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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

 มันส ำปะหลังเป็นพืชทดแทนพลังงำนพืชหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีควำมส ำคัญในระดับ

เดียวกันกับอ้อยและปำล์มน ้ ำมัน (โอภำส, 2554) ประเทศไทยจัดเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีปลูกมัน

ส ำปะหลังมำกเป็นอนัดับ 3 ของโลกรองจำกประเทศไนจีเรียและบรำซิล แต่ในด้ำนกำรส่งออก

ผลิตภณัฑ์มนัส ำปะหลงั ประเทศไทยจดัวำ่เป็นอนัดบัหน่ึงของโลก สำมำรถท ำรำยไดใ้ห้กบัประเทศปี

ละไม่น้อยกว่ำ 8 หม่ืนล้ำนบำท (ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2552) ทุกส่วนของมนัส ำปะหลัง

สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ทั้งส้ิน ทั้งในด้ำนอำหำรของมนุษยแ์ละสัตว ์และใช้ในอุตสำหกรรม

แปรรูปต่ำงๆ ผลิตภณัฑท่ี์ส่งออกท่ีส ำคญัของไทย คือ มนัเส้น   มนัอดัเม็ด และแป้งมนั ตลำดมนัเส้นท่ี

ส ำคัญท่ีสุด คือประเทศจีน ส่วนกำรส่งออกแป้งมันตลำดท่ีส ำคัญ คือ ในเอเชีย ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น 

ไตห้วนั อินโดนีเซีย เป็นตน้ และในปัจจุบนัควำมตอ้งกำรผลผลิตมนัส ำปะหลงัทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจำกกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมต่อเน่ือง ทั้งท่ีใชเ้ป็นอำหำร สำร

เพิ่มควำมหวำน อุตสำหกรรมอำหำรสัตวท่ี์น ำมนัเส้นและมนัอดัเม็ดไปใช้ทดแทนธัญพืชอ่ืนๆ ท่ีมี

รำคำสูงกวำ่ นอกจำกน้ีมนัส ำปะหลงัยงัเป็นพืชท่ีมีศกัยภำพใช้เป็นพืชทดแทนพลงังำนในกำรผลิตเอ

ทำนอลทดแทนน ้ำมนัเช้ือเพลิงได ้(ศูนยว์จิยัพืชไร่ระยอง, 2552) 

 จำกกำรท่ีประเทศผูผ้ลิตในเอเชีย เช่น ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีนโยบำยส่งเสริมกำร

ผลิตพลงังำนทดแทนเช้ือเพลิงจำกฟอสซิสมำกข้ึน ท ำใหม้นัส ำปะหลงัมีควำมตอ้งกำรเพิ่มข้ึนส่งผลให้

รำคำสูงข้ึนเป็นเหตุจูงในให้เกษตรกรขยำยเน้ือท่ีเพำะปลูกมนัส ำปะหลงัในพื้นท่ีขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์

และในบำงแห่งปลูกแทนในพื้นท่ีปลูกออ้ยโรงงำนท่ีร้ือตอทิ้งเน่ืองจำกมนัส ำปะหลงัเป็นพืชท่ีปลูกง่ำย 

ทนต่อสภำพดินฟ้ำอำกำศท่ีแปรปรวนไดเ้ป็นอยำ่งดี เน่ืองจำกเป็นพืชท่ีทนควำมแห้งแลง้และปลูกได้

ในดินท่ีมีควำมอุดมสมบรูณ์ต ่ำ (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2552) สำมำรถปลูกให้ข้ึนและลงหัวในดิน
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ดอนเกือบทุกประเภท ยกเวน้ดินเกลือ กำรปลูกและกำรขยำยพนัธ์ุท ำไดง่้ำย ท ำให้เกษตรกรนิยมปลูก

กนัอยำ่งกวำ้งขวำงในทุกภำคของประเทศไทย (มูลนิธิสถำบนัพฒันำมนัส ำปะหลงัแห่งประเทศไทย, 

2552) 

 ในปี 2556 ผลผลิตมนัส ำปะหลังของโลกขยำยตวัเพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.41 และมี

ผลผลิตสูงกว่ำ 255 ล้ำนตนั โดยผูผ้ลิตมันส ำปะหลังรำยใหญ่ 5 อันดับแรกของโลก คือ ไนจีเรีย 

บรำซิล ไทย อินโดนีเซีย และคองโก (FAO, 2013) ทั้งน้ี ในปี 2556 ประเทศไทยไดก้ลำยมำเป็นผูผ้ลิต

มนัส ำปะหลงัอนัดบั 1 ของทวปีเอเชีย (ตำรำงท่ี 1.1) เม่ือเทียบกบัประเทศอินโดนีเซียดว้ยกนั และเห็น

ไดว้ำ่ในปี 2554 ผลผลิตมนัส ำปะหลงัลดลง เน่ืองจำกประสบปัญหำภยัแลง้และเพล้ียแป้งระบำดส่งผล

ใหผ้ลผลิตลดลงมำกจำกปีท่ีมำ โดยเพล้ียแป้งมนัส ำปะหลงัเร่ิมระบำดตั้งแต่ปี 2551 และระบำดรุนแรง

ในช่วงท่ีเกิดภำวะแห้งแลง้ ท ำให้พื้นท่ีปลูกไดรั้บควำมเสียหำย ตอ้งตดัท ำลำยตน้มนัส ำปะหลงัอำยุ

นอ้ย ส่วนตน้มนัส ำปะหลงัท่ีลงหวัแลว้จะแคระแกร็น (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2555) 

ตำรำงที ่1.1 กำรผลิตมนัส ำปะหลงัของโลก 

หน่วย: ลำ้นตนั 

ปี 2553 2554 2555 2556 

โลก 227.54 245.71 252.13 255.68 

แอฟริกำ 118.81 131.46 135.67 137.46 

เอเชีย 74.93 80.46 84.30 85.49 

ละตินอเมริกำ 33.60 33.62 31.98 32.54 

โอเชียเนีย 0.20 0.18 0.18 0.19 

ไนจีเรีย 42.53 52.40 54.00 55.00 

บรำซิล 24.97 25.35 23.41 24.12 

ไทย 22.01 21.91 26.60 28.28 

อินโดนีเซีย 23.92 24.01 23.92 24.60 

คองโก 15.01 15.02 15.00 14.99 

ท่ีมำ: FAO, 2013 
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 เม่ือพิจำรณำผลผลิตมนัส ำปะหลงัของประเทศไทย ในฤดูกำรเพำะปลูกปี 2555/56 (ตำรำงท่ี 

1.2) มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียวมนัส ำปะหลงัรวม 7.90 ลำ้นไร่ ซ่ึงมีพื้นท่ีลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำ แต่ยงัคงใหผ้ลผลิต 

และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เพิ่มข้ึน ทั้งในภำคเหนือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภำคกลำง ท่ีมีแนวโน้ม

ของผลผลิตเพิ่มข้ึนในทิศทำงเดียวกนั ในขณะท่ียุทธศำสตร์ของประเทศมุ่งท่ีจะคงพื้นท่ีกำรผลิตมนั

ส ำปะหลงัไวท่ี้ 7.4 ล้ำนไร่ และมุ่งเป้ำให้ผลผลิตเฉล่ียของประเทศเพิ่มข้ึนเป็น 5 ตนั/ไร่ ในปี 2557 

(ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2554) ซ่ึงส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติได้

ก ำหนดไวใ้นกรอบยุทธศำสตร์วิจัยพัฒนำมันส ำปะหลังประเทศไทย พ.ศ. 2555 – 2559 ดังนั้ น 

งำนวิจัยของส ำนักงำนวิทยำศำสต์และเทคโนโลยีแห่ งชำติ  (สวทช.) จึงได้มอบหมำยให้

คณะกรรมกำรคลัสเตอร์เกษตรและอำหำรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ (สวทช., 2554) โดยประเด็น

ปัญหำส ำคญัของกำรพฒันำผลผลิตของมนัส ำปะหลงั คือ ผลได้ (ผลิตภำพ และประสิทธิภำพกำร

ผลิต) ของทุกพื้นท่ียงัไม่น่ำพอใจ ยงัตอ้งมีกำรแสวงหำวธีิกำรยกระดบัผลิตภำพและประสิทธิภำพ โดย

เช่ือวำ่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลไดใ้นแต่ละพื้นท่ีแตกต่ำงกนั  

 กำรศึกษำคร้ังน้ีเพื่อตอบโจทย์ของคณะกรรมกำรคลัสเตอร์เกษตรและอำหำร และเป็น

กรณีศึกษำเพื่อน ำผลไปใชพ้ฒันำกำรผลิตมนัส ำปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยำ ซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีเขำ้

ร่วมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมนัส ำปะหลงั ของกรมส่งเสริมกำรเกษตรท่ีไดล้งนำมบนัทึก

ขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบักรมวชิำกำรเกษตรและมูลนิธิสถำบนัพฒันำมนัส ำปะหลงัแห่งประเทศไทย  
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ตำรำงที ่1.2 เน้ือท่ีเพำะปลูก ผลผลิตรวม และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ 4 ปี ยอ้นหลงั 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (2554 และ 2555)  

 

 

ประเทศ/ภำค/จงัหวดั 

เนือ้ทีเ่พำะปลูก 

(ล้ำนไร่) 

ผลผลติรวม 

(ล้ำนตนั) 

ผลผลติเฉลีย่ 

(ตนัต่อไร่) 

2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 

รวมทั้งประเทศ 7.30 7.10 7.91 7.91 21.94 21.87 26.60 27.55 3.01 3.09 3.36 3.49 

เหนือ 1.31 1.32 1.54 1.55 4.22 4.10 5.30 5.51 3.21 3.10 3.45 3.56 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3.90 3.80 4.37 4.37 11.71 11.65 14.49 15.04 3.00 3.07 3.31 3.44 

กลำง 2.09 1.98 2.00 1.99 6.01 6.12 6.81 7.00 2.88 3.08 3.40 3.52 

4 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพื่อวเิครำะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนจำกกำรปลูกมนัส ำปะหลงัในจงัหวดัพะเยำ 

 2. เพื่อวเิครำะห์ประสิทธิภำพทำงเทคนิคกำรผลิตมนัส ำปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยำ  

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. เกษตรกรผูป้ลูกมนัส ำปะหลังทรำบถึงระดับประสิทธิภำพกำรผลิต และปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภำพกำรจดักำรกำรผลิตมนัส ำปะหลงัของตนเอง และสำมำรถน ำผลท่ีไดม้ำวำงแผนหำแนว

ทำงกำรปรับปรุงกำรใชปั้จจยักำรผลิตใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 2. เอ้ือประโยชน์ให้ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ส ำนักงำนเกษตรจังหวดั และภำครัฐอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและพฒันำศกัยภำพกำรผลิตมนัส ำปะหลงั  พร้อมทั้ง

แกไ้ขปัญหำและช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกมนัส ำปะหลงัได ้  

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 กำรศึกษำประสิทธิภำพทำงเทคนิคของกำรผลิตมนัส ำปะหลังของเกษตรกรในคร้ังน้ี เลือก

ตวัแทนศึกษำในพื้นท่ี คือ จงัหวดัพะเยำ เน่ืองจำกเป็นจงัหวดัท่ีมีนโยบำยส่งเสริมกำรปลูกพืชพลงังำน

ทดแทน เช่น มนัส ำปะหลงั และเป็นจงัหวดัท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรวิจยักำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมนั

ส ำปะหลงั ซ่ึงเป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกรมส่งเสริมกำรเกษตรและกรมวิชำกำรเกษตร โดย

กำรศึกษำน้ีจะใชข้อ้มูลในปีกำรผลิต 2555/2556 ของเกษตรกร จ ำนวน 140 รำย ในอ ำเภอท่ีมีกำรผลิต

มนัส ำปะหลงัมำกท่ีสุด คือ อ ำเภอเชียงค ำ อ ำเภอดอกค ำใต ้และอ ำเภอเมืองพะเยำตำมล ำดบั 

1.5 นิยำมศัพท์ 

 กำรศึกษำเร่ืองประสิทธิภำพทำงเทคนิคของกำรผลิตมนัส ำปะหลงัในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยำ ไดมี้

กำรก ำหนดใช้นิยำมศพัท์ เพื่อท่ีจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจท่ีตรงกันระหว่ำงศึกษำและผูอ่้ำนในงำน

กำรศึกษำน้ี นิยำมศพัท ์ดงัต่อไปน้ี 
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 ผลผลิตมันส ำปะหลัง หมำยถึง ผลผลิตของมนัส ำปะหลงัโรงงำนท่ีเกษตรกรท ำกำรเก็บเก่ียว

โดยขุด จะอยู่ในรูปของหัวมนัสดในฤดูกำลเพำะปลูกนั้นๆ ซ่ึงผลผลิตดังกล่ำวจะรวมถึงผลผลิต

ทั้งหมดท่ีเก็บไดจ้ำกแปลงท่ีดินนั้นๆ ซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีเก็บไวจ้  ำหน่ำย แต่จะไม่รวมผลผลิตท่ีท ำพนัธ์ุ 

และผลผลิตท่ีทิ้งไวค้ำไร่หรือคำตน้  

 ปีกำรเพำะปลูก 2555/56 หมำยถึง ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรผลิตพืชในแต่ละปี ซ่ึงจะ

เร่ิมกำรผลิตในฤดูฝน โดยก ำหนดระหวำ่งวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2555 ถึง 30 เมษำยน 2556 ของปีถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


