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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลงั เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่มี
งบประมาณแบบมุ่งเป้าเป็นกรอบการขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศจาก
งานวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานี้ มีหน่วยงาน
หลัก คือ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่ายที่ส าคัญอีก ๖ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส าหรับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ได้เริ่ม
ด าเนินการพัฒนาเป็นโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันส าปะหลังภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดย สวทช. 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และได้พัฒนาข้ึนมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ในปี ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมหนุนการด าเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ให้
กว้างขวางและครอบคลุมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่แนวทางการวิจัยในด้านดังกล่าวมากข้ึน วช. จึงได้
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังข้ึนอีก หากแต่ก็ยังคงสาระเดิมของ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งด าเนินการโดย สวทช. ใน
ปัจจุบันน้ี 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังนี้ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า 
“มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก” 
มีพันธกิจการวิจัย คือ พัฒนาศักยภาพและขีดความสมารถในการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของ
ประเทศให้สูงข้ึนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วยฐานความรู้ที่มีคุณค่า 
สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การเพิ่มผลผลติเฉลีย่ต่อหน่วยพื้นทีข่องประเทศและ
ปรับปรุงพันธ์มันส าปะหลังให้มคุีณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ ๒) การพัฒนา
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกีย่วและการควบคุมคุณภาพผลผลิต ๓) การแปรรูปมันส าปะหลัง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ ่ม  ๔) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที ่มีประสิทธิภาพ ๕) 
เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด ๖) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ๗) การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ  

ส าหรับปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) มีมาตรการ
ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับมันส าปะหลังในด้านต่างๆ  ๒) ภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่ต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ๓) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม งานวิจัยด้านมันส าปะหลังภายใต้กรอบการด าเนินงาน
ของแผน และ ๔) มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านมันส าปะหลังเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นอย่างครบ
วงจร  
 



๒ 

ยุทธศำสตรก์ำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง 
 
๑. หลักกำรและเหตผุล 

๑.๑  ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง 
  จากการศึกษาสภาพด้านการผลิตมันส าปะหลังในประเทศไทย พบว่า เกษตรกรที่เพาะปลูก

มันส าปะหลังมานานจะมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมันส าปะหลังค่อนข้างดี แต่ปัญหา คือ บางรายก็ยังมี
การขาดทุนทรัพย์ในการลงทนุเพาะปลกู ท าให้ไม่สามารถเตรียมการเพาะปลูกและดูแลพืชได้เต็มที่ ทั้งนี้เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตของตน ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ท า
การเพาะปลูกโดยใช้ประสบการณ์เป็นหลัก และนิยมปรึกษาปัญหาการเพาะปลูกกับญาติและเพื่อนบ้านซึ่งเป็น
เกษตรกรด้วยกัน จึงมักพบว่าเกษตรกรในพื้นที่เดียวกันมักจะด าเนินการเพาะปลกูในลกัษณะคล้ายคลึงกัน และ
เป็นไปในรูปแบบเดิมๆ แต่อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรจ านวนหนึ่งที่มีความสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะปลูก
และการเพิ่มผลผลิตใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ดังนั้น หากได้มีการท าวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ผล
จากการวิจัยก็จะสามารถน าไปจัดการฝึกอบรมน าเสนอความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถให้ผลส าเร็จ
ไดแ้ก่ เกษตรกรจ านวนหนึ่งแลว้ ก็จะสามารถผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่เดียวกันปรับเปลีย่นวิธีการผลติตามได้ 
ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าเกษตรกรยังใช้ความรู้เดิมในการผลิตมันส าปะหลังอยู่ เนื่องจากประเทศยังขาดองค์
ความรู้ด้านมันส าปะหลัง นอกจากนี้ยังขาดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย๑ 

ส าหรับการผลติในระดับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ปัจจุบันส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด าเนินการตามโปรแกรมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามนัส าปะหลงั (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่การลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กรอบการด าเนินงานโปรแกรมมันส าปะหลังของ สวทช. ดังกล่าวได้เน้นการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันส าปะหลังของประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างผลผลิตจากมันส าปะหลังให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่มีสายโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า ถึงปลายน้ า ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมที่นิยมใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบ ส าหรับอุตสาหกรรม
อาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังมากที่สุด แบ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวช่วย
เพิ่มความกรอบ เช่น อาหารขบเค้ียว อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวเพิ่มความเข้มข้นและการเกาะ
ตัว เช่น อุตสาหกรรมผลิตขนมปัง และก๋วยเตี๋ยว อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวเพิ่มความหนืด เช่น 
ซอสพริก และซอสมะเขือเทศ อุตสาหกรรมที่ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นสารให้ความหวาน เช่น อุตสาหกรรมผงชู
รส กลูโคส และฟรักโทส ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษก็มีการใช้แป้งมันส าปะหลังในข้ันตอนการบดเยื่อ
กระดาษก่อนท าเป็นแผ่นเพื่อให้กระดาษเหนียว และใช้แป้งมันส าปะหลังในข้ันตอนการรีดและขัดหน้ากระดาษ 
นอกจากนี้ยังใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นตัวยืดและเพิ่มความหนาของกระดาษบางประเภท  จากโปรแกรม
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาฯ ดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าภาครัฐได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมัน
ส าปะหลังอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งได้มีการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย 

๑.๒ วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
เรื่องงำนวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง 

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ส าคัญของประเทศไทย ได้มีการใช้แป้งมัน
ส าปะหลังเปน็วัตถุดิบส าคัญในการทอผา้โดยน าด้ายมาชุบแปง้มันกอ่นน าไปทอ เพื่อให้มีความราบเรียบ ไม่มีขน 

                                            
๑  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. โครงการการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังในประเทศ
ไทย, ๒๕๕๒ 



๓ 
และยืดหยุ่นมากข้ึน นอกจากนี้ยังใช้แป้งเพิ่มความสม่ าเสมอของสีผ้าด้วย และยังใช้กั บอุตสาหกรรมผลิต
แอลกอฮอล์ ใช้แป้งมันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ก่อนน าไปผสมกับน้ ามันเบนซิน
เพื่อผลิตน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ การเป็นสายอุตสาหกรรมดังกล่าวส่งผลให้
ปัจจุบันราคามันส าปะหลังสูงข้ึนเป็นประวัติการณ์อย่างไม่เคยมีมาก่อน จึงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกมัน
ส าปะหลังกันมากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้มีการหักร้างถางป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกมันส าปะหลังมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

ด้วยผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรมมันส าปะหลังเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น หากสามารถรักษาสถานภาพให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น า
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังอันดับหนึ่งของโลกด้วยการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ประเทศไทยได้พัฒนาและสะสม
องค์ความรู้ที่ส าคัญของเทคโนโลยีมันส าปะหลัง เริ่มจากระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยอาศัยแรง
ขับเคลื่อนของกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต และการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรผู้ผลิตมันส าปะหลัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์และนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย มีการส่งเสริมและผลักดันการหา
แหล่งพลังงานทดแทนน้ ามัน โดยเน้นการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบพลังงานชีวภาพเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ให้กับ
พืชมันส าปะหลังและเป็นทิศทางที่ประเทศไทยได้เลือกเดิน ในขณะที่อุตสาหกรรมแป้งยังคงมีความส าคัญอยู่
และจะทวีความส าคัญยิ่งข้ึน ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาและเปิดช่องทางใหม่ให้กับอุตสาหกรรมแป้งที่มี
คุณสมบัติจ าเพาะหรือมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน 

จากการรายงานของส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร แนวโน้ม
สถานการณ์ของมันส าปะหลัง ปี ๒๕๕๖ ของประเทศไทยพบว่า การผลิตปี ๒๕๕๖ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ๗.๙๐๕ ล้าน
ไร่ ผลผลิต ๒๗.๕๕ ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ ๓.๔๙ ตัน เทียบกับ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ๗.๙๑๑ ล้านไร่ ผลผลิต 
๒๖.๖๐ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ ๓.๓๖ ตัน ของปี ๒๕๕๔ พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงร้อยละ ๐.๐๘ ส่วน
ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓.๕๗ และ ๓.๘๗ ตามล าดับ เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่
เอื้ออ านวย มีฝนตกกระจายท าให้มันส าปะหลังเจริญเติบโตดี และการระบาดของเพลี้ยแป้งลดลงไม่รุนแรง
เหมือนปีที่ผ่านมาประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 

ในปัจจุบันผลผลิตมันส าปะหลังของไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ในอดีตผลผลิตเฉลี่ยของ
ไทยในรอบ ๓๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๔๐ เฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละ ๒.๓๑ ตันต่อไร่ และใน ๑๐ ปีหลัง ผลผลิต
เฉลี่ยได้เพิ่มเป็น ๓.๖๖ ตันต่อไร่ ในปี ๒๕๕๐ ขณะที่ปีดังกล่าวผลผลิตเฉลี่ยทั่วโลกเพียง ๑.๗๐ ตันต่อไร่ จาก
การวิเคราะห์พบว่า ผลผลิตมันส าปะหลังไทยที่เพิ่มข้ึนนี้ ครึ่งหนึ่งเช่ือว่ามาจากพันธ์ุที่ดี และอีกครึ่งหนึ่งมาจากปุ๋ย
และการเขตกรรม ในแง่การแปรรูปของโรงงาน เนื่องจากหัวสดของมันส าปะหลังรุ่นใหม่มีแป้งในหัวสดสูงข้ึน
มากท าให้การผลิตแป้งและมันเส้นได้มากข้ึน คือ ในอดีต แป้ง ๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๔.๗๕ กิโลกรัม และมันเส้น 
๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๒.๓๕ กิโลกรัม และปัจจุบัน แป้ง ๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๔.๒๐ กิโลกรัม และมันเส้น ๑ 
กิโลกรัม ใช้หัวสด ๒.๑๐ กิโลกรัม๒  

จากประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบและแปรรูป ท าให้การปลูกมันส าปะหลังยังคงเป็นอาชีพ
ทางเลือกที่ส าคัญส าหรับเกษตรกรไทย ทั้งๆ ที่ตลาดส่วนยุโรปเป็นตลาดที่ส าคัญในอดีตมีความต้องการมัน
ส าปะหลังใช้เลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากมีการปฏิรูปการเกษตรในช่วงปี ๒๕๓๖-๒๕๓๙ ลดการอุดหนุนสินค้า
ธัญพืชลง ท าให้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังไทยราคาไม่สามารถแข่งขันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในยุโรปได้ ขณะนั้นนัก
ธุรกิจไทยต่างกังวลว่ามันส าปะหลังไทยจะหมดอนาคตหากไม่สามารถเพิ่มผลผลิต/ไร่ และขยายตลาดอื่นไม่ได้ 
แต่ไทยเราก็ท าส าเร็จ ตลาดต่างประเทศ แป้งมันส าปะหลงัและแป้งแปรรปูจากประเทศไทยกว่าปีละ ๒ ล้านตัน 
ส่งออกไปขายทั่วโลกแข่งกับแป้งข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกา ที่มีความก้าวหน้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
มากที่สุดในโลก นอกจากนี้สามารถสนองความต้องการภายในประเทศ มีการใช้แป้งในอุตสาหกรรมกระดาษ ไม้อัด 
                                            
๒ เจริญศักดิ์ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์, ความส าเร็จของงานวิจัยและพัฒนามันส าปะหลัง กรณีตัวอย่าง 



๔ 
อาหาร ทอผ้า ปีละกว่าล้านตัน และมันเส้นส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กว่าล้านตันเช่นกัน และล่าสุด
อุตสาหกรรมเอทานอลเพื่อเป็นเช้ือเพลิง จะใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก๓  

สถานการณ์ตลาดการใช้ในประเทศมีความต้องการใช้ในประเทศจะเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๕ ที่
ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย เช่น อาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมอาหาร สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ ฯลฯ รวมถึงการผลิตเอทานอล คาดว่าจะใช้มัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส าหรับราคา ปี ๒๕๕๖ คาดว่าราคามันส าปะหลังที่เกษตรกร
ขายได้ จะใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตามหากผลผลิตมันส าปะหลังของเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ กัมพูชา 
เวียดนาม และลาว ขยายตัวเพิ่มข้ึน จะส่งผลทางลบต่อราคามันส าปะหลังที่ เกษตรกรขายได้  ส าหรับ
สถานการณ์การส่งออกปี ๒๕๕๖ คาดว่าการส่งออกจะเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันส าปะหลัง
เพิ่มสูงข้ึนและความต้องการของตลาดทั้งในรปูของมนัเสน้ และแป้งมันส าปะหลัง ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกมันเส้นไทย คือ ปัญหาฝุ่นมันเส้น เนื่องจากมันเส้นไทยส่วน
ใหญ่มีขนาดช้ินเล็กและเป็นฝุ่นผงมาก ท าให้จีนห้ามการขนถ่ายมันเส้นไทยบางท่าเรือที่ใกล้ชุมชนและใช้เป็น
ข้อจ ากัดเพื่อชะลอการน าเข้ามันเส้นจากไทย ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ หากไทยยังไม่สามารถผลิตมันเส้นที่มีช้ินใหญ่ 
หรือมีมาตรการในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นมันเส้น จะส่งผลให้เกิดปัญหาการส่งออกมันเส้นไปจีน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา๔  

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีต ช่องว่ำงกำรวิจัย และประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนเรื่องงำนวิจัยด้ำนอุตสำหกรรมมันส ำปะหลังท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

จากการทบทวนงานวิจัยด้านมันส าปะหลังที่ผ่านมามีทิศทางไปในด้านของการปรับปรุงดิน 
การเตรียมดินให้เหมาะสมต่อการผลิตมันส าปะหลัง การเลือกฤดูปลูก การเลือกพันธ์ุมันส าปะหลัง ดินที่ใช้ปลูก
มันส าปะหลัง การใส่ปุ๋ยเคมีและให้น้ า๕ และราคามันส าปะหลังป ี๒๕๕๗ เป็นต้นไป คาดว่าราคามันส าปะหลังที่
เกษตรกรขายได้ จะใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตมันส าปะหลังของเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขยายตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลทางลบต่อราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ของการ
ส่งออกปี ๒๕๕๗ คาดว่าการส่งออกจะเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มสูงข้ึนและ
ความต้องการของตลาดทั้งในรูปของมันเส้น และแป้งมันส าปะหลังขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการส่งออกมันเส้นของไทย คือ ปัญหาฝุ่นมันเส้น เนื่องจากมันเส้นไทยส่วนใหญ่มีขนาดช้ินเล็ก
และเป็นฝุ่นผงมาก ท าให้จีนห้ามการขนถ่ายมันเส้นไทยบางท่าเรือที่ใกล้ชุมชนและใช้เป็นข้อจ ากัดเพื่อชะลอ
การน าเข้ามันเส้นจากไทย ดังนั้นในปี ๒๕๕๗ หากไทยยังไม่สามารถผลิตมันเส้นที่มีช้ินใหญ่ หรือมีมาตรการใน
การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุน่มันเส้น จะส่งผลให้เกิดปัญหาการส่งออกมันเส้นไปจีนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
สถานการณ์เช่นนี้ ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในด้านนี้ด้วยใช้การวิจัยและ
พัฒนา หากแต่ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังมีช่องว่าง เพื่อเสริมความสามารถการผลิตมันส าปะหลังให้เกิด
ประสิทธิผล จึงต้องมีการวิจัยในด้านการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของประเทศและปรับปรุงพันธ์ุมัน
ส าปะหลังให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุมคุณภาพผลผลิต  การแปรรูปมันส าปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน

                                            
๓ สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี ๒๕๕๖ ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
๒๕๕๕ 
๔ สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย http://www.thaitapiocastarch.org/article08_th.asp 
๕ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 



๕ 
ส าปะหลังของเกษตรกรท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนในเศรษฐกิจชุมชนและการตลาด มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยเรื่องงำนวิจัยด้ำน
อุตสำหกรรมมันส ำปะหลังท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแปง้มันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภำวะคุกคำมในประเด็นพัฒนำและวิจัย๖ 
จุดแข็ง ประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธ์ุอย่างต่อเนื่องท าให้มีพันธ์ุที่ให้น้ าหนักหัวและ

ปริมาณแป้งสูง และมีอุตสาหกรรมแป้งเข้มแข็ง เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังล าดับที่หนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศที่ใช้แป้งในกระบวนการผลิต เป็นการเพิ่มมูลค่าของมัน
ส าปะหลังอีกด้วย 

จุดอ่อน ประเทศไทยมีพันธ์ุให้ผลผลิตสูงก็จริง หากแต่เกษตรกรยังขาดการบริหารจัดการ 
เช่น ดิน และน้ า การปลูกในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยไม่มีการฟื้นฟูบ ารุงดินท าให้เกิดการเสื่อมโทรมของดิน ผลผลิต
ลดลงในขณะเดียวกัน พื้นที่การเพาะปลูกมีจ ากัดไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ และยังขาดการจัดท า
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีข้อจ ากัดการเข้าถึงเช้ือพันธุกรรม ถึงแม้มีการพัฒนาพันธ์ุอย่างต่อเนื่อง โดย
ภาครัฐและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย แต่การปรับปรุงพันธ์ุก็ยังไม่มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีความแม่นย า ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องหมายโมเลกุลมาใช้มากนัก นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และต้นทุนการผลิตที่สูงข้ึน 

โอกำส กระแสการตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสใช้มัน
ส าปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
ไบโอพลาสติกรวมทั้งมีความต้องการใช้มันส าปะหลังผลิตพลังงานมากขึ้น และปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้ง และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากอยู่พอสมควร สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และมีนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัด
พลังงานเป็นแรงจูงใจ ให้อุตสาหกรรมแป้งมีพันธ์ุดีอยู่แล้ว การบริหารจัดการดิน และน้ า โดยใช้เทคโนโลยีไอ
ที และการเลือกพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมช่วยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ได้ 

ภำวะคุกคำม การกีดกันทางการค้าที่ รุนแรงข้ึน โดยเฉพาะมาตรการกีดกันที่ ใช้
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวประเมิน เช่น การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระหว่างกระบวนการผลิตหรือ
ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle) การใช้น้ าและพลังงาน เป็นต้น และสภาวะแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ ท าให้ปัญหาศัตรูพืชมากข้ึน เช่น การระบาดของเพลี้ยแป้ง ในขณะที่การพัฒนาพันธ์ุต้านทาน
โรคยังมีน้อย นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ส่งเสริมอุตสาหกรรมมันส าปะหลังมากข้ึน 
เช่นเดียวกับในทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้ มีการพัฒนาพันธ์ุอย่างจริงจัง โดยร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เช่น ยุโรป อเมริกา โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิบิล และมิรินด้า เกตต์ 

                                            
๖ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังประเทศ
ไทย, ๒๕๕๔. 



๖ 
๑.๕ นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเด็นด้ำนอุตสำหกรรมมัน

ส ำปะหลังท่ีเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 
จากการวิเคราะห์พบว่า ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็น
หลักที่ ๑ ด้านเกษตร โดยมีแนวทางการด าเนินการที่ ๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลาย
น้ า ประเด็นหลักที่ ๘ การวิจัยและพัฒนา แนวทางการด าเนินการที่ ๘.๒ Talent Mobility การใช้ประโยชน์
จากก าลังคนด้าน S & T และในยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ในประเด็นหลัก
ที่ ๑๓ การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน โดยมี
แนวทางการด าเนินการที่ ๑๓.๔ โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) ในประเด็นหลักที่ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการที่ ๒๒.๑ การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and Adaptation) 

ส าหรับความเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๑ เพิ่มสัดส่วน
มูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๖.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๒ ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มพื้นที่การท า
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ ๕.๐ ต่อปี รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และแนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกร แนวทางการพัฒนาที่  ๕.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในข้อที่ ๓) เพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๖.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเพิ่มสัดส่วน
มูลค่าภาคบริการให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมสู่
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และมีมูลค่าสูง ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดที่ ๔.๓.๔ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวล
รวมสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ ๕.๑.๔ พัฒนาภาคเกษตร 
 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 

มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ในตลาดโลก 

 
 
 
 
 



๗ 

๓. พันธกิจกำรวิจัย  
พัฒนาศักยภาพและขีดความสมารถในการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศให้สูงข้ึน

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้วยฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์
และพัฒนาวิทยาการที่ เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้ เกิดการลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์กำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ การเพิ่มผลผลติเฉลีย่ต่อหน่วยพื้นทีข่องประเทศและปรับปรุงพันธ์ุมันส าปะหลังให้มี
คุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุม
คุณภาพผลผลิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ การแปรรูปมันส าปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มคีวามหลากหลายและมลูค่าเพิม่ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ที่มปีระสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด  
ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 

๕.๑ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
๕.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังของประเทศอย่างยั่งยืน 
๕.๓ เพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังโดยการน ามันส าปะหลังไปใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มข้ึนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕.๔ เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ของประเทศ ๓.๖ เป็น ๕ และ ๖ ตันต่อไร่ ตามล าดับ 
๕.๕ พันธ์ุมันส าปะหลังที่มีเม็ดแป้งขนาดเล็ก สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคตินต่างๆ และมี

คุณสมบัติเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ 
๕.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิตร้อยละ ๒๐ ลดต้นทุนการ

ผลิตลงได้ประมาณร้อยละ ๓๐-๔๐ 
๕.๗ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันส าปะหลังจากร้อยละ ๗๐ เป็นร้อยละ ๘๕ 
๕.๘ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซจากร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 
๕.๙ ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังได้ร้อยละ ๕-๑๐ 
๕.๑๐ เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันส าปะหลัง 
๕.๑๑ ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง 
๕.๑๒ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต การ

เก็บเกี่ยว และการขนส่งมันส าปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดการระบบการผลติที่มีประสิทธิภาพสูง 
ใช้พลังงานต่ า และลดการปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม 

๕.๑๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

๕.๑๔ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกร 



๘ 
๕.๑๕ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง 
๕.๑๖ มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า 
๕.๑๗ จัดท าการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life-Cycle Assessment : LCA) Carbon/Water 

Footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลังตั้งแต่ข้ันตอนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว จนถึงการผลิต
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง เอทานอล และเม็ดพลาสติกชีวภาพประเภทพอลอแล็กติค (Poly 
lactic Acid : PLA) 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑)  เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒)  เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
๖.๓ ตัวชี้วัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา น าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
๖.๔  เป้ำหมำย 
 มีระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศที่ครบวงจร 

 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ให้ความส าคัญกับการบูรณาการงานวิจัย
และพัฒนาประกอบกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศ ตั้งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตรการแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการวิจัยและพัฒนาโดยน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังตลอดห่วงโซ่ นอกจากแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้วยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนั้นหากมี
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
เพิ่มรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกร เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดข้ึน
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การด าเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เป็นเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 
 
 
 



๙ 

๘. แผนงำนวิจัยหลักและกรอบเวลำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนท่ีของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันส ำปะหลังให้มี

คุณสมบัติเหมำะกับกำรแปรรูปหรือใช้งำนในอุตสำหกรรมเฉพำะกรอบเวลำ ช่วง ๑ ปีแรก  
แผนงำนท่ี ๑ การพัฒนาพันธ์ุมันส าปะหลังให้มีผลผลิตสูงข้ึน (น้ าหนักหัว ปริมาณแป้ง) และ

การปรับปรุงคุณสมบัติ (คุณภาพ) แป้งในหัวมันส าปะหลัง 
แผนงำนท่ี ๒ การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพ

การผลิตมันส าปะหลัง 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและภำยหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรควบคุม

คุณภำพผลผลิต กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๑-๒  
แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. การพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น เครื่องเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง เครื่องตัดต้นมัน

ส าปะหลังแบบติดตั้งหน้ารถแทร็กเตอร์ 
๒. การพัฒนามาตรฐานการตรวจวัดปริมาณแป้งในหัวมันสด 
๓. วิธีการจัดการขนส่งและการเก็บรักษาหัวมันสดเพื่อยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวและก่อนการ

แปรรูป 
๔. การควบคุมคุณภาพผลผลิต เช่น ความสะอาด ความช้ืน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันเส้น

สะอาด 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรแปรรูปมันส ำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมหลำกหลำยและมูลค่ำเพ่ิม 

กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๓ 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันส าปะหลังและแป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น เทคโนโลยีแป้ง

ดัดแปร ไบโอพลาสติก และกรดซัสซินิก เป็นต้น รวมทั้งการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

๒. การเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง เช่น เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย
ผลิตแป้งมันส าปะหลัง ลดการใช้น้ าและพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

๓. พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น น้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรที่มีสารเคมีสงู น้ าเสียจากกระบวนการหมักที่ใช้แป้งเป็นวัตถุดิบ เช่น การผลิตกรด
ซัสซินิก เป็นต้น 

๔. การวิจัยและพัฒนาการผลิตเอทานอลจากหัวมันส าปะหลัง การใช้ประโยชน์จากของเสีย 
เช่น การบ าบัดและผลิตพลังงานจากน้ าทิ้ง การใช้ของเหลือทิ้งจากการหมัก เช่น ยีสต์ และตะกอนจากน้ าหมัก 
เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

๕. เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่ากากมันส าปะหลังจากโรงงานแป้งมันส าปะหลัง 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภำพ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. ศึกษาต้นทุน โครงสร้างโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
๒. ศึกษา/จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อลดต้นทุน การสูญเสียและประสทิธิภาพในระบบโลจิสตกิส ์

ในช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การวางแผนและรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่มีความผัน
ผวนและมีความเป็นฤดูกาลสูง การจัดการสต๊อกและคลังสินค้า ประสิทธิภาพการขนส่ง เช่น รูปแบบการขนส่ง 
ยุทธศาสตร์การรวบรวมสินค้า การสูญเสียตัวสินค้าระหว่างการขนส่ง 



๑๐ 
๓. พัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ ช่วยสนับสนุนการบริหาร การท างาน การผลิตมันส าปะหลังและ

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 
๔. ศึกษาระบบการจัดการคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่

สอดคล้องกับความต้องการตลาด 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ เศรษฐกิจชุมชนและกำรตลำด กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. วิจัยระบบความสัมพันธ์ของฐานทรัพยากร (ดิน น้ า) ระบบการผลิต ระบบการบริโภค 

ระบบการจัดการทุน โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพรวมทั้งฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม/ให้กับคนในชุมชน 

๒. พัฒนาวิธีคิดและบทบาทชาวบ้านในการท าธุรกิจ 
๓. พัฒนาฐานข้อมูล/การเข้าถึง ข้อมูลพื้นฐานด้านการเขตกรรมมันส าปะหลัง ความต้องการ

ของตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้า 
๔. การวิจัยเพื่อคาดการณ์ตลาด จ าหน่ายล่วงหน้า และซื้อขายมันส าปะหลัง 
๕. การพัฒนาระบบบัญชี/บริหาร/การจัดการชุมชน 
๖. ส่งเสริมแนวทางการลงทุนการปลกูมนัส าปะหลงัใหไ้ด้ผลผลิตสูงและต้นทุนต่ าแกเกษตรกร 

อาทิ ระบบน้ าหยด เครื่องจักรกลเกษตร ปุ๋ย สารก าจัดวัชพืช/ศัตรูพืช 
ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   

แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. พัฒนาสื่อโทรทัศน์ ระบบ E-Learning วิทยุชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เกี่ยวกับ มันส าปะหลังสู่เกษตรกรและชุมชน 
๒. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงสู่ผู้น าชุมชนและเกษตรกร โดย

ผ่านการจัดท าแปลงสาธิตร่วมกับเกษตรกรและการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการสูญเสีย และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมสู่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแป้ง อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน
ทดแทน ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน การสร้างผู้เช่ียวชาญ โดยผ่านการปฏิบัติงานจริง และการจัดท าคู่มือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

ยุทธศำสตร์ท่ี ๗ กำรลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ กรอบเวลำ ช่วงปีท่ี ๒-๔   
แนวทำงกำรด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำ 
๑. ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่ออุตสาหกรรมมันส าปะหลังของ

ประเทศการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อการคาดการณ์ในอนาคต 
๒. ศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงการใช้พื้นที่ปลูกมนัส าปะหลังทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดล้อม การศึกษาสมดุลพลังงานและคาร์บอนตลอดห่งโซ่การผลิต ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ จนถึงการ
ผลิตภัณฑ์ 

๓. พัฒนาและเตรียมการจัดท าการประเมิน LCA carbon/Water footprint ของผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จากมันส าปะหลัง 

๔. จัดท าฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต(LCI) ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมันส าปะหลัง เพื่อช่วยการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 

 
 
 



๑๑ 
โดยยุทธศำสตร์ท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๗ มีแผนด ำเนินงำนหลัก ๔ ด้ำน คือ 

แผนงำนท่ี ๑  การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
แผนงำนท่ี ๒  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง 
แผนงำนท่ี ๓  การพัฒนาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตแป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์ใหม่จากมัน

ส าปะหลัง 
แผนงำนท่ี ๔ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง 
 

๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับมันส าปะหลังในด้านต่างๆ  
๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่ต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรมด้านอื่นๆ 
๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 

งานวิจัยด้านมันส าปะหลังภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผน 
๙.๔ มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านมันส าปะหลังเพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นอย่างครบ

วงจร 
  

๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังแล้ว 

ต้องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพื่อให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการก าหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผดิชอบ พร้อมแผนด าเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตรก์ารวิจยัระยะตอ่ๆ 
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะท าให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและ

องค์กรจ านวนมากและเปน็แผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด 
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ด้วยการน าของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมีการ
เช่ือมโยงเป็ นเครือ ข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน  ( Inter-Sector 
Networking) กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ 
พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการด าเนินการ การ
พัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการ
วิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 

ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุน
การวิจัยต้องมีความรู้และมีจ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอื้อให้
นักวิจัยสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย
และไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัยทีเ่ปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ



๑๒ 
ฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่ก าหนด มีการเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
จะน าไปพัฒนารูปแบบด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการท าวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ตั้งแต่ข้ันตอน
การเริ่มต้นการท าวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการท าวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 
๑๑. แนวทำงในกำรตดิตำมและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง ด้วย
การบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็น ระยะและ
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง
คุณภาพของงานและความคล่องตัวในการด าเนินงานวิจัยด้วย 

 
 


