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ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ประกอบด้วย ลานมันหรือผู้แปรรูปมันเส้น โรงงานมันอัดเม็ด 
โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานผลิตสารให้ความหวาน และโรงงานเอทานอล นอกจากนี้ 
ยังมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ด้วย โดยภาพรวมประเทศไทยมีผู้ประกอบการลานมันส าปะหลัง
หรือผู้แปรรูปมันเส้น จ านวน 2,753 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 29,681 ตันมันเส้นต่อวัน กระจายอยู่ท่ัวท้ัง
ประเทศยกเว้นภาคใต้ มีผู้ประกอบการโรงงานมันอัดเม็ด 51 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 6,403 ตันมันอัดเม็ด
ต่อวัน ในส่วนของโรงงานแปรรูปมีโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบ (Native starch) รวมจ านวน 92 โรงงาน ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 28,850 ตันแป้งดิบต่อวัน และมีโรงงานแป้งดัดแปร (Modified starch) จ านวน 32 โรงงาน 
โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 12 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานเอทานอลจ านวน 36 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 
7,830,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 1,674,339 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 1,536,026 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 5,776,880 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,761 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 435 ราย 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 3,643 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 11 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต
รวม 1,994 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 
22 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 9,280 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มี
โรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 9 โรงงาน และโรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต 
400 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 1,120,000 ลิตรต่อวัน 
 

ภาคผนวก 
ก. ข้อมูลด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของมันส าปะหลัง

รายจังหวัด 
 

 



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

ก - 2 

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

รูปที่ ก-1 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา 
 

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 2,877 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 9,280 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 3.23 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

  

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน (มันเส้น) 435 3,643
2. โรงงานมันอัดเม็ด 11 1,994
3. โรงงานแป้งมัน 22 9,280
4. โรงงานแป้งดัดแปร 9 -
 . โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 400
6. โรงงานเอทานอล 2 1,120,000

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 1,674
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 1,536
3. ผลผลิต (พันตัน) 5,777
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 4,234
 . อัตราผลผลิต (กก. ต่อไร)่ 3,761

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน วัน) 2,877
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 3.23

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
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1.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 203,589 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 197,819 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 671,394 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,394 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 102 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 698 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 7 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 2,230 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 4 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 
230,000 ลิตรต่อวัน 

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 334 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 2,230 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 6.67 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสมควบคู่ไปด้วย 
 

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

รูปที่ ก-2 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดกาฬสินธ์ุ  

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 102 698
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 7 2,230
4. โรงงานแป้งดัดแปร 4 150
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 1 230,000

จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 204
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 198
3. ผลผลิต (พันตัน) 671
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 492
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,394

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 334
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 6.67

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  454,228 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 435,883 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,570,307 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,603 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 86 ราย ซึ่ง
มีก าลังการผลิตรวม 1,590 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 3 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 
161 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 5 
โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 2,100 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงาน
แป้งดัดแปรจ านวน 1 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 330,000 
ลิตรต่อวัน 

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 782 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 2,100 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.69 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  
 

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

รูปที่ ก-3 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดชัยภูม ิ  

จังหวัดชัยภูมิ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 86 1,590
2. โรงงานมันอัดเม็ด 3 161
3. โรงงานแป้งมัน 5 2,100
4. โรงงานแป้งดัดแปร 1 -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 2 330,000

จังหวัดชัยภูมิ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 454
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 436
3. ผลผลิต (พันตัน) 1,570
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 1,151
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,603

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 782
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.69

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.4 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 410,942 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 401,561 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,365,801 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,401 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 120 ราย ซึ่ง
มีก าลังการผลิตรวม 2,559 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
(แป้งดิบ) จ านวน 3 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 1,350 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูป
ปลายน้ า มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 400,000 ลิตรต่อวัน 

เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถ
ของปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลัง
สดท่ีเพาะปลูกได้ในพื้นท่ีมาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลา
ด าเนินการผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้ง
มันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 680 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 1,350 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.98 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้โรงงาน
มีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
การเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการผลิต
รวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

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

รูปที่ ก-4 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 120 2,559
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 3 1,350
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 1 400,000

จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 411
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 402
3. ผลผลิต (พันตัน) 1,366
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 1,001
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,401

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 680
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 1.98

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 182,685 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 180,138 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 577,221 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,204 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 122 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 513 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 4 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 
130 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 3 
โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 800 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงาน
ผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 280,000 ลิตรต่อวัน 

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 287 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 800 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.78 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  
 

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

รูปที่ ก-  รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดขอนแก่น  

จังหวัดขอนแก่น จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 122 513
2. โรงงานมันอัดเม็ด 4 130
3. โรงงานแป้งมัน 3 800
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 2 280,000

จังหวัดขอนแก่น จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 183
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 180
3. ผลผลิต (พันตัน) 577
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 423
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,204

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 287
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.78

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.6 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 259,345 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 248,207 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 848,851 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,420 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 160 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 805 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 3 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 545 
ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 3 โรงงาน 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 720 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานผู้ผลิต
เอทานอลจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 200,000 ลิตรต่อวัน 

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 423 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 720 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.70 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้โรงงาน
มีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
การเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการผลิต
รวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  
 

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

รูปที่ ก-6 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 160 805
2. โรงงานมันอัดเม็ด 3 545
3. โรงงานแป้งมัน 3 720
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 1 200,000

จังหวัดอุดรธานี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 259
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 248
3. ผลผลิต (พันตัน) 849
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 622
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,420

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 423
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 1.70

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.7 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  42,982 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 40,877 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 128,218 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,137 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 12 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 59 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 700 ตันแป้งต่อวัน  

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 64 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 700 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 10.96 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม 
 

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

รูปที่ ก-7 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดร้อยเอ็ด 
  

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 71 59
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 1 700
4. โรงงานแป้งดัดแปร 1 -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 43
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 41
3. ผลผลิต (พันตัน) 128
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 94
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,137

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 64
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 10.96

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.8 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 145,333 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 141,351 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 495,398 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,505 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 71 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 736 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้ง
ดิบ) จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 600 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูป
ปลายน้ า มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต 60 ตันแป้งต่อวัน  

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 247 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 600 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.43 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  
 

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

รูปที่ ก-8 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดศรีสะเกษ  

จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 12 736
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 1 600
4. โรงงานแป้งดัดแปร 1 240
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 145
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 141
3. ผลผลิต (พันตัน) 495
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 363
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,505

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 247
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.43

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.9 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 93,307 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 91,566 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 287,962 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,145 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 47 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 58 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 500 ตันแป้งต่อวัน  

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 143 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 500 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 3.49 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  
 

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

รูปที่ ก-9 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดมหาสารคาม 
  

จังหวัดมหาสารคาม จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 47 58
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 2 500
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดมหาสารคาม จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 93
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 92
3. ผลผลิต (พันตัน) 288
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 211
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,145

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 143
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 3.49

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.10 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดเลย 
จังหวัดเลย มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  302,696 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 295,064 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,030,816 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,494 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 48 ราย ซึ่ง
มีก าลังการผลิตรวม 638 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
(แป้งดิบ) จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 400 ตันแป้งต่อวัน  

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 513 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันเพียง 400 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิดเป็น
สัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 0.78 ซึ่งหมายถึงในพื้นท่ีมีก าลัง
การผลิตจริงน้อยกว่าก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม ท าให้วัตถุดิบมันส าปะหลังเกินความต้องการในพื้นท่ี จ าเป็นต้อง
ส่งไปขายยังโรงงานในพื้นท่ีอื่น ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีสูงมากขึ้น จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการผลิต เพื่อใหส้ามารถรองรับผลผลิตได้มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมในภาพรวม 
 

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

รูปที่ ก-10 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดเลย  

จังหวัดเลย จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 48 638
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 1 400
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดเลย จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 303
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 295
3. ผลผลิต (พันตัน) 1,031
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 755
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,494

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 513
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 0.78

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.11 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 149,180 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 144,527 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 477,777 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,306 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 9 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 75 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 250 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 100,000 ลิตรต่อวัน 

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 238 
ตันแป้งต่อวัน โดยในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันประมาณ 250 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามา
คิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.05 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ี
มีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมเหมาะสมกับความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะ
ท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่ า 
 

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

รูปที่ ก-11 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดมุกดาหาร 

  

จังหวัดมุกดาหาร จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 9 75
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 2 250
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 1 100,000

จังหวัดมุกดาหาร จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 149
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 145
3. ผลผลิต (พันตัน) 478
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 350
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,306

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 238
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 1.05

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
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1.12 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 56,664 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 53,067 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 174,586 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,290 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 30 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 673 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 87 
ตันแป้งต่อวัน 
 

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

รูปที่ ก-12 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดอ านาจเจริญ 

  

จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น      
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 57
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 53
3. ผลผลิต (พันตัน) 175
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 128
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,290

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 8 
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
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1.13 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 197,838 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 197,834 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 817,115 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 4,130 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 121 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 232 ตันมันเส้นต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต
รวม 50 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน  

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 407 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-13 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดบุรีรัมย์ 

  

จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 121 232
2. โรงงานมันอัดเม็ด 1 50
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 198
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 198
3. ผลผลิต (พันตัน) 817
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 598
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 4,130

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 407
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.14 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดยโสธร 
จังหวัดยโสธร มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  87,917 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 83,883 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 280,403 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,343 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 24 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 151 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 140 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-14 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดยโสธร 

  

จังหวัดยโสธร จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 24 151
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดยโสธร จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 88
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 84
3. ผลผลิต (พันตัน) 280
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 205
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,343

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 140
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.15 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 68,631 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 65,580 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 206,884 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,155 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 28 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 128 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 182 
ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมี
ก าลังผลิตรวม 200,000 ลิตรต่อวัน 

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 103 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-1  รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดหนองบัวล าภู 

  

จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 28 128
2. โรงงานมันอัดเม็ด 1 182
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 1 200,000

จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 69
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 66
3. ผลผลิต (พันตัน) 207
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 151
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,155

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 103
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.16 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  11,365 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 10,969 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 31,008 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 2,827 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 37 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 85 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 15 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-16 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดบึงกาฬ 

  

จังหวัดบึงกาฬ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 37 85
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดบึงกาฬ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 11
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 11
3. ผลผลิต (พันตัน) 31
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 22
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 2,827

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 15
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.17 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดสุรินทร ์
จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  76,119 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 53,442 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 169,687 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,175 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 28 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 76 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 85 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-17 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดสุรินทร ์

  

จังหวัดสุรินทร์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 28 76
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดสุรินทร์ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 76
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 53
3. ผลผลิต (พันตัน) 170
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 124
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,175

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 85
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.18 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 120,371 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 117,129 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 354,281 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,025 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 16 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 67 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 176 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-18 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดสกลนคร 

  

จังหวัดสกลนคร จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 16 67
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดสกลนคร จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 120
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 117
3. ผลผลิต (พันตัน) 345
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 259
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,025

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 176
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.19 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดนครพนม 
จังหวัดนครพนม มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 49,561 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 47,773 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 149,899 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,138 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 6 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 59 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 75 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-19 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดนครพนม 

  

จังหวัดนครพนม จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 6 59
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดนครพนม จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 50
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 48
3. ผลผลิต (พันตัน) 150
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 109
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,138

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 75
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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1.20 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 17,911 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 16,981 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 51,428 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,029 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 32 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 43 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 26 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-20 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดหนองคาย 

  

จังหวัดหนองคาย จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 32 43
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดหนองคาย จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 18
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 17
3. ผลผลิต (พันตัน) 51
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 37
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,029

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 26
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาคตะวันออก 
2.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 239,688 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 228,584 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 799,050 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,496 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 45 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 878 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 5 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 1,600 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 1 โรงงาน โรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต 300 
ตันแป้งต่อวัน 

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 398 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 1,600 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 4.02 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลัง  
การผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  

 

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

รูปที่ ก-21 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดจันทบุรี  

จังหวัดจันทบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 45 878
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 5 1,600
4. โรงงานแป้งดัดแปร 1 -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 300
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดจันทบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 240
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 229
3. ผลผลิต (พันตัน) 799
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 586
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,496

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 398
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 4.02

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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2.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  279,476 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 274,122 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,158,402 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 4,226 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 119 ราย 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 1,018 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 9 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต
รวม 868 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 
5 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 1,120 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มี
โรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต 200 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิต
เอทานอลจ านวน 1 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 150,000 ลิตรต่อวัน 

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 577 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 1,120 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.94 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  

 

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

รูปที่ ก-22 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดชลบุร ี  

จังหวัดชลบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 119 1,018
2. โรงงานมันอัดเม็ด 9 868
3. โรงงานแป้งมัน 5 1,120
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 200
   โรงงานเอทานอล 1 150,000

จังหวัดชลบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 279
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 274
3. ผลผลิต (พันตัน) 1,158
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 849
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 4,226

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 577
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 1.94

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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2.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 452,652 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 366,477 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,233,331 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,365 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 87 ราย ซึ่ง
มีก าลังการผลิตรวม 1,393 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
(แป้งดิบ) จ านวน 3 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 1,100 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรม
แปรรูปปลายน้ า มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 300,000 ลิตรต่อวัน 

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 614 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 1,100 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.79 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  

 

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

รูปที่ ก-23 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้ว จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 2 70
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 150
   โรงงานเอทานอล 2 620,000

จังหวัดสระแก้ว จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 33
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 32
3. ผลผลิต (พันตัน) 115
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 85
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,627

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 57
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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2.4 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 294,273 ไร่ มพีื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 275,890 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 999,880 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,761 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 59 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 492 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 5 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 441 
ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 3 โรงงาน 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 750 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานแป้งดัด
แปรจ านวน 2 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 3 โรงงาน มีก าลังผลิตรวม 550,000 ลิตรต่อวัน 

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 498 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 750 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.51 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  

 

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

รูปที่ ก-24 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 59 492
2. โรงงานมันอัดเม็ด 5 441
3. โรงงานแป้งมัน 3 750
4. โรงงานแป้งดัดแปร 2 -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 3 550,000

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 294
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 276
3. ผลผลิต (พันตัน) 1,000
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 733
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,624

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 498
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 1.51

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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2.5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดระยอง 
จังหวัดระยอง มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 52,869 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 44,225 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 187,811 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 4,247 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 78 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 275 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 106 
ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 5 โรงงาน 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 600 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานแป้งดัดแปร
จ านวน 4 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 600,000 ลิตรต่อวัน 

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 94 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 600 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 6.42 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  

 

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

รูปที่ ก-2  รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดระยอง  

จังหวัดระยอง จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 78 275
2. โรงงานมันอัดเม็ด 1 106
3. โรงงานแป้งมัน 5 600
4. โรงงานแป้งดัดแปร 4 600
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 2 600,000

จังหวัดระยอง จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 53
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 44
3. ผลผลิต (พันตัน) 188
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 138
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 4,247

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 94
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 6.42

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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2.6 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 156,780 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 150,038 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 498,784 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,324 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 34 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 1,006 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 
153 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน 
ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 370,000 ลิตรต่อวัน 

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 248 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-26 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดปราจีนบุร ี

  

จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 34 1,006
2. โรงงานมันอัดเม็ด 2 153
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 2 370,000

จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 157
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 150
3. ผลผลิต (พันตัน) 499
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 365
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,324

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 248
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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3. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาคเหนือ 
3.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดก าแพงเพชร 

จังหวัดก าแพงเพชร มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 667,643 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต
มันส าปะหลังจ านวน 646,264 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 2,557,765 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,958 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 155 ราย 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 3,260 ตันมันเส้นต่อวัน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิต
รวม 239 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) จ านวน 
9 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 2,500 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มี
โรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 400,000 ลิตรต่อวัน 

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 
1,274 ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 2,500 ตันแป้งต่อวัน เมื่อ
น ามาคิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.96 ซึ่งหมายถึง ใน
พื้นท่ีมีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะ
ท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการ
ควบคุมก าลังการผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  

 

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

รูปที่ ก-27 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 155 3,260
2. โรงงานมันอัดเม็ด 2 239
3. โรงงานแป้งมัน 9 2,500
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 2 400,000

จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 668
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 646
3. ผลผลิต (พันตัน) 2,558
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 1,875
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,958

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 1,274
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 1.96

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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3.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 139,587 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 136,658 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 492,697 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,605 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 52 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 683 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 3 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมประมาณ 550 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 3 โรงงาน 

เมื่อพิจารณาก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งจะค านวณจากความสามารถของ
ปริมาณผลผลิตในพื้นท่ี ในการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ โดยก าหนดให้อัตราส่วนของการน าหัวมันส าปะหลังสดท่ี
เพาะปลูกได้ในพื้นท่ี มาแปรรูปเป็นแป้งมัน คือร้อยละ 73.3 นอกจากนี้ยังก าหนดให้โรงงานมีระยะเวลาด าเนิน 
การผลิต 330 วันต่อปี และมีอัตราการแปลงผลผลิต คือหัวมันสด 1 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 
0.2242 กิโลกรัม พบว่า ในพื้นท่ีควรมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันดิบท่ีเหมาะสมประมาณ 245 ตันแป้ง
ต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 550 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิดเป็นสัดส่วน
ระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.24ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมีความต้องการ
ผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้โรงงานมีอัตราการ
ผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเกษตร 
เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการผลิตรวมของ
โรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  

 

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

รูปที่ ก-28 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดอุทัยธานี  

จังหวัดอุทัยธานี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 52 683
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 3 550
4. โรงงานแป้งดัดแปร 3 -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดอุทัยธานี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 140
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 137
3. ผลผลิต (พันตัน) 493
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 361
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,605

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 245
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.24

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

ก - 30 

3.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  26,549 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 25,040 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 83,430 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,332 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 6 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 146 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 100 ตันแป้งต่อวัน  

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 42 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 100 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.41 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  
 

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

รูปที่ ก-29 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดอุตรดิตถ์  

จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 6 146
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 1 100
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 27
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 25
3. ผลผลิต (พันตัน) 83
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 61
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,332

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 42
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.41

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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3.4 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดนครสวรรค ์

จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 436,809 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต
มันส าปะหลังจ านวน 359,614 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,235,909 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,437 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 168 ราย 
ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 2,395 ตันมันเส้นต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานผู้ผลิตเอทา
นอลจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 230,000 ลิตรต่อวัน 

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 615 
ตันแป้งต่อวัน  

 

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

รูปที่ ก-30 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดนครสวรรค ์

  

จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 168 2,395
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 1 230,000

จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 437
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 360
3. ผลผลิต (พันตัน) 1,236
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 906
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,437

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 615
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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3.5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 189,609 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 185,368 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 664,463 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,585 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 28 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 626 ตันมันเส้นต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอล
จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 120,000 ลิตรต่อวัน 

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 331 
ตันแป้งต่อวัน  

 

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

รูปที่ ก-31 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดเพชรบูรณ ์

  

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 28 626
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 1 120,000

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 190
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 185
3. ผลผลิต (พันตัน) 664
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 487
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,585

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 331
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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3.6 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  25,157 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 24,624 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 80,136 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,254 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 16 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 555 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 40 
ตันแป้งต่อวัน 
 

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

รูปที่ ก-32 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดล าปาง 

  

จังหวัดล าปาง จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 16 555
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดล าปาง จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 25
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 25
3. ผลผลิต (พันตัน) 80
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 58
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,254

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 40
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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3.7 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  59,511 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 58,183 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 187,222 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,218 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 7 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 240 ตันมันเส้นต่อวัน 

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 93 
ตันแป้งต่อวัน 
 

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

รูปที่ ก-33 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดสุโขทัย 

  

จังหวัดสุโขทัย จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น     
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดสุโขทัย จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 60
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 58
3. ผลผลิต (พันตัน) 187
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 137
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,218

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน   
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
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3.8 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 63,494 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 61,535 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 201,708 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,278 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 34 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 181 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 100 
ตันแป้งต่อวัน 

 

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

รูปที่ ก-34 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดเชียงราย 

  

จังหวัดเชียงราย จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 34 181
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดเชียงราย จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 63
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 62
3. ผลผลิต (พันตัน) 202
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 148
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,278

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน -
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
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3.9 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 164,192 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 161,449 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 539,450 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,341 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 10 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 92 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 269 
ตันแป้งต่อวัน  

 

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

รูปที่ ก-3  รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดพิษณุโลก 

  

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น     
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 164
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 161
3. ผลผลิต (พันตัน) 539
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 395
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,341

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน    
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
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3.10 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  23,464 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 22,489 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 76,502 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,402 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 2 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 42 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 38 
ตันแป้งต่อวัน 
 

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

รูปที่ ก-36 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดพิจิตร 

  

จังหวัดพิจิตร จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 2 42
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดพิจิตร จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 23
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 22
3. ผลผลิต (พันตัน) 77
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 56
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,402

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 38
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
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3.11 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดน่าน 

จังหวัดน่าน มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 1,062 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตมันส าปะหลัง
จ านวน 1,054 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 3,153 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 2,991 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 3 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 8 
ตันมันเส้นต่อวัน  

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 
ตันแป้งต่อวัน 
 

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

รูปที่ ก-37 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดน่าน 

  

จังหวัดน่าน จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 3 8
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดน่าน จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 1
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 1
3. ผลผลิต (พันตัน) 3
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 2
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 2,991

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 2
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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3.12 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดแพร่ 

จังหวัดแพร่ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  18,953 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 17,935 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 55,725 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,107 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 1 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิต 1 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 28 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-38 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดแพร่ 

  

จังหวัดแพร่ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 1 1
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดแพร่ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 19
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 18
3. ผลผลิต (พันตัน) 56
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 40
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,107

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 28
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาคตะวันตก 
4.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 468,448 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต
มันส าปะหลังจ านวน 460,146 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 1,530,105 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,325 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 187 ราย ซึ่ง
มีก าลังการผลิตรวม 1,261 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
(แป้งดิบ) จ านวน 3 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 500 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปร
รูปปลายน้ า มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 1 โรงงาน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลัง
ผลิตรวม 300,000 ลิตรต่อวัน 

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 762 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันเพียง 500 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิดเป็น
สัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 0.66 ซึ่งหมายถึงในพื้นท่ีมีก าลัง
การผลิตจริงน้อยกว่าก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม ท าให้วัตถุดิบมันส าปะหลังเกินความต้องการในพื้นท่ี จ าเป็นต้อง
ส่งไปขายยังโรงงานในพื้นท่ีอื่น ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีสูงมากขึ้น จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับผลผลิตได้มากขึ้น  
 

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

รูปที่ ก-39 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 187 1,261
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 3 500
4. โรงงานแป้งดัดแปร 1 -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 2 300,000

จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 468
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 460
3. ผลผลิต (พันตัน) 1,530
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 1,122
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,325

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 762
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 0.66

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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4.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 1,674,339 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 1,536,026 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 5,776,880 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิต
ต่อไร่ประมาณ 3,761 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 7 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 98 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 300 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 2 โรงงาน และมีโรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 1 โรงงาน รวมถึงมีโรงงาน
ผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 180,000 ลิตรต่อวัน 

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 117 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 300 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 2.57 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  
 

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

รูปที่ ก-40 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดราชบุร ี  

จังหวัดราชบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 7 98
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 1 300
4. โรงงานแป้งดัดแปร 2 -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 -
   โรงงานเอทานอล 2 180,000

จังหวัดราชบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 78
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 74
3. ผลผลิต (พันตัน) 234
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 172
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,160

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 117
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 2.57

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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4.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดตาก 

จังหวัดตาก มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  131,513 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 128,538 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 475,621 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,700 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 20 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 716 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 250 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 200,000 ลิตรต่อวัน 

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 237 
ตันแป้งต่อวัน โดยในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันประมาณ 250 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามา
คิดเป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.06 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ี
มีความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมเหมาะสมกับความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะ
ท าให้โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) สูง ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่ า 
 

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

รูปที่ ก-41 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดตาก 

  

จังหวัดตาก จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 20 716
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน 1 250
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 1 200,000

จังหวัดตาก จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร)่ 132
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 129
3. ผลผลิต (พันตัน) 476
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 349
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,700

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 762
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 0.66

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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4.4 ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 773 ไร่ มพีื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต

มันส าปะหลังจ านวน 773 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 2,686 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,475 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 11 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 9 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-42 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น    
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 1
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 1
3. ผลผลิต (พันตัน) 3
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 2
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,475

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน  
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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4.5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  1,086 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 
มันส าปะหลังจ านวน 1,043 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 3,447 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,305 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 1 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 1 ตันมันเส้นต่อวัน 

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 
ตันแป้งต่อวัน  

 

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

รูปที่ ก-43 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดเพชรบุร ี

  

จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น   
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดเพชรบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 1
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 1
3. ผลผลิต (พันตัน) 3
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 3
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,305

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน  
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

ก - 45 

5. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาคกลาง 
5.1 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  249,889 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 220,847 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 767,454 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อ
ไร่ประมาณ 3,475 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 37 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 784 ตันมันเส้นต่อวัน ในส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า มีโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (แป้งดิบ) 
จ านวน 3 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวมประมาณ 550 ตันแป้งต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 200,000 ลิตรต่อวัน 

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 382 
ตันแป้งต่อวัน แต่ในปัจจุบันพื้นท่ีมีก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันมากถึง 550 ตันแป้งต่อวัน เมื่อน ามาคิด
เป็นสัดส่วนระหว่างก าลังการผลิตจริงและก าลังการผลิตท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีจะได้ 1.44 ซึ่งหมายถึง ในพื้นท่ีมี
ความต้องการผลผลิตมันส าปะหลังจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่าความสามารถในการเพาะปลูก ซึ่งจะท าให้
โรงงานมีอัตราการผลิตจริง (Utilization) ต่ า ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง จึงควรมีการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตมากขึ้น ประกอบกับควรมีมาตรการในการควบคุมก าลังการ
ผลิตรวมของโรงงานในพื้นท่ีให้เหมาะสม  
 

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

รูปที่ ก-44 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 37 784
2. โรงงานมันอัดเม็ด
3. โรงงานแป้งมัน 3 550
4. โรงงานแป้งดัดแปร
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน
   โรงงานเอทานอล 1 200,000

จังหวัดลพบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 250
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 221
3. ผลผลิต (พันตัน) 767
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 563
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,475

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 382
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 1.44

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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5.2 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  64,434 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 63,021 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 203,918 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,236 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 25 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 403 ตันมันเส้นต่อวัน  

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 102 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-4  รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดชัยนาท 

  

จังหวัดชัยนาท จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 25 403
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดชัยนาท จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 64
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 63
3. ผลผลิต (พันตัน) 204
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 149
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,236

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 102
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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5.3 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน 37,647 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 37,328 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 121,200 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,247 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 23 ราย ซึ่งมี
ก าลังการผลิตรวม 136 ตันมันเส้นต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานผู้ผลิตเอทานอล
จ านวน 2 โรงงาน ซึ่งมีก าลังผลิตรวม 550,000 ลิตรต่อวัน 

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 60 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-46 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดสุพรรณบุร ี

  

จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 23 136
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล 2 550,000

จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 38
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 37
3. ผลผลิต (พันตัน) 121
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 89
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,247

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 60
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 0.00

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม



โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนน่ิงเกษตร 
 

ก - 48 

5.4 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีในการเพาะปลูกมันส าปะหลังจ านวน  33,201 ไร่ มีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 

มันส าปะหลังจ านวน 31,797 ไร่ ซึ่งสามารถผลิตมันส าปะหลังได้ปีละ 115,314 ตัน คิดเป็นอัตราผลผลิตต่อไร่
ประมาณ 3,627 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 2 ราย ซึ่งมีก าลัง
การผลิตรวม 70 ตันมันเส้นต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานสารให้ความหวานจ านวน 
1 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 150 ตันแป้งต่อวัน รวมถึงมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงาน มีก าลัง
ผลิตรวม 620,000 ลิตรต่อวัน 

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 57 
ตันแป้งต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-47 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดสระบุร ี

  

จังหวัดสระบุรี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 2 70
2. โรงงานมันอัดเม็ด
3. โรงงานแป้งมัน
4. โรงงานแป้งดัดแปร
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 150
   โรงงานเอทานอล 2 620,000

จังหวัดสระบุรี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) 33
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) 32
3. ผลผลิต (พันตัน) 115
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) 85
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ 3,627

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน 57
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า 0.00

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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5.5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นท่ีมีผู้ประกอบการลานมันหรือผู้ผลิตมันเส้นจ านวน 2 ราย ซึ่งมีก าลัง

การผลิตรวม 24 ตันมันเส้นต่อวัน นอกจากนี้ยังมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 8 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 
1,489 ตันมันอัดเม็ดต่อวัน  
 

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

รูปที่ ก-48 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น 2 24
2. โรงงานมันอัดเม็ด 8 1,489
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) -
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) -
3. ผลผลิต (พันตัน) -
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) -
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ -

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน -
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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5.6 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ในพื้นท่ีมโีรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 5 โรงงาน 

 

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

รูปที่ ก-49 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการ 

  

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น - -
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 5 -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) -
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) -
3. ผลผลิต (พันตัน) -
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) -
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ -

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน -
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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5.7 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ในพื้นท่ีมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 46 ตันมันอัดเม็ด

ต่อวัน ส าหรับส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า มีโรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 3 โรงงาน และมีโรงงานผลิตสาร
ให้ความหวานจ านวน 2 โรงงาน รวมท้ังมีโรงงานผู้ผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม
200,000 ลิตรต่อวัน 
 

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

รูปที่ ก- 0 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดนครปฐม 

  

จังหวัดนครปฐม จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น - -
2. โรงงานมันอัดเม็ด 1 46
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร 3 -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 2 -
   โรงงานเอทานอล 1 200,000

จังหวัดนครปฐม จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) -
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) -
3. ผลผลิต (พันตัน) -
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) -
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ -

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน -
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม
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5.8 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี ในพื้นท่ีมีอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า คือ โรงงานแป้งดัดแปรจ านวน 1 โรงงาน  

 

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

รูปที่ ก- 1 รูปแบบการจัดต้ังพ้ืนที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของจังหวัดปทุมธานี 

 
 

จังหวัดปทุมธานี จ านวน ก าลังการผลิต
1. ลานมัน  มันเส้น - -
2. โรงงานมันอัดเม็ด - -
3. โรงงานแป้งมัน - -
4. โรงงานแป้งดัดแปร - -
   โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - -
   โรงงานเอทานอล - -

จังหวัดปทุมธานี จ านวน
1. พื้นท่ีเพาะปลูก (พันไร่) -
2. พื้นท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) -
3. ผลผลิต (พันตัน) -
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (พันตัน) -
   อัตราผลผลิต  กก  ต่อไร ่ -

ความเหมาะสม จ านวน
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม  ตัน วัน -
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม  เท่า -

หมายเหตุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน ตันมันเส้น วัน  มันอัดเม็ด ตันมันอัดเม็ด วัน  โรงงานแป้งมันดิบ ตันแป้งดิบ วัน  โรงงานเอทานอล ลิตร วัน
   ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม


