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 ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปรับเปลี่ยนระบบ 
บริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนาในลักษณะแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Alliance : SPA) ที่มุ่งเน้น 
การบูรณาการในรูปแบบโปรแกรมหลัก (Program-based) เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจ มีเป้าหมาย 
ชัดเจนและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูงสุด ภายใต้การบริหารจัดการของ
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (Cluster and Program Management Office : CPMO) 

 การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะที่ 1 (SPA I) ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ดำเนินงาน 
ภายใต้ 8 คลัสเตอร์หลักของประเทศ ได้แก่ อาหารและการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข ซอฟต์แวร์ 
ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และการจราจร พลังงานทดแทน สิ่งทอ ชุมชนชนบทและผู้ด้อย 
โอกาส และสิ่งแวดล้อม จากผลการดำเนินการ พบว่ามีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ 
สาธารณประโยชน์ได้ส่วนหน่ึง แต่ยังมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ผลงานเพ่ือให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังน้ัน  
แผนกลยุทธ์ระยะที่ 2 (SPA II) พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2559 สวทช. จึงมุ่งเน้นพันธกิจวิจัยและพัฒนา 
ควบคู่ไปกับพันธกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และมีผลกระทบสูง  
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ไปข้างหน้า 
อย่างไม่หยุดยั้ง และเพื่อให้มีจุดเน้นมากขึ้น สวทช. ได้กำหนดคลัสเตอร์มุ่งเป้าเพียง 5 คลัสเตอร์  
คือ เกษตรและอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ ทรัพยากรชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  
และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มโปรแกรม Cross cutting technology  
ที่เน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ/แก้ปัญหากลุ่มคลัสเตอร์ทั้งห้ากลุ่มหลัก

 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มีเป้าหมายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของประเทศ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลิตผลการเกษตร ลดความสูญเสีย 
อันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มคุณภาพวัตถุดิบ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ คลัสเตอร์เกษตรและอาหารประกอบด้วยโปรแกรมวิจัย 
ในพืชหลัก 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา โดยในแต่ละพืช มีการกำหนดบทบาทของ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value chain) ตั้งแต่การผลิตพืชจนถึงการแปรรูป 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร

 แผนงานวิจัยโปรแกรมมันสำปะหลังของ สวทช. (พ.ศ. 2554-2559) เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร  
“ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง” ที่ สวทช. จัดทำขึ้น โดย สวทช. ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยมันสำปะหลังของประเทศ ตามมติที่ประชุมร่วมระหว่าง 
หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหลักของประเทศ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัย 

คำนำ



4

ย
ุท
ธศาส

ตร์วิจัย
แล

ะพ
ัฒ
น
าอ

ุตส
าห

กรรม
ม
ัน
ส
ำป

ะห
ล
ัง

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยในพืช 
หลัก 3 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา และมันสำปะหลัง มติดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของคณะ 
อนุกรรมาธิการศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทน 
ราษฎร ที่ให้มีการบูรณาการงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 
ปี พ.ศ. 2559 โดยมันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเป้าหมายของการส่งเสริม 32 ชนิด และ สวทช. ได้รับ 
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องมันสำปะหลังด้วยเช่นกัน

 สวทช. ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สกว. วช. กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลด้านมันสำปะหลัง 
เกี่ยวข้องกับ ผลการดำเนินงาน การสนับสนุนโครงการวิจัย และ/หรือแผนงานวิจัยด้านมันสำปะหลัง 
ของหน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำ เอกสารยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง  
มา ณ ที่นี้

 สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังนี้ จะช่วย 
ให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ปรับปรุงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 
ตลอดห่วงโซ่มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม 
ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ 
เข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา มันสำปะหลังของประเทศ 
ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลกระทบอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังในอนาคต

  
  (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
  ผู้อำนวยการ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริหาร

 อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศไทย ประกอบด้วยการผลิตมันสำปะหลัง อุตสาหกรรม 
แปรรูปมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ผลผลิตหลักของอุตสาหกรรม 
แปรรูปมันสำปะหลัง คือมันเส้น/มันอัดเม็ด และแป้งมันสำปะหลัง แม้การส่งออกผลิตภัณฑ์หลักมีมูลค่า 
เพียง 47,800 ล้านบาท แต่ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในประเทศทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่ามากกว่า  
300,000 ล้านบาท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการหมัก (ผงชูรส กรดไลซีน) และ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ยังเกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากกว่า 2.6 ล้านคน มีการ 
จ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกกว่า 1 ล้านคน นับได้ว่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังมีความสำคัญต่อ 
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  นอกจากเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ ความต้องการมันสำปะหลังเพื่อผลิตพลังงาน และ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ไบโอพลาสติก กรดแล็กติก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมี 
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 7-8 ล้านไร่ จากนโยบายและข้อจำกัดในพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ไม่สามารถขยาย 
พื้นที่ปลูก การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อป้อนอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ จึงขึ้นกับความ 
สามารถของประเทศในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่

 ปัจจุบันประเทศไทยมีพันธ์ุมันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงถึง 5-6 ตันต่อไร่ ภายใต้สภาวะการปลูก 
ทีเ่หมาะสม เช่น การให้น้ำและปุ๋ย แต่การปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรไทย ไม่มีการดูแล ขาดการจัดการ 
ดินและน้ำ ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยโดยรวมของประเทศได้เพียง 3.6 ตันต่อไร่ แนวทางการเพิ่มผลผลิตต่อ 
พื้นที่ในระยะสั้นและกลาง คือการบริหารจัดการดินและน้ำ รวมทั้งการเลือกใช้พันธ์ุที่เหมาะสมกับชุดดิน  
จะทำให้ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับศักยภาพพันธ์ุที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน  
สามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 5-6 ตันต่อไร่ และมี 
เปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้น

 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก เพื่อรักษาความสามารถในการ 
แข่งขัน ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ 
พลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน การบำบัดน้ำเสีย การจัดทำ Carbon footprint การประเมิน 
วัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในอนาคต
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมันสำปะหลัง นอกจากเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังแล้ว ยังรักษา 
เสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การที่อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร และอุตสาหกรรมการผลิต ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลายน้ำ จึงขึ้นกับความ 
เข้มแข็งของเกษตรกรและความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ 
เกษตรกร ผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นส่วนสำคัญในการนำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปสู่การเพิ่ม 
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวม

 กรอบยุทธศาสตร์วิจัยพัฒนามันสำปะหลังประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 จัดทำขึ้นโดยมีโจทย์จาก
อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง มีการวิเคราะห์ตั้งแต่ตันน้ำถึงปลายน้ำ ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อ
นำมาต่อยอดและส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายโดยรวมดังต่อไปนี้  

 เป้าหมาย: 
1. เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของประเทศอย่างยั่งยืน

3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยการนำมันสำปะหลังไปใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังประเทศไทย: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของประเทศและปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลังให้ม ี
คุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพ 
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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เป้าหมาย:
 เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของประเทศจาก 3.6 เป็น 5 และ 6 ตันต่อไร่ 

ตามลำดับ
 พันธุ์มันสำปะหลังท่ีมีเม็ดแป้งขนาดเล็ก สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคติน

ต่างๆ และมีคุณสมบัติเพ่ืออุตสาหกรรมเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
ก า ร เ พ่ิ ม ผ ลผ ลิ ต เ ฉ ล่ี ย 
ต่อหน่วยพ้ืนท่ีของประเทศ 
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง พั น ธุ์  
มันสำปะหลังให้มีคุณสมบัติ 
เหมาะกับการแปรรูปหรือใช้
งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

เป้าหมาย: 
 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิต 

ร้อยละ 20 ลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณร้อยละ 30-40
 เทคโนโลยีมันเส้นสะอาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี  
การเก็บเกี่ยวและภายหลัง 
ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว แ ล ะ ก า ร 
ควบคุมคุณภาพผลผลิต

เป้าหมาย:     
 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำปะหลังจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85 
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80 
 ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังได้

ร้อยละ 5-10 
 เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันสำปะหลัง
 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การแปรรูปมันสำปะหลัง 
เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ มี ค วาม 
หลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมาย:
การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุน 
การผลิต การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันสำปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ และลด 
การปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ที่มีประสิทธิภาพ

 เป้าหมาย:
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด

 เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร
 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ 

จากมันสำปะหลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6: 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 เป้าหมาย:
 มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า
 จัดทำ LCA carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง 

ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
สำเร็จรูป ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง เอทานอล และเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
ประเภทพอลิแล็กติค (PLA)

ยุทธศาสตร์ที่ 7: 
การลดผลกระทบจากการ 
เ ปลี่ ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ
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 ด้วยความสำคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงมีโปรแกรมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานโปรแกรมมันสำปะหลังของ สวทช. เน้นการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
วิจัยและพัฒนามันสำปะหลังของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3 และ 7 โดยมีแผนงานหลัก 4 ด้าน ดังนี้

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตมันสำปะหลัง 

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงและการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำปะหลัง 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 
 มันสำปะหลัง 

แผนงานที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

 ทั้งนี้ สวทช. กำหนดเป้าหมายสำคัญของโปรแกรมดังต่อไปนี้

1. เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจาก 3-4 ตันต่อไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่ ในพื้นที่ทดสอบไม่น้อยกว่า 
3,500 ไร่ เพื่อให้มีการขยายผลต่อในวงกว้าง

2. เคร่ืองปลูกและเก็บเก่ียวมันสำปะหลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง

3. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังจากร้อยละ 70 เป็น ร้อยละ 85  
ลดการใช้พลังงานร้อยละ 5-10 และเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จาก ร้อยละ 65 
เป็นร้อยละ 80 โดยมีเป้าหมายใน 30 โรงงาน

4. โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอลจากหัวมันสด

5. ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น อาหารสัตว์จากกากมัน แป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน 
ชื้น เป็นต้น  
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การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง

การปรับปรุง
และการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต
แปงมันสำปะหลัง

การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต

เอทานอลจาก
มันสำปะหลัง

การพัฒนาเทคโนโลยี/
กระบวนการผลิตแปง

ดัดแปลงและผลิตภัณฑ
ใหมจากมันสำปะหลัง

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ ื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพการผลิต         
มันสำปะหลัง

• รวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
• ปรับปรุงพันธุโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 

ปริมาณแปง น้ำหนักหัว รวมท้ังปรับปรุงคุณภาพแปง 
ใหตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาเคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือใชในการเก็บเก่ียวผลผลิต 
มันสำปะหลัง
การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่โดยการบริหารจัดการ
พันธุ ดิน น้ำ และการเลือกใชพันธุที่เหมาะสม
ตอพื้นที่
การใช Biocontrol เพ่ือควบคุมและกำจัด
แมลงศัตรูพืช
การใชเทคโนโลยีไอทีในการบริหารจัดการ
การปลูก

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง
• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจาก    

หัวมันสำปะหลังสด
• วิจัยและพัฒนาเพ่ือคัดเลือกเอนไซมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

เพื ่อลดความหนืดในกระบวนการผลิตเอทานอล 
จากหัวมันสำปะหลังสด

การสำรวจและรวบรวมขอมูลของการใชน้ำ 
และพลังงานในโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง
การวิจ ัยและพัฒนาระบบการผลิตแปง      
มันสำปะหลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยผลิต 
และลดการใชทรัพยากรน้ำและพลังงาน 
ในโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง
การพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน
การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อ 
ผลิตกาซชีวภาพในอุตสาหกรรมผลิตแปง 
มันสำปะหลัง
การใชประโยชนจากกากมันสำปะหลัง

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแปง 
มันสำปะหลังดัดแปรเพ่ือลดการใชทรัพยากร 
น้ำ พลังงานและของเสียในกระบวนการผลิต 
แปงมันสำปะหลังดัดแปร
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปร 
แปงมันสำปะหลังชนิดใหม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป 
ผลิตภัณฑใหมจากมันสำปะหลัง

 

 กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันสำปะหลังของประเทศ เป็นการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาตลอด 
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ ตั้งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่ม 
มูลค่าของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการวิจัยและพัฒนาโดย 
นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่ 
นอกจากแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง  
นอกจากนั้นหากมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกร เศรษฐกิจของประเทศ 
ดีขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

 การคาดคะเนผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่ พบว่ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 130,000 ล้านบาท
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มูลค่าเพิ่มจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต

การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง ปรับปรุงพันธุ 44,000 ลบ.

การปรับปรุงและ
การพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตแปงมันสำปะหลัง

13
0,

00
0 

ลบ
.

พัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยว 16,700 ลบ.

240 ลบ.

บำบัดน้ำเสียเปนพลังงาน

ปรับปรุงการผลิต 7,000 ลบ.

มันเสนสะอาด 3,900 ลบ.

การพัฒนาเทคโนโลยี
การบำบัดน้ำเสีย

การผลิตกาซชีวภาพ

ผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันสด 

1,550 ลบ.

ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากมันสำปะหลัง 

58,000 ลบ.
การพัฒนาเทคโนโลยี/

กระบวนการผลิตแปงดัดแปร
และผลิตภัณฑมันสำปะหลัง
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รายละเอียด 2549 2550 2551 2552 2553*

พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่) 6.9 7.5 7.8 8.6 7.6

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ล้านไร่) 6.7 7.2 7.4 8.3 -

ผลผลิต (ล้านตัน) 22.6 26.4 25.2 30.1 20.2

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน/ไร่) 3.4 3.7 3.4 3.6 3.0

บทที่ 1:
ความสำคัญของอุตสาหกรรม

มันสำปะหลัง

ตารางที่ 1 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันสำปะหลัง ปี 2549-2552

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552
หมายเหตุ: * ข้อมูลพยากรณ์จาก เอกสารภาวะเศรษฐกิจ ปี 2553 แนวโน้ม ปี 2554, 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2554

 มันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญของประชาชนในทวีปแอฟริกาและ 
อเมริกาใต้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบแป้งที่มีราคาถูกกว่าพืชผลิตแป้งชนิดอื่นๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น  
ไม่ทำให้เกิดภูมิแพ้ จึงมีการนำแป้งมันสำปะหลังไปแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำอาง 
และเคมีภัณฑ์ 

 มันสำปะหลังจัดเป็นพืชไร่ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย จากราคารับซื้อมันสำปะหลังที่เพิ่มขึ้น 
จาก 1,290 บาท/ตัน เป็น 1,320 บาท/ตันในปี 2552 ทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 
เพิ่มจาก 6.9 ล้านไร่ในปี 2549 เป็น 8.6 ล้านไร่ในปี 2552 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  
อย่างไรก็ดี ถ้าดูผลผลิตต่อพื้นที่ พบว่าไม่เพิ่มขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 3.6 ตันในปี 2552 นอกจากนี้  
ในระหว่างปี 2551-2552 เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูสร้างความเสียหายต่อการปลูก ผลผลิต  
และปริมาณท่อนพันธ์ุมันสำปะหลังของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า ในปี 2553  
พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังน่าจะเหลือเพียง 7.6 ล้านไร่ ลดลงร้อยละ 12 ผลผลิตมันสำปะหลัง 
ของประเทศเหลือ 20.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2552 (ตารางที่ 1)
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 ประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตมันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก (ตารางที่ 2) และประชากรไทยไม่บริโภค
มันสำปะหลังเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต  ประเทศไทยจึงส่งออกผลผลิตแปรรูปมันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่ง 
ต่อเนื่องกันมาหลายปี     การส่งออกในปี 2552 มีมูลค่า 47,800  ล้านบาท แม้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
(มันเส้น มันอัดเม็ด แป้ง) ไม่สูงเมื่อเทียบกับการส่งออกข้าวหรือยาง แต่การใช้มันสำปะหลังในประเทศ  
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศมูลค่ามากกว่า 300,000 ล้านบาท และมีการจ้างงานประมาณ  
1 ล้านคน ทั้งนี้ไม่นับรวมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของประเทศอีก 2.6 ล้านคน

ตารางที่ 2  เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศผู้ผลิตสำคัญ (พ.ศ. 2552)

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552)  
หมายเหตุ: **ประเทศอินเดียให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่มากที่สุดแต่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยมากเมื่อเทียบกับ 
 ประเทศอื่น

ประเทศ พื้นที่
 (ล้านไร่)

ผลผลิตทั้งหมด 
(ล้านตัน)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ 
(ตันต่อไร่)

ทั่วโลก 115 224 1.9

ไทย 8.6 30 3.6

ไนจีเรีย 24.4 46 1.9

อินเดีย** 1.5 8 5.3

บราซิล 12.2 27 2.2

 รูปที่ 1 แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังในปี 2552 จากหัวมันสำปะหลังที่ผลิตได้ 
30 ล้านตัน ร้อยละ 56 เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง และร้อยละ 44 เข้าสู่อุตสาหกรรม 
ผลิตมันเส้น/มันอัดเม็ด แป้งมันที่ผลิตได้ร้อยละ 60 เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ 
ในประเทศ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ 
อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน ผงชูรส กระดาษ โมดิไฟด์สตาร์ช และสาคู สำหรับมันเส้นที่ผลิตได้ 
ส่งออกร้อยละ 56 ส่วนท่ีเหลือเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ แอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ 
เป็นต้น (กล้าณรงค์และคณะ, 2550 สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย, 2552 และสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร 2552)

 จากรูปที่ 1 เห็นได้ว่ามันสำปะหลังที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีการใช้อยู่เดิม เช่น 
อุตสาหกรรมแป้งมัน และอุตสาหกรรมมันเส้น/มันอัดเม็ด และมีเพียงร้อยละ 1 เท่าน้ันท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรม 
การผลิตเอทานอลซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำกว่าความต้องการใช้ในการผลิตเอทานอล สาเหตุหลักเนื่องจาก 
มันสำปะหลังมีราคาสูง ส่งผลให้โรงงานเอทานอลที่ผลิตโดยใช้มันสำปะหลังแข่งขันกับโรงงานที่ใช้กาก 
น้ำตาลไม่ได้ อย่างไรก็ดี หากโรงงานเอทานอลที่ผลิตโดยใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบเปิดครบตามที่ได้รับ 
อนุญาตทั้ง 24 แห่ง จะมีความต้องการมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านตันต่อปี
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 ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ 5 แห่ง กำลังการผลิตรวมวันละ 0.780 
ล้านลิตร โรงงานเอทานอลที่ใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ 11 แห่ง กำลังการผลิตรวมวันละ 1.645 ล้านลิตร  
และโรงงานเอทานอลที่ใช้ได้ทั้งมันสำปะหลัง และกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ 3 แห่ง กำลังการผลิตรวมวันละ 
0.500 ล้านลิตร จากโรงงานเอทานอลทั้ง 19 แห่งมีกำลังการผลิตรวมทั้งหมดวันละ 2.925 ล้านลิตร 
แต่กำลังการผลิตจริงเฉลี่ยวันละ 1.100 ล้านลิตร

 หัวมันสด มันเส้น และกากน้ำตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเอทานอล ที่ใช้เป็นส่วนผสมสำคัญ    
ในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ต่างปรับราคาสูงขึ้น โดยราคาหัวมันสดอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 3.20-3.50 บาท มันเส้น 
กิโลกรัมละ 7.20-7.46 บาท และกากน้ำตาลอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553)

 ปลัดกระทรวงพลังงาน นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเตรียมประชุมร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแผนบริหารจัดการ 
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอล โดยอาจเสนอให้ออกมาตรการควบคุมการส่งออกมันสำปะหลังและเอทานอลเป็น 
การชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนเอทานอลที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ตามที่มีการคาดการณ์ว่า 
จะเกิดปัญหาดังกล่าวในช่วงกลางปี 2554 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมพิจารณารายละเอียดว่าจะใช้ 
ระเบียบหรือกฎหมายใดเข้ามาดูแลเรื่องนี้เพราะการใช้พลังงานในประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
ในเรื่องรายได้ และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าพลังงาน

 ขณะนี้มีความเป็นห่วงเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่เอทานอลและไบโอดีเซล บี 100 ก็ขยับสูงขึ้น 
และมีปัญหาการขาดแคลน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะหาแนวทางแก้ไข 
โดยประมาณการว่า ถ้าไม่ดำเนินการอะไรภายใน 6 เดือนจะเกิดปัญหาขาดแคลนเอทานอล โดยเฉพาะ 
เอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังที่คาดการณ์ว่าผลผลิตจะลดลง

 จากคำกล่าวของปลัดกระทรวงพลังงาน ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันที่ 25 ธันวาคม 2553

 รูปแบบการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังในปัจจุบันยังเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้น ขณะที่ความ 
ต้องการผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากมันสำปะหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม 
ผลิตเอทานอล การผลิตกรดแล็กติค (Lactic acid) รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยา เคมีภัณฑ์ ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตพลาสติกที่ 
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พอลิเมอร์ที่มีสมบัติดูดซึมของเหลวสำหรับใช้งานด้านอนามัยทางการแพทย์ 
เป็นต้น (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย)
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รูปที่ 1  สัดส่วนการใช้ประโยชน์มันสำปะหลัง ปี 2552 

• สารใหความหวาน
 (กลูโคส ฟรักโตส)
 0.4 ลานตัน
• แทน Lysine ในผงชูรส
 0.3 ลานตัน
• อุตสาหกรรมกระดาษ
 0.2 ลานตัน
• อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป
 0.2 ลานตัน
• Modify starch
 ใชในประเทศ 0.1 ลานตัน
• สาคู 0.02 ลานตัน

ผลผลิตมันสำปะหลัง

( 30 ลานตน)

13.0 ลานตน (44%)

มันเสน/มันอัดเม็ด 6.5 ลานตัน

สงออก 4.3 ลานตัน (56%)

ในประเทศ 2.2 ลานตัน (46%)

• อาหารสัตว
• กรดอินทรีย
• แอลกอฮอล/เอทานอล

อุตสาหกรรมในอนาคต
• นาโนโพลีเมอร ูดซึมของเหลว
• กรดแลกติค (Lactic acid)
• ไบโอพลาสติก
• อื่นๆ

17.0 ลานตัน (56%)

แปงมันสำปะหลัง 3.8 ลานตัน

สงออก 2.5 ลานตัน (61%)
- Native starch 1.8 ลานตัน
- Modified starch 0.7 ลานตัน

ใชในประเทศ 1.3 ลานตัน (39%)

ที่มา: กล้าณรงค์และคณะ, 2550 สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย, 2552 และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552

 นอกจากศักยภาพในการขยายตัวของอุตสาหกรรมเดิม (แป้งมัน มันเส้น มันอัดเม็ด) ที่มี 
ความต้องการหัวมันเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีแนวโน้มของอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบเพื่อการ 
แปรรูปมากขึ้น เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าวัตถุดิบประเภทแป้งที่มาจากพืชอื่นๆ จากข้อมูลของ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีการอนุมัติให้มีการลงทุนในบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
มันสำปะหลัง ดังตัวอย่างเช่น

 บริษัท Purac จำกัด ผลิตกรดแล็กติคเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมอาหาร (Food additive) 

 บริษัท MC Towa จำกัด ผลิตสารให้ความหวานชนิด Crystalline maltitol 10,000 ตันต่อปี และ 
Maltitol syrup 24,000 ตันต่อปี 

 บริษัท Ueno Fine Chemical Industry จำกัด ผลิตสารให้ความหวานชนิด Maltitol powder 
37,000 ตันต่อปี Maltitol liquid 17,000 ตันต่อปี และ Sorbitol 25,000 ตันต่อปี
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แป้งมันสำปะหลัง

วิธีการแปรรูป

ทางเทคโนโลยี

ชีวภาพ

-  แป้งพรีเจลาทิไนซ์ (Pregelatinized starch)
-  แป้งแปรรูปด้วยความร้อนชื้น (Heat-moisture)
- เม็ดสาคู (Tapioca pearl) 

- แป้งย่อยด้วยกรด (Acid thinned)
- แป้งเด็กซ์ทริไนซ์ (Dextrinized starch)
- แป้งออกซิไดซ์ (Oxidized starch)
- แป้งอีเทอร์ (Starch ether)
  : แป้งไฮดรอกซีโพรพิล (Hydroxy-propyl starch)
- แป้งเอสเทอร์ (Starch ester)   
  : แป้งออกทีนิลซัคซิเนท (Starch octenylsuccinate)
  : แป้งอะเซทิเลท (Acetylated starch)
  : แป้งฟอสเฟตมอนอเอสเทอร์ (Phosphate 
    mono-ester starch)
- แป้งครอสลิง (Cross-linked starch)
  : แป้งไดสตาร์ชฟอสเฟต (Di-starch phosphate)
- แป้งที่ผ่านการดัดแปลงด้วยปฏิกิริยาทางเคมี 2 ชนิด
 (Dual-modification)
 : แป้งไฮดรอกซีโพรพิลไดสตาร์ชฟอสเฟต
  (Hydroxy-propyl distarch phosphate)
 : แป้งอะเซทิเลทไดสตาร์ชอะดิเพท
  (Acetylated distarch adipate)
 : แป้งอะเซทิเลทไดสตาร์ชฟอสเฟต
  (Acetylated distarch phosphate)

- มอลโทเดกซ์ทริน (Moltodextrin)
- น้ำเชื่อม (Sweeteners)
 : น้ำเชื่อมกลูโคส (Glucose)
 : น้ำเชื่อมฟรักโทส (Fructose)
- พอลิออล (Polyols)
 : ซอร์บิทอล (Sorbitol)
 : แมนนิทอล (Mannitol)
- กรดอะมิโน (Amino acid)
 : กลูตาเมท (Glutamate)
 : ไลซีน (Lysine)
- กรดอินทรีย์ (Organic acid)
 : กรดซิตริก (Citric acid)
 : กรดแล็กติค (Lactic acid)
- แอลกอฮอล์ (Alcohol)
 : เอทานอล (Ethanol)

วิธีการแปรรูป

ทางกายภาพ

วิธีการแปรรูป

ทางเคมี

รูปที่ 2  แป้งมันสำปะหลังดัดแปรและอนุพันธ์ของแป้งมันสำปะหลังที่มีการผลิตในเชิงการค้าของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน
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1. นโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและแป้ง 

 ด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและแป้ง ทำให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับ 
อตุสาหกรรมดังกล่าวเป็นอย่างย่ิง กระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 
อุตสาหกรรมมันสำปะหลังและแป้งของประเทศ ดังนี้

 ด้านการผลิตวัตถุดิบ 

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำร่างกรอบ 
ยุทธศาสตร์มันสำปะหลังปี 2554 – 2557 โดยมีนโยบายคงพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังของ 
ประเทศไว้ที่ 7.4 ล้านไร่ และมุ่งเป้าให้ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตันต่อไร่ในปี 
2557 ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 46,000 ล้านบาท เป็น 55,000 ล้านบาท  
นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ในการปรับปรุงพันธ์ุ การป้องกันและกำจัด 
ศัตรูพืช การวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิต นโยบายการจัดทำ 
ระบบทะเบียนเกษตรกรที่ถูกต้อง การเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงการ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

   ระหว่างปี 2552-2553 รัฐบาลมีโครงการประกันราคามันสำปะหลัง เกษตรกรสามารถ 
ใช้สิทธิ์ขอชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิงได้ไม่เกินครัวเรือนละ 100 
ตัน และต้องเป็นผลผลิตที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกำหนด 
ราคาประกันหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้งร้อยละ 25 ไว้ที่กิโลกรัมละ 1.70 บาท โดยใช้เกณฑ์ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ (กิโลกรัมละ 1.21 บาท) บวกค่าขนส่ง (กิโลกรัมละ 0.15 
บาท) และผลตอบแทนให้เกษตรกรร้อยละ 25 (กิโลกรัมละ 0.34 บาท) โดยการซื้อ/ขาย 
ให้เป็นไปตามการค้าปกติ

 ด้านการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแป้ง การตลาด และการพัฒนาคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์

   โครงการเชื่อมโยงการซื้อขายมันเส้น เพื่อการเลี้ยงสัตว์และในอุตสาหกรรมแปรรูปอื่น ๆ   
เป็นการเชื่อมโยงให้ลานมันและโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปอื่นๆ ทั้งภายใน 
และต่างประเทศหันมาใช้มันเส้นคุณภาพดีในกระบวนการผลิตมากขึ้น 

   โครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลัง เป็นโครงการ 
ให้เงินกู้ยืมแก่ลานมัน เพื่อนำไปติดตั้งเครื่องร่อนทำความสะอาดหัวมัน โดยมีระยะเวลาผ่อน 
ชำระหนี้ 5 ปี 

   โครงการแปรรูปมันสำปะหลังคุณภาพดีเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นการสนับสนุน 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ผลิตมันเส้นสะอาดตามเป้าหมายจำนวน 30,000 ตันต่อปีให้กลุ่ม 
สหกรณ์ 60 แห่ง 
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   โครงการรับจำนำผลิตภัณฑ์แปรรูปมันสำปะหลัง โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อการ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพของสินค้ามันสำปะหลังเพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 
เพิ่มขึ้น

   โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันเส้นคุณภาพดี ในปี 2553 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต 
มันเส้นสะอาด และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมันเส้นสะอาดแก่ผู้ประกอบการ ไปแล้ว 
96 ราย

   เนื่องจากปัจจุบันไทยมีการส่งออกผลผลิตแปรรูปมันสำปะหลังถึงร้อยละ 80 รัฐจึงมี 
มาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้มันสำปะหลังในประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ
ในด้านราคาและพัฒนาคุณภาพการผลิต 

 ด้านการส่งออกและนำเข้า

   การส่งออกแป้งมัน ภาครัฐมีการจัดระบบการส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปต่างประเทศ  
โดยผู้ส่งออกแป้งมันสำปะหลังต้องเป็นสมาชิกสมาคมการค้ามันสำปะหลังที่เกี่ยวข้อง กรณี 
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกต้องผ่านการรับรองจากภาครัฐก่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 การส่งออกแป้ง 
มันสำปะหลังไปสหภาพยุโรป กำหนดให้แป้งมันสำปะหลังตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภท 
ที่ 1108.14.00 เป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองถ่ินกำเนิดสินค้าท่ีออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ 
ไปแสดงต่อสหภาพยุโรป เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี

   การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด  

   กรณีส่งไปยังสหภาพยุโรป: กำหนดให้ผู้ส่งออกทำสัญญาขายและส่งออกโดยไม่จำกัด 
จำนวนได้อย่างเสรี แต่ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบโดยผู้ส่งออกต้องมีความพร้อม 
และมีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีการเก็บสต็อกมันสำปะหลังตามจำนวนที่ส่งออกใน
แต่ละเดือน และมีกำหนดการตรวจสต็อกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ของทุกปี 

   กรณีส่งไปนอกสหภาพยุโรป: ให้สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยที่เกี่ยวข้องร่วมกับ 
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินการระบบการส่งออก กำหนดให้ผู้ส่งออกมีสิทธิส่งออกผลิตภัณฑ์ 
มันสำปะหลังโดยไม่ต้องเก็บสต็อก ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันพิจารณาการขยายตลาด 
และ/หรือสนับสนุนการขายในรูปของสินเชื่อ รวมทั้งสนับสนุนการค้ามันสำปะหลังในรูปแบบ
ของการค้าต่างตอบแทน

   การนำเข้ามันสำปะหลัง ส่วนมากนำเข้าในรูปของโมดิฟายด์สตาร์ชเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม 
การผลิตยา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภาครัฐได้กำหนด
มาตรฐานระบบคุณภาพสุขลักษณะของโรงงานอาหาร (Good Manufacturing Practices:  
GMP) และมาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต (Hazard Analysis and  
Critical Control Point: HACCP) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล (Codex)  
และมาตรฐานของประเทศคู่ค้าเพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก
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 ด้านพลังงานทดแทน

   ด้านวัตถุดิบ  กระทรวงหลักที่รับผิดชอบคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ 
เรือ่งวัตถุดิบเป็นหลัก โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี หน่วยงานร่วมประกอบด้วยกระทรวง 
และตัวแทนภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

   ด้านส่งเสริมการผลิตเอทานอล กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการ 
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังจนถึงขั้นใช้งานเชิงพาณิชย์ การเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเพื่อให้ต้นทุนลดลงพอที่จะแข่งขันในตลาด 
โลก หน่วยงานร่วมประกอบด้วยกระทรวงและตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง 
พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมผู้ผลิตเอทานอล และสภาอุตสาหกรรม 
เป็นต้น 

   ดา้นส่งเสริมการใช้เอทานอล  กระทรวงพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยแผนพลังงาน 
ทดแทน 15 ปี ของประเทศไทย กระทรวงพลังงานส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้ 
เอทานอลไม่น้อยกว่า 9 ล้านลิตรต่อวันในปี 2565 เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน เพิ่มมูลค่าและ 
สร้างเสถียรภาพให้ผลผลิตการเกษตรโดยการสร้างตลาดเอทานอลอย่างยั่งยืน หน่วยงานร่วม
ประกอบด้วยกระทรวงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สมาคมขนส่ง และสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ เป็นต้น 

2. ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 

 อุตสาหกรรมมันสำปะหลังเป็นตัวอย่างที่ดีของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพราะนอกจากเป็นการ 
แปรรูปมันสำปะหลังให้เป็นผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น แป้งมัน ยังมีการนำแป้งมันไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
ต่อเนื่อง เช่น วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการหมัก หรือนำไปใช้งานโดยตรงในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น  
กระดาษ หรืออุตสาหกรรมอาหาร ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 รูปที่ 3 แสดงมูลค่าเพิ่มของ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากการแปรรูปหัวมันสด รวมถึงมูลค่าอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง  
รวมถึงการจ้างงานที่มากขึ้น  ในปี พ.ศ. 2552  ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า  300,000 ล้านบาท และมีการจ้างงานประมาณ 
3.6 ล้านคน (รูปที่ 3)   
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จางงาน 
2.6 ลานคน

ทอนพันธุมันสำปะหลัง 
8,600 ลานบาท

มันเสน/ มันอัดเม็ด 
19,170 ลานบาท 
(ราคา 4,500 บาท/ตัน)

จางงาน 
0.02 ลานคน

หัวมันสด 
35,700 ลานบาท 
(ราคา 1,190 บาท/ตัน)

แปงมัน 
22,320 ลานบาท 

(ราคา 9,300 บาท)

Native Starch 
17,000 ลานบาท 

(ราคา 9,300 บาท/ตัน)

Modified Starch 
13,000 ลานบาท

(ราคา 18,600 บาท/ตัน)

อุตสาหกรรมตอเนื่อง 
>300,000 ลานบาท

จางงาน 
1 ลานคน

รูปที่ 3  ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ปี 2552
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การผลิตมันสำปะหลัง (หัวมันสด)
- การเพาะปลูก
- การเก็บเกี่ยว

การผลิตมันเสน การผลิตมันอัดเม็ด การผลิตแปง 
(Native starch)

การผลิตเอทานอล การผลิตอาหารสัตว 
(กากมัน)

การผลิต 
Modified starch

กรดแลคติก ไบโอพลาสติก 
นาโนพอลิเมอรในการดูดซึมของเหลว อื่นๆ

การบำบัดน้ำเสีย ผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแปง (ไบโอกาซ) 

การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ
 อุตสาหกรรมอาหาร, สารใหความหวาน, 

ผงชูรส, กระดาษ

 ในแต่ละห่วงโซ่การผลิต ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่อีกมาก ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น “Green products” ที่สำคัญอีก 
ประการหนึ่ง คือ การเพิ่มปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นอาหาร 
สารเคมี และพลังงาน ทั้งนี้ ข้อจำกัดของการเพิ่มผลผลิต คือ พื้นที่เพาะปลูกที่จำกัด ดังนั้น การปรับปรุงพันธ์ุ 
การบริหารจัดการดินและน้ำ เพื่อให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงพันธ์ุเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
แป้ง อาทิ แป้งเม็ดเล็ก หรือแป้งที่มีสัดส่วนของอะมิโลส และอะมิโลเพคตินต่างๆ  เพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ 
จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

3. ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง: จากการปลูก 
มันสำปะหลังถึงกระบวนการแปรรูป และการใช้ประโยชน์ 

 ในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถใน 
การผลิตทุกระดับ ตั้งแต่การผลิตหัวมันสำปะหลัง จนถึงกระบวนการแปรรูป โดยเขียนเป็นกระบวนการ 
ต่อเนื่องได้ ดังนี้
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บทที่ 2 :
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย 

: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 การเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ตลอดจนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แบ่งออกเป็นแผนงานต่างๆ ได้ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิต/
ประสิทธิภาพการผลิต (ผลผลิตต่อพื้นที่) ตลอดจนการปรับปรุงพันธ์ุให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ 
ของอุตสาหกรรมและการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อม

2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว/หลังการเก็บเกี่ยว เช่น 
การพัฒนาเครื่อง   เก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง

3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมมันเส้น (การผลิตมันเส้น 
สะอาด) และอุตสาหกรรมแป้งมัน/ แป้งดัดแปร

4. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสำปะหลังและแป้ง

5. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตพลังงาน (เอทานอล) จากมันสำปะหลัง

6. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งมันให้เป็น Near zero waste การใช้ประโยชน์จากของเสีย/ 
ของเหลือทิ้ง เช่นการผลิตพลังงานจากน้ำทิ้ง การผลิตอาหารสัตว์จากกากมันสำปะหลัง

7. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเตรียมการเพื่อลดการกีดกันทางการค้า เช่น 
การจัดทำ LCA carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง  
เพื่อเพิ่มผลผลิต/ประสิทธิภาพการผลิตตลอดจน การปรับปรุงพันธ์ุให้มี 
คุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมและการปรับตัวต่อสภาวะ 
แวดล้อม

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศมีประมาณ 25-30 ล้านตัน  
ผลผลติเกอืบทัง้หมดถกูปอ้นเขา้อตุสาหกรรมดัง้เดมิคอื มนัเสน้ มนัอดัเมด็ และแปง้มนั จากสภาวะนำ้มนัแพง 
และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตเอทานอลและการใช้แก๊สโซฮอล์ ทำให้มีความต้องการมันสำปะหลัง 
เพื่อป้อนโรงงานผลิตเอทานอล ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง 5 แห่ง และที่ใช้ทั้ง 
มันสำปะหลังและกากน้ำตาล 3 แห่ง จากปริมาณการผลิตเอทานอลของโรงงานเหล่านี้ คาดว่าต้องการ 
ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นปีละ 5 ล้านตัน

 จากข้อมูลการใช้มันสำปะหลังไม่ว่าในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือประมาณการในอุตสาหกรรม
ที่กำลังเติบโต เช่น การผลิตเอทานอล จึงมีความต้องการปริมาณหัวมันในแต่ละปีเพิ่มขึ้น แม้ว่า ผลผลิต
มันสำปะหลังต่อพื้นที่ของไทยสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยโลกหรือหลายๆ ประเทศ (ตารางที่ 2) แต่จากนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ผลิตมันสำปะหลัง โดยการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่รวมทั้งการฟื้นฟูบำรุงดิน จากการปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลัง 
อย่างต่อเนื่อง โดย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ศ.ดร. เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ และคณะ) และกรมวิชาการเกษตร ทำให้มีพันธ์ุมันสำปะหลังที่ให้ 
ผลผลิตสูง ทั้งในด้านน้ำหนักหัว และปริมาณแป้ง เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และระยอง 7 เป็นต้น 
(ตารางที่ 3) อย่างไรก็ดี พันธ์ุที่ดีไม่สามารถแสดงศักยภาพของพันธ์ุออกมาได้เต็มที่ เนื่องจากเกษตรกร 
ไทยขาดการดูแลในเรื่องการให้ปุ๋ย ประสบปัญหาความแห้งแล้ง รวมทั้งการเลือกพันธ์ุที่ไม่เหมาะสมกับ 
พื้นที่ รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลผลิตต่อพื้นที่ของมันสำปะหลังสูงสุดที่อาจเป็นได้ทางทฤษฎีซึ่งอยู่ที่ 15 ตัน 
ต่อไร่ ในขณะที่ผลผลิตที่ดีที่สุดของพันธ์ุที่มีอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมการปลูกที่เหมาะสมอยู่ที่ 6 ตัน 
ต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ยของทั่วประเทศอยู่ที่ 3.6 ตันต่อไร่ (ปี 2552) จากรูปดังกล่าว เห็นได้ว่าประเทศไทย 
มีพันธุ์มันสำปะหลังท่ีมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงอยู่แล้ว ถ้ามีการบริหารจัดการดินและน้ำรวมท้ังการใช้พันธุ์ 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ อาจเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของประเทศให้เข้าใกล้ศักยภาพของพันธ์ุที่มีอยู่ในขณะเดียวกัน 
หากทำการปรับปรุงพันธ์ุที่มีอยู่เพิ่มเติม จะช่วยให้ได้ผลผลิตเข้าใกล้กับผลผลิตสูงสุดทางทฤษฎี
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ตารางที่ 3 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังของประเทศไทย

ปี ชื่อพันธ์ุ ผลผลิต (ตัน/ไร่)
ประมาณแป้ง

(ร้อยละของน้ำหนักสด)

ก่อน 2503 นำเข้าต้นพันธ์ุจากประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์

2503-2513 ประเทศไทยเริ่มปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลัง

2513-2523 ระยอง 1 3.2 20

2523-2533

ระยอง 3 2.7 23

ระยอง 60 4.0 22

ระยอง 90 3.6 24

2533-2543
เกษตรศาสตร์ 50 5.4 25

ระยอง 5 4.0 22

2543-2553

ห้วยบง 60 5.8 25

ระยอง 7 6.3 27

ระยอง 9 4.9 24

ห้วยบง 80 5.5 27

เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลัง

รูปที่ 4   ศักยภาพความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ของมันสำปะหลังโดยการจัดการ 

และการปรับปรุงพันธ์ุ
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0

การปรับปรุงพันธุ

การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี

ศักยภาพสูงสุดทางทฤษฎี

ศักยภาพพันธุกรรม (พันธุแนะนำ) ของไทย

ผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่ปจจุบัน

ผลผลิต (ตัน/ไร)

มันสำปะหลัง

ศักยภาพของพันธุกรรมและความเป็นไปได้ในการเพ่ิมผลผลิตมันสำปะหลัง

• ศักยภาพทางทฤษฎีของมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูงสุด 15 ตัน/ไร่ 

• ผลผลิตโลกเฉล่ีย 1.9 ตัน/ไร่  อินเดีย 5.0 ตัน/ไร่ ประเทศไทย 3.5 ตัน/ไร่  

• ศักยภาพทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังไทย

 ประเทศไทยมีพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงมากกว่า 6 ตัน/ไร่ ภายใต้สภาวะท่ีมีการจัดการท่ีเหมาะสม   

 เช่น พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และ ระยอง 7 เป็นต้น
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 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังของประเทศ การใช้พันธ์ุมันสำปะหลังให้ 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูง มีหลายหน่วยงานให้ความ 
สำคัญทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนที่ความเหมาะสม 
ของเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ของประเทศเพื่อช่วยให้เกษตรกรเลือกใช้พันธ์ุที่เหมาะสม 
กับพื้นที่ ศึกษาเลือกช่วงปลูกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศ รวมทั้งจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกร (แผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง กรมวิชาการเกษตร, 
2553) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลการดูแลมันสำปะหลัง 
รายปี ระบุขั้นตอนที่เหมาะสมตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การจัดการท่อนพันธ์ุ การกำจัดวัชพืช 
ตลอดจนการเก็บเก่ียว เพ่ือเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (เทคนิค 
การเพ่ิมผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542) ดร.โอภาษ บุญเส็ง  
นักวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร ศึกษาแนวทางผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสมกับ 
สภาพชุดดิน 5 ชนิดของประเทศ เพื่อให้ผลผลิตสูง 12-13 ตันต่อไร่ (โปรโตคอลหรือต้นแบบของการ 
ผลิตมันสำปะหลังในดินชุดหลักของประเทศไทย โอภาษ บุญเส็ง, 2552) 

 งานวิจัยขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture  
Organization: FAO) แสดงให้เห็นว่าการให้ปุ๋ยในแปลงท่ีปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 
หลายปีช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้มากถึง 4.8 ตันต่อไร่ ในขณะที่การให้ปุ๋ยควบคู่กับเศษใบ 
มันสำปะหลังในแปลงปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้มากถึง 6.4 ตันต่อไร่

 

 แม้การปลูกมันสำปะหลังของไทย ไม่ค่อยประสบปัญหาจากศัตรูพืชมาก แต่จากสภาพดินฟ้าอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้นว่า สภาพแล้งรวมทั้งฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้ง 
สีชมพูในปี 2551/2552 เกิดความเสียหายในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศเกือบ 500,000 ไร่  
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ท่ีประสบปัญหาการระบาดของเพล้ียแป้ง ได้ผลผลิตลดลงกว่าร้อยละ 50 และขาดแคลน 
ทอ่นพันธุ์ท่ีใช้ปลูกในฤดูกาลถัดไป งานวิจัยของ สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
(ไบโอเทค) ที่แปลงปลูกทดสอบ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พบว่าการให้น้ำนอกจากทำให้ต้นมันสำปะหลัง 
มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วยังเสริมความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช โดยพบว่าประชากรเพลี้ยแป้งลดลงเมื่อ 
ต้นมันได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การใช้ราบิวเวอเรียผนวกกับการให้น้ำนอกจากป้องกันและกำจัด 
แมลงศัตรูพืช ยังทำให้แมลงห้ำ แมลงเบียน แมลงช้างปีกใส แมงมุม หรือด้วงเต่า ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของ
เพลี้ยแป้งมีจำนวนเพิ่มขึ้น

จากงานวิจัยของ Santisopasri and et al. 2001 พบว่า การให้น้ำในการปลูกมันสำปะหลังให้ 

ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ให้น้ำ รวมทั้งปริมาณแป้งใน 

มันสำปะหลังพันธ์ุต่างๆ ที่ได้รับน้ำเพิ่มมากขึ้น
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 จากข้อมูลดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ ให้ใกล้เคียงกับ 
ผลผลิตตามศักยภาพของพันธ์ุที่มีอยู่ โดยการบริหารจัดการดินและน้ำ และการเลือกพื้นที่ปลูกในขณะ 
เดียวกันยังสามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูงขึ้นใกล้ศักยภาพสูงสุด 
ทางพันธุกรรม (ประมาณ 15 ตันต่อไร่) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทำให้ย่นระยะเวลาในการ 
ปรับปรุงพันธ์ุ รวมถึงการปรับปรุงพันธ์ุให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายขึ้น ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
เช่น การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (Marker Assisted Selection: 
MAS) ร่วมกับการปรับปรุงพันธ์ุแบบมาตรฐาน และการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม พืชที่ผ่านการปรับปรุง 
พันธ์ุโดยวิธีพันธุวิศวกรรม เรียกว่าพืชจีเอ็มโอ ในต่างประเทศ มีการพัฒนามันสำปะหลังจีเอ็มโอที่เป็น  
Waxy cassava (มีปริมาณอะมิโลเพคตินสูง) รวมทั้งการพัฒนามันสำปะหลังให้มีเม็ดแป้งขนาดเล็ก 

Biocassava Plus (http://biocassavaplus.org) เป็นการรวมกลุ่มนักวิจัยจากทวีป แอฟริกา เอเชีย  

ยุโรป ละตินอเมริกา และอเมริกาเหนือ ร่วมทำงานวิจัยเพื่อลดการขาดแคลนแหล่งอาหารและเพิ่ม 

คุณค่าทางอาหารของมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญของประชากรกว่า 250 ล้านคน 

ในประเทศแถบทวีปแอฟริกา เป้าหมายที่มุ่งเน้น ได้แก่ การปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลังให้มีปริมาณ  

ธาตุสังกะสี ธาตุเหล็ก วิตามินเอ หรือวิตามินอี สูงขึ้น ลดความเป็นพิษจากไซยาไนด์ ยืดอายุหัว 

มันสำปะหลังหลังการเก็บเกี่ยว และพันธ์ุที่มีความต้านทานโรคไวรัส CMV (Cassava Mosaic Virus) 

ที่ระบาดหนักในทวีปแอฟริกา ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

จากมูลนิธิบิล และมิรินด้า เกตต์ จำนวน 12.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2553 เริ่มปลูกทดสอบ 

มันสำปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการปรับปรุงธาตุอาหารเพิ่มเติมแล้วในโรงเรือน

สวทช. โดยไบโอเทค มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือวิจัย 

และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้คัดเลือกพันธ์ุมันสำปะหลังที่มีปริมาณแป้งสูง ผลผลิตสูง และ 

ปริมาณไซยาไนด์ต่ำ  จากคู่ผสมระหว่างพันธ์ุห้วยบง 60  (แป้งสูง ไซยาไนด์สูง) และห้านาที (แป้งต่ำ 

ไซยาไนด์ต่ำ) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการคัดเลือกสายพันธ์ุและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมาย 

โมเลกุลที่พัฒนาขึ้น

ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีนโยบายในการปลูกพืชจีเอ็มโอในเชิงการค้า แต่เพื่อเป็นการเตรียมความ 

พร้อมในการสร้างความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

จึงมีการสนับสนุนงานวิจัยด้านนี้ อาทิ การวิจัยปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลังโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม  

ได้แก่ การพัฒนาระบบการถ่ายยีนมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยปราศจากยีนสารปฏิชีวนะ การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุมันสำปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมที่มีคุณสมบัติ 

แป้งตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น เม็ดแป้งขนาดเล็ก มีสัดส่วนอะมิโลสและอะมิโล 

เพคตินต่างๆ และมีผลผลิตรากสะสมอาหารสูง เมื่อประเทศไทยมีความชัดเจนทางด้านนโยบายพืช 

ดัดแปลงพันธุกรรมงานวิจัยและพัฒนาที่เตรียมความพร้อมไว้นี้จะสามารถขยายใช้ประโยชน์ได้ทันที
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว/
หลังการเก็บเกี่ยว เช่น การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง

 การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังใช้แรงงานคนสูง มีผลต่อต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง ทั้งนี้ ในการผลิต     
มันสำปะหลัง ประมาณมากกว่าร้อยละ 40 เป็นต้นทุนการเก็บเกี่ยว จากปัญหาแรงงานและเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง มีการพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง ที่มีความ 
เหมาะสมกับแหล่งดินและพันธ์ุ ในขณะเดียวกันบางสายพันธ์ุ ที่ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะหัวยาว ทำให้ใน 
ระหว่างการเก็บเกี่ยวมีการหัก สูญเสียผลผลิตในการเก็บเกี่ยว สวทช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้ร่วมกันพัฒนาต้นแบบเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพการขุดถอนหัวมันสำปะหลังร้อยละ 
90 ความเร็วในการทำงาน 1 ไร่/ชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
และลดการสูญเสีย

 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรม 
มันเส้น (การผลิตมันเส้นสะอาด) และอุตสาหกรรมแป้งมัน/แป้งดัดแปร

 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยประสบปัญหาคุณภาพสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้ ส่งผลกระทบต่อการกีดกันทางการค้า และการยกระดับราคาสินค้าให้สูงขึ้น การพัฒนาเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาทิ การพัฒนาคุณภาพมันเส้นให้มีคุณภาพดี สะอาด เป็นส่ิงจำเป็นเน่ืองจาก 
มันเส้นมีประโยชน์การใช้งานต่ออย่างกว้าง นอกจากนำไปอัดเป็นมันอัดเม็ด ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
อาหารสัตว์แล้ว มันเส้นยังถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ  เช่น สุรา  เอทานอล และกรดซิตริก  
อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการมันเส้นคุณภาพดี หรือมันเส้นสะอาด สหภาพยุโรปกำหนดมาตรฐานมันเส้น 
ให้มีส่วนของกากหรือเยื่อใยไม่เกินร้อยละ 4 ดินทรายไม่เกินร้อยละ 2 และปริมาณแป้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 การผลิตมันเส้นสะอาดนอกจากสร้างมูลค่าเพิ่มของมันสำปะหลังรวมทั้งยกระดับราคามันสำปะหลัง 
ให้สูงขึ้นและมีเสถียรภาพแล้วยังเป็นการเตรียมการรองรับมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม 
ระบบ GMP และ HACCP ของสหภาพยุโรปด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดคุณภาพและมาตรฐาน
มันเส้นสะอาด เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริม/พัฒนาการผลิตมันเส้นสะอาดของประเทศ และร่วม
กับศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาให้ความรู้เกษตรกร 
ลานมัน และผู้ประกอบการ ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังครอบคลุมภาคเหนือ  ภาคตะวันตก  ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังได้รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลานมันเป็น 
ผู้ผลิตมันเส้นสะอาดประมาณ 135 ราย 
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จากมันสำปะหลัง

 แป้งมันสำปะหลังที่ผลิตใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีทั้งแป้งดิบ (Native tapioca starch) และ 
แป้งโมดิฟายด์ (Modified tapioca starch) (รูปที่ 5) แป้งโมดิฟายด์ เป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการ 
ดัดแปรเพื่อให้คุณสมบัติของแป้งเหมาะกับการใช้งานมากขึ้น  ปัจจุบันแป้งดัดแปรส่วนใหญ่เป็นแป้งที่ได้ 
จากกระบวนการ ดัดแปรด้วยวิธีทางเคมี แป้งดัดแปรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นมูลค่า 
มากกว่า 14,000 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศ อย่างไรก็ตาม  
อุตสาหกรรมแป้งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับอุตสาหกรรมแป้ง 
ข้าวโพด  ที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลก รวมทั้งแป้งมันฝรั่งและแป้งสาลี แป้งเหล่านี้มีเทคโนโลยี 
การแปรรูป/ ดัดแปรก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  

 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้งที่ทำอย่างครบวงจรตั้งแต่การศึกษาสมบัต ิ
พื้นฐาน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ของกระบวนการ แปรรูป และดัดแปรเพื่อควบคุม 
คุณภาพแป้งดัดแปรที่ได้ รวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลเชิงเทคนิคด้านการใช้ประโยชน์เป็นส่วนเสริมความ 
สามารถในการผลิตและการขายให้กับภาคอุตสาหกรรม  การมีข้อมูลเชิงเทคนิคที่เป็นระบบ ทำให้การ 
พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมปลายน้ำได ้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติแป้งให้เป็นไปตาม 
มาตรฐาน หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และ สวทช. โดยศูนย์ไบโอเทค ให้บริการตรวจวิเคราะห์แป้ง ทั้งการตรวจสอบคุณภาพ 
ทางเคมี (ปริมาณน้ำตาล แป้ง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไซยาไนด์ ฯลฯ) ทางชีวเคมี (ปริมาณอะมิโลส อะมิโล 
เพคตินและโครงสร้างจุลภาค) ทางกายภาพ (ลักษณะเม็ดแป้ง การเกิดผลึก ฯลฯ) และคุณสมบัติทาง 
จุลชีววิทยาของมันสำปะหลัง โดยนักวิจัยที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ จากมันสำปะหลัง
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตพลังงานจาก 
มันสำปะหลัง

 การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังปัจจุบันใช้มันเส้น แต่ในกระบวนการผลิตมีปัญหาการใช้พลังงาน 
และน้ำสูง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลังสดเป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจ  
เน่ืองจากหัวมันสดมีปริมาณมากและราคาถูกในฤดูกาลเก็บเก่ียว สามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้โดยตรงเช่นเดียว 
กับโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำแห้งและเก็บสต๊อก ข้อจำกัดสำคัญของ 
การใช้หัวมันสดเป็นวัตถุดิบ คือ องค์ประกอบทางเคมีไม่สม่ำเสมอ ยากต่อการควบคุมปริมาณของแข็ง 
เริ่มต้น และมีขีดจำกัดในการเพิ่มความเข้มข้นของของแข็งเริ่มต้น สวทช. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิต 
เอทานอลจากหัวมันสำปะหลัง เช่น ศึกษากระบวนการปรับสภาพหัวมันสำปะหลังโดยเอนไซม์ผสม  
(Cocktail enzymes) เพื่อเพิ่มปริมาณของแข็งสำหรับเตรียมน้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงขึ้น  
(น้ำตาลสูงขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 32-35 หมักแล้วปริมาณเอทานอลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8-10 เป็น 
ร้อยละ 16-18) ท้ังน้ี กระบวนการปรับสภาพหัวมันสำปะหลังโดยใช้เอนไซม์ผสม เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กระบวนการผลิตเอทานอล อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตแบบ SSF (Simultaneous  
Saccharification and Fermentation) จากหัวมันสำปะหลังที่ระดับปริมาณของแข็งทั้งหมดในระบบ 
การหมักสูง (Very High Gravity Fermentation: VHG) ซึ่งมีข้อได้เปรียบเนื่องจาก มีความเหมาะสมกับ 
วัตถุดิบที่ใช้ในประเทศ เพิ่มปริมาณเอทานอลในการหมัก ลดการใช้น้ำ และพลังงาน จึงเป็นแนวทางพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง งานวิจัยนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อในระดับต้นแบบ 

การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชีวมวลเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

สำหรับพลังงานทดแทนของประเทศไทย ของ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  

(เอ็มเทค) ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 เพื่อ

ศึกษาความเหมาะสมของชีวมวลเป้าหมาย ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน และสบู่ดำ 

สำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) เป็นพลังงานทดแทนของประเทศไทย 

โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการผลิตเอทานอลจาก 

มันสำปะหลังและอ้อย (กากน้ำตาล) พบว่า การใช้กากน้ำตาลมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก มีความ 

คุ้มค่าในเชิงพลังงานสูงกว่าการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง รวมทั้งมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตโดยรวมที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม โรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาลควรอยู่

ติดกับโรงงานน้ำตาล เพื่อประหยัดค่าลงทุนในการเก็บสต๊อกกากน้ำตาล และค่าขนส่ง ในส่วนการผลิต    

เอทานอลจากมันสำปะหลัง ควรมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและลดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการ 

ผลิต รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล หรือนำไบโอแก๊สจากระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้เป็นพลังงานทดแทน  

จะช่วยให้การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง มีความคุ้มค่าในเชิงพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ 

เศรษฐศาสตร์
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ 
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตแป้ง 
มันให้เป็น Near zero waste การใช้ประโยชน์จากของเสีย/ ของเหลือทิ้ง 
เช่นการผลิตพลังงานจากน้ำท้ิง การผลิตอาหารสัตว์จากกากมันสำปะหลัง

 อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เนื่องจากเป็นการเพิ่มมูลค่าของหัวมันสำปะหลัง โดยผลผลิตหัวมันกว่าร้อยละ 60 ถูกใช้ในการผลิตแป้งมัน 
และแป้งมันมากกว่าร้อยละ 56 เป็นสินค้าส่งออก นอกจากนี้ แป้งมันที่ใช้ภายในประเทศยังถูกใช้ใน 
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น กระดาษ อาหาร สารเคมี ปัจจุบัน มีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง 
ประมาณ 80 โรงงาน กำลังผลิตแป้งรวม 3.5-4 ล้านตันต่อปี อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันประสบปัญหา 
จากปัจจัยภายใน เช่น ราคาหัวมันที่ไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตที่เนื่องมาจากประสิทธิภาพ การใช้น้ำ 
และพลังงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาคุณภาพของแป้งมันที่ถูกควบคุมด้วยข้อบังคับของ GMP ระบบ 
ISO9000 ระบบ HACCP หรือ ISO14000 จากบริษัทคู่ค้า

 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมัน ประกอบด้วยการลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต 
และการลดการใช้น้ำและพลังงาน จากรายงานการสำรวจโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง (มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546) พบว่าประสิทธิภาพการผลิตแป้งจากหัวมัน (Recovery) ได้เพียง 
ร้อยละ 70-80 เนื่องจากมีการสูญเสียแป้งระหว่างการสกัด และการอบแห้ง รวมทั้งแป้งเหลืออยู่ในกากมัน 
(ปัจจุบันใช้เป็นอาหารสัตว์) แป้งที่สูญเสียระหว่างการสกัด อยู่ในน้ำทิ้งที่มาจากกระบวนการผลิต ทำให้ 
ค่าบีโอดีน้ำทิ้งสูง เสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดเพิ่มขึ้น จากโครงการนำร่องโดย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และบริษัท ชลเจริญ จำกัด พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแป้งมัน  
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสกัดแป้ง การลดการสูญเสียและเก็บกลับแป้งจากน้ำทิ้งของเครื่องเหวี่ยง 
แยก ทำให้ได้แป้งกลับมาเพิ่มขึ้น รวมทั้งลดการใช้น้ำ รวมแล้วประหยัดเงินได้กว่า 19.9 ล้านบาทต่อปี  
ทั้งนี้การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดการใช้น้ำ ไม่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัฑณ์แป้งที่ได้ จากผล 
การวิเคราะห์พบว่าผ่านตามมาตรฐาน มอก. จากโครงการนำร่องดังกล่าว นำไปสู่การขยายผลไปใน 
โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันอื่นๆ ภายใต้โครงการการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 
แป้งมันสำปะหลังและนำไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็น Near zero waste discharge ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การดำเนินงาน 

 ในกระบวนการสกัดแป้งจากหัวมัน มีการใช้น้ำในการสกัด ทำให้มีน้ำทิ้งที่มาจากกระบวนการ 
ผลิต โรงงานส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตแป้งวันละ 200 ตัน มีน้ำเสียประมาณ 3000-4000 ลูกบาศก์เมตร  
มีบีโอดีสูงถึง 6,500-12,600 มิลลิกรัม ในสมัยก่อนโรงงานทำการบำบัดน้ำทิ้งในบ่อเปิด ใช้พื้นที่ในการ 
บำบัดสูง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ต่อมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำทิ้งและนำมาผลิตพลังงานคือ 
ไบโอก๊าซ เช่น เทคโนโลยี Anaerobic fixed film reactor และ Up-flow anaerobic sludge blanket  
เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำไปใช้ในโรงงานแป้งมันสำปะหลังหลายแห่ง ทำให้ลดพื้นที่บำบัด ไม่มีกลิ่นเหม็น 
รบกวน ที่สำคัญไบโอก๊าซที่ได้ถูกนำไปใช้ทดแทนน้ำมันเตา รวมทั้งผลิตไฟฟ้า เช่น กรณีโรงงานชลเจริญ 
ประหยัดพลังงานได้ปีละกว่า 20 ล้านบาท

 จากความพร้อมของเทคโนโลยี รวมทั้งการสนับสนุนด้านการเงินทำให้มีการลงทุนในการบำบัด 
น้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานแป้งมากขึ้น จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี พบว่าปัจจุบันโรงงานแป้งส่วนใหญ่ มีระบบก๊าซชีวภาพ อย่างไรก็ดี การลงทุนก่อสร้าง 
ระบบค่อนข้างสูง บางโรงงานไม่ต้องการลงทุนมากนัก จึงใช้ระบบที่มีการลงทุนต่ำ เช่น Cover lagoon  
ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพต่ำ  ถ้ามีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน จะผลิต 
พลังงานทดแทนจากน้ำทิ้งได้มากขึ้น
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเตรียมการเพื่อลดการ 
กีดกันทางการค้า เช่นการจัดทำ LCA carbon/ Water footprint 
ของผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง

 ปัจจุบัน นักวิชาการภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ยอมรับว่า เทคนิคการประเมินวัฏจักร 
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) และเทคนิคการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์  
(Carbon Footprint: CF) เป็นเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อใช้ตอบโจทย์มาตรการด้านการค้า 
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ หัวใจสำคัญของการใช้เครื่องมือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์คือ ฐานข้อมูล เพื่อใช้ 
ประเมินค่า LCA และ CF ออกมาเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงต้องมีฐานข้อมูลจำนวนมาก  
และมิใช่เพียงข้อมูลภายในโรงงานของผู้ประกอบการเท่านั้น ยังต้องใช้ข้อมูลตลอด Supply chain  
ของการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องสนับสนุนให้เกิดการจัดทำฐาน 
ข้อมูล ที่เรียกว่า ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory: LCI) ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมโครงสร้าง 
พื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน 
ปัจจุบันมีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย LCI/LCA ในระดับนานาชาติหลายเรื่อง ที่สำคัญ อาทิ

 สหภาพยุโรปร่วมด้วยประเทศพันธมิตร อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น บราซิล อเมริกา รวมทั้งประเทศไทย 
จัดทำ International Reference Life Cycle Data System (ILCD) ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ คู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีการจัดทำฐานข้อมูล 
(ILCD handbooks) เครือข่ายฐานข้อมูล (ILCD data network) และเคร่ืองมือสนับสนุน (Supporting  
tool e.g. ILCD editor) ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าที่จะค้าขายกับสหภาพ 
ยุโรปภายใต้มาตรการ Integrated Product Policy (IPP) รวมทั้ง ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 และ 
3 ที่ออกโดยหน่วยงานในสหภาพยุโรป 

 นานาชาติพยายามผลักดันให้เรื่อง การปลดปล่อยคาร์บอนจากผลิตภัณฑ์ หรือ CF (ที่ต้องใช้ข้อมูล 
LCI database ในการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก) เป็นมาตรฐานสากล ISO โดยมีการประชุม 
ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2552 ณ ประเทศมาเลเซีย คาดว่า CF จะถูกประกาศเป็น ISO 14067 
ภายในปี 2554  สำหรับประเทศไทย ที่มี National LCI database และ National CF แล้ว จะมี 
บทบาทสำคัญในการกำหนดเนื้อหารายละเอียดใน ISO 14067 นี้ด้วย

โรงงานชลเจริญเป็นโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังขนาดกำลังการผลิต 240 ตันแป้งต่อวัน มีน้ำเสีย 

ประมาณวันละ 2,400 ลูกบาศก์เมตร ก่อนหน้านี้โรงงานใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเปิดทำให้มี 

ปัญหาเรื่องกลิ่นในการบำบัดและเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดสูง จากการสร้างระบบำบัดและผลิตก๊าซ 

ชีวภาพจากน้ำทิ้งโรงงานแป้ง โรงงานฯ ผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้น้ำมันเตาได้ทั้งหมด ช่วยให้ 

โรงงานประหยัดค่าเชื้อเพลิงคิดเป็นมูลค่ากว่า 24 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจากโรงงาน)
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 ประเทศฝรั่งเศสออกกฎหมายให้ผลิตภัณฑ์ที่วางขายในประเทศ ต้องแสดงข้อมูลภาระต่อสิ่งแวดล้อม  
(อย่างน้อยต้องระบุค่า CF) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป และมีแนวโน้มที่ 
ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปจะดำเนินการเช่นเดียวกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของไทยที่ส่งออกไปประเทศ 
ฝรั่งเศส และยุโรปต้องใช้ข้อมูล LCI  ในการคำนวณค่า CF

 ผู้ค้ารายใหญ่ของโลก เช่น Tesco lotus, Carrefour และ Walmart ประกาศนโยบาย Low  
carbon grocer ให้ผลิตภัณฑ์ที่วางขายในร้าน (สั่งจากทั่วโลก) ต้องระบุค่า CF ทำให้ต้องการข้อมูล 
LCI  สำหรับทุกๆ ผลิตภัณฑ์ ในอนาคตอันใกล้ 

 ประเทศญี่ปุ่นมีแผนผลักดัน CF (โดยใช้ LCI/LCA เป็นฐาน) เพื่อรองรับมาตรการใหม่ตามพิธีสาร 
เกียวโต (หลังปี 2555) โดยทุ่มงบประมาณ 1 หมื่นล้านเยน ในช่วง 3 ปี (ปี 2552-2554) โดย 
9 พันล้านเยนช่วย SME ในประเทศญี่ปุ่น และอีก 1 พันล้านเยน ช่วยเหลือประเทศในอาเซียน 
(รวมทั้งประเทศไทย)

 ประเทศจีน และไต้หวัน รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ของเอเชีย เช่น Samsung และ Acer ให้ความ 
สนใจเริ่มดำเนินการเรื่อง LCI database และ CF ส่งผลต่อ ผู้ผลิตไทย (โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
อิเล็คทรอนิคส์) ที่เป็นคู่แข่ง และคู่ค้าใน Supply chain ด้วย

 นานาชาติ (ริเริ่มโดยประเทศเยอรมัน และ บราซิล) ผลักดันให้การผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผลเกษตร  
ต้องมาจากพื้นที่เกษตรที่ยั่งยืน (Sustainable bio-fuel) โดยใช้ LCI/LCA ประเมิน การใช้พื้นที่  
(Land use) และผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้ มีการจัดประชุมเชิงวิชาการระหว่างประเทศ 
มาเลเซียและสหภาพยุโรปว่าด้วยการผลิต ไบโอดีเซลอย่างย่ังยืน ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน  
2551 เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก (และอาจ 
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต่อไป) ทำให้ประเทศมาเลเซียทุ่มงบประมาณเร่งดำเนินโครงการจัดทำ  
National LCI database ตามแผนปี 2551-2554

สำหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากแล้ว และมีแนวโน้มต้องการติดฉลาก CF  

มีทั้งสิ้น 13 รายการ (สินค้าเกษตรและอาหาร 9 รายการ และสินค้าอุตสาหกรรม 4 รายการ)  

เพื่อส่งออกยังประเทศคู่ค้า (สภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุ ่น และออสเตรเลีย) หากดำเนินการ 

ได้ตามแผนในช่วงปี 2553-2558 จะช่วยให้ประเทศไทยเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้มากกว่า 6.58 

แสนล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลาก CF แล้ว ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องปรับอากาศ-

ส่วนประกอบ ไก่แปรรูป สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรด ทูน่ากระป๋อง ข้าว อาหารสัตว์เลี้ยง  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มต้องการติดฉลาก CF ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ เครื่องรับวิทยุ  

โทรทัศน์-ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์กุ้ง (แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) น้ำตาลทราย ผักสดแช่เย็น 

แช่แข็งและแห้ง ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และกลุ่มที่ยังไม่ติดฉลาก CF แต่ควรเตรียม 

ความพร้อม ได้แก่ รถยนต์นั่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ รองเท้าและชิ้นส่วน เฟอร์นิเจอร์ 

และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เนื้อปลาสด-แช่เย็นและแช่แข็ง กล้วยไม้
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บทที่ 3 :
ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมมันสำปะหลังประเทศไทย 

(2555-2559)

3.1 การวิเคราะห์ SWOT 

 การวิเคราะห์ SWOT อุตสาหกรรมมันสำปะหลังและแป้ง วิเคราะห์ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม 
(Value chain) ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ คือหัวมันสำปะหลัง การแปรรูป และการใช้ประโยชน์จากแป้ง 
โดยมีผลการวิเคราะห์ในจุดสำคัญ ดังต่อไปนี้
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จุดแข็ง
 มีการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเน่ืองทำให้มีพันธุ์ 

ที่ให้น้ำหนักหัวและปริมาณแป้งสูง เช่น 
เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 7 และ ห้วยบง 60  
(บางพันธุ์มีการนำไปใช้แพร่หลายในประเทศ 
ต่างๆ เช่น เกษตรศาสตร์ 50)

 อุตสาหกรรมแป้งเข้มแข็ง เป็นประเทศผู้ 
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลำดับหนึ่ง

 มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศที่ใช้แป้ง 
ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต เ พิ่ ม มู ล ค่ า ข อ ง 
มันสำปะหลัง

จุดอ่อน
 แม้มีพันธ์ุให้ผลผลิตสูง แต่เกษตรกรยังขาด 

การบริหารจัดการ เช่น ดิน และน้ำ การปลูก 
ในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยไม่มีการฟื้นฟูบำรุงดิน 
ทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของดิน ผลผลิตลดลง 
ในขณะเดียวกัน พื้นที่การเพาะปลูกมีจำกัด 
ไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้

 แม้มีการรวบรวม และประเมินเชื้อพันธุกรรม 
มันสำปะหลัง แต่ขาดการจัดทำฐานข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ มีข้อจำกัดการเข้าถึงเชื้อ 
พันธุกรรม

 มีการพัฒนาพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐ 
และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่ง 
ประเทศไทย แต่การปรับปรุงพันธ์ุ ยังไม่มี 
การนำเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีความแม่นยำ ช่วยลด 
ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องหมาย 
โมเลกุล มาใช้มากนัก 

 การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และต้นทุน 
การผลิตที่สูงขึ้น

โอกาส
 สามารถใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ไบโอพลาสติก 
รวมทั้งมีความต้องการใช้มันสำปะหลังผลิต 
พลังงานมากขึ้น

 มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
กระบวนการผลิตแป้ง และลดผลกระทบกับ 
สิ่งแวดล้อมมาอยู่พอสมควร สามารถแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน

 มีนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการใช้ 
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 
เป็นแรงจูงใจ ให้อุตสาหกรรมแป้ง 

 มีพันธ์ุดีอยู่แล้ว การบริหารจัดการดินและน้ำ  
เทคโนโลยีไอที การเลือกพ้ืนท่ีปลูกท่ีเหมาะสม  
ช่วยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ได้

ภาวะคุกคาม 
 การกีดกันทางการค้า ที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ 

มาตรการกีดกันท่ีใช้ผลกระทบจากส่ิงแวดล้อม 
เป็นตัวประเมิน เช่น การปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก ในระหว่างกระบวนการผลิตหรือ 
ตลอดวงจรชีวิต (Life cycle) การใช้น้ำและ 
พลังงาน เป็นต้น

 สภาวะแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาวะอากาศ ทำให้ปัญหาศัตรูพืชมากข้ึน เช่น  
การระบาดของเพลี้ยแป้ง ในขณะที่การพัฒนา 
พันธ์ุต้านทานโรคยังมีน้อย

 ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ส่งเสริม 
อุตสาหกรรมมันสำปะหลังมากขึ้น เช่นเดียว 
กับในทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้ มีการ 
พัฒนาพันธ์ุอย่างจริงจัง โดยร่วมกับประเทศที่ 
พัฒนาแล้ว เช่น ยุโรป อเมริกา โดยการ 
สนับสนุนจากมูลนิธิบิล และมิรินด้า เกตต์
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3.2 กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 
ประเทศไทย

 การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังประเทศไทย  
เป็นการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ต้ังแต่การผลิต 
โดยภาคการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ 
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย: 
1. เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของประเทศอย่างยั่งยืน

3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยการนำมันสำปะหลังไปใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังประเทศไทย: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของประเทศและปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลังให้ม ี
คุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพ 
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเ พ่ิมผลผลิตเฉ ล่ียต่อหน่วยพ้ืน ท่ีของประเทศและปรับปรุงพัน ธุ์ 
มนัสำปะหลังให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใชงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

เป้าหมาย:

 เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของประเทศจาก 3.6  เป็น 5 และ 6 ตันต่อไร่ตามลำดับ

 พันธ์ุมันสำปะหลังที่มีเม็ดแป้งขนาดเล็ก สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคตินต่างๆ และมีคุณสมบัติ
เพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ

 นอกเหนือจากอุตสาหกรรมแป้ง มันเส้น และมันอัดเม็ด ที่มีอยู่เดิม มีความต้องการมันสำปะหลัง 
เพิ่มขึ้นในการผลิตเอทานอล จากพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำกัด การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่จึงเป็นแนวทาง 
สำคัญในการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับป้อนอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมและ 
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีความต้องการหัวมันสำปะหลัง

 จากคุณสมบัติพื้นฐานของแป้งมันสำปะหลังที่ไม่มีสี กลิ่นและไม่ทำให้เกิดภูมิแพ้ รวมทั้งราคาที่ 
แข่งขันได้กับแป้งที่มาจากแหล่งแป้งอื่น เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และมันฝรั่ง แต่คุณสมบัติของแป้งใน 
หัวมันสำปะหลังเริ่มต้นค่อนข้างจำกัด การใช้งานปัจจุบันต้องทำการดัดแปร เพื่อให้ใช้งานสะดวกและมี 
ต้นทุนลดลง การปรับปรุงพันธ์ุให้มีคุณสมบัติแป้งในหัวมันสำปะหลัง เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ ทำให้ 
ใช้มันสำปะหลังผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าสูงได้เพิ่มขึ้น 

 การดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังให้มีผลผลิตสูงข้ึน (น้ำหนักหัว ปริมาณแป้ง) และการปรับปรุง 
คุณสมบัติ (คุณภาพ) แป้งในหัวมันสำปะหลัง

แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ีและประสิทธิภาพการผลิต   
มันสำปะหลัง 
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 แผนงานที่ 1

 การพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังให้มีผลผลิตสูงข้ึน (น้ำหนักหัว ปริมาณแป้ง) 
และการปรับปรุงคุณสมบัติแป้งในหัวมันสำปะหลัง

แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. รวบรวม ประเมิน และอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมมันสำปะหลังอย่างย่ังยืน พัฒนาฐานข้อมูลเช้ือพันธุกรรม 

มันสำปะหลังอย่างเป็นระบบ มีมาตรการ การเข้าถึงเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อการวิจัย 
พัฒนา และการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง

2. พัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุ อาทิ  
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือก และเทคนิคพันธุวิศวกรรม

3. ปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลัง ให้มีผลผลิตสูงขึ้น ปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของแป้ง 
ในหัวมันสำปะหลังให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการการใช้งานของภาคอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน เครื่องสำอาง และยา

4. ปรับปรุงพันธ์ุมันสำปะหลังให้ต้านทานต่อศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง Cassava mosaic virus 
และแมลงหวี่ขาว 

5. ปรับปรุงพันธ์ุที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พันธ์ุห้านาทีให้มีคุณค่าทางโภชนาการสำคัญเพิ่มขึ้น พันธ์ุที่มี 
ไซยาไนด์ต่ำ พันธ์ุที่มีใบมาก โปรตีนในใบสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น  

 แผนงานท่ี 2

 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ีและ 
ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 

แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธ์ุคุณภาพ อาทิ การชุบท่อนพันธ์ุก่อนปลูกด้วยสารเคมี หรือ 

สารชีวภัณฑ์เพื่อลดปริมาณศัตรูพืชที่ติดมากับท่อนพันธ์ุ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตและขยาย
ท่อนพันธ์ุดีและปลอดโรค

2. วิจัยระบบที่เหมาะสมในการกระจายมันสำปะหลังพันธ์ุดีสู่เกษตรกร 

3. การจัดทำโซนนิ่งเพื่อคัดเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

4. การบริหารจัดการดินและน้ำ การจัดการวัชพืชและศัตรูพืช เช่นการใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ 
จากศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ ตัวเบียน)

5. การใช้เทคโนโลยีไอที และภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการการปลูก (จำนวนต้นต่อพื้นที่ 
ระยะปลูก การจัดการทรงพุ่ม) ขั้นตอน/วิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับชนิดพันธ์ุและศักยภาพ 
ของพื้นที่

6. พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อช่วยในการปลูก (เครื่องเตรียมดิน/ เครื่องปลูก/ เครื่องกำจัดวัชพืช/ 
เครื่องให้ปุ๋ยและสารเคมี)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวและภายหลังการเก็บเก่ียว และการควบคุมคุณภาพผลผลิต

เป้าหมาย: 
 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิตร้อยละ 20 ลดต้นทุนการผลิต

ลงได้ประมาณร้อยละ 30-40

 เทคโนโลยีมันเส้นสะอาด
 

 ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร การพัฒนาเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว  
ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนด้านแรงงาน ลดการสูญเสียผลผลิตระหว่างการเก็บเกี่ยว (การหักของหัวมัน 
และตกค้างในดิน) การลดการเน่าเสียของหัวมันระหว่างการขนส่ง หรือการรอคอยก่อนเข้าสู่สายการ 
ผลิต ช่วยรักษาคุณภาพวัตถุดิบต้ังต้น เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 

แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เครื่องตัดต้นมันสำปะหลังแบบ

ติดตั้งหน้ารถแทร็กเตอร์

2. การพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดปริมาณแป้งในหัวมันสด 

3. วิธีการจัดการขนส่งและการเก็บรักษาหัวมันสดเพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว และก่อนการแปรรูป 

4. การควบคุมคุณภาพผลผลิต เช่น ความสะอาด ความชื้น  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันเส้นสะอาด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำปะหลังจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80  

 ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังลงได้ร้อยละ 5-10 

 เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันสำปะหลัง

 ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง  

 เทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลัง นอกจากเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังแล้ว ยังรักษาเสถียรภาพของ 
ราคาหัวมันสำปะหลัง การนำมันสำปะหลังมาผลิตพลังงาน เช่น เอทานอล ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงของ 
ประเทศ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กระบวนการแปรรูป และการผลิตผลิตภัณฑ์  
เป็นกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จำเป็นต้องมีการจัดการในเร่ืองประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  
เช่น การใช้น้ำและพลังงาน การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง เป็นต้น

แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันสำปะหลังและแป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น เทคโนโลยีแป้งดัดแปร 

ไบโอพลาสติก และกรดซัสซินิก เป็นต้น รวมทั้งการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยผลิต 
แป้งมันสำปะหลัง ลดการใช้น้ำและพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิต 
ก๊าซชีวภาพ

3. พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น น้ำเสียจากระบวนการผลิต 
แป้งดัดแปรที่มีสารเคมีสูง น้ำเสียจากกระบวนการหมักที่ใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิต 
กรดซัสซินิก เป็นต้น

4. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์จากของเสีย เช่น  
การบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำทิ้ง การใช้ของเหลือทิ้งจากการหมัก เช่น ยีสต์ และตะกอนจาก 
น้ำหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์

5. เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่ากากมันสำปะหลังจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย:
 การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต การเก็บเก่ียว 

และการขนส่งมันสำปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการระบบการผลิตที่มี 
ประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ และลดการปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึงร้อยละ 21-25 ของ GDP สูงกว่าประเทศ 
จีน มาเลเซีย และอินเดีย ต้นทุนดังกล่าวมาจากค่าขนส่ง ค่าดูแลเก็บรักษาและต้นทุนคงคลัง ค่าสูญเสีย 
ระหว่างการจัดการต่างๆ เป็นต้น จากการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลาย 
รูปแบบและการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์เพื่อการนำแผนสู่การปฎิบัติของสำนักงานนโยบายและ 
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำการเปรียบเทียบต้นทุนระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของ 
ประเทศไทยและญี่ปุ่น พบว่าประเทศญี่ปุ่นมีต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบต่ำกว่า 
ประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญมาจากการใช้ Semi-finished goods ในการผลิตมากกว่าการใช้ Raw  
material การใช้เทคนิคที่ลดต้นทุนการขนส่ง การลงทุนคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง มีการรวมกลุ่มเป็น 
คลัสเตอร์ ทำให้ง่ายต่อการจัดการ มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสนับสนุน การผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม 
น้ำหนักเบา ทำให้ต้นทุนต่ำกว่า ในทางตรงข้าม ประเทศไทย มีการใช้วัตถุดิบด้อยคุณภาพ มีความเสียหาย 
ระหว่างการขนส่ง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า มีปัญหาจราจรติดขัดรอบโรงงาน และระบบเส้นทางสู่ท่าเรือ 
ต้นทุนจัดเก็บและห้องเย็นสูง ต้นทุนขนส่งใช้ถนนเป็นหลัก

 สภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำยุทธศาสตร์วิจัยโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแห่งชาติฉบับที ่ 1  
(พ.ศ. 2554-2555) กำหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการสู่การปฎิบัติเพ่ือพัฒนาโลจิสติกส์และ 
ห่วงโซ่อุปทานเกษตร เพื่อยกระดับผลผลิต (Productivity) ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสินค้า 
เกษตรไทย รวมทั้งการวิจัยการประกันคุณภาพ (Quality assurance) และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
สินค้าเกษตรและอาหารในระดับฟาร์ม จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว นำมากำหนดแนวทางการวิจัยพัฒนาการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ดังต่อไปนี้ 

แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. ศึกษาต้นทุน โครงสร้างโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

2. ศึกษา/จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการลดต้นทุน การสูญเสีย และประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์ 
ในช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การวางแผนและรักษาสมดุลย์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่
มีความผันผวนและมีความเป็นฤดูกาลสูง การจัดการสต๊อกและคลังสินค้า ประสิทธิภาพการขนส่ง 
เช่นรูปแบบการขนส่ง ยุทธศาสตร์การรวบรวมสินค้า การสูญเสียตัวสินค้าระหว่างการขนส่ง 

3. พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ ช่วยสนับสนุนการบริหาร การทำงาน การผลิตมันสำปะหลังและ 
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

4. ศึกษาระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ 
สอดคล้องกับความต้องการตลาด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด

เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

และชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

 มีเกษตรกรประมาณ 2.6 ล้านคน ปลูกมันสำปะหลัง ผลผลิตมันสำปะหลังท้ังหมด เข้าสู่อุตสาหกรรม 
แปรรูป เสถียรภาพหรือราคามันสำปะหลังขึ้นกับอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อไม่ให้ราคามันขึ้นกับตลาด 
ภายนอกที่มีการแปรปรวนสูงเพียงอย่างเดียว เกษตรกรอาจมีแนวทางในการใช้มันสำปะหลังที่ผลิตได้  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นหรือการผลิตเพื่อจำหน่ายในชุมชน เช่น การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำปะหลัง 
หรือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการปลูกมันสำปะหลัง การวิจัยเศรษฐกิจชุมชนและ 
การตลาดมันสำปะหลังควรดำเนินการควบคู่กันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชน หากชุมชน 
เข้มแข็งจะพึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง สามารถเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเป็นเรื่องสลับซับซ้อน มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องและ 
ปัจจัยต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม ดังนั้น การมองปัญหาของชุมชนควรมองให้เห็นความเชื่อมโยงของปัจจัย 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 

แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. วิจัยระบบความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากร (ดิน  น้ำ ฯลฯ)  ระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบ 

การจัดการทุน โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง 
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม/ ให้กับคนในชุมชน

2. พัฒนาวิธีคิด และบทบาทชาวบ้านในการทำธุรกิจ

3. พัฒนาฐานข้อมูล/ การเข้าถึง ข้อมูลพื้นฐานด้านการเขตกรรมมันสำปะหลัง ความต้องการของตลาด 
การรับรองมาตรฐานสินค้า

4. การวิจัยเพื่อคาดการณ์ตลาด จำหน่ายล่วงหน้า และการซื้อขายมันสำปะหลัง

5. การพัฒนาระบบบัญชี/ บริหาร/ การจัดการชุมชน

6. ส่งเสริมแนวทางการลงทุนการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงและต้นทุนต่ำแก่เกษตรกร  
อาทิ ระบบน้ำหยด เครื่องจักรกลเกษตร ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช/ ศัตรูพืช
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร

 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง 

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการนำองค์ความรู้ เทคนิควิธีการที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ การถ่ายทอดต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบัน 
ขั้นตอนและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังมีปัญหาด้านกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ปัญหา 
ความพร้อมและความสามารถในการรับการถ่ายทอดของผู้รับเทคโนโลยี ความพร้อมด้านเครื่องมือและ 
วิธีการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดที่ดี 

แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี:
1. พัฒนาสื่อโทรทัศน์ ระบบ E-learning วิทยุชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับ 

มันสำปะหลังสู่เกษตรกรและชุมชน

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสู่ผู้นำชุมชน และเกษตรกร โดยผ่าน 
การจัดทำแปลงสาธิตร่วมกับเกษตรกร และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแป้ง/อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน 
ทดแทน ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน การสร้างผู้เช่ียวชาญ โดยผ่านการปฏิบัติงานจริง และการ 
จดัทำคู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย:
 มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า

 จัดทำ LCA carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ตั้งแต่ขั้นตอนการ 
เพาะปลูกและเก็บเก่ียว จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้แก่ แป้งมันสำปะหลังเอทานอล 
และเม็ดพลาสติกชีวภาพประเภทพอลิแล็กติก (PLA)

 ที่ผ่านมา พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แห้งแล้ง และดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ เกษตรกรไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินในพื้นที่ที่มีการปลูกติดต่อกันมา 
ต่อเนื่องขาดธาตุอาหาร ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในพื้นที่ที่มีการให้ปุ๋ย   
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกอาจส่งผลต่อการผลิตมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของ 
ประเทศ เช่น การระบาดอย่างรุนแรงของเพลี้ยแป้งสีชมพู หรือปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้เกิดความ 
แห้งแล้งในพื้นที่การปลูกมันสำปะหลัง จากความต้องการมันสำปะหลังเพื่อผลิตพลังงานและราคาหัวมัน 
ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการขยายพื้นที่ปลูก เช่น ในเขตที่เป็นพื้นที่ป่า มีผลต่อการลดลงของพื้นที่ที่เคยเป็นที่ 
เก็บกักคาร์บอน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชที่ใช้ปลูก มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ นอกจากนั้น 
ในภาคการผลิต มีการใช้พลังงานและการปลดปล่อยคาร์บอนในช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์ มีผลกระทบกับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ท่ัวโลกต่ืนตัวและให้ความสำคัญกับการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)  
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย 
การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ซ้ำ/การนำกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ทั้งนี้  
เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือเพิ่มทางเลือก 
ในการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่ออุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ 

การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ในอนาคต

2. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม 
สิ่งแวดล้อม การศึกษาสมดุลพลังงาน และคาร์บอนตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ 
จนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์

3. พัฒนาและเตรียมการจัดทำการประเมินค่า LCA carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
จากมันสำปะหลัง 

4. จัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (LCI) ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมันสำปะหลัง เพื่อช่วยการส่งออก 
ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
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ข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันสำปะหลังของประเทศ ได้จากการประชุม 

หารือ 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 การประชุมหารือกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยมันสำปะหลัง วันที่ 5 มกราคม 2554  

ณ ห้องประชุม 108 อาคาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ 

ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี 

ครั้งที่ 2 การประชุมหารือการกำหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตพันธ์ุพืช และการศึกษาด้าน 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการ 

เกษตร บางเขน กรุงเทพฯ

และข้อมูลด้านมันสำปะหลังที่เกี่ยวข้องกับ ผลการดำเนินงาน การสนับสนุนโครงการวิจัย และ/หรือ 

แผนงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สกว. วช. กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทที่ 4 :
โปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (2554-2559)

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง จึงจัดตั้งโปรแกรมวิจัยและพัฒนา 
มันสำปะหลังที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหามันสำปะหลังของประเทศตั้งแต่ 
การผลิตต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตลอด 
ห่วงโซ่การผลิตควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานโปรแกรมมันสำปะหลัง 
ของ สวทช. เน้นการดำเนินงานท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันสำปะหลังของประเทศ ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1, 2, 3 และ 7 โดยมีแผนดำเนินงานหลัก 4 ด้าน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง 

แผนงานท่ี 2 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสำปะหลัง

แผนงานท่ี 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง
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รูปที่ 6 กรอบการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง ของ สวทช. (พ.ศ. 2554-2559)

การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง

การปรับปรุง
และการพัฒนา

ประสิทธิภาพการผลิต
แปงมันสำปะหลัง

การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต

เอทานอลจาก
มันสำปะหลัง

การพัฒนาเทคโนโลยี/
กระบวนการผลิตแปง

ดัดแปลงและผลิตภัณฑ
ใหมจากมันสำปะหลัง

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ ื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพการผลิต         
มันสำปะหลัง

• รวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
• ปรับปรุงพันธุโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 

ปริมาณแปง น้ำหนักหัว รวมท้ังปรับปรุงคุณภาพแปง 
ใหตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาเคร่ืองจักรกลเกษตรเพ่ือใชในการเก็บเก่ียวผลผลิต 
มันสำปะหลัง
การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่โดยการบริหารจัดการ
พันธุ ดิน น้ำ และการเลือกใชพันธุที่เหมาะสม
ตอพื้นที่
การใช Biocontrol เพ่ือควบคุมและกำจัด
แมลงศัตรูพืช
การใชเทคโนโลยีไอทีในการบริหารจัดการ
การปลูก

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง
• วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจาก    

หัวมันสำปะหลังสด
• วิจัยและพัฒนาเพ่ือคัดเลือกเอนไซมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

เพื ่อลดความหนืดในกระบวนการผลิตเอทานอล 
จากหัวมันสำปะหลังสด

การสำรวจและรวบรวมขอมูลของการใชน้ำ 
และพลังงานในโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง
การวิจ ัยและพัฒนาระบบการผลิตแปง      
มันสำปะหลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหนวยผลิต 
และลดการใชทรัพยากรน้ำและพลังงาน 
ในโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง
การพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน
การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อ 
ผลิตกาซชีวภาพในอุตสาหกรรมผลิตแปง 
มันสำปะหลัง
การใชประโยชนจากกากมันสำปะหลัง

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแปง 
มันสำปะหลังดัดแปรเพ่ือลดการใชทรัพยากร 
น้ำ พลังงานและของเสียในกระบวนการผลิต 
แปงมันสำปะหลังดัดแปร
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปร 
แปงมันสำปะหลังชนิดใหม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป 
ผลิตภัณฑใหมจากมันสำปะหลัง

4.1 เป้าหมายและกลยุทธโดยรวมโปรแกรมมันสำปะหลังของ สวทช.

เป้าหมาย:
 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศตลอดห่วงโซ่ของการผลิต  

ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ:
 สนับสนุนและทำวิจัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง (ปริมาณคุณภาพและต้นทุน 

การผลิต) เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้พอเพียงกับความต้องการของอุตสากรรมเดิม และ 
อุตสาหกรรมใหม่โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศที่ 1 และ 2 )  

 สนับสนุนและทำวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง เน้นประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Green and clean products) และการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง 
(สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศที่ 3 และ 7)

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรโดยทำแปลงสาธิตและการฝึกอบรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตมันสำปะหลัง (สังเคราะห์เทคโนโลยีร่วมกับเกษตรกรให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่) 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศที่ 6 
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 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมการผลิตผ่านการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และการอบรมบุคคลากรใน 
ภาคการผลิตในลักษณะ On the job training หรือ Hands on ( สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศท่ี 6)

 การขยายผลในวงกว้าง มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอื่น เช่น การปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำปะหลังร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมแป้งมันสำปะหลัง 
เป็นต้น 

4.2 แผนการดำเนินงานโปรแกรมมันสำปะหลังของ สวทช.

 เพื่อความชัดเจนของการดำเนินการ และการส่งมอบผลงาน สวทช. กำหนดเป้าหมายสำคัญของ 
โปรแกรมมันสำปะหลัง (Wildly Important Goals: WIGs) ระหว่างปี 2554-2559 รวมทั้งแนวทาง 
การดำเนินงาน และกลไกการส่งมอบผลงานของ 4 แผนงาน ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 7)
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กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง  โรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง  โรงงานผลิตภัณฑจากมันสำปะหลัง 
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง  อุตสาหกรรมตอเนื่องจากมันสำปะหลัง  

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร

2554-2556 2557-2559

1. ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจาก 3-4 เปน 
5 ตัน/ไร

2. เคร ื ่องเก ็บเก ี ่ยวม ันสำปะหลังระด ับ 
ภาคสนาม

3. กระบวนการผลิตแปงมันสำปะหลัง : ลด 
การใชพลังงานลงรอยละ 5 และเพิ ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต รอยละ 10

4. โรงงานต นแบบการผล ิต เอทานอล 
จากหัวมันสด

5. การใชประโยชนจากกากมัน

1. ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจาก 3-4 เปน 6 ตัน/ไร
2. เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังตนแบบพรอมถายทอด/
 เครื่องปลูกมันสำปะหลังระดับ ภาคสนาม
3. กระบวนการผลิตแปงมันสำปะหลัง : ลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรอยละ 15
4. เพิ่มประสิทธิภาพบำบัดรอยละ 15 ใน 30 โรงงานโดยการปรับปรุง 

ระบบผลิตกาซชีวภาพ
5. โรงงานตนแบบการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดที่พรอมถายทอด
6. แปงมันสำปะหลังดัดแปรระดับอุตสาหกรรม : แปงไซยาไนดต่ำ 

แปงมันสำปะหลังดัดแปรดวยวิธีความรอน-ความชื้น
7. ผลิตภัณฑอาหารสัตวจากกากมัน

เปาหมายรวมของโปรแกรมมันสำปะหลัง : 
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศตลอด

หวงโซของการผลิต ควบคูกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปาหมายสำคัญของโปรแกรม
(Wildly Important Goals : WIGs)

รูปที่ 7 เป้าหมายสำคัญของโปรแกรมมันสำปะหลัง (Wildly Important Goals : WIGs) ของ สวทช.
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แผนงานที่ 1 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

ผลงานส่งมอบ (Flagship/WIGs): 
 ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มจาก 3-4 ตัน/ไร่ เป็น 5-6 ตัน/ไร่ โดยการเขตกรรมและการใช้พันธ์ุที่ 

เหมาะสม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุ 

 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของ 1 ตันมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยว หรือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.45 ตันต่อไร่  
(ในการขุดหัวมัน มักมีหัวมันส่วนหนึ่งหักค้างอยู่ใต้ดิน ทำให้ต้องเสียเวลาในการตามเก็บ) และลด
ต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าแรงงานลงได้ร้อยละ 30 (หรือลดต้นทุนค่าแรงการเก็บเกี่ยวลง 144 
บาทต่อไร่)

 เครื่องปลูกมันสำปะหลังที่เตรียมดินยกร่องปลูก ตัดท่อนพันธ์ุมันสำปะหลัง และจับปักบนสันร่อง 
โดยมีความสามารถในการทำงาน 1 ไร่/ชั่วโมง

กลไกการส่งมอบผลงาน (Delivery mechanism):
 การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของมันสำปะหลัง

 จัดทำแปลงสาธิต และจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ตอ่พื้นที่ ทั้งด้านการเขตกรรมโดยการจัดการดินและน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการใช้สาร 
ชีวภัณฑ์ (ราบิวเวอเรีย) ที่ถูกต้องเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ง สู่เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ อาทิ  
โรงงานแป้งหรือโรงผลิตเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิต จัดฝึกอบรมเกษตรกรและ 
เกษตรกรลูกไร่ของโรงงานปีละ 1–2 ครั้ง เกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 50 รายต่อพื้นที่ ในพื้นที่ 7 
จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.กาญจนบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ระยอง จ.บุรีรัมย์ จ.สกลนคร  
เกษตรกรนำไปขยายผลดำเนินการปลูกมันสำปะหลังด้วยการเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิต 
มันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 ตันต่อไร่ รายละ 10 ไร่ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,500 ไร่ต่อปี 

กิจกรรม ผลงานส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

การเพิ่ มผลผลิต 
มันสำปะหลังโดย 
การ เขตกรรมที่  
เหมาะสมและการ 
ใช้พันธ์ุที่เหมาะสม

เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต 
มันสำปะหลังจาก  
3-4 ตันต่อไร่เป็น  
5-6 ตันต่อไร่

• เกษตรกร
• โ ร ง ง า น แ ป้ ง 

มันสำปะหลัง
• โ ร ง ง า น ผ ลิ ต 

เอทานอลที่ใช้ 
มันสำปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบ

ผลผลิตมันสำปะหลัง 
เพิ ่มจาก 3-4 ตัน 
ต่อไร่ เป็น 5 ตัน 
ต่อไร่ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย   
3,500 ไร่ ได้ผลผลิต
รวม 17,500 ตัน  
คิดเป็นมูลค่า 52.5  
ล้านบาทต่อปี (ราคา  
3 บาทต่อกิโลกรัม)

ผลผลิตมันสำปะหลัง 
เพิ่มจาก 3-4 ตันต่อไร่ 
เป็น 6 ตันต่อไร่ ใน 
พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย  
3,500 ไร่ ได้ผลผลิต 
รวม 21,000 ตัน  
คิดเป็นมูลค่า 63  
ล้านบาทต่อปี (ราคา  
3 บาทต่อกิโลกรัม)
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โรงงานผลิต
แปงมัน

โรงงานผลิต
เอทานอล

จำนวน 2-3 โรง

ดูงาน

แปลงสาธิต

ฝกอบรม

เพิ่มผลผลิต
เพื่อเปนวัตถุดิบ

ใหโรงงาน

เพิ่มผลผลิตตอ
พื้นที่ของ

มันสำปะหลัง 
5-6 ตน/ไร

ในแปลงสาธิต

แปลงสาธิต

กลุมเกษตรกร
หัวกาวหนา

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผูใหญบาน/
กำนัล/อบต.

เกษตร
อำเภอ/จังหวัด 

Delivery Mechanism

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

ทุกๆ 1 ตันต่อไร่ ที่ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเกษตรกรจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น 2,000 – 3,000 บาทต่อไร่ 
(ราคามันสำปะหลังปัจจุบันมากกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม)

หากผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 1 ตันต่อไร่ (จาก 3-4  
ตันต่อไร่เป็น 5 ตันต่อไร่) ในพื้นที่ 3,500 ไร่ มูลค่า 
ของผลผลิตที่ได้ 52.5 ล้านบาท หรือเกษตรกรมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท ถ้าเพิ่มขึ้นอีก 2 ตันต่อไร่ (จาก 
3-4 ตันต่อไร่เป็น 6 ตันต่อไร่) ผลผลิตที่ได้มีมูลค่า 63 
ล้านบาท หรือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลังประมาณ 7.4 ล้านไร่   
ถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้น 1 ตันต่อไร่ (จาก 3-4 ตันต่อไร่เป็น 
5 ตันต่อไร่) เกษตรกรที่ปลูกมันจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  
22,000 ล้านบาท ถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 ตันต่อไร่ (จาก  
3-4 ตันต่อไร่เป็น 6 ตันต่อไร่) เกษตรกรที่ปลูก 
มันสำปะหลังจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 44,000 ล้านบาท  
(ในภาพรวมถ้าพื้นที่เพาะปลูกคงที่ที ่ 7.4 ล้านไร่  
แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตันต่อไร่ จะได้มันสำปะหลัง 
ทั้งหมด 37 ล้านตันต่อปี รายได้จากมันสำปะหลัง 
111,000 ล้านบาท ที่ราคา 3 บาทต่อกิโลกรัม)
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ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

 

กิจกรรม ผลงาน
ส่งมอบ

กลุ่ม
เป้าหมาย

ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

ก า ร พั ฒ น า 
เคร่ืองเก็บเก่ียว
มันสำปะหลัง

เครื่องเก็บเกี่ยว 
มั น ส ำ ป ะ ห ลั ง 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ทำงาน 1 ไร่ต่อ 
ช่ัวโมง

• บริษัทผู้ ผลิต 
เครื่องจักรกล 
เกษตร

• เกษตรกร

เคร่ืองเก็บเก่ียวหัวมันสำปะหลัง 
ท่ีมีประสิทธิภาพช่วยให้เกษตรกร
ลดการสูญเสียหัวมันที่ตกค้าง 
ในดินได้ร้อยละ 10 ของ 1 ตัน 
มันสำปะหลังหรือคิดเป็น 0.3 
ตันต่อไร่ (ผลผลิต 3 ตันต่อไร่) 
รวมทั้งลดต้นทุนในส่วนของ 
ค่าแรงงานขุดลงได้ร้อยละ 
30 หรือลดลงประมาณ 144  
บาทต่อไร่ ส่งผลให้เกษตรกร 
ลดการสูญเสียหัวมันและมี  
รายได้เพิ่มขึ้น 900 บาทต่อไร่ 
และลดต้นทุนในการเก็บเก่ียวลง  
144 บาทต่อไร่

เคร่ืองเก็บเก่ียวหัวมันสำปะหลัง
ทีมี่ประสิทธิภาพช่วยให้เกษตรกร 
ลดการสูญเสียหัวมันที่ตกค้าง 
ในดินได้ร้อยละ 15 ของ 1 ตัน 
มันสำปะหลัง หรือคิดเป็น 0.45 
ตันต่อไร่ (ผลผลิต 3 ตันต่อไร่) 
รวมทั้งลดต้นทุนในส่วนของค่า
แรงงานขุดลงได้ร้อยละ 30 หรือ 
ลดลงประมาณ 144 บาทต่อไร่  
สง่ผลให้เกษตรกรลดการสูญเสีย 
หวัมันและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1,350  
บาทต่อไร่ และลดต้นทุนการ 
เก็บเกี่ยวลง 144 บาทต่อไร่

 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง

 ขยายผลเครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังต้นแบบที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน 
ภาคสนามร่วมกับเกษตรกร เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมและความสมบูรณ์สำหรับการใช้งานจริง  
จากนั้นจะดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ และเจรจากับบริษัทเอกชนเพื่อถ่ายทอดเครื ่องเก็บเกี ่ยวหัว 
มันสำปะหลังให้กับบริษัทผู้ผลิตที่สนใจ

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังช่วยให้เกษตรกรลดการสูญเสียหัวมันที่ตกค้างในดินได้ร้อยละ 15 
ของ 1 ตันมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยว (หรือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.45 ตันต่อไร่)

และช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าแรงงานขุดลงได้ร้อยละ 30 หรือประมาณ 144 บาทต่อไร่ 
(คำนวณจากค่าแรงงานเก็บเกี่ยว 160 บาทต่อตัน ที่ผลผลิต 3 ตันต่อไร่)

• เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้เกษตรกรลดการสูญเสียหัวมันหรือได้ผล 
ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของ 1 ตันมันสำปะหลัง
ที่เก็บเกี่ยวหรือคิดเป็น 0.45 ตัน/ไร่ (ผลผลิต 3 
ตันต่อไร่) รวมทั้งลดต้นทุนในส่วนของค่าแรงงานขุด
ลงได้ร้อยละ 30 หรือประมาณ 144 บาทต่อไร่ ส่ง 
ผลให้เกษตรกรลดการสูญเสียหัวมันและมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น 1,350 บาทต่อไร่ ลดค่าแรงงานในการ 
เก็บเกี่ยว 144 บาทต่อไร่

• ถ่ายทอดการผลิตและจำหน่ายเครื่องเก็บเกี่ยว        
มันสำปะหลังเชิงพาณิชย์ ในพ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลัง 
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค 
ตะวันออก โดยบริษัทเอกชนหรือบริษัทผู้ผลิตที่ 
สนใจจำนวน 3 บริษัท

• หากมีการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังในพื้นที่ 
ปลูกมันสำปะหลังของประเทศ 7.4 ล้านไร่ ที่มี 
ผลผลิตรวม 22.2 ล้านตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตัน 
ต่อไร่) เคร่ืองเก็บเก่ียวมันสำปะหลังช่วยให้เกษตรกร 
ลดการสูญเสียหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพิ่มขึ้นอีก 
ร้อยละ 15 ของ 1 ตันมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยว 
หรือคิดเป็นผลผลิตที ่เพิ ่มขึ ้น 3.33 ล้านตัน  
มูลค่า 9,990 ล้านบาท (ราคา 3 บาทต่อกิโลกรัม)  
และช่วยลดต้นทุนในส่วนค่าแรงงานขุดลงได้ 
1,000 ล้านบาทต่อปี

• เกิดธุรกิจการผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเพื่อ 
ทดแทนและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค 
การเกษตรของประเทศ
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แผนงานที่ 2

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ผลงานส่งมอบ (Flagship/WIGs):
 ประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำปะหลังของโรงงานแป้งมันไม่น้อยกว่า 30 โรง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

70 เป็นร้อยละ 85 ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 5-10

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตไบโอก๊าซของโรงแป้งมันสำปะหลังจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80 
 

กลไกการส่งมอบผลงาน (Delivery mechanism):
 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง

 จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของโรงแป้งมันสำปะหลัง การพัฒนา 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง  
การฝึกอบรมทำในลักษณะ On the job training หรือ Hands on ในโรงงานแป้งมันไม่น้อยกว่า 30 
โรงงาน

กิจกรรม ผลงานส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

1. วิจัยและพัฒนา 
แ น ว ท า ง ก า ร 
ปรับปรุงและการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ

 หน่วยผลิตเช่น  
หน่วยโม่แป้ง/ 
หนว่ยสกดั (ออก 
แบบ)/หน่วยอบ 
แห้ง

• เทคโนโลยี-แนวทาง 
การเพิ่ มประสิทธิ - 
ภาพกระบวนการ 
ผลิตและลดการใช้  
พ ลั ง ง า น ใ น 
อุ ตสาหกรรมแป้ ง 
มันสำปะหลัง 

• เพิ่ มประสิทธิภาพ 
กระบวนการผลิตแป้ง 
เป็นร้อยละ 85 และลด 
การใช้พลั ง งานใน 
โ ร ง ง า น แ ป้ ง 
มันสำปะหลัง ร้อยละ  
5-10 ในโรงงานแป้ง 
ไม่น้อยกว่า 3 โรงงาน

• อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ป้ ง 
มันสำปะหลัง 

• กระทรวงพลังงาน 
• กระทรวงอตุสาหกรรม

โรงงานแป้งมันสำปะหลัง 
30 โรง ลดการใช้พลังงาน 
ร้อยละ 3-5 ประสิทธิภาพ 
การผลิตแป้งชมันสำปะหลัง 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 80 คิดเป็น
ผลกระทบมูลค่ามากกว่า 
1,600 ล้านบาทต่อปี

โรงงานแป้งมันสำปะหลัง  
30 โรง ลดการใช้พลังงาน
ร้อยละ 5-10 ประสิทธิ- 
ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต แ ป้ ง 
มันสำปะหลังเพิ่มเป็น 
ร้อยละ 85 คิดเป็นผลกระทบ 
มูลค่ามากกว่า 2,500 
ล้านบาทต่อปี

2. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร 
ล ด ก า ร ใ ช้  
ทรัพยากร และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ

 การผลิต

3. ก า ร พั ฒ น า 
บุ ค ล าก ร เพื่ อ 
พั ฒ น า ภ า ค 
อุตสาหกรรม

เ กิ ด กลุ่ ม ผู้ เชี่ ย ว ช าญ  
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ มี  
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต 
แป้งมันสำปะหลัง

บุ ค ล า ก ร ที่ ท ำ ง า น ใ น 
โรงงานได้รับการอบรม 
และดำเนินการปรับปรุง 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 
โรงงานตน จำนวน 50 ราย  
แ ล ะ เ กิ ด ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 
จำนวน 20 ราย

บุคลากรที่ทำงานใน 
โรงงานได้รับการอบรม 
และดำเนินการปรับปรุง 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 
โรงงานตน จำนวน 50 ราย  
และ เกิ ดผู้ เชี่ ย วชาญ 
จำนวน 20 ราย

4. สร้างเครือข่าย 
ผู้ เชี่ยวชาญใน 
อุ ตสาหกรรม 
เพื่อการผลักดัน 
แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่  
เทคโนโลยี
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 ระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตไบโอก๊าซในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

 ปรับปรุงและแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตไบโอก๊าซที่มีประสิทธิภาพต่ำของโรงงานแป้ง 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80 ให้กับโรงแป้งไม่น้อยกว่า 30 โรง รวมทั้งถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและผลิตไบโอก๊าซให้โรงงานแป้งท่ียังไม่มีระบบ จัดฝึกอบรมบุคลากรของโรงงานแป้ง  
ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนใน 
โรงงาน
   

กิจกรรม ผลงานส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

1. พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร 
ปรับปรุงและการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพระบบบำ
บัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซ 
ชีวภาพในโรงแป้ง

• เทคโนโลยี-แนวทาง 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบบำบัดน้ ำ เสี ย 
เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 
ใ น โ ร ง ง า น แ ป้ ง 
มันสำปะหลัง 

• ประสิทธิภาพการผลิต 
ไบโอก๊าซ ของโรงแป้ง 
มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 
จากร้อยละ 65 เป็น  
ร้อยละ 80

• อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ป้ ง 
มันสำปะหลัง 

• กระทรวงพลังงาน 
• กระทรวงอตุสาหกรรม

ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานและ 
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นร้อยละ 80 ทำให้ 
ได้ก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทน 
มากขึ้น สำหรับโรงงานแป้งมันสำปะหลัง 
30 โรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและลดการใช้
เชื้อเพลิงปิโตรเลียม มูลค่ารวมกว่า 180 
ล้านบาท

2. วิ จั ย พั ฒ น า ก า ร เ พิ่ ม 
ประสิ ทธิ ภ าพการ ใช้  
ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ/ 
การทำความสะอาดก๊าซ 
ชวีภาพ /การพัฒนาระบบ 
ผลิตไฟฟ้าจากไบโอก๊าซ

เกิดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ 
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ในอุตสาหกรรมไบโอก๊าซ

บุคลากรที่ทำงาน 
ใน โร ง ง าน ได้ รั บ 
ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ 
ดำเนินการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพระบบ 
ไบโอก๊าซของโรงงาน 
ตน จำนวน 30 ราย 
และเกิดผู้เชี่ยวชาญ  
จำนวน 15 ราย

บุคลากรที่ทำงาน 
ในโรงงานได้รับการ 
อบรมและดำเนิน 
ก า ร ป รั บ ป รุ ง 
ประสิทธิภาพระบบ 
ไบโอก๊าซของโรงงาน 
ตน จำนวน 30 ราย 
และเกิดผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 15 ราย

3. ป รั บ ป รุ ง - แ ก้ ปั ญ ห า 
ร ะ บ บ ไ บ โ อ ก๊ า ซ ที่ มี  
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต่ ำ ใ น 
โรงงานแป้ง

4. พัฒนาบุ คล ากรด้ า น 
ไบโอก๊าซในอุตสาหกรรม
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ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

  

กิจกรรม ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้ง 
มันสำปะหลัง

• หากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง 30  
โรงงานลดการใช้พลังงานร้อยละ 3-5  
และประสิทธิภาพการผลิตแป้งมัน 
เพิ่มเป็นร้อยละ 80 ส่งผลให้ โรงงาน 
แป้งได้แป้งเพิ่มขึ้น 0.14 ตันต่อ 1  
ตันแป้ง คิดเป็นมูลค่า 56 ล้านบาทต่อ 
โรงงานต่อปี (กำลังการผลิตของโรงงาน 
แป้งเฉลี่ย 200 ตันแป้งต่อวัน ผลิต  
200 วันต่อปี ราคาแป้ง 10,000 บาท 
ต่อตัน) หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,600 
ล้านบาทต่อปีสำหรับ 30 โรงงาน

• หากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง 30  
โรงงานลดการใช้พลังงานร้อยละ 5-10  
และประสิทธิภาพการผลิตแป้งเพิ่ม 
เป็นร้อยละ 85 ส่งผลให้ โรงงานแป้งได้ 
แป้งเพิ่มขึ้น 0.21 ตันต่อ 1 ตันแป้ง  
คิดเป็นมูลค่า 84 ล้านบาทต่อโรงงาน 
ต่อปี (กำลังการผลิตของโรงงานแป้ง 
เฉลี่ย 200 ตันแป้งต่อวัน ผลิต  200 วัน 
ต่อปี ราคาแป้ง 10,000 บาทต่อตัน)  
หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2,500  
ล้านบาทต่อปีสำหรับโรงแป้ง 30 โรง

หากเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งของ 
โรงงานแป้งมันสำปะหลังทั้งหมดของ 
ประเทศ 88 แห่ง ให้ได้ร้อยละ 85 จาก 
เดิมร้อยละ 70 ส่งผลให้ โรงงานแป้งได้ 
แป้งเพิ่ม 0.21 ตันต่อ 1 ตันแป้ง คิดเป็น 
มูลค่า 84 ล้านบาทต่อโรงงานงานต่อปี  
(กำลังการผลิตของโรงงานแป้งเฉลี่ย 200  
ตันแป้งต่อวัน ผลิต 200 วันต่อปี ราคาแป้ง  
10,000 บาทต่อตัน) หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 
ทัง้อุตสาหกรรมประมาณ 7,000 ล้านบาท 
ต่อปี

ระบบการบำบัดน้ำเสียและผลิต 
ไบโอก๊าซในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง

ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานและ 
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 80 จากเดิม 
ร้อยละ 65 ในโรงงานแป้งมันสำปะหลัง 
30 โรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและลดการ 
ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม ให้แก่ อุตสาหกรรม 
แ ป้ ง มั น ส ำ ป ะ ห ลั ง มู ล ค่ า ร ว ม ก ว่ า  
180 ล้านบาท

หากเพิ่มประสิทธิภาพการนำของเสียมา
ผลิตเป็นพลังงาน (ไบโอก๊าซ) ร้อยละ 80 
จากเดิมร้อยละ 65 ได้ไบโอก๊าซเพิ่มขึ้น 
4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นมูลค่า 
30,000 บาทต่อวัน  (2 ลูกบาศก์เมตรก๊าซ 
= 1 ลิตร น้ำมันเตา) โรงงานผลิตแป้ง 
200 วันต่อปีได้แป้งเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท 
ต่อปีต่อหนึ่งโรงงาน ทั้งประเทศมีโรงงาน 
แ ป้ ง ที่ มี ก า ร ผ ลิ ต ไ บ โ อ ก๊ า ซ ที่ มี  
ประสิทธิภาพต่ำหรือยังไม่มีระบบไบโอก๊าซ  
ประมาณ 40 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าเพิ ่ม 
ประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี (ถ้าคิด 
พลังงานที่ได้ทั้งหมดมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า  
1,000 ล้านบาท)
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แผนงานที่ 3

การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 
มันสำปะหลัง

ผลงานส่งมอบ (Flagship/WIGs):
 แป้งมันสำปะหลังท่ีมีขนาดเม็ดแป้งเล็กเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีมีมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมยา  

เครื่องสำอาง ส่งผลให้ราคาขายเพิ่มขึ้นจาก 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม

 ผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ ลดการนำเข้าแป้งสาลีจากต่างประเทศท่ีมีราคาแพงกว่า 
แป้งมันสำปะหลังได้มากถึงร้อยละ 50 ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

 แป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน-ความชื้น ใช้ทดแทนแป้งการค้าในผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
ในสัดส่วนร้อยละ 20-100 ช่วยลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการส่งออกแป้งมันสำปะหลังได้

 ผลิตภัณฑ์ไบโอเบส เช่น พลาสติกชีวภาพ พอลิเมอร์สำหรับการแพทย์ 

 อาหารสัตว์จากกากมัน

กลไกการส่งมอบผลงาน (Delivery mechanism):
 การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปร

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแป้งมันสำปะหลังดัดแปรที่มีไขมันต่ำ หรือแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณสมบัติพิเศษ  
อาทิ ไซยาไนด์ต่ำใช้ทดแทนแป้งสาลี แป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน-ความชื้นใช้ทดแทน 
แป้งการค้าในผลิตภัณฑ์อาหารคนและอาหารสัตว์ให้บริษัทเอกชนที่สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป
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กิจกรรม ผลงานส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

แป้งมันสำปะหลัง 
ดัดแปร

• Zero fat food
• Specialty food

• อุตสาหกรรมอาหาร
• ผู้บริโภค

ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ แ ก่  
ผล ิตภ ัณฑ ์อาหาร:  เช ่น  
Functional food (อัตรา 
การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 14  
ต่อปี) ผลิตภัณฑ์แป้งมันและ 
แป้งมันดัดแปร ลดการนำเข้า  
food functional additives  
สำหรับอาหาร

เพ่ิมมูลค่าแป้งมันสำปะหลัง  
จากแป้งดัดแปร ที ่ใช้ใน 
อุตสาหกรรมอาหาร และ 
อาหารสัตว ์ มูลค่าทาง 
เ ศ รษฐกิ จ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 
1,000 ล้านบาท

• Cassava pulp • อุตสาหกรรมอาหาร 
สัตว์

• แป้งไซยาไนด์ต่ำ • อุตสาหกรรมอาหาร
• ผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ(ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม 
ต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง) ใช้ทดแทนแป้งสาลี หากทดแทน 
ได้ร้อยละ 50 ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตลง ได้ร้อยละ 5  
หรือคิดเป็นมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 2,500 ล้านบาท

• แปง้มนัสำปะหลงั
 ดั ดแปรด้ วยวิ ธี  

ค ว า ม ร้ อ น – 
ความชื้น

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร 
ด้วยวิธีความร้อน–ความชื้น 
ในระดับกึ่ งอุตสาหกรรม 
ทดแทนแป้ ง ก า รค้ า ขอ ง 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้เป็น 
ส่ วนผสมในผลิตภัณฑ์ ได้  
ถึงร้อยละ 20–100 ลดต้นทุน 
ราคาแป้งในผลิตภัณฑ์ลง  
1–63 บาทต่อกิโลกรัมแป้ง

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร 
ด้วยวิธีความร้อน–ความชื้น 
ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
ทดแทนแป้งการค้าของ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้เป็น 
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้ถึง 
ร้อยละ 20–100 ส่งเสริม 
การส่งออกผลิตภัณฑ์แป้ง 
มันสำปะหลังดัดแปร ซึ่งมี 
มู ล ค่ า ส่ ง อ อก~4 , 8 00 
ล้านบาท

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

 

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

• เพิ ่มมูลค่าแป้งมันสำปะหลัง โดยผลิตแป้งดัดแปรใช้ใน 
อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์ สร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

• ผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนด์ต่ำ (ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม 
ต่อกิโลกรัมน้ำหนักแห้ง) ทดแทนแป้งสาลี ท่ีมีมูลค่าการนำเข้า 
สูงถึง 2,500 ล้านบาท

• แป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน – ความชื้นใน 
ระดับกึ่งอุตสาหกรรมทดแทนแป้งการค้าของผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้ถึงร้อยละ 20 – 100 
ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังดัดแปร 
ซึ่งมีมูลค่าส่งออกประมาณ 4,800 ล้านบาท

มูลค่าเพ่ิมจากการผลิตแป้งเม็ดเล็กเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ที่มีมูลค่าสูง เช่น ยา เครื่องสำอาง เป็นต้น ทำให้ราคาขาย 
เพิ่มขึ้นจาก 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ละ
ปีประเทศไทยมีการผลิตแป้งดัดแปรประมาณ 0.8 ล้านตัน ดังนั้น 
จะทำให้อุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาทต่อปี
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 พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลัง

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบหลัก ร้อยละ 50-90 ในสูตรผลิตวัตถุดิบ 
เพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่ายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งบรรจุภัณฑ์อาหาร อาทิ กล่องบรรจุ 
อาหาร จาน ชาม และบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตร อาทิ วัสดุเพาะกล้า สู่บริษัทผู้ผลิต และร่วมกับผู้ใช้ในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ภาคสนามเพื่อช่วยผลักดันให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น

   

 

กิจกรรม ผลงานส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

พลาสติกชีวภาพ • พลาสติกคลุมดิน 
• ถุงเพาะกล้า
• บรรจุภัณฑ์

• บริษัทผู้ผลิตพลาสติก 
• ผู้ใช้ตามบ้าน
• เกษตรกร

ลดต้นทุนวัตถุดิบที่เป็น 
ส า รผสมนำ เข้ า จ าก 
ต่างประเทศได้มากกว่า 
ร้อยละ 50 โดยสูตร 
คอมพาวด์ มี สั ด ส่ ว น 
แป้งผสมได้สูงสุดร้อยละ 
90 คิดเป็นมูลค่า 600 
ล้านบาท

เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อาทิเช่น 
อุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ 
พอลิเมอร์สำหรับการแพทย์ ซึ่ง 
จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ 
น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท  
( ร ้ อ ยละ  10  ขอ งม ู ลค ่ า 
อุตสาหกรรมใหม่)

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

• พลาสติกชีวภาพที่พัฒนาจากแป้งมันสำปะหลังช่วยลดต้นทุน 
วัตถุดิบที่เป็นสารผสมนำเข้าจากต่างประเทศได้มากกว่า 
ร้อยละ 50 โดยผสมในสูตรคอมพาวด์ให้มีสัดส่วนแป้งได้ 
สูงสุดร้อยละ 90 คิดเป็นมูลค่า 600 ล้านบาท

• เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อาทิเช่น อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  
พอลิเมอร์สำหรับการแพทย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อย 
กว่า 4,000 ล้านบาท (ร้อยละ10 ของมูลค่าอุตสาหกรรมใหม่)

• เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมพลาสติก 
ชีวภาพ อุตสาหกรรม ไบโอเบส เช ่น กรดแล็กติค  
มูลค่าไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:แผนงานที่ 4 
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กิจกรรม ผลงานส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

เทคโนโลยีการผลิต 
เอทานอลจากหัวมัน 
สำปะหลัง

• โรงงานต้นแบบการ 
ผลิตเอทานอลจาก 
หัวมันสด

• เทคโนโลยีการผลิต 
เ อ ท า น อ ล จ า ก 
หั วมั นสดที่ พ ร้ อม 
ถ่ายทอด

• โ ร ง ง า น ผ ลิ ต 
เอทานอล

การผลิตเอทานอลจากหัวมันสดช่วยลดการใช้น้ำและ 
พลังงานในกระบวนการผลิตได้ถึงร้อยละ 65 และ 17  
ตามลำดับ หากต้นทุนของน้ำและไอน้ำเท่ากับ 8.5 บาท 
ต่อลูกบาศก์เมตร และ 1,200 บาทต่อตัน ตามลำดับ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 35,000 บาท และ 1.0 ล้านบาท 
ต่อวัน หรือคิดเป็น 10 และ 300 ล้านบาทต่อปี หาก 
ส าม า รถขย ายผลสู่ โ ร ง ง านผลิ ต เ อท านอลจ าก 
มนัสำปะหลงั 1 โรงงาน คดิเปน็มลูคา่ประหยดัไดป้ระมาณ  
310 ล้านบาทต่อปี

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

การผลิตเอทานอลจากหัวมันสดช่วยลดการใช้น้ำและพลังง
านในกระบวนการผลิตได้ถึงร้อยละ 65 และ 17 ตามลำดับ  
หากต้นทุนของน้ำและไอน้ำเท่ากับ 8.5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
และ 1,200 บาทต่อตัน ตามลำดับ จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 
35,000 บาท และ 1.0 ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 10 และ 300 
ล้านบาทต่อปี หากสามารถขยายผลสู่โรงงานผลิตเอทานอลจาก
มันสำปะหลังจำนวน 1 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 310 
ล้านบาทต่อปี

การผลิตเอทานอลจากหัวมันสดช่วยลดการใช้น้ำและพลังงาน 
ในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 65 และ 17 ตามลำดับ หากต้นทุน 
ของน้ำและไอน้ำเท่ากับ 8.5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และ 1,200 
บาทต่อตัน ตามลำดับ ประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 35,000 บาท และ 
1.0 ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 10 และ 300 ล้านบาทต่อปี 
สำหรับกำลังการผลิต 300 วันต่อปี หากสามารถขยายผลสู่ 
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังที่มีอยู่ของประเทศทั้ง 5 
โรงงาน คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 1,550 ล้านบาทต่อปี
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การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง

ผลงานส่งมอบ (Flagship/WIGs):
 โรงงานต้นแบบการผลิตเอทานอลจากหัวมันสด

 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดที่พร้อมถ่ายทอด

กลไกการส่งมอบผลงาน (Delivery mechanism):
 ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดระดับห้องปฏิบัติการ สู่ระดับโรงงานที่มีกำลัง 
การผลิตขนาดใหญ่โดยดำเนินการร่วมกับโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อสร้างต้นแบบของเครื่องจักรและสาย 
การผลิต ปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการผลิตมีความพร้อมสำหรับการใช้งานจริง จากนั้นดำเนินการถ่ายทอด 
ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลหรือโรงแป้งที่สนใจต่อไปอย่างน้อย 1 โรงงาน

   
 



60

ย
ุท
ธศาส

ตร์วิจัย
แล

ะพ
ัฒ
น
าอ

ุตส
าห

กรรม
ม
ัน
ส
ำป

ะห
ล
ัง

การคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
 ถ้าดูในภาพรวมตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศไทย วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ดังต่อไปนี้       

การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสำปะหลัง ปรับปรุงพันธุ 44,000 ลบ.

การปรับปรุงและ
การพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตแปงมันสำปะหลัง

13
0,

00
0 

ลบ
.

พัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยว 16,700 ลบ.

240 ลบ.

บำบัดน้ำเสียเปนพลังงาน

ปรับปรุงการผลิต 7,000 ลบ.

มันเสนสะอาด 3,900 ลบ.

การพัฒนาเทคโนโลยี
การบำบัดน้ำเสีย

การผลิตกาซชีวภาพ

ผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันสด 

1,550 ลบ.

ผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากมันสำปะหลัง 

58,000 ลบ.
การพัฒนาเทคโนโลยี/

กระบวนการผลิตแปงดัดแปร
และผลิตภัณฑมันสำปะหลัง

รูปที่ 8 มูลค่าเพิ่มจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิต 
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แผนการดำเนินงาน มูลค่าเพิ่ม

1. การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่  
ของประเทศจาก 3-4 ตันต่อไร่เป็น 5-6 
ตันต่อไร่

ทุกๆ 1 ตันต่อไร่ ที ่ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ ่มขึ ้นเกษตรกรจะได้รับเงินเพิ ่มขึ้น  
2,000–3,000 บาทต่อไร่ (ราคามันสำปะหลังปัจจุบันมากกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม)  
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังประมาณ 7.4 ล้านไร่ ดังนั้น ถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้น 1 
ตันต่อไร่ มูลค่าเพิ่มของมันสำปะหลังเท่ากับ 22,000 ล้านบาท ถ้าเพิ่มขึ้น 2 ตันต่อไร่ 
มูลค่ามันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 44,000 ล้านบาท

2. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลัง 
การเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพ 
ผลผลิต

• การพัฒนาเคร่ืองเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพทำให้เกษตรกร ลดการสูญเสียในกระบวนการ 
เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังร้อยละ 15 คิดเป็นผลผลิต 3.33 ล้านตัน (มันสำปะหลัง 
ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันต่อไร่ พื้นที่ 7.4 ล้านไร่) มูลค่า 9,990 ล้านบาทต่อปี และลด 
ต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าแรงงานขุดลงได้ร้อยละ 30 หรือประมาณ 144 บาท 
ต่อไร่ (มันสำปะหลังผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันต่อไร่ พื้นที่ 7.4 ล้านไร่) หรือต้นทุนค่า 
แรงงานการเก็บเกี่ยวลดลง 1,000 ล้านบาทต่อปี

• มันเส้นสะอาดมีราคาสูงกว่ามันเส้นปกติ 0.5-0.6 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณมันเส้น
ของประเทศต่อปีอยู่ที่ 6.5 ล้านตัน การผลิตมันเส้นสะอาดทำให้มูลค่าเพิ่ม 3,900 
ล้านบาท นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียจากการซ่อมแซมเครื่องจักรระหว่างการ 
ผลิตที่มีสาเหตุจากมันเส้นสกปรกที่มีปริมาณทรายสูง อายุเครื่องจักรอาจน้อยกว่า 
6 ปี การใช้มันเส้นสะอาดช่วยเพิ่มอายุการใช้งานเครื่องจักรได้นานถึง 7-8 ปี

3. แปรรูปมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งของโรงงานแป้งมันสำปะหลังทั้งหมด (88 แห่ง)  
จากเดิมร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85 ได้แป้งเพิ่ม 0.21 ตันต่อ 1 ตันแป้ง 
กำลังการผลิตของโรงงานแป้งเฉลี่ย 200 ตันแป้งต่อวัน 200 วันต่อปี ราคาแป้ง 
10,000 บาทต่อตัน คิดเป็นมูลค่าแป้งที่เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาทต่อโรงงานต่อปี หรือ 
7,000 ล้านบาทต่อปี สำหรับโรงงานทั้ง 88 แห่ง

• เพิ่มประสิทธิภาพการนำของเสียมาผลิตเป็นพลังงาน (ไบโอก๊าซ) ร้อยละ 80 
จากเดิมร้อยละ 65 ได้ไบโอก๊าซเพิ่มขึ้น 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นมูลค่า 
30,000 บาทต่อวัน (2 ลูกบาศก์เมตรก๊าซ = 1 ลิตร น้ำมันเตา) โรงงานผลิตแป้ง 
200 วันต่อปี ได้ไบโอก๊าซเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาทต่อปีต่อหนึ่งโรงงาน ทั้งประเทศ 
มีโรงงานแป้งที่มีการผลิตไบโอก๊าซที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือยังไม่มีระบบไบโอก๊าซ 
ประมาณ 40 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าเพิ่มประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี (ถ้าคิด 
พลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมด มูลค่าจะไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท)

• มูลค่าเพิ่มจากการผลิตแป้งเม็ดเล็กเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูง เช่น 
ยา เครื่องสำอาง เป็นต้น ทำให้ราคาขายเพิ่มขึ้นจาก 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 30 
บาทต่อกิโลกรัม แต่ละปีประเทศไทยมีการผลิตแป้งดัดแปรประมาณ 0.8 ล้านตัน  
ทำให้อุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาทต่อปี

• สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศมูลค่าไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท 
ต่อปี อาทิเช่น อุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมพลาสติก 
ชีวภาพ อุตสาหกรรม ไบโอเบส เช่น กรดแล็กติค กรดอะมิโนที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
อาหารสัตว์ เป็นต้น

4. การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง • ผลิตเอทานอลจากหัวมันสดช่วยลดน้ำและพลังงานในกระบวนการผลิตได้ถึงร้อยละ  
65 และ 17 ตามลำดับหากต้นทุนของน้ำและไอน้ำเท่ากับ 8.5 บาทต่อลูกบาศ์กเมตร 
และ 1,200 บาทต่อตัน ตามลำดับ ประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 35,000 บาท และ 1.0 
ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 10 และ 300 ล้านบาทต่อปี สำหรับกำลังการผลิต 
300 วันต่อปี โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังมี 5 โรงงาน คิดเป็นมูลค่า 
ประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 1,550 ล้านบาทต่อปี

รวมมูลค่า 130,000 ล้านบาท
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