
 

 บริหารจดัการการให้ทุนสนบัสนุนการวจิยัโดย 
ฝ่ายบริหารคลสัเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 
สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 

ภายในปี 2558 ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเป้าหมายหลัก
ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ประชากรมากกว่าร้อยละ 30 อยู่ในภาคเกษตร
สินค้าเกษตรท่ีผลิตมีความคล้ายคลึงกัน ท่ีผ่านมาอาเซียนจึงเป็น

 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ยกให้มันสําปะหลังเป็นพืชแห่งศตวรรษท่ี 
พืชเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร (Food security
ประเทศท่ีพัฒนาน้อยและกําลังพัฒนามากกว่า 
ในขณะเดียวกันมันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจ 
ของเอเชีย เป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิ
พลังงาน อาหาร สําหรับประเทศท่ัวโลก เน่ืองจาก มีราคาถูกกว่า
แป้งชนิดอ่ืนๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ทําให้เกิดภูมิแพ้

สําหรับอาเซียน  มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญ 
มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังรวมกันกว่า 
อาเซียนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
ของโลก มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้ง ท่ีไม่รวม

 
ลดปัจจัยการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ต้องให้ความสําคัญกับการเพ่ิมรายได้
การเกษตรกร เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง และสร้างโอกาสใหม่จากการพัฒนานวัตกรรมลิตภัณฑ์หรือ
อุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ 
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สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 

ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเป้าหมายหลัก
ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ท้ังน้ี ภาคเกษตรมีความสําคัญต่อภูมิภาคอาเซียนเน่ืองจาก

อยู่ในภาคเกษตร อาเซียนเป็นแหล่งผลิต/ส่งออกสินค้าเกษตรสําคัญของโลก 
ท่ีผ่านมาอาเซียนจึงเป็นเสมือนคู่แข่งขันมากกว่าการเป็นคู่ค้า 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  
ยกให้มันสําปะหลังเป็นพืชแห่งศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากเป็น 

Food security) ของคนใน
ท่ีพัฒนาน้อยและกําลังพัฒนามากกว่า 1,000 ล้านคน 

พืชเศรษฐกิจ (cash crop) 
เป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตแป้ง 

พลังงาน อาหาร สําหรับประเทศท่ัวโลก เน่ืองจาก มีราคาถูกกว่า
แป้งชนิดอ่ืนๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ทําให้เกิดภูมิแพ้ 

มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญ  
มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังรวมกันกว่า 5.5 ล้านครัวเรือน 

มันสําปะหลังมากเป็นอันดับ 1 
ของโลก มีส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้ง ท่ีไม่รวม 

แป้งดัดแปรและเดกซ์ทรินร้อยละ 90  
ไทยอยู่ ในระดับแนวหน้า มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
มีอุตสาหกรรมรองรับในประเทศท้ังอุตสาหกรรมเดิม เช่น 
อุตสาหกรรมแป้ง การผลิตผงชูรส กาว กระดาษ สิ่งทอ ไลซีน 
สารความหวาน และอุตสาหกรรมท่ีใช้แป้งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น 
การผลิตแป้งดัดแปร การผลิต เอทานอล เป็นต้น แต่ข้อจํากัด
ประการสําคัญของไทย คือ ผลิตวัต
ใช้ต้นทุนการปลูกมันสําปะหลังไทยสูงกว่าลาวและกัมพูชาถึง
เกือบเท่าตัว เน่ืองจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์และค่าจ้าง
แรงงานท่ีสูงกว่า ไทยเริ่มเสียเปรียบการส่งออกสินค้าแปรรูป
ข้ันต้น  ดังน้ัน ประเทศไทยต้องก้าวไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมี
นวัตกรรมสูงข้ึนเพ่ือไม่เป็นคู่แข่งกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

 

แม้ว่าไทยมีโอกาสท่ีจะใช้ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ข้ันมูลฐาน เช่น มันเส้น ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมไทย และช่วยเพ่ิมมูลค่าของอาเซียนโดยรวม 
การพ่ึงพาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านแต่อย่างเดียวอาจมีความเสี่ยง
เน่ืองจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีปลูกมันสําปะหลังมีนโยบายนํามันสําปะหลัง
ไปผลิตพลังงานทดแทน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่า 
จุดแข็งด้านเทคโนโลยีของประเทศในการรักษาความเป็นผู้นํา
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษต
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

ลดปัจจัยการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ต้องให้ความสําคัญกับการเพ่ิมรายได้
เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง และสร้างโอกาสใหม่จากการพัฒนานวัตกรรมลิตภัณฑ์หรือ

อตุสาหกรรมมนัสําปะหลงัไทย : การเตรยีม
ความพรอ้มตอ่การเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
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ต่อด้านหลัง  

ลําดับท่ี 2 

ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเป้าหมายหลัก 
ภาคเกษตรมีความสําคัญต่อภูมิภาคอาเซียนเน่ืองจาก

ส่งออกสินค้าเกษตรสําคัญของโลก 

 

 

90  ในภาพรวมถือว่าประเทศ
ไทยอยู่ ในระดับแนวหน้า มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
มีอุตสาหกรรมรองรับในประเทศท้ังอุตสาหกรรมเดิม เช่น 

งชูรส กาว กระดาษ สิ่งทอ ไลซีน 
สารความหวาน และอุตสาหกรรมท่ีใช้แป้งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น 

เอทานอล เป็นต้น แต่ข้อจํากัด
ประการสําคัญของไทย คือ ผลิตวัตถุดิบได้น้อยกว่าความต้องการ

ต้นทุนการปลูกมันสําปะหลังไทยสูงกว่าลาวและกัมพูชาถึง
เท่าตัว เน่ืองจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์และค่าจ้าง

ไทยเริ่มเสียเปรียบการส่งออกสินค้าแปรรูป
ข้ันต้น  ดังน้ัน ประเทศไทยต้องก้าวไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมี
นวัตกรรมสูงข้ึนเพ่ือไม่เป็นคู่แข่งกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 

แม้ว่าไทยมีโอกาสท่ีจะใช้ประเทศเพ่ือนบ้านเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ข้ันมูลฐาน เช่น มันเส้น ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมไทย และช่วยเพ่ิมมูลค่าของอาเซียนโดยรวม อย่างไรก็ดี
การพ่ึงพาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ้านแต่อย่างเดียวอาจมีความเสี่ยง
เน่ืองจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีปลูกมันสําปะหลังมีนโยบายนํามันสําปะหลัง

พลังงานทดแทน ตลอดจนเพ่ิมมูลค่า ดังน้ัน ประเทศไทยต้องใช้ 
ในการรักษาความเป็นผู้นําในการส่งออก

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรและโรงงาน 

ลดปัจจัยการผลิต การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ต้องให้ความสําคัญกับการเพ่ิมรายได้/ลดต้นทุนของ
เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง และสร้างโอกาสใหม่จากการพัฒนานวัตกรรมลิตภัณฑ์หรือ

การเตรยีม 
ความพรอ้มตอ่การเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 



 

 บริหารจดัการการให้ทุนสนบัสนุนการวจิยัโดย 
ฝ่ายบริหารคลสัเตอร์และโปรแกรมวจิยั (CPM) 
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ลําดับท่ี 2 

 
 
 
ท้ังน้ีส่ิงท่ีประเทศไทยต้องดําเนินการมีดังน้ี 
1) ด้านการผลิต ต้องเร่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิต

ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังด้วยการเพ่ิมผลผลิต
ต่อพ้ืนท่ีและลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี
เกษตรแม่นยํา (precision farming) ทั้งการให้นํ้า  
การใส่ปุ๋ย และเลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รักษา
คุณภาพมันสําปะหลัง โดยเฉพาะปริมาณแป้งที่ มีผล
โดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนและการสูญเสีย 
ในกระบวนการผลิต ท้ังน้ีอาจขยายแนวคิดของคลัสเตอร์
มันสําปะหลังโคราช ท่ีเน้นการทํางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างเกษตรกร โรงงาน และภาควิชาการ  

2) ด้านกฎระเบียบและมาตรการของรัฐ เร่งปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบและมาตรการของรัฐที่ เป็นอุปสรรคต่อ 
การผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เช่น 
พ.ร.บ.สุราสามทับ และกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออก
หรือจําหน่ายเอทานอล  

3) ด้านการบริหารจัดการ เน้นการทํางานอย่างบูรณาการ
ของทุกภาคส่วน การสร้างตลาดภายในประเทศ เพื่อ
เพิ่ มปริมาณการใช้ มันสําปะหลังภายในประเทศ 
ที่นอกเหนือจากการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร 
อาหารสัตว์ เช่น การนําไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงชีวภาพ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (biobased 
industry) ให้เติบโตเป็นอีกแนวทางที่เพิ่มโอกาส 
การใช้วัตถุดิบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสําปะหลัง
ได้หลายเท่าตัว  

4) ด้านการค้าและการลงทุน ใช้อาเซียนเป็นฐาน 
การผลิตและการแปรรูปผลผลิตมันสําปะหลังเพื่อ 
ลดต้นทุนและช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ
เพื่อนบ้าน  

5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต ควรผลักดัน
ใ ห้ มีก าร จัด ต้ั งสถา บันวิ จั ยความเ ป็น เ ลิ ศด้ าน 
มันสําปะหลังระดับภูมิภาค (Regional Excellence) 
ใน ป ร ะ เ ทศ ไทย เ พื่ อ ใ ห้ มี ก า ร วิ จั ย แ ละ พั ฒ น า 
ด้านมันสําปะหลังครบวงจร 

ประเด็นวิจัยและพัฒนาที่ควรดําเนินการ ได้แก่   
การปรับปรุงพันธ์ุ ทั้งเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณสมบัติของแป้งให้ตรงตาม 
ความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และเตรียมรับมือต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ซ่ึงจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ร่วมกับการปรับปรุง
พันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน การวิจัยในส่วนน้ีต้องการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
วทน. เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินทั้งลักษณะทางพันธุกรรมและ
ลักษณะการแสดงออกที่รวดเร็วที่จะช่วยให้ค้นหายีนและคัดเลือกสายพันธุ์  
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ครอบคลุม
ว ิธ ีการบร ิหารจ ัดการแปลงเกษตรกรที ่ด ีที ่ใช ้ทร ัพยากรอย่างเหมาะสม 
(minimize resources) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีไอซีที การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตแป้งมันสําปะหลังให้เข้าใกล้การเป็น zero waste หรือการปล่อยมลพิษสู่
ส่ิงแวดล้อมเป็นศูนย์ การพัฒนาตนเองเป็นผู้กําหนดมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
เป็นต้น  
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสําปะหลัง การพัฒนา 
แป้งมันสําปะหลังทดแทนแป้งที่ต้องนําเข้ามาก เช่น แป้งสาลี แป้งข้าวโพด 
และการวิจัยเพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มของอตุสาหกรรม
ปลายนํ้า เช่น เอทานอลที่ใช้ในด้านเภสัชกรรม เคร่ืองสําอาง อุตสาหกรรม 
ฐานชีวภาพ เช่น วัสดุชีวภาพ เคมีชีวภาพ เป็นต้น ทั้งน้ี จําเป็นต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน.ที่สําคัญ เช่นโรงงานต้นแบบในระดับอุตสาหกรรม  
การสนับสนุนเงินร่วมทุน และสร้างตลาดรองรับภายในประเทศ   
 

 
 

6) ด้านการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงของ
ภูมิภาค (Regional Talent) ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
กําลังคนด้าน วทน. ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง โดยอาจใช้
กลไกการระดมทุนจากองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศหรือบริษัทเอกชน 
ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับที่บริษัทเอกชนร่วมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนามันสําปะหลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 
หรือ GCP21 

 


