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

 การดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะที่ 1 (SPA I) ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ดำาเนินงาน 
ภายใต้ 8 คลัสเตอร์หลักของประเทศ ได้แก่ อาหารและการเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข ซอฟต์แวร์ 
ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และการจราจร พลังงานทดแทน สิ่งทอ ชุมชนชนบทและผู้ด้อย 
โอกาส และสิ่งแวดล้อม จากผลการดำาเนินการ พบว่ามีการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ 
สาธารณประโยชน์ได้ส่วนหนึง่ แต่ยงัมข้ีอจำากดัในการเผยแพร่ผลงานเพือ่ให้เกดิผลกระทบในวงกว้าง ดงันัน้  
แผนกลยุทธ์ระยะที่ 2 (SPA II) พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2559 สวทช. จึงมุ่งเน้นพันธกิจวิจัยและพัฒนา 
ควบคู่ไปกับพันธกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และมีผลกระทบสูง  
ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี รวมทัง้พฒันาขดีความสามารถด้านเทคโนโลยใีหม่ไปข้างหน้า 
อย่างไม่หยุดยั้ง และเพื่อให้มีจุดเน้นมากขึ้น สวทช. ได้กำาหนดคลัสเตอร์มุ่งเป้าเพียง 5 คลัสเตอร์  
คอื   เกษตรและอาหาร    พลงังานและส่ิงแวดล้อม    สุขภาพและการแพทย์    ทรัพยากรชมุชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส  
และคลสัเตอร์อตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร นอกจากนี ้ยงัมกีลุม่โปรแกรม Cross cutting technology  
ที่เน้นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ/แก้ปัญหากลุ่มคลัสเตอร์ทั้งห้ากลุ่มหลัก

 คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร มีเป้าหมายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนืของประเทศ โดยการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติผลติผลการเกษตร ลดความสญูเสยี 
อันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มคุณภาพวัตถุดิบ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศ คลัสเตอร์เกษตรและอาหารประกอบด้วยโปรแกรมวิจัย 
ในพืชหลัก 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำาปะหลัง และยางพารา โดยในแต่ละพืช มีการกำาหนดบทบาทของ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value chain) ตั้งแต่การผลิตพืชจนถึงการแปรรูป 
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร

 แผนงานวิจัยโปรแกรมมันสำาปะหลังของ สวทช. (พ.ศ. 2554-2559) เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร  
“ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง” ที่ สวทช. จัดทำาขึ้น โดย สวทช. ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำายุทธศาสตร์วิจัยมันสำาปะหลังของประเทศ ตามมติที่ประชุมร่วมระหว่าง 
หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหลักของประเทศ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สำานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัย 

คำ�นำ�
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ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การวิจัยในพืช 
หลัก 3 ชนิด คือ ข้าว ยางพารา และมันสำาปะหลัง มติดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของคณะ 
อนุกรรมาธิการศึกษาการจัดหารายได้เข้าประเทศ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทน 
ราษฎร ที่ให้มีการบูรณาการงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำาปี  
พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติ ปี พ.ศ. 2555 ถึง 
ปี พ.ศ. 2559 โดยมันสำาปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเป้าหมายของการส่งเสริม 32 ชนิด และ สวทช. ได้รับ 
มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องมันสำาปะหลังด้วยเช่นกัน

 สวทช. ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สกว. วช. กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน   
สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เอื้อเฟือข้อมูลด้านมันสำาปะหลัง 
เกี่ยวข้องกับผลการดำาเนินงาน การสนับสนุนโครงการวิจัย และ/หรือแผนงานวิจัยด้านมันสำาปะหลังของ
หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดทำาเอกสารยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง มา ณ ที่นี้

 สวทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังนี้ จะช่วย 
ให้มีการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ปรับปรุงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง 
ตลอดห่วงโซ่มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม 
ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ 
เข้าใจและผลักดันให้มีการดำาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนามันสำาปะหลังของประเทศ 
ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลกระทบอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมมันสำาปะหลังในอนาคต

  
  (นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
  ผู้อำานวยการ
  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริห�ร

 อุตสาหกรรมมันสำาปะหลังของประเทศไทย ประกอบด้วยการผลิตมันสำาปะหลัง อุตสาหกรรม 
แปรรปูมนัสำาปะหลงั และอตุสาหกรรมต่อเนือ่งทีใ่ช้ผลติภณัฑ์จากการแปรรปู ผลผลติหลกัของอตุสาหกรรม 
แปรรูปมันสำาปะหลัง คือมันเส้น/มันอัดเม็ด และแป้งมันสำาปะหลัง แม้การส่งออกผลิตภัณฑ์หลักมีมูลค่า 
เพียง 47,800 ล้านบาท แต่ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในประเทศทำาให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่ามากกว่า  
300,000 ล้านบาท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการหมัก (ผงชูรส กรดไลซีน) และ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง ยังเกี่ยวข้องกับเกษตรกรมากกว่า 2.6 ล้านคน มีการ 
จ้างงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกกว่า 1 ล้านคน นับได้ว่าอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังมีความสำาคัญต่อ 
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  นอกจากเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ ความต้องการมันสำาปะหลังเพื่อผลิตพลังงาน และ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ไบโอพลาสติค กรดแล็กติค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประเทศไทย          
มีพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลัง 7-8 ล้านไร่ จากนโยบายและข้อจำากัดในพื้นที่เพาะปลูก ทำาให้ไม่สามารถขยาย 
พื้นที่ปลูก การเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังเพื่อป้อนอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ จึงขึ้นกับความ 
สามารถของประเทศในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่

 ปัจจุบันประเทศไทยมีพันธ์ุมันสำาปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงถึง 5-6 ตันต่อไร่ ภายใต้สภาวะการปลูก 
ที่เหมาะสม เช่น การให้นำาและปุย๋ แต่การปลกูมนัสำาปะหลงัของเกษตรกรไทย ไม่มกีารดแูล ขาดการจดัการ 
ดินและนำา ทำาให้ผลผลิตเฉลี่ยโดยรวมของประเทศได้เพียง 3.6 ตันต่อไร่ แนวทางการเพิ่มผลผลิตต่อ 
พื้นที่ในระยะสั้นและกลาง คือการบริหารจัดการดินและนำา รวมทั้งการเลือกใช้พันธ์ุที่เหมาะสมกับชุดดิน  
จะทำาให้ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับศักยภาพพันธ์ุที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน  
สามารถใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 5-6 ตันต่อไร่ และ             
มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้น

 ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก เพื่อรักษาความสามารถใน
การแข่งขัน ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาการผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ 
พลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน การบำาบัดนำาเสีย การจัดทำา Carbon footprint การประเมิน 
วัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลัง เป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับข้อกำาหนดของประเทศคู่ค้าในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังในอนาคต
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมันสำาปะหลัง นอกจากเพิ่มมูลค่ามันสำาปะหลังแล้ว ยังรักษา 
เสถียรภาพราคามันสำาปะหลัง ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การที่อุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง 
เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร และอุตสาหกรรมการผลิต ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปลายนำา จึงขึ้นกับความ 
เข้มแข็งของเกษตรกรและความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ 
เกษตรกร ผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นส่วนสำาคัญในการนำาเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปสู่การเพิ่ม 
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวม

 กรอบยุทธศาสตร์วิจัยพัฒนามันสำาปะหลังประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 จัดทำาขึ้นโดยมีโจทย์จาก
อุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง มีการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นนำาถึงปลายนำา ทบทวนผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา เพื่อ
นำามาต่อยอดและส่งมอบผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายโดยรวมดังต่อไปนี้  

 เป้าหมาย: 
1. เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลังของประเทศอย่างยั่งยืน

3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังโดยการนำามันสำาปะหลังไปใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังประเทศไทย: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลังให้มี 
คุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพ 
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแปรรูปมันสำาปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

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 

ตามลำาดับ
 พันธุ์มันสำาปะหลังท่ีมีเม็ดแป้งขนาดเล็ก สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคติน

ต่างๆ และมีคุณสมบัติเพ่ืออุตสาหกรรมเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต ่อ
หน่วยพื้นที่ของประเทศและ
ปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลัง
ให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการ
แปรรูปหรือใช้งานในอุตสาห-
กรรมเฉพาะ

เป้าหมาย: 
 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิต 

ร้อยละ 20 ลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณร้อยละ 30-40
 เทคโนโลยีมันเส้นสะอาด 

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

เป้าหมาย:     
 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำาปะหลังจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85 
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80 
 ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลิตแป้งมันสำาปะหลังได้

ร้อยละ 5-10 
 เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันสำาปะหลัง
 ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
การแปรรูปมันสำาปะหลัง 
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ มี ค ว าม 
หลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมาย:
การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุน 
การผลิต การเก็บเกี่ยว และการขนส่งมันสำาปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานตำา และลด 
การปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ที่มีประสิทธิภาพ

 เป้าหมาย:
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลังของเกษตรกรทำาให้เกษตรกรมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น และชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด

 เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลังของเกษตรกร
 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ 

จากมันสำาปะหลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6: 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 เป้าหมาย:
 มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า
 จัดทำา LCA carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลัง 

ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
สำาเร็จรูป ได้แก่ แป้งมันสำาปะหลัง เอทานอล และเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
ประเภทพอลิแล็กติค (PLA)

ยุทธศาสตร์ที่ 7: 
การลดผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ
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 ด้วยความสำาคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) จงึมโีปรแกรมสนบัสนนุงานวจิยัและพฒันามนัสำาปะหลงัเพือ่เพิม่ความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้กรอบการดำาเนินงานโปรแกรมมันสำาปะหลังของ สวทช. เน้นการดำาเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
วิจัยและพัฒนามันสำาปะหลังของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3 และ 7 โดยมีแผนงานหลัก 4 ด้าน ดังนี้

แผนงานที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตมันสำาปะหลัง 

แผนงานที่ 2 การปรับปรุงและการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง 

แผนงานที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 
 มันสำาปะหลัง 

แผนงานที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง

 ทั้งนี้ สวทช. กำาหนดเป้าหมายสำาคัญของโปรแกรมดังต่อไปนี้

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

2. เคร่ืองปลูกและเก็บเก่ียวมันสำาปะหลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสำาปะหลัง

3. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำาปะหลังจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85  
ลดการใช้พลังงานร้อยละ 5-10 และเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากร้อยละ 65 
เป็นร้อยละ 80 โดยมีเป้าหมายใน 30 โรงงาน

4. โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอลจากหัวมันสด

5. ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น อาหารสัตว์จากกากมัน แป้งมันสำาปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน 
ความชื้น 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

 

 กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันสำาปะหลังของประเทศ เป็นการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาตลอด 
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสำาปะหลังของประเทศ ตั้งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพ่ิม 
มูลค่าของภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม  หากมีการวิจัยและพัฒนา       
โดยนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังตลอดห่วงโซ่ 
นอกจากแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง  
นอกจากน้ันหากมีการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
อุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกร เศรษฐกิจของประเทศ 
ดีขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

 การคาดคะเนผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเพ่ิม 
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังตลอดห่วงโซ่ 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:
ความสำาคัญของอุตสาหกรรม

มันสำาปะหลัง

ตารางที่ 1 พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันสำาปะหลัง ปี 2549-2552

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

 มันสำาปะหลังเป็นแหล่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่สำาคัญของประชาชนในทวีปแอฟริกาและ 
อเมริกาใต้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวัตถุดิบแป้งที่มีราคาถูกกว่าพืชผลิตแป้งชนิดอื่นๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น  
ไม่ทำาให้เกิดภูมิแพ้ จึงมีการนำาแป้งมันสำาปะหลังไปแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำาอาง 
และเคมีภัณฑ์ 

 มันสำาปะหลังจัดเป็นพืชไร่ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย จากราคารับซื้อมันสำาปะหลังที่เพิ่มขึ้น 
จาก 1,290 บาท/ตัน เป็น 1,320 บาท/ตัน ในปี 2552 ทำาให้มีการขยายพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลัง 
เพิ่มจาก 6.9 ล้านไร่ ในปี 2549 เป็น 8.6 ล้านไร่ ในปี 2552 (สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  
อย่างไรก็ดี ถ้าดูผลผลิตต่อพื้นที่ พบว่าไม่เพิ่มขึ้น โดยผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 3.6 ตัน ในปี 2552 นอกจากนี้  
ในระหว่างปี 2551-2552 เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูสร้างความเสียหายต่อการปลูก ผลผลิต  
และปริมาณท่อนพันธ์ุมันสำาปะหลังของประเทศ สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า ในปี 2553  
พื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังน่าจะเหลือเพียง 7.6 ล้านไร่ ลดลงร้อยละ 12 ผลผลิตมันสำาปะหลัง 
ของประเทศเหลือ 20.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2552 (ตารางที่ 1)
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 ประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตมันสำาปะหลังอันดับหนึ่งของโลก (ตารางที่ 2) และประชากรไทยไม่บริโภค
มันสำาปะหลังเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต  ประเทศไทยจึงส่งออกผลผลิตแปรรูปมันสำาปะหลังเป็นอันดับหนึ่ง 
ต่อเนื่องกันมาหลายปี     การส่งออกในปี 2552 มีมูลค่า 47,800  ล้านบาท แม้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
(มันเส้น มันอัดเม็ด แป้ง) ไม่สูงเมื่อเทียบกับการส่งออกข้าวหรือยาง แต่การใช้มันสำาปะหลังในประเทศ  
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศมูลค่ามากกว่า 300,000 ล้านบาท และมีการจ้างงานประมาณ  
1 ล้านคน ทั้งนี้ไม่นับรวมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำาปะหลังของประเทศอีก 2.6 ล้านคน

ตารางที่ 2  เนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิตมันสำาปะหลังของประเทศผู้ผลิตสำาคัญ (พ.ศ. 2552)

ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552)  
หมายเหตุ: **ประเทศอินเดียให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่มากที่สุดแต่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยมาก
 เมื่อเทียบกับประเทศอื่น

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 แสดงสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากมันสำาปะหลังในปี 2552 จากหัวมันสำาปะหลังที่ผลิตได้ 
30 ล้านตัน ร้อยละ 56 เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง และร้อยละ 44 เข้าสู่อุตสาหกรรม 
ผลิตมันเส้น/มันอัดเม็ด แป้งมันที่ผลิตได้ร้อยละ 60 เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ส่วนที่เหลือเป็นการใช้ 
ในประเทศ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ 
อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน ผงชูรส กระดาษ โมดิไฟด์สตาร์ช และสาคู สำาหรับมันเส้นที่ผลิตได้ ส่ง
ออกร้อยละ 56 ส่วนท่ีเหลือเป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ แอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ 
เป็นต้น (กล้าณรงค์และคณะ, 2550 สมาคมแป้งมันสำาปะหลังไทย, 2552 และสำานักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร, 2552)

 จากรูปที่ 1 เห็นได้ว่ามันสำาปะหลังที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีการใช้อยู่เดิม เช่น 
อุตสาหกรรมแป้งมนั และอตุสาหกรรมมนัเส้น/มนัอดัเมด็ และมเีพยีงร้อยละ 1 เท่านัน้ทีเ่ข้าสูอ่ตุสาหกรรม 
การผลิตเอทานอลซึ่งเป็นปริมาณที่ตำ่ากว่าความต้องการใช้ในการผลิตเอทานอล สาเหตุหลักเน่ืองจาก 
มันสำาปะหลังมีราคาสูง ส่งผลให้โรงงานเอทานอลที่ผลิตโดยใช้มันสำาปะหลังแข่งขันกับโรงงานที่ใช้      
กากนำาตาลไม่ได้ อย่างไรก็ดี หากโรงงานเอทานอลที่ผลิตโดยใช้มันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบเปิดครบตามที่ได้รับ
อนุญาตทั้ง 24 แห่ง จะมีความต้องการมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20 ล้านตันต่อปี
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 ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ใช้มันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบ 5 แห่ง กำาลังการผลิตรวมวันละ 0.780 
ล้านลิตร โรงงานเอทานอลที่ใช้กากนำาตาลเป็นวัตถุดิบ 11 แห่ง กำาลังการผลิตรวมวันละ 1.645 ล้านลิตร  
และโรงงานเอทานอลที่ใช้ได้ทั้งมันสำาปะหลัง และกากนำาตาลเป็นวัตถุดิบ 3 แห่ง กำาลังการผลิตรวมวันละ 
0.500 ล้านลิตร จากโรงงานเอทานอลทั้ง 19 แห่งมีกำาลังการผลิตรวมทั้งหมดวันละ 2.925 ล้านลิตร แต่
กำาลังการผลิตจริงเฉลี่ยวันละ 1.100 ล้านลิตร

 หัวมันสด มันเส้น และกากนำาตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำาคัญในการผลิตเอทานอล ที่ใช้เป็นส่วนผสมสำาคัญ    
ในนำามันแก๊สโซฮอล์ต่างปรับราคาสูงขึ้น โดยราคาหัวมันสดอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 3.20-3.50 บาท มันเส้น 
กิโลกรัมละ 7.20-7.46 บาท และกากนำาตาลอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท (สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553)

 ปลัดกระทรวงพลังงาน นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเตรียมประชุมร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแผนบริหารจัดการ 
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอล โดยอาจเสนอให้ออกมาตรการควบคุมการส่งออกมันสำาปะหลังและเอทานอล
เป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนเอทานอลที่นำามาผลิตเป็นนำามันแก๊สโซฮอล์ตามที่มีการคาดการณ์ว่า
จะเกิดปัญหาดังกล่าวในช่วงกลางปี 2554 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมพิจารณารายละเอียดว่าจะใช้ 
ระเบียบหรือกฎหมายใดเข้ามาดูแลเรื่องนี้เพราะการใช้พลังงานในประเทศจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
ในเรื่องรายได้ และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำาเข้าพลังงาน

 ขณะนี้มีความเป็นห่วงเรื่องราคานำามันที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่เอทานอลและไบโอดีเซล บี 100 ก็ขยับสูงขึ้น 
และมีปัญหาการขาดแคลน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะหาแนวทางแก้ไข 
โดยประมาณการว่า ถ้าไม่ดำาเนินการอะไรภายใน 6 เดือนจะเกิดปัญหาขาดแคลนเอทานอล โดยเฉพาะ 
เอทานอลที่ผลิตจากมันสำาปะหลังที่คาดการณ์ว่าผลผลิตจะลดลง

 จากคำากล่าวของปลัดกระทรวงพลังงาน ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันที่ 25 ธันวาคม 2553

 รูปแบบการใช้ประโยชน์จากมันสำาปะหลังในปัจจุบันยังเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้น ขณะที่ความ 
ต้องการผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากมันสำาปะหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับอุตสาหกรรม 
ผลิตเอทานอล การผลิตกรดแล็กติค (Lactic acid) รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องสำาอาง ผลิตภัณฑ์ยา เคมีภัณฑ์ ทำาความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตพลาสติก         
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พอลิเมอร์ที่มีสมบัติดูดซึมของเหลวสำาหรับใช้งานด้านอนามัยทางการแพทย์ 
เป็นต้น (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่งประเทศไทย)
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รูปที่ 1  สัดส่วนการใช้ประโยชน์มันสำาปะหลัง 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
• นาโนโพลีเมอรดูดซึมของเหลว
• 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 สมาคมแป้งมันสำาปะหลังไทย, 2552 และสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552

 นอกจากศักยภาพในการขยายตัวของอุตสาหกรรมเดิม (แป้งมัน มันเส้น มันอัดเม็ด) ที่มี 
ความต้องการหัวมันเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีแนวโน้มของอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้มันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบเพื่อ     
การแปรรูปมากขึ้น เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าวัตถุดิบประเภทแป้งที่มาจากพืชอื่นๆ จากข้อมูลของ 
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีการอนุมัติให้มีการลงทุนในบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช ้
มันสำาปะหลัง ดังตัวอย่างเช่น

 บริษัท Purac จำากัด ผลิตกรดแล็กติคเพื่อใช้เป็นสารเติมแต่งในอุตสาหกรรมอาหาร (Food additive) 

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

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

วิธีการแปรรูป

ทางเทคโนโลยี

ชีวภาพ

-  แป้งพรีเจลาทิไนซ์ (Pregelatinized starch)
-  แป้งแปรรูปด้วยความร้อน ความชื้น (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)
- นำาเชื่อม (Sweeteners)
 : นำาเชื่อมกลูโคส (Glucose)
 : นำาเชื่อมฟรักโทส (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  แป้งมันสำาปะหลังดัดแปรและอนุพันธ์ของแป้งมันสำาปะหลังที่มีการผลิตในเชิงการค้า

ของประเทศไทยในปัจจุบัน
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1. นโยบายและมาตรการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังและแป้ง 

 ด้วยศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังและแป้ง ทำาให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำาคัญกับ 
อตุสาหกรรมดังกล่าวเป็นอย่างย่ิง กระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกำาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 
อุตสาหกรรมมันสำาปะหลังและแป้งของประเทศ ดังนี้

 ด้านการผลิตวัตถุดิบ 

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำาร่างกรอบ 
ยุทธศาสตร์มันสำาปะหลังปี 2554 – 2557 โดยมีนโยบายคงพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังของ 
ประเทศไว้ที่ 7.4 ล้านไร่ และมุ่งเป้าให้ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตันต่อไร่ ในปี 
2557 ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 46,000 ล้านบาท เป็น 55,000 ล้านบาท  
นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ในการปรับปรุงพันธ์ุ การป้องกันและกำาจัด 
ศัตรูพืช การวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิต นโยบายการจัดทำา 
ระบบทะเบียนเกษตรกรที่ถูกต้อง การเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึง       
การสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

   ระหว่างปี 2552-2553 รัฐบาลมีโครงการประกันราคามันสำาปะหลัง เกษตรกรสามารถ 
ใช้สิทธิ์ขอชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดอ้างอิงได้ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน 
และต้องเป็นผลผลิตที่เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกำาหนด 
ราคาประกันหัวมันสำาปะหลังสดเชื้อแป้งร้อยละ 25 ไว้ที่กิโลกรัมละ 1.70 บาท โดยใช้เกณฑ์ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ (กิโลกรัมละ 1.21 บาท) บวกค่าขนส่ง (กิโลกรัมละ 0.15 บาท) 
และผลตอบแทนให้เกษตรกรร้อยละ 25 (กิโลกรัมละ 0.34 บาท) โดยการซื้อ/ขาย ให้เป็นไป
ตามการค้าปกติ

 ด้านการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแป้ง การตลาด และการพัฒนาคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์

   โครงการเชื่อมโยงการซื้อขายมันเส้น เพื่อการเลี้ยงสัตว์และในอุตสาหกรรมแปรรูปอื่น ๆ   
เป็นการเชื่อมโยงให้ลานมันและโรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปอื่นๆ ทั้งภายใน 
และต่างประเทศหันมาใช้มันเส้นคุณภาพดีในกระบวนการผลิตมากขึ้น 

   โครงการจัดหาสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพมันสำาปะหลัง เป็นโครงการ 
ให้เงินกู้ยืมแก่ลานมัน เพื่อนำาไปติดตั้งเครื่องร่อนทำาความสะอาดหัวมัน โดยมีระยะเวลาผ่อน 
ชำาระหนี้ 5 ปี 

   โครงการแปรรูปมันสำาปะหลังคุณภาพดีเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นการสนับสนุน 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ผลิตมันเส้นสะอาดตามเป้าหมายจำานวน 30,000 ตันต่อปีให้กลุ่ม 
สหกรณ์ 60 แห่ง 



19

ย
ุท
ธศาส

ตร์วิจัย
แล

ะพ
ัฒ
น
าอ

ุตส
าห

กรรม
ม
ัน
ส
ำาป

ะห
ล
ัง

   โครงการรับจำานำาผลิตภัณฑ์แปรรูปมันสำาปะหลัง โดยส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อการ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาคุณภาพของสินค้ามันสำาปะหลังเพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ 
เพิ่มขึ้น

   โครงการส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันเส้นคุณภาพดี ในปี 2553 ได้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต 
มันเส้นสะอาด และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมันเส้นสะอาดแก่ผู้ประกอบการไปแล้ว 
96 ราย

   เนื่องจากปัจจุบันไทยมีการส่งออกผลผลิตแปรรูปมันสำาปะหลังถึงร้อยละ 80 รัฐ จึงมี 
มาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้มันสำาปะหลังในประเทศให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ
ในด้านราคาและพัฒนาคุณภาพการผลิต 

 ด้านการส่งออกและนำาเข้า

   การส่งออกแป้งมัน ภาครัฐมีการจัดระบบการส่งออกแป้งมันสำาปะหลังไปต่างประเทศ  
โดยผู้ส่งออกแป้งมันสำาปะหลังต้องเป็นสมาชิกสมาคมการค้ามันสำาปะหลังที่เกี่ยวข้อง กรณ ี
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกต้องผ่านการรับรองจากภาครัฐก่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 การส่งออก         
แป้งมันสำาปะหลังไปสหภาพยุโรป กำาหนดให้แป้งมันสำาปะหลังตามพิกัดอัตราศุลกากร HS ประเภทที ่
1108.14.00 เป็นสินค้าทีต้่องมหีนงัสือรบัรองถิน่กำาเนดิสินค้าทีอ่อกโดยกรมการค้าต่างประเทศ 
ไปแสดงต่อสหภาพยุโรป เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี

   การส่งออกมันเส้น/มันอัดเม็ด  

   กรณีส่งไปยังสหภาพยุโรป: กำาหนดให้ผู้ส่งออกทำาสัญญาขายและส่งออกโดยไม่จำากัด 
จำานวนได้อย่างเสรี แต่ให้มีการดำาเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบโดยผู้ส่งออกต้องมีความพร้อม 
และมีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีการเก็บสต็อกมันสำาปะหลังตามจำานวนที่ส่งออกใน
แต่ละเดือน และมีกำาหนดการตรวจสต็อกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ของทุกปี 

   กรณีส่งไปนอกสหภาพยุโรป: ให้สมาคมการค้ามันสำาปะหลังไทยที่เกี่ยวข้องร่วมกับ 
กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ดำาเนินการระบบการส่งออก กำาหนดให้ผู้ส่งออกมีสิทธิส่งออกผลิตภัณฑ์ 
มันสำาปะหลังโดยไม่ต้องเก็บสต็อก ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันพิจารณาการขยายตลาด 
และ/หรือสนับสนุนการขายในรูปของสินเชื่อ รวมทั้งสนับสนุนการค้ามันสำาปะหลังในรูปแบบ
ของการค้าต่างตอบแทน

   การนำาเข้ามันสำาปะหลัง ส่วนมากนำาเข้าในรูปของโมดิฟายด์สตาร์ชเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม 
การผลิตยา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภาครัฐได้กำาหนด
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 และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

   ด้านส่งเสริมการผลิตเอทานอล กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการพัฒนา      
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลังจนถึงขั้นใช้งานเชิงพาณิชย์ การเพิ่มประสิทธิภาพ                  
การผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลังเพื่อให้ต้นทุนลดลงพอที่จะแข่งขันในตลาดโลก หน่วยงานร่วม
ประกอบด้วยกระทรวงและตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมผู้ผลิตเอทานอล และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น 

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

2. ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง 

 อุตสาหกรรมมันสำาปะหลังเป็นตัวอย่างที่ดีของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพราะนอกจากเป็น 
การแปรรูปมันสำาปะหลังให้เป็นผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น แป้งมัน ยังมีการนำาแป้งมันไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
ต่อเนื่อง เช่น วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการหมัก หรือนำาไปใช้งานโดยตรงในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น  
กระดาษ หรืออุตสาหกรรมอาหาร ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 รูปที่ 3 แสดงมูลค่าเพิ่มของ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากการแปรรูปหัวมันสด รวมถึงมูลค่าอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลัง  
รวมถึงการจ้างงานที่มากขึ้น  ในปี พ.ศ. 2552  ห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสำาปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ตำากว่า  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  ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง ปี 2552
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การผลิตมันสำปะหลัง (หัวมันสด)
- การเพาะปลูก
- การเก็บเกี่ยว

การผลิตมันเสน การผลิตมันอัดเม็ด การผลิตแปง 
(Native starch)

การผลิตเอทานอล การผลิตอาหารสัตว 
(กากมัน)

การผลิต 
Modified starch

กรดแลคติค ไบโอพลาสติก 
นาโนพอลิเมอรในการดูดซึมของเหลว อื่นๆ

การบำบัดน้ำเสีย ผลิตพลังงานจากน้ำทิ้งโรงงานแปง (ไบโอกาซ) 

การผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ
 อุตสาหกรรมอาหาร, สารใหความหวาน, 

ผงชูรส, กระดาษ

 ในแต่ละห่วงโซ่การผลิต ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่อีกมาก ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น “Green products” ที่สำาคัญอีก 
ประการหนึ่ง คือ การเพิ่มปริมาณผลผลิตมันสำาปะหลัง เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ใช้เป็นอาหาร 
สารเคมี และพลังงาน ทั้งนี้ ข้อจำากัดของการเพิ่มผลผลิต คือ พื้นที่เพาะปลูกที่จำากัด ดังนั้น การปรับปรุงพันธ์ุ 
การบริหารจัดการดินและนำา เพื่อให้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงพันธ์ุเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
แป้ง อาทิ แป้งเม็ดเล็ก หรือแป้งที่มีสัดส่วนของอะมิโลส และอะมิโลเพคตินต่างๆ  เพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ 
จึงมีความสำาคัญอย่างมากต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

3. ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง: จากการปลูก 
มันสำาปะหลังถึงกระบวนการแปรรูป และการใช้ประโยชน์ 

 ในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังจำาเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถ         
ในการผลิตทุกระดับ ตั้งแต่การผลิตหัวมันสำาปะหลัง จนถึงกระบวนการแปรรูป โดยเขียนเป็นกระบวนการ 
ต่อเนื่องได้ ดังนี้
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บทที่ 2 :
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็ง
ของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังไทย 

: ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

 การเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง ตลอดจนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แบ่งออกเป็นแผนงานต่างๆ ได้ดังนี้

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

2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว/หลังการเก็บเกี่ยว เช่น     
การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำาปะหลัง

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

4. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสำาปะหลังและแป้ง

5. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตพลังงาน (เอทานอล) จากมันสำาปะหลัง

6. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งมันให้เป็น Near zero waste การใช้ประโยชน์จากของเสีย/ ของ
เหลือทิ้ง เช่น การผลิตพลังงานจากนำาทิ้ง การผลิตอาหารสัตว์จากกากมันสำาปะหลัง

7. การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเตรียมการเพื่อลดการกีดกันทางการค้า เช่น 
การจัดทำา LCA carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลัง
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลัง  
เพื่อเพิ่มผลผลิต/ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการปรับปรุงพันธ์ุ

 ให้มีคุณสมบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมและการปรับตัวต่อ

 สภาวะแวดล้อม

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 ผลผลิตมันสำาปะหลังของประเทศมีประมาณ 25-30 ล้านตัน  
ผลผลิตเกือบทั้งหมดถูกป้อนเข้าอุตสาหกรรมดั้งเดิม คือ มันเส้น มันอัดเม็ดและแป้งมัน จากสภาวะ    
นำ้ามันแพง และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตเอทานอลและการใช้แก๊สโซฮอล์ ทำาให้มีความต้องการมัน
สำาปะหลังเพื่อป้อนโรงงานผลิตเอทานอล ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง 5 แห่ง และที่
ใช้ทั้งมันสำาปะหลังและกากนำาตาล 3 แห่ง จากปริมาณการผลิตเอทานอลของโรงงานเหล่านี้ คาดว่า
ต้องการผลผลิตมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้นปีละ 5 ล้านตัน

 จากข้อมูลการใช้มันสำาปะหลังไม่ว่าในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมหรือประมาณการในอุตสาหกรรม
ที่กำาลังเติบโต เช่น การผลิตเอทานอล จึงมีความต้องการปริมาณหัวมันในแต่ละปีเพิ่มขึ้น แม้ว่า ผลผลิต
มันสำาปะหลังต่อพื้นที่ของไทยสูงกว่าผลผลิตเฉลี่ยโลกหรือหลายๆ ประเทศ (ตารางที่ 2) แต่จากนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก จึงจำาเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันสำาปะหลัง โดยการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่รวมทั้งการฟืนฟูบำารุงดิน จากการปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลัง 
อย่างต่อเนื่อง โดย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ และคณะ) และกรมวิชาการเกษตร ทำาให้มีพันธ์ุมันสำาปะหลังที่ให้ 
ผลผลิตสูง ทั้งในด้านนำาหนักหัว และปริมาณแป้ง เช่น เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และระยอง 7 เป็นต้น 

(ตารางที่ 3) อย่างไรก็ดี พันธ์ุที่ดีไม่สามารถแสดงศักยภาพของพันธ์ุออกมาได้เต็มที่ เนื่องจากเกษตรกรไทย
ขาดการดูแลในเรื่องการให้ปุ๋ย ประสบปัญหาความแห้งแล้ง รวมทั้งการเลือกพันธ์ุที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ 
รูปที่ 4 เปรียบเทียบผลผลิตต่อพื้นที่ของมันสำาปะหลังสูงสุดที่อาจเป็นได้ทางทฤษฎีซึ่งอยู่ที่ 15 ตันต่อไร่
ในขณะที่ผลผลิตที่ดีที่สุดของพันธ์ุที่มีอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมการปลูกที่เหมาะสมอยู่ที่ 6 ตันต่อไร่ 
และผลผลิตเฉลี่ยของทั่วประเทศอยู่ที่ 3.6 ตันต่อไร่ (ปี 2552) จากรูปดังกล่าว เห็นได้ว่าประเทศไทย 
มีพันธุ์มันสำาปะหลังท่ีมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงอยู่แล้ว ถ้ามีการบริหารจัดการดินและนำา รวมท้ังการใช้พันธุ์ 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่อาจเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของประเทศให้เข้าใกล้ศักยภาพของพันธ์ุที่มีอยู่ ในขณะเดียวกัน 
หากทำาการปรับปรุงพันธ์ุที่มีอยู่เพิ่มเติม จะช่วยให้ได้ผลผลิตเข้าใกล้กับผลผลิตสูงสุดทางทฤษฎี
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ตารางที่ 3 การปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลังของประเทศไทย

ปี ชื่อพันธ์ุ ผลผลิต (ตัน/ไร่)
ประมาณแป้ง

(ร้อยละของนำาหนักสด)

ก่อน 2503 นำาเข้าต้นพันธ์ุจากประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์

2503-2513 ประเทศไทยเริ่มปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลัง

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

เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลัง
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การปรับปรุงพันธุ

การบริหารจัดการ/เทคโนโลยี

ศักยภาพสูงสุดทางทฤษฎี

ศักยภาพพันธุกรรม (พันธุแนะนำ) ของไทย

ผลผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่ปจจุบัน

ผลผลิต (ตัน/ไร)

มันสำปะหลัง

ศักยภาพของพันธุกรรมและความเป็นไปได้ในการเพ่ิมผลผลิตมันสำาปะหลัง

• ศักยภาพทางทฤษฎีของมันสำาปะหลังให้ผลผลิตสูงสุด 15 ตัน/ไร่ 

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

• ศักยภาพทางพันธุกรรมของมันสำาปะหลังไทย

 ประเทศไทยมีพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงมากกว่า 6 ตัน/ไร่ ภายใต้สภาวะท่ีมีการจัดการท่ีเหมาะสม   

 เช่น พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และ ระยอง 7 เป็นต้น

รูปที่ 4   ศักยภาพความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ของมันสำาปะหลัง

โดยการจัดการและการปรับปรุงพันธ์ุ
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 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพพื้นที่การปลูกมันสำาปะหลังของประเทศ การใช้พันธ์ุมันสำาปะหลังให้ 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูง มีหลายหน่วยงานให้ความ 
สำาคัญทำาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำาแผนที่ความเหมาะสม 
ของเทคโนโลยีการผลิตมันสำาปะหลังเฉพาะพื้นที่ของประเทศ  เพื่อช่วยให้เกษตรกรเลือกใช้พันธ์ุที่เหมาะสม 
กับพื้นที่ ศึกษาเลือกช่วงปลูกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังของประเทศ รวมทั้งจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกร (แผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตมันสำาปะหลัง กรมวิชาการเกษตร, 
2553) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำาเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลการดูแลมันสำาปะหลัง 
รายปี ระบุขั้นตอนที่เหมาะสมตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การจัดการท่อนพันธ์ุ การกำาจัดวัชพืช 
ตลอดจนการเก็บเก่ียว เพ่ือเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (เทคนิค 
การเพ่ิมผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสำาปะหลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542) ดร.โอภาษ บุญเส็ง  
นักวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร ศึกษาแนวทางผลิตมันสำาปะหลังที่เหมาะสม        
กับสภาพชุดดิน 5 ชนิดของประเทศ เพื่อให้ผลผลิตสูง 12-13 ตันต่อไร่ (โปรโตคอลหรือต้นแบบของ       
การผลิตมันสำาปะหลังในดินชุดหลักของประเทศไทย โอภาษ บุญเส็ง, 2552) 

 งานวิจัยขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture  
Organization: FAO) แสดงให้เห็นว่าการให้ปุ๋ยในแปลงท่ีปลูกมันสำาปะหลังอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา 
หลายปีช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังได้มากถึง 4.8 ตันต่อไร่ ในขณะที่การให้ปุ๋ยควบคู่กับเศษใบ 
มันสำาปะหลังในแปลงปลูกมันสำาปะหลังอย่างต่อเนื่องเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังได้มากถึง 6.4 ตันต่อไร่

 

 แม้การปลกูมนัสำาปะหลงัของไทย ไม่ค่อยประสบปัญหาจากศตัรพูชืมาก แต่จากสภาพดนิฟ้าอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้นว่า สภาพแล้งรวมทั้งฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล ทำาให้เกิดการระบาดของเพลี้ยแป้ง 
สีชมพูในปี 2551/2552 เกิดความเสียหายในพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังของประเทศเกือบ 500,000 ไร่  
เกษตรกรในพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหาการระบาดของเพลีย้แป้ง ได้ผลผลติลดลงกว่าร้อยละ 50 และขาดแคลน 
ทอ่นพันธุ์ทีใ่ช้ปลกูในฤดกูาลถดัไป งานวจิยัของ สวทช. โดยศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาติ  
(ไบโอเทค) ที่แปลงปลูกทดสอบ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา พบว่าการให้นำานอกจากทำาให้ต้นมันสำาปะหลัง 
มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วยังเสริมความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช โดยพบว่าประชากรเพลี้ยแป้งลดลง     
เมื่อต้นมันได้รับนำาอย่างสมำาเสมอ นอกจากนี้ การใช้ราบิวเวอเรียผนวกกับการให้นำานอกจากป้องกันและกำาจัด
แมลงศัตรูพืช ยังทำาให้แมลงหำา แมลงเบียน แมลงช้างปีกใส แมงมุม หรือด้วงเต่า ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของ
เพลี้ยแป้งมีจำานวนเพิ่มขึ้น

จากงานวิจัยของ Santisopasri and et al. 2001 พบว่า การให้นำาในการปลูกมันสำาปะหลังให้

ผลผลิตมันสำาปะหลังเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ให้นำา รวมทั้งปริมาณแป้ง       

ในมันสำาปะหลังพันธ์ุต่างๆ ที่ได้รับนำาเพิ่มมากขึ้น
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 จากข้อมูลดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ ให้ใกล้เคียงกับ 
ผลผลิตตามศักยภาพของพันธ์ุที่มีอยู่ โดยการบริหารจัดการดินและนำา และการเลือกพื้นที่ปลูก ในขณะ 
เดียวกันยังสามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลังให้ผลผลิตสูงขึ้นใกล้ศักยภาพสูงสุด 
ทางพันธุกรรม (ประมาณ 15 ตันต่อไร่) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทำาให้ย่นระยะเวลาใน                 
การปรับปรุงพันธ์ุ รวมถึงการปรับปรุงพันธ์ุให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายขึ้น ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
เช่น การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย หรือเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก (Marker Assisted Selection: 
MAS) ร่วมกับการปรับปรุงพันธ์ุแบบมาตรฐาน และการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม พืชที่ผ่านการปรับปรุง 
พันธ์ุโดยวิธีพันธุวิศวกรรม เรียกว่าพืชจีเอ็มโอ ในต่างประเทศมีการพัฒนามันสำาปะหลังจีเอ็มโอที่เป็น  
Waxy cassava (มีปริมาณอะมิโลเพคตินสูง) รวมทั้งการพัฒนามันสำาปะหลังให้มีเม็ดแป้งขนาดเล็ก 

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

ยุโรป ละตินอเมริกา และอเมริกาเหนือ ร่วมทำางานวิจัยเพื่อลดการขาดแคลนแหล่งอาหารและเพิ่ม 

คุณค่าทางอาหารของมันสำาปะหลัง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำาคัญของประชากรกว่า 250 ล้านคน 

ในประเทศแถบทวีปแอฟริกา เป้าหมายที่มุ่งเน้น ได้แก่ การปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลังให้มีปริมาณ  

ธาตุสังกะสี ธาตุเหล็ก วิตามินเอ หรือวิตามินอี สูงขึ้น ลดความเป็นพิษจากไซยาไนด์ ยืดอายุหัว 

มันสำาปะหลังหลังการเก็บเกี่ยว และพันธ์ุที่มีความต้านทานโรคไวรัส CMV (Cassava Mosaic Virus) 

ที่ระบาดหนักในทวีปแอฟริกา ด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

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

มันสำาปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการปรับปรุงธาตุอาหารเพิ่มเติมแล้วในโรงเรือน

สวทช. โดยไบโอเทค มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือวิจัย 

และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้คัดเลือกพันธ์ุมันสำาปะหลังที่มีปริมาณแป้งสูง ผลผลิตสูง และ 

ปริมาณไซยาไนด์ตำา  จากคู่ผสมระหว่างพันธ์ุห้วยบง 60  (แป้งสูง ไซยาไนด์สูง) และห้านาที (แป้งตำา 

ไซยาไนดตำา) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการคัดเลือกสายพันธ์ุและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมาย 

โมเลกุลที่พัฒนาขึ้น

ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีนโยบายในการปลูกพืชจีเอ็มโอในเชิงการค้า แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ในการสร้างความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธ์ุพืช จึงมีการ

สนับสนุนงานวิจัยด้านนี้ อาทิ การวิจัยปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลังโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม ได้แก ่ การ

พัฒนาระบบการถ่ายยีนมันสำาปะหลังที่มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากยีน

สารปฏิชีวนะ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำาปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีคุณสมบัติแป้งตรงตามความ

ต้องการของอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น เม็ดแป้งขนาดเล็ก มีสัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคตินต่างๆ

และมีผลผลิตรากสะสมอาหารสูง เมื่อประเทศไทยมีความชัดเจนทางด้านนโยบายพืชดัดแปลงพันธุกรรม

งานวิจัยและพัฒนาที่เตรียมความพร้อมไว้นี้จะสามารถขยายใช้ประโยชน์ได้ทันที
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว/
หลังการเก็บเกี่ยว เช่น การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำาปะหลัง

 การเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังใช้แรงงานคนสูง มีผลต่อต้นทุนการผลิตมันสำาปะหลัง ทั้งนี้ ในการผลิต     
มันสำาปะหลัง ประมาณมากกว่าร้อยละ 40 เป็นต้นทุนการเก็บเกี่ยว จากปัญหาแรงงานและเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวหัวมันสำาปะหลัง มีการพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำาปะหลังที่มีความเหมาะสม                                 
กับแหล่งดินและพันธ์ุ ในขณะเดียวกันบางสายพันธ์ุ ที่ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะหัวยาว ทำาให้ในระหว่าง
การเก็บเกี่ยวมีการหัก สูญเสียผลผลิตในการเก็บเกี่ยว สวทช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้ร่วมกันพัฒนาต้นแบบเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังที่มีประสิทธิภาพการขุดถอนหัวมันสำาปะหลังร้อยละ 90 
ความเร็วในการทำางาน 1 ไร่ต่อชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน 
และลดการสูญเสีย

 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอุตสาหกรรม 
มันเส้น (การผลิตมันเส้นสะอาด) และอุตสาหกรรมแป้งมัน/แป้งดัดแปร

 ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังของไทยประสบปัญหาคุณภาพสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้ ส่งผลกระทบต่อการกีดกันทางการค้า และการยกระดับราคาสินค้าให้สูงขึ้น การพัฒนาเพื่อ 
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาทิ การพัฒนาคุณภาพมันเส้นให้มีคุณภาพดี สะอาด เป็นส่ิงจำาเป็น เน่ืองจาก 
มันเส้นมีประโยชน์การใช้งานต่ออย่างกว้างขวาง นอกจากนำาไปอัดเป็นมันอัดเม็ด ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
อาหารสัตว์แล้ว มันเส้นยังถูกนำาไปใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ  เช่น สุรา  เอทานอล และกรดซิตริก  
อุตสาหกรรมดังกล่าวต้องการมันเส้นคุณภาพดีหรือมันเส้นสะอาด สหภาพยุโรปกำาหนดมาตรฐานมันเส้น 
ให้มีส่วนของกากหรือเยื่อใยไม่เกินร้อยละ 4 ดินทรายไม่เกินร้อยละ 2 และปริมาณแป้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 การผลิตมันเส้นสะอาดนอกจากสร้างมูลค่าเพิ่มของมันสำาปะหลังรวมทั้งยกระดับราคามันสำาปะหลัง 
ให้สูงขึ้นและมีเสถียรภาพแล้วยังเป็นการเตรียมการรองรับมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตาม 
ระบบ GMP และ HACCP ของสหภาพยุโรปด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กำาหนดคุณภาพและมาตรฐาน
มันเส้นสะอาด เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริม/พัฒนาการผลิตมันเส้นสะอาดของประเทศ และร่วม
กับศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาให้ความรู้เกษตรกร 
ลานมันและผู้ประกอบการ ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำาปะหลังครอบคลุมภาคเหนือ  ภาคตะวันตก  ภาคกลาง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังได้รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลานมันเป็น 
ผู้ผลิตมันเส้นสะอาดประมาณ 135 ราย 
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จากมันสำาปะหลัง

 แป้งมันสำาปะหลังที่ผลิตใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีทั้งแป้งดิบ (Native tapioca starch) และ 
แป้งโมดิฟายด์ (Modified tapioca starch) (รูปที่ 5) แป้งโมดิฟายด์เป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการ 
ดัดแปรเพื่อให้คุณสมบัติของแป้งเหมาะกับการใช้งานมากขึ้น  ปัจจุบันแป้งดัดแปรส่วนใหญ่เป็นแป้งที่ได ้
จากกระบวนการดัดแปรด้วยวิธีทางเคมี แป้งดัดแปรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นมูลค่า 
มากกว่า 14,000 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศ อย่างไรก็ตาม  
อุตสาหกรรมแป้งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับอุตสาหกรรมแป้ง 
ข้าวโพดที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลก รวมทั้งแป้งมันฝรั่งและแป้งสาลี แป้งเหล่านี้มีเทคโนโลยี 
การแปรรูป/ดัดแปรก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  

 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำาปะหลังและแป้งที่ทำาอย่างครบวงจรตั้งแต่การศึกษาสมบัติ 
พื้นฐาน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ของกระบวนการแปรรูป และดัดแปรเพื่อควบคุม 
คุณภาพแป้งดัดแปรที่ได้ รวมทั้งการสร้างฐานข้อมูลเชิงเทคนิคด้านการใช้ประโยชน์เป็นส่วนเสริมความ 
สามารถในการผลิตและการขายให้กับภาคอุตสาหกรรม  การมีข้อมูลเชิงเทคนิคที่เป็นระบบ ทำาให้การ 
พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและการใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมปลายนำาได้ 
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติแป้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำาปะหลังและแป้ง โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                      
และ สวทช. โดยศูนย์ไบโอเทค ให้บริการตรวจวิเคราะห์แป้งทั้งการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี 
(ปริมาณนำาตาล แป้ง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไซยาไนด์ ฯลฯ) ทางชีวเคมี (ปริมาณอะมิโลส อะมิโล 
เพคตินและโครงสร้างจุลภาค) ทางกายภาพ (ลักษณะเม็ดแป้ง การเกิดผลึก ฯลฯ) และคุณสมบัติทาง 
จุลชีววิทยาของมันสำาปะหลัง โดยนักวิจัยที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ จากมันสำาปะหลัง
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการผลิตพลังงาน                          
จากมันสำาปะหลัง

 การผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลังปัจจุบันใช้มันเส้น แต่ในกระบวนการผลิตมีปัญหาการใช้พลังงาน 
และนำาสูง การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสำาปะหลังสดเป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจ  
เนื่องจากหัวมันสดมีปริมาณมากและราคาถูกในฤดูกาลเก็บเกี่ยว สามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้โดยตรงเช่นเดียวกับ
โรงงานแป้งมันสำาปะหลัง โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำาแห้งและเก็บสต๊อก ข้อจำากัดสำาคัญของ 
การใช้หัวมันสดเป็นวัตถุดิบ คือ องค์ประกอบทางเคมีไม่สมำาเสมอ ยากต่อการควบคุมปริมาณของแข็ง 
เริ่มต้น และมีขีดจำากัดในการเพิ่มความเข้มข้นของของแข็งเริ่มต้น สวทช. ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิต 
เอทานอลจากหัวมันสำาปะหลัง เช่น ศึกษากระบวนการปรับสภาพหัวมันสำาปะหลังโดยเอนไซม์ผสม  
(Cocktail enzymes) เพื่อเพิ่มปริมาณของแข็งสำาหรับเตรียมนำาเชื่อมที่มีความเข้มข้นของนำาตาลสูงขึ้น  
(นำาตาลสูงขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 32-35 หมักแล้วปริมาณเอทานอลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8-10 เป็น 
ร้อยละ 16-18) ท้ังน้ี กระบวนการปรับสภาพหัวมันสำาปะหลังโดยใช้เอนไซม์ผสม เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กระบวนการผลิตเอทานอล อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตแบบ SSF (Simultaneous  
Saccharification and Fermentation) จากหัวมันสำาปะหลังที่ระดับปริมาณของแข็งทั้งหมดในระบบ 
การหมักสูง (Very High Gravity Fermentation: VHG) ซึ่งมีข้อได้เปรียบเนื่องจาก มีความเหมาะสมกับ 
วัตถุดิบที่ใช้ในประเทศ เพิ่มปริมาณเอทานอลในการหมัก ลดการใช้นำา และพลังงาน จึงเป็นแนวทางพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง งานวิจัยนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อในระดับต้นแบบ 

การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชีวมวลเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

สำาหรับพลังงานทดแทนของประเทศไทย ของ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  

(เอ็มเทค) ด้วยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 14040 เพื่อศึกษา

ความเหมาะสมของชีวมวลเป้าหมาย ได้แก่ มันสำาปะหลัง อ้อย ปาล์มนำามัน และสบู่ดำา สำาหรับ

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) เป็นพลังงานทดแทนของประเทศไทย โดย

พิจารณาด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการผลิตเอทานอลจาก 

มันสำาปะหลังและอ้อย (กากนำาตาล) พบว่า การใช้กากนำาตาลมีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก มีความ 

คุ้มค่าในเชิงพลังงานสูงกว่าการผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง รวมทั้งมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตโดยรวมที่ตำากว่า อย่างไรก็ตาม โรงงานเอทานอลจากกากนำาตาลควร

อยู่ติดกับโรงงานนำาตาล เพื่อประหยัดค่าลงทุนในการเก็บสต๊อกกากนำาตาล และค่าขนส่งในส่วนการผลิต 

เอทานอลจากมันสำาปะหลัง ควรมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและลดพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล หรือนำาไบโอแก๊สจากระบบบำาบัดนำาเสียมาใช้เป็นพลังงานทดแทน  

จะช่วยให้การผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง มีความคุ้มค่าในเชิงพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ 

เศรษฐศาสตร์
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 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ 
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งมัน   
ให้เป็น Near zero waste การใช้ประโยชน์จากของเสีย/ ของเหลือทิ้ง 
เช่น การผลิตพลังงานจากนำ้าทิ้ง การผลิตอาหารสัตว์จากกากมันสำาปะหลัง

 อุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลังถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เนื่องจากเป็นการเพิ่มมูลค่าของหัวมันสำาปะหลัง โดยผลผลิตหัวมันกว่าร้อยละ 60 ถูกใช้ในการผลิตแป้งมัน 
และแป้งมันมากกว่าร้อยละ 56 เป็นสินค้าส่งออก นอกจากนี้ แป้งมันที่ใช้ภายในประเทศยังถูกใช้ใน 
อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น กระดาษ อาหาร สารเคมี ปัจจุบันมีโรงงานผลิตแป้งมันสำาปะหลัง 
ประมาณ 80 โรงงาน กำาลังการผลิตแป้งรวม 3.5-4 ล้านตันต่อปี อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันประสบปัญหา 
จากปัจจัยภายใน เช่น ราคาหัวมันที่ไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตที่เนื่องมาจากประสิทธิภาพ การใช้นำา 
และพลังงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาคุณภาพของแป้งมันที่ถูกควบคุมด้วยข้อบังคับของ GMP ระบบ 
ISO9000 ระบบ HACCP หรือ ISO14000 จากบริษัทคู่ค้า

 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมันประกอบด้วยการลดการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต 
และการลดการใช้นำาและพลังงาน จากรายงานการสำารวจโรงงานผลิตแป้งมันสำาปะหลัง (มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546) พบว่าประสิทธิภาพการผลิตแป้งจากหัวมัน (Recovery) ได้เพียง 
ร้อยละ 70-80 เนื่องจากมีการสูญเสียแป้งระหว่างการสกัด และการอบแห้ง รวมทั้งแป้งเหลืออยู่ในกากมัน 
(ปัจจุบันใช้เป็นอาหารสัตว์) แป้งที่สูญเสียระหว่างการสกัดอยู่ในนำาทิ้งที่มาจากกระบวนการผลิต ทำาให้ 
ค่าบีโอดีนำาทิ้งสูงเสียค่าใช้จ่ายในการบำาบัดเพิ่มขึ้น จากโครงการนำาร่องโดย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท ชลเจริญ จำากัด พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแป้งมัน  
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสกัดแป้ง การลดการสูญเสียและเก็บกลับแป้งจากนำาทิ้งของเครื่องเหวี่ยงแยก              
ทำาให้ได้แป้งกลับมาเพิ่มขึ้นรวมทั้งลดการใช้นำา รวมแล้วประหยัดเงินได้กว่า 19.9 ล้านบาทต่อปี  
ทั้งนี้การปรับปรุงกระบวนการผลิตและลดการใช้นำาไม่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้ จากผล
การวิเคราะห์ พบว่าผ่านตามมาตรฐาน มอก. จากโครงการนำาร่องดังกล่าวนำาไปสู่การขยายผลไปใน 
โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันอื่นๆ ภายใต้โครงการการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 
แป้งมันสำาปะหลังและนำาไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็น Near zero waste discharge ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การดำาเนินงาน 

 ในกระบวนการสกัดแป้งจากหัวมันมีการใช้นำาในการสกัด ทำาให้มีนำาทิ้งที่มาจากกระบวนการ 
ผลิต โรงงานส่วนใหญ่มีกำาลังการผลิตแป้งวันละ 200 ตัน มีนำาเสียประมาณ 3000-4000 ลูกบาศก์เมตร  
มีบีโอดีสูงถึง 6,500-12,600 มิลลิกรัม ในสมัยก่อนโรงงานทำาการบำาบัดนำาทิ้งในบ่อเปิด ใช้พื้นที่ในการ 
บำาบัดสูง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ต่อมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการบำาบัดนำาทิ้งและนำามาผลิตพลังงานคือ 
ไบโอก๊าซ เช่น เทคโนโลยี Anaerobic fixed film reactor และ Up-flow anaerobic sludge blanket  
เทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำาไปใช้ในโรงงานแป้งมันสำาปะหลังหลายแห่ง ทำาให้ลดพื้นที่บำาบัด ไม่มีกลิ่นเหม็น 
รบกวน ที่สำาคัญไบโอก๊าซที่ได้ถูกนำาไปใช้ทดแทนนำามันเตา รวมทั้งผลิตไฟฟ้า เช่น กรณีโรงงานชลเจริญ 
ประหยัดพลังงานได้ปีละกว่า 20 ล้านบาท

 จากความพร้อมของเทคโนโลยี รวมทั้งการสนับสนุนด้านการเงินทำาให้มีการลงทุนในการบำาบัด 
นำาเสียและผลิตก๊าซชีวภาพจากนำาทิ้งโรงงานแป้งมากขึ้น จากการสำารวจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบรุ ี พบว่าปัจจบุนัโรงงานแป้งส่วนใหญ่มรีะบบก๊าซชวีภาพ อย่างไรกด็ ี การลงทนุก่อสร้าง 
ระบบค่อนข้างสูง บางโรงงานไม่ต้องการลงทุนมากนัก จึงใช้ระบบที่มีการลงทุนตำา เช่น Cover lagoon  
ทำาให้ประสทิธภิาพการบำาบดัและผลติก๊าซชวีภาพตำ่า  ถ้ามกีารปรบัปรงุระบบให้มปีระสทิธภิาพดขีึน้จะผลติ 
พลังงานทดแทนจากนำาทิ้งได้มากขึ้น



32

 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเตรียมการกีดกันทางการค้า 
เช่น การจัดทำา LCA carbon/Water footprint ของผลิตภัณฑ์จาก      
มันสำาปะหลัง

 ปัจจุบัน นักวิชาการภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ยอมรับว่าเทคนิคการประเมินวัฏจักร 
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) และเทคนิคการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์  
(Carbon Footprint: CF) เป็นเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อใช้ตอบโจทย์มาตรการด้านการค้า 
และสิ่งแวดล้อมต่างๆ หัวใจสำาคัญของการใช้เครื่องมือดังกล่าวให้เกิดประโยชน์คือฐานข้อมูล เพื่อใช้ 
ประเมินค่า LCA และ CF ออกมาเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงต้องมีฐานข้อมูลจำานวนมาก  
และมิใช่เพียงข้อมูลภายในโรงงานของผู้ประกอบการเท่านั้น ยังต้องใช้ข้อมูลตลอด Supply chain  
ของการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องสนับสนุนให้เกิดการจัดทำาฐาน 
ข้อมูล ที่เรียกว่า ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory: LCI) ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมโครงสร้าง 
พื้นฐานที่สำาคัญย่ิงต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืน 
ปัจจุบันมีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย LCI/LCA ในระดับนานาชาติหลายเรื่อง ที่สำาคัญ อาทิ

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

 นานาชาติพยายามผลักดันให้เรื่องการปลดปล่อยคาร์บอนจากผลิตภัณฑ์ หรือ CF (ที่ต้องใช้ข้อมูล 
LCI database ในการคำานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก) เป็นมาตรฐานสากล ISO โดยมีการประชุม 
ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2552 ณ ประเทศมาเลเซีย คาดว่า CF จะถูกประกาศเป็น ISO 14067 
ภายในปี 2554  สำาหรับประเทศไทยที่มี National LCI database และ National CF แล้ว จะมี 
บทบาทสำาคัญในการกำาหนดเนื้อหารายละเอียดใน ISO 14067 นี้ด้วย

โรงงานชลเจริญเป็นโรงงานผลิตแป้งมันสำาปะหลังขนาดกำาลังการผลิต 240 ตันแป้งต่อวัน มีนำาเสีย 

ประมาณวันละ 2,400 ลูกบาศก์เมตร ก่อนหน้านี้โรงงานใช้ระบบบำาบัดนำาเสียแบบบ่อเปิดทำาให้  

มีปัญหาเรื่องกลิ่นในการบำาบัดและเสียค่าใช้จ่ายในการบำาบัดสูง จากการสร้างระบบบำาบัดและผลิต

ก๊าซชีวภาพจากนำาทิ้งโรงงานแป้ง โรงงานฯ ผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้นำามันเตาได้ทั้งหมด ช่วยให้ 

โรงงานประหยัดค่าเชื้อเพลิงคิดเป็นมูลค่ากว่า 24 ล้านบาทต่อปี (ข้อมูลจากโรงงาน)
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 ประเทศฝรั่งเศสออกกฎหมายให้ผลิตภัณฑ์ที่วางขายในประเทศต้องแสดงข้อมูลภาระต่อส่ิงแวดล้อม  
(อย่างน้อยต้องระบุค่า CF) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป และมีแนวโน้มที่ 
ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปจะดำาเนินการเช่นเดียวกัน ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของไทยที่ส่งออกไปประเทศ 
ฝรั่งเศส และยุโรปต้องใช้ข้อมูล LCI  ในการคำานวณค่า CF

 ผู้ค้ารายใหญ่ของโลก เช่น Tesco lotus, Carrefour และ Walmart ประกาศนโยบาย Low  
carbon grocer ให้ผลิตภัณฑ์ที่วางขายในร้าน (สั่งจากทั่วโลก) ต้องระบุค่า CF ทำาให้ต้องการข้อมูล 
LCI  สำาหรับทุกๆ 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 
สนใจเริ่มดำาเนินการเรื่อง LCI database และ CF ส่งผลต่อผู้ผลิตไทย (โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
อิเล็คทรอนิคส์) ที่เป็นคู่แข่ง และคู่ค้าใน Supply chain ด้วย

 นานาชาติ (ริเริ่มโดยประเทศเยอรมันและบราซิล) ผลักดันให้การผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผลเกษตร  
ต้องมาจากพื้นที่เกษตรที่ยั่งยืน (Sustainable bio-fuel) โดยใช้ LCI/LCA ประเมิน การใช้พื้นที่  
(Land use) และผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้ มีการจัดประชุมเชิงวิชาการระหว่างประเทศ 
มาเลเซียและสหภาพยุโรปว่าด้วยการผลิตไบโอดีเซลอย่างย่ังยืน ณ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน  
2551 เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก (และอาจ 
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต่อไป) ทำาให้ประเทศมาเลเซียทุ่มงบประมาณเร่งดำาเนินโครงการจัดทำา  
National LCI database ตามแผนปี 2551-2554

สำาหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากแล้ว และมีแนวโน้มต้องการติดฉลาก CF  

มีทั้งสิ้น 13 รายการ (สินค้าเกษตรและอาหาร 9 รายการ และสินค้าอุตสาหกรรม 4 รายการ)  

เพื่อส่งออกยังประเทศคู่ค้า (สหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุ ่น และออสเตรเลีย) หากดำาเนินการ 

ได้ตามแผนในช่วงปี 2553-2558 จะช่วยให้ประเทศไทยเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้มากกว่า 6.58 

แสนล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลาก CF แล้ว ได้แก่ เสื้อผ้าสำาเร็จรูป เครื่องปรับอากาศ-

ส่วนประกอบ ไก่แปรรูป สับปะรดกระป๋องและนำาสับปะรด ทูน่ากระป๋อง ข้าว อาหารสัตว์เลี้ยง  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มต้องการติดฉลาก CF ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ เครื่องรับวิทยุ  

โทรทัศน์-ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์กุ้ง (แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) นำาตาลทราย 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

อุตสาหกรรมมันสำาปะหลังประเทศไทย 

(2555-2559)

3.1 การวิเคราะห์ SWOT 

 การวิเคราะห์ SWOT อุตสาหกรรมมันสำาปะหลังและแป้ง วิเคราะห์ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม 
(Value chain) ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ คือหัวมันสำาปะหลัง การแปรรูป และการใช้ประโยชน์จากแป้ง 
โดยมีผลการวิเคราะห์ในจุดสำาคัญ ดังต่อไปนี้



36

ย
ุท
ธศาส

ตร์วิจัย
แล

ะพ
ัฒ
น
าอ

ุตส
าห

กรรม
ม
ัน
ส
ำาป

ะห
ล
ัง

จุดแข็ง
 มีการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเน่ืองทำาให้มีพันธุ์ 

ที่ให้นำาหนักหัวและปริมาณแป้งสูง เช่น 
เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 7 และ ห้วยบง 60  
(บางพันธุ์มีการนำาไปใช้แพร่หลายในประเทศ 
ต่างๆ เช่น เกษตรศาสตร์ 50)

 อุตสาหกรรมแป้งเข้มแข็ง เป็นประเทศ       
ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังลำาดับหนึ่ง

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

จุดอ่อน
 แม้มีพันธ์ุให้ผลผลิตสูง แต่เกษตรกรยังขาด 

การบริหารจัดการ เช่น ดินและนำา การปลูก 
ในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยไม่มีการฟืนฟูบำารุงดิน 
ทำาให้เกิดการเสื่อมโทรมของดิน ผลผลิตลดลง 
ในขณะเดียวกันพื้นที่การเพาะปลูกมีจำากัด 
ไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้

 แม้มีการรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรม 
มันสำาปะหลัง แต่ขาดการจัดทำาฐานข้อมูล 
อย่างเป็นระบบ มีข้อจำากัดการเข้าถึงเชื้อ 
พันธุกรรม

 มีการพัฒนาพันธ์ุอย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐ 
และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่ง 
ประเทศไทย แต่การปรับปรุงพันธ์ุยังไม่มี 
การนำาเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีความแม่นยำาช่วยลด 
ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องหมาย 
โมเลกุลมาใช้มากนัก 

 การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และต้นทุน 
การผลิตที่สูงขึ้น

โอกาส
 สามารถใช้มันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ไบโอพลาสติก 
รวมทั้งมีความต้องการใช้มันสำาปะหลังผลิต 
พลังงานมากขึ้น

 มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
กระบวนการผลิตแป้งและลดผลกระทบกับ 
สิ่งแวดล้อมอยู่พอสมควร สามารถแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน

 มีนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาลในการใช้ 
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 
เป็นแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมแป้ง 

 มีพันธ์ุดีอยู่แล้ว การบริหารจัดการดินและนำา  
เทคโนโลยีไอที การเลือกพ้ืนท่ีปลูกท่ีเหมาะสม  
ช่วยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ได้

ภาวะคุกคาม 
 การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ 

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

 สภาวะแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาวะอากาศ ทำาให้ปัญหาศัตรูพืชมากข้ึน เช่น  
การระบาดของเพลี้ยแป้ง ในขณะที่การพัฒนา 
พันธ์ุต้านทานโรคยังมีน้อย

 ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนามส่งเสริม 
อุตสาหกรรมมันสำาปะหลังมากขึ้น เช่นเดียวกับ

 ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้มีการพัฒนาพันธ์ุ
 อย่างจริงจังโดยร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
 เช่น ยุโรป อเมริกา โดยการสนับสนุนจาก

มูลนิธิบิล และมิรินด้า เกตต์
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3.2 กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง 
ประเทศไทย

 การกำาหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังประเทศไทย  
เป็นการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง ต้ังแต่การผลิต 
โดยภาคการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ 
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย: 
1. เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลังของประเทศอย่างยั่งยืน

3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังโดยการนำามันสำาปะหลังไปใช้ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังประเทศไทย: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพื้นที่ของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลังให้มี 
คุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพ 
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแปรรูปมันสำาปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเพ่ิมผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพ้ืนท่ีของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลัง 
ให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใชงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ

เป้าหมาย:

 เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของประเทศจาก 3.6  เป็น 5 และ 6 ตันต่อไร่ตามลำาดับ

 พันธ์ุมันสำาปะหลังที่มีเม็ดแป้งขนาดเล็ก สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคตินต่างๆ และมีคุณสมบัติ
เพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ

 นอกเหนือจากอุตสาหกรรมแป้ง มันเส้น และมันอัดเม็ดที่มีอยู่เดิม มีความต้องการมันสำาปะหลัง 
เพิ่มขึ้นในการผลิตเอทานอลจากพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำากัด การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่จึงเป็นแนวทาง 
สำาคัญในการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับการใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับป้อนอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมและ 
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีความต้องการหัวมันสำาปะหลัง

 จากคุณสมบัติพื้นฐานของแป้งมันสำาปะหลังที่ไม่มีสี กลิ่น และไม่ทำาให้เกิดภูมิแพ้ รวมทั้งราคา
ที่แข่งขันได้กับแป้งที่มาจากแหล่งแป้งอื่น เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และมันฝรั่ง แต่คุณสมบัติของแป้ง              
ในหัวมันสำาปะหลังเริ่มต้นค่อนข้างจำากัด การใช้งานปัจจุบันต้องทำาการดัดแปรเพื่อให้ใช้งานสะดวกและ       
มีต้นทุนลดลง การปรับปรุงพันธ์ุให้มีคุณสมบัติแป้งในหัวมันสำาปะหลัง เหมาะกับอุตสาหกรรมเฉพาะ ทำาให้ 
ใช้มันสำาปะหลังผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าสูงได้เพิ่มขึ้น 

 การดำาเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่

แผนงานท่ี 1 การพฒันาพนัธุ์มนัสำาปะหลงัให้มผีลผลติสงูขึน้ (นำา้หนกัหวั ปรมิาณแป้ง) และการปรบัปรงุ 
คณุสมบตั ิ(คณุภาพ) แป้งในหวัมนัสำาปะหลงั

แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ีและประสิทธิภาพการผลิต   
มันสำาปะหลัง 
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 แผนงานที่ 1

 การพฒันาพนัธุ์มันสำาปะหลงัให้มผีลผลติสงูขึน้ (นำา้หนกัหวั ปรมิาณแป้ง) 
และการปรับปรุงคุณสมบัติแป้งในหัวมันสำาปะหลัง

แนวทางการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. รวบรวม ประเมิน และอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมมันสำาปะหลังอย่างย่ังยืน พัฒนาฐานข้อมูลเช้ือพันธุกรรม 

มันสำาปะหลังอย่างเป็นระบบ มีมาตรการการเข้าถึงเชื้อพันธุกรรมมันสำาปะหลัง เพื่อการวิจัย 
พัฒนาและการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมมันสำาปะหลัง

2. พัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุที่เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุ อาทิ  
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อช่วยในการคัดเลือกและเทคนิคพันธุวิศวกรรม

3. ปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลังให้มีผลผลิตสูงขึ้น ปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของแป้ง 
ในหัวมันสำาปะหลังให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการการใช้งานของภาคอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน เครื่องสำาอาง และยา

4. ปรับปรุงพันธ์ุมันสำาปะหลังให้ต้านทานต่อศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง Cassava mosaic virus 
และแมลงหวี่ขาว 

5. ปรับปรุงพันธ์ุที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พันธ์ุห้านาทีให้มีคุณค่าทางโภชนาการสำาคัญเพิ่มขึ้น พันธ์ุที่มี 
ไซยาไนด์ตำา พันธ์ุที่มีใบมาก โปรตีนในใบสูงเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น  

 แผนงานท่ี 2

 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ีและ 
ประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลัง 

แนวทางการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธ์ุคุณภาพ อาทิ การชุบท่อนพันธ์ุก่อนปลูกด้วยสารเคมี หรือ 

สารชีวภัณฑ์เพื่อลดปริมาณศัตรูพืชที่ติดมากับท่อนพันธ์ุ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตและขยาย
ท่อนพันธ์ุดีและปลอดโรค

2. วิจัยระบบที่เหมาะสมในการกระจายมันสำาปะหลังพันธ์ุดีสู่เกษตรกร 

3. การจัดทำาโซนนิ่งเพื่อคัดเลือกพันธ์ุที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

4. การบริหารจัดการดินและนำา การจัดการวัชพืชและศัตรูพืช เช่น  การใช้สารชีวภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ 
จากศัตรูธรรมชาติ (ตัวหำา ตัวเบียน)

5. การใช้เทคโนโลยีไอทีและภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการการปลูก (จำานวนต้นต่อพื้นที่ ระยะปลูก                    
การจัดการทรงพุ่ม) ขั้นตอน/วิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับชนิดพันธ์ุและศักยภาพของพื้นที่

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

เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวและภายหลังการเก็บเก่ียว และการควบคุมคุณภาพผลผลิต

เป้าหมาย: 
 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิตร้อยละ 20 ลดต้นทุนการผลิต

ลงได้ประมาณร้อยละ 30-40

 เทคโนโลยีมันเส้นสะอาด
 

 ปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร การพัฒนาเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว  
ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนด้านแรงงาน ลดการสูญเสียผลผลิตระหว่างการเก็บเกี่ยว (การหักของหัวมัน 
และตกค้างในดิน) การลดการเน่าเสียของหัวมันระหว่างการขนส่งหรือการรอคอยก่อนเข้าสู่สายการผลิต 
ช่วยรักษาคุณภาพวัตถุดิบต้ังต้น เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ 

แนวทางการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลัง เครื่องตัดต้นมันสำาปะหลัง    

แบบติดตั้งหน้ารถแทร็กเตอร์

2. การพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดปริมาณแป้งในหัวมันสด 

3. วิธีการจัดการขนส่งและการเก็บรักษาหัวมันสดเพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวและก่อนการแปรรูป 

4. การควบคุมคุณภาพผลผลิต เช่น ความสะอาด ความชื้น  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันเส้นสะอาด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การแปรรูปมันสำาปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำาปะหลังจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80  

 ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลิตแป้งมันสำาปะหลังลงได้ร้อยละ 5-10 

 เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันสำาปะหลัง

 ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง  

 เทคโนโลยีการแปรรูปมันสำาปะหลัง นอกจากเพิ่มมูลค่ามันสำาปะหลังแล้ว ยังรักษาเสถียรภาพของ 
ราคาหัวมันสำาปะหลัง การนำามันสำาปะหลังมาผลิตพลังงาน เช่น เอทานอล ลดการนำาเข้าเชื้อเพลิงของ 
ประเทศ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กระบวนการแปรรูป และการผลิตผลิตภัณฑ์  
เป็นกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จำาเป็นต้องมีการจัดการในเร่ืองประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  
เช่น การใช้นำาและพลังงาน การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง เป็นต้น

แนวทางการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันสำาปะหลังและแป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น เทคโนโลยีแป้งดัดแปร 

ไบโอพลาสติก และกรดซัสซินิก เป็นต้น รวมทั้งการนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม 
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตแป้งมันสำาปะหลัง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยผลิต 
แป้งมันสำาปะหลัง ลดการใช้นำาและพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำาบัดนำาเสีย  เพื่อผลิต 
ก๊าซชีวภาพ

3. พัฒนาระบบบำาบัดนำาเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น นำาเสียจากระบวนการผลิต 
แป้งดัดแปรที่มีสารเคมีสูง นำาเสียจากกระบวนการหมักที่ใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิต 
กรดซัสซินิก เป็นต้น

4. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสำาปะหลัง การใช้ประโยชน์จากของเสีย เช่น  
การบำาบัดและผลิตพลังงานจากนำาทิ้ง การใช้ของเหลือทิ้งจากการหมัก เช่น ยีสต์ และตะกอนจาก 
นำาหมัก เพื่อเป็นอาหารสัตว์

5. เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่ากากมันสำาปะหลังจากโรงงานแป้งมันสำาปะหลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย:
 การบรหิารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานโลจสิตกิส์ให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดต้นทนุการผลติ การเกบ็

เกี่ยว และการขนส่งมันสำาปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการระบบการผลิตที่มี 
ประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานตำ่า และลดการปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม

 ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึงร้อยละ 21-25 ของ GDP สูงกว่าประเทศจีน 
มาเลเซีย และอินเดีย ต้นทุนดังกล่าวมาจากค่าขนส่ง ค่าดูแลเก็บรักษาและต้นทุนคงคลัง ค่าสูญเสีย 
ระหว่างการจัดการต่างๆ เป็นต้น จากการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลาย 
รูปแบบและการจัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์ เพื่อการนำาแผนสู่การปฎิบัติของสำานักงานนโยบายและ 
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำาการเปรียบเทียบต้นทุนระบบโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของ 
ประเทศไทยและญี่ปุ่น พบว่าประเทศญี่ปุ่นมีต้นทุนโลจิสติกส์ในทุกอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบตำากว่า 
ประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจัยสำาคัญมาจากการใช้ Semi-finished goods ในการผลิตมากกว่าการใช้ Raw  
material การใช้เทคนิคที่ลดต้นทุนการขนส่ง การลงทุนคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง มีการรวมกลุ่มเป็น 
คลัสเตอร์ ทำาให้ง่ายต่อการจัดการ มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสนับสนุน การผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม 
นำาหนักเบา ทำาให้ต้นทุนตำากว่า ในทางตรงข้ามประเทศไทยมีการใช้วัตถุดิบด้อยคุณภาพ มีความเสียหาย 
ระหว่างการขนส่ง ทำาให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า มีปัญหาจราจรติดขัดรอบโรงงาน และระบบเส้นทางสู่ท่าเรือ 
ต้นทุนจัดเก็บและห้องเย็นสูง ต้นทุนขนส่งใช้ถนนเป็นหลัก

 สภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำายุทธศาสตร์วิจัยโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแห่งชาติฉบับที ่ 1  
(พ.ศ. 2554-2555) กำาหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการสู่การปฎิบัติ เพ่ือพัฒนาโลจิสติกส์และ 
ห่วงโซ่อุปทานเกษตร เพื่อยกระดับผลผลิต (Productivity) ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของสินค้า 
เกษตรไทย รวมทั้งการวิจัยการประกันคุณภาพ (Quality assurance) และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
สินค้าเกษตรและอาหารในระดับฟาร์ม จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวนำามากำาหนดแนวทางการวิจัยพัฒนาการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง ดังต่อไปนี้ 

แนวทางการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. ศึกษาต้นทุน โครงสร้างโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง

2. ศึกษา/จัดทำาแผนปฏิบัติการ เพื่อการลดต้นทุน การสูญเสีย และประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์ 
ในช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การวางแผนและรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่
มีความผันผวนและมีความเป็นฤดูกาลสูง การจัดการสต๊อกและคลังสินค้า ประสิทธิภาพการขนส่ง 
เช่น รูปแบบการขนส่ง ยุทธศาสตร์การรวบรวมสินค้า การสูญเสียตัวสินค้าระหว่างการขนส่ง 

3. พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ ช่วยสนับสนุนการบริหาร การทำางาน การผลิตมันสำาปะหลังและ 
ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

4. ศึกษาระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการตลาด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด

เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลังของเกษตรกร เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

และชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

 มีเกษตรกรประมาณ 2.6 ล้านคน ปลูกมันสำาปะหลัง ผลผลิตมันสำาปะหลังท้ังหมดเข้าสู่อุตสาหกรรม 
แปรรูป เสถียรภาพหรือราคามันสำาปะหลังขึ้นกับอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อไม่ให้ราคามันขึ้นกับตลาด 
ภายนอกที่มีการแปรปรวนสูงเพียงอย่างเดียว เกษตรกรอาจมีแนวทางในการใช้มันสำาปะหลังที่ผลิตได้  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นหรือการผลิตเพื่อจำาหน่ายในชุมชน เช่น การผลิตอาหารสัตว์จากมันสำาปะหลัง 
หรือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการปลูกมันสำาปะหลัง การวิจัยเศรษฐกิจชุมชนและ 
การตลาดมันสำาปะหลังควรดำาเนินการควบคู่กัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชน หากชุมชน 
เข้มแข็งจะพึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง สามารถเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องและ 
ปัจจัยต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม ดังนั้น การมองปัญหาของชุมชนควรมองให้เห็นความเชื่อมโยงของปัจจัย 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 

แนวทางการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. วิจัยระบบความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากร (ดิน  นำา ฯลฯ)  ระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบ 

การจัดการทุน โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง 
การฟืนฟูสภาพแวดล้อม / ให้กับคนในชุมชน

2. พัฒนาวิธีคิดและบทบาทชาวบ้านในการทำาธุรกิจ

3. พัฒนาฐานข้อมูล / การเข้าถึง ข้อมูลพื้นฐานด้านการเขตกรรมมันสำาปะหลัง  ความต้องการของตลาด 
การรับรองมาตรฐานสินค้า

4. การวิจัยเพื่อคาดการณ์ตลาด จำาหน่ายล่วงหน้า และการซื้อขายมันสำาปะหลัง

5. การพัฒนาระบบบัญชี/บริหาร/การจัดการชุมชน

6. ส่งเสริมแนวทางการลงทุนการปลูกมันสำาปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงและต้นทุนตำ่าแก่เกษตรกร  
อาทิ ระบบนำาหยด เครื่องจักรกลเกษตร ปุ๋ย สารกำาจัดวัชพืช/ศัตรูพืช
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมาย:
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลังของเกษตรกร

 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลัง 

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นการนำาองค์ความรู้ เทคนิควิธีการที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ การถ่ายทอดต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบัน 
ขั้นตอนและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังมีปัญหาด้านกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ปัญหา 
ความพร้อมและความสามารถในการรับการถ่ายทอดของผู้รับเทคโนโลยี ความพร้อมด้านเครื่องมือและ 
วิธีการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดที่ดี 

แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี:
1. พัฒนาสื่อโทรทัศน์ ระบบ E-learning วิทยุชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเกี่ยวกับ 

มันสำาปะหลังสู่เกษตรกรและชุมชน

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำาปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสู่ผู้นำาชุมชนและเกษตรกร โดยผ่าน 
การจัดทำาแปลงสาธิตร่วมกับเกษตรกรและการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

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

การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย:
 มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า

 จัดทำา LCA carbon/Water footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลัง ตั้งแต่ขั้นตอนการ 
เพาะปลูกและเก็บเก่ียว จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป ได้แก่ แป้งมันสำาปะหลังเอทานอล 
และเม็ดพลาสติกชีวภาพประเภทพอลิแล็กติค (PLA)

 ที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แห้งแล้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ เกษตรกรไม่มีการปรับปรุงบำารุงดิน ทำาให้ดินในพื้นที่ที่มีการปลูกติดต่อกันมา 
ต่อเนื่องขาดธาตุอาหาร ผลผลิตมันสำาปะหลังลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในพื้นที่ที่มีการให้ปุ๋ย   
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกอาจส่งผลต่อการผลิตมันสำาปะหลังและอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังของ 
ประเทศ เช่น การระบาดอย่างรุนแรงของเพลี้ยแป้งสีชมพู หรือปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้เกิดความ 
แห้งแล้งในพื้นที่การปลูกมันสำาปะหลัง จากความต้องการมันสำาปะหลังเพื่อผลิตพลังงานและราคาหัวมัน 
ที่เพิ่มขึ้นทำาให้มีการขยายพื้นที่ปลูก เช่น ในเขตที่เป็นพื้นที่ป่ามีผลต่อการลดลงของพื้นที่ที่เคยเป็นที่ 
เก็บกักคาร์บอน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชที่ใช้ปลูกมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ นอกจากนั้น 
ในภาคการผลิตมีการใช้พลังงานและการปลดปล่อยคาร์บอนในช่วงการผลิตผลิตภัณฑ์มีผลกระทบกับ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ท่ัวโลกต่ืนตัวและให้ความสำาคัญกับการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA)  
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย 
การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ซำา/การนำากลับมาใช้ใหม่ และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ทั้งนี้  
เพื่อนำาผลการประเมินไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือเพิ่มทางเลือก 
ในการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำาเนินการวิจัยและพัฒนา:
1. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่ออุตสาหกรรมมันสำาปะหลังของประเทศ 

การพัฒนาแบบจำาลองเพื่อการคาดการณ์ในอนาคต

2. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม 
สิ่งแวดล้อม การศึกษาสมดุลพลังงาน และคาร์บอนตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ 
จนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์

3. พัฒนาและเตรียมการจัดทำาการประเมินค่า LCA carbon/Water footprint ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
จากมันสำาปะหลัง 

4. จัดทำาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (LCI) ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมันสำาปะหลัง เพื่อช่วยการส่งออก 
ผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลัง
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ข้อมูลประกอบการจัดทำากรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันสำาปะหลังของประเทศ ได้จากการประชุม 

หารือ 2 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 การประชุมหารือกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัยมันสำาปะหลัง วันที่ 5 มกราคม 2554  

ณ ห้องประชุม 108 อาคาร สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ 

ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี 

ครั้งที่ 2 การประชุมหารือการกำาหนดนโยบายการส่งเสริมการผลิตพันธ์ุพืชและการศึกษาด้าน 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วันที่ 25 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 

บางเขน กรุงเทพฯ

และข้อมูลด้านมันสำาปะหลังที่เกี่ยวข้องกับ ผลการดำาเนินงาน การสนับสนุนโครงการวิจัย และ/หรือ 

แผนงานวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สกว. วช. กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำานักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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บทที่ 4 :
โปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสำาปะหลัง

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (2554-2559)

 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เล็งเห็นความสำาคัญและศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง จึงจัดตั้งโปรแกรมวิจัยและพัฒนา 
มันสำาปะหลังท่ีมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหามันสำาปะหลังของประเทศตั้งแต่ 
การผลิตต้นนำาจนถึงปลายนำา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง ตลอด 
ห่วงโซ่การผลิตควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กรอบการดำาเนินงานโปรแกรมมันสำาปะหลัง 
ของ สวทช. เน้นการดำาเนินงานท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันสำาปะหลังของประเทศ ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1, 2, 3 และ 7 โดยมีแผนดำาเนินงานหลัก 4 ด้าน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลัง 

แผนงานท่ี 2 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสำาปะหลัง

แผนงานท่ี 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง



48

ย
ุท
ธศาส

ตร์วิจัย
แล

ะพ
ัฒ
น
าอ

ุตส
าห

กรรม
ม
ัน
ส
ำาป

ะห
ล
ัง

รูปที่ 6 กรอบการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามันสำาปะหลัง 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 เป้าหมายและกลยุทธ์โดยรวมโปรแกรมมันสำาปะหลังของ สวทช.

เป้าหมาย:
 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังของประเทศตลอดห่วงโซ่ของการผลิต  

ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์:
 สนับสนุนและทำาวิจัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลัง (ปริมาณคุณภาพและต้นทุน 

การผลิต) เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังให้พอเพียงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเดิม และ 
อุตสาหกรรมใหม่โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศที่ 1 และ 2 )  

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

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

 การขยายผลในวงกว้าง มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอื่น เช่น การปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำาปะหลังร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมแป้งมันสำาปะหลัง 
เป็นต้น 

4.2 แผนการดำาเนินงานโปรแกรมมันสำาปะหลังของ สวทช.

 เพื่อความชัดเจนของการดำาเนินการและการส่งมอบผลงาน สวทช. กำาหนดเป้าหมายสำาคัญของ 
โปรแกรมมันสำาปะหลัง (Wildly Important Goals: WIGs) ระหว่างปี 2554-2559 รวมทั้งแนวทาง 
การดำาเนินงานและกลไกการส่งมอบผลงานของ 4 แผนงาน ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 7)

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/
 เครื่องปลูกมันสำปะหลังระดับภาคสนาม
3. กระบวนการผลิตแปงมันสำปะหลัง : ลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 

และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรอยละ 15
4. เพิ่มประสิทธิภาพบำบัดรอยละ 15 ใน 30 โรงงาน โดยการปรับปรุง 

ระบบผลิตกาซชีวภาพ
5. โรงงานตนแบบการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดที่พรอมถายทอด
6. แปงมันสำปะหลังดัดแปรระดับอุตสาหกรรม : แปงไซยาไนดต่ำ 

แปงมันสำปะหลังดัดแปรดวยวิธีความรอน-ความชื้น
7. ผลิตภัณฑอาหารสัตวจากกากมัน

เปาหมายรวมของโปรแกรมมันสำปะหลัง : 
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศ

ตลอดหวงโซของการผลิต ควบคูกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปาหมายสำคัญของโปรแกรม
(Wildly Important Goals : WIGs)

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

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำาปะหลัง

ผลงานส่งมอบ (Flagship/WIGs): 
 ผลผลิตมันสำาปะหลังเพิ่มจาก 3-4 ตันต่อไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่ โดยการเขตกรรมและการใช้พันธ์ุที่ 

เหมาะสม และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพช่วยในการปรับปรุงพันธ์ุ 

 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำาปะหลังที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำาปะหลัง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของ 1 ตันมันสำาปะหลังที่เก็บเกี่ยว หรือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.45 ตันต่อไร่  
(ในการขุดหัวมัน มักมีหัวมันส่วนหนึ่งหักค้างอยู่ใต้ดิน ทำาให้ต้องเสียเวลาในการตามเก็บ) และ
ลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าแรงงานลงได้ร้อยละ 30 (หรือลดต้นทุนค่าแรงการเก็บเกี่ยวลง      
144 บาทต่อไร่)

 เครื่องปลูกมันสำาปะหลังที่เตรียมดินยกร่องปลูก ตัดท่อนพันธ์ุมันสำาปะหลัง และจับปักบนสันร่อง 
โดยมีความสามารถในการทำางาน 1 ไร่ต่อชั่วโมง

กลไกการส่งมอบผลงาน (Delivery mechanism):
 การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของมันสำาปะหลัง

 จัดทำาแปลงสาธิตและจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกมันสำาปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ตอ่พื้นที่ ทั้งด้านการเขตกรรมโดยการจัดการดินและนำาให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการใช้สาร 
ชีวภัณฑ์ (ราบิวเวอเรีย) ที่ถูกต้องเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งสู่เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ อาทิ  
โรงงานแป้งหรือโรงผลิตเอทานอลที่ใช้มันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิต 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  
เกษตรกรนำาไปขยายผลดำาเนินการปลูกมันสำาปะหลังด้วยการเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิต 
มันสำาปะหลังเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 ตันต่อไร่ รายละ 10 ไร่ คิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,500 ไร่ต่อปี 

กิจกรรม ผลงานส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

การเ พ่ิมผลผลิต 
มันสำาปะหลังโดย 
การ เขตกรรมที่  
เหมาะสมและการ 
ใช้พันธ์ุที่เหมาะสม

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

• เกษตรกร
• โ ร ง ง า น แ ป้ ง 

มันสำาปะหลัง
• โ ร ง ง า น ผ ลิ ต 

เอทานอลที่ใช้ 
มันสำาปะหลัง 
เป็นวัตถุดิบ

ผลผลิตมันสำาปะหลัง 
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)

ผลผลิตมันสำาปะหลัง 
เพิ่มจาก 3-4 ตันต่อไร่ 
เป็น 6 ตันต่อไร่ ใน 
พื้ น ท่ี 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 ตันตอไร
ในแปลงสาธิต

แปลงสาธิต

กลุมเกษตรกร
หัวกาวหนา

วิสาหกิจ
ชุมชน

ผูใหญบาน/
กำนัล/อบต.

เกษตร
อำเภอ/จังหวัด 

Delivery Mechanism

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

ทุกๆ 1 ตันต่อไร่ ที่ผลผลิตมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้นเกษตรกรจะได้รับเงินเพิ่มขึ้น 2,000 – 3,000 บาทต่อไร่ 
(ราคามันสำาปะหลังปัจจุบันมากกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม)

หากผลผลิตมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้น 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

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกมันสำาปะหลังประมาณ 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 
มันสำาปะหลังจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 44,000 ล้านบาท  
(ในภาพรวมถ้าพื้นที่เพาะปลูกคงที่ที ่ 7.4 ล้านไร่  
แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตันต่อไร่ จะได้มันสำาปะหลัง 
ทั้งหมด 37 ล้านตันต่อปี รายได้จากมันสำาปะหลัง 
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
มันสำาปะหลัง

เครื่องเก็บเก่ียว 
มั น สำ า ป ะ ห ลั ง 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ทำางาน 1 ไร่ต่อ 
ช่ัวโมง

• บริษัท ผู้ผ ลิต 
เครื่องจักรกล 
เกษตร

• เกษตรกร

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

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

 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำาปะหลัง

 ขยายผลเครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำาปะหลังต้นแบบที่พัฒนาขึ้น โดยทดสอบประสิทธิภาพการทำางาน 
ภาคสนามร่วมกับเกษตรกร เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมและความสมบูรณ์สำาหรับการใช้งานจริง  
จากนั้นจะดำาเนินการจัดทำาแผนธุรกิจ และเจรจากับบริษัทเอกชนเพื่อถ่ายทอดเครื ่องเก็บเกี ่ยว
หัวมันสำาปะหลังให้กับบริษัทผู้ผลิตที่สนใจ

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังช่วยให้เกษตรกรลดการสูญเสียหัวมันที่ตกค้างในดินได้ร้อยละ 15 
ของ 1 ตันมันสำาปะหลังที่เก็บเกี่ยว (หรือได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.45 ตันต่อไร่)

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

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

• ถ่ายทอดการผลิตและจำาหน่ายเคร่ืองเก็บเก่ียว        
มันสำาปะหลังเชิงพาณิชย์ ในพ้ืนท่ีปลูกมันสำาปะหลัง 
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค 
ตะวันออก โดยบริษัทเอกชนหรือบริษัทผู้ผลิตที ่
สนใจจำานวน 3 บริษัท

• หากมีการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังในพื้นที่ 
ปลูกมันสำาปะหลังของประเทศ 7.4 ล้านไร่ ที่มี 
ผลผลิตรวม 22.2 ล้านตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตัน 
ต่อไร่) เคร่ืองเก็บเก่ียวมันสำาปะหลังช่วยให้เกษตรกร 
ลดการสูญเสียหรือเก็บเก่ียวผลผลิตได้เพ่ิมขึ้นอีก 
ร้อยละ 15 ของ 1 ตันมันสำาปะหลังที่เก็บเกี่ยว 
หรือคิดเป็นผลผลิตที ่เพิ ่มขึ ้น 3.33 ล้านตัน  
มูลค่า 9,990 ล้านบาท (ราคา 3 บาทต่อกิโลกรัม)  
และช่วยลดต้นทุนในส่วนค่าแรงงานขุดลงได้ 
1,000 ล้านบาทต่อปี

• เกิดธุรกิจการผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังเพื่อ 
ทดแทนและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค 
การเกษตรของประเทศ
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แผนงานที่ 2

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำาปะหลัง

ผลงานส่งมอบ (Flagship/WIGs):
 ประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสำาปะหลังของโรงงานแป้งมันไม่น้อยกว่า 30 โรง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

70 เป็นร้อยละ 85 ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 5-10

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตไบโอก๊าซของโรงแป้งมันสำาปะหลังจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80 
 

กลไกการส่งมอบผลงาน (Delivery mechanism):
 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแป้งมันสำาปะหลัง

 จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของโรงแป้งมันสำาปะหลัง การพัฒนา 
ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางให้อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปแป้งมันสำาปะหลัง  
การฝึกอบรมทำาในลักษณะ 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 ตสาหกรรมแ ป้ ง 
มันสำาปะหลัง 

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

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

• กระทรวงพลังงาน 
• กระทรวงอตุสาหกรรม

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

โรงงานแป้งมันสำาปะหลัง  
30 โรง ลดการใช้พลังงาน
ร้อยละ 5-10 ประสิทธิ- 
ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต แ ป้ ง 
มันสำาปะหลังเพิ่มเป็น 
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 
แป้งมันสำาปะหลัง

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

บุคลากรที่ทำ า งานใน 
โรงงานได้รับการอบรม 
และดำาเนินการปรับปรุง 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 
โรงงานตน จำานวน 50 ราย  
และ เกิ ดผู้ เชี่ ย วชาญ 
จำานวน 20 ราย

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

 ปรับปรุงและแก้ปัญหาระบบบำาบัดนำาเสียและผลิตไบโอก๊าซที่มีประสิทธิภาพตำาของโรงงานแป้ง 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80 ให้กับโรงแป้งไม่น้อยกว่า 30 โรง รวมทั้งถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการบำาบัดนำาเสียและผลิตไบโอก๊าซให้โรงงานแป้งท่ียังไม่มีระบบ จัดฝึกอบรมบุคลากรของโรงงานแป้ง  
ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีระบบบำาบัดนำาเสียท่ีมีประสิทธิภาพและผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนใน 
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 
ประสิทธิภาพระบบบำาบัด
นำ า  เ สี ย เพื่ อ ผลิ ตก๊ า ซ 
ชีวภาพในโรงแป้ง

• เทคโนโลยี-แนวทาง 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบบำาบัดนำ า  เสีย 
เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 
ใ น โ ร ง ง า น แ ป้ ง 
มันสำาปะหลัง 

• ประสิทธิภาพการผลิต 
ไบโอก๊าซ ของโรงแป้ง 
มันสำาปะหลังเพ่ิมขึ้น 
จากร้อยละ 65 เป็น  
ร้อยละ 80

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

• กระทรวงพลังงาน 
• กระทรวงอตุสาหกรรม

ระบบบำาบัดนำา  เ สีย ท่ีมีมาตรฐานและ 
ประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นร้อยละ 80 ทำาให้ 
ได้ก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทน 
มากขึ้น สำาหรับโรงงานแป้งมันสำาปะหลัง 
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/ 
การทำาความสะอาดก๊าซ 
ชวีภาพ /การพัฒนาระบบ 
ผลิตไฟฟ้าจากไบโอก๊าซ

เกิดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ 
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ในอุตสาหกรรมไบโอก๊าซ

บุคลากรท่ีทำางาน 
ใน โร ง ง าน ได้ รั บ 
ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ 
ดำาเนินการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพระบบ 
ไบโอก๊าซของโรงงาน 
ตน จำานวน 30 ราย 
และเกิดผู้เชี่ยวชาญ  
จำานวน 15 ราย

บุคลากรที่ทำางาน 
ในโรงงานได้รับการ 
อบรมและดำาเนิน 
ก า ร ป รั บ ป รุ ง 
ประสิทธิภาพระบบ 
ไบโอก๊าซของโรงงาน 
ตน จำานวน 30 ราย 
และเกิดผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 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 ตำ า  ใ น 
โรงงานแป้ง

4. พัฒนาบุ คล ากรด้ า น 
ไบโอก๊าซในอุตสาหกรรม
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ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

  

กิจกรรม ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้ง 
มันสำาปะหลัง

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

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

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

ระบบการบำาบัดนำ้าเสียและผลิต 
ไบโอก๊าซในโรงงานแป้งมนัสำาปะหลงั

ระบบบำาบัดนำ้าเสียที่มีมาตรฐานและ 
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 80 จากเดมิ 
ร้อยละ 65 ในโรงงานแป้งมันสำาปะหลัง 
30 โรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและลดการ 
ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม ให้แก่ อุตสาหกรรม 
แป ้ ง มั นสำ าปะหลั งมู ลค ่ า ร วมกว ่ า  
180 ล้านบาท

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



56

ย
ุท
ธศาส

ตร์วิจัย
แล

ะพ
ัฒ
น
าอ

ุตส
าห

กรรม
ม
ัน
ส
ำาป

ะห
ล
ัง

แผนงานที่ 3

การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 
มันสำาปะหลัง

ผลงานส่งมอบ (Flagship/WIGs):
 แป้งมันสำาปะหลังท่ีมีขนาดเม็ดแป้งเล็กเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีมีมูลค่าสูง เช่น อุตสาหกรรมยา  

เครื่องสำาอาง ส่งผลให้ราคาขายเพิ่มขึ้นจาก 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม

 ผลติภณัฑ์ฟลาวมนัสำาปะหลงัไซยาไนด์ตำ่า ลดการนำาเข้าแป้งสาลจีากต่างประเทศทีม่รีาคาแพงกว่า 
แป้งมันสำาปะหลังได้มากถึงร้อยละ 50 ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

 แป้งมันสำาปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน-ความชื้น ใช้ทดแทนแป้งการค้าในผลิตภัณฑ์อาหารได้ 
ในสัดส่วนร้อยละ 20-100 ช่วยลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการส่งออกแป้งมันสำาปะหลังได้

 ผลิตภัณฑ์ไบโอเบส เช่น พลาสติกชีวภาพ พอลิเมอร์สำาหรับการแพทย์ 

 อาหารสัตว์จากกากมัน

กลไกการส่งมอบผลงาน (Delivery mechanism):
 การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปร

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแป้งมันสำาปะหลังดัดแปรที่มีไขมันตำ่า หรือแป้งมันสำาปะหลังที่มีคุณสมบัติพิเศษ  
อาทิ ไซยาไนด์ตำาใช้ทดแทนแป้งสาลี แป้งมันสำาปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน-ความช้ืนใช้ทดแทน 
แป้งการค้าในผลิตภัณฑ์อาหารคนและอาหารสัตว์ให้บริษัทเอกชนที่สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป
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กิจกรรม ผลงานส่งมอบ กลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ
(2554-2556)

ผลกระทบ
(2557-2559)

แป้งมันสำาปะหลัง 
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 ลดการนำาเข้า  
food functional additives  
สำาหรับอาหาร

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

• Cassava pulp • อุตสาหกรรมอาหาร 
สัตว์

• แป้งไซยาไนด์ตำ่า • อุตสาหกรรมอาหาร
• ผู้บริโภค

ผลิตภณัฑ์ฟลาวมนัสำาปะหลงัไซยาไนด์ตำ่า(ไม่เกิน 10 มลิลิกรมั 
ต่อกิโลกรัมนำ้าหนักแห้ง) ใช้ทดแทนแป้งสาลี หากทดแทน 
ได้ร้อยละ 50 ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิตลง ได้ร้อยละ 5  
หรือคิดเป็นมูลค่าการนำาเข้าสูงถึง 2,500 ล้านบาท

• แปง้มนัสำาปะหลงั
 ดั ดแปรด้ วยวิ ธี  

ค ว า ม ร้ อ น – 
ความชื้น

แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร 
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

แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร 
ด้วยวิธีความร้อน–ความชื้น 
ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
ทดแทนแป้งการค้าของ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้เป็น 
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้ถึง 
ร้อยละ 20–100 ส่งเสริม 
การส่งออกผลิตภัณฑ์แป้ง 
มันสำาปะหลังดัดแปร ซึ่งมี 
มู ล ค่ า ส่ ง ออก~4 , 8 00 
ล้านบาท

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

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

• ผลติภณัฑ์ฟลาวมนัสำาปะหลงัไซยาไนด์ตำา่ (ไม่เกิน 10 มลิลิกรมั 
ต่อกโิลกรมันำา้หนกัแห้ง) ทดแทนแป้งสาลี ท่ีมมูีลค่าการนำาเข้า 
สูงถึง 2,500 ล้านบาท

• แป้งมันสำาปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน – ความชื้นใน 
ระดับก่ึงอุตสาหกรรมทดแทนแป้งการค้าของผลิตภัณฑ์ 
อาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ได้ถึงร้อยละ 20 – 100 
ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำาปะหลังดัดแปร 
ซึ่งมีมูลค่าส่งออกประมาณ 4,800 ล้านบาท

มูลค่าเพ่ิมจากการผลิตแป้งเม็ดเล็กเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
ที่มีมูลค่าสูง เช่น ยา เครื่องสำาอาง เป็นต้น ทำาให้ราคาขาย 
เพิ่มขึ้นจาก 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ละ
ปีประเทศไทยมีการผลิตแป้งดัดแปรประมาณ 0.8 ล้านตัน ดังนั้น 
จะทำาให้อุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาทต่อปี
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 พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำาปะหลัง

 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งมันสำาปะหลังเป็นส่วนประกอบหลัก 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

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

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

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

• พลาสติกชีวภาพที่พัฒนาจากแป้งมันสำาปะหลังช่วยลดต้นทุน 
วัตถุดิบท่ีเป็นสารผสมนำาเข้าจากต่างประเทศได้มากกว่า 
ร้อยละ 50 โดยผสมในสูตรคอมพาวด์ให้มีสัดส่วนแป้งได ้
สูงสุดร้อยละ 90 คิดเป็นมูลค่า 600 ล้านบาท

• เกิดอุตสาหกรรมใหม่ อาทิเช่น อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  
พอลิเมอร์สำาหรับการแพทย์ 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 
สำาปะหลัง

• 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

การผลิตเอทานอลจากหัวมันสดช่วยลดการใช้นำาและ 
พลังงานในกระบวนการผลิตได้ถึงร้อยละ 65 และ 17  
ตามลำาดับ หากต้นทุนของนำาและไอนำาเท่ากับ 8.5 บาท 
ต่อลูกบาศก์เมตร และ 1,200 บาทต่อตัน ตามลำาดับ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 35,000 บาท และ 1.0 ล้านบาท 
ต่อวัน หรือคิดเป็น 10 และ 300 ล้านบาทต่อปี หาก 
ส าม า รถขย ายผล สู่ โร ง ง านผ ลิ ต เ อทานอลจ าก 
มนัสำาปะหลัง 1 โรงงาน คดิเป็นมูลค่าประหยัดไดป้ระมาณ  
310 ล้านบาทต่อปี

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:

ความสามารถของ สวทช. การขยายผลระดับประเทศ

การผลิตเอทานอลจากหัวมันสดช่วยลดการใช้นำาและพลังงาน
ในกระบวนการผลิตได้ถึงร้อยละ 65 และ 17 ตามลำาดับ  
หากต้นทุนของนำาและไอนำาเท่ากับ 8.5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
และ 1,200 บาทต่อตัน ตามลำาดับ จะทำาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 
35,000 บาท และ 1.0 ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 10 และ 300 
ล้านบาทต่อปี หากสามารถขยายผลสู่โรงงานผลิตเอทานอลจาก
มันสำาปะหลังจำานวน 1 โรงงาน คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 310 
ล้านบาทต่อปี

การผลิตเอทานอลจากหัวมันสดช่วยลดการใช้นำาและพลังงาน 
ในกระบวนการผลิตได้ร้อยละ 65 และ 17 ตามลำาดับ หากต้นทุน 
ของนำาและไอนำาเท่ากับ 8.5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และ 1,200 
บาทต่อตัน ตามลำาดับ ประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 35,000 บาท และ 
1.0 ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 10 และ 300 ล้านบาทต่อ
ป ี สำาหรับกำาลังการผลิต 300 วันต่อปี หากสามารถขยายผลสู่ 
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลังที่มีอยู่ของประเทศทั้ง 5 
โรงงาน คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 1,550 ล้านบาทต่อปี
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การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง

ผลงานส่งมอบ (Flagship/WIGs):
 โรงงานต้นแบบการผลิตเอทานอลจากหัวมันสด

 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดที่พร้อมถ่ายทอด

กลไกการส่งมอบผลงาน (Delivery mechanism):
 ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดระดับห้องปฏิบัติการ สู่ระดับโรงงานที่มีกำาลัง 
การผลิตขนาดใหญ่โดยดำาเนินการร่วมกับโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อสร้างต้นแบบของเครื่องจักรและสาย 
การผลิต ปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการผลิตมีความพร้อมสำาหรับการใช้งานจริง จากนั้นดำาเนินการถ่ายทอด 
ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลหรือโรงแป้งที่สนใจต่อไปอย่างน้อย 1 โรงงาน
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การคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมันสำาปะหลัง
 ถ้าดูในภาพรวมตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมมันสำาปะหลังของประเทศไทย 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 



61

ย
ุท
ธศาส

ตร์วิจัย
แล

ะพ
ัฒ
น
าอ

ุตส
าห

กรรม
ม
ัน
ส
ำาป

ะห
ล
ัง

แผนการดำาเนินงาน มูลค่าเพิ่ม

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

ทุกๆ 1 ตันต่อไร่ ที ่ผลผลิตมันสำาปะหลังเพิ ่มขึ ้นเกษตรกรจะได้รับเงินเพิ ่มขึ้น  
2,000–3,000 บาทต่อไร่ (ราคามันสำาปะหลังปัจจุบันมากกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัม)  
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำาปะหลังประมาณ 7.4 ล้านไร่ ดังนั้น ถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้น 1 
ตันต่อไร่ มูลค่าเพิ่มของมันสำาปะหลังเท่ากับ 22,000 ล้านบาท ถ้าเพิ่มขึ้น 2 ตันต่อไร่ 
มูลค่ามันสำาปะหลังเพิ่มขึ้น 44,000 ล้านบาท

2. เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลัง 
การเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพ 
ผลผลิต

• การพัฒนาเคร่ืองเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพทำาให้เกษตรกร ลดการสูญเสียในกระบวนการ 
เก็บเกี่ยวมันสำาปะหลังร้อยละ 15 คิดเป็นผลผลิต 3.33 ล้านตัน (มันสำาปะหลัง 
ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันต่อไร่ พื้นที่ 7.4 ล้านไร่) มูลค่า 9,990 ล้านบาทต่อปี และลด 
ต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าแรงงานขุดลงได้ร้อยละ 30 หรือประมาณ 144 บาท 
ต่อไร่ (มันสำาปะหลังผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันต่อไร่ พื้นที่ 7.4 ล้านไร่) หรือต้นทุนค่า 
แรงงานการเก็บเกี่ยวลดลง 1,000 ล้านบาทต่อปี

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

3. แปรรูปมันสำาปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม

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

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

• มูลค่าเพิ่มจากการผลิตแป้งเม็ดเล็กเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูง เช่น 
ยา เครื่องสำาอาง เป็นต้น ทำาให้ราคาขายเพิ่มขึ้นจาก 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 30 
บาทต่อกิโลกรัม แต่ละปีประเทศไทยมีการผลิตแป้งดัดแปรประมาณ 0.8 ล้านตัน  
ทำาให้อุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาทต่อปี

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

4. การผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลัง • ผลิตเอทานอลจากหัวมันสดช่วยลดนำาและพลังงานในกระบวนการผลิตได้ถึงร้อยละ  
65 และ 17 ตามลำาดับหากต้นทุนของนำาและไอนำาเท่ากับ 8.5 บาทต่อลูกบาศ์กเมตร 
และ 1,200 บาทต่อตัน ตามลำาดับ ประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 35,000 บาท และ 1.0 
ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็น 10 และ 300 ล้านบาทต่อปี สำาหรับกำาลังการผลิต 
300 วันต่อปี โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำาปะหลังมี 5 โรงงาน คิดเป็นมูลค่า 
ประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 1,550 ล้านบาทต่อปี

รวมมูลค่า 130,000 ล้านบาท
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