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 The steady journey of the North EasternTapioca Trade Association’s 40th has 

been fueled by its ideology. With the aim to support Thai tapioca farmers, increase 

farmer income, enhance living quality, and support its association’s member, 

the entire tapioca supply chain has moved forward and grown sustainably and 

prosperously. 

 North Eastern Tapioca Trade Association has been collaborating with the 

Ministryof Commerce and related agencies for more than 40 years. I would like to 

extend my fondest wishes to the association founder, the association president, as 

well as past and present committees,for their full effort and dedication.I personally 

had an opportunity to be a part of the association and felt deeply connected with 

it. The association works closely with Thai tapioca farmers and has a mission to 

promote and support them based on the prioritization of farmers. Farmer stability 

leads to the sustainability of tapiocaindustry. In addition, the association plays 

an essential role in addressing different trade barriers on behalf of its members. 

These have proven that the association is well accepted among other agencies. 

In this regard, I wish that the association will forever adhere to its ideology and 

practice.

On this auspicious occasion, I would like to sincerely convey a great wish to 

theassociation president, committees, and all association members. May the 

Triple Gem and all the powers that exist in the world grant you all happiness 

and ambition to work for the association success which will benefit farmers and 

Thailand tapioca industry.

(Mr.Weerasak Wangsuphakijkosol)

Deputy Minister of Commerce

	 40	ปี	แห่งการก้าวอย่างมัง่คงของ	สมาคมโรงงานผูผ้ลติมนัส�าปะหลงั	ภาคตะวนัออก 
เฉยีงเหนือ	ด้วยอดุมการณ์ท่ีจะช่วยเหลอืเกษตรกรผูป้ลกูมนัส�าปะหลงัไทย	เพือ่ยกระดบั
รายได้ครัวเรือน	 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่	 ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนสมาชิก 
ผู้ประกอบการค้ามนัส�าปะหลงัทัง้ระบบให้เตบิโตก้าวเดนิไปด้วยกนัอย่างมัง่คัง่และยัง่ยนื	
	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	 ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	ได้ด�าเนินงานเคียงคู่กับกระทรวงพาณิชย์	และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
มากกว่า	40	ปี	ในวันนี	้ผมจึงขอขอบคุณท่านผู้ก่อตั้งสมาคมฯ	ท่านนายกสมาคมฯ	คณะ
กรรมการทุกยุคทุกสมัย	 ท่ีได้มุ่งมั่นการท�าหน้าท่ีอย่างเข้มแข็งเต็มก�าลังความสามารถ 
ซึ่งที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสร่วมงานกับสมาคมฯ	จึงมีความรู้สึกผูกพัน	โดยเฉพาะบทบาท 
ทีส่�าคญั	สมาคมของเรามคีวามใกล้ชดิกบัเกษตรกร	มอีดุมการณ์ในการส่งเสรมิ	สนับสนนุ	
และให้ความช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง	 คือเกษตรกรต้องมาก่อน	 เมื่อเกษตรกร
อยู่ได้	 มันส�าปะหลังไทยจะยั่งยืน	 สมาคมยังมีบทบาทส�าคัญช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ทางการค้าในหลายๆ	 เร่ืองให้กับสมาชิกด้วยดีมาโดยตลอด	 เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสมาคม
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ	 ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมของเราจะยึดมั่นใน
อุดมการณ	์และแนวทางการด�าเนินงานอย่างนี้ตลอดไป	
	 ในโอกาสอันเป็นมงคลน้ี	 ผมจึงขอส่งความปรารถนาดีอย่างจริงใจ	 มายังท่าน
นายก	ท่านคณะกรรมการ	และสมาชิกสมาคมทุกท่าน	ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายโปรดดลบนัดาลประทานพรให้ทกุท่าน	ประสบแต่ความสขุมพีลังกาย 
และพลังใจในการท�างาน	 เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสมาคมท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
เกษตรกร	และวงการมันส�าปะหลังไทยของเราอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

(นายวีรศักดิ์	หวังศุภกิจโกศล)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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	 การริเริ่มก่อตั้ง	 “สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	
เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโรงงานอัดมันเม็ดและลานมันในยุคนั้น 
ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจมันส�าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง	 และก�าหนดทิศทางการค้า	 ด�าเนินงานในนามชมรม	
ประมาณ	 ปี	 พ.ศ.2518	 ก่อนการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ	 โดยท่านผู้ก่อตั้ง 
คุณด�ารงศักดิ์	 สิริจินดา	 นายกสมาคมฯ	 สมัยแรก	 ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที ่
หจก.โรงสีชัยพฤกษ์	 เป็นส�านักงานช่ัวคราวและบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว	 ทุ่มเทเสียสละ
เวลาการท�างานสมาคมฯ	ร่วมกับคณะกรรมการในยุคเริ่มต้น	โดยยึดประโยชน์ของส่วน
รวมเป็นที่ตั้ง	 ด�าเนินนโยบายตามหลักปณิธานของผู้ก่อตั้งให้ความส�าคัญกับเกษตรกร 
ผู้ปลูกมันส�าปะหลังมาเป็นล�าดับแรก	“เกษตรกรต้องอยู่ได้	มันส�าปะหลังไทยจะยั่งยืน”	
เนื่องจากสมาคมของเรามีสมาชิกซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกษตรกร	 รับรู้ปัญหา
อุปสรรคของเกษตรกร	 เพื่อให้สมาคมได้น�าปัญหาไปสะท้อนยังฝ่ายนโยบายหน่วยงาน
ภาครัฐ	เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
	 การจดัพมิพ์หนงัสอืครบรอบ	40	ปี	สมาคมฯ	เล่มน้ี	ไม่เพยีงแต่บอกเล่าประวตัคิวาม
เป็นมาของการก่อตั้งสมาคมฯ	 คณะท�างานยังได้รวบรวมข้อมูลที่คิดว่าจะเกิดประโยชน	์
ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง	 และผู้ประกอบการค้ามันส�าปะหลัง	 หรือแม้กระทั่ง 
ผู้ที่สนใจทั่วไป	ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า	40	ปี	ของการด�าเนินงาน	สมาคมโรงงานผู้ผลิต
มันส�าปะหลัง	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	ไปยังหน่วยงานรัฐบาล	เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ	โดยมี
เป้าหมายส�าคญัช่วยให้เกดิการพฒันามนัส�าปะหลังไทยก้าวเดินไปสู่ความมัน่คงและยัง่ยนื	

	 การก้าวเข้าสู่ปีที่	 40	 ของการก่อต้ัง	 ผมต้องขอขอบคุณอดีตนายกสมาคมฯ 
ทุกท่าน	คณะกรรมการบริหารทุกยุคทุกสมัย	ที่ได้ทุ่มเทเสียสละการท�างานเพื่อส่วนรวม
อย่างเข้มแข็ง	 เป็นผลให้กิจกรรมต่างๆ	 ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์	 ซึ่งผมและคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ	 ชุดปัจจุบัน	 จะยังคงมุ่งม่ันสานงานต่อตามหลักปณิธานของ 
ผูก่้อตัง้สมาคมเพือ่ช่วยให้เกษตรกรมีความม่ันคงและยัง่ยนืในอาชีพ	ต้องขอขอบคุณท่าน
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ	มาเป็นอย่างด	ีณ	วันเริ่มต้น	จวบจนถึง
ปัจจุบัน
	 ในโอกาสอนัเป็นมงคลนี	้ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรัยและสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลาย
ในสากลโลก	ได้โปรดอ�านวยพรให้ทุกท่านมีพลานามัยสมบูรณ์	แขง็แรง	ประสบแต่ความสขุ 
ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมฯ	
และอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังไทยทั้งระบบให้ก้าวเดินไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน 
สืบต่อไป

(นายธีระ	เอื้ออภิธร)
นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ษกฤพยัชีสงรโ .กจห
 ราหิรบป 2524-2528

ลูกะรตีรศ ยาชมสยาน
Mr.Somchai Sritrakul

ยามิพยัชหส .กจห
 ราหิรบป 2547-2550

ษงวิตนัต ลพศทยาน
Mr.Thosapol Tantiwong

มรรกหาสตุอษงวนวงส .กจบ
 ราหิรบป 2533-2536

งอทงก ยทมโารปยาน
Mr.Pramot Kongtong

ลผชืพคชโีมชารคโ .กจบ
 ราหิรบป 2551-2554

กนกนจรโ ์ิธทิสรุสยาน
Mr.Surasit Rotkanok

ายธุยองสแด็มเนัมดัอนางงรโ .กจบ
 ราหิรบป 2541-2544

ลุกะรีว ชนโามยาน
Mr.Manoch Veerakul

รตษกเรากิตาผรทนิบก .กจบ
 ราหิรบป 2555-2558

ธนัพษงพิริศงสแ งยีลเยาน
Mr.Liang Saengsiripongpun

งชเงกเงึจ .กจบ
 ราหิรบป 2529-2532

นตัรีธมเงรต ์ิธทฤพะรปยาน
Mr.Prapruit Trongmatheerat
บจก. น  นกแนอขนฒัวิวำ (2526)

 ราหิรบป 2537-2540

ลูกะรตอป รติจิวยาน
Mr.Vijit Portrakoon

 นวงสิตรยีกเ .กจห (2003)

 ราหิรบป 2545-2546

ลุกยชินาวนฒัว ณรูบมสยาน
Mr.Somboon Wattanavanichkul

สกัดรปโ รยีมเีรพ ีบสอเ .กจบ
 ราหิรบป 2559-2562

 The Establishment of the North Eastern Tapioca Trade Association 

originated from the collaborationbetween entrepreneurs from tapioca pellets 

and tapioca yard factories. In former times, those were considered to be the 

pioneers of tapioca industry in the north eastern part of Thailand. They also 

supported tapioca farmers and drew trade direction. In around 1975, prior to the 

association official registration, the association founder and the first association 

president, Mr.Dhumrongsak Sirijinda, offered an area in Chaiyapruek Rice mill 

Limited Partnership to set up a temporally office, and also donated personal 

fund to the association. With the founder’s and first-generationcommittee’s 

efforts, the association committed themselves to the public benefits. Their  

operations were inaccordance with the founder’s principlewhich prioritized tapioca  

farmers. Farmer stability leads to the sustainabilityof Thai tapioca industry.  

The association members have close relationships with farmers. They understand 

farmer’sissues and voice those to relatedgovernment agencies in order to find 

effective solutions to the issues. 

 This association’s 40th anniversaryyear book does not only explain the story 

of the association during its early stage, but the committees have also gathered 

useful information that will be beneficial to tapioca farmers, entrepreneurs, and 

anyone who is interested. The North Eastern Tapioca Trade Association’s40 years 

of operation ensure farmers’and entrepreneurs’ interests bycoordinating with  

related governmentagencies in order to address anyissues. With the purpose of 

developing Thai tapioca industry towards stability and sustainability, I would like to 

take the opportunity of this upcoming 40th anniversary to thank former association 

presidents, as well as former andcurrent committees who had devoted their 

efforts and dedication to public interest. As a result, countless ofmissions and 

activities were accomplished. Current association committeesand I will continue 

to abide by the association founder’s principle thatemphasizes farmers’ stability 

andsustainability in their career. In addition, I would like to thank everyone who 

has been supporting the association from the day of establishment to today. 

 On this auspicious occasion,I wish that the Triple Gem and all thepowers 

that exist in the world grant you all good health, happiness, and prosperity.I also 

wish that you will always be an essential part in driving association mission to 

its success which leads to the sustainability of the entire Thai tapioca industry.

(Mr.Theera Uea-apithorn)

North Eastern Tapioca Trade

Association President
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Mr.Thosapol Tantiwong

มรรกหาสตุอษงวนวงส .กจบ
 ราหิรบป 2533-2536

งอทงก ยทมโารปยาน
Mr.Pramot Kongtong

ลผชืพคชโีมชารคโ .กจบ
 ราหิรบป 2551-2554

กนกนจรโ ์ิธทิสรุสยาน
Mr.Surasit Rotkanok

ายธุยองสแด็มเนัมดัอนางงรโ .กจบ
 ราหิรบป 2541-2544

ลุกะรีว ชนโามยาน
Mr.Manoch Veerakul

รตษกเรากิตาผรทนิบก .กจบ
 ราหิรบป 2555-2558

ธนัพษงพิริศงสแ งยีลเยาน
Mr.Liang Saengsiripongpun

งชเงกเงึจ .กจบ
 ราหิรบป 2529-2532

นตัรีธมเงรต ์ิธทฤพะรปยาน
Mr.Prapruit Trongmatheerat
บจก. น  นกแนอขนฒัวิวำ (2526)

 ราหิรบป 2537-2540

ลูกะรตอป รติจิวยาน
Mr.Vijit Portrakoon

 นวงสิตรยีกเ .กจห (2003)

 ราหิรบป 2545-2546

ลุกยชินาวนฒัว ณรูบมสยาน
Mr.Somboon Wattanavanichkul

สกัดรปโ รยีมเีรพ ีบสอเ .กจบ
 ราหิรบป 2559-2562

of President
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	 เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน	 วันนี้เป็นโอกาสดีที่ท่าน
นายกสมาคมฯ	คนใหม่	(คุณธีระ	เอื้ออภิธร)	ได้มาเยี่ยมผม	
และเป็นโอกาสครบรอบ	40	ปี	 ของสมาคมฯ	ผมในฐานะ 
ผูร่้วมก่อตัง้	จะขอเล่าเกรด็เลก็ๆ	น้อยๆ	เมือ่	45	ปี	ท่ีผ่านมา 
ท�าไมจึงบอกว่า	45	ปี	เนื่องจากก่อนที่เราจะคลอดออกมา
เป็นสมาคมฯ	ต้องมีการตั้งไข่อยู่ประมาณ	5	ปี	 กว่าจะมา
เป็นสมาคมฯ

	 5	ปี	ก่อนหน้านั้นเราท�าอะไรบ้าง
	 ย้อนกลับไป	 เมื่อ	 45	 ปี	 ที่ผ่านมา	 ผมได้เข้าร่วม
ประชุมกับสมาคมผู้ส่งออกมันส�าปะหลังที่กรุงเทพฯ	ก็รู้สึก

ว่าเราเป็นคนท�างานเล็กๆ	 ในภาคอีสานคนหนึ่ง	 สิทธิ์เสียง
อะไรเราก็มีไม่มาก	 ท�าให้คิดว่าท�าอย่างไรเราจึงจะมีสิทธิ์ 
มเีสยีงในการช่วยก�าหนดทศิทางของการค้ามนัส�าปะหลงัได้
บ้าง	จงึกลบัมาคยุกบัพรรคพวกท่ีโคราช	ส่วนใหญ่ช่วงแรกๆ	
เป็นลานมนั	โรงอดัมนัเมด็	สมยัก่อนลานมนักบัโรงอัดมนัเมด็ 
เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในธุรกิจมันส�าปะหลัง	 โรงแป้งก็มี
อยู่บ้าง	 มีคุณปรีดา	 กาญจนวัฒนา	 เป็นเลขาธิการคนแรก	 
คุณธนากร	อุดมรัชตวนิชย์	 (เฮียจั๊ว	 เซ็นทรัลเกรน)	ทุกคน
มาคยุกนัมคีวามเห็นว่าเราควรจะตัง้กลุม่ของเราเป็นสมาคม
ขึ้นมา	 ทุกคนก็เลยช่วยกันไปหาเพื่อนในจังหวัดอื่นๆ	 เช่น	
ขอนแก่น	อุดรธานี	ขอนแก่นก็มี	เสี่ยป๋อง	เสี่ยแอ๊ด	ที่อุดร 
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A นายธีระ เอื้ออภิธร
 Mr.Teera Ua-aphithorn
 นายกสมาคมฯ
 President
 หจก.ราชสีมาบุญนภา

B นายภาสกร สุรมูล
 Mr.Passakorn Suramool
 เลขาธิการ
 Secretary-General
 บจก.ไทยอาซาฮี

A

B

NETTA’s Board of Executive Committee for The year 2020-2021
คณะกรรมการบริหาร
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B

CD

A

NETTA’s Board of Executive Committee for The year 2020-2021
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการที่ปรึกษา : Adviser-Committee
A นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล
 Mr.Terdsak Lapjitkusol
 ลานมัน ตรงพานิช

B นายชัยยันต์ ปุญญนิรันดร์
 Mr.Chaiyan Punyanirun
 บจก.เจริญชัยพืชผล 2017

C นายสมชาย ศรีตระกูล
 Mr.Somchai Sritrakul
 หจก.สหชัยพิมาย

D นายชัยยศ เรืองแสงทอง
 Mr.Chaiyot Ruangsangthong
 บจก.พิชัยแสงตะวัน
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NETTA’s Board of Executive Committee for The year 2020-2021
คณะกรรมการบริหาร

A นายอนันต์ ละอองแก้วสุข
 Mr.Anan La-ongkaewsook
 บจก.รีซอส ดีเวลลอปเมนท์ อินดัสตรี

B นายอาคม ธัญญสนธิ
 Mr.Akom Tunyasonti
 บจก.ชัยภูมิพืชผล

C นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์
 Mr.Kasem Jiratpikalapong
 บจก.จิรัฐพัฒนาการเกษตร

D นายภมร ศรีประเสริฐ
 Mr.Phamorn Sriprasert
 ลานมัน ศรีทองโดเรม่อน

E นายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์
 Mr.Panya boonbandanrit
 ลานมัน ปัญญาพาณิชย์
 

อุปนายก : Vice-President

A

B C
DE
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A นายวันชัย วิริยาทรพันธุ์
 Mr.Wanchai Wiriyathornphan
 ลานมัน ชัยเรืองกิจ

B นายวีระสิทธิ์ มหัทธนาคุณ
 Mr.Verasit Mahattanakhun
 บจก.สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช

C นายกฤษดา เดชส่งจรัส
 Mr.Kritsada Dejsongjarras
 บจก.ที พี เค แอ็ดวานซ์ สตาร์ช

D นายชุมพร สุพัฒนผลาผล
 Mr.Chumporn Supattanapalapon
 หจก.อุดรไทยแลนด์พืชผล

E นางธิดารัตน์ รอดอนันต์
 Mrs.Thidarat Rodanant
 บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม
 

อุปนายก : Vice-President

A B

C
D

E

NETTA’s Board of Executive Committee for The year 2020-2021
คณะกรรมการบริหาร
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A นายอิทธิพล จีระประพันธุ์กุล
 Mr.Ittipon Jeeraprapunkul
 บจก.ไทย ทาปิโอก้า พาร์ทเนอร์ส 

B นายชาญชัย เชาวน์ดี
 Mr.Chanchai Chaodee
 บจก.เชาวน์ดี สตาร์ช (2004)

C นายสุรชัย จรัสธเนศ
 Mr.Surachai Jarasthanes
 ลานมัน ชัยยงพืชผล

D นายตติยะ หวังศุภกิจโกศล
 Mr.Tatiya Wangsupakitkosol
 บจก.เอี่ยมศิริแป้งมัน

E นายชาคริต หวังศุภกิจโกศล
 Mr.Charkrit Wangsupakitkosol
 บจก.เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
 

รองเลขาธิการ : Dep. Secretary-General

A

E
CD B

NETTA’s Board of Executive Committee for The year 2020-2021
คณะกรรมการบริหาร
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A นายศิริศักดิ์ ศิริธนารัตนกุล
 Mr.Sirisak Sirithanaratanakul
 เหรัญญิก
 Treasurer
 บจก.เค.เอ็ม.อะโกรเทรด

B นางปนัดดา จินศิริวานิชย์
 Mrs.Panadda Jinsirivanich
 รองเหรัญญิก
 Dep. Treasurer
 บจก.ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด

C นายกานต์ พงษ์พานิช
 Mr.Karn Pongparnich
 รองเหรัญญิก
 Dep. Treasurer
 บจก.กบินทร์พงษ์พานิชA

C
B

NETTA’s Board of Executive Committee for The year 2020-2021
คณะกรรมการบริหาร
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A นายพลภัทร โล้วมั่นคง
 Mr.Ponlapat Lowmunkhong
 นายทะเบียน
 Register
 บจก.พูลอุดม

B นายวรวัต ตันติเฉลิมพันธุ์
 Mr.Worawat Tuntichalermpan
 ปฏิคม
 Co-Ordinator
 หจก.ตงจิตพืชผล

C นายณัฐกิตติ์ กิตติ์สุนทรหิรัญ
 Mr.Nuttakitt Kittsunthonhirun
 ปฏิคม
 Co-Ordinator
 ลานมัน อนุกิจ

D นายบุญส่ง เหล่ารวมทรัพย์
 Mr.Boonsong Laoruamsap
 ปฏิคม
 Co-Ordinator
 บจก.บี.เอส.เอส.พรีเมียร์ โปรดักส์

D

C

B A

NETTA’s Board of Executive Committee for The year 2020-2021
คณะกรรมการบริหาร

25



B A

C
D

E

A นางจ�รุณ มุ่งงาม
 Mrs.Chamrun Mungngam
 หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร

B นางลัดดาวรรณ แก้วทองดี
 Mrs.Laddawan Kaewthongdee
 ลานมัน แสงฟ้าการเกษตร

C นายเฉียบพลัน กอกกระโทก
 Mr.Chiabphlan Kokkrathok
 บจก.แป้งมันอิสาน

D นายวันชัย แซ่เตีย
 Mr.Wanchai Seatia
 ลานมัน จิ่งเซียพืชผล

E นางวันเพ็ญ อ่อนวงษ์
 Mrs.Wanpen Onwong
 บจก.แป้งไทย

กรรมการ : Committee

NETTA’s Board of Executive Committee for The year 2020-2021
คณะกรรมการบริหาร

กัศงรำดยาน ด นิจิริส ์ิ ดา
Mr.Dumrongsak Sirijinda

ษกฤพยัชีสงรโ .กจห

ลูกะรตีรศ ยาชมสยาน
Mr.Somchai Sritrakul

ยามิพยัชหส .กจห

ษงวิตนัต ลพศทยาน
Mr.Thosapol Tantiwong

มรรกหาสตุอษงวนวงส .กจบ

งอทงก ยทมโารปยาน
Mr.Pramot Kongtong

ลผชืพคชโีมชารคโ .กจบ

กนกนจรโ ์ิธทิสรุสยาน
Mr.Surasit Rotkanok

ายธุยองสแด็มเนัมดัอนางงรโ .กจบ

ลุกะรีว ชนโามยาน
Mr.Manoch Veerakul

รตษกเรากิตาผรทนิบก .กจบ

ลูกะรตอป รติจิวยาน
Mr.Vijit Portrakoon

)3002( นวงสิตรยีกเ .กจห

ลุกยชินาวนฒัว ณรูบมสยาน
Mr.Somboon Wattanavanichkul

สกัดรปโ รยีมเีรพ ีบสอเ .กจบ
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NETTA’s Board of Honorary Member for The year 2020-2021
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

กัศงรำดยาน ด นิจิริส ์ิ ดา
Mr.Dumrongsak Sirijinda

ษกฤพยัชีสงรโ .กจห

ลูกะรตีรศ ยาชมสยาน
Mr.Somchai Sritrakul

ยามิพยัชหส .กจห

ษงวิตนัต ลพศทยาน
Mr.Thosapol Tantiwong

มรรกหาสตุอษงวนวงส .กจบ

งอทงก ยทมโารปยาน
Mr.Pramot Kongtong

ลผชืพคชโีมชารคโ .กจบ

กนกนจรโ ์ิธทิสรุสยาน
Mr.Surasit Rotkanok

ายธุยองสแด็มเนัมดัอนางงรโ .กจบ

ลุกะรีว ชนโามยาน
Mr.Manoch Veerakul

รตษกเรากิตาผรทนิบก .กจบ

ลูกะรตอป รติจิวยาน
Mr.Vijit Portrakoon

)3002( นวงสิตรยีกเ .กจห

ลุกยชินาวนฒัว ณรูบมสยาน
Mr.Somboon Wattanavanichkul

สกัดรปโ รยีมเีรพ ีบสอเ .กจบ
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นายฮิม จิรัฐพิกาลพงศ์
Mr.Him Jiratphikanpong
บจก. จิรัฐพัฒนาการเกษตร

นายประทีป ตุลยานันต์
Mr.Pratheep Tulayanan
หจก. เจริญภัณฑ์พืชผล

นายสุเทพ พระทอง
Mr.Suthep Prathong
บจก. เยนเนรัล สตาร์ช

นายมังกร แซ่ตั้ง
Mr.Mongkorn Saetang
บจก. โคราช พี.เอส.เวอร์ค

นายธนากร อุดมรัชตวนิชย์
Mr.Thanakorn Udomrachatavanich
บจก. เยนเนอรัล มิลล์ คอร์ปอร์เรชั่น

นายไพรัตน์ เอ็งอุทัยวัฒน์
Mr.Pirat Enguthaiwat

หจก. อุดรไพบูลย์

นายวิชัย จีระประพันธุ์กุล
Mr.Wichai Jeerapraphankul

หจก. วิชัยพืชผลสีคิ้ว

นายชัยพร พงษ์พานิช
Mr.Chaiyaporn Pongparnich

บจก. กบินทร์พงษ์พานิช

NETTA’s Board of Advisor Committee for The year 2020-2021
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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NETTA’s Board of Advisor Committee for The year 2020-2021
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

นายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป์
Mr.Tavesak Siriparsertsilp

ลานมันไทยณรงค์

นายธีรพงษ์ พิรารักษ์
Mr.Theeraphong Phirarak

ลานมัน ธีรพงษ์พชผล

นายเพทาย ค�ภา
Mr.Phaethai Kumpha
หจก. นครวิทยา (1897)

นายประสงค์ สัตถากุล
Mr.Prasong Sattakul
บจก. แป้งมันเม่งเส็ง

นายธวัชชัย ยืนยง
Mr.Thawatchai Yuenyong
บจก. โชคยืนยงอุตสาหกรรม

นายโชคชาย ภัทรพงศ์ไพศาล
Mr.Chokchai Phattaraphongphaisarn

บจก. ราชสีมา กรีน สตาร์ช

นายลิขสิทธิ์ ปุณณุปูรต
Mr.Likasit Punupoorata

บจก. ต้าหยังกรุ๊พ
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SB PREMIER GROUP
EXPORTER TAPIOCA & CORN
ESTABLISHED ON JUNE 22, 2001นางประไพศรี สุภา

Mrs.Prapaisri Supa

NETTA’s Auditor for The year 2020-2021

NETTA’s Staff for The year 2020-2021

ผู้สอบบัญชี

พนักงาน
B

C

D

A

A นายประพันธ์ เขียนนอก
 Mr.Praphun Khiannok
 ผู้จัดการ
 Manager

B นางกันยารัตน์ จัดงูเหลือม
 Mrs.kanyarat Jadngulueam
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
 Asst. Manager

C นางฐาปนีย์ ชูภาระสุวรรณ
 Mrs.Thapanee Chupharasuwan
 เลขานุการ
 Secretary

D นางสาวอรวรรณ ประโลม
 Miss Orawan Pralom
 คอมพิวเตอร์กราฟิก
 Computer graphic
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SB PREMIER GROUP
EXPORTER TAPIOCA & CORN
ESTABLISHED ON JUNE 22, 2001



SAHACHAI PIMAI LTD., PART
Sahachai Group, established in 1969, specialized in
tapioca chips and powders ; a main source of raw 
materials for animal feeds, alcohol and ethanol
industries. We supply tapioca products to both domestic
and international customers with high quality products by
achieving HACCP and GMP certi�cations.

163/1 MU 8 PHIMAI-CHUMPUANG RD. A.PHIMAI, NAKHONRATCHASIMA, THAILAND 30110

pathom_s@hotmail.com, contact@thaitapiocaexport.com

Tel. (66) 44 471226, (66) 824412442, (66) 864789194

    8 ปซอน

ยอ
ดขายรถตกั

อันดับ   ในประเทศไทย

ÊÒ¢Ò¤ØŒ§ÅÒ¹ (ÍÂØ¸ÂÒ)ÊÒ¢Ò¤ØŒ§ÅÒ¹ (ÍÂØ¸ÂÒ) ÊÒ¢ÒÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ ÊÒ¢Ò¢Í¹á¡‹¹ÊÒ¢Ò¢Í¹á¡‹¹ ÊÒ¢Ò¹¤ÃÊÇÃÃ¤�ÊÒ¢Ò¹¤ÃÊÇÃÃ¤� ÊÒ¢ÒÃÐÂÍ§ÊÒ¢ÒÃÐÂÍ§ ÊÒ¢ÒÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹ÕÊÒ¢ÒÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹ÕÊÒ¢ÒàªÕÂ§ÃÒÂÊÒ¢ÒàªÕÂ§ÃÒÂÊÒ¢ÒÅÓ»Ò§ÊÒ¢ÒÅÓ»Ò§ÊÒ¢ÒÍØºÅÃÒª¸Ò¹ÕÊÒ¢ÒÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ

YONTRAKARN

โทร. 035-902382-3 โทร. 081-9677123 โทร. 043-242250 โทร. 054-209396-7 โทร. 056-278225 โทร. 083-7618788 โทร. 033-017425 โทร. 077-313722

ดานการอบรม

ศูนยอบรมเอเชียแปซิฟก (สําหรับชางเทคนิค)

โรงเรียนสอนขับเคร่ืองจักร (สําหรับผูใชงาน)

โรงซอมมาตรฐานขนาดใหญ สต็อกอะไหลทุกประเภท

ศูนยบริการอะไหล

ดานบริการซอมและบริการอะไหล
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SAHACHAI PIMAI LTD., PART
Sahachai Group, established in 1969, specialized in
tapioca chips and powders ; a main source of raw 
materials for animal feeds, alcohol and ethanol
industries. We supply tapioca products to both domestic
and international customers with high quality products by
achieving HACCP and GMP certi�cations.

163/1 MU 8 PHIMAI-CHUMPUANG RD. A.PHIMAI, NAKHONRATCHASIMA, THAILAND 30110
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Tel. (66) 44 471226, (66) 824412442, (66) 864789194
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คณะอนุกรรมการ
เพิ่มผลผลิตมันส�ปะหลังไทยอย่างยั่งยืน 

n	 รศ.ดร.วิจารณ์	วิชชุกิจ		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ		
		 สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง	

n	 ผศ.ดร.สุดชล	วุ้นประเสริฐ	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ		
		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

n	 ผศ.ดร.เจษฎา	โพธิ์สม	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ		
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

n	 นางสาวกุหลาบ	สุตะภักดี		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ		
		 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

n	 นางสุมาลี	ชินวงศ์		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 กรมส่งเสริมการเกษตร	

n	 นางสาวรัชดา	ปรัชเจริญวนิชย์	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 กรมวิชาการเกษตร	

n	 นางมณทิรา	ไทรน้อย	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ		
		 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	

n	 นายวีระสิทธิ์	มหัทธนาคุณ	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.สยาม	ควอลิตี้	สตาร์ช	

n	 นายสมชาย	ศรีตระกูล	 ประธานอนุกรรมการ
	 หจก.สหชัยพิมาย	

n	 นายเดชพนต์	เลิศสุวรรณโรจน์	 รองประธานอนุกรรมการ
	 บจก.อุบลไบโอเกษตร

n	 นางสาวประภา	พุ่มเข็ม		 อนุกรรมการ		
	 บจก.อัพเวนเจอร์	

n	 นายเกษม	จิรัฐพิกาลพงศ์	 อนุกรรมการ
	 บจก.จิรัฐพัฒนาการเกษตร	

n	 นายด�ารง	อินทรเสนา	 อนุกรรมการ
	 บจก.ราชสีมา	กรีน	สตาร์ช	

n	 นายบัญญัติ	แหวนแก้ว	 อนุกรรมการ
	 บมจ.ไทยวา	

n	 นายฐานพัทธ์	ชาติปฏิมาพงษ์	 อนุกรรมการ	
	 บจก.โคราชมีโชคพืชผล	

n	 นายคนึง	พิรักษา	 อนุกรรมการ
	 สหกรณ์การเกษตรจักราช	จ�ากัด	

n	 นายภาสกร	สุรมูล	 อนุกรรมการ	
	 บจก.ไทยอาซาฮ	ี	 และเลขานุการ

n	 นายตติยะ	หวังศุภกิจโกศล	 อนุกรรมการ	
	 บจก.เอี่ยมศิริแป้งมัน		 และผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการ
โรคใบด่างมันส�ปะหลัง และอารักขาพืช

n	 ศ.ดร.เจริญศักดิ์	โรจนฤทธิ์พิเชษฐ	์	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง	

n	 รศ.ดร.วิจารณ	์วิชชุกิจ		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง	

n	 ดร.โสภณ	วงศ์แก้ว		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

n	 นายกังสดาล	สวัสดิ์ชัย		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	

n	 นายไพโรจน์	ข�าแจง		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
	 ด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา

n	 นางสาวเบญจมาศ	ค�าสืบ		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา	

n	 ดร.จริยา	รอดดี		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

n	 นายวันชัย	วิริยาทรพันธุ์		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 ลานมัน	ชัยเรืองกิจ	

n	 นายวีระสิทธิ์	มหัทธนาคุณ		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 บจก.สยาม	ควอลิตี้	สตาร์ช	

n	 นางธิดารัตน์	รอดอนันต์		 ประธานอนุกรรมการ	
	 บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	

n	 นายบุญชู	จิระธนะวัฒน์		 อนุกรรมการ	
	 บจก.ธนะวัฒน์	ควอลิตี้	สตาร์ช	

n	 นางสาวประภา	พุ่มเข็ม		 อนุกรรมการ
	 บจก.อัพเวนเจอร์	

n	 นางวันเพ็ญ	อ่อนวงษ์		 อนุกรรมการ	
	 บจก.แป้งไทย	

n	 นายภาสกร	สุรมูล		 อนุกรรมการ	
	 บจก.ไทยอาซาฮ	ี

n	 นายภมร	ศรีประเสริฐ		 อนุกรรมการ	
	 ลานมัน	ศรีทองโดเรม่อน	

n	 นายอดุลย์	ขันแก้ว		 อนุกรรมการ	
	 บจก.ราชสีมา	กรีน	สตาร์ช

n	 นายตติยะ	หวังศุภกิจโกศล		 อนุกรรมการ	
	 บจก.เอี่ยมศิริแป้งมัน	

n	 นายชัยวัฒน์	โชคถาวร		 อนุกรรมการ	
	 บจก.สงวนวงษ์	สตาร์ช	

n	 นายประพันธ์	เขียนนอก		 อนุกรรมการ	
	 สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

n	 นายส�าเภา	ขุนทอง		 อนุกรรมการ	
	 บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	

n	 นายธีระศักดิ์	พิสุทธิ์		 อนุกรรมการ	
	 บจก.อัพเวนเจอร์	

n	 นายภาณุ	ชิดครบุรี		 อนุกรรมการ	
	 บจก.เยนเนรัล	สตาร์ช	

n	 นางสาวมธุกร	สมพงษ์		 อนุกรรมการ	
	 บจก.สยาม	ควอลิตี้	สตาร์ช	

n	 นางสาวจุฑารัตน์	พรมพุก		 อนกุรรมการ	และเลขานกุาร	
	 บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	
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คณะอนุกรรมการ
เสริมสร้าง และพัฒนาตลาด

n	 นายสมชาย	ศรีตระกูล	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 หจก.สหชัยพิมาย	

n	 นายสมบูรณ์	วัฒนวานิชย์กุล	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.เอสบ	ีพรีเมียร์	โปรดักส์		

n	 นายอิทธิพล	จีระประพันธุ์กุล	 ประธานอนุกรรมการ
	 บจก.	ไทย	ทาปิโอก้า	พาร์ทเนอร์ส		

n	 นายวันชัย	วิริยาทรพันธุ์	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ชัยเรืองกิจ	

n	 นายภาสกร	สุรมูล	 อนุกรรมการ
	 บจก.ไทยอาซาฮี	

n	 นายปัญญา	บุญบันดาลฤทธิ์		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ปัญญาพาณิชย	์

n	 นายภมร	ศรีประเสริฐ	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ศรีทองโดเรม่อน	

n	 นายพลภัทร	โล้วมั่นคง		 อนุกรรมการ
	 บจก.พูลอุดม	

n	 นายตนัย	ตันติเฉลิมพันธุ์		 อนุกรรมการ
	 หจก.ตงจิตพืชผล	

n	 นายธีระ	เอื้ออภิธร	 อนกุรรมการ	และเลขานกุาร
	 หจก.ราชสีมาบุญนภา	

คณะอนุกรรมการ
ตดิตามภาวะการผลติมนัส�ปะหลงั

n	 นายสมบูรณ์	วัฒนวานิชย์กุล		 ประธานอนุกรรมการ
	 บจก.เอสบี	พรีเมียร์	โปรดักส	์	

n	 นายวีระสิทธิ์	มหัทธนาคุณ	 อนุกรรมการ
	 บจก.สยาม	ควอลิตี้	สตาร์ช	

n	 นายชุมพร	สุพัฒนผลาผล		 อนุกรรมการ		
	 หจก.อุดรไทยแลนด์พืชผล	

n	 นายปัญญา	บุญบันดาลฤทธิ์	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ปัญญาพาณิชย์	

n	 นายกฤษดา	เดชส่งจรัส	 อนกุรรมการ	และเลขานกุาร
	 บจก.ที	พี	เค	แอ็ดวานซ์	สตาร์ช	
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n	 นายสุเทพ	พระทอง		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.เยนเนรัล	สตาร์ช	

n	 นายปราโมทย์	กงทอง	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.โคราชมีโชคพืชผล	

n	 นายอนันต	์ละอองแก้วสุข	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 บจก.รีซอส	ดีเวลลอปเมนท์	อินดัสตรี	

n	 นายศิริศักดิ์	ศิริธนารัตนกุล		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 บจก.เค.เอ็ม.อะโกรเทรด	

n	 นายกฤษดา	เดชส่งจรัส	 ประธานอนุกรรมการ
	 บจก.ที	พี	เค	แอ็ดวานซ์	สตาร์ช	

n	 นายชัยยศ	เรืองแสงทอง	 อนุกรรมการ
	 บจก.	พิชัยแสงตะวัน	

n	 นางสาวรุ้งตะวัน	แซ่เฮง	 อนุกรรมการ
	 บจก.	ชัยภูมิสตาร์ช	

n	 นายนัด	กล้าหาญ	 อนุกรรมการ
	 บจก.	อุตสาหกรรมแป้งโคราช	

n	 นางธิดารัตน์	รอดอนันต์		 อนุกรรมการ
	 บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	

n	 นายโชคชาย	ภัทรพงศ์ไพศาล	 อนุกรรมการ
	 บจก.ราชสีมา	กรีน	สตาร์ช		

n	 นายเฉียบพลัน	กอกกระโทก	 อนุกรรมการ
	 บจก.แป้งมันอิสาน	

n	 นายภาสกร	สุรมูล	 อนุกรรมการ
	 บจก.ไทยอาซาฮ	ี

n	 นางวันเพ็ญ	อ่อนวงษ์	 อนุกรรมการ
	 บจก.แป้งไทย	

n	 นายชาญชัย	เชาวน์ดี	 อนุกรรมการ
	 บจก.เชาวน์ดี	สตาร์ช	(2004)	

n	 นางสาวนภา	เลิศวรรศิริกุล	 อนุกรรมการ
	 บจก.	อุบลไบโอเกษตร

n	 นายชาคริต	หวังศุภกิจโกศล	 อนุกรรมการ
	 บจก.เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม	

n	 นายวีระสิทธิ์	มหัทธนาคุณ	 อนกุรรมการ	และเลขานกุาร
	 บจก.สยาม	ควอลิตี้	สตาร์ช	

คณะอนุกรรมการ
แป้งมันส�ปะหลัง
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คณะอนุกรรมการ
มันเส้นสัมพันธ์

n	 นายปราโมทย์	กงทอง	 ที่ปรึษาอนุกรรมการ
	 บจก.โคราชมีโชคพืชผล	

n	 นายธีระ	เอื้ออภิธร	 ที่ปรึษาอนุกรรมการ
	 หจก.ราชสีมาบุญนภา	

n	 นายปัญญา	บุญบันดาลฤทธิ์	 ประธานอนุกรรมการ
	 ลานมัน	ปัญญาพาณิชย	์

n	 นายชุมพร	สุพัฒนผลาผล	 อนุกรรมการ
	 หจก.อุดรไทยแลนด์พืชผล	

n	 นายกิตติชัย	ตั้งเจริญ	 อนุกรรมการ
	 หจก.สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร	

n	 นายฉัตรชัย	สุธาสิริทรัพย์		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	แสงฟ้าการเกษตร	

n	 นายวันชัย	วิริยาทรพันธุ์	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ชัยเรืองกิจ	

n	 นายบุญส่ง	เหล่ารวมทรัพย์	 อนุกรรมการ
	 บจก.บี.เอส.เอส.พรีเมียร์	โปรดักส์	

n	 นายณัฐกิตติ์	กิตติ์สุนทรหิรัญ	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	อนุกิจ	

n	 นายเทอดศักดิ์	ลาภจิตรกุศล	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ตรงพานิช	

n	 นายวรวัต	ตันติเฉลิมพันธุ์	 อนุกรรมการ
	 หจก.ตงจิตพืชผล	

n	 นายชัยยศ	เรืองแสงทอง	 อนุกรรมการ
	 บจก.พิชัยแสงตะวัน	

n	 นายธีรพงษ์	พิรารักษ์		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ธีรพงษ์พืชผล	

n	 นายสุรชัย	จรัสธเนศ		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ชัยยงพืชผล	

n	 นายพลภัทร	โล้วมั่นคง		 อนุกรรมการ
	 บจก.พูลอุดม	

n	 นางสาวชญาดา	สิทธิกาญจนะ	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ศิริสมบัต	ิ

n	 นายณทศวัชร	ตุลยานันต์	 อนุกรรมการ
	 หจก.เจริญภัณฑ์พืชผล	

n	 นายบรรเทิง	กองทอง	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	แสงสวรรค์	

n	 นายวันชัย	แซ่เตีย	 	อนุกรรมการ	
	 ลานมัน	จิ่งเซียพืชผล	

n	 นายเปรมประชา	ภูชูธรรม	 	อนุกรรมการ	
	 ลานมัน	นางัวอุดมผล

n	 นางปนัดดา	จินศิริวานิชย์	 	อนุกรรมการ	
	 บจก.ยงสุวัฒน์	อะกรีเทรด

n	 นายภมร	ศรีประเสริฐ	 อนกุรรมการ	และเลขานกุาร
	 ลานมัน	ศรีทองโดเรม่อน	
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คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมพิเศษ

n	 นายสมชาย	ศรีตระกูล	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 หจก.สหชัยพิมาย	

n	 นายปราโมทย์	กงทอง	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.โคราชมีโชคพืชผล	

n	 นายสมบูรณ์	วัฒนวานิชย์กุล	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.เอสบ	ีพรีเมียร์	โปรดักส์	

n	 นายลิขสิทธิ์	ปุณณุปูรต	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 บจก.ต้าหยังกรุ๊พ	

n	 นายอนันต	์ละอองแก้วสุข	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.รีซอส	ดีเวลลอปเมนท์	อินดัสตรี	

n	 นายธีระ	เอื้ออภิธร	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 หจก.ราชสีมาบุญนภา	

n	 นายอาคม	ธัญญสนธิ		 ประธานอนุกรรมการ
	 บจก.ชัยภูมิพืชผล	

n	 นายชัยยันต์	ปุญญนิรันดร์	 อนุกรรมการ
	 บจก.เจริญชัยพืชผล	2017	

n	 นายธีรพงษ์	พิรารักษ์	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ธีรพงษ์พืชผล	

n	 นายศิริศักดิ์	ศิริธนารัตนกุล	 อนุกรรมการ
	 บจก.เค.เอ็ม.อะโกรเทรด	

n	 นายภาสกร	สุรมูล	 อนุกรรมการ
	 บจก.ไทยอาซาฮ	ี

n	 นายภมร		ศรีประเสริฐ	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ศรีทองโดเรม่อน	

n	 นายอิทธิพล	จีระประพันธุ์กุล	 อนุกรรมการ
	 บจก.	ไทย	ทาปิโอก้า	พาร์ทเนอร์ส		

n	 นายสุรชัย	จรัสธเนศ	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ชัยยงพืชผล	

n	 นายพลภัทร	โล้วมั่นคง	 อนุกรรมการ
	 บจก.พูลอุดม	

n	 นายตติยะ	หวังศุภกิจโกศล	 อนุกรรมการ	
	 บจก.เอี่ยมศิริแป้งมัน	

n	 นายชาคริต	หวังศุภกิจโกศล	 อนกุรรมการ	และเลขานกุาร
	 บจก.เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
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คณะอนุกรรมการ
สมาชิกสัมพันธ์ และสารสนเทศ

n	 นายปราโมทย์	กงทอง	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.โคราชมีโชคพืชผล	
n	 นายสุเทพ	พระทอง		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.เยนเนรัล	สตาร์ช		
n	 นายบัญญัติ	แหวนแก้ว		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บมจ.ไทยวา	
n	 นางธิดารัตน์	รอดอนันต์		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	
n	 นายธีระ	เอื้ออภิธร		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ	
	 หจก.ราชสีมาบุญนภา	
n	 นายภมร	ศรีประเสริฐ		 ประธานอนุกรรมการ
	 ลานมัน	ศรีทองโดเรม่อน	
n	 นายวรวัต	ตันติเฉลิมพันธุ์	 อนุกรรมการ
	 หจก.ตงจิตพืชผล	
n	 นายเทอดศักดิ์	ลาภจิตรกุศล		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ตรงพานิช	
n	 นายชัยยันต์	ปุญญนิรันดร์		 อนุกรรมการ
	 บจก.เจริญชัยพืชผล	2017	
n	 นายวันชัย	วิริยาทรพันธุ์		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ชัยเรืองกิจ	
n	 นายณัฐกิตติ์	กิตติ์สุนทรหิรัญ		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	อนุกิจ	
n	 นายชุมพร	สุพัฒนผลาผล	 อนุกรรมการ
	 หจก.อุดรไทยแลนด์พืชผล	
n	 นายชัยยศ	เรืองแสงทอง		 อนุกรรมการ
	 บจก.พิชัยแสงตะวัน	

n	 นายภาสกร	สุรมูล	 อนุกรรมการ
	 บจก.ไทยอาซาฮ	ี
n	 นายบุญส่ง	เหล่ารวมทรัพย์		 อนุกรรมการ
	 บจก.บี.เอส.เอส.พรีเมียร์	โปรดักส	์
n	 นายวันชัย	แซ่เตีย		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	จิ่งเซียพืชผล	
n	 นายอิทธิพล	จีระประพันธุ์กุล	 อนุกรรมการ
	 บจก.	ไทย	ทาปิโอก้า	พาร์ทเนอร์ส	
n	 นายปัญญา	บุญบันดาลฤทธิ์		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ปัญญาพาณิชย	์
n	 นายชาญชัย	เชาวน์ดี		 อนุกรรมการ
	 บจก.เชาวน์ดี	สตาร์ช	2004	
n	 นายสุรชัย	จรัสธเนศ		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ชัยยงพืชผล	
n	 นางปนัดดา	จินศิริวานิชย์		 อนุกรรมการ
	 บจก.ยงสุวัฒน์	อะกรีเทรด	
n	 นายตติยะ	หวังศุภกิจโกศล	 อนุกรรมการ
	 บจก.เอี่ยมศิริแป้งมัน	
n	 นายกานต์	พงษ์พานิช	 อนุกรรมการ
	 บจก.กบินทร์พงษ์พานิช	
n	 นายชาคริต	หวังศุภกิจโกศล		 อนุกรรมการ
	 บจก.เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม	
n	 นายพลภัทร	โล้วมั่นคง		 อนกุรรมการ	และเลขานกุาร
	 บจก.พูลอุดม	
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คณะอนุกรรมการ
นักธุรกิจมันส�ปะหลังรุ่นใหม่ (Young Smart Tapioca)

n	 นายอิทธิพล	จีระประพันธ์กุล	 ที่ปรึษาอนุกรรมการ
	 บจก.	ไทย	ทาปิโอก้า	พาร์ทเนอร์ส	

n	 นายวิทยา	เชาวน์ด	ี	 ที่ปรึษาอนุกรรมการ
	 บจก.เชาวน์ดี	สตาร์ช	(2004)	

n	 นายณทศวัชร	ตุลยานันต์		 ที่ปรึษาอนุกรรมการ
	 หจก.เจริญภัณฑ์พืชผล	

n	 นายพลภัทร	โล้วมั่นคง		 ที่ปรึษาอนุกรรมการ
	 บจก.พูลอุดม	

n	 นายชาตรี	จิระธนะวัฒน์		 ที่ปรึษาอนุกรรมการ
	 บจก.ธนะวัฒน์	อินเตอร์	สตาร์ช	

n	 นางสาวสุดาวรรณ	หวังศุภกิจโกศล	 ที่ปรึษาอนุกรรมการ
	 บจก.	แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม		

n	 นายชาคริต	หวังศุภกิจโกศล		 ประธานคณะอนุกรรมการ	
	 บจก.เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม	

n	 นายพรเทพ	ศิริโรจนกุล		 อนุกรรมการ
	 บจก.เอี่ยมธงชัยอุตสาหกรรม	

n	 นางปนัดดา	จินศิริวานิชย์		 อนุกรรมการ
	 บจก.ยงสุวัฒน์	อะกรีเทรด	

n	 นายทศวรรษ	หวังศุภกิจโกศล	 อนุกรรมการ
	 บจก.เอี่ยมบูรพา	

n	 นายวุฒิธิกรณ์	ยืนยงเตชะหิรัณ		 อนุกรรมการ
	 บจก.โชคยืนยงอุตสาหกรรม	

n	 นายอ�านาจ	แซ่เฮง		 อนุกรรมการ
	 บจก.ลพบุรี	สตาร์ช	

n	 นางสาววีรียา	หวังศุภกิจโกศล		 อนุกรรมการ
	 บจก.แป้งมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม	

n	 นายกมลพัฒน์	วิทยานุกรณ์		 อนุกรรมการ
	 บจก.เยนเนรัล	สตาร์ช	

n	 นายตนัย	ตันติเฉลิมพันธุ์		 อนุกรรมการ
	 หจก.ตงจิตพืชผล	

n	 นายรัฐวิรุฒห์	ชาญจึงถาวร		 อนุกรรมการ
	 บจก.พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี	

n	 นายชาคริต	สัตถากุล		 อนุกรรมการ
	 บจก.แป้งมันเม่งเส็ง	

n	 นางสาวพรลดา	ดิสกุล		 อนุกรรมการ
	 บจก.อุบลไบโอเกษตร	

n	 นายกานต์	พงษ์พานิช		 อนุกรรมการ
	 บจก.กบินทร์พงษ์พานิช	

n	 นางพงศธร	ศรีประเสริฐ		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ตะวันทอแสง	

n	 นายสุรชัย	จรัสธเนศ		 อนกุรรมการ	และเลขานกุาร
	 ลานมัน	ชัยยงพืชผล	

n	 นายตติยะ	หวังศุภกิจโกศล	 อนุกรรมการ	
	 บจก.เอี่ยมศิริแป้งมัน		 และผู้ช่วยเลขานุการ
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สวทช. กับการพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ช่วยในการผลิต มนัส�ปะหลงัไทย

 ความต้องการใช้มันส�ปะหลังของประเทศไทยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังเห็นได้จากยุทธศาสตร์มันส�ปะหลัง
และผลิตภณัฑ์ปี 2558 - 2569 จัดท�โดยส�นกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร ชี้ว่าความต้องการใช้มันส�ปะหลัง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 40 ล้านตัน ในปี 2558 
เป็น 60 ล้านตนั ในปี 2569 แบ่งเป็นความต้องการใช้ 
ภายในประเทศ 18 ล้านตัน และเพื่อการส่งออก 42 
ล้านตัน
	 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นมาจาก	 3	 อุตสาหกรรมหลัก	
ได้แก่	
 1) อุตสาหกรรมแป้งมันส�าปะหลัง	 ต้องการใช้หัวมัน
ส�าปะหลังเพิ่มขึ้นจาก	23	ล้านตัน	ในป	ี2558	เป็น	34	ล้านตัน
ในปี	 2569	 ในจ�านวนนี้เป็นวัตถุดิบส�าหรับอุตสาหกรรมวัสดุ
และเคมีชีวภาพประมาณ	0.5	-	1.0	ล้านตัน	
 2) อุตสาหกรรมมันเส้น/มันอัดเม็ด ต้องการใช้หัวมัน
ส�าปะหลังเพิ่มเป็น	21	ล้านตัน	ในป	ี2569	เพิ่มขึ้น	4	ล้านตัน	
จากปี	 2558	 ในจ�านวนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการ
ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จ�านวน	4	-	5	ล้านตัน	และ	
 3) อุตสาหกรรมเอทานอล มีความต้องการหัวมัน
ส�าปะหลังเพิ่มเป็น	5.7	ล้านตัน	ในป	ี2569	เพิ่มขึ้น	3.7	ล้านตัน 
จากปี	 2558	 ในภาพรวมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพต้องการมัน
ส�าปะหลังเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า	 20	 ล้านตันต่อปี	 อย่างไรก็ตาม	
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากมันส�าปะหลัง	 ในปัจจุบันยังเป็น

ผลติภณัฑ์แปรรปูเบือ้งต้น	ขณะทีค่วามต้องการผลติภัณฑ์มูลค่า
เพิ่มจากมันส�าปะหลังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน	 ทั้งการใช้เป็นวัตถุดิบ
ส�าหรบัอตุสาหกรรมผลติเอทานอล	การผลติกรดแลคตคิ	(lactic	
acid)	 ซึ่งถูกน�าไปใช้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์
เครือ่งส�าอาง	ผลติภณัฑ์ยา	เคมภีณัฑ์	ท�าความสะอาดท่ีเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	
พอลิเมอร์ท่ีมีสมบัติดูดซึมของเหลวส�าหรับใช้งานด้านอนามัย
ทางการแพทย์	เป็นต้น	
	 ปัจจุบันการปลูกมันส�าปะหลังของประเทศไทยมี 
ภัยคุกคามจากการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันส�าปะหลัง	ซึ่ง
เชื้อไวรัสสามารถติดไปกับท่อนพันธุ์ได้	 ท�าให้การแพร่ระบาด
ของโรคใบด่างมันส�าปะหลังกระจายไปในพื้นที่อื่นๆ	ที่มีการน�า
ท่อนพนัธ์ุทีต่ดิเชือ้ไปปลกูต่อ	และกลายเป็นแหล่งแพร่เช้ือไวรสั
ให้แก่แมลงหวี่ขาวยาสูบในแปลงปลูกต่อไป	 หากประเทศไทย
ไม ่สามารถหยุดหรือชะลอการระบาดของโรคใบด ่าง 
มันส�าปะหลังได้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นอย่างมาก	 รวมถึงเกษตรกรที่
เกี่ยวข้องมากกว่า	570,000	ครัวเรือน	
	 โปรแกรมมันส�าปะหลัง	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ร่วมกับเครือข่ายวิจัยทั้ง
ภาครฐัและเอกชนได้ด�าเนนิงานวจิยัตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตมันส�าปะหลังของประเทศตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มอย่างเป็นระบบ	 เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่เกษตรกร	 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

และเกิดผลกระทบอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมมันส�าปะหลังและ
เศรษฐกิจของประเทศ	 โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญของ
โปรแกรม	ดังนี้	

1) ระบบน�้าหยดอัจฉริยะส�หรับการผลิตพืช 
(Smart Irrigation) 
	 สวทช.	ร่วมกบั	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนาร	ีได้พัฒนา
เทคโนโลยกีารให้น�า้ตามความต้องการของมนัส�าปะหลัง	ซึง่เป็น
ระบบการจดัการน�า้หยดแบบอัตโนมตัทิีช่่วยท�าให้การใช้น�า้และ
ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูง	 รวมถึงลดการใช้แรงงานและพลังงาน	
เป็นนวัตกรรมที่ได้จากการบูรณาการงานวิจัยต่างๆ	 เข้าด้วย
กันประกอบด้วย	 ระบบน�้าหยดและปุ๋ยในระบบชลประทาน 
แอปพลิเคชั่นประมวลผลการให้น�้า	 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
ส�าหรับระบบการชลประทาน	 และระบบปั้มน�้าพลังงานแสง
อาทิตย์ที่มีชุดชาร์จเซลล์แสงอาทิตย์

ผลผลิตมันส�าปะหลังที่ปลูกภายใต้ระบบน�้าหยด

วิธีการ
ผลผลิต
(ตัน/ไร่)

ปริมาณแป้ง
(%)

ไม่ให้น�้า+ให้ปุ๋ยทางดิน 7.09 30.7

ให้น�า้+ให้ปุ๋ยทางดิน 11.8 29.3

ให้น�า้+ให้ปุ๋ยทางระบบน�้า 13.4 30.5
063-5636545
086-3418102
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ให้น�้ำ

กำรกรอกข้อมูลดิน พืช และกำรจัดกำรเพำะปลูก

แผนภำพระบบชลประทำนอัตโนมัติในไร่มัน

กำรเชื่อมต่อสำยไฟของระบบโซลำ่เซลล์เข้ำกับ
MPPT P&O Chargerกำรเลือกต�ำแหน่งแปลง

ไม่ให้น�้ำ

แอปพลิเคชั่นประมวลผลการให้น�้า

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
ส�าหรับระบบการชลประทาน

ชุดชาร์จเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการตามรอย
ก�าลังงานสูงสุดด้วยวิธีรบกวนและสังเกต

	 สามารถส่งข้อมลูจากโหนดเซ็นเซอร์ท่ีตดิตัง้อยูใ่นบริเวณ
พื้นที่การเกษตรเข้าสู่ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ	 (Cloud	
computing)	 ผ่านเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สายและใช้พลังงาน
จากโซลาร์เซลส์	(Solar	cell)	เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก
ให้กับระบบ	 พร้อมทั้งระบบควบคุมการให้น�้าแบบอัตโนมัติ
ที่พัฒนาขึ้นสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อใช้ตรวจวัดค่าระดับ
ความชื้นในดิน	 หรือติดตั้งเซ็นเซอร์วอเตอร์มาร์คในการตรวจ
วัดค่าศักย์ของน�้าในดินท�าให้สามารถใช้ระดับความชื้นในดิน
หรือค่าศักย์ของน�้าในดินมาก�าหนดจุดที่เหมาะสมในการให้
น�้าแก่มันส�าปะหลังและสามารถควบคุมการท�างานของปั้มน�้า
อัตโนมัติผ่านระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนอกจากนี้ระบบ

ควบคุมการให้น�้าแบบอัตโนมัติดังกล่าวยังสามารถใช้ข้อมูล
สภาพภมูอิากาศปัจจบุนัในพ้ืนทีเ่พาะปลูกจริง	เช่น	ความชืน้ใน
ดิน	อุณหภูมิ	ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ	ซึ่งได้จากการตรวจวัด
โดยเซน็เซอร์ทีต่ดิตัง้ในแปลงเกษตรมาประกอบการตดัสนิใจใน
การควบคมุการจ่ายน�า้ได้อย่างถูกต้องตามสภาพภูมอิากาศของ
พืน้ทีแ่ปลงเกษตรขณะนัน้และสามารถท�างานร่วมกบัระบบน�า้
หยดได้เป็นอย่างดี

	 ซ่ึงจะสามารถดึงก�าลังสูงสุดที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์
สามารถผลิตได้	ณ	สภาวะความเข้มแสงขณะนั้น	มาใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยสามารถดึงก�าลังสูงสุดที่แผงเซลล์แสง
อาทิตย์สามารถผลิตได้	ณ	 สภาวะความเข้มแสงขณะนั้น	 เพื่อ
ท�าให้ประสิทธิภาพของระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์มีค่า
สูงสุด
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2) ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดิน
และการเจริญเติบโตของมันส�ปะหลังในจังหวัด
นครราชสีมา
	 สวทช.	ร่วมกับ	กรมพัฒนาที่ดิน	ได้ศึกษาการไถระเบิด
ดินดานและศึกษาการเปลี่ยนสมบัติของดินต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของมันส�าปะหลังหลังในพื้นที่	 จ.นครราชสีมา	
โดยเปรียบเทียบระหว่าง	 วิธีการของเกษตรกร	 คือ	 ไถผาล	 7	
ที่ความลึก	 20	 เซนติเมตร	 กับ	 วิธีการไถระเบิดดินดาน	 โดย
ใช้	 Ripper	 ที่ความลึก	 50	 เซนติเมตร	 ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จาก	บริษัท	สยามคูโบต้า	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ในการไถระเบิด
ดนิดานแปลงเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	19	ราย	พืน้ที่	
90	ไร่	(เกษตรกร	1	ราย	ใช้พื้นที่	10	ไร่	แบ่งเป็น	5	ไร่	ใช้วิธีของ
เกษตรกร	และอีก	5	ไร	่ใช้วิธีการไถระเบิดดินดาน)	ศึกษาในชุด
ดินชุมพวง	3	แปลง	ชุดดินสตึก	6	แปลง	และ	ชุดดินจอมพระ	
10	แปลง	จากการศึกษาปีที่	1	พบว่า	การไถระเบิดดินดานมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงสมบตัทิางกายภาพของดนิโดยจะท�าให้
ชั้นดินดานไถพรวนเปลี่ยนเป็นชั้นสะสมดินเหนียว	 มีค่าความ
หนาแน่นรวมของดนิลดลง	ความพรุนของดนิเพิม่ขึน้	มอีนภุาค
ทรายละเอยีดลดลง	(การท่ีมอีนภุาคทรายละเอยีดต�า่ท�าให้เกดิ
ชัน้ดานไถพรวนได้น้อย)	มอีตัราการแทรกซมึของน�า้ในดนิดขีึน้	
ส่งผลให้มนัส�าปะหลงัมผีลผลติเฉลีย่สงูขึน้เท่ากบั	5.43	ตนัต่อไร่ 
(ผลผลิตเพิ่มขึ้น	 16.7	 เปอร์เซนต์)	 มีเปอร์เซ็นต์แป้ง	 28.77	
(เปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้น	 13.3)	 ส่วนวิธีการของเกษตรกรได้
ผลผลิตเฉลี่ย	4.74	ตันต่อไร่	และมีเปอร์เซ็นต์แป้ง	25.55	ซึ่ง
น้อยกว่าวิธีการไถระเบิดดินดานในทุกชุดดิน	
	 ส่วนในปีที่	2	ได้ติดตามผลของการไถระเบิดดินดานต่อ
สมบัติดินและการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลัง	ในแปลงเกษตรกร
ที่เคยไถระเบิดดินดานมาแล้วในปีที่ผ่านมา	เปรียบเทียบกับวิธี
การของเกษตรกร	พบว่า	ในแปลงที่เคยมีการไถระเบิดดินดาน

มาแล้วภายใน	1	ปี	ดินจะกลับมาเกิดเป็นชั้นดานอีกครั้งโดยจะ
ท�าให้ชั้นสะสมดินเหนียวเปลี่ยนเป็นชั้นดินดานไถพรวน	 มีค่า
ความหนาแน่นรวมของดินเพิ่มขึ้น	 ความพรุนของดินลดลง	 มี
อนุภาคทรายละเอียดเพิ่มขึ้น	(การที่มีอนุภาคทรายละเอียดสูง
ท�าให้เกดิช้ันดานไถพรวนได้เพ่ิมข้ึน)	มอีตัราการแทรกซมึของน�า้
ในดนิลดลง	เมือ่เปรยีบเทียบกบัแปลงท่ีไม่ไถระเบิดดนิดานจะมี
สมบัตทิางกายภาพของดนิใกล้เคียงกนั	ส่งผลให้มนัส�าปะหลงัมี
ผลผลิตเฉลี่ยลดลงเท่ากับ	4.53	ตัน/ไร่	(ปีที่ไถระเบิดดินดานได้
ผลผลิตเฉลี่ย	5.43	ตัน/ไร่)	มีเปอร์เซ็นต์แป้ง	28.37	ส่วนวิธีการ
ไถของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย	4.53	ตัน/ไร่	ซึ่งผลผลิตไม่แตก
ต่างจากปีที่ผ่านมา	 (ปีท่ีผ่านมาได้ผลผลิตเฉลี่ย	 4.74	 ตัน/ไร่) 
และมีเปอร์เซ็นต์แป้ง	 27.96	 ส�าหรับในปีท่ี	 2	 ผลผลิตที่ได้
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างแปลงท่ีเคยมีการไถระเบิด
ดินดานและวิธีการไถของเกษตรกร

3) การแก้ปัญหาชัน้ดานไถพรวนแบบผสมผสานเพือ่
เพิ่มผลผลิตมันส�ปะหลัง
	 การไถพรวนเพื่อปรับสภาพพื้นท่ีให้สม�่าเสมอเป็นขั้น
ตอนที่ส�าคัญส�าหรับการปลูกมันส�าปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง	
เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้วิธีการจ้างเหมา	 โดยผู้รับการจ้างวาน
ก็จะท�าการไถพรวนในระดับตื้นในทุกๆ	 ปี	 เพื่อประหยัดค่าน�้า
มันและเวลา	 ซึ่งล้อของรถไถท่ีกดทับท�าให้เกิดการอัดตัวกัน
แน่นของดินต้ังแต่ผิวดินจนถึงช้ันดินล่างโดยแปรผันตรงกับน�้า
หนักของรถที่ใช้และความชื้นของดินขณะนั้น	 ชั้นดินด้านบน
จะร่วนซุยด้วยผาลไถ	 แต่ท่ีระดับความลึกเกินกว่าที่ผาลไถลง
ไปถึงจะเป็นบริเวณท่ีถูกอัดแน่นเกิดเป็นช้ันดานไถพรวนซึ่งมัก
พบภายใน	20	-	30	เซนติเมตรจากผิวดิน	ดินที่จะเกิดชั้นดาน
ไถพรวนได้ง่ายจะมีปริมาณอนุภาคขนาดทรายละเอียดหรือ
ทรายแป้งสูง	 มักมีเนื้อดินเป็นดินทรายร่วน	 ดินร่วนปนทราย	

ดินร่วน	 ดินร่วนเหนียวปนทราย	 ดินร่วนปนทรายแป้ง	 และมี
อินทรีย์วัตถุต�่า	 โครงสร้างของดินจึงถูกท�าลายได้ง่าย	 ซึ่งเป็น	
กลุ่มดินท่ีปลูกมันส�าปะหลังอย่างแพร่หลายในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	ชั้นดานไถพรวนเป็นชั้นดินล่างที่แน่นทึบ	แข็ง	เมื่อ
แห้ง	จ�ากดัการแทงหวัของมนัส�าปะหลงัท�าให้ได้หัวมันท่ีมขีนาด
เล็กและคอด	มีการสะสมแป้งลดลง	รวมทั้งจ�ากัดการเคลื่อนที่
ของน�้าในดิน	หากมีฝนตกหนักอาจเกิดชั้นน�้าใต้ดินชั่วคราวขึ้น
ซึง่ส่งผลให้หวัมนัส�าปะหลงัเน่า	มนัส�าปะหลงัจงึไม่ตอบสนองต่อ
ปุย๋ทีใ่ส่	ผลผลติทีไ่ด้จงึต�า่	ถงึแม้ว่าการไถลกึจะช่วยแก้ไขปัญหา	
จากการศกึษาของคณะนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
ด�าเนินการต่อเนื่อง	4	ปี	ในชุดดินวาริน	พบว่า	การใช้ริปเปอร์
ไถลึกถึง	50	เซนติเมตร	ท�าลายชั้นดานได้	และเพิ่มผลผลิตมัน
ส�าปะหลัง	4.6	ตัน/ไร่	 เป็น	5.4	ตัน/ไร่	แต่ชั้นดานนั้นกลับมา
อัดแน่นใหม่อีกครั้งภายใน	1	ปี	ทั้งนี้เนื่องจากสมบัติทางฟิสิกส์
ของดินไม่เปลี่ยนแปลง	 รวมทั้งผลผลิตที่ได้ในปีที	่ 2-4	 ไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ	แต่การใส่วัสดุปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่องมีแนว
โน้มลดปัญหาของชั้นดานไถพรวนโดยการใส่มูลไก่แกลบอัตรา	 
1	 ตัน/ไร่	 ให้ผลผลิตสูงที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 
6.2,	5.4,	4.7	และ	3.6	ตัน/ไร่	ส�าหรับปีที่	1	 -	4	ตามล�าดับ	
ส่วนการใส่ยิปซัม	หินปูนบดในอัตราละ	0.2	ตัน/ไร่	ให้ผลผลิต
มันส�าปะหลังไม่แตกต่างจากการไม่ใส่วัสดุปรับปรุงดนิ	อย่างไร
กต็าม	ผลผลิตทีไ่ด้ในทกุต�ารบัการทดลองกลบัลดลงทกุปี	ดงันัน้	
จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาผลการไถกลบวัสดุปรับปรุงดินต่างๆ	ใน
ระดับความลึกท่ีแตกต่างกัน	 โดยความลึกของการไถอาจช่วย
ท�าลายชั้นดานไถพรวน	 ส่วนวัสดุปรับปรุงดินมีบทบาทเพ่ิม
ความแข็งแรงให้แก่โครงสร้างดิน	 อาจท�าให้ชั้นดานไม่เกิดขึ้น
ใหม่ภายในระยะเวลาอันส้ัน	 จึงน่าจะเป็นแนวทางการแก้ไข
ชั้นดานไถพรวนแบบยั่งยืนที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตมัน
ส�าปะหลังในภูมิภาคนี้
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	 ได้ท�าการทดลองใน	อ.ด่านขนุทด	อ.สคีิว้	และ	อ.สงูเนนิ 
จ.นครราชสีมา	 ที่ประสบปัญหาชั้นดานไถพรวน	 ที่ความลึก	
15-22	เซนติเมตร	และชั้นดานหนา	15	-	32	เซนติเมตร	โดยใช้
มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง	80	และห้วยบง	60	โดยไถกลบวัสดุ
ที่ระดับความลึกประมาณ	30	-	40	ซม.	ด้วยผาลหัวหมูขนาด
เลก็หรือไถจานขนาดใหญ่	เปรยีบเทยีบกับการไถคลกุเคล้าวสัดุ
ปรับปรุงดินด้วยผาล	7	ซึ่งลึก	15	เซนติเมตร	วัสดุปรับปรุงดิน
ที่ใช้มีทั้งวัสดุอนินทรีย์และวัสดุอินทรีย์	 พบว่า	 การไถกลบลึก
โดยใช้จานเส้นผ่านศูนย์กลาง	 28	 นิ้ว	 จะช่วยเพิ่มผลผลิตมัน
ส�าปะหลงัได้เกอืบทกุบรเิวณ	โดยเป็นการท�าลายชัน้ดานท่ีความ
ลกึ	40	-	50	เซนตเิมตร	แต่อย่างไรก็ตาม	ช้ันดานเหล่านีส้ามารถ
กลับมาอัดตัวแน่นเหมือนเดิมได้อีก	การใช้วัสดุปรับปรุงดินที่มี
แคลเซียมเป็นองค์ประกอบ	ได้แก	่โดโลไมต์และหินปูนบด	ช่วย
เพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังได้ดีที่สุด	 เนื่องจากช่วยลดความหนา
แน่นของดิน	เพิ่มความพรนุรวมและความคงทนของเมด็ดนิ	ซึ่ง
ส่งผลให้รากพชืแทงลงดนิได้ลกึขึน้	เมือ่ร่วมกบัการไถกลบลกึที่
ท�าลายชั้นไถพรวนแบบถาวร	 เป็นการพลิกดินล่างบางส่วนซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นกรดขึน้มา	วสัดุปนูจึงช่วยลดความเป็นกรดของดนิ 
ยิปซัมจะช่วยส่งเสริมการเคลือ่นทีข่องน�า้	ส่วนกลุม่วสัดอุนิทรย์ี
มนัส�าปะหลงัตอบสนองต่อมลูไก่แกลบโดยมผีลผลติเพิม่ขึน้ตาม
อัตราที่ใส่

4) อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ ได ้จาก
ธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดิน
เสถียรน�้า ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมัน
ส�ปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม
	 ปัญหาหลกัของดนิเนือ้หยาบในเขตภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือที่ส่งผลท�าให้การปลูกพืชได้ผลผลิตต�่า	 ได้แก่	ปัญหาการ
ขาดความชื้นได้ง่าย	 ดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชและอินทรีย์

วัตถุต�่า	 ไม่ตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย	 เกิดการสูญหายได้ง่ายโดย
กระบวนการชะทะลาย	 สูญหายไปกับน�้าไหลบ่าท่ีผิวดิน	 และ
ตะกอนดินท่ีถูกกร่อนออกไปจากพ้ืนท่ี	 ขณะที่พลังงานของน�้า
ฝนท่ีตกกระแทกท�าให้ดินเกิดการอัดตัวแน่นได้ง่ายหลังจาก 
ดินแห้ง	แสดงให้เห็นว่าดินเหล่านี้มีโครงสร้างไม่แข็งแรง	
	 สวทช.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้ส�ารวจ
พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังที่ประสบปัญหาดินเสื่อมโทรมที่
เกษตรกรปลูกมันส�าปะหลังได้ผลผลิตต�่า	 โดยพื้นที่ทดลอง
เป็นการปลูกมันส�าปะหลังปลายฤดูฝน	 พันธุ์มันส�าปะหลังท่ีใช้
ทดสอบ	ได้แก่	พนัธุห้์วยบง	80	และพนัธุห้์วยบง	60	ด�าเนนิการ 
ในแปลงเกษตรกรทั้งสิ้น	 19	 แปลง	 ใน	 อ.ด่านขุนทด	 อ.สีคิ้ว	
จ.นครราชสมีา	และ	อ.นาเยยี			จ.อบุลราชธาน	ี		โดยใช้วสัดุปรบัปรงุ 
ดินอนินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาติได้แก่	 เพอไลต์	 เบนทอไนต ์
พมมิซ	 ยิปซัม	 โดโลไมต์	 หินปูนบด	 และปูนขาว	 ร่วมกับวัสดุ
เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งมันส�าปะหลัง	ประกอบด้วย	กาก
แป้งสด	 กากแป้งหมัก	 เปลือกล้าง	 และเปลือกดิน	 และเถ้า
ซึ่งได้จากเตาเผาของโรงงานเอทานอล	 งานวิจัยเป็นการแก้
ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน	 และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์วสัดเุหลอืใช้โรงงานอตุสาหกรรม	จ�าพวกกากจากโรง
แป้งมันส�าปะหลัง	 ส�าหรับการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 หากสามารถ
คัดเลือกวัสดุปรับปรุงชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีเหมาะสมท่ีสามารถ
ช่วยเพิ่มผลผลิตพืชปลูก	 เกษตรกรสามารถน�าไปปฏิบัติได้ง่าย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก	 ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นต่อไป	 ผลการจากการศึกษา	 พบว่า	
วัสดุปรับปรุงดินมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังค่อนข้าง
ชัดเจนในบางพื้นที่	 การใส่วัสดุอินทรีย์ร่วมกับวัสดุอนินทรีย์
ปรับปรุงดินสามารถเพิ่มผลผลิตมันส�าปะหลังได้ดีกว่าการใส่
วัสดุอินทรีย์หรือวัสดุอนินทรีย์ปรับปรุงดินเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง	 สารปรับปรุงดินที่ใช้เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่น	

ได้แก่	เบนทอไนต์	เพอไรต์	พัมมิซ	และมูลไก่แกลบ	ช่วยปรบัปรงุ
บ�ารุงดิน	 ช่วยการอนุรักษ์ความชื้น	 และธาตุอาหารพืชในดิน
เนื้อหยาบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีช่วย
ให้ดินมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารและความชื้นใน
ดินได้นานขึ้น

5) การวิจัยแปรรูปวัตถุดิบอินทรีย์โดยไส้เดือนดิน 
เพื่อการเพิ่มผลผลิตมันส�ปะหลังแบบปลอดภัย
	 สวทช.	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้วิจัยโดยใช้
ไส้เดือนดินมาจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมมันส�าปะหลัง
และของเสียอินทรีย์จากระบบการเกษตรท�าเป็นปุ ๋ยหมัก
ไส้เดอืนดนิและปุย๋น�า้หมกั	น�าไปใช้ประโยชน์ในการผลติและส่ง
เสริมการเจรญิเตบิโตของมนัส�าปะหลงั	ผลการด�าเนนิงาน	ได้ผลติ
ปุ๋ยหมักโดยไส้เดือสายพันธุ์	Africa	night	crawler	(Eudrillus 
eugeniae)		ในบ่อวงซเีมนต์	จ�านวน	20	บ่อ	ขนาด	100x100	cm. 
และต่อท่อระบายน�้า	เตรียมจากดินร่วน	2	ส่วน	ผสมกับมูลวัว	
1	ส่วน	เลี้ยงไส้เดือนดิน	100	ตัว/พื้นที่บ่อ	1	ตร.ม.	การใช้น�้า
หมักมูลไส้เดือนดินที่	50	เปอร์เซ็นต์	ท�าให้การงอกของรากมัน
ส�าปะหลังเพ่ิมขึน้	41.69	เปอร์เซน็ต์	และช่วยเร่งการเกดิตาข้าง
ของมันส�าปะหลังเพ่ิมขึ้น	 44.09	 เปอร์เซ็นต์	 น�้าหนักรากแห้ง
ของมันส�าปะหลังเพิ่มขึ้น	213	เปอร์เซ็นต์	เมื่อเปรียบเทียบกับ
การแช่ด้วยน�้ากลั่น	จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งแทนการใช้
สารเคมี	พบว่า	การแช่ท่อนพนัธุด้์วยน�า้หมกัมลูไส้เดอืนดนิ	(VT)	
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน	(VM10)	1,000	กิโลกรัม
ต่อไร่	ช่วยให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น	ลดความเป็น
ดนิทราย	เพิม่ดินร่วนและดนิเหนยีว	เพิม่ความพรนุของดนิ	เพ่ิม
ปรมิาณธาตอุาหารในดนิ	และช่วยส่งเสรมิคณุสมบตัทิางชวีภาพ
ของดินท�าให้มีปริมาณจุลินทรีย์มวลชีวภาพจุลินทรีย์คาร์บอน
และมวลชีวภาพจุลินทรีย์ไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น	 ช่วยเพิ่มความ 
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อดุมสมบรูณ์ให้แก่ดนิ	มปีระโยชน์ต่อระบบนเิวศดนิทีป่ลอดภยั
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	 และเป็นทางหนึ่งของการจัดการ
ของเสีย	 น�ามาใช้ประโยชน์ใหม่	 และต้นทุนต�่า	 ช่วยปรับปรุง
โครงสร้างของดินให้ดีขึ้น	เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน	และ
เพิ่มธาตุอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันส�าปะหลัง	
นอกจากนี้ปุ ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินยังสามารถเพ่ิมความ 
หลากหลายและกิจกรรมของจุลินทรีย์	 รวมทั้งเป็นแหล่งของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ถูกผลิตขึ้นจากปฏิกิริยา
สัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์และไส้เดือนดิน	 ได้แก่	 ฮอร์โมนพืช 
เช่น	 ออกซิน	 (Indole	 acetic	 acid	 (IAA)),	 จิบเบอเรลลิน	
(Gibberellins)	และ	ไซโทไคนิน	(Cytokinins)	และตลอดจน
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆ	 เช่น	 ฮิวเมท	 ท่ีผลิต
โดยไส้เดือนดิน	 จะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของพืช

6) การขยายต้นพันธุ์ปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
	 สวทช.	โดยไบโอเทค	ได้พัฒนาเทคนคิเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
เพ่ือสร้างระบบเพิ่มขยายต้นพันธุ์มันส�าปะหลังปลอดโรค	 ต้น
พันธุ์มีความแข็งแรงและมีพัฒนาการของรากที่สมบูรณ์	 โดย
ไม่ต้องใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซินเพื่อช่วยใน
การชักน�าราก	สามารถเพิ่มปริมาณต้นมันส�าปะหลังได้	 3	 -	 4	
เท่าในเวลา	 4	 สัปดาห์	 และทดสอบการย้ายปลูกต้นพันธุ์มัน
ส�าปะหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสู ่การปลูกเลี้ยงในโรง
เรือนอนุบาลต้นกล้าจนกระทั่งถึงแปลงปลูก	 เมื่อน�าไปปลูกใน
สภาพแปลงให้ผลผลติไม่แตกต่างจากวธิกีารปลกูของเกษตรกร
โดยใช้ท่อนพันธุ์	 โครงการสามารถขยายพันธุ์มันส�าปะหลัง
โดยใช้เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันส�าปะหลัง	 จ�านวน	7	พันธุ์	
ได้แก่	 พันธุ์เกษตรศาสตร์	 50	 พันธุ์เกษตรศาสตร์	 72	 พันธุ์

ระยอง	 11	พันธุ์ระยอง	 13	พันธุ์ระยอง	 72	พันธุ์ห้วยบง	 80	
และพันธุ์	CMR77	มีต้นทุนการผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 โดยค�านวณจากต้นพันธุ์เริ่มต้น	 100	 ชิ้น
ส่วน	(ต้น)	เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ปลอดโรค	จ�านวน	2,500	ต้น	ใช้
ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	3	เดือน	มีต้นทุนการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อ	 0.88	 บาท/ต้น	 และมีต้นทุนการอนุบาลต้นกล้า	
2.70	บาท/ต้น	 โดยใช้ระยะเวลา	 2	 -	 3	 เดือน	สรุปการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อจนกระท่ังย้ายต้นพันธุ์ออกจากขวดและอนุบาล
ต้นพันธุ์ก่อนการย้ายปลูกในแปลงมีต้นทุนโดยไม่คิดค่าแรง
งานเท่ากับ	 3.58	 บาทต่อต้น	 (แต่ถ้าผลิตปริมาณมากจะมี

ต้นทุนที่ถูกลง)	โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด	5	-	6	เดือน	และเพื่อ
เป็นการลดต้นทุน	 คณะผู้วิจัยพัฒนากระบวนการผลิตขยาย
ต้นพันธุ์มันส�าปะหลังปลอดโรคโดยใช้ถุงพลาสติกทนร้อน
แทนการใช้ขวดแก้วในการเล้ียงเนื้อเยื่อมันส�าปะหลังในห้อง 
ปฏิบัติการ	 พบว่า	 ช่วยประหยัดต้นทุน	 ลดพื้นที่บนชั้นวางใน
ห้องปฎิบัติการ	สะดวกต่อการขนส่ง	ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ท�าความสะอาดขวดแก้ว	 ซึ่งการสร้างระบบแปลงปลูกจาก
ต้นพันธุ์มันส�าปะหลังปลอดโรคเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นส�าหรับการ
บรรเทาปัญหาการระบาดของโรคและการขาดแคลนท่อนพันธุ์
ในอนาคต

เกษตรศำสตร์ 50

กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มันส�ำปะหลังทั่วไป

ใช้ถุงพลำสติกแทนขวด
ลดต้นทุน ขนส่งสะดวก

ต้นกลำ้มันส�ำปะหลัง
ก่อนย้ำยปลูก

ต้นกลำ้มันส�ำปะหลัง
หลังยำ้ยปลูก

ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ห้วยบง 60
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อำยุ 3 เดือน อำยุ 8 เดือน อำยุ 10 เดือน

เกษตรศำสตร์ 50 ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ห้วยบง 60

7) พัฒนาการพัฒนาแนวทางการผลิตท่อนพันธุ์ 
มั นส�ปะหลั งจากต ้นพันธุ ์ ปลอดโรคอย ่ างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี mini stem cutting
	 โดยทั่วไป	 การปลูกมันส�าปะหลังใช้ท่อนพันธุ์ที่ตัดให้มี
ความยาว	25	-	30	เซนติเมตร	ท�าให้ต้องใช้ต้นพันธุ์จ�านวนมาก	
โดยเฉพาะเมื่อเกิดการขาดแคลนท่อนพันธุ์คุณภาพดี	 เช่น	 ใน
กรณีการระบาดของไวรัสใบด่าง	 เพื่อให้ได้จ�านวนท่อนพันธุ์ที่
ใช้ปลูกมากขึ้นและประหยัดการใช้ต้นพันธุ	์ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ได้พัฒนาเทคนิคการผลิตท่อนพันธุ์
มันส�าปะหลัง	เรียกว่า	mini	stem	cutting	โดยความยาวของ
ท่อนพันธุ์ปลูกขึ้นกับจ�านวนตาข้างและต�าแหน่งของท่อนพันธุ์	
ตัวอย่างเช่น	ส่วนของท่อนพันธุ์ที่มาจากโคนต้น	มีลักษณะแข็ง	
จะตัดให้มีขนาดสั้น	1-2	ตา	(hardwood	mini	stem	cutting)	

ส่วนถัดจากโคนต้นขึ้นมา	 มีสีเขียวปนน�้าตาล	 ตัดให้มีจ�านวน
ตา	4	-	6	ตา	[semimature	(semihard)	ministem	cutting]	
จากการน�าต้นมันส�าปะหลังที่ปลูกในแปลงอายุ	8,	10	และ	12	
เดือน	มาเป็นต้นพันธ์ุตดัแบบ	mini	stem	cutting	น�าไปปลกูใน
ถาดหลมุหรอืถงุเพาะช�า	โดยใช้ดนิปลกู	ขยุมะพร้าว	และแกลบ
ด�า	 เป็นวัสดุปลูก	 อนุบาลในที่ร่มให้ได้รับแสงแดดประมาณ 
ร้อยละ	60	-	80	เป็นเวลา	21	-	30	วันก่อนน�าไปปลูกในแปลง	
พบว่า	 ในถุงเพาะช�าทุกท่อนพันธุ์เร่ิมแตกยอดในช่วงสัปดาห์
ที	่1	ส่วนสัปดาห์ที่	2	เริ่มเกิดราก	1	-	3	ราก	และเกิดรากเต็ม
รอบส่วนโคนในสัปดาห์ที	่4	ความสูงต้นประมาณ	7	เซนติเมตร
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กำรเจริญเติบโตของท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังตัดแบบ mini stem cutting เพำะช�ำเป็นเวลำ 1 - 4 สัปดำห์ ก่อนน�ำไปปลูกในแปลง (น�ำไปปลูกในแปลงได้ตั้งแต่อำยุ 2 – 4 สัปดำห์)
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พันธุ์

ท่อนพันธุ์จากต้นพันธุ์
อายุ 8 เดือน

ท่อนพันธุ์จากต้นพันธุ์
อายุ 10 เดือน

ท่อนพันธุ์จากต้นพันธุ์
อายุ 12 เดือน

ท่อนถัดจาก

โคนต้น ผลผลิต

หัวมัน (ตัน/ไร่)

ท่อนจากโคน

ต้นผลผลิต

หัวมัน (ตัน/ไร่)

ท่อนถัดจาก

โคนต้น ผลผลิต

หัวมัน (ตัน/ไร่)

ท่อนจากโคนต้น 

ผลผลิตหัวมัน 

(ตัน/ไร่)

ท่อนถัดจาก

โคนต้น ผลผลิต

หัวมัน (ตัน/ไร่)

ท่อนจากโคนต้น 

ผลผลิตหัวมัน

(ตัน/ไร่)

เกษตรศาสตร์	50 8.5 9.7 7.7 7.7 7.4 6.2

ห้วยบง	60 8.5 8.9 9.0 7.1 9.7 7.8

ระยอง	7 7.8 10.2 8.0 8.5 10.4 10.1

ระยอง	9 6.0 6.2 7.4 9.1 14.4 11.5

พิรุณ	1 8 12.9 5.8 7.0 9.5 8.6

พิรุณ	2 13.2 8.6 4.3 7.5 9.3 8.6

พิรุณ	4 10.3 15.9 7.8 7.9 5.6 6.9

ผลผลิตมันส�ำปะหลังที่ใช้ท่อนพันธุ์ปลูกแบบ mini stem cutting (เก็บเกี่ยวที่อำยุ 12 เดือน) ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

กำรน�ำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมำปลูกต่อ
จะแสดงอำกำรใบด่ำงตั้งแต่เริ่มต้น

	 เมื่อย้ายปลูกในแปลง	ช่วงแรกของการเจริญเติบโตของ
ท่อนพันธุ์จาก	mini	 stem	cutting	ช้ากว่าการปลูกจากท่อน
พันธุ์ปกติแต่เมื่อผ่านไป	2	-	3	เดือน	การเจริญเติบโตใกล้เคียง
กับการปลูกจากท่อนพันธุ์ปกติ	 และผลผลิตหัวมันส�าปะหลัง 
ไม่แตกต่างกับวิธีของเกษตรกรที่ใช้ท่อนพันธุ์ขนาดยาวปลูก
	 เน่ืองจากการใช้	mini	stem	cutting	ใช้ควบคูไ่ปกบัการ
ปักช�าในแปลงอนบุาลก่อนการน�าไปปลกูในแปลง	ทัง้น้ี	เพือ่เพิม่
อัตรางอกและการรอดชีวิต	 ท�าให้มีค่าแรงงานในการเพาะช�า
กล้าเพิม่ขึน้	แต่ค่าต้นพนัธุท์ีใ่ช้ลดลง	(การปลกูมนัส�าปะหลงั	1	ไร่ 
ระยะปลกู	1X1	เมตร	ต้องการท่อนพันธุ	์1,600	ท่อน	ถ้าใช้ท่อน
พันธุ์ขนาดปกติต้นพันธุ์	1	ต้น	ตัดได	้4	ท่อน	ต้องการต้นพันธุ์	
400	ต้น	แต่ถ้าใช้	mini	stem	cutting	1	ต้น	ตัดได	้10	ท่อน	
ใช้ต้นพันธุ	์160	ต้น	ถ้าต้นพันธุ์ต้นละ	3	บาท	จะประหยัดค่า
ต้นพันธุ์ได	้720	บาท)

	 การปลกูช�าท่อนพนัธุ	์mini	stem	cutting	นอกจากช่วย
ลดการใช้ต้นพนัธุแ์ล้วยงัท�าให้อตัรารอดของท่อนพนัธุป์ลกูเพิม่
ขึ้น	 เนื่องจากได้รับการอนุบาลที่ดีในระหว่างเพาะช�า	จากการ
ระบาดของไวรัสใบด่างมันส�าปะหลังที่มีสาเหตุหลักคือ	 การใช้
ท่อนพันธุ์ปลูกท่ีมีไวรัสใบด่าง	 ท่อนพันธุ์ท่ีมีการซ้ือ-ขายตาม
ปกตส่ิวนยอดทีม่ใีบจะถกูตดัออกท�าให้ไม่สามารถสงัเกตอาการ
ผดิปกตจิากใบได้	และหากน�าท่อนพนัธุน์ีไ้ปปลกูในแปลงต่อ	ถ้า
ท่อนพันธุ์ติดโรคจะแสดงอาการเป็นโรคจากใบที่งอกภายหลัง	
ต้องเสยีเวลาและค่าแรงงานในการท�าลายและปลกูใหม่	แต่การ
ใช	้mini	stem	cutting	และปลูกช�าเป็นเวลา	3	-	4	สัปดาห์	
ท�าให้สามารถตรวจกรองท่อนพนัธุใ์นระหว่างเพาะช�าได้ว่ามกีาร
ปนเปื้อนจากไวรัสใบด่างหรือไม่	 โดยตรวจไวรัสจากใบอ่อนท่ี
แตกออกจากตาข้างเมื่อเวลาผ่านไป	1	-	2	สัปดาห์	หรือสังเกต
อาการใบด่างได้จากใบยอดท่ีขยายใหญ่ข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป 

3	-	4	สัปดาห์	ท�าให้ก�าจัดท่อนพันธุ์ที่ติดโรคได้ก่อนน�าไปปลูก
ในแปลง	ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการท�าลายและปลกูซ�า้	จาก
การค�านวณต้นทนุการผลติท่อนพนัธุแ์บบ	mini	stem	cutting	
จนได้กล้าทีม่อีาย	ุ2	-	4	สปัดาห์	พบว่า	ต้นทนุกล้าอยูท่ีป่ระมาณ	
0.34	 บาทต่อกล้า	 ทั้งนี้	 ต้นทุนอาจลดลงได้อีกในกรณีท�าเป็น
ธุรกิจการขายกล้าพันธุ์มันส�าปะหลังคุณภาพดีปลอดโรค
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กำรปลูกด้วยเทคนิค mini stem cutting สำมำรถคัดเลือกต้นเป็นโรค
และไม่เป็นโรคได้ก่อนที่จะย้ำยลงแปลงปลูก

8) การตรวจกรองไวรัสใบด่างมันส�ปะหลังใน 
ท่อนพันธุ์และแปลงปลูก
	 การตรวจกรองหาไวรัสใบด่างมันส�าปะหลัง	 นอกจาก
ต้องให้ผลถูกต้อง	ยังต้องง่าย	รวดเร็วและราคาไม่แพง	วิธีการ
อิไลซ่า	 (ELISA)	 เป็นวิธีการที่นิยมแพร่หลาย	 มีความถูกต้อง	
แม่นย�า	ราคาไม่แพง	เตรยีมและตรวจตัวอย่างได้คราวละจ�านวน
มาก	(ท�าได้ทลีะ	96	ตวัอย่าง	พร้อมกันใน	1	ถาดหลมุ	และท�าได้
หลายถาดต่อวัน)	 เหมาะกับการตรวจลักษณะท่ีเป็นการตรวจ
กรองที่มีตัวอย่างจ�านวนมาก	เช่น	กรณีของการตรวจคัดกรอง
เชื้อในท่อนพันธุ์	 ก่อนการปลูกหรือการตรวจต้นมันส�าปะหลัง
ในแปลงปลูก	 เพื่อการผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรค	ณ	 ปัจจุบันมี
การตรวจแบบอิไลซ่า	 (ELISA)	 ท่ีใช้น�้ายาตรวจท่ีน�าเข้าจาก
ต่างประเทศโดยมีราคาต้นทุนตรวจที่ค่อนข้างสูง	 (ค่าน�้ายา 
14	-	38	บาท	ต่อตัวอย่าง)	เพื่อให้มีชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพ
และราคาไม่แพงใช้ในประเทศไทย	 ทีมวิจัยการผลิตโมโน 
โคลนอลแอนติบอดีและการประยกุต์ใช้	ของศนูย์พนัธวุศิวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ได้พัฒนาน�า้ยาส�าหรับตรวจสอบไวรัส
ใบด่างมนัส�าปะหลงัเพือ่ใช้กบัเทคนคิอไิลซ่า	น�า้ยาทีพ่ฒันาขึน้มี
ความไว	(sensitivity)	ในการตรวจมากกว่าน�้ายาที่มีขายในเชิง
การค้า	และมีราคาถูกกว่า	(ค่าน�า้ยา	9	-	15	บาท	ต่อตัวอย่าง)	

วิธีการท่ีพัฒนาข้ึนตรวจเช้ือได้จากท้ังยอด	 ใบ	 และ	 ใบอ่อนที่
แตกจากตาของท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังที่เตรียมปลูก	เนื่องจาก
วิธีอิไลซ่าต้องการการลงทุนเครื่องอ่านผลที่มีราคาสูง	 นักวิจัย
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต	ิ
(เนคเนค)	ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ

(สวทช.)	จงึได้พัฒนาเครือ่งอ่านอไิลซ่าและแปลผลอิไลซ่า	ราคา
ย่อมเยา	เพ่ือใช้ร่วมกบัชดุตรวจ	ELISA	ส�าหรบัตรวจหาปรมิาณ
เชือ้ไวรัสใบด่างมนัส�าปะหลัง	เพือ่น�าไปทดสอบและตดิตัง้ให้แก่
บริษัทน�าร่องท่ีจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่าง
มันส�าปะหลังด้วยเทคนิค	ELISA	ต่อไป

ตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่าง
ผลตรวจด้วย 

ตาเปล่า
ผลตรวจด้วย

อีไลซ่า
ผลตรวจด้วย

พีซีอาร์

ยอดใบอ่อนแตกจากท่อนพันธุ์
ของต้นที่เป็นโรค	 ขนาด	≤	 0.5	
เซนติเมตร

ไม่สามารถบอกได้
ด้วยตาเปล่า

+ +

ยอดใบอ่อนแตกจากท่อนพันธุ์
ของต้นที่เป็นโรค	 ขนาด	 <	 1	
เซนติเมตร

ไม่สามารถบอกได้
ด้วยตาเปล่า

+ +

ยอดใบอ่อนแตกจากท่อนพันธุ์
ของต้นที่เป็นโรค	ขนาด	1	–	2	
เซนติเมตร

ไม่สามารถบอกได้
ด้วยตาเปล่า

+ +

ยอดใบอ่อนแตกจากท่อนพันธุ์
ของต้นที่เป็นโรค	 ขนาด	 >	 2	
เซนติเมตร	 ที่แสดงอาการไม่
ชัดเจน

แสดงอาการโรค
ใบด่างไม่ชัดเจน

+ +
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ยอดใบอ่อนแตกจากท่อนพันธุ์
ของต้นที่เป็นโรค	 ขนาด	 >	 2	
เซนตเิมตร	ทีแ่สดงอาการใบด่าง	
หงิก	ลดรูปชัดเจน

เป็นโรคใบด่าง + +

ใบมนัส�าปะหลงัจากแปลงปลกูที่
แสดงอาการผิดปกติอื่นๆ

ไม่แน่ใจว่าเป็น
โรคหรือไม่

- -

ใบมันส�าปะหลังจากแปลงปลูก
ที่ไม่เป็นโรค

ไม่เป็นโรค - -

ใบมนัส�าปะหลงัจากแปลงปลกูที่
เป็นโรค	แสดงอาการใบด่าง	หงกิ	
ลดรูปชัดเจน

เป็นโรคใบด่าง + +

9) เครื่องใส่ปุ๋ยในไร่มันส�ปะหลังส�หรับเกษตรกร
รายย่อย
	 การใส่ปุ๋ยในไร่มันส�าปะหลังมี	3	ขั้นตอน	คือ	
	 1)	 ใช้จอบขุดเป็นหลุมข้างต้นมันส�าปะหลังลึก	 10	
เซนติเมตร	
	 2)	หยอดปุ๋ยลงหลุม	และ	
	 3)	ใช้จอบขุดดินเพื่อกลบปุ๋ย	
	 ซ่ึงต้องจ้างแรงงานใส่ปุย๋	3	คน	ท�างานในขัน้ตอนดังกล่าว	
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	และ
ค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่ได้ปรบัเพิม่สูงขึน้ไม่ต�า่กว่า	วนัละ	300	บาท	
จึงท�าให้ต้นทุนค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้น	
	 สวทช.	ร่วมกบั	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	
วิทยาเขตกาฬสินธุ์	 ได้ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือใส่ปุ๋ยท่ี
ใช้แรงงานคนปฏิบัติงานใส่ปุ๋ยเพียงคนเดียวได้ใน	 3	 ขั้นตอน	
ซึ่งช่วยลดการจ้างแรงงานจาก	 3	 คน	 เหลือเพียง	 1	 คน	หรือ
เกษตรกรชาวไร่มันส�าปะหลังสามารถใช้เครื่องมือใส่ปุ๋ยท�างาน
ด้วยตนเองโดยไม่ต้องจ้างแรงงาน	เป็นการลดต้นทนุแรงงานใส่
ปุ๋ยลงได้	นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนปุ๋ยลงได้ด้วยเพราะเครื่อง
มือใส่ปุ๋ยสามารถก�าหนดปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในแต่ละต้นให้เท่ากัน
ได้อย่างแม่นย�า	และมีการกลบปุย๋ทีใ่ส่เพือ่ไม่ให้ปุ๋ยถกูแสงแดด
หรือถูกน�้าฝนชะล้างทิ้งไป	 ซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าวธิเีดมิของเกษตรกรท่ีไม่ได้ฝังกลบ	และได้น�าเครือ่งมอื
ใส่ปุย๋ดงักล่าวไปให้เกษตรกรเครือข่ายที	่	จ.กาฬสินธ์ุ	ทดลองใช้	
ซึง่เกษตรกรมีความพึงพอใจเนือ่งจากใช้งานง่ายและสะดวกต่อ
การจัดเก็บรักษา	มีประสิทธิภาพการท�างาน	2	-	5	ไร่/วัน
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เครื่องต้นแบบเครื่องอ่ำนอิไลซ่ำ (WellScan)

ลักษณะหัวมันต้มสุก

10) มันส�ปะหลังพันธุ์พิรุณ 4
	 สวทช.	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	 และกรมวิชาการ
เกษตร	พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์มันส�าปะหลัง	“พันธุ์พิรุณ	4” 
ซึง่เป็นพนัธุล์กูผสมระหว่างพนัธุห้์วยบง	60	และพนัธุห้์านาที	มี
ศกัยภาพด้านผลผลติและปรมิาณแป้งสงู	และปรมิาณไซยาไนด์ต�า่ 
จึงเป็นได้ทั้งพันธุ์รับประทานและพันธุ์อุตสาหกรรม	ให้ผลผลิต
หัวสด	 5.74	 ตันต่อไร่	 ปริมาณแป้งร้อยละ	 27	 และปริมาณ
ไซยาไนด์ในหัวมันส�าปะหลังต�่า	46	ppm	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ได้ศึกษา
ผลของสภาวะในการเพาะปลกูต่อคณุภาพของหวัมนัส�าปะหลงั
พันธุ์พิรุณ	 4	 โดยการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของหัวสด
และฟลาวร์จากมันส�าปะหลังพันธุ์พิรุณ	 4	 ในแปลงปลูกที่มี
สภาพดินต่างกัน	คือ	1)	แปลงปลูกดินร่วน	และ	2)	แปลงปลูก
ดินร่วนปนกรวด	 และศึกษาปัจจัยของท่อนพันธุ์ที่น�ามาปลูก
ตั้งแต่ส่วนของโคนล�าต้น	กลางล�าต้น	และปลายล�าต้น	รวมถึง
ปัจจยัของการให้น�า้	และอายกุารเก็บเกีย่วทีต่่างกัน	(8	10	และ	
12	เดือนหลังปลูก)	

การใส่ปุ๋ยแบบเดิม
1.	ใช้แรงงานคน	3	คน
2.	ค่าแรง	3	คน	x	300	บาท	=	900	บาท
3.	ใช้เวลาท�างานเฉลี่ย	1.89	ชม.	ต่อไร่
4.	ต้นทุนค่าแรงงานใส่ปุ๋ย	212.625	บาทต่อไร่

การใช้เครื่องมือใส่ปุ๋ย
1.	ใช้แรงงานคน	1	คน
2.	ค่าแรง	1	คน	x	300	บาท	=	300	บาท
3.	ใช้เวลาท�างานเฉลี่ย	1.78	ชม.	ต่อไร่
4.	ต้นทุนค่าแรงงานใส่ปุ๋ย	66.75	บาทต่อไร่
5.	มีจุดคุ้มทุนเครื่องมือใส่ปุ๋ยที่	2.57	ไร่

แปลงที่	1 แปลงที	่2
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สมบัติของฟลาว

แปลงที่ 1 มีไซยำไนด์ 8.7–327.0 ppm 
แปลงที่ 2 มีไซยำไนด์ 3.3–69.7 ppm 

	 ได้ศึกษาสมบัติของสตาร์ชและฟลาวจากมันส�าปะหลัง	
เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีส�าคัญส�าหรับน�าไปใช้ประเมินความ
เหมาะสมในการน�าไปพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร	ซึง่ลกัษณะหวัมนั
เมื่อต้มสุกของมันส�าปะหลังพันธุ์พิรุณ	4	เนื้อมีทั้งสีเหลืองนวล
และขาวไร้เสี้ยน	 เนื้อแน่น	ลักษณะเนื้อสัมผัสมีทั้งเหนียวหนึบ	
และเหนยีวนอกซยุข้างใน	ขึน้กบัอายแุละพืน้ทีใ่นการเพาะปลกู

สมบัติของฟลาวจากมันส�าปะหลัง

	 ฟลาวจากมันส�าปะหลังทั้ง	 3	 สายพันธุ์	 มีสมบัติด้าน
ความหนืดที่แตกต่างกัน	ฟลาวพิรุณ	4	มีความหนืดต�่ากว่าพันธุ์
ห้านาทีและพันธุ์ห้วยบง	60	น่าจะมาจากการที่มีปริมาณแป้งที่
น้อยกว่าพนัธุห้์านาทแีละห้วยบง	60	เจลของพริณุ	4	มลีกัษณะ
คงรูปได้ดีและตัดให้ขาดได้ง่าย	 อาจเนื่องมาจากมีปริมาณ
ไฟเบอร์ทั้งชนิดละลายและไม่ละลายน�้าสูง

	 ซึ่งลักษณะโดยรวมของหัวต้มสุกที่อายุการเก็บเก่ียวท่ี
อาย	ุ8	10	และ	12	เดอืน	ไม่แตกต่างกนัมาก	คอื	มเีนือ้สมัผัสร่วน
ซยุ	ส่วนฟลาวมนัส�าปะหลงัมแีนวโน้มพฤตกิรรมความหนดืท่ีใกล้
เคยีงกนั	คอื	มคีวามหนดืสงูข้ึนตามอายกุารเกบ็เกีย่ว	ความหนดื
ของฟลาวส่งผลถึงลักษณะของเจล	 เจลของฟลาวจากมันอาย	ุ 
12	เดอืน	มลีกัษณะคงรปูกว่าฟลาวของมนัทีอ่าย	ุ8	และ	10	เดอืน	
ส�าหรับมันส�าปะหลังอายุ	 8	 เดือน	 มีปริมาณไซยาไนด์ต�่ากว่า 
10	ppm	และปรมิาณไซยาไนด์จะสงูขึน้ตามอายกุารเกบ็เกีย่วท่ี 
เพิ่มขึ้น
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สมบัติของสตาร์ชจากมันส�าปะหลัง ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อมันส�าปะหลัง 
	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้พัฒนาสูตร
และกระบวนการผลติผลติภณัฑ์อาหารแช่แข็งจาก
มันส�าปะหลังพันธุ์พิรุณ	 4	 จ�านวน	 2	 ผลิตภัณฑ์	
ได้แก่	แฮชบราวน์	และโครเกตต์	ผลการเก็บรักษา
ผลติภณัฑ์แฮชบราวน์และโครเกตต์แช่แขง็จากมนั
ส�าปะหลังเป็นระยะเวลา	 6	 เดือน	 ยังไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ	จุลินทรีย์	และ
การยอมรับทางประสาทสัมผัส

	 สตาร์ชจากมนัส�าปะหลงั	3	พันธุ	์มพีฤติกรรมความหนดื
ทีใ่กล้เคยีงกนั	ไม่ขึน้กบัพนัธุ	์อาย	ุและสภาพพืน้ทีเ่พาะปลกู	เจล
ของสตาร์ชพันธุ์พิรุณ	4	มีลักษณะคงรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารจากฟลาวมันส�าปะหลัง
	 ได้พัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
จากฟลาวมันส�าปะหลังเพ่ือทดแทนการใช้แป้งสาลี	 จ�านวน	 2	
ผลิตภัณฑ	์คือ	ผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งพิซซ่าแช่แข็ง	และแป้งผสม
ส�าเร็จรูปส�าหรับผลิตภัณฑ์ทาโกะยากิ	 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนา
ขึ้นทั้งสองชนิดเป็นการน�าฟลาวจากมันส�าปะหลังพันธุ์พิรุณ	 4	
มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	และเป็นการสร้างต้นแบบ
ของผลติภัณฑ์จากฟลาวมนัส�าปะหลงัทีม่ศีกัยภาพเชงิธุรกจิและ
มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารปราศจาก 
กลูเตน	

ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังผงกึ่งส�าเร็จรูป
	 พัฒนามันส�าปะหลังผงก่ึงส�าเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	 โดย
ได้ต้นแบบกระบวนการผลิตมันส�าปะหลังผงกึ่งส�าเร็จรูป	 เป็น
ผลิตภัณฑ์แห้ง	อายุการเก็บรักษานาน	และเก็บรักษาในที่แห้ง	
อุณหภูมิห้อง	 สะดวกในการน�าไปใช้หรือแปรรูป	 มีปริมาณ
ไซยาไนด์ต�่า	 (2.74	 ppm)	 ไม่มีกลูเตน	 (Gluten	 Free)	 และ
น�าไปแปรรูปอาหารได้หลายผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ทดแทนแป้ง
สาลีในผลิตภัณฑ์ขนมอบเบเกอรี่	 ผลิตภัณฑ์มันแผ่นอบกรอบ	
ผลิตภัณฑ์มันบอลเคลือบช็อคโกแล๊ต	 ผลิตภัณฑ์ขนมไทย	 เช่น	
ลูกชุบ	 เม็ดขนุน	 และสามารถทดแทนแป้งสาลีบางส่วนใน
ผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่	เป็นต้น
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แบบเร่งรัด X20 และ X80
เทคนิค

ดร.วรรณสริิ วรรณรตัน์
1
 และ 

รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ
2

การขยายพันธุ์มันสำ�ปะหลัง

1	อาจารย์ประจ�าภาควิชาพืชไร่นา	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2	คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย

	 ปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์มันส�าปะหลังนับว่าเป็น
ปัญหาท่ีเกษตรกรมักพบได้เกือบทุกปี	 โดยเฉพาะในปีที่เกิด
ความแห้งแล้ง	 เช่น	 ในปีเพาะปลูก	 2561/62	 และ	 2562/63	
นอกจากความแห้งแล้งทีเ่กิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ในประเทศไทยยัง
พบการระบาดของโรคใบด่างมันส�าปะหลัง	(Cassava	Mosaic	
Disease,	CMD)	ด้วย	เมือ่ท่อนพนัธุท่ี์ปักปลกูตอนต้นฤดฝูนแห้ง
ตาย	เกษตรกรจึงจ�าเป็นต้องหาต้นพันธุ์ใหม่	 โดยไม่ได้ค�านึงว่า
ต้นพนัธุท่ี์น�ามาใช้สะอาดและปลอดจากเช้ือท่ีเป็นสาเหตขุองโรค
ใบด่างหรอืไม่	ผลท่ีตามมาคอื	การระบาดของ	CMD	ได้กระจาย
อย่างรวดเร็วจากประมาณ	80-100	 ไร่	 ในปี	2561	 เป็นเกือบ	
400,000	 ไร่	 ในปี	2563	และกระจายถึง	25	จังหวัดจาก	50	
จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลัง
	 โรคใบด่างมนัส�าปะหลงัในประเทศไทยเป็นโรคทีเ่กิดจาก
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ศรีลังกา	ซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีสารเคมีใดสามารถ
รักษาต้นมันส�าปะหลังให้หายได้	 การแพร่ระบาดของโรคเป็น
ไปได้	2	ทางคือ
	 1)	 การใช้ต้นพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกต่อ	 ซึ่งอาจเกิดจาก
การไม่รู้จักโรค	 หรือไม่ตระหนักถึงผลเสียหายจากการใช้ต้น
พนัธุท์ีเ่ป็นโรคปลกู	โดยอาจท�าให้ผลผลติลดลง	10-80%	ผู้เขยีน
วิเคราะห์ว่า	การแพร่ระบาดของ	CMD	ในประเทศไทยในช่วง	
2	 ปีที่ผ่านมา	 เกิดจากการใช้ต้นพันธุ์ท่ีเป็นโรคไปปลูกต่อเป็น
สาเหตุหลัก
	 2)	การแพร่ระบาดของ	CMD	โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ
เป็นพาหะในการกระจายเช้ือไวรัส	 โดยแมลงหว่ีขาวจะดูดน�้า

เล้ียงจากต้นมันส�าปะหลังท่ีเป็นโรคไปแพร่สู่มันส�าปะหลังต้น
ที่ยังไม่เป็น
	 CMD	เป็นโรคระบาดใหม่ทีพ่บกระจายในมนัส�าปะหลงั
ท่ีปลูกในประเทศไทย	การพฒันาพันธ์ุต้านทาน	CMD	โดยมูลนธิิ
สถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย	และคณะเกษตร	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์อาจต้องใช้เวลา	5-7	ปี	ดังนั้นการ
ยับยั้งการระบาดของโรคจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการใน
ระหว่างรอพันธุ์ต้านทาน	เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	
	 นักไวรัสวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในวงการมันส�าปะหลัง	
พร้อมด้วยผู้เขียนได้ให้ความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ	 สถานการณ์
การระบาดของ	CMD	ในประเทศไทยว่า	การระบาดของ	CMD	
ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ตามสถานการณ์
ดังนี้
	 1)	 ระยะแรก	 คือ	 การป้องกันไม่ให้	 CMD	 เข้ามาใน
ประเทศไทย	 ซึ่งการปฏิบัติน่าจะด�าเนินการในปี	 2560	 และ
ปี	 2561	 ในกรณีนี้มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่ง
ประเทศไทยเคยให้ความอนเุคราะห์ต้นพันธ์ุปลอดโรคของพันธ์ุ
เกษตรศาสตร์	50	จ�านวน	250,000	ต้น	แก่กระทรวงเกษตร	ป่า
ไม้	และประมงของประเทศกมัพชูา	เพือ่น�าไปปลกูแถวชายแดน
กมัพชูากบัไทยเพ่ือเป็นแนวกนัชน	แต่ปรากฏว่าปลายปี	2561	มี
รายงานการพบโรคครัง้แรกในจงัหวดัศรสีะเกษ	สรุนิทร์	บรุรีมัย์	
และปราจีนบุร	ีแสดงว่าการป้องกันในระยะแรกไม่ได้ผล
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	 2)	ระยะทีส่อง	คือ	การก�าจัดและถอนท�าลายต้นท่ีเป็นโรคให้สิน้ซาก	การด�าเนนิการดงักล่าว 
ก็ไม่ได้ผล	แม้รัฐจะมีมาตรการสนับสนุนการท�าลายและชดเชยต้นที่ปลูกในปี	2561	และ	2562	
แต่ผลกลับตรงกนัข้าม	ในปี	2563	CMD	ระบาดกระจายในพืน้ทีป่ลกูมนัส�าปะหลงัใน	25	จงัหวดั	
คิดเป็นพื้นที่ระบาดถึง	400,000	ไร่
	 3)	ระยะทีส่าม	คอื	การอยูร่่วมกนั	เม่ือเราไม่สามารถก�าจดั	CMD	ให้หมดไปจากพืน้ทีป่ลกู	
ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังให้ได้มากที่สุด	จึงควร
อยู่ร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูก	โรงงานและโรคใบด่าง	ซึ่งมูลนิธิสถาบันฯ	ได้เสนอแนวความ
คิดการอยู่ร่วมกัน	ดังนี้
	 1)	ให้ใช้พันธุ์ทนทานต่อ	CMD	ปลูก	งดใช้พันธุ์อ่อนแอ	โดยใช้มาตรการ	“เอาน�้าดีไปไล่น�้า
เสยี”	ซ่ึง	ณ	วนัน้ีเป็นท่ีทราบกนัชดัเจนว่า	พนัธุท์นทานท่ีได้รับการทดสอบจากมลูนธิสิถาบันพฒันา
มันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คือ	พันธุ์เกษตรศาสตร์	50	และ
พันธุ์ห้วยบง	60	(ภาพที	่1)	ส่วนอีก	2	พันธุ	์ได้แก่	พันธุ์ระยอง	72	และระยอง	90	ได้รับรายงาน
มาจากเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งทั้ง	4	พันธุ์	พบอาการเป็น	CMD	น้อย	เมื่อเปรียบเทียบกับ
พันธุ์อ่อนแอต่อ	CMD	คือ	พันธุ์	89	และพันธุ์ระยอง	11

ภาพที่ 1	เปอร์เซ็นต์การเป็นโรคใบด่างมันส�าปะหลังของมันส�าปะหลังพันธุ์ต่าง	ๆ	ปีเพาะปลูก	2562/63

	 2)	 ให้ใช้ต้นพันธุ์สะอาดและปลอด	 CMD	 การผลิตต้นพันธุ์สะอาดและให้ปลอด	 CMD	
100	เปอร์เซ็นต์	ยังต้องการองค์ความรู้ด้านต่างๆ	เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ	เช่น	การเลือก
พื้นที่ปลูก	 (ผลิต)	ควรเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของ	CMD	หรือไม่	มีวิธีการส�ารวจและสุ่ม
ต้นเพื่อวิเคราะห์เชื้อจากต้นพันธุ์ที่ปลูกให้สะดวกและรวดเร็วอย่างไร?	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ใน
ทางปฏิบัติ	ณ	ปัจจุบันควรแนะน�าให้ใช้ต้นพันธุ์สะอาดของพันธุ์ทนทาน	ที่อาจมีต้นที่เป็นโรคได้
ไม่เกิน	5-10%
	 3)	ถอนท�าลายต้นที่มีอาการ	CMD	ทุกครั้งที่มีการส�ารวจ	เมื่อใช้ต้นพันธุ์สะอาดของพันธุ์
ทนทานปลูกแล้ว	 และต้องถอนท�าลายหลังจากมีการส�ารวจ	 1-2	 คร้ัง	 ในช่วง	 1-4	 เดือนหลัง
ปลูก	จ�านวนต้นทีเ่ป็นโรคกน่็าจะน้อยลงไปเรือ่ยๆ	ซึง่ในช่วงขดุเกบ็เกีย่ว	คัดเลอืกต้นทีไ่ม่เป็นโรค 
(โดยสังเกตอาการที่ใบ)	 ใช้เป็นต้นพันธุ์ปลูกต่อ	 ก็จะสามารถท�าให้เกษตรกรปลูกมันส�าปะหลัง
ได้อย่างต่อเนื่อง
	 ดังนั้นวิธีการผลิตหรือขยายต้นพันธุ์สะอาดให้ได้จ�านวนมาก	เพื่อรองรับความต้องการใช้
ต้นพนัธุส์�าหรบัปลูกแต่ละฤดแูละรองรับการขยายต้นของพันธ์ุท่ีมคีวามต้านทาน	CMD	ในอนาคต	
มลูนธิสิถาบันพฒันามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	จงึได้น�าคดิค้น
เทคนิคการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20	และ	X80	เพื่อให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป

การขยายพันธุ์มันสำ�ปะหลังโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ? 
	 หากใช้วธิกีารขยายพันธุม์นัส�าปะหลงัด้วยวธิเีพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื	อาจจะไม่ตอบโจทย์ใน
เรื่องต้นทุนและกรอบเวลา	เพราะต้นกล้ามันส�าปะหลังที่ผลิตได้จะมีราคาสูง	เนื่องจากมีขั้นตอน 
การผลิตต้นกล้าหลายขั้นตอน	 เริ่มจากการผลิตต้นมันส�าปะหลังเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการด้วย
ระบบปลอดเชือ้	แต่ต้นมนัส�าปะหลงัเนือ้เย่ือในขวดปลอดเชือ้นัน้ต้องผ่านขัน้ตอนการปรบัสภาพ
ให้สามารถเจรญินอกขวดในสภาพธรรมชาตใิห้ได้เสยีก่อน	ซึง่ใช้เวลานาน	1-2	เดอืน	หลังจากนัน้
ต้องน�าต้นเนือ้เยือ่ทีป่รับสภาพได้แล้วนัน้ไปอนบุาลต่อในโรงเรือนเพาะช�าอย่างน้อย	1	เดอืน	เพือ่
ให้ต้นเนือ้เยือ่เจรญิเป็นต้นกล้าทีพ่ร้อมปลกูในแปลง	ข้อจ�ากดัของการขยายพันธุพ์ชืด้วยวธิเีพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอีกประการคือ	ต้องอาศัยความช�านาญเฉพาะด้านของผู้ปฏิบัติการ	เกษตรกรไม่
สามารถท�าได้ง่ายด้วยตนเอง
	 อย่างไรกต็ามในปัจจบุนัพบว่า	การขยายพันธุม์นัส�าปะหลังโดยวิธีเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่เหมาะ
ส�าหรับการขยายพันธุ์ต้านทานท่ีน�าเข้ามาจากแหล่งต่างๆ	 ท่ัวโลก	 เพ่ือให้มีจ�านวนต้นมากพอ
ส�าหรับการใช้ทดสอบและใช้ประโยชน์ทางด้านปรับปรุงพันธุ์ต่อไป	
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เทคนิคการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด X20 คืออะไร? 
	 ในปี	 พ.ศ.2562	 ทางผู้เขียนพร้อมทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบัน
พัฒนามันส�าปะหลัง	ได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งรัด	X20	โดยมี
วัตถปุระสงค์เพือ่เพ่ิมจ�านวนต้นกล้ามนัส�าปะหลงัสะอาดอย่างรวดเรว็	และต้องเป็นวธิขียายพนัธุ์
ที่ง่าย	ลงทุนไม่มาก	และที่ส�าคัญเกษตรกรต้องสามารถน�าไปใช้ขยายพันธุ์มันส�าปะหลังได้เองใน
พืน้ที	่เทคนคิการขยายพนัธุเ์รว็นีอ้าศยัหลกัการทีว่่า	ตาทกุตาของล�าต้นของมนัส�าปะหลงัทีม่อีายุ	
8-10	เดือนขึ้นไป	มีความสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได	้หากตัดล�าต้นมันส�าปะหลังให้เป็นข้อสั้นๆ	
ความยาว	6-8	เซนติเมตร	ซึ่งแต่ละข้อจะประกอบด้วย	ตาจ�านวน	4-6	ตา	และน�าไปปลูกในวัสดุ
ปลูกที่มีความชื้นเหมาะสม	 ท่อนพันธุ์สั้นๆ	 เหล่านั้นสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้	 เราจึงให้ช่ือวิธี
การขยายพันธุ์แบบนี้ว่า	การขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20	ซึ่ง	X20	หมายความว่า	ถ้ามันส�าปะหลัง 
1	ล�า	สามารถตัดเป็นท่อนสั้นได้ประมาณ	20	ท่อน	ซึ่งหากน�าท่อนพันธุ์ดังกล่าวนี้ไปเพาะในวัสดุ
ปลูกเป็นเวลา	3-4	อาทิตย	์จะผลิตต้นกล้าได้ถึง	20	ต้น	ด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20	นี้	
ท�าให้เราสามารถเพ่ิมจ�านวนต้นท่ีมาจากท่อนพนัธุส์ะอาดมากกว่าวธิกีารขยายพนัธุแ์บบเดิม	โดย
ให้จ�านวนต้นกล้าเพิ่มขึ้น	5	เท่า	ในเพียงเวลา	1	เดือน	

องค์ประกอบสำ�คัญของการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด X20 มีอะไรบ้าง?
	 การผลิตต้นกล้ามันส�าปะหลังด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	 X20	 นั้น	 อาศัย 
องค์ประกอบง่ายๆ	ดังต่อไปนี้

	 2)	สารเคมีส�าหรบัการชบุท่อนพนัธุเ์พือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจากเช้ือราและเพลีย้แป้งสีชมพูที่
ตดิมากบัท่อนพันธุ	์ซึง่จะใช้แช่ท่อนมนัส�าปะหลงัก่อนน�าไปปลกูในวสัดปุลกู	สารเคมป้ีองกนัแมลง
ที่แนะน�าคือ	สารไทอะมีทอแซม	(thiamethoxam)	อัตราส่วนที่ใช้คือ	สาร	4	กรัม	ในน�้า	20	ลิตร	
สารป้องกันเชื้อรา	ที่แนะน�าคือ	แมนโคเซบ	(mancozeb)	อัตราส่วนที่ใช้คือ	ละลายแมนโคเซบ	
จ�านวน	60	กรัม	ในน�้า	20	ลิตร	(ภาพที่	3)

	 1)	 ต้นพันธุ์สะอาด	 โดยต้นพันธุ์นั้นต้อง
ไม่มอีาการของโรคใบด่างมนัส�าปะหลงั	หรือโรค
และแมลงอืน่ๆ	เช่น	โรคพุ่มแจ้	ไรแดง	เพลีย้แป้ง
สีชมพ	ูและเพลี้ยหอย	เป็นต้น	(ภาพที	่2)	ท่อน
พันธุ์มันส�าปะหลังที่น�ามาใช้ต้องมีอายุ	8	เดือน	
ขึ้นไป	 เพราะตาจะมีความงอกสูง	 ที่ส�าคัญคือ
เกษตรกรไม่ควรใช้ต้นพันธุ์มันส�าปะหลังพันธุ์ที่
อ่อนแอต่อโรคใบด่างมนัส�าปะหลงั	เช่น	พนัธุ	์89	
และระยอง	11	ส่วนพันธุ์มันส�าปะหลังทนทาน	
CMD	ทีแ่นะน�าให้ปลกูคือ	พันธุเ์กษตรศาสตร์	50 
ห้วยบง	60	และระยอง	72

ภาพที่ 2	ต้นพันธุ์สะอาด	ต้องปราศจากโรค

และศัตรูพืชอื่นๆ

ภาพที่ 3	สารเคมีที่ใช้ชุปท่อนพันธุ	์ได้แก่	ไทอะมีทอแซมกับแมนโคเซบ

ภาพที่ 4	วัสดุปลูกผสมระหว่าง	ขุยมะพร้าว	แกลบดิบ	และ	พีทมอส	หรือปุ๋ยอินทรีย์จากฟิลเตอร์เค้ก	
ในอัตราส่วน	1:1:1

	 3)	วัสดุปลูก	ต้องเป็นวัสดุปลูกที่ระบายน�้าได้ดี	แต่ยังคงอุ้มน�้าไว้ให้มีความชื้นพอเหมาะ	
ซึ่งรากของมันส�าปะหลังจะเจริญได้ดีในดินหรือวัสดุปลูกที่ระบายน�้าดี	 ไม่ท่วมขัง	 และวัสดุปลูก
ควรมีค่าความเป็นกรดอ่อนๆ	 (pH=6)	 เพื่อให้รากมันส�าปะหลังดูดธาตุอาหารที่ละลายในวัสดุ
ปลูกได	้ดังนั้นวัสดุปลูกที่แนะน�า	คือ	วัสดุผสมระหว่าง	ขุยมะพร้าว	แกลบดิบ	และ	พีทมอส	ใน
อัตราส่วน	1:1:1	ในกรณีที่ไม่สามารถหาพีทมอสได้	แนะน�าให้ทดแทนด้วยปุ๋ยอินทรีย	์ เช่น	ปุ๋ย
อินทรีย์จากฟิลเตอร์เค้ก	ปุ๋ยจากทะลายปาล์มน�้ามัน	เป็นต้น	(ภาพที่	4)
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ภาพที่ 7	การตัดต้นพันธุ์มันส�าปะหลังส�าหรับการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20

ภาพที่ 8	การแช่ท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังที่ตัดแล้วในสารละลาย
ผสมไทอะมีทอแซม	และแมนโคเซบ

ภาพที่ 5	สภาพในโรงเรือนเพาะช�า	เพื่ออนุบาลกล้าที่ได้จากการ
ขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20

ภาพที่ 6	การให้น�้าด้วยระบบน�้าหยดแก่ต้นกล้ามันส�าปะหลังจากการ
ขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20

	 4)	 พื้นที่ที่ใช้ส�าหรับการขยายพันธุ์เร็ว	 ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากแมลงหวี่ขาวใบยาสูบ 
ดังน้ันจึงควรเป็นโรงเรือนเพาะช�า	 ที่คลุมด้วยตาข่ายกันแมลง	 (ความถี่	 32	mesh)	 และใน 
โรงเรือนควรมีระบบให้น�้าส�าหรับรดน�้าให้แก่ท่อนพันธุ์ที่ปลูก	 โดยรดน�้าทุกวัน	 วันละ	 1	 ครั้ง	 
แต่อย่างไรกต็ามขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ	หากในวนัทีอ่ากาศร้อนจดั	วสัดปุลกูจะแห้งเรว็	ควรให้น�า้
เพ่ิมขึน้เป็นวันละ	2	ครัง้	และควรติดต้ังระบบพ่นหมอกเพือ่เพิม่ความช้ืนในอากาศภายในโรงเรือน	
ส�าหรับการให้น�้าด้วยระบบสปริงเกอร์	จะช่วยเพิ่มความชื้นภายในโรงเรือนและช่วยลดอุณหภูมิ
เมื่ออากาศร้อนจัดอีกด้วย	 ความชื้นในอากาศภายในโรงเรือนท่ีเหมาะสมต่อการงอกของตามัน

ส�าปะหลัง	 คือ	 ความช้ืนในอากาศ
ไม่ต�่ากว่า	 60%	 นอกจากน้ีโรงเรือน
เพาะช�าควรมีการพรางแสงอย่างน้อย	
50%	 กรณีท่ีเป็นพื้นท่ีกลางแจ้ง	 เพื่อ
ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์และต้น
กล้ามันส�าปะหลงัไม่ควรอยูใ่นโรงเรอืน
พรางแสงเกิน	3	อาทิตย์	(ภาพที่	5)

	 5)	 การเตรียมระบบให้
น�า้ในแปลงหลงัจากปลกูต้นกล้า	
โดยควรให้น�า้หลงัปลกูเป็นระยะ
ตดิต่อกนั	1	เดอืน	หากเกษตรกร
สามารถปลูกต้นกล้าในช่วงต้น
ฤดูฝน	 ต้นกล้าจะได้รับน�้าฝน
ทดแทนการติดตั้งระบบให้น�้าได้
เช่นกัน	(ภาพที่	6)

ขั้นตอนการขยายพันธุ์มันสำ�ปะหลังแบบเร่งรัด X20
	 1)	 ตัดต้นพันธุ์มันส�าปะหลังออกเป็นท่อนสั้นๆ	 โดยใช้เลื่อยหรือมีดที่คมตัดต้นออกเป็น
ท่อนๆ	 ให้มีตามันส�าปะหลังอย่างน้อย	 4-6	ตาต่อท่อน	ท่อนมันส�าปะหลังที่ตัดแล้วมีความยาว
ประมาณ	6-8	เซนติเมตร	ควรระวังไม่เกิดรอยแผลตรงบริเวณตาและรอยช�า้ตามรอยตัด	เพราะ
จะท�าให้ความงอกลดลง	 (ภาพที่	 7)	 และควรท�าการปลูกท่อนมันส�าปะหลังภายในหนึ่งวันหลัง
จากการตัด	 การทิ้งท่อนมันส�าปะหลังไว้นานเกินไปจะท�าให้เนื้อเยื่อตามันส�าปะหลังแห้ง	 ซึ่งลด
ความงอกของตาได้

	 2)	แช่ท่อนพันธุ์
ในอ่างท่ีมีสารละลาย
เคมีป้องกันแมลงและ
เชื้อราตามอัตราส่วนท่ี
แนะน�า	 โดยใช้เวลาแช่
ท่อนพันธุ์นาน	 10-15	
นาที	 (ภาพท่ี	 8)	 น�า
ท่อนมันส�าปะหลงัทีแ่ช่
ขึ้นมาพักไว้	 ก่อนที่จะ
น�าไปปลูกในวัสดุปลูก
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	 3)	เตรียมวัสดุปลูก	โดยผสมขุยมะพร้าว	แกลบดิบ	และ	พีทมอส	ในอัตราส่วนที่แนะน�า	
1:1:1	 รดน�้าวัสดุปลูกแต่ละชนิด	 ให้มีความชื้นพอเหมาะก่อนการผสม	หลังจากนั้นค่อยบรรจุ
วัสดุปลูกที่ผสมแล้วลงในถาดปลูกขนาด	32	หลุม	 (1	หลุมจะบรรจุวัสดุปลูกได้	 110	cc)	หรือ 
ถุงด�า	ขนาด	2	x	4	นิ้ว	(300	cc)	(ภาพที่	9)

ภาพที ่9	การให้น�า้ด้วยระบบน�า้หยดแก่
ต้นกล้ามันส�าปะหลังจากการขยายพันธุ์
แบบเร่งรัด	X20

ภาพที่ 10	การปักช�าท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังในถาดปลูกเพื่อการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20 ภาพที่ 12	การปรับสภาพต้นกล้ามันส�าปะหลังจากการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20	นอกโรงเรือนเพาะช�า

	 4)	ปักท่อนมนัส�าปะหลงัในถาดปลกู	จ�านวน	1	ท่อนต่อหลมุ	โดยวัสดปุลกูต้องไม่แน่นเกนิ
ไป	เพราะจะท�าให้รากมันส�าปะหลังเจริญเติบโตไม่ดีและควรรดน�้าหลังจากปลูก	(ภาพที่	10)

	 5)	รดน�้าทุกวัน	ท่อนมันส�าปะหลังที่ปลูกไว้จะงอกหลังจากปลูกไปหนึ่งสัปดาห์	และราก
เริ่มพัฒนาในสัปดาห์ที่	2	ท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังจะพัฒนาเป็นต้นกล้าใหม่ที่มีล�าต้น	ใบ	และราก
สมบูรณ์	ภายใน	3	สัปดาห์หลังจากการปลูก	(ภาพที่	11)

ภาพที่ 11	การอนุบาลต้นกล้ามันส�าปะหลังจากการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20	ในโรงเรือนเพาะช�า

	 6)	 ย้ายต้นกล้าไปปรับตัวในสภาพกลางแจ้ง	 เป็นเวลาอย่างน้อย	 5	 วัน	 เมื่อต้นกล้ามัน
ส�าปะหลังอายุ	3	สัปดาห์	(ภาพที่	12)	และหลังจากนั้นก็สามารถน�าต้นกล้ามันส�าปะหลังไปปลูก
ในแปลงได้
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ภาพที่ 14	ยอดมันส�าปะหลังส�าหรับการปักช�าในวิธีการขยายพันธุ์เร็วแบบ	X80

ภาพที่ 15	ต้นกล้ามันส�าปะหลังจากการขยายพันธุ์แบบ	X80	
เมื่อปักช�ายอดครบ	3	อาทิตย	์

และพร้อมย้ายไปปรับสภาพนอกโรงเรือน

ภาพที่ 13	 การแช่ต้นกล้ามัน

ส�าปะหลังจากการขยายพันธุ ์

แบบเร่งรัด	 X20	 ในน�้า	 ในวัน

ที่น�าต้นกล้าออกปลูกในแปลง

	 7)	ควรมกีารตัดใบล่างของต้นกล้าออกเพือ่ลดการคายน�า้	และแช่ต้นกล้าให้วสัดุปลกูชุ่มน�า้
เพือ่ให้ต้นกล้าปรับตวัได้รวดเรว็	ก่อนปลกูในแปลง	ซ่ึงจะเพิม่อตัรารอดของต้นกล้ามนัส�าปะหลงั
ในสภาพแปลงได	้(ภาพที	่13)	
	 ส�าหรับขั้นตอนต่างๆ	ของการขยายพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งรัด	X20	ผู้เขียนได้สรุปไว้
ในภาพที่	19	ด้วยแล้ว

เทคนิคการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด X80 คืออะไร?
	 การขยายพนัธุแ์บบเร่งรดั	X80	จ�าเป็นต้องปลกูท่อนพันธุใ์นกระถางเพ่ือใช้เป็นต้นแม่	แล้ว
เพาะให้ตาของท่อนพันธุ์งอกเป็นต้นกล้า	 เมื่อต้นกล้าแรกมีอายุครบ	 30	 วัน	 ท�าการตัดต้นกล้า	
โดยให้โคนต้นเหลือ	1-2	ตา	น�าต้นกล้าที่ตัดแล้วไปอนุบาลอีก	30	วัน	(ภาพที่	14)	และย้ายไป
ปรับสภาพนอกโรงเรือน	5	วัน	(ภาพที	่15)	ส่วนโคนของต้นกล้าแรกของต้นแม่จะแตกยอดใหม่	
เมื่อครบ	30	วันตัดต้นกล้าที่สอง	เพื่อน�าไปอนุบาลเหมือนต้นแรก	ซึ่งใน	1	ต้นแม่	อาจตัดกล้าได้
ถึง	4	ต้น	ดังนั้นหากมีต้นพันธุ์มันส�าปะหลังสะอาด	จ�านวน	1	ล�า	น�ามาตัดออกเป็นท่อนสั้นๆ	ได้	
20	ท่อน	แต่ละท่อน	มี	4-6	ตา	และน�าไปปลูกในกระถางเพื่อใช้เป็นต้นแม่	ถ้ามีการตัดต้นกล้า	4	
ต้น	(4	รอบประมาณ	4-5	เดือน)	ก็จะได้ต้นกล้า	80	ต้น	(20	x	4	รอบ)	ดังนั้นการผลิตต้นกล้ามัน
ส�าปะหลังด้วยการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X80	ควรให้ปุ๋ยสูตรเสมอ	21-21-21	เพื่อบ�ารุงต้นแม่ให้
แขง็แรงพร้อมผลติตาใหม่ทกุรอบการตดัช�ายอด	จะได้ต้นกล้ามนัส�าปะหลงั	จ�านวน	80	ต้น	(หรอื
มากกว่า	ถ้ารอบการตัดเพิ่ม)	ซึ่งการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X80	นั้น	ใช้วัสดุปลูก	โรงเรือนเพาะช�า 
วธิกีารดแูลต้นกล้าในโรงเรอืน	และวธิกีารปลกูต้นกล้าในสภาพแปลงเหมอืนกบัวธิกีารขยายพนัธุ์

เร็วมันส�าปะหลังแบบเร่งรัด	X20	ทุกประการ
	 ขั้นตอนต่างๆ	 ของการขยายพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งรัด	 X80	 ผู้อ่านสามารถท�าความ
เข้าใจได้ตามภาพที	่20
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ต้นกล้าจากการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด X20 และ X80 ให้หัวได้หรือไม่?
	 แน่นอนว่าทางท่านผู้อ่านคงมีค�าถามเกิดขึ้นในใจว่า	 ต้นมันส�าปะหลังท่ีมาจากการขยาย
พันธุ์แบบเร่งรัด	X20	และ	X80	นี้	จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเทียบกับต้นมันส�าปะหลังที่มา
จากการปลูกท่อนพันธุ์ด้วยวิธีดั้งเดิมหรือไม่	
	 ผลทดลองปลกูเปรยีบเทยีบต้นกล้ามนัส�าปะหลงัทีผ่ลติจากการขยายพนัธุแ์บบเร่งรดั	X20	
และ	X80	กับการปลูกท่อนพันธุ์ด้วยวิธีดั้งเดิม	(ท่อนพันธุ์ยาว	20-25	ซม.)	ที่สถาบันพัฒนามัน
ส�าปะหลงั	พบว่า	เม่ือเกบ็เกีย่วมนัส�าปะหลงัอายคุรบ	8	เดอืน	ต้นมนัส�าปะหลงัทีม่าจากการขยาย
พันธุ์ทั้งสามวิธี	 สามารถให้ผลผลิตหัวสดได้	 แต่อย่างไรก็ตามผลผลิตหัวสดของต้นมันส�าปะหลัง
ทีม่าจากการขยายพันธุแ์บบเร่งรดั	X20	และ	X80	จะน้อยกว่า	ผลผลติหวัสดของต้นมนัส�าปะหลงั
ทีป่ลกูด้วยท่อนพนัธุ	์20-30%	จ�านวนต้นต่อเหง้าของ	X20	และ	X80	มจี�านวนน้อยกว่าการปลกู
ด้วยท่อนพันธุ์ร้อยละ	50	และปริมาณแป้งในหัว	X20	และ	X80	ให้น้อยกว่าการปลูกด้วยท่อน
พันธุ์	2-4%	(ตารางที่	1	และภาพที่	16)	อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาเทคนิคเพื่อเพิ่มผลผลิตของต้น
มันส�าปะหลังที่มาจากการขยายพันธุ์แบบเร่งรัดให้ได้ปริมาณไม่น้อยกว่าการปลูกมันส�าปะหลัง	
ด้วยวิธีปลูกด้วยท่อนพันธุ์เป็นงานท้าทายที่ควรด�าเนินการต่อไป

ตารางที่ 1	 จ�านวนต้น	 จ�านวนหัว	 ผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันส�าปะหลังที่ปลูกด้วย 
ต้นกล้าแตกต่างกัน	ปีเพาะปลูก	2562/63

วัสดุปลูก จ�านวนต้นต่อเหง้า จ�านวนหัวต่อเหง้า ผลผลิตหัวสด (ตัน/ไร่) ปริมาณแป้ง (%)

ต้นกล้า	X20 1.1 6.8 4.5 20.3

ต้นกล้า	X80 1.2 8.8 4.8 22.4

ท่อนพนัธุ	์25	ซม. 2.2 14.3 5.8 24.5

ภาพที่ 16	 ผลผลิตหัวสดของต้นกล้า	 X20	 และ	
X80	เปรียบเทียบกับการปลูกด้วยท่อนพันธุ	์เมื่อ
อายุ	8	เดือน	ณ	สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง

มลูนธิสิำถาบนัพัฒนามันสำ�ปะหลังแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดเทคนิคและเพ่ือรองรับ
ความต้องการต้นพันธุ์สำะอาดและปลอดโรคอย่างไร?
	 คณะกรรมการมลูนธิสิถาบนัฯ	ได้อนมุตัโิครงการผลติต้นกล้าพนัธุม์นัส�าปะหลงั	ทัง้ทีเ่ป็น
พนัธุท์นทานและพนัธ์ุต้านทาน	เพือ่รองรบัความต้องการต้นพนัธุข์องเกษตรกรในอนาคต	ซึง่ขณะ
นี้มูลนิธิสถาบันฯ	ได้จัดสร้างโรงเรือนเพาะช�า	ขนาด	2,300	ตารางเมตร	จ�านวน	3	หลังเรียบร้อย
แล้ว	(ภาพที่	17)	โดยมีเป้าหมายในการผลิตต้นกล้าของพันธุ์ทนทานในระยะ	3-5	ป	ีระหว่างรอ
การพัฒนาพันธุ์ต้านทาน	 CMD	 ซึ่งในแต่ละปีมีแผนการผลิตประมาณ	 3-5	 ล้านต้น	 โดยตั้งแต่
เดือนสิงหาคม	 2563	 สถาบันพัฒนามันส�าปะหลังได้เริ่มทดลองผลิตต้นกล้ามันส�าปะหลังพันธุ์
เกษตรศาสตร์	 50	 ได้แล้วกว่า	 800,000	 ต้น	 และได้มอบต้นกล้า	 X20	 จ�านวน	 200,000	 ต้น 
ให้เกษตรกรจาก	8	อ�าเภอตามค�าขอของเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา	เพื่อทดสอบการขนย้าย
และน�าไปปลูกแล้ว
	 นอกจากนี้มูลนิธิสถาบันฯ	 ได้มอบให้สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง	 และภาควิชาพืชไร่นา	
คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดการขยายพันธุ์มัน
ส�าปะหลังแบบเร่งรัด	X20	และ	X80	ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ด�าเนินการไปแล้วในช่วงต้นปี	2563	
โดยได้อบรมเกษตรกร	 เจ้าหน้าท่ีของผู้ประกอบการ	 และภาครัฐ	 และผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องรวม 
200	ราย	(ภาพที่	18)
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ภาพที่ 18	การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การขยายพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งรัด	X20	และ	X80	เมื่อต้นป	ี
2563	ณ	สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง	

ภาพที่ 17 โรงเรือนเพาะช�า	ขนาด	2,300	ตารางเมตร	จ�านวน	3	หลัง	ที่มูลนิธิสถาบันพัฒนาฯ	ได้จัดสร้าง
เพื่อรองรับการขยายพันธุ์แบบเร่งรัด	X20	และ	X80
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ภาพที่ 19	ขั้นตอนต่างๆ	ของการขยายพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งรัด	X20 ภาพที่ 20	ขั้นตอนต่างๆ	ของการขยายพันธุ์มันส�าปะหลังแบบเร่งรัด	X80
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5 5

7 7
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Chaiyaphum Plant Products Co., Ltd. has been devoting itself in manufacturing and development of Native Tapioca Starch since the establishment in 1974. 
Besides, quality is an elemental to company’s success in today’s global market place. It is also the mission of the company to develop and strenghten
relationships with our customer through the supply and distribution of high quality products.

In addition to our long achieved global standards, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BRC (Grade A), HACCP, GMP, KOSHER, HALAL and etc in 
Native
Tapioca Starch manufacturing, we have expanded our scope of manufacturing to Modified Tapioca Starch in 2020 to serve our customers needs.

Factory : 144  Mittraphab  Rd.  Tambon  Mittraphab,  Amphur  Sikhiu, 
Nakorn  Ratchasima  30140,   Thailand 
Tel. : (66) 44 412-307-8  Fax.: (66) 44 412-309 
e-mail : factory@cpp.co.th

36  Bangchan  Industrial  Estate,  Seri  Thai  Soi  87,  
Seri  Thai  Road, Minburi,  Minburi,  Bangkok 10510,  Thailand
Tel. : (66) 2540-1119 (4 lines)   Fax. : (66) 2540-1201-2  
e-mail : info@cpp.co.th

Office :
55, 65 Moo 13, Chokchai-Dejudom Road.
Nonghuarat  Nongboonmark,
Nakornratchasrima, Thailand 30410
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มุมมองสูก้่าวต่อไปของแนวนโยบาย

ส่องฐานะทางการเงินของชาวไร่
มันสาํปะหลังบนเส้นทางที� ท้าทาย :

        แนวนโยบายที�เหมาะสมควรมุง่เน้นในการเพิ�มประสทิธภิาพ ควบคู่กับการเสรมิสรา้งให้เกษตรกรปรบัเปลี�ยนมุมมองจากวธิกีารทําการเกษตรแบบ
เดิมไปเป�นการเกษตรสมยัใหม ่เพื�อตอบโจทยค์วามท้าทายเชงิโครงสรา้งทั�งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาํหรบัเกษตรกรรายยอ่ย ที�มรีายได้
หลักจากมนัสาํปะหลัง ควรสง่เสรมิใหม้กีารรวมกลุ่มเกษตรกร การใหค้วามรูท้างการเงิน/คลินิกแก้หนี� เนื�องจากเป�นกลุ่มที�ฐานะทางการเงินมคีวามเปราะบาง
ที�สดุ  สาํหรบัเกษตรกรรายใหญ่ ควรสนับสนุนใหส้ามารถนําเอาเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการบรหิารจดัการการเพาะปลกู เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพใหส้งูขึ�น ขณะ
เดียวกันการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาขั�นสงูจะชว่ยสรา้งมูลค่าเพิ�มใหกั้บผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง นอกจากนี� การรวบรวม
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับมนัสาํปะหลังที�กระจายอยูใ่นหลายหน่วยงานและนํามาจดัทําแอพพลิเคชั�นในรูปแบบที�ใชง้านง่าย สะดวกและไมซ่บัซอ้น รวมทั�งมกีาร
ปรบัปรุงฐานขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอจะชว่ยใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังสามารถวางแผนการผลิตได้ดีขึ�น ซึ�งมาตรการเหล่านี�จะชว่ยทยอยลด
ความสาํคัญของการพยุงราคาได้ในอนาคต 

       อุตสาหกรรมมันสาํปะหลังของไทยกําลังเผชิญกับป�ญหาเชิงโครงสรา้งจากการผลิตและการส่งออกที�ส่วนใหญ่เป�นผลิตภัณฑ์แปรรูปขั�นต้น เช่น
มันเส้นและแป�งมันสาํปะหลัง ซึ�งมีมูลค่าเพิ�มตํ�า รวมถึงป�ญหาการกระจุกตัวของตลาดส่งออกที�ทําให้มีอํานาจต่อรองตํ�า นอกจากนี� อุตสาหกรรมมัน
สาํปะหลังยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี�ยนแปลงเชิงโครงสรา้งจากภายนอกอุตสาหกรรม อาทิ การเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี�ยนแปลง
ของสภาพอากาศที�ทําให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึ�งนับเป�นความท้าทายของภาครฐัในระยะข้างหน้าในการ
ออกแบบแนวนโยบายให้เหมาะสม เพื�อให้สามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติจรงิและแก้ป�ญหาในระยะยาว

       งานศึกษานี�ได้วเิคราะหถึ์งป�ญหาและสาเหตใุนหลายมติิ เพื�อเสนอแนวนโยบายที�เหมาะสมรวมถึงแนวทางการปฏิบติัในการแก้ไขป�ญหา ซึ�งมผีูที้�เกี�ยวขอ้ง
ตั�งแต่อุตสาหกรรมต้นนํ�ากลางนํ�า ปลายนํ�า ตลอดจนหน่วยงานภาครฐั โดยผูเ้ขยีนหวงัวา่จะเป�นประโยชน์ในการวางแผนและการขบัเคลื�อนสูก่ารปฏิบติั เพื�อให้
เกิดประสทิธภิาพและความยั�งยนืในอุตสาหกรรมทั�งระบบ

บทสรุปผู้บริหาร

ศิรนิดัดา ปรชีา ภัทรภรณ ์หริญัวงศ์ อภิชญา จงึตระกลู
เศรษฐกรอาวุโส เศรษฐกร

ฝ�ายนโยบายโครงสรา้งเศรษฐกิจ ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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        แนวนโยบายที�เหมาะสมควรมุง่เน้นในการเพิ�มประสทิธภิาพ ควบคู่กับการเสรมิสรา้งให้เกษตรกรปรบัเปลี�ยนมุมมองจากวธิกีารทําการเกษตรแบบ
เดิมไปเป�นการเกษตรสมยัใหม ่เพื�อตอบโจทยค์วามท้าทายเชงิโครงสรา้งทั�งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาํหรบัเกษตรกรรายยอ่ย ที�มรีายได้
หลักจากมนัสาํปะหลัง ควรสง่เสรมิใหม้กีารรวมกลุ่มเกษตรกร การใหค้วามรูท้างการเงิน/คลินิกแก้หนี� เนื�องจากเป�นกลุ่มที�ฐานะทางการเงินมคีวามเปราะบาง
ที�สดุ  สาํหรบัเกษตรกรรายใหญ่ ควรสนับสนุนใหส้ามารถนําเอาเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการบรหิารจดัการการเพาะปลกู เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพใหส้งูขึ�น ขณะ
เดียวกันการสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาขั�นสงูจะชว่ยสรา้งมูลค่าเพิ�มใหกั้บผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง นอกจากนี� การรวบรวม
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับมนัสาํปะหลังที�กระจายอยูใ่นหลายหน่วยงานและนํามาจดัทําแอพพลิเคชั�นในรูปแบบที�ใชง้านง่าย สะดวกและไมซ่บัซอ้น รวมทั�งมกีาร
ปรบัปรุงฐานขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอจะชว่ยใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังสามารถวางแผนการผลิตได้ดีขึ�น ซึ�งมาตรการเหล่านี�จะชว่ยทยอยลด
ความสาํคัญของการพยุงราคาได้ในอนาคต 

       อุตสาหกรรมมันสาํปะหลังของไทยกําลังเผชิญกับป�ญหาเชิงโครงสรา้งจากการผลิตและการส่งออกที�ส่วนใหญ่เป�นผลิตภัณฑ์แปรรูปขั�นต้น เช่น
มันเส้นและแป�งมันสาํปะหลัง ซึ�งมีมูลค่าเพิ�มตํ�า รวมถึงป�ญหาการกระจุกตัวของตลาดส่งออกที�ทําให้มีอํานาจต่อรองตํ�า นอกจากนี� อุตสาหกรรมมัน
สาํปะหลังยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี�ยนแปลงเชิงโครงสรา้งจากภายนอกอุตสาหกรรม อาทิ การเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี�ยนแปลง
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       งานศึกษานี�ได้วเิคราะหถึ์งป�ญหาและสาเหตใุนหลายมติิ เพื�อเสนอแนวนโยบายที�เหมาะสมรวมถึงแนวทางการปฏิบติัในการแก้ไขป�ญหา ซึ�งมผีูที้�เกี�ยวขอ้ง
ตั�งแต่อุตสาหกรรมต้นนํ�ากลางนํ�า ปลายนํ�า ตลอดจนหน่วยงานภาครฐั โดยผูเ้ขยีนหวงัวา่จะเป�นประโยชน์ในการวางแผนและการขบัเคลื�อนสูก่ารปฏิบติั เพื�อให้
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บทสรุปผู้บริหาร

ศิรนิดัดา ปรชีา ภัทรภรณ ์หริญัวงศ์ อภิชญา จงึตระกลู
เศรษฐกรอาวุโส เศรษฐกร

ฝ�ายนโยบายโครงสรา้งเศรษฐกิจ ธนาคารแหง่ประเทศไทย



ระยะสั�น ราคามนัสาํปะหลังมแีนวโน้มลดลง เนื�องจาก 
ผลผลิตล้นตลาด
การสง่ออกไปจนีลดลง เพราะปรมิาณสต็อกขา้วโพด ซึ�งเป�นสนิค้าทดแทนมนัสาํปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสตัวย์งัอยูใ่น
ระดับสงู
ป�จจยัพเิศษ เชน่ การระบาดของไวรสัโควดิ-19 และโรคอหวิาต์ African Swine Fever (ASF) ในหมู รวมถึงความขดั
แยง้ทางการค้าระหวา่งจนี-สหรฐัฯ

ระยะปานกลางและระยะยาว ราคาจะทยอยปรบัเพิ�มขึ�นจากป�จจยักดดัน
ในระยะสั�นที�น่าจะคลี�คลายลง

แนวนโยบายเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรรายยอ่ย: การรวมกลุ่มและใหค้วามรูท้างการเงิน
เกษตรกรรายใหญ่: การทําการเกษตรสมยัใหม่
อุตสาหกรรม: การวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ขั�นสงู

แนวนโยบายภาพรวม: การบรหิารจดัการขอ้มูลอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง

ขณะเดียวกันแนวนโยบายที�เหมาะสมควรตอบโจทยแ์ละสามารถนําไปปฏิบติัได้จรงิ

อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังเผชญิกับป�ญหาและความท้าทายเชงิโครงสรา้งทั�งภายในและภายนอก

ป�ญหาภายในมสีาเหตมุาจาก (1) การผลิตและสง่ออกผลิตภัณฑ์แปรรูปขั�นต้นที�มมูีลค่าเพิ�มตํ�า และ (2) ตลาดสง่ออก
กระจุกอยูที่�ตลาดจนี

ขณะที�การก้าวเขา้สูส่งัคมสงูวยัและการเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศเป�นความท้าทายเชงิโครงสรา้งภายนอกที�สาํคัญ

ชาวไรม่นัสาํปะหลังเป�นกลุ่มที�น่าเป�นหว่งที�สดุในอุตสาหกรรม เพราะมกัได้รบัผลกระทบมากและปรบัตัวชา้ที�สดุ

ส่องฐานะทางเศรษฐกิจชาวไร่มันสาํปะหลังบนเส้นทางที�ท้าทาย:มุมมองสู่ก้าวต่อไปของแนวนโยบาย

ป�ญหาและความท้าทายเชิงโครงสร้างนําไปสู่ความเปราะบางของฐานะทางการเงินของชาวไร่มันสาํปะหลัง

มุมมองสู่ก้าวต่อไปของแนวนโยบาย

รายไดส้ทุธมิคีวามผนัผวนและมแีนวโนม้ลดลง
ฐานะทางการเงินเปราะบางมากขึ�นสะท้อนจากตัวชี�วดัทางการเงิน

เกษตรกรรายยอ่ยที�มรีายไดห้ลักจากมนัสาํปะหลังจะมคีวามเสี�ยงสงู จากต้นทนุการผลิตที�เพิ�มขึ�นและราคามนัสาํปะหลังที�ปรบัลดลง
ในชว่งที�ผา่นมา ซึ�งทําให้

สง่ผลใหช้าวไรม่นัสาํปะหลังมฐีานะความเป�นอยูที่�เปราะบางมากขึ�น

ในช่วง ป�ที�ผ่านมา ฐานะทางการเงินของชาวไร่มันสาํปะหลังมีความเปราะบางตามราคามันสาํปะหลังที�
ผันผวน และต้นทุนการผลิตที�มีแนวโน้มเพิ�มขึ�น

มองไปข้างหน้า ชาวไร่มันสาํปะหลังยังคงมีฐานะทางการเงินที�เปราะบางในระยะสั�น
แต่จะทยอยปรับดีขึ�นในระยะปานกลางถึงระยะยาว

การพยุงราคาอยา่งเดียวอาจไมเ่พยีงพอ แนวนโยบายสาํหรบัอุตสาหกรรมมนั
สาํปะหลังควรมุง่เน้นการเพิ�มประสทิธภิาพควบคู่กับการเสรมิสรา้งให้เกษตรกร
ปรบัเปลี�ยนมุมมองจากการทําการเกษตรแบบเดิมไปเป�นการเกษตรสมยัใหม่
เพื�อตอบโจทยค์วามท้าทายเชงิโครงสรา้งและทยอยปรบัลดความสาํคัญของ
การพยุงราคาที�สามารถบรรเทาป�ญหาได้ในระยะสั�นเท่านั�น 
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สาระสาํคัญ
เจาะลึกป�ญหาเชิงโครงสร้าง
ในอุตสาหกรรมมันสาํปะหลัง

"อุตสาหกรรมกําลังเผชญิกับป�ญหาและการเปลี�ยนแปลงเชงิโครงสรา้ง ซึ�งนําไปสูค่วามเปราะบางของครวั
เรอืนเกษตรกรมนัสาํปะหลัง"

ส่องฐานะทางเศรษฐกิจชาวไร่มันสาํปะหลัง
จากอดีตสู่ป�จจุบัน

"ในชว่ง 10 ป�ที�ผ่านมา ความเป�นอยูข่องเกษตรกรมนัสาํปะหลัง
มคีวามผันผวนและเปราะบางอยา่งต่อเนื�อง ตามราคามนัสาํปะหลัง  
ที�ผันผวน และต้นทนุการผลิตที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ�น"

ส่องฐานะทางเศรษฐกิจชาวไร่มันสาํปะหลัง
ในอนาคตข้างหน้า

"มองไปขา้งหน้า ฐานะทางการเงินของชาวไรม่นัสาํปะหลัง
ยงัมแีนวโน้มอ่อนแอลงในระยะสั�น ก่อนจะทยอยปรบัดีขึ�นในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาวตามทิศทางราคามนัสาํปะหลัง แต่ยงัไมเ่ท่ากับในชว่งก่อนหน้า"

มุมมองสู่ก้าวต่อไปของแนวนโยบาย
"การพยุงราคาอยา่งเดียวอาจไมเ่พยีงพอ เนื�องจากชว่ยบรรเทาป�ญหาใน
ระยะสั�นเท่านั�น แนวนโยบายที�เหมาะสมควรมุง่เน้นการเพิ�มประสทิธภิาพ
ควบคู่กับการเสรมิสรา้งให้เกษตรกรปรบัเปลี�ยนมุมมองในการเพาะปลกู
และการบรหิารค่าใชจ้า่ย เพื�อทยอยปรบัลดความสาํคัญของการพยุงราคา
ในระยะต่อไป"
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แต่จะทยอยปรับดีขึ�นในระยะปานกลางถึงระยะยาว

การพยุงราคาอยา่งเดียวอาจไมเ่พยีงพอ แนวนโยบายสาํหรบัอุตสาหกรรมมนั
สาํปะหลังควรมุง่เน้นการเพิ�มประสทิธภิาพควบคู่กับการเสรมิสรา้งให้เกษตรกร
ปรบัเปลี�ยนมุมมองจากการทําการเกษตรแบบเดิมไปเป�นการเกษตรสมยัใหม่
เพื�อตอบโจทยค์วามท้าทายเชงิโครงสรา้งและทยอยปรบัลดความสาํคัญของ
การพยุงราคาที�สามารถบรรเทาป�ญหาได้ในระยะสั�นเท่านั�น 
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สาระสาํคัญ
เจาะลึกป�ญหาเชิงโครงสร้าง
ในอุตสาหกรรมมันสาํปะหลัง

"อุตสาหกรรมกําลังเผชญิกับป�ญหาและการเปลี�ยนแปลงเชงิโครงสรา้ง ซึ�งนําไปสูค่วามเปราะบางของครวั
เรอืนเกษตรกรมนัสาํปะหลัง"

ส่องฐานะทางเศรษฐกิจชาวไร่มันสาํปะหลัง
จากอดีตสู่ป�จจุบัน

"ในชว่ง 10 ป�ที�ผ่านมา ความเป�นอยูข่องเกษตรกรมนัสาํปะหลัง
มคีวามผันผวนและเปราะบางอยา่งต่อเนื�อง ตามราคามนัสาํปะหลัง  
ที�ผันผวน และต้นทนุการผลิตที�มแีนวโน้มเพิ�มขึ�น"

ส่องฐานะทางเศรษฐกิจชาวไร่มันสาํปะหลัง
ในอนาคตข้างหน้า

"มองไปขา้งหน้า ฐานะทางการเงินของชาวไรม่นัสาํปะหลัง
ยงัมแีนวโน้มอ่อนแอลงในระยะสั�น ก่อนจะทยอยปรบัดีขึ�นในระยะปานกลาง
ถึงระยะยาวตามทิศทางราคามนัสาํปะหลัง แต่ยงัไมเ่ท่ากับในชว่งก่อนหน้า"

มุมมองสู่ก้าวต่อไปของแนวนโยบาย
"การพยุงราคาอยา่งเดียวอาจไมเ่พยีงพอ เนื�องจากชว่ยบรรเทาป�ญหาใน
ระยะสั�นเท่านั�น แนวนโยบายที�เหมาะสมควรมุง่เน้นการเพิ�มประสทิธภิาพ
ควบคู่กับการเสรมิสรา้งให้เกษตรกรปรบัเปลี�ยนมุมมองในการเพาะปลกู
และการบรหิารค่าใชจ้า่ย เพื�อทยอยปรบัลดความสาํคัญของการพยุงราคา
ในระยะต่อไป"
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เจาะลึกป�ญหาเชิงโครงสร้าง
ในอุตสาหกรรมมันสาํปะหลัง

        มนัสาํปะหลังนบัเป�น 1 ใน 5 พชืเศรษฐกิจหลักของไทย เชน่เดียวกับขา้ว ยาง ปาล์ม และอ้อย ซึ�งสว่นใหญม่พีื�นที�เพาะปลกูอยูใ่นภาคอีสาน และจงัหวดัที�มกีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลังมากที�สดุ
คือ นครราชสมีา กําแพงเพชร ชยัภมู ิกาญจนบุร ีและอุบลราชธานี ตามลําดับ  ในชว่ง 10 ป�ที�ผา่นมา ไทยเป�นผูส้ง่ออกผลิตภัณฑ์มนัสาํปะหลังอันดับที� 1 ของโลก และมมูีลค่าการสง่ออกเฉลี�ยสงู
กวา่ 8 หมื�นล้านบาทต่อป� [1] (คิดเป�นประมาณ 16% ของมูลค่าการสง่ออกพชืเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด) ซึ�งสรา้งรายได้ให้กับประเทศอยา่งมาก
 

      ดว้ยเหตนุี� อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังจงึมผีูเ้กี�ยวขอ้งในหว่งโซก่ารผลิตเป�นจาํนวนมาก ตั�งแต่ต้นนํ�า กลางนํ�า และปลายนํ�า ตลอดจนหนว่ยงานภาครฐั (รปูที� 1)

โครงสร้างอุตสาหกรรมมันสาํปะหลังไทย

อุตสาหกรรมต้นนํ�า จะครอบคลมุกระบวนการผลิตหวัมนัสาํปะหลังสด ซึ�งมชีาวไรม่นัสาํปะหลังอยูใ่นกิจกรรมนี�สงูถึง 5.4
แสนครวัเรอืน[2] รวมถึงผูจ้าํหน่ายป�จจยัการผลิต พอ่ค้าคนกลาง หรอืกลุ่มเกษตรกร ซึ�งจะสง่ต่อวตัถดุิบไปยงั
อุตสาหกรรมกลางนํ�าต่อไป

อุตสาหกรรมกลางนํ�า บทบาทสาํคัญจะอยูที่�โรงงานแปรรูป โดยจะนําหวัมนัสาํปะหลังสดแปรรูปขั�นต้นเป�นผลิตภัณฑ์กลาง
นํ�าประเภทต่าง ๆ เชน่ มนัเสน้ มนัอัดเมด็ แป�งมนัสาํปะหลัง และเอทานอล แล้วสง่ขายต่อใหกั้บอุตสาหกรรมปลายนํ�าทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมปลายนํ�า จะแปรรูปจากผลิตภัณฑ์กลางนํ�าและสง่ต่อไปยงัผูบ้รโิภค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมต่อเนื�องอื�น ๆ เชน่ เครื�องดื�ม กระดาษ สิ�งทอ และพลาสติกชวีภาพ เป�นต้น ซึ�งมตีลาดรบัซื�อทั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ

นอกจากนี� ผูเ้ล่นอีกกลุ่มหนึ�งที�มคีวามสาํคัญและควรกล่าวถึง คือ หน่วยงานภาครฐั ที�เป�นผูด้ําเนินนโยบายต่าง ๆ ซึ�งจะสง่
ผลกระทบต่อผูเ้ล่นทั�งหมดในอุตสาหกรรม

[1]ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนกังานปลัดกระทรวงพาณชิย ์คํานวณโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)

[2]ที�มา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) (2561)

ความท้าทายเชิงโครงสร้างที�ต้องเผชิญ
       ในชว่งที�ผ่านมา มนัสาํปะหลังเป�นพชืเศรษฐกิจที�ได้รบังบประมาณชว่ยเหลือจากภาครฐัน้อยที�สดุ เมื�อเทียบกับพชืเศรษฐกิจอื�น (รูปที� 2)
อยา่งไรก็ตาม แมพ้ชืเศรษฐกิจอื�นจะได้รบังบประมาณมากกวา่ แต่ฐานะทางการเงินของครวัเรอืนก็ไมไ่ด้ปรบัดีขึ�นเสมอไป ดังนั�น ความชว่ยเหลือ
จากภาครฐัในด้านอื�น ๆ ที�นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจงึเป�นสิ�งจาํเป�น

      นอกจากนี� อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังยงัเผชญิกับความท้าทายด้านป�จจยัเชงิโครงสรา้งอีก 2 ประการ คือ

 1.   ผลิตภัณฑ์ที�สง่ออกสว่นใหญเ่ป�นสนิค้าแปรรูปขั�น
ต้นที�มมูีลค่าเพิ�มตํ�า การแปรรปูมนัสาํปะหลังของไทยยงั
เนน้การนําหวัมนัสดไปทําเป�นแป�งมนัสาํปะหลังและมนัเสน้
(รปูที� 3) ที�ตอบโจทยค์วามต้องการในตลาดที�จาํกัด ทําให้
การสง่ออกสนิค้าของไทยกระจุกตัวอยูที่�ตลาดจนีมากกวา่
รอ้ยละ 80 ของปรมิาณการสง่ออกผลิตภัณฑ์มนั
สาํปะหลังทั�งหมด (รปูที� 4)

2. ผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมแต่ละขั�นของห่วงโซก่ารผลิตมอํีานาจ
ต่อรองตํ�า  เนื�องจากตลาดรบัซื�อกระจุกตัวอยูที่�จนี          ทําให้
ราคาขายถกูกําหนดโดยจนีเป�นสาํคัญ    (รปูที� 5) นอกจากนี� จนี
ยงัสามารถปลกูขา้วโพดที�ใชเ้ป�นวตัถดุบิตั�งต้นแทน มนัสาํปะหลัง
ได ้ก่อใหเ้กิดการเพิ�มอํานาจ  ต่อรองของจนีและสง่ผลกระทบต่อ
ราคาขายมนัสาํปะหลังอยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด้

     นอกจากป�จจยัภายในอุตสาหกรรมแล้ว มนัสาํปะหลังยงัเผชญิกับความท้าทาย
เพิ�มเติมจากป�จจยัเชงิโครงสรา้งภายนอกที�เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็
(Mega Trend) และสง่ผลต่ออุตสาหกรรมทั�งทางตรงและทางอ้อมอยา่งนอ้ย 2
ประการ คือ

1. การก้าวเขา้สูส่งัคมสงูวยั (Aging Society) ป�จจุบนัเกษตรกรไทยมอีายุเฉลี�ย 53
ป� และการปลกูมนัสาํปะหลังสว่นใหญต้่องพึ�งพาแรงงานเกือบทั�งหมด ซึ�งการเขา้สูส่งัคม
สงูวยัจะสง่ผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานและต้นทนุการจา้งแรงงานปรบัสงูขึ�น
นอกจากนี� การเขา้สูส่งัคมสงูวยัยงัสง่ผลใหผ้ลิตภาพการผลิต (Productivity) ลดลง
เพราะชาวไรม่นัสาํปะหลังสว่นใหญย่งัเป�นคนรุน่เดมิที�มขีอ้จาํกัดในการเขา้ถึงเทคโนโลยี
และคนรุน่ใหมย่งัไมค่่อยกลับมาทําอาชพีเกษตรกรรม

2. การเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) เชน่ นํ�าท่วม ภัยแล้ง
โรคระบาดอยา่งเพลี�ยแป�งสชีมพู และโรคใบด่าง จะสง่ผลใหผ้ลผลิตเสยีหายและทําให้
การวางแผนการเพาะปลกูทําได้ยากขึ�น

       ความท้าทายด้านป�จจัยเชงิโครงสรา้งเหล่านี�ส่งผลกระทบกับห่วงโซก่ารผลิตในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง ซึ�งกลุ่มที�มโีอกาสได้รบัผลกระทบมากที�สุด คือ ชาวไรม่นัสาํปะหลังรายย่อยที�
เป�น กลุ่มอุตสาหกรรมต้นนํ�า เนื�องจากมีอํานาจต่อรองและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตํ�ากวา่กลุ่มอื�น ๆ โดยเปรยีบเทียบ รวมถึงยังปรบัตัวต่อการเปลี�ยนแปลงได้ค่อนข้างชา้ ทําให้
ฐานะทางการเงินของคนกลุ่มนี�ได้รบัผลกระทบเรว็และแรงเมื�อราคามันสาํปะหลังตกตํ�า ด้วยเหตุนี� ชาวไรม่ันสาํปะหลังบางส่วนจงึมีพฤติกรรมเก็บเกี�ยวผลผลิตออกจาํหน่ายก่อนอายุที�เหมาะสม (รูปที�
6) เพื�อนํารายได้ จากการขายมันสาํปะหลังชาํระหนี�ใหกั้บสถาบันการเงินหรอืเป�นค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการดํารงชวีติ ซึ�งการเก็บเกี�ยวก่อนเวลาที�เหมาะสมนั�น จะทําใหห้วัมันสาํปะหลังมีคุณภาพตํ�า จากนํ�า
หนักและเปอรเ์ซน็ต์แป�งตํ�า ส่งผลใหข้ายได้ในราคาตํ�า อีกทั�งการเก็บเกี�ยวผลผลิตยังทําได้เพียงป�ละครั�งเท่านั�น ดังนั�น ชาวไรม่ันสาํปะหลังส่วนใหญ่จงึต้องพึ�งพารายได้จากชอ่งทางอื�น สอดคล้องกับ
สัดส่วนของชาวไรม่ันสาํปะหลังที�พึ�งพารายได้หลักจากมันสาํปะหลังมีสัดส่วนตํ�าเพียงประมาณ 15% ของชาวไรที่�ปลูกมันสาํปะหลังทั�งหมด ขณะที�ส่วนที�เหลือจะมีรายได้หลักมาจากชอ่งทางอื�น โดย
รายละเอียดจะกล่าวต่อไปในส่วนที� 2



เจาะลึกป�ญหาเชิงโครงสร้าง
ในอุตสาหกรรมมันสาํปะหลัง

        มนัสาํปะหลังนบัเป�น 1 ใน 5 พชืเศรษฐกิจหลักของไทย เชน่เดียวกับขา้ว ยาง ปาล์ม และอ้อย ซึ�งสว่นใหญม่พีื�นที�เพาะปลกูอยูใ่นภาคอีสาน และจงัหวดัที�มกีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลังมากที�สดุ
คือ นครราชสมีา กําแพงเพชร ชยัภมู ิกาญจนบุร ีและอุบลราชธานี ตามลําดับ  ในชว่ง 10 ป�ที�ผา่นมา ไทยเป�นผูส้ง่ออกผลิตภัณฑ์มนัสาํปะหลังอันดับที� 1 ของโลก และมมูีลค่าการสง่ออกเฉลี�ยสงู
กวา่ 8 หมื�นล้านบาทต่อป� [1] (คิดเป�นประมาณ 16% ของมูลค่าการสง่ออกพชืเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด) ซึ�งสรา้งรายได้ให้กับประเทศอยา่งมาก
 

      ดว้ยเหตนุี� อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังจงึมผีูเ้กี�ยวขอ้งในหว่งโซก่ารผลิตเป�นจาํนวนมาก ตั�งแต่ต้นนํ�า กลางนํ�า และปลายนํ�า ตลอดจนหนว่ยงานภาครฐั (รปูที� 1)

โครงสร้างอุตสาหกรรมมันสาํปะหลังไทย

อุตสาหกรรมต้นนํ�า จะครอบคลมุกระบวนการผลิตหวัมนัสาํปะหลังสด ซึ�งมชีาวไรม่นัสาํปะหลังอยูใ่นกิจกรรมนี�สงูถึง 5.4
แสนครวัเรอืน[2] รวมถึงผูจ้าํหน่ายป�จจยัการผลิต พอ่ค้าคนกลาง หรอืกลุ่มเกษตรกร ซึ�งจะสง่ต่อวตัถดุิบไปยงั
อุตสาหกรรมกลางนํ�าต่อไป

อุตสาหกรรมกลางนํ�า บทบาทสาํคัญจะอยูที่�โรงงานแปรรูป โดยจะนําหวัมนัสาํปะหลังสดแปรรูปขั�นต้นเป�นผลิตภัณฑ์กลาง
นํ�าประเภทต่าง ๆ เชน่ มนัเสน้ มนัอัดเมด็ แป�งมนัสาํปะหลัง และเอทานอล แล้วสง่ขายต่อใหกั้บอุตสาหกรรมปลายนํ�าทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมปลายนํ�า จะแปรรูปจากผลิตภัณฑ์กลางนํ�าและสง่ต่อไปยงัผูบ้รโิภค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมต่อเนื�องอื�น ๆ เชน่ เครื�องดื�ม กระดาษ สิ�งทอ และพลาสติกชวีภาพ เป�นต้น ซึ�งมตีลาดรบัซื�อทั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ

นอกจากนี� ผูเ้ล่นอีกกลุ่มหนึ�งที�มคีวามสาํคัญและควรกล่าวถึง คือ หน่วยงานภาครฐั ที�เป�นผูด้ําเนินนโยบายต่าง ๆ ซึ�งจะส่ง
ผลกระทบต่อผูเ้ล่นทั�งหมดในอุตสาหกรรม

[1]ที�มา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สาํนกังานปลัดกระทรวงพาณชิย ์คํานวณโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)

[2]ที�มา: สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) (2561)

ความท้าทายเชิงโครงสร้างที�ต้องเผชิญ
       ในชว่งที�ผ่านมา มนัสาํปะหลังเป�นพชืเศรษฐกิจที�ได้รบังบประมาณชว่ยเหลือจากภาครฐัน้อยที�สดุ เมื�อเทียบกับพชืเศรษฐกิจอื�น (รูปที� 2)
อยา่งไรก็ตาม แมพ้ชืเศรษฐกิจอื�นจะได้รบังบประมาณมากกวา่ แต่ฐานะทางการเงินของครวัเรอืนก็ไมไ่ด้ปรบัดีขึ�นเสมอไป ดังนั�น ความชว่ยเหลือ
จากภาครฐัในด้านอื�น ๆ ที�นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจงึเป�นสิ�งจาํเป�น

      นอกจากนี� อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังยงัเผชญิกับความท้าทายด้านป�จจยัเชงิโครงสรา้งอีก 2 ประการ คือ

 1.   ผลิตภัณฑ์ที�สง่ออกสว่นใหญเ่ป�นสนิค้าแปรรูปขั�น
ต้นที�มมูีลค่าเพิ�มตํ�า การแปรรปูมนัสาํปะหลังของไทยยงั
เนน้การนําหวัมนัสดไปทําเป�นแป�งมนัสาํปะหลังและมนัเสน้
(รปูที� 3) ที�ตอบโจทยค์วามต้องการในตลาดที�จาํกัด ทําให้
การสง่ออกสนิค้าของไทยกระจุกตัวอยูที่�ตลาดจนีมากกวา่
รอ้ยละ 80 ของปรมิาณการสง่ออกผลิตภัณฑ์มนั
สาํปะหลังทั�งหมด (รปูที� 4)

2. ผูเ้ล่นในอุตสาหกรรมแต่ละขั�นของห่วงโซก่ารผลิตมอํีานาจ
ต่อรองตํ�า  เนื�องจากตลาดรบัซื�อกระจุกตัวอยูที่�จนี          ทําให้
ราคาขายถกูกําหนดโดยจนีเป�นสาํคัญ    (รปูที� 5) นอกจากนี� จนี
ยงัสามารถปลกูขา้วโพดที�ใชเ้ป�นวตัถดุบิตั�งต้นแทน มนัสาํปะหลัง
ได ้ก่อใหเ้กิดการเพิ�มอํานาจ  ต่อรองของจนีและสง่ผลกระทบต่อ
ราคาขายมนัสาํปะหลังอยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด้

     นอกจากป�จจยัภายในอุตสาหกรรมแล้ว มนัสาํปะหลังยงัเผชญิกับความท้าทาย
เพิ�มเติมจากป�จจยัเชงิโครงสรา้งภายนอกที�เกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็
(Mega Trend) และสง่ผลต่ออุตสาหกรรมทั�งทางตรงและทางอ้อมอยา่งนอ้ย 2
ประการ คือ

1. การก้าวเขา้สูส่งัคมสงูวยั (Aging Society) ป�จจุบนัเกษตรกรไทยมอีายุเฉลี�ย 53
ป� และการปลกูมนัสาํปะหลังสว่นใหญต้่องพึ�งพาแรงงานเกือบทั�งหมด ซึ�งการเขา้สูส่งัคม
สงูวยัจะสง่ผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานและต้นทนุการจา้งแรงงานปรบัสงูขึ�น
นอกจากนี� การเขา้สูส่งัคมสงูวยัยงัสง่ผลใหผ้ลิตภาพการผลิต (Productivity) ลดลง
เพราะชาวไรม่นัสาํปะหลังสว่นใหญย่งัเป�นคนรุน่เดมิที�มขีอ้จาํกัดในการเขา้ถึงเทคโนโลยี
และคนรุน่ใหมย่งัไมค่่อยกลับมาทําอาชพีเกษตรกรรม

2. การเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) เชน่ นํ�าท่วม ภัยแล้ง
โรคระบาดอยา่งเพลี�ยแป�งสชีมพู และโรคใบด่าง จะสง่ผลใหผ้ลผลิตเสยีหายและทําให้
การวางแผนการเพาะปลกูทําได้ยากขึ�น

       ความท้าทายด้านป�จจัยเชงิโครงสรา้งเหล่านี�ส่งผลกระทบกับห่วงโซก่ารผลิตในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง ซึ�งกลุ่มที�มโีอกาสได้รบัผลกระทบมากที�สุด คือ ชาวไรม่นัสาํปะหลังรายย่อยที�
เป�น กลุ่มอุตสาหกรรมต้นนํ�า เนื�องจากมีอํานาจต่อรองและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตํ�ากวา่กลุ่มอื�น ๆ โดยเปรยีบเทียบ รวมถึงยังปรบัตัวต่อการเปลี�ยนแปลงได้ค่อนข้างชา้ ทําให้
ฐานะทางการเงินของคนกลุ่มนี�ได้รบัผลกระทบเรว็และแรงเมื�อราคามันสาํปะหลังตกตํ�า ด้วยเหตุนี� ชาวไรม่ันสาํปะหลังบางส่วนจงึมีพฤติกรรมเก็บเกี�ยวผลผลิตออกจาํหน่ายก่อนอายุที�เหมาะสม (รูปที�
6) เพื�อนํารายได้ จากการขายมันสาํปะหลังชาํระหนี�ใหกั้บสถาบันการเงินหรอืเป�นค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ในการดํารงชวีติ ซึ�งการเก็บเกี�ยวก่อนเวลาที�เหมาะสมนั�น จะทําใหห้วัมันสาํปะหลังมีคุณภาพตํ�า จากนํ�า
หนักและเปอรเ์ซน็ต์แป�งตํ�า ส่งผลใหข้ายได้ในราคาตํ�า อีกทั�งการเก็บเกี�ยวผลผลิตยังทําได้เพียงป�ละครั�งเท่านั�น ดังนั�น ชาวไรม่ันสาํปะหลังส่วนใหญ่จงึต้องพึ�งพารายได้จากชอ่งทางอื�น สอดคล้องกับ
สัดส่วนของชาวไรม่ันสาํปะหลังที�พึ�งพารายได้หลักจากมันสาํปะหลังมีสัดส่วนตํ�าเพียงประมาณ 15% ของชาวไรที่�ปลูกมันสาํปะหลังทั�งหมด ขณะที�ส่วนที�เหลือจะมีรายได้หลักมาจากชอ่งทางอื�น โดย
รายละเอียดจะกล่าวต่อไปในส่วนที� 2



     อยา่งไรก็ดี แมส้ดัสว่นของจาํนวนครวัเรอืนที�พึ�งพารายได้หลักจากมนัสาํปะหลังไมส่งูมาก แต่หากพจิารณามูลค่าทางเศรษฐกิจรวมของทั�งอุตสาหกรรมตั�งแต่การผลิต แปรรูปและสง่ออกถือวา่
อยูใ่นระดับสงู การผลักดันใหเ้กิดการพฒันาและยกระดับประสทิธภิาพตลอดทั�งหว่งโซก่ารผลิตจงึมคีวามจาํเป�นอยา่งยิ�ง ดังนั�น ผูที้�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะภาครฐั ควรมนีโยบายที�เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบติัได้อยา่งเป�นรูปธรรมเพื�อชว่ยขบัเคลื�อนใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงและยกระดับฐานะทางการเงินของครวัเรอืนเกษตรกรชาวไรม่นัสาํปะหลัง

ส่องฐานะทางการเงินของ
ชาวไร่มันสาํปะหลังจากอดีตสู่ป�จ จุบัน

        ในชว่งที�ผ่านมา ฐานะทางการเงินของครวัเรอืนชาวไรม่นัสาํปะหลังขึ�นอยู่กับราคามนัสาํปะหลังเป�นสาํคัญ ราคามนัสาํปะหลังที�มคีวามผันผวน ทําให้รายได้ไมแ่น่นอน และไมส่อดคล้อง
กับรายจ่ายที�มคีวามแน่นอนมากกวา่ นอกจากนี� ต้นทุนการผลิตมแีนวโน้มปรบัเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง (รูปที� 7) ทําให้รายได้สุทธลิดลง 

         อยา่งไรก็ตาม ความไมแ่นน่อนที�เกิดขึ�นอาจสง่ผลกระทบต่อแต่ละครวัเรอืนแตกต่างกัน เพื�อใหส้ามารถระบุกลุม่ครวัเรอืนที�มฐีานะ
ทางการเงินเปราะบางไดช้ดัเจนมากขึ�นและเป�นประโยชนใ์นการออกแบบนโยบายของภาครฐัในระยะต่อไป ผูเ้ขยีนไชโ้ครงสรา้งของขอ้มูล
จากแบบสาํรวจภาวะเศรษฐกิจ สงัคม ครวัเรอืนและแรงงานเกษตรของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ป� 2559 แบง่กลุม่
ชาวไรม่นัสาํปะหลังเป�น 2 กลุม่ คือ
1) กลุ่มที�มรีายได้หลักจากชอ่งทางอื�น (85%) เชน่ ภาคบรกิาร ภาคก่อสรา้ง เป�นต้น และ 
2) กลุ่มที�มรีายได้หลักจากมนัสาํปะหลัง (15%) โดยงานศึกษานี�จะเน้นวเิคราะหก์ลุ่มหลัง เนื�องจากยงัมชีอ่งทางที�จะพฒันาเพิ�ม
ผลิตภาพได้ ซึ�งกลุ่มนี�ยงัสามารถแบง่ออกได้เป�น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มชาวไรม่นัสาํปะหลังรายยอ่ย ที�มพีื�นที�เพาะปลกูไมเ่กิน 30 ไร ่(สดัสว่นประมาณ 70%) และกลุ่มชาวไรม่นัสาํปะหลัง
รายใหญ ่ที�มพีื�นที�เพาะปลกูมากกวา่ 30 ไร ่(สดัสว่นประมาณ 30%) [3] (รูปที� 8) 
 
        นอกจากนี� รายไดห้ลังหกัรายจา่ยหรอืรายไดส้ทุธขิองครวัเรอืนที�พึ�งพารายไดห้ลักจากมนัสาํปะหลังปรบัลดลงในชว่งที�ผา่นมา (รปูที� 8)
ตามราคามนัสาํปะหลังที�ปรบัลดลงและต้นทนุค่าจา้งแรงงานที�สงูขึ�น ซึ�งสว่นหนึ�งเป�นผลจากการขาดแคลนแรงงานและการเขา้สูส่งัคมสงูวยั
เนื�องจากการเก็บเกี�ยวมนัสาํปะหลังยงัคงพึ�งพาแรงงานสงู มองไปขา้งหนา้ การเข้าสูส่งัคมสงูวยัจะเป�นสว่นสาํคัญที�ทําให้ต้นทนุการ
ผลิตมแีนวโน้มปรบัเพิ�มขึ�น เพราะป�ญหาการขาดแคลนแรงงานจะยิ�งรุนแรงมากขึ�น 

        จากการวเิคราะหร์ายไดส้ทุธ ิ(รปูที� 8) และการประเมนิตัวชี�วดัทางการเงิน (รปูที� 9) พบวา่ ครวัเรอืนที�มรีายไดห้ลักจากมนั
สาํปะหลังและเป�นรายยอ่ย จะมฐีานะทางการเงินที�เปราะบางกวา่กลุม่ที�มรีายไดห้ลักจากชอ่งทางอื�น โดยตัวชี�วดัทางการเงิน [4] ที�นํา
มาประกอบการพจิารณา ไดแ้ก่ อัตราสว่นหนี�สนิต่อรายได้และอัตราสว่นเงินทนุหมุนเวยีน ซึ�งอัตราสว่นหนี�สนิต่อรายไดที้�เกิน 50%
สะท้อนวา่ ครวัเรอืนมภีาระในการชาํระหนี�ในแต่ละเดอืนสงู ทําใหร้ายไดไ้มเ่พยีงพอกับค่าใชจ้า่ยและสง่ผลกระทบต่อการดํารงชวีติประจาํ
วนัของครวัเรอืน โดยกลุม่เกษตรกรที�มรีายได้หลักจากมนัสาํปะหลังและเป�นรายยอ่ย ซึ�งมพีื�นที�เพาะปลกูไมเ่กิน 30 ไร ่เป�นกลุม่ที�
มหีนี�สนิต่อรายได้ที�เปราะบางมาที�สดุ ขณะที�อัตราสว่นเงินทนุหมุนเวยีนที�มค่ีานอ้ยกวา่ 1 สะท้อนวา่ ครวัเรอืนมสีภาพคล่องที�เปราะ
บาง ซึ�งพบวา่ กลุม่ชาวไรม่นัสาํปะหลังทกุกลุม่มสีภาพคล่องเปราะบาง

[3] เกณฑ์การแบง่ขนาดครวัเรอืน: แบง่ตามจาํนวนพื�นที�เพาะปลกู ซึ�งสว่นหนึ�งอ้างอิงจากเกณฑ์ของ
สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และอีกสว่นหนึ�งจากขอ้เท็จจรงิที�ได้จากการลงพื�นที�สาํรวจของผูเ้ขยีน

 [4] อัตราสว่นหนี�สนิต่อรายได้ (Debt Service Ratio) วดัจากค่าใชจ้า่ยในการชาํระหนี�ต่อรายได้ในแต่ละเดือน และสะท้อนภาระในการชาํระหนี�ของครวัเรอืน ซึ�งยิ�งมค่ีาสงู
(มากกวา่ 50% ซึ�งเป�นเกณฑ์ทั�วไปที�ธนาคารใชพ้จิารณาการปล่อย สนิเชื�อ) แสดงวา่ครวัเรอืนมค่ีาใชจ้า่ยเกี�ยวกับหนี�สงู

อัตราสว่นเงินทนุหมุนเวยีน (Current Ratio) ชี�วดัมูลค่าทรพัยส์นิต่อการชาํระหนี�ในระยะสั�นมมีากน้อยเพยีงใดและสะท้อนสภาพคล่องของครวัเรอืน ซึ�งยิ�งมค่ีาสงู (มากกวา่ 1)
แสดงวา่ครวัเรอืนมสีภาพคล่องที�ดี ซึ�งเกณฑ์ที�ใชย้ดึตามหลักมาตรฐานสากล

        จากขอ้สรปุขา้งต้น จะเหน็วา่ ครวัเรอืนรายยอ่ยที�มรีายไดห้ลักจากมนัสาํปะหลัง คือ  กลุม่ที�นา่กังวลที�สดุในหว่งโซก่ารผลิตของ
อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง อีกทั�งครวัเรอืนบางสว่นยงัมขีอ้จาํกัดในการปรบัเปลี�ยนพื�นที�เพาะปลกูจากสภาพของดนิที�ไมเ่หมาะสม ทําใหก้าร
ปลกูพชืชนดิอื�น เพื�อกระจายความเสี�ยงเป�นไปไดย้าก และในระยะขา้งหนา้ ความผนัผวนของราคามนัสาํปะหลังยอ่มจะสง่ผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินของเกษตรกรกลุม่นี�อยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ดซ้ึ�งผูเ้ขยีนจะพจิารณาต่อไปวา่ มปี�จจยัอื�นที�จะเขา้มากระทบกับชาวไรม่นัสาํปะหลังเพิ�ม
เติมอีกหรอืไม ่เพื�อจะทําใหก้ารเสนอแนะเชงินโยบายทําไดเ้หมาะสมมากที�สดุ

ส่องฐานะทางการเงินของ
ชาวไร่มันสาํปะหลังในอนาคตข้างหน้า

        หากมองไปในอนาคต 5 ป�ขา้งหนา้ ป�จจยัพื�นฐาน แนวโนม้การผลิต และปรมิาณสต็อกขา้วโพดของจนี ซึ�งเป�นพชืทดแทนสาํคัญของมนัสาํปะหลังไทย ตลอดจนป�จจยัเสี�ยงทั�งภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต สะท้อนวา่ ราคามนัสาํปะหลังนา่จะยงัคงปรบัลดลงในระยะสั�น ก่อนที�จะทยอยปรบัเพิ�มขึ�นได้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว (กรณีฐาน: Base Case)

         สาํหรบัระยะสั�น ราคามนัสาํปะหลังยงัคงเผชญิกับป�จจยัด้านลบมากกวา่ด้านบวก 
(รปูที� 10) ทั�งป�จจยักดดนัด้านอุปทานที�ผลผลิตล้นตลาด (Over Supply) จากการเพิ�มพื�นที�เพาะปลกูตามราคาที�จูงใจในชว่งก่อนหนา้ ตลอดจนผลผลิตในหลายประเทศที�เพิ�มขึ�นหลังโรคใบดา่งในมนัสาํปะหลัง
คลี�คลาย และด้านอุปสงค์จากต่างประเทศที�ไดร้บัผลกระทบจากป�จจยัพเิศษ อาทิ ความขดัแยง้ทางการค้าระหวา่งจนี-สหรฐัฯ และการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ที�ทําใหอุ้ตสาหกรรมเกี�ยวเนื�องกับมนัสาํปะหลัง
อยา่งอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ และสิ�งทอ ลดปรมิาณการผลิตลง รวมถึงโรคอหวิาต์แอฟรกิาในหมู (African Swine Fever : ASF) ที�ทําใหค้วามต้องการมนัเสน้ของไทยเพื�อนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร
สตัวป์รบัลดลง เนื�องจากจาํนวนหมูในจนีมนีอ้ยลง จนสง่ผลใหก้ารระบายสต็อกขา้วโพดที�เป�นสนิค้าทดแทนมนัเสน้ของจนีทําไดช้า้ลง

        ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ป�จจยักดดันด้าน
อุปสงค์ที�กล่าวขา้งต้นน่าจะสามารถคลี�คลาย และ
ทําใหอุ้ตสาหกรรมต่อเนื�องที�ใชแ้ป�งมนัสาํปะหลังเป�น
วตัถดุิบและเป�นสว่นประกอบกลับมาเติบโตได้ เชน่
อุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม เคมภัีณฑ์ กระดาษ
และสิ�งทอ เป�นต้น จะชว่ยผลักดันใหร้าคามนัสาํปะหลัง
ค่อย ๆ ปรบัดีขึ�นได้ (รูปที� 11)

       นอกจากนี� ขอ้มูลในอดตีสะท้อนวา่ ราคามนัสาํปะหลังเป�นป�จจยัสาํคัญในการกําหนดฐานะทางการเงินของชาวไรม่นัสาํปะหลังทั�งทางตรงและทางอ้อม ซึ�งนอกจากจะชว่ยเพิ�มรายไดแ้ล้ว ยงัจูงใจใหช้าวไร่
มนัสาํปะหลังขยายพื�นที�เพาะปลกูที�เป�นตัวบง่ชี�ปรมิาณการผลิตมนัสาํปะหลังในแต่ละป�อีกดว้ย



     อยา่งไรก็ดี แมส้ดัสว่นของจาํนวนครวัเรอืนที�พึ�งพารายได้หลักจากมนัสาํปะหลังไมส่งูมาก แต่หากพจิารณามูลค่าทางเศรษฐกิจรวมของทั�งอุตสาหกรรมตั�งแต่การผลิต แปรรูปและสง่ออกถือวา่
อยูใ่นระดับสงู การผลักดันใหเ้กิดการพฒันาและยกระดับประสทิธภิาพตลอดทั�งหว่งโซก่ารผลิตจงึมคีวามจาํเป�นอยา่งยิ�ง ดังนั�น ผูที้�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะภาครฐั ควรมนีโยบายที�เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบติัได้อยา่งเป�นรูปธรรมเพื�อชว่ยขบัเคลื�อนใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงและยกระดับฐานะทางการเงินของครวัเรอืนเกษตรกรชาวไรม่นัสาํปะหลัง

ส่องฐานะทางการเงินของ
ชาวไร่มันสาํปะหลังจากอดีตสู่ป�จ จุบัน

        ในชว่งที�ผ่านมา ฐานะทางการเงินของครวัเรอืนชาวไรม่นัสาํปะหลังขึ�นอยู่กับราคามนัสาํปะหลังเป�นสาํคัญ ราคามนัสาํปะหลังที�มคีวามผันผวน ทําให้รายได้ไมแ่น่นอน และไมส่อดคล้อง
กับรายจ่ายที�มคีวามแน่นอนมากกวา่ นอกจากนี� ต้นทุนการผลิตมแีนวโน้มปรบัเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง (รูปที� 7) ทําให้รายได้สุทธลิดลง 

         อยา่งไรก็ตาม ความไมแ่นน่อนที�เกิดขึ�นอาจสง่ผลกระทบต่อแต่ละครวัเรอืนแตกต่างกัน เพื�อใหส้ามารถระบุกลุม่ครวัเรอืนที�มฐีานะ
ทางการเงินเปราะบางไดช้ดัเจนมากขึ�นและเป�นประโยชนใ์นการออกแบบนโยบายของภาครฐัในระยะต่อไป ผูเ้ขยีนไชโ้ครงสรา้งของขอ้มูล
จากแบบสาํรวจภาวะเศรษฐกิจ สงัคม ครวัเรอืนและแรงงานเกษตรของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ป� 2559 แบง่กลุม่
ชาวไรม่นัสาํปะหลังเป�น 2 กลุม่ คือ
1) กลุ่มที�มรีายได้หลักจากชอ่งทางอื�น (85%) เชน่ ภาคบรกิาร ภาคก่อสรา้ง เป�นต้น และ 
2) กลุ่มที�มรีายได้หลักจากมนัสาํปะหลัง (15%) โดยงานศึกษานี�จะเน้นวเิคราะหก์ลุ่มหลัง เนื�องจากยงัมชีอ่งทางที�จะพฒันาเพิ�ม
ผลิตภาพได้ ซึ�งกลุ่มนี�ยงัสามารถแบง่ออกได้เป�น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มชาวไรม่นัสาํปะหลังรายยอ่ย ที�มพีื�นที�เพาะปลกูไมเ่กิน 30 ไร ่(สดัสว่นประมาณ 70%) และกลุ่มชาวไรม่นัสาํปะหลัง
รายใหญ ่ที�มพีื�นที�เพาะปลกูมากกวา่ 30 ไร ่(สดัสว่นประมาณ 30%) [3] (รูปที� 8) 
 
        นอกจากนี� รายไดห้ลังหกัรายจา่ยหรอืรายไดส้ทุธขิองครวัเรอืนที�พึ�งพารายไดห้ลักจากมนัสาํปะหลังปรบัลดลงในชว่งที�ผา่นมา (รปูที� 8)
ตามราคามนัสาํปะหลังที�ปรบัลดลงและต้นทนุค่าจา้งแรงงานที�สงูขึ�น ซึ�งสว่นหนึ�งเป�นผลจากการขาดแคลนแรงงานและการเขา้สูส่งัคมสงูวยั
เนื�องจากการเก็บเกี�ยวมนัสาํปะหลังยงัคงพึ�งพาแรงงานสงู มองไปขา้งหนา้ การเข้าสูส่งัคมสงูวยัจะเป�นสว่นสาํคัญที�ทําให้ต้นทนุการ
ผลิตมแีนวโน้มปรบัเพิ�มขึ�น เพราะป�ญหาการขาดแคลนแรงงานจะยิ�งรุนแรงมากขึ�น 

        จากการวเิคราะหร์ายไดส้ทุธ ิ(รปูที� 8) และการประเมนิตัวชี�วดัทางการเงิน (รปูที� 9) พบวา่ ครวัเรอืนที�มรีายไดห้ลักจากมนั
สาํปะหลังและเป�นรายยอ่ย จะมฐีานะทางการเงินที�เปราะบางกวา่กลุม่ที�มรีายไดห้ลักจากชอ่งทางอื�น โดยตัวชี�วดัทางการเงิน [4] ที�นํา
มาประกอบการพจิารณา ไดแ้ก่ อัตราสว่นหนี�สนิต่อรายได้และอัตราสว่นเงินทนุหมุนเวยีน ซึ�งอัตราสว่นหนี�สนิต่อรายไดที้�เกิน 50%
สะท้อนวา่ ครวัเรอืนมภีาระในการชาํระหนี�ในแต่ละเดอืนสงู ทําใหร้ายไดไ้มเ่พยีงพอกับค่าใชจ้า่ยและสง่ผลกระทบต่อการดํารงชวีติประจาํ
วนัของครวัเรอืน โดยกลุม่เกษตรกรที�มรีายได้หลักจากมนัสาํปะหลังและเป�นรายยอ่ย ซึ�งมพีื�นที�เพาะปลกูไมเ่กิน 30 ไร ่เป�นกลุม่ที�
มหีนี�สนิต่อรายได้ที�เปราะบางมาที�สดุ ขณะที�อัตราสว่นเงินทนุหมุนเวยีนที�มค่ีานอ้ยกวา่ 1 สะท้อนวา่ ครวัเรอืนมสีภาพคล่องที�เปราะ
บาง ซึ�งพบวา่ กลุม่ชาวไรม่นัสาํปะหลังทกุกลุม่มสีภาพคล่องเปราะบาง

[3] เกณฑ์การแบง่ขนาดครวัเรอืน: แบง่ตามจาํนวนพื�นที�เพาะปลกู ซึ�งสว่นหนึ�งอ้างอิงจากเกณฑ์ของ
สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และอีกสว่นหนึ�งจากขอ้เท็จจรงิที�ได้จากการลงพื�นที�สาํรวจของผูเ้ขยีน

 [4] อัตราสว่นหนี�สนิต่อรายได้ (Debt Service Ratio) วดัจากค่าใชจ้า่ยในการชาํระหนี�ต่อรายได้ในแต่ละเดือน และสะท้อนภาระในการชาํระหนี�ของครวัเรอืน ซึ�งยิ�งมค่ีาสงู
(มากกวา่ 50% ซึ�งเป�นเกณฑ์ทั�วไปที�ธนาคารใชพ้จิารณาการปล่อย สนิเชื�อ) แสดงวา่ครวัเรอืนมค่ีาใชจ้า่ยเกี�ยวกับหนี�สงู

อัตราสว่นเงินทนุหมุนเวยีน (Current Ratio) ชี�วดัมูลค่าทรพัยส์นิต่อการชาํระหนี�ในระยะสั�นมมีากน้อยเพยีงใดและสะท้อนสภาพคล่องของครวัเรอืน ซึ�งยิ�งมค่ีาสงู (มากกวา่ 1)
แสดงวา่ครวัเรอืนมสีภาพคล่องที�ดี ซึ�งเกณฑ์ที�ใชย้ดึตามหลักมาตรฐานสากล

        จากขอ้สรปุขา้งต้น จะเหน็วา่ ครวัเรอืนรายยอ่ยที�มรีายไดห้ลักจากมนัสาํปะหลัง คือ  กลุม่ที�นา่กังวลที�สดุในหว่งโซก่ารผลิตของ
อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง อีกทั�งครวัเรอืนบางสว่นยงัมขีอ้จาํกัดในการปรบัเปลี�ยนพื�นที�เพาะปลกูจากสภาพของดนิที�ไมเ่หมาะสม ทําใหก้าร
ปลกูพชืชนดิอื�น เพื�อกระจายความเสี�ยงเป�นไปไดย้าก และในระยะขา้งหนา้ ความผนัผวนของราคามนัสาํปะหลังยอ่มจะสง่ผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินของเกษตรกรกลุม่นี�อยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ดซ้ึ�งผูเ้ขยีนจะพจิารณาต่อไปวา่ มปี�จจยัอื�นที�จะเขา้มากระทบกับชาวไรม่นัสาํปะหลังเพิ�ม
เติมอีกหรอืไม ่เพื�อจะทําใหก้ารเสนอแนะเชงินโยบายทําไดเ้หมาะสมมากที�สดุ

ส่องฐานะทางการเงินของ
ชาวไร่มันสาํปะหลังในอนาคตข้างหน้า

        หากมองไปในอนาคต 5 ป�ขา้งหนา้ ป�จจยัพื�นฐาน แนวโนม้การผลิต และปรมิาณสต็อกขา้วโพดของจนี ซึ�งเป�นพชืทดแทนสาํคัญของมนัสาํปะหลังไทย ตลอดจนป�จจยัเสี�ยงทั�งภายในและภายนอก
อุตสาหกรรมที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต สะท้อนวา่ ราคามนัสาํปะหลังนา่จะยงัคงปรบัลดลงในระยะสั�น ก่อนที�จะทยอยปรบัเพิ�มขึ�นได้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว (กรณีฐาน: Base Case)

         สาํหรบัระยะสั�น ราคามนัสาํปะหลังยงัคงเผชญิกับป�จจยัด้านลบมากกวา่ด้านบวก 
(รปูที� 10) ทั�งป�จจยักดดนัด้านอุปทานที�ผลผลิตล้นตลาด (Over Supply) จากการเพิ�มพื�นที�เพาะปลกูตามราคาที�จูงใจในชว่งก่อนหนา้ ตลอดจนผลผลิตในหลายประเทศที�เพิ�มขึ�นหลังโรคใบดา่งในมนัสาํปะหลัง
คลี�คลาย และด้านอุปสงค์จากต่างประเทศที�ไดร้บัผลกระทบจากป�จจยัพเิศษ อาทิ ความขดัแยง้ทางการค้าระหวา่งจนี-สหรฐัฯ และการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ที�ทําใหอุ้ตสาหกรรมเกี�ยวเนื�องกับมนัสาํปะหลัง
อยา่งอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ และสิ�งทอ ลดปรมิาณการผลิตลง รวมถึงโรคอหวิาต์แอฟรกิาในหมู (African Swine Fever : ASF) ที�ทําใหค้วามต้องการมนัเสน้ของไทยเพื�อนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร
สตัวป์รบัลดลง เนื�องจากจาํนวนหมูในจนีมนีอ้ยลง จนสง่ผลใหก้ารระบายสต็อกขา้วโพดที�เป�นสนิค้าทดแทนมนัเสน้ของจนีทําไดช้า้ลง

        ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ป�จจยักดดันด้าน
อุปสงค์ที�กล่าวขา้งต้นน่าจะสามารถคลี�คลาย และ
ทําใหอุ้ตสาหกรรมต่อเนื�องที�ใชแ้ป�งมนัสาํปะหลังเป�น
วตัถดุิบและเป�นสว่นประกอบกลับมาเติบโตได้ เชน่
อุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม เคมภัีณฑ์ กระดาษ
และสิ�งทอ เป�นต้น จะชว่ยผลักดันใหร้าคามนัสาํปะหลัง
ค่อย ๆ ปรบัดีขึ�นได้ (รูปที� 11)

       นอกจากนี� ขอ้มูลในอดตีสะท้อนวา่ ราคามนัสาํปะหลังเป�นป�จจยัสาํคัญในการกําหนดฐานะทางการเงินของชาวไรม่นัสาํปะหลังทั�งทางตรงและทางอ้อม ซึ�งนอกจากจะชว่ยเพิ�มรายไดแ้ล้ว ยงัจูงใจใหช้าวไร่
มนัสาํปะหลังขยายพื�นที�เพาะปลกูที�เป�นตัวบง่ชี�ปรมิาณการผลิตมนัสาํปะหลังในแต่ละป�อีกดว้ย



        หากพจิารณาเฉพาะรายไดแ้ละรายจา่ยในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกับมนัสาํปะหลัง โดยสมมติใหป้�จจยัอื�น ๆ ไมเ่ปลี�ยนแปลง มเีพยีงต้นทนุการปลกูมนัสาํปะหลังที�ปรบัเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 ต่อป�และผลผลิตที�
ขยายตัวตามทิศทางราคาในระยะ 5 ป�ขา้งหนา้ พบวา่ ในระยะสั�น ฐานะทางการเงินของครวัเรอืน (สะท้อนจากรายได้สทุธ ิโดยไมร่วมหนี�สนิ) ที�พึ�งพารายได้หลักจากมนัสาํปะหลังทกุขนาดจะ
อ่อนแอลง โดยที�เกษตรกรมนัสาํปะหลังรายยอ่ยอาจถึงขั�นมรีายได้ไมเ่พยีงพอกับรายจา่ย ก่อนที�จะทยอยปรบัดีขึ�นบา้งในระยะปานกลางถึงระยะยาวสอดคล้องกับทิศทางราคาที�ประเมนิไว้
อยา่งไรก็ตาม ฐานะทางการเงินของครวัเรอืนเหล่านี�จะยงัอยูใ่นระดับที�ตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยในอดีต แมว้า่ในความเป�นจรงิแล้ว ครวัเรอืนเหล่านี�สว่นใหญจ่ะนยิมปลกูพชือื�น ทํางานรบัจา้ง หรอืทําทั�งสอง
อยา่งควบคูกั่บการปลกูมนัสาํปะหลัง เพื�อใหม้รีายไดเ้สรมิมาชว่ยแบง่เบาภาระทางการเงินและค่าครองชพีที�ปรบัสงูขึ�นต่อเนื�อง เนื�องจากมนัสาํปะหลังสามารถปลกูไดเ้พยีงป�ละครั�ง

       นอกเหนือจากป�จจัยภายในอุตสาหกรรมมันสาํปะหลังเองแล้ว ครัวเรือนมันสาํปะหลังยังจะเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง ทั�งการเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society)
ที�จะทําให้ตันทุนการจ้างแรงงานปรับสูงขึ�น และการเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ที�อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและผลผลิตมันสาํปะหลังได้ 
ซึ�งป�จจัยเหล่านี�ล้วนเป�นความเสี�ยงเพิ�มเติมที�จะกระทบต่อทิศทางราคามันสาํปะหลัง ทําให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครวัเรอืนในอนาคตมีความเปราะบางมากขึ�น 

       เมื�อพจิารณาป�จจยัเชงิโครงสรา้งรว่มกับป�จจยัพื�นฐานแแล้ว ราคามนัสาํปะหลังอาจปรบัเพิ�มสงูขึ�นมากกวา่กรณีฐาน (Better Case) (รูปที� 11) หากอุตสาหกรรมต่อเนื�องของมนั
สาํปะหลังสามารถขยายตัวได้ดีกวา่ที�ประเมนิไวห้รอืสภาพอากาศเกิดการเปลี�ยนแปลงรุนแรงกวา่ปกติ จนทําใหผ้ลผลิตขาดแคลน ตลอดจนการกลับมาสนับสนุนนโยบายเอทานอลของจนี
ที�ป�จจุบนัได้เลื�อนการผลักดันนโยบายดังกล่าวออกไปก่อนหลังจากสต็อกขา้วโพดในจนีปรบัลดลงและกําลังการผลิตเอทานอลยงัไมเ่พยีงพอ  ขณะที�เศรษฐกิจจนีที�ชะลอตัวลงมากหรอืปรมิาณ
ขา้วโพดในจนีที�ยงัอยูใ่นระดับสงูจะสง่ผลให้ความต้องการใชม้นัเสน้และเเป�งมนัสาํปะหลังของไทยลดลง ซึ�งจะทําให้ราคามนัสาํปะหลังปรบัลดลงมากกวา่ที�ประเมนิไวใ้นกรณีฐาน (Worse
Case) (รูปที� 11)

มุมมองสู่ ก้ าวต่อไปของ
แนวนโยบาย

แนวนโยบายที� เหมาะสมควรเป�นอย่างไร
       ในการออกแบบแนวนโยบายที�เหมาะสม เพื�อยกระดับขดีความสามารถของเกษตรกรและอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังตลอดทั�งระบบ ผู้เขยีนอาศัยหลักการ
ของ Regulation Impact Assessment (RIA) ซึ�งเป�นแนวทางการประเมนิผลของแนวนโยบายที�อาจเกิดขึ�นก่อนที�จะนํามาใชจ้รงิ มาประเมนิเพื�อ
คัดเลือกแนวนโยบายที�เหมาะสม โดยกระบวนการจะเริ�มตั�งแต่การทําความเขา้ใจป�ญหาและสาเหตทีุ�แท้จรงิของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง การกําหนดทางเลือก
การวเิคราะห์และประเมนินโยบายในแต่ละด้าน ตลอดจนการตัดสนิใจคัดเลือกแนวนโยบายที�เหมาะสมในที�สดุ
          สาํหรบัป�ญหาที�แท้จรงิของชาวไรม่นัสาํปะหลัง จะมคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ  ในห่วงโซก่ารผลิต คือ ฐานะทางการเงินที�เปราะบาง 
ซึ�งมสีาเหตหุลักมาจากป�จจยัเชงิโครงสรา้งสาํคัญที�ซอ่นอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่ 

    1) อุตสาหกรรมผลิตและสง่ออกสนิค้ามูลค่าเพิ�มตํ�า สว่นหนึ�งเป�นผลจากการลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันาที�อยูใ่นระดบัตํ�า
        2) อุตสาหกรรมมอํีานาจต่อรองตํ�า เนื�องจากตลาดสง่ออกกระจุกตัวที�ตลาดจนี

        ป�จจยัทั�งสองประการสง่ผลใหร้ายได้จากมนัสาํปะหลังของเกษตรกรอยูใ่นระดับตํ�า ขณะเดียวกันรายได้จากชอ่งทางอื�นก็ไมแ่น่นอน ซึ�งจะสง่ผลต่อความสามารถในการบรโิภค
และการชาํระหนี�ของเกษตรกรในที�สดุ
        ป�ญหาและสาเหตขุา้งต้นนํามาสูท่างเลือกของขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ซึ�งผูเ้ขยีนเลือกพจิารณาใน 4 ด้านหลัก ไดแ้ก่

        1) ด้านราคา ผา่นการผลักดันให้ราคาเพิ�มขึ�น ซึ�งเป�นการชว่ยเหลือระยะสั�นและสามารถ
ดําเนนิการไดทั้นที แต่จะสง่ผลใหก้ลไกตลาดทํางานไดไ้มเ่ต็มที�และลดประสทิธภิาพในการจดัสรรทรพัยากร อีกทั�งยงัเป�นการเพิ�มภาระงบประมาณ นอกจากนี� เกษตรกรและผูป้ระกอบการจะขาด
แรงจูงใจในการพฒันาผลผลิต เพราะมุง่เนน้การเพิ�มปรมิาณผลผลิตโดยไมคํ่านงึถึงคณุภาพ 
จะทําใหเ้กิดภาวะอุปทานล้นตลาดและราคาตกตํ�าได ้ซึ�งไมเ่อื�อต่อการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะยาว

        2) ด้านประสทิธภิาพการผลิต ผา่นการรวมกลุม่ การพฒันาองค์ความรูแ้ละใชป้�จจยัการผลิตรว่มกัน การวจิยัพฒันาผลิตภัณฑ์ และการบรหิารจดัการขอ้มูลอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังทั�งระบบ ที�ล้วนเป�นนโยบาย
ชว่ยเหลือระยะยาวในการพฒันาผลผลิตของอุตสาหกรรม จะชว่ยสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรสามารถมรีายไดที้�ยั �งยนื เพิ�มอํานาจต่อรองมากขึ�น การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม ่และการเพิ�มสดัสว่นการ
ผลิตสนิค้าที�มมูีลค่าเพิ�มสงู สาํหรบัอุตสาหกรรมกลางนํ�าและปลายนํ�าที�มสีว่นสาํคัญในการยกระดบัอุตสาหกรรม จะชว่ยใหก้ลไกการสง่ผา่นราคาทํางานไดด้ขีึ�นและสะท้อนป�จจยัพื�นฐานของอุตสาหกรรมไดม้ากขึ�น อีกทั�งยงัชว่ย
บรรเทาภาระงบประมาณของภาครฐัซึ�งการดําเนนินโยบายต้องทําอยา่งต่อเนื�อง จงึจะเกิดความยั�งยนืในอนาคตได้

          

       3) ด้านทัศนคติ/พฤติกรรม ผา่นการสง่เสรมิการทําเกษตรสมยัใหมแ่ละการสรา้งวนิยัทางการเงินที�ต้องทําควบคูกั่น ซึ�งเป�นการชว่ยเหลือในการยกระดบัความยั�งยนืทางการเกษตร
ที�อาจจะเหน็ผลชดัเจนในระยะยาว ดว้ยการสรา้งแรงจูงใจใหเ้กษตรกรตระหนกัและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในการทําเกษตรและมกีารบรหิารจดัการดา้นการเงินอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี� 
การดําเนนินโยบายควรทําแบบเฉพาะจุด เพื�อสง่เสรมิความยั�งยนืในการทําเกษตรกรรม รวมทั�งสนบัสนนุใหเ้กษตรกรปรบัตัว และสรา้งความเขม้แขง็ไดด้ว้ยตนเอง จะทําใหไ้มต้่องพึ�งพาภาครฐัในที�สดุ 

      

          

        4) ด้านความมั�นคงและสวสัดิการสงัคม ผา่นการปรบัปรุงกฎระเบยีบอุตสาหกรรม 
ซึ�งเป�นนโยบายระยะยาวที�จะต้องอาศัยระยะเวลาดําเนนิการและความรว่มมอืของแต่ละภาคสว่น เพื�อใหเ้อื�อต่อการพฒันาและอํานวยความสะดวกใหกั้บอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังทั�งระบบ เชน่ 
การปรบัปรงุกฎระเบยีบหรอืกฎหมายใหส้ามารถนําเอทานอลไปใชใ้นอุตสาหกรรมอื�นไดส้ะดวกขึ�น นอกจากใชเ้ป�นเชื�อเพลิงอยา่งเดยีว ซึ�งจะชว่ยยกระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมและทําใหก้ลไก การสง่ผา่นราคาทํางานได้
อยา่งเต็มที�          

          
       แมว้า่นโยบายที�เกี�ยวขอ้งกับมนัสาํปะหลังจะสามารถทําไดห้ลากหลายภายใต้ทางเลือกทั�ง 4 ดา้นที�ไดก้ล่าวไปแล้วก่อนหนา้นี� การวเิคราะหแ์ละประเมนิทางเลือกนโยบายเหล่านี�ควรคํานงึถึง  
ประโยชนที์�จะไดร้บัควบคูกั่นไป เพื�อใหส้ามารถเลือกผลักดนันโยบายที�เหมาะสม ทั�งนี� ผูดํ้าเนนินโยบายควรชั�งนํ�าหนกัระหวา่งนโยบายที�จะสรา้งผลดีในระยะสั�นและนโยบายที�จะทําให้เกิดความยั�งยนืในระยะยาว
สาํหรบังานศึกษามนัสาํปะหลังฉบบันี� ผูเ้ขยีนไดพ้จิารณาถึงประโยชนที์�จะเกิดขึ�นจากการทํานโยบายต่าง ๆ ใน 4 มติิ ไดแ้ก่ 1) ชว่ยผลักดนัราคา 2) ยกระดบัอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังและเพิ�มความสามารถในการ
แขง่ขนั 3) ดําเนนิการไดต่้อเนื�องและมผีลดอียา่งยั�งยนืในระยะยาว และ 4) ภาระต่องบประมาณของภาครฐั ซึ�งขอ้สรปุที�ไดจ้ากการวเิคราะหแ์ละการลงพื�นที�แลกเปลี�ยนความคิดเหน็กับผูที้�เกี�ยวขอ้ง ทั�งชาวไรม่นั
สาํปะหลัง ผูป้ระกอบการ ตลอดจนหนว่ยงานภาครฐั พบวา่ ความสามารถดําเนนินโยบายได้ต่อเนื�องและมผีลดีอยา่งยั�งยนืในระยะยาวเป�นมติิที�ควรคํานงึถึงมากที�สดุ รองลงมา คือ นโยบายควรชว่ยผลักดนัราคา
ชว่ยยกระดบัอุตสาหกรรม และภาระงบประมาณของภาครฐั ตามลําดบั

        หลังจากการพจิารณามติิต่าง ๆ และจดัลําดับความสาํคัญของแต่ละทางเลือกตามกระบวนการ RIA แล้ว ผูเ้ขยีนประเมนิวา่ นโยบายที�มคีวามสาํคัญและเหมาะสมใน
การผลักดันเป�นอันดับแรก คือ นโยบายที�เกี�ยวขอ้งกับด้านประสทิธภิาพ ซึ�งจะนําไปสูก่ารยกระดับและเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังอยา่งยั�งยนื อยา่งไรก็ตาม การ
มุง่เน้นด้านประสทิธภิาพอยา่งเดียวอาจไมเ่พยีงพอ ภาครฐัควรดําเนินโยบายด้านการปรบัเปลี�ยนทัศนคติ/พฤติกรรม ตลอดจนนโยบายด้านความมั�นคงและสวสัดิการสงัคมควบคู่กันไป ซึ�งจะ
ชว่ยเพิ�มประสทิธผิลใหกั้บการทํานโยบาย อีกทั�งยงัชว่ยใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังตลอดทั�งหว่งโซก่ารผลิตสามารถทําได้อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ�น ทั�งนี� นโยบายแต่ละด้านอาจจะไม่
จาํเป�นต้องเหมาะสมกับผู้เล่นทกุสว่นในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง (No One Policy Fits All) แต่ควรมกีารสอดประสานกัน  ซึ�งนโยบาย ควรจะทําให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เพื�อให้
สามารถแก้ป�ญหาได้อยา่งมปีระสทิธผิลมากที�สดุเมื�อนําไปปฏิบติั ดังนั�น งานศึกษานี�จงึได้แบง่แนวนโยบายออกเป�น 2 สว่น ได้แก่

1) แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุม่ (Specific Policy) ที�มุง่เนน้ใหน้โยบายมคีวามเหมาะสมกับขนาดของเกษตรกร
สาํหรบัเกษตรกรรายยอ่ยที�เผชญิกับป�ญหาดา้นการผลิตที�ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าที�ควร มอํีานาจต่อรองตํ�า และมี
ภาระหนี�สงูนั�น นโยบายสนบัสนนุการรวมกลุม่  ที�ชว่ยเพิ�มอํานาจต่อรองและทําใหเ้กิดการเรยีนรูภ้ายในกลุม่ ซึ�งจะนําไป
สูก่ารใชป้�จจยัการผลิตรว่มกัน รวมถึงการสรา้งวนิยัทางการเงินนบัเป�นนโยบายที�เหมาะสมกับคนกลุม่นี� ขณะที�
เกษตรกรรายใหญ ่แมป้ระสทิธภิาพการผลิตจะสงูกวา่รายยอ่ยโดยเปรยีบเทียบ แต่ยงัสามารถเพิ�มประสทิธภิาพการ
ผลิตผา่นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยขีั�นที�สงูขึ�นได ้ขณะเดยีวกันโรงงานอุตสาหกรรม ควรต้องเรง่ทําการวจิยัและ
พฒันาผลิตภัณฑ์ใหเ้กิดขึ�นอยา่งเป�นรปูธรรม

2) แนวนโยบายเพื�อยกระดับอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังทั�งระบบ (Common Policy) เป�นนโยบายใหมที่�นํา
เสนอเพื�อปลดล็อคการเขา้ถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรม ตลอดจนขอ้มูลขา่วสาร ซึ�งจะชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพการ
ผลิตและความสามารถการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมในภาพรวมทั�งหมดได้



        หากพจิารณาเฉพาะรายไดแ้ละรายจา่ยในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกับมนัสาํปะหลัง โดยสมมติใหป้�จจยัอื�น ๆ ไมเ่ปลี�ยนแปลง มเีพยีงต้นทนุการปลกูมนัสาํปะหลังที�ปรบัเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 ต่อป�และผลผลิตที�
ขยายตัวตามทิศทางราคาในระยะ 5 ป�ขา้งหนา้ พบวา่ ในระยะสั�น ฐานะทางการเงินของครวัเรอืน (สะท้อนจากรายได้สทุธ ิโดยไมร่วมหนี�สนิ) ที�พึ�งพารายได้หลักจากมนัสาํปะหลังทกุขนาดจะ
อ่อนแอลง โดยที�เกษตรกรมนัสาํปะหลังรายยอ่ยอาจถึงขั�นมรีายได้ไมเ่พยีงพอกับรายจา่ย ก่อนที�จะทยอยปรบัดีขึ�นบา้งในระยะปานกลางถึงระยะยาวสอดคล้องกับทิศทางราคาที�ประเมนิไว้
อยา่งไรก็ตาม ฐานะทางการเงินของครวัเรอืนเหล่านี�จะยงัอยูใ่นระดับที�ตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยในอดีต แมว้า่ในความเป�นจรงิแล้ว ครวัเรอืนเหล่านี�สว่นใหญจ่ะนยิมปลกูพชือื�น ทํางานรบัจา้ง หรอืทําทั�งสอง
อยา่งควบคูกั่บการปลกูมนัสาํปะหลัง เพื�อใหม้รีายไดเ้สรมิมาชว่ยแบง่เบาภาระทางการเงินและค่าครองชพีที�ปรบัสงูขึ�นต่อเนื�อง เนื�องจากมนัสาํปะหลังสามารถปลกูไดเ้พยีงป�ละครั�ง

       นอกเหนือจากป�จจัยภายในอุตสาหกรรมมันสาํปะหลังเองแล้ว ครัวเรือนมันสาํปะหลังยังจะเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้าง ทั�งการเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society)
ที�จะทําให้ตันทุนการจ้างแรงงานปรับสูงขึ�น และการเปลี�ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) ที�อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและผลผลิตมันสาํปะหลังได้ 
ซึ�งป�จจัยเหล่านี�ล้วนเป�นความเสี�ยงเพิ�มเติมที�จะกระทบต่อทิศทางราคามันสาํปะหลัง ทําให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครวัเรอืนในอนาคตมีความเปราะบางมากขึ�น 

       เมื�อพจิารณาป�จจยัเชงิโครงสรา้งรว่มกับป�จจยัพื�นฐานแแล้ว ราคามนัสาํปะหลังอาจปรบัเพิ�มสงูขึ�นมากกวา่กรณีฐาน (Better Case) (รูปที� 11) หากอุตสาหกรรมต่อเนื�องของมนั
สาํปะหลังสามารถขยายตัวได้ดีกวา่ที�ประเมนิไวห้รอืสภาพอากาศเกิดการเปลี�ยนแปลงรุนแรงกวา่ปกติ จนทําใหผ้ลผลิตขาดแคลน ตลอดจนการกลับมาสนับสนุนนโยบายเอทานอลของจนี
ที�ป�จจุบนัได้เลื�อนการผลักดันนโยบายดังกล่าวออกไปก่อนหลังจากสต็อกขา้วโพดในจนีปรบัลดลงและกําลังการผลิตเอทานอลยงัไมเ่พยีงพอ  ขณะที�เศรษฐกิจจนีที�ชะลอตัวลงมากหรอืปรมิาณ
ขา้วโพดในจนีที�ยงัอยูใ่นระดับสงูจะสง่ผลให้ความต้องการใชม้นัเสน้และเเป�งมนัสาํปะหลังของไทยลดลง ซึ�งจะทําให้ราคามนัสาํปะหลังปรบัลดลงมากกวา่ที�ประเมนิไวใ้นกรณีฐาน (Worse
Case) (รูปที� 11)

มุมมองสู่ ก้ าวต่อไปของ
แนวนโยบาย

แนวนโยบายที� เหมาะสมควรเป�นอย่างไร
       ในการออกแบบแนวนโยบายที�เหมาะสม เพื�อยกระดับขดีความสามารถของเกษตรกรและอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังตลอดทั�งระบบ ผู้เขยีนอาศัยหลักการ
ของ Regulation Impact Assessment (RIA) ซึ�งเป�นแนวทางการประเมนิผลของแนวนโยบายที�อาจเกิดขึ�นก่อนที�จะนํามาใชจ้รงิ มาประเมนิเพื�อ
คัดเลือกแนวนโยบายที�เหมาะสม โดยกระบวนการจะเริ�มตั�งแต่การทําความเขา้ใจป�ญหาและสาเหตทีุ�แท้จรงิของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง การกําหนดทางเลือก
การวเิคราะห์และประเมนินโยบายในแต่ละด้าน ตลอดจนการตัดสนิใจคัดเลือกแนวนโยบายที�เหมาะสมในที�สดุ
          สาํหรบัป�ญหาที�แท้จรงิของชาวไรม่นัสาํปะหลัง จะมคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ  ในห่วงโซก่ารผลิต คือ ฐานะทางการเงินที�เปราะบาง 
ซึ�งมสีาเหตหุลักมาจากป�จจยัเชงิโครงสรา้งสาํคัญที�ซอ่นอยู ่2 ประการ ไดแ้ก่ 

    1) อุตสาหกรรมผลิตและสง่ออกสนิค้ามูลค่าเพิ�มตํ�า สว่นหนึ�งเป�นผลจากการลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันาที�อยูใ่นระดบัตํ�า
        2) อุตสาหกรรมมอํีานาจต่อรองตํ�า เนื�องจากตลาดสง่ออกกระจุกตัวที�ตลาดจนี

        ป�จจยัทั�งสองประการสง่ผลใหร้ายได้จากมนัสาํปะหลังของเกษตรกรอยูใ่นระดับตํ�า ขณะเดียวกันรายได้จากชอ่งทางอื�นก็ไมแ่น่นอน ซึ�งจะสง่ผลต่อความสามารถในการบรโิภค
และการชาํระหนี�ของเกษตรกรในที�สดุ
        ป�ญหาและสาเหตขุา้งต้นนํามาสูท่างเลือกของขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ซึ�งผูเ้ขยีนเลือกพจิารณาใน 4 ด้านหลัก ไดแ้ก่

        1) ด้านราคา ผา่นการผลักดันให้ราคาเพิ�มขึ�น ซึ�งเป�นการชว่ยเหลือระยะสั�นและสามารถ
ดําเนนิการไดทั้นที แต่จะสง่ผลใหก้ลไกตลาดทํางานไดไ้มเ่ต็มที�และลดประสทิธภิาพในการจดัสรรทรพัยากร อีกทั�งยงัเป�นการเพิ�มภาระงบประมาณ นอกจากนี� เกษตรกรและผูป้ระกอบการจะขาด
แรงจูงใจในการพฒันาผลผลิต เพราะมุง่เนน้การเพิ�มปรมิาณผลผลิตโดยไมคํ่านงึถึงคณุภาพ 
จะทําใหเ้กิดภาวะอุปทานล้นตลาดและราคาตกตํ�าได้ ซึ�งไมเ่อื�อต่อการพฒันาอุตสาหกรรมในระยะยาว

        2) ด้านประสทิธภิาพการผลิต ผา่นการรวมกลุม่ การพฒันาองค์ความรูแ้ละใชป้�จจยัการผลิตรว่มกัน การวจิยัพฒันาผลิตภัณฑ์ และการบรหิารจดัการขอ้มูลอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังทั�งระบบ ที�ล้วนเป�นนโยบาย
ชว่ยเหลือระยะยาวในการพฒันาผลผลิตของอุตสาหกรรม จะชว่ยสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรสามารถมรีายไดที้�ยั �งยนื เพิ�มอํานาจต่อรองมากขึ�น การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม ่และการเพิ�มสดัสว่นการ
ผลิตสนิค้าที�มมูีลค่าเพิ�มสงู สาํหรบัอุตสาหกรรมกลางนํ�าและปลายนํ�าที�มสีว่นสาํคัญในการยกระดบัอุตสาหกรรม จะชว่ยใหก้ลไกการสง่ผา่นราคาทํางานไดด้ขีึ�นและสะท้อนป�จจยัพื�นฐานของอุตสาหกรรมไดม้ากขึ�น อีกทั�งยงัชว่ย
บรรเทาภาระงบประมาณของภาครฐัซึ�งการดําเนนินโยบายต้องทําอยา่งต่อเนื�อง จงึจะเกิดความยั�งยนืในอนาคตได้

          

       3) ด้านทัศนคติ/พฤติกรรม ผา่นการสง่เสรมิการทําเกษตรสมยัใหมแ่ละการสรา้งวนิยัทางการเงินที�ต้องทําควบคูกั่น ซึ�งเป�นการชว่ยเหลือในการยกระดบัความยั�งยนืทางการเกษตร
ที�อาจจะเหน็ผลชดัเจนในระยะยาว ดว้ยการสรา้งแรงจูงใจใหเ้กษตรกรตระหนกัและเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในการทําเกษตรและมกีารบรหิารจดัการดา้นการเงินอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี� 
การดําเนนินโยบายควรทําแบบเฉพาะจุด เพื�อสง่เสรมิความยั�งยนืในการทําเกษตรกรรม รวมทั�งสนบัสนนุใหเ้กษตรกรปรบัตัว และสรา้งความเขม้แขง็ไดด้ว้ยตนเอง จะทําใหไ้มต้่องพึ�งพาภาครฐัในที�สดุ 

      

          

        4) ด้านความมั�นคงและสวสัดิการสงัคม ผา่นการปรบัปรุงกฎระเบยีบอุตสาหกรรม 
ซึ�งเป�นนโยบายระยะยาวที�จะต้องอาศัยระยะเวลาดําเนนิการและความรว่มมอืของแต่ละภาคสว่น เพื�อใหเ้อื�อต่อการพฒันาและอํานวยความสะดวกใหกั้บอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังทั�งระบบ เชน่ 
การปรบัปรงุกฎระเบยีบหรอืกฎหมายใหส้ามารถนําเอทานอลไปใชใ้นอุตสาหกรรมอื�นไดส้ะดวกขึ�น นอกจากใชเ้ป�นเชื�อเพลิงอยา่งเดยีว ซึ�งจะชว่ยยกระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมและทําใหก้ลไก การสง่ผา่นราคาทํางานได้
อยา่งเต็มที�          

          
       แมว้า่นโยบายที�เกี�ยวขอ้งกับมนัสาํปะหลังจะสามารถทําไดห้ลากหลายภายใต้ทางเลือกทั�ง 4 ดา้นที�ไดก้ล่าวไปแล้วก่อนหนา้นี� การวเิคราะหแ์ละประเมนิทางเลือกนโยบายเหล่านี�ควรคํานงึถึง  
ประโยชนที์�จะไดร้บัควบคูกั่นไป เพื�อใหส้ามารถเลือกผลักดนันโยบายที�เหมาะสม ทั�งนี� ผูดํ้าเนนินโยบายควรชั�งนํ�าหนกัระหวา่งนโยบายที�จะสรา้งผลดีในระยะสั�นและนโยบายที�จะทําให้เกิดความยั�งยนืในระยะยาว
สาํหรบังานศึกษามนัสาํปะหลังฉบบันี� ผูเ้ขยีนไดพ้จิารณาถึงประโยชนที์�จะเกิดขึ�นจากการทํานโยบายต่าง ๆ ใน 4 มติิ ไดแ้ก่ 1) ชว่ยผลักดนัราคา 2) ยกระดบัอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังและเพิ�มความสามารถในการ
แขง่ขนั 3) ดําเนนิการไดต่้อเนื�องและมผีลดอียา่งยั�งยนืในระยะยาว และ 4) ภาระต่องบประมาณของภาครฐั ซึ�งขอ้สรปุที�ไดจ้ากการวเิคราะหแ์ละการลงพื�นที�แลกเปลี�ยนความคิดเหน็กับผูที้�เกี�ยวขอ้ง ทั�งชาวไรม่นั
สาํปะหลัง ผูป้ระกอบการ ตลอดจนหนว่ยงานภาครฐั พบวา่ ความสามารถดําเนนินโยบายได้ต่อเนื�องและมผีลดีอยา่งยั�งยนืในระยะยาวเป�นมติิที�ควรคํานงึถึงมากที�สดุ รองลงมา คือ นโยบายควรชว่ยผลักดนัราคา
ชว่ยยกระดบัอุตสาหกรรม และภาระงบประมาณของภาครฐั ตามลําดบั

        หลังจากการพจิารณามติิต่าง ๆ และจดัลําดับความสาํคัญของแต่ละทางเลือกตามกระบวนการ RIA แล้ว ผูเ้ขยีนประเมนิวา่ นโยบายที�มคีวามสาํคัญและเหมาะสมใน
การผลักดันเป�นอันดับแรก คือ นโยบายที�เกี�ยวขอ้งกับด้านประสทิธภิาพ ซึ�งจะนําไปสูก่ารยกระดับและเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังอยา่งยั�งยนื อยา่งไรก็ตาม การ
มุง่เน้นด้านประสทิธภิาพอยา่งเดียวอาจไมเ่พยีงพอ ภาครฐัควรดําเนินโยบายด้านการปรบัเปลี�ยนทัศนคติ/พฤติกรรม ตลอดจนนโยบายด้านความมั�นคงและสวสัดิการสงัคมควบคู่กันไป ซึ�งจะ
ชว่ยเพิ�มประสทิธผิลใหกั้บการทํานโยบาย อีกทั�งยงัชว่ยใหก้ารพฒันาอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังตลอดทั�งหว่งโซก่ารผลิตสามารถทําได้อยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึ�น ทั�งนี� นโยบายแต่ละด้านอาจจะไม่
จาํเป�นต้องเหมาะสมกับผู้เล่นทกุสว่นในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง (No One Policy Fits All) แต่ควรมกีารสอดประสานกัน  ซึ�งนโยบาย ควรจะทําให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจง เพื�อให้
สามารถแก้ป�ญหาได้อยา่งมปีระสทิธผิลมากที�สดุเมื�อนําไปปฏิบติั ดังนั�น งานศึกษานี�จงึได้แบง่แนวนโยบายออกเป�น 2 สว่น ได้แก่

1) แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุม่ (Specific Policy) ที�มุง่เนน้ใหน้โยบายมคีวามเหมาะสมกับขนาดของเกษตรกร
สาํหรบัเกษตรกรรายยอ่ยที�เผชญิกับป�ญหาดา้นการผลิตที�ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าที�ควร มอํีานาจต่อรองตํ�า และมี
ภาระหนี�สงูนั�น นโยบายสนบัสนนุการรวมกลุม่  ที�ชว่ยเพิ�มอํานาจต่อรองและทําใหเ้กิดการเรยีนรูภ้ายในกลุม่ ซึ�งจะนําไป
สูก่ารใชป้�จจยัการผลิตรว่มกัน รวมถึงการสรา้งวนิยัทางการเงินนบัเป�นนโยบายที�เหมาะสมกับคนกลุม่นี� ขณะที�
เกษตรกรรายใหญ ่แมป้ระสทิธภิาพการผลิตจะสงูกวา่รายยอ่ยโดยเปรยีบเทียบ แต่ยงัสามารถเพิ�มประสทิธภิาพการ
ผลิตผา่นการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยขีั�นที�สงูขึ�นได ้ขณะเดยีวกันโรงงานอุตสาหกรรม ควรต้องเรง่ทําการวจิยัและ
พฒันาผลิตภัณฑ์ใหเ้กิดขึ�นอยา่งเป�นรปูธรรม

2) แนวนโยบายเพื�อยกระดับอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังทั�งระบบ (Common Policy) เป�นนโยบายใหมที่�นํา
เสนอเพื�อปลดล็อคการเขา้ถึงเทคโนโลยแีละนวตักรรม ตลอดจนขอ้มูลขา่วสาร ซึ�งจะชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพการ
ผลิตและความสามารถการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมในภาพรวมทั�งหมดได้



เกษตรกรรายย่อย : นโยบายการรวมกลุ่มเกษตรกร

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
ภาครฐัทํางานเชงิรุก โดยชี�ใหเ้หน็ถึงความสาํคัญในการรวมกลุ่ม เป�ดโอกาสใหเ้รยีนรูจ้าก
กลุ่มที�ประสบความสาํเรจ็ที�นําไปสูก่ารปรบัเปลี�ยนมุมมอง ตลอดจนชว่ยวางรากฐานระบบ
ของการรวมกลุ่ม เชน่ การใหอ้งค์ความรูด้้านการทําเกษตรสมยัใหม ่การบรหิารจดัการกลุ่ม
การใหคํ้าแนะนําและการประสานงานต่าง ๆ จนสามารถรวมกลุ่มสาํเรจ็
คัดเลือกผู้นํากลุ่มที�เขม้แขง็และพรอ้มทํางานเพื�อสว่นรวม โดยใหส้มาชกิเลือกผูน้ํา      
 ซึ�งเป�นที�ยอมรบั มวีสิยัทัศน์และความเสยีสละ 
วางแนวทางการบรหิารจดัการกลุ่มอยา่งเป�นระบบและชดัเจน โดยสมาชกิทกุคนควร   
 ได้รบัขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกัน เชน่ การแบง่ป�นผลประโยชน์ ทิศทางการทํางานของกลุ่ม   
 และระบบประเมนิผลติดตามการทํางานของกลุ่ม
สง่เสรมิการถ่ายทอดองค์ความรูก้ารทําเกษตรระหวา่งสมาชกิภายในกลุ่ม เชน่           
 การเพิ�มผลผลิตต่อไร ่และการแปรรูปมนัสาํปะหลังอยา่งง่าย
ภาครฐัสนับสนุนการพฒันาคณุภาพการผลิตและหาตลาดใหม ่ๆ เพื�อใหส้ามารถ          
 ตอบโจทยไ์ด้หลากหลายมากขึ�น

แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุ่ม 

           ในชว่งที�ผา่นมา ภาครฐัได้พยายามสง่เสรมิการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการผลิต อํานาจต่อรอง และชอ่งทางตลาดใหเ้กษตรกรรายยอ่ยผา่นโครงการ
มนัสาํปะหลังแปลงใหญ่และวสิาหกิจชุมชน แต่การผลักดันยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็เท่าที�ควร เนื�องจากต้องอาศัยระยะเวลาและทํางานเชงิรุกมากขึ�น โดยเฉพาะการเขา้ถึงเกษตรกร
ซึ�งหากการรวมกลุ่มประสบความสาํเรจ็ สมาชกิในกลุ่มจะสามารถแบง่ป�นป�จจยัการผลิตและใชเ้ทคโนโลยรีว่มกัน รวมถึงการแลกเปลี�ยนความรูร้ะหวา่งกันและการสรา้งอํานาจต่อ
รองใหกั้บเกษตรกรในฐานะผู้ซื�อป�จจยัการผลิตและผูข้ายผลผลิตมนัสาํปะหลัง ซึ�งจะชว่ยเพิ�มผลิตภาพและยกระดับคณุภาพชวีติของเกษตรกรได้อยา่งเป�นรูปธรรม 

เป�าหมาย
ชว่ยลดต้นทนุการผลิต เพิ�มผลผลิตต่อไร ่สนบัสนุนการเขา้ถึงป�จจยัการผลิต การแปรรูปสนิค้าขั�นต้น และเพิ�มอํานาจต่อรองในหว่งโซก่ารผลิต

ข้อจาํกัด
ผู้นํากลุ่มไมเ่ขม้แขง็ เพราะขาดทักษะในการเป�นผูน้ํา การบรหิารจดัการองค์ความรู ้       
ในการผลิตและการตลาด และการสื�อสารภายในกลุ่ม 
เกษตรกรขาดความเชื�อมั�นและไมเ่ห็นประโยชน์รว่มกัน เนื�องจากขาดการสื�อสาร

การบรหิารจดัการกลุ่มยงัไมเ่ป�นระบบ เชน่ ขาดความชดัเจนของทิศทางการดําเนินงาน
ระบบบรหิารและการแบง่ป�นผลประโยชน์ไมช่ดัเจน
มุมมองการทําการเกษตรยงัเป�นแบบเดิม การเป�ดใจรบัแนวทางการทําเกษตรแบบใหม่
ยงัไมเ่พยีงพอและไมค่่อยกล้าลงทนุ เชน่ ไมก่ล้าลงทนุทําระบบนํ�าหยดในพื�นที�การเกษตร
เพราะเกรงวา่จะทําใหพ้ื�นที�เพาะปลกูลดลงจากการแบง่พื�นที�บางสว่นในการสรา้งแหล่งนํ�า
นอกจากนี� การประสานงานกับภาครฐัค่อนขา้งน้อย

ที�ชดัเจน 
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ความสาํเรจ็ของการรวมกลุ่มจะชว่ยเพิ�มโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากป�จจยัการผลิตได้อยา่งเต็มที� 
และยงัชว่ยขยายองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีี�เป�นกลไกสาํคัญในการเพิ�มประสทิธภิาพ

การจดัสรรทรพัยากร และการผลิตในระดับต้นนํ�า  

,,

,,
กรณีศึกษา: เห็นประโยชน์ร่วมกัน รู้ตลาดชัดเจน แล้ววางแผนการผลิต

สมาชกิกําหนดวสิยัทัศน์รว่มกัน
สมาชกิวางแผนการผลิตรว่มกัน เพื�อใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด
บรหิารจดัการกลุ่มอยา่งเป�นระบบ 

สื�อสารกับสมาชกิอยา่งต่อเนื�อง อยา่งน้อย 6 ครั�งต่อป�
ถ่ายทอดองค์ความรูภ้ายในกลุ่ม
ใชก้องทนุหมุนเวยีนของกลุ่มตรงตามจุดประสงค์

ติดต่อภาครฐัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อขอคําแนะนํา ทั�งองค์ความรูแ้ละ
    การตลาด เพื�อพฒันาต่อยอด
 

ปลูกมันสาํปะหลังสลับกับข้าวโพด
เพิ�มผลผลิตต่อไร่จาก 5 ตันต่อไร่ เป�น 8 ตันต่อไร่ 
ลดต้นทุนการผลิตจาก 9,483 บาทต่อไร่เหลือ 7,343 บาทต่อไร่

สร้างอํานาจต่อรองกับโรงงานด้วยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก    
แล้วเจรจาซื�อขายกับโรงงาน ทําให้ขายผลผลิตได้ราคาสูงกว่าตลาด
แปรรูปหัวมันสดเป�นผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื� อส่งขายต่างประเทศ

ด้านการผลิต

ด้านการตลาด

 

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มันสาํปะหลัง อ วังม่วง จ สระบุรี ป�จจัยสู่ความสาํเร็จ  :  การมีส่วนร่วมของสมาชิก  
วางแผนจากปลายทาง  ระบบบริหารจัดการชัดเจน  

สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ อ โนนสุวรรณ จ บุรีรัมย์

เพิ�มอํานาจต่อรองในการซื�อป�จจยัการผลิตจากผูจ้าํหน่าย 
รบัซื�อหวัมนัสาํปะหลังสดจากสมาชกิสงูกวา่ราคาตลาด 0.3 บาท/กก.

เพิ�มอํานาจต่อรองในการขายด้วยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชกิ ทําให้
สามารถขายได้ในราคาที�สงูกวา่ราคาตลาด อีกทั�งยงัชว่ยใหโ้รงงานลด          
ความเสี�ยงจากการมวีตัถดุิบไมเ่พยีงพอได้อีกด้วย 
เพิ�มชอ่งทางการจาํหน่าย โดยสง่ขายใหกั้บโรงงานอาหารสตัว์

ด้านการผลิต

 

ด้านการตลาด

 

ผูน้ํากลุ่มเขม้แขง็และมวีสิยัทัศน์ชดัเจน 
สมาชกิกลุ่มเชื�อมั�นและเหน็ประโยชน์รว่มกัน
บรหิารจดัการกลุ่มอยา่งเป�นระบบ มกีฎเกณฑ์และกติกาที�ชดัเจน
จัดอบรมให้ความรู ้กับสมาชิกอย่างต่อเนื� อง
สรา้งเครอืขา่ยเกษตรกร สหกรณก์ารเกษตรและโรงงาน

 

กรณีศึกษา: ผู้นํากลุ่มเข้มแข็ง สมาชิกเชื�อมั�น

ป�จจัยสู่ความสาํเร็จ  :  ผู้นํามีวิสัยทัศน์    
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เกษตรกรรายย่อย : นโยบายการรวมกลุ่มเกษตรกร

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
ภาครฐัทํางานเชงิรุก โดยชี�ใหเ้หน็ถึงความสาํคัญในการรวมกลุ่ม เป�ดโอกาสใหเ้รยีนรูจ้าก
กลุ่มที�ประสบความสาํเรจ็ที�นําไปสูก่ารปรบัเปลี�ยนมุมมอง ตลอดจนชว่ยวางรากฐานระบบ
ของการรวมกลุ่ม เชน่ การใหอ้งค์ความรูด้้านการทําเกษตรสมยัใหม ่การบรหิารจดัการกลุ่ม
การใหคํ้าแนะนําและการประสานงานต่าง ๆ จนสามารถรวมกลุ่มสาํเรจ็
คัดเลือกผู้นํากลุ่มที�เขม้แขง็และพรอ้มทํางานเพื�อสว่นรวม โดยใหส้มาชกิเลือกผูน้ํา      
 ซึ�งเป�นที�ยอมรบั มวีสิยัทัศน์และความเสยีสละ 
วางแนวทางการบรหิารจดัการกลุ่มอยา่งเป�นระบบและชดัเจน โดยสมาชกิทกุคนควร   
 ได้รบัขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกัน เชน่ การแบง่ป�นผลประโยชน์ ทิศทางการทํางานของกลุ่ม   
 และระบบประเมนิผลติดตามการทํางานของกลุ่ม
สง่เสรมิการถ่ายทอดองค์ความรูก้ารทําเกษตรระหวา่งสมาชกิภายในกลุ่ม เชน่           
 การเพิ�มผลผลิตต่อไร ่และการแปรรูปมนัสาํปะหลังอยา่งง่าย
ภาครฐัสนับสนุนการพฒันาคณุภาพการผลิตและหาตลาดใหม ่ๆ เพื�อใหส้ามารถ          
 ตอบโจทยไ์ด้หลากหลายมากขึ�น

แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุ่ม 

           ในชว่งที�ผา่นมา ภาครฐัได้พยายามสง่เสรมิการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการผลิต อํานาจต่อรอง และชอ่งทางตลาดใหเ้กษตรกรรายยอ่ยผา่นโครงการ
มนัสาํปะหลังแปลงใหญ่และวสิาหกิจชุมชน แต่การผลักดันยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็เท่าที�ควร เนื�องจากต้องอาศัยระยะเวลาและทํางานเชงิรุกมากขึ�น โดยเฉพาะการเขา้ถึงเกษตรกร
ซึ�งหากการรวมกลุ่มประสบความสาํเรจ็ สมาชกิในกลุ่มจะสามารถแบง่ป�นป�จจยัการผลิตและใชเ้ทคโนโลยรีว่มกัน รวมถึงการแลกเปลี�ยนความรูร้ะหวา่งกันและการสรา้งอํานาจต่อ
รองใหกั้บเกษตรกรในฐานะผู้ซื�อป�จจยัการผลิตและผูข้ายผลผลิตมนัสาํปะหลัง ซึ�งจะชว่ยเพิ�มผลิตภาพและยกระดับคณุภาพชวีติของเกษตรกรได้อยา่งเป�นรูปธรรม 

เป�าหมาย
ชว่ยลดต้นทนุการผลิต เพิ�มผลผลิตต่อไร ่สนบัสนุนการเขา้ถึงป�จจยัการผลิต การแปรรูปสนิค้าขั�นต้น และเพิ�มอํานาจต่อรองในหว่งโซก่ารผลิต

ข้อจาํกัด
ผู้นํากลุ่มไมเ่ขม้แขง็ เพราะขาดทักษะในการเป�นผูน้ํา การบรหิารจดัการองค์ความรู ้       
ในการผลิตและการตลาด และการสื�อสารภายในกลุ่ม 
เกษตรกรขาดความเชื�อมั�นและไมเ่ห็นประโยชน์รว่มกัน เนื�องจากขาดการสื�อสาร

การบรหิารจดัการกลุ่มยงัไมเ่ป�นระบบ เชน่ ขาดความชดัเจนของทิศทางการดําเนินงาน
ระบบบรหิารและการแบง่ป�นผลประโยชน์ไมช่ดัเจน
มุมมองการทําการเกษตรยงัเป�นแบบเดิม การเป�ดใจรบัแนวทางการทําเกษตรแบบใหม่
ยงัไมเ่พยีงพอและไมค่่อยกล้าลงทนุ เชน่ ไมก่ล้าลงทนุทําระบบนํ�าหยดในพื�นที�การเกษตร
เพราะเกรงวา่จะทําใหพ้ื�นที�เพาะปลกูลดลงจากการแบง่พื�นที�บางสว่นในการสรา้งแหล่งนํ�า
นอกจากนี� การประสานงานกับภาครฐัค่อนขา้งน้อย

ที�ชดัเจน 
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ความสาํเรจ็ของการรวมกลุ่มจะชว่ยเพิ�มโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากป�จจยัการผลิตได้อยา่งเต็มที� 
และยงัชว่ยขยายองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีี�เป�นกลไกสาํคัญในการเพิ�มประสทิธภิาพ

การจดัสรรทรพัยากร และการผลิตในระดับต้นนํ�า  

,,

,,
กรณีศึกษา: เห็นประโยชน์ร่วมกัน รู้ตลาดชัดเจน แล้ววางแผนการผลิต

สมาชกิกําหนดวสิยัทัศน์รว่มกัน
สมาชกิวางแผนการผลิตรว่มกัน เพื�อใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด
บรหิารจดัการกลุ่มอยา่งเป�นระบบ 

สื�อสารกับสมาชกิอยา่งต่อเนื�อง อยา่งน้อย 6 ครั�งต่อป�
ถ่ายทอดองค์ความรูภ้ายในกลุ่ม
ใชก้องทนุหมุนเวยีนของกลุ่มตรงตามจุดประสงค์

ติดต่อภาครฐัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อขอคําแนะนํา ทั�งองค์ความรูแ้ละ
    การตลาด เพื�อพฒันาต่อยอด
 

ปลูกมันสาํปะหลังสลับกับข้าวโพด
เพิ�มผลผลิตต่อไร่จาก 5 ตันต่อไร่ เป�น 8 ตันต่อไร่ 
ลดต้นทุนการผลิตจาก 9,483 บาทต่อไร่เหลือ 7,343 บาทต่อไร่

สร้างอํานาจต่อรองกับโรงงานด้วยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก    
แล้วเจรจาซื�อขายกับโรงงาน ทําให้ขายผลผลิตได้ราคาสูงกว่าตลาด
แปรรูปหัวมันสดเป�นผลิตภัณฑ์หลากหลายเพื� อส่งขายต่างประเทศ

ด้านการผลิต

ด้านการตลาด

 

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มันสาํปะหลัง อ วังม่วง จ สระบุรี ป�จจัยสู่ความสาํเร็จ  :  การมีส่วนร่วมของสมาชิก  
วางแผนจากปลายทาง  ระบบบริหารจัดการชัดเจน  

สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ อ โนนสุวรรณ จ บุรีรัมย์

เพิ�มอํานาจต่อรองในการซื�อป�จจยัการผลิตจากผูจ้าํหน่าย 
รบัซื�อหวัมนัสาํปะหลังสดจากสมาชกิสงูกวา่ราคาตลาด 0.3 บาท/กก.

เพิ�มอํานาจต่อรองในการขายด้วยการรวบรวมผลผลิตจากสมาชกิ ทําให้
สามารถขายได้ในราคาที�สงูกวา่ราคาตลาด อีกทั�งยงัชว่ยใหโ้รงงานลด          
ความเสี�ยงจากการมวีตัถดุิบไมเ่พยีงพอได้อีกด้วย 
เพิ�มชอ่งทางการจาํหน่าย โดยสง่ขายใหกั้บโรงงานอาหารสตัว์

ด้านการผลิต

 

ด้านการตลาด

 

ผูน้ํากลุ่มเขม้แขง็และมวีสิยัทัศน์ชดัเจน 
สมาชกิกลุ่มเชื�อมั�นและเหน็ประโยชน์รว่มกัน
บรหิารจดัการกลุ่มอยา่งเป�นระบบ มกีฎเกณฑ์และกติกาที�ชดัเจน
จัดอบรมให้ความรู ้กับสมาชิกอย่างต่อเนื� อง
สรา้งเครอืขา่ยเกษตรกร สหกรณก์ารเกษตรและโรงงาน

 

กรณีศึกษา: ผู้นํากลุ่มเข้มแข็ง สมาชิกเชื�อมั�น

ป�จจัยสู่ความสาํเร็จ  :  ผู้นํามีวิสัยทัศน์    
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เกษตรกรรายย่อย : การให้ความรู้ทางการเงิน

แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุ่ม 

          นอกจากนโยบายด้านประสิทธภิาพการผลิตที�ควรสง่เสรมิใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเเล้ว การเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิาร จดัการด้านการเงินก็เป�นประเด็นสาํคัญที�ไมค่วรมองขา้ม เนื�องจาก
ป�จจุบนัเกษตรกรยงัคงมภีาระหนี�สงู สะท้อนฐานะทางการเงินที�เปราะบาง ซึ�งจะกระทบต่อความเป�นอยูข่องเกษตรกรในที�สดุ

เป�าหมาย
พฒันาทักษะและความรูใ้นการบรหิารจดัการทางการเงินของเกษตรกรด้วยการสง่เสรมิความรูแ้ละสรา้งวนิัยทางการเงินใหกั้บ
เกษตรกร ซึ�งเป�นรากฐานสาํคัญของการพฒันาอยา่งยั�งยนืในระยะยาว

ข้อจาํกัด
การเขา้ถึงแหล่งเงินทนุในระบบมจีาํกัด จากความสามารถในการกู้ยมืที�อยูใ่นระดับตํ�า ทําใหเ้กษตรกรรายยอ่ยสว่นใหญ่
ต้องพึ�งพาเงินกู้นอกระบบ
ชว่งเวลาของรายได้และรายจา่ยไมส่มัพนัธกั์น โดยรายได้จะเกิดขึ�นตามชว่งฤดกูารผลิต สว่นรายจา่ยจะเกิดขึ�นทั�งป� อีกทั�ง
ยงัมภีาระหนี�สนิสะสมเดิม ทําใหบ้างชว่งเวลามรีายได้ไมเ่พยีงพอกับรายจา่ย สง่ผลใหเ้กิดภาวะการเงินตึงตัวและหนี�ครวัเรอืน
เกษตรกรขาดความรูแ้ละทักษะทางการเงิน เชน่ ระบบบนัทึกรายได้รายจา่ย และการวางแผนทางการเงินที�ดี ทําใหไ้ม่
สามารถบรหิารจดัการเงินได้

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
ภาครฐัทํางานเชงิรุกเพื�อสง่เสรมิและกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักและเห็นประโยชน์ ของการบรหิารจดัการเงินอยา่งเหมาะ
สม โดยควรเริ�มจากการปรบัมุมมองเรื�องความรูพ้ื�นฐานทางการเงินที�จาํเป�น เพื�อใหเ้กิดแรงจูงใจและทัศคติที�ดีต่อการบรกิาร
จดัการเงิน
ภาครฐัควรรวบรวมขอ้มูลหนี�สนิและพฤติกรรมทางการเงินของเกษตรกร พรอ้มทั�งหารอืกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะ
สถาบนัการเงินของรฐัในการใหค้วามรูแ้ละเสรมิทักษะทางการเงินใหแ้ก่เกษตรกร ซึ�งจะสามารถสรา้งภมูคิุ้มกันทางการเงินได้
การขยายผลโครงการให้ความรูท้างการเงิน โดยใหเ้กษตรกรที�สนใจสมคัรเขา้รว่มโครงการใหค้วามรูท้างการเงิน เชน่ ทดลอง
กับเกษตรกรแบง่ตามพื�นที�ในการสรา้งทายาทเกษตรกร ใหส้ามารถถ่ายทอดความรูท้างการเงินไปยงัเกษตรกรรายอื�นได้ เป�นต้น    
โครงการรวมศูนยข์อ้มูลหนี�สนิเกษตรกร จากป�จจุบนัที�ยงักระจายอยูห่ลายแหง่ใหร้วมไวใ้นแหง่เดียว พรอ้มทั�งใหค้วามรู ้
ทางการเงินและการบรหิารจดัการหนี�
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เกษตรกรรายย่อย : นโยบายเกษตรสมัยใหม่
       เกษตรกรรายใหญเ่ป�นกลุม่ที�มศัีกยภาพและความพรอ้ม ทั�งองค์ความรูท้างการเกษตรและป�จจยัการผลิต หากเทียบกับ เกษตรกรรายยอ่ย ป�จจยัเหล่านี�เอื�อใหเ้กษตรกรกลุม่นี�สามารถพฒันา
ต่อยอดได ้ดว้ยการเรยีนรูแ้ละนําเอาเทคโนโลยสีมยัใหมม่าประยุกต์ใชใ้นการผลิต ซึ�งจะชว่ยเพิ�มขดีความสามารถใหกั้บเกษตรกร

แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุ่ม 

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
ภาครฐัควรทํางานเชงิรุกเพื�อเสรมิสรา้งมุมมองของเกษตรกร ไปสูก่ารทําเกษตร สมยัใหม ่ด้วยการนําความรูด้ังกล่าวเขา้มาประยุกต์ใชกั้บแปลงเกษตร
จรงิ ซึ�งจะทําใหเ้กษตรกรมคีวามมั�นใจและกล้าที�จะเปลี�ยนแปลงมากขึ�น อีกทั�งยงัสามารถขยายผลของการนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นแปลงผลิต
ได้อีกด้วย
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโยใีนการเกษตรสมยัใหม ่ใหกั้บเกษตรกร ผา่นเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งกลุ่มเกษตรกร ภาครฐั และ
ภาคเอกชน เชน่ การเพิ�มบทบาทศูนยก์ารเรยีนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสูพ่ื�นที�การเกษตร  
ภาครฐัสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตให้ครบวงจร โดยเฉพาะเทคโนโลย ีการเก็บเกี�ยวที�ยงัมขีอ้จาํกัดในด้านประสทิธภิาพ และการพฒันา
เทคโนโลยสีาํหรบัระบบการวางแผนการผลิตที�ไมซ่บัซอ้น เพื�อใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถึงและใชง้านง่ายใชไ้ด้จรงิ
ภาครฐัสนับสนุนการเพิ�มชอ่งทางการตลาดและการพฒันาทักษะการแปรรูปสนิค้าขั�นกลาง เพื�อใหเ้กิดความหลากหลายทั�งในด้านผลิตภัณฑ์และตลาด

เป�าหมาย
บรหิารจดัการการเพาะปลกู โดยนําเอาเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชเ้พิ�มขึ�น 
เพื�อผลิตสนิค้าที�จะตอบสนองความต้องการของตลาดได้หลากหลายมากขึ�น
และการบรหิารจดัการสามารถทําได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ข้อจาํกัด
มุมมองในการทําเกษตรยงัเป�นแบบเดิม จะทําใหล้ดแรงจูงใจในการเรยีนรู ้สง่ผลใหเ้กษตรกรไมก่ล้าเปลี�ยนแปลง และปรบัตัวกับการทําเกษตรสมยัใหม ่
การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัสาํปะหลังยงัมจีาํกัด โดยเฉพาะเทคโนโลย ีเก็บเกี�ยว ที�ความเสยีหายยงัเกิดขึ�นกับผลผลิตจากการใชเ้ครื�องจกัร แทน
การใชแ้รงงานคน
ความรูด้้านการบรหิารจดัการความเสี�ยงเรื�องการผลิตและการตลาดค่อนขา้งจาํกัด เชน่ การเปลี�ยนแปลงของราคา การวางแผนการผลิตและชอ่ง
ทางการจาํหน่ายสนิค้า 

ประสทิธภิาพของการทํางานแบบบูรณาการระหวา่งเกษตรกร ภาครฐั และภาคเอกชนยงัสามารถพฒันาได้อีก เชน่ การทําความเขา้ใจรว่มกัน การ
สื�อสารระหวา่งกันและการรว่มมอืในการพฒันาควรเป�นรูปธรรมขึ�น

ซึ�งสะท้อนจากพฤติกรรมการผลิตและการขายที�ยงัเป�นรูปแบบเดิม

 



เกษตรกรรายย่อย : การให้ความรู้ทางการเงิน

แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุ่ม 

          นอกจากนโยบายด้านประสิทธภิาพการผลิตที�ควรสง่เสรมิใหเ้กษตรกรรายยอ่ยเเล้ว การเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิาร จดัการด้านการเงินก็เป�นประเด็นสาํคัญที�ไมค่วรมองขา้ม เนื�องจาก
ป�จจุบนัเกษตรกรยงัคงมภีาระหนี�สงู สะท้อนฐานะทางการเงินที�เปราะบาง ซึ�งจะกระทบต่อความเป�นอยูข่องเกษตรกรในที�สดุ

เป�าหมาย
พฒันาทักษะและความรูใ้นการบรหิารจดัการทางการเงินของเกษตรกรด้วยการสง่เสรมิความรูแ้ละสรา้งวนิัยทางการเงินใหกั้บ
เกษตรกร ซึ�งเป�นรากฐานสาํคัญของการพฒันาอยา่งยั�งยนืในระยะยาว

ข้อจาํกัด
การเขา้ถึงแหล่งเงินทนุในระบบมจีาํกัด จากความสามารถในการกู้ยมืที�อยูใ่นระดับตํ�า ทําใหเ้กษตรกรรายยอ่ยสว่นใหญ่
ต้องพึ�งพาเงินกู้นอกระบบ
ชว่งเวลาของรายได้และรายจา่ยไมส่มัพนัธกั์น โดยรายได้จะเกิดขึ�นตามชว่งฤดกูารผลิต สว่นรายจา่ยจะเกิดขึ�นทั�งป� อีกทั�ง
ยงัมภีาระหนี�สนิสะสมเดิม ทําใหบ้างชว่งเวลามรีายได้ไมเ่พยีงพอกับรายจา่ย สง่ผลใหเ้กิดภาวะการเงินตึงตัวและหนี�ครวัเรอืน
เกษตรกรขาดความรูแ้ละทักษะทางการเงิน เชน่ ระบบบนัทึกรายได้รายจา่ย และการวางแผนทางการเงินที�ดี ทําใหไ้ม่
สามารถบรหิารจดัการเงินได้

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
ภาครฐัทํางานเชงิรุกเพื�อสง่เสรมิและกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักและเห็นประโยชน์ ของการบรหิารจดัการเงินอยา่งเหมาะ
สม โดยควรเริ�มจากการปรบัมุมมองเรื�องความรูพ้ื�นฐานทางการเงินที�จาํเป�น เพื�อใหเ้กิดแรงจูงใจและทัศคติที�ดีต่อการบรกิาร
จดัการเงิน
ภาครฐัควรรวบรวมขอ้มูลหนี�สนิและพฤติกรรมทางการเงินของเกษตรกร พรอ้มทั�งหารอืกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะ
สถาบนัการเงินของรฐัในการใหค้วามรูแ้ละเสรมิทักษะทางการเงินใหแ้ก่เกษตรกร ซึ�งจะสามารถสรา้งภมูคิุ้มกันทางการเงินได้
การขยายผลโครงการให้ความรูท้างการเงิน โดยใหเ้กษตรกรที�สนใจสมคัรเขา้รว่มโครงการใหค้วามรูท้างการเงิน เชน่ ทดลอง
กับเกษตรกรแบง่ตามพื�นที�ในการสรา้งทายาทเกษตรกร ใหส้ามารถถ่ายทอดความรูท้างการเงินไปยงัเกษตรกรรายอื�นได้ เป�นต้น    
โครงการรวมศูนยข์อ้มูลหนี�สนิเกษตรกร จากป�จจุบนัที�ยงักระจายอยูห่ลายแหง่ใหร้วมไวใ้นแหง่เดียว พรอ้มทั�งใหค้วามรู ้
ทางการเงินและการบรหิารจดัการหนี�
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เกษตรกรรายย่อย : นโยบายเกษตรสมัยใหม่
       เกษตรกรรายใหญเ่ป�นกลุม่ที�มศัีกยภาพและความพรอ้ม ทั�งองค์ความรูท้างการเกษตรและป�จจยัการผลิต หากเทียบกับ เกษตรกรรายยอ่ย ป�จจยัเหล่านี�เอื�อใหเ้กษตรกรกลุม่นี�สามารถพฒันา
ต่อยอดได ้ดว้ยการเรยีนรูแ้ละนําเอาเทคโนโลยสีมยัใหมม่าประยุกต์ใชใ้นการผลิต ซึ�งจะชว่ยเพิ�มขดีความสามารถใหกั้บเกษตรกร

แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุ่ม 

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
ภาครฐัควรทํางานเชงิรุกเพื�อเสรมิสรา้งมุมมองของเกษตรกร ไปสูก่ารทําเกษตร สมยัใหม ่ด้วยการนําความรูด้ังกล่าวเขา้มาประยุกต์ใชกั้บแปลงเกษตร
จรงิ ซึ�งจะทําใหเ้กษตรกรมคีวามมั�นใจและกล้าที�จะเปลี�ยนแปลงมากขึ�น อีกทั�งยงัสามารถขยายผลของการนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นแปลงผลิต
ได้อีกด้วย
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโยใีนการเกษตรสมยัใหม ่ใหกั้บเกษตรกร ผา่นเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งกลุ่มเกษตรกร ภาครฐั และ
ภาคเอกชน เชน่ การเพิ�มบทบาทศูนยก์ารเรยีนรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยไีปสูพ่ื�นที�การเกษตร  
ภาครฐัสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตให้ครบวงจร โดยเฉพาะเทคโนโลย ีการเก็บเกี�ยวที�ยงัมขีอ้จาํกัดในด้านประสทิธภิาพ และการพฒันา
เทคโนโลยสีาํหรบัระบบการวางแผนการผลิตที�ไมซ่บัซอ้น เพื�อใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถึงและใชง้านง่ายใชไ้ด้จรงิ
ภาครฐัสนับสนุนการเพิ�มชอ่งทางการตลาดและการพฒันาทักษะการแปรรูปสนิค้าขั�นกลาง เพื�อใหเ้กิดความหลากหลายทั�งในด้านผลิตภัณฑ์และตลาด

เป�าหมาย
บรหิารจดัการการเพาะปลกู โดยนําเอาเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชเ้พิ�มขึ�น 
เพื�อผลิตสนิค้าที�จะตอบสนองความต้องการของตลาดได้หลากหลายมากขึ�น
และการบรหิารจดัการสามารถทําได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ข้อจาํกัด
มุมมองในการทําเกษตรยงัเป�นแบบเดิม จะทําใหล้ดแรงจูงใจในการเรยีนรู ้สง่ผลใหเ้กษตรกรไมก่ล้าเปลี�ยนแปลง และปรบัตัวกับการทําเกษตรสมยัใหม ่
การพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตมนัสาํปะหลังยงัมจีาํกัด โดยเฉพาะเทคโนโลย ีเก็บเกี�ยว ที�ความเสยีหายยงัเกิดขึ�นกับผลผลิตจากการใชเ้ครื�องจกัร แทน
การใชแ้รงงานคน
ความรูด้้านการบรหิารจดัการความเสี�ยงเรื�องการผลิตและการตลาดค่อนขา้งจาํกัด เชน่ การเปลี�ยนแปลงของราคา การวางแผนการผลิตและชอ่ง
ทางการจาํหน่ายสนิค้า 

ประสทิธภิาพของการทํางานแบบบูรณาการระหวา่งเกษตรกร ภาครฐั และภาคเอกชนยงัสามารถพฒันาได้อีก เชน่ การทําความเขา้ใจรว่มกัน การ
สื�อสารระหวา่งกันและการรว่มมอืในการพฒันาควรเป�นรูปธรรมขึ�น

ซึ�งสะท้อนจากพฤติกรรมการผลิตและการขายที�ยงัเป�นรูปแบบเดิม

 



นอกเหนือจากองค์ความรูท้างการเกษตรและการสรา้งเครอืขา่ยแล้ว
เกษตรกรยงัต้องพรอ้มเป�ดใจและเรยีนรู ้เพื�อใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี

ในการบรหิารจดัการและวางแผนการผลิตอยา่งเป�นระบบ
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คุณยุทธการ  ศรีหมื� นไวยและคุณพ่อ  
เกษตรกรมนัสาํปะหลังรายใหญ่มพีื�นที�เพาะปลกู 300 ไร ่อ.เมอืง จ.นครราชสมีา

 

กรณีศึกษา: เป�ดใจ กล้าเปลี�ยนแปลง พร้อมรับเทคโนโลยี

เพิ�มผลผลิตจาก 5 ตันต่อไร ่เป�น 7 ตันต่อไร ่ 
ลดป�ญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทนุค่าป�จจยัการผลิตจากการรวมกลุ่มกับ
เครอืขา่ยเพื�อนเกษตรกร เพื�อแบง่ป�นแรงงานและต่อรองราคาป�จจยัการผลิต 

        เกษตรกรมนัสาํปะหลังรุน่ใหม ่ที�ได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรูท้างการ
เกษตรแบบเดิมของคณุพอ่ แล้วนํามาผสมผสานกับการเรยีนรูก้ารทําเกษตรตาม
หลักวชิาการ ตลอดจนความรูใ้หมที่�ได้จากการติดตามขอ้มูลขา่วสารผา่นแอพพลิ
เคชั�นและเวบ็ไซต์ทางการเกษตรของทั�งภาครฐัและภาคเอกชน เชน่ ขอ้มูลพยากรณ์
อากาศ ดินและแหล่งนํ�าใต้ดิน แล้วนําเอาความรูม้าใชป้ระโยชน์ เชน่ การหมุนเวยีน
พื�นที�เพาะปลกูมนัสาํปะหลังกับปอเทือง เพื�อบาํรุงหน้าดินใหส้มบูรณ์ การสรา้งระบบ
นํ�าหยด เพื�อบรหิารจดัการนํ�า

 

ป�จจัยสู่ความสาํเร็จ :  ทดลองในแปลงเล็ก  (Sandbox) ก่อนขยายผลสู่แปลงใหญ่  

ทดลองปลกูในแปลงขนาดเล็กเพื�อลดความเสี�ยงหากไมส่าํเรจ็ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื�นที�ซึ�งมี
ความแตกต่างกันตามสภาพดิน นํ�า อากาศ ตลอดจนความรูค้วามชาํนาญของเกษตรกร หากสาํเรจ็จงึ
ค่อยขยายผลสูแ่ปลงใหญ ่
เกษตรกรรุน่ใหมเ่ป�ดใจ เรยีนรูจ้ากเกษตรกรรุน่ก่อนและแลกเปลี�ยนความรูกั้บเพื�อนเกษตรกร
เกษตรกรรุน่ก่อนเป�ดใจ ยอมรบัความรูแ้ละสนับสนุนคนรุน่ใหม่
ทันเหตกุารณ์ ติดตามขอ้มูลขา่วสารการเกษตรอยา่งต่อเนื�อง
ผนวกความรูจ้ากหลาย ๆ แหล่ง 
กล้าเปลี�ยนแปลงและปรบัตัวตลอดเวลา

อุตสาหกรรม : นโยบายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุ่ม 

            อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังของไทยติดกับดักการผลิตสนิค้าแปรรูปขั�นต้นที�มมูีลค่าเพิ�มตํ�าและตอบโจทยต์ลาดต่างประเทศได้จาํกัด ดังนั�น หากไมเ่รง่พฒันาอุตสาหกรรมมนั
สาํปะหลังของไทย อาจสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัในที�สดุ ซึ�งการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์เป�นกลไกสาํคัญที�จะชว่ยยกระดับอุตสาหกรรมกลางนํ�าใหเ้คลื�อนไปสูอุ่ตสาหกรรมปลายนํ�า
ที�มมูีลค่าเพิ�มสงูขึ�น ซึ�งต้องอาศัยความรว่มมอืจากภาครฐัและภาคเอกชนอยา่งจรงิจงัในการผลักดันและขบัเคลื�อนอยา่งเป�นรูปธรรม 

เป�าหมาย
พฒันาไปสูผ่ลิภัณฑ์ที�มมูีลค่าเพิ�มสงู เพื�อตอบโจทยต์ลาดได้หลากหลายและเพิ�มอํานาจต่อรองตลอดหว่งโซก่ารผลิต

ข้อจาํกัด
การพฒันาให้สนิค้ามมูีลค่าเพิ�มต้องอาศัยเทคโนโลยจีากต่างประเทศที�มรีาคาสงู  ซึ�งเป�นอุปสรรคของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะรายกลางและรายยอ่ย เพราะ
ต้องใชเ้งินทนุและบุคลากรที�มคีวามรูค้วามชาํนาญเทคโนโลยขีั�นสงู ทําใหย้งัมขีอ้จาํกัดในการเขา้ถึงเทคโนโลย ีการผลิตและขายจงึเป�นสนิค้าที�มมูีลค่าเพิ�มตํ�า
งานวจิยัด้านมนัสาํปะหลังยงัไมห่ลากหลายและบุคลากรด้านการวจิยัมจีาํนวนจาํกัด ทําใหก้ารถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองค์ความรูต่้าง ๆ ยงัอยูใ่นวงจาํกัด
ขาดการเชื�อมโยงและการนําผลงานวจิยัมาใชจ้รงิในอุตสาหกรรม 
ขาดแรงจูงใจจากอุตสาหกรรมปลายทาง เนื�องจากตลาดรบัซื�อในป�จจุบนัสว่นใหญ่ นิยมผลิตภัณฑ์แปรรูปขั�นต้น ผลิตภัณฑ์ที�จะพฒันาขึ�นใหมจ่งึอาจ
มคีวามเสี�ยงที�ตลาด      จะไมต่อบรบั ซึ�งทําใหผู้ป้ระกอบการไมม่ั�นใจในการลงทนุเพื�อพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ  

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
ภาครฐัและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังควรทําความเขา้ใจรว่มกัน  เกี�ยวกับป�จจยัเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นหากไมเ่รง่ปรบัตัวและยงัพึ�งพาผลิตภัณฑ์
แบบเดมิ โดยภาครฐัสามารถพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมรว่มกับผูป้ระกอบการ ขณะเดยีวกันผูป้ระกอบการควรเป�ดใจพรอ้มรบักับการเปลี�ยนแปลงเพื�อยก
ระดบัอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง
ทําวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมขั�นสงูมากขึ�น ดว้ยการทําวจิยัภาคสนามรว่มกันระหวา่ง ภาครฐัและผูป้ระกอบการ หรอืผูป้ระกอบการอาจรวมกลุม่ในการ
แลกเปลี�ยนเทคโนโลย ีระหวา่งกัน เพื�อใหเ้กิดการยกระดบัการผลิตสูส่นิค้าที�มมูีลค่าสงู ขณะเดยีวกันควรถ่ายทอดองค์ความรูใ้หกั้บผูป้ระกอบการรายกลาง
และรายยอ่ย เชน่ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูผลิตภัณฑ์ขั�นต้นจากผูป้ระกอบการรายใหญไ่ปสูผู่ป้ระกอบการรายกลางและ รายยอ่ย เพื�อใหส้ามารถ
ผลิตสนิค้าจาํนวนมากป�อนใหผู้ป้ระกอบการรายใหญ่ได ้รวมทั�งเขา้ถึงการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ที�มมูีลค่าเพิ�มสงูขึ�นได ้

พฒันาบุคลากรให้สอดรบักับการผลิตสนิค้ามูลค่าเพิ�มสงู ภาครฐัควรพฒันาบุคลากรด้านการวจิยัในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง รวมถึงพฒันา
แรงงานใหม้ทัีกษะรองรบัเทคโนโลยขีั�นสงูมากขึ�น
บูรณาการการทํางานระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ภาครฐัสามารถสรา้งสภาพแวดล้อมที�เอื�อกับการพฒันาอุตสาหกรรม โดยการปรบัปรุงระเบยีบ
หรอืกฎเกณฑ์ที�เป�นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ เชน่ กฎเกณฑ์การผลิตเอทานอลควรเพิ�มความยดืหยุน่ใหส้ามารถผลิตเพื�อรองรบัได้หลายอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากการผลิตเพื�อใชใ้นอุตสาหกรรมพลังงานเท่านั�น 



นอกเหนือจากองค์ความรูท้างการเกษตรและการสรา้งเครอืขา่ยแล้ว
เกษตรกรยงัต้องพรอ้มเป�ดใจและเรยีนรู ้เพื�อใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี

ในการบรหิารจดัการและวางแผนการผลิตอยา่งเป�นระบบ
 

,,

,,

คุณยุทธการ  ศรีหมื� นไวยและคุณพ่อ  
เกษตรกรมนัสาํปะหลังรายใหญ่มพีื�นที�เพาะปลกู 300 ไร ่อ.เมอืง จ.นครราชสมีา

 

กรณีศึกษา: เป�ดใจ กล้าเปลี�ยนแปลง พร้อมรับเทคโนโลยี

เพิ�มผลผลิตจาก 5 ตันต่อไร ่เป�น 7 ตันต่อไร ่ 
ลดป�ญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทนุค่าป�จจยัการผลิตจากการรวมกลุ่มกับ
เครอืขา่ยเพื�อนเกษตรกร เพื�อแบง่ป�นแรงงานและต่อรองราคาป�จจยัการผลิต 

        เกษตรกรมนัสาํปะหลังรุน่ใหม ่ที�ได้รบัการถ่ายทอดองค์ความรูท้างการ
เกษตรแบบเดิมของคณุพอ่ แล้วนํามาผสมผสานกับการเรยีนรูก้ารทําเกษตรตาม
หลักวชิาการ ตลอดจนความรูใ้หมที่�ได้จากการติดตามขอ้มูลขา่วสารผา่นแอพพลิ
เคชั�นและเวบ็ไซต์ทางการเกษตรของทั�งภาครฐัและภาคเอกชน เชน่ ขอ้มูลพยากรณ์
อากาศ ดินและแหล่งนํ�าใต้ดิน แล้วนําเอาความรูม้าใชป้ระโยชน์ เชน่ การหมุนเวยีน
พื�นที�เพาะปลกูมนัสาํปะหลังกับปอเทือง เพื�อบาํรุงหน้าดินใหส้มบูรณ์ การสรา้งระบบ
นํ�าหยด เพื�อบรหิารจดัการนํ�า

 

ป�จจัยสู่ความสาํเร็จ :  ทดลองในแปลงเล็ก  (Sandbox) ก่อนขยายผลสู่แปลงใหญ่  

ทดลองปลกูในแปลงขนาดเล็กเพื�อลดความเสี�ยงหากไมส่าํเรจ็ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื�นที�ซึ�งมี
ความแตกต่างกันตามสภาพดิน นํ�า อากาศ ตลอดจนความรูค้วามชาํนาญของเกษตรกร หากสาํเรจ็จงึ
ค่อยขยายผลสูแ่ปลงใหญ ่
เกษตรกรรุน่ใหมเ่ป�ดใจ เรยีนรูจ้ากเกษตรกรรุน่ก่อนและแลกเปลี�ยนความรูกั้บเพื�อนเกษตรกร
เกษตรกรรุน่ก่อนเป�ดใจ ยอมรบัความรูแ้ละสนับสนุนคนรุน่ใหม่
ทันเหตกุารณ์ ติดตามขอ้มูลขา่วสารการเกษตรอยา่งต่อเนื�อง
ผนวกความรูจ้ากหลาย ๆ แหล่ง 
กล้าเปลี�ยนแปลงและปรบัตัวตลอดเวลา

อุตสาหกรรม : นโยบายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แนวนโยบายแบบเฉพาะกลุ่ม 

            อุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังของไทยติดกับดักการผลิตสนิค้าแปรรูปขั�นต้นที�มมูีลค่าเพิ�มตํ�าและตอบโจทยต์ลาดต่างประเทศได้จาํกัด ดังนั�น หากไมเ่รง่พฒันาอุตสาหกรรมมนั
สาํปะหลังของไทย อาจสญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัในที�สดุ ซึ�งการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์เป�นกลไกสาํคัญที�จะชว่ยยกระดับอุตสาหกรรมกลางนํ�าใหเ้คลื�อนไปสูอุ่ตสาหกรรมปลายนํ�า
ที�มมูีลค่าเพิ�มสงูขึ�น ซึ�งต้องอาศัยความรว่มมอืจากภาครฐัและภาคเอกชนอยา่งจรงิจงัในการผลักดันและขบัเคลื�อนอยา่งเป�นรูปธรรม 

เป�าหมาย
พฒันาไปสูผ่ลิภัณฑ์ที�มมูีลค่าเพิ�มสงู เพื�อตอบโจทยต์ลาดได้หลากหลายและเพิ�มอํานาจต่อรองตลอดหว่งโซก่ารผลิต

ข้อจาํกัด
การพฒันาให้สนิค้ามมูีลค่าเพิ�มต้องอาศัยเทคโนโลยจีากต่างประเทศที�มรีาคาสงู  ซึ�งเป�นอุปสรรคของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะรายกลางและรายยอ่ย เพราะ
ต้องใชเ้งินทนุและบุคลากรที�มคีวามรูค้วามชาํนาญเทคโนโลยขีั�นสงู ทําใหย้งัมขีอ้จาํกัดในการเขา้ถึงเทคโนโลย ีการผลิตและขายจงึเป�นสนิค้าที�มมูีลค่าเพิ�มตํ�า
งานวจิยัด้านมนัสาํปะหลังยงัไมห่ลากหลายและบุคลากรด้านการวจิยัมจีาํนวนจาํกัด ทําใหก้ารถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองค์ความรูต่้าง ๆ ยงัอยูใ่นวงจาํกัด
ขาดการเชื�อมโยงและการนําผลงานวจิยัมาใชจ้รงิในอุตสาหกรรม 
ขาดแรงจูงใจจากอุตสาหกรรมปลายทาง เนื�องจากตลาดรบัซื�อในป�จจุบนัสว่นใหญ่ นิยมผลิตภัณฑ์แปรรูปขั�นต้น ผลิตภัณฑ์ที�จะพฒันาขึ�นใหมจ่งึอาจ
มคีวามเสี�ยงที�ตลาด      จะไมต่อบรบั ซึ�งทําใหผู้ป้ระกอบการไมม่ั�นใจในการลงทนุเพื�อพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ  

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
ภาครฐัและผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังควรทําความเขา้ใจรว่มกัน  เกี�ยวกับป�จจยัเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นหากไมเ่รง่ปรบัตัวและยงัพึ�งพาผลิตภัณฑ์
แบบเดมิ โดยภาครฐัสามารถพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมรว่มกับผูป้ระกอบการ ขณะเดยีวกันผูป้ระกอบการควรเป�ดใจพรอ้มรบักับการเปลี�ยนแปลงเพื�อยก
ระดบัอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง
ทําวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมขั�นสงูมากขึ�น ดว้ยการทําวจิยัภาคสนามรว่มกันระหวา่ง ภาครฐัและผูป้ระกอบการ หรอืผูป้ระกอบการอาจรวมกลุม่ในการ
แลกเปลี�ยนเทคโนโลย ีระหวา่งกัน เพื�อใหเ้กิดการยกระดบัการผลิตสูส่นิค้าที�มมูีลค่าสงู ขณะเดยีวกันควรถ่ายทอดองค์ความรูใ้หกั้บผูป้ระกอบการรายกลาง
และรายยอ่ย เชน่ การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูผลิตภัณฑ์ขั�นต้นจากผูป้ระกอบการรายใหญไ่ปสูผู่ป้ระกอบการรายกลางและ รายยอ่ย เพื�อใหส้ามารถ
ผลิตสนิค้าจาํนวนมากป�อนใหผู้ป้ระกอบการรายใหญ่ได ้รวมทั�งเขา้ถึงการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ที�มมูีลค่าเพิ�มสงูขึ�นได ้

พฒันาบุคลากรให้สอดรบักับการผลิตสนิค้ามูลค่าเพิ�มสงู ภาครฐัควรพฒันาบุคลากรด้านการวจิยัในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง รวมถึงพฒันา
แรงงานใหม้ทัีกษะรองรบัเทคโนโลยขีั�นสงูมากขึ�น
บูรณาการการทํางานระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ภาครฐัสามารถสรา้งสภาพแวดล้อมที�เอื�อกับการพฒันาอุตสาหกรรม โดยการปรบัปรุงระเบยีบ
หรอืกฎเกณฑ์ที�เป�นอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ เชน่ กฎเกณฑ์การผลิตเอทานอลควรเพิ�มความยดืหยุน่ใหส้ามารถผลิตเพื�อรองรบัได้หลายอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากการผลิตเพื�อใชใ้นอุตสาหกรรมพลังงานเท่านั�น 



นโยบายบริหารจัดการข้อมูลของอุตสาหกรรมมันสาํปะหลัง 

แนวนโยบายแบบภาพรวม 

        นอกเหนือจากนโยบายเฉพาะจุดเเล้ว งานศึกษาฉบบันี�ยงัเพิ�มบทบาทการบรกิารจดัการขอ้มูล เพื�อชว่ยยกระดับอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังในภาพรวม โดยการปลดล็อกการเขา้ถึง
ขอ้มูลที�มปีระโยชน์ ทรพัยากร และกลไกการทํางานของตลาด ซึ�งนโยบายดังกล่าวจะเกิดขึ�นได้ต้องอาศัยความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นในการผลักดัน โดยเฉพาะภาครฐัที�มบีทบาทสาํคัญ
ในฐานะดแูลขอ้มูลขนาดใหญ่และโครงสรา้งพื�นฐานต่าง ๆ ขณะที�ภาคเอกชนมศัีกยภาพในการขบัเคลื�อนภาคอุตสาหกรรม

ข้อจาํกัด
ขอ้มูลมนัสาํปะหลังยงักระจายอยูห่ลายหนว่ยงานและไมทั่�วถึง ทําใหผู้เ้ล่นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกษตรกร มขีอ้มูลไมค่รบถ้วน ซึ�งสง่ผลต่อ
การตัดสนิใจและวางแผนการผลิต  
ความชดัเจนหน่วยงานหลักในการจดัการรวบรวมฐานขอ้มูล ภาครฐัอาจจดัตั�ง หน่วยงานหลักในการดแูลฐานขอ้มูล สามารถเชื�อมโยงการ
ทํางานรว่มกันได้
ความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยขีองเกษตรกรยงัมจีาํกัด ด้วยโครงสรา้งประชากรที�กําลังเขา้สูส่งัคมสงูวยั สง่ผลใหก้ารเรยีนรูแ้ละการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี�นํามาใชใ้นภาคเกษตรทําได้ยากขึ�น
ขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลกูและเก็บเกี�ยว แมว้า่กลไกของเทคโนโลยจีะชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการผลิตได้ แต่ป�ญหาการขาดแคลน
แรงงานยงัเป�นอีกหนึ�งขอ้จาํกัดในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ีโดยเฉพาะในชว่งเก็บเกี�ยวผลผลิตทาง
การเกษตรทับซอ้นกัน ทําใหเ้กิดการรอแรงงาน สง่ผลใหเ้กษตรกรไมส่ามารถใชเ้ทคโนโลยไีด้อยา่งเต็มที�ในการเก็บเกี�ยวผลผลิต 

เป�าหมาย
เพื�อพฒันาฐานขอ้มูลของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังใหเ้ป�น One-stop Service Application ในรูปแบบที�ไมซ่บัซอ้นและใชง้านง่ายใชไ้ด้จรงิ ซึ�งจะชว่ยอํานวย
ความสะดวกใหท้กุขอ้ต่อของอุตสาหกรรมได้ใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มที� และเท่าเทียมกัน อีกทั�งยงัชว่ยเพิ�มประสทิธผิลในการทํานโยบายของภาครฐั

Photo: Techsource

แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
เขา้ใจป�ญหาและความต้องการของแต่ละขอ้ต่อในอุตสาหกรรม เพื�อใหก้ารนําขอ้มูลมาใชเ้กิดประโยชน์อยา่งแท้จรงิและทันการณ์
จดัตั�งคณะทํางานกลางเพื�อรวบรวมและเชื�อมโยงขอ้มูลจากทกุหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสรา้งศูนยก์ลางและพฒันาฐานขอ้มูลของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง
สรา้งแอพพลิเคชั�นที�สะดวกและง่ายต่อการใชง้าน เพื�อลดขอ้จาํกัดในการเขา้ถึงเทคโนโลยขีองเกษตรกร โดยผูอ้อกแบบจะต้องเขา้ใจบรบิทของเกษตรกรและ
ปรบัปรุงฐานขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอ
สาํรวจความพงึพอใจและประสทิธภิาพของขอ้มูลอยา่งต่อเนื�อง เพื�อนํามาปรบัปรุงใหส้อดคล้องกับการใชง้าน
ภาครฐัควรเรง่พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ทักษะแรงงานและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะแหล่งนํ�าและเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับการ
เก็บเกี�ยวเพื�อเพิ�มศักยภาพในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี

Ricult เป�นตัวอยา่งของ Start up ภาคเอกชนรายแรกของไทย
ที�นําเทคโนโลยมีาจดัการขอ้มูลการเกษตรสาํคัญ เพื�อชว่ยเพิ�ม
ประสทิธภิาพการผลิต การพฒันาตลาดและเพิ�มโอกาสในการเขา้ถึง
แหล่งเงินทนุ ภายใต้เทคโนโลยทีี�ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ,,

,,

           Ricult นําขอ้มูลด้านเกษตรสาํคัญ เชน่ ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม สภาพอากาศ และราคาป�จจยัการผลิตมาประมวลและวเิคราะหผ์ลด้วยแบบจาํลอง เพื�อสรา้งระบบตลาดใหเ้กษตรกร
รวมถึงการพจิารณาใหส้นิเชื�อเกษตรกรรายยอ่ยก่อนเสนอสถาบนัการเงินผา่นแอพพลิเคชั�น ไลน ์และเวบ็ไซต์ ทําใหเ้กษตรกรจาํหน่ายผลผลิตในราคาที�เป�นธรรมและสามารถเขา้ถึง
แหล่งเงินทนุไดง่้ายขึ�นในอนาคต Ricult มแีผนพฒันาระบบการเชา่ป�จจยัการผลิต เพื�อขยายการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารเกษตรชว่ยใหเ้กษตรกรลดต้นทนุลงได้

ตั�งแต่การเตรยีมดนิ การเพาะปลกู การดแูลและการเก็บเกี�ยวจากขอ้มูลพยากรณแ์ละสภาพภมูอิากาศ 
ลดระยะเวลาในการดแูลไรม่นัสาํปะหลังและแก้ป�ญหาไดทั้นการณ ์จากระบบแจง้เตือนที�อาจจะเกิดป�ญหาในไร ่เชน่ ปรมิาณนํ�าฝน ศัตรพูชื เป�นต้น
จาํหน่ายผลผลิตใหกั้บผูป้ระกอบการไดโ้ดยตรง โดยไมผ่า่นพอ่ค้าคนกลาง ทําใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิ�มขึ�น จากขอ้มูลราคารบัซื�อของ
โรงงานในแอพพลิชั�น
เพิ�มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร

เกษตรกร สามารถวางแผนและตัดสินใจเพาะปลูกได้แม่นยาํขึ�น 

กรณีศึกษา :  Ricult Agriculture Tech 

รบัซื�อผลผลิตมนัสาํปะหลังจากเกษตรกร ชว่ยลดขั�นตอนพอ่ค้าคนกลาง
ประเมินคุณภาพผลผลิต เพื� อบริหารจัดการระบบการผลิต

โรงงาน เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการผลิตในโรงงาน

สถาบนัการเงินและไมโครไฟแนนซ ์วเิคราะหร์ายไดแ้ละความเสี�ยงของเกษตรกรในอนาคต
จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมของพื�นที�เพาะปลกูที�สามารถดยูอ้นหลังได ้5 ป�

ใชเ้วลาคลกุคลีกับเกษตรกรเพื�อใหรู้แ้ละเขา้ใจป�ญหาของเกษตรกร เชน่ ขาดความรู ้เทคโนโลย ีการเขา้ถึงแหล่งเงินทนุและการขายผลผลิตออกสูต่ลาด เป�นต้น
เขา้ใจวถีิชวีติของเกษตรกรในการรบัรูเ้ทคโนโลยวีา่ยงัมขีอ้จาํกัดในการใชง้านอุปกรณที์�เกี�ยวขอ้งกับเทคโนโลย ีจงึออกแบบใหง่้ายต่อการใชง้าน
มชีอ่งทางแลกเปลี�ยนขอ้มูลเกษตรสาํคัญที�หลากหลาย  เชน่ ไลน ์แอฟพลิเคชั�น และเวบ็ไซต์ เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลกับเกษตรกร 
มขีอ้มูลเพื�อประกอบการตัดสนิใจที�ค่อนขา้งครบถ้วน เชน่ ขอ้มูลเชงิพื�นที� สภาพอากาศ และราคา เพื�อประกอบการตัดสนิใจเพาะปลกู การดแูล และการเก็บเกี�ยวของ
เกษตรกร
สามารถแก้ไขป�ญหาไดจ้รงิ ทําใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทกุฝ�าย ทั�งเกษตรกร โรงงาน และสถาบนัการเงิน ไดป้ระโยชนร์ว่มกันจากการรบัรูข้อ้มูลที�กระจายอยา่งเท่าเทียมกัน 

ป�จจยัสูค่วามสาํเรจ็ : เทคโนโลยใีชง่้าย สะดวก แก้ป�ญหาเกษตรกรได้จรงิ



นโยบายบริหารจัดการข้อมูลของอุตสาหกรรมมันสาํปะหลัง 

แนวนโยบายแบบภาพรวม 

        นอกเหนือจากนโยบายเฉพาะจุดเเล้ว งานศึกษาฉบบันี�ยงัเพิ�มบทบาทการบรกิารจดัการขอ้มูล เพื�อชว่ยยกระดับอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังในภาพรวม โดยการปลดล็อกการเขา้ถึง
ขอ้มูลที�มปีระโยชน์ ทรพัยากร และกลไกการทํางานของตลาด ซึ�งนโยบายดังกล่าวจะเกิดขึ�นได้ต้องอาศัยความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นในการผลักดัน โดยเฉพาะภาครฐัที�มบีทบาทสาํคัญ
ในฐานะดแูลขอ้มูลขนาดใหญ่และโครงสรา้งพื�นฐานต่าง ๆ ขณะที�ภาคเอกชนมศัีกยภาพในการขบัเคลื�อนภาคอุตสาหกรรม

ข้อจาํกัด
ขอ้มูลมนัสาํปะหลังยงักระจายอยูห่ลายหนว่ยงานและไมทั่�วถึง ทําใหผู้เ้ล่นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกษตรกร มขีอ้มูลไมค่รบถ้วน ซึ�งสง่ผลต่อ
การตัดสนิใจและวางแผนการผลิต  
ความชดัเจนหน่วยงานหลักในการจดัการรวบรวมฐานขอ้มูล ภาครฐัอาจจดัตั�ง หน่วยงานหลักในการดแูลฐานขอ้มูล สามารถเชื�อมโยงการ
ทํางานรว่มกันได้
ความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยขีองเกษตรกรยงัมจีาํกัด ด้วยโครงสรา้งประชากรที�กําลังเขา้สูส่งัคมสงูวยั สง่ผลใหก้ารเรยีนรูแ้ละการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีี�นํามาใชใ้นภาคเกษตรทําได้ยากขึ�น
ขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลกูและเก็บเกี�ยว แมว้า่กลไกของเทคโนโลยจีะชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการผลิตได้ แต่ป�ญหาการขาดแคลน
แรงงานยงัเป�นอีกหนึ�งขอ้จาํกัดในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ีโดยเฉพาะในชว่งเก็บเกี�ยวผลผลิตทาง
การเกษตรทับซอ้นกัน ทําใหเ้กิดการรอแรงงาน สง่ผลใหเ้กษตรกรไมส่ามารถใชเ้ทคโนโลยไีด้อยา่งเต็มที�ในการเก็บเกี�ยวผลผลิต 

เป�าหมาย
เพื�อพฒันาฐานขอ้มูลของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลังใหเ้ป�น One-stop Service Application ในรูปแบบที�ไมซ่บัซอ้นและใชง้านง่ายใชไ้ด้จรงิ ซึ�งจะชว่ยอํานวย
ความสะดวกใหท้กุขอ้ต่อของอุตสาหกรรมได้ใชป้ระโยชน์อยา่งเต็มที� และเท่าเทียมกัน อีกทั�งยงัชว่ยเพิ�มประสทิธผิลในการทํานโยบายของภาครฐั
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แนวทางผลักดันและการเรยีนรูจ้ากพื�นที�ที�ประสบความสาํเรจ็
เขา้ใจป�ญหาและความต้องการของแต่ละขอ้ต่อในอุตสาหกรรม เพื�อใหก้ารนําขอ้มูลมาใชเ้กิดประโยชน์อยา่งแท้จรงิและทันการณ์
จดัตั�งคณะทํางานกลางเพื�อรวบรวมและเชื�อมโยงขอ้มูลจากทกุหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อสรา้งศูนยก์ลางและพฒันาฐานขอ้มูลของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลัง
สรา้งแอพพลิเคชั�นที�สะดวกและง่ายต่อการใชง้าน เพื�อลดขอ้จาํกัดในการเขา้ถึงเทคโนโลยขีองเกษตรกร โดยผูอ้อกแบบจะต้องเขา้ใจบรบิทของเกษตรกรและ
ปรบัปรุงฐานขอ้มูลอยา่งสมํ�าเสมอ
สาํรวจความพงึพอใจและประสทิธภิาพของขอ้มูลอยา่งต่อเนื�อง เพื�อนํามาปรบัปรุงใหส้อดคล้องกับการใชง้าน
ภาครฐัควรเรง่พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐาน ทักษะแรงงานและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะแหล่งนํ�าและเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้องกับการ
เก็บเกี�ยวเพื�อเพิ�มศักยภาพในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี

Ricult เป�นตัวอยา่งของ Start up ภาคเอกชนรายแรกของไทย
ที�นําเทคโนโลยมีาจดัการขอ้มูลการเกษตรสาํคัญ เพื�อชว่ยเพิ�ม
ประสทิธภิาพการผลิต การพฒันาตลาดและเพิ�มโอกาสในการเขา้ถึง
แหล่งเงินทนุ ภายใต้เทคโนโลยทีี�ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ,,

,,

           Ricult นําขอ้มูลด้านเกษตรสาํคัญ เชน่ ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม สภาพอากาศ และราคาป�จจยัการผลิตมาประมวลและวเิคราะหผ์ลด้วยแบบจาํลอง เพื�อสรา้งระบบตลาดใหเ้กษตรกร
รวมถึงการพจิารณาใหส้นิเชื�อเกษตรกรรายยอ่ยก่อนเสนอสถาบนัการเงินผา่นแอพพลิเคชั�น ไลน ์และเวบ็ไซต์ ทําใหเ้กษตรกรจาํหน่ายผลผลิตในราคาที�เป�นธรรมและสามารถเขา้ถึง
แหล่งเงินทนุไดง่้ายขึ�นในอนาคต Ricult มแีผนพฒันาระบบการเชา่ป�จจยัการผลิต เพื�อขยายการเขา้ถึงเทคโนโลยกีารเกษตรชว่ยใหเ้กษตรกรลดต้นทนุลงได้

ตั�งแต่การเตรยีมดนิ การเพาะปลกู การดแูลและการเก็บเกี�ยวจากขอ้มูลพยากรณแ์ละสภาพภมูอิากาศ 
ลดระยะเวลาในการดแูลไรม่นัสาํปะหลังและแก้ป�ญหาไดทั้นการณ ์จากระบบแจง้เตือนที�อาจจะเกิดป�ญหาในไร ่เชน่ ปรมิาณนํ�าฝน ศัตรพูชื เป�นต้น
จาํหน่ายผลผลิตใหกั้บผูป้ระกอบการไดโ้ดยตรง โดยไมผ่า่นพอ่ค้าคนกลาง ทําใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิ�มขึ�น จากขอ้มูลราคารบัซื�อของ
โรงงานในแอพพลิชั�น
เพิ�มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร

เกษตรกร สามารถวางแผนและตัดสินใจเพาะปลูกได้แม่นยาํขึ�น 

กรณีศึกษา :  Ricult Agriculture Tech 

รบัซื�อผลผลิตมนัสาํปะหลังจากเกษตรกร ชว่ยลดขั�นตอนพอ่ค้าคนกลาง
ประเมินคุณภาพผลผลิต เพื� อบริหารจัดการระบบการผลิต

โรงงาน เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการผลิตในโรงงาน

สถาบนัการเงินและไมโครไฟแนนซ ์วเิคราะหร์ายไดแ้ละความเสี�ยงของเกษตรกรในอนาคต
จากขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมของพื�นที�เพาะปลกูที�สามารถดยูอ้นหลังได ้5 ป�

ใชเ้วลาคลกุคลีกับเกษตรกรเพื�อใหรู้แ้ละเขา้ใจป�ญหาของเกษตรกร เชน่ ขาดความรู ้เทคโนโลย ีการเขา้ถึงแหล่งเงินทนุและการขายผลผลิตออกสูต่ลาด เป�นต้น
เขา้ใจวถีิชวีติของเกษตรกรในการรบัรูเ้ทคโนโลยวีา่ยงัมขีอ้จาํกัดในการใชง้านอุปกรณที์�เกี�ยวขอ้งกับเทคโนโลย ีจงึออกแบบใหง่้ายต่อการใชง้าน
มชีอ่งทางแลกเปลี�ยนขอ้มูลเกษตรสาํคัญที�หลากหลาย  เชน่ ไลน ์แอฟพลิเคชั�น และเวบ็ไซต์ เพื�อแลกเปลี�ยนขอ้มูลกับเกษตรกร 
มขีอ้มูลเพื�อประกอบการตัดสนิใจที�ค่อนขา้งครบถ้วน เชน่ ขอ้มูลเชงิพื�นที� สภาพอากาศ และราคา เพื�อประกอบการตัดสนิใจเพาะปลกู การดแูล และการเก็บเกี�ยวของ
เกษตรกร
สามารถแก้ไขป�ญหาไดจ้รงิ ทําใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทกุฝ�าย ทั�งเกษตรกร โรงงาน และสถาบนัการเงิน ไดป้ระโยชนร์ว่มกันจากการรบัรูข้อ้มูลที�กระจายอยา่งเท่าเทียมกัน 

ป�จจยัสูค่วามสาํเรจ็ : เทคโนโลยใีชง่้าย สะดวก แก้ป�ญหาเกษตรกรได้จรงิ















การส�รวจผลผลิตมันส�ปะหลัง
Tapioca Croup Serveys

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ปะหลังไทย
Quantity and Value Export of Tapioca Products

ปี (Year)
2554/55 

(2011/12)
2555/56 

(2012/13)
2556/57 

(2013/14)
2557/58 

(2014/15)
2558/59 

(2015/16)
2559/60 

(2016/17)
2560/61 

(2017/18)
2561/62 

(2018/19)
2562/63 

(2019/20)
2563/64 

(2020/21)

พื้นที่เก็บเกี่ยว	(ไร่)	
Harvesting	Acreage	(Rai)

7,911,323 8,138,953 8,656,942 8,697,948 8,919,803 8,910,021 8,025,131 8,560,391 8,678,147 9,003,374

ผลผลิตหัวมันสดรวม	(ตัน)	
Total	Production	(Ton)

26,601,090 28,275,565 30,227,542 33,610,487 30,557,857 30,935,529 27,875,464	 28,859,005 28,753,891 28,319,817

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร	่(ตัน/ไร่)	
Yield	Per	Rai	(Ton/Rai)

3.362 3.474 3.492 3.864 3.426 3.472 3.474 3.371 3.310 3.145

ที่มา	:	คณะส�ารวจผลผลิตมันส�าปะหลัง	4	สมาคมฯ
Source	:	Tapioca	Croup	Serveys

ที่มา	:	กรมศุลกากร
Source	:	The	Customs	Department

การส่งออก (Export)

ปี 2561 (ม.ค. - ธ.ค.)    Year 2017 (Jan - Dec) ปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค.) Year 2018 (Jan - Dec)

ปริมาณ (ล้านตัน)
Quantity (million Ton)

มูลค่า (ล้านบาท)
Value (million Bath)

ปริมาณ (ล้านตัน)
Quantity (million Ton)

มูลค่า (ล้านบาท)
Value (million Bath)

มันเส้น	(Tapioca	Chips) 3.981 25,223 2.335 15,831

มันอัดเม็ด	(Tapioca	Hard	Pellets) 0.011 98 0.012 100

แป้งมันดิบ	(Native		Starch) 2.934 44,343 2.836 38,533

แป้งแปรรูป	(Modified	Starch) 0.985 23,019 0.986 21,014

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	(other) 0.283 2,065 0.317 2,240

รวม (Total) 8.183 94,650 6.475 77,619
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เปรียบเทียบข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�ปะหลัง และแป้งมันส�ปะหลัง ระหว่างปี 2560-2562
Compare export data of Tapioca Products and Tapioca Starch between Year 2017-2019

ที่มา	:	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และกรมศุลกากร	
Source	:	Board	of	Trade	of	Thailand		and	The	Customs	Department

	หน่วย	:	ตัน	
	Unit	:	Metric	Ton	

เดือน (Month)
มันเส้น

(Tapioca Chips)
มันอัดเม็ด

(Tapioca Hard Pellets)
แป้งดิบ

(Native Starch)
แป้งแปรรูป

(Modified Starch)
สาคู

(Tapioca Pearl)

ปี (Year)
2560

(2017)
2561 

(2018)
2562

(2019)
2560

(2017)
2561

(2018)
2562

(2019)
2560

(2017)
2561

(2018)
2562

(2019)
2560

(2017)
2561

(2018)
2562

(2019)
2560

(2017)
2561

(2018)
2562

(2019)

มกราคม						(January) 500,841 649,360 268,718 3,939 300 4,137 295,030 266,037 295,846 66,477 80,250 82,890 1,975 2,485 2,813

กุมภาพันธ	์			(February) 814,903 500,794 298,775 100 126 509 258,716 274,447 357,949 71,479 80,732 78,323 2,427 2,502 3,587

มีนาคม							 (March) 	715,492 666,141 444,648 344 4,718 124 254,699 296,222 333,731 97,151 99,232 110,781 3,137 3,324 4,028

เมษายน						 (April) 	470,363 352,978 257,537 226 290 465 207,474 173,215 202,463 85,301 86,484 81,549 2,368 2,242 3,225

พฤษภาคม				(May) 	511,347 238,973 357,134 148 358 537 285,940 180,585 195,975 90,161 82,272 86,566 3,909 3,725 3,767

มิถุนายน					 (June) 	405,628 182,760 174,988 4,097 325 183 281,282 175,001 165,086 87,231 82,935 88,658 2,955 3,608 3,350

กรกฎาคม				(July) 	474,748 163,784 254,241 11,260 21 320 233,408 177,299 192,530 67,598 73,245 81,453 2,589 2,938 3,228

สิงหาคม						(August) 	426,712 238,898 63,460 65 213 499 251,369 279,686 234,812 82,659 84,335 81,736 2,957 3,673 3,423

กันยายน						(September) 514,193 288,740 51,833 10,929 3,537 632 226,570 257,841 214,838 97,695 90,597 89,883 3,004 2,526 3,593

ตุลาคม								(October) 	559,042 277,312 165,953 362 158 3,732 268,924 317,632 231,524 75,622 94,471 94,914 2,594 3,505 3,375

พฤศจิกายน		(November) 	702,255 223,796 47,506 3,847 220 378 264,573 290,858 192,881 96,699 93,155 90,105 2,060 3,162 3,205

ธันวาคม						(December) 	528,240 268,958 88,911 550 1,044 548 302,687 243,972 217,831 82,953 83,210 71,753 1,779 2,624 3,168

ปรมิาณรวม (Total Quantity) 6,623,764 4,052,494 2,473,704 35,867 11,310 12,064 3,130,672 2,932,795 2,835,466 1,001,026 1,030,918 1,038,611 31,754 36,314 40,762 
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การส่งออกกากแป้งมันส�ปะหลัง
Export of Tapioca Residue

การส่งออกกากแป้งมันส�าปะหลัง (Month) 2560 (2017) 2561 (2018) 2562 (2019)

มกราคม						(January) 29,693 10 -

กุมภาพันธ	์			(February) 31,477 50,166 16,363

มีนาคม								(March) 82,033 36,120 17,853

เมษายน							(April) 39,619 6,600 45,624

พฤษภาคม				(May) 39,990 12,781 21,320

มิถุนายน						(June) 57,575 70,882 15,068

กรกฎาคม				(July) 77,361 24,903 27,345

สิงหาคม						(August) 34,754 19,241 34,329

กันยายน						(September) 21,671 25,472 5,024

ตุลาคม								(October) 33,241 6,500 51,790

พฤศจิกายน		(November) 6,875 15,669 5,568

ธันวาคม						(December) 60,841 2,612 24,363

ปริมาณรวม (Total Quantity) 515,131 270,956 264,647

ที่มา	:	กรมศุลกากร
Source	:	The	Customs	Department

	หน่วย	:	ตัน	
	Unit	:	Metric	Ton	
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ราคาเฉลี่ยแป้งมันส�ปะหลัง
Average Price of Tapioca Starch

เดือน (Month)

2561 (2018) 2562 (2019)

ราคาภายใน (บาท/กก.)
Domestic Price (Baht/kg.)

ราคาส่งออก (F.O.B เหรียญ/ตัน) 
Export Price (F.O.B. USD/Ton)

ราคาภายใน (บาท/กก.)
Domestic Price (Baht/kg.)

ราคาส่งออก (F.O.B เหรียญ/ตัน) 
Export Price (F.O.B. USD/Ton)

มกราคม						(January) 13.10 436.00 13.53 448.00

กุมภาพันธ์				(February) 14.06 473.00 13.38 454.00

มีนาคม								(March) 15.43 519.00 13.58 461.00

เมษายน							(April) 16.23 542.00 13.90 470.00

พฤษภาคม				(May) 16.60 550.00 13.65 459.00

มิถุนายน						(June) 15.90 528.00 13.40 454.00

กรกฎาคม				(July) 15.18 485.00 13.20 452.00

สิงหาคม						(August) 14.93 483.00 13.27 460.00

กันยายน						(September) 15.15 494.00 13.25 436.00

ตุลาคม								(October) 15.36 500.00 13.20 460.00

พฤศจิกายน		(November) 14.70 474.00 13.10 463.00

ธันวาคม						(December) 14.03 455.00 12.83 455.00

ที่มา	:	ราคาแป้งมันส�าปะหลัง	ประจ�าสัปดาห์	ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Source	:	Weekly	Price	of	Tapioca	starch	of	North	Eastern	Tapioca	Trade	Association
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ราคาเฉลี่ยหัวมันสด ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
Average Price of Root Tapioca at starch factory Nakhonratchasima

เดือน
(Month)

หัวมันสด (เชื้อแป้ง 25%)
Root Tapioca (Starch content 25%)

2560 (2017) 2561 (2018) 2562 (2019)

มกราคม						(January) 1.62 2.29 2.47

กุมภาพันธ	์			(February) 1.61 2.48 2.39

มีนาคม								(March) 1.65 2.76 2.36

เมษายน							(April) 1.65 3.09 2.38

พฤษภาคม				(May) 1.65 3.09 2.30

มิถุนายน						(June) 1.68 2.90 2.23

กรกฎาคม				(July) 1.67 2.82 2.23

สิงหาคม						(August) 1.68 2.81 2.23

กันยายน						(September) 1.81 2.87 2.28

ตุลาคม								(October) 1.90 2.87 2.27

พฤศจิกายน		(November) 2.05 2.79 2.31

ธันวาคม						(December) 2.14 2.58 2.25

ที่มา	:	สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Source	:	North	Eastern	Tapioca	Trade	Association

	หน่วย	:	ตัน	
	Unit	:	Metric	Ton	
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มันส�ปะหลังโรงงาน : เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตที่ส�คัญ 10 อันดับแรก ปี 2559-2561
Cassava : Haevested area, production and yield per rai of major coutries, 2016-2018 

38,546 41,435 42,830 59,566 59,351 59,475 1,545 1,432 1,389 Nigeria
26,556 23,817 22,987 34,572 31,020 29,952 1,302 1,302 1,303 Congo

1/ 9,065 8,714 8,327 31,161 30,495 29,368 3,437 3,499 3,527 Thailand 1/

5,867 6,190 6,456 17,798 19,009 20,846 3,034 3,071 3,229 Ghana
8,726 7,915 7,534 21,036 18,502 17,645 2,411 2,337 2,342 Brazil
5,142 4,831 4,359 20,261 19,054 16,119 3,940 3,944 3,698 Indonesia
3,558 3,328 3,206 10,910 10,268 9,847 3,067 3,085 3,071 Vietnam
5,615 4,567 4,873 9,847 8,404 8,660 1,754 1,840 1,777
7,406 6,702 6,613 9,100 8,703 8,525 1,229 1,299 1,289
1,802 1,756 1,701 7,638 7,668 7,646 4,239 4,367 4,495

44,642 44,632 44,472 71,430 71,360 72,341 1,600 1,599 1,627 Others

1/  1/ 
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มันส�ปะหลังโรงงาน : เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตที่ส�คัญ 10 อันดับแรก ปี 2559-2561
Cassava : Haevested area, production and yield per rai of major coutries, 2016-2018

 

38,546 41,435 42,830 59,566 59,351 59,475 1,545 1,432 1,389 Nigeria
26,556 23,817 22,987 34,572 31,020 29,952 1,302 1,302 1,303 Congo

1/ 9,065 8,714 8,327 31,161 30,495 29,368 3,437 3,499 3,527 Thailand 1/

5,867 6,190 6,456 17,798 19,009 20,846 3,034 3,071 3,229 Ghana
8,726 7,915 7,534 21,036 18,502 17,645 2,411 2,337 2,342 Brazil
5,142 4,831 4,359 20,261 19,054 16,119 3,940 3,944 3,698 Indonesia
3,558 3,328 3,206 10,910 10,268 9,847 3,067 3,085 3,071 Vietnam
5,615 4,567 4,873 9,847 8,404 8,660 1,754 1,840 1,777
7,406 6,702 6,613 9,100 8,703 8,525 1,229 1,299 1,289
1,802 1,756 1,701 7,638 7,668 7,646 4,239 4,367 4,495
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2562 8,823 8,667 31,080 3,586 67,444 2019
2563 1/ 59,409 2020
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Detail backflushing rotor Detail siphon basket

Model Rotor 
Diameter  

Capacity 
 

Filter  
area  

Speed  
max  

G-Force  
max.  

Weight 
with 
motor  

Weight with 
vibration 
block 

 [mm] [dm³] [m²] [min ˉ¹] [-] [kg] [kg] 

GP 63 SKIB 630 62 0.89 3,000 3,170 7,000 
 

No need 

GP 100 SKIB 1000 277 2.23 1,640 1,500 12,000 
 

No need 

GP 125 SKIB 1250 481 3.50 1,465 1,500 17,000 
 

No need 

GP 150 SKIB 1500 823 5.02 1,245 1,300 26,500 
 

No need 

GP 190 SKIB 1900 1,675 8.06    980 1,021 46,000 
 

No need 

 ผูผลิตเครื่องสลัด
ชนิดหมุนเหวี่ยงในอุตสาหกรรมแปง

ที่ไดรับความเชื่อถือในระดับโลก

G-FORCE
ASIA

G-FORCE
ASIA

จี ฟอรส เอเชีย
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is  a   leading   manufacturer    of     automatic   weighing   machines, 

automatic    bagging   machines,     and  flexible  container   bagging 

machines. Our machines  are  accommodated to support  technology           

progress   and   client’s   requirements   in   the   fields   of  chemical, 

fertilizer, feed, food etc. We concentrate on the design, development, 

manufacture,   installation,  and  after  sales  service  by  our   highly 

experienced   team.    Meanwhile,   we   has   provided  best   quality 

and   technology  for making   an  effort   to   strengthen  your  brand 

as well. We also specialize both large and small projects. 

We   are   aiming for  client’s  best quality and strongest competitive 

position   among  world  market.   Today,  our  machines  are widely 

used in worldwide industries. 

We hope that NAGASAKI KIKI (THAILAND) CO., LTD.     

& AMO-PACK (ASIA) CO., LTD. will be a part of your successful. 

We are looking forward to serving you.

NAGASAKI KIKI (THAILAND) CO., LTD.  
& AMO-PACK (ASIA) CO., LTD.

Moreover,   we  have adhered to our  4-Principle Policy in making our machines 

which are  Save for Health  &  ECO Friendly,  Save Cost,  Save Time, Service is 

excellent   and  focused  on  both  before  and  after-sale-services  which  are  the 

services in providing advices to our customers, presentations of machines ideally

suitable  for  the  actual  works  together   with  the   after-sale-services   by  fully 

experienced   Engineering  Team  of  the Company to build up confidences in our 

customers   and  make  assurance  that with the machines you bought, you would 

have  the  machines  functional   worthwhile   your  investments  with the quality, 

efficiency and long lifetime.

    Total solutions
          for automatic weighing & bagging systems

 

AMO-PACK (ASIA) CO., LTD. 

SAVE FOR HEALTH & ECO FRIENDLY

 

BAGGING MACHINE SYSTEMS 
ENGINEERING-MANUFACTURE-

INSTALL-MAINTENACE  

PV  bag   :  This  bag  has  a 

hexagonal  end  portion with 

adhesive  on   both  bottoms. 

A hermetic  state is achieved 

by  extending  the  valve side 

of  the  bottom  cap  and heat 

sealing the valve portion.
On  the occasion that North Eastern Tapioca Trade Association in moving toward 

its  40th year.    We   are  very  delighted  to  cooperation  in   consultant,   design, 

installation  and  contribution  to   the  progress  in tapioca starch packing system. 

We  are  thank  you for our's customer to trust and using our products and service. 

We  will  never  stop devenlopment the products and  service for respons demand 

of client until completely goal. 

SERVICE IS EXCELLENT
SAVE COST SAVE TIME
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นางสาวประภาวรินทร ลองงาม
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ชัยภูมิ

เจริญชัยพืชผล 2017 บจก.
นายชัยยันต ปุญญนิรันดร
   137 หมู 1 ถ.สหกรณนิคม ต.บึงออ
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  30280
โทร. 0 4422 9993
แฟกซ 0 4422 9994

ชัยยงพืชผล
นายสุรชัย จรัสธเนศ
   111 หมู 13 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด
จ.นครราชสีมา  30210
โทร. 08 9717 9444
แฟกซ 08 6460 2602

ชัยวัฒน 2019 หจก.
นายชัยวัฒน วัฒนวิทย
   420-421 หมู 7 ถ.สีคิ้ว-ดานขุนทด
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 0 4441 1071, 081-878-7957

โชคยินดี
นายสมศักดิ์ ชินศักดิ์ชัย
   180 หมู 5 ถ.ครบุรี-เสิงสาง ต.เฉลียง
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0 4444 8400, 08 1967 2093
แฟกซ 0 4444 8400

โชคปยะ
นายปยะ ปงวงศานุรักษ
   138 หมูที่ 11 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 08 1879 8148

ซุยเฮงหลีราชสีมา บจก.
นายธิติชัย ศรีสถาพร
   22 หมู 5 ถ.นิเวศรัตน ต.ดานชาง อ.บัวใหญ 
จ.นครราชสีมา 30120
โทร. 0 4446 1024, 0 4446 1025
แฟกซ 0 4446 1726

ตรงพานิช
นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล
   72 ถ.มิตรภาพ ต.ปากชอง อ.ปากชอง 
จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 0 4431 1777, 0 4431 1402
แฟกซ 0 4428 0420

ตั้งไทเส็งครบุรี
นายบุญเติบ ชัชวาล
   282 หมู 4 ถ.โชคชัย-ครบุรี ต.อรพิมพ
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 0 4444 4620
แฟกซ 0 4444 4620

ทวีวัฒน
นายสนอง เตียตระกูล 
   353/9 หมู 10 ต.บานใหม อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0 4428 2655 
แฟกซ 0 4428 2655

ไทยณรงครุงเรืองโชคชัย บจก. 
นายทวีศักดิ์ สิริประเสริฐศิลป
   222 หมูที่ 9 โชคชัย-สีคิ้ว ต.พลับพลา อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 0 4449 1111
แฟกซ 0 4493 8949

ธ.พืชผล
นายบุญธรรม บุญจึงเจริญรัตน
   116 หมู 7 ถ.ดานขุนทด-หนองแวง ต.บานเกา 
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 08 1760 5134

ธีรพงษ พืชผล
นายธีรพงษ พิรารักษ
   70 หมู 4 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา 30330 
โทร. 0 4444 7134, 08 1955 7225
แฟกซ 0 4445 7246

นครราชสีมา
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สุรินทร
สองคอนพืชผล
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โรงงานลักกี้สตารการทอ บจก.
นายปภังกร จันทรศรณ, นางสาวกนกพร พันธุทวีแสงทอง
   33/8, 33/11 ม.4 ต.ออมใหญ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160
โทร. 0 2441 6556, 0 24290030 
แฟกซ 0 2429 0029

นครปฐม

ฉลุยเอ็นจิเนียริ่ง บจก.
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รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน
การจัดพิมพ์หนังสือ ครบรอบ 40 ปี
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส�ปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1	 SMS	GROUP			 100,000	 บาท
2	 บจก.	แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม			 100,000	 บาท
3	 บจก.	แสงฟ้าโปรดักส์		 100,000	 บาท
4	 บจก.	สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตร	 100,000	 บาท
5	 บจก	แป้งมันแสงเพชร	และ	บจก.	ชัยภูมิสตาร์ช		 100,000	 บาท
6	 บจก.	สงวนวงษ์อุตสาหกรรม		 80,000	 บาท
7	 เอี่ยมบูรพา	กรุ๊พ		 80,000	 บาท
8	 บจก.	อาโม	-	แพค	(เอเชีย)			 40,000	 บาท
9	 บจก.	เอสบี	พรีเมียร์	โปรดักส์		 20,000	 บาท
10	 หจก.	สหชัยพิมาย		 20,000	 บาท
11	 บจก.	ยนต์ตระการเครื่องจักรกล		 20,000	 บาท
12	 G.	Larsson	Starch	Technology	AB	CO.,	LTD.		 20,000	 บาท
13	 บจก.	ฮันซ่า	อินเตอร์เนชั่นแนล		 20,000	 บาท
14	 บจก.	เยนเนรัล	สตาร์ช		 20,000	 บาท
15	 บจก.	ไทยอาซาฮี		 20,000	 บาท
16	 บจก.	เชาวน์ดี	สตาร์ช	(2004)		 20,000	 บาท
17	 บจก.	โชคยืนยงอุตสาหกรรม		 20,000	 บาท
18	 บจก.	จิรัฐพัฒนาการเกษตร		 20,000	 บาท
19	 บจก.	บี.เอส.เอส.	พรีเมียร์โปรดักส์		 20,000	 บาท
20	 บจก.	กบินทร์พงษ์พานิช		 20,000	 บาท
21	 หจก.	ตงจิตพืชผล		 20,000	 บาท
22	 บจก.	เอี่ยมธงชัย	เทรดดิ้ง		 20,000	 บาท
23	 บจก.	พี.อาร์.อินเตอร์เทรด		 20,000	 บาท
24	 บจก.	ที	พี	เค	แอ็ดวานซ์	สตาร์ช		 20,000	 บาท

25	 บจก.	ชัยภูมิพืชผล		 20,000	 บาท
26	 บจก.	ตรีเพชรอีซูซุ	เซลส	์	 20,000	 บาท
27	 หจก.	เกียรติสงวน	(2003)		 20,000	 บาท
28	 หจก.	ราชสีมาบุญนภา	และลานมัน	พรชัยพืชผล		 20,000	 บาท
29	 บจก.	มีโชครุ่งเรืองกิจ		 20,000	 บาท
30	 บจก.	พิชัยแสงตะวัน		 20,000	 บาท
31	 ลานมัน	ชัยเรืองกิจ		 20,000	 บาท
32	 บจก.	วาวา	แพค		 20,000	 บาท
33	 บจก.	จี-ฟอร์ส	(เอเชีย)		 20,000	 บาท
34	 บจก.	เนเจอร์	เวนเจอร์		 20,000	 บาท
35	 สมาคมแป้งมันส�าปะหลังไทย		 20,000	 บาท
36	 บจก.	กิจเจริญสีคิ้วพืชผล		 20,000	 บาท
37	 บจก.	สตาเม็ก	เทคโนโลยี		 20,000	 บาท
38	 บจก.	ชัยยงไซโลการเกษตร		 20,000	 บาท
39	 บจก.	กู๊ดลัค	เทรดดิ้ง		 20,000	 บาท
40	 บจก.	โรงสีสิงห์โตทอง	ไร้ซ์		 20,000	 บาท
41	 สมาคมการค้ามันส�าปะหลังไทย		 20,000	 บาท
42	 บจก.	เคซีซ	ีแมชชีนเนอรี่		 20,000	 บาท
43	 บจก.	สยาม	คูโบต้า	คอร์ปอร์เรชั่น		 20,000	 บาท
44	 บจก.	ทอง	ทาปิโอก้า	(1999)			 20,000	 บาท
45	 บจก.	พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล	และ	บจก.	เพชรธารา		 20,000	 บาท
46	 บจก.	มันส�าปะหลังไทย		 20,000	 บาท
47	 กลุ่มบริษัท	ธนะวัฒน์		 20,000	 บาท
48	 บจก.	ลพบุรี	สตาร์ช		 20,000	 บาท
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49	 หจก.	มิตรภาพการพิมพ	์	 20,000	 บาท
50	 ลานมัน	ชัยยงพืชผล	 10,000	 บาท
51	 ลานมัน	จิ่งเซียพืขผล		 10,000	 บาท
52	 ลานมัน	ตรงพานิช		 10,000	 บาท
53	 บจก.	พูลอุดม		 10,000	 บาท
54	 ลานมัน	ธีรพงษ์พืชผล		 10,000	 บาท
55	 บจก.	เจริญชัยพืชผล	2017		 10,000	 บาท
56	 บจก.	วิชัยอกริเทรด		 10,000	 บาท
57	 บจก.	ราชสีมา	กรีน	สตาร์ช	 10,000	 บาท
58	 ลานมัน	ปัญญาพาณิชย	์	 10,000	 บาท
59	 บจก.	แป้งไทย		 10,000	 บาท
60	 บจก.	โคราชเอสดับบลิวกรุ๊พ		 10,000	 บาท
61	 ลานมัน	อนุกิจ		 10,000	 บาท
62	 บจก.	ต้าหยังกรุ๊พ		 10,000	 บาท
63	 บจก.	ยงสุวัฒน์	อะกรีเทรด		 10,000	 บาท
64	 หจก.	เจริญภัณฑ์พืชผล		 10,000	 บาท
65	 ลานมัน	ศรีทองโดเรม่อน	 10,000	 บาท
66	 คุณธัญญา		ธัญญสนธิ	 10,000	 บาท
67	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)		 10,000	 บาท
	 ส�านักงานธุรกิจนครราชสีมา
                                                    รวม 1,700,000 บาท
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l	 ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	 	 คุณศิรินัดดา	 ปรีชา	 เศรษฐกรอาวุโส
	 	 คุณภัทราภรณ์	 หิรัญวงศ์	 เศรษฐกรอาวุโส
	 	 คุณอภิชญา	 จึงตระกูล	 เศรษฐกร

l	 ดร.วรรณสิริ	วรรณรัตน์
	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาพืชไร่นา	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
l	 รศ.ดร.วิจารณ์	วิชชุกิจ
	 คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย
l	 นางสาวกุหลาบ	สุตะภักดี
	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)
l	 คุณอาทิตย์	ศรีวรรณวิทย	์นักวิชาการพาณิชย์	ช�านาญการ
	 กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์

ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์บทความ ข้อมูล

รายชื่อคณะท�งาน
n	 นายสมชาย	ศรีตระกูล	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 หจก.สหชัยพิมาย	

n	 นายปราโมทย	์กงทอง	 	ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.โคราชมีโชคพืชผล	

n	 นายสมบูรณ์	วัฒนวานิชย์กุล	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.เอสบี	พรีเมียร์	โปรดักส์	

n	 นายลิขสิทธิ์	ปุณณุปูรต	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.ต้าหยังกรุ๊พ	

n	 นายอนันต์	ละอองแก้วสุข		 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 บจก.	รีซอส	ดีเวลลอปเมนท	์อินดัสตรี	

n	 นายธีระ	เอื้ออภิธร	 ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
	 หจก.ราชสีมาบุญนภา	

n	 นายอาคม	ธัญญสนธิ		 ประธานอนุกรรมการ
	 บจก.ชัยภูมิพืชผล	

n	 นายชัยยันต์	ปุญญนิรันดร์	 อนุกรรมการ
	 บจก.เจริญชัยพืชผล	2017	

n	 นายธีรพงษ	์พิรารักษ	์	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ธีรพงษ์พืชผล	

n	 นายศิริศักดิ	์ศิริธนารัตนกุล		 อนุกรรมการ
	 บจก.เค.เอ็ม.อะโกรเทรด	

n	 นายภาสกร	สุรมูล	 อนุกรรมการ
	 บจก.ไทยอาซาฮี	

n	 นายภมร		ศรีประเสริฐ		 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ศรีทองโดเรม่อน	

n	 นายอิทธิพล	จีระประพันธุ์กุล	 อนุกรรมการ
	 บจก.	ไทย	ทาปิโอก้า	พาร์ทเนอร์ส		

n	 นายสุรชัย	จรัสธเนศ	 อนุกรรมการ
	 ลานมัน	ชัยยงพืชผล	

n	 นายพลภัทร	โล้วมั่นคง		 อนุกรรมการ
	 บจก.พูลอุดม	

n	 นายตติยะ	หวังศุภกิจโกศล		 อนุกรรมการ
	 บจก.เอี่ยมศิริแป้งมัน	

n	 นายชาคริต	หวังศุภกิจโกศล		 อนุกรรมการ	และเลขานุการ	
	 บจก.เอี่ยมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม	
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Lopburi 15130, Thailand
Tel: +6636-462-361 Fax: +6636-462-362
E-mail: 
webside: https://lsstarch.com
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111 ม. 13 ต.ตะเคียน อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
Tel. : 089-717-9444 , 081- 660-3052

168 ม. 2 บานทาขี้เหล็ก ต. หินดาด อ.ดานขุนทด 
จ.นครราชสีมา 30210 Tel. : 087-253-7566

ลานมัน ชัยยงพืชผล

M I T T R A P A P  P R I N T I N G

267 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel. 088 9525987, 044 241476 Fax. 044 244551

หจก.มิตรภาพการพิมพ 1995

โบราณใชดูวันทำพิธีมงคลตางๆ

 เดือน วันจม วันฟู

 1 (อาย) อาทิตย พุธ

 2 (ยี่) จันทร พฤหัสบดี

 3 อังคาร ศุกร

 4 พุธ เสาร

 5 พฤหัสบดี อาทิตย

 6 อาทิตย อังคาร

 7 จันทร พฤหัสบดี

 8 อังคาร ศุกร

 9 พุธ เสาร

 10 พฤหัสบดี อาทิตย

 11 ศุกร เสาร

 12 เสาร อังคาร

 หมายเหตุ 

 เดือนไทย
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The logistic provider and producer
on quality tapioca products.
Supplying  tapioca chips, milled tapioca
chips and tapioca residue powder.

Poonudom Co.,Ltd
299 Moo2, Dankaewn, Chockchai,

Nakhonratchasima 30190, Thailand

Tel. : +668 1999 4459, +66 2233 3990 (Export)

E-mail : poonudom@poonphol.com
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The logistic provider and producer
on quality tapioca products.
Supplying  tapioca chips, milled tapioca
chips and tapioca residue powder.

Poonudom Co.,Ltd
299 Moo2, Dankaewn, Chockchai,

Nakhonratchasima 30190, Thailand

Tel. : +668 1999 4459, +66 2233 3990 (Export)

E-mail : poonudom@poonphol.com

137 ม.1 ถ.สหกรณนิคม ต.บึงออ
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
Tel. : 0 4422 9993  Fax. : 0 44229995









TAPIOCA POWDER

TAPIOCA CHIPS

CASSAVA



โรงแรมรีชมอนรีสอรท

ลานมัน โดเรมอนพืชผล

รีชมอน สปอรตคลับ

ลานมัน โดเรมอนพืชผล
ผูผลิตและจำหนาย มันเสน กากแหง

195 หมู 1 ตำบลหนองหัวแรด
อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา 30410
Tel. :  08 1955 4570

โรงแรมรีชมอนรีสอรต & รีชมอน สปอรตคลับ
ที่พักสะอาด สบาย ราคาประหยัด สระวายน้ำ
ฟตเนสเพื่อสุขภาพ รับจัดเลี้ยงอบรมสัมมนา

195 หมู 15 ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชสีมา 30410
Tel. :  08 3747 0088, 08 1549 5022 
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