวโน้มการเปล่ียนแปลงประเภทสินค้าเกษตรใน

การเพาะปลูก และการเคล่ือนไหวของราคาสินค้าเกษตรในพื้นท่ี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความผัน
ผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบ 

- ปริมาณความต้องการผลผลิตสดท่ียังไม่ผ่านการแปรรูป ปริมาณความต้องการผลผลิตท่ีผ่าน
การแปรรูปข้ันต้น และปริมาณผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการ 

- จ านวนโรงงานและก าลังการผลิตในการแปรรูปสินค้าเกษตรภายในพื้นท่ี เพื่อพิจารณาความ
ต้องการและความสามารถในการรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นท่ี 

2. ศักยภาพและความต้องการในการส่งออกผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีไม่ผ่านการแปรรูป หรือสินค้าเกษตร
ท่ีผ่านการแปรรูปข้ันต้น เนื่องจากจะมีผลกระทบกับปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีจะเข้าสู่กระบวน 
การแปรรูปในประเทศไทย โดยหากมีความต้องการในการส่งออกสูง อาจท าให้วัตถุดิบในประเทศ
ขาดแคลนได้ 

3. ระยะห่างระหว่างพื้นท่ีโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร กับพื้นท่ีการเพาะปลูก หรือพื้นท่ีรวบรวมสินค้า
เกษตร โดยระยะห่างไม่ควรอยู่ไกลเกิน 200 กิโลเมตร เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ขนส่ง ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง 
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2. ปัจจัยทั่วไปของโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปขั้นสูง 
1. เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงท้ังท่ีเป็นฐานการผลิตแบบ

ศูนย์รวมคือมีหลายโรงงานอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน และแบบคลัสเตอร์คือมีการกระจายตัวของโรงงาน
อยู่ในหลายพื้นท่ี 

2. ความยากง่ายของบริเวณพื้นท่ีในการปรับความสมดุล ระหว่างจ านวนหรือก าลังการผลิตของโรงงาน
แปรรูปสินค้าเกษตร กับพื้นท่ีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรในพื้นท่ี ตัวอย่างเช่น ข้อจ ากัดในการขยาย
เขตพื้นท่ีโรงงานอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูก เป็นต้น 

3. แนวโน้มในการขยายตัวของเมือง ไปสู่พื้นท่ีโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรท่ีก าหนด โดยไม่ควรก าหนด
พื้นท่ีโซนนิ่งอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเมือง 

3. ปัจจัยเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมเกษตร 
1. โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารบางชนิด จ าเป็นต้องใช้น้ าในกระบวนการผลิตสินค้าเป็น

จ านวนมาก ดังนั้นพื้นท่ีต้ังโรงงานควรอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ า เช่น โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 

2.3 ปัจจัยในการขับเคลื่อนระบบโซนนิ่ง 
ในการขับเคล่ือนระบบโซนนิ่งให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยท่ีเป็นส่วนส าคัญใน

การขับเคล่ือนคือการให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคการศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีด้วย ซึ่งมีรายละเอียดของปัจจัยขับเคล่ือน ดังต่อไปนี ้
 

 
 

ที่มา : การรวบรวมข้อมูล และประมวลผลโดยที่ปรึกษา 

รูปที่ 2-2 กรอบแนวการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรรองรบัโซนน่ิงเกษตร 

1. การมีส่วนร่วมของภาครัฐ (Government Engagement) 
ภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนระบบโซนนิ่ง โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรก าหนดให้การ

ขับเคล่ือนระบบโซนนิ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักและมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน ซึ่งรูปแบบในการมี

Agro Industrial ZoningAgro Industrial 
Zoning

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 
(Optimize 

Supply Chain)

การแบ่งปัน
ผลประโยชน์

(Profit Sharing)
เกษตรกร –
อุตสาหกรรม

การก าหนดสินค้า
เกษตรเป้าหมาย

(Identify Targeted 
Product)

การก าหนดพื้นที่
โซนนิ่งอุตสาหกรรม

เกษตรเป้าหมาย 
(Agro Industrial 

Zoning)

Agro Industrial 
Model

Sustainable 
development

เพิ่มมูลค่าจากการสร้าง
ความได้เปรียบของพ้ืนที่

สร้างมูลค่าจากการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

Comparative AdvantageCompetitive Advantage

โครงสร้าง
การผลิตอุตสาหกรรมเกษตร

โครงสร้าง
การผลิตสินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรม

ความพร้อม
ด้านการผลิต

Government 

engagement
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ

Business 

engagement 
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

University 

engagement 
การมีส่วนร่วมของส่วนงานวิจัย

Community 

Empowerment
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร

แนวโน้มความต้องการ

ศึกษาสถานภาพการ
ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป

แนวโน้มด้าน
การตลาด

เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตร 
(Industrial Zone Criteria Selection)

ปริมาณผลผลิตและพ้ืนท่ีการเพาะปลกู ผลกระทบต่อเกษตรกร ชุมชนรอบข้าง 
การสร้างความหลากหลายของอุตสาหกรรมแปรรูป

Voluntary Agro 

Industrial Zone 

Incentives

Regulation

Market Driven

Technology 

Innovation
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ส่วนร่วมของภาครัฐคือ การก าหนดนโยบายหรือออกกฎระเบียบต่างๆ ในการสนับสนุนการขับเคล่ือน เช่น การ
ให้เงินทุนสนับสนุน การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาต (Incentives and Regulation) เป็นต้น 

2. การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ (Business Engagement)  
ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน เป็นอีกส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนระบบโซนนิ่ง  โดยผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเกษตร จะเป็นผู้ก าหนดความต้องการสินค้าเกษตร ท้ังในด้านรูปแบบลักษณะ คุณภาพ และปริมาณ 
ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรท่ียังไม่ผ่านการแปรรูป และสินค้าเกษตรท่ีผ่านการแปรรูปข้ันต้น เพื่อน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการแปรรูป โดยมีการก าหนดความต้องการจากสภาพของตลาดเป็นตัวน า (Market driven) 

3. การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย (University Engagement) 
ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย 

จะมีความส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (Innovation) เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาพันธุ์ให้ทนทานต่อโรคและ
ให้ผลผลิตต่อไร่สูง การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริหารจัดการของ
เสียจากอุตสาหกรรมเกษตรให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เป็นต้น 

4. การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Engagement) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนภายในพื้นท่ี ในการขับเคล่ือนระบบโซนนิ่ง จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน โดยเกษตรกรในพื้นท่ีควรมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตในพื้นท่ีอย่างสมัครใจ (Voluntary 
Agro-Industrial Zone) โดยอาจรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีโซนนิ่งเกษตร เพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ผลิตและชุมชน ท าให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นได้ 
  



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

-10- 
 

 

ในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตรนั้น จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกสินค้าเป้าหมาย 
เพื่อน าสินค้าเป้าหมายมาประยุกต์ใช้เป็นตัวอย่างในการก าหนดพื้นท่ีโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรเป้าหมาย  
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในสินค้าเป้าหมาย การก าหนดรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในสินค้าเป้าหมาย รวมท้ังการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรในสินค้าเป้าหมาย 
ซึ่งในการคัดเลือกสินค้าเป้าหมายประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย
และสรุปผลการวิเคราะห์สินค้าเกษตรเป้าหมาย 

3.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 
กระบวนการในการคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย เพื่อใช้ในการพัฒนาโมเดลในการขับเคล่ือน

อุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งนั้น คณะทีมงานวิจัยได้วางขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้คือ 1. ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเกษตร และ 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรจากหลักเกณฑ์ท่ีได้มีการก าหนด
ขึ้นเพื่อคัดเลือกสินค้าเกษตรท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโซนนิ่งการเกษตร 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 3-1 หลักเกณฑ์กลุ่มสินค้าเกษตรเป้าหมายในการจดัท าพ้ืนที่อุตสาหกรรมเกษตร 

 

พืช    ชนิด
1. ข้าว 
2. มันส าปะหลงั 
3. ยางพารา 
4. ปาล์มน้ ามัน 
5. อ้อยโรงงาน 
6. ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ 

7. สับปะรด
โรงงาน

8. ล าไย 
9. เงาะ 
10. ทุเรียน 
11. มังคุด 
12. มะพร้าว 
13. กาแฟ

ปศุสัตว์   ชนิด
1. โคเนื้อ
2. โคนม
3. สุกร

4. ไก่เนื้อ
5. ไก่ไข่

ประมง   ชนิด
1. กุ้งทะเล
2. สัตว์น้ าจืด

เกณฑ์การคัดเลือก (Criteria)

ผลกระทบต่อเกษตรกร

มูลค่าและความส าคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

การจัดท าโซนนิ่งเกษตรในปัจจุบัน

ความหลากหลายของการแปรรูป
ในอุตสาหกรรมปลายน้ า

ความพร้อมของ
เครือข่ายการสนับสนุน

ปริมาณผลผลิต
และพื้นทีก่ารเพาะปลูก

1

2

3

4

5

6

สินค้าเกษตรส าคัญ

3 การคัดเลือกสินค้าเป้าหมายเพ่ือพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม
เกษตร 
3.1  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 
3.2  สรุปผลการวิเคราะหส์ินค้าเกษตรเป้าหมาย 
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 รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
ในการศึกษาการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตรนั้น จะต้องมีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย เพื่อน ามาใช้ในการคัดเลือกสินค้าเกษตรท่ีจะ
น ามาจัดท าโซนนิ่งเกษตร โดยวัดจากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผลกระทบต่อเกษตรกร ปริมาณผลผลิต พื้นท่ีการ
เพาะปลูก มูลค่าและความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ การจัดท าโซนนิ่งเกษตรในปัจจุบัน ความหลากหลาย
ของการแปรรูปในอุตสาหกรรมปลายน้ า และโครงสร้างสนับสนุน เป็นต้น การคัดเลือกสินค้าเกษตรเพื่อน ามาใช้
ในการศึกษานั้นจะต้องพิจารณาว่าสินค้าดังกล่าวมีความเหมาะสมในการศึกษาท้ังในมุมของการศึกษาพื้นท่ีโซนนิ่ง 
การศึกษาห่วงโซ่การอุปทานและการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงมีประเด็นของการศึกษาการแบ่งปันผลประโยชน์
ระหว่างเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม โดยรายละเอียดของการพิจารณาในแต่ละหลักเกณฑ์กล่าวโดยสรุปได้
ดังนี้ 

1. ผลกระทบต่อเกษตรกร 
เกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเกษตรเพื่อใช้ในการศึกษาการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรม

เกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตรท่ีส าคัญ พิจารณาจากจ านวนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบต่อการจัดท าโซนนิ่ง โดย
ศึกษาจาก จ านวนครัวเรือนของเกษตรกร ท่ีอยู่ในภาคการผลิตของสินค้าเกษตรนั้น เพื่อน า มาใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาผลกระทบเบื้องต้น ซึ่งหากจ านวนเกษตรกร มีจ านวนมาก ก็แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของสินค้าเกษตรดังกล่าว 

2. ปริมาณผลผลิตและพื้นที่การเพาะปลูก 
เกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าเกษตรท่ีควรใช้ในการพิจารณาการเลือกมาพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือน

อุตสาหกรรมเกษตร คือ ปริมาณพื้นท่ีในการเพาะปลูกสินค้าเกษตร เพราะการจัดท าโมเดลโซนนิ่ง ปัจจัยหลัก
คือการจัดสรรพื้นท่ีให้มีความเหมาะสมในการก าหนดโซนอุตสาหกรรมเกษตร โดยพิจารณาจากพื้นท่ีการ
เพาะปลูก หรือพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการเล้ียงปศุสัตว์ 

3. มูลค่าและความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
อีกหนึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งในการเลือกสินค้าเกษตรเพื่อมาพิจารณาโมเดลการขับเคล่ือน คือ ความส าคัญ

ของสินค้าเกษตรต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิจารณาจากปริมาณและมูลค่าการส่งออก หรือน าเข้าของสินค้า
เกษตร หรือสินค้าแปรรูปเบ้ืองต้นของสินค้าเกษตรดังกล่าว  

4. การศึกษาการจัดท าโซนนิ่งเกษตรในปัจจุบัน 
ในการเลือกสินค้าเกษตรเพื่อมาใช้ในศึกษาโมเดลการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรนั้นจะต้องพิจารณา

ถึงความพร้อมของนโยบายการจัดโซนนิ่งเกษตรของต้นน้ า โดยพิจารณาจากการศึกษาพื้นท่ีจัดท า มีแผนในการ
จัดท าหรือมีอยู่ หรือมีการจัดท าแล้วเสร็จ เพราะการจัดท าโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรหรือโซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อรองรับโซนนิ่งเกษตรนั้น จะต้องมีพื้นท่ีการศึกษาพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม 

5. ความหลากหลายของแปรรูปในอุตสาหกรรมปลายน้ า 
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการคัดเลือกสินค้าเกษตร เพื่อมาใช้ในการศึกษาห่วงโซ่อุปทาน และ

การสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง คือความหลากหลายของอุตสาหกรรมปลายน้ า โดยพิจารณาได้
จากจ านวนความหลากหลายของอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้วัตถุดิบดังกล่าว โดยใช้เป็นวัตถุดิบหลัก หรือวัตถุดิบ
ประกอบในการแปรรูป รวมถึงปริมาณและมูลค่าเพิ่มของสินค้าแปรรูปท่ีใช้สินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น 
สินค้าเกษตรบางชนิด เป็นสินค้าเกษตรท่ีผลิตเพื่อการบริโภคโดยตรงเป็นหลัก โดยมีการแปรรูป หรือเป็นสินค้า
ท่ีมีสัดส่วนน้อย เช่น ข้าว ข้าวโพด ผลไม้ต่างๆ รวมถึงสินค้าในกลุ่มปศุสัตว์ เช่น สุกร ไก่ หรือโคเนื้อ 
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6. ความพร้อมของเครือข่ายการสนับสนุน 
หลักเกณฑ์ท่ีช่วยในการขับเคล่ือนโมเดลอุตสาหกรรมส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือ การพิจารณาถึงความพร้อม

ของเครือข่ายสนับสนุน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายการวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตร รวมถึงองค์กรหรือ
สถาบันการก ากับดูแลในองค์รวม และความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการเลือก
สินค้าเกษตรเพื่อใช้ในการศึกษาองค์ประกอบส าคัญในการขับเคล่ือนโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใน
เชิงพื้นท่ี 

 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ของกลุ่มสินค้าเกษตร 
จากการศึกษาปัญหาของผลิตสินค้าเกษตร โดยแบ่งผลผลิตทางการเกษตรออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

1. กลุ่มพืชไร่ 2. กลุ่มพืชพลังงาน 3. กลุ่มพืชสวน และ 4. กลุ่มปศุสัตว์และกลุ่มประมง มีรายละเอียดรวมท้ัง
สถานการณ์โดยสรุป ดังนี้ 

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลเบื้องต้นจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย : พืชไร่ และพืชพลังงาน 
กลุ่มสินค้า เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
การส่งออก (น ำเข้ำ) พื้นที่การผลิต 

(ล้านไร่) 
ปริมาณผลผลติ 

(ล้านตัน) 
การแปรรูป 

(น้อย - มาก) 
โครงสร้าง
สนับสนุน 

ความเหมาะสม
ในการคัดเลือก ปริมาณ  

(ล้านตัน) 
มูลค่า  

ล้านบาท) 

กล
ุ่ม

พืช
ไร่

 ข้าว1 4,337,141 15.151 180,000 77.267 36.839 น้อย - น้อย 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2 401,921 0.99 7,493 7.541 5.06 น้อย - น้อย 

กล
ุม่พ

ืช
พล

ังง
าน

 มันส าปะหลัง 550,750 10.456 108,525 8.431 30.022 มาก มีความพร้อม เหมาะสม 
อ้อยโรงงาน3 291,764 6.504 90,000 8.46 103.70 ปานกลาง มีความพร้อม น้อย 
ปาล์มน้ ามัน 218,728 0.371 11,815 4.15 13.33 มาก มีความพร้อม เหมาะสม 

หมายเหตุ 
1. ข้าว เป็นการประมาณการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 
2. ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ เป็นการประมาณการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 
3. อ้อยโรงงาน เป็นการประมาณโดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย   
4. ตัวเลขการส่งออกอ้อยโรงงานจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์น้ าตาล 
ที่มา : สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี2558 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

1. กลุ่มพืชไร่ สินค้ากลุ่มพืชไร่ท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมี 2 สินค้า ได้แก่ 1. ข้าว และ 2. ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ โดยภาพรวมของการศึกษาความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นต้นแบบของการศึกษาการพัฒนา
โมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ข้าว  
• เกษตรกรของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชาวนาปลูกข้าว มีจ านวนมากถึง 4.33 ล้านครัวเรือน ในปี 2557 

ประเทศไทยมีพื้นท่ีการผลิตจ านวน 77.2 ล้านไร่ มีปริมาณผลผลิตมากถึง 36 .8 ล้านตัน และมีการส่งออก
ประมาณ 15 ล้านตัน ซึ่งน ารายได้เข้าประเทศมากถึง 1.8 แสนล้านบาท 

• ในปีท่ีผ่านมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในหลายพื้นท่ีบริหารจัดการการเพาะปลูกเร็วขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัย ส่งผลให้ภาพรวมเนื้อท่ีเพาะปลูกท้ังประเทศเพิ่มขึ้น ผลผลิตต่อไร่มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากสภาพ
อากาศท่ีเอื้ออ านวย ปริมาณน้ ามีเพียงพอต่อการเพาะปลูก อีกท้ังปัญหาโรคและแมลงรบกวนมีค่อนข้างน้อย 

• ในหลายพื้นท่ี เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนการเพาะปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีมีความต้องการในพื้นท่ี
เพิ่มขึ้น เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีไปปลูกอ้อยโรงงาน เพื่อรองรับความต้องการ
ของโรงงานน้ าตาล และในภาคใต้มีการปรับเปล่ียนไปปลูกปาล์มน้ ามันทดแทนท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี 

• ปัญหาส าคัญคือ ปริมาณข้าวในคลังท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งรัฐบาลยังต้องมีการบริหารจัดการเพื่อระบาย
ข้าวโดยใช้วิธีการประมูลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเพื่อส่งออกต่างประเทศ  
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• ด้านราคาส่งออกข้าวของไทยใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย และเวียดนาม ท าให้ประเทศผู้น าเข้า 
ข้าวเลือกท่ีจะน าเข้าข้าวจากไทยเพิ่มข้ึน 

• ความเหมาะสมในการคัดเลือกสินค้าข้าว เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
พบว่าการส่งออกข้าว ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกในรูปของข้าวสารมากกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และ
การใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูป มีจ านวนหรือมีปริมาณสัดส่วนท่ีไม่มาก ส่วนการสร้างมูลค่า
จากข้าวท าได้ค่อนข้างจ ากัด  

• การเพาะปลูกข้าวมีกระจายอยู่ในทุกพื้นท่ี การจัดท าโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรในเรื่องข้าวอาจจะท า
ได้อย่างมีข้อจ ากัด 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
• เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ในประเทศมีจ านวน 0.4 ล้านครัวเรือน ประเทศไทยมีพื้นท่ีการผลิตจ านวน 

7.54 ล้านไร่ โดยในแต่ละปีมีผลผลิตประมาณ 5 ล้านตันต่อปี โดยจ านวนร้อยละ 99 ของผลผลิตท้ังหมดจะ
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  

• คาดว่าแนวโน้มความต้องการข้าวโพดเพื่อรองรับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์ โดยปี 2557 มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 4.72 
ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 ต่อปี 

• ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวโพดปริมาณ 0.99 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 7,493 ล้านบาท โดยส่งออก
ไปยังตลาดคู่ค้าอาเซียน เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แต่การส่งออกที่เพิ่มข้ึนเป็นผลจากการใช้
นโยบายการแทรกแซงทางราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

• ปัญหาจากหลักของการปลูกข้าวโพดคือ สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะด้านการเกิดภาวะภัยแล้งในบริเวณพื้นท่ี
การเพาะปลูก  

• พื้นท่ีการเพาะปลูกข้าวโพดคาดว่าจะมีแนวโน้มท่ีลดลง เนื่องจากเกษตรกรมีแนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียนไปปลูก
พืชท่ีให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่น อ้อยโรงงานและมันส าปะหลัง แทนการปลูกข้าวโพด 

• ศึกษาถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกสินค้าประเภทข้าวโพด เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตร พบว่าส่วนใหญ่จะใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ดังนั้นปริมาณ
วัตถุดิบท่ีจะน ามาใช้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปมีค่อนข้างจ ากัด และการแปรรูปข้าวโพดเพื่อใช้ใน
การต่อยอดแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปมีค่อนข้างน้อย 

 

2. กลุ่มพืชพลังงาน สินค้ากลุ่มพืชสินค้าเกษตรในกลุ่มพืชพลังงานมีท้ังหมด  4 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง  
มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน เนื่องจากถั่วเหลืองไม่ได้มีการศึกษาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมใน  
การเพาะปลูก จึงไม่สามารถน ามาใช้เป็นต้นแบบการการศึกษาการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
โดยภาพรวมโครงสร้างและความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาการพัฒนาโมเดลโซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตร ของสินค้ากลุ่มพืชพลังงานท้ัง 3 ชนิด กล่าวโดยสรุปมีดังนี้ 

 

มันส าปะหลัง  
• เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในประเทศ มีประมาณ 0.55 ล้านครัวเรือน ในปี 2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ี

การผลิตจ านวน 8.43 ล้านไร่ โดยมีผลผลิตประมาณ 30 ล้านตันต่อปี  
• ผลผลิตมันส าปะหลังท้ังหมดจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูป โดยน ามาผลิตเป็นมันเส้น แป้งมันส าปะหลัง และ

พลังงานทดแทนในรูปของเอทานอล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายอุตสาหกรรม เช่น 
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อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ และส่ิงทอ เป็นต้น โดยปริมาณความ
ต้องการในประเทศประมาณร้อยละ 25 ของผลผลิตท้ังหมด และส่งออกอีกร้อยละ 75 

• มันส าปะหลังมีความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายการใช้ผลผลิตเพื่อน ามาใช้ส าหรับ
เป็นพลังงานทดแทน และคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.93 จากการน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทน 

• ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 10.46 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.08 แสน
ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรองจากการส่งออกข้าว โดยมีปริมาณการขยายตัวมากถึงร้อยละ 13.26 

• ในปัจจุบันประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไปยังประเทศจีน เพื่อน ามันเส้นไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 
• คาดว่าแนวโน้มพื้นท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลังจะเพิ่มมากขึ้น จากการปลูกทดแทนพื้นท่ีข้าวโพดเล้ียงสัตว์

และอ้อยโรงงาน 
• ศึกษาถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกมันส าปะหลัง เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่ง

อุตสาหกรรมเกษตร จะพบว่ามันส าปะหลัง จะใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ และส่ิงทอ รวมถึงการน าไปผลิตเป็น
พลังงาน และแนวโน้มท่ีมีการขยายตัวจากการน าพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังเพื่อทดแทนพื้นท่ีข้าวโพดเล้ียงสัตว์
และอ้อยโรงงาน มีจ านวนเกษตรกร (ครัวเรือน) ในอุตสาหกรรมมากถึง 0.55 ล้านครัวเรือน  

• โครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง (นบมส.) ในการก ากับดูแลการบริหาร
จัดการภาพรวมของผลผลิตมันส าปะหลัง จึงสามารถสรุปได้ว่ามันส าปะหลังมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นสินค้า
ต้นแบบในการน ามาใช้ในการศึกษาการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

อ้อยโรงงาน  
• เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานมีประมาณ 0.29 ล้านครัวเรือน ในปี 2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ีการปลูกอ้อย

โรงงานจ านวน 8.46 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 103 ล้านตันต่อปี โดยมีการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกเฉล่ีย
ร้อยละ 9.01 ในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา จากนโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการปลูก
ข้าวในพื้นท่ีนาดอนท่ีให้ผลผลิตต่ ามาเป็นการปลูกอ้อยโรงงาน 

• ผลผลิตอ้อยโรงงานท้ังหมดจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูป โดยผลิตน้ าตาลเป็นหลักและมีบางส่วนใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ซึ่งปริมาณการผลิตน้ าตาลมีเพิ่มข้ึนเป็น 11.33 ล้านตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.07 
จากปี 2556 คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมในประเทศ 

• ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากน้ าตาล 6.50 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 9 หมื่นล้านบาท 
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกมาก รองจากการส่งออกข้าวและมันส าปะหลัง 

• ผลผลิตอ้อยโรงงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการขยายปรับเปล่ียนพืชการเพาะปลูกจากข้าวมาเป็นอ้อยใน
พื้นท่ีดอน แต่ปัญหาจากความแห้งแล้ง อาจจะส่งผลให้ต้นอ้อยเจริญเติบโตไม่ดี 

• ส่วนโครงสร้างในการบริหารจัดการการผลิตอ้อยและน้ าตาล มีคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายท่ีเป็น
หน่วยงานบริหารจัดการระบบ อุตสาหกรรมอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และมีบทบาทใน
การก ากับดูแล อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ าตาล
ทราย และผู้บริโภค 

• ศึกษาถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกสินค้าอ้อยโรงงาน เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตร พบว่าอ้อยโรงงาน ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ าตาล ดังนั้นปริมาณ
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วัตถุดิบท่ีจะน ามาใช้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปมีค่อนข้างจ ากัด รวมถึงการมีหน่วยงาน ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเป็นผู้ก ากับดูแลผลประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมและเกษตร และมี
การก ากับและก าหนดความเช่ือมโยงพื้นท่ีการเพาะปลูก กับภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้ว จึงสามารถสรุปได้ว่า
การน าสินค้าอ้อยโรงงานอาจจะไม่เหมาะสมในการเลือกมาศึกษามาเป็นสินค้าต้นแบบในการน ามาใช้ใน
การศึกษาการพัฒนาต้นแบบโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ปาล์มน้ ามัน 
• เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันมีประมาณ 0.22 ล้านครัวเรือน ในปี 2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ีการผลิตจ านวน 

4.15 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 13.33 ล้านตันต่อปี โดยมีการขยายพื้นท่ีให้ผลผลิตเฉล่ียร้อยละ 4.79 และ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.67 ในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

• คาดว่าแนวโน้มความต้องการปาล์มน้ ามันเพื่อรองรับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
ทดแทนมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีความต้องการใช้เพิ่มข้ึนร้อยละ 
3.5 และการผลิตโบโอดีเซล มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.57 ต่อปี และคาดว่าปริมาณความ
ต้องการในการน าปาล์มน้ ามันมาใช้ในการผลิตโบโอดีเซล จะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• ในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกปาล์มน้ ามันประมาณ 0.371 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 11,815 ล้านบาท ส่งออก
ไปยังตลาดคู่ค้าอาเซียน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย 

• แนวโน้มการผลิตปาล์มน้ ามันคาดว่าจะมีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยของการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล 
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มปี 2558 - 2569 ท่ีได้มีการก าหนดเป้าหมายในการ
ขยายพื้นท่ีการปลูกปาล์มน้ ามันปีละ 250,000 ไร่ รวม 3 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 12 ปี โดยคาดว่าในปี 
2558 จะมีการส่งออกน้ ามันปาล์มเพิ่มขึ้นเป็น 0.42 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท 

• ศึกษาถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกปาล์มน้ ามัน เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตร จะพบว่าปาล์มน้ ามัน มีนโยบายการขยายพื้นท่ีการปลูกเพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันมีการ
เพาะปลูกในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก โดยมีการกระจายการการเพาะปลูกในหลายพื้นท่ี ส่งผล
ท าให้เกิดปัญหาผลผลิตต่อไร่ท่ีต่ าในหลายพื้นท่ี รวมถึงปริมาณก าลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มท่ี
มีมากกว่าปริมาณวัตถุดิบในการป้อนเข้าโรงงาน 

• การศึกษาการน าส่วนประกอบของปาล์มน้ ามันมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมาก เช่น ในส่วนของ
น้ ามันในเมล็ดปาล์ม เช่น โอเลโอเคมิคอล กรดไขมัน ไขเมล็ดในปาล์มเตียริน เป็นต้น 

• ประเด็นเรื่องของการศึกษาปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม 
• โครงสร้างของคณะกรรมการปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการ

ภาพรวมของผลผลิตปาล์มน้ ามัน จึงสามารถสรุปได้ว่า ปาล์มน้ ามันมีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นสินค้าต้นแบบ
ในการน ามาใช้ในการศึกษาการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 

 

3. กลุ่มพืชสวน สินค้ากลุ่มพืชสินค้าเกษตรในกลุ่มพืชสวนมีท้ังหมด 8 ชนิด ได้แก่ ยางพารา กาแฟ สัปปะรด 
ล าไย ทุเรียน มังคุด มันฝรั่ง กล้วยไม้ โดยกลุ่มท่ีมีศักยภาพท้ังหมดมี 1 ชนิดได้แก่ ยางพารา โดยภาพรวม
โครงสร้างและความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรม
เกษตร โดยสรุปมีดังนี้ 
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ตารางที่ 3-2 ข้อมูลเบื้องต้นจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย : พืชสวน 

 
กลุ่มสินค้า เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
การส่งออก (น ำเข้ำ) พื้นที่การผลิต 

 (ล้านไร่) 
ปริมาณผลผลติ 

 (ล้านตัน) 
การแปรรูป 

 (น้อย - มาก) 
โครงสร้าง
สนับสนุน 

ความเหมาะสม
ในการคัดเลือก ปริมาณ  

(ล้านตัน) 
มูลค่า  

ล้านบาท) 

กล
ุ่มพ

ืชส
วน

 

ยางพารา 1,407,625 3.80 500,000 17.22 4.20 มาก มีความพร้อม เหมาะสม 
กาแฟ 24,319 (0.033)1 (2,400) 0.263 0.038 น้อย - น้อย 
สั บ ป ะรด
โรงงาน 

37,175 0.562 16,900 0.512 1.94 น้อย - น้อย 

ล าไย 231,873 0.592 14,806 1.052 0.995 น้อย - น้อย 
ทุเรียน 108,230 0.414 14,507 0.570 0.631 น้อย - น้อย 
มังคุด 87,248 0.196 4,843 0.421 0.289 น้อย - น้อย 

1. กาแฟ เป็นตัวเลขการน าเข้า 
2. การส่งออกสับปะรดในรูปแบบสับปะรดกระป๋อง 
ที่มา : สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2558 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 และการวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 

ยางพารา  
• เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีประมาณ 1.407 ล้านครัวเรือน ในปี 2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกยางพารา 

17.22 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 4.02 ล้านตันต่อปี โดยมีการขยายพื้นท่ีปลูกเฉล่ียร้อยละ 10.16 และ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.63 ในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา การเพิ่มผลผลิตเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการขยาย
เนื้อที่ปลูกยางพาราของรัฐบาล คาดว่าในปี 2558 ความต้องการจะเพิ่มขึ้นถึง 0.57 ล้านตัน 

• ปริมาณความต้องการยางพารามีเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ 
เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง อุตสาหกรรมยางยืด และอุตสาหกรรมยางรัดต่างๆ 
เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมยางล้อเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการวัตถุดิบยางพารามากท่ีสุดคือ ปีละ 0.363 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 3.83 ในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

• ในปี 2557 ประเทศไทยส่งยางพารา 3.80 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.37 คิดเป็นมูลค่า 177,665 ล้านบาท 
แต่มูลค่าการส่งออกยางแปรรูปในรูปแบบยางแท่ง ยางคอมพาวด์ ยางแผ่นรมควัน ยางแปรรูปอื่นๆ มีมูลค่า
การส่งออกรวมมากถึง 3 แสนล้านบาท 

• ประเทศการส่งออกหลักคือ ตลาดประเทศจีนและมาเลเซีย เนื่องจากความต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของจีนเพิ่มขึ้น โดยมีการเติบโตในอดีตร้อยละ 20 ต่อปี 

• สินค้าทดแทน เช่น ยางสังเคราะห์ ซึ่งมีราคาต่ ากว่าราคายางธรรมชาติ ส่งผลให้ผู้ใช้หันไปใช้ยางสังเคราะห์
แทน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมถุงมือยาง ถุงยางอนามัย  

• หากศึกษาถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกยางพารา เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตร จะพบว่ายางพารา มีนโยบายการขยายพื้นท่ีการปลูกเพิ่มขึ้น และมีพื้นท่ีกระจัดกระจาย
อยู่ในหลายพื้นท่ี  

• มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีมีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ 
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง อุตสาหกรรมยางยืด และอุตสาหกรรมยางรัดต่างๆ หรือน ามาเป็นส่วนผสมใน
การผลิตต่างๆ เป็นต้น 

• โครงสร้างของราคาตลาดยางและตลาดล่วงหน้า ท่ีเป็นกลไกในการรับซื้อราคาน้ ามันยาง และสามารถใช้
ในการน ามาอ้างอิงราคาสินค้าเกษตรได้ และมีโครงสร้างสนับสนุน คือ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
(กนย.) ซึ่งเป็นโครงสร้างในการก ากับดูแลการบริหารจัดการภาพรวมของการจัดการผลผลิตจากยาง จึง
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สามารถสรุปได้ว่า ยางพารา มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นสินค้าต้นแบบในการน ามาใช้ในการศึกษาการพัฒนา
โมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 

 

4. กลุ่มปศุสตัว์และประมง 
กลุ่มปศุสัตว์และประมง โดยกลุ่มปศุสัตว์มีท้ังหมด 4 ชนิด ได้แก่ ประกอบด้วย ไก่เนื้อ สุกร โคเนื้อ  

โคนม และกลุ่มประมงมีจ านวน 1 ชนิด คือ กุ้ง โดยเลือกเพียงไก่เนื้อและโคเนื้อ ซึ่งมีจ านวนเกษตรท่ีเกี่ยวข้อง
จ านวนมากเพื่อใช้ในการศึกษา ส่วนปศุสัตว์ หรือสินค้าประมงอื่นๆ มีจ านวนเกษตรท่ีเกี่ยวของจ านวนน้อย  

ภาพรวมโครงสร้างและความเหมาะสมในการน ามาโคเนื้อมาใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาการพัฒนา
โมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรจะเลือกศึกษาโดยสรุปมีดังนี้ 

ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะหจ์ากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย : ปศุสัตว์ 

 กลุ่มสินค้า 
เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
การส่งออก ผลผลิต 

(ล้านตัว) 
ผลผลิต 

(ล้านตัน) 
การแปรรูป 

(น้อย - มาก) 
โครงสร้าง
สนับสนุน 

ความเหมาะสม 
ในการคัดเลือก ปริมาณ (ล้านตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 

กล
ุ่มป

ศุส
ัตว

์แล
ะป

ระ
มง

 

ไก่เน้ือ 660,696 0.570 77,700 1,209 1,657 น้อย - น้อย 
สุกร 210,978 16.207 2,663 12.823 1.026 น้อย - น้อย 
โคเน้ือ 768,834 0.0079  8621 0.975 0.140 น้อย - น้อย 
โคนม 17,094 (0.212) 26.8342 0.605 1,067 น้อย - น้อย 
กุ้ง 20,527 0.146 57.910 - 0.300 น้อย - น้อย 

หมายเหตุ   
1. โคเนื้อ ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าในรูปเนื้อโค  
2. โคนม ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าในรูปของนมและผลิตภัณฑ์นม เช่น นมผลขาดมันเนย และผลิตภัณฑ์นม 

ที่มา : รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2558 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557  
         ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจ าปี 2556 ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา  
 

ไก่เนื้อ 
• เกษตรกรผู้เล้ียงไก่ มีประมาณ 0.660 ล้านครัวเรือน เป็นอันดับ 2 รองจากเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อ ในปี 2557 

ประเทศไทยมีการผลิตไก่ 1,209 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตประมาณ 1,657 ล้านตันต่อปี เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ
5.58 ต่อป ี

• ระบบการผลิตไก่เนื้อของไทยจะอยู่ภายใต้การจัดการระบบฟาร์มท่ีได้มาตรฐาน ด าเนินการโดยบริษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ไม่กี่ราย ซึ่งมีการควบคุมการผลิตโดยการท าสัญญาการจ้างเล้ียงกับเกษตรผู้เล้ียงไก่ และมีระบบ
การผลิตท่ีปลอดภัย 

• ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกไก่ แบ่งออกเป็น 1. ไก่สดแช่แข็ง 2. เนื้อไก่แปรรูปรวม 0.57 ล้านตัน 
ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 77,700 ล้านบาท โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 37 และ 2.4 ตามล าดับ 

• ศึกษาถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกไก่เนื้อ เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรม
เกษตร จะพบว่าไก่เนื้อ มีการศึกษาเขตท่ีมีความเหมาะสมในการเล้ียง แต่ไก่เนื้อส่วนใหญ่จะเป็นการบริโภค
โดยตรง และการส่งออกในรูปของเนื้อไก่แปรรูปขั้นต้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปไก่เนื้อมี
ค่อนข้างน้อย   

• โครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม มีการวางระบบการรับจ้างเล้ียง 
(contract farm) เป็นส่วนใหญ่ การแบ่งปันผลประโยชน์มีการวางโครงสร้างท่ีชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่
เหมาะสมในการน าไก่เนื้อ มาศึกษาเป็นเป็นต้นแบบในการศึกษาการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
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โคเนื้อ 
• เกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อในประเทศ มีประมาณ 0.769 ล้านครัวเรือน ในปี 2557 ประเทศไทยมีการผลิตโคเนื้อ 

0.98 ล้านตัว คิดเป็นผลผลิตประมาณ 0.14 ล้านตันต่อปี แต่ปริมาณผลผลิตโคเนื้อมีแนวโน้มลดลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการขายโคเนื้อยกฝูง และการน าแม่โคและโคเล็กเข้าโรงฆ่าเพื่อบริโภคในช่วงท่ี
ผ่านมาอีกท้ังเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ส่งผลให้พื้นท่ีในการเล้ียงโคเนื้อลดลง และโคเนื้อมี
จ านวนน้อยลงตามไปด้วย 

• โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล้ียงโคเนื้อ เกษตรกรขาดแคลนโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกทดแทนได้ทัน การผลิตโคเนื้อ 
จึงไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและต้องมีการน าเข้าโคเนื้อจากต่างประเทศเพื่อทดแทน 

• ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกโคมีชีวิต ปริมาณ 232,393 ตัว มูลค่า 1,526.88 ล้านบาท ไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน และมีการน าเข้า 0.11 ล้านตัว โดยน ามาจากประเทศพม่าเพื่อมาเล้ียงขุนและส่งออก ซึ่งมีอัตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 ในช่วงเวลา 5 ปี ท่ีผ่านมา ส่วนการส่งออกในรูปของเนื้อโคและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 
7,926 ตัน มูลค่า 862.26 ล้านบาท แต่มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 

• ศึกษาถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกโคเนื้อ เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรม
เกษตร จะพบว่าโคเนื้อ มีการศึกษาเขตท่ีมีความเหมาะสมในการเล้ียง โดยส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปของโค 
มีชีวิต หรือใช้ท าเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หรือใช้เป็นส่วนประกอบในการท าอาหาร โดย
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปปศุสัตว์มีค่อนข้างน้อย โคเนื้อ จึงไม่เหมาะสมในการน ามาศึกษาเป็น
ต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ส่วนการผลิตกุ้ง ไก่ และสุกร เป็นการบริหารจัดการโดยกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่เป็นหลักดังนั้น
การเล้ียงสุกรหรือไก่เนื้อ จะมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมในการน ามาศึกษาเป็นต้นแบบ
ในการศึกษาการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรเช่นกัน 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 3-2 ภาพรวมปัญหาของการผลิตในสินค้าเกษตรหลงัของประเทศไทย 

 

กลุ่มสินค้า สินค้า ปัญหาเฉพาะด้าน ปัญหาท่ัวไป

พืช    ชนิด
1. ข้าว 
2. มันส าปะหลัง 
3. ยางพารา 
4. ปาล์มน้ ามัน 
5. อ้อยโรงงาน 
6. ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ 

7. สับปะรด
โรงงาน

8. ล าไย 
9. เงาะ 
10. ทุเรียน 
11. มังคุด 
12. มะพร้าว 
13. กาแฟ

• ข้าว : ผลผลิตต่อไร่ต่ าส่งผลให้
ต้นทุนสูง

• มันส าปะหลัง : การกีดกันทาง
การค้าจากประเทศเทศจีนเนื่องจาก
คุณภาพของสินค้า

• ยางพารา : ยางพาราล้นตลาด
เนื่องจากการลดการน าเข้าของจีน
ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักเปลีย่นบทบาทเป็น
ผู้ผลิตยางพารา

• อ้อยโรงงาน : ปัญหาการแย่งอ้อย
ระหว่างโรงงาน

• ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตต่อไร่ต่ า มีการ
ขยายการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสม

• ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า
• ขาดระบบเชื่อมโยงและการ

รับช่วงการผลิต
• ขาดแคลนระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ช่วย
สนับสนุนการผลิต เช่น
ระบบชลประทานในบาง
พื้นที่

• การกีดกันทางการค้า
• ขาดการสนับสนุนและดูแล

จากภาครัฐในการร่วม
วางแผนควบคุมปริมาณ
ผลผลิต

ปศุสัตว์   ชนิด
1. โคเนื้อ
2. โคนม
3. สุกร

4. ไก่เนื้อ
5. ไก่ไข่

• โคเนื้อ : การลดลงของเกษตรกรที่
เลี้ยงโคเนื้อ เนื่องจากต้นทุนในการ
เลี้ยงที่สูงขึ้น

• ไก่เนื้อ : การกีดกันทางการค้าใน
ต่างประเทศจากโรคระบาด

• โรคระบาดในสัตว์
• ต้นทุนในการผลิตสูง

ประมง 2 ชนิด
1. กุ้งทะเล
2. สัตว์น้ าจืด

• กุ้ง : โรคตายด่วนในกุ้ง (EMS)
• สัตว์น้ าจืด : ขาดแคลนผลผลิต

เนื่องจากผลกระทบจากการท า
ประมง

• ขาดแคลนแรงงาน
• ขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ า

ในแหล่งน้ าธรรมชาติ
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เมื่อพิจารณารายสินค้า พบว่าแต่ละกลุ่มมีสินค้าท่ีโดดเด่น กลุ่มพืช ได้แก่ มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน 
และยางพารา กลุ่มปศุสัตว์และประมง ได้แก่ ไก่เนื้อและกุ้ง จึงน ามาพิจารณาในด้านต่างๆ ท้ังด้านผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ แนวโน้มสินค้าและปัญหาตามห่วงโซ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 3-3 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ ปัญหาต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า ของสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ า 

3.2 สรุปผลการวิเคราะห์สินค้าเกษตรเป้าหมาย 
หากพิจารณาจากบทวิเคราะห์ข้างต้น พบว่าสินค้าเกษตร เช่น มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และยางพารา  

มีความเหมาะสมในการคัดเลือกสินค้าดังกล่าว เพื่อน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร 
  

สินค้า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แนวโน้มของสินค้า ปัญหาต้นน้ า
1. มันส าปะหลัง • พื้นท่ีเพาะปลูก 8 ล้านไร่ 

• เกษตรกร 5.5 แสนครัวเรือน
• ผลผลิต 30 ล้านตันต่อปี
• ส่งออก    ,525 ล้านบาท

• มูลค่าการส่งออกมันส าปะหลัง 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• หัวมันส าปะหลังช่วงนี้ราคาตกต่ า 
• เกษตรกรออกมาประท้วงหลายท่ีท่ัวประเทศ ราคา

รับจ าน าอยู่ท่ี      บาท กก  แต่เกษตรกรกลับขายได้
ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี      บาท กก  เนื่องจากจุดรับจ าน า
โครงการฯ มีน้อย ไม่ทั่วถึง และเกษตรกรหลายราย
คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการฯ

2. ปาล์มน้ ามัน • พื้นท่ีเพาะปลูก     ล้านไร่ 
• เกษตรกร     ล้านครัวเรือน
• ผลผลิต 1    ล้านตัน 
• ส่งออก   ,  5 ล้านบาท

• มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

• ปัญหาปาล์มขาดตลาดและล้นตลาดเกิดขึ้นเป็นประจ า
แทบทุกปี 

• โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบเผชิญการแข่งขันที่ค่อนข้าง
รุนแรงจากน้ ามันปาล์มดิบที่น าเข้าจากมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย 

• โรงกลั่นน้ ามันปาล์มบริสุทธิ อาจเผชิญการแข่งขันกับ
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ น าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือจ าหน่าย 
ให้กับผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยตรง 

3. ยางพารา • พื้นท่ีเพาะปลูก     2 ล้านไร่ 
• เกษตรกร     ล้านครัวเรือน
• ผลผลิต    ล้านตันต่อปี
• ส่งออก    ,000 ล้านบาท

• มูลค่าการส่งออกยางมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

• คุณภาพของยางพาราต่ า
• ขาดการวางแผนในการควบคุมปริมาณการผลิตและ

การแปรรูปขั้นสูงเพ่ือเพิ่มมูลค่าสินค้า
• ขาดการสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูป
• ภาวะยางพาราโลกล้นตลาดรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคา

วัตถุดิบยางพาราตกต่ า มูลค่าการส่งออกยางลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 – 2556

2554 2555 2556

2554 2555 2556

2554 2555 2556

1

2

3

สินค้า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แนวโน้มของสินค้า ปัญหาต้นน้ า ปัญหากลางน้ า ปัญหาปลายน้ า

ไก่เนื้อ • เกษตรกร 0.66 ล้าน
ครัวเรือน

• ผลผลิต  ,209 ล้านตัวต่อปี
• ส่งออก 7 ,000 ล้านบาทสูง

เป็นอันดับที่   ในกลุ่มสินค้า
อาหารของไทย

• มูลค่าการส่งออก
ไก่เนื้อมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

• การแพร่ระบาดของโรค
ไข้หวัดนกในไก่

• ขาดการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ในการท า
ฟาร์มไก่แบบระบบปิด

• มาตรฐานการผลิตสินค้า
ยังไม่เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล

• ต้นทุนโลจิสติกส์สูง
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง

• การกีดกันทางการค้า
เนื่องจากคุณภาพและ
ปัญหาจากโรคระบาด
จากคู่ค้า ท้ังสหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา

กุ้ง • เกษตรกร 0.02 ล้าน
ครัวเรือน

• ผลผลิต  แสนตัวต่อปี
• มูลค่าการส่งออก 57,910 

ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 6 
ในกลุ่มสินค้าอาหารของไทย

• ปริมาณผลผลิตกุ้ง
ของไทยลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง

• การแพร่ระบาดของโรค
ตายด่วน  EMS ในกุ้ง

• ขาดการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ในการท า
บ่อกุ้งแบบระบบปิด

• ขาดการสนับสนุน
ด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูป

• ต้นทุนโลจิสติกส์สูง
เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง

• การขยายตัวของปริมาณ
ผลผลิตของประเทศคู่แข่ง

2554 2555 2556

2554 2555 2556

4

5
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ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะหจ์ากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

 
กลุ่มสินค้า เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
การส่งออก (น ำเข้ำ) พื้นที่การผลิต 

 (ล้านไร่) 
ปริมาณผลผลติ 

 (ล้านตัน) 
การแปรรูป 

 (น้อย - มาก) 
ความเหมาะสม
ในการคัดเลือก ปริมาณ (ล้านตัน) มูลค่า(ล้านบาท) 

กล
ุ่มพ

ืชไ
ร่ 

กล
ุ่มพ

ืชพ
ลัง

งา
น 

ข้าว1 4,337,141 15.151 180,000 77.267 36.839 น้อย น้อย 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2 401,921 0.99 7,493 7.541 5.06 น้อย น้อย 
มันส าปะหลัง 550,750 10.456 108,525 8.431 30.022 มาก เหมาะสม 
อ้อยโรงงาน3 291,764 6.504 90,000 8.46 103.70 ปานกลาง น้อย 
ปาล์มน้ ามัน 218,728 0.371 11,815 4.15 13.33 มาก เหมาะสม 

กล
ุ่มพ

ืชส
วน

 

ยางพารา 1,407,625 3.80 500,000 17.22 4.20 มาก เหมาะสม 
กาแฟ 24,319 (0.033)1 (2,400) 0.263 0.038 น้อย น้อย 
สับปะรดโรงงาน 37,175 0.562 16,900 0.512 1.94 น้อย น้อย 
ล าไย 231,873 0.592 14,806 1.052 0.995 น้อย น้อย 
ทุเรียน 108,230 0.414 14,507 0.570 0.631 น้อย น้อย 
มังคุด 87,248 0.196 4,843 0.421 0.289 น้อย น้อย 

กล
ุ่มป

ศุส
ัตว

์แล
ะป

ระ
มง

 

ไก่เน้ือ 660,696 0.570 77,700 1,209 1,657 น้อย น้อย 
สุกร 210,978 16.207 2,663 12.823 1.026 น้อย น้อย 
โคเน้ือ 768,834 7.92  862 0.975 0.140 น้อย น้อย 
โคนม 17,094 (0.212) 26.8346 0.605 1,067 น้อย น้อย 
กุ้ง 20,527 0.146 57.910 - 0.300 น้อย น้อย 

หมายเหตุ 
1. ข้าว เป็นการประมาณการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 
2. ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ เป็นการประมาณการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความร่วมมือของกรมศุลกากร 
3. อ้อยโรงงาน เป็นการประมาณโดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย  4. กาแฟ เป็นตัวเลขการน าเข้า 
5. การส่งออกสับปะรดในรูปแบบสับปะรดกระป๋อง 6. โคนม ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าในรูปของนมและผลิตภัณฑ์นม เช่น นมผงขาดมันเนย และผลติภัณฑ์นม 
ที่มา : สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2558 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 และการวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 

ตารางที่ 3-5 ผลการวิเคราะหจ์ากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 
กลุ่มสินค้า ความเหมาะสมในการคัดเลือก 

ข้าว • การส่งออกข้าว ส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปของข้าวสารมากกว่าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และการใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมแปรรูป มีจ านวนหรือปริมาณสัดส่วนที่ไม่มาก  

• สร้างมูลค่าจากข้าวท าได้ค่อนข้างจ ากัด เน่ืองจากมีการเพาะปลูกข้าวกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ การจัดท าโมเดล
โซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตรในเรื่องข้าว อาจจะท าได้อย่างมีข้อจ ากัด 

• ดังน้ันการใช้ ข้าว จึงไม่เหมาะสมในการเลือกมาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตร 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ • ข้าวโพดส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  

• ปริมาณวัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปมีค่อนข้างจ ากัด   
• การแปรรูปข้าวโพดเพ่ือมาใช้ในการต่อยอดแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปมีค่อนข้างน้อย 
• ข้าวโพดโรงงาน จึงไม่เหมาะในการเลือกมาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตร 

มันส าปะหลัง • มันส าปะหลัง จะใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร  
อาหารสัตว์ สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ และ สิ่งทอ รวมถึงการน าไปผลิตเป็นพลังงาน  

• มีแนวโน้มที่มีการขยายตัวจากการปลูกมันส าปะหลังเพ่ือมาทดแทนพ้ืนที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน  
• จ านวนเกษตรกรที่มีมากถึง 0.55 ล้านครัวเรือนในอุตสาหกรรม  
• มีโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง (นบมส.) ในการก ากับดูแล 

การบริหารจัดการภาพรวมของการจัดการผลผลิตมันส าปะหลัง  
• มันส าปะหลัง มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสินค้าต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตร 
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กลุ่มสินค้า ความเหมาะสมในการคัดเลือก 

อ้อยโรงงาน • อ้อยโรงงาน ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในผลิตน้ าตาล และสามารถน ามาใช้ในการสร้างมลูค่าเพ่ิมได้บ้าง  
• ปริมาณวัตถุดิบส่วนใหญ่ท่ีจะน ามาใช้ในผลิตน้ าตาล ส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ มีวัตถุดิบที่จ ากัด  
• ดังน้ัน อ้อยโรงงาน จึงไม่เหมาะในการเลือกมาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตร 

ปาล์มน้ ามัน • ปาล์มน้ ามัน มีนโยบายการขยายพ้ืนที่การปลูกเพ่ิมข้ึน แต่ในปัจจุบันมีการเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม
เป็นจ านวนมาก โดยมีการกระจายการเพาะปลูกในหลายพ้ืนที่ ส่งผลท าให้เกิดปัญหาผลผลิตต่อไร่ที่ต่ า 
ในหลายพ้ืนที่  

• ปริมาณก าลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่มีมากกว่าปริมาณวัตถุดิบในการป้อนเข้าโรงงาน  
• ปาล์มน้ ามันสามารถน ามาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างมาก  
• ประเด็นในเรื่องของการศึกษาปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรและโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม  
• มีโครงสร้างคณะกรรมการปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าท่ีก ากับและบริหารจัดการภาพรวมของการจัดการ

ผลผลิตปาล์มน้ ามัน แต่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้น 
• ดังน้ัน ปาล์มน้ ามัน มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสินค้าต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตร 

ยางพารา • ยางพารา มีนโยบายการขยายพ้ืนที่การปลูกเพ่ิมข้ึน และมีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่สร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นจ านวน
มาก เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ ผลิตถุงมือยาง ยางยืด และยางรัดต่างๆ  

• มีโครงสร้างระบบของราคาน้ ามันยาง  
• มีกลไกในการรับซื้อราคาน้ ามันยาง อีกทั้งมีคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ซึ่งเป็นโครงสร้าง 

ในการก ากับดูแลการบริหารจัดการภาพรวมของการจัดการผลผลิตจากยาง  
• ดังน้ัน ยางพาราจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสินค้าต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตร 

ไก่เน้ือ • ไก่เน้ือ มีการศึกษาเขตที่มีความเหมาะสมในการเลี้ยง แต่ไก่เน้ือส่วนใหญ่จะเป็นการบริภาคโดยตรง และ 
การส่งออกในรูปของเน้ือไก่แปรรูปข้ันต้น โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปไก่เน้ือมีค่อนข้างน้อย   

• ส่วนโครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ และภาคอุตสาหกรรมมีการวางระบบ
สัญญาการจ้างเลี้ยงที่มีความชัดเจนในการแบ่งปันผลประโยชน์  

• ดังน้ันจึงไม่เหมาะสมในการน า ไก่เน้ือ มาศึกษาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตร 
โคเน้ือ • โคเน้ือ มีการศึกษาเขตที่มีความเหมาะสมของการเลี้ยง สว่นใหญ่จะส่งออกในรูปของโคมีชีวิต หรือใช้ท าเป็น

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปปศุสัตว์มีค่อนข้างน้อย  
• ด้ังน้ัน จึงไม่เหมาะสมในการน า โคเน้ือ มาศึกษาเป็นต้นแบบการพัฒนาโมเดลโซนน่ิงอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

หากพิจารณาจาก หลักเกณฑ์ในแต่ละด้าน 1. ผลกระทบต่อเกษตรกร 2. ปริมาณผลผลิตและพื้นท่ีการ
เพาะปลูก 3. มูลค่าและความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 4. การศึกษาการจัดท าโซนนิ่งเกษตรในปัจจุบัน 
ความหลากหลายของแปรรูป 5. การสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมแปรรูป และ 6. ความพร้อมของเครือข่าย
การสนับสนุน  
 จะเห็นได้ว่าเป็นสินค้าเกษตรในกลุ่มพืชพลังงานทดแทน ได้แก่ มันส าปะหลังและปาล์มน้ ามัน มี 2 สินค้า
เกษตรหลักท่ีมีความเหมาะสม โดยมันส าปะหลัง สามารถแปรรูปต่อยอดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่าง
หลากหลาย และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการน ามาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในหลายอุตสาหกรรม 
เช่น อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมกาว เป็นต้น  
 ส่วนปาล์มน้ ามัน เป็นสินค้าเกษตร ท่ีมีความต้องการอย่างสูงเพื่อผลิตพลังงานทดแทน นอกจากพลังงาน
ทดแทน สามารถต่อยอดเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
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หลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
อุตสาหกรรมเทียนไข อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสี เป็นต้น  
 ในกลุ่มพืชสวน ได้แก่ ยางพารา ซึ่งมีพื้นท่ีการผลิตท่ีกระจายอยู่ในหลายพื้นท่ี สามารถน ามาแปรรูปและ
สร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดท่ีหลายอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมล้อยาง อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมฟองน้ า อุตสาหกรรมรองเท้า เป็นต้น ยางพารา เป็นสินค้าเกษตร 
มีโครงสร้างการก ากับดูแลการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีมีตลาดรองรับท่ีชัดเจนอยู่แล้ว 
 ดังนั้นทางผู้วิจัยเห็นว่าในการจัดท าต้นแบบการจัดท าโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรนั้น จึงควรคัดเลือกสินค้า
เพียง 2 ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเหมาะสม คือ 1. มันส าปะหลัง และ 2. ปาล์มน้ ามัน 
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มันส าปะหลัง เป็นหนึ่งในสองสินค้าเป้าหมายในโครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตร
รองรับโซนนิ่งเกษตร ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญและมีศักยภาพของประเทศไทย ควรได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการศึกษาภาพรวมของผลผลิตมันส าปะหลังของโลก จะท าให้สามารถพัฒนาโมเดล
ของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในบทนี้แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. แหล่งผลิตและปริมาณ
ผลผลิตมันส าปะหลังของโลก และ 2. แหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละทวีป ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

4.1 แหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของโลก 
มันส าปะหลัง เป็นพืชเขตร้อนท่ีมีความสามารถในการทนต่อสภาพความแห้งแล้ง สามารถปลูกได้ในดิน

ท่ีหลากหลายต้ังแต่ดินเหนียวถึงดินทราย แต่จะให้ผลผลิตสูงในดินเนื้อหยาบและดินร่วนซุยท่ีสามารถระบายน้ า
ได้ดี ไม่ควรปลูกในดินท่ีช้ืนแฉะ เนื่องจากหัวมันส าปะหลังจะเน่าเสียได้ง่ายและมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูง 
โดยพื้นท่ีท่ีสามารถเพาะปลูกมันส าปะหลังได้ดี คือพื้นท่ีระหว่างเส้นละติจูดท่ี 20 องศาเหนือ ถึง 20 องศาใต้ 
จึงพบว่าแหล่งผลิตมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมของโลกจะอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกาใต้ และทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่  

 
ที่มา : พื้นที่การผลิตของโลก Agro-climatically attainable yield for intermediate input level rain-fed cassava for baseline period 
1961-1990  

รูปที่ 4-1 พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการผลิตมันส าปะหลังของโลก 

 

4 ปริมาณการผลิตและความต้องการมันส าปะหลังของโลก 
4.1 แหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของโลก 
4.2 แหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละทวีป 
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จากการศึกษาข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่าในปี 2556 ผลผลิต
มันส าปะหลังของโลกมีปริมาณ 277 ล้านตัน โดยแหล่งผลิตมันส าปะหลังของโลกกระจายอยู่ใน 3 ทวีปหลักคือ 
ทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ เนื่องจากทวีปดังกล่าวมีพื้นท่ีและสภาพภูมิอากาศเหมาะสมในการเพาะปลูก
มันส าปะหลัง โดยทวีปแอฟริกามีผลผลิตมันส าปะหลังมากท่ีสุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57 ของผลผลิตของโลก ส่วน
ใหญ่มีการผลิตอยู่ในประเทศไนจีเรีย คองโก แองกาลา กานา และโมซัมบิก ทวีปท่ีมีผลผลิตรองลงมาคือ ทวีป
เอเชีย ซึ่งมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 32 โดยมีแหล่งผลิตมันส าปะหลังอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย 
เวียดนาม และกัมพูชา ส่วนทวีปอเมริกาใต้ มีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของผลผลิตของโลก โดยมีแหล่ง
ผลิตอยู่ท่ีประเทศบราซิลเป็นหลัก 

เมื่อพิจารณาข้อมูลการผลิตรายประเทศ พบว่าประเทศท่ีเป็นแหล่งผลิตมันส าปะหลังรายใหญ่ 3 อันดับ
แรกเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งอันดับ 1 คือ ประเทศไนจีเรีย โดยมีสัดส่วนการผลิตมันส าปะหลัง
คิดเป็นร้อยละ 19 ของผลผลิตของโลก รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเทศไทย โดยมีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 11 และอันดับ 3 คือ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสัดส่วนผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 9 ของผลผลิต
มันส าปะหลังของโลก นอกจากนี้ยังมีประเทศบราซิล และคองโก ท่ีมีผลผลิตมันส าปะหลังคิดเป็นร้อยละ 8 และ 
ร้อยละ 6 ของผลผลิตของโลกตามล าดับ 

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังครึ่งหนึ่งของโลก มาจากการเพาะปลูกของประเทศผู้ผลิต 5 อันดับแรก
เป็นหลัก คือ ประเทศไนจีเรีย ไทย อินโดนีเซีย บราซิล และคองโก ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้รวมร้อยละ 
53 ของผลผลิตของโลก 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เดือน พฤศจกิายน 2557 

รูปที่ 4-2 แหล่งผลิตมันส าปะหลงัของโลก  

ในช่วงระหว่างปี 2547 - 2556 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียต่อปีร้อยละ 3.74 ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา จากการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูก 
และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังรายใหญ่ของโลก เช่น ประเทศไทย  

Africa
57%

Americas
11%

Asia
32%

โดยร้อยละ 57 ของปริมาณการผลิต
อยู่ในทวีปแอฟริกา

ประเทศอินโดนีเซีย
พื้นที่เพาะปลูก : 6.69 ล้านไร่
ผลผลิต : 23.9 ล้านตัน
ผลผลิตต่อไร่ : 3.574 ตัน

ประเทศไทย
พื้นที่เพาะปลูก : 8.69 ล้านไร่
ผลผลิต : 30.2 ล้านตัน
ผลผลิตต่อไร่ : 3.476 ตัน

ประเทศคองโก
พื้นที่เพาะปลูก : 13.75 ล้านไร่
ผลผลิต : 16.5 ล้านตัน
ผลผลิตต่อไร่ : 1.20 ตัน

ประเทศไนจีเรีย
พื้นที่เพาะปลูก : 24.06 ล้านไร่
ผลผลิต : 54 ล้านตัน
ผลผลิตต่อไร่ : 2.244 ตัน

ประเทศบราซิล
พื้นที่เพาะปลูก : 9.53 ล้านไร่
ผลผลิต : 21.23 ล้านตัน
ผลผลิตต่อไร่ : 2.226 ตัน

Others
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ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

รูปที่ 4-3 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของโลกระหว่างป ี2536 - 2556  

จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดการณ์ว่าโลกจะมีผลผลิต 
มันส าปะหลังเพิ่มขึ้นในอนาคตจากแนวโน้มการเติบโต และเมื่อพิจารณาการเติบโตของมันส าปะหลังในทวีปต่างๆ 
พบว่า ทวีปแอฟริกา และทวีปโอเชียเนีย มีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และร้อยละ 5.3 ตามล าดับ ส่วนทวีป
อเมริกาใต้ และทวีปเอเชีย มีผลผลิตลดลงร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.9 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในภาพรวม 
พบว่า ผลผลิตมันส าปะหลังรวมของโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่วนในปี 2556 
ผลผลิตมันส าปะหลังของโลกมีปริมาณ 277 ล้านตัน เพิ่มข้ึนจากปี 2555 ท่ีมีปริมาณผลผลิต 269 ล้านตัน ซึ่ง
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

รูปที่ 4-4 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศผู้ผลิตหลักของโลก 
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ประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศไนจีเรีย ไทย อินโดนีเซีย บราซิล และ
คองโก โดยสัดส่วนการผลิตมันส าปะหลังของประเทศไนจีเรีย คิดเป็นร้อยละ 18 -20 ของผลผลิตมันส าปะหลัง
ท้ังหมดของโลก ส่วนประเทศไทย บราซิล และอินโดนีเซีย มีสัดส่วนการผลิตอยู่ประมาณร้อยละ 10-12 โดย
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา คือในป ี2555 - 2556 ประเทศไทยครองต าแหน่งผู้ผลิตมันส าปะหลังอันดับท่ี 2 ของโลก 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

รูปที่ 4-5 สัดส่วนผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศผู้ผลิตหลักของโลก 

ตารางที่ 4-1 เน้ือที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังของโลกระหว่างปี 2551-2556 
รายการ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 อัตราเพิ่ม 

เน้ือที่เก็บเก่ียว (ล้านไร่) 117.88 119.34 120.58 127.89 130.13 129.58 1.91% 
ผลผลิต (ล้านตัน) 231.54 235.29 240.66 261.77 269.13 276.72 1.54% 
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 1,964 1,972 1,996 2,047 2,068 2,136 0.19% 

ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

รูปที่ 4-6 ผลผลิต พ้ืนที่ให้ผล ผลผลิตต่อไร่ ของมันส าปะหลังของโลกระหว่างป ี2539-2556 
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เมื่อพิจารณาข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่าระหว่างปี 2551 - 
2556 พื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลังและผลผลิตต่อไร่ของโลก มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เป็น
การเพิ่มข้ึนในระดับท่ีไม่มากนัก โดยพื้นท่ีเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และอัตราผลผลิตต่อไร่มีอัตราเพิ่มข้ึนเพียง 
ร้อยละ1.91 ร้อยละ 1.54 และร้อยละ 0.19 ตามล าดับ 

เมื่อศึกษาถึงรายละเอียดของปริมาณพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตในแต่ละประเทศ พบว่า
ประเทศไทยมีการขยายพื้นท่ีการผลิตเพิ่มข้ึน 7.1 ล้านไร่ในปี 2554 เป็น 8.6 ล้านไร่ในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี และสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 3.074 ตันต่อไร่ในป ี2554 เป็น 3.476 ตันต่อไร่ในปี 2556 
ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6.35 ต่อป ี 

ส่วนประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังอื่นๆ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย มีการจ ากัดพื้นท่ีเพาะปลูก โดยลดพื้นท่ี
การเพาะปลูกจาก 7.3 ล้านไร่ในปี 2554 เป็น 6.68 ล้านไร่ ในปี 2556 แต่เน้นนโยบายมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ให้สูงขึ้นจาก 3.254 ตันต่อไร่ในปี 2554 เป็น 3.574 ตันต่อไร่ในปี 2556 ซึ่งเพิ่มข้ึนกว่าร้อยละ 4.8 ต่อป ี
ส่วนประเทศคองโก มีการเพิ่มผลผลิตจาก 1.107 ตันต่อไร่ในปี 2554 เป็น 1.200 ตันต่อไร่ในปี 2556 ซึ่งเพิ่มข้ึน
กว่าร้อยละ 4.1 ต่อปี จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า ในทวีปแอฟริการะบบการเพาะปลูกยังมีข้อจ ากัดถ้าเปรียบเทียบ
กับประเทศในทวีปเอเชีย โดยในทวีปเอเชีย ประเทศกัมพูชาเป็นผู้น าในการเพาะปลูกมันส าปะหลังในด้านผลผลิต
ต่อไร่ โดยสามารถใหผ้ลผลิตต่อไร่ได้มากกว่าประเทศไทยอยู่ถึง 180 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ปริมาณผลผลิตของกัมพูชา
โดยรวมมีปริมาณน้อย เนื่องจากมีพื้นท่ีการเพาะปลูกอยู่เพียง 2.2 ล้านไร่ 

ตารางที่ 4-2 รายละเอียดการผลิตมันส าปะหลังของประเทศผู้ผลิตหลักของโลก 
รายชื่อ
ประเทศ 

เน้ือที่เก บเก่ียว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1. ไนจีเรีย 23,357 24,063 24,063 52,404 54,000 54,000 2,244 2,244 2,244 
2. ไทย 7,125 8,500 8,688 21,900 29,800 30,200 3,074 3,506 3,476 
3. อินโดนีเซีย 7,375 7,063 6,688 24,000 24,200 23,900 3,254 3,427 3,574 
4. บราซิล 10,835 10,581 9,534 25,350 23,045 21,226 2,340 2,178 2,226 
5. คองโก 13,570 13,750 13,750 15,024 16,000 16,500 1,107 1,164 1,200 
6. แองโกลา 6,703 6,643 7,300 14,334 10,636 16,412 2,138 1,601 2,248 
7. กานา 5,559 5,428 5,438 14,241 14,547 14,550 2,562 2,680 2,676 
8. โมซัมบิก 8,085 4,766 4,875 10,094 10,051 10,000 1,248 2,109 2,051 
9. เวียดนาม 3,489 3,443 3,402 9,900 9,750 9,740 2,838 2,832 2,863 
10. กัมพูชา 2,309 2,107 2,188 8,030 7,610 8,000 3,477 3,612 3,657 
อื่นๆ 39,483 43,788 43,653 66,494 69,486 72,194 2,047 2,068 2,136 
รวมทั้งโลก 127,889 130,131 129,576 261,769 269,126 276,722 2,047 2,068 2,136 

ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

4.2 แหล่งผลิตและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละทวีป 
แหล่งผลิตมันส าปะหลังขนาดใหญ่ของโลกอยู่ใน 2 ทวีปหลักคือ ทวีปแอฟริกา ซึ่งมีผลผลิตโดยรวม

ร้อยละ 57 ของผลผลิตมันส าปะหลังรวมของโลก โดยทวีปแอฟริกามีการเพาะปลูกเพื่อน ามาบริโภคภายใน 
ประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีปริมาณความต้องการสูง แหล่งผลิตขนาดใหญ่รองลงมาคือ ทวีปเอเชีย ซึ่งมีผลผลิตโดยรวม
ร้อยละ 32 นอกจากนี้ยังมีแหล่งผลิตในทวีปอเมริกา ซึ่งมีผลผลิตโดยรวมประมาณร้อยละ 11 โดยมีรายละเอียด
ปริมาณการผลิตของประเทศต่างๆ ในแต่ละทวีป ดังนี้ 
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 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในทวีปเเอฟริกา 
ในทวีปแอฟริกามีการน ามันส าปะหลังมาใช้บริโภคเป็นอาหารหลัก ท าให้มันส าปะหลังเป็นพืชท่ีมีความ 

ส าคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารของทวีปแอฟริกา จึงส่งผลให้มีการผลิตมันส าปะหลังเป็นจ านวนมากเพื่อใช้
บริโภคในทวีปเป็นหลัก โดยในปี 2556 มีปริมาณการผลิตมันส าปะหลังของท้ังทวีปรวม 157 ล้านตัน โดยคิด
เป็นร้อยละ 57 ของปริมาณการผลิตของโลก โดยประเทศท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดคือประเทศไนจีเรีย ซึ่งมีพื้นท่ี
การเพาะปลูกมันส าปะหลังใหญ่ท่ีสุดของโลก คือประมาณ 24 ล้านไร่และมีปริมาณผลผลิต 54 ล้านตันต่อปี 
รองลงมาเป็นประเทศคองโก ประเทศแองกาลา ประเทศกานา และประเทศโมซัมบิก ซึ่งมีปริมาณผลผลิต 16.5 
ล้านตัน 16.4 ล้านตัน 14.5 ล้านตัน และ 10 ล้านตันตามล าดับ 

ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

รูปที่ 4-7 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในทวีปแอฟริกา 

จากข้อมูลการเพาะปลูกมันส าปะหลังในทวีปแอฟริการะหว่างปี 2554 ถึง 2556 พบว่าประเทศคองโก
มีอัตราเพิ่มขึ้นของผลผลิตมันส าปะหลัง ร้อยละ 4.8 โดยมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.11 ส่วนประเทศแอง
โกลามีการเพิ่มพื้นท่ีเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังมากขึ้นร้อยละ 4.36 และมีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54 
ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี ส่วนประเทศโมซัมบิกมีการลดพื้นท่ีเก็บเกี่ยว 
มันส าปะหลัง โดยลดลงถึงร้อยละ 22.4 แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่  พบว่าประเทศโมซัมบิกมีผลผลิต 
มันส าปะหลังต่อไร่เพิ่มขึ้นสูงจาก 1.248 ตันต่อไร่ เป็น 2.051 ตันต่อไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้น 800 กิโลกรัมต่อไร่ หรือมี
อัตราสูงขึ้นถึงร้อยละ 28.2 จากการพัฒนาปรับปรุงการปลูกมันส าปะหลัง ส่งผลท าใหม้ีปริมาณการผลิตเท่ากับ
ปีท่ีผ่านมา แต่ใช้พื้นท่ีลดลงถึงร้อยละ 40  

ตารางที่ 4-3 รายละเอียดการผลิตมันส าปะหลังของประเทศผู้ผลิตในทวีปแอฟริกา 
รายชื่อ
ประเทศ 

พื้นที่เก บเก่ียว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
ไนจีเรีย 23,357 24,063 24,063 52,404 54,000 54,000 2,244 2,244 2,244 
คองโก 13,570 13,750 13,750 15,024 16,000 16,500 1,107 1,164 1,200 

< 90,000
315,000
3,114,578

ผลผลิต (ตัน)

16,500,000
21,225,782
>21,225,782

4,598,500

ไม่มีการผลิต

โมซัมบิกไนจีเรีย

คองโก

แองโกลา

กานา
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รายชื่อ
ประเทศ 

พื้นที่เก บเก่ียว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
แองโกลา 6,703 6,643 7,300 14,334 10,636 16,412 2,138 1,601 2,248 
กานา 5,559 5,428 5,438 14,241 14,547 14,550 2,562 2,680 2,676 
โมซัมบิก 8,085 4,766 4,875 10,094 10,051 10,000 1,248 2,109 2,051 

ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในทวีปเอเชีย 
ทวีปเอเชียมีการผลิตมันส าปะหลังจ านวนมากเป็นอันดับสองของโลก โดยในปี 2556 มีปริมาณการผลิต

มันส าปะหลังของท้ังทวีปรวม 88.2 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณการผลิตของโลก โดยมีแหล่งผลิต
หลักในอยู่ในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังอันดับท่ีสอง และท่ีสาม
ของโลกตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีประเทศเวียดนาม และกัมพูชา ท่ีมีการผลิตมันส าปะหลังในทวีปเอเชียเช่นกัน 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO) เดือน พฤศจิกายน 2557 

รูปที่ 4-8 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในทวีปเอเชีย 

ในปี 2556 ประเทศไทยมีการผลิตมันส าปะหลังมากท่ีสุดในทวีปเอเชีย โดยมีพื้นท่ีการผลิตมันส าปะหลัง
มากถึง 8.6 ล้านไร่ และมีปริมาณผลผลิต 30 ล้านตันต่อปี รองลงมาเป็น ประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และ
กัมพูชา ซึ่งมีปริมาณผลผลิต 23 ล้านตัน 9.7 ล้านตัน และ 8 ล้านตัน ตามล าดับ  

จากข้อมูลการผลิตมันส าปะหลัง พบว่าประเทศไทยมีการขยายพื้นท่ีการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 7.1 ล้านไร่
ในปี 2554 เป็น 8.6 ล้านไร่ในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 
3.047 ตันต่อไร่ ในปี 2554 เป็น 3.476 ตันต่อไร่ในปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6.35 ต่อปี ส่งผลให้ผลผลิต
โดยรวมมากถึง 30 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 17 ต่อป ี

ส่วนประเทศอินโดนีเซีย มีการลดปริมาณพื้นท่ีเพาะปลูก โดยลดลงจาก 7.3 ล้านไร่ในปี 2554 เป็น 
6.68 ล้านไร่ ในปี 2556 แต่ยังคงเน้นการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นถึง 3.574 ตันต่อไร่ ส าหรับประเทศ
เวียดนาม ยังคงพื้นท่ีการผลิต และมีปริมาณผลผลิตท่ีมีการปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนในประเทศกัมพูชายังคงพื้นท่ี
การเพาะปลูกมันส าปะหลังไว้ประมาณ 2.2 ล้านไร่ แต่มีผลผลิตต่อไร่เฉล่ียสูงกว่าทุกประเทศในโลก คือ 3.657 
ตันต่อไร่ และยังคงมีอัตราการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกร้อยละ 2-3 ต่อป ี

< 90,000
315,000
3,114,578

ผลผลิต (ตัน)

16,500,000
21,225,782
>21,225,782

4,598,500

ไม่มีการผลิต

ไทย

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

กัมพูชา
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ตารางที่ 4-4 รายละเอียดการผลิตมันส าปะหลังของประเทศผู้ผลิตในทวีปเอเชีย 
รายชื่อ
ประเทศ 

พื้นที่เก บเก่ียว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
ไทย 7,125 8,500 8,688 21,900 29,800 30,200 3,074 3,506 3,476 
อินโดนีเซีย 7,375 7,063 6,688 24,000 24,200 23,900 3,254 3,427 3,574 
เวียดนาม 3,489 3,443 3,402 9,900 9,750 9,740 2,838 2,832 2,863 
กัมพูชา 2,309 2,107 2,188 8,030 7,610 8,000 3,477 3,612 3,657 

ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เดือน พฤศจิกายน 2557 

 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในทวีปอเมริกา 
ทวีปอเมริกาเป็นทวีปท่ีเป็นแหล่งผลิตมันส าปะหลังอันดับสามของโลก โดยในปี 2556 มีปริมาณการ

ผลิตมันส าปะหลังของท้ังทวีปรวม 30.2 ล้านตัน โดยคิดเป็นร้อยละ 11 ของปริมาณการผลิตของโลก โดยพื้นท่ี
การผลิตส่วนใหญ่อยู่ทางอเมริกาใต้ และมีการผลิตมากในประเทศบราซิล ซึ่งมีปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง
มากเป็นอันดับส่ีของโลก 

 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เดือน พฤศจกิายน 2557 

รูปที่ 4-9 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในทวีปอเมริกาใต้ 

ในปี 2556 ประเทศบราซิลมีผลผลิตมันส าปะหลัง 21.2 ล้านตัน พื้นท่ีเก็บเกี่ยว 9.5 ล้านไร่ และมีอัตรา
ผลผลิตต่อไร่ 2.226 ตันต่อไร่ จากข้อมูลการผลิตมันส าปะหลังในทวีปอเมริการะหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 พบว่า 
ประเทศบราซิล มีการลดพื้นท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลังจาก 10.8 ล้านไร่ ในปี 2554 เป็น 9.5 ล้านไร่ในปี 
2556 ซึ่งลดลงกว่า 1.3 ล้านไร่ภายใน 2 ปี คิดเป็นอัตราการลดพื้นท่ีเพาะปลูกลง ร้อยละ 6 ในส่วนของผลผลิต
ต่อไร่ลดลงจาก 2.340 ตันต่อไร่ ในปี 2554 เป็น 2.226 ตันต่อไร่ ในป ี2556 คิดเป็นอัตราการลดลงประมาณ
ร้อยละ 2.4 ส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมลดลงจาก 25 ล้านตันในปี 2554 เหลือเพียง 21.2 ล้านตันในปี 2556 

ตารางที่ 4-5 รายละเอียดการผลิตมันส าปะหลังของประเทศผู้ผลิตในทวีปอเมริกา 
รายชื่อ
ประเทศ 

พื้นที่เก บเก่ียว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

บราซิล 10,835 10,581 9,534 25,350 23,045 21,226 2,340 2,178 2,226 
ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เดือน พฤศจิกายน 2557 

< 90,000
315,000
3,114,578

ผลผลิต (ตัน)

16,500,000
21,225,782
>21,225,782

4,598,500

ไม่มีการผลิต

บราซิล
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ในการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรให้มีความยั่งยืน จะต้องมีการศึกษาถึงพื้นท่ีการ
เพาะปลูก และปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลังในประเทศ ประกอบกับปริมาณความต้องการมันส าปะหลังของ
ตลาดโลก เพื่อให้การวางแผนการพัฒนาเกิดความสอดคล้องกัน โดยเนื้อหาในบทนี้เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของประเทศไทยด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังโดยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 1. พื้นท่ีการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในประเทศ 2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตการ
เพาะปลูกมันส าปะหลังในแต่ละภูมิภาค และ 3. ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 พื้นที่การเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย 
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตมันส าปะหลังอันดับ

สองของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย โดยในปี 2558 
มีการประมาณการว่าจะมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 8.6 
ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 30.9 ล้านตัน แหล่ง
ปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ซึ่งมี
ภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการปลูกมัน
ส าปะหลัง เนื่องจากมันส าปะหลังเป็นพืชท่ีไม่ชอบน้ า 
และทนต่ออากาศแล้ง 

ในปี 2558 มีการประมาณการว่าภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจะมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 4.5 ล้านไร่ 
และมีผลผลิตประมาณ 16.0 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 52 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ มีการ
ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลผลิตต่อไร่เฉล่ียประมาณ 
3.593 ตันต่อไร่ 

 
 
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
รูปที่ 5-1 พ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังของประเทศไทย ประมาณการปี 2558 

5 โครงสร้างการผลิตและปรมิาณความต้องการมันส าปะหลัง
ของประเทศไทย 
5.1 พื้นที่การเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศ

ไทย 
5.2 พื้นที่การเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละ

ภูมิภาค 
5.3 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังของประเทศไทย 

 

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

100,001-300,000
50,001 – 100,000
<50,000

>300,000 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
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ภาคเหนือ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 1.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 6.4 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 21 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2 
ภาคเหนือมีผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ียประมาณ 3.666 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงท่ีสุดในประเทศไทย 

ภาคตะวันออก มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 1.3 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 4.9 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 16 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 0.3 
ภาคตะวันออกมีผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ียประมาณ 3.676 ตันต่อไร่ 

ภาคตะวันตก มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 0.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 2.3 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 1.5 
ภาคตะวันตกมีผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ียประมาณ 3.405 ตันต่อไร่ 

และภาคกลาง มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 0.4 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 1.2 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 2.6 
ภาคกลางมีผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ียประมาณ 3.396 ตันต่อไร่ 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

รูปที่ 5-2 ผลผลิต อัตราเติบโตของผลผลิต พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตต่อไร่ของการปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทย  
ระหว่างปี 2540 – 2557 

 

ตารางที่ 5-1  เน้ือที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของไทยปี 2552-2558 
รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558* อัตราเพิ่ม (%) 

เน้ือที่เก็บเกี่ยว (ล้านไร่) 7.30 7.10 7.91 8.14 8.66 8.43 8.59 1.90% 
ผลผลิต (ล้านตัน) 22.01 21.91 26.60 28.28 30.23 30.02 30.91 2.96% 
ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) 3.01 3.09 3.36 3.47 3.49 3.56 3.60 1.03% 
หมายเหตุ : *ประมาณการ ปี 2558 
ที่มา : สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย, ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
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ตารางที่ 5-2 ภาพรวมพ้ืนที่เพาะปลูกพ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตผลผลิตต่อไร่แบ่งตามภาคของประเทศไทย 

รายชื่อภาค 
พื้นที่เก บเกี่ยว (พันไร)่ % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร ่(กก.) % 

2556 2557 2558* 57-58  2556 2557 2558* 57-58  2556 2557 2558* 57-58  
รวมทั้งประเทศ 8,657 8,431 8,592 1.9% 30,228 30,022 30,910 3.0% 3,492 3,561 3,598 1.0% 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4,493 4,360 4,459 2.3% 15,387 15,466 16,019 4.4% 3,425 3,547 3,593 1.3% 
เหนือ 1,772 1,715 1,753 2.2% 6,320 6,225 6,425 3.2% 3,567 3,631 3,666 1.0% 
ตะวันออก 1,429 1,339 1,343 0.3% 5,272 4,877 4,938 1.2 3,689 3,642 3,676 1.0% 
ตะวันตก 623 665 675 1.6% 2,091 2,246 2,299 2.3 3,358 3,380 3,405 0.8% 
กลาง 340 353 362 2.6% 1,157 1,208 1,229 1.8 3,405 3,422 3,396 -0.7% 

หมายเหตุ : *ประมาณการ ปี 2558 
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2558 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
จากข้อมูลพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง พบว่า

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีและ
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังจ านวนมาก แต่เมื่อ
เปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่แล้วพบว่า ผลผลิตต่อไร่ 
มีจ านวนน้อยกว่าภาคเหนือและภาคตะวันออก 
จากการจัดอันดับพื้นท่ีเก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิต 
จะพบว่าพื้นท่ีการเพาะปลูกท่ีเป็นคลัสเตอร์อยู่
บริเวณใกล้เคียงกันคือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
และสระแก้ว โดยมีผลรวมการผลิตอยู่ประมาณ 8.9 
ล้านตัน หรือร้อยละ 29 ของปริมาณการผลิตของ
ประเทศ 

จะเห็นได้ว่าพื้นท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
จะกระจุกตัวเป็นคลัสเตอร์มันส าปะหลัง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมาทางภาคตะวันออก คือ 
จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา สระแก้ว และอีก 
คลัสเตอร์คือ บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี และ 
คลัสเตอร์ในภาคเหนือตอนล่างบริเวณ จังหวัด
ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

รูปที่ 5-3 พ้ืนที่การกระจุกตัวของการเพาะปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทย ประมาณการปี 2558 

ตารางที่ 5-3 ภาพรวมการจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีผลผลติมันส าปะหลังมากท่ีสุดในประเทศไทย 
รายชื่อภาค/
จังหวัด 

พื้นที่เก บเก่ียว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
2556 2557 2558* 2556 2557 2558* 2556 2557 2558* 

รวมทั้งประเทศ 8,657 8,431 8,592 30,228 30,022 30,910 3,492 3,561 3,598 
1. นครราชสีมา2 1,546 1,536 1,581 5,643 5,777 6,032 3,650 3,761 3,816 
2. ก าแพงเพชร1 667 646 655 2,561 2,558 2,624 3,839 3,958 4,008 
3. ชัยภูมิ2 406 436 457 1,405 1,570 1,628 3,456 3,603 3,564 
4. กาญจนบุรี4 443 460 464 1,462 1,530 1,552 3,298 3,325 3,347 
5. อุบลราชธานี2 375 402 415 1,261 1,366 1,433 3,207 3,401 3,451 

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

100,001-300,000
50,001 – 100,000
<50,000

>300,000 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)

นครราชสีมา

ก าแพงเพชร

ชัยภูมิ

ชลบุรี

นครสวรรค์

สระแก้ว

อุบลราชธานี

กาญจนบุรี

ฉะเชิงเทรา

เลย

กลุ่มคลัสเตอร์จังหวัด
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รายชื่อภาค/
จังหวัด 

พื้นที่เก บเก่ียว (พันไร่) ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
2556 2557 2558* 2556 2557 2558* 2556 2557 2558* 

6. สระแก้ว3 400 366 376 1,283 1,233 1,283 3,430 3,365 3,411 
7. นครสวรรค1์ 397 360 370 1,362 1,236 1,278 3,364 3,437 3,454 
8. ชลบุร3ี 283 274 274 1,060 1,158 1,165 4,221 4,226 4,259 
9. เลย2 1,546 295 290 5,643 1,031 1,043 3,348 3,494 3,590 
10. ฉะเชิงเทรา3 294 276 277 983 1,000 1,004 3,742 3,624 3,630 

หมายเหตุ :  1 = จังหวัดในภาคเหนือ  
 2 = จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
 3 = จังหวัดในภาคตะวันออก  
 4 = จังหวัดในภาคตะวันตก 
 2558* = ข้อมูลประมาณการปี 2558 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

 
จากข้อมูลทางสถิติของส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรในปี 2558 พบว่า จังหวัดท่ีมีผลผลิต
มันส าปะหลังสูงในประเทศไทยจะอยู่บริเวณ 3 
คลัสเตอร์หลัก  

1. คลัสเตอร์ภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง 
(4,286 กิโลกรัมต่อไร่) ชลบุรี (4,259 กิโลกรัมต่อ
ไร่) และ สระบุรี (3,607 กิโลกรัมต่อไร่)  

2. คลัสเตอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ในจังหวัดบุรีรัมย์ (4,212 กิโลกรัมต่อไร่) และ
นครราชสีมา (3,816 กิโลกรัมต่อไร่) และ  

3. คลัสเตอร์ภาคเหนือตอนล่าง ในจังหวัด
ก าแพงเพชร (4,008 กิโลกรัมต่อไร่) และจังหวัด 
ตาก (3,741 กิโลกรัมต่อไร่) 
 
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

รูปที่ 5-4 พ้ืนที่การกระจุกตัวของผลผลิตปลูกมันส าปะหลังต่อไร่ในประเทศไทย ประมาณการปี 2558 
 

ตารางที่ 5-4 ภาพรวมการจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มี ผลผลิตต่อไร่ (กก.) สูงสุดในประเทศไทย 

รายชื่อภาค/จังหวัด 
ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

       2556        2557       2558* 
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 3,492 3,561 3,598 
1. ระยอง3 3,998 4,247 4,286 
2. ชลบุร3ี 4,221 4,226 4,259 
3. บุรีรัมย์2 4,010 4,130 4,212 
4. ก าแพงเพชร1 3,839 3,958 4,008 
5. นครราชสีมา2 3,650 3,761 3,816 
6. ตาก5 3,780 3,700 3,741 
7. ฉะเชิงเทรา3 3,742 3,624 3,630 

นครราชสีมา

ก าแพงเพชร

ชลบุรี
สระแก้ว

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

เพชรบูรณ์

บุรีรัมย์

ตาก

จันทบุรี

กลุ่มคลัสเตอร์จังหวัด
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รายชื่อภาค/จังหวัด 
ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

       2556        2557       2558* 
8. เพชรบูรณ1์ 3,622 3,585 3,612 
9. สระบุร4ี 3,757 3,627 3,607 
10. เลย2 3,348 3,494 3,590 
หมายเหตุ : 1 = จังหวัดในภาคเหนือ    4 = ภาคตะวันตก  
               2 = จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  5 = จังวัดในภาคกลาง 
               3 = จังหวัดภาคตะวันออก  2558* = ข้อมูลประมาณการปี 2558 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

5.2 พื้นที่การเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละภูมิภาค  

 การผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคท่ีมีการปลูกมันส าปะหลัง 

มากท่ีสุดในประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2558 จะมีพื้นท่ี
เก็บเกี่ยวประมาณ 4.5  ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 16.0 ล้านตัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ มีการ
ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 2 โดยภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือมีผลผลิตต่อไร่เฉล่ียประมาณ 3.593 ตันต่อไร่ 

แม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิต
มากท่ีสุดในประเทศแต่เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าผลผลิต
ต่อไร่ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของท้ังประเทศและมีจังหวัดท่ีมีค่าเฉล่ีย
ผลผลิตต่อไร่ต่ าท่ีสุดในประเทศคือจังหวัดบึงกาฬมีผลผลิตต่อไร่
เพียง 2,824 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน 3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือท่ีมีผลผลิตต่อไร่มากกว่าค่าเฉล่ียท้ังประเทศได้แก่จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์และอุดรธานี 

 
 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ 13 ม.ค. 2558 

รูปที่ 5-5 พ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังจ านวนมากมีอยู่ 5 จังหวัด คือจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยว 
มันส าปะหลังจ านวน 1.58 ล้านไร่ โดยมีผลผลิตประมาณ 6.03 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.5 ของประเทศ 
และผลผลิตต่อไร่ 3,816 กิโลกรัม ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีผลผลิตสูงท่ีสุดในประเทศ 

รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 456,718 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 1.63 
ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.3 ของประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 3,564 กิโลกรัม 

อันดับท่ี 3 คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 415,214 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 
1.43 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.6 ของประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 3,451 กิโลกรัม 

อันดับท่ี 4 คือ จังหวัดเลย มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 290,491 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 1.04 
ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4 ของประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 3,590 กิโลกรัม 

และอันดับท่ี 5 คือ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 252,278 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 
0.88 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 3,473 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 5-5  รายละเอียดพ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาค/จังหวัด พื้นที่เก บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร(่กก.) % 
2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 

รวมทั้งประเทศ 8,657 8,431 8,592 1.9% 30,228 30,022 30,910 3.0% 3,492 3,561 3,598 1.0% 
ตะวันออกเฉียง

เหนือ 4,493 4,360 4,459 2.3% 15,387 15,466 16,019 3.6% 3,425 3,547 3,593 1.27% 

นครราชสีมา 1,546 1,536 1,581 2.9% 5,643 5,777 6,032 4.4% 3,650 3,761 3,816 1.5% 
ชัยภูมิ 406 436 457 4.8% 1,405 1,570 1,628 3.7% 3,456 3,603 3,564 -1.1% 
อุบลราชธานี 400 402 415 3.4% 1,283 1,366 1,432 4.9% 3,207 3,401 3,451 1.5% 
เลย 294 295 290 -1.6% 983 1,031 1,042 1.1% 3,348 3,494 3,590 2.8% 
อุดรธานี 256 248 252 1.6% 833 849 876 3.2% 3,252 3,420 3,743 1.6% 
บุรีรัมย์ 206 198 200 1.0% 825 817 842 3.0% 4,010 4,130 4,212 2.0% 
กาฬสินธุ ์ 229 198 203 2.5% 752 671 699 4.1% 3,283 3,394 3,448 1.6% 
ขอนแก่น 197 180 182 0.9% 625 577 589 2.0% 3,169 3,204 3,238 1.1% 
ศรีสะเกษ 145 141 145 2.5% 499 495 514 3.8% 3,431 3,505 3,547 1.2% 
มุกดาหาร 158 145 143 -1.1% 505 478 477 0.2% 3,202 3,306 3,349 1.3% 
สกลนคร 133 117 122 4.05% 386 354 370 4.4% 2,906 3,025 3,036 0.4% 
มหาสารคาม 100 92 93 1.6% 309 288 296 2.9% 3,078 3,145 3,184 1.2% 
ยโสธร 84 84 86 2.8% 274 280 295 5.3% 3,284 3,343 3,422 2.4% 
หนองบัวล าภู 72 66 65 -0.9% 226 207 203 -1.8% 3,147 3,155 3,125 -1.0% 
สุรินทร์ 79 53 55 3.1% 259 170 176 3.5% 3,261 3,175 3,186 0.4% 
อ านาจเจริญ 51 53 54 1.8% 168 175 179 2.4% 3,301 3,290 3,307 0.5% 
นครพนม 57 48 47 -0.9% 170 150 152 1.5% 2,982 3,138 3,214 2.4% 
ร้อยเอ็ด 39 41 41 1.1% 117 128 132 3.5% 3,019 3,137 3,210 2.3% 
หนองคาย 20 17 17 -2.6% 59 51 51 -0.6% 3,030 3,029 3,091 2.1% 
บึงกาฬ 21 11 11 -1.0% 65 31 31 -1.1% 3,051 2,827 2,824 -1.1% 

หมายเหตุ : 2558* = ข้อมูลประมาณการปี 2558 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2556 

รูปที่ 5-6 แผนที่แสดงพ้ืนที่ในการใช้เพาะปลูกมันส าปะหลังใน 4 จังหวัดหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

จังหวัด นครราชสีมา จังหวัด ชัยภูมิ

จังหวัด อุบลราชธานี จังหวัด เลย
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 การผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือ 
ภาคเหนือ เป็นภาคท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังเป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2558 จะมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 
1.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 6.4 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ ภาคเหนือมีผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ีย
ประมาณ 3.666 ตันต่อไร่ จังหวัดในภาคเหนือท่ีมีการปลูกมันส าปะหลัง
เป็นจ านวนมาก ได้แก่   

จังหวัดก าแพงเพชร มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุดใน
ภาคเหนือคือจ านวน  654,859 ไร่ โดยมีผลผลิตประมาณ 2.62 ล้านตัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.5 ของประเทศ และมีผลผลิตต่อไร่ 4,008 
กิโลกรัม ซึ่งมีผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดในภาคเหนือ 

รองลงมาคือ จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง
จ านวน 369,935 ไร่ และมีผลผลิตประมาณ 1.28 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.1 ของประเทศ และมีผลผลิตต่อไร่ 3,454 กิโลกรัม 
 
 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ 13 ม.ค. 2558 

รูปที่ 5-7 พ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคเหนือ 

 

ส่วนจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุทัยธานี เชียงราย และสุโขทัย ซึ่งมีพื้นท่ีการ
เพาะปลูก 195,489 ไร่ 160,561 ไร่ 135,715 ไร่ 68,298 ไร่ และ 59,702 ไร่ ตามล าดับ นอกจากนั้นเป็นจังหวัด
ท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกน้อยกว่า 50,000 ไร่ 

ตารางที่ 5-6 รายละเอียดพ้ืนที่เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ของภาคเหนือ 
ภาค/
จังหวัด  

พื้นที่เก บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร(่กก.) % 
2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 

รวมท้ังประเทศ 8,657 8,431 8,592 1.9% 30,228 30,022 30,910 3.0% 3,492 3,561 3,598 1.0% 
ภาคเหนือ 1,772 1,715 1,753 2.2% 6,320 6,225 6,425 3.2% 3,567 3,631 3,666 1.0% 
ก าแพงเพชร 667 646 655 1.3% 2561 2,558 2,624 2.6% 3,839 3,958 4,008 1.3% 
นครสวรรค์ 375 360 370 2.9% 1261 1,236 1,278 3.4% 3,364 3,437 3,454 0.5% 
เพชรบูรณ์ 191 185 195 5.5% 693 664 707 6.3% 3,622 3,585 3,612 0.8% 
พิษณุโลก 171 161 161 -0.6% 581 539 549 1.8% 3,395 3,341 3,420 2.4% 
อุทัยธานี 145 137 136 -0.7% 512 493 486 -1.2% 3,539 3,605 3,585 -0.6% 
เชียงราย 55 62 68 11.0% 181 202 227 12.7% 3,259 3,278 3,328 1.5% 
สุโขทัย 58 58 60 2.6% 182 187 194 3.8% 3,118 3,218 3,254 1.1% 
อุตรดิตถ์ 28 25 25 0.9% 91 83 86 3.1% 3,314 3,332 3,403 2.1% 
ล าปาง 23 25 26 5.2% 72 80 86 7.0% 3,073 3,254 3,309 1.7% 
พิจิตร 23 22 23 2.1% 78 77 79 2.9% 3,369 3,402 3,430 0.8% 
แพร่ 16 18 18 3.0% 50 56 58 4.0% 3,062 3,107 3,138 1.0% 
พะเยา 8 8 8 3.5% 27 27 28 4.7% 3,301 3,401 3,439 1.1% 
ล าพูน 6 5 4 -2.6% 18 13 14 -0.6% 2,853 2,945 3,007 2.1% 
เชียงใหม่ 2 2 2 -6.6% 8 6 6 -6.4% 3,390 3,355 3,361 0.2% 
น่าน 2 1 1 -2.0% 5 3 3 -1.5% 3,106 2,991 3,006 0.5% 

หมายเหตุ : 2558* = ข้อมูลประมาณการปี 2558 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก

100,001-300,000
50,001 – 100,000
<50,000

>300,000 

พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2556 

รูปที่ 5-8 แผนที่แสดงพ้ืนที่ในการใช้เพาะปลูกมันส าปะหลังใน 2 จังหวัดหลักในภาคเหนือ 

 การผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออก เป็นภาคท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังเป็น

อันดับท่ี 3 ของประเทศ โดยในปี 2558 มีการประมาณการว่าจะมี
พื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 1.3 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 4.9 
ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ 
มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 0.3 ภาค
ตะวันออกมีผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ียประมาณ 3.676 ตันต่อไร่ โดย
จังหวัดท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังจ านวนมากมีอยู่ 3 จังหวัด คือ  

จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 
376,115 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 1.28 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 4.1 ของประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 3,411 กิโลกรัม 

รองลงมาคือ จังหวัด ชลบุรี มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง
จ านวน 273,656 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 1.17 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.8 ของประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 4,259 กิโลกรัม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รูปที่ 5-9 พ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออก 

อันดับท่ี 3 คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 276,718 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 
1 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 3,630 กิโลกรัม 

ตารางที่ 5-7  รายละเอียดพ้ืนที่เพาะปลูกพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ของภาคตะวันออก 
ภาค/จังหวัด  พื้นทีเ่ก บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร(่กก.) % 
 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 
รวมทั้งประเทศ 8,657 8,431 8,592 1.9% 30,228 30,022 30,910 3.0% 3,492 3,561 3,598 1.0% 
ภาคตะวันออก 1,429 1,339 1,343 0.3% 5,272 4,877 4,938 1.2% 3,689 3,642 3,676 1.0% 
สระแก้ว 397 366 376 2.6% 1,362 1,233 1,283 4.0% 3,430 3,365 3,411 1.4% 
ชลบุรี 282 274 274 -0.2% 1,190 1,158 1,165 0.6% 4,221 4,226 4,259 0.8% 
ฉะเชิงเทรา 283 276 277 0.3% 1,060 1,000 1,004 0.5% 3,742 3,624 3,630 0.2% 
จันทบุรี 251 229 224 -1.8% 891 799 796 -0.3% 3,548 3,496 3,549 1.5% 
ปราจีนบุรี 156 150 149 -1.0% 532 499 502 0.6% 3,399 3,324 3,377 1.6% 
ระยอง 59 44 44 -1.5% 238 188 187 -0.6% 3,998 4,247 4,286 1.0% 
หมายเหตุ : 2558* = ข้อมูลประมาณการปี 2558 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2556 

รูปที่ 5-10 แผนที่แสดงพ้ืนที่ในการใช้เพาะปลูกมันส าปะหลังใน 3 จังหวัดหลักในภาคตะวันออก 

 การผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันตก เป็นภาคท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังเป็นอันดับ 

4 ของประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2558 จะมีพื้นท่ีเก็บ
เกี่ยวประมาณ 0.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 2.3 ล้านตัน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของปริมาณการผลิตท้ังประเทศ มีการขยาย
พื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.5 ภาคตะวันตกมี
ผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ียประมาณ 3.405 ตันต่อไร่ จังหวัดท่ีมีการ
ปลูกมันส าปะหลังจ านวนมากมี อยู่  2 จังหวัด คือ  จังหวัด
กาญจนบุรี มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 463,597 ไร่ มี
ผลผลิตประมาณ 1.55 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.0 ของ
ประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 3,347 กิโลกรัม รองลงมาคือจังหวัดตาก 
มีพื้ น ท่ี เพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 135,209 ไร่ มีผลผลิต
ประมาณ 0.51 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7 ของประเทศ 
และผลผลิตต่อไร่ 3,741 กิโลกรัม ส่วนจังหวัดราชบุรี มีพื้นท่ี
เพาะปลูก 74,472 ไร่ นอกจากนั้นเป็นจังหวัดท่ีมีการเพาะปลูก
น้อยกว่า 50,000ไร่  

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

รูปที่ 5-11 พ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันตก 

ตารางที่ 5-8  รายละเอียดพ้ืนที่เพาะปลูกพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ของภาคตะวันตก 
ภาค/จังหวัด  พื้นที่เก บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร(่กก.) % 
 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 
รวมทั้งประเทศ 8,657 8,431 8,592 1.9% 30,228 30,022 30,910 3.0% 3,492 3,561 3,598 1.0% 
ภาคตะวันตก 622 665 675 1.6% 2,090 2,246 2,299 2.3% 3,358 3,380 3,405 0.8% 
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ภาค/จังหวัด  พื้นที่เก บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร(่กก.) % 
 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 
กาญจนบุรี 443 460 464 0.8% 1,462 1,530 1,552 1.4% 3,298 3,325 3,347 0.7% 
ตาก 104 129 135 5.2% 395 476 506 6.3% 3,780 3,700 3,741 1.1% 
ราชบุรี 72 74 74 0.4% 226 234 235 0.4% 3,123 3,160 3,159 -0.03% 
เพชรบุรี 2 1 1 -2.4% 5 3 3,418 -0.8% 3,284 3,305 3,358 1.6% 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 0.8 0.8 -0.9% 4 3 2,666 -0.7% 3,327 3,475 3,480 0.1% 
หมายเหตุ : 2558* = ข้อมูลประมาณการปี 2558 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

 

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2556 

รูปที่ 5-12 แผนที่แสดงพ้ืนที่ในการใช้เพาะปลูกมันส าปะหลังใน 1 จังหวัดหลัก คือ กาญจนบุรี ในภาคตะวันตก 

 การผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ภาคกลาง 
ภาคกลางมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวเพียงประมาณ 0.4 ล้านไร่ และมี

ผลผลิตประมาณ 1.2 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของปริมาณ
การผลิตท้ังประเทศ มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 
ร้อยละ 2.6 ภาคกลางมีผลผลิตต่อไร่โดยเฉล่ียประมาณ 3.396 ตัน
ต่อไร่ จังหวัดท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังจ านวนมากท่ีสุด ได้แก่  

จังหวัดลพบุรี  มีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 
228,201 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 0.79 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.6 ของประเทศ และผลผลิตต่อไร่ 3,440 กิโลกรัม 

ส่วนจังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ีเพาะปลูก 63,374 ไร่ นอกจากนั้น
เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกน้อยกว่า 50,000 ไร่ 

 
 

 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

รูปที่ 5-13 พ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคกลาง 

ตารางที่ 5-9  รายละเอียดพ้ืนที่เพาะปลูกพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ของภาคกลาง 
ภาค/จังหวัด  พื้นที่เก บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร(่กก.) % 
 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 
รวมทั้งประเทศ 8,657 8,431 8,592 1.9% 30,228 30,022 30,910 3.0% 3,492 3,561 3,598 1.0% 
ภาคกลาง 340 353 362 2.6% 1,157  1,208 1,230 1.8% 3,405 3,422 3,396 -0.8% 
ลพบุรี 205 221 228 3.3% 705 767 785 2.3% 3,435 3,475 3,440 -1.0% 
ชัยนาท 64 63 63 0.6% 211 204 204 0.1% 3,275 3,236 3,221 -0.5% 
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ภาค/จังหวัด  พื้นที่เก บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร(่กก.) % 
 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 
สระบุรี 34 32 33 3.1% 129 115 118 2.6% 3,757 3,627 3,607 -0.6% 
สุพรรณบุรี 36 37 38 1.1% 112 121 122 0.7% 3,129 3,247 3,234 -0.4% 
หมายเหตุ : 2558* = ข้อมูลประมาณการปี 2558 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูล ณ 13 ม.ค. 2558 

5.3 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังของประเทศไทย 
ประเทศไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยการส่งออกมันส าปะหลัง

ของไทยในปี 2557 มีแนวโน้มการเติบโตท่ีดีท้ังในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีปริมาณ
การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังรวม 11.2 ล้านตันหรือขยายตัวร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับปี 2556 คิดเป็น
มูลค่าการส่งออก 114,638 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 ท้ังนี้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของไทยมีทิศทางการขยายตัวต่อเนื่อง 

โครงสร้างปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทย ร้อยละ 60 จะเป็นการส่งออก
ในรูปของ มันเส้น รองลงมาเป็น แป้งมันส าปะหลัง ประเภทสตาร์ชท่ีท าจากมันส าปะหลัง ประมาณร้อยละ 27 
และในรูปแบบของ เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆประมาณร้อยละ 9 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 4 เป็นการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส าปะหลังอื่นๆ เช่น หัวมัน สาคู และกาก 

การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังประเภทมันอัดเม็ด และมันเส้นมีปริมาณ 6.8 ล้านตัน โดยมีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 17.0 และมีมูลค่าการส่งออก 49,030 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 
22.8 ส่วนการส่งออกแป้งมันส าปะหลังมีปริมาณ 3.0 ล้านตัน โดยมีปริมาณการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 
23.2 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 41,145 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 17.7 ส่วนกลุ่มเด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ 
มีปริมาณการส่งออก 1.0 ล้านตัน โดยมีปริมาณการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 5.2 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 21,802 
ล้านบาท หรือมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส าปะหลังอื่นๆ มีปริมาณการ
ส่งออก 0.4 ล้านตัน โดยมีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 21.2 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 2,663 ล้านบาท หรือมีมูลค่า
ลดลงร้อยละ 16.6 

ตารางที่ 5-10 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงัปี 2554 - 2557  

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
ปริมาณ ค้าการส่งออก (หน่วย : เมตริกตัน) อัตราการขยายตัว (%) 

2554 2555 2556 2557 2555 2556 2557 

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 6,876,956 8,428,943 9,723,200 11,208,379 22.6% 15.4% 15.3% 
1. มันส าปะหลังอัดเม ดและมันเส้น 3,734,389 4,696,191 5,814,458 6,800,152 25.8% 23.8% 17.0% 
1.1 มันส าปะหลังอัดเม็ด 36,499 82,178 58,866 21,852 125.2% -28.4% -62.9% 
1.2 มันเส้น 3,697,891 4,614,013 5,755,593 6,778,300 24.8% 24.7% 17.8% 
2. แป้งมันส าปะหลัง 1,894,194 2,237,932 2,451,463 3,020,025 18.1% 9.5% 23.2% 
2.1 แป้งมันส าปะหลงั 26,420 26,625 15,862 16,621 0.8% -40.4% 4.8% 
2.2 แป้งหยาบท าจากมันส าปะหลัง 568 597 1,394 1,817 5.1% 133.5% 30.3% 
2.3 สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง 1,864,257 2,208,224 2,428,550 2,993,452 18.5% 10.0% 23.3% 
2.4 แป้งมันส าปะหลงัอ่ืน ๆ 2,949 2,486 5,657 8,134 -15.7% 127.6% 43.8% 
3. เด๊กตริน และ โมดิไฟด์สตาร์ช 803,761 860,126 906,626 954,203 7.0% 5.4% 5.2% 
4. ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง อื่น ๆ 444,612 634,694 550,653 433,999 42.8% -13.2% -21.2% 
4.1 หัวมันส าปะหลัง 819 1,052 2,477 103 28.4% 135.5% -95.8% 
4.2 สาคู ท าจาก แป้งมันส าปะหลัง 22,260 23,540 27,005 28,061 5.8% 14.7% 3.9% 
4.3 กาก และ มันส าปะหลังอ่ืนๆ 421,532 610,102 521,171 405,834 44.7% -14.6% -22.1% 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เดือน กรกฎาคม 2558 
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ที่มา : กรมศุลกากร โดยความร่วมมือจากสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย  

รูปที่ 5-14 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (เมตริกตัน) 
 

ตารางที่ 5-11 มูลค่าการสง่ออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังป ี2554 - 2557   

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
มูลค่า การส่งออก (หน่วย : ล้านบาท) อัตราการขยายตัว (%) 

2554 2555 2556 2557 2555 2556 2557 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 79,805 87,289 98,345 114,638 9.4% 12.7% 16.6% 
 1. มันส าปะหลังอัดเม ดและมันเส้น 29,573 33,817 39,932 49,030 14.4% 18.1% 22.8% 
 1.1 มันส าปะหลังอัดเม็ด 275 566 407 142 105.8% -28.1% -65.1% 
 1.2 มันเส้น 29,299 33,250 39,525 48,888 13.5% 18.9% 23.7% 
 2. แป้งมันส าปะหลัง 28,286 30,835 34,965 41,145 9.0% 13.4% 17.7% 
 2.1 แป้งมันส าปะหลงั 398 408 276 279 2.5% -32.4% 1.1% 
 2.2 แป้งหยาบท าจากมันส าปะหลัง 14 14 24 33 0.0% 71.4% 37.5% 
 2.3 สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง 27,823 30,365 34,582 40,737 9.1% 13.9% 17.8% 
 2.4 แป้งมันส าปะหลงัอ่ืน ๆ 51 48 83 96 -5.9% 72.9% 15.7% 
 3. เด๊กตริน และ โมดิไฟด์สตาร์ช 19,411 19,298 20,254 21,802 -0.6% 5.0% 7.6% 
 4. ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง อื่น ๆ 2,535 3,338 3,194 2,663 31.7% -4.3% -16.6% 
 4.1 หัวมันส าปะหลัง 7 17 27 7 142.9% 58.8% -74.1% 
 4.2 สาคู ท าจากแปง้มันส าปะหลัง 558 581 636 715 4.1% 9.5% 12.4% 
 4.3 กากและมันส าปะหลังอ่ืนๆ 1,969 2,741 2,531 1,940 39.2% -7.7% -23.4% 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เดือนกรกฎาคม 2558 

 

 
ที่มา : กรมศุลกากร โดยความร่วมมือจากสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย  

รูปที่ 5-15 มูลค่าการสง่ออกผลิตภัณฑ์ส าปะหลงั (ล้านบาท) 

ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังหลักของไทยคือประเทศจีน โดยในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออก 
รวมมากถึง 75,004 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.4 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
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พัน
ตัน

แป้งมันส าปะหลัง แป้งดัดแปลงโครงสร้าง สาคู
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ท้ังหมด เมื่อพิจารณารายสินค้าพบว่าประเทศไทยมีการส่งออก มันส าปะหลังอัดเม็ด และ มันเส้น ไปยังประเทศจีน 
คิดเป็นมูลค่า 48,865 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของมูลค่าการส่งออกมันส าปะหลังอัดเม็ดและมันเส้น
ท้ังหมด ส่งออกแป้งมันส าปะหลัง มูลค่า 20,862 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 50.7 ของมูลค่าการส่งออกแป้ง 
มันส าปะหลังท้ังหมด และส่งออกเด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ มูลค่า 4,655 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 
21.4 ของมูลค่าการส่งออกเด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ ท้ังหมด  

ตลาดส่งออกรองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น โดยมูลค่าการส่งออก 8,947  ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 7.8 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังท้ังหมด ประเทศไทยส่งออกเด๊กตรินและโมดิไฟด์
สตาร์ชอื่นๆ ไปยังประเทศญี่ปุ่น มากเป็นอันดับหนึ่งโดยมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และตลาดอื่นๆคือ 
ประเทศอินโดนีเซีย ไต้หวัน และมาเลเซีย โดยประเทศไทยมีการส่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.9 ร้อยละ 4.2 
ร้อยละ 3.4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 5-12 ประเทศที่ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังปี 2554-2557  

ประเทศ มูลค่า (ล้านบาท) อัตราการขยายตวั (%) สัดส่วน 
2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 

จีน 41,045 46,224 60,989 75,004 11.82 12.62 31.94 22.98 51.4 53.0 62.0 65.4 
ญี่ปุ่น 8,637 8,862 9,009 8,947 19.68 2.61 1.66 -0.70 10.8 10.2 9.2 7.8 
อินโดนีเซีย 8,058 10,565 5,251 6,714 52.77 31.11 -50.30 27.85 10.1 12.1 5.3 5.9 
ไต้หวัน 4,419 4,003 4,583 4,809 8.88 -9.42 14.49 4.93 5.5 4.6 4.7 4.2 
มาเลเซีย 3,741 4,195 3,356 3,899 17.03 12.12 -20.01 16.19 4.7 4.8 3.4 3.4 
เกาหลีใต้ 2,690 3,455 3,431 3,008 51.51 28.47 -0.70 -12.35 3.4 4.0 3.5 2.6 
สหรัฐอเมริกา 1,540 2,062 1,979 2,118 -11.71 33.91 -4.04 6.99 1.9 2.4 2.0 1.9 
ฟิลิปปินส ์ 1,147 1,459 1,493 1,138 -16.44 27.21 2.34 -23.77 1.4 1.7 1.5 1.0 
สิงคโปร ์ 899 814 950 893 10.17 -9.43 16.70 -5.98 1.1 0.9 1.0 0.8 
บังกลาเทศ 460 443 617 706 -9.89 -3.80 39.41 14.39 0.6 0.5 0.6 0.6 
อินเดีย 376 318 547 604 -34.53 -15.34 72.00 10.4 0.5 0.4 0.6 0.5 
นิวซีแลนด์ 274 240 412 590 26.08 -12.61 72.01 43.14 0.3 0.3 0.4 0.5 
เนเธอร์แลนด์ 1,279 469 548 590 55.33 -63.33 16.93 7.5 1.6 0.5 0.6 0.5 
แอฟริกาใต้ 472 432 395 587 3.67 -8.50 -8.58 48.75 0.6 0.5 0.4 0.5 
เวียดนาม 265 280 467 545 -50.46 5.56 66.76 16.71 0.3 0.3 0.5 0.5 
รวม 15  75,302 83,821 94,028 110,150 15.36 11.31 12.18 17.15 94.4 96.0 95.6 96.1 
รวมอ่ืนๆ 4,503 3,468 4,317 4,488 35.82 -22.98 24.46 3.98 5.6 4.0 4.4 3.9 
รวม 79,805 87,289 98,345 114,638 16.35 9.38 12.67 16.57 100 100 100 100.0 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เดือน กรกฎาคม 2558 

 ทิศทางการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังของประเทศไทย 
ในอดีตประเทศไทยมีการส่งออกมันส าปะหลังไปยังสหภาพยุโรปเป็นหลัก ซึ่งตลาดส่งออกหลักของ 

มันอัดเม็ดของไทยเดิมจะอยู่ท่ี สหภาพยุโรปกว่าร้อยละ 90 ของการส่งออกมันอัดเม็ดท้ังหมดของไทย แต่ภายหลัง
เนื่องจากมีการใช้มาตรการการปฏิรูปการเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy Reform ) ในสหภาพยุโรป
เพื่อลดการอุดหนุนภาคการเกษตร ซึ่งท าให้ราคาธัญพืชในสหภาพยุโรปถูกลง ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรป
จึงเลือกใช้ธัญพืชทดแทนมันส าปะหลังต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ส่งผลให้การส่งออกมันอัดเม็ดของไทยไป
สหภาพยุโรปลดลงอย่างมาก ไทยจึงเปล่ียนไปขยายตลาดในประเทศจีนเพิ่มขึ้นโดยเปล่ียนรูปแบบผลิตภัณฑ์
ส่งออกจากมันอัดเม็ดเป็นมันเส้นแทน ในปัจจุบันจีนจึงกลายเป็นตลาดส่งออกมันเส้นอันดับ 1 ของไทย และมี
แนวโน้มการเติบโตท่ีดี โดยคาดว่าประเทศจีนยังคงมีความต้องการน าเข้ามันส าปะหลังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศจีนเองยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยจีนน าเข้ามันส าปะหลัง
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เพื่อไปใช้ในการผลิตเอทานอลซึ่งยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตลาดอื่นๆ ท่ีเป็น
เป้าหมายการส่งออกมันส าปะหลังของประเทศไทย ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ และ ไต้หวัน เป็นต้น 

จากการส ารวจของผู้ค้ามันส าปะหลังในปี 2557 พบว่าประเทศผู้ผลิตหลักในอาเซียน 4 ประเทศมี 
ผลผลิตรวมกันเป็นปริมาณ 36.3 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาดท่ีมีมากถึง 39.9 ล้านตัน ดังนั้น
คาดว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของไทยในปี 2558 จะสูงเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้การท่ีรัฐบาลประเทศ
จีนได้ออกนโยบายให้ โรงงานแอลกอฮอล์หยุดการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อรักษาระดับสต๊อก
ข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชท่ีมีความส าคัญต่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยรัฐบาลจีนระบุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พลังงานทดแทนประจ าปี 2554-2559 ให้ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตเอทานอลแทน จาก
นโยบายดังกล่าวจะส่งผลดีต่อแนวโน้มการความต้องการน าเข้ามันส าปะหลังจากประเทศไทย 

ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไปยังจีนเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 65 ของการส่งออก
ของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังท้ังประเทศ จากนโยบายของรัฐบาลจีนต้ังแต่ปี 2556 ท าให้จีนต้องน าเข้ามันเส้น
จากท่ัวโลกเพื่อมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนเพิ่มขึ้นอีกราว 2 ล้านตัน จากเดิมท่ีมีการน าเข้ามันส าปะหลังประมาณ 
8-9 ล้านตัน โดยจีนมีการน าเข้ามันเส้นจากไทย 6 ล้านตัน รวมมูลค่า 39,451 ล้านบาท และจากเวียดนาม
ประมาณ 1-2 ล้านตัน 

ในปี 2557 ท่ีผ่านมาไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังกว่า 11 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 15.3 แบ่งเป็นการส่งออกมันเส้นปริมาณ 6.8 ล้านตัน แป้งมันส าปะหลัง 3.0 ล้านตัน และมัน
ส าปะหลังอัดเม็ด 21,852 ตัน มีมูลค่าการส่งออกรวม 114,638 ล้านบาท และนอกจากนี้ยังมีการน าเข้ามัน
เส้นจากกัมพูชาเพื่อน ามาส่งออกอีกประมาณ 1.5 ล้านตัน 

ในปี 2556 มีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนเป็นผู้ค้าหรือเทรดเดอร์ในประเทศกัมพูชามากถึง 14-15 
ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 200 โดยได้ไปต้ังจุดรับซื้อขนาดเล็ก หรือ ลานมัน ประมาณ 2-5 ไร่ เพื่อท าการรับซื้อ
วัตถุดิบแข่งขันกันในกลุ่มผู้ค้าคนไทยและผู้ค้าจากประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ราคามันส าปะหลังในประเทศ
เวียดนามมีการปรับตัวขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 3 บาท ส่งผลท าให้ราคามันเส้นเพิ่มขึ้นไปถึง กิโลกรัม ละ 6.20 บาท 
จาก 5.80-5.90 บาท  ท้ังนี้เพื่อให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นจึงจ าเป็นต้องมี
การจัดหามันส าปะหลังดิบในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 การวิเคราะห์ประเทศผู้ส่งออกมันส าปะหลังอื่นๆ 
ประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังหลักในอาเซียนมี 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว และกัมพูชา มี

การผลิตรวมกันประมาณ 50.6 ล้านตัน ซึ่งมีการใช้ภายในประเทศเองรวม 14.3 ล้านตัน และส่งออก 36.3 
ล้านตัน ในขณะท่ีความต้องการตลาดโลกมีประมาณ 39.9 ล้านตัน ดังนั้นจะเห็นว่าปริมาณความต้องการมัน
ส าปะหลังยังมีสูงกว่าปริมาณการผลิตซึ่งเป็นโอกาสดีของประเทศในฐานะผู้ส่งออกมันส าปะหลังท่ีจะสามารถ
เพิ่มปริมาณการส่งออกได้  

อีกปัจจัยท่ีท าให้ความต้องการมันส าปะหลังของโลกเพิ่มขึ้นคือ ปัญหาภัยแล้งในประเทศอินโดนีเซีย 
ปัญหาพายุหิมะในมณฑลกว่างซี ประเทศจีนในปี 2557 และปัญหาจากความแห้งแล้งจาก Climate Change 
ซึ่งครอบคลุมหลายพื้นท่ีในโลกท่ีได้สร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีการเพาะปลูกจ านวนมาก ซึ่งอาจสร้างแรงกดดัน
ต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างข้าวโพดให้ปรับตัวสูงขึ้น และอาจมีผลทางอ้อมต่อความต้องการมันส าปะหลัง
เพิ่มขึ้นจึงนับเป็นโอกาสท่ีดีในการส่งออกมันส าปะหลังของไทย 

นอกจากประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกหลักรายใหญ่ท่ีสุดแล้ว อีก 3 ประเทศท่ีมีการส่งออกมัน
ส าปะหลังรองลงมา คือ ประเทศเวียดนาม มีการส่งออกมันส าปะหลัง 9.4-9.7 ล้านตัน กัมพูชา 8.7 ล้านตัน 
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และลาว 0.8 ล้านตัน ซึ่งหากพิจารณาประเทศคู่แข่งมันส าปะหลังท่ีส าคัญของไทย จะเห็นว่าประเทศเวียดนาม 
นับเป็นคู่แข่งท่ีส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกมันส าปะหลังไปยังตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของท้ังไทย
และเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามและจีนมีอาณาเขตท่ีติดกัน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง ท าให้ราคา 
มันส าปะหลังเมื่อรวมกับค่าขนส่งของเวียดนามถูกกว่าไทย ประกอบกับการท่ีเวียดนามให้ความส าคัญกับมัน
ส าปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ และเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นด้วยเทคนิคการ
ปลูกท่ีดี อันแสดงถึงการเพิ่มบทบาทมันส าปะหลังของเวียดนามในฐานะสินค้าส่งออกส าคัญของประเทศ 

แต่อย่างไรก็ตามประเทศเวียดนามยังคงมีปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่ง
ส่วนหนึ่งถูกน ามาใช้ในประเทศ ประกอบกับคุณภาพมันส าปะหลังของไทยท่ีดีกว่า โดยเปรียบเทียบจ านวนร้อย
ละของเช้ือแป้งในหัวมัน ท่ีประเทศไทยมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งในหัวมันส าปะหลังสูงกว่า ท าให้เป็นท่ี
ยอมรับของตลาด เนื่องจากเหมาะแก่การน าไปแปรรูปได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อีกท้ังปริมาณ
การส่งออกมันส าปะหลังของเวียดนามไปยังจีน ยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับไทย จึงท าให้ไทยยังคงรักษาบทบาท
ความเป็นผู้น าส่วนแบ่งตลาดมันส าปะหลังในจีนได้ หากประเทศเวียดนามสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็อาจส่งผลต่อระดับการแข่งขันของไทยในตลาดจีนได้เช่นกัน 

 ราคามันส าปะหลังในประเทศไทย 
ในปี 2553 – 2557 ราคามันส าปะหลังท่ีเกษตรกรขายได้ในไร่นาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.92 ต่อปีเนื่องจาก

ราคาสินค้าพืชทดแทน เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และข้าวสาลีท้ังในและต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นมาก และผลผลิต
มันส าปะหลังลดลงท าให้ความต้องการใช้มันส าปะหลังท้ังในและต่างประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้
ราคาส่งออก (FOB) สูงขึ้น เป็นเหตุให้ราคาท่ีเกษตรกรขายได้สูงตามไปด้วย โดยราคาส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ด 
และแป้งมันส าปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.36 ร้อยละ 10.28 และร้อยละ 9.07 ต่อปีตามล าดับ 

เนื่องจากประเทศคู่ค้ายังคงมีความต้องการผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าในป ี2557 
ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ียจะอยู่ท่ี 2.11 บาทต่อกิโลกรัม โดยราคาส่งออกมันเส้นเฉล่ียจะเป็น 6.90 บาทต่อ
กิโลกรัม ราคาส่งออกมันอัดเม็ดเฉล่ียเป็น 7.25 บาทต่อกิโลกรัม และราคาส่งออกแป้งมันส าปะหลังเฉล่ียเป็น 
14.25 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่าราคาท่ีเกษตรขายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.93 โดย
เมื่อเทียบอัตราส่วนพบว่าราคาส่งออกมันเส้นลดลงร้อยละ 4.17 ในขณะท่ีราคาส่งออกมันอัดเม็ดและแป้งมัน
ส าปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 และร้อยละ 2.89 ตามล าดับ 
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ที่มา : สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย 

รูปที่ 5-16 ราคามันส าปะหลังสดปี 2553 – 2557 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกมันเส้นของประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศจีนเป็นคู่ค้าของประเทศไทย โดยประเทศไทยส่งออกมันเส้นไปจีนมากกว่าร้อยละ 

99 ของการส่งออกมันเส้นท้ังหมด ดังนั้นมาตรการและนโยบายของรัฐบาลจีนจึงเป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการ
ส่งออกมันเส้นของไทย ซึ่งนโยบายของจีนท่ีมีผลส่งเสริมการส่งออกมันเส้นของไทย คือนโยบายการห้ามการ
ผลิตเอทานอลจากธัญพืช และการส่งเสริมการผลิตเอทานอลให้เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ มาตรการดังกล่าวส่งผล
ให้ความต้องการมันเส้นจากไทยสูงขึ้น ส่วนมาตรการและนโยบายของจีนท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการส่งออกมันเส้น
ของไทย คือการท่ีจีนชะลอการน าเข้ามันเส้นจากไทยในปี 2555 เนื่องด้วยปัญหาฝุ่นท่ีพบในมันเส้นซึ่งส่งผล
กระทบด้านส่ิงแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษในบริเวณท่าเรือโดยเฉพาะท่ีท่าเรือเหลียนหยุนกั่ง ซึ่งเป็นท่าเรือหลักใน
การขนถ่ายมันเส้นของไทย แต่ปัจจุบันไทยสามารถส่งออกได้โดยต้องขนถ่ายมันเส้นออกจากท่าเรือทันที ซึ่งจีน
ก าหนดให้ผู้ประกอบการน ารถบรรทุกมารับมันเส้นจากท่าเรือไปยังโกดังของผู้ประกอบการโดยมิให้เทกอง ณ 
ท่าเรือเพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากมันเส้น 

นอกจากนี้ราคามันเส้นของประเทศเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งส าคัญของไทยก็เป็นปัจจัยส าคัญ โดยราคา
มันเส้นของเวียดนามมีราคาต่ ากว่าไทยเนื่องจากเวียดนามมีต้นทุนการเพาะปลูกท่ีต่ ากว่า ท าให้จีนหันไปสนใจ
มันเส้นของเวียดนามมากกว่า ดังนั้นไทยจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพมันเส้นให้ได้คุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของจีน รวมท้ังลดต้นทุนการปลูกมันส าปะหลังเพื่อให้สามารถแข่งขันราคากับเวียดนามได้ นอกจากนี้
ต้องท าการเจรจาเพื่อให้จีนผ่อนปรนการขนถ่ายมันเส้นไทย ณ ท่าเรือ ท่ีห่างไกลชุมชนเพื่อหลีกเล่ียงปัญหา
และความขัดแย้งในชุมชน 
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อุตสาหกรรมมันส าปะหลังเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญต่อประเทศ เนื่องจากมีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นจ านวนมากและมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมต่อเนื่องสูง ประเทศไทยมีการปลูกมันส าปะหลังเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดท่ีมีการเพาะปลูกมากท่ีสุดคือ นครราชสีมา 
ก าแพงเพชร และชัยภูมิ ตามล าดับ ผลผลิตส่วนใหญ่ถูกน าไปแปรรูปเพื่อการบริโภคมากกว่าการน าไปแปรรูป
เป็นพลังงานเช้ือเพลิง ซึ่งโรงงานแปรรูปมักจะต้ังอยู่ใกล้กับบริเวณแหล่งน้ าและแหล่งเพาะปลูกเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการขนส่งท าให้สามารถรักษาคุณภาพของหัวมันได้ดี  

ในการศึกษาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ในบทนี้ จะวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของห่วงโซ่อุปทาน 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องเป้าหมาย และการจัดการระบบโลจิสติกส์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1. 
ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง ต้ังแต่ต้นน้ า (การเพาะปลูกมันส าปะหลัง) กลางน้ า (การแปรรูปมัน
ส าปะหลัง) และปลายน้ า (อุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้ผลผลิตจากการแปรรูป) ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง หน่วยงานและบทบาทของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน และรวมถึง
ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน 2. เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของ
ประเทศไทย 3. โครงสร้างการผลิตและสัดส่วนปริมาณการแปรรูปมันส าปะหลังของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง
สัดส่วนปริมาณการน ามันส าปะหลังไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ท้ังในปัจจุบันและแนวโน้ม
การใช้งานในอนาคต 4. รูปแบบระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งผลผลิตมันส าปะหลัง 5. ผลกระทบของการเปิด
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลัง และ 6. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

6.1 ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง มีความส าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม  

มันส าปะหลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะก่อให้เกิดการวางระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนในการผลิตต่ า และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง จากการศึกษาและ
วิเคราะห์สามารถสรุปรายละเอียดของห่วงโซ่อุปทาน การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง ระบบ
บริหารจัดการ และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานรวมท้ังวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดท่ีส่งผล
ให้สายโซ่อุปทานขาดความเช่ือมโยงและรับช่วงต่อ (Missing Link) หรือส่งผลให้กิจกรรมในห่วงโซ่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ได้ดังต่อไปนี้ 

6 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
6.1  ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
6.2  เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 
6.3  โครงสร้างการผลิตและสัดส่วนปริมาณการแปรรูป 
6.4  รูปแบบระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งผลผลิตมันส าปะหลัง 
6.5  ผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

ต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
6.6  กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง  
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ที่มา :  1. รายงานวิจัยโครงสร้างการจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) 
         2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พฤษภาคม 2558) และตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลจากสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (มิถุนายน 2558)  
         ปรับปรุง ข้อมูลโดยที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด 

หมายเหตุ โรงงานเอทานอลที่ใช้วัตถุดิบจากมันสด มันเส้น หรือกากน้ าตาล มีจ านวน 13 โรงงาน 

รูปที่ 6-1 ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า/ต่อเนื่องอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ าการผลิตวัตถุดิบตน้น้ า
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั กลุ่มโรงงานมันเส้น มันอัดเม็ด และ แป้งมันส าปะหลัง กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลผลิตจากการแปรรปู

เกษตรกรรายย่อย

เกษตรกรรายใหญ่

ลานมัน (ผู้รวบรวม)
แปรรูปมันเส้น

โรงงานมันอัดเม ด

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

พ่อค้าคนกลาง
ผู้รวบรวม/รับจ้าง

ขนส่ง

(จ านวนโรงงานแป้งมัน 92 โรง)

โรงงานแป้ง
มันส าปะหลัง

อุตสาหกรรมผงชูรส

อุตสาหกรรมกระดาษ

อุตสาหกรรมเอทานอล

ผู้ส่งออกแป้ง
มันส าปะหลัง

อุตสาหกรรมกาว

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป

อุตสาหกรรมกรดมะนาว

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

(จ านวนลานมนั 2,753 ลาน)

(จ านวนเกษตรกร 
550,750 ครัวเรือน) 

(จ านวนโรงงานมนัอดัเม็ด 51 โรง)

ผู้ส่งออกมันเส้น
คลังส่งออก

(มันอัดเม็ด/มันเส้น)

ส่งออก

ส่งออก

รายชื่อจังหวัด
จ านวน

ครัวเรือน
(ครัวเรือน)

พื้นที่เพาะปลูก
เฉลี่ยต่อ

ครัวเรือน (ไร)่

จ านวนลาน
มัน (โรง)

จ านวน
โรงงานมัน

อัดเม็ด (โรง)

จ านวน
โรงงานแป้ง
มัน (โรง)

จ านวนโรงงาน
แป้งดัดแปร 

(โรง)

สารให้ความ
หวาน (โรง)

จ านวนโรงงาน
เอทานอล (โรง)

รวมทั้งประเทศ 550,750 15.7 2,753 51 92 32 12 36

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

อุตสาหกรรมสารให้ความหวานหัวมันส าปะหลังสด

มันเส้น

มันอัดเม ด

แป้งมันส าปะหลังดิบ

อุตสาหกรรมไลซีน

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร
รถ 10 ล้อ

รถบรรทุก/รถหัวลาก

(12 โรงงาน)

(32 โรงงาน)

(36 โรงงาน)
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 ห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลังของประเทศไทย 
ในห่วงโซ่อุปทานมันส าปะหลังของประเทศไทยมีกลุ่มผู้ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนและมี

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องจ านวนมาก โดยเมื่อน าห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมาจ าแนกตาม
กระบวนการจะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การผลิตวัตถุดิบต้นน้ า ประกอบด้วยการเพาะปลูก 
มันส าปะหลังของเกษตรกรเป็นหลัก 2. การแปรรูปกลางน้ า ซึ่งประกอบด้วยการแปรรูปมันส าปะหลังในขั้นต้น 
โดยจะได้ผลิตภัณฑ์คือ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลัง 3. การแปรรูปปลายน้ า ซึ่งประกอบด้วยการ
แปรรูปขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยในแต่ละขั้นตอนของห่วง
โซ่อุปทาน มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในระดับท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การผลิตวัตถุดิบต้นน้ า (กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง)  
วัตถุดิบต้นน้ าของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง คือ หัวมันส าปะหลังสด ซึ่งมาจากการเพาะปลูกของ

เกษตรกร ซึ่งมีท้ังเกษตรกรรายย่อยท่ีมีผลผลิตน้อย และเกษตรกรรายใหญ่ โดยใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูก
ประมาณ 10 - 12 เดือน จากนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
และท าการจัดส่งหัวมันส าปะหลังโดยรถบรรทุก เพื่อขายต่อให้ลานมันต่างๆ โดยมีรายละเอียดของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

1.1 เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ในปี 2557 ประเทศไทยมีเกษตรกรท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังท้ังหมดจ านวน 550,750 ครัวเรือน และ

มีพื้นท่ีเพาะปลูกท้ังหมดมากกว่า 8.6 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกเฉล่ีย 15.7 ไร่ต่อครัวเรือน โดยจังหวัดท่ี
มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังสูงท่ีสุดคือ นครราชสีมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของจ านวนครัวเรือน
ท้ังหมด คุณภาพของหัวมันส าปะหลังท่ีเพาะปลูกได้จะวัดจากจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งในหัวมัน โดยลานมัน
และโรงงานจะก าหนดราคารับซื้อหัวมันท่ีมีร้อยละของเช้ือแป้ง 30 หรือร้อยละ 25 หากมีสัดส่วนของแป้งต่ า
กว่าก าหนด เกษตรกรก็จะขายหัวมันได้ในราคาท่ีต่ าลง โดยสามารถแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามปริมาณผลผลิตมัน
ส าปะหลังได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 

• เกษตรกรรายย่อย คือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวนไม่มากนัก เมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้ว จะมีพ่อค้าคนกลางมารวบรวมและขนส่งมัน หรือด าเนินการขนส่งด้วยตนเอง โดย
รถบรรทุกหรือรถขนถ่ายเกษตรกร (รถอีแต๋น) ไปท่ีลานมันหรือโรงงานแปรรูป เพื่อท าการแปรรูป
ต่อไป ซึ่งในประเทศไทยมีสัดส่วนของจ านวนเกษตรกรรายย่อยประมาณร้อยละ 40 ของจ านวน
เกษตรกรท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังท้ังหมด 

• เกษตรกรรายใหญ่ คือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะน าผลผลิต
ไปขายให้กับลานมันหรือ โรงงานแปรรูปโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งในประเทศไทยมี
สัดส่วนของจ านวนเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง 30 – 40 ไร่ ประมาณร้อยละ 35 
และมีสัดส่วนของจ านวนเกษตรกรรายใหญ่ประมาณร้อยละ 25 ของจ านวนเกษตรกรท่ีเพาะปลูก
มันส าปะหลังท้ังหมด 

1.2 พ่อค้าคนกลาง 
คือกลุ่มพ่อค้าท่ีเป็นผู้รับซื้อและรวบรวมมันส าปะหลังจากเกษตรกรรายย่อย และน าไปขายต่อให้ลานมัน 

เพื่อด าเนินการแปรรูปต่อไป โดยพ่อค้าคนกลางจะมีรถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งมันส าปะหลัง ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้
รถบรรทุกขนาด 10 ล้อเป็นหลัก 
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2. อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า 
อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ าของมันส าปะหลัง คือขั้นตอนในการน าหัวมันส าปะหลังสดมาแปรรูปโดย

ใช้เทคโนโลยีระดับเบื้องต้นในการแปรรูป โดยมีกระบวนการด าเนินงานเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ท าความสะอาดวัตถุดิบด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบ ท าการตัดแต่งวัตถุดิบให้
ได้ขนาดและปริมาณตามท่ีก าหนด แล้วจึงน าวัตถุดิบท่ีได้ไปผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้น ซึ่งหลังจากนั้นจะได้
เป็นผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 3 ประเภท ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลัง โดยมีรายละเอียดของผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

2.1 ลานมัน (ผู้ประกอบการแปรรูปมันเส้น) 
ลานมัน คือกลุ่มผู้ประกอบการท่ีด าเนินการรับซื้อและรวบรวมหัวมันส าปะหลังสด จากท้ังพ่อค้าคนกลาง

และเกษตรกร แล้วน าหัวมันไปส่งโรงงานท าแป้งมันส าปะหลัง หรือท าการแปรรูปเป็นมันเส้น (Cassava chips) 
โดยมีกระบวนการผลิตมันเส้นเริ่มจากการคัดเลือกหัวมันส าปะหลังสดท่ีได้คุณภาพ มาท าความสะอาด และน า
หัวมันส าปะหลังเข้าเครื่องโม่มันเส้น เครื่องโม่จะตัดหัวมันส าปะหลังให้กลายเป็นเส้นเล็กๆ โดยวิธีการตัดมัน
เส้นมี 2 แบบ คือแบบสับตามขวาง ซึ่งสามารถสับได้ง่ายและตากแห้งได้รวดเร็ว และแบบสับตามยาว ซึ่งสับได้
ค่อนข้างช้าและใช้เวลาในการตากแห้งมากกว่า แต่จะมีการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่าและสามารถรักษาร้อยละ
ของแป้งในเส้นมันได้มากกว่า จากนั้นน ามันเส้นท่ีได้ไปตากแดดให้แห้ง หรือท าให้แห้งโดยการอบ มันเส้นท่ีได้
จะน าไปใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตมันอัดเม็ด และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป เช่น อุตสาหกรรมกรด
มะนาว อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การผลิตเอทานอล รวมถึงเป็นสินค้าในการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมัน
เส้นท่ีมีคุณภาพดีควรมีปริมาณความช้ืนและมีการปนเป้ือนต่ า โดยท่ัวไปก าหนดให้มันเส้นมีความช้ืนไม่เกินร้อย
ละ 14 ปริมาณทรายปนเป้ือนไม่เกินร้อยละ 3 และไฟเบอร์ไม่เกินร้อยละ 4-5 

ตารางที่ 6-1 จ านวนผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) ในประเทศไทย 
ภาค จ านวน ร้อยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,534 56% 
ภาคเหนือ 482 18% 
ภาคตะวันออก 422 15% 
ภาคตะวันตก 226 8% 
ภาคกลาง 89 3% 
รวม 2,753 100% 

 

จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
นครราชสีมา 435 15.8%  เลย 48 1.7%  ล าปาง 16 0.6% 
กาญจนบุรี 187 6.8%  มหาสารคาม 47 1.7%  สกลนคร 16 0.6% 
นครสวรรค์ 168 6.1%  จันทบุรี 45 1.6%  ร้อยเอ็ด 12 0.4% 
อุดรธานี 160 5.8%  บึงกาฬ 37 1.3%  ประจวบคีรีขันธ์ 11 0.4% 
ก าแพงเพชร 155 5.6%  ลพบุรี 37 1.3%  พิษณุโลก 10 0.4% 
ขอนแก่น 122 4.4%  ปราจีนบุรี 34 1.2%  มุกดาหาร 9 0.3% 
บุรีรัมย์ 121 4.4%  เชียงราย 34 1.2%  สุโขทัย 7 0.3% 
อุบลราชธานี 120 4.4%  หนองคาย 32 1.2%  ราชบุรี 7 0.3% 
ชลบุรี 119 4.3%  อ านาจเจริญ 30 1.1%  อุตรดิตถ์ 6 0.2% 
กาฬสินธุ ์ 102 3.7%  เพชรบูรณ์ 28 1.0%  นครพนม 6 0.2% 
สระแก้ว 87 3.2%  หนองบัวล าภู 28 1.0%  น่าน 3 0.1% 
ชัยภูมิ 86 3.1%  สุรินทร์ 28 1.0%  สระบุรี 2 0.1% 
ระยอง 78 2.8%  ชัยนาท 25 0.9%  พิจิตร 2 0.1% 
ศรีสะเกษ 71 2.6%  ยโสธร 24 0.9%  พระนครศรีอยุธยา 2 0.1% 
ฉะเชิงเทรา 59 2.1%  สุพรรณบุรี 23 0.8%  แพร่ 1 0.0% 
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จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
อุทัยธานี 52 1.9%  ตาก 20 0.7%  เพชรบุรี 1 0.0% 
รวม 2,753 100%         
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พฤษภาคม 2558) 

 

จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าในประเทศไทยมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้แปรรูปมันเส้น
จ านวน 2,753 ราย กระจายอยู่ท่ัวประเทศยกเว้นภาคใต้ โดยภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการ
จ านวนมากท่ีสุดคือมีจ านวน 1,534 ราย คิดเป็นร้อยละ 56 ของจ านวนลานมันท้ังหมด และจังหวัดท่ีมีจ านวน
ลานมันมากท่ีสุดคือ นครราชสีมามีจ านวนลานมัน 435 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของจ านวนลานมันท้ังหมด 
รองลงมาคือจังหวัดกาญจนบุรีมีจ านวนลานมัน 187 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.8 และจังหวัดนครสวรรค์มีจ านวน
ลานมัน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.1 ซึ่งการลงทุนประกอบการลานมันใช้จ านวนเงินไม่มากนัก ท าให้มี
ผู้ประกอบการจ านวนมาก ผู้ประกอบการลานมันจะมีท้ังขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยลานมัน
ขนาดใหญ่จะมีก าลังการผลิตเฉล่ียประมาณ 120 - 150 ตันต่อวัน โดยท่ัวไปลานมันจะต้ังอยู่ใกล้กับแหล่ง
เพาะปลูก เนื่องจากประโยชน์ในด้านขนส่ง เพราะหัวมันส าปะหลังสดหลังการเก็บเกี่ยวควรได้รับการแปรรูป
อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาปริมาณและคุณภาพของแป้ง 

2.2 โรงงานมันอัดเม ด  
กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานมันอัดเม็ด คือกลุ่มโรงงานท่ีผลิตมันอัดเม็ด (Cassava Pellets) จากมันเส้น

ท่ีรับซื้อจากลานมัน โดยมีกระบวนการผลิตเริ่มจากการร่อนเพื่อแยกเศษผงและส่ิงเจือปนต่างๆ ออกจากมันเส้น 
จากนั้นแยกมันเส้นท่ีมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานเข้าเครื่องบดเพื่อให้มีขนาดเล็กลง และท าการปรับระดับความช้ืน
ของมันเส้นให้เหมาะสม โดยการน ามันเส้นมาผ่านการพ่นไอน้ าหรือน้ ามันพืช จากนั้นน าเข้าเครื่องอัดเม็ด แล้วน า 
มาผ่านรางเล่ือนและเป่าด้วยพัดลมเพื่อระบายความร้อนและลดความช้ืน จากนั้นส่งผ่านเข้าตะแกรงร่อนเพื่อ
คัดขนาด โดยมันอัดเม็ดท่ีมีขนาดไม่ได้ตามมาตรฐานจะถูกคัดออกและน าไปอัดใหม่ ส่วนมันอัดเม็ดท่ีได้มาตรฐาน
จะถูกล าเลียงไปจัดเก็บและขนส่งต่อไป  

มันอัดเม็ดมีลักษณะทางกายภาพแข็ง มีรูปร่างเป็นแท่งสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร การแปรรูปเป็นมันอัดเม็ด เพื่อลดขนาดและปริมาตรลง เพื่อประโยชน์ในการลด
ค่าใช้จ่ายและลดการเกิดฝุ่นผงในการขนส่ง รวมถึงเพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานสม่ าเสมอ มันอัดเม็ดถูก
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั้งในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ 

ตารางที่ 6-2 จ านวนผู้ประกอบการโรงงานมันอัดเม็ดในประเทศไทย 
ภาค จ านวน ร้อยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 45% 
ภาคตะวันออก 17 33% 
ภาคกลาง 9 18% 
ภาคเหนือ 2 4% 
รวม 51 100% 

 

จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
นครราชสีมา 11 22%  ชัยภูม ิ 3 6%  ระยอง 1 2% 
ชลบุรี 9 18%  อุดรธานี 3 6%  หนองบัวล าภู 1 2% 
พระนครศรีอยุธยา 8 16%  ก าแพงเพชร 2 4%  นครปฐม 1 2% 
ฉะเชิงเทรา 5 10%  ปราจีนบุรี 2 4%  บุรีรัมย์ 1 2% 
ขอนแก่น 4 8%         
รวม 51 100%         
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พฤษภาคม 2558) 
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จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าในประเทศไทยมีผู้ประกอบการโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 
จ านวน 51 ราย โดยโรงงานส่วนมากกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีสุดคือมีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนโรงงาน
มันอัดเม็ดท้ังหมด และจังหวัดท่ีมีจ านวนโรงงานมันอัดเม็ดมากท่ีสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนโรงงาน
มันอัดเม็ด 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ านวนโรงงานมันอัดเม็ดท้ังหมด รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวนโรงงานมันอัดเม็ด 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 และมีจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 
ตามล าดับ โดยส่วนมากโรงงานมันอัดเม็ดจะต้ังอยู่ใกล้กับลานมัน ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบมันเส้นท่ีใช้ในการผลิต
มันอัดเม็ด 

2.3 โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันส าปะหลัง คือกลุ่มโรงงานท่ีผลิตแป้งมันส าปะหลังจากหัวส าปะหลัง

สด โดยมีกระบวนการผลิตเริ่มจากการก าจัดส่ิงสกปรก เช่น ดิน ทราย และรากมันส าปะหลัง ท่ีติดมากับหัวมัน
ส าปะหลังสด จากนั้นน าไปปอกเปลือกและล้างท าความสะอาด แล้วน าหัวมันไปสับและบด โดยมีการเติมน้ า
ระหว่างการบด จากนั้นจะได้ของเหลวข้นท่ีมีส่วนผสมของแป้ง น้ า กากมัน และส่ิงเจือปนต่างๆ แล้วของเหลว
จะถูกปั๊มเข้าสู่เครื่องแยกน้ าท่ีมีโปรตีนและไขมันออก ท าการสกัดแป้งด้วยสารละลายซัลเฟอร์ แล้วท าแป้งให้
บริสุทธิ  จากนั้นน้ าแป้งท่ีมีความบริสุทธิ จะถูกส่งมายังเครื่องสลัดแห้ง ซึ่งจะเหวี่ยงแยกน้ าออกจากน้ าแป้งท าให้
ได้แป้งหมาด และเข้ากระบวนการอบแห้ง โดยการเป่าด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส จาก
เตาเผา จากนั้นปล่อยให้เย็น แล้วจึงบรรจุแป้งมันส าปะหลังในบรรจุภัณฑ์ 

จากขั้นตอนดังกล่าว จะได้ผงแป้งสีขาวท่ีเรียกว่า แป้งดิบ (Native starch) สามารถน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆได้ อย่างไรก็ตามแป้งดิบมักมีคุณสมบัติท่ีไม่ตรงต่อความต้องการใช้
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องบางประเภท จึงต้องมีการปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งให้เหมาะสม โดยน าไปผ่าน
กระบวนการต่างๆ เพื่อปรับปรุงโมเลกุลในแป้งให้มีคุณสมบัติท่ีดีขึ้น ซึ่งเรียกว่า แป้งดัดแปร (Modified starch) 
ตัวอย่างเช่น  

• การเติมเกลือหรือกรดก ามะถันเพื่อลดความเหนียวแป้งและสามารถคงรูปเจลได้โดยใช้ความเย็น 
• การท าให้แป้งแห้งและสุกเป็นแผ่นบางแล้วน าไปบดผ่านตะแกรงให้เป็นแป้งอีกครั้ง จะท าให้ได้แป้ง

ท่ีเกิดความเหนียวทันทีเมื่อได้รับความเย็น 
• การใช้สารเคมีในการเปล่ียนคุณสมบัติของแป้ง 
ซึ่งแป้งดิบและแป้งดัดแปรท่ีได้จากมันส าปะหลังสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น 

อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
โดยมีการใช้ท้ังการบริโภคในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ 

จากข้อมูลกรมโรงงานและสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย พบว่าในประเทศไทยมีผู้ประกอบการโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 92 ราย กระจายอยู่ท่ัวประเทศยกเว้นภาคใต้ มีก าลังการผลิตรวม 28,850 
ตันแป้งต่อวัน โดยหากมีระยะเวลาในการผลิต 11 เดือนต่อปี เพื่อให้มีระยะเวลาการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 1 
เดือน และมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตเต็มท่ี ไทยจะมีอัตราการผลิตแป้งมันได้สูงสุดจ านวน 9.5 ล้านตันแป้งต่อปี 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการเดินเครื่องการผลิตเพียงแค่ประมาณร้อยละ 50 ของก าลังการผลิตท้ังหมด 
เนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประกอบการโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังจ านวนมากท่ีสุดคือจ านวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 ของจ านวนโรงงานแป้งมันท้ังหมด 
และจังหวัดท่ีมีจ านวนโรงงานแป้งมันมากท่ีสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบเพาะปลูก
มันส าปะหลัง โดยมีจ านวนโรงงานแป้งมัน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 ของจ านวนโรงงานแป้งมันท้ังหมด ส่วน
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จังหวัดท่ีมีจ านวนโรงงานแป้งมันรองลงมาคือ จังหวัดก าแพงเพชรมีจ านวนโรงงานแป้งมัน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10 และจังหวัดกาฬสินธุ์มีจ านวนโรงงานแป้งมัน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของจ านวนโรงงานแป้งมันท้ังหมด  

ตารางที่ 6-3 จ านวนผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันส าปะหลังในประเทศไทย 

ภาค จ านวน ร้อยละ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50 54% 
ภาคตะวันออก 21 23% 
ภาคเหนือ 13 14% 
ภาคตะวันตก 5 5% 
ภาคกลาง 3 3% 
รวม 92 100% 

จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
นครราชสีมา 22 23.9%  ขอนแก่น 3 3.3%  กาญจนบุรี 3 3.3% 
ก าแพงเพชร 9 9.8%  ฉะเชิงเทรา 3 3.3%  มหาสารคาม 2 2.2% 
กาฬสินธุ ์ 7 7.6%  อุดรธานี 3 3.3%  เลย 1 1.1% 
ชัยภูมิ 5 5.4%  ร้อยเอ็ด 1 1.1%  ราชบุรี 1 1.1% 
จันทบุรี 5 5.4%  ศรีสะเกษ 1 1.1%  ตาก 1 1.1% 
อุบลราชธานี 3 3.3%  ระยอง 5 5.4%  มุกดาหาร 2 2.2% 
ชลบุรี 5 5.4%  ลพบุรี 3 3.3%  อุตรดิตถ์ 1 1.1% 
สระแก้ว 3 3.3%  อุทัยธานี 3 3.3%     
รวม 92 100%         
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พฤษภาคม 2558) และสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (มิถุนายน 2558) 
 

ในการก าหนดสถานท่ีต้ังลานมัน และโรงงานมันอัดเม็ด ส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
เพื่อให้การแปรรูป มีคุณภาพมากท่ีสุด เพราะการแปรรูปมันส าปะหลังเป็นมันเส้นหรือมันอัดเม็ดควรท าการ
แปรรูปภายใน 2 วันหลังจากขุดหัวมันขึ้นมา เพื่อให้มีความเป็นแป้งอยู่มากและมีคุณภาพแป้งดี ส่วนโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังส่วนมากจะต้ังอยู่ใกล้แหล่งน้ า และใกล้แหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากในกระบวนการผลิตแป้งมัน 
จ าเป็นต้องใช้น้ าปริมาณมากในการผลิต 

จากการศึกษาโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังของประเทศไทยพบว่า ในการต้ังสถานประกอบการหรือ
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังส่วนใหญ่ต้ังอยู่ใกล้พื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง แต่โรงงานบาง
แห่งจะรับซื้อวัตถุดิบท่ีผ่านการแปรรูปเบื้องต้นมาแล้ว มาท าการแปรรูปต่อ โรงงานจึงสามารถต้ังอยู่ในเขตท่ีไม่
มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังเลยก็ได้  

จากข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลังจ านวนมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบหลัก มีการเพาะปลูก
มันส าปะหลังในพื้นท่ีจ านวนมาก โดยจังหวัดท่ีมีการแปรรูปมากท่ีสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ประการลานมัน
จ านวน 435 ราย โรงงานมันอัดเม็ด 11 ราย และโรงงานแป้งมันส าปะหลังจ านวน 22 โรงงาน 

ตารางที่ 6-4 จ านวนผู้ประกอบการลานมัน โรงงานมันอัดเม็ด และโรงงานแป้งมันส าปะหลัง ในประเทศไทย 
ภาค จ านวนลานมัน ร้อยละ  โรงงานมันอัดเม ด ร้อยละ  โรงงานแป้งมัน ร้อยละ รวม ร้อยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,534 56%  23 45%  50 54% 1,607 55% 
ภาคเหนือ 482 18%  2 4%  13 14% 497 17% 
ภาคตะวันออก 422 15%  17 33%  21 23% 460 16% 
ภาคตะวันตก 226 8%  - -  5 5% 231 8% 
ภาคกลาง 89 3%  9 18%  3 3% 101 3% 

รวม 2,753 100%  51 100%  92 100% 2,896 100% 
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 จังหวัด จ านวนลานมัน ร้อยละ  โรงงานมันอัดเม ด ร้อยละ  โรงงานแป้งมัน ร้อยละ 
1 นครราชสีมา 435 15.8%  11 21.6%  22 23.9% 
2 กาญจนบุรี 187 6.8%  - -  3 3.3% 
3 นครสวรรค์ 168 6.1%  - -  - - 
4 อุดรธานี 160 5.8%  3 5.9%  3 3.3% 
5 ก าแพงเพชร 155 5.6%  2 3.9%  9 9.8% 
6 ขอนแก่น 122 4.4%  4 7.8%  3 3.3% 
7 บุรีรัมย์ 121 4.4%  1 2.0%  - - 
8 อุบลราชธานี 120 4.4%  - -  3 3.3% 
9 ชลบุรี 119 4.3%  9 17.6%  5 5.4% 
10 กาฬสินธ์ุ 102 3.7%  - -  7 7.6% 
11 สระแก้ว 87 3.2%  - -  3 3.3% 
12 ชัยภูมิ 86 3.1%  3 5.9%  5 5.4% 
13 ระยอง 78 2.8%  1 2.0%  5 5.4% 
14 ศรีสะเกษ 71 2.6%  - -  1 1.1% 
15 ฉะเชิงเทรา 59 2.1%  5 9.8%  3 3.3% 
16 อุทัยธานี 52 1.9%  - -  3 3.3% 
17 เลย 48 1.7%  - -  1 1.1% 
18 มหาสารคาม 47 1.7%  - -  2 2.2% 
19 จันทบุรี 45 1.6%  - -  5 5.4% 
20 ลพบุรี 37 1.3%  - -  3 3.3% 
21 บึงกาฬ 37 1.3%  - -  - - 
22 ปราจีนบุรี 34 1.2%  2 3.9%  - - 
23 เชียงราย 34 1.2%  - -  - - 
24 หนองคาย 32 1.2%  - -  - - 
25 อ านาจเจริญ 30 1.1%  - -  - - 
26 หนองบัวล าภู 28 1.0%  1 2.0%  - - 
27 เพชรบูรณ์ 28 1.0%  - -  - - 
28 สุรินทร์ 28 1.0%  - -  - - 
29 ชัยนาท 25 0.9%  - -  - - 
30 ยโสธร 24 0.9%  - -  - - 
31 สุพรรณบุรี 23 0.8%  - -  - - 
32 ตาก 20 0.7%  - -  1 1.1% 
33 ล าปาง 16 0.6%  - -  - - 
34 สกลนคร 16 0.6%  - -  - - 
35 ร้อยเอ็ด 12 0.4%  - -  1 1.1% 
36 ประจวบคีรีขันธ์ 11 0.4%  - -  - - 
37 พิษณุโลก 10 0.4%  - -  - - 
38 มุกดาหาร 9 0.3%  - -  2 2.2% 
39 ราชบุรี 7 0.3%  - -  1 1.1% 
40 สุโขทัย 7 0.3%  - -  - - 
41 อุตรดิตถ์ 6 0.2%  - -  1 1.1% 
42 นครพนม 6 0.2%  - -  - - 
43 น่าน 3 0.1%  - -  - - 
44 สระบุรี 2 0.1%  - -  - - 
45 พระนครศรีอยุธยา 2 0.1%  8 15.7%  - - 
46 พิจิตร 2 0.1%  - -  - - 
47 แพร่ 1 0.0%  - -  - - 
48 เพชรบุรี 1 0.0%  - -  - - 
49 นครปฐม - -  1 2.0%  - - 
 รวม 2,753 100%  51 100%  92 100% 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พฤษภาคม 2558) และสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (มิถุนายน 2558) 
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3. อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ าของมันส าปะหลังคือ ขั้นตอนในการน ามันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันส าปะหลัง 

มาผ่านขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากมันส าปะหลัง ซึ่งส่วนใหญ่น าไปใช้
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมกรดมะนาว อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล 
อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมไลซีน อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมอาหารท่ัวไป 
ท้ังเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยแต่ละอุตสาหกรรมต่อเนื่องมี
รายละเอียด ดังนี้ 

3.1 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการน ามันเส้น มันอัดเม็ด และกากมันส าปะหลัง มาใช้

ผสมในอาหารสัตว์ เช่น โค สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น เนื่องจากแป้งท่ีอยู่ในมันส าปะหลัง เป็นแป้งท่ีย่อยได้ง่าย เพราะ
เป็นแป้งอ่อนสามารถดูดซับน้ าไว้ได้ง่าย ดังนั้นเอ็นไซม์ต่างๆ ในตัวสัตว์จึงย่อยได้ง่ายด้วย นอกจากนี้มันส าปะหลัง
ไม่มีการสร้างสารพิษจากเช้ือรา หรืออาจจะมีแต่อยู่ในระดับต่ ามากจึงไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ประกอบกับ 
มันส าปะหลังมีราคาถูก จึงสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนปลายข้าวท่ีมีราคาแพง และทดแทนข้าวโพด   
ซึ่งมักมีปัญหาสารพิษจากเช้ือราได้ดี 

อย่างไรก็ตามเกษตรกรไม่สามารถใช้มันส าปะหลังสดในการเล้ียงสัตว์ เนื่องจากมีสารพิษกรดไฮโดร  
ไซยานิค ซึ่งต้องน าไปผ่านขบวนการลดสารพิษลงก่อนการน าไปผสมใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น การตากแห้งใน
การท ามันเส้น หรือการผ่านความร้อนจากไอน้ าในการท ามันอัดเม็ด เป็นต้น นอกจากนี้มันส าปะหลังยังมีระดับ
โปรตีนต่ า จึงต้องเพิ่มวัตถุดิบอาหารโปรตีนสูง เช่น กากถั่วเหลือง หรือปลาป่นในสูตรอาหารให้สูงขึ้นก็จะช่วย
ให้มนัเส้นหรือมันอัดเม็ดมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับข้าวโพดหรือปลายข้าวได้ 

ความต้องการในการน ามันส าปะหลังไปผสมเป็นอาหารเล้ียงสัตว์ จะขึ้นกับราคามันเส้นและราคาวัตถุดิบ
อาหารโปรตีนท่ีใช้ผสม เช่น กากถั่วเหลือง ปลาป่น เป็นต้น โดยเกษตรกรจะเปรียบเทียบกับราคาข้าวโพดและ
ราคาปลายข้าวที่ใช้เล้ียงสัตว์ หากวัตถุดิบไหนมีราคาต่ ากว่าจะเลือกใช้เป็นอาหารสัตว์ 

3.2 อุตสาหกรรมกรดมะนาว  
อุตสาหกรรมกรดมะนาวมีกระบวนการผลิต เริ่มจากการน ามันส าปะหลังมาท าให้เป็นผง แล้วน าไปหมัก

ในถังหมักด้วยเช้ือจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการเปล่ียนแป้งเป็นกรดซิทริก โดยจะมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ค่ากรดด่าง ออกซิเจน พร้อมท้ังมีการกวนส่วนผสมภายในถัง เพื่อให้เช้ือจุลินทรีย์ท างานได้ดีท่ีสุด จากนั้นจึง
น าไปผ่านการกรองเพื่อน ากากมันออก ตกผลึกด้วยปูนขาว และใช้ถ่านกับกรดก ามะถันละลายกรด ซิตริกออก
จากผลึกเกลือก่อนน าไปกรองแยกยิปซั่มออกไป จากนั้นน าของเหลวท่ีได้มาเค่ียวให้ตกผลึก และอบแห้ง และ
น าไปบรรจุต่อไป 

กรดมะนาวสามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภท เป็นทีต้่องการ
ของตลาด คิดเป็นมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท ตัวอย่างอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีมีการน ากรดมะนาวไปใช้ เช่น 

• อุตสาหกรรมอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในการท าลูกกวาด น้ าหวาน น้ าผลไม้กระป๋อง น้ าอัดลม แยม 
เครื่องด่ืมชูก าลัง เป็นต้น 

• อุตสาหกรรมการผลิตยา ใช้เติมลงในยาบางชนิด เพื่อควบคุมความเป็นกรดด่าง และท าให้เกิดกล่ิน
รสท่ีดี 
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• อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง ใช้เป็นส่วนผสมของครีมนวดผม โลช่ัน ซึ่งกรดมะนาว จะควบคุมระดับ
ความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังยังท าให้เกิดความแวววาวและความอ่อนนุ่ม 

• อุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เป็นส่วนผสมในน้ ายาขัดโลหะ น้ ายาล้างสนิม เป็นต้น 

3.3 อุตสาหกรรมเอทานอล 
เอทานอล หรือเรียกว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือ แอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะทางกายภาพ เป็น

ของเหลว ไม่มีสี สามารถติดไฟได้ ระเหยได้ง่าย ผลิตได้จากวัตถุดิบท่ีมีน้ าตาลโมเลกุลเด่ียวอยู่ในโครงสร้าง
โมเลกุล เช่น มันส าปะหลัง อ้อย กากน้ าตาล ข้าวโพด ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น โดยมีการน าเอทานอลไปใช้
ประโยชน์ท้ังในด้านบริโภคคือใช้ในการผลิตสุรา และด้านพลังงานคือการน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินเป็นน้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ เนื่องจากเอทานอลเป็นสารท่ีมีค่าออกเทนสูง 

เอทานอลสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. Anhydrous Ethanol คือ เอทานอลท่ีมีส่วนผสมของ
น้ าอยู่ปริมาณน้อยมาก หรือเอทานอลท่ีมีความบริสุทธิ ตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิง
โดยน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินได้ และ 2. Hydrous Ethanol คือ เอทานอลท่ีมีส่วนผสมของน้ ามากกว่าร้อยละ 5 

อุตสาหกรรมผลิตเอทานอล เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการน ามันเส้นหรือมันส าปะหลังสดมาผ่าน
กระบวนการแปรรูปเพื่อสกัดเป็นเอทานอล โดยมีกระบวนการผลิตเริ่มจากการท าความสะอาดมันส าปะหลัง 
น าไปโม่และผสมน้ า จากนั้นท าการย่อยแป้งเพื่อท าให้แป้งมีโมเลกุลเล็กหรือท าให้เหลว โดยการต้มเค่ียวน้ าแป้ง
มันส าปะหลังด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส (alfa-amylase) แล้วย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาลกลูโคสต่อ โดยการท า
ให้เป็นน้ าแป้งสุกแล้วผสมเอนไซม์กลูโคอะไมเลส (Glucoamylase) จากนั้นหมักน้ าตาลท่ีได้ด้วยเช้ือยีสต์เพื่อ
ผลิตเอทานอล โดยมีการควบคุมสภาวะของการหมัก เช่น อัตราการให้อากาศ อัตราการกวน ค่าพีเอชและ
อุณหภูมิ ให้เหมาะสม แล้วจะได้น้ าส่าท่ีมีเอทานอลประมาณร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก และน้ าส่าท่ีได้นี้จะผ่านเข้าสู่
กระบวนการกล่ันและแยกน้ า เพื่อให้ได้เอทานอลท่ีมีความบริสุทธิ สูง สามารถน าไปใช้ผสมกับน้ ามันเบนซิน 
เพื่อผลิตแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) ต่อไป เพื่อลดปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงโดยรวม 

3.4 อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน 
แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารให้ความหวาน เนื่องจากเมื่อแป้งมันส าปะหลังถูกย่อยให้

เล็กลงจะเปล่ียนรูปกลายเป็นหน่วยของน้ าตาลชนิดต่างๆ และถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น 
กลูโคสเหลว (Glucose syrup) ซึ่งถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ าหวาน ลูกกวาด ไอศกรีม กลูโคสผง (Dextrose 
monohydrate) กลูโคสผงแห้ง (Dextrose anhydrous) ซึ่งส่วนมากถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมยา ซอร์บิตอล 
(Sorbitol) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยไม่ให้โปรตีนในอาหารแปรสภาพ จึงถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง 
การท าลูกช้ิน รวมถึงมีคุณสมบัติท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่แข็งตัวเป็นก้อน จึงน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางค์ 
และไฮฟรักโตส (HI fructose) ซึ่งมีความหวานใกล้เคียงน้ าตาลและมีความบริสุทธิ สูง จึงนิยมน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ เป็นต้น  

3.5 อุตสาหกรรมผงชูรส 
ผลิตภัณฑ์ผงชูรสสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบธรรมชาติหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบและ

ความเหมาะสมในแต่ละประเทศ เช่น แป้งมันส าปะหลัง กากน้ าตาล เป็นต้น ส่วนประเทศไทยมีวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต
ผงชูรสในระดับอุตสาหกรรม คือ แป้งมันส าปะหลัง โดยอุตสาหกรรมการผลิตผงชูรสเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แป้ง
มันส าปะหลังมากถึงประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณแป้งท่ีผลิตได้ท้ังหมด กระบวนการผลิตผงชูรส คือ การน า
แป้งมันส าปะหลังผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ให้เป็นน้ าตาลกลูโคส แล้วน าไปหมักร่วมกับแบคทีเรียบางชนิดเพื่อให้
ได้กรดกลูตามิก หลังจากกรดกลูตามิกตกผลึกแล้วจะท าให้เป็นกลาง โดยน าไปท าปฏิกิริยากับโซดาไฟจนได้



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

-57- 
 

เกลือโมโนโซเดียมกลูตาเมต ก าจัดสีและส่ิงเจือปน จากนั้นตกผลึกได้มอโนโซเดียมกลูตาเมตบริสุทธิ หรือ
เรียกว่าผงชูรส จากนั้นจึงน าไปท าแห้งและบรรจุเพื่อน าไปบริโภคต่อไป 

3.6 อุตสาหกรรมไลซีน 
ไลซีน (Lysine) คือ กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย ซึ่งร่างกายของคนและสัตว์ไม่สามารถผลิตเองได้ 

จ าเป็นต้องได้รับจากอาหารท่ีรับประทาน เช่น เนื้อแดง ถั่ว  ไข่ เป็นต้น โดยไลซีนมีความส าคัญอย่างมากใน
กระบวนการสร้างโปรตีนท่ีส าคัญต่อร่างกายในการเจริญเติบโต สร้างภูมิต้านทาน ฮอร์โมน และเอนไซม์ต่างๆ 
ในอาหารสัตว์ตามธรรมชาติมีไลซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโตช้า จึงควรมี
การเสริมไลซีนในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้การเสริมไลซีน
ในอาหารสัตว์ยังท าให้ได้สูตรอาหารท่ีมีระดับโปรตีนต่ าและมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นครบถ้วน ส่งผลให้สามารถลด
ต้นทุนของอาหารสัตว์ได้ ประกอบกับช่วยลดความเส่ียงในการขาดกรดอะมิโน เนื่องจากความแปรปรวนของ
วัตถุดิบได้ด้วย รวมถึงช่วยลดมลภาวะจากการลดปริมาณการปล่อยไนโตรเจนสู่ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นผลของการ
ลดลงของปริมาณโปรตีนในอาหารสัตว์ โดยส่วนใหญ่จะมีการเสริมไลซีนในอาหารสัตว์ส าหรับสุกรและสัตว์ปีก 
ไลซีนมี 2 รูปแบบ คือ แอลไลซีน (L-Lysine) ท่ีมีคุณค่าทางอาหารในการเจริญเติบโตส าหรับคนและสัตว์ และ
ดีไลซีน (D-Lysine) 

กระบวนการผลิตเริ่มจากการเปล่ียนแป้งมันส าปะหลังให้กลายเป็นน้ าตาลกลูโคส โดยใช้เอนไซม์  
อะไมเลส เพื่อให้ได้แหล่งคาร์บอนของแบคทีเรีย จากนั้นน ามาถ่ายลงในถังหมัก ใส่สารอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับ
แบคทีเรีย และปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการเล้ียงแบคทีเรีย เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ค่าความเป็นกรด
ด่าง การให้อากาศ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการในปริมาณสูง โดยใช้ระยะเวลาในการหมัก 3 วัน แล้ว
น าสารละลายท่ีได้มาผ่านกระบวนการกรอง จะได้สารละลายและกาก โดยกากจะมีไลซีนอยู่ร้อยละ 2-3 จะถูก
ขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ระดับกลางและล่าง จากนั้นน าสารละลายไปผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนอิออน
โดยใชเรซิน (ion exchange resin) เพื่อแยกแอลไลซีนออกจากสารละลาย โดยน าเรซินมาดูดซับแอลไลซีน 
แล้วล้างเรซินด้วยแอมโมเนีย จะได้เป็นสารละลายแอลไลซีน หลังจากนั้นน าสารละลายไปท าให้เข้มข้น ตกผลึก 
อบแห้ง คัดแยก ร่อนแยกส่ิงแปลกปลอม แล้วบรรจุถุงเพื่อจัดจ าหน่ายต่อไป โดยใช้ระยะเวลาในการผลิต
ท้ังหมดประมาณ 8 วัน 

3.7 อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร (Modified starch) 
โดยท่ัวไปแป้งดิบมีคุณสมบัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมในการน ามาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง เช่น มีสภาพความหนืดไม่คงท่ีตลอดกระบวนการผลิต เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ท าให้ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของแป้งโดยน าไปผ่านกระบวนการดัดแปร 

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร คือ การน าแป้งดิบ เช่น แป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด เป็นต้น มาผ่าน
กระบวนการเพื่อเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีและหรือทางกายภาพ ให้มีโครงสร้างโมเลกุลท่ีเหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ สามารถแบ่งการดัดแปรแป้งตามกระบวนการได้ 3 วิธีหลัก ได้แก่  
1. วิธีแปรรูปทางกายภาพ ซึ่งเป็นการใช้พลังงานความร้อนและหรือพลังงานจลน์ ท าให้โครงสร้างโมเลกุล
ภายในเม็ดแป้งเกิดการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้แป้งมีคุณสมบัติท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความต้องการ 2. วิธีแปรรูป
ทางเคมี ซึ่งเป็นการน าแป้งดิบมาผ่านกระบวนการทางเคมี ซึ่งมีหลายชนิดขึ้นกับชนิดของสารเคมี ท่ีใช้และ
ระดับการดัดแปร ท าให้แป้งเปล่ียนคุณสมบัติไป ในปัจจุบันแป้งดัดแปรส่วนใหญ่เป็นแป้งท่ีได้จากการดัดแปร
ด้วยวิธีทางเคมี ซึ่งมีศักยภาพสูงในการดัดแปรให้ได้แป้งท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย และ 3. วิธีแปรรูปทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยแป้งดัดแปรท่ีได้จะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ท้ังเพื่อผลิต
เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่อาหาร 
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3.8 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หมายถึง พลาสติกท่ีผลิตจากวัตถุดิบท่ีสามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้

ในธรรมชาติ (renewable resource) สามารถปลูกหมุนเวียนและทดแทนได้โดยใช้ระยะเวลาส้ัน ส่วนใหญ่
ผลผลิตจากพืชจะมีส่วนประกอบของแป้งหรือน้ าตาลเป็นหลัก เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ท าให้
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกชีวภาพ ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ปัจจุบันมีความต้องการในการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกท่ีผลิตจากวัตถุดิบทาง  
ปิโตรเคมี ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก พลาสติกชีวภาพสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1. พลาสติกชีวภาพท่ีสลายตัวได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติกท่ีสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เมื่อ
ย่อยแล้วจะสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า เนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีก าหนด ซึ่งมีการผลิตจากท้ังวัตถุดิบมวลชีวภาพ (Biobase) และจากวัตถุดิบปิโตรเคมี 
และ 2. พลาสติกชีวภาพท่ีสลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติกท่ีผลิตจากพืชและมี คุณสมบัติเหมือน
พลาสติกท่ีได้จากปิโตรเคมี แต่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ 

ในปัจจุบันมีการเติบโตของอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ มีการผลิตพลาสติก
ชีวภาพชนิดใหม่ข้ึนเป็นจ านวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตัวอย่างเช่น  

• พอลิแลคติกแอสิด (Polylactic Acid: PLA) หรือพอลิแลคไทด์ (Polylactide) ซึ่งมีกระบวนการผลิต
เริ่มจากการน าแป้งมาเปล่ียนให้เป็นน้ าตาล โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสท่ีใช้เอนไซม์หรือกรดเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วน าน้ าตาลท่ีได้ไปหมักด้วยจุลินทรีย์ให้เกิดการสังเคราะห์มอนอเมอร์ เช่น กรด
แลคติค แล้วน าไปผ่านกระบวนการพอลิเมอรไรเซช่ัน โดยใช้ปฏิกิริยาเคมีเพื่อเช่ือมต่อให้เป็นพลาสติก
ชีวภาพ (PLA) ท่ีจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามความยาวของสายโพลิเมอร์ท่ีก าหนด สามารถ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกและส่ิงทอ โดย PLA มีคุณสมบัติคือมีความใส ไม่ย่อยสลาย
ในสภาพแวดล้อมท่ัวไป แต่สามารถย่อยสลายได้เองเมื่อน าไปฝังกลบในดิน 

• กลุ่มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (Polyhydroxyalkanoates: PHAs) ซึ่งมีกระบวนการผลิตเริ่ม
จากน าแป้งมาเปล่ียนให้เป็นน้ าตาล โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสท่ีใช้เอนไซม์หรือกรดเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา แล้วน าน้ าตาลท่ีได้ไปหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดพิเศษช่ือ Eschericia Coli ซึ่งกินน้ าตาล
เป็นอาหาร แล้วสามารถเปล่ียนโครงสร้างทางเคมีของน้ าตาลไปเป็นพอลิเมอร์ (PHAs) ได้ภายใน
เซลล์ของจุลินทรีย์ จากนั้นเมื่อแยกจุลินทรีย์ออกจะได้ PHAs ท่ีมีคุณสมบัติคือมีช่วงอุณหภูมิการ
หลอมเหลวกว้าง จึงสามารถน าไปผลิตพลาสติกได้หลากหลายประเภท เช่น การขึ้นรูปเป็นฟิล์ม 
การฉีด และการเป่า 

การส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเกิด
มลภาวะของโลก นอกจากนี้ยังสามารถน าพลาสติกชีวภาพไปใช้ทดแทนการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียมใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3.9 อุตสาหกรรมกาว 
อุตสาหกรรมกาวมีการใช้แป้งดัดแปรจากมันส าปะหลัง ประเภทท่ีมีความเป็นกรดต่ า เช่น แป้งเด๊กซทริน 

โดยใช้ท าหน้าท่ีเป็นสารยึดติดหรือเป็นกาว เพราะแป้งมันมีคุณสมบัติเมื่อถูกความร้อนหรือสารเคมีจะเกิดความ
เหนียว ซึ่งเมื่อเกิดความเหนียวแล้วจะรักษาความเหนียวได้เหมือนเดิมโดยไม่มีการคืนตัว ด้วยคุณสมบัติการ
ประสานจึงมีการน าไปใช้ท ากาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมไม้อัด อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก เป็นต้น 
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3.10  อุตสาหกรรมกระดาษ  
อุตสาหกรรมกระดาษ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิต

มากเป็นอันดับสาม รองจากปริมาณการใช้เส้นใยเซลลูโลสหรือเรียกว่าเยื่อและผงแร่ ในกระบวนการผลิตกระดาษ
แต่ละชนิดจะใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นส่วนประกอบท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะมีอยู่มากถึง ร้อยละ 5-10 ของ
น้ าหนัก การใช้แป้งเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตกระดาษจะพบมากใน 3 ขั้นตอนคือ  

1. ขั้นตอนการผลิตช่วงเปียก (wet end) โดยส่วนมากจะใช้แป้งดัดแปรท่ีมีประจุบวกหรือเรียกว่า
แป้งแคทไอออนิก เพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยและผงแร่ ท าให้กระดาษมีความ
แข็งแรงมากขึ้น  

2. ขั้นตอนการฉาบผิวกระดาษ (surface sizing) เป็นขั้นตอนท่ีมีการใช้แป้งมากท่ีสุด โดยอาจใช้แป้งดิบ
ท่ีมีการลดความหนืดของแป้งโดยใช้เอนไซม์หรือใช้ความร้อนร่วมกับสารเคมี หรือใช้แป้งดัดแปร 
เช่น แป้งออกซิไดซ์ แป้งอะซิเตท แป้งไฮดรอกซีเอทิล แป้งแคทไอออนิก เป็นต้น เพื่อปรับปรุงผิว
กระดาษใหม้ีความเรียบและแข็งแรงมากขึ้น ลดการหลุดลอกของเส้นใยท่ีผิวกระดาษ 

3. ขั้นตอนการเคลือบผิวกระดาษ (paper coating) โดยใช้แป้งดัดแปร เช่น แป้งไฮดรอกซีเอทิล 
แป้งออกซิไดซ์ เป็นต้น เพื่อเป็นสารยึดติดให้ผงแร่และกระดาษเกาะติดกัน เพื่อให้ผิวกระดาษเรียบ
และสม่ าเสมอ มีความมันวาวเพิ่มขึ้น และมีความต้านทานการซึมน้ าเพิ่มมากขึ้น 

3.11  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
อุตสาหกรรมส่ิงทอมีหลายขั้นตอนท่ีใช้แป้งจากมันส าปะหลังเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต 

เช่น ก่อนทอผ้ามีการชุบเส้นด้ายด้วยแป้งเพื่อให้เส้นด้ายเรียบและไม่มีขน ในขั้นตอนการทอผ้ามีการใช้แป้งใน
การหล่อล่ืนระหว่างของหูกทอผ้าท่ีเคล่ือนท่ีเพื่อไม่ให้เส้นด้ายติดกัน และในการพิมพ์ลายผ้ามีการใช้แป้งเพื่อให้
สามารถพิมพ์ลายได้อย่างสม่ าเสมอและป้องกันผ้าพิมพ์ไม่ให้เป้ือน โดยจะใช้แป้งในปริมาณประมาณร้อยละ 1 
ของน้ าหนักด้าย 

3.12  อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป 
แป้งมันส าปะหลังมีคุณสมบัติขาวใส ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส ไม่มีสี จึงไม่ท ารสชาติของอาหารเปล่ียนไป ท าให้

เกิดความนิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารจ านวนมาก โดยแป้งมันส าปะหลังมีคุณสมบัติพิเศษคือ ท าให้เหนียว 
มีน้ าหนัก จึงน ามาเพิ่มน้ าหนักให้กับเนื้ออาหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณและลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้แป้งมัน
ช่วยเพิ่มความมันวาวในอาหารให้ดูน่ารับประทาน คงสภาพอาหารตามท่ีต้องการ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวท าให้
แป้งมันถูกน ามาใช้ในการผลิตอาหารหลากหลายประเภท เช่น ขนมปัง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ซอสปรุงรส และอาหาร
ประเภทอื่นๆ 

3.13  อุตสาหกรรมอื่นๆ  
อุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยา เนื่องจากแป้งมัน

ส าปะหลัง มีคุณสมบัติเป็นโพลิเมอร์คือสามารถดูดซึมของเหลวได้ดี ซึ่งสามารถดูดซึมของเหลวได้ต้ังแต่ 15 เท่า
จนถึงหลายร้อยเท่าของน้ าหนักตนเอง จึงนิยมใช้ในการรักษา รส กล่ิน สภาพ ลดการระเหย เพิ่มความเสถียร
และเพิ่มการละลายของสารบางชนิดในยาประเภทแคปซูลและยาเม็ด อุตสาหกรรมยาสีฟัน ซึ่งน าน้ าตาลท่ีผ่าน
การย่อยของแป้งมันส าปะหลังมาเป็นส่วนประกอบในเนื้อยาสีฟัน เป็นต้น นอกจากนี้แป้งมันส าปะหลังยังเป็น
วัตถุดิบท่ีไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่ท าให้เกิดภูมิแพ้ จึงมีการน าไปแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางค์และ
เคมีภัณฑ์อื่นๆ ด้วย 
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 การสร้างมูลค่าเพิ่มของมันส าปะหลัง 
การสร้างมูลค่าเพิ่มของมันส าปะหลังเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ท้ังในส่วนของ

อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมปลายน้ าจะเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ท าให้มันส าปะหลังมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากในส่วนนี้ โดยการ
สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถแบ่งออกตามผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลัง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. มันเส้น (Cassava chips) 
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันส าปะหลัง โดยน าหัวมันส าปะหลังสดเข้าเครื่องโม่มันเส้น  เพื่อตัดให้

กลายเป็นช้ินเล็กๆ จากนั้นน าไปตากแดดให้แห้ง มันเส้นท่ีได้สามารถน าไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ ดังนี้  

• อาหารสัตว์ เนื่องจากมันเส้นมีคุณค่าทางอาหารเทียบเท่าธัญพืชท่ีผสมในอาหารสัตว์ แต่มีราคาท่ี
ถูกกว่า จึงน ามันเส้นมาผสมกับวัตถุดิบอื่นแทนธัญพืช เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารให้สัตว์ เช่น โค สุกร 
เป็ด และ ไก่ เป็นต้น 

• เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ผลิตโดยการย่อยสลายแป้งใน
มันเส้นหรือหัวมันส าปะหลังสด ให้เป็นน้ าตาลกลูโคสแล้วน าไปหมักโดยยีสต์เพื่อเปล่ียนกลูโคสเป็น
แอลกอฮอล์จากนั้นน าไปกรองและกล่ันเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์ไร้น้ าหรือแอลกอฮอล์บริสุทธิ  99.5% 
ปัจจุบันมีความต้องการน าเอทานอลท่ีผลิตขึ้นนี้ไปใช้ผสมน้ ามันเบนซิน (Gasohol) เพื่อลดปริมาณ
การใช้น้ ามันเช้ือเพลิงโดยรวม 

• กรดอินทรีย์  เป็นกรดท่ีได้จากการแปรรูปมันเส้น เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 
อุตสาหกรรมยา เป็นต้น 

2. มันอัดเม ด (Cassava pellets) 
เป็นการแปรรูปท่ีต่อเนื่องจากการแปรรูปมันส าปะหลังเป็นมันเส้น โดยน ามันเส้นมาแปรรูปเพื่อลดขนาด

และปริมาตรลง เพื่อประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยมันอัดเม็ดสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการ
แปรรูปเป็นอาหารสัตว์ต่อไป ดังนี้ 

• อาหารสัตว์ น ามันอัดเม็ดผสมกับวัตถุดิบแทนธัญพืชชนิดอื่น เนื่องจากในมันอัดเม็ดมีปริมาณแป้ง
มากกว่าร้อยละ 65 ซึ่งมีปริมาณแป้งท่ีสูงเหมาะแก่การให้พลังงานกับสัตว์ นอกจากมันอัดเม็ดแล้ว 
มันเส้นและกากมันส าปะหลังหลังซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือจากการแปรรูปก็สามารถน ามาใช้เป็นอาหาร
สัตว์ได้เช่นกัน 

3. แป้งมันส าปะหลัง 
ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงแป้งดิบ (Native starch) ซึ่งเป็นแป้งมันส าปะหลังท่ีสกัดจากหัวมันส าปะหลังสด 

และยังไม่มีการดัดแปร แป้งมันส าปะหลังดิบนี้สามารถน าไปใช้บริโภคโดยตรงและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

3.1 อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป 
1. แปรรูปทางกายภาพ 

- แป้งพรีเจลาทิไนซ์ (Pregelatinized starch) 
- แป้งแปรรูปด้วยความร้อนช้ืน (Heat-moisture) 
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- เม็ดสาคู (Tapioca pearl) ผลิตจากแป้งมันส าปะหลังมาขึ้นรูป โดยใช้เครื่องเขย่าให้จับ
กันเป็นก้อนเป็นเม็ดๆและคัดขนาดโดยการร่อนแล้วน าไปอบแห้ง 

2.  แปรรูปทางเคมี 
- แป้งย่อยด้วยกรด (Acid thinned) 
- แป้งเด็กซ์ทริไนซ์ (Dextrinized starch) 
- แป้งออกซิไดซ์ (Oxidized starch) 
- แป้งอีเทอร์ (Starch ether) : แป้งไฮดรอกซีโพรพิล (Hydroxy-propyl starch) 
- แป้งเอสเทอร์ (Starch ester) แป้งออกทีนิลซัคซิเนท (Starch octenylsuccinate)/

แป้งอะเซทิเลท (Acetylated starch)/แป้งฟอสเฟตมอนอเอสเทอร์ (Phosphate 
mono-ester starch) 

- แป้งครอสลิง (Cross-linked starch) :  แป้งไดสตาร์ชฟอสเฟต (Di-starch phosphate) 
- แป้งท่ีผ่านการดัดแปลงด้วยปฏิกิริยาทางเคมี 2 ชนิด (Dual-modification) : แป้งไฮดรอก

ซีโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต (Hydroxy-propyl distarch phosphate)/แป้งอะเซทิเลท
ไดสตาร์ชอะดิเพท (Acetylated distarch adipate)/แป้งอะเซทิเลทไดสตาร์ชฟอสเฟต 
(Acetylated distarch phosphate) 

3.  แปรรูปทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
- มอลโทเดกซ์ทริน (Moltodextrin) 
- น้ าเช่ือม (Sweeteners) : น้ าเช่ือมกลูโคส (Glucose)/น้ าเช่ือมฟรักโทส (Fructose) 
- พอลิออล (Polyols) : ซอร์บิทอล (Sorbitol)/แมนนิทอล (Mannitol) 
- กรดอะมิโน (Amino acid) : กลูตาเมท (Glutamate)/ไลซีน (Lysine) เป็นกรดอะมิโน

ท่ีจ าเป็นต่อการใช้สร้างโปรตีนของสัตว์ซึ่งสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จึงน าเอนไซม์
บางชนิดเพาะเล้ียงจุลินทรีย์ในแป้งมันส าปะหลังให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นน้ าตาลกลูโคส 
ซึ่งมีประโยชน์ในการผสมอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของอาหาร 

- กรดอินทรีย์ (Organic acid) : กรดซิตริก (Citric acid)/กรดแล็กติค (Lactic acid) เป็น
กรดท่ีให้ความเปรี้ยวใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยา 

- แอลกอฮอล์ (Alcohol) : เอทานอล (Ethanol) 
3.2 อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบประกอบ ซึ่งน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยการน าแป้งดัดแปรไปเคลือบเส้นใยผ้าให้ล่ืนและเรียบช่วยให้เส้นด้าย
ไม่ติดกันและท าให้พิมพ์ลายได้สม่ าเสมอโดยจะใช้แป้งในปริมาณประมาณร้อยละ 1 ของ
น้ าหนักด้าย 

2. อุตสาหกรรมกระดาษ ใช้เป็นตัวประสานและเคลือบกระดาษช่วยให้กระดาษเรียบ โดยจะใช้
แป้งในปริมาณประมาณร้อยละ 5 ของน้ าหนักกระดาษ 

3. อุตสาหกรรมไม้อัดและกาวแป้ง มันส าปะหลังจะถูกน ามาผสมกับสารเคมีต่างๆเพื่อท ากาว ซึ่ง
ในการผลิตไม้อัดจะต้องมีการใช้กาวในการประกบไม้ให้ติดกัน  โดยไม้อัด 1 แผ่นจะมีแป้ง
ประมาณ 0.4 กิโลกรัม 

4. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ใช้แป้งเป็นตัวท าให้เหนียวสร้างลักษณะเงาวาวใช้เพิ่มความ
ข้นเพิ่มปริมาณหรือลดต้นทุนการผลิตและใช้ท าให้อาหารคงสภาพตามท่ีต้องการ 
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ที่มา : ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังประเทศไทย (พ.ศ.2555-2559) ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

รูปที่ 6-2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมของมันส าปะหลัง 

อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง / อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

แปรรูปทางเคมี

แปรรูปทางกายภาพ

แปรรูปทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ

แป้งมันส าปะหลัง แป้งมันส าหรับเป็น
วัตถุดิบในการแปรรูป

แป้งมันส าหรับเป็น
วัตถุดิบประกอบ

สิ่งทอ

กระดาษ

ไม้อัด และกาว

อาหาร และเครื่องดื่ม

มันอัดเม็ด

มันเส้น

มันส าปะหลัง

อาหารสัตว์ (กากมัน)

เอทานอล (Ethanol)

กรดอินทรีย์

มอลโทเดกซ์ทริน (Molto dextrin)

น้ าเช่ือม (Sweeteners) : น้ าเช่ือมกลูโคส (Glucose)/น้ าเช่ือมฟรักโทส (Fructose)

พอลิออล (Polyols) : ซอร์บิทอล (Sorbitol)/แมนนิทอล (Mannitol)

กรดอะมิโน (Amino acid) : กลูตาเมท (Glutamate)/ไลซีน (Lysine)

กรดอินทรีย์ (Organic acid) : กรดซิตริก (Citric acid)/กรดแล็กติค (Lactic acid)

แอลกอฮอล์ (Alcohol) : เอทานอล (Ethanol)

แป้งย่อยด้วยกรด (Acid thinned)

แป้งเด็กซ์ทริไนซ์ (Dextrinized starch)

แป้งออกซิไดซ์ (Oxidized starch)

แป้งอีเทอร์ (Starch ether) : แป้งไฮดรอกซีโพรพิล (Hydroxy-propyl starch)

แป้งเอสเทอร์ (Starch ester) : แป้งออกทีนิลซัคซิเนท (Starch octenylsuccinate)/แป้งอะเซ
ทเิลท (Acetylated starch)/แป้งฟอสเฟตมอนอเอสเทอร์ (Phosphate mono-ester starch)

แป้งครอสลิง (Cross-linked starch) : แป้งไดสตาร์ชฟอสเฟต (Di-starch phosphate)

แป้งที่ผ่านการดัดแปลงด้วยปฏิกิริยาทางเคมี 2 ชนิด (Dual-modification) : แป้งไฮดรอกซีโพรพิล
ไดสตาร์ชฟอสเฟต (Hydroxy-propyl distarch phosphate)/แป้งอะเซทิเลทไดสตาร์ชอะดิเพท
(Acetylated distarch adipate)/แป้งอะเซทิเลทไดสตาร์ชฟอสเฟต (Acetylated distarch
phosphate)

แป้งพรีเจลาทิไนซ์ (Pregelatinized starch)

แป้งแปรรูปด้วยความร้อน ความชื้น (Heat-moisture)

เม็ดสาคู (Tapioca pearl)
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 หน่วยงานและบทบาทของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
หน่วยงานท่ีเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของมันปะหลัง และมีบทบาทท่ีส าคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านมันส าปะหลังมีอยู่ด้วยกัน 4 กลุ่ม ได้แก ่ 
1. เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง สมาคมชาวไร่ เช่น   

1. สภาเกษตรกรจังหวัด เช่น สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
2. สมาคมชาวไร่มันส าปะหลังในภาคต่างๆ เช่น สมาคมชาวไร่มันส าปะหลัง ภาคอีสาน 

2. หน่วยงานภาคเอกชน อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง ได้แก่ 
1. สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (TTSA)  
2. สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย  

3. หน่วยงานภาคเอกชน การส่งออก ได้แก่ 
1. สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย 

4. หน่วยงานก ากับของรัฐ 
1. กรมการค้าภายใน 
2. กรมการค้าต่างประเทศ 
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

5. หน่วยงานสนับสนุนระบบการซื้อขาย 
1. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
2. ส านักงานคณะกรรมการการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
3. องค์การคลังสินค้า 

6. หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา เช่น  
1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
3. ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 
5. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย 
6. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนามันส าปะหลัง (แห่งประเทศไทย) 
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 6-3 หน่วยงานมีส่วนเก่ียวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง

   
         

เกษตรกรผู้ปลูกมัน 
สมาคม หรือ เครือข่าย
สหกรณ์มันส าปะหลัง

หน่วยงานสนับสนุน

องค์กร สมาคม ผู้แปรรูป
มันส าปะหลัง

หน่วยงานวิจัย 
& สถาบันการศึกษา

หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา สถาบันการศึกษา 
1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
3. ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
5. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศ

ไทย
6. ศูนยส์่งเสริมการพัฒนามันส าปะหลัง (แห่ง

ประเทศไทย)

เกษตรกรผูป้ลูกมันส าปะหลัง 
สภาเกษตรกร สมาคมชาวไร่ เช่น  สมาคม
ชาวไร่มันส าปะหลัง ภาคอีสาน

หน่วยงานสนับสนุนระบบการซื้อขาย
1.ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
2.ส านักงานคณะกรรมการการก ากับ

การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
3.องค์การคลังสินค้า

อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลงั
1. สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (TTSA)
2. สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง

ไทย 

หน่วยงานก ากับของรัฐ

การส่งออกมันส าปะหลัง

หน่วยงานก ากับของรัฐ
1. กรมการค้าภายใน
2. กรมการค้าต่างประเทศ
3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
1. สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย
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 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 

ในห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลังมีปัญหาและอุปสรรคหลากหลายด้าน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ 1. ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 2. ปัญหาของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
3. ปัญหาของโรงงานงานผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง และ 4. ปัญหาจากการต้นทุนด้านการขนส่งมันส าปะหลัง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  
• ขาดการดูแลเอาใจใส่ในการเพาะปลูก การพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการปลูกที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิต 

เนื่องจากส่วนมากเกษตรกรผู้เพาะปลูก ไม่ได้เพาะปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก และมีแนวคิดว่า
การปลูกมันส าปะหลังไม่จ าเป็นต้องให้การดูแลและบ ารุงมาก เป็นพืชท่ีปลูกง่าย ตายยาก ทนทานต่อ
ภาวะแห้งแล้งได้ดี ประกอบกับพืชมันส าปะหลังมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวส้ัน ไม่ต้องลงทุนสูงและไม่
ต้องรอเก็บเกี่ยวเป็นระยะเวลานาน อย่างเช่นการปลูกอ้อยหรือปาล์มน้ ามัน เกษตรกรจึงท าการปลูก
ท้ิงไว้แล้วไปท าอาชีพอื่น ท าให้การเพาะปลูกขาดการดูแลเอาใจใส่ในการเพาะปลูก ขาดประสิทธิภาพ 
ขาดแรงกระตุ้นในการพัฒนาการเพาะปลูก ส่งผลให้ขาดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเพื่อการพัฒนา แต่
ในความเป็นจริงมันส าปะหลังต้องการการดูแลและการจัดหาน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลผลิตในอัตรา
ท่ีสูง 

ซึ่งการขาดการดูแลส่งผลกระทบให้การเพาะปลูกมีผลผลิตต่อไร่ต่ าคือประมาณ 3.5 ตันต่อไร่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอินเดียซึ่งถือว่ามีผลผลิตต่อไร่สูงสุดคือประมาณ 5.6 ตันต่อไร่ เนื่องจากมี
การพัฒนาพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงและมีความหลากหลายของสายพันธุ์สูง ประกอบกับมีระบบการจัดการ
น้ าและแปลงการผลิตท่ีดี 

 
ที่มา : FAOSTAT 

รูปที่ 6-4 หน่วยงานที่เป็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
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• ขาดการปรับสภาพพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังให้เกิดความเหมาะสม การปลูกมันส าปะหลังในพื้นท่ี
เดิมเป็นระยะเวลานาน จะท าให้หน้าดินเกิดความเสียหาย ความอุดมสมบูรณ์ในดินลดต่ าลง จึงควรต้อง
มีการปรับสภาพหน้าดินซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีแตกต่างกันไปตามสภาพดิน เช่น การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ การไถกลบวัชพืชและเศษมันส าปะหลัง การใส่แกลบดิบ ปูนขาว เป็นต้น เพื่อให้ได้
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่เกษตรกรไม่มีการปรับสภาพหน้าดินหลังการปลูกมันส าปะหลัง 
ท าให้ได้อัตราผลผลิตต่อไร่ต่ าลง 

• มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังในพื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสม เช่น มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ 
ท าให้ในพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวนมากมีผลผลิตต่อไร่ต่ า  

• ขาดการวางแผนการผลิต ท าใหมี้ความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคา โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย
ส่วนมากจะขาดการวางแผนการผลิต หรือมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมากขึ้นตามความต้องการท่ีเพิ่ม
มากขึ้น จากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามัน ซึ่งหากมันส าปะหลังมีราคาสูงขึ้นไม่คุ้มค่าในการน าไปเป็น
วัตถุดิบผลิตเอทานอล ก็จะท าให้มีความต้องการมันส าปะหลังลดลง ส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อเกษตรกร
รายย่อย 

• ขาดแคลนแรงงานในการเก บเก่ียวมันส าปะหลัง การเก็บเกี่ยวหัวมันส าปะหลังสด ประกอบด้วยขั้นตอน
การขุดหัวมัน การรวมกอง การตัดเหง้า และการขนย้ายหัวมันสดขึ้นรถ ซึ่งการเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคัญในการเพาะปลูก เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตค่อนข้างมาก ในการเก็บเกี่ยว
จ าเป็นต้องใช้แรงงานเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขุดหัวมันนี้เป็นต้นทุนหลักของการปลูก 
มันส าปะหลัง โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด  

ในปัจจุบันไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร จึงมีการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
เช่น กัมพูชา มาขุดมัน แต่ภายหลังกัมพูชามีการขยายพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังมากขึ้นและให้ค่าแรงดี 
ท าให้ไม่มีแรงงานเข้ามารับจ้างเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังในประเทศไทย ซึ่งแนวโน้มของปัญหาแรงงาน
ขาดแคลนจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานท าให้ต้องใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก ท าให้มีอัตราการเก็บ
เกี่ยวช้า และต้องใช้ระยะเวลานานในการรวบรวมหัวมันสดให้เต็มรถบรรทุกเพื่อประหยัดในการขนส่ง 
ซึ่งส่งผลให้หัวมันสดมีคุณภาพต่ าลง ปริมาณแป้งในหัวมันจะลดลง และจะท าให้ขายได้ราคาต่ าลง 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการขุดหัวมันส าปะหลังเพื่อลดการใช้แรงงาน แต่ยัง
ไม่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น เครื่องจักรมีราคาสูงและมีข้อจ ากัด
ในการใช้งาน ขาดการเผยแพร่ให้เกษตรกรรับทราบและเข้าใจ ขาดการส่งเสริมการใช้เครื่อง จักรกล
การเกษตรท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

• ขาดเงินลงทุนในการเพาะปลูก ท าให้ได้ผลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ และมีการเพาะปลูกท่ีขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากไม่มีการดูแลพืชพันธุ์ให้เหมาะสม และไม่มีการเก็บเกี่ยวท่ีทันสมัย 

• เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจในการเพาะปลูกมันส าปะหลังให้ได้ประสิทธิภาพ  เกษตรกรส่วน
ใหญ่ใช้การลองผิดลองถูก ใช้ประสบการณ์ตนเอง และปรึกษาปัญหาการเพาะปลูกกับเกษตรกรด้วยกัน
เอง เพื่อเป็นแนวทางในการเพาะปลูก ขาดหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาท่ีถูกต้อง ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่
เพาะปลูกในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันและเป็นไปในรูปแบบเดิมๆ 

• ขาดการถ่ายทอดความรู้และค าแนะน า เกษตรกรส่วนใหญ่จะขาดการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งขาดการ
ให้ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการผลิตพืชผลแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
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• ขาดการจัดการระบบฐานข้อมูลมันส าปะหลัง ประเทศไทยได้มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ รวมทั้งศึกษา
เทคนิคการเพาะปลูกมันส าปะหลังมาเป็นเวลานาน แต่ความรู้ท่ีมีอยู่ยังกระจัดกระจายค่อนข้างมาก 
หากมีการน าระบบการจัดการความรู้มาใช้ จะช่วยสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการ 
เกษตรและส่งเสริมการพัฒนาระบบการผลิตมันส าปะหลังของไทยได้เป็นอย่างดี 

• ขาดการบริหารจัดการ และจัดเก บข้อมูลต้นทุนด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง หากเกษตรกรได้เรียนรู้
วิธีการบันทึกข้อมูลการเพาะปลูก การจัดท าบัญชีธุรกิจการเกษตรอย่างง่าย และการวางแผนการเพาะปลูก
อย่างเป็นระบบและครบวงจรจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ดีขึ้น สามารถควบคุม
ต้นทุนการผลิต และวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของตนเองได้ ซึ่งข้อมูลท่ีเกษตรกรจัดเก็บยังเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรรายอื่นๆอีกด้วย 

• ระบบการรับซ้ือหัวมันแบบเหมารวม ส่งผลท าให้เกษตรกรไม่สนใจในการปรับปรุงคุณภาพการเพาะปลูก 
ปัจจุบันการก าหนดราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดพบว่ามีระบบราคา 2 ระบบคือ 1. การรับซื้อตาม
เปอร์เซ็นต์แป้ง 2. การรับซื้อหัวมันส าปะหลังสดแบบคละหรือเหมารวม ในพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
ได้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉล่ียต่ ามักนิยมซื้อขายมันส าปะหลังแบบเหมารวม ขณะท่ีพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง
ได้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉล่ียค่อนข้างสูงจะนิยมซื้อขายมันส าปะหลังตามเปอร์เซ็นต์แป้ง ยกเว้นในช่วงเวลาท่ีมี
ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
ก็อาจรับซื้อมันส าปะหลังแบบเหมารวม เพื่อจูงใจเกษตรกรท้ังในพื้นท่ี และนอกพื้นท่ีให้น ามันส าปะหลัง
มาจ าหน่าย แต่การรับซื้อมันส าปะหลังแบบเหมารวมนั้นท าให้เกษตรกรในบางพื้นท่ีไม่ใส่ใจท่ีจะ
ปรับปรุงคุณภาพการเพาะปลูกในด้านการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง จะเน้นแต่การเพิ่มปริมาณ ผลผลิตเท่านั้น 

• ราคามันส าปะหลังจะถูกก าหนดโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่  ตลาดการรับซื้อผลผลิตมันส าปะหลัง
ถูกก าหนดราคาโดยผู้ประกอบการลานมัน โรงแป้งมัน และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ 

• ราคามันส าปะหลังมีความผันผวนสูง มันส าปะหลังเป็นพืชท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
ต้ังแต่การเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตอาหารสัตว์ จนกระท่ัง เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตแอลกอฮอล์ ท าให้ 
ราคามีความผันผวนมากตามการน าไปใช้ประโยชน์ 

2. ปัญหาของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
• ขาดวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมักจะประสบกับปัญหา

การขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานใน 
บางช่วง 

• ขาดการบริหารจัดการและสร้างร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร ขาดการบริหารจัดการ
สร้างร่วมมือและประสานงานระหว่างผู้ประกอบการท้ังกับเกษตรกรและผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ส่งผลให้ไม่
สามารถแข่งขันได้ท้ังด้านราคา คุณภาพ และเวลาในการจัดส่งสินค้า 

• ขาดการท าแผนการตลาดอย่างสม่ าเสมอและการพัฒนาตลาดใหม่ๆ ผู้ประกอบการขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

• ขาดการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพต่างๆ โรงงานแปรรูปมันส าปะหลังส่วนใหญ่มันจะขาดการ
บริหารจัดการท่ีดี โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงาน ท่ีเป็นส่วนส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนก าไรต่อต้นทุนของสินค้า
ไม่มากนัก ดังนั้นจึงต้องมีการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยควบคุมต้นทุนการผลิต 

3. ปัญหาของโรงงานผลิตเอทานอล 
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• ความไม่แน่นอนของนโยบายในการส่งเสริมพลังงานของภาครัฐ  
• ปัญหาการก าหนดราคาขายของเอทานอลซ่ึงมีราคาต่ ากว่าต้นทุน ต้นทุนการผลิตเอทานอลจาก 

มันส าปะหลังมีราคาสูงเพราะราคาของมันส าปะหลังท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลมีราคาสูง 
• ปัญหาด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ท าความสะอาดหัวมันสดก่อนด าเนินการผลิต เพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะส่งผลต่อการท างานของเครื่องจักรได้ 
• ปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีและการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตซ่ึงน าเข้าจากต่างประเทศ 
• การจัดเก บผลิตภัณฑ์ซ่ึงส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของเอทานอล 

4. ปัญหาจากโครงสร้างสนับสนุนด้านการขนส่งมันส าปะหลัง 

• ต้นทุนการขนส่งที่สูงจากการขาดการบริการจัดการรถขนส่ง ต้นทุนการขนส่งสูงเนื่องจากการขนส่ง
ในห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นการขนส่งด้วยถนนเป็นหลัก และเกษตรกรนิยมใช้รถบรรทุก
ขนาดเล็กซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงต่ าในการขนส่งหรือขนส่งผลิตผลไม่เต็มคันรถ 

• ขาดการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง การขนส่งออก
จากโรงงานจะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นต้ังแต่รถบรรทุกหกล้อ จนถึงรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ แต่ยัง
ขาดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

• ขาดการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าขนส่งอย่างเหมาะสม  ผู้ให้บริการด้านการขนส่งนิยมคิดอัตราค่า
ขนส่งตามน้ าหนักบรรทุกท่ีขนส่งได้ แต่คิดในหน่วยบาทต่อกิโลกรัม ส าหรับการขนส่งจากไร่ไปจ าหน่าย
ยังสถานประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือในหน่วยบาทต่อตัน ส าหรับการขนส่งจากสถานประกอบการ
ไปยังแหล่งอื่นๆ หากมีการขนส่งในระยะทางท่ีไกลขึ้น เช่น นอกเขตพื้นท่ีก็จะคิดอัตราค่าขนส่งท่ีแพง
ขึ้นในหน่วยบาทต่อน้ าหนักบรรทุก 

6.2 เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้มันส าปะหลัง โดยแปรรูปมันส าปะหลังให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 
และสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอย่างยั่งยืน พร้อมท้ังเพื่อรักษาความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
ของประเทศ โดยสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาได้ 4 กลุ่ม คือ 1. เป้าหมายด้านการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
2. เป้าหมายของอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง 3. เป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนา และ 4. เป้าหมายด้าน
โครงสร้างสนับสนุนตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เป้าหมายด้านการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 

 มีกลไกในการควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม เพื่อรองรับการพัฒนาและการด าเนินงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ให้เกิดความยั่งยืน โดยการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมลงได้ประมาณร้อยละ 30-40 

 เพิ่มผลผลิตเฉล่ียต่อพื้นท่ีจาก 3.6 ตันต่อไร่ เป็น 5 ตันต่อไร่และ 6 ตันต่อไร่ตามล าดับ โดยการส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังด้วยพันธุ์ที่ดี มีการดูแลให้น้ าอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิตร้อยละ 20  
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
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2. เป้าหมายของอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง 

 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ 
 สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามันส าปะหลังและสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการส่งออกในรูปของ

แป้งมันหรือมันเส้น 
 เพิ่มการแปรรูปมันเส้นแบบมันเส้นสะอาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กับประเทศเพื่อนบ้าน 
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันส าปะหลังของโรงงานแป้งมันส าปะหลังจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85  
 มีการก าหนดจ านวนสัดส่วนของโรงงานแป้งมันส าปะหลังต่อพื้นท่ีเพาะปลูกมัน เพื่อจ านวนโรงงาน

สอดคล้องกับปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งจะท าให้มีวัตถุดิบป้อนโรงงานตลอดและโรงงานแป้งมันมีอัตราการใช้
ก าลังการผลิตมากขึ้น (Utilization) 

 มีกระบวนการน าเศษเหลือของวัตถุดิบมันส าปะหลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่น น าไปผลิตพลังงาน
ชีวมวล ผลิตไบโอแก๊ส เป็นต้น 

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซของโรงงานแป้งมันส าปะหลังจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80  
 ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังลงได้ร้อยละ 5-10 

3. เป้าหมายด้านการวิจัยและพัฒนา 

 พัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 
เช่น พัฒนาพันธุ์มันส าปะหลังท่ีมีเม็ดแป้งขนาดเล็ก และมีสัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคตินต่างๆ ท่ี
เหมาะสม 

 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันส าปะหลัง และมีการเลือกผลิตเอทานอลจากมัน
ส าปะหลังอย่างเหมาะสมกับราคาวัตถุดิบ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มันส าปะหลัง และเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

4. เป้าหมายด้านโครงสร้างสนับสนุนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การเก็บเกี่ยว  
ตลอดจนการขนส่งมันส าปะหลัง  

 จัดการระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ า และลดการปลดปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม 
 จัดท า LCA Carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง ต้ังแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก

และเก็บเกี่ยว จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป  

6.3 โครงสร้างการผลิต และสัดส่วนปริมาณการแปรรูปมันส าปะหลังของประเทศไทย 
การวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและสัดส่วนปริมาณการแปรรูปมันส าปะหลัง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณ

การใช้วัตถุดิบมันส าปะหลัง ในการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ท้ังในปัจจุบันและแนวโน้มการใช้งาน
ในอนาคต โดยปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตวัตถุดิบมันส าปะหลังได้ประมาณ 30 ล้านตันต่อปี และมีการ
น าเข้ามันส าปะหลังจากต่างประเทศ ในรูปแบบมันเส้นประมาณ 1.6 ล้านตันต่อปี ส่วนมากหัวมันส าปะหลังสด
จะถูกน าไปผลิตเป็นแป้งมันส าปะหลังท้ังแป้งดิบและแป้งดัดแปร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหาร และใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ นอกจากนี้ ผลผลิตอีกส่วนหนึ่งจะถูกน าไปแปรรูปเป็นมันเส้น เพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศจีน รวมถึงเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และการผลิตเอทานอลของไทย หากในอนาคตมีผลผลิต
มันส าปะหลังเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ล้านตันต่อปี โดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก 
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จะท าให้หัวมันส าปะหลังสดมีราคาต่ าลง ท าให้เหมาะสมในการน าไปผลิตเป็นเอทานอล จึงมีแนวโน้มว่า  
มันส าปะหลังส่วนท่ีผลิตได้มากขึ้นจะถูกน าไปใช้ในการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก 
เนื่องจากความต้องการในอุตสาหกรรมอาหารค่อนข้างอิ่มตัวไม่เพิ่มขึ้นมากนัก 
 

 
ที่มา : จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลของคณะที่ปรึกษา, สมาคมแปง้มันส าปะหลังไทย, สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย 

รูปที่ 6-5 โครงสร้างการผลิตและสัดส่วนปริมาณการแปรรูปมันส าปะหลังของประเทศไทยในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตมันส าปะหลังอันดับสองของโลก รองจากประเทศไนจีเรีย โดยมีปริมาณ
ผลผลิตหัวมันส าปะหลังประมาณ 30 ล้านตันต่อปี โดยส่วนมากมีการเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะสม หัวมันส าปะหลังสดจากเกษตรกรผู้เพาะปลูก 
จะถูกลานมันรวบรวมและน าไปแปรรูปเป็นมันเส้นประมาณ 6 ล้านตันต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ
ผลผลิตท้ังหมด การแปรรูปหัวมันส าปะหลังสดเป็นมันเส้นท าได้โดยการตัดหัวมันให้เป็นเส้นเล็กๆ แล้วน าไป
ตากแดดหรือเข้าเครื่องอบให้แห้ง ซึ่งจะมีอัตราส่วนในการแปรรูปร้อยละ 40 กล่าวคือหัวมันส าปะหลังสด 1 
กิโลกรัมสามารถผลิตมันเส้นได้ประมาณ 0.4 กิโลกรัม เนื่องจากมีการสูญเสียน้ าหนักจากการเสียน้ า  

จากนั้นมันเส้นปริมาณประมาณ 3.2 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของผลผลิตมันเส้นท้ังหมด จะ
ถูกผู้ประกอบการส่งออกไปยังประเทศจีน เพื่อน าไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเอทานอล หรือเป็นแอลกอฮอล์ 
และท่ีเหลืออีก 0.8 ล้านตันจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมันอัดเม็ดเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ แต่เดิมสหภาพ
ยุโรปเคยเป็นตลาดหลักในการส่งออกมันส าปะหลังของไทยท้ังมันเส้นและมันอัดเม็ด แต่เนื่องจากเกิดการ
แทรกแซงราคาสินค้าเกษตรในยุโรปท าให้ราคาธัญพืชท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่ าลง ผู้ผลิตอาหารสัตว์จึงเลือก 
ใช้ธัญพืชเป็นวัตถุดิบมากกว่ามันส าปะหลัง ผู้ส่งออกมันส าปะหลังของไทยจึงมุ่งเน้นไปท าตลาดท่ีประเทศจีนแทน 
ซึ่งหากไทยต้องการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปต่อ จะต้องบริหารต้นทุนวัตถุดิบให้ราคามันส าปะหลังท่ีผสมกาก
ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มโปรตีนแล้วมีราคาต่ ากว่าราคาธัญพืช  

ท้ังนี้ ในปัจจุบันประเทศจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของประเทศไทย โดย
จีนมีความต้องการด้านพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมีการให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทดแทน จึงท าให้มีความต้องการเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนของ
จีนประจ าปี 2554 - 2559 ยังก าหนดให้มันส าปะหลังเป็นสินค้าส าคัญในแผนยุทธศาสตร์และเป็นพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญอันดับแรก รวมถึงจีนมีการก าหนดนโยบายใหโ้รงงานแอลกอฮอล์หยุดการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

การผลิตเอทานอลในประเทศจีน
• มีการส่งออกมันเส้น 3-4 ล้านตัน ไปยังจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก
• ประเทศจีนไม่มีโมลาส ถูกห้ามผลิตโมลาสเนื่องจากมีปัญหาน้ าเสีย
• รัฐบาลต้องการให้ใช้ข้าวโพดเป็นอาหาร จึงห้ามใช้ข้าวโพดเพ่ือไป

ใช้ในการผลิตพลังงาน
• เพราะฉะนั้น 3-4 ปี ประเทศจีนยังต้องใช้มันเส้นจากประเทศไทย

เพ่ือใช้ในการผลิตเอทานอล

หัวมันส าปะหลังสด
ผลิตในประเทศ

มันสด 30 ล้านตัน

แปรรูปเป็นมันเส้นและ
มันอัดเม ด

6 ล้านตัน (20%) 22 ล้านตัน (73%)

มันเส้นและมันอัดเม ด
ส่งออก

3.2 ล้านตัน (80%)

แป้งดิบ (แป้งธรรมดา) 
Native Starch

0.8 ล้านตัน (14%)

แป้งมันส าปะหลัง

5.5 ล้านตัน

แป้งดัดแปร
Modified Starch

0.7 ล้านตัน (13%)

แปรรูปเป็นเอทานอล

1.8 ล้านตัน (6%)

25%สัดส่วนการแปรรปู
หัวมันสดให้เป็นแป้งมัน

มันเส้นและมันอัดเม ด
ใช้ในประเทศ

0.8 ล้านตัน (20%)

อุตสาหกรรมผงชูรส

อุตสาหกรรมกระดาษ

อุตสาหกรรมกาว

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป อุตสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ

อุตสาหกรรมไลซีน

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร

สัดส่วนการแปรรปูหัวมันสดให้
เป็นมันเส้น โดยการตากแห้ง40%

ก าไรประมาณ 1 บาท/กก. ก าไรประมาณ 10 บาท/กก.

มันส าปะหลัง
น าเข้า

มันเส้น 1.6 ล้านตัน

แป้งมันส่งออก

4 ล้านตัน (73%)

หัวมันส าปะหลังสด 30 ล้านตัน (100%)

อาหารสัตว์

เอทานอล

288 ล้านลิตร

มันเส้นและมันอัดเม ด

4 ล้านตัน

16%

• แป้งดิบ ส่งออก 3 ล้านตัน
• เด๊กตรินและแป้งดัดแปรอืน่ๆ
• ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอื่นๆ

สัดส่วนการแปรรปูหัวมันสด
เป็นมันเส้น แล้วเป็นเอทานอล

แปรรูปเป็นแป้งมัน
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เพื่อรักษาระดับสต๊อกข้าวโพด ก าหนดให้ข้าวโพดถูกน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความมั่นคง
ด้านอาหาร จึงไม่ต้องการให้มีการน าข้าวโพดมาผลิตเป็นพลังงาน ประกอบกับปริมาณกากน้ าตาล (โมลาส) ท่ี
ผลิตได้ มีปริมาณลดลง เนื่องจากปัญหามลพิษน้ าเสียท าให้จีนห้ามผลิต และจีนยังมีความต้องการมันเส้นไปใช้
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น การผลิตกรดมะนาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรม
อาหาร เป็นต้น ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวจีนจึงมีแนวโน้มความต้องการน าเข้ามันส าปะหลังสูงขึ้นในช่วง 3 - 4 
ปีนี้ โดยเฉพาะความต้องการมันเส้นเพื่อผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตามไทยต้องมีการพัฒนาคุณภาพมันเส้น ให้มี
ฝุ่นและส่ิงปนเปื้อนลดลง รวมถึงเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้มีต้นทุนการผลิตต่ าลง เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันกับคู่แข่งอย่างประเทศเวียดนามและกัมพูชาท่ีมีต้นทุนการขนส่งต่ ากว่าไทย 

มันเส้นส่วนท่ีเหลือจากการส่งออกประมาณ 0.8 ล้านตัน จะถูกน าไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ โดยมีการ
เพิ่มวัตถุดิบอาหารโปรตีนสูง เช่น กากถั่วเหลือง เพื่อให้มันเส้นมีคุณค่าทางโภชนาการท่ีเหมาะสมในการเล้ียง
สัตว์มากขึ้น โดยส่วนมากอาหารสัตว์ท่ีผลิตได้จะถูกใช้ภายในประเทศ และมีบางส่วนจะถูกส่งออกไปขายยัง
ต่างประเทศ 

นอกจากนี้ หัวมันส าปะหลังสดส่วนหนึ่งประมาณ 1.8 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลผลิตมัน
ส าปะหลังท้ังหมด จะถูกน าไปแปรรูปเป็นเอทานอล โดยหัวมันส าปะหลังสด 1 กิโลกรัมสามารถผลิตเอทานอล
ได้ประมาณ 0.16 ลิตร ดังนั้นไทยจะสามารถผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังได้ประมาณ 288 ล้านลิตรต่อปี 
โดยมีกระบวนการผลิต คือ หัวมันส าปะหลังสดจะถูกแปรรูปเป็นมันเส้น แล้วมันเส้นจะถูกแปรรูปเป็นเอทานอล 
จากนั้นจะน าไปใช้ผสมรวมกับน้ ามันเบนซิน ในผลิตแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) เพื่อลดปริมาณการใช้และการ
น าเข้าน้ ามันเช้ือเพลิงปิโตรเลียม โดยส่วนมากเอทานอลท่ีผลิตได้จะถูกใช้ส าหรับภาคการขนส่งภายในประเทศ 

ในส่วนหัวมันส าปะหลังสดท่ีผลิตได้ในประเทศ ประมาณ 22 ล้านตัน จะถูกน าไปผลิตเป็นแป้ง 
มันส าปะหลัง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ของปริมาณหัวมันส าปะหลังสดท้ังหมด โดยหัวมัน
ส าปะหลังสดมีส่วนประกอบของแป้งประมาณร้อยละ 25 จึงมีอัตราส่วนในการแปรรูปเป็นแป้งมันร้อยละ 25 
กล่าวคือหัวมันส าปะหลังสด 1 กิโลกรัมสามารถผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบได้ประมาณ 0.25 กิโลกรัม หากมี
ปริมาณผลผลิตหัวมันสด 22 ล้านตันต่อปี จะแปรรูปได้แป้งมันดิบ 5.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งแป้งมันดิบนี้ปริมาณ 0.8 
ล้านตัน จะถูกน าไปบริโภค และใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ท่ีใช้แป้งมันดิบเป็นวัตถุดิบโดยตรง เช่น 
อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น และแป้งมันดิบส่วน
หนึ่งถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ประมาณ 3 ล้านตันแป้ง ส่วนแป้งมันดิบอีก 0.7 ล้านตัน จะถูกน าไปผ่าน
กระบวนการแปรรูปเป็นแป้งดัดแปร (Modified starch) เช่น การแปรรูปทางกายภาพโดยการใช้ความร้อน 
การแปรรูปทางเคมีโดยการเติมสารเคมี การแปรรูปทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งมัน
ให้เหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมไลซีน 
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น และแป้งดัดแปรส่วนหนึ่งถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ประมาณ 1 
ล้านตันแป้ง 

อย่างไรก็ตามสินค้าแป้งมันส าปะหลังดิบ เป็นสินค้าท่ียังสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันส าปะหลังได้ไม่มากนัก 
กล่าวคือ ผู้ผลิตจะได้ก าไรจากการผลิตแป้งดิบประมาณ 1 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีการผลิตแป้งดัดแปร หรือ
เรียกว่าโมดิฟายด์สตาร์ช จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมมันส าปะหลังได้จ านวนมาก โดยผู้ผลิต
จะได้ก าไรจากการผลิตแป้งดัดแปรประมาณ 10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมากกว่าการผลิตแป้งดิบมาก ดังนั้น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควรมีการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการแปรรูปแป้งดัดแปรในประเทศไทย
ให้มากขึ้น เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 
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ที่มา : จากการสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ของคณะทีป่รึกษา, สมาคมแปง้มันส าปะหลังไทย, สมาคมการค้ามันส าปะหลงัไทย 

รูปที่ 6-6 โครงสร้างการผลิตและสัดส่วนปริมาณการแปรรูปมันส าปะหลังของประเทศไทยในอนาคต 

แนวโน้มปริมาณผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าผลผลิต 
มันส าปะหลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ต่อปีของปริมาณผลผลิตท้ังหมด และจากการวิเคราะห์การ
เพาะปลูกมันส าปะหลังของไทย พบว่า หากมีการจัดการท่ีดีตลอดห่วงโซ่การผลิต ท้ังการพัฒนาพันธุ์และการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้ว จะสามารถเพิ่มผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดภายในประเทศได้เป็น 36 ล้านตัน
ต่อปี และราคาหัวมันสดต่อกิโลกรัมจะลดลง เหมาะสมในการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งปริมาณ
หัวมันส าปะหลังสดท่ีเพิ่มข้ึนนี้ปริมาณ 6 ล้านตันต่อปี ส่วนมากจะถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน คือ น าไป
ผลิตเป็นเอทานอล โดยมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตจากท้ังหัวมันส าปะหลังสดและมันเส้นท่ีผ่านการแปรรูปแล้ว 
จากการวิเคราะห์ พบว่าราคาหัวมันส าปะหลังสดท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลคือ 1.5 - 2.5 บาทต่อกิโลกรัม 
ซึ่งเอทานอลมีอัตราส่วนการแปรรูปร้อยละ 0.16 กล่าวคือหัวมันส าปะหลังสด 100 กิโลกรัม จะสามารถผลิตเอ
ทานอลได้ 16 ลิตร ดังนั้น หากมีการผลิตหัวมันสดเพิ่มขึ้น 6 ล้านตัน จะสามารถผลิตเอทานอลได้เพิ่มขึ้นอีก 
960 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งจะช่วยลดการขาดดุลในการน าเข้าเช้ือเพลิงปิโตรเลียมได้ 

ความต้องการในการใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
ได้แก่ 

• ราคาน้ ามันปิโตรเลียมในปัจจุบัน โดยหากน้ ามันปิโตรเลียมมีราคาสูง จะเกิดการความต้องการใช้เอทานอล
เพื่อผสมในแก๊ซโซฮอล์มากขึ้น ท าให้มีความต้องการวัตถุดิบมันส าปะหลังและกากน้ าตาลในการผลิต 
เอทานอลมากขึ้น  

• ราคามันส าปะหลังในตลาด ซึ่งมีผลมาจากราคามันส าปะหลังในประเทศ และการประมูลมันส าปะหลัง
ของภาครัฐหรือการน าเข้าจากต่างประเทศ หากมันส าปะหลังมีราคาถูก จะส่งผลให้มีความต้องการมัน
ส าปะหลังในการผลิตเอทานอลมากขึ้น 

• ราคากากน้ าตาล (โมลาส) ซึ่งเป็นอีกวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล หากกากน้ าตาลมีราคาถูกจะท าให้
ต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ ากว่าการผลิตจากมันส าปะหลัง จะส่งผลให้ความต้องการมันส าปะหลังใน
การผลิตเอทานอลลดลง ซึ่งในอนาคตคาดว่า ปริมาณการเพาะปลูกอ้อยภายในปี 2569 จะมีปริมาณ

โครงสร้างในการผลิตและใช้มันส าปะหลงัของประเทศไทยในอนาคต
หัวมันส าปะหลังสด

ผลิตในประเทศ
มันสด 36 ล้านตัน

แปรรูปเป็นมันเส้นและ
มันอัดเม ด

6 ล้านตัน (17%) 22 ล้านตัน (61%)

แป้งมันส าปะหลัง

5.5 ล้านตัน

แปรรูปเป็นเอทานอล

8 ล้านตัน (22%)

25%สัดส่วนการแปรรปู
หัวมันสดให้เป็นแป้งมัน

สัดส่วนการแปรรปูหัวมันสดให้
เป็นมันเส้น โดยการตากแห้ง40%

มันส าปะหลัง
น าเข้า

มันเส้น 1.6 ล้านตัน หัวมันส าปะหลังสด 36 ล้านตัน (100%)

เอทานอล

1.28 พันล้านลิตร

มันเส้นและมันอัดเม ด

4 ล้านตัน

16%สัดส่วนการแปรรปูหัวมันสด
เป็นมันเส้น แล้วเป็นเอทานอล

แปรรูปเป็นแป้งมัน

มันเส้นและมันอัดเม ด
ส่งออก

3.2 ล้านตัน (80%)

แป้งธรรมดา 
Native Starch

0.8 ล้านตัน (14%)

แป้งดัดแปร
Modified Starch

0.7 ล้านตัน (13%)

มันเส้นและมันอัดเม ด
ใช้ในประเทศ

0.8 ล้านตัน (20%)

อุตสาหกรรมผงชูรส

อุตสาหกรรมกระดาษ

อุตสาหกรรมกาว

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป อุตสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ

อุตสาหกรรมไลซีน

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร

แป้งมันส่งออก

4 ล้านตัน (73%)

อาหารสัตว์

การผลิตเอทานอลในประเทศจีน
• ปัจจุบันประเทศจีนมีการผลิตข้าว Hybrid จ านวนมาก 

และเพิ่มผลผลิตของข้าวโพด 
• คาดการณ์ว่าหลังจาก 3-4 ปี ประเทศจีนจะลดการน าเขา้

มันเส้นจากประเทศไทยเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล
• ปริมาณส่งออกมันเส้นจะมีแนวโน้มลดลง

การน ามาใช้ผลิตเอทานอล
• ถ้าต้นทุนหัวมันส าปะหลัง 

1.5 บาท ก็อาจจะเกิดการน า
มันส าปะหลังมาใช้ในการผลติ
เอทานอล

ปัจจัยส าคัญในการใช้มันส าปะหลังเพ่ือใช้ผลิตเอทานอล
• การประมูลมันของภาครฐัหรอืการน าเข้าจาก

ต่างประเทศ
• ราคาน้ ามันปิโตรเลียมในปัจจุบัน
• ปริมาณโมลาสจากการผลิตออ้ย ซึ่งคาดว่า ปริมาณการ

เพาะปลูกอ้อยภายในปี 2569 จะมีปริมาณมากถึง182 
ล้านตัน x สัดส่วนโมลาส 4% ของน้ าหนักอ้อย ดังนั้นจะ
มีปริมาณโมลาสจ านวนมากเพื่อผลิตเอทานอล

สามารถสร้างมูลคา่เพิ่มได้มาก โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ
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มากถึง 182 ล้านตัน จากอัตราส่วนการแปรรูป จะได้กากน้ าตาลร้อยละ 4 ของปริมาณน้ าหนักอ้อย
ท้ังหมด ดังนั้นจะมีปริมาณกากน้ าตาลจ านวนมากประมาณ 7.28 ล้านตันเพื่อผลิตเอทานอลในอนาคต 

• นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งมีการส่งเสริมให้ใช้เช้ือเพลิงเอทานอลมากขึ้น และมีการก าหนดเป้าหมาย
ให้ในปี 2564 มีการใช้เอทานอลมากถึง 9 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งในปัจจุบันในปี 2556 มีก าลังการผลิตรวม 
3.2 ล้านลิตร/วัน โดยมีการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ 

- เตรียมการยกเลิกการใช้น้ ามันเบนซิน 91 ภายในตุลาคม 2555 (มีการเล่ือนยกเลิกการใช้เป็นวันท่ี 
1 มกราคม 2556) 

- บริหารส่วนต่างราคาน้ ามัน E20 ให้ถูกกว่าน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ประมาณ 3 บาท/ลิตร พร้อม 
ก าหนดให้ค่าการตลาดของน้ ามัน E20 ต้องมากกว่าน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 และไม่น้อยกว่า 50 
สตางค์/ลิตร เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเร่งรัดขยายสถานีบริการ E20  

- สนับสนุนงบประมาณการวิจัย ทดสอบ และการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มความต้องการใช้เอทานอล 
เช่น การใช้ conversion kit กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เก่าเพื่อให้สามารถใช้น้ ามัน E85 ได้ 
หรือการปรับปรุงดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้น้ ามัน ED 95 ได้เป็นต้น  

- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจน้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10 E20 E85 อย่างต่อเนื่อง  
- สนับสนุนการผลิตรถยนต์ E85 ในรถยนต์นั่งท่ัวไป และ ECO-CAR โดยการลดภาษีสรรพสามิต

ใหก้ับผู้ผลิตรถยนต์ E85 50,000 บาท/คัน และ ECO CAR-E85 30,000 บาท/คัน 
- เสนอให้มีการก าหนดให้การซื้อรถยนต์ราชการเป็นรถยนต์ E85  
- ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับการค้าเอทานอลอย่างเสรีในอนาคต 

เช่น การก าหนดข้อยกเว้นใน พ.ร.บ. สุรา ให้ไม่มีผลบังคับใช้กับการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง 
เป็นต้น และการปรับปรุง พ.ร.บ.ภาษีสรรสามิตเพื่อสนับสนุนการส่งออกเอทานอล รวมท้ังเป็น
การเตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยี Multi-Dispenser เป็นต้น  

การส่งออกมันเส้นไปยังประเทศจีนในอนาคตหลังจาก 5 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีแนวโน้มปริมาณการ
ส่งออกลดลง เนื่องจากจีนมีการส่งเสริมให้ผลิตข้าวไฮบริด (Hybrid) ท่ีมีผลผลิตต่อไร่สูงจ านวนมาก สามารถ
น าไปสกัดเป็นน้ ามันข้าว ประกอบกับมีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดให้มากขึ้น ท าให้จีนมีผลผลิตท่ีใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอลมากขึ้น จึงมีแนวโน้มท่ีจะลดการน าเข้ามันส าปะหลังลง  

ในอนาคต เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงในการส่งออกมันส าปะหลังของไทย ควรลดการ
พึ่งพิงตลาดส่งออกหลักเพียงตลาดเดียวอย่างตลาดจีน โดยควรเร่งการสร้างตลาดและขยายการส่งออกไปยัง
ประเทศอื่นท่ีมีศักยภาพและเป็นคู่ค้าหลักของไทย เช่น ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น และควรเพิ่มปริมาณ
การใช้วัตถุดิบมันส าปะหลัง มันเส้น ในการแปรรูปภายในประเทศ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมมันส าปะหลังไทย 

6.4 รูปแบบระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งผลผลิตมันส าปะหลัง 
การขนส่งผลผลิตของมันส าปะหลังสามารถจัดส่งได้ 2 ช่องทางเป็นส่วนใหญ่ คือ 1. การขนส่งทาง

ถนน ด้วยรถบรรทุกสิบล้อ หรือรถบรรทุกพ่วง และ 2. ขนส่งตามแม่น้ าด้วยเรือล าเลียงหรือเรือโป๊ะ ณ ท่าเรือ
ริมแม่น้ า จากข้อมูลการขนส่งสินค้าเกษตรทางถนนในปี 2556 พบว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าเกษตรทางถนน 
รวม 141 ล้านตัน มีการขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง รวมท้ังส้ิน 17.9 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของ
ปริมาณการขนส่งสินค้าเกษตรท้ังประเทศ โดยการขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังคิดเป็นปริมาณตามระยะทาง
ได้ 11,717 ล้านตัน-กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 16.7 ของปริมาณการขนส่งทางถนน 
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ส่วนในปี 2556 ปริมาณการขนส่งสินค้าเกษตร ทางชายฝ่ังทะเล โดยการขนส่งตามแม่น้ าด้วยเรือล าเลียง
หรือเรือโป๊ะ พบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าเกษตรรวม 1.167 ล้านตัน มีการขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง รวม
ท้ังส้ิน 23,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของปริมาณการขนส่งสินค้าเกษตรท้ังประเทศ โดยการขนส่งทาง
ชายฝ่ังทะเล คิดเป็นระยะทาง 1,808 ล้านตัน-กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของปริมาณการขนส่ง
ทางชายฝ่ังทะเล 

หากคิดจากต้นทุนการขนส่งเฉล่ีย ของมันส าปะหลังพบว่า ต้นทุนการขนส่งทางถนนมีต้นทุนประมาณ  
1.52 บาทต่อตัน-กิโลเมตร ส่วนต้นทุนการขนส่งเฉล่ียแยกตามสินค้าและรูปแบบการขนส่ง 0.15 บาทต่อตัน-
กิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับ ร้อยละ 10 ของต้นทุนการขนส่งทางถนน ส่วนต้นทุนการขนส่งเฉล่ียทางรถไฟ 1.04 
บาทต่อตัน-กิโลเมตร หรือเทียบเท่ากับ ร้อยละ 68 ของต้นทุนการขนส่งทางถนน แต่อย่างไรก็ตามการขนส่ง
แบบ Multi Model ทางถนน กับทางรถไฟมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการขนส่งทางน้ า 

ตารางที่ 6-5 ปริมาณสินค้าเกษตร การขนส่งสินค้าทางถนน 

ประเภทสินค้า ปริมาณ (พันตัน) ปริมาณ (ล้านตัน-กิโลเมตร) 
2552 2553 2554 2555 2556 สัดส่วน 2552 2553 2554 2555 2556 สัดส่วน 

สัตว์มีชีวิต 2,398 2,027 2,133 2,244 2,235 1.58% 2,191 2,040 1,931 2,040 2,955 4.20% 
ข้าว 26,477 26,445 26,381 27,824 27,705 19.56% 16,010 16,962 15,951 16,962 18,112 25.75% 
ข้าวโพด 2,753 2,697 2,594 2,561 2,550 1.80% 2,927 2,844 2,736 2,844 2,192 3.12% 
มันส าปะหลัง 18,202 17,533 16,475 17,963 17,886 12.63% 11,406 11,251 11,240 11,251 11,717 16.66% 
อ้อย 59,937 59,833 56,745 57,652 57,406 40.53% 9,380 9,240 9,225 10,240 9,293 13.21% 
ยางพารา 2,639 2,986 2,996 3,012 2,999 2.12% 2,038 2,140 2,113 2,140 1,997 2.84% 
ไม้ 5,150 5,128 4,815 5,109 5,087 3.59% 3,777 3,542 3,442 3,542 3,485 4.95% 
ผลผลิตเกษตรอ่ืนๆ 15,803 15,780 14,444 17,310 17,236 12.17% 11,952 12,941 12,840 12,941 12,426 17.67% 
อาหารสัตว ์ 3,414 3,412 3,174 3,506 3,491 2.46% 3,137 2,933 2,931 3,033 3,272 4.65% 
น้ าตาล 4,969 4,964 4,787 5,074 5,053 3.57% 4,559 4,514 4,510 4,514 4,893 6.96% 
สินค้าเกษตร 141,742 140,805 134,544 142,255 141,648 100% 67,377 68,407 66,919 69,507 70,342 100% 
สินค้าอื่นๆ 281,936 279,641 271,992 283,549 282,336 66.59% 116,053 117,477 117,164 118,077 113,607 61.76% 

รวม 423,677 420,449 406,538 425,804 423,984  00% 183,429 185,883 184,082 187,583 183,948 100% 

ที่มา : กรมศุลกากร 
รวบรวมโดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ธันวาคม 2557 
 

ตารางที่ 6-6 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่งทะเล แยกตามประเภทสินค้า 

ประเภทสินค้า 
ปริมาณ(พันตัน) ปริมาณ(พันตัน-กิโลเมตร) 

2552 2553 2554* 2555 สัดส่วน 2552 2553 2554 2555 สัดส่วน 
สิ่งมีชีวิต 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0% 
ข้าว 191 213 195 184 15.77% 2,605 2,600 1,903 2,292 2% 
ข้าวโพด 180 170 194 144 12.34% 28,957 28,900 27,837 29,845 23% 
มันส าปะหลัง 10 16 15 23 1.97% 2,312 2,307 1,688 1,808 1% 
อ้อย 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0% 
ยางพารา 0 1 0 9 0.77% 0 237 0 2,144 2% 
ไม้ 2 5 4 0 0.00% 2,254 2,249 1,881 2,015 2% 
ผลผลิตเกษตรอ่ืนๆ 467 361 463 672 57.58% 109,168 108,951 72,267 77,482 59% 
อาหารสัตว ์ 149 143 100 99 8.48% 17,088 17,054 14,228 15,254 12% 
น้ าตาล 0 1 1 36 3.08% 0 235 195 209 0% 
ผลผลิตเกษตรรวม 999 910 972 1,167 100.00% 162,384 162,533 119,999 131,049 100% 
รวม 35,692 36,731 41,273 44,261  5,545,153 5,706,463 6,412,145 6,876,456  

ที่มา : กรมศุลกากร 
รวบรวมโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ธันวาคม  
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ตารางที่ 6-7 ต้นทุนการขนส่งเฉลี่ยแยกตามสินค้าและรูปแบบการขนส่ง 
ต้นทุนการขนส่ง : บาทต่อตัน-กิโลเมตร 

ประเภทสินค้า ทางถนน ทางราง ทางน้ า 
ข้าว 1.51 0.97 0.62 
มันส าปะหลัง 1.52 1.04 0.51 
น้ าตาล 1.54 0.99 0.68 
ยางพารา 1.52 0.83 0.46 
น้ ามันถ่ัวเหลือง 2.59 - - 
น้ ามันเชื้อเพลิง 2.42 1.02 0.65 
เม็ดพลาสติก 2.48 - - 
เหล็กรีดร้อน 1.24 - 0.71 
โลหะก่อสร้าง 1.64 - 0.71 
ปูนซีเมนต์ 1.18 0.85 0.69 
น้ าอัดลม 1.97 - 0.70 
สินค้าอุปโภคบริโภค 1.80 - - 
เฉลี่ย 1.72 0.93 0.64 

ที่มา : ส านักงานแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างต้นทุนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 2552 
 

ในการขนส่งหัวมันส าปะหลังสดจากไร่มันส าปะหลังของเกษตรกร ไปยัง ลานมัน หรือโรงงานแปรรูป 
ใช้การคมนาคมทางถนน โดยใช้ยานพาหนะท่ีหลากหลายข้ึนอยู่กับปริมาณหัวมันส าปะหลังสดท่ีจะท าการขนส่ง 
ยานพาหนะท่ีใช้ เช่น รถอีแต๋น รถบรรทุกหกล้อ หรือรถบรรทุกสิบล้อ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ส่วนใหญ่พ่อค้า
คนกลางจะมารับซื้อท่ีไร่มันส าปะหลังของเกษตรกรและขนส่งไปยังลานมันหรือโรงงานแปรรูปท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี
ใกล้เคียง มีบางส่วนท่ีขนส่งไปยังแหล่งรับซื้อท่ีอยู่นอกจังหวัด  

การขนส่งมันอัดเม็ดไปยังโรงงานอาหารสัตว์ ผู้ส่งออกและท่าเรือจะใช้รถบรรทุกสิบล้อและรถบรรทุก
พ่วงเป็นหลักส าหรับการขนส่งมันเส้นและมันอัดเม็ดจากคลังสินค้าของผู้ส่งออกไปยังท่าเรือส่งออกต่างๆ ท าได้ 
2 วิธี คือ 1. ขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกสิบล้อหรือรถบรรทุกพ่วง หรือ 2. ขนส่งตามแม่น้ าด้วยเรือล าเลียงหรือ
เรือโป๊ะ ณ ท่าเรือริมแม่น้ า (เช่น ท่ีอ าเภอท่าเรือ อ าเภอบางไทร และอ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และอ าเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี)  

การส่งออกมันเส้นท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ การขนส่งแบบเทกองด้วยเรือโป๊ะ เพื่อไปขนถ่ายลงเรือบรรทุก
สินค้าท่ีท่าทอดสมอเรือบริเวณเกาะสีชังก่อน ส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไปโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังใช้
มันส าปะหลังสดจากเกษตรกร พ่อค้าคนกลาง และลานมันเป็นวัตถุดิบในการผลิต การขนส่งแป้งมันส าปะหลัง
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ (เช่น โรงงานผลิตผงชูรส โรงงานส่ิงทอ โรงงานกระดาษ โรงงานอาหาร 
เป็นต้น) ใช้รถบรรทุกสิบล้อ รถบรรทุกพ่วง หรือรถหัวลาก ส าหรับการส่งออก รูปแบบการขนส่งมี 3 รูปแบบ 
คือ การขนส่งทางถนน ทางราง และทางน้ า  

การขนส่งท่ีใช้มากท่ีสุดคือทางถนน โดย ใช้รถบรรทุกสิบล้อและรถบรรทุกพ่วง ส าหรับเคล่ือนย้ายแป้ง
มันส าปะหลังท่ีบรรจุถุงแล้วไปบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ท่ีสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland container 
depot, ICD) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ท่ีเขตลาดกระบัง ท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือกรุงเทพส าหรับ
การขนส่งทางราง จะต้องใช้รถหัวลากลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปบรรจุแป้งมันส าปะหลังเข้าตู้ท่ีโรงงานแล้วจึง
ลากตู้คอนเทนเนอร์บรรจุแล้วไปยังสถานีรถไฟเพื่อขนส่งต่อไป เส้นทางขนส่งท่ีใช้จะเริ่มจากการขนส่งทางถนน
จากโรงงานไปยังสถานีรถไฟ แล้วขนส่งด้วยรถไฟไปยัง ICD ลาดกระบังก่อนส่งต่อไปท่าเรือแหลมฉบัง หรือ
ขนส่งด้วยรถไฟไปยังท่าเรือกรุงเทพโดยตรง ซึ่งการขนส่งทางรางจะมีต้นทุนการขนส่งท่ีต่ ากว่าการขนส่งทางถนน  
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ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการลากตู้คอนเทนเนอร์เปล่า และระยะทางจากโรงงานไปยังสถานีรถไฟต้น
ทางด้วย ซึ่งการขนส่งทางรถไฟจะมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า ก็ต่อเมื่อค่าใช้จ่ายในการลากตู้เปล่าไม่สูงมาก และระยะทาง
จากโรงงานไปยังสถานีรถไฟต้นทางไม่ไกลเกินไป อนึ่ง การขนส่งด้วยรถไฟ ยังประสบปัญหาเรื่องปริมาณการ
ขนส่งต่อครั้ง ซึ่งจะต้องมีปริมาณสินค้าท่ีมากพอจ านวนเท่ียวรถและสถานีต้นทางท่ีสามารถขนส่งได้มีจ ากัด และ
ความไม่แน่นอนในเรื่องตารางเวลาการขนส่ง ท าให้การใช้รถไฟในการขนส่งแป้งมันส าปะหลังยังไม่เป็นท่ีนิยม
นัก ส าหรับการขนส่งแป้งมันส าปะหลังทางน้ า จะด าเนินการโดยขนส่งแป้งมันส าปะหลังบรรจุถุงด้วยรถบรรทุก
ไปยังท่าเรือริมแม่น้ าและขนส่งด้วยเรือโป๊ะ ไปลงเรือบรรทุกสินค้าท่ี ท่าทอดสมอเรือ บริเวณเกาะสีชัง แต่การ
ขนส่งแป้งมันส าปะหลังในรูปแบบนี้จะมีไม่มากนัก และมักขึ้นกับความต้องการของลูกค้า 

6.5 ผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไน เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศสมาชิก หรือเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economics Community) 
ซึ่งมีก าหนดการเริ่มใช้ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง ท้ังในด้าน
ผลประโยชน์และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องมีการศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบ
ท่ีจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง เพื่อให้สามารถวางแผนสร้างโอกาสในธุรกิจและแผนรับมือ
กับอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม 

1. โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมการแปรรูปมันส าปะหลังภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

1.1 การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนในหลายด้าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขยายตลาดเพิ่มข้ึนในกลุ่มประเทศภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในปี 2557 
ตลาดส่งออกไปยังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีมูลค่าการส่งออก 59,396 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 26.1 
ของการส่งออกท้ังหมดของประเทศ โดยคาดว่าในปี 2558 ภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 เนื่องจากผลประโยชน์ทางด้านการลดภาษีน าเข้า การลดข้อจ ากัดทางด้าน
ภาษี และขนาดตลาดผู้บริโภคอาเซียนท่ีมีขนาดใหญ่ คือประมาณ 620 ล้านคน  

นอกจากนี้ การเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเอื้อประโยชน์ในการเลือกใช้ทรัพยากรและ
วัตถุดิบในการผลิตสินค้า โดยสามารถเลือกจากแหล่งผลิตท่ีหลากหลาย ท าให้ได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในราคาไม่สูง 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต รวมถึงสามารถเข้าถึงตลาดแรงงานขนาดใหญ่ 
ท่ีมีต้นทุนแรงงานถูกกว่าแรงงานภายในประเทศ ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่ าลง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยผู้ประกอบการไทยอาจมีรูปแบบในการปรับตัวที่แตกต่างกัน เช่น การร่วมทุน
กิจการ การควบรวมกิจการกับบริษัทในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น เพื่อเพิ่มปริมาณเงินทุนในการขยายและ
พัฒนาธุรกิจ และยังสามารถขยายช่องทางการขายผ่านเครือข่ายได้มากขึ้น ท าให้สามารถขยายตลาดและเจาะลึก
เข้าไปในตลาดของประเทศอื่นๆ ได้ รวมท้ังควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตและการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจด้วย 
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1.2 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลังในประเทศอาเซียน 
ในปี 2557 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังรวมของอาเซียนคือ 74.81 ล้านตัน โดยไทยสามารถเพาะปลูก

มันส าปะหลังได้เป็นอันดับ 1 คือสามารถผลิตหัวมันสดได้ประมาณปีละ 30 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 
ของผลผลิตท้ังอาเซียน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตของไทยในปี 2557 ลดลงร้อยละ 0.69 จากผลผลิตในปี 
2556 ในขณะท่ีประเทศผู้ผลิตอื่นๆ ในอาเซียนสามารถเพิ่มผลผลิตได้ทุกประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซีย
มีผลผลิตมันส าปะหลังสด 24.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 ประเทศเวียดนามมีผลผลิต 9.80 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.62 ประเทศกัมพูชามีผลผลิต 8.70 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.38 ประเทศฟิลิปปินส์มีผลผลิต 2.46 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.42 และสปป.ลาวมีผลผลิต 8.7 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.41 จากปีก่อน  

ประเทศไทยมีพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังมากกว่า 8.2 ล้านไร่ ครอบคลุม 45 จังหวัด มีเกษตรกรผู้
ปลูกถึง 0.55 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ถึง 10 ของจ านวนเกษตรกรท้ังประเทศ ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 
5.6 ล้านครัวเรือน โดยสามารถผลิตหัวมันสดได้ประมาณปีละ 30 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ 
มันส าปะหลัง (หัวมันสด) เป็นวัตถุดิบในการผลิต มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังส าหรับการใช้บริโภคภายในประเทศ 
และการส่งออกในรูปของมันเส้น 

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2558 ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกมันส าปะหลังมากถึง 4.382 ล้านตัน 
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการส่งออกมันส าปะหลังของช่วงเดียวกันในปีก่อน 
และคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 1,308 ล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากมูลค่าการส่งออกมันในปีก่อน ซึ่ง
มูลค่าการส่งออกนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.9 ของมูลค่าส่งออกรวมท้ังประเทศ โดยต้ังแต่ต้นปี 2558 ประเทศไทย 
มีการส่งออกมันเส้นเฉล่ียเดือนละ 600,000 ตัน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณการส่งออกสูงสุด คือ 900,000 
ตัน ส าหรับภาพรวมในปี 2558 คาดว่าการส่งออกแป้งมันและมันเส้น จะขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปี 2557 
หรือคิดเป็นปริมาณการส่งออกประมาณ 6 - 7 ล้านตันหัวมันสด โดยแนวโน้มการส่งออกมันส าปะหลังใน
อนาคต จะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลังภายใต้การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส าหรับอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน พบว่าเป็นโอกาสท่ีดีต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นแล้ว ไทยมีข้อได้เปรียบในหลายด้าน เช่น ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังต่อไร่ต่ ากว่า มีเทคโนโลยี
การผลิตและแปรรูปท่ีหลากหลาย มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้วัตถุดิบมันส าปะหลังจ านวนมาก เป็นต้น ประกอบ
กับประโยชน์ท่ีได้จากการลดภาษีน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง โดยภาษีในการน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
ของประเทศสมาชิกเดิม 5 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และสิงคโปร์ มีการปรับลดภาษีเป็น
ร้อยละ 0 ต้ังแต่ 1 มกราคม 2553 ส่วนประเทศกัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม จะปรับลดภาษีเป็นร้อยละ 0 เมื่อ
มีการเปิด AEC ในปี 2558 ยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์ท่ีผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นสินค้าอ่อนไหวที่มีการคิดภาษี
ไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งข้อได้เปรียบต่างๆ นี้จะส่งผลให้ไทยสามารถขยายตลาดในการส่งออกสินค้ามันส าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส าปะหลังไปสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ไทย
ยังได้ประโยชน์ในด้านวัตถุดิบมันส าปะหลังในการผลิตสินค้าแปรรูป โดยไทยสามารถจัดหาวัตถุดิบได้เพิ่มมาก
ขึ้นจากประเทศแหล่งเพาะปลูกมันส าปะหลัง เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ
กับอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในด้านการผลิตมันเส้นสะอาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการส่งออก
มันเส้นของไทยไปยังประเทศจีนในปัจจุบัน โดยไทยควรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมันเส้นให้ได้มาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับของตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญอย่างประเทศเวียดนาม 
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รวมถึงไทยควรลดการพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลัก ควรมีการกระจายตลาดส่งออก โดยการขยายตลาดไปยังประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ซึ่งควรมีการศึกษาความต้องการของตลาด และพัฒนาสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยควรเน้นการพัฒนาสินค้าท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันส าปะหลังอย่างมาก เพื่อลดความเส่ียง
และเพิ่มโอกาสทางการค้าอีกด้วย 

ตารางที่ 6-8 การวิเคราะห์ประเด็นท้าทาย อุปสรรค และโอกาส จากการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด นท้าทาย อุปสรรค และโอกาส จากการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลัง 

• เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากนัก เน่ืองความต้องการมันส าปะหลังมีจ านวนมาก และประเทศคู่แข่งใน
เวียดนามหรือกัมพูชา มีผลผลิตไม่เพียงพอที่จะสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรของไทย 

• อีกท้ังเกษตรกรไทยมีศักยภาพในการปลูกมันส าปะหลงัได้ดีกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ ในภูมิภาค
เอเชีย โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังต่อไร่ทีต่่ ากว่าประเทศอื่น 

• แต่ยังคงต้องยกระดับการแข่งขันที่เน้นการผลิตเชิงคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต 

โรงงานมันเส้น • โรงงานมันเส้น และโรงงานแป้งมันของประเทศไทย ยังมีข้อได้เปรียบกว่าโรงงานในประเทศ
คู่แข่ง เช่น เวียดนาม ที่ยังไม่สามารถผลิตมันเส้นได้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ในตลาดจีนได้  

• โรงงานมันเส้นที่ประเทศเวียดนามมีการพัฒนาในเรื่องคุณภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีการผลิต “มันเส้น
สะอาด” มากกว่าผลผลิตของโรงงานมันเส้นในประเทศไทย โดยประเทศผู้น าเข้ามันเส้นอย่าง
ประเทศจีนใช้ประเด็นดังกล่าว ในการต่อรองด้านราคากับผู้ประกอบการมันเส้นในประเทศไทย 

• รวมถึง ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและการแปรรูปมันส าปะหลงัในรูปแบบต่างๆ ให้มี
ความหลากหลายมากข้ึน 

โรงงานแป้งมัน หรือ
โรงงานแปรรูป
ประเภทอื่นๆ 

• ประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ าท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ 

• ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และขยายไปสู่อุตสาหกรรมปลายน้ ามากข้ึน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และความหลากหลายให้กับการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

ผู้ส่งออกมันเส้น •  ผู้ประกอบการสง่ออกของประเทศเวียดนามจะได้เปรียบกว่าในเรื่องข้อตกลงการค้าชายแดน
ระหว่างจีน พม่า ลาว และ เวียดนาม ซึ่งส่งผลใหผู้้ส่งออกเวียดนามสามารถส่งออกมัน
ส าปะหลังไปยังประเทศจีน โดยเสียภาษีน าเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิมเหลือเพียงครึ่งหน่ึง เมื่อ
เปรียบเทียบการเสียภาษีของการน าเข้ามันเส้นจากประเทศไทย  

• ถึงแม้ว่า การค้าเสรี ไทย และ จีน จะท าให้ไทยเสียภาษีการส่งออกมันเส้นลดลงจากร้อยละ 5 
เหลือร้อยละ 0 แต่ผู้ส่งออกของไทยยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอีกร้อยละ 13 ในขณะที่
ผู้ประกอบการสง่ออกของเวียดนามจะเสียภาษีส่งออกร้อยละ 2.5 และภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 
6.5 นอกจากน้ี เวียดนามยังได้เปรียบด้านค่าขนส่งที่ต่ ากว่า เน่ืองจากมีระยะทางขนส่งที่ใกล้กว่า
ไทย และมีมันเส้นสะอาด ซึ่งสามารถประหยัดค่าขนส่งได้ 

ประเทศไทยใน
ภาพรวม 

• ควรมีการสร้างโอกาส ในการท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ทัง้ของ
อาเซียน และของโลก 

• ปัจจัยด้านคู่แข่ง คือ เวียดนาม ที่มีการพัฒนาการผลิตที่ดีข้ึน อีกทั้งยังมีตลาดส่งออกเช่นเดียว 
กับไทย ดังน้ัน เพ่ือให้ไทยสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในจีน และคงบทบาทความเป็นผู้น าใน
เวทีโลกต่อไป ไทยควรเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง  

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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6.6 กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ในการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร ควรมีการศึกษากฎระเบียบ

ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เพื่อให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับข้อก าหนดต่างๆ เนื่องจากเป็นส่วนท่ีมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก
ท้ังรายเล็กและรายใหญ่ มีประสิทธิภาพในการผลิตไม่ดีเท่าท่ีควรในปัจจุบัน โดยกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังสามารถแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อหลัก คือ 1. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องการอุตสาหกรรมแปรรูป
แป้งมัน 2. การศึกษาและทบทวนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือห้ามต้ังโรงงานและ 3 . องค์กรท่ี
รับผิดชอบเพื่อก าหนดแนวทางขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 

1. กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งมัน 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องการอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลังจะเป็นกฎหมายในการควบคุมการประกอบ

ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน ซึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือการขยายกิจการของ
โรงงาน และการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจโรงงานแป้งมันนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และประกาศ
กระทรวงต่างๆ ดังนี้คือ  

1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดต้ังโรงงาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.
2535  พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

2. กฎหมายและประกาศกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งมัน 
2.1. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะของน้ าท้ิง

ท่ีระบาย ออกนอกโรงงาน ลง วันท่ี 14 มิถุนายน 2539  
2.2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะน้ าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน

ให้มีค่าแตกต่างจากท่ีก าหนดไวในประกาศอุตสาหกรรมฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนด
คุณลักษณะของน้ าท้ิงท่ีระบาย ออกนอกโรงงาน ลง วันท่ี 18 กุมภาพันธ์  2540 

2.3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันท่ีเจือปนในอากาศระบาย
ออกจากปล่องของหม้อน้ าของโรงงาน ลงวันท่ี 31 มิถุนายน พ.ศ. 2549  

2.4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบาย
ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ลง วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549  

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ 1. การพิจารณาท่ีต้ังโรงงาน 2. การพิจารณาด้านส่ิงแวดล้อม เช่น 
น้ าท้ิง อากาศเสีย การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว และ 3. การพิจารณาด้านความปลอดภัย 

โดยรายละเอียดและประเด็นหลักของกฎหมายแต่ละฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้ 

1.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดต้ังโรงงาน 
ในการจัดต้ังโรงงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องคือ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ. 

การผังเมือง พ.ศ.2518 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยหลักโดยท้ังไปการจัดต้ัง
โรงงานแป้งมันส าปะหลังจะต้องต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอท่ีจะ
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ประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อน
ร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น  

โดยการรับและพิจารณาค าขออนุญาตเป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต และการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจ าพวกท่ี 3 พ.ศ.2549 โดยมีเอกสารประกอบ    
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน ประกอบด้วย 

1. ค าขอรับใบอนุญาต (แบบ รง. 3) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
4. แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน 
5. แผนผังแสดงการติดต้ังเครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน 
6. แบบแปลนอาคารโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน 
7. แบบแปลน แผนผังและค าอธิบายโดยละเอียด 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิต 
- ระบบบ าบัดมลพิษอากาศจากหม้อน้ า กรณีใช้เช้ือเพลิงน้ ามันเตา (Bunker C) ถ่านหินชีวมวล 

8. เอกสารอื่น ๆ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนด 

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

รูปที่ 6-7 กระบวนการในการขอจัดต้ังโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

1) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2    
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โรงงานแปรรูปแป้งมัน จัดเป็นโรงงานจ าพวกท่ี 3 ซึ่งเป็นโรงงาน

ประเภทท่ีมีปัญหาทางด้านมลพิษ จ าเป็นท่ีทางราชการจะต้องควบคุมดูแล และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการก่อนเริ่มด าเนินงาน 

ใบอนุญาตก่อสร้าง

พรบ. โรงงาน พ ศ      

พรบ. ผังเมือง พ ศ      

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ตรวจสอบค าข้อสถานท่ี

แจ้งผู้ขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
รง 

แจ้งจังหวัด

ค าขอรง. 3

ประกาศกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ ศ  2535 

พิจาณาอนุญาต
การประกอบ
กิจการโรงงาน
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การจัดต้ังโรงงานแปรรูปมัน จะต้องต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และมีบริเวณเพียง
พอท่ีจะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น 

2) พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2  8 
พระราชบัญญัติผังเมือง เป็นกฎหมายท่ีท าขึ้นเพื่อควบคุมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาท่ีดิน โดยจะแบ่งท่ีดินออกเป็นโซนต่างๆ ตามประโยชน์ใช้สอย ซึ่งผู้ประกอบการโรงงาน
แปรรูปแป้งมันต้องตรวจสอบกฎหมายผังเมืองก่อนว่า ท่ีดินท่ีต้องการจะต้ังโรงงานนั้นจัดอยู่ในโซนไหน สามารถ
ต้ังโรงงานได้หรือไม่ โดยโซนท่ีอนุญาตให้ต้ังโรงงานแปรรูปมันได้คือ โซนสีม่วง ซึ่งเป็นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม
ท่ีอนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานได้ 

ตารางที่ 6-9 ประเภทของที่ดินตาม พ.ร.บ. การผังเมือง 
ประเภท เขตพื้นที่ (Zone) รายละเอียด 

1. ที่อยู่อาศัย สีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

 สีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

 สีน้ าตาล ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

2. ที่ดินพาณิชยกรรม สีแดง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรม 

3. ที่ดินอุตสาหกรรม สีม่วง ที่ดินที่อนุญาตให้สร้างโรงงานได้ 

4. ที่ดินคลังสินค้า สีเม็ดมะปราง ที่ดินเพื่อคลังสินค้า อุตสาหกรรมเก่ียวกับการบรรจุ ประกอบ โดยไม่มีการผลิต 

5. ที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม สีขาวทแยงสีเขียว ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

6. ที่ดินชนบทและเกษตรกรรม สีเขียว ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

7. ที่ดินประเภทอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

สีน้ าตาลอ่อน ใช้เพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม 

8. ที่ดินหน่วยงานราชการ และ
สาธารณูปโภค 

สีน้ าเงิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสถาบันราชการ การศาสนา การศึกษา การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 

นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันยังมีข้อก าหนดในการพิจารณาท่ีตังของโรงงานแปรรูปแป้งมัน
อีกคือ ห้ามต้ังโรงงานในบริเวณท่ีพักอาศัยและห้ามต้ังภายในระยะ 500 เมตรจากเขตติดต่อสาธารณสถาน อีกท้ัง
ต้องอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตามขนาด 
และประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิดอันตราย เหตุร าคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินผู้อื่น ท้ังนี้สาธารณสถานในส่วนท่ีเป็นสถานท่ีท าการงานของหน่วยงานของรัฐ ไม่หมายความถึงสถานท่ี
ท าการงานโดยเฉพาะเพื่อการควบคุม ก ากับดูแล อ านวยความสะดวก หรือให้บริการแก่การประกอบกิจการ
ของโรงงานแห่งนั้นๆ เช่น ห้องปฏิบัติงานวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมของทางราชการ 
เป็นต้น 

ตารางที่ 6-10 การพิจารณาท าเลที่ต้ังและสภาพแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปแปง้มัน 
รายการ เกณฑ์พิจารณา 

ที่ต้ังและสภาพแวดล้อม  ในการจัดต้ังโรงงานควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 30 แห่ง 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรณีโรงงานอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน 
โรงเรียนสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล แหล่งท่องเท่ียว สถานทีราชการในรัศมี 500 เมตร 

 ควรอยู่ในพ้ืนที่ไร่มัน 
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รายการ เกณฑ์พิจารณา 
ถนนและสะพาน  ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 ช่องทางและเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
แหล่งน้ าใช้  ควรมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคของชุมชนหรือเกษตรกร 
แหล่งอนุรักษ์  ควรอยู่ห่างจากแนวเขตที่มีการประกาศเป็นแหล่งอนุรักษข์องทางราชการ หรือแหล่งอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ 
แหล่งโบราณสถาน ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

1.2 กฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม  
ระบบบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานแป้งมันส าปะหลังท่ีนิยมใช้กันมากในประเทศไทยจากเดิม คือ ระบบบ่อ

หมัก และบ่อปรับเสถียร โดยในปัจจุบันได้หันมาใช้กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียท่ีมีอัตราการย่อย
สลายสารอินทรีย์สูง เช่น ระบบ UASB, ABR หรือ Covered Lagoon เป็นต้น 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เร่ืองก าหนดคุณลักษณะน้ าทิ้งที่ระบายออก
จากโรงงาน ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2539 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) เรื่องก าหนดคุณลักษณะน้ าท้ิงท่ีระบาย
ออกจากโรงงาน ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ระบุห้ามไม่ให้มีการระบายน้ าท้ิงออกจากโรงงานเว้นแต่
ได้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้ าท้ิงนั้นมีลักษณะเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแต่ท้ังนี้ต้องไมใช้วิธีท าใหเ้จือจาง (Dilution ” 
2) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดคณุลกัษณะน้ าท้ิงทีร่ะบายออกนอกโรงงานให้มีค่า

แตกตางจากที่ก าหนดไวในประกาศอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เร่ือง ก าหนดคณุลักษณะ
ของน้ าท้ิงทีร่ะบาย ออกนอกโรงงาน ลง วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2540 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะน้ าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงานให้มี 
ค่าแตกต่างจากท่ีก าหนดไวในประกาศอุตสาหกรรมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) เรือ่ง ก าหนดคุณลักษณะของน้ าท้ิง
ท่ีระบายออกนอกโรงงาน ลง วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2540 ระบุให้ก าหนดค่าทีเคเอ็น (TKN-Total Kjeldahl 
Nitrogen) และ ค่าซีโอดี (BOD - Biochemical oxygen Demand) ท่ีเหมาะสม  
3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศระบายออก

จากปล่องของหม้อน้ าของโรงงาน ลงวันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศท่ีส าคัญในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน เกิดจากการผลิตในกระบวนการ

ท าให้แป้งแห้ง การร่อนแป้ง และการบรรจุแป้งเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีมลพิษอากาศจากการใช้เช้ือเพลิง
ของหม้อน้ าบ้าง ซึ่งระบบบ าบัดมลพิษอากาศท่ีนิยมใช้ได้แก่ ระบบไซโคลน (Cyclone) ระบบถุงกรองและ
ระบบดักฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber) โดยอาจใช้ระบบบ าบัดอากาศเสียเพียงระบบเดียว หรือใช้มากกว่า
หนึ่งระบบในการบ าบัดอากาศเสียตามความเหมาะสม 

การพิจารณาระบบการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันจะต้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ซึ่ง
แนวทางในการจัดการส่ิงปฏิกูล และวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วของอุตสาหกรรมแป้งมันในกลุ่มของเสียจากกระบวนการ
เฉพาะ 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณเขม่าควันท่ีเจือปนในอากาศระบายออก
จากปล่องของหม้อน้ าของโรงงาน ลงวันท่ี 31 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยให้มีการแบบสรุปผลการตรวจวัดค่า
ความทึบแสงของเขมาควัน ขอมูลการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขม่าควันระหวาง 
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ผูตรวจวัดท้ัง 2 คน โดยระบุอากาศท่ีระบายออกจากปลองหม้อน้ าโรงงานจ าพวกท่ี 3 ท่ีมีขนาดก าลังการผลิต 
ไอน้ าต้ังแต 1 ตันตอช่ัวโมงขึ้นไป ต้องมีเขมาควันเจือปนอยูในปริมาณท่ีท าให้เกิดค่าความทึบแสง เมื่อ
ตรวจวัดด้วยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน์ไมเกินร้อยละ 10 
4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดคา่ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก

โรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
อากาศท่ีระบายออกจากปลองหรือชอง หรือทอระบายอากาศของโรงงานไมวาจะผานระบบบ าบัด

หรือไมก็ตามอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานต้องมีคาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินท่ี ก าหนดไว 
ตารางที่ 6-11 ข้อก าหนดสิ่งเจือปนในอากาศ 

ชนิดของสารเจือปน แหล่งที่มา 
ค่าสารเจือปนในอากาศ 

ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
1. ฝุ่นละออง 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร) 

1) แหล่งก าเนิดความร้อนที่ใช้   
- น้ ามัน/น้ ามันเตา - 250 
- ถ่านหิน - 320 
- เชื้อเพลิงชีวมวล - 320 
- เชื้อเพลิงอื่นๆ -  
2) การถลุง หล่อ/หลอม ผลิต อลูมิเนียม 300 240 
3) การผลิตทั่วไป 400 320 

2.คาร์บอนมอนอกไซด์ 
(ส่วนในล้านส่วน) 

การผลิตทั่วไป 870 690 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ดังนั้นในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและการบ าบัดของเสียของโรงงานแปรรูปแป้งมัน ผู้ประกอบการ
จึงควรต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 6-12 ข้อก าหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบ าบัดของเสียของโรงงาน 
ล าดับที่ ชื่อเง่ือนไข หมายเหตุ 

1 ต้องมีและใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
ปรับคุณภาพน้ าท้ิงทั้งหมดของโรงงานให้มีลักษณะเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ตลอดเวลาการท างาน 

กรณีเสนอระบบฯที่สามารถบ าบัด
น้ าท้ิงได้ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานที่
ก าหนด 

2 ต้องมีบ่อกักพักน้ าเสียที่เพียงพอ รวมทั้งต้องมีและใช้ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น หรือต้องใช้วัสดุปิดคลุมเพ่ือป้องกันกลิ่น
เหม็นจากระบบบัดน้ าเสียและบ่อกักพักน้ าเสียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น 

กรณีที่ระบบไม่สามารถบ าบัดน้ า
เสียได้ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 

3 ห้ามระบายน้ าท้ิงออกนอกโรงงาน เว้นแต่การน าน้ าท้ิงที่ผ่านการปรับ
สภาพจากระบบบ าบัดน้ าเสียแล้วไปใช้ประโยชน์ตามท่ีได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ใช้ร่วมกับข้อ 2 

4 ต้องมีและใช้ระบบบ าบัดฝุ่นละออง เขม่าควัน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท่ีมี
ขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

ระบุตามมลสารที่เกิดข้ึนจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิง 

5 ต้องมีและใช้ระบบบ าบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากหน่วยผลิตกรด
ก ามะถันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็น
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

กรณีมีหน่วยผลิตกรดก ามะถัน 

6 หม้อต้มน้ ามันร้อนต้องได้รับการออกแบบค านวณและก่อสร้างตาม
มาตรฐานที่ยอมรับหรือผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งาน 
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ล าดับที่ ชื่อเง่ือนไข หมายเหตุ 
โดยมีค ารับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมและต้องตรวจ
ทดสอบความปลอดภัยทุกปี 

7 ต้องมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีคนงานมากกว่า 100 คน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

ตารางที่ 6-13 ประเภทของของเสีย 
 รหัส ประเภทของของเสีย รหัส วิธีการก าจัดกากของเสีย 

1 01 04 09 ของเสียท่ีเป็นทรายหรือดิน 71 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
2 02 01 03 เศษเน้ือเย่ือของพืช 84 ท าอาหารสัตว์ 
3 02 03 01 ตะกอนจากการล้างท าความสะอาด ปอกเปลือก การ

เหว่ียง และการแยก 
083 หมักท าปุ๋ย 

4 02 02 04 กากตะกอนจากการบ าบัดน้ าเสีย 071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
083 หมักท าปุ๋ย 

5 10 01 01 เถ้าหนัก ตะกรันและฝุ่นจากหม้อน้ าท่ีไม่ใช่ 10 01 04 071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
6 10 01 04 HM เถ้าลอยและฝุ่นจากหม้อน้ าท่ีใช้น ามันเป็นเชื้อเพลิง 72 ฝังกลบอย่างปลอดภัย 
7 10 01 26 ของเสียจากการบ าบัดน้ าหล่อเย็น 71 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
8 15 01 01 ถึง 09 บรรจุภัณฑ์ 11 คัดแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 
9 01 04 09 ของเสียท่ีเป็นทรายหรือดิน 071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
10 02 01 03 เศษเน้ือเย่ือของพืช 084 ท าอาหารสัตว์ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

1.3 กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน 
1) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ในการประกอบกิจการโรงงานของอุตสาหกรรมแป้งมัน ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาความ
ปลอดภัยท่ัวไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน รวมถึงหม้อต้มน้ ามันร้อน (Hot Oil) และระบบไฟฟ้าท่ีควร
ออกแบบและติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีวิศวกรตรวจสอบและรับรองแบบ ตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรม หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมของโรงงานก่อนท่ีจะประกอบกิจการ
โรงงานหรือประกอบกิจการโรงงานส่วนขยาย และหมายถึงการตรวจสอบโรงงานตามแผนงานหรือ
โครงการตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักรเมื่อโรงงานได้ประกอบกิจการแล้ว เพื่อให้โรงงานมีมาตรการ
รักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความปลอดภัยไม่สร้างความเดือดร้อนร าคาญและปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่ง
วัตถุประสงค์การตรวจสอบโรงงานมีดังนี้ 

 การตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มประกอบกิจการหรือก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงานส่วนขยาย 
 การตรวจสอบให้โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายประเด็นส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยเมื่อ

โรงงานได้ประกอบกิจการแล้ว 
ตารางที่ 6-14 ข้อพิจารณาในการตรวจสอบโรงงานของอตุสาหกรรมแปรรูปแปง้มัน 

ข้อพิจารณา รายละเอียด 
การพิจารณาระบบบ าบัด 
น้ าเสีย 

ระบบบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย คือ ระบบ
บ่อปรับเสถียร และระบบหมักแบบปิดร่วมกับระบบบ่อเติมอากาศหรือระบบตะกอน โดย
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมควรประกอบด้วย การบ าบัดน้ าเสียข้ันต้น (primary 
treatment) และกระบวนการบ าบัดน้ าเสียข้ันที่สอง (secondary treatment) 

การพิจารณาระบบบ าบัด การพิจารณาระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน
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ข้อพิจารณา รายละเอียด 
มลพิษอากาศ 

 
จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 ซึ่งแนวทางในการจัดการสิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของอุตสาหกรรมแป้งมันใน
กลุ่มของเสียจากกระบวนการเฉพาะ 

การพิจารณาด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ในข้ันตอนการขออนุญาตประกอบกิจการของอุตสาหกรรมแป้งมัน ส่วนใหญ่จะพิจารณาความ
ปลอดภัยทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ส่วนหม้อน้ าและระบบไฟฟ้าควรออกแบบและ
ติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับ และมีวิศวกรตรวจสอบและรับรองแบบ 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

2. การศึกษาและทบทวนกฎระเบียบที่เก่ียวกับกรควบคุมหรือห้ามต้ังโรงงาน 
จากการศึกษาทบทวนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการควบคุม หรือห้ามต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ของกระทรวง

พบว่า ทางกระทรวงจะใช้มาตรา 32 ในหมวด 2 เรื่องการก ากับและดูแลโรงงานเป็นกฎหมายอ้างอิงในการควบคุม
การต้ังหรือการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี โดยมาตราดังกล่าว ได้อ้างอิงถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชนเป็นเกณฑ์ในการออก
ประกาศกระทรวง โดยใช้ในการควบคุมการจัดต้ังหรือการขยายโรงงาน 

ตารางที่ 6-15 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการการควบคุมการจัดต้ังหรือการขยายโรงงานอุตสาหกรรม 
หมวด มาตรา รายละเอียด 

2 การก ากับและ
ดูแลโรงงาน 

 

32 เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัย ของ
ประเทศหรือของสาธารณชน ให้รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดโดย
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
1. ก าหนดจ านวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดที่จะให้ตั้งหรือ ขยาย 

หรือที่จะไม่ให้ต้ังหรือขยายในท้องที่ใดท้องที่หน่ึง 
2. ก าหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งก าเนิดของวัตถุดิบ และหรือ

ปัจจัยหรือชนิดของพลังงานที่จะน ามาใช้หรือผลิตในโรงงาน 
3. ก าหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานทีจ่ะให้ตั้งหรือ ขยาย 
4. ก าหนดให้น าผลผลิตของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยายไปใช้ในอุตสาหกรรม บาง

ประเภท หรือให้สง่ผลผลิตออกนอกอาณาจักรทั้งหมดหรอืบางส่วน 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
ตารางที่ 6-16 ตัวอย่างประกาศของกระทรวงในการกฎหมายที่เก่ียวข้องในการการควบคุมการจัดต้ัง 

หรือการขยายโรงงานอุตสาหกรรม 
# ประกาศกระทรวงเรื่อง 
1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ก าหนดที่ห้ามต้ังหรือขยายโรงงานแปรรูปน้ ามันจากชิ้นไม้กฤษณาและให้โรงงานซึ่ง

ประกอบกิจการเก่ียวกับชิ้นไม้กฤษณาใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่ก าหนด 
2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องการหา้มต้ัง

หรือขยายโรงงานผลิตและการห้ามใช้สีย่อมกลุ่มสีเบนซิติน และกลุ่มสีโครมในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและตกแต่งสี 
3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง 

ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ต้ังในเขตท้องที่ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยอ้าง เพ่ือ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32(1) แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดประเภทโรงงานที่ไม่ให้ต้ังหรือขยายและก าหนดชนิดและแหล่งก าเนิด
ของวัตถุดิบที่จะน ามาใช่หรือผลิตในโรงงานในเขตท่องที่อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะให้ตั้งหรือขยายและที่จะไม่ให้ตั้งหรือ
ขยายในท้องที่อ าเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 27 ก.ค. 2548 
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5 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดจ านวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ไม่ให้ต้ังหรือขยายใน
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 

6 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทหรอืชนิดของโรงงานที่จะใหต้ั้งหรือไมให้ต้ังในเขตท้องที่อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเก่ียวกับการ
อุตสาหกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ วันที ่14 กันยายน พ.ศ. 2552 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยประกาศของกระทรวงในการก าหนดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมการจัดต้ัง หรือการขยาย
โรงงานอุตสาหกรรม ในแต่ละประกาศมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดท่ีห้ามต้ังหรือขยายโรงงานแปรรูปน้ ามันจากช้ินไม้กฤษณาและ

ให้โรงงานซึง่ประกอบกิจการเกี่ยวกับช้ินไม้กฤษณาใช้วัตถุดิบจากแหล่งท่ีก าหนด 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดท่ีห้ามต้ังหรือขยายโรงงานแปรรูปน้ ามนจากช้ินไม้กฤษณา

และให้โรงงานซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับช้ินไม้กฤษณาใช้วัตถุดิบจากแหล่งท่ีก าหนด โดยอ้างการก ากับดูแล
โรงงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศหรือของ
สาธารณชน โดยอาศัยมาตรา 32 (1) เพื่อก าหนดจ านวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดท่ีจะให้
ต้ังหรือขยาย หรือท่ีจะไม่ให้ต้ังหรือขยายในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง  และมาตรา 32 (2) โดยการก าหนดชนิด 
คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งก าเนิดของวัตถุดิบ และหรือปัจจัยหรือชนิดของพลังงานท่ีจะน ามาใช้หรือ
ผลิตในโรงงาน 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 10 พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
เรื่องการห้ามต้ังหรือขยายโรงงานผลิตและการห้ามใช้สีย่อมกลุ่มสีเบนซิติน และกลุ่มสีโครมในอุตสาหกรรม
ฟอกย้อมและตกแต่งสี  

โดยทางกระทรวงพิจารณาและมีความเห็นว่าสีท่ีใช้ในการฟอกย้อมที่ไม่สามารถถูกจ ากัด หรือสลายตัว
ได้หมด ในรูปของสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก กลุ่มสีเบนซิติน และกลุ่มสีโครม การอนุญาตให้ต้ังหรือขยาย
โรงงานและให้ใช้สีย้อมท้ังสองกลุ่มอาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม และอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของคนงานและประชาชนท่ีใช้แหล่งน้ าสาธารณะท่ีได้รับการปนเปื้อนจากน้ าท้ิงของโรงงานฟอกย้อมและ
ตกแต่งสี 
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีไม่ให้ต้ังในเขตท้องท่ี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
โดยอ้างเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32(1) แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทโรงงานท่ีไม่ให้ต้ังหรือขยายและก าหนดชนิดและ
แหล่งก าเนิดของวัตถุดิบท่ีจะน ามาใช่หรือผลิตในโรงงานในเขตท่องท่ีอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

โดยทางกระทรวงพิจารณา ห้ามต้ังหรือขยายโรงงานซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับปิโตรเคมีขั้นต้น
ตามประเภทและชนิดของโรงงาน ล าดับท่ี 42(1) ได้แก่โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี 
หรือวัสดุเคมี ตามบัญชีท้ายกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535  
โดยอ้างถึงประโยชน์ในการคุ้มครองและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยของสาธารณชนใน
บริเวณท้องท่ี อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32(1) และ (2) แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

-87- 
 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตร 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีจะให้ต้ังหรือขยายและท่ีจะ
ไม่ให้ต้ังหรือขยายในท้องท่ีอ าเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 27 ก.ค. 2548 

โดยทางกระทรวงพิจารณาเรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีห้ามต้ังหรือขยายและท่ีจะ
ให้ต้ังหรือขยายในท้องท่ีอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.12548 โดยมีสาระส าคัญคือ ยกเลิก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดประเภทหรือชนิดโรงงานท่ีไม่อนุญาตให้ต้ังหรือขยายในท้องท่ี
อ าเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่ เพื่อห้ามต้ังหรือ
ขยายโรงงานทุกประเภทหรือชนิดตามท่ีก าหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในท้องท่ีอ าเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกเว้น โรงงานท่ี
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่ีให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนการท่องเท่ียว และโรงงานท่ี
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลผลิตจากการเกษตรท่ีใช้วัตถุดิบในท้องท่ี 

5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง ก าหนดจ านวน ขนาด และประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีไม่ให้ต้ัง
หรือขยายในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 

6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีจะให้ต้ังหรือไมให้ต้ังในเขต
ท้องท่ีอ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 (1) แหง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ห้ามต้ังโรงงานทุกประเภทหรือชนิด ตามท่ีก าหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในเขตทองท่ีต าบลบ้านรุน ต าบลคลองตะเคียน และต าบล
เกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ยกเว้นการต้ังโรงงานซึ่งจัดอยู่ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมบริการ ข้อ 6 
ห้ามต้ังโรงงานทุกประเภทหรือชนิด ตามท่ีก าหนดในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในเขตทองท่ีอ าเภอบางปะอิน และอ าเภอบางไทร ยกเว้น (1) การต้ังโรงงาน
ซึ่งจัดอยูในประเภทกิจการอุตสาหกรรมบริการ (2) การต้ังโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (3) การต้ังโรงงานผลิตพลังงานทดแทน และศูนยผลิตและวิจัยพลังงานทดแทน
ของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท รวมทุนของบริษัท บางจากปโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมท่ีอาจก่อนให้ 
เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตและสุขภาพ วันท่ี 14 
กันยายน พ.ศ. 2552  

โดยตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติว่าการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให ้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุน ท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ จะกระท ามิมิไดเว้นแต่จะไดศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
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อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังของประเทศไทย มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ในรูปของมันเส้น และแป้ง  
มันส าปะหลังเป็นส่วนมาก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
ท้ังหมด ซึ่งมันเส้นและแป้งมันเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปในขั้นต้น มีราคาต่ า ไม่มีมูลค่าเพิ่มมากนัก อีกท้ัง
ยังมีความไม่แน่นอนของราคาและปริมาณความต้องการจากตลาดต่างประเทศ จึงควรส่งเสริมให้เกิดการแปรรูป
ขั้นสูง ในการน าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไปใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศสูงขึ้น 

นอกจากนี้การส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม  
มันส าปะหลังให้พัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง เนื่องจากมีความต้องการมันส าปะหลังท่ีแน่นอนจากความ
ต้องการภายในประเทศ ราคาหัวมันสดมีเสถียรภาพมากขึ้น ท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสามารถ
วางแผนและบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้เหมาะสมมากขึ้น 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 7-1 หลักเกณฑ์ในการศึกษาการเลือกอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่มีศักยภาพ 

การก าหนดอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีจะส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบมันส าปะหลัง จ าเป็นต้องมี
การศึกษาความเหมาะสมในหลากหลายด้าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการศึกษาเพื่อเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีมี
ศักยภาพ คือ 1. การวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต ปริมาณผลผลิต และราคาของวัตถุดิบมันส าปะหลัง เนื่องจาก
ราคาต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นต้นทุนส าคัญของการผลิต ท่ีจะก าหนดราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ 2. การ

ปริมาณมันส าปะหลัง
สด (วัตถุดิบในการ

แปรรูป)

น ำ ำ  ้ น ำ     เ  ำน  

น ามาใช้ผลิตแป้งมัน
ปริมาณท่ีใชใ้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง

นโยบายพลังงานทดแทน

ปริมาณความต้องการ
ส่งออกมันเส้น

เพื่อผลิตเอทานอลในประเทศจีน

 ำ ำ  น
  ำ      

 ำ ำ
 ำ น  ำ ำ กากน้ าตาลมีราคาต่ าเหมาะสมในการน ามา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมากกว่า

ราคามันส าปะหลังมีราคาต่ าและ
กากน้ าตาลมีราคาสูง

หัวมันส าปะหลัง
สดมีราคาต่ า

หัวมันส าปะหลังสดมีราคาสูง

ราคาส่งออกมัน
ส าปะหลังมีราคาสูง 
และมีปริมาณมาก

• มีเทคโนโลยีในการผลิต
• มีตลาดรองรับการแปรรปูสินค้า
• มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีแข่งขันได้

แป้งดัดแปร
(Modified Starch)
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Y=6.5481X+9.1552

ราคา= 2.419 @ 25 บาท/ลิตร

ราคา= 1.96 @ 22 บาท/ลิตร

ราคาเอทานอล = 24.74 บาท/ลิตร @ มันส าปะหลังเฉลี่ย      บาท/กก เดือนธันวาคม     

ราคาเอทานอล บาทต่อลิตร กับ ต้นทุนส าปะหลงั บาทต่อ กก.

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
           
    น (Lysine)
  ำ        ำ 
เ  ำน  

วิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสมในการ
น าไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่างๆ

1
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3

หลักเกณฑ์ในการศึกษาการเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพ

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาประกาศซื้อขายจรงิ = 2 บาท/ลิตร

Y=4.17X+8.6479

ราคา= 3.20 บาท/กก @ 22 บาท/ลิตร
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2557
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2556
4.3 บาท/ กก

2558
5 บาท/ กก

วิเคราะห์โครงสร้างการผลิต 
และราคามันส าปะหลัง

วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

7 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป้าหมายของ 
มันส าปะหลังท่ีมีศักยภาพของประเทศไทย 
7.1  การวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตและราคาวัตถุดิบมันส าปะหลัง 
7.2  การวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสมในการน าไปใช้แปรรูปใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 
7.3  การวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องอืน่ๆ 
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วิเคราะห์ต้นทุนท่ีเหมาะสมในการน าไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต
เอทานอล โดยเปรียบเทียบต้นทุนระหว่างการใช้วัตถุดิบจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาล เนื่องจากแนวโน้ม
ความต้องการด้านพลังงานทดแทนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และความต้องการด้านการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้ประเทศไทย จึงมีแนวโน้มท่ีมันส าปะหลังจะถูกส่งเสริมในการน าไปใช้ผลิตพลังงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ต้องมีการพิจารณาด้านราคาต้นทุนวัตถุดิบมันส าปะหลัง ท่ีสามารถน าไปผลิตเอทานอลแล้วคุ้มทุน สามารถ
แข่งกับเอทานอลจากกากน้ าตาลได้ และ 3. การวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอื่นๆ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีในการรองรับการผลิต ตลาดในการรองรับ
สินค้าแปรรูป รวมถึงต้นทุนสินค้าโดยรวมต้องสามารถแข่งขันได้ด้วย 

7.1 การวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตและราคาวัตถุดิบมันส าปะหลัง 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตมันส าปะหลังและส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอย่างต่อเนื่อง โดยราคา 

มันส าปะหลังในตลาดมีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงเกิดจากปัจจัยหลากหลายด้าน ท้ังด้านอุปสงค์ เช่น ความต้องการ
ใช้มันเส้นจากประเทศจีน เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เครื่องด่ืม และพลังงานทดแทน รวมถึงความ
ต้องการเอทานอลในประเทศไทย เนื่องจากราคาน้ ามันปิโตรเลียมปรับตัวสูงขึ้น เป็นต้น และด้านอุปทาน เช่น 
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของไทย ท่ีมีแนวโน้มลดลงจากการได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือสภาพ
ภูมิอากาศท่ีไม่เหมาะสม หรืออาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์และประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
จากปัจจัยดังกล่าวท าให้ราคาวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อต้นทุน
สินค้าในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จึงควรมีการวิเคราะห์ราคาวัตถุดิบมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม ส าหรับการน าไปใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (มกราคม 2558) 

รูปที่ 7-2 ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลังสดรายปี ปี 2548-2557 

ปริมาณผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2553 เนื่องจากมันส าปะหลังมีราคาสูง 
จึงดึงดูดความสนใจของเกษตรกร อีกท้ังยังเป็นพืชท่ีไม่ต้องการการดูแลรักษามาก เกษตรกรจึงนิยมหันมาปลูก
มันส าปะหลังกันเพิ่มขึ้น และเหตุผลท่ีมันส าปะหลังมีราคาสูงเนื่องจากมีความต้องการใช้งานในการผลิตเป็น 
เอทานอลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นพลังงานทดแทนน้ ามันปิโตรเลียมท่ีมีราคาเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีความต้องการใน
การผลิตแป้งมันและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากขึ้น จนกระท่ังในปี 2555 เมื่อมีปริมาณ
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ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลงัสดรายป ทั้งประเทศ ป  2 48-2  7

(บาท/กก.)(ล้านตัน)

ปริมาณมากขึ้น

ราคาลดลง
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ผลผลิตมากขึ้นท าให้ราคาหัวมันสดมีราคาต่ าลงเล็กน้อยและคงท่ีประมาณ 2.10 บาทต่อกิโลกรัม โดยเป็นไป
ตามกลไกตลาดท่ัวไป ถ้าสินค้ามีปริมาณมากขึ้นเกินกว่าความต้องการในตลาด สินค้าจะมีราคาต่ าลง 

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (มกราคม 2558) 

รูปที่ 7-3 ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลังสดรายเดือน ปี 2555-2558 

เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตรายเดือนพบว่า ผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดของประเทศไทยจะมีปริมาณ
มากน้อยเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล โดยจะมีปริมาณมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงท่ี
ควรระวังด้านราคาและความต้องการของผลผลิต หากมีการผลิตมากเกินกว่าความต้องการจะท าให้หัวมัน
ส าปะหลังสดมีราคาต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนได้ 

เมื่อพิจารณาด้านราคารายเดือนพบว่ามีความผันผวนค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านนอกจาก
ปริมาณการผลิต เช่น ปัญหาฝุ่นในมันเส้นของไทยท าให้จีนลดการน าเข้าเปล่ียนไปน าเข้าจากเวียดนามแทน ท าให้
ราคามันส าปะหลังลดลง ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันส าปะหลัง 
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องท้ังเพื่อผลิตใช้ในประเทศและผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักท่ี
ก าหนดราคาหัวมันส าปะหลังสดในประเทศ รวมถึงปริมาณคงคลังของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังท่ีมีอยู่ก็เป็น
ตัวก าหนดราคาหัวมันส าปะหลังสดด้วย 

 ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในอนาคตจึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเพาะปลูก ให้มีต้นทุนการเพาะปลูกต่ าลง มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพื้นท่ีเพาะปลูกมี
จ ากัดเท่าเดิม เพื่อให้มีปริมาณผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดท่ีเพียงพอกับความต้องการ และมีราคาท่ีเหมาะสมใน
การน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ และในการผลิตเอทานอลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน 

7.2 การวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสมในการน าไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ ท่ีมีแนวโน้มจะมีศักยภาพในการพัฒนาต่อเนื่องใน

อนาคตมีหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร (Modified Starch) อุตสาหกรรมไลซีน (Lysine) 
ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) อุตสาหกรรมพลังงานเอทานอล 
(Ethanol) เป็นต้น ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาส่งเสริม ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลัง มีหลายปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยปัจจัยท่ีส าคัญเป็น
อันดับแรกคือ ด้านปริมาณวัตถุดิบและต้นทุนวัตถุดิบต้องมีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้า
ท่ีมีราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาด ท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดโลก ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์

ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลงัสดคละ รายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาทั้งประเทศ ป  2 55-2  8
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คัดเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีมีศักยภาพเพื่อส่งเสริม จึงต้องมีการศึกษาต้นทุนวัตถุดิบมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม
ในการน าไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น ราคาหัวมันส าปะหลังสดท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอล 
เป็นต้น 

ในปัจจุบันเอทานอลมีราคากลางท่ีส านักงานนโยบายและแผนพลังงานประกาศไว้เมื่อเดือนมกราคม
2558 ท่ีราคา 26.95 บาทต่อลิตร แต่ในการซื้อขายจริงระหว่างผู้ผลิตกับบริษัทน้ ามันมีราคา 24 - 25 บาทต่อลิตร 
ซึ่งมีราคาต่ ากว่าราคาท่ีประกาศไว้ โดยโครงสร้างราคาท่ีประกาศมีการค านวณมาจากต้นทุนเอทานอลท่ีผลิต
จากกากน้ าตาล (โมลาส) ร้อยละ 70 และต้นทุนท่ีผลิตจากมันส าปะหลังร้อยละ 30 จากการเกิดส่วนต่างราคา
ท่ีประกาศกับราคาซื้อขายจริง ท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการพิจารณาศึกษาต้นทุนเอทานอล เพื่อปรับปรุงให้
มีราคาประกาศท่ีสามารถสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงได้มากท่ีสุด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ 
ต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ ราคาซื้อขาย รวมถึงก าลังการผลิตด้วย 

โดยท่ัวไปต้นทุนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันส าปะหลังจะสูงกว่าการผลิตจากกากน้ าตาล เนื่องจาก
มันส าปะหลังมีต้นทุนวัตถุดิบสูงกว่า อย่างไรก็ตามเพื่อให้ท้ังสองอุตสาหกรรมสามารถเติบโต กระทรวงพลังงาน
จึงมีการขอความร่วมมือกับผู้ค้าน้ ามันให้มีสัดส่วนการซื้อเอทานอลจากกากน้ าตาลและจากมันส าปะหลังเป็น 
62 : 38 ซึ่งในปี 2557 มีสัดส่วนการซื้อเอทานอลท่ี 70 : 30 ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างดี และในอนาคตกระทรวง
พลังงานมีเป้าหมายให้ราคาเอทานอลท้ัง 2 ประเภทมีราคาเท่ากัน ผู้ผลิตจากมันส าปะหลังจึงต้องมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตท่ีลดลง สามารถแข่งขันกับเอทานอลจาก
กากน้ าตาลได้ 

นอกจากนี้ยังมีความต้องการในการน าน้ าอ้อยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เนื่องจากมีต้นทุน
วัตถุดิบท่ีต่ ากว่ามันส าปะหลังและกากน้ าตาล คือมีต้นทุนในการผลิตประมาณ 20 บาทต่อลิตร ซึ่งในอนาคต
หากมีการส่งเสริมให้เกิดการผลิตเอทานอลจากน้ าอ้อยมากขึ้น จะส่งผลกระทบให้ความต้องการมันส าปะหลัง
ในการผลิตเอทานอลลดลง ซึ่งจะเป็นผลให้ราคามันส าปะหลังตกต่ าลงได้  

 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

รูปที่ 7-4 โครงสร้างสัดส่วนการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล มันส าปะหลัง และน้ าอ้อย 
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การผลิตเอทานอลมีทางเลือกในการใช้วัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น มันส าปะหลัง กากน้ าตาล (โมลาส) 
น้ าอ้อย ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น ซึ่งในปี 2557 ประเทศไทยมีสัดส่วนการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลเฉล่ียร้อยละ 
65.6 จากมันส าปะหลังร้อยละ 28.1 และจากน้ าอ้อยร้อยละ 6.3 โดยเดือนท่ีมีสัดส่วนการใช้มันส าปะหลังมาก
ท่ีสุดในการผลิตเอทานอลคือเดือนพฤศจิกายน มีสัดส่วนการผลิตจากกากน้ าตาล มันส าปะหลัง และน้ าอ้อย เป็น
ร้อยละ 55 : 39 : 6 ส่วนเดือนท่ีมีสัดส่วนการใช้มันส าปะหลังน้อยท่ีสุดคือเดือนเมษายน มีสัดส่วนร้อยละ 76 : 
20 : 4 ในการส่งเสริมการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกับการ
ผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบสินค้าเกษตรท่ีมีความเหมาะสมด้านต้นทุนในการ
ผลิตเอทานอล 

 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย 
หมายเหตุ : * ต้นทุนวัตถุดิบค านวณจากอัตราการใช้หัวมันส าปะหลังสด 6.55 กก./ลิตร 

รูปที่ 7-5 โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง 

โครงสร้างต้นทุนในการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง ประกอบด้วยต้นทุนด้านต่างๆ ได้แก่ ต้นทุน
หัวมันส าปะหลังสด ต้นทุนด าเนินการ ต้นทุนคงท่ีในการผลิต และค่าการตลาด ซึ่งมีอัตราส่วนในการผลิตคือ 
การผลิตเอทานอล 1 ลิตร จะใช้หัวมันส าปะหลังสดประมาณ 6.55 กิโลกรัม โดยหัวมันสดต้องมีสัดส่วนแป้งไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 25 หรือถ้าใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตจะใช้มันเส้นในอัตราส่วน 2.63 กิโลกรัมต่อการผลิต
เอทานอล 1 ลิตร โดยมันเส้นต้องมีสัดส่วนแป้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 ในการผลิตใช้ต้นทุนด าเนินการ 7 บาทต่อ
ลิตร ต้นทุนคงท่ีในการผลิต 0.9 บาทต่อลิตร และค่าการตลาด 1.25 บาทต่อลิตร และมีต้นทุนผันแปรจาก
ราคาวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสด และต้นทุนคงท่ีรวมประมาณ 9.15 บาทต่อลิตรเอทานอล ซึ่งสามารถเขียน
เป็นสมการได้ ดังนี้ 

ต้นทุนการผลิตเอทานอล  = (6.55 x ราคาหัวมันสดต่อกก.) + ต้นทุนด าเนินการ + ต้นทุนคงท่ี 
ราคาขายเอทานอล  = ต้นทุนการผลิตเอทานอล + ค่าการตลาด 

ถ้าหัวมันส าปะหลังสดมีราคา 2.5 บาทต่อกิโลกรัม  
ต้นทุนการผลิตเอทานอล  = (6.55 x 2.5) + 7 + 0.9  = 24.275 บาทต่อลิตร 
ราคาขายเอทานอล  = 24.275 + 1.25  = 25.525 บาทต่อลิตร 
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ตารางที่ 7-1 โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง 
ราคาหัวมันส าปะหลัง (บาท/กก.)  1.2 1.5 1.7 2 2.2 2.4 2.6 3 
ต้นทุนวัตถุดิบ*  7.86 9.83 11.14 13.1 14.41 15.72 17.03 19.65 
ต้นทุนด าเนินการ  7 7 7 7 7 7 7 7 
ต้นทุนผันแปร  14.86 16.83 18.14 20.1 21.41 22.72 24.03 26.65 
ต้นทุนคงที่  0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
จุดคุ้มทุน  15.76 17.73 19.04 21 22.31 23.62 24.93 27.55 
ค่าการตลาด  1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
ราคาขาย (บาท/กก.)  17.01 18.98 20.29 22.25 23.56 24.87 26.18 28.8 

หมายเหตุ : * ต้นทุนวัตถุดิบค านวณจากอัตราการใช้หัวมันส าปะหลังสด 6.55 กก./ลิตร 
 

ในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันส าปะหลัง มีการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตพบว่า ถ้าหัว  
มันส าปะหลังสดมีราคาสูงสุดท่ี 3 บาทต่อกิโลกรัม และมีปริมาณการใช้หัวมันส าปะหลังสดประมาณ 6.55 
กิโลกรัม ในการผลิตเอทานอล 1 ลิตร จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเป็น 27.55 บาทต่อลิตร เมื่อรวมค่า
การตลาดอีก 1.25 บาทต่อลิตร ท าให้เอทานอลมีราคาขาย 28.8 บาทต่อลิตร ซึ่งจะมีสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบ
มากถึงร้อยละ 68 ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด ต้นทุนการด าเนินการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ต้นทุนคงท่ีและ
ต้นทุนการตลาด คิดเป็นร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ตามล าดับ จะเห็นว่าราคาวัตถุดิบเป็นส่วนส าคัญในการก าหนด
ราคาต้นทุนเอทานอล หากหัวมันส าปะหลังสดมีราคาลดลงจะมีสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบลดลงตามไปด้วย 

 
ที่มา : สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย 

รูปที่ 7-6 การวิเคราะห์ราคาวัตถุดิบมันส าปะหลังที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล 

เพื่อวิเคราะห์หาราคาวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดท่ีเหมาะสมในการน ามาผลิตเอทานอล จึงน าต้นทุน
ในการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังมาพิจารณา ร่วมกับราคาขายเอทานอลในตลาด พบว่าถ้าราคาประกาศ
เอทานอล 25 บาทต่อลิตร ราคาวัตถุดิบหัวมันสดควรต่ ากว่า 2.42 บาทต่อกิโลกรัม จึงจะมีการผลิตท่ีคุ้มค่าใน
การลงทุน แต่ความเป็นจริงในตลาดมีราคาซื้อขายจริงประมาณ 22 บาทต่อลิตร ดังนั้นราคาหัวมันส าปะหลังสด
ควรมีราคาไม่เกิน 1.96 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม 2557 ราคาหัวมันสดสูงถึง 2.38 บาท
ต่อกิโลกรัม ท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลสูงถึง 24.74 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายจริงในตลาด 2.74 
บาทต่อลิตร ท าให้ไม่คุ้มค่าในการใช้มันส าปะหลังผลิตเอทานอล 
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หมายเหตุ *เอทานอลปริมาณราคาประกาศประกาศลิตรละ 25 บาท/ลิตร แต่ราคาซื้อขายจริงประมาณ 22 บาท/ลิตร 

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาซื้อขายจริง = 22 บาท/ลิตร

Y = 6.5481X+9.1552

ราคา= 2.419 @ 25 บาท/ลิตร
ราคา= 1.96 @ 22 บาท/ลิตร

เดือนธันวาคม 2557 หัวมันสดราคาเฉลี่ย 2.38 บาท/กก. 
ท าให้ต้นทุนเอทานอล = 24.74 บาท/ลิตร

ราคาเอทานอล (บาท/ลิตร) กับ ต้นทุนหัวมันส าปะหลงัสด (บาท/กก.)
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อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังสามารถท าได้คุ้มทุน เพราะต้นทุนวัตถุดิบ
มันเส้นท่ีใช้ในการผลิตเอทานอลต่ ากว่าราคามันส าปะหลังในตลาด เนื่องจากใช้มันเส้นจากการประมูลจาก
รัฐบาล หรือใช้มันเส้นน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ท าให้มีต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ า และสามารถแข่งกับ  
เอทานอลจากกากน้ าตาลได้ 

 
ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย 
หมายเหตุ : * ต้นทุนวัตถุดิบค านวณจากอัตราการใช้กากน้ าตาล (โมลาส) 4.17 กก./ลิตร 

รูปที่ 7-7 โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล 

โครงสร้างต้นทุนในการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล ประกอบด้วยต้นทุนต่างๆ ได้แก่ ต้นทุนกากน้ าตาล 
(โมลาส) ต้นทุนด าเนินการ ต้นทุนคงท่ีในการผลิต และค่าการตลาด ซึ่งมีอัตราส่วนในการผลิตคือ การผลิต  
เอทานอล 1 ลิตร จะใช้กากน้ าตาลประมาณ 4.17 กิโลกรัม โดยกากน้ าตาลต้องมีค่าความหวานประมาณร้อยละ 
50 ในการผลิตใช้ต้นทุนด าเนินการ 6 บาทต่อลิตรเอทานอล ต้นทุนคงท่ีในการผลิต 1.4 บาทต่อลิตร และค่า
การตลาด 1.25 บาทต่อลิตร โดยมีต้นทุนผันแปรจากราคาวัตถุดิบกากน้ าตาล และต้นทุนคงท่ีรวมประมาณ 
8.65 บาทต่อลิตรเอทานอล ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้ 

ต้นทุนการผลิตเอทานอล  =  (4.17 x ราคากากน้ าตาลต่อกก.) + ต้นทุนด าเนินการ + ต้นทุนคงท่ี 
ราคาขายเอทานอล  =  ต้นทุนการผลิตเอทานอล + ค่าการตลาด 

ถ้ากากน้ าตาลมีราคา 4.0 บาทต่อกิโลกรัม  
ต้นทุนการผลิตเอทานอล  =  (4.17 x 4.0) + 6 + 1.4  =  24.08 บาทต่อลิตร 
ราคาขายเอทานอล  =  24.08 + 1.25 =  25.33 บาทต่อลิตร 

 

ตารางที่ 7-2 โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล (โมลาส) 
ราคากากน้ าตาล (บาท/กก.) 2.0  2.5  3.0  3.5  4.0  4.5  5.0  
ต้นทุนวัตถุดิบ* 8.34 10.425 12.51 14.595 16.68 18.765 20.85 
ต้นทุนด าเนินการ 6 6 6 6 6 6 6 
ต้นทุนผันแปร 14.34 16.42 18.51 20.59 22.68 24.76 26.85 
ต้นทุนคงที่ 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
จุดคุ้มทุน 15.74 17.82 19.91 21.99 24.08 26.16 28.25 
ค่าการตลาด 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
ราคาขาย 16.99 19.07 21.16 23.24 25.33 27.41 29.5 

หมายเหตุ : * ต้นทุนวัตถุดิบค านวณจากอัตราการใช้กากน้ าตาล (โมลาส) 4.17 กก./ลิตร 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย 
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กากน้ าตาลมีลักษณะเป็นของเหลวข้นเหนียวสีน้ าตาลด า เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาลทรายจาก
อ้อย โดยอ้อย 1 ตันเมื่อผ่านกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายจะได้กากน้ าตาลประมาณ 46 กิโลกรัม จากการศึกษา
โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบกากน้ าตาล พบว่าถ้ากากน้ าตาลมีราคา 5 บาทต่อกิโลกรัม และมี
ปริมาณการใช้กากน้ าตาลประมาณ 4.17 กิโลกรัมในการผลิตเอทานอล 1 ลิตร จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
เอทานอลเป็น 28.55 บาทต่อลิตร เมื่อรวมค่าการตลาดอีก 1.25 บาทต่อลิตร ท าให้เอทานอลมีราคาขาย 29.5 
บาทต่อลิตร ซึ่งจะมีสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบมากถึงร้อยละ 71 ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด ต้นทุนการด าเนินการ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ต้นทุนคงท่ีและต้นทุนการตลาด คิดเป็นร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามล าดับ จะเห็นว่า
ราคาวัตถุดิบเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดราคาต้นทุนเอทานอล หากกากน้ าตาลมีราคาลดลงจะมีสัดส่วนของ
ต้นทุนวัตถุดิบลดลงตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการผลิตมีต้นทุนวัตถุดิบค่อนข้างสูง หากโรงงานไม่มีวัตถุดิบเป็นของ
ตนเอง จ าเป็นต้องซื้อกากน้ าตาลจากโรงงานอื่นอาจประสบปัญหาในการแข่งขันได้ 

ท้ังนี้ ต้นทุนคงท่ีรวมของการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังจะสูงกว่าการผลิตจากกากน้ าตาลอยู่ 0.5 
บาทต่อลิตร ซึ่งมาจากต้นทุนด าเนินการท่ีมากกว่า 1 บาทต่อลิตร เนื่องจากการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง 
มีกระบวนการผลิตมากกว่าการผลิตจากกากน้ าตาล คือกระบวนการเปล่ียนแป้งให้เป็นน้ าตาล แต่การผลิตจาก
มันส าปะหลังมีต้นทุนคงท่ีต่ ากว่าการผลิตจากกากน้ าตาล 0.5 บาทต่อลิตร 

 
ที่มา : สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย 

รูปที่ 7-8 การวิเคราะห์ราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล 

เพื่อวิเคราะห์หาราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลท่ีเหมาะสมในการน ามาผลิตเอทานอล จึงน าต้นทุนในการ
ผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลมาพิจารณา ร่วมกับราคาขายเอทานอลในตลาด พบว่าถ้าราคาประกาศเอทานอล 
25 บาทต่อลิตร ราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลควรต่ ากว่า 3.92 บาทต่อกิโลกรัม จึงจะมีการผลิตท่ีคุ้มค่าในการลงทุน 
แต่ความเป็นจริงในตลาดมีราคาซื้อขายจริงประมาณ 22 บาทต่อลิตร ดังนั้นราคากากน้ าตาลควรไม่เกิน 3.2 บาท
ต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามในปี 2557 ราคากากน้ าตาลสูงถึง 4.6 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอล
สูงถึง 27.83 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าราคาซื้อขายจริงในตลาด 5.83 บาทต่อลิตร ท าให้ไม่คุ้มค่าในการผลิต 

ในประเทศไทยราคากากน้ าตาลไม่มีระบบการก าหนดและควบคุมราคาท่ีชัดเจน โดยราคาจะเกิดจาก
การต่อรองระหว่างผู้ซื้อซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศกับโรงงานน้ าตาล
โดยตรง ซึ่งข้อมูลราคากากน้ าตาลไม่ได้รับการเปิดเผยมากนัก หรือโรงงานน้ าตาลเป็นผู้ผลิตเอทานอลด้วย ท าให้มี
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ราคากากน้ าตาล (บาท/กก.)

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาซื้อขายจริง = 22 บาท/ลิตร

Y = 4.17X+8.6479

ราคา= 3.20 บาท/กก @ 22 บาท/ลิตร

ราคา= 3.92 บาท/กก @ 25 บาท/ลิตร

2557: 4.6 บาท/ กก

2556: 4.3 บาท/กก.

2558: 5 บาท/ กก

ราคาเอทานอล (บาท/ลิตร) กับ ต้นทุนกากน้ าตาล(โมลาส) (บาท/กก.)

ป2ี557 กากน้ าตาลราคาเฉลี่ย 4.6 บาท/กก. ท าให้ต้นทุนเอทานอล = 27.83 บาท/ลิตร

หมายเหตุ *เอทานอลปริมาณราคาประกาศประกาศลิตรละ 25 บาท/ลิตร แต่ราคาซื้อขายจริงประมาณ 22 บาท/ลิตร 
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ต้นทุนราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลต่ ามาก เนื่องจากกากน้ าตาลเป็นผลผลิตพลอยได้ท่ีเหลือจากการผลิตน้ าตาล 
และไม่มีค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม โดยราคากากน้ าตาลอ้างอิงในตลาดท่ีประมาณ 4 บาทต่อกิโลกรัม 
จะไม่มีการซื้อขายจริงท่ีราคานี้ ดังนั้น การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบกากน้ าตาลจึงมีต้นทุนต่ ากว่าการผลิตจาก
มันส าปะหลังมาก นอกจากนี้ กากเสียจากน้ าตาลยังสามารถน ามาผลิตเช้ือเพลิงชีวมวล สามารถน ามาผลิต
พลังงานเพื่อใช้ภายในโรงงาน ท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยปริมาณการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล
จะขึ้นอยู่กับปริมาณกากน้ าตาลท่ีผลิตได้ และราคาน้ ามันในตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของผู้ผลิตเอทานอล  
ในการพิจารณาว่าควรส่งออกกากน้ าตาลหรือน ากากน้ าตาลมาผลิตเอทานอล 

อย่างไรก็ตาม ของเสียท่ีเกิดจากการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล เป็นของเสียท่ีบ าบัดได้ยากก่อน
การปล่อยลงสู่แวดล้อม และไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานใหม่เพื่อน ากลับมาใช้ในโรงงาน
ใหม่ได้ ในการคิดต้นทุนการผลิตเอทานอล จึงควรมีการพิจารณาประเด็นต้นทุนด้านการก าจัดของเสียท่ีเกิดจากการ
ผลิตด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันส าปะหลังและกากน้ าตาล พบว่า หากราคาซื้อ
ขายเอทานอล 22 บาทต่อลิตร ราคาต้นทุนวัตถุดิบกากน้ าตาลควรต่ ากว่า 1.96 บาทต่อกิโลกรัม และราคาต้นทุน
วัตถุดิบมันส าปะหลังควรต่ ากว่า 3.2 บาทต่อกิโลกรัม จึงจะคุ้มค่าในการผลิต โดยผู้ผลิตเอทานอลจะพิจารณา
เลือกวัตถุดิบท่ีมีราคาต่ ากว่ามาใช้ในการผลิต โดยในช่วงท่ีมันส าปะหลังมีราคาสูง ท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอล
จากมันส าปะหลังสูงขึ้น ผู้ผลิตเอทานอลจึงลดก าลังการผลิต หรือหยุดผลิตช่ัวคราว เพราะไม่สามารถแข่งขันกับ
ผู้ผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลได้ หรือ ผู้ผลิตบางรายจะดัดแปลงโรงงานให้สามารถผลิตเอทานอลได้จากวัตถุดิบ
ท้ังมันส าปะหลังและกากน้ าตาล ดังนั้นผู้ผลิตสามารถเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีราคาต่ ากว่ามาผลิตเอทานอลได้ 

 
หมายเหตุ : ต้นทุนวัตถุดิบค านวณจากอัตราการใช้กากน้ าตาล 4.17 กก./ลิตร หรือ ใช้หัวมันส าปะหลังสด 6.55 กก./ลิตร 

ที่มา : สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย 

รูปที่ 7-9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาล 
 

โดยส่วนมากต้นทุนในการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลจะต่ ากว่าต้นทุนการผลิตจากมันส าปะหลัง 
และมีปริมาณกากน้ าตาลมากกว่าในตลาด เนื่องจากประเทศไทยมีการเพาะปลูกอ้อยและมีการผลิตน้ าตาล
ปริมาณมาก ซึ่งกากน้ าตาลเป็นผลผลิตพลอยได้จากการผลิตน้ าตาลในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 4 ส่งผลให้
ไทยมีปริมาณกากน้ าตาลจ านวนมาก ท าให้ราคากากน้ าตาลไม่สูงมากนัก 
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ราคาเอทานอล มันส าปะหลัง กากน้ าตาล

          

          

          

          

          

          

ราคาวัตถุดิบขั้นต่ าในการผลิตเอทานอล
ราคาซื้อขายจริง = 22 บาท/ลิตร

ที่ราคาเอทานอล 22 บาท/ลิตร ต้นทุนกากน้ าตาลควรต่ ากว่า ราคา 1.96 บาท/กก. และต้นทุนมันส าปะหลัง ควรต่ ากว่า 3.2 บาท/กก.
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เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเอทานอลของประเทศไทยกับประเทศอื่น พบว่า ประเทศไทยมีต้นทุน
การผลิตสูงกว่าประเทศผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลก กล่าวคือ ในปี 2554 ประเทศสหรัฐอเมริกามีต้นทุน
การผลิตเอทานอลเฉล่ีย 20.42 บาทต่อลิตร ประเทศบราซิลมีต้นทุนการผลิตเฉล่ีย 17.68 บาทต่อลิตร ซึ่งต่ า
กว่าประเทศไทยท่ีมีต้นทุนการผลิต 24.31 บาทต่อลิตร เนื่องจากไทยมีอัตราผลผลิตต่อไร่ท่ีต่ ากว่า และมี
ต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบสูงกว่าประเทศอื่น 

ดังนั้น การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ จึงควรพัฒนาด้าน
ต้นทุนวัตถุดิบให้มีราคาต่ า โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ลดต้นทุนการเพาะปลูก เพิ่มปริมาณผลผลิต
ต่อไร่ โดยมีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตดีและทนทานต่อสภาพภูมิอากาศแปรปรวน รวมถึงพัฒนาในด้านการ
ลดต้นทุนการขนส่งตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ท้ังการขนส่งหัวมันส าปะหลังสด มันเส้น และเอทานอลด้วย  

7.3 การวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาอตุสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ 
จากการศึกษาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลังร่วมกับผู้เช่ียวชาญ พบว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ี

ควรน ามาศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป มี  
5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร อุตสาหกรรมไลซีน อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรม
เอทานอล และอุตสาหกรรมสารให้ความหวาน ซึ่งพบว่าอุตสาหกรรมแป้งดัดแปร (Modified starch) และ
อุตสาหกรรมสารให้ความหวานเป็นอุตสาหกรรมท่ีควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามากท่ีสุด เนื่องจากเป็นสินค้าท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มันส าปะหลังได้อย่างมาก มีความต้องการในตลาดสูง และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้แป้งดัดแปร และสารให้ความหวานยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลากหลาย 
ถ้าประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแป้งดัดแปร และสารให้ความหวานท่ีเข้มแข็งจะสามารถดึงดูดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อื่นๆ เข้ามาในประเทศ และสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เศรษฐกิจเติบโต ก่อให้เกิด
การจ้างงานจ านวนมาก รวมทั้งมีอ านาจในการก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอีกด้วย นอกจากนี้การ
พัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลให้มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ลดการน าเข้า
น้ ามันจากต่างประเทศ แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายในการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (เอทานอล) ของรัฐบาล 
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ตารางที่ 7-3 การวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของมันส าปะหลัง 
อุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง 
ความเหมาะสม ความต้องการของตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความพร้อมของวตัถุดิบและการผลติ เทคโนโลยีการผลิต 

แป้งดดัแปร 
(Modified 
starch) 

มีโอกาส  
และความเหมาะสม 

• มีอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจ านวนมาก ที่ใช้
แป้งมันส าปะหลงัเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

• จึงท าให้มคีวามต้องการเป็นจ านวนมาก 
ทั้งในและต่างประเทศ 

• โดยประเทศไทยมีการส่งออกแป้งมัน แป้ง
ดัดแปร และสาคูมากถึง 4 ล้านตันต่อปี 
คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6.3 หมื่นล้านบาท 
และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้น 

• มีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
จ านวนมาก 

• ก าลังการผลิตของประเทศไทย 
ยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

• วัตถุดิบมีในประเทศจ านวนมาก 

• มีปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศ
จ านวนมาก 

• แต่วัตถุดิบส่วนใหญ่จะถูกส่งออกไป
ต่างประเทศ ท าให้วัตถุดิบจะแคลน
ในบางช่วงเวลา 

• เทคโนโลยีในการผลิตแป้ง 
มันส าปะหลังมีราคาไม่สงูมาก 

• และมีผู้จัดจ าหน่ายจ านวนมาก
สามารถหาซื้อได้ง่าย 

ไลซีน (Lysine) ไมมี่ความเหมาะสม • ไลซีนเป็นสินค้าที่มีความต้องการใน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์  โดยเฉพาะ
อาหารไก่และสุกร ในประเทศไทยและ
ประเทศโดยรอบ 

• อนาคตจะมีปริมาณความต้องการไลซีน 
ในตลาดโลกประมาณ 2.52 ล้านตันต่อปี  

• ส่วนในประเทศไทย บริษัทผู้ผลิตอาหาร
สัตว์รายใหญ่ต้องมีการน าเข้าไลซีนจาก
ต่างประเทศ 

• ในประเทศมีผู้ประกอบการเพียง 
หน่ึงรายที่มีประสบการณ์ 

• ผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคากับผู้ประกอบการ
เดิม เน่ืองจากอุปสรรคด้าน
เทคโนโลยีการผลิต และต้นทุน
วัตถุดิบ 

• ราคาไลซีนในตลาดมีราคาไม่สูง 
เน่ืองจากผู้ผลิตมีการผลิตปริมาณ
มาก ท าให้ต้นทุนต่ า จึงไม่น่าสนใจใน
การเข้าแข่งขันในตลาด 

• มีต้นทุนราคาวัตถุดิบต่ าจากการใช้ 
ขี้แป้งเป็นวัตถุดิบ เน่ืองจากไทยมี 
การผลิตแป้งมันมากและได้ผลิตภัณฑ์
พลอยได้เป็นขี้แป้ง  

• ขี้แป้งหรือเศษเหลือของแปง้จากการ
ผลิตแป้งมันส าปะหลงัในประเทศมี
ปริมาณจ ากัด ซึ่งถูกซ้ือไปโดยผู้ผลิต
รายใหญ่หมดแล้ว 

• บริษัทผู้ผลิตไลซีนรายใหญ่ มีเพียง  
4-5 ราย ซึ่งมีงานวิจัยและพัฒนา 
และมีตลาดครอบคลุมทั้งโลก 

• มีเทคโนโลยีเฉพาะอยู่ไม่กี่รายในโลก 
ต้องสร้างพันธมิตรโดยการร่วมกับ
บริษัทข้ามชาติ 

• จะต้องมีเทคโนโลยีและการวิจัย
พัฒนา และต้องมีการลงทุนสูงถึง 
หมื่นล้านบาทในการผลิตโรงงาน 
ไลซีนที่มีก าลังการผลิต 100,000 ตัน 
ไลซีน 

พลาสติกชวีภาพ 
(Bioplastic) 

มีโอกาส  
และความเหมาะสม 
หากใช้เป็นการผลิตไบ
โอพลาสติกในรูปแบบ 
Polyethylene ผสม

มันส าปะหลัง 

• ความต้องการผลผลิตมีจ านวนเพิ่มขึ้น  
แต่ขนาดตลาดยังเล็กอยู่ 

• กระแสของโลกที่หันมาใหค้วามส าคัญกับ
พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท า
ให้ไบโอพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่
รองรับกับความต้องการ และมีโอกาสใน
การเติบโตมากขึ้น ในการรองรับผลิตภัณฑ์
กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับอาหาร
หรือรองรับกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน

• มีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่สามารถใช้
ทดแทนได้ 

• เทคโนโลยีเฉพาะอยู่ไม่กี่รายในโลก 
ต้องร่วมพันธมิตรต้องร่วมกับบริษัท
ข้ามชาติ 

• ต้องมีการลงทุนจ านวนมากในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตไบโอพลาสติก 

• ต้องน าเข้าเม็ดพลาสติก เพื่อน ามาใช้
เป็นวัตถุดิบ 

• มีเทคโนโลยีเฉพาะในแต่ละขั้นตอน 
จะต้องร่วมกับบริษัทข้ามชาติ 

• การผลิตไบโอพลาสติกจากพืชเกษตร 
มีกระบวนการผลิตและมีขั้นตอนที่
ซ้ าซ้อน 
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อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

ความเหมาะสม ความต้องการของตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความพร้อมของวตัถุดิบและการผลติ เทคโนโลยีการผลิต 

ยนต์ 
เอทานอล 
(Ethanol) 

ไมมี่ความเหมาะสม
ในการใช้ 

มันส าปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบ 

• ความต้องการเอทานอลมีปริมาณมากถึง 9 
ล้านลิตรต่อวัน ในอนาคต ตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 

• ประเทศไทยมีอัตราการใช้เอทานอล
ประมาณ 3.24 ลิตรต่อวัน และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

• ไม่สามารถแขง่ขันด้านราคาได้ 
เน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตสูง 
เน่ืองจากราคาวัตถุดิบสูง 

• ราคาน าเข้าต่ ากว่าการผลิตใน
ประเทศ 

• เป็นการรักษาความมั่นคงทางด้าน
พลังงานของประเทศ 

• ของเสียจากการผลิตสามารถน ามา
ผลิตพลังงานได้ และมีค่าใช้จ่ายใน
การจัดการของเสียต่ ากว่าการผลิต
จากกากน้ าตาล 

• มีวัตถุปริมาณมาก แต่ราคาสูง ท าให้
ต้นทุนการผลิตสูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบ
อ่ืนๆ เช่น กากน้ าตาล (โมลาส) 

• กากมันส าปะหลังและน้ าเสียจากการ
ผลิตเอทานอลสามารถน ามาผลิต 
Biogas เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้ 
ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

• มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการผลิตภายในประเทศอยู่เสมอ 

• มีประสิทธิภาพการผลิตสูง 

สารให้ความหวาน 
(sweetener) 

มีโอกาส  
และความเหมาะสม 

• ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยคาดว่า
ภายในปี 2560 มูลค่าของอุตสาหกรรม
สารให้ความหวานในตลาดโลกอาจ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ  
 

• มีวัตถุดิบจ านวนมาก แต่ก็ยังมี
วัตถุดิบอ่ืนๆ ที่สามารถใช้ทดแทนได้ 
เช่น อ้อย และข้าวโพด 

• ราคาการน าเข้าต่ ากว่าการผลิต 
ในประเทศ 

• มีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ 

• มีปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศ
จ านวนมาก 

• มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการผลิตภายในประเทศอยู่เสมอ 

• เทคโนโลยีในการผลิตมีต้นทุนสูง  

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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 อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร (Modified starch) 
อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร คือการน าแป้งดิบ (Native starch) มาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การแปรรูป

ทางกายภาพ การแปรรูปทางเคมี และการแปรรูปทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีและหรือ
ทางกายภาพ ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ โดยแป้งมันส าปะหลังของไทยมี
ความเหมาะสมในการน ามาท าเป็นแป้งดัดแปรมาก เนื่องจากมีความบริสุทธิ สูงมาก มีส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ เจือปน
น้อย ในประเทศไทยมีความต้องการแป้งดัดแปรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เป็นปริมาณมากและมี
แนวโน้มความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อยๆ มีตลาดความต้องการสินค้าขนาดใหญ่จากท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยจากการส่งออกแป้งดัดแปรเป็นมูลค่ามากกว่า 21 หมื่นล้านบาทต่อปี และมี
ปริมาณการส่งออกประมาณ 1 ล้านตัน 

ตารางที่ 7-4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแป้งมันและแป้งดัดแปรของประเทศไทยปี 2553-2557 
 แป้งมันส าปะหลัง แป้งดดัแปร สาคู รวม 
ป  ปริมาณ 

(ล้านตัน) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ล้านตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

2553 1.74 24,553 0.69 15,609 0.03 561 2.46 40,723 
2554 1.89 28,238 0.79 19,056 0.03 676 2.71 47,970 
2555 2.24 30,796 0.85 18,930 0.02 581 3.10 50,307 
2556 2.45 34,880 0.90 20,038 0.03 636 3.37 55,554 
2557 3.01 41,053 0.95 21,633 0.03 715 3.99 63,402 

ที่มา : สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (มีนาคม 2558) 
 

ปริมาณการส่งออกแป้งมันและแป้งดัดแปรของประเทศไทยปี 2553-2557 (หน่วย: ล้านตัน) 

 
ที่มา : สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (มีนาคม 2558) 

รูปที่ 7-10 ปริมาณการส่งออกแป้งมันและแป้งดัดแปรของประเทศไทยปี 2553-2557 

โรงงานแป้งดัดแปรมีท่ีต้ังกระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ท้ังอยู่ร่วมกับโรงงานแป้งมันดิบ และอยู่เด่ียวๆ ใน
บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานแป้งมัน ประเภทโรงงานแป้งดัดแปรของไทยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

1. โรงงานผลิตแป้งดัดแปรร่วมกับการผลิตแป้งดิบ โดยโรงงานจะมีการผลิตแป้งดิบจากวัตถุดิบ
หัวมันส าปะหลังสด แล้วแป้งดิบท่ีได้บางส่วนจะผ่านกระบวนการท าให้แห้งและบรรจุขายเป็นแป้ง
มันส าปะหลัง ส่วนแป้งดิบอีกส่วนหนึ่งจะมีสายการผลิตต่อเนื่องส่งน้ าแป้งไปยังกระบวนการผลิต
แป้งดัดแปร เพื่อผลิตแป้งดัดแปร แล้วบรรจุส่งขายต่อไป  

2. โรงงานผลิตเฉพาะแป้งดัดแปร โดยโรงงานจะซื้อวัตถุดิบแป้งมันส าปะหลังดิบท่ีเป็นแบบแห้ง น ามา
ผสมน้ าให้เป็นน้ าแป้ง แล้วน าไปผ่านกระบวนการผลิตแป้งดัดแปรต่อไป 
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ตารางที่ 7-5 จ านวนผู้ประกอบการโรงงานแป้งดัดแปรในประเทศไทย 
ภาค จ านวน ร้อยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 47% 
ภาคตะวันออก 7 22% 
ภาคกลาง 4 13% 
ภาคตะวันตก 3 9% 
ภาคเหนือ 3 9% 
รวม 32 100% 

 
จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ 

นครราชสีมา 9 28.1%  อุทัยธานี 3 9.4%  ศรีสะเกษ 1 3.1% 
ระยอง 4 12.5%  ราชบุรี 2 6.3%  จันทบุรี 1 3.1% 
กาฬสินธุ ์ 4 12.5%  ฉะเชิงเทรา 2 6.3%  ชัยภูมิ 1 3.1% 
นครปฐม 3 9.4%  กาญจนบุรี 1 3.1%  ปทุมธานี 1 3.1% 
รวม 32 100%         
ที่มา : สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (มิถุนายน 2558) 
 

ในปัจจุบันมีโรงงานแป้งดัดแปรท้ังหมด 32 โรงงาน ส่วนมากต้ังอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก และมีโรงงานแป้งมันส าปะหลังต้ังอยู่จ านวนมาก
ด้วยเช่นกัน ท าให้มีต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบต่ า ซึ่งมีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 13 โรงงานท่ีมีการผลิตร่วมกัน
กับการผลิตแป้งดิบในพื้นท่ีเดียวกัน โดยจังหวัดท่ีมีโรงงานแป้งดัดแปรมากท่ีสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงาน
แป้งดัดแปรจ านวน 9 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 28 ของจ านวนโรงงานแป้งดัดแปรท้ังหมด รองลงมาคือจังหวัด
ระยองและกาฬสินธุ์ มีโรงงานจ านวน 4 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของจ านวนโรงงานแป้งดัดแปรท้ังหมด 
 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 7-11 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร (Modified starch) 
 

ปัจจุบันโรงงานผลิตแป้งของไทยมีก าลังการผลิตเหลือเป็นจ านวนมาก สามารถรองรับการผลิตแป้งจาก
วัตถุดิบหัวมันสดจากเกษตรกรท้ังประเทศปริมาณ 30 ล้านตันได้ ประกอบกับไทยมีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง
จ านวนมากซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นของการผลิตแป้ง จึงท าให้มีความพร้อมของวัตถุดิบในการผลิตสูง สามารถ

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็น
วัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัด ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

                 ้ำ  
(Modified Starch)

• อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร คือ การน าแป้งดิบ 
เช่น แป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวโพด เป็นต้น 
มาผ่านกระบวนการเพ่ือเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ทางเคมีและหรือทางกายภาพ ให้มีโครงสร้าง
โมเลกุลที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ สามารถแบ่งการ
ดัดแปรแป้งตามกระบวนการได้ 3 วิธีหลัก 
ได้แก่ 1. วิธีแปรรูปทางกายภาพ ซึ่งเป็นการใช้
พลังงานความร้อนและหรือพลังงานจลน์ ท าให้
โครงสร้างโมเลกุลภายในเม็ดแป้งเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แป้งมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ 2. วิธีแปร
รูปทางเคมี ซึ่งเป็นการน าแป้งดิบมาผ่าน
กระบวนการทางเคมี ที่มีหลายชนิดขึ้นกับชนิด
ของสารเคมีที่ใช้และระดับการดัดแปร ท าให้
แป้งเปลี่ยนคุณสมบัติไป ในปัจจุบันแป้งดัด
แปรส่วนใหญ่เป็นแป้งที่ได้จากการดัดแปรด้วย
วิธีทางเคมี ซึ่งมีศักยภาพสูงในการดัดแปรให้ได้
แป้งท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย และ 3. วิธีแปร
รูปทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยแป้งดัดแปรที่ได้
จะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งเพ่ือผลิตเป็นอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

• แป้งมันส าปะหลังของไทยมีความเหมาะสมใน
การน ามาท าเป็นแป้งดัดแปรมาก เนื่องจากมี
ความบริสุทธิ สูงมาก มีสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ เจือ
ปนน้อย

• ตลาดของสินค้ามีขนาดใหญ่ โดยประเทศไทยมี
การส่งออก แป้งมัน แป้งดัดแปร และสาคูมาก
ถึง 4 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6.3 
หมื่นล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ
การส่งออกเพ่ิมข้ึน

• แป้งดัดแปรสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทย
จากการส่งออกแป้งดัดแปรเป็นมูลค่ามากกว่า 
21 หมื่นล้านบาทต่อปี และมีปริมาณการ
ส่งออกประมาณ 1 ล้านตัน

• มีศักยภาพในการขยายต่อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ
ผลิตเป็นวัตถุดิบในการขยายอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่างๆ

• มีมูลค่าเพ่ิมและได้ก าไรสูง
• สามารถขยายเพ่ิมเติมได้เพราะเทคโนโลยีใน

กระบวนการผลิตราคาไม่สูง
• มีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์จ านวนมาก
• ก าลังการผลิตของประเทศไทยยังมีอยู่เป็น

จ านวนมาก

• ปริมาณมันส าปะหลังมีจ านวนจ ากัด ไม่
สามารถขยายปริมาณการผลิตได้

• อุตสาหกรรมแป้งมันมีผู้ประกอบการ
จ านวนมากที่ต้องการหัวมันสดเป็นวัตถุดิบ 
และยังมีผู้ประกอบการลานมันที่ต้องการ
วัตถุดิบหัวมันสดเพื่อแปรรูปเป็นมันเส้น
แล้วส่งออกไปขายยังต่างประเทศ แต่
ปริมาณมันส าปะหลังมีจ ากัดยังไม่สามารถ
ขยายปริมาณการผลิตได้ ท าให้ในบาง
ช่วงเวลาเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการ
ผลิต หรือบางช่วงราคาหัวมันสดมีราคาสูง
มากเกิน ส่งผลให้โรงงานต้องหยุดการผลิต

• ควรจะมีตลาดรองรับในการรับซื้อ
ผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรอย่างแน่นอน เพ่ือ
รองรับผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิตได้ เนื่องจาก
เมื่อแปรรูปแป้งมันดิบเป็นแป้งดัดแปรแล้ว 
จะท าให้แป้งมีความชื้นสูงขึ้นร้อยละ 13 - 
14 ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บแป้งได้เป็นระยะ
เวลานาน

บริษัท (ประเทศไทย
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จัดหาวัตถุดิบได้จากในประเทศ มีต้นทุนวัตถุดิบไม่สูงมากนัก รวมถึงมีผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีมีประสบการณ์
ในการผลิตแป้งดัดแปร ท าให้ได้เปรียบในด้านการบริหารจัดการการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนการผลิต
ต่ า และเทคโนโลยีในการผลิตยังสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่สูงมาก ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง และยังมีผู้จัด
จ าหน่ายเทคโนโลยีจ านวนมาก สามารถหาซื้อได้สะดวก ท าให้ผู้ประกอบการใหม่ท่ีสนใจลงทุนท าได้ง่ายขึ้น 
นอกจากนี้การส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งดัดแปร ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ 
ท่ีใช้แป้งดัดแปรเป็นวัตถุดิบด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดปริมาณการน าเข้า เพิ่มความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมแป้งมันมีผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีต้องการหัวมันสดเป็นวัตถุดิบ 
และยังมีผู้ประกอบการลานมันท่ีต้องการวัตถุดิบหัวมันสดเพื่อแปรรูปเป็นมันเส้นแล้วส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
แต่ปริมาณมันส าปะหลังมีจ ากัดยังไม่สามารถขยายปริมาณการผลิตได้ ท าให้ในบางช่วงเวลาเกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต หรือบางช่วงราคาหัวมันสดมีราคาสูงมากเกิน ส่งผลให้โรงงานต้องหยุดการผลิต นอกจากนี้
อุตสาหกรรมแป้งเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีสินค้าอื่นท่ีสามารถทดแทนได้ เช่น แป้งข้าวโพด 
แป้งมันฝรั่ง แป้งสาลี เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมแป้งอื่นๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปให้ก้าวหน้าอย่างมาก 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแป้งข้าวโพดท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุดในโลกและเป็นคู่แข่งท่ีส าคัญท่ีสุดของ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 

ปัจจัยในการต้ังโรงงานแป้งดัดแปรให้ประสบความส าเร็จ คือ ควรจะมีตลาดรองรับในการรับซื้อผลิตภัณฑ์
แป้งดัดแปรอย่างแน่นอน เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ท่ีโรงงานผลิตได้ เนื่องจากเมื่อแปรรูปแป้งมันดิบเป็นแป้งดัดแปร
แล้ว จะท าให้แป้งมีความช้ืนสูงขึ้นร้อยละ 13 - 14 ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บแป้งได้เป็นระยะเวลานาน รวมถึงโดย
ส่วนมากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ จะมีโรงงานผลิตแป้ง 
ดัดแปรเอง เพื่อป้อนวัตถุดิบให้โรงงาน ส าหรับส่วนท่ีเกินความต้องการจะท าการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งดัดแปรในประเทศไทย ให้มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ท้ังเพื่อใช้ภายใน 
ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ผลผลิตมันส าปะหลังและสร้างผลก าไรได้มาก
ขึ้น หากมีการจัดการด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีดี จะส่งผลให้เกิดการเพิ่มรายได้ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องตลอดท้ัง
ห่วงโซ่อุปทาน ท าให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในอุตสาหกรรมมันส าปะหลังต่อไป 
 

 อุตสาหกรรมไลซีน (Lysine) 
ไลซีนคือ กรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายในการเจริญเติบโต โดยคนและสัตว์ต้องได้รับไลซีนจากการ

บริโภค ร่างกายของคนและสัตว์ไม่สามารถสร้างได้เอง มีลักษณะกายภาพเป็นผลึกสีขาวถึงเหลืองซีด การผลิต 
ไลซีนมีอัตราส่วนร้อยละประมาณ 0.5 กล่าวคือหัวมันส าปะหลังสด 1 กิโลกรัม จะสามารถผลิตไลซีนได้ 0.5 
กิโลกรัม ปัจจุบันปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ไลซีนในตลาดโลกในปี 2557 มีความต้องการโดยรวมประมาณ 
1.8 - 2.0 ล้านตันต่อปี โดยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5.8 ต่อป ีและคาดว่าในปี 2561 จะมีความต้องการไล
ซีนเพิ่มขึ้นสูงถึง 2.52 ล้านตันต่อปี โดยการเติบโตของปริมาณความต้องการไลซีนจะสอดคล้องกับทิศทางของ
อุตสาหกรรมปศุสัตว์โลก กล่าวคือ หากมีการเล้ียงสัตว์ปริมาณมากขึ้น จะมีความต้องการอาหารสัตว์มากขึ้น 
ท าให้มีความต้องการไลซีนเพื่อน าไปผสมในอาหารสัตว์สูงมากขึ้นด้วย ซึ่งในปัจจุบันภาคปศุสัตว์ของไทยต้องการ
อาหารสัตว์มากกว่า 16 ล้านตัน และคาดว่าในปี 2571-2575 จะมีความต้องการอาหารสัตว์ประมาณ 22.87 
ล้านตัน นอกจากนี้ยังมีการน าไลซีนไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาแต่ยังมีปริมาณไม่มากนัก โดยสัดส่วน
ความต้องการใช้ไลซีนในอาหารสัตว์ส่วนใหญ่อยู่ท่ีประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับท่ี 1 มีปริมาณความ
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ต้องการประมาณ 700,000 ตันต่อปี รองลงมาอันดับท่ี 2 คือประเทศในกลุ่มยุโรป มีปริมาณความต้องการ
ประมาณ 600,000 ตันต่อปี และตลาดอันดับสามของโลกคือประเทศสหรัฐท่ีต้องการไลซีน 450,000 ตันต่อปี  

ปัจจุบันในตลาดโลกมีบริษัทผู้ผลิตไลซีนอยู่ 5 บริษัทใหญ่ คือ 1. Global Bio-chem ของประเทศจีน 
2. Archer Daniels Midland (ADM) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 3. Ajinomoto ของประเทศญี่ปุ่น 4. Evenki 
ของประเทศเยอรมนี และ 5. CJ Cheiljedang Corp ของประเทศเกาหลี โดยในภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ประกอบการคือ บริษัท Global Bio-chem ของประเทศจีน มีก าลังการผลิต 200,000 ตัน
ต่อปี แต่ปิดการด าเนินงานไปในปี 2557 บริษัท CJ Cheiljedang Corp มีฐานการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมีก าลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และบริษัท Ajinomoto มีฐานการผลิตในประเทศไทยต้ังอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี มีก าลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี 

 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 7-12 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมไลซีน 

ทิศทางการขยายตัวของปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมไลซีนในประเทศไทย จะมีการขยายตัว
ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะสุกรและไก่เนื้อ ท าให้
ผู้ประกอบการมีความต้องการไลซีนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ในปัจจุบันท่ีใช้ 
ปลาป่นเป็นส่วนผสมหลักเพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในอนาคตวัตถุดิบปลาจะมีจ านวนลดลงและหาได้
ยากขึ้น ท าให้มีแนวโน้มท่ีผู้ประกอบการจะเปล่ียนมาใช้กากถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมแทน ซึ่งกากถั่วเหลืองขาด
แคลนโปรตีนบางชนิดท่ีส าคัญต่อการเติบโตของสัตว์ จึงจ าเป็นต้องเติมไลซีนผสมเข้าไปด้วย ท าให้ความต้องการ 
ไลซีนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นในอนาคต 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิตไลซีนเพียงรายเดียว คือ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไลซีนราย
ใหญ่ของโลก มีฐานการผลิตและตลาดกระจายครอบคลุมท่ัวโลก โดยในประเทศไทยมีฐานการผลิตอยู่ท่ีจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีก าลังการผลิตประมาณ 10,000 ตันต่อปี เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออก มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายย่อย เนื่องจากมีเทคโนโลยีในการผลิตเฉพาะ นอกจากการผลิต
อาหารสัตว์จะใช้ไลซีนจากการผลิตในประเทศแล้ว ยังมีการใช้ไลซีนท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศด้วย โดยมี
ผู้ประกอบการน าเข้าไลซีนมาแข่งขันด้านราคาและการบริการกับผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะน าเข้าจาก
ประเทศอินโดนีเซีย 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป

โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไลซีน (Lysine) • ไลซีน (Lysine) คือ กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย ซึ่ง
ร่างกายของคนและสัตว์ไม่สามารถผลิตเองได้ จ าเป็นต้อง
ได้รับจากอาหารที่รับประทาน เช่น เนื้อแดง ถั่ว ไข่ เป็น
ต้น โดยไลซีนมีความส าคัญอย่างมากในกระบวนการสร้าง
โปรตีนที่ส าคัญต่อร่างกายในการเจริญเติบโต สร้างภูมิ
ต้านทาน ฮอร์โมน และเอนไซม์ต่างๆ ในอาหารสัตว์ตาม
ธรรมชาติมีไลซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้สัตว์มี
อัตราการเจริญเติบโตช้า จึงควรมีการเสริมไลซีนในอาหาร
สัตว์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพอาหารให้เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต นอกจากนี้การเสริมไลซีนในอาหารสัตว์ยังท า
ให้ได้สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ าและมีกรดอะมิโนที่
จ าเป็นครบถ้วน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนของอาหารสัตว์
ได้ ประกอบกับช่วยลดความเสี่ยงในการขาดกรดอะมิโน 
เนื่องจากความแปรปรวนของวัตถุดิบได้ด้วย รวมถึงช่วย
ลดมลภาวะจากการลดปริมาณการปล่อยไนโตรเจนสู่
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลของการลดลงของปริมาณโปรตีนใน
อาหารสัตว์ โดยส่วนใหญ่จะมีการเสริมไลซีนในอาหารสัตว์
ส าหรับสุกรและสัตว์ปีก ไลซีนมี 2 รูปแบบ คือ แอลไลซีน 
(L-Lysine) ที่มีคุณค่าทางอาหารในการเจริญเติบโต
ส าหรับคนและสัตว์ และดีไลซีน (D-Lysine)

• ไลซีนเป็นสินค้าที่มีความ
ต้องการในอุตสาหกรรมผลิต
อาหารสัตว์ในประเทศไทย และ
เป็นที่ต้องการของประเทศรอบ
ข้าง โดยการเติบโตของความ
ต้องการไลซีนจะสอดคล้องกับ
ทิศทางการเติบโตของ
อุตสาหกรรมปศุสัตว์ 
โดยเฉพาะไก่และสุกร

• อนาคตปริมาณความต้องการไล
ซีนในตลาดโลกมีประมาณ 
2.52 ล้านตันต่อปี 

• ในประเทศไทยบริษัทผู้ผลิต
อาหารสัตว์รายใหญ่ต้องมีการ
น าเข้าไลซีนอยู่อย่างต่อเนื่อง

• มีต้นทุนราคาวัตถุดิบต่ าจากการ
ใช้ขี้แป้งเป็นวัตถุดิบ เนื่องจาก
ไทยมีการผลิตแป้งมันมากและ
ได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นขี้แป้ง

• บริษัทผู้ผลิตไลซีนรายใหญ่ของโลกมีเพียง 4-
5 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตที่สามารถรองรับ
ปริมาณความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• การผลิตไลซีนนั้นจะต้องมีเทคโนโลยีและการ
วิจัยพัฒนา และต้องมีการลงทุนสูงถึงหมื่น
ล้านบาทในการผลิตโรงงานไลซีนที่มีก าลังการ
ผลิต 100,000 ตันไลซีน

• มีข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ต้อง
สร้างพันธมิตรโดยการร่วมกับบริษัทข้ามชาติ

• ผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่สามารถแข่งขัน
ด้านราคากับผู้ประกอบการเดิม เนื่องจาก
อุปสรรคด้านเทคโนโลยีการผลิต และต้นทุน
วัตถุดิบ

• วัตถุดิบราคาถูก (ขี้แป้ง) ในประเทศ มี
ปริมาณจ ากัด

• สินค้ามีราคาไม่สูงมาก จึงไม่น่าสนใจในการ
เข้าแข่งขัน

• ไม่มีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มากนัก 
เนื่องจากในประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพียง
รายเดียว

บริษัท อายิโมะโนโตะ 
จังหวัดปทุมธานี

CJ Cheiljedang Corp มี
ฐานการผลิตในประเทศ
อินโดนีเซีย



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
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การผลิตไลซีนในประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ คือ มีต้นทุนราคาวัตถุดิบต่ าในการผลิตไลซีน เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นๆ เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการผลิตของไทยคือขี้แป้งท่ีมีราคาถูก คือมีราคาประมาณ 4 บาทต่อ
กิโลกรัม ต่ ากว่าราคาแป้งมันท่ีประเทศอื่นใช้เป็นวัตถุดิบมาก เพราะไทยมีการผลิตแป้งมันส าปะหลังปริมาณมาก 
จึงมีขี้แป้งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by product) จากการผลิตแป้งมันในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีโอกาส
ของอุตสาหกรรมไลซีน คือมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ จากท้ังความต้องการภายในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้าน เนื่องจากไลซีนเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตอาหารสัตว์ และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเนื้อสัตว์
ส่งออกที่ส าคัญของโลก โดยเฉพาะไก่และสุกร  

อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมไลซีนในประเทศไทย คือการขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต 
เนื่องจากการผลิตไลซีนจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้าน 
และต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากกว่าหมื่นล้านบาทในการผลิตโรงงานไลซีนท่ีมีก าลังการผลิต 100,000 ตันไลซีน 
ท าให้ในปัจจุบันมีจ านวนผู้ผลิตในตลาดมีไม่มาก จะมีเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ 4-5 รายในโลก ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่
ของโลกมีก าลังการผลิตท่ีสามารถรองรับความต้องการท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไลซีนก็ต้องด าเนินงานร่วมกับพันธมิตรบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้อุปสรรคของผู้ประกอบการ
รายใหม่คือ ไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนกับผู้ผลิตรายเดิมได้ เนื่องจากไม่สามารถหาวัตถุดิบราคาถูกได้ เพราะ
ขี้แป้งหรือเศษเหลือของแป้งจากการผลิตแป้งมันส าปะหลังมีปริมาณจ ากัด ซึ่งถูกซื้อไปโดยผู้ผลิตรายใหญ่คือ 
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะหมดแล้ว อีกท้ังราคาขายไลซีนของผู้ผลิตหลักในประเทศและการน าเข้าจากต่างประเทศ
มีราคาไม่สูงมากนัก เนื่องจากเป็นการผลิตปริมาณมากท าให้ได้ต้นทุนราคาถูก ท าให้ไม่เกิดการกระตุ้นให้คู่แข่ง
รายอื่นๆ สนใจในการลงทุนผลิตไลซีนแข่งกับผู้ผลิตในปัจจุบัน 
 

 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)  
พลาสติกเป็นวัสดุท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัติสามารถข้ึนรูปได้ง่าย 

น้ าหนักเบา ทนความช้ืน และราคาถูก ท าให้ความต้องการใช้พลาสติกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 
5 ต่อปี ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกในปี 2557 มีมูลค่า 609,000 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกเมล็ดพลาสติก 
200,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่สัดส่วนร้อยละ 50 จะมาจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติกขวดเพ็ต 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับอาหาร โดยคาดว่าอุตสาหกรรมพลาสติกจะถูกขับเคล่ือนจากกระแสการพัฒนาหลัก  
3 กระแส ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆของอุตสาหกรรมพลาสติกมีการขยายตัว เช่น อุตสาหกรรม 
ยานยนต์มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับ
อาหาร เครื่องด่ืม และยา จะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น 2. กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะท าใหผ้ลิตภัณฑ์
พลาสติกขยายตัวไปสู่ตลาดอาเซียน และ 3. กระแสโลกหันมาให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต
มากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับเรื่องนวัตกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตท่ียากและซับซ้อนขึ้น ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มีมูลค่าต่อช้ินสูงขึ้น และมีความปลอดภัยสูง 

โดยในอดีตพลาสติกผลิตจากวัตถุดิบทางปิโตรเคมี ซึ่งการก าจัดจะก่อให้เกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อม คือ 
ถ้าน าไปฝังดินจะท าให้พื้นท่ีนั้นไม่สามารถท าการเกษตรได้ หรือหากน าไปเผาจะท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
จากกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ประกอบกับความต้องการลดการพึ่งพิงการใช้น้ ามันจากฟอสซิล
ท่ีใช้แล้วหมดไป ท าให้เกิดความต้องการพลาสติกชีวภาพเกิดขึ้น โดยต้องการวัสดุท่ีมีคุณสมบัติใช้งานได้แบบ
พลาสติกจากปิโตรเคมี แต่การผลิตและการก าจัดไม่ก่อให้เกิดการท าลายส่ิงแวดล้อม 
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 7-13 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

พลาสติกชีวภาพ เป็นทางเลือกท่ีส าคัญในการพัฒนาวัสดุส าหรับการใช้งาน ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งพลาสติก
ชีวภาพสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 1. พลาสติกชีวภาพท่ีสลายตัวได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติกท่ีสามารถ
ย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เมื่อย่อยแล้วจะสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า เนื่องจากมี
โครงสร้างทางเคมีท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีก าหนด ซึ่งมีการผลิตจากท้ังวัตถุดิบมวล
ชีวภาพ (Biobase) และจากวัตถุดิบปิโตรเคมี และ 2. พลาสติกชีวภาพท่ีสลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติก
ท่ีผลิตจากพืชและมีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกท่ีได้จากปิโตรเคมี แต่ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ใน
ธรรมชาติ 

โดยเม็ดพลาสติกชีวภาพท่ีสลายตัวได้ทางชีวภาพและผลิตจากวัตถุดิบชีวมวล ท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์
มากท่ีสุดคือ Polylactic Acid (PLA) โดยมีสัดส่วนการผลิตมากท่ีสุดคือร้อยละ 45.1 ของเม็ดพลาสติกชีวภาพ
ท่ีสลายตัวได้ทางชีวภาพและผลิตจากวัตถุดิบชีวมวลท้ังหมด รองลงมาคือ Biodegradable starch blend และ 
Polyhydroxy alkanoate (PHA) โดยมีสัดส่วนการผลิตอยู่ ท่ีร้อยละ 38.4 และร้อยละ8.1 ของเม็ดพลาสติก
ชีวภาพท่ีสลายตัวได้ทางชีวภาพและผลิตจากวัตถุดิบชีวมวลท้ังหมด 

จากกระแสของโลกท่ีหันมาให้ความส าคัญกับพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท าให้พลาสติกชีวภาพ
เป็นอุตสาหกรรมท่ีรองรับกับความต้องการและมีโอกาสในการเติบโตมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันความ
ต้องการพลาสติกชีวภาพในตลาดโลกมีแนวโน้มการเติบโตท่ีสูงโดยเฉล่ียกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  ซึ่งคาดว่า ในปี 
2563 ปริมาณความต้องการพลาสติกชีวภาพของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 1.3 ล้านตัน เนื่องจาก 

• ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับอาหารและถุงพลาสติก
ท่ีย่อยสลายได้ 

• ในบางประเทศมีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพท่ีมี
การผลิตจากวัตถุดิบจากชีวมวลหรืออินทรีย์สารจากวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งย่อยสลายได้ เพื่อมา
ทดแทนการใช้พลาสติกท่ัวไปท่ีใช้วัตถุดิบจากปิโตรเคมีซึ่งย่อยสลายไม่ได้ ตัวอย่างเช่น  
- ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีได้ออกกฎหมายห้ามใช้ถุงท่ีไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไบโอพลาสติก
(Bioplastic)

• พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หมายถึง พลาสติกท่ีผลิต
จากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ 
สามารถปลูกหมุนเวียนและทดแทนได้โดยใช้ระยะเวลาสั้น 
ส่วนใหญ่ผลิตจากพืชที่มีส่วนประกอบของแป้งหรือน้ าตาล
เป็นหลัก เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น ท าให้
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกชีวภาพ 
ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน
มีความต้องการในการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
ทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบทางปิโตรเคมี ที่
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

• พลาสติกชีวภาพสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1. พลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติกท่ี
สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ เมื่อย่อย
แล้วจะสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า เนื่องจาก
มีโครงสร้างทางเคมีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่ก าหนด ซึ่งมีการผลิตจากท้ังวัตถุดิบมวลชีวภาพ 
(Biobase) และจากวัตถุดิบปิโตรเคมี และ 2. พลาสติก
ชีวภาพท่ีสลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ คือ พลาสติกที่ผลิตจาก
พืชและมีคุณสมบัติเหมือนพลาสติกที่ได้จากปิโตรเคมี แต่
ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ

• ความต้องการพลาสติกชีวภาพใน
ตลาดโลกมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงโดย
เฉลี่ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ซึ่งคาดว่า ใน
ปี 2563 ปริมาณความต้องการพลาสติก
ชีวภาพของโลกจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว
ถึง 1.3 ล้านตัน 

• กระแสของโลกท่ีหันมาให้ความส าคัญ
กับพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ท าให้ไบโอพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมท่ี
รองรับกับความต้องการ และมีโอกาส
ในการเติบโตมากขึ้น ในการรองรับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ส าหรับอาหารหรือรองรับกับ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

• มีโอกาสในการท า compound 
พลาสติก คือการผลิตไบโอพลาสติกจาก 
การน า Polyethylene ผสมกับมัน
ส าปะหลัง

• ประเทศไทยยังมีอุปสรรคด้าน
เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า เนื่องจากการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพมีข้ันตอนซับซ้อน 
ต้องใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง
อย่างมาก

•  การน าไปต่อยอดท าอุตสาหกรรมใหม่
ท าได้ค่อนข้างยาก ต้องมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการหลาย
ขั้นตอน เช่น กระบวนการผลิตวัตถุดิบ
ของไบโอพลาสติก ในขั้นตอน Lactic 
Acid และ Lactine Polylactic Acid 
ที่บริษัท Purac ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ มีองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีเฉพาะ รวมถึงการมีองค์
ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะใน
กระบวนการฉีดท าเม็ดพลาสติกของ
บริษัทในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เป็นต้น

พูแรค (Purac) 
(ประเทศเนเธอร์แลนด์)
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- สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวมวลเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปี 2563 จากร้อยละ 
12 ในปี 2553 เป็นต้น 

- นโยบายของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้ออกมาตรการ เพื่อบังคับให้รถยนต์ในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป ต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนท่ีสามารถใช้ซ้ าได้ 

ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาและลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic 
Acid โดยบริษัท บริษัท ปตท. จ ากัด ร่วมกับบริษัท NatureWorks แห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ
รายใหญ่ท่ีสุดของโลก 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีอุปสรรคด้านเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า เนื่องจากการผลิตพลาสติกชีวภาพ
มีข้ันตอนซับซ้อน ต้องใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีข้ันสูงอย่างมาก การน าไปต่อยอดท าอุตสาหกรรมใหม่ท าได้
ค่อนข้างยาก ต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการหลายขั้นตอน เช่น กระบวนการผลิตวัตถุดิบของไบโอ
พลาสติก ในขั้นตอน Lactic Acid และ Lactine Polylactic Acid ท่ีบริษัท Purac ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะ รวมถึงการมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะในกระบวนการฉีดท าเม็ด
พลาสติกของบริษัทในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น 
 

 อุตสาหกรรมเอทานอล (Ethanol) 
ในการศึกษาการผลิตเอทานอลของโลก พบว่า ทวีปอเมริกาเหนือและใต้มีการผลิตเอทานอลมากท่ีสุด 

โดยมีแนวโน้มการผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2556 ประเทศท่ีมีการผลิตเอทานอลมากท่ีสุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตเอทานอลท้ังหมดของโลก รองลงมาคือ ประเทศบราซิล ซึ่ง
มีผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมาณการผลิตเอทานอลท้ังหมดของโลก ส่วนประเทศไทยสามารถผลิตเอทา
นอลได้ปริมาณ 1,000 ล้านลิตรต่อปี 
 

 
ที่มา : US energy Information Administration (Feb 2015) 

รูปที่ 7-14 ปริมาณการผลิตเอทานอลของโลก 
 

ส่วนในด้านปริมาณการใช้เอทานอลของโลก ทวีปอเมริกาเหนือและใต้มีการใช้เอทานอลมากท่ีสุด โดย
มีแนวโน้มการใช้สูงขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องกับทิศทางการผลิตเอทานอล ประเทศท่ีมีการใช้เอทานอลมากท่ีสุด 
คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีปริมาณการใช้คิดเป็นร้อยละ 58 ของปริมาณการใช้เอทานอลท้ังหมดของโลก 
รองลงมาคือ ประเทศบราซิล ซึ่งมีปริมาณการใช้คิดเป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้เอทานอลท้ังหมดของ
โลก ส่วนประเทศไทยมีอัตราการใช้เอทานอลประมาณ 3.24 ลิตรต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มประเทศที่มีการผลิตเอทานอลในโลก ปี 2543 - 2555 ล าดับประเทศที่มีปริมาณการผลิตเอทานอลในปี 2556
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ที่มา : US energy Information Administration (Feb 2015) 

รูปที่ 7-15 ปริมาณการใช้เอทานอลของโลก 
 

 
ที่มา : สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย (กุมภาพันธ์ 2558) 

รูปที่ 7-16 ปริมาณการใช้เอทานอลของประเทศไทยต่อวัน ในแต่ละเดือนของปี 2557 

ในปัจจุบันไทยมีโรงงานเอทานอลท้ังหมด 36 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 7,830,000 ลิตรต่อวัน 
ส่วนมากตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก 
และมีการท ามันเส้นจ านวนมากด้วยเช่นกัน ท าให้มีต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบต่ า โดยจังหวัดท่ีมีโรงงานเอทานอล
มากท่ีสุดคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงงานเอทานอลจ านวน 3 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 8 ของจ านวนโรงงาน 
เอทานอลท้ังหมด 

ตารางที่ 7-6 จ านวนผู้ประกอบการโรงงานเอทานอลในประเทศไทย 
ภาค จ านวน ร้อยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 31% 
ภาคตะวันออก 10 28% 
ภาคกลาง 6 17% 
ภาคตะวันตก 5 14% 
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ภาคเหนือ 4 11% 
รวม 36 100% 

 

จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ  จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
ฉะเชิงเทรา 3 8.3%  ปราจีนบุรี 2 5.6%  ตาก 1 2.8% 
ก าแพงเพชร 2 5.6%  นครราชสีมา 2 5.6%  ชลบุรี 1 2.8% 
สุพรรณบุรี 2 5.6%  ชัยภูมิ 2 5.6%  กาฬสินธุ์ 1 2.8% 
สระบุรี 2 5.6%  ขอนแก่น 2 5.6%  อุบลราชธานี 1 2.8% 
กาญจนบุรี 2 5.6%  นครสวรรค์ 1 2.8%  อุดรธานี 1 2.8% 
ราชบุรี 2 5.6%  เพชรบูรณ์ 1 2.8%  มุกดาหาร 1 2.8% 
สระแก้ว 2 5.6%  ลพบุรี 1 2.8%  หนองบัวล าภู 1 2.8% 
ระยอง 2 5.6%  นครปฐม 1 2.8%     
รวม 36 100%         
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มิถุนายน 2558) 
 

โดยโรงงานเอทานอลแต่ละแห่งมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตท่ีแตกต่างกัน เช่น มันส าปะหลังเส้น  
มันส าปะหลังสด น้ าแป้ง กากน้ าตาล น้ าอ้อย เป็นต้น จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน พบว่า มีโรงงานท่ีผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังอย่างเดียว 6 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตจริงประมาณ 
1.28 ล้านลิตรต่อวัน รวมถึงมีโรงงานเอทานอลท่ีผลิตจากท้ังวัตถุดิบมันส าปะหลังและกากน้ าตาลอีก 4 โรงงาน 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 0.7 ล้านลิตรต่อวัน ในอนาคตจะมีโรงงานเอทานอลเริ่มด าเนินการผลิตจริงมากขึ้น โดย
มีโรงงานเอทานอลท่ีผลิตจากมันส าปะหลังอย่างเดียว 3 โรงงาน มีก าลังการผลิตมากขึ้นอีก 1.17 ล้านลิตร 
รวมถึงมีโรงงานเอทานอลท่ีผลิตจากท้ังวัตถุดิบมันส าปะหลังและกากน้ าตาลอีก 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต 
0.2 ล้านลิตรต่อวัน 

ตารางที่ 7-7 รายชื่อผู้ประกอบการเอทานอลในประเทศไทย 
 โรงงาน จังหวัด วัตถุดิบการผลิต ก าลังการผลิตติดต้ังจริง 

(ลิตร/วัน) 
1 บริษัท ไทย อะโกร เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) (ด่านช้าง) สุพรรณบุรี กากน้ าตาล 150,000 
2 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด นครสวรรค์ กากน้ าตาล 230,000 
3 บริษัท น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากัด กาญจนบุรี กากน้ าตาล 100,000 
4 บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ ากัด (ชัยภูมิ) ชัยภูมิ กากน้ าตาล 230,000 
5 บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ ากัด (กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ กากน้ าตาล 230,000 
6 บริษัท เคไอเอทานอล จ ากัด นครราชสีมา กากน้ าตาล 100,000 
7 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด ขอนแก่น กากน้ าตาล 150,000 
8 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ ากัด เฟส 1 สระบุรี กากน้ าตาล 120,000 
9 บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จ ากัด (ด่านช้าง) สุพรรณบุรี กากน้ าตาล 200,000 
10 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด (บ่อพลอย) กาญจนบุรี กากน้ าตาล 200,000 
11 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด ตาก น้ าอ้อย 200,000 
12 บริษัท ราชบุรีเอทานอล จ ากัด ราชบุรี มันเส้น/กากน้ าตาล 150,000 
13 บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จ ากัด สระแก้ว มันเส้น/กากน้ าตาล 150,000 
14 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด (มหาชน) นครปฐม มันเส้น/กากน้ าตาล 200,000 
15 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอย่ี จ ากัด (มหาชน) (ด่านช้าง) เฟส 2 สุพรรณบุรี มันเส้น/กากน้ าตาล 200,000 
16 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด ลพบุรี มันเส้น 200,000 
17 บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ขอนแก่น มันสด 130,000 
18 บริษัท ไท่ผิงเอทานอล จ ากัด สระแก้ว มันสด 150,000 
19 บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ชลบุรี มันสด/มันเส้น 150,000 
20 บริษัท อี 85 จ ากัด (ชื่อเดิม บริษัท ดับเบิ้ลเอ เอทานอล จ ากัด) ปราจีนบุรี มันสด/น้ าแป้ง 250,000 
21 บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด อุบลราชธานี มันสด/มันเส้น 400,000 
 โรงงานเอทานอลในอนาคต    

22 บริษัท ที พี เค เอทานอล จ ากัด เฟส 1, 2, 3 นครราชสีมา มันเส้น 1,020,000 
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 โรงงาน จังหวัด วัตถุดิบการผลิต ก าลังการผลิตติดต้ังจริง 
(ลิตร/วัน) 

23 บริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด ฉะเชิงเทรา มันสด 150,000 
24 บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จ ากัด ฉะเชิงเทรา มันสด/มันเส้น/กากน้ าตาล 200,000 

 
ก าลังการผลิตในปัจจุบัน 3.89       ล้านลิตรต่อวัน 

 ก าลังการผลิตที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ 1.98       ล้านลิตรต่อวัน 
 ก าลังการผลิตในอนาคต 5.26       ล้านลิตรต่อวัน 

 
ก าลังการผลิตที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ 3.35       ล้านลิตรต่อวัน 

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

การขนส่งเป็นส่ิงส าคัญในทุกธุรกิจตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ราคาเช้ือเพลิงในการขนส่งจึงเป็นส่ิงส าคัญ
ในการก าหนดต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ปัจจุบันไทยมีการน าเข้าน้ ามันดิบปริมาณมาก ท าให้
ต้องสูญเสียงบประมาณกว่าสามแสนล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมาก 
ท่ีสามารถน ามาแปรรูปเป็นเช้ือเพลิงพลังงานทดแทนน้ ามันปิโตรเลียมได้ เช่น มันส าปะหลัง กากน้ าตาล (โมลาส) 
เป็นต้น จึงมีการสนับสนุนให้มีการผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล 

ส าหรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนท่ีต้องการใช้เอทานอล ให้ได้ 9 ล้านลิตรต่อวัน หรือ 3,285 ล้านลิตร 
ภายในปี 2564 โดยก าหนดให้มีพื้นท่ีปลูกอ้อย 7 ล้านไร่ มันส าปะหลัง 7 ล้านไร่ โดยเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่เป็น 
15 ตัน และผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่ 5 ตัน เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อย 105 ล้านตัน ผลผลิตกากน้ าตาล 4.8 ล้านตัน 
และมีปริมาณมันส าปะหลัง35 ล้านตัน จะท าให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตเอทานอล แต่หากไม่สามารถเพิ่ม
ผลผลิตพืชพลังงานได้ประเทศไทยต้องใช้ระยะเวลาถึง 10 ป ีเพื่อเพิ่มการผลิตเอทานอลเฉล่ียร้อยละ 13.6 ต่อปี 
 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 7-17 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเอทานอล 
 

เมื่อพิจารณาต้นทุนในการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง พบว่า เอทานอล 1 ลิตร จะมีต้นทุนการ
ผลิตประมาณ 24.3 บาท เมื่อราคาหัวมันส าปะหลังสด 2.5 บาทต่อกิโลกรัม โดยการค านวณดังนี้ 

 

ต้นทุนการผลิตเอทานอล  = (6.55 x ราคาหัวมันสดต่อกก.) + ต้นทุนด าเนินการ + ต้นทุนคงท่ี 
ต้นทุนการผลิตเอทานอล  = (6.55 x 2.5) + 7 + 0.9  = 24.275 บาทต่อลิตร 

 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม

เอทานอล (Ethanol) 
หรือเอทิลแอลกอฮอล์
(Ethyl alcohol) 

• เอทานอล หรือเรียกว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือ 
แอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะทางกายภาพ เป็น
ของเหลว ไม่มีสี สามารถติดไฟได้ ระเหยได้ง่าย ผลิตได้
จากวัตถุดิบที่มีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวอยู่ในโครงสร้าง
โมเลกุล เช่น มันส าปะหลัง อ้อย กากน้ าตาล ข้าวโพด 
ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น โดยมีการน าเอทานอลไปใช้
ประโยชน์ทั้งในด้านบริโภคคือใช้ในการผลิตสุรา และด้าน
พลังงานคือการน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินเป็นน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากเอทานอลเป็นสารที่มี
ค่าออกเทนสูง
• สามารถแบ่งประเภทของเอทานอลได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. Anhydrous Ethanol คือ เอทานอลที่มีส่วนผสมของ
น้ าอยู่ปริมาณน้อยมาก หรือเอทานอลที่มีความบริสุทธิ 
ตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
โดยน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินได้ และ 2. Hydrous 
Ethanol คือ เอทานอลที่มีส่วนผสมของน้ ามากกว่าร้อย
ละ 5

• ความต้องการเอทานอลมีปริมาณมากถึง 9 
ล้านลิตรต่อวัน ในอนาคต ตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน

• ประเทศไทยมีอัตราการใช้เอทานอล
ประมาณ 3.24 ลิตรต่อวัน และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง

• เป็นการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ของประเทศ

• กากมันส าปะหลังและน้ าเสียจากการผลิตเอ
ทานอลสามารถน ามาผลิต Biogas เพ่ือผลิต
ไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้ ท าให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง 

• ค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียต่ ากว่าการ
ผลิตจากกากน้ าตาล

• มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
ภายในประเทศอยู่เสมอ

• มีประสิทธิภาพการผลิตสูง

• ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ 
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง 
จากราคาวัตถุดิบสูง

• มีวัตถุดิบทดแทนปริมาณ
กากน้ าตาลมีจ านวนมากและมี
ต้นทุนราคาต่ า

• ราคาน าเข้าต่ ากว่าการผลิตใน
ประเทศ
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เมื่อพิจารณาต้นทุนในการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล (โมลาส) พบว่า เอทานอล 1 ลิตร จะมีต้นทุน
การผลิตประมาณ 15.7 บาท เมื่อราคากากน้ าตาล 2 บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นว่าต้นทุนวัตถุดิบกากน้ าตาลมี
ราคาต่ ากว่าราคาอ้างอิงมาก ซึ่งราคาอ้างอิงประมาณ 4 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากหากโรงงานน้ าตาลเป็นผู้ผลิต
เอทานอลด้วย กากน้ าตาลเป็นผลผลิตพลอยได้ท่ีเหลือจากการผลิตน้ าตาล และไม่มีค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเติม ท าให้มีราคาต่ ามาก โดยการค านวณต้นทุนดังนี้ 

 

ต้นทุนการผลิตเอทานอล  = (4.17 x ราคากากน้ าตาลต่อกก.) + ต้นทุนด าเนินการ + ต้นทุนคงท่ี 
ต้นทุนการผลิตเอทานอล  = (4.17 x 2.0) + 6 + 1.4  = 15.74 บาทต่อลิตร 

 

จะเห็นว่าต้นทุนในการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล ต่ ากว่าต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง
มากถึง 8.5 บาทต่อลิตร หากราคามันส าปะหลังยังสูงอยู่อย่างในปัจจุบัน จึงไม่เหมาะสมในการน ามาผลิตเอทานอล 
อย่างไรก็ตาม ของเสียท่ีเกิดจากการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล เป็นของเสียท่ีบ าบัดได้ยาก ก่อนการปล่อยลงสู่
แวดล้อม และไม่สามารถน าไปใช้ในการผลิตพลังงานเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ในโรงงานได้ แตกต่างกับของเสียท่ีเกิด
จากการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง ซึ่งสามารถน าไปผลิตเป็นไบโอแก๊ส เพื่อน าไปผลิตพลังงานไฟฟ้ามาใช้
ใหม่ได้ ท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงจากการประหยัดพลังงาน ดังนั้น ในการคิดต้นทุนการผลิตเอทานอล นอกจาก
การคิดต้นทุนด้านการผลิตแล้ว จึงควรมีการพิจารณาประเด็นต้นทุนด้านการก าจัดของเสียท่ีเกิดจากการผลิตด้วย 

 อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน (Sweetener) 
อุตสาหกรรมสารให้ความหวานเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแป้งมันส าปะหลัง โดยใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้น

ในการผลิตสารให้ความหวาน เช่น กลูโคส ไฮฟรุกโตส ซอบิทอล และสารอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีได้จากการย่อยแป้งให้
เล็กลงเป็นหน่วยของน้ าตาลต่าง ๆ และน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น กลูโคสไซรัป น าไปใช้ในอุตสาหกรรม
น้ าอัดลม น้ าหวาน และลูกกวาด กลูโคสไซรัปผง น าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และอุตสาหกรรมยา 
ไฮฟรุกโตส น าไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ าผลไม้ อาหารกระป๋องไอศกรีม นมและผลิตภัณฑ์นม ลูกกวาด ขนมหวาน 
ของหมักดอง และอาหารส าเร็จรูป และซอบิทอล น าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ลูกช้ิน เนื้อปูเทียม 
รวมถึงอุตสาหกรรมยาสีฟันและเครื่องส าอาง 

ความต้องการบริโภคสารให้ความหวานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ราคาน้ าตาลท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้น และการขาดแคลนน้ าตาลในบางช่วงเวลา 
ซึ่งในปี 2560 มีการคาดการณ์ว่าตลาดในการบริโภคสารให้ความหวานของโลกจะมีมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยในปัจจุบันสารให้ความหวานท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ ซูโครส น้ าเช่ือมฟรุกโตส และขัณฑสกร 
โดยในอนาคตจะมีการผลักดันสารให้ความหวานอื่นๆ เช่น หญ้าหวาน ซอร์บิทอล และไซลิทอล ให้มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดมากยิ่งขึ้น 

ตลาดหลักของสารให้ความหวาน คือ ทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป โดยมีอัตราการขยายตัวคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.9 และ 4.8 ต่อปี ตามล าดับ บริษัทผู้ผลิตสารให้ความหวานรายใหญ่ของโลก ได้แก่ Tate & Lyle 
plc (U.K.), PureCircle (Malaysia), Cargill Inc. (U.S.), Roquette Freres (France) และ Merisent (U.S.) 
โดยสามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่าร้อยละ 60 ของตลาดท่ัวโลก ซึ่งในแต่ละบริษัทจะมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานท่ีแตกต่างกัน เช่น บริษัท Tate & Lyle และ JK Sucralose จะมุ่งเน้นใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทซูคราโลส บริษัท Pure Circle ให้ความส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารให้
ความหวานท่ีผลิตจากหญ้าหวาน ส่วนบริษัท Cargill Inc. และ Roquette Freres (France) จะเน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทน้ าตาลแอลกอฮอล์ 
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สารให้ความหวานเริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในภาคธุรกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด เช่น อ้อย มันส าปะหลัง และข้าวโพด โดยใน
ปัจจุบันสารให้ความหวานนิยมแปรรูปมากจากอ้อย เนื่องจากมีต้นทุนการในการแปรรูปต่ ากว่ามันส าปะหลัง
และข้าวโพด แต่อย่างไรก็ตาม การผลิตสารให้ความหวานโดยใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบก็มีการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

ในปี 2554 ประเทศไทยมีการส่งออกสารให้ความหวานคิดเป็นมูลค่า 19.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมี
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ 10 ปีท่ีผ่านมา ท่ีสามารถส่งออกได้เพียง 3.27 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
อัตราการขยายตัวร้อยละ 26.92 ต่อปี โดยตลาดส่งออกหลักของไทย คือประเทศอินโดนิเซีย มีมูลค่าการ
ส่งออกถึง 5.16 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.07 ของมูลค่าการส่งออกสารให้ความหวาน
ท้ังหมด รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา ท่ีมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 23.85, 17.08, 9.04 และ 6.88 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการส่งออกสารให้ความหวานไปยัง
ประเทศอินโดนิเซีย สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมมีความ
ต้องการใช้สารให้ความหวานเพิ่มมากขึ้น 

 

  
ที่มา : สถาบันอาหาร 
รูปที่ 7-18 ปริมาณการส่งออกสารใหค้วามหวานในปี 2544 - 2554 

 

  
ที่มา : สถาบันอาหาร 

 รูปที่ 7-19 ตลาดในการส่งออกสารให้ความหวานของประเทศไทย 
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ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตสารให้ความหวานท้ังหมด 12 โรงงาน ส่วนมากตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาค
กลาง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานผลิตสารให้ความหวานถึง 5 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 42 ของ
จ านวนโรงงานผลิตสารให้ความหวานท้ังหมด 

ตารางที่ 7-8 จ านวนผู้ประกอบการโรงงานผลิตสารให้ความในประเทศไทย 

ภาค จ านวน ร้อยละ 
ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออก  

8 66.67 
1 8.33 
1 8.33 
2 16.67 

รวม 12 100% 
 

จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
สมุทรปราการ 5 42 
นครปฐม 2 17 
สระบุรี 1 8 
ชลบุรี 1 8 
จันทบุรี 1 8 
นครราชสีมา 1 8 
ราชบุรี 1 8 
รวม 12 100% 

 
ตารางที่ 7-9 จ านวนโรงงานผลิตสารใหค้วามหวานในประเทศไทย  

หน่วยก าลังการผลิต : (ตันแป้ง/วัน) 
จังหวัด บริษัท ก าลังการผลติ  

สมุทรปราการ 
 
 
 

1. บริษัท เอส.เอ็น.ซี เอเชีย กลูโคส จ ากัด ไม่มีข้อมูล 
2. บริษัท ประเสริฐชัย จ ากัด ไม่มีข้อมูล 
3. บ ริษัท  อูเอโน ไฟ น์  เคมีคัลส์  อิน ดัสตรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ไม่มีข้อมูล 
4. บริษัท ผลิตภัณฑ์น้ าตาลไทย จ ากัด ไม่มีข้อมูล 
5. บริษัท เสี่ยฮะเฮ็ง จ ากัด ไม่มีข้อมูล 

นครปฐม 
 

6. บริษัท ไทยกลูโคส จ ากัด ไม่มีข้อมูล 
7. บริษัท นครหลวงกลูโคส จ ากัด ไม่มีข้อมูล 

สระบุรี 8. บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จ ากัด 150 
ชลบุรี 9. บริษัท พี เอส ซี สตาร์ช โปรดักส์ จ ากัด 200 
จันทบุรี 10. บริษัท สหสินวัฒนา แป้งแปรรูป จ ากัด 300 
นครราชสีมา 11. บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 400 
ราชบุรี 12. บริษัท นีโอเทคฟู้ด จ ากัด ไม่มีข้อมูล 
รวม 

 - 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มิถุนายน 2558) 

 
ข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมสารให้ความหวานจากมันส าปะหลังในประเทศไทย คือ มีวัตถุดิบเป็น

ปริมาณมากซึ่งเพียงพอในกรณีท่ีเกิดภาวะขาดแคลนของวัตถุดิบในตลาดโลก รวมไปถึงการเติบโตของตลาด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากสารให้ความหวานภายในภูมิภาค เช่น ตลาดอาหารและเครื่องด่ืม แต่ท้ังนี้อุปสรรคท่ี
ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสารให้ความหวานท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบต้ังต้นของประเทศไทย คือ 
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การขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต ท่ีต้องอาศัยเงินลงทุนจ านวนมาก ท าให้ต้องอาศัยการพัฒนาโดยเรียนรู้
ร่วมกับบริษัทต่างประเทศ นอกจากนี้สารให้ความหวานยังสามารถใช้วัตถุดิบทดแทนอื่นๆ ได้ เช่น อ้อย และ
ข้าวโพด เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 7-18 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมสารใหค้วามหวาน 

 
 

 
 
 
 
  

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม

สารให้ความหวาน 
(Sweetener)

• สารให้ความหวาน  เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง เนื่องจากแป้งมัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นส าคัญในการผลิตสารให้
ความหวาน เช่น กลูโคส  ไฮฟรุกโตส  ซอบิทอล และ
สารอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้จากการย่อยแป้งให้เล็กลงเป็น
หน่วยของน้ าตาลต่าง ๆ และน าไปใช้ในอุตสาหกรรม
อ่ืน 

• สามารถแบ่งประเภทของสารให้ความหวานได้ 2 
ประเภท ได้แก่ 
• 1. สารให้ความหวานที่ ให้พลังงาน ได้แก่ ฟรุกโทส

(น้ าตาลจากผลไม)้ มอลทิทอล ซอร์บิทอล และไซลิ
ทอล   

• 2. สารให้ความหวานที่ ไม่ให้พลังงาน หรือให้
พลังงานต่ า ได้แก่ ซูคราโลส สตีเวีย (สารสกัดจาก
หญ้าหวาน) แอสปาแตม อะซิซัลเฟม-เค และ แซค
คารีน (ขัณฑสกร)

• ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
ภายในปี 2560 มูลค่าของอุตสาหกรรมสาร
ให้ความหวานในตลาดโลกจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเป็น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

• การวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
• การมีผู้ผลิตหลายรายท าให้เกิดกลไกตลาด

ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือหรือมาตรการในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมได้

• เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น

• การผลิตสารให้ความหวาน
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและเงิน
ลงทุนที่สูง

• มีวัตถุดิบทดแทนหลายชนิด เช่น 
อ้อย ข้าวโพด ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่มีปริมาณมากและ
ต้นทุนต่ ากว่า

• ราคาน าเข้าต่ ากว่าการผลิต
ในประเทศ
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ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จ าเป็นต้องมี
การศึกษาถึงโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาถึงห่วงโซ่อุปทาน
ของระบบในปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทางในการสร้างโมเดลการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม
ส าหรับประเทศไทย ให้มีการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยในการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก 
ได้แก่ 1. โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยในปัจจุบัน และ 2. โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง
ของประเทศไทยท่ีเหมาะสมในอนาคต  

8.1 โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยในปัจจุบนั 
มันส าปะหลังเป็นพืชท่ีทนแล้งได้ดี และไม่ชอบพื้นท่ีท่ีมีลักษณะดินชุ่มน้ า แต่หากมีการให้น้ าอย่าง

เหมาะสมจะสามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ีเพาะปลูกได้ ส าหรับการปลูกมันส าปะหลังในพื้นท่ีดอนท่ัวไป การให้
มันส าปะหลังได้รับน้ าอย่างสม่ าเสมอจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้น้ าในระยะท่ี
ฝนท้ิงช่วง หรือในช่วงฤดูแล้ง มันส าปะหลังมีโครงสร้างเกษตรกรผู้เพาะปลูก คือส่วนใหญ่ผู้เพาะปลูกจะเป็น
เกษตรกรรายย่อย มีจ านวนประมาณ 5 แสนครัวเรือน โดยมีพื้นท่ีการเพาะปลูกเฉล่ีย 15.7 ไร่ต่อครัวเรือน
ส่วนมากมันส าปะหลังจะปลูกอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรจะปลูกมันส าปะหลังในพื้นท่ีท่ี
ห่างไกล และคุณภาพดินไม่เหมาะต่อการปลูกพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากการปลูกมันส าปะหลังสร้างรายได้ไม่มากนัก 
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตามแนวโน้มของราคามันส าปะหลังมีราคาดีขึ้น ท าให้มีเกษตรกร
บางส่วนหันมาเพาะปลูกมันส าปะหลังมากขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตมันส าปะหลังอยู่ประมาณ 8.4 
ล้านไร่ โดยมีอัตราผลผลิตอยู่ท่ี 3.5 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 30 ล้านตัน โดยเฉล่ียแล้วผลผลิตต่อไร่ในแต่ละ
พื้นท่ีไม่มีความแตกต่างกันมาก 
 

8 รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 
8.1  โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยในปัจจุบัน 
8.2  โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยที่เหมาะสม

ในอนาคต 
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปฏิทิน สินค้าเกษตรที่ส าคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2556/2557 

รูปที่ 8-1 ร้อยละของผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละเดือนของประเทศไทย 

ผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละเดือนของประเทศไทย จะมีปริมาณมากกระจุกตัวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 
ถึงมีนาคม เนื่องจากครบรอบการเพาะปลูกประมาณ 1 ปี และเป็นเดือนท่ียังไม่มีฝนท าให้เหมาะสมต่อการเก็บ
เกี่ยว ส่วนช่วงท่ีมีผลผลิตน้อยท่ีสุดคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เนื่องจากเป็นฤดูฝน พื้นท่ีเพาะปลูก 
มันส าปะหลังส่วนมากเป็นท่ีทุรกันดาร รถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปบรรทุกผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้ ประกอบกับถ้า
เก็บเกี่ยวจะมีดินติดมาจ านวนมาก รวมถึงหากมันส าปะหลังได้รับฝนในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวจะเกิดการออกใบ
แตกหน่อท าให้หัวมันมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้มีปริมาณแป้งในหัวมันลดลงด้วย นอกจากนี้ มีการทดลองปลูกมัน
ส าปะหลัง 2 ปี พบว่ามันส าปะหลังท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปี จะมีขนาดใหญ่แปรผันตามระยะเวลาท่ีเพาะปลูก ซึ่ง
โดยรวมจะได้ผลผลิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกแบบ 1 ปี แต่ท าให้เกษตรกรได้รับเงินช้า และไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์พื้นท่ีท าอย่างอื่นได้ จึงไม่เป็นท่ีนิยมของเกษตรกร 

จากการท่ีในช่วงฤดูฝนมีปริมาณการเก็บเกี่ยวน้อย ส่งผลให้โรงงานแป้งมันส าปะหลัง ขาดแคลนวัตถุดิบ
ในช่วงฤดูฝน มีอัตราการผลิตต่ า ท าให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น ไม่คุ้มค่าในการผลิต ส่งผลให้โรงงาน
ส่วนมากหยุดเดินเครื่องการผลิตในช่วงฤดูฝน โดยมันส าปะหลังมีความแตกต่างของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง
ระหว่างช่วงท่ีมีผลผลิตมากท่ีสุดและช่วงท่ีมีผลผลิตน้อยท่ีสุดคือร้อยละ 17.05 ของปริมาณผลผลิตท้ังปีฤดูกาล 
 

ร้อยละของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละเดือน ต่อผลผลิตรวมทั้งป  
(รวม 30.9 ล้านตันในป  2556/2557)
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ความแตกต่างของ
ผลผลิตมันส าปะหลัง
ร้อยละ 17.05

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังน้อยที่สุด

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังมากที่สุด
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ที่มา : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และประมวลผลโดยที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-2 โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลงัของประเทศไทย 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย ประกอบด้วยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหลาก 
หลายส่วน ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลัง ผู้ประกอบการลานมันส าปะหลัง (ผู้รวบรวมหัวมันส าปะหลัง
สดและแปรรูปมันเส้น) โรงงานแป้งมันส าปะหลัง และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง โดยแต่ละ
กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีลักษณะการด าเนินงานท่ีแตกต่างกัน เช่น เกษตรกรผู้ปลูกมันและลานมันจะไม่มีการรวมตัว
กันมากนัก ในขณะท่ีโรงงานแป้งมันมีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจนและเข้มแข็ง เป็นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลัง 
เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลังในอดีต ส่วนมากจะปลูกมันส าปะหลังเพื่อเป็นรายได้เสริมจาก

อาชีพเกษตรหลักท่ีมีการปลูกพืชอย่างอื่น โดยส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการเพาะปลูกสินค้าเกษตรหลายชนิด 
(Multiple Crop) เนื่องจากเกษตรกรมีความเห็นว่าอาชีพการปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพท่ีขาดความมั่นคง 
ราคาผลผลิตไม่สูงมากนักและมีความผันผวนสูง จึงไม่เห็นความส าคัญในการหมั่นดูแลบ ารุงรักษาในการเพาะปลูก
มันส าปะหลัง ท าใหไ้ด้ผลผลิตต่อไร่ไม่สูงมากเท่าท่ีควร  

แต่ในปัจจุบันเนื่องจากราคามันส าปะหลังมีราคาสูงขึ้น ซึ่งราคามันส าปะหลังเป็นปัจจัยหลักในการ
ตัดสินใจเลือกชนิดพืชในการเพาะปลูกของเกษตรกร ท าให้มีเกษตรกรบางกลุ่มเพาะปลูกมันส าปะหลังเป็น
อาชีพหลักมากข้ึน รวมถึงมีเกษตรกรท่ีเปล่ียนจากการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นมาปลูกมันส าปะหลังมากขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก แต่พบว่ายังมีการรวมตัวของกลุ่ม
เกษตรกรผู้เพาะปลูกไม่มากนัก เนื่องจากลักษณะการเก็บเกี่ยวและการขายมันส าปะหลังจะมีเพียง 3 - 4 ครั้ง
ต่อปี ประกอบกับมันส าปะหลังเป็นพืชท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยวส้ันคือประมาณ 1 ปีและไม่ต้องการการดูแลมากนัก 
ท าให้เกษตรกรไม่เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกและสร้างความเข้มแข็งในการต่อรอง 

ในการขายหัวมันส าปะหลังหลังการเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจะขายหัวมันสด
ให้ลานมันโดยตรง เนื่องจากประโยชน์หลัก 2 ประการ คือ ความรวดเร็วในการได้รับเงินค่าหัวมันของเกษตรกร 
โดยลานมันจะจ่ายเงินให้เกษตรกรทันที และ การลดค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์ของเกษตรกร โดยเกษตรกรจะ

ลานมัน 

พ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ า ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคพร้อมในพ้ืนที่

ใกล้พื้นที่เพาะปลูก

ลานมันของโรงงานแป้งมัน

ลาน
มัน 

ลานมันอิสระ
ในพื้นที่

โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
และโบโอแก๊ส

โรงงานเอทานอล

มันเส้น

หัวมันสด

มันเส้น

เกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลัง

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง
ที่เป็นอาชีพเสริม

ผู้ส่งออกมันส าปะหลัง

ประเทศจีน

โรงงานเอทานอล
โรงงานแอลกอฮอล์

โรงงานแป้งดัดแปร 
(Modified starch)

ตลาดส่งออกมันเส้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ

โรงงานแป้งมัน และโรงงานแป้งดัดแปร ร่วมกัน

ผสมกับน้ ามันเบนซิน
เพ่ือท าแก๊สโซฮอล์

โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย

คลังเก็บสต๊อกมันเส้น

แปรรูป

หัวมันสด
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มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งหัวมันต่ า ไม่ต้องขนส่งไปยังโรงงานแป้งมัน เนื่องจากมีลานมันกระจายอยู่ในทุกพื้นท่ี 
ระยะทางจากพื้นท่ีเพาะปลูกไปยังลานมันมีระยะทางส้ันกว่าการขนส่งไปยังโรงงานแป้งมันมาก นอกจากนี้ยังมี
เกษตรกรบางส่วนท่ีท าการส่งหัวมันส าปะหลังสด ขายให้โรงงานแป้งมันส าปะหลังโดยตรงด้วย 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-3 รูปแบบอุตสาหกรรมมันส าปะหลงัของประเทศไทย 

2. ผู้ประกอบการลานมัน (ผู้รวบรวมหัวมันส าปะหลังสดและแปรรูปมันเส้น) 
ลานมันเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญมากในอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เป็นตัวแปรท่ีส าคัญในระบบห่วงโซ่

การผลิต เนื่องจากเป็นผู้รวบรวมผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดจากเกษตรกร แล้วเป็นผู้ก าหนดว่าจะน าหัวมันสด
ไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไร ซึ่งมี 2 ทางเลือกได้แก่ 1. การน าไปแปรรูปเป็นมันเส้น เพื่อจัดเก็บเป็นสต็อก
รอให้ราคาดีแล้วจึงขาย หรือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ และ 2. การน าหัวมันส าปะหลังสดขายให้โรงงานแป้ง
มันส าปะหลัง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งมันส าปะหลัง โดยหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของลานมัน คือ ราคา
ขายมันเส้นในตลาดส่งออก ราคาขายหัวมันส าปะหลังสดให้โรงงานแป้งมัน และโอกาสในการสร้างก าไรจาก 
มันเส้นเพื่อส่งออกในอนาคต  

โดยผู้ประกอบการลานมันสามารถแบ่งตามลักษณะการด าเนินธุรกิจได้ 2 กลุ่ม คือ 
1. ลานมันอิสระ โดยลานมันจะเป็นผู้ก าหนดการใช้ประโยชน์ของหัวมันส าปะหลังสด  

- น าหัวมันสดไปแปรรูปเป็นมันเส้นเพื่อส่งออก โดยลานมันจะด าเนินการการรวบรวมหัว 
มันส าปะหลังสดจากเกษตรกร แล้วน ามาหั่นให้เป็นช้ินเล็กๆ ตากแดด เพื่อแปรรูปเป็นมันเส้น 
จากนั้นน ามันเส้นไปส่งขายให้กับผู้ค้ามันเส้น หรือในบางกรณีลานมันเป็นผู้ค้ามันเส้นด้วย คือ
ลานมันมีตลาดเป็นของตนเองและได้รับค าส่ังซื้อ จะท าการส่งออกมันเส้นไปให้ยังลูกค้า 

- น าหัวมันสดไปแปรรูปเป็นมันเส้นเพื่อเก็บสต็อก โดยหากลานมันคาดการณ์ว่าราคามันเส้นจะ
สูงขึ้นในอนาคตจะท าการแปรรูปมันเส้น แล้วท าการเก็บสต็อกไว้เพื่อรอขายต่อไป 

- น าหัวมันสดไปขายให้โรงงานแป้งมัน โดยลานมันจะด าเนินการการรวบรวมหัวมันส าปะหลัง
สดจากเกษตรกร แล้วขนส่งไปขายให้โรงงานแป้งมันส าปะหลัง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

ลานมัน 

ลานมัน พื้นที่ท่ีตั้งโรงงาน จะมีแหล่งน้ า 
ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 
พร้อมในพื้นที่

ใกล้พื้นที่เพาะปลูก

พื้นที่ปลูกมันส าปะหลังพื้นที่ห่างไกล

รวบรวมผลผลิต
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แป้งมันส าปะหลังดิบและแป้งดัดแปรต่อไป โดยควรมีการขนส่งหัวมันสดภายใน 2-3 วันหลัง
การเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาคุณภาพและสัดส่วนของแป้งในหัวมันส าปะหลัง 

2. ลานมันของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง คือลานมันท่ีท าการรวบรวมหัวมันส าปะหลังสด เพื่อส่งเป็น
วัตถุดิบให้โรงงานแป้งมันเท่านั้น เนื่องจากในอดีตเกิดการแย่งวัตถุดิบหัวมันสดระหว่างลานมันเส้น
เพื่อการส่งออกกับโรงงานแป้งมัน ท าให้โรงงานแป้งมันบางแห่งต้ังผู้ประกอบการลานมันขึ้นมา 
เพื่อจัดหาหัวมันสดให้โรงงานของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งลานมันลักษณะนี้มีจ านวนไม่มาก โดยควร
มีการขนส่งหัวมันสดภายใน 2-3 วันหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพของหัวมัน 

ในช่วงท่ีวัตถุดิบขาดแคลน จะเกิดการแย่งวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังระหว่างการส่งออกมันเส้นและโรงงาน
แป้งมัน เนื่องจากหากหัวมันสดถูกแปรรูปเป็นมันเส้นแล้ว จะไม่สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับโรงงานแป้ง
มันได้ 

นอกจากนี้ลานมันยังมีความส าคัญในการเป็นกลไกเช่ือมโยง ในการจัดหาวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสด
ท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีบริเวณโรงงานแป้งมันส าปะหลัง เพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าโรงงานแป้งมันท่ีมีความต้องการ 
ท้ังในช่วงการผลิตปกติและเมื่อขาดแคลนวัตถุดิบ 

3. โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
รูปแบบการจัดต้ังโรงงานแป้งมันส าปะหลังส่วนใหญ่ จะกระจุกตัวอยู่ใกล้พื้นท่ีท่ีมีแหล่งน้ า เนื่องจาก

กระบวนการผลิตแป้งมันจ าเป็นต้องใช้น้ าในการผลิตปริมาณมาก ในปัจจุบันมีโรงงานจ านวนมากต้ังอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกหลักของมันส าปะหลัง เนื่องจากมีแหล่งน้ าและใกล้แหล่งวัตถุดิบ ส่วนใน
พื้นท่ีภาคตะวันออกท่ีมีโรงงานต้ังอยู่  เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง เป็นต้น โรงงานแป้งมันส าปะหลังส่วนใหญ่ไม่
มีการเปิดด าเนินการผลิตในปัจจุบัน เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดในการผลิต ในอดีตพื้นท่ี
บริเวณนั้นมีการปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก แต่เพราะราคาท่ีดินท่ีสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรเลิกปลูกหัวมันส าปะหลัง 
และหากจะขนส่งหัวมันมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สูง ท าให้ไม่คุ้มค่าในการ
ผลิตแป้งมัน 

ในอดีตผู้ประกอบการโรงงานจะลงทุนสร้างโรงงานแป้งมันส าปะหลังท่ีมีก าลังการผลิตขนาดใหญ่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลผลิตหัวมันส าปะหลังในพื้นท่ี เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาของ
ฤดูกาลได้ โดยเฉพาะในช่วงต้นปีท่ีจะมีผลผลิตออกมาปริมาณมาก ส่งผลให้ในบางช่วงของปีโรงงานจะมีอัตรา
การใช้ก าลังการผลิตจริงต่ า รวมถึงมีการหยุดการผลิตในบางช่วง โดยก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง
ส่วนใหญ่จะมีก าลังการผลิตประมาณ 150 ถึง 300 ตันแป้งต่อวัน ซึ่งมีเครื่องจักรในการผลิตแป้งมันส าปะหลัง
จ านวน 2 สายการผลิต คือ มีก าลังการผลิตเครื่องละประมาณ 150 ตันแป้งต่อวัน เพื่อใช้ในการรองรับการผลิต
ในแต่ละช่วงเวลาท่ีมีปริมาณวัตถุดิบจ านวนแตกต่างกัน โดยแต่ละโรงงานแป้งมันส าปะหลังจะมีความต้องการ
ใช้วัตถุดิบประมาณ 1,000 ตันหัวมันส าปะหลังต่อวัน ซึ่งเป็นการประมาณการจากอัตราส่วนการแปรรูปแป้งมัน 
คือร้อยละประมาณ 25 กล่าวคือ หัวมันส าปะหลังสด 4 ตัน จะสามารถแปรรูปเป็นแป้งมันส าปะหลังได้ปริมาณ 
1 ตันแป้ง 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานแป้งมันส าปะหลังจ านวน 92 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 28,850 ตัน
แป้งต่อวัน หากมีระยะเวลาในการผลิต 11 เดือนต่อปี เพื่อให้มีระยะเวลาการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 1 เดือน และ 
มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตเต็มท่ี ไทยจะมีอัตราการผลิตแป้งมันได้สูงสุดจ านวน 9.5 ล้านตันแป้งต่อปี ซึ่งท าให้
สามารถรองรับผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดได้ประมาณ 38 ล้านตัน เมื่อพิจารณาโรงงาน 1 แห่ง ถ้าอัตราการใช้
ก าลังการผลิตจริง (Utilization) ร้อยละ 50 แต่ละโรงงานจะมีความต้องการหัวมันส าปะหลังสด 198,000 ตัน
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ต่อปี ซึ่งหากการเพาะปลูกมันส าปะหลังมีอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 3.5 ตันต่อไร่ จะท าให้แต่ละโรงงาน
ต้องการรวบรวมวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดจากพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 56,000 ไร่ 

ตารางที่ 8-1 ปริมาณการผลิตแป้งมันและความต้องการหัวมันสดในแต่ละอัตราการผลิตของโรงงานแป้งมัน 
โรงงานแป้งมัน ก าลังการผลิต  

(ตันแป้ง/วัน/โรงงาน) 
ก าลังการผลิต
(Utilization) 

ปริมาณวัตถุดิบหัวมันสด 
(ตัน/วัน/โรงงาน) (1 : 4) 

ปริมาณวัตถุดิบหัวมันสด 
(ตัน/ปี/โรงงาน) 

พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 
(ไร่/โรงงาน) 

โรงงานแป้งมัน 1 โรงงาน 300 30% 360 118,800 33,943 

โรงงานแป้งมันส าปะหลงั 92 โรงงาน 

40% 480 158,400 45,257 
50% 600 198,000 56,571 
60% 720 237,600 67,886 
70% 840 277,200 79,200 
80% 960 316,800 90,514 

หมายเหตุ:  ก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลาในการผลิตประมาณ 11 เดือนต่อปี (330 วัน) 
              อัตราการผลผลิตการเพาะปลูกหัวมันส าปะหลังสด 3.5 ตันต่อไร่ 
ที่มา :  สมาคมโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
 

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละช่วงระยะเวลาของปี โรงงานจะมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตจริงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่
กับปริมาณวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้ โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ระหว่าง 3 เดือนนี้ จะเป็นช่วงเวลาท่ีมี
ปริมาณผลผลิตท่ีอยู่ในระดับท่ีสูง โรงงานจะด าเนินการผลิตเต็มอัตราก าลังการผลิต และจะเดินเครื่องได้ไม่เต็ม
อัตราการผลิตหรือหยุดเดินเครื่องประมาณ 3 - 4 เดือนคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เนื่องจากเป็นช่วง
ท่ีมีผลผลิตต่ า เพราะเกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังได้ เนื่องจากเป็นฤดูฝน  

4. โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 
ผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังดิบ (Native Starch) สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าอื่นๆ

อย่างต่อเนื่องได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมกระดาษ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการน าแป้งดิบมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีและหรือทาง
กายภาพ ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะเรียกว่า แป้งดัดแปร 
(Modified Starch) โดยแป้งดัดแปรมีหลากหลายชนิด และมีการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
ผงชูรส อุตสาหกรรมไลซีน อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น 

โรงงานแป้งดัดแปรมีท่ีต้ังกระจายอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ ท้ังอยู่ร่วมกับโรงงานแป้งมันดิบ และอยู่เด่ียวๆ ใน
บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานแป้งมัน ส่วนอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น โรงงานกระดาษ หรือ โรงงานไลซีน จะ
ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีโรงงาน หรือในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

ประเภทโรงงานแป้งดัดแปรของไทยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  
1. โรงงานผลิตแป้งดัดแปรร่วมกับการผลิตแป้งดิบ โดยโรงงานจะมีการผลิตแป้งดิบจากวัตถุดิบ

หัวมันส าปะหลังสด แล้วแป้งดิบท่ีได้บางส่วนจะผ่านกระบวนการท าให้แห้งและบรรจุขายเป็นแป้ง
มันส าปะหลัง ส่วนแป้งดิบอีกส่วนหนึ่งจะมีสายการผลิตต่อเนื่องส่งน้ าแป้งไปยังกระบวนการผลิต
แป้งดัดแปร เพื่อผลิตแป้งดัดแปร แล้วบรรจุส่งขายต่อไป  

2. โรงงานผลิตเฉพาะแป้งดัดแปร โดยโรงงานจะซื้อวัตถุดิบแป้งมันส าปะหลังดิบท่ีเป็นแบบแห้ง 
น ามาผสมน้ าให้เป็นน้ าแป้ง แล้วน าไปผ่านกระบวนการผลิตแป้งดัดแปรต่อไป 

โดยโรงงานผลิตแป้งดัดแปรร่วมกับการผลิตแป้งดิบมีข้อดี คือ มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าโรงงานผลิต
เฉพาะแป้งดัดแปร เนื่องจากสามารถใช้น้ าแป้งดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งดัดแปรได้เลย โรงงานผลิตแป้งดิบ 
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ไม่จ าเป็นต้องท าเป็นแป้งแห้ง และโรงงานแป้งดัดแปรไม่จ าเป็นต้องน าแป้งแห้งมาผสมน้ า เพื่อเข้ากระบวนการ
ผลิตแป้งดัดแปรต่อไป 

8.2 โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยที่เหมาะสมในอนาคต 
ในการศึกษาถึงโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมของประเทศไทย ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน 

จะมีการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของรูปแบบท่ีเหมาะสมของแต่ละผู้ท่ีมีบทบาทเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน 
ได้แก่ เกษตรกร ลานมัน โรงงานแป้งมัน และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ รวมถึงมีการวิเคราะห์โมเดลท่ี
เหมาะสมของภาพรวมอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท้ังประเทศ และมีการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของโมเดลภาพรวม
ในแต่ละรูปแบบด้วย 

 โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่เหมาะสมของแต่ละส่วน 
อุตสาหกรรมมันส าหลังควรมีการส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพใน

การผลิตท้ังในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีพื้นท่ีการเพาะปลูกมากเพียง
พอท่ีจะปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก และควรมีการก าหนดบทบาทของลานมันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการ
แย่งวัตถุดิบระหว่างโรงงานแป้งมันส าปะหลังและการส่งออกมันเส้น รวมถึงโรงงานแป้งมันและโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องควรมีท่ีต้ังท่ีเหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตลดลง ให้
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังจะแบ่งออกเป็น  4 ส่วน ตามลักษณะของผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง คือ 1. โมเดลของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม 2. โมเดลของระบบลานมันท่ีเหมาะสม 3. 
โมเดลของโรงงานแป้งมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม และ 4. โมเดลของโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีเหมาะสม ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-4 โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยที่เหมาะสมของแต่ละส่วน 
 

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ าอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ าการผลิตวัตถุดิบต้นน้ า

• เกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก
จะต้องมีพ้ืนที่การปลูกข้ันต่ าอย่างน้อย 30-40 ไร่ เพ่ือให้
เกิดความคุ้มทุนและสร้างรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวได้

• บทบาทของลานมัน คือผู้คิดค่าบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่ง
เป็นผู้เชื่อมโยงวัตถุดิบ ระหว่างเกษตรกร และโรงงาน
แป้งมัน และเป็นผู้หาช่องทางด้านการตลาด เพ่ือการท า
ก าไร โดยแบ่งออกเป็น ลานมันส าหรับการส่งออกมัน
เส้น และลานมันที่เป็นเครือข่ายของโรงงานแป้งมัน

• โรงงานแป้งมันจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ า มีระบบไฟฟ้า 
และสาธารณูปโภคพร้อมในพ้ืนที่

• ก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง ควรมีก าลัง
การผลิตประมาณ 300 ตันแป้งต่อวัน

• มีการลงทุนในไบโอแก็ส (Biogas) เพ่ือรองรับการใช้เศษ
วัตถุดิบในการผลิตพลังงาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

• สถานที่ตั้งโรงงานควรใกล้วัตถุดิบมันส าปะหลังในพ้ืนที่
เป็นหลัก เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ โดยมี 1. ลาน
มันท่ีเป็นของโรงงานเพ่ือจัดหาวัตถุดิบ และ 2. ลานมัน
อิสระที่สามารถจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานด้วย

• โรงงานแปรรูปต่อเนื่องของอุตสาหกรรมมัน
ส าปะหลัง เช่น โรงงานแป้งดัดแปร (Modified 
starch) หรือโรงงานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ  
จะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานแป้งมัน หรืออยู่
ในพ้ืนที่เขตโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก

จ านวน 30-40ไร่

1 2 3

จ านวน 30-40 ไร่ พ้ืนที่แหล่งน้ า

พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังพื้นทีห่่างไกล

การขนส่ง

โรงงานแป้งมัน

โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ

โรงงานแป้งมัน
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1. โมเดลของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังที่เหมาะสม 
เกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก จะต้องมีพื้นท่ีการเพาะปลูกขั้นต่ าอย่างน้อย  

30 - 40 ไร่ เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนและสร้างรายได้ท่ีสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัวได้ โดยเกษตรกรผู้ปลูก
มันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 260 ,000 - 350,000 บาท ต่อปี หรือประมาณ 
22,000 -29,000 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน โดยพิจารณาจากอัตราผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดประมาณ 3.5 
ตันต่อไร่ ราคาขายหัวมันส าปะหลังสดประมาณ 2.5 บาทต่อกิโลกรัม และระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ประมาณ 1 ปีต่อครั้ง 

ในอนาคตควรมีการส่งเสริมให้เกิดการเพาะปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลักมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้
เกิดความต้องการพัฒนาการปลูกมันส าปะหลัง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนองค์ความรู้และ
ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น 
 

  
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-5 โมเดลของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังที่เหมาะสม 

2. โมเดลของระบบลานมันที่เหมาะสม 
บทบาทของลานมัน คือผู้คิดค่าบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นผู้เช่ือมโยงวัตถุดิบระหว่างเกษตรกรและ

โรงงานแป้งมัน ท้ังในและนอกพื้นท่ี และเป็นผู้หาช่องทางด้านการตลาดเพื่อการท าก าไร โดยสามารถแบ่ง
ผู้ประกอบการลานมันออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. ลานมันอิสระ โดยมีการแปรรูปมันเส้นส าหรับการส่งออก หรือ
ส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอล และ 2. ลานมันท่ีเป็นเครือข่ายของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง โดยท าการรวบรวม
หัวมันส าปะหลังสด แล้วส่งให้โรงงานแป้งมันส าปะหลัง ในอนาคตควรมีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนลานมัน
ท้ัง 2 รูปแบบ ให้มีความเหมาะสม สมดุลซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแย่งวัตถุดิบในการผลิต และ
สร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
 

จ านวน 40 ไร่

จ านวน 30-40 ไร่

ลานมัน 

ลานมัน 

เกษตรกร
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-6 โมเดลของระบบลานมันที่เหมาะสม 

 

3. โมเดลของโรงงานแป้งมันที่เหมาะสม 
โรงงานแป้งมันจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ า มีระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคพร้อมในพื้นท่ี เนื่องจากใน

กระบวนการผลิตจ าเป็นต้องใช้น้ าปริมาณมาก ก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม ควรมี
ประมาณ 300 ตันแป้งต่อวัน ค่าใช้จ่ายต้นทุนของท่ีดินไม่ควรเกิน 200,000 บาทต่อไร ่ซึ่งจะต้องลงทุนประมาณ 
800 ล้านบาท โดยจะมีการลงทุนในการผลิตโบโอแก๊ส (Biogas) เพื่อรองรับการใช้เศษวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีบ่อบ าบัดน้ าเสีย รวมถึงควรมีกระบวนการผลิตแป้งดัดแปร (Modified starch) 
ต่อเนื่องจากกระบวนการผลิตแป้งมันดิบ ในบริเวณพื้นท่ีโรงงานเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ 
สถานท่ีต้ังโรงงานควรใกล้วัตถุดิบมันส าปะหลังในพื้นท่ีเป็นหลัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ โดยมี 1. ลาน
มันท่ีเป็นของโรงงานเพื่อจัดหาวัตถุดิบ และ 2. ลานมันอิสระท่ีสามารถจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานด้วย 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-7 โมเดลของโรงงานแป้งมันส าปะหลังที่เหมาะสม 

  

จ านวน 30-40 ไร่

ลานมัน 

พื้นที่แหล่งน้ า มีระบบไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภคพร้อมในพื้นที่

การขนส่ง

ลานมัน 
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4. โมเดลของโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  
โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นหลัก เช่น 

โรงงานแป้งดัดแปร ควรอยู่ร่วมกับโรงงานแป้งดิบในบริเวณพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อลดกระบวนการผลิต ส่งผลให้
สามารถมีต้นทุนการผลิตต่ าลง และสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์ได้ รวมถึง โรงงานแป้งดัดแปรท่ีไม่อยู่
ในโรงงานแป้งมัน ควรต้ังอยู่ในพื้นท่ีใกล้กับโรงงานแป้งดิบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ส่วนโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอื่นๆ ท่ีมีการใช้แป้งมันในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผงชูรส โรงงานกระดาษ โรงงานไลซีน เป็นต้น 
ก็จะต้ังอยู่ในพื้นท่ีเขตโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-8 โมเดลของโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เหมาะสม 

 โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่เหมาะสมของภาพรวมทั้งประเทศไทย 
1. รูปแบบโมเดลของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ในอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง การจัดหาวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากในการ
ด าเนินธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ท้ังโรงงานแป้งมันส าปะหลัง และการส่งออกมันเส้นไปขายยังต่างประเทศ ดังนั้น 
“ลานมัน” จึงมีบทบาทส าคัญในการรวบรวมจัดหาวัตถุดิบ เป็นกลไกส าคัญในอุตสาหกรรม จากการศึกษารูปแบบ
โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมในอนาคต สามารถแบ่งรูปแบบการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมได้ 
2 รูปแบบ คือ 1. มีการแบ่งเขตพื้นท่ีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง กับพื้นท่ีแหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน และ 2. โรงงาน
แป้งมันมีการแข่งขันสมบูรณ์แบบ (Free Competition) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

โรงงานแป้งมัน

โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ

โรงงานแป้งมัน
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-9 โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่เหมาะสมของภาพรวมทั้งประเทศไทย 

1. การแบ่งเขตพื้นที่โรงงานแป้งมันส าปะหลัง กับพื้นที่แหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน 
การแบ่งเขตพื้นท่ีโรงงานแป้งมัน กับพื้นท่ีแหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน (limited competition within 

designated area) เป็นการจ ากัดการแข่งขันในขอบเขตพื้นท่ีท่ีก าหนด โดยลานมันมีบทบาทเป็นผู้รวบรวม
ผลผลิตหัวมันสดในแต่ละพื้นท่ี แล้วจัดส่งให้โรงงานแป้งมันในแต่ละพื้นท่ีตามปริมาณท่ีก าหนด เพื่อให้มีวัตถุดิบ
ท่ีแน่นอนในการผลิต สามารถเพิ่มอัตรา Utilization ของโรงงานได้ แต่ต้องมีการควบคุมราคามันส าปะหลังให้
เป็นธรรมและเหมาะสม  

โดยหากมีการเพิ่มจ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลังในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการแข่งขันในเขตพื้นท่ีก าหนด  
(Increase competition within designated areas) จะสร้างให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในแต่ละโรงงาน 
เพราะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในพื้นท่ี จะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการปรับตัว พยายามพัฒนาประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน โดยบทบาทลานมันเป็นผู้รวบรวมผลผลิตในแต่ละพื้นท่ี แล้วสามารถเลือกโรงงานแป้งมันในการจัดส่ง
วัตถุดิบไปให้ได้ในพื้นท่ีท่ีก าหนด 

2. โรงงานแป้งมันมีการแข่งขันสมบูรณ์แบบ (Free Competition)  
โรงงานแป้งมันส าปะหลังมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ (Free Competition) คือ อุตสาหกรรมมีการ

แข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ ท้ังการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบ โดยลานมันเป็นผู้บริหารจัดการระบบให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการบริหารจัดการการใช้หัวมันส าปะหลังสดเพื่อผลิตสินค้าภายในประเทศ หรือน าไป
ท าการแปรรูปเป็นมันเส้นเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 

นอกจากนี้ หรืออาจมีการก าหนดให้มีคลัสเตอร์ของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง ให้กระจุกตัวในพื้นท่ีท่ี
ก าหนด (Cluster industrial zone) โดยมีการก าหนดขอบเขตบริเวณพื้นท่ีโรงงานแป้งมันส าปะหลังท่ีชัดเจน
ของกลุ่มโรงงานแป้งมันในแต่ละพื้นท่ีท่ีก าหนด แต่การก าหนดพื้นท่ีดังกล่าว อาจจะท าให้เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการ
ขนส่งจากพื้นท่ีแหล่งวัตถุดิบมายังโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
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จ านวนกลุ่มโรงงาน
จ านวนน้อย มีจ านวนมากขึ้น

Industrial Zoning Decision Framework

คลัสเตอร์พื้นทีโ่รงงานแป้งมัน กระจุกตัวในพื้นที่
ก าหนด (Cluster industrial zone)
มีการก าหนดพื้นที่โรงงานแป้งมันส าปะหลังที่ชัดเจนในบริเวณ
พ้ืนที่ที่ก าหนด

แบ่งเขตพ้ืนที่โรงงานแป้งมัน กับพื้นที่แหล่ง
วัตถุดิบอย่างชัดเจน (limited competition 
within designated area)
การแข่งขันมีจ ากัดในบริเวณขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด โดยลานมันมี
บทบาทเป็นผู้รวบรวมผลผลิตหัวมันสดในแต่ละพ้ืนที่ แล้วจัดส่ง
ให้โรงงานแป้งมันในแต่ละพ้ืนที่ตามปริมาณที่ก าหนด เพ่ือให้มี
วัตถุดิบท่ีแน่นอนในการผลิต สามารถเพ่ิมอัตรา Utilization ของ
โรงงานได้ แต่ต้องมีการควบคุมราคาให้เป็นธรรมและเหมาะสม

โรงงานแป้งมันมีการแข่งขันอย่างสมบูรณแ์บบ 
(Free Competition)
อุตสาหกรรมมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการผลิตและการ
จัดหาวัตถุดิบ โดยลานมันเป็นผู้บริหารจัดการระบบให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการบริหารจัดการการใช้หัวมัน
ส าปะหลังสดเพื่อผลิตสินค้าภายในประเทศ หรือน าไปท าการแปร
รูปเป็นมันเส้นเพ่ือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

แบ่งเขตพ้ืนที่โรงงานแป้งมัน แต่เพิ่มการแข่งขันใน
แต่ละพื้นที่ (Increase competition with in 
designated areas)
การเพ่ิมจ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลังในพ้ืนที่ที่ก าหนด จะ
สร้างให้เกิดการแข่งขันเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ ซึ่งจะกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการพยายามพัฒนาประสิทธิภาพในแต่ละโรงงาน โดย
บทบาทลานมันเป็นผู้รวบรวมผลผลิตในแต่ละพ้ืนที่ แล้วสามารถ
เลือกโรงงานแป้งมันในการจัดส่งวัตถุดิบไปให้ได้ ในพ้ืนที่ทีก่ าหนด

ปัจจุบัน
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-10 รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลงัที่เหมาะสม 

2. การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโมเดลแต่ละรูปแบบ  
รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมแต่ละรูปแบบ มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน 

ควรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้รูปแบบในแต่ละพื้นท่ี ตามศักยภาพของพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
ซึ่งโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมแต่ละรูปแบบ สามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย ได้ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. การแบ่งเขตพื้นที่โรงงานแป้งมันส าปะหลัง กับพื้นที่แหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน 
การแบ่งเขตพื้นท่ีโรงงานแป้งมันกับพื้นท่ีแหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน มีข้อดี คือ ประสิทธิภาพในการผลิต

มีความคุ้มทุน (Optimization) สูงสุด เพราะก าลังการผลิตของแต่ละโรงงานจะมีความเหมาะสมกับปริมาณ
วัตถุดิบในแต่ละพื้นท่ี ท าให้ระบบห่วงโซ่การผลิตโดยรวม จะมีประสิทธิภาพการผลิตเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 
นอกจากนี้ยังมีความเส่ียงน้อยกว่า ในเรื่องปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 

อย่างไรก็ตาม การแบ่งเขตพื้นท่ีอย่างชัดเจน มีข้อเสีย คือ จะเป็นการลดการแข่งขัน ซึ่งอาจจะส่งผล
ท าให้โรงงานในพื้นท่ีขาดการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังอาจจะเพียงพอ
หรือไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน เพราะปริมาณเพาะปลูกมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับราคาเพราะ  
มันส าปะหลังไม่เป็นพืชยืนต้น นอกจากนี้บทบาทของลานมันจ ากัดแค่เพียงผู้จัดการด้านการขนส่งในพื้นท่ีเท่านัน้ 

2. โรงงานแป้งมันมีการแข่งขันสมบูรณ์แบบ (Free Competition)  
โรงงานแป้งมันส าปะหลังมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ มีข้อดี คือ โรงงานแป้งมันส าปะหลังแต่ละท่ี 

จะพยายามแข่งขันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ได้สูงท่ีสุด รวมถึง ลานมันจะเป็นคนกลางท่ีมีความส าคัญท่ี
ท าให้ระบบห่วงโซ่การผลิตท้ังหมดมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ โรงงานท่ีเหลืออยู่
จะเป็นโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบมีข้อเสีย คือ โรงงานจะเน้นการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ 
เพื่อท าให้เกิดความได้เปรียบจากขนาด (Economic of Scale) ในการผลิต และการรองรับผลผลิตในฤดูกาลท่ี
มีผลผลิตมาก ท าให้มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตจริง (Utilization) น้อยในบางช่วงเวลา รวมถึงโรงงานบางกลุ่ม

แบ่งเขตพ้ืนที่โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
กับพื้นที่แหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน  

(limited competition within designated area)

1 โรงงานแป้งมันส าปะหลังมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ 
(Free Competition)

2

รูป
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ด า
เน
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ด

• มีการจ ากัดพื้นท่ีรอบบริเวณโรงงานในการรับซื้อหัวมันส าปะหลัง
สด โดยให้ปริมาณวัตถุดิบในพื้นท่ีท่ีก าหนด เหมาะสมกับปริมาณ
ก าลังการผลิตของโรงงาน 

• โดยให้ลานมันมีบทบทเป็นผูร้วบรวมหัวมันสด เพ่ือจัดส่งเข้า
โรงงานแป้งมัน

• รวมถึง มกีารจ ากัดระยะห่างระหว่างพื้นท่ีของแต่ละโรงงานแป้ง
มัน เพื่อลดการแข่งขันในการแย่งซื้อวัตถุดบิ

• อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบท้ังใน
ด้านการผลิต และการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดบิ

• โดยลานมันเป็นผู้บริหารจัดการระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
มีการบริหารจัดการการใช้หัวมันส าปะหลังสดเพื่อผลิตสินค้า
ภายในประเทศ หรือน าไปท าการแปรรูปเป็นมันเส้นเพ่ือส่งออกไป
ขายยังต่างประเทศ
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จะขาดทุนไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ เพราะไม่สามารถแข่งขันในการหาวัตถุดิบได้เพียงพอ ส่งผลใหโ้รงงานจะมี
การขายให้เจ้าของใหม่ เพื่อด าเนินธุรกิจ เป็นวงจรท่ีไม่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และระบบอุตสาหกรรม
โดยรวมจะเป็น Sub – optimal นอกจากนี้ยังอาจเกิดการกดราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังในพื้นท่ีด้วย 
 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-11 การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลงัแต่ละรูปแบบ 

3. การก าหนดรูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่เหมาะสม 
ในการก าหนดรูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม ควรมีการพิจารณาถึงพื้นท่ีเพาะปลูก

มันส าปะหลังในปัจจุบัน ท่ีต้ังของโรงงานแป้งมันส าปะหลังในปัจจุบัน รวมถึงพื้นท่ีเขตเหมาะสมในการปลูก 
มันส าปะหลังท่ีสามารถขยายตัวได้อนาคต โดยจากการศึกษาพบว่า โรงงานส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่ในบริเวณ
ท่ีมีวัตถุดิบมันส าปะหลัง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง
ต้ังอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ผลผลิตภายในพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งซื้อวัตถุดิบ 
และเมื่อวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดมีจ านวนจ ากัด จึงส่งผลให้โรงงานมีอัตราการผลิตท่ีต่ า ท าให้ต้นทุนต่อหน่วย
สูงขึ้น ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีจ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลังภายในพื้นท่ีไม่มากนัก 
เมื่อเทียบกับพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม  

ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลังโดยรวมจึงควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบโมเดล
ของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังให้มีความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตภายในพื้นท่ีและจ านวนโรงงานแป้ง 
มันส าปะหลัง โดยการควบคุมการขยายตัวของโรงงานแป้งมันส าปะหลังท่ีมีความหนาแน่นสูง เช่น บริเวณ
จังหวัดนครราชสีมา และก าแพงเพชรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบ ซึ่งจะท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตท่ี
สูงขึ้น โดยควรมีอัตราการผลิตสูงกว่าร้อยละ 70 เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ าลง และในส่วนของบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ียังมีจ านวนโรงงานแป้งมันไม่มากนัก แต่มีพื้นท่ีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง 
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูก เพื่อรองรับความต้องการของโรงงานแป้งมัน
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ข้อ
ดี

ข้อ
เส

ีย

• โรงงานแป้งมันส าปะหลังแต่ละที่ จะพยายามแข่งขันพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตให้ได้สูงท่ีสุด

• ลานมันจะเป็นคนกลางท่ีมีความส าคัญ ท่ีท าให้ระบบห่วงโซ่การผลิต
ท้ังหมด มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ

• โรงงานท่ีเหลืออยู่จะเป็นโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูง

• ประสิทธิภาพในการผลิตมีความคุ้มทุน (Optimization) สูงสุด 
เพราะก าลังการผลิตของแต่ละโรงงานจะมีความเหมาะสม กับ
ปริมาณวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่

• ระบบห่วงโซ่การผลิตโดยรวม จะมีประสิทธิภาพการผลิตเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่

• มีความเสี่ยงน้อยกว่า ในเรื่องปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

• โรงงานจะเน้นการสร้างโรงงานขนาดใหญ่ เพ่ือท าให้เกิดความ
ได้เปรียบจากขนาด (Economic of Scale) ในการผลิต และการ
รองรับผลผลิตในฤดูกาลท่ีมีผลผลิตมาก ท าให้มีอัตราการใช้ก าลัง
การผลิตจริง (Utilization) น้อยในบางช่วงเวลา

• โรงงานบางกลุ่มจะขาดทุนไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ เพราะไม่
สามารถแข่งขันในการหาวัตถุดิบได้เพียงพอ

• โรงงานจะมีการขายให้เจ้าของใหม่ เพ่ือด าเนินธุรกิจ เป็นวงจรท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

• ระบบอุตสาหกรรมโดยรวมจะเป็น Sub - optimal

• ลดการแข่งขัน ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้โรงงานในพื้นท่ีขาดการพัฒนา
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

• ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังอาจจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของโรงงาน เพราะปริมาณเพาะปลูกมาก หรือน้อย
ขึ้นอยู่กับราคาเพราะมันส าปะหลังไม่เป็นพืชยืนต้น

• บทบาทของลานมันจ ากัดแค่เพียงผู้จัดการด้านการขนส่งในพื้นท่ี
เท่านั้น

• อาจเกิดการกดราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังในพื้นท่ี

แบ่งเขตพ้ืนที่โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
กับพื้นที่แหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน  

(limited competition within designated area)

โรงงานแป้งมันส าปะหลังมีการแข่งขันอย่างสมบูรณแ์บบ 
(Free Competition)

21
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ที่มา : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และประมวลผลโดยที่ปรึกษา 

รูปที่ 8-12 การปรับเปลี่ยนรูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมนัส าปะหลังให้มีความเหมาะสม 

  

1. โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มขนาดใหญ่กับ
กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูก

2. โรงงานขนาดเล็กกระจายอยู่ในโซน
   พื้นที่การผลิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน

3. รูปแบบผสมสานระหว่างโรงงานขนาด
ใหญ่และขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่

ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ควบคุมการ
ขยายตัวของ

โรงงานแป้งมัน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการขยายตัวของพื้นที่
เพาะปลูก และโรงงาน
แป้งมัน อย่างสมดุล

โรงงานแป้งมันส าปะหลงัมจี านวน
เหมาะสมกับปริมาณวัตถุดบิ ภายใน

พื้นที่  ท าให้มีอัตราการผลิตสูง
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ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จ าเป็นต้องมี

การศึกษาวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี ท้ังในด้านพื้นท่ีของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาถึงปริมาณ
ผลผลิตท่ีสามารถผลิตได้ภายในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง พื้นท่ีเพาะปลูกในปัจจุบัน และพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม
ตามการก าหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงมีการศึกษาจ านวนโรงงานและก าลังการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ซึ่งรวมถึงลานมัน โรงงานมันเส้น โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานไบโอดีเซล 
เป็นต้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การจัดท าโซนนิ่งอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศไทย 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยในการศึกษาสามารถ
แบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1. พื้นท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบัน 2. พื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูก
มันส าปะหลัง 3. เปรียบเทียบพื้นท่ีเหมาะสมและพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบัน 4. การวิเคราะห์พื้นท่ี
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังในปัจจุบัน 5. การวิเคราะห์พื้นท่ีอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีมีความเหมาะสม และ 
6. การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงก าลังการผลิตของโรงงานและการเพาะปลูกในพื้นท่ี 

9.1 พื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบนั 
ประเทศไทยมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นสัดส่วน

ผลผลิตประมาณร้อยละ 52 ของผลผลิตท้ังประเทศ เนื่องจากพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเหมาะสม
ต่อการปลูกมันส าปะหลัง เพราะมันส าปะหลังเป็นพืชท่ีไม่ชอบน้ า และสามารถทนต่ออากาศแล้งได้ดี รองลงมา
คือภาคเหนือและภาคตะวันออก มีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 และ 16 ตามล าดับ โดยประเทศไทย
สามารถเพาะปลูกมันส าปะหลังได้ประมาณ 30 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะถูกน าไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ เช่น มันเส้น 
มันอัดเม็ด แป้งมันส าปะหลัง แป้งดัดแปร สารให้ความหวาน เอทานอล เป็นต้น โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
มันส าปะหลัง ประกอบด้วย ลานมัน (ผู้รวบรวมหัวมันส าปะหลังสด รวมถึงผู้ประกอบการแปรรูปมันเส้น) โรงงาน
มันอัดเม็ด โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงงานแป้งดัดแปร และโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น โรงงาน
แป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานไบโอดีเซล เป็นต้น 
  

9 โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 
9.1 พื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบัน 
9.2 พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง 
9.  เปรียบเทียบพื้นทีเ่หมาะสมและพื้นที่เพาะปลูกมันในปัจจุบัน 
9.4 การวิเคราะห์พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังในปัจจุบัน 
9.  การวิเคราะห์พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่มีความเหมาะสม 
9.6 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตของโรงงานและการ

เพาะปลูกในพืน้ที ่
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ตารางที่ 9-1 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย 

การเพาะปลูกมันส าปะหลัง พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) พื้นที่เก บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,604,972 4,359,677 15,465,916 3,547 
2. ภาคเหนือ 1,830,479 1,714,542 6,224,707 3,631 
3. ภาคตะวันออก 1,475,738 1,339,336 4,877,258 3,642 
4. ภาคตะวันตก 679,505 664,675 2,246,285 3,380 
5. ภาคกลาง 385,171 352,993 1,207,886 3,422 

รวม 8,975,865 8,431,223 30,022,052 3,561 
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-1 พ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังของประเทศไทยในปัจจุบัน 
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ในการก าหนดก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมกับผลผลิตของพื้นท่ี จะพิจารณา
จากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของ
การน าหัวมันส าปะหลังสดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 เนื่องจากในภาพรวม
ผลผลิตมันส าปะหลังท้ังหมดของประเทศไทย 30 ล้านตัน จะถูกน ามาแปรรูปเป็นแป้งมันประมาณ 22 ล้านตัน 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลาด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี โดยโรงงานจะมีการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรในช่วงเวลาท่ีไม่ได้มีการด าเนินการผลิต และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม 
สามารถแปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ 
 

  ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตันแป้งต่อวัน)  =  ปริมาณผลผลิตในพื้นท่ีท่ีก าหนด (ตัน/ปี) x 0.733 x 0.2242 
        330 วัน 

 

ตารางที่ 9-2 ก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบที่เหมาะสมของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย 

พื้นที่ 
ผลผลิต 

(ตันหัวมัน/ป ) 
ผลผลิตที่ใช้ท าแป้งมัน 

(ตันหัวมัน/ป ) 
ก าลังการผลิตแป้งมัน 

(ตันแป้ง/ป ) 
ก าลังการผลิตแป้งมัน 

(ตันแป้ง/วัน) 
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,465,916  11,336,516   2,541,647   7,702  
2. ภาคเหนือ 6,224,707  4,562,710   1,022,960   3,100  
3. ภาคตะวันออก 4,877,258  3,575,030   801,522   2,429  
4. ภาคตะวันตก 2,246,285  1,646,527   369,151   1,119  
5. ภาคกลาง 1,207,886  885,380   198,502   602  

รวม 30,022,052  22,006,164   4,933,782   14,951  
ที่มา : สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

9.2 พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง 
ในการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกษตรนั้น จ าเป็นต้องมีการศึกษานโยบาย รวมถึง

แนวทางการพัฒนาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ของภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นส่วนหลักท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอนาคตได้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าเขตเหมาะสมส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ และมีการออก
ประกาศ เรื่อง การก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน 
และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในปี 2556 จ าแนกตามรายภาค จังหวัด อ าเภอ และต าบล โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์
ความเหมาะสมของท่ีดินในการปลูกพืชแต่ละชนิด ร่วมกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เขตป่าไม้ตามกฎหมาย 
เขตพื้นท่ีโครงการชลประทาน เป็นต้น เพื่อก าหนดเป็นพื้นท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญ
ในการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม มีปริมาณการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
สามารถรักษาเสถียรภาพของระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ของเกษตรกร
ให้สูงขึ้นได้ 

จากการศึกษาความเหมาะสมของพื้นท่ีส าหรับการเพาะปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทย พบว่า มีเขต
เหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลังท้ังหมด 49 จังหวัด 448 อ าเภอ 2,113 ต าบล กระจายอยู่ใน 5 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุด 
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คือมีพื้นท่ี 20 จังหวัด 268 อ าเภอ 1,404 ต าบล นอกจากนี้ยังมีการแบ่งระดับความเหมาะสมของพื้นท่ีเป็น 4 
ระดับ ดังต่อไปนี้  

1. S1 หมายถึง พื้นท่ีมีระดับความเหมาะสมมาก (Highly Suitable) ซึ่งสามารถให้ผลผลิตมากกว่า
ร้อยละ 80 ของ Optimum Yield 

2. S2 หมายถึง พื้นท่ีมีระดับความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) ซึ่งสามารถให้ผลผลิต
ร้อยละ 40-80 ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการท่ีมีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ 

3. S3 หมายถึง พื้นท่ีมีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) ซึ่งสามารถให้ผลผลิต
ร้อยละ 20-40 ของ Optimum Yield โดยจ าเป็นต้องเพิ่มการจัดการท่ีเหมาะสมตามคุณภาพดิน 

4. N หมายถึง พื้นท่ีไม่มีความเหมาะสม (Non Suitable) ซึ่งสามารถให้ผลผลิตน้อยกว่าร้อยละ 20 
ของ Optimum Yield โดยมีข้อจ ากัดท่ียากหรือไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดการในการปรับปรุง
พื้นท่ี 

ตารางที่ 9-3 เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของประเทศไทย ในแต่ละภูมิภาค 

ภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
1.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 268 1,404 
2.  ภาคเหนือ 13 81 277 
3.  ภาคตะวันออก 6 42 210 
4.  ภาคตะวันตก 5 30 117 
5.  ภาคกลาง 5 27 105 

รวมทั้งประเทศ 49 448 2,    
ที่มา : เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-2 พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลงัของประเทศไทย 

1. พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุด โดย

มีพื้นท่ีเหมาะสมใน 20 จังหวัด กล่าวคือมีพื้นท่ีเหมาะสมกระจายอยู่ในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพื้นท่ีเหมาะสม
ใน 31 อ าเภอ 206 ต าบล รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น มีพื้นท่ีเหมาะสมใน 23 อ าเภอ 141 ต าบล และ
อันดับท่ี 3 คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นท่ีเหมาะสมใน 23 อ าเภอ 114 ต าบล 
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ตารางที่ 9-4 เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอ ต าบล  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอ ต าบล 
1. นครราชสีมา 31 226  11. ยโสธร 9 54 
2. ขอนแก่น 23 141  12. ร้อยเอ็ด 12 50 
3. อุบลราชธานี 23 114  13. สกลนคร 15 49 
4. กาฬสินธ์ุ 18 109  14. มุกดาหาร 7 41 
5. อุดรธานี 18 102  15. เลย 12 40 
6. บุรีรัมย์ 19 99  16. อ านาจเจริญ 6 38 
7. มหาสารคาม 13 82  17. หนองบัวล าภู 6 30 
8. ชัยภูมิ 14 75  18. หนองคาย 6 19 
9. ศรีสะเกษ 16 64  19 บึงกาฬ 3 9 
10. สุรินทร ์ 12 55  20. นครพนม 5 7 
    รวม 268 1,404 

ที่มา : เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2556) 

 

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-3 พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลงัของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2. พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคเหนือ 
เขตพื้นท่ีภาคเหนือ เป็นภาคท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังรองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยมีพื้นท่ีเหมาะสมใน 13 จังหวัด ซึ่งจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุด คือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน 9 อ าเภอ 59 ต าบล รองลงมาคือจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสม
ใน 14 อ าเภอ 58 ต าบล และอันดับท่ี 3 คือ จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน 9 อ าเภอ 33 ต าบล 

ตารางที่ 9-5 เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคเหนือ 

ภาคเหนือ อ าเภอ ต าบล  ภาคเหนือ อ าเภอ ต าบล 
1. ก าแพงเพชร 9 59  8. พิจิตร 8 14 
2. นครสวรรค ์ 14 58  9. พะเยา 5 6 
3. พิษณุโลก 9 33  10. ล าปาง 3 5 
4. เพชรบูรณ ์ 7 29  11. แพร่ 2 4 
5 .อุตรดิตถ์ 6 23  12. เชียงใหม่ 2 4 
6. เชียงราย 9 22  13. ล าพูน 2 3 
7. สุโขทัย 5 17  รวม 81 277 

ที่มา : เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2556) 

 

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-4 พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลงัของภาคเหนือ 
  



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

-135- 
 

3. พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคตะวันออก 
เขตพื้นท่ีภาคตะวันออก มีจังหวัดท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลัง 6 จังหวัด โดยจังหวัดท่ีมี

พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุด คือ จังหวัดสระแก้ว คือมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน 9 อ าเภอ 
50 ต าบล รองลงมาคือจังหวัด ชลบุรี คือ มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน 9 อ าเภอ 49 ต าบล และอันดับท่ี 3 คือ จังหวัด
ระยอง ซึ่งมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน 8 อ าเภอ 49 ต าบล 

ตารางที่ 9-6 เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออก อ าเภอ ต าบล 
1. จันทบุรี 6 17 
2. ชลบุร ี 9 49 
3. สระแก้ว 9 50 
4. ระยอง 8 49 
5. ปราจีนบุร ี 6 31 
6. ฉะเชิงเทรา 4 14 

รวม 42 210 
ที่มา : เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย
โรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

 

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-5 พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลงัของภาคตะวันออก 
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4. พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคตะวันตก 
เขตพื้นท่ีภาคตะวันตก มีจังหวัดท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังใน 5 จังหวัด โดยจังหวัดท่ี

มีพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุด คือ จังหวัด กาญจนบุรี คือ มีพื้นท่ีเหมาะสมใน 13 
อ าเภอ 62 ต าบล  รองลงมาคือจังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน 8 อ าเภอ 33 ต าบล และอันดับท่ี 3 คือ 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมใน 7 อ าเภอ 20 ต าบล 

ตารางที่ 9-7 เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคตะวันตก 

ภาคตะวันตก อ าเภอ ต าบล 
1. กาญจนบุรี 13 62 
2. ตาก 8 33 
3. ราชบุร ี 7 20 
4. เพชรบุร ี 1 1 
5. ประจวบครีีขันธ์ 1 1 
รวม 30 117 

ที่มา เขตเหมาะสมส าหรับการปลูก ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย
โรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2556 

 

5. พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคกลาง 
เขตพื้นท่ีภาคกลาง มีจังหวัดท่ีมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังใน 5 จังหวัด โดยจังหวัดท่ี

มีพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุด คือ จังหวัด ลพบุรี คือ มีพื้นท่ีเหมาะสมใน 9 อ าเภอ 
50 ต าบล รองลงมาคือจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นท่ีเหมาะสมใน 7 อ าเภอ 24 ต าบล และอันดับท่ี 3 คือ จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งมีพื้นท่ีเหมาะสมใน 5 อ าเภอ 19 ต าบล 

ตารางที่ 9-8 เขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังของภาคกลาง 

ภาคกลาง อ าเภอ ต าบล 
1. ลพบุร ี 9 50 
2. สระบรุ ี 7 24 
3. สุพรรณบรุ ี 5 19 
4. ชัยนาท 5 11 
5. นครนายก 1 1 
รวม  27 105 

ที่มา เขตเหมาะสมส าหรับการปลูก ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อย
โรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2556 
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-6 พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลงัของภาคตะวันตกและภาคกลาง 

9.3 เปรียบเทียบพืน้ที่เหมาะสมและพื้นทีเ่พาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบัน 
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นท่ี ระหว่างเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลัง และพื้นท่ี

เพาะปลูกมันส าปะหลังจริงในปี 2557 พบว่ายังมีพื้นท่ีอีกมากท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังแต่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการเพาะปลูก และเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับมันส าปะหลัง ยังมีการความต้องการ
ผลผลิตมันส าปะหลังอีกเป็นจ านวนมาก เพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพก าลังการผลิต ซึ่ง
จะส่งผลให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก มีต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนั้นจึง
ควรมีการส่งเสริมให้ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลัง ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาชนิดของพืชท่ีเกษตรกรก าลังเพาะปลูกอยู่ในพื้นท่ี เพื่อประเมินความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมในการส่งเสริมให้พื้นท่ีเปล่ียนมาเพาะปลูกมันส าปะหลังแทนพืชเดิม นอกจากนี้ยัง
ควรศึกษาความทับซ้อนของเขตพื้นท่ีเหมาะสมในเพาะการปลูกมันส าปะหลังและการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ 
เช่น ยางพารา ข้าว เป็นต้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และก าหนดชนิดของพืชท่ีจะท าการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นท่ี
นั้นได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

การคัดเลือกพื้นท่ีส่งเสริมการขยายการเพาะปลูกมันส าปะหลัง นอกจากจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของพื้นท่ี สภาพดิน และสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังควรพิจารณาถึงก าลังการผลิตของโรงงานในพื้นท่ีด้วย โดยเฉพาะ
ก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบ กล่าวคือควรมีการส่งเสริมการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในบริเวณท่ี
มีโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบท่ียังมีการด าเนินการผลิตยังไม่เต็มก าลังการผลิต กล่าวคือมีก าลังการผลิตจริง 
(Utilization) น้อยกว่าร้อยละ 100 เพื่อให้ผลผลิตมันส าปะหลังในพื้นท่ีท่ีผลิตได้เพิ่มขึ้นสามารถขนส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตของโรงงานในพื้นท่ี ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ า เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และโรงงานมี
ก าลังการผลิตจริงเพิ่มขึ้น ท าให้มีต้นทุนการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบลดลง  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบพื้นท่ีระหว่างพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังจริงในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มพื้นท่ี ตามภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ภาคเหนือ 3. ภาคตะวันออก และ 4. ภาคตะวันตก
และภาคกลาง ซึ่งแต่ละพื้นท่ีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. พื้นที่เหมาะสมและพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังในปี 2557 จ านวนมากท่ีจังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี เลย และอุดรธานี ซึ่งมีพื้นท่ีการเพาะปลูกรวมจ านวน 3.1 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 68 ของพื้นท่ีการปลูกมันส าปะหลังท้ังหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนมากเป็นการเพาะปลูก
บนพื้นท่ีเหมาะสมตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก
มันส าปะหลังและยังไม่มีการเพาะปลูกในปัจจุบัน ท่ีเกษตรกรสามารถขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังได้อีก
จ านวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบจ านวนมาก โดยในปัจจุบันพื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมากกว่า
ผลผลิตท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ีมากถึง 3.23 เท่า เพื่อให้โรงงานสามารถด าเนินการผลิตได้เต็มอัตราก าลังการผลิต 
(Utilization ร้อยละ 100) ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานสามารถมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ าลงได้ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม
ในการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังในเขตจังหวัดนครราชสีมาให้มากขึ้น 
 

 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-7 พ้ืนที่เหมาะสมและพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังจรงิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. พื้นที่เหมาะสมและพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบันของภาคเหนือ 
ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังในปี 2557 จ านวนมากท่ีจังหวัดก าแพงเพชร 

นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ซึ่งมีพื้นท่ีการเพาะปลูกรวมจ านวน 1.46 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
80 ของพื้นท่ีการปลูกมันส าปะหลังท้ังหมดในภาคเหนือ ซึ่งส่วนมากเป็นการเพาะปลูกบนพื้นท่ีเหมาะสมตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกมันส าปะหลังและยังไม่
มีการเพาะปลูกในปัจจุบัน ท่ีเกษตรกรสามารถขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังได้อีกจ านวนมาก โดยเฉพาะ
ในจังหวัดก าแพงเพชร ท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิต
แป้งมันส าปะหลังดิบจ านวนมาก โดยในปัจจุบันพื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมากกว่าผลผลิตท่ีเพาะปลูกได้ใน
พื้นท่ีมากถึง 1.96 เท่า เพื่อให้โรงงานสามารถด าเนินการผลิตได้เต็มอัตราก าลังการผลิต (Utilization ร้อยละ 
100) ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานสามารถมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ าลงได้ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมในการขยายพื้นท่ี
เพาะปลูกมันส าปะหลังในเขตจังหวัดก าแพงเพชรให้มากขึ้น 

 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป  2557พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลกูมนัส าปะหลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-8 พ้ืนที่เหมาะสมและพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังจรงิของภาคเหนือ 

3. พื้นที่เหมาะสมและพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบันของภาคตะวันออก 
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังในปี 2557 จ านวนมากท่ีจังหวัดสระแก้ว 

ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งมีพื้นท่ีการเพาะปลูกรวมจ านวน 1 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของพื้นท่ีการ
ปลูกมันส าปะหลังท้ังหมดในภาคตะวันออก ซึ่งส่วนมากเป็นการเพาะปลูกบนพื้นท่ีเหมาะสมตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าหนด อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกมันส าปะหลังและยังไม่มีการ
เพาะปลูกในปัจจุบัน ท่ีเกษตรกรสามารถขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังได้อีกจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตแป้ง  
มันส าปะหลังดิบจ านวนมาก โดยในปัจจุบันพื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมากกว่าผลผลิตท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี
มากถึง 4.02 เท่า เพื่อให้โรงงานสามารถด าเนินการผลิตได้เต็มอัตราก าลังการผลิต (Utilization ร้อยละ 100) 
ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานสามารถมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ าลงได้ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมในการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 
มันส าปะหลังในเขตจังหวัดระยองและจันทบุรีให้มากขึ้น  

 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคเหนือ ป  2557พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลกูมนัส าปะหลังในภาคเหนอื
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-9 พ้ืนที่เหมาะสมและพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังจรงิของภาคตะวันออก 

4. พื้นที่เหมาะสมและพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบันของภาคตะวันตกและภาคกลาง 
ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันตก มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังในปี 2557 จ านวนมากท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง

มีพื้นท่ีการเพาะปลูกรวมจ านวน 4.7 แสนไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 ของพื้นท่ีการปลูกมันส าปะหลังท้ังหมด
ในภาคตะวันตก และในเขตพื้นท่ีภาคกลางนั้น มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังในปี 2557 จ านวนมากท่ีจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีพื้นท่ีการเพาะปลูกรวมจ านวน 2.5 แสนไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของพื้นท่ีการปลูกมันส าปะหลัง
ท้ังหมดในภาคกลาง ซึ่งส่วนมากเป็นการเพาะปลูกบนพื้นท่ีเหมาะสมตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด  

อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกมันส าปะหลังและยังไม่มีการเพาะปลูกในปัจจุบัน ท่ี
เกษตรกรสามารถขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังได้อีกจ านวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดลพบุรีท่ีมีความ
ต้องการผลผลิตมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบจ านวนมาก 
โดยในปัจจุบันพื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมากกว่าผลผลิตท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ีมากถึง 1.44 เท่า เพื่อให้โรงงาน
สามารถด าเนินการผลิตได้เต็มอัตราก าลังการผลิต (Utilization ร้อยละ 100) ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานสามารถมี
ต้นทุนการผลิตท่ีต่ าลงได้ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมในการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังในเขตจังหวัดลพบุรี
ให้มากขึ้น ส่วนในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น ในปัจจุบันความสามารถในการเพาะปลูกมีมากกว่าก าลังการผลิต ดังนั้น
จึงควรปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคเกษตรกรรม 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออก ป  2557พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลกูมนัส าปะหลังในภาคตะวันออก
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-10 พ้ืนที่เหมาะสมและพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังจริงของภาคตะวันตกและภาคกลาง 

9.4 การวิเคราะห์พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังในปัจจุบัน 
โดยภาพรวมประเทศไทยมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 2,753 ราย ซึ่งมีก าลังการ

ผลิตรวม 29,681 ตันมันเส้นต่อวัน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 51 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 6,403 ตัน
มันอัดเม็ดต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 92 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 
28,850 ตันแป้งต่อวัน มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 32 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 3,840 ตันแป้งต่อวันโรงงาน 
ผลิตสารให้ความหวานจ านวน 12 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 1,050 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิต 
เอทานอลจ านวน 36 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 7,830,000 ลิตรต่อวัน โดยโรงงานส่วนมากจะต้ังอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   

ตารางที่ 9-9 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด  โรงงานแป้งมันดิบ 

จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน 
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,534 12,890 23 3,061 50 18,930 
2. ภาคเหนือ 482 8,228 2 239 13 3,150 
3. ภาคตะวันออก 422 5,062 17 1,568 21 5,170 
4. ภาคตะวันตก 226 2,084 - - 5 1,050 
5. ภาคกลาง 89 1,417 9 1,535 3 550 

รวม 2,753 29,681 51 6,403 92 28,850 
 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โรงงานแป้งดัดแปร   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 3,240 1 400 11 2,860,000 
2. ภาคเหนือ 3 - - - 4 750,000 
3. ภาคตะวันออก 7 600 2 500 10 1,970,000 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง
ในภาคตะวันตก และภาคกลาง ป  2557

พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง
ในภาคตะวันตก และภาคกลาง
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อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โรงงานแป้งดัดแปร   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 
4. ภาคตะวันตก 3 - 1 - 5 680,000 
5. ภาคกลาง 4 - 8 150 6 1,570,000 

รวม 32 3,840 12 1,050 36 7,830,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 
 

ตารางที่ 9-10 สัญลักษณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังแต่ละประเภทในแผนที่ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 

พ้ืนที่เพาะปลูกจริงปี 2557 
 S1 หมายถึง พ้ืนที่มีระดับความเหมาะสมมาก (Highly Suitable)  สามารถให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 80 

ของ Optimum Yield 
 S2 หมายถึง พ้ืนที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) สามารถให้ผลผลิตร้อยละ 

40-80 ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ 
 S3 หมายถึง พ้ืนที่มีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) ซึ่งสามารถให้ผลผลิตร้อยละ 

20-40 ของ Optimum Yield โดยจ าเป็นต้องเพ่ิมการจัดการที่เหมาะสมตามคุณภาพดิน 
 

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก สามารถให้ผลผลิตน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ Optimum Yield 
 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>300 ตันแป้งมันต่อวัน) 
 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<300 ตันแป้งมันต่อวัน) 
 

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง 
 

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง 
 

โรงงานมันอัดเม็ด 
 

ลานมัน 
 

โรงงานผลิตเอทานอล 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2558 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 

รูปที่ 9-11 ที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 
ในการก าหนดก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี จะพิจารณาจากความ 

สามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัว 
มันส าปะหลังสดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงาน
มีระยะเวลาด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูป
เป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม ซึ่งสามารถแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้ 
 

    ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตันแป้งต่อวัน)  =  ปริมาณผลผลิตในพื้นท่ีท่ีก าหนด (ตัน/ปี) x 0.733 x 0.2242 
        330 วัน 
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จากนั้นน าข้อมูลไปค านวณสัดส่วนก าลังการผลิต ระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม 
โดยน าผลรวมของก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังในพื้นท่ี หารด้วยก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมใน
พื้นท่ี ซึ่งค านวณมาจากผลผลิตท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี เพื่อประเมินความสามารถในการผลิตของโรงงาน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 

 

    สัดส่วนก าลังการผลิต  =  ก าลังการผลิตรวมของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังในพื้นท่ี (ตันแป้งต่อวัน) 
    ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตันแป้งต่อวัน) 
 

 สัดส่วนก าลังการผลิตมากกว่า 1 หมายถึงในพื้นท่ีมีก าลังการผลิตจริงมากกว่าก าลังการผลิตท่ี
เหมาะสม ท าให้โรงงานอาจมีวัตถุดิบไม่เพียงพอในการผลิตเต็มอัตราก าลังการผลิต กล่าวคือ
มีอัตราการผลิตจริง (Utilization) น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งจะท าให้มีต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น 
หรือโรงงานอาจต้องจัดหาวัตถุดิบจากนอกพื้นท่ี ท าให้มีต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นจากค่าใช้จ่าย
ในการขนส่งวัตถุดิบท่ีมากขึ้น 

 สัดส่วนก าลังการผลิตเท่ากับ 1 หมายถึง ในพื้นท่ีมีก าลังการผลิตจริงใกล้เคียงกับก าลังการผลิต
ท่ีเหมาะสม ท าให้โรงงานสามารถจัดหาวัตถุดิบจากในพื้นท่ีได้อย่างเพียงพอ ท าให้สามารถ
ด าเนินการผลิตได้เต็มก าลังการผลิต ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ 

 สัดส่วนก าลังการผลิตน้อยกว่า 1 หมายถึงในพื้นท่ีมีก าลังการผลิตจริงน้อยกว่าก าลังการผลิต
ท่ีเหมาะสม ท าให้วัตถุดิบมันส าปะหลังเกินความต้องการในพื้นท่ี  จ าเป็นต้องส่งไปขายยัง
โรงงานในพื้นท่ีอื่น ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีสูงมากขึ้น 

 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของจ านวนโรงงานและก าลังการผลิตของโรงงานในแต่ละกลุ่มพื้นท่ี โดยมีการ
แบ่งในการศึกษากลุ่มตามภูมิภาคของประเทศ พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
และมีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ผลผลิตมันส าปะหลังมากท่ีสุด เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อ
การปลูกมันส าปะหลัง ท าให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมในการต้ังโรงงาน
อุตสาหกรรม ประกอบปัจจัยส าคัญในการต้ังโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง คืออยู่ใกล้แหล่งเพาะปลูก เพื่อให้มี
ต้นทุนการขนส่งท่ีต่ า จึงท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอยู่เป็นจ านวนมาก 
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1. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 4,604,972 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 4,359,677 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 15,465,916 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,547 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 1,534 ราย 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 12,890 ตันมันเส้นต่อวัน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 23 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 
3,061 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 50 โรงงาน มีก าลังการผลิต
รวมประมาณ 18,930 ตันแป้งต่อวัน มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 15 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 3,240 ตัน
แป้งต่อวัน โรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 1 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 400 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมี
โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 11 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 2,860,000 ลิตรต่อวัน 

 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-12 ที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะสมกับการเพาะปลูก
มันส าปะหลัง ท าให้สามารถผลิตมันส าปะหลังท่ีมีคุณภาพสูง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้ง 
มันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลังสดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็น
แป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลาด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตรา
การแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ี
ควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 7,702 ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลัง
การผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 18,930 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริง
และก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.46 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจาก
ภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า 
ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน (มันเส้น) 1,534 12,890 

2. โรงงานมันอัดเม็ด 23 3,061 

3. โรงงานแป้งมัน 50 18,930 

4. โรงงานแป้งดัดแปร 15 -

5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 400 

6. โรงงานเอทานอล 11 2,860,000 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 4,604,972 
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร)่ 4,359,677 
3. ผลผลิต (ตัน) 15,465,916 
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 11,336,516 
5. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,547 

หมายเหต ุ
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจรงิ/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพืน้ทีโ่ดยสมมตุิฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได ้100%

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน/วัน) 7,702

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 2.46

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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ได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมในภาพรวม 

ตารางที่ 9-11 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด  โรงงานแป้งมันดิบ 

จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน 
1.  นครราชสีมา 435 3,643 11 1,994 22 9,280 
2.  กาฬสินธ์ุ 102 698 - - 7 2,230 
3.  ชัยภูมิ 86 1,590 3 161 5 2,100 
4.  อุบลราชธานี 120 2,559 - - 3 1,350 
5.  ขอนแก่น 122 513 4 130 3 800 
6.  อุดรธานี 160 805 3 545 3 720 
7.  ร้อยเอ็ด 12 59 - - 1 700 
8.  ศรีสะเกษ 71 736 - - 1 600 
9.  มหาสารคาม 47 58 - - 2 500 
10. เลย 48 638 - - 1 400 
11. มุกดาหาร 9 75 - - 2 250 
12. อ านาจเจริญ 30 673 - - - - 
13. บุรีรัมย์ 121 232 1 50 - - 
14. ยโสธร 24 151 - - - - 
15. หนองบัวล าภู 28 128 1 182 - - 
16. บึงกาฬ 37 85 - - - - 
17. สุรินทร ์ 28 76 - - - - 
18. สกลนคร 16 67 - - - - 
19. นครพนม 6 59 - - - - 
20. หนองคาย 32 43 - - - - 

รวม 1,534 12,890 23 3,062 50 18,930 
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อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 
1.  นครราชสีมา 9 600 1 400 2 1,120,000 
2.  กาฬสินธ์ุ 4 150 - - 1 230,000 
3.  ชัยภูมิ 1 - - - 2 330,000 
4.  อุบลราชธานี - - - - 1 400,000 
5.  ขอนแก่น - - - - 2 280,000 
6.  อุดรธานี - - - - 1 200,000 
7.  ร้อยเอ็ด - - - - - - 
8.  ศรีสะเกษ 1 60 - - - - 
9.  มหาสารคาม - - - - - - 
10. เลย - - - - - - 
11. มุกดาหาร - - - - 1 100,000 
12. อ านาจเจริญ - - - - - - 
13. บุรีรัมย์ - - - - - - 
14. ยโสธร - - - - - - 
15. หนองบัวล าภู - - - - 1 200,000 
16. บึงกาฬ - - - - - - 
17. สุรินทร ์ - - - - - - 
18. สกลนคร - - - - - - 
19. นครพนม - - - - - - 
20. หนองคาย - - - - - - 

รวม 15 3,240 1 400 11 2,860,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 

 
ตารางที่ 9-12 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังและก าลังการผลิตที่เหมาะสมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะ 
ปลูก 

พื้นที่เก บ
เก่ียว 

ผลผลิต 
 

ผลผลิตต่อ
ไร่  

สัดส่วนที่น ามาท า 
แป้งมัน (73%) 

ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 

สัดส่วน
ก าลังการ

ผลิต (พันไร่) (พันไร่) (พันตัน) (กก./ไร่) ตันหัวมัน/ป  ตันแป้งดิบ/ป  (ตัน/วัน) 
1.  นครราชสีมา 1,674 1,536 5,777 3,761 4,234,453 949,364 2,877 3.23 
2.  กาฬสินธ์ุ 204 198 671 3,394 492,132 110,336 334 6.67 
3.  ชัยภูมิ 454 436 1,570 3,603 1,151,035 258,062 782 2.69 
4.  อุบลราชธานี 411 402 1,366 3,401 1,001,132 224,454 680 1.98 
5.  ขอนแก่น 183 180 577 3,204 423,103 94,860 287 2.78 
6.  อุดรธานี 259 248 849 3,420 622,208 139,499 423 1.70 
7.  ร้อยเอ็ด 43 41 128 3,137 93,984 21,071 64 10.96 
8.  ศรีสะเกษ 145 141 495 3,505 363,127 81,413 247 2.43 
9.  มหาสารคาม 93 92 288 3,145 211,076 47,323 143 3.49 
10. เลย 303 295 1,031 3,494 755,588 169,403 513 0.78 
11. มุกดาหาร 149 145 478 3,306 350,211 78,517 238 1.05 
12. อ านาจเจริญ 57 53 175 3,290 127,972 28,691 87 - 
13. บุรีรัมย์ 198 198 817 4,130 598,945 134,284 407 - 
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อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะ 
ปลูก 

พื้นที่เก บ
เก่ียว 

ผลผลิต 
 

ผลผลิตต่อ
ไร่  

สัดส่วนที่น ามาท า 
แป้งมัน (73%) 

ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 

สัดส่วน
ก าลังการ

ผลิต (พันไร่) (พันไร่) (พันตัน) (กก./ไร่) ตันหัวมัน/ป  ตันแป้งดิบ/ป  (ตัน/วัน) 
14. ยโสธร 88 84 280 3,343 205,535 46,081 140 - 
15. หนองบัวล าภู 69 66 207 3,155 151,646 33,999 103 - 
16. บึงกาฬ 11 11 31 2,827 22,729 5,096 15 - 
17. สุรินทร ์ 76 53 170 3,175 124,381 27,886 85 - 
18. สกลนคร 120 117 354 3,025 259,688 58,222 176 - 
19. นครพนม 50 48 150 3,138 109,876 24,634 75 - 
20. หนองคาย 18 17 51 3,029 37,697 8,452 26 - 

รวม 4,604 4,359 15,465 3,547 11,336,516 2,541,647 7,702 2.46 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

2. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 1,475,738 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลัง

จ านวน 1,339,336 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 4,877,258 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 
3,642 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 422 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิต
รวม 5,062 ตันมันเส้นต่อวัน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 17 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 1,568 ตันมัน
อัดเม็ดต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 21 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 
5,170 ตันแป้งต่อวัน โรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 7 โรงงาน โรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 2 โรงงาน มี
ก าลังการผลิตรวม 500 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 10 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 
1,970,000 ลิตรต่อวัน 
 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-13 ที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันออก 
 

ภาคตะวันออก จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน (มันเส้น) 422 5,062 
2. โรงงานมันอัดเม็ด 17 1,568 
3. โรงงานแป้งมัน 21 5,170 
4. โรงงานแป้งดัดแปร 7 -
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 2 500 
6. โรงงานเอทานอล 10 1,970,000 

ภาคตะวันออก จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 1,475,738 
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 1,339,336 
3. ผลผลิต (ตัน) 4,877,258 
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 3,575,030 
5. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,642 

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน/วัน) 2,429

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 2.13

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

หมายเหต ุ
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจรงิ/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพืน้ทีโ่ดยสมมตุิฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได ้100%
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ภาคตะวันออกมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมในการต้ังโรงงาน ประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ของผลผลิตมันส าปะหลังจ านวนมาก ท าให้มีการต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอยู่ในพื้นท่ี ถึงแม้ว่าจะมี
วัตถุดิบมันส าปะหลังท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีไม่มากนัก เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสม
ของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดย
ก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลังสดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลาด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือ
หัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของ
โรงงานแป้งมันดิบ ท่ีเหมาะสมประมาณ 2,429 ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันมากถึง 5,170 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ี
เหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.13 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรม
มากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุน
การผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น 
ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ี ให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมในภาพรวม 

ตารางที่ 9-13 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันออก 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด  โรงงานแป้งมันดิบ 

จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน 
1.  จันทบุรี 45 878 - - 5 1,600 
2.  ชลบุร ี 119 1,018 9 868 5 1,120 
3.  สระแก้ว 87 1,393 - - 3 1,100 
4.  ฉะเชิงเทรา 59 492 5 441 3 750 
5.  ระยอง 78 275 1 106 5 600 
6.  ปราจีนบุร ี 34 1,006 2 153 - - 

รวม  422 5,062 17 1,568 21 5,170 
 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 
1.  จันทบุรี 1  1 300 - - 
2.  ชลบุร ี - - 1 200 1 150,000 
3.  สระแก้ว - - - - 2 300,000 
4.  ฉะเชิงเทรา 2 - - - 3 550,000 
5.  ระยอง 4 - - - 2 600,000 
6.  ปราจีนบุร ี - - - - 2 370,000 

รวม 7 - 2 500 10 1,970,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 
  



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

-150- 
 

ตารางที่ 9-14 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังและก าลังการผลิตที่เหมาะสมของภาคตะวันออก 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะ 
ปลูก 

พื้นที่เก บ
เก่ียว 

ผลผลิต 
 

ผลผลิตต่อ
ไร่  

สัดส่วนที่น ามาท า 
แป้งมัน (73%) 

ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 

สัดส่วน
ก าลังการ

ผลิต  (พันไร่) (พันไร่) (พันตัน) (กก./ไร่) ตันหัวมัน/ป  ตันแป้งดิบ/ป  (ตัน/วัน) 
1.  จันทบุรี 240 229 799 3,496 585,704 131,315 398 4.02 
2.  ชลบุร ี 279 274 1,158 4,226 849,109 190,370 577 1.94 
3.  สระแก้ว 453 366 1,233 3,365 904,032 202,684 614 1.79 
4.  ฉะเชิงเทรา 294 276 1,000 3,624 732,912 164,319 498 1.51 
5.  ระยอง 53 44 188 4,247 137,665 30,865 94 6.42 
6.  ปราจีนบุร ี 157 150 499 3,324 365,609 81,969 248 - 

รวม 1,475 1,339 4,877 3,642 3,575,030 801,522 2,429 2.13 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 
3. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคเหนือ 
ภาคเหนือมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 1,830,479 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลัง

จ านวน 1,714,542 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 6,224,707 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 
3,631 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 482 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิต
รวม 8,228 ตันมันเส้นต่อวัน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 239 ตันมันอัดเม็ดต่อ
วัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 13 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 3,150 
ตันแป้งต่อวัน โรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 3 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 4 โรงงาน มีก าลัง
การผลิตรวม 750,000 ลิตรต่อวัน 
 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-14 ที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคเหนือ 
 

ภาคเหนือ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน (มันเส้น) 482 8,228 
2. โรงงานมันอัดเม็ด 2 239 
3. โรงงานแป้งมัน 13 3,150 
4. โรงงานแป้งดัดแปร 3 -
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
6. โรงงานเอทานอล 4 750,000 

ภาคเหนือ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 1,830,479 
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 1,714,542 
3. ผลผลิต (ตัน) 6,224,707 
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 4,562,710 
5. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,631

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน/วัน) 3.100

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 1.02

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

หมายเหต ุ
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจรงิ/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพืน้ทีโ่ดยสมมตุิฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได ้100%
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เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบ ท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลัง
สดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลา
ด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้ง
มันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 3,100 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 3,150 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.02 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขันกับผู้ผลิต
รายอื่นได้ โดยในอนาคตควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเกษตรเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้
ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีการควบคุมการเพิ่มก าลังการผลิตของโรงงานในพื้นท่ีให้สอดคล้องกับปริมาณ
ผลผลิตมันส าปะหลังท่ีจะสูงขึ้นในอนาคต 

ตารางที่ 9-15 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคเหนือ 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานเอทานอล 
จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 

1.  ก าแพงเพชร 155 3,260 2 239 9 2500 - - 2 400,000 
2.  อุทัยธานี 52 683 - - 3 550 3 - - - 
3.  อุตรดิตถ์ 6 146 - - 1 100 - - - - 
4.  นครสวรรค ์ 168 2,395 - - - - - - 1 230,000 
5.  เพชรบูรณ ์ 28 626 - - - - - - 1 120,000 
6.  ล าปาง 16 555 - - - - - - - - 
7.  สุโขทัย 7 240 - - - - - - - - 
8.  เชียงราย 34 181 - - - - - - - - 
9.  พิษณุโลก 10 92 - - - - - - - - 
10. พิจิตร 2 42 - - - - - - - - 
11. น่าน 3 8 - - - - - - - - 
12. แพร่ 1 1 - - - - - - - - 

รวม 482 8,228 2 239 13 3,150 3 - 4 750,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 

 
ตารางที่ 9-16 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังและก าลังการผลิตที่เหมาะสมของภาคเหนือ 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะ 
ปลูก 

พื้นที่เก บ
เก่ียว 

ผลผลิต 
 

ผลผลิตต่อ
ไร่  

สัดส่วนที่น ามาท า 
แป้งมัน (73%) 

ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 

สัดส่วน
ก าลังการ

ผลิต  (พันไร่) (พันไร่) (พันตัน) (กก./ไร่) ตันหัวมัน/ป  ตันแป้งดิบ/ป  (ตัน/วัน) 
1.  ก าแพงเพชร 668 646 2,558 3,958 1,874,842 420,340 1,274 1.96 
2.  อุทัยธานี 140 137 493 3,605 361,147 80,969 245 2.24 
3.  อุตรดิตถ์ 27 25 83 3,332 61,154 13,711 42 2.41 
4.  นครสวรรค ์ 437 360 1,263 3,437 905,921 203,108 615 - 
5.  เพชรบูรณ ์ 190 185 664 3,585 487,051 109,197 331 - 
6.  ล าปาง 25 25 80 3,254 58,740 13,169 40 - 
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อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะ 
ปลูก 

พื้นที่เก บ
เก่ียว 

ผลผลิต 
 

ผลผลิตต่อ
ไร่  

สัดส่วนที่น ามาท า 
แป้งมัน (73%) 

ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 

สัดส่วน
ก าลังการ

ผลิต  (พันไร่) (พันไร่) (พันตัน) (กก./ไร่) ตันหัวมัน/ป  ตันแป้งดิบ/ป  (ตัน/วัน) 
7.  สุโขทัย 60 58 187 3,218 137,234 30,768 93 - 
8.  เชียงราย 63 62 202 3,278 143,852 33,148 100 - 
9.  พิษณุโลก 164 161 539 3,341 395,417 88,652 269 - 
10. พิจิตร 23 22 77 3,402 56,076 12,572 38 - 
11. น่าน 1 1 3 2,991 2,311 518 2 - 
12. แพร่ 19 18 56 3,107 40,846 9,158 28 - 

รวม 1,830 1,714 6,224 3,631 4,562,710 1,022,960 3,100 1.02 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

4. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันตก 
ภาคตะวันตกมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 679,505 ไร่ มีเนื้อที่ให้ผลผลิตมันส าปะหลัง

จ านวน 664,675 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 2,246,285 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 
3,380 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 226 ราย ซึ่งมีก าลังการ
ผลิตรวม 2,084 ตันมันเส้นต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 5 โรงงาน มีก าลัง
การผลิตรวมประมาณ 1,050 ตันแป้งต่อวัน มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 3 โรงงาน โรงงานผลิตสารให้ 
ความหวานจ านวน 1 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 5 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 680,000 
ลิตรต่อวัน 
 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-15 ที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันตก 

  

ภาคตะวันตก จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน (มันเส้น) 226 2,084 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 5 1,050 
4. โรงงานแป้งดัดแปร 3 -
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 -
6. โรงงานเอทานอล 5 680,000 

ภาคตะวันตก จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 679,505 
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 664,675 
3. ผลผลิต (ตัน) 2,246,285 
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 1,646,527 
5. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,380 

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน/วัน) 3.100

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 1.02
หมายเหต ุ
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจรงิ/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพืน้ทีโ่ดยสมมตุิฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได ้100%

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบ ท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลัง
สดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลา
ด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้ง
มันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 
1,119 ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันเพียง 1,050 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามา
คิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 0.94 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ี
มีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท า
ให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขันกับผู้ผลิต
รายอื่นได้ โดยในอนาคตควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตแป้งมันดิบได้
มากขึ้น ประกอบกับควรมีการส่งเสริมทางด้านการเกษตรในพื้นท่ีเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังท่ีสูงขึ้น 

ตารางที่ 9-17 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคตะวันตก 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด  โรงงานแป้งมันดิบ 

จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน 
1.  กาญจนบุรี 187 1,261 - - 3 500 
2.  ราชบุร ี 7 98 - - 1 300 
3.  ตาก 20 716 - - 1 250 
4.  ประจวบคีรีขันธ์ 11 9 - - - - 
5.  เพชรบุร ี 1 1 - - - - 

รวม  226 2,084 - - 5 1,050 
 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 
1.  กาญจนบุรี 1 - - - 2 300,000 
2.  ราชบุร ี 2 - 1 - 2 180,000 
3.  ตาก - - - - 1 200,000 
4.  ประจวบคีรีขันธ์ - - - - - - 
5.  เพชรบุร ี - - - - - - 

รวม  3 - 1 - 5 680,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 

 

ตารางที่ 9-18 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังและก าลังการผลิตที่เหมาะสมของภาคตะวันตก 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะ 
ปลูก 

พื้นที่เก บ
เก่ียว 

ผลผลิต 
 

ผลผลิตต่อ
ไร่  

สัดส่วนที่น ามาท า 
แป้งมัน (73%) 

ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 

สัดส่วน
ก าลังการ

ผลิต (พันไร่) (พันไร่) (พันตัน) (กก./ไร่) ตันหัวมัน/ป  ตันแป้งดิบ/ป  (ตัน/วัน) 
1.  กาญจนบุรี 468 460 1,530 3,325 1,121,567 251,455 762 0.66 
2.  ราชบุร ี 78 74 234 3,160 171,834 38,525 117 2.57 
3.  ตาก 132 129 476 3,700 348,630 78,163 237 1.06 
4.  ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 3 3,475 1,969 441 1 - 
5.  เพชรบุร ี 1 1 3 3,305 2,527 566 2 - 
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อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะ 
ปลูก 

พื้นที่เก บ
เก่ียว 

ผลผลิต 
 

ผลผลิตต่อ
ไร่  

สัดส่วนที่น ามาท า 
แป้งมัน (73%) 

ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 

สัดส่วน
ก าลังการ

ผลิต (พันไร่) (พันไร่) (พันตัน) (กก./ไร่) ตันหัวมัน/ป  ตันแป้งดิบ/ป  (ตัน/วัน) 
รวม 679 664 2,246 3,380 1,646,527 369,151 1,119 0.94 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

5. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคกลาง 
ภาคกลางมีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 385,171 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลัง

จ านวน 352,993 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,207,886 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 
3,422 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 89 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิต
รวม 1,417 ตันมันเส้นต่อวัน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 9 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 1,535 ตันมันอัดเม็ด
ต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 3 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 550 
ตันแป้งต่อวัน โรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 4 โรงงาน โรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 8 โรงงาน รวมถึงมี
โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 6 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 1,570,000 ลิตรต่อวัน 

 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-16 ที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคกลาง 

เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัว 
มันส าปะหลังสดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงาน
มีระยะเวลาด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูป
เป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสม
ประมาณ 602 ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันเพียง 550 ตันแป้งต่อวัน 
เมื่อน ามาคิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 0.91 ซึ่งหมายถึง 
ในพื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับความสามารถในการเพาะปลูก 
ซึ่งจะท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขัน

ภาคกลาง จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน (มันเส้น) 89 1,417 
2. โรงงานมันอัดเม็ด 9 1,535 
3. โรงงานแป้งมัน 3 550 
4. โรงงานแป้งดัดแปร 4 -
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 8 150 
6. โรงงานเอทานอล 6 1,570,000

ภาคกลาง จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 385,171 
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร่) 352,993 
3. ผลผลิต (ตัน) 1,207,886 
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 885,380 
5. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,422 

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน/วัน) 602

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 0.91

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =

ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลติในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลติจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
4. สัดส่วนก าลังการผลติจริง/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีโดยสมมุติฐานโรงงานสามารถเดิน

ก าลังการผลิตได้ 100%
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ผู้ผลิตรายอื่นได้ โดยในอนาคตควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตแป้งมันดิบ
ได้มากขึ้น ประกอบกับควรมีการส่งเสริมทางด้านการเกษตรในพื้นท่ีเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังท่ีสูงขึ้น 

ตารางที่ 9-19 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของภาคกลาง 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด  โรงงานแป้งมันดิบ 

จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน 
1.  ลพบุร ี 37 784 - - 3 550 
2.  ชัยนาท 25 403 - - - - 
3.  สุพรรณบรุ ี 23 136 - - - - 
4.  สระบุร ี 2 70 - - - - 
5.  พระนครศรีอยุธยา 2 24 8 1,489 - - 
6. สมุทรปราการ - - - - - - 
7. นครปฐม - - 1 46 - - 
8. ปทุมธานี - - - - - - 

รวม  89 1,417 9 1,535 3 550 
 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 
1.  ลพบุร ี - - - - 1 200,000 
2.  ชัยนาท - - - - - - 
3.  สุพรรณบรุ ี - - - - 2 550,000 
4.  สระบุร ี - - 1 150 2 620,000 
5.  พระนครศรีอยุธยา - - - - - - 
6. สมุทรปราการ - - 5 - - - 
7. นครปฐม 3 - 2 - 1 200,000 
8. ปทุมธานี 1 - - - - - 

รวม  4 - 8 - 6 1,570,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 

 

ตารางที่ 9-20 พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังและก าลังการผลิตที่เหมาะสมของภาคกลาง 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

พื้นที่เพาะ 
ปลูก 

พื้นที่เก บ
เก่ียว 

ผลผลิต 
 

ผลผลิตต่อ
ไร่  

สัดส่วนที่น ามาท า 
แป้งมัน (73%) 

ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 

สัดส่วน
ก าลังการ

ผลิต  (พันไร่) (พันไร่) (พันตัน) (กก./ไร่) ตันหัวมัน/ป  ตันแป้งดิบ/ป  (ตัน/วัน) 
1.  ลพบุร ี 250 221 767 3,475 562,544 126,122 382 1.44 
2.  ชัยนาท 64 63 204 3,236 149,472 33,512 102 - 
3.  สุพรรณบรุ ี 38 37 121 3,247 88,840 19,918 60 - 
4.  สระบุร ี 33 32 115 3,627 84,525 18,951 57 - 
5.  พระนครศรีอยุธยา - - - - - - - - 
6. สมุทรปราการ - - - - - - - - 
7. นครปฐม - - - - - - - - 
8. ปทุมธานี - - - - - - - - 

รวม 385 352 1,207 3,422 885,380 198,502 602 0.91 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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9.5 การวิเคราะหพ์ื้นที่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่มีความเหมาะสม 
ในการจัดกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมันส าปะหลังให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดการ  

บูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท้ังต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นท่ีใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ พื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลัง พื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังในปัจจุบัน รวมถึงท่ีต้ัง
โรงงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) 
โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวานและ
โรงงานผลิตเอทานอล โดยมีการพิจารณาท่ีต้ังของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) เป็นหลัก เนื่องจากเป็น
การแปรรูปขั้นต้นท่ีใช้หัวมันสดจากชาวไร่เป็นวัตถุดิบในการผลิต และเป็นท่ีรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรหรือ
ลานมันในพื้นท่ีโดยตรง 

การจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงตลอดห่วง
โซ่อุปทาน มีความสมดุลของผลผลิตด้านการเกษตรและความต้องการด้านอุตสาหกรรมในพื้นท่ี เกิดระบบการ
ซื้อขายมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม มีการวางแผนการผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตร่วมกัน มีต้นทุนการ
ผลิตต่ า ท้ังในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เนื่องจากการปลูกในพื้นท่ีเหมาะสมจะมีต้นทุนการเพาะปลูกต่ า 
รวมถึงการท่ีวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังมีคุณภาพสูงและโรงงานมีอัตราการผลิตสูงเต็มก าลังการผลิต จะท าให้มี
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่างพื้นท่ีเพาะปลูกและโรงงานท่ีต่ าลงด้วย  

ซึ่งแนวคิดในการจัดต้ังกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง คือ ควรมีการส่งเสริมการเพาะปลูก
มันส าปะหลังในพื้นท่ีเหมาะสม ท้ังในด้านสภาพดิน และสภาพอากาศ เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ คือมีอัตรา
ผลผลิตต่อไร่สูง และมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งต่อหัวมันสูง โดยมีต้นทุนการเพาะปลูกต่ า โดยควรให้ความส าคัญ
กับพื้นท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก ท่ีมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) ท่ีมีการด าเนินการผลิตไม่เต็มก าลัง
การผลิตต้ังอยู่ ให้ได้รับการส่งเสริมการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกก่อนพื้นท่ีท่ีไม่มีโรงงานหรือมีโรงงานท่ีมีการผลิต
เต็มก าลังการผลิตแล้ว เนื่องจากหากเกษตรกรสามารถขายมันส าปะหลังให้โรงงานในเขตพื้นท่ีเดียวกันได้ จะ
ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ซึ่งจะลดต้นทุนการผลิตได้ โดยท่ัวไปแล้ว แหล่งเพาะปลูกมันส าปะหลัง
มักจะเป็นบริเวณพื้นท่ีแห้งแล้ง เนื่องจากมันส าปะหลังสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะท่ีแล้งได้ ในขณะท่ีโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังดิบมักจะต้ังอยู่ในบริเวณท่ีใกล้กับแหล่งน้ า เนื่องจากในกระบวนการแปรรูปจ าเป็นต้องใช้น้ า
เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้ได้มากท่ีสุด จึงควรมีระยะทางในการขนส่งหัว 
มันส าปะหลัง ระหว่างพื้นท่ีเพาะปลูกและโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบ น้อยกว่า 200 กิโลเมตร  

นอกจากนี้เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต จึงควรมีการควบคุมก าลังการผลิตรวมของ
โรงงานในพื้นท่ี โดยควบคุมการต้ังโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบแห่งใหม่ รวมถึงควบคุมการเพิ่มก าลังการผลิต
ของโรงงานเดิม ถ้าหากในเขตพื้นท่ีมีก าลังการผลิตรวมของโรงงานท้ังหมด มากกว่าก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม 
ท่ีค านวณมาจากปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี นอกจากการควบคุมในด้านปริมาณผลผลิตแล้ว ยังต้องมีการควบคุม
การจัดการน้ าเสียของโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบท่ีเกิดขึ้นในระว่างกระบวนการผลิตก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

จากข้อมูลการเพาะปลูกมันส าปะหลัง และข้อมูลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย สามารถ
จัดกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีเหมาะสมได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา 2. กลุ่ม
จังหวัดก าแพงเพชร 3. กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์ 4. กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ 
6. กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2557), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-17 กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมันส าปะหลงัของประเทศไทย 

โดยในปัจจุบันมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังและมีโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอยู่จ านวนมากใน 
5 กลุ่มจังหวัดแรก คือ กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มจังหวัด
อุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีการเช่ือมโยงกันภายในกลุ่ม เกิดระบบซื้อขายระหว่างกัน 
ในขณะท่ีพื้นท่ีในกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบน้อยกว่าผลผลิตในพื้นท่ี จึงควร
ส่งเสริมให้มีการต้ังโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบ เพื่อรองรับผลผลิตในพื้นท่ีด้วย รวมท้ังมีการส่งเสริมให้มีการ
ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลังให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตมันส าปะหลังท่ีมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

 

1. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และ

ลพบุรี ซึ่งมีขอบเขตพื้นท่ีติดต่อกัน สามารถขนส่งผลผลิตระหว่างพื้นท่ีได้อย่างสะดวก ในภาพรวมทั้ง 3 จังหวัด 
มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 2,378,456 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลังจ านวน 2,192,756 
ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 8,114,641 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 3,701 กิโลกรัมต่อ
ไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 558 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 6,017 ตัน
มันเส้นต่อวัน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 14 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 2,155 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน 
นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 30 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 11,930 
ตันแป้งต่อวัน มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 10 โรงงาน โรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 1 โรงงาน มีก าลัง
การผลิตรวม 400 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 5 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 1,650,000 
ลิตรต่อวัน 

 

กลุ่มก าแพงเพชร กลุ่ม         

กลุ่มกาญจนบุรี กลุ่มนครราชสีมา

กลุ่มอุบลราชธานี กลุ่มตะวันออก



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

-158- 
 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-18 พ้ืนที่เพาะปลูกและที่ต้ังโรงงานของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 

เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัว 
มันส าปะหลังสดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงาน
มีระยะเวลาด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูป
เป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 
4,041 ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 11,930 ตันแป้งต่อวัน เมื่อ
น ามาคิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.95 ซึ่งหมายถึง ใน
พื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะ
ท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการ
ควบคุมก าลังการผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมใน
ภาพรวม 
  

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

ลพบุรี
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ตารางที่ 9-21 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด  โรงงานแป้งมันดิบ 

จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน 
1.  นครราชสีมา 435 3,643 11 1,994 22 9,280 
2.  ชัยภูมิ 86 1,590 3 161 5 2,100 
3.  ลพบุร ี 37 784 - - 3 550 

รวม  558 6,017 14 2,155 30 11,930 
 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 
1.  นครราชสีมา 9 600 1 400 2 1,120,000 
2.  ชัยภูมิ 1 - - - 2 330,000 
3.  ลพบุร ี - - - - 1 200,000 

รวม 10 - 1 400 5 1,650,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 

 

 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-19 พ้ืนที่เหมาะสมและที่ต้ังโรงงานของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 

เมื่อพิจารณาเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลังและโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังใน
พื้นท่ี พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในจังหวัดลพบุรี และชัยภูมิ เนื่องจากภายในพื้นท่ี
ยังมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลัง รวมท้ังยังมีความต้องการหัวมันส าปะหลัง เพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบอีกมาก โดยปัจจุบันโรงงานในพื้นท่ีมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) 
ค่อนข้างต่ า หากผลผลิตจากการเพาะปลูกในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จะท าให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตจริงให้สูงขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตลดลงได้ โดยหากโรงงานมีต้นทุนการผลิตลดลง จะท าให้สามารถรับซื้อมันส าปะหลัง

กลุ่มนครราชสีมา จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 558 6,017 
2. โรงงานมันอัดเม็ด 14 2,155 
3. โรงงานแป้งมัน 30 11,930 
4. โรงงานแป้งดัดแปร 10 -
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 400 
5. โรงงานเอทานอล 5 1,650,000 

รวมกลุ่มจังหวัดนครราชสีมาออกมีศูนย์กลางบริเวณ
จังหวัด
1. นครราชสีมา
2. ชัยภูมิ
3. ลพบุรี

กลุ่มนครราชสีมา อ าเภอ ต าบล
1. นครราชสีมา 31 226
2. ชัยภูมิ 14 75
3. ลพบุรี 9 50

รวม 54 351

พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลงั

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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ในราคาท่ีสูงขึ้นได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนอีกด้วย โดยท้ังนี้ท้ังนั้นจะต้องมีการควบคุมการบ าบัดน้ าเสีย
ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-20 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 
 

2. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ก าแพงเพชร) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร ตาก และอุทัยธานี มีขอบเขตพื้นท่ี

ติดต่อกัน สามารถขนส่งผลผลิตระหว่างพื้นท่ีได้อย่างสะดวก ในภาพรวมท้ัง 3 จังหวัด มีพื้นท่ีในการเพาะปลูก
มันส าปะหลังจ านวน 938,743 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลังจ านวน 911,460 ไร่ ซึ่งสามารถผลิต 
มันส าปะหลังได้ปีละ 3,526,083 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 3,869 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมี
ผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 227 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 4,658 ตันมันเส้นต่อวัน มี
โรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 239 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้ง
มันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 13 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 3,300 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงาน
ผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 3 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 600,000 ลิตรต่อวัน 

เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัว  
มันส าปะหลังสดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงาน
มีระยะเวลาด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูป
เป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสม
ประมาณ 1,756 ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 3,300 ตันแป้งต่อวัน 
เมื่อน ามาคิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.88 ซึ่งหมายถึง 
ในพื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่ง
จะท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนา

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

ลพบุรี

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก
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ประสิทธิภาพด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการ
ควบคุมก าลังการผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมใน
ภาพรวม 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-21 พ้ืนที่เพาะปลูกและที่ต้ังโรงงานของกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 

 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-22 พ้ืนที่เหมาะสมและที่ต้ังโรงงานของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

 

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

กลุ่มก าแพงเพชร จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 227 4,658
2. โรงงานมันอัดเม็ด 2 239
3. โรงงานแป้งมัน 13 3,300
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
5. โรงงานเอทานอล 3 600,000

กลุ่มก าแพงเพชร จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 938,743
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร)่ 911,460
3. ผลผลิต (ตัน) 3,526,083
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 2,584,618
4. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,869

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 1,756

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 1.88

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลงั (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

กลุ่มก าแพงเพชร จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 227 4,658
2. โรงงานมันอัดเม็ด 2 239
3. โรงงานแป้งมัน 13 3,300
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
5. โรงงานเอทานอล 3 600,000

กลุ่มก าแพงเพชร อ าเภอ ต าบล
1. ก าแพงเพชร 9 59
2. อุทัยธานี - -
3. ตาก 8 33

รวม - -

พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลงั

รวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีศูนย์กลางบริเวณ
จังหวัด 
1. ก าแพงเพชร
2. อุทัยธานี
3. ตาก

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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ตารางที่ 9-22 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด  โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานเอทานอล 
จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 

1.  ก าแพงเพชร 155 3,260 2 239 9 2500 2 400,000 
2.  อุทัยธานี 52 683 - - 3 550 - - 
3.  ตาก 20 716 - - 1 250 1 200,000 

รวม  227 4,658 2 239 13 3,300 3 600,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 
 

เมื่อพิจารณาเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลังและโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังใน
พื้นท่ี พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในจังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากภายในพื้นท่ียังมี
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลัง รวมท้ังยังมีความต้องการหัวมันส าปะหลัง เพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบอีกมาก โดยปัจจุบันโรงงานในพื้นท่ียังมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) 
ค่อนข้างต่ า ดังนั้นหากผลผลิตจากการเพาะปลูกในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จะท าให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตจริงให้
สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตลดลงได้ โดยหากโรงงานมีต้นทุนการผลิตลดลง จะท าให้สามารถรับซื้อ
มันส าปะหลังในราคาท่ีสูงขึ้นได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยท้ังนี้จะต้องมีการควบคุมการ
บ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-23 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
  

ก าแพงเพชร

ตาก

อุทัยธานี

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก
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3. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กาฬสินธุ์) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย อุดรธานี 

มุกดาหาร และมหาสารคาม มีขอบเขตพื้นท่ีติดต่อกัน สามารถขนส่งผลผลิตระหว่างพื้นท่ีได้อย่างสะดวก ใน
ภาพรวมท้ัง 6 จังหวัด มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 1,190,775 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลัง
จ านวน 1,157,321 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 3,894,021 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 
3,365 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 488 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิต
รวม 2,787 ตันมันเส้นต่อวัน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 7 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 675 ตันมันอัดเม็ด
ต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 18 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 4,900 
ตันแป้งต่อวัน มีโรงงานผลิตแป้งดัดแปรจ านวน 4 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 150 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมี
โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 5 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 810,000 ลิตรต่อวัน 
 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-24 พ้ืนที่เพาะปลูกและที่ต้ังโรงงานในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลัง
สดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลา
ด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้ง
มันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 1,939 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันสูงถึง 4,900 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.53 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่ งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมในภาพรวม 

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

กลุ่มกาฬสินธุ์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 488 2,787
2. โรงงานมันอัดเม็ด 7 675
3. โรงงานแป้งมัน 18 4,900
4. โรงงานแป้งดัดแปร 4 150
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
5. โรงงานเอทานอล 5 810,000

กลุ่มกาฬสินธุ์ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 1,190,775
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร)่ 1,157,321
3. ผลผลิต (ตัน) 3,894,021
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 2,854,317
4. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,365

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 1,939

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.53

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลงั (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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ตารางที่ 9-23 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมมัน
ส าปะหลัง 

ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานเอทานอล 
จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 

1. กาฬสินธ์ุ 102 698 - - 7 2,230 4 150 1 230,000 
2. ขอนแก่น 122 513 4 130 3 800 - - 2 280,000 
3. เลย 48 638 - - 1 400 - - - - 
4. อุดรธานี 160 805 3 545 3 720 - - 1 200,000 
5. มุกดาหาร 9 75 - - 2 250 - - 1 100,000 
6. มหาสารคาม 47 58 - - 2 500 - - - - 

รวม  488 2,787 7 675 18 4,900 4 150 5 810,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 

 

 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-25 พ้ืนที่เหมาะสมและที่ต้ังโรงงานของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

เมื่อพิจารณาเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลังและโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังใน
พื้นท่ี พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี เนื่องจากภายใน
พื้นท่ียังมีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลัง รวมท้ังยังมีความต้องการหัวมันส าปะหลัง เพื่อน าไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบอีกมาก โดยปัจจุบันโรงงานในพื้นท่ียังมีอัตราการผลิตจริง 
(Utilization) ค่อนข้างต่ า ดังนั้นหากผลผลิตจากการเพาะปลูกในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน จะท าให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิต
จริงให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตลดลงได้ โดยหากโรงงานมีต้นทุนการผลิตลดลง จะท าให้สามารถ
รับซื้อมันส าปะหลังในราคาท่ีสูงขึ้นได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยท้ังนี้ท้ังนั้นจะต้องมีการ
ควบคุมการบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ 

 

กลุ่มกาฬสินธุ์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 488 2,787
2. โรงงานมันอัดเม็ด 7 675
3. โรงงานแป้งมัน 18 4,900
4. โรงงานแป้งดัดแปร 4 150
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
5. โรงงานเอทานอล 5 810,000

กลุ่มกาฬสินธุ์ อ าเภอ ต าบล
1. กาฬสินธุ์ 18 109
2. ขอนแก่น 23 141
3. อุดรธานี 18 102
4. มหาสารคาม 13 82
5. เลย 12 40
6. มุกดาหาร 7 41

รวม 91 515

พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลงั

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศูนย์กลาง
บริเวณจังหวัด 
1. กาฬสินธุ์ 4. มหาสารคาม
2. ขอนแก่น 5. เลย
3. อุดรธานี 6. มุกดาหาร
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ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-26 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

4. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี)  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ 

มีขอบเขตพื้นท่ีติดต่อกัน สามารถขนส่งผลผลิตระหว่างพื้นท่ีได้อย่างสะดวก ในภาพรวมทั้ง 2 จังหวัด มีพื้นท่ีใน
การเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 556,275 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลังจ านวน 542,912 ไร่ ซึ่งสามารถ
ผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,861,199 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 3,428 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใน
พื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 191 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 3,295 ตันมันเส้นต่อวัน 
นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 4 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 1,950 ตัน
แป้งต่อวัน มีโรงงานผลิตแป้งดัดแปรจ านวน 1 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 60 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงาน
ผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 400,000 ลิตรต่อวัน 

 

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

กาฬสินธุ์อุดรธานี

ขอนแก่น

มหาสารคาม

เลย

มุกดาหาร

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก
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ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-27 พ้ืนที่เพาะปลูกและที่ต้ังของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) 

เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลัง
สดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลา
ด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้ง
มันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 927 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 1,950 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.10 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมในภาพรวม 

ตารางที่ 9-24 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

ลานมัน (มันเส้น) โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานเอทานอล 
จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 

1.  อุบลราชธานี 120 2,559 3 1,350 - - 1 400,000 
2.  ศรีสะเกษ 71 736 1 600 1 60 - - 

รวม  191 3,295 4 1,950 1 60 1 400,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 

 

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

กลุ่มอุบลราชธานี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 191 3,294
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 4 1,950
4. โรงงานแป้งดัดแปร 1 60
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
5. โรงงานเอทานอล 1 400,000

กลุ่มอุบลราชธานี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 556,275
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร)่ 542,912
3. ผลผลิต (ตัน) 1,861,199
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 1,364,258
4. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,428

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 927

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.10

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลงั (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-28 พ้ืนที่เหมาะสมและที่ต้ังโรงงานของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) 

 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-29 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) 

เมื่อพิจารณาเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลังและโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังใน
พื้นท่ี พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากภายในพื้นท่ียังมี
พื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลัง รวมท้ังยังมีความต้องการหัวมันส าปะหลัง เพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบอีกมาก โดยปัจจุบันโรงงานในพื้นท่ียังมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) 
ค่อนข้างต่ า ดังนั้นหากผลผลิตจากการเพาะปลูกในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จะท าให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตจริงให้

กลุ่มอุบลราชธานี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 191 3,294
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 4 1,950
4. โรงงานแป้งดัดแปร 1 60
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
5. โรงงานเอทานอล 1 400,000

กลุ่มอุบลราชธานี อ าเภอ ต าบล
1. อุบลราชธานี 23 114
2. ศรีสะเกษ 16 64

รวม 39 178

พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลงั

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่างมีศูนย์กลาง
บริเวณจังหวัด 
1. อุบลราชธานี
2. ศรีสะเกษ

ศรสีะเกษ

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก

อุบลราชธานี

ศรสีะเกษ
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สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตลดลงได้ โดยหากโรงงานมีต้นทุนการผลิตลดลง จะท าให้สามารถรับซื้อ
มันส าปะหลังในราคาท่ีสูงขึ้นได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยท้ังนี้ท้ังนั้นจะต้องมีการควบคุม
การบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 

5. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ

ปราจีนบุรี มีขอบเขตพื้นท่ีติดต่อกัน สามารถขนส่งผลผลิตระหว่างพื้นท่ีได้อย่างสะดวก ในภาพรวมท้ัง 6 จังหวัด 
มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 1,475,738 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลังจ านวน 1,339,336 
ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 4,877,258 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 3,642 กิโลกรัมต่อ
ไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน (แปรรูปมันเส้น) จ านวน 422 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 5,062 ตัน
มันเส้นต่อวัน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 17 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 1,568 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน นอกจากนี้
ยังมีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 21 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 5,170 ตันแป้งต่อวัน 
โรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 7 โรงงาน โรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 2 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 500 
ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 10 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 1,970,000 ลิตรต่อวัน 
 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-30 พ้ืนที่เพาะปลูก และที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออก 

เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลัง
สดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลา
ด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้ง
มันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 2,429 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 5,170 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.13 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

กลุ่มภาคตะวันออก จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 422 5,062
2. โรงงานมันอัดเม็ด 17 1,568
3. โรงงานแป้งมัน 21 5,170
4. โรงงานแป้งดัดแปร 7 -
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 2 500
5. โรงงานเอทานอล 10 1,970,000

กลุ่มภาคตะวันออก จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 1,475,738
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร)่ 1,339,336
3. ผลผลิต (ตัน) 4,877,258
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 3,575,030
4. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,642

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 2,429

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.13

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลงั (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมในภาพรวม 

ตารางที่ 9-25 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออก 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม ด  โรงงานแป้งมันดิบ 

จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน 
1.  จันทบุรี 45 878 - - 5 1,600 
2.  ชลบุร ี 119 1,018 9 868 5 1,120 
3.  สระแก้ว 87 1,393 - - 3 1,100 
4.  ฉะเชิงเทรา 59 492 5 441 3 750 
5.  ระยอง 78 275 1 106 5 600 
6.  ปราจีนบุร ี 34 1,006 2 153 - - 

รวม  422 5,062 17 1,568 21 5,170 
 

อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 
1.  จันทบุรี 1  1 300 - - 
2.  ชลบุร ี - - 1 200 1 150,000 
3.  สระแก้ว - - - - 2 300,000 
4.  ฉะเชิงเทรา 2 - - - 3 550,000 
5.  ระยอง 4 - - - 2 600,000 
6.  ปราจีนบุร ี - - - - 2 370,000 

รวม 7 - 2 500 10 1,970,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 
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ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-31 พ้ืนที่เหมาะสม และที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออก 

 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-32 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

 

กลุ่มภาคตะวันออก จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 422 5,062
2. โรงงานมันอัดเม็ด 17 1,568
3. โรงงานแป้งมัน 21 5,170
4. โรงงานแป้งดัดแปร 7 -
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 2 500
5. โรงงานเอทานอล 10 1,970,000

กลุ่มภาคตะวันออก อ าเภอ ต าบล
1. จันทบุรี 6 17
2. ชลบุรี 9 49
3. ระยอง 8 49
4. สระแก้ว 9 50
5. ฉะเชิงเทรา 1 14
6. ปราจีนบุรี 6 31

รวม 42 210

พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลงั

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีศูนย์กลางบริเวณ
จังหวัด 
1. จันทบุรี 4. สระแก้ว
2. ชลบุรี 5. ฉะเชิงเทรา
3. ระยอง 6. ปราจีนบุรี

ระยอง

สระแก้ว

จันทบุรี
ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก
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เมื่อพิจารณาเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลังและโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังใน
พื้นท่ี พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากภายในพื้นท่ียังมีพื้นท่ี
ท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลัง รวมท้ังยังมีความต้องการหัวมันส าปะหลัง เพื่อน าไปเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบอีกมาก โดยปัจจุบันโรงงานในพื้นท่ียังมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) 
ค่อนข้างต่ า ดังนั้นหากผลผลิตจากการเพาะปลูกในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น จะท าให้สามารถเพิ่มอัตราการผลิตจริงให้
สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตลดลงได้ โดยหากโรงงานมีต้นทุนการผลิตลดลง จะท าให้สามารถรับซื้อ
มันส าปะหลังในราคาท่ีสูงขึ้นได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยท้ังนี้ท้ังนั้นจะต้องมีการควบคุม
การบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 

6. พื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก 
กลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี มีขอบเขตพื้นท่ีติดต่อกัน 

สามารถขนส่งผลผลิตระหว่างพื้นท่ีได้อย่างสะดวก ในภาพรวมท้ัง 2 จังหวัด มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลัง
จ านวน 546,133 ไร่ มีเนื้อท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลังจ านวน 534,321 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 
1,764,531 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 3,302 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมัน 
(แปรรูปมันเส้น) จ านวน 194 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 1,359 ตันมันเส้นต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานแป้ง
มันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 4 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 800 ตันแป้งต่อวัน มีโรงงานแป้งดัดแปร
จ านวน 3 โรงงาน โรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 1 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 4 
โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 480,000 ลิตรต่อวัน 

 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-33 พ้ืนที่เพาะปลูก และที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันตก 
  

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

กลุ่มกาญจนบรุี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 194 1,359
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 4 800
4. โรงงานแป้งดัดแปร 3 -
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 -
5. โรงงานเอทานอล 4 480,000

กลุ่มกาญจนบรุี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) 546,133
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (ไร)่ 534,321
3. ผลผลิต (ตัน) 1,764,531
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน) 1,293,401
4. อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,302

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 879

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 0.91

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลงั (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลัง
สดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลา
ด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้ง
มันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 879 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบเพียง 800 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 0.91 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท า
ให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตท่ีเหมาะสม สามารถแข่งขันผู้ผลิต
รายอื่นได้ โดยในอนาคตควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตแป้งมันดิบได้
มากขึ้น ประกอบกับควรมีการส่งเสริมทางด้านการเกษตรในพื้นท่ีเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังท่ีสูงขึ้น 

ตารางที่ 9-26 จ านวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันตก 

อุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 

ลานมัน (มันเส้น) โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร สารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 
จ านวน ตัน/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ตันแป้ง/วัน จ านวน ลิตร/วัน 

1.  กาญจนบุรี 187 1,261 3 500 1 - - - 2 300,000 
2.  ราชบุร ี 7 98 1 300 2 - 1 - 2 180,000 

รวม  194 1,359 4 800 3 - 1 - 4 480,000 
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558), กรมธุรกิจพลังงาน (2558) 

 

 
ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-34 พ้ืนที่เหมาะสม และที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจงัหวัดภาคตะวันตก 
 

เมื่อพิจารณาเขตพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลังและโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในพื้นท่ี 
พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกิดการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในจังหวัดราชบุรี เนื่องจากภายในพื้นท่ียังมีพื้นท่ีท่ี

กลุ่มกาญจนบรุี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 194 1,359
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 4 800
4. โรงงานแป้งดัดแปร 3 -
4. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 -
5. โรงงานเอทานอล 4 480,000

กลุ่มกาญจนบรุี อ าเภอ ต าบล
1. กาญจนบุรี 13 62
2. ราชบุรี 7 20

รวม 20 82

พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลงั

รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกมีศูนย์กลางบริเวณจังหวัด 
1. กาญจนบุรี
2. ราชบุรี

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

S1 หมายถึง ระดับความเหมาะสม  Highly Suitable)  โดย ระดับ
ความเหมาะสม ให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ    ของ Optimum Yield
S2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง  Moderately Suitable) ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
 S2) ให้ผลผลิตร้อยละ       ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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เหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลัง เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในพื้นท่ี ถึงแม้ว่าก าลังการผลิตของ
โรงงานจะเพียงพอกับก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมแล้วก็ตาม แต่ก็ยังสามารถส่งผลผลิตไปยังพื้นท่ีข้างเคียงท่ีมี
ความต้องการได้ 

 

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  (2558) และการ
วิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 9-35 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก 

9.6 การวิเคราะหก์ารเปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตและการเพาะปลูก (Sensitivity) 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมมันส าปะหลังในพื้นท่ี โดยใช้สัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตรวมของโรงงาน

แปรรูปแป้งมันภายในพื้นท่ี กับก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ท่ีค านวณมาจากปริมาณผลผลิตหัวมันส าปะหลัง
ท่ีเพาะปลูกได้ภายในพื้นท่ี จะท าให้ทราบถึงความสามารถในการด าเนินการผลิตจริง (Utilization) ของโรงงาน 
ซึ่งจะสะท้อนถึงต้นทุนการผลิตของโรงงานภายในพื้นท่ีได้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสัดส่วนจะมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามปัจจัยต่างๆ ท้ังจากปัจจัยด้านอุตสาหกรรม เช่น ก าลังการผลิตรวมของโรงงานมีการเพ ิ่มมากขึ้นจากการ
ต้ังโรงงานแห่งใหม่และการเพิ่มการผลิตของโรงงานเดิม หรืออาจมีก าลังการผลิตรวมของโรงงานลดลงจากการ
ปิดกิจการ รวมถึงปัจจัยด้านการเกษตร เช่น เกษตรมีการพัฒนาวิธีเพาะปลูก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ท าให้ได้อัตราผลผลิตต่อไร่จ านวนมากขึ้น หรือมีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกให้มีพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีการศึกษา
วิเคราะห์สัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ 

จากข้อมูลในปี 2557 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีเพาะปลูกท่ีให้ผลผลิตมันส าปะหลังประมาณ 9 ล้านไร่ 
สามารถเพาะปลูกมันส าปะหลังได้ 30 ล้านตัน ซึ่งมีการน าไปแปรรูปแป้งมันได้ 22 ล้านตัน โดยโรงงานแปรรูป
แป้งมันมีจ านวนโรงงานท่ีมีการด าเนินการผลิตรวม 92 แห่ง มีก าลังการผลิตของโรงงานรวม 28,850 ตันแป้ง
ต่อวัน โดยก าหนดให้มีระยะเวลาด าเนินการผลิต 312 วันต่อปี และมีการผลิต 20 ช่ัวโมงต่อวัน 
  

กาญจนบุรี

ราชบุรี

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก
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ตารางที่ 9-27 ผลผลิตมันส าปะหลังและจ านวนโรงงานแปรรูปแป้งมันของประเทศไทย 

การเพาะปลูกมันส าปะหลัง จ านวน  อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง จ านวน 
1. พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) 8,975,865  1. จ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (โรง) 92 
2. พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,431,223  2. ก าลังการผลิตโรงงานแป้งมัน (ตันแป้ง/วัน) 28,850 
3. ผลผลิต (ตัน) 30,022,052  3. ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน/ปี) 330 
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน)  22,006,164  4. อัตราการแปรรูปแป้ง 1 หน่วย ใช้หัวมันสด 4.4603 
5. อัตราผลผลิต (ตันต่อไร่) 3.56    

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558) 

 
เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปแป้งมันในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จะพบว่าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีก าลังการผลิตมากท่ีสุด โดยมีก าลังการผลิตรวม 18,930 ตันแป้งต่อวัน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 66 ของก าลังการผลิตรวมท้ังประเทศ ภูมิภาคท่ีมีก าลังการผลิตรองลงมา คือ ภาคตะวันออกมี
ก าลังการผลิต 5,170 ตันแป้งต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนภาคเหนือ มีก าลังการผลิต ร้อยละ 11 ภาค
ตะวันตกมีก าลังการผลิต ร้อยละ 4 และภาคกลางมีก าลังการผลิต ร้อยละ 2 

ตารางที่ 9-28 ก าลังการผลิตโรงงานแป้งมัน ในแต่ละภูมิภาค (ตันแป้งดิบ/วัน) 
ก าลังการผลิต ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งประเทศ 

100% 18,930  5,170  3,150  1,050  550  28,850  
95% 17,984  4,912  2,993  998  523  27,408  
90% 17,037  4,653  2,835  945  495  25,965  
85% 16,091  4,395  2,678  893  468  24,523  
80% 15,144  4,136  2,520  840  440  23,080  
75% 14,198  3,878  2,363  788  413  21,638  
70% 13,251  3,619  2,205  735  385  20,195  
65% 12,305  3,361  2,048  683  358  18,753  
60% 11,358  3,102  1,890  630  330  17,310  
55% 10,412  2,844  1,733  578  303  15,868  
50% 9,465  2,585  1,575  525  275  14,425  
45% 8,519  2,327  1,418  473  248  12,983  
40% 7,572  2,068  1,260  420  220  11,540  

อัตราส่วน 66% 18% 11% 4% 2% 100% 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

หากโรงงานแปรรูปแป้งมันท้ังหมดในประเทศไทยด าเนินการผลิต โดยใช้ก าลังการผลิตเต็มท่ีท่ีอัตรา
ร้อยละ 100 จะมีก าลังการผลิตรวม 28,850 ตันแป้งต่อวัน สามารถรองรับมันส าปะหลังได้มากถึง 42.5 ล้านตัน 
แต่เนื่องจากผลผลิตของมันส าปะหลังท่ัวประเทศในปัจจุบันมีเพียงแค่ประมาณ 22 ล้านตันเท่านั้น จึงส่งผลให้ 
โรงงานใช้ก าลังการผลิตโดยเฉล่ียได้แค่ประมาณ ร้อยละ 50 ของก าลังการผลิตท้ังหมด 
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ตารางที่ 9-29 ความต้องการมันส าปะหลัง ในแต่ละภูมิภาค (ตันหัวมันส าปะหลัง/ปี) 
ก าลังการผลิต ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งประเทศ 

100% 27,863,069  7,609,723  4,636,485  1,545,495  809,545  42,464,318  
95% 26,469,915  7,229,237  4,404,661  1,468,220  769,068  40,341,102  
90% 25,076,762  6,848,751  4,172,837  1,390,946  728,591  38,217,886  
85% 23,683,608  6,468,265  3,941,012  1,313,671  688,113  36,094,670  
80% 22,290,455  6,087,779  3,709,188  1,236,396  647,636  33,971,454  
75% 20,897,302  5,707,293  3,477,364  1,159,121  607,159  31,848,238  
70% 19,504,148  5,326,806  3,245,540  1,081,847  566,682  29,725,022  
65% 18,110,995  4,946,320  3,013,715  1,004,572  526,204  27,601,806  
60% 16,717,841  4,565,834  2,781,891  927,297  485,727  25,478,591  
55% 15,324,688  4,185,348  2,550,067  850,022  445,250  23,355,375  
50% 13,931,534  3,804,862  2,318,243  772,748  404,773  21,232,159  
45% 12,538,381  3,424,376  2,086,418  695,473  364,295  19,108,943  
40% 11,145,227  3,043,889  1,854,594  618,198  323,818  16,985,727  

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

ในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง จะพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 

1. การเพิ่มก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปแป้งมัน 
หากมีการเพิ่มก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปแป้งมัน หรือมีการต้ังโรงงานแปรรูปแป้งมันเพิ่มขึ้น ก็

จะท าให้ต้องมีการจัดหาวัตถุหรือมันส าปะหลังเพื่อป้อนเข้าโรงงานเพิ่มขึ้น และเมื่อต้องการมันส าปะหลังเพิ่ม
แต่อัตราผลผลิตต่อไร่เท่าเดิม ก็ต้องมีการเพิ่มพื้นท่ีท่ีใช้ในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้มันส าปะหลังท่ีพอเพียงกับ
ก าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นของโรงงาน 

จากการวิเคราะห์พบว่า ในกรณีท่ีโรงงานแปรรูปแป้งมันมีการเพิ่มก าลังการผลิตของโรงงานในทุกๆ 
300 ตันแป้งมันต่อวัน จะต้องมีการจัดหามันส าปะหลังเพิ่มขึ้นอีก 441,570 ตัน หรือมีพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้น
อีก 124,008 ไร่ และหากก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 600 ตันแป้งมันต่อวัน จะต้องมีการจัดหามันส าปะหลัง
เพิ่มขึ้นอีก 883,140 ตัน หรือมีพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก 248,016 ไร่ 

ตารางที่ 9-30 การเพ่ิมก าลังการผลิต กับความต้องการมนัส าปะหลัง (ตันมันส าปะหลัง/ปี) 

เพิ่มก าลังการผลิต 
(ตันแป้ง/วัน) 

ก าลังการผลิตรวม 
(ตันแป้ง/วัน) 

ต้องการหัวมันรวม 
(ตันหัวมัน/ป ) 

ต้องการหัวมันเพิ่มข้ึน 
(ตันหัวมัน/ป ) 

ต้องการพื้นที่ปลูก
เพิ่มข้ึน (ไร่) สัดส่วน Utilization 

0 28,850     42,464,318  - - 1.93 52% 
150 29,000     42,685,103  220,785  62,004  1.94 52% 
300 29,150  42,905,888  441,570  124,008  1.95 51% 
450 29,300     43,126,673  662,355  186,012  1.96 51% 
600 29,450     43,347,458  883,140  248,016  1.97 51% 
750 29,600     43,568,243  1,103,925  310,020  1.98 51% 
900 29,750     43,789,028  1,324,710  372,024  1.99 50% 

1,050 29,900     44,009,813  1,545,495  434,028  2.00 50% 
1,200 30,050     44,230,598  1,766,280  496,032  2.01 50% 
1,350 30,200     44,451,383  1,987,065  558,036  2.02 50% 
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เพิ่มก าลังการผลิต 
(ตันแป้ง/วัน) 

ก าลังการผลิตรวม 
(ตันแป้ง/วัน) 

ต้องการหัวมันรวม 
(ตันหัวมัน/ป ) 

ต้องการหัวมันเพิ่มข้ึน 
(ตันหัวมัน/ป ) 

ต้องการพื้นที่ปลูก
เพิ่มข้ึน (ไร่) สัดส่วน Utilization 

1,500 30,350     44,672,168  2,207,850  620,040  2.03 49% 
1,650 30,500     44,892,953  2,428,635  682,044  2.04 49% 
1,800 30,650     45,113,738  2,649,420  744,048  2.05 49% 
1,950 30,800     45,334,523  2,870,205  806,052  2.06 49% 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

2. การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร 
หากเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลัง จะส่งผลให้มีปริมาณมันส าปะหลังเพิ่มขึ้น 

และป้อนวัตถุเข้าโรงงานแปรรูปแป้งมันได้มากขึ้น ท าให้โรงงานสามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้  
เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรมีผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่ประมาณ 3.56 ตันต่อไร่ และมีผลผลิตออกสู่

ตลาดท้ังส้ิน 30 ล้านตันต่อปี หากเกษตรกรเพิ่มอัตราผลผลิตต่อไร่เป็น 3.7 ตันต่อไร่ จะท าให้ได้มันส าปะหลัง
ท้ังหมด 31.2 ล้านตันต่อปี ซึ่งส่งผลให้โรงงานสามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้อีก 797 ตันแป้งมันต่อวัน และเมื่อ
ผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังเพิ่มเป็น 3.9 ตันต่อไร่ จะท าให้มีผลผลิตมันส าปะหลังท้ังส้ิน 32.9 ล้านตันต่อปี 
และท าให้โรงงานสามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้ 1,943 ตันแป้งมันต่อวัน 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้างต้น เมื่อมีการเพิ่มอัตราผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังในทุกๆ 200 กก.ต่อไร่ 
จะท าให้ประเทศไทยมีผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มข้ึน 1.68 ล้านตันต่อปี ซึ่งท าให้สามารถเพิ่มก าลังการผลิตแป้งมัน
ได้ 1,146 ตันแป้งมันต่อวัน 

ตารางที่ 9-31 การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร กับก าลังการผลิตที่สามารถเพ่ิมข้ึน (ตันมันส าปะหลัง/ปี) 

ผลผลิต/ไร่ 
ผลผลิตรวม  

(ตันหัวมัน/ป ) 
ใช้ผลิตแป้งมัน 
(ตันหัวมัน/ป ) 

หัวมันที่เพิ่มข้ึน 
(ตันหัวมัน/ป ) 

ก าลังผลิตเพิ่มข้ึน 
(ตันแป้ง/วัน) 

สัดส่วน 

3.56 30,022,052 22,006,164 - - 1.93 
3.70 31,195,525  23,179,637  1,173,473  797  1.83 
3.90 32,881,770  24,865,882  2,859,718  1,943  1.71 
4.10 34,568,014  26,552,126  4,545,962  3,088  1.60 
4.30 36,254,259  28,238,371  6,232,207  4,234  1.50 
4.50 37,940,504  29,924,616  7,918,452  5,380  1.42 
4.70 39,626,748  31,610,860  9,604,696  6,525  1.34 
4.90 41,312,993  33,297,105  11,290,941  7,671  1.28 
5.10 42,999,237  34,983,349  12,977,185  8,817  1.21 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

3. การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง 
ในกรณีท่ีมีการเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร จะส่งผลให้มีปริมาณของผลผลิต 

มันส าปะหลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และน ามาเป็นวัตถุป้อนเข้าโรงงานแปรรูปแป้งมันได้มากขึ้น ท าให้โรงงาน
สามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้  

จากการวิเคราะห์ พบว่าหากมีการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง ในทุกๆ 62,000 ไร่ จะท าให้
ประเทศไทยมีผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึ้น 2.2 แสนตันต่อปี ซึ่งท าให้สามารถเพิ่มก าลังการผลิตของโรงงาน
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แปรรูปแป้งมันได้ 150 ตันแป้งมันต่อวัน และเมื่อมีการเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกขึ้นอีก 124,000 ไร่ จะท าให้มี
ผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึ้น 4.4 แสนตันต่อปี และโรงงานสามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้อีก 300 ตันแป้งมันต่อวนั 

ตารางที่ 9-32 การเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร กับก าลังการผลิตที่สามารถเพ่ิมข้ึน (ตันมันส าปะหลัง/ปี) 

เพิ่มพื้นที่
เพาะปลูก (ไร่) 

พื้นที่เพาะปลูก
รวม (ไร่) 

ผลผลิตรวม  
(ตันหัวมัน/ป ) 

ใช้ผลิตแป้งมัน 
(ตันหัวมัน/ป ) 

หัวมันที่เพิ่มข้ึน 
(ตันหัวมัน/ป ) 

ก าลังผลิตเพิ่มข้ึน 
(ตันแป้ง/วัน) 

สัดส่วน 

- 8,431,223 30,022,052 22,006,164 - - 1.93 
62,000 8,493,223 30,242,823 22,226,935 220,771 150 1.91 
124,000 8,555,223 30,463,593 22,447,706 441,541 300 1.89 
186,000 8,617,223 30,684,364 22,668,476 662,312 450 1.87 
248,000 8,679,223 30,905,135 22,889,247 883,083 600 1.86 
310,000 8,741,223 31,125,906 23,110,018 1,103,854 750 1.84 
372,000 8,803,223 31,346,676 23,330,788 1,324,624 900 1.82 
434,000 8,865,223 31,567,447 23,551,559 1,545,395 1,050 1.80 
496,000 8,927,223 31,788,218 23,772,330 1,766,166 1,200 1.79 
558,000 8,989,223 32,008,989 23,993,101 1,986,937 1,350 1.77 
620,000 9,051,223 32,229,759 24,213,871 2,207,707 1,500 1.75 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีเปล่ียนไปตามปัจจัยต่างๆ ข้างต้น จะ
เป็นประโยชน์ต่อท้ังผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปแป้งมัน และเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง เนื่องจากจะท าให้
สามารถคาดการณ์ตลาดและความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังล่วงหน้าได้ เช่น หากมีการต้ังโรงงานแปรรูป
แป้งมันเพิ่มขึ้น ก็จะต้องมีการจัดหาผลผลิตมันส าปะหลังเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานมากขึ้น หากผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่
ทันต่อความต้องการ ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาของมันส าปะหลังให้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันหากเกษตรกรมี
การเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ก็จะส่งเข้าโรงงานได้เพิ่ม ท าให้โรงงานสามารถเพิ่มก าลังการผลิตได้ ส่งผลให้ต้นทุน
ของโรงงานลดลง เป็นต้น 
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ในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอย่างยั่งยืน ควรมีการศึกษาถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ของ

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับท้ังสองฝ่าย ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก คือ 1. หลักเกณฑ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์
ระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง 2. ต้นทุนและราคาขายมันส าปะหลัง
ของเกษตรกร 3. โครงสร้างต้นทุนและราคาซื้อมันของโรงงาน 4. ราคาผลผลิตมันท่ีเกษตรกรขายให้กับโรงงาน
แป้งมัน 5. การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการขายผลผลิตมันส าปะหลัง  และ 6.การวิเคราะห์การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง และผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

10.1 หลักเกณฑ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูป
มันส าปะหลัง 
ในการก าหนดราคามันส าปะหลังท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกร ต้องค านวณตามปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม

ของประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ คือ  
- ราคาขายให้ลานมัน คือ การต้นทุนการผลิตของเกษตร รวมผลก าไรท่ีเหมาะสมกับเกษตรกร  
- ราคาท่ีขายให้กับโรงงานแป้งมันคือ การต้นทุนการผลิตของเกษตร รวมผลก าไรท่ีเหมาะสมกับ

เกษตรกร และค่าการขนส่ง ซึ่งใช้เป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดรับซื้อของโรงงานแป้งมัน ได้ใน
ประเทศ  

- ราคาท่ีลานมันขายให้กับผู้ส่งออกมันเส้นคือ ต้นทุนของราคาวัตถุดิบท่ีลานมันซื้อจากเกษตรกร 
รวมค่าการขนส่ง และต้นทุนการแปรรูปเป็นมันเส้น และรวมผลก าไรท่ีเหมาะสมกับลานมัน ซึ่ง
แปรผันตามความต้องการมันเส้นกับความต้องการของโรงงานแป้งมัน 

ดังนั้นการศึกษาการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมันส าปะหลัง
จะต้องเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ราคาต้นทุนท่ีเหมาะสมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นโครงสร้างราคา
ข้อมูลราคาอ้างอิงของแต่ละกลุ่มดังนี้ 

1. ราคามันเส้นส าหรับส่งออก 
2. ต้นทุนการแปรรูปเป็นมันเส้นของลานมัน 
3. ราคารับซื้อของโรงงานแป้งมนั 
4. ราคารับซื้อของลานมัน 
5. ต้นทุนการตลาดและการขนส่ง ไปโรงงานแป้งมนั หรือลานมัน 

10 รูปแบบโครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชนข์องภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
10.1 หลักเกณฑ์ในการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกร กับ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง  
10.2 ต้นทุนและราคาขายมันส าปะหลังของเกษตรกร 
10.3 โครงสร้างต้นทุนและราคาซื้อมันของโรงงาน 
10.4 ราคาผลผลิตมันที่เกษตรกรขายให้กับโรงงานแป้งมัน 
10.5 การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการขายผลผลิตมันส าปะหลัง 
10.6 การวิเคราะห์การแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งเกษตรกรผู้ปลูก 

มันส าปะหลัง และผู้ประกอบการโรงงาน  
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6. ราคาขายมันส าปะหลัง ต่อ กิโลกรัม หน้าไร่มันส าปะหลัง 
7. ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร ตามคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนดต้นทุนปัจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม  

  

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 10-1 ราคาผลผลิตหัวมันส าปะหลังที่ขายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง 

อุตสาหกรรมการแปรรูปขั้นต้นของมันส าปะหลัง เป็นการน าหัวมันส าปะหลังสดไปผ่านกระบวนการ
แปรรูปขั้นต้น ซึ่งหลังจากนั้นจะได้เป็นผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ มันเส้น และแป้ง 
มันส าปะหลัง โดยผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังท้ังสองมีรายละเอียดของโครงสร้างราคา ดังนี้  

1 โครงสร้างราคาแป้งมันส าปะหลัง 
ในการค านวณโครงสร้างราคาแป้งมัน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ราคาต้นทุนวัตถุดิบท่ีรับซื้อ

มาจากเกษตรกร และต้นทุนท่ีโรงงานใช้ในการแปรรูปแป้งมันส าปะหลัง  
โดยต้นทุนวัตถุดิบขึ้นอยู่กับต้นทุนการเพาะปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ

เพาะปลูก ค่าแรง ค่าพันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว ตลอดจนค่าขนส่งผลผลิตมันส าปะหลัง โดยเมื่อ
ผลผลิตของมันส าปะหลังออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากก็จะส่งผลท าให้ราคาผลผลิตตกต่ า และ หากผลผลิตมี
จ านวนน้อยจะท าให้ราคาของมันส าปะหลังสูงขึ้น 

และต้นทุนท่ีโรงงานใช้ในการด าเนินการแปรรูปแป้งมันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของโรงงานโดยตรง ปัจจัยหลัก
ท่ีจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนท่ีใช้ในการแปรรูปแป้งมัน คือ คุณภาพของหัวมันส าปะหลังสด และอัตราการใช้
ก าลังการผลิต โดยคุณภาพของหัวมันส าปะหลังสดท่ีพิจารณาจากจ านวนร้อยละของเช้ือแป้ง มันส าปะหลังท่ีมี
คุณภาพดีจะมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งสูง จะท าให้แปรรูปเป็นแป้งได้มาก ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
ส่วนอัตราการใช้ก าลังการผลิตของโรงงานจะมีผลต่อต้นทุนการผลิต เนื่องจากโรงงานท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
สามารถด าเนินการผลิตได้เต็มท่ีก็จะสามารถบริหารต้นทุนได้ดีกว่า และมีต้นทุนถูกกว่า ในขณะท่ีโรงงานท่ี
ด าเนินการผลิตได้ไม่เต็มก าลังการผลิตจะมีต้นทุนท่ีแพงกว่า  

ราคามันส าปะหลัง (ณ ไร)่

ค่าขนส่ง+การตลาด

การตลาด+ค่าขนส่ง

ต้นทุนการเพาะปลูก

การวิเคราะห์ราคาต้นทุนท่ีเหมาะสมของแต่ละกลุ่มจะเป็นลักษณะ ต้นทุนที่
บวกเพ่ิมขึ้น

ราคารับซื้อโรงงานแป้งมัน (ณ โรงงานแป้งมัน)

ราคาของลานมัน

ก าไรของเกษตรกร

ราคามันส าปะหลัง (ณ ลานมัน)

ราคารับซื้อของผู้ส่งออกมันเส้น
+ค่าขนส่ง
+การตลาด
+การแปรรูปเป็นมันเส้น

ราคาของเกษตกร

ราคาของผู้ส่งออก



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

-180- 
 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปท่ี 10-2 โครงสร้างของราคาท่ีส่งผลต่อราคาแป้งมันส าปะหลัง 

หลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง กับโรงงานแปรรูปแป้งมัน 
พิจารณาจากราคาของแป้งมัน หักต้นทุนของโรงงาน และต้นทุนของเกษตรกร จะท าให้มีก าไรเหลือเพื่อน ามา
แบ่งปันกันระหว่างเกษตรกรและโรงงาน โดยการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมในการรับซื้อหัวมันส าปะหลังสด เพื่อ 
ให้ท้ังเกษตรกรและโรงงานแปรรูปยังคงมีก าไรเหลือหลังจากหักต้นทุนต่างๆแล้ว 

 
ที่มา : การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันส าปะหลัง และตัวแทนเกษตรกร ประมวลผลโดยที่ปรึกษา 

รูปที่ 10-3 การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างโรงงานผลิตแป้งมันและเกษตรผู้ปลูกมันส าปะหลังค านวณจากต้นทุนการผลิต การ
ขนส่งและต้นทุนการแปรรูป 

ในกรณีท่ีใช้มันส าปะหลังท่ีมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งท่ี ร้อยละ 25 ในการผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม 
จะต้องใช้หัวมันส าปะหลังสดเท่ากับ 1/25% หรือประมาณ 4 กิโลกรัม ดังนั้นในการคิดต้นทุนของเกษตรกรท่ี
น ามาใช้ในการผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม ต้องคิดท่ีผลผลิตมันส าปะหลัง 4 กิโลกรัม  

จากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้นทุนค่าเพาะปลูกมันส าปะหลัง
ของเกษตรกรโดยเฉล่ียท่ัวประเทศในปี 2558 มีราคาประมาณ 1.88 บาทต่อกิโลกรัม ค่าขนส่งประมาณ 0.2 
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บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นในการผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม ซึ่งใช้มันส าปะหลัง 4 กิโลกรัม จะมีต้นทุนค่าเพาะปลูก
เท่ากับ 4*(1.88+0.2) หรือประมาณ 8.32 บาท  

ส่วนต้นทุนของโรงงาน ได้แก่ ต้นทุนท่ีโรงงานใช้ในการแปรรูปหัวมันส าปะหลังสดเป็นแป้งมัน ซึ่งจาก
การส ารวจและสัมภาษณ์ของท่ีปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการแปรรูปแป้งมัน 1 กิโลกรัม อยู่ท่ีประมาณ 2.88 บาท 
และต้นทุนค่าขนส่งมีราคาประมาณ 0.2 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นในการผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม จะมีต้นทุนทาง
ฝ่ังโรงงาน 3.08 บาท 

ในกรณีท่ีราคาขายของแป้งมันเป็น 13 บาทต่อกิโลกรัม ลบต้นทุนวัตถุดิบของเกษตรกร 8.32 บาท 
และหักต้นทุนการผลิตของโรงงาน 3.08 บาท จะเหลือก าไรส่วนต่างอีกประมาณ 1.6 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งส่วน
ต่างนี้จะต้องน ามาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและโรงงานแปรรูปแป้งมัน  

2 โครงสร้างราคามันเส้น 
ในการค านวณโครงสร้างราคามันเส้น ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ราคาต้นทุนวัตถุดิบท่ีรับซื้อ

มาจากเกษตรกร และต้นทุนท่ีใช้ในการแปรรูปมันเส้น โดยต้นทุนวัตถุดิบก็จะขึ้นอยู่กับต้นทุนการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ซึ่งรวมถึง ค่าแรง ค่าพันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว ตลอดจนค่าขนส่ง ส่วนต้นทุนท่ีใช้ในการ
แปรรูปเป็นมันเส้น จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสับ ค่าตาก ค่าจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง  

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 10-4 โครงสร้างของราคาท่ีสง่ผลต่อราคามันเส้น 

 
 
 

ราคามันเส้น

ราคาวัตถุดิบ

+

=

ค่าใช้จ่ายในการสับ 
และตาก ผลผลิตของมันส าปะหลัง

ต้นทุนการเก็บเกี่ยว

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังโรงงานแปรรูปมันเส้น

ต้นทุนการแปร
รูปมันเส้น

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน 
(ค่าเสื่อม)

ต้นทุนในการเพาะปลูก

ต้นทุนมันส าปะหลัง

ต้นทุนการขนส่ง

ต้นทุนการตลาด

ผลผลิตของมันส าปะหลังจ านวนมากส่งผล
ท าให้ราคาต่ า และ หากผลผลิตมีจ านวน
น้อยจะท าให้ราคามันส าปะหลังมีราคาสูง

 4

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูก
มันส าปะหลังจ านวนน้อย 
ส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยสูง

1

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูก
มันส าปะหลังจ านวนน้อย 
ส่งผลท าให้ต้องขายผ่านลาน
มันส่งผลให้ราคาขายต่ า
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หลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง กับโรงงานแปรรูปมันเส้น 
พิจารณาจากราคาของมันเส้น หักต้นทุนค่าแปรรูป และต้นทุนของเกษตรกร ก็จะมีก าไรเหลือเพื่อน ามาแบ่งปันกัน
ระหว่างเกษตรกรและผู้แปรรูป โดยการก าหนดราคาท่ีเหมาะสมในการรับซื้อหัวมันส าปะหลังสด เพื่อให้ท้ัง
เกษตรกรและผู้แปรรูปยังคงมีก าไรเหลือหลังจากหักต้นทุนต่างๆแล้ว 

 
ที่มา : การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันส าปะหลัง และตัวแทนเกษตรกร ประมวลผลโดยที่ปรึกษา 

รูปที่ 10-5 การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้แปรรปูมันเส้นและเกษตรผู้ปลูกมันส าปะหลังค านวณจากต้นทุนการผลิต การ
ขนส่งและต้นทุนการแปรรูป 

ต้นทุนค่าเพาะปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรโดยเฉล่ียท่ัวประเทศในปี 2558 มีราคาประมาณ 1.88 
บาทต่อกิโลกรัม ค่าขนส่งประมาณ 0.2 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นในการผลิตมันเส้น 1 กิโลกรัม ซึ่งใช้มันส าปะหลัง 
2.42 กิโลกรัม จะมีต้นทุนค่าเพาะปลูกเท่ากับ 2.42*(1.88+0.2) หรือประมาณ 5.04 บาท  

ส่วนต้นทุนในการแปรรูปหัวมันส าปะหลังสดเป็นมันเส้น มีค่าใช้จ่ายประมาณ 0.38 บาทต่อ 1 กิโลกรัม
ของมันเส้น และต้นทุนค่าขนส่งมีราคาประมาณ 0.2 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นในการผลิตมันเส้น 1 กิโลกรัม จะมี
ต้นทุนทางฝ่ังผู้แปรรูป 0.58 บาท 

ในกรณีท่ีราคาขายของมันเส้นเป็น 6.5 บาทต่อกิโลกรัม หักลบต้นทุนวัตถุดิบของเกษตรกร 5.04 บาท 
และหักต้นทุนการแปรรูป 0.58 บาท จะเหลือก าไรส่วนต่างอีกประมาณ 0.88 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งส่วนต่างนี้จะ
น ามาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังและผู้แปรรูปมันเส้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วคือลานเท 

10.2 การศึกษาโครงสร้างต้นทุนและราคาขายมันส าปะหลังของเกษตรกร 
ต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีใช้ในการเพาะปลูก 

มันส าปะหลัง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน การเพาะปลูก ค่าดูแลรักษา 
ค่าเก็บเกี่ยว และนอกจากต้นทุนค่าเพาะปลูกแล้ว เกษตรกรยังมีค่าขนส่งมันส าปะหลัง ไปยังโรงงานผลิตแป้ง
มัน หรือไปยังลานเทอีกด้วย 

0.38 0.88
2.42 กก หัวมัน 
ต่อ1 กก มันเส้น 0.20 1.88

6.5 2.085.04

ราคามันเส้น ราคาต้นทุนมันต่อ
1 กก มันเส้น

1.88

ราคาต้นทุนการปลูกมัน
ส าปะหลังต่อ 1 กก

ค่าขนส่ง ค่าเพาะปลูกปริมาณแป้งมัน

6.12

ต้นทุนการแปรรูป

แบ่งปัน
ผลประโยชน์

เกษตรกรโรงงาน

0.2

แบ่งปันผลผระโยชน์

ค่าขนส่ง

5.92
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 10-6 โครงสร้างต้นทุนการผลิตแป้งมันของเกษตรกร 

 ส่วนราคาขายผลผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรขึ้นอยู่กับคุณภาพของมันส าปะหลังและจ านวน
ผลผลิตของมันส าปะหลัง ซึ่งหากมีผลผลิตมันส าปะหลังออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากจะส่งผลให้ราคามันส าปะหลัง
ต่ าลง ในขณะเดียวกันถ้าผลผลิตมีน้อยก็จะท าให้ราคามันส าปะหลังสูงขึ้น นอกจากนี้หากเป็นเกษตรกรรายย่อย
ท่ีมีผลผลิตมันส าปะหลังจ านวนน้อย ท าให้ต้องขายผ่านคนกลาง ก็จะท าให้รายได้ในราคาต่ าลง 

ในการศึกษาการแบ่งปันผลประโยชน์ของภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์มี ดังนี้ คือ  1. ต้นทุนการผลิตของผลผลิตมันส าปะหลังต่อกิโลกรัม
ของเกษตรกร 2. ราคาซื้อขายผลผลิตมันส าปะหลังต่อกิโลกรัมของเกษตรกรกับโรงงานงานแป้งมัน เพื่อใช้ใน
การค านวณหาผลก าไรของภาคเกษตรกร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร 
ต้นทุนท่ีใช้ในการเพาะปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร 

และต้นทุนคงท่ี 
1. ต้นทุนผันแปรของการปลูกมันส าปะหลังมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 86 โดยแบ่งออกเป็น 

 ค่าแรงงาน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 49 ได้แก่ ค่าแรงท่ีใช้ในการเตรียมดิน เพาะปลูก 
ดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 

 ค่าวัสดุ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 31 เช่น ค่าพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช 
สารเคมี วัสดุปรับปรุงดิน และค่าซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์การเกษตร 

 ค่าดอกเบ้ียเงินลงทุน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 6 
2. ต้นทุนคงท่ี คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 14 ได้แก่ ค่าเช่าท่ีดิน หรือค่าเส่ือมของอุปกรณ์การเกษตร 

และค่าดอกเบ้ียเงินลงทุนในอุปกรณ์การเกษตร  
ตารางที่ 10-1 ประมาณการต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 

 
รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม สัดส่วน 
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รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม สัดส่วน 

1 ต้นทุนผันแปร 2,862.64 500.8 3,363.44 95% 56% 86% 
1.1 ค่าแรงงาน 1,711.12 198.51 1,909.63 57% 22% 49% 
1.1.1 เตรียมดิน 581.09 0 581.09 19% 0% 15% 
1.1.2 ปลูก 157.17 18.64 175.81 5% 2% 4% 
1.1.3 ดูแลรักษา 227.25 142.24 369.49 8% 16% 9% 
1.1.4 เก็บเก่ียว 745.61 37.63 783.24 25% 4% 20% 

1.2 ค่าวัสดุ 951.8 267.35 1,219.15 32% 30% 31% 
1.2.1 ค่าพันธุ ์ 23.56 219.68 243.24 1% 25% 6% 
1.2.2 ค่าปุ๋ย 723.01 47.59 770.6 24% 5% 20% 
1.2.2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ 158.2 44.98 203.18 5% 5% 5% 
1.2.2.2 ปุ๋ยชีวภาพ 93.11 2.61 95.72 3% 0% 2% 
1.2.2.3 ปุ๋ยเคมี 471.7 0 471.7 16% 0% 12% 
1.2.6 ค่าสารปราบศัตรูพืชและวัชพืช 183.69 0 183.69 6% 0% 5% 
1.2.7 ค่าสารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุปรับปรุงดิน 15.49 0 15.49 1% 0% 0% 
1.2.8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6.05 0 6.05 0% 0% 0% 
1.2.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 0 0.08 0.08 0% 0% 0% 
1.3 ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน 199.72 34.94 234.66 7% 4% 6% 
2 ต้นทุนคงท่ี 158.89 388.66 547.55 5% 44% 14% 
2.1 ค่าเช่าที่ดิน 158.89 384.58 543.47 5% 43% 14% 
2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 0 3.73 3.73 0% 0% 0% 
2.3 ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 0 0.35 0.35 0% 0% 0% 
3 ต้นทุนรวมต่อไร่ 3,021.53 889.46 3,910.99 100% 100% 100% 

ที่มา : กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี  2557   

จากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าต้นทุนโดยเฉล่ียของการ
เพาะปลูกมันส าปะหลังอยู่ท่ี 1.87 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2557 และ 1.88 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2558 โดยเป็น
ราคาต้นทุนก่อนการคิดค่าขนส่ง และเมื่อพิจารณาศึกษาราคาขายผลผลิตให้กับลานเทหรือโรงงานแปรรูปแป้งมัน
แล้ว พบว่าเกษตรจะได้ก าไรจากการผลิตก่อนหักค่าขนส่งประมาณ 0.26 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2557 หรือ
ประมาณ 0.35 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2558 

ตารางที่ 10-2 ต้นทุนการเพาะปลูกและรายได้ของเกษตรกร ผู้ปลูกมันส าปะหลงั เฉลี่ยทั่วประเทศ 
รายการ 2555 2556 2557 2558 

1. ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร)่ 5,178 5,412 5,652 5,756 

2. ต้นทุนคงที่ (บาท/ไร)่ 903 918 1,010 1,014 

3. ต้นทุนรวมต่อไร่ (บาท/ไร)่ 6,081 6,330 6,662 6,771 

4. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 1.73 1.81 1.87 1.88 

5. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท/ไร่) 1,247 1,073 923 1,253 

6. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 0.36 0.31 0.26 0.35 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีนาคม 2558 

 

จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2558 เมื่อพิจารณาต้นทุนการเพาะปลูกมันส าปะหลัง
ของเกษตรกรแยกตามรายภาค จะพบว่าเกษตรกรในภาคเหนือมีต้นทุนในการเพาะปลูกต่ าท่ีสุด คือ 1.82 บาท
ต่อกิโลกรัม รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีต้นทุนอยู่ท่ี 1.86 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนภาคกลางมีต้นทุน
การเพาะปลูกสูงท่ีสุดท่ี 2.03 บาทต่อกิโลกรัม 
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ตารางที่ 10-3 ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม ของการเพาะปลูกในแต่ละภาค 

รายการ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง 
1. ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร)่ 5,673 5,734 6,075 
2. ต้นทุนคงที่ (บาท/ไร)่ 1,013 964 1,115 
3. ต้นทุนรวมต่อไร่ (บาท/ไร)่ 6,686 6,698 7,189 
4. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 1.82 1.86 2.03 
5. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท/ไร่) 1,464 1,494 328 
6. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 0.40 0.42 0.09 

หมายเหตุ   ค่าเฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผล ได้รวมค่าพันธุ์,ค่าเตรียมดิน,ปลูก,และการดูแลรักษาต่าง ๆ ในช่วงแรกไว้แล้ว 
 ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  มีนาคม 2558 
 

 
ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  มีนาคม 2558 

รูปที่ 10-7 ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม ของการเพาะปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ตารางที่ 10-4 ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม ของการเพาะปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ต้นทุนต่อ กก. (ภาคเหนือ)  0.85 0.81 0.80 1.02 1.16 1.50 1.65 1.69 1.71 1.78 1.82 
ต้นทุนต่อ กก. (ตะวันออกเฉียงเหนือ)  0.93 0.85 0.82 1.08 1.25 1.61 1.68 1.81 1.84 1.87 1.86 
ราคาต้นทุนที่แตกต่างกัน 0.08 0.04 0.02 0.06 0.09 0.11 0.03 0.12 0.13 0.09 0.04 

หมายเหตุ   ค่าเฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผล ได้รวมค่าพันธุ์,ค่าเตรียมดิน,ปลูก,และการดูแลรักษาต่าง ๆ ในช่วงแรกไว้แล้ว 
 ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร มีนาคม 2558 

 

 
ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  มีนาคม 2558 

รูปที่ 10-8 ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรในภาคเหนือ 
 
 

0.85 0.81 0.80 
1.02 

1.16 

1.50 
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ตารางที่ 10-5 ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรในภาคเหนือ 
รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

 1.ต้นทุนผันแปร (บาท ต่อ ไร่) 2,094 2,388 2,556 3,002 3,711 3,918 4,297 4,857 5,061 5,291 5,673 
 สัดส่วนต้นทุนแปรผันกับต้นทุนรวม 86% 87% 88% 85% 85% 86% 84% 82% 83% 82% 85% 
2. ต้นทุนคงที่ (บาท ต่อ ไร่) 345 345 345 534 656 660 811 1,054 1,058 1,163 1,013 
สัดส่วนต้นทุนคงที่กับต้นทุนรวม 14% 13% 12% 15% 15% 14% 16% 18% 17% 18% 15% 
 3. ต้นทุนรวมต่อไร่ (บาท) 2,439 2,734 2,901 3,536 4,368 4,579 5,108 5,911 6,119 6,454 6,686 

หมายเหตุ   ค่าเฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผล ได้รวมค่าพันธุ์,ค่าเตรียมดิน,ปลูก,และการดูแลรักษาต่าง ๆ ในช่วงแรกไว้แล้ว 
 ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร มีนาคม 2558 
 

จากข้อมูลต้นทุนการเพาะปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกรในภาคเหนือ พบว่าต้นทุนการเพาะปลูกต่อไร่
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยในปี 2558 เกษตรกรในภาคใต้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกสูงถึง 6,686 บาท
ต่อไร่ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในปี 2548 ท่ีประมาณ 2,439 บาท แสดงว่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาต้นทุนการเพาะปลูก
มันส าปะหลังของเกษตรกรมีค่าสูงขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว 

 ราคาผลผลิตมันส าปะหลังที่ขายให้กับโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง  
ราคารับซื้อหัวมันสดโดยอ้างอิงจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตแป้งมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
1. จ านวนร้อยละของเช้ือแป้งต่อหัวมัน มีค่าร้อยละ 30 มีราคาเฉล่ียประมาณ 2.5-3.05 บาทต่อกิโลกรัม  
2. จ านวนร้อยละของเช้ือแป้งต่อหัวมัน มีค่าร้อยละ 25 มีราคาเฉล่ียประมาณ 2.1-2.55 บาทต่อกิโลกรัม  
ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี โดยพื้นท่ีในอ าเภอขามทะเลสอ 

จะมีการรับซื้อหัวมันส าปะหลังสดท่ีมีราคาสูงกว่าอ าเภออื่นๆ   
 

ตารางที่ 10-6 ราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา ธันวาคม 2557 
อ าเภอ เชื้อแป้ง 30% (บาท:กก.)  เชื้อแป้ง 25% (บาท:กก.) 

เมือง 2.50 - 2.75 2.25 - 2.35 
ปักธงชัย  2.75  2.25 
สีคิ้ว 2.70 - 2.75 2.45 - 2.50 
หนองบุญมาก 2.55 - 2.70 2.10 - 2.30 
ครบุรี 2.6 2.3 
เสิงสาง 2.70 - 2.90 2.30 - 2.50 
พิมาย 2.6 2.35 
ด่านขุนทด 2.90 - 2.95 2.40 - 2.45 
ขามทะเลสอ 3.05 2.55 
ชุมพวง 2.6 2.35 
ก าลังการผลิตเฉลี่ย 90% 90% 

ที่มา : สมาคมโรงงานผู้ผลิตแป้งมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 

10.3 การศึกษาโครงสร้างต้นทุน และราคาซ้ือหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานผลิต และต้นทุนการผลิต 
การศึกษาในหัวข้อนี้จะเป็นการวิเคราะห์หาต้นทุนท่ีโรงงานใช้ในการผลิต รวมถึงค่าขนส่งท่ีใช้ในการ

ขนผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไปจ าหน่าย และน ามาเปรียบเทียบกับราคาขายของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เพื่อจะ
ได้ค านวณหาราคาท่ีเหมาะสมท่ีโรงงานจะรับซื้อผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดจากเกษตรกร 
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 ต้นทุนการผลิตแป้งมันของโรงงานแปรรูปแป้งมัน และราคาซ้ือหัวมันส าปะหลังสดของโรงงาน 
ในการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของการด าเนินการผลิตแป้งมัน พบว่าปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อต้นทุนการ

ผลิตแป้งมันของโรงงานผลิตแป้งมันมี 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่  
1. จ านวนร้อยละของเช้ือแป้ง โดยร้อยละของเช้ือแป้งนั้นมีผลต่อจ านวนหัวมันส าปะหลังสดท่ีต้องใช้ใน

การผลิต หากหัวมันส าปะหลังสดมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งน้อยจะท าให้ต้องใช้ปริมาณมันส าปะหลัง
จ านวนมากในการผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม นอกจากนี้ร้อยละของเช้ือแป้งยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการผลิตของโรงงานด้วย โดยพบว่ามันส าปะหลังท่ีมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งน้อยจะท าให้
ต้นทุนการผลิตสูงกว่า หัวมันส าปะหลังท่ีมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งมาก  

2. อัตราการใช้ก าลังการผลิตของโรงงานท่ีใช้โดยเฉล่ีย โดยพบว่าโรงงานท่ีการผลิตเต็มท่ี หรือมีอัตราการใช้
ก าลังการผลิตท่ีสูงจะมีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าโรงงานท่ีด าเนินการผลิตไม่เต็มท่ี หรือมีการใช้อัตราก าลัง
การผลิตต่ า   
จากการส ารวจและสัมภาษณ์โรงงานแปรรูปแป้งมันของท่ีปรึกษา เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้าง

โรงงานแปรรูป ค่าเส่ือมราคา ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ ตลอดจนก าลังการผลิตและผลผลิตท่ีได้
ท าให้สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายต้นทุนในการแปรรูปแป้งมัน 1 กิโลกรัม มีราคาประมาณ 2.5-3.5 บาทต่อ
กิโลกรัมแป้งมัน ท้ังนี้ต้นทุนในการแปรรูปแป้งมันจะเปล่ียนแปลงไปเล็กน้อยตามร้อยละของเช้ือแป้ง และอัตรา
การใช้ก าลังการผลิตของโรงงานท่ีใช้โดยเฉล่ีย  

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 10-9 โครงสร้างต้นทุนการผลิตแป้งมันของโรงงานแป้งมันในประเทศ 

ราคาซ้ือหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานผลิตแป้งมัน 
การค านวณราคาท่ีเหมาะสมในการรับซื้อหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานแปรรูปแป้งมันจะพิจารณา

จากราคา แป้งมัน 1 กิโลกรัม หักต้นทุนต่อกิโลกรัมท่ีใช้ในการแปรรูปแป้งมัน และค่าขนส่งแป้งมัน และหารด้วย
จ านวนกิโลกรัมของหัวมันส าปะหลังสดท่ีต้องใช้ในการผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม โดยท่ีจ านวนกิโลกรัมของหัว 
มันส าปะหลังสดท่ีใช้ในการผลิตแป้งมันจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับจ านวนร้อยละของเช้ือแป้ง ยิ่งหากหัว 
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มันส าปะหลังสดมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งมาก ก็จะน ามาแปรรูปได้แป้งมันจ านวนมาก และใช้จ านวนหัว 
มันส าปะหลังสดน้อยลงตามล าดับ 

ตารางที่ 10-7 การค านวณราคารับซื้อมันส าปะหลงัของโรงงานแปรรูปแป้งมันตามจ านวนร้อยละของเชื้อแป้ง 
จ านวนร้อยละ
ของเชื้อแป้ง  

 ปริมาณหัวมันใน
การผลิตแป้งมัน   

กิโลกรัม 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการแปรรูป 

(ก าลังการผลิต 100%)  

 ผลต่างต่อ
กิโลกรัม 
แป้งมัน  

 ประมาณการค่า
ขนส่งแป้งมัน  
1 กิโลกรัม  

 ราคาค านวณ
ผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 

22% 4.55 3.27 
 

0.20 2.10 
23% 4.35 3.13 0.14 0.20 2.22 
24% 4.17 3.00 0.13 0.20 2.35 
25% 4.00 2.88 0.12 0.20 2.48 
26% 3.85 2.77 0.11 0.20 2.61 
27% 3.70 2.67 0.10 0.20 2.74 
28% 3.57 2.57 0.10 0.20 2.86 
29% 3.45 2.48 0.09 0.20 2.99 
30% 3.33 2.40 0.08 0.20 3.12 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

ตัวอย่างราคาซื้อหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานแปรรูปแป้งมัน  ในกรณีท่ีแป้งมันในประเทศไทยมีราคา 
13 บาท หากจ านวนร้อยละของเช้ือแป้ง คือร้อยละ 25 จะต้องใช้มันส าปะหลังสดจ านวน 1/25% เท่ากับ 4 
กิโลกรัม ก าลังการผลิตของโรงงานท่ีร้อยละ 100 จะท าให้ต้นทุนการแปรรูปแป้งมันเป็น 2.88 บาท และหาก
ประมาณการค่าขนส่งแป้งมันเป็น 0.2 บาทต่อกิโลกรัม จะส่งผลให้ต้นทุนราคารับซื้อวัตถุดิบสูงสุดท่ีโรงงาน
สามารถจ่ายได้โดยไม่ขาดทุนอยู่ท่ีประมาณ (13-2.88-0.2)/4 เท่ากับ 2.48 บาท  

 

ราคาค านวณของมันส าปะหลัง =
ราคาแป้งมัน –  ต้นทุนค่าแปรรูป –  ค่าขนส่ง

1/จ านวนร้อยละของเช้ือแป้ง
 

 

จากตารางราคารับซื้อผลผลิตมันส าปะหลังท่ีเหมาะสม จะพบว่าเมื่อร้อยละของเช้ือแป้งเพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลให้ต้นทุนท่ีใช้ในการแปรรูปแป้งมันลดลง ซึ่งจะท าให้โรงงานแปรรูปแป้งมันสามารถรับซื้อมันส าปะหลังใน
ราคาท่ีสูงขึ้นได้ โดยเมื่อร้อยละของเช้ือแป้งเพิ่มขึ้นทุกๆ ร้อยละ 1 ราคาค านวณของหัวมันส าปะหลังจะเพิ่มขึ้น 
0.13 บาทต่อกิโลกรัม  

ตารางที่ 10-8 การค านวณราคารับซื้อผลผลิตมันส าปะหลังของโรงงานแปรรูปแป้งมันตามก าลังการผลิต 

ก าลังการผลิต  
 ปริมาณหัวมันในการ

ผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม 
(เปอร์เซ็นแป้ง 25%)  

 ประมาณการค่าใชจ้่าย
ในการแปรรูป 

(เปอร์เซ็นแป้ง 25%) 

 ผลต่างต่อ
กิโลกรัม 
แป้งมัน 

 ประมาณการค่า
ขนส่งแป้งมัน  
1 กิโลกรัม  

 ราคาค านวณ
ผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 

100% 4.00 2.88 
 

0.20 2.48 
95% 4.00 2.89 0.01 0.20 2.48 
90% 4.00 2.89 0.01 0.20 2.48 
85% 4.00 2.90 0.01 0.20 2.48 
80% 4.00 2.91 0.01 0.20 2.47 
75% 4.00 2.91 0.01 0.20 2.47 
70% 4.00 2.92 0.01 0.20 2.47 
65% 4.00 2.93 0.01 0.20 2.47 
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ก าลังการผลิต  
 ปริมาณหัวมันในการ

ผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม 
(เปอร์เซ็นแป้ง 25%)  

 ประมาณการค่าใชจ้่าย
ในการแปรรูป 

(เปอร์เซ็นแป้ง 25%) 

 ผลต่างต่อ
กิโลกรัม 
แป้งมัน 

 ประมาณการค่า
ขนส่งแป้งมัน  
1 กิโลกรัม  

 ราคาค านวณ
ผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 

60% 4.00 2.95 0.01 0.20 2.46 
55% 4.00 2.96 0.01 0.20 2.46 
50% 4.00 2.98 0.02 0.20 2.46 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตามปัจจัยก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปแป้งมัน ในกรณีท่ีแป้งมันใน
ประเทศไทย เท่ากับราคา 13 บาท หากร้อยละของเช้ือแป้งคือร้อยละ 25 และหากประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ ก าลังการผลิตของโรงงานท่ีร้อยละ 100 และประมาณการค่าขนส่งแป้งมันท่ีราคา 0.2 บาทต่อ
กิโลกรัม จะท าให้ต้นทุนของวัตถุดิบอยู่ท่ีประมาณ 2.48 บาท ดังนั้นเมื่อก าลังการผลิตของโรงงานลดลง จะ
ส่งผลให้ต้นทุนการแปรรูปข้ึน ซึ่งท าให้ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานแปรรูปลดลงตามล าดับ 

เมื่อราคาของแป้งมันสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดท่ีเหมาะสมมีราคาเพิ่มขึ้นด้วย  
แต่จากข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 2555 ถึงมีนาคม 2558 พบว่าในบางช่วง ราคาหัวมันส าปะหลังท่ีเกษตรกรขาย
ได้จริงไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของราคาแป้งมัน กล่าวคือในช่วงท่ีราคาแป้งมันปรับตัวสูงขึ้นนั้น ราคา
มันส าปะหลังท่ีเกษตรกรขายได้มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หรือแทบไม่ปรับข้ึนเลย ดังแสดงในภาพ 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา, สมาคมโรงงานผู้ผลิตแป้งมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 

รูปที่ 10-10 ราคาแป้งมัน เปรียบเทียบกับราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ และราคาหัวมันที่เหมาะสม 

 ต้นทุนการผลิตมันเส้นของโรงงานแปรรูปมันเส้น และราคาซ้ือหัวมันส าปะหลังสดของโรงงาน 
ในการแปรรูปหัวมันส าปะหลังสดเป็นมันเส้น ผู้แปรรูปจะต้องน าหัวมันส าปะหลังมาท าความสะอาด 

จากนั้นจึงน าหัวมันส าปะหลังเข้าเครื่องโม่มันเส้น เครื่องโม่จะตัดหัวมันส าปะหลังให้กลายเป็นเส้นเล็กๆ โดยมี 
จากนั้นน ามันเส้นท่ีได้ไปตากแดดให้แห้ง หรือท าให้แห้งโดยการอบ โดยในการผลิตมันเส้น 1 กิโลกรัม ต้องใช้
หัวมันส าปะหลังสด 2.42 กิโลกรัม และจากการส ารวจของท่ีปรึกษา พบว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนในการแปรรูปมัน
เส้น 1 กิโลกรัม มีราคาประมาณ 0.35 บาท  
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2555 2556 2557 2558

ราคาแป้งมัน ราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ราคาหัวมันที่เหมาะสม
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 10-11 โครงสร้างต้นทุนการผลิตแป้งมันของโรงงานมันเส้นในประเทศ 

ราคาซ้ือหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานผลิตมันเส้น 
การค านวณราคาสูงสุดท่ีโรงงานสามารถจะจ่ายได้ในการรับซื้อหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานแปรรูป

มันเส้นจะพิจารณาจากราคา มันเส้น 1 กิโลกรัม หักต้นทุนต่อกิโลกรัมท่ีใช้ในการแปรรูปมันเส้น และค่าขนส่ง
มันเส้น และหารด้วยจ านวนกิโลกรัมของหัวมันส าปะหลังสดท่ีต้องใช้ในการผลิตมันเส้น 1 กิโลกรัม หรือคือหาร
ด้วย 2.42 กิโลกรัม  

ตัวอย่างเช่น เมื่อมันเส้นมีราคาประมาณ 6.5 บาทต่อกิโลกรัม ค่าใช้จ่ายในการแปรรูปมีราคาประมาณ 
0.38 บาทต่อกิโลกรัม และค่าขนส่งมีราคาประมาณ 0.2 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังท่ี 
ผู้แปรรูปมันเส้นสามารถจะจ่ายให้เกษตรกรได้โดยท่ีผู้แปรรูปไม่ขาดทุน คือ (6.5-0.38-0.2)/2.42 = 2.45 บาท
ต่อกิโลกรัม 

ราคาค านวณของมันส าปะหลัง =
ราคามันเส้น –  ต้นทุนค่าแปรรูป –  ค่าขนส่ง

2.42
 

 

เมื่อราคาของมันเส้นสูงขึ้น จะส่งผลให้ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดท่ีเหมาะสมมีราคาเพิ่มขึ้นด้วย  
แต่จากข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 2555 ถึงมีนาคม 2558 พบว่าในบางช่วง ราคาหัวมันส าปะหลังท่ีเกษตรกรขาย
ได้จริงไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของราคามันเส้น กล่าวคือในช่วงท่ีราคามันเส้นปรับตัวสูงขึ้นนั้น ราคา
มันส าปะหลังท่ีเกษตรกรขายได้มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หรือแทบไม่ปรับข้ึนเลย ดังแสดงในภาพ 

ราคามันเส้น

ราคาวัตถุดิบ

+

=

ค่าใช้จ่ายในการสับ 
และตาก ผลผลิตของมันส าปะหลัง

ต้นทุนการเก็บเกี่ยว

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังโรงงานแปรรูปมันเส้น

ต้นทุนการแปร
รูปมันเส้น

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน 
(ค่าเสื่อม)

ต้นทุนในการเพาะปลูก

ต้นทุนมันส าปะหลัง

ต้นทุนการขนส่ง

ต้นทุนการตลาด

ผลผลิตของมันส าปะหลังจ านวนมากส่งผล
ท าให้ราคาต่ า และ หากผลผลิตมีจ านวน
น้อยจะท าให้ราคามันส าปะหลังมีราคาสูง

 4

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูก
มันส าปะหลังจ านวนน้อย 
ส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยสูง

1

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูก
มันส าปะหลังจ านวนน้อย 
ส่งผลท าให้ต้องขายผ่านลาน
มันส่งผลให้ราคาขายต่ า
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา, มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแหง่ประเทศไทย 2558 

รูปที่ 10-12 ราคามันเส้น เปรียบเทียบกับราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ และราคาหัวมันที่เหมาะสม 

10.4 ราคาผลผลิตมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายให้กับโรงงานแปรรูปแป้งมันในปัจจุบนั 
จากข้อมูลราคาของหัวมันส าปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได้ท่ีไร่นา โดยไม่รวมค่าขนส่ง ต้ังแต่ปี 2555 ถึง

เดือนมีนาคม ปี 2558 พบว่า ราคาหัวมันส าปะหลังโดยเฉล่ียท้ังประเทศมีการปรับตัวเพิ่มข้ึน จาก 2.07 บาทต่อ
กิโลกรัม ในปี 2555 เป็นท่ีราคา 2.22 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2558 และเมื่อพิจารณาตามรายภาค พบว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีราคมมันส าปะหลังสูงท่ีสุด ในขณะท่ีภาคกลางจะมีราคามันส าปะหลังต่ าท่ีสุด โดยในปี 
2558  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีราคามันส าปะหลังเป็น 2.25 บาทต่อกิโลกรัม ตามด้วยภาคเหนือท่ีราคา 2.18 
บาทต่อกิโลกรัม และภาคกลางมีราคาเป็น 2.11 บาทต่อกิโลกรัม 

ตารางที่ 10-9 ราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา 

 
2555 2556 2557 2558 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ (บาท/กก.) 2.07 2.10 2.18 2.22 
ภาคเหนือ (บาท/กก.) 1.87 2.00 2.34 2.18 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บาท/กก.) 2.14 2.25 2.18 2.25 
ภาคกลาง (บาท/กก.) 1.76 1.85 2.14 2.11 

ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร มีนาคม 2558 

 
จากข้อมูลการรับซื้อหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานแปรรูปแป้งมันในช่วงท่ีผ่านมา เมื่อน ามาเปรียบเทียบ

กับราคารับซื้อท่ีค านวณได้ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดท่ีโรงงานแปรรูปแป้งมันสามารถรับซื้อได้โดยไม่ขาดทุน จะพบว่า
โรงงานแป้งมันมีการรับซื้อหัวมันส าปะหลังในช่วงราคาระหว่างราคาท่ีค านวณได้ กับต้นทุนการเพาะปลูกของ
เกษตรกร แสดงถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันของโรงงานแป้งมันและเกษตรกร โดยก าไรของเกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลังคือ ส่วนต่างระหว่างราคารับซื้อจริงกับต้นทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนก าไรของ
โรงงานแปรรูปแป้งมันคือ ส่วนต่างระหว่างราคาท่ีเหมาะสมและราคารับซื้อจริงของหัวมันส าปะหลัง 
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2555 2556 2557 2558

ราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ราคาหัวมันที่เหมาะสม ราคามันเส้น
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ที่มา :   ศูนย์สารสนเทศการเกษตร มีนาคม 2558 

รูปที่ 10-13 ราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ เปรียบเทียบกับราคารับซื้อที่เหมาะสม และต้นทุนของเกษตรกร 

10.5 การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในการขายผลผลิตมันส าปะหลัง 
ในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มีอยู่ 2 วิธีคือ 1. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น และ 2. เพิ่มคุณภาพของ

มันส าปะหลังเพื่อเพิ่มปริมาณแป้งมันท่ีแปรรูปได้ 
1. เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น  

ในกรณีท่ีราคาแป้งมันเป็น 13 บาท และจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งคือ ร้อยละ 25 และโรงงานแปรรูป
แป้งมันใช้ก าลังการร้อยละ 100 จะท าให้ราคาซื้อหัวมันส าปะหลังของโรงงานแปรรูปท่ีเหมาะสมคือ 2.48 บาท
ต่อกิโลกรัม การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จึงจ าเป็นต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น เช่น หากเกษตรกรเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่เดิมอยู่ท่ี 3 ตันต่อไร่ เป็น 3.5 ตันต่อไร่ เกษตรกรจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จะเพิ่มรายได้จาก 7,439  
บาทต่อไร่เป็น 8,679 บาทต่อไร่ และมากถึง 9,919 บาทต่อไร่หากมีผลผลิตต่อไร่เป็น 4 ตันต่อไร่  

2. เพิ่มคุณภาพของมันส าปะหลังเพื่อเพิ่มปริมาณแป้งมันที่แปรรูป 
ในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกวิธีคือการเพิ่มปริมาณแป้งท่ีแปรรูป เช่น กรณีท่ีเกษตรกรมีผลผลิต

ต่อไร่เท่ากับ 3 ตันต่อไร่ หากเกษตรกรสามารถคัดเลือก ตัดผลมันส าปะหลังท่ีสุกดี และมีปริมาณเช้ือแป้งสูงจาก
ร้อยละของเช้ือแป้งท่ี ร้อยละ 25 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 26 จะท าให้รายได้ต่อไร่ของเกษตรกรเพิ่มข้ึนจาก 7,439  
บาทต่อไร่เป็น 7,823 บาทต่อไร่ 

การพัฒนาคุณภาพของมันส าปะหลังสดโดยการเพิ่มร้อยละของเช้ือแป้ง จะท าให้รายได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 384 บาทต่อไร่ทุกๆร้อยละของเช้ือแป้งท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของไร่มันส าปะหลัง
จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก 1,240 บาทต่อผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นทุกๆ 500 กโิลกรัมต่อไร่ 

 
ตารางที่ 10-10 ประมาณรายได้ของเกษตรตามผลผลิตต่อไร่ (บาท) 

เปอร์เซ็นแป้ง 
ต้นทุนการแปร

รูป @100% UT 
ราคารับซื้อมันที่

ค านวณได้ 
รายได้ของเกษตรกรปลูกมันส าปะหลัง ตามผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่) พันบาท 

2 ตัน/ไร่ 2.5 ตัน/ไร่ 3 ตัน/ไร่ 3.5ตัน/ไร่ 4 ตัน/ไร่ 4.5 ตัน/ไร่ 5 ตัน/ไร่ 5.5 ตัน/ไร่ 
22% 3.27 2.10 4,191 5,239 6,287 7,335 8,383 9,431 10,479 11,526 
23% 3.13 2.22 4,447 5,559 6,671 7,783 8,895 10,007 11,119 12,230 
24% 3.00 2.35 4,703 5,879 7,055 8,231 9,407 10,583 11,759 12,934 
25% 2.88 2.48 4,959 6,199 7,439 8,679 9,919 11,159 12,399 13,638 
26% 2.77 2.61 5,215 6,519 7,823 9,127 10,431 11,735 13,039 14,342 
27% 2.67 2.74 5,471 6,839 8,207 9,575 10,943 12,311 13,679 15,046 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ราคาหัวมันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ราคาหัวมันที่เหมาะสม ต้นทุนการปลูกมันส าปะหลัง
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เปอร์เซ็นแป้ง 
ต้นทุนการแปร

รูป @100% UT 
ราคารับซื้อมันที่

ค านวณได้ 
รายได้ของเกษตรกรปลูกมันส าปะหลัง ตามผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่) พันบาท 

2 ตัน/ไร่ 2.5 ตัน/ไร่ 3 ตัน/ไร่ 3.5ตัน/ไร่ 4 ตัน/ไร่ 4.5 ตัน/ไร่ 5 ตัน/ไร่ 5.5 ตัน/ไร่ 
28% 2.57 2.86 5,727 7,159 8,591 10,023 11,455 12,887 14,319 15,750 
29% 2.48 2.99 5,983 7,479 8,975 10,471 11,967 13,463 14,959 16,454 
30% 2.40 3.12 6,239 7,799 9,359 10,919 12,479 14,039 15,599 17,158 

ที่มา : ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
 

ใน 1 ปีหากเกษตรกรมีผลผลิตรวมมากถึง 3,000 ตัน และมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้ง ร้อยละ 25 จะ
ท าให้สร้างรายได้ให้กับเกษตรมากถึง 7.44 ล้านบาท และหักรายจ่ายต้นทุน 1.88 บาทต่อกิโลกรัม และค่าขนส่ง 
0.2 บาทต่อกิโลกรัม จะท าให้เกษตรสร้างรายได้ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี และเมื่อเกษตรกรสามารถปรับปรุง
ผลผลิตให้มจี านวนร้อยละของเช้ือแป้งเพิ่มขึ้นได้ทุกๆ 1% เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 384,000 บาท 

ตารางที่ 10-11 รายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง เมื่อซื้อราคามันส าปะหลังตามจ านวนร้อยละของเชื้อแป้ง 

ร้อยละของเชื้อแป้ง 
ปริมาณมัน 

(ตัน) 
ราคารับซื้อ 

รายได้รวม  
(พันบาท) 

ค่ารถบรรทุก  
(พันบาท) 

ต้นทุนเกษตรกร 
(พันบาท) 

รายได้สุทธิ  
(พันบาท) 

22% 3,000 2.10 6,287 600 5,643 44 
23% 3,000 2.22 6,671 600 5,643 428 
24% 3,000 2.35 7,055 600 5,643 812 
25% 3,000 2.48 7,439 600 5,643 1,196 
26% 3,000 2.61 7,823 600 5,643 1,580 
27% 3,000 2.74 8,207 600 5,643 1,964 
28% 3,000 2.86 8,591 600 5,643 2,348 
29% 3,000 2.99 8,975 600 5,643 2,732 
30% 3,000 3.12 9,359 600 5,643 3,116 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

10.6 การวิเคราะห์การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง และผู้ประกอบการ
โรงงานแปรรูปในปัจจุบัน 
การศึกษาในหัวข้อนี้จะวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก  

มันส าปะหลัง และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการแบ่งปันผลประโยชน์ของ
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมแปรรูป 

 โครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในปัจจุบัน 
จากข้อมูลขององค์การคลังสินค้า ปัจจุบันระบบราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังจากเกษตรกรมีการก าหนด

ราคารับซื้อตามคุณภาพของหัวมันส าปะหลัง ซึ่งพิจารณาตามจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งท่ีอัตรา ร้อยละ 25 โดยท่ี
หากหัวมันส าปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายมีร้อยละของเช้ือแป้งมากหรือน้อยกว่า ร้อยละ 25 จะมีการปรับราคา
รับซื้อขึ้นลงตามส่วนต่างจ านวนร้อยละ โดยให้ปรับราคาขึ้นลง 0.05 บาท ต่อส่วนต่าง 1 เปอร์เซ็นต์ของเช้ือแปง้  

ตารางที่ 10-12 ประเด็นข้อตกลงและเกณฑ์ในการซื้อขายมันส าปะหลังสดระหว่างโรงงานกับเกษตรกร 
 ประเด นข้อตกลง ระหว่างลานโรงงานกับเกษตรกร 

1 คุณภาพ ตามจ านวนร้อยละของเชื้อแป้งที่ ร้อยละ 25   

2 ปริมาณ ไม่ก าหนดปริมาณ 

3 การตรวจสอบ สุ่มตรวจ 

4 การจัดการมันด้อยคุณภาพ หักราคาตามจ านวนร้อยละของเชื้อแป้งที่นอยกว่าเกณฑ์ที่ ร้อยละ 25 

5 ราคา ราคาประกาศของสหกรณ ์+/- 0.05 บาท/กก. ทุกๆ ร้อยละ 1 ของเชื้อแป้ง 
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 ประเด นข้อตกลง ระหว่างลานโรงงานกับเกษตรกร 

6 ค่าขนส่ง เกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง 

7 ระยะเวลาส่งมอบ เก็บเก่ียววันไหนให้จัดส่งภายในวันน้ัน 

8 การส่งมอบ เกษตรกรส่งมอบมันส าปะหลัง ณ ลานเทของสหกรณ์ฯ 

9 ระยะเวลาช าระเงิน ช าระทั้งหมดในวันส่งมอบ ยกเว้นวันส่งมอบวันอาทิตย์ให้รับเงินวันจันทร์ 

10 วิธีการช าระเงิน ช าระด้วยเงินสด 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

แต่จากการศึกษาและวิเคราะห์ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสดของโรงงานแปรรูปแป้งมันดังท่ีกล่าวใน
ข้างต้น จะพบว่า เมื่อจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งมีการเปล่ียนแปลงไป ร้อยละ 1 จะท าให้ราคารับซื้อของหัวมัน
ส าปะหลังสดท่ีค านวณได้เปล่ียนแปลงไปประมาณ 0.1-0.13 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นการก าหนดให้มีการปรับ
ราคาเพียงแค่ 0.05 บาทต่อกิโลกรัม ในการเปล่ียนแปลงของจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์ 
อาจจะไม่เพียงพอในการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตมันส าปะหลังของตน ซึ่งอาจเกิดผลกระทบใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1) เกษตรกรไม่อยากพัฒนามันส าปะหลังของตนเองให้เป็นพันธุ์ดีและมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งสูงขึ้น 
เนื่องจากผลตอบแทนท่ีจะได้น้อยเกินไป จึงไม่มีแรงจูงใจในการท า  

2) ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการรับซื้อมันส าปะหลังสดท่ีก าหนดจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งไว้ที่ ร้อยละ 25 นั้น 
มีน้อยมาก ดังนั้นโรงงานเป็นผู้ได้รับประโยชน์เสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะจ่ายเพิ่มให้เกษตรกรเพียงแค่
กิโลกรัมละ 0.05 บาท ต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนร้อยละของเช้ือแป้ง ร้อยละ 1 ซึ่งเกษตรกรได้รับ
ผลประโยชน์จากส่วนเพิ่มนี้น้อยเกินไปจึงไม่เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพมันส าปะหลัง 

การแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมแป้งมัน 
ตารางที่ 10-13 การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั กับโรงงานแปรรูปแป้งมัน 

เปอร์เซ็นต์แป้ง รายได้จากแป้งมัน 
โรงงาน เกษตรกร ก าไรที่น าไปแบง่ปัน

ผลประโยชน์ ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุนเกษตรกร ค่าขนส่ง 
22%   8,580,000       2,160,889       132,000  5,643,000        600,000  44,111 
23%   8,970,000       2,160,889       138,000  5,643,000        600,000  428,111 
24%   9,360,000       2,160,889       144,000  5,643,000        600,000  812,111 
25%   9,750,000       2,160,889       150,000  5,643,000        600,000  1,196,111 
26%  10,140,000       2,160,889       156,000  5,643,000        600,000  1,580,111 
27%  10,530,000       2,160,889       162,000  5,643,000        600,000  1,964,111 
28%  10,920,000       2,160,889       168,000  5,643,000        600,000  2,348,111 
29%  11,310,000       2,160,889       174,000  5,643,000        600,000  2,732,111 
30%  11,700,000       2,160,889       180,000  5,643,000        600,000  3,116,111 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

ตัวอย่างการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างโรงงานแปรรูปแป้งมันและเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ใน
กรณีท่ีเกษตรกรมีผลผลิตมันส าปะหลัง 3,000 ตันต่อปี โดยมันส าปะหลังสดท่ีมีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้ง 
ร้อยละ 25 ก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปเป็น ร้อยละ 100 ราคาขายแป้งมันเป็น 13 บาทต่อกิโลกรัม 
ต้นทุนค่าเพาะปลูกของเกษตรกรเป็น 1.88 บาทต่อกิโลกรัม ค่าขนส่งหัวมันส าปะหลังมายังโรงงานเป็น 0.2 บาท
ต่อกิโลกรัม ค่าขนส่งแป้งมันจากโรงงานไปจ าหน่ายเป็น 0.2 บาทต่อกิโลกรัม  
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การค านวณรายได้จากแป้งมัน ค านวณจาก หัวมันส าปะหลังสดท่ีใช้ 3,000 ตัน คูณจ านวนร้อยละของ
เช้ือแป้งร้อยละ 25 จะได้แป้งมัน 750 ตัน จากนั้นน ามาคูณกับราคาแป้งมัน 13 บาทต่อกิโลกรัม จะพบว่า
รายได้จากแป้งมันมีท้ังส้ิน 9.75 ล้านบาท 

เมื่อพิจารณาต้นทุนในส่วนของโรงงานแปรรูปแป้งมันซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่า
ขนส่ง โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม ท่ีจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งร้อยละ 25 มีราคา 2.88 บาท 
ดังนั้นแป้งมัน 750 ตัน จึงมีค่าใช้จ่ายในการผลิตประมาณ 2.16 ล้านบาท และค่าขนส่งท่ีใช้ในการขนแป้งมัน 
750 ตันมีราคาประมาณ 0.15 ล้านบาท รวมเป็นต้นทุนของโรงงานท้ังส้ิน 2.31 ล้านบาท 

ส่วนต้นทุนของเกษตรกรผุ้ปลูกมันส าปะหลังประกอบด้วย ต้นทุนค่าเพาะปลูก และต้นทุนค่าขนส่ง 
เกษตรกรมีต้นทุนค่าเพาะปลูก 1.88 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นต้นทุนการเพาะปลูกท่ีใช้ในการปลูกมันส าปะหลัง 
3,000 ตัน จะมีราคาประมาณ 5.64 ล้านบาท และต้นทุนค่าขนส่งท่ีใช้ในการขนส่งหัวมันส าปะหลัง 3,000 ตัน
ไปยังโรงงานแปรรูป มีราคาประมาณ 0.6 ล้านบาท รวมเป็นต้นทุนของเกษตรกรท้ังส้ิน 6.24 ล้านบาท 
เมื่อน ารายได้จากการจ าหน่ายแป้งมันท่ี 9.75 ล้านบาท มาหักลบต้นทุนในส่วนของโรงงานแปรรูปแป้งมันท่ี 
2.31 ล้านบาท และต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังท่ี 6.24 ล้านบาท จะพบว่ายังมีส่วนต่างก าไร
เหลืออยู่ประมาณ 1.20 ล้านบาท ซึ่งก าไรส่วนต่างนี้จะถูกน าไปแบ่งปันกันระหว่างโรงงานแปรรูปแป้งมันและ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง และเมื่อเกษตรกรมีการปรับปรุงหัวมันส าปะหลังสดให้มีจ านวนร้อยละของเช้ือ
แป้งเพิ่มขึ้น ส่วนต่างของก าไรท่ีสามารถน าไปแบ่งปันผลประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้น 
การแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมมันเส้น 

ตารางที่ 10-14 การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั กับโรงงานแปรรูปมันเส้น 

ผลผลิต 
(ton/Rai) 

ปริมาณ
หัวมัน (ตัน) 

รายได้จากมัน
เส้น 

โรงงาน 
 

เกษตรกร 
 

ก าไรที่น าไปแบง่ปัน
ผลประโยชน์ ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุนเกษตรกร ค่าขนส่ง 

2.50 2,500 6,714,876 392,562 206,612 4,702,500 500,000 913,202 
3.00 3,000 8,057,851 471,074 247,934 5,643,000 600,000 1,095,843 
3.50 3,500 9,400,826 549,587 289,256 6,583,500 700,000 1,278,483 
4.00 4,000 10,743,802 628,099 330,579 7,524,000 800,000 1,461,124 
4.50 4,500 12,086,777 706,612 371,901 8,464,500 900,000 1,643,764 
5.00 5,000 13,429,752 785,124 413,223 9,405,000 1,000,000 1,826,405 
5.50 5,500 14,772,727 863,636 454,545 10,345,500 1,100,000 2,009,045 
6.00 6,000 16,115,702 942,149 495,868 11,286,000 1,200,000 2,191,686 

ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 

ตัวอย่างการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างโรงงานแปรรูปมันเส้นและเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ใน
กรณีท่ีเกษตรกรมีผลผลิตมันส าปะหลัง 3,000 ตันต่อปี โดยราคาขายมันเส้นเป็น 6.5 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุน
ค่าเพาะปลูกของเกษตรกรเป็น 1.88 บาทต่อกิโลกรัม ค่าขนส่งหัวมันส าปะหลังมายังโรงงานเป็น 0.2 บาทต่อ
กิโลกรัม ค่าขนส่งมันเส้นจากโรงงานไปจ าหน่ายเป็น 0.2 บาทต่อกิโลกรัม  

การค านวณรายได้จากมันเส้น ค านวณจาก หัวมันส าปะหลังสดท่ีใช้ 3,000 ตัน จะสามารถผลิตมันเส้น
ได้ 3,000/2.42 = 1,240 ตัน จากนั้นน ามาคูณกับราคามันเส้น 6.5 บาทต่อกิโลกรัม จะพบว่ารายได้จากมัน
เส้นมีท้ังส้ิน 8.06 ล้านบาท 

เมื่อพิจารณาต้นทุนในส่วนของโรงงานแปรรูปมันเส้นซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่า
ขนส่ง โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตมันเส้น 1 กิโลกรัม มีราคา 0.38 บาท ดังนั้นมันเส้น 1,240 ตัน จึงมีค่าใช้จ่าย
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ในการผลิตประมาณ 0.47 ล้านบาท และค่าขนส่งท่ีใช้ในการขนมันเส้น 1,240 ตันมีราคาประมาณ 0.25 ล้าน
บาท รวมเป็นต้นทุนของโรงงานท้ังส้ิน 0.72 ล้านบาท 

ส่วนต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังประกอบด้วย ต้นทุนค่าเพาะปลูก และต้นทุนค่าขนส่ง 
เกษตรกรมีต้นทุนค่าเพาะปลูก 1.88 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นต้นทุนการเพาะปลูกท่ีใช้ในการปลูกมันส าปะหลัง 
3,000 ตัน จะมีราคาประมาณ 5.64 ล้านบาท และต้นทุนค่าขนส่งท่ีใช้ในการขนส่งหัวมันส าปะหลัง 3,000 ตัน
ไปยังโรงงานแปรรูป มีราคาประมาณ 0.6 ล้านบาท รวมเป็นต้นทุนของเกษตรกรท้ังส้ิน 6.24 ล้านบาท 

เมื่อน ารายได้จากการจ าหน่ายมันเส้นท่ี 8.06 ล้านบาท มาหักลบต้นทุนในส่วนของโรงงานแปรรูปมัน
เส้นท่ี 0.72 ล้านบาท และต้นทุนของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังท่ี 6.24 ล้านบาท จะพบว่ายังมีส่วนต่าง
ก าไรเหลืออยู่ประมาณ 1.1 ล้านบาท ซึ่งก าไรส่วนต่างนี้จะถูกน าไปแบ่งปันกันระหว่างโรงงานแปรรูปมันเส้น
และเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  

 ปัญหาและอุปสรรคในการแบ่งปันผลประโยชน์ของภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งมัน 
ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังมีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท าการเกษตรโดยขาด

ความรู้ความเข้าใจ มักจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และการถูกเอาเปรียบโดยร้านค้าปัจจัยการผลิต หรือกลุ่ม
นายทุนท่ีดูแล และต่อมาคือการถูกเอาเปรียบโดยกลุ่มท่ีอยู่ถัดไปคือกลุ่มโรงงานผู้รับซื้อหรือลานเท ซึ่งแบ่ง
ปัญหาได้ดังนี้ 

1) เกษตรกรเป็นได้รับผลกระทบโดยตรง หากราคามันส าปะหลังตกต่ าอันเป็นผลจากราคาของแป้ง
มันตกต่ าเนื่องจากราคาของตลาดโลก หรือปัญหาเรื่องระบบซื้อขายภายในประเทศ  

2) การเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากเกษตรกรมีการเก็บมันส าปะหลังท่ียังไม่สุกจัดมา
ขายต่อใหโ้รงงาน และบางครั้งโรงงานก็รับซื้อแม้จะรู้ว่าไม่มีคุณภาพ ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีโรงงาน
ต้องแย่งซื้อมันส าปะหลัง เนื่องจากพื้นท่ีปลูกมันส าปะหลังไม่เพียงพอต่อก าลังผลิตของโรงงาน ผล
ก็คือจ านวนร้อยละของเช้ือแป้งต่ ากว่ามาตรฐานท่ีควรจะเป็น  

3) คุณภาพของมันส าปะหลังนี้ อาจเกิดมาจากการวางจุดรับซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางหรือของโรงงานเอง
ไม่มีการจัดการเรื่องคุณภาพอย่างจริงจัง ตัวกลางในการรับซื้อมันส าปะหลังท่ีส าคัญคือ ลานเท 
ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นในลานเทก็คือ มีการหักค่าบรรทุกจากชาวสวนมากกว่าความเป็นจริง และยัง
ไปคิดค่าบริการจากโรงงานอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการแย่งกันซื้อผลผลิต เพราะว่าโรงงานแปร
รูปแป้งมันมีมากเกินปริมาณผลผลิต ดังนั้นถ้าไม่สามารถจัดการท่ีลานเทได้ เราก็จะไม่ได้ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ จึงส่งผลโดยรวมเฉล่ียไปถึงเรื่องของราคารับซื้อท่ีต้องไปเฉล่ียให้กับผลผลิตท่ีด้อยคุณภาพ
ไปด้วย 
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เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตร และสินค้าเกษตร

เป็นสินค้าท่ีมีความไม่แน่นอนด้านราคาท่ีสูงมาก โดยปกติแล้วเกษตรกรหรือผู้ประกอบการภาคเกษตรส่วนใหญ่
จะไม่มีความสามารถแบกรับความเส่ียงจากความผันผวนของราคาได้ เช่น หากราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เกษตรกร
อาจจะประสบปัญหาขาดทุน และขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งเกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในตลาดฯ ในฐานะผู้ประกันความเส่ียงเพื่อลดความเส่ียงด้านราคาท่ีต้องเผชิญอยู่ โดยกระบวนการ
ซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าควบคู่กับกระบวนการค้าในตลาดสินค้าจริงตามปกติ  

การใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นกลไกหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการสนับสนุนให้เกษตรกร 
ผู้ปลูกมันส าปะหลังสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตัดสินใจในการวางแผนการ
เพาะปลูก เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลผลิตท่ีสามารถอ้างอิงได้ในอนาคต การสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างราคาสินค้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและในตลาดจริง จะท าให้การเข้าไปใช้ประโยชน์จากตลาดซื้อขาย
ล่วงหน้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตามการขับเคล่ือนกลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ยังคงมีอุปสรรคและยังไม่สามารถ
พัฒนาไปได้เท่าท่ีควรส าหรับการใช้กลไกตลาดล่วงหน้าสินค้ามันส าปะหลัง เพราะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
แปรรูปมันส าปะหลังเน้นการซื้อขายในตลาดจริง ไม่มีกลุ่มท่ีต้องการเก็งก าไร หรือกลุ่มท่ีผู้ต้องการประกันความ
เส่ียงมากเพียงพอท่ีจะท าให้กลไกตลาดล่วงหน้าสามารถพัฒนาไปได้ 

ซึ่งในบทนี้จะประกอบด้วยรายละเอียด 6 ส่วนด้วยกันคือ 1. ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ
ราคา 2. กลไกการก าหนดราคาของประเทศผู้ส่งออกและผู้น าเข้ารายใหญ่ในตลาดโลก 3. องค์ประกอบและ
กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 4. ประโยชน์ของการใช้กลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าใน
การก าหนดราคาสินค้าเกษตร 5. ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ 6. 
ข้อเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

11.1 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตร  
ในการก าหนดราคามันส าปะหลังในตลาดต้องพิจารณามาจากปัจจัยพื้นฐาน 2 ส่วนคือ 1. ปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อปริมาณการผลิตมันส าปะหลัง และ 2. ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อความต้องการในการซื้อมันส าปะหลังจาก
ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันส าปะหลังในประเทศ  และหรือลานมัน เพื่อผลิตมันเส้นส่งไปยังผู้ส่งออกมันเส้น
ต่างประเทศใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ หรือส่งขายไปยังโรงงานแป้งมันส าปะหลังต่อไป 

11 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
11.1 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 
11.2 กลไกการก าหนดราคาของประเทศผู้ส่งออกและผู้น าเข้ารายใหญ่ใน

ตลาดโลก 
11.3 องค์ประกอบและกลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
11.4 ประโยชน์ของการใช้กลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการ

ก าหนดราคาสินค้าเกษตร 
11.5 ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
11.6 ข้อเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลังในแต่ละช่วงเวลา จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้คือ 
1) ฤดูกาล มันส าปะหลังเป็นพืชท่ีทนต่อสภาพแห้งแล้ง แต่หากช่วงเพาะปลูก เกิดภาวะฝนแล้ง หรือ 

เกิดภาวะฝนท้ิงช่วง จะท าให้มันส าปะหลังเติบโตได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังลดลง
จากเดิม ซึ่งปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลังจะมีมากในช่วงการเก็บเกี่ยว คือระหว่าง เดือนพฤศจิกายน จนถึง 
เดือนมีนาคม โดยในปี 2557 ช่วงเวลาดังกล่าวมีผลผลิตรวมประมาณ 20 ล้านตันหรือประมาณร้อยละ 65 ของ
ผลผลิตต่อป ี

 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

รูปที่ 11-1 ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลงัในแต่ละเดือน 

2) สภาพดินฟ้าอากาศ การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝน หรือภัยธรรมชาติต่างๆ จะ
ส่งต่อปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลัง เช่น ในช่วงท่ีเกิดอุทกภัยหรือในช่วงท่ีเกิดภาวะน้ าท่วมขัง เกษตรกรผู้ปลูก
มันไม่สามารถเข้าไปเก็บเกี่ยวได้ หรือช่วงการลงปลูกหัวมันส าปะหลัง หากปลูกในช่วงหลังฝนลงก็จะส่งผลให้จ านวน
ผลผลิตมันส าปะหลัง มีจ านวนน้อย หรือไม่ออกผลผลิตได้ 

3) การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง และการคัดเลือกพันธุ์ ท่ี
เหมาะสมต่อสภาพพื้นท่ีดินในแต่ละจังหวัด ตลอดจนการให้ความส าคัญในการดูแลรักษาท่ีดีจะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่
เพิ่มสูงขึ้นท าให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นได้  

4) นโยบายของภาครัฐด้านปริมาณการเพาะปลูก นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการขยายพื้นท่ี
การเพาะปลูก หรือการประกันราคาสินค้าเกษตร ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีการเพาะปลูกของเกษตรกร และมี
ผลต่อปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละช่วงเวลา และมีผลกระทบด้านราคา รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการ
ขยายการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น อ้อย ซึ่งเป็นพืชท่ีเพาะปลูกในระยะส้ันท่ีสามารถเพาะปลูกทดแทนกันได้ 
จะท าใหเ้กษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังอยู่เดิม หันไปปลูกอ้อย แทนการปลูกมันส าปะหลัง  

5) มาตรการของภาครัฐด้านราคา มันส าปะหลังเป็นพืชไร่ ท่ีเก็บรักษาในรูปของหัวมันสดไม่ได้ ในกรณี
ท่ีราคาหัวมันสดตกต่ า รัฐบาลจะการเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงราคาโดยการรับจ าน าหัวมันสด โดยมันสดท่ีรับจ าน าจะ
ถูกแปรรูปเป็นมันเส้นหรือแป้งมัน และฝากเก็บท่ีโกดังขององค์การคลังสินค้า หรือของผู้แปรรูปมัน ท้ังนี้ สต็อกมัน
เส้นและแป้งมันดังกล่าวจะต้องจ าหน่ายออกทุกป ี
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ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังมากที่สุด
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการซ้ือมันส าปะหลัง  
1) ราคาสินค้าชนิดอื่น ปัจจัยจากราคาสินค้าเกษตรทดแทนมันส าปะหลัง เช่น ราคาข้าวสาลี ในตลาด

ยุโรปนั้นมีราคาสูงขึ้นมาก ท าให้มีความต้องการมันส าปะหลังอัดเม็ดเพื่อใช้ทดแทนข้าวสาลีในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์เพิ่มขึ้น 

2) การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย หรือมาตรการของภาครัฐในประเทศผู้น าเข้า นโยบายของรัฐบาล
จีนในการห้ามใช้ข้าวโพดในการน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน และแนวโน้มการน าเข้ามันเส้นจากไทย เพื่อใช้เป็น
อาหารสัตว์ โดยเฉพาะเป็นอาหารสุกร อีกท้ังมาตรการการบังคับไม่ให้โรงงานแอลกอฮอล์ 3 แห่งของรัฐบาล น า
ข้าวโพดไปใช้เป็นวัตถุดิบ ท าให้ความต้องการใช้มันเส้นในส่วนนี้เพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านตันต่อปี เนื่องจากมีต้นทุนการ
ผลิตท่ีต่ ากว่า 

3) ความต้องการใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทน จากภาวะราคาน้ ามันดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ความต้องการใช้มันส าปะหลังผลิตเป็นเอทานอล เพื่อใช้เป็นส่วนผสมทดแทนน้ ามันดิบก็มีเพิ่มมากขึ้น ท าให้
แนวโน้มความต้องการใช้มันส าปะหลังในอนาคตอาจมีเพิ่มมากขึ้น 

4) การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินของประเทศผู้ส่งออก จะส่งผลให้ผู้ส่งออกต้องก าหนดราคาขายสูงขึ้น
เพื่อให้รายได้ครอบคลุมกับต้นทุนการผลิตซึ่งจะท าให้ผู้น าเข้าส่ังซื้อสินค้าลดลง และใช้สินค้าเกษตรอื่นๆ ทดแทน 

แต่ในการซื้อขายมันส าปะหลังในตลาดจริงนั้น ราคาซื้อขายมันส าปะหลังสด หรือหัวมันสด ราคาภายใน 
ประเทศจะถูกก าหนดจากความต้องการใช้มันส าปะหลังของกลุ่มโรงงานแป้งมันส าปะหลัง และกลุ่มลานมัน 
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมมันเส้นเพื่อส่งออก ในแต่ละวันจะมีการประกาศราคาซื้อโดยโรงงานแป้งมันส าปะหลังในแต่ละ
พื้นท่ีเป็นหลัก จะมีการก าหนดราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้งมันส าปะหลังในแต่ละอ าเภอ โดยจะเป็นราคา
แปรผัน ก าหนดตามปริมาณความต้องการและการแข่งขันทางราคาระหว่างโรงงานแป้งมัน และลานมันผู้ผลิตมัน
เส้นเพื่อส่งออก เช่น โรงงานแป้งมันส าปะหลัง ในอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา 

ตารางที่ 11-1 ราคารับซื้อหัวมันสดณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา 
อ าเภอ เชื้อแป้ง 30% เชื้อแป้ง 25% 

1. เมือง 2.80 - 2.90 2.40 - 2.50 
2. ปักธงชัย 2.80 2.40 
3. สีคิ้ว 2.60 - 2.70 2.35 - 2.45 
4. หนองบุญมาก 2.70 - 3.15 2.30 - 2.75 
5. ครบุรี 2.60 2.30 
6. เสิงสาง 2.75 - 3.10 2.35 - 2.70 
7. พิมาย 2.75 2.50 
8. ด่านขุนทด 2.95 - 3.05 2.45 - 2.55 
9. ขามทะเลสอ 2.80 2.45 
10. ชุมพวง - - 

หน่วย : บาท:กก. 
หมายเหตุ : ราคาหัวมันส าปะหลังสด - มันเส้น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 
ที่มา : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตารางที่ 11-2 ราคามันเส้นละแป้งมันส าปะหลัง จงัหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ มันเส้น แป้งมันส าปะหลัง 
11 – 20 มิ.ย. 2555 6.48 12.94 
1 – 10 มิ.ย. 2555 6.68 12.90 

21 – 31 พ.ค. 2555 6.75 12.81 
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ระหว่างวันที่ มันเส้น แป้งมันส าปะหลัง 
11 – 20 พ.ค. 2555 6.72 12.74 
1 – 10 พ.ค. 2555 6.62 12.51 

21 – 30 เม.ย. 2555 6.27 12.25 
11 – 20 เม.ย. 2555 6.02 12.16 

1 - 10 เม.ย. 2555 5.89 12.00 
21 – 30 มี.ค. 2555 5.82 12.01 

ที่มา : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ตารางที่ 11-3 ราคามันเส้น ณ โกดังผู้ส่งออก จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัด ราคา/บาท:กก. 
อยุธยา (นครหลวง , ท่าเรือ , บางไทร) 6.70 - 6.75 
ปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาด(ปริมาณรวม/ตัน) 8,000 

ที่มา : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วย : บาท:กก. 

 

และเมื่อราคาหัวมันในช่วงนี้มีราคาต่ าเกินไปจากราคาการรับซื้อ รัฐบาลก็มีกลไกเข้าแทรกแซงตลาด 
มันส าปะหลัง โดยให้มีการจ าน ามันส าปะหลัง มีองค์การคลังสินค้าเป็นคนกลาง เป็นผู้เข้าแทรกแซงตลาด 
มันส าปะหลังโดยท้ังนี้ถ้าหากเก็บมันส าปะหลังไว้นานเกิน 1 ปี คุณภาพมันแปรรูปท้ังมันเส้นและแป้งมันก็จะ
ลดลงอย่างมาก เช่น ในปี 2556 รัฐบาลมีโครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลังปี 2555/56 ในช่วงท่ีมีผลผลผลิต
ออกมาจ านวนมาก 

ตารางที่ 11-4 นโยบายของรัฐบาลในการด าเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันส าปะหลัง ปี 2555/56 
หน่วย : บาท:กก. 

ระยะเวลาการรับจ าน า ต้ังแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 
การไถ่ถอน   ระยะเวลา 3 เดือน นับจากเดือนที่รับจ าน า 
ระยะเวลาโครงการ   ธันวาคม 2555 – กันยายน 2556 
ราคารับจ าน า เดือน ราคา (กก.ละ) 
ธันวาคม 2    2.60 
มกราคม 2556 2.65 
กุมภาพันธ์ 2556 2.70 
มีนาคม 2556 2.75 

หมายเหตุ : ราคารับจ าน าให้ปรับเพิ่ม – ลด ตามเปอร์เซ็นต์แป้ง ในอัตรา กก.ละ 0.05 บาท 
ที่มา : การค้าภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

11.2 กลไกการก าหนดราคาของประเทศผู้ส่งออกและผู้น าเข้ารายใหญ่ในตลาดโลก 
ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในตลาดโลก โดยส่วนมากจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ มันเส้น

มันอัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลังดิบ ดังนั้นในหัวข้อนี้จะมีเป็นการพูดถึงกลไกในการก าหนดราคาของประเทศ 
ผู้ส่งออกและผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก 2 รูปแบบ คือ 1. กลไกการก าหนดราคามันเส้นและมันอัดเม็ด และ  
2. กลไกการก าหนดราคาแป้งมันส าหลัง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
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 กลไกการก าหนดราคามันเส้นและมันอัดเม ด ของประเทศผู้ส่งออกและผู้น าเข้ารายใหญ่ในตลาดโลก 
ราคามันเส้นในตลาดโลก จะถูกก าหนดโดยผู้ส่งออกมันเส้น มันอัดเม็ดรายใหญ่ โดยปริมาณการผลิต 

และความต้องการมันเส้น หรือมันอัดเม็ดของประเทศผู้ส่งออก จะเป็นตัวก าหนดราคาซื้อขายในประเทศผู้ส่งออก 
ซึ่งจะมีอิทธิผลต่อการเคล่ือนไหวของราคามันเส้น หรือมันอัดเม็ดในตลาดโลก โดยผู้ส่งออกรายใหญ่ท่ีส าคัญใน
ตลาดการค้ามันอัดเม็ด และมันเส้นของโลก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย  

อิทธิพลของราคามันเส้นในตลาดโลกจะถูกส่งผ่านมาท่ีราคาในประเทศ และมีผลต่อปริมาณความ
ต้องการและปริมาณการผลิตในประเทศผู้ส่งออก เช่น หากราคาตลาดโลกมีราคาสูง จะส่งผลให้มีการผลิตมันเส้น
และมันอัดเม็ดเพิ่มข้ึน และอาจลดการขายในประเทศ และหันไปส่งออกมากขึ้น ส่วนการเปล่ียนแปลงปริมาณ
การผลิต หรือความต้องการในประเทศผู้ส่งออก รายเล็กจะไม่มีผลท่ีเป็นนัยส าคัญต่อราคาในตลาดโลก 

ส่วนในประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ ความต้องการผลผลิต และ ปริมาณการผลิตมันเส้นหรือมันอัดเม็ดจะ
เป็นตัวก าหนดราคาภายในประเทศผู้น าเขา้ ซึ่งราคาในประเทศของผู้น าเข้ารายใหญ่ เช่น ประเทศจีน ประเทศ
เกาหลีใต้ จะมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาในตลาดโลกเช่นกัน  เช่น หากราคาในตลาดโลกสูงขึ้น จะท าให้
การใช้และน าเข้าลดลง เป็นต้น ส่วนการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต หรือความต้องการในประเทศผู้น าเข้า
รายเล็กจะไม่มีผลท่ีเป็นนัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงของราคาในตลาดโลก 

 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 11-2 กลไกการก าหนดราคามันเส้น/มันอัดเม็ดของประเทศผู้สง่ออกและประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ 

 กลไกการก าหนดราคาแป้งมันของประเทศผู้ส่งออกและผู้น าเข้ารายใหญ่ในตลาดโลก 
ราคามันเส้นในตลาดโลก จะถูกก าหนดโดยผู้ส่งออกแป้งมันรายใหญ่ โดยปริมาณการผลิต และความ

ต้องการมันเส้น หรือมันอัดเม็ดของประเทศผู้ส่งออก จะเป็นตัวก าหนดราคาซื้อขายในประเทศผู้ส่งออก ซึ่งจะมี
อิทธิผลต่อการเคล่ือนไหวของราคามันเส้น หรือมันอัดเม็ดในตลาดโลก โดยผู้ส่งออกรายใหญ่ท่ีส าคัญในตลาด
การค้ามันอัดเม็ด และมันเส้นของโลก ได้แก่ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม หากราคาตลาดโลกสูงจะจูงใจให้
มีการผลิตเพิ่มขึ้น  

อิทธิพลของราคาแป้งมันในตลาดโลกจะถูกส่งผ่านมาท่ีราคาในประเทศ และมีผลต่อปริมาณความต้องการ
และปริมาณการผลิตในประเทศผู้ส่งออก   

ส่วนในประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ ความต้องการใช้แป้งมัน และปริมาณผลผลิตในประเทศผู้น าเข้าจะ
เป็นตัวก าหนดราคาภายในประเทศผู้น าเข้า ซึ่งราคาในประเทศของผู้น าเข้ารายใหญ่ เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และญี่ปุ่นจะมีอิทธิพลต่อการเคล่ือนไหวของราคาในตลาดโลก เช่น หากราคาในตลาดโลกสูงขึ้น 
จะท าให้การใช้และการน าเข้าในประเทศผู้น าเข้าน าลดลง และอาจจะไปใช้ผลผลิตเกษตรตัวอื่นๆ ทดแทน เช่น
ข้าวโพด เป็นต้น 

ความต้องการมันเส้น และ
มันอัดเม็ด (รายใหญ่)

ปริมาณการผลิต
มันเส้น/มันอัดเม็ด (ราย

ใหญ่)
ราคา มัน
เส้น/มัน

อัดเม็ดของ
ประเทศผู้
ส่งออก

ก าหนดราคา

ก าหนดราคา

ปริมาณการผลิต
มันเส้น/มันอัดเม็ด (ราย

ใหญ่)

ความต้องการมันเส้น และ
มันอัดเม็ด (รายใหญ่)

ราคา มัน
เส้น/มัน

อัดเม็ด ของ
ประเทศ
ผู้น าเข้า

ราคามันส าปะหลัง
ในตลาดโลก

(ราคามันเส้น และ
ราคามันอัดเม็ด 
FOB กรุงเทพ)

ก าหนดราคา

ก าหนดราคา

ก าหนดราคาก า
หน

ดร
าค

า

ใน
ปร

ะเ
ทศ

ผู้ส
่งอ

อก
ในประเทศผู้น าเข้า

ประเทศไทย 
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

ประเทศจีน
เกาหลี
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ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 11-3 กลไกการก าหนดราคาแป้งมันของประเทศผู้สง่ออก และผู้น าเข้ารายใหญ่ในตลาดโลก 

โดยการการซื้อขายมันส าปะหลังในตลาดโลกส่วนใหญ่จะซื้อขายและช าระเงินในรูปของเงินสกุลดอลล่าร์ 
ดังนั้น หาก “อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ” ของประเทศผู้ส่งออกหรือประเทศผู้น าเข้าเมื่อเทียบกับ
เงินสกุลดอลล่าร์ เปล่ียนไปจะมีผลดังนี้ กรณีท่ีค่าเงินประเทศผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าแข็งค่าขึ้นราคามันส าปะหลังท่ี
ค านวณเป็นสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกหรือน าเข้าจะลดลง กรณีท่ีค่าเงินประเทศผู้ส่งออกหรือผู้น าเข้าอ่อนค่า
ลงราคามันส าปะหลัง ท่ีค านวณเป็นสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกหรือน าเข้าจะเพิ่มขึ้น 

11.3 องค์ประกอบและกลไกของตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าท่ีมีความอ่อนไหวทางด้านราคา คือราคาของสินค้าเกษตรมีความผันผวน

อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตร ดังท่ีกล่าวมาแล้วในขั้นต้น ซึ่งความผัน
ผวนและความไม่แน่นอนของราคาสินค้าเกษตรนี้จะส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย ท้ังเกษตรกรเองท่ีอาจประสบ
ภาวะพืชผลราคาตกต่ า หรือโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีบางครั้งต้องซื้อวัตถุดิบในราคาท่ีสูงขึ้นมาก ท าให้ยาก
ต่อการควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้า ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนทางด้านราคาจึงมีการหันมาซื้อ
ขายสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้า แทนการซื้อขายในตลาดจริงตามปกติ 

ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า คือ ตลาดท่ีเป็นศูนย์กลางในการซื้อและขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ก่อนท่ีจะมีการส่งมอบหรือรับมอบสินค้ากันในอนาคตตามเวลาท่ีตกลงกันไว้ ซึ่งการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้านี้จะช่วยลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีอาจจะเกิดขึ้น   

 องค์ประกอบของตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
องค์ประกอบของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ๆ คือ ตลาดท่ี

ท าการซื้อขาย ราคาท่ีใช้ในการซื้อขาย และผู้ซื้อผู้ขาย  
1) ตลาดท่ีท าการซื้อขาย ซึ่งมี 2 ประเภท คือ  

 ตลาดจริง (Cash Market)  
 ตลาดล่วงหน้า (Futures Market)   

2) ราคาท่ีใช้ในการซื้อขาย ซึ่งมี 2 ประเภท ประกอบด้วย 
 ราคาจริง หรือราคาในปัจจุบัน   
 ราคาตลาดล่วงหน้า  

3) ผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ  
 ผู้ท่ีซื้อขายเพื่อต้องการประกันความเส่ียง (Hedger)  

ความต้องการแป้งมันโลก 
(รายใหญ่)

ปริมาณการผลิต
แป้งมันโลก(รายใหญ่)

ราคาแป้งมัน
โลกของ

ประเทศผู้
ส่งออก

ก าหนดราคา

ก าหนดราคา

ปริมาณการผลิต
แป้งมัน (รายใหญ่)

ความต้องการแป้งมัน (ราย
ใหญ่)

ราคาแป้งมัน
โลก ของ
ประเทศ
ผู้น าเข้า

ราคาแป้งมันโลกใน
ตลาดโลก

(ราคาแป้งมัน FOB 
กรุงเทพ)

ก าหนดราคา

ก าหนดราคา

ก าหนดราคาก า
หน

ดร
าค

าประเทศไทย 
เวียดนาม

ประเทศจีน
มาเลเซีย

อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น

ใน
ปร

ะเ
ทศ

ผู้ส
่งอ

อก
ในประเทศผู้น าเข้า
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 ผู้ท่ีซื้อขายเพื่อต้องการเก็งก าไร (Speculator) 
 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 11-4 องค์ประกอบของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

1. ประเภทของตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตร 
1.1 ตลาดจริง (Cash Market)  คือ สถานท่ีท่ีมีการซื้อขายสินค้าเกิดข้ึน โดยเมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อสินค้า

ก็จะช าระเงิน และรับสินค้าไปทันที ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักจากมันส าปะหลังท่ีซื้อขายกันในตลาดจริง (Cash Market) 
ได้แก่ มันส าปะหลังสด มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน และแป้งมันแปรรูป  

1.2 ตลาดล่วงหน้า (Futures Market) ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า คือ สถานท่ีท่ีศูนย์กลาง
ในการซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการตกลงซื้อหรือขาย ณ วันปัจจุบัน แต่จะได้รับสินค้า(ส าหรับผู้ซื้อ) หรือส่งมอบ
สินค้า (ส าหรับผู้ขาย) ในอนาคตตามแต่ท่ีตกลงกันไว้ ส าหรับผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังท่ีมีการซื้อขายกันในตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย AFET (Futures Market) ได้แก่ มันส าปะหลังเส้น (TC) โดยท่ัวไปมัน
ส าปะหลังเมื่อแปรรูปเป็นมันเส้นหรือมันอัดเม็ดแล้ว จะสามารถเก็บสต็อกไว้ได้เป็นป ี 

ในประเทศไทยมีตลาดล่วงหน้าส าหรับซื้อขายมันส าปะหลัง คือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย (Agricultural Futures Exchange of Thailand หรือ AFET)  ซึ่งมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของสินค้าเกษตร โดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร สหกรณ์ ผู้แปรรูป 
หรือผู้ส่งออกท่ีต้องการป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของราคาก็สามารถเข้ามาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อก าหนด
ราคาในอนาคตได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งลงทุนท่ีสามารถให้ผลตอบแทนท่ีสูงส าหรับผู้ท่ีแสวงหาก าไรจาก
ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี ้
  

ผู้ต้องการเก งก าไร (Speculator)ผู้ต้องการประกันความเสี่ยง 
(Hedger)

• ผู้ท่ีต้องการลงทุนเพ่ือเก็งก าไร
• นักลงทุนท่ัวไป

• ผู้ประกอบการเกี่ยวกันสินค้ามัน
ส าปะหลัง

• ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
• ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง
• ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง

ตลาด
ล่วงหน้า

ตลาดจริง

ราคา ณ ปัจจุบัน (ราคาจริง) ราคาล่วงหน้า  (t+180 วัน)ข้อมูลราคาการซื้อขาย มัน
ส าปะหลัง มันเส้น หรือแป้งมัน ณ 
บริเวณโรงงานมัดเส้น โรงงานแป้ง
มันส าปะหลัง โดยในแต่ละวัน

การคาดหมายราคาในตลาดจริง
ของสินค้าเป็นส าปะหลังในอนาคต 
ซึ่งราคาล่วงหน้านี้จะสะท้อนใน
เห็นถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในปัจจุบันท่ีจะ
มีต่อปริมาณความต้องการ และ
ปริมาณผลผลิตในอนาคต
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ตารางที่ 11-5 ตัวอย่างการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า 

หัวข้อ รายละเอียด 
วันแรกที่เริ่มการซื้อขาย 13 กรกฎาคม 2552 
สินค้า มันส าปะหลังเส้น 
คุณภาพสินค้าที่ส่งมอบ มีแป้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.0 โดยน้ าหนักมีเส้นใยของหัวมันส าปะหลังไม่เกิน 

ร้อยละ 5.0 โดยน้ าหนักมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.0 โดยน้ าหนักไม่มีวัตถุอื่น 
เจือปน เว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมันส าปะหลังตามสภาพปกติไม่เกินร้อยละ 3 
โดยน้ าหนักไม่มีกลิ่นและสีผิดปรกติไม่บูด เน่า หรือข้ึนรา 

หน่วยการซื้อขาย 50,000 กิโลกรัม หรือ 50 เมตริกตัน / หน่ึงหน่วยการซื้อขาย 
หน่วยการส่งมอบ 150,000 กิโลกรัม หรือ 150 เมตริกตัน / หน่ึงหน่วยการส่งมอบ 
วิธีการซื้อขาย Computerized Continuous Trading 
ราคาซื้อขาย บาท / กิโลกรัม (ไม่รวมบรรจุภัณฑ์) 
อัตราการขึ้นลงของราคา (ช่วงราคา) 0.01 บาท / กิโลกรัม 
อั ตราการขึ้ นล งขอ งราคาสู งสุ ด
ประจ าวัน 

0.22 บาท / กิโลกรัม (มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 3 กันยายน 2555) อัตราดังกล่าวสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม หลักเกณฑ์การปรับอัตราข้ึนลงของราคาสูงสุดประจ าวัน 

จ านวนการถือครองข้อตกลง ไม่ เกิน 60 ข้อตกลงในเดือนส่งมอบไม่เกิน 600 ข้อตกลงของทุกเดือนรวมกัน
ส าหรับผู้ที่มีฐานะเป็นผู้ประกันความเสี่ยงที่ได้รับอนุญาตจากตลาด อาจถือครองได้
มากกว่าข้อจ ากัดข้างต้น 

อัตราเงินประกัน อัตราเงินประกันล่าสุด 
เวลาซื้อขาย 10.00 น. ถึง 15.45 น. 
วันซื้อขายสุดท้าย วันท าการที่ 10 ของเดือนส่งมอบ 
วันส่งมอบสุดท้าย วันท าการสุดท้ายของเดือนส่งมอบ 
ทางเลือกในการส่งมอบและรับมอบ 
(Both Options) 

1. ให้ผู้ซื้อผู้ขายที่ประสงค์จะส่งมอบรับมอบสินค้า แจ้งความประสงค์มายังตลาด
ต้ังแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ของวันท าการถัดจากวันซื้อขายสุดท้าย 
2. หากผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้ย่ืนความประสงค์ที่จะส่งมอบรับมอบสินค้า หรือไม่ได้รับการ
จับคู่ให้ท าการส่งมอบรับมอบ ตลาดจะยุติฐานะการถือครองให้ด้วยการช าระส่วน
ต่างราคาด้วยเงิน (Cash Settlement) 

ราคายุติสุดท้าย (Final Settlement 
Price) 

ราคายุติสุดท้าย คือ ค่าเฉลี่ย 3 วันย้อนหลังที่ค านวณจากค่ากลาง (Mid-Interval 
Value) ของราคาขายส่งมันส าปะหลังเส้นส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขตจังหวัดอยุธยา 
ประกาศโดยกรมการค้าภายใน โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

การส่งมอบรับมอบ ณ คลังสินค้าหรือโรงงานที่ผู้ซื้อก าหนดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

2. องค์ประกอบทางด้านราคาของตลาดสินค้าล่วงหน้า ประกอบด้วย ราคาจริง ราคาตลาดล่วงหน้า 
และราคาตลาดล่วงหน้าขั้นต่ า 

2.1 ราคาจริง  
ราคาจริง หรือราคาปัจจุบัน คือ ข้อมูลราคาการซื้อขาย มันส าปะหลัง มันเส้น หรือแป้งมัน ณ บริเวณ

โรงงานมนัเส้น โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โดยในแต่ละวันจะมีการประกาศราคาซื้อโดยโรงงานแป้งมันส าปะหลังใน
แต่ละพื้นท่ี จะมีการก าหนดราคารับซื้อหัวมันสด ณ โรงแป้งมันส าปะหลังในแต่ละอ าเภอ โดยจะเป็นราคาแปรผัน
ในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งราคาจริงนี้จะค่อนข้างมีความผันผวนมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากปริมาณผลผลิตท่ีไม่คงท่ีขึ้นอยู่กับ

http://www.afet.or.th/2013/th/products/TC/margin.php
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ฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศ อีกท้ังการปรับตัวของราคาผลผลิตในแต่ละปีก็เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ราคาซื้อขาย
จริงของมันส าปะหลังมีความผันผวน 

 
ที่มา  : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

รูปที่ 11-5 ราคามันส าปะหลังรายเดือน 
 

 
ที่มา  : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

รูปที่ 11-6 ราคามันส าปะหลังปี 2553 -2557 
 

2.2 ราคาล่วงหน้า  
ข้อมูลราคาล่วงหน้า คือ การคาดหมายราคาในตลาดจริงของสินค้าเป็นมันส าปะหลังในอนาคต ซึ่ง

ราคาล่วงหน้านี้จะสะท้อนในเห็นถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในปัจจุบันท่ีจะมีต่อปริมาณความ
ต้องการ และปริมาณผลผลิตในอนาคต ผลกระทบเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติ หรือการ
เปล่ียนแปลงรสนิยมการบริโภคถูกสะท้อนไปทันทีท่ีราคาล่วงหน้าโดยการคาดการณ์ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึง
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ประสิทธิภาพในการสะท้อนราคาของราคาล่วงหน้า ขณะท่ีราคาในตลาดจริงอาจจะสะท้อนผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ดังกล่าวแต่จะใช้เวลานานกว่าการเปล่ียนแปลงของราคาล่วงหน้า 

 
ที่มา  : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 11-7 ราคาหัวมันส าปะหลังในตลาดล่วงหน้าท่ีลดความผันผวนลดลง 
 

2.3 ราคาจริงและราคาล่วงหน้าขั้นต่ า  
ราคาตลาดจริง และราคาล่วงหน้า ต่างกันเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องเช่น ค่าเก็บรักษา น้ าหนัก

สูญเสีย ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าดอกเบี้ย เป็นต้น ในกรณีท่ีผู้ผลิตมันเส้นต้องการเก็บสินค้าไว้รอขายใน
อนาคต ราคาล่วงหน้าของมันส าปะหลังจะเท่ากับราคาปัจจุบันบวกค่าเก็บรักษาและก าไร ราคาล่วงหน้าของ 
มันส าปะหลังอาจก าหนดได้จากการคาดหมายราคาจริงท่ีจะมีการซื้อขายในอนาคต ซึ่งการคาดการณ์ราคา 
มันส าปะหลังในอนาคตอาจวิเคราะห์ได้จากข้อมูลปริมาณการผลิต ปริมาณความต้องการในอดีตและปัจจุบัน 
รวมท้ังปัจจัยประกอบท่ีจะท าให้เห็นแนวโน้มของราคาจริงในอนาคตได้ เช่น ผู้ประกอบการมันส าปะหลังรับทราบ
รายงานความแห้งแล้งในยุโรปในช่วงเดือนเมษายน คาดว่าจะท าให้ผลผลิตข้าวสาลีนั้นลดลงมากและจะท าให้ราคา
ข้าวสาลีฤดูกาลใหม่ในช่วงกรกฎาคม – สิงหาคม ปรับตัวสูงขึ้นมาก ก็จะท าให้ผู้ประกอบการปศุสัตว์ในยุโรปหัน
มาน าเข้า มันส าปะหลังอัดเม็ดจากไทยมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ราคามันส าปะหลังเส้นท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตนั้น
ปรับตัวสูงขึ้นได้จากการคาดการณ์ของผู้ประกอบการจากปัจจัยข้างต้น 

ตัวอย่าง สมมติว่าผู้ประกอบการแปรรูปมันเส้นต้องการเก็บรักษามันเส้นท่ีราคา 4 บาท/กิโลกรัม เพื่อน า
ออกจ าหน่ายในอีก 6 เดือนข้างหน้า ราคาขั้นต่ าของมันเส้นต่อกิโลกรัมในอนาคตประกอบด้วย ดังนั้นราคาขั้น
ต่ าของมันส าปะหลังต่อกิโลกรัมในอนาคตจะต้องบวกค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่ม ท าให้ราคาขั้นต่ าเพิ่มขึ้นเป็น 5.33 
บาทต่อกิโลกรัม 
  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ม ค ก พ มี ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค ม ค ก พ มี ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค 

พ ศ  2558

บาท ต่อ กก 
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ราคาจริง ราคาล่วงหน้า
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ตารางที่ 11-6 ประมาณการราคาจริงและราคาล่างหน้าข้ันต่ า 
หน่วย : บาท:กก. 

ประเภท ราคา 
(1) ราคามันเส้นปัจจุบัน 4.00 บาท/กก. 
(2) ค่าเก็บรักษาประมาณ 0.10 บาท/กิโลกรัม/เดือน 
(ค่าเก็บรักษาประมาณ 40 บาทต่อ 1 ลบ.ม. เก็บได้ 500 กก.) 

0.60 บาท/กก. 

(3) น้ าหนักสูญเสียประมาณ 2% ถ้าความชื้นประมาณ 15% ต่อป ี 0.08 บาท/กก. 
(4) ค่าประกันภัยประมาณ 0.75 – 1 % ของมูลค่าสินค้า/ปี 0.04 บาท/กก. 
(5) ค่าดอกเบี้ย (ร้อยละ 8 ต่อปี)    0.16 บาท/กก 0.16 บาท/กก. 
(6) ค่าขนส่ง 0.4 – 0.45 บาท/กิโลกรัม (กรณีส่งมอบสินค้า) 0.45 บาท/กก. 

 รวม 5.33 บาท/กก. 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

 
ราคาสินค้าในอนาคตเปล่ียนแปลงได้มากกว่าท่ีคาดการณ์ด้วยปัจจัยอื่น  เช่นปัจจัยจากผลผลิตสินค้า

ทดแทนลดต่ าลงมาก เช่น ปริมาณผลผลิตข้าวสาลี หากมีปริมาณลดลงจะท าให้อุปสงค์มันอัดเม็ดในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ในยุโรปเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะผลให้ราคามันเส้นซึ่งเป็นวัตถุดิบสูงขึ้นด้วย หรือข้าวโพดในสหรัฐฯ ถูกน าไปใช้
ผลิตเอทานอลมากขึ้น ท าให้ราคาข้าวโพดเล้ียงสัตว์สูงขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการมันเส้นเพิ่มมากขึ้น ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นราคามันเส้นและแป้งมันสูงขึ้นในมุมมองของผู้ซื้อในต่างประเทศความต้องการซื้ออาจลดลงได้ 

3. ผู้ที่ท าการซ้ือขายในตลาดล่วงหน้า 
ในตลาดล่วงหน้าผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดนี้สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้ คือ 1. ผู้ลงทุนท่ีใช้

ประโยชน์จากข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ต้องการประกันความเส่ียง (Hedger) และ 2. ผู้ลงทุนท่ีแสวงหา
ผลก าไรจากส่วนต่างราคา (Speculator)  

3.1 ผู้ลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงซ้ือขายล่วงหน้า หรือ ผู้ต้องการประกันความเสี่ยง (Hedger)  
เพื่อบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคา นักลงทุนกลุ่มนี้เป็นผู้ผลิตหรือผู้ค้า เช่น เกษตรกร 

ผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ส่งออก/น าเข้า ซึ่งจะใช้กลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าป้องกันความเส่ียงด้านราคา 
3.2 ผู้ลงทุนที่แสวงหาผลก าไรจากส่วนต่างราคา (Speculator)   
นักลงทุนประเภทนี้จะพิจารณาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นทางเลือกของการลงทุนโดยไม่ต้องการ

ท่ีจะส่งมอบหรือรับมอบสินค้าในอนาคต ซึ่งจะเข้ามาท าก าไรระยะส้ันจากการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าเกษตร 
หรือท าก าไรจากส่วนต่างของราคาตลาดจริง (Cash Market) กับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยไม่ต้องท าการ
ซื้อขายสินค้าในท้องตลาดเสมือนนักลงทุนในกรณีแรก 

 กลไกของตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
การซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นกลไกการบริหารความเส่ียงด้านราคาให้กับ

ผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้านั้นและเมื่อมีผู้ซื้อ/ขายกันในตลาดล่วงหน้ามากพอตลาดก็จะท าหน้าท่ีเป็น
ตัวสะท้อนราคาในอนาคตของสินค้านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการซื้อขายล่วงหน้าของมันส าปะหลังเส้น 
(TC) ปัจจุบันมีการซื้อขายใน AFET เพียงตลาดเดียวในโลก 

ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นการท าสัญญา
ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ “ผู้ซื้อ” กับ “ผู้ขาย” ท่ีตกลงท าสัญญากัน ณ วันปัจจุบัน โดยระบุประเภท จ านวน
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และเวลาท่ีจะส่งมอบสินค้ากัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้าและช าระราคาในอนาคตตามท่ีได้ตกลงไว้ ไม่ว่าราคา
ในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่าท้ังสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันท่ีต้องปฏิบัติตาม  

ในกรณีผู้ขาย เมื่อผู้ขายท าสัญญา ณ วันปัจจุบัน ว่าจะขายสินค้าท่ีราคาหนึ่ง และส่งมอบในอีก 3 เดือน 
เมื่อถึงวันส่งมอบ ปรากฏว่าราคาจริงในตลาดแพงขึ้น แต่ผู้ขายซึ่งสัญญาไว้แล้วก็ต้องขายเท่าเดิม ท าให้เสีย
โอกาสในการท าก าไรเพิ่ม แต่หากในวันส่งมอบ ราคาจริงถูกลง ผู้ขายจะได้ประโยชน์จากการขายในราคาเดิมท่ี
ตกลงไว้ 

 ในกรณีผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อท าสัญญา ณ วันปัจจุบัน ว่าจะซื้อสินค้าท่ีราคาหนึ่ง และรับของในอีก 3 เดือน 
เมื่อถึงวันรับของ ปรากฏว่าราคาจริงในตลาดแพงขึ้น ผู้ซื้อจะได้ประโยชน์จากการซื้อในราคาเดิมท่ีตกลงไว้ แต่
หากในวันส่งสินค้า ราคาสินค้าถูกลง ผู้ซื้อซึ่งสัญญาไว้แล้วก็ต้องซื้อราคาเดิม เสียโอกาสในการซื้อของถูก 

 
ที่มา : การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

รูปที่ 11-8 ความเสี่ยงของผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
 

จากท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ซื้อและผู้ขายท้ังในตลาดจริง หรือตลาดสัญญาข้อตกลงนั้น มีความเส่ียงจากความ
ผันผวนของราคาสินค้าเกษตร และการบิดพล้ิวสัญญากัน ซึ่งกลไกตลาดล่วงหน้านั้นช่วยให้ผู้ซื้อผู้ขายใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคา และลดการบิดพล้ิวสัญญากันได้ 
  

1. ราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้ขายคุ้มต้นทุน และมกี าไร
2. ราคาปรับตัวลดลง ผู้ขายไม่คุ้มต้นทุน และขาดทุน

มีความเส่ียง  ด้านราคาขาย 

จากราคาท่ีปรับตัวลดลง 

1. หากราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้ซื้อมีต้นทุนสินค้าสูงขึ้น
2. หากราคาปรับตัวลดลง ผู้ซื้อมีต้นทุนสินค้าลดลง

มีความเส่ียง  ด้านราคาซื้อ 
จากราคาท่ีปรับตัวสูงขึ้น

1. หากราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้ขายเสียโอกาสท่ีจะได้รับราคา
ท่ีสูง จากการตกลงราคาขายไว้ล่วงหน้ากับผู้ซื้อ

2. หากราคาปรับตัวลดลง ผู้ขายได้ประโยชน์จากราคาขาย
ท่ีตกลงไว้ก่อนหน้า

มีความเส่ียงท่ีผู้ซื้อ 
จะบิดพลิ้วสัญญาได้ง่าย 
หากราคาลดลงมาก

1. หากราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้ซื้อได้ประโยชน์จากราคาซื้อท่ีตกลงไว้ก่อนหน้า
2. หากราคาปรับตัวลดลง ผู้ซื้อเสียโอกาสท่ีจะได้รับราคาท่ีต่ ากว่า จากการ

ตกลงราคาซื้อไว้ล่วงหน้ากับผู้ขาย

มีความเส่ียงท่ีผู้ขาย
จะบิดพลิ้วสัญญาได้ง่าย
หากราคาเพิ่มขึ้นมาก

กรณีผู้ขาย

กรณผีู้ซื้อ

ตล
าด

จร
ิง

กรณีผู้ขาย

กรณีผู้ซื้อ

ตล
าด

สัญ
ญ

าข
้อต

กล
ง

ความเสี่ยงของผู้ซื้อ และผู้ขาย
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ตัวอย่างการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดล่วงหน้า 
ตัวอย่าง 1 : กรณีท่ีสินค้าปรับตัวสูงขึ้น  

ด้านผู้ขาย ด้านผู้ซ้ือ 
ตลาดล่วงหน้า (Future Market) 
 สมมติให้ราคามันส าปะหลัง ในตลาดล่วงหน้า ส าหรับส่งมอบอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ท่ี 2.5 บาท/กก. ผู้ซื้อ 

ผู้ขายพอใจ 
1. ผู้ขาย (ล็อคราคาขาย) โดยขายล่วงหน้าที่ราคา 2.5 บาท/กก. 1. ผู้ซื้อ (ล็อคราคาซื้อ) โดยซื้อล่วงหน้าที่ราคา 2.5 บาท/กก. 

  ถึงก าหนดเวลารับ-ส่งมอบ สมมติว่าราคามันส าปะหลังปรับตัวสูงขึ้น     เป็น 2.7 บาท/กก. 
(หมายเหตุ : ราคาล่วงหน้าเมื่อใกล้ครบก าหนดในเดือนท่ีจะส่งมอบจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาในตลาดจริง) 

2. ผู้ขาย (ล้างสถานะขาย) โดยราคา ณ วัน ขายล่วงหน้า 2.7 บาท/กก. 
ก าไร/ขาดทุน = ราคาขาย – ราคาซื้อ 
                  = (2.5 – 2.7) 

                ขาดทุน = -0.2 บาท 

2.  ผู้ซื้อ (ล้างสถานะซื้อ) โดยราคา ณ วันซื้อล่วงหน้า 2.7 บาท/กก. 
ก าไร/ขาดทุน = ราคาขาย – ราคาซื้อ 

                          = (2.7 – 2.5) 
   ก าไร = 0.2 บาท  

ตลาดจริง (Cash Market)  

 สมมติให้ราคามันส าปะหลัง ในตลาดจริง อยู่ท่ี 2.7 บาท/กก.  
3. ผู้ขาย : ขายมันส าปะหลัง ตามราคาตลาดจริงที่ 2.7 บาท/กก. 

แต่ขาดทุนจากตลาดล่วงหน้าที่ -0.2 บาท 
ผู้ขายขายมันส าปะหลัง ได้เท่ากับ  

2.7 – 0.2 = 2.5 (ตามที่เลือกราคาขายไว้) 

3. ผู้ซื้อ : ซื้อมันส าปะหลัง ตามราคาตลาดจริงที่ 2.7 บาท/กก. 
แต่มีก าไรจากตลาดล่วงหน้าที่ 0.2 บาท 
ผู้ซื้อซื้อมันส าปะหลัง ได้เท่ากับ  

2.7 – 0.2 = 2.5 (ตามท่ีเลือกราคาขายไว้) 
 

ตัวอย่าง 2 : กรณีท่ีสินค้าปรับตัวลดลง 
ด้านผู้ขาย ด้านผู้ซ้ือ 

ตลาดล่วงหน้า (Future Market) 
 สมมติให้ราคาสินค้า ก. ในตลาดล่วงหน้า ส าหรับส่งมอบอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ท่ี 2.5 บาท/กก. ผู้ซื้อ ผู้ขาย

พอใจ 
1. ผู้ขาย (ล็อคราคาขาย) โดยขายล่วงหน้าที่ราคา 2.5 บาท/กก. 1. ผู้ซื้อ (ล็อคราคาซื้อ) โดยซื้อล่วงหน้าที่ราคา 2.5 บาท/กก. 

  ถึงก าหนดเวลารับ-ส่งมอบ สมมติว่าราคามันส าปะหลัง ปรับตัวลดลง     เป็น 2.3 บาท/กก. 
(หมายเหตุ : ราคาล่วงหน้าเมื่อใกล้ครบก าหนดในเดือนท่ีจะส่งมอบจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาในตลาดจริง) 

2. ผู้ขาย (ล้างสถานะขาย) โดยขายล่วงหน้าที่ 2.3 บาท/กก. 
ก าไร/ขาดทุน = ราคาขาย – ราคาซื้อ 
                  = (2.5 – 2.3) 

                ขาดทุน = 0.2 บาท 

2. ผู้ซื้อ (ล้างสถานะซื้อ) โดยราคา ณ วันซื้อล่วงหน้า 2.3 บาท/กก. 
ก าไร/ขาดทุน = ราคาขาย – ราคาซื้อ 

                          = (2.3 – 2.5) 
   ขาดทุน = 0.2 บาท  

ตลาดจริง (Cash Market)  

 สมมติให้ราคามันส าปะหลัง ในตลาดจริง อยู่ท่ี 2.7 บาท/กก.  
3. ผู้ขาย : ขายมันส าปะหลัง ตามราคาตลาดจริงที่ 2.7 บาท/กก. 

แต่ก าไรจากตลาดล่วงหน้าที่ 0.2 บาท 
ผู้ขายขายสินค้า ก. ได้เท่ากับ  

2.3 + 0.2 = 2.5 (ตามที่เลือกราคาขายไว้) 

3. ผู้ซื้อ : ซื้อมันส าปะหลัง ตามราคาตลาดจริงที่ 2.7 บาท/กก. 
แต่มีขาดทุนจากตลาดล่วงหน้าที่ -0.2 บาท 

ผู้ซื้อซื้อสินค้า ก. ได้เท่ากับ  
2.3 + 0.2 = 2.5 (ตามท่ีเลือกราคาขายไว้) 
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การใช้กลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศ
ให้เอื้อต่อการแข่งขัน และเป็นธรรม โดยนโยบายของภาครัฐในระยะยาวจะลดปริมาณและรูปแบบการแทรกแซง
ตลาด โดยเข้าแทรกเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น ท้ังนี้สินค้าเกษตรมักเผชิญกับความไม่มีเสถียรภาพด้านราคาเนื่องจาก
สินค้าเกษตรมีความยืดหยุ่นต่ออุปสงค์ต่ า (Low elasticity of Demand) และต้องพึ่งพาเงื่อนไขของธรรมชาติ
สูงอีกท้ังค่าขนส่ง และค่าเก็บสต็อกสินค้าสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้า และปัญหาความล่าช้าของเวลาใน
การผลิต การช่วยเหลือด้านราคาของภาครัฐมีส่วนช่วยลดความเส่ียงจากการผันผวนของราคาสินค้าเกษตรได้ 
อีกท้ังการใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะท าให้เกิดการค้นพบราคาอ้างอิง ท าให้เกษตรกรสามารถวางแผนการ
ผลิต และเก็บเกี่ยว ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยราคาล่วงหน้าจะเกิดจากการคาดการณ์ของผู้ซื้อและ
ผู้ขายท่ีมีต่อราคาในอนาคตของสินค้านั้นๆ ถ้าราคาล่วงหน้าสูงกว่าราคาในปัจจุบันก็จะจูงใจให้เกษตรกรวางแผน
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็จะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นท าให้ราคาในขณะนั้นไม่สูงเกินกว่าท่ี
เคยคาดไว้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาล่วงหน้าต่ ากว่าราคาในปัจจุบันก็จะท าให้เกษตรกรลดการเพาะปลูกหรือ
หันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่น และเมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็จะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงท าให้ราคาในขณะนั้น
ตกต่ าเกินกว่าท่ีเคยคาดไว้ จากท้ังสองกรณีข้างต้นจะท าให้ราคาสินค้าไม่สูงและต่ าจนเกินไปซึ่งหมายความว่า
ราคาสินค้ามีเสถียรภาพมากขึ้น 

11.4 ประโยชน์ของการใช้กลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในการก าหนดราคาสินค้าเกษตร 
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะท าให้ความผันผวนของราคาลดลง  รายได้ท่ีเกษตรกรสูญเสียจึงลดลง 

และยังท าให้รายได้เฉล่ียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ไม่เพียงแต่ส่งผลด้านราคา แต่ส่งผลต่อ
ปริมาณการบริโภคสินค้าเกษตรด้วยเช่นกัน ดังนั้นการวิเคราะห์จึงจ าเป็นต้องพิจารณาท้ังด้านปริมาณความ
ต้องการของตลาดและปริมาณผลผลิต ซึ่งกลไกของการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีประโยชน์โดยสรุปคือ 

1. ช่วยเกษตรกรทราบถึงแนวโน้มสถานการณ์และราคามันส าปะหลังในอนาคต 

การเคล่ือนไหวของราคาซื้อขายล่วงหน้า เกิดจากปัจจัยต่างๆ ท่ีกระทบต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้ป้องกันความ
เส่ียง/นักลงทุน) ในการคาดหมายราคาสินค้าเกษตรในอนาคต เมื่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ 
ท่ีเข้ามากระทบ และเมื่อสภาวะของอุปสงค์/อุปทานเปล่ียนแปลงไป ความคาดหมายดังกล่าวก็จะเปล่ียนแปลงไป
ด้วย ท้ังนี้ ราคาคาดหมายท่ีเกิดขึ้นจากผู้ป้องกันความเส่ียง/นักลงทุน ท าให้เกิดราคาซื้อขายสินค้าเกษตรใน
อนาคต ท่ีเผยแพร่อย่างเปิดเผยเป็นสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ นั้น ได้ทราบถึงแนวโน้มของราคา
สินค้าเกษตรในอนาคต เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตและการค้า ได้อีกด้วย 

2. ใช้เป็นเคร่ืองมือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าในตลาดจริง 
จากการท่ีราคาสินค้าเกษตรนั้นมีความผันผวน ไปตามข้อมูลข่าวสารท่ีกระทบกับปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้อุป

สงค์ อุปทานสินค้าเกษตรนั้นๆ เปล่ียนแปลงไป ท าให้ผู้ซื้อผู้ขายสินค้าเกษตรในตลาดจริง และในตลาดสัญญา
ข้อตกลง นั้นมีความเส่ียงจากความผันผวนของราคา  

3. ขนาดของเงินลงทุนมีขนาดต่ ากว่าการลงทุนในตลาดอื่น  
การลงทุนในหุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์นั้น นักลงทุนจะต้องช าระเงินเท่ากับจ านวนหุ้นหรือทรัพย์สินจึง

จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่การลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านักลงทุนเพียงแต่ช าระเงินประกัน 
(Margin) ในอัตราท่ีเป็นร้อยละของขนาดของสินค้าเกษตรท่ีจะท าการซื้อขายเท่านั้น  

4. โอกาสในการท าก าไร/ขาดทุนมีมากกว่าการลงทุนในตลาดอื่น  
การลงทุนในหุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์ จะได้รับผลก าไรก็ต่อเมื่อราคาหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น แต่การลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านั้น ผลก าไรของนักลงทุนขึ้นอยู่กับการเปิด
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สถานะ (Open Position) ของนักลงทุนเปรียบเทียบกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของราคา ณ วันปิดสถานะ 
(Offset Position) ท้ังนี้นักลงทุนท่ีมีสถานะซื้อล่วงหน้า (Long Position) จะได้ก าไรเมื่อราคาสินค้ามีการ
ปรับตัวสูง และขาดทุนเมื่อราคาสินค้าปรับตัวลดลง ในทางกลับกันนักลงทุนท่ีมีสถานะขายล่วงหน้า (Short 
Position) จะได้ก าไรเมื่อราคาสินค้ามีการปรับตัวลดลง และขาดทุนเมื่อราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น  

 

ดังนั้นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย นอกจากจะมีบทบาทเป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความ
เส่ียงจากความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตของเกษตรกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ในสินค้าเกษตรแล้ว ยังเป็นมิติการลงทุนใหม่ท่ีเปิดโอกาสให้นักลงทุนท่ีสนใจเข้ามาบริหารเงินลงทุนจากความ
ผันผวนของราคาได้อย่างแท้จริง ท้ังนี้ผู้ลงทุนควรท าการศึกษาเพื่อให้เข้าใจกระบวนการซื้อขาย และปัจจัยต่างๆ 
ท่ีมีผลกระทบต่อราคาสินค้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยความรอบคอบก่อนพิจารณาลงทุน 

11.5 ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนกลไกของตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ในประเทศไทยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ายังไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก ท้ังนี้เนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรค

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
ความรู้และความเข้าใจของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านั้นยังมีไม่มากนัก ท าให้ผู้

ลงทุนไม่มีความสนใจในการลงทุนทางด้านนี้ ซึ่งมีสาเหตุดังนี้ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ท าให้ความพยายามในการเข้าถึงกลุ่มเกษตรกร

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนชักชวนผู้ลงทุนรายใหม่ของท้ังตลาดและ
บริษัทนายหน้าต่างๆ ในปัจจุบันยังไม่ท่ัวถึง  

 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีบทบาทในการก าหนดราคาสินค้าด้วยตนเอง ดังนั้นจึงไม่เห็นความ 
ส าคัญในการวางแผนการผลิตโดยการใช้ตลาดล่วงหน้า เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มเจ้าของโรงสี 
หรือพ่อค้าคนกลางท่ีแสวงหาผลก าไร ยังคงเป็นผู้ท่ีมีอ านาจต่อรองมากกว่า 

 รูปแบบและวิธีการซื้อขายมีความซับซ้อน ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการให้ความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้อง ท้ังในด้านของขั้นตอน วิธีการในการซื้อขาย ประโยชน์และความเส่ียงท่ีจะได้รับจาก
การลงทุน 

2. ข้อจ ากัดในการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
การเข้าร่วมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า มีข้อจ ากัดต่าง ๆ มากมาย ท้ังในด้านของเงินลงทุน เงื่อนไข

ของสัญญาซื้อขาย และคุณภาพของมันส าปะหลัง ซึ่งมีรายละเอียดต่างดังนี้ 
 การลงทุนในตลาดล่วงหน้า จะต้องมีการวางเงินประกันขั้นต้นเพื่อท่ีจะท าการซื้อขาย ซึ่งจะต้อง

จ่ายท้ังจ านวน แต่ก็เป็นจ านวนท่ีมากส าหรับเกษตรกรของไทยส่วนใหญ่ท่ีมีฐานะยากจน  

 ในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ขายจะต้องซื้อขายอย่างน้อย 1 สัญญา ไม่สามารถซื้อ 
ครึ่งสัญญา หรือ 2/3 สัญญา ซึ่งในบางครั้งปริมาณวัตถุดิบอาจจะเกินปริมาณความต้องการ
ของผู้ซื้อได้ 

 ผู้ลงทุนมีความเส่ียงจากการถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่ม หากเงินประกันขั้นต้นลดลงต่ ากว่า
เงินประกันรักษาสภาพท่ีก าหนดไว้ 

 คุณภาพมันเส้นและแป้งมันของโครงการฯ มีคุณภาพต่ ากว่าสินค้าของภาคเอกชน  
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3. โอกาสในการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
เงื่อนไขในการเข้าร่วมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีมาก รวมถึงความรู้และความเข้าใจของผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องยังมีอยู่น้อย เป็นผลท าให้โอกาสในการเข้าร่วมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าลดลง ซึ่งมีรายละเอียดต่าง
ดังนี้ 

 ข้อจ ากัดของเกษตรกรซึ่งเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรโดยตรงและควรได้รับ
ประโยชน์จากการจัดต้ังตลาดล่วงหน้ามากท่ีสุด ยังคงไม่ได้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อ
ขายมากนัก 

 การซื้อขายในตลาดล่วงหน้า ต้องกระท าโดยผ่านทางบริษัทนายหน้า ซึ่งในปัจจุบันยังคงไม่ได้
มีการกระจายสาขาไปยังจังหวัดอื่นๆ มากนัก 

4. การเข้าแทรกแซงของรัฐบาล  
นโยบายการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรของรัฐบาลท่ีสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการ

ประกันราคาพืชผลทางการเกษตร หรือโครงการรับจ าน าสินค้าทางการเกษตร ท าให้นักลงทุนไม่ได้ให้ความ 
ส าคัญในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียดต่างดังนี้ 

 รัฐบาลมีการออกมาตรการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ท้ังในรูปของการประกันราคา หรือรับจ าน าพืชผล โดยมีการออกมา
เป็นนโยบายปีต่อปีและได้มีการก าหนดราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการท่ีรัฐบาลจะรับ
จ าน าจากเกษตรกร ซึ่งราคาท่ีรัฐบาลรับจ าน าจะสูงกว่าราคาตลาดขณะนั้น 

 การเพิ่มราคารับจ าน าของมันส าปะหลัง ท าให้ผู้ลงทุนเกิดความไม่มั่นใจเกี่ยวกับราคาสินค้า
ในอนาคต จึงไม่กล้าเข้ามาลงทุนเพิ่มและท าให้ผู้ป้องกันความเส่ียงไม่เห็นความส าคัญในการ
ใช้ตลาดล่วงหน้า อีกท้ัง ยังส่งผลให้ราคาในตลาดล่วงหน้าไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้าเกษตรในท้องตลาดอย่างแท้จริง 

 หากราคารับจ าน าสูง และปริมาณมากเกินไป ส่วนใหญ่จะเข้าโครงการของรัฐส่งผลให้ 
1. ภายในประเทศจะขาดแคลนมันเส้น และแป้งมันเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สาร

ความหวาน เอทานอล อาหารสัตว์ ฯลฯ  
2. ผู้ส่งออกมีสินค้าในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ซื้อเกิดความไม่

มั่นใจในวัตถุดิบท่ีจะป้อนโรงงาน จะซื้อมันจากประเทศเวียดนาม หรือหันไปใช้วัตถุดิบ
อื่นๆ แทนมันส าปะหลัง 

 โครงการรับจ าน าฯ ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังไม่คิดพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูก
ของตัวเอง เพราะหวังพึ่งโครงการฯ ของรัฐ ซึ่งรัฐควรช่วยเกษตรกรฯ ให้มีความรู้ มีความ 
สามารถช่วยตัวเอง สามารถแข่งขันในตลาดโลก  

 สินค้าของโครงการฯ มีต้นทุนการผลิต และการเก็บรักษาท่ีสูง ภาวะตลาดปกติ การระบาย
ขายท าได้ล าบาก ท าให้รัฐมีภาระหนักในการบริหารจัดงานโครงการฯ และต้องใช้งบประมาณ
ของประเทศจ านวนมาก ในขณะท่ีผู้ประกอบการค้ามันส าปะหลังของต่างประเทศรอบบ้าน
ไทยได้ประโยชน์มากกว่า 

 การปล่อยสต็อกสินค้าเกษตรของภาครัฐในแต่ละครั้งยังส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดจริง
ปรับตัวลดลง 
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 การระบายสต็อกท่ีผ่านมา รัฐเปิดให้ประมูลเหมาซื้อในปริมาณมาก ท าให้ผู้ประกอบการราย
เล็กท่ีมีทุนน้อย ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้  

 วิธีการก าหนดราคาสินค้าท่ีจะเปิดประมูลในราคาท่ีรัฐต้องการ ท าให้วิธีการนี้ดูไม่โปร่งใส 
หากผู้ใดประมูลซื้อในราคาสูงกว่ารัฐก าหนด รัฐก็น่าจะขายสินค้าดังกล่าวให้กับผู้นั้นไป  

11.6 ข้อเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านั้น รัฐบาลจะต้องไม่มีการช้ีน าราคาแป้งมันส าปะหลัง หรือ

การเข้าแทรกแซงราคามันส าปะหลัง เพราะนโยบายดังกล่าว ส่งผลท าให้ตลาดเกษตรล่วงหน้าไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะประเด็นท่ีส าคัญในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า คือห้ามไม่ให้มีการแทรกแซงท่ี
เป็นการช้ีน าราคาสินค้าในตลาดล่วงหน้า ด้ังนั้นรัฐบาลจะต้องมีนโยบายยกเลยการประกันราคาสินค้าเกษตร
ดังกล่าวเพื่อให้ตลาดล่วงหน้าสามารถด าเนินงานได้ตามกลไกของตลาด 

เนื่องตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าไม่สามารถด าเนินตามได้ตามกลไกของตลาดจากการแทรกแซงของ
ภาครัฐส่งผลท าให้ไม่มีกลุ่มผู้ต้องการเก็งก าไรในตลาดตลาดดังกล่าว มีแต่กลุ่มผู้ท่ีต้องการการกระจายความ
เส่ียงคือผู้ประกอบการท่ีใช้มันส าปะหลังเพียงกลุ่มเดียว จึงท าให้ตลาดไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น การ
ยกเลิกนโยบายแทรกแซงด้านการประกันราคาจะท าให้กลไกของตลาดสามารถด าเนินการได้  

การสนับสนุนให้ให้เกษตรกร หรือผู้ประกอบการใช้กลไกด้านการตลาดสินค้าล่วงหน้าเพื่อเป็นการ
กระจายความเส่ียง โดยการสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อสร้างกลุ่ม ผู้
ต้องการเก็งก าไร หรือ นักลงทุน ท่ีมีจ านวนมากเพียงพอท่ีจะเข้ามาซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท่ี
แตกต่างจากผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังท่ีซื้อขายในตลาดจริง เพราะการด าเนินงานของตลาด
ล่วงหน้าจะต้องมีท้ังกลุ่มผู้ต้องการประกันความเส่ียง และกลุ่มผู้ต้องการเก็งก าไร เพื่อเป็นกระจายความเส่ียง 
โดยข้อเสนอแนะในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยสรุป คือ  

1. ภาครัฐควรใช้นโยบายการช่วยเหลือด้านราคาท่ีสนับสนุนระบบกลไกตลาด ไม่บิดเบือนกลไกราคา 
โดยในระยะยาวควรวางแนวทางเพื่อลดการแทรกแซงต่างๆ ลง และใช้มาตรการแทรกแซงเฉพาะใน
กรณีจ าเป็นเป็นครั้งคราวเท่านั้น 

2. ภาครัฐควรให้ความส าคัญการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ลดภาระการคลังในการช่วยเหลือเกษตรกร ควรพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้สามารถเป็น
แหล่งอ้างอิงราคาส าหรับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีส่งเสริมการปรับโครงสร้างภาคเกษตร เนื่องจาก
เกษตรกรสามารถใช้ราคาอ้างอิงในการตัดสินใจเพาะปลูกได้ 

3. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีสามารถใช้ควบคู่ไปกับการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า คือ การ
ประกันรายได้เนื่องจากกลไกตลาดยังคงท างานได้ 

4. การใช้มาตรการจูงใจให้ผู้ค้าสินค้าเกษตรเข้ามาใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น การก าหนดให้
การเข้ามาใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นเงื่อนไขของการรับการส่งเสริมต่างๆ จากภาครัฐ เช่น 
การขอสินเช่ือจากธนาคารภาครัฐ การได้โควตาในการซื้อข้าวจากรัฐ การลดภาษีนิติบุคคลแก่ผู้ใช้
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น ผู้ซื้อ/ผู้ขายสินค้าเกษตร กองทุนรวมต่างๆ 

5. การพัฒนาช่องทางในการป้องกันความเส่ียงด้านราคาของเกษตรกรรายย่อย เช่น การขาย Put 
Option ให้แก่เกษตรกร โดยอาจใช้ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวกลาง และรัฐช่วย
สมทบค่า Premium ส าหรับเกษตรกรท่ีมีรายได้น้อย และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เช่น สหกรณ์ 
สมาคม ให้เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางของเกษตรกรในการเข้ามาใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
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6. ในระยะส้ัน ควรใช้นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไม่ท าให้เกิดการรั่วไหลของบประมาณไปยังกลุ่มท่ี
ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสินค้าเกษตร เช่น การอุดหนุนรายได้ การจ าน าสินค้า
เกษตรท่ีราคาเฉล่ียของราคาตลาด และการช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นๆ โดยตรงแก่เกษตรกร  

7. ควรด าเนินนโยบายด้านการตลาดหรือการเพิ่มความต้องการสินค้าเกษตร  เช่น การส่งเสริม
อุตสาหกรรมปลายน้ าของภาคเกษตร เพิ่มอุปสงค์ของสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับอุปทาน
ส่วนเกิน ซึ่งจะท าให้ราคาสินค้าเกษตรไม่ตกต่ า และลดการช่วยเหลือของภาครัฐ 

8. การส่งเสริมการพัฒนาระบบสต็อกสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการอุปทานของเกษตรกร 
9. ในระยะยาว ควรส่งเสริมการท าประกันภัยพืชผล และการประกันราคาพืชผล (Crop price 

insurance) เพื่อน าประโยชน์ท่ีเกษตรกรได้รับ 
10. ในช่วงราคาสินค้าสูงมาชดเชยกับรายได้ท่ีสูญเสียไปในช่วงราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ซึ่งจะช่วยลด

ภาระการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐลง 
11. ภาครัฐควรหันมาใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นช่องทางในการระบายสินค้า เพื่อช่วยชี้น าราคา 

และบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด 
12. นโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรควรเป็นแบบมีเงื่อนไข เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
13. การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนถึงผลดีผลเสียของนโยบายแทรกแซงตลาดสินค้า

เกษตรแบบต่างๆ 
1. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกมันเส้นและแป้งมันส าปะหลังให้กับผู้ประกอบการไทย 

ท้ังนี้รัฐต้องไม่เก็บสินค้าระยะยาว มีการระบายขายสินค้าออกสม่ าเสมอ 
2. รัฐควรมีการบริหารจัดการสต็อกบางส่วนขายในราคาท่ีเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมภายใน 

ประเทศ เพื่อลดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และเพื่อให้สามารถเปิดด าเนินการผลิตสินค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย ประกอบด้วยผู้ท่ีเกี่ยวข้องหลากหลายส่วน

ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลัง ผู้ประกอบการลานมัน ผู้ประกอบการโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่งสินค้า 
ซึ่งส่วนท่ีส าคัญจะต้อง พิจารณา ได้แก่ การวางแผนพื้นท่ีการเพาะปลูกให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเพาะปลูกให้เพียงพอต่อความต้องการ และการควบคุมการขยายตัวของโรงงานแป้งมันส าปะหลังให้เกิด
ความสมดุลในแต่ละพื้นท่ี รวมถึงการต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตมันส าปะหลังในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด และส่วนท่ีส าคัญคือ การวางกลไกโดยลดการแทรกแซงด้านราคา 
และการก าหนดรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ปลูกมันส าปะหลังและโรงงานแป้งมัน เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและความพึงพอใจแก่ท้ังสองฝ่าย โดยไม่มีการผูกขาดการซื้อขายเกิดขึ้น ท้ังนี้ เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยให้สามารถแขง่ขันได้ในตลาดโลก และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเชิงเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังสามารถแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ  
1. ข้อเสนอแนะในการวางแผนพื้นท่ีการเพาะปลูกและการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก เป็นข้อเสนอแนะ
ท่ีเกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังของเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการลานมัน 2. ข้อเสนอแนะในส่วน
ของการควบคุมการขยายตัวของโรงงานมันส าปะหลังให้เกิดความสมดุลในแต่ละพื้นท่ีและพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตให้ดียิ่งขึ้น เป็นข้อเสนอแนะของโรงงานแปรรูปแป้งมันส าปะหลังดิบ 3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห่วง
โซ่อุปทานปลายน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 4. ข้อเสนอแนะในภาพรวมของ
อุตสาหกรรม และ 5. แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เป็นข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างพื้นท่ี
ฐานในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งมันซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

12 ข้อเสนอแนะเชิงเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง 
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ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา และการรวบรวมจากการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 

รูปที่ 12-1 ข้อเสนอแนะเชิงเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 
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การวางแผนพื้นที่การเพาะปลูก
และการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเพาะปลูก

การควบคุมการขยายตัวของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง

ให้เกิดความสมดุล และมีการใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

การพัฒนาเพ่ือต่อยอดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลผลิตมันส าปะหลัง

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

การพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานของ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ด้านการ

บริหารจัดการมันส าปะหลังทั้งระบบ

 .2 ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ผู้ปลูกมันส าปะหลัง

• ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความรู้ในด้านการจัดการเพาะปลูกมันส าปะหลงั และการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างถูกต้อง 
วางระบบการถ่ายทอดความรู้โดยการอบรม

 .  วิจัยและพัฒนามันส าปะหลังให้มีผลผลิตที่สูง และ
มีปริมาณแป้งท่ีสูง

• สนับสนุนการศกึษาวิจัยทางด้านการพัฒนาพันธ์ุ และเทคโนโลยีการผลติ เพื่อเพ่ิมผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 .4 จัดหาปัจจัยสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต 
เพาะปลูก และเก บเกี่ยว

• สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางในการเพาะปลูกและเกบ็เกีย่วผลผลิต เพื่อใช้ร่วมกัน
ภายในหมู่บ้าน

• จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร

2.2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ของโรงงานแป้งมันและโรงงานแปรรูป

• ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในประเทศในบริเวณพื้นที่ทีเ่หมาะสมแต่ยังไม่มีการเพาะปลูก
• ส่งเสริมให้มีการปรับเปลีย่นพันธ์ุมันส าปะหลงัเดิมให้เป็นมันส าปะหลงัที่ใหเ้ปอร์เซ็นต์แป้งสูง มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
• สนับสนุนผูป้ระกอบการในการรับซือ้หัวมันส าปะหลงัจากประเทศเพ่ือนบ้าน

1.5 เพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยการขยายพื้นที่เพาะปลูก
และการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์

• ควบคุมจ านวนโรงงานแป้งมันให้มีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบในแต่ละพ้ืนที่
• ตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงงานแป้งมันส าปะหลังโดยการจัดท าแบบประเมิน หรือศึกษาจากประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อจัดกลุ่มประเภทโรงงานงานแป้งมันตามประสิทธิภาพ

2.1 ควบคุมโรงงานแป้งมันส าปะหลังให้มีจ านวน
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

• สนับสนุนให้ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปมันส าปะหลงัมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต
• พัฒนาความรู้ความสามารถด้านระบบคุณภาพต่างๆ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูป

 .  สร้างมูลค่าเพิ่มโดยส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแป้งเคมีต่อยอดจากการผลิต
แป้งมันดิบ

• สนับสนุนให้เกดิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีส่ร้างมูลคา่เพ่ิมแทนแป้งมัน เช่น โมดิไฟด์สตาร์ชเนื่องจากโมดิไฟด์สตาร์ชเป็นวัตถุดิบ
ต้ังต้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร

4.  สนับสนุนโครงสร้างองค์กรก ากับดูแล
มันส าปะหลังแบบบูรณาการ

• จัดต้ังองค์กรกลางที่สามารถบูรณาการท างาน โดยรวมตัวแทนจากทุกภาค
• ก าหนดงบประมาณสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลงัอย่างเพียงพอ และมีความต่อเนื่อง
• บริหารจัดการสัดส่วนการส่งออกมันเสน้ การผลิตแป้งมันส าปะหลัง และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
• บริหารจัดสรรผลผลิตมันส าปะหลงัให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
• ส่งเสริมการเพาะปลูกและการสร้างเครือข่ายลานมันในประเทศเพื่อนบ้าน

4.2 บริหารจัดการฐานข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลัง และ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง

• ก าหนดให้มีหน่วยงานหลกัทีดู่แลจัดการฐานข้อมูลมันส าปะหลังอย่างเป็นระบบ
• จัดท าข้อมูลความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส าปะหลังประเภทต่างๆ

4.  บริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ • บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์การขนสง่มันส าปะหลงัใหม้ีประสิทธิภาพ
• พัฒนาระบบการขนส่งให้สะดวกและมีต้นทุนต่ าลงเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้

4.4 ก าหนดกลไกการตลาดที่เหมาะสม • สนับสนุนสง่เสริมให้มีการเช่ือมโยงการค้าระหว่างกลุม่คลสัเตอร์เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั ลานมัน และโรงงานแป้งมัน 
โดยการสร้างพันธมิตรคู่ค้า (Business Matching)

• ส่งเสริมการท าสัญญาซื้อขายผลผลติล่วงหนา้กบัเกษตรกร (Contract farming)

 .  สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของผู้ปลูก
มันส าปะหลังรายย่อย

• ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย เพื่อร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์หรือเครือข่าย 
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12.1 ข้อเสนอแนะในการวางแผนพื้นที่การเพาะปลูก และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก 
ในการยกระดับขีดความสามารถในการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทยนั้น ปัจจัยส าคัญท่ี

ต้องท าการพัฒนาก่อนส่วนอื่นคือการพัฒนาเกษตรกรในการเพาะปลูกมันส าปะหลังให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มอัตราผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการเพาะปลูกลง และสร้างความพร้อมของ
ระบบสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามหลักการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ผู้ปลูกมันส าปะหลังรายย่อย 
 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังขนาดเล็กเพื่อ

ร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย เช่น การพัฒนาคลัสเตอร์ 
มันส าปะหลังจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการท าการเกษตรแบบบูรณาการท่ีมีการบริหารจัดการร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐในระดับจังหวัด กลุ่มเกษตรชุมชนและผู้ผลิตภาคเอกชน โดยเป็นการรวมตัวกันของ
กลุ่มสหกรณ์ภายในจังหวัด เพื่อบริหารจัดการผลผลิต มันส าปะหลัง และจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จัดการระบบการตลาด และมีการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน  
 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ในการดูแลการปลูกมันส าปะหลังอย่างมีระบบ เช่น การคัดเลือก

พันธุ์มันส าปะหลังท่ีสมบูรณ์ การวางแผนการปลูกให้เหมาะกับปริมาณน้ าฝน การใช้ระบบน้ าหยด
มาช่วยในการปลูกมันอย่างมีระบบ วิธีการจัดระยะแนวปลูกของมันส าปะหลัง ตลอดจนการให้
ความรู้ด้านวิธีการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ของสมาชิกภายในกลุ่มให้ได้มาตรฐาน  

 สนับสนุนให้เกิดการจัดหาปัจจัยในการผลิตร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มอ านาจการเจรจาต่อรองการ
จัดการวัตถุดิบ ก าหนดคุณภาพของวัตถุดิบการผลิต และก าหนดราคาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม 

 สนับสนุนให้มีการควบคุมคุณภาพการปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน การ
ปลูกอย่างมีระบบ และวางแผนการเก็บเกี่ยว ขุดมันส าปะหลังของกลุ่มให้ได้ราคาสูง 

2. ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
 ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังรายย่อยมีความรู้ในด้านการจัดการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 

และการจัดการเชิงพื้นท่ีอย่างถูกต้อง วางระบบการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มจ านวนนักวิชาการเกษตรในพื้นท่ีให้มากขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
เพาะปลูกพืชผลให้แก่เกษตรกร  
 สนับสนุนการวางระบบการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice 

: GAP) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด คุ้มค่าแก่การลงทุน 
และมีกระบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค  

 ส่งเสริมการให้ความรู้ในการเลือกพันธุ์มันส าปะหลังท่ีเหมาะสมกับสภาพดินและสภาพแวดล้อม
เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 

 ส่งเสริมการให้ความรู้ในการจัดการดินและปุ๋ยท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับเกษตรกร โดยการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหว่างเกษตรกรท่ีมีผลผลิตท่ีสูงกับเกษตรกรท่ีมีผลผลิตท่ีต่ า เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

 สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการไร่ โดยมี
การบันทึกข้อมูลส าหรับการเตรียมพร้อมการเพาะปลูกและใช้ในการการวางแผนอย่างมีระบบ
รวมถึงการบันทึกควบคุมต้นทุนในการปลูกอย่างต่อเนื่อง 

 วางแผนการก าจัดและป้องกันศัตรูพืช รวมทั้งการจัดการโรคพืชท่ีเหมาะสม  
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3. วิจัยและพัฒนามันส าปะหลังให้ผลผลิตสูง และมีปริมาณแป้งที่สูง 
 สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากแป้งเคมี เช่น 
 ส่งเสริมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลังเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เช้ือแป้งสูง ให้ผลผลิตต่อไร่มาก 

สามารถทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ เช่น พันธุ์ KU50 ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พันธุ์ห้วยบง 80 ท่ีพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิสถาบัน
พัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก 
เช่น เครื่องปลูกมันส าปะหลัง เครื่องขุดหัวมันส าปะหลัง เครื่องยกหัวมันส าปะหลังขึ้นรถ เพื่อลด
ต้นทุนแรงงานขุดหัวมันส าปะหลัง และการจัดท าต้นแบบของเครื่องจักรเพื่อน าไปสู่การใช้ในเชิง
พาณิชย์ เป็นต้น  

 ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านการใช้ประโยชน์จากแป้งมันส าปะหลัง โดยเน้นการวิจัยไปสู่กลุ่มอาหาร
เช่น อาหารสุขภาพ หรืออาหารลดน้ าหนัก โดยการวิจัยเอาแป้งมันมาปรับเปล่ียนโครงสร้างให้มี
การย่อยยากข้ึนท าให้ลดการบริโภคอาหาร เป็นต้น 

4. จัดหาปัจจัยสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต เพาะปลูก และเก บเก่ียวมันส าปะหลัง 
 สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต

เพื่อใช้ร่วมกันภายในหมู่บ้าน เช่น  
 จัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้เกษตรกรใช้ร่วมกันภายในหมู่บ้าน 

(Village equipment pool center) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 สนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าให้กลุ่มเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆส าหรับกลุ่ม 

 จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร ถึงแม้ว่ามันส าปะหลังจะเป็นพืชไร่ท่ีทนต่อความแห้งแล้งแต่
หากได้รับน้ าในปริมาณท่ีเหมาะสมจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งได้ โดยในบางพื้นท่ีท่ี
มีการให้น้ าอย่างเป็นระบบสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 10 ตันต่อไร่ 
 จัดระบบชลประทานท่ีเหมาะสมเพื่อน าน้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติเข้าสู่ไร่ของเกษตรกร 
 สนับสนุนให้เกษตรกรขุดบ่อน้ าไว้ใช้ เพื่อให้มีน้ าใช้ได้ตลอดปี 
 ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาระบบน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูก เช่น การใช้ระบบน้ าหยด 
 สนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรมีเงินเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาระบบน้ าในพืน้ท่ีเพาะปลูก 

5. เพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังด้วยการขยายพื้นที่เพาะปลูก และการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์มันส าปะหลัง 
 ขยายพื้นท่ีเพาะปลูกในประเทศในบริเวณพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแต่ยังไม่มีการเพาะปลูก เช่น ในบริเวณพื้นท่ี

ท่ีมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกและอยู่ใกล้บริเวณโรงงานแป้งมันส าปะหลังโดยพิจารณาควบคู่ไป
กับพื้นท่ีในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนชนิดอื่นๆ เช่น อ้อย สวนผลไม้ในภาคตะวันออก และ
ปาล์มน้ ามัน หรือยางพารา ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝ่ังแม่น้ าโขง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในบริเวณจังหวัด หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และ

หนองบัวล าภู 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ 
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 ภาคตะวันตก ในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี 
 ภาคตะวันออก ในบริเวณจังหวัดจันทบุรี 

 ส่งเสริมให้มีการปรับเปล่ียนพันธุ์มันส าปะหลังเดิมให้เป็นมันส าปะหลังท่ีให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง มีผลผลิต
ต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยน าสายพันธุ์ใหม่ท่ีได้รับการพัฒนาแล้ว ไปใช้ปลูกแทนมันส าปะหลังเดิม 

 สนับสนุนผู้ประกอบการในการรับซื้อหัวมันส าปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม และกัมพูชา 
เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตมันในประเทศรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องในช่วงเวลาท่ีมีความขาดแคลน  

12.2 ข้อเสนอแนะในการควบคุมการขยายตัวของโรงงานแป้งมันส าปะหลังให้เกิดความสมดุล และมีการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานในส่วนของโรงงานมันส าปะหลังให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยส าคัญคือ
การสนับสนุนผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังให้มีการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกร รวมท้ัง
จะต้องควบคุมจ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลังในแต่ละพื้นท่ีให้เหมาะสมและให้รองรับความต้องการผลผลิตเพื่อ
การน าไปบริโภค การผลิตพลังงานทดแทน (เอทานอล) และการผลิตส าหรับเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และส่งเสริมให้
เกิดการยกระดับการใช้เทคโนโลยีการก าจัดน้ าเสียท่ีเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ควบคุมปริมาณโรงงานแป้งมันส าปะหลังให้มีจ านวนเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 
 ควบคุมจ านวนโรงงานแป้งมันให้มีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบในแต่ละพื้นท่ี โดยแบ่งเป็น 2 

มาตรการ ได้แก่ 
 เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ โดยเผยแพร่ข้อมูลพื้นท่ีเพาะปลูก จ านวนโรงงานแป้งมัน และ

ก าลังการผลิตในแต่ละพื้นท่ี โดยการน าข้อมูลใบอนุญาตการเปิดโรงแป้งมันในแต่ละพื้นท่ีของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมาเผยแพร่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท าให้ผู้ประกอบการท่ีวางแผนในการลงทุน
สร้างโรงงานใหม่ สามารถพิจารณาถึงความคุ้มทุน และความพอเพียงของวัตถุดิบในพื้นท่ีได้  

 ควบคุมด้วยกฎหมาย โดยใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมการเพิ่มข้ึนของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณโรงงานแป้งมันส าปะหลังจ านวนมาก 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงงานแป้งมันส าปะหลังโดยการจัดท าแบบประเมิน หรือศึกษาจาก
ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อจัดกลุ่มประเภทโรงงานงานแป้งมันตามประสิทธิภาพ เช่น ประเภทท่ีมี
ประสิทธิภาพต่ าและสูง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตของโรงงานแป้งมัน และโรงงานแปรรูปจากผลิต
มันส าปะหลัง 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะการใช้พลังงานในการผลิต 
 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการสร้าง

พลังงานทดแทนจากของเสียจากการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลด
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ประโยชน์จากกากมันส าปะหลัง 

 พิจารณาการลงทุนและใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และ
ลดการใช้พลังงานส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง 
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 สนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าให้โรงงานแปรรูปเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิต 

 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านระบบคุณภาพต่างๆ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย 

12.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานปลายน้ าอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
ในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานในส่วนของปลายน้ าให้เกิดประสิทธิภาพนั้นปัจจัยส าคัญคือ การ

สนับสนุนและการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เป็นการสร้างอ านาจในการก าหนดราคา และการขยายตลาด
ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สร้างมูลค่าเพิ่มโดยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งเคมีต่อยอดจากการการผลิตแป้งมันดิบ 
 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มแทนแป้งมัน เช่น โมดิไฟด์สตาร์ชเนื่องจากโมดิ

ไฟด์สตาร์ชเป็นวัตถุดิบต้ังต้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารโดยการ 
 รวบรวมสิทธิบัตรการวิจัยท่ีเกี่ยวมันส าปะหลังในสถาบันการศึกษา เช่น กรรมวิธีการผลิตกรดแอล 

แล็กติก จากแป้งมันด้วยแบคทีเรีย เอนไซม์ในการย่อยวัตถุดิบจากมันส าปะหลังไม่ต้องอาศัย
ความร้อนในกระบวนการผลิต เอธานอล หรือสารเคมี การผลิตแป้งคาร์บอกซีเมทธิลจากแป้งมัน
ส าปะหลัง เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันส าปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความช้ืน เป็นต้น 

 ก าหนดมาตรการในจูงใจผู้ประกอบการให้ลงทุนซื้อเทคโนโลยีการผลิต สูตรการผลิตจากงานวิจัย
ท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา เช่น เงินสนับสนุนในการซื้อสิทธิบัตรจากการวิจัย  

12.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังและการบริหาร
จัดการมันส าปะหลังทั้งระบบ  

ข้อเสนอแนะโดยรวมในการพัฒนาการบริหารจัดการมันส าปะหลังท้ังระบบคือ การก าหนดกลไกในการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการท้ังระบบ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการขับเคล่ือนระบบการพัฒนาอุตสาหกรรม 
มันส าปะหลังของประเทศไทย  

1. สนับสนุนโครงสร้างองค์กรก ากับดูแลมันส าปะหลังแบบบูรณาการ 
 จัดต้ังองค์กรกลางท่ีสามารถบูรณาการท างาน โดยรวมตัวแทนจากทุกภาคส่วน ต้ังแต่เกษตรกร 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน และผู้ประกอบการ มาร่วมก าหนดอนาคตมันส าปะหลังของประเทศ
รวมท้ังเพิ่มบทบาทให้กับตัวแทนภาคเอกชน และให้องค์กรท าหน้าท่ีในการก ากับทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษา และมีหน่วยงานรัฐ เป็นผู้ก ากับให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 ก าหนดงบประมาณสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอย่างเพียงพอ และมี
ความต่อเนื่อง และตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

 บริหารจัดการสัดส่วนการส่งออกมันเส้น การผลิตแป้งมันส าปะหลัง และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
ใช้แป้งมันส าปะหลังให้เกิดความเหมาะสม 

 บริหารจัดสรรผลผลิตมันส าปะหลังให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศท้ังด้านอาหาร และด้าน
พลังงานทดแทนเอทานอล 
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 ส่งเสริมการเพาะปลูกและการสร้างเครือข่ายลานมันในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้าน 

2. บริหารจัดการฐานข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลังโดยให้มีหน่วยงาน
เดียวเป็นผู้รับผิดชอบและดูแล 
 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักท่ีดูแลจัดการฐานข้อมูลมันส าปะหลังอย่างเป็นระบบ และวางแนวทางใน

การจัดการด้านฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลปริมาณการผลิต การส่งออก ราคามันส าปะหลัง และข้อมูล
โรงงานในระบบห่วงโซ่การผลิต 
 จัดท ารายงานคาดการณ์ราคาผลผลิตมันส าปะหลังเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในการ

บริหารจัดการการการเก็บเกี่ยวในแต่ละช่วงเวลา  
 จัดท ารายงานปริมาณและแนวโน้มการน าเข้ามันเส้นของประเทศผู้น าเข้าเพื่อลดผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงของนโยบาย 
 จัดท าข้อมูลความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส าปะหลังประเภทต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล

ใหผู้้ประกอบการท่ีสนใจจะลงทุนได้พิจารณาถึงขนาดตลาดและความคุ้มค่าในการลงทุน โดยท าข้อมูล
ตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปมันส าปะหลัง เช่น แป้งพรีเจลาทิไนซ์ แป้งเด็กซ์ทริไนซ์ แป้งออกซิไดซ์ 
เม็ดสาคู ผงชูรส กลูตาเมท ไลซีน กรดซิตริก กรดแล็กติค เป็นต้น 

3. การบริหารจัดด้านการขนส่งมันส าปะหลังจากพื้นที่ปลูกไปยังลานมัน โรงงานแป้งมันให้มีประสิทธิภาพ 
 บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์การขนส่งมันส าปะหลังจากพื้นท่ีปลูกไปยังลานมัน หรือโรงงานแป้งมันให้

มีประสิทธิภาพ 
 ก าหนดพื้นท่ีเหมาะสมของลานมันในแต่ละจังหวัดเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมผลผลิตมันส าปะหลัง 

และควบคุมการเพิ่มจ านวนลานมันในพื้นท่ีท่ีมีลานมันจ านวนมาก  
 ก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของลานมันในแต่ละจังหวัดโดยหน่วยงานของ

ภาครัฐเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการซื้อขาย 
 ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมันรวมกลุ่มและผลักดันให้มีระบบการขนส่งของกลุ่มและเลือกประเภท

และขนาดของรถบรรทุกท่ีมีความเหมาะสมในการด าเนินงาน เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งผลผลิตของ
กลุ่มในการจัดส่งผลผลิต  

 พัฒนาระบบการขนส่งให้สะดวกและมีต้นทุนต่ าลงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้  
 พัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟและทางน้ าให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเส้นทาง

ในการขนส่งสินค้าไปยังแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า หรือปลายน้ าท่ีภาคกลางและ
ภาคตะวันออก รวมท้ังพัฒนาท่าเรือให้เอื้ออ านวยต่อการส่งออก 

 จัดหาอุปกรณ์ในการขนส่งให้เหมาะสมต่อปริมาณความต้องการการขนส่ง เช่น หัวรถจักร และแคร่ 
เป็นต้น โดยจัดหาอุปกรณ์ในการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขนส่งมันดิบหรือผลิตภัณฑ์
จากมันส าปะหลัง 

4. ก าหนดกลไกการตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสมดุลด้านราคาซ้ือขายระหว่างเกษตรกร ผู้ส่งออก 
และโรงงานแป้งมัน 
 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเช่ือมโยงการค้าระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ลานมัน 

และโรงงานแป้งมัน โดยการสร้างพันธมิตรคู่ค้า (Business Matching) ระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่ม
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เกษตรผู้ปลูกมันในพื้นท่ีใกล้เคียง และมีการแบ่งผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับท้ังสองฝ่าย เพื่อให้ได้ผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพและราคาเป็นท่ีพึงพอใจระหว่างกลุ่มเกษตรกร ลานมัน หรือโรงงาน 

 ส่งเสริมการท าสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับเกษตรกร (Contract farming) เพื่อเช่ือมโยงความ
ต้องการปริมาณการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
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12.5 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
จากข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยแบ่งเป็นระยะต่างๆได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 12-1 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ข้อเสนอแนะ รายละเอียด แผนงาน หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
1. เกษตรต้นน้ า    
1.1 สร้างคลัสเตอร์ผู้ปลูก 

มันส าปะหลัง 
• ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ปลูกมันรายย่อยเพ่ือร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่ม

เกษตรกรเครือข่าย 
ระยะกลาง ส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์ จังหวัด  

1.2 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร • ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) การเลือกพันธ์ุที่เหมาะสม การเลือกใช้
เทคโนโลยีการเพาะปลูก การจัดการดิน การป้องกันศัตรพืูช และการควบคุมต้นทุน 

ระยะกลาง กรมวิชาการเกษตร 

1.3 วิจัยพัฒนาพันธ์ุมันส าปะหลัง • ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาพันธ์ุมันส าปะหลังให้มีเปอร์เซ็นต์แป้งมากข้ึน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศและ
โรคพืช มผีลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน 

• ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านการใช้ประโยชน์จากแป้งมันส าปะหลัง เน้นการวิจัยไปสู่กลุ่มอาหาร เช่น  
อาหารสุขภาพ หรืออาหารลดน้ าหนัก 

ระยะกลาง กรมวิชาการเกษตร 

1.4 สนับสนุนปัจจัยการเพาะปลูก • สนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ทางการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือใช้ร่วมกันภายในหมู่บ้าน 
• จัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมและสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาระบบน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกโดยใช้ระบบน้ าหยด 
• สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกร 

ระยะแรก กระทรวงเกษตร 

1.5 เพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง • ส่งเสริมการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในเขตพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
• ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้พันธ์ุมันส าปะหลังที่ผ่านการพัฒนาซึ่งมีเปอร์เซ็นต์แป้งดีให้ผลผลิตต่อไร่สูง 
• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรับซื้อหัวมันจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา 

ระยะกลาง กระทรวงเกษตร 

2. อุตสาหกรรมกลางน้ า    
2.1 ควบคุมจ านวนโรงงานแป้งมัน • ควบคุมจ านวนโรงงานแป้งมัน โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ 

 เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกและจ านวนโรงงานแป้งมัน  
 ควบคุมด้วยกฎหมาย โดยใช้พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 

• ตรวจสอบและจัดกลุ่มโรงงานตามประสิทธิภาพของโรงงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระยะแรก 
 
 

กรมโรงงาน 
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ข้อเสนอแนะ รายละเอียด แผนงาน หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพโรงแป้งมัน • ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพโรงงาน การใชร้ะบบอัตโนมัติ การประหยัดพลังงาน และการน าของเสียมาท า

พลังงานทดแทน 
• พัฒนาความรู้ด้านระบบคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

ระยะกลาง 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. อุตสาหกรรมปลายน้ า    
3.1 ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแป้งเคม ี
• สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเคมี เช่น โมดิไฟด์สตาร์ช โดยการรวบรวมสิทธิบัตรงานวิจัย และ

มีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจลงทุน หรือสนับสนุนทุนในการซื้อสิทธิบัตร 
ระยะกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. การก ากับดูแลอุตสาหกรรม    
4.1 โครงสร้างการก ากับดูแล • จัดต้ังองค์กรกลางโดยรวมตัวแทนจากทุกภาคส่วนมาร่วมก าหนดอนาคตมันส าปะหลังของประเทศ 

• ก าหนดงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 
• บริหารจัดการสัดส่วนการส่งออกมันเส้น การผลิตแป้งมัน การสร้างมลูค่าเพ่ิมแป้งมันให้เหมาะสม 
• บริหารจัดสรรผลผลิตมันให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งด้านอาหารและด้านพลังงาน 
• ส่งเสริมการเพราะปลูกและการสร้างเครือข่ายลานมันในประเทศเพ่ือนบ้าน  

ระยะยาว กระทรวงเกษตร, 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
 

4.2 ฐานข้อมูลมันส าปะหลัง • ก าหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลฐานข้อมูลมันส าปะหลัง  
• จัดท ารายงานคาดการณ์ราคามันเพ่ือช่วยเกษตรกรในการบริหารจัดการการการเก็บเกี่ยว  

ระยะกลาง กระทรวงเกษตร, 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

4.3 บริหารการขนส่ง • บริหารจัดการการขนส่งให้มีเพ่ิมประสิทธิภาพ 
• พัฒนาโครงสร้างระบบการขนส่งเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม 

ระยะยาว กระทรวงอุตสาหกรรม 

4.4 กลไกการตลาด • ส่งเสริมการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกร ลานมัน และโรงงานแป้งมัน เพ่ือให้มีการแบ่งผลประโยชน์ 
ที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย  

• ส่งเสริมการท าสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับเกษตรกร (Contract farming) 

ระยะกลาง กระทรวงเกษตร, 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 


