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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 มันสำปะหลังเปนทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน รวมไปถึงเปนสินคาแปรรูปที่ไมใชอาหาร โดย 
มันสำปะหลังเปนพืชหัวท่ีมีแหลงกำเนิดแถบท่ีลุมเขตรอน นิยมใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว สามารถปลูกไดงาย
ในพ้ืนท่ีรอนและรอนชื้น 
 สถานการณการผลิตมันสำปะหลังโลก ในป 2562 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวมากกวา 172 ลานไร ผลผลิต
มากกวา 303.57 ลานตัน และผลผลิตเฉลี่ยตอไร 2.50 ตัน ในชวงป 2560-2562 พบวา แนวโนมเนื้อท่ี
เก็บเกี่ยว มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.94 สงผลใหปริมาณผลผลิตและผลผลิตตอไร  
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.90 และ 2.65 ตามลำดับ โดยประเทศไนจีเรียเปน
ประเทศที่มีผลผลิตมากที่สุด อยูที ่ประมาณ 59.19 ลานตัน หรือรอยละ 19.50 ของปริมาณผลผลิต
ทั้งหมดของโลก รองลงมา คือ ประเทศคองโก มีผลผลิตประมาณ 40.05 ลานตัน หรือรอยละ 13.19 
และประเทศไทย มีผลผลิตประมาณ 31.08 ลานตัน หรือรอยละ 10.24  ประเทศที่มีผลผลิตเพิ่มข้ึน 
ไดแก ประเทศแทนซาเนีย กานา และกัมพูชา สวนประเทศที่มีผลผลิตลดลง ไดแก ประเทศอินโดนีเซีย 
บราซิล และเวียดนาม 
 ความตองการใชมันสำปะหลังเปนวัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องไดหลากหลาย เชน อาหาร 
อาหารสัตว กระดาษ สิ่งทอ เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ และพลังงาน เปนตน โดยประเทศผูผลิตท่ีสำคัญท้ัง
ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา สวนใหญมีความตองการใชมันสำปะหลังเพื ่อบริโภค
ภายในประเทศเปนหลัก ซ่ึงอยูในรูปหัวมันสำปะหลังสดและในรูปผลิตภัณฑ สำหรับประเทศไทยมีความ
ตองการใชในประเทศประมาณรอยละ 30-35 ของผลผลิตที่ผลิตไดในประเทศ จึงเนนการสงออกเปนหลัก 
ในชวงป 2559-2563 ความตองการใชมันสำปะหลังในประเทศมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 3.63 ตอป 
โดยเฉพาะความตองการใชมันเสนและมันอัดเม็ดขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก สำหรับความตองการใชเพื่อ
ผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นเล็กนอย ขณะที่ความตองการใชเพื่อผลิตแปงมันสำะหลังเพื่อเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตอเนื่องคอนขางทรงตัว ตลาดหลักที่สำคัญของผลิตภัณฑมันสำปะหลังสวนใหญอยูใน
ทวีปเอเชีย โดยเปนมันเสน ไดแก ประเทศจีน  มันอัดเม็ด ไดแก ประเทศญี่ปุน และเนเธอรแลนด  
แปงมันสำปะหลังดิบ ไดแก ประเทศจีน อินโดนีเซีย ไตหวัน และญี่ปุน  แปงมันสำปะหลังดัดแปร ไดแก 
ประเทศญี่ปุน จีน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต  สวนประเทศคูแขงท่ีสำคัญ ไดแก ประเทศเวียดนาม 
 การผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทย ในป 2563 มีเนื้อท่ีเพาะปลูกประมาณ 9.44 ลานไร 
ผลผลิตประมาณ 29 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 3.25 ตัน ในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 2554-2563) พบวา 
เนื้อท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยตอไร มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.98  1.63 และ 0.35 
ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกทดแทนออยโรงงานที่ครบอายุ ปลูกทดแทนพื้นที่นาดอน และ
ปลูกทดแทนสับปะรดโรงงาน 
 จากนโยบายรัฐบาลที่ใหความสำคัญกับการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางอุปทานและอุปสงค รวมท้ังใชเปนขอมูลประกอบการประมาณการผลผลิตสินคาเกษตรท่ีจะออก
สูตลาดตามชวงฤดูกาลตาง ๆ และเฝาระวังเพื่อหามาตรการรองรับไดทันทวงที ตลอดจนเพื่อสนับสนุน
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การผลิตทางการเกษตรที ่สอดคลองกับสภาพพื้นท่ี จากเหตุผลดังกลาวจึงไดจัดทำเขตการใชที ่ดิน 
พืชเศรษฐกิจมันสำปะหลังขึ้น ซึ่งการกำหนดบริเวณการใชประโยชนที่ดินไดใหความสำคัญกับลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูนำไปใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563ก; องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ, 2562) 

1.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือกำหนดบริเวณการใชท่ีดินท่ีเหมาะสม มีศักยภาพ ครอบคลุมท้ังดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 
 1.3.1 ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 
 1.3.2 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังประเทศ 

1.4 ข้ันตอนและวิธีดำเนินงาน 
 1.4.1 การรวบรวมขอมูลท่ัวไป 
  ขอมูลทุติยภูมิที่นำมาใชเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาและวิเคราะหกำหนดเขตการใช
ประโยชนท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง ประกอบดวยขอมูลเชิงอรรถาธิบายและขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  1) ขอมูลเชิงอรรถาธิบาย ไดแก ขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรท่ีดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรปาไม การใชประโยชนท่ีดิน สภาพแวดลอม
ท่ีเหมาะสม วิธีการปลูกและดูแลรักษา สถิติพ้ืนท่ีเพาะปลูก สถิติผลผลิตและการคา ขอมูลดานการตลาด
และการสงออก การแปรรูปและการใชประโยชนผลิตภัณฑ รวมถึงนโยบายรฐับาลและแผนพัฒนาตาง ๆ 
จากหนวยงานราชการท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมถึงองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
เชน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรมการคาภายใน กรมศุลกากร กรมการปกครอง และ
กรมอุตุนิยมวิทยา เปนตน 
  2) ขอมูลเชิงพื้นที่ ไดแก ขอมูลที่แสดงในรูปแผนที่ตาง ๆ เชน แผนที่สภาพภูมิประเทศ
และขอบเขตการปกครอง แผนท่ีหนวยท่ีดิน แผนท่ีสภาพการใชประโยชนที่ดิน แผนที่ปาสงวนแหงชาติ 
แผนที่อุทยานแหงชาติ แผนที่เขตรักษาพันธุสัตวปา แผนที่เขตหามลาสัตวปา แผนท่ีเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร และแผนท่ีเขตนิคมสหกรณ เปนตน 

 1.4.2 การรวบรวมขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากบันทึก เอกสาร รายงาน และผลการศึกษา จากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ (ดังขอ 1.4.1) 

 1.4.3 การนำเขาและวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเฉพาะแตละดาน ไดมีการนำเขาขอมูลเชิงอรรถาธิบาย ขอมูลเชิงพื้นท่ี
และขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม ผานทางโปรแกรมสำเร็จรูปตาง ๆ โดยมีการดำเนินงาน
ตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1) วิเคราะหเพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินดานกายภาพกับการปลูกมันสำปะหลัง 
โดยศึกษารวมกับสภาพการใชประโยชนท่ีดินและการจัดการพ้ืนท่ี 
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 2) วิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม 
 (1) วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลสภาพการผลิตและการตลาดจากคาสถิติรายป 
จัดทำเปนตารางและประมวลผลเปนคารวม คาเฉลี่ย และคารอยละ 
 (2) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจำกัดดานการผลิตและการตลาด 

 1.4.4 การกำหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง 
 นำพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศมาวิเคราะหรวมกับแผนที่ความเหมาะสมของท่ีดินสำหรับ
มันสำปะหลัง สภาพการใชประโยชนท่ีดิน ขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมมาพิจารณารวมกันเพ่ือหาพ้ืนท่ี
เปาหมายในการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาการผลิต การตลาด และ
เปนฐานในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน 

 1.4.5 การจัดทำรายงานและแผนท่ี 
 จัดทำรายงานโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนาพรอมตารางและรูปภาพประกอบ รวมถึง
จัดทำแผนท่ีเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ใชเปนฐานขอมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังในระดับพ้ืนท่ี 
 1.5.2 ใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาด 

1.6 ผูดำเนินงาน 
 1.6.1 ท่ีปรึกษา 
 1) นายสมศักดิ์  สุขจันทร ผูอำนวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 

 1.6.2 คณะผูจัดทำ 
 1) นางสาวพิมพพร  พรพรหมินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 2) นางสาวนรินทรพร  นาเมือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
 3) นายอนุสรณ  ศุภศรี เศรษฐกร 
 4) นางสาวจันจิรา  องอาจ นักวิชาการเกษตร 
 5) นางสาวดวงสมร  เดนดวง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
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บทท่ี 2 
ขอมูลท่ัวไป 

 ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนชื้นทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย ระหวางละติจูด 5 องศา 
37 ลิปดา เหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดา เหนือ และระหวางลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดา ตะวันออก 
กับ 105 องศา 37 ลิปดา ตะวันออก มีเนื้อท่ี 513,115 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,696,887 ไร มีอาณาเขต
ติดตอกับประเทศใกลเคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันออก ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศใต ติดประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก ติดสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และทะเลอันดามัน 

2.1 สภาพภูมิประเทศ 
 2.1.1 ภาคเหนือ 
  ประกอบดวย 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค 
นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และ
อุทัยธานี มีเนื้อท่ี 106,027,680 ไร หรือรอยละ 33.06 ของเนื้อท่ีประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะเปนเทือกเขาสูงสลับกับ 
ท่ีราบระหวางเทือกเขาหรือท่ีราบบริเวณแมน้ำ มีเทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ-ใต ทางตอนเหนือ
มีเทือกเขาแดนลาวเปนตนกำเนิดของแมน้ำปง ก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับเมียนมา มียอดเขาสูง
เปนอันดับสองของประเทศ คือ ยอดดอยผาหมปก อยูในจังหวัดเชียงใหม มีความสูง 2,298 เมตร
จากระดับทะเลปานกลาง และยอดดอยหลวงเชียงดาว สูง 2,222 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง 
สูงเปนอันดับสามของประเทศ อยูในจังหวัดเชียงใหมเชนเดียวกัน ทางดานตะวันตก มีเทือกเขาถนนธงชัย
ซึ่งเปนเทือกเขาที่ใหญและยาวที่สุดของภาคเหนือ มียอดเขาสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 
ยอดดอยอินทนนท อยูในจังหวัดเชียงใหม สูงจากระดับทะเลปานกลาง 2,565 เมตร และมีเทือกเขา
ตะนาวศรีบางสวน ตอนกลางของภาคมีเทือกเขาผีปนน้ำ ซึ่งเปนตนกำเนิดของแมน้ำวังและแมน้ำยม 
ดานตะวันออกของภาคมีเทือกเขาหลวงพระบางซึ ่งเปนตนกำเนิดของแมน้ำนาน และมีเทือกเขา
เพชรบูรณบางสวน เทือกเขาทางภาคเหนือมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1,600 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง 
สวนใหญมีความสูงมากกวา 1,000 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และบางแหงมีความสูงเกิน 1,750 เมตร
จากระดับทะเลปานกลาง 

 2.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประกอบดวย 20 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย 
หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 105,533,963 ไร หรือรอยละ 32.91 
ของเนื้อท่ีประเทศ 
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 ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังภาคยกตัวสูงเปนขอบแยกตัวออกจากภาคอ่ืน
อยางชัดเจน มีเทือกเขาใหญก้ันอยูโดยรอบทางดานทิศตะวันตกและทางทิศใต มีภูเขาขนาดเล็กอยูท่ัวไป
ภายในของภาคทางทิศตะวันตกของภาคมีเทือกเขาใหญ 2 เทือก ทอดยาวติดตอจากเหนือลงมาทางใต 
คือ เทือกเขาเพชรบูรณอยูทางตอนเหนือและเทือกเขาดงพญาเย็นอยูทางตอนใต เทือกเขาทั้งสองนี้ 
กั้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีความสูงเฉลี่ย 500-
1,000 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง มียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ยอดภูหลวง  
มีความสูง 1,571 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ทางทิศใตของภาคมีเทือกเขาใหญอีก 2 เทือก ทอดยาว
จากทางทิศตะวันตกตลอดเขตแดนประเทศกัมพูชาและลาว คือ เทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรัก 
พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเปนที่ราบมีชื่อเรียกวา ที่ราบสูงโคราช โดยมีขอบสูงในบริเวณเทือกเขาทาง
ทิศตะวันตกและทิศใต และคอยลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกสูแมน้ำโขง บริเวณตอนในคอนไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือยังมีเทือกเขาเตี้ย ๆ เรียกวา เทือกเขาภูพาน และมีภูเขากระจัดกระจายไมเปน
เทือกเขา ทำใหลักษณะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเปนแองที่ราบใหญ 2 ตอน คือ  
แองสกลนครและแองโคราช 

 2.1.3 ภาคกลาง 
 ประกอบดวย 18 จังหวัด และ 1 เขตการปกครองพิเศษ ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท 
นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง สวนกรุงเทพมหานคร
ไมนับวาเปนจังหวัด เนื่องจากเปนเขตการปกครองพิเศษ มีเนื้อที่ 43,450,440 ไร หรือรอยละ 13.55 
ของเนื้อท่ีประเทศ 
 ภูมิประเทศมีลักษณะเปนที่ราบลุมที่เกิดจากการที่แมน้ำพัดพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวด 
ทราย และตะกอนมาทับถมพอกพูนมาเปนเวลานาน ระดับพื้นที่มีลักษณะลาดลงมาทางใต พื้นที่ราบ
สวนใหญมีความสูงโดยประมาณนอยกวา 80 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง มีภูเขาเตี้ย ๆ เกิดขึ้นแต 
ไมมากนัก โดยทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีทอดเปนแนวกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับ
เมียนมา มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางเกินกวา 1,650 เมตร ทางดานตะวันออกมีเทือกเขาดงพญาเย็น
และเทือกเขาสันกำแพงเปนเสนแบงเขตระหวางภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2.1.4 ภาคตะวันออก 
 ประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง 
และสระแกว มีเนื้อท่ี 21,487,812 ไร คิดเปนรอยละ 6.70 ของเนื้อท่ีประเทศ 
 ภูมิประเทศมีลักษณะเปนภูเขา แนวเทือกเขา ที่ราบแคบ ๆ และชายฝงทะเล ทางตอนเหนือ
ของภาคมีเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรัก ทอดในแนวตะวันตก-ตะวันออก เปนเสนกั้นเขต
ระหวางภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางดานตะวันออกของภาคมีเทือกเขาบรรทัดเปน
เสนก้ันพรมแดนระหวางประเทศไทยกับกัมพูชาท่ีจังหวัดตราด ถัดมามีเทือกเขาจันทบุรีอยูในแนวจังหวัด
ชลบุรีและจันทบุรี ทะเลภาคตะวันออกประกอบไปดวยกลุมเกาะนอยใหญหลายแหง เกาะท่ีสำคัญ ไดแก 
เกาะชาง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด  เกาะเสม็ด เกาะมันใน ในจังหวัดระยอง  เกาะลาน เกาะสีชัง 
ในจังหวัดชลบุรี 
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 2.1.5 ภาคใต 
 ประกอบดวย 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี มีเนื้อที่ 44,196,992 ไร หรือ
รอยละ 13.78 ของเนื้อท่ีประเทศ จังหวัดท่ีใหญท่ีสุด คือ จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดท่ีเล็กท่ีสุด คือ 
จังหวัดภูเก็ต ทุกจังหวัดของภาคมีอาณาเขตติดตอกับทะเล ยกเวนจังหวัดยะลา 
 ภูมิประเทศมีลักษณะเปนเทือกเขาสลับกับท่ีราบระหวางเขาหรือท่ีราบชายฝงทะเล มีทะเล
ขนาบท้ัง 2 ดาน คือ ดานฝงทะเลตะวันออกติดอาวไทยและฝงทะเลตะวันตกติดทะเลอันดามัน สภาพพ้ืนท่ี
เปนที่ราบ มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางนอยกวา 13 เมตร พื้นที่ทางฝงตะวันตกของภาคสูงกวา
ทางฝงตะวันออก มีเทือกเขาที่สำคัญ ไดแก เทือกเขาตะนาวศรีอยูดานฝงทะเลตะวันตกทอดในแนว
เหนือ-ใตขนานกับฝงทะเล กั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับเมียนมา เทือกเขาภูเก็ตทอดยาวตอจาก
เทือกเขาตะนาวศรีเรื่อยไปจนถึงเกาะภูเก็ต ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดในแนว
เหนือ-ใต ทางดานใตของภาคมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเปนแนวกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับ
มาเลเซีย ฝงทะเลทั้งสองดานนี้มีเกาะจำนวนมากโดยฝงทะเลดานตะวันออกมีเกาะที่สำคัญ ๆ ไดแก 
เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเตา เปนตน สวนทางฝงทะเลดานตะวันตก มีเกาะภูเก็ตซึ่งนับวาสำคัญ
และใหญท่ีสุดของประเทศ เกาะตะรุเตา เกาะลันตา และเกาะลิบง เปนตน 
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2.2 สภาพภูมิอากาศ 
 2.2.1 ลมมรสุม 
 ประเทศไทยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและ 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย ระหวาง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหลงกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนยกลางเปนลมตะวันออกเฉียงใต และเปลี่ยนเปนลมตะวันตกเฉียงใต
เม่ือพัดขามเสนศูนยสูตร มรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสูประเทศไทย ทำใหมีเมฆมาก
และฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบริเวณชายฝงทะเล และเทือกเขาดานรับลมจะมีฝนมากกวา
บริเวณอ่ืน 
 2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตแลว 
ประมาณกลางเดือนตุลาคม จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย จนถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ มรสุมนี้มีแหลงกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงบนซีกโลกเหนือ แถบประเทศมองโกเลีย
และจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหงจากแหลงกำเนิดเขามาปกคลุมประเทศไทย ทำใหทองฟาโปรง 
อากาศหนาวเย็นและแหงแลงท่ัวไป โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนภาคใตจะมี
ฝนชุกโดยเฉพาะภาคใตฝ งตะวันออก เนื่องจากมรสุมนี้นำความชุมชื้นจากอาวไทยเขามาปกคลุม  
การเริ่มตนและสิ้นสุดมรสุมท้ังสองชนิดอาจผันแปรไปจากปกติไดในแตละป 

 2.2.2 ฤดูกาล 
 ประเทศไทยโดยท่ัว ๆ ไปสามารถแบงออกไดเปน 3 ฤดู ดังนี้ 
 1) ฤดูรอน เริ่มตนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปน
ชวงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เปนมรสุมตะวันตกเฉียงใต และเปนระยะที่ขั ้วโลกเหนือ 
หันเขาหาดวงอาทิตย โดยเฉพาะเดือนเมษายน บริเวณประเทศไทย มีดวงอาทิตยอยูเกือบตรงศีรษะ 
ในเวลาเที่ยงวัน ทำใหไดรับความรอนจากดวงอาทิตยเต็มที่ สภาวะอากาศจึงรอนอบอาวทั่วไป ในฤดูนี้
แมวาโดยทั่วไปจะมีอากาศรอนและแหงแลง แตบางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลงมา 
ปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ทำใหเกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศรอนที่ปกคลุม
อยูเหนือประเทศไทย ซึ่งกอใหเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง หรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิด
ความเสียหายได พายุฝนฟาคะนองท่ีเกิดข้ึนในฤดูนี้มักเรียกอีกอยางหนึ่งวา พายุฤดูรอน 
 2) ฤดูฝน เริ่มตนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม
ประเทศไทย และรองความกดอากาศต่ำพาดผานประเทศไทย ทำใหมีฝนชุกท่ัวไป รองความกดอากาศต่ำนี้
ปกติจะพาดผานภาคใตในระยะตนเดือนพฤษภาคม แลวจึงเลื่อนขึ้นไปทางเหนือตามลำดับ จนถึงชวง
ประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะพาดผานอยูบริเวณประเทศจีนตอนใต ทำใหฝนในประเทศไทยลดลง
ระยะหนึ่ง และเรียกวา ฝนทิ้งชวง ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรง และ 
มีฝนนอยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคมปกติรองความกดอากาศต่ำ จะเลื่อนกลับลงมาจากทางตอนใต
ของประเทศจีน พาดผานบริเวณประเทศไทยอีกครั้ง ทำใหมีฝนชุกตอเนื่อง และปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน ตั้งแต
ชวงปลายเดือนกรกฎาคมเปนตนไป จนกระท่ังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดเขามาปกคลุมประเทศไทย 
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แทนท่ีมรสุมตะวันตกเฉียงใตประมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง 
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวนแตภาคใตยังคงมีฝนชุกตอไปจนถึงเดือนธันวาคม 
และมักมีฝนหนักถึงหนักมากจนกอใหเกิดอุทกภัย โดยเฉพาะภาคใตฝงตะวันออก ซึ่งจะมีปริมาณฝน
มากกวาภาคใตฝงตะวันตก อยางไรก็ตามการเริ่มตนฤดูฝนอาจจะชาหรือเร็วกวากำหนดไดประมาณ 
1-2 สัปดาห 
 3) ฤดูหนาว เริ ่มตนประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ เมื ่อมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทยตั้งแตกลางเดือนตุลาคม ในชวงกลางเดือนตุลาคมนาน 
1-2 สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวน ไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น 
หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออกลงไปซึ่งจะหมดฝน 
และเริ่มมีอากาศเย็นชากวาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2.2.3 ปริมาณน้ำฝน 
 ปริมาณฝนรวมตลอดปเฉลี่ยทั่วประเทศมีคาประมาณ 1,572.5 มิลลิเมตร ปริมาณฝน 
ในแตละพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการผันแปรตามฤดูกาล บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนปกติจะแหงแลง และมีฝนนอยในฤดูหนาว เมื่อเขาสูฤดูรอนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบาง 
พรอมทั้งมีพายุฟาคะนอง และเมื่อเขาสูฤดูฝนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นมาก โดยจะมีปริมาณฝนมากที่สุด  
ในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน พื้นที่ที ่มีปริมาณฝนมากสวนใหญจะอยูดานหนาทิวเขา หรือดานรับ 
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ไดแก พื้นที่ทางดานตะวันตกของประเทศ บริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี และบริเวณภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะที่อำเภอคลองใหญ 
จังหวัดตราด มีปริมาณฝนรวมตลอดปมากกวา 4,000 มิลลิเมตร สวนพื้นที่ที ่มีฝนนอยสวนใหญอยู
ดานหลังเขา ไดแก พื้นที่บริเวณตอนกลางของภาคเหนือ บริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง แพร  บริเวณภาคกลาง 
และดานตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา สำหรับภาคใต 
มีฝนชุกเกือบตลอดปยกเวนชวงฤดูรอน พ้ืนท่ีบริเวณภาคใตฝงตะวันตก ซ่ึงเปนดานรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
จะมีปริมาณฝนมากกวาภาคใตฝงตะวันออกในชวงฤดูฝน โดยมีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน 
สวนชวงฤดูหนาวบริเวณภาคใตฝงตะวันออก ซ่ึงเปนดานรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีปริมาณฝน
มากกวาภาคใตฝงตะวันตก มีปริมาณฝนมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน พื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดของภาคใต 
อยูบริเวณจังหวัดระนอง ซึ่งมีปริมาณฝนรวมตลอดปมากกวา 4,000 มิลลิเมตร สวนพื้นที่ที่มีฝนนอย 
ไดแก ภาคใตฝงตะวันออกตอนบน ดานหลังทิวเขาตะนาวศรี บริเวณจงัหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ 

 2.2.4 ความช้ืนสัมพัทธ 
 ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตร จึงมีอากาศรอนชื้นปกคลุมเกือบตลอดป 
เวนแตบริเวณท่ีอยูลึกเขาไปในแผนดิน ตั้งแตภาคกลางข้ึนไปความชื้นสัมพัทธจะลดลงชัดเจน ในชวงฤดูหนาว
และฤดูรอน โดยเฉพาะฤดูรอน จะเปนชวงที่ความชื้นสัมพัทธลดลงต่ำสุดในรอบป ในบริเวณดังกลาว 
มีความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 72-74 เปอรเซ็นต และจะลดลงเหลือ 62-69 เปอรเซ็นต ในชวงฤดูรอน 
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 2.2.5 อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปของประเทศไทยมีคาประมาณ 27 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิจะมี
ความแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ีและฤดูกาล พ้ืนท่ีท่ีอยูลึกเขาไปในแผนดิน บริเวณตั้งแตภาคกลางและ
ภาคตะวันออกตอนบนขึ้นไป จนถึงภาคเหนือจะมีอุณหภูมิแตกตางกันมาก ระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว 
และระหวางกลางวันกับกลางคืน สำหรับพื้นที่ซึ่งอยูติดทะเล ไดแก ภาคตะวันออกตอนลางและภาคใต 
ความผันแปรของอุณหภูมิในชวงวันและฤดูกาลจะนอยกวา โดยฤดูรอนอากาศไมรอนจัดและฤดูหนาว
อากาศไมหนาวจัดเทาพ้ืนท่ีซ่ึงอยูลึกเขาไปในแผนดิน 
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2.3 ทรัพยากรที่ดิน 
 ทรัพยากรดินเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการผลิตและเปนรากฐานของความเปนอยู 
ในการดำรงชีวิตของมนุษย ประเทศที่มีทรัพยากรดินที ่มีความอุดมสมบูรณยอมทำใหสังคมและ 
การดำเนินชีวิตของประชากรดี ประเทศไทยถือเปนประเทศเกษตรกรรมที่ตองใชที่ดินเปนปจจัยหลัก 
ในการผลิตอาหารของประเทศ ดินเกิดจากการผุพังสลายตัวของหินและแรตาง ๆ มารวมตัวหรือทับถม
แลวผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุตามกระบวนการทางธรณีวิทยา โดยไดรับอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ พืชพรรณ และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ชนิดของวัตถุตนกำเนิดดินและระยะเวลาของการเกิด จนเกิดเปนดิน 
ดินที่เกิดในบริเวณตางกันอาจมีลักษณะและสมบัติทางกายภาพและเคมีแตกตางกัน เชน เนื้อดิน สีดิน 
ความเปนกรดเปนดาง แรธาตุที่เปนองคประกอบ และปริมาณอินทรียวัตถุ เปนตน ทำใหดินในแตละ
พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมตอการใชประโยชนในการเพาะปลูกท่ีแตกตางกัน 
 จากขอมูลของกรมพัฒนาที่ดินที่ไดจัดหมวดหมูลักษณะและสมบัติดินที่มีศักยภาพคลายคลึงกัน 
ในดานที่มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืชที่ปลูก สามารถจัดหมวดหมูได 62 กลุมชุดดิน 
โดยแบงตามสภาพท่ีพบไดเปน 4 กลุมใหญ ดังนี้ 
 1) กลุมชุดดินในพื้นที่ลุมหรือพื้นที่น้ำขัง พบทุกภาค ไดแก กลุมชุดดินที่ 1-25 และกลุมชุดดินท่ี 
57-59 
 2) กลุมชุดดินในพื้นที่ดอนที่อยูในเขตดินแหง พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง ไดแก กลุมชุดดินที่ 28  29  30  31  33  35  36  37  38  40  41  44  46  47  48  49  
52  54  55  56  60  และ 61 
 3) กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินชื้น พบในภาคตะวันออกและภาคใต ไดแก กลุมชุดดินท่ี 
26  27  32  34  39  42  43  45  50  51  และ 53 
 4) กลุ มชุดดินที ่มีความลาดชันสูง พื ้นที ่ภูเขาและเทือกเขา ที ่มีความลาดชันมากกวา 35 
เปอรเซ็นต ไดแก กลุมชุดดินท่ี 62 
 กลุมชุดดินแตละกลุมจะมีลักษณะและสมบัติที ่เฉพาะตามปจจัยการเกิดดินและการสรางดิน  
ซ่ึงลักษณะประจำกลุมชุดดินไดสรุปไวดังตารางท่ี 2-1 และรูปท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน 

ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน กลุมชุดดิน 

1. กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมหรือพ้ืนท่ีน้ำขัง  

 กลุมดินเหนียว 
 - ดินเหนียวสีดำลึกมาก มีรอยแตกระแหงกวางและลึก 
 - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ำกรอย อาจพบชั้นเลนของตะกอนน้ำทะเล 
 - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำท่ีมีอายุยังนอย ปฏิกิริยาดินเปนกลาง

ถึงเปนดาง 
 - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ การระบายน้ำเลว ปฏิกิริยาดินเปนกลาง

หรือเปนดาง 
 - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจดัมากถึงเปนกรดจัด 
 - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ การระบายน้ำคอนขางเลว ปฏิกิริยาดิน

เปนกลางถึงเปนดาง 

 
1 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 

 กลุมดินท่ีมีการยกรอง 
 - ดินท่ีมีการยกรอง เพ่ือเปลี่ยนสภาพการใชท่ีดินจากนาขาวเปนพืชผักหรือไมผล 

 
8 

 กลุมดินเปรี้ยวจัด 
 - ดินเหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากหรือดินเปรี้ยวจัด 
 - ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนน้ำทะเลท่ีเปนดินเค็มและเปรี้ยวจัด 
 - ดินเปรี้ยวจัดตื้นท่ีเกิดจากตะกอนน้ำทะเล 
 - ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางท่ีเกิดจากตะกอนน้ำทะเล 
 - ดินเปรี้ยวจัดลึกปานกลางและมีชั้นดินเลนท่ีมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินเปรี้ยวจัด 

 
2 
9 
10 
11 
14 

 กลุมดินเลนชายทะเล 
 - ดินเลนเค็มชายทะเลและไมมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกำมะถัน 
 - ดินเลนเค็มชายทะเลท่ีมีศักยภาพกอใหเกิดเปนดินกรดกำมะถัน 

 
12 
13 

 กลุมดินทรายแปง 
 - ดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
 - ดินทรายแปงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 

 
15 
16 

 กลุมดินรวนละเอียด 
 - ดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
 - ดินรวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 

 
17 
18 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 

ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน กลุมชุดดิน 

 กลุมดินรวนหยาบ 
 - ดินรวนหยาบท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำ มีชัน้แนนทึบภายในความลึก 100 เซนติเมตร 

จากผิวดิน 
 - ดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำในสวนต่ำของพ้ืนท่ีริมแมน้ำ 
 - ดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำเนื้อหยาบ 
 - ดินรวนท่ีเกิดจากดินตะกอนน้ำพาเชิงซอน ชั้นดินมีลักษณะเปนชั้นสลับ 

 
 

19 
21 
22 
59 

 กลุมดินเค็ม 
 - ดินเค็มเกิดจากตะกอนลำน้ำ มีคราบเกลือลอยหนาหรือมีชั้นดานแข็งท่ีสะสมเกลือ 

 
20 

 กลุมดินทราย 
 - ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 
 - ดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนลำน้ำท่ีมีเนื้อดินเปนดินทรายหนา 

 
23 
24 

 กลุมดินตื้น 
 - ดินตื้น 

 
25 

 กลุมดินอินทรีย 
 - ดินท่ีมีวัสดุอินทรียหนา 40-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
 - ดินท่ีมีวัสดุอินทรียหนามากกวา 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 

 
57 
58 

2. กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินแหง  

 กลุมดินเหนียว 
 - ดินเหนียวลึกมากสีดำท่ีมีรอยแตกระแหงกวางและลึก 
 - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
 - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีพบในพ้ืนท่ีภูเขา ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
 - ดินเหนียวลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 

 
28 
29 
30 
31 

 กลุมดินริมแมน้ำหรือตะกอนน้ำพารูปพัด 
 - ดินทรายแปงละเอียดมากท่ีเกิดจากตะกอนแมน้ำหรือตะกอนน้ำพารูปพัด 
 - ดินรวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ำ 

 
33 
38 

 กลุมดินรวนละเอียด 
 - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมาก 
 - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมาก ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 

 
35 
36 

 กลุมดินรวนหยาบ 
 - ดินรวนหยาบลึกมาก 
 - ดินรวนท่ีเกิดจากตะกอนน้ำพาเชิงซอน 

 
40 
60 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 

ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน กลุมชุดดิน 

 กลุมดินทราย 
 - ดินทรายหนาปานกลาง 
 - ดินทรายหนา 

 
41 
44 

 กลุมดินตื้น 
 - ดินตื้นถึงกอนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก 
 - ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน 
 - ดินตื้นถึงกอนหินหรือเศษหิน 
 - ดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยูบนชั้นดินเหนียว 

 
46 
47 
48 
49 

 กลุมดินท่ีพบช้ันมารล 
 - ดินตื้นถึงชั้นมารลหรือกอนปูน 
 - ดินลึกปานกลางถึงชั้นมารลหรือกอนปูน 

 
52 
54 

 กลุมดินลึกปานกลาง 
 - ดินรวนหยาบลึกปานกลางทับถมบนชั้นหินผุ 
 - ดินลึกปานกลางถึงชั้นหนิพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกลางหรือเปนดาง 
 - ดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

 
37 
55 
56 

 กลุมดินดาดเชิงเขา 
 - ดินเศษหินเชิงเขาท่ีเกิดจากการสลายตัวแตกผุพังของเขา 

 
61 

3. กลุมชุดดินในพ้ืนท่ีดอนท่ีอยูในเขตดินช้ืน  

 กลุมดินเหนียว 
 - ดินเหนียวลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุตนกำเนิดดินเนื้อละเอียด 
 - ดินเหนียวจัดสีแดงลึกมากท่ีเกิดจากหินภูเขาไฟ มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 

 
26 
27 

 กลุมดินรวนริมแมน้ำ 
 - ดินรวนหรือดินทรายแปงละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมน้ำ 

 
32 

 กลุมดินรวนละเอียด 
 - ดินรวนละเอียดลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุตนกำเนิด 

 
34 

 กลุมดินรวนหยาบ 
 - ดินรวนหยาบลึกถึงลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำหรือวัตถุตนกำเนิดดินเนื้อหยาบ 

 
39 

 กลุมดินทราย 
 - ดินทรายท่ีมีชั้นดานอินทรียภายในความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
 - ดินทรายลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำหรือสันทรายชายทะเล 

 
42 
43 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

ตารางท่ี 2-1 (ตอ) 

ลักษณะเดนประจำกลุมชุดดิน กลุมชุดดิน 

 กลุมดินตื้น 
 - ดินตื้นถึงลูกรัง เศษหินหรือกอนหิน 
 - ดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน 

 
45 
51 

 กลุมดินลึกปานกลาง 
 - ดินรวนลึกปานกลางถึงเศษหิน กอนหินหรือชั้นหินพ้ืน 
 - ดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ลูกรังหรือเศษหิน 

 
50 
53 

4. กลุมชุดดินท่ีมีความลาดชันสูง  

 - พ้ืนท่ีลาดชันเชิงซอนท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต 62 
ท่ีมา: สำนักสำรวจดินและวางแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2548) 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 2-1 กลุมชุดดิน ประเทศไทย 

กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

2.4 ทรัพยากรน้ำ 
 2.4.1 แหลงน้ำตามธรรมชาติ 
 1) แหลงน้ำในภาคเหนือ 
 น้ำแมกก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
และไหลผานจังหวัดเชียงรายไปลงแมน้ำโขงท่ีอำเภอเชียงแสน 
 น้ำแมลาว มีความยาวประมาณ 117 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดในอำเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย และไหลไปรวมกับน้ำแมกก ทางดานตะวันออกของจังหวัดเชียงราย 
 น้ำแมอิง มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
และเกิดบริเวณบึงใหญหรือเรียกวา กวานพะเยา จากบึงนี้น้ำแมอิงไหลผานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ผานอำเภอเทิงไปลงแมน้ำโขงท่ีอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 แมน้ำปง มีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาตอนเหนือของ
จังหวัดเชียงใหมไหลลงมาทางใตผานอำเภอเชียงดาวบรรจบกับน้ำแมงัดทางตอนเหนือของอำเภอสันทราย 
และไหลรวมกันลงมาบรรจบกับแมน้ำแมแตง ซึ่งมีตนกำเนิดมาจากเทือกเขาเดียวกันทางทิศตะวันตก
ของอำเภอแมแตง แลวไหลลงมาทางใตบรรจบกับน้ำแมกวง ตอจากนั้นแมน้ำปงเริ่มเบนไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตบรรจบกับน้ำแมขานทางฝงขวาและไปบรรจบกับน้ำแมลี้ทางฝงซายที่อำเภอจอมทอง 
ตอจากนั้นแมน้ำปงเริ่มเบนตัวลงมาทางใตอีกครั้งหนึ่งไปบรรจบกับน้ำแมแจมในอำเภอฮอด และแมน้ำปง
ก็เริ่มไหลเขาสูซอกเขาสูงผานมาในจังหวัดตากบรรจบกับน้ำแมตื่น ซ่ึงตนน้ำมีกำเนิดจากเทือกเขาทางทิศ
ตะวันตกของอำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และทางใตที่ตำบลบานนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  
โดยมีเขื่อนภูมิพลกั้นขวางลำน้ำ แลวแมน้ำปงไหลมาบรรจบกับแมน้ำนานที่จังหวัดนครสวรรค และ
กำเนิดเปนแมน้ำเจาพระยา 
 แมน้ำวัง มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร มีแหลงกำเนิดบนเทือกเขาผีปนน้ำและ
เทือกเขาขุนตาลในจังหวัดลำปาง ไหลผานอำเภอแจหม อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเถิน ไปสูที่ราบจังหวัดตาก
และเขารวมกับแมน้ำปงที่อำเภอบานตาก จังหวัดตาก แมน้ำวังไมมีลำน้ำสาขาขนาดใหญเชนแมน้ำปง 
แตมีหวยที่นับวาใหญสำหรับแมน้ำวัง คือ น้ำแมตุยและน้ำแมจาง ซึ่งไหลมารวมกับแมน้ำวังที่อำเภอเกาะคา 
จังหวัดลำปาง 
 แมน้ำยม มีความยาวประมาณ 530 กิโลเมตร มีแหลงกำเนิดจากเทือกเขาในอำเภอปง 
จังหวัดพะเยา ไหลมาบรรจบกับน้ำแมงาวในอำเภอสอง จังหวัดแพร บริเวณทางหลวงสายอำเภอ
รองกวาง-งาวตัดผาน แลวไหลลงมาทางใตผานที่ราบจังหวัดแพร ผานซอกเขาในอำเภอลอง 
จังหวัดแพร มาออกที่ราบของจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอเมืองสุโขทัย 
อำเภอกงไกรลาศ และไหลผานเขามาในจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอบางระกำ ไปบรรจบกับแมน้ำนานท่ี
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
 แมน้ำนาน มีความยาวประมาณ 615 กิโลเมตร มีแหลงกำเนิดจากเทือกเขาตอนเหนือ
ของจังหวัดนานและไหลลงใตผานที่ราบผืนแคบ ๆ ของจังหวัดนาน แลวไหลผานซอกเขาลงมาทางใต
จนถึงอำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จากนั้นแมน้ำนานเริ ่มเบนตัวไปทางทิศตะวันตก ออกสูที ่ราบ
จังหวัดอุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร มาบรรจบกับแมน้ำยม ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค แลวไหล
เขารวมกับแมน้ำปงไหลลงสูแมน้ำเจาพระยา ท่ีจังหวัดนครสวรรค 
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 2) แหลงน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แมน้ำโขง มีความยาวประมาณ 4,880 กิโลเมตร เปนแมน้ำที่มีตนกำเนิดจากทิเบต 
บางสวนจึงมาเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยกับลาวทางตะวันออกของประเทศ เปนแมน้ำที่มีสาขา 
ที่เกิดจากแมน้ำในประเทศหลายสายทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แมน้ำมูล 
แมน้ำชี และแมน้ำสงคราม 
 แมน้ำมูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกำแพง 
ในอำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมาออกสูแมน้ำโขงที่บานดาน ตำบลบานดาน อำเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี ฤดูฝนน้ำจะเออทวมท่ีราบริมฝงแมน้ำ ซ่ึงเปนประโยชนแกการทำนา เปนแมน้ำสาย
สำคัญของอีสานตอนลาง 
 แมน ้ำชี มีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาพญาฝอ 
ในเทือกเขาเพชรบูรณทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ มีแมน้ำสาขาที่สำคัญ คือ ลำน้ำพอง ลำปาว 
และลำคันฉู เปนแมน้ำสายท่ียาวท่ีสุดในประเทศไทย 
 แมน้ำสงคราม มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาภูพานไหลผาน
จังหวัดสกลนครและอุดรธานี แลวไหลลงแมน้ำโขงที่อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ในฤดูน้ำมีน้ำมาก 
แตฤดูแลงน้ำแหงเปนตอนๆ 

 3) แหลงน้ำในภาคกลาง 
 แมนำ้เจาพระยา มีความยาวประมาณ 360 กิโลเมตร เริ่มบริเวณแมน้ำปงและแมน้ำนาน
ไหลมาบรรจบกันท่ีอำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไหลไปทางทิศใต มีแมน้ำสะแกกรังไหลมา
บรรจบที่อำเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มีแมน้ำสุพรรณบุรีแยกทางฝงตะวันตกที่อำเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท มีแมน้ำนอยแยกไปทางฝงตะวันตก และแมน้ำเจาพระยาไหลผานลงมาถึงจังหวัดสิงหบุรี 
มีคลองบางพุทราแยกไปทางดานตะวันออก ซ่ึงคลองนี้ไหลไปลงแมน้ำลพบุรี ตอจากนั้นแมน้ำเจาพระยา
จะไหลผานจังหวัดอางทอง เขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบาล และมีแมน้ำปาสักไหลมาลง
แมน้ำเจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอจากนั้นแมน้ำเจาพระยาไหลลงใตผานจังหวัดปทุมธานี 
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ลงสูอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
 แมน้ำทาจีน มีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร โดยแยกจากแมน้ำเจาพระยา 
ฝงตะวันตกที่อำเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท แมน้ำนี้ใชเปนคลองสงน้ำสายใหญของโครงการเขื ่อน
เจาพระยา เมื่อผานจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกวาแมน้ำสุพรรณบุรี เมื่อผานมาถึงจังหวัดนครปฐมเรียกวา
แมน้ำนครชัยศรี และเม่ือไหลออกอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาครเรียกวาแมน้ำทาจีน 
 แมน้ำนอย มีความยาวประมาณ 145 กิโลเมตร โดยแยกจากแมน้ำเจาพระยา 
ฝงตะวันตกที่อำเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท แมน้ำนี้ใชเปนคลองสงน้ำสายใหญของโครงการเขื ่อน
เจาพระยาอีกสายหนึ่ง แลวแมน้ำนอยนี้ไหลมาบรรจบกับแมน้ำเจาพระยาอีกครั้งที่อำเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 แมน้ำลพบุรี มีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร ตนน้ำกำเนิดจากบริเวณภูเขา 
ในอำเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไหลมารวมกับแมน้ำบางขามอันเกิดจากที่ลุมระหวางจังหวัดลพบุรีและ
สิงหบุรี จากนั้นไหลมารวมกันกับคลองบางพุทรา และไหลลงมาทางใตบรรจบกับแมน้ำปาสักที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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 แมน้ำปาสัก มีความยาวประมาณ 513 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ 
ในอำเภอดานซาย จังหวัดเลย ไหลผานจังหวัดเพชรบูรณ ลพบุรี และสระบุรีไปบรรจบกับแมน้ำ
เจาพระยาท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 แมน้ำแมกลอง มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากแมน้ำแควใหญ 
และแมน้ำแควนอยไหลมารวมกันท่ีอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี แลวไหลผานจังหวัดราชบรุี 
และไปออกอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 
 แมน้ำเพชรบุรี มีความยาวประมาณ 210 กิโลเมตร ตนกำเนิดจากทิวเขาตะนาวศรี 
ในอำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี และไหลลงสูอาวไทยท่ีอำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 แมน้ำปราณบุรี มีความยาวประมาณ 155 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเขาพนมทุง 
ในอำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุร ี ไหลไปทางทิศใตขนานกับทิวเขาตะนาวศรี เขาเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และไหลไปลงอาวไทยท่ีอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 แมน้ำนครนายก มีความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเขาอินทนิน 
ในอำเภอเมืองนครนายก ไหลผานจังหวัดนครนายกลงสู แมน้ำบางปะกงบริเวณที่เขตสามจังหวัด
ติดตอกัน คือ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา 

 4) แหลงน้ำในภาคตะวันออก 
 แมน้ำบางปะกง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร ตนกำเนิดจากแมน้ำหนุมาน 
และแมน้ำพระปรง ไหลมารวมกันที ่อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในตอนนี้เรียกวาแมน้ำ
ปราจีนบุรี และเม่ือผานจังหวัดฉะเชิงเทราจึงเรียกวาแมน้ำบางปะกง ไหลไปสูอาวไทยท่ีอำเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 แมน้ำประแสร มีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเขาสอยดาว อำเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี ไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตลงสูอาวไทยท่ีจังหวัดระยอง 
 แมน้ำระยอง มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเขาเรือแตก อำเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี ไหลผานเขาไปในเขตจังหวัดระยอง ผานอำเภอบานคาย ลงสูอาวไทยท่ีอำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

 5) แหลงน้ำในภาคใต 
 แมน้ำทาตะเภา มีความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากคลองทาแซะ 
และคลองรับรอไหลมารวมกันในอำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร ตนน้ำคลองทาแซะอยูในเขตอำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สวนคลองรับรอเกิดจากทิวเขาตะนาวศรี แมน้ำทาตะเภาไหลผานจังหวัดชุมพร
ไปสูอาวไทย 
 แมน้ำกระบุรี มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร หรือบางแหงเรียกวา แมน้ำปากจั่น 
ตนน้ำเกิดจากคลองหั่นกะเดียงและคลองกระเนย ไหลมารวมกันในอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และ
ไหลไปลงทะเลอันดามันในอำเภอเมืองระนอง แมน้ำสายนี้เปนเสนแบงเขตพรมแดนระหวางประเทศไทย
กับเมียนมาดวย 
 แมน้ำหลังสวน มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากภูเขาในอำเภอกะเปอร 
จังหวัดระนอง ไหลไปสูอาวไทยท่ีอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
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 แมน้ำคีรีรัฐ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตนกำเนิดจากเขานมสาวกับเขาสก 
ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี และไหลไปลงแมน้ำตาปทางฝงซายทางทิศตะวันตกของอำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี แมน้ำคีรีรัฐ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งวา แมน้ำพุมดวง 
 แมน้ำตาป มีความยาวประมาณ 232 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเขาใหญหรือเขาหลวง 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัดในอำเภอทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผานอำเภอฉวาง 
เขาเขตจังหวัดสุราษฎรธานี มีแมน้ำคีรีรัฐไหลมาบรรจบและไหลลงสูอาวไทยที่อำเภอเมืองสุราษฎรธานี 
แมน้ำนี้เดิมเรียกวาแมน้ำหลวง ไดเปลี่ยนมาเรียกชื่อเปนแมน้ำตาป เมื่อตั้งจังหวัดสุราษฎรธานี 
ในป 2485 และตอนท่ีแมน้ำนี้จะไหลออกสูทะเลเรียกกันวา แมน้ำบานดอน 
 แมน้ำตรัง มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด 
ในอำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทือกเขาบางสวนในจังหวัดกระบี่ ไหลผานเขาสูจังหวัดตรัง
ลงสูทะเลในอำเภอกันตัง อันเปนเมืองทาเรือท่ีสำคัญแหงหนึ่งในภาคใต 
 แมน้ำปตตานี มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ตนน้ำอยูในเทือกเขาสันกาลาคีรี 
กั้นพรมแดนไทยกับมาเลเซียในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแมน้ำที่ไหลผานอำเภอธารโต 
อำเภอบันนังสตา และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และไหลผานจังหวัดปตตานีที ่อำเภอยะรัง 
จนกระท่ังออกสูอาวไทยท่ีอำเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี 
 แมน้ำสายบุรี มีความยาวประมาณ 186 กิโลเมตร ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี
ระหวางเขาคุลากาโอกับเขาตาโบ ในอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไหลข้ึนไปทางเหนือผานอำเภอศรีสาคร 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และไหลผานเขาไปในเขตอำเภอรามัน จังหวัดยะลา และไหลลงสูอาวไทยท่ี
อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

 2.4.2 แหลงน้ำชลประทาน 
 แหลงน้ำชลประทานจากกรมชลประทานท่ีจัดทำข้ึน เพ่ือใหไดมาซ่ึงน้ำหรือเพ่ือเก็บกัก รักษา 
ควบคุม สงระบายน้ำหรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม 
การปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำ มีการดำเนินงานการพัฒนาแหลงน้ำ 
ตั้งแตตนจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2563 เปนพ้ืนท่ีชลประทานรวม 34,935,041 ไร และพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 
29,938,196 ไร รายละเอียดดังตารางท่ี 2-2 

ตารางท่ี 2-2 การดำเนินงานการพัฒนาแหลงน้ำ ตั้งแตตนจนถึงส้ินปงบประมาณ 2563 

ลำดับที ่ รายการ 
พ้ืนที่ชลประทาน 

(ไร) 
พ้ืนที่รับประโยชน 

(ไร) 
1 โครงการชลประทานขนาดใหญ 19,501,552 2,959,078 
2 โครงการชลประทานขนาดกลาง 6,250,616 2,197,697 
3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก 9,182,872 24,781,422 
 รวมทั้งสิ้น 34,935,041 29,938,196 

ท่ีมา: กรมชลประทาน (2563) 
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2.5 การใชประโยชนที่ดิน 
 จากการสำรวจสภาพการใชประโยชนที ่ดิน ป 2561-2563 พบวา พื ้นท่ีปลูกมันสำปะหลัง 
ท้ังประเทศมีเนื้อท่ีรวม 15,516,105 ไร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 2-3) 
 ภาคเหนือ มีเนื้อท่ีปลูกมันสำปะหลังรวม 3,346,809 ไร หรือรอยละ 21.58 ของเนื้อท่ีปลูก 
มันสำปะหลังท้ังประเทศ สวนใหญพบในจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค เพชรบูรณ พิษณุโลก และตาก 
ตามลำดับ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ปลูกมันสำปะหลังรวม 8,955,027 ไร หรือรอยละ 57.71 
ของเนื ้อท่ีปลูกมันสำปะหลังทั ้งประเทศ สวนใหญพบในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี 
อุบลราชธานี และขอนแกน ตามลำดับ 
 ภาคกลาง มีเนื้อท่ีปลูกมันสำปะหลังรวม 1,700,885 ไร หรือรอยละ 10.96 ของเนื้อท่ีปลูก 
มันสำปะหลังทั ้งประเทศ สวนใหญพบในจังหวัดกาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท และราชบุรี 
ตามลำดับ 
 ภาคตะวันออก มีเนื้อท่ีปลูกมันสำปะหลังรวม 1,513,384 ไร หรือรอยละ 9.75 ของเนื้อท่ีปลูก
มันสำปะหลังทั้งประเทศ สวนใหญพบในจังหวัดสระแกว ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 
ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 2-3 พ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลัง ป 2561-2563 

ภาค/จังหวัด ป พ.ศ. เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 
ท้ังประเทศ  15,516,105  

ภาคเหนือ  3,346,809 21.58 
จ.กำแพงเพชร 2561 996,280 6.42 
จ.นครสวรรค 2563 618,429 3.99 
จ.เพชรบูรณ 2563 337,294 2.17 
จ.พิษณุโลก 2561 323,802 2.09 
จ.ตาก 2561 311,545 2.01 
จ.อุทัยธาน ี 2563 290,516 1.87 
จ.สุโขทัย 2561 174,896 1.13 
จ.ลำปาง 2561 72,646 0.47 
จ.อุตรดิตถ 2563 64,842 0.42 
จ.เชียงราย 2563 49,971 0.32 
จ.แพร 2563 38,031 0.25 
จ.พิจิตร 2563 32,855 0.21 
จ.พะเยา 2563 15,847 0.10 
จ.ลำพูน 2563 13,692 0.09 
จ.เชียงใหม 2561 5,097 0.03 
จ.นาน 2561 1,066 0.01 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  8,955,027 57.71 
จ.นครราชสีมา 2562 2,499,505 16.11 
จ.ชัยภูมิ 2562 1,133,542 7.31 
จ.อุดรธาน ี 2562 718,447 4.63 
จ.อุบลราชธานี 2562 717,864 4.63 
จ.ขอนแกน 2562 575,468 3.71 
จ.กาฬสินธุ 2562 527,689 3.40 
จ.บุรีรัมย 2562 465,629 3.00 
จ.สกลนคร 2562 388,416 2.50 
จ.เลย 2562 344,937 2.22 
จ.มหาสารคาม 2562 334,605 2.16 
จ.ศรีสะเกษ 2562 207,994 1.34 
จ.อำนาจเจริญ 2562 182,050 1.17 
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ตารางท่ี 2-3 (ตอ) 

ภาค/จังหวัด ป พ.ศ. เนื้อท่ี (ไร) รอยละ 
จ.สุรินทร 2562 180,358 1.16 
จ.มุกดาหาร 2562 178,908 1.15 
จ.ยโสธร 2562 162,684 1.05 
จ.นครพนม 2562 116,117 0.75 
จ.รอยเอ็ด 2562 113,659 0.73 
จ.หนองบัวลำภู 2562 79,717 0.51 
จ.หนองคาย 2562 17,926 0.12 
จ.บึงกาฬ 2562 9,512 0.06 

ภาคกลาง  1,700,885 10.96 
จ.กาญจนบุรี 2561 839,973 5.41 
จ.ลพบุรี 2562 423,202 2.73 
จ.สระบุรี 2562 134,079 0.86 
จ.ชัยนาท 2562 133,056 0.86 
จ.ราชบุร ี 2562 115,521 0.74 
จ.สุพรรณบุรี 2562 43,265 0.28 
จ.เพชรบุรี 2563 7,838 0.05 
จ.ปทุมธานี 2562 2,421 0.02 
จ.นครนายก 2562 1,272 0.01 
จ.ประจวบคีรีขันธ 2561 218 - 
จ.พระนครศรีอยุธยา 2562 40 - 

ภาคตะวันออก  1,513,384 9.75 
จ.สระแกว 2561 538,514 3.47 
จ.ปราจีนบุรี 2563 264,220 1.70 
จ.ชลบุร ี 2563 258,800 1.67 
จ.ฉะเชิงเทรา 2561 247,557 1.60 
จ.ระยอง 2563 126,169 0.81 
จ.จันทบุรี 2561 78,124 0.50 

ท่ีมา: กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน (2561, 2562, 2563) 
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2.6 สภาวการณการผลิตและการตลาด 
 2.6.1 สถานการณมันสำปะหลังของโลก 
 1) สถานการณการผลิต 
  จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ท้ังโลก มีประเทศ
ท่ีมีการผลิตมันสำปะหลังมากกวา 90 ประเทศ สัดสวนผลผลิตมันสำปะหลังของโลก จำแนกตามภูมิภาค 
ระหวางป 2553-2562 พบวา ผลผลิตมันสำปะหลังสวนใหญของโลกอยูในทวีปแอฟริกา คิดเปนรอยละ 
58.38 รองลงมา เอเชีย อเมริกา และโอเชียเนีย คิดเปนรอยละ 30.69  10.84 และ 0.09 ตามลำดับ 
(รูปที่ 2-2) โดยเนื้อที่เก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังของโลก ระหวางป 2553-2562 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง (รูปท่ี 2-3) 

 

รูปท่ี 2-2 สัดสวนผลผลิตมันสำปะหลังของโลก จำแนกตามภูมิภาค ป 2553-2562 

แอฟริกา, 58.38%

เอเชีย, 30.69%

อเมริกา, 10.84%

โอเชียเนีย, 0.09%

อ่ืนๆ, 10.93

แอฟริกา เอเชีย อเมริกา โอเชียเนีย
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รูปท่ี 2-3 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังของโลก ป 2553–2562 

 จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ป 2562 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว
มันสำปะหลังท้ังหมดของโลก 172,000,268 ไร ผลผลิต 303,568,808 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,502.10 
กิโลกรัมตอไร โดยประเทศที่มีผลผลิตมันสำปะหลังมากที่สุด คือ ประเทศไนจีเรีย 59,193,708 ตัน 
หรือรอยละ 19.50 ของผลผลิตท้ังหมดของโลก รองลงมา คองโก ผลผลิต 40,050,112 ตัน หรือรอยละ 
13.19 และไทย ผลผลิต 31,079,966 ตัน หรือรอยละ 10.24 ระหวางป 2560-2562 พบวา 
แนวโนมเนื้อที่เก็บเกี่ยว มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.94 สงผลใหปริมาณผลผลิต
และผลผลิตตอไรของมันสำปะหลัง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.90 และ 2.65 ตามลำดับ 
(ตารางท่ี 2-4 และรูปท่ี 2-4 ถึง รูปท่ี 2-6) 

122.51 128.06

158.78 161.94 159.38 161.34 162.51 165.54 167.19 172.00

235.23
247.70

273.55 278.42
288.20 291.08 290.65 286.71 295.05

303.57

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

เน้ือท่ีเก็บเก่ียว (ลานไร) ผลผลิต (ลานตัน)
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ตารางท่ี 2-4 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไรของมันสำปะหลังในประเทศตาง ๆ ป 2560-2562 

ประเทศ 
เน้ือที่เก็บเก่ียว (ไร) อัตราการ 

เปลี่ยนแปลง 
(รอยละ) 

ผลผลิต (ตัน) อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ผลผลิตตอไร (กก./ไร) อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ไนจีเรีย 39,498,238 41,673,875 45,094,763 6.86 55,068,732 55,795,814 59,193,708 3.71 1,394.21  1,338.87  1,312.65  -2.96 

คองโก 28,961,838 29,852,975 30,746,606 3.04 37,699,983 38,873,036 40,050,112 3.07 1,301.71  1,302.15  1,302.59  0.03 

ไทย 8,714,469 8,327,369 8,666,594 -0.18 30,495,190 29,368,185 31,079,966 1.07 3,499.37  3,526.71  3,586.18  1.23 

กานา 6,142,131 6,201,256 6,423,469 2.27 19,008,725 20,845,960 22,447,635 8.67 3,094.81  3,361.57  3,494.63  6.29 

บราซิล 7,915,444 7,599,925 7,438,256 -3.06 18,501,645 17,877,163 17,497,115    -2.75 2,337.41  2,352.28  2,352.31  0.32 

อินโดนีเซีย 4,831,094 4,358,650 4,003,288 -8.97 19,053,748 16,119,020 14,586,693   -12.45 3,943.98  3,698.17  3,643.68  -3.85 

กัมพูชา 2,858,156 3,010,494 3,155,875 5.08 11,873,828 12,805,875 13,737,921 7.56 4,154.37  4,253.75  4,353.13  2.36 

เวียดนาม 3,328,131 3,206,381 3,245,663 -1.22 10,267,568 9,847,074 10,105,224    -0.74 3,085.09  3,071.09  3,113.45  0.46 

แองโกลา 6,315,663 5,900,950 5,908,300 -3.22 8,326,745 8,730,517 9,000,432 3.97 1,318.43  1,479.51  1,523.35  7.59 

แทนซาเนีย 7,513,850 6,146,906 6,192,719 -8.72 4,025,265 8,372,217 8,184,093 52.87 535.71  1,362.02  1,321.57  75.64 

ประเทศอื่นๆ 49,460,815 50,914,285 51,124,735 1.68 72,391,915 76,417,474 77,685,909 3.61 1,463.62  1,500.90  1,519.54  1.89 

รวมทั้งโลก 165,539,829 167,193,066 172,000,268 1.94 286,713,344 295,052,335 303,568,808 2.90 2,375.34  2,477.00  2,502.10  2.65 

ท่ีมา: ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2562) 
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รูปท่ี 2-4 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวของประเทศผูผลิตท่ีสำคัญ 10 อันดับแรก ป 2560-2562 

 

รูปท่ี 2-5 ผลผลิตของประเทศผูผลิตท่ีสำคัญ 10 อันดับแรก ป 2560-2562 
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รูปท่ี 2-6 ผลผลิตตอไรของประเทศผูผลิตท่ีสำคัญ 10 อันดับแรก ป 2560-2562 

 2) การตลาด 
  ภายในทศวรรษท่ีผานมาการเพาะปลูกมันสำปะหลังเพ่ือการคา มีการแพรกระจายไปท่ัวโลก 
จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ในป 2561 มูลคาการผลิตโดยรวม 
(Gross Production Value) ของมันสำปะหลังโลก มีมูลคา 35,518 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศท่ีมี
มูลคาการผลิตโดยรวมอันดับแรก คือ ประเทศกานา คิดเปนรอยละ 14.82 ของมูลคาการผลิตโดยรวมของ
มันสำปะหลังโลก รองลงมา อินโดนีเซีย และไนจีเรีย คิดเปนรอยละ 9.20 และ 9.10 ตามลำดับ และเม่ือ
พิจารณาขอมูลยอนหลัง 10 ป ระหวางป 2552-2561 พบวา มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) 
ของมันสำปะหลังโลก มีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.41 (ตารางท่ี 2-5 และตารางท่ี 2-6 ถึง รูปท่ี 2-7) 
  จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ในป 2562 
ปริมาณการสงออกและนำเขามันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลังของโลก มีปริมาณ 8,305,474 ตัน 
และ 9,238,610 ตัน ขณะท่ีมูลคาการสงออกและนำเขามันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลังของโลก 
มีมูลคา 3,118.17 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 3,126.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศท่ีมีการสงออก
อันดับแรก คือ ประเทศไทย คิดเปนรอยละ 56.61 ของมูลคาการสงออกท้ังหมดของโลก รองลงมา 
เวียดนาม และลาว คิดเปนรอยละ 30.79 และ 3.56 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศท่ีมีการนำเขา
อันดับแรก คือ จีน คิดเปนรอยละ 57.82 ของมูลคาการนำเขาท้ังหมดของโลก รองลงมา ไทย และ
อินโดนีเซีย คิดเปนรอยละ 8.03 และ 4.89 ตามลำดับ เม่ือพิจารณาขอมูลยอนหลัง 10 ป ระหวางป 
2553-2562 พบวา ปริมาณการสงออกและนำเขามันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลังของโลก 
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.94 และ 3.02 ตามลำดับ สวนมูลคาการสงออกและ
นำเขามันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลังของโลก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยลดลงรอยละ 
4.62 และ 2.98 ตามลำดับ (ตารางท่ี 2-7 ถึง ตารางท่ี 2-9) 
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ตารางท่ี 2-5 มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) ของมันสำปะหลังโลก ป 2552-2561 
หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ป 
มูลคาการผลิตโดยรวม  

(Gross Production Value) 

2552 26,841 

2553 38,309 

2554 43,703 

2555 44,903 

2556 46,432 

2557 45,608 

2558 38,692 

2559 35,933 

2560 36,181 

2561 35,518 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 0.41 

ท่ีมา: ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2561) 

 

รูปท่ี 2-7 มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) ของมันสำปะหลังโลก ป 2552-2561 
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ตารางท่ี 2-6 มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) ของมันสำปะหลังโลก 
 จำแนกรายประเทศ ป 2561 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ประเทศ มูลคาการผลิตโดยรวม (Gross Production Value) รอยละ 

กานา 5,264 14.82 

อินโดนีเซีย 3,267 9.20 

ไนจีเรยี 3,231 9.10 

โมซัมบิก 2,671 7.52 

คองโก 2,346 6.61 

เวียดนาม 2,072 5.83 

ไทย 2,069 5.82 

มาลาวี 1,982 5.57 

กัมพูชา 1,419 4.00 

แคเมอรูน 1,387 3.91 

ประเทศอ่ืน ๆ 9,810 27.62 

รวม 35,518 100.00 

ท่ีมา: ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2561) 

ตารางท่ี 2-7 ปริมาณและมูลคาการสงออกและนำเขามันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลังโลก 
 ป 2553-2562 

ป 
ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ ) 

สงออก นำเขา สงออก นำเขา 

2553 7,719,511 8,353,729 2,052.45  2,276.34  

2554 8,055,848 8,231,295 2,720.16  2,885.51  

2555 10,289,951 11,661,032 3,035.15  3,473.43  

2556 10,836,567 11,414,087 3,245.85  3,514.44  

2557 13,603,391 13,582,780 4,242.45  4,181.06  

2558 14,095,129 15,240,717 4,364.89  4,331.85  

2559 13,485,819 15,049,567 3,599.59  3,656.96  

2560 14,617,471 14,060,017 3,884.19  3,593.71  

2561 10,236,301 11,142,515 3,677.85  3,655.45  

2562 8,305,474 9,238,610 3,118.17  3,126.75  

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2.94 3.02 4.62 2.98 

ท่ีมา: ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2562) 
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ตารางท่ี 2-8 ปริมาณและมูลคาการสงออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลังโลก 
 จำแนกรายประเทศ ป 2562 

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) 
รอยละ 

ปริมาณ มูลคา 

ไทย 4,453,274 1,765 53.62 56.61 

เวียดนาม 2,515,464 960 30.29 30.79 

ลาว 903,623 111 10.88 3.56 

คอสตาริกา 113,478 99 1.37 3.18 

กัมพูชา 83,884 29 1.01 0.93 

แทนซาเนีย 63,685 14 0.77 0.45 

ปารากวัย 35,527 15 0.43 0.48 

บราซิล 18,124 19 0.22 0.61 

อินโดนีเซีย 15,040 10 0.18 0.32 

เนเธอรแลนด 11,073 17 0.13 0.55 

ประเทศอ่ืน ๆ 92,302 79 1.10 2.52 

รวม 8,305,474 3,118 100.00 100.00 

ท่ีมา: ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2562) 

ตารางท่ี 2-9 ปริมาณและมูลคาการนำเขามันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลังโลก 
 จำแนกรายประเทศ ป 2562 

ประเทศ ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐ) 
รอยละ 

ปริมาณ มูลคา 

จีน 5,508,839 1,808 59.63 57.82 

ไทย 1,926,906 251 20.86 8.03 

อินโดนีเซีย 314,854 153 3.41 4.89 

สหรัฐอเมริกา 199,214 176 2.16 5.63 

เกาหลีใต 198,406 48 2.15 1.54 

เวียดนาม 167,680 221 1.81 7.07 

มาเลเซีย 165,056 70 1.79 2.24 

ญี่ปุน 146,501 66 1.59 2.11 

ฟลิปปนส 122,672 56 1.33 1.79 

รวันดา 63,791 16 0.69 0.51 

ประเทศอ่ืน ๆ 424,691 262 4.58 8.37 

รวม 9,238,610 3,127 100.00 100.00 

ท่ีมา: ดัดแปลงขอมูลจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (2562) 
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 2.6.2 สถานการณมันสำปะหลังในประเทศ 
 1) สถานการณการผลิต 
 (1) เนื้อท่ีเพาะปลูก 
 เนื้อท่ีเพาะปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย ในชวง 10 ป ท่ีผานมา ระหวางป 
2554–2563 พบวา เนื้อท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.98 ตอป โดยป 2554 มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 7.40 ลานไร 
ป 2563 เพ่ิมข้ึนเปน 9.44 ลานไร เนื้อท่ีเก็บเก่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.28 โดยป 2554 มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
7.10 ลานไร ป 2563 เพ่ิมข้ึนเปน 8.92 ลานไร และผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.63 โดยป 2554 มีผลผลิต 
21.91 ลานตัน ป 2563 เพ่ิมข้ึนเปน 29.00 ลานตัน สงผลใหผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกันรอยละ 
0.35 โดยป 2554 มีผลผลิตตอไร 3,008 กิโลกรัมตอไร ป 2563 เพิ่มขึ้นเปน 3,252 กิโลกรัมตอไร 
เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ป 2563 เพิ่มขึ้นจากป 2562 เนื่องจากราคาหัวมันสำปะหลังโรงงานที่เกษตรกรขายได
มีราคาดีอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2561 จนถึงกลางป 2562 ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญปลูกในชวงมกราคม-
พฤษภาคม 2562 ประกอบกับภาครัฐจัดทำโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง 
ปเพาะปลูก 2562/63 ทำใหเกษตรกรมีแรงจูงใจปลูกเพ่ิมข้ึน โดยปลูกแทนออยโรงงานท่ีครบอายุและ
พ้ืนท่ีวาง สวนการระบาดของโรคใบดางยังไมสงผลกระทบมากนัก เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการเฝาระวัง
การระบาดของโรคใบดาง โดยควบคุมการขนยายทอนพันธุมันสำปะหลัง สงเสริมการผลิตทอนพันธุปลอดโรค 
สนับสนุนใหปลูกมันสำปะหลังพันธุท่ีทนทานโรคใบดาง นอกจากนี้ ยังมีโครงการปองกันและกำจัดโรคใบดาง 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค (ตารางท่ี 2-10 และรูปท่ี 2-8 ถึง รูปท่ี 2-9) 

ตารางท่ี 2-10 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตตอไร มันสำปะหลัง ป 2554-2563 

ป 
เนื้อท่ีเพาะปลูก 

(1,000 ไร) 
เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 
(1,000 ไร) 

ผลผลิต 
(1,000 ตัน) 

ผลผลิตตอไร 
(กโิลกรัม) 

2554 7,400 7,096 21,912 3,088 

2555 9,242 8,513 29,848 3,506 

2556 9,037 8,657 30,228 3,492 

2557 8,976 8,431 30,022 3,561 

2558 9,320 8,961 32,358 3,611 

2559 9,315 9,065 31,161 3,437 

2560 8,918 8,714 30,495 3,499 

2561 8,624 8,327 29,368 3,527 

2562 8,823 8,667 31,080 3,586 

2563 9,439 8,918 28,999 3,252 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 0.98 1.28 1.63 0.35 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ก) 
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รูปท่ี 2-8 เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว และผลผลิต มันสำปะหลัง ป 2554-2563 

 

รูปท่ี 2-9 ผลผลิตตอไร มันสำปะหลัง ป 2554-2563 

 

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

1,000 ตัน1,000 ไร

เนื้อท่ีเพาะปลูก (1,000 ไร) เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (1,000 ไร) ผลผลิต (1,000 ตัน)

3,088

3,506 3,492
3,561 3,611

3,437
3,499 3,527

3,586

3,252

2,500

2,700

2,900

3,100

3,300

3,500

3,700

3,900

4,100

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

กิโลกรัม/ไร



2-30 

 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 เม่ือจำแนกเนื้อท่ีเก็บเก่ียวมันสำปะหลังในแตละภาค ป  2563 พบวา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียวมันสำปะหลังมากท่ีสุด 4.96 ลานไร รองลงมา ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 2.04  1.04 และ 0.88 ลานไร ตามลำดับ เม่ือพิจารณาเนื้อท่ีเก็บเก่ียว
มันสำปะหลัง ในชวง 10 ป ระหวางป 2554-2563 พบวา สวนใหญเนื้อที่เก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง 
มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยภาคกลาง เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.17 รองลงมา ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 3.22 และ 1.94 ตามลำดับ ในสวนของภาคตะวันออก 
มีอัตราการเติบโตลดลง คิดเปนรอยละ 4.17 (ตารางท่ี 2-11 และรูปท่ี 2-10) 
 ด านผลผลิ ต มั นสำปะหลั งจ ำแนก ใน แต ล ะภ าค  ป  2563  พ บว า  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลผลิตมากที่สุด 16.25 ลานตัน รองลงมา ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก 6.32  3.31 และ 3.12 ลานตัน ตามลำดับ เม่ือพิจารณาผลผลิตมันสำปะหลัง ในชวง 10 ป 
ระหวาง ป 2554-2563 พบวา สวนใหญผลผลิตมันสำปะหลัง มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยภาคกลาง 
เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.64 รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 
2.70 และ 2.60 ตามลำดับ ในสวนของภาคตะวันออก มีอัตราการเติบโตลดลง คิดเปนรอยละ 5.47 
(ตารางท่ี 2-12 และรูปท่ี 2-11) 
 ในสวนของผลผลิตตอไรของมันสำปะหลัง จำแนกในแตละภาค ป 2563 พบวา 
ภาคตะวันออก มีผลผลิตมากท่ีสุด 3,551 กิโลกรัมตอไร รองลงมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคเหนือ มีผลผลิต 3,279  3,176 และ 3,096 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ เม่ือพิจารณาผลผลิตเฉลี่ย 
ในชวง 10 ป ระหวางป 2554-2563 พบวา สวนใหญผลผลิตตอไรของมันสำปะหลัง มีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มข้ึนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 0.74 รองลงมา ภาคตะวันออก และ
ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 0.71 และ 0.45 ตามลำดับ ในสวนของภาคเหนือ มีอัตราการเติบโตลดลง 
คิดเปนรอยละ 0.61 ตามลำดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยตอไรของมันสำปะหลัง จำแนกในแตละภาค ป 2554 
กับป 2563 พบวา สวนใหญมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน โดยภาคตะวันออก เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
10.80 รองลงมา ภาคภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 9.71 และ 6.70 
ตามลำดับ ในสวนของภาคเหนือ มีอัตราการเติบโตลดลง คิดเปนรอยละ 0.23 (ตารางท่ี 2-13 และรูปท่ี 2-12) 
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ตารางท่ี 2-11 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวของมันสำปะหลัง จำแนกรายภาค ป 2554-2563 
หนวย: 1,000 ไร 

ป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

2554 1,319 3,793 622 1,362 

2555 1,713 4,491 862 1,447 

2556 1,876 4,493 859 1,429 

2557 1,843 4,360 889 1,339 

2558 1,944 4,685 936 1,396 

2559 1,966 4,830 982 1,287 

2560 1,952 4,689 1,007 1,066 

2561 1,899 4,559 974 895 

2562 1,992 4,783 1,003 889 

2563 2,042 4,957 1,041 878 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 3.22 1.94 4.17 -6.15 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ก) 

 

รูปท่ี 2-10 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวของมันสำปะหลัง จำแนกรายภาค ป 2554-2563 
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ตารางท่ี 2-12 ผลผลิตของมันสำปะหลัง จำแนกรายภาค ป 2554-2563 
หนวย: 1,000 ตัน 

ป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

2554 4,091 11,655 1,801 4,365 

2555 6,198 15,641 2,851 5,158 

2556 6,715 15,387 2,854 5,272 

2557 6,700 15,466 2,979 4,877 

2558 7,178 16,863 3,141 5,176 

2559 6,662 16,957 3,176 4,366 

2560 6,552 16,835 3,286 3,822 

2561 6,481 16,460 3,213 3,214 

2562 6,791 17,532 3,342 3,415 

2563 6,322 16,253 3,306 3,118 

อัตราการเติบโต (รอยละ) 2.60 2.70 4.64 -5.48 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ก) 

 

รูปท่ี 2-11 ผลผลิตของมันสำปะหลัง จำแนกรายภาค ป 2554-2563 
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ตารางท่ี 2-13 ผลผลิตตอไรของมันสำปะหลัง จำแนกรายภาค ป 2554-2563 
หนวย: กิโลกรัม 

ป ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

2554 3,103 3,073 2,895 3,205 

2555 3,619 3,483 3,307 3,565 

2556 3,579 3,425 3,322 3,689 

2557 3,635 3,547 3,351 3,642 

2558 3,691 3,599 3,356 3,708 

2559 3,389 3,511 3,234 3,392 

2560 3,357 3,591 3,263 3,585 

2561 3,412 3,610 3,299 3,591 

2562 3,409 3,666 3,332 3,841 

2563 3,096 3,279 3,176 3,551 

อัตราการเติบโต (รอยละ) -0.61 0.74 0.45 0.71 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ก) 

 

รูปท่ี 2-12 อัตราการเปล่ียนแปลงผลผลิตตอไรของมันสำปะหลัง จำแนกรายภาค ป 2554 กับ ป 2563 
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 (2) พันธุมันสำปะหลัง 
 มันสำปะหลังท่ัวโลกมีท้ังหมดประมาณ 150 พันธุ แตละพันธุมีลักษณะแตกตางกัน
โดยสามารถจำแนกตามลักษณะภายนอก ปริมาณของกรดไฮโดรไซยานิก หรืออายุการเก็บเกี่ยว 
สำหรับประเทศไทยพันธุของมันสำปะหลังท่ีปลูกท่ัวไปมีอยู 3 กลุม ไดแก 
 - พันธุชนิดหวาน (Sweet type) เปนมันสำปะหลัง ท่ีมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิก 
(HCN) ต่ำ เปนพันธุท่ีใชหัวเพ่ือการบริโภคไดโดยตรง รสไมขม มีท้ังชนิดเนื้อรวน นุม และชนิดเนื้อ
เหนียวแนน นิยมนำมาเชื่อม ปง เผา ไมมีการปลูกเปนพ้ืนท่ีใหญ ๆ เนื่องจากมีตลาดจำกัด ในประเทศไทย
มีพันธุที่นิยมปลูก ไดแก พันธุหานาที และระยอง 2 ซึ่งเปนพันธุที่กรมวิชาการเกษตรปรับปรุงขึ้น 
พันธุนี้สังเกตไดจากกานใบมีสีแดงเขมท้ังกาน และเปลือกของหัวขรุขระ มีสีน้ำตาล หัวมักมีสีออกเหลือง 
 - พันธุชนิดขม (Bitter type) เปนมันสำปะหลังท่ีมีปริมาณกรดไฮโดรไซยานิก 
(HCN) สูงกวาชนิดแรก และมีรสขมเนื้อหยาบ ไมเหมาะสำหรับการบริโภคหรือใชหัวมันสดเลี้ยงสัตวโดยตรง 
แตเนื่องจากเปนพันธุท่ีมีปริมาณแปงสูง จึงนิยมใชในอุตสาหกรรมแปรรูปตาง ๆ เชน แปงมัน มันเสน 
มันอัดเม็ด และแอลกอฮอล การแปรรูปเปนอาหารโดยใชความรอน เชน ตากแดด เผา และตม 
สามารถจะทำใหไซยาไนดแตกตัวหมดไป ทำใหรสขมลดลงได ในประเทศไทยพันธุชนิดขม เปนพันธุท่ีมี
พ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุด เพ่ือสงโรงงานอุตสาหกรรมนำไปแปรรูป เพ่ือผลิตเปนมันเสน มันอัดเม็ด แปงมัน 
และผลิตเอทานอลแอลกอฮอล ไดแก พันธุระยอง 1  ระยอง 2  ระยอง 3  ระยอง 5  ระยอง 7  ระยอง 9 
ระยอง 60  ระยอง  72  ระยอง 90  เกษตรศาสตร 50  หวยบง 60 และหวยบง 80 ลักษณะประจำ
พันธุนี้ คือ กานใบมีสีเขียวออนปนแดง หัวเรียบ และมีสีขาว 
 - พันธุท่ีใชประดับ ใชปลูกเปนไมประดับตามสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือความสวยงาม 
มีชื่อเรียกวา มันดาง เนื่องจากใบมีแถบสีขาวและเหลือง กระจายตามความยาวของใบ และยังมีพันธุมันปา 
ใชปลูกเพ่ือใหรมเงา เปนไมพุมขนาดกลางถึงใหญพบไดในจังหวัดชลบุรี และระยอง เปนตน 
 เม่ือจำแนกเนื้อท่ีเพาะปลูกมันสำปะหลังรายพันธุของประเทศไทย ในชวง 10 ป 
ระหวางป 2554-2563 พบวา เกษตรกรมีแนวโนมปลูกมันสำปะหลังพันธุระยอง 72 เพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 
17.53 รองลงมา ระยอง 11 และหวยบง 80 คิดเปนรอยละ 16.14 และ 2.22 ตามลำดับ (ตารางท่ี 2-14 
และรูปท่ี 2-13) 
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ตารางท่ี 2-14 เนื้อท่ีเพาะปลูกมันสำปะหลัง จำแนกรายพันธุ ป 2554-2563 
หนวย: ไร 

ป ระยอง 1 ระยอง 3 ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 ระยอง 60 ระยอง 72 ระยอง 90 เกษตรศาสตร 50 หวยบง 60 หวยบง 80 ศรีราชา 1 พันธุอ่ืน ๆ 

2554 9,850 123,929 1,469,955 88,100 170,932 78,351 258,429 224,605 226,252 3,596,828 658,429 275,288 3,430 215,770 

2555 32,963 21,841 1,723,572 89,851 290,337 188,489 145,999 725,139 121,033 4,128,747 732,973 420,031 3,667 617,756 

2556 27,417 14,624 1,379,037 103,357 297,945 235,971 106,557 433,022 123,479 4,498,212 802,910 453,605 281 560,856 

2557 4,957 44,198 1,617,590 70,304 271,546 432,439 136,117 712,790 140,957 3,251,789 812,111 391,034 9,103 1,080,930 

2558 18,616 14,470 1,603,988 97,324 280,640 279,305 125,773 582,550 121,000 4,287,852 813,033 433,253 1,311 660,603 

2559 16,228 8,031 1,372,293 39,605 173,234 327,804 41,723 1,164,514 83,057 3,740,310 490,327 261,281 9,457 1,587,148 

2560 12,084 17,912 1,214,933 23,879 129,963 435,672 56,143 1,013,782 74,245 3,194,200 324,397 548,265 490 1,872,427 

2561 13,952 15,984 1,165,356 34,796 130,273 414,084 56,756 998,238 74,702 3,037,098 307,707 493,449 501 1,881,388 

2562 17,473 10,550 1,155,055 38,763 132,779 459,232 43,147 1,459,878 82,276 2,958,823 237,991 355,164 348 1,871,933 

2563 13,381 11,190 1,191,008 40,747 177,490 436,626 43,572 1,304,476 116,874 2,894,498 281,184 422,807 382 2,504,774 

อัตราการ 
เปลี่ยนแปลง (%) 

-1.52 -16.42 -3.89 -12.70 -7.00 16.14 -17.36 17.53 -7.83 -3.83 -13.32 2.22 -21.59 26.21 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ก) 
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รูปท่ี 2-13 อัตราการเปล่ียนแปลงเนื้อท่ีเพาะปลูกมันสำปะหลัง จำแนกรายพันธุ ป 2554-2563 

 (3) ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตมันสำปะหลัง 
 ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนสุทธิของมันสำปะหลัง ระหวางป 2557-2563 
พบวา ตนทุนการผลิต มีแนวโนมลดลงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 0.40 โดยป 2557 มีตนทุน 1,871 บาทตอตัน 
ในป 2563 ลดลงเหลือ 1,830 บาทตอตัน ขณะท่ีผลตอบแทนสุทธิ มีความผันผวนเปนอยางมาก 
เนื่องจากในชวงป 2559-2560 ราคาหัวมันสดคละของไทยมีแนวโนมลดต่ำลงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวง 8 เดือนแรกของป 2560 ราคาตกต่ำสุดในรอบ 7 ป เปนผลจากมันเสนของไทยท่ีสงออกไปจีน
ซึ่งเปนตลาดหลักของไทยมีปริมาณลดลง เนื่องจากในชวงดังกลาวจีนใชมาตรการระบายขาวโพด
ในสตอกออกมามากอยางตอเนื่องสงผลใหราคาขาวโพดลดลง โรงงานในจีนเลือกใชขาวโพดท่ีมีตนทุนต่ำกวา
ในการผลิตเอทานอลแทนการนำเขามันสำปะหลังจากไทย ตลอดจนคูแขงทางการคาท่ีสำคัญ เชน 
เวียดนามและกัมพูชา มีการผลิตมันเสนท่ีมีคุณภาพ สะอาด และตรงกับความตองการของลูกคามากกวา
มันเสนของไทย ทำใหความตองการซื้อมันเสนจากไทยชะลอลง รวมทั้งปญหาผูสงออกของไทย
ขายตัดราคากันเอง (ตารางท่ี 2-15 และรูปท่ี 2-14) 

ตารางท่ี 2-15 ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนสุทธิของมันสำปะหลัง ป 2557-2563 

ป ตนทุนการผลิต (บาท/ตัน) ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน) 

2557 1,871 259 

2558 1,877 343 

2559 1,909 -75 

2560 1,895 -465 

2561 1,876 234 

2562 1,850 324 

2563 1,830 50 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -0.40 -84.20 

ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ข) 
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ศาสตร50
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(%) -1.52 -16.42 -3.89 -12.70 -7.00 16.14 -17.36 17.53 -7.83 -3.83 -13.32 2.22 -21.59 26.21

16.14 17.53

2.22

-30

-20

-10

0

10

20

30



2-37 

 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 2-14 ตนทุนการผลิตของมันสำปะหลัง ป 2557-2563 

 (4) โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับมันสำปะหลัง 
 จากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขอมูลเดือนกุมภาพันธ 2564) พบวา มีโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับมันสำปะหลัง 314 โรง จำนวนเงินลงทุน 37,284,612,025 บาท 
จำนวนแรงงาน 22,278 คน เม่ือจำแนกตามสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีโรงงานมากท่ีสุด คือ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑจากพืช ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตแปงมันสำปะหลัง ทำมันเสน อบมันสำปะหลัง และ
ตากกากมันสำปะหลัง จำนวน 202 โรง จำนวนเงินลงทุน 34,295,177,334 บาท และจำนวนแรงงาน 
12,536 คน รองลงมา อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบกิจการเกี่ยวกับปน และอบกากมันสำปะหลัง
เพื่อเปนวัตถุดิบในการทำหรือผสมอาหารสัตว ผลิตเสนใยจากสวนประกอบของมันสำปะหลัง
เพื ่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตอาหารก่ึงสำเร็จรูปจากแปงมันสำปะหลัง จำนวน 10 โรง 
จำนวนเงินลงทุน 288,524,375 บาท และจำนวนแรงงาน 595 คน อุตสาหกรรมแปรรูปไมและ
ผลิตภัณฑจากไม ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตชิ้นไมสับจากเหงามันสำปะหลัง และทำฝอยไม บด ปน 
หรือยอยไมจากตนและเงามันสำปะหลัง จำนวน 3 โรง จำนวนเงินลงทุน 16,520,000 บาท และ
จำนวนแรงงาน 8 คน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตกรดสม 
(Acetic acid) และเอทิล อะซิเตท (Ethyl acetate) จากมันสำปะหลัง จำนวน 3 โรง จำนวนเงินลงทุน 
458,180,000 บาท และจำนวนแรงงาน 175 คน และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล 
ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตจานอัดเม็ดมันสำปะหลัง และจานอัดเม็ดอาหารสัตว ผลิตและซอม
เครื่องจักรอุปกรณท่ีใชกับโรงงานผลิตมันสำปะหลัง จำนวน 3 โรง จำนวนเงินลงทุน 96,833,420 บาท 
และจำนวนแรงงาน 8,353 คน ตามลำดับ (ตารางท่ี 2-16 และรูปท่ี 2-15) 
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ตารางท่ี 2-16 จำนวนโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับมันสำปะหลัง จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ป 2564 

สาขาอุตสาหกรรม 
โรงงาน 
(โรง) 

เงินทุน 
(บาท) 

แรงงาน 
 (คน) 

กำลังเคร่ืองจักร 
 (แรงมา) 

ผลิตภัณฑจากพืช     

ผลิตผลเกษตรกรรม 23 630,921,218 228 7,696 

เมลด็พืชหรือหัวพืช 179 33,664,256,116 12,308 1,948,851 

อุตสาหกรรมอาหาร     

เก่ียวกับอาหารจากแปง 6 230,400,000 290 18,778 

เก่ียวกับอาหารสัตว 4 58,124,375 305 24,745 

อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม     

ผลิตเอทิลแอลกอฮอล 2 320,401,000 86 30,639 

แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม     

กิจการเก่ียวกับไม 3 16,520,000 8 476 

เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคม ี     

เคมีภณัฑ 3 458,180,000 175 24,522 

ผลิตภัณฑโลหะ     

เก่ียวกับผลิตภณัฑโลหะ 1 4,400,000 7 88 

ผลิตเคร่ืองจักร และเคร่ืองกล     

เก่ียวกับเครื่องจักร สวนประกอบ หรืออุปกรณ 
ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐโลหะหรือไม 

1 59,833,420 8,326 3,989 

ผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร 
สำหรับใชในการกสกิรรมหรือการเลีย้งสัตวและอุปกรณ 

1 14,000,000 18 706 

ผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร 
สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ 
การพิมพ การผลิตซีเมนต หรือผลติภัณฑดินเหนียว 
การกอสราง การทำเหมืองแร การเจาะหาปโตเลียม 
หรือการกลั่นน้ำมัน 

1 23,000,000 9 76 

การผลิตอ่ืนๆ     

การนำผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลวหรือของเสีย 
จากโรงงานมาผลติเปนวัตถุดบิหรอืผลิตภัณฑใหม 
โดยผานกรรมวิธีการผลติทางอุตสาหกรรม 

75 969,197,000 363 31,507 

บรรจสุินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต 1 11,200,000 10 91 

ผลิตสงหรือจำหนายพลังงานไฟฟา 3 157,050,000 20 13,609 

ผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาตสิงหรือจำหนายกาซ 11 667,128,896 125 4,096 

รวม 314 37,284,612,025 22,278 2,109,869 

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2564) 
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รูปท่ี 2-15 สัดสวนโรงงานท่ีประกอบกิจการเกี่ยวกับมันสำปะหลัง จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ป 2564 

 เม่ือจำแนกโรงงานตามสาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช ในแตละภาค ป 2564 
พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนโรงงานมากที่สุด 103 โรงงาน คิดเปนรอยละ 50.99 
ของโรงงานผลิตภัณฑจากพืชท้ังหมด มีจำนวนเงินลงทุน 22,660,565,249 บาท จำนวนแรงงาน 7,350 คน
รองลงมา ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคกลาง มีจำนวนโรงงาน 42  29 และ 28 โรงงาน 
ตามลำดับ (ตารางท่ี 2-17) 

ตารางท่ี 2-17 จำนวนโรงงานตามสาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช จำแนกรายภาค ป 2564 

ภาค 
โรงงาน 
(โรง) 

เงินทุน 
(บาท) 

แรงงาน 
(คน) 

กำลังเครื่องจักร 
(แรงมา) 

เหนือ 29 3,712,836,000 1,557 146,430 

กลาง 28 3,016,399,597 1,194 130,783 

ตะวันออก 42 4,905,376,488 2,435 211,531 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 103 22,660,565,249 7,350 1,467,803 

รวม 202 34,295,177,334 12,536 1,956,547 

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2564) 
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 2) การตลาด 
 (1) สถานการณราคามันสำปะหลังของไทย 
 ราคามันสำปะหลังของไทย ระหวางป 2556-2563 พบวา ราคาหัวมันสด ท่ีเกษตรกรขายได
ลดลงรอยละ 1.04 ตอป โดยป 2556 ราคา 2.10 บาทตอกิโลกรัม ป 2563 ลดลงเหลือ 1.89 บาทตอกิโลกรัม 
ในสวนของราคาสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลัง พบวา ราคาสงออกมันเสน ลดลงรอยละ 0.18 
โดยป 2556 ราคา 6.90 บาทตอกิโลกรัม ป 2563 ราคา 7.08 บาทตอกิโลกรัม ราคาสงออกมันอัดเม็ด 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.85 โดยป 2556 ราคา 7.51 บาทตอกิโลกรัม ป 2563 เพ่ิมข้ึนเปน 9.63 บาทตอกิโลกรัม 
และราคาสงออกแปงมันสำปะหลัง ลดลงรอยละ 0.64 โดยในป 2556 ราคา 14.26 บาทตอกิโลกรัม 
ป 2563 ลดลงเหลือ 13.00 บาทตอกิโลกรัม (ตารางที่ 2-18 และรูปที่ 2-16 ถึง รูปที่ 2-17) 
โดยสถานการณในป 2559-2560 ประเทศคูคาหลัก คือ จีน ลดการนำเขามันเสนจากไทยและพยายาม
กดดันดานราคา เพ่ือใหไดราคามันเสนและแปงมันสำปะหลังท่ีต่ำท่ีสุด สงผลใหราคาท่ีเกษตรกรขายได
และราคาสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังลดต่ำลงมาก แตในป 2561-2562 ราคาราคามันสำปะหลัง
ท่ีเกษตรกรขายได และราคาสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นจากป 2560 มาก เนื่องจาก
ในป 2561 ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยและประเทศเพ่ือนบาน ไดแก กัมพูชา และสปป.ลาว ลดลงจาก
ป 2560 สงผลใหผลิตภัณฑมันสำปะหลังไมเพียงพอตอความตองการของประเทศคูคา จึงเปนสาเหตุทำให
ราคามันสำปะหลังท่ีเกษตรกรขายไดและราคาสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลัง (มันเสน มันอัดเม็ด และ
แปงมันสำปะหลัง) ปรับตัวสูงข้ึนมาก 

ตารางท่ี 2-18 ราคาผลิตภัณฑมันสำปะหลัง ป 2556-2563 
หนวย: บาท/กก. 

ป 
ราคาหัวมันสด 

ท่ีเกษตรกรขายได1 
ราคาสงออก 

มันเสน2 
ราคาสงออก 
มันอัดเม็ด2 

ราคาสงออก 
แปงมันสำปะหลัง2 

2556 2.10 6.90 7.51 14.26 

2557 2.18 7.19 7.61 13.66 

2558 2.13 7.24 8.13 14.15 

2559 1.59 6.12 7.58 12.32 

2560 1.52 5.65 6.42 11.17 

2561 2.25 7.26 8.35 15.30 

2562 2.07 6.83 8.76 13.58 

2563* 1.89 7.08 9.63 13.00 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) -1.04 -0.18 2.85 -0.64 

หมายเหตุ: * ประมาณการ 
ท่ีมา: 1/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) 
 2/กรมศุลกากร (2563) 
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รูปท่ี 2-16 ราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายได ป 2556-2563 

 

รูปท่ี 2-17 ราคาสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลัง ป 2556-2563 
 
 
 

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

บาท/กก.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

บาท/กก.

ราคาสงออกมันเสน ราคาสงออกมันอัดเม็ด ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง



2-42 

 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 จากขอมูลของกรมศุลกากร ในป 2563 ปริมาณการสงออก และนำเขามันสำปะหลัง
และผลิตภัณฑของประเทศไทย มีปริมาณ 6.73 ลานตัน และ 2.68 ลานตัน ขณะท่ีมูลคาการสงออกและ
นำเขามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ มีมูลคา 79,414 ลานบาท และ 12,278 ลานบาท เม่ือพิจารณา
ขอมูลยอนหลังระหวางป 2556-2563 พบวา ปริมาณและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
มีแนวโนมลดลง โดยปริมาณการสงออก ลดลงคิดเปนรอยละ 6.73 ในป 2556 มีปริมาณการสงออก 
9.16 ลานตัน ป 2563 ลดลงเหลือ 6.73 ลานตัน และมูลคาสงออกมีแนวโนมลดลงในทิศทางเดียวกัน 
คิดเปนรอยละ 4.16 โดยในป 2556 มีมูลคาการสงออก 94,840 ลานบาท ป 2563 ลดลงเหลือ 79,414 
ลานบาท ในสวนของการนำเขา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณการนำเขา เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 24.74 
ในป 2556 มีปริมาณการนำเขา 0.49 ลานตัน เพ่ิมข้ึนเปน 2.68 ลานตัน สงผลใหมูลคาการนำเขา
เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกัน ในป 2556 มีมูลคาการนำเขา 2,679 ลานบาท ในป 2563 เพ่ิมข้ึนเปน 
12,278 ลานบาท (ตารางท่ี 2-19 และตารางท่ี 2-20) 
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ตารางท่ี 2-19 ปริมาณและมูลคาการสงออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ ป 2556-2563 
ปริมาณ: ลานตัน 
มูลคา: ลานบาท 

ป 
มันเสน มันอัดเม็ด/มันฝาน 

แปงมันสำปะหลัง 
รวมผลิตภัณฑ 

แปงดิบ แปงดัดแปร 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

2556 5.76 39,515 0.06 407 2.45 34,880 0.90 20,038 9.16 94,840 

2557 6.78 48,873 0.02 157 3.01 41,053 0.95 21,626 10.76 111,709 

2558 7.26 51,869 0.04 293 2.92 41,049 0.91 21,414 11.13 114,625 

2559 6.42 39,133 0.01 83 3.28 39,995 0.95 21,245 10.66 100,456 

2560 6.37 36,080 0.04 204 3.13 35,059 1.01 20,757 10.55 92,100 

2561 3.99 28,424 0.01 89 2.94 44,630 1.04 24,375 7.98 97,518 

2562 2.40 16,278 0.01 104 2.84 38,500 1.04 23,740 6.29 78,622 

2563* 2.93 20,300 0.02 114 2.75 35,600 1.03 23,400 6.73 79,414 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) -13.02 -13.36 -15.86 -14.99 0.60 -0.07 2.29 2.31 -6.73 -4.16 

หมายเหตุ: *ประมาณการ 
ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) 
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ตารางท่ี 2-20 ปริมาณและมูลคาการนำเขามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ ป 2556-2563 
ปริมาณ: ลานตัน 
มูลคา: ลานบาท 

ป 
หัวมันสด มันเสน/มันฝาน/ มันอัดเม็ด 

แปงมันสำปะหลัง 
รวมผลิตภัณฑ 

แปงดิบ แปงดัดแปร 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

2556 0.01 18 0.46 1,908 0.002 31 0.016 722 0.49 2,679 

2557 0.01 14 0.64 2,710 0.004 52 0.018 778 0.67 3,554 

2558 0.03 55 1.66 6,941 0.003 50 0.016 735 1.71 7,781 

2559 0.16 267 2.37 10,928 0.001 18 0.015 719 2.55 11,932 

2560 0.41 909 2.48 11,865 0.002 34 0.014 692 2.91 13,500 

2561 0.59 1,250 1.53 7,464 0.002 31 0.016 770 2.14 9,514 

2562 0.90 1,775 1.25 6,521 0.001 13 0.016 754 2.17 9,063 

2563* 0.67 1,250 1.99 10,300 0.006 98 0.012 630 2.68 12,278 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 111.51 115.49 17.24 21.70 0.28 0.39 -3.13 -1.19 24.74 21.07 

หมายเหตุ: *ประมาณการ 
ท่ีมา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563) 
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ผูปลูกมันสำปะหลัง 

โรงงานแปงมัน พอคาคนกลาง ลานตากมันเสน 

โรงงานโมดิฟายดสตารช โรงงานอัดเม็ด 

ผูสงออก 

สงออก 

 (2) วิถีการตลาดมันสำปะหลัง 
 เกษตรกรสวนใหญขายหัวมันสดใหแกลานมันในทองถิ่นและโรงงานแปงมัน
ที่ตั้งอยูใกลพื้นที่เพาะปลูกของตน เนื่องจากตองรีบนำหัวมันสดสงลานมันหรือโรงงานแปงมัน
กอนท่ีจะเนาเสีย โดยเกษตรกรจะดูราคาจากปายประกาศหนาลานมันหรือโรงงานแปงมัน อยางไรก็ตาม
เนื่องจากเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังของไทยมักมีฐานะยากจน ดังนั้นเขาอาจตองขุดหัวมันขาย
ถามีความจำเปนดานการเงินแมไดราคาไมดีนัก โดยโรงงานแปงมันจะใหราคาสูงกวาลานมัน 
เนื่องจากโรงงานแปงมันตองการหัวมันสดท่ีมีเปอรเซ็นตแปงสูง โดยจะกำหนดราคาตามน้ำหนักและ
เปอรเซ็นตแปงในหัวมัน สวนลานมันมักขายมันเสนโดยตรงใหแกโรงงานมันอัดเม็ด แลวโรงงานมันอัดเม็ด
จึงขายมันอัดเม็ดตอใหผูสงออกโดยตรงหรือขายผานพอคาคนกลางในกรุงเทพฯ ซ่ึงมันอัดเม็ดจะถูกเก็บไว
ในโกดังเพ่ือรอการสงออก การซ้ือขายจะทำในรูปมันอัดเม็ดหรือมันเสนข้ึนกับราคาของผลิตภัณฑท้ังสอง 
เนื่องจากมันเสนเปนวัตถุดิบในการผลิตมันอัดเม็ด ดังนั้นพอคาจะเปรียบเทียบตนทุนจากราคามันอัดเม็ด
กับมันเสนท่ีรวมตนทุนในการแปรรูปสำหรับแปงมัน ซ่ึงพบวาโรงงานผลิตแปงมันจะขายแปงมันโดยตรง
ใหแกผูใชในประเทศและสงออกเองดวย โดยแบงเปนตลาดของแปงดิบและแปงแปรรูป ซ่ึงการสงออก
ทั้งมันอัดเม็ดและแปงมัน จะมีการกำหนดมาตรฐานสินคา โดยพิจารณาจากเปอรเซ็นตแปง สิ่งเจือปน
และความชื้นเปนสำคัญ ในสวนของตลาดสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังคอนขางจำกัด ดังเชน 
ตลาดมันอัดเม็ดข้ึนอยูกับตลาดสหภาพยุโรป ตลาดแปงมันสำปะหลังข้ึนอยูกับตลาดญ่ีปุน ไตหวัน 
เกาหลีใต และตลาดมันเสนข้ึนอยูกับตลาดจีนเปนสำคัญ (รูปท่ี 2-18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-18 วิถีตลาดมันสำปะหลัง 
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 (3) โครงสรางหวงโซอุปทาน 
 หวงโซ อุปทานของมันสำปะหลัง มีความสำคัญตอการวางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมมันสำปะหลังเปนอยางมาก เนื่องจากจะกอใหเกิดการวางระบบบริหารจัดการหวงโซ
อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ มีตนทุนในการผลิตต่ำ รวมท้ังสามารถมีการผลิตสินคาท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนได 
โดยหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังประกอบดวย (รูปท่ี 2-19) 
 - การผลิตวัตถุดิบตนน้ำ อุตสาหกรรมมันสำปะหลังมีวัตถุดิบ คือ หัวมันสำปะหลังสด 
ผูท่ีเก่ียวของจะประกอบดวยเกษตรผูปลูกมันสำปะหลัง 
 - การแปรรูปกลางน้ำ เปนข้ันตอนของการนำหัวมันสำปะหลังสดมาแปรรูป
โดยใชเทคโนโลยีระดับเบื้องตน โดยมีกระบวนการดำเนินงานเริ่มตนจากการคัดเลือกวัตถุดิบ ทำความสะอาด 
ทำการตัดแตงวัตถุดิบใหไดขนาดและปริมาณตามท่ีกำหนด แลวจึงนำวัตถุดิบท่ีไดไปผานกระบวนการ
แปรรูปข้ันตน ซ่ึงหลังจากนั้นจะไดเปนผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 3 ประเภท ไดแก มันเสน มันอัดเม็ด และ
แปงมันสำปะหลัง โดยมีผูท่ีเก่ียวของ ไดแก ลานมัน โรงงานมันอัดเม็ด และโรงงานแปงมันสำหลัง 
 - การแปรรูปปลายน้ำ เปนข้ันตอนในการนำมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง 
มาผานขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑที่ไดจากมันสำปะหลัง 
ซึ ่ง ประกอบดวย อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมกรดมะนาว อุตสาหกรรมเอทานอล 
อุตสาหกรรมแปงดัดแปร อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืน ๆ 
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รูปท่ี 2-19 โครงสรางหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย 

การผลิต วัตถุดิบตนน้ำ 
เกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง 

อุตสาหกรรมแปรรูปกลางน้ำ 
กลุมโรงงาน มันอัดเมด็ และแปงมนัสำปะหลัง 

อุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ำ 

กลุมอุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีใชผลผลิตจากการแปรรูป 

เกษตรกรรายยอย 

ลานมัน (ผูรวบรวม) 
แปรรูปมันเสน เกษตรกรรายใหญ 

พอคาคนกลาง 
ผูรวบรวม/รับจางขนสง 

ผูสงออกมันเสนคลังสงออก (มันอัดเม็ด/มันเสน) 

โรงงานมันอัดเม็ด 

โรงงานแปงมันสำปะหลัง 

ผูสงออกแปงมันสำปะหลัง 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว 

อุตสาหกรรมกรดมะนาว 

อุตสาหกรรมเอทานอล 

อุตสาหกรรมสารใหความหวาน 

อุตสาหกรรมผงชูรส 

อุตสาหกรรมไลซีน 

อุตสาหกรรมแปงดดัแปร 

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

อุตสาหกรรมกาว 

อุตสาหกรรมกระดาษ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมท่ัวไป 

หัวมันสำปะหลังสด 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะหเพ่ือกำหนดเขตการใชท่ีดิน 

3.1 การประเมินคุณภาพที่ดินดานกายภาพ 
 การประเมินคุณภาพที่ดิน (Qualitative Land Evaluations) เปนการพิจารณาศักยภาพ
ของหนวยทรัพยากรท่ีดินตอการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ ในระดับการจัดการท่ีแตกตางกัน 
วิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินมีหลายวิธี โดยไดเลือกใชวิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินในหลักการของ FAO 
Framework (1983) สามารถทำได 2 รูปแบบ 
 รูปแบบแรก การประเมินทางดานคุณภาพหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เปนการประเมินเชิงกายภาพ
วาท่ีดินนั้น ๆ เหมาะสมสูงหรือนอยเพียงใดตอการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ 
 รูปแบบท่ีสอง การประเมินทางดานปริมาณหรือดานเศรษฐกิจ ซ่ึงจะใหคาตอบแทนในรูปผลผลิต
ท่ีไดรับ จำนวนเงินในการลงทุนและจำนวนเงินจากผลตอบแทนท่ีไดรับ 

 3.1.1 ระดับความตองการปจจัยสำหรับพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง 
 จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับพืชท่ีมีปลูกในพ้ืนท่ีตาง ๆ พบวา พืชมีความตองการ
ปจจัยและสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกัน นอกจากความตองการดานพืชแลว เกษตรกรแตละคนยังใช
เครื่องจักร สารเคมี แรงงาน เทคโนโลยีหรือเงินทุนที่แตกตางกัน รวมถึงการปรับพื้นที่เพื่อให
มันสำปะหลังสามารถเจริญเติบโตไดโดยไมเกิดปญหาการแชขังของน้ำ ดังนั้น ปจจัยที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตของพืชสามารถแบงได 3 กลุม ไดแก 
 1) ความตองการดานพืช (Crop Requirements) ประกอบดวยความเขมของแสง 
อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝนหรือความตองการน้ำในชวงการเจริญเติบโต การระบายน้ำที่เหมาะสม 
ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ความอ่ิมตัวดวยดาง 
 2) ความตองการดานการจัดการ (Management Requirements) เนื่องจากพืชแตละชนิด
เหมาะสมในสภาพพื้นที่ที่แตกตางกัน เชน มันสำปะหลังสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความ
อุดมสมบูรณต่ำ ดังนั้น การจัดการโดยใสปุยจึงมีนอย รวมถึงสามารถพบเห็นเกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง
ในดินทรายดวย 
 3) ความตองการดานการอนุรักษ (Conservation Requirements) เปนปจจัยท่ีมีผลตอ
การเจริญของพืชในพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงมีโอกาสท่ีดินจะถูกกัดกรอนไดงายจากอิทธิพลของลมและน้ำสงผลใหเกิด
การสูญเสียธาตุอาหารในดิน รวมถึงปริมาณตะกอนท่ีไหลลงสูท่ีลุมทำใหมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
อีกทางหนึ่ง 
 นอกจากปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชในแตละดานที่แตกตางกันแลว 
ดิน ในแตละ พ้ืนท่ียังมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชแตกตางกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศท่ีทำใหคุณลักษณะดินแตกตางกันไปตามวัตถุตนกำเนิดของดิน ดังนั้น ดินท่ีแตกตางกันจะมี
คุณลักษณะของดินท่ีแตกตางกันสงผลตอการเจริญเติบโตของพืชท่ีแตกตางกัน แตคุณลักษณะท่ีดิน
ท่ีใชในการแสดงคาเพ่ือบงชี้ความเจริญเติบโตของพืชบางกรณีมีปจจัยเดนเพียงตัวเดียว เชน การระบายน้ำของดิน 
บางกรณีอาจมีปจจัยเดนไดหลายตัว เชน ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร สามารถแสดงไดจากคาของ
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ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (C.E.C) และคาความอิ่มตัวของประจุบวกที่เปนดาง (B.S) 
ปจจัยเดนหลายตัวนั้นอาจสงผลกระทบซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแปรผันตามสภาพแวดลอม 
ทำใหการนำคาดังกลาวมาใชจำเปนตองมีการคาดคะเนผลจากปจจัยรวม (diagnostic factors) 
โดยประเมินจากกลุมคุณลักษณะท่ีดินท่ีมีขอจำกัดรุนแรงท่ีสุดท่ีสงผลกระทบตอปจจัยการเจริญเติบโต
ของพืชมากท่ีสุดเปนตัวกำหนดระดับความเหมาะสมสำหรับความตองการของประเภทการใชประโยชนท่ีดิน 
 ดังนั้นการกำหนดระดับความตองการปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง 
กำหนดโดยอาศัยชวงคาความเหมาะสมจากการคาดคะเนปจจัยรวม หากมีชวงคาความเหมาะสมสูง
จะใหคาพิสัยสูง แตคาปจจัยใดท่ีมีชวงท่ีมีผลตอการหยุดชะงักการเจริญเติบโตจะใหคาพิสัยต่ำ เชน 
ปริมาณน้ำฝนที่ เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชชนิดหนึ่ งจะถูกกำหนดใหมีคาพิสัยสูง 
แตชวงปริมาณน้ำฝนท่ีมากเกินไปจะทำใหรากเนา การเจริญเติบโตจะถูกกำหนดใหมีคาพิสัยต่ำสุด 
 การกำหนดระดับคาพิสัยของคุณภาพท่ีดนิสามารถกำหนดชวงคาความเหมาะสมออกเปน 4 ชั้น 
โดยอาศัยหลักเกณฑในรูปของผลผลิตและการลงทุน สำหรับการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง 
สามารถกำหนดระดับความตองการปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง (ตารางท่ี 3-1) 
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ตารางท่ี 3-1 ระดับความตองการปจจัยตอการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง 

ปจจัยตอการเจริญเติบโตของพืช ปจจัยชี้บง หนวย คาพิสัย 
คุณภาพท่ีดิน S1 S2 S3 N 

ระบบอุณหภูมิ (t) อุณภูมิเฉล่ียในฤดูปลูก c 25-29 30-32 33-35 >35 

        24-14 13-10 <10 

ความชุมชื้นท่ีเปนประโยชนตอพืช (m) ปริมาณน้ำฝน mm.  1,200-1,500 1,500-2,500 2,500-2,400 >4,000 

    900-1,200 500-900 <500 

ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o) การระบายน้ำ class 5,6 4 - 1,2,3 

ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) ปริมาณอินทรียวัตถุ class สูง,ปานกลาง ต่ำ     

ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) C.E.C ดินลาง meq/100g >10 <10   
B.S ดินลาง % >35 <35   

สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) ความลึกของดิน cm >100 50-100 25-50 <25 
ปริมาณกอนหิน % <15 15-40 40-80 >80 

ความเสียหายจากน้ำทวม (f) ความถี่ ป/ครั้ง 10 ป/ครั้ง 6-9 ป/ครั้ง 3-5 ป/ครั้ง 1-2 ป/ครั้ง 

การมีเกลือมากเกินไป (x) EC.Of saturation mmho/cm. <2 2-4 4-8 >8 

สารพิษ (z) ความลึกชั้นจาโรไซต cm. >150 100-150 50-100 <50 

ปฎิกิริยาในสภาวะน้ำแชแข็ง pH 6.1-7.3 7.4-7.8 7.9-8.4 >8.4 

      5.1-6.0 4.0-5.0 <4.0 

ศักยภาพการใชเครื่องจักร (w) ความลาดชัน - ABC D E >E 

ความเสียหายจากการกรอนดิน (e) ความลาดชัน - AB C D >D 

  ปริมาณดินท่ีสูญเสีย ตน/ไร/ป <2 2-4 4-12 >12 

ท่ีมา: บัณฑิต  ตันศิริ และ คำรณ  ไทรฟก, 2542
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 3.1.2 คุณภาพของทรัพยากรท่ีดิน  
 คุณภาพท่ีดิน (Land Quality) คือ คุณสมบัติของท่ีดินท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของพืช คุณภาพท่ีดินอาจประกอบดวยคุณลักษณะท่ีดิน (Land characteristic) ตัวเดียวหรือ
หลายตัวก็ได เชน ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen availability to roots) 
เปนคุณภาพที่ดินซึ่งมีผลมาจากคุณลักษณะของที่ดินหลายตัว ทั้งนี้เกิดจากการใชคุณลักษณะของ
ชั้นการระบายน้ำของดิน (Soil drainage class) ความลึกของระดับน้ำใตดิน (Depth to water table) 
ระยะเวลาของน้ำทวมขัง (period of waterlogging) พิจารณารวมกัน 
 ในระบบของ FAO ไดกำหนดคุณภาพท่ีดินท่ีนำมาประเมินสำหรับการปลูกพืช ในระบบไว 25 ชนิด 
สำหรับประเทศไทยคุณภาพท่ีดินท่ีนำมาประเมินมี 13 ชนิด ไดแก 
 1) ความเขมของแสง 
 2) ระบบอุณหภูมิ 
 3) ความชุมชื้นท่ีเปนประโยชนตอพืช 
 4) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช 
 5) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร 
 6) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร 
 7) สภาวะการหยั่งลึกของราก 
 8) ความเสียหายจากน้ำทวม 
 9) การมีเกลือมากเกินไป 
 10) สารพิษ 
 11) สภาวะการเขตกรรม 
 12) ศักยภาพการใชเครื่องจักร 
 13) ความเสียหายจากการกัดกรอน 
 เนื่องจากคุณภาพที่ดินเปนนามธรรมที่ไมสามารถวัดออกมาเปนคาเชิงปริมาณได
แตจำเปนตองวัดคาออกมาเพื่อจัดลำดับความเหมาะสม ดังนั้น คาที่นำมาใชในการวัดคุณภาพที่ดิน
ไดจากองคประกอบของคุณภาพท่ีดิน คือ คุณลักษณะท่ีดิน (Land characteristic) เชน ความลาดชัน 
ปริมาณน้ำฝน เนื้อดิน การระบายน้ำ และปริมาณหิน 
 การเลือกใชคุณลักษณะที่ดินเพื่อใชเปนตัวแทนคุณภาพที่ดินเพื่อใชในการประเมิน
ความเหมาะสมท่ีดิน จำเปนตองจัดลำดับความสำคัญคุณภาพท่ีดินกอนท่ีจะนำมาประเมิน โดยมีลำดับ
ความสำคัญตามเง่ือนไขการคัดเลือกคุณภาพท่ีดิน ภายใตเง่ือนไขอยางนอย 3 ประการ โดยแตละ
เง่ือนไขมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) จะตองมีผลตอพืชหรือประเภทการใชท่ีดินนั้น ๆ 
 2) คาวิกฤตตองพบในพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกพืชนั้น ๆ 
 3) การรวบรวมขอมูลสามารถปฏิบัติได 
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 การจัดลำดับความสำคัญของคุณภาพท่ีดินซ่ึงใชคุณลักษณะท่ีดินเปนตัวแทน เม่ือทำการจัดลำดับ
ความสำคัญแลว พบวา เงื่อนไขหลักข้ึนอยูกับการรวบรวมขอมูลคุณลักษณะที่ดิน ดังนั้น คุณภาพท่ีดิน
ท่ีมีความสำคัญ นำมาใชในการประเมินความเหมาะสมทางกายภาพของมันสำปะหลัง มีจำนวน 8 ปจจัย
ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสำคัญท่ีสุดและมีผลตอผลผลิตตลอดจนชนิดของพืชและความตองการใชประโยชนท่ีดิน
ประกอบดวย 
 1) ความชุมชื้นท่ีเปนประโยชนตอพืช (m) 
 2) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (o) 
 3) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (s) 
 4) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (n) 
 5) สภาวะการหยั่งลึกของราก (r) 
 6) ความเสียหายจากการกัดกรอน (e) 
 8) ความเสียหายจากน้ำทวม (f) 
 9) การมีเกลือมากเกินไป (x) 
 ดินที่กลาวถึงในเบื้องตนเปนขอมูลของคุณลักษณะดินตามขอมูลดินเชิงกายภาพ 
ซึ่งหากตองการใหมีคุณลักษณะของที่ดินจำเปนตองนำขอมูลสภาพแวดลอมมารวมวิเคราะหดวย 
เพ่ือใชขอมูลของคุณลักษณะดินกลายเปนขอมูลคุณลักษณะของท่ีดิน 
 ขอมูลคุณลักษณะของที่ดินที่นำมาใชไดจากขอมูลกลุมชุดดิน กองสำรวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน (2562) ซ่ึงมีขอมูลของคุณลักษณะดินท่ีสามารถนำมาใชตามจำนวนปจจัยท่ีเรานำมา
จัดลำดับความสำคัญของคุณภาพท่ีดินเบื้องตนแลว แตคุณลักษณะดินท่ีใชเปนเพียงคุณสมบัติที่ไดใน
เชิงกายภาพของดิน เพ่ือใหขอมูลคุณลักษณะดินเปนขอมูลคุณลักษณะของท่ีดิน ซ่ึงมีปจจัยของ
สิ่งแวดลอมเขามารวมพิจารณาดวย กลุมวางแผนบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำ จึงไดจัดทำขอมูลหนวยท่ีดินข้ึนมา
เพ่ือใชเปนตัวแทนคุณลักษณะของท่ีดิน โดยนำปจจัยดานสิ่งแวดลอม เขามาพิจารณารวม 2 ปจจัย คือ 
 1) ปริมาณน้ำชลประทาน แหลงน้ำบาดาล 
 2) การจัดการระดับพื้นที่ กำหนดพื้นที่ที่มีการจัดการในพื้นที่ลุม เพื่อยกรองปลูก
มันสำปะหลัง เปนเขตท่ีมีการจัดการระดับพ้ืนท่ี (M4) 
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 3.1.3 การจัดช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน 
 จากหลักการของ FAO Framework ไดจำแนกอันดับความเหมาะสมของที่ดิน 
เปน 2 อันดับ (Order) 4 ชั้น (Class) โดยแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 1) อันดับ ประกอบดวย 
 (1) อันดับท่ีเหมาะสม (Order S; Suitability) 
 (2) อันดับท่ีไมเหมาะสม (Order N; Not suitability) 
 2) ชั้น ประกอบดวย 
 S1: ชั้นท่ีมีความเหมาะสมสูง (Highly suitable) 
 S2: ชั้นท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderately suitable) 
 S3: ชั้นท่ีมีความเหมาะสมเล็กนอย (Marginally suitable) 
 N: ชั้นท่ีไมมีความเหมาะสม (Not suitable) 
 3) ชั้นยอยเปนชั้นท่ีแสดงอิทธิพลของการเจริญเติบโตของพืช ประกอบดวย 
 (1) ความชุมชื้นท่ีเปนประโยชนตอพืช (Moisture availability: m) 
 (2) ความเปนประโยชนของออกซิเจนตอรากพืช (Oxygen availability: o) 
 (3) ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร (Nutrient availability: s) 
 (4) ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร (Nutrient retention capacity: n) 
 (5) ความเสียหายจากน้ำทวม (Flood hazard: f) 
 (6) ความเสียหายจากการกัดกรอน (Erosion hazard: e) 
 วิธีการประเมินคุณภาพท่ีดินหรือประเมินความเหมาะสมของท่ีดินสำหรับมันสำปะหลังนั้น
ใชวิธีการจับคูเพ่ือประเมินความเหมาะสมระหวางความตองการของประเภทการใชท่ีดินกับคุณภาพท่ีดิน
โดยพิจารณาวามันสำปะหลังมีความตองการคุณภาพที่ดินเหมาะสมอยูในระดับใด ตามชนิดของ
หนวยท่ีดินท่ีพบในพ้ืนท่ี สำหรับหนวยท่ีดินผสมจะทำการประเมินคุณภาพท่ีดินโดยประเมินจาก
คุณลักษณะท่ีดินท่ีมีขอจำกัดรุนแรงท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช 
 จากตารางคุณสมบัติหนวยท่ีดินเม่ือนำมาประเมินรวมกับ (Matching) ระดับความตองการ
ปจจัยการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง (ตารางท่ี 3-1) สามารถประเมินความเหมาะสมของท่ีดินโดย 
พบวา ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีชั้นความเหมาะสมตามศักยภาพของหนวยท่ีดินในการปลูกมันสำปะหลัง 
รวมทั้งหมด 115,586,933 ไร หรือรอยละ 36.12 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ มีรายละเอียดศักยภาพชั้น
ความเหมาะสมของหนวยท่ีดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง (รูปท่ี 3-1) 
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 1) พ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูง (S1) ท้ังประเทศ มีเนื้อท่ี 8,062,640 ไร หรือรอยละ 6.98 
ของพื้นที่ที่มีชั ้นความเหมาะสมทั้งประเทศ ภาคเหนือ มีเนื้อที่ 3,609,133 ไร หรือรอยละ 44.76  
ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ี 1,476,329 ไร หรือรอยละ 18.31 
ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ ภาคกลาง มีเนื้อท่ี 2,468,082 ไร หรือรอยละ 30.62 
ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ และภาคตะวันออก มีเนื้อท่ี 509,096 ไร หรือรอยละ 6.31 
ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมสูงท้ังประเทศ 
 2) พ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมปานกลาง (S2) ท้ังประเทศ มีเนื้อท่ี 52,396,645 ไร หรือ
รอยละ 45.33 ของพื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมทั้งประเทศ ภาคเหนือ มีเนื้อที่ 12,402,937 ไร หรือ
รอยละ 23.67 ของพ้ืนที่ท่ีมีชั้นความเหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีเนื้อที่ 27,888,087 ไร หรือรอยละ 53.22 ของพื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมปานกลางทั้งประเทศ 
ภาคกลาง มีเนื้อท่ี 8,132,760 ไร หรือรอยละ 15.52 ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ 
ภาคตะวันออก มีเนื้อท่ี 3,157,708 ไร หรือรอยละ 6.03 ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ 
และภาคใต มีเนื้อท่ี 815,153 ไร หรือรอยละ 1.56 ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมปานกลางท้ังประเทศ 
 3) พ้ืนที่ที่มีชั้นความเหมาะสมเล็กนอย (S3) ท้ังประเทศ มีเนื้อที่ 55,127,648 ไร หรือ
รอยละ 47.69 ของพื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมทั้งประเทศ ภาคเหนือ มีเนื้อที่ 11,711,643 ไร หรือ
รอยละ 21.25 ของพื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมเล็กนอยทั้งประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีเนื้อที่ 13,004,178 ไร หรือรอยละ 23.58 ของพื้นที่ที่มีชั้นความเหมาะสมเล็กนอยทั้งประเทศ 
ภาคกลาง มีเนื้อท่ี 3,151,856 ไร หรือรอยละ 5.72 ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมเล็กนอยท้ังประเทศ 
ภาคตะวันออก มีเนื้อท่ี 8,342,323 ไร หรือรอยละ 15.13 ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมเล็กนอยท้ังประเทศ 
และภาคใต มีเนื้อท่ี 18,917,648 ไร หรือรอยละ 34.32 ของพ้ืนท่ีท่ีมีชั้นความเหมาะสมเล็กนอยท้ังประเทศ 
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ตารางท่ี 3-2 เนื้อท่ีศักยภาพช้ันความเหมาะสมของหนวยท่ีดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง 

ภาค 
เหมาะสมสูง (S1) เหมาะสมปานกลาง (S2) เหมาะสมเล็กนอย (S3) 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร รอยละ 

เหนือ 3,609,133 44.76 12,402,937 23.67 11,711,643 21.25 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,476,329 18.31 27,888,087 53.22 13,004,178 23.58 

กลาง 2,468,082 30.62 8,132,760 15.52 3,151,856 5.72 

ตะวันออก 509,096 6.31 3,157,708 6.03 8,342,323 15.13 

ใต - - 815,153 1.56 18,917,648 34.32 

รวม 8,062,640 100.00 52,396,645 100.00 55,127,648 100.00 

รอยละของความเหมาะสมท้ังประเทศ 6.98  45.33  47.69 

หมายเหตุ: คำนวณดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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รูปท่ี 3-1 ความเหมาะสมทางกายภาพของท่ีดินในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง ประเทศไทย 
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3.2 นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
 ประเทศไทยไดใหความสำคัญกับการเกษตรกรรมโดยไดม ีการกำหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หนึ่งในมาตราที่เกี่ยวของวาดวยเรื่อง รัฐพึงดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน 
ทรัพยากรน้ำ และพลังงาน จากความสำคัญดังกลาว จึงทำใหมีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรดาน
การเกษตร โดยแบงเปนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตร
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลัง ดังนี้ 
 3.2.1 นโยบายของรัฐบาล 
  นโยบายของรัฐบาลประกอบดวย  1) นโยบายของคณะรัฐมนตรี  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  3) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) และ 
4) นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2579)  

 1) นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันท่ี  
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มีนโยบายที่สอดคลอง ไดแก นโยบายหลัก (5) การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแขงขันของไทย  และนโยบายเรงดวน (4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  นโยบายหลัก 
 (5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
 5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
 5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหก ับเกษตรกร 
ในสินคาเกษตรสําคัญ อาทิ ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง ปาลม ออย และขาวโพด โดยผานเครื่องมือ
และมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไมเปนภาระกับงบประมาณแผนดินเกินสมควร จัดใหมีระบบ
ประกันภัยสินคาเกษตร การพัฒนาระบบตลาดท่ีเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผูประกอบการแปรรูป
และผูบริโภคอยางเปนธรรม การใชเทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเขาถึงตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
การอํานวยความสะดวกทางการคา และการพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2 ลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไมกอใหเกิด
ภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดใหมีมาตรการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มรายไดและลดตนทุน
การเกษตรครบวงจร ตั้งแตการปรับโครงสรางตนทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ พื ้นที่เพาะปลูก ปุย 
เครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตร แหลงน้ำ และระบบไฟฟาเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดย
ใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบที่มีตนทุนต่ำ การลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร 
การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได รวมท้ังการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และ
การปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพื้นที่และความตองการของตลาด นำระบบ
ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการจัดเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (zoning) และสงเสริม
กลไกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน รวมท้ังระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใชในการบริหารจัดการการผลิต
สินคาเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
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 5.3.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร เพื่อยกระดับรายได
และคุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกร โดยใชประโยชนจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิก
ใชยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยตองจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเปนที่ยอมรับของ
เกษตรกร การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย 
เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อตอยอดไปสูเกษตร
อุตสาหกรรม สงเสริมการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
รวมท้ังสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 
 5.3.5 ดูแลเกษตรกรผูมีรายไดนอยใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนใน
ที่ดินทำกิน แหลงเงินทุน โครงสรางพื้นฐาน และปจจัยการผลิตตางๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหาย
จากการทำการเกษตรในพ้ืนท่ีประสบภัยทางธรรมชาติซ้ำซากโดยกำหนดเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (zoning) 
  นโยบายเรงดวน 
 (4) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพ้ืนท่ีการเกษตรให
สอดคลองกับระบบบริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินตาม Agri-Map กำหนดเปาหมายรายได
เกษตรกรใหสามารถมีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินคาเกษตรสำคัญ อาทิ ขาว 
ยางพารา มันสำปะหลัง ปาลม ออย และขาวโพด ดวยการชดเชย การประกันรายได สงเสริมระบบ
ประกันภัยสินคาเกษตร หรือเครื่องมือทางการเงินสมัยใหมท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลัง
ของภาครัฐในระยะยาว สงเสริมเกษตรพันธสัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบงปนผลกำไรสินคาเกษตร
ที่เปนธรรมใหแกเกษตรกร แกไขปญหาขาวครบวงจร สงเสริมการใชยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ สงเสริมการใชผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน 
สรางนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาที่เขาถึงไดเพื่อลดตนทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐาน
การใชสารเคมีหรือปุยเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสูการลด ละ เลิกการใชสารเคมีหรือปุยเคมี โดยจัดหา
สิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของเกษตรกร ตอยอดภูมิปญญาและความรูของปราชญ
ชาวบานในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป รวมท้ังเรงศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช
กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย อุตสาหกรรมทางการแพทย และผลิตภัณฑอื่น ๆ เพ่ือ
สรางโอกาสทางเศรษฐกิจและการสรางรายไดของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม 
เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด 
(สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562) 

 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  มียุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดย
มุงเนนการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ ซึ่งมีแนว
ทางการพัฒนาหลักท่ีเก่ียวของ ไดแก การพัฒนาภาคการเกษตร ดวยการ 1) เสริมสรางฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยพัฒนาและบำรุงรักษาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร รวมท้ังจัดระบบการปลูก
พืชใหสอดคลองปริมาณน้ำที่หาได และคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการ
เขาถึงพื้นที่ทำกินของเกษตรกรใหมากขึ้น  2) สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม โดยใหความสำคัญกับ
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การพัฒนารูปแบบและกระบวนการถายทอดความรูเพื่อปรับระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศใหแกเกษตรกรอยางเปนรูปธรรม อาทิ การจัดทำแปลง
ตนแบบผานศูนยเรียนรูและศูนยถายทอดเทคโนโลยีในแตละพื้นที่  3) เสริมสรางขีดความสามารถการ
ผลิตในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร โดยสงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว และการทำประมงให
สอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาด (Zoning)  4) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิด
การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงเนนการสงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวม
ในการกำหนดนโยบายการเกษตร การสงเสริมขยายผลและพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ทั้งในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติ รวมท้ัง
ควบคุมการใชสารเคมีการเกษตรที่เปนอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  และ 5) 
พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริการจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม โดยการพัฒนา
ฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานดานการเกษตร การสรางบุคลากรดานการเกษตร ดวยการผลิต
เกษตรกรรุนใหมหรือดำเนินนโยบายบัณฑิตคืนถิ่น การจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่เนนการเรียนรูจาก
ภาคปฏิบัติเพื่อสรางเกษตรกรที่มีความรูและมีความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาด 
และการบริหารจัดการที ่สามารถปรับตัวไดทันตามการเปลี ่ยนแปลงของโลก รวมทั ้งการปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเกษตรใหทันสมัย 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงเนน
การสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรอยาง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนาหลัก คือ การสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู เกษตรกรรมที ่ยั ่งยืน โดย
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปสูเกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรธรรมชาติ 
เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม สนับสนุนการพัฒนาปุยอินทรีย การ
ใชวัสดุอินทรียและการใชผลิตภัณฑชีวภาพทดแทนการใชสารเคมีการเกษตร สนับสนุนงานวิจัยและ
จัดทำพื้นที่ตนแบบ เพื่อสาธิตการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม จัดใหมีแหลง
ทุนและกลไกทางการตลาด เพื่อสรางแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการทำการเกษตรใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย สินคา
เกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินคาเกษตร เพ่ือ
สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร
เหลานี้ใหเปนมาตรการเชิงบังคับ ขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนใหมีกระบวนการเรียนรูรวมกันและผลักดันสูกระบวนการทำเกษตรกรรมยั่งยืนอยางตอเนื่อง 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 
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 3) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 0

1 
  มียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 2 ยุทธศาสตร ไดแก 
  ยุทธศาสตรที ่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา 
ที่มุ งเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  
(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ดานอื่น ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม  (2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื ้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  และ  
(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บน
พื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศ
ไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความ
เหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
  ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการ
บนพื ้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมว าจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ ่งแวดลอม และคุณภาพชีว ิต โดยให
ความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

 4) นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560-2579) 
  มียุทธศาสตรและกลยุทธท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการใชท่ีดินและทรัพยากรดินเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด มีกลยุทธ
หลัก ไดแก 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินของรัฐและเอกชนใหเกิดประโยชนสูงสดุ โดย
มุงเนนการวางแผนกำหนดเปาหมาย และสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินของประเทศ ใหมีความ
เหมาะสมอยางเปนระบบ ตามศักยภาพของที่ดินและสมรรถนะของดิน โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ  
และ 2) การเสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรกรรมใหเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อสรางความมั่นคงทาง
อาหาร โดยมุ งเนนการกำหนดพื ้นที ่เกษตรกรรม (Zoning) โดยการวางผัง จัดรูปที ่ดิน จัดระบบ
ชลประทาน จัดสรางถนนหรือทางลำเลียงในไรนา ปรับระดับพื้นที่ บำรุงดิน วางแผนการผลิต และ
จำหนายผลิตผลทางการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับสภาพของแตละพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี
เกษตรกรรม ในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและลดตนทุน โดยอาศัยองคความรูทางวิชาการดานการเกษตร 

 
1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 82 ก หนา 8 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการคุมครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีศักยภาพ และขยายโอกาสในการเขาถึง
พ้ืนท่ีทำกินของเกษตรกรใหมากข้ึน เพ่ือใหเปนฐานการผลิตการเกษตรท่ียั่งยืน 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2560) 

 3.2.2 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานภายใตกระทรวงฯ ประกอบดวย 
1) ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)  2) แผนพัฒนาการเกษตร ในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  3) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน และ 4) มาตรการการพัฒนาสินคาเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
 1) ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทำยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเปนกรอบการดำเนินงานในการพัฒนาภาคการเกษตรใหสามารถดำเนินการได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาท่ีสำคัญ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ท้ัง 6 ยุทธศาสตร  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  แผนปฏิรูป
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  และยังสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs: 
Sustainable Development Goals) ซ่ึงเปนเปาหมายการพัฒนาในระดับโลกขององคการสหประชาชาต ิ
  ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) มุงในการแกไขจุดออน
และเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรมั่นคง 
ภาคการเกษตรม่ังค่ัง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสูเปาหมาย คือ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

 2) แผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 
  จากกรอบยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) กระทรวง
เกษตรและสหกรณไดจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) เพื่อขับเคลื่อนแผนในระยะ 5 ปแรก (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีความเชื่อมโยงและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งจัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร 
ไดเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ มีการวิเคราะหสถานการณดานการเกษตร บริบทการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาภาคเกษตร นำไปสูการกำหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการ
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เกษตร ในชวง 5 ปแรก ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
มีวิสัยทัศน “ภาคเกษตรกาวไกลดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ 
ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” 
  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 23 แนวทางการพัฒนา ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มี 5 แนวทาง 
การพัฒนา คือ 
 (1) ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) เสริมสรางความภาคภูมิใจและความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 (3) สงเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนใหเห็นผลในทางปฏิบัติ 
 (4) พัฒนาองคความรูของเกษตรกรสูเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer) 
 (5) สรางความเขมแข็งและเชื่อมโยงเครือขายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

  ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาเกษตรตลอดโซอุปทาน  
มี 8 แนวทางการพัฒนา คือ 
 (1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานรองรับความตองการของตลาด 
 (2) สงเสริมการบริหารจัดการโซอุปทานสินคาเกษตร 
 (3) เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
 (4) จัดตั้งศูนยกลางและพัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตร 
 (5) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหารอยางยั่งยืน 
 (6) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) 
 (7) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงท่ีจะกระทบตอพืชผลทางการเกษตร 
 (8) สงเสริมการคาชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มี 3 แนวทางการพัฒนา คือ 
 (1) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเกษตร 
 (2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ 
 (3) สงเสริมการนำงานวจิัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชประโยชน 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
มี 5 แนวทางการพัฒนา คือ 
 (1) ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรการเกษตร 
 (2) สงเสริมการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
 (4) บริหารจัดการพ้ืนท่ีทำกินทางการเกษตร 
 (5) สรางภูมิคุมกันทางการเกษตรตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) 
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  ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มี 2 แนวทางการพัฒนา คือ 
 (1) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ และ
กระบวนการทำงาน 
 (2) ปรับปรุง แกไขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรท่ีดิน โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 
  กรมพัฒนาที่ดินไดจัดทำยุทธศาสตรกรมพัฒนาที่ดิน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเปนกรอบการพัฒนาทรัพยากรที่ดินในชวง 5 ป 
(พ.ศ. 2560-2564) ตามกรอบการพัฒนาประเทศ โดยเนน “เกษตรกร” เปนศูนยกลางการพัฒนาอยางสมดุล 
มีสวนรวมในรูปแบบชุมชน ใหความสำคัญกับการรวมกลุมเกษตรกรในการผลักดันใหสามารถดำเนินการ
ในรูปของธุรกิจเกษตร โดยนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯ  
มาขยายผลและประยุกตใชตอเนื่องจากแผนพัฒนาที่ผานมาเพื่อใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได  
อันจะเปนสวนหนึ่งท่ีผลักดันใหประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรที่มี
สอดคลอง คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินดวยการสำรวจจำแนกดิน 
วิเคราะหดิน และวางแผนการใชท่ีดินอยางเปนระบบ ซ่ึงการจัดทำแผนการใชท่ีดิน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 (1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรดานการวางแผนการใชท่ีดิน 
 (2) สงเสริมการใชแผนที่การใชประโยชนที่ดินระดับตำบล ในศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ดานการพัฒนาท่ีดิน 
 (3) เสริมสรางองคความรูดานการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินคาเกษตร 
สำหรับใชประโยชนในพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดอยางเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิมรายได 
 (4) พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่/สำรวจแผนที่การใชที่ดินใหใชระยะเวลาลดลงโดยใช
เทคโนโลยีท่ีมีความแมนยำและทันสมัย 
 (5) สรางแบบจำลองในการวิเคราะหคาดการณการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในอนาคต 
(กองแผนงาน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559) 

 4) มาตรการการพัฒนาสินคาเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ข) ไดมีมาตรการเก่ียวกับมันสำปะหลัง ดังนี้ 
 (1) โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง ป 2563/64 โดยตองเปน
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลัง ป 2563/64 กับกรมสงเสริมการเกษตรท่ีมีชวงเวลาปลูก
ตั้งแต 1 เมษายน 2563-31 มีนาคม 2564 และแจงระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไมนอย
กวา 8 เดือน 
 (2) มาตรการคูขนานโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง ป 2563/64 
ไดแก โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง  โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันสำปะหลัง
และสรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง และ 
การบริหารจัดการการนำเขาสงออก 
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 3.2.3 ยุทธศาสตรมันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
 วิสัยทัศน คือ ไทยตองครองความเปนผูนำดานการคาและการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดี
อันดับ 1 ของโลกอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมาย ดังนี้ 1) มูลคาสงออกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเฉลี่ยปละ 3%  
2) ราคามันสำปะหลังภายในประเทศมีเสถียรภาพและเปนธรรม และ 3) เกษตรกรเขาถึงพันธุมันสำปะหลัง
ตานทานโรค CMD ใหเชื้อแปงสูงและมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรไมต่ำกวา 5 ตัน ภายในป 2567 
  ประเด็นยุทธศาสตรมันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลังภายใตยุทธศาสตรมันสำปะหลัง
และผลิตภัณฑมันสำปะหลัง ป พ.ศ. 2564-2567 ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานการตลาดตางประเทศ 
(กรมการคาตางประเทศ)  2) ยุทธศาสตรดานการตลาดในประเทศ (กรมการคาภายใน) และ 3) ยุทธศาสตร
ดานการผลิต (กรมสงเสริมการเกษตร) 
  มีประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร 3: สงเสริมใหเกษตรกรบริหารแปลงปลูกอยางเปนระบบ และ
เหมาะสมกับแตละพื้นที่/การไถระเบิดดินดาน/สงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน/การวางระบบน้ำ/
การกำจัดวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืชดวยวิธีท่ีถูกตองเหมาะสม ประกอบดวย 2 เปาหมาย 3 กลยุทธ 
  เปาหมาย 
 (1) เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตมันสำปะหลังไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพของ
พ้ืนท่ีและเครื่องมือท่ีมี 
 (2) มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  กลยุทธ 
 (1) สงเสริมการใชพันธุมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ที่ไดรับการรับรองพันธุ 
จากหนวยงานราชการ สถานศึกษา หรือสถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของกับมันสำปะหลัง 
 (2) สนับสนุนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การวางระบบน้ำ และไถระเบิดดินดานเปนระยะ 
 (3) ปรับปรุงวิธ ีการกำจัดวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด 
เหมาะสม และปลอดภัยแกเกษตรกรและผูบริโภค 
(ฝายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรมันสำปะหลังฯ ป พ.ศ. 2563-2567, 2564) 
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3.3 ศักยภาพ โอกาส และขอจำกัดในการผลิตและการตลาด 
 ปจจุบันความตองการหรืออุปสงคผลิตภัณฑมันสำปะหลังในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ ้น 
เนื่องจากมันสำปะหลังเปนพืชที่มีศักยภาพ ซึ่งเปนทั้งพืชอาหาร วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและ
ยังเปนพืชที่ใชผลิตพลังงานทดแทนโดยเฉพาะแปงมันสำปะหลังแปรรูปซึ่งไทยมีศักยภาพในการแขงขัน
ในตลาดโลกและถือเปนผลิตภัณฑที่มีความตองการสูง ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของอุตสาหกรรมตาง ๆ 
เชน อาหารคนและอาหารสัตว เครื่องสำอาง และยา เปนตน แตขณะเดียวกันผลผลิตหรืออุปทาน
ของแหลงผลิตอาจเคลื่อนยายจากประเทศไทยไปสูพื้นที่อื่น โดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกันซึ่งมีสภาพพื้นท่ี
เหมาะสมใกล เคียงกันแตจะมีขอได เปรียบดานตนทุนการผลิต ดั งนั้ น เพื่อ ใหการกำหนด 
เขตพื ้นที ่เศรษฐกิจมันสำปะหลังเปนไปอยางเหมาะสม จึงตองพิจารณาถึงศักยภาพ โอกาสและ
ขอจำกัดในการผลิตและการตลาด เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผนการผลิต ดังรายละเอียด
ผลการศึกษาตอไปนี้ 
 3.3.1 โอกาสในการพัฒนาการผลิตและการตลาดของมันสำปะหลัง 
 1) จุดแข็ง 
 (1) ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหลงน้ำ และทรัพยากรดิน
ท่ีมีศักยภาพท่ีเหมาะสมตอการปลูกมันสำปะหลัง 
 (2) มันสำปะหลังเปนพืชที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินดอนแทบทุกชนิด โดยเฉพาะ
ดินรวนปนทรายที่มีการระบายน้ำดีหรือไมมีน้ำทวมขัง เปนพืชทนแลงไดมากกวาพืชชนิดอื่น 
ดังนั้นจึงพบเห็นมันสำปะหลังปลูกไดท่ัวไปกระจายทุกภาคของประเทศยกเวนภาคใต 
 (3) มันสำปะหลังสามารถปลูกแซมในรองสวนยางพาราอายุ 1-3 ปแรกหรือปลูก
มันสำปะหลังแซมในไรสับปะรด ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมจากการปลูกเปนพืชเดี่ยว 
 (4) ใบและยอดมันสำปะหลังมีโปรตีนสูง จึงสามารถนำไปใชเปนวัตถุดิบในอาหารโค
และกระบือไดดีแตตองผึ่งแดดใหแหง 
 (5) มันสำปะหลังเปนพืชท่ีมีความยืดหยุนในการเก็บเก่ียว เพราะสามารถชะลอการเก็บเก่ียวได 
ตั้งแตอายุ 8-18 เดือน โดยผลผลิตไมเสียหาย อยางไรก็ดีควรเก็บเกี่ยวที่อายุไมเกิน 1 ป เพื่อใหมีเชื้อแปง
และน้ำหนักผลผลิตสูง 
 (6) มันสำปะหลังเปนพืชท่ีทนแลงไดดี ขยายพันธุงาย จึงมีตนทุนต่ำกวาแตผลตอบแทน
สูงกวาพืชไรชนิดอ่ืน ๆ เพราะเกษตรกรสามารถเก็บตนไวทำพันธุไดเอง ทำใหประหยัดคาใชจายหรือ
ลดตนทุนลงได ท้ังวิธีการปลูกและดูแลรักษางายและเปนพืชท่ีใชปจจัยการผลิตนอยกวาพืชไรชนิดอ่ืน ๆ 
เนื่องจากมีศัตรูพืชรบกวนคอนขางนอย จึงเปนท่ีนิยมปลูกของเกษตรกรโดยท่ัวไปไมนอยกวา 5 แสนราย 
โดยเฉพาะเกษตรกรผูท่ีมีรายไดนอย 
 (7) มันสำปะหลังของประเทศไทยเปนพืชปลอด GMOs เพราะไมมีการดัดแปลงพันธกุรรม 
 (8) มันสำปะหลังเปนพืชคารโบไฮเดรตที ่มีราคาถูกเมื ่อเปรียบเทียบกับพืชที ่ให
คารโบไฮเดรตอื่น ๆ เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมันสำปะหลังจะเก็บสะสมอาหารไวในรากในรูปของ
คารโบไฮเดรต คือ แปง ความสามารถในการสรางและสะสมแปงในรากมีความแตกตางกันบาง 
เนื่องมาจากพันธุ อายุเก็บเก่ียว และปริมาณน้ำฝนในชวงแรกของการปลูก 
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 (9) การแปรรูปเพื่อใชประโยชนจากหัวมันสำปะหลังสดภายในประเทศมีตั้งแต
การแปรรูปเบื้องตนในระดับเกษตรกร คือ มันเสน จนกระทั่งใชเปนวัตถุดิบ (มันเสน มันอัดเม็ด และ
แปงมันสำปะหลัง) ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
 (10) อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ที่ทำให
เกิดการจางงานและนำเงินตราเขาประเทศ ตลอดจนทำใหเกษตรกรไมนอยกวา 5 แสนครัวเรือน 
สามารถปลูกมันสำปะหลังเปนอาชีพและมีโรงงานแปงมันสำปะหลังและโรงงานมันอัดเม็ดจำนวนไมนอย 
 (11) อุตสาหกรรมแปงมันของประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพราะเมื่อแปรรูป
เปนแปงแลวไมมีสีและกลิ่น จึงเปนแปงคุณภาพดีทำใหมีผูนิยมนำไปใชในอุตสาหกรรมรูปแบบตาง ๆ 
ไดมากมายหลายชนิด 
 (12) ประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก ทั้งในรูปมันเสน 
แปงมันสำปะหลัง และแปงมันสำปะหลังดัดแปร โดยในป 2563 การสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
สรางรายไดใหแกประเทศมากกวา 7 หม่ืนลานบาท 
 (13) มันสำปะหลังของประเทศไทย เปนพืชที่มีประเทศคูคาที่สำคัญหลากหลาย
ตามประเภทของผลิตภัณฑ ตลาดหลักที่สำคัญของผลิตภัณฑมันสำปะหลังสวนใหญอยูในทวีปเอเชีย 
มันเสน ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน มันอัดเม็ด ไดแก ญี่ปุน และเนเธอรแลนด แปงมันสำปะหลังดิบ 
ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ไตหวัน และญี่ปุน แปงมันสำปะหลังดัดแปร ไดแก ญี่ปุน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต 

 2) โอกาส 
 (1) มันสำปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่ตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
มีแนวโนมความตองการเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในรูปผลิตภัณฑมันเสนและแปงมัน เพราะมันสำปะหลังของประเทศไทย 
เปนพืชปลอด GMOs อีกทั้งแปงมันสำปะหลังของประเทศไทยมีคุณภาพดีจึงสามารถนำผลิตภัณฑ
ไปทำอุตสาหกรรมตอเนื่องไดหลากหลายชนิด 
 (2) ขอตกลงการคาเสรีสินคาเกษตรในกรอบการคาตาง ๆ การเปดตลาดของประเทศสมาชิก 
องคการการคาโลก (WTO) และการคาเสรี (FTA) มีผลดีตอไทย ซ่ึงเปนประเทศผูผลิตรายใหญและ
มีศักยภาพในการสงออกทั้งมันเสน มันอัดเม็ด และแปงมัน สามารถขยายตลาดตางประเทศเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะตลาดใน ASEAN สาธารณรัฐประชาชนจีน และญี่ปุน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
และมีคุณภาพผลผลิตคอนขางดี ทั้งอาจเปนผลทำใหราคาผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกร
จะไดรับสูงข้ึนไดจากการท่ีมีความตองการใชจำนวนมาก 
 (3) มันสำปะหลังเปนพืชท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาไดโดยการแปรรูป มีโรงงานแปรรูปรองรับ
วัตถุดิบจำนวนมากทั้งการแปรรูปอยางงายและแปรรูปไปสูอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ลานมัน/โรงแปง 
สามารถรับผลผลิตหัวมันสดแลวนำไปแปรรูปในรูปผลิตภัณฑแปงมัน แปงโมดิฟายด มันเสน และ
มันอัดเม็ด เปนตน โดยอุตสาหกรรมแปงมันเปนอุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพ สามารถนำไปใชใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งเปนอาหารมนุษย (แปงมัน บะหมี่ เปนตน) อาหารสัตว 
(นอกเหนือจากมันเสนใบและกานใบ) และใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ อาทิอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
กระดาษ กาว ยารักษาโรค เปนตน ทำใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ 
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 (4) ความตองการผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่พรอมบริโภคเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบัน
วิถีชีวิตของประชากรในเมืองตองทำงานแขงขันกับเวลา ทำใหแนวโนมการบริโภคอาหารสำเร็จรูป เชน 
บะหมี่สำเร็จรูปและขนมอบกรอบตาง ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วจึงมีเพิ่มขึ้น สงผลใหปริมาณ 
ความตองการวัตถุดิบ คือ มันสำปะหลังในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 
 (5) การตื่นตัวเรื่องอนุรักษสิ่งแวดลอม ทำใหมีความตองการใชมันสำปะหลังมากข้ึน 
เชน ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑตาง ๆ (Bioplastic) เพราะสามารถยอยสลายไดไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม 
 (6) หนวยงานตาง ๆ ของรัฐมีนโยบายสนับสนุนการผลิต การตลาด และการแปรรูป
มันสำปะหลัง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน 
นโยบายที่เกี่ยวกับการปรับโครงสรางสินคาภาคการเกษตร นโยบายเกี่ยวกับการผลิตมันสำปะหลัง 
การประกันราคาสินคาการเกษตร และนโยบายเก่ียวกับพลังงานทดแทน เปนตน 
 (7) บริษัทเอกชนและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทยเขามาให
การสนับสนุนท้ังดานการผลิตและการตลาด เชน มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย
ใหการสนับสนุนพันธุและเทคโนโลยีตาง ๆ สมาคมผูคามันสำปะหลังและสมาคมโรงงานผูผลิต
มันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหความรูดานการผลิตและการคา เปนตน 
 (8) มีการจัดทำ (ราง) ยุทธศาสตรมันสำปะหลังและผลิตภัณฑมันสำปะหลัง ป พ.ศ. 
2564-2567 ประกอบดวยพันธกิจที่สำคัญ ทั้งดานการตลาดและดานการผลิตโดยมีเปาหมาย คือ 
มูลคาสงออกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป ราคามันสำปะหลังภายในประเทศมีเสถียรภาพและ
เปนธรรมและเกษตรกรเขาถึงพันธุมันสำปะหลังตานทานโรค CMD ใหเชื้อแปงสูงและมีผลผลิตเฉลี่ยตอไร
ไมต่ำกวา 5 ตัน ภายในป 2567 เพ่ีอเปนการกรอบกำหนดแนวทางดำเนินการในการพัฒนาการผลิตและ
การตลาดและอุตสาหกรรมตอเนื่องใหเปนรูปธรรม สามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนใหกับเกษตรกร
ไมเปนภาระตอรัฐในอนาคตและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศท้ังระบบใหมีเสถียรภาพ 
 (9) ประเทศไทยมีฐานการผลิตการเกษตรขนาดใหญ จึงมีฐานทรัพยากรชีวภาพจำนวนมาก
และกระจายอยูในแทบทุกพื้นที่ทั้งในรูปผลผลิต เชน ออยโรงงาน และมันสำปะหลัง ในรูปผลพลอยได 
เชน แกลบ ชานออย และในรูปของเสีย เชน น้ำเสียจากโรงงานแปงมันสำปะหลัง กากจากโรงงานน้ำตาล 
น้ำเสียจากฟารมปศุสัตว ทำใหศักยภาพในการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพของประเทศไทยมีสูงมาก 
 (10) การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพนอกจากสรางผลประโยชนโดยตรงในรูปพลังงานแลว 
ยังสรางผลประโยชนแกสังคมรวมดวยเสมอ เชน การใชกาซชีวภาพก็ถือเปนการลดน้ำเสีย ลดปริมาณ
ขยะอินทรีย และเปนการประหยัดน้ำไปในตัวหรือการใชเชื้อเพลิงชีวมวลหรือการอบถานก็จะไดน้ำสมควันไม 
มาใชเปนสมุนไพรสำหรับการเกษตรอินทรียหรือเกษตรชีวภาพ เปนตน 
 (11) ประเทศไทยมีความพรอมอยางมากดานการผลิตพืชพลังงานทดแทน อีกท้ังมีมาตรการ
สงเสริมการใชน้ำมันแกสโซฮอลของภาครัฐอยางตอเนื่อง โดยใชมาตรการรักษาสวนตางของราคาจำหนาย
น้ำมันปโตรเลียมกับน้ำมันแกสโซฮอล บังคับใหมีการเพ่ิมสัดสวนการผสมเอทานอลลงในน้ำมันเบนซินใหมากข้ึน 
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในประเทศทั้งหมด ทำใหผูประกอบการที่เปนผูคาน้ำมันหันมาสนใจ
ทำตลาดน้ำมันแกสโซฮอลเพ่ิม 
 (12) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมีแนวโนมสูงขึ้น ทำใหแนวโนมความตองการใช
มันสำปะหลังของโลกเพ่ีอผลิตเอทานอลเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในหลายประเทศ เปนเหตุใหประเทศผูผลิต
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พืชพลังงานตางก็ขยายการผลิต เพี่อใหเพียงพอแกความตองการโดยเฉพาะประเทศไทยมันสำปะหลัง
เปนสินคาเกษตรท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล เนื่องจากเปนพืชท่ีเกษตรกรไทย
มีความชำนาญและมีพ้ืนท่ีปลูกอยูแลว มีตนทุนการผลิตต่ำกวาพืชพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ 
 (13) มันสำปะหลังนอกจากจะนำมาผลิตเปนเอทานอลแลว ยังสามารถผลิตเปน
เชื้อเพลิงชนิดอื่นได เชน การผลิตกาซชีวภาพ (Biogas หรือ Bio-methane) จากของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการแปรรูปมันสำปะหลังเพ่ือผลิตแปงมันสำปะหลัง เชน น้ำเสียและกากของเสีย (กากมันสำปะหลัง 
เศษเหงา เปลือก และดินทราย) ถึงแมวาเปลือกและกากมันสำปะหลังจะสามารถนำไปจำหนายทำเปนปุย
และอาหารสัตวได แตราคาจำหนายที่ไดรับคอนขางต่ำและขึ้นอยูกับความตองการของตลาด 
การนำมาผลิตกาซชีวภาพจึงเปนทางเลือกท่ีดีกวา 
 (14) กาซชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง สามารถนำไปใชในการอบกากมันสำปะหลัง 
เปนกาซหุงตมหรือผลิตกระแสไฟฟาได นอกจากนี้ตะกอนท่ีถูกหมักยอยโดยสมบูรณแลว เม่ือนำไปตากใหแหง
จะจำหนายเปนปุยอินทรียได เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑและยังสามารถลดการปลดปลอย
กาซเรือนกระจก ดังนั้นการนำของเสียจากมันสำปะหลังมาผลิตเปนพลังงานทดแทน นอกจากจะชวยลด
ปญหามลพิษแลวยังสรางรายไดใหกับผูประกอบการเก่ียวกับพืชเศรษฐกิจชนิดนี้เปนอยางดี 
 (15) เศษวัสดุเหลือใชของมันสำปะหลังสามารถนำมาสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรม
ตอเนื่องได เชน โรงงานไฟฟาพลังชีวมวลจากเหงาของมันสำปะหลัง ซึ่งไมสามารถใชประโยชนใน
การบริโภคของมนุษยหรือสัตวไดก็สามารถนำมาผลิตพลังงานไดเชนเดียวกัน เนื่องจากเปลือกนอก
ของเหงามันสำปะหลังมีความแข็งมาก เพราะมีโครงขายของซิลิกาจำนวนมากและคุณสมบัตินี้เอง 
ทำใหเหงามันมีความแข็งแรงไมแตกหักงายและลุกติดไฟไดยาก เหงามันสำปะหลังแหงจึงมีคาความรอนสูง
ระหวาง 3,500-4,058 กิโลแคลอรีตอน้ำหนักเหงามันสำปะหลัง 1 กิโลกรัม ซ่ึงใกลเคียงกับคาความรอน
ของไมฟน จึงนับวาเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ยังมีขอไดเปรียบกวา
การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล คือ เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีสามารถสรางข้ึนมาทดแทนไดไมมีวันหมดชวยลด
การปลดปลอยกาซเรือนกระจก ทั้งการผลิตกระแสไฟฟาจะไมกอใหเกิดกาซซัลเฟอรดังเชนโรงไฟฟา
พลังงานถานหินอีกดวย 
 (16) มันสำปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพของไทย เนื่องจากเปนทั้งพืชอาหาร 
วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ และเปนพืชที่ใชผลิตพลังงานทดแทนซึ่งมีตลาดรองรับและ
เปนท่ีตองการในประเทศตาง ๆ 

 3.3.2 ขอจำกัดในการพัฒนาการผลิตและการตลาดของมันสำปะหลัง 
 1) จุดออน 
 (1) เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกพืชมันสำปะหลังเปนพืชหลักเพียงชนิดเดียว 
ทำใหมีความเสี่ยงสูงเม่ือราคาผลผลิตแปรปรวนไปตามสภาวการณตาง ๆ 
 (2) มันสำปะหลังเปนพืชที่โตชาในระยะแรก (อายุ 1-4 เดือน) และใบยังไมแผปกคลุมดิน 
ประกอบกับสภาพดินที่ปลูกสวนใหญมีเนื ้อดินเปนดินทรายหรือดินรวนปนทราย มีการเกาะตัวของ
อนุภาคดินไมดี สวนบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเม่ือมีฝนตกจะทำใหอนุภาคดินแตกกระจายและถูกพัดพา
ไปกับนำ้เกิดเปนรองกวางและลึกจึงเกิดการชะลางสูญเสียหนาดินไดงาย 
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 (3) เกษตรกรสวนใหญไมมีการปรับปรุงบำรุงดินและไมมีระบบอนุรักษและน้ำที่ถูกวิธี
และเหมาะสม ดินจึงเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็วจนความอุดมสมบูรณของดินต่ำ เนื่องจากมีการใชพ้ืนท่ีเดิม
ทำการเกษตรมาเปนเวลานาน ประกอบกับดินท่ีใชปลูกมันสำปะหลังสวนใหญเกิดจากวัตถุตนกำเนิดดิน
ท่ีเปนหินทรายซ่ึงมีความอุดมสมบูรณต่ำตามธรรมชาติ จึงสงผลใหปริมาณผลผลิตและเชื้อแปงลดลง 
 (4) ดินท่ีปลูกมันสำปะหลังสวนมากเปนทรายหรือคอนขางเปนทราย ทำใหดินดูดซับน้ำ
และธาตุอาหารไดต่ำ เกิดการสูญเสียธาตุอาหารไดงายกอนท่ีพืชจะนำไปใชประโยชนได ในบางพ้ืนที่
เปนดินตื้นถึงตื้นมาก บางพื้นที่พบลูกรังกอนกรวดหรือกอนหินปริมาณมากภายในความลึก 50 เซนติเมตร
จากผิวดินหรือกระจัดกระจายอยูท่ีผิวหนาดิน ทำใหเปนอุปสรรคตอการชอนไชของรากพืชเพ่ือหาอาหาร
และการไถพรวน 
 (5) เกษตรกรบางสวนมีการไถพรวนที่ความลึกระดับเดียวเปนประจำหรือไถพรวน 
ในชวงท่ีไมเหมาะสม ทำใหเกิดชั้นดานแข็งในดินลางเม่ือฝนตกหรือมีการใหน้ำ น้ำสวนเกินจึงไมสามารถ
ซึมผานไปได ทำใหบริเวณรากพืชแฉะมากเกินไป ทำใหรากพืชหรือหัวมันเนาได เหตุผลที่เกษตรกรไมนิยม
ไถเบิกดินดานเพราะกลัววาจะตองเสียคาใชจายสูง และเกษตรกรบางรายขาดความรูในเรื่องดังกลาว 
เพราะไมไดทราบถึงผลการทดลองวาการไถเบิกดินดานจะทำใหปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มข้ึน
อยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหมท่ีปลูกมันสำปะหลังในพ้ืนท่ีขนาดใหญ 
 (6) คุณภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑมันสำปะหลังยังต่ำ เพราะเกษตรกร
บางสวนยังใชพันธุเทาที่หาไดในทองถิ่นหรือใชตามอยางกัน ทำใหเกิดโรคระบาดไดงายหรือเปนพันธุดี
แตใชซ้ำมาหลายปหรือเปนพันธุดีแตไมเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี จึงไดรับปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ำ 
ประกอบกับเปนการผลิตท่ีเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ เชน เกษตรกรบางรายเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกในพื้นที่
ไมเหมาะสมหรือเปนพื้นที่ปาไมมากกวา จะใชวิธีปรับปรุงการผลิตของตนเองเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไร 
นอกจากนี้เกษตรกรบางรายยังมีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมเหมาะสม เชน การเตรียมดิน 
การคัดเลือกทอนพันธุ การกำจัดโรค-แมลง อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ตลอดจนขาดการจัดการหลัง
การเก็บเก่ียวท่ีมีประสิทธิภาพ ทำใหไดผลผลิตท่ีไมมีคุณภาพ/คุณภาพต่ำ ราคาผลผลิตท่ีไดรับจึงต่ำตามไปดวย 
 (7) การพัฒนาสินคามันสำปะหลังใหเปนสินคาที่มีมูลคาสูงมีนอยและผลิตภัณฑไม
หลากหลายเพียงพอตอความตองการของตลาด เกษตรกรสวนใหญยังนิยมจำหนายผลผลิตในรูปวัตถุดิบ
ท่ีมีมูลคาต่ำ คือ หัวมันสำปะหลังสด การแปรรูปเปนมันเสนยังมีนอย สำหรับภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ
สงจำหนายในรูปมันเสน มัดอัดเม็ด และแปงมันสำปะหลังเทานั ้นเพราะสะดวกไมตองลงทุนมาก 
ขณะเดียวกันเกษตรกรและผูประกอบการบางสวนขาดความรูและหรือไมสนใจท่ีจะพัฒนาผลผลิตใหเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูงข้ึน 
 (8) เกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยซึ่งมีระดับการศึกษาไมสูงนัก 
ทำใหมีโอกาสนอยในการรับรูขาวสารดานการผลิตและการตลาดหรือไดรับขาวสารที่เปนเท็จ เชน 
ชวงเวลาท่ีหัวมันสำปะหลังมีราคาสูง มักมีกลุมบุคคลท่ีฉวยโอกาสโฆษณาพันธุ มันสำปะหลัง
ที่ ใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงเกินความเปนจริง เกษตรกรบางรายหลงเชื่อเพราะขาดความรูในเรื่องลักษณะ
ของพันธุที่ดี ทั้งเกษตรกรสวนใหญไมมีการรวมกลุมการผลิต ทำใหไมมีอำนาจตอรองราคาเมื่อซื้อปจจัย
หรือจำหนายผลผลิต 
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 (9) วัตถุดิบมีไมเพียงพอปอนโรงงานตลอดทั้งป เนื่องจากการกระจายตัวของ
ผลผลิตไมสม่ำเสมอ ปริมาณผลผลิตสวนใหญจะออกจำหนายชวงเดือนตุลาคม-เมษายน ซึ่งมากเกิน
ความสามารถของโรงงานแปรรูป ขณะที่ชวงเดือนอื่นปริมาณผลผลิตกลับขาดตลาด โรงงานจึงตองหยุด
ดำเนินการในบางชวง สงผลใหราคาหัวมันสดไมมีเสถียรภาพ ผูประกอบการอุตสาหกรรมสวนใหญ
ไมกลาที ่จะลงทุนเพราะราคาวัตถุดิบไมมีเสถียรภาพสงผลใหตนทุนและแผนการดำเนินงานของ
อุตสาหกรรมไมมีเสถียรภาพตามไปดวย 
 (10) มันเสนที่ผลิตจากประเทศไทยมีปญหาในเรี่องของฝุนละอองจำนวนมาก 
ซึ ่ ง เปนอุปสรรคในการสงออก ในขณะที่มันเสนจากประเทศคูแขงการสงออกสำคัญของไทย เชน 
กัมพูชา และเวียดนาม เปนมันเสนสับมือที่มีฝุนละอองนอยกวา ทำใหจีนที่เปนตลาดหลักหันไปซื้อมันเสน
จากท้ัง 2 ประเทศมากข้ึน 
 (11) ขาดการจัดทำฐานขอมูลการผลิตมันสำปะหลังอยางเปนระบบ มีขอจำกัดการเขาถึง
เชื้อพันธุกรรม ถึงแมมีการพัฒนาพันธุอยางตอเนื่องโดยภาครัฐและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
แหงประเทศไทย แตการปรับปรุงพันธุก็ยังไมมีการนำเทคโนโลยีใหมที่มีความแมนยำชวยลดระยะเวลา 
และคาใชจาย เชน เครื่องหมายโมเลกุลมาใชมากนัก 

 2) ขอจำกัด 
 (1) ผลิตภัณฑมันสำปะหลังของประเทศไทยยังคงผลิตเพื ่อส งออกเปนหลัก 
ประมาณรอยละ 70 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด จึงเปนสินคาที่ตองพึ่งพาตลาดตางประเทศ 
โดยพึ่งพาตลาดหลักไมกี่ประเทศ เชน มันอัดเม็ด จำหนายใหแกสหภาพยุโรป มันเสน จำหนายใหแก
สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนแปงมันสำปะหลังตลาดกระจุกตัวในแถบเอเชีย ทำใหราคาผลิตภัณฑ
มันสำปะหลังผันผวนไปตามภาวะความตองการของตลาด ขณะที่ความตองการบริโภคภายในประเทศ
ในรูปของมันเสนเพื่อใชเลี้ยงสัตวและในรูปแปงมันสำปะหลังเพื่อใชในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน 
อาหาร สารความหวาน กระดาษ สิ่งทอ เปนตน มีเพียงประมาณรอยละ 30 ของปริมาณผลผลิตท้ังหมด 
 (2) แมจะมีประเทศคูคาหลากหลายตามประเภทผลิตภัณฑ แตสวนใหญสงออก
ในรูปของมันเสนและมันอัดเม็ดซึ่งผูซื้อมันเสนที่สำคัญ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สวนมันอัดเม็ด
ประเทศผูซ้ืออยูในสหภาพยุโรป ทำใหเกิดการแขงขันกันเองในระหวางผูสงออก ราคาสงออกจึงต่ำกวาท่ีควร
และสงผลใหเกษตรกรไดรับรายไดในมูลคาท่ีต่ำตามไปดวย 
 (3) ตลาดสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังมีเกือบท่ัวโลก แตมีขอจำกัดในดานปริมาณสั่งซ้ือ 
การขนสง และตองแขงขันกับธัญพืชอื่นของประเทศคูแขงทางการคา รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลประเทศผูผลิต
และผูคาธัญพืชรายใหญของโลกโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพยุโรปซึ่งสงผลตอ
การสงออกของไทย 
 (4) นโยบายการแทรกแซงตลาดของรัฐ เชน โครงการแทรกแซงราคามันสำปะหลังของรัฐบาล 
ทำใหราคาไมเปนไปตามกลไกการตลาด สงผลผูดำเนินกิจการมันสำปะหลังตองเลือกตลาดสงออก
ที่ใหราคาสูงสุด ทั้งที่คูคาของประเทศไทยมีกระจายอยูทั่วโลกเปนผลใหเสียโอกาสทางการคาจากตลาด
บางประเทศท่ีอาจเปนตลาดรับซ้ือท่ีสำคัญมากในอนาคต 
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 (5) เนื่องจากมันสำปะหลังไมสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินทรายที่ดอน ดินทรายจัด 
และพ้ืนท่ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณของดินต่ำ จึงตองมีการปรับปรุงบำรุงดินดวยอินทรียวัตถุ ปุยหมัก และ
ปุยคอกหรือปุยพืชสดรวมกับปุยเคมี ทำใหมีตนทุนในการผลิตสูงข้ึนกวาดินสภาพอ่ืน ๆ 
 (6) ตนทุนการจัดการดานโลจิสติกส เปนตนทุนที่สำคัญสำหรับการพัฒนาพลังงานชีวภาพ 
โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวมเชื้อเพลิงวัตถุดิบ การขนสงเชื้อเพลิงวัตถุดิบ การรวมกลุมผูผลิตวัตถุดิบ 
การแปรรูปเบื้องตน การเก็บรักษาเชื้อเพลิงวัตถุดิบ การกำหนดตารางการแปรรูปพลังงานและการผสม
ไปจนถึงการกระจายเชื้อเพลิงผลิตภัณฑข้ันสุดทาย เนื่องจากแหลงเชื้อเพลิงของพลังงานฐานชีวภาพ
มักมีขนาดเล็กกระจายตัวอยูทั่วไป จึงจำเปนตองมีการบริหารจัดการตนทุนการจัดการดานโลจิสติกส 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 (7) ประสิทธิภาพการตลาดต่ำเพราะมีปริมาณผลผลิตเกินความตองการของตลาด
และเกษตรกรรวมทั้งผูดำเนินกิจการผลิตมันสำปะหลังรายใหมถูกเอาเปรียบโดยพอคาคนกลาง ผูรับชื้อ 
หรือผูดำเนินกิจการรายเดิม ทั้งสวนใหญยังไมมีการดำเนินการผลิตและการชื้อขายมันสำปะหลัง
ในลักษณะสัญญาขอตกลง (Contract Farming) ทำใหมีความเสี่ยงทั้งของเกษตรกรและโรงงาน 
เพราะวัตถุดิบมีไมเพียงพอปอนโรงงานตลอดทั้งป เนื่องจากการกระจายตัวของผลผลิตไมสม่ำเสมอ 
โดยสวนใหญจะออกมามากในชวงเดือนตุลาคม-เมษายน ซึ่งมากเกินความสามารถของโรงงานแปรรูป 
ขณะที่ชวงอื่นผลผลิตขาดแคลน ราคาที่เกษตรกรไดรับจึงผันผวนไปตามความตองการของโรงงาน
และโรงงานก็ไมสามารถดำเนินการผลิตไดในบางชวงเวลา เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบขาดตลาด
และราคาวัตถุดิบผันแปรไป 
 (8) การควบคุมราคาปจจัยการผลิตบางชนิดของรัฐทำไดยาก เนื่องจากปจจัยการผลิต 
เชน ปุยเคมี ทอนพันธุ ยาปราบวัชพืช ยาปราบศัตรูพืช ตลอดจนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้น 
สวนใหญตองนำเขาจากตางประเทศตนทุนการผลิตจึงสูงขึ้นและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 
ขณะท่ีราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรไดรับมีความแปรปรวนไมแนนอน 
 (9) ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนขาดการสงเสริมและสนับสนุนการวจิัยเก่ียวกับการปรับปรุงพันธุ 
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลคามันสำปะหลัง การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร 
การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยปจจัยการผลิตมันสำปะหลัง รวมถึงขาดการสนับสนุน
ขบวนการพัฒนาบุคลากรและสรางขบวนการถายทอดเทคโนโลยีมันสำปะหลังอยางจริงจังและตอเนื่อง 
ขณะท่ีประเทศคูแขงกำลังพัฒนาพันธุมันสำปะหลังคุณภาพดี โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และอินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศคูคาและคูแขงของไทยกำลังวิจัยและพัฒนาพันธุมันสำปะหลัง 
ซ่ึงอาจจะทำใหประเทศไทยตองเสียตลาดไป เนื่องจากท้ังสองประเทศสามารถผลิตพันธุมันสำปะหลังไดเอง
และมีขอไดเปรียบที่มีคาจางแรงงานคนต่ำกวาประเทศไทย อีกทั้งโครงสรางพื้นฐานของดินและน้ำ
มีความอุดมสมบูรณ ปริมาณผลผลิตตอไรอาจสูงกวาสงผลใหตนทุนตอกิโลกรัมของผลผลิตต่ำกวา
มันสำปะหลังของประเทศไทย 
 (10) นโยบายสงเสริมการประหยัดพลังงานจากฟอสซิล โดยการใชพืชพลงังานทดแทน 
เชน มันสำปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว และออยโรงงาน ทำใหมีการแยงพื้นที่ปลูกพืชอาหารไปปลูกพืช
พลังงานทดแทนเพ่ือผลิตพืชใหน้ำมันรับกระแสพลังงานทางเลือกอยางเอทานอล 
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 (11) พืชอาหารหลายชนิดที่เคยใชเพื่อเปนอาหารหรือเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหาร
ในอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน แปงจากมันสำปะหลัง น้ำตาลจากออยโรงงาน เปนตน ไดถูกนำบางสวนไปใช
เปนวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานทดแทน สงผลกระทบตอภาคการผลิตอาหารที่มีปริมาณผลผลิตลดนอยลง 
ในขณะที่ความตองการอาหารในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เปนผลทำใหราคา
อาหารของโลกปรับตัวสูงขึ้น แมวาประเทศไทยสามารถผลิตอาหารจากพืชและสัตวเพียงพอกับ
ความตองการของประชากรภายในประเทศและมีเหลือสงออกเลี้ยงประชากรโลกได แตหากมุงเนน
ใหความสำคัญกับการสงออกอาจสงผลใหเกิดปญหาวิกฤติอาหารขาดแคลนในประเทศได และอาจทำให
ราคาอาหารในประเทศสูงข้ึน 
 (12) พืชพลังงานอันไดแก มันสำปะหลัง ออยโรงงาน ปาลมน้ำมัน เปนตน มีปจจัย
ความเสี่ยงหลายประการ เชน ปริมาณผลผลิตพืชน้ำมันของโลกขยายตัว ซึ่งเปนผลจากการสงเสริม
การขยายพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ทำใหสวนตางระหวาง
ราคาน้ำมันปโตรเลียมกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพปรับลดลง สงผลใหราคาพืชพลังงานตกต่ำ เปนตน 
สงผลใหอุตสาหกรรมเอทานอลมีปจจัยเสี่ยงหลายประการตามไปดวย ไดแก อุปทานการผลิตเอทานอล
ในประเทศมีกำลังการผลิตสวนเกินอยูมาก การเก็งกำไรสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก ปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง ทำใหผูประกอบการท่ีเขามาลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนตองเผชิญความเสี่ยง
ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ขณะเดียวกันผูประกอบการรายใหมอาจชะลอการลงทุนตั้งโรงงาน
พลังงานทดแทนเหลานี้ลวนดึงราคาเอทานอลใหปรับตัวลดลง 
 (13) การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพมีความเก ี ่ยวข องกับนโยบายหลายดาน 
ที่นอกเหนือจากนโยบายพลังงาน ไมวาจะเปนนโยบายภาคการเกษตร นโยบายดานสิ ่งแวดลอม 
นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการสงเสริมการลงทุน หรือนโยบายการวิจัย ดังนั้นความสอดคลองหรือ
บูรณาการทางนโยบายจึงเปนสิ่งที่สำคัญมากเพราะความแนนอนทางนโยบายจะทำใหผูประกอบการ
สามารถคืนทุนไดในระยะเวลาที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญหลาย ๆ ครั้ง จะทำให
ผูผลิตเกิดความไมแนใจในการลงทุนและการพัฒนาการผลิต 
 (14) รัฐมีนโยบายทั้งดานการผลิตและการตลาดแตขาดการดำเนินการที่จริงจังและตอเนื่อง 
ซึ่งสวนใหญขาดการกำหนดรายละเอียดของวิธีการเพิ่มผลผลิตตามสภาพพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
การปรับระยะเวลาการปลูกเพื่อกระจายผลผลิตขาดการสานตอนโยบายไปสูภาคปฏิบัติในการแปรรูป
เชิงอุตสาหกรรมเพื่อขยายโอกาสของการใชมันสำปะหลังและผลิตภัณฑใหมากขึ้น เชน เอทานอล 
Bioplastic รวมทั้งขาดสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑแปรรูป ในสวนของการแปรรูปที่มีอยูในปจจุบัน 
สวนใหญเปนการแปรรูปผลิตภัณฑอยางงายและมีการสงออกในปริมาณไมมากนัก เชน แปง เสนบะหม่ี 
และขนมอบกรอบ เปนตน 
 (15) โครงสรางตลาดพลังงานในประเทศทั้งตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงและตลาดไฟฟา
เปนตลาดที่มีลักษณะผูกขาดและรวมศูนยอยูที่ผูประกอบการรายใหญจำนวนนอยราย ระบบพลังงาน
จึงถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตขนาดใหญ แตพลังงานฐานชีวภาพจากพืชทดแทนพลังงาน เชน 
มันสำปะหลังเปนการผลิตขนาดเล็ก ซึ่งเปนระบบกระจายศูนยแมวาในปจจุบันผูประกอบการรายใหญ
จะเปดรับชื้อหรือเปดตลาดใหพลังงานฐานชีวภาพบาง แตก็ยังเปนเพียงสวนนอยเทานั้น เนื่องจากยังมี
มาตรการหลายดาน เชน การวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา โครงสรางราคาเอทานอลท่ีไมเอื้ออำนวย 
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หรือการไมไดนำเอาผลกระทบภายนอก (Externality) มาคิดคำนวณตนทุนและราคารับชื้อพลังงาน เปนตน 
พลังงานฐานชีวภาพในประเทศไทยจึงอาจประสบปญหาในการพัฒนาจากการผูกขาดและรวมศูนย
ของผูประกอบการรายใหญดังกลาว 
 (16) ถาโรงงานเอทานอลไมเปดดำเนินการตามแผนที่วางไวหรือเปดดำเนินการแตมี
ความสามารถในการผลิตต่ำกวาท่ีแจงไว จะทำใหมีปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังเกินความตองการของตลาด 
สงผลใหราคาวัตถุดิบซ่ึงสวนใหญ ไดแก หัวมันสำปะหลังสดและมันเสนตกต่ำ 
 (17) การผลิตมันสำปะหลังของไทยขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและปริมาณน้ำฝน 
ดังนั้นถามีความแปรปรวนของสภาพดินฟาอากาศ เชน การเกิดสภาวะแหงแลงเปนระยะเวลานาน 
ทำใหมีผลกระทบตอมันสำปะหลังเพราะเปนพืชท่ีตองการน้ำ บางชวงอายุการเจริญเติบโตถาขาดแคลนน้ำ
จะทำใหการเจริญเติบโตหยุดชะงักและสงผลใหปริมาณผลผลิตลดลง 
 (18) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เชน ภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดและอุณหภูมิ สงผลกระทบตอการผลิตอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะ
มันสำปะหลังเพราะกอใหเกิดการปรับตัวของพืชและแมลงบางชนิด ประกอบกับมันสำปะหลังเปนพืชท่ีมี
อายุอยูไดเกินกวา 1 ป ทำใหเกิดปญหาโรคและแมลงระบาดและไมสามารถตัดวงจรของการระบาด
ของโรคและแมลงดังกลาวได 
 (19) ประเทศคูคามีการใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี เชน การกำหนด SO2 
ในแปงมันสำปะหลัง การกำหนดโควตานำเขาและการกำหนดมาตรฐานเฉพาะ เปนตน 
 (20) ปญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอปริมาณการนำเขาของประเทศผูนำเขา 
ถาคาเงินบาทของไทยแข็งคาข้ึนคอนขางมาก จะทำใหตนทุนการผลิตสินคาตาง ๆ สูงข้ึน และมูลคาการสงออก
เม่ือคิดเปนเงินบาทลดลง ประกอบกับการปรับตัวเพ่ือขยายการผลิตของผูผลิตสินคาเกษตรรายใหญของโลก
อาจทำใหราคาธัญพืชและพืชพลังงานออนตัวลง 
 (21) การเปลี่ยนแปลงดานกลไกตลาดและสภาวะโลกรอน อาจสงผลใหเกษตรกร
มีรายไดเปนตัวเงิน (Nominal Income) เพ่ิมข้ึน แตในขณะเดียวกันเม่ือราคาสินคาอาหารพื้นฐาน
ในประเทศสูงข้ึนยอมสงผลใหเกิดภาวะเงินเฟอ (Inflation) ตามมา ซ่ึงหากอัตราเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึนสูงกวา
รายไดของเกษตรกรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหรายไดท่ีแทจริง (Real Income) ของเกษตรกรลดลง 
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บทท่ี 4 
เขตการใชท่ีดิน 

 มันสำปะหลังเปนทั้งพืชอาหารและพืชพลังงาน รวมไปถึงเปนสินคาแปรรูปที่ไมใชอาหาร 
การปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย จากขอมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป 2563 
มีเกษตรกรผูปลูกจำนวน 587,754 ครัวเรือน เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 8,918,250 ไร ผลผลิตรวมกวา 29 ลานตัน 
โดยผลผลิตมันสำปะหลังจะเขาสูกระบวนการแปรรูปทั้งหมดเพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
ซ่ึงผลผลิตประมาณ รอยละ 64 แปรรูปเปนแปงมันสำปะหลัง และแปงดัดแปร สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 36 
แปรรูปเปนมันเสน มันอัดเม็ด และเอทานอล ความตองการใชมันสำปะหลังภายในประเทศประมาณรอยละ 30 
ที่เหลือรอยละ 70 เปนการสงออก โดยสามารถสงออกทำรายไดใหแกประเทศเปนมูลคา 79,414 ลานบาท 
นอกจากนี้ยังเปนแหลงรายไดที่สำคัญของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง กอใหเกิดการจางงาน
ในภาคอุตสาหกรรม จากนโยบายรัฐบาลที่ใหความสำคัญกับการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อใหเกิด
ความสมดุลระหวางอุปทานและอุปสงค รวมทั้งใชเปนขอมูลประกอบการประมาณการผลผลิตสินคา
เกษตรที่จะออกสูตลาด และเฝาระวังเพื่อหามาตรการรองรับไดทันทวงที ตลอดจนเพื่อสนับสนุน
การผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี 
 กรมพัฒนาท่ีดินจึงไดจัดทำเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง โดยตั้งเปาหมายเฉพาะในพ้ืนท่ี
ที่มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง ตามสภาพที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังในปจจุบัน 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำการผลิต หรือการสงเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม 
มีปริมาณการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพของระดับราคา 
ผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับรายไดของเกษตรกรใหสูงข้ึน 

4.1 หลักเกณฑการกำหนดเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง 
 การกำหนดเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลังมีเง่ือนไขหลัก ดังนี้ 
 - เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตพ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมาย (เขตพ้ืนท่ีปาไมตามกฎหมาย ไดแก 
ปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา) 
 - เปนพ้ืนท่ีปลูกมันสำปะหลังในปจจุบัน 
 - เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง 
 - พิจารณาระยะทางการขนสงจากพ้ืนท่ีปลูกมาโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง 
 ในการพิจารณาจัดทำเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง ไดแบงเปน 3 เขต คือ เขตการใชท่ีดิน
ท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชที่ดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  และเขตการใชที่ดิน
ที่มีความเหมาะสมนอย (Z-III) โดยมีขอกำหนดในการพิจารณาจัดทำเขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจ
มันสำปะหลัง ดังนี้ 
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 4.1.1 เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีขอกำหนด ดังนี้ 
 - เปนพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระดับสูง (S1) หรือ
ระดับปานกลาง (S2) แตมีขอจำกัดทางดานความอุดมสมบูรณของดิน 
 - เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง 

 4.1.2 เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) มีขอกำหนด ดังนี้ 
 - เปนพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมของท่ีดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระดับสูง (S1) หรือ
ระดับปานกลาง (S2) แตมีขอจำกัดทางดานความอุดมสมบูรณของดิน และเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในรัศมี 50-100 
กิโลเมตรจากโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง 
 - เปนพื้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระดับปานกลาง (S2) 
แตมีขอจำกัดทางดานความลึกของดิน หรือการชะลางพังทะลายของดิน หรือปริมาณความตองการน้ำ 
และเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง 

 4.1.3 เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมนอย (Z-III) มีขอกำหนด ดังนี้ 
 - เปนพื้นที่มีความเหมาะสมของท่ีดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระดับปานกลาง (S2) 
แตมีขอจำกัดทางดานความลึกของดิน หรือการชะลางพังทะลายของดิน หรือปริมาณความตองการน้ำ 
และเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในรัศมี 50-100 กิโลเมตรจากโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง 
 - เปนพื้นที่มีความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังในระดับเล็กนอย (S3) 
และเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูในรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง 

4.2 เขตการใชที่ดนิพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง 
 จากการกำหนดเขตการใชที ่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลังขางตนไดทำการวิเคราะหขอมูล
ทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร ในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศไดเนื้อที่รวม 11,039,177 ไร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางท่ี 4-1 และรูปท่ี 4-1 ถึง รูปท่ี 4-56) 

 4.2.1 เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมมาก (Z-I) 
 มีเนื้อท่ี 2,130,248 ไร หรือรอยละ 19.30 ของเนื้อท่ีเขตการใชท่ีดิน แบงเปน 
 ภาคเหนือ มีเนื้อท่ี 760,197 ไร หรือรอยละ 6.89 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูในจังหวัดกำแพงเพชร  
นครสวรรค  พิษณุโลก  อุทัยธานี  และเพชรบูรณ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ี 1,003,741 ไร หรือรอยละ 9.09 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูใน
จังหวัดขอนแกน  มหาสารคาม  อุดรธานี  ยโสธร  และกาฬสินธุ 
 ภาคกลาง มีเนื้อท่ี 47,352 ไร หรือรอยละ 0.43 พื้นที่เขตนี้สวนใหญอยูในจังหวัดกาญจนบุรี  
ลพบุรี  สระบุร ี สุพรรณบุรี  และชัยนาท 
 ภาคตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 318,958 ไร หรือรอยละ 2.89 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูใน
จังหวัดสระแกว  ชลบุรี  ระยอง  ปราจีนบุรี  และฉะเชิงเทรา 
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 4.2.2 เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) 
 มีเนื้อท่ี 6,399,818 ไร หรือรอยละ 57.97 ของเนื้อท่ีเขตการใชท่ีดิน แบงเปน 
 ภาคเหนือ มีเนื้อท่ี 661,102 ไร หรือรอยละ 5.99 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูในจังหวัดอุทัยธานี  
นครสวรรค  กำแพงเพชร  เพชรบูรณ  และพิษณุโลก 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ี 4,507,566 ไร หรือรอยละ 40.83 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูใน
จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  อุบลราชธานี  กาฬสินธุ  และบุรีรัมย 
 ภาคกลาง มีเนื้อท่ี 926,624 ไร หรือรอยละ 8.39 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูในจังหวัดกาญจนบุรี  
ลพบุรี  ราชบุรี  สระบุรี  และชัยนาท 
 ภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 304,526 ไร หรือรอยละ 2.76 พื้นที่เขตนี้สวนใหญอยู ใน
จังหวัดสระแกว  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  และปราจีนบุรี 

 4.2.3 เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมนอย (Z-III) 
 มีเนื้อท่ี 2,509,111 ไร หรือรอยละ 22.73 ของเนื้อท่ีเขตการใชท่ีดิน แบงเปน 
 ภาคเหนือ มีเนื้อท่ี 794,383 ไร หรือรอยละ 7.20 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูในจังหวัดกำแพงเพชร  
นครสวรรค  เพชรบูรณ  สุโขทัย  และตาก 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ี 1,056,568 ไร หรือรอยละ 9.57 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูใน
จังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา  อุบลราชธานี  อุดรธานี  และนครพนม 
 ภาคกลาง มีเนื้อท่ี 326,656 ไร หรือรอยละ 2.96 พ้ืนท่ีเขตนี้สวนใหญอยูในจังหวัดกาญจนบุรี  
ลพบุรี  ราชบุรี  สระบุรี  และชัยนาท 
 ภาคตะวันออก มีเนื ้อที่  331,504 ไร หรือรอยละ 3.00 พื้นที ่ เขตนี้สวนใหญอยูใน
จังหวัดปราจีนบุรี  สระแกว  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และจันทบุรี 
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ตารางท่ี 4-1 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง 

ภาค/จังหวัด Z-I Z-II Z-III รวม 
รวมท้ังประเทศ 2,130,248 6,399,818 2,509,111 11,039,177 

ภาคเหนือ 760,197 661,102 794,383 2,215,682 
จ.กำแพงเพชร 417,035 122,430 201,623 741,088 
จ.เชียงราย 446 4,164 23,219 27,829 
จ.เชียงใหม - 1,325 633 1,958 
จ.ตาก 15,806 49,154 75,313 140,273 
จ.นครสวรรค 172,199 126,299 154,855 453,353 
จ.นาน - 163 277 440 
จ.พะเยา 1,692 2,005 5,248 8,945 
จ.พิจิตร 16,820 1,308 3,305 21,433 
จ.พิษณุโลก 70,748 66,730 34,672 172,150 
จ.เพชรบูรณ 16,923 73,052 106,528 196,503 
จ.แพร - 1,420 24,725 26,145 
จ.ลำปาง - 6,506 22,047 28,553 
จ.ลำพูน - 1,391 3,544 4,935 
จ.สุโขทัย 1,909 32,796 83,064 117,769 
จ.อุตรดิตถ 11,397 10,050 29,535 50,982 
จ.อุทัยธาน ี 35,222 162,309 25,795 223,326 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,003,741 4,507,566 1,056,568 6,567,875 
จ.กาฬสินธุ 60,552 333,884 586 395,022 
จ.ขอนแกน 227,173 154,317 13,846 395,336 
จ.ชัยภูมิ 7,613 585,110 270,120 862,843 
จ.นครพนม - 12,325 75,474 87,799 
จ.นครราชสีมา 28,951 1,958,604 160,913 2,148,468 
จ.บึงกาฬ - 476 586 1,062 
จ.บุรีรัมย 30,752 320,706 50,676 402,134 
จ.มหาสารคาม 226,054 16,453 355 242,862 
จ.มุกดาหาร 31,225 50,992 824 83,041 
จ.ยโสธร 88,652 31,346 2,122 122,120 
จ.รอยเอ็ด 23,623 35,389 1,197 60,209 
จ.เลย 30,193 54,843 68,582 153,618 
จ.ศรีสะเกษ 204 94,961 37,942 133,107 
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ตารางท่ี 4-1 (ตอ) 

ภาค/จังหวัด Z-I Z-II Z-III รวม 
จ.สกลนคร - 79,180 34,582 113,762 
จ.สุรินทร 3,738 125,335 23,609 152,682 
จ.หนองคาย - 295 7,565 7,860 
จ.หนองบัวลำภู 12,228 9,095 21,473 42,796 
จ.อำนาจเจริญ 59,744 45,910 8,859 114,513 
จ.อุดรธาน ี 164,489 260,110 118,161 542,760 
จ.อุบลราชธานี 8,550 338,235 159,096 505,881 

ภาคกลาง 47,352 926,624 326,656 1,300,632 
จ.กาญจนบุรี 31,645 431,710 182,588 645,943 
จ.ชัยนาท - 72,775 7,112 79,887 
จ.นครนายก - 595 34 629 
จ.ประจวบคีรีขันธ - 135 58 193 
จ.เพชรบุรี - 153 4,378 4,531 
จ.ราชบุร ี - 81,006 23,059 104,065 
จ.ลพบุรี 14,379 242,927 88,806 346,112 
จ.สระบุรี 1,292 76,628 16,422 94,342 
จ.สุพรรณบุรี 36 20,695 4,199 24,930 

ภาคตะวันออก 318,958 304,526 331,504 954,988 
จ.จันทบุรี - 12,796 13,017 25,813 
จ.ฉะเชิงเทรา 17,181 60,504 92,553 170,238 
จ.ชลบุร ี 104,328 88,018 20,076 212,422 
จ.ปราจีนบุรี 30,696 19,058 103,503 153,257 
จ.ระยอง 60,668 34,201 7,666 102,535 
จ.สระแกว 106,085 89,949 94,689 290,723 

หมายเหตุ: - Z-I = เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมมาก 
   - Z-II = เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
   - Z-III = เขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมนอย 
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4.3 มาตรการดำเนินงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง 
 มาตรการดำเนินงานเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีในเขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลังอยางเหมาะสม 
เพื ่อใชเปนกรอบดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ที ่จะใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด สำหรับการบริโภคภายในประเทศ การสงออก ตลอดจนอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของ 
สามารถขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง รวมทั้งสามารถสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรใน
การลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลังใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งมีมาตรการ
ดำเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 
 4.3.1 มาตรการดานการผลิต 
 - สงเสริมการใชพันธุมันสำปะหลังท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท่ีไดรับการรับรองพันธุ 
จากหนวยงานราชการ สถานศึกษา หรือสถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของกับมันสำปะหลัง 
 - สนับสนุนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การวางระบบน้ำ และไถระเบิดดินดานเปนระยะ 
 - ปรับปรุงวิธีการกำจัดวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพ ประหยัด เหมาะสม 
และปลอดภัยแกเกษตรกรและผูบริโภค 
 - สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีใหเกษตรกรมีการปฏิบัติและดูแลการผลิตตามระบบ
เกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) รวมท้ังพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพใหไดมาตรฐาน  
 - สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรผูผลิตมันสำปะหลัง 
 - เสริมสรางความรูในการแปรรูปผลผลิตเบื้องตนเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา 
 - สรางเครือขายความรวมมือดานการการคามันสำปะหลัง ระหวางภาคเอกชนท่ีรับซ้ือผลผลิต 
และภาคเอกชนท่ีขายปจจัยการผลติกับกลุมเกษตรกร 
 - รณรงคใหเกษตรกรใชวิธีการเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว ตลอดจนการแปรรูป
ท่ีเหมาะสม เพ่ือลดสิ่งเจือปนท่ีจะติดไปกับผลผลิต 
 - รณรงคใหเกษตรกรละเวนการเก็บเก่ียวมันสำปะหลังหากยังไมครบอายุท่ีเหมาะสม 
 - สงเสริมการผลิตมันเสนสะอาดเพื่อเชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมปศุสัตวและอุตสาหกรรม 
เอทานอลใหมีปริมาณมากข้ึน 

 4.3.2 มาตรการดานการตลาด 
 - ผลักดันมาตรฐานมันสำปะหลังไทยและระบบการตรวจสอบสินคามาตรฐานใหเปนท่ียอมรับ 

ในระดับสากล และมีการบริหารจัดการงานดานมาตรฐานสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
 - ภาครัฐสงเสริมการรวมกลุมของผูสงออกมันสำปะหลัง โดยเปนสื่อกลางผลักดันให
ภาคเอกชนไทยรวมมือกันรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ 
 - ดำเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังใหไดรับรายไดจากการ
จำหนายมันสำปะหลังท่ีเหมาะสมสอดรับกับตนทุนการผลิต ตลอดจนดำเนินมาตรการคูขนานเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคามันสำปะหลังในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก อาทิ ชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการ
มันสำปะหลังในการเก็บสต็อก 
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 - พัฒนาและสนับสนุนใหมีการประกันภัยธรรมชาติใหมีรูปแบบหลากหลาย ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ในวงกวางมากขึ้น พัฒนากลไกใหเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังสามารถเขาถึงงาย สงเสริม
สนับสนุนให บริษัทประกันภัยภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการปองกันความเสี่ยงใหกับเกษตรกรผูปลูก
มันสำปะหลัง ซึ่งอาจจะกำหนดใหเกษตรกรจายคาเบี้ยประกันแลว รัฐตองมีการสมบทคาเบี้ยประกัน
เพ่ิมข้ึนดวย เพ่ือเปนแรงจูงใจในการเขารวมโครงการของเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง 
 - เพิ ่มสภาพคลองใหแกสถาบันเกษตรกร/สหกรณการเกษตร โดยสนับสนุนสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำแกสถาบันเกษตรกร/สหกรณการเกษตรเพ่ือรวบรวมและแปรรูปหัวมันสดไดดวยตนเอง 
 - เพิ่มสภาพคลองใหกับลานมัน โรงแปง และโรงงานเอทานอล ในการดูดซับผลผลิต
ในชวงที่ มันสำปะหลังออกสูตลาดมาก โดยสงเสริมใหผูประกอบการสต็อกมันสำปะหลังในรูปของ
มันเสนหรือแปงมัน เพื่อชะลอผลผลิตมันสำปะหลังที่ออกสูตลาดกระจุกตัว โดยผานโครงการชดเชย
ดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก มันสำปะหลัง 
 - กำหนดมาตรฐานการวัดคุณภาพ และเชื้อแปงที่มีมาตรฐานชัดเจน โดยกำหนดใชการ
เพ่ิม/ลดราคาตามเปอรเซ็นตเชื้อแปงและการหักสิ่งเจือปนใหเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีการซ้ือขาย 
โดยการจำแนกคุณภาพมันสำปะหลังตามสภาพท่ีเก็บเก่ียวใหไดรับความเปนธรรมท้ังผูซ้ือและผูขาย 
 - เสริมสรางความรูดานการวัดคุณภาพ และเชื้อแปงที่ตรงตามความตองการของตลาดสู
กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ โดยจัดอบรมสัมมนาสรางความรูความเขาใจในการตรวจวัด
คุณภาพหัวมันสำปะหลัง และมาตรฐานในการปรับเพ่ิม/ลด ราคาตามเชื้อแปง และการหักสิ่งเจือปน 
 - ผลักดันการใชสัญญาขอตกลงมาตรฐานผานระบบตลาดขอตกลง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินคาเกษตรลดขั้นตอนการตลาด ตลอดจนลดความเสี่ยงดานราคาซื้อขายสินคาเกษตรใหกับ
เกษตรกร รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันใหกับเกษตรกรผูผลิต/สถาบันเกษตรกร กับผูรับซ้ือสินคาเกษตร 
 - พัฒนาระบบตลาดที่เชื ่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู ประกอบการแปรรูปและ
ผูบริโภคอยางเปนธรรม โดยใชเทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเขาถึงตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
รวมท้ังการอำนวยความสะดวกทางการคา และการพัฒนาระบบโลจิสติกสการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 - ฟนฟูกลไกตลาดซื้อขาย เชน ตลาดกลางและตลาดซื้อขายลวงหนาใหเปนผูชี้นำราคา
และเปนกลไกลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา 
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4.4 สรุปและขอเสนอแนะ 
 4.4.1 สรุป 
 เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง มีเนื้อที่รวม 11,039,177 ไร ประกอบดวย 3 เขต 
คือ เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก (Z-I)  เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II)  
และเขตการใชท่ีดินท่ีมีความเหมาะสมนอย (Z-III) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) แบงตามเขตการใชท่ีดิน ไดดังนี้ 
 (1) เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมมาก (Z-I) มีเนื้อที่ 2,130,248 ไร หรือรอยละ 
19.30 ของเนื้อที่เขตการใชที่ดิน ประกอบดวย 36 จังหวัด พื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดกำแพงเพชร  
ขอนแกน  มหาสารคาม  นครสวรรค  และอุดรธานี ตามลำดับ 
 (2) เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง (Z-II) มีเนื้อท่ี 6,399,818 ไร หรือรอยละ 
57.97 ของเนื้อที่เขตการใชที ่ดิน ประกอบดวย 51 จังหวัด พื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดนครราชสีมา  
ชัยภูมิ  กาญจนบุรี  อุบลราชธานี  และกาฬสินธุ ตามลำดับ 
 (3) เขตการใชที่ดินที่มีความเหมาะสมนอย (Z-III) มีเนื้อท่ี 2,509,111 ไร หรือรอยละ 
22.73 ของเนื ้อที ่เขตการใชที ่ดิน ประกอบดวย 51 จังหวัด พื ้นที ่ส วนใหญอยู ในจังหวัดชัยภูมิ  
กำแพงเพชร  กาญจนบรุี  นครราชสีมา  และอุบลราชธานี ตามลำดับ 
 2) แบงตามภาค ไดดังนี้ 
 (1) ภาคเหนือ มีเนื้อท่ี 2,215,682 ไร หรือรอยละ 20.08 ของเนื้อท่ีเขตการใชท่ีดิน 
 (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 6,567,875 ไร หรือรอยละ 59.49 ของเนื้อที่
เขตการใชท่ีดิน 
 (3) ภาคกลาง มีเนื้อท่ี 1,300,632 ไร หรือรอยละ 11.78 ของเนื้อท่ีเขตการใชท่ีดิน 
 (4) ภาคตะวันออก มีเนื้อท่ี 954,988 ไร หรือรอยละ 8.65 ของเนื้อท่ีเขตการใชท่ีดิน 

 4.4.2 ขอเสนอแนะ 
 1) ดานการผลิต 
 - การเฝาระวังการระบาดของโรคใบดาง โดยควบคุมการขนยายทอนพันธุมันสำปะหลัง 
 - สงเสริมการผลิตทอนพันธุปลอดโรค 
 - สนับสนุนใหปลูกมันสำปะหลังพันธุท่ีทนทานโรคใบดาง 
 - ปองกันและกำจัดโรคใบดางในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค 
 - พัฒนาและสงเสริมระบบการผลิตและกระจายพันธุดีใหแกเกษตรกรอยางท่ัวถึง 
 - พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติทางการเกษตรและการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
 - ปรับพื้นที่ใหมีรูปรางและขนาดเหมาะสมตอการใชเครื่องมือจักรกล ทั้งในดานการผลิต 
การขนถายผลผลิต และเคลื่อนยายเครื่องจักรได 
 - ถายทอดองคความรู โดยใหเกษตรกรเปนศูนยกลางการเรียนรู เนนการเรียนรูตาม
ระบบโรงเรียนเกษตร มีการเรียนรูแบบครบวงจร ลักษณะการเจริญเติบโต พันธุ การปองกันกำจัด
ศัตรูพืช การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 - การสงเสริมใหมีการรวมกลุมเกษตรกรและจัดการฝกอบรมใหเกษตรกรรวมกับ
การคัดเลือกผูนำท่ีมีศักยภาพเพ่ือใหเปนผูถายทอดความรูและเทคโนโลยีแบบรุนตอรุนได 
 - การเรงสรางความรูและความเขาใจแกเกษตรกรถึงความสำคัญของการปฏิบัติท่ี
ถูกตองและเหมาะสม (GAP) เทคโนโลยีการแปรรูปและการจัดการ รวมถึงการตลาดแบบครบวงจร 
โดยมีเจาหนาท่ีจากภาครัฐเปนผูใหคำปรึกษาอยางใกลชิด เพ่ือสงเสริมการสรางเกษตรกรใหเปนมืออาชีพ 

 2) ดานการตลาด 
 - สงเสริมและสนับสนุนใหมีการประสานงานและการสรางเครือขายการคาระหวาง
ธุรกิจเอกชนกับสถาบันเกษตรกรรวมกันในการวางแผนการตลาดและการกำหนดราคาท่ีเปนธรรม 
 - พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
 - สงเสริมและสนับสนุนระบบการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารดานการผลิตและการตลาด
ของมันสำปะหลังทั ้งระบบกระจายสู สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร โดยมีศูนย
สารสนเทศกลางและสรางเครือขายเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื ้นที ่ดวยระบบและอุปกรณเครื ่องมือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน ระบบอิเล็กทรอนิกสของเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อกระจายขอมูลขาวสารที่มี
ความถูกตองรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-1 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง ท้ังประเทศ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-2 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง ภาคเหนือ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-3 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-4 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง ภาคกลาง 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-5 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง ภาคตะวันออก 



4-15 

 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-6 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชร 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-7 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดเชียงราย 



4-17 

 

เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-8 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดเชียงใหม 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-9 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดตาก 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-10 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดนครสวรรค 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-11 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดนาน 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-12 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดพะเยา 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-13 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดพิจิตร 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-14 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดพิษณุโลก 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-15 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดเพชรบูรณ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-16 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดแพร 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-17 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดลำปาง 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-18 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดลำพูน 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-19 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดสุโขทัย 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-20 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดอุตรดิตถ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-21 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดอุทัยธานี 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-22 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-23 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดขอนแกน 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-24 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดชัยภูมิ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-25 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดนครพนม 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-26 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-27 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดบึงกาฬ 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-28 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดบุรีรัมย 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 

 

รูปท่ี 4-29 เขตการใชท่ีดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง จังหวัดมหาสารคาม 
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เขตการใชที่ดินพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลัง กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน 
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