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จดหมายขาวฉบับน้ีเปนจดหมายขาวฉบับแรกของปท่ี 5 สําหรับเน้ือหาสาระสําคัญยังคงครบถวนและนาสนใจเชนเดิม เร่ิมตน

จากขาวสารและเหตุการณสําคัญของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ สถานการณและภาวการณผลิตมัน

สําปะหลัง ฤดูการผลิตป 2556/2557 และการสรุปผลการดําเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปงมัน

สําปะหลังผานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแปง ระยะท่ี 2 รวมท้ังยังมีบทความท่ีนาสนใจและเปนประโยชน

ตอผูอาน 2 เร่ือง คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังตามหลักการของการใชทรัพยากรท่ีกอใหเกิดกําไรหรือ Profitable 

Resource Efficient Management – PREMA และ การจัดทําฐานขอมูลคามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรของ

อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย (Benchmarking Index) เพื่อชวยใหภาคอุตสาหกรรมสามารถวิเคราะหปญหา เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและลดการใชทรัพยากรในกระบวนการผลิตได นอกจากน้ีผูอานยังสามารถติดตามขาวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการ

เพิ่มเติมไดท่ี www.thailandtapiocastarch.net หากทานผูอานมีขอเสนอแนะหรือคําติชมใดๆ สามารถแจงไดท่ีผูจัดการโครงการ

ตามท่ีอยูทายฉบับ 

ปที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจําเดือนมกราคม – มีนาคม 2557 

1 
ท่ีมา    : สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ 

นายปรีชา เต็มพรอม นายกสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย กลาววา 

ขณะนี้ตลาดโลกมีความตองการแปงมันสําปะหลังเปนจํานวนมาก ทําใหขาด

แคลนวัตถุดิบหัวมันสําปะหลังในหลายประเทศ เชน เวียดนาม เขมร 

อินโดนีเซีย โดยราคาหัวมันในปนี้ราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท และในอีก 2 

เดือนขางหนา ราคามันอาจเพิ่มข้ึนเปนกิโลกรัมละ 3 บาท อีกปจจัยสําคัญท่ี

ทําใหมันสําปะหลังมีเพิ่มข้ึน เปนเพราะจีนนําไปผลิตเอทานอล และเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล จึงเช่ือวาแปงมันจะมีราคาข้ึนตามไปดวยท่ีกิโลกรัมละ 14 บาท 

นายปรีชา ยังแสดงความมั่นใจดวยวาตลาดมันสําปะหลังจะสดใสไปอีกนาน 

เกษตรกรชาวไรปลูกมันมีรายไดดีไปอีกหลายป 

 

นายกสมาคมแปงมันสําปะหลังไทยคาดราคามันสําปะหลังอาจถึงกิโลกรัมละ 3 บาทใน

อีก 2 เดือน  

 

http://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PSl-rt1b2bFGbM&tbnid=SD06P8_6jvkyAM:&ved=0CAwQjRw4jAI&url=http://webboard.niyay.com/webboard-27254/&ei=E29SU5fHPNHn8AWn14CoCw&psig=AFQjCNHkOQzbkpZL9A4SFY3_Jm52QLA3Wg&ust=1397997716080848
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ภาวการณผลิตมันสําปะหลัง ฤดูการผลิตป 2556/2557 

 

สถานการณการตลาดมันสําปะหลัง  

1. ภาคตะวันออก 

พื้นท่ี จ.สระแกว จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณหัวมันฯ ออกสูตลาด

มาก โรงแปงฯ โมไดรอยละ 50-90 ของกําลังการผลิต ลานมันตากมันเสนไดเต็ม

กําลังการผลิต ราคาหัวมันคละ 2.20-2.60 บ./กก. เช้ือแปงรอยละ 24-26  

พื้นท่ี จ.ชลบุรี จ.ระยอง ปริมาณหัวมันฯ ออกสูตลาดมาก โรงแปงฯ โม

ไดรอยละ 50-80 ของกําลังการผลิต ลานมันตากมันเสนไดเต็มกําลังการผลิต 

ราคาหัวมัน 2.50-2.60 บ./กก. ท่ีเช้ือแปงรอยละ 30 และเช้ือแปงเฉล่ียรอยละ 

24-25 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พื้นท่ี จ.นครราชสีมา และจังหวัดใกลเคียง (จ.ชัยภูมิ, จ.บุรีรัมย และ จ.

ลพบุรี) ปริมาณหัวมันฯ ออกสูตลาดมาก โรงแปงฯ โมไดรอยละ 70-100 ของ

กําลังการผลิต ลานมันบางแหงเริ่มตากมันเสน ราคาหัวมันคละ ประมาณ 2.20-

2.60 บ./กก. เช้ือแปงเฉล่ียรอยละ 24-27 

พื้นท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ 

และ จ.สุรินทร) ปริมาณหัวมันฯ ออกสูตลาดมาก โรงแปงฯ โมไดรอยละ 80-

100 ของกําลังการผลิต ลานมันเริ่มตากมันเสนไดมากข้ึน ราคาหัวมันคละ 

ประมาณ 2.20-2.35 บ./กก. เช้ือแปงเฉล่ียรอยละ 25-28 

 

สถานการณทั่วไป 

• ภาคตะวันออก (จังหวัดท่ีสอบถามขอมูลไดแก: สระแกว 

จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)  

จากขอมูลท่ีไดรับ ประเมินไดวา ผลผลิตมันสําปะหลังในพื้นท่ีภาค

ตะวันออกลดลง จากท่ีคาดการณไวในการสํารวจ ณ เดือน กันยายน 2556 

เน่ืองจากภาวะอุทกภัยท่ีผานมา ทําใหน้ําขังในพื้นท่ีตํ่าสงผลใหหัวมันสําปะหลัง 

บางสวนเนาเสียและบางสวนจําเปนตองเก็บเกี่ยวกอนกําหนด ทําใหผลผลิต- 
เฉลี่ยตอไรลดลง ในจังหวัดปราจีนบุรี และ

สระแกว โดยคาดวาผลผลิตมันสําปะหลังใน

จังหวัดดังกลาว จะลดลงประมาณรอยละ 30-

40 สวนในจังหวัดอื่นๆ ไมไดรับผลกระทบจาก

ภาวะอุทกภัยดังกลาว 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และ

จังหวัดขางเคียง (จังหวัดท่ีสอบถามขอมูล

ไดแก: อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย 

นครราชสีมา ชัยภูมิ และลพบุรี)  

จากขอมูลท่ีไดรับ ประเมินไดวา ผลผลิต

มันสําปะหลังในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง และจังหวัดขางเคียงลดลง จากท่ี

คาดการณไวในการสํารวจ ณ เดือน กันยายน 

2556 เน่ืองจากภาวะอุทกภัยท่ีผานมา ทํา

ใหน้ําขังในพื้นท่ีต่ํา สงผลใหหัวมันสําปะหลัง

บางสวนเนาเสียและบางสวนจําเปนตองเก็บ

เกี่ยวกอนกําหนดทําใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรลด-

ลง โดยในจังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร คาด

วาผลผลิตมันสําปะหลังจะลดลงประมาณรอย- 

ละ 15-20 ในขณะท่ีจังหวัดนครราชสีมา จะลดลง ประมาณรอยละ 5-7 สวนในจังหวัดอื่นๆ ไมไดรับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยดังกลาว 
ท่ีมา: www.thaitapiocastarch.org/pdf/crop/13-14/02 

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังผานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

อุตสาหกรรมแปง ระยะท่ี 2 เปนโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ซึ่งประกอบดวย โครงการยอย 3 โครงการคือ  

1. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังผานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของอุตสาหกรรมแปง มีโรงงานเขารวมโครงการ 11 โรงานเขารวมอบรมภาคทฤษฎี และ 8 โรงงานเขารวมการอบรม

ภาคปฏิบัติ มีบุคลากรในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังผานการฝกอบรมจํานวนท้ังส้ิน 62 คน จาก 11 โรงงาน 

2. โครงการจัดทําฐานขอมูลคามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย มี

โรงงานเขารวมโครงการ 9 โรงงาน 
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3. การจัดการและดําเนินการสรางเครือขายการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสําหรับอุตสาหกรรมแปง

มันสําปะหลัง ผานเว็บไซด www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook Fanpage (Thailand Tapioca 

Starch) 

 จากผลการดําเนินงานพบวา โครงการประสบความสําเร็จในการจัดอบรมหลักสูตร สามารถลดตนทุนการผลิตรวมได 

68.3 ลานบาทตอป (เฉล่ีย 4 ลานบาทตอโรงงาน) และเพิ่มโอกาสทางการผลิตคิดเปนมูลคา 86.5 ลานบาทตอป (เฉล่ีย 5 ลาน

บาทตอโรงงาน) โดยจําแนกไดเปนการลดการสูญเสียแปงระหวางกระบวนการผลิตคิดเปนมูลคา 53.2 ลานบาทตอป ลดการใช

น้ําในกระบวนการผลิตคิดเปนมูลคา 3.7 ลานบาทตอป ลดการใชเช้ือเพลิงคิดเปนมูลคา 9.9 ลานบาทตอป และอื่นๆ เชน ลด

การเปล่ียนฟนโม ลดการใชกํามะถัน เปนตน คิดเปนมูลคา 1.4 ลานบาทตอป 

 อุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมคอนขางมาก ในหวงโซ

คุณคาของอุตสาหกรรมนี้ ผลกระทบเริ่มมาต้ังแตการเพาะปลูกมัน ท่ีตองใชปุย น้ํา และน้ํามันเช้ือเพลิงในการดําเนินการ และ

เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในดินจากการท้ิงเหงามัน การตกคางของสารเคมี ตอดวยการขนสงหัวมันสดมาสงท่ีโรงงานผลิต

แปงมันสําปะหลัง ซึ่งตองใชน้ํามันเช้ือเพลิง ภายในตัวโรงงาน องคประกอบสําคัญในการผลิตแปงมันสําปะหลัง คือ หัวมัน

สําปะหลังสด น้ํา น้ํามัน และพลังงานไฟฟา ซึ่งพบวามีการสูญเสียองคประกอบท้ัง 3 เปนจํานวนมาก และทายสุดคือการขนสง 

  

 

อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังกับ PREMA 

 

 ต า ม ห ลั ก ก า ร ข อ ง ก า ร ใ ช

ท รั พ ย า ก ร ท่ี ก อ ใ ห เ กิ ด กํ า ไ ร ห รื อ 

Profitable Resource Efficient 

Management – PREMA พบวาในหวง

โซ คุณคาของอุตสาหกรรมแป ง มัน

สําปะหลังมีทรัพยากรจํานวนมากท่ีถูก

นํามาใชในกระบวนการผลิต แตไมได

แปรรูปติดไปกับตัวสินคา หรือ Non-

Product Output – NPO ไมวาจะเปน

การสูญเสียหัวมันสด การเกิดน้ําเสีย 

แปงมันสําปะหลังไปจําหนายซึ่งก็ตองใช

น้ํามันเช้ือเพลิง 

และการใชพลังงาน น้ํามันเช้ือเพลิงและไฟฟา การสูญเสียทรัพยากร NPO เหลานี้มีผลกระทบตอตนทุนการผลิต ผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม ตนทุนการบําบัดและการกําจัด และระบบวิธีการทํางาน รวมไปถึงการเกิดผลตออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กับบุคลากรในองคกร 

What is Non-Product Output (NPO)? 

โครงการจัดทําฐานขอมูลฯ ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการจัดการอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังใหมีการนําองคความรู เทคโนโลยีและ

เทคนิคมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบําบัดน้ําเสีย การจัดการขอมูล และการจัดการดานส่ิงแวดลอมใหไมมีการปลอย

มลพิษทางน้ํา และของแข็งออกสูส่ิงแวดลอม ซึ่งในระยะยาวอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังจะไดประโยชนจากการแกปญหา

และพัฒนากระบวนการผลิตของโรงงานอยางคุมคาเพื่อการแขงขันในตลาดโลกตอไป 

การจัดทาํฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรของ

อุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลังไทย (Benchmarking Index) 
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        เปาหมายสําคัญของการทํา Benchmarking  

Index ทําใหองคกรสามารถตอบคําถาม 4 ขอ ดังนี้ 

1. ตําแหนงขององคกรในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม  

(Where are we?) 

2. องคกรท่ีเปนผูนําในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม  

(Who is the best?) 

3. องคกรท่ีเปนผูนํามีวิธีในการปฏิบัติอยางไร  

(How do they do it?) 

4. วิธีการท่ีองคกรสามารถปฏิบัติไดดีกวา  

(How can we do it better?) 

 

การทํา Benchmarking Index เปนกลยุทธ ในการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติของตนเองกับ

หนวยงานอื่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีกวาหรือไดรับการยอมรับ โดยมี

การวางแผนการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ มีการตัดสินถึงเปาหมาย 

ชนิดของขอมูล รวมถึงตัว ช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance 

Indices หรือ KPIs) กิจกรรมนี้รวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา

หรือหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงการทํางานของตนเองใหดีข้ึนท่ีสามารถวัด

และตรวจสอบได เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในแตละดัชนี ช้ีวัด

ประสิทธิภาพ (KPIs) จนไดแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

สิทธิภาพ (Key Performance Indices – KPI) เปนเปาหมายหลักในการระบุการปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหการ

ปลดปลอยของเสียลดลง โดย KPI ของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง จากการกําหนดโดยองคกรความรวมมือระหวางประเทศ

ของเยอรมัน (GIZ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) ซึ่งมีท้ังส้ิน 6 ดัชนี  

สําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง มีการนําดัชนีช้ีวัดประ- 

การทําจัดทําฐานขอมู ลค ามาตรฐาน เ ชิ ง

ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง สงผล

ใหโรงงานสามารถนําขอมูลกระบวนการผลิตสวนตางๆ 

มาประเมินผลในรูปแบบของคา  KPI ชวยใหการ

วิเคราะหปญหาในกระบวนการผลิตทําไดสะดวกข้ึน 

และสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางตรงจุด เพื่อ

ยกระดับใหประสิทธิภาพการผลิตแปงและการใช

ประโยชนจากกาซชีวภาพเพิ่มข้ึน พรอมท้ังทราบแนว- 

KPI 1: ประสิทธิภาพรวมของการผลิต  

(คํานวณจากปริมาณแป้งสญูเสียในกากมนัและปริมาณแป้งสญูเสีย

ในนํา้เสีย)  

 

KPI 2: ปริมาณก๊าซชีวภาพที่นําไปใช้ประโยชน์  

(ลบ.ม. ก๊าซชีวภาพท่ีใช้ตอ่ตนัแป้งแห้ง)  

KPI 3: อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพต่อภาระสารอินทรีย์ที่ ถูก

กําจัด  

(ลบ.ม. ก๊าซชีวภาพท่ีผลติตอ่ กก.COD ท่ีถกูกําจดั)  

KPI 4: ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวม  

(กิโลวตัต์ชัว่โมงตอ่ตนัแป้งแห้ง) 

KPI 5: ปริมาณนํา้ที่ใช้รวมสําหรับกระบวนการผลิต  

(ลบ.ม. ตอ่ตนัแป้งแห้ง) 

KPI 6: ปริมาณเชือ้เพลิงที่ใช้ในการอบแห้ง  

(เมกกะจลูตอ่ตนัแป้งแห้ง) 

 
KPI 

คามัธยฐานของกลุมอุตสาหกรรม 

ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 

KPI 1 (%) 86.63 86.78 83.87 

KPI 1/1 (%) 4.73 4.03 3.72 

KPI 1/2 (%) 1.22 1.13 1.68 

KPI 2 (ลบ.ม. กาซชีวภาพ/ตันแปงแหง) 93.37 92.75 103.99 

KPI 3 (ลบ.ม./กก. ซีโอดีที่ถูกกําจัด) 0.57 0.58 0.64 

KPI 4 (กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ตันแปงแหง) 223.53 220.76 220.74 

KPI 5 (ลบ.ม. นํ้า/ตันแปงแหง) 18.27 16.41 24.41 

KPI 6 (เมกกะจูล/ตันแปงแหง) 1,698.14 1,640.23 1,560.25 

 
ทางในการลดการใชทรัพยากรตางๆ ของกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง ซึ่งคามัธยฐานแตละ KPI ของกลุมอุตสาหกรรม

แปงมันสําปะหลังไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2554-2556 แสดงดังตาราง 

 


