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----------------------------------1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย / แผนงานวิจัย
1.1 ชื่อเรื่อง
(ภาษาไทย) สถานภาพการผลิตหัวมันสําปะหลังและคุณภาพหัวมันสําหรับการผลิต
เอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิง
(ภาษาอังกฤษ) Present situation of cassava root production and fresh root quality
for bioethanol production
1.2 ชื่อคณะผูวิจัย
ก) นายกลาณรงค ศรีรอต (หัวหนาโครงการวิจัย)
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
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ข) รศ.สมพร อิศวิลานนท
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพฯ
ค) ดร.โอภาส กําเพ็ง
ศูนยวิจยั พืชไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดระยอง
ง) นายถาวร ขั้นตระกูล
องคการสุรา กรมสรรพสามิต อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเซิงเทรา
จ) นางสาวเกื้อกูล ปยะจอมขวัญ
หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแปง ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ
ฉ) นายมนตรี เรืองสิงห
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ช) นางสาวรจเรข ชคทันตบดี
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-21.3 งบประมาณและระยะเวลาทําวิจัย
ไดรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบประมาณที่ไดรับ 1,700,000 ลานบาท
ระยะเวลาทําวิจัย 1 ป ตั้งแตเดือนกันยายน 2549 ถึงเดือนกันยายน 2550
2. ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
อุ ต สาหกรรมการผลิ ตเอทานอลเพื่ อ ใชเ ป น เชื้อ เพลิ ง เป น อุต สาหกรรมใหม ที่มี ผ ลกระทบต อ
ประเทศไทยในดานตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เนื่องจากเอทานอล
จัดเปนพลังงานสะอาดที่ผลิตไดจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีสามารถปลูก ไดภายในประเทศ และ
สามารถนํามาใชทดแทนน้ํามันเบนซินไดบางสวน โดยผลิตเปนน้ํามันแกสโซฮอล ซึ่งจะชวยลดการนําเขา
น้ํามันดิบจากตางประเทศ โดยวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถนํามาใชผลิตเอทานอลได คือ พืชที่ให
น้ําตาลหรือแปง ที่สําคัญไดแก ออยและมันสําปะหลัง มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
ไทยที่มีการใชในอุตสาหกรรมผลิตมันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง การเกิดอุตสาหกรรมเอทา
นอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงขึ้นภายในประเทศ จะสงผลตอสถานภาพความตองการหัวมันสําปะหลัง ดังนั้น
โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะประเมินสภานภาพหัวมันสําปะหลัง ทั้งในแงของปริมาณ และคุณภาพตอ
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เอทานอลเพื่ อ เป น เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการจั ด การอุ ต สาหกรรมอย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงคการวิจัย
3.1 เพื่อประเมินปริมาณผลผลิตหัวมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล โดยประเมินทั้ง
ความสามารถในการผลิตหัวมันสด และความตองการหัวมันสําปะหลังของอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งโรงงาน
เอทานอล โรงงานแปงมัน และดานการตลาด โดยสํารวจขอมูลภาคสนามจากพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง
ที่มีโรงงานแปงมันและโรงงานเอทานอลตั้งอยูใกลเคียง และพื้นที่เพาะปลูกตามยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
3.2 เพื่อ ศึก ษาคุ ณ ภาพของหัว มัน สํา ปะหลัง ที่มีส ายพัน ธุแ ละอายุ ก ารเก็ บ เกี่ย วต า งๆกัน ต อ
ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล ดวยวิธีการหมักแบบ Simultaneous Saccharification and
Fermentation (SSF)
4. ระเบียบวิธีการวิจยั (โดยยอ)
4.1 การสํารวจปริมาณมันสําปะหลังดานปริมาณ ตนทุนการผลิตและราคาจําหนายผลผลิต ซึ่ง
รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวโนมการผลิตมันสําปะหลัง รวมทั้งสํารวจความตองการมัน
สําปะหลังของโรงงานเอทานอล โรงงานแปงมันและตลาดสินคาเกษตรลวงหนา โดยทําการรวบรวมขอมูล
ทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิโดยการออกสํารวจตามโรงงานแปงมันสําปะหลัง, ลานมัน, โรงงานผลิตเอทา
นอลจากมันสําปะหลัง และการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในเขตใกลเคียงกับที่ตั้งของโรงงาน
เอทานอลและโรงงานแปงมันเกี่ยวกับการจัดการเพาะปลูก การจําหนายผลผลิต รวบรวมผลกระทบดาน
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จากพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ที่ อ ยู ใ นยุ ท ธศาสตร มั น สํ า ปะหลัง และจากแหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากจากรายงาน
การศึกษา สํารวจ และขอมูลทางสถิติของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
4.2 การศึก ษาการผลิ ตเอทานอลจากมัน สําปะหลัง สายพัน ธุในประเทศ โดยทํา การประเมิ น
ประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดพันธุตาง ๆ ในระดับหองปฏิบัติการ ดวยวิธีการหมักแบบ
Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF)
5. ผลการวิจยั
มันสําปะหลังจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยในป 2548 มีพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งหมด 6.6 ลานไร พื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญ คือ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่ง
มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 3.7 และ 2.0 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 56 และ 30 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด
ตามลําดับ มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรของประเทศอยูในชวง 3.3 ถึง 3.5 ตันตอไร ทําใหมีกําลังการผลิตหัวมัน
สดโดยประมาณ 22.5 ลานตันตอป มันสําปะหลังที่ผลิตไดจะใชเปนวัตถุดิบสําหรับการแปรรูปในระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อการใชบริโภคภายในประเทศ และสงออก ไดแก 1) มันเสนและมันอัดเม็ด ซึ่งมีกําลังการ
ผลิตประมาณ 4.0 ถึง 5.0 ลานตันตอป หรือคิดเปนหัวมันสดประมาณ 10 ลานตันตอป (กําหนดใหอัตรา
การแปรรูปเทากับ 2.1 กิโลกรัมหัวมันสดตอมันเสน/มันอัดเม็ด 1 กิโลกรัม) และ 2) แปงมันสําปะหลัง ซึ่ง
มีกําลังการผลิตประมาณ 3.0 ลานตันตอป หรือคิดเปนหัวมันสดประมาณ 12.6 ลานตันตอป (กําหนดให
อัตราการแปรรูปเทากับ 4.2 กิโลกรัมหัวมันสดตอแปงมันสําปะหลัง 1 กิโลกรัม) โดยพบวาแนวโนมการ
แปรรูปมันเสน/มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น โดยในป 2540 ถึง 2550 มีอัตราการขยายตัว
ของการสงออก รอยละ 20 และ 30 ตอป สําหรับแปงมันสําปะหลัง และมันเสน/มันอัดเม็ด ตามลําดับ
ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งมาจากป จ จั ย ป ญ หาภั ย ธรรมชาติ ใ นประเทศที่ เ ป น ผู ผ ลิ ต แป ง ทางการค า ที่ สํ า คั ญ เช น
อินโดนีเซียและกลุมประเทศอียู เปนตน ปจจัยทางดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผูนําเขาที่
สําคัญ ไดแก จีน และความตองการวัตถุดิบประเภทที่มีแปงเพื่อผลิตเอทานอลในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ที่สงผลกระทบตอ
สถานภาพการผลิตมันสําปะหลังของประเทศเชนกัน กลาวคือ จากแผนยุทธศาสตรดานพลังงานของ
ประเทศไทยที่กํ าหนดใหมีการใช เอทานอลเปน ส วนผสมในน้ํา มันเบนซิ น ทํา ใหประเทศไทยมีค วาม
ตองการเอทานอลสูง ตามสัดสวนของเอทานอลที่เปนสวนผสมในน้ํามันเบนซิน (ตารางที่ 1) สงผลใหมี
โรงงานที่มีแผนจะผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจากมันสําปะหลังที่ไดรับอนุญาตจํานวน 32 โรงงาน
โดยบางสวนเสนอขอใชวัตถุดิบรวมระหวางมันสําปะหลัง ออย และกากน้ําตาล (ตารางที่ 2) แตถาหาก
พิจารณาถึงสถานภาพปจจุบันแลว จะเห็นวามันสําปะหลังมีความเปนไปไดในการนํามาใชเปนวัตถุดิบ
มากที่สุด เนื่องจากขอเดนในเชิงเกษตรกรรมของมันสําปะหลังที่สามารถปลูกไดในหลาย ๆ พื้นที่ทั่ว
ประเทศไทย ดูแลรักษางาย ไมยุงยาก ลงทุนนอย ผลผลิตงายตอการจัดการ และสามารถเก็บรักษาไว

-4ไดนานในรูปของมันเสนกอนนําไปใชงาน ในขณะที่ออยเปนพืชที่ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทรายและระบบแบงปนผลประโยชน ทําใหขาดความคลองตัวในการจัดการและแปรรูป สวน
กากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทรายจากออยมีปริมาณคอนขางจํากัด และยังคงมี
ความตองการเพื่อใชประโยชนในอุตสาหกรรมอื่น รวมถึงการสงออกสูง ดังนั้นโรงงานผลิตเอทานอลที่
เสนอขอใชวัตถุดิบรวมจึงมีความเปนไปไดที่จะใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบมากที่สุด ซึ่งถาหากโรงงานทั้ง
32 โรงงานสามารถดําเนินการผลิตไดตามกําลังการผลิตที่ตั้งไวจะทําใหมีกําลังการผลิตสูงถึง 2,685 ลาน
ลิตร/ป (8.95 ลานลิตร/วัน 300 วันทําการ เฉพาะในสวนของโรงงานผลิตเอทานอลที่ใชมันสําปะหลังเปน
วัตถุดิบ) หรือคิดเปนปริมาณมันสําปะหลังสูงถึง 16.27 ลานตัน (กําหนดใหมันสําปะหลัง 1 ตัน ผลิต
เอทานอลได 165 ลิตร) เมื่อเปรียบเทียบกับสถานภาพการผลิตหัวมันสดในปจจุบัน จะเห็นไดวา ปริมาณ
หัวมันสดไมเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมหลัก ๆ ทั้งสาม ดังนั้นแผนยุทธศาสตรของประเทศ
จึงไดมีการกําหนดการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง โดยเรงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหมีผลผลิตเฉลี่ย
ตอไรสูงขึ้น ในขณะที่พื้นที่การเพาะปลูกคงที่ โดยในพื้นที่เรงรัด (1) จํานวน 1.2 ลานไร ใหมีผลผลิตเฉลี่ย
ตอไรเพิ่มขึ้นจาก 3.0 เปน 5.0 และ 6.0 ตันตอไรในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ ในพื้นที่เรงรัด (2)
จํานวน 1.2 ลานไร ใหมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นจาก 3.0 เปน 3.2 และ 5.0 ตันตอไรในป 2550 และ
2551 ตามลําดับ และในพื้นที่ทั่วไป จํานวน 4.2 ลานไร ใหมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นจาก 3.0 เปน 3.2
และ 3.4 ตันตอไรในป 2550 และ 2551 ตามลําดับ ซึ่งตามแผนยุทธศาสตรนี้จะสงผลใหประเทศไทยมี
กําลังการผลิตหัวมันเทากับ 27.5 ลานตันตอป (ตารางที่ 3) จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ
และการสํ า รวจพื้ น ที่ เ พาะปลู ก พบว า กํ า ลั ง การผลิ ต หั ว มั น เป น ไปตามแผนที่ กํ า หนดไว (ตารางที่ 4)
เกษตรกรมีการใชพันธุดีที่พัฒนาใหมีผลผลิตและเชื้อแปงสูงในการเพาะปลูก โดยพันธุที่นิยมใช ไดแก
พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุหวยบง 60 พันธุระยอง 9 ซึ่งเปนพันธุที่รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร (ตาราง
ที่ 5) อยางไรก็ตามเกษตรกรสวนใหญยังคงประสบกับปญหาการเพาะปลูกมันสําปะหลัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาสภาวะแลงและการขาดชลประทาน รวมไปถึงปญหาเรื่องเงินทุน ปญหาราคาหัวมันที่ไม
แนนอน และการกําหนดราคาหัวมันโดยผูรับซื้อ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
ของเกษตรกรได อีกทั้งกรณีที่แผนยุทธศาสตรในการเพิ่มผลผลิตหัวมันสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ตั้งไว
จะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งหมดประมาณ 7.7 ลานตันตอป ซึ่งยังไมเพียงพอตอความตองการของ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลังทั้งหมด ไดแก อุตสาหกรรมแปง อุตสาหกรรมมันเสนและมันอัดเม็ด และ
อุตสาหกรรมเอทานอลที่เกิดขึ้น (ตารางที่ 6 และภาพที่ 1) ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจําเปนตองมีการ
จัดทําแผนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเอทานอลอยางรอบคอบ ทั้งในดานแผนวัตถุดิบ (ปริมาณและราคา)
และแผนการผลิตเอทานอล (ปริมาณที่ผลิต จํานวนโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในแตละพื้นที่
หรือแตละเขตจังหวัด และระยะเวลาที่กําหนดใหเปดดําเนินการ) เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณวัตถุดิบ
และความตองการเอทานอล ใหเติบโตไปอยางเหมาะสมพรอมเพรียงกัน จึงจะชวยปองกันปญหาดาน
วัตถุดิบขาดแคลน หรือเอทานอลลนตลาดได ในดานคุณภาพของหัวมัน พบวา หัวมันสําปะหลังจะมีน้ํา

-5อยูในปริมาณสูงมาก คือ รอยละ 55 ถึง 65 และมีแปงและน้ําตาลรอยละ 80 ถึง 85 โดยน้ําหนักแหง
แตกตางตามปจจัยดานพันธุ และสภาวะแวดลอมในการเพาะปลูก จากการทดลองผลิตเอทานอลจาก
หัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ ไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุหวยบง 60 พันธุระยอง 9 (เปนพันธุ
รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร) พันธุ 106 และพันธุ 235 (เปนพันธุทดสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
พบว า สามารถนํา มาใช เ ป น วั ต ถุดิ บ ในการผลิ ต เอทานอลด ว ยกระบวนการหมั ก แบบ Simultaneous
Saccharification and Fermentation (SSF) ได โดยใหประสิทธิภาพการหมักโดยประมาณรอยละ 80
ทั้งนี้พบวา การใชหัวมันสดจะมีขอจํากัดในเรื่องการผสม เนื่องจากหัวมันสดที่โมแลวจะมีความขนหนืดสูง
มาก ทําใหปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ใชในกระบวนการผลิตอยูในชวงรอยละ 20 ถึง 25 ซึ่งยากตอการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ Very High Gravity Fermentation (VHG) ที่ใชความเขมขนของของแข็ง
ทั้ ง หมดสู ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความเข ม ข น ของเอทานอลในน้ํ า หมั ก ที่ ไ ด ซึ่ ง จะช ว ยเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต และ
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมได

-6ตารางที่ 1 ความตองการเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตแกสโซฮอลชนิดตาง ๆ
ชนิดของแกสโซฮอล

ความตองการเอทานอล*
ลานลิตรตอวัน
ลานลิตรตอป
E10
2
730
E20
4
1,460
E85
17
6,205
หมายเหตุ: *คํานวณจากปริมาณการบริโภคน้ํามันเบนซินทัง้ หมดของประเทศ ประมาณ 20 ลานลิตรตอ
วัน

ตารางที่ 2 สถานภาพโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเปนเชือ้ เพลิงสําหรับผลิตแกสโซฮอลของประเทศไทย
โดยแบงตามประเภทวัตถุดบิ ที่ใช
จํานวนโรงงาน/ กําลังการผลิต (ลานลิตร/วัน)
ดําเนินการแลว
อยูในระหวาง
ชะลอโครงการ
รวม
ประเภท
ดําเนินการ
วัตถุดิบ
จํานวน กําลัง จํานวน กําลัง จํานวน กําลัง จํานวน กําลัง
การ
การ
การ
การ
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
กากน้ําตาล
7
0.925
3
0.520
3
0.480
13
1.925
มันสําปะหลัง
1
0.130
6
1.730 *
17
5.870
24
7.730
กากน้ําตาล/มัน
0.000
2
0.300
6
0.920
8
1.220
สําปะหลัง
รวม
8
1.055
11
2.550 *
26
7.270
45
10.875
หมายเหตุ: * คํานวณโดยคิดกําลังการผลิตของบริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด ที่ 1.02 ลานลิตร/วัน โดย
เริ่มผลิตระยะแรก 0.34 ลานลิตร/วัน และระยะที่สองเพิ่มอีก 0.68 ลานลิตร/วัน

-7ตารางที่ 3 สถานภาพและแนวโนมผลผลิตมันสําปะหลังตามแผนยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลังของประเทศไทย

พื้นที่

จํานวน
พื้นที่
(ลานไร)

พื้นที่เรงรัด 1
พื้นที่เรงรัด 2
พื้นที่ทั่วไป
รวม /เฉลี่ย

1.2
1.2
4.2
6.6

2549
ผลผลิต
เฉลี่ย
(ตัน/ไร)
3.0
3.0
3.0
3.0

2550
ผลผลิต
(ตัน)
3.6
3.6
12.6
19.8

ผลผลิต
เฉลี่ย
(ตัน/ไร)
5.0
3.2
3.2
3.5

2551
ผลผลิต
(ตัน)
6.0
3.8
13.4
23.3

ผลผลิต
เฉลี่ย
(ตัน/ไร)
6.0
5.0
3.4
4.2

ผลผลิต
(ตัน)
7.2
6
14.3
27.5

ตารางที่ 4 การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ และการสํารวจพื้นที่เพาะปลูกเกี่ยวกับสถานภาพ
การผลิตมันสําปะหลังเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในภาพรวม
ของประเทศทั้งหมด
2549
พื้นที่

พื้นที่เพาะปลูก(ลานไร)
ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร)
ผลผลิตรวม (ลานตัน)

จากแผน
ยุทธศาสตร

6.6
3.0
19.8

2550
จากการ
รวบรวม
ขอมูล/การ
สํารวจ
6.93
3.38
22.58

จากแผน
ยุทธศาสตร

6.6
3.5
23.3

จากการ
รวบรวม
ขอมูล/การ
สํารวจ
7.48
3.67
26.41

-8ตารางที่ 5 ขอมูลการสํารวจสถานภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรในพืน้ ที่ตา ง ๆ
ลักษณะ

พื้นที่สํารวจ
ชลบุรี
ระยอง
สระแกว นครราชสีมา กาฬสินธุ มุกดาหาร
ขนาดพื้นที่ (ไร)
5-500
5-150
5-600
5-50
10-100
5-20
สภาพดิน
ทราย/รวนปนทราย
ไมมีเปนสวนใหญ
การบํารุงดินกอนปลูก
รองพื้นบาง 40-50 กก./ไร
ชวงเวลาเพาะปลูก
ก.พ.-มิ.ย., ต.ค.-ธ.ค.
มี.ค.- ต.ค.
KU50/R90 KU50/R5
พันธุมันสําปะหลัง*
R90/KU50
R5/R90
R90/KU50 KU/R5/R9
การใสปุย
2 ครั้ง (เคมี/อินทรีย 40-50 กก./ไร)
1 ครั้ง (เคมี 25-50 กก./ไร)
การกําจัดวัชพืช
ถาง, ฉีดยา 2-3 ครั้ง
ถางเปนสวนใหญ, ฉีดยาบาง 1 ครั้ง
10 – 12 เดือน
อายุเก็บเกี่ยว
วิธีเก็บเกี่ยว
แรงงานคนดึง/ขุด/จอบ, ใชรถขุด
ผลผลิต (ตัน/ไร)
5-7
5-7
4-5
2-4
3-6
2-4
ปริมาณบรรทุก
รถเล็ก 2-3 ตัน, รถ 6 ลอ 10-12 ตัน, รถ 10 ลอ 20 ตัน
ระยะทาง
รถเล็ก 3-5 กม., รถ 6 ลอ 10-50 กม., รถ 10 ลอ 10-50 กม.
สถานที่จําหนาย
โรงงานแปง/ลานมัน ขึ้นกับราคา
ราคาผลผลิต
โรงงานแปง 1.30 บาท, ลานมัน 0.8-1.0 บาท
1.50 บาท 1.50-1.80
1.00-1.50
(โรงงานแปง) (โรงงานแปง) (ลานมัน)
การสนับสนุน
- แหลงเงินกู
ธ.ก.ส.
ธ.ก.ส / กองทุนหมูบาน
- ปจจัยการผลิต
มีบาง (ทอนพันธุ/ปุย)
- การอบรม
มี (อบรมบาง/ไมอบรมบาง)
การจํานําผลผลิต
ทราบบาง/ แตไมนิยม เนื่องจากยุงยากและราคาไมแตกตางนัก
เกี่ยวกับเอทานอล
ทราบบาง/ไมทราบบาง (จากโทรทัศน, ขาว, หนังสือพิมพ, การอบรม)
ตลาด AFET
ไมรูจัก
พอคาคนกลาง
มีบาง (คนในพื้นที่)
หมายเหตุ: * R5 = ระยอง5, R9 = ระยอง9, R90 = ระยอง90, KU50 = เกษตรศาสตร50

-9ตารางที่ 6 สถานภาพและแนวโนมผลผลิตมันสําปะหลัง เมื่อมีการสงเสริมการเพาะปลูกในเขตพืน้ ที่
เรงรัดตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังและความตองการมันสําปะหลังในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ รวมทั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของประเทศไทย
จังหวัด

ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
รวมกลุมพื้นที่ 1
บุรีรัมย
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
รวมกลุมพื้นที่ 2
นครพนม
มุกดาหาร
ยโสธร
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร
รวมกลุมพื้นที่ 3
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
ขอนแกน
รวมกลุมพื้นที่ 4
เลย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร
รวมกลุมพื้นที่ 5

ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ปจจุบนั
จากพื้นที่
เรงรัด
542,648
1,139,814
1,385,255
872,321
889,186
1,102,725
5,931,949
722,386
1,206,191
6,555,619
8,484,196
16,618
249,755
141,457
112,010
319,169
218,479
114,562
1,172,050
363,301
330,312
1,074,734
719,993
2,488,340
413,407
147,535
586,242
105,866
192,432
1,445,482

117,000
192,600
244,800
111,740
316,400
258,750
1,241,290
242,000
403,500
1,978,700
2,624,200
187,320
63,840
22,080
37,260
32,760
17,360
360,620
42,420
55,440
200,100
127,000
424,960
153,920
7,950
45,800
37,080
244,750

ความตองการมัน ความตองการมัน ผลผลิตสวน
สําปะหลัง โรง
สําปะหลัง
เหลือ (+) หรือ
รวม
แปงและลานมัน
โรงงานเอทา
ขาด (-) (ตัน)
(ตัน)
นอล (ตัน)
659,648
556,365
109,091
-5,808
1,332,414
1,734,264
1,818,182
-2,220,032
1,630,055
784,363
3,000,000
-2,154,308
984,061
1,125,700
0
-141,639
1,205,586
586,314
1,054,545
-435,273
1,361,475
1,528,688
454,545
-622,078
7,173,239
6,315,694
6,436,364
-5,579,138
964,386
153,428
363,636
447,322
1,609,691
970,764
181,818
457,109
8,534,319
8,022,841
4,218,182
-3,706,704
11,108,396
9,147,033
4,763,636
-2,802,273
16,618
5,670
0
10,948
437,075
17,816
0
419,259
205,297
46,494
0
158,803
134,090
23,100
0
110,990
356,429
105,000
2,000,000
-1,748,571
251,239
49,040
0
202,199
131,922
172,608
0
-40,686
1,532,670
419,728
2,000,000
-887,058
405,721
44,200
0
361,521
385,752
488,156
0
-102,404
1,274,834
1,421,610
218,182
-364,958
846,993
274,668
236,364
335,961
2,913,300
2,228,634
454,546
230,120
567,327
187,035
0
380,292
155,485
107,377
0
48,108
632,042
912,027
363,636
-643,621
105,866
37,539
0
68,327
229,512
35,440
0
194,072
1,690,232
1,279,418
363,636
47,178

- 10 ตารางที่ 65 (ตอ) สถานภาพและแนวโนมผลผลิตมันสําปะหลัง เมื่อมีการสงเสริมการเพาะปลูกในเขต
พื้นที่เรงรัดตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังและความตองการมันสําปะหลังใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ รวมทัง้ โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของประเทศไทย
จังหวัด

เชียงราย
อุตรดิตถ
พิษณุโลก
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
เพชรบูรณ
อื่น ๆ
รวมกลุมพื้นที่ 6
สระบุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
รวมกลุมพื้นที่ 7
รวม

ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ปจจุบนั
จากพื้นที่
เรงรัด
17,699
20,040
629,662
734,896
746,239
1,438,693
88,355
23,438
3,699,022
85,391
427,085
284,356
105,083
869,548
287,775
7,543
2,066,781
25,287,820

0
0
4,895,820

ความตองการมัน
สําปะหลังโรง
รวม
แปงและลานมัน
(ตัน)
17,699
2,335
20,040
1,500
629,662
11,264
734,896
428,683
746,239
771,822
1,438,693
1,447,066
88,355
31,500
23,438
290,616
3,699,022
2,984,786
85,391
308,000
427,085
745,120
284,356
127,766
105,083
45,300
869,548
915,087
287,775
229,300
7,543
210
2,066,781
2,370,783
30,183,640
24,746,076

ความตองการ
มันสําปะหลัง
โรงงานเอทา
นอล (ตัน)
0
0
0
0
363,636
981,818
0
0
1,345,454
0
363,636
0
0
272,727
272,727
0
909,090
16,272,727

ผลผลิตสวน
เหลือ (+)
หรือขาด (-)
(ตัน)
15,364
18,540
618,398
306,213
-389,219
-990,191
56,855
-267,178
-631,218
-222,609
-681,671
156,590
59,783
-318,266
-214,252
7,333
-1,213,092
-10,835,163
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ความตองการนอยกวาผลผลิต
ความตองการใกลเคียงกับผลผลิต
ความตองการมากกวาผลผลิต
ความตองการมากกวาผลผลิตมาก ๆ
โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลัง

ภาพที่ 1 ผลผลิตและความตองการมันสําปะหลังในแตละจังหวัดทีม่ ีการเพาะปลูกและ
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังที่ไดรับอนุญาตในการกอสราง

- 12 6. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั
6.1 ควรนําสถานภาพปจจุบันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง และอุตสาหกรรมเอทานอล มาใช
ในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนของประเทศ โดยสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยางมาก คือ ความ
ตองการแหลงของแปงในตลาดโลกที่เ พิ่มขึ้นอยางมาก สงผลใหการสง ออกมัน สําปะหลังในรูปแบบ
ผลิตภัณฑตาง ๆ สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบดานปริมาณและราคาวัตถุดิบ ในขณะเดียวกันความตองการ
บริโภคเอทานอลภายในประเทศที่ยังไมชัดเจน ทําใหโรงงานผลิตเอทานอลยังคงชะลอการผลิตอยู ปญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบจึงยังไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามนโยบายรัฐดานเชื้อเพลิงทดแทนของประเทศที่ชัดเจน
จะสงผลตอความตองการเอทานอลภายในประเทศ โรงงานเอทานอลจะดําเนินการผลิตมากขึ้น และจะ
สงผลตอปริมาณและราคาวัตถุดิบได
6.2 ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ Very High Gravity Fermentation (VHG) ที่ใชกับ
มันสําปะหลังได เพื่อชวยเพิ่มกําลังการผลิตและลดตนทุนการผลิตเอทานอลของอุตสาหกรรม
7. การนําไปใชประโยชน
ไดขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันเกี่ยวกับการผลิตมันสําปะหลัง และความตองการการใชมัน
สําปะหลังในประเทศ และในตางประเทศ ซึ่งจะมีสวนชวยในการวางแผนการจัดการวัตถุดิบ ซึ่งเปน
ตนทุนที่สูงที่สุดของการผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ตลอดจนการวางแผนการผลิตเอทานอลของ
โรงงานที่สอดคลองกับสถานภาพปริมาณวัตถุดิบที่มี นอกจากนี้ไดทราบถึงคุณภาพของหัวสดที่ใชในการ
ผลิตเอทานอล และปญหาในการใชหัวสดเปนวัตถุดิบ ซึ่งจะเปนขอมูลสําหรับพัฒนาเทคโนโลยีการหมัก
และถังปฏิกรณที่เหมาะสม เพื่อใหผูประกอบการนําไปประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการผลิตได

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

สถานภาพการผลิตหัวมันสําปะหลังและคุณภาพหัวมันสําหรับการผลิต
เอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิง
Present situation of cassava root production and fresh root quality for
bioethanol production
โดย
หัวหนาโครงการ : รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต
ผูรวมวิจัย
: รศ.สมพร อิศวิลานนท
ดร.เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ
ดร.โอภาส กําเพ็ง
นายถาวร ขั้นตระกูล
นายมนตรี เรืองสิงห
นางสาวรจเรข ชคทันตบดี

กันยายน 2550
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจยั เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
และผลงานนีเ้ ปนความรับผิดชอบของผูวิจัยแตผูเดียว

กิตติกรรมประกาศ
มันสําปะหลังเปนพืชที่มีศักยภาพสูง และมีความสําคัญอยางยิ่งตอผลสําเร็จของแผนและ
นโยบายดา นพลังงานทดแทนของประเทศไทย ในดานการใชเป นวัตถุดิบเพื่อผลิ ตเอทานอล
สําหรับผสมเปนน้ํามันแกสโซฮอล จํานวนโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตและตองการใชมัน
สําปะหลังเปนวัตถุดิบมีมากถึง 32 โรงงาน จากทั้งหมด 45 โรงงาน การวางแผนและการจัดการ
เพื่อใหมีปริมาณมันสําปะหลังเพียงพอตออุตสาหกรรมหลักในปจจุบันและอุตสาหกรรมเอทานอล
จึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง อีกทั้งคุณภาพของหัวมันสําปะหลังยังมีผลตอการจัดการและประสิทธิภาพ
ในการผลิตเอทานอล ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจึงไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปงบประมาณ 2549 จํานวน
1,700,000 บาท ในการศึกษาเรื่อง “สถานภาพการผลิตหัวมันสําปะหลังและคุณภาพหัวมัน
สําหรับการผลิตเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิง” ทั้งนี้คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานวิจัยนี้จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนา และการจัดการอุตสาหกรรมเอทานอลของประเทศใหมีความมั่นคง
และยั่งยืนสืบตอไป
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่ไดใหทุนสนับสนุนในการ
ดําเนินงานครั้งนี้

คณะผูวิจัย
กันยายน 2550

บทคัดยอ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
----------------------------------สวนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) สถานภาพการผลิตหัวมันสําปะหลังและคุณภาพหัวมันสําหรับ
การผลิตเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิง
(ภาษาอังกฤษ) Present situation of cassava root production and fresh
root quality for bioethanol production
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป 2549 จํานวนเงิน 1,700,000 ลานบาท
ระยะเวลาการทําวิจัย
1 ป ตั้งแต กันยายน 2549 ถึง กันยายน 2550
หนวยงานและผูดําเนินการวิจัยพรอมหนวยงานทีส่ ังกัด
หัวหนาโครงการวิจัย
นายกลาณรงค ศรีรอต
ที่ทาํ งาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โทรศัพท 02-940-5634
E-mail: aapkrs@ku.ac.th
ผูรวมวิจัย
ก) รศ.สมพร อิศวิลานนท
ที่ทาํ งาน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัดกรุงเทพฯ
ข) ดร.โอภาส กําเพ็ง
ที่ทาํ งาน ศูนยวิจัยพืชไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดระยอง
ค) นายถาวร ขั้นตระกูล
ที่ทาํ งาน องคการสุรา กรมสรรพสามิต อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ง) นางสาวเกื้อกูล ปยะจอมขวัญ
ที่ทาํ งาน หนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแปง
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ
จ) นายมนตรี เรืองสิงห
ที่ทาํ งาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ฉ) นางสาวรจเรข ชคทันตบดี
ที่ทาํ งาน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สวนที่ 2 บทคัดยอ
มันสําปะหลังจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 6.6 ลานไร มี
ผลผลิตเฉลี่ยตอไรอยูในชวง 3.3 ถึง 3.5 ตันตอไร ทําใหมีกําลังการผลิตหัวมันสดโดยประมาณ 22.5 ลานตันตอ
ป มั น สํ า ปะหลั ง ที่ ผ ลิ ต ได จ ะใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ การแปรรู ป ในระดั บ อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การใช บ ริ โ ภค
ภายในประเทศ และสงออก ไดแก 1) มันเสนและมันอัดเม็ด ซึ่งมีกําลังการผลิตประมาณ 4.0 ถึง 5.0 ลานตันตอ
ป หรือคิดเปนหัวมันสดประมาณ 10 ลานตันตอป (กําหนดใหอัตราการแปรรูปเทากับ 2.1 กิโลกรัมหัวมันสดตอ
มันเสน/มันอัดเม็ด 1 กิโลกรัม) และ 2) แปงมันสําปะหลัง ซึ่งมีกําลังการผลิตประมาณ 3.0 ลานตันตอป หรือคิด
เปนหัวมันสดประมาณ 12.6 ลานตันตอป (กําหนดใหอัตราการแปรรูปเทากับ 4.2 กิโลกรัมหัวมันสดตอแปงมัน
สําปะหลัง 1 กิโลกรัม) โดยพบวาแนวโนมการแปรรูปมันเสน/มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น (อัตราการ
ขยายตัวการสงออก รอยละ 20 และ 30 ตอป สําหรับแปงมันสําปะหลัง และมันเสน/มันอัดเม็ด ตามลําดับ
ในชวงป 2540 -2550) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปจจัยปญหาภัยธรรมชาติในบางประเทศที่เปนผูผลิตแปงทางการคาที่
สําคัญ ปจจัยทางดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผูนําเขาที่สําคัญ และความตองการวัตถุดิบประเภท
ที่มีแปงที่สําคัญ คือ ขาวโพดเพื่อผลิตเอทานอล สําหรับประเทศไทยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานพลังงานของ
ประเทศที่กําหนดใหมีการใชเอทานอลเปนสวนผสมในน้ํามันเบนซิน ทําใหประเทศไทยมีโรงงานผลิตเอทานอล
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงจากมันสําปะหลังที่ไดรับอนุญาตจํานวน 32 โรงงาน ซึ่งถาหากโรงงานทั้ง 32 โรงงานสามารถ
ดําเนินการผลิตไดตามกําลังการผลิตที่ตั้งไวจะทําใหมีกําลังการผลิตสูงถึง 2,685 ลานลิตร/ป (8.95 ลานลิตร/วัน
300 วันทําการ) หรือคิดเปนปริมาณมันสําปะหลังสูงถึง 16.27 ลานตัน (กําหนดใหมันสําปะหลัง 1 ตัน ผลิต
เอทานอลได 165 ลิ ต ร) ส ง ผลให ป ริ ม าณหั ว มั น สดที่ ผ ลิ ต ได ใ นป จ จุ บั น ไม เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของ
อุตสาหกรรมแปรรูปมันสําปะหลังหลัก ๆ ทั้งสาม ดังนั้นแผนยุทธศาสตรของประเทศจึงไดมีการกําหนดการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลัง โดยเรงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงขึ้น ในขณะที่พื้นที่การ
เพาะปลูกคงที่ โดยในแผนการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตจะมีการแบงเขตการเพาะปลูกเปนพื้นที่เรงรัด 1 และ 2
(พื้นที่ละ 1.2 ลานไร) ที่ตองการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไรจาก 3.0 เปน 6.0 และ 5.0 ตันตอไรในป 2551 ตามลําดับ
ในขณะที่พื้นที่ทั่วไป จํานวน 4.2 ลานไร ใหมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นจาก 3.0 เปน 3.4 ตันตอไรในป 2551 ซึ่ง
จะสงผลใหประเทศไทยมีกําลังการผลิตหัวมันเทากับ 27.5 ลานตันตอป และมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพิ่มขึ้นเปน 4.2
ตัน จากการรวบรวมขอมูล และสํารวจพื้นที่เพาะปลูก พบวากําลังการผลิตหัวมันเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
เกษตรกรมีการใชพันธุดีที่พัฒนาใหมีผลผลิตและเชื้อแปงสูงในการเพาะปลูก โดยพันธุที่นิยมใช ไดแก พันธุ
เกษตรศาสตร 50 พันธุหวยบง 60 พันธุระยอง 9 ซึ่งเปนพันธุที่รับรองโดยกรมวิชาการเกษตร อยางไรก็ตาม
เกษตรกรส ว นใหญ ยั ง คงประสบกั บ ป ญ หาด า นสภาวะแล ง ป ญ หาเรื่ อ งเงิ น ทุ น และราคาหั ว มั น จากแผน
ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตหัวมัน จะทําใหประเทศไทยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 7.7 ลานตันตอป ซึ่งยังไม
เพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมเอทานอลที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่รัฐจําเปนตองมีการจัดทํา

แผนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเอทานอลอยางรอบคอบและครบวงจร ทั้งในดานแผนวัตถุดิบ (ปริมาณและราคา)
และแผนการผลิตเอทานอล (ปริมาณที่ผลิต จํานวนโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในแตละพื้นที่หรือแต
ละเขตจังหวัด และระยะเวลาที่กําหนดใหเปดดําเนินการ) เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณวัตถุดิบ และความ
ตองการเอทานอล ใหเติบโตไปอยางเหมาะสมพรอมเพรียงกัน จึงจะชวยปองกันปญหาดานวัตถุดิบขาดแคลน
หรือเอทานอลลนตลาดได ในดานคุณภาพของหัวมัน พบวา หัวมันสําปะหลังจะมีน้ําอยูในปริมาณสูงมาก คือ
รอยละ 55 ถึง 65 และมีแปงรอยละ 80 โดยน้ําหนักแหง แตกตางตามปจจัยดานพันธุ และสภาวะแวดลอมใน
การเพาะปลูก จากการทดลองผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ ไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุ
หวยบง 60 พันธุระยอง 9 (เปนพันธุรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร) พันธุ 106 และพันธุ 235 (เปนพันธุทดสอบ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) พบวา สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลดวยกระบวนการหมัก
แบบ Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) ได โดยใหประสิทธิภาพการหมักโดยประมาณ
รอยละ 80 ทั้งนี้พบวา การใชหัวมันสดจะมีขอจํากัดในเรื่องความขนหนืดที่สูง ทําใหปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ใช
ในกระบวนการผลิตจะอยูในชวงรอยละ 20 ถึง 25 ซึ่งยากตอการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ Very High
Gravity Fermentation (VHG) ที่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดในการหมักสูง เพื่อเพิ่มความเขมขนของเอทานอลใน
น้ําหมักที่ได ซึ่งจะชวยเพิ่มกําลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมได
Cassava is one of the most significant commercial crops of Thailand. The total area of 6.6
million Rais (or 1.056 hectare) is devoted for cassava plantation with the average productivity of 3.3 to
3.5 tons/Rai and the total production of 22.5 million tons of fresh roots. At present, fresh roots are
industrially utilized by two major industries for domestic uses and export markets. These include 1)
cassava chips/pellets having an annual production of 4.0 to 5.0 million tons or equivalent to 10 million
tons of fresh roots (using a conversion ratio of 2.1 kg roots/ 1 kg chips/pellets) and 2) cassava or
tapioca starch having an annual production of 3.0 million tons or equivalent to 12.6 million tons of
fresh roots (using a conversion ratio of 4.2 kg roots/ 1 kg starch). A demand of cassava chips/pellets
and starches has a continually increase especially for export markets (upto 20 to 30% for starch and
chips, respectively). The tendency of increasing cassava demand is induced by the drought
occurred in major starch producing countries, economic expansion in cassava importing countries
and a huge demand of starchy materials for biofuel production, leading to a shortage of starch for
other applications. In Thailand, a mandate on utilizing bioethanol as a blend with gasoline has been
released as the national agenda. Consequently, there are 32 factories having been approval for
producing bioethanol from cassava with a total annual production of 2,685 million liters (the daily
production of 8.95 million liters, 300 working days) or equivalent to 16.27 million tons of fresh roots (a
conversion ratio of 1 ton fresh roots/165 liter of anhydrous ethanol). At a full production capacity, a
shortage of cassava fresh roots is expected. As a result, a strategic policy on increasing root
production is a critical factor for supporting the sustainability of ethanol industry. This can be

accomplished by increasing the root productivity (ton/Rai), not by the planting acreage, of the land.
In this policy, the productivity of intensively developing zones 1 and 2 (each of 1.2 million Rais)
increases from 3.0 to 6.0 and 5.0 tons/Rai by 2008, respectively whereas the productivity of the rest
(4.2 million Rais) increases from 3.0 to 3.4 tons/Rai. At this productivity, the total root production is
estimated to be about 27.5 million tons with the average root productivity of 4.2 tons/ Rai. Based on
the survey and collected statistics, this production capacity is likely to reach the plan target. Farmers
have been able to use cassava stakes of good varieties including Kasetsart 50, Huaybong 60 and
Rayong 9 which have been approved by Dept. of Agriculture, Ministry of Agriculture and
Cooperatives (MOAC). However, farmers still have problems in term of water shortage, capital
sources for investment and root prices. With the improvement of root productivity, the root quantity
increases by 7.7 million tons which is still not agreeable with the ethanol production capacity if all
emerging factories are completely operated. Therefore, it is very critical that the national policies
concerning bioethanol industry must be extracted very cautiously and thoroughly so that the ethanol
production can be optimally balanced for root supply and ethanol demand. Fresh cassava roots
contain high water contents upto 55 to 65%. In addition, roots contain a high starch content (80% dry
basis) which can be affected by variety, harvest date and environmental conditions of growth. These
high-starch containing roots are then a very good raw material for ethanol production, giving the
fermentation efficiency around 80% of theoretical yield as evaluated with different cassava varieties
(including Kasetsart 50, Huaybong 60, Rayong 9, CMR 106 and CMR 235) using a Simultaneous
Saccharification and Fermentation (SSF) process. The limitation of using fresh cassava roots for
bioethanol production is an apparent high viscosity of the mash so that the total solid content cannot
be maximized (< 20%) to obtain a high ethanol concentration in fermented mash, a process called
Very High Gravity Fermentation (VHG) which is a cost-effective process for bioethanol production.
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สารบัญเรื่อง
หนา
สารบัญเรื่อง
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทนํา
บทที่ 1 สถานการณพลังงานของประเทศไทย
1.1 สถานการณความตองการพลังงานภายในประเทศ
1.2 สถานการณพลังงานและแหลงพลังงานภายในประเทศ
1.3 สถานการณพลังงานทดแทนของประเทศ
1.4 บทสรุป
บทที่ 2 เอทานอล
2.1 เอทานอลและการใชประโยชน
2.2 การผลิตเอทานอล
2.3 วัตถุดิบที่ใชในการหมักเอทานอล
2.4 จุลินทรียที่ใชในการหมักเอทานอล
2.5 ระบบการหมัก
2.6 การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
2.7 โรงงานเอทานอล
2.8 บทสรุป
บทที่ 3 มันสําปะหลัง
3.1 บทนํา
3.2 ชนิดและพันธุของมันสําปะหลัง
3.3 การเพาะปลูกและการดูแลรักษามันสําปะหลัง
3.4 พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตของมันสําปะหลังในประเทศไทย
3.5 ยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
3.6 สถานการณของผลิตภัณฑมันสําปะหลังและการสงออก
3.7 ราคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง
3.8 ปริมาณมันสําปะหลังในสวนตาง ๆ
3.9 ประมาณการณปริมาณมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล
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สารบัญเรื่อง (ตอ)
หนา
3.10 ปริมาณเอทานอลสําหรับการผลิตแกสโซฮอล
3.11 บทสรุป
บทที่ 4 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
4.1 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออก
4.2 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.3 บทสรุป
บทที่ 5 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุต าง ๆ
5.1 องคประกอบของมันสําปะหลัง
5.2 ชนิดและพันธุข องมันสําปะหลัง
5.3 อายุและฤดูการเก็บเกีย่ ว
5.4 กระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักหัวมันสําปะหลัง
5.5 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุตา ง ๆ
5.6 บทสรุป
บทที่ 6 สรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.2 ขอเสนอแนะ
เอกสารอางอิง
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7

หนา
ภาพรวมทั่วไปดานพลังงานในป พ.ศ. 2549
การผลิตน้ํามันดิบในประเทศ
การจัดหากาซธรรมชาติ
การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน
กําลังผลิตติดตั้งไฟฟา ณ ธันวาคม 2549
การจําหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช
ตารางสรุปการใชประโยชนพลังงานชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย
ชนิดและปริมาณของวัตถุดบิ ที่ใชในการผลิตเอทานอล 1 ลิตร
การคํานวณปริมาณเอทานอลที่ผลิตไดจากหัวมันสําปะหลัง
การคํานวณเอทานอลที่ผลิตไดจากมันเสน
ตนทุนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 1 ลิตร
สรุปตัวอยางเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในประเทศไทย
ปริมาณฟูเซลออยลที่ไดจากวัตถุดิบชนิดตาง ๆ
ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
รายชื่อผูประกอบการที่ดําเนินการผลิตเอทานอลแลว
รายชื่อผูประกอบการทีก่ ําลังอยูในระหวางการกอสราง
สถานภาพโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตแกสโซฮอลของ
ประเทศไทย โดยแบงตามประเภทวัตถุดิบที่ใช
ความตองการเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตแกสโซฮอลชนิดตาง ๆ
พันธุม ันสําปะหลังในประเทศไทย
มันสําปะหลัง: เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร ป 2538-2550
เปรียบเทียบพืน้ ที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมัน
สําปะหลังที่ปลูกในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังตามยุทธศาสตรมนั สําปะหลัง
พื้นที่เรงรัด 1.2 ลานไรในป 2549/50 (พื้นที่เรงรัด 1)
พื้นที่เรงรัด 1.2 ลานไรในป 2550/51 (พื้นที่เรงรัด 2)
สถิติการสงออกแปงมันสําปะหลังในรูปผลิตภัณฑตาง ๆ ระหวางป 2544-2549
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
3-15
3-16
3-17
3-18
3-19
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3-21
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3-23
3-24
3-25
3-26
3-27

หนา
สถิติการสงออกสินคามาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังและราคาที่เกษตรกรขายได
ความสัมพันธระหวางราคาหัวมันสําปะหลังสดตอตนทุนการผลิตมันเสนและ
เอทานอล
ความสัมพันธระหวางราคาหัวมันสําปะหลังสดตอตนทุนการผลิตแปงมันและ
เอทานอล
รายชื่อโรงงานแปงมันสําปะหลังในประเทศไทย
เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุม พืน้ ที่ 1
เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุม พืน้ ที่ 2
เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุม พืน้ ที่ 3
เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุม พืน้ ที่ 4
เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุม พืน้ ที่ 5
เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุม พืน้ ที่ 6
เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุม พืน้ ที่ 7
ขอกําหนดของผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังประเภทสตารชชั้นพิเศษในตลาด
สินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
ขอกําหนดการซื้อขายแปงมันสําปะหลังชัน้ พิเศษ (TS) ลวงหนา
ขอกําหนดของผลิตภัณฑมนั สําปะหลังเสนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย
ขอกําหนดการซื้อขายมันสําปะหลังเสน (TC) ลวงหนา
ปริมาณและมูลคาการซื้อขายผลิตภัณฑมนั สําปะหลังเสน (TC) ในตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยตั้งแตเปดตลาดจนถึงปจจุบัน
จํานวนโรงแปงในแตละจังหวัดที่เปดจุดรับจํานําในป 2549/50
จํานวนลานมันในแตละจังหวัดที่เปดจุดรับจํานําในป 2549/50
รายงานผลการรับจํานําหัวมันสําปะหลังสดป 2549/50 (โรงงานแปงมัน) ตัง้ แต
เริ่มโครงการ 2 พ.ย.49-30 เม.ย. 50

108
111
114
116
120
124
125
126
127
128
129
130
133
134
135
136
137
143
144
146
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
3-28
3-29
3-30

3-31

3-32
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14

หนา
รายงานผลการรับจํานําหัวมันสําปะหลังสดป 2549/50 (ลานมันเสน) ตั้งแตเริ่ม
โครงการ 2 พ.ย.49-30 เม.ย. 50
ประมาณการณผลผลิตมันสําปะหลังและการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ ในป 2550-2560
ปริมาณผลผลิตในแตละพื้นที่และประมาณการความตองการมันสําปะหลังใน
อุตสาหกรรมตาง ๆ กรณีทมี่ ีการดําเนินการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
ครบทุกโรงงาน
ปริมาณผลผลิตและความตองการมันสําปะหลังในแตละพื้นที่ ในกรณีที่มีการ
สงเสริมการเพาะปลูกในเขตพื้นที่เรงรัดตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังและ
กอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
สถานภาพการผลิตและความตองการมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดย
พิจารณาเปนรายพืน้ ที่
พื้นที่เรงรัดสําหรับเพาะปลูกมันสําปะหลังในปการผลิต 2550/51
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังจังหวัดชลบุรีตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดชลบุรี
ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดระยอง
ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดระยอง
ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดสระแกว
ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดสระแกว
พื้นที่เรงรัดสําหรับเพาะปลูกมันสําปะหลังในปการผลิต 2550/51
ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดกาฬสินธุ
ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ
ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา
ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดมุกดาหาร
ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดมุกดาหาร

146
147
149

174

178
180
181
183
186
188
192
193
198
200
202
205
207
210
211
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตารางที่
4-15
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5

หนา
ขอมูลการสํารวจสถานภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรในพืน้ ที่
ตาง ๆ
องคประกอบของหัวมันสําปะหลังสด
รอยละของปริมาณแปงในหัวสดของมันสําปะหลังพันธุต าง ๆ เมื่อปลูกปลาย
และตนฤดูฝน
ผลการวิเคราะหองคประกอบที่มีในหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ (รอยละโดย
น้ําหนักแหง)
คาความหนืดของมันสําปะหลังแตละสายพันธุทปี่ ริมาณของแข็งทั้งหมด (Total
solid) เทากับรอยละ 20, 25 และ 30
คาพารามิเตอรของการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังพันธุตา ง ๆ โดยใชเชื้อ
ยีสตทางการคา (Bioferm, USA)

215
217
222
228
229
237
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หนา

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13

1
2
4
10
16
17
23
25
28
30
35
37
37
38
39
40
41
42
45
47
48
49
52

สถิติปริมาณการนําเขาน้าํ มันของประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2535-2549
สถิติราคาน้าํ มันเบนซินและดีเซลหมุนเร็วในประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2540-2550
สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
แหลงกาซธรรมชาติ ทอสงกาซ และพืน้ ที่ใชกาซธรรมชาติของประเทศไทย
กําลังผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา ณ ธันวาคม 2549
การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย
สรุปสถานการณติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยตัง้ แตอดีตถึงป พ.ศ.2548
ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย
องคประกอบของโครงการไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็ก
เอทานอล
ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอทานอลจากเอทิลนี
ผูผลิตเอทานอลจากการสังเคราะหทางเคมีรายใหญของโลก
สัดสวนของเอทานอลทีม่ ีการผลิตในโลก
การเปลี่ยนน้าํ ตาลกลูโคสเปนเอทานอลโดยการหมักของยีสต
การหมักเอทานอลจากน้าํ ตาลซูโครส
การหมักเอทานอลจากแปง
การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตร
รูปถังหมักแบบเบ็ดเสร็จ (Batch fermentation)
ถังหมักแบบตอเนื่อง (Continuous) (แสดงรูปแบบเพียง 2 ถัง)
การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแบบดั้งเดิม (Conventional fermentation; CF)
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจากหัวมันสดและมันเสน
การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแบบ Simultaneous Saccharification and
Fermentation (SSF)
2-14 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Katzen International
2-15 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Maguin International
2-16 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Praj

54
56
58
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สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14
4-1
4-2
4-3

หนา
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Alfa Laval (India) Ltd.
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Shandong
ฟูเซลออยล
แผนผังการผลิตเอทานอลและผลิตผลพลอยได
ลักษณะปรากฏของ DDGS จากแหลงตางๆ
แผนที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังและกากน้าํ ตาลในประเทศไทยและ
กําลังการผลิตรวมในแตละจังหวัด
แผนที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในประเทศไทยและกําลังการผลิต
รวมในแตละจังหวัด
การเตรียมปลูกมันสําปะหลัง
การกําจัดวัชพืชและการใสปยุ ในไรมันสําปะหลัง
การปองกันการชะลางพังทลายของดิน
โรคและแมลงที่พบในการปลูกมันสําปะหลัง
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยป 2550
ประมาณการการใชประโยชนจากมันสําปะหลังในป 2550
แนวโนมปริมาณและมูลคาการสงออกแปงมันสําปะหลัง
แนวโนมปริมาณการสงออกมันเสนและมันอัดเม็ดของประเทศไทย
แนวโนมราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายไดและราคาสงออกมันเสนและแปงมัน
สัดสวนการสงออกมันเสนของประเทศไทยไปยังประเทศตาง ๆ
เปรียบเทียบราคามันเสนและเอทานอลที่ราคาหัวมันสําปะหลังสดตาง ๆ
สัดสวนการสงออกแปงมัน (รวมทุกชั้นคุณภาพ) ของประเทศไทยไปยังประเทศตาง ๆ
เปรียบเทียบราคาแปงมันสําปะหลังและเอทานอลที่ราคาหัวมันสําปะหลังสดตาง ๆ
ผลผลิตและความตองการมันสําปะหลังในแตละจังหวัดที่มีการเพาะปลูก และ
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังที่ไดรับอนุญาตในการกอสราง
การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดชลบุรี
การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดระยอง
แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดสระแกว

60
62
67
69
70
79
80
86
88
89
90
92
100
105
110
112
113
115
117
117
176
185
190
191
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สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพที่
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
5-12
5-13

หนา
การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดสระแกว
แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดกาฬสินธุ
การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ
แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดนครราชสีมา
การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดมุกดาหาร
การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดมุกดาหาร
โครงสรางของอะมิโลส
โครงสรางของอะมิโลเพกติน
การทํางานของเอนไซมอัลฟาอะมิเลส
กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังดวยกระบวนการหมักแบบ SSF
Process
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสําหรับนําไปใชในการวิเคราะหคุณภาพ
เปรียบเทียบความหนืดระหวางมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ
กระบวนการผลิ ต เอทานอลจากมั น สํ า ปะหลั ง ด ว ยกระบวนการหมั ก ที่ เ รี ย กว า
Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF)
ขั้นตอนการหมักเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายได ในระหวางการหมักเอ
ทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพีเอช ในระหวางการหมักเอทานอลจากหัวมัน
สําปะหลังพันธุตาง ๆ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเซลลยีสตในระหวางการหมักเอทานอลจากหัวมัน
สําปะหลังพันธุตาง ๆ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเอทานอลในระหวางการหมักเอทานอล
จากหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเซลลยีสต คาพีเอช ปริมาณของแข็งที่ละลายได
และปริมาณเอทานอลในระหวางการหมักเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ

195
199
203
204
208
209
212
218
218
224
226
228
230
231
232
234
234
235
235
236
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บทนํา
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญ ในการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และ
เปนปจจัยการผลิต ที่สําคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รัฐจึงตองมีการจัดหา
พลังงาน ใหมีปริมาณเพียงพอ มีราคาเหมาะสม และคุณภาพดี สอดคลองกับความตองการของ
ผูใช ประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอตอความตองการ ทําให
ตองพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศประมาณรอยละ 60 ของความตองการพลังงานเชิงพาณิชย
ทั้งหมด ในขณะที่เกิดวิกฤติการณราคาน้ํามันสูงขึ้น เนื่องดวยเหตุปจจัยตางๆ ดังนั้นการเลือกใช
พลังงานหมุนเวียน ที่ไดแก แสงอาทิตย น้ํา ลม ไม ฟน แกลบ กาก(ชาน)ออย ชีวมวล ซึ่งเปน
พลังงานที่ใชไมหมด มีแหลงพลังงานอยูภายในประเทศ และมีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมนอย
จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่รัฐใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ และสรางความเชื่อมั่นกับการใช
พลังงานจากแหลงภายในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงตอการพึ่งพาพลังงานเชิงพาณิชย จึงไดมีมติ
คณะรั ฐ มนตรี วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2548 กํ า หนดนโยบายส ง เสริ ม การใช แ ก ส โซฮอล โดยมี
เปาหมาย 1 มกราคม 2550 ใหมีการใชแกสโซฮอล 95 ทั่วประเทศ และ ยกเลิกเบนซิน 95 โดยในป
2548 เรงขยายสถานีบริการจาก 730 แหง เปน 4,000 แหง และสงเสริมการใชแกสโซฮอลใหได 4
ลานลิตร (ประมาณรอยละ 50 ของเบนซิน 95) และป 2551 สงเสริมใหใชแกสโซฮอล 91 และ 95
ทั่วประเทศ ซึ่งแผนการพัฒนาแกสโซฮอล 2548-2563 จัดทําโดยกระทรวงพลังงานไดเสนอ
แผนการสนั บ สนุ น นโยบายส ง เสริ ม การใช แ ก ส โซฮอล ภายในป พ.ศ.2554 ประเทศไทยจะมี
จําหนาย E10 ทั่วประเทศและ E100 ในบางพื้นที่ ปริมาณความตองการเอทานอลเพื่อใชผสมกับ
น้ํา มัน เบนซิน คิดเปน 3 ล า นลิ ตร/วัน แผนงานที่ทํา ควบคูกับนโยบาย คือ การพั ฒ นาพัน ธุมัน
สําปะหลังใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 5-6 ตัน/ไร และปรับปรุงผลผลิตออยใหสามารถเพิ่มไดเปน 15
ตัน/ไร สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังและออยของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากการศึ ก ษาศั ก ยภาพของชี ว มวลที่ มี ใ นประเทศพบว า มั น สํ า ปะหลั ง เป น พื ช
เศรษฐกิจอันดับหนึ่งที่มีความเหมาะสมตอการนํามาใชในอุตสาหกรรมเอทานอล เนื่องจากมี
ผลกระทบตออุตสาหกรรมอื่นที่ใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบอยูแลวนอยที่สุด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึง
ความสามารถและกําลังการผลิตหัวมันสําปะหลังกับอุตสาหกรรมแปรรูปที่ใชหัวมันสําปะหลัง (ที่
สําคัญ ไดแก มันเสน/มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) พบวา จะมีผลผลิตสวนเกินของมัน
สําปะหลังประมาณ 4 ลานตันตอป ซึ่งสามารถผลิตเปนเอทานอลไดไมต่ํากวาวันละ 2 ลานลิตร
มันสําปะหลังเปนพืชศักยภาพสูงสามารถตอบสนองตอความตองการวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอลได
ดีกวาออยหรือกากน้ําตาล ซึ่งมี พ.ร.บ.ออยและน้ําตาลทราย ระบบแบงปนผลประโยชน และ

- 11 โครงสรางราคาเปนขอจํากัด อีกทั้งมันสําปะหลังมี harvesting index สูงกวารอยละ 50 การ
ปรับปรุงการผลิตจะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตไดตามความตองการ
นอกจากนี้มันสําปะหลังยังเปนวัตถุดิบที่งายตอการจัดการ โดยมันสําปะหลังที่จะนํามา
เปนวัตถุดิบอยูในรูปของมันเสน (มันสําปะหลังสับและตากแหงที่มีความชื้นไมเกินรอยละ 16)
เพราะสามารถเก็บรักษาไวไดนานกอนนําไปใช อีกทั้งการขนสงมันเสนและการปอนวัตถุดิบมันเสน
ใหโรงงานที่ตั้งอยูไกลออกไป ทําไดงายกวาและมีประสิทธิภาพมากกวาการขนสงหัวมันสําปะหลัง
สด และการแปรรูปหัวมันสดเปนมันเสนสามารถทําไดงาย โดยการสับหัวมันสดเปนชิ้นเล็ก ๆ
และตากแดดจนแหง ซึ่งไมจําเปนตองใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ยุงยาก เกษตรกรรายยอย
สามารถทําการแปรรูปหัวมันสดเปนมันเสนไดเองโดยงาย แลวจึงสงตอใหกับโรงงานผลิตเอทา
นอลตอไป โดยในปจจุบันนี้ประเทศไทยจัดเปนผูผลิตมันเสนรายใหญของโลก มันเสนสวนใหญที่
ผลิตไดจะใชเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตมันอัดเม็ด และเพื่อการสงออกเปนหลัก โดยมันเสนจะ
เปนผลิตภัณฑแปรรูปขั้นตนที่มีราคาถูก และมีตลาดที่สําคัญ คือ ตลาดประเทศจีนและสหภาพ
ยุโรป โดยประเทศจีนจะนําเขามันเสนและกากมันสําปะหลังจากไทยเพื่อใชในการผลิตเอทานอล
เชนเดียวกัน
สถานภาพการผลิตเอทานอล ณ ปจจุบัน พบวามีผูขออนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเปนจํานวนทั้งสิ้น 45 โรงงาน (ขอมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2550) โดยเปน
และโรงงานผลิตเอทานอลจากมัน
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังถึง 24 โรงงาน
สําปะหลังรวมกับกากน้ําตาลหรือออยอีก 8 โรงงาน รวมกําลังการผลิตประมาณ 8.8 ลานลิตร/วัน
ปริมาณและกําลังการผลิตของโรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลังที่สูงมากขนาดนี้ อาจสงผลให
เกิดปญหาวัตถุดิบไมเพียงพอและเกิดการแกงแยงวัตถุดิบในระหวางอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบ
รวมกันได เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังมักจะมีตนแบบเทคโนโลยีจากโรงงานเอ
ทานอลจากข า วโพดและมั น เส น โรงงานเอทานอลจากมั น สํ า ปะหลั ง ในประเทศไทยได นํ า
เทคโนโลยีดังกลาวเขามาใชในการผลิตเปนหลัก แตเมื่อประเมินปริมาณมันสําปะหลังที่ตองมีการ
ใชในการผลิตแตละวัน พบวาตองใชหัวมันสดในการผลิต เพราะจากที่ไดเสนอถึงสถานภาพการ
แขงขันชิงวัตถุดิบระหวางโรงงานเอทานอลและโรงงานแปงมัน พฤติกรรมการจําหนายผลผลิตของ
เกษตรกร ขอจํากัดดานการแปรรูป ที่กลาวมาเปนปจจัยบังคับใหโรงงานเอทานอลตองใชวัตถุดิบ
เปนมันสด เพื่อใหสามารถแขงขันกับโรงงานแปงมันได ในขณะเดียวกันก็สามารถใชมันเสนในการ
ผลิตไดดวย

- 12 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันเสนหรือขาวโพด ที่มีการพัฒนาและนําเขามาใชใน
ประเทศไมสามารถนํามาใชกับการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดไดทั้งหมด เนื่องจากมันสดจะมี
คุ ณสมบั ติบางอย า งที่ ต า งจากมัน เสน เชน ปริม าณไซยาไนด (Cyanine
Content), เมือ ก
(Mucilage Content) ปริมาณของสารตางๆที่มีในหัวมันสดตางสายพันธุ ตางอายุ จะมีปริมาณไม
เทากัน อาจมีผลตอกระบวนการผลิตและการผลิตเอทานอลของเชื้อยีสต อุปสรรคในกระบวนการ
ผลิตที่เ กิดจากการแปรรูปมันสดก อนนํามาหมัก เทคโนโลยีที่ นําเขามาสามารถจัดการไดบาง
ปญหา เนื่องจากมันเสนจะมีปริมาณของสารไซยาไนดและเมือกนอยกวา อีกทั้งสามารถจัดการกับ
ปริมาณของแข็งที่ละลายได (Total Soluble Solid) งายกวา เพราะมันเสนกอนเขาสูกระบวนการ
หมักจะผานการโมละเอียดแลวเติมน้ําปรับใหมีความเขมขนที่เหมาะสมไดตามตองการ แตมันสดมี
ปริมาณน้ําและเยื่อใยในหัวมาก การปรับลดปริมาณน้ําจึงทําไดยาก
สิ่งที่ควรตองทําควบคูกันไปกับการจัดตั้งโรงงานเอทานอล คือ ยุทธศาสตรดานวัตถุดิบ
และ การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสด เพื่อใหนโยบายสงเสริมการใช
แกสโซฮอลสามารถบรรลุเปาหมายและเกิดอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลที่ยั่งยืน
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประมาณการณสถานภาพของมันสําปะหลัง ดวย
การสํารวจติดตามยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และการสํารวจขอมูลจากเกษตรกรใน
พื้ น ที่ เ ป า หมาย สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมเอทานอลที่ กํ า ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตอั น ใกล นี้ รวมถึ ง
การศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังเพื่อใชกับการผลิตเอทานอลใน
ประเทศไทย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อประเมินปริมาณความตองการสําปะหลังของโรงงานเอทานอล โรงงานแปงมัน
และตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ประเมินปริมาณมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล โดย
สํารวจขอมูลภาคสนามจากพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังที่มีโรงงานแปงมันและโรงงานเอทานอล
ตั้งอยูใกลเคียง และพื้นที่เพาะปลูกตามยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของมันสําปะหลังตางสายพันธุและอายุการเก็บเกี่ยวตางๆกัน โดย
ศึ ก ษาถึ ง ผลของพั น ธุ แ ละอายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย วที่ มี ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เอทานอลจากมั น
สําปะหลัง

- 13 3. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและความรูที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ใหแกชุมชนผูเกี่ยวของ,
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเอทานอล และผูที่สนใจได
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1.
สามารถเผยแพรความรู และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตเอทานอลใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งรัฐและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งประชาชน ซึ่งจะมีสวนชวยสนับสนุนการ
พัฒนาของอุตสาหกรรม
2. ทราบสถานภาพและปริมาณของวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล เพื่อ
ใชเปนแนวทางสําหรับวางแผนการผลิตเอทานอลของโรงงาน
3. สามารถสรางแบบแผนการหมักสําหรับถังปฏิกรณในระดับหองปฏิบัติการเพื่อเปน
แนวทางสํ า หรั บ วางแผนป อ งกั น /แก ไ ขป ญ หาที่ จ ะเกิ ด ในการผลิ ต เอทานอลจากมั น สดให
ผูประกอบการนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาที่เกิดได
แนวทางการดําเนินงาน
1. การสํา รวจปริ ม าณมั น สํ า ปะหลั ง ด า นปริ ม าณ ต น ทุ น การผลิ ต และราคาจํ า หน า ย
ผลผลิต ซึ่งรวมถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวโนมการผลิตมันสําปะหลัง สํารวจความ
ตองการมันสําปะหลังของโรงงานเอทานอล โรงงานแปงมันและตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
2. รวบรวมแหลงขอมูลทุติยภูมิจากจากรายงานการศึกษา สํารวจ และขอมูลทางสถิติ
ของหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากหองสมุดภายในประเทศ เอกสารที่ได
เผยแพรทางเครือขายใยแมงมุมทั้งในและตางประเทศ
3. รวบรวมข อ มู ล จากแหล ง ข อ มู ล ปฐมภู มิ โ ดยการออกสํ า รวจตามโรงงานแป ง มั น
สําปะหลัง, ลานมัน, โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง และการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลังในเขตใกลเคียงกับที่ตั้งของโรงงานเอทานอล โรงงานแปงมันเกี่ยวกับการจัดการ
เพาะปลูก การจําหนายผลผลิต รวบรวมผลกระทบดานปริมาณและราคาหลังจากมีการซื้อขายมัน
เสนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา สํารวจขอมูลภาคสนามจากพื้นที่เพาะปลูกที่อยูในยุทธศาสตร
มันสําปะหลัง ศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตมันสําปะหลังตามแผนยุทธศาสตร
5. ศึกษาการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังสายพันธุในประเทศ โดยศึกษาถึงปจจัย
ตางๆ ภายในหัวมันสดที่มีผลตอการผลิตเอทานอล

- 14 6. ศึกษาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังสายพันธุในประเทศ อยางนอย 3 พันธุ
ในระดับหองปฏิบัติการและทําการวิเคราะหคุณภาพหัวมัน และปริมาณเอทานอลสุดทายที่ไดจาก
การหมัก
7. ศึกษาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังสายพันธุในประเทศ ที่มีอายุการเก็บ
เกี่ยวตางกัน (อายุการเก็บเกี่ยว 10-12 เดือน) ในระดับหองปฏิบัติการและทําการวิเคราะหคุณภาพ
หัวมัน และปริมาณเอทานอลสุดทายที่ไดจากการหมัก
8. จัดทําการเผยแพรขอมูล ความรูและเทคโนโลยีที่ได
ขอบเขตของการวิจัย
สํารวจขอมูลเกี่ยวกับปริมาณวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล รวบรวมขอมูลจาก
การออกสํารวจตามโรงงานแปงมันสําปะหลัง ลานมัน โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
และการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในเขตใกลเคียงกับที่ตั้งของโรงงานเอทานอล
โรงงานแปงมัน ผลกระทบดานราคาหลังจากมีการซื้อขายมันเสนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
เพื่อประมาณการณผลผลิตและประเมินสถานภาพวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล และเก็บ
ขอมูลจากพื้นที่เพาะปลูกที่อยูในยุทธศาสตรมันสําปะหลังที่จัดทําโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเปนไปตามสถานภาพที่มีอยูจริง และการศึกษาคุณภาพของมันสําปะหลัง
และการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง โดยศึกษาปจจัยของสายพันธุที่ตางกันและอายุการ
เก็ บ เกี่ ย วที่ ต า งกั น และทํ า การหมั ก ผลิ ต เอทานอลในระดั บ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ หาสภาวะที่
เหมาะสม จากนั้นจึงทําการเผยแพรเทคโนโลยีใหกับภาคอุตสาหกรรมตอไป
ระยะเวลาการทํางานวิจยั
12 เดือน
สถานทีท่ ํางานวิจัยทดลองและหนวยงานที่เกีย่ วของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บทที่ 1
สถานการณพลังงานของประเทศไทย
1.1 สถานการณความตองการพลังงานภายในประเทศ
พลังงานถือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษย อีกทั้งยังเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีแหลงพลังงานหลายประเภทดวยกัน แตมีปริมาณคอนขางนอย
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ พลังงานหลักที่ใชภายในประเทศคือ น้ํามัน ทั้งเพื่อใชในการผลิตไฟฟา
การคมนาคมขนสง ตลอดจนเปนวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทุก
ครั้งที่เกิดวิกฤตการณของโลก อาทิเชน สงครามในตะวันออกกลาง การลดกําลังการผลิตของ
ประเทศผูสงออกน้ํามัน ความตองการน้ํามันที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาวของประเทศในแถบตะวันตก
หรือแมแตความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกอยางในป จจุบัน ประเทศไทยก็จะไดรับ
ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมไดทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังตอง
พึ่งพาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศในแตละปเปนจํานวนมาก
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ภาพที่ 1-1 สถิติปริมาณการนําเขาน้ํามันของประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2535-2549
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2550ก)
นอกจากปญหาราคาน้ํามันแพง ประเทศไทยยังประสบกับปญหาการใชพลังงานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่คอนขางสูง กลาวคือ ในรอบ 15 ปที่ผานมา ประเทศไทยใชพลังงานคิดเปน
1.4 เทาของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (1.4:1) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งถาเศรษฐกิจของ
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ประเทศเติบโตรอยละ 5 ตอป การใชจายดานพลังงานจะเติบโตถึงรอยละ 7 ซึ่งถือเปนสัดสวนการ
ใชพลังงานตอความเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่คอนขางสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว
อาทิเชน สหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราสวนเพียงรอยละ 0.8 ประเทศญี่ปุนรอยละ 0.95 หรือแมแต
ประเทศในยุโรปก็จะมีอัตราสวนใกลเคียงกับทั้ง 2 ประเทศนี้ ซึ่งหมายความวาประเทศไทยใช
พลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสิ้นเปลืองกวา สงผลใหตนทุนในการผลิตสูง ศักยภาพในการ
แขงขันก็ลดนอยลง อีกทั้งยังสูญเสียเงินตราในการนําเขาพลังงานจํานวนมาก (สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน, 2550ข)
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ป (พ.ศ.)

ภาพที่ 1-2 สถิติราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลหมุนเร็วในประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2540-2550
ที่มา : บริษัท ปตท. จํากัด (2550)
จากปญหาการใชพลังงานที่ไมมีประสิทธิภาพประกอบกับราคาน้ํามันสูงที่ควบคุมโดย
ประเทศผูผลิตและสงออกน้ํามัน จึงถือเปนบทเรียนสําคัญที่ประเทศไทยตองตระหนักถึงการพึ่งพา
ตนเองใหมากขึ้น การพยายามพึ่งพาตนเองที่ดีที่สุดก็คือ การใชพลังงานอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาพลังงานจากวัตถุดิบภายในประเทศมาใชทดแทนใหไดมากที่สุด
รั ฐ บาลตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของพลั ง งานที่ มี ต อ การพั ฒ นาประเทศ จึ ง ได จั ด ตั้ ง
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สพน.) ขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการเสนอแนะการกําหนดนโยบาย
และแผน รวมทั้งมาตรฐานดานพลังงาน เพื่อใหประเทศมีพลังงานใชอยางเหมาะสม พอเพียง มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพการณของประเทศ โดยเนนการพัฒนาแหลงพลังงานใน
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ประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดการพึ่งพิงแหลงพลังงานจากตางประเทศ ซึ่งจะชวยลด
ปญหาการขาดดุลการคาและการสูญเสียเงินตราตางประเทศ ตลอดจนลดผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงดานการขาดแคลนพลังงาน และการขาดเสถียรภาพดานราคา ปริมาณความตองการ
พลังงานและแหลงพลังงานในภาพรวมของประเทศไทยแสดงดังตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-1 ภาพรวมทั่วไปดานพลังงานในป พ.ศ. 2549
ขอมูลพลังงาน
ปริมาณ
พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
การใช
1,548 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
การผลิต
765 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
การนําเขา (สุทธิ)
978 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย
880 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
น้ํามันสําเร็จรูป
579 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
กาซธรรมชาติ
43 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
ถานหินนําเขา
40 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
ลิกไนต
43 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
ไฟฟา
175 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
การผลิต*
770 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
น้ํามันดิบ
130 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
กาซธรรมชาติ
424 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
ลิกไนต
111 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
ไฟฟา
36 เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบ/วัน
มูลคาการนําเขาพลังงาน
919 พันลานบาท
น้ํามันดิบ
754 พันลานบาท
น้ํามันสําเร็จรูป
60 พันลานบาท
กาซธรรมชาติ
78 พันลานบาท
ถานหิน
19 พันลานบาท
ไฟฟา
8 พันลานบาท
หมายเหตุ: พลังงานเชิงพาณิชย ประกอบดวย น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูป ไฟฟาจากพลังน้ําและถานหิน/ลิกไนต
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550ค
* ขอมูลเบื้องตน (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2550ง)
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1.2 สถานการณพลังงานและแหลงพลังงานภายในประเทศ
1.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ (สศช.)
รายงานอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในป 2549 ขยายตัวรอยละ 5.0 ซึ่งสูงกวาการ
ขยายตัวในป 2548 ที่ระดับ 4.5 แมวาในป 2549 ประเทศไทยจะมีปจจัยลบจากดานตาง ๆ เชน
ภาวะอุทกภัยและราคาน้ํามันที่ทรงตัวอยูในระดับสูง แตยังคงมีปจจัยบวกจากการสงออกสินคา
และบริการเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจในปนี้ ภาวะทางเศรษฐกิจไทย
สงผลตอภาพรวมการใชพลังงานของประเทศ
1.2.2 อุปสงคพลังงาน
ความตองการพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน ของไทยในป 2549 อยูที่ระดับ 1,548
เทียบเทาพันบารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 1.8 โดยความตองการใชน้ํามัน
สําเร็จรูปลดลงรอยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปที่แลว เนื่องจากราคาน้ํามันทรงตัวอยูในระดับสูง ความ
ตองการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 ถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 33.9 เนื่องจากโรงไฟฟา
BLCP ซึ่งใชถานหินเปนเชื้อเพลิงเริ่มทําการผลิตตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนมา ไฟฟาพลังน้ําและ
ไฟฟานําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 35.2 เพราะปนี้มีปริมาณน้ําอยูในระดับสูง ในขณะที่ความตองการใช
ลิกไนตลดลงรอยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปที่แลว

ภาพที่ 1-3 สัดสวนการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2550ค)
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1.2.3 อุปทานพลังงาน
การผลิ ต พลั ง งานเชิ ง พาณิ ช ย ขั้ น ต น อยู ที่ ร ะดั บ 765 เที ย บเท า พั น บาร เ รล
น้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 3.0 การผลิตพลังงานเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้น การผลิต
กาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 การผลิตน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 13.2 การผลิตคอนเดนเสท
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 และการผลิตไฟฟาพลังน้ําเพิ่มขึ้นรอยละ 40.2 แตการผลิตลิกไนตลดลงรอย
ละ 14.9 เนื่องจากบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดทําการผลิต เพราะปริมาณการ
สํารองลิกไนตหมดตั้งแตเดือนมิถุนายนป 2548 เปนตนมา ประกอบกับแหลงแมเมาะของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยผลิตลดลง
การนําเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน อยูที่ระดับ 978 เทียบเทาพัน
บารเรลน้ํามันดิบตอวัน ลดลงจากป 2548 รอยละ 0.2 โดยการนําเขาน้ํามันดิบซึ่งเปนสัดสวน
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 78 ของปริมาณการนําเขาสุทธิทั้งหมดมีการนําเขาลดลงรอยละ 0.2 การ
นําเขาถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 30.9 เนื่องจากบริษัทบีแอลซีพีเพาเวอร จํากัด นําเขาถานหินเพื่อใช
เปนเชื้อเพลิงเริ่มทําการผลิตตั้งแตเดือนเมษายน 2549 กาซธรรมชาตินําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4
การนําเขาไฟฟาจากประเทศลาวและมาเลเซียเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 โดยในป 2549 มีการสงออก
น้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 78.8 อัตราการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศตอความตองการใช
อยูที่รอยละ 63 ลดลงจากป 2548 ซึ่งอยูที่ระดับรอยละ 64
การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย ในป 2549 อยูที่ 1,049 เทียบเทาพัน
บารเรลน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.3 โดยการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 การใช
ถานหินนําเขาเพิ่มขึ้ นรอยละ 22.9 เพื่อทดแทนลิกไนตในประเทศ และการใชกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 ในขณะที่การใชน้ํามันสําเร็จรูปลดลงรอยละ 2.6 และการใชลิกไนตลดลงรอย
ละ 29.4
1.2.4 แหลงพลังงาน
(1) น้ํามันดิบและคอนเดนเสท
การผลิตน้ํามันดิบและคอนเดนเสท ในป 2549 มีปริมาณ 204 พันบารเรล
ตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11.5 คิดเปนสัดสวนรอยละ 22 ของปริมาณความตองการใชใน
โรงกลั่นประกอบดวยการผลิตน้ํามันดิบอยูที่ 129 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 13.2 เมื่อ
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เทียบกับป 2548 โดยแหลงเบญจมาศซึ่งเปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 39 มี
การผลิตอยูที่ระดับ 50 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.1 แหลงยูโนแคลเปนแหลง
ผลิตที่มีสัดสวนรองลงมา มีการผลิตอยูที่ระดับ 39 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 29.8 แหลง
สิริกิติ์มีการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.6 อยูที่ระดับ 19 พันบารเรลตอวัน แหลงทานตะวันมีการผลิตอยู
ที่ระดับ 8 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 24.7 แหลงจัสมินมีการผลิตอยูที่ระดับ 9 พันบารเรล
ตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 49.9
การผลิตคอนเดนเสท อยูที่ระดับ 75 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3
โดยแหลงไพลินซึ่งเปนแหลง ผลิตที่ใหญที่สุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 33 ของปริมาณการผลิ ต
ทั้ ง หมด มี ก ารผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 16.9 ขณะที่ แ หล ง บงกชมี ก ารผลิ ต ลดลงร อ ยละ 0.9
เชนเดียวกับแหลงเอราวัณมีการผลิตลดลงรอยละ 4.3
ตารางที่ 1-2 การผลิตน้ํามันดิบในประเทศ
แหลง

ผูผลิต

2548

เบญจมาศ
สิริกิติ์
ทานตะวัน
ยูโนแคล
บึงหญาและบึงมวง
จัสมิน
นางนวล
ฝางและอื่น ๆ
รวมในประเทศ

Chevron
Thai Shell
Chevron
Unocal
SINO US Petroleum
Pearl Oil
ปตท. สผ.
กรมการพลังงานทหาร/ปตท. สผ.

45,819
17,129
6,650
29,794
1,098
5,768
1,912
5,720
113,890

หนวย: บารเรล/วัน
2549
ปริมาณ
สัดสวน (%)
50,004
39
18,775
15
8,296
6
38,679
30
1,050
1
8,649
7
684
1
2,813
2
128,950
100

หมายเหตุ: BIG OIL PROJECT ของบริษัท ยูโนแคล ประกอบดวย แหลงปลาทอง ปลาหมึก
กะพง สุราษฎร และยะลา
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2550ค)
(2) กาซธรรมชาติ
การผลิตกาซธรรมชาติ ในป 2549 อยูที่ระดับ 2,353 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน เพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 2.7 คิดเปนสัดสวนรอยละ 73 ของปริมาณการจัดหาทั้งหมด

7
สวนใหญผลิตไดจากอาวไทย คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 ของปริมาณการผลิตทั่วประเทศ แหลง
ผลิตสําคัญ ไดแก แหลงบงกชของบริษัท ปตท.สผ. ผลิตอยูที่ระดับ 627 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.8 แหลงเอราวัณผลิตอยูที่ระดับ 278 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้น
รอยละ 0.1 และในปนี้มีการผลิตจากแหลงภูฮอม ของบริษัท เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปน
แหลงใหม เริ่มผลิตตั้งแตเดือนพฤศจิกายน มีกําลังการผลิตอยูที่ 80-100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
กาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอมนําไปใชผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาน้ําพองของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย
การนําเขากาซธรรมชาติ ในป 2549 เปนการนําเขาจากพมาทั้งหมดอยูที่
ระดับ 869 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปที่แลว โดยแหลงเยตากุน
ผลิตได 417 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปกอน และแหลงยานาดา
ผลิตอยูที่ระดับ 452 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปกอน
การใชกาซธรรมชาติ ในป 2549 อยูที่ระดับ 3,222 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปที่แลว เปนการใชเพื่อผลิตไฟฟาคิดเปนสัดสวนรอยละ 74
ของการใชทั้งหมด จํานวน 2,394 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับปที่แลว
ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี และอื่น ๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 16 ปริมาณ 527 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.3 และ
ที่เหลือรอยละ 9 ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 301 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 16.1
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ตารางที่ 1-3 การจัดหากาซธรรมชาติ
หนวย: ลานลูกบาศกฟุต/วัน
แหลง
แหลงผลิตในประเทศ
แหลงอาวไทย
เอราวัณ
ไพลิน
ฟูนานและจักรวาล
สตูล
ภูฮอม
อื่น ๆ (7 แหลง)
บงกช
ทานตะวัน
เบญจมาศ
แหลงบนบก
น้ําพอง
สิริกิติ์
แหลงนําเขา*
ยาดานา
เยตากุน
รวม

ผูผลิต

Unocal
Unocal
Unocal
Unocal
Unocal
Unocal
PTT E&P
Chevron
Chevron
Exxon Mobil
Thai Shell
สหภาพพมา
สหภาพพมา

2548
2,292
2,199
277
435
221
118
318
605
68
157
93
33
60
857
413
426
3,149

2549
ปริมาณ
สัดสวน (%)
2,353
73
2,272
71
278
12
438
19
263
11
90
4
6
362
15
627
27
49
2
159
7
81
3
31
1
50
2
869
27
452
14
417
13
3,222
100

หมายเหตุ: คาความรอนของกาซธรรมชาติจากพมา เทากับ 1,000 btu/ลบ.ฟุต
ที่มา: สํานักงานแผนและนโยบายพลังงาน (2550ค)
โครงการทอสงกาซธรรมชาติ การนํากาซธรรมชาติมาใชจําเปนตองมีการ
พัฒนาระบบการขนสงกาซทางทอ โดย ปตท. ไดจัดทําแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2540-2548) ประกอบดวย 12 โครงการ ตอมาเมื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว
ลงตั้งแตป 2540 เปนตนมา มีผลทําใหปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติลดลงจากเดิมที่
คาดการณไว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับลดกรอบการลงทุนของภาครัฐลง ปตท. จึงได
ทบทวนปรับแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติลดลง แตทวายังคงประกอบดวย 12 โครงการ
เชนเดิม แตมีการปรับเปลี่ยนการวางท อสงกาซบางเสน และลดขนาดทอสงกาซลงจากเดิ ม
ปจจุบันมีระบบทอสงกาซที่แลวเสร็จดังนี้
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1) โครงการทอคูขนานในทะเลจากแหลงเอราวัณ-ระยอง-บางปะกง ความยาว
535 กิโลเมตร แลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2539
2) โครงการวางทอจากบางปะกง-วังนอย ความยาว 100 กิโลเมตร แลวเสร็จ
กลางป 2539
3) โครงการทอสงกาซ ฯ จากแหลงทานตะวัน ความยาว 55 กิโลเมตร แลว
เสร็จตนป 2540
4) โครงการท อ ส ง ก า ซ ฯ ในเขตกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล สํ า หรั บ
ภาคอุตสาหกรรมในชวงแรกบริเวณสมุทรปราการ แลวเสร็จตนป 2540
5) โครงการทอสงกาซ ฯ จากแหลงยาดานา สหภาพพมาจากจุดสงมอบกาซ ฯ
บริเวณชายแดนไทยที่บานอีตอง ต.ปล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มายังโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมของ กฟผ. ที่จังหวัดราชบุรีเปนระยะทาง 238.5 กิโลเมตร แลวเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม
2541
6) โครงการทอสงกาซ ฯ จากแหลงเบญจมาศ ความยาว 51 กิโลเมตร แลว
เสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2542
7) โครงการทอสงกาซ ฯ จากแหลงไพลิน ความยาว 46 กิโลเมตร แลวเสร็จเดือน
สิงหาคม 2542
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ภาพที่ 1-4 แหลงกาซธรรมชาติ ทอสงกาซ และพื้นที่ใชกาซธรรมชาติของประเทศไทย
ที่มา : สํานักงานนโยบายพลังงานและแผนพลังงาน (2550ข)
(3) น้ํามัน
การผลิตน้ํามันสําเร็จรูป ในป 2549 อยูที่ระดับ 869 พันบารเรลตอวัน
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.4 โดยการผลิตน้ํามันดีเซลเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปที่แลว
การผลิตน้ํามันเบนซินลดลงรอยละ 1.5 กาซปโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 สวนการผลิต
น้ํามันเครื่องบินเพิ่มขึ้นรอยละ 15.8 การผลิตน้ํามันเตาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4
การใชน้ํามันสําเร็จรูป ในป 2549 อยูที่ระดับ 706 พันบารเรลตอวัน ลดลง
จากป 2548 รอยละ 1.8 โดยการใชน้ํามันดีเซลเปนสัดสวนมากที่สุดรอยละ 45 ของปริมาณการใช
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ทั้งหมดลดลงจากปที่แลวรอยละ 6.2 การใชเบนซินลดลงจากปที่แลวรอยละ 0.4 เปนผลมาจาก
ระดับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น และมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐทําให
ประชาชนลดการใชน้ํามันอยางชัดเจน การใชน้ํามันเตาลดลงรอยละ 5.6 การใชกาซปโตรเลียม
เหลวเพิ่มขึ้นรอยละ 14.1 และน้ํามันเครื่องบินเพิ่มขึ้นรอยละ 5.2
การนํ า เข า และส ง ออกน้ํ า มั น สํ า เร็ จ รู ป การนํ า เข า มี ป ริ ม าณ 26 พั น
บารเรลตอวัน ลดลงจากปที่แลวรอยละ 30.5 โดยเปนการนําเขาน้ํามันเตาปริมาณ 19 พันบารเรล
ตอวัน ลดลงรอยละ 23.4 โดยสวนใหญเปนการนําเขาน้ํามันเตาคุณภาพดี (กํามะถันต่ํา) เพื่อใช
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา การนําเขาน้ํามันดีเซลในปนี้อยูที่ระดับ 6 พันบารเรลตอวัน ลดลง
รอยละ 49.2 โดยการสงออกน้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 จากวันละ 122 พันบารเรลในปที่
แลวมาอยูที่ระดับ 145 พันบารเรลตอวันในปนี้
• น้ํามันเบนซิน
การผลิต ในป 2549 อยูที่ระดับ 157 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ
1.5 เมื่อเทียบกับปกอน โดยเปนการผลิตเบนซินธรรมดาอยูที่ระดับ 85 พันบารเรลตอวัน ลดลง
รอยละ 1.9 และเปนการผลิตเบนซินพิเศษ 72 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 1.0
การใช อยูที่ระดับ 124 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปที่แลวรอยละ 0.4
โดยการใชน้ํามันเบนซินธรรมดา เพิ่มขึ้นรอยละ 3.0 และเบนซินพิเศษลดลงรอยละ 5.6 เนื่องจาก
ระดับราคาที่สูงขึ้นหลังจากการประกาศลอยตัวราคาน้ํามันและการสงเสริมใหใชกาซ NGV เพื่อ
ทดแทนน้ํามันเบนซินของรัฐบาล โดยการใชกาซ NGV เพิ่มขึ้นจาก 6.4 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ใน
ป 2548 มาอยูที่ระดับ 10.8 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในปนี้ อีกทั้งประชาชนสวนหนึ่งหันไปใชกาซ
แอลพีจีในรถยนตสวนบุคคลทําใหการใชกาซแอลพีจีในรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ 51.6 เมื่อเทียบกับป
ที่แลว
การใชแกสโซฮอลเพิ่มขึ้นจาก 12 พันลานบารเรลตอวัน ในปที่แลวมาอยู
ที่ระดับ 22 พันบารเรลตอวันในปนี้โดยมียอดการใชสูงมาตั้งแตตนปเริ่มคงที่ในชวงกลางปและ
ชะลอตัวลงในชวงปลายปเนื่องจากปริมาณเอทานอลมีไมเพียงพอประกอบกับความไมแนนอนของ
นโยบายรัฐบาลในการประกาศเลื่อนการยกเลิกการจําหนายเบนซิน 95 ที่เติมสาร MTBE ออกไป
ไมมีกําหนด ในป 2549 มีสถานีบริการจําหนายแกสโซฮอลทั้งสิ้น 3,466 สถานี
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การสงออก ในปนี้อยูที่ระดับ 33 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอยละ 4.9
เมื่อเทียบกับปที่แลว โดยเปนการสงออกเบนซินธรรมดาปริมาณ 9 พันบารเรลตอวันและสงออก
เบนซินพิเศษ 24 พันบารเรลตอวัน
• น้ํามันดีเซล
การผลิต น้ํามันดีเซลในปนี้อยูที่ระดับ 36.4 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.6 สวนใหญ รอยละ 99.7 เปนการผลิตน้ํามันดีเซลหมุนเร็วอยูที่ระดับ 363 พันบารเรลตอ
วัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 ที่เหลือรอยละ 0.3 เปนการผลิตน้ํามันดีเซลหมุนชาที่ระดับ 1 พันบารเรล
ตอวัน
การใช น้ํามันดีเซลของปนี้อยูที่ระดับ 317 พันบารเรลตอวัน ลดลงรอย
ละ 6.2 เมื่อเทียบกับปที่แลว เนื่องจากรัฐบาลประกาศลอยตัวราคาน้ํามันดีเซลตั้งแตวันที่ 13
กรกฎาคม 2548 เปนตนไป สงผลใหราคาจําหนายเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมการใชของ
ประชาชนลดลงอยางชัดเจน ประกอบกับปญหาน้ําทวมในหลายจังหวัดของประเทศ ทําใหการใช
ดีเซลภาคขนสงชะลอตัวลง อีกทั้งมาตรการประหยัดพลังงานจากภาครัฐมีสวนทําใหประชาชน
ประหยัดการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นดวย
การนําเขาและสงออก การนําเขาน้ํามันดีเซลในป 2549 อยูที่ระดับ 6
พัน บาร เรลตอวั น ลดลงจากป กอ นร อยละ 49.2 เปน การนํ า เขา น้ํ า มั น ดี เ ซลหมุน เร็ว ทั้ง หมด
เชน เดียวกับการสง ออก โดยการสงออกน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว อยูที่ระดับ 51 พันบารเรลตอวัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 62.5 การสงออกน้ํามันดีเซลสุทธิอยูที่ระดับ 44 พันบารเรลตอวัน
• น้ํามันเตา
การผลิต ในป 2549 อยูที่ระดับ 109 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ
2.4 เมื่อเทียบกับของป 2548
การใช อยูที่ระดับ 101 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากปที่แลวรอยละ 5.6
โดยการใชเปนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 9.2 มีจํานวน 68 พันบารเรลตอวัน
ในขณะที่การใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 อยูที่ระดับ 33 พันบารเรลตอวัน
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การนําเขาและสงออก การนําเขาในปนี้อยูที่ระดับ 19 พันบารเรลตอวัน
ลดลงจากปกอน รอยละ 23.4 การสงออกน้ํามันเตาอยูที่ 24 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ
57.0 เมื่อเทียบกับป 2548 เปนผลใหปริมาณการนําเขา (สุทธิ) จํานวน 5 พันบารเรลตอวัน
• น้ํามันเครื่องบิน
การผลิต ในป 2549 อยูที่ระดับ 97 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากป
2548 รอยละ 15.8
ปริมาณการใช ในปนี้อยูที่ระดับ 78 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากป
กอนรอยละ 5.2
การนําเขาและสงออก การนําเขาน้ํามันเครื่องบินในปนี้อยูที่ระดับ 0.6
พันบารเรลต อวัน ในขณะที่การสง ออกอยูที่ระดับ 18 พันบารเรลตอวั น สงผลใหการสงออก
(สุทธิ) จํานวน 17 พันบารเรลตอวัน
• กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
การผลิต ในป 2549 อยูที่ระดับ 125 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปที่
แลวรอยละ 0.5 โดยเปนการผลิตจากโรงแยกกาซ ปตท. (โรงที่ 1-5) คิดเปนสัดสวนรอยละ 51 ของ
ปริมาณการผลิตทั้งหมดที่เหลือรอยละ 49 เปนการผลิตจากโรงกลั่นน้ํามันและอื่น ๆ ในประเทศ
การใช เพื่อเปนพลังงาน (ใชในครัวเรือน อุตสาหกรรม และรถยนต)
อยูที่ระดับ 86 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 14.1 เปนการใชในครัวเรือนอยูที่ระดับ
55 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปที่แลว การใชในรถยนตเพิ่มขึ้นรอยละ
51.6 อยูที่ระดับ 15 พันบารเรลตอวัน เนื่องจากราคาน้ํามันเบนซินปรับตัวสูง เปนสาเหตุทําใหรถ
แท็กซี่และรถยนตสวนบุคคลหันมาใชกาซ LPG มากขึ้น การใชเปนเชื้อเพลงในอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นรอยละ 13.6 การใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีลดลงรอยละ 8.0
การนํ า เข า และส ง ออก ในป 2549 ประเทศไทยไม มี ก ารนํ า เข า ก า ซ
ปโตรเลียมเหลวแตมีการสงออกกาซปโตรเลียมเหลวปริมาณ 18 พันบารเรลตอวัน ลดลงจากป
2548 รอยละ 39.1 สวนใหญสงออกไปยังประเทศในเอเชีย ไดแก ประเทศเวียดนามมีสัดสวนสูง
ที่สุดรอยละ 42 ของปริมาณการสงออกทั้งหมด รองลงมาไดแกประเทศสิงคโปร คิดเปนสัดสวน
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รอยละ 20 และประเทศจีน คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 ตามลําดับ เนื่องจากรัฐบาลควบคุมราคา
จําหนายภายในประเทศไวที่ระดับ 315 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน ทําใหมีการสงออกกาซปโตรเลียม
เหลวมาก รัฐบาลจึงตองกําหนดโควตาการสงออก เพื่อใหมีปริมาณจําหนายเพียงพอตอการ
บริโภคภายในประเทศกอน และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 รัฐบาลไดกําหนดใหมีการเก็บ
ภาษีสงออกกาซปโตรเลียมเหลวเพื่อมาชดเชยแกผูขายในประเทศ โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 22
มกราคม 2550
(4) ถานหิน/ลิกไนต
การผลิตลิกไนต ในป 2549 มีปริมาณ 5,336 พัน ตัน เทียบเทาน้ํามันดิบ
ลดลงรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับปกอน โดยรอยละ 73 ของการผลิตลิกไนตในประเทศผลิตจาก
เหมืองแมเมาะและกระบี่ของ กฟผ. จํานวน 3,918 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ลดลงรอยละ 4.5
สวนที่เหลือรอยละ 27 เปนการผลิตจากเหมืองเอกชน จํานวน 1,417 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ
ลดลงจากปกอนรอยละ 33.1 เนื่องจากบริษัทลานนาลิกไนตหยุดทําการผลิต โดยการผลิตลิกไนต
จากเหมืองแมเมาะจะนําไปใชในการผลิตไฟฟาทั้งหมด
การใชลิกไนต/ถานหิน ในปนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 8.3 เมื่อเทียบกับปกอนมาอยูที่
ระดับ 12,533 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ประกอบดวยการใชลิกไนต 5,373 พันตันเทียบเทา
น้ํามันดิบ และถานหินนําเขา 7,160 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยจะเปนการใชลิกไนตในภาค
การผลิตไฟฟาของ กฟผ. จํานวน 3,917 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เหลือจํานวน 1,456 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ นําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก การผลิตปูนซิเมนต กระดาษและ
เยื่อกระดาษ รวมถึงใชในการบมใบยาสูบ ขณะที่การใชถานหินเพิ่มขึ้นรอยละ 33.9 เปนการใชใน
อุตสาหกรรมจํานวน 4,983 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ที่เหลือใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
ของ SPP และ IPP จํานวน 2,177 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ
การนําเขา ถานหินในป 2549 มีปริมาณ 7,000 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 30.9 การนําเขาถานหินจะนําไปใชในภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวน
รอยละ 70 ของปริมาณการนําเขาทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 22.9 เมื่อเทียบกับปที่แลว ที่เหลืออีก
รอยละ 30 ใชในการผลิตกระแสไฟฟาในโครงการ SPP และ IPP โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 68.2 เมื่อ
เทียบกับปที่แลว เนื่องจากมีการนําเขาถานหินเพื่อมาใชในโรงไฟฟา BLCP ที่เริม่ ทําการผลิตตัง้ แต
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เมษายนปนี้ และนําไปใชในอุตสาหกรรมทดแทนการใชลิกไนตที่บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด
(มหาชน) หยุดทําการผลิต
ตารางที่ 1-4 การผลิตและการใชลิกไนต/ถานหิน
หนวย: พันตันเทียบเทาน้าํ มันดิบ
2548
การผลิตลิกไนต
การไฟฟาฝายผลิตฯ
เหมืองเอกชน*
- บานปู
- ลานนา
- อื่น ๆ
การนําเขาถานหิน
การจัดหา
การใชลิกไนต
ผลิตกระแสไฟฟา
อุตสาหกรรม
การใชถานหิน
อุตสาหกรรม
ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP)
ความตองการ

6,223
4,105
2,118
337
3
226
5,348
11,571
6,225
4,105
2,120
5,348
4,054
1,294
11,573

ปริมาณ
5,336
3,919
1,417
891
526
7,000
12,336
5,373
3,917
1,456
7,160
4,983
2,177
12,533

2549
อัตราเพิ่ม (%)
-14.3
-4.5
-33.3
163.1
132.6
30.9
6.6
-13.7
-4.6
-31.3
33.9
22.9
68.2
8.3

สัดสวน (%)
100
73
27
63
37

100
73
27
100
70
30

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2550ค)
(5) ไฟฟา
กําลังการผลิตติดตั้ง ของไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 27,107 เมกะวัตต โดยเปนการผลิตติดตั้งของ กฟผ. 15,795 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 58 รับซื้อจาก IPP จํานวน 8,610 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 รับซื้อจาก SPP
จํานวน 2,062 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 8 และนําเขาจาก สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับ
มาเลเซีย จํานวน 640 เมกะวัตต คิดเปนสัดสวนรอยละ 2

16

ภาพที่ 1-5 กําลังผลิตติดตั้งแยกตามประเภทโรงไฟฟา ณ ธันวาคม 2549
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2550ค)
ตารางที่ 1-5 กําลังผลิตติดตั้งไฟฟาเดือนธันวาคม 2549

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
ผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP)
ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP)
นําเขาและแลกเปลี่ยน
รวม
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2550ค)

กําลังผลิตติดตั้ง
15,795
8,610
2,062
640
27,107

หนวย: เมกะวัตต
สัดสวน (%)
58
32
8
2
100

การผลิตพลังงานไฟฟา ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟาของประเทศไทยในป
2549 อยูที่ระดับ 141,919 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.3 แยกเปนการผลิตไฟฟา
โดยใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติ (รวม EGCO KEGCO ราชบุรี IPP และ SPP) จํานวน 94,344
กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 67 จากถานหิน/ลิกไนต จํานวน 24,468 กิกะวัตตชั่วโมง
คิดเปนสัดสวนรอยละ 17 เปนการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา 7,950 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวน
รอยละ 6 ที่เหลือเปนการผลิตไฟฟาจากน้ํามัน จํานวน 7,885 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 5 และจากแหลงอื่น ๆ รวมทั้งการนําเขาไฟฟาจากลาวและไฟฟาแลกเปลี่ยนกับมาเลเซีย
จํานวน 7,217 กิกะวัตตชั่วโมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 5
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ภาพที่ 1-6 การผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเชื้อเพลิง
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2550ค)
ความตองการไฟฟาสูงสุด ในป 2549 อยูในเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 21,064
เมกะวัตต สูงกวาความตองการไฟฟาสูงสุดของป 2548 ซึ่งอยูที่ระดับ 20,538 เมกะวัตต อยู 526
เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 2.6 คาตัวประกอบการใชไฟฟาเฉลี่ย (Load Factor) อยูที่ระดับรอยละ
76.9 และมีกําลังผลิตสํารองไฟฟาต่ําสุด (Reserve Margin) อยูที่ระดับรอยละ 22.1
การใชไฟฟา ปริมาณการใชไฟฟาในป 2549 อยูที่ระดับ 127,237 กิกะวัตต
ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 5.5 โดยสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งเปนสาขาที่มีสัดสวนการใชมาก
ที่สุดรอยละ 45 ของการใชทั้งประเทศ มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 สาขาธุรกิจและบานและ
ที่อยูอาศัย (คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 และรอยละ 21 ตามลําดับ) มีการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นรอยละ
5.1 และรอยละ 5.5 ตามลําดับ สาขาเกษตรกรรมมีการใชไฟฟาลดลงรอยละ 3.7 และลูกคาตรง
กฟผ. (รวมขายใหประเทศเพื่อนบาน) มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3
การใชไฟฟาในเขตนครหลวง เพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับป 2548 อยูที่
ระดับ 41,482 กิกะวัตตชั่วโมง เปนการใชในอุตสาหกรรม 15,990 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ
3.0 การใชในธุรกิจอยูที่ระดับ 14,116 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปที่แลวรอยละ 3.0 เชนกัน การ
ใชในบานและที่อยูอาศัยอยูที่ระดับ 9,079 กิกะวัตตชั่วโมง เพิ่มขึ้นรอยละ 5.1
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค เพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 อยูที่ระดับ 83,268 กิกะวัตต
ชั่วโมง โดยการใชสาขาอุ ตสาหกรรมและธุรกิจ มีการใช ไฟฟาเพิ่ม ขึ้น รอยละ 6.9 เทา ๆ กัน
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กลาวคือ อยูที่ระดับ 41,005 กิกะวัตตชั่วโมง และ 17,586 กิกะวัตตชั่วโมง สวนการใชไฟฟา
ประเภทบานและที่อยูอาศัยมีจํานวน 17,836 กิกะวัตตชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากป 2548 รอยละ 5.7
ตารางที่ 1-6 การจําหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใช
2548
การใชไฟในเขตนครหลวง
บานและที่อยูอาศัย
8,367
ธุรกิจ
13,711
อุตสาหกรรม
15,531
อื่น ๆ
2,232
รวม
40,111
การใชไฟฟาในเขตภูมิภาค
บานและที่อยูอาศัย
16,877
ธุรกิจ
16,453
อุตสาหกรรม
38,363
เกษตรกรรม
250
อื่น ๆ
6,175
รวม
78,118
ลูกคาตรง กฟผ.
2,409
รวมทั้งสิ้น
120,637
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2550ค)

หนวย: กิกะวัตตชั่วโมง
2549
ปริมาณ เปลี่ยนแปลง (%)
9,079
14,116
15,990
2,298
41,482

5.1
3.0
3.0
3.0
3.4

17,836
17,586
41,005
240
6,600
83,268
2,488
127,237

5.7
6.9
6.9
-3.7
6.9
6.6
3.2
5.5

การวางแผนพั ฒ นากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ของประเทศ (พ.ศ. 2542-2554)
แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศ เปนแผนระยะยาวของ กฟผ. เพื่อใชเปนกรอบในการ
ลงทุนทางดานการขยายระบบการผลิตและระบบสงไฟฟาของประเทศ โดยปกติจะวางแผนเปน
ระยะเวลา 15 ป ขางหนา การพิจารณาปรับแผนจะดําเนินการเมื่อสภาพทางเศรษฐกิจมีการ
เปลี่ ย นแปลงกระทบต อ ความตอ งการไฟฟ า แผนพั ฒ นากํ า ลั ง ผลิ ต ไฟฟ า ป จ จุ บั น ซึ่ง เรี ย กว า
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของ กฟผ. พ.ศ. 2542-2554 (PDP 99-01 ฉบับปรับปรุง) ไดมีการ
ปรั บ ครั้ ง ล า สุ ด เมื่ อ เดื อ นมกราคม 2542 โดยใช ผ ลพยากรณ ค วามต อ งการไฟฟ า ของ
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คณะอนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา เมื่อเดือนมกราคม 2542 โดยใชผลพยากรณ
ความตองการไฟฟาของคณะอนุกรรมการพยากรณความตองการไฟฟา เมื่อเดือนกันยายน 2541
เปนฐานในการจัดทํา
โครงการการจัดการดานการใชไฟฟา (Demand Side Management: DSM)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534 อนุมัติโครงการการจัดการดานการใชไฟฟา โดย
ให กฟผ. (สํานักงานการจัดการดานการใชไฟฟา) เปนผูดําเนินการและให กฟน กฟภ. รวมทั้ง
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุน โครงการดังกลาวไดเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2535 และ
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีการประหยัดการใชไฟฟา ซึ่ง สนพ. ได
ใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการดังกลาวมาโดยตลอด โดยมีโครงการที่ไดดําเนินการไปแลว
เชน
1) โครงการรณรงคใหประชาชน หันมาใชหลอดประหยัดไฟฟา
2) โครงการสงเสริมใหมีการติดฉลากแสดงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
ไฟฟา ตูเย็น และเครื่องปรับอากาศเบอร 5
3) ส ง เสริ ม ให ห น ว ยราชการใช เ ครื่ อ งปรั บ อากาศประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ มี ฉ ลาก
ประสิทธิภาพระดับ 5 และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตไดเปนกรณีพิเศษ
การกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาประเภทตาง ๆ ในชวงที่ผานมาไดมกี าร
นําโครงสรางอัตราคาไฟฟาประเภทตาง ๆ มาใช เพื่อใหอัตราคาไฟฟาสะทอนถึงตนทุนในการผลิต
ไฟฟา และมีความสอดคลองกับลักษณะการใชไฟฟาของผูใช รวมทั้งใหมีทางเลือกแกผูใชไฟฟา
มากขึ้น ไดแก
1) โครงสรางอัตราคาไฟฟาที่แตกตางกันตามชวงเวลาของวัน (Time of Day
Rate: TOD) การคิดอัตราคาไฟฟาแบบ TOD Rate มีหลักการที่วา คาไฟฟาจะแพงหากมีการใช
ไฟฟาในชวง Peak ของวัน และจะถูกลงหากใชในชวงอื่น วัตถุประสงคของโครงสรางอัตราคา
ไฟฟาแบบ TOD คือ ตองการใหมีการกระจายการใชไฟฟาในชวงเวลาตาง ๆ ใหมากที่สุด อัตราคา
ไฟฟาแบบ TOD Rate เริ่มนํามาใชอยางจริงจังเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2533 โดยโครงสรางอัตราคา
ไฟฟาแบบ TOD Rate ไดสงผลใหความตองการไฟฟาของประเทศในชวง Peak ลดลงถึง 700
เมกะวัตต สามารถประหยัดคาไฟฟาไดเดือนละประมาณ 120-150 ลานบาท ในขณะเดียวกัน
กฟผ. สามารถลดการลงทุนในการกอสรางโรงไฟฟาในระยะยาวไดประมาณ 21,000 ลานบาท
2) โครงสรางอัตราคาไฟฟาประเภทที่สามารถงดจายไฟได (Interruptible Rate)
โครงสรางอัตราคาไฟฟาที่สามารถงดจายไฟไดเปนการกําหนดอัตราคาไฟฟาเพื่อเปนทางเลือกแก
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กลุมผูใชประเภทกิ จการขนาดใหญที่มีความตองการพลังไฟฟา ตั้งแต 5,000 กิโลวัตต ขึ้นไปที่
สามารถลดการใชไฟฟาของตนลงเมื่อไดรับการรองขอจากการไฟฟาไดไมนอยกวา 1,000 กิโลวัตต
โดยไดรับประโยชนจากการไดรับสวนลดคาไฟฟา
3) โครงสรางอัตราคาไฟฟาที่แตกตางกัน ตามชวงเวลาของการใช (Time of
Use Rate: TOU) อัตราคาไฟฟาแบบ TOU Rate เปนอัตราเลือกสําหรับผูใชไฟประเภท TOD ใน
ปจจุบัน เพื่อใหโครงสรางคาไฟฟาสะทอนตนทุนและลักษณะการใชไฟฟา (Load Curve) ของ
ระบบที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมกราคม 2540 เปนตนมา
การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตเอกชนในรูป Independent Power Producer
(IPP) รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในกิจการไฟฟาของประเทศมาก
ขึ้น โดยเห็นชอบให กฟผ. มีการรับซื้อไฟฟาจากเอกชนในรูป IPP ในระยะแรก 3,800 เมกะวัตต
ซึ่ง กฟผ. ไดออกประกาศรับซื้อไฟฟาจาก IPP ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2537 เปนตนมา แต
เนื่องจากความตองการไฟฟาในชวงเวลานั้นเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให กฟผ.
เพิ่มการรับซื้อไฟฟาจาก IPP อีก 1,600 เมกะวัตต โดยใหอํานาจ กฟผ. พิจารณาเพิ่มลดไดรอยละ
20
การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก (Small Power Producer: SPP) นโยบาย
การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตรายเล็ก มีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ
1) เพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงานพลอยไดในประเทศและพลังงานนอกรูปแบบ
ในการผลิตไฟฟา เชน ลม แสงแดด พลังงานความรอนใตพิภพ ขยะ และวัสดุที่เหลือใชทาง
การเกษตร และใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อสงเสริมบทบาทเอกชนในการผลิตไฟฟา ซึ่งนับเปนการอนุญาตใหเอกชน
ผลิตไฟฟาขายใหการไฟฟาไดเปนครั้งแรก
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดการแขงขันในระบบการผลิตไฟฟา โดยการอนุญาตให
เอกชน ผลิตไฟฟาขายในเขตอุตสาหกรรมและขายใหผูใชไฟที่อาศัยอยูโดยรอบไดโดยตรง โดยไม
ผานระบบสงของการไฟฟาทั้งสามแหง ซึ่งทําใหผูใชไฟมีทางเลือกมากขึ้นในการซื้อไฟฟา
แนวทางการใช เ ชื้อ เพลิ ง ในโรงไฟฟ า เพื่ อ แก ไ ขป ญ หามลพิ ษ จากการ
ตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ พบวาบริเวณที่มีโรงไฟฟาตั้งอยูมีปริมาณมลพิษสูง จึงไดเสนอ
ใหมีการกําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษ สําหรับโรงไฟฟาของ กฟผ. ที่เปนโรงไฟฟาเกา โดย
สนพ. ไดหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย กรมควบคุมมลพิษ กฟผ. ปตท. บริษัท
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ผูคาน้ํามัน และโรงกลั่นน้ํามัน ในการพิจารณากําหนดแนวทาง และมาตรการการใชเชื้อเพลิงใน
โรงไฟฟา สําหรับโรงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งสรุปแนวทางและมาตรการไดดังนี้
1) ในชวงป 2541-2542 ให ปตท. จัดหาน้ํามันเตากํามะถันต่ําให กฟผ.
2) เรงดําเนินการวางทอกาซธรรมชาติ เพื่อใหสามารถสงกาซฯ ใหแกโรงไฟฟา
ของ กฟผ. ไดมากขึ้น ไดแก โรงไฟฟาบางปะกง พระนครใต และหนองจอก ตั้งแตป 2543 เปน
ตนไป
3) ให ปตท. เรงจัดหากาซธรรมชาติใหแก กฟผ. เพิ่มขึ้น ตั้งแตป 2543 เปนตน
ไป
4) ใหกรมควบคุมมลพิษดําเนินการจัดทําประกาศมาตรฐาน การระบายมลพิษ
ที่สอดคลองกับมาตรการตามขอ 1) - 3) ซึ่งในขณะนี้กรมควบคุมมลพิษไดออกประกาศกําหนดคา
มาตรฐานการระบายสารมลพิษทางอากาศจากการเผาเชื้อเพลิงของโรงไฟฟาเกาทุกชนิดแลว โดย
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป
1.3 สถานการณพลังงานทดแทนของประเทศ
สืบเนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงฟอสซิลมีราคาพุงสูงอยางไมหยุด ประกอบกับปริมาณ
น้ําเชื้อเพลิงสํารองมีจํานวนลดลงมาก ภาวะสงครามสถานการณทางการเมืองของกลุมประเทศ
ผูผลิตน้ํามันดิบ และสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศผูนําของโลกอยางสหรัฐอเมริกา และ
จีน ที่ตองการสรางความไดเปรียบทางเศรษฐกิจและทางการทหารใหกับประเทศของตน ทําใหทุก
ประเทศบนโลกมุงหาแหลงพลังงานเชื้อเพลิงสํารองในรูปแบบตางๆ ใหไดมากที่สุด ประเทศขนาด
เล็กและกําลัง พัฒนาอยางประเทศไทย ซึ่งในแตและปตองพึ่งพาการนําเขาน้ํ ามันดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศและการคมนาคมขนสง ดังเชนในป พ.ศ. 2548 มีการนําเขา
น้ํามันดิบถึง 48,032 ลานลิตร คิดเปนเงินมูลคา 6.44 แสนลานบาท มูลคาการนําเขาน้ํามันสูง
กวามูลคาสินคาเกษตรที่ประเทศไทยมีการสงออกเปนอันดับตนๆ ของโลก เชน ขาว กุง และมัน
สําปะหลัง ประเทศไทยเกือบจะไมไดดุลการคาเลย จากสภาวะการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันจึง
สงผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทยเปนอยางมากเนื่องจากน้ํามันดิบสวนใหญที่นําเขามาถูก
นําไปใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับภาคคมนาคมและขนสง แนวทางแกปญหาของนานาประเทศ
ลวนมุงไปที่แหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานหมุนเวียนอันไดแก พลังงาน
จากแสงอาทิตย น้ํา ลม ฯลฯ ซึ่งในขณะนี้มีขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีที่มีราคาแพงมาก วิธกี าร
กักเก็บพลังงานในรูปไฟฟายังตองใชแบตเตอรรี่จํานวนมากซึ่งไมสอดคลองกับแนวทางอนุรักษ
สิ่ ง แวดล อ ม พลั ง งานหมุ น เวี ย นจึ ง ยั ง ต อ งพั ฒ นาต อ ไป แต พ ลั ง งานทดแทนจากชี ว มวล
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(Bioenergy) มีความนาจะเปนที่จะนํามาใชและเหมาะสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศ
ไทยมาก เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีวัตถุดิบหลากหลายชนิดตนทุนของ
วัตถุดิบจึงต่ํากวาในหลายประเทศ
1.3.1 แหลงพลังงานทดแทนของประเทศ
พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถแบง
ตามแหลงที่มาเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวา
พลังงานสิ้นเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน เปนตน และ
พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก เรียกวา
พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้ํา และไฮโดรเจน เปนตน แหลงพลังงานชนิดนี้
เปนพลังงานที่สะอาด ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนแหลงพลังงานที่มีอยูในทองถิ่น เชน
พลังงานลม แสงอาทิตย ชีวมวล และอื่นๆ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงงาน,
2550ก)
1.3.1.1 พลังงานแสงอาทิตย
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย เป น พลั ง งานคื น รู ป ที่ มี อ ยู แ ล ว ในธรรมชาติ มี
ปริมาณมากเพียงพอสนองความตองการของมวลมนุษย ทั้งยังสะอาด ไมกอปฏิกิริยาใดอันจะทํา
ใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ สามารถนํามาใชประโยชนในการผลิตไฟฟาได ซึ่งประเทศไทยตั้งอยูบริเวณ
ใกลเสนศูนยสูตรจึงไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยในเกณฑสูง พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับไดทั่ว
ประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตรตอวัน ประกอบดวยพลังงานจากรังสีตรง
(Direct Radiation) ประมาณรอยละหาสิบ สวนที่เหลือเปนพลังงานรังสีกระจาย (Diffused
Radiation) ซึ่งเกิดจากละอองน้ําในบรรยากาศ (เมฆ) ซึ่งมีปริมาณสูงกวาบริเวณที่หางจากเสน
ศูนยสูตรออกไปทั้งแนวเหนือ – ใต
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ภาพที่ 1-7 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย
ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (2550)
การนําเซลลแสงอาทิตยมาใชประโยชนในดานแหลงพลังงาน อาศัย
อุปกรณที่เรียกวาเซลลแสงอาทิตย ซึ่งไดมีการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับสําหรับการใชงานในระดับ
หนึ่ง แตยังตองพัฒนาตอไปจนกวาจะคุมคาทางเศรษฐศาสตรสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาในเชิง
พาณิ ช ย เซลล แ สงอาทิ ต ย เป น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ นํ า มาใช เ ปลี่ ย นพลั ง งาน
แสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา สวนใหญทําจากสารกึ่งตัวนําจําพวกซิลิคอน เยอรมันเนียมหรือ
สารอื่นที่ใหปรากฏการณการเกิดกระแสไฟฟาอันเนื่องมาจากแสง (Photovoltaic Effect) เมื่อเซลล
นี้ไดรับแสงอาทิตยจะเกิดการไหลในวงจร ในทางทฤษฎี เซลลแสงอาทิตยสามารถใหประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟาไดสูงถึงรอยละ 22
ในชวง 10-20 ปที่ผานมา ปริมาณการผลิตเซลลแสงอาทิตยไดเพิ่มขึ้น
ขณะที่ตนทุนการผลิตลดลง เหลือประมาณ หนึ่งในสิบจากชวงแรก สิ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับตนทุน
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การผลิตของเซลลแสงอาทิตยคือ หากผลิตในปริมาณมาก ราคาจะต่ําลง และจากการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดตนทุนการผลิต พบวา เทคโนโลยีการผลิตเซลลชนิด อะมอรฟสซิลิคอน
(ชนิดไมมีรูปผลึก) และการผลิตเซลลเปนชั้นๆ แบบตอเนื่อง จะสามารถพัฒนาใหมีราคาถูกลงได
ในอนาคต และอาจลดลงไดมากกวานั้นตอๆไปจึงมีแนวโนมวาเซลลแสงอาทิตยจะผลิตไฟฟา ใน
ราคาที่สามารถแขงขันกับโรงไฟฟาประเภทอื่นได
ปจจุบันมีการนําเซลลแสงอาทิตยมาใชงานดานตาง ๆ อยางแพรหลาย
ในตางประเทศมีโรงงานผลิตเซลลแสงอาทิตยหลายแหง เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งมี
การทดลองและใชงานกันอยางกวางขวาง สําหรับในประเทศไทย มีคณะอนุกรรมการประสานงาน
การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนหนวยประสานงานและสงเสริมขอมูลการใชเซลลแสงอาทิตยเพื่อ
ผลิตไฟฟาใหกวางขวางขึ้น โดยมีการศึกษาและวิจัยพัฒนาเซลลแสงอาทิตย ในหลายหนวยงาน
เชน คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขต
ธนบุรี และวิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนตน
กรมพั ฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรัก ษพ ลังงานไดดําเนินการจัดทํ า
โครงการดานพลังงานแสงอาทิตยทั่วประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2526-2549 จํานวนทั้งสิ้น 942
แหง ขนาดกําลังการผลิต 2,637.886 กิโลวัตต โดยแบงออกเปนระบบตางๆ ดังนี้
- ระบบผลิ ต ไฟฟ า สํ า หรั บ เขตพื้ น ที่ ป า สงวนแห ง ชาติ แ ละอุ ท ยาน
แหงชาติ 10 แหง 30 กิโลวัตต
- ระบบผลิตไฟฟาสําหรับมูลนิธิ พอ.สว. 1 แหง 0.5 กิโลวัตต
- ระบบผลิตไฟฟาเชื่อมตอกับระบบจําหนายไฟฟา 15 แหง 204.2
กิโลวัตต
- ระบบผลิตไฟฟาในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 44 แหง
153.186 กิโลวัตต
- ระบบสูบน้ําสําหรับหมูบานชนบท 65 แหง 130 กิโลวัตต
- ระบบสูบน้ําสําหรับสถานีอนามัย 1 แหง 4 กิโลวัตต
- ระบบสูบน้ําสําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 1 แหง 3 กิโลวัตต
- ระบบ Mini Grid สําหรับหมูบาน 5 แหง 50 กิโลวัตต
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สําหรับการใชงานดานพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยนับตั้งแตป
พ.ศ. 2526-2549 พบวา มีหนวยงานทั้งในสวนของภาครัฐ และสถาบันการศึกษาไดดําเนินการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย รวมถึงระบบการ
สื่อสารดวยเซลลแสงอาทิตยเปนจํานวนถึง 30,232.062 กิโลวัตต (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน, 2550ข)

ภาพที่ 1-8 สรุปสถานการณติดตั้งเซลลแสงอาทิตยในประเทศไทยตัง้ แตอดีตถึงป พ.ศ.2548
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(2550ค)
1.3.1.2 พลังงานจากลม
พลังงานลม เปนพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและไมมีวันหมดสิ้นไปจาก
โลก งานศึกษาและทดลองใชพลังงานลมผลิตไฟฟาไดรับการบรรจุเปนแผนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของ กฟผ. มามากกวา 10 ปแลว ในขั้นแรก กฟผ. ไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับพลังงานลม
ทั่วประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบวาความเร็วลมในประเทศไทยโดย
เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง-ต่ํา คือต่ํากวา 4 เมตร/วินาที บริเวณที่มีความเร็วสูงสุดอยูแถวชายฝง
และเกาะตางๆในอาวไทย และทางภาคใต สถานที่นาสนใจในการทดลองใชพลังงานลม คือ แหลม
พรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความเร็วเฉลี่ย 5 เมตร/วินาที
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กฟผ. รวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและมหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร โดยสนับสนุนทุนวิจัยออกแบบสรางกังหันลมและนําไปติดตั้งทดลอง ปรากฏผล
ว า มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบส ง กํ า ลั ง และความแข็ ง แรงของใบกั ง หั น และเมื่ อ กฟผ. ทดลอง
ออกแบบสรางกังหันแบบลอจักรยาน นําไปติดตั้งใชงานที่ชายฝงทะเลบริเวณบานอาวไผ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ก็พบวามีปญหาเรื่องระบบสงกําลังเชนกัน
ในป พ.ศ. 2526 กฟผ. ไดรวมมือกับหนวยราชการจังหวัดภูเก็ต จัดตั้ง
สถานีทดลองใชงานขึ้นในจังหวัด เพื่อรวบรวมขอมูลนําไปวิเคราะหทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร
โดยนํากังหันลมผลิตไฟฟาซึ่งสั่งซื้อจากตางประเทศในราคามิตรภาพ ติดตั้งในบริเวณแหลมพรหม
เทพ จํานวน 4 ชุด ในขนาด 18.5, 2, 1 และ 0.83 กิโลวัตต พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณบันทึกขอมูล
Digital Logger และ Strip Chart Recorder ไวอยางครบถวน ไฟฟาที่ผลิตไดนั้นนํามาใชใน
บริเวณสถานีทดลอง โดยใชกับอุปกรณไฟฟาตางๆที่ติดตั้งไว ผลการวิเคราะหสรุปไดวากังหันลมที่
ใชผลิตกระแสไฟฟาในสถานีนี้ใชงานไดดีพอสมควร แตมีปญหาเรื่องชิ้นสวนบางชนิด เชน ใบ
กังหันและตลับลูกปนชํารุด และยังมีปญหาดานการจัดซื้ออะไหลจากตางประเทศในบางกรณี
เมื่อการทดลองใชพลังงานลมผลิตไฟฟาปรากฏผลเปนที่พอใจ ในป พ.ศ.
2531 กฟผ. จึงกําหนดแผนงานเชื่อมโยงระบบกังหันลม เพื่อผลิตไฟฟาเขาสูระบบจําหนายของ
กฟภ. เพื่อการใชงานจริง และเพื่อศึกษาหาทางพัฒนาการใชพลังงานลมกับระบบดวย และดวย
ความรวมมือจาก กฟภ. การจายไฟฟาเขาระบบไดเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 นับเปนการ
นําไฟฟาจากพลังงานลมมาใชงาน โดยผานระบบจําหนายเปนครั้งแรก ในประเทศไทย ในป พ.ศ.
2535 กฟผ. ทําการติดตั้งกังหันลมเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุด ขนาดกําลังผลิตชุดละ 10 กิโลวัตต เชื่อมโยง
เขาระบบฯ เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ในบริเวณแหลมพรหมเทพ กฟผ. ไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังผลิต 5 กิโลวัตต เพื่อใชงานรวมกับกังหันลมและจะเชื่อมโยงเขา
กับระบบจําหนายของ กฟภ. ในเวลาตอไป
ป จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง มี ค วามรู แ ละประสบการณน อ ยมากเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีพลังงานลม แตจากปญหาดานพลังงานของโลก กระทรวงพลังงานจึงจําเปนตองหา
พลังงานขึ้นมาใชทดแทนพลังงานจากน้ํามันใหมากขึ้น และไดกําหนดแผนยุทธศาสตร ใหมีการ
ติดตั้งและผลิตกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟาไมต่ํากวา 100 MW ในป พ.ศ. 2554 ซึ่งที่ผานมาประเทศ
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ไทยไดมีการพัฒนาการใชประโยชนจากพลังงานลมโดยหนวยงานหลายหนวยงาน ไดแก การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดทําการติดตั้งกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟาเพื่อการทดลองที่แหลม
พรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ขนาดกําลังการผลิตรวม 170 kW กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) ติดตั้งที่ อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกําลังการผลิตรวม 1.81 MW
หนวยงานทองถิ่นติดตั้งที่ เกาะลานเมืองพัทยา ขนาดกําลังการผลิตรวม 211 kW และภาคเอกชน
ที่จังหวัดชลบุรี ขนาดกําลังการผลิตรวม 150 kW รวมทั้งหมด 2.34 MW
ปจจุบันการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมเปนที่นิยมกันมากในหลาย ๆ
ประเทศ โดยเฉพาะในแถบยุโรปเหนือ เนื่องจากเทคโนโลยีดังกลาวไดมีความกาวหนาไปอยางมาก
ในชวง 20 ปที่ผานมา จนทําใหตนทุนการผลิตไฟฟาจากลมมีตนทุนต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับแหลง
พลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นๆ ยิ่งไปกวานั้นในเขตที่มีกระแสลมเหมาะสมทั้งป ตนทุนจะต่ํากวาหรือ
ใกลเคียงกับการผลิตไฟฟาจากแหลงฟอสซิลเลยทีเดียว
แตอยางไรก็ตาม การผลิตไฟฟาจากพลังงานลมในไทยยังมีอุปสรรคอยู
มาก เนื่องจากความเร็วลมมีคาเฉลี่ยคอนขางต่ํากวาความเร็วลมเฉลี่ยในเขตยุโรปเหนือเปนอัน
มาก ซึ่งถือเปนขอจํากัดที่สําคัญยิ่ง
เทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟาในยุโรปสวนใหญแลว ออกแบบให
ทํางานที่เหมาะสมกับความเร็วลมเฉลี่ยเกินกวา 8 เมตรตอวินาทีขึ้นไป แตปจจุบันไดมีการพัฒนา
ขยายสมรรถนะการทํางานของกังหันลมดังกลาวใหดีขึ้นมาก โดยปรับปรุงใหสามารถเริ่มหมุน
ทํางานไดแมที่ความเร็วลมต่ํา ๆ เพียง 2-3 เมตรตอวินาที ซึ่งเปนคาเฉลี่ยความเร็วลมที่ผิวดินของ
ไทย แตหากมีการนําเขากังหันลมดังกลาวมาใชในประเทศไทย โดยไมมีการดัดแปลงที่เหมาะสม
นาจะมีความไมคุมทุนเปนอยางมาก เนื่องจากกังหันลมเหลานี้มักมีขนาดใหญ ทําใหมีตนทุนแพง
แตจํานวนชั่วโมงตอปที่กังหันลมชนิดนี้มีโอกาสทํางานที่ประสิทธิภาพสูงสุดตามคาความเร็วลม
เฉลี่ยที่ออกแบบไวจะมีเพียงไมกี่ชั่วโมง ซึ่งจะมีผลทําใหตนทุนเฉลี่ยของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดมี
คาสูงตามไปดวย ดังนั้นการวิจัยออกแบบกังหันลมที่มีขนาดเล็กลงและใหทํางานที่ความเร็วลม
เฉลี่ยต่ําตามลักษณะของกระแสลมในไทยจึงเปนเรื่องที่ตองทําตอไป ตัวอยางที่ดีของการใช
ประโยชนจากพลังงานลม คือประเทศอินเดียที่มีการผลิตกังหันลมใหญเปนอันดับสี่ของโลก ทั้งที่
ศักยภาพของพลังงานลมในประเทศอินเดียก็ไมตางไปจากของไทยมากนัก เพราะอยูในละติจูดต่ํา
เชนเดียวกับไทย แตก็ประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ดวยนโยบายสงเสริมการลงทุนการผลิตไฟฟา
จากกังหันลมที่เหมาะสม (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548)
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ภาพที่ 1-9 ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550ง)
1.3.1.3 พลังงานความรอนใตพิภพ
ความรอนใตพิภพเปนแหลงพลังงานความรอนที่เกิดและเก็บอยูใตผวิ โลก
สังเกตตําแหนงไดจากปรากฏการณตางๆ เชน ภูเขาไฟระเบิด และการเกิดบอน้ํารอนหรือน้ําพุรอน
พลั ง ความร อ นใต พิ ภ พเป น หนึ่ ง ในแหล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง สามารถนํ า มาพั ฒ นาผลิ ต
กระแสไฟฟาได
ก ฟ ผ . ร ว ม กั บ ค ณ ะ ทํ า ง า น ไ ด แ ก ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ธ ร ณี แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เริ่มดําเนินการสํารวจศักยภาพของการพัฒนาแหลงพลังงานความรอนใต
พิภพ บริเวณอําเภอสันกําแพง และ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมเมื่อป พ.ศ. 2521 และไดรับความ
รวมมือจากองคกรเพื่อการจัดการดานพลังงาน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งใหความชวยเหลือทั้งดาน
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วิชาการและผูเชี่ยวชาญ ตั้งแตป พ.ศ. 2524 ผลการสํารวจพบวา น้ํารอนจากหลุมเจาะระดับตื้นใน
แหลงฝาง มีความเหมาะสมตอการนํามาผลิตกระแสไฟฟาดวยระบบ 2 วงจรขนาดกําลังผลิต 300
กิโลวัตต
ในป พ.ศ. 2532 กฟผ.ไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาระบบ 2 วงจร ขนาด
กําลังผลิต 300 กิโลวัตต ที่อําเภอฝาง เปนโรงไฟฟาแหงแรก โดยไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจาก
กรมวิชาการเกษตร กรมปาไม กรมการพลังงานทหาร และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
1.3.1.4 พลังงานน้ํา
น้ําจะสามารถนํามาใชประโยชนไดตองมีการกักเก็บน้ําไว เพื่อเปนการ
สะสมกําลัง โดยการกอสรางเขื่อนหรือฝายปดลําน้ําที่มีระดับความสูงเปนพลังงานศักย และผันน้ํา
เขาทอไปยังเครื่องกังหันน้ําขับเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังน้ํา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ไดดําเนินงานในการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําที่มีอยูภายในประเทศ เพื่อลดการนําเขา
น้ํามันซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา โดยไดดําเนินการผลิตพลังงานทดแทนจากโครงการ
ไฟฟาพลังน้ํา ดังนี้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2550จ)
(1) โครงการไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก เปนการสรางเขื่อนขนาดเล็ก
หรือฝายทดน้ํากั้นลําน้ํา ที่จะพัฒนาโดยการผันน้ําจากฝายทดน้ํา หรือเขื่อนไปยังโรงไฟฟาดวย
ระบบสงน้ํา เพื่อผลิตกระแสไฟฟาขนาดตั้งแต 200 กิโลวัตต ขึ้นไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน ไดเริ่มดําเนินการกอสราง โครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก มาตั้งแตป 2507
จนถึงปจจุบัน กอสรางแลวเสร็จ และอยูภายใตการดําเนินงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน รวม 25 แหง ซึ่งไดโอนไปอยูภายใตการดําเนินงานของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 3 แหง อยูภายใตการดําเนินงานของ พพ. 22 แหง มีกําลังการผลิตรวม 43.318 เมกะ
วัตต สามารถผลิตกระแสไฟฟา เฉลี่ยปละ 80 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงได
ประมาณ 24 ลานลิตรตอป เทียบเทานํามันดิบ 17.02 ktoe เฉพาะปงบประมาณ 2548 เขือ่ นไฟฟา
พลังน้ําที่อยูในความรับผิดชอบของ พพ. สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดรวมทั้งสิ้น 97.25 ลาน
กิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟารวมทั้งสิ้น 114.785 ลาน ปจจุบันมี
โครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก ที่อยูในระหวางการกอสรางรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ
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1. โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําคลองทุงเพล เปน
โครงการเนื่องในพระราชดําริ ตั้งอยูในเขตกิ่ง อ.คิชฌกูฏ และ อ.มะขาม จ.จันทบุรี มีขนาดกําลัง
ผลิตรวม 9.8 เมกกะวัตต เมื่อแลวเสร็จสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ 28.16 ลานกิโลวัตตชั่วโมง
2. โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําลุมน้ํานานตอนบน ตั้งอยู
ที่ อ.เวียงสา จ.นาน มีกําลังผลิตรวม 10 เมกกะวัตต คาดวาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาได
ประมาณปละ 54.62 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง
3. โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําแมกะไน ตั้งอยูที่บานหวย
ปู อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน มีกําลังผลิตรวม 0.89 เมกกะวัตต เมื่อแลวเสร็จจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดประมาณปละ 2.041 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง

ภาพที่ 1-10 องคประกอบของโครงการไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็ก
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550ฉ)
(2) โครงการไฟฟาพลังงานน้ําขนาดหมูบาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดดําเนินการจัดตัง้ โครงการ
ไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบานโดยดําเนินการในรูปแบบความรวมมือกับราษฎร ปจจุบันมีจํานวน
โครงการไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบานที่ยังสามารถเดินเครื่องผลิตพลังงานไฟฟาอยูจํานวน 39
โครงการ มีกําลังผลิตรวม 1,155 กิโลวัตต จํานวนครัวเรือนที่ไดรับประโยชนจํานวน 3,779
ครัวเรือน สําหรับปงบประมาณ 2548 มีการกอสรางแลวเสร็จจํานวน 3 โครงการ คือโครงการบาน
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หวยหมากลาง จ.แมฮองสอน มีขนาดกําลังผลิต 20 กิโลวัตต และ โครงการบานสามหมื่นทุง จ.
ตาก มีกําลังผลิต 60 กิโลวัตต และในปงบประมาณ 2549 มีโครงการที่กําลังดําเนินการกอสราง
จํานวน 2 โครงการ คือโครงการบานมะโอโคะ จ.ตาก มีกําลังผลิต 20 กิโลวัตต และโครงการแมน้ํา
ดะ จ.ตาก มีกําลังผลิต 60 กิโลวัตต
1.3.1.5 พลังงานจากชีวมวล
ชีวมวล (Biomass) เปนอินทรียสารที่ไดจากพืช เชน เศษไม ขยะ วัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร และสัตวตางๆ พลังงานชีวมวล (Bio-energy) จึงหมายถึงพลังงานที่สะสม
อยูในสิ่งมีชีวิตดังกลาวที่สามารถนําออกมาใชงานไดในรูปแบบตาง ๆ โดยพลังงานในพืชไดมา
จากพลังงานจากดวงอาทิตย พืชจะทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยแลวเก็บสะสมไวเพื่อการ
ดํารงชีพและเปนสวนประกอบสําคัญที่กอใหเกิดการเจริญเติบโตตามสวนตาง ๆ ของพืช เชน ราก
ลําตน ใบ ดอกไม และผล กระบวนการในการเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตยนี้ เรียกกันวา
กระบวนการสังเคราะหแสงโดยอาศัยสารคลอโรฟลล (Chlorophyll) บนพืชสีเขียวที่ทําตัวเสมือน
เปนโรงงานขนาดเล็ก ดูดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จากอากาศ และน้ํา (H2O) จากดินมาทํา
ปฏิกิริยากันแลวผลิตเปนสารประกอบกลุมตาง ๆ ขึ้นมา เชน น้ําตาล แปง และเซลลูโลส ซึ่งเรียก
รวม ๆ วาคารโบไฮเดรต (Carbohydrate) พลังงานแสงอาทิตยนี้จะถูกสะสมในรูปแบบของพันธะ
เคมี (Chemicalbonds) ของสารประกอบเหลานี้ สัตวทั้งหลายมีทั้งกินพืชและสัตว การกินกันเปน
ทอด ๆ (หวงโซอาหาร) ของสิ่งมีชีวิต ทําใหมีการถายทอดพลังงานเคมีจากพืชไปสูสัตวและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปคือการทํางานของสิ่งมีชีวิตโดยพื้นฐานลวนอาศัยพลังงานจาก
ดวงอาทิตยและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตก็เปนแหลงสะสมพลังงานที่ไดรับจากดวงอาทิตย
เชนเดียวกัน (ชัยชาญ, 2547)
1.3.2 แหลงพลังงานชีวมวล
ชีวมวล (Biomass) สามารถแบงตามแหลงที่มาไดดังนี้
1) พืชผลทางการเกษตร (Agricultural crops) เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด
ขาวฟางหวาน ที่เปนแหลงของคารโบไฮเดรต แปงและน้ําตาล รวมถึงพืชน้ํามันตางๆ ที่สามารถนํา
น้ํามันมาใชเปนพลังงานได
2) เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (Agricultural residues) เชน ฟางขาว เศษลําตน
ขาวโพด ซังขาวโพด เหงามันสําปะหลัง
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3) ไมและเศษไม (Wood and wood residues) เชนไมโตเร็ว ยูคาลิปตัส กระถิน
ณรงค เศษไมจากโรงงานผลิตเครื่องเรือน และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ เปนตน
4) ของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน (Waste streams) เชน กากน้ําตาล
และชานออยจากโรงงานน้ําตาล แกลบ ขี้เลื่อย เสนใยปาลม และกะลาปาลม
พลังงานชีวมวล (Bio-energy) หมายถึง พลังงานที่ไดจากชีวมวลชนิดตางๆ ดังที่
กลาวแลวขางตน โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเปนพลังงานรูปแบบตาง ๆ มีดังนี้คือ
1) การเผาไหมโดยตรง (Combustion) เมื่อนําชีวมวลมาเผา จะไดความรอน
ออกมาตามคาความรอนของชนิดชีวมวล ความรอนที่ไดจากการเผาสามารถนําไปใชในการผลิตไอ
น้ําที่มีอุณหภูมิ และความดันสูงไอน้ํานี้จะถูกนําไปขับกังหันไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาตอไป ตัวอยาง
ชีวมวลประเภทนี้คือ เศษวัสดุทางการเกษตร และเศษไม
2) การผลิตกาซ (Gasification) เปนกระบวนการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวล
ใหเปนแกสเชื้อเพลิง เรียกวากาซชีวภาพ (Biogas) มีองคประกอบของกาซมีเทน กาซไฮโดรเจน
กาซคารบอนมอนอกไซดสามารถนําไปใชสําหรับกังหันกาซ (Gas turbine)
3) การหมัก (Fermentation) เปนการนําชีวมวลมาหมักดวยแบคทีเรียในสภาวะ
ไรอากาศ ชีวมวลจะถูกยอยสลายและแตกตัว เกิดกาซชีวภาพ(biogas) ที่มีองคประกอบของกาซ
มีเทนและกาซคาร บอนไดออกไซด ก าซมีเทนใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตสําหรับผลิตไฟฟ า
นอกจากนี้สามารถใชขยะอินทรียชุมชน มูลสัตว น้ําเสียจากชุมชนหรืออุตสาหกรรมเกษตร เปน
แหลงวัตถุดิบชีวมวลได
4) การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากพืช มีกระบวนการที่ใชผลิตดังนี้
- กระบวนการทางชีวภาพ ทําการยอยสลายแปง น้ําตาล และเซลลูโลส
จากพืชทางการเกษตร เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวาน กากน้ําตาล และเศษลําตน
ออย ใหเปนเอทานอล เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงเหลวในเครื่องยนตเบนซิน
- กระบวนการทางฟสิกสและเคมี โดยสกัดน้ํามันออกจากพืชน้ํามัน
จากนั้นนําน้ํามันที่ไดไปผานกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชั่น (transesterification) เพื่อผลิต
เปนไบโอดีเซล
- กระบวนการใช ค วามรอ นสูง เช น กระบวนการไพโรไลซิ ส เมื่ อวั ส ดุ
ทางการเกษตรไดความรอนสูงในสภาพไรออกซิเจน จะเกิดการสลายตัว เกิดเปนเชื้อเพลิงในรูป
ของเหลวและกาซผสมกัน
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1.4 บทสรุป
ประเทศไทยมีแหลงพลังงานหลายประเภทดวยกัน แตมีปริมาณคอนขางนอย ทําใหตอง
พึ่งพาการนําเขาแหลงพลังงานจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามันซึ่งเปนพลังงานหลักที่ใช
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปละจํานวนหลายหมื่นลานลิตร ประกอบกับปจจุบันที่
น้ํ า มั น ที่ ใ กล จ ะหมดไปจากโลกและมี ร าคาที่ สู ง ขึ้ น ทุ ก ป ทํ า ให ก ารแสวงหาและการใช แ หล ง
พลังงานทดแทนตาง ๆ กลายเปนเรื่องเรงดวน และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
แหลงพลังงานทดแทนของประเทศไทยมีหลายชนิด ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
ลม พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานน้ํา และพลังงานชีวมวล เปนตน พลังงานทดแทน 4
ชนิดแรกมีความกาวหนาอยูในระดับขั้นตอนของการศึกษาและทดลอง ในดานศักยภาพและความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชย ยังคงตองการการศึกษาปรับปรุงใน
ดานเทคโนโลยีเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งที่เหมาะสม จึงทําใหการ
ใชประโยชนจากพลังงานดังกลาวยังไมกาวหนาเทาที่ควรและยังไมสามารถนํามาใชเปนพลังงาน
หลักได แตสําหรับพลังงานจากชีวมวล ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตและ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมากมายหลายชนิดใหเลือกใชในการนํามาผลิตเปนพลังงานทดแทน
ได แ ก เอทานอล โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง มัน สํ า ปะหลัง ที่ ส ามารถเพาะปลูก ได เ กื อ บทุ ก พื้ น ที่ ข อง
ประเทศไทย และมีความเหมาะสมในการนํามาใชเปนวัตถุดิบมากที่สุด อีกทั้งความพรอมในดาน
เทคโนโลยีที่มี ใหเ ลือกใช จากหลายประเทศ จึง ทําใหอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากมั น
สําปะหลังเติบโตไปอยางรวดเร็ว
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ตารางที่ 1-7 ตารางสรุปการใชประโยชนพลังงานชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย
ประเภทของแหลง
สถานภาพในปจจุบัน
ขอดี/ขอเสีย
พลังงาน
1. พลังงานน้ํามัน เป น พลั ง งานหลั ก ผลิ ต ในประเทศได ข อ ดี - สามารถใช ป ระโยชน ไ ด ห ลากหลาย มี
น อ ย เ กื อ บ ทั้ ง ห ม ด นํ า เ ข า จ า ก เทคโนโลยีการผลิตที่กาวล้ํา ทันสมัย
ตางประเทศ
ขอเสีย - ปริมาณน้ํามันในโลกเหลือนอย ประเทศไทย
ตองนําเขาจากตางประเทศ ราคาแพง
2. กาซธรรมชาติ
มีสัดสวนการใชประโยชนรอยละ 37 ของ ขอดี - มีราคาถูกกวาน้ํามัน ใชประโยชนไดหลายดาน
พลังงานทั้งหมด สวนใหญผลิตไดใน ข อ เสี ย - มีป ริม าณจํา กัด มีก ารใชป ระโยชนใ นวงที่
แคบกวาน้ํามัน
ประเทศและใชเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
3. ลิกไนต/ถานหิน มีสัดสวนการใชประโยชนรอยละ 16 ของ ขอดี - เปนพลังงานทางเลือก มีราคาถูกกวาน้ํามัน
พลัง งานทั้ง หมด สว นหนึ่ง ใชลิก ไนต ที่ ข อ เสี ย - มี ป ริ ม าณจํ า กั ด มี ป ญ หามลภาวะต อ
ผ ลิ ต ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ผ ลิ ต สิ่งแวดลอมสูง
กระแสไฟฟาและอีกสวนนําเขาถานหิน
เพื่อใชในอุตสาหกรรม
4. พลังงาน
ป จ จุ บั น มี ก ารติ ด ตั้ ง ทั้ ง หมด 942 แห ง ขอดี - มีปริมาณไมจํากัด ไมสรางมลภาวะ
แสงอาทิตย
ขนาดกํ า ลั ง การผลิ ต รวม 23,721 ขอเสีย - มีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ และเทคโนโลยี
กิโลวัตต
5. พลังงานลม
ปจจุบันมีการติดตั้ง 4 แหงขนาดกําลัง ข อ ดี - เป น พลั ง งานที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ ไม ส ร า ง
การผลิตรวม 2,340 กิโลวัตต
มลภาวะ
ขอเสีย - มีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ และเทคโนโลยี
6. พลั ง งานความ ปจจุบันมีการติดตั้ง 1 แหง ที่อําเภอฝาง ข อ ดี - เป น พลั ง งานที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ ไม ส ร า ง
รอนใตพิภพ
จั ง หวัดเชียงใหม ขนาดกํา ลังการผลิ ต มลภาวะ
300 กิโลวัตต
ขอเสีย - มีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ และเทคโนโลยี
7. พลังงานน้ํา
ปจจุบันมีการติดตั้ง 110 แหงขนาดกําลัง ข อ ดี - เป น พลั ง งานที่ ไ ด จ ากธรรมชาติ ไม ส ร า ง
การผลิตรวม 62,000 กิโลวัตต
มลภาวะ
ขอเสีย - มีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ และเทคโนโลยี
8. พลังงานชีวมวล มีการนํามาใชประโยชนที่หลากหลายใน ขอดี - เปนพลังงานที่สรางขึ้นใหมไดเร็ว มีศักยภาพสูง
เชิงพาณิชย ไดแก การผลิตแกสโซฮอล มีราคาถูกกวาน้ํามัน
ไบโอดีเซล และกาซชีวภาพ
ข อ เสี ย - ยั ง เป น พลั ง งานทางเลื อ กใหม ต อ งการ
แนวทาง และนโยบายที่ชัดเจน
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บทที่ 2
เอทานอล
2.1 เอทานอลและการใชประโยชน
เอทานอล (Ethanol) เปนชื่อเรียกแอลกอฮอลชนิดหนึ่งที่มีคารบอนเปนองคประกอบ 2 อะตอม
ในโมเลกุล นิยมเรียกกันในชื่อของ เอทานอล (Ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) เปน
สารประกอบไฮโดรคารบอน มีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี จุดติดไฟ และระเหยงาย มีสูตรทางเคมี
ุ หภูมิ 15
คือ C2H5OH สามารถละลายไดในน้ําและอีเทอร มีความหนาแนน 0.7939 กรัม/มิลลิลิตร ทีอ่ ณ
องศาเซลเซียส มีจุดเดือดที่ 78.32 องศาเซลเซียส (ที่ 760 มิลลิเมตรปรอท) มีความดันไอ 43.9
มิลลิเมตรปรอท (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) และคาความรอนจําเพาะ 2.43 J/g (ที่อุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียส) คาความรอนแฝง 920.3 J/g (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) มีจุดเดือด 78.32 องศา
เซลเซียส และจุดหลอมเหลว -114.3 องศาเซลเซียส

(ก) สูตรโครงสราง

(ข) เอทานอล

ภาพที่ 2-1 เอทานอล
เอทานอลเปนแอลกอฮอลที่สามารถนํามาบริโภคได (Beverage alcohol) เชน ในเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลประเภทตาง ๆ ไดแก สุรา สุรากลั่น บรั่นดี วิสกี้ และเบียร เปนตน นอกจากนี้เอทานอลทีม่ ี
ความบริสุทธิ์สูง ที่เรียกวาเอทานอลไรน้ํา (Anhydrous ethanol) หรือแอลกอฮอลไรน้ํา (Anhydrous
alcohol) ซึ่งมีคาออกเทนสูง สามารถนํามาผสมกับน้ํามันเบนซินเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงได (Fuel alcohol)
หากเปรียบเทียบเอทานอลกับน้ํามันดิบซึ่งเปนแหลงพลังงานจากซากพืช ซากสัตว หรือทีเ่ รียกวาพลังงาน
ฟอสซิล (Fossil fuel) เอทานอลมีขอดีกวาหลายประการแตที่สําคัญ ไดแก เปนพลังงานทดแทนที่มีการ
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เผาไหมสะอาด และไมสรางกาซพิษที่มีผลตอการเกิดปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse effect)
การใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงสามารถใชในรูปของเอทานอลไรน้ํา (Anhydrous ethanol) ที่มีความ
บริสุทธิ์สูง (เขมขนรอยละ 99.5 โดยปริมาตร) หรืออาจใชในรูปของเอทานอลที่มีน้ํา (Hydrous ethanol)
ก็สามารถทําได การนําเอทานอลมาใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงมี 3 รูปแบบ ไดแก
(1) ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงเพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล
(2) ใชผสมกับน้ํามันเบนซิน เรียกวา แกสโซฮอล (Gasohol) หรือผสมกับน้ํามันดีเซล เรียกวา ดี
โซฮอล (Diesohol) เพื่อเปนสารเพิ่มคาออกเทน โดยจะผสมกับน้ํามันเบนซิน (Gasoline) ไดในสัดสวน
รอยละ 5 ถึง 30 โดยปริมาตร โดยไมตองดัดแปลงเครื่องยนต หรือดัดแปลงเล็กนอย
(3) ใชเปนสารเพิ่มคาออกเทนของน้ํามันใหกับเครื่องยนตในรูปของ Ethyl Tertiary Butyl Ether
(ETBE)
ปจจุบันการใชเอทานอลในรูปของเอทานอลที่มีน้ํา (Hydrous ethanol) เปนเชื้อเพลิงโดยตรง มี
เฉพาะในประเทศบราซิลเทานั้น ซึ่งมีการดัดแปลงเครื่องยนตของรถยนตและผลิตในเชิงพาณิชย สวน
การใชประโยชนเอทานอลในรูปที่ไรน้ํา (Anhydrous ethanol) ปจจุบันมีการใชในหลายประเทศ เชน
ประเทศบราซิลจะนําเอทานอลความเขมขนรอยละ 99.5 โดยปริมาตร มาผสมกับน้ํามันเบนซินใน
อัตราสวน 20:80 และใชชื่อผลิตภัณฑวา “Proalcohol” ประเทศสหรัฐอเมริกาใชเอทานอลผสมกับ
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วในอัตราสวน 10:90 เรียกวา แกสโซฮอล (Gasohol) ชนิด E10 ประเทศ
ออสเตรเลียนําเอทานอลผสมกับน้ํามันเบนซินในอัตราสวน 15:85 (E15) และใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต
ในชื่อผลิตภัณฑ “Petranol” ประเทศฟลิปปนสผสมเอทานอลที่ผลิตจากออยกับน้ํามันเบนซิน ใน
อัตราสวน 20:80 (E20) เรียกวา “Alcogas” เปนตน
2.2 การผลิตเอทานอล
2.2.1 การผลิตเอทานอลดวยการสังเคราะหทางเคมี
เปนการผลิตจากอนุพันธสารปโตรเลียม เชน เอทิลีน เปนตน เริ่มผลิตครั้งแรกในป
พ.ศ. 2404 โดยในระยะแรกเปนการผลิตจากปฏิกิริยาทางออมของเอทิลีน (Ethylene, C2H4) ซึ่งทํา
ปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริกไดเอทิลซัลเฟต (Ethyl sulphate) จากนั้นจึงใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
(Hydrolysis) ไดเอทานอล (ภาพที่ 2-2)
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ภาพที่ 2-2 ปฏิกิริยาการสังเคราะหเอทานอลจากเอทิลีน
ที่มา: Britannica Encyclopedia (2007)
การผลิตเอทานอลโดยวิธีการสังเคราะหทางเคมีในระดับอุตสาหกรรมไดมีขึ้นครั้งแรกใน
ป พ.ศ. 2473 โดยบริษัท Carbide and Chemical Corporation หรือปจจุบันในชื่อของบริษัท Union
Carbide ตอมาบริษัท Shell Chemical ไดคิดคนกระบวนการผลิตเอทานอลจากเอทิลีนไดโดยตรง โดย
ปฏิกิริยาดีไฮเดรชั่น (Dehydration) ไดสําเร็จในป พ.ศ. 2491 และไดมีบริษัทที่คิดคนและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายอีกหลายบริษัท ไดแก บริษัท Sasol Dow และบริษัท British
Petroleum แตอยางไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลโดยวิธีการหมักไดรับการพัฒนามากขึ้น
ประกอบกับกระบวนการสังเคราะหทางเคมีมีราคาตนทุนวัตถุดิบที่สูงและกระบวนการผลิตคอนขาง
ยุงยากกวา ทําใหในปจจุบันปริมาณเอทานอลที่ผลิตไดจากกระบวนการสังเคราะหทางเคมีมีปริมาณลด
นอยมาก (ภาพที่ 2-3) เหลือเพียงประมาณรอยละ 5 ของปริมาณเอทานอลที่ผลิตไดทั้งหมดในโลก (ภาพ
ที่ 2-4)

ภาพที่ 2-3 ผูผ ลิตเอทานอลจากการสังเคราะหทางเคมีรายใหญของโลก
ที่มา:

Ministry of Economy, Trade and Industry : Japan (2007)
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ภาพที่ 2- 4 สัดสวนของเอทานอลทีม่ ีการผลิตในโลก
ที่มา:

Ministry of Economy, Trade and Industry : Japan (2007)
2.2.2 การผลิตเอทานอลดวยวิธีการหมัก

เอทานอลที่ผลิตดวยการหมักจากจุลินทรีย มีการผลิตมานานแลวตั้งแตในอดีตโดยชาว
อี ยิ ป ต เ ป น ชนชาติ แ รกที่ รู จั ก การผลิ ต เอทานอลด ว ยการหมั ก น้ํ า องุ น เอทานอลที่ ถู ก เรี ย กว า เกรน
แอลกอฮอล (Grain alcohol) เนื่องจากผลิตมาจากเมล็ดธัญพืช (Grain) เชน ขาวโพด ขาวสาลี ขาว
ไรย และขาวบารเลย ในการหมักจะไดเอทานอลในน้ําหมักเพียงรอยละ 12-15 เพราะเอทานอลที่ระดับ
ความเขมขนสูงเปนพิษตอเซลลยีสต
ประสิทธิภาพ หรือความสามารถในการการผลิตเอทานอลดวยวิธีการหมัก ขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการ ทั้งวัตถุดิบที่มีมากมายหลากหลายชนิด ชนิดของจุลินทรียที่ใชซึ่งนิยมใช
ยีสตในสกุล Saccharomyces sp. ที่ปจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุใหเหมาะกับการผลิต เอทานอล
ระดั บอุ ต สาหกรรมหลายสายพั น ธุ ระบบการหมัก แบบเบ็ ดเสร็ จ (Batch
Fermentation) หรื อ
แบบตอเนื่อง (Continuous Fermentation) ในการผลิตเอทานอลระดับโรงงานตองพิจารณาถึง
องคประกอบทั้งหมดเพื่อใชในการประเมินความเสี่ยงของการลงทุน
2.3 วัตถุดิบที่ใชในการหมักเอทานอล
การผลิ ต เอทานอลด ว ยการหมัก เปน วิธี ก ารผลิตโดยอาศัย กิจกรรมของเชื้ อยี ส ต โดยยี ส ต
สามารถใชน้ําตาลเฮกโซส (Hexose) ทั้งในรูปเชิงเดี่ยวและเชิงซอน เชน น้ําตาลกลูโคส (Glucose)
น้ําตาลฟรุกโทส (Fructose) น้ําตาลกาแลคโตส (Galactose) น้ําตาลแมนโนส (Mannose) น้ําตาล
ซูโครส (Sucrose) และน้ําตาลแรฟฟโนส (Raffinose) เปนตน กลไกการผลิตเอทานอลของยีสตเกิดขึ้น
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โดยยีสตจะใชน้ําตาลเปนอาหารและเปลี่ยนน้ําตาลเปนเอทานอล โดยผานกระบวนการที่เรียกวาไกล
โคไลซิส (Glycolysis) ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน ซึ่งตามทฤษฎีแลว พบวาในกระบวนการหมักน้ําตาล
กลูโคสของยีสตนั้น น้ําตาลกลูโคสทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเปนคารบอนไดออกไซดและเอทานอลเทากับ
รอยละ 48.89 และ 51.11 โดยน้ําหนักตามลําดับ (ภาพที่ 2-5) แตในทางปฏิบัติจะเกิดการสูญเสียได
เปนสารประกอบอื่น ๆ หรือใชในการสรางเซลลของยีสตได โดยน้ําตาลเพียงรอยละ 95 เทานั้นที่จะ
สามารถถูกเปลี่ยนไปเปนเอทานอล สวนที่เหลือยีสตจะใช สําหรับการเจริญเติบโตและเปลี่ยนเปน
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ซึ่งในการหมักน้ําตาลดวยเชื้อยีสตจะไดผลิตภัณฑอื่นๆ นอกเหนือจากเอทานอล (รอย
ละ 48.4) ไดแก คารบอนไดออกไซด (รอยละ 46.5) อะซิทัลดีไฮด (Acetaldehyde) กรดอะซิติก
(Acetic acid) กลีเซอรีน (Glycerine) กรดแลกติก (Lactic acid) กรดซักซินิก (Succinic acid) ฟูเซ
ลออยล (Fusel oil) และเฟอฟวรัล (Furfural) ซึ่งปริมาณของสารเหลานี้ที่ไดจะขึ้นอยูกับชนิดของ
เชื้อจุลินทรียและในสภาวะที่ใชในการหมักดวย ปริมาณสารอื่นที่เกิดขึ้นนี้จะถูกกําจัดออกในขั้นตอนการ
ทําเอทานอลบริสุทธิ์ และจะมีผลตอคุณภาพของเอทานอลบริสุทธิ์ที่ไดดวย
C6H12O6 + ยีสต
(กลูโคส)
180 กรัม
คิดเปนรอยละ 100

2CO2 +
(คารบอนไดออกไซด)
(2 x 44 กรัม)
48.89

2C2H5OH + 28.7 kcal
(เอทานอล)
(2 x 46 กรัม)
51.11

ภาพที่ 2-5 การเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสเปนเอทานอลโดยการหมักของยีสต
ดังนั้นวัตถุดิบที่มีน้ําตาลกลูโคสเปนองคประกอบสามารถนํามาใชในการหมักเอทานอล โดย
วัตถุดิบที่มีน้ําตาลกลูโคสเปนองคประกอบสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก วัตถุดิบประเภท
น้ําตาล เชน กากน้ําตาล และน้ําออย วัตถุดิบประเภทแปง เชน มันสําปะหลัง ขาว ขาวโพด และอื่นๆ
และประเภทสุดทายคือวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส (Lignocellulosic material) ที่ประกอบดวย
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เชน ฟางขาว กากออย และซังขาวโพด เปนตน (Murphy and
McCarthy, 2005)
2.3.1 การหมักเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทน้ําตาล
วัตถุดิบประเภทน้ําตาลที่ใชในการผลิตเอทานอล ไดแก ออย กากน้ําตาล และบีท
น้ํ า ตาล ซึ่ ง วั ต ถุ ดิ บ เหล า นี้ มี อ งค ป ระกอบส ว นใหญ เ ป น น้ํ า ตาลซู โ ครส ที่ เ ป น น้ํ า ตาลโมเลกุ ล คู
ประกอบด ว ยน้ํ า ตาลโมเลกุ ล เดี่ ย ว 2 ชนิ ด คื อ น้ํ า ตาลกลู โ คส และน้ํ า ตาลฟรุ ก โทส ในการหมั ก

40
เอทานอลจากน้ําตาลซูโครสนั้นมีขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นแรกน้ําตาลซูโครสจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
(Hydrolysis) ไดน้ําตาลกลูโคสและฟรุกโทสอยางละโมเลกุล จากนั้นน้ําตาลกลูโคสและฟรุกโทสจะถูก
ยีสตเปลี่ยนไปเปนเอทานอลและคารบอนไดออกไซดอยางละ 4 โมเลกุล ดังสมการที่แสดงในภาพที่ 2-6
ยีสต
C6H12O6 + C6H12O6
C12H22O11 + H2O
(ซูโครส) (น้ํา)
(กลูโคส) (ฟรุกโทส)
342 กรัม 18 กรัม
180 กรัม 180 กรัม
คิดเปนผลไดของเอทานอลเทียบกับน้ําตาลซูโครส

4C2H5OH + 4CO2
(เอทานอล) (คารบอนไดออกไซด)
4x46 กรัม 4x44 กรัม
0.5380 กรัม 0.5146 กรัม

ภาพที่ 2-6 การหมักเอทานอลจากน้ําตาลซูโครส
ที่มา : ดัดแปลงจาก Murphy and McCarthy (2005)
2.3.2 การหมักเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทแปง
วัตถุดิบประเภทแปงที่ใชในการผลิต ไดแก มันสําปะหลัง (ทั้งหัวมันสดและมันเสน)
ขาวโพด ขาว และเมล็ดขาวฟาง เปนตน โดยแปงเปนพอลิเมอรของน้ําตาลกลูโคส เมื่อนําแปงมาผาน
กระบวนการยอย (Hydrolysis) ดวยกรดหรือเอนไซมจะไดน้ําตาลกลูโคสที่สามารถเขาสูกระบวนการ
หมักเอทานอลได โดยในปจจุบันจะนิยมยอยแปงดวยเอนไซมมากกวากรด เนื่องจากสามารถควบคุม
การยอยไดงายกวา และผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยดวยเอนไซมมีความบริสุทธิ์มากกวา การยอยแปง
ดวยเอนไซมจะประกอบดวยการยอย 2 ครั้ง คือ
- การยอยแปงครั้งแรกหรือการทําใหแปงเหลว (Liquefaction) ขั้นตอนนี้จะใชเอนไซม
แอลฟาอะมิเลส (α-amylase) ยอยแปงที่อุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส ใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
ทําใหไดผลิตภัณฑที่เรียกวาเด็กทรินซ (Dextrin)
- การยอยแปงครั้งสุดทายหรือการเปลี่ยนเปนน้ําตาล (Saccharification) ขั้นตอนนี้จะ
ใชเอนไซมกลูโคอะมิเลส (Glucoamylase) ยอยเด็กทรินซที่อุณหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส ใหไดน้ําตาล
กลูโคส ซึ่งยีสตสามารถใชหมักเปนเอทานอลได โดยกระบวนการหมักเอทานอลจากวัตถุดิบประเภท
แปงสามารถแสดงไดดังสมการในภาพที่ 2-7
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อะมิโลไลติกเอนไซม
nC6H12O6
H(C6H10O5)OH
น้ํา
(แปง)
(กลูโคส)
162 กรัม (มอนอเมอร)
180 กรัม
คิดเปนผลไดของเอทานอลเทียบกับแปง

ยีสต
2nC2H5OH + 2nCO2
(เอทานอล) (คารบอนไดออกไซด)
2x46 กรัม 2x44 กรัม
0.5679 กรัมตอกรัม

ภาพที่ 2-7 การหมักเอทานอลจากแปง
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ingledew (1999)
2.3.3 การหมักเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส
วัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส ไดแก ฟางขาว กากออย ซังขาวโพด และเศษไม เปน
ตน วัตถุดิบประเภทนี้มีองคประกอบ ไดแก เซลลูโลส (Cellulose) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose)
และลิกนิน (Lignin) โดยเซลลูโลสเปนพอลิเมอรของน้ําตาลกลูโคสตอกันเปนสายยาวและอยูในรูปผลึก
มีลักษณะเปนเสนใยเหนียวและไมละลายน้ํา เฮมิเซลลูโลสเปนพอลิเมอรของน้ําตาลเพนโทส (Pentose)
หลายชนิด เชน ไซโลส (Xylose) แมนโนส (Mannose) และอะราบิโนส (Arabinose) เปนตน สวน
ลิกนินเปนพอลิเมอรของฟนิลโพรเพน (Phenylpropane) ซึ่งทนตอการยอยสลายอยางมาก
กระบวนการผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด
ไดแก วัตถุดิบประเภทน้ําตาล วัตถุดิบประเภทแปง และวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส สามารถสรุปไดดัง
ภาพที่ 2-8
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วัตถุดิบประเภทน้ําตาล
ไดแก ออย, ขาวฟางหวาน
ฯลฯ

วัตถุดิบประเภทแปง
ไดแก มันสําปะหลัง,
มันเทศ, ขาวโพด ฯลฯ

วัตถุดิบประเภทเซลลูโลส
ไดแก ฟางขาว, กากออย,
ซังขาวโพด ฯลฯ

การสกัดและทําใสน้ําหวาน

Liquefaction

Pretreatment

Saccharification

Enzyme hydrolysis

กากน้ําตาลเจือจาง

น้ําตาล

การหมัก

การกลั่น

เอทานอล

ภาพที่ 2-8 การผลิตเอทานอลโดยกระบวนการหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตร
ที่มา : กลาณรงคและคณะ (2548)
ทั้งนี้ปริมาณของเอทานอลที่ไดจากการใชวัตถุดิบชนิดตาง ๆ ในการหมัก หรือปริมาณ
วัตถุดิบที่ตองใชเพื่อใหไดเอทานอลตามที่ตองการ (ตารางที่ 2-1) จะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําตาลหรือแปงทีม่ ี
ในวัตถุดิบเปนสําคัญ สําหรับการผลิตเอทานอลที่ใชหัวมันสําปะหลังและมันเสนเปนวัตถุดิบ สามารถ
คํานวณความสัมพันธระหวางปริมาณเอทานอลที่ไดกับวัตถุดิบที่ตองใช แสดงในตารางที่ 2-2 และตาราง
ที่ 2-3 ตามลําดับ ดังนั้นการใชพืชตางชนิดกันซึ่งมีปริมาณน้ําตาลหรือแปง รวมถึงราคาวัตถุดิบที่
ตางกัน จึงมีตนทุนในการผลิตเอทานอลแตกตางกันตามไปดวย (ตารางที่ 2-4)
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ตารางที่ 2-1 ชนิดและปริมาณของวัตถุดบิ ที่ใชในการผลิตเอทานอล 1 ลิตร
ชนิดของวัตถุดิบ
น้ําเวย (cheese whey)
ขาวฟางหวาน (sweet sorghum)
ออย (sugar cane)
หัวอารติโชค (Jerusalem artichoke)
หัวบีท (sugar beet)
มันฝรั่ง ( potatoes)
มันสําปะหลัง (cassava)
ไม (wood)
กากน้ําตาล (molasses)
ขาวโพดโดยกระบวนการโมเปยก (wet milling)
ขาวโพดโดยกระบวนการโมแหง (dry milling)
ขาวสาลี (wheat)
ขาวฟาง (millet)
ขาวเปลือก (paddy rice)
ที่มา: กลาณรงคและคณะ (2548)

ปริมาณวัตถุดิบ (ก.ก./เอทานอล 1 ลิตร)
40 (ลิตร)
14
12.7-14.3
12.5
10.3
8.5
5.45-6.5
3.85
3.6-4.0
3.68
2.58
2.60
2.30
2.25
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ตารางที่ 2-2 การคํานวณปริมาณเอทานอลที่ผลิตไดจากหัวมันสําปะหลัง
1

จากทฤษฎี 511 กรัมของเอทานอลจะผลิตไดจากน้าํ ตาลกลูโคส*
1 ลิตรเอทานอล (ประมาณ 789.3 กรัม) ผลิตไดจากน้ําตาลกลูโคส
2 หัวมันสําปะหลัง 100 กิโลกรัม จะมีปริมาณแปง
แปง 27 กิโลกรัม จะผลิตเปนน้าํ ตาลกลูโคส
3 ฉะนัน้ น้าํ ตาลกลูโคส 30 กิโลกรัมจะไดจากหัวมันสําปะหลัง
จากน้ําตาลกลูโคส 1.5446 กิโลกรัม จะไดจากหัวมันสําปะหลัง
4 ในการผลิตควรไดประสิทธิภาพรอยละ 85 ของผลไดทางทฤษฎี
ฉะนัน้ 1 ลิตรเอทานอล ควรผลิตไดจากหัวมันสําปะหลัง
* Wheals et al. 1999
** แปงและโพลิแซคคาไรดอื่นๆที่ยอยเปนน้ําตาลกลูโคสได

1 กิโลกรัม
1.5446 กิโลกรัม
27 กิโลกรัม**
30 กิโลกรัม
100 กิโลกรัม
5.15 กิโลกรัม
6.1 กิโลกรัม

ตารางที่ 2-3 การคํานวณเอทานอลที่ผลิตไดจากมันเสน
1

จากทฤษฎี 511 กรัมของเอทานอลจะผลิตไดจากน้าํ ตาลกลูโคส*
1 ลิตรเอทานอล (ประมาณ 789.3 กรัม) ผลิตไดจากน้ําตาลกลูโคส
2 มันเสน 100 กิโลกรัม จะมีปริมาณแปง
แปง 65 กิโลกรัม จะผลิตเปนน้าํ ตาลกลูโคส
3 ฉะนัน้ น้าํ ตาลกลูโคส 71.5 กิโลกรัมจะไดจากมันเสน
จากน้ําตาลกลูโคส 1.5446 กิโลกรัม จะไดจากมันเสน
4 ในการผลิตควรไดประสิทธิภาพรอยละ 85 ของผลไดทางทฤษฎี
ฉะนัน้ 1 ลิตรเอทานอล ควรผลิตไดจากหัวมันสําปะหลัง
* Wheals et al. 1999
** ปริมาณแปงในมันเสน (ความชืน้ ไมเกินรอยละ 14) ไมต่ํากวารอยละ 65

1 กิโลกรัม
1.5446 กิโลกรัม
65 กิโลกรัม**
71.5 กิโลกรัม
100 กิโลกรัม
2.2 กิโลกรัม
2.5 กิโลกรัม
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ตารางที่ 2-4 ตนทุนวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอล 1 ลิตร
ชนิดของวัตถุดิบทาง
ลําดับ
การเกษตร
1
2
3
4
5
6

หมายเหตุ :

กากน้ําตาล
ออย
มันสําปะหลัง
มันเสน
ปลายขาว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
(1)

ตนทุนวัตถุดิบ
ปริมาณวัตถุดิบสําหรับ ราคาวัตถุดิบเฉลี่ย
(1)
ในการผลิตเอทานอล 1
ผลิตเอทานอล 1 ลิตร (บาท/กิโลกรัม)
ลิตร (บาท)
(กิโลกรัม)
4.0
3.80
15.20
14.0
0.80
11.20
6.5
1.50
9.75
2.7
4.00
10.80
2.7
6.00
16.20
2.7
4.16
11.23

ราคาโดยประมาณจากการสอบถามผูประกอบการ (ป 2549)

2.4 จุลินทรียที่ใชในการหมักเอทานอล
จุลินทรียที่สามารถเปลี่ยนน้ําตาลเปนเอทานอลไดนั้นมีหลายสายพันธุมีทั้ง ยีสตและแบคทีเรีย
เชน Saccharomyces cerevisiae TISTR 5048 (Laopaiboon et al., 2006), S. cerevisiae S288C
(Nielsen M.K. and N. Arneborg, 2007), Zygosaccharomyces bailii CBS7555 (Nielsen M.K.
and N. Arneborg., 2007), Zymomonas mobilis ATCC 31821 (Davis et al., 2006) แตที่นิยมใชมาก
ที่สุดคือยีสตในตระกูล Saccharomyces sp. โดยเฉพาะ S. cerevisiae ที่มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ
มาตลอดเวลาจนป จ จุ บั น มี เ ชื้ อ ยี ส ต สายพั น ธุ นี้ ม ากกว า พั น สายพั น ธุ ที่ มี ก ารผลิ ต เป น เชิ ง การค า S.
cerevisiae มีคุณสมบัติตางจากยีสตสายพันธุอื่นๆ คือสามารถเติบโตไดทั้งในสภาวะที่มีอากาศและไมมี
อากาศ สามารถใชน้ําตาลไดหลายชนิดเชน กลูโคส ฟรุกโทส ซูโครส สามารถทนตอสภาวะที่มีเอทานอล
ในอาหารเลี้ยงเชื้อสูงๆได (เอทานอลประมาณรอยละ 11-12) ในสภาวะที่มีอากาศยีสตจะเติบโตไดดีและ
รวดเร็วจึงมักนิยมเลี้ยงเซลลในสภาพที่มีอากาศ (Aerobic culture) เพื่อเตรียมเปนหัวเชื้อ (Inoculum)
สําหรับการผลิตเอทานอล การเพาะเลี้ยงในสภาพที่ไรอากาศ (Anaerobic culture) เปนสภาวะที่เหมาะ
สําหรับใชในการผลิตเอทานอล ยีสตจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการใชกลูโคสเพื่อการเจริญ (Glycolysis
pathway และ Krebs cycle) ไปเปนวิถี Embden-Meyerhoff-Parnas pathway (EMP) กลูโคสจะถูก
เปลี่ยนแปลงเปนเอทานอลและถูกขับออกจากเซลลสะสมอยูอาหารเลี้ยงเชื้อ
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2.5 ระบบการหมัก
วิธีการหมักโดยทั่วไปทําไดโดยการเตรียมน้ําหมักที่มีความเขมขนน้ําตาลที่ยีสตสามารถใชได
ประมาณรอยละ 14-18 สารอาหารที่ตองเตรียมเพิ่มเติม คือ แอมโมเนียมซัลเฟตประมาณ 70-400 กรัม/
ลิตร เพื่อใชเปนแหลงไนโตรเจน เติมกรดซัลฟวริกเพื่อปรับความเปนกรดดางใหเหมาะสมกับการเจริญ
ของยีสตประมาณ 4.5-5.0 จากนั้นเติมหัวเชื้อยีสตประมาณรอยละ 5-8 โดยปริมาตร แลวหมักในสภาพ
ไรอากาศที่อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ประมาณ 30-72 ชั่วโมง จะไดเอทานอลความ
เขมขนประมาณรอยละ 6-9 ระบบการหมักที่ใชมี 2 แบบ คือ
- การหมักแบบเบ็ดเสร็จ (Batch) หมายถึงการผสมหัวเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ แลวทํา
การหมักในถังหมักใบเดียวจนเสร็จสิ้นการหมักใชเวลา 72 ชั่วโมง (ภาพที่ 2-9)
- การหมักแบบตอเนื่อง (Continuous) หมายถึงมีการผสมหัวเชื้อและน้ําหมักในถังใบแรก
และปลอยใหมีการไหลของน้ําหมักไปสูถังใบที่ 2, 3, 4 หรือ 5 จนกระทั่งไดความเขมขนของเอทานอลที่
ตองการ น้ําหมักจะผานเครื่องแยกเซลล นําเซลลยีสตมาลางดวยกรดและบางสวนนํากลับเขาสูถังหมัก
ถังแรกกับน้ําหมักใหม และเกิดกระบวนการหมักตอไปเรื่อยๆ โดยไมพักระบบ (ภาพที่ 2-10)

ภาพที่ 2-9 รูปถังหมักแบบเบ็ดเสร็จ (Batch fermentation)
ที่มา : Kelsall and Lyons (1999)
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ภาพที่ 2-10 ถังหมักแบบตอเนื่อง (Continuous) (แสดงรูปแบบเพียง 2 ถัง)
ที่มา : Kelsall and Lyons (1999)
2.6 การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
2.6.1 การผลิต
มันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่ประกอบดวยแปง ดังนั้นในการการผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลังจะตองนํามันสําปะหลังมายอยใหเปนน้ําตาลกอน แลวจึงใชเชื้อยีสตเปลี่ยนน้ําตาลใหเปน
เอทานอลโดยขั้นตอนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังทั้งที่อยูในรูปหัวมันสดและมันเสนมีขั้นตอน
ตาง ๆ ดังตอไปนี้ การเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation) การยอยแปงใหเปนน้ําตาล
(Liquefaction and Saccharification) การเปลี่ยนน้ําตาลใหเปนเอทานอล (Fermentation) การกลั่น
(Distillation) และการแยกน้ํา (Dehydration) ขั้นตอนการทํางานโดยรวมสามารถแสดงไดดังภาพที่ 211 ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานดังตอไปนี้
2.6.1.1 การเตรียมวัตถุดิบ
ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจากหัวมันสดและมันเสนมีขั้นตอนการเตรียมแตกตาง
กันดังแสดงในภาพที่ 2-12 ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานดังนี้ สําหรับมันเสนนั้นจะผานเครื่องแยกโลหะ
และหินออกจากมันเสน (Metal and stone detector) จากนั้นก็ผานเครื่องบดแบบแหง (Dry hammer
mill) แลวก็ทําการผสมกับน้ํา (Mixing) จะไดของผสมที่เรียกวา Slurry จากนั้น Slurry ก็จะผานระบบ
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การแยกทราย (De-sanding) ก็จะได Slurry ที่พรอมจะเขาสูระบบการยอยแปงตอไป ในกรณีของของ
หัวมันสดจะมีความแตกตางกับกับมันเสน โดยหัวมันสดจะเขาสูเครื่องรับหัวมัน (Hopper) จากนัน้ ก็เขา
เครื่องลาง (Washer) แลวเขาสูเครื่องสับ (Chopper) ใหมีชิ้นเล็กลง จากนั้นเขาสูเครื่องบด (Rasper)
แลวเขาสูถังเตรียม Slurry (Mashing tank) จะได Slurry ที่พรอมจะเขาสูกระบวนการยอยตอไป
มันสําปะหลัง (Cassava chip)
บดและผสมน้ํา (Milling and Mixing)

ยอยแปงครั้งแรก (Liquefaction)

น้ํา
เอนไซมแอลฟา
อะมิเลส (α-amylase)

ยีสต (Yeast)
ยอยแปงครั้งสุดทาย (Saccharification)
การเตรียมกลาเชื้อ
(Yeast proliferation)
ขบวนการหมัก (Fermentation)
ฟูเซลออยล
(Fusel oil)

เอนไซมกลูโคอะมิเลส
(Glucoamylase)
คารบอนไดออกไซด
(CO2)

ขบวนการกลั่น (Distillation)

ขบวนการแยกน้ํา (Dehydration)

น้ํากากสา (Slop)
- ยีสต
- กากมันสําปะหลัง
- น้ําเสีย

เอทานอล 99.5% (Ethanol)

ภาพที่ 2-11 การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแบบดั้งเดิม (Conventional fermentation; CF)
ที่มา : ดัดแปลงจาก เจริญศักดิ์และคณะ (2546)
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Cassava chip

Cassava root

Chip hopper

Root hopper

Metal and stone detector

Root washer

Dry hammer mill

Root chopper

Mixing tank

Root rasper

De-sanding

Mashing tank

Slurry

Slurry

ภาพที่ 2-12 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจากหัวมันสดและมันเสน
2.6.1.2 การยอยแปงใหเปนน้ําตาล (Liquefaction and Saccharification)
ในขั้นตอนการยอยแปงใหเปนน้ําตาลจะประกอบดวย 2 ขั้นตอนคือการยอยครั้ง
แรก (Liquefaction) ดวยเอนไซมแอลฟาอะมิเลส และการยอยครั้งสุดทาย (Saccharification) ดวย
เอนไซมกลูโคอะมิเลส ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานดังตอไปนี้
(ก) การยอยครั้งแรก (Liquefaction) ขั้นตอนนี้จะใชกรดหรือเอนไซมกลุม
แอลฟาอะมิเลส (α-amylase) ยอยแปงที่อุณหภูมิประมาณ 95-105 องศาเซลเซียส ใหไดโมเลกุลขนาด
เล็กลงและมีความหนืดลดลง ของเหลวที่ไดจะมีคาสมมูลเด็กโทรส (Dextrose equivalent, DE) อยู
ในชวงรอยละ 10-15 เรียกวาเด็กซทริน (Dextrin)
(ข) การยอยครั้งสุดทาย (Saccharification) สารละลายน้ําตาลที่ไดจากการยอย
แปงควรมีสมมูลเด็กซโทรส (Dextrose equivalent, DE) สูง ยีสตจึงจะทํางานไดดี ขั้นตอนนี้จะใช
เอนไซมกลูโคอะมิเลส (Glucoamylase) เขาไปยอยใหไดน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งจะใชเวลาในการยอย
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ระหวาง 15-18 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เมื่อสิ้นสุดการยอยจะใหความรอนเพื่อหยุด
กิจกรรมเอนไซมและฆาเชื้อที่อาจปนเปอนกอนที่จะเขากระบวนการหมักตอไป
2.6.1.3 การหมักเอทานอล
หลังจากผานกระบวนการยอยแปงใหเปนน้ําตาลแลว จึงเขาสูกระบวนการหมัก
เอทานอลดวยเชื้อยีสต ซึ่งการผลิตเอทานอลดวยวิธีการหมักจากวัตถุดิบประเภทแปงนั้นนอกจาก
จะตองผานการยอยใหเปนน้ําตาลกอน (ผานกระบวนการ Liquefaction และSaccharification) แลว
ค อ ยเข า สู ก ระบวนการหมั ก เอทานอล เทคนิ ค การหมั ก แบบนี้ เ รี ย กว า การหมั ก แบบดั้ ง เดิ ม
(Conventional Fermentation; CF) ยังมีกระบวนการผลิตที่สามารถรวมเอาขั้นตอนการยอยครั้งสุดทาย
(Saccharification) และการหมั ก (Fermentation) ทํ า ในขั้ น ตอนเดี ย วกั น เรี ย กว า Simultaneous
Saccharification and Fermentation (SSF) ดังแสดงในภาพที่ 2-13 ซึ่งเทคนิคการหมักแบบนี้จะทําให
ประหยัดพลังงานและเวลา สําหรับรูปแบบการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังจะเปนการหมักแบบ
เบ็ดเสร็จ (Batch fermentation) จะแตกตางกับการหมักเอทานอลจากกากน้ําตาลที่สวนใหญจะใชการ
หมักแบบตอเนื่อง (Continuous fermentation) ในกระบวนการหมักนี้นอกจากจะไดเอทานอลแลวยังได
คารบอนไดออกไซดเปนผลิตผลพลอยไดดวย
2.6.1.4 การกลั่น (Distillation)
เปนกระบวนการทําเอทานอลใหบริสุทธิ์รอยละ 95 โดยการใหความรอนแกน้ําสา
ซึ่งมีเอทานอลเริ่มตนประมาณรอยละ 7-11 ดวยไอน้ํา ทําใหเอทานอลในน้ําสาระเหยกลายเปนไอ
พรอมกันนี้จะมีไอน้ําระเหยขึ้นมาพรอมกับไอเอทานอลดวย ซึ่งความเขมขนของเอทานอลในไอจะ
เขมขนกวาในของเหลว การที่จะกลั่นใหไดเอทานอลที่ความเขมขนสูงๆ ไดนั้น ตองทําใหเอทานอล
ระเหยและควบแน น หลาย ๆ ครั้ ง ซึ่ ง แตละครั้งความเขม ขน ของเอทานอลภายในหอกลั่ นจะสูง ขึ้น
ตามลําดับ ดังนั้นหอกลั่นจึงออกแบบใหมีหลายชั้น โดยในแตละชั้นจะเสมือนกับมีการระเหยและ
ควบแนนอยางละ 1 ครั้ง เมื่อทําหมุนเวียนไปหลาย ๆ ชั้น จึงทําใหไดเอทานอลความเขมขนสูงเรือ่ ย ๆ ได
แตก็ ไม ส ามารถกลั่น ให ได ค วามเข ม ขน ถึง ร อ ยละ 100 เพราะเมื่ อ กลั่น จนเอทานอลมี ความเขม ข น
ประมาณรอยละ 96 ความเขมขนของไอเอทานอลที่ระเหยออกมาจากของเหลวจะเทากับความเขมขน
ของเอทานอลในของเหลว จึงทําใหไมสามารถกลั่นแยกเอทานอลใหไดความเขมขนถึงรอยละ 100 ได
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2.6.1.5 การแยกน้ํา (Dehydration)
เอทานอลที่ผานขั้นตอนการกลั่นจะไดความเขมขนเอทานอลสูงสุดเพียงรอยละ 95
เทานั้น แตเอทานอลที่จะนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนตนั้น ตองมีความเขมขนอยางนอยรอยละ 99.5
โดยวิธีการทําใหไดเอทานอลที่มีความเขมขนรอยละ 99.5 ใชเครื่องมือที่เรียกวา Molecular Sieve
Dehydrators (MSDH) ซึ่งมีลักษณะการทํางานดังนี้ เม็ดบีด (Bead) ของสารจําพวกซีโอไลท
(Zeolytes) เชน โพแทสเซียมอลูมิ-ซิลิเกท (Potassium alumi-silicates) จะมีลักษณะกลมและมีรูพรุน
อยูบนผิว รูพรุน (pore) เหลานี้จะมีขนาด 3 อังสตรอม (Angstroms; Å, 1Å = 10-8 เซนติเมตร) ซึ่ง
โมเลกุลของน้ํามีขนาด 2.8 Å จะมีความชอบ (Affinity) กับรูพรุน และจะถูกจับเขาไวในรูพรุนเหลานี้
สวนเอทานอลจะมีขนาดของโมเลกุล 4.4 Å ไมมี Affinity กับรูพรุนและไมสามารถเขาไปในรูพรุนเหลานี้
ได ลักษณะการทํางานของ MSDH มีรายละเอียดการทํางานดังตอไปนี้ เมื่อมีการปอนไอ (เปยก) ของ
เอทานอลที่มีน้ํา (Hydrous Ethanol) เขาไปในเครื่อง Dehydrator ที่บรรจุเม็ดซีโอไลท (Zeolytes)
เหลานี้อยู โมเลกุลของน้ําจะถูกดูดซับอยูในเม็ดบีด (Bead) และไอของเอทานอลที่ถูกดูดซับน้ําออกไป
แลว (Anhydrous ethanol) ก็จะผานออกมาจาก Dehydrator ในการดูดซับน้ําของซีโอไลท (Zeolytes)
นั้น จะเปนปฏิกิริยาคายความรอน (Exothermic) กลาวคือ ทุก ๆ 1 ปอนด ที่น้ําถูกดูดซับจะมีการคาย
ความรอนออกมา 1,800 BTU ปกติซีโอไลท (Zeolytes) เหลานี้สามารถดูดซับน้ําไดมากถึงรอยละ 22
ของน้ําหนักตัวเอง เมื่อซีโอไลท (Zeolytes) เหลานี้ดูดซับน้ําไวมากพอแลว ก็จะตองทําการถายเทน้ํา
ออก (Regeneration) ทั้งนี้ทําไดโดยการผานไอรอนของกาซเขาไปเพื่อระเหยน้ําออกมา (Bibb Swan,
1999)
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มันสําปะหลัง (Cassava Chip)

ยีสต (Yeast)
การเตรียมกลาเชื้อ
(Yeast proliferation)

ฟูเซลออยล
(Fusel oil)

บดและผสมน้าํ (Milling and Mixing)

น้ํา

ยอยแปงครั้งแรก (Liquefaction)

เอนไซมแอลฟาอะมิเลส
(α-Amylase)

ยอยแปงครั้งสุดทายและ
การหมักเอทานอล (SSF)

เอนไซมกลูโคอะมิเลส
(Glucoamylase)
คารบอนไดออกไซด
(CO2)

ขบวนการกลัน่ (Distillation)

ขบวนการแยกน้ํา (Dehydration)
เอทานอล 99.5% (Ethanol)

น้ํากากสา (Slop)
- ยีสต
- กากมันสําปะหลัง
- น้ําเสีย

ภาพที่ 2-13 การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแบบ Simultaneous Saccharification and
Fermentation (SSF)
ที่มา : ดัดแปลงจาก เจริญศักดิ์และคณะ (2546)
2.6.2 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน, 2549)
2.6.2.1 Katzen Technology
บริษัท Katzen International มีตนกําเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการเพาะปลูก
ขาวโพดเปนจํานวนมาก ดังนั้น Katzen จึงมีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในเรื่องการผลิตเอทานอลจาก
ขาวโพด แตยังไมเคยมีประสบการณเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง แตเนื่องจากวัตถุดิบ
ทั้ง 2 ชนิด จัดอยูในประเภทแปงเหมือนกัน ดังนั้นขั้นตอนการทํางานจึงคลายคลึงกัน ขั้นตอนดังกลาว
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ไดแก การเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation) การยอยครั้งแรก (Cooking/Liquefaction) การ
หมัก (Fermentation) การกลั่น (Distillation) และการกําจัดน้ํา ซึ่งในขั้นตอนการหมักจะทําไปพรอม
กันกับการยอยวัตถุดิบครั้งสุดทาย (Saccharification) หรือที่เรียกวา Simultaneous Saccharification
and Fermentation (SSF) แสดงดังภาพที่ 2-14 จุดเดน แตละขั้นตอนของ Katzen มีดังตอไปนี้
- การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบของ Katzen จะใชวิธีการบด
วัตถุดิบแบบหยาบๆ ซึ่งจะชวยลดการฟุงกระจาย ลดการใชพลังงาน ลดการใชเครื่องบด ชวยปรับปรุง
ขั้นตอนการแยกของแข็ง การระเหย และการทําแหง
- การบดผสม (Mashing) เป น การเตรี ย มน้ํ า แป ง ที่ มี อั ต ราส ว นของแข็ ง สู ง
มากกวารอยละ 33 โดยน้ําหนัก มีการออกแบบกระบวนการใหสามารถแยกน้ําตาลซูโครสและน้ําตาล
เชิงเดี่ยวออกมาไดมากที่สุด สามารถชวยลดการใชเอนไซมแอลฟาอะมิเลสได 1 ใน 3
- การยอยครั้งแรก (Cooking & Liquefaction) มีอัตราสวนของแข็งสูง (มากกวา
รอยละ 33 โดยน้ําหนัก) ใชอุณหภูมิสูง (มากกวา 250 องศาฟาเรนไฮร; 121 องศาเซลเซียส) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความดันนอย ลดการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย ใชระบบสุญญากาศในขั้นตอน
Liquefaction มีกระบวนการและการควบคุมที่งาย
- กระบวนการหมั ก (Fermentation) ระบบการหมั ก เป น แบบ Simultaneous
Saccharification and Fermentation (SSF) เทคโนโลยีการหมักแบบนี้บริษัท Katzen เปนผูริเริ่มผลิต
ในทางการคาเปนรายแรก สามารถควบคุมการเจริญของยีสตใหเติบโตไดดีที่สุด
- เทคโนโลยีการกลั่น (Distillation) ใชระบบการกลั่นแบบหลายคอลัมนและใน
แตละคอลัมนจะมีความดันไมเทากัน (Multi pressure distillation) จุดเดนของเทคโนโลยีนี้คือ มีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ใชอุปกรณที่เรียกวา Disc & Donut tray beer still ทําใหไมตองทําความ
สะอาดคอลัมนบอย โดยในการทําความสะอาดคอลัมนจะทําเพียง 4 ปตอครั้งเทานั้น
- การทําเอทานอลใหบริสุทธิ์ (Dehydration) ใชระบบ Molecular sieve
dehydration เหมือนกับเทคโนโลยีของบริษัทอื่น ๆ โดยตัวดูดความชื้นสามารถใชงานไดยาวนาน มี
กระบวนการที่ไมยุงยาก มีระบบการทําใหบริสุทธิ์แบบ Direct-couple ชวยลดการใชพลังงานและการ
บํารุงรักษา
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Cassava Chip
Cassava Chip Storage
Milling

CO2

Cooking/Liquefaction

CDS

Fermentation

Evaporation

Distillation

Solids Separation

Dehydration

Drying

Ethanol Product

DDGS

Wet
Grains

ภาพที่ 2-14 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Katzen International
ที่มา: Katzen (2007)
2.6.2.2 Maguin Interis Technology
Maguin Interis เปนเทคโนโลยีของประเทศฝรั่งเศส เชนเดียวกันกับเทคโนโลยีของ
Katzen เทคโนโลยี Maguin มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากขาวโพด แตยังไมเคยมี
ประสบการณเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง แตเนื่องจากวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด จัดอยูใน
ประเภทแป ง เหมือ นกั น ดัง นั้น ขั้ น ตอนการทํา งานจึ ง คล า ยคลึ ง กั น ขั้ น ตอนการผลิ ต เอทานอลของ
Maguin แสดงดังภาพที่ 2-15 โดยจุดเดนของแตละขั้นตอนมีดังตอไปนี้
- การเตรียมวัตถุดิบ ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนี้จะประกอบดวยขั้นตอนการ
บดมันสําปะหลังแลวกรองผานแผนกรอง (Sieve) ที่มีขนาดรูที่เหมาะสม มีขั้นตอนการแยกทรายและฝุน
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ที่ติดมากับวัตถุดิบ จากนั้นจึงนํามันสําปะหลังที่ผานการบดแลวไปผสมกับน้ํา โดยน้ําที่นํามาใชนี้อาจ
เปนน้ําจากกระบวนการกลั่นหอสุดทายที่ถูกนํากลับมาใชในกระบวนการเพื่อลดปริมาณการใชนําได ซึ่ง
ในขั้นตอนผสมนี้จะมีการเติมเอนไซมแอลฟาอะไมเลสเขาไปดวย จากนั้นน้ําแปงที่ไดจะถูกสงเขาสู
กระบวนการยอยแปงใหเปนน้ําตาลตอไป
- การยอยแปงใหเปนน้ําตาล ขั้นตอนนี้จะประกอบดวยสองขั้นตอน ไดแก การ
ยอยครั้งแรก (Liquefaction) และการยอยครั้งสุดทาย (Saccharification) โดยมีรายละเอียดการทํางาน
ดังตอไปนี้ การยอยครั้งแรก (Liquefaction) ซึ่งรวมถึงการเตรียมการกอนการยอยครั้งสุดทาย (Presaccharification) จะเป น กระบวนการย อ ยแบบต อ เนื่ อ ง ขั้ น ตอนการย อ ยครั้ ง แรกนี้ จ ะใช เ อนไซม
แอลฟาอะไมเลส หรืออาจใชเอนไซมเซลลูเลสรวมกับเอนไซมแอลฟาอะไมเลสเพื่อชวยลดความหนืด
และเพิ่มประสิทธิภาพการยอย ขั้นตอนนี้จะใชอุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจึงเขาสู
ขั้นตอนการเตรียมการยอยครั้งสุดทาย โดยใชเอนไซมกลูโคอะไมเลส ทํางานที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส และขั้นตอนสุดทายคือการยอยครั้งสุดทายซึ่งจะทําพรอมกับการหมักเอทานอลในถังหมัก
- กระบวนการหมั ก (Fermentation) ในขั้ น ตอนการหมั ก นั้ น เทคโนโลยี ข อง
Maguin จะใชระบบการหมักเปนแบบตอเนื่องหลายถัง (Cascade continuous fermentation) รวม
ทั้งหมด 6 ถัง โดยน้ําหมักที่ออกจากถังหมักสุดทายจะมีความเขมขนของเอทานอลที่เหมาะสมสําหรับ
เขาสูกระบวนการกลั่นตอไป
- กระบวนการกลั่น น้ําหมักที่ไดจากกระบวนการหมัก จะถูกสงเขาสูหอ กลั่นที่ 1
หอกลั่นจะทําหนาที่แยกเอทานอลออกจากน้ําหมัก โดยใชพลังงานความรอนจากไอน้ํา จากนั้นไอของ
เอทานอลที่ได จะถูกสงตอเขาหอกลั่นที่ 2 เพื่อกลั่นเพิ่มความบริสุทธิ์จนถึงรอยละ 93-94 โดยปริมาตร
จากนั้นผลิตภัณฑที่ไดจะถูกสงเขาไปสูกระบวนการแยกน้ําตอไป ซึ่งเทคโนโลยีของ Maguin จะมีการ
ออกแบบหอกลั่ น ให มี ก ารใช พ ลั ง งานให คุ ม ค า ที่ สุ ด โดยใช พ ลั ง งานร ว มกั บ กระบวนการแยกน้ํ า
(Dehydration unit) คือน้ําที่ไดจากการควบแนน (Condensate) จากกระบวนการแยกน้ํา ซึ่งมีอุณหภูมิ
สูง จะถูก นํา มาให ความร อนแกห ม อต ม (Reboiler) ของหอกลั่น จะชวยลดปริม าณพลัง งานที่ ใชได
นอกจากนั้นน้ําที่เหลือในกนหอสุดทาย (หอกลั่นที่ 2) สามารถนําหมุนเวียนกลับไปใชในกระบวนการได
- กระบวนการแยกน้ํา แอลกอฮอลที่ไดจากกระบวนการกลั่นซึ่งมีความเขมขน
รอยละ 93-94 โดยปริมาตร จะถูกทําใหมีความเขมขนมากขึ้นเพื่อใหมีความเหมาะสมสําหรับการใชเปน
เชื้อเพลิง โดยผานกระบวนการแยกน้ํา (Dehydration) ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ ขั้นแรกไอเอทานอล
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จากหอกลั่นจะถูกใหความรอนแลวจึงเขาไปสูคอลัมนที่บรรจุ Molecular Sieves โดยโมเลกุลของน้ําจะ
แทรกผานเขาไปภายในโมเลกุลของ Molecular Sieves และถูกดูดซับเอาไว สวนแอลกอฮอลซึ่งมีขนาด
โมเลกุลใหญกวาขนาดรูพรุนของ Molecular Sieves จะผานออกไปทําใหความเขมขนของแอลกอฮอล
เพิ่มมากขึ้น โดยผลิตภัณฑที่ไดจะมีความเขมขนเอทานอลสุดทายถึงรอยละ 99.8 โดยปริมาตร
Cassava Chip
Cassava Chip Storage
Milling
Cooking/Liquefaction
Fermentation
Distillation
Dehydration
Ethanol Product
ภาพที่ 2-15 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Maguin International
2.6.2.3 Praj Technology
Praj Technology เริ่มกอตั้งขึ้นในป 1984 ที่ประเทศอินเดีย Praj ยังไมเคยมี
ประสบการณเกี่ยวกับการใชมันสําปะหลังโดยตรง แตมีประสบการณการผลิตเอทานอลจากขาวโพดซึ่ง
เปนวัตถุดิบประเภทแปงเชนเดียวกัน กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังแสดงดังภาพที่ 2-16
ซึ่งจุดเดนของแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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- การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ จะเกี่ยวของกับการบดมัน
สําปะหลัง การแยกสิ่งสกปรก เชน ทราย และเศษเหล็กที่ติดมากับวัตถุดิบ และการผสมน้ําซึ่งจะได
ผลิตภัณฑที่เรียกวา Cassava slurry เทคโนโลยีของ Praj จะไมมีขั้นตอนนี้ แตผูผลิตสามารถติดตั้ง
กระบวนการนี้เพิ่มเติมเองได ซึ่งมีใหเลือกใชอยูหลายรายในประเทศไทย
- การยอยครั้งแรก การยอยครั้งแรกนี้มีขั้นตอนเริ่มจากนํา Cassava slurry ที่ได
จากการเตรียมวัตถุดิบมาเติมเอนไซมแอลฟาอะมิเลส แลวนําไปตมใหสุก (Cooking) ดวยการสัมผัส
โดยตรงกับไอน้ํา (Direct steam) ซึ่ง Praj ใชไอน้ําที่มีความดันต่ําประมาณ 1.5 บาร หลังจากนั้นจึงทํา
การยอยครั้งแรกที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที จากนั้นจึงทําใหเย็นโดยผานเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน (Shell and tube heat exchanger) แลวนําเขาสูกระบวนการตอไป
- การยอยครั้งสุดทายและการหมัก (SSF) ในขั้นตอนนี้จะทําการยอยครั้ง
สุดทายและการหมักในขั้นตอนเดียวกันเรียกระบบนี้วา SSF โดยหลังจากผานการยอยครั้งแรกแลวจะได
ของเหลวที่เรียกวา Liquefied starch แลวจึงทําใหเย็นลงดวยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน หลังจากนั้น
จึงปมเขาสูถังหมักแลวเติมเอนไซมกลูโคอะมิเลสและเซลลยีสต แลวทําการหมักแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช
เวลาการหมักประมาณ 48-60 ชั่วโมง ซึ่งน้ําหมักที่ไดจะมีเอทานอลอยูประมาณรอยละ 8-10 น้ําหมักที่
ไดก็จะถูกสงเขาสูหอกลั่นตอไป
- เทคโนโลยีการกลั่น สําหรับเทคโนโลยีการกลั่นเอทานอลจากมันสําปะหลังของ
Praj จะเหมือนกับการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล คือหอกลั่นมีการทํางานแบบ Multi-pressure
distillation ประกอบดวย 2 คอลัมนหลัก ไดแก Mash column ที่ตอกับ Degasifying column ทํางาน
ภายใตสภาวะสุญญากาศ (Under vacuum) และ Rectifier column จะทํางานภายใตสภาวะที่มีความ
ดัน (Under pressure) หลังจากผานกระบวนการกลั่นจะไดเอทานอลที่มีความเขมขนรอยละ 95 และน้าํ
กากสา ซึ่งในน้ํากากสาที่ไดนี้จะมีสวนที่เปนตะกอน (กากมันสําปะหลังและเซลลยีสต) และสวนที่เปน
น้ํา เทคโนโลยีของ Praj จะมีการติดตั้งเครื่อง Decanter เพื่อแยกระหวางกากมันสําปะหลัง (สามารถ
นําไปใชทําอาหารสัตวได) และสวนของน้ํา (น้ําเสีย)
- เทคโนโลยีก ารแยกน้ํ า การแยกน้ํา ออกจากเอทานอลนั้ น จะใช Molecular
sieve dehydration เหมือนกับเทคโนโลยีอื่น
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มันสําปะหลัง
บดและผสมน้ํา
(Milling and Mixing)
ยีสต
Cassava slurry
การเตรียมกลาเชื้อ
(Yeast proliferation)

ยอยแปงครั้งแรก
(Cooking/Liquefaction)
ยอยแปงครั้งสุดทายและ
การหมักเอทานอล (SSF)

เอนไซมแอลฟาอะมิเลส

เอนไซมกลูโคอะมิเลส
CO2

ฟูเซลออยล
(Fusel Oil)

ขบวนการกลั่น (Distillation)
น้ํากากสา (Slop)
ขบวนการแยกน้ํา (Dehydration)
Decanter
เอทานอล 99.5%
(Ethanol)

น้ําเสีย
กากมันสําปะหลังและยีสต

ภาพที่ 2-16 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Praj
2.6.2.4 Alfa Laval
เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของ Alfa laval เปนเทคโนโลยีของประเทศอินเดีย
บริษัท Alfa Laval นั้นยังไมเคยมีประสบการณเกี่ยวกับการใชมันสําปะหลังโดยตรง แตมีประสบการณ
การผลิตเอทานอลจากขาวโพดซึ่งเปนวัตถุดิบประเภทแปงเชนเดียวกัน กระบวนการผลิตเอทานอลจาก
มันสําปะหลัง แสดงดังภาพที่ 2-17 ซึ่งจุดเดนของแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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- การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบของบริษัท Alfa Laval ตองการวัตถุดิบใน
รูปของน้ําแปง (Starch milk) ที่ความเขมขนประมาณรอยละ 33 ขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
กระบวนการนี้ บริษัท Alfa Laval ไมไดมีเทคโนโลยีสําเร็จรูปโดยตรง แตผูผลิตสามารถติดตั้ง
กระบวนการนี้เองได ซึ่งมีใหเลือกใชอยูหลายรายในประเทศไทย ขั้นตอนดังกลาว ไดแก การบดมัน
สําปะหลัง การแยกสิ่งสกปรก เชน ทราย และเศษเหล็กที่ติดมากับวัตถุดิบ จนถึงสกัดใหไดน้ําแปง
แลวจึงเขาสูกระบวนการยอยตอไป
- การยอยครั้งแรก ขั้นตอนการยอยครั้งแรกเริ่มจากนําน้ําแปงมาเติมเอนไซม
แอลฟาอะมิเ ลส แล ว นํ า ไปตมใหสุ ก (Cooking) โดยการแลกเปลี่ ย นความร อ นกั บไอน้ํา (Indirect
steam) หลังจากนั้นจึงทําการยอยครั้งแรกที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที จากนั้นจึง
ทําใหเย็นลงโดยผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (Shell and tube heat exchanger) แลวนําเขาสู
กระบวนการถัดไป
- เทคโนโลยีการยอยครั้งสุดทายและการหมัก (SSF) ในขั้นตอนนี้จะทําการ
ยอยครั้งสุดทายและหมักในขั้นตอนเดียวกันเรียกระบบนี้วา SSF โดยหลังจากผานการยอยครั้งแรกแลว
จะไดของเหลวที่เรียกวา Liquefied starch แลวทําใหเย็นลงดวยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน หลังจาก
นั้นจึงปมเขาสูถังหมักแลวเติมเอนไซมกลูโคอะมิเลสและเซลลยีสต แลวทําการหมักแบบเบ็ดเสร็จ โดย
ใชเวลาการหมักประมาณ 48-60 ชั่วโมง ซึ่งน้ําหมักที่ไดจะมีเอทานอลอยูประมาณรอยละ 10-14
หลังจากนั้นจึงสงน้ําหมักที่ไดเขาสูหอกลั่นตอไป
- เทคโนโลยีการกลั่น บริษัท Alfa Laval India ไดรวมมือกับบริษัท Cemcorp
ของประเทศแคนาดา ในการปรับปรุงเทคโนโลยีดานการกลั่นเพื่อใหสามารถผลิตเอทานอลที่มีคุณภาพ
ดี โดยมีระบบการทํางานของหอกลั่นเปนแบบ Multi pressure และเสียคาใชจายดานพลังงานพลังงาน
ต่ํา
- เทคโนโลยีการแยกน้ํา บริษัท Alfa Laval ใชเทคโนโลยี Molecular Sieve ในการ
ผลิตเอทานอลปราศจากน้ําเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง ซึ่งขอดีของเทคโนโลยี Molecular Sieve มีดังนี้ ใช
พลังงานไอน้ําและระบบน้ําเย็นนอยกวาระบบทั่วไป ใชระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ควบคุมระบบ มีระบบที่งายตอการปฏิบัติงาน เชื่อถือไดและปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อใหสามารถ
ทํางานไดเต็ม 12 เดือน ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกําจัดน้ําออกจากผลิตภัณฑไดดีกวาการใช
สารเคมี
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Cassava Starch Milk
Slurry Mixing/Preparation
Cooking & Liquefaction
Fermentation Section
Distillation
Dehydration
Fuel Ethanol
ภาพที่ 2-17 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Alfa Laval (India) Ltd.
2.6.2.5 Shandong Technology
บริษัท Shandong หรือ Shandong Machinery & Equipment Imp & Exp Group
Corporation (SDMECO) เปนบริษัทที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการออกแบบโรงงานรวมถึงการออกแบบ
เครื่องจักร การติดตั้ง และฝกอบรม มีความเชี่ยวชาญในดานโรงงานถานหินและการผลิตเอทานอล
ปราศจากน้ําเปนพิเศษ โดย Shandong มีประสบการณเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังทั้ง
ในรูปของมันเสนและกากมันสําปะหลังมาเปนเวลานาน จึงทําใหมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง โดยเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังประกอบดวย
ขั้นตอนดังตอไปนี้ ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ (Raw material preparation) การยอยครั้งแรก
(Cooking/Liquefaction) การหมั ก (Fermentation) การกลั่ น (Distillation) และการแยกน้ํ า
(Dehydration) แสดงไดดังภาพที่ 2-18
- เทคโนโลยีการเตรียมวัตถุดิบ เทคโนโลยีของ Shandong สามารถบดมันเสน
ไดขนาดที่สม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพสูงโดยที่ใชพลังงานนอยกวาปกติ และสามารถกําจัดทรายและ
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โลหะออกจากวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยปกปองการเสื่อมสภาพของเครื่องบดและปมได
นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีการกําจัดฝุนละอองโดยใชน้ําเพียงเล็กนอย ชวยลดการสูญเสียพลังงาน
ความรอน หลังจากผานขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจะไดผลิตภัณฑที่เรียกวา Cassava slurry
- เทคโนโลยีการยอยครั้งแรก การยอยครั้งแรกใชเทคโนโลยี Double Enzyme,
Medium-Low Temperature Jet Heating, Pipe Liquefying และ Post Liquefying โดยนํา Cassava
slurry ที่ไดจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ มาผานกระบวนการตมแปงสุกโดยใชเครื่อง Jet cooking
(Direct steam) จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการยอยดวยเอนไซมแอลฟาอะมิเลส เทคโนโลยีการยอยของ
Shandong นั้นจะมีการยอย 2 ครั้ง คือ การยอยในทอ (Pipe Liquefaction) และการยอยในถังยอย
(Post liquefaction tank) จุดเดนของเทคโนโลยีนี้ คือ ชวยใหเกิดการยอยแปงไดสม่ําเสมอ และมี
ประสิทธิภาพ หลังจากยอยครั้งแรกเสร็จแลวจึงลดอุณหภูมิลง ซึ่งเทคโนโลยีการลดอุณหภูมิจะใชเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนที่เรียกวา Spiral plate cooler แลวจึงลดอุณหภูมิลงใหเหมาะสมสําหรับการยอย
ครั้งสุดทาย (Saccharification)
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Tapioca Chips
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Yeast Proliferation

Jet & Liquefying
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Cooling
Continuous Fermentation
Mash Pre-heating
Primary Tower

Rectifier Condenser

Rectifier

Fusel Oil

Ethanol 99.5%
ภาพที่ 2-18 เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังของ Shandong
- เทคโนโลยีการยอยครั้งสุดทาย สําหรับเทคโนโลยีการยอยครั้งสุดทายของ
Shandong ใชระบบการยอยแบบตอเนื่อง (Continuous saccharification) โดยใชชวงเวลาสั้น ๆ
ประมาณ 30 นาที (Pre-saccharification) หลังจากนั้นก็ปมเขาสูถังหมักตอไป

- เทคโนโลยี ก ารหมั ก เอทานอล ในขั้ น ตอนการหมั ก นี้ จ ะเป น การหมั ก
แบบตอเนื่อง (Continuous fermentation) ซึ่งจะชวยกําจัดขั้นตอนการเตรียมกลาเชื้อทําใหไมตอง
เตรียมกลาเชื้อบอย ๆ ได การเตรียมกลาเชื้อจะทําในครั้งแรกเทานั้นโดยใช Pre-fermentation tank จึง
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ชวยประหยัดคาใชจายเรื่องยีสตและลดคาใชจายในการปฏิบัติงานในเรื่องของน้ําและคนงานที่ใชในการ
ลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ Mash ที่ผานการหมักจะมีการไหลอยางคงที่ ทําใหยีสตสัมผัสกับอาหาร
อยางสม่ําเสมอ และมีระบบการปลอยกาซ CO2 ออกจากระบบที่ดีซึ่งจะชวยเพิ่มปริมาณเซลลยีสตที่มี
ชีวิตได สงผลใหเกิดอัตราการหมักเอทานอลสูง ในระหวางการหมักจะมีความรอนเกิดขึ้นจึงตองมีการ
ทําใหอุณหภูมิของน้ําหมักลดลงดวยระบบการหมุนเวียนน้ําหมักผาน Spiral plate cooling
- เทคโนโลยีการกลั่น ใชระบบการทํางานของหอกลั่น 2 หอที่มีความดันแตกตาง
กัน (Multi pressure) และมีระบบปองกันการอุดตันในหอกลั่นแรก การใชระบบการกลั่นที่มีความดัน
แตกตางกันจะทําใหมีการใชพลังงานไอน้ําที่ต่ํากวาหอกลั่นระบบเกาที่มี 3 หอและใชความดันปกติได
รอยละ 40-50 เพราะวาระบบมีการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานออกหลายครั้ง
ดังนั้นเอทานอลที่ไดจึงมีความบริสุทธิ์สูง มีระบบปองกันการอุดตันในหอกลั่น และการดัดแปลงหอกลั่น
จะชวยลดปริมาณเมทานอลของผลิตภัณฑสุดทายใหมีระดับที่ต่ํากวา 100 ppm
- เทคโนโลยีการแยกน้ํา สําหรับเทคโนโลยีการแยกน้ํา ใชเทคโนโลยี Molecular
Sieve Bed Dehydration แบบอุณหภูมิปานกลาง ใชระบบ Two-layer prizing จะชวยลดขนาดของ
อุปกรณและประหยัดพลังงานไอน้ําได ผลิตภัณฑเอทานอลสุดทายมีความบริสุทธิ์อยูที่รอยละ 99.8
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ตารางที่ 2-5 สรุปตัวอยางเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในประเทศไทย
เทคโนโลยี
1. KATZEN

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2. MAGUIN

ฝรั่งเศส

3. PRAJ

อินเดีย

4. ALFA LAVAL

อินเดีย

5. SHANDONG

จีน

ลักษณะเดน
- มีขั้นตอนการบดมันสําปะหลังแบบหยาบ ลดการฟุงกระจาย น้ําแปงมี
อัตราสวนของแข็งสูงกวารอยละ 33
- ใชระบบสุญญากาศในขั้นตอน Liquefaction อุณหภูมิ 121 oC
- ใชการหมักแบบ SSF
- ใชการกลั่นแบบ 2 คอลัมนแบบ Multi pressure
- ทําเอทานอลใหบริสุทธิ์โดยใช Molecular sieve dehydration
- มีขั้นตอนแยกทราย และการบดและกรองมันสําปะหลัง
- มีการใชเอนไซม Cellulase รวมกับ α-amylase ในขั้นตอน Liquefactionใช
อุณหภูมิ 90-100 oC
- ใชการหมักแบบตอเนื่องหลายถัง (Cascade Continuous fermentation)
- ใชการกลั่นแบบ 2 คอลัมน
- ทําเอทานอลใหบริสุทธิ์โดยใช Molecular sieve dehydration
- ไมมีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแตสามารถติดตั้งเพิ่มเติมเองได
- ในขั้นตอน Liquefaction ใชอุณหภูมิ 85 oC 90 นาที แลวทําใหเย็น
- ใชการหมักแบบตอเนื่อง (Continuous) แบบ SSF
- ใชการกลั่นแบบ 2 คอลัมนแบบ Multi pressure
- ทําเอทานอลใหบริสุทธิ์โดยใช Molecular sieve dehydration
- ไมมีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแตสามารถติดตั้งเพิ่มเติมเองได
- ในขั้นตอน Liquefaction ใชอุณหภูมิ 90 oC 90 นาที แลวทําใหเย็น
- ใชการหมักแบบเบ็ดเสร็จ (Batch) แบบ SSF
- ใชการกลั่นแบบหลายคอลัมนแบบ Multi pressure
- ทําเอทานอลใหบริสุทธิ์โดยใช Molecular sieve dehydration
- มีขั้นตอนแยกทราย และสามารถบดมันสําปะหลังไดขนาดสม่ําเสมอ
- มีการยอยแปงไดสม่ําเสมอโดยใชระบบการยอยครั้งแรก (Liquefaction) 2 ครั้ง
- ใชการหมักแบบตอเนื่อง (Continuous)
- ใชการกลั่น 2 คอลัมนแบบ Multi pressure
- ทําเอทานอลใหบริสุทธิ์โดยใช Molecular sieve dehydration
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2.6.3 ผลพลอยไดจากการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2549)

(กรมพัฒนาพลังงาน

2.6.3.1 กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)
เมื่อมั น สํา ปะหลั ง ผ า นกระบวนการย อ ยโดยเอนไซม แ อลฟาอะมิ เ ลสและกลูโ ค
อะมิเลสที่สภาวะตาง ๆ จนเปลี่ยนสภาพจากแปงเปนน้ําตาลและเกิดการหมักโดยยีสตแลว จะได
ผลิตภัณฑเปนเอทานอลและมีกาซคารบอนไดออกไซดเปนผลพลอยไดแสดงดังสมการ
C6H12O6
กลูโคส 100 กรัม

2C2H5OH
เอทานอล 51 กรัม

+

2CO2
คารบอนไดออกไซด 49 กรัม

จากสมการจะเห็นไดวาวัตถุดิบน้ําตาลกลูโคส 100 กรัมจะถูกเปลี่ยนเปนเอทานอล
และกาซคารบอนไดออกไซดประมาณอยางละครึ่ง แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติจะมีน้ําตาลบางสวนที่
ไมสามารถถูกนําไปใชในการหมักได เชน ในกรณีที่ใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบจะมีสวนของน้ําตาลที่
สามารถเกิดการหมักได รอยละ 45-48 โดยน้ําหนัก ทําใหในการผลิตจริง เมื่อใชกากน้ําตาล 1,000
กิโลกรัม จะเกิดกาซคารบอนไดออกไซดขึ้นประมาณ 160 กิโลกรัม หรือถาเทียบกับปริมาณเอทานอลที่
เกิดขึ้น 1,000 ลิตร จะมีการเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ออกมาจากน้ําหมัก 760 กิโลกรัม (Paturau,
1989) หรือในกรณีที่ใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบที่กําลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรตอวันจะเกิด
กาซคารบอนไดออกไซดประมาณ 100-120 ตัน/วัน
คารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการหมักนั้นจะยังมีสิ่งปนเปอน
(Impurities) อื่นๆ ไดแก สารประกอบแอลดีไฮด กรด แอลกอฮอลที่มีจํานวนคารบอนมากกวาสอง
อะตอม กลีเซอรอล เฟอฟว รั ล ไกลคอล และไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่ ง สารปนเปอ นเหลานี้จ ะทํา ให
คารบอนไดออกไซดที่ไดไมเหมาะสําหรับการใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การทําเครื่องดื่มคารบอเนต
(Carbonated beverage) น้ําโซดา และอื่น ๆ ซึ่งคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นในระหวางการหมักเอทา
นอลมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ป ระมาณร อ ยละ 75-95
ขึ้ น อยู กั บ กระบวนการหมั ก เอทานอล ดั ง นั้ น
คารบอนไดออกไซดที่ไดจากการหมักจึงตองนํามาทําใหบริสุทธิ์กอน (รอยละ 99.5)
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คารบอนไดออกไซดบริสุทธิ์สามารถนําไปใชประโยชนไดทั้ง 3 สถานะ คือ กาซ
ของเหลว และของแข็ง แตที่มีการนําไปใชมากที่สุด คือในสถานะกาซ เชน ในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มโดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอลที่มีฟองที่เรียกวา “Soft Drink” ซึ่งมี
ปริมาณการใชประมาณ 0.48-0.60 ลูกบาศกฟุตตอเครื่องดื่ม 1 แกลลอน (John, 1993) ในผูผลิตไวน
บางรายจะมีการเติมกาซคารบอนไดออกไซดลงไปกอนการบรรจุขวดเพื่อผลิตเปน Sparkling Wines
สวนในเครื่องดื่มประเภทเบียรตาง ๆ ที่มีกาซคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อผานการพาส
เจอไรซ คารบอนไดออกไซดจะถูกขับออกเนื่องจากความรอน ทําใหมีคารบอนไดออกไซดละลายอยูใน
เครื่องดื่มนอยลง โดยคารบอนไดออกไซดเหลานี้จะถูกกักเก็บไวแลวจึงเติมกลับลงไปในเบียรหลังการ
พาสเจอไรซ ก อ นบรรจุ ข ายต อ ไป ซึ่ ง จะช ว ยในเรื่ อ งของลั ก ษณะปรากฏและอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาได
นอกจากนั้นกาซคารบอนไดออกไซดยังใชเปน Shielding Gas ที่ใชใน MIG (Metal Inert Gas) ใน
หรือ
อุ ต สาหกรรมการเชื่อ มโลหะ โดยใช ผสมกั บกา ซชนิ ดอื่ น เพื่อควบคุม การเกิด Oxidizing
Decarburizing ของอากาศในเตาหลอมโลหะ
คาร บ อนไดออกไซด เ หลว ใช ใ นอุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหารเพื่ อ แช แ ข็ ง
ผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑประเภทสัตวปก อาหารทะเล เนื้อ ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ผักสด รวมทั้งการทํา
ไอศกรีม โดยใชวิธีการลําเลียงอาหารไปบนสายพานเคลื่อนผานอุโมงคสัมผัสกับคารบอนไดออกไซด
เหลวจนไดอุณหภูมิตามที่ตองการ (“Flash Freeze” หรือ “Tunnel Freeze”)นอกจากนั้นยังใชในการ
ผลิตน้ําโซดา การผลิตเครื่องดับเพลิงทั้งแบบเคลื่อนยายไดและแบบที่ยึดติดอยูกับที่ โดยสามารถใชดับ
ไฟที่เกิดจากไฟฟาซึ่งไมสามารถใชน้ําดับได ซึ่งมีขอดีกวาน้ําหรือน้ํายาที่ฉีดเปนฟองคือจะไมสรางความ
เสียหายใหแกสินคาหรืออุปกรณเครื่องใชตางๆ
คารบอนไดออกไซดที่อยูในรูปของแข็ง (Solid CO2) หรือที่เรียกวา “Dry Ice” มักใช
ในการทําความเย็นไอศกรีม อาหาร ปลา เนื้อ ผักและผลไม และอื่นๆ เพื่อขนสงผลิตภัณฑดังกลาวใน
ระยะทางไกล ๆ เชน การสงออกผลิตภัณฑดังกลาวไปสูประเทศตาง ๆ แตอยางไรก็ตาม Dry ice ก็ไม
สามารถใชกันทั่วไปแบบน้ําแข็งได เนือ่ งจากไมสามารถสัมผัสโดยตรงกับอาหารทีย่ งั ไมผา นการแชแข็งได
นอกจากนั้นคารบอนไดออกไซดในสภาวะที่เรียกวา Supercritical CO2 เปน
คารบอนไดออกไซดที่มีการเพิ่มอุณหภูมิและความดันจนมีคามากกวาคาวิกฤต (Critical) โดยตองผาน
ขั้นตอนการแยกและการทําใหบริสุทธิ์หลายขั้นตอนซึ่งจะชวยทําใหเกิดการละลายที่ดีและ/หรือมีแรงตึง
ผิวที่ต่ํา สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมมากมาย เชน ใชเปนตัวทําละลายหรือเปนสารเคมี
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2.6.3.2 ฟูเซลออยล (Fusel Oil)
ฟูเซลออยล เปนของเหลวผสมของแอลกอฮอลหลาย ๆ ชนิดและน้ํา แอลกอฮอล
สวนมากเปนองคประกอบที่มีคารบอน 3, 4 หรือ 5 อะตอม มีลักษณะคอนขางหนืด สีออกแดง
เล็กนอย เกิดขึ้นระหวางกระบวนการกลั่นแอลกอฮอลในหอกลั่น ในการกลั่นเอทานอล 1,000 ลิตร จะ
ไดอะซิทัลดีไฮด 1 ลิตร และฟูเซลออยล 5 ลิตร (Rehm, 1983) โดยคุณภาพและปริมาณของฟูเซล
ออยลที่ไดจะขึ้นอยูกับชนิดและวิธีการในการเตรียมวัตถุดิบ

ภาพที่ 2-19 ฟูเซลออยล

ตารางที่ 2-6 ปริมาณฟูเซลออยลที่ไดจากวัตถุดิบชนิดตาง ๆ
วัตถุดิบ
กากน้ําตาล
น้ําออยเขมขน
ขาวโพด (Degerminated)
ขาวโพด
ขาวสาลี
มันฝรั่ง
ที่มา: Patil et al (2002)

ผลได
(รอยละโดยปริมาตรของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ที่ผลิตได)
0.1-0.5
0.1-0.2
0.25-0.3
0.4-0.5
0.2-0.3
0.5-1.1
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สําหรับเอทานอลทั้งชนิดที่ใชเปนเครื่องดื่มและใชเปนเชื้อเพลิง หากมีฟูเซล ออยล
ปนอยู จะทํ า ให ผลิตภัณฑ มีคุณภาพดอยลง โดยมาตรฐานเอทานอลเชื้ อเพลิงของสหภาพยุโรปได
2004)
กํา หนดให มีปริมาณฟูเซลออยล ในผลิตภัณฑได สูง สุดไมเ กิ ด 50 มิลลิก รัม /ลิตร (IFQC,
ดังนั้นผูผลิตจึงมักแยก ฟูเซลออยลออกตั้งแตในขั้นตอนการกลั่น (Rectification) แตอยางไรก็ตามการ
แยกฟูเซลออยลออกมักจะทําใหเกิดการสูญเสียเอทานอลหรือหากนําฟูเซลออยลกลับเขามากลั่นใน
กระบวนการใหมก็จะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
หรือหากนําไปแยกใหบริสุทธิ์เปนแอคทีฟเอมิล
แอลกอฮอล (Active amyl alcohol) และไอโซเอมิลแอลกอฮอล (Isoamyl alcohol) ซึ่งเปนองคประกอบ
ที่มีมูลคาสูง ใชในอุตสาหกรรมเปนตัวทําละลาย ตัวสกัด สารปรุงแตงกลิ่น หรือใชในทางการแพทย ก็
ยังใหผลไมคุมคาแกการลงทุนเนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่ไมมากพอ และขั้นตอนในการแยกที่ยุงยาก
(Patil et al, 2002) ดังนั้นในโรงกลั่นปจจุบันจึงมักจะนําฟูเซลออยล ที่ไดไปเผาเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
2.6.3.3 DDGS (Dry Distillers Grains With Solubles)
DDGS เปนของแข็งที่เหลือจากการกลั่นชนิดหนึ่ง หมายถึงสวนของกากสาแหงที่
รวมกับของแข็งที่ละลายได (Dry distillers grains with solubles, DDGS) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการ
รวมกันของกากที่เปนวัตถุดิบตั้งตนและของแข็งที่ละลายในน้ําสาหลังการกลั่นแยกเอทานอลและทําแหง
จนเหลือความชื้นประมาณรอยละ 10 ถึง 12 (ภาพที่ 2-20)
DDGS เปนผลพลอยไดจากการผลิตเอทานอลที่ใชวัตถุดิบประเภทเมล็ดพันธุพืชและ
ผลิตผลทางการเกษตร เชน ขาวโพด ขาวบารเลย ขาวฟาง ขาวสาลี ขาวไรซ มันสําปะหลัง และมัน
ฝรั่ง เปนตน ซึ่งในแตละประเทศจะใชวัตถุดิบตางชนิดกัน แลวแตปริมาณผลผลิตของประเทศนั้น ๆ จึง
ทําให DDGS ของแตละประเทศหรือแตละที่มีคุณภาพตางกัน (ภาพที่ 2-21) แตโดยทั่วไป DDGS จะ
อุดมไปดวยโปรตีน อารจีนีน ฮีสติดีน ไลซีน เมไธโอนีน ซีสตีน ทริปโตเฟน แมกนีเซียม โซเดียม
ซัลเฟอร ซีลีเนียม วิตามินบี 12 และฟอลลาซิน (folacin) จึงนิยมใชทําเปนอาหารสัตว ซึ่งคุณคาทาง
โภชนาการและความเหมาะสมในการนําใชเปนอาหารสัตว รวมถึงลักษณะปรากฏ และระดับของ
ความชื้นของ DDGS แตละแหลงจะมีความแปรปรวนอยูในชวงกวางขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ รวมถึง
คุณภาพในการเก็บรักษาอาหารสัตวและกระบวนการในการผลิต แตในการผลิตอาหารสัตวและราคาที่
กําหนดจะคํานึงถึงปริมาณโปรตีนเปนหลัก สําหรับ DDGS ที่ไดจากขาวโพดจะมีโปรตีนสูงกวา DDGS
จากมันสําปะหลัง คือมีโปรตีนประมาณรอยละ 25 ในขณะที่ DDGS จากมันสําปะหลังมีโปรตีน
ประมาณรอยละ 10 โดยน้ําหนักแหง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2549)
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ภาพที่ 2-20 แผนผังการผลิตเอทานอลและผลิตผลพลอยได
ที่มา : Bureau for food and agriculural policy (2006)
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(ก) DDGS ขาวโพดจาก Ontario
ประเทศแคนนาดา

(ข) DDGS ขาวโพดจาก Manitoba
ประเทศแคนนาดา

(ค) DDGS ขาวสาลีจาก Sask
ประเทศแคนนาดา

(ง) DDGS ขาวสาลีจาก Sask

(จ) DDGS ขาวโพดจากประเทศจีน

(ฉ) DDGS ขาวสาลีจากประเทศ

ประเทศแคนนาดา

สเปน

ภาพที่ 2-21 ลักษณะปรากฏของ DDGS จากแหลงตางๆ
ที่มา : University of Minnesota (2007)
2.6.3.4 ยีสต (Yeast)
ยี ส ต เ ป น จุ ลิ น ทรี ย ที่ ใ ช ใ นการหมั ก เอทานอล สายพั น ธุ ที่ ใ ช กั น ทั่ ว ไปคื อ
Saccharomyces cerevisiae เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมัก จะมีเซลลยีสตในน้ําหมักปริมาณมากปน
อยูกับกากวัตถุดิบ น้ํา และเอทานอล โดยที่กําลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตร/วัน จะสามารถแยก
เซลลยีสตออกมาไดประมาณ 7 ตัน/วัน โดยน้ําหนักแหง ที่ความชื้นไมเกินรอยละ 12 (กรมพัฒนา
พลังงานแทนแทนและอนุรักษพลังงาน, 2549)
ยี ส ต ที่ แ ยกได จ ากการหมั ก เป น แหล ง โภชนาการที่ สํ า คั ญ โดยในเซลล ยี ส ต จ ะ
ประกอบดวยโปรตีนรอยละ 40 โดยน้ําหนักแหง คารโบไฮเดรตรอยละ 34 โดยน้ําหนักแหง ไขมันรอยละ
4 โดยน้ําหนักแหง และวิตามินบี จึงสามารถใชเปนแหลงโปรตีนทดแทน และอาหารเสริมสําหรับการ
เจริญเติบโตของทั้งมนุษยและสัตว หรือสกัดแยกเปนยีสตสกัด (Yeast extract) และผนังเซลลยีสต
(Yeast cell wall) ยีสตสกัดสามารถนํามาใชประโยชนสําหรับอาหารสัตว โดยจัดเปนสารเสริมอาหาร
สัตวที่มีคุณภาพสูง สามารถใชเปนสารปรุงแตงกลิ่นในอาหารสัตวไดเปนอยางดีเนื่องจากมีกลิ่นคาว
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คลายกลิ่นเนื้อสัตว สวนผนังเซลลยีสตมีองคประกอบของเบตา 1,3 และ 1,6 กลูแคน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ช ว ยกระตุ น ระบบภู มิ คุ ม กั น ของร า งกายมนุ ษ ย แ ละสั ต ว สามารถใช ใ นการเลี้ ย งสั ต ว แ บบไม ใ ช ย า
ปฏิชีวนะ เชน ใชในการเลี้ยงกุงกุลาดํา เปนตน สารสกัดจากเซลลยีสตที่แยกไดจากน้ํากากสาจากมัน
สําปะหลังมีปริมาณกรดอะมิโนสวนใหญทั้งที่จําเปนและไมจําเปนสูงกวาสารสกัดจากเซลลยีสตที่มีขาย
ในเชิงพาณิชย แต สารสกัดจากเซลล ยีสตที่แยกไดจากน้ํากากสาจากกากน้ําตาลจะมีปริมาณกรด
อะมิโนทั้งหมดนอยกวายกเวนแอสพารติค
2.6.3.5 กาซชีวภาพ (Biogas)
น้ําหมักเมื่อสงเขาสูหอกลั่นแยกเอาเอทานอลที่ตองการออกแลวจะเหลือสวนของ
น้ําและกากวัตถุดิบที่เรียกวาน้ํากากสา (Slop, Stillage, Vanesse) ซึ่งจะถูกปมไปยังบอบําบัดน้ําเสีย
ตอ ไป น้ํ า กากส า มี องค ป ระกอบที่ เ ป น อิ น ทรี ย ส ารมากมาย ทั้ ง จากกากวั ต ถุ ดิบ เซลล ยี ส ต และ
สารอาหารที่เหลืออยู ทําใหน้ํากากสาที่ไดจากการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังมีคา COD และ
BOD สูง อยูในชวง 20,000 – 40,000 ppm และ BOD 10,000 – 30,000 ppm ตามลําดับ น้ํากากสา
ดังกลาวมีปริมาณมากถึง 10 เทาของกําลังการผลิตเอทานอล กลาวคือ ที่กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/
วัน จะไดน้ํากากสาประมาณ 1,500 ลูกบาศกเมตร. (1,500,000 ลิตร) น้ํากากสาปริมาณดังกลาว
สามารถผลิตเปนกาซชีวภาพไดประมาณ 7,000-17,000 ลูกบาศกเมตร/วัน (ปริมาณกาซมีเทนรอยละ
65) (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2549)
กาซชีวภาพเปนกาซที่เกิดจากการยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรียภายใตสภาวะ
ที่ปราศจากออกซิเจน ซึ่งสามารถผลิตไดจากวัสดุเหลือทิ้งและน้ําเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตร ใช
เปนพลังงานทดแทน กาซชีวภาพประกอบดวยกาซหลายชนิด สวนใหญเปนกาซมีเทน (Methane; CH4)
ประมาณรอยละ 50-70 และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณรอยละ 30-50 สวนที่เหลือเปนกาซ
ชนิดอื่น ๆ เชน ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ํา กาซ
มีเทนบริสุทธิ์ใหคาความรอนประมาณ 35,800 กิโลจูล/ลูกบาศกเมตร (kJ/m3) สวนกาซชีวภาพที่มี
สัดสวนของกาซมีเทนรอยละ 65 ใหคาความรอน 22,400 กิโลจูล/ลูกบาศกเมตร เนื่องจากกาซชีวภาพมี
สวนประกอบหลักเปนกาซมีเทน จึงทําใหมีคุณสมบัติจุดติดไฟไดดีและสามารถนําไปใชเปนพลังงาน
ทดแทนในรูปตาง ๆ ได เชน การเผาเพื่อใชประโยชนจากความรอนโดยตรง จะไดประสิทธิภาพเชิงความ
รอนสูง จึงสามารถใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอตมไอน้ํา (Steam boiler) ของโรงงานซึ่งโดยทั่วไปจะใช
น้ํามันเตาเปนแหลงพลังงาน กาซชีวภาพปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร สามารถทดแทนน้ํามันเตาได 0.55
ลิตร ซึ่งนํามาใชกับ Boiler เพื่อผลิตไอน้ําสําหรับกลั่นเอทานอลได โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกาซ
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ชีวภาพประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการยอยสลายสารอินทรียโมเลกุลใหญ เชน ไขมัน แปง
และโปรตีน ซึ่งอยูในรูปสารละลายจนกลายเปนกรดอินทรียระเหยงาย (Volatile acids) โดยจุลินทรีย
กลุมสรางกรด (Acid-producing bacteria) และขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรียใหเปนกาซมีเทน กาซ
คารบอนไดออกไซด โดยจุลินทรียกลุมสรางมีเทน (Methane-producing bacteria) ในโรงงาน
เอทานอลส ว นใหญ จ ะเลือกใช ระบบถัง หมัก กา ซชีวภาพ ซึ่ง เป น เทคโนโลยี ก ารหมักแบบไร อ ากาศ
(Anaerobic treatment technology) สามารถแบงตามรูปแบบการเจริญของจุลินทรียไดเปน 3 แบบ
คือ กลุมจุนทรียที่แขวนลอยในระบบ (Suspended growth) จุลินทรียที่ยึดเกาะกับวัสดุในระบบ
(Supported growth) และแบบลูกผสม (Hybrid) ไดแก Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB),
Anaerobic Lagoons (AL) และ Upflow Sludge Blanket/Fixed Bed Reactor (USB/FBR)
2.6.3.6 ปุยอินทรีย
น้ํากากสาโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํากากสาจากการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล มี
อินทรียวัตถุและประกอบดวยเกลือที่ละลายไดเปนจํานวนมาก โดยพบวาธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับพืช
คือ โพแทสเซียม (K) จะพบในปริมาณที่สูงมากที่สุด รองลงมาคือไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P)
ตามลําดับ และประกอบดวยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมตางๆ อีกมากมาย ที่สามารถใชเปนปุย
ได ซึ่งสามารถนําไปใชไดโดยตรง หรือทําเปนปุยน้ําเขมขน หรือปุยแหง ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากัดของการ
ขนสงในกรณีที่ใชน้ํากากสาโดยตรง โดยในการทําปุยน้ําเขมขน จะนําน้ํากากสาที่ไดผานเครื่องตม
ระเหย (Evaporator) ทําใหมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปน้ํากากสาจะมีความเขมขนของของแข็ง
ประมาณรอยละ 10-15 สามารถทําใหเขมขนเปนรอยละ 30 ได แลวนําไปใชในไรตอไป โดยเวลาใช
จะตองเครื่องฉีดพน ซึ่งอาจใชแรงคน หรือเปนเครื่องจักรก็ได ในกรณีที่ตองการทําเปนปุยแหงจะตองมี
การนําของแข็ง เชน กากหมอกรองของโรงงานน้ําตาลหรือชานออย มาผสมกับน้ํากากสาที่เขมขน
2.7 โรงงานเอทานอล
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2544 คณะกรรมการเอทานอลแหงชาติ ไดออกประกาศเชิญชวนยื่น
ขอเสนอโครงการผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิง รวมทั้งแตงตั้งคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองการอนุญาต
ตั้ง โรงงานผลิ ต เอทานอลเป น เชื้ อ เพลิ ง และได อ อกประกาศกํา หนดหลั ก เกณฑและเงื่อ นไขในการ
พิจารณาอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิง ตอมาคณะกรรมการเอทานอลแหงชาติในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 และ 4 มิถุนายน 2545 ไดพิจารณาขอเสนอของผูที่ยื่นเอกสาร
ครบถวนแลวจํานวน 8 ราย และไดนําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเพื่อพิจารณา
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อนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545 และ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2545 ไดมีมติอนุมัติการขอตั้งโรงงานผลิตและ
จําหนายเอทานอลของผูประกอบการทั้ง 8 ราย (สุรพงษ, 2549)
เพื่อใหรองรับกับนโยบาย การยกเลิกใชสาร MTBE ในน้ํามันเบนซิน และการใชเอทานอล
ทดแทนน้ํามันเบนซิน รัฐบาลจึงไดอนุญาตใหมีการจัดตั้งโรงงานเอทานอลเพิ่มเติมเพื่อใหมปี ริมาณเอทา
นอลเพียงพอต อการใชงานในอนาคต จึงทําใหมีโรงงานที่ขออนุญาตรวมกันในป จจุบัน มากถึง 45
โรงงาน (ตารางที่ 2-7 และภาพที่ 2-22) โดยเปนโรงงานเอทานอลจากกากน้ําตาล 13 โรงงาน มัน
สําปะหลัง 24 โรงงาน และเสนอขอใชวัตถุดิบรวม 8 โรงงานซึ่งมีความเปนไปไดที่จะใชมันสําปะหลังเปน
วัตถุดิบมากที่สุด จึงอาจทําใหมีโรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลังทั้งหมด 32 โรงงาน (ภาพที่ 2-23)
แตจากความไมพรอมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามแผนนโยบาย ผูประกอบการจึงยังไมมั่นใจใน
การลงทุน และชะลอการกอสรางหรือระงับไปหลายราย จึงทําใหจํานวนโรงงานผลิตเอทานอลที่ทราบ
สถานภาพในปจจุบันมีเพียง 19 โรงงานเทานั้น แสดงดังตารางที่ 2-8 และ 2-9
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ตารางที่ 2-7 ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
(8 มิ.ย. 50)

ผูประกอบการ

จังหวัด

วัตถุดิบ

กําลังการ
ผลิต
(ลิตร/วัน)

1. บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล กรุพ เทรดดิ้ง จํากัด
2. บมจ. ไทยแอลกอฮอล
3. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอรจี จํากัด
4. บริษัท ไทยงวน เอทานอล จํากัด
5. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด a)
6. บริษัท เพโทรกรีน จํากัด b)
7. บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด c)
8. บริษัท ไออีซี บิซิเนส พารทเนอรส จํากัด d)
9. บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัด e)
10. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด f)

อยุธยา
นครปฐม
สุพรรณบุรี
ขอนแกน
ขอนแกน
ชัยภูมิ
กาญจนบุรี
ระยอง
ปราจีนบุรี
นครสวรรค

กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
ออย/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
กากน้ําตาล

25,000
200,000
150,000
130,000
150,000
200,000
100,000
150,000
60,000
200,000

11. บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด
12. บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด
13. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด g)
14. บริษัท เพโทรกรีน จํากัด h)
15. บริษัท บุญเอนก จํากัด
16. บริษัท ปกนิค เอทานอล จํากัด i)
17. บริษัท เอราวัณเอทานอล จํากัด j)
18. บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด
19. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด k)
20. บริษัท เอสดีเอทานอล จํากัด l)
21. บริษัท สยามเอทานอล ชัยภูมิ จํากัด m)
22. บริษัท บุรีรัมยเอทานอล จํากัด
23. บริษัท เอ็นวายเอทานอล จํากัด#
24. บริษัท อุตสาหกรรมอางเวียน จํากัด#
25. บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด#
26. บริษัท กิมฟอง จํากัด

นครราชสีมา
ราชบุรี
สระบุรี
กาฬสินธุ
นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา
หนองบัวลําภู
สระแกว
เพชรบูรณ
อุดรธานี
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
นครราชสีมา
นครราชสีมา
กําแพงเพชร
ระยอง

ออย/กากน้ําตาล
มันฯ/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
ออย/กากน้ําตาล
มันฯ/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
มันฯ/กากน้ําตาล
มันฯ/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
ออย/มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง

100,000
150,000
120,000
200,000
1,050,000
250,000
200,000
150,000
120,000
200,000
100,000
200,000
150,000
160,000
200,000
330,000

27. บริษัท สยามเอทานอลเอ็กซปอรต จํากัด

ระยอง

มันสําปะหลัง

100,000
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ตารางที่ 2-7 (ตอ) ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
(8 มิ.ย. 50)

ผูประกอบการ

จังหวัด

วัตถุดิบ

กําลังการ
ผลิต
(ลิตร/วัน)

28. บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด

ฉะเชิงเทรา

มันสําปะหลัง

150,000

29. บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด

ลพบุรี

มันสําปะหลัง

200,000

30. บมจ. พี.เอส.ซี.สตารช โปรดักส

ชลบุรี

มันสําปะหลัง

150,000

31. บริษัท ซี.ไจแกนติค คารบอน จํากัด

นครราชสีมา

กากมันสําปะหลัง

100,000

32. บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด n)

นครราชสีมา

มันสําปะหลัง

1,020,000

33. บริษัท เซ็นทรัลเอ็นเนอรยี่ จํากัด

กําแพงเพชร

มันสําปะหลัง

340,000

34. บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จํากัด

ฉะเชิงเทรา

มันสําปะหลัง

200,000

35. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด

กาฬสินธุ

กากน้ําตาล/มันฯ

120,000

36. บริษัท ไทผิง เอทานอล จํากัด

สระแกว

มันสําปะหลัง

300,000

37. บริษัท สวนอุตสาหกรรมพลังงาน จํากัด

อุทัยธานี

มันสําปะหลัง

200,000

38. บริษัท เฟรนส ฟอร แลนด จํากัด

อุบลราชธานี

มันสําปะหลัง

700,000

39. บริษัท พาวเวอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

อุบลราชธานี

มันสําปะหลัง

400,000

40. บริษัท ไซอีก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด #

ฉะเชิงเทรา

มันสําปะหลัง

400,000

41. บริษัท อีบีพี เอทานอล จํากัด

สระแกว

มันสําปะหลัง

200,000

42. บริษัท ดับเบิ้ลเอ เอทานอล จํากัด o)

สระแกว

มันสําปะหลัง

500,000

43. บริษัท สระแกวไบโอเอทานอล จํากัด

สระแกว

มันสําปะหลัง

500,000

44. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด #

กาญจนบุรี

150,000

45. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด #

ชลบุรี

กากน้ําตาล น้ําออย
และมันสําปะหลัง
กากน้ําตาล น้ําออย
และมันสําปะหลัง

รวม

100,000
10,875,000

หมายเหตุ: ลําดับที่ 1-7 ไดมีการผลิตเอทานอลแลว แตลําดับที่ 1 ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล
a) บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด เริ่มผลิต 100,000 ลิตร/วัน เมื่อ ม.ค. 49 และขยายกําลังผลิตเปน
150,000 ลิตร/วัน ในเดือน ธ.ค. 49
b) บริษัท เพโทรกรีน จํากัด (จังหวัดชัยภูมิ) เปลี่ยนชื่อจาก บริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด โดยเริ่ม
เฟสแรก 200,000 ลิตรตอวัน
c) บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด (กาญจนบุรี) เริ่มเฟสแรก 100,000 ลิตรตอวัน
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d) เปลี่ยนเจาของกิจการจาก บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แกสโซฮอล คอรปอเรชั่น จํากัด ติดตั้งเครื่องจักรเสร็จ
แลว เริ่มเฟสแรก 150,000 ลิตร/วัน
e) บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัด เริ่มเฟสแรก 60,000 ลิตรตอวัน
f) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด ไดรับอนุมัติใหจําหนายในประเทศ 100,000 ลิตร/วัน และสงออก 100,000
ลิตร/วัน
g) บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด จ. สระบุรี เริ่มเฟสแรก 120,000 ลิตรตอวัน
h) บริษัท เพโทรกรีน จํากัด (จังหวัดกาฬสินธุ) เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และไดรับอนุมัติให
ยายที่ตั้งโรงงานเปนจังหวัดกาฬสินธุ
i) บริษัท ปกนิค เอทานอล จํากัด โดยเริ่มเฟสแรก 250,000 ลิตร/วัน
j) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เริ่มอุดมเอทานอล จํากัด
k) บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด จ. เพชรบูรณ เริ่มเฟสแรก 120,000 ลิตรตอวัน
l) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สมเด็จ (1991) จํากัด
m) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท สยามเอทานอลอุตสาหกรรม จํากัด
n) บริษัท ทีพีเค เอทานอล จํากัด เริ่มเฟสแรก 340,000 ลิตรตอวัน
o) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท แอดวานซ เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
# ขอชะลอโครงการ
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550ฉ)
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ตารางที่ 2-8 รายชื่อผูประกอบการที่ดําเนินการผลิตเอทานอลแลว (ปรับปรุง 21 ส.ค. 2550)
หนวย: ลิตรตอวัน
ผูประกอบการ
1. บริษัท พรวิไล อินเตอรเนชั่นแนล
กรุพเทรดดิ้ง จํากัด
2. บมจ. ไทยแอลกอฮอล
3. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอรจี จํากัด
4. บริษัท ไทยงวน เอทานอล จํากัด
5. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด
6. บริษัท เพโทรกรีน จํากัด b)
7. บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด
8. บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด
รวมกลุม 1

จังหวัด
อยุธยา

วัตถุดิบ
กากน้ําตาล

นครปฐม
สุพรรณบุรี
ขอนแกน
ขอนแกน
ชัยภูมิ
กาญจนบุรี
นครราชสีมา

กากน้ําตาล
กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
ออย/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล

กําลังการ
ผลิตติดตั้ง
25,000

กําลังผลิต
จริงเฉลี่ย* เริ่มผลิต
ต.ค. 46
-

200,000
150,000
130,000
150,000
200,000
100,000
100,000
1,055,000

128,200
105,700
70,410
141,120
33,120
478,550

หมายเหตุ 1) *เปนขอมูลเฉลี่ยเดือนมิถุนายน 2550
2) บริษัท พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติก และเอทิลอะซิเตดแทนการผลิตเอทานอล
3) บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน) หยุดผลิตระหวางวันที่ 1-30 มิ.ย.50 เนื่องจากสตอคมาก
4) บริษัท ไทยงวนเอทานอล จํากัด หยุดซอมเครื่องจักร
5) บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด หยุดผลิตระหวางวันที่ 3-24 มิ.ย. 50 เนื่องจากสตอคมาก
6) บริษัท เคไอเอทานอล จํากัด ยังไมไดรับขอมูล
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550ช)

ส.ค. 47
ม.ค. 48
ส.ค. 48
ม.ค. 49
ธ.ค. 49
เม.ย. 50
มิ.ย. 50
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ตารางที่ 2-9 รายชื่อผูประกอบการที่กําลังอยูในระหวางการกอสราง (ปรับปรุง 3 ก.ค. 2550)
ผูประกอบการ

จังหวัด

วัตถุดิบ

กําลังการผลิต
ติดตั้ง
(ลิตร/วัน)
150,000

คาดวา
เริ่มผลิต
Q3-4 ป 50

1. บริษัท ไออีซีบิซิเนสพารทเนอรส
จํากัด d)

ระยอง

มันสําปะหลัง

2. บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัดe)
3. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัดf)
4. บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด
5. บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด g)
6. บริษัท เพโทรกรีน จํากัด h)
7. บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด
8. บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด
9. บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด

ปราจีนบุรี
นครสวรรค
ราชบุรี
สระบุรี
กาฬสินธุ
สระแกว
ฉะเชิงเทรา
ลพบุรี

มันสําปะหลัง
กากน้ําตาล
มันฯ/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
ออย/กากน้ําตาล
มันฯ/กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง

60,000
200,000
150,000
120,000
200,000
150,000
150,000
200,000

Q4-50
Q3-50
พ.ย.-50
ธ.ค.-50
ธ.ค.-50
ก.พ.-51
Q2-51
Q1-51

10. บมจ. พี.เอส.ซี.สตารช โปรดักส

ชลบุรี

มันสําปะหลัง

150,000

ธ.ค.-50

11. บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด i)
รวมกลุมที่ 2

นครราชสีมา มันสําปะหลัง

340,000
1,870,000

ตนป 51

หมายเหตุ a) บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด เริ่มผลิต 100,000 ลิตร/วัน เมื่อ ม.ค. 49 และขยายกําลังผลิตเปน
150,000 ลิตร/วัน เดือน ธ.ค. 49
b) บริษัท เพโทรกรีน จํากัด (จังหวัดชัยภูมิ) เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด โดยเริ่ม
เฟสแรก 200,000 ลิตรตอวัน
c) บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด (กาญจนบุรี) เริ่มเฟสแรก 100,000 ลิตรตอวัน
d) บริษัท ไออีซีบิซิเนสพารทเนอรส จํากัด เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แกสโซฮอล คอรปอเรชั่น
จํากัด ติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จ อยูระหวางการแกไขการบริหารจัดการ เริ่มเฟสแรก 150,000 ลิตร/วัน
e) บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัด เริ่มเฟสแรก 60,000 ลิตรตอวัน
f) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด ไดรับอนุมัติใหจําหนายในประเทศ 100,000 ลิตร/วัน และสงออก 100,000
ลิตร/วัน
g) บริษัท ไทยรุงเรืองพลังงาน จํากัด จ. สระบุรี เริ่มเฟสแรก 120,000 ลิตรตอวัน
h) บริษัท เพโทรกรีน จํากัด (จังหวัดกาฬสินธุ) เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และไดรับอนุมัติให
ยายที่ตั้งโรงงานเปนจังหวัดกาฬสินธุ
i) บริษัท ทีพีเคเอทานอล จํากัด เริ่มเฟสแรก 340,000 ลิตรตอวัน
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2550ช)
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(*MLPY = Million Liter Per Year)
ภาพที่ 2-22 แผนที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังและกากน้าํ ตาลในประเทศไทยและกําลัง
การผลิตรวมในแตละจังหวัด
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(*MLPY = Million Liter Per Year)
ภาพที่ 2-23 แผนที่ตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังในประเทศไทยและกําลังการผลิตรวมใน
แตละจังหวัด
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2.8 บทสรุป
เอทานอลเป นชื่อเรียกของแอลกอฮอลชนิดหนึ่งที่มีคารบอนเปนองคประกอบ 2 อะตอมใน
โมเลกุล เอทานอลมีหลายระดับชั้นคุณภาพทั้งที่ใชสําหรับบริโภค และใชสําหรับเปนเชื้อเพลิงผสมเปน
แกสโซฮอล ฯลฯ การผลิตเอทานอลสามารถผลิตไดทั้งวิธีสังเคราะหทางเคมีและวิธีการหมัก แตวิธีที่
นิยมคือวิธีการหมัก คิดเปนรอยละ 95 ของเอทานอลที่ผลิตไดทั้งหมด วัตถุดิบหลักที่ใชในการหมักเอทา
นอลมี 3 กลุม คือ กลุ ม ของวัตถุดิบ ประเภทน้ํ า ตาล ไดแก อ อยและกากน้ํ า ตาล กลุม ของวัตถุ ดิ บ
ประเภทแปง ไดแก ขาวโพดและมันสําปะหลัง และกลุมของวัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส ไดแก ฟาง
ขาว กากออย และซังขาวโพด เปนตน กระบวนการผลิตเอทานอลของทั้ง 3 กลุมมีความคลายคลึงกัน
ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ไดแก การเตรียมวัตถุดิบ การหมัก การกลั่น และการกําจัดน้ํา แตใน
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากวัตถุดิบประเภทแปงและลิกโนเซลลูโลสมี
องคประกอบที่เปนน้ําตาลตอกันเปนสายยาวซึ่งจุลินทรียที่ใชในการหมักยังไมสามารถยอยไดจะตองทํา
การยอยใหไดน้ําตาลโมเลกุลเล็ก ๆ กอน ทําใหการใชวัตถุดิบตางชนิดในการหมักเอทานอลสงผลใหได
ปริมาณเอทานอลที่แตกต างกัน ดว ย สําหรับการผลิตเอทานอลจากมัน สํา ปะหลังมีเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศในประเทศไทยมากมาย ไดแก Katzen, Maguin Interis, Praj, Alfa Laval และ
Shangdong เปนตน นอกจากเอทานอลแลวในระหวางการผลิตยังเกิดผลพลอยไดอีกหลายชนิด ไดแก
กาซคารบอนไดออกไซด ฟูเซลออยล DDGS ยีสต ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับโรงงานเอทานอล
ไดอีกทางหนึ่ง โรงงานเอทานอลที่ไดรับอนุญาตในการกอสรางในประเทศไทย ปจจุบันมีทั้งหมด 45
โรงงาน เปนโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล 13 โรงงาน มันสําปะหลัง 24 โรงงาน และขอใช
วัตถุดิบรวม 8 โรงงาน รวมกําลังการผลิต 10.875 ลานลิตร/วัน แตปจจุบันเปดดําเนินการแลวเพียง 8
โรงงานกําลังการผลิตรวม 1.055 ลานลิตร/วัน และกําลังจะเปดเพิ่มอีก 11 โรงงานในป 2551
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ตารางที่ 2-10 สถานภาพโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตแกสโซฮอลของประเทศ
ไทย โดยแบงตามประเภทวัตถุดิบที่ใช

ประเภท
วัตถุดิบ
กากน้ําตาล
มันสําปะหลัง
กากน้ําตาล/มัน
สําปะหลัง
รวม

จํานวนโรงงาน/ กําลังการผลิต (ลานลิตร/วัน)
ดําเนินการแลว
อยูในระหวาง
ชะลอโครงการ
รวม
ดําเนินการ
จํานวน กําลังการ จํานวน กําลังการ จํานวน กําลังการ จํานวน กําลัง
ผลิต
ผลิต
ผลิต
การผลิต
7
0.925
3
0.520
3
0.480
13
1.925
*
1
0.130
6
1.730
17
5.870
24
7.730
0.000
2
0.300
6
0.920
8
1.220
8

1.055

11

2.550 *

26

7.270

45

10.875

หมายเหตุ: * คํานวณโดยคิดกําลังการผลิตของบริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด ที่ 1.02 ลานลิตร/วัน
โดยเริ่มผลิตระยะแรก 0.34 ลานลิตร/วัน และระยะที่สอง 0.68 ลานลิตร/วัน

ตารางที่ 2-11 ความตองการเอทานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงสําหรับผลิตแกสโซฮอลชนิดตาง ๆ
ชนิดของแกสโซฮอล

ความตองการเอทานอล*
ลานลิตรตอวัน
ลานลิตรตอป
E10
2
730
E20
4
1,460
E85
17
6,205
หมายเหตุ: *คํานวณจากปริมาณการบริโภคน้ํามันเบนซินทัง้ หมดของประเทศ ประมาณ 20 ลานลิตรตอ
วัน

83

บทที่ 3
มันสําปะหลัง
3.1 บทนํา
มันสําปะหลัง มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Manihot esculenta Crantz เปนพืชที่มีการ
เพาะปลูกมากเปนอันดับ 3 ของประเทศไทย มันสําปะหลังมีชื่อสามัญหลายชื่อดวยกันตามภาษา
และทองถิ่นตางๆ เรียกกันทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ วา แคสซาวา (Cassava) ในประเทศบราซิล
ปารากวัย และอารเจนตินา เรียกวา แมนดิโอกา (Mandioca) สวนในประเทศแถบละตินอเมริกา
สวนใหญที่ใชภาษาสเปน เรียกวา ยูกา (Yuca) สําหรับคนไทย เดิมทีเรียกมันสําปะหลังวา มัน
สําโรง มันไม ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกวา มันตนเตี้ย ทางภาคใตเรียกวามันเทศ (เรียกวา
มันเทศวามันลา) ปจจุบันคนไทยสวนใหญเรียกวา มันสําปะหลัง
มันสําปะหลังมีแหลงกําเนิดในเขตรอนของทวีปอเมริกา โดยเฉพาะแถบละตินอเมริกา
จากหลักฐานในประเทศโคลัมเบีย และเวเนซุเอลา พบวามีการปลูกมันสําปะหลังมานานกวา
3,000 ถึง 7,000 ปมาแลว ในทวีปเอเชีย ไดมีการนํามันสําปะหลัง มาปลูกครั้งแรกที่ประเทศ
ฟลิปปนส ในคริสตศตวรรษที่ 17 โดยชาวสเปนไดนํามันสําปะหลังมาจากประเทศเม็กซิโก การ
ปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกในภาคใตของไทยโดยมีการนําทอนพันธุมาจาก
ประเทศมาเลเซีย ในตอนแรกมีการปลูกมันสําปะหลังเพื่อใชเลี้ยงสุกร ใชทําแปงและสาคูแทนแปง
ที่ไดจากตนสาคู (Sago palm) โดยมีการปลูกมันสําปะหลังระหวางแถวของตนยางพารา
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จังหวัดสงขลา แตการปลูกในมันสําปะหลังในภาคใตคอยๆ หมดไปเนื่องจาก
ตนยางพาราโตคลุมพื้นที่หมด ตอมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง ความตองการแปงเปนอาหาร
และเลี้ ย งสั ต ว เ พิ่ ม มากขึ้ น ความต อ งการแป ง ของตลาดโลกมี ม ากขึ้ น จึ ง มี ก ารกระจายพื้ น ที่
เพาะปลูกมันสําปะหลังไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปจจุบันพื้นที่ที่การเพาะปลูกมันสําปะหลังที่
ใหญที่สุดอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเปนแหลงเพาะปลูกที่
สําคัญ มันสําปะหลังสามารถขยายพันธุไดงาย เปนพืชที่ไมจํากัดเวลาปลูกและเก็บเกี่ยว สามารถ
ปลูกไดเกือบตลอดป สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตดีในที่ที่สภาพแวดลอมแตกตางกันอยาง
มาก ตั้งแตแหงแลงจนถึงฝนมาก หรือดินเสื่อมโทรม ดินทรายมาก จนถึงดินอุดมสมบูรณ
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3.2 ชนิดและพันธุของมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังเปนพืชไรชนิดหนึ่ง สามารถจําแนกชนิดโดยแบงตามอายุการเก็บเกี่ยวได
เปน 2 ชนิด คือ พันธุอายุสั้น (Short season) เก็บเกี่ยวเมื่อหัวมันมีอายุ 6 เดือนและไมสามารถทิ้ง
ไวนานเกิน 9-11 เดือน และพันธุอายุยาว (Long season) เก็บเกี่ยวเมื่อหัวมันแกมีอายุมากกวา 1
ปขึ้นไปซึ่งสามารถปลอยทิ้งไวได 3-4 ปขึ้นไปได หรือแบงตามปริมาณของกรดไฮโดรไซยานิค
(HCN) ในหัวมันซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ชนิดคือ
1) ชนิดหวาน (Sweet cassava) เปนมันสําปะหลังที่ใชเพื่อการบริโภค มีปริมาณกรด
ไฮโดรไซยานิคต่ํา ไมมีรสขม สามารถใชหัวสดทําอาหารไดโดยตรง เชน นําไปนึ่ง เชื่อม หรือทอด
ซึ่งไดแก พันธุหานาที พันธุระยอง 2 พันธุญวน และพันธุสวน (ที่ปลูกตามรองสวนทั่วไป) เปนตน
2) ชนิดขม (Bitter cassava) เปนมันสําปะหลังที่มีรสขม ไมเหมาะสําหรับการบริโภคของ
มนุษยหรือใชหัวสดเลี้ยงสัตวโดยตรง เนื่องจากมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูง มีความเปนพิษตอ
รางกาย ตองนําไปแปรรูปเปนมันอัดเม็ดหรือมันเสนแลวจึงนําไปเลี้ยงสัตวได ซึ่งไดแก พันธุระยอง
1, พันธุระยอง 3, พันธุระยอง 5, พันธุระยอง 60, พันธุระยอง 90 และเกษตรศาสตร 50
การพั ฒ นาพัน ธุมั น สํา ปะหลั ง ในประเทศไทยเปนไปอยา งตอเนื่อง และมีห นว ยงานที่
รับผิดชอบดานนี้โดยตรงอยูหลายหนวยงาน ไดแก
- ศูนยวิจัยพืชไรระยอง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศรีราชา
- ศูนยวิจัยและฝกอบรมมูลนิธิมันสําปะหลังแหงประเทศไทย
โดยการพัฒนาพันธุมันสําปะหลังมีเปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต (Yield) และปริมาณแปงใน
หัวมัน และใหสามารถปลูกไดในชวงกวางๆ ผลผลิตแปง (Starch Yield) นั้นขึ้นอยูกับปริมาณแปง
(Starch Content) และผลผลิตของหัวมันแหง ไมมีการพัฒนาคุณภาพพันธุมันสําปะหลังสําหรับ
ทําอาหาร พันธุมันสําปะหลังที่มีการพัฒนาและเพาะปลูกมาก เชน เกษตรศาสตร 50 ระยอง 5
ระยอง 90 หวยบง 60 ระยอง 7 และ ระยอง 9 ซึ่งใหผลผลิตเอทานอลสูง
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ตารางที่ 3-1 พันธุมันสําปะหลังในประเทศไทย
พันธุ
ระยอง 1

ป
พอพันธุแมพนั ธุ
2518 พัฒนาจากพันธุพื้นเมือง

ระยอง 3

2526

ระยอง 60

2530

ระยอง 90

2534

เกษตรศาสตร 50 2535

ระยอง 5

2537

ระยอง 72

2542

หวยบง 60

2546

ระยอง 7

2548

ระยอง 9

2548

ลักษณะเดน

ผลผลิตสูง
เจริญเติบโตงาย
MMex 55 x MVen 307
ผลผลิตของหัวมันแหงสูง
ไซยาไนดต่ํา
MCol 76 x ระยอง1
เก็บเกี่ยวไดเร็ว
ผลผลิตสูง
CMC 76 x V43
ผลผลิตของหัวมันแหงสูง
ผลผลิตสูง
ระยอง1 x ระยอง90
ผลผลิตของหัวมันแหงสูง
ผลผลิตสูง
เจริญเติบโตงาย
CMR 27-77-10 x ระยอง 3
ผลผลิตของหัวมันแหงสูง
ผลผลิตสูง
ระยอง 1 x ระยอง 5
ผลผลิตสูง
เหมาะสําหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยอง 5 x เกษตรศาสตร50
ผลผลิตของหัวมันแหงสูง
ผลผลิตสูง
แปงมีความหนืดสูง
CMR30-71-25 x OMR29-20-118 ผลผลิตสูง
เจริญเติบโตงาย
CMR31-19-23 x OMR29-20-118 ผลผลิตเอทานอลสูง
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3.3 การเพาะปลูกและการดูแลรักษามันสําปะหลัง
3.3.1 การเลือกพื้นที่
มันสําปะหลังเจริญเติบโตไดดี ในดินรวนปนทรายมีการระยายน้ําดี ไมเปนที่ลุม
มีน้ําขัง มีความเปนกรด-ดาง 4.5-8.0
3.3.2 การเตรียมไถดิน
ไถกลบวั ช พื ช และเศษใบ-ตน มั น สํ า ปะหลั ง ประมาณ 1-2 ครั้ ง ลึ ก 20-30
เซนติเมตร สําหรับพื้นที่ดอนไมจําเปนตองไถยกรอง สวนพื้นที่ต่ํา หรือพื้นที่ลาดเอียง ควรไถยก
รองปลูกขวางแนวลาดเอียง
3.3.3 การเตรียมทอนพันธุ
ใชทอนพันธุจากตนที่มีอายุ 8-12 เดือน ใหม สด ไมบอบช้ํา ปราศจากโรคและ
แมลง ตัดตนพันธุยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เมื่อปลูกในฤดูฝน หรือ 25 เซนติเมตร เมื่อปลูก
ปลายฤดูฝน และอยางนอยตองมีจํานวน 5-7 ตาตอทอนพันธุ

(ก) การเลือกพื้นที่
(ข) การเตรียมดิน
ภาพที่ 3-1 การเตรียมปลูกมันสําปะหลัง

(ค) การเตรียมทอนพันธุ
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3.3.4 วิธีปลูก
ปลูกแบบปกทอนพันธุตั้งหรือเอียง ในฤดูฝน ลึก 5-10 เซนติเมตร ในชวงปลาย
ฤดูฝนควรปกใหลึก 10-15 เซนติเมตร และถาพื้นที่ต่ําหรือลาดเอียง ควรปลูกมันสําปะหลังบนสัน
รอง
3.3.5 ระยะปลูก
พื้ น ที่ ร าบระยะระหว า งแถว 80-100 เซนติ เ มตร ระยะระหว า งต น 80-100
เซนติเมตร มีจํานวนตนตอไร 1,600-2,500 ตนตอไร บนพื้นที่ลาดเอียงระยะระหวางรอง 80
เซนติเมตร ระยะระหวางตน 80 เซนติเมตร เพื่อชวยลดปญหาการชะลางพังทลายของดิน
3.3.6 ฤดูปลูก
ต น ฤดู ฝ น เดื อ นเมษายน-มิ ถุ น ายน และปลายฤดู ฝ น เดื อ นกั น ยายนพฤศจิกายน
3.3.7 การกําจัดวัชพืช
มีความจําเปนอยางยิ่งในชวง 4 เดือนแรกหลังปลูกโดยใชแรงงานคน สัตว หรือ
สารเคมี โดยใชไดยูรอน อัตราสารออกฤทธิ์ 0.15 กิโลกรัมตอไร หรือ เมโทลาคลอร อัตราสาร
ออกฤทธิ์ 0.25 กิโลกรัมต อไร พน ทัน ที ที่ปลูก เสร็จ ตอจากนั้น อาจใชแรงงานคน สัตว หรื อ
สารเคมีพาราควอท ไกลโฟเสท กําจัดวัชพืชตามความจําเปน
3.3.8 การใสปุย
ใสปุยเคมีที่มีอัตราสวน N:P:K 2:1:2 ในทางปฏิบัติจึงแนะนําใหใสปุยสูตร 1515-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต อไร ผสมกับปุยยูเ รีย และโปแตสเซียมคลอไรด อีก อยางละ 10
กิโลกรัมตอไร หรือเพื่อความสะดวกอาจใชปุยสูตร 15-7-18 ใสอัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ควรใสปุย
เมื่อมันสําปะหลังอายุ 1-2 เดือน โดยขุดหลุมใส 2 ขางตน ระยะพุมใบแลวกลบ
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3.3.9 การรักษาสภาพความอุดมสมบูรณของดิน
โดยการหวานเมล็ดปอเทือง หรือถั่วพุม อัตรา 3-5 กิโลกรัมตอไร และไถกลบพืช
สดเหลานี้ เมื่ออายุประมาณ 2 เดือน กอนการปลูกมันสําปะหลัง
3.3.10 การปองกันการชะลางพังทลายของดิน
พื้น ที่ลาดเอี ยงมี ปญหาการชะลางพังทลายของดิน มาก โดยเฉพาะชว ง 1-3
เดือนแรกที่ปลูกมันสําปะหลัง วิธีการปฏิบัติเพื่อชวยลดปญหา คือ การยกรองขวางแนวลาดเอียง
แลวปลูกมันสําปะหลังดวยระยะ 80 x 80 เซนติเมตร และใสปุยเคมีตามคําแนะนํา เพื่อใหตนมัน
สําปะหลังมีการเจริญเติบโตดี คลุมพื้นที่ไดเร็ว การปองกันการชะลางพังทลายของดินที่ไดผลดี
ระยะยาว คือ การปลูกหญาแฝกเปนแถบขวางความลาดเอียง โดยใชระยะปลูกหญาแฝกระหวาง
หลุม 10 เซนติเมตร หลุมละ 1 ตน จํานวนแถบของหญาแฝกขึ้นอยูกับความลาดเอียงของพื้นที่

(ก) การกําจัดวัชพืช
ภาพที่ 3-2 การกําจัดวัชพืชและการใสปุยในไรมันสําปะหลัง

(ข) การใสปุย
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ภาพที่ 3-3 การปองกันการชะลางพังทลายของดิน
3.3.11 โรคและแมลง โรคที่พบอยูทั่วไป ไดแก
- โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา เกิดใบจุดสีน้ําตาล ในพันธุที่ออนแอ จะทําให
ใบเหลืองทั้งใบ และรวงในที่สุด
วิธีปองกัน ใชพันธุที่ทนทานตอโรค การใชสารเคมีใหผลไมคุมคาลงทุน
- โรคใบไหม เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทําใหเกิดอาการเปนจุดเหลี่ยมฉ่ําน้ําจนถึง
ใบไหม มักพบในชวงฝนชุกในพันธุที่ออนแอทําใหยอดแหงตาย
วิธีปองกัน ใชพันธุตานทาน ไมนําทอนพันธุที่เปนโรคมาปลูก ถาพบตนที่เปน
โรคใหทําลายดวยการถอนและเผาทิ้ง
- ไรแดง แพรระบาดมากในฤดูแลง ทําใหใบเหลืองแหงและรวงในที่สุด หากมี
ไรแดงปริมาณมากในระยะที่ตนมันสําปะหลังยังเล็ก ทําใหตนแคระแกร็นและตายได
- แมลงหวี่ขาว มักอยูเปนกลุมใตใบใกล ๆ กับโคนกานใบทําใหเกิดราดํา ใบ
มวนเหี่ยว และรวง มักพบควบคูกับการเขาทําลายของไรแดงและเพลี้ยแปง
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- เพลี้ยแปง ทําความเสียหาย โดยดูดกินน้ําเลี้ยงตามใตใบสวนยอดและกิ่ง
ชักนําใหเกิดราดําบนใบทําใหตนมันสําปะหลังแคระแกร็น
วิธีปองกันกําจัด แมลงเหลานี้ในชวงแรกที่ระบาดมักจะทําลายเปนตน ๆ หรือ
กลุมเล็ก ๆ การปองกันกําจัดควรทําลายสวนที่มีแมลงโดยเผาทิ้ง หรือฉีดพนสารฆาแมลงประเภท
ดูดซึม เชน มาลาไทออน โมโนโครโตฟอส สําหรับไรแดง การฉีดพนน้ําแรง ๆ หรือ ฉีดพนดวย
สารไดโคฟอน จะชวงลดปริมาณลงได และไมควรนําทอนพันธุที่มีแมลงไปปลูก

(ก) โรคใบไหม
(ข) ลักษณะใบที่เกิดจากไรแดง
ภาพที่ 3-4 โรคและแมลงที่พบในการปลูกมันสําปะหลัง

(ค) ลักษณะใบที่เกิดจากแมลงหวี่ขาว

3.3.12 การเก็บเกี่ยว
อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมประมาณ 12 เดือน หลังเก็บเกี่ยวแลวควรนําหัวมัน
สําปะหลังสงขายโดยเร็ว ไมควรปลอยทิ้งไวเกิน 4 วัน เพราะหัวมันจะเนาเสียหายมาก
3.3.13 การเก็บรักษาตน
หลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต แล ว ควรรี บ นํ า ต น มั น สํ า ปะหลั ง ไปปลู ก ทั น ที ถ า
จําเปนตองเก็บรักษาตนไวเพื่อทําพันธุตอไปสามารถทําได แตถาเก็บไวนานตนจะแหง และ
สูญเสียความสามารถในการงอกอยางรวดเร็ว การเก็บรักษาตนควรวางเปนกองใหญ ๆ ใตรมไม
หรือใชใบไมคลุมจะชวยรักษาความสดของตนพันธุไวได วิธีการเก็บ คือ กองตนพันธุไวในแนวตั้ง
ใหสวนยอดตั้งขึ้น จะดีกวาวิธีกองตนพันธุในแนวนอน
3.3.14 การทําแปลงขยายพันธุ
เพื่อลดความเสี่ยงตอการขาดแคลนตนพันธุ ควรทําแปลงขยายพันธุ โดยใหมี
พื้นที่ 1 ใน 10 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด และควรใชระยะปลูกถี่กวาปกติ คือ 100 x 50 เซนติเมตร
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หรือ 60-80 เซนติเมตร ทั้งระยะแถวและตน เพื่อใหไดตนพันธุจํานวนมาก เมื่อเก็บเกี่ยวควรเวน
แปลงขยายพันธุไวกอน และเมื่อจะปลูกตอไปจึงตัดตนจากแปลงขยายพันธุมาใช พรอมทั้งปลูก
ขยายพันธุใหม จะทําใหไดตนพันธุที่มีคุณภาพดีและใหผลผลิตสูง
3.4 พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตของมันสําปะหลังในประเทศไทย
มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากสามารถปลูก
ไดในเขตรอน ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดงาย และทนแลงได จึงสามารถขึ้นไดในดินทุกชนิด
แมแตดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําที่ไมสามารถปลูกพืชไรอื่น ๆ เชน ขาวโพดและถั่วตาง ๆ ได แต
โดยทั่วไปมันสําปะหลังเหมาะที่จะปลูกในดินรวนปนทราย เพราะการลงหัวและการเก็บเกี่ยวทําได
งาย และสามารถปลูกไดตลอดป ในป 2549 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังประมาณ 6.93
ลานไร เก็บเกี่ยวผลผลิตได 22.58 ลานตัน หรือไดผลผลิตประมาณ 3,375 กิโลกรัมตอไร (ตาราง
ที่ 3-2) โดยแหลงเพาะปลูกมันสําปะหลังจะพบเกือบทุกภาคของประเทศไทย ยกเวนภาคใต พื้นที่
ที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มากกวารอยละ 50) รองลงมาคือภาค
กลาง (ประมาณรอยละ 33) และภาคเหนือ (ประมาณรอยละ 15) (ตารางที่ 3-3) โดยมีจังหวัดที่
เปนแหลงเพาะปลูกสําคัญ ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา กําแพงเพชร และสระแกว
เปนตน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2549ก)
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ภาพที่ 3-5 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในประเทศไทยป 2550
ที่มา: ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549ค)
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ตารางที่ 3-2 มันสําปะหลัง: เนื้อที่ ผลผลิต ผลผลิตตอไร ป 2538-2550
ป

เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกีย่ ว
(1,000 ไร)
(1,000 ไร)
2541
6,694
6,527
2542
7,200
6,659
2543
7,406
7,068
2544
6,918
6,558
2545
6,224
6,176
2546
6,435
6,386
2547
6,757
6,608
2548
6,524
6,162
2549
6,933
6,693
2550
7,479
7,201
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549ค)

ผลผลิต
(1,000 ตัน)
15,591
16,507
19,064
18,396
16,868
19,718
21,440
16,938
22,584
26,411

ผลผลิตตอไร
(กก.)
2,388
2,479
2,697
2,805
2,731
3,087
3,244
2,749
3,375
3,668
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ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบพื้นที่เพาะปลูก พืน้ ที่เก็บเกีย่ ว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมันสําปะหลังที่ปลูกในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
เนื้อที่เก็บเกีย่ ว (ไร)
ป 2548/49 ป 2549/50 %เพิ่มลด
เหนือ
936,958
1,057,593
12.88
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,682,924
3,961,165
7.55
กลาง
2,072,655
2,182,485
5.30
รวมทั้งประเทศ
6,692,537
7,201,243
7.60
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549ค)
ภาค

ผลผลิตเฉลี่ย/ไร (ตัน)
ป 2548/49 ป 2549/50 %เพิ่มลด
3.424
3.615
5.58
3.300
3.607
9.30
3.485
3.804
9.15
3.375
3.668
8.68

ผลผลิตรวม (ตัน)
ป 2548/49 ป 2549/50 %เพิ่มลด
3,208,418
3,822,862
19.15
12,152,480 14,286,485
17.56
7,223,504
8,301,886
14.93
22,584,402 26,411,233
16.94
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จากการสํารวจภาวการณผลิตและการคามันสําปะหลังฤดูการผลิตป 2549/50
โดยสมาคมที่เกี่ยวของกับการคามันสําปะหลังทั้ง 4 สมาคมอันประกอบดวย สมาคมการคามัน
สําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลัง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และสมาคมแป ง มั น สํ า ปะหลั ง ไทย ร ว มกั บ สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการสนับสนุนของ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในเดือนกันยายน 2549 โดยพื้นที่สํารวจ
ประกอบดวยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกมัน
สําปะหลัง รวม 37 จังหวัด (สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย, 2550ก)
จากการประมวลผลและวิเคราะหรวมกันระหวางคณะสํารวจไดผลผลิตภาพรวม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปที่ผานมาจูงใจ ทําใหเกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยปลูก
ทดแทนในพื้ น ที่ อ อ ยและข า วโพด ส ว นผลผลิ ต ต อ ไร เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากสภาพดิ น ฟ า อากาศ
เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง และเกษตรกรมีการดูแลรักษาดี
สวนปญหาที่พบแบงเปน 2 ดานใหญ ๆ ดังนี้
1) ดานวัตถุดิบ
- เกษตรกรหลายพืน้ ที่ยงั มีความตองการพันธุม ันสําปะหลังที่มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ และภูมอิ ากาศ
- วัตถุดิบออกสูตลาดไมสม่ําเสมอ เปนสาเหตุทําใหราคาไมมีเสถียรภาพ
- จากการที่ภาครัฐเขามาแทรกแซงราคามันสําปะหลังในราคาที่สูง ทําให
เกษตรกรหันมาปลูกมันสําปะหลังทดแทนพืชอื่น และขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังเดิมแทนที่
จะพัฒนาการเพิ่มผลผลิตตอไร
2) ดานตนทุนการผลิต/คาขนสง
- คาขนสงสูง เนื่องจากราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งจากการสํารวจครั้งนี้คณะสํารวจไดใหขอเสนอแนะไวคือ
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1) รัฐบาลควรสงเสริมใหโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง เริ่มดําเนินการ
ผลิตโดยเร็ว เพื่อเปนการรองรับวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
2) สงเสริมใหเกษตรกรเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาวการณผลิตและราคา
หัวมันสําปะหลัง เพื่อไมใหเกษตรกรเรงขุดหัวมันสําปะหลังจนทําใหมีปริมาณมากเกินความ
ตองการของกําลังการผลิต
3) การดําเนินโครงการชวยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ ควรอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนจริง ไมบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่งจะทําใหสูญเสียโอกาสในการแขงขันทางการคาใน
ตลาดตางประเทศ
4) ขอใหภาครัฐและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย สงเสริม
การใชมันสําปะหลังพันธุดี ที่มีเปอรเซ็นตแปงและผลผลิตสูง กระจายพันธุมันใหครอบคลุมพื้นที่
เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งหมดของประเทศ
5) สงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต เชน การเลือกพันธุที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ การเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม เปนตน
6) ผอนผันการบรรทุกหัวมันสําปะหลังของเกษตรกรเชนเดียวกับการบรรทุกออย
3.5 ยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
จากสถานการณพลังงานและนโยบายพลังงานที่มีความตองการใชเอทานอลเพื่อใชเปน
สวนผสมในน้ํามันแกสโซฮอลที่ตองใชเอทานอลปริมาณ 3 ลานลิตรตอวันในป 2554 เปนตนไป
โดยกําหนดความตองการเอทานอลจากมันสําปะหลังไวที่ 2 ลานลิตรตอวัน ซึ่งถาเปนไปตามแผน
จะตองใชมันสําปะหลังประมาณ 4.4 ลานตัน/ป ปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นมานี้ เมื่อประเมิน
จากศักยภาพในการผลิตของมันสําปะหลัง พบวา สามารถเพิ่มขึ้นไดจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตหรือปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร ดวยปจจัยสนับสนุนตาง ๆ เชน การใชทอนพันธุที่มี
คุณภาพ การปรับปรุงดิน การสนับสนุนดานปุย การถายทอดเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ
และอื่น ๆ โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการยกระดับผลผลิตใหสูงกวา 5 ตัน/ไร พื้นที่ดังกลาว
เรียกวา พื้นที่เรงรัด วิธีการนี้จะสามารถคงพื้นที่การเพาะปลูกไวประมาณ 6.6 ลานไร โดยไม
กระทบตอพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตของพืชชนิดอื่น ๆ
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ตารางที่ 3-4 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังตามยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
ป
2549/50

พื้นที่ปลูก (ลานไร) ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร)
พื้นที่เรงรัด (1) 1.2 3.0
5.0
พื้นที่เรงรัด (2) 1.2 3.0
3.2
พื้นที่ทั่วไป
4.2 3.0
3.2
รวม
6.6
3.5
2550/51
พื้นที่เรงรัด (1) 1.2 5.0
6.0
พื้นที่เรงรัด (2) 1.2 3.2
5.0
พื้นที่ทั่วไป
4.2 3.2
3.4
รวม
6.6
4.2
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ข)

ผลผลิตรวม (ลานตัน)
6.0
3.8
13.5
23.3
7.2
6.0
14.3
27.5

จากขอมูลตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มี
การกําหนดพื้นที่เรงรัด (ตารางที่ 3-5) เกษตรกรในพื้นที่เรงรัดจะไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต
เชน ปุย และการสนับสนุนทอนพันธุ ซึ่งจะใชเปนตัวอยางสําหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่สวนที่
เหลือตอไป ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังในป 2550 มีประมาณ 26 ลานตัน ซึ่งครึ่งหนึ่งจะใช
สําหรับผลิตเปนแปงมันสําปะหลังและแปงดัดแปรเพื่อใชในประเทศและสงออก อีกสวนหนึ่งจะ
ผลิตเปนมันเสนและมันอัดเม็ดใชเปนสวนผสมในอาหารสัตวและสงออก และใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิต เอทานอล ซึ่ ง ในป 2550 ณ ขณะนี้ มีโ รงงานผลิต เอทานอลจากมั น สํ า ปะหลัง ที่เ ป ด
ดําเนินการแลวเพียงโรงเดียว คือ โรงงานไทยงวนเอทานอล มีกําลังการผลิต 130,000 ลิตร/วัน
ในขณะที่อีกหลายโรงงานยังไมมีความพรอม ทําใหปริมาณการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
ในป 2550 มีไมเกิน 130,000 ลิตร/วัน (สํานักงานนโยบายพลังงานและแผนพลังงาน, 2550จ) หรือ
ประมาณ 39 ลานลิตร/ป (คํานวณที่ 300 วันทําการ) ซึ่งตองใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบไมเกิน 2.3
แสนตัน/ป (ภาพที่ 3-6)
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ตารางที่ 3-5 พื้นที่เรงรัด 1.2 ลานไรในป 2549/50 (พื้นที่เรงรัด 1)
จังหวัด
จํานวนอําเภอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ขอนแกน
7
2. ชัยภูมิ
8
3. นครราชสีมา
4
4. บุรีรัมย
8
5. หนองบัวลําภู
1
6. อุดรธานี
5
รวมภาคอีสาน
33
ภาคตะวันออก
1. ฉะเชิงเทรา
4
2. ปราจีนบุรี
3
3. ระยอง
7
รวมภาคตะวันออก
14
รวมทั้งประเทศ
47
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ข)

จํานวนไร (พันไร)
50
150
597
100
3
20
920
90
50
140
260
1,200

99
ตารางที่ 3-6 พื้นที่เรงรัด 1.2 ลานไรในป 2550/51 (พื้นที่เรงรัด 2)
จังหวัด
จํานวนอําเภอ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กาฬสินธุ
12
2. นครราชสีมา
7
3. มหาสารคาม
3
4. มุกดาหาร
6
5. ยโสธร
5
6. รอยเอ็ด
4
7. เลย
5
8. ศรีษะเกษ
3
9. สกลนคร
2
10. สุรินทร
1
11. อํานาจเจริญ
1
12. อุบลราชธานี
4
รวมภาคอีสาน
53
ภาคตะวันออก
1. ชลบุรี
8
2. จันทบุรี
5
3. สระแกว
7
รวมภาคตะวันออก
20
รวมทั้งประเทศ
73
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ข)

จํานวนไร (พันไร)
145
245
21
84
38
28
74
21
18
8
12
23
717
207
74
204
485
1,200
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มันสําปะหลัง
26 ลานตัน
แปง/แปงดัดแปร
14.7 ลานตัน (3.5 ลานตันแปง)

มันเสน/มันอัดเม็ด
11.07 ลานตัน (5 ลานตันมันเสน)

ใชในประเทศ (37%)
5.44 ลานตัน
(1.3 ลานตันแปง)

ใชในประเทศ (16%)
1.77 ลานตัน
(0.8 ลานตันมันเสน/อัดเม็ด)

สงออก (63%)
9.26 ลานตัน
(2.2 ลานตันแปง)

สงออก (84%)
9.30 ลานตัน
(4.2 ลานตันมันเสน/อัดเม็ด)

เอทานอล
0.23 ลานตัน
(39 ลานลิตรเอทานอล)

ภาพที่ 3-6 ประมาณการการใชประโยชนจากมันสําปะหลังในป 2550
ที่มา: คํานวณโดยอางอิงขอมูลจาก สมาคมโรงงานผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2550) และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549ข)
หมายเหตุ: อัตราการแปรรูป มันเสน/มันอัดเม็ด 1 กก. ใชหัวมันสดประมาณ 2.1-2.2 กก.
อัตราการแปรรูป แปงมันสําปะหลัง 1 กก. ใชหัวมันสดประมาณ 4.2 กก.
อัตราการแปรรูป เอทานอล 1 ลิตร ใชหัวมันสดประมาณ 6 กก.
3.6 สถานการณของผลิตภัณฑมันสําปะหลังและการสงออก
3.6.1 สถานการณปจจุบัน
สถานการณในประเทศ ผลผลิตป 2549/50 ในเดือนเมษายน 2550 ปริมาณออก
สูตลาดรอยละ 90 ของผลผลิตทั้งหมด (25.38 ลานตัน) และมีปริมาณผลิตออกสูตลาดนอยโดยมี
ฝนตกในพื้นที่แหลงผลิตอยางตอเนื่อง เปนอุปสรรค แกเกษตรกรในการขุดหัวมันสด เปนผลให
ราคารับซื้อหัวมันสดขยับสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม กก.ละ 0.05 บาท มีผลจากการที่ผูประกอบการมี
ความตองการวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตเพื่อการผลิตมาก เนื่องจากการสงออกขยายตัวสูงขึ้น และ
มีการใชมันเสนในการผสมอาหารเลี้ยงสัตวมากขึ้น โดยราคารับซื้อ ณ โรงแปง (เชื้อแปง 25%)
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จังหวัดนครราชสีมา รับซื้อ กก.ละ 1.35-1.45 บาทและ ณ ลานมัน (ชนิดคละ) กก.ละ 1.20-1.40
บาท
สําหรับในเดือนพฤษภาคม 2550 ภาวะการสงออกมีการขยายตัวสูงขึ้นโดยมัน
เสนไปจีนและแปงมันไปอินโดนีเซียยังคงมีปริมาณการสั่งซื้ออยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการใชมันเสนใน
การผสมอาหารเลี้ยงสัตวมากขึ้น คาดวาราคารับซื้อหัวมันสดมีแนวโนนสูงขึ้น เนื่องจากลานมัน/
โรงแปงมีความตองการวัตถุดิบในการผลิตเพื่อแปรรูปในการสงออกจํานวนมาก (กรมการคา
ภายใน, 2550ก)
ความตองการวัตถุดิบในประเทศ พบวาการบริโภคหัวมันในประเทศมีเพียงรอย
ละ 24 ของหัวมันทั้งหมด แบงเปนมันเสนรอยละ 6.5 และแปงมันรอยละ 17.8 โดยการบริโภค
แปงมันในไทยมีประมาณ 1.3 ลานตัน แบงตามอุตสาหกรรมดังนี้
1. ใชทําสารใหความหวาน เชน กลูโคส ฟรักโทส ประมาณ 3-4 แสนตัน/ป ใช
เปนมารกีโต ใสในขนมและเครื่องดื่ม ใชทําน้ําตาล ใชหมักเบียรแทนแบะแซ (กลูโคสที่ยังยอยไม
หมด) ที่ทําจากขาวสาลี
2. ใชผสมในผงชูรสแทน Lysine ประมาณ 2.5-3 แสนตัน/ป
3. ใชในอาหารทั่วไป ประมาณ 2 แสนตัน/ป
4. ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ ประมาณ 1.2-2 แสนตัน/ป
5. ใชทําสาคูเล็กนอย ประมาณ 5 หมื่นตัน
6. ใชทําโมดิไฟดสตารชใชในประเทศ 1 แสนตัน/ป
การใชมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมผลิตสารใหความหวานมีแนวโนมที่จะมีอัตรา
การเติบโตที่ดีที่สุดกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่น อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและ
รสนิยมการบริโภคจะไมหวือหวา ทําใหการเติบโตของการใชแปงมันในอุตสาหกรรมอาหารเปน
แบบคอนขางคงที่ (Steady Growth)
ในสวนของความตองการมันเสนเพื่อการเลี้ยงสัตว ปจจุบันมีการใชมันเสนเพื่อ
เลี้ยงสัตวประมาณ 8 แสน-1ลานตัน/ป โดยมันเสนสามารถใชเลี้ยงสัตวไดดี ใชแทนขาวโพดเลี้ยง
สัตว ได เชน หมู สัตวน้ํา กุง เต า ตะพาบ แต ก ารใชมั น เส น ในการเลี้ ย งสั ตว ยัง มีอุปสรรค
คอนขางมาก ไดแก

102
- เกษตรกรยังมีความเคยชินในการใชขาวโพดในการเลี้ยงสัตว
- ข า วโพดมี ส ารอาหารมากกว า ในขณะที่ ก ารใช มั น เส น จะต อ งผสมกั บ
สารอาหารอื่น เชน ถั่วเหลือง
- รัฐไมคอยใหการสนับสนุนการใชมันเสนในการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะการให
เงินอุดหนุนการศึกษาวิจัยคิดสูตรอาหารสัตวที่ใชมันสําปะหลัง (No funding for research) และ
การเผยแพรสูตรที่คิดไดใหกับเกษตรกร (No funding for training) ซึ่งปญหาใหญตอนนี้คือ จะไม
มีใครที่จะวิจัยดานนี้ตอ (No leader in the next generation to create new things) เนื่องจาก
การวิจัยหาพันธุใหม จนกระทั่งแจกจายใหเกษตรกร ตองใชระยะเวลาคอนขางนาน ประมาณ 14
ป ถาจะยนระยะเวลาก็จะตองใชเทคนิคดานเนื้อเยื่อเขาชวย
อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวาจะใชมันสําปะหลังในการเลี้ยงสัตวมากขึ้น เนื่องจาก
ราคาขาวโพดสูงขึ้น เพราะเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ เชน อเมริกา และยุโรป เพื่อใช
ในการผลิตน้ํามัน ในขณะที่ราคามันเสนยังอยูในระดับที่สมเหตุสมผลอยู ซึ่งถามีการสงเสริมให
ใชมันเสนในประเทศมากขึ้น ก็จะสามารถชวยลดการนําเขาขาวโพดไดดวย
สถานการณตางประเทศ กรมการคาตางประเทศ รายงานการสงออกในชวง มีค.
50 วามีการสงออกมันเสน 395,677 ตัน มันอัดเม็ด 122,331 ตัน แปงมันดิบ 114,166 ตัน แปงมัน
แปรรูป 436,148 ตัน รวมมูลคาประมาณ 3,664 ลานบาท ซึ่งในวงการคาคาดการณวาการสงออก
มันเสนและแปงมันจะมีการสั่งซื้อจากประเทศคูคาอยางตอเนื่อง (กรมการคาภายใน, 2550ก)
3.6.2 สถานการณการสงออกแปงมันสําปะหลัง
สําหรับในป 2550 มีการคาดการณวาราคาแปงมันสําปะหลังไทยมีโอกาสที่จะ
ทะลุถึงกิโลกรัมละ 9-10 บาท ซึ่งจะสงผลใหราคาแปงสงออกจะสูงถึงตันละ 270-300 เหรียญ
สหรัฐในชวงไตรมาศแรกของป ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ประการหนึ่งคือประเทศ
เพื่อนบาน คือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศผูผลิตแปงมันสําปะหลังรายใหญของโลก และมี
ปริมาณการใชในประเทศสูงสุดประเทศหนึ่ง กําลังประสบปญหาภัยธรรมชาติ พื้นที่เพาะปลูกมัน
สําปะหลังในหลายพื้นที่ประสบภาวะแหงแลง ผลผลิตตกต่ํา ไมเพียงพอสําหรับการบริโภค
ภายในประเทศ จึงมีการนําเขาแปงมันสําปะหลังเปนปริมาณที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับปที่ผานๆ
มา
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สาเหตุอีกประการหนึ่ง ที่มีผลกับราคาแปง มันสําปะหลังคือ
ในปจจุ บัน นี้
อุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอลกําลังขยายตัวอยางมากในหลายๆประเทศ ผลผลิตทาง
การเกษตรหลายชนิดถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบ รวมถึงมันสําปะหลังที่ถูกสงเขาสูขบวนการในรูปของ
มันเสน ทําใหเกิดการแยงวัตถุดิบขึ้น เมื่อตลาดมีวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิต จึงไดมีการดัน
ราคาซื้อขึ้น สงผลใหตนทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ผูผลิตจึงจําเปนตองปรับขึ้นราคาแปงใหสมดุลกับตนทุน
สาเหตุประการที่สามคือ คาใชจายในการผลิตมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ตามภาวะเศรษฐกิจโลก อาทิเชน ราคาน้ํามันเตาซึ่งปจจุบันขึ้นมาอยูที่ลิตรละ 13-15 บาท
คาแรงงานซึ่งจําเปนตองปรับขึ้นใหทันกับคาครองชีพในปจจุบัน อัตราดอกเบี้ยธนาคารที่ปรับขึ้น
หลายครั้งในชวงปที่ผานมา เหลานี้ลวนเปนสวนประกอบของตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งสิ้น
ประการสุดทายคือ คาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางมาก และมีการคาดการณกันวา
อาจแข็งคาขึ้นถึง 35 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐ ผูสงออกจึงตองเตรียมพรอมรับสถานการณใหทัน
กับความผันผวนของคาเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลาวโดยสรุป เมื่อพิจารณาสถานการณตลาดแปงทั่วโลก พบวาราคาแปงหลาย
ชนิดมีการปรับราคาสูงขึ้นถึง 40-100 เปอรเซ็นต ฉะนั้นหากราคาแปงมันสําปะหลังไทยจะมีการ
ปรับตัวสูงขึ้น 60 หรือ 80 เปอรเซ็นต ก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ดังนั้นในสถานการณปจจุบัน สิ่งที่
สําคัญที่สุดคือการคาขายโดยยึดหลักความยุติธรรม คือชาวไรสามารถอยูได โรงงานผูผลิต
สามารถทําการผลิตได และผูซื้อรับราคาที่เสนอได (สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย, 2550ค)
สําหรับตลาดในประเทศจีน ประเทศจีนใชแปงมัน ไมนอยกวา 1 ลานตัน / ป และ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป โดยใชแปงมันจาก 2 แหลง คือ ใชผลผลิตในประเทศ 4 แสนตัน
และนําเขาจากตางประเทศ 6 แสนตัน แหลงนําเขาแปงมันที่สําคัญของจีน คือประเทศเวียดนาม
รองลงมา คือไทย และอินโดนีเซีย เนื่องจากแปงเวียดนาม มีราคาถูกกวา และไดเปรียบดานคา
ขนสง นอกจากนี้ การคากับเวียดนามยังเสียภาษีการคาชายแดนและภาษีมูลคาเพิ่มเพียงแครอย
ละ 50 ของไทยอย า งไรก็ ตาม เมื่ อ แป ง ไทยเข า ไปในจี น มี ก ารนํ า ไปใช ม ากขึ้ น จึ ง ทํ า ให จี น รู ถึ ง
คุณภาพของแปงไทยที่ดีกวา และในปจจุบันรัฐบาลเวียดนามเริ่มควบคุมการคาชายแดนมากขึ้น
เพราะเล็งเห็นวาเปนสินคาจําเปน (อาหาร) ของประเทศจึงทําใหโอกาสของประเทศไทยมีอยูสูง

104
ในดานของการสงออกเด็กซตริน และแปงมันสําปะหลังดัดแปรของไทยมีอัตรา
การเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของการสงออกเด็กซตรินในอัตราสูง สวนแปง
มั น สํ า ปะดั ด แปรมี ก ารเติ บ โตที่ ค อ นข า งคงที่ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากตลาดส ง ออกหลั ก ของแป ง มั น
สําปะหลังดัดแปรอันไดแก ญี่ปุน นั้น มีการนําเขาที่คอนขางคงที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง ในขณะที่จีน
ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของเด็กซตริน มีการนําเขาเด็กซตริน เพื่อนําไปดัดแปรเองสูงขึ้นเรื่อย ๆ
อุตสาหกรรมที่ใชแปงมันสําปะหลังดัดแปรเปนองคประกอบสําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมกระดาษ
และอุตสาหกรรมอาหาร
ประเทศญี่ปุน -- นําเขาแปงมันสําปะหลังดัดแปรเพื่อนําไปใชบริโภค โดยใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร เชน การทําราเมน แมวาญี่ปุนจะมีเทคโนโลยีที่ดีกวาไทย แตเลือกที่จะนําเขา
แทนที่ จ ะทํ า การดั ด แปรเอง เพราะกระบวนการทํ า แป ง ดั ด แปรจะก อ ให เ กิ ด มลภาวะทางน้ํ า
คอนขางมาก มีตนทุนในการบําบัดสูง สวนในอุตสาหกรรมกระดาษของญี่ปุน จะใช Corn Starch
หรือแปงจากขาวโพด เนื่องจากมีราคาถูกมาก เพราะไดรับการยกเวนภาษีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
แปงขาวโพดถือเปนคูแขงที่สําคัญของแปงมันสําปะหลังดัดแปรของไทยในญี่ปุน
ประเทศจีน -- นําเขาเด็กซตรินจากตางประเทศ แลวนําไปผานกระบวนการดัด
แปรเอง เพื่อใชในอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งจะชวยลดตนทุนลงกวาการที่นําเขาแปงดัดแปรแต
แป ง ดั ด แปรที่ จี น ผลิ ต ได จ ะมี คุ ณ ภาพที่ ไ ม ค อ ยดี นั ก ไม ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพได ส ว นใน
อุตสาหกรรมอาหาร จีนมักไมคอยไดใชเนื่องจากยังไมกาวหนาในเรื่องกระบวนการผลิต (Food
Processing) และรสนิยมการบริโภค ซึ่งในอนาคตถาจีนหันมาเขมงวดดานสิ่งแวดลอม และมี
ความกาวหนาทางดานกระบวนการผลิตมากขึ้น การสงออกแปงดัดแปรของไทยไปจีน ก็จะเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 3-7 สถิติการสงออกแปงมันสําปะหลังในรูปผลิตภัณฑตาง ๆ ระหวางป 2544-2549
แปงมันสําปะหลัง
ป
2544
2545
2546
2547
2548
2549

แปงมันสําปะหลังดัดแปร

สาคู

รวม

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

(ตัน)

(บาท)

(ตัน)

(บาท)

(ตัน)

(บาท)

(ตัน)

(บาท)

862,991.044
849,370.041
1,084,040.290
1,113,628.657
1,011,458.601
1,671,434.963

6,304,641,338
6,441,478,950
7,439,139,182
8,196,393,522
9,385,909,482
13,663,434,351

216,783.124
458,407.613
525,414.538
652,766.268
594,242.376
638,305.107

3,887,944,560
7,823,763,115
8,776,272,565
10,490,357,326
10,702,924,499
11,108,378,399

17,995.163
20,754.437
20,218.244
24,023.047
23,294.922
24,732.757

183,931,337
215,925,040
226,715,365
279,101,220
293,084,962
300,734,647

1,097,769.331
1,328,532.091
1,629,673.072
1,790,417.972
1,628,995.899
2,334,472.827

10,376,517,235
14,481,167,105
16,442,127,112
18,965,852,068
20,381,918,943
25,072,547,397

ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ง)

2.50

30,000

ปริมาณ (ลานตัน)

20,000
1.50
15,000
1.00
10,000
0.50

มูลคา (ลานบาท)

25,000

2.00

5,000

-

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ป (ค.ศ.)

ปริมาณ

มูลคา

ภาพที่ 3-7 แนวโนมปริมาณและมูลคาการสงออกแปงมันสําปะหลัง
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ง)
3.6.3 สถานการณการสงออกมันอัดเม็ด/มันเสน
ความตองการมันเสนจากตลาดจีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยจีนมีการสั่งซื้อมันเสนใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากความตองการของโรงงานผลิตแอลกอฮอลและกรดมะนาวใน
จีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เอฟทีเอไทย-จีนที่อัตราภาษีเหลือ 0 เปอรเซ็นต ชวยผลักดันใหการ
สงออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับธัญพืชอื่นๆโดยเฉพาะขาวโพดและถั่วเหลืองในตลาดโลกมีราคาเพิ่ม
สูงขึ้น เปนเหตุใหผูนําเขาหันกลับมาใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังทดแทนในการผสมอาหารสัตว
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อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองระวังคือ ปจจุบันไทยสงออกมันเสนเกือบทั้งหมดไปยังตลาดจีน ซึ่งเทากับ
ไทยนั้นเกือบจะพึ่งพาจีนเปนตลาดสงออกหลักเพียงแหงเดียว และความตองการแปงมันสําปะหลัง
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในชวงระยะ 1-2 ปที่ผานมาโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังเกิดขึ้นใหมจํานวน
มาก อีกทั้งโรงงานเกาก็ไดเพิ่มกําลังการผลิต ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณสงออกแปงมันสําปะหลัง
เอื้ออํานวย โดยมีตลาดรองรับที่สําคัญ คือ จีน ญี่ปุน ไตหวัน และมาเลเซีย นอกจากนี้การที่จีนเขา
เปนสมาชิกองคการการคาโลกสงผลใหจีนตองลดภาษีนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังลงเหลืออยูที่
รอยละ 14 จากเดิมอัตราภาษีนําเขารอยละ 18-20 นอกจากนี้จีนเปนตลาดที่มีความตองการ
นํา เขา แปง มั น สํ า ปะหลัง
ทํ า ใหจีน เปน ตลาดที่นา สนใจในการสง ออกแปง มัน สํา ปะหลั ง
นอกเหนือจากการสงออกมันเสน ปจจุบันผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลัง โดยเฉพาะแปงสาคูจากไทย
ไดรับความนิยมอยางมากในตลาดจีน เนื่องจากเปนสินคาที่มีคุณภาพและราคาถูกกวาคูแขงขัน
นอกจากนี้บริษัทผูผลิตผูสงออกแปงมันสําปะหลังของไทยมีแผนรุกตลาดจีนอยางตอเนื่อง โดยเนน
การส งออกผลิตภั ณฑ ผา นทางพั น ธมิ ตรธุรกิจ เพื่ อนํา ไปวางจํ า หน า ยในช อ งทางโมเดิรน เทรด
โดยเฉพาะบรรดาซุปเปอรมารเก็ตตางๆ (หองสมุดธนาคารไทยพาณิชย, 2547)
ในด า นมุ ม มองจากประเทศจี น เนื่ อ งจากประเทศจี น มี ก ารสร า งโรงงาน
แอลกอฮอลมากขึ้น (โดยเน นแอลกอฮอลที่ใช บริโ ภค) ซึ่ง ใชวัตถุดิบหลัก คือมัน เสน ในขณะที่
ขาวโพดจะใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมากกวา ดังนั้น จึงมีความตองการมันเสนจาก
ตางประเทศ เชน ไทย และเวียดนาม เพื่อใชในอุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอลมากขึ้น
จีนเล็งเห็นวา การพึ่งพิงการนําเขาจากกลุมประเทศดังกลาว อาจทําใหเกิดการ
เสียเปรียบ จึงหันไปลงทุนปลูกมันในประเทศเพื่อนบานของไทยเอง เชน ลาว พมา และอินโดนีเซีย
เพื่อลดการนําเขา แตยังไมประสบความสําเร็จมากนัก อีกทั้งประเทศเหลานี้ก็ยังไมใชคูแขงดาน
การสงออกของไทย นอกจากนี้ จีนยังใหสิทธิพิเศษกับประเทศในแถบแอฟริกา เชนไนจีเรีย ในการ
สงออกมันสําปะหลังมายังจีน รัฐบาลใหการอุดหนุน โดยใหราคาไนจีเรียดีกวาไทย เนื่องจากจีนใช
ไนจีเรีย เปนฐานในการนําเขาน้ํามัน อยางไรก็ตาม ไนจีเรีย ก็ยังไมสามารถสงวัตถุดิบมันเสนใหกับ
จีนไดมากพอ ดังนั้น นโยบายของจีนดังกลาวจึงไมสงผลกระทบตอการสงออกมันเสนของไทยมาก
นัก
ตลาดการสงออกของมันสําปะหลังอัดเม็ดไปยังตลาดสหภาพยุโรปนั้นมีสัดสวน
ถึงรอยละ 91.0 ของการสงออกมันสําปะหลังอัดเม็ดทั้งหมด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความตองการ
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นําเขามันสําปะหลังอัดเม็ดในสหภาพยุโรปจึงนับเปนปจจัยที่สงผลกระทบอยางมากตอการสงออก
มันสําปะหลังอัดเม็ด โดยในป 2546-2547 ความตองการมันสําปะหลังอัดเม็ดของสหภาพยุโรปมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น อันเปนผลมาจากราคาธัญพืชในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตเมื่อสหภาพยุโรป
มีการรวมตัวเพิ่มขึ้นเปน 25 ประเทศ ซึ่งทําใหโปแลนดซึ่งเปนประเทศผูผลิตที่สําคัญของยุโรป
ตะวันออกมีการคาธัญพืชในระหวางประเทศในสหภาพยุโรปดวยกันมากขึ้นดวยจึงทําใหการ
สงออกมันอัดเม็ดในป 2548 เปนตนมามีปริมาณลดลงในปริมาณมากจากประมาณ 2 ลานตัน
เหลือเพียง 3-4 แสนตัน (หองสมุดธนาคารไทยพาณิชย, 2547)
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ตารางที่ 3-8 สถิติการสงออกสินคามาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ปริมาณ: เมตริกตัน มูลคา: ลานบาท
ป 2547
ประเทศ
มันสําปะหลังอัดเม็ดแข็ง
เกาหลีใต
ญี่ปุน
ไตหวัน
ฟลิปปนส
สาธารณรัฐประชาชนจีน
มาเลเซีย
เนเธอรแลนด
เบลเยี่ยม
โปรตุเกส
สวิสเซอรแลนด
สเปน
อิตาลี
อิหราน
นิวซีแลนด
รวม

ป 2548

ป 2549

ป 2549(ม.ค.-ก.ค.)

ป 2550(ม.ค.-ก.ค.)

%เปลี่ยนแปลง(50/49)

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

81,510.00
40,463.02
14,300.00
6,200.00
8,600.00
701,976.00
122,710.00
82,953.00
31,525.00
859,082.00
26,750.00
-

260.98
138.10
42.60
18.07
28.33
1,972.55
346.54
218.85
98.18
2,505.92
75.84
-

16,458.00
15,550.00
15,150.00
211,434.00
-

78.97
54.89
48.22
653.28
-

14,833.00
27,625.00
47,353.00
65,533.00
178,431.00
26,800.00
-

65.22
107.00
162.89
239.72
579.43
97.02
-

8,893.00
2,550.00
33,150.00
37,250.00
81,070.00
-

39.36
9.72
109.39
131.50
260.99
-

17,900.00
34,487.00
31,238.76
23,346.69
403,460.00
73,270.00
16,101.00
296,241.00
32,310.65

73.97
140.36
112.00
94.87
1,462.69
252.17
57.23
1,044.90
160.96

101.28
815.56
121.03
-56.78
265.41
-

87.93
876.03
130.52
-56.48
300.36
-

1,976,069.02

5,705.96

258,592.00

835.36

360,575.00

1,251.28

162,913.00

550.96

928,355.10

3,399.15

469.85

516.95

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ (2550)
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ตารางที่ 3-8 (ตอ) สถิติการสงออกสินคามาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ปริมาณ: เมตริกตัน มูลคา: ลานบาท
ป 2547
ประเทศ

ป 2548
มูลคา

2,556,765.45
5,000.00
8,010.21
4,522.30
277.68
5,000.00

7,952.38
13.40
23.31
13.94
0.97
13.40

2,748,281.96 11,846.75 3,907,992.12
20,000.00
9,680.00
1.52

15,910.42
75.34
38.56
0.004

2,574,575.64

8,004.00

2,748,281.96 11,846.75 3,937,673.64

221.00

1.20

-

-

-

-

-

รวม

221.00

1.20

-

รวมทั้งสิน้

4,550,865.66

13,711.16

รวม
มันสําปะหลังชนิดปน
ญี่ปุน
เกาหลีใต
ไตหวัน

ที่มา: กรมการคาตางประเทศ (2550)

มูลคา

ปริมาณ

ป 2549(ม.ค.-มี.ค.)

ปริมาณ

มันสําปะหลังเปนชิ้น
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เบลเยี่ยม
แอฟริกาใต
อิหราน
มาเลเซีย
ไตหวัน
ญี่ปุน
อินโดนีเซีย
เนเธอรแลนด

ปริมาณ

ป 2549

ปริมาณ

มูลคา

%เปลี่ยนแปลง(50/49)

ปริมาณ

มูลคา

ปริมาณ

มูลคา

2,265,493.70 9,174.27
1.00
0.00

2,500,255.06
2,900.00
52.56
120.00
2,500,255.06
-

9,927.17
11.43
0.27
0.57
9,927.17
-

10.36
10.36
-

8.21
8.21
-

16,024.32

2,265,493.70

9,174.27

2,503,327.62

9,939.44

10.50

8.34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,275.60

2,428,406.70

9,725.23

3,431,682.72

13,338.59

41.31

37.15

3,006,873.96 12,682.11 4,298,248.64

มูลคา

ป 2550(ม.ค.-มี.ค.)
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ป ริ ม า ณ ( ล า น ตั น )

4.00
3.00
2.00
1.00
2001

2002

2003

2004

2005

2006

(ม.ค.-ก.ค.)

ป (ค.ศ.)

มันเสน

2007

มันอัดเม็ด

ภาพที่ 3-8 แนวโนมปริมาณการสงออกมันเสนและมันอัดเม็ดของประเทศไทย
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550)
3.7 ราคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง
เปนที่ทราบกันดีวาในปจจุบันนี้มันสําปะหลังเปนพืชที่มีบทบาท และมีความสําคัญอยาง
ยิ่ ง ต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย โดยใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมหลั ก ๆ 3
อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมแปงมัน อุตสาหกรรมมันเสน/มันอัดเม็ด และอุตสาหกรรมการ
ผลิตเอทานอล ผลิตภัณฑแตละประเภทมีราคาตางกัน เนื่องจากคาการลงทุนและตนทุนการผลิต
อีกทั้งกลไกดานราคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศยังเปนตัวกําหนดความสามารถในการ
แขงขันกับผลิตภัณฑจากประเทศอื่นหรือผลิตภัณฑประเภทเดียวกันแตใชวัตถุดิบตางชนิดกัน เชน
การใชมันเสน/มันอัดเม็ดในอาหารสัตว ตองแขงขันกับขาวโพดหรือถั่วเหลือง การใชมนั สําปะหลัง
เพื่ อ ผลิ ต เอทานอล ต อ งแข ง ขั น กั บ การผลิ ต เอทานอลจากกากน้ํ า ตาลหรื อ ข า วโพด เป น ต น
ในขณะที่ทั้ง 3 อุตสาหกรรม ตองใชวัตถุดิบเดียวกัน
ราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายไดมีคาขึ้นลงไมแนนอนในแตละป ขึ้นอยูกับปริมาณ
ผลผลิตและความตองการของตลาด โดยสถิติในชวง 10 ปที่ผานมา พบวามันสําปะหลังมีราคา
อยู ร ะหว า ง 0.63-1.33 บาท/กก. ในขณะที่มี ตน ทุ น การผลิต 0.69-0.94 บาท/กก. จึง ทํา ให
เกษตรกรมีรายไดแตละปไมแนนอน บางปไดเงินนอยไมพอใช หรือบางปก็ประสบปญหาขาดทุน
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ราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายไดไมควรต่ํากวา 1.20 บาทเกษตรกรจึงจะพอมีเงินเหลือยังชีพ
อยูได โดยจากขอมูลในป 2549 (ตารางที่ 3-9) เกษตรกรจะมีรายไดประมาณ 1,400 บาทตอไร
ถาเกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร จะทําใหเกษตรกรมีรายไดประมาณ 42,000 บาท/ป โดยยิ่ง
ถาหากสามารถเพิ่มผลผลิตไดเปน 5-6 ตัน/ไร จะทําใหเกษตรกรมีรายไดประมาณ 2,100-2,500
บาท/ไร หรือมีรายไดประมาณ 63,000-75,000 บาท เมื่อหักตนทุนที่เพิ่มขึ้นมา (คาปุย คาดูแล
รักษา และแรงงาน) เกษตรกรนาจะมีเงินเหลือประมาณ 45,000-57,000 บาท
ตารางที่ 3-9 ตนทุนการผลิตมันสําปะหลังและราคาที่เกษตรกรขายได
ป
(พ.ศ.)
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

ตนทุนการผลิต
(บาท/กก.)
0.69
0.75
0.84
0.77
0.74
NA
0.74
0.72
0.94
0.87

ราคาที่เกษตรกรขายได
(บาท/กก.)
0.71
1.26
0.91
0.63
0.69
1.05
0.93
0.80
1.33
1.29

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2549ข)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
2,352
2,388
2,479
2,697
2,805
2,731
3,087
3,244
2,749
3,375

รายได
(บาท/ไร)
47.04
1,217.88
173.53
-377.58
-140.25
NA
586.53
259.52
1,072.11
1,417.50
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ภาพที่ 3-9 แนวโนมราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายไดและราคาสงออกมันเสนและแปงมัน
ที่มา: กระทรวงพาณิชย (2550)
หัวมันสําปะหลังสดสามารถนํามาผลิตเปนมันเสนหรือแปงมันสําปะหลังก็ได ในการผลิต
มันเสน 1 กก. จะตองใชหัวมันสําปะหลังประมาณ 2-2.5 กก. จึงทําใหมันเสนมีราคาสูงกวาหัวมัน
สดอยางนอยประมาณ 2-2.5 เทา (เฉพาะราคาตนทุนวัตถุดิบ) มันเสนในประเทศมีราคาอยูที่
ประมาณ 3.00-4.50 บาท/กก. แตสําหรับการสงออกไปยังตางประเทศโดยปกติแลวราคาจะถูก
กวา เพราะเปนการขายในปริมาณมาก กําไรโดยรวมก็จะมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะไดสิทธิพิเศษ
จากรัฐดวย เชน การยกเวนภาษีการคา ราคาสงออกมันเสนของประเทศไทยในชวง 2-3 ปหลังมี
ราคาอยูระหวาง 80-110 ดอลลารสหรัฐ/ตัน (ราคา F.O.B.) หรือประมาณ 2.50-3.50 บาท/กก.
ตลาดสงออกมันเสนของประเทศไทย เกือบทั้งหมดสงไปยังประเทศจีน (ภาพที่ 3-10) ครองสวน
แบง ปริมาณนําเขา มันเสนในจีนมากที่ สุด (ประมาณรอยละ 80) โดยมีคูแข งการคาที่สําคั ญ
ไดแก อินโดนีเซีย (ประมาณ รอยละ 10) และเวียดนาม (ประมาณรอยละ 10) ถึงแมวามันเสน
จากอินโดนิเซียและเวียดนามจะมีราคาสูงกวาไทย แตผลิตภัณฑจะมีความสะอาดและมีคุณภาพ
ดีกวา ดังนั้นหากสินคาของไทยมีราคาสูง จีนอาจจะหันไปสั่งซื้อมันเสนจากประเทศคูแขงได
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ประเทศเวี ย ดนาม ซึ่ ง ในปจ จุ บั น เริ่ ม มี บ ทบาทเพิ่ม มากขึ้น ในการส ง ออก
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง แมวาปริมาณการสงออกของเวียดนามจะยังนอยกวาไทยมาก แตอาจ
นับเปนคูแขงที่นาจับตามองโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออกไปยังตลาดจีน ซึ่งเปนตลาดหลักของ
ทั้งไทยและเวียดนาม ดวยเหตุที่เวียดนามและจีนมีอาณาเขตติดกัน เวียดนามจึงสามารถสง
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ผลิตภัณฑมันสําปะหลังผานชายแดนทางภาคเหนือเขาสูจีน ซึ่งมีขอตกลงการคาชายแดนระหวาง
ทั้งสองประเทศ ทําใหเวียดนามมีตนทุนการขนสงและภาษีที่นอยกวาไทย
0.016
0.016

0.015 0.211
จีน
ญี่ปุน
เนเธอรแลนด
โปรตุเกส
สเปน

2.748

ป 2548
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ภาพที่ 3-10 สัดสวนการสงออกมันเสนของประเทศไทยไปยังประเทศตาง ๆ (หนวย: ลานตัน)
ภาครัฐ พยายามชว ยแก ไ ขปญ หาความยากจนและป ญ หาหนี้ สิน ของเกษตรกร โดย
พยายามดึงราคาสินคาเกษตรกรรมใหสูงขึ้นแตก็จะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมตอเนื่องที่มีตนทุน
วัตถุดิบที่สูงขึ้นเชนกัน ราคามันสําปะหลังที่สูงขึ้นจะจูงใจใหเกษตรกรหันมาปลูกมันสําปะหลัง
และมีเงินพอที่จะบํารุงรักษาและเพิ่มผลผลิตใหแกไรของตัวเองได แตจะทําใหตนทุนการผลิตมัน
เสนสูงขึ้นเชนเดียวกัน ถาหากรัฐบาลสามารถทําใหราคารับซื้อมันสําปะหลังสูงถึง 2.00 บาทได
ชาวไรที่มีพื้นที่ปลูกมัน 30 ไร จะมีรายไดประมาณ 1 แสนบาท/ป (คํานวณที่ตนทุนการผลิต 0.9
บาท/กก. ผลผลิตเฉลี่ ย 3,375 กก./ไร) แตจ ะทํา ใหตน ทุน วัตถุดิบ ในการผลิตมัน เสน มีร าคา
ประมาณ 4.50 บาท ประเทศไทยจะตองสงออกมันเสนที่ราคาไมต่ํากวา 141 ดอลลารสหรัฐ/ตัน
หรือ 4,500 บาท/ตัน (ตารางที่ 3-10) ซึ่งเปนราคาที่สูงเกินกวาที่ผูสั่งซื้อจะรับไดในสภาวะปกติ แต
ที่ราคาดังกลาวจะทําใหการผลิตเอทานอลมีตนทุนประมาณ 16.25 บาท/ลิตร ดังนั้นอุตสาหกรรม
มันเสนจะไมสามารถรับซื้อวัตถุดิบที่ราคาดังกลาวได ในขณะที่โรงงานผลิตเอทานอลพอรับซื้อได
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ตารางที่ 3-10

ราคาหัวมันฯสด
(บาท/กก.)
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50

ความสัมพันธระหวางราคาหัวมันสําปะหลังสดตอตนทุนการผลิตมันเสนและ
เอทานอล
ตนทุนวัตถุดิบ
มันเสน
(บาท/กก.)1
2.25
2.48
2.70
2.93
3.15
3.38
3.60
3.83
4.05
4.28
4.50
4.73
4.95
5.18
5.40
5.63

ราคามันเสน
(ดอลลาร/ตัน)2
70
78
84
92
98
106
112
120
127
134
141
148
155
162
169
113

ตนทุนวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอล
(บาท/ลิตร)3
5.63
6.19
6.75
7.31
7.88
8.44
9.00
9.56
10.13
10.69
11.25
11.81
12.38
12.94
13.50
14.06

ตนทุนการผลิต
เอทานอล
(บาท/ลิตร)4
10.63
11.19
11.75
12.31
12.88
13.44
14.00
14.56
15.13
15.69
16.25
16.81
17.38
17.94
18.50
19.06

หมายเหตุ: 1 กําหนดใหมนั เสน 1 กก. ใชหัวมันสด 2.25 กก.
2
คํานวนที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐ เทากับ 32 บาท (กันยายน 50)
3
กําหนดใหเอทานอล 1 ลิตร ใชมันเสน 2.5 กก.
4
กําหนดใหตนทุนการผลิตเอทานอลจากมันเสนเทากับ 5 บาท

115
6000

25.00

ราคามันเสน (บาท /ตัน)

4000

20.00
4500

ราคาหัวมัน = 2.0 บาท/กก.
ตนทนการผลิตมันเสน 4.50 บาท/กก.

16.25
15.00

ราคาหัวมัน = 2.0 บาท/กก.
ตนทนการผลิตเอทานอล 16.25 บาท/ลิตร10.00

3000

2000

ตนทุนการผลิตเอทานล
(บาท/ลิตร)

ราคามันเสน (บาท/ตัน)

ตนทุนการผลิตเอทานอล (บาท/ลิตร)
5000

5.00

1000

0.00

0
1.00

1.10

1.20 1.30

1.40

1.50 1.60

1.70

1.80

1.90 2.00

2.10

2.20 2.30

2.40

2.50

ราคาหัวมันสด (บาท/กิโลกรัม)

ภาพที่ 3-11 เปรียบเทียบราคามันเสนและเอทานอลที่ราคาหัวมันสําปะหลังสดตาง ๆ
สําหรับในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ในการผลิตแปงมันสําปะหลัง 1 กก. จะตองใช
หัวมันสําปะหลังประมาณ 4.2 กก. จึงทําใหแปงมันสําปะหลังมีราคาสูงกวาหัวมันสดอยางนอย
ประมาณ 4.2 เทา (เฉพาะราคาตนทุนวัตถุดิบ) ราคาแปงมันสําปะหลังในประเทศในชวง 2-3 ป
หลังมีราคาประมาณ 7.00-8.50 บาท/กก. ราคาสงออก (F.O.B.) อยูระหวาง 215-235 ดอลลาร
สหรัฐ/ตัน แตปจจุบัน (ก.ย.50) ราคาแปงมันสําปะหลังในประเทศสูงขึ้นไปถึง 10.60 บาท/กก.
และราคาสงออก 330 ดอลลารสหรัฐ/ตัน แปงมันสําปะหลังของไทยที่สงออกมีหลายระดับชั้น
คุณภาพ แตหลัก ๆ ไดแก แปงมันสําปะหลังชั้นพิเศษ และแปงมันสําปะหลังดัดแปร ตลาด
สงออกที่สําคัญ ไดแก ญี่ปุน ไตหวัน จีน และอินโดนิเซีย (ภาพที่ 3-12)
ถาหากราคารับซื้อมันสําปะหลังสูงถึง 2.00 บาท จะทําใหตนทุนวัตถุดิบในการผลิตแปง
มันสําปะหลังมีราคาประมาณ 9.90 บาท ประเทศไทยจะตองสงออกแปงมันสําปะหลังที่ราคาไม
ต่ํ า กว า 309 ดอลลาร ส หรั ฐ /ตั น (ตารางที่ 3-11) ซึ่ ง เป น ราคาที่ ต่ํ า กว า ราคาในช ว งป จ จุ บั น
(กันยายน 50) ซึ่งมีผลผลิตออกสูตลาดนอย โรงงานแปงมันสามารถรับซื้อผลผลิตที่ราคานี้ได
และที่ ร าคารั บ ซื้อ ดั ง กลา วจะทํ า ให ต น ทุ น การผลิ ต เอทานอลอยู ที่ ป ระมาณ 17.00 บาท/ลิ ต ร
สามารถแขงขันกับราคาน้ํามันปโตรเลียมได
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ตารางที่ 3-11

ความสัมพันธระหวางราคาหัวมันสําปะหลังสดตอตนทุนการผลิตแปงมันและ
เอทานอล

ราคาหัวมันสด ตนทุนวัตถุดิบ
(บาท/กก.)
แปงมัน
(บาท/กก.)1
1.00
4.20
1.10
4.62
1.20
5.04
1.30
5.46
1.40
5.88
1.50
6.30
1.60
6.72
1.70
7.14
1.80
7.56
1.90
7.98
2.00
8.40
2.10
8.82
2.20
9.24
2.30
9.66
2.40
10.08
2.50
10.50

ตนทุนการ
ผลิตแปงมัน
(บาท/กก.)2
5.70
6.12
6.54
6.96
7.38
7.80
8.22
8.64
9.06
9.48
9.90
10.32
10.74
11.16
11.58
12.00

ราคาแปงมัน
(ดอลลาร/ตัน)
178
191
204
218
231
244
257
270
283
296
309
323
336
349
362
375

ตนทุนวัตถุดิบ
เอทานอล
(บาท/ลิตร)3
6.00
6.60
7.20
7.80
8.40
9.00
9.60
10.20
10.80
11.40
12.00
12.60
13.20
13.80
14.40
15.00

ตนทุนการผลิต
เอทานอล
(บาท/ลิตร)4
11.00
11.60
12.20
12.80
13.40
14.00
14.60
15.20
15.80
16.40
17.00
17.60
18.20
18.80
19.40
20.00

หมายเหตุ: 1 กําหนดใหแปงมันสําปะหลัง 1 กก. ใชหัวมันสด 4.2 กก.
2
กําหนดใหคาการแปรรูปแปงมันสําปะหลังเทากับ 1.50 บาท/กก.แปงมันฯ
3
กําหนดใหเอทานอล 1 ลิตร ใชหัวมันสด 6 กก.
4
กําหนดใหตนทุนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังเทากับ 5 บาท
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แอฟริกาใต, อื่น ๆ, 1.90
0.51
มาเลเซีย , 1.19

สหรัฐอเมริกา,
0.65

ไตหวัน, 3.63

แคนาดา, 0.33
สิงคโปร, 0.87
ญี่ปุน, 4.51
ฟลิปปนส, 0.50

อินโดนีเซีย ,
2.20

จีน, 2.50

ฮองกง, 0.97

ป 2548
สหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต,
0.29
0.37
อื่น ๆ, 1.99

มาเลเซีย , 1.05
ไตหวัน, 3.00

แคนาดา, 0.19

สิงคโปร, 0.66

ญี่ปุน, 2.70

ฟลิปปนส, 0.35

อินโดนีเซีย ,
4.30

จีน, 2.22 ฮองกง, 0.50

ป 2549
ภาพที่ 3-12 สัดสวนการสงออกแปงมัน (รวมทุกชั้นคุณภาพ) ของประเทศไทยไปยังประเทศ
ตาง ๆ (หนวย: ลานตัน)

350
300

25.00

ตนทุนแปงมันสําปะหลัง (ดอลลาร/ตัน)
ตนทุนการผลิตเอทานอล (บาท/ลิตร )

ราคาหัวมัน = 2.00 บาท/กก.
ตนทุนการผลิตแปง 9.90 บาท/กก.

20.00

250
200
150

15.00

ราคาหัวมัน = 2.00 บาท/กก.
ตนทนการผลิตเอทานอล 17.00 บาท/ลิตร

10.00

100
5.00

ตนทุนการผลิตเอทานล (บาท/ลิตร)

ตนทุนแปงมันสําปะหลัง (ดอลลาร/ ตัน)

400

50
0

0.00
1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50
ราคาหัวมันสด (บาท/กิโลกรัม)

ภาพที่ 3-13 เปรียบเทียบราคาแปงมันสําปะหลังและเอทานอลที่ราคาหัวมันสําปะหลังสดตาง ๆ
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3.8 ปริมาณมันสําปะหลังในสวนตาง ๆ
3.8.1 โรงงานแปงมันสําปะหลัง
หลังจากที่มันสําปะหลังมีอายุประมาณ 8-12 เดือน เกษตรกรจึงเก็บเกี่ยวมัน
สําปะหลังจากไรนําไปสงใหกับผูรับซื้อหรือโรงงานตาง ๆ โดยผานกระบวนการตาง ๆ ของโรงงาน
เพื่อสกัดแปงออกมาและผานการทําใหบริสุทธิ์ ไดแก การกําจัดทรายและเศษวัสดุตาง ๆ การลาง
การสับและการโมหัวมัน การสกัดแปง การแยกแปง การสลัดแหง การอบแหง และการบรรจุ
เปนตน โดยในการผลิตแปงมันสําปะหลัง 1 ตัน ตองใชหัวมันสําปะหลังสดประมาณ 4.10-4.75
ตัน แปงมันสําปะหลังที่ไดจะนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดแก
- การบริโภคภายในครัวเรือน การใชประโยชนแปงมันสําปะหลังมากที่สุดคือ
การบริโภคในครัวเรือน ประมาณไดวาคนไทยบริโภคแปงมันสําปะหลังประมาณ 7 กิโลกรัมตอคน
ตอป ซึ่งจะเปนการปรุงอาหารประจําวันในบานเรือนหรือรานคาทั่ว ๆ ไป
- อุตสาหกรรมแปงดัดแปร
แปงที่ผลิตไดสวนใหญจะถูกนํามาเปนวัตถุดิบ
สําหรับปฏิกิริยาเคมี เพื่อใหแปงมีคุณสมบัติพิเศษ เชน เหนียวขึ้น ทนความรอน ทนกรดดี
ขึ้น แปงมันสําปะหลังมีความเหมาะสมมากในการใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนแปงดัดแปร
ทั้งนี้เพราะแปงมันสําปะหลังของไทยมีความบริสุทธิ์สูงมาก
- ผงชูรสและไลซีน
ทั้งผงชูรสและไลซีนเปนกรดอะมิโนที่เปนสวนประกอบ
สําคัญของโปรตีน ผงชูรสใชเปนวัตถุปรุงแตงรสในอาหาร สวนไลซีนใชผสมในอาหารสัตว
- สารใหความหวาน เชน น้ําเชื่อมกลูโคส น้ําเชื่อมฟรุกโทส ซอบิทอล และอื่น
ๆ ที่ไดจากการยอยแปงใหเล็กลงเปนหนวยของน้ําตาลตาง ๆ ใชในอุตสาหกรรมขนมหวาน
ลูกกวาด ยาสีฟน และยา
- อุตสาหกรรมอาหาร และการผลิตสาคู อุตสาหกรรมอาหารโดยทั่วไปใชแปง
เปนตัวทําใหเกิดความขนเหนียว (Thickener) และสรางลักษณะเงาวาวใหกับเนื้ออาหาร ชวย
ใหอาหารมีความคงตัว (Stabilizer) ชวยใหอาหารเกาะตัวกันดีขึ้น (Binder) ใชในอาหาร
ประเภทตาง ๆ ไดแก ผลิตภัณฑขนมปง ขนมหวานสําเร็จรูป อาหารกระปอง เครื่องดื่ม
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ไอศกรี ม แยม ผลไมกระป อง ไสกรอก กุน เชีย ง และซอส เปน ตน นอกจากนี้แปง มัน
สําปะหลังยังใชในการผลิตสาคู ซึ่งแตเดิมนั้นใชแปงจากตนสาคูเปนวัตถุดิบ จึงเรียกวาเม็ด
สาคู แตปจจุบันผลิตจากแปงมันสําปะหลัง โดยนํามาเขยาใหจับกันเปนกอนและรอนเพื่อคัด
ขนาดที่ตองการ แลวจึงนําไปคั่วและอบแหง
- อุตสาหกรรมกระดาษ ในการทํากระดาษนั้นใชวัตถุดิบคือเยื่อไมจากตนไม
ชนิดตา งๆ ซึ่ ง ถา หากใชเ ยื่ อไมอ ย า งเดี ยวแผ น กระดาษจะไมเ รี ย บ จึ ง ต องใชแปง เปน ตั ว
ประสานและเคลือบ ซึ่งนอกจากจะทําใหกระดาษเรียบแลวยังทําใหกระดาษไมซึมหมึกเวลา
เขียนดวยน้ําหมึกหรือพิมพสีและชวยทําใหกระดาษเหนียวยิ่งขึ้นอีกดวย โดยในกระดาษ 1
แผนจะมีเนื้อแปงอยูประมาณรอยละ 5 ของน้ําหนักกระดาษ
- อุตสาหกรรมสิ่งทอ การใชแปงมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น ใช
สํา หรั บชุ บด า ยที่ จ ะใช ท อผา ด า ยจึง จะลื่น และเรี ย บ ไม มี ขน และเปน ตั ว หล อ ลื่ น ไม ใ ห
เสนดายติดกันระหวางการเคลื่อนที่ของหุกทอผา นอกจากนี้ในขั้นตอนการพิมพลายผา แปง
จะชวยทําใหพิมพลายไดสม่ําเสมอ
- อุตสาหกรรมไมอัดและกาว ลักษณะการผลิตไมอัด คือ การนําไมมาประกบ
ติดกันโดยใชกาว ซึ่งแปงมันสําปะหลังถูกนํามาเปนสวนผสมในการทํากาว เพราะแปงมัน
สําปะหลังมีคุณสมบัติเปนกาวอยูแลว เพื่อใหไมอัดติดกันเปนแผนหนาแข็งแรงและทนทาน
นอกจากนี้การใชแปงเปนสวนผสมยังเปนการลดตนทุนการผลิตกาว โดยใชเปนสวนผสมได
ถึงรอยละ 50 และแปงมันสําปะหลังยังมีคุณสมบัติพิเศษกวาแปงประเภทอื่น ๆ คือ เนื้อแปงมี
ความละเอียด ทําใหไมมีการตกตะกอน เมื่อนํามาใชผสมทํากาว และมีราคาถูกกวาดวย
การผลิตแปงมันสําปะหลังและแปงมันสําปะหลังดัดแปร (Modified starch) เปน
แหลงการใชประโยชนจากหัวมันสําปะหลังที่มากที่สุด กลาวคือ ประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิต
หั ว มั น สํ า ปะหลั ง ในประเทศไทยจะถู ก นํ า เข า โรงงานผลิ ต เป น แป ง มั น สํ า ปะหลั ง ส ว นหั ว มั น
สําปะหลังอีกครึ่งหนึ่งนําไปแปรรูปเปนมันเสน มันอัดเม็ด และผลิตเอทานอล จํานวนโรงงานแปง
มันสําปะหลังในประเทศไทยมีทั้งหมดมีประมาณ 98 โรงงาน (ตารางที่ 3-12) สวนใหญผลิตแปง
มั น สํ า ปะหลั ง เพี ย งอย า งเดี ย ว มี บ างส ว นผลิ ต ทั้ ง แป ง มั น สํ า ปะหลั ง และแป ง ดั ด แปร และ
บางสวนผลิตแปงดัดแปรเพียงอยางเดียว
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ตารางที่ 3-12 รายชื่อโรงงานแปงมันสําปะหลังในประเทศไทย
ลําดับ

ภาค

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ภาคเหนือ

กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
อุทัยธานี
อุทัยธานี
ราชบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง

ภาคกลาง

บริษัท
บริษัท แกนเจริญ จํากัด
บริษัท ที ซี เอส แปงมันอุตสาหกรรม จํากัด
หางหุนสวนจํากัด ธนวัฒนพืชผล
บริษัท แปงมันดีไอ จํากัด
บริษัทเจริญสุขแปงมัน(2005)จํากัด
โรงแปงมัน สหกรณนิคมนครชุม จํากัด
บริษัทเอส.เค.เอส.อินเตอรเนชั่นเนลสตารชจํากัด
บริษัท ชากังราวสตารช กําจัด
บริษัทเจาพระยาพืชไร 2999 (กําแพงเพชร)จํากัด
เอส. ดับเบิ้ลยู มัลติเทค สตารช จํากัด
บริษัท โชคชัยสตารช จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันบานโปง จํากัด
บ.นีโอเทค ฟูด จก.
บริษัท เอเชีย ฟรุคโตส จํากัด
บริษัท แปงมันเอเซีย จํากัด
บริษัท คาสซาวา กรีน จํากัด
บริษัท ชอไชยวัฒนอตุ สาหกรรม จํากัด
หางหุนสวนจํากัด สหมิตรแปงมันชลบุรี
โควชั่งเงี๊ยบ
บริษัท ชลเจริญ จํากัด
เซงหลี
นายจิระศักดิ์ ธนพรภิบาลชน
ชั่งเอี๊ยะ
หางหุนสวนจํากัด แปงมันโควชั่งเอี๊ยง
ยงกี่
โฮกี่
บริษัท ไทยวัฒนาแปงมัน จํากัด
หางหุนสวนจํากัด โรงแปงสหสินวัฒนา
บริษัท จันทบุรี สตารช จํากัด
บริษัท สอยดาวสตารช 2005 จํากัด
หางหุนสวนจํากัด โรงแปงกิจรุงเรือง
หางหุนสวนจํากัด ตั๊งซงจั๊ว
ทรงเจริญ
หางหุนสวนจํากัด นันทสุรกิจ
บริษัท เซเรสตาร แอนด ไทย จํากัด
บริษัท ตระกูลคํา จํากัด

ผลิต
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS, MDF
NTS
NTS, MDF
MDF
FS, NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS, SG
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
MDF
NTS

กําลังการผลิต
(ตัน/ป)
22,500
20,300
15,000
12,000
30,000
20,000
31,250
22,000
22,000
120,000*
30,000*
29,000
4,500
35,000*
39,000*
60,000*
10,000*
10,000*
360*
72,000*
360*
360*
1,500*
10,000*
500*
360*
100*
34,000
60,000
90,000
12,500
5,500
7,500
6,000
23,000
2,534
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ตารางที่ 3-12 (ตอ) รายชื่อโรงงานแปงมันสําปะหลังในประเทศไทย
ลําดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ภาค

จังหวัด
ระยอง

ระยอง
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
สระแกว
นครปฐม
นครปฐม
ปทุมธานี
ภาคอีสาน นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา

บริษัท
บริษัท เนชั่นแนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด)
จํากัด
บริษัท สยามสตารช (1966) จํากัด
บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด (สาขา2)
บริษัท โซนิส สตารช เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน) โรงงานที่ 1
เอสซี สตารช
บริษัท เกษตรรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทเอี่ยมบูรพา จํากัด
บริษัท สระแกวเจริญ จํากัด
บริษัท ซิโนไทยสตารช จํากัด
บริษัท ซันฟลาว สตารช อินดัสตรี จํากัด
สยามมอดิฟายด สตารช จํากัด
บริษัท ที เอช แพลเล็ท จํากัด
บริษัท ชัยภูมิ พืชผล จํากัด
บริษัท คอรนโปรดักส อํามาดาส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซี.พี.วาย. พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด
บริษัท วี พี สตารช (2000) จํากัด
บริษัท เอ็น. อี. อินดัสทรี จํากัด
บริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด
บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันราชสีมา จํากัด
บริษัท แปงมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
บริษัท แปงตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จํากัด
บริษัท พี.วี.ดี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด
บริษัท สงวนวงษ อุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมแปงโคราช จํากัด
บริษัท แปงมันอิสาน จํากัด
บริษัท ที พี เค สตารช จํากัด
บริษัท ชัยอุดมสิน โปรดิสว จํากัด
บริษัท ออส-ไทย สตารช เชส จํากัด
บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด
บริษัท เอ็น ไอ ซี แปงมันสําเร็จรูป จํากัด

ผลิต
NTS, MDF

กําลังการผลิต
(ตัน/ป)
50,000

NTS, MDF
MDF
NTS
NTS, MDF
MDF
NTS
NTS
NTS
NTS
MDF
MDF
MDF
NTS
NTS
NTS, MDF
NTS
NTS, MDF
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS, MDF
NTS
NTS
NTS
NTS
MDF
MDF
MDF

28,000
18,783
60,000*
10,000*
10,000*
90,000*
144,000*
75,000
24,000
7,500
4,700
34,960
18,750
20,589
254,100
50,000
85,000
75,000
48,000
62,500
21,600
60,000
97,200
64,800
3,000
12,000
50,000
96,000
70,000
105,000
63,360
2,000
12,000
18,912
939,904
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ตารางที่ 3-12 (ตอ) รายชื่อโรงงานแปงมันสําปะหลังในประเทศไทย
ลําดับ

ภาค

จังหวัด

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นครราชสีมา
นครราชสีมา
รอยเอ็ด
มหาสารคาม
มหาสารคาม
ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
ขอนแกน
ขอนแกน
อุดรธานี
อุดรธานี
เลย
ปราจีนบุรี
อุตรดิตถ
ลพบุรี
ลพบุรี

บริษัท
บริษัท ไดมอนด สตารช จํากัด
บริษัท สงวนวงษสตารช จํากัด
บริษัท แปงมันรอยเอ็ด จํากัด
บริษัท คารกิลลสยาม จํากัด
บริษัท โรงงานแปงมันตระกูลเล็ก จํากัด
บริษัท ซี พี เอส สตารช จํากัด
บริษัท แปงมันแสงเพชร จํากัด
บริษัท สยามควอลิตี้ สตารช จํากัด
บริษัท ชัยภูมิ สตารช จํากัด
บริษัท แปงมันสมเด็จ จํากัด
บริษัท แปงมันกาฬสินธุ จํากัด
บริษัท บางนาแปงมัน จํากัด
บริษัท สยามโปรดักส (1994) จํากัด
บริษัท เนชั่นแนลสตารช แอนด เคมีเคิล (ไทยแลนด)
จํากัด
บริษัท เอเชียโมดิไฟดสตารช จํากัด
บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด
บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
บริษัท แกนเจริญ จํากัด
บริษัท โรงแปงมันขอนแกนพืชผล จํากัด
บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด
บริษัท อุดรเพิ่มผล จํากัด
บริษัท แปงมันเมืองเลย จํากัด
บริษัท พี บี อาร สตารช จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันกาญจนชัยจํากัด
บริษัท ลพบุรีสตารช จํากัด
บริษัท บลูเวฟ จํากัด

ผลิต
MDF
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS, MDF
NTS
NTS, MDF
NTS
NTS, MDF
NTS
NTS
NTS
NTS, MDF

กําลังการผลิต
(ตัน/ป)
24,000
102,000
120,000*
3,400*
3,400*
1,500
18,000*
75,000*
18,000*
36,000*
30,000*
30,000*
30,000*
60,000*

NTS, MDF
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS
NTS

60,000*
15,000*
54,000
34,560
18,000
40,000
5,900
24,000*
60,000
350
50,000
75,000

NTS หมายถึง แปงมันสําปะหลัง (Native Tapioca Starch)
MDF หมายถึง แปงดัดแปร (Modified Starch)
FS หมายถึง น้ําเชื่อมฟรุกโตสไซรัป (Fructose Syrup)
* ประมาณการจากแรงมา และคนงาน (ขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550)
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)
หมายเหตุ:
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3.8.2 การผลิตมันเสนและมันอัดเม็ด
- มันเสน การแปรรูปที่ใกลตัวเกษตรกรมากที่สุด คือการทํามันเสน โดยหัวมัน
สดที่เก็บเกี่ยวแลวจะถูกนําสงเขาลานมันเพื่อทําการแปรรูป ซึ่งจะเริ่มจากการนําหัวมันสดผานเขา
เครื่องโม เพื่อหั่นหัวมันสําปะหลังสดใหเปนชิ้นที่มีขนาดเล็ก จากนั้นจะนําไปตากแดดบนลาน
คอนกรีตประมาณ 2-3 วันใหแหง เปนการลดความชื้นในหัวมัน เพื่อชวยยืดอายุการเก็บรักษา
ระหวางการตากจะตองใชคราดกลับมันเสนทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง หรือใชรถแทรคเตอรเกลี่ย เพื่อให
ความชื้นระเหยอยางทั่วถึง เมื่อระดับความชื้นไดมาตรฐานแลวจึงจะขายมันเสนใหกับโรงงานมัน
อัดเม็ดตอไป ในการแปรรูปมันเสนจํานวน 1 กิโลกรัม (ที่มีความชื้นตามมาตรฐาน คือรอยละ 14)
จะใชหัวมันสําปะหลังสดประมาณ 2.00 ถึง 2.50 กิโลกรัม
- มันอัดเม็ด
เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการอัดมันเสนโดยใชเครื่องอัดภายใต
สภาวะความรอนและความดัน หลังจากอัดแลวจะไดผลิตภัณฑมีลักษณะเปนทอนยาวประมาณ
2-3 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตเปนอาหาร
สัตวเชนเดียวกันกับมันเสน แตมีขอดีกวาคือ ไมสรางปญหามลพิษทางอากาศเรื่องฝุนผงในการ
ขนสง
การใชงานมันเสนและมันอัดเม็ดในประเทศสวนใหญใชทําเปนอาหารสัตว และ
ในปจจุบันเกษตรกรนิยมใชมันเสนและมันอัดเม็ดในการเลี้ยงสัตวมากขึ้น ทั้งนี้เพราะวาราคาถูก
และหาไดตลอดป แตเนื่องจากมันสําปะหลังมีระดับโปรตีนและกรดอะมิโนที่จําเปนตอการเติบโต
ของสัตวต่ํา ดังนั้นการนําไปใชทดแทนปลายขาวหรือขาวโพดจึงตองเพิ่มสวนประกอบอื่นเขาไป
ดวย ซึ่งสูตรอาหารที่ใชมันสําปะหลังเปนสวนประกอบ ตัวอยางเชน
(1) มันเสน 0.87 กก. + กากถัว่ เหลือง 0.13 กก. = ปลายขาวหรือขาวโพด 1 กก.
= ปลายขาวหรือขาวโพด 1 กก.
(2) มันเสน 0.89 กก. + ปลาปน 0.11 กก.
สําหรับแหลงแปรรูปหัวมันสําปะหลังในประเทศไทยนั้นทั้งโรงงานแปงมัน ลาน
มันที่ผลิตมันเสน และโรงงานผลิตมันอัดเม็ด จะมีกระจายอยูใกลเคียงตามเขตพื้นที่ปลูกมัน
สําปะหลังทั่วไป ซึ่งขอมูลจากมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยไดจัดแบงเขต
พื้นที่เพาะปลูกออกเปน 7 เขต ซึ่งในแตละเขตมีปริมาณผลผลิตและแหลงแปรรูปหัวมันสําปะหลัง
แสดงดังตารางที่ 3-13
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ตารางที่ 3-13 เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุมพื้นที่ 1
ผลผลิตหัวมันสด
แหลงแปรรูป
1
1
กลุม จังหวัด
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอไร (ตัน)
จํานวน2
พื้นที1่
2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม โรงงาน ลาน
โรง
ลด
ลด
ลด
แปง
มัน อัดเม็ด
ปราจีนบุรี 146,524 148,224 1.16 516,497 542,648 5.06
3.53
3.66
3.87
1
74
3
ฉะเชิงเทรา 282,944 295,365 4.39 1,028,501 1,139,814 10.82
3.64
3.86
6.17
5
51
6
สระแกว 357,454 364,925 2.09 1,344,027 1,385,255 3.07
3.76
3.80
0.97
2
73
0
จันทบุรี 235,643 249,734 5.98 784,927 872,321 11.13
3.33
3.49
4.87
3
47
0
ระยอง
222,520 237,941 6.93 808,860 889,186 9.93
3.64
3.74
2.80
9
10
1
ชลบุรี
284,295 294,217 3.49 970,299 1,102,725 13.65
3.41
3.75
9.83
11
125
11
ตราด
0
0
0
รวม
1,529,380 1,590,406 3.99 5,453,111 5,931,949 8.78
3.57
3.73
4.61
31
380
21
ที่มา: 1 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ก)
2
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)
1
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ตารางที่ 3-14 เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุมพื้นที่ 2
ผลผลิตหัวมันสด
กลุม
จังหวัด
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)
ผลผลิต (ตัน)1
พื้นที2่
2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม
ลด
ลด
บุรีรัมย
186,872 201,953 8.07 589,394 722,386 22.56
ชัยภูมิ
339,197 364,298 7.40 1,136,649 1,206,191 6.12
นครราชสีมา 1,669,054 1,795,568 7.58 5,704,827 6,555,619 14.91
รวม
2,195,123 2,361,819 7.59 7,430,870 8,484,196 14.18
1
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ก)
2
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)
1

แหลงแปรรูป
ผลผลิตตอไร (ตัน)
จํานวน2
2548/49 2549/50 %เพิ่ม โรงงาน ลาน
โรง
ลด
แปง
มัน อัดเม็ด
3.15
3.58 13.42
0
125
1
3.35
3.31 -1.19
3
55
3
3.42
3.65
6.81
25
146
12
3.39
3.59
6.12
28
326
16
1

126

ตารางที่ 3-15 เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุมพื้นที่ 3

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)1
2548/49 2549/50 %เพิ่ม
ลด
นครพนม 87,715 90,197
2.83
มุกดาหาร 87,715 90,197
2.83
ยโสธร
42,964 42,582
-0.89
อํานาจเจริญ 31,045 35,435
14.14
อุบลราชธานี 76,378 94,373
23.56
ศรีสะเกษ 53,518 63,456
18.57
สุรินทร
40,114 40,467
0.88
รวม
419,449 456,707
8.88
ที่มา: 1 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ก)
2
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)
กลุม
พื้นที3่

จังหวัด

ผลผลิตหัวมันสด
ผลผลิต (ตัน)1
2548/49 2549/50 %เพิ่ม
ลด
28,710 16,618 -42.12
239,023 249,755
4.49
139,762 141,457
1.21
90,558 112,010 23.69
234,633 319,169 36.03
154,774 218,479 41.16
110,474 114,562
3.70
997,934 1,172,050 17.45

แหลงแปรรูป
ผลผลิตตอไร (ตัน)1
จํานวน2
2548/49 2549/50 %เพิ่ม โรงงาน ลาน
โรง
ลด
แปง
มัน อัดเม็ด
2.80
2.83
0.96
0
4
0
2.73
2.77
1.61
0
6
0
3.25
3.32
2.13
0
18
1
2.92
3.16
8.37
0
4
0
3.07
3.38 10.10
0
18
0
2.89
3.44 19.06
1
25
0
2.75
2.83
2.79
0
26
0
2.38
2.57
7.87
1
101
1
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ตารางที่ 3-16 เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุมพื้นที่ 4
ผลผลิตหัวมันสด
แหลงแปรรูป
กลุม
จังหวัด
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)1
ผลผลิต (ตัน)1
ผลผลิตตอไร (ตัน)1
จํานวน2
พื้นที4่
2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม โรงงาน ลาน
โรง
ลด
ลด
ลด
แปง
มัน อัดเม็ด
มหาสารคาม 114,136 121,954 6.85
338,185 363,301
7.43
2.96
2.98
0.53
2
3
0
รอยเอ็ด 109,537 109,230 -0.28 329,487 330,312
0.25
3.01
3.02
0.54
1
13
0
กาฬสินธุ 294,402 297,052 0.90 1,050,426 1,074,734 2.31
3.57
3.62
1.39
8
85
0
ขอนแกน 206,557 208,271 0.83
695,477 719,993
3.53
3.37
3.46
2.68
2
9
1
รวม
724,632 736,507 1.64 2,413,575 2,488,340 3.10
3.33
3.38
1.44
13
110
1
1
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ก)
2
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)
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ตารางที่ 3-17 เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุมพื้นที่ 5
ผลผลิตหัวมันสด
แหลงแปรรูป
กลุม
จังหวัด
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)1
ผลผลิต (ตัน)1
ผลผลิตตอไร (ตัน)1
จํานวน2
พื้นที5่
2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม โรงงาน ลาน
โรง
ลด
ลด
ลด
แปง
มัน อัดเม็ด
เลย
131,366 141,481 7.70
371,634 413,407 11.24
2.83
2.92
3.30
1
20
0
หนองบัวลําภู 39,957 44,093 10.35 128,142 147,535 15.13
3.21
3.35
4.32
0
26
1
อุดรธานี 145,907 157,974 8.27
510,675 586,242 14.80
3.50
3.71
6.02
2
53
4
หนองคาย 44,119 36,107 -18.16 128,607 105,866 -17.68
2.92
2.93
0.59
0
72
0
สกลนคร 59,847 65,520
9.48
171,043 192,432 12.51
2.86
2.94
2.75
0
17
0
รวม
421,196 445,175 5.69 1,310,101 1,445,482 10.33
3.11
3.25
4.39
3
175
5
ที่มา: 1 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ก)
2
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)
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ตารางที่ 3-18 เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุมพื้นที่ 6
ผลผลิตหัวมันสด
แหลงแปรรูป
1
1
กลุม
จังหวัด
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)
ผลผลิต (ตัน)
ผลผลิตตอไร (ตัน)
จํานวน2
พื้นที6่
2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม 2548/49 2549/50 %เพิ่ม โรงงาน ลาน
โรง
ลด
ลด
ลด
แปง
มัน อัดเม็ด
เชียงราย
5,608
5,782
3.10
16,162
17,699
9.51
2.88
3.06
6.21
0
4
0
อุตรดิตถ
4,024
6,069
50.83
12,664
20,040
58.24
3.15
3.30
4.93
1
0
0
พิษณุโลก 153,532 175,687 14.43 519,552 629,662 21.19
3.38
3.58
5.90
0
8
0
นครสวรรค 187,458 207,422 10.65 644,106 734,896
14.1
3.44
3.54
3.12
0
89
0
อุทัยธานี 176,712 207,866 17.63 584,563 746,239 27.66
3.31
3.59
8.52
2
46
0
กําแพงเพชร 378,552 398,199
5.19 1,335,910 1,438,693 7.69
3.53
3.61
2.38
9
103
2
เพชรบูรณ 22,860 25,404
11.13
71,849
88,355
22.97
3.14
3.48 10.65
0
3
0
อื่น ๆ
8,212
7,584
-7.65
23,612
23,438
-0.74
2.77
2.98
7.56
3
3
0
รวม
936,958 1,034,013 10.36 3,208,418 3,699,022 15.29
3.42
3.58
4.47
15
256
2
ที่มา: 1 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ก)
2
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)
1
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ตารางที่ 3-19 เขตพื้นที่การผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังของประเทศไทยกลุมพื้นที่ 7

กลุม
พื้นที7่

จังหวัด

1

ผลผลิตหัวมันสด
ผลผลิต (ตัน)1
2548/49
2549/50

พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร)
2548/49 2549/50 %เพิ่ม
ลด
สระบุรี
20,787
21,974
5.71
73,669
85,391
ลพบุรี
91,294 102,149 11.89 346,917
427,085
ชัยนาท
70,170
80,990 15.42 225,947
284,356
สุพรรณบุรี 27,187
31,053 14.22
83,410
105,083
กาญจนบุรี 243,018 268,462 10.47 760,646
869,548
ราชบุรี
87,980
83,924 -4.61 271,330
287,775
เพชรบุรี
2,839
2,482 -12.57
8,474
7,543
รวม
543,275 591,034 8.79 1,770,393 2,066,781
รวมทั้งประเทศ 6,692,537 7,131,334 6.56 22,584,402 25,287,820
ที่มา: 1 สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ก)
2
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)

1

%เพิ่ม
ลด
15.91
23.11
25.85
25.98
14.32
6.06
-10.99
16.74
11.97

ผลผลิตตอไร (ตัน)
2548/49 2549/50 %เพิ่ม
ลด
3.54
3.89
9.65
3.80
4.18 10.03
3.22
3.51
9.04
3.07
3.38 10.29
3.13
3.24
3.49
3.08
3.43 11.20
2.99
3.04
1.81
3.26
3.50
7.31
3.375 3.546 5.07

แหลงแปรรูป
จํานวน2
โรงงาน ลาน
โรง
แปง
มัน อัดเม็ด
0
1
0
2
20
0
0
22
0
0
19
0
3
182
0
2
4
0
0
1
0
8
249
0
98
1,598
45
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3.8.3 ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
ตลาดสินคาลวงหนา (Future Exchange) หมายถึงตลาดสินคาที่ผูซื้อและผูขาย
ไดทําขอตกลงกันวาจะมีการซื้อขายสินคาชนิดหนึ่ง โดยมีการกําหนดราคาและปริมาณของสินคา
ที่จะแลกเปลี่ยนได ณ ปจจุบัน แตการรับและสงมอบ ตลอดจนชําระเงินคาสินคาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตในวันที่กําหนด โดยระหวางที่ยังไมไดมีการสงมอบนั้นก็สามารถที่จะนําขอตกลงดังกลาว
มาซื้อขายเปลี่ยนมือกันในตลาดได ซึ่งตลาดจะเปนผูกําหนดระเบียบและเงื่อนไขตาง ๆ ในการซื้อ
ขาย ดูแลการซื้อขายและจัดใหมีการสงมอบและรับสินคาอยางเปนระบบ ทั้งนี้การซื้อขายใน
ตลาดลวงหนานั้นจะแตกตางกับการซื้อขายจริง (Cash market) ตรงที่ในตลาดลวงหนาจะไมมี
การแลกเปลี่ยนสินคากันเกิดขึ้นในเวลานั้น โดยสิ่งที่แลกเปลี่ยนจะเปนขอตกลงหรือสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา (ศูนยวิจัยกสิกร, 2548)
สินคาที่มีการซื้อขายในตลาดสินคาลวงหนาในตางประเทศปจจุบันมีหลายชนิด
เชน ขาวโพด ขาวสาลี ถั่วเหลือง กาแฟ น้ํามันปาลมดิบ ยางพารา ขาว กุง วัว หมู เนื้อไก
โกโก ฝาย น้ําสม ไหม เนย ไข ไมแปรรูป และขนแกะ เปนตน ซึ่งสินคาในแตละชนิดจะมี
ตลาดหลัก ๆ ที่ผูคานิยมเขามาซื้อขายและอางอิงราคา เชน
-

ตลาด CBOT ในการอิงราคา ขาวโพด ขาวสาลี ถั่วเหลือง
ตลาด CME ในการอิงราคา เนยและผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับนม
ตลาด NYBOT ในการอิงราคา น้ําตาลทรายดิบ
ตลาด LIFFE ในการอิงราคา น้ําตาลทรายขาวและกาแฟ
ตลาด TOCOM และ SICOM ในการอิงราคา ผลิตภัณฑยางพารา
ตลาด MDX ในการอิงราคา ปาลมน้ํามันดิบ เปนตน

ซึ่งนอกจากสินคาเกษตรแลวสินคาอื่น ๆ ที่จับตองได เชน น้ํามันดิบ ทองคํา เงิน
ดีบุก ทองแดง และสินคาที่จับตองไมได เชน ดัชนีหลักทรัพยตาง ๆ อัตราดอกเบี้ย และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา ก็มีการซื้อขายกันในตลาดลวงหนาในตางประเทศดวยเชนกัน
สํ า หรั บ ตลาดสิ น ค า เกษตรล ว งหน า แห ง ประเทศไทย (ตสล.) หรื อ The
Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 เพื่อเปนเครื่องมือในการชวยสราง
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เสถียรภาพใหกับราคาสินคาเกษตร เนื่องจากสินคาเกษตรของไทยในปจจุบันตองเผชิญความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินคาทั้งจากปจจัยธรรมชาติ และจากการที่เกษตรกรไทยสวน
ใหญยังขาดการวางแผนทางดานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและอุปทานสินคา
เกษตรที่ออกสูตลาดในแตละชวงมากหรือนอยจนเกินไป
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) ปจจุบันเปดทําการซื้อขาย
สินคาทั้งหมด 6 ชนิด โดยมีลําดับการนําผลิตภัณฑเขามาซื้อขายในตลาดดังตอไปนี้ ยางแผน
รมควันชั้น 3 ขาวขาว 5% แปงมันสําปะหลังชั้นพิเศษ ยางแทงเอสทีอาร 20 น้ํายางขน และมัน
สํ า ปะหลั ง เส น ตามลํ า ดั บ สิ น ค า ที่ นํ า มาซื้ อ ขายล ว งหน า ในตลาดนั้ น ล ว นแต เ ป น สิ น ค า ที่ มี
ความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยไดนําแปงมันสําปะหลังชั้นพิเศษเขา
มาทําการซื้อขายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยประเทศไทยเปนผูผลิตมันสําปะหลังเปน
อันดับสามของโลกและสงออกแปงมันสําปะหลังเปนอันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งแปงมันสําปะหลังมี
ความเกี่ยวพันกับหลาย ๆ อุตสาหกรรมการผลิต ในฐานะเปนวัตถุดิบหลักและใชในการแปรรูป
สินคา ความเกี่ยวพันนี้จะดึงดูดผูที่เกี่ยวของจํานวนมากเขามาทําการซื้อขายเพื่อประกันราคา ทํา
ใหปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และเนื่องจากตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยเปนตลาด
แหงเดียวในโลก ที่ทําการซื้อขายลวงหนาแปงมันสําปะหลัง ราคาแปงมันสําปะหลังของตลาด
สินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยจึงสามารถใชเปนราคาอางอิงในตลาดโลกได
ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลังที่มีการซื้อขายในตลาดลวงหนาของประเทศไทยมี 2
ชนิดคือ แปงมันสําปะหลังชั้นพิเศษและมันสําปะหลังเสน หรือที่เรียกกันทั่วไปวา มันเสน
แปงมันสําปะหลังชั้นพิเศษ ครองสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของผลผลิตหัวมัน
ทั้งหมด อีกทั้งปริมาณความตองการภายในประเทศและการสงออกของแปงมันสําปะหลังยังคง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หลายอุตสาหกรรมใชแปงมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการผลิต ทําใหราคา
แปงมันสําปะหลังมีผลกับตนทุนการผลิตทั้งโดยทางตรงและทางออม และเกี่ยวของกับหลายกลุม
บุคคลและกลุมธุรกิจ การเลือกแปงมันสําปะหลังจึงเปนโอกาสที่เปดกวางมากขึ้นสําหรับ
ผูเกี่ยวของกับมันสําปะหลังในการเขามาประกันความเสี่ยงทั้งในฐานะผูซื้อและผูขาย
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ตลาดไดเลือกแปงมันสําปะหลังประเภทสตารชชั้นพิเศษ เปนสินคามาตรฐานใน
การซื้อขายเนื่องจากเปนประเภทที่ผลิตกันอยูสวนใหญในอุตสาหกรรม ซึ่งตองมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสินคาแปงมันสําปะหลังตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ฉบับที่ 4 รวมถึงขอ
กําหนดการซื้อขายดังตารางที่ 3-20 และ 3-21 ตามลําดับ
ตารางที่ 3-20 ขอกําหนดของผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังประเภทสตารชชั้นพิเศษในตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
ขอกําหนด
คุณสมบัตขิ นั้ ต่ํา
1. ปริมาณแปง
ไมนอยกวารอยละ 85 โดยน้าํ หนัก
2. ความชื้น
ไมเกินรอยละ 13 โดยน้าํ หนัก
3. เถา
ไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้าํ หนัก
4. เยื่อ
ไมเกิน 0.2 ลูกบาศกเซนติเมตร ตอน้ําหนักแปง 50 กรัม
5. ความเปนกรด-ดาง
ตั้งแต 4.5 – 7.0
6. สวนของแปงที่สามารถผานตะแกรง ไมนอยกวารอยละ 95 โดยน้าํ หนัก
ขนาด 15 ไมโครเมตร
ที่มา: ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (2550)
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ตารางที่ 3-21 ขอกําหนดการซื้อขายแปงมันสําปะหลังชั้นพิเศษ (TS) ลวงหนา
วันแรกที่เริ่มการซื้อขาย
สินคา
คุณภาพสินคาที่สงมอบ

หนวยการซื้อขาย
หนวยการสงมอบ
วิธีการซื้อขาย
ราคาซื้อขาย
อัตราการขึ้นลงของราคา
(ชวงราคา)
อัตราการขึ้นลงของราคา
สูงสุดประจําวัน

25 มีนาคม 2548
แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช ชั้นพิเศษ
ตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดใหแปงมันสําปะหลังเปนสินคา
มาตรฐาน และมาตรฐานสินคาแปงมันสําปะหลัง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 (ลงวันที่
18 กันยายน พ.ศ. 2547) และมีความหนืดไมนอยกวา 550 Brabender Unit (B.U.)
15,000 กิโลกรัม หรือ 15 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการซื้อขาย
15,000 กิโลกรัม หรือ 15 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการสงมอบ บรรจุถุง 2 ชั้นใหม
(PP/PE) โดยมีน้ําหนักสุทธิถุงละ 50 กิโลกรัม และระบุชื่อโรงงานผูผลิต
Computerized continuous trading
บาท / กิโลกรัม (ราคารวมบรรจุภัณฑ) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
0.01 บาท / กิโลกรัม

0.35 บาท / กิโลกรัม
- อัตราดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม หลักเกณฑการปรับอัตราขึ้นลงของ
ราคาสูงสุดประจําวัน
- อัตราลาสุด
จํานวนการถือครอง
ไมเกิน 400 ขอตกลงในเดือนสงมอบ
ขอตกลง
ไมเกิน 2,000 ขอตกลงของทุกเดือนรวมกัน
สําหรับผูที่มีฐานะเปนผูประกันความเสี่ยงที่ไดรับอนุญาตจากตลาด อาจถือครองได
มากกวาขอจํากัดขางตน
อัตราเงินประกัน
อัตราเงินประกันลาสุด
หลักประกันการสงมอบ
อัตราหลักประกันลาสุด
เวลาซื้อขาย
ชวงเชา: 10.00 น. ถึง 12.00 น.
ชวงบาย: 13.00 น. ถึง 15.00 น.
เดือนที่ครบกําหนดสงมอบ ทุกเดือนติดตอกันไมเกิน 6 เดือน
วันซื้อขายสุดทาย
วันทําการสุดทาย กอนวันทําการแรกของเดือนสงมอบ
วันสงมอบสุดทาย
วันทําการสุดทายของเดือนสงมอบ
วิธีการสงมอบ จุดสงมอบ ณ คลังสินคาหรือโรงงานที่ผูซื้อกําหนดในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร
และเงื่อนไขการสงมอบ
สมุทรปราการ ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา

ที่มา: ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (2550)
ปจจุบันไมมีผูซื้อขายผลิตภัณฑแปงมันสําปะหลังชนิดพิเศษ (TS) ในตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแลว ตั้งแตเมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคมป 2548
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มันสําปะหลังเสน มันสําปะหลังเสนเริ่มนําเขามาซื้อขายในตลาดลวงหนาเมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2549 ดวยเหตุผลที่วามันสําปะหลังเปนสินคาสงออกที่สําคัญ โดยอยูในอันดับ
1 ใน 10 ของสินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดของไทย โดยการสงออกมันสําปะหลังเสนคิดเปน
รอยละ 30-40 ของปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังทั้งหมด และผลผลิตมันสําปะหลัง
เสนสวนใหญจะถูกสงออกไปยังตางประเทศในอัตรารอยละ 90 โดยมีปริมาณสงออกประมาณ 3
ลานตันตอป หรือคิดเปนมูลคากวา 12,000 ลานบาท สําหรับผลิตภัณฑหลัก ๆ ที่ผลิตจากมัน
สําปะหลังเสนหรือใชมันสําปะหลังเสนเปนวัตถุดิบ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารสัตว, แอลกอฮอล และ
เอทานอล โดยเฉพาะเอทานอลนั้น ปจจุบันเปนผลิตภัณฑที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให
ความสําคัญในการผลักดันเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน ในขณะที่ราคาน้ํามันอยูในระดับที่สูง
มาตรฐานมันสําปะหลังเสนและขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา แสดงดังตารางที่ 3-22 และ 3-23
ตามลําดับ
ตารางที่ 3-22 ขอกําหนดของผลิตภัณฑมันสําปะหลังเสนในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง
ประเทศไทย
คุณสมบัตขิ นั้ ต่ํา
ไมนอยกวารอยละ 67.0 โดยน้ําหนัก
ไมเกินรอยละ 5.0 โดยน้าํ หนัก
ไมเกินรอยละ 14.0 โดยน้าํ หนัก
ไมมีกลิ่นและสีผิดปกติ
ไมบูด เนา หรือขึ้นรา
ไมมีวัตถุอื่นเจือปน เวนแตดินทรายที่ติดมากับหัวมัน
สําปะหลัง
ที่มา: ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (2550)
ขอกําหนด
1. ปริมาณแปง
2. เสนใย
3. ความชื้น
4. กลิน่ สี
5. สภาพ
6. อื่น ๆ
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ตารางที่ 3-23 ขอกําหนดการซื้อขายมันสําปะหลังเสน (TC) ลวงหนา
วันแรกที่เริ่มการซื้อขาย
สินคา
คุณภาพสินคาที่สงมอบ

18 สิงหาคม 2549
มันสําปะหลังเสน
มีแปงไมนอยกวารอยละ 67.0 โดยน้ําหนัก
มีเสนใยของหัวมันสําปะหลังไมเกินรอยละ 5.0 โดยน้ําหนัก
มีความชื้นไมเกินรอยละ 14.0 โดยน้ําหนัก
ไมมีวัตถุอื่นเจือปน เวนแตดินทรายที่ติดมากับหัวมันสําปะหลังตาม
สภาพปกติไมเกินรอยละ 3 โดยน้ําหนัก
ไมมีกลิ่นและสีผิดปรกติ
ไมบูด เนา หรือขึ้นรา
หนวยการซื้อขาย
15,000 กิโลกรัม หรือ 15 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการซื้อขาย
หนวยการสงมอบ
150,000 กิโลกรัม หรือ 150 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการสงมอบ
วิธีการซื้อขาย
Computerized continuous trading
ราคาซื้อขาย
บาท / กิโลกรัม (ไมรวมบรรจุภัณฑ)
อัตราการขึ้นลงของราคา (ชวงราคา) 0.01 บาท / กิโลกรัม
อัตราการขึ้นลงของราคาสูงสุด
0.16 บาท / กิโลกรัม
ประจําวัน
- อัตราดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม หลักเกณฑการปรับ
อัตราขึ้นลงของราคาสูงสุดประจําวัน
- อัตราลาสุด
จํานวนการถือครองขอตกลง
ไมเกิน 800 ขอตกลงในเดือนสงมอบ
ไมเกิน 4,000 ขอตกลงของทุกเดือนรวมกัน
สําหรับผูที่มีฐานะเปนผูประกันความเสี่ยงที่ไดรับอนุญาตจาก
ตลาด อาจถือครองไดมากกวาขอจํากัดขางตน
อัตราเงินประกัน
อัตราเงินประกันลาสุด
หลักประกันการสงมอบ
อัตราหลักประกันลาสุด
เวลาซื้อขาย
ชวงเชา: 10.00 น. ถึง 12.00 น.
ชวงบาย: 13.00 น. ถึง 15.00 น.
เดือนที่ครบกําหนดสงมอบ
ทุกเดือนติดตอกันไมเกิน 6 เดือน
วันซื้อขายสุดทาย
วันทําการที่ 5 ของเดือนสงมอบ
วันสงมอบสุดทาย
วันทําการสุดทายของเดือนสงมอบ
วิธีการสงมอบ จุดสงมอบ และเงื่อนไข ณ คลังสินคาหรือโรงงานที่ผูซื้อกําหนดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การสงมอบ

ที่มา: ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (2550)
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สําหรับการซื้อขายผลิตภัณฑมันสําปะหลังเสน (TC) ในตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนามีราคาอยูที่ประมาณ 3.82-4.06 บาทตอกิโลกรัม ตั้งแตเปดการซื้อขายวันที่ 18 สิงหาคม
2549 จนถึงปจจุบันมีสัญญาที่มีการซื้อขายเสร็จสิ้นไปแลวจํานวน 11,256 สัญญา สัญญาละ 15
ตั น รวมเป น ปริ ม าณการซื้ อ ขาย 168,840 ตั น คิ ด เป น มู ล ค า 654.15 ล า นบาท โดยการ
เคลื่อนไหวลาสุดเมื่อเดือนมกราคม 2550 ราคาสัญญาลวงหนามันสําปะหลังเสน (TC) มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูในกรอบแคบ ๆ ระหวาง 3.70-4.05 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งที่ชวงระยะเวลานี้ผลผลิต
หัวมันสําปะหลังกําลังทยอยเขาสูตลาดเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 3-24 ปริมาณและมูลคาการซื้อขายผลิตภัณฑมันสําปะหลังเสน (TC) ในตลาดสินคา
เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทยตั้งแตเปดตลาดจนถึงปจจุบัน
เดือน

ราคาซื้อขาย จํานวนสัญญา ปริมาณการซื้อขาย
เฉลี่ย
(ตัน)
(บาท/กก.)
ส.ค. 49
3.83
1,260
18,900
ก.ย. 49
3.82
2,092
31,380
ต.ค. 49
3.82
3,003
45,045
พ.ย. 49
3.85
2,555
38,325
ธ.ค. 49
4.04
2,027
30,405
ม.ค. 50
4.06
319
4,785
รวม
11,256
168,840
ที่มา: ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (2550)

มูลคาการซื้อขาย
(ลานบาท)
72.39
119.87
172.07
147.55
122.84
19.43
654.15

3.8.4 การรับจํานําหัวมันสําปะหลังสด
การรับจํานําหัวมันสําปะหลังสด เปนวิธีการหนึ่งในมาตรการแทรกแซงตลาด
เพื่อใชในการแกไขปญหาตลาดมันสําปะหลังอยางเปนระบบ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกมัน
สํ า ป ะ ห ลั ง ไ ม ใ ห ถู ก เ อ า รั ด เ อ า เ ป รี ย บ จ า ก โ ร ง ง า น ห รื อ ผู รั บ ซื้ อ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช ว ยเหลื อ เกษตรกร (คชก.) สั ง กั ด กรมการค า ภายใน
กระทรวงพาณิชย
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3.8.4.1 เปาหมาย
เปาหมายปริมาณรับจํานําหัวมันสําปะหลังสดในป 2549/50 รวม 7.5
ลานตัน เพื่อแปรรูปเปนมันเสนและแปงมันตามความเหมาะสมกับสถานการณ โดยใหองคการ
คลังสินคา (อคส.) รับฝากเก็บและออกใบประทวน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) รับจํานําใบประทวนที่ อคส. ออกใหเกษตรกรรายบุคคลไมเกินรายละ 250 ตัน หรือเปน
วงเงินไมเกินรายละ 350,000 บาท โดยมีอัตราแปรสภาพ จากหัวมันสด ไปเปนมันเสน เทากับ
2.38:1 และจากหัวมันสด ไปเปนแปงมัน เทากับ 4.40:1 โดยมีพื้นที่ดําเนินการในจังหวัดที่เปน
แหล ง เพาะปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง เช น นครราชสีม า ชั ย ภู มิ กาฬสิน ธุ กํ า แพงเพชร อุ ทั ย ธานี
นครสวรรค ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี
เปนตน
3.8.4.2 ราคารับจํานํา
ราคารั บ จํ า นํ า หั ว มั น สํ า ปะหลั ง สดที่ เ ชื้ อ แป ง 25% ณ จุ ด รั บ จํ า นํ า
กําหนดเปนขั้นบันได ดังนี้
เดือนพฤศจิกายน 2549
กก. ละ 1.25 บาท
เดือนธันวาคม 2549
กก. ละ 1.30 บาท
เดือนมกราคม 2550
กก. ละ 1.35 บาท
เดือนกุมภาพันธ 2550
กก. ละ 1.40 บาท
เดือนมีนาคม 2550
กก. ละ 1.45 บาท
เดือนเมษายน 2550
กก. ละ 1.50 บาท
ทั้งนี้ราคารับจํานําหัวมันสด ณ เปอรเซ็นตเชื้อแปงอื่นใหปรับเพิ่ม/ลด
เปอรเซ็นตละ 0.02 บาท
3.8.4.3 ระยะเวลา
รับจํานํา
ไถถอน
โครงการ

เดือนพฤศจิกายน 2549 – เมษายน 2550
ภายใน 3 เดือน นับจากเดือนที่รับจํานํา
เดือนพฤศจิกายน 2549 – ธันวาคม 2550
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3.8.4.4 วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ
(1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ จดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกมัน
สํ า ปะหลั ง ที่ ป ระสงค เ ข า ร ว มโครงการแทรกแซงตลาดมั น สํ า ปะหลั ง ป 2549/50 โดย
กระทรวงมหาดไทยรวมกํากับดูแลเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) เกษตรกร
- จดทะเบี ย นเข า ร ว มโครงการแทรกแซงตลาดมั น สํ า ปะหลั ง ป
2549/50 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ขอหนังสือรับรองความเปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังพรอม
ปริมาณผลผลิต กรณีเปนลูกคา ธ.ก.ส. ใหขอกับ ธ.ก.ส. กรณีที่มิไดเปนลูกคา ธ.ก.ส. ใหขอกับผู
ที่คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดกําหนด
- เกษตรกรนําหัวมันสําปะหลังสดที่มีการตัดรากเหงาและเอาดิน
ออกจากหัวมันแลวมายังจุดรับจํานําของ อคส. ตามที่คณะกรรมการระดับจังหวัดกําหนดคิวให
ในแตละจุดจะตองมีผูแทนของ อคส. ผูแทนเกษตรกร และผูแทนหนวยราชการที่จังหวัดแตงตั้ง
รวมดูแลการตรวจสอบน้ําหนักและคุณภาพใหถูกตองแลวสงมอบหัวมันสําปะหลังสดให อคส.
- มอบสิทธิในการแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดเปนมันเสนและแปง
มันสําปะหลังตามอัตราและคุณภาพที่กําหนดและมอบสิทธิในการจําหนายมันเสนและแปงมัน
สําปะหลังกอนครบกําหนดไถถอนใหกับ อคส. เพื่อให อคส. สามารถจําหนายภายในประเทศและ
สงอออกได
- ในกรณีที่เกษตรกรรับใบประทวนแลว ไมนําไปจํานํากับ ธ.ก.ส.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่ออกใบประทวน เกษตรกรผูฝากจะตองรับผิดชอบชดใชคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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(3) อคส.
- การรับผูเขารวมโครงการ ออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกผูที่
ประสงคจะขอรับเปนผูดําเนินการตามโครงการตั้งแตการรวบรวมหัวมันสําปะหลังที่รับจํานําไป
แปรสภาพเปนมันเสนหรือแปงมันสําปะหลัง และรับฝากเก็บมันเสนหรือแปงมันสําปะหลัง ณ
คลังสินคา และสงมอบมันเสนหรือแปงมันสําปะหลังที่แปรสภาพไวไปยังโกดังกลางที่กําหนด
- การดําเนินการรับจํานํา ประสานจังหวัดแหลงผลิตเพื่อเปดจุดรับ
จํานําใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกรในแตละจังหวัด เพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชน
และเกิดความสะดวกในการจํานําอยางเต็มที่ ให อคส. จัดจางผูชวยปฏิบัติงานจํานวน 2 คน และ
ประสานจังหวัดแตงตั้งตัวแทนเกษตรกรจํานวน 1 คน/ 1หนวย และขาราชการในจังหวัดประจําแต
ละจุดรับจํานํา เพื่ออํานวยความสะดวก ดูแลใหความเปนธรรมกับเกษตรกรทั้งในดานคุณภาพ
มันสําปะหลัง การวัดเปอรเซ็นตเชื้อแปง สิ่งเจือปน การชั่งน้ํ าหนัก และวางตัวเปน ตัวแทน
ราชการ เพื่อใหเกษตรกรไดรับประโยชนตามที่เปนจริง
- การรับฝากและออกใบประทวนสินคา กํากับดูแลการตรวจสอบ
น้ําหนักและคุณภาพหัวมันสําปะหลังสดที่เกษตรกรนํามาจํานําใหถูกตองและออกใบประทวน
สินคาภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตวันที่รับมอบหัวมันสําปะหลังสด และไดรับเอกสารถูกตอง
ครบถวน
- การกํ า กั บ ดู แ ล ต อ งกํ า กั บ ดู แ ลลานมั น และโรงแป ง ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการกั บ อคส. อยา งเคร งครัด โดยหลังจากไดรับจํา นําและแปรสภาพหัว มันสดแลว ให
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่กําหนดและมีปริมาณครบถวนถูกตอง
- การรายงานผล ใหรายงานปริมาณรับจํานําหัวมันสําปะหลังสด
การส ง มอบรั บ มอบมั น เส น และแป ง มั น สํ า ปะหลั ง เข า โกดั ง กลางเป น ประจํ า ทุ ก วั น โดยมี
รายละเอียดแยกแตละหนวยรับจํานํา และแจงพาณิชยจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
เพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด และกรมการคาภายใน
เพื่อติดตามผลการรับจํานําอยางใกลชิด
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(4) ธ.ก.ส.
- ออกหนังสือรับรองความเปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังและ
ปริมาณผลผลิตใหกับเกษตรกรที่เปนลูกคา ธ.ก.ส. เพื่อนําไปประกอบการรับจํานํา ณ จุดรับจํานํา
- จายเงินกูใหเกษตรกรภายใน 3 วันทําการ นับถัดจากวันที่ ธ.ก.ส.
ไดรับแจงการออกใบประทวนสินคาจาก อคส.
(5) ลานมันและโรงแปงผูรวมโครงการ
- ตรวจสอบคุณภาพ ชั่งน้ําหนัก ตรวจวัดเปอรเซ็นตเชื้อแปงหัวมัน
สําปะหลังสดที่เกษตรกรมาจํานํา
- แปรสภาพหัวมันสดที่รับจํานําเปนมันเสนหรือแปงมันสําปะหลัง
แลวแตกรณี และเก็บรักษามันเสนและแปงมันสําปะหลัง ณ สถานที่เก็บ เพื่อรอการสงมอบให
อคส.
- จัดพาหนะขนสงมันเสนและแปงมันสําปะหลังไปสงมอบให อคส.
ณ โกดังกลางที่ อคส. กําหนด
- ปฏิ บัติตามระเบีย บ หลักเกณฑ และเงื่อนไขตามสั ญญาที่ท าง
ราชการกําหนด
(6) การไถถอนของเกษตรกร
เกษตรกรสามารถไถถอนไดภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่จํานํา
โดยไถถอนเปนมันเสนหรือแปงมันสําปะหลังจามปริมาณซึ่งไดแปรสภาพหัวมันสําปะหลังสดใน
อั ต ราที่ กํ า หนด ถ า ราคาตลาด ณ วั น ที่ ไ ถ ถ อน เท า กั บ หรื อ ต่ํ า กว า ราคาที่ จํ า หน า ยไปแล ว
เกษตรกรไมตองรับผิดชอบ แตถาราคาตลาดสูงกวาราคาที่ไดจําหนายไปแลว ทางราชการจะตอง
คืนเงินสวนเกินเมื่อหักดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอปของยอดวงเงินที่จํานํา คาใชจายในการแปร
สภาพ คาใชจายในการเก็บรักษา และคาใชจายอื่น ๆ นับจั้งแตวันรับฝากจนถึงวันที่จายสินคา
ใหแกเกษตรกร โดยใหไถถอนทั้งจํานวนตามที่ระบุไวในใบประทวน

142
(7) คาใชจายในการรับจํานํา
ค า ใช จ า ยในการรั บ จํ า นํ า หั ว มั น สํ า ปะหลั ง สดของ อคส. ได แ ก
คาใชจายในการแปรสภาพหัวมันสดเปนมันเสนและแปงมันสําปะหลัง คาฝากเก็บมันเสนและแปง
มันสําปะหลัง ประกอบดวย คาเชาคลัง คาเบี้ยประกันภัย คาแรงงานขนเขา – ออกโกดังกลาง
คาตรวจสอบคุณภาพ คาพลิกกองมันเสน คาใชจายในการรับฝากเก็บและออกใบประทวนสินคา
ตามที่เกิดขึ้นจริง คา Overhead ของ อคส. คาขนสงผลิตภัณฑเขาโกดังกลางตามที่จายจริงแตไม
เกินอัตราที่กําหนด คาชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของ ธ.ก.ส. คาใชจายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ
จํานํา การประชาสัมพันธ และประสานการกํากับดูแลของกรมการคาภายในและจังหวัด ตาม
ความจําเปนและเหมาะสมตามที่เกิดขึ้นจริง และใหถัวจายได โดยใหปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ
ทั้งนี้กรณีมีความจําเปนและมีเหตุผลอันควรที่จะใหคาขนสงเกินกวา
อั ต ราที่ คชก. กํ า หนดให อคส. พิ จ ารณาจั ด ทํ า หลั ก เกณฑ อั ต ราค า ขนส ง พร อ มความเห็ น
ประกอบการพิจารณาเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในฐานะรองประธานกรรมการ คชก.
ใหความเห็นชอบกอน
สําหรับจํานวนโรงแปงและลานมันที่เปดจุดรับจํานําในป 2549/50
แสดงตามรายภาคและจังหวัดตาง ๆ แสดงดังตารางที่ 3-25 และ 3-26 ตามลําดับ โดยตั้งแตเริ่ม
โครงการเมื่อวัน ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2549 จนถึง สิ้น สุดโครงการ 30 เมษายน 2550 มีผลผลิตที่
เกษตรกรนํามาจํานํารวมกันทั้งสิ้น 1,141,043 ตัน ทั่วประเทศ จากเปาหมาย 7.5 ลานตัน คิดเปน
15.21% ของเปาหมาย โดยหัวมันสําปะหลังที่เกษตรกรนํามาจํานํา จํานวน 460,447ตัน นําไปใช
เพื่อแปรสภาพเปนแปงมันสําปะหลัง (ตารางที่ 3-27) และ 680,595 ตัน แปรสภาพเปนมันเสน
(ตารางที่ 3-28)
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ตารางที่ 3-25 จํานวนโรงแปงในแตละจังหวัดที่เปดจุดรับจํานําในป 2549/50
ภาค/จังหวัด
ภาคเหนือ
กําแพงเพชร

อุตรดิตถ
ภาคกลาง
สระแกว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
เลย
รวม

ที่มา: กรมการคาภายใน (2550ข)

อําเภอ

จํานวนโรงแปงที่เปด
จุดรับจํานํา

ขาณุวรลักษบุรี
เมือง
คลองขลุง
ตรอน

3
1
1
1

วัฒนานคร

1

จัตุรัส
หนองบัวระเหว
ดานขุนทด
เสิงสาง
เชียงคาน

1
1
1
1
1
12
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ตารางที่ 3-26 จํานวนลานมันในแตละจังหวัดที่เปดจุดรับจํานําในป 2549/50
ภาค/จังหวัด
ภาคเหนือ
กําแพงเพชร

ตาก
นครสวรรค

เพชรบูรณ
อุทัยธานี
ภาคกลาง
จันทบุรี
ชัยนาท

ปราจีนบุรี
ลพบุรี

สระแกว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ

อําเภอ

จํานวนลานมันที่เปด
จุดรับจํานํา

เมือง
ขาณุวรลักษบุรี
คลองลาน
ปางศิลาทอง
คลองขลุง
กิ่งอําเภอวังเจา
ลาดยาว
กิ่งอําเภอชุมตาบง
กิ่งอําเภอแมเปน
แมวงศ
ศรีเทพ
บานไร

21
8
17
5
4
1
3
1
1
1
1
7

สอยดาว
กิ่งอําเภอเนินขาม
หันคา
กิ่งอําเภอหันคา
กบินบุรี
ชัยบาดาล
ทาหลวง
ลําสนธิ
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
วังสมบูรณ

2
5
5
1
1
5
2
1
4
1
3

หนองบัวระเหว
กิ่งอําเภอซับใหญ
เมือง
เทพสถิต
ภักดีชุมพล

2
1
1
3
1
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ตารางที่ 3-26 (ตอ) จํานวนลานมันในแตละจังหวัดที่เปดจุดรับจํานําในป 2549/50
ภาค/จังหวัด
นครราชสีมา

บุรีรัมย

เลย

ศรีษะเกษ
หนองคาย

หนองบัวลําภู
อุดรธานี

อุบลราชธานี
รวม

ที่มา: กรมการคาภายใน (2550ข)

อําเภอ
ครบุรี
ปากชอง
เสิงสาง
หนองกี่
โนนดินแดง
บานกรวด
เมือง
เชียงคาน
วังสะพุง
กิ่งอําเภอหนองหิน
กิ่งอําเภอเอราวัณ
ขุนหาญ
เซกา
ศรีวิไล
บึงโขงหลง
เมือง
นาวัง
เมือง
น้ําโสม
หนองวัวซอ
น้ํายืน
กิ่งอําเภอน้ําขุน
50

จํานวนลานมันที่เปด
จุดรับจํานํา
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
139
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ตารางที่ 3-27 รายงานผลการรับจํานําหัวมันสําปะหลังสดป 2549/50 (โรงงานแปงมัน) ตั้งแตเริ่มโครงการ 2 พ.ย.49 – 30 เม.ย. 50 (ปรับปรุงวันที่ 13 ส.ค. 50)
จังหวัดทีเ่ ขารวมโครงการ
ภาคเหนือ
3 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด
ภาคกลาง
4 จังหวัด
ภาคใต
- จังหวัด
รวม
13 จังหวัด

สมัคร
8
15
5
28

จุดรับจํานํา
เปดรับจํานํา
6
6
1
13

จํานวนเกษตรกรที่จํานํา (ราย)

รับจํานําหัวมันสดเชื้อแปง 25% (ตัน)

3,463
30,194
5,642
39,299

78,818.959
325,534.492
56,094.164
460,447.615

ที่มา: กรมการคาภายใน (2550ข)
ตารางที่ 3-28 รายงานผลการรับจํานําหัวมันสําปะหลังสดป 2549/50 (ลานมันเสน) ตั้งแตเริ่มโครงการ 2 พ.ย.49 – 30 เม.ย. 50 (ปรับปรุงวันที่ 13 ส.ค. 50)
จังหวัดทีเ่ ขารวมโครงการ
ภาคเหนือ
7 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด
ภาคกลาง
10 จังหวัด
ภาคใต
- จังหวัด
รวม
28 จังหวัด

ที่มา: กรมการคาภายใน (2550ข)

สมัคร
100
100
113
313

จุดรับจํานํา
เปดรับจํานํา
75
50
37
162

จํานวนเกษตรกรที่จํานํา (ราย)

รับจํานําหัวมันสดเชื้อแปง 25% (ตัน)

5,614
15,925
4,038
25,577

279,373.831
293,954.824
107,266.868
680,595.523
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3.9 ประมาณการณปริมาณมันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล
ผลผลิตมันสําปะหลังของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากนโยบายและการ
สนับสนุนของภาครัฐ ที่มีผลมาจากความตองการมันสําปะหลังเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแปง
มันสําปะหลัง มันเสน และมันอัดเม็ด ซึ่งมีแนวโนมการใชประโยชนและการสงออกที่สูงขึ้น และ
นโยบายการประกาศยกเลิกการใชน้ํามันเบนซิน 95 และเบนซิน 91 ในรถยนตเครื่องยนตเบนซิน
โดยเปลี่ยนมาใชน้ํามันแกสโซฮอล ที่ใชเอทานอลเปนสวนผสมแทน ทําใหอุตสาหกรรมการผลิต
เอทานอลจากมันสําปะหลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตและกําลังกอสราง
หรือมีโครงการกอสรางอีกเปนจํานวนมาก จึงสงผลใหความตองการวัตถุดิบมันสําปะหลังใน
อนาคต มีปริมาณสูงขึ้นเชนเดียวกัน สัดสวนของปริมาณผลผลิตกับการใชประโยชนในดานตาง ๆ
ในป 2550-2560 สามารถประมาณการณไดดังตารางที่ 3-29 (ตามแผนนโยบายเดิม)
ตารางที่ 3-29 ประมาณการณผลผลิตมันสําปะหลังและการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม
ตาง ๆ ในป 2550-2560

ป

ผลผลิต
(ลานตัน)1

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

23.28
27.45
29.7
29.7
29.7
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0

ปริมาณ
ปริมาณ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
เอทานอล
เอทานอลที่
เอทานอลที่
แปงมัน
มันเสน/
(ลานตัน)
ผลิตได
ผลิตได
(ลานตัน)
มันอัดเม็ด
2
(ลานลิตร/ป) (ลานลิตร/วัน)
(ลานตัน)
12
9
2.28
380.00
1.06
12
9
6.45
1,075.00
2.99
12
9
8.7
1,450.00
4.03
12
9
8.7
1,450.00
4.03
12
9
8.7
1,450.00
4.03
12
9
12.0
2,000.00
5.56
12
9
12.0
2,000.00
5.56
12
9
12.0
2,000.00
5.56
12
9
12.0
2,000.00
5.56
12
9
12.0
2,000.00
5.56
12
9
12.0
2,000.00
5.56

หมายเหตุ 1 การคาดการณผลผลิตมันสําปะหลังจากแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2549
2
มันสําปะหลัง 1 ตัน สามารถผลิตเอทานอลไดประมาณ 165 ลิตร
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จากแผนการผลิตและการใชประโยชนมันสําปะหลังตามนโยบายเดิม มัน สํา ปะหลัง
ประมาณปละ 12 ลานตัน และ 9 ลานตัน จะใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตแปงมันสําปะหลัง และ
มันเสนหรือมันอัดเม็ด ตามลําดับ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการสงเสริมจะนํามาผลิตเปนเอทานอล
เพื่อผสมเปนน้ํามันแกสโซฮอล ซึ่งมีความตองการเอทานอล 3 ลานลิตรตอวันในป 2554 เปนตน
ไป แตเนื่องจากการประกาศเลื่อนการยกเลิกจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 และ 91 ทําใหมีปริมาณ
เอทานอลเหลือคางจากการผลิตของผูผลิตรายเดิมเปนจํานวนมาก โรงงานเอทานอลที่ไดรับ
อนุญาตรายใหมจึงชะลอโครงการกอสรางออกไป ทําใหปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลังที่เปดดําเนินการอยูเพียง 1 โรง และดําเนินการผลิตไมสม่ําเสมอ คือ บริษัท ไทยงวน
เอทานอล จํากัด มีกําลังการผลิตสูงสุด 130,000 ลิตร/วัน ซึ่งตองการวัตถุดิบไมเกิน 200,000
ตัน/ป แตถาหากรัฐบาลประกาศดําเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว และโรงงานที่ไดรับอนุญาตเปด
ดําเนินการครบทุกโรงงานจะทําใหความตองการมันสําปะหลังเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตออุตสาหกรรมแปงมัน และมันเสนหรือมันอัดเม็ดได การพิจารณาการใชประโยชนมัน
สํ า ปะหลั ง ในแต ล ะพื้ น ที่ จึ ง เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มั น
สําปะหลังที่ยั่งยืนตอไป ปริมาณผลผลิต ความตองการผลผลิตของโรงงานแปงมัน ลานมันเสน
และมันอัดเม็ด และโรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลังในแตละจังหวั ดที่มีการเพาะปลูกมัน
สําปะหลัง แสดงดังตารางที่ 3-30
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ตารางที่ 3-30

กลุม
พื้นที่

1

2

3

จังหวัด

ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ตราด
รวม
บุรีรัมย
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
รวม
นครพนม
มุกดาหาร
ยโสธร

ปริมาณผลผลิตในแตละพื้นที่และประมาณการความตองการมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตาง ๆ กรณีที่มีการดําเนินการผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลังครบทุกโรงงาน

ผลผลิต 1
(ป 2549/50)
รวม (ตัน) ตอไร
(ตัน)
542,648
1,139,814
1,385,255
872,321
889,186
1,102,725
5,931,949
722,386
1,206,191
6,555,619
8,484,196
16,618
249,755
141,457

3.66
3.86
3.80
3.49
3.74
3.75
3.73
3.58
3.31
3.65
3.59
2.83
2.77
3.32

โรงงานแปงมันสําปะหลัง

ลานมัน + อัดเม็ด

โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลัง

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ตัน/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ตัน/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ลิตร/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

1
5
2
3
9
11
31
3
25
28
-

60,000 3
314,000 3
99,000 2
184,000 3
153,817 2
105,540 3
916,357
111,000 3
1,042,916 2
1,153,916
-

240,000
1,256,000
396,000
690,000
501,914
422,160
3,506,074
444,000
5,623,440
6,067,440
-

74+3
51+6
73
47
10+1
125+11
380+21
125+1
55+3 1
146+12
326+16
4
6
18+1

150,650 3
239,132 3
184,935 2
186,055 3
39,200 2
553,424 3
1,353,396
73,061 3
250,840 3
1,142,572 2
1,466,473
2,700 3
8,480 3
22,140 3

316,365
478,264
388,363
435,700
84,400
1,106,528
2,809,620
153,428
526,764
2,399,401
3,079,593
5,670
17,816
46,494

1c)
4f)
5l)
3b)
2j)
15
1q)
1h)
4e)
5
-

18,000,000
300,000,000
495,000,000
174,000,000
75,000,000
1,062,000,000
60,000,000
30,000,000
696,000,000
786,000,000
-

109,091
1,818,182
3,000,000
1,054,545
454,545
6,436,364
363,636
181,818
4,218,182
4,581,818
-

ความตองการ
รวม (ตัน/ป)

665,456
3,552,446
3,784,363
1,125,700
1,640,859
1,983,233
12,752,058
517,064
1,152,582
12,241,023
13,910,669
5,670
17,816
46,494
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ตารางที่ 3-30 (ตอ) ปริมาณผลผลิตในแตละพื้นที่และประมาณการความตองการมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตาง ๆ กรณีที่มีการดําเนินการผลิตเอทานอลจาก
มันสําปะหลังครบทุกโรงงาน
กลุม
พื้นที่

4

5

จังหวัด

อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร
รวม
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
ขอนแกน
รวม
เลย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร

ผลผลิต 1
(ป 2549/50)
รวม (ตัน) ตอไร
(ตัน)
112,010
319,169
218,479
114,562
1,172,050
363,301
330,312
1,074,734
719,993
2,488,340
413,407
147,535
586,242
105,866
192,432

3.16
3.38
3.44
2.83
2.57
2.98
3.02
3.62
3.46
3.38
2.92
3.35
3.71
2.93
2.94

โรงงานแปงมันสําปะหลัง

ลานมัน + อัดเม็ด

โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลัง

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ตัน/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ตัน/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ลิตร/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

1
1
2
1
8
2
13
1
2
-

1,500 2
1,500
6,800 2
120,000 2
315,000 3
52,560 2
494,360
24,000 3
45,900 2
-

6,000
6,000
40,000
480,000
1,260,000
210,240
1,990,240
96,000
183,600
-

4
18
25
26
101+1
3
13
85
9+1
110+1
20
26+1
53+4
72
18

11,000 3
50,000 3
20,500 2
14,384 3
129,204
2,000 2
3,884 2
76,957 3
32,214 2
115,055
43,350 3
51,132 3
346,870 2
17,876 3
17,720 3

23,100
105,000
43,040
172,608
413,728
4,200
8,156
161,610
64,428
238,394
91,035
107,377
728,427
37,539
35,440

2n)
2
1r)
1a)
2
1g)
-

330,000,000
330,000,000
36,000,000
39,000,000
75,000,000
60,000,000
-

2,000,000
2,000,000
218,182
236,364
454,545
363,636
-

ความตองการ
รวม (ตัน/ป)

23,100
2,105,000
49,040
172,608
2,419,728
44,200
488,156
1,639,792
511,032
2,683,179
187,035
107,377
1,275,663
37,539
35,440
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ตารางที่ 3-30 (ตอ) ปริมาณผลผลิตในแตละพื้นที่และประมาณการความตองการมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตาง ๆ กรณีที่มีการดําเนินการผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลังครบทุกโรงงาน
กลุม
พื้นที่

6

7

จังหวัด

รวม
เชียงราย
อุตรดิตถ
พิษณุโลก
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
เพชรบูรณ
อื่น ๆ
รวม
สระบุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
สุพรรณบุรี

ผลผลิต 1
(ป 2549/50)
รวม (ตัน) ตอไร
(ตัน)
1,445,482
17,699
20,040
629,662
734,896
746,239
1,438,693
88,355
23,438
3,699,022
85,391
427,085
284,356
105,083

3.25
3.06
3.30
3.58
3.54
3.59
3.61
3.48
2.98
3.58
3.89
4.18
3.51
3.38

โรงงานแปงมันสําปะหลัง

ลานมัน + อัดเม็ด

โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลัง

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ตัน/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ตัน/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ลิตร/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

3
1
2
9
3*
15
(2)
2
-

69,900
350 2
150,000 3
195,050 2
47,160
392,560
ผลิต fructose 2
125,000 2
-

279,600
1,500
600,000
780,200
188,640
1,570,340
307,000
500,000
-

175+5
4
8
89
46
103+2
3
3*
256+2
1
20
22
19

476,948
1,000 2
5,364 3
232,860 2
81,820 3
292,385 2
15,000 3
48,560
676,989
480 2
105,380 2
60,841 3
29,950 2

999,818
2,335
11,264
428,683
171,822
666,866
31,500
101,976
1,414,446
1,000
245,120
127,766
45,300

1
1m)
2k)
3
1i)
-

60,000,000
60,000,000
162,000,000
222,000,000
60,000,000
-

363,636
363,636
981,818
1,345,455
363,636
-

ความตองการ
รวม (ตัน/ป)

1,643,054
2,335
1,500
11,264
428,683
1,135,458
2,428,884
31,500
290,616
4,330,241
308,000
1,108,756
127,766
45,300
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ตารางที่ 3-30 (ตอ) ปริมาณผลผลิตในแตละพื้นที่และประมาณการความตองการมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตาง ๆ กรณีที่มีการดําเนินการผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลังครบทุกโรงงาน
กลุม
พื้นที่

จังหวัด

กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
รวม
รวมทั้งประเทศ

ผลผลิต 1
(ป 2549/50)
รวม (ตัน) ตอไร
(ตัน)

โรงงานแปงมันสําปะหลัง

ลานมัน + อัดเม็ด

โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลัง

ความตองการ
รวม (ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ตัน/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ตัน/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

จํานวน

กําลังการ
ผลิต
(ลิตร/ป)

ความ
ตองการ
(ตัน/ป)

99,000 +
(35,000) 3
33,500 2
257,500 +
3,285,976 +

566,000

182

166,232 3

349,087

1o)

45,000,000

272,727

1,187,814

212,000
1,585,000
15,004,694

4
1
249
1,598+45

5,575 2
100 3
418,558
4,636,623

17,300
210
785,383
9,741,702

1p)
3
32

45,000,000
150,000,000
2,685,000,000

272,727
909,091
16,272,727

502,027
210
3,279,474
41,019,123

869,548

3.24

3

287,775
7,543
2,066,781
25,287,820

3.43
3.04
3.50
3.50

2
7 + (1)
98 + (1)

หมายเหตุ:
* โรงงานแปงมันสําปะหลัง: นครปฐม 2 โรงงาน, ปทุมธานี 1 โรงงาน
a)
บริษัท ไทยงวนเอทานอล จํากัด
b)
บริษัทไออีซีบิซิเนสพารทเนอรส จํากัด
บริษัท กิมฟอง จํากัด
บริษัท สยามเอทานอลเอ็กซปอรต จํากัด
c)
บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัด

; ลานมันเสน/มันอัดเม็ด: นครปฐม 3 โรงงาน
กําลังการผลิต 130,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 330,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 100,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 60,000 ลิตร/วัน

สถานภาพ
สถานภาพ
สถานภาพ
สถานภาพ
สถานภาพ

ดําเนินการผลิตแลว
กําลังติดตั้ง
ไมมีรายงาน
ไมมีรายงาน
กําลังติดตั้ง
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e)

บริษัท บุญอเนก จํากัด
บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด
บริษัท เอ็นวายเอทานอล จํากัด (ใชวัตถุดิบรวม มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล)
บริษัท ซี.ไจแกนติค คารบอน จํากัด (ใชกากมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ)
f)
บริษัท ปกนิค เอทานอล จํากัด
บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด
บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จํากัด
บริษัท ไซอีก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
g)
บริษัท เอสดีเอทานอล จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท สมเด็จ 1991 จํากัด)
h)
บริษัท สยามเอทานอล ชัยภูมิ จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท สยามเอทานอลอุตสาหกรรม จํากัด)
i)
บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด
j)
บริษัท พี.เอส.ซี.สตารช โปรดักส
บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด (ใชวัตถุดิบรวม กากน้ําตาล/น้ําออย/มันสําปะหลัง)
k)
บริษัท เซ็นทรัลเอ็นเนอรยี่ จํากัด
บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด (ใชวัตถุดิบรวม ออย/มันสําปะหลัง)
l)
บริษัท ไทผิง เอทานอล จํากัด
บริษัท อีบีพี เอทานอล จํากัด
บริษัท ดับเบิ้ลเอ เอทานอล จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท แอ็ดวานซ เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด มหาชน)
บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด
บริษัท สระแกวไบโอเอทานอล จํากัด
m)
บริษัท สวนอุตสาหกรรมพลังงาน จํากัด

กําลังการผลิต 1,050,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 1,020,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 100,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 250,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 100,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 100,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 340,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 300,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 500,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 500,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน

สถานภาพ กําลังติดตั้ง
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ ชะลอโครงการ
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ กําลังติดตั้ง
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ กําลังติดตั้ง
สถานภาพ ชะลอโครงการ
สถานภาพ กําลังติดตั้ง
สถานภาพ กําลังติดตั้ง
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ ชะลอโครงการ
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ ชะลอโครงการ
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ กําลังติดตั้ง
สถานภาพ ไมมีรายงาน
สถานภาพ ไมมีรายงาน
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n)

บริษัท เฟรนส ฟอร แลนด จํากัด
บริษัท พาวเวอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
o)
บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด (ใชวัตถุดิบรวม กากน้ําตาล/น้ําออย/มันสําปะหลัง)
p)
บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด (ใชวัตถุดิบรวม มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล)
q)
บริษัท บุรีรัมยเอทานอล จํากัด (ใชวัตถุดิบรวม มันสําปะหลัง/กากน้ําตาล)
r)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด (ใชวัตถุดิบรวม กากน้ําตาล/มันสําปะหลัง)
ที่มา:

1
2
3

สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ก)
กระทรวงอุตสาหกรรม (2550)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2550) กําลังการผลิตประมาณการจากแรงมา จํานวนแรงงาน และเงินลงทุน

กําลังการผลิต 700,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 120,000 ลิตร/วัน

สถานภาพ
สถานภาพ
สถานภาพ
สถานภาพ
สถานภาพ
สถานภาพ

ไมมีรายงาน
ไมมีรายงาน
ชะลอโครงการ
กําลังติดตั้ง
ไมมีรายงาน
ไมมีรายงาน
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พื้นที่กลุมที่ 1
1-1) ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีมีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 540,000 ตัน มี
โรงงานแปงมัน 1 โรง คือ บริษัท พี บี อาร สตารช จํากัด กําลังการผลิต 60,000 ตัน/ป ซึ่งตองการ
วัตถุ ดิบมันสํา ปะหลัง 240,000 ตัน มีลานมัน เสนและมัน อัดเม็ด 77 โรงงาน กํ าลังการผลิต
รวมกันประมาณ 150,000 ตัน/ป ซึ่งตองการวัตถุดิบมันสําปะหลัง 300,000 ตัน รวมโรงงาน 2
กลุมมีความตองการมันสําปะหลัง 540,000 ตันตอป จะเห็นไดวาอุปสงคและอุปทานของมัน
สําปะหลังในจังหวัดปราจีนบุรีปจจุบันมีปริมาณใกลเคียงกัน ดังนั้นหากโรงงานผลิตเอทานอลจาก
มันสําปะหลัง คือ บริษัท ฟาขวัญทิพย จํากัด ซึ่งมีกําลังการผลิต 60,000 ลิตร/วัน (18 ลานลิตร/ป)
ใชวัตถุดิบมันสําปะหลังประมาณ 100,000 ตัน/ป พรอมดําเนินการผลิต อาจมีผลกระทบตอกําลัง
การผลิตในสวนของโรงงานแปงมันและ/หรือลานมันเล็กนอย แตเนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรีมีพื้นที่
ที่กําหนดใหเปนพื้นที่เรงรัดจํานวน 50,000 ไร ดังนั้นถาหากเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ยจาก 3.66
ตัน/ไร ไดเปน 6 ตัน/ไร จังหวัดปราจีนบุรีจะมีมันสําปะหลังเพิ่มอีกจํานวน 117,000 ตัน ซึ่งจะ
รองรับกับความตองการในสวนของโรงงานเอทานอลได
1-2) ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรามีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.1 ลานตัน มี
โรงงานแปงมัน 5 โรง คือ
1. บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด
กําลังการผลิต 60,000 ตัน/ป
2. บริษัท โซนิส สตารช เทคโนโลยี จํากัด กําลังการผลิต 10,000 ตัน/ป
3. บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
กําลังการผลิต 10,000 ตัน/ป
4. บริษัท เอสซี สตารช จํากัด
กําลังการผลิต 90,000 ตัน/ป
5. บริษัท เกษตรรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด กําลังการผลิต 144,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิตประมาณ 314,000 ตัน/ป ซึ่งตองการวัตถุดิบมันสําปะหลัง 1.3
ลานตัน มีลานมันเสนและมันอัดเม็ด 57 โรงงาน กําลังการผลิตรวมกันประมาณ 239,132 ตัน/ป
ตองการวัตถุดิบประมาณ 5 แสนตัน เมื่อรวมความตองการมันสําปะหลังทั้ง 2 กลุมแลวพบวามี
มากถึง 1.8 ลานตันซึ่งมากกวาปริมาณผลผลิต 7 แสนตัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของโรงงาน
แปงที่มีความตองการวัตถุดิบมากผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินกําลังการผลิตที่สูงเกินไป
หรือโรงงานดําเนินการผลิตนอยกวากําลังการผลิตที่แจงหรือประเมินไว หรือใชวัตถุดิบจากแหลง
อื่นเพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาเฉพาะในสวนของโรงงานเอทานอลที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการกอสราง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 4 โรงงาน พบวามีกําลังการผลิตรวมกันสูงถึง 300 ลานลิตร/ป
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(คํานวณที่ 300 วันทําการ) ตองการมันสําปะหลัง 1.8 ลานตัน ซึ่งถึงแมวาจังหวัดฉะเชิงเทราจะมี
พื้นที่เรงรัด 90,000 ไรสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 3.86 ตัน/ไร เปน 6 ตัน/ไร ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
192,600 ตัน รวมทั้งจังหวัดเปน 1.3 ลานตัน ก็ยังมีไมเพียงพอสําหรับเฉพาะความตองการของ
โรงงานเอทานอล ดังนั้นถามีการกอตั้งโรงงานเอทานอลทั้ง 4 โรงงานจะทําใหเกิดปญหาดาน
วัตถุดิบอยางแนนอน จําเปนตองหาแหลงวัตถุดิบจากที่อื่น เชน จังหวัดใกลเคียง และประเทศ
เพื่อนบาน โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะกอสรางในจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท ปกนิค เอทานอล จํากัด
กําลังการผลิต 250,000 ลิตร/วัน
2. บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
3. บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จํากัด
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน
4. บริษัท ไซอีก เอ็นจิเนียริ่ง
1-3) สระแก ว จั ง หวั ด สระแกว มี ผ ลผลิ ตมั น สํ า ปะหลั ง ประมาณ 1.4 ล า นตัน มี
โรงงานแปงมัน 2 โรง คือ
1. บริษัท เอี่ยมบูรพา จํากัด
กําลังการผลิต 75,000 ตัน/ป
2. บริษัท สระแกวเจริญ จํากัด
กําลังการผลิต 24,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 99,000 ตัน/ป ซึ่งตองการวัตถุดิบมันสําปะหลังประมาณ 4 แสน
ตัน มีลานมันเสนและมันอัดเม็ด 73 โรงงาน กําลังการผลิตรวมกันประมาณ 190,000 ตัน/ป
ตองการวัตถุดิบ 4 แสนตัน รวมความตองการของทั้ง 2 กลุมมีประมาณ 8 แสนตัน จึงนาจะมี
วัตถุดิบมันสําปะหลังสวนเหลือ 6 แสนตัน แตเมื่อพิจารณาจากจํานวนโรงงานผลิตเอทานอลจาก
มันสําปะหลังที่จะทําการกอสราง จํานวน 5 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 500 ลานลิตร/ป
ตองการวัตถุดิบ 3 ลานตัน/ป จะเห็นไดวาความตองการวัตถุดิบมีมากกวาผลผลิตที่มีอยู 2.4 ลาน
ตัน ซึ่งถึงแมวาจะสามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เรงรัด 204,000 ไร จาก 3.80 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 244,800 ตัน ก็ยังไมเพียงพอตอความตองการอยางมาก ผลผลิตที่มีในจังหวัด
เพียงพอสําหรับโรงงานเอทานอลเพียง 1 โรงงานเทานั้น (กําลังการผลิตประมาณ 330,000 ลิตร/
วัน; 99 ลานลิตร/ป) ดังนั้นหากมีการกอตั้งโรงงานเอทานอลทั้ง 3 โรงงาน จําเปนตองหาแหลง
วัตถุดิบจากที่อื่น เชน จังหวัดใกลเคียง และประเทศเพื่อนบาน โรงงานผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลังที่จะกอสรางในจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท ไทผิง เอทานอล จํากัด
กําลังการผลิต 300,000 ลิตร/วัน
2. บริษัท อีบีพี เอทานอล จํากัด
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
3. บริษัท ดับเบิ้ลเอ เอทานอล จํากัด (บริษัท แอ็ดวานซ เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด
มหาชน)
กําลังการผลิต 500,000 ลิตร/วัน
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4. บริษัท อี เอส เพาเวอร จํากัด
5. บริษัท สระแกวไบโอเอทานอล จํากัด

กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 500,000 ลิตร/วัน

1-4) จันทบุรี จังหวัดจันทบุรีมีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 9 แสนตัน/ป มีพื้นที่
เรงรัด 74,000 ไร ถาสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 3.49 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
111,740 ไร รวมมีผลผลิตประมาณ 1 ลานตัน โรงงานแปงมันในจังหวัดจันทบุรีมี 3 โรงงาน คือ
1. หางหุนสวนจํากัด โรงแปงสหสินวัฒนา กําลังการผลิต 34,000 ตัน/ป
กําลังการผลิต 60,000 ตัน/ป
2. บริษัท จันทบุรี สตารช จํากัด
3. บริษัท สอยดาวสตารช 2005 จํากัด
กําลังการผลิต 90,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 184,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบมันสําปะหลังประมาณ 7 แสนตัน
มีลานมันเสนและมันอัดเม็ด 47 โรงงาน กําลังการผลิตรวมกัน 186,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ
ประมาณ 4 แสนตัน และไมมีจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้นความตองการ
มันสําปะหลังรวมของจังหวัดจันทบุรีจึงมีคาเทากับ 1.1 ลานตัน/ป ซึ่งมากกวาผลผลิตที่มีอยูจริง
เล็กนอย
1-5) ระยอง จังหวัดระยองมีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 9 แสนตัน/ป มีโรงงาน
แปงมัน 9 โรง คือ
1. หางหุนสวนจํากัด โรงแปงกิจรุงเรือง
กําลังการผลิต 12,500 ตัน/ป
2. หางหุนสวนจํากัด ตั๊งซงจั๊ว
กําลังการผลิต 5,500 ตัน/ป
3. ทรงเจริญ
กําลังการผลิต 7,500 ตัน/ป
กําลังการผลิต 6,000 ตัน/ป
4. หางหุนสวนจํากัด นันทสุรกิจ
5. บริษัท เซเรสตาร แอนด ไทย จํากัด
กําลังการผลิต 23,000 ตัน/ป
6. บริษัท ตระกูลคํา จํากัด
กําลังการผลิต 2,534 ตัน/ป
7. บริษัท เนชั่นแนล สตารช แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด
กําลังการผลิต 50,000 ตัน/ป
กําลังการผลิต 28,000 ตัน/ป
8. บริษัท สยามสตารช (1996) จํากัด
9. บริษัท สําปะหลังพัฒนา จํากัด
กําลังการผลิต 18,783 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 153,817 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบมันสําปะหลัง 5 แสนตัน มีลาน
มันเสนและมันอัดเม็ด 11 โรงงาน กําลังการผลิตรวม 39,200 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ
85,000 ตัน เมื่อรวมความตองการมันสําปะหลังทั้ง 2 กลุมแลวมีความตองการมันสําปะหลัง
ประมาณ 6 แสนตัน จึงนาจะมีวัตถุดิบมันสําปะหลังสวนเหลือ 3 แสนตัน รวมกับผลผลิตที่คาดวา
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จะไดเพิ่มขึ้นจาก 3.74 ตัน/ไร เปน 6 ตัน/ไร จากพื้นที่เรงรัด 140,000 ไร อีก 316,400 ตัน จึงนาจะ
มีผลผลิต เหลือ รวม 616,400 ตั น แต เ มื่อพิจ ารณาจากจํา นวนโรงงานผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลังที่จะทําการกอสราง จํานวน 3 โรงงาน กําลังการผลิตรวมประมาณ 174 ลานลิตร/ป
ตองการวัตถุดิบ 1 ลานตัน/ป จะเห็นไดวาความตองการวัตถุดิบมีมากเกินผลผลิตที่มีอยูประมาณ
4 แสนตัน ผลผลิตที่มีในจังหวัดเพียงพอสําหรับโรงงานเอทานอลเพียง 1-2 โรงงานเทานั้น (กําลัง
การผลิตประมาณ 300,000 ลิตร/วัน; 100 ลานลิตร/ป) หากมีการกอตั้งโรงงานเอทานอลทั้ง 3
โรงงาน จําเปน ต องหาแหล งวั ตถุดิบจากที่ อื่น เชน จังหวัดใกลเ คีย ง และประเทศเพื่อนบา น
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะกอสรางในจังหวัดระยอง 3 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แกสโซฮอล คอรปอเรชั่น จํากัด
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
2. บริษัท กิมฟอง จํากัด
กําลังการผลิต 330,000 ลิตร/วัน
3. บริษัท สยามเอทานอลอุตสาหกรรม จํากัด กําลังการผลิต 100,000 ลิตร/วัน
1-6) ชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.1 ลานตัน มีโรงงาน
แปงมัน 11 โรงงาน คือ
1. บริษัท ชอไชยวัฒนอุตสาหกรรม จํากัด กําลังการผลิต 10,000 ตัน/ป
2. หางหุนสวนจํากัด สหมิตรแปงมันชลบุรี กําลังการผลิต 10,000 ตัน/ป
3. โควชั่งเงี๊ยบ
กําลังการผลิต 360 ตัน/ป
4. บริษัท ชลเจริญ จํากัด
กําลังการผลิต 72,000 ตัน/ป
5. เซงหลี
กําลังการผลิต 360 ตัน/ป
กําลังการผลิต 360 ตัน/ป
6. นายจิระศักดิ์ ธนพรภิบาลชน
7. ชั่งเอี๊ยะ
กําลังการผลิต 1,500 ตัน/ป
8. หางหุนสวนจํากัด แปงมันโควชั่งเอี๊ยง
กําลังการผลิต 10,000 ตัน/ป
9. ยงกี่
กําลังการผลิต 500 ตัน/ป
10. โฮกี่
กําลังการผลิต 360 ตัน/ป
11. บริษัท ไทยวัฒนาแปงมัน จํากัด
กําลังการผลิต 100 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิตของโรงงานแปง 105,540 ตัน/ป ซึ่งตองการวัตถุดิบประมาณ 4
แสนตัน นอกจากนั้นจังหวัดชลบุรีมีลานมันเสน 125 โรงงาน กําลังการผลิตประมาณ 112,660
ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 225,320 ตัน/ป และโรงงานมันอัดเม็ดขนาดใหญ 11 โรงงาน
กําลังการผลิตประมาณ 440,764 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 881,528 ตัน/ป รวมความ
ตองการวัตถุดิบทั้งหมดประมาณ 1.5 ลานตัน ซึ่งมากกวาปริมาณผลผลิตในจังหวัด 4 แสนตัน
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เมื่อพิจารณาโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 2 โรงงาน ที่มีโครงการกอสรางมี
กําลังการผลิตรวม 75 ลานลิตรตอป ตองการมันสําปะหลัง 450,000 ตัน/ป ถึงแมวาจะสามารถ
เพิ่มผลผลิตจาก 3.75 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร จากพื้นที่เรงรัด 207,000 ไร ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น
258,750 ตัน ก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานเอทานอลทั้ง 2 โรงงาน จําเปนตองมี
แหลงวัตถุดิบจากที่อื่นรองรับ เชน จังหวัดใกลเคียง และประเทศเพื่อนบาน รายชื่อโรงงานเอทา
นอล 2 โรงงานไดแก
1. บริษัท พี.เอส.ซี. สตารช โปรดักส จํากัด กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
2. บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด
กําลังการผลิต 100,000 ลิตร/วัน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่กลุมที่ 1 ไดแก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
สระแกว จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และตราด พบวาปจจุบันมีผลผลิตมันสําปะหลังรวมกันประมาณ
6 ลานตัน แตหากสามารถเพิ่มผลผลิตจากพื้นที่เรงรัดไดตามเปาหมายจะทําใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
เปน 7.2 ลานตัน ในขณะที่ความตองการมันสําปะหลังในสวนของโรงงานแปงรวมกับลานมันเสน/
มันอัดเม็ด และโรงงานเอทานอล มีประมาณ 6.3 ลานตัน และ 6.4 ลานตัน ตามลําดับ รวม 2
กลุม 12.7 ลานตัน จากความตองการทั้งหมดนี้หากโรงงานเอทานอลเปดดําเนินการครบเต็มกําลัง
การผลิตทุกโรงงานจะทําใหพื้นที่กลุมที่ 1 ขาดแคลนวัตถุดิบประมาณ 5.6 ลานตัน
พื้นที่กลุมที่ 2
2-1) บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 7.2 แสนตัน ไมมี
โรงงานแปงมันสําปะหลัง มีลานมัน 126 โรงงาน รวมกําลังการผลิตประมาณ 73,000 ตัน/ป ซึ่ง
ตองการวัตถุดิบมันสําปะหลัง 1.5 แสนตัน จึงมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 5.7 แสนตัน อีก
ทั้งถาสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 3.58 ตัน/ไร เปน 6 ตัน/ไร จากพื้นที่เรงรัด 100,000 ไร จะทํา
ใหไดผลผลิตเพิ่มอีก 242,000 ตัน รวมมีมันสําปะหลังสวนเหลือ 8.1 แสนตัน สําหรับโรงงานผลิต
เอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะกอตั้งที่จังหวัดบุรีรัมยมีเพียง 1 โรง คือ บริษัท บุรีรัมยเอทานอล
จํากัด กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน (60 ลานลิตร/ป) ตองการวัตถุดิบประมาณ 360,000 ตัน/
ป ซึ่งนอยกวาผลผลิตสวนเหลือ 4.5 แสนตัน ดังนั้นจังหวัดบุรีรัมยจึงไมมีปญหาเรื่องการขาด
แคลนวัตถุดิบ
2-2) ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.2 ลานตัน มีโรงงาน
แปงมันสําปะหลัง 3 โรงงานคือ
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1. บริษัท แปงมันแสงเพชร จํากัด
กําลังการผลิต 18,000 ตัน/ป
2. บริษัท สยามควอลิตี้ สตารช จํากัด
กําลังการผลิต 75,000 ตัน/ป
3. บริษัท ชัยภูมิ สตารช จํากัด
กําลังการผลิต 18,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 111,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 4.5 แสนตัน มีลานมัน
เสน/มั นอัดเม็ด 58 โรงงาน กําลั งการผลิตรวมกันประมาณ 250,840 ตัน /ป ตองการวัตถุดิบ
ประมาณ 5.3 แสนตัน รวมความตองการมันสําปะหลังของทั้ง 2 กลุมประมาณ 1 ลานตัน จึงมีมนั
สําปะหลังเหลือประมาณ 2 แสนตัน นอกจากนี้จังหวัดชัยภูมิยังถูกกําหนดใหเปนพื้นที่เรงรัด
จํานวน 150,000 ไร ถาสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย จาก 3.31 ตัน/ไร เปน 6 ตัน/ไร จะไดผลผลิต
เพิ่มอีก 403,500 ตัน รวมมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 6 แสนตัน โดยโรงงานผลิตเอทา
นอลจากมันสําปะหลังที่มีโครงการกอตั้งในจังหวัดชัยภูมิมี 1 โรงงาน คือ บริษัท สยามเอทานอล
ชัยภูมิ จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท สยามเอทานอลอุตสาหกรรม จํากัด) มีกําลังการผลิต 100,000 ลิตร/
วัน (30 ลานลิตร/ป) ซึ่งตองใชมันสําปะหลังประมาณ 1.8 แสนตัน นอยกวาผลผลิตสวนเหลือ 4.2
แสนตัน ดังนั้นจังหวัดชัยภูมิจึงไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ
2-3) นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 6.5 ลาน
ตัน มีโรงงานแปงมันสําปะหลัง 25 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท ที เอช แพลเล็ท จํากัด
กําลังการผลิต 18,750 ตัน/ป
กําลังการผลิต 20,589 ตัน/ป
2. บริษัท ชัยภูมิ พืชผล จํากัด
3. บริษัท คอรนโปรดักส อํามาดาส (ประเทศไทย) จํากัด
กําลังการผลิต 254,100 ตัน/ป
4. บริษัท ซี.พี.วาย.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
กําลังการผลิต 50,000 ตัน/ป
5. บริษัท เยนเนรัล สตารช จํากัด
กําลังการผลิต 85,000 ตัน/ป
6. บริษัท วี พี สตารช (2000) จํากัด
กําลังการผลิต 75,000 ตัน/ป
7. บริษัท เอ็น. อี. อินดัสทรี จํากัด
กําลังการผลิต 48,000 ตัน/ป
8. บริษัท เชาวนดี สตารช (2004) จํากัด
กําลังการผลิต 62,500 ตัน/ป
9. บริษัท โชคยืนยงอุตสาหกรรม จํากัด
กําลังการผลิต 21,600 ตัน/ป
10. บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันราชสีมา จํากัด กําลังการผลิต 60,000 ตัน/ป
11. แปงมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จํากัด
กําลังการผลิต 97,200 ตัน/ป
12. บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
กําลังการผลิต 64,800 ตัน/ป
13. บริษัท แปงตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จํากัด กําลังการผลิต 3,000 ตัน/ป
14. บริษัท พี.วี.ดี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กําลังการผลิต 12,000 ตัน/ป
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15. บริษัท สีมาอินเตอรโปรดักส จํากัด
กําลังการผลิต 50,000 ตัน/ป
16. บริษัท สงวนวงษ อุตสาหกรรม จํากัด กําลังการผลิต 96,000 ตัน/ป
17. บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันโคราช จํากัด กําลังการผลิต 70,000 ตัน/ป
18. บริษัท แปงมันอิสาน จํากัด
กําลังการผลิต 105,000 ตัน/ป
กําลังการผลิต 63,360 ตัน/ป
19. บริษัท ที พี เค สตารช จํากัด
20. บริษัท ชัยอุดมสิน โปรดิวส จํากัด
กําลังการผลิต 2,000 ตัน/ป
21. บริษัท ออส-ไทย สตารช เชส จํากัด
กําลังการผลิต 12,000 ตัน/ป
22. บริษัท ไทยวาอัลฟาสตารช จํากัด
กําลังการผลิต 18,912 ตัน/ป
23. บริษัท เอ็น ไอ ซี แปงมันสําเร็จรูป จํากัด กําลังการผลิต 939,904 ตัน/ป
24. บริษัท ไดมอนด สตารช จํากัด
กําลังการผลิต 24,000 ตัน/ป
25. บริษัท สงวนวงษสตารช จํากัด
กําลังการผลิต 102,000 ตัน/ป
โรงงานแป ง มั น 25 โรงงาน แบ ง เป น โรงงานแป ง มั น สํ า ปะหลั ง กํ า ลั ง การผลิ ต
1,042,799 ตัน/ป และโรงงานแปงมันสําปะหลังดัดแปรกําลังการผลิต 1,118,816 ตัน/ป ถารวม
ความตองการของโรงงานแปงทั้ง 2 ประเภทจะมีกําลังการผลิตถึง 2,162,615 ตัน/ป ตองการ
วัตถุดิบ ประมาณ 8.6 ลานตัน ซึ่งตัวเลขที่ประเมินไดนี้ ทําใหกําลังการผลิตแปงมันและความ
ตองการมันสําปะหลังรวมทั้งประเทศในสวนของโรงงานแปงมีคาสูงกวาความเปนจริงมาก จึงขอ
ประเมินกําลังการผลิตโรงงานแปงมันเฉพาะในสวนที่ใชหัวมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบจริง ๆ คือ
กําลังการผลิต 1,042,799 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 5.6 ลานตัน สวนของโรงงานแปงมัน
สําปะหลังดัดแปรนั้นสามารถใชไดทั้งหัวมันสําปะหลังหรือใชแปงมันสําปะหลังสําเร็จรูปเปนวัตถุ
เริ่มตนก็ได ในสวนของลานมันเสน/มันอัดเม็ด จังหวัดนครราชสีมามีลานมันเสน/มันอัดเม็ด 158
โรงงาน กําลังการผลิตรวมกันประมาณ 1,142,572 ลานตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 2.4 ลาน
ตัน เมื่อรวมความตองการของโรงงานแปงมันและลานมันเสน/มันอัดเม็ดมีคาประมาณ 8 ลานตัน
ซึ่ ง มากกวา ปริม าณผลผลิ ตที่ มี แสดงว า อาจมี ก ารใช วั ตถุดิ บ จากแหลง อื่น หรือ จัง หวั ดอื่ น อี ก
ประมาณ 1.5 ลานตัน
เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะในส ว นของโรงงานผลิ ต เอทานอลจากมั น สํ า ปะหลั ง ที่ ไ ด รั บ
อนุญาตใหดําเนินการกอสรางในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 4 โรงงาน พบวามีกําลังการผลิต
รวมกันสูงถึง 700 ลานลิตร/ป (คํานวณที่ 300 วันทําการ) ตองการมันสําปะหลังประมาณ 4 ลาน
ตัน ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เรงรัดรวม 842,000 ไร ถาสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก
3.65 เปน 5-6 ตัน/ไร จะไดผลผลิตเพิ่มเพียง 1,136,700-1,978,700 ตัน ซึ่งจะเห็นไดชัดวาถึงแมจะ
สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณผลผลิ ต เฉลี่ ย ได แต ก็ ยั ง มี วั ต ถุ ดิ บ ไม เ พี ย งพอสํ า หรั บ โรงงานเอทานอล
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นมาสามารถใชพอสําหรับโรงงานเอทานอลที่กําลังการผลิต 550,000-1,100,000
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ลิตร/วัน เทานั้น (165-330 ลานลิตร/ป) ดังนั้นถามีการกอตั้งโรงงานเอทานอลทั้ง 4 โรงงานจะทํา
ใหเกิดปญหาดานวัตถุดิบได จําเปนตองหาแหลงวัตถุดิบจากที่อื่น เชน จังหวัดใกลเคียง และ
ประเทศเพื่อนบาน โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะกอสรางในจังหวัดนครราชสีมา 4
โรงงาน ไดแก
1. บริษัท บุญอเนก จํากัด
กําลังการผลิต 1,050,000 ลิตร/วัน
2. บริษัท ที พี เค เอทานอล จํากัด
กําลังการผลิต 1,020,000 ลิตร/วัน
3. บริษัท เอ็นวายเอทานอล จํากัด
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน
กําลังการผลิต 100,000 ลิตร/วัน (ใช
4. บริษัท ซี.ไจแกนติค คารบอน จํากัด
กากมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ)
เมื่อพิจารณาภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่กลุมที่ 2 ไดแก บุรีรัมย ชัยภูมิ และ
นครราชสีมา พบวาปจจุบันมีผลผลิตมันสําปะหลังรวมกันประมาณ 8.5 ลานตัน แตหากสามารถ
เพิ่มผลผลิตจากพื้นที่เรงรัดไดตามเปาหมายจะทําใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 11.1 ลานตัน ในขณะที่
ความตองการมันสําปะหลังในสวนของโรงงานแปงรวมกับลานมันเสน/มันอัดเม็ด และโรงงาน
เอทานอล มีประมาณ 9.1 ลานตัน และ 4.8 ลานตัน ตามลําดับ รวม 2 กลุม 13.9 ลานตัน จาก
ความตองการทั้งหมดนี้หากโรงงานเอทานอลเปดดําเนินการครบเต็มกําลังการผลิตทุกโรงงานจะ
ทําใหพื้นที่กลุมที่ 2 ขาดแคลนวัตถุดิบประมาณ 2.8 ลานตัน
พื้นที่กลุมที่ 3
3-1) นครพนม จังหวัดนครพนมมีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.6 หมื่นตัน ไมมี
โรงงานแปงมัน มีเพียงลานมันเสน 4 โรงงาน กํา ลังการผลิต 2,700 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ
ประมาณ 6 พันตัน/ป และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง จึงนาจะมีมันสําปะหลัง
สวนเหลือประมาณ 1 หมื่นตัน
3-2) มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 2.5 แสนตัน
ไมมีโรงงานแปงมัน มีเพียงลานมันเสน 6 โรงงาน กําลังการผลิต 8,480 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ
ประมาณ 18,000 ตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง จึงนาจะมีมันสําปะหลัง
สวนเหลือประมาณ 2.3 แสนตัน และมีพื้นที่เรงรัด 84,000 ไร ซึ่งถาสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 2.77
ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไรจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มอีก 187,320 ตัน
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3-3) ยโสธร จังหวัดยโสธร มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.5 แสนตัน ไมมี
โรงงานแปงมัน มีลานมันเสนและมันอัดเม็ด 19 โรงงาน กําลังการผลิต 22,140 ตัน/ป ตองการ
วัตถุดิบประมาณ 5 หมื่นตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง จึงนาจะมีมัน
สําปะหลังสวนเหลือประมาณ 1 แสนตัน และมีพื้นที่เรงรัด 38,000 ไร ซึ่งถาสามารถเพิ่มผลผลิต
จาก 3.32 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไรจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มอีก 63,840 ตัน
3-4) อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.1 แสน
ตัน ไมมีโรงงานแปงมัน มีลานมันเสนและมันอัดเม็ด 4 โรงงาน กําลังการผลิต 11,000 ตัน/ป
ตองการวัตถุดิบประมาณ 2.3 หมื่นตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง จึงนาจะ
มีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 8.7 หมื่นตัน และมีพื้นที่เรงรัด 12,000 ไร ซึ่งถาสามารถเพิ่ม
ผลผลิตจาก 3.16 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไรจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มอีก 22,080 ตัน
3-5) อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 3.2 แสน
ตัน ไมมีโรงงานแปงมัน มีลานมันเสนและมันอัดเม็ด 18 โรงงาน กําลังการผลิต 50,000 ตัน/ป
ตองการวัตถุดิบประมาณ 1 แสนตัน จึงมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 2.2 แสนตัน และมี
พื้นที่เรงรัด 23,000 ไร ซึ่งถาสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 3.38 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร จะทําใหไดผล
ผลิตเพิ่มอีก 37,260 ตัน รวมมันสําปะหลังในสวนเหลือประมาณ 2.6 แสนตัน แตโรงงานผลิต
เอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะกอสรางในจังหวัดอุบลราชธานีมี 2 โรงงาน รวมกําลังการผลิต
330 ลานลิตร/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 2 ลานตัน ซึ่งมากกวาผลผลิตที่มีทั้งจังหวัด ดังนั้น
โรงงานเอทานอลจะตองมีแหลงวัตถุดิบจากที่อื่น เชน จังหวัดใกลเคียง และประเทศเพื่อนบาน
โรงงานเอทานอล 2 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท เฟรนส ฟอรแลนด จํากัด
กําลังการผลิต 700,000 ลิตร/วัน
2. พาวเวอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
กําลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน
3-6) ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 2.2 แสนตัน มี
โรงงานแปงมัน 1 โรงงานคือ บริษัท ซี พี เอส สตารช จํากัด กําลังการผลิต 1,500 ตัน/ป ตองการ
วัตถุ ดิบ 6 พันตัน มี ลานมัน เสน 25 โรงงาน กํา ลังการผลิต 20,500 ตัน /ป ตองการวัตถุ ดิบ
ประมาณ 4.3 หมื่นตัน รวมความตองการทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทา
นอลจากมันสําปะหลัง จึงนาจะมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 1.7 แสนตัน และมีพื้นที่เรงรัด
21,000 ไร ซึ่งถาสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 3.44 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร จะทําใหไดผลผลิตเพิ่มอีก
32,760 ตัน
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3-7) สุรินทร จังหวัดสุรินทร มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.1 แสนตัน ไมมี
โรงงานแปงมัน มีลานมันเสน 26 โรงงาน กําลังการผลิต 14,384 ตองการวัตถุดิบประมาณ 1.7
แสนตั น มากกว า ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ มี เ ล็ ก น อ ย จั ง หวั ด สุ ริ น ทร ไ ม มี โ ครงการก อ สร า งโรงงาน
เอทานอล แตมีพื้นที่เรงรัดจํานวน 8 พันไร ซึ่งถาสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 2.83 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/
ไร จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 17,360 ตัน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่กลุมที่ 3 ไดแก นครพนม มุกดาหาร ยโสธร
อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร พบวาปจจุบันมีผลผลิตมันสําปะหลังรวมกัน
ประมาณ 1.2 ลานตัน แตหากสามารถเพิ่มผลผลิตจากพื้นที่เรงรัดไดตามเปาหมายจะทําใหมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 1.5 ลานตัน ในขณะที่ความตองการมันสําปะหลังในสวนของโรงงานแปงรวม
กั บ ลานมั น เส น /มั น อั ด เม็ ด และโรงงานเอทานอล มีป ระมาณ 0.4 ล า นตั น และ 2 ล า นตั น
ตามลํา ดับ รวม 2 กลุม 2.4 ลา นตัน จากความตองการทั้งหมดนี้หากโรงงานเอทานอลเปด
ดําเนินการครบเต็มกําลังการผลิตทุกโรงงานจะทําใหพื้นที่กลุมที่ 3 ขาดแคลนวัตถุดิบประมาณ 0.9
ลานตัน
พื้นที่กลุมที่ 4
4-1) มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 3.6 แสน
ตัน มีโรงงานแปงมัน 2 โรงงาน คือ
1. บริษัท คารกิลลสยาม จํากัด
กําลังการผลิต 3,400 ตัน/ป
2. บริษัท โรงงานแปงมันตระกูลเล็ก จํากัด กําลังการผลิต 3,400 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 6,800 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 4 หมื่นตัน มีลานมันเสน
3 โรงงาน กําลังการผลิต 2,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 4,200 ตัน รวมความตองการ 2
กลุม 4.4 หมื่นตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง จึงนาจะมีมันสําปะหลังสวน
เหลือประมาณ 3.2 แสนตัน และมีพื้นที่เรงรัด 21,000 ไร ซึ่งถาสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 2.98 ตัน/
ไร เปน 5 ตัน/ไร จะทําใหไดผลผลิตเพิ่มอีก 42,420 ตัน
4-2) รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 3.3 แสนตัน มี
โรงงานแป ง มั น 1 โรงงาน คื อ บริ ษัท แป ง มั น ร อยเอ็ ด จํ า กั ด กํ า ลัง การผลิต 120,000 ตั น /ป
ตองการวัตถุดิบ 4.8 แสนตัน และมีลานมันเสน 13 โรงงาน กําลังการผลิต 3,884 ตัน/ป ตองการ
วัตถุดิบประมาณ 8.1 พันตัน รวมความตองการทั้ง 2 กลุม 4.9 แสนตัน ซึ่งมากกวาผลผลิต
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ภายในจังหวัด แสดงวาอาจมีการใชวัตถุดิบจากแหลงอื่นเสริมหรือโรงงานผลิตนอยกวากําลังการ
ผลิตที่ระบุไว จังหวัดรอยเอ็ดมีพื้นที่เรงรัดจํานวน 28,000 ไร หากเพิ่มผลผลิตจาก 3.02 ตัน/ไร
เปน 5 ตัน/ไร จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 55,440 ตัน
4-3) กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.1 ลานตัน มี
โรงงานแปงมัน 8 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท แปงมันสมเด็จ จํากัด
กําลังการผลิต 36,000 ตัน/ป
2. บริษัท แปงมันกาฬสินธุ จํากัด
กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป
กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป
3. บริษัท บางนาแปงมัน จํากัด
4. บริษัท สยามโปรดักส (1994) จํากัด
กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป
5. บริษัท เนชั่นแนลสตารช แอนด เคมีเคิล (ไทยแลนด) จํากัด
กําลังการผลิต 60,000 ตัน/ป
6. บริษัท เอเชียโมดิไฟดสตารช จํากัด
กําลังการผลิต 60,000 ตัน/ป
กําลังการผลิต 15,000 ตัน/ป
7. บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จํากัด
8. บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)
กําลังการผลิต 54,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 315,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 1.3 ลานตัน มีลานมัน
85 โรงงาน กํา ลังการผลิ ต 76,957 ตัน/ป ตองการวั ตถุดิบประมาณ 1.6 แสนตัน รวมความ
ตองการมันสําปะหลัง 2 สวน ประมาณ 1.5 ลานตัน ซึ่งมากกวาผลผลิตในจังหวัดประมาณ 4
แสนตัน
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ มี โ รงงานเอทานอลที่ จ ะก อ สร า งจํ า นวน 1 โรงงาน คื อ บริ ษั ท
อุตสาหกรรมน้ําตาลอีสาน จํากัด กําลังการผลิต 120,000 ลิตร/วัน (36 ลานลิตร/ป) ตองการ
วัตถุดิบประมาณ 2.2 แสนตัน /ป ซึ่งกาฬสินธุ มีพื้ นที่ เรง รัด 145,000 ไร ถ าหากเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตจาก 3.62 ตัน/ไร ไดเปน 5 ตัน/ไร จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้น 200,100 ตัน จะสามารถรองรับ
กับความตองการของโรงงานเอทานอลที่จะกอสรางได
4-4) ขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 7.2 แสนตัน มี
โรงงานแปงมัน 2 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท แกนเจริญ จํากัด
กําลังการผลิต 34,560 ตัน/ป
2. บริษัท โรงแปงมันขอนแกนพืชผล จํากัด กําลังการผลิต 18,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 52,560 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 2.1 แสนตัน มีลานมัน
เสน/มันอัดเม็ด 10 โรงงาน กําลังการผลิต 32,214 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 6.4 หมื่นตัน
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รวมความตองการมันสําปะหลัง 2 กลุม 2.7 แสนตัน จึงนาจะมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ
4.5 แสนตัน อีกทั้งมีพื้นที่เรงรัด 50,000 ไร ซึ่งถาสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 3.46 ตัน เปน 6 ตัน/ไร
จะได ผลผลิ ตเพิ่ม ขึ้นอีก 127,000 ตั น รวมมี มัน สํ าปะหลัง ส ว นเหลือประมาณ 5.8 แสนตัน
โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะกอสรางในจังหวัดขอนแกนมี 1 โรงงาน คือ บริษัท ไทยงวน
เอทานอล จํากัด กําลังการผลิต 130,000 ลิตร/วัน (39 ลานลิตร/ป) ตองการวัตถุดิบประมาณ 2.4
แสนตัน/ป จังหวัดขอนแกนจึงมีมันสําปะหลังเหลือเกินจากความตองการในปจจุบัน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่กลุมที่ 4 ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด
กาฬสินธุ และขอนแกน พบวาปจจุบันมีผลผลิตมันสําปะหลังรวมกันประมาณ 2.5 ลานตัน แต
หากสามารถเพิ่มผลผลิตจากพื้นที่เรงรัดไดตามเปาหมายจะทําใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 2.9 ลาน
ตัน ในขณะที่ความตองการมันสําปะหลังในสวนของโรงงานแปงรวมกับลานมันเสน/มันอัดเม็ด
และโรงงานเอทานอล มีประมาณ 2.2 ลานตัน และ 0.5 ลานตัน ตามลําดับ รวม 2 กลุม 2.7ลาน
ตัน จากความตองการทั้งหมดนี้หากโรงงานเอทานอลเปดดําเนินการครบเต็มกําลังการผลิตทุก
โรงงานจะทําใหพื้นที่กลุมที่ 4 มีวัตถุดิบเหลือประมาณ 0.2 ลานตัน
พื้นที่กลุมที่ 5
5-1) เลย จั งหวัดเลย มี ผลผลิตมัน สํา ปะหลั ง 4.1 แสนตัน มีโรงงานแปง มัน 1
โรงงาน คื อ บริ ษั ท แป ง มั น เมื อ งเลย จํ า กั ด กํ า ลั ง การผลิ ต 24,000 ตั น /ป ต อ งการวั ต ถุ ดิ บ
ประมาณ 9.6 หมื่นตัน มีลานมันเสน 20 โรงงาน กําลังการผลิต 43,350 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ
ประมาณ 9.1 หมื่นตัน ไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง รวมความตองการทั้งหมด
1.9 แสนตัน จึงนาจะมีมันสําปะหลังเหลือประมาณ 2.2 แสนตัน รวมกับผลผลิตที่นาจะไดเพิ่มขึ้น
ในสวนของพื้นที่เรงรัดจํานวน 74,000 ไร จากผลผลิตเฉลี่ย 2.92 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร อีก 153,920
ตัน รวมเปน 3.7 แสนตัน
5-2) หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.5 แสน
ตัน ไมมีโรงงานแปงมัน มีลานมันเสน/มันอัดเม็ด 27 โรงงาน กําลังการผลิต 51,132 ตัน/ป
ตองการวัตถุดิบประมาณ 1.1 แสนตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้น
ความต อ งการทั้ ง หมดจึ ง มี เ พี ย ง 1.1 แสนตั น ใกล เ คี ย งกั บ ปริ ม าณผลผลิ ต โดยน า จะมี มั น
สําปะหลังเหลือประมาณ 40,000 ตัน รวมกับผลผลิตที่นาจะไดเพิ่มขึ้นในสวนของพื้นที่เรงรัด
จํานวน 3,000 ไร จากผลผลิตเฉลี่ย 3.35 ตัน/ไร เปน 6 ตัน/ไร อีก 7,950 ตัน รวมเปน 4.8 หมื่นตัน
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5-3) อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 5.9 แสนตัน มี
โรงงานแปงมัน 2 โรงงาน คือ
1. บริษัท ไทยนํามันสําปะหลัง จํากัด
กําลังการผลิต 40,000 ตัน/ป
2. บริษัท อุดรเพิ่มผล จํากัด
กําลังการผลิต 5,900 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 45,900 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 1.8 แสนตัน มีลานมัน
เสน 53 โรงงาน กําลังการผลิต 83,030 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 1.7 แสนตัน และมัน
อัดเม็ด 4 โรงงาน กําลังการผลิต 263,840 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 5.3 แสนตัน รวม
ความตองการทั้งหมด 8.8 แสนตัน ซึ่งมีคามากกวาผลผลิตที่มีในจังหวัด 2.9 แสนตัน
เมื่อพิจ ารณาในส วนของโรงงานผลิตเอทานอลจากมั น สําปะหลั ง ที่จ ะกอสรา งใน
จังหวัดอุดรธานีมี 1 โรงงาน คือ บริษัท เอสดีเอทานอล จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท สมเด็จ 1991 จํากัด)
มีกําลังการผลิต 200,00 ลิตร/วัน (30 ลานลิตร/ป) ตองการวัตถุดิบประมาณ 3.6 แสนตัน/ป ซึ่งถา
หากสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 3.71 ตัน/ไร เปน 6 ตัน/ไร จากพื้นที่เรงรัด 20,000 ไร จะไดผลผลิต
เพิ่มขึ้น 45,800 ตัน ซึ่งยังไมพอเพียงตอการผลิตเอทานอล ตองใชวัตถุดิบมันสําปะหลังจาก
จังหวัดอื่นหรือแหลงอื่นเพิ่มเติม
5-4) หนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1 แสนตัน ไมมี
โรงงานแปงมัน มีลานมันเสน 72 โรงงาน กําลังการผลิต 17,876 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ
3.8 หมื่นตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้นจังหวัดหนองคายจึงนาจะมี
มันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 62,000 ตัน
5-5) สกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.9 แสนตัน ไมมี
โรงงานแป ง มั น มี ล านมั น เส น 18 โรงงาน กํ า ลั ง การผลิ ต 17,720 ตั น /ป ต อ งการวั ต ถุ ดิ บ
ประมาณ 3.5 หมื่นตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้นจังหวัดหนองคาย
จึงนาจะมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 1.5 แสนตัน และจังหวัดสกลนครมีพื้นที่เรงรัด 18,000
ไร ถาหากสามารถเพิ่มผลผลิตจํา 2.94 ตัน/ไร เปน 5 ตัน/ไร จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 37,080 ตัน
เมื่อพิจารณาภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่กลุมที่ 5 ไดแก เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี
หนองคาย และสกลนคร พบวาปจจุบันมีผลผลิตมันสําปะหลังรวมกันประมาณ 1.4 ลานตัน แต
หากสามารถเพิ่มผลผลิตจากพื้นที่เรงรัดไดตามเปาหมายจะทําใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน 1.7 ลาน
ตัน ในขณะที่ความตองการมันสําปะหลังในสวนของโรงงานแปงรวมกับลานมันเสน/มันอัดเม็ด
และโรงงานเอทานอล มีประมาณ 1.3 ลานตัน และ 0.4 ลานตัน ตามลําดับ รวม 2 กลุม 1.7
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ลานตัน จากความตองการทั้งหมดนี้หากโรงงานเอทานอลเปดดําเนินการครบเต็มกําลังการผลิต
ทุกโรงงานจะทําใหพื้นที่กลุมที่ 5 มีวัตถุดิบใกลเคียงกับความตองการ
พื้นที่กลุมที่ 6
6-1) เชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.8 หมื่นตัน ไมมี
โรงงานแปงมัน มีลานมันเสน 4 โรงงาน กําลังการผลิต 1,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ
2,300 ตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้นจังหวัดเชียงรายจึงนาจะมีมัน
สําปะหลังสวนเหลือประมาณ 1.6 หมื่นตัน
6-2) อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีผลผลิตมันสําปะหลัง ประมาณ 2 หมื่ นตัน มี
โรงงานแปงมัน 1 โรง คือ บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันกาญจนชัย จํากัด กําลังการผลิต 350 ตัน/ป
ตองการวัตถุดิบประมาณ 1,500 ตัน ไมมีลานมันเสน/มันอัดเม็ด และโรงงานผลิตเอทานอลจาก
มันสําปะหลัง ดังนั้นจังหวัดอุตรดิตถจึงนาจะมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 18,500 ตัน
6-3) พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 6.3 แสนตัน ไม
มีโรงงานแปงมัน มีลานมันเสน 8 โรงงาน กําลังการผลิต 5,364 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ
1.1 หมื่นตัน/ป รวมความตองการ 1.1 หมื่นตัน/ป จึงนาจะมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 6.2
แสนตัน
6-4) นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 7.3 แสนตัน
ไมมีโรงงานแปงมัน มีลานมันเสน 89 โรงงาน กําลังการผลิต 232,860 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ
ประมาณ 4.3 แสนตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้นจังหวัดนครสวรรค
จึงนาจะมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 3 แสนตัน
6-5) อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 7.5 แสนตัน มี
โรงงานแปงมัน 2 โรงงาน คือ
กําลังการผลิต 120,000 ตัน/ป
1. บริษัท เอส. ดับเบิ้ลยู มัลติเทค สตารช จํากัด
2. บริษัท โชคชัยสตารช จํากัด
กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 150,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 6 แสนตัน มีลานมัน
เสน 46 โรงงาน กําลังการผลิต 81,820 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 1.7 แสนตัน รวมความ
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ตองการของทั้ง 2 กลุม 7.7 แสนตัน ซึ่งมากกวาปริมาณผลผลิตที่มีเล็กนอย ดังนั้นหากมีการ
กอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังจํานวน 1 โรงงาน คือ บริษัท สวนอุตสาหกรรม
พลังงาน จํากัด กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน (60 ลานลิตร/ป) ตองการวัตถุดิบประมาณ 3.6
แสนตัน/ป จึงตองมีแหลงวัตถุดิบจากที่อื่นรองรับ
6-6) กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.4 ลาน
ตัน มีโรงงานแปงมัน 9 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท แกนเจริญ จํากัด
กําลังการผลิต 22,500 ตัน/ป
2. บริษัท ที ซี เอส แปงมันอุตสาหกรรม จํากัด กําลังการผลิต 20,300 ตัน/ป
3. หางหุนสวน ธนวัฒนพืชผล จํากัด
กําลังการผลิต 15,000 ตัน/ป
4. บริษัท แปงมันดีไอ จํากัด
กําลังการผลิต 12,000 ตัน/ป
5. บริษัท เจริญสุขแปงมัน (2005) จํากัด
กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป
6. บริษัท โรงแปงมัน สหกรณนิคมนครชุม จํากัด
กําลังการผลิต 20,000 ตัน/ป
7. บริษัท เอส.เค.เอส.อินเตอรเนชั่นแนลสตารช จํากัด กําลังการผลิต 31,250 ตัน/ป
8. บริษัท ชากังราวสตารช จํากัด
กําลังการผลิต 22,000 ตัน/ป
9. บริษัท เจาพระยาพืชไร 2999 (กําแพงเพชร) จํากัด กําลังการผลิต 22,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 195,050 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 7.8 แสนตัน มีลานมัน
เสน/มันอัดเม็ด 105 โรงงาน กําลังการผลิต 292,385 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 6.7 แสน
ตัน รวมความตองการ 2 กลุม 1.45 ลานตัน ใกลเคียงกับผลผลิตที่มีในจังหวัด ดังนั้นโรงงานผลิต
เอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะกอสรางในจังหวัดกําแพงเพชร 2 โรงงาน รวมกําลังการผลิต
540,000 ลิตร/วัน หรือ162 ลานลิตร/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 9.8 แสนตัน/ป จึงตองมีแหลง
วัตถุดิบจากที่อื่นรองรับ โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะทําการกอสราง 2 โรงงาน
ไดแก
1. บริษัท เซ็นทรัลเอ็นเนอรยี่ จํากัด
กําลังการผลิต 340,000 ลิตร/วัน
2. บริษัท น้ําตาลไทยเอทานอล จํากัด
กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน
6-7) เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 8.8 หมื่นตัน
ไมมีโรงงานแปงมัน มีลานมันเสน 3 โรงงาน กําลังการผลิต 15,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ
ประมาณ 3.2 หมื่นตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณ
จึงนาจะมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 5.6 หมื่นตัน
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เมื่อพิจารณาภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่กลุมที่ 6 ไดแก เชียงราย อุตรดิตถ
พิษณุโลก นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร เพชรบูรณ และอื่น ๆ พบวาปจจุบันมีผลผลิตมัน
สํ า ปะหลั ง รวมกั น ประมาณ 3.7 ล า นตั น และไม มี พื้ น ที่ เ ร ง รั ด ในขณะที่ ค วามต อ งการมั น
สํ า ปะหลั ง ในส ว นของโรงงานแป ง รวมกั บ ลานมั น เส น /มั น อั ด เม็ ด และโรงงานเอทานอล มี
ประมาณ 3.0 ลานตัน และ 1.3 ลานตัน ตามลําดับ รวม 2 กลุม 4.3ลานตัน จากความตองการ
ทั้งหมดนี้หากโรงงานเอทานอลเปดดําเนินการครบเต็มกําลังการผลิตทุกโรงงานจะทําใหพื้นที่กลุม
ที่ 6 ขาดแคลนวัตถุดิบประมาณ 0.6 ลานตัน
พื้นที่กลุมที่ 7
7-1) สระบุรี จังหวัดสระบุรี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 8.5 หมื่นตัน ไมมี
โรงงานแปงมัน แตมีโรงงานผลิตฟรุกโตสไซรัป (fructose syrup) ซึ่งใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบ 1
โรงงาน กําลังการผลิต 17,500 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ 83,000 ตัน และโรงงานผลิตน้ําแปงจาก
มันสําปะหลัง 1 โรงงาน กําลังการผลิต 146,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ 224,000 ตัน มีลานมัน
เสน 1 โรงงาน กําลังการผลิต 480 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 1 พันตัน และไมมีโรงงานผลิต
เอทานอลจากมันสําปะหลัง รวมความตองการทั้งหมดประมาณ 3 แสนตัน มากกวาผลผลิตที่มี
ในจังหวัด แสดงวามีการใชวัตถุดิบจากแหลงอื่นอีกประมาณ 2.1 แสนตัน
7-2) ลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 4.3 แสนตัน มีโรงงาน
แปง 2 โรงงาน คือ
กําลังการผลิต 50,000 ตัน/ป
1. บริษัท ลพบุรีสตารช จํากัด
2. บริษัท บลูเวฟสตารช จํากัด
กําลังการผลิต 75,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 125,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 5 แสนตัน มีลานมัน
เสน 20 โรงงาน กําลังการผลิต 105,380 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 2.5 แสนตัน รวมความ
ตองการของทั้ง 2 กลุม 7.5 แสนตัน ซึ่งมากกวาผลผลิตที่มีในจังหวัด ดังนั้นจึงตองการวัตถุดิบ
จากแหลงอื่นอีกประมาณ 3.2 แสนตัน เมื่อรวมกับความตองการในสวนของโรงงานผลิตเอทานอล
จากมันสําปะหลังที่จะกอสรางในจังหวัดลพบุรี 1 โรงงาน คือ บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด กําลังการ
ผลิต 200,000 ลิตร/วัน หรือ 60 ลานลิตรตอป ตองการวัตถุดิบประมาณ 3.6 แสนตัน จะทําให
ตองหาวัตถุดิบจากแหลงอื่นรวมเปน 6.8 แสนตัน
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7-3) ชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 2.8 แสนตัน ไมมี
โรงงานแปงมัน มีลานมันเสน 22 โรงงาน กําลังการผลิต 60,841 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ
1.3 แสนตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้นจังหวัดชัยนาทจึงมีวัตถุดิบ
สวนเหลือประมาณ 1.5 แสนตัน
7-4) สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 1.1 แสนตัน
ไม มี โ รงงานแป ง มั น มี ล านมั น เส น 19 โรงงาน กํ า ลั ง การผลิ ต 29,950 ตั น /ป ต อ งการมั น
สําปะหลังประมาณ 4.5 หมื่นตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง ดังนั้นจังหวัด
สุพรรณบุรีจึงมีวัตถุดิบสวนหลือประมาณ 6.5 หมื่นตัน
7-5) กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 8.7 แสนตัน
มีโรงงานแปงมันสําปะหลัง 3 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท เอเชีย ฟรุคโตส จํากัด
กําลังการผลิต 35,000 ตัน/ป
2. บริษัท แปงมันเอเชีย จํากัด
กําลังการผลิต 39,000 ตัน/ป
3. บริษัท คาสซาวา กรีน จํากัด
กําลังการผลิต 60,000 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 134,000 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 5.6 แสนตัน มีลานมัน
เสน 182 โรงงาน กําลังการผลิต 166,232 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 3.5 แสนตัน รวม
ความตองการ 2 กลุม 9.1 แสนตัน ใกลเคียงกับปริมาณผลผลิตที่มีในจังหวัด ดังนั้นหากมีการ
กอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง 1 โรงงาน คือ บริษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด
กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน หรือ 45 ลานลิตร/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 2.7 แสนตัน จึง
ตองหาแหลงวัตถุดิบจากที่อื่นรองรับ
7-6) ราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 2.9 แสนตัน มีโรงงาน
แปงมัน 2 โรงงาน ไดแก
1. บริษัท อุตสาหกรรมแปงมันบานโปง จํากัด กําลังการผลิต 29,000 ตัน/ป
2. บริษัท นีโอเทค ฟูด จํากัด
กําลังการผลิต 4,500 ตัน/ป
รวมกําลังการผลิต 33,500 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 2.1 แสนตัน/ป มีลานมัน
เสน 4 โรงงาน กําลังการผลิต 5,575 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 1.7 หมื่นตัน รวมความ
ตองการ 2 กลุม 2.3 แสนตัน/ป จึงมีมันสําปะหลังสวนเหลือประมาณ 6 หมื่นตัน โรงงานผลิต
เอทานอลจากมันสําปะหลังที่จะกอสรางที่จังหวัดราชบุรีมี 1 โรงงานคือ บริษัท ราชบุรีเอทานอล
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จํากัด กําลังการผลิต 150,000 ลิตร/วัน หรือ 45 ลานลิตร/ป ตองการวัตถุดิบประมาณ 2.7 แสน
ตัน ดังนั้นจึงตองหาวัตถุดิบรองรับอีกประมาณ 2.1 แสนตัน
7-7) เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 7,500 ตัน ไมมี
โรงงานแปงมัน มีเพียงโรงงานมันเสน 1 โรงงาน กําลังการผลิต 100 ตัน/ป ตองการวัตถุดิบ
ประมาณ 210 ตัน และไมมีโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง จึงมีมันสําปะหลังสวนเหลือ
ประมาณ 7,300 ตัน/ป
เมื่อพิจารณาภาพรวมของจังหวัดในพื้นที่กลุมที่ 7 ไดแก สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
พบวาปจจุบันมีผลผลิตมันสําปะหลังรวมกัน
ประมาณ 2.1 ลานตัน และไมมีพื้นที่เรงรัด ในขณะที่ความตองการมันสําปะหลังในสวนของ
โรงงานแปงรวมกับลานมันเสน/มันอัดเม็ด และโรงงานเอทานอล มีประมาณ 2.4 ลานตัน และ
0.9 ลานตัน ตามลําดับ รวม 2 กลุม 3.3 ลานตัน จากความตองการทั้งหมดนี้หากโรงงานเอทา
นอลเปดดําเนินการครบเต็มกําลังการผลิตทุกโรงงานจะทําใหพื้นที่กลุมที่ 7 ขาดแคลนวัตถุดิบ
ประมาณ 1.2 ลานตัน
เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของประเทศ พบว า ประเทศไทยมี ผ ลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั ง
ประมาณ 25 ลานตัน ซึ่งปจจุบันใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลัก ๆ 3 อุตสาหกรรม ไดแก
อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ประมาณปละ 15 ลานตัน (3.5 ลานตันแปง) อุตสาหกรรมมันเสน
และมั น อั ด เม็ ด ป ล ะประมาณ 10 ล า นตั น (4.93 ล า นตั น มั น เส น ) และอี ก ส ว นน อ ยสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมเอทานอล ซึ่งปจจุบันมีโรงงานที่ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังเพียงโรงงานเดียว
คือ บริษัท ไทยงวนเอทานอล จํากัด ใชวัตถุดิบไมเกิน 2 แสนตัน/ป ขอมูลที่ไดจากการประมาณ
ภาพรวมของความตองการมันสําปะหลังทั้งประเทศในตารางที่ 3-30 ใกลเคียงกับขอมูลดังกลาว
โดยมีความคลาดเคลื่อนเล็กนอย ซึ่งเปนผลมาจากบางจังหวัดไมมีขอมูลเกี่ยวกับกําลังการผลิต
และความตองการวัตถุดิบของโรงงานแปงและอุตสาหกรรมมันเสน/มันอัดเม็ด จึงตองประมาณ
จากเครื่องจักร และคนงาน โดยเทียบเคียงกับขอมูลในจังหวัดอื่น ๆ ที่มี อีกทั้งผลิตภัณฑทั้งแปง
มั น สํ า ปะหลั ง และมั น เส น ยั ง สามารถแตกแขนงเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ได เช น โรงงานแป ง มั น
สําปะหลังดัดแปร สามารถใชวัตถุดิบเริ่มตนทั้งจากหัวมันสําปะหลังและแปงมันสําปะหลังได และ
โรงงานมันอัดเม็ด สามารถใชวัตถุดิบเริ่มตนทั้งจากหัวมันสําปะหลังและมันเสนได ดังนั้นในบาง
จังหวัดที่มีโรงงานแปงมันสําปะหลังดัดแปร และ/หรือ โรงงานมันอัดเม็ดหลายโรงงานจะทําให
ขอมูลในจังหวัดนั้นมีความคลาดเคลื่อนสูง

173
สําหรับอุตสาหกรรมเอทานอลจะเห็นไดวา ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เอทานอลจากมันสําปะหลังที่ไดรับอนุญาตมากถึง 32 โรงงาน โดยบางสวนเสนอขอใชวัตถุดิบรวม
ระหวางมันสําปะหลัง ออย และกากน้ําตาล แตถาหากพิจารณาถึงสถานภาพปจจุบันแลว มัน
สํ า ปะหลั ง มี ค วามเป น ไปได ใ นการนํ า มาใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลที่ ว า มั น
สําปะหลังเปนพืชที่ปลูกไดในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศไทย ดูแลรักษางาย ไมยุงยาก ลงทุนนอย
ผลผลิตงายตอการจัดการ และสามารถเก็บรักษาไวในนานในรูปของมันเสนกอนนําไปใชงาน
ในขณะที่ อ อ ย ถู ก ควบคุ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ อ ยและน้ํ า ตาลทรายและระบบแบ ง ป น
ผลประโยชน ทําใหขาดความคลองตัวในการใชประโยชน และกากน้ําตาลที่มีความเกี่ยวของกับ
การผลิตน้ําตาลทรายเนื่องจากเปนผลพลอยไดจากการผลิต ทําใหมีปริมาณคอนขางจํากัด และ
มีความตองการใชประโยชนโดยอุตสาหกรรมอื่นรวมถึงการสงออกที่สูงอยูแลว ดังนั้นโรงงานผลิต
เอทานอลที่เสนอขอใชวัตถุดิบรวมจึงมีความเปนไปที่จะใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบมากที่สุด ซึ่ง
ถาหากโรงงานทั้ง 32 โรงงานสามารถดําเนินการผลิตไดตามกําลังการผลิตที่ตั้งไวจะทําใหมีกําลัง
การผลิ ต สู ง ถึ ง 2,685 ล า นลิ ต ร/ป (8.95 ล า นลิ ต ร/วั น 300 วั น ทํ า การ เฉพาะในส ว นของ
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง) สามารถใชไดประมาณ 7.36 ลานลิตร/วัน (365 วัน/ป)
ในขณะที่ความตองการเอทานอลเพื่อใชผสมเปนแกสโซฮอล (E10) ทั้งประเทศปจจุบันมีไมเกิน 5
แสนลิตร/วัน หรือ 1 ลานลิตร/วัน กรณีที่มียกเลิกการจําหนายน้ํามันเบนซิน 95 หรือ 3 ลานลิตร/
วั น กรณี ที่ ใ ช แ ทนเนื้ อ น้ํ า มั น เบนซิ น 91 และ 95 ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า กํ า ลั ง การผลิ ต เอทานอลที่ มี
มากกว า ความต อ งการอยู ม าก อี ก ทั้ ง เมื่ อ มองในส ว นของปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ พบว า ต อ งใช มั น
สําปะหลังประมาณ 16 ลานตัน สําหรับโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังทั้งหมดที่จะ
ดําเนินการผลิต ในขณะที่ถาหากสามารถดําเนินแผนงานตามยุทธศาสตรมันสําปะหลังในสวน
ของพื้นที่เรงรัดในชวงป 2549-51 ไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ
5 ลานตัน (ตารางที่ 3-31) (หากรวมผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ปกติจะเพิ่มขึ้น 7.7 ลานตัน) ซึ่งยัง
ไมเพียงพอตอความตองการในสวนนี้ ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดจํานวนโรงงานผลิตเอทานอลจาก
มัน สํ าปะหลัง ในแตล ะพื้ น ที่ห รือแตละเขตจั งหวั ด และระยะเวลาที่กํ า หนดให เ ปดดํ าเนิน การ
เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณวัตถุดิบ และความตองการเอทานอล ใหเติบโตไปอยางเหมาะสม
พรอมเพรียงกัน จึงจะชวยปองกันปญหาดานวัตถุดิบขาดแคลน หรือเอทานอลลนตลาดได
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ตารางที่ 3-31

จังหวัด

ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
สระแกว
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
รวมกลุมพื้นที่ 1
บุรีรัมย
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
รวมกลุมพื้นที่ 2
นครพนม
มุกดาหาร
ยโสธร
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร
รวมกลุมพื้นที่ 3
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
ขอนแกน
รวมกลุมพื้นที่ 4
เลย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
หนองคาย
สกลนคร
รวมกลุมพื้นที่ 5

ปริมาณผลผลิตและความตองการมันสําปะหลังในแตละพื้นที่ ในกรณีที่มีการ
สงเสริมการเพาะปลูกในเขตพื้นที่เรงรัดตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังและ
กอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ปจจุบนั
จากพื้นที่
เรงรัด
542,648
1,139,814
1,385,255
872,321
889,186
1,102,725
5,931,949
722,386
1,206,191
6,555,619
8,484,196
16,618
249,755
141,457
112,010
319,169
218,479
114,562
1,172,050
363,301
330,312
1,074,734
719,993
2,488,340
413,407
147,535
586,242
105,866
192,432
1,445,482

117,000
192,600
244,800
111,740
316,400
258,750
1,241,290
242,000
403,500
1,978,700
2,624,200
187,320
63,840
22,080
37,260
32,760
17,360
360,620
42,420
55,440
200,100
127,000
424,960
153,920
7,950
45,800
37,080
244,750

ความตองการมัน ความตองการมัน ผลผลิตสวน
สําปะหลัง โรง
สําปะหลัง
เหลือ (+) หรือ
รวม
แปงและลานมัน
โรงงานเอทา
ขาด (-) (ตัน)
(ตัน)
นอล (ตัน)
659,648
556,365
109,091
-5,808
1,332,414
1,734,264
1,818,182
-2,220,032
1,630,055
784,363
3,000,000
-2,154,308
984,061
1,125,700
0
-141,639
1,205,586
586,314
1,054,545
-435,273
1,361,475
1,528,688
454,545
-622,078
7,173,239
6,315,694
6,436,364
-5,579,138
964,386
153,428
363,636
447,322
1,609,691
970,764
181,818
457,109
8,534,319
8,022,841
4,218,182
-3,706,704
11,108,396
9,147,033
4,763,636
-2,802,273
16,618
5,670
0
10,948
437,075
17,816
0
419,259
205,297
46,494
0
158,803
134,090
23,100
0
110,990
356,429
105,000
2,000,000
-1,748,571
251,239
49,040
0
202,199
131,922
172,608
0
-40,686
1,532,670
419,728
2,000,000
-887,058
405,721
44,200
0
361,521
385,752
488,156
0
-102,404
1,274,834
1,421,610
218,182
-364,958
846,993
274,668
236,364
335,961
2,913,300
2,228,634
454,546
230,120
567,327
187,035
0
380,292
155,485
107,377
0
48,108
632,042
912,027
363,636
-643,621
105,866
37,539
0
68,327
229,512
35,440
0
194,072
1,690,232
1,279,418
363,636
47,178
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ตารางที่ 3-31 (ตอ) ปริมาณผลผลิตและความตองการมันสําปะหลังในแตละพื้นที่ ในกรณีที่มี
การส ง เสริ ม การเพาะปลู ก ในเขตพื้ น ที่ เ ร ง รั ด ตามแผนยุ ท ธศาสตร มั น
สําปะหลังและกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง
จังหวัด

เชียงราย
อุตรดิตถ
พิษณุโลก
นครสวรรค
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
เพชรบูรณ
อื่น ๆ
รวมกลุมพื้นที่ 6
สระบุรี
ลพบุรี
ชัยนาท
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
รวมกลุมพื้นที่ 7
รวม

ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ปจจุบนั
จากพื้นที่
เรงรัด
17,699
20,040
629,662
734,896
746,239
1,438,693
88,355
23,438
3,699,022
85,391
427,085
284,356
105,083
869,548
287,775
7,543
2,066,781
25,287,820

0
0
4,895,820

ความตองการมัน
สําปะหลังโรง
รวม
แปงและลานมัน
(ตัน)
17,699
2,335
20,040
1,500
629,662
11,264
734,896
428,683
746,239
771,822
1,438,693
1,447,066
88,355
31,500
23,438
290,616
3,699,022
2,984,786
85,391
308,000
427,085
745,120
284,356
127,766
105,083
45,300
869,548
915,087
287,775
229,300
7,543
210
2,066,781
2,370,783
30,183,640
24,746,076

ความตองการ
มันสําปะหลัง
โรงงานเอทา
นอล (ตัน)
0
0
0
0
363,636
981,818
0
0
1,345,454
0
363,636
0
0
272,727
272,727
0
909,090
16,272,727

ผลผลิตสวน
เหลือ (+)
หรือขาด (-)
(ตัน)
15,364
18,540
618,398
306,213
-389,219
-990,191
56,855
-267,178
-631,218
-222,609
-681,671
156,590
59,783
-318,266
-214,252
7,333
-1,213,092
-10,835,163
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ความตองการนอยกวาผลผลิต
ความตองการใกลเคียงกับผลผลิต
ความตองการมากกวาผลผลิต
ความตองการมากกวาผลผลิตมาก ๆ
โรงงานเอทานอลจากมันสําปะหลัง

ภาพที่ 3-14 ผลผลิตและความตองการมันสําปะหลังในแตละจังหวัดที่มีการเพาะปลูก และ
โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังที่ไดรับอนุญาตในการกอสราง
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3.10 ปริมาณเอทานอลสําหรับการผลิตแกสโซฮอล
แกสโซฮอล (gasohol) เปนชื่อเรียกของน้ํามันเบนซินหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวาแกสโซลีน
(gasoline) ที่ผสมกับเอทานอล ซึ่งเปนแอลกอฮอล (alcohol) ชนิดหนึ่ง จึงเปนที่มาของชื่อเรียก
แกสโซฮอล (gaso + hol) น้ํามันผสมชนิดนี้มีใชกันในหลายประเทศทั่วโลก และมีสัดสวนการ
ผสมตางกันไป สําหรับประเทศไทยปจจุบัน ผสมน้ํามันเบนซินรอยละ 90 กับเอทานอลรอยละ 10
หรือที่เรียกวา E10 ขอดีของแกสโซฮอล คือ มีการเผาไหมที่สมบูรณขึ้น ทําใหลดมลพิษในอากาศ
และขณะเดียวกันน้ํามันแกสโซฮอลยังมีราคาต่ํากวาน้ํามันเบนซินโดยทั่วไป
ปริมาณการใชน้ํามันแกสโซฮอลของประเทศไทยปจจุบันมีประมาณ 5 ลานลิตรตอวัน
คํานวณเปนความตองการเอทานอล 5 แสนลิตรตอวัน (E10) ในขณะที่การใชน้ํามันเบนซินทั้ง
ประเทศมีประมาณ 20 ลานลิตรตอวัน ถาหากเปลี่ยนมาใชแกสโซฮอล E10 ไดทั้งหมดจําเปนตอง
ใชเอทานอล 2 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเปนปริมาณการใชที่อยูในแผนยุทธศาสตรเดิม และมัน่ ใจไดวา มี
เอทานอลและปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ เนื่องจากถึงแมจะคิดเฉพาะในสวนของมันสําปะหลังอยาง
เดียวจะใชวัตถุดิบเพียง 4.4 ลานตัน นอยกวาปริมาณที่ตั้งเปาไวในแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
แตถาหากโรงงานเอทานอลเปดดําเนินการผลิตครบเต็มกําลังการผลิตจะผลิตเอทานอลไดมากถึง
10.875 ลานลิตรตอวัน ในขณะที่ถาหากประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนมาใชแกสโซฮอล E20
ได ปริมาณเอทานอลก็ยังคงมีปริมาณเพียงพอ (ตองการเอทานอลประมาณ 4 ลานลิตรตอวัน)
ตามกําลังการผลิตของโรงงาน แตอาจเกิดปญหาขาดแคลนวัตถุดิบได เนื่องจากตองการวัตถุดิบ
ในสวนของโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังถึง 16.27 ลานตันตอป และกากน้าํ ตาล 5 ลาน
ตันตอป แตถาเปน E85 จะตองใชเอทานอลมากถึง 17 ลานลิตรตอวัน (ใชมันสําปะหลัง 37 ลาน
ตันตอป)
3.10 บทสรุป
มันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย เจริญไดดีในดินรวนปนทรายมีการระบายน้ําดี นิยม
ปลูกตนฤดูฝน คือ เมษายน-มิถุนายน และปลายฤดูฝน คือ กันยายน-พฤศจิกายน เปนพืชที่ปลูก
มากเปนอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาค
กลาง ประเทศไทยมีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ 20-25 ลานตันตอป (ป 2550 ไดผลผลิต 26.4
ลานตัน) ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปงประมาณ 15 ลานตัน (3.5 ลานตันแปง) และมันเสน/
มันอัดเม็ดประมาณ 10 ลานตัน (4.5-5 ลานตันมันเสน) โดยมีผลผลิตสวนหนึ่งที่ซื้อขายผานตลาด
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สินคาเกษตรลวงหนาแตปจจุบันมีการซื้อขายนอยมากโดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑแปงมันที่ไมมี
การซื้อขายมาตั้งแตป 2005 สําหรับการจํานําผลหัวมันสดกับรัฐบาลมีเพียงประมาณ 1 ลานตัน
จากเปาหมายที่ตั้งไว 7.5 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 15.21 เทานั้น ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง
สว นใหญใ ชเ พื่อ การส ง ออก โดยมี ป ระเทศคู คา แปง มั น สํา ปะหลัง ที่ สํ า คัญ ไดแก ญี่ปุน จี น
อินโดนีเซีย และไตหวัน และประเทศคูคามันเสนที่สําคัญ ไดแก จีน ปริมาณแนวโนมการสงออก
มีมากขึ้น ในขณะที่แนวโนมความตองการในประเทศสูงขึ้นเชนกันจากความตองการของโรงงาน
เอทานอลที่ทยอยเปดดําเนินการ ซึ่งถาหากโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังสามารถเปด
ดําเนินการไดทั้งหมดจะทําใหมีความตองการเฉพาะในสวนของโรงงานเอทานอล 16.27 ลานตัน/ป
และเมื่อรวมความตองการในสวนของโรงงานแปงและลานมันเสนมันอัดเม็ดจะมากถึง 41 ลานตัน/
ป ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาแยงชิงวัตถุดิบไดในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่ที่มีการ
กอสรางโรงงานเอทานอลหลายโรงงานหรือมีกําลังการผลิตสูง และจะทําใหเกิดภาวะเอทานอลลน
ตลาดได เนื่องจากเมื่อรวมกับโรงงานเอทานอลจากกากน้ําตาลแลวกําลังการผลิตเอทานอล
ทั้งหมดจะมีมากถึง 10.875 ลานลิตรตอวัน ในขณะที่ความตองการตามแผนยุทธศาสตรแกส
โซฮอล E10 มีเพียง 3 ลานลิตร/วัน แตถาหากเพิ่มปริมาณเอทานอลที่ผสมในน้ํามันแกสโซฮอล
เปน E20 ก็ยังคงมีปริมาณเอทานอลเพียงพอ (ตองการเอทานอลประมาณ 4 ลานลิตรตอวัน) แต
จะไมพอสําหรับแกสโซฮอล E85 (ตองการเอทานอล 17 ลานลิตร/วัน) ปญหาหลักที่สําคัญจริงใน
ขณะนี้จึงอยูที่ปริมาณวัตถุดิบที่จะนํามาใชในการผลิตเอทานอลมากกวา
ตารางที่ 3-32 สถานภาพการผลิตและความตองการมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดย
พิจารณาเปนรายพื้นที่

กลุมพื้นที่

ความตองการ
มันสําปะหลัง
โรงแปงและลาน
มัน (ตัน)
7,173,239
6,315,694
11,108,396
9,147,033
1,532,670
419,728
2,913,300
2,228,634
1,690,232
1,279,418
3,699,022
2,984,786
2,066,781
2,370,783
23,438
290,616
30,183,640
24,746,076

ปริมาณผลผลิต (ตัน)
ปจจุบนั
จากพื้นที่
รวม
เรงรัด

กลุมพื้นที่ 1 5,931,949
กลุมพื้นที่ 2 8,484,196
กลุมพื้นที่ 3 1,172,050
กลุมพื้นที่ 4 2,488,340
กลุมพื้นที่ 5 1,445,482
กลุมพื้นที่ 6 3,699,022
กลุมพื้นที่ 7 2,066,781
อื่น ๆ
23,438
รวมทุกกลุม 25,287,820

1,241,290
2,624,200
360,620
424,960
244,750
0
0
4,895,820

ความตองการ
มันสําปะหลัง
โรงงานเอทา
นอล (ตัน)
6,436,364
4,763,636
2,000,000
454,546
363,636
1,345,454
909,090
0
16,272,727

ผลผลิตสวน
เหลือ (+) หรือ
ขาด (-) (ตัน)
-5,579,138
-2,802,273
-887,058
230,120
47,178
-631,218
-1,213,092
-267,178
-10,835,163

179

บทที่ 4
การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
ภายหลัง จากที่ มีการประกาศยุ ทธศาสตรพ ลังงานทดแทน และยุ ทธศาสตรมันสํ าปะหลั ง
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของประเทศอยางมาก ในป 2548 ที่เริ่มมีการ
ทําแผนที่นําทางดานพลังงานของประเทศโดยมีเปาหมายหลักอยูที่การพัฒนาศักยภาพจากชีวมวลที่มี
ภายในประเทศ จากนโยบายดังกลาวจึงไดมีแผนพัฒนาโดยเฉพาะดานวัตถุดิบซึ่งเปนปจจัยหลักใน
การจะนําไปผลิตพลังงาน การเกิดอุตสาหกรรมเอทานอลและสภาวการณของการตลาดการคามันเสน
ของโลกทําใหกลไกการตลาดของมันสําปะหลังภายในประเทศไทยเปลี่ยนไป การเกิดตลาดคาสง
สินคาเกษตรลวงหนา ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของตลาดมันสําปะหลังอยางตอเนื่อง และเปนปจจัย
หนึ่งในการกําหนดปริมาณวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเอทานอล เนื่องจากโรงงานเอทานอลที่มีการสราง
ในประเทศไทยหลายโรงงานใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตและโรงงานตองมีวัตถุดิบ
เพียงพอสําหรับใชทั้งป แผนวัตถุดิบคือยุทธศาสตรมันสําปะหลังที่จัดทําโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ไดมีการกําหนดพื้นที่เปาหมาย และคาดการณปริมาณผลผลิต
จากการวิเคราะหวิถีการตลาดพบวาปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรในการ
เพาะปลูกมากที่สุดทําใหการคาดการณปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังนั้นไมเปนไปตามที่คาดการณ ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง ได ติ ด ตามผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากที่ ไ ด มี ยุ ท ธศาสตร พ ลั ง งานทดแทน และ
ยุทธศาสตรมันสําปะหลัง ทั้งนี้การติดตามผลจากทั้งสองยุทธศาสตรนั้นทําโดยการสํารวจขอมูลการ
ปลูกมันสําปะหลังปการผลิต 2549/50 สุมสํารวจในพื้นที่ที่มีการกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรมัน
สําปะหลัง เพื่อติดตามความสําเร็จของยุทธศาสตรและสถานการณการผลิตหัวมันสําปะหลังของ
เกษตรกร ซึ่งจะไดกลาวตอไป
4.1 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเปนพื้นที่เปาหมายในยุทธศาสตรมันสําปะหลัง ซึ่งภาคตะวันออกนั้นมีสภาพ
ภูมิศาสตรที่เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังเปนอยางมาก ภาคตะวันออกมีการปลูกพืชไรมากถึง
รอยละ 40 โดยจังหวัดที่มีการปลูกพืชไรมากที่สุดคือ จังหวัดสระแกว รองลงมาคือจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแกว ปราจีนบุรีนั้นมีสภาพภูมิศาสตรเปนพื้นที่ราบระหวางภูเขา ดินมี
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ความสมบูรณต่ํามีปริมาณฝนที่ตกในแตละปอยูระหวาง 733 – 1,829 มิลลิเมตร/ป ลักษณะภูมิอากาศ
เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู มีอากาศหนาวและแหงแลงทําใหเหมาะสําหรับปลูกพืชไรมากกวาไม
ยืนตน
ยุทธศาสตรมันสําปะหลังไดกําหนดพื้นที่เรงรัดการปลูกมันสําปะหลังในป 2550/51 สําหรับ
ภาคตะวันออกไวดังตารางที่ 4-1 ดังนี้
ตารางที่ 4-1 พื้นที่เรงรัดสําหรับเพาะปลูกมันสําปะหลังในปการผลิต 2550/51 ตามแผนยุทธศาสตร
มันสําปะหลัง
จังหวัด
อําเภอ
ภาคตะวันออก รวม
20
1) ชลบุรี
8
2) จันทบุรี
5
3) สระแกว
7
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ข)

ตําบล
83
33
16
34

พืน้ ที่ (ไร)
485,000
207,000
74,000
204,000

4.1.1 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูรอนไมรอนจัดฤดูหนาวอากาศไมแหง
แลงมากมีฝนตกชุกสลับกับแหงแลง บริเวณใกลภูเขามีฝนตกมากกวาบริเวณใกลชายทะเล ลักษณะ
ภู มิ อ ากาศเป น แบบมรสุ ม เมื อ งร อ น ปริ ม าณน้ํ า ฝนระหว า งป 2544-49 อยู ในช ว ง 1,070-1,359
มิลลิเมตร
ตามที่แผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังไดจัดพื้นที่ในเขตอําเภอตางๆ ของจังหวัดไวดัง
ตารางที่ 4-2
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ตารางที่ 4-2 พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังจังหวัดชลบุรีตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
อําเภอ
เกาะจันทร
บอทอง

บางละมุง

บานบึง

พนัสนิคม

ศรีราชา

สัตหีบ

ตําบล
เกาะจันทร
ทาบุญมี
ธาตุทอง
บอกวางทอง
บอทอง
พลวงทอง
วัดสุวรรณ
เขาไมแกว
ตะเคียนเตี้ย
โปง
หนองปรือ
หนองปลาไหล
หวยใหญ
คลองกิ่ว
หนองไผแกว
หนองอิรุณ
นาวังหิน
หนองปรือ
หนองเหียง
หัวถนน
เขาคันทรง
บอวิน
บางพระ
บึง
สุรศักดิ์
หนองขาม
บางเสร
พลูตาหลวง

พื้นที่ (ไร)
5,115
7,351
4,144
4,135
4,029
1,634
1,120
13,995
7,605
6,159
4,704
4,778
21,924
14,936
4,358
5,306
3,869
4,964
8,288
4,444
9,510
8,011
5,381
7,156
1,685
8,580
8,431
2,378
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ตารางที่ 4-2 (ตอ) พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังจังหวัดชลบุรีตามแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลัง
อําเภอ
หนองใหญ

ตําบล

เขาซก
คลองพลู
หนองเสือชาง
หนองใหญ
หางสูง
รวม
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ข)

พืน้ ที่ (ไร)
5,445
2,854
10,970
2,138
2,684
208,081

การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังจังหวัดชลบุรีไดทําการลงพื้นที่ในอําเภอ
บานบึง และอําเภอศรีราชา จากการสอบถามขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรในทั้งสอง
อําเภอ พบวาการเขตกรรมมันสําปะหลังของเกษตรกรทั้งสองอําเภอนั้นคอนขางใกลเคียงกัน พันธุมัน
สําปะหลังที่นิยมปลูก คือ ระยอง90 เกษตรศาสตร50 ระยอง5 และหวยบง60 ซึ่งใหผลผลิตดีปริมาณ
เชื้อแปงสูง แตปริมาณของพันธุระยอง5 นั้นจะลดลงไปเรื่อยๆ เพราะไมทนตอโรค สําหรับพันธุที่คาดวา
จะมีการปลูกมากขึ้น คือพันธุหวยบง60 สําหรับพันธุอื่นๆ นั้นพบวาไมเปนที่นิยม เนื่องจากการตลาด
มันสําปะหลังภายในจังหวัดชลบุรีนั้นเปนการคามันสําปะหลังแกนายหนา ลานมันและโรงงานแปง
โดยนายหนาและลานมัน จะจําหนายมันสําปะหลังใหแกโรงงานอีกทอดหนึ่ง ดังนั้นมันสําปะหลังพันธุ
อื่นๆ เชน ระยอง72 แมจะใหปริมาณเชื้อแปงสูงแตเนื่องจากเนื้อแปงมีสีเหลืองจึงไมเปนที่ตองการของ
โรงงานผลิตแปง
ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรแตละรายนั้นตางกันไป ขนาด
ของพื้นที่เพาะปลูกจึงอยูระหวาง 5 – 200 ไร/1แปลง ซึ่งความแตกตางของขนาดพื้นที่เพาะปลูกมัน
สําปะหลังนั้นมีผลตอการจัดการมาก เพราะตนทุนในการนําเทคโนโลยีมาใชในพื้นทีเ่ ก็บเกีย่ วขนาดเล็ก
นั้ น สู ง กว า การใช ใ นพื้ น ที่ ข นาดใหญ และสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานเฉลี่ ย ต อ พื้ น ที่ ม ากกว า เพราะพื้ น ที่
เพาะปลูกขนาดเล็กการนําเครื่องจักรไปใชในแปลงทําไดยากกวา เพราะเครื่องจักรนั้นมีขอจํากัดในการ
ใชงานที่ควรตองเปนพื้นที่ติดตอกันเปนแปลงยาว ระนาบของพื้นที่ควรไมมีหลุมบอ หรือคันดินกั้น
ระหวางแปลง เพราะจะทําใหเครื่องจักรทํางานยาก การเพาะปลูกในแปลงขนาดเล็กมักในเครื่องจักร
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เล็กและแรงงานคนในการปกกลามันสําปะหลัง ซึ่งโดยทั่วไปใน 1 ไร จะใชทอนพันธุมันสําปะหลัง
ประมาณ 1,500 – 1,600 ทอน (1 ทอนมีความยาวประมาณ 20 – 35 เซนติเมตร) การใสปุยบํารุงดิน
ของเกษตรกรนั้นโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 40 – 50 กิโลกรัม/ไร ปริมาณปุยที่จะใสในแปลงนั้นขึ้นอยูกับ
เงินลงทุนเปนหลัก ชนิดของปุยที่ใชมักเปนปุยเคมีเพราะสะดวกในการใช สําหรับการดูแลรักษามัน
สําปะหลังภายหลังจากปลูกแลวนั้นจะมีการใสปุยเพื่อบํารุงตน ซึ่งขึ้นกับอายุของตนมันและปริมาณ
น้ําฝนเปนหลัก สําหรับการดูแลรักษาและบํารุงอื่นๆ นั้นขึ้นอยูกับเงินทุนของเกษตรกรเปนหลัก
ตารางที่ 4-3 ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดชลบุรี

1.ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร)
2.แหลงเงินทุน

3.แรงงาน
4.พันธุมันสําปะหลัง

5.การเตรียมดิน
6.การใหปุย
7.โรคพืช
8.การเก็บเกี่ยว
9.อายุมันที่เก็บเกี่ยว
9.ปริมาณผลผลิต
10.การจําหนายผลผลิต
11.ราคารับซื้อผลผลิต
โรงงานแปงมัน
(25%เชื้อแปง)
ลานมัน

อําเภอบานบึง
5 - 500 /เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
คนไทย/ตางดาว
ระยอง90
เกษตรศาสตร50
ระยอง5
หวยบง
ใชเครื่องจักรชวย
40 – 50 กิโลกรัม/ไร โดยมีทั้งปุยเคมี
และปุยอินทรีย
ดวง ไรแดง เพลี้ยแปง โรคยอดไหม
แรงงานคนและเครื่องจักร
10 – 12 เดือน
3.5 – 7 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน
ลานมัน

อําเภอศรีราชา
5 - 500 /เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
คนไทย/ตางดาว
ระยอง90
เกษตรศาสตร50
ระยอง5
หวยบง
ใชเครื่องจักรชวย
40 – 50 กิโลกรัม/ไร โดยมีทั้งปุยเคมี
และปุยอินทรีย
เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ
แรงงานคนและเครื่องจักร
10 – 12 เดือน
4 – 6 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน
ลานมัน

1.0 – 1.3 บาท/กก.

1.0 – 1.3 บาท/กก.

0.9 – 1.1 บาท/กก.

0.9 – 1.1 บาท/กก.
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ปญหาที่พบจากการสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดชลบุรีมีดังนี้
(1) ปญหาแรงงาน – เกษตรกรรายยอยจะประสบปญหาขาดแรงงานการเกษตร ซึ่ง
แมตองการใชเครื่องจักรเขาทดแทน แตขอจํากัดจากเงินทุนและพื้นที่เพาะปลูกไมเอื้ออํานวย ทําใหไม
สามารถใหคาตอบแทนสูงแกแรงงานเพื่อสรางแรงจูงใจได และตองพึ่งพาแรงงานตางดาวจํานวนมาก
แทน
(2) ปญหาภัยแลง – ภัยธรรมชาติไมสามารถควบคุมไดซึ่งในทุกปการเพาะปลูก
เกษตรกรจะไดรับผลกระทบจากภัยแลงที่เกิดขึ้นทุกป ซึ่งปรากฏการณดังกลาวมีมาทุกป การแกไข
ปญหาดานการชลประทานนั้นจึงนาจะเปนทางแกปญหาที่เหมาะสมที่สุดกับปญหาภัยแลง
(3) ปญหาดานเงินทุน – เกษตรกรสวนใหญนั้นมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนหลัก ซึ่งจากราคาผลผลิตและภัยธรรมชาติทําให
เกษตรกรไมสามารถชําระหนี้แกทางธนาคารได ทําใหในการลงทุนครั้งใหมตองกูเงินจากนอกระบบเกิด
เปนปญหาหนี้สินคงคางและกลายเปนหนี้เสียในที่สุด
(4) ปญหาราคาผลผลิต – ราคาผลผลิตมันสําปะหลังในเขตจังหวัดชลบุรีนั้นยังมี
ราคารับซื้ออยูในชวงราคาเฉลี่ยไมเกิน 1 บาท/กิโลกรัม โดยไมมีการวัดปริมาณเชื้อแปง ซึ่งจากการ
สอบถามขอมูล พบวาเกษตรกรเองนั้นตองการใหทางโรงงานวัดปริมาณเชื้อแปงเชนกัน แตสวนมาก
ปริมาณเชื้อแปงที่โรงงานรายงานผลกลับมานั้นนอยกวารอยละ 25 ซึ่งบางครั้งอาจต่ํากวารอยละ 20
ซึ่งสรางความแคลงใจแกเกษตรกรเปนอยางมาก เมื่อปริมาณแปงต่ําราคารับซื้อที่ทางโรงงานกําหนด
ออกมาจึงต่ําไปดวย ทําใหตอมาเกษตรกรจึงเลือกวิธีการจําหนายมันสําปะหลังโดยผานนายหนาที่จะ
ทําหนาที่ขนสงมันสําปะหลังไปยังจุดรับซื้อ พรอมทั้งเจรจาตอรองราคาใหกับเกษตรกรแลวจึงขาย
เกษตรกรจะได รับ เงิน ค า มั นสํ า ปะหลัง ที่หั ก ค า ขนส ง จากนายหน าแล ว ประมาณ 0.8 – 1.0 บาท/
กิ โลกรั ม ซึ่ ง แนวทางที่ ถู ก ต อ งในการสร า งโครงสร างการค า สิ น ค าเกษตรควรเป น การซื้ อ ขายตาม
คุณภาพของมันสําปะหลังแตเพราะทั้งผูรับซื้อ (โรงงานแปงมันและลานมันเสน) และเกษตรกรตางไมมี
ความไววางใจซึ่งกันและกัน ทําใหโครงสรางการคาตองมีระบบพอคาคนกลางซึ่งการมีพอคาคนกลาง
แมจะชวยในเรื่องความสะดวก แตเกษตรกรมักจะเปนฝายเสียผลประโยชนเสมอเพราะพอคาคนกลาง
นั้นทําใหกลไกราคามันสําปะหลังไมเปนไปตามกลไกตลาด
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ภาพที่ 4-1 การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดชลบุรี
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4.1.2 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังจังหวัดระยอง
กรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินไดรว มกันจัดทําแผนที่ศักยภาพของพื้นที่
เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลังซึ่งจังหวัดระยองมีพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับเพาะปลูกมันสําปะหลัง
สูงถึง 2 ลานไร (ตารางที่ 4-4)
ตารางที่ 4-4 ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดระยอง
อําเภอ
กิ่งอําเภอเขาชะเมา
เมืองระยอง
แกลง
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา
บานคาย
บานฉาง
ปลวกแดง
วังจันทร
รวม
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)

ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง
ไมมีขอมูล มากกวา 4 ตัน/ไร
88,741
202,222
98,923
310,639
84,225
342,468
26,733
124,663
92,527
190,471
12,629
88,921
65,376
277,106
80,700
195,902
549,855
1,732,393

รวมพืน้ ทีแ่ ตละ
อําเภอ
290,963
409,562
426,694
151,396
282,998
101,549
342,482
276,603
2,282,247

การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังที่จังหวัดระยองทําการสํารวจในเขตกิ่ง
อําเภอนิคมพัฒนา และอําเภอปลวกแดง ซึ่งจากการสอบถามขอมูลจากเกษตรกรในทั้ง 2 อําเภอ
พบวาแนวโนมของการเพาะปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรนั้นขึ้นอยูกับราคาผลผลิต โดยเกษตรกรใน
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนานั้นมีพฤติกรรมการเพาะปลูกโดยใชราคาพืชผลทางการเกษตรเปนตัวตัดสินใจ
ทําใหไมเกิดความตอเนื่องและความชํานาญ ประสบกับปญหาการจัดซื้อทอนพันธุจากตางอําเภอ
เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังในเขตกิ่งอําเภอนิคมพัฒนานั้นมีปญหาของการจําหนายผลผลิตไปยัง
แหล ง รั บ ซื้ อ ซึ่ ง เป น โรงงานแป ง มั น ตั้ ง อยู ห า งจากบริ เ วณเพาะปลู ก ประมาณ 50 กิ โ ลเมตร การ
เพาะปลูกนั้นเกษตรกรใชการสอบถามวิธีการจากเกษตรกรที่เคยปลูกอยูกอนแลวเปนแนวทาง ผลผลิต
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เฉลี่ยในพื้นที่ประมาณ 2.5-5 ตัน/ไร ในปที่ผานมาการเพาะปลูกมันสําปะหลังลดลงในหลายตําบล
สืบเนื่องจากพืชคูแขงอยางสับปะรดนั้นมีราคาดีและมีแหลงรับซื้อใกลกวา เกษตรกรหลายรายจึงลด
การปลูกมันสําปะหลังหันไปปลูกสับปะรดแทน
เกษตรกรในอําเภอปลวกแดงนั้นมีการปลูกมันสําปะหลังมาเปนเวลานานแลว โดย
เปนการปลูกตามๆ กันมา วิธีการปลูกนั้นเปนเชนเดียวกับในจังหวัดชลบุรี พันธุมันสําปะหลังที่นิยม
ปลูกไดแกพันธุ ระยอง5 ระยอง90 และเกษตรศาสตร50 มีการใชเครื่องจักรชวยในการเตรียมดิน สวน
การเตรียมทอนพันธุ การปลูก การจัดการศัตรูพืชและการควบคุมโรคพืชนั้นใชแรงงานคนเปนสวนใหญ
การจําหนายผลผลิตนั้นมีลานรับซื้อขนาดใหญอยูใกลเคียง และมีโรงงานแปง ราคาจําหนายผลผลิต
อยูระหวาง 0.9-1.3 บาท/กิโลกรัม การซื้อขายนั้นมีทั้งการซื้อขายตามปริมาณเชื้อแปง และซื้อขายโดย
ไมมีการตรวจวัดปริมาณเชื้อแปง
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ตารางที่ 4-5 ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดระยอง

1.ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร)
2.แหลงเงินทุน

3.แรงงาน
4.พันธุมันสําปะหลัง

5.การเตรียมดิน
6.การใหปุย
7.โรคพืช
8.การเก็บเกี่ยว
9.อายุมันที่เก็บเกี่ยว
9.ปริมาณผลผลิต
10.การจําหนายผลผลิต
11.ราคารับซื้อผลผลิต
โรงงานแปงมัน
(25%เชื้อแปง)
ลานมัน

กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา
5 - 100 /เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
คนไทย
ระยอง5
ระยอง90
เกษตรศาสตร50
ใชเครื่องจักรชวย
40 – 50 กิโลกรัม/ไร โดยมีทั้งปุยเคมี
และปุยอินทรีย
ไรแดง โรคยอดไหม
แรงงานคนและเครื่องจักร
10 – 12 เดือน
2.8 – 5 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน
ลานมัน

อําเภอปลวกแดง
5 - 150 /เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
คนไทย
ระยอง5
ระยอง90
เกษตรศาสตร50
ใชเครื่องจักรชวย
40 – 50 กิโลกรัม/ไร โดยมีทั้งปุยเคมี
และปุยอินทรีย
เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ
แรงงานคนและเครื่องจักร
10 – 12 เดือน
4 – 6 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน
ลานมัน

0.9 – 1.1 บาท/กก.

0.9 – 1.3 บาท/กก.

0.9 – 1.1 บาท/กก.

0.9 – 1.1 บาท/กก.

ปญหาที่พบจากการสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดระยองมีดังนี้
(1) ปญหาแรงงาน – ปญหาดานแรงงานภาคการเกษตรของจังหวัดระยองนั้นมี
ปญหามากเนื่องจากแรงงานสวนใหญนั้นอยูในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจังหวัดระยองนั้นเปนที่ตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรมหลายนิคม รายไดจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรมเปนแรงจูงใจแกแรงงาน
ทําใหภาคการเกษตรขาดแคลนแรงงานมากขึ้นทุกป
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(2) ปญหาภัยแลง – ปญหาภัยแลงในป 2548 และ ป 2549 ทําใหเกษตรกรหลาย
รายนั้นหยุดทําการเกษตร ประกอบกับภายในพื้นที่ที่เขาสํารวจนั้นยังไมมีการจัดการระบบชลประทาน
ในพื้นที่การเกษตรอยางทั่วถึง หากสามารถแกไขปญหาภัยแลงไดอาจสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรหันมา
เพาะปลูกมันสําปะหลังสนองตอนโยบายรัฐไดอีก
(3) ปญหาดานเงินทุน – เกษตรกรสวนใหญนั้นมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินจาก
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตรเปน หลักแตมีบ างส วนที่ กู เงิน จากนอกระบบ และ
บางสวนเปนเงินสวนตัว เกษตรกรที่ใชเงินทุนสวนตัวนั้นจะประสบปญหาดานการจัดการนอยกวา
เกษตรกรที่เปนหนี้ สภาพคลองทางการเงินมีผลตอการลงทุนในปตอไปของเกษตรกรมาก
(4) ปญหาราคาผลผลิต – ผลผลิตในจังหวัดระยองโดยเฉลี่ยนั้นอยูในระดับปาน
กลาง ราคารับซื้อผลผลิตนั้นเทากับในเขตจังหวัดใกลเคียง ราคารับซื้อผลผลิตที่ 0.9-1.1 บาท/กิโลกรัม
นั้นแทบจะไมคุมกับการลงทุนเพาะปลูก ซึ่งหากสภาวะราคายังคงเปนอยางนี้ตอไป เกษตรกรอาจหัน
ไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนมันสําปะหลัง
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ภาพที่ 4-2 การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดระยอง
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4.1.3 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังจังหวัดสระแกว
กรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินไดรว มกันจัดทําแผนที่ศักยภาพของพื้นที่
เหมาะสมสํ า หรั บ ปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง ซึ่ ง จั ง หวั ด สระแก ว มี พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพสํ า หรั บ เพาะปลู ก มั น
สําปะหลังสูงถึง 4 ลานไร (ตารางที่4-6)

ภาพที่ 4-3 แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดสระแกว
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)
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ตารางที่ 4-6 ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดสระแกว
อําเภอ
เขาฉกรรจ
เมืองสระแกว
กิ่งอําเภอโคกสูง
คลองหาด
ตาพระยา
วังน้ําเย็น
กิ่งอําเภอวังสมบูรณ
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
รวม
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)

ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง
ไมมีขอมูล มากกวา 4 ตัน/ไร
165,233
143,668
293,626
555,986
68,595
188,606
135,141
180,927
110,267
454,196
115,074
96,241
85,036
276,224
317,362
626,669
174,578
294,813
1,464,912
2,817,329

รวมพืน้ ทีแ่ ตละ
อําเภอ
308,901
849,611
257,202
316,067
564,463
211,315
361,260
944,031
469,391
4,282,241

จากการเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่อําเภอเมืองสระแกว พบวาพื้นที่เพาะปลูกใน
อําเภอเมืองนั้นเปนที่ลุมและที่ดอนสลับกันทําใหการปลูกมันสําปะหลังเปนลักษณะของแปลงขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง พื้นที่ประมาณ 5 – 20 ไร/แปลง แตละแปลงนั้นจะไมปลูกตอเนื่องกัน แตจะปลูก
สลับกับแปลงพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนอยาง เชน ยูคาลิปตัส ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรในจังหวัด
สระแกวนิยมปลูกมาก เนื่องจากไดรับการสงเสริมจากบริษัทผลิตเยื่อกระดาษ และอยูใกลกับนิคม
อุตสาหกรรมที่ตั้งของโรงงานกระดาษ และพื้นที่เปนที่ลุมมากกวาที่ดอน จึงประสบปญหาเรื่องน้ําทวม
ตอนฤดูฝน ซึ่งกระทบไปยังคุณภาพของหัวมันมีปริมาณเชื้อแปงต่ําจําหนายไมไดราคา เกษตรกรสวน
ใหญจึงนิยมปลูกยูคาลิปตัสมากกวามันสําปะหลัง ซึ่งราคารับซื้อหัวมันสําปะหลังนั้นอยูระหวาง 0.81.0 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตในเขตอําเภอเมืองอยูระหวาง 2.8-3.5 ตัน/ไร
การปลูกมันสําปะหลังในเขตอําเภอตาพระยา พบวาในอําเภอตาพระยานั้นเปนที่ดิน
ซึ่งไดจัดสรรแกเกษตรกร เกษตรกรไดรับการสงเสริมใหมีการเพาะปลูกมันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจ
เนื่องจากอําเภอตาพระยานั้นมีสภาพภูมิอากาศและดินเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลัง มากกวา
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พืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ การเตรียมดินเกษตรกรจะใชเครื่องจักรเขาชวย แรงงานที่ใชจะเปนแรงงานชาว
เขมร ซึ่งมีคาแรงถูกกวาแรงงานไทย และสามารถทํางานไดมากกวาแรงงานไทย ทําใหเกษตรกรจาง
แรงงานเขมรเปนหลัก ซึ่งการเพาะปลูก เกษตรกรปลูกตอเนื่องกันเปนแปลงใหญทําใหสามารถใช
เครื่องจักรไดมาก พื้นที่เปนที่ดอนซึ่งระบายน้ําไดดี ผลผลิตอยูในชวง 4-5 ตัน/ไร เกษตรกรปลูกตอเนือ่ ง
ตลอดป
ตารางที่ 4-7 ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดสระแกว

1.ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร)
2.แหลงเงินทุน

3.แรงงาน
4.พันธุมันสําปะหลัง

5.การเตรียมดิน
6.การใหปุย
7.โรคพืช
8.การเก็บเกี่ยว
9.อายุมันที่เก็บเกี่ยว
9.ปริมาณผลผลิต
10.การจําหนายผลผลิต
11.ราคารับซื้อผลผลิต
โรงงานแปงมัน
(25%เชื้อแปง)
ลานมัน

อําเภอเมือง
5 - 50 ไร/เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
คนไทย
ระยอง90
เกษตรศาสตร50
ระยอง5
ใชเครื่องจักรชวย
40 – 50 กิโลกรัม/ไร โดยมีทั้งปุยเคมี
และปุยอินทรีย
ไรแดง โรคยอดไหม
แรงงานคนและเครื่องจักร
10 – 12 เดือน
2.8 – 5 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน
ลานมัน

อําเภอตาพระยา
5 - 600 ไร/เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
คนไทย 10%/ ตางดาว 90%
ระยอง90
ระยอง5
ใชเครื่องจักรชวย
40 – 80 กิโลกรัม/ไร โดยมีทั้งปุยเคมี
และปุยอินทรีย
เพลี้ยแปง เพลี้ยไฟ
แรงงานคนและเครื่องจักร
10 – 12 เดือน
4 – 6 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน
ลานมัน

0.8 – 1.1 บาท/กก.

0.8 – 1.3 บาท/กก.

0.8 – 1.1 บาท/กก.

0.8 – 1.1 บาท/กก.
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ปญหาที่พบจากการสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดสระแกวมีดังนี้
(1) ปญหาแรงงาน – แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไรมันสําปะหลังเปนแรงงาน
จากประเทศเขมร ซึ่งแรงงานเหลานี้เปนแรงงานเถื่อน เขามาทํางานแบบเชา เขาประเทศไทยเย็น
กลับไปประเทศกัมพูชา ปญหาที่ชาวบานประสบคือการลักขโมย ทั้งทรัพยสินและผลผลิตทางการ
เกษตร เชน ผลไม ขาวโพด สรางความเดือดรอนใหกับเกษตรกรในพื้นที่มาก แตไมสามารถผลักดัน
แรงงานเหลานี้กลับประเทศไดเนื่องจากคาแรงถูกกวาจางคนไทยเกือบเทาตัว
(2) ปญหาภัยธรรมชาติ – ปญหาภัยแลงเปนปญหาที่ประสบในทุกพื้นที่ ตองมีการ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับใชในฤดูแลง และระบบชลประทาน ซึ่งหากมีระบบชลประทานจะสามารถ
แกไขปญหาน้ําทวมในแปลงเพาะปลูกไดอีกดวย
(3) ปญหาดานเงินทุน – เกษตรกรสวนใหญนั้นมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนหลัก ทําใหสภาพคลองทางการเงินต่ํา การลงทุนกับ
ปจจัยทางการผลิต เชน ปุย และยาปราบศัตรูพืช นอยลง ซึ่งสงผลโดยตรงตอปริมาณผลผลิต อยางไรก็
ตามหากสามารถจัดหาแหลงเงินทุนปลอดภาระดอกเบี้ยแกเกษตรกรไดจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
ลงทุนดานการเพาะปลูกมากขึ้น
(4) ปญหาราคาผลผลิต – ผลผลิตมันสําปะหลังในจังหวัดสระแกว นั้นมีผลผลิต
เฉลี่ยในระดับ 2.8 - 6 ตัน/ไร ศักยภาพของพื้นที่สูง หากมีการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจที่มากขึ้น
จั ง หวั ด สระแก ว นั้ น เหมาะสมสํ า หรั บ เป น ฐานการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ สํ า หรั บ โรงงานเอทานอลจากมั น
สําปะหลังได ซึ่งจากการสอบถามขอมูลจากเกษตรกร เกษตรกรตองการที่จะปลูกมันสําปะหลังเปนพืช
หลักอยูแลว แตอุปสรรคดานราคารับซื้อนั้นเปนสิ่งบั่นทอน การจําหนายผลผลิตแกลานมันและโรงงาน
แปงนั้นสวนใหญตองจําหนายผานนายหนา ทําใหเงินที่เกษตรกรควรไดนั้นลดลง แนวทางในการแกไข
ปญหาอยางยั่งยืนนั้นอาจเปนการหาวิธีการรับซื้อผลผลิตตามคุณภาพของวัตถุดิบซึ่งเปนวิธีที่เปน
กลางและเปนที่ยอมรับทั้ง 2 ฝาย และการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรในการจําหนาย
ผลผลิต
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ภาพที่ 4-4 การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดสระแกว
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ภาพที่ 4-4 (ตอ) การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดสระแกว
4.2 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีพื้นที่มากสุดของประเทศไทย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ
พื้นที่ทั้งหมด มีทิวเขาเปนกรอบ ลอมรอบพื้นที่อยูเกือบทุกดาน จึงมีสภาพเปนที่ราบสูง พื้นที่แยก
ออกจากภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมีทิวเขาและปาใหญกั้นไว มีลําน้ําโขงกั้นอยูทางเหนือและ
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ทางตะวันออก และเปนเสนเขตแดนระหวางไทยกับลาว โดยเหตุที่มีพื้นที่เปนที่ราบสูง มีอากาศรอน
จัด และหนาวจัด พื้นดินไมเก็บน้ําจึงมีสภาพแหงแลง พื้นที่อันกวางขวางจึงเปนปาดงและทุงหญา
อยางไรก็ตามในระยะตอมาเมื่อไดมีโครงการชลประทานเพิ่มมากขึ้น ทําใหภาคนี้กลับกลายเปนอูขาว
อูน้ําแหลงที่สองรองจากภาคกลาง
สภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยูในจําพวกฝนแถบรอนและแหงแลง มี
ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ ปละ 1,474 มิลลิเมตร เดือนที่มีฝนตกสูงกวา 200 มิลลิเมตรขึ้นไป จะอยูใน
เดือนพฤษภาคม และระหวางเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน เดือนที่แลงที่สุดอยูในเดือนธันวาคม
ในชวงฤดูฝนจะมีประมาณฝน ประมาณ รอยละ 70 ในฤดูแลงจะมีปริมาณฝนประมาณ รอยละ30 การ
แผกระจายของฝนมีปริมาณมากนอยตางกันตามลักษณะภูมิประเทศ ในแถบตะวันตก ไดแกพื้นที่ใน
เขตจังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา จะมีปริมาณฝนเฉลี่ยปละ 1,123 มิลลิเมตร ในแถบลุมน้ํามูล
ไดแก พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี กับแถบจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
จะมีปริมาณฝนเฉลี่ย ปละ 1,400–1,500 มิลลิเมตร แถบตอนกลางของภาค ในเขตจังหวัดขอนแกน
กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด มีปริมาณฝนเฉลี่ย ปละ 1,300 มิลลิเมตร และในแถบเหนือของ
ทิวภูเขา จะมีปริมาณฝนมากที่สุดถึง 2,000 มิลลิเมตร สรุปชวงเวลามีฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนดังนี้
- เดือนมกราคมมีฝนเล็กนอย เฉพาะแหงมีลักษณะเปนแนวฝนปะทะ (ฝนชะลาน) หรือฝนฟา
คะนอง
- เดือนกุมภาพันธ เริ่มมีฝนตกเฉพาะแหง เปนฝนแบบแนวปะทะ (ฝนชะลาน)
- เดือนมีนาคม - เมษายน เริ่มมีปริมาณนอย เปนฝนฟาคะนอง
- เดือนพฤษภาคม จะมีฝนแผไปทั่วทั้งภาค
- เดือนมิถุนายน - กันยายน จะมีฝนมากขึ้นทั้งปริมาณ และความถี่
นอกจากนั้นในหวงเดือน กรกฎาคม - กันยายน จะมีพายุหมุนผานเขามาเปนครั้งคราว อาจทํา
ใหเกิดน้ําทวมได
อาชีพของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการเพาะปลูก มีพืชที่สําคัญคือ ขาว มัน
สําปะหลัง ปอ และขาวโพด สําหรับการเพาะปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่
เพาะปลูกประมาณ 4 ลานไร มีผลผลิตรวมประมาณ 13 ลานตัน หรือมากกวาครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้ง
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ประเทศ แตมีผลผลิตเฉลี่ย 3.47 ตัน/ไร ซึ่งนอยกวาภาคอื่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีการกําหนดพื้นที่
ในหลาย ๆ จังหวัดที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกมันสําปะหลังใหเปนพื้นที่เรงรัด ซึ่งเกษตรกรจะไดรับ
การสนับสนุนดานทอนพันธุ และปุย รวมถึงการอบรมตาง ๆ เพื่อยกระดับปริมาณผลผลิตใหสูงขึ้น
รองรับกับความตองการมันสําปะหลังในอนาคต พื้นที่เรงรัดในป 2549/50 ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
สําหรับพื้นที่เรงรัดในปการผลิต 2550/51 แสดงดังตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-8 พื้นที่เรงรัดสําหรับเพาะปลูกมันสําปะหลังในปการผลิต 2550/51ตามแผนยุทธศาสตร
มันสําปะหลัง
จังหวัด
อําเภอ
1) กาฬสินธุ
12
2) นครราชสีมา
7
3) มหาสารคาม
3
4) มุกดาหาร
6
5) ยโสธร
5
6) รอยเอ็ด
4
7) เลย
5
8) ศรีสะเกษ
3
9) สกลนคร
2
10) สุรินทร
1
11) อํานาจเจริญ
1
12) อุบลราชธานี
4
ที่มา: สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (2550ข)

ตําบล
43
250
12
23
14
14
19
8
4
2
5
12

พืน้ ที่ (ไร)
145
245
21
84
38
28
74
21
18
8
12
23

4.2.1 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังจังหวัดกาฬสินธุ
กรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินไดรว มกันจัดทําแผนที่ศักยภาพของพื้นที่
เหมาะสมสํ า หรั บ ปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง ซึ่ ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ มี พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพสํ า หรั บ เพาะปลู ก มั น
สําปะหลังสูงถึง 4 ลานไร (ตารางที่ 4-9)
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ภาพที่ 4-5 แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดกาฬสินธุ
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)
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ตารางที่ 4-9 ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดกาฬสินธุ
อําเภอ
เขาวง
เมือง
กมลาไสย
กุฉินารายณ
คํามวง
ฆองชัย (กิ่งอําเภอ)
ดอนจาน (กิ่งอําเภอ)
ทาคันโท
นาคู (กิ่งอําเภอ)
นามน
ยางตลาด
รองคํา
สมเด็จ
สหัสขันธ
สามชัย (กิ่งอําเภอ)
หนองกุงศรี
หวยเม็ก
หวยผึ้ง
รวม
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)

ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง
ไมมีขอมูล
3-4 ตัน/ไร
40,750
92,961
293,760
145,359
171,520
46,241
299,544
187,262
204,659
71,586
80,681
7,936
81,554
69,918
167,912
45,088
42,072
94,812
90,502
67,761
281,676
158,548
17,859
29,357
203,175
100,443
163,267
41,116
150,193
53,691
334,935
81,543
151,255
35,884
127,060
89,211
2,902,374
1,418,717

รวมพืน้ ทีแ่ ตละ
อําเภอ
133,711
439,119
217,760
486,805
276,245
88,617
151,471
213,000
136,884
158,263
440,224
47,216
303,618
204,383
203,884
416,478
187,139
216,271
4,321,091

จากการเก็บข อมูลภาคสนามในพื้น ที่ตํา บลนาขาม อําเภอกุ ฉิ นารายณ จัง หวั ด
กาฬสินธุ พบวา สภาพดินในพื้นที่ที่ใชปลูกมันสําปะหลัง มีลักษณะสวนใหญเปนดินรวนปนทราย
หรือดินทราย ซึ่งสามารถปลูกไดทั้งมันสําปะหลัง ออย รวมถึงพืชอื่น ๆ บางชนิด แตเกษตรกรนิยม
ปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดเนื่องจากปลูกงาย ลงทุนนอย และบางสวนปลูกออยแลวประสบปญหา
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ขาดทุ น แปลงเพาะปลู ก มั น สํ า ปะหลั ง ของเกษตรกร มี พื้ น ที่ เ ป น แปลงขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง
ประมาณครัวเรือนละ 5-20 ไร อาศัยเงินทุนจากเงินสวนตัวเปนสวนใหญ และบางสวนกูยืมจาก
ธ.ก.ส. เกษตรกรจะเริ่มเตรียมดินและเริ่มปลูกตั้งแตชวงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ขึ้นกับชวงที่ฝน
เริ่มตกในแตละป พันธุมันสําปะหลังที่นิยมปลูก ไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50 และพันธุระยอง 90
หรือที่ชาวบานนิยมเรียกวาพันธุซีโอ สวนใหญแลวเกษตรกรจะใสปุยเคมี 1 หรือ 2 ครั้งตอป ครั้งละ 1
กระสอบ หรือ 50 กิโลกรัมตอไร แลวแตเงินทุนที่มี และกําจัดวัชพืชปละประมาณ 2 ครั้งโดยวิธีถาก
หรือดายในกรณีที่วัชพืชมีไมมากนัก หรือฉีดยาฆาวัชพืชในกรณีที่มีวัชพืชขึ้นรกและมันมีลําตนใหญ
แข็งแรงแลว เมื่อมันสําปะหลังมีอายุ 10-12 เดือนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได แตมีเกษตรกร
บางสวนที่เก็บเกี่ยวตั้งแตมันสําปะหลังมีอายุ 8-9 เดือน ผลผลิตที่ไดเฉลี่ยประมาณ 3-5 ตัน โดยจะ
บรรทุกใสรถ 6 ลอ สงโรงงานแปงเปนสวนใหญระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ขายไดราคาประมาณ
1.70-1.80 บาท/กิโลกรัม ใบและลําตนที่เหลือจากการตัดทําทอนพันธุรวมถึงเศษวัสดุตาง ๆ ในไร
มักจะไถกลบไปพรอมกับการเตรียมดินปลูกครั้งตอไป บางครัวเรือนอาจใชวิธีเผาหรือนําไปทําฟน
พื้นที่อําเภอนามน ติดกับอําเภอกุฉินารายณจึงมีสภาพการเพาะปลูกที่ไมแตกตางกัน
นัก ทั้ ง สภาพดิ น และการเพาะปลู ก พื้ น ที่ ที่ทํ า การสํ า รวจคือ ตํา บลนามน อํ า เภอนามน จั ง หวั ด
กาฬสินธุ เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังประมาณครัวเรือนละ 10-50 ไร อาศัยเงินทุนจากเงิน
สวนตัวและจาก ธ.ก.ส. บางสวน เกษตรกรนิยมปลูกพันธุระยอง 90 (ซีโอ) และเกษตรศาสตร 50 มาก
ที่สุดเชนเดียวกันกับอําเภอกุฉินารายณ การดูแลรักษาและกําจัดวัชพืชคลายคลึงกัน แตบางครัวเรือน
จะมีการปลูกพืชแซมในไรมัน เชน ขาวโพด และถั่ว ผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ย 3-6 ตัน/ไร ราคา
ผลผลิตประมาณ 1.80 บาท/กิโลกรัม ใบและลําตนที่เหลือจากการตัดทําทอนพันธุรวมถึงเศษวัสดุ
ตาง ๆ ในไรมักจะไถกลบไปพรอมกับการเตรียมดินปลูกครั้งตอไป
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ตารางที่ 4-10 ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ

1.ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร)
2.แหลงเงินทุน

3.พันธุมันสําปะหลัง
4.การเตรียมดิน
5.การใหปุย
6.โรคพืช

7.การเก็บเกี่ยว
8.อายุมันที่เก็บเกี่ยว
9.ปริมาณผลผลิต
10.การจําหนายผลผลิต
11.ราคารับซื้อผลผลิต
12. ระยะทางขนสง

อําเภอกุฉินารายณ
5 - 20 ไร/เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
เกษตรศาสตร50
ระยอง90
ใชเครื่องจักรชวย
ปุยเคมี 50 กิโลกรัม/ไร
หัวเนา
ปลวก
เชื้อรา
แรงงานคน
8 – 12 เดือน
3 – 5 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน
1.70 – 1.80 บาท/กก.
30-35 กิโลเมตร

อําเภอนามน
10 - 50 ไร/เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ระยอง90
เกษตรศาสตร50
ใชเครื่องจักรชวย
ปุยเคมี 50 กิโลกรัม/ไร
หัวเนา
ปลวก
ใบดาง
แรงงานคน
10 – 12 เดือน
3 – 6 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน
1.80 บาท/กก.
10-30 กิโลเมตร
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ภาพที่ 4-6 การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ
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4.2.2 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังจังหวัดนครราชสีมา
กรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินไดรว มกันจัดทําแผนที่ศักยภาพของพื้นที่
เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับเพาะปลูกมัน
สําปะหลังสูงถึง 13 ลานไร (ตารางที่ 4-11)

ภาพที่ 4-7 แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดนครราชสีมา
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)
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ตารางที่ 4-11 ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
เทพารักษ (กิ่งอําเภอ)
เมือง
เมืองยาง (กิ่งอําเภอ)
เสิงสาง
แกงสนามนาง
โชคชัย
โนนแดง
โนนไทย
โนนสูง
ขามทะเลสอ
ขามสะแกแสง
คง
ครบุรี
จักราช
ชุมพวง
ดานขุนทด
บัวใหญ
บัวลาย (กิ่งอําเภอ)
บานเหลื่อม
ประทาย
ปกธงชัย
ปากชอง
พระทองคํา (กิ่งอําเภอ)
พิมาย

ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง
ไมมีขอมูล 3-4 ตัน/ไร > 4 ตัน/ไร
34,103
126,754
73,162
119,306
30,791
181,036
306,969
56,841
99,993
1,886
287,907
290,482
56,229
136,383
4,258
87,838
208,345
39,947
66,688
173,060
156,752
158,133
273,538
223
58,834
59,628
71,592
136,796
185,610
226,952
614,636
497,233
76,238
178,710
172,655
202,242
186,916
3,450
311,815
588,567
28,988
179,197
170,757
59,976
43,822
45,723
85,465
172,686
168,700
4,840
513,496
378,302
106
513,496
612,511
46,693
75,870
149,552
166,051
402,748
-

รวมพืน้ ทีแ่ ตละ
อําเภอ
160,857
223,259
488,005
158,721
578,389
196,940
296,183
106,636
329,812
431,893
118,462
208,388
412,563
1,188,107
351,365
392,609
929,370
349,954
103,798
131,187
246,227
617,065
1,172,699
225,422
568,799
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ตารางที่ 4-11 (ตอ) ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอ
ลําทะเมนชัย (กิ่งอําเภอ)
วังน้ําเขียว
สีคิ้ว
สีดา (กิ่งอําเภอ)
สูงเนิน
หนองบุญนาก
หวยแถลง
รวมทั้งจังหวัด
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)

ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง
ไมมีขอมูล 3-4 ตัน/ไร > 4 ตัน/ไร
79,817
79,355
5,280
327,206
342,583
68,040
279,040
421,080
15,331
39,751
43,915
151,319
315,607
173,084
194,176
196,803
124,542
1,398
5,470,443 7,187,072
287,521

รวมพืน้ ทีแ่ ตละ
อําเภอ
164,452
737,829
715,450
83,666
466,925
367,260
322,743
12,945,037

จากการเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนามในพื้ น ที่ ตํ า บลลาดบั ว ขาว อํ า เภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา พบวาสภาพดินในพื้นที่ที่ใชปลูกมันสําปะหลัง มีลักษณะสวนใหญเปนดินทราย ปลูก
พืชชนิดอื่นไมไดผลดี แตสามารถปลูกมันสําปะหลังได แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรมีขนาดประมาณ
10-50 ไร สวนใหญใชเงินสวนตัวเปนทุน และบางสวนกูเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เกษตรกรจะเริ่มเตรียมดินและปลูกประมาณชวงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งเปน
ชวงที่ฝนตกชุก พันธุมันสําปะหลังที่นิยมปลูกมากที่สุดคือ พันธุเกษตรศาสตร 50 รองลงมาคือ ระยอง
5 เมื่อมันสําปะหลังอายุประมาณ 2 เดือน เกษตรกรจะใสปุยเคมีเพื่อบํารุงตนมันสําปะหลังประมาณ
25-50 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสวนใหญแลวจะใสเพียงครั้งเดียวตอฤดูการเก็บเกี่ยว การกําจัดวัชพืชมีทั้ง
การใชแรงงานคนและใชยากําจัดวัชพืชรวมกัน ซึ่งจะฉีดเมื่อตนมันสําปะหลังมีอายุประมาณ 10 เดือน
การเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังจะกระทําเมื่ออายุมันสําปะหลัง 10-12 เดือน ไดผลผลิตประมาณ 1.5-3
ตันตอไร บรรทุกใสรถ 6 ลอ สงไปยังโรงงานแปงมันสําปะหลังหรือลานมัน ระยะทางประมาณ 6-15
กิโลเมตร ขึ้นอยูกับราคาที่ผูรับซื้อกําหนด โดยทั่วไปเฉลี่ยที่ 1.55-1.85 บาทตอกิโลกรัม ใบและลําตน
ที่เหลือจากการตัดทําทอนพันธุรวมถึงเศษวัสดุตาง ๆ ในไรมักจะไถกลบไปพรอมกับการเตรียมดินปลูก
ครั้งตอไป
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พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มี
สภาพดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินทราย และมีดินแดงบางสวน แปลงเพาะปลูกมีขนาด 10-100 ไร
แหลงเงินทุนของเกษตรกร ไดแก เงินสวนตัว ธ.ก.ส และเงินกองทุนหมูบาน ชวงเวลาเตรียมดินและ
เพาะปลูกเริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม-กรกฎาคม เกษตรกรหลาย ๆ รายมีการบํารุงดินดวยปุยอินทรียใน
ระหวางการเตรียมดิน พันธุมันสําปะหลังที่ใชในการเพาะปลูกมีหลากหลายแตที่นิยม ไดแก พันธุ
เกษตรศาสตร 50 พันธุหวยบง และพันธุระยอง 9 เปนตน การดูแลรักษาตนมันสําปะหลัง เกษตรกร
จะนิยมใสปุยเคมี 1 ครั้ง /ป จํานวน 25 กิโลกรัมตอไรในชวงมันสําปะหลังอายุ 2-3 เดือน โดยใน
ระหวางที่มันสําปะหลังมีขนาดเล็กจะกําจัดวัชพืชออกโดยใชแรงงานคน ประมาณ 2 ครั้ง จนเมื่อมัน
สําปะหลังมีอายุ 6-8 เดือน จึงฉีดยากําจัดวัชพืช กอนที่จะเก็บเกี่ยวเมื่อมันสําปะหลังมีอายุ 11-12
เดือน โดยใชรถขุดและมีคนตามเก็บขึ้นรถบรรทุก ไดผลผลิตประมาณ 2-4 ตันตอไร สงโรงงานแปง
เปนสวนใหญ ระยะทางประมาณ 7-15 กิโลเมตร ราคาผลผลิตประมาณ 1.55 บาทตอกิโลกรัม ใบ
และลําตนที่เหลือจากการตัดทําทอนพันธุรวมถึงเศษวัสดุตาง ๆ ในไรมักจะไถกลบไปพรอมกับการ
เตรียมดินปลูกครั้งตอไป
ตารางที่ 4-12 ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา

1.ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร)
2.แหลงเงินทุน
3.พันธุมันสําปะหลัง
4.การเตรียมดิน
5.การใหปุย
6.โรคพืช
7.การเก็บเกี่ยว
8.อายุมันที่เก็บเกี่ยว
9.ปริมาณผลผลิต
10.การจําหนายผลผลิต
11.ราคารับซื้อผลผลิต
12. ระยะทางขนสง

ตําบลลาดบัวขาว
10-50 ไร/เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจาก ธ.ก.ส.
เกษตรศาสตร50
ระยอง5
ใชเครื่องจักรชวย
ปุยเคมี 25-50 กิโลกรัม/ไร
ใบเหลือง ใบดาง เพลี้ย
แรงงานคน
10–12 เดือน
1.5–3 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน, ลานมัน
1.55 บาท/กก.
6-15 กิโลเมตร

ตําบลหนองหญาขาว
10-100 ไร/เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว เงินกูจาก ธ.ก.ส.และ
เงินกองทุนหมูบา น
เกษตรศาสตร50
หวยบง ระยอง9
ใชเครื่องจักรชวย
ปุยเคมี 25 กิโลกรัม/ไร
เพลี้ย หัวเนา ปลวก
รถขุดและแรงงานคนเก็บ
11–12 เดือน
2–4 ตัน/ไร
โรงงานแปงมัน, ลานมัน
1.55 บาท/กก.
7-15 กิโลเมตร
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ภาพที่ 4-8 การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา
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4.2.3 การสํารวจขอมูลการเพาะปลูกมันสําปะหลังจังหวัดมุกดาหาร
กรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินไดรว มกันจัดทําแผนที่ศักยภาพของพื้นที่
เหมาะสมสําหรับปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับเพาะปลูกมัน
สําปะหลังสูงถึง 2 ลานไร (ตารางที่ 4-13)

ภาพที่ 4-9 แผนที่ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังจังหวัดมุกดาหาร
ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)
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ตารางที่ 4-13 ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดมุกดาหาร
อําเภอ
เมือง
คําชะอี
ดงหลวง
ดอนตาล
นิคมคําสรอย
หนองสูง
หวานใหญ

ศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง
ไมมีขอมูล 3-4 ตัน/ไร > 4 ตัน/ไร
111,504
370,439
248,236
96,659
283,083
62,305
179,501
252,589
139,848
28,774
189,116
92,243
25,079
175,328
49,558
53,375
115,653
20,542
6,790
27,459
31,815
501,683
1,413,668
644,547

รวมพืน้ ทีแ่ ตละ
อําเภอ
730,179
442,047
571,938
310,133
249,966
189,571
66,065
2,559,898

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2550)
จากการเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนามในพื้ น ที่ ตํ า บลหนองบั ว อํ า เภอหนองบั ว จั ง หวั ด
มุกดาหาร พบวาสภาพดินในพื้นที่ที่ใชปลูกมันสําปะหลัง มีลักษณะสวนใหญเปนดินรวนปนทรายถึง
ดินทราย แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรมีขนาดประมาณ 5-20 ไร ชวงเวลาเตรียมดินและเพาะปลูก
เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม-เมษายน พันธุมันสําปะหลังที่นิยมใช ไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50 และ
ระยอง 5 การดูแลรักษาตนมันสําปะหลัง เกษตรกรจะนิยมใสปุยเคมี 0-1 ครั้งตอป ในชวงที่มัน
สําปะหลังมีอายุ 2-3 เดือน ปริมาณ 25-50 กิโลกรัมตอไร แลวแตจํานวนเงินทุน การกําจัดวัชพืชจะ
ใชแรงงานคนในการถางหรือดายเปนหลัก ประมาณ 2-3 ครั้งตอป อายุมันสําปะหลังที่เกษตรกรเริ่ม
เก็บเกี่ยวประมาณ 10-12 เดือน โดยใชแรงงานคนขุด ไดผลผลิตประมาณ 2-4 ตันตอไร บรรทุกใสรถ
ไถเล็ก หรือรถอีแตนสงลานมันเปนสวนใหญระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร ขายไดราคาประมาณ
1.50-1.60 บาทตอกิโลกรัม เศษซากพืชที่เหลือในไร ไดแก ใบ ลําตนที่เหลือจากการตัดทําทอนพันธุ
และเหงา มักจะเผาทิ้งหรือนําไปทําฟน
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังในตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพ
ดิ น เป น ดิ น ร ว นปนทรายถึ ง ดิ น ทราย แปลงเพาะปลู ก มี ข นาด 1-15 ไร ช ว งเวลาเตรี ย มดิ น และ
เพาะปลูกอยูในชวงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ พันธุมันสําปะหลังที่นิยมใชไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50
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และพันธุระยอง 5 เกษตรกรนิยมใสปุย 0-1 ครั้งตอป ในชวงที่มันสําปะหลังมีอายุ 2-3 เดือน ปริมาณ
25-50 กิโลกรัมตอไร การกําจัดวัชพืชจะใชแรงงานคนในการถางหรือดายเปนหลัก ประมาณ 2-3 ครั้ง
ตอป อายุมันสําปะหลังที่เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณ 10-12 เดือน โดยใชแรงงานคนขุด ได
ผลผลิตประมาณ 2-4 ตันตอไร บรรทุกใสรถไถเล็ก หรือรถอีแตนสงลานมันเปนสวนใหญระยะทาง 15 กิโลเมตร ขายไดราคาประมาณ 1.50-1.60 บาทตอกิโลกรัม เศษซากพืชที่เหลือในไร ไดแก ใบ ลํา
ตนที่เหลือจากการตัดทําทอนพันธุและเหงา มักจะเผาทิ้งหรือนําไปทําฟน
ตารางที่ 4-14 ขอมูลจากการสํารวจการเพาะปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดมุกดาหาร

1.ขนาดพื้นที่เพาะปลูก (ไร)
2.แหลงเงินทุน

3.พันธุมันสําปะหลัง
4.การเตรียมดิน
5.การใหปุย
6.โรคพืช
7.การเก็บเกี่ยว
8.อายุมันที่เก็บเกี่ยว
9.ปริมาณผลผลิต
10.การจําหนายผลผลิต
11.ราคารับซื้อผลผลิต
12. ระยะทางขนสง

ตําบลหนองบัว
5-20 ไร/เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว และเงินกูจ ากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
เกษตรศาสตร 50
ระยอง 5
ใชเครื่องจักรชวย
ปุยเคมี 25-50 กิโลกรัม/ไร
หัวเนา
ใบเหลือง
แรงงานคน
10–12 เดือน
2–4 ตัน/ไร
ลานมัน, โรงงานแปงมัน
1.50-1.60 บาท/กก.
1-10 กิโลเมตร

ตําบลดงหลวง
1-15 ไร/เกษตรกร 1 ราย
เงินสวนตัว เงินกูจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร
และเงินกองทุนหมูบาน
เกษตรศาสตร 50
ระยอง 5
ใชเครื่องจักรชวย
ปุยเคมี 25 กิโลกรัม/ไร
เชื้อรา
หัวเนา
แรงงานคน
10–12 เดือน
2–4 ตัน/ไร
ลานมัน, โรงงานแปงมัน
1.50-1.60 บาท/กก.
1-5 กิโลเมตร
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ภาพที่ 4-10 การสอบถามเกษตรกรและการสํารวจพื้นทีป่ ลูกมันสําปะหลังในจังหวัดมุกดาหาร
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4.3 บทสรุป
จากการเก็บขอมูลภาคสนามของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในจังหวัดที่กําหนดใหเปนพื้นที่
เรงรัดในป 2550/51 ภาคตะวันออก ไดแก ชลบุรี ระยอง สระแกว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแก กาฬสินธุ นครราชสีมา และมุกดาหาร รวมทั้งหมด 12 อําเภอ พบวา เกษตรกรประสบปญหา
แบงเปน 2 ปญหาหลัก คือ ปญหาดานการเพาะปลูก และปญหาดานเงินทุนและการจําหนายผลผลิต
- ปญหาดานการเพาะปลูก ปญหาดานการเพาะปลูกมีตั้งแตปญหาเล็ก ไดแก การจัดการ
ภายในไร ไปจนถึ ง ป ญ หาใหญ ที่ สุ ด คื อป ญ หาภั ย แล ง ซึ่ ง เกิ ดขึ้ น ได ใ นทุ ก ภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งมีสภาพพื้นดินที่กักเก็บน้ําไดไมดี และมีระบบชลประทานที่ยังไมทั่วถึงนัก
การเพาะปลูกและผลผลิตจึงขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนเปนหลัก สําหรับการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
เกษตรกรสวนใหญปลูกกันมานานไมต่ํากวา 10 ป และมีบางสวนที่เริ่มมาปลูกมันสําปะหลังหรือปลูก
มากขึ้นในชวงเวลา 2-3 ปที่ผานมา เนื่องจากราคาผลผลิตดีขึ้น เหตุผลหลักที่เกษตรกรเลือกปลูกมัน
สําปะหลังเนื่องจากสภาพดินในหลายพื้นที่มีลักษณะเปนดินรวนปนทรายไปจนถึงดินทราย ซึ่งมีความ
อุดมสมบูรณต่ํา และมีแรธาตุอาหารนอย อีกทั้งยังกักเก็บน้ําไดไมดี การปลูกพืชชนิดอื่นจึงไมไดผลดี
นัก หรือประสบปญหาขาดทุน แตพื้นที่ดังกลาวสามารถใชปลูกมันสําปะหลังได เนื่องจากเปนพืชที่
ปลูกงาย และไมชอบน้ําขัง อีกทั้งยังตองการการดูแลรักษานอย แตหากไมมีการใสปุยบํารุงดินหรือ
กํ า จั ด วั ช พื ช ก็ ทํ า ให ไ ด ผ ลผลิ ต ต่ํ า เช น กั น เกษตรกรบางรายอาจใช วิ ธี ป ลู ก สลั บ กั น ระหว า งมั น
สําปะหลังกับพืชชนิดอื่นเชนออย จะทําใหดินมีความเหมาะสมตอการปลูกมันสําปะหลังมากขึ้น
สําหรับปญหาที่มีผลกระทบตอเกษตรกรมากที่สุด คือ ปญหาภัยแลงซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา
อื่น ๆ ตามมา ไดแก
1) ในชวงของการเตรียมดินหากไถหรือยกรองเสร็จแลว ไมทําการเพาะปลูกภายใน 1 เดือน
หรือฝนไมตก วัชพืชจะขึ้นที่ดินที่เตรียมเสร็จแลว และทอนพันธุที่เตรียมไวอาจไมแข็งแรงหรือตายได
ทําใหตองเตรียมดินหรือทอนพันธุใหม หรือเมื่อปกทอนพันธุแลวฝนไมตก รวมถึงคนงานอาจปกทอน
พันธุผิดโดยเอาดานปลายลง จะทําใหทอนพันธุไมงอกไดเชนกัน จึงตองคอยปกแซมตนพันธุที่ตาย
ใหมอีกครั้งหนึ่ง
2) การใสปุยบํารุงดินและตนพืชจะไมไดผลดีหากไมมีน้ําเปนตัวชวยละลายสารอาหารใหพืช
ดูดซึมไปใชงานได
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3) ในระหวางการเพาะปลูกหากฝนทิ้งชวงนานเกษตรกรมักจะพบปญหาเพลี้ยลง หรือปลวก
กัดกินตนพืช เกษตรกรสวนใหญไมไดมีการจัดการใด ๆ เพราะเมื่อฝนตกแลวปญหาดังกลาวจะหมด
ไปเองตามธรรมชาติ
4) ในชวงของการเก็บเกี่ยวหากเก็บเกี่ยวในชวงฝนตกจะทําใหเก็บเกี่ยวงาย แตปริมาณแปง
จะต่ําเนื่องจากมีความชื้นในหัวมันสูง แตหากเก็บเกี่ยวในชวงแลงจะทํ าไดยากเนื่องจากดินแข็ ง
ทํางานเสร็จชา สิ้นเปลืองแรงงานเพิ่มขึ้น แตปริมาณแปงจะสูง ในบางพื้นที่เก็บเกี่ยวโดยวิธีใชรถขุด
และใชคนงานคอยเก็บขึ้นรถบรรทุก แตอาจทําใหผลผลิตบางสวนเสียหายได
5) ปญหาปริมาณผลผลิตต่ํา ซึ่งเกิดจากพืชขาดน้ําจึงเจริญเติบโตไดไมดี มีการสะสมของ
แปงที่หัวต่ํา
- ปญหาดานเงินทุนและการจําหนายผลผลิต ผูประกอบอาชีพเกษตรกรสวนใหญยากจน
และประสบปญหาเรื่องเงินทุน ถึงแมภาครัฐจะใหการสนับสนุนในดานของแหลงเงินกู คือจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนหมูบาน แตเนื่องจากสภาพดินฟาอากาศ
และราคาผลผลิตที่ไมแนนอน ทําใหในปใดที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไดนอยหรือจําหนายไมไดราคา ก็จะทํา
ใหประสบปญหาขาดทุนและไมมีเงินชําระหนี้ สําหรับโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังของ
รัฐบาลโดยวิธีการจํานําผลผลิต จากรายงานผลการรับจํานําหัวมันสําปะหลังสดในป 2549/50 ของ
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับจํานํา (ตารางที่ 3-23 และ 3-24)
พบวาผลผลิตที่เกษตรกรนํามาจํานํามีเพียงประมาณ 1 ลานตันจากเปาหมายที่ตั้งไว 7 ลานตัน หรือ
คิดเปนรอยละ 15 ของเปาหมาย แสดงใหเห็นวามีเกษตรกรสวนนอยเทานั้นที่เขารวมโครงการ ขอมูล
จากการสอบถามพบวาเกษตรกรสวนใหญจะจําหนายผลผลิตใหกับโรงงานแปงมัน และลานมันตาม
ราคาที่ผูรับซื้อกําหนด มีเกษตรกรเพียงบางรายเทานั้นที่เคยนําผลผลิตไปจํานําและใหความเห็นวา
ขั้นตอนและวิธีการของการจํานํามีความยุงยาก และสามารถจํานําผลผลิตแตละครั้งไดในปริมาณ
นอย ตองรอลําดับหลายครั้งกวาจะจํานําผลผลิตไดตามเทาที่ตองการ อีกทั้งเมื่อทําการตรวจวัด
ปริมาณแปงและมีการตัดราคาแลว ราคาที่ไดไมแตกตางจากราคาตลาดเทาใดนัก
สําหรับนโยบายสงเสริมการเพาะปลูกในเขตพื้นที่เรงรัด ซึ่งรัฐจะใหการสนับสนุนในดานทอน
พันธุ และปจจัยการผลิต รวมถึงใหการอบรมและแนะนําขอมูลดานการเพาะปลูก เกษตรกรบางสวน
เคยไดรับการสนับสนุน และไดรับการอบรมเกี่ยวกับขอมูลดานการเพาะปลูกในป 2549 ซึ่งเมื่อดูจาก
ขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตารางที่ 3-3) พบวาผลผลิตเฉลี่ยตอไรของประเทศเพิ่มขึ้น
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จาก 3.375 ในป 2548/49 เปน 3.66 ตันตอไร ในป 2549/50 แสดงวาผลการดําเนินงานนาจะเปนไป
ตามแนวทางนโยบายที่วางไว แตจากการสัมภาษณพบวายังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่ยังไมไดรับการ
สนับสนุน ไมไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ หรือยังไมสามารถขยายทอนพันธุที่ไดรับไปใหมากพอ
จึงทําใหตองเพาะปลูกตามแตสภาพและปจจัยที่มี หากมีการรณรงคและสนับสนุนที่ตอเนื่องในปตอๆ
ไปจะทําใหสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังใหสูงขึ้นไดอีกมาก
ตารางที่ 4-15 ขอมูลการสํารวจสถานภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ตาง ๆ
ลักษณะ
ขนาดพืน้ ที่ (ไร)
สภาพดิน
การบํารุงดินกอนปลูก
ชวงเวลาเพาะปลูก
พันธุม นั สําปะหลัง
การใสปุย
การกําจัดวัชพืช
อายุเก็บเกี่ยว
วิธีเก็บเกี่ยว
ผลผลิต (ตัน/ไร)
ปริมาณบรรทุก
ระยะทาง
สถานที่จําหนาย
ราคาผลผลิต
การสนับสนุน
- แหลงเงินกู
- ปจจัยการผลิต
- การอบรม
การจํานําผลผลิต
เกี่ยวกับเอทานอล
ตลาด AFET
พอคาคนกลาง

พื้นทีส่ ํารวจ
ชลบุรี
ระยอง
สระแกว
นครราชสีมา
กาฬสินธุ
มุกดาหาร
5-500
5-150
5-600
5-50
10-100
5-20
ทราย/รวนปนทราย
รองพืน้ บาง 40-50 กก./ไร
ไมมีเปนสวนใหญ
ก.พ.-มิ.ย., ต.ค.-ธ.ค.
มี.ค.- ต.ค.
R90/KU50
R5/R90
R90/KU50
KU/R5/R9
KU50/R90
KU50/R5
2 ครั้ง (เคมี/อินทรีย 40-50 กก./ไร)
1 ครั้ง (เคมี 25-50 กก./ไร)
ถาง, ฉีดยา 2-3 ครั้ง
ถางเปนสวนใหญ, ฉีดยาบาง 1 ครั้ง
10 – 12 เดือน
แรงงานคนดึง/ขุด/จอบ, ใชรถขุด
5-7
5-7
4-5
2-4
3-6
2-4
รถเล็ก 2-3 ตัน, รถ 6 ลอ 10-12 ตัน, รถ 10 ลอ 20 ตัน
รถเล็ก 3-5 กม., รถ 6 ลอ 10-50 กม., รถ 10 ลอ 10-50 กม.
โรงงานแปง/ลานมัน ขึ้นกับราคา
1.50 บาท 1.50-1.80
1.00-1.50
โรงงานแปง 1.30 บาท, ลานมัน 0.8-1.0 บาท
(โรงงานแปง) (โรงงานแปง)
(ลานมัน)
ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส / กองทุนหมูบาน

มีบาง (ทอนพันธุ/ปุย)
มี (อบรมบาง/ไมอบรมบาง)
ทราบบาง/ แตไมนิยม เนื่องจากยุงยากและราคาไมแตกตางนัก
ทราบบาง/ไมทราบบาง (จากโทรทัศน, ขาว, หนังสือพิมพ, การอบรม)
ไมรจู ัก
มีบาง (คนในพืน้ ที่)

หมายเหตุ: * R5 = ระยอง5, R9 = ระยอง9, R90 = ระยอง90, KU50 = เกษตรศาสตร50

216

บทที่ 5
การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ
ประเทศไทยนับเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการผลิตเอทานอล เนื่องจากมีวัตถุดิบทาง
การเกษตรทั้งประเภทน้ําตาลและแปง ที่สามารถนํามาผลิตเปนเอทานอลไดมากมายหลายชนิด เชน
ออย มันสําปะหลัง กากน้ําตาล เปนตน จากผลการวิจัยของ รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอตและคณะ พบวา
มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมตอการนํามาใชในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลสําหรับใชเปน
เชื้อเพลิงในประเทศไทยมากที่สุด อยางไรก็ตามในปจจุบันประเทศไทยยังคงใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบ
หลักในการผลิตเอทานอล
แตถาในสภาวะที่มีปริมาณกากน้ําตาลไมเพียงพอ มันสําปะหลังนับเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
นาสนใจสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล เนื่องจากมันสําปะหลังสามารถปลูกและดูแลรักษา
งาย เก็บเกี่ยวผลผลิตไดตลอดป มีตนทุนการผลิตต่ํา จึงไมใชเรื่องยากในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
ใหเพียงพอตอความตองการใช เพื่อใหมีพอตอการนํามาผลิตเอทานอลตลอดทั้งป นอกจากนี้ถือวาเปน
การนําเทคโนโลยีใหมมาผลิตเอทานอล สามารถผลิตพลังงานแบบพึ่งพาตนเองไดจากวัตถุดิบทาง
การเกษตรภายในประเทศ ลดการนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงจากตางประเทศได อยางไรก็ตาม ยังคง
ความจําเปนที่จะตองศึกษาคนควาตอไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
5.1 องคประกอบของมันสําปะหลัง
มันสําปะหลังเปนพืชที่เก็บสะสมอาหารไวที่รากในรูปของแปงความสามารถในการสรางและ
สะสมแปงที่รากจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับพันธุอายุการเก็บเกี่ยว ปริมาณน้ําฝน โดยทั่วไปหัวมัน
สํา ปะหลั งที่ มีอายุ 12
เดือนที่ไ ดรั บปริมาณน้ํา ฝนเพี ยงพอและไม มีฝนตกชุ กขณะเก็ บ พบวา
องคประกอบสวนใหญนอกจากน้ําแลวก็คือ แปง หัวมันสําปะหลังสดมีน้ําอยูระหวางรอยละ 60 – 65
และสวนประกอบสวนใหญคือแปงหรือคารโบไฮเดรตประมาณรอยละ 20 – 35 อยางไรก็ตามปริมาณ
ของโปรตีนและไขมันมีนอยมาก องคประกอบของหัวมันสด แสดงดังตารางที่ 5-1
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ตารางที่ 5-1 องคประกอบของหัวมันสําปะหลังสด

องคประกอบ
ความชืน้ (%)
คารโบไฮเดรต (%)
โปรตีน(%)
ไขมัน(%)
เถา(%)
เยื่อใย(%)
โพแทสเซียม
(mg/kg)
ฟอสฟอรัส
(mg/kg)
กรดไฮโดรไซยานิก
(ppm)

เจริญศักดิ์
(2532)

Balagopolan et al.
(1988)

63.28
29.73
1.18
0.08
0.85
0.99
0.26

59.40
23.10
0.70
0.20
1.00
0.60
NA

Beynum and
Roels
(1985)
66
26
1
0.30
NA
1.00
NA

0.04

4.00

173

15-400

หมายเหตุ: NA คือ ไมมีการรายงาน
ที่มา: กาญจนา (2541)

Grace
(1977)

Gomez
et al. (1985)

Shipman
(1967)

70.25
26.58
1.12
0.41
0.54
1.11
NA

NA
NA
1-2
0.2-0.5
1-2
1.5-2.0
0.07

70.00
24.00
1.00
3.00
NA
2.00
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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สวนองคประกอบของแปงในมันสําปะหลังมี 2 ชนิด ไดแก อะมิโลสและอะมิโลเพกทิน (amylose
and amylopectin) อะมิโลส คือ พอลิเมอรเชิงเสนที่ประกอบดวยกลูโคสประมาณ 2000 หนวย เชื่อมตอ
กันดวยพันธะกลูโคซิดิกชนิด α-D-(1-4) ดังภาพที่ 5-1 สวนอะมิโลเพกทิน คือ พอลิเมอรเชิงกิ่งของกลูโคส
สวนที่เปนเสนตรงของกลูโคสเชื่อตอกันดวยพันธะกลูโคซิดิกชนิด α-D-(1-4) และสวนที่เปนกิ่งสาขา
เชื่อมตอกันดวยพันธะกลูโคซิดิกชนิด α-D-(1-6) ดังภาพที่ 5-2

ภาพที่ 5-1 โครงสรางของอะมิโลส
ที่มา: กลาณรงค (2546)

ภาพที่ 5-2 โครงสรางของอะมิโลเพกติน
ที่มา: กลาณรงค (2546)
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5.2 ชนิดและพันธุข องมันสําปะหลัง
สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
5.2.1 ชนิดหวาน เปนมันสําปะหลังที่ใชเพื่อการบริโภค มีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกต่ํา ไมมีรสขม
สามารถใชหัวสดทําอาหารไดโดยตรง เชน นําไปนึ่ง เชื่อม หรือทอด ซึ่งไดแก พันธุระยอง 2 เปนตน
5.2.2 ชนิดขม เปนมันสําปะหลังที่มีรสขม ไมเหมาะสําหรับการบริโภคของมนุษยหรือใชหวั สดเลีย้ ง
สัตวโดยตรง เนื่องจากมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิกสูง มีความเปนพิษตอรางกาย ตองนําไปแปรรูปเปนมัน
อัดเม็ดหรือมันเสนแลวจึงนําไปเลี้ยงสัตวได ซึ่งไดแก ระยอง 1 ระยอง 3 ระยอง 5 ระยอง 60 ระยอง 90
และเกษตรศาสตร 50
สําหรับมันสําปะหลังที่ปลูกในประเทศไทยสวนใหญเปนชนิดขมเพื่อใชในอุตสาหกรรม โดยพันธุที่
ปลูกกันมากคือพันธุพื้นเมือง ซึ่งสันนิษฐานวาเปนพันธุที่มีการนําเขามาจากประเทศมาเลเซีย ตอมากรม
วิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการวิจัยและปรับปรุงพันธุ ซึ่งแนะนําใหเกษตรกรนําไป
ปลูกจํานวน 10 พันธุดังนี้ คือ
5.2.2.1 พันธุระยอง 1 คัดเลือกพันธุในประเทศ และแนะนําพันธุป 2518 ลักษณะเดนคือ
ผลผลิตสูง ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี ลักษณะดอยคือปริมาณแปงต่ํา
5.2.2.2 พันธุระยอง 2 นําเมล็ดพันธุลูกผสมจากCIAT (Centro Internacional de
Agricultura Tropical, CIAT) มาคัดเลือก และแนะนําพันธุในป 2527 ลักษณะเดนคือหั่นเปนแวนๆไดงาย
นํามาทอดมีรสชาติดี ลัก ษณะดอยคื อปริม าณแปงต่ํ า ไม สามารถปลูกขายส งโรงงานอุตสาหกรรมได
คุณภาพหัวขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
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5.2.2.3 พันธุระยอง 3 นําเมล็ดพันธุลูกผสมจาก CIAT มาคัดเลือก และแนะนําพันธุในป
2526 ลักษณะเดนคือใหผลผลิตมีเปอรเซ็นตแปงสูง ตอบสนองตอปุย และความอุดมสมบูรณของดินสูง
ลักษณะดอยคือทอนพันธุเสื่อมความงอกเร็ว แตกกิ่งต่ํา ยากแกการกําจัดวัชพืช
5.2.2.4 พันธุระยอง 5 เปนพันธุที่ใหผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง ลักษณะเดนคือผลผลิต
ของแปงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุระยอง 1 ใหผลผลิตหัวสด มันแหง และผลผลิตแปงสูงกวา 23, 32
และ 44% ตามลําดับ
5.2.2.5 พันธุระยอง 7 มันสําปะหลังพันธุระยอง 7 หรือ มันสําปะหลังพันธุ CMR35-48196 ไดจากการผสมขามพันธุระหวางพันธุ CMR30-71-25 กับพันธุ OMR29-20-118 ในป 2535 ที่
ศูนยวิจัยพืชไรระยอง ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
ลักษณะเดน คือ ใหผลผลิตสูงกวาพันธุมาตรฐานที่เกษตรกรนิยมปลูกทุกพันธุ โดย
ใหผลผลิตหัวสด 6.08 ตันตอไร ใหผลผลิตแปง 1.71 ตันตอไร และใหผลผลิตมันเสน 2.35 ตันตอไร สูงกวา
พันธุระยอง 90 ระยอง 5 เกษตรศาสตร 50 และระยอง 72 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังใหปริมาณแปงในหัว
สดสูงกวาพันธุมาตรฐานที่เกษตรกรนิยมปลูกทุกพันธุ โดยใหปริมาณแปงในหัวสดรอยละ 27.7
5.2.2.6 พันธุระยอง 9 มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 หรือ CMR35-64-1 เปนมันสําปะหลัง
สําหรับอุตสาหกรรมที่ไดจากการผสมขามระหวางพันธุที่มีเปอรเซ็นตแปงสูง 2 พันธุ คือ พันธุ CMR31-123 และพันธุ OMR29-20-118
ลักษณะทางเกษตรศาสตร ใหผลผลิตหัวสด 4.9 ตันตอไร สูงกวาพันธุระยอง 5
รอยละ 3 เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูฝน มีเปอรเซ็นตแปงรอยละ 24.4 ใหผลผลิตแปง 1.24 ตันตอไร มีเปอรเซ็นต
มันแหงรอยละ 42.9 ใหผลผลิตมันแหง 2.11 ตันตอไร เมื่อเก็บเกี่ยวในฤดูแลง รอยละของแปงจะสูงขึ้นเปน
28-30 และมีลักษณะทางเคมี เมื่ออายุ 8 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน มีรอยละของแปงจากการวิเคราะห
ทางเคมี 28.9 30.8 และ 29.3 ตามลําดับ และมีปริมาณเอทานอล 191 ลิตร 208 ลิตร และ 194 ลิตร จาก
หัวมันสด 1 ตัน
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ลักษณะเดนของมันสําปะหลังพันธุระยอง 9 คือ มีเปอรเซ็นตแปงสูงกวาพันธุ
รับรองทุกพันธุ ทําใหไดผลผลิตแปงและผลผลิตมันแหงสูง 1.24 และ 2.11 ตันตอไร สูงกวาพันธุระยอง 5
รอยละ 14 และ 19 ตามลําดับ จึงเหมาะสําหรับอุตสาหกรรม แปงมัน มันเสน และมันอัดเม็ด นอกจากนี้
ยังใหผลผลิตเอทานอลสูงทุกอายุเก็บเกี่ยว โดยเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 8 เดือน 12 เดือน และ 18 เดือน ใหเอทา
นอล 191 208 และ 194 ลิตร จากหัวสด 1 ตันตามลําดับ สูงกวาพันธุระยอง 90 ที่ใหเอทานอล 170 174
และ 155 ลิตร จากหัวสด 1 ตันตามลําดับ การทดสอบการผลิตในโรงงานตนแบบ พบวา การผลิตเอทา
นอล 1 ลิตร ใชหัวสดของพันธุระยอง 9 หนัก 5.05 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับพันธุระยอง 90 ที่ใชหัวสด 5.68
กิโลกรัม ซึ่งทําใหตนทุนวัตถุดิบลดลงลิตรละ 40-80 สตางค เมื่อหัวมันสําปะหลังสดราคากิโลกรัมละ 1.00
บาท และ 1.70 บาท ตามลําดับ จึงเหมาะสําหรับอุตสาหกรรมเอทานอล
5.2.2.7 พันธุระยอง 60 ผสมและคัดเลือกพันธุในประเทศ แนะนําพันธุใหปลูกในป 2530
ลักษณะเดนคืออายุการเก็บเกี่ยวสั้น ใหผลผลิตสูง ลักษณะดอยคือปริมาณแปงไมสูง และเนื้อในของหัวมีสี
ขาวครีม
5.2.2.8 พันธุระยอง 90 ผสมและคัดเลือกพันธุในประเทศ และแนะนําพันธุในป 2534
ลักษณะเดนคือผลผลิตและแปงสูง ตอบสนองตอปุยและความอุดมสมบูรณของดินสูง ลักษณะดอย คือลํา
ตนโคง หากมีการแตกกิ่งจะทําใหดูแลรักษายาก ตนพันธุเสื่อมคุณภาพเร็ว
5.2.2.9 พันธุเกษตรศาสตร 50 เปนพันธุลูกผสมระหวางพันธุระยอง 1 กับพันธุระยอง 90
เกิดจากการพัฒนาพันธุรวมกันโดยนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมวิชาการเกษตร และ
ศูนยเกษตรเขตรอนนานาชาติ (Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT) แนะนําให
เกษตรกรปลูก เนื่องในวาระครบรอบ 50 ป ของการกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2536 พันธุ
เกษตรศาสตร50 สามารถปลูกไดทั่วประเทศ งอกดี ลําตนสูงใหญ หัวดกและมีลักษณะเปนกลุมสามารถ
เก็บเกี่ยวไดสะดวกและยังมีปริมาณแปงในหัวสูง (ชัยชาญ, 2547)
5.2.2.10 พันธุหวยบง 60 เปนมันสําปะหลังที่พัฒนาขึ้นมา โดยความรวมมือของ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย พันธุนี้
เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุระยอง 5 และเกษตรศาสตร 50 ตั้งแต พ.ศ.2534 ทําการคัดเลือกและ
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ทดสอบ ตั้งแต พ.ศ.2535-2544 มีคุณสมบัติดีเดนที่ใหผลผลิตสูงและเชื้อแปงในหัวสูงดวย และไดรับ
พระราชทานชื่อพันธุวา “หวยบง 60” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคพระ
ราชูปถัมภของมูลนิธิฯ
ลักษณะเดนของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 มีดังนี้ คือ ใหผลผลิตหัวสดและ
หัวแหงสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 ประมาณ รอยละ 8-10 โดยใหผลผลิตเฉลี่ย 5.0-6.4 ตัน/ไร และมี
ปริมาณแปงในหัวสูงใกลเคียงกับพันธุเกษตรศาสตร 50 โดยใหปริมาณแปงในหัวเฉลี่ยรอยละ 25.4 การที่
มีผลผลิตและปริมาณแปงสูงทําใหไดผลผลิตแปงตอไรสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 50 อยู 11 เปอรเซ็นต มี
ปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมใชแปง ที่ละลายน้ําได (เชน น้ําตาล) อยูต่ํา ซึ่งจะทําใหไดปริมาณแปงตอหัวมาก
เพราะการมีน้ําตาลมากจะทําใหแปงที่จะสกัดไดจากหัวมันสําปะหลังลดลง แปงมีความหนืดสูงสามารถ
นําไปใชกับอุตสาหกรรมตอเนื่องไดหลายชนิด
ตารางที่ 5-2 รอยละของปริมาณแปงในหัวสดของมันสําปะหลังพันธุระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง
72 ระยอง 90 เกษตรศาสตร 50 และหวยบง 60 เมื่อปลูกปลายและตนฤดูฝน
รอยละของปริมาณแปงในหัวสด
ปลายฝน
ตนฝน
ระยอง 5
24.7
25.0
ระยอง 7
27.6
27.2
ระยอง 9
24.4
29.0
ระยอง 90
26.8
25.8
เกษตรศาสตร 50
26.1
24.4
หวยบง 60
NA
NA
หมายเหตุ: NA คือ ไมพบการรายงาน
ที่มา: ดัดแปลงจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2547)
พันธุ

เฉลี่ย
24.8
27.4
26.7
26.3
25.2
25.4
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5.3 อายุและฤดูการเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังเปนพืชไรที่ไดเปรียบพืชไรชนิดอื่น คือ สามารถยืดหยุนอายุเก็บเกี่ยวได จากการที่มีผู
ทําการศึกษา พบวามันสําปะหลังจะเริ่มมีหัวเมื่ออายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไป หัวจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
โดยการสะสมแปงมากขึ้น และหลังจาก 6 เดือนไปแลว รอยละของแปงในหัวมันจะไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
แตปริมาณแปงจะเพิ่มขึ้นโดยน้ําหนักหัวสดเพิ่มขึ้นจาก 1.2 ตันตอไร เมื่ออายุ 6 เดือน เปน 4.1 ตันตอไร
เมื่ออายุ 12 เดือน และ 7.2 ตันตอไร เมื่ออายุ 16 เดือน เมื่อคิดเทียบเปนรอยละ พบวาการเก็บเกี่ยวเมื่อ
อายุ 6 เดือน ไดผลผลิตเพียงรอยละ 29 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน และ
การเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 8 และ 10 เดือน ก็ไดผลผลิตเพียงรอยละ 46 และ 70 ของผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ
12 เดือน และเมื่อเก็บเกี่ยวอายุมากกวา 12 เดือน พบวาผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตามแมวา
การเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังเมื่ออายุ 12 เดือน จะไดผลผลิตสูงขึ้น แตจะทําใหการปลูกรุนตอไปไมตรงกับ
ฤดูกาลที่เหมาะสม และหัวมันจะมีขนาดใหญ มีเยื่อใยมาก (กาญจนา, 2541)
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญและมีผลตอคุณภาพของหัวมันสําปะหลัง กลาวคือ การ
เก็บเกี่ยวในชวงฤดูแลงหรือชวงที่อากาศแหงติดตอกันโดยไมมีฝนตกหรือดินมีความชื้นต่ํา จะทําใหหัวมัน
สําปะหลังมีน้ํานอย เปนผลใหมีรอยละของแปงสูงกวาการเก็บเกี่ยวในชวงที่มีฝนตกชุก เนื่องจากราคา
หัวมันจะขึ้นกับรอยละของแปงในหัว ฉะนั้นเกษตรกรสวนใหญจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงของฤดูแลง มัก จะไดรอยละของแปงในหัวสู ง
ประมาณรอยละ 21.4-23.5 ในขณะที่การเก็บเกี่ยวในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีรอยละของแปงต่ํา
กวา 20
5.4 กระบวนการผลิตเอทานอลจากการหมักหัวมันสําปะหลัง
สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง โดยกอนที่จะนําหัวมันสําปะหลังไป
ยอยดวยเอนไซมนั้นจะตองทําความสะอาดมันสําปะหลัง เพื่อกําจัดสิ่งเจือปนที่ติดมากับหัวมันสําปะหลัง
จากนั้นนําหัวมันสําปะหลังไปลดขนาดดวยการหั่นเปนชิ้นๆ และเขาเครื่องบด ในการผลิตเอทานอลนั้นจาก
หัวมันสําปะหลังนั้น แปงในวัตถุดิบจะตองถูกยอยใหไดน้ําตาลกลูโคสซึ่งเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวกอน ยีสต
จึงจะสามารถเปลี่ยนน้ําตาลเปนเอทานอลได ซึ่งการยอยแปงประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ
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5.4.1 การยอยครั้งแรกหรือการทําใหเหลว (Liquefaction) ขั้นตอนนี้จะใชกรดหรือเอนไซมกลุม
แอลฟาอะมิเลส (α -amylase) ที่มีกิจกรรมการยอยแปงที่อุณหภูมิสูงประมาณ 80 - 95 องศาเซลเซียส ให
ไดโมเลกุลขนาดเล็กลงและมี่ความหนืดลดลง ของเหลวที่ไดจะมีคาสมมูลเดกซโทรสอยูในชวง 10 -15 ซึ่ง
เรียกวา เดกซทริน (Dextrin)
แอลฟาอะมิเลสเปนเอนไซมที่ยอยจากภายในโมเลกุล(Endoenzyme) ที่พันธะ α -D-(1-4)
แตไมสามารถยอยพันธะ α -D-(1-6) ได ดังภาพที่ 5-3 ผลผลิตที่ไดจากการทํางานของเอนไซมชนิดนี้เปน
สารผสมของโอลิโกแซกคาไรด เอนไซมนี้เปนเอนไซมที่ตองการแคลเซียมไอออนเปนโคแฟกเตอรไดจาก
จุลินทรีย Aspergillus oryzae, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis และ Bacillus
amyloliquefaciens

ภาพที่ 5-3 การทํางานของเอนไซมอัลฟาอะมิเลส
ที่มา: กลาณรงค และ เกื้อกูล (2546)
5.4.2 การยอยครั้งสุดทายหรือการทําใหหวาน (Saccharification) ขั้นตอนนี้จะใชเอนไซมกลูโค
อะมิเลส (Glucoamylase) ยอยเดกซทรินใหไดน้ําตาลที่มีขนาดโมเลกุลเดี่ยวหรือเล็กที่ยีสตสามารถ
นําไปใชไดซึ่งโดยทั่วไปเอนไซมในกลุมนี้จะมีกิจกรรมที่อุณหภูมิสูงปานกลางประมาณ 55 – 65 องศา
เซลเซียส
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กลูโคอะมิเลส (glucoamylase) เปนเอนไซม ที่สามารถพบไดในเชื้อราบางชนิด เช น
Aspergillus niger, Aspergillus oryzae และ Rhizopus spp. กลูโคอะมิเลสยอยจากปลายโมเลกุลทั้ง
พันธะ α -D-(1-4) และ α -D-(1-6) โดยจะตัดพันธะ α -D-(1-4) ไดเร็วกวา α -D-(1-6) เอนไซมนี้เปน
เอนไซมที่ไมตองการโคแฟกเตอร
หลังจากที่นําเอนไซมอัลฟาอะมิเลสมาทําการยอยครั้งแรก(Liquefaction) และนําเอนไซม
กลูโคอะมิเลสมาทําการยอยครั้งสุดทาย(Saccharification)แลว ก็จะไดน้ําตาลซึ่งเปนอาหารของยีสต
ยีสตใชน้ําตาลผานวิถีไกลโคไลซิส(glycolysis pathway) ไดเปนไพรูเวต และถูกเปลี่ยนเปนแอลกอฮอลได
และกาซคารบอนไดออกไซดตามลําดับ โดยปฏิกิริยาการหมักนี้เกิดภายใตสภาพที่ปราศจากออกซิเจนหรือ
มีออกซิเจนนอยจนไดน้ําหมักหรือน้ําสาดังสมการที่ 1
(C6H10O5 )n + nH2OÆ nC6H12O6 + ยีสต
แปง
กลูโคส
162 กรัม
180 กรัม
100 %

Æ
2nCO2 +
คารบอนไดออกไซด
88 กรัม
48.9%

2nC2H5OH
เอทานอล
92 กรัม
51.1%

(1)

ตามทฤษฎี ก ารหมั ก แล ว ยี ส ต จะเปลี่ ย นน้ํา ตาลเป น เอทานอลได รอยละ 51.1 และก า ซ
คารบอนไดออกไซดรอยละ 48.9 หรืออาจกลาวไดวาในการหมักเอทานอลจากน้ําตาลโดนยีสต น้ําตาล
กลูโคส 1 กรัม ใหเอทานอล 0.5111 กรัม (0.647 ลิตร) และกาซคารบอนไดออกไซด 0.489 กรัม
ในทางปฏิบัติยีสตจะเปลี่ยนน้ําตาลไปเปนแอลกอฮอลประมาณรอยละ 95 เทานั้น สวนที่
เหลือยีสตจะใชสําหรับการเจริญเติบโต และจะเปลี่ยนน้ําตาลไปเปนผลพลอยไดอยางอื่น เชน ฟูเซลออยล
(fusel oil) กรดแลกติก กลีเซอรีน และอะซีทัลดีไฮด เปนตน น้ําหมักหรือน้ําสาที่ไดจะนํามาผานการกลั่น
ลําดับสวนซึ่งจะไดเอทานอลความบริสุทธิ์รอยละ 95.6
ในการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังจะใชการหมักแบบ Simultaneous Saccharification
and Fermentation : SSF จะนํามันสําปะหลังมายอยครั้งแรก (Liquefaction) ดวยเอนไซมแอลฟาอะมิเลส
จากนั้นนําไปยอยครั้งสุดทาย (Saccharification) และหมัก (Fermentation) พรอมกันในถังหมัก โดยใน
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การทําวิจัยนี้จะใชการหมักแบบ SSF กระบวนการผลิตเอทานอลดวยการหมักแบบ SSF แสดงดังภาพที่
5-4
มันสําปะหลัง
เอนไซมอัลฟาอะมิเลส
การยอยครั้งแรก(Liquefaction)
การยอยครั้งสุดทาย(Saccharification)
พรอมกับการหมัก (Fermentation)

ยีสต
เอนไซมกลูโคอะมิเลส

การกลัน่
เอทานอล
ภาพที่ 5-4 กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังดวยกระบวนการหมักแบบ SSF Process
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จะเห็นไดวากระบวนการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม (Convention fermentation) นั้นตองผาน
กระบวนการหลายขั้นตอนมากกวากระบวนการหมักแบบ SSF ขอไดเปรียบของระบบการหมักแบบ SSF
คือ สามารถชวยลดขั้นตอน พลังงานและตนทุนของการผลิตเอทานอล อีกทั้งยังพบวาการผลิตเอทานอล
แบบดั้งเดิมสามารถเกิดภาวะของการยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสตจากสับสเตรท (Substrate inhibition)
เนื่องจากปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่ผลิตไดจากการยอยครั้งสุดทายอยูในปริมาณสูง จึงอาจทําใหยีสตไม
สามารถทนแรงดันออสโมซิสจากน้ําตาลกลูโคสได (ธันยาภรณ, 2548)
5.5 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุตา งๆ
ในการศึกษาการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังโดยเนนเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตของ
แตละสายพันธุ โดยสายพันธุที่ใชในการศึกษามีทั้งหมด 5 สายพันธุ ไดแก พันธุหวยบง 60 พันธุ 235 พันธุ
106 พันธุระยอง 9 และเกษตรศาสตร 50 โดยขอบเขตของการศึกษาประกอบดวย 3 สวน คือ การศึกษา
องค ป ระกอบทางเคมี ข องหั ว มั น สํ า ปะหลั ง คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ และการผลิ ต เอทานอลจากมั น
สําปะหลังดวยวิธีการหมัก แลวเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหมักเอทานอลของมันสําปะหลังทั้ง 5 สาย
พันธุ โดยวิธีการดําเนินการวิจัยมีดังตอไปนี้
5.5.1 การศึกษาคุณภาพของหัวมันสําปะหลัง
ในการศึกษาคุณภาพหรือองคประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของหัวมัน
สําปะหลังนั้นมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ คือ
5.5.1.1 การเตรียมตัวอยางมันสําปะหลัง
นําหัวมันสําปะหลังแตสายพันธุมาทําความสะอาดเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกที่ติดมา
กับวัตถุดิบออกไป โดยการลางมัน สําปะหลังดวยน้ําประปา จากนั้นใชมีดหั่นมัน สําปะหลังใหเปนชิ้ น
พอประมาณ นําชิ้นมันสําปะหลังเขาเครื่องบดเพื่อลดขนาด ก็จะไดตัวอยางที่พรอมจะนําไปศึกษาคุณภาพ
ตอไป โดยนําตัวอยางที่ไดไปวิเคราะหหาความชื้น ปริมาณแปง และปริมาณน้ําตาลที่มีอยูในวัตถุดิบ โดย
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแสดงไดดังภาพที่ 5-5
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(1) วัตถุดิบหัวมันสําปะหลัง

(2) สับเปนทอน

(3) บดละเอียด

(4) มันสําปะหลังที่บดแลว

ภาพที่ 5-5 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสําหรับนําไปใชในการวิเคราะหคุณภาพ
5.5.1.2 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
นํ า ตั ว อย า งที่ เ ตรี ย มได ใ นข อ 5.1.1 ไปศึ ก ษาองค ป ระกอบทางเคมี ข องมั น
สําปะหลังแตละสายพันธุ โดยการวิเคราะหหาความชื้นดวยการอบแหง (AOAC, 1990) การวิเคราะห
ปริมาณแปงดวยวิธีทางเอนไซม (AACC, 1995) และปริมาณน้ําตาลดวยวิธีฟนอล-ซัลฟูริก โดยผล
การศึกษาที่ไดแสดงในตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 ผลการวิเคราะหองคประกอบที่มีในหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ (รอยละโดยน้ําหนักแหง)
องคประกอบ
ความชื้น
ปริมาณแปง
ปริมาณน้ําตาล

หวยบง 60
56.40
78.59
5.04

ปริมาณ (รอยละโดยน้ําหนักแหง)
235
106
ระยอง 9 เกษตรศาสตร 50
61.82
57.82
63.04
65.93
79.04
81.99
75.59
78.37
4.95
4.09
2.56
4.42
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5.5.1.3 การวิเคราะหคุณสมบัตทิ างกายภาพ
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของมันสําปะหลังแตละสายพันธุนั้นทําโดยนํา
ตัวอยางที่เตรียมไดในขอ 5.5.1.1 มาผสมกับน้ําใหไดปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid) ประมาณรอย
ละ 20, 25 และ 30 แลวนําไปวิเคราะหหาความหนืดดวยวิธี Rapid viscosity analysis (RVA) จากผลการ
ทดลองพบว า เมื่ อ ปริ ม าณของแข็ ง เพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ค วามหนื ด เพิ่ ม ขึ้ น ในมั น สํ า ปะหลั ง ทุ ก สายพั น ธุ เมื่ อ
พิจารณาที่ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่รอยละ 20 และ 25 พบวามันสําปะหลังพันธุ 106 มีความหนืดนอย
ที่สุด โดยที่มันสําปะหลังพันธุ 235 มีความหนืดมากที่สุด แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาที่ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่รอยละ 30 พบวามันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร มีความหนืดมากที่สุด โดยมีความหนืดเทากับ
5,301.07 เซนติพอยท สวนมันสําปะหลังอีก 3 พันธุที่เหลือมีความหนืดใกลเคียงกันซึ่งมีคาความหนืด
ประมาณ 4,700 เซนติพอยท ดังแสดงไวในตารางที่ 5-4 และภาพที่ 5-6
ตารางที่ 5-4 คาความหนืดของมันสําปะหลังแตละสายพันธุที่ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid)
เทากับรอยละ 20, 25 และ 30
ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด (รอยละ)
20
25
30

ความหนืด (เซนติพอยท, cP)
หวยบง 60
235
106
ระยอง 9 เกษตรศาสตร 50
734.37 1,158.14 640.35 727.34
731.69
2,255.83 2,801.49 1,976.48 2,170.79
2,472.46
5,192.87 4,735.41 4,750.35 4,686.82
5,301.07
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Viscosity of cassava roots
7000

หวยบง 60
P 106
ระยอง 9
P 235
KU 50

ความหนืด (เซนติพอยท)
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ของแข็งทั้งหมด (รอยละ)
ภาพที่ 5-6 เปรียบเทียบความหนืดระหวางมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ
5.5.2 การหมักเอทานอลจากมันสําปะหลัง

การศึกษาการหมักเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังนั้น จะใชเทคนิคการหมักที่เรียกวา SSF
โดยการหมักแบบนี้จะนําตัวอยางไปผานการยอยครั้งแรก (Liquefaction) เพื่อทําใหแปงเหลวกอน จากนั้น
ก็ นํ า ไปผ า นกระบวนการย อ ยครั้ ง สุ ด ท า ยและการหมั ก พร อ มกั น ในถั ง หมั ก (Simultaneous
Saccharification and Fermentation, SSF) เนื่องจากขอจํากัดในการยอยแปงเปนน้ําตาลใชเวลานาน
และเพื่อลดความเขมขนเริ่มตนของน้ําตาลไมใหสูงมากเกินไปซึ่งจะทําใหมีผลตอการเจริญเติบโตของเชื้อ
ยี ส ต ดั ง นั้ น ในป จ จุ บั น จึ งได พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ที่ ส ามารถรวมเอาขั้ น ตอนการย อ ยครั้ งสุ ด ท า ย
(Saccharification) และการหมัก (Fermentation) ทําในขั้นตอนเดียวกันเรียกวา Simultaneous
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Saccharification and Fermentation (SSF) ซึ่งเทคนิคการหมักแบบนี้จะทําใหประหยัดพลังงานและเวลา
โดยกระบวนการหมักเปนแบบเบ็ดเสร็จ (Batch fermentation) ซึ่งขั้นตอนและรายละเอียดในการทดลอง
สามารถอธิบายไดดังภาพที่ 5-7 และภาพที่ 5-8
มันสําปะหลัง

การยอยครั้งแรก
(Liquefaction)

ยีสต

การยอยครั้งสุดทาย(Saccharification)
และการหมัก (Fermentation)

เอนไซมอัลฟาอะมิเลส

เอนไซมกลูโคอะมิเลส

การกลัน่
เอทานอล
ภาพที่ 5-7 กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังดวยกระบวนการหมักที่เรียกวา Simultaneous
Saccharification and Fermentation (SSF)
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(1) มันสําปะหลังที่บดแลว

(2) ผสมกับน้าํ

(3) ตมยอยครั้งแรก

(4) ยอยครั้งสุดทายและหมักพรอมกัน

ภาพที่ 5-8 ขัน้ ตอนการหมักเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง
5.5.2.1 การยอยมันสําปะหลังโดยใชเอนไซม

นํ า มั น สํ า ปะหลั ง ที่ ผ า นการบดมาผสมน้ํ า เพื่ อ ให ไ ด ป ริ ม าณของแข็ งทั้ งหมด
(Total solid) แลวปรับคาความเปนกรดดางประมาณ 5.5-6.0 ดวยกรดซัลฟวริก (H2SO4) หรือ โซเดียมไฮ
ดรอกไซด (NaOH) แลวนําไปยอยครั้งแรก (Liquefaction) ดวยเอนไซมอัลฟาอะมิเลส (Termamyl 120L)
รอยละ 0.1 โดยน้ําหนักแหงของมันสําปะหลัง โดยทําการยอยที่อุณหภูมิ 90-100 OC เปนเวลา 2 ชั่วโมง
หลังจากนั้นทําใหเย็นลงแลวปรับคาความเปนกรดดางใหเทากับ 4.5 ดวยสารละลายกรดซัลฟูริกจะเรียก
ผลิตภัณฑทีไดในขั้นตอนการยอยนี้วาเด็กทรินซ จากนั้นนําไปยอยครั้งสุดทายและหมักพรอมกันในถังหมัก
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5.5.2.2 การยอยครั้งสุดทายและการหมัก (Simultaneouse saccharification and
fermentation)

นําของเหลวที่ผานการยอยครั้งแรกไปทํายอยครั้งสุดทายและหมักพรอมกันในถัง
หมักขนาด 5 ลิตร โดยปริมาตรการทํางาน (Working volume) ประมาณ 3 ลิตร และมีการเติมอาหารเสริม
(Nitrogen source) ไดแก ยูเรีย (NH2CONH) 0.96 กรัมตอลิตร และไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
((NH4)2HPO4) 1.58 กรัมตอลิตร โดยควบคุมอัตราการกวนเทากับ 200 รอบตอนาที และอุณหภูมิ 32
องศาเซลเซียส สวนคาความเปนกรดดางปรับคาเริ่มตนเทากับ 4.5 แตในระหวางการหมักไมมีการควบคุม
ความเปนกรดดาง ใสเชื้อยีสต Saccharomyces cerevisiae เพื่อทําการหมักเปนเวลา 72 ชั่วโมง โดยใน
ระหวางการหมักทําการเก็บตัวอยางทุก 6 ชั่วโมง ในชวง 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นเก็บตัวอยางทุก 12
ชั่วโมง จนครบ 72 ชั่วโมง เพื่อนําไปวิเคราะหหาจํานวนเซลลยีสต คาพีเอช ปริมาณของแข็งที่ละลายได
และปริมาณเอทานอล โดยผลการศึกษาแสดงไดดังภาพที่ 5-9 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง เซลลยีสต คาพีเอช
ปริมาณของแข็งที่ละลายได และปริมาณเอทานอลในระหวางการหมัก ซึ่งทําการเปรียบเทียบระหวางมัน
สําปะหลังพันธุ 235, พันธุระยอง 9, พันธุ 106, พันธุหวยบง 60 และพันธุเกษตรศาสตร 50 และจากการ
ทดลองสามารถสรุปคาพารามิเตอรของการหมักไดดังตารางที่ 5-5

ปริมาณของแข็งที่ละลายได (oบริกซ)
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ภาพที่ 5-9 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายได ในระหวางการหมักเอทานอล
จากหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ (z = พันธุ 235, c = พันธุระยอง 9, U= พันธุ 106, ♦=
พันธุหวยบง 60 และ  = เกษตรศาสตร 50 )
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ภาพที่ 5-10 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพีเอช ในระหวางการหมักเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง
พันธุตาง ๆ (z = พันธุ 235, c = พันธุระยอง 9, U= พันธุ 106, ♦= พันธุหวยบง 60 และ
 = เกษตรศาสตร 50)
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จํานวนเซลล (เซลล/มิลลิลิตร)
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ภาพที่ 5-11 เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงของเซลล ยี ส ต ใ นระหว า งการหมั ก เอทานอลจากหั ว มั น
สําปะหลังพันธุตาง ๆ (z = พันธุ 235, c = พันธุระยอง 9, U= พันธุ 106, ♦= พันธุ
หวยบง 60 และ  = เกษตรศาสตร 50)

เอทานอล (รอยละโดยน้ําหนัก)
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ภาพที่ 5-12 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเอทานอลในระหวางการหมักเอทานอลจากหัวมัน
สําปะหลังพันธุตาง ๆ (z = พันธุ 235, c = พันธุระยอง 9, U= พันธุ 106, ♦= พันธุหวยบง
60 และ  = เกษตรศาสตร 50 )
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ปริมาณของแข็งที่ละลายได (oบริกซ)
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ภาพที่ 5-13 เปรี ยบเทีย บการเปลี่ ย นแปลงของเซลลยีส ต ค า พี เอช ปริม าณของแข็ งที่ ล ะลายไดแ ละ
ปริมาณเอทานอลในระหวางการหมักเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ (z = พันธุ
235, c = พันธุระยอง 9, U= พันธุ 106, ♦= พันธุหวยบง 60 และ  = เกษตรศาสตร 50)

จากผลการทดลองในตารางที่ 5-5 พบวาปริมาณของเอทานอลทีห่ มักไดขนึ้ อยูกบั ปริมาณแปงและ
น้ําตาลที่สามารถหมักไดทมี่ ีอยูในวัตถุดิบเปนหลัก โดยสามารถเรียงลําดับปริมาณการผลิตเอทานอลจาก
มากไปหานอยไดดังนี้ พันธุห วยบง 60, พันธุเกษตรศาสตร 50, พันธุ 106, พันธุ 235 และพันธุระยอง 9 ซึ่ง
ไดปริมาณเอทานอลเทากับ 10.0, 9.75, 9.38, 8.29 และ 7.53 ตามลําดับ โดยปริมาณน้ําตาลทั้งหมดของ
มันสําปะหลังทั้ง 5 พันธุมีดังนี้ พันธุหวยบง 60 มีน้ําตาลทั้งหมด 718.15 กรัม, พันธุเกษตรศาสตร 50 มี
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น้ําตาลทั้งหมด 717.97 กรัม, พันธุ 106 มีน้ําตาลทั้งหมด 715.92 กรัม, พันธุ 235 มีน้ําตาลทั้งหมด 631.64
กรัม และพันธุระยอง 9 มีปริมาณน้าํ ตาลทั้งหมดเทากับ 570.20 กรัม สวนประสิทธิภาพการหมักมีคา
ใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 80 เปอรเซ็นต
ตารางที่ 5-5 คาพารามิเตอรของการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ โดยใชเชื้อยีสตทาง
การคา (Bioferm, USA)
คาพารามิเตอร
สภาวะเริ่มตน
น้ําหนักของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช (กรัม)
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (รอยละโดยน้ําหนัก)
ปริมาณแปงแหง (กรัม)
ปริมาณน้ําตาลในวัตถุดิบ (กรัม)
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด (กรัม) (1)

พันธุ 235

ระยอง 9

พันธุ 106

หวยบง 60

เกษตรศาสตร50

3,200
21.48
543.29
34.02
631.64

3,200
20.79
502.88
17.03
570.20

3,200
23.73
622.60
31.06
715.92

3,200
24.53
616.90
39.56
718.15

3,200
23.63
620.22
35.72
717.97

ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (°บริกซ)
จํานวนเซลล (เซลล/มิลลิลิตร)
ที่เวลาการหมัก = 72 ชั่วโมง

20.0
4.15 x 106

19.2
3.0 x 106

22.4
5.17 x 106

23.8
1.56 x 106

20.30
2.73 x 106

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (รอยละโดยน้ําหนัก)

3.38

3.34

3.50

4.59

2.85

7.5
4.87 x 108

6.50
1.84 x 108

ที่เวลาการหมัก = 0 ชั่วโมง

ปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (°บริกซ)
จํานวนเซลล (เซลล/มิลลิลิตร)
ความเขมขนเอทานอล (รอยละโดยน้ําหนัก)
ปริมาณเอทานอลที่ไดจากการทดลอง (กรัม) (2)
ปริมาณเอทานอลที่ควรไดทางทฤษฎี (กรัม) (3)
ที่เวลาการหมัก = 72 ชั่วโมง
ผลไดของเอทานอลตอปริมาณน้าํ ตาลทั้งหมด
(กรัมตอกรัม) (4)
ประสิทธิภาพการหมัก (รอยละ) (5)

6.0
6.0
7.4
8
8
3.39 x 10 3.90 x 10 3.75 x 108
8.29

7.53

9.38

10.00

9.75

256.31
322.14

232.91
290.80

289.65
365.12

305.31
366.26

302.79
366.88

0.41

0.41

0.40

0.42

0.42

80

80

79

83

83
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หมายเหตุ: (1) ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด= (ปริมาณแปงแหง x 1.1) + ปริมาณน้ําตาลในวัตถุดิบ
(2) ปริมาณเอทานอลที่ไดจากการทดลอง = [น้ําหนักของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช – (น้ําหนักของอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่ใช x ปริมาณของแข็งแขวนลอย/100)] x ความเขมขนเอทานอล/100
(3) ปริมาณเอทานอลที่ควรไดทางทฤษฎี = ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด x 0.51
(4) ผลไดของเอทานอล = ปริมาณเอทานอลที่ไดจากการทดลอง / ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด
(5) ประสิทธิภาพการหมัก = (ปริมาณเอทานอลที่ไดจากการทดลอง / ปริมาณเอทานอลที่ควรไดทางทฤษฎี)
x 100

5.6 บทสรุป

หัวมันสําปะหลังจะมีน้ําอยูในปริมาณสูงมาก คือ รอยละ 55 ถึง 65 และมีแปงและน้ําตาลรอยละ
80 ถึง 85 โดยน้ําหนักแหง แตกตางตามปจจัยดานพันธุ และสภาวะแวดลอมในการเพาะปลูก จากการ
ทดลองผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุตาง ๆ ไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุหวยบง 60 พันธุ
ระยอง 9 (เปนพันธุรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร) พันธุ 106 และพันธุ 235 (เปนพันธุทดสอบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) พบวา มันสําปะหลังทุก ๆ พันธุสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล
ดวยกระบวนการหมักแบบ Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) ได โดยใหปริมาณ
ของเอทานอลไมแตกตางกันมากนัก เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพในการหมักที่คอนขางใกลเคียงกัน คือ
โดยประมาณรอยละ 80 และใหผลได (yield) ของเอทานอลตอปริมาณน้ําตาลททั้งหมดไมแตกตางกัน
ทั้งนี้ปริมาณเอทานอลที่ได ขึ้นอยูกับปริมาณแปงและน้ําตาลที่หมักได (fermentable sugars) ในหัวมันสด
ซึ่งจะขึ้นอยู กับปจ จัยอื่ น ๆ ดวย ไดแก พื้น ที่เพาะปลูก ฤดูกาลเก็บเกี่ ยว ตลอดจนอายุการเก็บเกี่ยวที่
แตกตางกัน การใชหัวมันสดจะมีขอจํากัดในเรื่องการผสม เนื่องจากหัวมันสดที่โมแลวจะมีความขนหนืด
สูงมาก ทําใหปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ใชในกระบวนการผลิตอยูในชวงรอยละ 20 ถึง 25 ซึ่งยากตอการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ Very High Gravity Fermentation (VHG) ที่ใชความเขมขนของของแข็ง
ทั้ ง หมดสู ง ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความเข ม ข น ของเอทานอลในน้ํ า หมั ก ที่ ไ ด ซึ่ ง จะช ว ยเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต และ
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมได
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บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลการศึกษา
มันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกไดงาย ตองการการดูแลรักษานอย และเจริญไดในหลาย ๆ
พื้นที่ของประเทศไทย ภาคที่มีการเพาะปลูกมาก ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคกลางของประเทศไทย กอนที่จะมีการกําหนดแผนพลังงาน โดยการกําหนดยุทธศาสตร
แกสโซฮอล และยุทธศาสตรมันสําปะหลัง เพื่อแกไขปญหาเรื่องน้ํามันราคาแพงและใชแหลง
พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตไดในประเทศนั้น ประเทศไทยมีผลผลิตมันสําปะหลังประมาณ
19.8 ลานตันจากพื้นที่เพาะปลูก 6.6 ลานไร หรือคิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันตอไร แตเดิมนั้น
ผลผลิตมันสําปะหลังจะนําไปใชในอุตสาหกรรมหลัก 2 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมแปงมัน
และอุ ตสาหกรรมมั น เส น /มัน อัดเม็ ดเทา นั้ น แตเ นื่ อ งจากความตอ งการในดา นพลัง งานตาม
ยุทธศาสตรแกสโซฮอล จึงกําหนดใหนํามันสําปะหลังมาใชผลิตเปนเอทานอลผสมกับน้ํามัน
เบนซินผลิตเปนแกสโซฮอลใชกับรถยนตเครื่องยนตเบนซิน ความตองการมันสําปะหลังที่เพิ่ม
ขึ้นมาในสวนนี้อาจมีผลกระทบตออุตสาหกรรมแปงมันและมันเสน/มันอัดเม็ด ที่ใชมันสําปะหลัง
เปนวัตถุดิบเชนเดียวกัน รัฐบาลจึงกําหนดยุทธศาสตรมันสําปะหลังและกําหนดพื้นที่เรงรัดในป
2549/50 และ 2550/51 ปละ 1.2 ลานไร เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไรใหสูงขึ้นเปน 5-6 ตันตอไร
โดยคงพื้นที่การผลิตไวเทาเดิมคือ 6.6 ลานไร เพื่อไมใหกระทบกับอุตสาหกรรมแปงมันและมัน
เสน/มันอัดเม็ด และไมใหกระทบตอพื้นที่การเพาะปลูกพืชชนิดอื่น หากดําเนินการไดตามแผน
ยุทธศาสตรนี้จะทําใหประเทศไทยมีผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรวม 7.7 ลานตัน ซึ่งเพียงพอตอ
การใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลและการเติบโตของอุตสาหกรรมแปงมันและมันเสน/มัน
อัดเม็ด ซึ่งผลการสํารวจขอมูลภาคสนามตามยุทธศาสตรในปแรกนั้น พบวาพื้นที่สวนใหญที่ไป
สํารวจมีผลผลิตเปนไปตามเปนหมาย
แตเนื่องดวยจํานวนผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตในการกอตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
ทั้งหมดมีมากถึง 45 โรงงาน โดยใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบ 13 โรงงาน มันสําปะหลัง 24 โรงงาน
และวัตถุดิบรวม 8 โรงงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานภาพปจจุบันแลว โรงงานที่เสนอขอใชวัตถุดิบ
ร ว มมี ค วามเป น ไปได ที่ จ ะใช มั น สํ า ปะหลั ง เป น วั ต ถุ ดิ บ มากที่ สุ ด จึ ง ทํ า ให มี โ รงงานที่ ใ ช มั น
สําปะหลังเปนวัตถุดิบรวมเปน 32 โรงงาน ตองการมันสําปะหลังประมาณปละ 16.27 ลานตัน ซึง่
มากกวาปริมาณมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นมาจากแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลัง แตจากการเลื่อนการ

240
ยกเลิ ก จํ า หน า ยน้ํ า มั น เบนซิ น 95 และปริ ม าณการใช แ ก ส โซฮอล ใ นป จ จุ บั น ที่ น อ ยกว า แผน
ยุทธศาสตรทําใหผูประกอบการเดิมชะลอการผลิต และผูประกอบการใหมชะลอโครงการกอสราง
จึงทําใหปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบยังไมเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่รัฐบาลควรจะกําหนด
ปริ ม าณโรงงานหรื อ กํ า ลั ง การผลิ ต เอทานอลจากมั น สํ า ปะหลั ง ในแต ล ะพื้น ที่ ห รื อ เขตจั ง หวั ด
โดยเฉพาะอย า งยิ่งในแถบภาคตะวั น ออกที่มีจํา นวนหลายโรงงานใน 1 จัง หวัดทํ า ให มีค วาม
ตองการวัตถุดิบสูงกวาผลผลิตที่มี ไดแก จังหวัดนครราชสีมา สระแกว และฉะเชิงเทรา เปนตน
หรือบางจังหวัดที่มีจํานวนโรงงานไมมากแตมีกําลังการผลิตรวมสูง ไดแก กําแพงเพชร และ
อุบลราชธานี เปนตน และควรกําหนดระยะเวลาในการเปดดําเนินการผลิตใหสอดคลองกับความ
ตองการเอทานอลและปริมาณวัตถุดิบที่มี ใหเติบโตไปอยางเหมาะสมพรอมเพรียงกัน จึงจะชวย
ปองกันปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหรือเอทานอลลนตลาดได
ในดานวัตถุดิบนอกจากตองคํา นึงถึงปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังที่จะใช ในสวนของ
โรงงานเอทานอลแลว ยังตองคํานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบดวย ซึ่งจะมีผลตอการบริหารและการ
จัดการภายในโรงงานผลิตเอทานอล จากการทดลองผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังพันธุ
ตาง ๆ ไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50 พันธุหวยบง 60 พันธุระยอง 9 (เปนพันธุรับรองโดยกรม
วิชาการเกษตร) พันธุ 106 และพันธุ 235 (เปนพันธุทดสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
พบวาสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลดวยกระบวนการหมักแบบ Simultaneous
Saccharification and Fermentation (SSF) ได โดยใหประสิทธิภาพการหมักรอยละ 80
โดยประมาณ ทั้งนี้พบวา การใชหัวมันสดจะมีขอจํากัดในเรื่องของการผสม เนื่องจากหัวมันสดที่
โมแลวจะมีความขนหนืดสูงมาก ทําใหปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ใชในกระบวนการผลิตอยูในชวง
รอยละ 20 ถึง 25 ซึ่งยากตอการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ Very High Gravity
Fermentation (VHG) ที่ใชความเขมขนของของแข็งทั้งหมดสูงขึ้น เพื่อเพิ่มความเขมขนของเอทา
นอลในน้ําหมัก ซึ่งจะชวยเพิ่มกําลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมไดตอไป
6.2 ขอเสนอแนะ
6.2.1 ควรนํ า สถานภาพป จ จุ บั น ของอุ ต สาหกรรมมั น สํ า ปะหลั ง และอุ ต สาหกรรม
เอทานอล มาใชในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนของประเทศ โดยสิ่งทีต่ อ งคํานึงถึง
อยางมาก คือ ความตองการแหลงของแปงในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอยางมาก สงผลใหการสงออก
มันสําปะหลังในรูปแบบผลิตภัณฑตาง ๆ สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบดานปริมาณและราคาวัตถุดิบ
ในขณะเดียวกันความตองการบริโภคเอทานอลภายในประเทศที่ยังไมชัดเจน ทําใหโรงงานผลิต
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เอทานอลยังคงชะลอการผลิตอยู ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบจึงยังไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม
นโยบายรั ฐ ด า นเชื้ อ เพลิ ง ทดแทนของประเทศที่ ชั ด เจนจะส ง ผลต อ ความต อ งการเอทานอล
ภายในประเทศ โรงงานเอทานอลจะดําเนินการผลิตมากขึ้น และจะสงผลตอปริมาณและราคา
วัตถุดิบได
6.2 ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ Very High Gravity Fermentation (VHG)
ที่ ใ ช กั บ มั น สํ า ปะหลั ง ได เพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต และลดต น ทุ น การผลิ ต เอทานอลของ
อุตสาหกรรม
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