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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 



คํานํา 
 

เอกสารยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังประเทศ
ไทย พ.ศ. 2555-2559 จัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง รับทราบและ 
ร่วมผลักดันให้มีการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา เพ่ือช่วยให้มีการนําวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้าไปใช้ปรับปรุงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
ตลอดห่วงโซ่มากข้ึน เพ่ือแก้ไขอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบและสนับสนุน 
ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง เพ่ิมรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี
ให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมข้ึน ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สํานักงานส่งเสริมนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สวทช. และ วช. เริ่มดําเนินการตั้งแต่ 
ปี 2555 โดย สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยมุ่งเป้า: แผนงานวิจัย
ด้านมันสําปะหลัง เอกสารกรอบการวิจัยสําหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
โครงการวิจัยมุ่งเป้า: แผนงานวิจัยด้านมันสําปะหลัง ประจําปี 2558 น้ี จัดทําข้ึน
เพ่ือเผยแพร่ให้นักวิจัยและผู้ท่ีเก่ียวข้องรับทราบใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือ 
ขอทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า: แผนงานวิจัยด้านมันสําปะหลัง 
ประจําปี 2558  

  

โปรแกรมมันสาํปะหลัง 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

สิงหาคม 2557 
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ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังประเทศไทย 
(พ.ศ. 2555-2559) 

 
การกําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง

ของประเทศไทย เป็นการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ตั้งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตร 
การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนท่ีของ
ประเทศและปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลัง
ให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือ
ใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวและ
ภายหลังการเก็บเก่ียว และการควบคุม
คุณภาพผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การแปรรูปมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมีความหลากหลายและมูลค่าเพ่ิม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ 

 

เป้าหมาย 

• เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง
ของประเทศอย่างย่ังยืน 

• เพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลังไปใช้
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพ้ืนท่ีของประเทศ 
และปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังให้มีคุณสมบัติเหมาะกับ 

การแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ 
 

เป้าหมาย: 

• เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนท่ีของประเทศจาก 3.6 เป็น 5 และ 6 ตันต่อไร่
ตามลําดับ 

• พันธ์ุมันสําปะหลังท่ีมีเม็ดแป้งขนาดเล็ก สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคติน
ต่างๆ และมีคุณสมบัติเพ่ืออุตสาหกรรมเฉพาะ 

 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาพันธ์ุมันสําปะหลังให้มีผลผลิตสูงข้ึน (นํ้าหนักหัว 
ปริมาณแป้ง) และการปรับปรุงคุณสมบัติแป้งในหัวมันสําปะหลัง 
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. รวบรวม ประเมิน และอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังอย่างย่ังยืน 

พัฒนาฐานข้อมูลเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังอย่างเป็นระบบ มีมาตรการ 
การเข้าถึงเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังเพ่ือการวิจัย พัฒนา และการ      
ใช้ประโยชน์เช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลัง 

2. พัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์ุท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลา
การปรับปรุงพันธ์ุ อาทิ เครื่องหมายโมเลกุลเพ่ือช่วยในการคัดเลือกและ
เทคนิคพันธุวิศวกรรม 

3. ปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลังให้มีผลผลิตสูงข้ึน ปรับปรุงองค์ประกอบ    
ทางเคมีและกายภาพของแป้งในหัวมันสําปะหลังให้มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการการใช้งานของภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
พลังงาน เครื่องสําอาง และยา 
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4. ปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลังให้ต้านทานต่อศัตรูพืช เช่น เพลี้ยแป้ง 
Cassava mosaic virus และแมลงหว่ีขาว  

5. ปรับปรุงพันธ์ุท่ีใช้เป็นอาหาร เช่น พันธ์ุห้านาทีให้มีคุณค่าทางโภชนาการ
สําคัญเพ่ิมข้ึน พันธ์ุท่ีมีไซยาไนด์ต่ํา พันธ์ุท่ีมีใบมาก โปรตีนในใบสูงเพ่ือ  
ใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น   

 
แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี
และประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง  
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธ์ุคุณภาพ อาทิ การชุบท่อนพันธ์ุก่อน

ปลูกด้วยสารเคมี หรือสารชีวภัณฑ์เพ่ือลดปริมาณศัตรูพืชท่ีติดมากับ   
ท่อนพันธ์ุ การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพ่ือผลิตและขยายท่อนพันธ์ุดีและปลอดโรค 

2. วิจัยระบบท่ีเหมาะสมในการกระจายมันสําปะหลังพันธ์ุดีสู่เกษตรกร  
3. การจัดทําโซนน่ิงเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
4. การบริหารจัดการดินและนํ้า การจัดการวัชพืชและศัตรูพืช เช่น การใช้

สารชีวภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติ (ตัวหํ้า ตัวเบียน) 
5. การใช้เทคโนโลยีไอที และภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการการปลูก 

(จํานวนต้นต่อพ้ืนท่ี ระยะปลูก การจัดการทรงพุ่ม) ข้ันตอน/วิธีการ
เพาะปลูกท่ีเหมาะสมกับชนิดพันธ์ุและศักยภาพของพ้ืนท่ี 

6. พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรเพ่ือช่วยในการปลูก (เครื่องเตรียมดิน/เครื่องปลูก/
เครื่องกําจัดวัชพืช/เครื่องให้ปุ๋ยและสารเคมี) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เทคโนโลยีการเก็บเก่ียวและภายหลัง 
การเก็บเก่ียว และการควบคุมคุณภาพผลผลิต 

 
เป้าหมาย:  

• เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิตรอ้ยละ 20 
ลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณรอ้ยละ 30-40 

• เทคโนโลยีมันเส้นสะอาด 
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น เครื่องเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง   

เครื่องตัดต้นมันสําปะหลังแบบติดหน้ารถแทร็กเตอร์ 
2. การพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดปริมาณแป้งในหัวมันสด  
3. วิธีการจัดการขนส่งและการเก็บรักษาหัวมันสดเพ่ือยืดอายุหลังการเก็บเก่ียว

และก่อนการแปรรูป  
4. การควบคุมคุณภาพผลผลิต เช่น ความสะอาด ความช้ืน พัฒนาเทคโนโลยี 

การผลิตมันเส้นสะอาด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การแปรรูปมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมีความหลากหลายและมูลค่าเพ่ิม 

 
เป้าหมาย: 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสําปะหลังจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซจากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 80   

• ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลติแป้งมันสาํปะหลังลงได้
ร้อยละ 5-10  

• เทคโนโลยีการผลติไบโอเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง 

• ผลิตภณัฑ์มันสําปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง   
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 

1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีใช้มันสําปะหลังและแป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น 
เทคโนโลยีแป้งดัดแปร ไบโอพลาสติก และกรดซัสซินิก เป็นต้น รวมท้ัง
การนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง เช่น เพ่ิม
ประสิทธิภาพของหน่วยผลิตแป้งมันสําปะหลัง ลดการใช้นํ้าและพลังงาน 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ 

3. พัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น    
นํ้าเสียจากระบวนการผลิตแป้งดัดแปรท่ีมีสารเคมีสูง นํ้าเสียจาก
กระบวนการหมักท่ีใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิตกรดซัสซินิก เป็นต้น 
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4. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง การใช้ประโยชน์ 
จากของเสีย เช่น การบําบัดและผลิตพลังงานจากนํ้าท้ิง การใช้ของเหลือท้ิง
จากการหมัก เช่น ยีสต์ และตะกอนจากนํ้าหมักเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 

5. เทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่ากากมันสําปะหลังจากโรงงานแป้งมันสําปะหลัง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
เป้าหมาย: 

การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิต การเก็บเก่ียว และการขนส่งมันสําปะหลังเข้าสู่โรงงาน
อุตสาหกรรม รวมท้ังการจัดการระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ํา 
และลดการปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 

1. ศึกษาต้นทุน โครงสร้างโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม 
มันสําปะหลัง 

2. ศึกษา/จัดทําแผนปฏิบัติการ เ พ่ือการลดต้นทุน การสูญเสีย และ
ประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์ในช่วงก่อนและหลังการเก็บเก่ียว เช่น 
การวางแผนและรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานท่ีมีความผันผวน
และมีความเป็นฤดูกาลสูง การจัดการสต๊อกและคลังสินค้า ประสิทธิภาพ
การขนส่ง เช่น รูปแบบการขนส่ง ยุทธศาสตร์การรวบรวมสินค้า การสูญเสีย 
ตัวสินค้าระหว่างการขนส่ง  

3. พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ ช่วยสนับสนุนการบริหาร การทํางาน การผลิต
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 

4. ศึกษาระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับเพ่ือคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการตลาด  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด 
 
เป้าหมาย: 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร เกษตรกรมรีายได้
เพ่ิมข้ึน คุณภาพชีวิตดีข้ึน และชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. วิจัยระบบความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากร (ดิน นํ้า ฯลฯ) ระบบการผลิต 

ระบบการบริโภค ระบบการจัดการทุน โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมท้ังการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ให้กับคนในชุมชน 

2. พัฒนาวิธีคิดและบทบาทชาวบ้านในการทําธุรกิจ 
3. พัฒนาฐานข้อมูล/การ เ ข้ า ถึง  ข้อมูล พ้ืนฐานด้ านการเขตกรรม            

มันสําปะหลัง ความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้า 
4. การวิจัยเ พ่ือคาดการณ์ตลาด จําหน่ายล่วงหน้า และการซ้ือขาย         

มันสําปะหลัง 
5. การพัฒนาระบบบัญชี/บริหาร/การจัดการชุมชน 
6. ส่งเสริมแนวทางการลงทุนการปลูกมันสําปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงและ

ต้นทุนต่ําแก่เกษตรกร อาทิ ระบบนํ้าหยด เครื่องจักรกลเกษตร ปุ๋ย    
สารกําจัดวัชพืช/ศัตรูพืช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
เป้าหมาย: 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร 

• เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืนของภาคการผลิตผลติภณัฑ์จาก
มันสําปะหลัง  

แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี: 
1. พัฒนาสื่อโทรทัศน์ ระบบ E-learning วิทยุชุมชน เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรเก่ียวกับมันสําปะหลังสู่เกษตรกรและชุมชน 
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสู่ผู้นําชุมชนและ

เกษตรกร โดยผ่านการจัดทําแปลงสาธิตร่วมกับเกษตรกรและการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสีย และเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม สู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแป้ง/อุตสาหกรรม
ต่อเน่ือง และอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน การสร้างผู้เช่ียวชาญ โดยผ่านการปฏิบัติงานจริง และการจัดทํา 
คู่มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต 

 
 



ยุทธศาสตร์วิจัยมันสําปะหลังและกรอบการให้ทุนปี 2558              หน้า 13/22 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ 

 
เป้าหมาย: 

• มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า 

• จัดทํา LCA carbon/ Water footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง 
ตั้งแต่ข้ันตอนการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว จนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป ได้แก่ แป้งมันสําปะหลัง เอทานอล และเม็ดพลาสติกชีวภาพ
ประเภทพอลิแล็กติค (PLA) 

แนวทางการดําเนินการวิจัยและพัฒนา: 
1. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออุตสาหกรรม 

มันสําปะหลังของประเทศ การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการคาดการณ์ในอนาคต 
2. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท้ัง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาสมดุลพลังงานและคาร์บอน
ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ 

3. พัฒนาและเตรียมการจัดทําการประเมินค่า LCA carbon/Water 
footprint ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมันสําปะหลัง  

4. จัดทําฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต (LCI) ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมันสําปะหลัง 
เพ่ือช่วยการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์วิจัยมันสําปะหลังและกรอบการให้ทุนปี 2558              หน้า 14/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังประเทศไทย 
(พ.ศ. 2555-2559) 

 

ท่ีมา: หนังสือยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังประเทศไทย 
(พ.ศ. 2555-2559) และโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสําปะหลังภายใต้         
แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช. ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2554-2559 

 

จัดทําโดย: ฝ่ายบริหารคลสัเตอร์และโปรแกรมวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

(ดาวโหลดเอกสารได้ท่ี: https://www.nstda.or.th/images/files/20120523-
casava-v3.pdf) 
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กรอบการวิจัยสําหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
โครงการวิจัยมุ่งเป้า:แผนงานวิจัยด้านมันสําปะหลัง  

ประจําปี 2558 
 

กรอบการวิจัย 
กรอบวิจัยท่ี 1 
(ระยะยาว > 5 ปี) 

การพัฒนาพันธ์ุมันสําปะหลังอย่างมีระบบ เพ่ือให้มีผลผลิตสูง 
ปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรคและแมลง และสามารถปรับตัว
เหมาะสมสําหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะ ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะ และเพ่ืออุตสาหกรรมต่อเน่ืองมูลค่าสูง 

กรอบวิจัยท่ี 2 
(ระยะสั้น 3-5 ปี) 

การพัฒนาเทคโนโลยีเ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        
มันสําปะหลังท่ีเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ีการเพาะปลูก พัฒนา
ฐานข้อมูล และข้อมูลพ้ืนฐานด้านการผลิต  
(จาก 3-4 ตันต่อไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่) 

กรอบวิจัยท่ี 3 
(ระยะยาว> 5 ปี) 

การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรู       
มันสําปะหลังท่ีพบระบาดในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อม
และ ศึกษาเ พ่ือ ป้อง กันและกํา จัด โรคและแมลง ศัตรู          
มันสําปะหลังท่ียังไม่พบแต่มีแนวโน้มอาจจะระบาดได้ 
ในอนาคตเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

กรอบวิจัยท่ี 4 
(ระยะสั้น 3-5 ปี) 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูก
ตลอดถึงการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง 
 

กรอบวิจัยท่ี 5 
(ระยะสั้น 3-5 ปี) 

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
แป้งมันสําปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 
มันสําปะหลัง  
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กรอบวิจัยท่ี 6 
(ระยะสั้น 3-5 ปี) 

การศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 
การนําเข้า แปรรูป ส่งออกวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
รวมท้ังศึกษาความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐาน
สินค้า คาดการณ์ตลาด เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี (AEC)  

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรไทย       

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ 

มันสําปะหลังของประเทศอย่างย่ังยืน 
3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลัง   

ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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กรอบวิจัยและผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กรอบวิจัยท่ี 1 : การพัฒนาพันธ์ุมันสําปะหลังอย่างมีระบบ เพ่ือให้มีผลผลิตสูง 
ปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรคและแมลง และสามารถปรับตัวเหมาะสมสําหรับ
สภาพแวดล้อมเฉพาะ ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ และเพ่ืออุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองมูลค่าสูง (งานวิจัยระยะยาว > 5 ปี) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  
ระยะท่ี 1 (3-5 ปี) 

• เช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังพร้อมข้อมูลการประเมินลักษณะการเกษตร  
ท่ีสําคัญ (phenotype) และลักษณะด้านพันธุกรรม (genotype) พร้อม
ใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลัง และเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดทํา National cassava germplasm bank ของประเทศ 

• พันธ์ุมันสําปะหลังท่ีมีผลผลิตสูงและปริมาณแป้งสูง  

• พันธ์ุมันสําปะหลังท่ีมีคุณสมบัติแป้งเพ่ือการใช้ประโยชน์เฉพาะทาง และ
เพ่ืออุตสาหกรรมต่อเน่ืองมูลค่าสูง  

• ข้อมูลคุณสมบัติของแป้งมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมสําหรับการแปรรูป   
เพ่ือใช้เป็นฐานในการปรับปรุงพันธ์ุมันสําปะหลัง 

ระยะท่ี 2 (>5 ปี) 

• ระบบการบริหารจัดการเ ช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังในการเข้าถึง 
(แลกเปลี่ยนเช้ือพันธุกรรม) และการแบ่งปันผลประโยชน์ 

• ระบบการดูแลรักษา (maintenance) เช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังของ
ประเทศในระยะยาว 

• พันธ์ุมันสําปะหลังท่ีปรับตัวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะ ต้านทานโรค
และแมลง  

• พันธ์ุมันสําปะหลังท่ีคุณสมบัติแป้งมีคุณค่าทางโภชนะเพ่ือการบริโภค 
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กรอบวิจัยท่ี 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต        
มันสําปะหลังท่ีเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ีการเพาะปลูก พัฒนาฐานข้อมูล และ
ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการผลิต (จาก 3-4 ตันต่อไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่)  
(งานวิจัยระยะสั้น 3-5 ปี) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

• ผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนท่ีของมันสําปะหลังของประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 3-4 ตัน
ต่อไร่ เป็น 5-6 ตันต่อไร่ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตมันสําปะหลัง โดยท่ีผลผลิตเฉลี่ย
ต่อพ้ืนท่ีเท่าเดิมหรือเพ่ิมมากข้ึน (water/fertilizer use efficiency) 
เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ี และมุ่งเน้นการปลูกท่ีรักษา
สิ่งแวดล้อม  

• ฐานข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานด้านการผลิตมันสําปะหลังในแต่ละ
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

• เกษตรกรมีความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพ้ืนท่ีจากการสาธิตและการปรับใช้เทคโนโลยี
สู่เกษตรกร 
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กรอบวิจัยท่ี 3 : การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรู 
มันสําปะหลังท่ีพบระบาดในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมและศึกษา 
เพ่ือป้องกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไม่พบแต่มีแนวโน้ม
อาจจะระบาดได้ในอนาคตเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
(งานวิจัยระยะยาว > 5 ปี) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  
ระยะท่ี 1 ( 3-5 ปี) 

• ข้อมูลพ้ืนฐานด้านชีววิทยา ระบาดวิทยา ของโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง 

• แนวทางการควบคุม และกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง 
ระยะท่ี 2 (>5 ปี) 

• ระบบคาดการณ์ ระบบเตือนภัย การพยากรณ์ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไม่พบ แต่มี
แนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคต 

• ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อาทิ การระบาดของโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
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กรอบวิจัยท่ี 4 : การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูก
ตลอดถึงการเก็บเก่ียวมันสําปะหลัง  
(งานวิจัยระยะสั้น 3-5 ปี) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

• เครื่องจักรกลการเกษตร ท่ีช่วยลด/ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต อาทิ เครื่องปลูกแนวนอน 
เครื่องปลูกแนวตั้ง เครื่องขุดพร้อมลําเลียง 

• เครื่องจักรกลการเกษตรช่วยแปรรูปเบ้ืองต้น อาทิ เครื่องผลิตมันเส้น   
ลดปัญหาการปนเป้ือนของฝุ่น 

 
กรอบวิจัยท่ี 5 : การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
แป้งมันสําปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสําปะหลัง 
(งานวิจัยระยะสั้น 3-5 ปี) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

• มีการใช้มันสําปะหลังเพ่ือการแปรรูปมากข้ึน เพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบ      
มันสําปะหลัง 

• เ พ่ิมมูล ค่าของ อุตสาหกรรมต่อ เ น่ือง ท่ี ใ ช้แป้ ง/แ ป้งแปรรูปจาก            
มันสําปะหลังในกระบวนการผลิต 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแป้งมันสําปะหลัง ระบบการผลิต
เข้าสู่ green process ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เช้ือเพลิง และลด  
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ได้ bench mark ของกระบวนการผลิตแป้ง เช่น ปริมาณการใช้นํ้าต่อตันแป้ง 
การใช้พลังงานในการอบแห้งแป้ง เป็นต้น 
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กรอบวิจัยท่ี 6 : การศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อ การนําเข้า แปรรูป ส่งออกวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมท้ังศึกษา    
ความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้าคาดการณ์ตลาด  
เพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรี (AEC)  
(งานวิจัยระยะสั้น 3-5 ปี) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

• ข้อเสนอเชิงนโยบายทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 
เพ่ือการเข้าสู่ world economic trade และการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

• มีการปรับปรุงข้อมูลระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐท่ีเป็นอุปสรรคต่อ    
การนําเข้า แปรรูป ส่งออกวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากมันสําปะหลัง 

• ทราบความต้องการของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้า และคาดการณ์
ตลาดมันสําปะหลัง 

• มาตรฐานการผลิต การแปรรูป และสินค้ามันสําปะหลังของประเทศไทย 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้ามันสําปะหลังของประเทศ 
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รายละเอียดกรอบการวิจัยสําหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยมุ่งเป้า:  
แผนงานวิจัยด้านมันสาํปะหลัง ประจําปี 2558  

และ 
ส่งข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2558 

ได้ท่ี:  http://www.nrct.go.th 
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