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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง เป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นที่มี
งบประมาณแบบมุ่งเปูาเป็นกรอบการขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือกัน โดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาประเทศจาก
งานวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สําหรับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานี้ มีหน่วยงาน
หลัก คือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่ายที่สําคัญอีก ๖ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สําหรับยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ได้เริ่ม
ดําเนินการพัฒนาเป็นโปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสําปะหลังภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา โดย สวทช. 
ตั้งแต่ป ี๒๕๕๔ และได้พัฒนาขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ในปี ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๕๕๙ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเสริมหนุนการดําเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ให้
กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่แนวทางการวิจัยในด้านดังกล่าวมากขึ้น วช . จึงได้
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลังขึ้นอีก หากแต่ก็ยังคงสาระเดิมของ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซึ่งดําเนินการโดย สวทช. ใน
ปัจจุบันนี้ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลังนี้ ได้กําหนดวิสัยทัศน์การวิจัยไว้ว่า 
“มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก” 
มีพันธกิจการวิจัย คือ พัฒนาศักยภาพและขีดความสมารถในการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของ
ประเทศให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้วยฐานความรู้ที่มีคุณค่า 
สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝุายมีส่วนร่วมและมีการ
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของประเทศและ
ปรับปรุงพันธ์มันสําปะหลังให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ ๒) การพัฒนา
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเก่ียวและการควบคุมคุณภาพผลผลิต ๓) การแปรรูปมันสําปะหลัง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพิ่ม ๔) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ๕) 
เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด ๖) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ๗) การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ  

สําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จของยุทธศาสตร์การวิจัยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) มีมาตรการ
ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับมันสําปะหลังในด้านต่างๆ ๒) ภาครัฐมีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมมันสําปะหลังที่ต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ ๓) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม งานวิจัยด้านมันสําปะหลังภายใต้กรอบการดําเนินงาน
ของแผน และ ๔) มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านมันสําปะหลังเพ่ือต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอ่ืนอย่างครบ
วงจร  
 



๒ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
  จากการศึกษาสภาพด้านการผลิตมันสําปะหลังในประเทศไทย พบว่า เกษตรกรที่เพาะปลูก

มันสําปะหลังมานานจะมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกมันสําปะหลังค่อนข้างดี แต่ปัญหา คือ บางรายก็ยังมี
การขาดทุนทรัพย์ในการลงทุนเพาะปลูก ทําให้ไม่สามารถเตรียมการเพาะปลูกและดูแลพืชได้เต็มที่ ทั้งนี้เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตของตน ส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ํากว่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ทํา
การเพาะปลูกโดยใช้ประสบการณ์เป็นหลัก และนิยมปรึกษาปัญหาการเพาะปลูกกับญาติและเพ่ือนบ้านซึ่งเป็น
เกษตรกรด้วยกัน จึงมักพบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่เดียวกันมักจะดําเนินการเพาะปลูกในลักษณะคล้ายคลึงกัน และ
เป็นไปในรูปแบบเดิมๆ แต่อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่มีความสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะปลูก
และการเพ่ิมผลผลิตใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ ดังนั้น หากได้มีการทําวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ผล
จากการวิจัยก็จะสามารถนําไปจัดการฝึกอบรมนําเสนอความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถให้ผลสําเร็จ
ไดแ้ก่ เกษตรกรจํานวนหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถผลักดันให้เกษตรกรในพ้ืนที่เดียวกันปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามได้ 
ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรยังใช้ความรู้เดิมในการผลิตมันสําปะหลังอยู่ เนื่องจากประเทศยังขาดองค์
ความรู้ด้านมันสําปะหลัง นอกจากนี้ยังขาดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย๑ 

สําหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ปัจจุบันสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดําเนินการตามโปรแกรมสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนามันสําปะหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๙) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิตควบคู่การลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กรอบการดําเนินงานโปรแกรมมันสําปะหลังของ สวทช. ดังกล่าวได้เน้นการ
ดําเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันสําปะหลังของประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างผลผลิตจากมันสําปะหลังให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่มีสายโซ่ อุปทานตั้งแต่ต้นน้ํา 
กลางน้ํา ถึงปลายน้ํา ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมที่นิยมใช้แปูงมันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบ สําหรับอุตสาหกรรม
อาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แปูงมันสําปะหลังมากที่สุด แบ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แปูงมันสําปะหลังเป็นตัวช่วย
เพ่ิมความกรอบ เช่น อาหารขบเคี้ยว อุตสาหกรรมที่ใช้แปูงมันสําปะหลังเป็นตัวเพ่ิมความเข้มข้นและการเกาะ
ตัว เช่น อุตสาหกรรมผลิตขนมปัง และก๋วยเตี๋ยว อุตสาหกรรมที่ใช้แปูงมันสําปะหลังเป็นตัวเพ่ิมความหนืด เช่น 
ซอสพริก และซอสมะเขือเทศ อุตสาหกรรมที่ใช้แปูงมันสําปะหลังเป็นสารให้ความหวาน เช่น อุตสาหกรรมผงชู
รส กลูโคส และฟรักโทส สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษก็มีการใช้แปูงมันสําปะหลังในขั้นตอนการบดเยื่อ
กระดาษก่อนทําเป็นแผ่นเพื่อให้กระดาษเหนียว และใช้แปูงมันสําปะหลังในขั้นตอนการรีดและขัดหน้ากระดาษ 
นอกจากนี้ยังใช้แปูงมันสําปะหลังเป็นตัวยืดและเพ่ิมความหนาของกระดาษบางประเภท  จากโปรแกรม
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาฯ ดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าภาครัฐได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านมัน
สําปะหลังอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกด้วย 

๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
เรื่องงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่สําคัญของประเทศไทย ได้มีการใช้แปูงมัน
สําปะหลังเป็นวัตถุดิบสําคัญในการทอผ้าโดยนําด้ายมาชุบแปูงมันก่อนนําไปทอ เพื่อให้มีความราบเรียบ ไม่มีขน 

                                           
๑
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. โครงการการจดัการโซ่อปุทานและโลจสิติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในประเทศ

ไทย, ๒๕๕๒ 



๓ 
และยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้แปูงเพ่ิมความสม่ําเสมอของสีผ้าด้วย และยังใช้กั บอุตสาหกรรมผลิต
แอลกอฮอล์ ใช้แปูงมันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอธิลแอลกอฮอล์ก่อนนําไปผสมกับน้ํามันเบนซิน
เพ่ือผลิตน้ํามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต์ การเป็นสายอุตสาหกรรมดังกล่าวส่งผลให้
ปัจจุบันราคามันสําปะหลังสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อย่างไม่เคยมีมาก่อน จึงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกมัน
สําปะหลังกันมากขึ้น แต่ก็ส่งผลให้มีการหักร้างถางปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกมันสําปะหลังมากข้ึนด้วยเช่นกัน 

ด้วยผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าอุตสาหกรรมมันสําปะหลังเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ํา ของ
อุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น หากสามารถรักษาสถานภาพให้ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะผู้นํา
อุตสาหกรรมแปูงมันสําปะหลังอันดับหนึ่งของโลกด้วยการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ประเทศไทยได้พัฒนาและสะสม
องค์ความรู้ที่สําคัญของเทคโนโลยีมันสําปะหลัง เริ่มจากระดับต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยอาศัยแรง
ขับเคลื่อนของกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิต และการตอบรับที่ดีจากเกษตรกรผู้ผลิตมันสําปะหลัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์และนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย มีการส่งเสริมและผลักดันการหา
แหล่งพลังงานทดแทนน้ํามัน โดยเน้นการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบพลังงานชีวภาพเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ให้กับ
พืชมันสําปะหลังและเป็นทิศทางที่ประเทศไทยได้เลือกเดิน ในขณะที่อุตสาหกรรมแปูงยังคงมีความสําคัญอยู่
และจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาและเปิดช่องทางใหม่ให้กับอุตสาหกรรมแปูงที่มี
คุณสมบัติจําเพาะหรือมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน 

จากการรายงานของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร แนวโน้ม
สถานการณ์ของมันสําปะหลัง 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
ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๕๗ และ ๓.๘๗ ตามลําดับ เนื่องจากสภาพดินฟูาอากาศที่
เอ้ืออํานวย มีฝนตกกระจายทําให้มันสําปะหลังเจริญเติบโตดี และการระบาดของเพลี้ยแปูงลดลงไม่รุนแรง
เหมือนปีที่ผ่านมาประกอบกับเกษตรกรมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 

ในปัจจุบันผลผลิตมันสําปะหลังของไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ในอดีตผลผลิตเฉลี่ยของ
ไทยในรอบ ๓๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๔๐ เฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละ ๒.๓๑ ตันต่อไร่ และใน ๑๐ ปีหลัง ผลผลิต
เฉลี่ยได้เพ่ิมเป็น ๓.๖๖ ตันต่อไร่ ในปี ๒๕๕๐ ขณะที่ปีดังกล่าวผลผลิตเฉลี่ยทั่วโลกเพียง ๑.๗๐ ตันต่อไร่ จาก
การวิเคราะห์พบว่า ผลผลิตมันสําปะหลังไทยที่เพ่ิมขึ้นนี้ ครึ่งหนึ่งเชื่อว่ามาจากพันธุ์ที่ดี และอีกครึ่งหนึ่งมาจากปุ๋ย
และการเขตกรรม ในแง่การแปรรูปของโรงงาน เนื่องจากหัวสดของมันสําปะหลังรุ่นใหม่มีแปูงในหัวสดสูงขึ้น
มากทําให้การผลิตแปูงและมันเส้นได้มากขึ้น คือ ในอดีต แปูง ๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๔.๗๕ กิโลกรัม และมันเส้น 
๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๒.๓๕ กิโลกรัม และปัจจุบัน แปูง ๑ กิโลกรัม ใช้หัวสด ๔.๒๐ กิโลกรัม และมันเส้น ๑ 
กิโลกรัม ใช้หัวสด ๒.๑๐ กิโลกรัม๒  

จากประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบและแปรรูป ทําให้การปลูกมันสําปะหลังยังคงเป็นอาชีพ
ทางเลือกที่สําคัญสําหรับเกษตรกรไทย ทั้งๆ ที่ตลาดส่วนยุโรปเป็นตลาดที่สําคัญในอดีตมีความต้องการมัน
สําปะหลังใช้เลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากมีการปฏิรูปการเกษตรในช่วงปี ๒๕๓๖-๒๕๓๙ ลดการอุดหนุนสินค้า
ธัญพืชลง ทําให้ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทยราคาไม่สามารถแข่งขันเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ในยุโรปได้ ขณะนั้นนัก
ธุรกิจไทยต่างกังวลว่ามันสําปะหลังไทยจะหมดอนาคตหากไม่สามารถเพ่ิมผลผลิต/ไร่ และขยายตลาดอ่ืน ไม่ได้ 
แต่ไทยเราก็ทําสําเร็จ ตลาดต่างประเทศ แปูงมันสําปะหลังและแปูงแปรรูปจากประเทศไทยกว่าปีละ ๒ ล้านตัน 
ส่งออกไปขายทั่วโลกแข่งกับแปูงข้าวโพดจากสหรัฐอเมริกา ที่มีความก้าวหน้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
มากที่สุดในโลก นอกจากนี้สามารถสนองความต้องการภายในประเทศ มีการใช้แปูงในอุตสาหกรรมกระดาษ ไม้อัด 
                                           
๒

 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ,์ ความสําเร็จของงานวิจัยและพัฒนามนัสําปะหลัง กรณตีัวอย่าง 



๔ 
อาหาร ทอผ้า ปีละกว่าล้านตัน และมันเส้นสําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์กว่าล้านตันเช่นกัน และล่าสุด
อุตสาหกรรมเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิง จะใช้มันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก๓  

สถานการณ์ตลาดการใช้ในประเทศมีความต้องการใช้ในประเทศจะเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๕ ที่
ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลากหลาย เช่น อาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมอาหาร สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ ฯลฯ รวมถึงการผลิตเอทานอล คาดว่าจะใช้มัน
สําปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ิมขึ้นเช่นกัน สําหรับราคา ปี ๒๕๕๖ คาดว่าราคามันสําปะหลังที่เกษตรกร
ขายได้ จะใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตามหากผลผลิตมันสําปะหลังของเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ กัมพูชา 
เวียดนาม และลาว ขยายตัวเพ่ิมขึ้น จะส่งผลทางลบต่อราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายได้  สําหรับ
สถานการณ์การส่งออกปี ๒๕๕๖ คาดว่าการส่งออกจะเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันสําปะหลัง
เพ่ิมสูงขึ้นและความต้องการของตลาดทั้งในรูปของมันเส้น และแปูงมันสําปะหลัง ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกมันเส้นไทย คือ ปัญหาฝุุนมันเส้น เนื่องจากมันเส้นไทยส่วน
ใหญ่มีขนาดชิ้นเล็กและเป็นฝุุนผงมาก ทําให้จีนห้ามการขนถ่ายมันเส้นไทยบางท่าเรือที่ใกล้ชุมชนและใช้เป็น
ข้อจํากัดเพ่ือชะลอการนําเข้ามันเส้นจากไทย ดังนั้นในปี ๒๕๕๖ หากไทยยังไม่สามารถผลิตมันเส้นที่มีชิ้นใหญ่ 
หรือมีมาตรการในการปูองกันการฟูุงกระจายของฝุุนมันเส้น จะส่งผลให้เกิดปัญหาการส่งออกมันเส้นไปจีน
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา๔  

๑.๓  ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานเรื่องงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

จากการทบทวนงานวิจัยด้านมันสําปะหลังที่ผ่านมามีทิศทางไปในด้านของการปรับปรุงดิน 
การเตรียมดินให้เหมาะสมต่อการผลิตมันสําปะหลัง การเลือกฤดูปลูก การเลือกพันธุ์มันสําปะหลัง ดินที่ใช้ปลูก
มันสําปะหลัง การใส่ปุ๋ยเคมแีละให้น้ํา๕ และราคามันสําปะหลังปี ๒๕๕๗ เป็นต้นไป คาดว่าราคามันสําปะหลังที่
เกษตรกรขายได้ จะใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตาม หากผลผลิตมันสําปะหลังของเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะ
กัมพูชา เวียดนาม และลาว ขยายตัวเพ่ิมขึ้น จะส่งผลทางลบต่อราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรขายได้ของการ
ส่งออกปี ๒๕๕๗ คาดว่าการส่งออกจะเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตมันสําปะหลังเพ่ิมสูงขึ้นและ
ความต้องการของตลาดทั้งในรูปของมันเส้น และแปูงมันสําปะหลังขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการส่งออกมันเส้นของไทย คือ ปัญหาฝุุนมันเส้น เนื่องจากมันเส้นไทยส่วนใหญ่มีขนาดชิ้นเล็ก
และเป็นฝุุนผงมาก ทําให้จีนห้ามการขนถ่ายมันเส้นไทยบางท่าเรือที่ใกล้ชุมชนและใช้เป็นข้อจํากัดเพ่ือชะลอ
การนําเข้ามันเส้นจากไทย ดังนั้นในปี ๒๕๕๗ หากไทยยังไม่สามารถผลิตมันเส้นที่มีชิ้นใหญ่ หรือมีมาตรการใน
การปูองกันการฟูุงกระจายของฝุุนมันเส้น จะส่งผลให้เกิดปัญหาการส่งออกมันเส้นไปจีนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
สถานการณ์เช่นนี้ ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในด้านนี้ด้วยใช้การวิจัยและ
พัฒนา หากแต่ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังมีช่องว่าง เพ่ือเสริมความสามารถการผลิตมันสําปะหลังให้เกิด
ประสิทธิผล จึงต้องมีการวิจัยในด้านการเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มัน
สําปะหลังให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บ
เกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุมคุณภาพผลผลิต  การแปรรูปมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลายและมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน

                                           
๓

 สถานการณ์สินคา้เกษตรที่สําคญัและแนวโนม้ ปี ๒๕๕๖ สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
๒๕๕๕ 
๔

 สมาคมแปูงมันสําปะหลังไทย http://www.thaitapiocastarch.org/article08_th.asp 
๕

 สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 



๕ 
สําปะหลังของเกษตรกรทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นในเศรษฐกิจชุมชนและการตลาด มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี รวมทั้งการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

๑.๔ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยเรื่องงานวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมแปูงมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในประเด็นพัฒนาและวิจัย๖ 
จุดแข็ง ประเทศไทยมีการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องทําให้มีพันธุ์ที ่ให้น้ําหนักหัวและ

ปริมาณแปูงสูง และมีอุตสาหกรรมแปูงเข้มแข็ง เป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังลําดับที่หนึ่ง 
นอกจากนี ้ยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื ่องในประเทศที่ใช้แปูงในกระบวนการผลิต เป็นการเพิ่มมูลค่าของมัน
สําปะหลังอีกด้วย 

จุดอ่อน ประเทศไทยมีพันธุ์ให้ผลผลิตสูงก็จริง หากแต่เกษตรกรยังขาดการบริหารจัดการ 
เช่น ดิน และน้ํา การปลูกในพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยไม่มีการฟื้นฟูบํารุงดินทําให้เกิดการเสื่อมโทรมของดิน ผลผลิต
ลดลงในขณะเดียวกัน พื้นที่การเพาะปลูกมีจํากัดไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้ และยังขาดการจัดทํา
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีข้อจํากัดการเข้าถึงเชื้อพันธุกรรม ถึงแม้มีการพัฒนาพันธุ์อย่างต่อเนื่อง โดย
ภาครัฐและมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย แต่การปรับปรุงพันธุ์ก็ยังไม่มีการนําเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีความแม่นยํา ช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เช่น เครื่องหมายโมเลกุลมาใช้มากนัก นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 

โอกาส กระแสการตื ่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสใช้มัน
สําปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
ไบโอพลาสติกรวมทั้งมีความต้องการใช้มันสําปะหลังผลิตพลังงานมากขึ้น และปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปูง และลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากอยู่พอสมควร สามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน และมีนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัด
พลังงานเป็นแรงจูงใจ ให้อุตสาหกรรมแปูงมีพันธุ์ดีอยู่แล้ว การบริหารจัดการดิน และน้ํา โดยใช้เทคโนโลยีไอ
ที และการเลือกพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสมช่วยเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ได้ 

ภาวะคุกคาม การกีดกันทางการค้าที ่ร ุนแรงขึ ้น โดยเฉพาะมาตรการกีดกันที ่ใช้
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวประเมิน เช่น การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในระหว่างกระบวนการผลิตหรือ
ตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle) การใช้น้ําและพลังงาน เป็นต้น และสภาวะแล้ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ ทําให้ปัญหาศัตรูพืชมากขึ้น เช่น การระบาดของเพลี้ยแปูง ในขณะที่การพัฒนาพันธุ์ต้านทาน
โรคยังมีน้อย นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ส่งเสริมอุตสาหกรรมมันสําปะหลังมากขึ้น 
เช่นเดียวกับในทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้ มีการพัฒนาพันธุ์อย่างจริงจัง โดยร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เช่น ยุโรป อเมริกา โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิบิล และมิรินด้า เกตต์ 

                                           
๖ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังประเทศ
ไทย, ๒๕๕๔. 



๖ 
๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมัน

ส าปะหลังที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 
จากการวิเคราะห์พบว่า ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ในประเด็น
หลักท่ี ๑ ด้านเกษตร โดยมีแนวทางการดําเนินการที่ ๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลาย
น้ํา ประเด็นหลักที่ ๘ การวิจัยและพัฒนา แนวทางการดําเนินการที่ ๘.๒ Talent Mobility การใช้ประโยชน์
จากกําลังคนด้าน S & T และในยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ในประเด็นหลัก
ที่ ๑๓ การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน โดยมี
แนวทางการดําเนินการที่ ๑๓.๔ โครงการรับจํานําสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Growth) ในประเด็นหลักที่ ๒๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินการที่ ๒๒.๑ การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (Mitigation and Adaptation) 

สําหรับความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือ ยุทธศาสตร์
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีเปูาหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๑ เพ่ิมสัดส่วน
มูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๖.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เปูาหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๒ ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง โดย เพ่ิมพ้ืนที่การทํา
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ ๕.๐ ต่อปี รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และแนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การ
เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกร แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มี
เปูาหมายการพัฒนาที่ ๔.๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ในข้อที่ ๓) เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๖.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเพ่ิมสัดส่วน
มูลค่าภาคบริการให้ได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรม
สู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และมีมูลค่าสูง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๔ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์
มวลรวมสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน มีเปูาหมายการพัฒนาที่ ๕.๑.๔ พัฒนาภาค
เกษตร 
 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย 

มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังด้วยงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ในตลาดโลก 

 
๓. พันธกิจการวิจัย  

พัฒนาศักยภาพและขีดความสมารถในการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของประเทศให้สูงขึ้น
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้วยฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์



๗ 
และพัฒนาวิทยาการที่ เกี่ยวข้องให้ เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝุายมีส่วนร่วม 
 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังให้มี
คุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุม
คุณภาพผลผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแปรรูปมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๕.๑ เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
๕.๒ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปูงมันสําปะหลังของประเทศอย่าง

ยั่งยืน 
๕.๓ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังโดยการนํามันสําปะหลังไปใช้ในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕.๔ เพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ของประเทศ ๓.๖ เป็น ๕ และ ๖ ตันต่อไร่ ตามลําดับ 
๕.๕ พันธุ์มันสําปะหลังที่มีเม็ดแปูงขนาดเล็ก สัดส่วนอะมิโลสและอะมิโลเพคตินต่างๆ และมี

คุณสมบัติเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ 
๕.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง ลดการสูญเสียผลผลิตร้อยละ ๒๐ ลดต้นทุนการ

ผลิตลงได้ประมาณร้อยละ ๓๐-๔๐ 
๕.๗ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแปูงมันสําปะหลังจากร้อยละ ๗๐ เป็นร้อยละ ๘๕ 
๕.๘ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไบโอก๊าซจากร้อยละ ๖๕ เป็นร้อยละ ๘๐ 
๕.๙ ลดการใช้พลังงานและความร้อนในกระบวนการผลิตแปูงมันสําปะหลังได้ร้อยละ ๕-๑๐ 
๕.๑๐ เทคโนโลยีการผลิตไบโอเอทานอลจากหัวมันสําปะหลัง 
๕.๑๑ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังดัดแปรคุณภาพสูง 
๕.๑๒ การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต การ

เก็บเก่ียว และการขนส่งมันสําปะหลังเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดการระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง 
ใช้พลังงานต่ํา และลดการปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม 

๕.๑๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

๕.๑๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกร 
๕.๑๕ เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง 
๕.๑๖ มีข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกและลดการกีดกันทางการค้า 



๘ 
๕.๑๗ จัดทําการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life-Cycle Assessment : LCA) Carbon/Water 

Footprint ของผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลังตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว จนถึงการผลิต
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ได้แก่ แปูงมันสําปะหลัง เอทานอล และเม็ดพลาสติกชีวภาพประเภทพอลอแล็กติค (Poly 
lactic Acid : PLA) 

 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑)  เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ในภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 ๒)  เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
๖.๓ ตัวช้ีวัด 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา นําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
๖.๔  เป้าหมาย 
 มีระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสําปะหลังของประเทศท่ีครบวงจร 

 
๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ให้ความสําคัญกับการบูรณาการงานวิจัย
และพัฒนาประกอบกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมมันสําปะหลังของประเทศ ตั้งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตรการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่ เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการวิจัยและพัฒนาโดยนํา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดห่วงโซ่  นอกจากแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้วยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง  นอกจากนั้นหากมี
การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 
เพ่ิมรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกร เศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การดําเนินการดังกล่าวมีหน่วยงานหลักและเครือข่ายที่สําคัญที่เป็นเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 
๘. แผนงานวิจัยหลักและกรอบเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ของประเทศและปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลังให้มี
คุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก 



๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและภายหลังการเก็บเกี่ยว และการควบคุมคุณภาพ

ผลผลิต กรอบเวลา ช่วงปีท่ี ๑-๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การแปรรูปมันสําปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมูลค่าเพ่ิม กรอบเวลา 

ช่วงปีที่ ๒-๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เศรษฐกิจชุมชนและการตลาด กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การถ่ายทอดเทคโนโลยี กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๔   
ยุทธศาสตร์ที ่๗ การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กรอบเวลา ช่วงปีท่ี ๒-๔   
 

๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
๙.๑ มีมาตรการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่เกี่ยวกับมันสําปะหลังในด้านต่างๆ  
๙.๒ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมมันสําปะหลังที่ต่อเนื่องสู่อุตสาหกรรมด้านอ่ืนๆ 
๙.๓ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการวิจัย พัฒนา สาธิต ส่งเสริม 

งานวิจัยด้านมันสําปะหลังภายใต้กรอบการดําเนินงานของแผน 
๙.๔ มีมาตรการสนับสนุนการใช้งานวิจัยด้านมันสําปะหลังเพ่ือต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอ่ืนอย่างครบ

วงจร 
  

๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 
๑๐.๑ แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Action Plan) 
 ภายหลังจากการกําหนดยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลังแล้ว 

ต้องมีการกําหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ และต่อเนื่องเพ่ือให้แผนการวิจัยด้านต่างๆ มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการกําหนดหน่วยงานและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ พร้อมแผนดําเนินงาน รวมทั้งช่วงเวลาการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยระยะต่อๆ 
ไป ในกรณีที่มีสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เคยศึกษาไว้ อันจะทําให้ยุทธศาสตร์การวิจัยมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง จะเกี่ยวข้องกับภาคส่วนและ

องค์กรจํานวนมากและเป็นแผนระยะกลาง ดังนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการสื่อสารอย่างใกล้ชิด 
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ด้วยการนําของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นอกจากนี้อาจมีการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของแต่ละภาคส่วน (Sector Networking) และข้ามภาคส่วน ( Inter-Sector 
Networking) กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมการค้ามันสําปะหลังไทย และอาจผนวกกับเครือข่ายออนไลน์ 
พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมในการดําเนินการ การ
พัฒนาสังคมออนไลน์จะเป็นการยกระดับความร่วมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และช่วยอํานวยความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล การโต้ตอบ และกระทั่งการติดต่อขอข้อมูลการ
วิจัยระหว่างภาคส่วนได้ 

๑๐.๓ ความพร้อมด้านทรัพยากร 
 มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย 

ด้านระบบงาน และความพร้อมด้านระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้สําหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุน
การวิจัยต้องมีความรู้และมีจํานวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานต่างๆ จะต้องมีความคล่องตัวที่เอ้ือให้
นักวิจัยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจาย



๑๐ 
และไม่ทันสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการวิจัยในอนาคต จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศการวิจัยที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลดังกล่าวในขอบเขตที่กําหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการวิจัยขององค์การและภาคส่วนอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
จะนําไปพัฒนารูปแบบด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ต่อไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร้างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เช่น ควรส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมในการทําวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ตั้งแต่ขั้นตอน
การเริ่มต้นการทําวิจัย โดยอาจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอการทําวิจัย และการร่วมวิจารณ์และ
เสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยไปสู่วงกว้างทั้งในประเทศและระดับสากล  
 
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

มีการติดตามการประเมินผลของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง ด้วย
การบริหารจัดการระบบวิจัย เพราะสามารถเป็นกลไกในการติดตามประเมินผลนโยบายอย่างเป็น ระยะและ
ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อติดขัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งกลไกดังกล่าวจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง
คุณภาพของงานและความคล่องตัวในการดําเนินงานวิจัยด้วย 

 
 


