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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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บทบาทของตลาดสินคา้เกษตรลว่งหน้าจะเป็นแหล่งสะท้อนขอ้มูลราคาในอนาคตและ
สร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค 

• ตลาดซื้อขายล่วงหน้า(Future market) มีบทบาทที่ส าคัญในการเสริมการท างานของตลาดจริง
(cash market) กล่าวคือหากมีตลาดสินค้าล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพสินค้าที่น ามาซื้อขายในตลาด
สินค้าล่วงหน้าควรเป็นสินค้าที่เก็บรักษาไว้ได้นานและไม่เน่าเสียหายง่าย เป็นสินค้าที่มีการจัดเกรด
ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งอุปสงค์และอุปทานจะต้องมีขนาดใหญ่ เป็นต้น  

• การสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาสินค้าในตลาดซ้ือขายล่วงหน้าและในตลาด
จริง จะท าให้การเข้าไปใช้ประโยชน์จากตลาดซ้ือขายล่วงหน้ามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

• ในกรณีของสินค้ามันส าปะหลัง ราคามันส าปะหลังที่เกิดขึ้นในตลาดล่วงหน้าจะสะท้อนถึงการ
คาดหมายในขณะนั้นของราคามันส าปะหลังในตลาดจริงในอนาคต ซึ่งราคาคาดการณ์ในอนาคตจะ
เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและ/หรือข้อมูลในปัจจุบัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 
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ราคาสินค้าชนิดอื่น 

มาตรการของประเทศผู้น าเข้า 

ความต้องการด้านการผลิตพลังงานทดแทน 

เปลี่ยนแปลงของค่าเงินของประเทศผูส้่งออก 

นโยบายของภาครัฐด้านปริมาณ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการซื้อมันส าปะหลัง  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหัวมันส าปะหลงัมีทั้ง 1. ปัจจัยที่เกิดจาก
ภายใน และ 2. ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ฤดูกาล  

สภาพดินฟ้าอากาศ 

มาตรการของภาครัฐด้านราคา  

การคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม  

การ
เปลี่ยนแปลง

ราคามัน
ส าปะหลัง 

นโยบายของภาครัฐด้านปริมาณ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลผลิตของมันส าปะหลัง 
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ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝน หรือภัยธรรมชาติต่างๆ 
จะส่งต่อปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลัง 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปฏิทิน สินค้าเกษตรที่ส าคัญรายเดือน ปีเพาะปลูก 2557/58 
 

ร้อยละของปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังในแต่ละเดือน ต่อผลผลิตรวมทั้งปี  
(รวม 30.9 ล้านตันในปี 2556/2557)  
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ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังน้อยที่สุด 

ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังมากที่สุด 

• ผลผลิตมันส าปะหลงัในแต่ละเดือน
ของประเทศไทย จะมีปริมาณมาก
กระจุกตัวอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม 
ถึง มีนาคม  

• โดยช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง 
กรกฎาคม เป็นช่วงที่มีผลผลิตน้อย
ที่สุด เนื่องจากเป็นฤดูฝน 
รถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปบรรทุก
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ท าให้มี
ปริมาณการเก็บเกี่ยวน้อย 

• ส่งผลให้โรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
ขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงฤดูฝน จึง
ท าให้หยุดเดินเครื่องการผลิต 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ปัจจัย รายละเอียด 

ฤดูกาล  มันส าปะหลังเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแห้งแล้ง แต่หากช่วงเพาะปลูก เกิดภาวะฝนแล้ง หรือ เกิดภาวะฝน
ทิ้งช่วง จะท าให้มันส าปะหลังเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของมันส าปะหลังลดลง
เดิม ซึ่งปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลังจะมีมากในช่วงการเก็บเกี่ยว คือระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 
จนถึง เดือนมีนาคม โดยในปี 2557 ช่วงเวลาดังกล่าวมีผลผลิตรวมประมาณ 20 ล้านตันหรือประมาณ
ร้อยละ 65 ของผลผลิตต่อปี 

สภาพดินฟ้าอากาศ ในช่วงที่เกิดภาวะน้ าท่วม หรือฝนแล้งจัด จะส่งให้ปริมาณมันส าปะหลังมีจ านวนน้อย หรือลดลงหาก
เกิดภาวะน้ าท่วมขัง 

นโยบายของภาครัฐ
ด้านการปริมาณผลิต 

การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเกษตรทดแทนชนิดอื่น อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเพาะปลูก 
ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตมันส าปะหลัง เช่น การสนับสนุนของภาครัฐในการให้เกษตรกรปลูกอ้อย เพราะ
คาดการณ์ราคาอ้อยแนวโน้มราคาที่อาจจะสูงข้ึนมาก ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังหันไปปลูก
อ้อยแทนมันส าปะหลัง ซึ่งสามารถเพาะปลูก 

นโยบายของภาครัฐ
ด้านราคา 

มันส าปะหลังเป็นพืชไร่ ที่เก็บรักษาในรูปของหัวมันสดไม่ได้ ในกรณีที่ราคาหัวมันสดตกต่ า รัฐบาลจะ
การเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงราคาโดยการรับจ าน าหัวมันสด โดยมันสดที่รับจ าน าจะถูกแปรรูปเป็นมัน
เส้นหรือแป้งมัน โดยฝากเก็บที่โกดังขององค์การคลังสินค้า หรือของผู้แปรรูปมัน ทั้งนี้ สต็อกมันเส้น
และแป้งมันดังกล่าวจะต้องจ าหน่ายออกทุกปี 
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ปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัยนอกประเทศ 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ปัจจัย รายละเอียด 

พันธุ์มันส าปะหลัง  การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันส าปะหลัง และการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ดินในแต่ละจังหวัด 
ตลอดจนการให้ความส าคัญในการดูแลรักษาที่ดีจะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นท าให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
ได้ ส่วนปริมาณความต้องการซื้อมันส าปะหลัง หรือการส่งออกจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับปัจจัยทั้งภายในประเทศ 
และปัจจัยภายนอกประเทศ 

ราคาสินค้าชนิดอื่น ปัจจัยจากราคาสินค้าเกษตรทดแทนมันส าปะหลัง เช่น ราคาข้าวสาลี ในตลาดยุโรปนั้นมีราคาสูงขึ้นมาก ท าให้
มีความต้องการมันส าปะหลังอัดเม็ดเพื่อใช้ทดแทนข้าวสาลีในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพิ่มขึน้ 

การเปลี่ยนแปลงของ
มาตรการของภาครัฐใน
ประเทศผู้น าเข้า 

นโยบายของรัฐบาลจีนในการห้ามการใช้ข้าวโพดในการน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทน และแนวโน้มการ
น าเข้ามันเส้นจากไทย เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะเป็นอาหารสุกร 

ความต้องการใช้ผลิตเป็น
พลังงานทดแทน 

จากภาวะราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความต้องการใช้มันส าปะหลังผลิตเป็นเอทานอล 
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมทดแทนน้ ามันดิบก็มีเพิ่มมากขึ้น ท าให้แนวโน้มความต้องการใช้มันส าปะหลังในอนาคต 
อาจมีเพิ่มมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
ของประเทศผู้ส่งออก 

จะส่งผลให้ผู้ส่งออกต้องก าหนดราคาขายสูงขึ้นเพื่อให้รายได้ครอบคลุมกับต้นทุนการผลิตซึ่งจะท าให้ผู้น าเขา้
สั่งซื้อสินค้าลดลง และใช้สินค้าเกษตรอื่นๆ ทดแทน 
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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ราคามันเส้นในตลาดโลก จะถูกก าหนดโดยผู้ส่งออกมันเส้นรายใหญ่ เช่น ประเทศไทย หรือเวียดนาม 
อินโดนีเซีย โดยปริมาณการผลิตและความต้องการมันเส้นในประเทศผู้ส่งออก จะเป็นตัวก าหนด
ราคาภายในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ความต้องการมันเส้น และ
มันอัดเม็ด (รายใหญ่) 

ปริมาณการผลิต 
มันเส้น/มันอัดเม็ด (ราย

ใหญ่) 
ราคา มัน
เส้น/มัน

อัดเม็ดของ
ประเทศผู้
ส่งออก 

ก าหนดราคา 

ก าหนดราคา 

กลไกการก าหนดราคามันเส้น/มันอัดเม็ด ของประเทศผู้ส่งออก และประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ในตลาดโลก 

ปริมาณการผลิต 
มันเส้น/มันอัดเม็ด (ราย

ใหญ่) 

ความต้องการมันเส้น และ
มันอัดเม็ด (รายใหญ่) 

ราคา มัน
เส้น/มัน

อัดเม็ด ของ
ประเทศ 
ผู้น าเข้า 

ราคามันส าปะหลัง
ในตลาดโลก  

(ราคามันเส้น และ
ราคามันอัดเม็ด 
FOB กรุงเทพ) 

ก าหนดราคา 

ก าหนดราคา 

ก าหนดราคา ก า
หน

ดร
าค

า 

ใน
ปร

ะเ
ทศ
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่งอ

อก
 ในประเทศผู้น าเข้า 

ประเทศไทย  
เวียดนาม 
อินโดนีเซีย 

ประเทศจีน 
เกาหลี 

แหล่งที่มา : AFTA  ปรับปรุงโดยคณะที่ปรึกษา  
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ประเทศผู้ส่งออกแป้งมันรายใหญ่จะเป็นผู้ก าหนดราคาภายในประเทศของตนเองแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลก ผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ส าคัญในตลาดการค้าแป้งมันของโลก เช่น ประเทศไทย 
หรือเวียดนาม จะเป็นตัวก าหนดราคาภายในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดโลก 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

แหล่งที่มา : AFTA  ปรับปรุงโดยคณะที่ปรึกษา  

ความต้องการแป้งมันโลก 
(รายใหญ่) 

ปริมาณการผลิต 
แป้งมันโลก(รายใหญ่) 

ราคาแป้งมัน
โลกของ

ประเทศผู้
ส่งออก 

ก าหนดราคา 

ก าหนดราคา 

กลไกการก าหนดราคา แป้งมัน ของประเทศผู้ส่งออก และประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ในตลาดโลก 

ปริมาณการผลิต 
แป้งมัน (รายใหญ่) 

ความต้องการแป้งมัน (ราย
ใหญ่) 

ราคาแป้งมัน
โลก ของ
ประเทศ 
ผู้น าเข้า 

ราคาแป้งมันโลกใน
ตลาดโลก  

(ราคาแป้งมัน FOB 
กรุงเทพ) 

ก าหนดราคา 

ก าหนดราคา 

ก าหนดราคา ก า
หน

ดร
าค

า 

ประเทศไทย  
เวียดนาม 

ประเทศจีน 
มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น 

ใน
ปร

ะเ
ทศ

ผู้ส
่งอ

อก
 ในประเทศผู้น าเข้า 
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ผู้ต้องการเก็งก าไร (Speculator) ผู้ต้องการประกันความเสี่ยง 
(Hedger) 

• ผู้ท่ีต้องการลงทุนเพ่ือเก็งก าไร 
• นักลงทุนท่ัวไป 

• ผู้ประกอบการเกี่ยวกันสินค้ามัน
ส าปะหลัง 

• ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
• ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
• ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหนา้ประกอบด้วย 1. ตลาดจริง (Cash Market) และ  
2. ตลาดล่วงหน้า (Futures Market)  โดยมีราคาการซื้อขาย 1. ราคาจริง หรือราคาในปัจจุบัน และ  
2. ราคาล่วงหน้า และมีผู้ซื้อขายอยู่ 2 กลุ่มหลักคือ 1. ผู้ต้องการประกันความเสี่ยง (Hedger) และ  
2. ผู้ต้องการเก็งก าไร (Speculator)  
 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ตลาด
ล่วงหน้า 

ตลาดจริง 

ราคา ณ ปัจจุบัน (ราคาจริง) ราคาล่วงหน้า  (t+30) ข้อมูลราคาการซื้อขาย  
มันส าปะหลัง มันเส้น หรือแป้งมัน 
ณ บริเวณโรงงานมัดเส้น โรงงาน
แป้งมันส าปะหลัง โดยในแต่ละวัน 

การคาดหมายราคาในตลาดจริง
ของสินค้าเป็นส าปะหลังในอนาคต 
ซึ่งราคาล่วงหน้านี้จะสะท้อนใน
เห็นถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในปัจจุบันท่ีจะ
มีต่อปริมาณความต้องการ และ
ปริมาณผลผลิตในอนาคต 
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รายละเอียดขององค์ประกอบของโครงสรา้งตลาดล่วงหน้า 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ปัจจัย รายละเอียด 
ตลาดจริง  

(Cash Market)  
ผลิตภัณฑ์หลักจากมันส าปะหลังที่ซื้อขายกันในตลาดจริง (Cash Market) ได้แก่ มันส าปะหลังสด มันเส้น มันอัดเม็ด 
แป้งมัน และแป้งมันแปรรูป 

ตลาดล่วงหน้า 
(Futures Market)  

 

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังที่มกีารซื้อขายกันในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย AFET (Futures Market) 
ได้แก่ มันส าปะหลังเสน้ (TC) โดยทั่วไปมันส าปะหลังเมื่อแปรรูปเป็นมนัเสน้หรือมนัอัดเมด็แล้ว จะสามารถเก็บสต็อก
ไว้ได้เป็นปี กรณีที่ผู้ผลิตมันเส้นต้องการเก็บสินค้าไว้รอขายในอนาคต ราคาล่วงหน้าของมันส าปะหลังจะเท่ากับราคา
ปัจจุบันบวกค่าเก็บรักษาและก าไร ราคาล่วงหน้าของมันส าปะหลังอาจก าหนดได้จากการคาดหมายราคาจริง ที่จะมี
การซื้อขาย 

ข้อมูลราคาปัจจุบัน ราคาการซื้อขาย มันส าปะหลัง มันเส้น หรือแป้งมัน ณ บริเวณโรงงานมัดเส้น โรงงานแป้งมันส าปะหลังในปัจจุบัน 

ข้อมูลราคาล่วงหน้า การคาดหมายราคาในตลาดจริงของสินค้าเป็นส าปะหลังในอนาคต ซึ่งราคาล่วงหน้านี้จะสะท้อนในเห็นถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในปัจจุบันที่จะมีต่อปริมาณความต้องการ และปริมาณผลผลิตในอนาคต 

ผู้ต้องการประกัน
ความเสี่ยง 
(Hedger) 

ผู้ประกอบการเกี่ยวกันสินค้ามันส าปะหลัง ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผู้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และผู้ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  เช่น ผู้ประกอบการเกี่ยวกันสินค้ามันส าปะหลงั ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงั ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

ผู้ต้องการเก็งก าไร 
(Speculator)  

ผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อเก็งก าไร นักลงทุนทั่วไป 
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1. ราคาปรับตัวสูงขึ้น  ผู้ขายคุ้มต้นทุน และมีก าไร 
2. ราคาปรับตัวลดลง  ผู้ขายไม่คุ้มต้นทุน และขาดทุน 

มีความเสี่ยง (ด้านราคาขาย) 

จากราคาท่ีปรับตัวลดลง   

1. หากราคาปรับตัวสูงขึ้น  ผู้ซื้อมีต้นทุนสินค้าสูงขึ้น 
2. หากราคาปรับตัวลดลง  ผู้ซื้อมีต้นทุนสินค้าลดลง 

มีความเสี่ยง (ด้านราคาซื้อ) 
จากราคาท่ีปรับตัวสูงขึ้น 

1. หากราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้ขายเสียโอกาสท่ีจะได้รับราคา 
ท่ีสูง จากการตกลงราคาขายไว้ล่วงหน้ากับผู้ซื้อ 

2. หากราคาปรับตัวลดลง ผู้ขายได้ประโยชน์จากราคาขาย 
ท่ีตกลงไว้ก่อนหน้า 

มีความเสี่ยงท่ีผู้ซื้อ  
จะบิดพลิ้วสัญญาได้ง่าย  
หากราคาลดลงมาก 

1. หากราคาปรับตัวสูงขึ้น ผู้ซื้อได้ประโยชน์จากราคาซื้อที่ตกลงไว้ก่อนหน้า 
2. หากราคาปรับตัวลดลง ผู้ซื้อเสียโอกาสท่ีจะได้รับราคาท่ีต่ ากว่า จากการ

ตกลงราคาซื้อไว้ล่วงหน้ากับผู้ขาย 

มีความเสี่ยงท่ีผู้ขาย 
จะบิดพลิ้วสัญญาได้ง่าย  
หากราคาเพิ่มขึ้นมาก 

กรณีที่มีตลาดล่วงหน้าจะท าให้ผู้ตอ้งการประกันความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงของ
ราคา นักลงทุนกลุ่มนี้เป็นผูผ้ลิตหรอืผู้ค้า เช่น เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ส่งออก/น าเข้า  

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 

กรณีผู้ขาย 

กรณผีู้ซื้อ 

ตล
าด

จร
ิง 

กรณีผู้ขาย 

กรณผีู้ซื้อ 

ตล
าด

สัญ
ญ

าข
้อต

กล
ง 

ความเสี่ยงของผู้ซื้อ และผู้ขาย 
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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 1.50

 1.70

 1.90

 2.10

 2.30

 2.50

 2.70

 2.90

 3.10

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ราคาหัวมันส าปะหลังระหว่างปี 2553-2557 มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่มีการ
แพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 

ราคาปี 2553  

ราคาปี 2554  

ราคาปี 2557  

ราคาปี 2555 

ราคาปี 2556 

บาท ต่อ กก ราคาหัวมันส าปะหลังระหว่างปี 2553-2557 
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ราคาหัวตลาดลว่งหน้าของมันส าปะหลังจะท าให้ผูท้ี่ต้องการประกันความเสี่ยงลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาจากกลไกของตลาดล่วงหน้าได้ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

 1.50

 1.60

 1.70

 1.80

 1.90

 2.00

 2.10

 2.20

 2.30

 2.40

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ภาพราคาหัวมันส าปะหลังในตลาดล่วงหน้าท่ีลดความผันผวน บาท ต่อ กก 

ลดความผันผวน 

ลดความผันผวน 

ลดความผันผวน 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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ข้อเสนอแนะการในพัฒนากลไกสินค้าเกษตรล่วงหน้าของมันส าปะหลัง 
โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) 

1. ภาครัฐควรใช้นโยบายการช่วยเหลือด้านราคาที่สนับสนุนระบบกลไกตลาดโดยไม่บิดเบือนกลไกราคา โดยในระยะยาว
ควรวางแนวทางเพื่อลดการแทรกแซงต่างๆ ลง และใช้มาตรการแทรกแซงเฉพาะในกรณีจ าเป็น 

2. ภาครัฐอาจจะให้ใช้การประกันรายได้ราคาที่ไม่ส่งผลที่บิดเบือนตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่สามารถใช้ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพราะการประกันราคายังคงท าให้มาตรการตลาดยังท างานได้ 

3. ใช้มาตรการจูงใจให้ผู้ค้าสินค้าเกษตรเข้ามาใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เช่น การก าหนดให้การเข้ามาใช้ตลาดสินค้า
เกษตรล่วงหน้าเป็นเงื่อนไขของการรับการส่งเสริมต่างๆ จากภาครัฐ  

4. การพัฒนาช่องทางในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของเกษตรกรรายย่อยโดยอาจใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์
เป็นตัวกลาง ให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นตัวกลางของเกษตรกรในการเข้ามาใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และรัฐช่วยสมทบ
ค่าพรีเมี่ยมส าหรับเกษตรกรที่มีรายได้น้อย 

5. การส่งเสริมการพัฒนาระบบสต็อกสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการผลผลิตของเกษตรกร 
6. ภาครัฐควรหันมาใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นช่องทางในการระบายสินค้า เพื่อช่วยชี้น าราคา และบริหารจัดการ

ปริมาณวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด 
7. การส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนถึงผลดีผลเสียของนโยบายแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตร 
8. รัฐควรมีการบริหารจัดการสต็อก และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อก ส าหรับตลาดล่วงหน้า ขายผลผลิตที่ถูก

น ามาประกันในราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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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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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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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) 
นครราชสีมา 435  3,643   11      1,994   22  9,280     9      600     1  400   2  1,120,000  

ชัยภูมิ  86  1,590     3  161     5  2,100     1      -       2  330,000  
อุบลราชธาน ี 120  2,559         3  1,350    -        -       1  400,000  

เลย  48  638         1  400    -        -          
อุดรธานี 160  805     3  545     3  720    -        -       1  200,000  
บุรีรัมย์ 121  232     1   50                  

กาฬสินธุ์ 102  698         7  2,230     4  150   -       1  230,000  
ขอนแก่น 122  513     4  130     3  800    -        -       2  280,000  
ศรีสะเกษ  71  736         1  600     1  60   -          
มุกดาหาร    9   75         2  250    -        -       1  100,000  
สกลนคร  16   67                      

มหาสารคาม  47   58    -         2  500    -        -          
ยโสธร  24  151                      

หนองบัวล าภู  28  128     1  182               1  200,000  
อ านาจเจริญ  30  673                      

สุรินทร ์  28   76                      
นครพนม    6   59                      
ร้อยเอ็ด  12   59         1  700    -        -          

หนองคาย  32   43                      
บึงกาฬ  37   85                      

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,534    12,890  23      3,061  50    18,930  15     810  1  400  11   2,860,000  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนโรงงานแป้งมันรวม 50 โรงงาน มีก าลังการผลิต 18,930 ตัน
แป้ง/วัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 
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ภาค พ้ืนที่เพาะปลูก (พันไร่) พ้ืนที่เก็บเก่ียว (พัน
ไร่) 

ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิต  
(กก. ต่อไร่) 

สัดส่วนที่น ามาท าแป้งมัน (73%) ก าลังการผลิตที่
เหมาะสม (ตัน/

วัน) 

ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

สัดส่วน
ก าลังการ
ผลิตจริง/
เหมาะสม 

ตันหัวมัน/ป ี ตันแป้งดิบ/ปี 

นครราชสีมา   1,674   1,536      5,777      3,761  4,234,453      949,364  2,877  3.23  
ชัยภูมิ      454      436      1,570      3,603  1,151,035  258,062  782  2.69  

อุบลราชธานี      411      402      1,366      3,401  1,001,132  224,454  680  1.98  
เลย      303      295      1,031      3,494     755,588  169,403  513  0.78  

อุดรธานี      259      248  849      3,420     622,208    139,499  423  1.70  
บุรีรัมย ์      198      198  817      4,130     598,945    134,284  407   -    

กาฬสินธุ์      204      198  671      3,394     492,132    110,336  334  6.67  
ขอนแก่น      183      180  577      3,204     423,103      94,860  287  2.78  
ศรีสะเกษ      145      141  495      3,505     363,127      81,413  247  2.43  
มุกดาหาร      149      145  478      3,306     350,211      78,517  238  1.05  
สกลนคร      120      117  354      3,025     259,688      58,222  176   -    

มหาสารคาม       93        92  288      3,145     211,076      47,323  143  3.49  
ยโสธร       88        84  280      3,343     205,535      46,081  140   -    

หนองบัวล าภู       69        66  207      3,155     151,646      33,999  103   -    
อ านาจเจริญ       57        53  175      3,290     127,972      28,691  87   -    

สุรินทร์       76        53  170      3,175     124,381      27,886  85   -    
ตะวันออก 4,604,972    4,359,677  15,465,916  3,547  11,336,516  2,541,647  7,702    18,930  2.46  

หากเปรียบเทียบกับจ านวนผลผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ พบว่าก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังมีมากเป็น 2.46 เท่าของผลผลิต (โดยค านวณอัตราการใช้งาน 100 % ของก าหลังการผลิต) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 เมษายน 2558  
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จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม  22 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
9,280 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 3.2 เท่าของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน=ตันมันเส้น/วนั, มันอัดเม็ด=ตนัมนัอดัเม็ด/วนั, โรงงานแป้งมันดิบ=ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล=ลิตร/วนั 
2. ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
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จังหวัดขอนแก่นมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 800 
ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 2.87 เท่าของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน=ตันมันเส้น/วนั, มันอัดเม็ด=ตนัมนัอดัเม็ด/วนั, โรงงานแป้งมันดิบ=ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล=ลิตร/วนั 
2. ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
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จังหวัดมหาสารคามมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 2 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
500 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 3.49 เท่าของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน=ตันมันเส้น/วนั, มันอัดเม็ด=ตนัมนัอดัเม็ด/วนั, โรงงานแป้งมันดิบ=ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล=ลิตร/วนั 
2. ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
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จังหวัดชัยภูมิมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 5 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 2,100 ตัน
แป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 2.69 เท่าของปริมาณผลผลิตในพื้นที่ 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน=ตันมันเส้น/วนั, มันอัดเม็ด=ตนัมนัอดัเม็ด/วนั, โรงงานแป้งมันดิบ=ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล=ลิตร/วนั 
2. ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
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จังหวัดมหาสารคามมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 1 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
700 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 10.96 เท่าของผลผลิต 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน=ตันมันเส้น/วนั, มันอัดเม็ด=ตนัมนัอดัเม็ด/วนั, โรงงานแป้งมันดิบ=ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล=ลิตร/วนั 
2. ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
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จังหวัดราชบุรีมีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 1 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 300 ตัน
แป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 2.57 เท่าของผลผลิต 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน=ตันมันเส้น/วนั, มันอัดเม็ด=ตนัมนัอดัเม็ด/วนั, โรงงานแป้งมันดิบ=ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล=ลิตร/วนั 
2. ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
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จังหวัดชัยนาทไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 25 ลาน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

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

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

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

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

จังหวัดศรีสะเกษ มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 1 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 600 
600 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 2.43 เท่าของผลผลิต 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน=ตันมันเส้น/วนั, มันอัดเม็ด=ตนัมนัอดัเม็ด/วนั, โรงงานแป้งมันดิบ=ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล=ลิตร/วนั 
2. ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
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ในจังหวัดสุรินทร์ไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 28 ลานซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนก าลังการผลิต 2.57 เท่าของผลผลิต 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

จังหวัดสุรินทร ์ จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 28 76 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - - 
3. โรงงานแป้งมัน - - 
4. โรงงานแป้งดัดแปร - - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - - 
6. โรงงานเอทานอล - - 

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

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

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558), กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (2558) และการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา 
หมายเหต ุ 
1. หน่วยก าลังการผลิต ลานมัน=ตันมันเส้น/วนั, มันอัดเม็ด=ตนัมนัอดัเม็ด/วนั, โรงงานแป้งมันดิบ=ตันแป้งดิบ/วัน, โรงงานเอทานอล=ลิตร/วนั 
2. ก าลังการผลิตที่เหมาะสม ค านวณจากความสามารถของปริมาณผลผลิตในพื้นที ่ในการผลิตแป้งดิบ โดยมีระยะเวลาการผลิต 330 วัน/ปี 
3. อัตราการแปลงผลผลิตจากหัวมันสด 1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นแป้งมันดิบได้ 0.2242 กิโลกรัม 
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ในจังหวัดอ านาจเจริญไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 30 ลาน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 30 673 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - - 
3. โรงงานแป้งมัน - - 
4. โรงงานแป้งดัดแปร - - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - - 
6. โรงงานเอทานอล - - 

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

ความเหมาะสม จ านวน 
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน/วัน) 87 
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) 

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

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

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

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

จังหวัดอุทัยธานี  มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 550 
ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 2.24 เท่าของผลผลิต 

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

จังหวัดอุบลราชธาน ี จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 120 2,559 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - - 
3. โรงงานแป้งมัน 3 1,350 
4. โรงงานแป้งดัดแปร - - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - - 
6. โรงงานเอทานอล 1 400,000 

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

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

จังหวัดอุบลราชธานี มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
1,350 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.98 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 7 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
2,230  ตันแป้งมันต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 6.67 เท่าของผลผลิต ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดนครพนม ไม่มโีรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 6 ลาน ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีลานมันจ านวน 121 ลาน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 1 โรงงาน ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดบึงกาฬ ไม่มโีรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 37 ลานซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดมุกดาหาร มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม  โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมจ านวน  
250 ตันแป้งมันต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.05 เท่าของผลผลิต ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดอุดรธานี มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
720  ตันแป้งมันต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.70 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดยโสธร ไม่มโีรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 24 ลาน 

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

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

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

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

ในจังหวัดหนองคาย ไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 32 ลาน 

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

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

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

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

ในจังหวัดสกลนคร ไม่มโีรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 16 ลาน 

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

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

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

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

ในจังหวัดหนองบัวล าภู มีลานมันจ านวน 28 ลาน โรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 1 โรงงาน และ
โรงงานผลิตเอทานอลจ านวน 1 โรงงาน 

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

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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จังหวัด ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 
จ านวน ก าลังการ

ผลิต (ตัน/
วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน/

วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ลิตร/

วัน) 
สระแก้ว  87      1,393    -         3      1,100    -        -       2  300,000  
ชลบุรี 119      1,018     9  868     5      1,120    -         1  200   1  150,000  

ฉะเชิงเทรา  59  492     5  441     3  750     2    -      -       3  550,000  
จันทบุรี  45  878         5      1,600     1       1  300      

ปราจีนบุรี  34      1,006     2  153               2  370,000  

ระยอง  78  275     1  106     5  600     4  150    -       2  600,000  

ตะวันออก 422      5,062  17      1,568  21      5,170  7  150  2  500  10  1,970,000  

ภาคตะวันออกมีจ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบรวม 21 โรงงาน มีก าลังการผลิต 5,170 
ตันแป้ง/วัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 
เมษายน 2558  
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จังหวัด พ้ืนที่เพาะปลูก (พันไร)่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว (พัน
ไร่) 

ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิต  
(กก. ต่อไร่) 

สัดส่วนที่น ามาท าแป้งมัน (73%) ก าลังการผลิตที่
เหมาะสม (ตัน/

วัน) 

ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

สัดส่วน
ก าลังการ
ผลิตจริง/
เหมาะสม 
(เท่า) 

ตันหัวมัน/ปี 
 

ตันแป้งดิบ/ปี 

สระแก้ว      453      366      1,233      3,365     904,032  202,684  614      1,100  1.79  
ชลบุรี      279      274      1,158      4,226     849,109  190,370  577      1,120  1.94  

ฉะเชิงเทรา      294      276      1,000      3,624     732,912  164,319  498  750  1.51  
จันทบุรี      240      229  799      3,496     585,704  131,315  398      1,600  4.02  

ปราจีนบุรี      157      150  499      3,324     365,609  81,969  248    -    
ระยอง       53        44  188      4,247     137,665  30,865  94  600  6.42  

ตะวันออกเฉีย
งเหนือ 

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

หากเปรียบเทียบกับจ านวนผลผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ พบว่าก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังมีมากเป็น 2.13 เท่าของผลผลิต (โดยค านวณอัตราการใช้งาน 100 % ของก าหลังการผลิต) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 เมษายน 2558  
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

จังหวัดสระแก้ว มีโรงงานผลิตสารให้ความหวาน 1 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
150 ตันแป้งมัน/วัน และโรงงานเอทานอล จ านวน 2 โรงงานก าลังการผลิต 620,000 ลิตร
ต่อวัน 

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

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

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

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

จังหวัดชลบุรี มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 5 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
มีก าลังการผลิตรวมจ านวน 1,120 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 
เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
มีก าลังการผลิตรวมจ านวน 750 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.51 เท่า
ของผลผลิต 

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



-51- COPYRIGHT LYCON © 2015 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ในจังหวัดจันทบุรี มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 5 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
มีก าลังการผลิตรวมจ านวน 1,600 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 4.02 
เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดระยอง มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
มีก าลังการผลิตรวมจ านวน 600 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 6.42 เท่า
ของผลผลิต 

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

จังหวัดตราด จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) - - 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - - 
3. โรงงานแป้งมัน - - 
4. โรงงานแป้งดัดแปร - - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - - 
6. โรงงานเอทานอล - - 

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

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

ภาพพื้นที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง 
ในจังหวัดตราด 

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

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

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

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

ในจังหวัดปราจีนบุรี มีลานมันจ านวน 34 ลาน มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 2 โรงงาน และ
โรงงานผลิตเอทานอลจ านวน 2 โรงงานซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของ
ผลผลิต 

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

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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จังหวัด ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 
จ านวน ก าลังการ

ผลิต (ตัน/
วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน/

วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ลิตร/

วัน) 

ลพบุรี  37  784  - -  3  550  - - - - 1  200,000  
ชัยนาท 25  403  - - - - - - - - - - 

สุพรรณบุรี 23  136  - - - - - - - - 2  550,000  

สระบุร ี 2   70      -      -       1  150  2  620,000  
พระนครศรีอยุธยา 2   24   8      1,489  - - - - - - - - 

สมุทรปราการ - - - - - - - -  5  -    - - 

นครปฐม - -  1   46  - -  3  -     2  -    1  200,000  

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

ภาคกลางมีจ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบ รวม 3 โรงงาน มีก าลังการผลิต 550 ตัน
แป้ง/วัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

พ้ืนที่เก็บเก่ียว (พัน
ไร่) 

ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิต  
(กก. ต่อไร่) 

สัดส่วนที่น ามาท าแป้งมัน (73%) ก าลังการผลิตที่
เหมาะสม (ตัน/

วัน) 

ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

สัดส่วน
ก าลังการ
ผลิตจริง/
เหมาะสม  

ตันหัวมัน/ปี 
 

ตันแป้งดิบ/ปี 

ลพบุรี    250    221       767       563    3,475  562,544  126,122      382      1.44  
ชัยนาท     64      63       204       149    3,236   149,472    33,512      102  -    
สุพรรณบุรี     38      37       121        89    3,247     88,840    19,918        60  -    
สระบุรี     33      32       115        85    3,627     84,525    18,951        57  -    
พระนครศรีอยุธยา -    -    -    -    -    -    -    -    -    
สมุทรปราการ -    -    -    -    -    -    -    -    -    
นครปฐม -    -    -    -    -    -    -    -    -    

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

หากเปรียบเทียบกับจ านวนผลผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ พบว่าก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังมีมากเป็น 0.91 เท่าของผลผลิต (โดยค านวณอัตราการใช้งาน 100 % ของก าลังการผลิต) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 เมษายน 2558  
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

จังหวัดลพบุร ี จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 37 784 
2. โรงงานมันอัดเม็ด     
3. โรงงานแป้งมัน 3 550 
4. โรงงานแป้งดัดแปร     
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน     
6. โรงงานเอทานอล 1 200,000 

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

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

ในจังหวัดลพบุรี มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
มีก าลังการผลิตรวมจ านวน 550 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.44 เท่า
ของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดชัยนาท ไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 25 ลาน 

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

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

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

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

จังหวัดสุพรรณบุรีไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 23 ลาน 

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

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

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

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

จังหวัดสระบุรีไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 70 ลาน 

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

จังหวัดนครนายก จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) - - 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - - 
3. โรงงานแป้งมัน - - 
4. โรงงานแป้งดัดแปร - - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - - 
6. โรงงานเอทานอล - - 

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

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

ในจังหวัดนครนายก ไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง 

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

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

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

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

ในจังหวัดนครปฐม มีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 1 โรงงาน 

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

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

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

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

ในจังหวัดปทุมธานี ไมม่ีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังในพื้นที่1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานผลิตสารให้ความหวานจ านวน 5 โรงงาน 

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

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

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

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

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลานมันจ านวน 2 ลาน และมีโรงงานมันอัดเม็ดจ านวน 5 
โรงงาน  

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

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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ภาค ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 
จ านวน ก าลังการ

ผลิต (ตัน/
วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน/

วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ลิตร/

วัน) 

กาญจนบุรี 187  1,261  -    -       3  500     1  -    -    -    2  300,000  

ตาก 20  716  -    -       1  250  -    -    -    -    1  200,000  

ราชบุรี 7  98  -    -       1  300     2  -       1  -    2  180,000  

เพชรบุร ี 1  1  -    -      -    -    -    -    -    -    -    

ประจวบคีรีขันธ์ 11  9  -    -      -    -    -    -    -    -    -    

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

ภาคตะวันตกมีจ านวนโรงงานแป้งมันมันส าปะหลังดิบรวม 5 โรงงาน มีก าลังการผลิต 1,050 
ตันแป้ง/วัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 
เมษายน 2558  
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ภาค พ้ืนที่เพาะปลูก (พันไร)่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว (พัน
ไร่) 

ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิต  
(กก. ต่อไร่) 

สัดส่วนที่น ามาท าแป้งมัน (73%) ก าลังการผลิตที่
เหมาะสม (ตัน/

วัน) 

ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

สัดส่วน
ก าลังการ
ผลิตจริง/
เหมาะสม 
(เท่า) 

ตันหัวมัน/ปี 
 

ตันแป้งดิบ/ปี 

กาญจนบุรี 468  460  1,530  3,325  1,121,567  251,455  762  0.66  

ตาก 132  129  476  3,700  348,630  78,163  237  1.06  

ราชบุร ี 78  74  234  3,160  171,834  38,525  117  2.57  

เพชรบุร ี 1  1  3  3,305  2,527  566  2  -    

ประจวบคีรีขันธ ์ 1  1  3  3,475  1,969  441  1  -    

ตะวันตก  679  664 2,246  3,380  1,646  369 1,119      1,050  0.94  

หากเปรียบเทียบกับจ านวนผลผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ พบว่าก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังมีมากเป็น 0.94 เท่าของผลผลิต (โดยค านวณอัตราการใช้งาน 100 % ของก าหลังการผลิต) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 เมษายน 2558  
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ในจังหวัดกาญจนบุรี มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
500 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 0.66 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

จังหวัดตาก มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 1 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 250 ตัน
แป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 0.66 เท่าของผลผลิตในพื้นที่ 

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



-72- COPYRIGHT LYCON © 2015 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ในจังหวัดเพชรบุรี ไม่มีโรงงานแป้งมัน มีลานมันจ านวน 1 โรงงาน 

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

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 11 9 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - - 
3. โรงงานแป้งมัน - - 
4. โรงงานแป้งดัดแปร - - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - - 
6. โรงงานเอทานอล - - 

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

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

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีโรงงานแป้งมัน มีลานมันจ านวน 1 โรงงาน 

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

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา 1.1 

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1 

กลไกของตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.2 

ปัญหาอุปสรรคในการใช้กลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 1.3 

ข้อเสนอแนะนโยบายแทรกแซงสินค้าเกษตร 1.4 

ภาคผนวก ก 

แผนที่ภาพพ้ืนที่เพาะปลูก สถานที่ตั้ง และก าลังการผลิตของโรงงานแปรรูป 2 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.1 

จังหวัดในภาคตะวันออก 2.2 

จังหวัดในภาคกลาง 2.3 

จังหวัดในภาคตะวันตก 2.4 

จังหวัดในภาคเหนือ 2.5 
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ภาค ลานมัน (มันเส้น) โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมันดิบ โรงงานแป้งดัดแปร โรงงานสารให้ความหวาน โรงงานเอทานอล 
จ านวน ก าลังการ

ผลิต (ตัน/
วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน/

วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

จ านวน ก าลังการ
ผลิต (ลิตร/

วัน) 
ก าแพงเพชร 155      3,260   2  239   9      2,500  -      -       2  400,000  
นครสวรรค์ 168      2,395                   1  230,000  
เพชรบูรณ์  28  626                   1  120,000  
พิษณุโลก  10   92                      
อุทัยธาน ี  52  683       3  550   3  -    -          
เชียงราย  34  181  -                      
สุโขทัย  7  240                      
อุตรดิตถ์  6  146       1  100  -      -          
ล าปาง  16  555                      
พิจิตร  2   42                      
แพร่  1   1                      
น่าน  3   8                      

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

ภาคเฉียงเหนือมีจ านวนโรงงานแป้งมันส าปะหลังดิบรวม 13 โรงงาน มีก าลังการผลิต 3,150 
ตันแป้ง/วัน 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 
เมษายน 2558  
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ภาค พ้ืนที่เพาะปลูก (พันไร)่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว (พัน
ไร่) 

ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิต  
(กก. ต่อไร่) 

สัดส่วนที่น ามาท าแป้งมัน (73%) ก าลังการผลิตที่
เหมาะสม (ตัน/

วัน) 

ก าลังการ
ผลิต (ตัน
แป้ง/วัน) 

สัดส่วน
ก าลังการ
ผลิตจริง/
เหมาะสม 

ตันหัวมัน/ปี ตันแป้งดิบ/ปี 

ก าแพงเพชร    668    646    2,558    3,958  1,874,842  420,340  1,274      2,500  1.96  
นครสวรรค์    437    360    1,236    3,437   905,921  203,108  615    -    
เพชรบูรณ์    190    185       664    3,585   487,051  109,197  331    -    
พิษณุโลก    164    161       539    3,341   395,417  88,652  269    -    
อุทัยธาน ี    140    137       493    3,605   361,147  80,969  245  550  2.24  
เชียงราย     63      62       202    3,278   147,852  33,148  100    -    
สุโขทัย     60      58       187    3,218   137,234   30,768  93    -    
อุตรดิตถ์     27      25        83    3,332     61,154   13,711  42  100  2.41  
ล าปาง     25      25        80    3,254     58,740  13,169  40    -    
พิจิตร     23      22        77    3,402     56,076  12,572  38    -    
แพร่     19      18        56    3,107     40,846  9,158  28    -    
น่าน       1       1   3    2,991      2,311  518  2    -    

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

หากเปรียบเทียบกับจ านวนผลผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ พบว่าก าลังการผลิตของโรงงาน
แป้งมันส าปะหลังมีมากเป็น 1.02 เท่าของผลผลิต (โดยค านวณอัตราการใช้งาน 100 % ของก าหลังการผลิต) 

โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

ที่มา : ประมวลข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา บริษัท ไลคอน จ ากัด  
ข้อมูล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธันวาคม 2557 สมาคมโรงงานแป้งมันแห่งประเทศไทย ปี 2558 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พฤษภาคม  2558 กรมธุรกิจพลัง กรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 8 เมษายน 2558  
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โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันส าปะหลัง) - โมเดลอุตสาหกรรมเกษตร 

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

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

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

ในจังหวัดก าแพงเพชร มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 9 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 
โดยมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 2,500 ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.96 
เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดนครสวรรค ์ไม่มโีรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันเส้นจ านวน 168 ลาน
และมีโรงงานเอทานอลจ านวน 1 โรงก าลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน 

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

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

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

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

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันเส้นจ านวน 28 ลานและ
มีโรงงานเอทานอลจ านวน 1 โรงก าลังการผลิต 120,000 ลิตรต่อวัน 

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

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 10 92 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - - 
3. โรงงานแป้งมัน - - 
4. โรงงานแป้งดัดแปร - - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - - 
6. โรงงานเอทานอล - - 

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

ความเหมาะสม จ านวน 
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน/วัน) 269 
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) - 

จังหวัดพิษณุโลกไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันเส้นจ านวน 10 ลาน 

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

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

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

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

จังหวัดอุทัยธานี มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 3 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 550 
ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 2.24 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดเชียงรายโไมม่ีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันเส้นจ านวน 34 ลานซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

จังหวัดสุโขทัย จ านวน ก าลังการผลิต 
1. ลานมัน (มันเส้น) 7 240 
2. โรงงานมันอัดเม็ด - - 
3. โรงงานแป้งมัน - - 
4. โรงงานแป้งดัดแปร - - 
5. โรงงานผลิตสารให้ความหวาน - - 
6. โรงงานเอทานอล - - 

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

ความเหมาะสม จ านวน 
1. ก าลังการผลิตท่ีเหมาะสม (ตัน/วัน) 93 
2. สัดส่วนก าลังการผลิตจริง/เหมาะสม (เท่า) - 

ในจังหวัดสุโขทัยโโไมม่ีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันเส้นจ านวน 7 ลานซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 1 โรงมีก าลังการผลิตรวมจ านวน 100
ตันแป้งมัน/วัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 2.41 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดน่าน ไม่มโีรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 3 ลานซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดเลย มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลังรวม 1 โรงงาน มีก าลังการผลิตรวมจ านวน 400  
ตันแป้งมันต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนก าลังการผลิต 0.78 เท่าของผลผลิต ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดแพร่ ไม่มโีรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 1 ลานซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดพิจิตร ไม่มีโรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 2 ลานซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนก าลังการผลิต 1.94 เท่าของผลผลิต 

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

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

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

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

ในจังหวัดล าปาง ไม่มโีรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง แต่มีลานมันจ านวน 16 ลาน 

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