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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
ส าหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจัดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีส าคัญและมีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูง  ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ในปีพ.ศ. 2550 และปีพ.ศ. 2551 ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังมีปริมาณการส่งออกสูงเป็นอันดับท่ี 2 รองจากข้าว และมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับท่ี 3 รอง
จากยางพาราและข้าว มูลค่าการส่งออกต่อปีมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท และมีสัดส่วนใน GDP ภาคเกษตร
เท่ากับ 1.8%  ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกมันส าปะหลังได้มากเป็นอันดับท่ี 3 ของโลก รองจากไนจีเรีย
และบราซิล และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยครองส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณ 70%  มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นพืชท่ีเก่ียวพันกับวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของประชาชนชาวไทยจ านวนมากมาช้านาน เกษตรกร
มากกว่า 480,000 ครัวเรือนเป็นเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลัง ซึ่งกระจายตัวอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย ยกเว้นภาคใต้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีการเพาะปลูกมันส าปะหลังมากท่ีสุดในประเทศ 
โดยมีแหล่งเพาะปลูกหลักอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา (ผลิตมันส าปะหลังได้มากถึงร้อยละ 25 ของผลผลิตท้ัง
ประเทศ)  ถึงแม้ว่ามันส าปะหลังจะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ แต่ในปัจจุบันยังมีการศึกษาวิจัยในระดับ
ภาพรวมในเชิงการจัดการตลอดโซ่อุปทาน (Supply chain) อยู่น้อย  งานศึกษาวิจัยในอดีตมักเป็นเพียง
การศึกษาเชิงลึกในบางส่วน เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามันส าปะหลังพันธุ์ใหม่ การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมเฉพาะพื้นท่ี การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง การ
วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันส าปะหลังและแป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยงโดย
พิจารณาถึงองค์รวมในระดับโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาในระดับ
ภาพรวมของการจัดการโซ่อุปทานโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
 

1) เพื่อแสดงโครงสร้างการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลัง 
 

2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

 
3) เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมถึงภาค

การขนส่งท่ีเก่ียวข้อง 
 

โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือวิจัย 6 ประเภทหลัก คือ การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง การเยี่ยมชม
สถานท่ีจริง การตอบแบบสอบถามท้ังทางจดหมายและทางโทรศัพท์ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ทุติยภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจ าลองสถานการณ์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยผลจากการวิจัยสามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) 

 



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: โครงการการจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกสข์องผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศไทย 
 

ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
1) ภาพรวมความเชื่อมโยงของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศไทย 

 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังหลักในประเทศไทย ประกอบด้วย มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมัน

ส าปะหลัง ท้ังในรูปของแป้งดิบและแป้งดัดแปร และเอทานอล ซึ่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเหล่านี้ได้มีการ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบต่อเนื่องในหลากหลายอุตสาหกรรม  ส าหรับโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง เริ่ม
จากส่วนต้นน้ า คือ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังจ าหน่ายผลผลิตให้แก่ลานมัน โรงงานแปรรูป หรือพ่อค้า
คนกลาง ลานมันจะท าการแปรรูปหัวมันส าปะหลังสดเบื้องต้นเป็นมันเส้น เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ส่งออกมัน
เส้น โรงงานแปรรูปมันอัดเม็ด โรงงานอาหารสัตว์ หรือโรงงานอื่นๆ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ์จากมันเส้นส าหรับใช้
หรือบริโภคในประเทศ  นอกจากนี้ ลานมันบางแห่งยังอาจท าหน้าท่ีเป็นพ่อค้าคนกลาง รวบรวมหัวมัน
ส าปะหลังสดไปจ าหน่ายให้แก่โรงงานแปรรูปอื่นๆ อีกด้วย  ตลาดส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์มันเส้น คือ 
จีน ซึ่งน าเข้ามันเส้นจากไทยมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณท้ังหมดท่ีส่งออก  ส่วนโรงงานแปรรูปมัน
อัดเม็ดจะผลิตผลิตภัณฑ์มันอัดเม็ดเพื่อจ าหน่ายให้แก่โรงงานอาหารสัตว์หรือผู้ส่งออก โดยมีตลาดหลัก 
คือ สหภาพยุโรป  ส าหรับโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง จะท าการแปรรูปหัวมันสดเป็นแป้งมันส าปะหลัง
เพื่อส่งไปจ าหน่ายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลาดส่งออกแป้งมันส าปะหลังหลักของไทย ได้แก่ 
ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และอินโดนีเซีย  นอกจากนี้ หัวมันสดยังสามารถน ามาแปรรูปเป็นเอทานอลเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงภายในประเทศ แต่ในปัจจุบัน พบว่ายังมีโรงงานผลิตเอทานอลท่ีใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบอยู่
ในจ านวนน้อย และจะนิยมผลิตเอทานอลจากหัวมันสด ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบได้
เช่นกัน  รูปแบบการขนส่งท่ีมักใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศคือการขนส่งทางถนน 
โดยมีการใช้ระบบการขนส่งทางน้ าและทางรางอยู่บ้าง  การขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังทางน้ าจะนิยมใช้
ขนส่งมันเส้นและมันอัดเม็ดในลักษณะสินค้าเทกอง (Bulk) ด้วยเรือโป๊ะไปตามแม่น้ า แล้วขนถ่ายขึ้นเรือ
เดินสมุทรท่ีท่าทอดสมอเรือบริเวณเกาะสีชังเพื่อส่งออกต่อไป  ส่วนการขนส่งทางราง พบว่ายังมีสัดส่วน
การขนส่งในรูปแบบนี้ที่น้อยมาก โดยเป็นการขนส่งแป้งมันส าปะหลังบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือ
กรุงเทพ หรือ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (Inland container depot, ICD) ท่ีเขตลาดกระบัง ซึ่ง
บริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้บริการขนส่งสินค้าทางรางไปยังท่าเรือ
แหลมฉบังต่อไป แต่ปัจจุบันพบว่า ความสามารถในการให้บริการทางรางจากสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่องท่ีลาดกระบังไปยังท่าเรือแหลมฉบังยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขนส่งสินค้า ท าให้ต้องมีการขนส่ง
สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ทางรถบรรทุกควบคู่ไปด้วย 

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น เนื่องจากการขนส่งส่วน
ใหญ่เป็นทางถนน ไม่ใช่ทางรางหรือทางน้ า 

 
2) ประสิทธิภาพการด าเนินงานของผู้ท่ีเก่ียวข้องในโซ่อุปทานและการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 
ผลการศึกษาการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของผู้ท่ีเก่ียวข้องตลอดท้ังโซ่อุปทาน

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ส าหรับเกษตรกร 
 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิ และการส ารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

เกษตรกรด้วยแบบสอบถามในเขตพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ ที่มีการเพาะปลูกมันส าปะหลังมาก และสามารถผลิต
มันส าปะหลังได้มากกว่า 1 ล้านตันในปีเพาะปลูก 2550/51 อันได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ก าแพงเพชร 
ชัยภูมิ ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และกาญจนบุรี พบว่า เกษตรกรชาวไทยมีอัตราผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยท่ี
ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผู้ผลิตมันส าปะหลังอื่นๆ  แต่ยังมีศักยภาพท่ีจะเพิ่มอัตราผลผลิต
ต่อไร่ให้สูงขึ้นได้อีกมาก  หน่วยงานภาครัฐเองก็มีเป้าหมายท่ีจะยกระดับอัตราผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่
เฉลี่ยให้สูงขึ้นถึง 5.4 ตันต่อไร่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้มันส าปะหลังท่ีเพิ่มขึ้นใน
ปัจจุบัน โดยท่ียังสามารถคงปริมาณเนื้อท่ีการเพาะปลูกมันส าปะหลังไว้ท่ีระดับเดิมได้  ส าหรับปัญหาการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรนั้น พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังท าการเพาะปลูก
โดยใช้ประสบการณ์เป็นหลัก และนิยมปรึกษาปัญหาการเพาะปลูกกับญาติและเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร
ด้วยกัน  เกษตรกรในพื้นที่เดียวกันจึงมักจะด าเนินการเพาะปลูกในลักษณะคล้ายคลึงกัน และเป็นไปในรูป
แบบเดิมๆ  ส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าถึงแหล่งความรู้หรือนักวิชาการ  ขาดการวางแผนเพาะปลูกอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร และขาดการบันทึกข้อมูลท่ีส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เช่น 
แผนการเพาะปลูกและการใส่ปุ๋ย เป็นต้น  ขาดความรู้ในการควบคุมและก าจัดศัตรูพืชและโรคพืชท่ีถูกต้อง  
การเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติเท่านั้น ขาดระบบชลประทานและแหล่งน้ าเพิ่มเติม  
ขาดการใช้เครื่องทุ่นแรงในการเก็บเก่ียว  การขนส่งออกจากไร่บางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ และในบาง
พื้นท่ี ยังขาดการเอาใจใส่คุณภาพมันส าปะหลังในด้านเปอร์เซ็นต์แป้งด้วย โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีนิยมซื้อ
ขายมันส าปะหลังแบบเหมารวม โดยไม่พิจารณาเปอร์เซ็นต์แป้ง  นอกจากนี้ การท่ีเกษตรกรประสบปัญหา
ต้นทุนการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังส่งผลต่อการปฏิบัติด้านการเตรียมการเพาะปลูกและการดูแล
พืชในไร่อย่างพอเพียง ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรต่ ากว่าท่ีควร 

 
ส าหรับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
 
จากการส ารวจผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมี

ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามรวม 54 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการโรงงานแปร
รูปแป้งมันส าปะหลัง 27 ราย ลานมันและโรงงานแปรรูปมันอัดเม็ดอีก 27 ราย พบว่า ปัญหาท่ี
ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังพบมาก ได้แก่ ปัญหาปริมาณวัตถุดิบไม่ได้ตามแผน (ร้อยละ 
25.93)  ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบไม่ได้ตามมาตรฐาน (ร้อยละ 11.11)  และปัญหาขาดแคลนแรงงานในบาง
ช่วง (ร้อยละ 9.26)  ส่วนประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ได้แก่ �
การบริหารการผลิต การตลาด การเงิน และการขนส่ง ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ประกอบการท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือในประเด็นดังกล่าวประมาณร้อยละ 22-25 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
ในการศึกษานี้ คณะวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ

และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผลจากการศึกษาพบว่า 
การสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับท้ังเกษตรกร/ผู้ส่งมอบและลูกค้า จะช่วย
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ให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันด้านต่างๆ มาก  การท าแผนการตลาดอย่างสม่ าเสมอและการ
พัฒนาตลาดใหม่ๆ จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในหลายๆ ด้าน เช่นเดียวกับ
การให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูง โดยถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กร  
นอกจากนี้ องค์กรควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ ทุก
ต าแหน่งและหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้ด้านระบบคุณภาพท่ีได้มาตรฐานสากล เช่น ระบบ 
ISO 9000, HACCP (Hazard analysis and critical control point) และ GMP (Good manufacturing 
practice) เป็นต้น  การให้ความส าคัญกับการประหยัดพลังงานก็ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ท้ังนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมมันส าปะหลังเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนก าไรต่อต้นทุนของสินค้าไม่
มากนัก การมีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและน าไปปฏิบัติจริงจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต
สินค้าลงได้มาก 

 
ส าหรับโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 
 
ในการศึกษานี้ คณะวิจัยมิได้เน้นศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง 

ท้ังนี้เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันยังมีโรงงานท่ีผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังท่ีเปิดด าเนินการแล้วอยู่ใน
จ านวนท่ีน้อย แม้ว่าจะมีโรงงานท่ีจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตท าการผลิตเอทานอล ท่ีระบุว่าจะใช้มัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตอยู่เป็นจ านวนมาก  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแปรรูปมัน
ส าปะหลังเป็นเอทานอลรายหนึ่งพบว่า ปัญหาหลักของอุตสาหกรรม คือ ความไม่แน่นอนของนโยบายใน
การส่งเสริมพลังงานของภาครัฐ และปัญหาการก าหนดราคาขายของเอทานอลซึ่งมีราคาต่ ากว่าต้นทุน  ซึ่ง
ในประเด็นหลังนั้น ทางภาครัฐได้พิจารณาอนุมัติการใช้หลักเกณฑ์ก าหนดราคาเอทานอลโดยอ้างอิง
ต้นทุนการผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราวแล้ว ท าให้ราคาเอทานอลในปัจจุบันได้ปรับตัวสูงขึ้น สามารถ
บรรเทาปัญหาดังกล่าวไปได้อย่างน้อยระยะหนึ่ง  ส่วนปัญหาอื่นๆ ท่ีพบ ได้แก่ ปัญหาความสกปรกของ
หัวมันสดซึ่งท าให้ทางโรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดหัวมันสดก่อนด าเนินการผลิตอย่าง
มาก เนื่องจากหากไม่ดูแลจัดการให้เหมาะสมแล้ว จะส่งผลต่อการท างานของเครื่องจักรท่ีใช้ผลิตได้   
ปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิตซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศ  และ
ปัญหาจากการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของเอทานอล 

 
ส าหรับการขนส่งท่ีเก่ียวข้อง 
 
การขนส่งในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศจะเป็นการขนส่งทางถนนเป็นหลัก  

โดยเกษตรกรจะนิยมใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก (รถอีแต๋น) และรถบรรทุกหกล้อในการขนส่งผลิตผล ส าหรับ
การขนส่งสินค้าออกจากลานมันและโรงงานจะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้น ตั้งแต่รถบรรทุกหกล้อจนถึงรถ
หัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งในกรณีหลัง จะมีสัดส่วนการใช้ท่ีน้อยและเป็นการขนส่งแป้งมันส าปะหลังเพื่อ
ส่งออกเท่านั้น  ปัญหาการขนส่งด้วยรถบรรทุก ได้แก่ ปัญหารถบรรทุกขนาดเล็กมีประสิทธิภาพการใช้
เชื้อเพลิงต่ า ปัญหาการขนส่งไม่เต็มคันรถ ขาดการรวมผลผลิตของชาวไร่แต่ละรายเพื่อขนส่งด้วยรถเท่ียว
เดียว และการขนส่งเกินพิกัดน้ าหนักท่ีกฎหมายก าหนด  นอกจากนี้ พบว่ามีการคิดอัตราค่าขนส่งท่ีไม่เป็น
ระบบ ท าให้เกิดความไม่ยุติธรรมระหว่างผู้ว่าจ้างขนส่งและผู้ประกอบการขนส่ง โดยเฉพาะในการขนส่ง
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ผลิตผลออกจากไร่  ในการขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังออกจากสถานประกอบการ พบว่ายังมีโอกาสใน
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้เช่นเดียวกับการขนส่ง
ผลิตผลออกจากไร่ของเกษตรกร  

 
ส าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศด้วยระบบการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบนั้น พบว่ามีการใช้ใน 2 รูปแบบหลัก คือ การขนส่งทางถนนร่วมกับทางล าน้ า และการขนส่งทาง
ถนนร่วมกับทางราง  ส าหรับการขนส่งทางถนนร่วมกับการขนส่งทางล าน้ าด้วยเรือโป๊ะนั้น ได้มีการใช้เพื่อ
ขนส่งผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ท้ังมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันส าปะหลังมานานแล้ว เนื่องจากช่วย
ประหยัดต้นทุนการขนส่งได้มากและสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทรท่ีท่าทอดสมอเรือบริเวณ
เกาะสีชัง ในการขนส่งต่อเนื่องในรูปแบบนี้ พบว่ายังมีสัดส่วนการขนส่งสินค้าขากลับท่ีต่ า ซึ่งสามารถ
ปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนด าเนินการได้ 

 
ส าหรับการขนส่งทางถนนร่วมกับการขนส่งทางรางนั้น จะใช้ขนส่งเฉพาะผลิตภัณฑ์แป้งมัน

ส าปะหลังเพื่อการส่งออก โดยบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันยังมีสัดส่วนการขนส่งใน
รูปแบบนี้น้อย เนื่องจากระบบการขนส่งทางรางของไทยยังขาดความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและการ
อ านวยความสะดวกในการขนส่งอยู่มาก ซึ่งในประเด็นนี้ ทางภาครัฐก็ได้พยายามปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยได้ทุ่มงบประมาณกว่าหมื่นล้านบาทในการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเดินรถ และเชื่อมโยงระบบการขนส่งจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายัง
ฝั่งทะเลในภาคตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง  ในด้านปัญหาการด าเนินงานขนส่งทางรางนั้น จาก
การศึกษาระบบการขนส่งแป้งมันส าปะหลังส่งออกโดยระบบการขนส่งต่อเนื่องระหว่างทางรถและทางราง 
ด้วยเทคนิคการจ าลองสถานการณ์ของคณะวิจัย พบว่า การลดความไม่แน่นอนในการขนส่งทางรางจะ
ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการกรณีศึกษาได้อย่างน้อย 6%  และในกรณีท่ีปริมาณความ
ต้องการการขนส่งสินค้าทางรางมีมากพอ การเพิ่มจ านวนขบวนรถไฟต่อวันจะช่วยประหยัดต้นทุนการ
ขนส่งได้มากกว่า 8% ซึ่งตัวเลขท่ีแสดงนี้เป็นเพียงการลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการเพียงราย
เดียวเท่านั้น ดังนั้น หากสามารถปรับปรุงระบบการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของท้ังประเทศเป็นอย่างมาก 

 
การปรับปรุงด้านระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบนั้น นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง กับ

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย การท่ีต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยสูงมากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืน (ร้อยละ 18.6 ต่อ GDP ในปี 2551 ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีต้นทุนโลจิสติกส์ประมาณ
ร้อยละ 9-11 ต่อ GDP เท่านั้น) ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการท่ีการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยยัง
อาศัยการขนส่งทางถนน มิได้ใช้รูปแบบการขนส่งท่ีมีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่ า และมีประสิทธิภาพการ
ใช้เชื้อเพลิงสูง (เช่น การขนส่งทางรางและการขนส่งทางน้ า) ในสัดส่วนท่ีสูง ดังนั้น หากภาครัฐสามารถ
ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังประสิทธิภาพการให้บริการของการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง ให้มีประสิทธิภาพดีได้แล้ว จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเท่านั้น ยังจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสินค้าส่งออกอื่นๆ อีกเป็น
จ านวนมาก รวมท้ังจะส่งผลถึงการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างมากอีกด้วย 
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3) แนวนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 
ข้อสรุปแนวนโยบายการพัฒนาระบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มัน

ส าปะหลังในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
 
ส าหรับเกษตรกร 
 
ควรมีการอบรมนักวิชาการเกษตรในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถน าความรู้ไป

ถ่ายทอด รวมท้ังสามารถช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับการผลิตมันส าปะหลังให้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
เนื่องจากนักวิชาการเกษตรในพื้นที่เป็นผู้ท่ีใกล้ชิดเกษตรกร  การน าระบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) มาใช้จะสามารถสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ของนักวิชาการเกษตร และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลังไทยได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่
เกษตรกรอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรในทุกพื้ นท่ีได้มีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ควรมีการฝึกอบรมเกษตรกรในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การ
ปฏิบัติในการเพาะปลูกท่ีถูกต้อง ตามหลักเกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) และ
ตามพันธุ์ สภาพดิน และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ของตน การบริหารจัดการไร่ การจดบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น 
การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนอย่างเป็นระบบและครบวงจร การจัดท าบัญชีธุรกิจการเกษตร
อย่างง่าย การก าจัดและป้องกันศัตรูพืชและโรคพืชท่ีเหมาะสม การใช้เครื่องทุนแรงท่ีเหมาะสม การ
เลือกใช้ขนาดรถบรรทุกในการขนส่ง และการควบคุมต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง เป็นต้น  ซึ่งหาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถให้การอบรม น าเสนอความรู้หรือเทคโนโลยีการผลิต
ท่ีให้ผลส าเร็จได้จริงแล้ว ก็จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรในพื้นท่ีปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามได้ เนื่องจากได้
เห็นความส าเร็จจากเกษตรกรรายอื่น  การส่งเสริมการเพาะปลูกท่ีถูกต้องตามหลักมาตรฐานจัดเป็นสิ่ง
ส าคัญ ท้ังนี้เพื่อให้วัตถุดิบมันส าปะหลังมีคุณภาพสม่ าเสมอ ซึ่งจะส่งผลถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการยอมรับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากลูกค้าในต่างประเทศด้วย  นอกจากนี้ ภาครัฐ
ควรจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมให้กับเกษตรกรท่ีอยู่ไกลจากแหล่งน้ า แนะน าวิธีการในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
จัดตั้งศูนย์เพื่อการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ร่วมกันภายในหมู่บ้าน (Village equipment pool center) 
แนะน าระบบการคิดอัตราค่าขนส่งท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อลดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้
ว่าจ้างและผู้ประกอบการขนส่ง รวมท้ังจัดหาแนวทางการช่วยเหลือในการกู้เงินลงทุนท่ีเหมาะสมให้แก่
เกษตรกร 

 
ส าหรับสถานประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
 
สถานประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังควรเน้นกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือและ

การประสานงานกับเกษตรกรและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการท าสัญญาตกลงซื้อขายกับเกษตรกร 
(Contract Farming)  ควรมีการจัดท าแผนการตลาดอย่างสม่ าเสมอ รวมท้ังเพิ่มการท าการตลาดเชิงรุก ให้
ความส าคัญกับคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ด าเนิน
นโยบายการประหยัดพลังงาน มีการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เน้นการรับรองระบบและการท างานท่ี



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: โครงการการจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกสข์องผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศไทย 
 

เป็นมาตรฐาน เช่น HACCP, 5ส และฮาลาล เป็นต้น รวมท้ังพิจารณาการลงทุนในระบบอัตโนมัติเพื่อลด
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการด าเนินงานในระยะยาวได้ 

 
นอกจากนี้ ควรมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ในด้านการบริหารการผลิต การตลาด 

การเงิน และการขนส่ง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทย 
 
ส าหรับการขนส่งท่ีเก่ียวข้อง 
 
ภาคการขนส่งควรศึกษาและก าหนดมาตรการการลดต้นทุนการขนส่งโดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของรถบรรทุก  ซึ่งการด าเนินการนี้สามารถท าได้ท้ังวิธีท่ีไม่ต้องเสียเงิน
ลงทุนมาก เช่น การลดการบรรทุกท่ีไม่เต็มคันรถ การลดการวิ่งรถเท่ียวเปล่า การเลือกใช้ขนาดรถท่ี
เหมาะสม การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประหยัดค่าขนส่ง การฝึกอบรมพนักงานขับรถเพื่อการขับขี่อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยได้ระดับมาตรฐาน การเพิ่มมาตรฐานบ ารุงรักษารถบรรทุก โดยการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาสภาพรถบรรทุกอย่างสม่ าเสมอ ฯลฯ  และวิธีท่ีต้องเสียเงินลงทุน แต่ก็มีระยะเวลาคืนทุนท่ี
รวดเร็ว เช่น การติดตั้งอุปกรณล์ดแรงต้านอากาศพลศาสตร์  การพิจารณาเพิ่มเพลาและล้อของรถบรรทุก 
เพื่อเพิ่มน้ าหนักการบรรทุกต่อเท่ียว ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ยัง
ช่วยลดจ านวนรถบรรทุก อุบัติเหตุ และปัญหามลภาวะอีกด้วย  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งควร
พิจารณาการควบคุมต้นทุนค่าขนส่ง และการคิดอัตราค่าขนส่งอย่างมีหลักการ โดยการก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าขนส่งท่ีพิจารณาท้ังน้ าหนักบรรทุกและระยะทางการขนส่ง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างผู้
ว่าจ้างและผู้ประกอบการขนส่ง 

 
ส าหรับภาครัฐ โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลังงาน ควรพิจารณาก าหนดกลไกการ

สนับสนุนโครงการการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในภาคขนส่งร่วม เช่น การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงิน (Subsidize) ในการลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง การส่งเสริมมาตรการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดกา รน าไปใช้จริงใน
ภาคเอกชน   นอกจากนี้ ควรให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงใน
ภาคการขนส่งเพิ่มมากขึ้นด้วย   ซึ่งการส่งเสริมมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเชื้อเพลิงใน
ภาคการขนส่งทางบกนี้ จัดเป็นแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งท่ีต่ าและให้ผลเร็ว จึงควรให้ความส าคัญ
และเร่งด าเนินการ 

 
ส าหรับการส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal transportation)  ในการ

ขนส่งทางล าน้ า ควรสนับสนุนการเพิ่มการใช้อรรถประโยชน์ของเรือบรรทุกสินค้า เช่นเดียวกับในรูปแบบ
การขนส่งอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุนด าเนินการ เช่น การพัฒนาระบบการ
แจ้งข้อมูลข่าวสารความต้องการขนส่งสินค้า เพื่อประโยชน์ในการเจรจาตกลงรับส่งสินค้าขาไป -ขากลับ
ทางเรือ เป็นต้น  ส าหรับการขนส่งทางราง ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในการขนส่งสินค้าทาง
ราง ลดความไม่แน่นอนในการขนส่ง พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากรในการขนส่ง (หัวรถจักรและแคร่) เพิ่มเติม
ให้เหมาะสมต่อปริมาณความต้องการการขนส่ง เปลี่ยนทดแทนหัวรถจักรและแคร่ท่ีเก่า หมดอายุการใช้
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งาน และหัวรถจักรท่ีมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงต่ า ซึ่งหากระบบการขนส่งนี้มีความพร้อมในการ
ให้บริการมากขึ้น ก็จะมีผู้ประกอบการหันมาใช้บริการการขนส่งรูปแบบนี้มากขึ้นมาก ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง รวมท้ังผลิตภัณฑ์ส่งออกอื่นๆ ในภาพรวมของท้ัง
ประเทศอย่างมาก  ท้ังนี้ หากภาครัฐไม่พร้อมท่ีจะลงทุน อาจพิจารณาเปิดโอกาสให้เอกชน รวมท้ังบริษัท
ต่างชาต ิเข้ามาร่วมลงทุนโดยใช้ระบบให้สัมปทาน เพื่อเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบรางเพิ่มเติมให้
เพียงพอต่อความต้องการด้านการขนส่ง สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ัวประเทศ  
และภาครัฐควรพิจารณาการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการให้บริการ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้เทียบเท่าภาคเอกชน  ซึ่งการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางนี้ จะ
สามารถช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างมาก  สามารถพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศให้เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดได้เป็นอย่างดี 


