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 หลายทานไมทราบวาประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังมากท่ีสุดในโลกตลอดมา

ไมต่ํากวา 50 ป  เปนความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนไมใชจากความบังเอิญ  แตเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จท่ีเกิด

จากมีนโยบายของรัฐท่ีสนับสนุนการวิจัย  มีทีมคณะวิจัยที่มุงม่ัน  มีหนวยงานภาคเอกชนท่ีสนับสนุนการ

วิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย   ตลอดจนมีเกษตรกรผูขยันและภาคอุตสาหกรรมสามารถแปรรูปมัน

สําปะหลังตอบสนองความตองการของตลาด  ซึ่งจะขอกลาวดังนี้ 
 กอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ทางภาคใตของไทยจากการรายงานของทวน คมกฤส  ในหนังสือ

กสิกร ป พ.ศ.2480  พบวา  มีการปลูกมันสําปะหลังท่ีจังหวัดสงขลาเปนพ้ืนท่ีหลายพันไร  เพ่ือผลิตแปง

สงออกไปจําหนายยังสิงคโปรและปนังกอนสงมาจําหนายท่ีกรุงเทพอีกตอหนึ่ง  ในขณะนั้นเร่ิมมีความ

พยายามของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีพยายามหาพันธุท่ีดีโดยนําพันธุจากประเทศมาเลเซีย (มาลายู 

ในขณะนั้น) และฟลิปปนสมาคัดเลือก  แตไมพบการรายงานความสําเร็จ 
 การคามันสําปะหลังเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีการปลูกเปนการคาในภาคตะวันออกในจังหวัดชลบุรีและ

ระยอง  สภาพพ้ืนท่ีในเขตนี้สภาพพื้นท่ีเปนท่ีดอน  ดินคอนขางเปนทราย  ความอุดมสมบูรณต่ํา  ไมมี

แมน้ําใหญ  ไมเหมาะกับการทํานา  แตมันสําปะหลังสามารถเจริญเติบโตไดดี  มีการตั้งโรงงานผลิตแปง

มันสําปะหลังเพ่ือผลิตแปง  เร่ิมปรากฏสถิติการปลูกมันสําปะหลังเปนทางการในจังหวัดชลบุรีตั้งแตป 

พ.ศ.2492 ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูก 102,000  ไร  ไดผลผลิตรวม  307,000  ตัน  เพ่ือผลิตแปงไปจําหนายยัง

ตางประเทศ  โดยเฉพาะญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2  และเร่ิมมีการผลิตมันเสนและ

มันอัดเม็ดสําหรับเปนอาหารสัตวเพ่ือจําหนายไปยังประเทศแถบยุโรปตั้งแตชวงป พ.ศ.2501 เปนตนมา  

ความตองการของตลาดยุโรปไดขยายมากข้ึนทําใหมีการเปล่ียนแปลงในสวนของพ้ืนท่ีปลูกจาก 2 แสนไร 

ในป 2499  เปนสูงสุดคือ  9.2  ลานไรในป 2528  พ้ืนท่ีปลูกไดขยายจากจังหวัดชลบุรีและระยองไปยัง

ภาคตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตะวันตก และภาคเหนือ (เจริญศักดิ์, 2532) รวมพ้ืนท่ีปลูก

มันสําปะหลังในปจจุบันท้ังหมด  45  จังหวัด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ; www.oae.go.th, 

2008) 

 ในระยะแรกมีการตั้งสถานีทดลองพืชไรระยอง  ของกรมวิชาการเกษตร  และสถานีฝกงานนิสิต

คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ิมมีการวิจัยทางดานดินปุยตั้งแต พ.ศ.2498  และเร่ิมมีการนํา

พันธุจากประเทศอินโดนีเซีย  เม่ือป 2508  โดยกรมวิชาการเกษตร  จากเวอรจินไอรแลนด  โดยสมาคม

การคามันสําปะหลังแหงประเทศไทย ในป 2525 (พีระศักดิ์ และเจริญศักดิ์, 2529) 
 ประเทศไทยครองตลาดเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังตลอดมา  ในอดีตเปนสินคาดาน

การเกษตรเปนอันดับสองรองจากขาว  และเปนอันดับหนึ่งในป 2521  แตความสําเร็จโดยสรุปเกิดจาก  

4  ประการคือ 

1/  ภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



 1. การตลาด  ภาคเอกชนสามารถสนองความตองการของตลาดอยางรวดเร็ว  ไมวาโรงงานแปง  

โรงงานมันเสน  และโรงงานมันเม็ด 
 2. สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  ปราศจากโรคและแมลงท่ีสําคัญดังทวีปอ่ืน 
 3. ประเทศไทยมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  มีพันธุระยอง 1  และความรูพ้ืนฐานทางดานการ

เพาะปลูก  ดิน-ปุย 
 4. เกษตรกรมีความชํานาญและมีความขยันหม่ันเพียร 
 
ความสําเร็จของงานวิจัยและสงเสริมวิชาการ 
  

ในปจจุบันผลผลิตมันสําปะหลังของไทยอยูในระดับแนวหนาของโลก  ในอดีตผลผลิตเฉล่ียของ

ไทยในรอบ 30 ป  ตั้งแต พ.ศ.2510 – 2540  เฉล่ียผลผลิตไดไรละ  2.31  ตัน/ไร  และใน 10 ปหลัง

ผลผลิตเฉล่ียไดเพ่ิมเปน  3.66  ตัน/ไร ในป 2550 ขณะท่ีปดังกลาวผลผลิตเฉลี่ยท่ัวโลกเพียง  1.70  

ตัน/ไร  จากการวิเคราะหพบวา  ผลผลิตมันสําปะหลังไทยที่เพ่ิมข้ึนนี้คร่ึงหนึ่งเช่ือวามาจากพันธุท่ีดี และ

อีกคร่ึงหนึ่งมาจากปุยและการเขตกรรม (Rojanaridpiched and Vichukit, 2008) 
ในแงการแปรรูปของโรงงาน  เนื่องจากหัวสดของมันสําปะหลังรุนใหมมีแปงในหัวสดสูงข้ึนมาก  

ทําใหการผลิตแปงและมันเสนไดมากข้ึนคือ 
 

ในอดีต  
  

แปง 1  กิโลกรัม  ใชหัวสด 4.75  กิโลกรัม 
 มันเสน 1  กิโลกรัม  ใชหัวสด 2.35  กิโลกรัม 

 
ปจจุบัน  

  
แปง 1  กิโลกรัม  ใชหัวสด 4.20  กิโลกรัม 

 มันเสน 1  กิโลกรัม  ใชหัวสด 2.10  กิโลกรัม 
 
 ดวยประสิทธิภาพในการผลิตวัตถุดิบและแปรรูป  ทําให 

1. การปลูกมันสําปะหลังยังคงเปนอาชีพทางเลือกท่ีสําคัญสําหรับเกษตรกรไทย  ท้ังๆ ท่ีตลาด

สวนยุโรปท่ีเปนตลาดท่ีสําคัญในอดีตมีความตองการมันสําปะหลังใชเล้ียงสัตวลดลง  เนื่องจากมีการ

ปฏิรูปการเกษตรในชวงป 2536 – 2539 ท่ีลดการอุดหนุนสินคาธัญพืชลง  ทําใหผลิตภัณฑมัน

สําปะหลังไทยราคาไมสามารถแขงขันเพ่ือเปนอาหารสัตวในยุโรปได  ขณะน้ันนักธุรกิจไทยตางกังวลวา

มันสําปะหลังไทยจะหมดอนาคตหากไมสามารถเพิ่มผลผลิต/ไร  และไมขยายตลาดอ่ืนได  แตไทยเราก็

ทําสําเร็จ 



 2. ตลาดตางประเทศ  แปงมันสําปะหลังและแปงแปรรูปจากประเทศไทยกวาปละ  2  ลานตัน  

ออกไปขายท่ัวโลกแขงกับแปงขาวโพดจากสหรัฐอเมริกา  ท่ีมีความกาวหนาทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมมากที่สุดในโลก 
 3. สามารถสนองความตองการภายในประเทศ  มีการใชแปงในอุตสาหกรรมกระดาษ  ไมอัด  

อาหาร  ทอผา  ปละกวาลานตัน   และมันเสนสําหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตวกวาลานตันเชนกัน   และ

ลาสุดอุตสาหกรรมเอทานอลเพ่ือเปนเช้ือเพลิง  จะใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบหลัก 
 

เบ้ืองหลังความสําเร็จคืองานวิจัยและการสงเสริมเผยแพรวิชาการ 
 
 งานวิจัยและสงเสริมวิชาการเกิดจากภาครัฐ  องคกรนานาชาติ  และภาคเอกชนดังสรุป 
 1. ภาครัฐ  มี 2 หนวยงานหลักคือ 
  1.1 กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ท่ีวิจัยดานดิน – ปุย  การเขต

กรรมพืชไร  และพันธุระยอง 1  ระยอง 90  ระยอง 5 
  1.2 คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตผล

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  วิจัยพ้ืนฐานทางดานดินปุย  การเขตกรรม  การแปรรูป  และพันธุ

เกษตรศาสตร 50  หวยบง 60  หวยบง 80 
  1.3 กรมสงเสริมการเกษตร  วิจัยและสงเสริมในระดับไรนา 
 2. สถาบันวิจัยเกษตรนานาชาติ 
  หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ประเทศอุตสาหกรรมและมูลนิธิการกุศลตาง ๆ   กังวลวา

ประเทศดอยพัฒนาจะผลิตอาหารไมพอเพียง  จึงมีการตั้งสถาบันวิจัยการเกษตรนานาชาติข้ึน  เพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยทางดานการเกษตร  และพัฒนาคน  สําหรับมันสําปะหลังมีการตั้งศูนยเกษตรเขตรอน

นานาชาติ (Centro  Internacional  de  Agricultura  Tropiocal, CIAT) ตั้งท่ีเมืองคาลี (Cali) ประเทศ

โคลอมเบีย (Colombia) เม่ือป 2509 (พีระศักดิ์  และเจริญศักดิ์, 2529) ศูนยนานาชาติแหงนี้

ชวยเหลือประเทศไทยคือ 
  (1) การพัฒนานักวิจัย  ในชวงป 2518 – 2545   CIAT ไดใหทุนนักวิจัยไปฝกงานท่ี
ประเทศโคลอมเบียรวม  44  คน 
  (2) การพัฒนาพันธุรวมกับ CIAT และประเทศไทย   ไดรวมมือกันปรับปรุงพันธุมัน

สําปะหลัง  สําหรับภูมิภาคนี้เปนเวลาถึง 15 ป  ตั้งแตป 2525 – 2541 

  (3) CIAT เปนแหลงขอมูล  และเช้ือพันธุกรรมมันสําปะหลังของประเทศไทย 

  จํานวนตัวเงินท่ี CIAT ลงทุนไปคาดวาไมต่ํากวา  200  ลานบาท 

 3. ภาคเอกชน  มีการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทยเม่ือป 2533  

มูลนิธิฯ นี้ไดสนับสนุนทุนวิจัย  สงเสริมฝกอบรมเกษตรกรไปหลายหม่ืนคน  และไดขยายพันธุดีพันธุ

ตาง ๆ แจกจายเกษตรกรตั้งแตป พ.ศ.2538 – 2550 จํานวนถึง  47.68  ลานตน  โดยไมคิดคาใชจาย

ซึ่งไมมีประเทศใดในโลกทําไดถึงขนาดน้ี 



 4. นักวิชาการ  ตองยอมรับวาคณะนักวิจัยมันสําปะหลังไทย  มีความมุงม่ันและความหวังสูงสุด

ท่ีจะทําใหพ่ีนองเกษตรกรไทยผลิตมันสําปะหลังใหดีข้ึน  และมีวัตถุดิบเหมาะสมกับอุตสาหกรรม  โดย

การวิจัย  ฝกอบรมใหเกษตรกรนําไปใช  มากกวาท่ีจะพยายามผลิตผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติท่ีมี 

impact สูง  โดยเกษตรกรไทยไมสามารถเอาไปใชได 
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