
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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-2- COPYRIGHT LYCON © 2015 

สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาโมเดลเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 
 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาและจัดท าโมเดล (Model) การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งประกอบด้วย 

1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อใหเ้กิด 
การสร้างมูลค่าในห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร 

2) ก าหนดพื้นที่โซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตร 

3) ก าหนดรูปแบบระบบจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเปน็ธรรม ภายใต้การสร้าง 
ความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม 

2. เพื่อน าเสนอกลไก/แนวทางปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนโมเดล (Model) อุตสาหกรรมเกษตร 
พร้อมมาตรการจูงใจ การทบทวน/ปรับปรุงกฎระเบียบ หรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรตามโมเดล (Model) 

3. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนวทางส าหรับภาครัฐในการก าหนดนโยบายรองรับการขับเคลื่อนโมเดล (Model) 
อุตสาหกรรมเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับการจัดท าโซนนิ่งภาคเกษตรอย่างบูรณาการ 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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อุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตรเป็นโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรลงสู่ภาคการปฎิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการระหว่างการพัฒนา
เกษตรตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ไปสู่ปลายน้ า 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : กรอบแนวคิด 

แผนพัฒนาระดับต้นน้ า แผนพัฒนาระดับกลางน้ า แผนพัฒนาระดับปลายน้ า 

ครัวไทยสู่ครัวโลก 
Thailand Kitchen to The World 

• ส่งเสริมขยายธุรกิจการเกษตรและอาหาร  
• เพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรด้วย

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง 
• การสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมภิาค  
• สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทยในต่าง

แดน 

การสร้างคลัสเตอร์อาหาร 

Cluster/ PPP Collaboration 
• ส่งเสริมการบริหารจัดการเครอืข่ายผู้ประกอบการ ใน

แต่ละห่วงโซ่การผลิต 
• สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละห่วง

โซ่การผลิต 

ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์  
Thailand Food Valley 

• สนับสนุนให้เครือข่ายเฉพาะของกลุ่มผู้ประกอบการและ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอาหาร 

• สนับสนุนการใช้ STI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช 
1. ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
2. เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว กาแฟ 
3. สัปปะรดโรงงาน ล าไย 
ก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการเลี้ยงสัตว์ 
โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ 
ก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
กุ้งทะเล สัตว์น้ าจืด (เช่น ปลานิล กุ้งก้ามกราม หรือสัตว์น้ า
จืดเศรษฐกิจอ่ืนๆ) 

การจัดท าโซนนิ่งเกษตร 
Agro Zone 

อุตสาหกรรมรองรับโซนนิ่งเกษตร 
Agro-Industrial Zone 

• วิเคราะห์พื้นท่ีที่เหมาะสมในการตั้งเขตอุตสาหกรรม
การเกษตร 

• สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain) 

• ก าหนดรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  

ความเช่ือมโยงของแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรลงสู่ภาคการปฎบิัต ิ
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โดยกรอบแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตรจะเน้นการสร้างความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการเพ่ิมประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน บริหารพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตร และวางรูปแบบ
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสม 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาโมเดล (Model) เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 

Agro Industrial Zoning Agro Industrial 
Zoning 

การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน 
(Optimize 

Supply Chain) 

การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

(Profit Sharing) 
เกษตรกร – 
อุตสาหกรรม 

การก าหนดสินค้า
เกษตรเป้าหมาย 

(Identify Targeted 
Product) 

การก าหนดพื้นที่ 
โซนนิ่งอุตสาหกรรม

เกษตรเป้าหมาย 
(Agro Industrial 

Zoning) 

Agro Industrial 
Model 

Sustainable 
development  

เพิ่มมูลค่าจากการสร้าง 
ความได้เปรียบของพ้ืนที่ 

สร้างมูลค่าจากการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

Comparative Advantage Competitive Advantage 

โครงสร้าง 
การผลิตอุตสาหกรรมเกษตร 

โครงสร้าง 
การผลิตสินค้าเกษตร 

อุตสาหกรรม 

ความพร้อม 
ด้านการผลิต 

Government 

engagement 
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

Business 

engagement  
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

University 

engagement  
การมีส่วนร่วมของส่วนงานวิจัย 

Community 

Empowerment 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

แนวโน้มความต้องการ 

ศึกษาสถานภาพการ 
ตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป 

แนวโน้มด้าน 
การตลาด 

เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตร  
(Industrial Zone Criteria Selection) 

ปริมาณผลผลิตและพื้นท่ีการเพาะปลกู ผลกระทบต่อเกษตรกร ชุมชนรอบข้าง  
การสร้างความหลากหลายของอุตสาหกรรมแปรรูป 

Voluntary Agro 

Industrial Zone  

Incentives 

Regulation 

Market Driven 

Technology 

Innovation 
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ขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งเป็น 5 ส่วนหลักดังนี้ 1.ก าหนดสินค้า 2.บริหารห่วงโซ่อุปทาน 3.ก าหนด
พื้นที่โซนนิ่ง 4.ก าหนดระบบแบ่งปันผลประโยชน์ และ 5.การขับเคลื่อนโมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : กรอบแนวคิด 

การก าหนดสินค้าเกษตร
เป้าหมาย 

 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

 การก าหนดพื้นที่โซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตรเป้าหมาย (Zoning) 

 การก าหนดรูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม 

วิเคราะห์ห่วงโซ่การผลิต 
(Supply Chain) 

 รวบรวมข้อมูลปัญหา
อุปสรรค 

วิเคราะห์การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Value Added Analysis) 

วิเคราะห์ระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ในปัจจุบัน 

วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรค 

ออกแบบระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกสินค้า
เกษตรเป้าหมาย 

วิเคราะห์ศักยภาพ
การตลาด 

ศึกษาปัญหาของสินค้า
เกษตรหลักของไทย 

สินค้า 1 
สินค้า 2 
สินค้า 3 

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ปัญหา 
 (GAP Analysis) 

 วิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ข้อจ ากัด 
ประเมินผลและจัด
กลุ่มของปัญหา 

ศึกษาข้อมูลการเพ่ิมมูลค่า 

จัดท าแนวทางการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

วางระบบการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management)  

ศึกษาาโครงสร้างระบบ 

ศึกษากฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ศึกษารูปแบบ
ตัวอย่าง 

ก าหนดรูปแบบระบบ
จัดสรรและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ 
จัดท าแนวทางและ

ข้อเสนอแนะ 

วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรค 

ประเมินผลและจัดกลุ่ม
ของปัญหา 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
การก าหนดพื้นที่โซนนิ่ง 

 ศึกษารูปแบบการ
ก าหนดโซนนิ่งเกษตร 
วิเคราะห์สถานการณ์ 
(As-Is Assessment) 

วิเคราะห์ปัจจัย 
ในการก าหนดพื้นที่
อุตสาหกรรมเกษตร 

ก าหนดพื้นที่โซนนิ่ง
อุตสาหกรรมเกษตร 

วางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร 
ในพื้นที่ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยง 

ในห่วงโซ่อุปทาน 

การขับเคลื่อนโมเดล
อุตสาหกรรมเกษตร

เป้าหมาย 
วิเคราะห์ความเชื่อมโยง

และจัดท าโมเดล
ขับเคลื่อน 

วิเคราะห์และคัดเลือก
สินค้าเกษตรเป้าหมาย 

จัดท าข้อเสนอแนะแก่
ภาครัฐและผู้ประกอบการ 

จัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายของภาครัฐ 

จัดท าแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ

การลงทุน 

ก าหนดรูปแบบการวาง
ระบบการบริหารจัดการ 

ก าหนดบทบาทของผู้ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน  

ศึกษารูปแบบการ
แบ่งปันผลประโยชน์ 

วิเคราะห์ข้อดี 
ข้อเสีย และข้อจ ากัด 

วิเคราะห์ความพร้อมด้าน
ปริมาณการผลิต 

วิเคราะห์ศักยภาพด้าน
การตลาด 

วิเคราะห์ด้านอื่นๆ 

ออกแบบโมเดล 

วิเคราะห์วัตถุดิบสินค้า
เกษตรและพื้นที่เป้าหมาย 

ก าหนดทางเลือกของ
ผลิตภัณฑ์ 

วิเคราะห์ความพร้อมของ
พื้นที ่
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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พืช 13 ชนิด 
1. ข้าว  
2. มันส าปะหลงั  
3. ยางพารา  
4. ปาล์มน้ ามัน  
5. อ้อยโรงงาน  
6. ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์  

 
7. สับปะรด

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

ปศุสัตว์ 5 ชนิด 
1. โคเนื้อ 
2. โคนม 
3. สุกร 

 
4. ไก่เนื้อ 
5. ไก่ไข ่

ประมง 2 ชนิด 
1. กุ้งทะเล 
2. สัตว์น้ าจืด 

 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย โดยวัดจากความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจไทย และการประสบปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

เกณฑ์การคัดเลือก (Criteria) 

ขีดความสามารถของประเทศไทยใน
การผลิตและแปรรูปสินค้าเป้าหมาย 

ผลกระทบต่อเกษตรกร 

มูลค่าและความส าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

การจัดท าโซนนิ่ง 
เกษตรในปัจจุบัน 

ความหลากหลายของแปรรูปใน
อุตสาหกรรมปลายน้ า 

มูลค่าการส่งออก 

ปริมาณผลผลิตและ 
พื้นที่การเพาะปลูก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

n 

สินค้าเกษตรส าคัญ 
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กล
ุ่ม สินค้าเกษตร จ านวนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
 มูลค่าปริมาณการ
ส่งออก (ล้านบาท) 

พ้ืนที่การผลิต (พัน
ไร่)/จ านวน (พันตัว) 

ปริมาณผลผลิต 
(พันตัน)/ปริมาณการ

ผลิต (พันตัว) 

ความหลากหลายของ
แปรรูป (น้อย/ปาน

กลาง/มาก) 

มีการศึกษาเขตเหมาะสม
ส าหรับการปลูกความพร้อม
ในการจัดท าโซนนิ่งเกษตร 

กล
ุ่มพ

ืชไ
ร่ 

 

ข้าว 4,337,141  149,733  74,729 25,080 น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 401,921   4,138  7,541 5,063 น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 

พืช
พล

ังง
าน

ทด
แท

น 

มันส าปะหลังโรงงาน 550,750 94,692  8,666 29,199 มาก มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
อ้อยโรงงาน 291,764 95,322  8,373 102,979 ปานกลาง มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
ปาล์มน้ ามัน 218,728 17,935  4,504 12,812 มาก มีการศึกษาเขตเหมาะสม 

กล
ุ่มพื

ชส
วน

 

ยางพารา 1,407,625  315,159  22,177  3,863  มาก มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
กาแฟ 24,319 45  318  38  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
สับปะรดโรงงาน 37,175 57    584  2,209  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
ล าไย 231,873 13,172    1,084  862  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
ทุเรียน 108,230   8,529    641  569  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
มังคุด 87,248   4,296    458  279  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 

กล
ุ่มป

ศุส
ัตว

์แล
ะป

ระ
มง

 ไก่เนื้อ 9,419 66,805    149,900  1,103,323  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
ไก่ไข ่ 4,333 -   44,301  11,148,498  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
สุกร 223,527   2,663    7,924  13,072  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
โคเนื้อ 769,116   2,897    5,148  995  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
โคนม 21,265   4,939    590  1,095  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 
กุ้ง 20,527 28,617  210  314  น้อย มีการศึกษาเขตเหมาะสม 

จากการวิเคราะห์จากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายพบว่า กลุ่มพืชพลังงานทดแทน เช่น มันส าปะหลัง ปาล์ม
น้ ามัน เป็นต้น และกลุ่มพืชสวน เช่น ยางพารา เป็นต้น เป็นกลุ่มที่เหมาะสมในหลายหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น ผลกระทบต่อเกษตรกร 
มูลค่าการส่งออก หรือความหลากหลายในการแปรรูป 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

ที่มา : สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี2558 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาของกลุ่มค้ากลุ่มเป้าหมายพบว่า มันส าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ ามันมีปัญหา
เหมือนกันในหลายๆ ด้านเช่น ผลผลิตต่อไร่ หรือพื้นที่การผลติ และด้านราคา 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

กลุ่มสินค้า สินค้า ปัญหาเฉพาะด้าน ปัญหาทั่วไป 

พืช 13 ชนิด 
1. ข้าว  
2. มันส าปะหลัง  
3. ยางพารา  
4. ปาล์มน้ ามัน  
5. อ้อยโรงงาน  
6. ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์  

 
7. สับปะรด

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

• ข้าว : ผลผลิตต่อไร่ต่ าส่งผลให้
ต้นทุนสูง 

• มันส าปะหลัง : การกีดกันทาง
การค้าจากประเทศเทศจีนเนื่องจาก
คุณภาพของสินค้า 

• ยางพารา : ยางพาราล้นตลาด
เนื่องจากการลดการน าเข้าของจีน
ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักเปลีย่นบทบาทเป็น
ผู้ผลิตยางพารา 

• อ้อยโรงงาน : ปัญหาการแย่งอ้อย
ระหว่างโรงงาน 

• ปาล์มน้ ามัน ผลผลิตต่อไร่ต่ า มีการ
ขยายการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสม 

• ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า 
• ขาดระบบเชื่อมโยงและการ

รับช่วงการผลิต 
• ขาดแคลนระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ช่วย
สนับสนุนการผลิต เช่น
ระบบชลประทานในบาง
พื้นที่ 

• การกีดกันทางการค้า 
• ขาดการสนับสนุนและดูแล

จากภาครัฐในการร่วม
วางแผนควบคุมปริมาณ
ผลผลิต 

ปศุสัตว์ 5 ชนิด 
1. โคเนื้อ 
2. โคนม 
3. สุกร 

 
4. ไก่เนื้อ 
5. ไก่ไข่ 

• โคเนื้อ : การลดลงของเกษตรกรที่
เลี้ยงโคเนื้อ เนื่องจากต้นทุนในการ
เลี้ยงที่สูงขึ้น 

• ไก่เนื้อ : การกีดกันทางการค้าใน
ต่างประเทศจากโรคระบาด  

• โรคระบาดในสัตว์ 
• ต้นทุนในการผลิตสูง 

ประมง 2 ชนิด 
1. กุ้งทะเล 
2. สัตว์น้ าจืด 

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

เนื่องจากผลกระทบจากการท า
ประมง 

• ขาดแคลนแรงงาน 
• ขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ า

ในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ
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จากวิเคราะห์สินค้าเกษตรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่ามันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และ ยางพารา 
จะเป็นสินค้าเกษตรที่เหมาะสมในการจดัท าอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตรต้นแบบ 
  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

สินค้า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แนวโน้มของสินค้า ปัญหาต้นน้ า 
1. มันส าปะหลัง  

 
• พื้นท่ีเพาะปลูก 8 ล้านไร่  
    มี 4-5 แสนครัวเรือน 
• มันเส้น 5.3 ล้านตัน 
• แป้งดิบ 2.4 ล้านตัน 
• แป้งแปรรูป 0.9 ล้านตัน 

• มูลค่าการส่งออกมันส าปะหลัง มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

• หัวมันส าปะหลังช่วงนี้ราคาตกต่ า  
• เกษตรกรออกมาประท้วงหลายท่ีท่ัวประเทศ ราคารับ

จ าน าอยู่ท่ี 2.80 บาท/กก. แต่เกษตรกรกลับขายได้
ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.85 บาท/กก. เนื่องจากจุดรับจ าน า
โครงการฯ มีน้อย ไม่ทั่วถึง และเกษตรกรหลายราย
คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการฯ 

2. ปาล์มน้ ามัน  • ผลผลิต 11.62 ล้านตัน พื้นท่ี 
4 ล้านไร่ 

• มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 

• ปัญหาปาล์มขาดตลาดและล้นตลาดเกิดขึ้นเป็นประจ า
แทบทุกป ี 

• โรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบเผชิญการแข่งขันที่ค่อนข้าง
รุนแรงจากน้ ามันปาล์มดิบที่น าเข้าจากมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย  

• โรงกล่ันน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์อาจเผชิญการแข่งขันกับ
น้ ามันปาล์มบริสุทธิ์น าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจ าหน่าย 
ให้กับผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยตรง  

3. ยางพารา • สร้างรายได้ให้ประเทศปีละ 
130,000 ล้านบาท 

• เกษตรกรท่ีปลูกยางพารามี 6 
ล้านคนทั่วประเทศ 

• มูลค่าการส่งออกยางมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

• คุณภาพของยางพาราต่ า 
• ขาดการวางแผนในการควบคุมปริมาณการผลิตและการ

แปรรูปขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
• ขาดการสนับสนุนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูป 
• ภาวะยางพาราโลกล้นตลาดรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคา

วัตถุดิบยางพาราตกต่ า มูลค่าการส่งออกยางลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 – 2556 

2554  2555  2556  

2554  2555  2556  

2554  2555  2556  

1 

2 

3 
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จากวิเคราะหส์ินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ าเกษตรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พบว่าไก่เนื้อ และกุ้ง 
จะเป็นสินค้าเกษตรที่เหมาะสมในการจัดท าอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 
  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

สินค้า ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แนวโน้มของสินค้า ปัญหาต้นน้ า ปัญหากลางน้ า ปัญหาปลายน้ า 

ไก่เนื้อ • มูลค่าการส่งออก 
70,000 ล้านบาท สูง
เป็นอันดับท่ี 5 (7.8%) 
ในกลุ่มสินค้าอาหาร
ของไทย 

• มูลค่าการส่งออกไก่
เนื้อมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง 

 

• การแพร่ระบาดของโรค
ไข้หวัดนกในไก่ 

• ขาดการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ในการท าฟาร์มไก่
แบบระบบปิด 

• มาตรฐานการผลิตสินค้า
ยังไม่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล 

• ต้นทุนโลจิสติกส์สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่ง 

• การกีดกันทางการค้า
เนื่องจากคุณภาพและ
ปัญหาจากโรคระบาด
จากคู่ค้า ท้ังสหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา 

 

 กุ้ง • มูลค่าการส่งออก 
69,000 ล้านบาท สูง
เป็นอันดับท่ี 6 (7.6%) 
ในกลุ่มสินค้าอาหาร
ของไทย 

• ปริมาณผลผลิตกุ้งของ
ไทยลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

• การแพร่ระบาดของโรค
ตายด่วน (EMS) ในกุ้ง 

• ขาดการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ในการท าบ่อกุ้ง
แบบระบบปิด 

• ขาดการสนับสนุนด้าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูป 

• ต้นทุนโลจิสติกส์สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศ
คู่แข่ง 

• การขยายตัวของปริมาณ
ผลผลิตของประเทศคู่แข่ง 

2554  2555  2556  

2554  2555  2556  

4 

5 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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หากศึกษาถึงความเหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตมันส าปะหลังแล้วจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ในแถบแอฟริกา 
และอเมริกาใต้จะมีพื้นท่ีจ านวนมากที่เหมาะสมกับการปลูกมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

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

ความเหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตมันส าปะหลัง Heat Map 
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ที่มา : องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เดือน พฤศจิกายน 2557 

ปริมาณการผลิตมันส าปะหลังทั่วโลกปี 2556 รวม 276.7 ล้านตัน มีปริมาณการผลิตอยู่ในทวีป
แอฟริกาสูงถึงร้อยละ 57 และทวีปเอเชีย ร้อยละ 32  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

Africa 
57% 

Americas 
11% 

Asia 
32% 

ประเทศท่ีมีการปริมาณการผลิตมันส าปะหลังของโลก 5 อันดับแรกคือ 1. ประเทศไนจีเรีย 2. ประเทศไทย 
3. ประเทศอินโดนีเซีย 4. ประเทศบราซิล และ 5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

โดยร้อยละ 57 ของปริมาณการผลิต
อยู่ในทวีปแอฟริกา 

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

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

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

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

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

Others 
47% 

Rep.  
Congo 

6% 

Brazil 
8% 

Indonesia 
9% 

Thailand 
11% 

Nigeria 
19% 
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ปริมาณการผลิตมันส าปะหลังของโลกระหว่างปี 2536 – 2556 ของโลกมีอัตราการเติบโต 
อย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 3.74 ต่อป ี

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลงัของโลกระหว่างปี 2547-2556  

ที่มา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 
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ผลผลิตต่อไร่ (กก.) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ล้านไร่) 

ผลผลิต (ล้านตัน) อัตราการเติบโตของผลผลิต (%) 

3.5% 

1.7% 1.8% 

จากข้อมูลสถิติตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณ พื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังของโลกเพิ่มขึ้น
ประมาณ ร้อยละ 1.7 ต่อปี ส่วนผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 ต่อปี ผลผลิตต่อไร่มีอัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 1.8 ต่อปี 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

ที่มา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 
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Nigeria Thailand Indonesia Brazil Democratic Republic of the Congo

ปริมาณการผลิตมันส าปะหลังของโลกระหว่างปี 1993 – 2013 ประเทศไนจีเรีย เป็นผู้ผลิตที่มากที่สุด 
รองลงมาคือไทย อินโดนีเซีย บราซิล และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

ปัญหาศัตรูพืชของ 
มันส าปะหลังท าให้
ผลผลิตลดลง 

ประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศไนจีเรีย ไทย 
อินโดนีเซีย บราซิล และคองโก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในทวีปเอเชีย และ
แอฟริกา  โดยสัดส่วนการผลิตมันส าปะหลังของ ประเทศไนจีเรีย คิดเป็นร้อยละ 
18-20 ของผลผลิตมันส าปะหลังท้ังหมดของโลก 

ท่ีมา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 
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สัดส่วนการผลิตมันส าปะหลังของประเทศผู้ผลิตหลักโดยประเทศไนจีเรียร้อยละ 19.5 ประเทศไทย 
ร้อยละ 10.9 อินโดนีเซีย ร้อยละ 8.7 ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการผลิตมันส าปะหลงัของประเทศผู้ผลิตหลักของโลก 1993-2013 
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ไนจีเรืย ไทย อินโดนีเซีย บราซิล คองโก 

ที่มา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 
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หากศึกษาปริมาณการใช้พื้นที่การเพาะปลูกแล้ว พบว่ามีการเพาะปลูกมันส าปะหลังในทวีป
แอฟริกาใต้ ทวีปอเมริกาใต้ และทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

< 90,000 

315,000 

3,114,578 

ผลผลิต (ตัน) 

16,500,000 

21,225,782 

>21,225,782 

4,598,500 

ไม่มีการผลิต 

ที่มา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 
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ที่มา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 

รายชื่อประเทศ 
พื้นที่เก็บเก่ียว (พันไร่)  ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 
ไนจีเรีย  23,357  24,063  24,063  52,404   54,000  54,000   2,244  2,244   2,244  
ไทย 7,125   8,500   8,688  21,900   29,800  30,200   3,074  3,506   3,476  
อินโดนีเซีย 7,375   7,063   6,688  24,000   24,200  23,900   3,254  3,427   3,574  
บราซิล  10,835  10,581   9,534  25,350   23,045  21,226   2,340  2,178   2,226  
คองโก  13,570  13,750  13,750  15,024   16,000  16,500   1,107  1,164   1,200  
แองโกลา 6,703   6,643   7,300  14,334   10,636  16,412   2,138  1,601   2,248  
กานา 5,559   5,428   5,438  14,241   14,547  14,550   2,562  2,680   2,676  
โมซัมบิก 8,085   4,766   4,875  10,094   10,051  10,000   1,248  2,109   2,051  
เวียดนาม 3,489   3,443   3,402   9,900  9,750    9,740   2,838  2,832   2,863  
กัมพูชา 2,309   2,107   2,188   8,030  7,610    8,000   3,477  3,612   3,657  
อื่นๆ  39,483  43,788  43,653  66,494   69,486  72,194   2,047  2,068   2,136  
รวมทั้งโลก  127,889   130,131   129,576   261,769  269,126  276,722   2,047  2,068   2,136  

ในปี 2556 มีปริมาณการผลิตมันส าปะหลังรวม 276 ล้านตัน โดยการผลิตในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต ้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ของปริมาณการผลิตทั้งโลก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

รายชื่อประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังหลังของโลก (พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และ ผลผลิตต่อไร)่ 
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ในทวีปแอฟริกา การเพาะปลูกมันส าปะหลังมอียู่จ านวนมากในประเทศไนจีเรีย คองโก แองโกลา  
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการผลิตประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณการผลิตทั้งโลก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

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

ผลผลิต (ตัน) 

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

4,598,500 

ไม่มีการผลิต 

รายชื่อ
ประเทศ 

พ้ืนที่เก็บเก่ียว (พันไร)่  ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

แองโกลา 6,703   6,643   7,300  14,334   10,636  16,412   2,138  1,601   2,248  
กานา 5,559   5,428   5,438  14,241   14,547  14,550   2,562  2,680   2,676  

โมซัมบิก 8,085   4,766   4,875  10,094   10,051  10,000   1,248  2,109   2,051  

รายชือ่ประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังในทวีปแอฟริกา 

โมซัมบิก ไนจีเรีย 

คองโก 

แองโกลา 

กานา 

• ในทวีปแอฟริกา การเพาะปลูกมันส าปะหลังจะมีอยู่จ านวนมากในประเทศไนจีเรีย มี
การผลิตประมาณ 54 ล้านตัน โดยคิดเป็นสัดส่วนการผลิตประมาณ ร้อยละ 20 ของ
ปริมาณการผลิตท้ังโลก และในคองโก 16.5 ล้านตัน แองโกลา 16.5 ล้านตัน กานา 
14.5 ล้านตัน สัดส่วนการผลิตประมาณร้อยละ 6 ร้อยละ 6 และ ร้อยละ 5 
ตามล าดับ 

ที่มา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 
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ในทวีปเอเชีย การเพาะปลูกมันส าปะหลังจะมีอยู่จ านวนมากในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม
และกัมพูชา คิดเป็นสัดส่วนการผลิตประมาณ ร้อยละ 26 ของปริมาณการผลิตทั้งโลก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

รายชื่อ
ประเทศ 

พ้ืนที่เก็บเก่ียว (พันไร)่  ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

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

รายชื่อประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังในทวีปเอเซีย 

• ในทวีปเอเชียการเพาะปลูกมันส าปะหลังจะมีอยู่จ านวนมาก 
• โดยประเทศไทย มีการผลิตประมาณ 30 ล้านตัน  รวมกับการผลิตของประเทศ

อินโดนีเซีย  เวียดนาม และกัมพูชา จะคิดเป็นสัดส่วนการผลิตประมาณ ร้อยละ 26 
ของปริมาณการผลิตทั้งโลก 

ภาพปริมาณการผลิตมันส าปะหลังในทวีปเอเชีย 

ที่มา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 

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

ผลผลิต (ตัน) 

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

4,598,500 

ไม่มีการผลิต 

ไทย 

อินโดนีเซีย 

เวียดนาม 

กัมพูชา 
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ในทวีปอเมริกาใต้ การเพาะปลูกมันส าปะหลังจะมีอยู่จ านวนมากในประเทศบราซิล คิดเป็นสัดส่วน
การผลิตประมาณร้อยละ 8 ของปริมาณการผลิตทั้งโลก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

ภาพปริมาณการผลิตมันส าปะหลังในทวีปอเมริกาใต้  

รายชื่อ
ประเทศ 

พ้ืนที่เก็บเก่ียว (พันไร)่  ผลผลิต (พันตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

บราซิล  10,835  10,581   9,534  25,350   23,045  21,226   2,340  2,178   2,226  

รายชื่อประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังในทวีปอเมริกาใต้  

• ในทวีปอเมริกาใต้การเพาะปลูกมันส าปะหลังจะมีอยู่จ านวนมากในประเทศบราซิล 
มีการผลิตประมาณ 21 ล้านตัน โดยคิดเป็นสัดส่วนการผลิตประมาณ ร้อยละ 8 ของ
ปริมาณการผลิตท้ังโลก 

ที่มา: องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พฤศจิกายน 2557 

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

ผลผลิต (ตัน) 

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

4,598,500 

ไม่มีการผลิต 

บราซิล 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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จากการศึกษาพบว่าพื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังจะกระจุกตัวอย่างมากในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

ภาพรวมพื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ แบ่งตามภาคของประเทศไทย 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 4.5 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 16.0 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 
ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2 มผีลผลิตต่อไร่เฉลี่ยประมาณ 3.593 
ตันต่อไร่ 

• ภาคเหนือมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 1.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 6.4 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของปริมาณการ
ผลิตทั้งประเทศ มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2 มีผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี่ยประมาณ 3.666 ตันต่อไร่ ซึ่ง
สูงที่สุดในประเทศไทย 

• ภาคตะวันออกมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 1.3 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 4.9 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของปริมาณ
การผลิตทั้งประเทศ มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 0.3 มีผลผลิตต่อไร่โดยเฉลี่ยประมาณ 3.676 ตันต่อ
ไร่ 

• ภาคตะวันตกมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 0.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 2.3 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของปริมาณการ
ผลิตทั้งประเทศ มีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 1.5 มีผลผลิตต่อไร่โดยเฉลีย่ประมาณ 3.405 ตันต่อไร่ 

• ภาคกลางมีพื้นท่ีเก็บเกี่ยวประมาณ 0.4 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ 1.2 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของปริมาณการ
ผลิตทั้งประเทศ มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 2.6 มีผลผลิตต่อไร่โดยเฉลีย่ประมาณ 3.396 ตันต่อไร่ 

ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก 

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

>300,000  

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (2558) 

รายชื่อภาค 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร่ (กก.) % 

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

52% 
20% 

16% 

8% 4% 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

เหนือ 

ตะวันออก 

ตะวันตก 

กลาง 
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อัตราการเติบโตของผลผลิต (%) 

7.5% 

4% 
3.3% 

จากข้อมูลสถิติตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่าปริมาณ พื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 4 ต่อปี ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ต่อปี และผลผลิตต่อไร่มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (2558) 
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ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก 

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

>300,000  

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

จากการศึกษาพบว่าพื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังจะกระจุกตัวอย่างมากในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

นครราชสีมา 

ก าแพงเพชร 

ชัยภูมิ 

ชลบุรี 

นครสวรรค์ 

สระแก้ว 

อุบลราชธาน ี

กาญจนบุรี 

ฉะเชิงเทรา 

เลย ภาพรวมการจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มี พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศไทย 

พื้นท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลังท่ีเป็นจังหวัด คลัสเตอร์อยู่บริเวณใกล้เคียง
กันคือจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ และสระแก้ว โดยมีผลรวมการผลิตอยู่
ประมาณ 8 ล้านตัน หรือร้อยละ 28.9 ของปริมาณการผลิตของประเทศ  

กลุ่มคลัสเตอร์จังหวัด 

รายชื่อจังหวัด 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

(พันไร่) 
ผลผลิต 
(พันตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

รวมท้ังประเทศ 8,592 30,910 3,598 
1. นครราชสีมา 1,581 6,032 3,816 
2. ก าแพงเพชร 655 2,624 4,008 
3. ชัยภูมิ 457 1,628 3,564 
4. กาญจนบุรี 464 1,552 3,347 
5. อุบลราชธานี 415 1,433 3,451 
6. สระแก้ว 376 1,283 3,411 
7. นครสวรรค์ 370 1,278 3,454 
8. ชลบุรี 274 1,165 4,259 
9. เลย 290 1,043 3,590 
10. ฉะเชิงเทรา 277 1,004 3,630 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (2558) 
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จากการศึกษาพบว่าจังหวัดในภาคตะวันออก ชลบุรี และระยอง มีผลผลิตต่อไร่สูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลผลิตต่อไร่ของพื้นที่ในภูมิภาคอื่นๆ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

นครราชสีมา 

ก าแพงเพชร 

ชลบุรี 
สระแก้ว 

ระยอง 

ฉะเชิงเทรา 

ภาพรวมการจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มี พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศไทย 

เพชรบูรณ์ 

บุรีรัมย์ 

ตาก 

จันทบุรี 

กลุ่มคลัสเตอร์จังหวัด 
     จากข้อมูลทางสถิติของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2558 พบว่า จังหวัดที่มีผลผลิตมัน
ส าปะหลังสูงในประเทศไทยจะอยู่บริเวณ 3 คลัสเตอร์ หลัก 1. คลัสเตอร์ภาคตะวันออก ในจังหวัด 
ระยอง ,ชลบุรี และ สระบุรี และ 2. คลัสเตอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
และนครราชสีมา และ 3. คลัสเตอร์ภาคเหนือตอนล่าง ในก าแพงเพชร และจังหวัด ตาก 

รายช่ือจังหวัด 
ผลผลิตต่อไร่(กก.) 

2556 2557 2558* 

ค่าเฉลี่ยของประเทศ 3,492 3,561 3,598 
1. ระยอง 3,998 4,247 4,286 
2. ชลบุรี 4,221 4,226 4,259 
3. บุรีรัมย์ 4,010 4,130 4,212 
4. ก าแพงเพชร 3,839 3,958 4,008 
5. นครราชสีมา 3,650 3,761 3,816 
6. ตาก 3,780 3,700 3,741 
7. ฉะเชิงเทรา 3,742 3,624 3,630 
8. เพชรบูรณ์ 3,622 3,585 3,612 
9. สระบุรี 3,757 3,627 3,607 
10. เลย 3,348 3,494 3,590 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (2558) 
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ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก 

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

>300,000  

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

จากการศึกษาการผลิตมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าจังหวัด 1. นครราชสีมา  
2. ชัยภูมิ 3. อุบลราชธานี และ 4. เลย มีพื้นท่ีและผลผลิตมันส าปะหลังมากกว่า > 1 ล้านตันต่อปี 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

กลุ่มคลัสเตอร์จังหวัด 

ภาค/จังหวัด 
พ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร่(กก.) % 

2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 
รวมท้ังประเทศ 8,657 8,431 8,592 1.9% 30,228 30,022 30,910 3.0% 3,492 3,561 3,598 1.0% 

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

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

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (2558) 
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ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก 

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

>300,000  

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

จากการศึกษาการผลิตมันส าปะหลังในภาคเหนือพบว่าจังหวัด 1. ก าแพงเพชร และ 2. นครสวรรค์ 
มีพื้นท่ีและผลผลิตมันส าปะหลังมากกว่า > 1 ล้านตันต่อปี 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

กลุ่มคลัสเตอร์จังหวัด 

ภาค/จังหวัด  
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (พันไร่) % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร่(กก.) % 

2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 

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

ภาคเหนือ 1,772 1,715 1,753 2.2% 6,320 6,225 6,425 3.2% 3,567 3,631 3,666 1.0% 
ก าแพงเพชร 667 646 655 1.3% 2561 2,558 2,624 2.6% 3,839 3,958 4,008 1.3% 

นครสวรรค ์ 375 360 370 2.9% 1261 1,236 1,278 3.4% 3,364 3,437 3,454 0.5% 

เพชรบูรณ ์ 191 185 195 5.5% 693 664 707 6.3% 3,622 3,585 3,612 0.8% 

พิษณุโลก 171 161 161 -0.6% 581 539 549 1.8% 3,395 3,341 3,420 2.4% 

อุทัยธานี 145 137 136 -0.7% 512 493 486 -1.2% 3,539 3,605 3,585 -0.6% 

เชียงราย 55 62 68 11.0% 181 202 227 12.7% 3,259 3,278 3,328 1.5% 

สุโขทัย 58 58 60 2.6% 182 187 194 3.8% 3,118 3,218 3,254 1.1% 

อุตรดิตถ ์ 28 25 25 0.9% 91 83 86 3.1% 3,314 3,332 3,403 2.1% 

ล าปาง 23 25 26 5.2% 72 80 86 7.0% 3,073 3,254 3,309 1.7% 

พิจิตร 23 22 23 2.1% 78 77 79 2.9% 3,369 3,402 3,430 0.8% 

แพร่ 16 18 18 3.0% 50 56 58 4.0% 3,062 3,107 3,138 1.0% 

พะเยา 8 8 8 3.5% 27 27 28 4.7% 3,301 3,401 3,439 1.1% 

ล าพูน 6 5 4 -2.6% 18 13 14 -0.6% 2,853 2,945 3,007 2.1% 

เชียงใหม่ 2 2 2 -6.6% 8 6 6 -6.4% 3,390 3,355 3,361 0.2% 

น่าน 2 1 1 -2.0% 5 3 3 -1.5% 3,106 2,991 3,006 0.5% 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (2558) 
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ไม่มีเนื้อที่เพาะปลูก 

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

>300,000  

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

จากการศึกษาการผลิตมันส าปะหลังในภาคภาคกลางและตะวันออก พบว่าจังหวัด 1. กาญจนบุรี 
2. สระแก้ว 3. ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่และผลผลิตมันส าปะหลังมากกว่า > 1 ล้านตันต่อปี 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

ภาค/จังหวัด  พื้นที่เก็บเกี่ยว (พันไร)่ % ผลผลิต (พันตัน) % ผลผลิตต่อไร่(กก.) % 
  2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 2556 2557 2558* 57-58 

รวมทั้งประเทศ 8,657 8,431 8,592 1.9% 30,228 30,022 30,910 3.0% 3,492 3,561 3,598 1.0% 
ภาคตะวันออก 1,429 1,339 1,343 0.3% 5,272 4,877 4,938 1.2% 3,689 3,642 3,676 1.0% 
สระแก้ว 397 366 376 2.6% 1,362 1,233 1,283 4.0% 3,430 3,365 3,411 1.4% 
ชลบุร ี 282 274 274 -0.2% 1,190 1,158 1,165 0.6% 4,221 4,226 4,259 0.8% 
ฉะเชิงเทรา 283 276 277 0.3% 1,060 1,000 1,004 0.5% 3,742 3,624 3,630 0.2% 
จันทบุรี 251 229 224 -1.8% 891 799 796 -0.3% 3,548 3,496 3,549 1.5% 
ปราจีนบุรี 156 150 149 -1.0% 532 499 502 0.6% 3,399 3,324 3,377 1.6% 
ระยอง 59 44 44 -1.5% 238 188 187 -0.6% 3,998 4,247 4,286 1.0% 

ภาคตะวันตก 622 665 675 1.6% 2,090 2,246 2,299 2.3% 3,358 3,380 3,405 0.8% 
กาญจนบุรี 443 460 464 0.8% 1,462 1,530 1,552 1.4% 3,298 3,325 3,347 0.7% 
ตาก 104 129 135 5.2% 395 476 506 6.3% 3,780 3,700 3,741 1.1% 
ราชบุร ี 72 74 74 0.4% 226 234 235 0.4% 3,123 3,160 3,159 -0.03% 
เพชรบุร ี 2 1 1 -2.4% 5 3 3,418 -0.8% 3,284 3,305 3,358 1.6% 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 0.8 0.8 -0.9% 4 3 2,666 -0.7% 3,327 3,475 3,480 0.1% 

ภาคกลาง 340 353 362 2.6% 1,157  1,208 1,230 1.8% 3,405 3,422 3,396 -0.8% 
ลพบุร ี 205 221 228 3.3% 705 767 785 2.3% 3,435 3,475 3,440 -1.0% 
ชัยนาท 64 63 63 0.6% 211 204 204 0.1% 3,275 3,236 3,221 -0.5% 
สระบุรี 34 32 33 3.1% 129 115 118 2.6% 3,757 3,627 3,607 -0.6% 
สุพรรณบุรี 36 37 38 1.1% 112 121 122 0.7% 3,129 3,247 3,234 -0.4% 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (2558) 
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การส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังปี 2551-2557 จะพบว่าปริมาณการส่งออกในแต่ละเดือน 
มีปริมาณความแปรผันสูง ซึ่งขึ้นอยู่กันฤดูการการเก็บเกี่ยว และราคาของมันส าปะหลัง 

พื้นที่การผลิตมันส าปะหลังในประเทศไทย : การส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลงั 
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แป้งมันส าปะหลัง แป้งดัดแปลงโครงสร้าง สาคู 
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 แป้งมันส าปะหลัง แป้งดัดแปลงโครงสร้าง สาคู 

ปริมาณการส่งออก 

มูลค่าการส่งออก 

 ที่มา : กรมศุลกากร โดยความร่วมมือจากสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย 
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เดือนกรกฎาคม 2558 
 

ผลิตภัณฑม์ันส าปะหลัง ปริมาณ ค้าการส่งออก (หน่วย : เมตริกตัน) อัตราการขยายตัว (%) 
2554 2555 2556 2557 54-55 55-56 56-57 

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั 6,876,956 8,428,943 9,723,200 11,208,379 22.6% 15.4% 15.3% 

1. มันส าปะหลังอัดเมด็และมันเสน้ 3,734,389 4,696,191 5,814,458 6,800,152 25.8% 23.8% 17.0% 

1.1 มันส าปะหลังอัดเม็ด 36,499 82,178 58,866 21,852 125.2% -28.4% -62.9% 

1.2 มันเส้น 3,697,891 4,614,013 5,755,593 6,778,300 24.8% 24.7% 17.8% 

2. แป้งมันส าปะหลัง 1,894,194 2,237,932 2,451,463 3,020,025 18.1% 9.5% 23.2% 

2.1 แป้งมันส าปะหลัง 26,420 26,625 15,862 16,621 0.8% -40.4% 4.8% 

2.2 แป้งหยาบท าจากมันส าปะหลงั 568 597 1,394 1,817 5.1% 133.5% 30.3% 

2.3 สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง 1,864,257 2,208,224 2,428,550 2,993,452 18.5% 10.0% 23.3% 

2.4 แป้งมันส าปะหลังอื่น ๆ 2,949 2,486 5,657 8,134 -15.7% 127.6% 43.8% 

3. เด๊กตริน และ โมดิไฟด์สตาร์ช 803,761 860,126 906,626 954,203 7.0% 5.4% 5.2% 

4. ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั อื่น ๆ 444,612 634,694 550,653 433,999 42.8% -13.2% -21.2% 

4.1 หัวมันส าปะหลัง 819 1,052 2,477 103 28.4% 135.5% -95.8% 

4.2 สาคู ท าจาก แป้งมันส าปะหลัง 22,260 23,540 27,005 28,061 5.8% 14.7% 3.9% 

4.3 กาก และ มันส าปะหลังอื่นๆ 421,532 610,102 521,171 405,834 44.7% -14.6% -22.1% 

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังของประเทศไทยจะส่งออกในรูปของมันเส้นร้อยละ 
60 รองลงมาคือ แป้งมันส าปะหลังร้อยละ 27 โดยยังเป็นในรูปของวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 
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ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เดือนกรกฎาคม 2558 
 

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

2554 2555 2556 2557 54-55 55-56 56-57 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั 79,805 87,289 98,345 114,638 9.4% 12.7% 16.6% 

1. มันส าปะหลังอัดเมด็และมันเสน้ 29,573 33,817 39,932 49,030 14.4% 18.1% 22.8% 

1.1 มันส าปะหลังอัดเม็ด 275 566 407 142 105.8% -28.1% -65.1% 

1.2 มันเส้น 29,299 33,250 39,525 48,888 13.5% 18.9% 23.7% 

2. แป้งมันส าปะหลัง 28,286 30,835 34,965 41,145 9.0% 13.4% 17.7% 

2.1 แป้งมันส าปะหลัง 398 408 276 279 2.5% -32.4% 1.1% 

2.2 แป้งหยาบท าจากมันส าปะหลัง 14 14 24 33 0.0% 71.4% 37.5% 

2.3 สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง 27,823 30,365 34,582 40,737 9.1% 13.9% 17.8% 

2.4 แป้งมันส าปะหลังอื่น ๆ 51 48 83 96 -5.9% 72.9% 15.7% 

3. เด๊กตริน และ โมดิไฟด์สตาร์ช 19,411 19,298 20,254 21,802 -0.6% 5.0% 7.6% 

4. ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั อื่น ๆ 2,535 3,338 3,194 2,663 31.7% -4.3% -16.6% 

4.1 หัวมันส าปะหลัง 7 17 27 7 142.9% 58.8% -74.1% 

4.2 สาคู ท าจากแป้งมันส าปะหลัง 558 581 636 715 4.1% 9.5% 12.4% 

4.3 กากและมันส าปะหลังอื่นๆ 1,969 2,741 2,531 1,940 39.2% -7.7% -23.4% 

หากคิดในเชิงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังของประเทศไทย มูลค่าการส่งออก 
ในรูปของมันเส้นร้อยละ 43 รองลงมาคือสตาร์ชที่ท าจากแป้งมันส าปะหลังร้อยละ 36 เด๊กตริน 
และโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ ร้อยละ 19  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 
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ผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง 

มูลค่า:ล้านบาท อัตราการขยายตัว (%) สัดส่วน (%) 
2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557 

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

รวมอื่นๆ 4,503 3,468 4,317 4,488 35.82 -22.98 24.46 3.98 5.6 4.0 4.4 3.9 
รวมทุกประเทศ 79,805 87,289 98,345 114,638 16.35 9.38 12.67 16.57 100 100 100 100.0 

ประเทศไทยมีการส่งออกผลติภณัฑ์แป้งมันส าปะหลังไปยังประเทศจีนมูลค่า 75 ล้านบาทในปี 2557 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 65 ของการส่งออกแป้งมันส าปะหลังของประเทศไทย รองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น และ
อินโดนีเซีย โดยมีมูลค่าการส่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.8 และ 5.9 ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เดือนกรกฎาคม 2558 
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จีน, 61,337, 65% 

ญี่ปุ่น, 7,572, 8% 

อินโดนีเซีย, 5,470, 
6% 

ไต้หวัน, 3,994, 
4% 

มาเลเซีย, 3,170, 
3% 

รวมอื่นๆ, 12,843, 
14% 

จีน, 
39,473.

69, 
100% 

สหรัฐอเมริกา
, 2.06, 0% 

รวมอื่นๆ,  
7, 0% 

ญี่ปุ่น, 
5,846.84, 

32% 

จีน, 3,866.68, 
21% 

อินโดนีเซีย, 
1,642.70, 9% 

เกาหลีใต้, 
1,128.91, 6% 

สหรัฐอเมริกา, 
750.80, 4% 

รวมอื่นๆ, 
5,118, 28% 

รวมผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  

แป้งมันส าปะหลัง  

มันส าปะหลังอัดเม็ดและมันเส้น  

เด๊กตรินและโมดไิฟดส์ตาร์ชอื่น ๆ  

ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไปยังประเทศจีนกว่าร้อยละ 89  ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทั้งหมด โดยเฉพาะมันส าปะหลังอัดเม็ดและมันเส้นมีการส่งออกไปยัง
ประเทศจีนมากถึงร้อยละ 99.7 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

จีน, 
17,437.74, 

51% 

อินโดนีเซีย, 
3,827.69, 

11% 

ไต้หวัน, 
3,404.95, 

10% 

มาเลเซีย, 
2,499.27, 7% 

ญี่ปุ่น, 
1,616.00, 5% 

รวมอื่นๆ, 
5,287, 16% 

• ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง คือประเทศ
จีน มูลค่าการส่งออก 6.13 หมื่นล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของมูลค่าการส่งออก
ท้ังหมด  

• ตลาดส่งออกรองลงมา คือ ประเทศญี่ปุ่น โดย
มูลค่าการส่งออก 7.6  พันล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด 
ประเทศไทยส่งออก เด๊กตรินและโมดิไฟดส์ตาร์ช
อ่ืน ๆ ไปยังประเทศญี่ปุ่น มากเป็นอันดับ 1 

• ส่วนตลาดอื่นๆคือ ประเทศ อินโดนีเซีย ไต้หวัน 
และมาเลเซีย โดยประเทศไทยมีการส่งออกเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.8 ร้อยละ 4.2 ร้อยละ 3.4 
ตามล าดับ 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เดือนกรกฎาคม 2558 
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การส่งออกมันส าปะหลังของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมันส าปะหลัง
อัดเม็ดและมันเส้น และแป้งมันส าปะหลัง ขยายตัวร้อยละ 22.8 และ 17.7 ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 

การส่งออกมันส าปะหลังของประเทศไทย 

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

2554 2555 2556 2557 54-55 55-56 56-57 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั 79,805 87,289 98,345 114,638 9.4% 12.7% 16.6% 

1. มันส าปะหลังอัดเมด็และมันเสน้ 29,573 33,817 39,932 49,030 14.4% 18.1% 22.8% 

1.1 มันส าปะหลังอัดเม็ด 275 566 407 142 105.8% -28.1% -65.1% 

1.2 มันเส้น 29,299 33,250 39,525 48,888 13.5% 18.9% 23.7% 

2. แป้งมันส าปะหลัง 28,286 30,835 34,965 41,145 9.0% 13.4% 17.7% 

2.1 แป้งมันส าปะหลัง 398 408 276 279 2.5% -32.4% 1.1% 

2.2 แป้งหยาบท าจากมันส าปะหลัง 14 14 24 33 0.0% 71.4% 37.5% 

2.3 สตาร์ชท าจากมันส าปะหลัง 27,823 30,365 34,582 40,737 9.1% 13.9% 17.8% 

2.4 แป้งมันส าปะหลังอื่น ๆ 51 48 83 96 -5.9% 72.9% 15.7% 

3. เด๊กตริน และ โมดิไฟด์สตาร์ช 19,411 19,298 20,254 21,802 -0.6% 5.0% 7.6% 

4. ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั อื่น ๆ 2,535 3,338 3,194 2,663 31.7% -4.3% -16.6% 

4.1 หัวมันส าปะหลัง 7 17 27 7 142.9% 58.8% -74.1% 

4.2 สาคู ท าจากแป้งมันส าปะหลัง 558 581 636 715 4.1% 9.5% 12.4% 

4.3 กากและมันส าปะหลังอื่นๆ 1,969 2,741 2,531 1,940 39.2% -7.7% -23.4% 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร เดือนกรกฎาคม 2558 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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โครงสร้างการผลิต และสัดส่วนปริมาณการแปรรูปมันส าปะหลังของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน มปีริมาณหัวมันส าปะหลังสดจากการเพาะปลูกประมาณ 30 ล้านตัน ซึ่งถูกใช้ในการแปรรูปเป็นมันเส้น 
10 ล้านตัน แปรรูปเป็นแป้งมัน 22 ล้านตัน และแปรรูปเป็นเอทานอล 2 ล้านตัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โครงสร้างการผลิตและสัดส่วนการแปรรูป 

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

ใช้ในการผลิตพลังงาน 
• เพราะฉะนั้น 3-4 ปี ประเทศจีนยังต้องใช้มันเส้นจากประเทศไทย

เพ่ือใช้ในการผลิตเอทานอล 

โครงสร้างในการผลิตและใช้มันส าปะหลงัของประเทศไทยในปัจจบุัน 
หัวมันส าปะหลังสด  

ผลิตในประเทศ 
มันสด 30 ล้านตัน 

แปรรูปเป็นมันเส้นและ
มันอัดเม็ด 

6 ล้านตัน (20%) 22 ล้านตัน (73%) 

มันเส้นและมันอัดเม็ด
ส่งออก 

3.2 ล้านตัน (80%) 

แป้งดิบ (แป้งธรรมดา)  
Native Starch 

0.8 ล้านตัน (14%) 

แป้งมันส าปะหลัง 

5.5 ล้านตัน 

แป้งดัดแปร 
Modified Starch 

0.7 ล้านตัน (13%) 

แปรรูปเป็นเอทานอล 

1.8 ล้านตัน (6%) 

25% สัดส่วนการแปรรปู
หัวมันสดให้เป็นแป้งมัน 

มันเส้นและมันอัดเม็ด 
ใช้ในประเทศ 

0.8 ล้านตัน (20%) 

ที่มา: จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลของคณะทีป่รึกษา, สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย, สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย  

อุตสาหกรรมผงชูรส 

อุตสาหกรรมกระดาษ 

อุตสาหกรรมกาว 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป อุตสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ 

อุตสาหกรรมไลซีน 

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร 

สัดส่วนการแปรรปูหัวมันสดให้
เป็นมันเส้น โดยการตากแห้ง 40% 

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

มันส าปะหลัง 
น าเข้า 

มันเส้น 1.6 ล้านตัน 

แป้งมันส่งออก 

4 ล้านตัน (73%) 

หัวมันส าปะหลังสด 30 ล้านตัน (100%) 

อาหารสัตว์ 

เอทานอล 

288 ล้านลิตร 

มันเส้นและมันอัดเม็ด 

4 ล้านตัน 

16% 

• แป้งดิบ ส่งออก 3 ล้านตัน 
• เด๊กตรินและแป้งดัดแปรอืน่ๆ 
• ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอื่นๆ 

สัดส่วนการแปรรปูหัวมันสด 
เป็นมันเส้น แล้วเป็นเอทานอล 

แปรรูปเป็นแป้งมัน 
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ที่มา : รายงานวิจัยโครงสร้างการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2557;  
กรมโรงงาน (พฤษภาคม 2558) และตรวจสอบข้อมูลกับข้อมูลจากสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2557); ปรับปรุง ข้อมูลโดยที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 
ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง แบ่งออกเป็น การผลิตวัตถุดิบต้นน้ า คือเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า คือโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง และอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า คือ 
โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลผลิตจากการแปรรูป รวมถึงผู้รวบรวมและขนส่งตลอดห่วงโซ ่

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า/ต่อเนื่อง อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า การผลิตวัตถุดิบตน้น้ า 
เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั กลุ่มโรงงานมันเส้น มันอัดเม็ด และ แป้งมันส าปะหลัง กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลผลิตจากการแปรรปู 

เกษตรกรรายย่อย 

เกษตรกรรายใหญ่ 

ลานมัน (ผู้รวบรวม) 
แปรรูปมันเส้น 

โรงงานมันอัดเม็ด 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

พ่อค้าคนกลาง 
ผู้รวบรวม/รับจ้าง

ขนส่ง 

(จ านวนโรงงานแป้งมัน 92 โรง) 

โรงงานแป้ง 
มันส าปะหลัง 

อุตสาหกรรมผงชูรส 

อุตสาหกรรมกระดาษ 

อุตสาหกรรมเอทานอล 

ผู้ส่งออกแป้ง 
มันส าปะหลัง 

อุตสาหกรรมกาว 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป 

อุตสาหกรรมกรดมะนาว 

รถบรรทุก 

รถบรรทุก 

รถบรรทุก 

รถบรรทุก 

(จ านวนลานมนั 2,753 ลาน) 

(จ านวนเกษตรกร  
550,750 ครัวเรือน)  

(จ านวนโรงงานมนัอดัเม็ด 51 โรง) 

ผู้ส่งออกมันเส้น 
คลังส่งออก 

(มันอัดเม็ด/มันเส้น) 

ส่งออก 

ส่งออก 

รายชื่อจังหวัด 
จ านวน

ครัวเรือน
(ครัวเรือน) 

พื้นที่เพาะปลูก
เฉลี่ยต่อ

ครัวเรือน (ไร)่ 

จ านวนลาน
มัน (โรง) 

จ านวน
โรงงานมัน

อัดเม็ด (โรง) 

จ านวน
โรงงานแป้ง
มัน (โรง) 

จ านวนโรงงาน 
แป้งดัดแปร 

(โรง) 

สารให้ความ
หวาน (โรง) 

จ านวนโรงงาน 
เอทานอล (โรง) 

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

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน หัวมันส าปะหลังสด 

มันเส้น 

มันอัดเม็ด 

แป้งมันส าปะหลังดิบ 

อุตสาหกรรมไลซีน 

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร 
รถ 10 ล้อ 

รถบรรทุก/รถหัวลาก 

(12 โรงงาน) 

(32 โรงงาน) 

(36 โรงงาน) 

* หมายเหตุ โรงงานเอทานอลที่ใช้วัตถุดิบจากมันสด มันเส้น หรือกากน้ าตาลมีจ านวน 13 โรงงาน 
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ที่มา: 1) ปี 56 ผลส ารวจเบื้องต้นจากสศก.         
        2) ปี 57 ข้อมูลจากคณะส ารวจภาวะการผลติและการค้ามันส าปะหลังฤดูการผลิต ปี 57/58 

ผลผลิต (ล้านตัน) 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 
พื้นที่เก็บเก่ียว (ล้านไร่) 7.40   8.29   7.30   7.10   7.91   8.14   8.66   8.84  
ผลผลิตหัวมันสด (ล้านตัน)  25.16   30.09   22.01   21.91   26.60   28.28   30.23   31.24  
จ านวนครัวเรือน 384,628 448,261 565,621 567,276 550,163 497,491 N/A N/A 

ช่วงผลผลิตออกมาก  - - - - ธ.ค.54-มี.ค.55 
(64.60%) 

ธ.ค.55-มี.ค.56 
(63.86%) 

ธ.ค.56-มี.ค.57 
(64.56%) 

ธ.ค.57-มี.ค.58 

พื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน (ไร)่ 

 19.23   18.50   12.91   12.51   14.38   16.36   17.40   17.76  

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน)  3.40   3.63   3.01   3.09   3.36   3.47   3.49   3.54  
ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 1.23 1.21 1.6 1.68 1.77 1.82 1.87 1.8 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 

โครงการสร้างการผลิตมันส าปะหลังของประเทศไทย จ านวนครัวเรือนและพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน ต้นทุนและปริมาณผลผลิต 

โครงสร้างการผลิต พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต จ านวนครัวเรือนและพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือน ในประเทศไทย 
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โรงงานเอทานอลที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิต มีก าลังการผลิต 1.78 ล้านลิตรต่อวัน  
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 

ที ่ โรงงาน 
จังหวัด 

ที่ตั้งโรงงาน 
ก าลังการผลิต วัตถุดิบการผลิต 

วัตถุดิบหลัก 
ในการผลิต 

การผลิต 
ในเชิงพาณิชย์ 

1 บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เฟส 1 สุพรรณบุรี  150,000  กากน้ าตาล กากน้ าตาล ม.ค.2548 
2 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด (มหาชน) นครปฐม  200,000  กากน้ าตาล กากน้ าตาล ส.ค.2547 
3 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ ากัด ขอนแก่น  150,000  กากน้ าตาล/(น้ าแป้ง) กากน้ าตาล ม.ค.2549 
4 บริษัท ไทยเอทานอล นอล จ ากัด (มหาชน) ขอนแก่น  130,000  มันสด/(มันเส้น) มันสด ส.ค.2548 
5 บริษัท น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากัด กาญจนบุรี  100,000  กากน้ าตาล กากน้ าตาล เม.ย.2550 
6 บริษัท เคไอ เอทานอล จ ากัด นครราชสีมา  100,000  กากน้ าตาล กากน้ าตาล มิ.ย.2550 
7 บริษัท เพโทรกรีน จ ากัด (กาฬสินธุ)์ กาฬสินธุ์  230,000  กากน้ าตาล/(น้ าอ้อย) กากน้ าตาล ม.ค.2551 
8 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ากัด (ชัยภูมิ) ชัยภูมิ  230,000  กากน้ าตาล/(น้ าอ้อย) กากน้ าตาล ธ.ค.2549 
9 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด นครสวรรค์  230,000  กากน้ าตาล กากน้ าตาล มี.ค.2551 
10 บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ ากัด สระบุรี  120,000  กากน้ าตาล/(น้ าอ้อย) กากน้ าตาล มี.ค.2552 
11 บริษัท ราชบฺรีเอทานอล จ ากัด ราชบุรี  150,000  มันเส้น/กากน้ าตาล กากน้ าตาล ม.ค.2552 
12 บริษัท อี เอส เพาเวอร์ จ ากัด สระแก้ว 150,000  กากน้ าตาล/มันเส้น กากน้ าตาล ม.ค.2552 
13 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด ตาก  200,000  น้ าอ้อย น้ าอ้อย พ.ค.2552 
14 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด ลพบุรี  200,000  มันเส้น มันเส้น พ.ค.2553 
15 บริษัท ไท่ผิงเอทานอล สระแก้ว  150,000  มันสด/(มันเส้น) มันสด ก.ค.2552 
16 บริษัท พี เอส ซี สตาร์ซ โปรดักส์ช่ัน ชลบุรี  150,000  มันสด/(มันเส้น) มันเส้น ส.ค.2552 
17 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ากัด (ด่านช้าง) สุพรรณบุรี  200,000  กากน้ าตาล/(น้ าอ้อย) กากน้ าตาล ธ.ค.2552 
18 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ ากัด (บ่อพลอย) กาญจนบุรี  200,000  กากน้ าตาล/(น้ าอ้อย) กากน้ าตาล ต.ค.2554 
19 บริษัท ไทยอะโกร เอนเนอจี จ ากัด (ด่านช้าง) เฟส 2 สุพรรณบุรี  200,000  กากน้ าตาล/มันเส้น กากน้ าตาล เม.ย.2555 
20 บริษัท ดับเบิ้ลเอ เอทานอล จ ากัด เฟส 1 ปราจีนบุรี  250,000  มันสด/น้ าแป้ง มันสด ธ.ค.2555 
21 บริษัท อุบล ไบโอ เอทธานอล จ ากัด อุบลราชธานี  400,000  มันสด/มันเส้น มันสด/มันเส้น ม.ค.2556 

ก าลังการผลิตในปัจจุบัน   3,890,000       
ก าลังการผลิตที่ใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ 1,780,000 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) : โรงงานเอทานอล 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

โรงงานเอทานอล จ านวน ร้อยละ ก าลังการผลิต 
ติดตั้งจริง (ลิตร/วัน) 

สุพรรณบุรี 3 13% 550,000 
กาญจนบุรี 2 8% 300,000 
ขอนแก่น 2 8% 280,000 
ฉะเชิงเทรา 2 8% 350,000 
นครราชสีมา 2 8% 1,120,000 
สระแก้ว 2 8% 300,000 
กาฬสินธุ ์ 1 4% 230,000 
ชลบุร ี 1 4% 150,000 
ชัยภูมิ 1 4% 230,000 
ตาก 1 4% 200,000 
นครปฐม 1 4% 200,000 
นครสวรรค์ 1 4% 230,000 
ปราจีนบุร ี 1 4% 250,000 
ราชบุรี 1 4% 150,000 
ลพบุรี 1 4% 200,000 
สระบุรี 1 4% 120,000 
อุบลราชธาน ี 1 4% 400,000 
รวม 24 100% 5,260,000 
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บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลติและอุตสาหกรรมมันส าปะหลังประกอบด้วย 1. เครือข่าย 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 2. สมาคมผู้ประกอบการแปรรูปมันส าปะหลัง 3. ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ 
มันส าปะหลัง 4 หน่วยงานวิจัยของภาครัฐ และ  5. สถาบันการศึกษา ด้านมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 

มัน
ส ำปะหลัง 

เกษตรกรผูป้ลูกมัน 
สมาคม หรือ เครือข่าย

สหกรณ์ผู้ปลูกมัน 
หน่วยงานสนับสนุน 

องค์กร สมาคม ผู้แปรรูป
มันส าปะหลัง 

หน่วยงานวิจัย  
& สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา สถาบันการศึกษา  
1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
3. ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร   
5. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศ

ไทย 
6. ศูนยส์่งเสริมการพัฒนามันส าปะหลัง  

(แห่งประเทศไทย) 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  
สภาเกษตรกร สมาคมชาวไร่ เช่น  
สมาคมชาวไร่มันส าปะหลัง ภาคอีสาน 

หน่วยงานสนับสนุนระบบการซื้อขาย 
1.ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
2.ส านักงานคณะกรรมการการก ากับ

การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
3.องค์การคลังสินค้า 

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

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ    
3. สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง

ไทย  

หน่วยงานก ากับของรัฐ 

การส่งออกมันส าปะหลัง 

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

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
1. สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย    
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ปัญหาจากการแปรรูปมันเป็นเอทานอล ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน ปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  

ปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  
• ผลผลิตต่อไร่ในพื้นที่เพาะปลูกจ านวนมากยังอยู่ในอัตราที่ต่ า 
• พื้นที่ดินในการปลูกมันส าปะหลังขาดการดูแลและปรับสภาพให้เกิดความเหมาะสม  
• ขยายการพัฒนาพันธุ์เทคโนโลยีการปลูกที่ทันสมยัและการเอาใจใส่ดูแลของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิต 
• ขาดการวางแผนการผลิตซึ่งมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาโดยเฉพาะกับเกษตรกรผู้ปลูกรายย่อย  
• มีปัญหาขาดแคลนแรงงานในการขุดมันส าปะหลงั  
• ขาดความรู้ ความเข้าใจในการเพาะปลูกมันส าปะหลังให้ได้ประสิทธิภาพ 
• เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและเป็นไปในรูปแบบเดิมๆ 
• ขาดเงินลงทุนในการเพาะปลูก  
• ขาดการถ่ายทอดความรู้รวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อช่วยแก้ปัญหาการผลิตพืชผลแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
• ขาดการจัดการะบบฐานข้อมูลด้านมันส าปะหลัง  
• ขาดการบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลต้นทุน ระบบการรับซื้อหัวมันแบบเหมารวม ส่งผลท าให้เกษตรกรไม่ใส่ใจในการปรับปรุงคุณภาพ

การเพาะปลูก  
• ราคามันส าปะหลังจะถูกก าหนดโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่   
• ราคามันส าปะหลังมีความผันผวนสูง 

ปัญหาและอุปสรรคภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 
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ปัญหาจากการแปรรูปมันเป็นเอทานอล ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน ปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  

ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน 
• ขาดวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

มันส าปะหลังมักจะประสบปัญหากับการขาดแคลนวัตถุดิบ ไม่ได้ตามแผน ปัญหา
คุณภาพวัตถุดิบ ไม่ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางช่วง 

• ขาดการบริหารจัดการสร้างร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับทั้งเกษตรกร 
ขาดการบริหารจัดการสร้างร่วมมือและประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับ 
ทั้งเกษตรกร/ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ส่งผลท าให้ไม่สามารถแข่งขันได้ในทั้งด้านราคา
คุณภาพเวลาในการจัดส่งสินค้า 

• ขาดการท าแผนการตลาดอย่างสม่ าเสมอและการพัฒนาตลาดใหม่ๆ 
ผู้ประกอบการขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

• ขาดการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพต่างๆ โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง
ส่วนใหญ่มันจะขาดการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการใช้ประหยัดพลังงาน 
ที่เป็นส่วนส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนก าไรต่อต้นทุนของสินค้า
ไม่มากนัก แต่ต้นทุนการขนส่งและด้านการประหยัดพลังงานเป็นต้นทุนที่มี
สัดส่วนที่สูง 

ปัญหาและอุปสรรคภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั 

ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปมนัเป็นเอทานอล  
• ความไม่แน่นอนของนโยบายในการส่งเสริมพลังงานของ

ภาครัฐ  
• ปัญหาการก าหนดราคาขายของเอทานอลซึ่งมีราคาต่ ากว่า

ต้นทุน การขายเอทานอลที่ผลิตโดยมันส าปะหลังมีราคาสูง
เพราะต้นทุนราคาของมันส าปะหลังเพื่อใช้ในการผลิต 
เอทานอลมีราคาสูง 

• ปัญหาด้านต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นของการเตรียมความพร้อมของ
วัตถุดิบ โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาด
หัวมันสด ก่อนด าเนินการผลิต เพื่อป้องกันปัญหาที่จะส่งผล
ต่อการท างานของเครื่องจักรได้ 

• ปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีและการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
ที่ใช้ในการผลิตซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ 

• การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของ 
เอทานอล 
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ปัญหาจากการแปรรูปมันเป็นเอทานอล ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน ปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  

ปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  
• ผลผลิตต่อไร่ในพื้นท่ีเพาะปลูกจ านวนมากยังอยู่ในอัตราท่ีต่ า 
• พื้นท่ีดินในการปลูกมันส าปะหลังขาดการดูแลและปรับสภาพให้เกิดความเหมาะสม  
• ขยายการพัฒนาพันธ์ุเทคโนโลยีการปลูกท่ีทันสมัยและการเอาใจใส่ดูแลของ

เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิต 
• ขาดการวางแผนการผลิตซึ่งมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาโดยเฉพาะกับ

เกษตรกรผู้ปลูกรายย่อย  
• มีปัญหาขาดแคลนแรงงานในการขุดมันส าปะหลัง  
• ขาดความรู้ ความเข้าใจในการเพาะปลูกมันส าปะหลังให้ได้ประสิทธิภาพ 
• เกษตรกรส่วนใหญ่เพาะปลูกในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและเป็นไปในรูปแบบเดิมๆ 
• ขาดเงินลงทุนในการเพาะปลูก  
• ขาดการถ่ายทอดความรู้รวมท้ังให้ค าแนะน าเพื่อช่วยแก้ปัญหาการผลิตพืชผลแก่

เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
• ขาดการจัดการะบบฐานข้อมูลด้านมันส าปะหลัง  
• ขาดการบริหารจัดการ และจัดเก็บข้อมูลต้นทุน ระบบการรับซื้อหัวมันแบบเหมารวม 

ส่งผลท าให้เกษตรกรไม่ส่งใจในการปรับปรุงคุณภาพการเพาะปลูก  
• ราคามันส าปะหลังจะถูกก าหนดโดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่   
• ราคามันส าปะหลังมีความผันผวนสูง 

ปัญหาและอุปสรรคภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ปัญหาและอุปสรรค 

อุตสาหกรรมแปร
รูปกลางน้ า การผลิตวัตถุดิบตน้น้ า 

เกษตรกรผู้ปลูกมัน 

เกษตรกรรายย่อย 

เกษตรกรรายใหญ่ 

ลานมัน (ผู้รวบรวม) 
แปรรูปมันเส้น 

พ่อค้าคนกลาง 
ผู้รวบรวม/ 
รับจ้างขนส่ง 

รถบรรทุก 

รถบรรทุก 

รถบรรทุก (จ านวนลานมนั 1,463 ลาน) 

(จ านวนเกษตรกร  
550,750 ครัวเรือน)  

หัวมันส าปะหลังสด 

มันเส้น 

ปัญหาด้านนโยบาย 
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ปัญหาจากการแปรรูปมันเป็นเอทานอล ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน ปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  

ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั 
• ขาดวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

มันส าปะหลังมักจะประสบปัญหากับการขาดแคลนวัตถุดิบ ไม่ได้ตามแผน
ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ หรือไม่ได้ตามมาตรฐาน รวมถึงปัญหาขาดแคลน
แรงงานในบางช่วง 

• ขาดการบริหารจัดการสร้างร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการกับทั้งเกษตรกร 
ขาดการบริหารจัดการสร้างร่วมมือและประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับ
ทั้งเกษตรกร/ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ส่งผลท าให้ไม่สามารถแข่งขันได้ในทั้งด้านราคา
คุณภาพเวลาในการจัดส่งสินค้า 

• ขาดการท าแผนการตลาดอย่างสม่ าเสมอและการพัฒนาตลาดใหม่ๆ 
ผู้ประกอบการขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

• ขาดการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพต่างๆ โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง
ส่วนใหญ่มันจะขาดการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะเรื่องการใช้ประหยัด
พลังงาน ที่เป็นส่วนส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมมันส าปะหลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนก าไรต่อต้นทุน
ของสินค้าไม่มากนัก แต่ต้นทุนการขนส่งและด้านการประหยัดพลังงานเป็น
ต้นทุนที่มีสัดส่วนที่สูง 

ปัญหาและอุปสรรคภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ปัญหาและอุปสรรค 

โรงงานมันอัดเม็ด 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

โรงงานแป้ง 
มันส าปะหลัง 

อุตสาหกรรมผงชูรส 

อุตสาหกรรมกระดาษ 

อุตสาหกรรมกาว 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป 

อุตสาหกรรมกรดมะนาว 

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน 

อุตสาหกรรมไลซีน 

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร 

อุตสาหกรรมแปรรูป 
กลางน้ า 

การผลิต
วัตถุดิบต้นน้ า 

ปัญหาด้านนโยบาย 
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ปัญหาจากการแปรรูปมันเป็นเอทานอล ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน ปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  

ปัญหาและอุปสรรคภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาจากการแปรรูปมันเป็นเอทานอล  
• ความไม่แน่นอนของนโยบายในการส่งเสริมพลังงานของภาครัฐ  
• ปัญหาการก าหนดราคาขายของเอทานอลซึ่งมีราคาต่ ากว่าต้นทุน การขายเอทานอล

ที่ผลิตโดยมันส าปะหลังมีราคาสูงเพราะต้นทุนราคาของมันส าปะหลังเพื่อใช้ในการผลิต
เอทานอลมีราคาสูง 

• ปัญหาความสกปรกของหัวมันสด ซึ่งท าให้ทางโรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าความ
สะอาดหัวมันสดก่อนด าเนินการผลิตมาก เน่ืองจากหากไม่ดูแลจัดการให้เหมาะสมแล้ว 
จะส่งผลต่อการท างานของเครื่องจักรได้ ปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีและการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ และปัญหาจากการจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของเอทานอล 

• ปัญหาด้านต้นทุนท่ีเพิ่มขั้นของการเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ โรงงานต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดหัวมันสด ก่อนด าเนินการผลิต เพื้อป้องกับปัญหาที่จะ
ส่งผลต่อการท างานของเครื่องจักรได้ 

• ปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตซึ่งน าเข้า
จากต่างประเทศ 

• การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของเอทานอล 

ลานมัน (ผู้รวบรวม) 
แปรรูปมันเส้น โรงงานเอทานอล 

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า/ต่อเนื่อง 

ปัญหาด้านนโยบาย 
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ประเด็นมันส าปะหลังด้านนโยบาย 
• การขยายตัวของผู้ประกอบการจีนสู่ธุรกิจมันส าปะหลังในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 จากการเป็นผู้ประกอบการที่น าเข้าสินค้ามันเส้น และ

แป้งมันจากประเทศไทย  
• ในปัจจุบันผู้ประกอบการดังกล่าวได้เข้ามาเช่าโกดังเพื่อรวบรวมมันเส้น แล้วส่งกลับประเทศจีนเองโดยไมผ่่านพ่อค้าคนกลางของไทย  
• การเข้ามาร่วมทุนกับผู้ประกอบการไทย หรือเข้ามาซื้อกิจการโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังสง่กลับไปให้บริษัทแม่ที่ประเทศจีน เพื่อไปใช้

กับอุตสาหกรรมในเครือ รวมทั้งเป็นผู้กระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
• ภาครัฐขาดมาตรการออกมาปกป้องผู้ประกอบการไทยแล้วและจะส่งผลท าให้อุตสาหกรรมมันเสน้ และแป้งมันส าปะหลังจะกลายมาเป็น

ธุรกิจของของกลุ่มทุนจากประเทศจีน  
• ผู้ประกอบการไทยจะสูญเสียอ านาจในการก าหนดราคาซื้อ ขายและอ านาจในการต่อรอง แต่อาจจะส่งผลดีกับเกษตรกรผู้ปลูก 

มันส าปะหลังให้ขายผลผลติได้ในราคาที่สูงขึ้นอย่างเป็นธรรมได ้

ปัญหาจากการแปรรูปมันเป็นเอทานอล ปัญหาจากผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน ปัญหาจากเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั  

ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กี่ยวขอ้งกับด้านนโยบาย 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาด้านนโยบาย 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการศกึษาการเลือกเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อเนื่อง (มันส าปะหลัง) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ปริมาณมันส าปะหลัง
สด (วัตถุดิบในการ

แปรรูป) 

น ำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอล 

น ามาใช้ผลิตแป้งมัน 
ปริมาณท่ีใช ้
ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

นโยบายพลังงานทดแทน 

ปริมาณความต้องการ
ส่งออกมันเส้น 

เพื่อผลิตเอทานอลในประเทศจีน 

รำคำมัน
ส ำปะหลัง 

รำคำ
กำกน  ำตำล กากน้ าตาลมีราคาต่ าเหมาะสมในการน ามา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมากกว่า 

ราคามันส าปะหลังมีราคาต่ าและ
กากน้ าตาลมีราคาสูง 

หัวมันส าปะหลัง
สดมีราคาต่ า 

หัวมันส าปะหลังสดมีราคาสูง 

ราคาส่งออก 
มันส าปะหลังมีราคาสูง 

และมีปริมาณมาก 

• มีเทคโนโลยีในการผลิต 
• มีตลาดรองรับการแปรรปูสินค้า 
• มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีแข่งขันได้ 

แป้งดัดแปร 
(Modified Starch) 

ไลซีน (Lysine) 

พลาสติกชีวภาพ 
(Bioplastic) 

1.6
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1.8

1.9

2
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 1.00
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 3.00
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 6.00
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 10.00
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2555 2556 2557 2558

ปริมาณผลผลิต  ล้านตัน ราคาหัวมันส าปะหลังสด  บาท กก  

ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลงัสดรายปีทั้งประเทศ ปี   40    7
(บาท/กก  (ล้านตัน 
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ปริมาณผลผลิต  ล้านตัน ราคาหัวมันส าปะหลังสด  บาท กก  
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ราคามันส าปะหลังสด

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาประกาศซื้อขายจรงิ = 2 บาท/ลิตร

Y=6.5481X+9.1552

ราคา= 2.419 @ 25 บาท/ลิตร

ราคา= 1.96 @ 22 บาท/ลิตร

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

ราคาเอทานอล บาทต่อลิตร กับ ต้นทุนส าปะหลงั บาทต่อ กก.

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
แป้งดัดแปร  
ไลซีน (Lysine) 
พลำสติกชีวภำพ 
เอทำนอล 

วิเคราะห์ต้นทุนทีเ่หมาะสม 
ในการน าไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่างๆ 

1 

2 

3 

หลักเกณฑ์ในการศึกษาการเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพ 

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาประกาศซื้อขายจรงิ = 2 บาท/ลิตร

Y=4.17X+8.6479

ราคา= 3.20 บาท/กก @ 22 บาท/ลิตร
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2557
4.6 บาท/ กก

2556
4.3 บาท/ กก

2558
5 บาท/ กก

วิเคราะห์โครงสร้างการผลิต 
และราคามันส าปะหลัง 

วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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1) วิเคราะห์โครงสร้างการผลติ และราคามันส าปะหลงั และศึกษาถึงแนวโน้มของ
ราคาวัตถุดิบในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ปริมาณมันส าปะหลัง
สด (วัตถุดิบในการ

แปรรูป) 

น ำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอล 

น ามาใช้ผลิตแป้งมัน 
ปริมาณท่ีใช ้
ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

นโยบายพลังงานทดแทน 

ปริมาณความต้องการ
ส่งออกมันเส้น 

เพื่อผลิตเอทานอลในประเทศจีน 

รำคำมัน
ส ำปะหลัง 

รำคำ
กำกน  ำตำล กากน้ าตาลมีราคาต่ าเหมาะสมในการน ามา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมากกว่า 

ราคามันส าปะหลังมีราคาต่ าและ
กากน้ าตาลมีราคาสูง 

หัวมันส าปะหลัง
สดมีราคาต่ า 

หัวมันส าปะหลังสดมีราคาสูง 

ราคาส่งออกมัน
ส าปะหลังมีราคาสูง 
และมีปริมาณมาก 

• มีเทคโนโลยีในการผลิต 
• มีตลาดรองรับการแปรรปูสินค้า 
• มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีแข่งขันได้ 

แป้งดัดแปร 
(Modified Starch) 

ไลซีน (Lysine) 

พลาสติกชีวภาพ 
(Bioplastic) 
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ปริมาณผลผลิต  ล้านตัน ราคาหัวมันส าปะหลังสด  บาท กก  

ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลงัสดรายปีทั้งประเทศ ปี   40    7
(บาท/กก  (ล้านตัน 
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ราคามันส าปะหลังสด

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาประกาศซื้อขายจรงิ = 2 บาท/ลิตร

Y=6.5481X+9.1552

ราคา= 2.419 @ 25 บาท/ลิตร

ราคา= 1.96 @ 22 บาท/ลิตร

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

ราคาเอทานอล บาทต่อลิตร กับ ต้นทุนส าปะหลงั บาทต่อ กก.

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
แป้งดัดแปร  
ไลซีน (Lysine) 
พลำสติกชีวภำพ 
เอทำนอล 

วิเคราะห์ต้นทุนทีเ่หมาะสม 
ในการน าไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่างๆ 

1 

2 

3 

หลักเกณฑ์ในการศึกษาการเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพ 

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาประกาศซื้อขายจรงิ = 2 บาท/ลิตร

Y=4.17X+8.6479

ราคา= 3.20 บาท/กก @ 22 บาท/ลิตร
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4.6 บาท/ กก
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5 บาท/ กก

วิเคราะห์โครงสร้างการผลิต 
และราคามันส าปะหลัง 

วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 



-56- COPYRIGHT LYCON © 2015 

ราคาหัวมันส าปะหลังสดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการใชท้ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลติเป็นแป้งมัน ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ และในการ
ผลิตเอทานอล 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (มกราคม 2558) 

ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลงัสดคละ รายเดือนที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาทั้งประเทศ ปี 2555-2558 
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ปริมาณผลผลิต (ล้านตัน) ราคาหัวมันส าปะหลังสด (บาท/กก.) 

(บาท/กก.) (ล้านตัน) 

ราคาที่เหมาะสมในการน าไปใช่ใน
การผลิตเอทานอล = 1.9-2.0 บาท 

ปริมาณมากขึ้น 

ราคาลดลง 
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ปริมาณผลผลิต (ล้านตัน) ราคาหัวมันส าปะหลังสด (บาท/กก.) 

เมื่อมันส าปะหลังมีปริมาณผลผลิตน้อยในบางช่วงเวลา ส่งผลให้ราคาหัวมันส าปะหลังสดมีราคา
สูงขึ้น ดังนั้นหากสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น ท าให้มีผลผลิต
มากขึ้น จะส่งผลให้ราคาลดลง และเหมาะสมต่อการน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (มกราคม 2558) 

ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลงัสดรายปีทั้งประเทศ ปี 2548-2557 

(บาท/กก.) (ล้านตัน) 

ปริมาณมากขึ้น 

ราคาลดลง 
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อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง / อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

แปรรูปทางเคมี 

แปรรูปทางกายภาพ 

แปรรูปทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

แป้งมันส าปะหลัง แป้งมันส าหรับเป็น
วัตถุดิบในการแปรรูป 

แป้งมันส าหรับเป็น
วัตถุดิบประกอบ 

สิ่งทอ 

กระดาษ 

ไม้อัด และกาว 

อาหาร และเครื่องดื่ม 

การสร้างมูลค่าเพิ่มของมันส าปะหลังจากการใช้แป้งมันส าหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป และ 
แป้งมันส าหรับเป็นวัตถุดิบประกอบ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

มันอัดเม็ด 

มันเส้น 

มันส าปะหลัง 

อาหารสัตว์ (กากมัน) 

เอทานอล (Ethanol) 

กรดอินทรีย์ 

มอลโทเดกซ์ทริน (Molto dextrin) 

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

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

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

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

แอลกอฮอล์ (Alcohol) : เอทานอล (Ethanol) 

แป้งย่อยด้วยกรด (Acid thinned) 

แป้งเด็กซ์ทริไนซ์ (Dextrinized starch) 

แป้งออกซิไดซ์ (Oxidized starch) 

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

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

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

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

แป้งพรีเจลาทิไนซ์ (Pregelatinized starch) 

แป้งแปรรูปด้วยความร้อน ความชื้น (Heat-moisture) 

เม็ดสาคู (Tapioca pearl) 



-59- COPYRIGHT LYCON © 2015 

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า/อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

• แป้งพรีเจลาทิไนซ์ (Pregelatinized starch) 
• แป้งแปรรูปด้วยความร้อนชืน้ (Heat-moisture) 
• เม็ดสาคู (Tapioca pearl) 

แปรรูปทางเคมี 

แปรรูปทางกายภาพ 

• มอลโทเดกซ์ทริน (Moltodextrin) 
• น้ าเช่ือม (Sweeteners) : น้ าเช่ือมกลูโคส (Glucose)/น้ าเช่ือมฟรักโทส (Fructose) 
• พอลิออล (Polyols) : ซอร์บิทอล (Sorbitol)/แมนนิทอล (Mannitol) 
• กรดอะมิโน (Amino acid) : กลูตาเมท (Glutamate)/ไลซีน (Lysine) 
• กรดอินทรีย์ (Organic acid) : กรดซิตริก (Citric acid)/กรดแล็กติค (Lactic acid) 
• แอลกอฮอล์ (Alcohol) : เอทานอล (Ethanol) 

แปรรูปทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 

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

ทิเลท (Acetylated starch)/แป้งฟอสเฟตมอนอเอสเทอร์ (Phosphate mono-ester starch) 
• แป้งครอสลิง (Cross-linked starch) :  แป้งไดสตาร์ชฟอสเฟต (Di-starch phosphate) 
• แป้งที่ผ่านการดัดแปลงด้วยปฏิกิริยาทางเคมี 2 ชนิด (Dual-modification) : แป้งไฮดรอก 

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

แป้งมันส าปะหลัง แป้งมันส าหรับเป็น
วัตถุดิบในการแปรรูป 

แป้งมันส าหรับเป็น
วัตถุดิบประกอบ 

สิ่งทอ 

กระดาษ 

ไม้อัด และกาว 

อาหาร และเครื่องดื่ม 

การสร้างมูลค่าเพิ่มของมันส าปะหลังจากการใช้แป้งมันส าหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป และ แป้ง
มันส าหรับเป็นวัตถุดิบประกอบ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลงัที่มศัีกยภาพ 

มันอัดเม็ด 

มันเส้น 

มันส าปะหลัง 

อาหารสัตว์ (กากมัน) 

เอทานอล (Ethanol) 

กรดอินทรีย์ 
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การสร้างมูลค่าเพิม่ของมันส าปะหลังจากการใช้แป้งมันส าปะหลงัเป็นวัตถุดิบหลักใน
การแปรรูป 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) :อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลงัที่มีศักยภาพ 

อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็น
วัตถุดิบหลักในการแปรรูป 

อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป 

อุตสาหกรรมแป้งดัดแปร (Modified 
starch)  

เป็นการน าแป้งดิบมาปรับปรงุคุณสมบัติให้เหมาะสม กับการน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร และไม่ใช่อาหาร 
การปรับปรุง คุณสมบัตินี้ท าได้โดยน าแป้งดิบไปผา่นกระบวนการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของแป้ง เช่น Degradation หรือ 
Conversion ซึ่งท าให้ความเหนียวของแป้งลดลงซึ่งท าให้แป้งมี คุณสมบัติเป็นกาวทันทีเมื่อถูกน้ าเย็น Derivatives ซึ่งเป็นการใช้สารเคมีใน
การเปลี่ยนโมเลกุลของแป้ง เป็นต้น 

อุตสาหกรรมสาคู (Sago)  ผลิตโดยน าแป้งมาขึ้นรูป โดยใช้เครื่องเขย่าให้จับกันเป็นก้อน เป็นเม็ดๆ จากน้ัน ร่อนเพื่อคัดขนาด แล้วน าไปอบแห้ง 

อุตสาหกรรมผงชูรส หรือ โมโนโซเดียม 
กลูตาเมต 

โดยแป้งมันส าปะหลังจะถูกน ามาย่อยเป็นน้ าตาลกลูโคสด้วยเอนไซม์ แล้วน าไปหมักร่วมกับแบคทีเรียบางชนิดและ อาหารอื่นๆ จนได้ที่ 
จากนั้นน าไปท าปฏิกรยิากับโซดาไฟให้ตกผลึกเป็นผงชูรส 

อุตสาหกรรมไลซีน (L-lysine)  
 

ในกระบวนการผลิตแอล-ไลซีน อันเป็นกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อการใช้สร้างโปรตีนของสัตว์ ซึ่งสัตว์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองนั้น แป้งมัน
ส าปะหลังจะถูกน ามาเปลีย่นเป็นน้ าตาลกลูโคสด้วยเอนไซม์บางชนิด เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการเพาะเลี้ยงจุลินทรยี์ที่สามารถผลิตแอล- 
ไลซีนได้ แอล-ไลซีนท่ีผลิตขึ้นจะน าไปใช้ผสมอาหารสัตว์เพื่อปรับปรงุคุณภาพของอาหาร 

อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน  สารให้ความหวาน ได้แก่ กลูโคสเหลว (Glucose syrup) กลูโคสผง (Dextrose monohydrate) กลูโคสผงแห้ง (Dextrose anhydrous) 
ซอร์บิตอล (Sorbitol) และไฮฟรักโตส (Hifructose) แป้งมันส าปะหลังจะถูกย่อยให้เล็กลงเป็นหน่วยของน้ าตาลต่างๆ เพื่อน าไปใช้
อุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมขนมหวาน ลูกกวาด ยาสีฟัน และยา พลาสติกที่สลายไดท้างชีวภาพ (Biodegradable plastic) โดยน าแป้ง
มันส าปะหลังมาผลิตเป็นภาชนะใส่อาหารตา่งๆ เพื่อช่วยลดมลภาวะเป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อมสารดูดน้ า หรือ โพลิเมอร์ดูดซึมน้ ามาก (High 
water absorbing polymer) ซึ่งผลิตจากแป้งมันส าปะหลัง เป็นโพลิเมอร์ที่สามารถดดูซึมของเหลวได้ตั้งแต่ 15 เท่าจนถึงหลายร้อยเท่าของ
น้ าหนักตนเองนิยมใช้ในด้านอนามัยทางการเพทย์ไซโคลเดกซ์ตริน (Cyclodextrin) เป็นผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ในการรักษาสภาพรส กลิ่น  
ลดการระเหย เพิ่มความเสถียรและเพ่ิมการละลายของสารบาง 
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การสร้างมูลค่าเพิม่ของมันส าปะหลังจากการใชแ้ป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบประกอบ 
ในอุตสาหกรรมต่างๆ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลงัที่มศัีกยภาพ 

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบประกอบ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ  น าแป้งดัดแปรไปเคลือบเส้นใยผ้าให้ลื่นและเรียบ ช่วยให้เส้นด้ายไม่ติดกัน และท าให้พิมพ์ลายได้สม่ าเสมอ โดยจะใช้แป้งในปริมาณ
ประมาณร้อยละ 1 ของน้ าหนักด้าย 

อุตสาหกรรมกระดาษ  ใช้เป็นตัวประสานและเคลือบกระดาษ ช่วยให้กระดาษเรียบ โดยจะใช้แป้งในปริมาณประมาณร้อยละ 5 ของน้ าหนักกระดาษ 

อุตสาหกรรมไม้อัดและกาว  น ามาผสมกับสารเคมีต่างๆ เพ่ือท ากาว ซึ่งในการผลิตไม้อัด จะต้องมีการใช้กาวในการประกบไม้ให้ติดกัน ไม้อัด 1 แผ่นจะมีแป้ง
ประมาณ 0.4 กิโลกรัม 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  ใช้แป้งเป็นตัวท าให้เหนียว สร้างลักษณะเงาวาว ใช้เพ่ิมความข้น เพ่ิมปริมาณหรือลดต้นทุนการผลิต และใช้ท าให้อาหารคงสภาพ
ตามท่ีต้องการ 
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การสร้างมูลค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมการแปรรปูมันส าปะหลงั 
 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) : อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลงัที่มศัีกยภาพ 

อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปมันส าปะหลัง 

อุตสาหกรรมมันเส้น (Cassava 
chips)  

ผลิตโดยน าหัวมันส าปะหลังสดเข้าเครื่องโม่มันเส้น เพ่ือให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นน าไปตากแดดให้แห้ง มันเส้นที่ได้จะน าไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตมันอัดเม็ดอาหารสัตว์ หรือเอทานอลต่อไป 
 

อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง  ใช้แป้งดิบ (Native starch) ซึ่งเป็นแป้งมันส าปะหลังที่สกัดจากหัวมันส าปะหลังสด และยังไม่มีการดัดแปร บริโภคโดยตรง และ 
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
 

อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล 
(Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ 
(Ethyl alcohol)  

ผลิตโดยการย่อยสลายแป้งในหัวมันส าปะหลังสดหรือมันเส้นให้เป็นน้ าตาลกลูโคส แล้วน าไปหมักโดยยีสต์ เพื่อเปลี่ยนกลูโคสเป็น
แอลกอฮอล์ จากนั้น น าไปกรองและกลัน่ เพ่ือให้ได้แอลกอฮอล์ไร้น้ า หรือ แอลกอฮอล์บริสุทธิ  ์99.5% ปจั จุบัน มีความต้องการน า
เอทานอลที่ผลิตขึ้นนี้ไปใช้ผสมน้ ามันเบนซิน (Gasohol) หรือน้ ามัน ดีเซล (Diesohol) เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงโดยรวม 
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2) วิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสมในการน าไปใช้แปรรูป โดยการศึกษาถึงต้นทุนที่
เหมาะสมส าหรบัอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ที่ใช้ปริมาณมันส าปะหลังจ านวนมาก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ปริมาณมันส าปะหลัง
สด (วัตถุดิบในการ

แปรรูป) 

น ำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอล 

น ามาใช้ผลิตแป้งมัน 
ปริมาณท่ีใช ้
ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

นโยบายพลังงานทดแทน 

ปริมาณความต้องการ
ส่งออกมันเส้น 

เพื่อผลิตเอทานอลในประเทศจีน 

รำคำ 
มันส ำปะหลัง 

รำคำ
กำกน  ำตำล กากน้ าตาลมีราคาต่ าเหมาะสมในการน ามา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมากกว่า 

ราคามันส าปะหลังมีราคาต่ าและ
กากน้ าตาลมีราคาสูง 

หัวมันส าปะหลัง
สดมีราคาต่ า 

หัวมันส าปะหลังสดมีราคาสูง 

ราคาส่งออก 
มันส าปะหลังมีราคาสูง 

และมีปริมาณมาก 

• มีเทคโนโลยีในการผลิต 
• มีตลาดรองรับการแปรรปูสินค้า 
• มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีแข่งขันได้ 

แป้งดัดแปร 
(Modified Starch) 

ไลซีน (Lysine) 

พลาสติกชีวภาพ 
(Bioplastic) 
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อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
แป้งดัดแปร  
ไลซีน (Lysine) 
พลำสติกชีวภำพ 
เอทำนอล 

วิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม
ในการน าไปใช้แปรรูปใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 
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3 

หลักเกณฑ์ในการศึกษาการเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพ 
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วิเคราะห์โอกาสในการพัฒนา 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
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การศึกษาต้นทุนที่เหมาะสม ในการใช้เป็นต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

• อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใชม้ันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ ที่มศีักยภาพในอนาคตมีหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
แป้งดัดแปร (Modified Starch) อุตสาหกรรมไลซีน (Lysine) ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) อุตสาหกรรมพลังงานเอทานอล (Ethanol) เป็นต้น 

• ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาส่งเสริม ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง มีหลาย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพื่อก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยปัจจัยที่ส าคัญเป็นปัจจัยแรกคือ ด้านปริมาณ
วัตถุดิบและต้นทุนวัตถุดิบต้องมีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการผลิตสินค้าที่มีราคาที่สามารถแข่งขันใน
ตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกได้  

• ดังนั้น ส่วนแรกในการวิเคราะห์คัดเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริม จึงต้องมีการศึกษาต้นทุน
วัตถุดิบมันส าปะหลังที่เหมาะสมในการน าไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น ราคาหัวมันส าปะหลังสดที่
เหมาะสมในการผลิตเอทานอล เป็นต้น 
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โครงสร้างสดัส่วนการผลิตเอทานอลของไทยในปี 2557 จากวัตถุดิบกากน้ าตาล  
มันส าปะหลัง และน้ าอ้อย มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 65.6 : 28.1 : 6.3 ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา สมาคมผู้ค้าเอทานอลไทย (กุมภาพันธ์ 2558) 
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1. กากน้ าตาล 2. อ้อย 3. มันส าปะหลัง รวม 

ล้านลิตร 
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ต้นทุนวัตถุดิบ* ต้นทุนด าเนินการ ต้นทุนคงท่ี ค่าการตลาด 

โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง 
จากการศึกษาต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังพบว่า ที่ราคาหัวมันสด 3 บาทต่อกก. วัตถุดิบเป็นต้นทุน
มากถึงร้อยละ 68 ของการผลิต ต้นทุนการด าเนินการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ต้นทุนคงที่และการตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าผู้ผลติเอทานอลไทย 
หมายเหตุ : *ต้นทุนวัตถุดิบค านวณจากอัตราการใช้หัวมันส าปะหลังสด 6.55 กก./ลิตร 
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โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง (บาท/ลิตร) 
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บทวิเคราะห์ราคาวัตถุดิบมันส าปะหลังที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล 
หากราคาเอทานอลที่ซื้อขายจริงอยู่ที่ 22 บาทต่อลิตร ต้นทุนหัวมันสดจะต้องมีราคาไม่เกิน 1.96 บาทต่อกก.  
แต่ในเดือนธันวาคม 2557 ราคาหัวมันสดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.38 บาทต่อกก. ท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลจาก 
มันส าปะหลังสูงถึง 24.74 บาทต่อลิตร ซึ่งมากกว่าราคาเอทานอลในตลาดถึง 2.74 บาทต่อลิตร 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 
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ราคามันส าปะหลังสด (บาท/กก.) 
หมายเหตุ *เอทานอลปริมาณราคาประกาศประกาศลิตรละ 25 บาท/ลิตร แต่ราคาซื้อขายจริงประมาณ 22 บาท/ลิตร  

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร 

ราคาซื้อขายจริง = 22 บาท/ลิตร 

Y = 6.5481X+9.1552 

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

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

ราคาเอทานอล (บาท/ลิตร) กับ ต้นทุนหัวมันส าปะหลงัสด (บาท/กก.) 
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โครงสร้างต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล 
จากการศึกษาต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล พบว่าที่ราคากากน้ าตาล 5 บาทต่อกก. ค่าวัตถุดิบเป็น
ต้นทุนมากถึงร้อยละ 71 ของต้นทุนการผลิต ส่วนต้นทุนการด าเนินการคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 20 ต้นทุนคงที่และ
การตลาด คิดเป็นร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าผู้ผลติเอทานอลไทย 
หมายเหตุ : *ต้นทุนวัตถุดิบค านวณจากอัตราการใช้กากน้ าตาล 4.17 กก./ลิตร 
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ราคากากน้ าตาล (บาท/กก.) 

บทวิเคราะห์ราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล 
หากราคาเอทานอลที่ซื้อขายจริงอยู่ที่ 22 บาทต่อลิตร ต้นทุนกากน้ าตาลจะต้องมีราคาไม่เกิน 3.20 บาทต่อกก.  
แต่ในปี 2557 ราคาโมลาสมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 พันบาทต่อตันและคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิต 
เอทานอลจากกากน้ าตาลสูงถึง 27.8 บาทต่อลิตร ซึ่งมากกว่าราคาเอทานอลในตลาดถึง 5.8 บาทต่อลิตร 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร 

ราคาซื้อขายจริง = 22 บาท/ลิตร 

Y = 4.17X+8.6479 

ราคา= 3.20 บาท/กก @ 22 บาท/ลิตร 

ราคา= 3.92 บาท/กก @ 25 บาท/ลิตร 

2557: 4.6 บาท/ กก 

2556: 4.3 บาท/กก. 

2558: 5 บาท/ กก 

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

ปี2557 กากน้ าตาลราคาเฉลี่ย 4.6 บาท/กก. ท าให้ต้นทุนเอทานอล = 27.83 บาท/ลิตร 

หมายเหตุ *เอทานอลปริมาณราคาประกาศประกาศลิตรละ 25 บาท/ลิตร แต่ราคาซื้อขายจริงประมาณ 22 บาท/ลิตร  

โรงงานน้ าตาลเป็นผู้ผลิตเอทานอล
ด้วย ท าให้มีต้นทุนราคาวัตถุดิบ
กากน้ าตาลต่ ามาก เนื่องจาก
กากน้ าตาลเป็นผลผลิตพลอยได้ที่
เหลือจากการผลิตน้ าตาล และไม่มีค่า
ขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม  
โดยราคากากน้ าตาลอ้างอิงในตลาดที่
ประมาณ 4 บาทต่อกิโลกรัม ไม่มีการ
ซื้อขายจริงที่ราคานี้ ดังนั้น การผลิต 
เอทานอลจากวัตถุดิบกากน้ าตาลจึงมี
ต้นทุนต่ ากว่าการผลิตจาก 
มันส าปะหลังมาก นอกจากนี้ กากเสีย
จากน้ าตาลยังสามารถน ามาผลิต
เชื้อเพลิงชีวมวล ใช้ผลิตพลังงานเพื่อ
ใช้ภายในโรงงาน ท าให้สามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้  
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การเลือกการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล ขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบของสินค้าเกษตร 
หากราคาซื้อขายเอทานอล 22 บาทต่อลิตร ราคาต้นทุนวัตถุดิบกากน้ าตาลควรต่ ากว่า 1.96 บาทต่อกิโลกรัม และ
ราคาต้นทุนวัตถุดิบมันส าปะหลังควรต่ ากว่า 3.2 บาทต่อกิโลกรัม จึงจะคุ้มค่าในการผลิต โดยผู้ผลิตเอทานอลจะ
พิจารณาเลือกวัตถุดิบที่มีราคาต่ ากว่ามาใช้ในการผลิต 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าผู้ผลติเอทานอลไทย 
หมายเหตุ : ต้นทุนวัตถุดิบค านวณจากอัตราการใช้กากน้ าตาล 4.17 กก./ลิตร หรือ ใช้หัวมันส าปะหลังสด 6.55 กก./ลิตร 
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ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังและกากน้ าตาล (บาท/ลิตร) 

ราคาเอทานอล มันส าปะหลัง กากน้ าตาล 

26 4.16 2.57 

25 3.92 2.42 

24 3.68 2.26 

23 3.44 2.11 

22 3.20 1.96 

21 2.96 1.81 

ราคาวัตถุดิบขั้นต่ าในการผลิตเอทานอล 

ราคาซื้อขายจริง = 22 บาท/ลิตร 

ที่ราคาเอทานอล 22 บาท/ลิตร ต้นทุนกากน้ าตาลควรต่ ากว่า ราคา 1.96 บาท/กก. และต้นทุนมันส าปะหลัง ควรต่ ากว่า 3.2 บาท/กก.  
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ต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยใช้ผลผลติด้านการเกษตร มันส าปะหลัง และกากน้ าตาล 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

• จากการศึกษาต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังพบว่า ที่ราคาหัวมันสด 3 บาทต่อกก. วัตถุดิบเป็นต้นทุน
มากถึงร้อยละ 68 ของการผลิต ต้นทุนการด าเนินการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ต้นทุนคงที่และการตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ตามล าดับ 

• หากราคาเอทานอลที่ซื้อขายจริงอยู่ที่ 22 บาทต่อลิตร ต้นทุนหัวมันสดจะต้องมีราคาไม่เกิน 1.96 บาทต่อกก.  
แต่ในเดือนธันวาคม 2557 ราคาหัวมันสดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.38 บาทต่อกก. ท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลจาก 
มันส าปะหลังสูงถึง 24.74 บาทต่อลิตร ซึ่งมากกว่าราคาเอทานอลในตลาดถึง 2.74 บาทต่อลิตร 

• ส่วนการใช้กากน้ าตาลมาเป็นวัตถุดิบ พบว่าที่ราคากากน้ าตาล 5 บาทต่อกก. ค่าวัตถุดิบเป็นต้นทุนมากถึงร้อยละ 
71 ของต้นทุนการผลิต ส่วนต้นทุนการด าเนินการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ต้นทุนคงที่และการตลาด คิดเป็น 
ร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามล าดับ หากราคาเอทานอลที่ซื้อขายจริงอยู่ที่ 22 บาทต่อลิตร ต้นทุนกากน้ าตาล
จะต้องมีราคาไม่เกิน 3.20 บาทต่อกก. แต่ในปี 2557 ราคาโมลาสมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6 พันบาทต่อตันและคาดว่า
จะมีราคาสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาลสูงถึง 27.8 บาทต่อลิตร ซึ่งมากกว่าราคาเอทานอล
ในตลาดถึง 5.8 บาทต่อลิตร 
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3) วิเคราะห์โอกาสและศึกษาข้อจ ากัดในการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น  
ความต้องการของสินค้า เทคโนโลยีการผลติ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ปริมาณมันส าปะหลัง
สด (วัตถุดิบในการ

แปรรูป) 

น ำมำใช้ในกำรผลิตเอทำนอล 

น ามาใช้ผลิตแป้งมัน 
ปริมาณท่ีใช ้
ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

นโยบายพลังงานทดแทน 

ปริมาณความต้องการ
ส่งออกมันเส้นเพื่อผลิต 
เอทานอลในประเทศจีน 

รำคำ 
มันส ำปะหลัง 

รำคำ
กำกน  ำตำล กากน้ าตาลมีราคาต่ าเหมาะสมในการน ามา

เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมากกว่า 

ราคามันส าปะหลังมีราคาต่ าและ
กากน้ าตาลมีราคาสูง 

หัวมันส าปะหลัง
สดมีราคาต่ า 

หัวมันส าปะหลังสดมีราคาสูง 

ราคาส่งออก 
มันส าปะหลังมีราคาสูง 

และมีปริมาณมาก 

• มีเทคโนโลยีในการผลิต 
• มีตลาดรองรับการแปรรปูสินค้า 
• มีต้นทุนวัตถุดิบท่ีแข่งขันได้ 

แป้งดัดแปร 
(Modified Starch) 

ไลซีน (Lysine) 

พลาสติกชีวภาพ 
(Bioplastic) 
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ปริมาณผลผลิตและราคาหัวมันส าปะหลงัสดรายปีทั้งประเทศ ปี   40    7
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ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาประกาศซื้อขายจรงิ = 2 บาท/ลิตร

Y=6.5481X+9.1552

ราคา= 2.419 @ 25 บาท/ลิตร

ราคา= 1.96 @ 22 บาท/ลิตร

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

ราคาเอทานอล บาทต่อลิตร กับ ต้นทุนส าปะหลงั บาทต่อ กก.

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
แป้งดัดแปร  
ไลซีน (Lysine) 
พลำสติกชีวภำพ 
เอทำนอล 

วิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสมในการน าไปใช้แปรรูปใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ 

1 

2 

3 

ราคาประกาศเอทานอล = 25 บาท/ลิตร

ราคาประกาศซื้อขายจรงิ = 2 บาท/ลิตร

Y=4.17X+8.6479

ราคา= 3.20 บาท/กก @ 22 บาท/ลิตร
12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

รา
คา

เอ
ทา

นอ
ล

ราคากากน้ าตาล
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2557
4.6 บาท/ กก

2556
4.3 บาท/ กก

2558
5 บาท/ กก

วิเคราะห์โครงสร้างการผลิต 
และราคามันส าปะหลัง 

วิเคราะห์โอกาส 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ 

หลักเกณฑ์ในการศึกษาการเลือกอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพ 3 
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บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป้าหมายของมันส าปะหลังที่มีศักยภาพของไทย 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในการแปรรูปมันส าปะหลังที่มศีักยภาพมหีลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตแป้งดัดแปร ไลซีน 
ไบโอพลาสติก เอทานอล และสารให้ความหวาน แต่ในบางอุตสาหกรรมยังมขี้อจ ากัดในการพัฒนา 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังแห่งประเทศไทย, การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ของทีมที่ปรึกษา 

อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

ความ
เหมาะสม ความต้องการของตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความพร้อมของวัตถุดิบ 

และการผลิต เทคโนโลยีการผลิต 

1. แป้งดัดแปร 
(Modified 
Starch) 

มีโอกาส และ
ความเหมาะสม 

• มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจ านวน
มาก ที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็น
วัตถุดิบในการผลิต 

• จึงท าให้มีความต้องการเป็น
จ านวนมากทั้งในและ
ต่างประเทศ 

• โดยประเทศไทยมีการส่งออก 
แป้งมัน แป้งดัดแปร และสาคู
มากถึง 4 ล้านตันต่อปี คิดเป็น
มูลค่ามากกว่า 6.3 หมื่นล้าน
บาท และคาดการณ์ว่าจะมี
ปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึน 

• มีผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์จ านวนมาก 

• ก าลังการผลิตของประเทศไทย
ยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก 

• วัตถุดิบมีในประเทศจ านวน
มาก 

• มีปริมาณวัตถุดิบ
ภายในประเทศจ านวนมาก 

• แต่วัตถุดิบส่วนใหญ่จะถูก
ส่งออกไปต่างประเทศ ท าให้
วัตถุดิบจะแคลนในบาง
ช่วงเวลา 

• เทคโนโลยีในการผลิตแป้งมัน
ส าปะหลังมีราคาไม่สูงมาก 

• และมีผู้จัดจ าหน่ายจ านวนมาก
สามารถหาซื้อได้ง่าย 

2. ไลซีน (Lysine) ไม่มีความ
เหมาะสม 

• ไลซีนเป็นสินค้าท่ีมีความ
ต้องการในอุตสาหกรรมผลิต
อาหารสัตว์  โดยเฉพาะอาหาร
ไก่และสุกร ในประเทศไทย
และประเทศโดยรอบ 

• อนาคตจะมีปริมาณความ
ต้องการไลซีนในตลาดโลก
ประมาณ 2.52 ล้านตันต่อปี  

• ในประเทศไทย บริษัทผู้ผลิต
อาหารสัตว์รายใหญ่ต้องมีการ
น าเข้าไลซีนจากต่างประเทศ 

• ในประเทศมีผู้ประกอบการ
เพียงหนึ่งรายที่มีประสบการณ์ 

• ผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่
สามารถแข่งขันด้านราคากับ
ผู้ประกอบการเดิม เนื่องจาก
อุปสรรคด้านเทคโนโลยีการ
ผลิต และต้นทุนวัตถุดิบ 

• ราคาไลซีนในตลาดมีราคาไม่สูง 
เนื่องจากผู้ผลิตมีการผลิต
ปริมาณมาก ท าให้ต้นทุนต่ า 
จึงไม่น่าสนใจในการเข้าแข่งขัน
ในตลาด 

• มีต้นทุนราคาวัตถุดิบต่ าจาก
การใช้ขี้แป้งเป็นวัตถุดิบ 
เนื่องจากไทยมีการผลิตแป้งมัน
มากและได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้
เป็นขี้แป้ง  

• ขี้แป้งหรือเศษเหลือของแป้ง
จากการผลิตแป้งมันส าปะหลัง
ในประเทศมีปริมาณจ ากัด ซึ่ง
ถูกซื้อไปโดยผู้ผลิตรายใหญ่
หมดแล้ว 

• บริษัทผู้ผลิตไลซีนรายใหญ่มี
เพียง 4-5 ราย ซึ่งมีงานวิจัย
และพัฒนา และมีตลาด
ครอบคลุมทั้งโลก 

• มีเทคโนโลยีเฉพาะอยู่ไม่กี่ราย
ในโลก ต้องสร้างพันธมิตรโดย
การร่วมกับบริษัทข้ามชาติ 

• จะต้องมีเทคโนโลยีและการ
วิจัยพัฒนา และต้องมีการ
ลงทุนสูงถึง หมื่นล้านบาทใน
การผลิตโรงงานไลซีนที่มีก าลัง
การผลิต 100,000 ตันไลซีน 
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บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป้าหมายของมันส าปะหลังที่มีศักยภาพของไทย 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในการแปรรูปมันส าปะหลังที่มศีักยภาพมหีลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตแป้งดัดแปร ไลซีน 
ไบโอพลาสติก เอทานอล และสารให้ความหวาน แต่ในบางอุตสาหกรรมยังมขี้อจ ากัดในการพัฒนา 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังแห่งประเทศไทย, การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ของทีมที่ปรึกษา 

อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ความเหมาะสม ความต้องการของตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความพร้อมของวัตถุดิบ 

และการผลิต เทคโนโลยีการผลิต 

3. ไบโอพลาสติก 
(Bioplastic) 
พูแรค (Purac) 
(ประเทศเนเธอ
แลนด์) 
 

มีโอกาส และ
ความเหมาะสม 
หากใช้เป็นการ

ผลิตไบโอพลาสติก
ในรูปแบบ 

Polyethylene 
ผสมมันส าปะหลัง 

• ความต้องการผลผลิตมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน แต่ขนาดตลาดยังเล็กอยู่ 

• กระแสของโลกท่ีหันมาให้
ความส าคัญกับพลาสติกท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ท าให้ไบโอพลาสติก 
เป็นอุตสาหกรรมที่รองรับกับความ
ต้องการ และมีโอกาสในการเติบโต
มากขึ้น ในการรองรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับอาหาร
หรือรองรับกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
ยานยนต์ 

• มีผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่สามารถ
ใช้ทดแทนได ้

• เทคโนโลยีเฉพาะอยู่ไม่กี่ราย
ในโลก ต้องร่วมพันธมิตร
ต้องร่วมกับบริษัทข้ามชาติ 

• ต้องมีการลงทุนจ านวนมาก
ในแต่ละข้ันตอนการผลิตไบ
โอพลาสติก 

• ต้องน าเข้าเม็ดพลาสติก เพ่ือ
น ามาใช้เป็นวัตถุดิบ 

• มีเทคโนโลยีเฉพาะในแต่ละ
ขั้นตอน จะต้องร่วมกับ
บริษัทข้ามชาติ 

• การผลิตไบโอพลาสติกจาก
พืชเกษตร มีกระบวนการ
ผลิตและมีขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน 

4. เอทานอล 
(Ethanol) 

ไม่ความเหมาะสม
ในการใช ้

มันส าปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบ 

• ความต้องการเอทานอลมีปริมาณ
มากถึง 9 ล้านลิตรต่อวัน ในอนาคต 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 

• ประเทศไทยมีอัตราการใช้เอทานอล
ประมาณ 3.24 ลิตรต่อวัน และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

• ไม่สามารถแข่งขันด้านราคา
ได้ เนื่องจากมีต้นทุนการ
ผลิตสูง จากราคาวัตถุดิบสูง 

• ราคาน าเข้าต่ ากว่าการผลิต
ในประเทศ 

• เป็นการรักษาความมั่นคง
ทางด้านพลังงานของ
ประเทศ 

• ของเสียจากการผลิต
สามารถน ามาผลิตพลังงาน
ได้ และมีค่าใช้จ่ายในการ
จัดการของเสียต่ ากว่าการ
ผลิตจากกากน้ าตาล 

• มีวัตถุปริมาณมาก แต่ราคา
สูง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิต
เอทานอลจากวัตถุดิบอ่ืนๆ 
เช่น กากน้ าตาล (โมลาส) 

• กากมันส าปะหลังและน้ า
เสียจากการผลิตเอทานอล
สามารถน ามาผลิต Biogas 
เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
ได้ ท าให้ต้นทุนการผลิต
ลดลง  

• มีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิต
ภายในประเทศอยู่เสมอ 

• มีประสิทธิภาพการผลิตสูง 
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บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป้าหมายของมันส าปะหลังที่มีศักยภาพของไทย 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในการแปรรูปมันส าปะหลังที่มศีักยภาพมหีลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตแป้งดัดแปร ไลซีน 
ไบโอพลาสติก เอทานอล และสารให้ความหวาน แต่ในบางอุตสาหกรรมยังมขี้อจ ากัดในการพัฒนา 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังแห่งประเทศไทย, การสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ของทีมที่ปรึกษา 

อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง 

ความ
เหมาะสม ความต้องการของตลาด ความสามารถในการ

แข่งขัน 
ความพร้อมของวัตถุดิบ 

และการผลิต เทคโนโลยีการผลิต 

สารให้ความหวาน
(sweetener) 

มีโอกาส และ
ความ
เหมาะสม 

• ตลาดมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องโดยคาดว่าภายใน
ปี 2560 มูลค่าของ
อุตสาหกรรมสารให้ความ
หวานในตลาดโลกอาจ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

• มีวัตถุดิบจ านวนมาก 
แต่ก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆ 
ท่ีสามารถใช้ทดแทน
ได้ เช่น อ้อย และ
ข้าวโพด 

• ราคาการน าเข้าต่ า
กว่าการผลิตใน
ประเทศ 

• มีผู้ประกอบการท่ีมี
ประสบการณ์ 

• มีปริมาณวัตถุดิบ
ภายในประเทศ
จ านวนมาก 

• มีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีในการ
ผลิตภายในประเทศ
อยู่เสมอ 

• เทคโนโลยีในการ
ผลิตมีต้นทุนสูง  
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บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังที่มีศักยภาพส าหรับประเทศไทย 
อุตสาหกรรมการผลิตแป้งดัดแปร (Modified Starch) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัด ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แป้งดัดแปลงโครงสร้ำง 
(Modified Starch) 

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

• แป้งมันส าปะหลังของไทยมีความเหมาะสมใน
การน ามาท าเป็นแป้งดัดแปรมาก เนื่องจากมี
ความบริสุทธิ์สูงมาก มีสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ เจือ
ปนน้อย 

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

• แป้งดัดแปรสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทย
จากการส่งออกแป้งดัดแปรเป็นมูลค่ามากกว่า 
21 หมื่นล้านบาทต่อปี และมีปริมาณการ
ส่งออกประมาณ 1 ล้านตัน 

• มีศักยภาพในการขยายต่อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ
ผลิตเป็นวัตถุดิบในการขยายอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่างๆ 

• มีมูลค่าเพ่ิมและได้ก าไรสูง 
• สามารถขยายเพ่ิมเติมได้เพราะเทคโนโลยีใน

กระบวนการผลิตราคาไม่สูง 
• มีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์จ านวนมาก 
• ก าลังการผลิตของประเทศไทยยังมีอยู่เป็น

จ านวนมาก 

• ปริมาณมันส าปะหลังมีจ านวนจ ากัด ไม่
สามารถขยายปริมาณการผลิตได้ 

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

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

 
 

บริษัท (ประเทศไทย 
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บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังที่มีศักยภาพส าหรับประเทศไทย 
อุตสาหกรรมการผลิตไลซีน (Lysine) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ไลซีน (Lysine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ไลซีน (Lysine) คือ กรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย ซึ่ง
ร่างกายของคนและสัตว์ไม่สามารถผลิตเองได้ จ าเป็นต้อง
ได้รับจากอาหารที่รับประทาน เช่น เนื้อแดง ถั่ว ไข่  
เป็นต้น โดยไลซีนมีความส าคัญอย่างมากในกระบวนการ
สร้างโปรตีนที่ส าคัญต่อร่างกายในการเจริญเติบโต สร้าง
ภูมิต้านทาน ฮอร์โมน และเอนไซม์ต่างๆ ในอาหารสัตว์
ตามธรรมชาติมีไลซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้
สัตว์มีอัตราการเจริญเติบโตช้า จึงควรมีการเสริมไลซีนใน
อาหารสัตว์เพ่ือเพ่ิมคุณภาพอาหารให้เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต นอกจากนี้การเสริมไลซีนในอาหารสัตว์ยังท า
ให้ได้สูตรอาหารที่มีระดับโปรตีนต่ าและมีกรดอะมิโนที่
จ าเป็นครบถ้วน ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนของอาหารสัตว์
ได้ ประกอบกับช่วยลดความเสี่ยงในการขาดกรดอะมิโน 
เนื่องจากความแปรปรวนของวัตถุดิบได้ด้วย รวมถึงช่วย
ลดมลภาวะจากการลดปริมาณการปล่อยไนโตรเจนสู่
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลของการลดลงของปริมาณโปรตีนใน
อาหารสัตว์ โดยส่วนใหญ่จะมีการเสริมไลซีนในอาหารสัตว์
ส าหรับสุกรและสัตว์ปีก ไลซีนมี 2 รูปแบบ คือ แอลไลซีน 
(L-Lysine) ที่มีคุณค่าทางอาหารในการเจริญเติบโต
ส าหรับคนและสัตว์ และดีไลซีน (D-Lysine) 

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

• อนาคตปริมาณความต้องการไล
ซีนในตลาดโลกมีประมาณ 
2.52 ล้านตันต่อปี  

• ในประเทศไทยบริษัทผู้ผลิต
อาหารสัตว์รายใหญ่ต้องมีการ
น าเข้าไลซีนอยู่อย่างต่อเนื่อง 

• มีต้นทุนราคาวัตถุดิบต่ าจากการ
ใช้ขี้แป้งเป็นวัตถุดิบ เนื่องจาก
ไทยมีการผลิตแป้งมันมากและ
ได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นข้ีแป้ง 
 

• บริษัทผู้ผลิตไลซีนรายใหญ่ของโลกมีเพียง 4-
5 ราย ซึ่งมีก าลังการผลิตที่สามารถรองรับ
ปริมาณความต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

• การผลิตไลซีนนั้นจะต้องมีเทคโนโลยีและการ
วิจัยพัฒนา และต้องมีการลงทุนสูงถึงหมื่น
ล้านบาทในการผลิตโรงงานไลซีนที่มีก าลังการ
ผลิต 100,000 ตันไลซีน 

• มีข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ต้อง
สร้างพันธมิตรโดยการร่วมกับบริษัทข้ามชาติ 

• ผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่สามารถแข่งขัน
ด้านราคากับผู้ประกอบการเดิม เนื่องจาก
อุปสรรคด้านเทคโนโลยีการผลิต และต้นทุน
วัตถุดิบ 

• วัตถุดิบราคาถูก (ขี้แป้ง) ในประเทศ มี
ปริมาณจ ากัด 

• สินค้ามีราคาไม่สูงมาก จึงไม่น่าสนใจในการ
เข้าแข่งขัน 

• ไม่มีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มากนัก 
เนื่องจากในประเทศไทยมีผู้ประกอบการเพียง
รายเดียว 

 
บริษัท อายิโมะโนโตะ 
จังหวัดปทุมธานี 
 
CJ Cheiljedang Corp มี
ฐานการผลิตในประเทศ
อินโดนีเซีย 
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บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังที่มีศักยภาพส าหรับประเทศไทย 
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ไบโอพลาสติก 
(Bioplastic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

• ประเทศไทยยังมีอุปสรรคด้าน
เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า เนื่องจากการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพมีข้ันตอนซับซ้อน 
ต้องใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง
อย่างมาก 

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

 
พูแรค (Purac)  
(ประเทศเนเธอร์แลนด์) 
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บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังที่มีศักยภาพส าหรับประเทศไทย 
อุตสาหกรรมเอทานอล (Ethanol) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เอทานอล (Ethanol) 
หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 
(Ethyl alcohol)  
 
 
 
 
 
 
 

• เอทานอล หรือเรียกว่า เอทิลแอลกอฮอล์ คือ 
แอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะทางกายภาพ  
เป็นของเหลว ไม่มีสี สามารถติดไฟได้ ระเหยได้ง่าย ผ 
ลิตได้จากวัตถุดิบที่มีน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวอยู่ในโครงสร้าง
โมเลกุล เช่น มันส าปะหลัง อ้อย กากน้ าตาล ข้าวโพด 
ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น โดยมีการน าเอทานอลไปใช้
ประโยชน์ทั้งในด้านบริโภคคือใช้ในการผลิตสุรา และ 
ด้านพลังงานคือการน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินเป็นน้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เนื่องจากเอทานอลเป็น
สารที่มีค่าออกเทนสูง 

• สามารถแบ่งประเภทของเอทานอลได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1. Anhydrous Ethanol คือ เอทานอลที่มีส่วนผสมของ
น้ าอยู่ปริมาณน้อยมาก หรือเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์
ตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไป ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
โดยน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินได้ และ 2. Hydrous 
Ethanol คือ เอทานอลที่มีส่วนผสมของน้ ามากกว่า 
ร้อยละ 5 

• ความต้องการเอทานอลมีปริมาณมากถึง  
9 ล้านลิตรต่อวัน ในอนาคต ตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 

• ประเทศไทยมีอัตราการใช้เอทานอล
ประมาณ 3.24 ลิตรต่อวัน และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

• เป็นการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ของประเทศ 

• กากมันส าปะหลังและน้ าเสียจากการผลิต 
เอทานอลสามารถน ามาผลิต Biogas  
เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้ ท าให้ต้นทุน
การผลิตลดลง  

• ค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสียต่ ากว่า 
การผลิตจากกากน้ าตาล 

• มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
ภายในประเทศอยู่เสมอ 

• มีประสิทธิภาพการผลิตสูง 

• ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ 
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูง 
จากราคาวัตถุดิบสูง 

• มีวัตถุดิบทดแทนปริมาณ
กากน้ าตาลมีจ านวนมากและ 
มีต้นทุนราคาต่ า 

• ราคาน าเข้าต่ ากว่าการผลิต 
ในประเทศ 
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ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีนโยบายการผลติ เอทานอล เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน ตัวอย่างประเทศผู้ผลิตเอทานอลหลักของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา และบราซิล 
ซึ่งมีผลผลิตคิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 60 และ 27 ของโลกตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมนัส าปะหลัง 

ที่มา US energy Information Administration (Feb 2015) 

กลุ่มประเทศที่มีการผลิตเอทานอลในโลก ปี 2543 - 2555 ล าดับประเทศที่มีปริมาณการผลิตเอทานอลในปี 2556 
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โดยในประเทศ สหรัฐอเมริกา และบราซิล เป็นประเทศที่มีการใช้เอทานอล 
เป็นจ านวนมาก ซึ่งคิดเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 58 และ 25 ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมนัส าปะหลัง 

ที่มา US energy Information Administration (Feb 2015) 

กลุ่มประเทศที่มีการใช้เอทานอลในโลก ปี 2543 - 2555 ล าดับประเทศที่มีปริมาณการใช้เอทานอลในปี 2556 
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ที่มา: สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย (กุมภาพันธ ์2558) 

ปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศ (ล้านลิตร/วัน) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

ปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศไทย ในแต่ละเดือนของปี 2557 (ล้านลิตร/วัน)  
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บทวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังที่มีศักยภาพส าหรับประเทศไทย 
อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน (Sweetener) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมต่อเนื่องมันส าปะหลังทีม่ีศักยภาพ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อจ ากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

สารให้ความหวาน 
(Sweetener) 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

(น้ าตาลจากผลไม)้ มอลทิทอล ซอร์บิทอล และไซลิ
ทอล    

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

• ตลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
ภายในปี 2560 มูลค่าของอุตสาหกรรมสาร
ให้ความหวานในตลาดโลกจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเป็น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

• การวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
• การมีผู้ผลิตหลายรายท าให้เกิดกลไกตลาด

ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือหรือมาตรการในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมได้ 

• เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น 
 

• การผลิตสารให้ความหวาน
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและเงิน
ลงทุนที่สูง 

• มีวัตถุดิบทดแทนหลายชนิด เช่น 
อ้อย ข้าวโพด ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจที่มีปริมาณมากและ
ต้นทุนต่ ากว่า 

• ราคาน าเข้าต่ ากว่าการผลิต 
ในประเทศ 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในปัจจุบัน มีการใช้หัวมันส าปะหลังสดเป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป
ใน 2 กลุ่มผู้ผลิตหลัก คือ 1. กลุ่มผู้ผลิตแป้งมันส าปะหลังและแป้งดัดแปร และ 2. กลุ่มผู้ผลิตมันเส้น 
เพ่ือการส่งออก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ลานมัน  

พ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ า ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคพร้อมในพ้ืนที่ 

ใกล้พื้นที่เพาะปลูก 

ลานมันของโรงงานแป้งมัน 

ลาน 
มัน  

ลานมันอิสระ
ในพื้นที่ 

โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
และโบโอแก๊ส 

โรงงานเอทานอล 

มันเส้น 

หัวมันสด 

มันเส้น 

เกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลัง 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ที่เป็นอาชีพเสริม 

ผู้ส่งออกมันส าปะหลัง 

ประเทศจีน 

โรงงานเอทานอล 
โรงงานแอลกอฮอล์ 

โรงงานแป้งดัดแปร 
(Modified starch) 

ตลาดส่งออกมันเส้น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ 

โรงงานแป้งมัน และโรงงานแป้งดัดแปร ร่วมกัน 

ผสมกับน้ ามันเบนซิน
เพ่ือท าแก๊สโซฮอล์ 

โมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 

คลังเก็บสต๊อกมันเส้น 

แปรรูป 

หัวมันสด 
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ผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละเดือนของประเทศไทยจะมีปริมาณมากกระจุกตัวอยู่ใน
เดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม โดยมีความแตกต่างของผลผลิตมากถึง ร้อยละ 17.05  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปฏิทิน สินค้าเกษตรที่ส าคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2557/58 
 

ร้อยละของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละเดือน ต่อผลผลิตรวมทั้งปี  
(รวม 30.9 ล้านตันในปี 2556/2557)  

4.51 

7.75 

12.68 

18.76 18.98 

15.98 

7.14 

3.08 
1.93 2.28 3.12 3.79 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ร้อ
ยล

ะ 

ความแตกต่างของ
ผลผลิตมันส าปะหลัง 
ร้อยละ 17.05 

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังน้อยที่สุด 

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังมากที่สุด 

• ผลผลิตมันส าปะหลงัในแต่ละเดือน
ของประเทศไทย จะมีปริมาณมาก
กระจุกตัวอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม 
ถึง มีนาคม  

• โดยช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง 
กรกฎาคม เป็นช่วงที่มีผลผลิต 
น้อยที่สุด เนื่องจากเป็นฤดูฝน 
รถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปบรรทุก
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ท าให้มี
ปริมาณการเก็บเกี่ยวน้อย 

• ส่งผลให้โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
ขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงฤดูฝน  
จึงท าให้หยุดเดินเครื่องการผลิต 

• ดังน้ันโรงงานแป้งมันจะด าเนินการ
ผลิตประมาณ 11 เดือนต่อป ี
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โมเดลอุตสาหกรรมเกษตรมันส าปะหลัง และอุตสาหกรรมแปรรปูในประเทศไทย 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

1. เกษตรกรผู้ปลูกหัวมันส าปะหลัง  
• เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลังในอดีต ส่วนมากจะปลูกมันส าปะหลังเพื่อเป็นรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรหลักที่มีการปลูกพืชอย่างอื่น 

โดยส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการเพาะปลูกสินค้าเกษตรหลายชนิด (Multiple Crop) เนื่องจากเกษตรกรมีความเห็นว่าอาชีพการปลูกมัน
ส าปะหลังเป็นอาชีพที่ขาดความมั่นคง ราคาผลผลิตไม่สูงมากนักและมคีวามผนัผวนสงู จึงไม่เห็นความส าคัญในการหมั่นดูแลบ ารุงรักษาใน
การเพาะปลูกมันส าปะหลัง ท าให้ได้ผลผลิตต่อไร่ไม่สูงมากเท่าที่ควร  

• แต่ในปัจจุบันเนื่องจากราคามันส าปะหลังมีราคาสูงขึ้น ซึ่งราคามันส าปะหลังเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกชนิดพืชในการเพาะปลูก
ของเกษตรกร ท าให้มีเกษตรกรบางกลุ่มเพาะปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลักมากข้ึน รวมถึงมีเกษตรกรที่เปลี่ยนจากการเพาะปลูกพืชชนิด
อื่นมาปลูกมันส าปะหลังมากขึ้นด้วย 

• อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก แต่พบว่ายังมีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกไม่มากนัก เนื่องจาก
ลักษณะการเก็บเกี่ยวและการขายมันส าปะหลงัจะมีเพียง 3 - 4 ครั้งต่อปี ประกอบกับมันส าปะหลังเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเก่ียวสั้นคือ
ประมาณ 1 ปีและไม่ต้องการการดูแลมากนัก ท าให้เกษตรกรไม่เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกและสร้างความแข้มแขง็ในการ
ต่อรอง 

• ในการขายหัวมันส าปะหลังหลังการเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจะขายหัวมันสดให้ลานมันโดยตรง เนื่องจากประโยชน์
หลัก 2 ประการ คือ ความรวดเร็วในการได้รับเงินค่าหัวมันของเกษตรกร โดยลานมันจะจ่ายเงินให้เกษตรกรทันที และ การลดค่าใช้จ่ายใน
ด้านโลจิสต์ของเกษตรกร โดยเกษตรกรจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งหัวมันต่ า เนื่องจากมีลานมันกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ระยะทางจากพื้นที่
เพาะปลูกไปยังลานมันมรีะยะทางสัน้กว่าการขนส่งไปยังโรงงานแปง้มันมาก 



-88- COPYRIGHT LYCON © 2015 

โมเดลอุตสาหกรรมเกษตรมันส าปะหลัง และอุตสาหกรรมแปรรปูในประเทศไทย 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ผู้ประกอบการลานมัน (ผู้รวบรวมหัวมันส าปะหลังสดและแปรรูปมันเส้น) 
• ลานมันเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญมากในอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั เป็นตัวแปรที่ส าคัญในระบบห่วงโซ่การผลิต เนื่องจากเป็นผู้รวบรวมผลผลิต

หัวมันส าปะหลังสดจากเกษตรกร แล้วเป็นผู้ก าหนดว่าจะน าหัวมันสดไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไร ซึ่งการน าไปแปรรูปมี 2 ทางเลือก
ได้แก่ 1. การน าไปแปรรูปเป็นมันเส้น เพื่อจัดเก็บเป็นสต็อกรอให้ราคาดีแล้วจึงขาย หรือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ และ 2. การน า 
หัวมันส าปะหลังสดขายให้โรงงานแปง้มันส าปะหลงั เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งมันส าปะหลงั 

• หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของลานมัน คือ ราคาขายมันเส้นในตลาดส่งออก ราคาขายหัวมันส าปะหลังสดให้โรงงานแป้งมัน และโอกาส 
ในการสร้างก าไรจากมันเส้นเพื่อส่งออกในอนาคต  

• โดยผู้ประกอบการลานมันสามารถแบ่งตามลักษณะการด าเนินธุรกิจได้ 2 กลุ่ม คือ 

1. ลานมันอิสระ โดยลานมันจะเป็นผู้ก าหนดการใช้ประโยชน์ของหัวมันส าปะหลังสด ได้แก่ 1. น าหัวมันสดไปแปรรูปเป็นมันเส้น 
เพื่อส่งออก 2. น าหัวมันสดไปแปรรูปเป็นมันเสน้เพื่อเก็บสต็อก และ 3. น าหัวมันสดไปขายให้โรงงานแป้งมัน 

2. ลานมันของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง คือลานมันที่ท าการรวบรวมหัวมันส าปะหลังสด เพื่อส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานแป้งมันเท่านั้น  
โดยควรมีการขนส่งหัวมันสดภายใน 2-3 วันหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพของหัวมัน 

• ในช่วงที่วัตถุดิบขาดแคลน จะเกิดการแย่งวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังระหว่างการส่งออกมันเส้นและโรงงานแป้งมัน เนื่องจากหากหัวมันสด 
ถูกแปรรูปเป็นมันเส้นแล้ว จะไม่สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับโรงงานแป้งมันได้ 

• นอกจากนี้ลานมันยังมีความส าคัญในการเป็นกลไกเช่ือมโยง ในการจัดหาวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่บริเวณโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง เพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าโรงงานแป้งมันที่มคีวามต้องการ ทั้งในช่วงการผลิตปกติและเมื่อขาดแคลนวัตถุดิบ 
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3. โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
• รูปแบบการจัดตั้งโรงงานแป้งมันส าปะหลังส่วนใหญ่ จะกระจุกตัวอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีแหล่งน้ า เนื่องจากกระบวนการผลิตแป้งมันจ าเป็นต้องใช้

น้ าในการผลิตปริมาณมาก ในปัจจุบันมีโรงงานจ านวนมากต้ังอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกหลักของมนัส าปะหลงั 
เนื่องจากมีแหล่งน้ าและใกล้แหลง่วัตถุดิบ  

• ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีโรงงานตั้งอยู่  เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง เป็นต้น โรงงานแป้งมันส าปะหลังส่วนใหญไ่ม่มกีารเปิดด าเนินการ
ผลิตในปัจจุบัน เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดในการผลิต ในอดีตพื้นที่บริเวณนั้นมีการปลูกมันส าปะหลังจ านวนมาก แต่
เพราะราคาที่ดินที่สูงขึ้น ท าให้เกษตรกรเลิกปลูกหัวมันส าปะหลัง และหากจะขนส่งหัวมันมาจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนือจะมีคา่ใช้จ่าย
ด้านโลจิสติกส์สูง ท าให้ไม่คุ้มค่าในการผลิตแป้งมัน 

• ในอดีตผู้ประกอบการโรงงานจะลงทุนสร้างโรงงานแป้งมันส าปะหลังที่มีก าลังการผลิตขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลติหัวมัน
ส าปะหลังในพื้นที่ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลาของฤดูกาลได้ โดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่จะมีผลผลิตออกมาปริมาณ
มาก ส่งผลให้ในบางช่วงของปีโรงงานจะมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตจริงต่ า รวมถึงมีการหยุดการผลิตในบางช่วง  

• โดยก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลงัส่วนใหญ่จะมีก าลังการผลิตประมาณ 100 ถึง 200 ตันแป้งต่อวัน ซึ่งมีเครื่องจักรในการผลิต
แป้งมันส าปะหลังจ านวน 2 สายการผลิต คือ มีก าลังการผลิตเครื่องละประมาณ 100 ตันแป้งต่อวัน เพื่อใช้ในการรองรับการผลิตในแต่ละ
ช่วงเวลาที่มีปริมาณวัตถุดิบจ านวนแตกต่างกัน โดยแต่ละโรงงานแป้งมันส าปะหลังจะมคีวามต้องการใช้วัตถุดิบประมาณ 800 ตันหัวมัน
ส าปะหลังต่อวัน ซึ่งเป็นการประมาณการจากอัตราส่วนการแปรรูปแป้งมัน คือร้อยละประมาณ 25 กล่าวคือ หัวมันส าปะหลังสด 4 ตัน  
จะสามารถแปรรูปเป็นแป้งมนัส าปะหลงัได้ปริมาณ 1 ตันแป้ง 
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โมเดลอุตสาหกรรมเกษตรมันส าปะหลัง และอุตสาหกรรมแปรรปูในประเทศไทย 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

3. โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
• ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัจ านวน 87 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวม 28,500 ตันแป้งต่อวัน หากมีระยะเวลา 

ในการผลิต 11 เดือนต่อปี เพื่อให้มีระยะเวลาการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 1 เดือน และมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตเต็มที่ ไทยจะมีอัตรา 
การผลิตแป้งมันได้สูงสุดจ านวน 9.5 ล้านตันแป้งต่อปี ซึ่งท าให้สามารถรองรับผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดได้ประมาณ 38 ล้านตัน  

• เมื่อพิจารณาโรงงาน 1 แห่ง ถ้าอัตราการใช้ก าลังการผลิตจริง (Utilization) ร้อยละ 50 แต่ละโรงงานจะมีความต้องการหัวมันส าปะหลงัสด 
220,000 ตันต่อปี ซึ่งหากการเพาะปลูกมันส าปะหลังมีอัตราผลผลิตต่อไร่ประมาณ 3.5 ตันต่อไร่ จะท าให้แต่ละโรงงานต้องการรวบรวม
วัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสดจากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 62,000 ไร ่

• อย่างไรก็ตาม ในแต่ละช่วงระยะเวลาของปี โรงงานจะมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตจริงไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่สามารถหาได้ 
โดยในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม ระหว่าง 3 เดือนนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณผลผลิตที่อยูใ่นระดับที่สูง โรงงานจะด าเนินการผลิตเต็ม
อัตราก าลังการผลิต และจะเดินเครื่องได้ไม่เต็มอัตราการผลิตประมาณ 3 - 4 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีผลผลิตต่ า คือช่วงเดือน พฤษภาคม 
ถึง กรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูฝนเพราะเกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังได้  
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โมเดลอุตสาหกรรมเกษตรมันส าปะหลัง และอุตสาหกรรมแปรรปูในประเทศไทย 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

4. โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 
• โรงงานแป้งดัดแปรมีที่ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งอยู่ร่วมกับโรงงานแป้งมันดิบ และอยู่เดี่ยวๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานแป้งมัน  

ส่วนอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น โรงงานกระดาษ หรือ โรงงานไลซีน จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงงาน หรือในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

• ประเภทโรงงานแป้งดัดแปรของไทยสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  

1. โรงงานผลิตแป้งดัดแปรร่วมกับการผลิตแป้งดิบ โดยโรงงานจะมีการผลิตแป้งดิบจากวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังสด แล้วแป้งดิบที่ได้บางส่วน
จะผ่านกระบวนการท าให้แห้งและบรรจุขายเป็นแป้งมันส าปะหลงั ส่วนแป้งดิบอีกส่วนหนึ่งจะมีสายการผลิตต่อเนื่องส่งน้ าแป้งไปยัง
กระบวนการผลิตแป้งดัดแปร เพื่อผลิตแป้งดัดแปร แล้วบรรจุส่งขายต่อไป  

2. โรงงานผลิตเฉพาะแป้งดัดแปร โดยโรงงานจะซื้อวัตถุดิบแป้งมันส าปะหลงัดิบที่เป็นแบบแห้ง น ามาผสมน้ าให้เป็นน้ าแป้ง แล้วน าไปผ่าน
กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรต่อไป 

• โดยโรงงานผลิตแป้งดัดแปรร่วมกับการผลิตแป้งดิบมีข้อดี คือ มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าโรงงานผลิตเฉพาะแป้งดัดแปร เนื่องจากสามารถใช้น้ า
แป้งดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งดัดแปรได้เลย โรงงานผลิตแป้งดิบไม่จ าเป็นต้องท าเป็นแป้งแห้ง และโรงงานแป้งดัดแปรไม่จ าเป็นต้องน า
แป้งแห้งมาผสมน้ า เพื่อเข้ากระบวนการผลิตแป้งดัดแปรต่อไป 

• ปัจจัยในการตั้งโรงงานแป้งดัดแปรให้ประสบความส าเร็จ คือ ควรจะมีตลาดรองรับในการรับซื้อผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรอย่างแน่นอน  
เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลติได้ เนื่องจากเมื่อแปรรูปแป้งมันดิบเป็นแป้งดัดแปรแล้ว จะท าให้แป้งมีความช้ืนสูงขึ้นร้อยละ 13 - 14  
ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บแป้งได้เป็นระยะเวลานาน รวมถึงโดยส่วนมากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรม
กระดาษ จะมีโรงงานผลิตแป้งดัดแปรเอง เพื่อป้อนวัตถุดิบให้โรงงาน ส าหรับส่วนที่เกินความต้องการจะท าการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ 
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อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า 
 

โมเดลอุตสาหกรรมเกษตรมันส าปะหลังที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

การผลิตวัตถุดิบต้นน้ า 

• เกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก 
จะต้องมีพ้ืนที่การปลูกข้ันต่ าอย่างน้อย 30-40 ไร่  
เพ่ือใหเ้กิดความคุ้มทุนและสร้างรายได้ที่สามารถเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวได้ 

• บทบาทของลานมัน คือผู้คิดค่าบริการด้านโลจิสติกส์  
ซึ่งเป็นผู้เชื่อมโยงวัตถุดิบ ระหว่างเกษตรกร และโรงงาน
แป้งมัน และเป็นผู้หาช่องทางด้านการตลาด เพ่ือการท า
ก าไร โดยแบ่งออกเป็น ลานมันส าหรับการส่งออก 
มันเส้น และลานมันที่เป็นเครือข่ายของโรงงานแป้งมัน 

• โรงงานแป้งมันจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ า มีระบบไฟฟ้า 
และสาธารณูปโภคพร้อมในพ้ืนที่ 

• ก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง ควรมีก าลัง
การผลิตประมาณ 300 ตันแป้งต่อวัน 

• มีการลงทุนในไบโอแก็ส (Biogas) เพ่ือรองรับการใช้เศษ
วัตถุดิบในการผลิตพลังงาน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

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

• โรงงานแปรรูปต่อเนื่องของอุตสาหกรรม 
มันส าปะหลัง เช่น โรงงานแป้งดัดแปร (Modified 
starch) หรือโรงงานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ  
จะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานแป้งมัน หรืออยู่
ในพ้ืนที่เขตโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

จ านวน 30-40ไร ่

1 2 3 

จ านวน 30-40 ไร ่ พ้ืนที่แหล่งน้ า 

พ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังพื้นทีห่่างไกล 

การขนส่ง 

โรงงานแป้งมัน 

โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ 

โรงงานแป้งมัน 
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โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร มันส าปะหลัง : วัตถุดิบต้นน้ า 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า 
 

การผลิตวัตถุดิบต้นน้ า 

เกษตรกร 
• เกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก จะต้องมีพื้นที่การ

ปลูกขั้นต่ าอย่างน้อย 30 - 40 ไร่ เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนและสร้างรายได้
ที่สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 

• โดยเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังเป็นอาชีพหลัก จะสามารถสร้างรายได้
ประมาณ 260,000 - 350,000 บาท ต่อปี หรือประมาณ 22,000 -
29,000 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน 

หมายเหตุ: ค านวณจากพื้นท่ีเพาะปลูกมันส าปะหลัง 30-40 ไร่, อัตราผลผลิตหัวมันส าปะหลังสด 3.5 ตันต่อไร่ 
      ราคาขายหัวมันส าปะหลังสด 2.5 บาทต่อกิโลกรัม, ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 ปีต่อครั้ง 

จ านวน 40 ไร ่

จ านวน 30-40 ไร ่

ลานมัน  

ลานมัน  

ที่มา : การสัมภาษณ์สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย 

เกษตรกร 
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โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร มันส าปะหลัง : วัตถุดิบต้นน้ า 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : การสัมภาษณ์สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย 

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า 
 

การผลิตวัตถุดิบต้นน้ า 

ลานมัน 
• บทบาทของลานมัน คือผู้คิดค่าบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นผู้เชื่อมโยง

วัตถุดิบ ระหว่างเกษตรกร และโรงงานแป้งมัน และเป็นผู้หาช่องทาง
ด้านการตลาด เพื่อการท าก าไร  

• โดยสามารถแบ่งผู้ประกอบการลานมันออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
1. ลานมันอิสระ โดยมีการแปรรูปมันเส้นส าหรับการส่งออก หรือ 
ส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอล และ 2. ลานมันที่เป็นเครือข่ายของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง โดยท าการรวบรวมหัวมันส าปะหลังสด แล้วส่งให้
โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 

• ในอนาคตควรมีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนลานมันทั้ง 2 รูปแบบ  
ให้มีความเหมาะสม สมดุลซึ่งกันและกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแย่ง
วัตถุดิบในการผลิต และสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมมันส าปะหลงั  

จ านวน 30-40 ไร ่

ลานมัน  
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โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร มันส าปะหลัง : อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
• โรงงานแป้งมันจะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ า มีระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค

พร้อมในพื้นที่ เนื่องจากในกระบวนการผลิตจ าเป็นต้องใช้น้ าปริมาณมาก 

• ก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลงัที่เหมาะสม ควรมีประมาณ 
300 ตันแป้งต่อวัน ซึ่งจะต้องลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท โดยจะมีการ
ลงทุนในการผลิตโบโอแก๊ส (Biogas) เพื่อรองรับการใช้เศษวัตถุดิบในการ
ผลิตพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีบ่อบ าบัดน้ าเสยี 

• มีกระบวนการผลิตแป้งดัดแปร (Modified starch) ต่อเนื่องจาก
กระบวนการผลิตแป้งมันดิบ ในบริเวณพื้นที่โรงงานเดียวกัน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต 

• สถานที่ตั้งโรงงานควรใกล้วัตถุดิบมันส าปะหลังในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ โดยมี 1. ลานมันที่เป็นของโรงงานเพื่อจัดหา
วัตถุดิบ และ 2. ลานมันอิสระที่สามารถจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานด้วย 

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า 
 

การผลิตวัตถุดิบต้นน้ า 

พื้นที่แหล่งน้ า มีระบบไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภคพร้อมในพื้นที ่

การขนส่ง 

ลานมัน  
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โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร มันส าปะหลัง : อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  
• โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตเป็นหลัก เช่น โรงงานแป้งดัดแปร ควรอยู่ร่วมกับโรงงานแป้ง
ดิบในบริเวณพื้นที่เดียวกัน เพื่อลดกระบวนการผลิต ส่งผลให้สามารถมี
ต้นทุนการผลิตต่ าลง และสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์ได้ 

• รวมถึง โรงงานแป้งดัดแปรที่ไม่อยู่ในโรงงานแป้งมัน ควรตั้งอยู่ในพื้นที่
ใกล้กับโรงงานแป้งดิบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

• ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่มีการใช้แป้งมันในกระบวนการ
ผลิต เช่น โรงงานผงชูรส โรงงานกระดาษ โรงงานไลซีน เป็นต้น ก็จะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ า อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า 
 

การผลิตวัตถุดิบต้นน้ า 

โรงงานแป้งมัน 

โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ 

โรงงานแป้งมัน 
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กรอบแนวคิดรูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 
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จ านวนกลุ่มโรงงาน 
จ านวนน้อย มีจ านวนมากขึ้น 

Industrial Zoning Decision Framework 

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

แบ่งเขตพ้ืนที่โรงงานแป้งมัน กับพื้นที่แหล่ง
วัตถุดิบอย่างชัดเจน (limited competition 
within designated area) 
การแข่งขันมีจ ากัดในบริเวณขอบเขตพ้ืนที่ท่ีก าหนด โดยลานมันมี
บทบาทเป็นผู้รวบรวมผลผลิตหัวมันสดในแต่ละพ้ืนที่ แล้วจัดส่ง
ให้โรงงานแป้งมันในแต่ละพ้ืนทีต่ามปริมาณที่ก าหนด เพ่ือให้มี
วัตถุดิบที่แน่นอนในการผลิต สามารถเพ่ิมอัตรา Utilization ของ
โรงงานได้ แต่ต้องมีการควบคุมราคาให้เป็นธรรมและเหมาะสม 

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

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

ปัจจุบัน 
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รูปแบบโมเดลการจัดต้ังพื้นที่โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

แบ่งเขตพ้ืนที่โรงงานแป้งมันส าปะหลัง  
กับพื้นที่แหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน   

(limited competition within designated area) 

1 โรงงานแป้งมันส าปะหลังมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ  
(Free Competition) 

2 

รูป
แบ

บก
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ด า
เน

ินง
าน
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ยล
ะเ

อีย
ด 

• มีการจ ากัดพื้นที่รอบบริเวณโรงงานในการรับซื้อหัวมันส าปะหลัง
สด โดยให้ปริมาณวัตถุดิบในพื้นท่ีท่ีก าหนด เหมาะสมกับปริมาณ
ก าลังการผลิตของโรงงาน  

• โดยให้ลานมันมีบทบทเป็นผูร้วบรวมหัวมันสด เพื่อจัดส่งเข้า
โรงงานแป้งมัน 

• รวมถึง มีการจ ากัดระยะห่างระหว่างพื้นท่ีของแต่ละโรงงานแป้ง
มัน เพื่อลดการแข่งขันในการแย่งซื้อวัตถุดบิ 

• อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบท้ังใน
ด้านการผลิต และการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดบิ 

• โดยลานมันเป็นผู้บริหารจัดการระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
มีการบริหารจัดการการใช้หัวมันส าปะหลังสดเพื่อผลิตสินค้า
ภายในประเทศ หรือน าไปท าการแปรรูปเป็นมันเส้นเพื่อส่งออกไป
ขายยังต่างประเทศ 
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การวิเคราะห์ข้อดี และข้อเสีย ของแต่ละรูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 
ข้อ

ดี 
ข้อ

เส
ีย 

• โรงงานแป้งมันส าปะหลังแต่ละที่ จะพยายามแข่งขันพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตให้ได้สูงท่ีสุด 

• ลานมันจะเป็นคนกลางท่ีมีความส าคัญ ท่ีท าให้ระบบห่วงโซ่การผลิต
ท้ังหมด มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ 

• โรงงานท่ีเหลืออยู่จะเป็นโรงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูง 

• ประสิทธิภาพในการผลิตมีความคุ้มทุน (Optimization) สูงสุด 
เพราะก าลังการผลิตของแต่ละโรงงานจะมีความเหมาะสม กับ
ปริมาณวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่ 

• ระบบห่วงโซ่การผลิตโดยรวม จะมีประสิทธิภาพการผลิตเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที ่

• มีความเสี่ยงน้อยกว่า ในเรื่องปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 

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

• โรงงานบางกลุ่มจะขาดทุนไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ เพราะไม่
สามารถแข่งขันในการหาวัตถุดิบได้เพียงพอ 

• โรงงานจะมีการขายให้เจ้าของใหม่ เพื่อด าเนินธุรกิจ เป็นวงจรท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

• ระบบอุตสาหกรรมโดยรวมจะเป็น Sub - optimal 

• ลดการแข่งขัน ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้โรงงานในพื้นท่ีขาดการพัฒนา
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

• ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังอาจจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของโรงงาน เพราะปริมาณเพาะปลูกมาก หรือน้อย
ขึ้นอยู่กับราคาเพราะมันส าปะหลังไม่เป็นพืชยืนต้น 

• บทบาทของลานมันจ ากัดแค่เพียงผู้จัดการด้านการขนส่งในพื้นท่ี
เท่านั้น 

• อาจเกิดการกดราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังในพื้นท่ี 

แบ่งเขตพ้ืนที่โรงงานแป้งมันส าปะหลัง  
กับพื้นที่แหล่งวัตถุดิบอย่างชัดเจน   

(limited competition within designated area) 

โรงงานแป้งมันส าปะหลังมีการแข่งขันอย่างสมบูรณแ์บบ  
(Free Competition) 

2 1 
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1. โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มขนาดใหญ่กับ
กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูก

2. โรงงานขนาดเล็กกระจายอยู่ในโซน
   พื้นที่การผลิตโดยเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน

3. รูปแบบผสมสานระหว่างโรงงานขนาด
ใหญ่และขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่

ภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนล่าง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ควบคุมการ
ขยายตัวของ

โรงงานแป้งมัน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการขยายตัวของพื้นที่
เพาะปลูก และโรงงาน
แป้งมัน อย่างสมดุล 

โรงงานแป้งมันส าปะหลงัมจี านวน
เหมาะสมกับปริมาณวัตถุดบิ ภายใน

พื้นที่  ท าให้มีอัตราการผลิตสูง 

การปรับเปลี่ยนโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสม โดยความต้องการ
ของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง มีความสมดุลกับปริมาณวัตถุดิบภายในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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วิธีการแบ่งเกณฑ์ในการศกึษาความเหมาะสมของพื้นที่ ในการปลูกมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – พื้นที่เพาะปลูก 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการก าหนดเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งมีการแบ่งระดับความ
เหมาะสมของพื้นที่เป็น 4 ระดับ โดยสามารถพิจารณาเปรียบเทียบผลผลิตและการจัดการ ดังนี้  

1) S1 หมายถึง พื้นที่มีระดับความเหมาะสมมาก (Highly Suitable)  ซึ่งสามารถให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 80 
ของ Optimum Yield 

2) S2 หมายถึง พื้นที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) ซึ่งสามารถใหผ้ลผลิต 
ร้อยละ 40-80 ของ Optimum Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ 

3) S3 หมายถึง พื้นที่มีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) ซึ่งสามารถใหผ้ลผลิต 
ร้อยละ 20-40 ของ Optimum Yield โดยจ าเป็นต้องเพิ่มการจัดการที่เหมาะสมตามคุณภาพดิน 

4) N หมายถึง พื้นที่ไม่มีความเหมาะสม (Non Suitable)  ซึ่งสามารถให้ผลผลิตน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ 
Optimum Yield โดยมีข้อจ ากัดที่ยากหรือไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดการในการปรับปรุงพื้นที่ 

 
โดยระดับความเหมาะสม จะพิจารณาจาก การระบายน้ าของดิน  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก ความอิ่มตัวด้วย
ประจุบวกที่เป็นด่าง ปฏิกิริยาของดิน ความลึกของดิน การหยั่งลึกรากพืช ปริมาณเกลือ ความลึกของสารจาโรไซต์ในดิน เนื้อดิน  
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สัญลักษณ์ของรปูภาพประกอบแผนทีภู่มิสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลงั (>300 ตันแป้งมันต่อวัน) 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลงั (<300 ตันแป้งมันต่อวัน) 

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง 

โรงงานมันอัดเม็ด 

ลานมัน 

โรงงานผลิตเอทานอล 

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง 

S1 หมายถึง พื้นที่มีระดับความเหมาะสมมาก (Highly Suitable)  สามารถให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 80 ของ Optimum Yield 

S2 หมายถึง พื้นที่มีระดับความเหมาะสมปานกลาง (Moderately Suitable) สามารถให้ผลผลิตร้อยละ 40-80 ของ Optimum 
Yield โดยมีการจัดการที่มีความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจ 

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก สามารถให้ผลผลิตน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ Optimum Yield 

S3 หมายถึง พื้นที่มีระดับความเหมาะสมเล็กน้อย (Marginally Suitable) ซึ่งสามารถให้ผลผลิตร้อยละ 20-40 ของ Optimum 
Yield โดยจ าเป็นต้องเพิ่มการจัดการที่เหมาะสมตามคุณภาพดิน 

พื้นที่เพาะปลูกจริงปี 2557 
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ประเทศไทยมีเขตพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังใน 49 จังหวัด ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ 20 จังหวัด รองลงมาคือภาคเหนือ 13 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 
จังหวัด ภาคตะวันตก 5 จังหวัด และภาคกลาง 5 จังหวัด ตามล าดับ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

พ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกมัน พ้ืนท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง พ้ืนท่ีเพาะปลูกในปัจจุบัน 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังใน 20 จังหวัด โดยจังหวัด
นครราชสีมามีพ้ืนที่เหมาะสมจ านวนมากที่สุด 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

ที่มา : กรมพัฒนาท่ีดิน 2557 

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

รวม 268 1,404 

พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ภาคเหนือ มีพื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังใน 13 จังหวัด โดยจังหวัดก าแพงเพชร
และนครสวรรค์มีพื้นที่เหมาะสมจ านวนมากที่สุด 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

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

รวม 81 277 

พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังในภาคเหนอื 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ภาคตะวันออก มีพื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังใน 6 จังหวัด โดยจังหวัดสระแก้วมี
พื้นที่เหมาะสมจ านวนมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดชลบุรีและระยอง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

ภาคตะวันออก อ าเภอ ต าบล 
1. สระแก้ว 9 50 
2. ชลบุรี 9 49 
3. ระยอง 8 49 
4. ปราจีนบุรี 6 31 
5. จันทบุร ี 6 17 
6. ฉะเชิงเทรา 4 14 

รวม  42 210 

พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง ในภาคตะวันออก 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ภาคตะวันตก และภาคกลาง มพีื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลังใน 10 จังหวัด โดย
จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่เหมาะสมจ านวนมากที่สุด 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

ภาคกลาง อ าเภอ ต าบล 
1. ลพบุร ี 9 50 
2. สระบุรี 7 24 
3. สุพรรณบุรี 5 19 
4. ชัยนาท 5 11 
5. นครนายก 1 1 

รวม 27 105 

พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง ในภาคตะวันตกและภาคกลาง 

ภาคตะวันตก อ าเภอ ต าบล 
1. กาญจนบุรี 13 62 
2. ตาก 8 33 
3. ราชบุรี 7 20 
4. เพชรบุร ี 1 1 
5. ประจวบคีรีขันธ ์ 1 1 

รวม 30 117 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ในปี 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังรวม 4.6 ล้านไร่ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 51 ของพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังทั้งประเทศ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลกูมนัส าปะหลัง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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โดย 5 จังหวัด 1.นครราชสีมา 2. ชัยภูมิ 3. อุบลราชธาน ี4. เลย และ5. อุดรธาน ีมีพื้นที่การ
เพาะปลูกจ านวน 3.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 68 ของพื้นที่การปลูกมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ร้อยละ 
1. นครราชสีมา 1,674,339 36.4% 
2. ชัยภูมิ 454,228 9.9% 
3. อุบลราชธานี 410,942 8.9% 
4. เลย 302,696 6.6% 
5. อุดรธานี 259,345 5.6% 
6. กาฬสินธุ์ 203,589 4.4% 
7. บุรีรัมย์ 197,834 4.3% 
8. ขอนแก่น 182,658 4.0% 
9. มุกดาหาร 149,180 3.2% 
10. ศรสีะเกษ 145,333 3.2% 
11. สกลนคร 120,371 2.6% 
12. มหาสารคาม 93,307 2.0% 
13. ยโสธร 87,917 1.9% 
14. สุรินทร์ 76,119 1.7% 
15. หนองบัวล าภู 68,631 1.5% 
16. อ านาจเจริญ 56,664 1.2% 
17. นครพนม 49,561 1.1% 
18. ร้อยเอ็ด 42,982 0.9% 
19. หนองคาย 17,911 0.4% 
20. บึงกาฬ 11,365 0.2% 

รวม 4,604,972 100% 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ในปี 2557 ภาคเหนือ มีพื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังรวม 1.83 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 20 ของพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังทั้งประเทศ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคเหนือ ปี 2557 พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลกูมนัส าปะหลังในภาคเหนอื 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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โดย 4 จังหวัด 1.ก าแพงเพชร 2. นครสวรรค์ 3. เพชรบูรณ์ และ 4. พิษณุโลก  มีพื้นที่การเพาะปลูก
จ านวน 1.46 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นทีก่ารปลูกมันส าปะหลังในภาคเหนือ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคเหนอื ปี 2557 ภาคเหนือ  พื้นที่เพาะปลูก (ไร)่ ร้อยละ 
1. ก าแพงเพชร 667,643 36.5% 
2. นครสวรรค์ 436,809 23.9% 
3. เพชรบูรณ์ 189,609 10.4% 
4. พิษณุโลก 164,192 9.0% 
5. อุทัยธาน ี 139,587 7.6% 
6. เชียงราย 63,494 3.5% 
7. สุโขทัย 59,511 3.3% 
8. อุตรดิตถ์ 26,549 1.5% 
9. ล าปาง 25,157 1.4% 
10. พิจิตร 23,464 1.3% 
11. แพร่ 18,953 1.0% 
12. พะเยา 7,855  0.4% 
13. ล าพูน 4,670  0.3% 
14. เชียงใหม่ 1,924  0.1% 
12. น่าน 1,062 0.1% 

รวม 1,816,030 100% 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ในปี 2557 ภาคตะวันออกมีพื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังรวม 1.48 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 16 ของพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังทั้งประเทศ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออก ปี 2557 พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลกูมนัส าปะหลังในภาคตะวันออก 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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โดย 3 จังหวัด คือ 1. สระแก้ว 2. ฉะเชิงเทรา และ 3. ชลบุรี มีพื้นที่การเพาะปลูกรวมจ านวน 
 1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่การปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออก 
  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคตะวันออก ปี 2557 

ภาคตะวันออก พ้ืนท่ีเพาะปลูก (ไร)่ ร้อยละ 
1. สระแก้ว 452,652 30.7% 
2. ฉะเชิงเทรา 294,273 19.9% 
3. ชลบุรี 279,476 18.9% 
4. จันทบุรี 239,688 16.2% 
5. ปราจีนบุรี 156,780 10.6% 
6. ระยอง 52,869 3.6% 

รวม 1,475,738 100% 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ในปี 2557 ภาคตะวันตกและภาคกลาง มีพื้นที่การเพาะปลูกมันส าปะหลังรวม 1.06 ล้านไร ่คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12 ของพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลังทั้งประเทศ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง 
ในภาคตะวันตก และภาคกลาง ปี 2557 

พื้นที่เหมาะสมส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง 
ในภาคตะวันตก และภาคกลาง 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่การเพาะปลูกจ านวน 4.7 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 69 ของพื้นที่การปลูก
มันในภาคตะวันตก และจังหวัดลพบุรี มีพื้นที่การเพาะปลูกจ านวน 2.5 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 65 
ของพื้นที่การปลูกมันในภาคกลาง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - พื้นที่เพาะปลูก 

พื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง ในภาคตะวันตก และภาคกลาง ปี 2557 

ภาคกลาง พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ร้อยละ 
1. ลพบุร ี 249,889  64.9% 
2. ชัยนาท 64,434  16.7% 
3. สุพรรณบุรี 37,647  9.8% 
4. สระบุรี 33,201  8.6% 

รวม 385,171 100% 

ภาคตะวันตก พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ร้อยละ 
1. กาญจนบุรี 468,448  68.9% 
2. ตาก 131,513  19.4% 
3. ราชบุร ี 77,685  11.4% 
4. เพชรบุร ี 1,086  0.2% 
5. ประจวบคีรีขันธ์ 773  0.1% 

รวม 679,505 100% 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 2557 จัดท าภาพโดยบริษัท ไลคอน จ ากัด 
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ภาค 
ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 

จ านวน 
ก าลังการผลิต 

(ตัน/วัน) 
จ านวน 

ก าลังการผลิต 
(ตัน/วัน) 

จ านวน 
ก าลังการผลิต 
(ตันแป้ง/วัน) 

จ านวน 
ก าลังการผลิต 
(ตันแป้ง/วัน) 

จ านวน 
ก าลังการผลิต 
(ตันแป้ง/วัน) 

จ านวน 
ก าลังการผลิต 

(ลิตร/วัน) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,534  12,890  23  3,061  50  18,930  15  3,240  1  400  11  2,860,000  

เหนือ 482  8,228  2  239  13  3,150  3  4  750,000  

ตะวันออก 422  5,062  17  1,568  21  5,170  7  600  2  500  10  1,970,000  

ตะวันตก 226  2,084  - - 5  1,050  3  1        5  680,000  

กลาง 89  1,417  9  1,535  3  550  4  8  150  6  1,570,000  

รวมทั้งหมด 2,753  29,681  51  6,403  92  28,850  32  3,840  12  1,050  36  7,830,000  

ประเทศไทยมีจ านวนโรงงานแป้งมันรวม 92 โรงงาน มีก าลังการผลิต 28,850 ตันแป้ง/วัน โดย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนโรงงานแป้งมันมากเป็นอันดับที่ 1 คือ 50 โรงงาน มีก าลังการ
ผลิต 18,930 ตันแป้ง/วัน รองลงมาคือภาคตะวันออก 21 โรงงาน 5,170 ตันแป้ง/วัน  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ธันวาคม 2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (มิถุนายน 2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (พฤษภาคม  2558), กรมธุรกิจพลังงาน (8 เมษายน 2558)  

จ านวนโรงงานแปรรูปมันส าปะหลงัในแต่ละภาคของประเทศไทย 
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ภาค พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิต  
(กก. ต่อไร่) 

สัดส่วนที่น ามาท าแป้งมัน (73%) ก าลังการผลิต 
ที่เหมาะสม 
(ตัน/วัน) 

ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

สัดส่วน
ก าลังการ
ผลิตจริง/
เหมาะสม 
(เท่า) 

ตันหัวมัน/ปี 
 

ตันแป้งดิบ/ปี 

ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

4,604,972    4,359,677  15,465,916  3,547  11,336,516  2,541,647  7,702    18,930  2.46  

เหนือ 1,830,479    1,714,542  6,224,707  3,631  4,562,710    1,022,960  3,100      3,150  1.02  

ตะวันออก 1,475,738    1,339,336  4,877,258  3,642  3,575,030  801,522  2,429      5,170  2.13  

ตะวันตก  679,505   664,675  2,246,285  3,380  1,646,527  369,151  1,119      1,050  0.94  

กลาง  385,171   352,993  1,207,886  3,422  885,380  198,502  602  550  0.91  

รวมทั้งหมด 8,975,865    8,431,223  30,022,052  3,561  22,006,164  4,933,782  14,951    28,850  1.93  

หากเปรียบเทียบกับจ านวนผลผลิตมันส าปะหลังที่ส่งให้โรงงานแป้งมันร้อยละ 73ของ
ผลผลิตทั้งหมด พบว่าก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังมีมากเป็น 1.93 เท่าของ
ผลผลิต (โดยค านวณอัตราการใช้งาน 100 % ของก าหลังการผลิต) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 เมษายน 2558  

จ านวนโรงงานแปรรูปมันส าปะหลงัในแต่ละภาคของประเทศไทย 
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ภาพพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีก าลังการผลิตรวม 18,930 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต
เป็น 2.46 เท่าของผลผลิตมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

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

2. โรงงานมันอัดเม็ด 23  3,061  

3. โรงงานแป้งมัน 50  18,930  

4. โรงงานแป้งดัดแปร 15  - 

5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1  400  

6. โรงงานเอทานอล 11  2,860,000  

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

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจรงิ/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพืน้ทีโ่ดยสมมตุิฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได ้100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
 
 

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

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 2.46 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

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

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ภาพพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

2. โรงงานมันอัดเม็ด 23  3,061  

3. โรงงานแป้งมัน 50  18,930  

4. โรงงานแป้งดัดแปร 15  -  

5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1  400  

6. โรงงานเอทานอล 11  2,860,000  

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

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

ดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมี

ระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่โดย

สมมุติฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได้ 100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ภาพพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังในภาคกลางมี
ก าลังการผลิตรวม 550 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิตเป็น 0.91 เท่าของผลผลิต
มันส าปะหลังในภาคกลาง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

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

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

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

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 0.91 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

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

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

หมายเหตุ  
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเม็ด/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่โดยสมมุติฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได้ 100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ภาพพื้นที่เพาะปลกูที่เหมาะสม สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมัน
ส าปะหลังในภาคตะวันตก 

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

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

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

ดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมี

ระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่โดย

สมมุติฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได้ 100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ภาพพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังในภาคตะวันออก
มีก าลังการผลิตรวม 5,170 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิตเป็น 2.13 เท่าของ
ผลผลิตมันส าปะหลังในภาคตะวันออก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

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

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

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

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 2.13 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

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

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

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 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่โดยสมมุติฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได้ 100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ภาพพื้นที่เพาะปลกูที่เหมาะสม สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมัน
ส าปะหลังในภาคตะวันออก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

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

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

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

ดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมี

ระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่โดย

สมมุติฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได้ 100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ภาพพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังในภาคเหนือมี
ก าลังการผลิตรวม 3,150 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิตเป็น 1.02 เท่าของผลผลิต
มันส าปะหลังในภาคเหนือ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

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

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

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

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 1.02 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

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

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจรงิ/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพืน้ทีโ่ดยสมมตุิฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได ้100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

ภาพพื้นที่เพาะปลกูที่เหมาะสม สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมัน
ส าปะหลังในภาคเหนือ 

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

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

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

ดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ ในการผลิตแป้งดิบ โดยมี

ระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่โดย

สมมุติฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได้ 100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ภาพพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังในภาคตะวันตกมี
ก าลังการผลิตรวม 1,050 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิตเป็น 1.02 เท่าของผลผลิต
มันส าปะหลังในภาคตะวันตก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

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

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

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

2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 1.02 

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (>  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง (<  0 ตันแป้งมันต่อวัน)

โรงงานผลิตแป้งมัน และแป้งดัดแปลง

โรงงานมันอัดเม็ด

ลานมัน

โรงงานผลิตเอทานอล

โรงงานผลิตแป้งดัดแปลง

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

N  หมายถึงไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก
S3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมเล็กน้อย  Marginally Suitable) 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
4. สัดส่วนก าลังการผลิตจรงิ/เหมาะสม (เท่า) เป็นการค านวณปริมาณก าลังการผลิตที่เหมาะสมในพืน้ทีโ่ดยสมมตุิฐานโรงงานสามารถเดินก าลังการผลิตได ้100% 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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โรงงานเอทานอลในประเทศไทยมีอยู่จ านวน 36 โรงงานมีก าลังผลิต 7.83 ล้านลิตรต่อวันโดยใช้
วัตถุดิบจากกากน้ าตาลและหัวมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

จังหวัด จ านวน ก าลังการผลิต(ลิตร/วัน) 
นครราชสีมา      2      1,120,000  
สระบุร ี      2   620,000  
ระยอง      2   600,000  
ฉะเชิงเทรา      3   550,000  
สุพรรณบุรี      2   550,000  
ก าแพงเพชร      2   400,000  
อุบลราชธานี      1   400,000  
ปราจีนบุรี      2   370,000  
ชัยภูมิ      2   330,000  
สระแก้ว      2   300,000  
กาญจนบุรี      2   300,000  
ขอนแก่น      2   280,000  
กาฬสินธุ์      1   230,000  
นครสวรรค์      1   230,000  
อุดรธานี      1   200,000  
ลพบุรี      1   200,000  
ตาก      1   200,000  
หนองบัวล าภู      1   200,000  
นครปฐม      1   200,000  
ราชบุรี      2   180,000  
ชลบุรี      1   150,000  
เพชรบูรณ์      1   120,000  
มุกดาหาร      1   100,000  

   36      7,830,000  
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 เมษายน 2558 จัดท าภาพ โดยบริษัท ไลคอนจ ากัด 
โรงงานผลิตเอทานอลที่ใช้ทั้ง กากน้ าตาล หรือมันเส้นเป็นวัตถุดิบ 



-129- COPYRIGHT LYCON © 2015 

รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลงัของประเทศไทย 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กลุ่มก าแพงเพชร กลุ่มกาฬสินธ์ุ 

กลุ่มกาญจนบุรี กลุ่มนครราชสีมา 

กลุ่มอุบลราชธานี กลุ่มตะวันออก 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2557), กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง– รวมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดในจังหวัดนครราชสมีา 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 

นครราชสีมา 

ชัยภูมิ 

ลพบุรี 



-131- COPYRIGHT LYCON © 2015 

รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง– รวมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดในจังหวัดนครราชสมีา 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กลุ่มนครราชสีมา จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 558      6,017  
2. โรงงานมันอัดเม็ด 14      2,155  
3. โรงงานแป้งมัน 30    11,930  
4. โรงงานแป้งดัดแปร 10  - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน   1         400  
6. โรงงานเอทานอล 5     1,650,000  

รวมกลุ่มจังหวัดนครราชสีมาออกมีศูนย์กลางบริเวณ
จังหวัด 
1. นครราชสีมา 
2. ชัยภูมิ 
3. ลพบุรี 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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พื้นที่ที่ควรมีการขยายการเพาะปลูกเพือ่รองรับความต้องการของโรงงานผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

นครราชสีมา 

ชัยภูมิ 

ลพบุรี 

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง– รวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
ศูนย์กลางบริเวณจังหวัด ก าแพงเพชร 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

ก าแพงเพชร 

ตาก 

อุทัยธาน ี

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง- รวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดอุทัยธาน ีและจังหวัดตาก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

รวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างมีศูนย์กลางบริเวณ
จังหวัด  
1. ก าแพงเพชร 
2. อุทัยธานี 
3. ตาก 

กลุ่มจังหวัด จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 227      4,658  
2. โรงงานมันอัดเม็ด    2  239  
3. โรงงานแป้งมัน  13      3,300  
4. โรงงานแป้งดัดแปร   -      -    
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน   -      -    
6. โรงงานเอทานอล  3        600,000  

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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พื้นที่ที่ควรมีการขยายการเพาะปลูกเพือ่รองรับความต้องการของโรงงานผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

ก าแพงเพชร 

ตาก 

อุทัยธาน ี

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังมัน - รวมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์กลางบริเวณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กาฬสินธุ์ อุดรธาน ี

ขอนแก่น 

มหาสารคาม 

เลย 

มุกดาหาร 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 



-137- COPYRIGHT LYCON © 2015 

รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังมัน - รวมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์กลางบริเวณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กลุ่มจังหวัด จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 488  2,787  
2. โรงงานมันอัดเม็ด    7  675  
3. โรงงานแป้งมัน    4  600  
4. โรงงานแป้งดัดแปร    4  -  
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน   -    -    
6. โรงงานเอทานอล  5  810,000  

รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศูนย์กลาง
บริเวณจังหวัด  
1. กาฬสินธุ์ 
2. ขอนแก่น 
3. อุดรธานี 
4. มหาสารคาม 
5. เลย 
6. มุกดาหาร 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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พื้นที่ที่ควรมีการขยายการเพาะปลูกเพือ่รองรับความต้องการของโรงงานผลิต 
แป้งมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กาฬสินธุ์ อุดรธาน ี

ขอนแก่น 

มหาสารคาม 

เลย 

มุกดาหาร 

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง– รวมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดอุบลราชธาน ี

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

อุบลราชธาน ี

ศรสีะเกษ 

หมายเหตุ  
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง - รวมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศูนย์กลางบริเวณ จังหวัดอุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กลุ่มจังหวัด จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 191  3,294  
2. โรงงานมันอัดเม็ด    4  1,950  
3. โรงงานแป้งมัน    4  1,950  
4. โรงงานแป้งดัดแปร    1  - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน   -      -    
6. โรงงานเอทานอล  1        400,000  

รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตอนล่างมีศูนย์กลาง
บริเวณจังหวัด  
1. อุบลราชธานี 
2. ศรีสะเกษ 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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พื้นที่ที่ควรมีการขยายการเพาะปลูกเพือ่รองรับความต้องการของโรงงานผลิต 
แป้งมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

ศรสีะเกษ 

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 



-142- COPYRIGHT LYCON © 2015 

รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง– รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

ระยอง 

สระแก้ว 

จันทบุรี 
ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุรี 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง– รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดในจังหวัดจันทบุรี ชลบรุี และระยอง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

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

รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีศูนย์กลางบริเวณ
จังหวัด  
1. จันทบุร ี
2. ชลบุรี 
3. ระยอง 
4. สระแก้ว 
5. ฉะเชิงเทรา 
6. ปราจีนบุรี 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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พื้นที่ที่ควรมีการขยายการเพาะปลูกเพือ่รองรับความต้องการของโรงงานผลิต 
แป้งมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

ระยอง 

สระแก้ว 

จันทบุรี 
ชลบุรี 

ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุร ี

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง– รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก 
ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดในจังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กาญจนบุรี 

ราชบุรี 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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รูปแบบการจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง– รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก 
ศูนย์กลางบริเวณจังหวัดในจังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กลุ่มจังหวัด จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 194  1,359  
2. โรงงานมันอัดเม็ด -    -    
3. โรงงานแป้งมัน 4  800  
4. โรงงานแป้งดัดแปร 3  -    
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1  -    
6. โรงงานเอทานอล 4  480,000  

รวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกมีศูนย์กลางบริเวณจังหวัด  
1. กาญจนบุรี 
2. ราชบุรี 

 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/

วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมี

ระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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พื้นที่ที่ควรมีการขยายการเพาะปลูกเพือ่รองรับความต้องการของโรงงานผลิต 
แป้งมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) – กลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมนัส าปะหลัง 

กาญจนบุรี 

ราชบุรี 

พื้นทีที่ควรขยายการเพาะปลูก 

หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน =ตันมันเส้น/วัน, มันอัดเม็ด = ตันมันอัดเมด็/วัน, โรงงานแป้งมันดิบ =ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล =ลิตร/วัน 
2.ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปรมิาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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ในปี 2557 ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกมันส าปะหลังได้ 30 ล้านตัน ซึ่งมีการน าไปผลิตแป้งดิบ
ประมาณ 22 ล้านตัน โดยโรงงานแป้งมันส าปะหลังมีก าลังการผลิตรวม 28,850 ตันแป้งต่อวัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ประเทศไทย จ านวน 
1. พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 8,975,865 
2. พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,431,223 
3. ผลผลิต (ตัน) 30,022,052 
4. ผลผลิตที่ใช้ในโรงงานแป้งมัน (ตัน)  22,006,164 
5. อัตราผลผลิต (ตันต่อไร่) 3.56 

ประเทศไทย จ านวน 
1. จ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลัง (โรง) 92 
2. ก าลังการผลิตโรงงานแป้งมัน (ตันแป้ง/วัน) 28,850 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน (วัน/ปี) 330 
4. อัตราการแปรรูปแป้ง 1 หน่วย ใช้หัวมันสด 4.4603 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557), สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย (2558), กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2558) 
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ปัจจุบันโรงงานแป้งมันส าปะหลังมกี าลังการผลิตรวม 28,850 ตันแป้งดิบ/วัน ก าลังการผลิตของ
โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 66 ของก าลังการผลิตทั้งหมด 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

Utilization 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง รวมทั้งประเทศ 

100% 18,930  5,170  3,150  1,050  550  28,850  
95% 17,984  4,912  2,993  998  523  27,408  
90% 17,037  4,653  2,835  945  495  25,965  
85% 16,091  4,395  2,678  893  468  24,523  
80% 15,144  4,136  2,520  840  440  23,080  
75% 14,198  3,878  2,363  788  413  21,638  
70% 13,251  3,619  2,205  735  385  20,195  
65% 12,305  3,361  2,048  683  358  18,753  
60% 11,358  3,102  1,890  630  330  17,310  
55% 10,412  2,844  1,733  578  303  15,868  
50% 9,465  2,585  1,575  525  275  14,425  
45% 8,519  2,327  1,418  473  248  12,983  
40% 7,572  2,068  1,260  420  220  11,540  

ก าลังการผลิต 66% 18% 11% 4% 2% 100% 

ก าลังการผลิตโรงงานแป้งมัน ในแต่ละภูมิภาค (ตันแป้งดิบ/วัน) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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ในปัจจุบันโรงงานแป้งมันส าปะหลังมีก าลังการผลิตรวม 28,850 ตันแป้งต่อวัน สามารถรองรับ
หัวมันส าปะหลังได้มากถึง 42.5 ล้านตัน แต่ปัจจุบันด าเนินการผลิตอยู่เพียงร้อยละ 50 ของก าลัง
การผลิตทั้งหมด เนื่องจากมีผลผลิตมันส าปะหลังเพียง 22 ล้านตัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

Utilization ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง รวมทั้งประเทศ 

100% 27,863,069  7,609,723  4,636,485  1,545,495  809,545  42,464,318  
95% 26,469,915  7,229,237  4,404,661  1,468,220  769,068  40,341,102  
90% 25,076,762  6,848,751  4,172,837  1,390,946  728,591  38,217,886  
85% 23,683,608  6,468,265  3,941,012  1,313,671  688,113  36,094,670  
80% 22,290,455  6,087,779  3,709,188  1,236,396  647,636  33,971,454  
75% 20,897,302  5,707,293  3,477,364  1,159,121  607,159  31,848,238  
70% 19,504,148  5,326,806  3,245,540  1,081,847  566,682  29,725,022  
65% 18,110,995  4,946,320  3,013,715  1,004,572  526,204  27,601,806  
60% 16,717,841  4,565,834  2,781,891  927,297  485,727  25,478,591  
55% 15,324,688  4,185,348  2,550,067  850,022  445,250  23,355,375  

50% 13,931,534  3,804,862  2,318,243  772,748  404,773  21,232,159  
45% 12,538,381  3,424,376  2,086,418  695,473  364,295  19,108,943  
40% 11,145,227  3,043,889  1,854,594  618,198  323,818  16,985,727  

ความต้องการมันส าปะหลัง ในแต่ละภูมิภาค (ตันหัวมันส าปะหลัง/ปี) 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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หากมีการเพิ่มก าลังการผลิตโรงงานแป้งมันส าปะหลัง ในทุกๆ 300 ตันแป้งต่อวัน จะต้องมีการ
จัดหามันส าปะหลังเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 441,570 ตัน หรือมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก 124,008 ไร่  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

เพิ่มก าลังการผลิต 
(ตันแป้ง/วัน) 

ก าลังการผลิตรวม 
(ตันแป้ง/วัน) 

ต้องการหัวมันรวม 
(ตันหัวมัน/ปี) 

ต้องการหัวมันเพ่ิมขึ้น 
(ตันหัวมัน/ปี) 

ต้องการพื้นทีป่ลูกเพิ่มขึ้น 
(ไร)่ สัดส่วน Utilization 

0 28,850     42,464,318                      -                      -    1.93 52% 
150 29,000     42,685,103  220,785  62,004  1.94 52% 
300 29,150  42,905,888  441,570  124,008  1.95 51% 
450 29,300     43,126,673  662,355  186,012  1.96 51% 
600 29,450     43,347,458  883,140  248,016  1.97 51% 
750 29,600     43,568,243  1,103,925  310,020  1.98 51% 
900 29,750     43,789,028  1,324,710  372,024  1.99 50% 
1050 29,900     44,009,813  1,545,495  434,028  2.00 50% 
1200 30,050     44,230,598  1,766,280  496,032  2.01 50% 
1350 30,200     44,451,383  1,987,065  558,036  2.02 50% 
1500 30,350     44,672,168  2,207,850  620,040  2.03 49% 
1650 30,500     44,892,953  2,428,635  682,044  2.04 49% 
1800 30,650     45,113,738  2,649,420  744,048  2.05 49% 
1950 30,800     45,334,523  2,870,205  806,052  2.06 49% 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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หากเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลัง ในทุกๆ การเพ่ิมอัตราผลผลิต 200 กก.
ต่อไร่ จะท าให้ประเทศไทยมีผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น 1.68 ล้านตันต่อปี ซึ่งท าให้สามารถเพิ่ม
ก าลังการผลิตของโรงงานแป้งมันส าปะหลังได้ 1,146 ตันแป้งต่อวัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ผลผลิต/ไร่ 
ผลผลิตรวม  

(ตันหัวมัน/ปี) 
ใช้ผลิตแป้งมัน 
(ตันหัวมัน/ปี) 

หัวมันท่ีเพิ่มขึ้น 
(ตันหัวมัน/ปี) 

ก าลังผลิตเพิ่มขึ้น 
(ตันแป้ง/วัน) 

สัดส่วน Utilization 

3.56 30,022,052 22,006,164 - - 1.93 52% 

3.70 31,195,525  23,179,637  1,173,473  797  1.83 55% 

3.90 32,881,770  24,865,882  2,859,718  1,943  1.71 59% 

4.10 34,568,014  26,552,126  4,545,962  3,088  1.60 63% 

4.30 36,254,259  28,238,371  6,232,207  4,234  1.50 66% 

4.50 37,940,504  29,924,616  7,918,452  5,380  1.42 70% 

4.70 39,626,748  31,610,860  9,604,696  6,525  1.34 74% 

4.90 41,312,993  33,297,105  11,290,941  7,671  1.28 78% 

5.10 42,999,237  34,983,349  12,977,185  8,817  1.21 82% 

1,146 1.7M 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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หากมีการเพ่ิมพื้นที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง ในทุกๆ การเพ่ิมพื้นที่ 62,000 ไร่ จะท าให้ประเทศไทย
มีผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น 2.2 แสนตันต่อปี ซึ่งท าให้สามารถเพิ่มก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังได้ 150 ตันแป้งต่อวัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

เพิ่มพื้นที่
เพาะปลูก (ไร)่ 

พื้นทีเ่พาะปลูก
รวม (ไร)่ 

ผลผลิตรวม  
(ตันหัวมัน/ปี) 

ใช้ผลิตแป้งมัน 
(ตันหัวมัน/ปี) 

หัวมันท่ีเพิ่มขึ้น 
(ตันหัวมัน/ปี) 

ก าลังผลิตเพิ่มขึ้น 
(ตันแป้ง/วัน) 

สัดส่วน Utilization 

-          8,431,223      30,022,052    22,006,164              -                -    1.93  52% 
62,000        8,493,223      30,242,823    22,226,935     220,771            150  1.91  52% 
124,000        8,555,223      30,463,593    22,447,706     441,541            300  1.89  53% 
186,000        8,617,223      30,684,364    22,668,476     662,312            450  1.87  53% 
248,000        8,679,223      30,905,135    22,889,247     883,083            600  1.86  54% 
310,000        8,741,223      31,125,906    23,110,018   1,103,854            750  1.84  54% 
372,000        8,803,223      31,346,676    23,330,788   1,324,624            900  1.82  55% 
434,000        8,865,223      31,567,447    23,551,559   1,545,395         1,050  1.80  55% 
496,000        8,927,223      31,788,218    23,772,330   1,766,166         1,200  1.79  56% 
558,000        8,989,223      32,008,989    23,993,101   1,986,937         1,350  1.77  57% 
620,000        9,051,223      32,229,759    24,213,871   2,207,707         1,500  1.75  57% 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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การก าหนดราคา และวิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรและอุตสาหกรรม 

ราคามันส าปะหลัง (ณ ไร)่ 

ค่าขนส่ง+การตลาด 

การตลาด+ค่าขนส่ง 

ต้นทุนการเพาะปลูก 

การวิเคราะห์ราคาต้นทุนที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มจะเป็นลักษณะ ต้นทุนท่ี
บวกเพ่ิมขึ้น 

ราคารับซื้อโรงงานแป้งมัน (ณ โรงงานแป้งมัน) 

ราคาของลานมัน 

ในการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรและต้นทุน
การผลิตที่เหมาะสม 
แนวทางในการวิเคราะห์ราคาต้นทุนที่เหมาะสมของแต่ละ
กลุ่มโดยใช้เป็นโครงสร้างราคา และต้นทุน ดังนี้ 
 
1. ราคามันเส้นส าหรับส่งออก 
2. ต้นทุนการแปรรูปเป็นมันเส้นของลานมัน 
3. ราคารับซื้อของโรงงานแป้งมัน 
4. ราคารับซื้อของลานมัน 
5. ต้นทุนการตลาดและการขนส่ง ไปโรงงานแป้งมัน 

หรือลานมัน 
6. ราคาขายมันส าปะหลัง ต่อ กก หน้าไร่มันส าปะหลัง 
7. ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร ตามคุณภาพมาตรฐาน

ที่ก าหนดต้นทุนปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
 
 

ก าไรของเกษตรกร 

ราคามันส าปะหลัง (ณ ลานมัน) 

ราคารับซื้อของผู้ส่งออกมันเส้น 
+ค่าขนส่ง 
+การตลาด 
+การแปรรูปเป็นมันเส้น 

ราคาของเกษตกร 

ราคาของผู้ส่งออก 

ที่มา: การวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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โครงสร้างของราคาและปัจจัยภายในต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคาแป้งมันส าปะหลงั 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ราคาแป้งมัน 

ราคาวัตถุดิบ 

+ 

= 

% ของเชื้อแป้ง  

ก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง ผลผลิตของมันส าปะหลัง 

คุณภาพของมันส าปะหลัง 

ต้นทุนการเก็บเกี่ยว 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง โรงงานแปรรูปแป้งมัน 

ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน 
(ค่าเสื่อม) 

ต้นทุนในการเพาะปลูก 

ต้นทุนมันส าปะหลัง 

ต้นทุนการขนส่ง 

ต้นทุนการตลาด 

ผลผลิตของมันส าปะหลังจ านวนมากส่งผล
ท าให้ราคาต่ า และ หากผลผลิตมีจ านวน
น้อยจะท าให้ราคามันส าปะหลังมีราคาสูง 

ก าลังการผลิตต่ าท าให้ต้นทุน
ต่อหน่วยการผลิตสูงขึ้น 

3 5 

เปอร์เซ็นต์ของเชื้อแป้งต่ าใน
หัวมันส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิต
ต่อแป้งมันสูง 

4 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูก
มันส าปะหลังจ านวนน้อย 
ส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยสูง 

1 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูก
มันส าปะหลังจ านวนน้อย 
ส่งผลท าให้ต้องขายผ่านลาน
มันส่งผลให้ราคาขายต่ า 

2 

5 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างโรงงานแป้งมันและเกษตรผู้ปลูกมันค านวณ
จากต้นทุนการผลิต การขนส่งและต้นทุนการแปรรูป 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

2.88 1.6 
4 กก หัวมัน ต่อ 

1 กกแป้ง 0.20 1.88 

13.0 2.08 8.32 

ราคาแป้งมัน ราคาต้นทุนมันต่อ 
1 กกแป้งมัน 

1.88 

ราคาต้นทุนการปลูกมัน
ส าปะหลังต่อ 1 กก 

ค่าขนส่ง ค่าเพาะปลูก ปริมาณแป้งมัน 

10.12 

ต้นทุนการแปรรูป 

แบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

เกษตรกร โรงงาน 

0.2 

แบ่งปันผลผระโยชน ์

ค่าขนส่ง 

9.92 

หมายเหตุ : %เชื้อแป้ง 25%, ก าลังการผลิต 100%, ราคาแป้งมัน 13 บาท/กก., ต้นทุนค่าเพาะปลูก 1.88 บาท/กก. ค่าขนส่ง 0.2 บาท/กก. 
ที่มา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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โครงสร้างของราคาและปัจจัยภายในต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคามันเส้น 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ราคามันเส้น 

ราคาวัตถุดิบ 

+ 

= 

ค่าใช้จ่ายในการสับ  
และตาก ผลผลิตของมันส าปะหลัง 

ต้นทุนการเก็บเกี่ยว 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง โรงงานแปรรูปมันเส้น 

ต้นทุนการแปร
รูปมันเส้น 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายด้านการเงิน 
(ค่าเสื่อม) 

ต้นทุนในการเพาะปลูก 

ต้นทุนมันส าปะหลัง 

ต้นทุนการขนส่ง 

ต้นทุนการตลาด 

ผลผลิตของมันส าปะหลังจ านวนมากส่งผล
ท าให้ราคาต่ า และ หากผลผลิตมีจ านวน
น้อยจะท าให้ราคามันส าปะหลังมีราคาสูง 

3 4 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูก
มันส าปะหลังจ านวนน้อย 
ส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิต
ต่อหน่วยสูง 

1 

เกษตรกรมีพ้ืนที่ในการปลูก
มันส าปะหลังจ านวนน้อย 
ส่งผลท าให้ต้องขายผ่านลาน
มันส่งผลให้ราคาขายต่ า 

2 

5 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างโรงงานมันเส้นและเกษตรผู้ปลูกมันค านวณ
จากต้นทุนการผลิต การขนส่งและต้นทุนการแปรรูป 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

0.38 0.88 
2.42 กก หัวมัน 
ต่อ1 กก.มันเส้น 0.20 1.88 

6.5 2.08 5.04 

ราคามันเส้น ราคาต้นทุนมันต่อ 
1 กก.มันเส้น 

1.88 

ราคาต้นทุนการปลูกมัน
ส าปะหลังต่อ 1 กก 

ค่าขนส่ง ค่าเพาะปลูก ปริมาณแป้งมัน 

6.12 

ต้นทุนการแปรรูป 

แบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

เกษตรกร โรงงาน 

0.2 

แบ่งปันผลผระโยชน ์

ค่าขนส่ง 

5.92 

หมายเหตุ : ราคามันเส้น 6.5 บาท/กก., ต้นทุนค่าเพาะปลูก 1.88 บาท/กก. ค่าขนส่ง 0.2 บาท/กก. 
ที่มา: การวิเคราะห์ของท่ีปรึกษา 
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ในปี 2558 เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังในภาคเหนือมีต้นทุนต่ ากว่าภาคอื่นๆ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีนาคม 2558 

รายการ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง เฉลี่ย 

1. ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร)่ 5,673 5,734 6,075 5,756 

2. ต้นทุนคงที่ (บาท/ไร)่ 1,013 964 1,115 1,014 

3. ต้นทุนรวมต่อไร ่(บาท/ไร)่ 6,686 6,698 7,189 6,771 

4. ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (บาท/กก.) 1.82 1.86 2.03 1.88 

5. ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท/ไร)่ 1,464 1,494 328 1,253 

6. ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม  (บาท/กก.) 0.40 0.42 0.09 0.35 
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ในช่วงปี 2556-2558 เกษตรกรผู้ปลูกมันในภาคเหนือมีต้นทุนที่ประมาณ 
1.71- 1.82 ต่ ากว่าต้นทุนการเพาะปลูกในภาคอื่นๆอยู่  0.04-0.13 บาท 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีนาคม 2558 

 0.85   0.81   0.80  
 1.02  

 1.16  

 1.50  
1.65 1.69 1.71 1.78 1.82 

 0.93   0.85   0.82  
 1.08  

 1.25  

 1.61  1.68 
1.81 1.84 1.87 1.86 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (ภาคเหนือ) ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ต้นทุนต่อ กก. (ภาคเหนือ)  0.85 0.81 0.80 1.02 1.16 1.50 1.65 1.69 1.71 1.78 1.82 
ต้นทุนต่อ กก. 

(ตะวันออกเฉียงเหนือ)  0.93 0.85 0.82 1.08 1.25 1.61 1.68 1.81 1.84 1.87 1.86 

ราคาต้นทุนที่แตกต่างกัน 0.08 0.04 0.02 0.06 0.09 0.11 0.03 0.12 0.13 0.09 0.04 
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ต้นทุนการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรในภาคเหนือ คือประมาณ 1,013 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีนาคม 2558 

 2,094   2,388   2,556   3,002   3,711   3,918   4,297   4,857   5,061   5,291   5,673  
 345   345   345  

 534  
 656   660   811  

 1,054   1,058   1,163   1,013  

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

 1. ต้นทุนผันแปร 2. ต้นทุนคงท่ี 

รายการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

 1.ต้นทุนผันแปร (บาท ต่อ ไร่) 2,094 2,388 2,556 3,002 3,711 3,918 4,297 4,857 5,061 5,291 5,673 

 สัดส่วนต้นทุนแปรผันกับต้นทุนรวม 86% 87% 88% 85% 85% 86% 84% 82% 83% 82% 85% 

2. ต้นทุนคงที่ (บาท ต่อ ไร่) 345 345 345 534 656 660 811 1,054 1,058 1,163 1,013 

สัดส่วนต้นทุนคงที่กับต้นทุนรวม 14% 13% 12% 15% 15% 14% 16% 18% 17% 18% 15% 

 3. ต้นทุนรวมต่อไร่ (บาท) 2,439 2,734 2,901 3,536 4,368 4,579 5,108 5,911 6,119 6,454 6,686 
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ราคารับซื้อมันส าปะหลังที่เหมาะสมของโรงงานแป้งมันตามเปอร์เซ็นต์ของ
เชื้อแป้ง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: ราคาแป้งมัน 13 บาท/กก ค่าขนส่ง 0.2 บาท/กก 

เปอร์เซ็นของเชื้อ
แป้ง  

 ปริมาณหัวมันใน
การผลิตแป้งมัน 1 

กิโลกรัม 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การแปรรูป 

(ก าลังการผลิต 100%)  

 ผลต่างต่อ
กิโลกรัม แป้ง

มัน  

 ประมาณการค่า
ขนส่งแป้งมัน  
1 กิโลกรัม  

 ราคาค านวณ
ผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 

22% 4.55 3.27 0.20 2.10 
23% 4.35 3.13 0.14 0.20 2.22 
24% 4.17 3.00 0.13 0.20 2.35 
25% 4.00 2.88 0.12 0.20 2.48 
26% 3.85 2.77 0.11 0.20 2.61 
27% 3.70 2.67 0.10 0.20 2.74 
28% 3.57 2.57 0.10 0.20 2.86 
29% 3.45 2.48 0.09 0.20 2.99 
30% 3.33 2.40 0.08 0.20 3.12 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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ราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังทีเ่หมาะสมของโรงงานแป้งมันตามก าลังการผลิต 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

ก าลังการผลิต  
 ปริมาณหัวมันในการ

ผลิตแป้งมัน 1 กิโลกรัม 
(เปอร์เซ็นแป้ง 25%)  

 ประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การแปรรูป 

(เปอร์เซ็นแป้ง 25%) 

 ผลต่างต่อ
กิโลกรัม 
แป้งมัน 

 ประมาณการค่า
ขนส่งแป้งมัน  
1 กิโลกรัม  

 ราคาค านวณ
ผลผลิตมัน
ส าปะหลัง 

100% 4.00 2.88 0.20 2.48 
95% 4.00 2.89 0.01 0.20 2.48 
90% 4.00 2.89 0.01 0.20 2.48 
85% 4.00 2.90 0.01 0.20 2.48 
80% 4.00 2.91 0.01 0.20 2.47 
75% 4.00 2.91 0.01 0.20 2.47 
70% 4.00 2.92 0.01 0.20 2.47 
65% 4.00 2.93 0.01 0.20 2.47 
60% 4.00 2.95 0.01 0.20 2.46 
55% 4.00 2.96 0.01 0.20 2.46 
50% 4.00 2.98 0.02 0.20 2.46 

หมายเหตุ: ราคาแป้งมัน 13 บาท/กก ค่าขนส่ง 0.2 บาท/กก 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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ประมาณการรายได้ของเกษตรกร เมื่อโรงงานรับซื้อมันส าปะหลังตาม
เปอร์เซ็นต์ของเชื้อแป้ง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

เปอร์เซ็นของเชื้อแป้ง 
ปริมาณมัน 

(ตัน) 
ราคารับซื้อ 

รายได้รวม  
(พันบาท) 

ค่ารถบรรทุก  
(พันบาท) 

ต้นทุนเกษตรกร 
(พันบาท) 

รายได้สุทธิ  
(พันบาท) 

22% 3,000 2.10 6,287 600 5,643 44 

23% 3,000 2.22 6,671 600 5,643 428 

24% 3,000 2.35 7,055 600 5,643 812 

25% 3,000 2.48 7,439 600 5,643 1,196 

26% 3,000 2.61 7,823 600 5,643 1,580 

27% 3,000 2.74 8,207 600 5,643 1,964 

28% 3,000 2.86 8,591 600 5,643 2,348 

29% 3,000 2.99 8,975 600 5,643 2,732 

30% 3,000 3.12 9,359 600 5,643 3,116 
หมายเหตุ: ราคาแป้งมัน 13 บาท/กก ค่าขนส่ง 0.2 บาท/กก 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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การพัฒนาคุณภาพมันโดยการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเชือ่แป้ง จะท าให้รายได้ของเกษตรกร
เพิ่มขึ้น 448 บาทต่อไร่ และการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของมันจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก 
1,240 บาทต่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 500 กก ต่อไร ่

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

เปอร์เซ็นแป้ง 
ต้นทุนการ
แปรรูป 

@100% UT 

ราคารับซื้อมันที่
ค านวณได ้

รายได้ของเกษตรกรปลูกมันส าปะหลัง ตามผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร)่ พันบาท 

2 ตัน/ไร ่ 2.5 ตัน/ไร ่ 3 ตัน/ไร ่ 3.5ตัน/ไร ่ 4 ตัน/ไร ่ 4.5 ตัน/ไร ่ 5 ตัน/ไร ่ 5.5 ตัน/ไร่ 

22% 3.27 2.10 4,191 5,239 6,287 7,335 8,383 9,431 10,479 11,526 

23% 3.13 2.22 4,447 5,559 6,671 7,783 8,895 10,007 11,119 12,230 

24% 3.00 2.35 4,703 5,879 7,055 8,231 9,407 10,583 11,759 12,934 

25% 2.88 2.48 4,959 6,199 7,439 8,679 9,919 11,159 12,399 13,638 

26% 2.77 2.61 5,215 6,519 7,823 9,127 10,431 11,735 13,039 14,342 

27% 2.67 2.74 5,471 6,839 8,207 9,575 10,943 12,311 13,679 15,046 

28% 2.57 2.86 5,727 7,159 8,591 10,023 11,455 12,887 14,319 15,750 

29% 2.48 2.99 5,983 7,479 8,975 10,471 11,967 13,463 14,959 16,454 

30% 2.40 3.12 6,239 7,799 9,359 10,919 12,479 14,039 15,599 17,158 

384 @ 3 ตันต่อไร 
1,240 @ 25% 

หมายเหตุ : ก าลังการผลิต 100% 
ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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การแบ่งปันผลประโยชน์การผลิตแป้งมัน เมื่อเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้น ทั้ง
เกษตรกรและโรงงานแป้งมันจะมีก าไรเพื่อน าไปแบ่งปันผลประโยชน์กันมากขึ้น 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

เปอร์เซ็นแป้ง 
รายได้จากแป้ง

มัน 
โรงงาน เกษตรกร ก าไรท่ีน าไปแบ่งปัน

ผลประโยชน ์ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุนเกษตรกร ค่าขนส่ง 

22%   8,580,000       2,160,889       132,000  5,643,000        600,000  44,111 

23%   8,970,000       2,160,889       138,000  5,643,000        600,000  428,111 

24%   9,360,000       2,160,889       144,000  5,643,000        600,000  812,111 

25%   9,750,000       2,160,889       150,000  5,643,000        600,000  1,196,111 

26%  10,140,000       2,160,889       156,000  5,643,000        600,000  1,580,111 

27%  10,530,000       2,160,889       162,000  5,643,000        600,000  1,964,111 

28%  10,920,000       2,160,889       168,000  5,643,000        600,000  2,348,111 

29%  11,310,000       2,160,889       174,000  5,643,000        600,000  2,732,111 

30%  11,700,000       2,160,889       180,000  5,643,000        600,000  3,116,111 

หมายเหตุ: ราคาแป้งมัน 13 บาท/กก ค่าขนส่ง 0.2 บาท/กก, ต้นทุนเกษตรกร 1.88 บาท/กก. 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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การแบ่งปันผลประโยชน์การผลิตมันเส้น เมื่อผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ทั้งเกษตรกร
และโรงงานมันเส้นจะมีก าไรเพื่อน าไปแบ่งปันผลประโยชน์กันมากขึ้น 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร (มันส าปะหลัง) - การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ: ราคามันเส้น 6.5 บาท/กก ค่าขนส่ง 0.2 บาท/กก, ต้นทุนเกษตรกร 1.88 บาท/กก. 

ผลผลิต 
(ton/Rai) 

ปริมาณ
หัวมัน (ตัน) 

รายได้จากมัน
เส้น 

โรงงาน เกษตรกร ก าไรท่ีน าไป
แบ่งปัน

ผลประโยชน ์ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่ง 
ต้นทุน

เกษตรกร 
ค่าขนส่ง 

2.50 2,500 6,714,876 392,562 206,612 4,702,500 500,000 913,202 

3.00 3,000 8,057,851 471,074 247,934 5,643,000 600,000 1,095,843 

3.50 3,500 9,400,826 549,587 289,256 6,583,500 700,000 1,278,483 

4.00 4,000 10,743,802 628,099 330,579 7,524,000 800,000 1,461,124 

4.50 4,500 12,086,777 706,612 371,901 8,464,500 900,000 1,643,764 

5.00 5,000 13,429,752 785,124 413,223 9,405,000 1,000,000 1,826,405 

5.50 5,500 14,772,727 863,636 454,545 10,345,500 1,100,000 2,009,045 

6.00 6,000 16,115,702 942,149 495,868 11,286,000 1,200,000 2,191,686 

ที่มา: การวิเคราะห์ของทีป่รึกษา 
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สารบัญ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 2 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อมูลพื้นฐานของมันส าปะหลัง 4 

การคัดเลือกสินค้าเกษตรเป้าหมายเพื่อพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 3 

โครงสร้างและปริมาณความต้องการมันส าปะหลัง 5 

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องของมันส าปะหลัง 7 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 6 

รูปแบบโมเดลอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของไทย 8 

โซนนิ่งอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศไทย 9 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาโซนนิ่งอุตสาหกรรม 11 

รูปแบบการแบ่งปันผลประโยชน ์10 

ภาคผนวก ก 
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ข้อเสนอแนะเชิงเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร มันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

ข้อ
เส

นอ
แน

ะเ
ชิง

เป
้าห

มา
ย 

ใน
กา

รพ
ัฒน

าอ
ุตส

าห
กร

รม
มัน

ส า
ปะ

หล
ัง

การวางแผนพื้นที่การเพาะปลูก
และการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการเพาะปลูก

การควบคุมการขยายตัวของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง

ให้เกิดความสมดุล และมีการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การพัฒนาเพ่ือต่อยอดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลผลิตมันส าปะหลัง

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

การพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานของ
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ด้านการ

บริหารจัดการมันส าปะหลังทั้งระบบ

    ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ผู้ปลูกมันส าปะหลัง

• ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความรู้ในด้านการจัดการเพาะปลูกมันส าปะหลงั และการจัดการเชิงพื้นที่อย่างถูกต้อง 
วางระบบการถ่ายทอดความรู้โดยการอบรม

    วิจัยและพัฒนามันส าปะหลังให้มีผลผลิตที่สูง และ
มีปริมาณแป้งที่สูง

• สนับสนุนการศกึษาวิจัยทางด้านการพัฒนาพันธ์ุ และเทคโนโลยีการผลติ เพื่อเพ่ิมผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    จัดหาปัจจัยสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต 
เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว

• สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางในการเพาะปลูกและเกบ็เกีย่วผลผลิต เพื่อใช้ร่วมกัน
ภายในหมู่บ้าน

• จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร

  2 ปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ของโรงงานแป้งมันและโรงงานแปรรูป

• ขยายพื้นที่เพาะปลูกในประเทศในบริเวณพื้นที่ทีเ่หมาะสมแต่ยังไม่มีการเพาะปลูก
• ส่งเสริมให้มีการปรับเปลีย่นพันธ์ุมันส าปะหลงัเดิมให้เป็นมันส าปะหลงัที่ใหเ้ปอร์เซ็นต์แป้งสูง มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
• สนับสนุนผูป้ระกอบการในการรับซือ้หัวมันส าปะหลงัจากประเทศเพ่ือนบ้าน

1.5 เพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยการขยายพื้นที่เพาะปลูก
และการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์

• ควบคุมจ านวนโรงงานแป้งมันให้มีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบในแต่ละพ้ืนที่
• ตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงงานแป้งมันส าปะหลังโดยการจัดท าแบบประเมิน หรือศึกษาจากประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อจัดกลุ่มประเภทโรงงานงานแป้งมันตามประสิทธิภาพ

  1 ควบคุมโรงงานแป้งมันส าปะหลังให้มีจ านวน
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

• สนับสนุนให้ผูป้ระกอบการโรงงานแปรรูปมันส าปะหลงัมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต
• พัฒนาความรู้ความสามารถด้านระบบคุณภาพต่างๆ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูป

    สร้างมูลค่าเพิ่มโดยส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแป้งเคมีต่อยอดจากการผลิต
แป้งมันดิบ

• สนับสนุนให้เกดิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีส่ร้างมูลคา่เพ่ิมแทนแป้งมัน เช่น โมดิไฟด์สตาร์ชเนื่องจากโมดิไฟด์สตาร์ชเป็นวัตถุดิบ
ต้ังต้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร

    สนับสนุนโครงสร้างองค์กรก ากับดูแล
มันส าปะหลังแบบบูรณาการ

• จัดต้ังองค์กรกลางที่สามารถบูรณาการท างาน โดยรวมตัวแทนจากทุกภาค
• ก าหนดงบประมาณสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลงัอย่างเพียงพอ และมีความต่อเนื่อง
• บริหารจัดการสัดส่วนการส่งออกมันเสน้ การผลิตแป้งมันส าปะหลัง และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
• บริหารจัดสรรผลผลิตมันส าปะหลงัให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
• ส่งเสริมการเพาะปลูกและการสร้างเครือข่ายลานมันในประเทศเพื่อนบ้าน

    บริหารจัดการฐานข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลัง และ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง

• ก าหนดให้มีหน่วยงานหลกัทีดู่แลจัดการฐานข้อมูลมันส าปะหลังอย่างเป็นระบบ
• จัดท าข้อมูลความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส าปะหลังประเภทต่างๆ

    บริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ • บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์การขนสง่มันส าปะหลงัใหม้ีประสิทธิภาพ
• พัฒนาระบบการขนส่งให้สะดวกและมีต้นทุนต่ าลงเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้

    ก าหนดกลไกการตลาดที่เหมาะสม • สนับสนุนสง่เสริมให้มีการเช่ือมโยงการค้าระหว่างกลุม่คลสัเตอร์เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลงั ลานมัน และโรงงานแป้งมัน 
โดยการสร้างพันธมิตรคู่ค้า  Business Matching 

• ส่งเสริมการท าสัญญาซื้อขายผลผลติล่วงหนา้กบัเกษตรกร  Contract farming 

    สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของผู้ปลูก
มันส าปะหลังรายย่อย

• ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อย เพื่อร่วมกันบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์หรือเครือข่าย 
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เพาะปลูก : การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
    

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) โดยการรวบรวมเกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลังในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เช่น การพัฒนาคลัสเตอร์มันส าปะหลัง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อประโยชน์ในด้านของ 
▫ การแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลการปลูกมันส าปะหลังอย่างมีระบบ เช่น การ

คัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลัง การวางแผนการปลูกให้เหมาะกับปริมาณน้ าฝน การใช้
ระบบน้ าหยด วิธีการจัดระยะแนวปลูก ตลอดจนการให้ความรู้ด้านวิธีการเก็บเกี่ยว 

▫ สนับสนุนให้เกิดการจัดหาปัจจัยในการผลิตร่วมกัน เพื่อช่วยเพิ่มอ านาจการเจรจา
ต่อรองการจัดการวัตถุดิบ ก าหนดคุณภาพของวัตถุดิบการผลิต และก าหนดราคา
วัตถุดิบท่ีเหมาะสม 

▫ สนับสนุนให้มีการควบคุมคุณภาพการปลูกมันส าปะหลังของกลุ่มเกษตรกรให้ได้
มาตรฐาน การปลูกอย่างมีระบบ และวางแผนการเก็บเกี่ยว ขุดมันส าปะหลังของกลุ่ม
ให้ได้ราคาสูง 
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1. ข้อเสนอแนะในการวางแผนพื้นที่การเพาะปลกู และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูก : ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
    

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• วางระบบการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ของนักวิชาการเกษตรในด้านต่างๆ ในด้านการ
จัดการเพาะปลูกและการจัดการเชิงพื้นที่ โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เช่น 
▫ สนับสนุนการวางระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural 

Practice : GAP) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพให้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด คุ้มค่า
แก่การลงทุน และมีกระบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค  

▫ ส่งเสริมการให้ความรู้ในการเลือกพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพดินและ
สภาพแวดล้อมเพื่อเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 

▫ ส่งเสริมการให้ความรู้ในการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเกษตรกร โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรเพ่ือเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

▫ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการไร่ 
โดยมีการบันทึกข้อมูล การวางแผนอย่างมีระบบรวมถึงการบันทึกต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 

▫ วางแผนการก าจัดและป้องกันศัตรูพืช รวมทั้งการจัดการโรคพืชที่เหมาะสม  
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1. ข้อเสนอแนะในการวางแผนพื้นที่การเพาะปลกู และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูก : การวิจัยและพัฒนามันส าปะหลังใหผ้ลผลิตสงู 
    

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาพันธ์ุ และเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากแป้งเคมี เช่น 
▫ ส่งเสริมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง เพื่อใหไ้ด้เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งสูง ให้ผลผลิตต่อไร่

มาก สามารถทนต่อโรคและแมลศัตรูพืชได้ เช่น พันธุ์ KU50 ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พันธุ์ห้วยบง 80 ที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย 

▫ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพาะปลูก เช่น เครื่องปลูกมันส าปะหลัง เครื่องขุดหัวมันส าปะหลัง เครื่องยกหัวมันส าปะหลัง
ขึ้นรถ และการจัดท าต้นแบบของเครื่องจักรเพื่อน าไปสู่การใช้ในเชิงพานิชย์ เป็นต้น  

▫ ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านการใช้ประโยชน์จากแป้งมันส าปะหลัง โดยเน้นการวิจัยไปสู่กลุ่ม
อาหารเช่น อาหารสุขภาพ หรืออาหารลดน้ าหนัก โดยการวิจัยเอาแป้งมันมาปรับเปลี่ยน
โครงสร้างให้มีการย่อยยากขึ้นท าให้ลดการบริโภคอาหาร เป็นต้น 
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1. ข้อเสนอแนะในการวางแผนพื้นที่การเพาะปลกู และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูก : จัดหาปัจจัยสนับสนุนให้แก่เกษตรกร 
    

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• สนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านการเงินในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น 
การจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้เกษตรกรใช้ร่วมกันภายใน
หมู่บ้าน (Village equipment pool center) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และลด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
• จัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร โดย 
▫ จัดระบบชลประทานที่เหมาะสมเพื่อน าน้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติเข้าสู่ไร่ของเกษตรกร 
▫ สนับสนุนให้เกษตรกรขุดบ่อน้ าไว้ใช้ เพื่อให้มีน้ าใช้ได้ตลอดปี 
▫ ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาระบบน้ าในพื้นที่เพาะปลูก เช่น การใช้ระบบน้ าหยด 
▫ สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้เกษตรกรมีเงินเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาระบบน้ าในพื้นที่

เพาะปลูก 
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1. ข้อเสนอแนะในการวางแผนพื้นที่การเพาะปลกู และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูก : การขยายพื้นที่เพาะปลกูในเขตพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
    

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• ขยายพื้นที่เพาะปลูกในประเทศในบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมแต่ยังไม่มีการเพาะปลูก เช่น ในบริเวณ
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกและอยู่ใกล้บริเวณโรงงานแป้งมันส าปะหลังโดยพิจารณา
ควบคู่ไปกับพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนชนิดอื่นๆ  
▫ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม หนองบัวล าภู 
▫ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ 
▫ ภาคตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี 
▫ ภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี 

• ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพันธุ์มันส าปะหลังเดิมให้เป็นมันส าปะหลังที่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง มี
ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น โดยน าสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ไปใช้ปลูกแทนมันส าปะหลังเดิม 
• สนับสนุนผู้ประกอบการในการรับซื้อหัวมันส าปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม และ

กัมพูชา เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตมันรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องในช่วงเวลาที่มีความขาดแคลน  
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2. ข้อเสนอแนะในการควบคุมการขยายตัวของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง: ควบคุม
ปริมาณโรงงานแป้งมันส าปะหลังให้มีจ านวนเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 
 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• การควบคุมจ านวนโรงงานแป้งมันให้มีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่ โดย
แบ่งเป็น 2 มาตรการ ได้แก่ 
▫ การเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ โดยเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและจ านวนโรงงาน

แป้งมันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการที่คิดจะสร้างโรงงานใหม่สามารถพิจารณาถึง
ความคุ้มทุนและความพอเพียงของวัตถุดิบในพื้นที่ได้  
▫ การควบคุมด้วยกฎหมาย โดยใช้พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้น

ของโรงงานแป้งมันส าปะหลังในพื้นที่ที่มีปริมาณโรงงานแป้งมันส าปะหลังจ านวนมาก 
• ตรวจสอบและจัดกลุ่มโรงงานตามประสิทธิภาพของโรงงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด

กลุ่มเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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2. ข้อเสนอแนะในการควบคุมการขยายตัวของโรงงานแป้งมันส าปะหลัง: ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลติและลดต้นทุนการผลิตของโรงงานแปรรปู 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังมีการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะการใช้พลังงานในการผลิต 
▫ สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ

สร้างพลังงานทดแทนจากของเสียจากการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ
ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ประโยชน์จากกากมันส าปะหลัง 
▫ พิจารณาการลงทุนและใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

และลดการใช้พลังงานส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง 
▫ สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้โรงงานแปรรูปเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิต 
• พัฒนาความรู้ความสามารถด้านระบบคุณภาพต่างๆ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการแปร

รูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย 
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแทนแป้งมัน เช่น โมดิไฟด์สตาร์ชเนื่องจาก
โมดิไฟด์สตาร์ชเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารโดย
การ 
▫ รวบรวมสิทธิบัตรการวิจัยที่เกี่ยวมันส าปะหลังในสถาบันการศึกษา เช่น กรรมวิธีการผลิตกรด

แอล แล็กติก จากแป้งมันด้วยแบคทีเรีย เอนไซม์ในการย่อยวัตถุดิบจากมันส าปะหลังไม่ต้อง
อาศัยความร้อนในกระบวนการผลิต เอธานอล หรือสารเคมี การผลิตแป้งคาร์บอกซีเมทธิลจาก
แป้งมันส าปะหลัง เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันส าปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น เป็น
ต้น 
▫ ก าหนดมาตรการในจูงใจผู้ประกอบการให้ลงทุนซื้อเทคโนโลยีการผลิต สูตรการผลิตจาก

งานวิจัยที่มีอยู่ในสถานศึกษา เช่น เงินสนับสนุนในการซื้อสิทธิบัตรจากการวิจัย  

3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานปลายน้ า: สร้างมูลค่าเพิ่มโดย
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งเคมีต่อยอดจากการการผลิตแป้งมันดิบ 
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4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังทั้งระบบ: สนับสนุนโครงสร้างองค์กรก ากับดูแลมันส าปะหลังแบบ
บูรณาการ 
 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• จัดตั้งองค์กรกลางโดยรวมตัวแทนจากทุกภาคมาร่วมก าหนดอนาคตมันส าปะหลังของประเทศ 
รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้กับตัวแทนภาคเอกชนในการก ากับทิศทางการพัฒนามันส าปะหลัง โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษา และมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล 
• ก าหนดงบประมาณสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังอย่างเพียงพอ 

และมีความต่อเนื่อง และตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
• บริหารจัดการสัดส่วนการส่งออกมันเส้น การผลิตแป้งมันส าปะหลัง และการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก

การใช้แป้งมันส าปะหลังให้เกิดความเหมาะสม 
• บริหารจัดสรรผลผลิตมันส าปะหลังให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศทั้งด้านอาหาร และ

ด้านพลังงานทดแทนเอทานอล 
• ส่งเสริมการเพาะปลูกและการสร้างเครือข่ายลานมันในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการจัดหา

แหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากประเทศเพื่อนบ้าน 
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4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังทั้งระบบ: บริหารจัดการฐานข้อมูลผลผลิตมันส าปะหลัง  
 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักที่ดูแลจัดการฐานข้อมูลมันส าปะหลังอย่างเป็นระบบ และวาง
แนวทางในการจัดการด้านฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลปริมาณการผลิต การส่งออก ราคามันส าปะหลัง 
และข้อมูลโรงงานในระบบห่วงโซ่การผลิต 
▫ จัดท ารายงานคาดการณ์ราคาผลผลิตมันส าปะหลังเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังใน

การบริหารจัดการการการเก็บเกี่ยวในแต่ละช่วงเวลา  
▫ จัดท ารายงานปริมาณและแนวโน้มการน าเข้ามันเส้นของประเทศผู้น าเข้าเพื่อลดผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย 
• จัดท าข้อมูลความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส าปะหลังประเภทต่างๆ เพื่อ

เป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนได้พิจารณาถึงขนาดตลาดและความคุ้มค่าในการลงทุน 
โดยท าข้อมูลตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปมันส าปะหลัง เช่น แป้งพรีเจลาทิไนซ์ แป้งเด็กซ์ทริไนซ์ 
แป้งออกซิไดซ์ เม็ดสาคู  ผงชูรส กลูตาเมท ไลซีน กรดซิตริก กรดแล็กติค เป็นต้น 
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4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังทั้งระบบ: การบริหารจัดด้านการขนส่ง 
 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์การขนส่งมันส าปะหลังจากพื้นที่ปลูกไปยังลานมัน หรือโรงงานแป้ง
มันให้มีประสิทธิภาพ 
▫ ก าหนดพื้นที่เหมาะสมของลานมันในแต่ละจังหวัดเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์รวมผลผลิตมันส าปะหลัง 
▫ ก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของลานมัน 
▫ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมันรวมกลุ่มและผลักดันให้มีระบบการขนส่งของกลุ่มและเลือก

ประเภทและขนาดของรถบรรทุกที่มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง 
• พัฒนาระบบการขนส่งให้สะดวกและมีต้นทุนต่ าลงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้  
▫ พัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟและทางน้ าให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น

เส้นทางในการขนส่งสินค้าไปยังแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ า หรือปลายน้ า 
▫ จัดหาอุปกรณ์ในการขนส่งให้เหมาะสม เช่น หัวรถจักร และแคร่ โดยจัดหาอุปกรณ์ในการ

ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการขนส่งมันดิบหรือผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
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4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังทั้งระบบ: ก าหนดกลไกการตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสมดุล
ด้านราคา 
 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - ข้อเสนอแนะ 

• สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการค้าระหว่างกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ลานมัน และโรงงานแป้งมัน โดยการสร้างพันธมิตรคู่ค้า (Business Matching) ระหว่างกลุ่มคลัสเต
อร์กลุ่มเกษตรผู้ปลูกมันในพ้ืนที่ใกล้เคียง และมีการแบ่งผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย 
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและราคาเป็นที่พึงพอใจระหว่างกลุ่มเกษตรกร ลานมัน หรือโรงงาน 
• ส่งเสริมการท าสัญญาซ้ือขายผลผลิตล่วงหน้ากับเกษตรกร (Contract farming) เพื่อเชื่อมโยง

ความต้องการปริมาณการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 
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