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ทิศทางการใชมันเสน/มันอัดเม็ดในอุตสาหกรรมอาหารสัตวในอนาคตของไทย 
สมาคมผูผลิตอาหารสัตว 
_________________________________________________________________________________ 
 
                 ในสถานการณที่วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวมีราคาสูงขึ้นเปนอยางมากในปจจุบัน ทําใหผูผลิตอาหารสัตวจําเปนจะตองมี
การเปลี่ยนแปลงสูตรหรือสวนผสมในอาหารสัตว เพื่อใหราคาตนทุนอาหารต่ําลง แตจําเปนที่จะตองคงไวซึ่งคุณคาทางอาหารเพื่อ
ประโยชนของเกษตรกร ฟารมเลี้ยงสัตว ดังนั้นโรงงานผูผลิตอาหารสัตวจึงตองศึกษาคนควาเพื่อใหไดวัตถุดิบทดแทนเพื่อใหไดอาหาร
สัตวที่มีคุณภาพและยังมีความไดเปรียบในดานราคา มันสําปะหลังจึงเปนพืชทดแทนที่มีอนาคตตัวหนึ่งที่นาจับตามองอยางยิ่ง 
                  ปจจุบันการใชมันสําปะหลังเปนอาหารสัตวในประเทศไทยนับวามีการขยายตัวจากเดิมเปนอยางมาก อยางไรก็ตามการใช
มันสําปะหลังเปนอาหารสัตวในไทยยังคงตองพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง และยังมีประเด็นที่ตองใหความรูความเขาใจ เพื่อใหตลาดมัน
สําปะหลังมีอนาคตที่ยั่งยืน และทั้งนี้การใชในอาหารสัตวยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบชนิดอ่ืน เชน ขาวโพด ปลาย
ขาว กากถั่วเหลืองฯ รวมถึงการใชยาในอาหารสัตว และความตองการคุณภาพเนื้อสัตว ผลิตภัณฑสัตวของผูบริโภค ปจจัยตางๆเหลานี้
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งมีผลกระทบตอการใชมันสําปะหลังทั้งสิ้น 
            
                  พ้ืนที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง 
             ในปการผลิต 2550/51 คาดวาผลผลิตมันสําปะหลังของไทยจะมีปริมาณทั้งสิ้น 27.6 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รอยละ 5 
สืบเนื่องจากราคาหัวมันสําปะหลังในปที่ผานมาอยูในระดับที่จูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกนอกจากนี้ภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวย 
และมีการใหความรูและใหการสนับสนุน ทําใหเปนอีกปจจัยที่ทําใหพ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น   
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                                                                                                              *ขอมูล: สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย* 
                  
 
                    จากกราฟการเทียบราคาแบบ Index จะเห็นไดวาสัดสวนของราคามันสําปะหลังมีสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นมากกวาราคา
ขาวโพด ซึ่งถือเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาปลูกมันสําปะหลังกันมากขึ้น 
 
 
   _________________________________          
        * ป 2546 = 100 
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สรุปยอนหลังเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตเฉลี่ยตอไร และผลผลิตมันสําปะหลัง 
ประจําป พ้ืนที่เก็บเกี่ยว (ไร) ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ตัน) ผลผลิตหัวมันสด (ตัน) 
2545/46 6,744,481 2.50 17,236,873 
2546/47 6,973,157 2.90 20,333,510 
2547/48 6,695,502 3.30 22,192,509 
2548/49 6,692,537 3.40 22,584,402 
2549/50 7,201,000 3.60 26,411,000 
2550/51(คาดการณ) 7,302,000 3.78 27,619,000 

ขอมูล: มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 
                     จากขอมูลคณะสํารวจผลผลิตมันสําปะหลังของ 4 สมาคม( กรมการคาตางประเทศ,กรมสงเสริมการเกษตร,สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร,สมาคมการคามันสําปะหลัง) จะเห็นไดวาพื้นที่เพาะปลูกรวมถึงผลผลิตมันสําปะหลัง มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และ
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร ยังสามารถที่จะพัฒนาใหไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดการดวยเทคโนโลยี ที่เหมาะสม ปรับปรุงพันธุ 
และการจัดการดานเก็บเกี่ยวใหมีปริมาณแปงมากขึ้น 
                          จากการคาดการณของ 4 สมาคม ตัวเลขผลผลิตป 2550/51 อยูที่ 27.619 ลานตันมันสด เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาประมาณ 
1 ลานตัน แตเนื่องจากความตองการในตลาดมันสําปะหลังยังคงสูงตอเนื่อง ทําใหมีการคาดการณกันวาตัวเลขดังกลาวจะยังคงไม
เพียงพอตอความตองการที่คาดวาจะมีไมต่ํากวา 30 ลานตันอันอาจจะสงผลใหราคายังคงอยูในเกณฑสูงตอเนื่อง 
                    
                            คุณภาพมันเสนสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว 
                             จากการที่มันสําปะหลังถือเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทยที่สามารถนําเขาเงินตราตางประเทศจากการสงออก
ปละกวา 30,000ลานบาท และเปนแหลงรายไดของเกษตรกรกวา 5แสนครัวเรือน*  และที่ผานมาไมวาจะเปนการสงออกหรือการ
ใชในประเทศมักประสบปญหาการกีดกันทางการคา มาตรการดานสุขอนามัย หรือในเรื่องของคุณภาพสินคาที่ไมตรงกับความ
ตองการของผูใช สงผลกระทบตอเสถียรภาพราคาหัวมันสด และดังที่กลาวไวขางตนคุณภาพของมันเสนถือเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่มีสวนในการตัดสินใจเลือกใชมันสําปะหลังในสูตรอาหาร 
                               กรมการคาตางประเทศจึงเขามามีบทบาทในการหาแนวทางแกไข โดยการริเร่ิม โครงการมันเสนสะอาด โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหมีคุณภาพดีสอดคลองกับความตองการของตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ และเพื่อขยายตลาดการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหกวางขวาง ทั้งในดานอุตสาหกรรมอาหารสัตวและการแปรรูป
อื่นๆ รวมไปถึงเพื่อรองรับมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวตามระบบ GMP และ HACCP ของสหภาพยุโรป และการทํา
คุณภาพมันเสนสะอาดก็ถือเปนการเพิ่มคุณคาใหกับตัวมันเสน เนื่องจากการใชมันเสนไมวาจะเปนการสงออกหรือใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว คุณภาพของมันเสนก็ถือเปนเรื่องสําคัญยิ่งในปจจุบัน จะสงผลใหผลประโยชนก็จะตกอยูกับทุกฝาย 
ตั้งแตเกษตรกรที่ไดราคาดีขึ้น ลานมันเสนผูผลิต ที่จะขายมันเสนหรือมันอัดเม็ดไดในราคา Premium ตลอดจนถึงผูใชก็จะไดมัน
เสนที่มีคุณภาพดีเพื่อไปแปรรูปหรือผลิตเปนอาหารสัตวตอไป 
 
_________________________________________ 
* ขอมูล : กรมการคาตางประเทศกระทรวงพาณิชย 
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วธิีการทาํมันเสนสะอาด

มันสําปะหลังพันธุดีในไร

หัวมันสด
ทีไ่มมีรากเหงา มีดินทรายปนนอยทีสุ่ด

รอนเอาผิวนอก ดิน/ทรายออก

หั่นเปนช้ิน

ผ่ึงแดด 3-4แดด

มันเสนสะอาด
(ความชื้นไมเกิน 13%)  

                                                                                                                                            *ขอมูล : กรมการคาตางประเทศกระทรวงพาณิชย 

  

 
 
มาตรฐาน   

มันเสนสะอาด มันเสนทั่วไป 
(แนะนํา) (บังคับ) 
1. เชื้อแปงไมนอยกวา 70%  1. เชื้อแปง ไมนอยกวา 65% 
โดยน้ําหนัก(ตามกรรมวิธี Polarimetric โดยน้ําหนัก(ตามกรรมวิธี Polarimetric 
 ของ EU) หรือไมนอยกวา 75%  ของ EU) 
โดยน้ําหนัก(ตามวิธี NFE)     
2. เยื่อใยไมเกิน 4 % โดยน้ําหนัก 2. เยื่อใยไมเกิน 5%โดยน้ําหนัก 
3. ความชื้นไมเกิน 13%โดยน้ําหนัก 3. ความชื้นไมเกิน 14%โดยน้ําหนัก 
4. ไมมีวัตถุเจือปน เวนแตดิน 4. ไมมีวัตถุเจือปน เวนแตดิน 
ทรายที่ติดมากับหัวมันสําปะหลัง ทรายที่ติดมากับหัวมันสําปะหลัง 
ตามสภาพปกติ ไมเกิน 2% ตามสภาพปกติ ไมเกิน 3% 
โดยน้ําหนัก โดยน้ําหนัก 
5. ไมมีกลิ่นและสีผิดปกติ 
6. ไมบูด เนา หรือ ขึ้นรา 
7. ไมมีแมลงที่ยังมีชีวิตอยู 

                                                                                                                           *ขอมูล : กรมการคาตางประเทศกระทรวงพาณิชย 
 
 



4 
 

 

                 ภาพรวมการใชผลิตภัณฑมันเสน/มันอัดเม็ด 
                            มันสําปะหลังถือเปนพืชหัวที่มีปริมาณแปงมากคือมีเชื้อแปงในปริมาณเฉลี่ย 20-25 เปอรเซ็นต ทําใหมีหลาย
อุตสาหกรรมมีการใชแปงจากมันสําปะหลัง เพื่อนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ในประเทศไทยสามารถที่จะจําแนกอุตสาหกรรมหลัก
ที่ใชมันสําปะหลงัเพื่อที่จะแปรรูปหรือสงออกไดดังนี้ 

• โรงแปง 
• ผูสงออกมันเสน/มันอัดเม็ด 
• อาหารสัตว 
• อุตสาหกรรมเอทานอล 

สัดสวนการใชมันสําปะหลังของอุตสาหกรรมหลักในไทย      
ป 2549

โรงแปง(ในประเทศ+
สงออก), 52.07%

อาหารสัตว, 4.28%

เอทานอล , 7.49%

หัวมันสดเพือ่ใชใน
ผลิตภัณฑอ่ืน , 4.78%

สงออก, 31.38%

โรงแปง(ในประเทศ+สงออก) อาหารสัตว
เอทานอล หวัมันสดเพ่ือใชในผลิตภัณฑอื่น 
สงออก  

                                                                                                                                ขอมูล : สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย 
                           โรงแปง 
                             โรงแปงถือเปนอุตสาหกรรมที่ใชมันสําปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีสัดสวนการใชทั้งหมดประมาณ 50 
เปอรเซ็นตของผลผลิตมันสําปะหลังทั้งหมด โดยผลิตภัณฑแปงสวนใหญเปนผลิตภัณฑเพื่อการสงออก ไมวาจะเปนในรูปของแปงมัน
สําปะหลังดิบ และ แปงมันสําปะหลังแปรรูป คาดการณวาปริมาณผลิตแปงมันของโรงแปงในปจจุบันมีปริมาณ 70 เปอรเซ็นต* ของ
กําลังการผลิตของเครื่องจักรทั้งหมด  ขณะเดียวกันแนวโนมความตองการแปงมันของตลาดในประเทศและตางประเทศยังคงมีสูง
ตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันอินโดนีเซียซึ่งเปนผูผลิตรายใหญประเทศหนึ่งของโลกประสบปญหาภัยธรรมชาติทําใหผลผลิตมัน
สําปะหลังลดนอยลง คาดวาจะทําใหประเทศผูใชแปงมันอาจะตองหันมาซื้อผลิตภัณฑแปงมันจากไทย อันจะทําใหความตองการ
วัตถุดิบเพื่อที่จะผลิตแปงมันสูงขึ้น  ทําใหราคาแปงมันในปจจุบันมีราคาเพิ่มจากในอดีตสูงมากเฉลี่ยประมาณ 50-70 เปอรเซ็นต 
                             
                              ผูสงออกมันเสน/มันอัดเม็ด 
                              จากการที่ตลาดสงออกหลักมันเสนอยางจีน มีนโยบายในการจํากัดการนําขาวโพดมาใชผลิตพลังงาน ทําใหตอง
เปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตมาเปนมันเสน สงผลใหความตองการมันเสนเพิ่มสูงขึ้นมาก คาดการณวาจีนมีความตองการมันเสนเพื่อใช
ในอุตสาหกรรมดานพลังงานสูงกวา 6 ลานตัน  ประกอบกับประเทศในกลุม EU ซึ่งในระยะที่ผานมาประสบกับปญหาคลื่นความรอน 
ทําใหผลผลิตธัญพืชไดรับความเสียหายทําใหปริมาณธัญพืชไมเพียงพอตอการใชในประเทศ จึงจําเปนตองพึ่งพาการนําเขามันอัดเม็ด
จากไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเพียงใน 2ไตรมาสแรกของปมีการนําเขามันอัดเม็ดจากไทยทะลุ 1 ลานตัน กลาวคือตลาดสงออกผลิตภัณฑทั้ง
มันเสนและมันเม็ดของไทยมีอนาคตที่สดใส จากความตองการของตลาดใหญอยางจีนและประเทศในกลุม EU     
________________________________________________ 
* ขอมูลจากการสอบถามจากโรงแปง 
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การสงออกมันเสน/มันอัดเม็ด 
  

          

ชนิด 
ป 2549 ป 2550 (ม.ค.-พ.ค.) 

ปริมาณ(ตัน) ปริมาณหัวมันสด(ตัน) ปริมาณ(ตัน) ปริมาณหัวมันสด(ตัน) 
มันเสน 3,820,357 8,022,750 1,873,077 3,933,462 
มันอัดเม็ด 393,315 825,962 718,434 1,508,711 
แปงมันสําปะหลังดิบ 1,670,610 6,849,501 721,393 2,957,711 
แปงมันสําปะหลังแปร
รูป 641,034 2,628,239 190,369 780,513 

รวมการสงออก
(คาดการณ) 

    

หัวมันสด (ลานตัน)  18,326,452  9,180,397 
      

                                                                                                                ขอมูล : กรมการคาตางประเทศ                   
                              
                                อาหารสัตว 
                               สืบเนื่องจากราคาธัญพืชทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ทําใหผูเลี้ยงสัตวและผูผลิตอาหารสัตว จําเปนตองพึ่งพาวัตถุดิบที่มี
ความไดเปรียบทางดานราคาและมีคุณคาทางอาหาร จากการวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนพบวา มันสําปะหลังสามารถที่จะนํามา
ทดแทนวัตถุดิบหลักอ่ืนได อีกทั้ง มีความไดเปรียบทางดานตนทุนทางอาหาร สงผลใหมีการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารของสัตว
หลายๆชนิดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปริมาณการเลี้ยงสัตวในไทยก็ยังถือวามีแนวโนมที่ดี  เนื่องจากประเทศไทยยังมีศักยภาพในการเลี้ยงสัตว
เพื่อการบริโภคในประเทศ และเพื่อการสงออก ซึ่งมันสําปะหลังก็จะเขามามีบทบาทควบคูในการใชของอุตสาหกรรมอาหารสัตว 
                              จากตารางการใชมันสําปะหลังในประเทศจะเห็นไดวาปริมาณการใชมันเสนและมันอัดเม็ดในประเทศ มีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้นทุกป การใชในสวนนี้เปนสวนที่สะทอนใหเห็นถึงความตองการใชมันสําปะหลังในภาคอาหารสัตวที่เพิ่มมากขึ้นและคาด
วาในอนาคตก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการเขามาทดแทนธัญพืชอ่ืน             
                              เอทานอล 
                               จากภาวะราคาน้ํามันที่พุงสูงขึ้น ทําใหเอทานอลซึ่งเปนพลังงานทดแทนเขามามีบทบาทอยางมากในหลายๆ
ประเทศทั่วโลก และมันสําปะหลังก็ถือเปนวัตถุดิบที่มีความไดเปรียบในหลายๆดาน เชนราคา ผลผลิตตอหนวย เมื่อเทียบกับวัตถุดิบ
อื่นๆ  โดยในปจจุบันมีโรงงานที่จดทะเบียนผลิตเอทานอล 45 โรงงานเปนโรงงานที่ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังทั่วประเทศ
จํานวน 23 โรงงาน  
                            กลาวโดยสรุป จากภาพรวมความตองการในภาคอุตสาหกรรมหลัก มีแนวโนมการใชมันสําปะหลังที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เมื่อคิดคํานวณความตองการของทุกอุตสาหกรรมแลว จะเห็นวาปริมาณการผลิตมันสําปะหลังในประเทศมีโอกาสที่สดใสในการ
ตอบสนองความตองการที่สูงขึ้นอยางกาวกระโดด อันอาจจะทําใหเกิดแรงจูงใจในดานการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปหลากหลาย
มากขึ้น 
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ผลผลติมันสําปะหลงัใชภายในประเทศ
2550

2545 2546 2547 2548 2549 คาดการณ
การใชภายในประเทศ
แปงมัน (ลานตนัแปง) 0.81 0.9 0.99 1.09 1.2 1.23
หัวมันสดเพื่อผลติแปง (ลานตนั) 3.56 3.96 4.36 4.79 5.28 5.5
มันเสน/อดัเม็ด (ลานตนั) 0.33 0.45 0.49 0.54 0.6 0.7
หัวมันสดเพื่อใชในผลติภัณฑอืน่ (ลานตนั) 0.75 1.01 1.11 1.22 1.34 1.36

เอทานอล (ลานลติร) - 57.6 280.8 376.2 376.2 376.2
หัวมันสดเพื่อผลติเอทานอล (ลานตนั) - 0.32 1.56 2.09 2.09 2.09

รวมใชภายในประเทศ
หัวมันสด (ลานตนั) 4.31 5.29 7.03 8.1 8.7 8.9

 
                                                                                                                                         ขอมูล : กรมวิชาการเกษตร และตัวเลขคาดการณ 

                     
                                                                                                           
                          เปรียบเทียบแนวโนมราคากับวัตถุดิบอาหารสัตวอ่ืนๆที่สําคัญ 
                          ดังที่กลาวขางตน อันเนื่องมาจากมันสําปะหลังเปนพืชที่ใหพลังงานเปนหลัก จําเปนที่จะตองใชแหลงโปรตีนอ่ืนเพื่อ
นํามาชวยเสริมในสูตรอาหาร ดังนั้นในการที่ผูเลี้ยงสัตวและผูผลิตอาหารสัตวจะเลือกใชมันสําปะหลังในสูตรอาหาร ตามภาวะราคา
ของวัตถุดิบหลักเชนขาวโพด และวัตถุดิบโปรตีนเสริมในสูตรอาหารที่ใชมันสําปะหลังเชน กากถั่วเหลืองและปลาปน จึงเปนปจจัยที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง ในการคํานึงถึงการที่จะเลือกใชสูตรหรือปริมาณการใชมันสําปะหลังในอาหารสัตว  
                          อนึ่งเกณฑการคํานวณเพื่อการใชมันสําปะหลังในอาหารสัตว พิจารณาจากคุณสมบัติของมันสะอาด ดังนั้นคุณภาพที่
ดอยจะมีผลตอศักยภาพในการเลี้ยง และคุณภาพของอาหารสัตวเปนอยางยิ่ง 
 
 

Corn Price VS Tapioca Price
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ราคามัน ราคาขาวโพด  
                                                                                                                                       ขอมูล : สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย 
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                              จากภาพการเปรียบเทียบราคามันสําปะหลังกับราคาขาวโพด จะเห็นไดวาตลอด 5 ปที่ผานมา ราคาขาวโพดมี
แนวโนมปรับตัวสูงขึ้น ทําใหมีแนวโนมการใชมันสําปะหลังในอาหารสัตวที่เพิ่มมากขึ้นดวย เนื่องจากความตางของราคา
ขาวโพดและมันสําปะหลัง เปนขอไดเปรียบในดานตนทุนในการผลิตอาหารสัตว 
 
 
                                    สรุปแนวโนมการใชมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว 
                             จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นไดวาปริมาณการใชมันสําปะหลังของไทยมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ปจจัยตางๆไมวาจะเปนดานผลผลิต และความตองการใชมันสําปะหลังในไทย ดังนั้นก็ถือไดวามีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาได
อีกมาก ทั้งในดานปริมาณหรือคุณภาพ ที่นับวันจะเปนที่ยอมรับจากประเทศผูใชทั่วโลกในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับมัน
สําปะหลัง ไมวาจะเปนในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง,อุตสาหกรรมอาหารสัตวทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรม
ดานพลังงาน ที่ใหการตอบรับเปนอยางดีตลอดชวงเวลาที่ผานมา อันเห็นไดจากแนวโนมการใชในประเทศและการสงออก ที่มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในทุกป  
                              สําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตวทั้งในและตางประเทศที่จําเปนตองพึ่งพาธัญพืชเพื่อผลิตอาหารสัตว  จาก
สถานการณปจจุบันที่กลุมวัตถุดิบประเภทธัญพืช ซึ่งถือเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตวมีราคาสูงขึ้นเปนอยางมากใน
ปจจุบัน  ตางก็เห็นพองตองกันวามันสําปะหลังถือเปนธัญพืชทดแทนชนิดหนึ่ง ที่นับวันจะยิ่งทวีความสําคัญขึ้นในอุตสาหกรรม
อาหารสัตว และมีแนวโนมวาการใชมันสําปะหลังในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตวจะมีเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อาจกลาวไดวา
การใชมันสําปะหลังในอาหารสัตวมีแนวโนมที่สดใส และมีความนาใชอยางยั่งยืนในอนาคต ซึ่งหากมีการสงเสริมของทั้งภาครัฐ
และเอกชนในดานคุณภาพและปริมาณ ก็เชื่อไดวาจะชวยใหมันสําปะหลังในไทยจะเติบโตอยางมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
ที่มา : รายงานประจําป  2550  สมาคมการคามันสําปะหลังไทย / 
           รายงานประจําป  2550  สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 


