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รายงานการศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) กรณีศึกษามันสำ�ปะหลัง จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอสิ่งที่ประเทศไทยควรดำ�เนินการทั้งในส่วนร่วม
ผลักดันอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรและอุตสาหรรมมันสำ�ปะหลังเพือ่ ให้อาเซียน
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
ภายในปี 2558 ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ที่มีเป้าหมายหลักเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันระหว่างประเทศสมาชิก มีตลาดและฐานการผลิตเดียวและเป็นภูมิภาคที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
ภาคเกษตรมีความสำ�คัญต่อภูมิภาคอาเซียนสูง สินค้าเกษตรที่ผลิตคล้ายคลึงกัน แต่ระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดแตกต่างกัน ความสามารถในการแข่งขันที่ต่างกันนี้เป็นประโยชน์ในการช่วยให้อาเซียนมีความสามารถ
ในการแข่งขันที่สูงขึ้น การศึกษานี้คัดเลือกมันสำ�ปะหลังสำ�หรับศึกษาเชิงลึก เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของอาเซียน ประเทศ
ที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมาก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา อาเซียนส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลกด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 80 ในเชิงเปรียบเทียบอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยมีระดับเทคโนโลยี
ก้าวหน้ามากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไม่ว่าเป็นการปลูกมันสำ�ปะหลังหรือการแปรรูป ประเทศไทยมีผลผลิตมันสำ�ปะหลัง
เฉลี่ยต่อไร่สูงจากการใช้พันธุ์ดีและการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ� ในการแปรรูปแป้งมีของเสียในกระบวนการผลิตน้อยมากหรือ
เกือบเป็นศูนย์ มีการนำ�น้ำ�เสียมาผลิตเป็นพลังงานทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง
มีอุตสาหกรรมรองรับในประเทศ เช่น ผลิตผงชูรส ไลซีน สารให้ความหวาน และเอทานอล เป็นต้น แต่ข้อจำ�กัดประการสำ�คัญ
คือ ต้นทุนการผลิตมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยสูงกว่าเพื่อนบ้านมาก และขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว
เมือ่ วิเคราะห์ระดับความพร้อมของประเทศต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT สรุปได้วา่ ประเทศไทยเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน แนวทางการเตรียมความพร้อมที่สำ�คัญของประเทศไทย ประกอบด้วย 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพิ่มเติม เช่น แหล่งนำ�้ การจัดการความรู้และข้อมูล
2) ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการนำ�เข้า-ส่งออกและการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการบูรณาการการทำ�งานตลอด Supply chain
เพื่อวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทั้งด้านการผลิตและราคาสินค้า 4) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศ
สมาชิกอาเซียน 5) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยจัดให้มีการวิจัยตลาดและแสวงหาตลาดเพิ่มเติมทั้งนและต่างประเทศ
และ 6) พัฒนาความสามารถทางการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมทั้งการพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาที่จำ�เป็นเพิ่มเติม
ในส่วนบทบาทในการพัฒนาอาเซียน สิ่งที่ประเทศไทยควรดำ�เนินการ ได้แก่ 1) ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและ
การผลิตที่ยั่งยืนด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศเพื่อนบ้าน (South-South) 2) ผลักดันให้เป้าหมายการผลิตและ
ฐานการตลาดเดียวกันเป็นจริงด้วยการสร้างเครือข่ายมันสำ�ปะหลังแห่งภูมิภาคและใช้มาตรฐานการผลิตมันสำ�ปะหลังที่ยั่งยืน
เดียวกัน และการสร้างแบรนด์ของอาเซียน 3) ยกระดับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันวิจัยความ
เป็นเลิศด้านมันสำ�ปะหลังระดับภูมิภาค
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1

บทนำ
ความเป็นมาของโครงการ
ภายในสิน้ ปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
: AEC) ที่มีเป้าหมายหลักให้ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน มีตลาดและฐานการผลิต
เดียว (Single Market and Production Base) โดยริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการไหลเวียน
ของสินค้า บริการ แรงงานและการลงทุนอย่างเสรี รวมทั้งลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกภายในกลุ่ม            
นำ�ไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ที่สูงขึ้น
แนวคิดของ AEC เป็นการสร้างตลาดร่วมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (Regional Integration) ที่มีการดำ�เนินการมาแล้ว
ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ปี 2532 มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาค (http://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/index/Pages/APEC.aspx) ปี 2535
มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สำ�คัญของสองขั้วมหาอำ�นาจ ได้แก่ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา
แคนาดา และเม็กซิโก พร้อมๆ กับการก่อตั้งสหภาพยุโรป (European Union) ปี 2544 มีการรวมกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ที่เรียกว่ากลุ่ม BRIC ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (รูปที่ 1) มีการคาดการณ์
ว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า กลุ่ม BRIC จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงและก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำ�นาจเทียบเท่า
กลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ�  (สมาชิกเริ่มแรก ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเป็น 8 ประเทศ โดยเพิ่มแคนาดา และรัสเซีย) (ธิดารัตน์ โชคสุชาติ, 2555)
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รูปที่ 1 : การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆ
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, 2555

การรวมตั ว และค้ า ขายเฉพาะในภู มิ ภ าคอาเซี ย นไม่ เ พี ย งพอต่ อ การผลั ก ดั น ให้ อ าเซี ย นเป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี บ ทบาท                     
ทางเศรษฐกิจได้มาก เนื่องจากอาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 3 ของเศรษฐกิจโลกประกอบกับสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
ที่ผลิตโดยประเทศสมาชิกอาเซียนมีความคล้ายคลึงกัน การค้าระหว่างภูมิภาคอาเซียนมีเพียงร้อยละ 20 จึงเป็นเหตุให้อาเซียน
ต้องค้าขายกับนอกกลุ่ม เมื่ออาเซียนรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าสำ�คัญ เช่น อาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) หรือ
บวกหก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ทำ�ให้ประชากรของอาเซียนและประเทศคู่ค้ามีมากถึงครึ่งหนึ่งของ
ประชากรโลกและมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็นร้อยละ 27 ของเศรษฐกิจโลก (รูปที่ 2)

ประชากรครึ่งหนึ่งของโลก
27% ของ GDP โลก
ประชากร 30% ของโลก
23% ของ GDP โลก
ประชากร 9% ของโลก
3% ของ GDP โลก

รูปที่ 2: เศรษฐกิจและจำ�นวนประชากรของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (อาเซียน+3, อาเซียน+6)
ที่มา: The World Bank, ASEAN Community in Figure 2011 via Thailand Management Association
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สุวิทย์ เมษินทรีย์ วิเคราะห์อนาคตของเอเชียไว้ว่าจะเป็น The New USA (ไม่ใช่ “United States of America”
แต่เป็น “The United State of Asia”) (รูปที่ 3) หรือ ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ของเอเชีย (พิชัย ศิริจันทนันท์, 2551 และ
http://suvit-maesincee.exteen.com/category/Business/page/3)  เนือ่ งจากเป็นภูมภิ าคทีจ่ ะมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มากกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ตรงข้ามกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 2 ต่อปี (โอฬาร
ไชยประวัติ, 2556) ด้วยเหตุนี้การค้าและการลงทุนต่างๆ จึงเคลื่อนมายังเอเชีย
The Age of Asia
The New USA

(The United State of Asia)

รูปที่ 3: การเติบโตของภูมิภาคเอเชีย
ที่มา: สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2555

เมื่อพูดถึงการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิเคราะห์ส่วนใหญ่ของไทยที่รวบรวมมาเป็นการนำ�เสนอ
ในมุมมองของการแข่งขันเพียงด้านเดียว โดยเน้นที่ประเทศไทยจะได้หรือเสียอะไร ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองของ
ประเทศไทยจากมุ่ง “แข่งขัน” ไปสู่ “การสร้างความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งของประเทศไทยและอาเซียนโดยรวม”
มีผู้เสนอแนวคิดเรื่องการกำ�หนดจุดยืนของประเทศไทยใน AEC เช่น สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2555) เสนอให้ประเทศไทย
ทำ�หน้าที่สร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของอาเซียนหรือเป็นศูนย์กลางการพัฒนากำ�ลังคน
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Position Asean และประเทศไทย

Regional Sourcing
Regional Branding
Regional Innivation
Regional Talents
(สุวิทย์ เมษ์นทรีย์ 2555)

ASEAN
Competitiveness

ASEAN Seed Hub
Green City การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เครื่องจักรกลทางการเกษตรของอาเซียน
Smart Farmer
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

Thailand
Competitiveness

รูปที่ 4: ตัวอย่างจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่มา: สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2555 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556

ภาคเกษตรมีความสำ�คัญต่อภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากประชากรมากกว่าร้อยละ 30 ของอาเซียน อยู่ในภาคเกษตร
(ตารางที่ 1) หากแบ่งกลุ่มของประเทศในอาเซียนตามสัดส่วนการจ้างงาน และความสำ�คัญของภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจของประเทศ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรก กลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) กลุ่มนี้ภาคเกษตรมีบทบาทสำ�คัญทั้งการจ้างงาน
และเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในภาคเกษตร สินค้าเกษตรที่ผลิตและส่งออกส่วนใหญ่เป็นขั้นต้น
ที่มีมูลค่าเพิ่มน้อย และประชากรมีรายได้ค่อนข้างต่ำ�ถึงระดับรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ� กลุ่มที่สอง ประกอบด้วยไทย อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ เป็นกลุ่มที่ภาคเกษตรมีบทบาทสำ�คัญด้านการจ้างงานสูง (การจ้างงานภาคเกษตรคิดเป็นร้อยละ 30-40 ของ
แรงงานทั้งหมด) แต่มีบทบาททางเศษฐกิจน้อย เนื่องจากรายได้ภาคเกษตร (GDP ภาคเกษตร) คิดเป็นเพียงร้อยละ 10-15
ประชากรมีรายได้ปานกลางค่อนข้างตำ�่ ถึงระดับรายได้ปานกลางระดับสูง กลุ่มที่สาม ภาคเกษตรมีบทบาทน้อยทั้งด้านการจ้างงาน
และเศรษฐกิจ ประเทศในกลุ่มนี้ คือ มาเลเซีย แต่ประชากรมีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง เนื่องจากเน้นการผลิตครบวงจร การผลิต
สินค้าที่มีมูลค่าสูงและระบบการผลิตมีประสิทธิภาพการผลิตสูง กลุ่มที่สี่ ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ภาคเกษตรเล็กมากจน
ไม่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
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ตารางที่ 1: สัดส่วน GDP ภาคเกษตรต่อ GDP รวม สัดส่วนแรงงานในภาคเกษตร และรายได้ประชาชาติ ปี 2555
     ของประเทศกลุ่มอาเซียน
สัดส่วน (%)
GDP ภาคเกษตร ต่อ GDP รวม

สัดส่วน (%)
แรงงานในภาคเกษตร

รายได้ประชาชาติต่อหัว
(เหรียญสหรัฐ)

เมียนมาร์

48.37

70

835

กัมพูชา

36.68

56

934

ลาว

30.80

75

1,446

เวียดนาม

22.02

48

1,528

อินโดนีเซีย

14.72

39

3,910

ฟิลิปปินส์

12.79

32

2,617

ไทย

12.36

40

5,678

มาเลเซีย

11.87

11

10,304

สิงคโปร์
0.03
		

0.1

51,162

ประเทศ

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html และธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:   ธนาคารโลก (2012) แบ่งระดับการพัฒนาประเทศตามรายได้เป็น 4 กลุ่ม
  
กลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำ� มีรายได้ต่ำ�กว่า 1,025 เหรียญสหรัฐ  
   
กลุ่มที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ�มีรายได้ ระหว่าง 1,025-4,035 เหรียญสหรัฐ
   
กลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง มีรายได้ระหว่าง 4,036-12,475 เหรียญสหรัฐ
   
กลุ่มที่มีรายได้สูง มีรายได้มากกว่า 12,476 เหรียญสหรัฐ

นอกจากอาเซียนมีสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรสูงแล้ว ยังผลิตสินค้าเกษตรที่คล้ายกัน ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตสินค้า
เกษตรที่อาเซียนผลิตได้ต่อผลผลิตรวมของโลก สินค้าบางอย่าง เป็นต้นว่า ยางพารา และปาล์มน้ำ�มัน อาเซียนเป็นแหล่งผลิต       
ที่สำ�คัญ (ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 73 และ 86 ของผลผลิตรวมของโลก ตามลำ�ดับ) และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเป็นอันดับต้นๆ      
หลายรายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำ�มัน ข้าว กุ้ง และน้ำ�ตาล (ตารางที่ 3) เมื่ออาเซียนผลิตสินค้าเกษตร       
ที่คล้ายกัน จึงมีการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันเพียงร้อยละ 20 (Global Trade Atlas, 2013) นอกจากนี้ ตลาดส่งออก
นอกอาเซียนส่วนใหญ่เป็นตลาดเดียวกัน ที่ผ่านมาอาเซียนจึงเป็นเสมือนคู่แข่งขันทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่ค้า
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ตารางที่ 2 : ปริมาณผลผลิต (ล้านตัน) สินค้าเศรษฐกิจสำ�คัญของอาเซียน ปีการผลิต 2555/2556
สินค้าเกษตร
	ประเทศ
	ข้าวโพด
ข้
า
ว
มันสำ�ปะหลัง อ้อย	 ยางพารา
				
เลี้ยงสัตว์				
โลก	
อาเซียน (%)
อินโดนีเซีย
    เวียดนาม
ไทย
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
ลาว
มาเลเซีย
บรูไน

699	885	260	
212 (32)
39 (4)
76 (29)
70
18
26
43
5
10
36
5
28
29
2
1
18
8
2
9
1
8
1
1
4
3
0
0
0
0
0

ปาล์ม
น้ำ�มัน

กาแฟ

1,790	11	235	8
170 (9) 8 (73) 202 (86) 2 (25)
15
2.93
101
0.6
19
0.81
88
1.2
99
3.39
12
0
9
0.12
0.5
0
25
0.10
0.5
0
1
0.05
0
0
2
0
0
1.00
0
0
0
0

ที่มา: จารึก สิงหปรีชา, 2556 และ http://www.factfish.com/catalog/crop, 2013
หมายเหตุ: 0 หมายถึงมีการปลูกน้อยมาก และ - หมายถึงไม่มีการปลูก

ตารางที่ 3 : ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรของอาเซียนในตลาดโลกและอันดับการส่งออกของอาเซียน ปี 2555
สินค้า

ส่วนแบ่งของอาเซียนในตลาดโลก (%)

อันดับการส่งออกของโลก

น้ำ�มันปาล์ม

85

1

ยางธรรมชาติ

85

1

ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง

89

1

ข้าว
กุ้ง
น้ำ�ตาล

55
42

1
1

14

2

ที่มา: Global Trade Atlas, 2013
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แม้ว่าอาเซียนผลิตสินค้าเกษตรที่คล้ายกัน แต่ระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรแต่ละชนิดแตกต่างกัน
สินค้าเกษตรที่ไทยมีความได้เปรียบสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง ไก่แปรรูป และน้ำ�ตาล เวียดนามได้เปรียบในการส่งออก
ข้าว กุ้ง และผัก อินโดนีเซียได้เปรียบในการส่งออกปาล์มน้ำ�มันและยางธรรมชาติ และฟิลิปปินส์ได้เปรียบในการส่งออกผลไม้      
(ตารางที่ 4) ความสามารถในการแข่งขันที่ต่างกันนี้ ทำ�ให้ประเทศต่างๆ ในอาเซียนควรมีความร่วมมือเพื่อรักษาความสามารถใน
การแข่งขันโดยรวมของอาเซียนในตลาดโลก แต่ละประเทศควรมีการกำ�หนดจุดยืนและกลยุทธ์ในแต่ละรายการสินค้าให้ชัดเจน
ตารางที่ 4 : ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรของบางประเทศในอาเซียน เมื่อประเมินด้วย
     ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) ปี 2553-2555
ข้าว
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์

15.5
20.0
0.0
 0.0
0.1

มันสำ�ปะหลัง

กุ้ง

ยาง
ธรรมชาติ

10.9
7.4
0.4
0.1
0.0

8.4
8.9
4.1
1.6
0.9

 4.8
1.0
 6.2
3.3
1.3

ไก่
แปรรูป

นำ�้ ตาล

ผัก

4.7
na
0.0
1.0
0.5

2.7
1.2
0.1
0.4
1.3

 0.8
1.6
 0.1
0.2
0.2

ปาล์มน้ำ�มัน ผลไม้
0.4
na
20.7
23.7
0.0

0.3
na
0.2
0.1
3.2

ที่มา: คำ�นวนจาก Global Trade Atlas, 2013
หมายเหตุ: ค่า RCA ที่มากกว่า 1 แสดงว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขัน (ค่ามากแสดงให้เห็นว่ามีความได้เปรียบสูง)

การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นทั้งความท้าทายและภาวะคุกคามสำ�หรับประเทศไทย อันเนื่องมาจากค่าจ้าง
แรงงานในภาคเกษตรของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น ทรัพยากรที่ดินมีจำ�กัดและความอุดมสมบูรณ์ลดลง ประเทศไทยจึงไม่อาจ
แข่งขันโดยอาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานหรือทรัพยากรที่ดินได้เหมือนเดิม ในสถานการณ์ที่การเคลื่อนย้ายสินค้าจะเสรี
มากขึ้น เป็นสาเหตุที่ประเทศไทยต้องกำ�หนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของตนเองในด้านการเกษตรให้ชัดเจน  
ในการศึกษานี้ เลือกสินค้าเกษตรบางรายการสำ�หรับนำ�มาศึกษาเชิงลึกเพือ่ เตรียมความพร้อมของประเทศไทยและการแสดง
บทบาทของประเทศไทยต่อการมีส่วนร่วมเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียน การศึกษานี้อาจใช้เป็นต้นแบบที่นำ�ไปสู่การศึกษาสินค้า
เกษตรอีกหลายชนิดที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างกันซึ่งจะทำ�ให้การกำ�หนดจุดยืนและแนวทางการเตรียม
ความพร้อมที่แตกต่างกันไป  
มันสำ�ปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากมันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมาก
ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา อาเซียนอยู่ในฐานะผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมากที่สุดในโลก และมีโอกาสสูง
ทีจ่ ะร่วมมือกันจากจุดแข็งทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำ�ปะหลัง
มีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพที่ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดผลกระทบต่อชุมชน และเป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทิศทางการค้าที่ผู้ซื้อให้ความสำ�คัญทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เวียดนาม
และอินโดนีเซียมีโรงงานแปรรูปเป็นจำ�นวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กมีการใช้น้ำ�และพลังงานในกระบวนการผลิตสูง
กัมพูชาและลาวปลูกมันสำ�ปะหลังได้มากด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�กว่าไทยแต่ยังขาดอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศ อินโดนีเซีย
ผลิตมันสำ�ปะหลังได้มากแต่ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ดังนั้น สามารถใช้โอกาสนี้วางตำ�แหน่ง
และบทบาทของประเทศไทยต่อการพัฒนาอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ไปพร้อมๆ กัน
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วัตถุประสงค์
จัดทำ�ข้อเสนอแนะบทบาทและการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทั้งนี้เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนคงความสามารถในการแข่งขัน และเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรม
มันสำ�ปะหลังของโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทสำ�คัญในการเป็นผู้น�ำ ในการผลักดันให้อาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ขอบเขตการศึกษา
1) วิเคราะห์จุดแข็ง/ความพร้อม ปัญหา/อุปสรรคตลอดห่วงโซ่การผลิต/ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain, Supply chain)
ของมันสำ�ปะหลังครอบคลุมการผลิต การตลาด และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
2) อุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังในการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้าหลักซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมกันมากกว่า    
ร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกรวม ประกอบด้วย มันเส้น/มันอัดเม็ด แป้งหยาบ แป้งมัน แป้งดัดแปร และเดกซ์ทริน  
3) วิเคราะห์โอกาสหรือศักยภาพของการใช้มันสำ�ปะหลังเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
แป้งเพื่อใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์แป้งประเภทอื่นที่ประเทศไทยต้องนำ�เข้ามาก เช่น แป้งสาลี หรือแป้งข้าวโพด และ
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ (Biobased) เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ วัสดุชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เป็นต้น   
		

กรอบแนวคิดในการศึกษา

การกำ � หนดบทบาทและการเตรี ย มความพร้ อ มของประเทศไทยต่ อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของอาเซียน เป็นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความห่าง
หรือช่องว่างระหว่างเป้าหมายหรือตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ต้องการไปถึงกับตำ�แหน่งในปัจจุบัน การวิเคราะห์
ดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมในด้านใดอีกบ้างในการไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ทั้งนี้
การเตรียมความพร้อมต้องดำ�เนินการทั้งระบบและเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย เกษตรกร เอกชน
และหน่วยงานภาครัฐ

กรอบแนวคิดการศึกษา
ปัจจุบันไทยเป็นหนึ่งใน
สมาชิก ASEAN

Position ของไทย

รัฐบาล

GAP Analysis
การเตรียมความพร้อม
เอกชน

อนาคต AEC 2015
One Caring and
sharing Community

Position ของไทย

เกษตรกร

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

รูปที่ 5: กรอบแนวคิดการศึกษา
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วิธีการศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและการสัมภาษณ์เชิงลึก เน้นข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะ
จากรายงานการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ASEAN Food    
Security Information System Office สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำ�ปะหลังแห่ง
ประเทศไทย สมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย สมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย กระทรวงพาณิชย์ สำ�นักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมันสำ�ปะหลังของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เป็นต้น  
การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตลอดสายโซ่การผลิต (Value chain)
ทั้งในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง การแปรรูปมันสำ�ปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ผลพลอยได้หรือของเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำ�ปะหลัง และการผลิตเอทานอลจากมันสำ�ปะหลัง
2. จัดทำ�บทวิเคราะห์เพื่อวางตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย รวมถึงการจัดทำ�ยุทธศาสตร์/มาตรการ
เตรียมความพร้อมสำ�หรับประเทศไทย โดยการจำ�ลองสถานการณ์ (senario) ร่วมกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส อุปสรรคของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของไทย
3. จัดประชุมวิพากษ์ผลการวิจัย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลัง
เพื่อนำ�ข้อมูล/ข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงผลการวิจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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สถานภาพการผลิตผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลังของประเทศสมาชิกอาเซียน

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยกให้มันสำ�ปะหลังเป็นพืชแห่งศตวรรษที่ 21 (FAO,
2013) เนื่องจากเป็นพืชเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) ของคนในประเทศที่พัฒนาน้อยและกำ�ลังพัฒนา
มากกว่า 1,000 ล้านคน ในขณะเดียวกันมันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจ (cash crop) ของเอเชีย ทั่วโลกมี 105 ประเทศ
ที่บริโภคมันสำ�ปะหลังเป็นอาหาร (FAO, 2008) มันสำ�ปะหลังเป็นพืชอาหารที่มีคนบริโภคมากเป็นอันดับห้าของโลก รองจาก
ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี และมันฝรั่ง สำ�หรับเอเชียมันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบประเภทแป้งที่มีราคาถูกกว่า
แป้งชนิดอื่นๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ทำ�ให้เกิดภูมิแพ้ จึงมีความต้องการใช้แป้งมันสำ�ปะหลังไปแปรรูปในหลากหลายอุตสาหกรรม
และเป็นสินค้าส่งออกสำ�คัญของภูมิภาคนี้

สถานภาพการผลิต
ร้อยละ 65 ของพื้นที่เพาะปลูกมันสำ�ปะหลังของโลกอยู่ในทวีปอาฟริกา รองลงมา ได้แก่ เอเชีย และลาตินอเมริกา โดย
มีสัดส่วนร้อยละ 20 และ 15 ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก ตามลำ�ดับ ข้อมูล FAO แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของผลผลิตมันสำ�ปะหลัง
ของทวีปอาฟริกาเกิดจากการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกเนือ่ งจากผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ของแอฟริกาเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยตรงข้ามกับการเพิม่ ขึน้
ของผลผลิตมันสำ�ปะหลังของอาเซียนโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยผลผลิต
เพิ่มขึ้น 1 ตัน/ไร่ ในเวลาเพียงทศวรรษเดียว ปัจจัยที่ทำ�ให้ผลผลิตก้าวกระโดดมาจากการบริหารจัดการแปลงที่ดีขึ้น รวมทั้ง
การปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลังที่ให้ผลผลิตสูง
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ปี 2554-2555 ทั่วโลกมีพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังรวม 123 ล้านไร่ อาเซียนมีพื้นที่ปลูก 23 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 18
ของพื้นที่เพาะปลูกของโลก ผลผลิตมันสำ�ปะหลังของอาเซียนรวมกันประมาณ 75 ล้านตัน หรือร้อยละ 29 ของผลผลิตรวม
ของโลก ผลผลิตเฉลี่ย 3.2 ตัน/ไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ประเทศอินเดียมีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดเนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่
อยู่ในเขตชลประทาน แต่มีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 1.4 ล้านไร่ ประเทศในอาเซียนที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมาก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย
เวียดนาม และกัมพูชา ขณะที่มาเลเซียมีพื้นที่ปลูกลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 0.2 ล้านไร่ ในปี 2533 เหลือเพียง 20,000 ไร่ ในปี
2554/2555    บูรไนมีพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังเพียง 1,000 ไร่ และสิงคโปร์เลิกปลูกมันสำ�ปะหลังตั้งแต่ปี 2542 FAO ประเมิน
ว่าผลผลิตมันสำ�ปะหลังของโลกปี 2556 อยู่ที่ 256 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ผลผลิตมันสำ�ปะหลังของโลกคาดว่าจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังเพื่อการบริโภคของประชากรในแอฟริกา และความต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ของเอเชียเพิ่มขึ้น อาเซียนมีผลผลิตมันสำ�ปะหลังขยายตัวเช่นกันโดยเพิ่มจาก 75 ล้านตันปี 2555 เป็น 76 ล้าน
ตันในปี 2556 (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)  
ตารางที่ 5 พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่) ผลผลิตรวม (ล้านตัน) และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  
				

พื้นที่เพาะปลูก (ล้านไร่)
ผลผลิตรวม (ล้านตัน)
2533	 2543	 2555	2533	 2543	
2555	

	 โลก	
95	
106	
	 อาฟริกา	54	69	
ลาตินเมริกา
17	
16	
 เอเชีย
จีน
1.4
1.5
อินเดีย
1.5
1.4
อาเซียน	
18	
18	
 กัมพูชา
0.07
0.1
ไทย
7
7
ลาว
0.03 0.04
เมียนมา
0.03
0.04
ฟิลิปปินส์
1.3
1.3
 เวียดนาม
1.6
1.5
 อินโดนีเซีย
8
8
 มาเลเซีย
0.4
0.1
บูรไน
0
0
 สิงคโปร์
0
0

ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่)
2533	 2543	 2555

123	152	
82	
70	
17	
32	

175	
252	1.6	
1.7	2.0
95	
140
1.3	1.4	1.7
31	34	
1.8	
1.9	 2.0

1 .7
1.4
23.5	
2.4
8.5
0.7
0.3
1.4
3.5
7
0.04
0
0

4
6
39	
0.2
19
0.07
0.07
1.8
2
16
0.14
0
0

3
5
41	
0.06
21
0.06
0.05
1.9
2
16
0.10
0
0

5 
8
75	
8.0
30
0.7
0.7
2.2
10
24
0.13
0
0

2.2
2.6
3.3
4.3
2.3	2.2	
0.8
2.0
2.7
3.0
2.0
1.5
1.5
1.6
1.3
1.3
1.3
1.3
2.0
2.0
1.6
2.3
0
0
0
0

ที่มา: http://www.factfish.com/statistic-country/burma/cassava%2C%20yield  และ
        ASEAN Food Security Information System Office, 2013.
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2 .6
5.8
3.2
3.3
3.6
3.8
2.1
1.6
2.8
3.2
2.7
0
0

ประเทศไทย
มีเกษตรกรผูป้ ลูกมันสำ�ปะหลังประมาณ 500,000 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย พืน้ ทีเ่ พาะปลูกมันสำ�ปะหลัง
เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 16 ไร่/ครอบครัว (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) ประเทศไทยผลิตมันสำ�ปะหลังมากที่สุดใน
อาเซียน ยกเว้นปีที่ประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูที่ทำ�ให้ผลผลิตของไทยน้อยกว่าอินโดนีเซีย โดยเฉลี่ยไทยผลิต
มันสำ�ปะหลังปีละ 25 ล้านตัน และปริมาณผลผลิตสูงสุดที่ผลิตได้ คือ 30 ล้านตันในปี 2551/2552
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังประมาณ 8 ล้านไร่ แหล่งปลูกมันสำ�ปะหลังของไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พันธุ์ที่เกษตรกรไทยใช้มีความหลากหลายมากขึ้น จากการสำ�รวจของสำ�นักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรในปี 2554 พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูกเกษตรกรใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 รองลงมา ได้แก่ ระยอง 5
และระยอง 90 มีพื้นที่ปลูกคิดเป็นร้อยละ 20 และ 10 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จำ�แนกตามชนิดพันธุ์มันสำ�ปะหลัง ปี 2554
		
		
		
รวมทั้งประเทศ
ระยอง 1
ระยอง 3
ระยอง 5
ระยอง 7
ระยอง 9
ระยอง 11
ระยอง 60
ระยอง 72
ระยอง 90
เกษตรศาสตร์ 50
ห้วยบง 60
ห้วยบง 80
ศรีราชา 1
พันธุ์อื่น ๆ

เนื้อที่
เพาะปลูก
(ไร่)

เนื้อที่		
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
เก็บเกี่ยว
ผลผลิต			
เพาะปลูก  เก็บเกี่ยว
(ไร่)
(ตัน)	

ร้อยละ

7,400,148
9,850
123,929
1,469,955
88,100
170,932
78,351
258,429
224,605
226,252
3,596,828
658,429
275,288
3,430
215,770

7,096,173
8,552
109,285
1,379,943
81,880
165,797
73,864
241,432
213,780
209,885
3,500,316
642,828
265,491
2,470
200,650

100.00
0.13
1.67
19.86
1.19
2.31
1.06
3.49
3.04
3.06
48.60
8.90
3.72
0.05
2.92

21,912,416
21,230
290,767
4,089,230
244,197
521,556
221,784
685,263
634,757
589,314
11,143,440
2,051,629
843,133
5,349
570,767

2,961
2,155
2,346
2,782
2,772
3,051
2,831
2,652
2,826
2,605
3,098
3,116
3,063
1,559
2,645

3,088
2,482
2,661
2,963
2,982
3,146
3,003
2,838
2,969
2,808
3,184
3,192
3,176
2,166
2,845

ที่มา: สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ปี 2557 มีพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังประมาณ 8.4 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 30 ล้านตัน พื้นที่และผลผลิตลดลงจากปี 2555
เล็กน้อย (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปปลูกอ้อย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของไทย
ในสภาพปกติอยู่ที่ 3.5 ตัน/ไร่ (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) แต่ตำ�่ กว่าลาวและกัมพูชาเนื่องจากสภาพดินของประเทศ
ทัง้ สองมีความอุดมสมบูรณ์สงู และนำ�พันธุด์ ขี องไทยไปปลูกรวมทัง้ ผลผลิตมันสำ�ปะหลังของไทยส่วนหนึง่ มาจากการปลูกในนาข้าว
และการเก็บเกี่ยวหัวมันสำ�ปะหลังที่อายุ 5-6 เดือน (สัมภาษณ์ เสรี เด่นวรลักษณ์, 2557) อย่างไรก็ดี เกษตรกรไทยที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ทั้งในด้านการเลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ การใส่ปุ๋ย และมีการให้น้ำ�ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มเป็น 6-10 ตัน/ไร่

ประเทศอินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่มีผลผลิตมันสำ�ปะหลังมากเป็นอันดับสองของอาเซียน พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลัง 7.5 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่
เขตจาวา (Java) และเกาะสุมาตรา (Sumatra) ตอนใต้ (The Japan Institute of Energy, 2008) เกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง
ทั่วประเทศประมาณ 3 ล้านครัวเรือน แต่ละครัวเรือนมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 2.5 ไร่ (Accra Ghana, 2010) พันธุ์มันสำ�ปะหลังที่ใช้
เป็นพันธุ์พื้นเมือง เมื่อรวมกับสภาพพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดการดูแลที่ดี (Titiek Islami etal., 2011) ทำ�ให้ผลผลิต
่ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้นโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมทั้ง
ค่อนข้างตำ� 
ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้พันธุ์ดี การดำ�เนินการดังกล่าวทำ�ให้ผลผลิตเฉลี่ยของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นในช่วงหลัง แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างต่ำ�
จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรปลูกมันสำ�ปะหลังมากนัก (Qayyum Amri, 2012) ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีโรงงานแปรรูปมันสำ�ปะหลังใน
แหล่งปลูกมันสำ�ปะหลัง และมันสำ�ปะหลังมีปริมาณแป้งต่ำ� เป็นต้น (Priyambodo RH, 2013)

ประเทศเวียดนาม
ในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวจาก 1.5 ล้านไร่ในปี 2543 เป็น 3.5 ล้านไร่
ใน ปี 2554 มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลังประมาณ 2 ล้านครอบครัว พื้นที่ต่อครอบครัวเพียง 2 ไร่ พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลัง
ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตำ�่ และเกษตรกรขาดความรู้ในการปลูก ส่งผลให้ช่วงแรกผลผลิตต่อไร่ต่ำ�มาก (1.3 ตัน/ไร่) ในช่วง
หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามมีการปฏิวัติการปลูกมันสำ�ปะหลังทั้งการใช้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและการบริหารจัดการที่ดีตาม   
คำ�แนะนำ�จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ผลการสำ�รวจของ Hoang Kim และคณะ ปี 2553 พบว่า ร้อยละ 75 ของพื้นที่ปลูกใช้
พันธุ์ KM 94 (พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50) รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ KM 140, KM 98-5 และ KM 98-1 (มีฐานพันธุกรรมจากพันธุ์ระยอง)
(ตารางที่ 7) การปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลให้ผลผลิตรวมของเวียดนามเพิ่มเป็น 10 ล้านตันในปี 2553 หรือ 4 เท่าตัวในเวลาเพียง
1 ทศวรรษ  
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ตารางที่ 7 พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังจำ�แนกตามชนิดพันธุ์ของเวียดนามปี 2552
พันธุ์
KM 94
KM 140
KM 98-5
KM 98-1
SM 937-26
KM 98-7
HL23
XVP
อื่นๆ
รวม

พื้นที่พันธุ์ดังกล่าว
ต่อพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ (%)
75.74
5.40
4.50
3.24
2.70
1.44
1.08
2.70
3.40
100

ผลผลิต (ล้านตัน)
7.10
0.60
0.51
0.37
0.30
0.10
0.08
0.18
0.12
9.40

ที่มา: Hoang Kim, Nguyen Van Be etal, 2010

แม้ผลผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม รวมทั้ง
รัฐบาลมีนโยบายควบคุมการขยายพื้นที่ปลูกเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า (สถาบันอาหาร, 2555) แหล่งปลูกมันสำ�ปะหลังสำ�คัญ
ของประเทศ ได้แก่ กว๋างหงาย เตนินท์ และยาไลต์ (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย, 2556) ด้วยข้อจำ�กัด
ของพื้นที่ปลูกในประเทศ สิ่งที่เวียดนามดำ�เนินการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และอีกส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนให้
นักลงทุนเวียดนามเข้าไปลงทุนปลูกมันสำ�ปะหลังในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาและลาว เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกัน
(www.tapiocaonline.com) และมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่ต่ำ�กว่า
ปี 2557 เวียดนามมีพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลัง 3.4 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 11 ล้านตัน (http://www.visimax.com/
news/6131-domestic-cassava-go-in-search-of-new-market-en.html) พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก
เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น ยางพารา เป็นต้น (NETTA News, 2556)
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ประเทศกัมพูชา
มันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศรองจากข้าว ปี 2554-2555 กัมพูชามีผลผลิตมันสำ�ปะหลัง 8 ล้านตัน
จากพื้นที่ปลูก 2.4 ล้านไร่ แหล่งปลูกสำ�คัญอยู่ที่จังหวัดกัมปงจาม เสียมราฐ กัมปะสะปือ กัมปงธม และบริเวณชายแดน
เขตติดต่อประเทศไทยในจังหวัดไพลิน พระตะบอง และจังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชามีเกษตรกรรายย่อยนับแสนครัวเรือน
รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Cambodochine DAO, 2014) จากการสำ�รวจของสมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย
พบว่าในปี 2555/2556 กัมพูชามีพื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปี 2554/2555 ร้อยละ 20 (สมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย, 2555)
ผลผลิตเฉลี่ย 3.6 ตัน/ไร่ มีบางพื้นที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ไร่ เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง อย่างไรก็ดีืผลผลิต
มันสำ�ปะหลังในพื้นที่ที่มีการปลูกติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ลดลงมา ดังนั้นเกษตรกรส่วนหนึ่งจึงใช้การย้ายพื้นที่เพาะปลูก (http://
www.mou.gov.kh/tradeswap/userfiles/file/uploadedfiles/Job/ctis%202013%20Full%20Report%20%20October
%201%202013%20draftI11_4_2013_11_40_2.pdf) ในจังหวัดพระตะบองซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย พันธุ์ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่เป็น
พันธุ์ที่นำ�เข้าจากประเทศไทย เช่น ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50 (สมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย, 2555) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสำ�ปะหลังทั้งจากนักลงทุนกัมพูชาและนักลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น ว่าจีน เวียดนาม เกาหลี
และไทย (Cambodia’s Development Policy Institute, 2012) ประเทศที่เข้าไปลงทุนส่วนหนึ่งให้ความช่วยเหลือด้านการเพิ่ม
ผลผลิต ตัวอย่างเช่น โครงการความร่วมมือระหว่างโปรแกรมการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและกระทรวงพาณิชย์ของจีน เพื่อ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของกัมพูชาให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการแปลง การคัดเลือกพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ (UNDP, 2013) สาเหตุส�ำ คัญของการให้
ความช่วยเหลือของรัฐบาลจีนครั้งนี้อาจเนื่องจากมีบริษัทสัญชาติจีนมากกว่า 100 บริษัท ได้รับสัมปทานที่ดิน (อายุ 99 ปี)
รวมกว่า 6 ล้านไร่เพื่อทำ�การเกษตรอันรวมถึงการปลูกมันสำ�ปะหลัง (รัตนา ตันฑเทอดธรรม และคณะ, 2556)

ประเทศลาว
พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังของลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 125,000 ไร่ ในปี 2552/2553 เป็น 200,000 ล้านไร่ ในปี
2555/2556 ผลผลิตเพิ่มจาก 0.5 ล้านตัน เป็น 0.8 ล้านตัน บริษัท ลาว-อินโดไชน่ากรุ๊ป เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ปลูกมัน
สำ�ปะหลังรวมกันถึงกว่า 84,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในแขวงภาคกลาง คือ แขวงเวียงจันทน์ บอลิค�ำ ไซ และในเขตนครเวียงจันทน์ และ
มีโรงงานผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังขนาด 450 ตัน/วัน (http://www.lao-indochina.com) การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกในลาวเกิดจาก
ราคามันสำ�ปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับมีการส่งเสริมจากผู้ประกอบการด้านเงินลงทุนและบางรายมีการประกันราคารับซื้อ
ขั้นตำ�่ ทั้งในรูปของหัวมันสดและมันเส้น เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกใหม่ ผลผลิตเฉลี่ยจึงสูงถึง 3.8 ตัน/ไร่ (สมาคมแป้งมันสำ�ปะหลัง
ไทย, 2556) สำ�หรับปี 2557 คาดว่าผลผลิตมันสำ�ปะหลังของลาวจะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านตัน (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)

ประเทศฟิลิปปินส์
มีพื้นที่ปลูก 1.3-1.4 ล้านไร่ แหล่งปลูกมันสำ�ปะหลังที่ส�ำ คัญ ได้แก่ เกาะมินดาเนาและบีโกล (PCARRD, 2006) ผลผลิต
รวม 2 ล้านตัน ในเชิงเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างต่ำ�เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม สำ�หรับปี 2556 และปี 2557 ผลผลิต
มันสำ�ปะหลังคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2.4 ล้านตัน และ 2.5 ล้านตัน ตามลำ�ดับ (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)  
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ประเทศเมียนมา
มีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นผลของการเข้าไปลงทุนปลูกของ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน เช่น Guangxi State Farm Sisal Group ของประเทศจีนที่ร่วมมือกับบริษัทของเมียนมาร์ใน
โครงการส่งเสริมการปลูกมันสำ�ปะหลังในพื้นที่เมือง Lashio ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์บนเนื้อที่ประมาณ 65,000 ไร่
(กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2556)
ในเชิงเปรียบเทียบการจัดการแปลงของเกษตรกรในอาเซียนมีความแตกต่างกัน เกษตรกรไทยนิยมปลูกมันสำ�ปะหลัง
โดยตั้งท่อนพันธุ์ ขณะที่ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชานิยมปลูกมันสำ�ปะหลังในแนวนอนหรือเอียงท่อนพันธุ์เกษตรกรมีการ
บำ�รุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมี การนำ�หลักการจัดการที่เหมาะสม (precision farming) เช่น การเลือกใช้พันธุ์
้ และให้ปุ๋ยที่เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและช่วงเวลานั้นมีเพียงเกษตรกรไทยบางรายที่น�ำ การจัดการลักษณะนี้มาปรับใช้
การให้นำ� 
การใช้เครือ่ งจักรแทนการใช้แรงงานมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่เดิมมีการใช้เครือ่ งจักรกลในการเตรียมดิน ระยะหลังมีการใช้เครือ่ งจักรกล
ในการเก็บเกี่ยวเพื่อทดแทนแรงงานเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 รูปแบบการผลิตและการจัดการการผลิตมันสำ�ปะหลังของบางประเทศในอาเซียน
		
วิธีการปลูก
การใส่ปุ๋ย
				
ไทย
เวียดนาม
ลาว
กัมพูชา

การจัดการ
Precision Farming

การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ปักตั้ง

ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยเคมี

มีการเลือกใช้พันธุ์
การให้น้ำ� และปุ๋ย
(ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี)

ใช้เครื่องจักรในการทำ�แปลง
ใช้แรงงานและเครื่องจักร
ในการขุด

ปักแนวนอน/
เอียงท่อนพันธุ์
ปักแนวนอน/
เอียงท่อนพันธุ์

ปุ๋ยเคมี/ ปุ๋ยคอก

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปักแนวนอน/
เอียงท่อนพันธุ์

ปุ๋ยคอก

ไม่มี

ใช้เครื่องจักรในการเตรียม
ใช้แรงงานเป็นหลักในการขุด
เตรียมดินโดยแทรกเตอร์
70% เก็บเกี่ยวด้วยแรงงาน
30% เครื่องจักร
เตรียมดินโดยแทรกเตอร์
เก็บเกี่ยวด้วยแรงงานเป็นหลัก

ที่มา: ปิยะ กิตติภาดากุล และคณะ, 2556 และโปรแกรมมันสำ�ปะหลังของ สวทช.
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สถานภาพการใช้ประโยชน์จากผลผลิตมันสำ�ปะหลัง
ผลผลิตมันสำ�ปะหลังส่วนหนึ่งนำ�ไปใช้บริโภคเป็นอาหารของครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งนำ�ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น
แป้งมันสำ�ปะหลังและมันเส้นไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมผลิตสารให้ความหวาน อุตสาหกรรมอาหาร เช่น
การผลิตก๋วยเตี๋ยว บะหมี่สำ�เร็จรูป ซอสปรุงรส ไอศกรีม กระดาษ สิ่งทอ กาว ไม้อัด การผลิตกรดอินทรีย์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
หรือการผลิตเอทานอล เป็นต้น (Bryan Cave, 2554) (รูปที่ 6) อาเซียนมีรูปแบบของการใช้ประโยชน์จากมันสำ�ปะหลังที่แตกต่าง
กันไป (ตารางที่ 9)  

รูปที่ 6 การใช้ประโยชน์จากมันสำ�ปะหลัง

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, 2554
ตารางที่ 9 สัดส่วน (ร้อยละ) ของการใช้ประโยชน์มันสำ�ปะหลังของแอฟริกาและอาเซียน
			
		

แอฟริกา
กัมพูชา
ไทย
ลาว
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
บูรไน
สิงคโปร์

บริโภค
เป็นอาหาร
75
0
1

อาหารสัตว์	อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 พลังงาน	
20

5
5
1
0
75
5
           26
                               99
100
0
0
0
0

5
20-30
25
0
10

100
60

0
5
0
0
0
4
0
0
0

ส่งออก
0
70-80
65
95
99
10
70
1
1
0
40

ที่มา: คณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ, 2556 และเสรี เด่นวรลักษณ์, 2556, EMC, 2008 updated by Value Chain Information
Unit 2010., http://betuco.be/manioc/Cassava%20-%20in%20the%20Philippines.pdf
Global Trade Atlas, http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/257994-1215457178567/Cassava_Profile.pdf,
http://www.freshplaza.com/article/118515/Vietnam-ranks-second-worldwide-in-cassava-exports
http://www.moc.gov.kh/Tradeswap/userfiles/file/uploadedfiles/JobCITS%202013%20Full20Report%20-%20
october%201%202013%20draft11_4_2013_11_40_2.pdf
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ประเทศไทย
มันสำ�ปะหลังส่วนใหญ่ นำ�ไปแปรรูปเป็นแป้งและแป้งแปรรูป รองลงมานำ�ไปผลิตมันเส้น/มันอัดเม็ด และมีเพียงร้อยละ 5
ที่นำ�ไปผลิตพลังงาน (รูปที่ 7) ปริมาณผลผลิตมันสำ�ปะหลังที่ผลิตได้น้อยกว่าความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีสูงถึง 35-40
ล้านตัน/ปี (เจน วงศ์บุญสิน, 2555) การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่เป็นแนวทางสำ�คัญ เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
อุตสาหกรรมและมีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันมากขึ้น เนื่องจากหัวมันสำ�ปะหลังเป็นต้นทุนหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง
หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้อยละ 70 สำ�หรับเอทานอล และร้อยละ 90 สำ�หรับมันเส้น (นสพ.กสิกร, 2552)     
มันสำ�ปะหลัง
28 ล้านตัน
60%

อุตสาหกรรมแป้ง
4.8 ล้านตัน

ใช้ในประเทศ 27%
1.3-1.4 ล้านตัน

ส่งออก 73%
3.5 ล้านตัน

อาหาร
สารให้ความหวาน 0.5 ล้านตัน
ผงชูรส 0.3 ล้านตัน
กระดาษ 0.1 ล้านตัน
กาว 0.3 ล้านตัน
ไลซีน 0.1 ล้านตัน
ขนมขบเคี้ยว/วุ้นเส้น/ก๋วยเตี๋ยว
0.2 ล้านตัน
สิ่งทอ 0.001 ล้านตัน
partical board ล้านตัน
ยา 0.001 ล้านตัน

5%

35%

อุตสาหกรรมผลิตมันเส้น/
มันอัดเม็ด 7.0 ล้านตัน

อุตสาหกรรมเอทานอล
1.6 ล้านตัน

ในประเทศ 17%
1.3 ล้านตัน

ส่งออก 83%
5.8 ล้านตัน

อาหารสัตว์ 1.2 ล้านตัน
ซิตริก 0.008 ล้านตัน

(ปริมาณการใช้ประโยชน์จากมันสำ�ปะหลัง ปี 2556)
รูปที่ 7 แผนภาพการใช้ประโยชน์จากมันสำ�ปะหลังของไทย
ที่มา: รวบรวมจากสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย และกระทรวงพาณิชย์
       Bryan Cave (Thailand), 2554 อ้างถึง โครงการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์มันสำ�ปะหลังในประเทศไทย
       รัตนา ตันทเทอดธรรม และคณะ, 2556  สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำ�ปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
       และสมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1) ลานมันมีจำ�นวนมากกว่า 1,000 แห่ง กำ�ลังการผลิตรวม 12 ล้านตัน ปริมาณ
การผลิตจริง 6.0-7.0 ล้านตัน 2) โรงงานมันเส้นและมันอัดเม็ดจำ�นวน 46 แห่ง รายได้รวมกัน 34,000 ล้านบาท (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2557) และ 3) โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังมีโรงงาน 85 แห่งที่สังกัดสมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย (มูลนิธิสถาบันพัฒนา    
มันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย, 2556) กำ�ลังการผลิตรวม 9.24 ล้านตัน/ปี ปริมาณการผลิตจริง 4.5-4.8 ล้านตัน (ตารางที่ 10) หรือ
เพียงครึ่งหนึ่งของกำ�ลังการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตมันสำ�ปะหลังมีไม่ตลอดทั้งปี ดังเห็นได้จากปี 2556 โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลัง
มีการใช้หัวมันสำ�ปะหลังประมาณ 18 ล้านตัน (สุรีย์ ยอดประจง, 2557) โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตมันสำ�ปะหลังมาก จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ตั้งของโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังที่สำ�คัญที่สุดของไทย มี
โรงงานมากถึง 20 แห่ง เป็นโรงงานขนาดกลางขึ้นไป (กำ�ลังการผลิต 200 ตันแป้ง/วัน และสูงสุด 1,400 ตันแป้ง/วัน) รองลงมา
ได้แก่ กำ�แพงเพชรและกาฬสินธุ์ จำ�นวน 8 แห่ง ปี 2555 โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังมีรายได้รวมกัน 74,900 ล้านบาท ในจำ�นวนนี้
ร้อยละ 70 เป็นรายได้ของโรงงานขนาดใหญ่ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2557)
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โรงงานแก้ปัญหาขาดแคลนผลผลิตมันสำ�ปะหลังส่วนหนึ่งด้วยการนำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากประเทศ
กัมพูชาเนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกัน แป้งมันสำ�ปะหลังที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมในประเทศ อุตสาหกรรม
ที่ใช้แป้งมันสำ�ปะหลังมาก ได้แก่ สารให้ความหวาน ผงชูรส กาว และกระดาษ เป็นต้น สำ�หรับมันเส้นที่ใช้ในประเทศเกือบทั้งหมด
ใช้ผลิตอาหารสัตว์ และบางส่วนนำ�ไปผลิตกรดมะนาว (รูปที่ 7) เนื่องจากผลผลิตหัวมันสำ�ปะหลังน้อยกว่าความต้องการของ
อุตสาหกรรม รวมถึงนโยบายการแทรกแซงราคา ปี 2556 ส่งผลให้ราคามันสำ�ปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ส่วน
หนึ่ง เปลี่ยนไปใช้กากมันสำ�ปะหลังแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต  
ปี 2556 มีโรงงานเอทานอลที่ใช้มันสำ�ปะหลังเปิดดำ�เนินการ 6 แห่ง กำ�ลังการผลิตรวม 1.3 ล้านตัน/ปี มีการใช้หัวมันสด
1.6 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณหัวมันสำ�ปะหลังที่ผลิตได้ (รูปที่ 7) หากรวมโรงงานเอทานอลที่อยู่ระหว่าง    
การก่อสร้างที่ออกแบบไว้ส�ำ หรับใช้มันสำ�ปะหลังจะมีกำ�ลังการผลิตรวมมากกว่า 2.5 ล้านลิตร/ปี หรือต้องการมันสำ�ปะหลัง
ไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัน/ปี ด้วยผลผลิตหัวมันสำ�ปะหลังที่มีน้อยกว่าความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ทำ�ให้โรงงานเอทานอล
ที่ออกแบบให้ใช้วัตถุดิบกากนำ�้ ตาลได้ด้วยเปลี่ยนไปใช้กากน้ำ�ตาลแทน โรงงานที่ใช้มันสำ�ปะหลังเพียงอย่างเดียวต้องหยุดผลิต
เนือ่ งจากแข่งขันด้านต้นทุนกับโรงงานเอทานอลทีใ่ ช้กากน�ำ้ ตาลไม่ได้ ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
ระบุว่าต้นทุนจากการผลิตเอทานอลปี 2556 จากการใช้มันสำ�ปะหลังอยู่ที่ 29.80 บาท/ลิตร สูงกว่าต้นทุนจากการใช้กากน้ำ�ตาล
ประมาณ 4.76 บาท/ลิตร
(http://www.manager. co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000155124)
ตารางที่ 10: จำ�นวนลานมัน โรงงานแปรรูปมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย กำ�ลังการผลิต และการผลิตจริง
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ที่มา: เสรี เด่นวรลักษณ์, 2556  และเจน วงศ์บุญสิน, 2556. เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม World Tapioca                                 
        Conference 2013 และ Bryan Cave (Thailand), 2554

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าแป้งมันสำ�ปะหลัง เช่น การผลิตแป้งดัดแปรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ
แป้งดิบเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภทต่างๆ มีเนื้อสัมผัสดีขึ้น ลดการคืนตัว การเกิดเจลและเป็นเจล การสูญเสียน้ำ�ของเจล
ลดลง มีความคงตัวสูงหลังจากคืนรูปจากจุดเยือกแข็ง และเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษที่แต่ละผลิตภัณฑ์ต้องการ (http://www.
Siammodifiedstarch.com/download/article/p_54_57.pdf) ประเทศไทยมีโรงงานผลิตแป้งดัดแปร 31 แห่ง มีการใช้    
แป้งมันสำ�ปะหลังประมาณปีละ 150,000 ตัน โรงงานผลิตเต็มกำ�ลังการผลิต (ตารางที่ 10)  
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การผลิตสารให้ความหวาน เช่น กลูโคสไซรัป และกลูโคสไซรัปผงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมน้ำ�อัดลม น้ำ�หวาน และลูกกวาด
กลูโคสไซรัปผงนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และอุตสาหกรรมยา ไฮฟรุกโทสนำ�ไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ำ�ผลไม้ ไอศกรีม
อาหารกระป๋อง นมและผลิตภัณฑ์นม ลูกกวาด ขนมหวาน ของหมักดอง และอาหารสำ�เร็จรูป ซอร์บิทอลใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
แช่แข็ง ลูกชิ้น เนื้อปูเทียม รวมถึงอุตสาหกรรมยาสีฟันและเครื่องสำ�อาง (สถาบันอาหาร, 2554)  
ปัจจุบันมีโรงงานผลิตสารให้ความหวานรวม 13 แห่ง ปริมาณการผลิตจริงประมาณร้อยละ 70-80 ของกำ�ลังการผลิตติดตั้ง
ผู้ผลิตสารให้ความหวานจากมันสำ�ปะหลังรายใหญ่ เช่น
• บริษัท เพียวเคมม์ จำ�กัด ก่อตั้งเมื่อปี 2522 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำ�ตาลเดร็กโทรส ฟรุคโตส ซอร์บิทอล ต่อมาปี 2553
บริษัท ไต้หวัน ฟรุคโตส จำ�กัด เข้าซื้อกิจการของบริษัท เพียวเคมม์ จำ�กัด และลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตฟรุคโตส  
(http://www.purechem.net/companyprofile.php)  
• บริษัท สยามซอร์บิทอล จำ�กัด ผู้ผลิตสารละลายซอร์บิทอลเข้มข้น 70% ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ก่อนหน้านี้บริษัทฯ
มีชื่อว่า บริษัทไทยวา แอลจีเคมีคอล จำ�กัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยวา (มหาชน) กับบริษัทแอลจีเคมี
คอล ประเทศเกาหลีใต้ http://www.siamsorbitol.com/Default.aspx?pageid=9)
• บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ จำ�กัด (หนึ่งในบริษัทของกลุ่ม Mitsubishi) โรงงานตั้งอยู่ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง กำ�ลังการผลิต 34,000 ตัน/ปี (http://www.
mc-towa.com)
• บริษัท อูเอโนไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่เริ่มก่อตั้งธุรกิจการผลิตซอร์บิทอล
และมอลทิทอล ในประเทศไทยเมื่อปี 2531 มีกำ�ลังการผลิต 42,000 ตัน/ปี (http://www.ueno-fc.co.th)
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีผู้ผลิตหลายรายหยุดการผลิตหรือปิดกิจการ เพราะแข่งขันด้านราคาไม่ได้ สารให้ความหวานของไทย
มีราคา 18.50 บาท/กิโลกรัม แต่ราคานำ�เข้าจากจีนเพียง 16 บาท/กิโลกรัม (สถาบันอาหาร, 2554)  

ผงชูรส เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้แป้งมันสำ�ปะหลังมากเป็นอันดับสองรองจากการผลิตสารให้ความหวาน ข้อมูลจาก

สมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทยประเมินว่าปี 2556 อุตสาหกรรมนี้ใช้แป้งมันสำ�ปะหลังไม่น้อยกว่า 275,000 ตัน วัตถุดิบหลัก
ในการผลิตผงชูรสในประเทศไทย ได้แก่ แป้งมันสำ�ปะหลังและกากน้ำ�ตาล ประเทศไทยมีผู้ผลิตผงชูรสที่สำ�คัญ ได้แก่ บริษัท
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำ�กัด รองลงมาคือ บริษัท ไทยชูรส จำ�กัด บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด และบริษัท อายิโนะทาการะ
จำ�กัด ตลาดผงชูรสภายในประเทศมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดสำ�หรับครัวเรือนร้อยละ 65 และตลาดอุตสาหกรรม
ร้อยละ 35 ปริมาณนำ�เข้าและส่งออกผงชูรสของประเทศไทยในปี 2556 ใกล้เคียงกัน ประเทศไทยส่งออกผงชูรสจำ�นวน 70,000 ตัน
มูลค่ามากกว่า 4,500 ล้านบาท ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ กัมพูชา เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ไทยนำ�เข้า
ผงชูรสจำ�นวน 70,000 ตัน ซึ่งร้อยละ 80 จากประเทศจีน รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ราคาผงชูรสที่นำ�เข้า
ตำ�่ กว่าราคาส่งออกถึงเท่าตัว (กระทรวงพาณิชย์, 2557) ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกมีปริมาณการผลิตประมาณ
2 ล้านตันหรือร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตผงชูรสของโลก ผงชูรสของจีนส่วนใหญ่ผลิตจากแป้งข้าวโพด ในปีที่ผ่านมา
จีนส่งออกผงชูรสมากถึง 300,000 ตัน ตลาดส่งออกหลักอยู่ในทวีปเอเชีย (http://spendmatters.com/2014/02/03/msgworlds-well-known-secret-ingredient) ด้วยความได้เปรียบด้านกำ�ลังการผลิตทำ�ให้ต้นทุนการผลิตผงชูรสของประเทศจีน
ตำ�่ กว่าประเทศไทยค่อนข้างมากส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยบางรายลดกำ�ลังการผลิตผงชูรสภายในประเทศลง
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ไรโบนิวคลีโอไทด์ อยู่ในกลุ่มเดียวกับผงชูรส มีสมบัติในการเสริมกลิ่นรสที่หลากหลาย ปรับรสเค็ม หรือรสหวาน และ

้ และสร้างความรู้สึกของความหนืดที่เพิ่มขึ้นในอาหารเหลว คงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช
กดรสที่ไม่ต้องการละลายได้ดีในนำ� 
นิยมใช้เป็นสารปรุงแต่งในอุตสาหกรรมอาหาร (http://www.foodnetworksolution.com) ปัจจุบันบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
(ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย และเน้นผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก (ร้อยละ 95) ตลาดส่งออก
หลัก เช่น จีน ญี่ปุ่น ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกและสหภาพยุโรป (EU) เป็นต้น มูลค่าการตลาดของวัตถุปรุงแต่งมีมูลค่ารวม
ประมาณ 40,000 ล้านบาท/ปี (http://www.ryt9.com/s/bmnd/1495791) และมีการขยายตัวสูง

ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ เป็นผลิตภัณฑ์อีกประเภทที่ตลาดมีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้นจากการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภค แม้จะใช้แป้งมันสำ�ปะหลังไม่มาก แต่เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ (Polylactic Acid :
PLA), (Polybutylene Succinate : PBS), Lactic, Lactide, Succinic Acid      
บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทในเครือ Corbion ผู้ผลิตกรดแลคติก มีก�ำ ลังการผลิตรวม 100,000 ตัน เป็น
โรงงานที่มีกำ�ลังการผลิตมากที่สุดในโลก เริ่มการผลิตในปี 2550 ปัจจุบันโรงงานผลิตเต็มกำ�ลังการผลิต โรงงานใช้วัตถุดิบได้ทั้ง
นำ�้ ตาลและมันสำ�ปะหลัง ปัจจุบันโรงงานใช้น้ำ�ตาลเป็นหลัก ในปี 2555 บริษัทฯ เริ่มการผลิตแลคไทด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำ�หรับ
การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแลคติกแอซิด หรือ PLA โรงงานมีก�ำ ลังการผลิต 75,000 ตัน ปัจจุบันยังผลิตไม่เต็มกำ�ลังการ
ผลิต (Purac, 2013) ในปี 2557 บริษัทฯ ประกาศแผนลงทุนตั้งโรงงานผลิต PLA ในประเทศไทยกำ�ลังการผลิต 75,000 ตัน/ปี เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ PLA สำ�หรับการผลิตพลาสติกชีวภาพที่กำ�ลังเติบโตทั่วโลก (http://www.business-standard.com)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) มีแผนร่วมทุนกับบริษัท เนเจอร์เวิร์ค (NatureWorks) ของสหรัฐอเมริกา
เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ขนาด 150,000 ตัน/ปี (วันทนีย์ จองคำ�, 2556) ออกไป เหตุผลสำ�คัญเกิดจากราคาน้ำ�มันดิบ
ในตลาดโลกปรับตัวลง ส่งผลให้ส่วนต่างราคาระหว่าง PLA กับเม็ดพลาสติกปกติไม่แตกต่างกันมาก ประกอบกับโรงงานของ
เนเจอร์เวิร์คในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ก�ำ ลังการผลิตค่อนข้างน้อย มีการผลิต PLA เพียง 80,000-90,000 ตัน/ปี จากกำ�ลัง
การผลิต 140,000 ล้านตัน (www.thanonline.com) ด้านบริษัท PTTMCC Biochem บริษัทร่วมทุนของ บริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล ของญี่ปุ่น อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิต PBS ขนาด 20,000 ตัน/ปี เงินลงทุน
2,500 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558 โรงงานนี้ถือเป็นโรงงานแห่งแรกของโลกที่ ผลิตไบโอพลาสติกที่ใช้วัตถุดิบจาก
น้ำ�ตาลและมันสำ�ปะหลัง (www.thanonline.com)
PTTMCC Biochem :

Capacity 20,000 tpa
Investment 5,000 MB

PTTGC/ Mitsubishi Chemical :
Capacity 36,000 tpa
Investment 6,000 MB

TUSCO: Capacity 2,000 tpa (PLA Non-wovan)
TBIA: Investment 500 tpa (Converters)
Compound & Converter

Sussinic Aciad: SA PBS

Lactic Acid : LA
PLA

Lactid

PURAC:

Capacity 100,000 tpa
Investment 4,800 MB

Thai Company:
Capacity 10 tpa
Investment 20 MB

PURCA:

Capacity75,000 tpa
Investment 2,000 MB

PTTGC/Nature Work :

Capacity 150,000 tpa (in USA)
Investment 4,500 MB (share 50%)

รูปที่ 8 กำ�ลังการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของประเทศไทย
ที่มา: วันทนีย์ จองคำ�, 2556
http://www.nstda.or.th/nac2013/download/presentation/NAC2013_Set1/CC-305-01-PM/wantanee.pdf
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ประเทศอินโดนีเซีย
มีโรงงานแปรรูปแป้งมันสำ�ปะหลัง 400 แห่ง เกือบทั้งหมดเป็นโรงงานขนาดเล็ก โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตจาวาและ  
โบกอร์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสำ�ปะหลังที่สำ�คัญของประเทศ แต่ละปีโรงงานต้องการหัวมันสำ�ปะหลังประมาณ 15-16 ล้านตัน
(Rety Setyawaty etal., 2011) แป้งมันสำ�ปะหลังที่ผลิตได้ในเชิงเปรียบเทียบถือว่ามีความหลากหลายน้อยกว่าของประเทศไทย
ค่อนข้างมาก ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียระบุว่าโรงงานผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังสำ�หรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ได้เพียงปีละ 200,000 ตันจากความต้องการที่มีมากกว่า 400,000 ตัน (Linda Yulisman, 2012)

ประเทศเวียดนาม
โรงงานมันสำ�ปะหลังที่ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมีประมาณ 100 แห่ง กำ�ลังการผลิต 3.2-4.8 ล้านตัน ต้องการใช้มันสด
ประมาณ 8.8 ล้านตัน (http://cassavaviet.blogspot.com) โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก (สมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย,
2555) ที่ใช้วิธีผลิตแบบดั้งเดิม และเริ่มมีโรงงานขนาดกลางและใหญ่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ
โรงงานในกลุ่มนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผู้ผลิตรายใหญ่ของเวียดนาม ได้แก่ วีดาน และวีดาเอ็นเตอร์ไพรส์ของไต้หวัน
เวียดไทยทาปิโอกาสตาร์ท (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท บางนาสตีล จำ�กัด และบริษัท ไทยอิมมีส จำ�กัด) ตันเจาของสิงคโปร์ (สถาบัน
อาหาร, 2555) และเตนินห์ทาปิโอกา (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไทวา จำ�กัด ของไทย (70%) และรัฐบาล (30%) เป็นโรงงาน
ที่ผลิตทั้งแป้งมันสำ�ปะหลัง (กำ�ลังการผลิต 18,000 ตัน/ปี) และกลูโคส (กำ�ลังการผลิต 10,000 ตัน/ปี) มีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
เพื่อใช้แทนนำ�้ มันเตา (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย, 2556) การเข้าไปลงทุนของนักลงทุนต่างชาติท�ำ ให้
เวียดนามขยายการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งเพิม่ ขึน้ มันสำ�ปะหลังส่วนหนึ่งนำ�ไปผลิตเอทานอล เวียดนามมีโรงงานเอทานอล
ที่ยื่นขอเปิดดำ�เนินการ 13 แห่ง กำ�ลังการผลิตรวม 1,067 ล้านลิตร/ปี หากผลิตเต็มกำ�ลังการผลิตต้องใช้หัวมันสด 6.5 ล้านตัน
(Hoang Kim, 2013) ปี 2557 โรงงานเอทานอล 7 แห่ง มีกำ�ลังการผลิต 500 ล้านลิตร/ปี การเพิ่มกำ�ลังการผลิตเอทานอล
เนื่องจากเริ่มจำ�หน่าย E5 เพื่อให้มีมันสำ�ปะหลังเพียงพอต่อความต้องการผลิตเอทานอล กระทรวงการคลังเพิ่มภาษีส่งออกมันเส้น
เป็นร้อยละ 5 (http://english.baoxaydung.com.vn)

ประเทศกัมพูชา
ผลิตมันสำ�ปะหลังได้ 8 ล้านตัน แต่ต้องการใช้หัวมันสำ�ปะหลังในประเทศไม่เกิน 0.6 ล้านตัน/ปี กัมพูชามีโรงงาน
แป้งมันสำ�ปะหลัง 12 แห่ง กำ�ลังการผลิตอยู่ระหว่าง 40 ตันแป้ง/วัน ถึง 240 ตันแป้ง/วัน (http://www.thaitapiocastarch.
org/pdf/crop/13-14/03.pdf) ปี 2555 ต้องการหัวมันสดประมาณ 0.9 ล้านตัน นำ�ไปผลิตมันเส้นสำ�หรับใช้ผลิตอาหารสัตว์
ประมาณ 10,000 ตัน สำ�หรับโรงงานเอทานอลหากเดินเครื่องผลิตต้องการหัวมันสำ�ปะหลังประมาณ 2 แสนตัน แต่หยุดผลิต
ตั้งแต่ปี 2553 เนื่องจากราคาหัวมันสำ�ปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำ�มันในตลาดโลกปรับตัวลดลง (EMC, 2008)
ความต้องการภายในประเทศที่มีน้อย เป็นเหตุให้ต้องส่งหัวมันสดและมันเส้นไปจำ�หน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ผู้นำ�เข้าหลัก ได้แก่
เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ และไทย (China Central Television, 2013) ปี 2556 กัมพูชาส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดรวม 0.5
แสนตัน (หรือเทียบเท่า 2 ล้านตันหัวมันสด) เกือบทั้งหมดส่งมายังประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นการค้าบริเวณพรมแดนไม่มี
การเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการ (Cambodochine DAO, 2014) จากข้อมูลของสมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย ระบุว่าปี 2556
ประเทศไทยนำ�เข้ามันเส้นจากกัมพูชา 1.5 ล้านตัน (เทียบเท่า 6 ล้านตันหัวมันสำ�ปะหลัง) สูงกว่าข้อมูลนำ�เข้าอย่างเป็นทางการ
ประมาณ 1 ล้านตัน เมื่อรวมการนำ�เข้าที่ไม่เป็นทางการนี้กับการส่งออกอย่างเป็นทางการพบว่าใกล้เคียงกับปริมาณมันสำ�ปะหลัง
ที่ผลิตได้ แนวโน้มปี 2557 คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการปลูกมันสำ�ปะหลังแซมในสวนยางพาราที่ปลูกใหม่ (http://www.
thaitapiocastarch.org/pdf/crop/13-14/03.pdf)
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สถานภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของอาเซียน
ปี 2556 ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังรวม 17 ล้านตัน เป็นการส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลัง 7 ล้านตัน มันเส้น
และมันอัดเม็ด 10 ล้านตัน
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมาก ได้แก่ ไทย และเวียดนาม ทั้งสองประเทศส่งออกรวมกัน
มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าการส่งออกของอาเซียน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของการส่งออกสูงมาก
(3 เท่าตัว) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ปลูกและด้วยข้อจำ�กัดของอุตสาหกรรมแป้งในประเทศ
ที่มีโรงงานน้อยแห่งและส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก ไม่อาจรองรับหัวมันสำ�ปะหลังที่ผลิตเพิ่มขึ้นจึงต้องส่งออกมันสำ�ปะหลัง
ที่ผลิตได้เกือบทั้งหมด (ส่งออกในรูปของมันเส้น) (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11  มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของอาเซียน ปี 2553-2556
	
		
		
		
		

2553	
2554	
2555	
2556
มูลค่า ส่วนแบ่ง
มูลค่า
ส่วนแบ่ง
มูลค่า
ส่วนแบ่ง มูลค่า	ส่วนแบ่ง
(ล้าน
ตลาด	
(ล้าน
ตลาด
(ล้านเหรียญ ตลาด
(ล้าน
ตลาด
เหรียญ
(%)
เหรียญ
(%)
สหรัฐ)
(%)
เหรียญ
(%)
สหรัฐ)		
สหรัฐ)				สหรัฐ)
โลก	
5,172	 100	
6,580	
100	
6,983	100	
6,657	
100
อาเซียน	2,703	
52	3,435	
52	4,015	57	
4,213	
62
- ไทย
2,289
44
2,618
40
2,968
43
3,373
50   
- เวียดนาม
330
6
653
10
989
14
668
10   
- กัมพูชา
9
0
31
0
98
1
73
1   
- อินโดนีเซีย
56
1
100
2
24
0
81
1   
- เมียนมา
0.3
0
7
2
8
0
4
0   
- ลาว
0.3
0
1
0
6
0
15
0   
- มาเลเซีย
8
0
7
0
6
0
17
0   
- สิงคโปร์
7
0
17
0
4
0
6
0   
- ฟิลิปปินส์
2
0
1
0
2
0
12
0

ที่มา: Global Trade Atlas, 2013.
หมายเหตุ: มูลค่าการส่งออกครอบคลุมมันเส้น แป้งหยาบ แป้งแปรรูป และแป้งดัดแปรและเดกซ์ทริน
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รูปแบบการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของอาเซียนแตกต่างกัน (ตารางที่ 12) ขึ้นกับปัจจัยหลายประการทั้งปริมาณ
หัวมันสำ�ปะหลังที่ผลิตได้ กำ�ลังการผลิตของโรงงาน และความพร้อมด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแป้งมันสำ�ปะหลัง หาก
พิจารณาจากเงื่อนไขดังกล่าว แบ่งกลุ่มประเทศในอาเซียนได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) ประเทศที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ แต่มีอุตสาหกรรมแป้งมันสำ�ปะหลังน้อยหรือไม่เข้มแข็ง เช่น กัมพูชา ลาว    
เมียนมา และฟิลปิ ปินส์ เน้นส่งออกในรูปมันเส้นเป็นหลัก ในกรณีของเมียนมาร์มลู ค่าการส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลัง
มากกว่ามันเส้นแต่มูลค่าการส่งออกของเมียนมาเพียง 7 ล้านเหรียญสหรัฐ (Global Trade Atlas, 2013)  
2) ประเทศที่ผลิตหัวมันสำ�ปะหลังได้มากและมีอุตสาหกรรมแป้งมันสำ�ปะหลังรองรับในประเทศ มีความพร้อมของ
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมีความหลากหลาย ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
ในเชิงเปรียบเทียบประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังได้หลากหลายและมากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ไม่น้อยกว่า 2 เท่าตัว
3) ประเทศผู้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง ประเทศในกลุ่มนี้ คือ มาเลเซีย และบูรไน  
4) ประเทศที่ทำ�หน้าที่เป็นตัวกลางทางการตลาด (ซื้อมา-ขายไป) สิงคโปร์เป็นประเทศในกลุ่มนี้ เนื่องจากไม่มีการปลูก
มันสำ�ปะหลังแต่มีความเชี่ยวชาญการตลาด
ตารางที่ 12 สัดส่วน (ร้อยละ) การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของอาเซียนปี 2556 จำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
		
		 มันเส้น/มันอัดเม็ด	แป้งหยาบ	สตาร์ชมันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปร/เดกซ์ทริน
		
(HS 0714)
(HS 1106)
(HS 1108)	
(HS 3505)
		
มูลค่า 	สัดส่วน
มูลค่า
สัดส่วน
มูลค่า
สัดส่วน
มูลค่า
สัดส่วน
		
(ล้านเหรียญ) (ร้อยละ)	 (ล้านเหรียญ)	 (ร้อยละ) (ล้านเหรียญ)	(ร้อยละ)	(ล้านเหรียญ)	 (ร้อยละ)

ไทย
เวียดนาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
เมียนมา
มาเลเซีย
 ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์

1,540
427
72
37
12
2
2
2
0

46
64
99
46
78
49
12
16
0

9
6
0
2
0.4
0
1
10
0.2

0
1
0
2
3
0
6
82
4

1,091
188
0.5
29
3
2
11
0.1
0.5

33
28
1
36
19
49
65
1
9

6 97
47
0
13
0
0.1
3
0.1
5

21
7
0
16
0
2
18
1
88

ที่มา: Global Trade Atlas, 2013.

ประเทศไทยเป็นผู้นำ�การส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งทุกประเภท ปี 2555 ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์
แป้งมันสำ�ปะหลังสามในสี่ของมูลค่าการส่งออกรวมของโลก มันเส้นมีส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของส่วนแบ่งตลาดโลก และแป้งดัดแปร
(แป้งแปรรูป) มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18 โดยมีประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (รูปที่ 9) และสหรัฐอเมริกาเป็นคู่แข่งสำ�คัญ (กลุ่ม
แป้งดัดแปรรวมแป้งแปรรูปทั้งจากข้าวสาลีและข้าวโพด)
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แป้งแปรรูปและเดกซ์ทริน
อื่นๆ 31%

อื่นๆ 2%
คอสตาริกา 3%
กัมพูชา 5%
เวียดนาม 27%

ไทย 18%

เนเธอร์แลนด์ 17%

ฝรั่งเศส 11%

เยอรมนี 11% สหรัฐอเมริกา 12%

อื่นๆ 4%

เวียดนาม 21%
ไทย 63%

ไทย 75%

มันเส้น

แป้งมันสำ�ปะหลัง

รูปที่ 9 ประเทศผู้นำ�ในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังแต่ละประเภทของโลกปี 2555
ที่มา: คำ�นวณจาก Global Trade Atlas, 2013

ก่อนช่วงทศวรรษ 1980 ตลาดนำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังสำ�คัญ คือ สหภาพยุโรป หลังจาก 1980 เอเชียเป็น
ตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังหลักตลาดนำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมากในทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
อินโดนีเซีย (รูปที่ 10) จีนเป็นผู้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังรายใหญ่ของโลก ประมาณหนึ่งในสามของมูลค่าการนำ�เข้าของโลก
จีนนำ�มันสำ�ปะหลังไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การนำ�แป้งมันสำ�ปะหลังไปผลิตบะหมี่แทนแป้งสาลี ผลิตแอลกอฮอล์
หรือผลิตเอทานอล (จดหมายข่าวเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย, 2556) ส่วนหนึ่งนำ�ไปผลิตเป็นกรดซิตริกประเทศจีน
ผลิตกรดซิตริกมากที่สุดของโลก ปริมาณการผลิตประมาณ 350,000 ตัน (ใช้แป้งมันสำ�ปะหลังจำ�นวน 262,500 ตัน) และส่งออก
กรดซิตริกร้อยละ 85 ของผลผลิตทั้งหมด (รัตนา ตันฑเทอดธรรม และคณะ, 2556) บางส่วนนำ�ไปผลิตผงชูรส สารให้ความหวาน
(สถาบันอาหาร, 2555) และนำ�ไปผลิตอาหารสัตว์เพื่อทดแทนข้าวโพด เป็นต้น
อื่นๆ 13%
ไทย 4%
ญี่ปุ่น 4%
เกาหลีใต้ 5%
สหรัฐอเมริกา 6%

อื่นๆ 16%

จีน 68%

จีน 35%

ญี่ปุ่น 5%
มาเลเซีย 6%
ไต้หวัน 12%

ตลาดนำ�เข้ามันเส้นปี 2555

อินโดนีเซีย
35%

ตลาดนำ�เข้าแป้งมันสำ�ปะหลังปี 2555

รูปที่ 10 ประเทศผู้น�ำ เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังสำ�คัญของโลกปี 2555
ที่มา: คำ�นวณจาก Global Trade Atlas, 2013
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ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของผู้ส่งออกเป็นตลาดเดียวกัน มันเส้นมีตลาดจีนเป็นตลาดส่งออกสำ�คัญของทุก
ประเทศ สำ�หรับแป้งมันสำ�ปะหลังและแป้งดัดแปรมีตลาดที่หลากหลายเพิ่มขึ้น แต่คงกระจุกตัวอยู่ที่เอเชีย ประเทศที่นำ�เข้าแป้ง
มันสำ�ปะหลังมาก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี และอาเซียน (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 ตลาดส่งออกสำ�คัญผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของอาเซียนเฉลี่ยระหว่างปี 2553-2555
		
		 มันเส้น/มันอัดเม็ด	แป้งหยาบ
แป้งมันสำ�ปะหลัง
		
(HS 0714)
(HS 1106)
(HS 1108)	

แป้งแปรรูป
(HS 3505)

ไทย

จีน (98%)

จีน ฮ่องกง

จีน (27%)
อินโดนีเซีย (22%)
ไต้หวัน (13%)
มาเลเซีย (11%)
ญี่ปุ่น (7%)

ญี่ปุ่น (32%)
จีน (20%)
อินโดนีเซีย (10%)

เวียดนาม

จีน (90%)

-

จีน (64%)

กัมพูชา

ไทย เวียดนาม จีน

-

จีน (70%)

ญี่ปุ่น (55%)
จีน (15%)
-

อินโดนีเซีย

จีน (60%)
เกาหลี (15%)
ญี่ปุ่น (15%)
จีน เวียดนาม ไทย

สิงคโปร์ (15%)
ญี่ปุ่น (14%)
เบลเยี่ยม (7%)
-

ฟิลิปปินส์ (29%)
มาเลเซีย (23%)
ไต้หวัน (19%)
จีน (50%)
ญี่ปุ่น (33%)

ญี่ปุ่น (36%)
เนเธอร์แลนด์ (28%)
จีน (11%)
-

เมียนมา

จีน

-

-

มาเลเซีย

สิงคโปร์ (90%)

ตะวันออกกลาง

ฟิลิปปินส์

สหรัฐอเมริกา (60%)
แคนาดา (20%)

สิงคโปร์

มาเลเซีย (75%)

สหรัฐอเมริกา (37%)
ออสเตรเลีย (12%)
เบลเยี่ยม (8%)
มาเลเซีย (21%)
อินโดนีเซีย (22%)

ญี่ปุ่น (30%)
จีน (20%)
ญี่ปุ่น (58%)
สิงคโปร์ (21%)
ไทย (7%)
เมียนมา (35%)
เวียดนาม (15%)

ลาว

มาเลเซีย (40%)
อินโดนีเซีย (27%)
ไทย (17%)

สิงคโปร์ (28%)
ญี่ปุ่น (23%)
อินโดนีเซีย (21%)
ออสเตรเลีย (42%)
สหรัฐอเมริกา (10%)
มาเลเซีย (9%)
มาเลเซีย (26%)
อินโดนีเซีย (21%)

ที่มา: Global Trade Atlas, 2013.
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สถานภาพการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมันสำ�ปะหลังของโลกและอาเซียน

		

สถานภาพการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมันสำ�ปะหลังของโลก
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต (น้ำ�หนักและปริมาณแป้ง) ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และ
การจัดการที่ดี  
ก) การปรับปรุงพันธุ์
ผลผลิตมันสำ�ปะหลังเฉลี่ยของโลก 2 ตัน/ไร่ ในทางทฤษฎีมันสำ�ปะหลังมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง 13 ตัน/ไร่
(Claude F. and Joe T., 2008) จึงมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลังให้สูงขึ้นอีกด้วยการปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุง
พันธุ์มันสำ�ปะหลังมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น เพิ่มลักษณะที่ดี เช่น ความสามารถในการต้านทาน
ต่อโรคและแมลงศัตรูที่สำ�คัญ เช่น ไวรัส CBSD (Cassava Brown Streak Disease), CMV (Cassava Mosaic Virus) ทนต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อากาศเย็น แห้งแล้ง ปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น
เม็ดแป้งเล็ก และเพื่อผลิตพลังงาน เช่น มีแป้งและน้ำ�ตาลสูง ยืดอายุการเก็บรักษา
หน่วยงานวิจยั ระดับนานาชาติดา้ นมันสำ�ปะหลังทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั เกษตรเขตร้อนนานาชาติ  (Centro Internacional
de Agricultura Tropical, CIAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและรวบรวมสายพันธุ์มันสำ�ปะหลังระดับนานาชาติ ที่ผ่านมา CIAT
มีความร่วมมือกับนานาชาติดา้ นการพัฒนานักวิจยั การปรับปรุงพันธุ์ การรวบรวมและแบ่งปันเพือ่ ใช้ประโยชน์เชือ้ พันธุม์ นั สำ�ปะหลัง
สถาบันเกษตรเขตร้อนนานาชาติ (International Institute of Tropical Agriculture, IITA) มุ่งวิจัยปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
ให้มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตสูง การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนสารอาหาร ความยากจน รวม
ถึงเป็นแหล่งรวบรวมและใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
การปรับปรุงพันธุด์ ว้ ยวิธมี าตรฐาน สายพันธุม์ นั สำ�ปะหลังทีป่ ลูกในปัจจุบนั พัฒนาขึน้ จากการปรับปรุงพันธุด์ ว้ ยวิธมี าตรฐาน
เป็นหลัก ทำ�ให้มันสำ�ปะหลังมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เพิ่มคุณภาพของหัวมันสำ�ปะหลังให้มีสัดส่วนแป้งสูง เพิ่มลักษณะที่ดีบางประการ
ได้แก่ ทนต่อการเข้าทำ�ลายของโรคและแมลง และทนต่อสภาวะแล้ง (Ceballos et al., 2012) งานปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
มีความล่าช้ากว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจากมันสำ�ปะหลังเป็นพืชผสมข้าม การออกดอกมีความไวต่อการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม อาทิ
อุณหภูมิ พื้นที่ปลูก ส่งผลให้มีการออกดอกน้อย ติดเมล็ดยาก หรือไม่ออกดอกเลย เป็นข้อจำ�กัดในการนำ�สายพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
จากแหล่งอื่นมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ (มรกต ตันติเจริญ อ้างถึง Ceballos, 2004 และ Okogbenin et al., 2009)
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Global Cassava Partnership (GCP 21) เป็นการร่วมมือเพื่อการพัฒนามันสำ�ปะหลังในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมาย
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อยกระดับผลผลิตเฉลี่ยมันสำ�ปะหลังให้ไม่น้อยกว่า 20 ตัน/เฮกเตอร์ (3.2 ตัน
ต่อไร่) เพีียงพอต่อการเลี้ยงประชากรโลก 2,000 ล้านคนในปี 2593 และมีเหลือเพื่อเป็นวัตถุดิบสำ�หรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เครือข่ายการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น Bill & Melinda Gates Foundation องค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น UNIDO USAID และบริษัทเอกชนทั้งในวงการเกษตร เช่่น Monsanto, Syngeta และบริษัทด้านไอที เช่น
Amazon หรือ Google ปัจจุบันมีโครงการขนาดใหญ่ (มากกว่า 60 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในหลายด้าน เช่น
จีโนมิกส์ การดัดแปลงพันธุกรรม การผสมพันธ์ุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารของมันสำ�ปะหลัง และด้านสรีรวิทยา เป็นต้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพร่วมกับการปรับปรุงพันธุแ์ บบมาตรฐาน ด้วยข้อจำ�กัดทีม่ นั สำ�ปะหลังเป็นพืชผสมข้าม
การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมีโอกาสได้ต้นที่มีลักษณะไม่ตรงตามพ่อแม่พันธุ์ จึงนิยมขยายพันธุ์โดยท่อนพันธุ์ ก่อให้เกิดปัญหา
การแพร่กระจายของโรคที่อยู่ในดิน หลายประเทศจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) ในมันสำ�ปะหลัง
เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์มันสำ�ปะหลังปลอดโรค โดยคงคุณสมบัติที่ดีของสายพันธุ์และพันธุกรรมไว้ได้ดังเดิม ทั้งยังสามารถใช้เก็บ
รักษาเชื้อพันธุ์ส�ำ หรับการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ เทคโนโลยี
เครื่องหมายโมเลกุล การค้นหายีน และเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมต่อไป ตัวอย่างประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อมันสำ�ปะหลัง ได้แก่ จีน อินเดีย (Bajaj, 1998) อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม (Le et al., 2007, Aceo 1995, Hartojo
and Puspitorini, 2002 และ Khumaida et al., 2011) และไทย (Wongtiem et al., 2011, Charoensub et al., 2002)
นอกจากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และไทย ให้ความสำ�คัญกับการศึกษาวิจัย
ด้านจีโนมิกส์ การหาลำ�ดับเบส การสร้างแผนที่พันธุกรรม เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับการหายีนและเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธ์
กับลักษณะที่ต้องการในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น ปริมาณผลผลิตหัวสด ปริมาณแป้ง ปริมาณไซยาไนด์ คุณสมบัติแป้ง ความสูง
ของต้นและกิ่งแขนงแรก (first branching) และความต้านทานต่อโรค เครื่องหมายโมเลกุลเหล่านี้สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้
ในการคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์มันสำ�ปะหลังให้มีลักษณะตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Okogbenin et al., 2009,
Ceballos et al., 2012) ช่วยย่นระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ลดปริมาณการคัดเลือกต้นกล้าและพื้นที่ใช้ในการปลูก
คัดเลือก ทำ�ให้การคัดเลือกพันธุกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในปี 2553 มีรายงานความสำ�เร็จในการใช้เทคโนโลยี
เครื่องหมายโมเลกุลพัฒนาสายพันธุ์มันสำ�ปะหลัง CR 41-10 ในประเทศไนจีเรีย เป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อโรคใบด่าง โดยเป็น
ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรเขตร้อนนานาชาติ (Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT) (Hernan
Ceballos et al., 2012)
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การใช้พันธุวิศวกรรมปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง มีรายงานว่าประสบความสำ�เร็จครั้งแรกในปี 2539 (Li, H.Q.,
Sautte et al., 1996) ที่ผ่านมาอุปสรรคของการพัฒนามันสำ�ปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมอยู่ในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้
เติบโตเป็นต้นพืช (plant regeneration) ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มประสบความสำ�เร็จในถ่ายยีนเข้าสู่เนื้อเยื่อเป้าหมาย
(target tissue) ชนิดต่างๆ ของมันสำ�ปะหลังก่อนนำ�เนื้อเยื่อเหล่านั้นไปเพาะเลี้ยงและชักนำ�ให้เกิดการพัฒนาเป็นต้นต่อไป
(Taylor et al., 2004)  
งานวิจัยและพัฒนามันสำ�ปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมมีวัตถุประสงค์ใน 3 แนวทาง ได้แก่
1) การพัฒนาพันธุ์มันสำ�ปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมให้มีลักษณะทางการเกษตรเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเพาะปลูก
ได้แก่ ลักษณะต้านทานโรคใบด่าง (Cassava Mosaic Disease, CMD) และโรคใบไหม้ (Cassava Bacterial Blight,
CBB) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17370824) เนื่องจากมันสำ�ปะหลังเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้
ในที่แห้งแล้ง จึงไม่พบงานวิจัยมันสำ�ปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมให้ทนแล้ง
2) การพัฒนาพันธุ์มันสำ�ปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นอาหาร ได้แก่ การพัฒนาให้มีไซยาไนด์ในหัวมันต่ำ� การเพิ่ม
ปริมาณวิตามิน และการเพิ่มปริมาณโปรตีนในหัว เป็นต้น
3) การพัฒนาพันธุ์มันสำ�ปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อพลังงาน โดยเปลี่ยนโครงสร้างแป้งมันสำ�ปะหลังให้มีปริมาณ
อะไมโลเพคติน (amylopectin) สูง หรือที่เรียกว่า Waxy cassava ที่มีคุณสมบัติที่ดีเด่นกว่าแป้งประเภทอื่นๆ
การพัฒนามันสำ�ปะหลังให้มีเม็ดแป้งขนาดเล็กที่ง่ายต่อการเปลี่ยนเป็นน้ำ�ตาลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไบโอเอทา
นอล (http://ird.sut.ac.th/irdnew/Files/ Downloads/Scholarships/Budget/2558/s15.pdf)
การพัฒนามันสำ�ปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมดำ�เนินการในหลายประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ เคนยา แทนซาเนีย จีน
โคลัมเบีย เปอร์โตริโก ไนจีเรีย บราซิล อินโดนีเซีย และเวียดนาม ทั้งหมดเป็นความร่วมมือกับนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือสวิสเซอร์แลนด์ (http://www.pb.ethz.ch/research/cassava_projects) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ทางอาหาร โดยมีความร่วมมือใน 2 กลุ่ม ดังนี้  
1) โครงการ BioCassava Plus เป็นการรวมตัวของนักวิจัยจากทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาติน อเมริกา และ
อเมริกาเหนือ เพื่อปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลังให้มีปริมาณธาตุสังกะสี ธาตุเหล็ก วิตามินเอ หรือวิตามินอี สูงขึ้น
ลดปริมาณไซยาไนด์ ยืดอายุหัวมันสำ�ปะหลังหลังการเก็บเกี่ยว และต้านทานโรคไวรัส CMV (Cassava Mosaic Virus)
ที่ระบาดหนักในทวีปแอฟริกาด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิบิลและ
มิรินด้า เกตต์ จำ�นวน 12.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2553 และเริ่มมีการปลูกทดสอบมันสำ�ปะหลังดัดแปลงพันธุกรรมที่
มีการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการในระดับภาคสนามในประเทศเปอร์โตริโกในปี 2550 ประเทศไนจีเรีย ในปี 2552
และล่าสุดในประเทศเคนยาปี 2553 (Sayre R., Beeching et al., 2011)
2) Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีความร่วมมือกับหลายประเทศ
อาทิ Witwatersrand ประเทศแอฟริกาใต้ Biosciences eastern and central Africa ประเทศเคนยา Mikocheni
Agricultural Research Institute ประเทศแทนซาเนีย, Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences
ประเทศจีน, International Center for Tropical Agriculture ประเทศโคลัมเบีย, International Institute of
Tropical Agriculture ประเทศไนจีเรีย, มหาวิทยาลัย Ceará ประเทศบราซิล, Indonesian Institute of Sciences
ประเทศอินโดนีเซีย และ Institute of Agricultural Science ประเทศเวียดนาม เน้นการพัฒนามันสำ�ปะหลัง
ดัดแปลงพันธุกรรมที่มีลักษณะต้านทานต่อโรคสำ�คัญในท้องถิ่นแต่ละประเทศ (http://www.pb.ethz.ch/research/
cassava_projects/cassava_projects/biotech_tools)
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ข) การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชขึ้นกับปัจจัยหลัก คือ พันธุ์ สภาพแวดล้อม เช่น ระดับธาตุอาหารในดิน ปริมาณน้ำ�
สภาวะอากาศ และปัจจัยสุดท้าย ปฏิสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม การมีพันธุ์ดีที่มีคุณสมบัติตามต้องการ แต่ขาดการจัดการฟาร์ม
ที่ดีท�ำ ให้พันธุ์ดีไม่อาจแสดงศักยภาพได้เต็มที่
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย: ระยะเวลาและปริมาณที่เหมาะสม (Bernard Vanlauwe, 2013) ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าหากเกษตรกรใช้พันธุ์ดี มีการจัดการโรคและแมลงที่ดี และใส่ปุ๋ยในอัตราปานกลาง ผลผลิตหัวมันสำ�ปะหลังเพิ่มจาก 12
ตัน/เฮกแตร์ เป็น 25 ตัน/เฮกแตร์
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ�้ (Oguntunde, 2011) ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ�ของมันสำ�ปะหลังเปรียบเทียบ
ระหว่างแปลงที่ไม่ให้นำ�้ และให้น้ำ�โดยระบบน้ำ�หยด แปลงที่ให้น้ำ�แบ่งเป็นการให้น้ำ�ใน 3 ระดับ คือ ให้น้ำ� (available water-AW)
100% 50% และ 25% การทดลองทำ�ใน 2 ฤดูปลูกติดต่อกัน ผลการทดลองพบว่า แปลงที่ให้น้ำ�สูงสุด (100%) ให้น้ำ�หนัก
หัวสำ�ปะหลังแห้งสูงสุด (37.62-49.12 ตัน/เฮกเตอร์) แปลงไม่ให้น้ำ�ให้ผลผลิตเพียง 5.92-7.12 เฮกเตอร์ ผลการทดลองนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Liemobade (2009) พบว่าแปลงที่ให้น้ำ�เต็มที่ ให้ผลผลิตมันสำ�ปะหลัง 21.87 ตัน/เฮกเตอร์
แปลงที่ให้นำ�้ ที่ระดับต่ำ�ลงมาให้ผลผลิต 14.13 ตัน/เฮกเตอร์ และแปลงที่ไม่ให้น้ำ�  ให้ผลผลิตต่ำ�สุดคือ 8.45 ตัน/เฮกเตอร์ การให้
นำ�้ เสริมยังช่วยให้มันสำ�ปะหลัง มีความแข็งแรง ต้านทานการเข้าทำ�ลายของโรคและแมลงศัตรู รวมทั้งทำ�ให้สภาพแวดล้อมของ
แปลงปลูกมันสำ�ปะหลัง มีความชื้นเหมาะสมสำ�หรับการใช้สารชีวภัณฑ์ (biocontrol) อาทิ ราบิวเวอเรีย ช่วยกำ�จัดและควบคุม
เพลี้ยแป้งมันสำ�ปะหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สถานภาพการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
การปลูกมันสำ�ปะหลังระยะแรกของไทยเป็นการนำ�เข้าต้นพันธุ์จากมาเลเซียและฟิลิปปินส์   สำ�หรับการวิจัยด้านปรับปรุง
พันธุ์มันสำ�ปะหลังเริ่มขึ้นเมื่อปี 2503 หลังจากนั้นมีพันธุ์ดีออกมาอย่างต่อเนื่อง  โดยหน่วยงานที่มีบทบาทสำ�คัญ คือ มูลนิธิสถาบัน
พัฒนามันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร มีพันธุ์มันสำ�ปะหลังที่ให้ผลผลิตสูงทั้ง
ด้านนำ�้ หนักหัวและปริมาณแป้ง เช่น พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ที่พัฒนาสำ�เร็จในปี 2536 ด้วยลักษณะดีเด่นด้านผลผลิตสูง พันธุ์
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในวงกว้าง ผลสำ�รวจพันธุ์มันสำ�ปะหลังที่มีการปลูกในปี 2545/2546 ระบุว่าร้อยละ 60 ของพันธุ์
ที่เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เกษตรกรที่ปลูกพันธุ์ดังกล่าวได้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองไม่น้อยกว่า 700 กิโลกรัม/ไร่
(วิจารณ์ วิชชุกิจ, เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ เอ็จ สโรบล และประภาส ช่างเหล็ก, 2546)  
ประมาณปี 2553 ประเทศไทยเริม่ มีการนำ�เทคโนโลยีชวี ภาพมาช่วยในกระบวนการปรับปรุงพันธุเ์ พือ่ ให้ได้พนั ธุท์ ม่ี คี ณ
ุ สมบัติ
ทีต่ อ้ งการเร็วขึน้ ลดภาระงานและค่าใช้จา่ ยในการปลูกประเมินลูกผสมเพือ่ คัดเลือกพันธุใ์ หม่ โดยศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยพืชไร่
ระยอง กรมวิชาการเกษตร ร่วมมือวิจัยและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์มันสำ�ปะหลังที่มีปริมาณแป้งสูง ผลผลิต
สูง และปริมาณไซยาไนด์ต่ำ�  โดยใช้ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมแม้ ประเทศไทย
ไม่มีนโยบายการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการค้า แต่เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างความสามารถของประเทศด้าน
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืช เริ่มมีการทำ�วิจัยการใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง ได้แก่
การพัฒนาระบบการถ่ายยีนมันสำ�ปะหลังที่มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ประสบความสำ�เร็จในการถ่ายยีนต้านทาน
สารกำ�จัดวัชพืชไกลโฟเสท โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กุลชาต นาคจันทึก บุบผา คงสมัย และสนธิชัย จันทร์เปรม, 2553)
อย่างไรก็ตาม งานทดลองเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมมันสำ�ปะหลังจำ�กัดอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น  
จากตารางที่ 14 เห็นได้ว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาพันธุ์ดีอย่างต่อเนื่อง พันธุ์เหล่านี้ให้ผลผลิตหัวและปริมาณแป้งสูง เช่น
พันธุ์ห้วยบง 80 ที่ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกับห้วยบง 60 แต่มีปริมาณแป้งในหัวมันสำ�ปะหลังสูง (ปริมาณแป้งร้อยละ 27.3 โดยทั่วไป
ปริมาณแป้งเฉลี่ยร้อยละ 25) (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย, 2555) อย่างไรก็ตาม การปลูกมันสำ�ปะหลัง
โดยทั่วไปมักขาดการบริหารจัดการ เช่น ไม่มีการให้น้ำ�  ปุ๋ย ทำ�ให้พันธุ์ดีไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ ทำ�ให้ผลผลิต
เฉลี่ยของไทยอยู่ในระดับเพียง 3.5 ตัน/ไร่
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ตารางที่ 14 พัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
ปริมาณแป้ง
ปี
ชื่อพันธุ์
ผลผลิต (ตัน/ไร่)
				
(ร้อยละของน้ำ�หนักสด)
ก่อน 2503
นำ�เข้าต้นพันธุ์จากประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์
2503-2513
ประเทศไทยเริ่มปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
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
2553
เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
2553-2557
ระยอง 86-13
4.5
26
ที่มา: ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังประเทศไทย (พ.ศ. 2554-2559)

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีความพยายามใช้การจัดการเขตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลัง และเพื่อให้มีปริมาณ
หัวมันสำ�ปะหลังเพียงพอกับความต้องการโดยไม่เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ผลการสาธิตร่วมกับเกษตรกร แสดงให้เห็นว่า การให้น้ำ�  ปุ๋ย
ตลอดจนการเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับชุดดิน สามารถเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่เป็น 5-10 ตัน/ไร่  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกลไกของการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของเกษตรกรไทย การกระจายเทคโนโลยีไปสู่
เกษตรกรที่ส�ำ คัญและประสบความสำ�เร็จสูง เช่น การดำ�เนินงานของคลัสเตอร์มันโคราช (รูปที่ 11) ที่ขยายผลจากสีคิ้วโมเดล
ซึ่งเป็นการทำ�งานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์เพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดในแหล่งปลูกมันสำ �ปะหลังที่สำ�คัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ และโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังขาดแคลนวัตถุดิบเข้าโรงงาน การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็น
การทำ�งานร่วมกันระหว่างนักวิชาการ โรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำ�กัด และบริษัท ที พี เค เอทานอล
จำ�กัด และเกษตรกร โดยภาควิชาการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในช่วงแรก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 สนับสนุนงบประมาณการรวมกลุ่มและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงาน
และสถานที่จัดทำ�แปลงสาธิต เกษตรกรมาร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีและการจัดการแบบใหม่ ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่
ของเกษตรกรแกนนำ�ที่ร่วมโครงการสูงถึง 8-10 ตัน/ไร่ (ธิดารัตน์ รอดอนันต์, 2556) เกษตรกรส่วนหนึ่งมีก�ำ ไรเพิ่มขึ้นเมื่อมี
การวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย และการไถดินดาน เป็นต้น จากความสำ�เร็จดังกล่าว มีการขยายไปสู่การจัดตั้งคลัสเตอร์มันโคราชที่
บูรณาการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการผลิตมันสำ�ปะหลัง ทั้งระดับต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ� ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และเกษตรกรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ในระยะที่ 1 (2554-2555) การดำ�เนินกิจกรรม
ของคลัสเตอร์มันโคราช มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลัง ไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรใน
การผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูงอย่างเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม    
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Stakeholder

Output

Import & Process

หนวยงานวิจัย
สถาบันการศึกษา

เทคโนโลยีการผลิต

แปลงเรียนรู

- วิเคราะหปญหา
- คัดเลือกเกษตรกร
- สนับสนุนปจจัย
การผลิต

การถายทอด
เทคโนโลยี

- ฐานขอมูลเกษตรกร
- ฐานขอมูลการผลิต
- เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพื้นที่
- ผลผลิตเฉลี่ย
5 ตัน/ไร
- มันมีคุณภาพ
- ตนทุนการผลิต
ลดลง 20%

กรมสงเสริม
สหกรณการเกษตร
สกต.
อปท.

ผูประกอบการ
ปจจัยการผลิต

ปจจัยการผลิต
เพิ่มเติม
- สนับสนุน/ สงเสริม
- จำหนาย

โรงแปง /เอทานอล
สมาคมโรงงานฯ
สหกรณการเกษตร
สกต.

แปลงตนแบบ

รณรงคการใช
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม

อปท.

กรมพัฒนาที่ดิน

แปลงขยายผล

กรมวิชาการ

Outcome

- เกษตรกรมีรายไดดี
พนความยากจน
- มีความยั่งยืนใน
การปลูกมันสำปะหลัง
Smart Ofﬁcer
Smart Farmer
- โรงงานมีวัตถุดิบ
เพียงพอ
- GDP Growth
จากอุตสาหกรรม
เกษตร

Korat Model

รูปที่ 11 การทำ�งานของคลัสเตอร์มันโคราช
ที่มา: คลัสเตอร์มันโคราช, 2556

ผลการดำ�เนินงานของคลัสเตอร์มันโคราช
ข้อมูล

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ปุ๋ยวิธีตนเอง

ผลผลิต (ตัน/ไร่)

5.98

4.52

เปอร์เซ็นต์แป้ง

30.0

26.2

ต้นทุน (บาท/กก)

2.75

2.37

ต้นทุน (บาท/ไร่)

5,600

4,735

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)

10,838

5,983

ไถดินดาน

ไม่ไถดินดาน

ผลผลิต (ตัน/ไร่)

4.84

4.19

เปอร์เซ็นต์แป้ง

25.0

25.0

ต้นทุน (บาท/ไร่)

5,026

4,531

(บาท/กก.)

1.04

1.08

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)

5,846

4,897

ข้อมูล
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สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำ�แปลงสาธิตเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตด้วย การให้
้นำ�หยด ปุ๋ย ตลอดจนการเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับชุดดิน ปี 2556/2557 มีเกษตรกรเข้าร่วมการปลูกทดสอบ 39 ราย พื้นที่ปลูก
ทดสอบรวม 127 ไร่ ผลผลิตเพิ่มจาก 4 ตัน/ไร่ เป็น 9 ตัน/ไร่ รายได้ของเกษตรกรเพิ่มจาก 3,000 บาท/ไร่ เป็น 8,000 บาท/ไร่
		
ฤดูปลูก 2555/56		
ฤดูปลูก 2556/57
เกษตรกร 30 ราย
เกษตรกร 39 ราย
แปลงทดสอบพื้นที่รวม 95 ไร่
แปลงทดสอบพื้นที่รวม 127 ไร่
แปลงที่ให้น้ำ�หยด 9 ไร่
แปลงที่ให้นำ�้ หยด 11 ไร่
แปลงที่ให้น้ำ�หยดให้ผลผลิตเฉลี่ย 9.12 ตัน/ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 11.10 ตัน/ไร่
ผลผลิตสูงสุด 12.80 ตัน/ไร่ ผลผลิตต่�ำ สุด 5.96 ตัน/ไร่
ผลผลิตสูงสุด 16.40 ตัน/ไร่ ผลผลิตต่ำ�สุด 6.20 ตัน/ไร่
แปลงอาศัยน้ำ�ฝน 86 ไร่
แปลงอาศัยนำ�้ ฝน 116 ไร่
แปลงอาศัยนำ�้ ฝนและใช้เทคโนโลยีให้ผลผลิตเฉลี่ย
ผลผลิตเฉลี่ย 4.73 ตัน/ไร่
4.66 ตัน/ไร่
ผลผลิตสูงสุด 11.00 ตัน/ไร่ ผลผลิตต่ำ�สุด 1.50 ตัน/ไร่
ผลผลิตสูงสุด 7.86 ตัน/ไร่ ผลผลิตต่ำ�สุด 3.00 ตัน/ไร่
แปลงที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมรวม 104 ตัน ผลิตมันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นได้ 677 ตัน 			
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวม 250,000 บาท
สร้างรายได้ให้เกษตรกร 1.6 ล้านบาท
หรือรายได้เพิ่มขึ้น 3,050 บาท/ไร่
ที่มา : โปรแกรมมันสำ�ปะหลัง คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร

การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปมันเส้น แป้งมันสำ�ปะหลัง ประเทศไทยมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันเส้น
สะอาดให้ได้มาตรฐานของประเทศคู่ค้า มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร ลานมัน และผู้ประกอบการ การแปรรูปแป้งมันสำ�ปะหลัง
มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตแป้งจนอยู่ในสถานะที่การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์
(Near Zero Waste) การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำ�เสียประสิทธิภาพสูง ซึ่งโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังร้อยละ 90 ใช้น้ำ�เสีย
ผลิตก๊าซชีวภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานในกระบวนการอบแป้งได้ทั้งหมด (Kuakoon Piyachomkwan and Morakot
Tanticharoen, 2011) ลดปัญหากลิ่น
จากประโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเจนของโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. มจธ. และ GTZ ภายใต้โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปแป้ง การลดของเสียระหว่างปี 2552-2554 นำ�มาสู่การขยายผลโดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมและ สวทช. ร่วมจัดทำ�โครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสำ�หรับอุตสาหกรรม
แป้งมันสำ�ปะหลัง พ.ศ. 2555-2557” ในปีแรกของโครงการมีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 10 แห่ง บุคลากรของโรงงาน
นำ�ความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในส่วนของหน่วยสกัดแป้งเพื่อลดการใช้น้ำ�  และเพิ่มประสิทธิภาพการดึง
แป้งกลับ ปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดกากเพื่อลดการใช้พลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยเหวี่ยงแยกเพื่อลด
ปริมาณน้ำ�เสีย เมื่อสิ้นสุดปีแรก โรงงานที่เข้าร่วมลดต้นทุนการผลิต 168 ล้านบาท/ปี ความสำ�เร็จของปีแรก แสดงให้เห็นว่า
มีความเป็นไปได้สูงที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแป้งไทยเข้าใกล้การเป็น ZERO WASTE หรือการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์ รวมทั้งการพัฒนาตนเองเป็นผู้ก�ำ หนดมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นต์ได้ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี
2558  
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การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้แป้งมันสำ�ปะหลังในอุตสาหกรรม (รวมการดัดแปร) เป็นการดำ�เนินงานครบวงจร ตั้งแต่
การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐาน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของกระบวนการแปรรูป การดัดแปรแป้ง
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากแป้งมันสำ�ปะหลัง หรือการนำ�แป้งมันสำ�ปะหลังไปใช้ทดแทนแป้งประเภทต่างๆ เช่น แป้งสาลี
แป้งข้าวเจ้า การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำ�ปะหลังที่ย่อยสลายได้
หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำ�ปะหลังและแป้งร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คิดค้น
กระบวนการผลิตฟลาวจากมันสำ�ปะหลังชนิดขมที่มีผลผลิตแต่ละปีสูงและต้นทุนวัตถุดิบต่ำ�  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฟลาว
มันสำ�ปะหลังไซยาไนด์ต่ำ�  เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนใช้เครื่องมือที่ผลิตได้ในประเทศ พบว่า ฟลาวมันสำ�ปะหลังที่ได้มีคุณภาพดี
สะอาด ปลอดภัย ต่อการบริโภค มีปริมาณไซยาไนด์ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ของน้ำ�หนักแห้ง ซึ่งเป็นไปตามที่ก�ำ หนด
ไว้ในมาตรฐานโคเด็กซ์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก แป้งฟลาวที่ได้มีความหนืด
และลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี เมื่อนำ�ฟลาวไปใช้ทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด เช่น ขนมปังขาไก่ เอแคลร์
เค้กเนยสด และแป้งชุบทอด พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม

ทองม้วน

พาย

เอเคลร์ ส่วนของไส้

มัฟฟิน

ขาไก่

ปาท่องโก๋

บราวนี่

คุกกี้

http://www.nstda.or.th/nstda-r-and-d/11203-cassacva-low-cyanide
ประเทศไทยมีหน่วยให้บริการวิเคราะห์แป้ง การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี (ปริมาณแป้ง นำ�้ ตาล) ชีวเคมี (ปริมาณ
อะไมโลส อะไมโลเพคติน) ทางกายภาพ (ลักษณะเม็ดแป้ง การเกิดผลึก) ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของ
พลาสติกชีวภาพ (Biodegradable plastic) ตามมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (เอ็มเทค) (ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555)
พลาสติกชีวภาพที่ผลิตมีส่วนประกอบของแป้งมันสำ�ปะหลังไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อนำ�ไปทดสอบการย่อยสลายทาง
ชีวภาพ โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14855-99 พบว่า ถุงพลาสติกที่น�ำ มาทดสอบถูกย่อยสลายทางชีวภาพร้อยละ 73
ภายใต้สภาวะการทดสอบ 120 วัน เมื่อนำ�ถุงพลาสติกมาทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพพร้อมขยะอินทรีย์ภายใต้สภาวะ
การหมักในโรงหมักขยะอินทรีย์ พบว่า ถุงใส่ขยะอินทรีย์ถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 3 เดือน ไม่พบเศษถุงตกค้าง
ในกองปุ๋ยหมัก และวัสดุไม่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2556.)
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สถานภาพการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมันสำ�ปะหลังของประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
ประเทศเวียดนาม
การปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลังของเวียดนามเริ่มจริงจังใน ปี 2534 หลังประเทศไทยสองทศวรรษ โดยร่วมกับหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ เช่น ศูนย์วิจัยพืชเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) ช่วงแรกเป็นการนำ�เข้ามันสำ�ปะหลังเพื่อการปลูกทดสอบ หลังจาก
นั้นมีการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการดั้งเดิม การปลูกทดสอบพันธุ์มันสำ�ปะหลังที่พัฒนาด้วยตนเองและการนำ�เข้าปี 2552 ทางตอน
ใต้ของประเทศ พบว่ามีพันธุ์ดีให้ผลผลิตหัวมันสำ�ปะหลังสูง (7.1 ตัน/ไร่) และปริมาณแป้งสูง (มากกว่าร้อยละ 25) (ตารางที่ 15)
พันธุ์ให้ผลผลิตสูงส่วนหนึ่งเป็นพันธุ์ที่พัฒนาต่อยอดจากพันธุ์มันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
ตารางที่ 15 สายพันธุ์ดีที่ปลูกทดสอบทางตอนใต้ของเวียดนามปี 2552   
Root Yield		
Cassava hybrid elite clones
(t/ha)		
(F1 C4) and advanced
			
			 varieties
Dry
Fresh	


KM 414 * KM 146-7-2 x KM 143-8-1
KM 397 * SM 937-26 x SM 937-26
KM 325 * SC 5 x SC 5
KM 140 * KM 140 x KM 140
KM 98-5* KM 98-5 x KM 98-5
KM 98-1* KM 98-1
KM 297 * KM 297 x KM 297
KM 228 * KM 228 x KM 228
KM 318 * CM 9582 x CM 9582
KM 363 * KM 21-12 x KM 21-12
KM 140
KM 98-1 x KM 36
KM 225
SC 5
KM 97
SM 937-26
KM 390
HB 60
KM 331
SM 9947-3
KM 228
KM 94 (6 Kr)
KM 219
BKA 900
KM 222
GM 911
KM 94
KM 94
KM 320
SC 6
KM 333
CM 9966-1
KM 36
XVP-2
KM 23
HL 23
KM 27
XVP-1
CV %			
LSD 0.05			

17.17
44.60
16.80
43.40
15.34
40.58
14.99
38.94
14.86
37.72
14.85
39.30
14.75
36.70
14.74
39.10
14.44
37.60
13.76
36.04
13.43
35.72
12.92
36.28
12.68
31.85
12.59
32.97
12.37
32.72
12.42
31.93
12.55
34.20
12.49
34.88
12.03
31.00
10.04
27.83
9.50
26.34
8.94
22.93
8.34
22.30
8.83
25.10
12.46			
3.18			

Root
DM
Content
(%)	
38.5
38.7
37.8
38.5
39.4
37.8
40.2
37.7
38.4
38.2
37.6
35.6
39.8
38.2
37.8
38.9
36.7
35.8
38.8
36.1
36.8
38.0
37.4
35.2
3.42
1.24

Root
Root
Starch Starch
Content Yield
(%)	
(t/ha)
28.7
28.8
27.6
28.2
28.9
27.7
29.5
27.6
28.4
28.3
27.8
25.8
29.2
27.9
27.9
28.5
26.5
25.8
28.7
25.4
26.3
27.6
27.5
24.3

12.80
12.50
11.20
10.98
10.90
10.88
10.83
10.80
10.68
10.20
9.93
9.36
9.30
9.20
9.13
9.10
9.06
9.00
8.90
7.07
6.93
6.33
6.13
6.10

หมายเหตุ: สายพันธุ์ใหม่
ที่มา: Hoang Kim
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เมื่อวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพก้าวหน้าไปมากและมีศักยภาพสูงในการนำ�มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์
เวียดนามจัดตั้งโปรแกรมวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง CIAT และ ญี่ปุ่น มีเป้าหมายพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพันธุวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและมีสัดส่วนแป้งสูง มีความทนทานต่อโรคและแมลงที่สำ�คัญ
(Hoang Kim. et al., 2013) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของเวียดนามอยู่ในระดับเริ่มต้น
เทคโนโลยีการแปรรูปแป้ง ในโรงงานขนาดเล็กยังใช้เทคโนโลยีดั้งเดิม โรงงานที่มีการร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติ
มีการนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้ในกระบวนการแปรรูป แต่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งของเวียดนามใช้น้ำ�และพลังงานมาก
(Guillaume Da et al., 2008)    

ประเทศอินโดนีเซีย
การปรับปรุงพันธุ์ในช่วงแรกเป็นการนำ�เข้าพันธุ์เพื่อปลูกทดสอบ มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยการปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง
เป็นการเฉพาะที่ชื่อว่า Research Institute for Legumes and Tuber Crop (RILET) การปรับปรุงพันธุ์เริ่มต้นใช้
ฐานพันธุกรรมในประเทศเป็นประชากรตั้งต้นและวิธีการปรับปรุงพันธุ์ยึดตามแนวทางของ CIAT ด้วยฐานพันธุกรรมที่ค่อนข้างแคบ
การขาดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีความเชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการวิจัยมีจ�ำ กัด ทำ�ให้งานการปรับปรุงพันธุม์ ันสำ�ปะหลัง
ไม่คืบหน้า (Koes Hartojo and Palupi Puspitorini, 2002) งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพบรายงานเพียงชิ้นเดียวกล่าวถึงการนำ�
เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ แต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จมากนักในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล (สนธิ
ชัย จันทร์เปรม และเสริมศิริ จันทร์เปรม, 2556)
การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมนั้น มีการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ของอินโดนีเซีย (Research Center for Biotechnology) กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น (Wageningen) ประเทศ
เนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนามันสำ�ปะหลังจีเอ็มที่มีอะไมโลสต่ำ�  (low amylase) (H.J.J. Koehorst-van Putten et
al., 2012) โดยนักวิจัยอินโดนีเซียรับผิดชอบการทดสอบภาคสนามในอินโดนีเซีย
กระบวนการแปรรูปมีความก้าวหน้าไม่มาก การผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังเกรดใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตได้เพียงครึ่งหนึ่ง
ของความต้องการใช้ในประเทศ ที่เหลือต้องนำ�เข้าจากประเทศไทย โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังมีการใช้น้ำ�ในกระบวนการผลิตมาก
และนำ�้ เสียที่ออกจากกระบวนการผลิตมีปริมาณสารอินทรีย์สูง หากไม่มีการบำ�บัดอย่างถูกวิธี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Rety
Setyawaty et al., 2011)

ประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ไม่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ในสถานะรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่เข้าไปลงทุน
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นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของอาเซียน
รัฐบาลของประเทศต่างๆ มีการดำ�เนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของตนเองในรูปแบบ
ที่คล้ายคลึงกัน โดยมีข้อสรุปที่สำ�คัญ ดังนี้

ประเทศไทย
หน่วยงานภาครัฐมีการกำ�หนดนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังที่สำ�คัญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ�ยุทธศาสตร์มันสำ�ปะหลังปี 2554-2557 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน  
1) ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตเป็น 5 ตัน/ไร่ และคุณค่าผลิตภัณฑ์ เน้นการจัดทำ�ระบบทะเบียนเกษตรที่ถูกต้อง
การเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมรวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2) ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพการตลาด เช่น ส่งเสริมการผลิตและการใช้ในประเทศให้มากขึน้ เพือ่ ให้เกิดเสถียรภาพ
ราคา พัฒนาคุณภาพการผลิตให้มากขึ้น และการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
3) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาบุคลากรในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การป้องกันและกำ�จัดโรคแมลง และการวิจัย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลต่อการผลิต
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำ�ยุทธศาสตร์วิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศ (พ.ศ. 2554-2559) ตามมติที่ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
หลักของประเทศ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สวทช. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำ�ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2559)  
เป้าหมาย :
1)  เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสำ�ปะหลังของประเทศอย่างยั่งยืน
3)  เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังโดยการนำ�มันสำ�ปะหลังไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กรอบยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันสำ�ปะหลัง ให้มีคุณสมบัติเหมาะ
กับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2) การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพผลผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3) การแปรรูปมันสำ�ปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 4) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5) เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 6) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 7) การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
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กระทรวงพลังงาน มีเป้าหมายเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้เป็นร้อยละ 25 ของพลังงานที่ใช้
ทั้งหมด ในปี 2564 ในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งมีเป้าหมายเพิ่มการใช้เอทานอล 9 ล้านลิตร/วัน (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556) เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำ�มันสำ�ปะหลังมาผลิตเป็นเอทานอล คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่
4 มิถุนายน 2556 เห็นชอบต่อการปรับหลักสูตร กำ�หนดราคาเอทานอลอ้างอิงระหว่างการใช้กากน้ำ�ตาลต่อมันสำ�ปะหลังในอัตรา
ร้อยละ 62 ต่อ 38 (สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2556) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนสูตรการกำ�หนดราคารรับซื้อเอทานอล
(http://www.gasthai.com/article/html/631.html) ยกเลิกการจำ�หน่ายน้ำ�มันเบนซิน 91 ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2556 เพื่อ
กระตุ้นการใช้เอทานอลในประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมาโรงงานเอทานอลใช้ก�ำ ลังการผลิตเพีียงครึ่งหนึ่งและส่งออกเอทานอลส่วน
เกิน จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ปี 2558 ปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อยละ 88 ของกำ�ลังการผลิต (ธนาคารแห่งประเทศไทย,
2558)
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตแป้งจากพืช หรือเดกซ์ทริน
หรือโมดิไฟด์สตาร์ชเป็นพิเศษ โดยยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ทุกเขตที่ตั้ง ปัจจุบัน
มีผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภทผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งจากพืชจำ�นวน 29 โครงการ กำ�ลังการผลิตรวม 2.7 ล้านตัน/ปี
(อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) การส่งเสริมการผลิตแป้งแปรรูปจำ�นวน 86 โครงการ กำ�ลังการผลิตรวม 3.2 ล้านตัน/ปี เปิดดำ�เนินการแล้ว
การแล้ว 30 โครงการ กำ�ลังการผลิตรวม 0.7 ล้านตัน/ปี อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำ�กัด
ผู้ผลิตแลคติกเมื่อช่วงกลางปี 2556 (สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ตุลาคม 2556)

ประเทศเวียดนาม
มีนโยบายรักษาระดับพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังไม่ให้เกิน 2.8 ล้านไร่ (ปัจจุบัน 3.5 ล้านไร่) เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า
(Ministry of Agriculture and Rural Development, 2013) มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตจาก 2.8 ตัน/ไร่ เป็น 4 ตัน/ไร่ ในปี 2558        
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ดีและการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ (Keith Tomlins, 2012) ไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานผลิต         
แป้งมันสำ�ปะหลังเพิม่ เติมเนือ่ งจากมีโรงงานเป็นจำ�นวนมากแต่ยนิ ยอมให้ตงั้ โรงงานผลิตกลูโคสจากแป้งมันสำ�ปะหลัง(มูลนิธสิ ถาบัน
พัฒนามันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย, 2556) ด้านพลังงานมีนโยบายเพิ่มอัตราการผสมเอนาทอลเป็นร้อยละ 5 ในช่วงปลายปี
2557 เพื่อให้โรงงานเอทานอลใช้ก�ำ ลังการผลิตได้สูงขึ้นหลังจากโรงงานบางแห่งเริ่มประสบปัญหาขาดทุนและต้องเลิกกิจการไป
ในช่วงก่อนหน้าและกระทรวงการคลังเพิ่มภาษีส่งออกมันเส้นเป็นร้อยละ 5   

ประเทศฟิลิปปินส์
รัฐบาลจัดให้มันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมียุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตมันสำ�ปะหลังประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
1) เพิ่มจำ�นวนพันธุ์ดี 2) การพัฒนาเครื่องจักรกล เช่น เครื่องสับหัวมันสำ�ปะหลัง และ 3) อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรมีนโยบายเพิ่มงบประมาณการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมันสำ�ปะหลัง ตั้งเป้าเพิ่มผลผลิต
มันสำ�ปะหลังเป็น 8 ล้านตัน ยกระดับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จาก 2 ตัน/ไร่ เป็น 3.2 ตัน/ไร่ ในปี 2559 และเพิ่มการบริโภค
มันสำ�ปะหลังเป็น 5 กิโลกรัม/คน/ปี เป็นต้น (Diana Rose de Leon, 2011)  

ประเทศอินโดนีเซีย
มีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังเพื่อการผลิตพลังงาน (Global Business Indonesia Guide, 2013)
นโยบายให้บริษทั ต่างประเทศเข้ามาตัง้ โรงงานผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังในประเทศมีนโยบายพึง่ พาตนเอง และมีเป้าหมายลดการนำ�เข้า
แป้งมันสำ�ปะหลัง   
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ประเทศกัมพูชา
มีนโยบายมอบที่ดินให้เกษตรกรเพื่อทำ�การเกษตร (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทย, 2557) ดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศโดยเพิ่มอายุสัมปทานเป็น 99 ปี ขยายการลงทุนด้านชลประทาน แต่การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร
ยังค่อนข้างจำ�กัด

ประเทศลาว
มีนโยบายส่งเสริมการทำ�เกษตรแบบ Contract farming มีโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่างรัฐ บริษัทเอกชน
(โรงงานและสถาบันการเงิน) และเกษตรกรเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการเข้าถึงสินเชือ่ ให้กบั เกษตรกรเพือ่ ให้มเี งินลงทุนในการยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต มีโครงการความร่วมมือระหว่างโรงงานและเกษตรกร เช่น โครงการความร่วมมือกับบริษัท แป้งมันสำ�ปะหลัง
ลาวอินโดไชน่า ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมันสำ�ปะหลังป้อนโรงงานให้ได้ตามเป้าหมาย มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตและใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพเป็นร้อยละ 10 ในปี 2568 กระทรวงเกษตรและป่าไม้มีนโยบายยกระดับเทคโนโลยีการเพาะปลูกให้กับเกษตรรายย่อย
สนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตพืชพลังงานต่อพื้นที่ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ แปลงสาธิต และทดสอบในพื้นที่จริง
รวมถึงนโยบายสนับสนุนด้านการเงินให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกพืชพลังงาน
จัดตั้งเครือข่ายผู้ค้าและสมาคมเพื่อส่งเสริม
ตลาดพืชพลังงาน (Lao Institute for Renewable Energy, 2011)

ประเทศเมียนมา
กระทรวงเกษตรและชลประทานจัดทำ�แผนการพัฒนาภาคเกษตร 30 ปี (2543-2573) มีเป้าหมายเปลี่ยนพื้นที่ 25 ล้านไร่
เป็นที่ตั้งของโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อใช้ผลิตพลังงานซึ่งพืชเป้าหมาย ได้แก่ มันสำ�ปะหลัง และ
อ้อย (Land Research Action Research, 2012)

ประเทศมาเลเซีย บูรไน และสิงคโปร์
ไม่มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังเป็นการเฉพาะ
โดยสรุปประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยการเพิ่มผลผลิตมันสำ�ปะหลังต่อพื้นที่ให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมเดิม อุตสาหกรรมใหม่ และผลิตพลังงาน ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16: เป้าหมายผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันสำ�ปะหลังของบางประเทศในอาเซียน
ประเทศ
ไทย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
ลาว
       
        
        

ผลผลิตเฉลี่ยปัจจุบัน (ตัน/ไร่)

ผลผลิตเป้าหมาย (ตัน/ไร่)

3.5
2.8
2.0
3.6
3.8

5.0-6.0
4.0
3.2
na
na

ที่มา: ยุทธศาสตร์มันสำ�ปะหลังปี 2554-2557 และยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศ
(พ.ศ.2554-2559)
http://www.fp7-gratitude.eu/communications/case-studies/26-focus-countries/vietnam
Diana Rose de Leon, 2011
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ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศในภาพรวมของอาเซียน
แม้ว่าอาเซียนเป็นผู้นำ�ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของโลก อย่างไรก็ดี ในภาพรวมพบปัญหาและข้อจำ�กัด
สำ�คัญที่ต้องแก้ไขเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของอาเซียน สรุปได้ดังนี้
ปัญหา อุปสรรคของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของอาเซียน
ก) การผลิต
• ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และต้นทุน ในภาพรวมของอาเซียน ผลผลิตเฉลี่ยของมันสำ�ปะหลังต่อไร่สูงกว่าของโลก จาก
การพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวและเปอร์เซ็นต์แป้งสูง เช่น พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ของประเทศไทย ที่มีการใช้
อย่างแพร่หลายในอาเซียน การปลูกมันสำ�ปะหลังในอาเซียน ยังขาดการบริหารจัดการดินและน้ำ�โดยเฉพาะ
การปลูกในพื้นที่เดิมเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ทำ�ให้ผลผลิตลดลง เช่น ในประเทศ
กัมพูชา ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 ตัน/ไร่ ในขณะที่พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงผลผลิตไม่ต่ำ�กว่า 5 ตัน/ไร่ แต่ใน
บางพื้นที่ผลผลิตตำ�่ กว่า 2 ตัน/ไร่ (ไกรวัล กล้าแข็ง, 2550) ผลผลิตต่อไร่ของเมียนมาร์มีค่าเฉลี่ยเพียง 2.1 ตัน/ไร่
ดังนั้น การเลือกใช้พันธุ์ดีที่ใช้ผลผลิตสูงร่วมกับการบริหารจัดการดินและน้ำ�  การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับชุดดิน
เป็นโอกาสของอาเซียนที่จะเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงกว่าในปัจจุบัน ลดต้นทุนการผลิตมันสำ�ปะหลัง ทำ�ให้
เกษตรกรมีรายได้หรือกำ�ไรเพิ่มขึ้น
• ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นปัญหาสำ�คัญในบางประเทศ เช่น ประเทศไทยโดยเฉพาะในการปลูกและ
ขุดหัวมันสำ�ปะหลัง ต้นทุนการขุดหัวมันสำ�ปะหลังสูงถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนทั้งหมด การพัฒนาเครื่องจักรกล
นอกจากช่วยแก้ปัญหาแรงงาน ยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำ�ปะหลังด้วย
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ เช่น การระบาด
ของเพลี้ยแป้งสีชมพูที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พื้นที่เสียหายมากกว่า 1 ล้านไร่ (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำ�ปะหลัง
แห่งประเทศไทย, 2552) นอกจากนี้ ยังพบการระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศเวียดนามและกัมพูชา
(ประภาส ช่างเหล็ก, 2554)  
ข) การแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
• ต้นทุนการแปรรูปสูง แข่งขันยาก มีสาเหตุจาก
v ราคาหัวมันสำ�ปะหลังปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่ใช้มันสำ�ปะหลังหรือแป้งเป็นวัตถุดิบหลักต่าง
ประสบปัญหา เช่น อุตสาหกรรมผลิตสารให้ความหวานของไทยต้องชะลอการผลิต เนื่องจากราคาขายและ
ต้นทุนอยู่ในระดับเดียวกัน (NETTA News ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556) การผลิตเอทานอลของ
ไทย กัมพูชา เวียดนามที่ต้องยุติการผลิตหรือลดกำ�ลังการผลิต เนื่องจากแข่งขันกับวัตถุดิบประเภทอื่น เช่น
กากนำ�้ ตาลไม่ได้ บางช่วงราคาหัวมันสำ�ปะหลังที่สูงทำ�ให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลสูงกว่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง เป็นต้น
v ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนมากเป็นอันดับสองรองจากวัตถุดิบ ต้นทุน
เชื้อเพลิงและไฟฟ้ารวมกันคิดเป็นร้อยละ 15 สำ�หรับประเทศไทย (สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555) และร้อยละ 20 สำ�หรับเวียดนาม (Dao The Anh, et al., 2006) โรงงานมี
ศักยภาพที่จะลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังมีน้ำ�เสียเป็นจำ�นวนมากและ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนำ�มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังส่วนใหญ่ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังไม่ลงทุนระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ (สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
2555)   
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• ปัญหาการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต การแปรรูปแป้งมีการใช้น้ำ�ในกระบวนการผลิตน้ำ�เสียประมาณ
15 ลูกบาศก์เมตร/ตันแป้งแห้ง (สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555) มีความเป็นกรดสูง
หากไม่มีการบำ�บัดอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น มีผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง (Budiyono and T.D.
Kusworo., 2011)
ค) การตลาด
• ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างผลผลิตทีผ่ ลิตได้และความต้องการของอุตสาหกรรมทำ�ให้เกิดปัญหามันสำ�ปะหลัง
ล้นตลาด และขาดแคลนในบางช่วงเวลา การขาดความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรและแหล่งรับซื้อ (Vietnam
News, 2013) เช่น จังหวัดยาไลต์ของเวียดนามเดิมเกษตรกรปลูกมันสำ�ปะหลัง 2 ใน 3 ของพื้นที่ แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ทำ�ให้โรงงานประสปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำ�ปะหลัง
แห่งประเทศไทย, 2556)
• ไม่มีอุตสาหกรรมรองรับในประเทศ โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศสูง
ส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อกดราคารับซื้อ  
• อาเซียนพึ่งพาตลาดจีนสูงมาก ถือเป็นความเสี่ยงสำ�คัญ นักลงทุนจีนไปลงทุนในต่างประเทศทั้งในแอฟริกา
และอาเซียนทั้งการปลูกและแปรรูปแป้งมันสำ�ปะหลังเพื่อส่งกลับจีน จีนอาจลดการนำ�เข้ามันสำ�ปะหลังใน
อนาคต (Bryan Cave (Thailand), 2554)
• การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมันเส้นที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ� ต้องแข่งขัน
ด้วยราคา ถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะไม่มีปัญหาด้านการตลาด แต่อาจสร้างความเสี่ยงให้กับอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลัง
ของอาเซียนในระยะยาว (Bryan Cave (Thailand), 2554)
โอกาสเติบโตของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของอาเซียน
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ยกให้มันสำ�ปะหลังเป็นพืชแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นพืช
เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) ของคนในประเทศที่พัฒนาน้อยและกำ�ลังพัฒนามากกว่า 1,000 ล้านคน
ในขณะเดียวกันมันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจ (cash crop) ของเอเชีย เป็นวัตถุดิบที่ส�ำ คัญในอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง
พลังงาน อาหาร สำ�หรับประเทศทั่วโลก เนื่องจากมีราคาถูกกว่าแป้งชนิดอื่นๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ทำ�ให้เกิดภูมิแพ้
ทั่วโลกมีความต้องการมันสำ�ปะหลังเพื่อการบริโภคและในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ และสถาบันวิจัยนานาชาติด้านนโยบายอาหาร (International Food Policy Research Institute (IFPRI)
คาดการณ์ว่าปี 2563 ทั่วโลกต้องการมันสำ�ปะหลังเพื่อเป็นอาหารและผลิตอาหารสัตว์ 275 ล้านตัน (Cassava Viet, 2013) เพื่อ
การผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพต่างๆ รวมกันประมาณ 50 ล้านตัน รวมต้องการใช้มันสำ�ปะหลัง 325 ล้านตัน
ขณะที่ผลผลิตมันสำ�ปะหลังมีเพียง 275 ล้านตัน ความต้องการมีมากกว่าปริมาณผลผลิต 50 ล้านตัน
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ (Biobased) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง รูปที่ 12 ผลสำ�รวจความคิดเห็นจาก 217 บริษัท
ที่ท�ำ ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตวัสดุจากชีวภาพ (biobased material) และการผลิตผลิตภัณฑ์เคมี (bio-based materials and
chemicals (BBMC)) ทั่วโลก ระบุว่าจำ�นวนโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัสดุและเคมีภัณฑ์จากชีวภาพทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 24 แห่ง
ในปี 2548 เป็น 193 แห่งในปี 2556 และจะเพิ่มเป็น 229 แห่ง ในปี 2560 กำ�ลังการผลิตเพิ่มจาก 1.9 ล้านตัน ในปี 2548 เป็น
6.9 ล้านตันในปี 2556 และจะเพิ่มเป็น 13.2 ล้านตันในปี 2560
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ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ กลุ่มเคมีขั้นกลาง (intemediate chemicals) เช่น กรดอดิพิค (adipic) กรดแลคติก    
(lactic) กำ�ลังการผลิตจะเพิ่มเป็น 4.9 ล้านตันในปี 2560 จาก 2 ล้านตัน ใน ปี 2556 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพรุ่นแรก
(First  Generation) มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี (ปี 2556 กำ�ลังการผลิต 1.1 ล้านตัน) กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพเติบโตจาก
1 ล้านตันเป็น 1.8 ล้านตันในปี 2560 กลุ่มสเปเชียลลิตี้ เคมิคอล เช่น farnesene เป็นผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัว
สูงถึงร้อยละ 46 ระหว่างปี 2556-2560 และกลุ่มอื่นๆ เช่น บิวเธนไดออลที่ใช้ในการผลิตพลาสติก ตัวทำ�ละลาย เคมีสำ�หรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเส้นใยอีลาสติก (Julia Allen, 2014) จะมีการเติบโตสูง สอดคล้องกับข้อมูลของบริษัท บีเอเอส
เอฟ ที่ระบุว่าบริษัทฯ จะเพิ่มกำ�ลังการผลิตบิวเธนไดออลทั่วโลกจาก 535,000 ตัน เป็น 650,000 ตันในปี 2558 (สำ�นักข่าวไทย,
2554)
ชีวมวลหลักที่น�ำ มาผลิตวัสดุและเคมีชีวภาพยังคงเป็นกลุ่มน้ำ�ตาลและแป้ง  ขณะที่ชีวมวลในกลุ่มน้ำ�มัน เช่น น้ำ�มันปาล์ม
และคาโนล่ามีแนวโน้มใช้เพิ่มขึ้น แต่เซลลูโลสิกจะลดบทบาทลง (Julia Allen, 2014)
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รูปที่ 12 : กำ�ลังการผลิตผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพจำ�แนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ปี 2005-2017
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พลาสติกชีวภาพมีบทบาทเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้านการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและลดการใช้นำ้�มัน
ปิโตรเลียม ปี 2554 การผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพมีจ�ำ นวน 1 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 5-6 ล้านตันในปี 2559 เอเชียและ
อเมริกาใต้เป็นผู้ผลิตสำ�คัญ เอเชียมีกำ�ลังการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เป็นผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศผู้น�ำ ในธุรกิจนี้
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาสู่ประเทศในเอเชียที่มีความพร้อมของวัตถุดิบเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2557)
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วิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสถาบันพลาสติก และ European Bio Plastics
รูปที่ 13: กำ�ลังการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ของโลกปี 2554 และปี 2563
ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2557

เม็ดพลาสติกชีวภาพนำ�ไปผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์มากถึงร้อยละ 80 ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงหิ้ว ขวดบรรจุ
เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 40 33 และ 7 ตามลำ�ดับ Nova Institute คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ขวดบรรจุ
เครื่องดื่มชนิด Bio-PET จะเพิ่มเป็น 5 ล้านตันภายในปี 2563 และระยะยาวมีศักยภาพทดแทนขวดจากปิโตรเคมีได้ทั้งหมด
(ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์, 2557)
ต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพมีผลโดยตรงต่อศักยภาพในการแข่งขัน ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพมีราคาสูงกว่าพลาสติก
ที่ผลิตจากปิโตรเลียม 2-3 เท่าตัว แนวทางการลดต้นทุนส่วนหนึ่งทำ�ได้ด้วยการเพิ่มกำ�ลังการผลิต และอีกส่วนหนึ่งทำ�ได้ด้วย
การใช้วัตถุดิบราคาถูกในกระบวนการผลิต เช่น การนำ�แป้งมันสำ�ปะหลังมาผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bio-poly lactic acid)
มีศักยภาพลดต้นทุนของวัตถุดิบลงได้ร้อยละ 70 การปรับปรุงสมบัติเชิงเทคนิคของพลาสติกชีวภาพให้ใช้งานได้กว้างขึ้นเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่จะเพิ่มโอกาสในการนำ�เม็ดพลาสติกชีวภาพไปใช้งานได้หลากหลายขึ้น (พลาสติก ทูเดย์, 2556)
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการส่งเสริมการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูม่ าก เช่น มาเลเซียมีการจัดทำ�ยุทธศาสตร์
ชีวมวลแห่งชาติปี 2563 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพิ่มการผลิตพลาสติกชีวภาพรวมถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง มาตรการ
ส่งเสริมที่สำ�คัญของรัฐ ได้แก่ รัฐบาลร่วมลงทุนร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนสำ�หรับนักลงทุนท้องถิ่นที่ต้องการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเคมีจากฐานชีวภาพ และมาตรการด้านภาษี เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเวลา 5 ปี ให้หักค่าลดหย่อนสำ�หรับการลงทุนเพิ่มเติมได้ทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี (Agenis Innovasi Malaysia, 2013)
ประเทศไทยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเช่นกัน มีการจัดทำ�แผนที่นำ�ทางระดับชาติ 2 ระยะ
ระยะแรกปี 2551-2555 และระยะที่ 2 ปี 2554-2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ
กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ สร้างโรงงานนำ�ร่อง (Pilot plant) เพื่อ
ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพขนาดกำ�ลังการผลิต 1,000-10,000 ตัน มีมาตรการเสริม 5 ด้านเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์
ได้แก่ 1) มาตรการความพร้อมของวัตถุดิบชีวมวล 2) มาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 3) มาตรการการจัดทำ�มาตรฐาน
พลาสติกชีวภาพในระดับสากล 4) มาตรการสิทธิประโยชน์การลงทุนและการประกอบธุรกิจ และ 5) มาตรการส่งเสริมตลาดและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) ในภาพรวมถือว่าประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อมในการผลิตพลาสติก
ชีวภาพทั้งในส่วนอุตสาหกรรมต้นนำ�้ และอุตสาหกรรมปลายน้ำ� แต่สิ่งที่ขาด คือ อุตสาหกรรมการผลิตโพลิเมอร์ และบริษัทเอกชน
ของไทยมีแผนลงทุนด้านดังกล่าว
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ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มพลาสติกชีวภาพ (ฺBioplastic)

โพลิเมอร

ชีวมวล

วัตถุดิบ

กลูโคส
(13 โรงงาน)

มันสำปะหลัง
(เกษตรกร
0.5 ลานครัวเรือน)

ไบโอโมโนเมอร
ผลิต Lactic
Acid (1 โรงงาน)

ไบโอโพลีเมอร
(ไมมีโรงงาน)

ผูผลิต
พลาสติก
3,000 โรงงาน

ที่มา : สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อาเซียนเล็งเห็นความจำ�เป็นของการพัฒนาพลังงานทดแทนเนื่องจากพึ่งพาการนำ�เข้าเชื้อเพลิงจากฟอสซิลสูง อาเซียน
มีวัตถุดิบการเกษตรที่มีศักยภาพในการผลิตเอทานอลทดแทนนำ�้ มันเบนซินในภาคขนส่ง ตารางที่ 17 เห็นได้ว่า ประเทศไทย
และเวียดนาม มีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตและใช้เอทานอลอย่างชัดเจน ประเทศนอกกลุ่ม เช่น จีนต้องการนำ�เข้ามันเส้นสูงเพื่อ
ผลิตเอทานอลสะท้อนความต้องการมันสำ�ปะหลังอีกมาก  
ตารางที่ 17 : ปริมาณการผลิตเอทานอลและความต้องการใช้หัวมันสำ�ปะหลัง
ประเทศ

เป้าหมายการผลิต
เป้าหมายการผลิต
หรือใช้เอทานอล เอทานอล จากมันสำ�ปะหลัง

จีน

10,000 ล้านลิตร
ในปี 2563

4,000 ล้านลิตร

ปริมาณ
มันสำ�ปะหลังที่ใช้
(ล้านตัน)
27

ไทย

3,285 ล้านลิตร
ในปี 2564

1,248 ล้านลิตร

9

ประเมินสัดส่วนการใช้
มันสำ�ปะหลังที่ 38%

เวียดนาม

1,068 ล้านลิตร
ในปี 2565

1,068 ล้านลิตร

6.5

ประเมินที่ 100% ของ
กำ�ลังการผลิตของโรงงาน
เอทานอล ปี 2555

หมายเหตุ
ประเมินสัดส่วนการใช้
มันสำ�ปะหลังที่ 40%

ที่มา: http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2010/12/16/china-ethanol-production-will-reach-10m-tonsby-2020-report/
Hoang Kim, 2013. Vietnam Cassava Breeding Overview: The Broad Perspective. OECD-FAO. Agricultural
Outlook, 2013 และ สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2555.

อาเซียนมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการผลิตเอทานอลเพื่อลดการพึ่งพานำ�้ มันจากฟอสซิลที่ต้องนำ�เข้า รวมทั้ง ส่งออกเอทานอล
ส่วนเกิน ทั้งนี้ต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้แข่งขันกับประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิลผู้ผลิตรายใหญ่ได้ (ตารางที่ 18)
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ตารางที่ 18 : ต้นทุนการผลิตเอทานอลปี 2555
ประเทศ
ไทย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
บราซิล

วัตถุดิบหลัก
กากน้ำ�ตาล
มันสำ�ปะหลัง
กากน้ำ�ตาล

ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ลิตร)
19.00
20.18
20.05 - 22.90

ข้าวโพด
อ้อย

19.27
13.68

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 2556 และ Indonesia Biofuel Annual 2013.

อาเซียนครองส่วนแบ่งตลาดโลกของผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดโลก โลกมีแนวโน้ม
ต้องการมันสำ�ปะหลังเพื่อผลิตอาหาร อาหารสัตว์ เชื้อเพลิงชีวภาพ และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพชนิดใหม่เพิ่มขึ้น เป็นโอกาส
ทางการตลาดของภูมิภาคอาเซียน  

ราคามันเส้น และข้าวโพดในตลาดโลก
USD per tonne
340
290
240
190
2010 2011

2012

2013

Chip to china (f.o.b Bangkok)
Maize (US No. 2, Yellow)

ที่มา : FAQ, 2013

อาเซียนมีศักยภาพในการแข่งขันสูงมาก แต่การพัฒนาไม่อาจหยุดนิ่ง ข้อมูลราคามันเส้นและข้าวโพดที่รวบรวมโดย
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ชี้ให้เห็นว่าราคาข้าวโพดมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ราคามันเส้นมีราคาค่อนข้าง
คงที่ จึงมีความจำ�เป็นต้องเร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของไทยและอาเซียนให้เพิ่มขึ้น
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3

บทวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังเป็นปัจจัยที่ก�ำ หนดความอยู่รอด หรือความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรมทั้งระบบ การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันต้องพิจารณาตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่
การผลิต การตลาด และเทคโนโลยี สำ�หรับประเทศอาเซียนที่น�ำ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถกับประเทศไทย ได้แก่
เวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่ปลูกและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมากเช่นเดียวกับประเทศไทย

ความสามารถด้านการผลิต
ความสามารถด้านการผลิตประเมินจากประสิทธิภาพการผลิตโดยส่วนการปลูกประเมินจาก 1) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
2) ต้นทุนการผลิต และ 3) การแปรรูป ประเมินจากกำ�ลังการผลิต และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
1) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นตัวสะท้อนประสิทธิภาพการผลิตที่ส�ำ คัญ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่
ของอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 3 อันดับแรกของปี 2555 ได้แก่ ลาว กัมพูชา และไทย
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า หากพิจารณาในด้านอัตราการขยายตัวของผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ ประเทศไทยมีผลผลิตเพิม่ ขึน้ น้อยทีส่ ดุ ในอาเซียน
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปลูกมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยขาดการปรับปรุงบำ�รุงดินโดยเฉพาะการปลูกในพื้นที่เดิมเป็นระยะเวลา
ติดต่อกัน (ตารางที่ 19) แม้ผลผลิตของอาเซียนอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกมาก แต่ยังต่ำ�กว่าอินเดียที่มีผลผลิตต่อไร่
้ (Clair H. Hershey, et al., 2012) ดังนั้นอาเซียนมี
มากที่สุดเนื่องจากเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยในอัตราที่พอเหมาะร่วมกับการให้นำ� 
โอกาสเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ถ้านำ�หลักการจัดการที่เหมาะสมมาใช้

59

ตารางที่ 19: ผลผลิตต่อพื้นที่ (ตัน/ไร่) ของอาเซียนปี 2533 2543 และ 2555
			
ประเทศ
			
2533
โลก
1.6
อินเดีย
3.3
อาเซียน
2.3
• กัมพูชา
0.8
• ไทย
2.7
• ลาว
2.0
• เมียนมา
1.5
• ฟิลิปปินส์
1.3
• เวียดนาม
1.3
• อินโดนีเซีย
2.0

ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่)
2543
1.7
4.3
2.2
2.0
3.0
1.5
1.6
1.3
1.3
2.0

2555
2.0
5.8
3.2
3.6
3.5
3.8
2.1
1.6
2.8
3.2

ที่มา: http://www.factfish.com/statistic-country/burma/cassava%2C%20yield  และ
                          ASEAN Food Security Information System Office, 2013.

2) ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิตมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยสูงกว่าประเทศกัมพูชาและลาวกว่า 1 เท่าตัว (ตารางที่ 20) ต้นทุนที่สูง
ส่วนสำ�คัญมาจากค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า ทั้งนี้แรงงานคิดเป็นต้นทุนการผลิตประมาณร้อยละ 40 จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องจักรกล
การเกษตรเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและลดต้นทุนการผลิต
ประเทศกัมพูชาและลาวขาดอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตภายในประเทศทำ�ให้เกษตรกรขายผลผลิตหัวมันสำ�ปะหลังได้
่ตำ�กว่าประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมรองรับ เป็นโอกาสที่เมื่อเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ความร่วมมือที่เป็นไปได้ คือ ประเทศไทย
นำ�เข้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้านมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการผลิต และความเชี่ยวชาญ
ในการตลาดด้วยระบบราคาที่เป็นธรรม มีการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
ตารางที่ 20: ต้นทุนและกำ�ไรจากการผลิตมันสำ�ปะหลังของอาเซียนปี 2555
ประเทศ
		
ไทย (ปริมาณแป้ง 25%)
อินโดนีเซีย (ปริมาณแป้ง 30%)
เวียดนาม (ปริมาณแป้ง 30%)
กัมพูชา (หัวมันสำ�ปะหลังคละ)
ลาว (หัวมันสำ�ปะหลังคละ)

ราคาขาย
ต้นทุนการผลิต
หัวมันสำ�ปะหลัง
(บาท/กิโลกรัม)
(บาท/กิโลกรัม)		
2.50-3.10
1.80
2.71-2.87
na
2.79-2.94
1.50
1.60-2.20
1.00-1.10
1.80-2.00
0.84-1.00

ผลผลิต
(กิโลกรัม/ไร่)

กำ�ไร
(บาท/ไร่)

3,500
3,200
2,800
3,600
3,800

2,450-4,550
na
3,612-4,032
1,800-4,320
3,640-4,400

ที่มา: สมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย และสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556.
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ตารางที่ 21: ค่าจ้างขั้นตำ�่ ของบางประเทศในอาเซียน มกราคม 2557
ประเทศ
เหรียญสหรัฐต่อวัน
เมียนมาร์
2.00
กัมพูชา
2.67
เวียดนาม
2.90
อินโดนีเซีย
3.30
ฟิลิปปินส์
5.63
ไทย
9.10
        

ที่มา : http://www.bles.dole.gov.ph/PUBLICATIONS/Current%20Labor%20Statistics/
       STATISTICAL%20TABLES/PDF/Tab77.pdf

กัมพูชาและลาว มีต้นทุนการปลูกมันสำ�ปะหลังต่ำ�กว่าไทย และส่งออกผลผลิตเกือบทั้งหมด ถ้าประเทศทั้งสอง
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะใช้หัวมันสำ�ปะหลังในประเทศเพิ่มขึ้น และลดการส่งออกมันเส้นลง เพื่อ
รักษาเสถียรภาพปริมาณหัวมันสำ�ปะหลังภายในประเทศ ประเทศไทยจำ�เป็นต้องรักษาอาชีพเกษตรกรและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
เช่น ผลผลิตต่อไร่ หากผลผลิตต่อไร่เพิ่มเป็น 5 ตัน/ไร่ เกษตรกรไทยมีก�ำ ไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/ไร่ (ราคารับซื้อ 2 บาท/
กิโลกรัม)  โดยต้นทุนการผลิตต่อไร่เท่าเดิม การเพิม่ ผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตด้วยการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม
เป็นวิธีการนำ�ไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลัง
3) การใช้กำ�ลังการผลิตของโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลัง
การประหยัดขนาดจากการผลิต (economy of scale) เป็นปัจจัยที่ท�ำ ให้โรงงานขนาดใหญ่มีตน้ ทุนการผลิตเฉลีย่
ทีต่ �ำ่ กว่าโรงงานขนาดเล็ก เมือ่ เปรียบเทียบการใช้ก�ำ ลังการผลิตของโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลัง ประเทศไทยใช้ก�ำ ลังการผลิตได้มากที่สุด
ในอาเซียน มากกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามประมาณ 2 เท่าตัว (ตารางที่ 22) อย่างไรก็ดีประเทศไทยใช้กำ�ลังการผลิตไม่เต็มศักยภาพ
ที่มีอยู่ เนื่องจากไม่มีผลผลิตมันสำ�ปะหลังต่อเนื่องทั้งปี โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังของไทยมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต
อย่างต่อเนื่อง เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
เกือบเป็นศูนย์การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งทำ�ให้โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังของไทยหลายแห่งมีกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
พร้อมรับมือความต้องการของตลาดโลกก่อนประเทศอื่นๆ (กานต์ดา บุญเถื่อน, 2556)
ตารางที่ 22: กำ�ลังการผลิตและการใช้ก�ำ ลังการผลิตของโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลัง
กำ�ลังการผลิต
ประเทศ
จำ�นวนโรงงาน
			
(ตันแป้ง/ปี)
ไทย
85-87
9.4
อินโดนีเซีย
400
4.0
เวียดนาม
70-100
3.2-4.8
กัมพูชา
3-4
0.1
เมียนมา
1
0.03

สัดส่วนการใช้			
กำ�ลังการผลิต (%)
50
25
25
na
na

ที่มา: เสรี เด่นวรลักษณ์, 2556 และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555

                            http://www.academicjournals.org/sre/PDF/pdf2012/16Jan/Hermiati%20et%20al.pdf
                            สมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย, 2557.
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4) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังที่ผลิตได้
ในเชิงเปรียบเทียบผู้ประกอบการไทยผลิตผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังได้หลากหลายที่สุดในอาเซียน (ตารางที่ 23) ผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังของไทยในกลุ่มแป้งมันสำ�ปะหลังและแป้งดัดแปรเป็นที่ยอมรับ มีราคาขายสูงกว่าแป้งมันสำ�ปะหลังของคู่แข่งในกลุ่ม
อาเซียน
ตารางที่ 23: ประเภทผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังที่แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนผลิตได้
ประเทศ		
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ไทย
มันเส้นสะอาด แป้งมันสำ�ปะหลัง แป้งดัดแปรสำ�หรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อินโดนีเซีย
แป้งมันสำ�ปะหลัง ผลิตแป้งดัดแปรได้เพียงบางชนิด และยังต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะจากประเทศไทย   
เวียดนาม
มันเส้นสะอาด แป้งมันสำ�ปะหลัง แป้งดัดแปรบางประเภท  
กัมพูชา
มันเส้น  
เมียนมา
มันเส้น แป้งมันสำ�ปะหลัง
ลาว
มันเส้น แป้งมันสำ�ปะหลัง
ฟิลิปปินส์
มันเส้น แป้งมันสำ�ปะหลัง
มาเลเซีย
มันเส้น แป้งมันสำ�ปะหลัง แป้งดัดแปร
ที่มา: จากการรวบรวมของคณะผู้วิจัย  

ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดประเมินจาก 1) ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง
2) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 3) สัดส่วนระหว่างการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังที่มีมูลค่าสูงต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังรวม          
1) ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียนส่งออกมันสำ�ปะหลังมากที่สุดในโลกด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกของโลก
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมากที่สุด มีส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของส่วนแบ่งตลาดโลก ปี 2556
ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดโลกสำ�หรับผลิตภัณฑ์มันเส้น แป้งมันสำ�ปะหลัง และแป้งดัดแปร ร้อยละ 72, 80 และ 19 ตามลำ�ดับ
เวียดนามส่งออกเป็นอันดับสองของโลกทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์มันเส้นและแป้งมันสำ�ปะหลัง การส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มขยาย
มากกว่าร้อยละ 80 ต่อปี ในกลุ่มแป้งดัดแปร ปี 2556 เวียดนามส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังลดลง เนื่องจากมันสำ�ปะหลังได้
ลดลง และจีนนำ�เข้ามันเส้นจากประเทศไทยแทนการนำ�เข้าจากเวียดนาม
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดในรูปมันเส้น เป็นอันดับสี่ของโลกเฉพาะปี 2555 กัมพูชาส่งออก
มันเส้นเป็นอันดับสามของโลก การขยายตัวที่รวดเร็วเป็นผลมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกของนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึง
นักลงทุนจากประเทศไทยที่เข้าไปลงทุนเป็นเทรดเดอร์ 14-15 ราย (สมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย, 2557) เนื่องจากกัมพูชามี
พื้นที่เพาะปลูกมาก ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากสหภาพยุโรป สำ�หรับปี 2556 การส่งออกของกัมพูชาลดลงจากปัญหา
นำ�้ ท่วม และเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพด (http://www.globaltimes.cn/content/840494shtml#.Uxq1VGc5PIU)
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อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตมันสำ�ปะหลังเป็นอันสองของอาเซียน ส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลังเป็นอันดับสี่ของโลก (ตารางที่ 24)
การส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลังของอินโดนีเซียลดลงมากในระยะหลังจาก 7.8 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553 เหลือเพียง 0.7
ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2555 เนื่องจากความต้องการใช้ภายในประเทศมีสูง ส่งผลให้บทบาทการเป็นผู้ส่งออกของอินโดนีเซียลดลง
จากอันดับสี่ ในปี 2553 เป็นอันดับสิบห้าของโลกในปี 2555  
ตารางที่ 24: ส่วนแบ่งตลาดของอาเซียนจำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ปี 2556
		 ประเทศ
		
ไทย
เวียดนาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย

มันเส้น
ส่วนแบ่งตลาด	อันดับ
(%)		
72
1
19
2
3
3
1
5

แป้งมันสำ�ปะหลัง
ส่วนแบ่งตลาด อันดับ
(%)		
80
1
13
2
0
20
1
3

แป้งดัดแปร
ส่วนแบ่งตลาด อันดับ
(%)
19
1
1
15
0
0
0.3
25

ที่มา: Global Trade Atlas, 2014

ประเทศที่น�ำ เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมากของโลก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้  โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเทศจีน ปี 2556 จีนนำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง ยกเว้นแป้งหยาบมีมูลค่า 2,857 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่า
นำ�เข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากจีนมีพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังจำ�กัด ผลิตหัวมันสำ�ปะหลังได้น้อยกว่าความต้องการใช้ในประเทศ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน จีนนำ�เข้ามันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มมันเส้นจาก 5 ล้านตัน เป็น 7 ล้านตัน ร้อยละ 20
ของปริมาณนำ�เข้ามันเส้นไปผลิตเอทานอล (ปี 2555 จีนมีโรงงานเอทานอลรวม 159 แห่ง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอล
ได้แก่ ข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง และกากน้ำ�ตาลในสัดส่วนร้อยละ 70, 25 และ 5 ตามลำ�ดับ) มันเส้นที่เหลือนำ�ไปผลิตอาหารสัตว์
(Ryan Scott and Jiang Junyang, 2013) ประเทศจีนต้องการนำ�เข้ามันเส้นไม่น้อยกว่า 12 ล้านตัน/ปี เพื่อผลิตแอลกอฮอล์
(เสรี เด่นวรลักษณ์, 2557)   
ตารางที่ 25: ปริมาณนำ�เข้า (ล้านตัน) ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังหลักของประเทศจีนปี 2554-2556
ผลิตภัณฑ์
หัวมันสด มันเส้น มันอัดเม็ด
แป้งมันสำ�ปะหลัง/ สตาร์ชมันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปรและเดกซ์ทริน

2554
5.02
0.90
0.25

2555
7.14
1.01
0.28

2556
7.39
1.47
0.31

ที่มา: Global Trade Atlas, 2014
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จีนนำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังจากอาเซียนเป็นหลัก ยกเว้นแป้งดัดแปรจากข้าวโพด และข้าวสาลีที่น�ำ เข้าจาก
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จีนนำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมากที่สุด คือ ประเทศไทยโดยนำ�เข้ามาก
เป็นอันดับหนึ่งในทุกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง รองลงมานำ�เข้าจากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะกลุ่มมันเส้นและแป้งมันสำ�ปะหลัง
(ตารางที่ 26) ในช่วงสองปีหลัง ประเทศจีนนำ�เข้ามันเส้นและแป้งมันสำ�ปะหลังจากเวียดนามเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังที่ส่งออกจากประเทศเวียดนามเสียภาษีเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราภาษีที่เรียกเก็บกับประเทศอื่นและไม่ต้องเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม เป็นเหตุให้เวียดนามตั้งราคาขายมันเส้นต่ำ�กว่าประเทศไทยได้ประมาณตันละ 20 เหรียญสหรัฐ (Bryan Cave
(Thailand), 2554) การนำ�เข้าแป้งมันสำ�ปะหลังจากเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 18 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 39
ในปี 2555 ส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นของเวียดนามในปีดังกล่าวเท่ากับจำ�นวนส่วนแบ่งตลาดของไทยที่ลดลง สำ�หรับปี 2556 ประเทศไทย
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ขณะที่เวียดนามส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังลดลงมากจากปัญหา
ภัยธรรมชาติและเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น (http://www.moit.gov.vn/en/News/508/production-and-exportof-cassava-in-2013.aspx)
ตารางที่ 26: ส่วนแบ่งตลาดของอาเซียนในประเทศจีนจำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ปี 2554-2556
มันเส้น
แป้งมันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปร
		
ส่วนแบ่งตลาด อันดับ	ส่วนแบ่งตลาด อันดับ	 ส่วนแบ่งตลาด อันดับ
		
(%)		
(%)		(%)
ไทย
73
1
65
1
51
1
เวียดนาม
25
2
26
2
2
9
อินโดนีเซีย
1
3
1
5
0
30
ที่มา: Global Trade Atlas, 2014
ประเทศญี่ปุ่น ปี 2556 ญี่ปุ่นนำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังรวม 640 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการนำ�เข้าลดลง
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 4 ผลิตภัณฑ์ที่นำ�เข้ามากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปร นำ�เข้า 0.5 ล้านตัน (ตารางที่ 27) ครึ่งหนึ่งเป็น
การนำ�เข้าจากประเทศไทย (ตารางที่ 28) ในส่วนของแป้งมันสำ�ปะหลัง ญี่ปุ่นนำ�เข้าจากประเทศไทยเป็นหลัก (ร้อยละ 65)
ประเทศไทยทิ้งห่างจากเวียดนามที่อยู่ในอันดับสองค่อนข้างมาก เนื่องจากความเชื่อมั่นในคุณภาพแป้งที่ญี่ปุ่นมีต่อผู้ประกอบการ
ไทย ญี่ปุ่นนำ�แป้งมันสำ�ปะหลังไปใช้ผลิตกลูโคส มอลโตส เดกซ์ทริน รองลงมาเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ และอาหาร
ด้วยความได้เปรียบด้านวัตถุดิบที่มีอยู่มาก และสิทธิพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยจูงใจให้บริษัทญี่ปุ่นจำ�นวนหนึ่ง
เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตสารให้ความหวานในประเทศไทยและส่งกลับไปใช้ในญี่ปุ่น อาจเป็นไปได้ว่าสารให้ความหวานที่ส่งออก
ไปญี่ปุ่นมาจากโรงงานของญี่ปุ่นด้วยกันเอง   
ตารางที่ 27: ปริมาณนำ�เข้า (ล้านตัน) ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังหลักของประเทศญี่ปุ่นปี 2554-2556
ผลิตภัณฑ์

2554

2555

2556

หัวมันสด มันเส้น มันอัดเม็ด
แป้งมันสำ�ปะหลัง/ สตาร์ซมันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปรและเดกซ์ทริน

0.10
0.17
0.45

0.10
0.19
0.52

0.10
0.17
0.51

ที่มา: Global Trade Atlas, 2014
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ตารางที่ 28: ส่วนแบ่งตลาดของอาเซียนในประเทศญี่ปุ่นจำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2554-2556
		
		

ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

มันเส้น
แป้งมันสำ�ปะหลัง
ส่วนแบ่งตลาด อันดับ	ส่วนแบ่งตลาด อันดับ	
(%)		(%)		
7
2
65
1
5
3
2
8
3
4
3
7

แป้งดัดแปร
ส่วนแบ่งตลาด อันดับ
(%)
52
1
6
3
1
12

ที่มา: Global Trade Atlas, 2014

ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2556 มูลค่านำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังลดจาก 550 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2555 เหลือ
363 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากปีก่อนหน้านำ�เข้าแป้งมันสำ�ปะหลังมาก ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่อินโดนีเซีย
นำ�เข้ามากที่สุด มีสัดส่วนนำ�เข้าร้อยละ 60 ของมูลค่าการนำ�เข้าส่วนที่เหลือเป็นการนำ�เข้าแป้งดัดแปร อินโดนีเซียนำ�เข้า
แป้งมันสำ�ปะหลังและแป้งดัดแปรจากประเทศไทยเป็นหลัก (ตารางที่ 29)
ตารางที่ 29: ส่วนแบ่งตลาดของอาเซียนในประเทศอินโดนีเซียจำ�แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2554-2556
มันเส้น
แป้งมันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปร
		ส่วนแบ่งตลาด อันดับ	ส่วนแบ่งตลาด อันดับ	 ส่วนแบ่งตลาด อันดับ
		
(%)		
(%)		
(%)
ไทย
48
1
68
1
56
1
เวียดนาม
5
4
4
6
1
15
ที่มา: Global Trade Atlas, 2013.

ประเทศเกาหลีใต้ มูลค่าการนำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นจาก 190 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2533 เป็น 336
ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 มันเส้นเป็นผลิตภัณฑ์หลัก (ร้อยละ 40) ที่นำ�เข้าจากนโยบายเปิดตลาดมันเส้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
การกลัน่ สุรา รองลงมาเป็นการนำ�เข้าแป้งดัดแปรและแป้งแปรรูป เกาหลีใต้น�ำ เข้าผลิตภัณฑ์มนั สำ�ปะหลังจากประเทศไทย ร้อยละ 36
ของมูลค่าการนำ�เข้ารองลงมา จาก จีน และเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 20 และ 19 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 30)
ตารางที่ 30: ส่วนแบ่งตลาดของอาเซียนในประเทศเกาหลีใต้จ�ำ แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2554-2556
		
		
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

มันเส้น
แป้งมันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปร
ส่วนแบ่งตลาด อันดับ	ส่วนแบ่งตลาด อันดับ	ส่วนแบ่งตลาด อันดับ
(%)		
(%)		
(%)
56
1
16
3
36
1
37
2
1
7
0
16
4
4
0
17
0
14

ที่มา: Global Trade Atlas, 2013.  
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เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและอัตราการขยายตัวการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของประเทศผู้ส่งออกสำ�คัญของ
อาเซียน ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดโลกมากเป็นอันดับหนึ่งในทุกตลาดและทุกผลิตภัณฑ์ แต่อัตราการขยายตัวในช่วงหลังน้อยกว่า
ประเทศอื่นๆ ยกเว้นปี 2556 การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของประเทศไทยขยายตัวสูง โดยเฉพาะมันเส้นขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 ประเทศไทยมีอัตราขยายตัวของการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรดีกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะตลาด
ญี่ปุ่น สถานภาพดังกล่าวย้ำ�ให้เห็นว่าประเทศไทยได้เปรียบในกลุ่มแป้งดัดแปรทิ้งห่างจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียนค่อนข้างมาก
ประเทศไทยต้องรักษา/เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างๆ ด้วยการรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  

ตลาดญี่ปุ่น

Growth

Growth

ตลาดจีน

ตลาดเกาหลีใต้

Market share

Growth

Growth

ตลาดอินโดนีเซีย

Market share

Market share

Market share
มันเส้น          แป้งมันสำ�ปะหลัง            แป้งดัดแปลง

เวียดนาม           อินโดนีเซีย         ไทย         กัมพูชา

รูปที่ 14: ส่วนแบ่งตลาดและอัตราการขยายตัวของการส่งออกของประเทศผู้ส่งออกสำ�คัญของอาเซียนปี 2554-2556
ที่มา : Global Trade Atlas, 2014.
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2) ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage; RCA) เป็นตัวสะท้อนความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ส่งออกให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตลาด หากประเทศใดมีค่า RCA มากกว่า
1 ชี้ว่ามีความสามารถในการแข่งขัน และค่า RCA ยิ่งมากแสดงว่ามีความสามารถในการแข่งขันสูง ปัจจัยที่มีผลต่อความได้เปรียบ
เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ความได้เปรียบด้านแรงงาน เช่น ค่าจ้าง หรือความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เป็นต้น  
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน โดยพิจารณาจากค่า RCA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม
ในตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง 4 ตลาด ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ พบว่าค่า RCA ที่คำ�นวณได้ของ
ปี 2555 และ 2556 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประเทศไทยได้เปรียบเวียดนามในกลุ่มแป้งมันสำ�ปะหลังและแป้งดัดแปร
เสียเปรียบในกลุ่มมันเส้นในตลาดญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ สำ�หรับตลาดจีน ไทยอาจเสียเปรียบเวียดนามเล็กน้อย
เนื่องจากจีนให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแก่เวียดนาม (ตารางที่ 31 และ 32)  
ตารางที่ 31: ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
                 และประเทศผู้ส่งออกสำ�คัญปี 2555

  
  
  
  

ประเทศผู้ส่งออก/ผลิตภัณฑ์
ไทย
- มันเส้น
- แป้งมันสำ�ปะหลัง
- แป้งดัดแปร
เวียดนาม
- มันเส้น
- แป้งมันสำ�ปะหลัง
- แป้งดัดแปร

จีน

ญี่ปุ่น

อินโดนีเซีย

เกาหลีใต้

1.07
0.84
0.81

0.17
1.45
1.11

1.21
3.36
1.59

1.46
0.53
0.88

1.06
1.03
0.10

1.07
0.40
1.13

4.40
2.62
0.06

2.55
0.07
0.00

ที่มา: คำ�นวณจาก Global Trade Atlas, 2013.

ตารางที่ 32: ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
                 และประเทศผู้ส่งออกสำ�คัญปี 2556

  
  
  
  
  
  

ประเทศผู้ส่งออก/ผลิตภัณฑ์
ไทย
- มันเส้น
- แป้งมันสำ�ปะหลัง
- แป้งดัดแปร
เวียดนาม
- มันเส้น
- แป้งมันสำ�ปะหลัง
- แป้งดัดแปร

จีน

ญี่ปุ่น

เกาหลีใต้

1.05
1.00
0.68

0.13
1.34
1.16

1.39
0.44
0.98

1.13
1.06
0.13

1.17
0.65
1.03

2.47
0.05
0.00

ที่มา: คำ�นวณจาก Global Trade Atlas, 2014.
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3) สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังที่มีมูลค่าเพิ่มสูงต่อมูลค่าการส่งออกรวม
สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเป็นตัวชี้วัดระดับนวัตกรรมของประเทศ  จากการเปรียบเทียบ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากกว่าประเทศอื่น
เนื่องจากมีความพร้อมทั้งวัตถุดิบและอุตสาหกรรมรองรับในประเทศ ต่างกับประเทศกัมพูชาและลาวจำ�เป็นต้องส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังในรูปมันเส้น เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปแป้งน้อย อินโดนีเซียนำ�หัวมันสำ�ปะหลังร้อยละ 50 แปรรูปเป็น
แป้งมันสำ�ปะหลัง ผลผลิตเกือบทั้งหมดใช้ในประเทศ แม้ว่าเวียดนามมีโรงงานแป้งมากแต่เป็นโรงงานขนาดเล็กผลิตแป้งได้บางประเภท
ผลิตภัณฑ์ส่งออกเป็นมันเส้นเป็นหลัก จากความได้เปรียบด้านแรงงานและมีอาณาเขตติดต่อกับตลาดส่งออก คือ ประเทศจีน
สำ�หรับฟิลิปปินส์ไม่มีโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลัง ส่งออกผลิตภัณฑ์ในรูปแป้งหยาบ อีกส่วนปลูกเพื่อบริโภคเป็นอาหาร (ตารางที่ 33)
ตารางที่ 33: สัดส่วน (ร้อยละ) การส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มน้อย และมูลค่าเพิ่มสูง
2554
2555
ประเทศ	
มูลค่าเพิ่มน้อย มูลค่าเพิ่มสูง	 มูลค่าเพิ่มน้อย มูลค่าเพิ่มสูง
		
(%)	(%)
(%)	
(%)	
สิงคโปร์*
มาเลเซีย**
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
ลาว

0
26
39
65
39
87
100
100    

100
74
61
35
61
13
0
0

0
24
45
64
55
69
98
100

100
76
55
36
45
31
2
0

2556
มูลค่าเพิ่มน้อย มูลค่าเพิ่มสูง
(%)	
(%)
4
18
46
65
48
98
99
81

ที่มา: Global Trade Atlas, 2013.
หมายเหตุ : * สิงคโปร์ท�ำ หน้าที่เป็นเพียงตัวกลางด้านการตลาด  **  มาเลเซียมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งน้อยมาก
                  สินค้ามูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แป้งมันสำ�ปะหลัง แป้งดัดแปร เดกซ์ทริน
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96
82
54
35
52
2
1
19

ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีประเมินได้จาก 1) ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ และ 2) ระดับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
1) ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
ประเทศไทยมีฐานความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังระดับดี เมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่หากเปรียบเทียบกับทั่วโลก ประเทศไทยมีผลงานวิจัยตามหลังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นำ�
กว่า 10 เท่าตัว และน้อยกว่าจีน 5 เท่าตัว (ตารางที่ 34) หน่วยงานวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์มากที่สุดของประเทศไทย 5 อันดับแรก
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   
มาเลเซียเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีผลงานตีพิมพ์มากเป็นอันดับสองรองจากไทย ผลงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
การแปรรูปแป้งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนามมีจ�ำ นวนผลงานตีพิมพ์น้อยกว่าไทยประมาณ 5 เท่าตัว
สำ�หรับกัมพูชาและลาวมีผลงานตีพิมพ์น้อยมาก
ตารางที่ 34: จำ�นวนผลงานตีพิมพ์ด้านมันสำ�ปะหลังของประเทศผู้นำ� และอาเซียน  








ประเทศ	

ปี 2526-2556 (กันยายน)

สหรัฐอเมริกา
จีน
สหราชอาณาจักร
เยอรมนี
อินเดีย
ญี่ปุ่น
ไนจีเรีย
เนเธอร์แลนด์
เกาหลีใต้
ไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
ลาว

14,183
5,994
5,129
4,869
4,863
4,739
1,793
1,807
1,490
1,139
650
199
205
163
46
28

ที่มา: www.scopus.com, 2013
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2) ระดับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่าทุกประเทศในอาเซียน (ตารางที่ 35) ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตลอด
กระบวนการผลิตทั้งความก้าวหน้าการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการดั้งเดิมและใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น เครื่องหมายโมเลกุล
กระบวนการแปรรูปแป้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ได้แป้งทีใ่ ช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
บางประเภทถือว่ามีจ�ำ กัด เป็นต้นว่า การพัฒนาแป้งฟลาวเพื่อใช้ทดแทนแป้งสาลี หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยต่างประเทศ เช่น การผลิตกรดแลคติกของบริษัท พูแรค(ประเทศไทย) จำ�กัด ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนา
จากบริษัทแม่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ไม่มีการลงทุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย ทำ�ให้ประเทศไทยไม่มีฐาน
ด้านเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศ
เวียดนามมีความก้าวหน้าเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ระดับหนึ่ง พันธุ์ที่มีการส่งเสริมให้ใช้ส่วนหนึ่งปรับปรุงพันธุ์ โดย
นักวิจยั ของเวียดนามด้วยวิธกี ารดัง้ เดิม เริม่ มีการนำ�เทคโนโลยีชวี ภาพมาใช้เสริมการปรับปรุงพันธุ  ์ โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังทีต่ งั้ ขึน้
ในระยะหลังนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น อินโดนีเซีย การปรับปรุงพันธุ์ไม่คืบหน้าเนื่องจากมีข้อจำ�กัด
ของนักวิจัยและฐานพันธุกรรมมันสำ�ปะหลังที่แคบ กัมพูชา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีค่อนข้างน้อย อยู่ในสถานะของผู้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่เข้าไปลงทุนเป็นหลักโดยเฉพาะจากประเทศจีน
ตารางที่ 35: เปรียบเทียบระดับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมันสำ�ปะหลังของประเทศผู้ผลิต
                 มันสำ�ปะหลังสำ�คัญของอาเซียน
เทคโนโลยี
การปรับปรุงพันธุ์
การจัดการแปลง
การแปรรูปแป้ง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ไทย
+++
++
+++
+

เวียดนาม
++
+
++
-

อินโดนีเซีย
+
+
++
-

ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้วิจัยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้นำ�เสนอไว้ในบทที่ 2  
หมายเหตุ: -      ไม่มีการดำ�เนินการที่ชัดเจน
              +      เริ่มมีการดำ�เนินการในลักษณะนำ�ร่อง
             ++    มีการใช้งานน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย
        
+++  มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
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กัมพูชา
+
-

ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
อุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของไทยมีปัญหาและอุปสรรคสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
1) คุณภาพและปริมาณผลผลิตมันสำ�ปะหลัง
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าหัวมันสำ�ปะหลังอายุ 7-8 เดือน มีขนาดหัวเล็กผิดปกติ เชื้อแป้งต่ำ�เพียง 20-22%
่ (ประมาณ 3 ตัน/ไร่ ต่ำ�กว่าผลผลิตเฉลี่ยของประเทศที่ 3.4 ตัน/ไร่) ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภัยแล้ง (สมาคมการค้า
ผลผลิตตำ� 
มันสำ�ปะหลังไทย, 2556 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำ�กัด, 2556) พื้นที่ภาคตะวันออกพบ
การระบาดของโรคเพลี้ยแป้ง มันสำ�ปะหลังต้นเล็กยืนต้นตาย หัวมันสำ�ปะหลังมีสัดส่วนปริมาณแป้ง (เชื้อแป้ง) ต่ำ�ลง แต่ละปีมี
ความต้องการใช้ท่อนพันธุ์มันสำ�ปะหลังคุณภาพดีประมาณ 1,000 ล้านต้นต่อปี ที่ผ่านมามีการผลิตท่อนพันธุ์คุณภาพดีไม่เพียงพอ
เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ท่อนพันธุ์อ่อน หรือแก่เกินไป หรือเป็นท่อนพันธุ์ที่เก็บไว้นานไม่เหมาะสมสำ�หรับเป็น
ท่อนพันธุ์ ส่งผลให้อัตราการงอกต่ำ� ผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรน้อยกว่าที่ควรเป็น (เสรี เด่นวรลักษณ์, 2557)
ผลผลิตมันสำ�ปะหลังที่มีน้อยและไม่มีตลอดทั้งปี ทำ�ให้อุตสาหกรรมที่ใช้มันสำ�ปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักใช้ก�ำ ลังการผลิต
ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังใช้กำ�ลังการผลิตเพียงครึ่งหนึ่งของกำ�ลังการผลิต (รูปที่ 15) ปริมาณแป้งใน
หัวมันสำ�ปะหลังที่ต่ำ�เป็นปัญหาสำ�คัญสำ�หรับโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลัง หากมีการบริหารจัดการให้มีผลผลิตมันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้น
มีปริมาณแป้งในหัวมันสำ�ปะหลังสูง มีผลผลิตสม่ำ�เสมอจะช่วยให้โรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังมีต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน เนื่องจากตลาดแป้งมันสำ�ปะหลังเป็นตลาดที่แข่งขันด้วยราคา และมีส่วนเพิ่มความสามารถให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ที่ใช้มันเส้นหรือแป้งมันสำ�ปะหลังในสัดส่วนที่สูงอีกทางหนึ่ง
หน่วย : ล้านตัน
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รูปที่ 15: กำ�ลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงของโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังปี 2551-2555
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2) ราคามันสำ�ปะหลังผันผวน
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ราคามันสำ�ปะหลังชนิดคละที่เกษตรกรขายได้มีความผันผวน สวนทางกับต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เกษตรกรจึงมีก�ำ ไรลดลง
หน่วย : บาท

3.00

2.53

2.50
2.00

2.25
1.73
1.32

1.50
1.00

2.03

1.08

1.68

1.62

1.23
ราคาขาย
ต้นทุน

0.50
0.00

2551

1.8

2552

2553

2554

2555

รูปที่ 16: ราคาขายและต้นทุนการผลิตมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยปี 2551-2555
ที่มา: สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556

3) ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงาน
ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการขุดมันสำ�ปะหลัง เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านมีการขยายการปลูก
มันสำ�ปะหลังในประเทศ ในช่วงทีผ่ ลผลิตออกมาก อัตราค่าจ้างของแรงงานทีร่ บั จ้างขุดมันสำ�ปะหลังในประเทศเพือ่ นบ้าน และ
ประเทศไทยไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในช่วงปกติราคาค่าจ้างของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน 3-5 เท่าตัว เพื่อบรรเทาปัญหา
ดังกล่าวประเทศไทยจำ�เป็นต้องเร่งพัฒนาเครื่องจักรกลสำ�หรับการปลูก และการขุดมันสำ�ปะหลัง  
อัตราค่าจ้างขั้นตำ�่ ของประเทศไทยและอาเซียนบางประเทศ
ประเทศ
เมียนมา
กัมพูชา
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
ไทย

เหรียญสหรัฐต่อวัน
2.00
2.67
2.90
3.30
5.63
9.10

ที่มา: http://www.bies.dole.gov.ph/PUBLICATION/Current%20Labor%20Statistics/
STATISTICAL%20TABLES/PDF/Tap77.pdf
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แรงงานรับจ้างขุดมันสำ�ปะหลังในกัมพูชามีรายได้วันละ 200-300 บาท
โดยจ้างขุดและสับเป็นตะกร้า ตะกร้าละ 7-10 บาท (ตะกร้าละ 30 กิโลกรัม)
ที่มา: http://www.manager.co.th/local/viewnews.aspx?NewsID=9570000006082

ไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานขุดมันสำ�ปะหลังและแนวโน้มรุนแรงขึ้น :
ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท/ตัน
การใช้เครื่องขุดและเก็บหัวมันสำ�ปะหลัง ช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานขุดได้
ร้อยละ 30 ต้นทุนขุดและเก็บเกี่ยวเหลือ 200 บาท/ตัน
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เกษตร จังหวัดนครราชสีมา

4) การแทรกแซงราคาของรัฐบาล
ความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการใช้หัวมันสำ�ปะหลังและปริมาณมันสำ�ปะหลังที่เก็บเกี่ยวได้ในบางช่วงเวลา ทำ�ให้
เกิดปัญหามันสำ�ปะหลังล้นตลาดในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ขาดแคลนในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม
เพือ่ ไม่ให้ราคามันสำ�ปะหลังทีเ่ กษตรกรขายได้ตกต�่ำ มาก รัฐบาลมีโครงการแทรกแซงราคามันสำ�ปะหลังในช่วงทีม่ มี นั สำ�ปะหลังมาก
นโยบายดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย (ตารางที่ 36) ดังนี้
ตารางที่ 36: ข้อดี-ข้อเสียของโครงการแทรกแซงราคามันสำ�ปะหลังของรัฐบาล
ข้อดี

ข้อเสีย

1)  ยกระดับราคาหัวมันสำ�ปะหลังจาก 2.00 บาท
     เป็น 2.50 บาท

1)  ตั้งราคาสูงเกินไปทำ�ให้เสียตลาดแก่คู่แข่ง เช่น เวียดนาม

2)  รองรับผลผลิตส่วนเกินจากตลาด ลดแรงกดดัน
     ราคาจากผู้ซื้อ

2)  มีการสวมสิทธิเนื่องจากระยะเวลามีจ�ำ กัด (3 เดือน)
     และมีโควต้า (เกิดการซื้อ-ขายโควต้า)

3)  รัฐเก็บสต็อกไว้ให้ตลาดมีผลผลิตใช้ต่อเนื่องทั้งปี
     ทำ�ให้ราคาไม่ผันผวน
                     

3)  มีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพแป้งและมันเส้นเข้าโกดัง
     ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพ มีผลต่อภาพลักษณ์แป้งส่งออก
    จากประเทศไทย

    

4)  ไม่ทั่วถึง เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรบางรายเท่านั้น
     ที่มีมันสำ�ปะหลังในช่วงดังกล่าว

ที่มา: การนำ�เสนอของคลัสเตอร์มันโคราช วันที่ 31 สิงหาคม 2556
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5) ต้นทุนโลจิสติกส์สูง
จากการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของมันสำ�ปะหลังปี 2552 โดยสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าการกระจายสินค้า
ประเภทหัวมันสำ�ปะหลังสดจากเกษตรกรถึงท่าเรือส่งออก มีต้นทุนโลจิสติกส์เฉลี่ยตันละ 1,918 บาท ประกอบด้วยค่าขนส่งคิด
เป็นร้อยละ 45 ของต้นทุนโลจิสติกส์ รองลงไปคือ ค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ร้อยละ 30 ความสูญเสียส่วนหนึ่ง
เกิดจากเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีดินทรายและเหง้าติดปนมามาก การรอคิวขายเป็นเวลานาน
(สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ต้นทุนโลจิสติกส์แป้งมันสำ�ปะหลังเฉลี่ยตันละ 2,528 บาท ประกอบด้วยค่าขนส่งร้อยละ
47 เนื่องจากประเทศไทยมีข้อจำ�กัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบรถไฟรางคู่ รวมทั้งราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้นมีค่าความสูญเสียใน
ขั้นตอนต่างๆ อีกร้อยละ 10 ส่วนหนึ่งเกิดจากเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวก่อนระยะที่เหมาะสม ทำ�ให้มีปริมาณแป้งในหัวมันสำ�ปะหลัง
ต่อนำ�้ หนักน้อย
6) การพึ่งพาตลาดส่งออกมาก
ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60-65 เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ตลาดส่งออกกระจุกตัวอยู่ที่
ประเทศจีน เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจำ�เป็นต้องสร้างความต้องการใช้ภายในประเทศให้สูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดพลังงานทดแทนที่มี
ความต้องการอีกมาก รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งเพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ไทยนำ�เข้า เช่น ข้าวสาลี และข้าวโพด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ เช่น วัสดุชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ เป็นต้น  
7) กฎหมาย/กฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลัง
พ.ร.บ. สุราสามทับกำ�หนดให้ผู้ผลิตเอทานอลที่ต้องการส่งออกต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนำ�เอทานอลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเป็นเชื้อเพลิง แม้ปัจจุบันมีการผ่อนปรนเงื่อนไขไปบ้างแล้ว เช่น การงดเว้น
ไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำ�หรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่นำ�ไปแปลงสภาพเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  มีการผ่อนปรนให้รวบรวม
เอทานอลจากผู้ผลิตหลายรายเพื่อการส่งออกได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าน้ำ�มันส่งออกเอทานอลได้ แต่ในทางปฏิบัติยังมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก จากการที่ พ.ร.บ. สุราสามทับกำ�หนดให้การจำ�หน่ายเอทานอลต้องจำ�หน่ายให้กับผู้ค้าน้ำ�มันตามมาตรา 7 เท่านั้น
ห้ามจำ�หน่ายเอทานอลให้กับอุตสาหกรรมเคมี ทำ�ให้อุตสาหกรรมเคมีในไทยที่ใช้เอทานอลต้องนำ�เข้า (แต่ยินยอมให้ส่งออก
เอทานอลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี)  
Fuel ethanol (99.5%)
production and consumption in domestic
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รูปที่ 17 ปริมาณการผลิต การใช้ และการส่งออกเอทานอลของประเทศไทยปี 2550-2554

ที่มา: วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, 2555
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รัฐบาลอินโดนีเซียมีเป้าหมายเพิ่มการใช้เอทานอลเป็นร้อยละ 15 ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด การผลิตเอทานอลเพื่อใช้
ในภาคขนส่งของอินโดนีเซียยุติลงตั้งแต่ปี 2553 เนื่องจากราคากากน้ำ�ตาลบางช่วงสูงถึงตันละ 3,870 บาท ทำ�ให้ต้นทุนการผลิต
สูงกว่าราคาจำ�หน่าย ดังนั้น เพื่อให้โรงงานเอทานอลเปิดดำ�เนินการต่อเนื่องได้ โรงงานเอทานอลทั้ง 20 แห่ง จึงปรับเปลี่ยนไปผลิต
เอทานอล เพื่อป้อนอุตสาหกรรมเคมีทำ�ให้โรงงานเอทานอลมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น
ที่มา : Jonn Slette. 2013. Indonesia Biofuels Annual 2013. GAIN Report

นอกจากนี้ ควรให้สิทธิพิเศษในการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำ�ปะหลังของไทย
ทั้งนี้ควรมีการผูกเงื่อนไขของการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือกำ�หนดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
บางด้านให้กับบุคลากรของประเทศไทยด้วย
ภาพรวมอาเซียนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังหลักของโลก ที่ผ่านมาประเทศในอาเซียนอยู่ในสถานะเป็นคู่แข่ง
เนื่องจากตลาดส่งออกเป็นตลาดเดียวกัน ด้วยจุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศมีความเป็นไปได้ที่แต่ละประเทศจะใช้จุดแข็ง
ของตนไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคนี้ให้แข็งแกร่งมากขึ้น

3.5 ความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังของประเทศไทยในอนาคต
ความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แผนยุทธศาสตร์มันสำ�ปะหลังภาคเอกชน พ.ศ. 25572564  ชี้ว่าความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 39 ล้านตันในปี 2557 เพิ่มเป็น 55 ล้านตัน
ในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัวจากผลผลิตปัจจุบัน อุตสาหกรรมแป้งมันสำ�ปะหลังมีความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังมากถึง
เกือบครึ่งหนึ่งของความต้องการใช้ในแต่ละปี ร้อยละ 35 นำ�ไปใช้ผลิตเป็นมันเส้น และร้อยละ 6 เข้าสู่อุตสาหกรรมเอทานอล
ความต้องการนี้ไม่รวมความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ    
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ตารางที่ 37 ความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังของประเทศไทยปี 2557-2564
	

ความต้องการใช้

2556 	2557 	

2558 	

2559 	

2560 	

2561 	2562 	2563

2 564 

การใช้ในประเทศ
มันเส้น/
มันอัดเม็ด
(หัวมันสด)
แป้งมันสำ�ปะหลัง
(หัวมันสด)
เอทานอล
(หัวมันสด)

800,000

500,000

800,000

880,000

968,000

1,064,800

1,171,280

1,288,400

1,417,240

1 ,760,000
1,385,000
5,817,000
220,000
1,600,000

1 ,110,000
1,450,000
5,945,000
257,000
1,800,000

1,760,000
1,522,500
6,242,250
285,700
2,000,000

1,936,000
1,598,625
6,554,360
314,000
2,200,000

2,129,600
1,678,556
6,882,080
345,700
2,420,000

2 ,342,560
1,762,484
7,226,180
380,000
2,662,000

2,576,810
1,850,608
7,587,490
418,000
2,928,200

2,834,480
1,943,138
7,966,860
460,000
3,221,020

3,117,920  
2,040,295
8,365,210  
506,000
3,543,120

รวม

9,177,000

8,855,000 10,002,250 10,690,360 11,431,680	12,230,740 13,092,500 14,022,360	15,026,250

การส่งออก
มันเส้น
5,500,000 7,000,000
(หัวมันสด)
12,100,000 15,400,000
มันอัดเม็ด
129,000
13,000
(หัวมันสด)
283,800
28,600
แป้งมันสำ�ปะหลัง 3,200,000 3,550,000
(หัวมันสด)
13,120,000 14,555,000
รวม	25,503,800 29,983,600
รวมความต้องการ 34,680,800	38,838,600
ใช้หัวมันสดทั้งหมด

7,000,000
15,400,000
14,300
31,460
3,800,000
15,580,000
31,011,460
41,013,710

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,350,000
15,400,000 15,400,000 15,400,000 16,170,000
15,730
17,300
19,030
20,930
34,600
38,060
41,860
46,040
4,050,000 4,300,000 4,550,000 4,800,000
16,605,000 17,630,000 18,655,000 19,680,000
32,039,600	33,068,060	34,096,860	35,896,040
42,729,960 44,499,740	46,327,600 48,988,540

7,717,500 8,103,375
16,978,500 17,827,425
23,030
25,330
50,660
55,725  
5,050,000 5,300,000
20,705,000 21,730,000 
37,734,160 39,613,150 
51,756,520 54,639,400

ที่มา : สมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย, สมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำ�ปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์
        มันสำ�ปะหลังไทย
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สรุป
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บทสรุป

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ยกให้มันสำ�ปะหลังเป็นพืชแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นพืชเพื่อ
ความมั่นคงด้านอาหาร (Food security) ของคนในประเทศที่พัฒนาน้อยและกำ�ลังพัฒนามากกว่า 1,000 ล้านคน ในขณะ
เดียวกันมันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจ (cash crop) ของเอเชีย เป็นวัตถุดิบสำ�คัญในอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง พลังงาน อาหาร
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายชนิด
ผลผลิตมันสำ�ปะหลังของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 152 ล้านตันในปี 2533 เป็น 260 ล้านตันในปี 2556 ผลผลิต
มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาเนื่องจากเป็นพืชอาหารหลัก สำ�หรับอาเซียนมันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำ�คัญ มีเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำ�ปะหลังกว่า 5.5 ล้านครัวเรือน พื้นที่ปลูก 23 ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของพื้นที่เพาะปลูกของอาเซียน ผลผลิตรวม
ร้อยละ 29 ของผลผลิตมันสำ�ปะหลังโลก ในภาพรวมผลผลิตเฉลี่ยของมันสำ�ปะหลังต่อไร่ของอาเซียนสูงกว่าของโลก เนื่องจากการ
พัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวและปริมาณแป้งสูงและมีการใช้อย่างแพร่หลายในอาเซียน  ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ปลูกมันสำ�ปะหลัง
จำ�นวนมาก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา  
มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 5,200 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553 เป็น 6,660
ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 ประเทศจีนเป็นผู้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังรวมกันมากถึงหนึ่งในสามของมูลค่าการนำ�เข้าของโลก
รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ ผลผลิตมันสำ�ปะหลังของอาเซียนนำ�ไปแปรรูปเป็นมันเส้น แป้งมันสำ�ปะหลัง
และแป้งดัดแปร ทำ�ให้อาเซียนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปี 2555 อาเซียนส่งออกผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังรวมกันเป็นมูลค่า 4,015 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยปริมาณการส่งออก 15 ล้านตัน ประเทศไทยมีส่วนแบ่งมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ เวียดนาม แม้กัมพูชามีส่วนแบ่งการส่งออกไม่มาก แต่กัมพูชาและลาวมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกในกลุ่ม
มันเส้นมากกว่า 2 เท่าตัว/ปี
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ทั่วโลกมีความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังเพื่อการบริโภคและในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง องค์การอาหารและการเกษตร
แห่งประชาชาติ และสถาบันวิจัยนานาชาติด้านนโยบายอาหาร (International Food Policy Research Institute (IFPRI)
คาดการณ์ว่าในปี 2563 มีความต้องการมันสำ�ปะหลังเพื่อเป็นอาหาร อาหารสัตว์ ผลิตเอทานอล และผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่างๆ โดย
ความต้องการมันสำ�ปะหลังมีมากกว่าปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านตัน
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียน อุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้า ไม่ว่าการผลิต
มันสำ�ปะหลังหรือการแปรรูป ประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยมันสำ�ปะหลังต่อไร่ที่สูง มีอุตสาหกรรมรองรับในประเทศทั้งอุตสาหกรรมเดิม
เช่น อุตสาหกรรมแป้ง การผลิตผงชูรส กาว กระดาษ  สิ่งทอ ไลซีน สารให้ความหวาน และอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง เช่น กรด
แลคติก Polylactic Acid หรือ PLA เป็นต้น ปริมาณมันสำ�ปะหลังที่ผลิตในประเทศมีประมาณ 25 ล้านตัน/ปี แต่มีความต้องการ
มันสำ�ปะหลังสูงถึง 35 ล้านตัน ข้อจำ�กัดประการสำ�คัญของอุตสาหกรรมไทย คือ ต้นทุนการผลิตหัวมันสำ�ปะหลังที่สูง ปริมาณ
ผลผลิตขาดแคลนในบางช่วงเวลา กฎหมายและมาตรการของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกเอทานอลและการจำ�หน่ายเอทานอล
ให้กับอุตสาหกรรมเคมีในประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีบทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังที่แตกต่างกัน
1) เป็นแหล่งผลิตมันสำ�ปะหลัง ประเทศในกลุ่มนี้ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ปลูกมันสำ�ปะหลังมาก แต่
ไม่มีอุตสาหกรรมรองรับภายในประเทศต้องส่งออกมันสำ�ปะหลังเกือบทั้งหมดที่ผลิตได้ในรูปของมันเส้น
2) เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังสำ�คัญของโลก ประเทศในกลุ่มนี้ ประเทศไทยและเวียดนามมีการปลูก          
มันสำ�ปะหลังมาก มีโรงงานแปรรูปภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ส่งออก
3) เป็นตลาดนำ�เข้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลังของอาเซียน อินโดนีเซียผลิตมันสำ�ปะหลังได้มาก แต่โรงงานแปรรูป
ที่มีอยู่ผลิตแป้งได้บางประเภท ประกอบกับความต้องการใช้ภายในประเทศมีสูงส่งผลให้อินโดนีเซียเปผผประเทศที่
นำ�เข้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสำ�ปะหลังมากที่สุดในอาเซียน สำ�หรับมาเลเซียและบรูไน เป็นผู้นำ�เข้าเนื่องจากมีพื้นที่ปลูก
มันสำ�ปะหลังน้อย
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แป้ง
มันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปร
สารให้ความหวาน

รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์
ส่งออก
ปัจจุบัน

มันเส้น
แป้ง
มันสำ�ปะหลัง

ผู้ส่งออก

1.5

4.0

2.8

9-10

มันเส้น

ผู้ส่งออก

1.1

na

3.6

7-8

มันเส้น

ผู้ส่งออก

1.0

na

3.8

0.8

กัมพูชา	ลาว	

มันเส้น

ผู้ส่งออก

na

na

2.1

0.7

เมียนมา

มันเส้น
แป้ง
มันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปร

ผู้นำ�เข้า

na

na

3.2

24

อินโดนีเซีย	

มันเส้น
แป้ง
มันสำ�ปะหลัง

ผู้น�ำ เข้า

na

na

1.6

2

ฟิลิปปินส์

ทิศทาง
การพัฒนา
ประเทศ

ยกระดับ
เพิ่มการ
ยกระดับ
ยกระดับ
เพิ่มผลผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพ คงพื้นที่ปลูก
/ลดต้นทุน/
เน้นเพิ่ม
อุตสาหกรรม ใช้ผลผลิต
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ให้เพียงพอกับ
รักษาตลาด
ประสิทธิภาพ
ด้วยกลไก
ภายใน
ด้วยกลไก
แป้ง
ความต้องการ
และเพิ่มมูลค่า
และมูลค่า
ดึงดูดการลงทุน ประเทศ ดึงดูดการลงทุน มันสำ�ปะหลัง
ใช้ในประเทศ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย
1,248
1,068
10% ของ
260
269
การผลิต
ล้านลิตร
ล้านลิตร
na
พลังงาน
na
ล้านลิตร
ล้านลิตร
เอทานอล
ปี 2564
ปี 2565
ที่ใช้
ปี 2565
ปี 2565
					
ที่มา: http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2010/12/16/china-ethanol-production-will-reach-10m-tons-by-2020-report/
Hoang Kim,2013. Vietnam Cassava Breeding Overview, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Cambodia.
OECD-FAO. Agricultural Outlook, 2013 และสำ�นักงานสถิติการเกษตร, 2556.

ผู้ส่งออก

สถานภาพ

6.0

เป้าหมาย  
การเพิ่มผลผลิต
/ไร่ (ตัน)

1.8

3.5

ผลผลิต/ไร่ (ตัน)

	 ต้นทุนการผลิต
(บาท/กิโลกรัม)

25-30


ไทย	เวียดนาม	

ผลผลิตรวม
(ล้านตัน)

		

ไม่มี

na

96
ล้านลิตร
ปี 2565

-

ผู้นำ�เข้า

na

na

na

0.0

บูรไน	

ไม่มี

แป้ง
มันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปร

ผู้น�ำ เข้า

na

na

2.7

0.1

มาเลเซีย	

na

ไม่มี

แป้ง
มันสำ�ปะหลัง
แป้งแปรรูป

ตัวกลางการค้า

-

-

-

ไม่มีการปลูก

สิงคโปร์

การจำ�ลองสถานการณ์เป็นหนึ่งในแนวทางการช่วยให้การเตรียมความพร้อมสำ�หรับประเทศไทยมีความรอบด้านยิ่งขึ้น
ตารางที่ 38: ข้อมูลพื้นฐานการผลิต สถานภาพของประเทศ รูปแบบผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังส่งออก รวมถึงความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังเพื่อผลิตเอทานอลของอาเซียน

สถานการณ์จำ�ลอง (scenarios)

อาศัยข้อมูลจากตารางที่ 38 และแนวโน้มตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีสถานการณ์จำ�ลองที่เป็น
ไปได้ 5 สถานการณ์ ดังนี  ้
สถานการณ์จ�ำ ลองที่หนึ่ง เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ประเทศกัมพูชาและลาว เป็นผู้ส่งออกมันเส้นสะอาด
่ ไม่มีอุตสาหกรรมแปรรูปรองรับในประเทศ ประเทศไทยใช้
เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตและค่าจ้างแรงงานที่ตำ� 
โอกาสนี้เป็นผู้ซื้อมันเส้นและนำ�มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลซึ่งต้องการวัตถุดิบอีกมาก
การรับซือ้ มันสำ�ปะหลังจากประเทศเพือ่ นบ้านไม่เพียงทำ�ให้อตุ สาหกรรมมันสำ�ปะหลังของไทยใช้ก�ำ ลังการผลิตได้เพิม่ ขึน้ หรือสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย แต่ยังมีผลทางอ้อมต่อการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน จากรายได้
ของเกษตรกรของประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการไทยอาจใช้โอกาสของการเป็น AEC เข้าไปลงทุนปลูกและแปรรูป
ผลผลิตมันสำ�ปะหลังในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา และลาว เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System
of Preferences; GSP) ในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง หรือเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ เช่น ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นต้น
สถานการณ์จ�ำ ลองที่สอง เวียดนามแย่งซื้อผลผลิตมันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว และเมียนมาและ
นำ�มาแปรรูปเป็นแป้งเพื่อส่งออกโดยอาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงาน ส่งผลให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดส่งออกแป้ง
มันสำ�ปะหลังโดยเฉพาะในประเทศจีนให้ประเทศเวียดนาม
สถานการณ์จ�ำ ลองที่สาม เมื่ออาเซียนรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุน มีการจัดตั้ง
โรงงานแปรรูปแป้งมันสำ�ปะหลังในประเทศกัมพูชา และลาวเพิ่มขึ้น ทั้งสองประเทศลดการส่งออกมันเส้นเปลี่ยนไปส่งออก
แป้งมันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้น
สถานการณ์จำ�ลองที่สี่ ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังมาก มีการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แป้งมันสำ�ปะหลังภายในประเทศเพือ่ การพึง่ พาตนเองโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลังมีประสิทธิภาพการผลิตสูงขึน้ ผลิตแป้งมันสำ�ปะหลัง
ได้หลากหลายประเภทมากขึ้นโดยเฉพาะแป้งมันสำ�ปะหลังที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ส่งผลให้ประเทศอินโดนีเซียเปลี่ยนจาก
ประเทศคู่ค้าเป็นประเทศคู่แข่งของไทย
สถานการณ์จ�ำ ลองที่ห้า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ยากลำ�บาก สูญเสียความสามารถในการส่งออกแป้งมันสำ�ปะหลัง
และแป้งดัดแปรให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัตถุดิบมาก พลาดโอกาสเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เช่น เคมี ชีวภาพ
หรือพลาสติกชีวภาพ เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการลงทุนอย่างจริงจังโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยี
ทีส่ �ำ คัญ และการสร้าง/พัฒนาบุคลากรวิจยั ในสาขาทีจ่ �ำ เป็นอย่างเพียงพอทำ�ให้เกิดการเคลือ่ นย้ายการลงทุนไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
ประเทศไทยมีจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือ SWOT
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน สรุปได้ดังนี้
จุดแข็ง

S1 ประเทศไทยมีเทคโนโลยีสูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
ตลอดสายโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value chain) ทั้งการพัฒนา
พันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง มีปริมาณแป้งสูง มีตัวแบบของ
การจัดการที่ให้ผลผลิตสูง ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังมี
ความหลากหลาย และกระบวนการผลิตเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
S2 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลากหลาย เช่น
อุตสาหกรรมแป้งมันสำ�ปะหลัง อุตสาหกรรมผลิตสารให้
ความหวาน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรม
เอทานอล เป็นต้น  
S3 ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและคู่ค้า
เชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบที่ตรงเวลา

โอกาส

O1 ตลาดโลกมีความต้องการใช้มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมแป้ง อาหารสัตว์
พลังงาน ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ
O2 ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนผลิตมันสำ�ปะหลังได้มากและ
มีต้นทุนการผลิตที่ตำ�่ กว่าประเทศไทย และมีผลผลิตออกสู่
ตลาดในช่วงที่ประเทศไทยขาดแคลน
O3 ประเทศเพื่อนบ้านต้องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและต้องการพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีภายในประเทศ

จุดอ่อน

W1 ต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 1 เท่าตัว
ผลผลิตต่อไร่ต่ำ�และคุณภาพหัวมันสำ�ปะหลังลดลง
W2 ขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต และค่าจ้างแรงงาน
สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
W3 ไม่มีเสถียรภาพของปริมาณมันสำ�ปะหลัง
      ผลผลิตบางช่วงขาดแคลน และบางช่วงล้นตลาด     
W4 ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
จากฐานชีวภาพ

อุปสรรค

T1 กฎระเบียบและข้อบังคับในกฎหมายต่างๆ ไม่เอื้อต่อ
การส่งออกเอทานอลหรือการใช้เอทานอลใน
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่นอกเหนือการเป็นเชื้อเพลิง
T2 นโยบายแทรกแซงราคาของรัฐบาลส่วนหนึ่งทำ�ให้
      ราคาผลผลิตสูงกว่าราคาตลาด
T3 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ชีวภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
      จากเคมีท�ำ ให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประสบปัญหา
      ด้านการแข่งขัน  

ที่มา: คณะผู้วิจัย

การศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษามันสำ�ปะหลัง

81

ยุทธศาสตร์มันสำ�ปะหลังของประเทศไทยโดยใช้ TOWS Matrix
		
		

      

จุดแข็ง

S1 ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิต
สูงกว่าอาเซียนตลอดสายโซ่
อุปทาน
S2 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องหลากหลาย  
S3 ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ
การตลาด

W1 ต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศ
คู่แข่ง ผลผลิตต่อไร่ต่ำ� และคุณภาพ
หัวมันสำ�ปะหลัง ลดลง
W2 ขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต
และค่าจ้างแรงงานสูงกว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน
W3 ไม่มีเสถียรภาพของผลผลิต
มันสำ�ปะหลัง
W4 ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสร้างนวัตกรรมในประเทศ

กลยุทธ์เชิงรุก (S0-STRATGIES)

กลยุทธ์พลิกฟืน้ (WO-STRATGIES)

    

โอกาส

O1 ตลาดโลกมีความต้องการใช้
มันสำ�ปะหลังและผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ
(biobased)
O2 ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
     ผลิตมันสำ�ปะหลังได้มากและ
มีต้นทุนการผลิตที่ตำ�่ กว่าประเทศ
O3 ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
      สู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
      และต้องการพัฒนาความสามารถ
      ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศ

อุปสรรค

T1 กฎระเบียบและข้อบังคับใน
กฎหมายต่างๆ ไม่เอื้อ
T2 นโยบายแทรกแซงราคาของ
รัฐบาล
T3 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ชีวภาพสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเคมีทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้แข่งขันยาก
T4 พึ่งพาตลาดต่างประเทศสูง
โดยเฉพาะประเทศจีน

จุดอ่อน

- กำ�หนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อ
นำ�เข้ามันสำ�ปะหลังมาแปรรูป
ในประเทศ
- ใช้โอกาสของการเปิดเสรีการลงทุน
เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ตลาดมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังสูง เช่น อินโดนีเซีย
- จัดตั้งศูนย์กลางการอบรมแห่ง
ภูมิภาค (Regional Training
Hub)  เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช
โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมาย
โมโลกุล

- ยกระดับผลผลิตต่อไร่เป็น 5-6 ตัน/ไร่  
ด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�
(precision farming)
- ใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตและ
แปรรูปผลผลิตที่ไทยเสียเปรียบ
- ลงทุนวิจัยเพื่อเทคโนโลยี
เพื่ออนาคตโดยเฉพาะในกลุ่ม   
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ฐานชีวภาพ biobased และ
การนำ�แป้งมันสำ�ปะหลังไปใช้
    ทดแทนแป้งประเภทอื่นๆ
ที่ไทยต้องนำ�เข้า

กลยุทธ์การอยู่กับที่ (ST-STRATGIES) กลยุทธ์ตัดทอน (WT-STRATGIES)

- ปรับปรุงกฎ ระเบียบ นโยบายให้
เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
มันสำ�ปะหลังของไทยและอาเซียน
- มาตรการส่งเสริมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยนำ�เข้าสูง

บูรณาการทำ�งานของหน่วยงาน
ภาครัฐตลอดสายโซ่การผลิต
(Supply Chain) เพื่อเพิ่มโอกาส
ของการใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังไทยในประชาคมอาเซียน
จากเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกมีตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน เมื่อนำ�มาวิเคราะห์ร่วมกับ SWOT  สถานการณ์จำ�ลองข้างต้น สรุปได้ว่าสิ่งที่ประเทศต้องดำ�เนินการ คือ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นสายโซ่อุปทานการผลิต
เดียวกัน (ASEAN Supply Chain) เป็นอุตสาหกรรมที่มีภาพพจน์รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของภูมิภาคด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้ง
นอกเหนือจากการร่วมพัฒนาอาเซียนให้แข็งแกร่งแล้ว ประเทศไทยมีความจำ�เป็นต้องรักษาฐานการผลิตภายในประเทศ
ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างมูลค่าสูงสุดด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มโอกาสของการใช้มันสำ�ปะหลังและแป้งในประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณ ราคา และการตลาด
อันนำ�ไปสู่ความยั่งยืนทั้งระบบการผลิต
จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย จึงต้องดำ�เนินการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและประเทศไทย
พร้อมกันไป เปลี่ยนบทบาทจากแข่งขันไปสู่การสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน (ดังรูปที่ 18)

แผนที่นำ�ทาง

รูปที่ 18: จุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษามันสำ�ปะหลัง

83

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
ปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตมันสำ�ปะหลังได้ต่ำ�กว่าความต้องการใช้ของอุตสาหกรรม ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
ลาว กัมพูชา มีการส่งเสริมการปลูกมันสำ�ปะหลังมากขึ้น แต่ขาดโรงงานแปรรูปจึงส่งออกผลิตภัณฑ์ในรูปมันเส้น มันอัดเม็ด เป็น
โอกาสของไทยที่จะใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานการผลิตหัวมันสำ�ปะหลังหรือมันเส้นให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมไทย และเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง อย่างไรก็ดี การพึ่งพาแหล่ง
วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านต้องพิจารณาผลกระทบต่อเกษตรกรไทยผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง เนื่องจากต้นทุนการปลูกมันสำ�ปะหลัง
ในประเทศเพื่อนบ้านตำ�่ กว่า การนำ�เข้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อราคามันสำ�ปะหลังในประเทศลดต่ำ�ลง
ผลักดันให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพปริมาณหัวมันสำ�ปะหลังในระยะยาว เพราะผู้น�ำ
เข้ารายใหญ่ เช่น จีน มีความต้องการใช้วัตถุดิบเพื่อนำ�ไปแปรรูปหรือผลิตพลังงานเช่นกัน นำ�ไปสู่การแย่งชิงวัตถุดิบ ในอนาคตเป็น
ไปได้สูงที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น ต้องการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่างเดียว ยังจำ�เป็นต้องรักษาเกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลังด้วยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีกำ�ไรมากขึ้น (ไม่ขยายพื้นที่) ยุทธศาสตร์เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยประกอบด้วย
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผูป้ ลูกมันสำ�ปะหลังด้วยการเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ทีแ่ ละลดต้นทุนการผลิต
เพื่อรักษาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง และสร้างเสถียรภาพด้านวัตถุดิบในระยะยาวเนื่องจากประเทศต่างๆ มีแนวโน้ม
ต้องการใช้หัวมันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ�  ทั้งการให้น้ำ�  การใส่ปุ๋ย และเลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่เพื่อยกระดับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้ไม่ตำ�่ กว่า 5-6 ตัน/ไร่ รักษาคุณภาพมันสำ�ปะหลังโดยเฉพาะปริมาณแป้งที่มีผลโดยตรงต่อ
ต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยว นำ�เครื่องจักรกลมาช่วยในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ควรขยายแนวคิด
ของคลัสเตอร์มันโคราชที่เน้นการทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเกษตรกร โรงงาน ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐ
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำ เป็น เช่น แหล่งน้ำ�  ระบบ
นำ�้ หยด ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง และการจัดการความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เกษตรกรเข้าถึงได้โดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีศูนย์เรียนรู้ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำ�ท้องถิ่น (Smart Officer) เพื่อให้คำ�แนะนำ�แก่เกษตรกร หรืออาจขยาย
บทบาทของหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่ในภูมิภาคให้ท�ำ งานด้านดังกล่าวเพิ่มเติม  
2) ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการของรัฐให้เอื้อต่อการดำ�เนินงานของธุรกิจ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับการค้าเอทานอลเสรีในอนาคต เช่น การปรับปรุง
ข้อกำ�หนดใน พ.ร.บ. สุราสามทับทีย่ นิ ยอมให้จ�ำ หน่ายเอทานอลให้กบั อุตสาหกรรมเคมีภายในประเทศ และปรับปรุงเงือ่ นไข/ขัน้ ตอน
การส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มความคล่องตัวในการนำ�เข้า-ส่งออกผลิตผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังของไทย กำ�หนดมาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
ดึงดูดการลงทุนธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้า เช่น อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (biobased)
มาตั้งฐานการผลิตภายในประเทศไทย เพื่อดูดซับเทคโนโลยีด้วยการให้สิทธิพิเศษในการซื้อวัตถุดิบในราคาต่ำ�  เช่น การซื้อ
นำ�้ ตาลทรายดิบในราคาส่งออก การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีสูงสุด การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการร่วมทุนวิจัย
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บูรณาการการทำ�งานตลอด Supply chain ดำ�เนินการร่วมกันระหว่างเกษตรกร ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และ
รัฐบาล เพื่อเพิ่มความหลากหลายและปริมาณการใช้มันสำ�ปะหลังในประเทศไทย เช่น วางแผนการผลิตร่วมกันระหว่างผู้ปลูกมัน
สำ�ปะหลังและผู้ใช้วัตถุดิบเพื่อให้ปริมาณผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการตลาดแก้ปัญหาผลผลิตล้น-ขาดแคลนในบางช่วง และ
ไม่เกิดปัญหาราคามันสำ�ปะหลังตกต่ำ� 
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4) ส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ใช้โอกาสการเปิดเสรีการลงทุนเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จัดตั้งโรงงานแปรรูปมันสำ�ปะหลังในประเทศ
อินโดนีเซียเพื่อเข้าถึงตลาด รวมถึงดำ�เนินธุรกิจที่ปรึกษา เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสูง ในส่วนนี้หน่วยงานภาครัฐควรทำ�หน้าที่สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือ (matching) ทางธุรกิจ สนับสนุนการเงิน เช่น
่ สนับสนุนเข้าร่วมการประชุมนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเปิดตัวในประเทศต่างๆ
เงินกู้ดอกเบี้ยตำ� 
ใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตและการแปรรูปผลิตมันสำ�ปะหลัง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าโลจิสติกส์และ
นำ�เข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย หรือจัดจำ�หน่ายในฐานะผู้เชี่ยวชาญการตลาด
5) เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
จัดให้มีการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มันเส้น แป้งมันสำ�ปะหลัง
แป้งดัดแปร เอทานอล และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ (biobased) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อวางตำ�แหน่งทางยุทธศาสตร์ และกำ�หนดนโยบายหรือมาตรการรัฐที่เอื้อต่อการรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และ/หรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/อุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่ออนาคตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
จากฐานชีวภาพ
สร้างตลาดเพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ปริมาณการใช้มนั สำ�ปะหลังภายในประเทศทีน่ อกเหนือจากการใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
อาหาร อาหารสัตว์ เช่น การนำ�ไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อเพิ่มการพึ่งพาตนเอง มีมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่ใช้เอทานอล
ในสัดส่วนสูง เช่น E85 ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีสรรพสามิต กระตุ้นการใช้เอทานอลในประเทศให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ.2555-2564) และการขยายตลาดไปยังต่างประเทศที่มีความต้องการ เช่น ฟิลิปปินส์
หรือ มาเลเซียที่ไม่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ เป็นต้น
6) พัฒนาความสามารถวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเงื่อนไขสำ�คัญในการ
ผลักดันให้อุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของไทยไปสู่การใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนและดำ�รงความเป็นผู้นำ�ของอาเซียน จึงควร
เร่งรัดให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยความเป็นเลิศด้านมันสำ�ปะหลังระดับภูมิภาค (Regional Excellence) ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมันสำ�ปะหลังครบวงจร
การปรับปรุงพันธุ์ยังคงมีความจำ�เป็นทัง้ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตพัฒนาคุณสมบัตแิ ป้งให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง และการเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งจำ�เป็นต้องนำ�เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การใช้เครื่องหมาย
พันธุกรรมร่วมกับการปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการมาตรฐาน การวิจัยในส่วนนี้ต้องการลงทุนโครงสร้างเพิ่มเติมเพื่อประเมินลักษณะทาง
พันธุกรรมและการแสดงออก (high throughput genotyping and phenotyping screening) ที่รวดเร็วขึ้น
วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การวิจัยในส่วนนี้ครอบคลุมการพัฒนาวิธีการบริหาร
จัดการแปลงเกษตรกรที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (resources use efficiency) ร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีด้านไอซีที การปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมันสำ�ปะหลังให้ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเข้าใกล้การเป็นศูนย์ (zero waste)
การพัฒนาตนเองเป็นผู้กำ�หนดมาตรฐานระบบการผลิตที่ยั่งยืนของภูมิภาคหรือโลก เป็นต้น
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำ�ปะหลัง เช่น พัฒนาแป้งมันสำ�ปะหลังทดแทนแป้งที่ประเทศไทยต้องนำ�เข้า
มาก เช่น แป้งสาลี แป้งข้าวโพด การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม เช่น เอทานอลที่ใช้ด้านการแพทย์
และเครื่องสำ�อาง พลาสติกชีวภาพ วัสดุชีวภาพ เคมีชีวภาพ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดด จำ�เป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงงานต้นแบบเพื่อผลิตเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพก่อนตัดสินใจ
ลงทุนในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวทั้งในรูปของสิทธิประโยชน์ การ
สนับสนุนเงินร่วมทุน หรือการสร้างตลาดรองรับภายในประเทศ  
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พัฒนากำ�ลังคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงของประเทศ ในสาขาที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่
ปรับปรุงพันธุ์ สรีวิทยา เกษตรแม่นยำ�  เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีการผลิตระดับอุตสาหกรรมด้วยการจัดอบรมระยะสั้น  ให้
ทุนการศึกษา และใช้กลไกทุนขนาดใหญ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยควรมีบทบาทในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของอาเซียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยยุทธศาสตร์
ความร่วมมือภายในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแนวทางดำ�เนินการ ดังนี  ้
1) ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการพัฒนากำ�ลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะผ่านกลไกรัฐบาลต่อรัฐบาล(G-G) (South-South) เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอบรม
ระยะสั้น และงบประมาณถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านกลไกการลงทุนของภาคเอกชนไทย เช่น จัดตั้งโรงงานแปรรูปมันสำ�ปะหลัง
และธุรกิจที่ปรึกษา
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หลักการเกษตรแม่นยำ�
(precision farming) ผ่านกลไกรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-G)
2) ผลักดันให้เป้าหมายการผลิตและฐานการตลาดเดียวกันเป็นจริง
สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังอาเซียน ที่ประกอบด้วยผู้แทนทั้งระดับรัฐบาลและองค์กรเอกชนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมวางแผนการผลิต การตลาดทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค จัดทำ�แผนส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง
ภายในภูมิภาค และลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน
สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังอาเซียนด้วยระบบมาตรฐานการผลิตมันสำ�ปะหลังที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิด
การส่งเสริมให้เกษตรกรมีระบบการผลิตทางที่ดี ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ท�ำ ลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม แบ่งปัน
ประโยชน์อย่างเป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชนรอบข้าง
3) ยกระดับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมันสำ�ปะหลังของภูมิภาคอาเซียน
จัดตั้งสถาบันวิจัยความเป็นเลิศด้านมันสำ�ปะหลังระดับภูมิภาค (Regional Excellence) ในประเทศไทยเพื่อให้เกิด
การวิจัยและพัฒนามันสำ�ปะหลังครบวงจร อาจใช้กลไกการระดมทุนทรัพยากรจากประเทศสมาชิกทั้งในส่วนของเชื้อพันธุกรรม
ความเชี่ยวชาญ ร่วมกับการระดมทุนจากองค์การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เมื่อได้พันธุ์ดีควรจัดให้มี
การทดสอบในประเทศต่างๆ (multi location test) เพื่อเพิ่มโอกาสของการเข้าถึงพันธุ์ดีของประเทศสมาชิก สถาบันวิจัยแห่งนี้
ไม่เพียงมีเป้าหมายผลิตกำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สร้างผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียน แต่ยังมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของโลกด้วย
จากจุดยืนยุทธศาสตร์ของไทยข้างต้น ไม่เพียงทำ�ให้ประเทศไทยแสดงบทบาทการมีส่วนให้อาเซียนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น แต่
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือความท้าทาย/ภาวะคุกคามต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ความสำ�เร็จต้องอาศัยการบูรณาการระหว่าง
เกษตรกร ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และภาครัฐ
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แผนที่นำ�ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
จากจุดยืนและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย นำ�มาจัดทำ�ในรูปของแผนที่นำ�ทาง
ตามความเร่งด่วนของการดำ�เนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 39: แผนที่นำ�ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทย
		
			
ระยะสั้น (1-3 ปี)			

ระยะกลาง (4-5 ปี)

1) พัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
• ยกระดับผลผลิตเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 5 ตัน/ไร่ ลดต้นทุนการผลิต
ให้ไม่น้อยกว่า 10% โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตร
แม่นยำ� ประกอบด้วยใช้พันธุ์ดีร่วมกับการจัดการที่เหมาะสม
ดิน น้ำ� ปุ๋ย ในปริมาณ ช่วงเวลาที่เหมาะสม
และการประยุกต์ใช้แนวคิดคลัสเตอร์
• ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำ�และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
• ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมแปรรูปเดิม และพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (biobased)

• ยกระดับผลผลิตเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 6 ตัน/ไร่ ลดต้นทุน
การผลิตให้ไม่น้อยกว่า 20% โดยใช้พันธุ์
และการจัดการที่เหมาะสมและประยุกต์
ใช้แนวคิดคลัสเตอร์
• ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำ� และไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
• พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ
(biobased)

1.2 ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรการของรัฐให้เอื้อต่อการดำ�เนินงานของธุรกิจ
• ปรับแก้ พ.ร.บ สุราสามทับให้แล้วเสร็จ และปรับปรุงระเบียบ
ขั้นตอนการนำ�เข้า- ส่งออกให้มีความคล่องตัว
• ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ
ที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
• บูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเสถียรภาพวัตถุดิบ/ราคา
โดยจัดตั้งคณะทำ�งานรัฐร่วมเอกชน และเกษตรกรเพื่อ
บริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
โดยขยายผลของคลัสเตอร์มันโคราช
1.4 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียน
• ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
และตลาด
• ใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น
• ส่งเสริมธุรกิจที่ปรึกษาของประเทศไทย เช่น การผลิต
ก๊าซชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน
1.5 เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
• วิจัยตลาดเพื่อรักษา/เพิ่มตลาดทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและ
• วิจัยด้านการตลาดสำ�หรับผลิตภัณฑ์เดิมและ		
ผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่
• ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น เอทานอล
• ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น เคมีภัณฑ์ชีวภาพ
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ระยะสั้น (1-3 ปี)			

1.6 พัฒนาความสามารถวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
• ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในลักษณะการวิจัยมุ่งเป้าที่มี
การกำ�หนดเป้าหมายของผลงานที่ชัดเจน
พัฒนากำ�ลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงของ
ประเทศ		
• ฝึกอบรมระยะสั้น
• การให้ทุนการศึกษา
• การให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่

ระยะกลาง (4-5 ปี)

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
• ลงทุนโครงสร้างด้านการวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่
ในลักษณะการวิจัยมุ่งเป้า เช่น biobased ใช้กลไก
นวัตกรรมเปิด (open innovation) ในการเข้าถึง
เทคโนโลยีและการร่วมวิจัยภาครัฐ-เอกชน
พัฒนากำ�ลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงของ
ประเทศ
• ฝึกอบรมระยะสั้น
• การให้ทุนการศึกษา
• การให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่

2) พัฒนาอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังอาเซียนให้แข็งแกร่ง พร้อมสร้างแบรนด์
2.1 ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศเพื่อนบ้านด้วย
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศเพื่อนบ้านด้วย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ทั้งในรูปรัฐ-รัฐ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ทั้งในรูปรัฐ-รัฐ
รัฐ-เอกชน เอกชน-เอกชน และเอกชน-เกษตรกร
รัฐ-เอกชน เอกชน-เอกชน และเอกชน-เกษตรกร
2.2 ผลักดันให้เป้าหมายการผลิตและฐานการตลาดเดียวกันเป็นจริง
• สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังอาเซียนภายใต้
• พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายอุตสาหกรรม
แนวคิดฐานการผลิตและการตลาดเดียวกัน
มันสำ�ปะหลังอาเซียน
• สร้างแบรนด์อาเซียน
• พัฒนาให้แบรนด์อาเซียนให้แข็งแกร่ง
2.3 ยกระดับความก้าวหน้าเทคโนโลยีมันสำ�ปะหลังของภูมิภาคอาเซียน
• จัดตั้งสถาบันวิจัยความเป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง
• โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับภูมิภาค
การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพันธุ์ และแลกเปลี่ยน
				
เชื้อพันธุกรรมระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
					 เพื่อเพิ่มผลผลิตและรับมือการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลตลอดสายโซ่อุปทาน
โดยสรุปประเทศไทยมีบทบาทในการรักษาสถานะการเป็นผู้น�ำ ของอาเซียนในการผลิต การแปรรูป และการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของโลก ด้วยการใช้จุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต การลงทุนวิจัย
และพัฒนาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมกับการยกระดับความสามารถของอาเซียนและการส่งออก ผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง
ภายใต้แบรนด์อาเซียนมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
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