
รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แผนงานวิจัยการเพิม่มูลคาสินคาทางการเกษตรแผนงานวิจัยการเพิม่มูลคาสินคาทางการเกษตร



ปาลมน้ํามัน

พื้นที่เพาะปลูก:
 

23.6 ลานไร

กรณีศึกษาประเทศมาเลเซียกรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย

Palm oil
Palm Kernel Oil
Palm Kernel Cake
Oleochemical Products
Finished Products
Others (include biodiesel)
Total Export 

Tonne
13,746,823

1,060,713
2,093,499
2,140,173

351,183
181,851

19,574,242

2007
Export value (M Baht)

313,430
29,561
7,193

63,084
10,372
3,190

426,830



ประเทศไทยประเทศไทย

ขาวและผลิตภัณฑ

พื้นที่เพาะปลูก: 67 ลานไร
มูลคาการสงออก: 2.69 แสนลานบาท

สัตวน้ําและผลิตภัณฑ

มูลคาการสงออก: 1.62 แสนลานบาท
ยางพารา

พื้นที่เพาะปลูก: 11.3 ลานไร
มูลคาการสงออก: 2.92 แสนลานบาท

พื้นที่เพาะปลูกยางพาราและขาว =
 

78.3 ลานไร
มูลคาการสงออกยางพารา ขาวและสัตวน้ํา =

 
7.23 แสนลานบาท

ประเทศมาเลเซยี

พื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันและยางพารา =
 

32.3 ลานไร
มูลคาการสงออกปาลมน้ํามันและยางพารา =

 
5.28 แสนลานบาท

ขอมูล:

 
2008



ประเทศไทยประเทศไทย
พื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ:

 
130 ลานไร

อื่นๆ, 6.2

ที่อยูอาศัย, 2.2
สวนผักและไมดอก, 1.2

พื้นที่เลี้ยงสัตว, 1.1

ไมผลและไมยืนตน, 28.6

พืชไร, 27.2

ที่นา, 63.5



• การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันและการ
 

พึ่งพาตนเอง
• การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการเก็บเกี่ยว

 
ผลผลิตทางการเกษตรและประมง

• การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย

การเพิ่มมลูคาสินคาทางการเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขาการเพิ่มมลูคาสินคาทางการเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา



สนิคาเกษตรที่สําคญัของประเทศไทยสนิคาเกษตรที่สําคญัของประเทศไทย

ขาวขาว

ยางพารายางพารา

ออยออย

สุกรสุกร  สัตวปกและสัตวน้ําสัตวปกและสัตวน้ํา

มันสําปะหลังมันสําปะหลัง

ผลไมและผลิตภัณฑผลไมและผลิตภัณฑ

ไมดอกไมดอก

พืชผักพืชผัก



การวิจัยและพัฒนาเพือ่สรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันการวิจัยและพัฒนาเพือ่สรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขัน
และการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาตนเอง

1.1 การผลิตพืชเศรษฐกิจ
- พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิต ปาลมน้ํามัน ยางพารา 
พืชผัก ไมดอกไมประดับ

- การพฒันาตลาดคาขาวและผลติภณัฑจากขาว
- พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตไมผล
- การพฒันาเครื่องจกัรกลการเกษตร
- การทําเกษตรอินทรีย



1.2 ปศุสัตว
- การจดัการฟารมระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
- การพฒันาเทคโนโลยีอาหารสตัวที่มีคุณภาพและเหมาะสมในทองถิน่

การวิจัยและพัฒนาเพือ่สรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขันการวิจัยและพัฒนาเพือ่สรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขัน

และการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาตนเอง

1.3 ประมงและการเพาะเลี้ยงชายฝง
- การพฒันาศักยภาพสตัวน้ําเศรษฐกิจใหมของประเทศ



การสรางมูลคาเพิ่มแกสนิคาเกษตร

การพัฒนากระบวนการแปรรูปสินคาเกษตรการพัฒนากระบวนการแปรรูปสินคาเกษตร

ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน

ยางพารายางพารา

ขาวขาว

มันสําปะหลังมันสําปะหลัง

ออยออย

อตุสาหกรรมอตุสาหกรรม  OleochemicalOleochemical

วัสดุผสมระวางยางธรรมชาติวัสดุผสมระวางยางธรรมชาติ  ผลติภณัฑจากยางดิบและน้ํายางผลติภณัฑจากยางดิบและน้ํายาง

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แปงดัดแปรแปงดัดแปร  พัฒนาคุณภาพมันเสนพัฒนาคุณภาพมันเสน

เอทานอลเอทานอล  และผลติภณัฑตอเนื่องและผลติภณัฑตอเนื่อง



มาตรการสําหรับประเทศไทยมาตรการสําหรับประเทศไทย

งานวิจัย - การวิเคราะหการตลาดขาวในและตางประเทศ
- การพฒันาผลิตภณัฑและผลพลอยได
เชน แอลกอฮอล

ขาวและผลิตภัณฑ
พื้นที่เพาะปลูก: 67 ลานไร
มูลคาการสงออก: 2.69 แสนลานบาท



การพัฒนา - เทคโนโลยีดานการแปรรูปยางดิบ น้ํายางและผลิตภัณฑ
- เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายางและยางดิบ 

ยางพารา
พื้นที่เพาะปลูก:

 
11.3 ลานไร

มูลคาการสงออก: 2.92 แสนลานบาท

มาตรการสําหรับประเทศไทยมาตรการสําหรับประเทศไทย



มาตรการสําหรับประเทศไทยมาตรการสําหรับประเทศไทย

ออย
พื้นที่เพาะปลูก: ~ 6.2 ลานไร
ปริมาณออย: ~ 70 ลานตัน
มูลคาอุตสาหกรรม:

 
70,000> ลานบาท

แนวทางวิจัย -
 

Co-product การพัฒนาผลิตภัณฑจากกากออย, กากตะกอน
เชน ผลิตภัณฑน้ําตาลไซโลส, สารสกัดมูลคาเพิ่มจาก 
sugarcane wax, bio-fertilizer



มาตรการสําหรับประเทศไทยมาตรการสําหรับประเทศไทย

การพัฒนา - แปงดัดแปร 
- การพัฒนาเพื่อใชกับผลิตภัณฑอาหารสัตว

มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ
มูลคาการสงออก:  4.86 หมื่นลานบาท



มาตรการสําหรับประเทศไทยมาตรการสําหรับประเทศไทย

งานวจิัย (กุง) - การลดตนทุนการผลิต 
- การพัฒนาผลิตภัณฑแบบตางๆ
- การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

สัตวน้ําและผลิตภัณฑ
มูลคาการสงออก:  1.61 แสนลานบาท



เกษตรอินทรียเกษตรอินทรีย

การสรางมูลคาเพิ่มแกสนิคาเกษตร

•การวิจัยการตลาด
•การควบคุมกาํจัดโรค
•คุณภาพผลผลติและความปลอดภัย
•การพฒันาเปนผลิตภณัฑอินทรีย



การใชประโยชนจากของเสียจากการทําเกษตรกรรมการใชประโยชนจากของเสียจากการทําเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร



ของเสียจากการทําเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ของเสียจากการทําเกษตรกรรม

ของเสียจากอตุสาหกรรมเกษตร

ขาว ออย

ปาลมน้ํามัน ปศุสัตว

มันสําปะหลัง

สัตวน้ํา

ขาวโพด

กากน้าํตาล
กากมัน ทะลายปาลม

แกลบและฟางขาว กากออย เปลือกและเศษเนื้อหนงั



Cellulosic MaterialCellulosic Material



ขาวขาว
ขาว (~61 ลานไร)

ขาวสาร (~13.5 ลานตัน)

ฟางขาว (~ 40 ลานตัน)

ขาวเปลือก (~ 25 ลานตัน)

ขาวหัก (~ 5 ลานตัน)

รําขาว (~ 1.5 ลานตัน)

แกลบ (~ 5 ลานตัน)



วัสดุเศษเหลือจากขาว

• รําขาวมีประมาณ 1.8% ราคาประมาณ 6 บาท/กก.

• ขาวหักมีประมาณ 3.8% ราคาประมาณ 1,120 บาท/กส.(2547)

• แกลบมีประมาณ 5.2% ราคาประมาณ 900-1200 บาท/ตัน

• ฟางขาวมีประมาณ 72.9%



ขาวโพดเลี้ยงสัตว

(~7.5 ลานไร)

ใบขาวโพด
การเก็บเกีย่ว

ลําตนขาวโพด (~3.6 ลานตัน)

เปลือกขาวโพด (~1.3 ลานตัน)

ซังขาวโพด (~1.5 ลานตัน)

เมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว

(~4.4 ลานตัน)

ฟกขาวโพด

~7.2 ลานตัน

วัสดุเศษเหลือจากขาวโพด - นําไปใชประโยชนทั้งหมด



““ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน””

ป 2552
พื้นที่เพาะปลูก 3.2 ลานไร
พื้นที่ใหผล 2.6 ลานไร
ผลผลิต 7 ลานตัน



ทะลายสดปาลมน้ํามัน

(100%

 

=

 

4,903,000 ตัน/ป)

ทะลายเปลาปาลมน้ํามัน

(28%

 

=

 

1,372,840 ตัน/ป)
สิ่งเจือปนอื่นๆ

(1%

 

=

 

49,030 ตัน/ป)
ผลปาลมน้ํามัน

(71%

 

=

 

3,481,130 ตัน/ป)

เนื้อปาลมชั้นนอก

(59%

 

=

 

2,892,770 ตัน/ป)
เมล็ดปาลม

(12%

 

=

 

588,360 ตัน/ป)

เมล็ดในปาลม

(5.5%

 

=

 

269,665 ตัน/ป)
กะลาปาลม

(6.5%

 

=

 

318,695 ตัน/ป)

น้ํามันเมล็ดในปาลม

(2.5%

 

=

 

122,575 ตัน/ป)
กากเนื้อเมล็ดในปาลม

(3%

 

=

 

147,090 ตัน/ป)

ความชื้น + กากตะกอน
(26%

 

=

 

1,274,780 ตัน/ป)
น้ํามันปาลมดิบ

(22%

 

=

 

1,078,660 ตัน/ป)
เสนใยปาลม

(11%

 

=

 

539,330 ตัน/ป)

อุตสาหกรรม

โอเลโอเคมิคอล 
แคโรทีนอยด      วิตามินอี

น้ํามันปาลมโอเลอีน

(15%

 

=

 

735,450 ตัน/ป)
กรดไขมันปาลม

(2%

 

=

 

98,060 ตัน/ป)
น้ํามันปาลมสเตียริน

(5%

 

=

 

245,150 ตัน/ป)

โรงงาน

 
สกัดน้ํามัน

 
ปาลม

โรงกลั่น

 
น้ํามันปาลม

ผลิตภัณฑที่สามารถนําไปแปรรูปเพิ่มมูลคา ประเทศไทยยังทาํไมไดในเชิงธุรกิจ



วัสดุเศษเหลือจากปาลมน้ํามัน

•ทางใบ - ใชคลุมแปลงปาลม
•กะลาราคาประมาณ 1,550 บาท/ตัน

•ทะลายเปลาราคาประมาณ 350 บาท/ตัน



การผลิตเอทานอลจากทะลายปาลม
A factory hammer mill 

A laboratory coarse hammer mill 

Long fiber (18-26 cm)
Short fiber (9-12 cm)

Short fiber (4-5 cm)



การผลิตเอทานอลจากทะลายปาลม

Short fiber (4-5 cm)

A laboratory fine hammer mill Very fine fiber 



การผลิตเอทานอลจากทะลายปาลม

Parameters Pretreatment
Autoclave Steam explosion

Required Experiment 
al

Required Experiment 
al

Temperature (°C) 100 105 180 180-190
Pressure, initial (MPa) - 0.01 - 1.3
Heating time (min) - 26 - 70-90
Holding time as 
required temperature 
(min)

20 20 20 20

Parameters during pretreatment of ball-milled EFB by autoclave and steam explosion 



การผลิตเอทานอลจากทะลายปาลม
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Yield of ethanol and glucose contents during ethanol fermentation by 
Saccharomyces cerevisiae of ball-milled EFB pretreated by the dilute 
alkali solution at 180°C.



ออยออย

ETHANOL

Molasses

กากออย

ออย 73 ลานตัน
น้ําตาลทราย 7 ลานตัน
กากน้ําตาล 3.6 ลานตัน

1 ตันกากน้ําตาล (50 บริกซ) หมักแลวไดเอทานอลประมาณ 1 ตัน



วัสดุเศษเหลือจากออย

•กากน้ําตาล ราคาประมาณ 4-5,000 บาท/ตัน

•กากออย - เผาเปนเชื้อเพลิง
•ใบออย - เผาทิ้ง คลุมดิน



Molasses CompositionMolasses Composition
รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต



น้ําออยลูกหีบที่ 1

1 2 3 4 5 6

น้ําตาลน้ําตาล  

น้ําออยลูกหีบที่ 2-6น้ําออยลูกหีบที่ 2-6

เอทานอลเอทานอลกาก

น้ําตาล 

กากกาก

น้ําตาลน้ําตาล  

น้ํา
ออย



Molasses storage tank

Dilution Tank

conc.H2

 

SO4

Pretreatment

Fermenter

การผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล



การผลิตเอทานอลจากกากออย

กากออย

Alkali-Heat
Pre-treatment

Fermentation 
Zymomonas mobilis

3 days
Ethanol yield~4%

C5

C6 



บรรจุภัณฑยอยสลายไดจากกากออย



มันสําปะหลังมันสําปะหลัง
Sunlight Energy

Carbohydrates Formed

H2 O
CO2O2

10-12 month



1

2

4

3

Dichotomous branching



5



ผลผลิตมันสําปะหลังผลผลิตมันสําปะหลัง

CassavaCassava
Fresh RootFresh Root

CassavaCassava
Dried chipsDried chips

CassavaCassava
PelletsPellets

Cassava Cassava StarchStarch



องคประกอบของหัวมันสําปะหลังองคประกอบของหัวมันสําปะหลัง

องคประกอบ รอยละโดยน้ําหนักสด

ความชื้น
 

70.25

แปง
 

21.45

โปรตีน
 

1.12

ไขมัน
 

0.41

เยือ่ใย
 

1.11

เถา
 

0.54



มันสําปะหลังมันสําปะหลัง
กากมัน

โรงงานแปง

ลานมัน

อาหารสัตวอาหารสัตว
แปงดัดแปรแปงดัดแปร



ผลผลิตมันสําปะหลัง 

(26 ลานตัน)

แปงมันสําปะหลัง 

(3.5 ลานตันแปงหรือคิดเปน14.7 ลานตันหัวมันสด)

มันเสน/มันอัดเม็ด 

(5 ลานตันมันเสนหรือคิดเปน 11.25 ลานตันหัวมันสด)

-มันอัดเม็ด

- สงออก

เม็ดสาคู /แปงดัดแปร / สารใหความหวาน

อุตสาหกรรมอาหาร, กระดาษ, สิ่งทอ, กาว





กากมันสําปะหลังกากมันสําปะหลัง



Milling&Mixing
Cooking

Direct Steam
Indirect Steam

Liquefaction

α-amylase
Saccharification

กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง



Saccharification

Glucoamylase Yeast
Distillation

SSF



Fructose SyrupFructose Syrup
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