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มันสําปะหลังได้รับการยกย่องจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ใหเ้ป็นพืชแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 เนื่องจากเป็นพืชเพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร ของคนในประเทศท่ีพัฒนาน้อยและกําลังพัฒนา และเป็นพืช
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียเนื่องจากเป็นวัตถุดิบประเภทแป้งท่ีมีราคาถูกกว่าแป้งชนิดอ่ืนๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่
ทําให้เกิดภูมิแพ้ จึงมีความต้องการใช้แป้งมันสําปะหลังไปแปรรูปในหลากหลายอุตสาหกรรมและเป็นสินค้าส่งออก
สําคัญของภูมิภาค  

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสําปะหลังอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลกถึงร้อยละ 70 
ปัจจุบันผลผลิตมันสําปะหลังของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 32 ล้านตันต่อปี พ้ืนท่ีปลูกประมาณ 9 ล้านไร่ มีเกษตรกรท่ี
เก่ียวข้องกับการปลูกมันสําปะหลังกว่า 500,000 ครัวเรือน ในปี 2557 มันสําปะหลังท้ังหมดท่ีผลิตได้ 40 ล้านตัน
หรือร้อยละ 54 เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสําปะหลัง และร้อยละ 42 เข้าสู่อุตสาหกรรมผลิต มันเส้น/     
มันอัดเม็ด แป้งมันท่ีผลิตไดร้้อยละ 74 เป็นการผลิตเพ่ือส่งออก ส่วนท่ีเหลือเป็นการใช้ในประเทศ มีเพียงร้อยละ 4 
ท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพ่ือผลิตพลังงาน ปัจจุบันมีความต้องการมันสําปะหลังขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง 10.46 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.08 แสนล้านบาท 
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรองจากการส่งออกข้าว โดยมีปริมาณการขยายตัวมากถึงร้อยละ 13.26 ในปัจจุบันประเทศ
ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไปยังประเทศจีน เพ่ือนํามันเส้นไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์คาดว่าแนวโน้มพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกมันสําปะหลังจะเพ่ิมมากข้ึน จากการปลูกทดแทนพ้ืนท่ีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงาน 

มันสําปะหลังเป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุดท่ีจะเป็นโครงการนําร่องการสร้าง      S-
curve ใหม่ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (bioeconomy) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือผลักดันการเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ท่ีมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ิมจาก 9.5 แสนล้านบาทต่อปี เป็น 1.5-1.7 ล้านล้านบาทต่อปี 
จาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารคาร์โบไฮเตรดท่ีใช้สร้างหรือเปลี่ยนให้เป็นโปรตีน 
ไขมัน เส้นใยอาหาร และ food additive/ ingredient ได้ โดยหากเพ่ิมผลผลิตจากการทําเกษตรแปลงใหญ่ 
สามารถผลักให้เกิด biorefinery ท่ีผลิตสารตั้งต้นเพ่ือนํามาใช้ในกลุ่มพลังงาน สารเคมี อาหาร และยา ต่อไป 

สวทช.และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้กําหนดกรอบวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเร่งด่วนในเรื่องท่ีสําคัญของประเทศ: กลุ่มเรื่องมันสําปะหลัง ให้ครอบคลุม
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านมันสําปะหลังของประเทศตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม 6 กรอบวิจัย ได้แก่ การประเมินเชื้อ
พันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง การเขตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังรวมท้ังวัชพืชมันสําปะหลัง การวิจัยและพัฒนา
เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง 
แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสําปะหลัง และการศึกษานโยบาย การตลาด และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง เพ่ิมรายได้และสร้างชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมข้ึน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
เกิดผลกระทบอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมมันสําปะหลังและเศรษฐกิจของประเทศ  

บทสรุปผู้บริหาร 
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องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยกให้มันสําปะหลังเป็นพืชแห่งศตวรรษท่ี 21  
เนื่องจากเป็นพืชเพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร (food security) ของคนในประเทศท่ีพัฒนาน้อยและกําลังพัฒนา
มากกว่า 1,000 ล้านคน ท่ัวโลกมี 105 ประเทศท่ีบริโภคมันสําปะหลังเป็นอาหาร มันสําปะหลังเป็นพืชอาหารท่ีมี
คนบริโภคมากเป็นอันดับห้าของโลก   รองจาก ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี และมันฝรั่ง ในขณะเดียวกันมันสําปะหลัง
เป็นพืชเศรษฐกิจ (cash crop) ของเอเชีย เนื่องจากมันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบประเภทแป้งท่ีมีราคาถูกกว่าแป้งชนิด
อ่ืนๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ทําให้เกิดภูมิแพ้ จึงมีความต้องการใช้แป้งมันสําปะหลังไปแปรรูปในหลากหลาย
อุตสาหกรรมและเป็นสินค้าส่งออกสําคัญของภูมิภาคนี ้
 
ตารางท่ี 1 เนื้อท่ีเพาะปลูกและผลผลิตมันสําปะหลังของประเทศผู้ผลิตสําคัญของโลก 5 อันดับแรกปี 2556 

ประเทศ พื
นที 
(ลา้นไร)่ 

ผลผลติท ั
งหมด  
(ลา้นตนั) 

ผลผลติเฉลียตอ่พื
นที  
(ตนัตอ่ไร)่ 

ทั�วโลก 129.58 278.64 2.14 
ไนจเีรยี 24.06 54.00 2.24 
ไทย 8.66 30.23 3.49 
อนิโดนเีซยี 6.66 23.94 3.59 
บราซลิ 9.35 21.23 2.23 
คองโก 13.75 16.50 1.20 

ทีมา: สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2558 

 
แม้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ผู้ผลิตมันสําปะหลังอันดับหนึ่งของโลก (ตารางท่ี 1) แต่ประเทศไทยไม่ใช่ผู้บริโภค  

มันสําปะหลัง จึงส่งออกผลผลิตแปรรูปเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันมาหลายปี โดยการส่งออกในปี 2556 มีมูลค่า 
75,447 ล้านบาท (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ปี 2554-2558 
ปรมิาณ: ลา้นตนั 
มลูคา่: ลา้นบาท 

ผลติภณัฑ ์
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปรมิาณ มลูคา่ ปรมิาณ มลูคา่ ปรมิาณ มลูคา่ ปรมิาณ มลูคา่ ปรมิาณ มลูคา่ 
แป้งมัน 1,891.34 28,238.06 2,235.57 30,796.45 2,445.61 34,879.57 3,012.11 41,053.43 2,923.44 41,166.71 
มันเสน้ 3,693.51 29,525.13 4,611.98 33,239.25 5,755.38 39,515.50 6,777.10 48,872.96 7,259.77 51.868.83 
มันอดัเม็ด 0.037 283.90 0.084 577.40 0.059 416.36 0.023 156.52 0.039 293.61 
สาค ู 0.031 657.80 0.024 580.83 0.027 636.10 0.028 715.33 0.030 771.04 

รวม 5,584.92 58,704.89 6,847.66 65,193.93 8,201.08 75,447.53 9,789.26 90,798.24 10,183.28 42,231.36 
ทีมา: สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร โดยความรว่มมอืของกรมศลุกากร, 2559 

 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสําปะหลังอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลกถึงร้อยละ 

70 ปัจจุบันผลผลิตมันสําปะหลังของไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 32 ล้านตันต่อปี พ้ืนท่ีปลูกประมาณ 9 ล้านไร่ (ตารางท่ี 3)     
มีเกษตรกรท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกมันสําปะหลังกว่า 500,000 ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
 

บทท่ี 1: ท่ีมาและความสําคัญ 
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ตารางท่ี 3 พื้นท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของมันสําปะหลัง ปี 2554-2558 

รายละเอยีด 2554 2555 2556 2557 2558 

พื5นที�เพาะปลกู (ลา้นไร)่ 7.40 9.24 9.04 8.97 9.32 

พื5นที�เก็บเกี�ยว (ลา้นไร)่ 7.10 8.51 8.66 8.43 8.96 

ผลผลติ (ลา้นตัน) 21.91 29.85 30.23 30.02 32.36 

ผลผลติตอ่ไร ่(ตัน/ไร)่ 3.09 3.51 3.49 3.56 3.61 
ทีมา: สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2559 

 
รูปท่ี 1 แสดงปริมาณสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากมันสําปะหลังในปี 2557 หัวมันสําปะหลังท้ังหมดท่ีผลิตได้ 

40 ล้านตันหรือร้อยละ 54 เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสําปะหลัง และร้อยละ 42 เข้าสู่อุตสาหกรรมผลิต 
มันเส้น/มันอัดเม็ด แป้งมันท่ีผลิตได้ร้อยละ 74 เป็นการผลิตเพ่ือส่งออก ส่วนท่ีเหลือเป็นการใช้ในประเทศ โดยใช้
เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมสารให้ความหวาน 
ผงชูรส กระดาษ กาว ไลซีน ขนมขบเค้ียว/วุ้นเส้น/ก๋วยเตี๋ยว โมดิไฟด์สตาร์ช สิ่งทอ particle board และยา 
สําหรับมันเส้นท่ีผลิตได้ ส่งออกร้อยละ 93 ส่วนท่ีเหลือ เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ และกรด 
ซิตริก และมีเพียงร้อยละ 4 ท่ีเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลเพ่ือผลิตพลังงาน จะเห็นได้ว่าผลผลิต            
มันสําปะหลังท่ีผลิตได้ร้อยละ 96 เข้าสู่อุตสาหกรรมท่ีมีการใช้อยู่เดิม เช่น อุตสาหกรรมแป้งมัน อุตสาหกรรมมันเส้น/
มันอัดเม็ด อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสารให้ความหวาน ขณะท่ีมีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นท่ีเข้าสู่
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลซึ่งเป็นปริมาณท่ีต่ํากว่าความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล สาเหตุ
หลักเนื่องจากมันสําปะหลังมีราคาสูง ส่งผลให้โรงงานเอทานอลท่ีผลิตโดยใช้มันสําปะหลังแข่งขันกับโรงงานท่ีใช้
กากน้ําตาลไม่ได้ ราคาพลังงานมีความความผันผวนสูง อย่างไรก็ดี หากโรงงานเอทานอลท่ีผลิตโดยใช้มันสําปะหลัง
เป็นวัตถุดิบเปิดครบท้ัง 24 แห่ง จะมีความตอ้งการมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 20 ล้านตัน  

มันสําปะหลังมีความต้องการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายการใช้ผลผลิตเพ่ือนํามาใช้สําหรับ
เป็นพลังงานทดแทน ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง 10.46 ล้านตัน คิดเป็น
มูลค่า 1.08 แสนล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรองจากการส่งออกข้าว โดยมีปริมาณการขยายตัวมากถึงร้อยละ 
13.26 ในปัจจุบันประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไปยังประเทศจีน เพ่ือนํามันเส้นไปผลิตเป็น
แอลกอฮอล์คาดว่าแนวโน้มพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมันสําปะหลังจะเพ่ิมมากข้ึน จากการปลูกทดแทนพ้ืนท่ีข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และอ้อยโรงงาน 
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รูปท่ี 1 ปริมาณสัดส่วนการใช้ประโยชน์มันสําปะหลัง ปี 2557  
 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมแป้งมันสําปะหลังไทย และกระทรวงพาณิชย ์Bryan Cave (Thailand), 2554 อ้าง
ถึง โครงการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์มันสําปะหลังในประเทศไทย รัตนา ตันทเทอดธรรม และคณะ, 2556 สมาคมโรงงาน
ผู้ผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย 
 

มันสําปะหลังเป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุดท่ีจะเป็นโครงการนําร่องการสร้าง      S-
curve ใหม่ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (bioeconomy) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือผลักดันการเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ท่ีมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ิมจาก 9.5 แสนล้านบาทต่อปี เป็น 1.5-1.7 ล้านล้านบาทต่อปี 
จาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารคาร์โบไฮเตรดท่ีใช้สร้างหรือเปลี่ยนให้เป็นโปรตีน 
ไขมัน เส้นใยอาหาร และ food additive/ ingredient ได้ โดยหากเพ่ิมผลผลิตจากการทําเกษตรแปลงใหญ่ 
สามารถผลักให้เกิด biorefinery ท่ีผลิตสารตั้งต้นเพ่ือนํามาใช้ในกลุ่มพลังงาน สารเคมี อาหาร และยา ต่อไป 
นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) กํากับดูแล การ
บริหารจัดการภาพรวมของการจัดการผลผลิตมันสําปะหลัง ท่ีเป็นหนึ่งในสินค้าเป้าหมายท่ีเป็นต้นแบบของการ
พัฒนาโมเดลโซนนิ่งอุตสาหกรรมเกษตร (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) ซึ่ง
ปัจจุบันพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังมีแนวโน้มขยายเพ่ือทดแทนพ้ืนท่ีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงาน เนื่องจาก      
มันสําปะหลังมีศักยภาพใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายอุตสาหกรรมโดยแปรรูปต่อยอดเป็นสินค้า
อุปโภคบริโภคได้หลากหลาย และสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยนํามาเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สารให้ความหวาน ผงชูรส กาว กระดาษ สิ่งทอ ยา และผลิต
เป็นพลังงานทดแทน (เอทานอล) 

รูปแบบการใช้ประโยชน์จากมันสําปะหลังในปัจจุบันยังเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเบื้องต้น ขณะท่ี ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมจากมันสําปะหลังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท้ังการใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล 
การผลิตกรดแล็กติค (lactic acid) ซึ่งถูกนําไปใช้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ยา เคมีภัณฑ์ทําความสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ังผลิตพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พอลิเมอร์ท่ี
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มีสมบัติดูดซึมของเหลวสําหรับใช้งานด้านอนามัยทางการแพทย์ เป็นต้น มูลค่าอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของไทย 
รวมประมาณ 415,790 ล้านบาท ได้แก่ มูลค่าท่อนพันธุ์และหัวมันสดรวม 44,300 ล้านบาท มูลค่าของมันเส้น   
มันอัดเม็ด แป้ง และแป้งดัดแปรรวม 71,490 ล้านบาท และมูลค่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องท่ีใช้ผลิตภัณฑ์จาก         
มันสําปะหลังไม่ต่ํากว่า 300,000 ล้านบาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรม          
มันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม (value chain) (รูปท่ี 2) 

 
รูปท่ี 2 ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

 
 
ตั้งแต่ปี 2555 สวทช.ได้รับมอบหมายจากเครื่อข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้ดําเนินการ

บริหารจัดการ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดย
เร่งด่วนในเรื่องท่ีสําคัญของประเทศ: กลุ่มเรื่องมันสําปะหลัง โดยได้กําหนดกรอบวิจัยมุ่งเป้าฯ ด้านมันสําปะหลัง 
ให้ครอบคลุมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านมันสําปะหลังของประเทศตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิม 6 กรอบวิจัย (รูปท่ี 3)  

 
กรอบวิจัยท่ี 1 การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง 
กรอบวิจัยท่ี 2 การเขตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
กรอบวิจัยท่ี 3 การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง รวมท้ังวัชพืช

มันสําปะหลัง 
กรอบวิจัยท่ี 4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง 
กรอบวิจัยท่ี 5 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง แป้งดัดแปร 

และผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสําปะหลัง 
กรอบวิจัยท่ี 6 การศึกษานโยบาย การตลาด และสิ่งแวดล้อม 
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รูปท่ี 3 กรอบงานวิจัยมุ่งเป้าฯ ด้านมันสําปะหลัง 

 
 
การสนับสนุนงานงานวิจัยมุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องมันสําปะหลัง เป็นการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปใช้

ปรับปรุงระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบ
และสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง เพ่ิมรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้แก่เกษตรกร ส่งผล
ให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมข้ึน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และข้อมูลสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร 
และสถาบันต่างๆ เข้าใจและผลักดันให้มีการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา มันสําปะหลัง
ของประเทศ ไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลกระทบอย่างสูงต่ออุตสาหกรรมมันสําปะหลังของประเทศ 
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ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของโปรแกรมมันสําปะหลัง 6 แผนงานหลัก ดังนี ้

1. การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง 
2. การเขตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
3. การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง รวมท้ังวัชพืชมันสําปะหลัง 
4. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง 
5. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จาก  

มันสําปะหลัง 
6. การศึกษานโยบาย การตลาด และสิ่งแวดล้อม 

 
 แผนงานท่ี 1 การประเมินเช้ือพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีมีการถ่ายทอดและขยายผลให้ชุมชน/เอกชน 
1 พันธุ์มันสําปะหลัง พิรุณ 1 และพิรุณ 2 

สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชข้ึนทะเบียน มันสําปะหลัง 
“พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2” เลขท่ี 906/2559 และ เลขท่ี 907/2559 ตามลําดับ เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 

มันสําปะหลังพันธุ์ พิรุณ 1 และ พิรุณ 2 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการ
เกษตร (ดร.โอภาษ บุญส็ง) มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร) และ สวทช. จากคู่ผสมระหว่างมัน
สําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 (ผลผลิตสูง แป้งสูง ไซยาไนด์สูง) และมันสําปะหลังพันธุ์ห้านาที (ผลผลิตต่ํา แป้งต่ํา 
ไซยาไนด์ต่ํา)โดยการผสมและคัดเลือกพันธุ์แบบวิธีมาตรฐาน (conventional breeding) ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์
ท่ีปลูกจากเมล็ด การคัดเลือกพันธุ์ท่ีปลูกต้นต่อแถวการเปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การ
เปรียบเทียบในท้องถ่ิน การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร และการทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร ตั้งแต่ปี 2549  

บทท่ี 2:  ผลงานท่ีมีมาก่อนของโปรแกรมมันสําปะหลัง 
แกแ 
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มันสําปะหลังพันธุ์พิรุณ1 ให้ผลผลิตหัวสดสูง6.65 ตันต่อไร่ ปริมาณแป้ง
ในหัวสดสูงร้อยละ 28.7 ผลผลิตแป้ง 1.93 ตันต่อไร่ ทรงต้นสวยแตกก่ิงท่ีศีรษะ
ท่ีอายุ 5 เดือน ตัดหัวง่ายเนื่องจากมีก้านหัวสั้น และใช้ปุ๋ยน้อยกว่าพันธุ์รับรอง
ท่ัวไป เหมาะสําหรับปลูกในดินร่วนปนทรายมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดินร่วนปน
เหนียว ดินเหนียวสีแดง ดินทรายร่วน และดินเหนียวสีดํา ยอดมีสีเขียวม่วง ใบ
กลางคล้ายหอก ลําต้นสี เงินมีลักษณะระหว่างข้อเป็นแบบซิกแซก หัว
ทรงกระบอก เนื้อหัวสีขาวเปลือกสีน้ําตาลเข้ม 

 
 
 
 

 

มันสําปะหลังพันธุ์พิรุณ2 เป็นพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตหัวสดสูง
กว่าพันธุ์ห้านาทีเม่ือปลูกในสภาพไร่แบบอาศัยน้ําฝน
อย่างเดียว (5.80 ตันต่อไร่) ปริมาณแป้งในหัวสดร้อยละ 
24.7ผลผลิตแป้ง 1.42 ตันต่อไร่ ปริมาณไซยาไนด์ 51    

พีพีเอ็มทรงต้นสวยยอดสีเขียวอ่อน ก้านใบสีแดง มีก้านหัวสั้นทําให้ตัดหัวง่าย หัวทรงโคนหรือดอกบัวตูม สีเนื้อสี
ขาวผิวเปลือกสีน้ําตาลเข้ม เม่ือนําหัวไปนึ่งหรือเชื่อมให้เนื้อสีขาวรสชาติอร่อย เนื้อสัมผัสนุ่มไร้เสี้ยน (เส้นใยน้อย) 
เหมาะสําหรับปลูกในดินเหนียวสีแดงมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดินร่วนปนเหนียว และดินเหนียวสีดํา มันสําปะหลัง
พันธุ์นี้เป็นได้ท้ังพันธุ์รับประทานและพันธุ์อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

ปัจจุบัน เกษตรได้ขยายพันธุ์และปลูกมันสําปะหลัง พิรุณ 1 และ พิรุณ 2 ครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง
ของประเทศ ได้แก่ จ.กําแพงเพชร จ.เพชรบูรณ์ จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จ.นครราชสีมา       
จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม จ.ร้อยเอ็ด จ.มุกดาหาร จ.อุดรธานี จ.บุรีรัมย์ จ.สกลนคร จ.เลย จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา 
จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว 
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2 พันธุ์มันสําปะหลัง เกษตรศาสตร ์72 
ปั จ จุ บั น พันธุ์ มั นสํ าปะหลั ง ท่ี ก รมวิ ช ากา ร เ กษตรแล ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้ึนมีผลผลิตเฉลี่ยตั้งแต่ 
2.5-6.4 ตันต่อไร่ อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการพัฒนาและปรับปรุง
พันธุ์มันสําปะหลังยังมีโอกาสท่ีจะพัฒนาพันธุ์ให้ดีกว่าในปัจจุบัน สวทช. 
จึงได้สนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การคัดเลือกพันธุ์มันสําปะหลังให้
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูก โดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งใน
หัวมันสด” ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายสกล ฉายศรี) ซึ่งเป็น
งานวิจัยต่อยอดจากงานปรับปรุงพันธุ์ มันสําปะหลัง ท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนําพันธุ์มันสําปะหลังท่ี
คัดเลือกไว้  จํานวน 12 สายพันธุ์  มาปลูกทดสอบร่วมกับพันธุ์
เปรียบเทียบ ท่ีแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.ลพบุรี 
และแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ี จ.ลพบุรี จ.เพชรบูรณ์ และ จ.นครสวรรค์ 
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีปลูกอาศัยน้ําฝน เพ่ือคัดเลือกพันธุ์มันสําปะหลังท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีดินเหนียวสีดําในพ้ืนท่ี จ.ลพบุร ีจ.เพชรบูรณ์ และ จ.นครสวรรค์ 
คัดเลือกได้พันธุ์มันสําปะหลังท่ีดีเด่น ได้แก่ พันธุ ์MKULB 08-2-32 เป็น
พันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงในทุกพ้ืนท่ีท่ีทดสอบและสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 7.6 ตันต่อไร่ และมี
ปริมาณแป้งในหัวมันสดร้อยละ 27.8 ได้ยื่นขอรับรองและข้ึนทะเบียนพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในนาม 
“เกษตรศาสตร์ 72” ได้รับรางวัลระดับดีเด่นจากงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2557 จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) และรับรางวัลรวงทองเกียรติคุณ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 
ผลงานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบระดับภาคสนามร่วมกับชุมชน/ภาคเอกชน 
1. การผลิตต้นพันธุ์มันสําปะหลังปลอดโรคด้วยระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
 สวทช. โดยไบโอเทค พัฒนาระบบการผลิตต้นพันธุ์มันสําปะหลังปลอดโรคด้วยระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ในการผลิตขยายพันธุ์มันสําปะหลังเพ่ือให้ได้ท่อนพันธุ์ปลอดโรคในปริมาณ
มากร่วมกับการใช้วิธีการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานจะลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชได้และช่วยลด
ปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์คุณภาพในอนาคตได้อีกด้วย  
 ทีมวิจัยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการเพ่ิมจํานวนต้นมันสําปะหลังสายพันธุ์ท่ีเกษตรกรนิยมปลูก 
จํานวน 5 พันธุ์ ได้แก่ เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 9 และห้วยบง 60 โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2554 จนเพ่ิมจํานวนต้นมันสําปะหลังปลอดโรคได้ท้ัง 5 พันธุ์ๆ ละ 1,000 ต้น บนอาหารสูตร MS ท่ีเติม 
BA ในปริมาณ 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และได้ต้นพันธุ์ท่ีมีความแข็งแรง มีการพัฒนาของรากท่ีสมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้
สารควบคุมการเจริญเพ่ือช่วยในการชักนําราก โดยเพ่ิมจํานวนต้นพันธุ์มันสําปะหลังปลอดโรคได้ภายใน 5 เดือน 
จากชิ้นส่วนเนื้อเยื่อ 100 ชิ้น จนได้ต้นพันธุ์มันสําปะหลัง 2,000 ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (อัตราการขยาย 1 
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ต่อ 20) นอกจากนั้น ทีมวิจัยได้ศึกษาวิธีท่ีเหมาะสมในการเตรียมต้นพันธุ์ก่อนการย้ายออกปลูก  การย้ายออกปลูก
สู่โรงเรือนอนุบาลต้นกล้า และการย้ายออกปลูกสู่แปลงปลูกท่ีใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน ดังนี้ 1) การย้ายต้น
พันธุ์จากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลงถาดหลุมขนาด 140 หลุมท่ีมีวัสดุปลูกท่ีเหมาะสม  2) การนําต้นกล้าในถาดหลุม
ขนาด 140 ช่องไปอนุบาลเบื้องต้นในกระโจมพลาสติกก่อนย้ายออกสู่โรงเรือนอนุบาลต้นกล้า ทําให้ต้นกล้ามีอัตรา
รอดชีวิตสูง (ร้อยละ 90-100) ต้นพันธุ์มีความแข็งแรง และมีการเจริญเติบโตดี  3) การย้ายต้นกล้าสู่โรงเรือน
อนุบาลท่ีมีการพรางแสง ร้อยละ 80 4) การย้ายต้นกล้าใส่ถุงดําและเก็บไว้ในโรงเรือนซาแลนท่ีมีการพรางแสง   
ร้อยละ 50 และ 5) การย้ายต้นกล้าจากถุงดําสู่แปลงปลูก ดังแผนภาพ 

 

 
 

ต้นมันสําปะหลังท่ีได้จากระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตต้นพันธุ์มันสําปะหลังจากท่อน
พันธุ์ขนาดเล็กผ่านเทคโนโลยี ministem cutting โดยนําท่อนพันธุ์ขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตร หรือ 1 ใน 3 ของ
ท่อนพันธุ์ปกติ มาปลูกขยายในถาดหลุม และผ่านการอนุบาลในท่ีร่ม ก่อนนําเพาะปลูกลงแปลงด้วยระบบน้ําหยด ต้น
กล้ามันสําปะหลังท่ีเพาะจากท่อนพันธุ์ขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตรากสะสมอาหารเทียบเท่ากับต้นท่ี
ปลูกจากท่อนพันธุ์ขนาดปกต ิ 

การอนุบาลและการย้ายปลูกต้นกล้ามันสําปะหลังปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
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ดังนั้นระบบการผลิตต้นกล้ามันสําปะหลังโดยใช้ท่อนพันธุ์ขนาดเล็กจากต้นพันธุ์ปลอดโรคท่ีขยายจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงมีศักยภาพสําหรับการผลิตท่อนพันธุ์มันสําปะหลังสะอาดและตรงตามพันธุ์ให้กับเกษตรกร 
และเป็นทางเลือกใหม่สําหรับเกษตรกรท่ีมีความสนใจในการผลิตท่อนพันธุ์มันสําปะหลังเพ่ือจําหน่าย ท้ังยังเป็น
แนวทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชใน
อนาคต 

สวทช. ได้ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์ขนาดเล็กในแปลงเกษตรกร 2 พ้ืนท่ี ได้แก่        
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ีใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ระยอง 7 พันธุ์ห้วยบง 60 และพันธุ์ระยอง 9 ปลูกด้วยระบบน้ํา
หยด และ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ใช้พันธุ์พิรุณ 1 ปลูกด้วยระบบน้ําฝนผลการทดสอบพบว่า ผลผลิตและ
เปอร์เซ็นต์แป้งของมันสําปะหลังท่ีปลูกด้วยท่อนพันธุ์ปกติและท่อนพันธุ์ขนาดสั้นให้ผลผลิต ไม่แตกต่างกัน เม่ือปลูก
ด้วยระบบน้ําหยดให้ผลผลิต 10-11 ตันต่อไร่ เปอร์เซ็นต์แป้งร้อยละ 25-28 ข้ึนอยู่กับพันธุ์และฤดูเก็บเก่ียว ข้อดีของ 
Mini stem cutting คือ ประหยัดท่อนพันธุ์กว่าการปลูกแบบเดิม (ปักท่อนพันธุ์) 2.5 เท่า ต้นทุนการผลิตและกําไร
เปรียบเทียบระหว่างการปลูกแบบปักท่อนพันธุ์กับ mini stem cutting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเจริญเติบโตและผลผลิตรากสะสมอาหารของมันสําปะหลังจากท่อนพันธุข์นาดเล็ก ministem cutting 

พันธุร์ะยอง 7 จากการปักท่อนพันธุ ์ 
(อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน) 

พันธุร์ะยอง 7 จากการเพาะชํากล้าอายุ 3 สัปดาห์ 
(อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน) 

พันธุ์พิรุณ 1 จากการปักท่อนพันธุ ์
(อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน ) 

พันธุ์พิรุณ 1 จากการเพาะชํากลา้อายุ 3 สัปดาห์ 
(อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน) 
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ผลงานวิจัยในระดับต้นแบบ 
1. การเก็บรวบรวมและประเมินเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลัง 

สวทช. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร ประเมินเชื้อพันธุกรรม           
มันสําปะหลังท่ีเก็บรวบรมวมไว้ท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ในแง่ของลักษณะทางด้านการเกษตรให้ครบถ้วน 51 
ลักษณ และจัดทําฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูล Integrated 
Breeding Workflow System ( IBP) ข อ ง  Generation Challenge Programme (GCP) แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําเข้าเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังเพ่ิมเติมจาก International Center for Tropical 
Agriculture CIAT ประเทศโคลัมเบีย ด้านความต้านทานโรคอุบัติใหม่ (ใบด่าง ใบไหม้ super elongation) แมลง 
(หวี่ขาว) และคุณค่าทางโภชนะ ปัจจุบันท้ังสองหน่วยงานอยู่ระหว่างการประเมินลักษณะทางการเกษตรและจัดทํา
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมให้ครบถ้วน  

 

 
 
 แผนงานท่ี 2 การเขตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบระดับภาคสนามร่วมกับชุมชน/ภาคเอกชน 
1. การขยายผลการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

จากการดําเนินงานภายใต้โครงการขยายผลการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังในฤดูปลูกป ี2556/57 และปี 2557/58 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกมันสําปะหลังท่ัวประเทศ 10 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา            
จ.บุรีรัมย์ จ.สกลนคร จ.ลพบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พิษณุโลก จ.ระยอง และ จ.กาญจนบุรี เม่ือเปรียบเทียบจํานวนเกษตรกร 
และพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง พบว่า จํานวนเกษตรกรเพ่ิมข้ึนจาก 39 ราย เป็น 74 ราย และพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนจาก 
127 ไร ่เป็น 144 ไร่  

สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานภาคเอกชน ไดน้ํา
เทคโนโลยี/งานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง รวมท้ังการป้องกันกําจัดโรคแมลงและวัชพืช 
ได้แก่ 1) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  2) การฉีดพ่นน้ําสกัดมูลสุกร เดือนละ 1 ครั้ง  3) การให้น้ําหยดเสริม      
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4) การฉีดพ่นบิวเวอเรียเม่ือพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง และการโรยบิวเวอเรียรอบโคนต้นเพ่ือป้องกันการระบาด
ของเพลี้ยแป้ง และ 5) การผลิตกล้าพันธุ์มันสําปะหลังจากท่อนพันธุ์ขนาดเล็ก (mini -stem cutting) และปลูก
ประเมินศักยภาพเทียบกับท่อนพันธุ์ปกติ ผ่านกิจกรรมการอบรม และการจัดทําแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต   
มันสําปะหลัง สรุปผลการดําเนนิงาน ดังนี ้  

ฤดูปลูก 2556/57 ฤดูปลูก 2557/58 

• แปลงทดสอบ พื้นที่รวม 127 ไร่  • แปลงทดสอบ พื้นที่รวม 144 ไร่ 

• แปลงที่ให้น้ําหยด พื้นที่รวม 11 ไร่  

• แปลงที่ให้น้ําหยดผลผลิตเฉลี่ย 11.10 ตันต่อไร่ ผลผลิต
สูงสุด 16.40 ตันต่อไร่ ผลผลิตต่ําสุด 6.20 ตันต่อไร่ 
ผลผลิตรวม 33.27ตัน เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิต 66,540 บาท (คิดราคามันสําปะหลังที่ 2,000 
บาทต่อตัน) 

• แปลงที่ให้น้ําหยด พื้นที่รวม 17 ไร่  

• แปลงที่ ให้น้ําหยดผลผลิตเฉลี่ย 7.94 ตันต่อไร่ 
(ผลผลิตเฉลี่ยต่ํากว่าปี 2556/57 เนื่องจากมีหลาย
แปลงที่ให้น้ําได้ไม่เต็มศักยภาพของระบบน้ําหยด
คือไม่ได้ให้น้ําตั้งแต่เร่ิมปลูกแต่ให้เมื่อมันสําปะหลัง
กระทบแล้งแล้ว) ผลผลิตสูงสุด 20.00 ตันต่อไร่ 
ผลผลิตต่ําสุด 4.10 ตันต่อไร่ ผลผลิตรวม 71.50 ตัน 
เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 143,000 
บาท (คิดราคามนัสําปะหลังที่ 2,000 บาทต่อตัน) 

• แปลงอาศัยน้ําฝน พื้นที่รวม 116 ไร่  

• แปลงอาศัยน้ําฝนเก็บเก่ียวแล้ว 111 ไร่ 

• ผลผลิตเฉลี่ย 4.73 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงสุด 8.00 ตันต่อไร่ 
ผลผลิตต่ําสุด 1.50 ตันต่อไร่ ผลผลิตรวม 141.866 
ตัน เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 283,732 
บาท (คิดราคามันสําปะหลังที่ 2,000 บาทต่อตัน) 

• แปลงอาศัยน้ําฝน พื้นที่รวม 132 ไร่  

• แปลงอาศัยน้ําฝนเก็บเก่ียวแล้ว 82 ไร่ 

• ผลผลิตเฉลี่ย 5.85 ตันต่อไร่ ผลผลิตสูงสุด 8.2 ตันต่อไร่ 
ผลผลิตต่ําสุด 2.0 ตันต่อไร่ ผลผลิตรวม 346.644 
ตัน เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลผลิต 693,288 
บาท (คิดราคามันสําปะหลังที่ 2,000 บาทต่อตัน) 

• จากการดําเนินงานภาพรวม ตั้งแต่ปี 2555-2558 ได้แบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม ตามจํานวนของผลผลิต
มันสําปะหลังต่อไร่ ได้แก่ กลุ่ม A (ผลผลิตสูง) ได้ผลผลิตมากกว่า 6 ตันต่อไร ่กลุ่ม B (ผลผลิตสูงปานกลาง) ได้
ผลผลิต 4-6 ตันต่อไร ่และกลุ่ม C (ผลผลิตต่ํา) ได้ผลผลิตน้อยกว่า 4 ตันต่อไร่ ในปี 2557/58 พบว่าเกษตรกร
ท่ีเข้าร่วมโครงการมีจํานวนท่ีสามารถยกระดับผลผลิตได้ในกลุ่มสูง และสูงปานกลาง เพ่ิมมากข้ึน โดย
เกษตรกรกลุ่ม A  ในปี 2556/57 มี 13 ราย เพ่ิมข้ึนเป็น 20 ราย ในปี 2557/58 และเกษตรกรกลุ่ม B  ในปี 
2556/57 มี 11 ราย เพ่ิมข้ึนเป็น 26 ราย ในปี 2557/58 
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2. การแปรรูปวัตถุดิบอินทรีย์โดยไส้เดือนดินเพื่อการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

ปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน (vermicompost) เป็นปุ๋ยชีวภาพท่ีมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีคุณสมบัติ
ในการเพ่ิมความอุดมสมบรูณ์ให้แก่ดิน ทําให้โครงสร้างดินดีข้ึน ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุแก่ดิน เพ่ิม
ช่องว่างในดินให้มีการระบายน้ําและอากาศดีข้ึน เพ่ิมปริมาณธาตุอาหารท่ีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชท่ี
ได้รับปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากปุ๋ยหมักไส้เดือนดินมีฮอร์โมนพืช เช่น 
ออกซิน (Indole acetic acid (IAA)), จิบเบอเรลลิน (Gibberellins) และไซโทไคนิน (Cytokinins) เป็นต้น 
ปัจจุบัน ปุ๋ยไส้เดือนดินถูกนํามาใช้ในการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด มะเขือเทศ แตงกวา       
สตรอว์เบอร์รี ดาวเรือง เป็นต้น ท้ังนี้ สวทช. สนับสนุน รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พัฒนากรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากกากมันสําปะหลังท่ีเป็นวัสดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เพ่ือนํา
ปุ๋ยไส้เดือนดินท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงท่ีมัก
ประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ได้ผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินโดยใช้ไส้เดือนสายพันธุ์ Eudrillus eugeniae ชื่อ
สามัญ African Night Crawler ผสมกับกากน้ําตาลหรือน้ํากากส่าผสม และกากมันสําปะหลัง โดยเลี้ยงไส้เดือนดิน
ในบ่อวงซีเมนต์ ขนาด 100x100 ซม. ใช้กากมันสําปะหลังร้อยละ 70 ผสมกับวัสดุเลี้ยงไส้เดือนดินท่ีเตรียมจากดิน
ร่วนร้อยละ 20 ผสมกับมูลวัวร้อยละ 10 โดยใช้ส่วนผสม เท่ากับ 300 กิโลกรัม ต่อบ่อ 1 ตารางเมตร ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติปุ๋ยไส้เดือนดินท่ีได้ พบว่า ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต เร่งการเกิดรากมันสําปะหลังท้ัง 3 พันธุ์ 
(พันธุร์ะยอง 7 พันธุร์ะยอง 9 และพันธุเ์กษตรศาสตร์ 50) การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ําหมักมูลไส้เดือนดิน ช่วยเพ่ิมการ
งอกของรากมันสําปะหลัง เร่งการเกิดตาข้างของมันสําปะหลัง และเพ่ิมน้ําหนักรากแห้งของมันสําปะหลัง ผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ําหมักมูลไส้เดือนดิน และปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อการปลูกมันสําปะหลัง ในแปลง
เกษตรกร บ้านโนนดงมัน ต.สะอาด อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี และแปลงท่ีไม่ใส่ปุ๋ย 
พบว่า การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ําหมักไส้เดือนดิน ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไส้เดือนดิน 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้คุณสมบัติ
ของเนื้อดินเป็นดินทรายลดลง เพ่ิมปริมาณดินร่วนและดินเหนียวมากข้ึน ค่าอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมสูงข้ึน ปริมาณ
ธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงข้ึน มวลชีวภาพจุลินทรีย์คาร์บอน และไนโตรเจนในดินสูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี
และแปลงท่ีไม่ใส่ปุ๋ย แปลงท่ีแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ําหมักไส้เดือนดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยไส้เดือนดินให้ผลผลิตหัวสดสูงสุด 
9,208 กิโลกรัมต่อไร่ ดัชนีเก็บเก่ียว 0.72 รองลงมาคือแปลงท่ีใช้ปุ๋ยไส้เดือนดินอย่างเดียว ไม่แช่ท่อนพันธุ์ได้
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ผลผลิต 6,329 กิโลกรัมต่อไร่ ดัชนีเก็บเก่ียว 0.69 และแปลงท่ีไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตหัวสดเพียง 4,480 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีค่าดัชนีเก็บเก่ียว 0.66 แสดงให้เห็นว่าปุ๋ยหมักไส้เดือนดินช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดินให้กับเกษตรกรต้องวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิตให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินเพ่ือการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดิน การใช้ไส้เดือนดินจัดการของเสยีทางการเกษตร และการ
ใช้เทคโนโลยีชีวภาพหรือจุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ัง มีการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรท่ีสนใจ
นําไปพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป 
 

ผลงานวิจัยในระดับต้นแบบ 
1. การจัดการดิน น้ํา และธาตุอาหารพืช สําหรับการปลูกมันสําปะหลัง 

สวทช. ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือศึกษาข้อมูลการตอบสนองของมันสําปะหลังต่อ
การใช้ธาตุอาหารรองจากแหล่งต่างๆ เช่น จากปุ๋ยเคมีและวัสดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว ยิปซัม และโดโลไมด์) ในดินท่ี
มีความแตกต่างกันของแปลงเกษตรกรในสภาพน้ําฝน ในพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง จ.นครราชสีมา โดยคัดเลือกแปลง
ท่ีไม่เคยมีการใช้ธาตุอาหารรองมาก่อน พบว่าการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม 
ให้ผลผลิตมันสําปะหลังสูงท่ีสุด นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาข้อมูลการให้น้ําและปุ๋ยในระบบน้ําหยดในดินชนิดต่างๆ 
ได้แก่ ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินทรายร่วน และดินเหนียว พบว่า ประสิทธิภาพการใช้น้ําเม่ือมีการให้ปุ๋ยตาม
ศักยภาพผลผลิตมีค่าสูงข้ึนกว่าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท้ังนี้ การทดลองนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นทดสอบการใช้
ปุ๋ยทางระบบน้ํากับมันสําปะหลัง ข้อมูลชี้ให้เห็นแนวโน้มถึงความมีประสิทธิภาพท่ีดีของการใช้ปุ๋ยทางระบบน้ํา แต่
สูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมหรือการจัดการด้านอ่ืนๆ ต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีการใช้น้ําและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป  
 
2. การตอบสนองทางสรีรวิทยาท่ีสัมพันธ์กับการจัดการน้ําและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสําปะหลัง 

สวทช. ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือศึกษาข้อมูลการตอบสนองทางสรีรวิทยาท่ีสัมพันธ์
กับการจัดการน้ําและปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของมันสําปะหลัง องค์ความรู้ด้านสรีรวิทยาของมันสําปะหลังท่ีสัมพันธ์
กับการจัดการน้ําตลอดช่วงฤดูปลูกเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพกับช่วง
พัฒนาการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง รวมถึงการจัดการวันปลูกและเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมทําให้การพัฒนาพันธุ์
มันสําปะหลังให้มีปริมาณและคุณภาพตามต้องการได้ โครงการฯ ได้ดําเนินการวิจัย ณ สถานีวิจัยเขาหินซ้อน       
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยปลูกมันสําปะหลังได้แก่ แปลงท่ี 1 ช่วงต้นของฤดูปลูกต้นฝน แปลงท่ี 2 ช่วง
ปลายของฤดูปลูกต้นฝน มีระบบการให้น้ํา 3 ระบบ คือ 1) ระบบให้น้ําแบบน้ําหยดใต้ผิวดิน 2) ระบบให้น้ําแบบน้ํา
หยดผิวดิน และ 3) ระบบการให้น้ําโดยอาศัยน้ําฝน (วิธีของเกษตรกร) ใช้พันธุ์มันสําปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 
และ พันธุ์ห้วยบง 80 จากการศึกษาพบว่าการให้น้ําหยดท้ังบนผิวดินและใต้ผิวให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกโดยอาศัย
น้ําฝน อย่างไรก็ตามการให้น้ําหยดใต้ผิวดินใช้ปริมาณน้ําน้อยกว่า ให้ผลผลิตและปริมาณแป้งสูงกว่าการให้น้ําหยด
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ผิวดิน แต่ระบบน้ําหยดให้ผิวดินมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบและมีความซับซ้อนของการดูแลระบบมากกว่าการให้
น้ําหยดบนผิวดินจึงเหมาะสมกับการจัดการการปลูกของเกษตรกรรายใหญ่หรืออุตสาหกรรมแป้งมัน/อุตสาหกรรม
เอทานอลมากกว่าการใช้งานโดยเกษตรกรรายย่อย 
 
3. การใช้วัสดุปรับปรุงดินท่ีได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและ
ผลผลิตมันสําปะหลัง 

สวทช. ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือศึกษาชนิดของวัสดุปรับปรุงดินท่ีได้จากแหล่งแร่
ตามธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์ท่ีเป็นเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีต่อลักษณะการเจริญเติบโต การให้ผล
ผลิตมันสําปะหลังท่ีเหมาะสมในดินชุดดินต่างๆ เกษตรกรเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับดินของเกษตรกรใน
แต่ละพ้ืนท่ี เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดินท่ีสมบัติแตกต่างกัน เช่น พิสัยของ    
พีเอชท่ีแตกต่างกัน ลักษณะของเนื้อดินท่ีแตกต่างกัน และดินมีความสามารถในการกักเก็บความชื้นท่ีแตกต่างกัน 
สารปรับปรุงดินท่ีใช้เป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายภายในท้องถ่ิน ได้แก่ เบนทอไนต์ เพอไรต์ พัมมิซ และมูลไก่แกลบ พบว่า 
การปรับปรุงบํารุงดินนี้ช่วยการอนุรักษ์ความชื้นและธาตุอาหารพืชในดินเนื้อหยาบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากช่วยให้ดินมีประสิทธิภาพในการจับธาตุปุ๋ยและความชื้นในดินได้นานข้ึน ซึ่งช่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและใช้น้ําในดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนท่ีจะปล่อยให้เกิดการซึมลึก หรือสูญหายไปกับน้ํา
ไหลบ่าท่ีผิวดินในกรณีท่ีดินแน่นทึบง่าย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการกระทบแล้ง เทคโนโลยีท่ีได้เป็นแนวทางการ
เพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังให้กับเกษตรกรท่ีมีรายได้ต่ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
4. การแก้ปัญหาช้ันดานไถพรวนเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

สวทช. ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เพ่ือศึกษาการแก้ไขปัญหาชั้นดานท่ีเป็นปัญหาสําคัญต่อ
การผลิตมันสําปะหลัง ระดับความรุนแรงข้ึนอยู่กับความลึกท่ีพบ หากพบตื้นจะส่งผลเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะ
ช่วง 50 เซนติเมตรจากผิวดิน ชั้นดานจํากัดการชอนไชของรากมันสําปะหลัง ทําให้ระบบรากอยู่เหนือชั้นดาน
เท่านั้น พืชดูดกินธาตุอาหารและน้ําได้น้อยกว่าปกติ ขัดขวางการเคลื่อนท่ีของน้ํา ทําให้เกิดชั้นน้ําใต้ดินชั่วคราวใน
ฤดูฝนส่งผลให้พืชได้รับความเสียหายและตายในท่ีสุด แต่เม่ือฝนท้ิงช่วงพืชก็จะเหี่ยวและตายเร็วกว่าปกติเนื่องจาก
ขาดแคลนน้ํา นอกจากนี้ยังเร่งให้เกิดการกร่อนดิน โดยเม่ือน้ําเคลื่อนท่ีลงในแนวดิ่งได้ช้า ส่งเสริมให้เกิดการสะสม
ของน้ําบนชั้นดานแทนทําให้เกิดน้ําไหลบ่าผิวดิน การไถระเบิดดานทําให้ชั้นดานแตกตัวช่วยเพ่ิมผลผลิต            
มันสําปะหลังโดยรากชอนไชลงไปในดินในระดับท่ีลึกข้ึน แต่อย่างไรก็ตามชั้นดานเหล่านี้สามารถกลับมาอัดตัวแน่น
เหมือนเดิมได้อีก การใช้วัสดุปรับปรุงดินท่ีมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ จะช่วยลดความหนาแน่นรวมของดินและ
เพ่ิมความพรุนรวมและความคงทนของเม็ดดิน ซึ่งส่งผลให้รากพืชแทงลงดินได้ลึกข้ึน ยิปซัมจะช่วยส่งเสริมการ
เคลื่อนท่ีของน้ํา  
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5. การปรับปรุงหน่วยการจําแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สวทช. ให้การสนับสนุนกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือศึกษากลุ่มดินใหญ ่คือ Paleustults ซึ่งเป็นดินดอนท่ีพบมาก

ท่ีสุดในประเทศไทย แต่เนื่องจากระบบอนุกรมวิธานดิน ไม่ได้จัดเตรียมกลุ่มดินย่อยอ่ืนสําหรับการจําแนกดิน 
Paleustults นี้ไว้ มีผลทําให้การแปลความหมายข้อมูลดินสําหรับการปลูกมันสําปะหลังไม่ชัดเจน เช่น ดินชุดดิน
ยโสธร วาริน สตึก โคราช ร้อยเอ็ด และชุดดินปากช่อง ถูกจําแนกอยู่ในกลุ่มดินย่อยเดียวกัน แต่จากการรวบรวม
ผลการปลูกมันสําปะหลังในดินเหล่านี้ พบว่า ให้ผลผลิตมันสําปะหลังท่ีมีความแตกต่างกันมาก ได้จัดทําแผนท่ีการ
แจกกระจายกลุ่มดินย่อย Paleustults ท่ีใช้ปลูกมันสําปะหลังรายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
นําเสนอกรมพัฒนาท่ีดินเพ่ือปรับปรุงหน่วยดินย่อยในแผนท่ีดินต่อไป 
 
6. เทคโนโลยีเซ็นเซอร์สําหรับการให้น้ําในการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง 

สวทช. ให้การสนับสนุนกลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาการนําเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
ทางการค้ามาใช้ในการให้น้ําระบบน้ําหยดในแปลงปลูกมันสําปะหลัง โดยได้ทดสอบตําแหน่ง ระดับความลึก และ
จํานวนท่ีเหมาะสมในการติดตั้งเซ็นเซอร์เพ่ือตรวจวัดความชื้นในดินท่ีปลูกมันสําปะหลังและประกอบเป็นคําแนะนํา
การให้น้ําหยดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง พัฒนาแบบจําลองการให้น้ําจากพารามิเตอร์ต่างๆ แบบอัตโนมัต ิและ
นํามาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์คํานวณอัตราการให้น้ําของระบบน้ําหยดในไร่มันสําปะหลัง บนอุปกรณ์ท่ีมี
แพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมใช้งานได้อย่างสะดวก เช่น แท็บเล็ต (tablet) เพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกสําหรับ
เกษตรกรในการใช้งานในพ้ืนท่ีจริงและมีประสิทธิภาพในการให้น้ําในแปลงมันสําปะหลังอย่างแม่นยํามากยิ่งข้ึน 
รวมท้ัง พัฒนาระบบชลประทานอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายและการควบคุม
อัตโนมัติ เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมการใช้น้ําในภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับผลผลิต
ทางการเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ท่ีสามารถส่งข้อมูลจากโหนดเซนเซอร์ท่ีติดตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ี
การเกษตรท่ีแตกต่างกันเข้าสู่ศูนย์กลางการควบคุมผ่านเครือข่ายสื่อสารไร้สายโดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจาก
โซลาร์เซลส ์และรายงานตําแหน่งหรือพิกัดของการติดตั้งเซนเซอร์โดยใช้แผนท่ีแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจีพีเอสและ
แผนท่ีกูเกิล โดยเกษตรกรผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีได้จากการตรวจวัดผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ ชุดต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสําหรับระบบชลประทานอัตโนมัติในไร่มันสําปะหลังท่ี
พัฒนาข้ึนได้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ําให้เป็นไปอย่างแม่นยําและตรงต่อความต้องการของ      
มันสําปะหลัง 
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 แผนงานท่ี 3 การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัด โรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง รวมท้ังวัชพืชมันสําปะหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีมีการถ่ายทอดและขยายผลให้กับชุมชน/ภาคเอกชน 
1. มาตรฐานการผลิตเช้ือราบิวเวอเรียของโรงแป้งสงวนวงษ์ 

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกมันสําปะหลังอันดับหนึ่งของโลก มีแหล่งปลูกใหญ่ท่ีสุดท่ี จ.นครราชสีมา จากการ
ระบาดของ เพลี้ยแป้งสีชมพู เม่ือปี 2552 ทําให้ผลผลิตมันสําปะหลังลดลงมาก สร้างความเสียหายแก่เกษตรกร
และโรงงานแป้งใน จ.นครราชสีมาและท่ัวประเทศ จึงเกิดการรวมกลุ่มและทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนใน จ.นครราชสีมา เรียกว่า “สีค้ิวโมเดล” มีกิจกรรมหลักท่ีสําคัญ คือ การส่งเสริมการใช้เชื้อ
ราบิวเวอเรีย เพ่ือควบคุมและกําจัดเพลี้ยแป้งสีชมพู  

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จํากัด เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสีค้ิวโมเดล มีกิจกรรมเพ่ือสังคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร การผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย การ
แจกจ่าย/จําหน่ายเชื้อราบิวเวอเรียให้เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐในราคาต้นทุน สวทช. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเชื้อราบิวเวอเรีย ทดแทนการผลิตแบบเดิมท่ีผลิตได้จํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้อง
ใช้เวลาบ่มเชื้อนานถึง 7-14 วัน โดยใช้หัวเชื้อราบิวเวอเรียของไบโอเทค ปรับการผลิตแบบถาดจนได้จํานวนสปอร์
สูงสุด 109 สปอร์ต่อกรัม ใช้ระยะเวลาบ่มเชื้อ 5 วัน เลี้ยงขยายบนข้าวสารหักในถุงขนาด 250 กรัม จํานวน 97 ถุง 

กระบวนการผลิตนี้เป็นต้นแบบท่ีพร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการการควบคุมเพลี้ยแป้ง
สีชมพูภายในชุมชน และสร้างความม่ันใจให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังท่ัวประเทศให้หันมาใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 
ลดการใช้สารเคมี ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูและป้องกันการระบาดรุนแรงในปีต่อๆ ไป 

นอกจากการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตบิวเวอเรียให้กับโรงแป้งสงวนวงษ์แล้ว ยังพัฒนาวิธีการขยายกําลัง
การผลิตเชื้อราบิวเวอเรียให้ได้ปริมาณมาก โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพ่ือใช้ในการควบคุม
เพลี้ยแป้งมันสําปะหลังและเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลท่ีเป็นแมลงศัตรูพืชในข้าวผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครอีก
ด้วย 
 

ผลงานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบระดับภาคสนามร่วมกับชุมชน/เอกชน 
1. การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันสําปะหลัง 

สวทช. ได้สนับสนุน ดร.จรรยา  มณีโชติ กรมวิชาการเกษตร ศึกษาวิจัยการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณา
การ ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 และดําเนินงานวิจัยต่อเนื่องในปี 2558-2559 จากการสํารวจการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยง
ต่อการระบาดของศัตรูพืชสําคัญในแหล่งปลูกมันสําปะหลังท่ัวประเทศ การสัมภาษณ์เกษตรกรในปีเพาะปลูก 
2556/2557 จํานวน 655 ราย พบว่า  

• เกษตรกรส่วนใหญ่ 521 ราย (ร้อยละ 80) นิยมปลูกพันธุ์เดียวท้ังแปลง เกษตรกรอีก 134 ราย (ร้อยละ 20) 
นิยมปลูกมากกว่า 1 พันธุ์ในแปลงเดียวกัน  

• พันธุ์มันสําปะหลังท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด คือ เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) (ร้อยละ 25.3) รองลงมา คือพันธุ์
ระยอง 72 ระยอง 5 ระยอง 11 ระยอง 9 ตามลําดับ โดยการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรจะทําการแช่
ท่อนพันธุ์ในสารกําจัดเพลี้ยแป้งทุกครั้งตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  
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• พบการระบาดของโรค แมลง และวัชพืช ท่ีสําคัญ 10 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยแป้งสีชมพู เพลี้ยแป้งมะละกอ เพลี้ย
แป้งสีเทา ไรแดง แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ปลวก โรคใบจุดสีน้ําตาล โรครากเน่าหัวเน่ามันสําปะหลัง วัชพืช
สาบม่วง และ หญ้าปากควาย โดยเพลี้ยแป้งสชีมพูมีความรุนแรงลดต่ําลงมากเนื่องมาจากการส่งเสริมให้แช่
ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีกําจัดเพลี้ยแป้ง และการปล่อยแตนเบียนอย่างต่อเนื่อง แต่พบการระบาดของเพลี้ย
แป้งมะละกอ และเพลี้ยแป้งสีเทามีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน พบปัญหาไรแดงระบาดในระยะของมันสําปะหลังต้น
เล็ก พบการระบาดเลก็น้อยของโรคใบจุดสีน้ําตาล โรคใบไหม้และโรคแอนแทรคโนส  

• โรคท่ีทําความเสียหายรุนแรงในปีเพาะปลูก 2556/2557 คือ โรครากเน่าหัวเน่ามันสําปะหลังจากเชื้อรา 
Phythopthora meadii ในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สระบุรี และสระแก้ว ได้ทดสอบควบคุมโดย
ใช้สาร fosetyl-aluminium ในอัตรา 50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ หรือราดโคนต้นหลังพบอาการ
เป็นโรคในแปลง ทุก 30 วัน เพ่ือกําจัดโรครากเน่าหัวเน่า ส่วนการใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma สามารถ
ใช้เพ่ือป้องกันการเกิดโรคหรือเป็นโรคเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เหมาะกับพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรง  

• วัชพืชในแปลงมันสําปะหลังเป็นปัญหาท่ีสําคัญในแปลง เพราะแก่งแย่งน้ําและธาตุอาหารในดิน และเป็นท่ี
อยู่อาศัยของเพลี้ยแป้ง ไรแดง และ แมลงหวี่ขาว โดยพบว่า สาปม่วง เป็นพืชอาศัยของศัตรูพืชเกือบทุก
ชนิด  
ผลการวิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูพืชในมันสําปะหลัง (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555-       

เดือนสิงหาคม 2557) พบว่า พ้ืนท่ี hot spot ท่ีพบการระบาดอยู่ในแหล่งกระจายพันธุ์หลักของมันสําปะหลัง 
ได้แก่ จ.กําแพงเพชร จ.นครราชสีมา จ.อุบลราชธานี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้ทําการเผยแพร่และเตือนภัย
การระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าในมันสําปะหลังทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2557  

คณะผู้วิจัยได้จัดทําแปลงสาธิตทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในมันสําปะหลัง (IPM) 
ในแปลงเกษตรกร 12 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 จังหวัด ได้แก่ จ.ลพบุรี จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ (2 แปลง)            
จ.ฉะเชิงเทรา (2 แปลง) จ.สระแก้ว จ.อุบลราชธานี จ.ชัยภูมิ จ.ขอนแก่น (2 แปลง) จ.ระยอง (2 แปลง) และ        
จ.นครราชสีมา เบื้องต้นพบว่า เกษตรกรท้ัง 12 รายท่ีร่วมโครงการ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารกําจัด
วัชพืช มีการใช้สารกําจัดวัชพืชท่ีไม่ถูกต้อง ทําให้ใช้สารกําจัดวัชพืชเพ่ิมข้ึน เกิดปัญหาวัชพืชต้านทานสารกําจัด
วัชพืช และมีการกําจัดไม่ถูกวิธี เช่น กําจัดวัชพืชประเภทเถาเลื้อยท่ีมีอายุข้ามปี เช่น ตดหมูตดหมา หรือเถาย่านาง 
หรือหญ้าแพรก โดยไถเตรียมแปลงก่อนกําจัด ทําให้เกิดการแพร่กระจายรวดเร็วมาก เพราะการตัดชิ้นส่วนวัชพืช
เถาเลื้อยทําให้งอกเป็นต้นใหม่ได้อีกหลายต้น จึงแนะนําให้ใช้สารกําจัดวัชพืชประเภทดูดซึมและเคลื่อนย้ายจากใบ
ไปสู่ลําต้นใต้ดิน ดินในแปลงเกษตรกรมักขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้องปรับปรุงด้วยอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยคอก ไถ
ระเบิดดินดาน คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลการกําจัดและควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช จัดทําเป็นคู่มือ
เพ่ือใช้เผยแพร่ให้ความรู้กับเกษตรกร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดําเนินงานต่อเนื่องในปี 2558 – 2559 
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ผลงานวิจัยท่ีอยู่ในระดับต้นแบบ 
1. การคัดเลือกและประเมินเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม 

สวทช. ได้สนับสนุน ดร.นุชนารถ ตั้งจิตรสมคิด กรมวิชาการเกษตร ศึกษาเทคโนโลยีการคัดเลือกและ
ประเมินพันธุ์และเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 200 พันธุ ์ท่ีต้านทานต่อไส้เดือนฝอย
รากปม Meloidogyne incognita จากการศึกษา ได้พัฒนาวิธีการประเมินความต้านทานไส้เดือนฝอยสาเหตุโรค
รากปมของมันสําปะหลังพบว่า ปริมาณไข่ไส้เดือนฝอยท่ีเหมาะสมต่อการปลูกเชื้อทดสอบประเมินพันธุ์คือ 4,000 
ฟองต่อต้น ควรปลูกเชื้อเม่ือมันสําปะหลังมีอายุ 20 วัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีท่อนพันธุ์มันสําปะหลังงอกรากเพียงพอ
ต่อการเข้าทําลาย และตรวจวัดระดับความรุนแรงได้เม่ือมันสําปะหลังอายุ 120 วัน หลังปลูก พบเชื้อพันธุ์         
มันสําปะหลังท่ีต้านทานต่อไส้เดือนฝอยจํานวน 19 สายพันธุ ์ได้แก่ SM1541-32, HP3 (CM305-13), CMR26-38-
7, MKUC28-71-66, HP7 (CMC76), V22, CMH22-04-1Q, CMR33-35-69, CMR26-72-2, MKUC28-71-67, 
SRIRACHA1, CMR35-12-96, OP705, (RxV69)21-2Q, CMR36-71-27, CMR35-22-196, CMR33-18-101, 
CMR30-05-12 และ CMR33-35-13 พันธุ์มันสําปะหลังการค้าจํานวน 6 พันธุ์ ต้านทานต่อโรครากปม คือ ระยอง 
1 ระยอง 7 ระยอง 13 ระยอง 60 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 และได้เสนอแนะแนวทางการป้องการการ
ระบาดของไส้เดือนฝอยโดย 1) ตัดวงจรของโรคโดยวิธีเขตกรรม (เก็บเศษซากเผาท้ิง) 2) ปลูกพืชท่ีไม่ใช่พืชอาศัย
สลับกับมันสําปะหลัง (ปอเทือง) และ 3) ใช้พันธุ์ต้านทานโรครากปม อาทิ ระยอง 13 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 
50 ในพ้ืนท่ีแปลงมันสําปะหลังท่ีมีโรครากปมระบาด 
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 แผนงานท่ี 4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีอยู่ในระดับต้นแบบ 
1. เครื่องพรวนกําจัดวัชพืชในไร่มันสําปะหลัง  

นักวิจัยศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาต ิร่วมกับบริษัท สยาม แอดวานซ์ แมชชีนเนอรี่ จํากัด ออกแบบ
โครงสร้างการถ่ายทอดกําลังและโครงสร้างเครื่องพรวนกําจัดวัชพืชในไร่มันสําปะหลังแบบจอบหมุน 2 แถว พร้อม
อุปกรณ์โรยปุ๋ย ขนาดของรถแทรกเตอร์ท่ีใช้ 45-60 แรงม้า เพ่ือใช้กับการปลูกมันสําปะหลังท่ีมีระยะปลูก 80x80 
ซม. 80x100 ซม. หรือ 100x100 ซม. ความสูงสันร่อง 30-40 ซม และยังเหมาะสมกับการใช้งานการปลูกอ้อยและ
ข้าวโพด.ตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับรถแทรกเตอร์ แบบ 3 จุด ชุดหัวเกียร์
ทดกําลัง ซึ่งจะรับกําลังมาจากเพลา PTO ของรถแทรกเตอร์ เพลาส่งกําลัง โดยส่งกําลังจากชุดหัวเกียร์ไปยังชุด
ถ่ายทอดกําลังท้ัง 2 ข้างของเครื่อง ชุดถ่ายทอดกําลังเป็นส่วนท่ีถ่ายทอดกําลังไปยังชุดเพลาใบมีด ซึ่งชุดถ่ายทอด
กําลังท้ัง 2 ชุดนี้สามารถปรับให้กว้างหรือแคบตามความกว้างของร่องแปลงได้ ชุดใบมีดตีดินประกอบด้วยใบมีด 4 
ชุด ชุดละ 6 ใบ ชุดการ์ดป้องกันดินท่ีถูกตีโดยใบมีด ถังใส่ปุ๋ย ชุดล้อขับเคลื่อนตัวโรยปุ๋ย ท่อทางออกของปุ๋ย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตรเครื่องต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2. เครื่องปลูกมันสําปะหลัง 
 สวทช. ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาเครื่องปลูกมันสําปะหลังยกร่องและชุดจับปักท่อน
พันธุ์มันสําปะหลังบนสันร่องปลูกได้ครั้งละแถว 1 ไร่ใช้เวลาปลูกประมาณ 1 ชั่วโมง ใช้แรงงานคน 3 คน มีการตัด
ท่อนพันธุ์ขณะท่ีปลูก ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร สกรูแบบร่องคู่ สกรูบดดินให้แตก ตัวโซ่พันท่อนพันธุ์แยก
ออกไป มีลูกกลิ้ง และให้นําท่ีก้นร่อง เครื่องต้นแบบปัจจุบันพร้อมทดสอบในพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังท่ีหลาย  

รูสําหรับใช้ปรับระยะชุดพรวนห่างกันช่องละ 6 ซม. ปรับได้ 4 ระยะ 
(ระยะระหว่างร่องพรวน 90, 100, 110 และ 120 ซม.) 

ส่วนประกอบด้านข้างของเคร่ือง 

 

การประกอบเคร่ืองพรวนระหว่าง 
แถวมันสําปะหลังด้านหน้า 

ส่วนประกอบด้านหน้าของเคร่ือง 
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3. เครื่องขุดมันสําปะหลัง 
3.1 เครื่องขุดมันสําปะหลังติดรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 

สวทช. ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังติดรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 
ขนาด 60 แรงม้า มีประสิทธิภาพในการถอนหัวมันสําปะหลังจากดิน ร้อยละ 90  มีความเร็วในการทํางาน 1 ไร่ต่อ
ชั่วโมง และได้พัฒนาเครื่องต้นแบบให้มีการทํางานเพ่ิมเติมในส่วนของการถอนหัวมันพร้อมการสับหัวแยกออกจาก
เหง้า 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 เครื่องขุดมันสําปะหลังติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

สวทช. ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
ไม่เกิน 45 แรงม้า สามารถลําเลียงมันสําปะหลังน้ําหนักสูงสุดประมาณ 7 กิโลกรัม เก็บเก่ียวในแปลงดินทราย
ความชื้นร้อยละ 2 มีประสิทธิภาพการขุดร้อยละ 92.3 มีประสิทธิภาพการถอนและลําเลียงร้อยล 66                   
มีความสามารถในการทํางานทางทฤษฎ ี0.40 ไร/่ชั่วโมง  
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3.3 เครื่องขุดมันสําปะหลังสําหรับรถไถเดินตาม 
สวทช. ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาเครื่องขุดมันสําปะหลังสําหรับรถไถเดินตาม 

เครื่องขุดในแปลงมันสําปะหลังท่ีดินทรายร้อยละ 8.5 เครื่องต้องการแรงฉุดลากประมาณ 2,043 นิวตัน เม่ือขุดท่ี
ระดับควรลึกเฉลี่ย 18 เซนตเิมตร. ด้วยความเร็วเฉลี่ย 0.47 เมตร/วินาที โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเฉลี่ย 0.8 
ลิตร/ชั่วโมง ประสิทธิภาพการทํางานมีค่าประมาณร้อยละ 81 ความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎี ประมาณ 
0.93 ไร่/ชั่วโมง และเชิงปฏิบัติประมาณ 0.83 ไร่/ชั่วโมง ผาลขุดช่วยลดปัญหาการตกค้างของหัว   มันสําปะหลัง
ในดินจากร้อยละ 46 เหลือร้อยละ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนงานท่ี 5 การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์

ใหม่จากมันสําปะหลัง 
ผลงานวิจัยท่ีมีการถ่ายทอดและขยายผลให้ชุมชน/เอกชน 
1. เทคโนโลยีการผลิตฟลาวมันสําปะหลัง  

ฟลาวมันสําปะหลัง คือ แป้งดิบท่ียังไม่ได้สกัดเยื่อใยออก ได้จากการนําเนื้อมันสําปะหลังมาอบแห้ง            
มีลักษณะเป็นผงสีขาวนวล มีปริมาณเส้นใยและโปรตีนสูงกว่าแป้งมันสําปะหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับมันสําปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ การผลิตฟลาวในประเทศไทยนั้น เริ่มมีการ
ผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กแล้ว โดยใช้มันสําปะหลังชนิดหวานซึ่งมีปริมาณไซยาไนต์ต่ําเป็นวัตถุดิบ        
แต่การผลิตฟลาวชนิดนี้มีข้อจํากัดอยู่ตรงท่ีวัตถุดิบมีราคาสูง การผลิตฟลาวมันสําปะหลังจากมันสําปะหลังชนิดขม
จะเป็นการผลิตในระดับครัวเรือน เนื่องจากต้องใช้แรงงานในการปอกเปลือกมันสําปะหลังท่ีมีปริมาณไซยาไนด์ท่ีสูง
ออกก่อนนํามาผลิต ทําให้ต้นทุนในการผลิตยังคงสูงอยู่ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแป้ง 
ศูนย์ไบโอเทค ได้ร่วมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นกระบวนการผลิตฟลาวจาก             
มันสําปะหลังชนิดขม ปรับปรุงการผลิตโดยนําเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต (mechanization Process) จน
สามารถผลิตฟลาวมันสําปะหลังในระดับก่ึงอุตสาหกรรมได้ ปัจจุบันได้ขยายผลการผลิตในระดับโรงงานต้นแบบ
ร่วมกับโรงงานแป้ง รวมท้ังได้พัฒนาสูตรแป้งผสมสําเร็จรูป (premix) เพ่ือผลผลิตผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์รี่ ได้แก่  
วอฟเฟิล บราวนี ่และขนมปัง ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนจากมันสําปะหลังในเชิงพาณิชย ์
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2. กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรความร้อน-ความช้ืน 
สวทช. ได้สนับสนุน รศ.ดร.กล้าณรงค์  ศรีรอด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี

แปรรูปมันสําปะหลังและแป้ง ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแป้งดัดแปรด้วย
กระบวนการความร้อนและความชื้น เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งมันสําปะหลังให้เหมาะกับการใชป้ระโยชน์ใน
วงการอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น เป็นการนําแป้งท่ีมีความชื้น
ต่ํามาผ่านกระบวนการความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิในการเกิดเจลาทีไนเซชั่น มีผลทําให้สมบัติความหนืด
และเจลแป้งเปลี่ยนแปลงไป เกิดการคืนตัวและทําเป็นเส้นหรือแผ่นได้ดี มีลักษณะคล้ายแป้งข้าวโพดมากกว่าแป้ง
มันสําปะหลังดิบ สามารถนําไปใช้ทดแทนแป้งข้าวโพด แป้งสาลี และแป้งข้าวเจ้าได้ นําไปทําผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลายข้ึน ปัจจุบันดําเนินการทดสอบกระบวนการผลิตในระดับขยายขนาด (pilot Scale) ร่วมกับภาคเอกชน 

 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง 

สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลังเพ่ือนําไปสู่การเป็นโรงงานมันสําปะหลังท่ีปลดปล่อยของเสียน้อยท่ีสุด (Zero 
Waste Discharge) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหน่วยผลิต และลดการใช้ทรัพยากร น้ําและพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันสําปะหลังอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้โรงงานมีการปรับปรุงการผลิตเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาโรงงานแป้งมันสําปะหลังต้นแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพและปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อย รวมท้ังจัดทําโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน
และทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง” สําหรับเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิต เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังดิบ ให้เกิดการลดใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในกระบวนการผลิต เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในกระบวนการผลิต ในปี พ.ศ. 2554 – 2557 ได้ร่วมกับสํานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน 
(GTZ) และมีโรงงานแป้งเข้าร่วมมากกว่า 30 แห่ง ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 540 ล้านบาทต่อปี และปัจจุบัน 
พ.ศ. 2558 – 2559 ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และโรงงานแป้งมากกว่า 20 แห่ง ลดต้นทุนการผลิตรวม
เป็นมูลค่ากว่า 147 ล้านบาท และเพ่ิมโอกาสทางการผลิตคิดเป็นมูลค่ากวา่ 157 ล้านบาท 

 
4. การบําบัดน้ําเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากโรงแป้งมันสําปะหลัง 

สวทช. ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ECoWaste) สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัด
น้ําเสียเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงโรงงานแป้งมันสําปะหลัง 
รวมท้ังการให้คําปรึกษา ฝึกอบรม ปรับปรุง ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2549 จากผลการดําเนินงาน
โครงการนําร่องการสร้างระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง ช่วยให้ประเทศประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 120 ล้าน
บาท 
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ผลงานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบระดับภาคสนามร่วมกับชุมชน/ภาคเอกชน 
1. เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังสด 

การใช้หัวมันสําปะหลังสดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีสําคัญ เนื่องจาก              
มันสําปะหลังจะมีปริมาณมากและราคาถูกในฤดูกาลเก็บเก่ียว การนําหัวมันสดมาเป็นวัตถุดิบโดยตรง จะสามารถ
ลดพลังงาน และค่าใช้จ่ายในการทําแห้ง ท่ีผ่านมา ข้อจํากัดของการใช้หัวมันสดเป็นวัตถุดิบ คือ การควบคุม
ปริมาณของแข็ง และขีดจํากัดในการเพ่ิมความเข้มข้นของของแข็งเริ่มต้น นอกจากนี ้ในแง่ของกระบวนการผลิตหัว
สดท่ีโม่แล้วจะมีลักษณะอุ้มน้ํามาก ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการผสม การต้ม รวมท้ังการย่อยเพ่ือผลิตน้ําตาล หน่วย
ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสําปะหลังและแป้ง ศูนย์ไบโอเทค ได้พัฒนาเทคโนโลยีการการผลิตเอทานอลจาก
หั ว มั น ส ด แ บ บ  High Gravity – Simultaneous Saccharificaiton (HG-SSF) / Very High Gravity-
Simultaneous Saccharification and Fermentation (VHG-SSF) ซึ่ ง เ ป็ น เ ทค โน โ ล ยี ก า รห มั ก เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานเอทานอลทําให้ หมักเอทานอลได้ความเข้มข้นและปริมาณสูงข้ึน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิต ใช้พลังงานในการกลั่นลดลง เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลโดยหัว        
มันสําปะหลังสดสามารถนํามาใช้แทนมันสําปะหลังเส้นซึ่งเป็นวัตถุดิบทางเลือกสําหรับการผลิตเอทานอลได้ 
รวมท้ังได้ ประเมินต้นแบบการผลิตเอทานอลจากหัวมันสําปะหลังด้วยกระบวนการ HG-SSF หรือ VHG-SSF ใน
ระดับภาคสนามในโรงงาน โดยการปรับสภาพวัตถุดิบด้วยเอนไซม์ทางการค้า เพ่ือให้สามารถหมักได้ในสภาวะท่ีมี
ปริมาณของแข็งสูงข้ึน ปัจจุบันเข้าร่วมการดําเนินงานในโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
โ ค ร ง ก า ร  Overcoming Policy, Market and Technological Barriers to Support Technological 
Innovation and South-South Technology Transfer: The Pilot Case of Ethanol Production from 
Cassava ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับการพิจาณาสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Fund, 
GEF) ผ่านองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Industrial Development 
Organization, UNIDO) โดยได้รับการอนุมัติในหลักการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment 
Facility: GEF) สนับสนุนงบประมาณจํานวน 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 80 ล้านบาทโดยมีระยะเวลา
การดําเนินงาน 4 ป ี(มิ.ย. 2556 – ก.ค. 2560) 
 
 แผนงานท่ี 6 การศึกษานโยบาย การตลาด และสิ่งแวดล้อม 
ผลงานวิจัยท่ีมีการถ่ายทอดและขยายผลให้ชุมชน/เอกชน 
1. การศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา   
มันสําปะหลัง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีเป้าหมายหลักให้ประเทศ สมาชิก
มีตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า 
บริการ แรงงานและการลงทุนอย่างเสร ีรวมท้ังลดช่องว่างของระดับการพัฒนาภายในกลุ่ม นําไปสู่ความม่ันคงด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  นับเป็นความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
ท่ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย 
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มันสําปะหลังเป็นแหล่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ีสําคัญของประชาชนในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ 
นอกจากนี้มันสําปะหลังยังเป็นแหล่งวัตถุดิบแป้งท่ีมีราคาถูกกว่าพืชผลิตแป้งชนิดอ่ืนๆ ไม่มีส ีไม่มีกลิ่น และไม่ทําให้
เกิดภูมิแพ้ จึงมีการนําแป้งมันสําปะหลังไปแปรรูปเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสําอาง และเคมีมากข้ึน   

มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยรวมกันกว่า 500,000 
ล้านบาท การจ้างงานกว่า 3.6 ล้านคน และประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของโลกด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาดโลกซึ่งสะท้อนว่ามันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไทย
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยยังขาดความหลากหลาย  

ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังรวมของท่ัวโลกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนท้ังเพ่ือผลิตอาหารสัตว์ พลังงาน
ชีวภาพ รวมถึงการนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่ม biobased ต่างๆ ทําให้มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกมัน
สําปะหลังเพ่ิมข้ึนในประเทศต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากประเทศไทยท่ีปลูกมันสําปะหลังสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมใน
ประเทศและเพ่ือส่งออกแล้ว โดยเฉพาะจากการลงทุนของประเทศผู้นําเข้ามันสําปะหลังท่ีสําคัญของโลกอย่างจีนท่ี
เข้าไปลงทุนปลูกมันสําปะหลังท้ังในทวีปแอฟริกาและอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ซึ่งมีต้นทุนการ
ผลิตต่ํากว่าไทย ในด้านการแปรรูปมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเช่นกันท้ังจากนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ 
สถานการณ์ท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงการท่ีไทยกําลังจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น
สร้างโอกาสและเป็นความ ท้าทายของอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ซึ่งจําเป็นต้องหาทางเตรียมรับสถานการณ์ท่ีจะ
เกิดข้ึน  

ผลจากการศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทยสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของนางสาววัชริน มีรอด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พบว่าท่ัวโลกมี
แนวโน้มความต้องการมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนท้ังเพ่ือผลิตอาหาร อาหารสัตว ์พลังงานชีวภาพ รวมถึงการนําไปพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่ม biobased ต่างๆ ทําให้มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจากการ
ลงทุนของประเทศผู้นําเข้ามันสําปะหลังท่ีสําคัญของโลกอย่างจีนท่ีเข้าไปลงทุนปลูกมันสําปะหลังท้ังในทวีป
แอฟริกาและอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ํากว่าไทย ในด้านการแปรรูปมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเช่นกันท้ังจากนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ จากสถานการณ์ท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง นั้น
สร้างโอกาสและเป็นความ ท้าทายของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย ซึ่งจําเป็นต้องหาทางเตรียมรับสถานการณ์ท่ี
จะเกิดข้ึน 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเงื่อนไขสําคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรม          
มันสําปะหลังของไทยไปสู่การใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนและดํารงความเป็นผู้นําของอาเซียน ประเทศไทยยังมี
ประเด็นปัญหาทางด้านงานวิจัยและแนวทางการผลักดันงานวิจัย ดังนี ้
1. ขาดการนําเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมมาใช้ร่วมกับการปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการ

มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณสมบัติของแป้งให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ
การเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และขาดการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการประเมิน
ท้ังลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะการแสดงออก (high throughput genotyping and phenotyping 
screening) ท่ีรวดเร็ว 
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2. ขาดการนําเทคโนโลยีเกษตรแม่นยํา (precision farming) ท้ังการให้น้ํา การใส่ปุ๋ย และเลือกใช้พันธุ์ให้
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี รักษาคุณภาพมันสําปะหลัง โดยเฉพาะปริมาณแป้งท่ีมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ลด
ต้นทุนและการสูญเสียในกระบวนการผลิต ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีด้านไอซีที มาใช้เ พ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังด้วยการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ีและลดต้นทุนการผลิต 
รวมท้ังควรขยายแนวคิดของคลัสเตอร์มันสําปะหลังโคราช ท่ีเน้นการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง
เกษตรกร โรงงาน (ภาคเอกชน) และภาควิชาการ 

3. ขาดการนําขบวนการปรับปรุงกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลังให้เข้าใกล้การเป็น zero waste หรือการ
ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ไปปรับใช้ในอุตสาหกรรม และควรพัฒนาตนเองเป็นผู้กําหนดมาตรฐาน
ระบบการผลิตท่ียั่งยืนของภูมิภาคหรือโลก  

4. ขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฐาน
ชีวภาพ (New bio-based technology)  เช่น การพัฒนาแป้งมันสําปะหลังทดแทนแป้งท่ีประเทศไทยต้อง
นําเข้ามาก เช่น แป้งสาล ีแป้งข้าวโพด และวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม
ของอุตสาหกรรมปลายน้ํา เช่น เอทานอลท่ีใช้ด้านการแพทย ์และเครื่องสําอาง พลาสติกชีวภาพ วัสดุชีวภาพ 
เคมีชีวภาพ เป็นต้น ท้ังนี้ เ พ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
จําเป็นต้องมีการลงทุนจัดตั้งโรงงานต้นแบบเพ่ือการผลิตเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรมสําหรับการผลิตเคมี
ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ รวมถึงกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดังกล่าวท้ังใน
รูปของสิทธิประโยชน ์การสนับสนุนเงินร่วมทุน หรือการสร้างตลาดรองรับภายในประเทศ 

5. ขาดการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงของประเทศ ในสาขาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม ได้แก่ ปรับปรุงพันธุ์ สรีรวิทยา เกษตรแม่นยํา เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีการผลิตระดับ
อุตสาหกรรมด้วยการจัดอบรมระยะสั้น การให้ทุนการศึกษา และการใช้กลไกทุนขนาดใหญ ่

6. ควรผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยความเป็นเลิศด้านมันสําปะหลังระดับภูมิภาค (Regional Excellence) 
ในประเทศไทย เพ่ือให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านมันสําปะหลังครบวงจรเช่นเดียวกับท่ีมีในกรณีของข้าวโพด 

ผลท่ีได้จากงานวิจัยได้ส่งข้อมูลให้ สํานักงานเศราฐกิจการเกษตร และ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นําไปใช้ประโยชน์
ประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ และได้
จัดพิมพ์เป็นหนังสือเพ่ือเผยแพร่ให้กับหน่วยงานและผู้ท่ีสนใจต่อไป 
( http://www.nstda.or.th/pub/2 0 1 5 / 2 0 1 5 1 2 0 2 - cassava-
portfolio-policy-2.pdf) 
 
 
 
 
  



  

หน้าที ่29 จาก 42 
วันที ่15 สิงหาคม 2559 

 

 
 

การวิเคราะห์ SWOT 
 
ผลการวิเคราะหจ์ุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) 

หรือ SWOT ของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังและแป้ง มีรายละเอียดดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีการเก็บรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรม     

มันสําปะหลังเพ่ือใช้ในงานการปรับปรุงพันธุ ์
S2 มีพันธุมั์นสําปะหลังท่ีดีท่ีให้ผลผลิตสูง 
S3 มีเทคโนโลยีการเขตกรรมท่ีเหมาะสม (ดิน น้ํา ปุ๋ย 

อารักขาพืช) เพ่ือลดความสูญเสียและเพ่ิมผลผลิต
มันสําปะหลัง 

S4 มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับ
มันสําปะหลัง (ปลูกจนถึงเก็บเก่ียวและแปรรูป
เบื้องต้น) 

S5 มีเครือข่ายการทํางานร่วมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ท่ี เ ก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรฯ 
ก ร ะท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ฯ  ( ส ว ทช . )  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานภาคเอกชน อาทิ 
สมาคมแป้งมันสําปะหลัง มูลนิธิสถาบันพัฒนามัน
สําปะหลังฯ และโรงแป้งมันสําปะหลัง และ
เกษตรกร 

S6 มีเทคโนโลยีการผลิตแป้งท่ีทันสมัย ใช้ปัจจัยการ
ผลิตภายในประเทศ ท่ีมีราคาถูก 

S7 มีเทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย และได้ก๊าซชีวภาพ
ท่ีทดแทนน้ํามันเตา 

S8 มันสําปะหลังมีปริมาณแป้งสูง มีสิ่งเจือปนน้อย 
ราคาถูก สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้มากมาย 

S9 มีการสร้ างบุคลากร ท่ี มีความเชี่ ยวชาญด้าน
ชีววิทยาโมเลกุลท่ีเ ก่ียวข้องกับการสร้างแป้ง      

W1 ไม่มีฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังและ
ระบบบริการเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังท่ี
เข้าถึงได้โดยง่าย 

W2 ขาดการถ่ายทอดความรู้และคําแนะนําให้แก่
เกษตรกรถึงการเขตกรรมมันสําปะหลังท่ี
ถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อมูล พันธุ์        
มันสําปะหลังท่ีเหมาะสมในแต่ละพ้ืนท่ีอย่าง
ท่ัวถึง 

W3 พ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังในบางพ้ืนท่ี มี
ลักษณะทางกายภาพท่ีไม่เหมาะสม อาทิ          
มีปริมาณน้ําไม่เพียงพอ ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์และขาดการปรับปรุงบํารุงดิน เป็นต้น 

W4 ขาดแคลนแรงงานเกษตร/แรงงานเกษตรมี
ราคาสู ง  เครื่ องจักรกลเกษตรมีราคาสู ง          
มีข้อจํากัดในการใช้งาน ขาดการส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลเกษตรท่ีเหมาะสม 

W5 เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตมีการขยาย
พ้ืนท่ีปลูกมากเกิน ส่งผลให้ผลผลิตออกมาใน
ระยะเวลาเดียวกันและมีราคาตกต่ํา และขาด
เสถียรภาพทางด้านวัตถุดิบบางช่วงมากเกิน
ความต้องการบางช่วงขาดแคลน 

W6 เกษตรกรไม่มีการจัดทําบัญชีฟาร์มไม่ทราบ
ต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงและการจัดการเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

บทท่ี 3: ยุทธศาสตร์การวิจัยโปรแกรมมันสําปะหลัง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
มันสําปะหลัง ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ด้าน
เทคโนโลยีแป้ง/แป้งดัดแปร ด้านเทคโนโลยี
เอนไซม์ ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้พลังงานของโรง
แปง้ และด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 

S10 มี โครงสร้ าง พ้ืนฐานท่ีดํ า เนินการสนับสนุน
งานวิจัยและการให้บริการด้านอุตสาหกรรม      
มันสําปะหลัง ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยี
แปรรูปมันสําปะหลังและแป้งของศูนย์ไบโอเทค
ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม
ชีวเคมีและโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการ
จัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรม
การเกษตรของศูนย์ไบโอเทคดําเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

S11 มีการจัดทํายุทธศาสตร์การวิจัยมันสําปะหลัง 
และการศึกษาเชิงนโยบายต่างๆ อาทิ การเตรียม
ความพร้อมภาคอุตสาหกรรมมันสําปะหลังเพ่ือเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาโมเดล
เพ่ือขับเคลื่อน 

S12 มีการสนับสนุนงานวิจั ยด้ าน มันสําปะหลั ง       
(ทุนวิจัยมุ่งเป้า: เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ) ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน (2560) 

W7 ระบบการรับซื้อมันสําปะหลังบางส่วนยังเป็น
แบบคละหรือ เหมารวมไ ม่ ได้ รับซื้ อตาม
เปอร์เซ็นต์แป้ง ส่งผลให้เกษตรกรไม่ใส่ใจ
ปรับปรุ ง คุณภาพการผลิต ท่ี เน้นการเ พ่ิม
เปอร์เซ็นต์แป้ง เน้นแต่การเพ่ิมปริมาณผลผลิต
เท่านั้น ส่งผลให้คุณภาพของแป้งไม่คงท่ี 

W8 ขาดการนําความรู้ด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาพืช โรคพืช 
กีฏวิทยา  เชื่ อม โยงสู่ ก า รปรับปรุ ง พันธุ์              
มันสําปะหลัง 

W9 มีการเชื่อมโยงผลงานวิจัยระหว่างในระดับ
ห้ อ งปฏิบั ติ ก าร ให ม่ๆ  และสู่ ก า ร ใช้ ง าน
ภาคสนามน้อย 

W10 ขาดการแปรรูป/ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีดัด
แปรแป้งเพ่ือนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอ่ืนๆ 

W11 ต้นทุนการผลิตสูง มีการใช้น้ํา พลังงานสูง 
ขาดแรงจูงใจและความตั้งใจของเอกชนในการ
ลดต้นทุน 

W12 มาตรการการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
ไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ 

W13 ขาดงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีจะเป็นข้อมูลสําหรับ
ก า ร นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ ล ะ ข้ อ มู ล ท า ง
วิทยาศาสตร์สนับสนุนมาตรฐานอย่างเพียงพอ 
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โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 
O1 การพัฒนาพันธุ์ ในประเทศแถบเอเชียยั งไม่

ก้าวหน้าเท่ากับไทย 
O2 มันสํ าปะหลั ง เป็นพืช ท่ีอง ค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยกให้เป็น
พืชแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร 
(Food security) ของคนในประเทศท่ีพัฒนาน้อย
และกําลังพัฒนา ยังเป็นพืชท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (bioeconomy) 
เนื่องจากเป็นวัตถุดิบท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่าสูง ส่งผลให้ประเทศ
ต่างๆ ลงทุนวิจัยและพัฒนางานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ําและมีการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประ
โยนช์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ด้านมันสําปะหลัง
มากข้ึน ท้ังสหภาพยุโรป และอเมริกา เป็นต้น 

O3 ตลาดโลกมีความต้องการใช้มันสําปะหลังและ
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนท้ังในอุตสาหกรรม
แป้ง อาหารสัตว์ พลังงาน ผลิตภัณฑ์จากฐาน
ชีวภาพ 

O4 แป้ง ข้าวโพด ( คู่แข่ง) เป็นผลิตภัณฑ์ GMOs 
ในขณะท่ีมันสําปะหลังของไทยเป็น GMOs free 
ประกอบกับราคาธัญพืช และแป้งอ่ืนๆ มีแนวโน้ม
สูงข้ึน 

O5 ประเทศมีความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ
ใ น ก า ร พั ฒ น า พั น ธุ์ มั น สํ า ป ะ ห ลั ง ใ ห้ มี
คุณสมบัติเฉพาะ เช่น มูลนิธิพัฒนามันสําปะหลังฯ
ร่วมมือกับศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) 
พัฒนาพันธุ์มันสําปะหลังให้มีอะมิโลเพคตินสูง 
( waxy cassava) ก ร ม วิ ช า ก า ร เ ก ษ ต รห รื อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการนําเ ข้าเชื้อ
พันธุกรรมมันสําปะหลังท่ีมีความต้านโรค แมลง
อุบัติใหม่ หรือมีคุณค่าทางโภชนะจาก CIAT เพ่ือ

T1 ประเทศในเอเชียใช้พันธุ์จากไทย โดยไม่ลงทุน 
วิจัยและพัฒนา 

T2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก
ส่งผลต่อการระบาดของโรคและแมลงท่ีรุนแรง
มากข้ึน อาทิ การระบาดของโรคเพลี้ยแป้งในฤดู
การปลูกมันสําปะหลังปี 2551/52 ส่งผลต่อ
ผลผลิตของมันสําปะหลัง และการขาดแคลน
ท่อนพันธุ์ดี การระบาดของโรคไวรัส (cassava 
mosaic virus) ในพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังของ
ทวีปแอฟริกา ภัยแล้งและน้ําท่วม เป็นต้น 

T3 ราคาท่ีไม่แน่นอนของมันสําปะหลังส่งผลให้
เกษตรกรตัดสินใจเปลี่ยนการผลิตเป็นพืชอ่ืน 
(อาทิ อ้อย ข้าวโพด) ทําให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

T4 บริษัทแป้งดัดแปรขนาดใหญ่ (บริษัทข้ามชาติ) ไม่
สนใจเทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักวิจัยไทยมาก
นักเนื่องจากใช้การ turn key เทคโนโลยีมาก
จากบริษัทแม่ 

T5 ประเทศคู่ค้ามีการกําหนดระบบคุณภาพ ISO 
14000 / GMP / HACCP และมาตรฐานคุณภาพ
ของแป้งมันสําปะหลัง 

T6 กฎระเบียบและข้อบังคับในกฎหมายต่างๆ ของ
ไทยไม่เอ้ือต่อการส่งออก เช่น การใช้เอทานอล
ในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือการ
เป็นเชื้อเพลิง 

T7 นโยบายแทรกแซงราคาของรัฐบาลส่วนหนึ่งทําให้
ราคาผลผลิตมันสําปะหลังสูงกว่าราคาตลาด 

T8 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ชีวภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต
จากเคมีทําให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประสบปัญหา
ด้านการแข่งขัน 
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โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Threat) 
ใ ช้ เ ป็ น พ่ อ แ ม่ พั น ธุ์ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั น ธุ์                 
มันสําปะหลัง 

O6 ภาคเอกชนของไทยสนับสนุนงานด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต/ลดต้นทุนการ
ผลิ ต มันสํ าปะหลั ง ให้ กับ เ กษตรกรร่ ว ม กับ
หน่วยงานของรัฐมากข้ึน (ประชารัฐ) เพ่ือให้ได้
ผลผลิตมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม 

O7 การเปิดเสรีทางการค้าตามข้อตกลง WTO ทําให้มี
โอกาสขยายการผลิตและส่งออกเพ่ิมข้ึน 

O8 รัฐบาลสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงาน และใช้
พลังงานทดแทน 

 
เป้าหมายและกลยุทธ์โดยรวมของโปรแกรม 
เป้าหมาย 

สวทช. มุ่งเน้นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต ควบคู่
กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ส่งผลให้
เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
ของประเทศอย่างยั่งยืน และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลัง 
 
กลยุทธ ์ 

• การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง แป้งสูง และมีคุณสมบัติแป้งตาม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีการใช้งานในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมากกว่าอุตสาหกรรมแป้ง 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมมูลค่าสูง และพลังงานทดแทน เป็นต้น 

• การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ใช้พลังงานคุ้มค่า และมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่ํา 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์
ทดแทนอ่ืน รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

• การพัฒนาบุคลากร ท้ังในระดับของนักศึกษา  นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือรองรับและช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของประเทศ 
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แผนการดําเนนิงาน 
 
แผนการดําเนินงานของโปรแกรมมันสําปะหลัง ประกอบด้วย 6 แผนงานหลัก ดังนี ้

1. การประเมินเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง 
2. การเขตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
3. การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง รวมท้ังวัชพืชมันสําปะหลัง 
4. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง 
5. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จาก

มันสําปะหลัง 
6. การศึกษานโยบาย การตลาด และสิ่งแวดล้อม 

 
แผนงานท่ี 1: การประเมินเช้ือพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง 
 
เป้าหมาย 

• ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังระดับประเทศ (national cassava germplasm bank)                  ท่ี
ประกอบด้วยข้อมูลฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ พร้อมให้บริการสําหรับนักปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังและ
การศึกษาองค์ความรู้พ้ืนฐานต่างๆ ของมันสําปะหลัง (สรีรวิทยา ชีวโมเลกุล) 

• พันธุ์มันสําปะหลังท่ีมีผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรคและแมลง ปรับตัวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
เฉพาะ ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ และเพ่ืออุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่าสูง 

 
แผนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 
1) การประเมินเชื้อพันธุกรรม:  

• ประเมินลักษณะทางด้านการเกษตรของเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังของประเทศให้ครบถ้วน (51 ลักษณะ) 
ประเมินลักษณะความต้านทานโรคและแมลงรวมท้ังคุณค่าทางโภชนะของเชื้อพันธุกรรมท่ีนําเข้าเพ่ิมเติม
จาก CIAT ประเมินลักษณะการเจริญพัฒนาของรากสะสมอาหาร และวิเคราะห์ข้อมูลของด้านจีโนมของเชื้อ
พันธุกรรมมันสําปะหลัง 

• จัดทําฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังระดับประเทศท่ีประกอบด้วยข้อมูลฟีโนไทป์ และจีโนไทป์อย่าง
เป็นระบบ และพร้อมให้บริการสําหรับงานทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ และการศึกษาองค์ความรู้พืชฐานต่างๆ 
ของมันสําปะหลัง (สรีรวิทยา ชีวโมเลกุล) 

• พัฒนาการดูแลรักษา (maintenance) เชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังของประเทศ ท้ังในระยะยาว (long 
term collection) และเพ่ือใช้ในงานการปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง (working collection) 
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2) การปรับปรุงพันธุ:์  

• ปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังด้วยวิธีการมาตรฐาน (conventional breeding) สําหรับอุตสาหกรรมต่าง 
ได้แก่ 
2) อุตสาหกรรมแป้ง: ผลผลิตสูง แป้งสูง ต้านทานโรคและแมลง อายุเก็บเก่ียวสั้น 8-10 เดือน 
3) อุตสาหกรรมอาหาร: ไซยาไนด์ต่ํา เนื้อสัมผัสดีไม่มีเสี้ยน ผลผลิตสูงกว่าห้านาทีเม่ือปลูกในสภาพสวน  

มีคุณค่าทางโภชนะ 
4) อุตสาหกรรมอาหารสัตว:์ โปรตีนในใบสูง ไซยาไนด์ในใบต่ํา 

• พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะต่างๆ อาทิ ผลผลิตสูง (สร้างรากสะสมอาหารมาก) แป้งสูง ไซยาไนด์
ต่ํา ต้านทานโรคและแมลงท่ีสําคัญ เพ่ือช่วยในการคัดเลือกพันธุ์ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง 

• ศึกษาชีววิทยาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างราก และสร้างแป้งของมันสําปะหลัง 

• สร้างเครือข่ายการทดสอบพันธุ์มันสําปะหลงัใหม่ท่ัวประเทศ 
 
ผลงานส่งมอบ 
1) การประเมินเชื้อพันธุกรรม:  

• ระบบการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังในการเข้าถึง การใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์      
มันสําปะหลัง และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทํา national cassava germplasm bank ของประเทศ 

• ระบบการดูแลรักษา (maintenance) เชื้อพันธุกรรมมันสําปะหลังของประเทศในระยะยาว 
2) การปรับปรุงพันธุ:์  

• พันธุ์มันสําปะหลังสําหรับอุตสาหกรรมแป้ง (ผลผลิตสูง 5-6 ตันต่อไร่ แป้งสูง มากกว่าร้อยละ 25 ต้านทาน
โรคแมลงท่ีสําคัญ และ/หรือเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเฉพาะ) พันธุ์รับประทาน (ไซยาไนด์ต่ํา ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์      
ห้านาที และ/หรือ มีวิตามินสูง) และอาหารสัตว ์(โปรตีนในใบสูง) 

 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
1) เกษตรกรมีทางเลือกใช้มันสําปะหลังพันธุ์ใหม่ท่ีมีผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลง และปรับตัวได้ดีใน

สภาพพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังต่างๆ ของประเทศ มีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี มีอายุการเก็บเก่ียวท่ีสั้นลง 
และมีพันธุ์ทางเลือกสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์

2) ภาคอุตสาหกรรม (โรงแป้ง และโรงเอทานอล) มีผลผลิตมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพ (แป้งสูง) และมีปริมาณ
มากเพียงพอสําหรับการตลอดป ีและมีผลผลิตทางเลือกสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว ์

3) นักปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังมีข้อมูลท้ังในระดับฟีโนไทป์และจีโนไทป์ รวมท้ังมีโอกาสเข้าถึงเชื้อพันธุกรรม
มันสําปะหลังสําหรับดําเนินงานวิจัยต่อยอดด้านการปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง 
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แผนงานท่ี 2: การเขตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลัง 
 

เป้าหมาย 
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ท่ีเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ลดต้นทุนการ

ผลิตของเกษตรกร ยกระดับผลผลิตจาก 3-4 ตันต่อไร ่เป็น 5-6 ตันต่อไร ่
 
แผนการดําเนินงาน 

• มุ่งเน้น/สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการจัดการ/การใช้ปัจจัยการผลิต (ดิน น้ํา ปุ๋ย) ตามความ
ต้องการของมันสําปะหลังหรือตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง (การเขตกรรม/ 
precision agriculture) 

• พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเฉพาะพ้ืน/ตามค่าวิเคราะห์ดินท่ีสําหรับการผลิตมันสําปะหลัง 

• สร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิต (มากกว่า 5-6 ตันต่อไร่) และลดต้นทุนการ
ผลิตมันสําปะหลังเฉพาะพ้ืนท่ี 

• จัดทําฐานข้อมูลมันสําปะหลัง (cassava knowledge bank) พร้อมบริการกับนักวิชาการเกษตร เกษตรกร 
และผู้ท่ีสนใจ 

 
ผลงานส่งมอบ 
1) ยกระดับผลผลิตจาก 3-4 ตันต่อไร ่เป็น 5-6 ตันต่อไร ่และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
2) เทคโนโลยีการจัดการ/การใช้ปัจจัยการผลิต (ดิน น้ํา ปุ๋ย) ตามความต้องการของมันสําปะหลังหรือตามความ

เหมาะสมของพ้ืนท่ีเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง (การเขตกรรม/ precision agriculture) 
3) เครือข่ายเกษตรกรท่ีมีความเข้มแข็ง มีผลผลิตมันสําปะหลังมากกว่า 5-6 ตันต่อไร ่ 
4) ฐานข้อมูลมันสําปะหลัง (cassava knowledge bank) พร้อมบริการกับนักวิชาการเกษตร เกษตรกร และผู้ท่ี

สนใจ 
 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

เกษตรกรท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 3-4 ตันต่อไร่ 
เป็น 5-6 ตันต่อไร ่และมีกําไรเพ่ิมมากข้ึน 
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แผนงานท่ี 3: การเตือนการณ์ การป้องกัน กําจัด โรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง รวมท้ังวัชพืชมันสําปะหลัง 
 
เป้าหมาย 

ข้อมูลการเตือนการณ์ การป้องกัน การกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังรวมท้ังวัชพืชมันสําปะหลังท่ีพบ
ระบาดในปัจจุบัน แนวทางการป้องกัน กําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไม่พบแต่มีแนวโน้มอาจจะระบาด
ได้ในอนาคต 
 
แผนการดําเนินงาน 

• พัฒนาฐานข้อมูลโรค แมลง วัชพืช มันสําปะหลัง รวมท้ังระบบเตือนการณ์การระบาดของโรคและแมลงศัตรู
มันสําปะหลัง 

• ขยายผลเทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรู พืชแบบบูรณาการในมันสําปะหลัง ( integrated pest 
management: IPM) ไปสู่ชุมชน สร้างเกษตรกรเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ
สําหรับการเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนต้นแบบและชุมชนใกล้เคียง 

• ศึกษาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านชีววิทยาท่ีเก่ียวข้องกับโรค แมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไม่พบแต่มีแนวโน้ม
อาจจะระบาดได้ในอนาคต 

 
ผลงานส่งมอบ 
1) ฐานข้อมูลการระบาดของโรค แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลังในแหล่งปลูกมันสําปะหลังของ

ประเทศ พร้อมท้ังข้อมูลการป้องกันและกําจัดโรค แมลงศัตรู และวัชพืชของมันสําปะหลัง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมต่อการพัฒนาระบบคาดการณ์ ระบบเตือนภัย การพยากรณ์ล่วงหน้า  

2) เทคโนโลยีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันสําปะหลัง (IPM) ท่ีเหมาะสมเฉพาะพ้ืนท่ีปลูก   
มันสําปะหลัง 

3) องค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านชีววิทยาท่ีเก่ียวข้องกับโรค แมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ียังไม่พบแต่มีแนวโน้ม
อาจจะระบาดได้ในอนาคต 

 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
1) เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังมีความรู้ทางด้านการจัดการ โรค แมลง และวัชพืช สามารถเลือกใช้สารเคมี

หรอืสารชีวภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ช่วยลดต้นทุนการผลิต ไม่ส่งผลผลิตเสีย/ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
2) การจัดการโรค แมลง และวัชพืช ท่ีถูกต้องช่วยลดความเสียหายจากการระบาดร้ายแรงและเพ่ิมผลผลิต    

มันสําปะหลัง 
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แผนงานท่ี 4: การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง 
 
เป้าหมาย 

เครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีมีศักยภาพหรือเครื่องต้นแบบท่ี
ผ่านการวิจัยและพัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว 
 
แผนการดําเนินงาน 

• ประเมินประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบในภาคสนาม และ/หรือในแปลงเกษตรกร อาทิ เครื่องปลูก เครื่องขุด   
มันสําปะหลัง เครื่องอบมันเส้นต้นแบบ เครื่องหยอดปุ๋ย เครื่องพรวนกําจัดวัชพืช เครื่องไถระเบิดดานพร้อม
ยกร่อง เป็นต้น 

• ร่วมวิจัย เพ่ือต่อยอดงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน /ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร 

• พัฒนาระบบการกําหนดมาตรฐาน (มอก.) เครื่องจักรกลเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง (มอก.) 
 
ผลงานส่งมอบ 
1) เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีช่วยลด/ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

การผลิต รวมท้ังเครื่องมือแปรรูปเบื้องต้น 
2) กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับเครื่องจักรกลเกษตรสําหรับมันสําปะหลัง  

 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
1) เครื่องจักรกลเกษตรช่วยในการปลูกตลอดจนการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดเวลา 

และลดการจ้างแรงงาน 
2) เครื่องจักรกลเกษตรท่ีได้มาตรฐานช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
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แผนงานท่ี 5: การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์
ใหม่จากมันสําปะหลัง 

 
เป้าหมาย 

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จาก    
มันสําปะหลัง โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในประเทศคู่ค้า  
 
แผนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก ได้แก่ 
1) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง และการกําจัดของเสีย (waste 

utilization) เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ลดผลพระทบต่อสิ่งแวดล้อม: 

• วิจัยและพัฒนาหน่วยการผลิต 
1) วิจัยเพ่ือกําหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
2) วิจัยเพ่ือนําไปสู่การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในข้ันตอนการอบแห้ง 
3) ศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักรหรือท้ังกระบวนการผลิต 
4) พัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

• ติดตาม และ ประเมินผล (โรงงานแป้งมันท่ีเคยร่วมดําเนินการการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตมันสําปะหลัง) 

• วิจัยและพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย, ไบโอก๊าซ /post treatment /การลดน้ําเสีย การ
บริหารจัดการน้ําในโรงงาน,ลานมัน /การหมุนวนน้ํามาใช้ในโรงงาน การหมุนวนน้ํามาใช้ในแปลง 

• ศึกษาศักยภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก กากมันสําปะหลัง 

• พัฒนาเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายความร่วมมือ (ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมแป้ง (สมาคม), กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, เครือข่ายพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญ) 

• ฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร 

• จัดทําข้อมูล Benchmark ของอุตสาหกรรม 
2) งานวิจัยด้านการผลิตเอาทานอลจากมันสําปะหลัง: 

• วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก cellulose จากมันสําปะหลังในการผลิตพลังงานทดแทน 

• ขยายขนาดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดเพ่ือผลิตในระดับโรงงาน (pilot scale) 

• ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดในระดับโรงงาน สู่โรงงานผลิตเอทานอลต่างๆ ร่วมกับ 
กระทรวงพลังงาน 

3) งานวิจัยด้านการพัฒนาแป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสําปะหลัง: 

• ศึกษาองค์ความรู้ใหม่/เทคโนโลยีในการดัดแปรผลิตภัณฑ์แป้ง/ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในระดับต้นแบบ
ห้องปฏิบัติการ 
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• พัฒนาสูตรการใช้แป้งฟลาว (flour) เพ่ือผสม (premix) ในสูตรเบอเกอร์รี่ต่างๆ ท่ีปราศจากกลูเต้น พร้อม
ศึกษาเนื้อสัมผัสเพ่ือต่อยอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

• พัฒนา new biobase ท่ีมีศักยภาพจากมันสําปะหลัง ทางด้านการแพทย ์การก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ และอาหาร 
เป็นต้น 

 
ผลงานส่งมอบ 
1) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมันสําปะหลัง และการกําจัดของเสีย (waste 

utilization) เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ลดผลพระทบต่อสิ่งแวดล้อม: 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานแป้งมันสําปะหลัง ระบบการผลิตเข้าสู่ green process ลดการใช้
พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังมี bench mark ของ
กระบวนการผลิต เพ่ือเป็นแนวทางการการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังอย่างยั่งยืน 

• เกิดเครือข่าย กลุ่มอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยวิจัย 

• ต้นแบบหน่วยการผลิต 

• แนวทางการใช้ประโยชน์จากกากมัน  
2) งานวิจัยด้านการผลิตเอาทานอลจากมันสําปะหลัง: 

• แนวทางการใช้ประโยชน์จาก cellulose จากมันสําปะหลังในการผลิตพลังงานทดแทน 

• การผลิตเอทานอลจากหัวมันสดเพ่ือผลิตในระดับโรงงาน (pilot scale) 

• ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดสู่โรงงานผลิตเอทานอลต่างๆ  
3) งานวิจัยด้านการพัฒนาแป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จากมันสําปะหลัง: 

• เพ่ิมมูลค่าของมันสําปะหลังท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่าสูง อาทิ ด้านการแพทย ์การก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ 

 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
1) อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสําปะหลังของประเทศลดการใช้น้ําและพลังงานในโรงงานแป้งมันสําปะหลังโดย

มีประสิทธิภาพการเก็บกักแป้งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และลดการใช้พลังงานร้อยละ 10-15 
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ือผลิตแก๊สชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพในโรงงานแป้ง          

มันสําปะหลังของประเทศ ลดค่า COD ไดร้้อยละ 85, OLR 6 กิโลกรัม COD และ HRT 3-4 วัน 
3) เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากหัวมันสดลดการใช้ทรัพยากรน้ํา และพลังงาน เป็นทางเลือกในกรณีท่ีมี

ผลผลิตมันสําปะหลังหัวสดสูง 
4) ผลิตภัณฑ์ฟลาวมันสําปะหลังไซยาไนด์ต่ํา(ไม่เกิน 10 มก./กก.น้ําหนักแห้ง) ใช้ทดแทนแป้งสาล ี
5) แป้งมันสําปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อน – ความชื้นในระดับก่ึงอุตสาหกรรมทดแทนแป้งการค้าของ

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์ได้ถึงร้อยละ 20 – 100 
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6) เกิดมูลค่าเพ่ิมของแป้งมันสําปะหลัง จากแป้งดัดแปร  ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์ new biobase มีศักยภาพจากมันสําปะหลัง สําหรับอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย ์การก่อสร้าง 
เคมีภัณฑ์ และอาหาร 

 
แผนงานท่ี 6: การศึกษานโยบาย การตลาด และสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าหมาย 

• ข้อมูลการตลาดมันสําปะหลังของประเทศคู่ค้าต่างๆ ท่ัวโลก และข้อมูลเรื่องกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องการค้า
ขายสินค้ามันสําปะหลังของประเทศเพ่ือนบ้านกับประเทศไทย 

 
แผนการดําเนินงาน 

• ศึกษาแผนกลยุทธทางการตลาดและทิศทางการแข่งขันภาพรวม ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ท้ังหมดของ        
มันสําปะหลังประเทศคู่ค้าต่างๆ ท่ังโลก 

• ศึกษา value chain และ Logistic ท้ังหมดตั้งแต่การผลิต แปรรูปตลอดจนขนย้ายมาขายท่ีชายแดน รวมท้ัง
ศึกษาเรื่องกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดของประเทศกัมพูชา ลาว พม่า 

 
ผลงานส่งมอบ 
1) ข้อมูลความต้องการของตลาดมันสําปะหลังของประเทศคู่ค้าต่างๆ ท่ัวโลก 
2) ข้อมูลการผลิต แปรรูป ตลอดจนขนย้ายมาขายท่ีชายแดน ของประเทศกัมพูชา ลาว พม่า รวมท้ังข้อมูลเรื่องกฏ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดท่ีกระทบต่อการค้าขายกับประเทศไทย 
 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

ข้อมูลการตลาดมันสําปะหลังของประเทศคู่ค้าต่างๆ ท่ัวโลก และข้อมูลเรื่องกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องการค้า
ขายสินค้ามันสําปะหลังของประเทศเพ่ือนบ้านกับประเทศไทย เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบาย            
มันสําปะหลังของประเทศของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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การบริการจัดการโปรแกรม 
การอนุมัติโครงการ 

ข้อเสนอโครงการทุกโครงการจะต้องผ่านการประเมินความเหมาะสมของโครงการท้ังในด้านหลักการ 
เหตุผล ความสําคัญของโครงการ ความเป็นไปได้ของเทคนิคและวิธีการท่ีนําเสนอ ว่าสามารถดําเนินการวิจัยได้
สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่  

• พิจารณาโดยนักวิเคราะห์โครงการ เพ่ือพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ รวมท้ัง
พิจารณาว่าเข้าขอบข่ายการสนับสนุนของโปรแกรมหรือไม่ 

• พิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในสาขาท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อยโครงการละ 3 ท่าน 

• พิจารณาในเชิงเทคนิคโดยคณะอนุกรรมการเทคนิคด้านการเกษตร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ         
ท่ีเก่ียวข้อง 

• โครงการท่ีงบประมาณไม่เกิน 2 ล้านบาท จะท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคลัสเตอร์เกษตรและ
อาหารพิจารณาอนุ มัติ  และโครงการท่ี มีงบประมาณมากกว่า 2 ล้านบาท จะนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารคลัสเตอร์เกษตรและอาหารพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
ด้านเทคนิค และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้ันตอนท้ังหมดใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน 

การติดตามประเมินผล และควบคุมการดําเนินงาน 
หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการ โปรแกรมมีกลไกในการติดตามและประเมินผล ท้ังการ

ประเมินผลผ่านรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน ในกรณีท่ีเป็นรายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน 6 
เดือน และ/หรือ รายงานความก้าวหน้าของผลการดําเนินงาน 1 ปี 6 เดือน โปรแกรมจะนําเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคลัสเตอร์เกษตรและอาหาร (กรณีงบประมาณไม่
เกิน 2 ล้านบาท) หรือคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์การเกษตรและอาหาร (กรณีงบประมาณมากกว่า 2 ล้าน
บาท) เพ่ือพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการในปีท่ี 2 หรือปีท่ี 3 ต่อไป 
 

กรอบงบประมาณดําเนินการของโปรแกรมมันสําปะหลังปีงบประมาณ 2560-2564  
              หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
1. ด้านปรับปรุงพันธ์ุ 8 8 8 8 8 40 
2. ด้านแขตกรรม 10 10 10 10 10 50 
3. ด้านโรค แมลง และวัชพืช 5 5 5 5 5 25 
4. ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร 6 6 6 7 7 32 
5. ด้ า น พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
8 8 8 10 10 44 

6. ด้านนโยบาย 3 3 3 - - 9 
รวม 40 40 40 40 40 200 



  

หน้าที ่42 จาก 42 
วันที ่15 สิงหาคม 2559 
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