
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมันส ำปะหลัง
สู่ควำมมั่นคงทำงอำหำร

Innovation and Technology 
of Cassava to Food Security
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ควำมส ำคัญ
ของ

มันส ำปะหลัง



1.  ไนจีเรีย 48.36 ล้ำนไร่

2. คองโก 31.48 ล้ำนไร่ 4. ยูกันดำ 7.88 ล้ำนไร่

3. ไทย 8.91 ล้ำนไร่

ที่มำ : FAOSTAT, 2020

พื้นที่ปลูกมันส ำปะหลังของโลก



ที่มำ : FAOSTAT, 2020

1. ไนจีเรีย 60.0 ล้ำนตัน

5. อินโดนิเซีย 18.3 ล้ำนตัน

3. ไทย 28.9 ล้ำนตัน

2. คองโก 41.0 ล้ำนตัน

4. กำน่ำ 21.8 ล้ำนตัน

ผลผลิตมันส ำปะหลังของโลก



อันดับ 1 ของโลก 

ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง ปี 2564

มูลค่ำ 121,815 ล้ำนบำท

มันเส้น 5.18 ล้ำนตัน

แป้งดิบ 3.67 ล้ำนตัน

แป้งแปรรูป 1.17 ล้ำนตัน
ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2565



แปรรูปมันส ำปะหลัง 

มันเส้น

มันอัดเม็ด

อุตสำหกรรมต่อเนื่อง 

อำหำรสัตว์ อุตสำหกรรมอำหำร

ผงชูรส

แป้งมันส ำปะหลัง

สำรให้ควำมหวำน 

สิ่งทอกระดำษ/ภำชนะเอทำนอล



RYFCRC 8

เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังในไทย

760,228 ครัวเรือน

ในพื้นที่ 54 จังหวัด

พื้นที่ปลูกในประเทศไทย ปี 2564

พื้นที่ปลูก 10.4 ล้ำนไร่

ผลผลิตหัวสด 35.09 ล้ำนตัน

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.37 ตัน

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2565



ควำมส ำคัญ
ของ

งำนวิจัย



กำรเลือกใช้พันธุ์ไม่เหมำะสมกับแหล่งปลูก
ควำมเสื่อมโทรมของดินจำกกำรใช้พื้นท่ีท ำกำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่อง
แต่ขำดกำรจัดกำรดินและกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตที่ไม่เหมำะสม
วิธีเขตกรรมในแต่ละแหล่งปลูกไม่เหมำะสม 
ปัญหำกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูที่รุนแรงขึ้น 
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ

มันส ำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของไทย

ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้มีวัตถุดิบไม่เพียงพอกับ
ควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมมันส ำปะหลัง เน่ืองจำก



งำนวิจัยและพัฒนำเพื่อแก้ไขปัญหำ

กำรปรับปรุงพันธ์ุมันส ำปะหลังให้เหมำะสมต่อพื้นที่ปลูกและ
สภำพแวดล้อม 
กำรปรับใช้เทคโนโลยีที่ได้จำกงำนวิจัยเป็นค ำแนะน ำ
กำรผลิตมันส ำปะหลังเฉพำะพ้ืนที่ 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม รวดเร็ว และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 



วัตถุประสงค์



ทดสอบและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตมันส ำปะหลังที่เหมำะสมในแต่ละแหล่งปลูก 
โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งภำครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพ่ือยกระดับผลผลิตต่อพื้นท่ี 
ลดต้นทุนกำรผลิต และแก้ไขปัญหำในพื้นที่

วิจัยพัฒนำพันธุ์และกำรใช้เครื่องหมำยโมเลกุลในกำรคัดเลือกพันธ์ุ 
เพื่อให้ได้ลักษณะทำงกำรเกษตรตรงตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร
และผู้ใช้ประโยชน์ 



ผลงำนเด่น



มันส ำปะหลังอำยุเก็บเกี่ยวสั้น
พันธุ์ระยอง 15

• ลักษณะเด่น

➢เป็นพันธุ์อำยุเก็บเกี่ยวสั้น สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อำยุ 8 เดือน 

➢ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,632 กก./ไร่ สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72
และเกษตรศำสตร์ 50 คิดเป็นร้อยละ 10 18 5 และ 4 ตำมล ำดับ เมื่ออำยุ 8 เดือน 

➢เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 29.2 สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 72
คิดเป็นร้อยละ 4 1 และ 5 ตำมล ำดับ เมื่ออำยุ 8 เดือน 

➢ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,355 กก./ไร่ สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72
และเกษตรศำสตร์ 50 คิดเป็นร้อยละ 13 18 10 และ 2 ตำมล ำดับ เมื่ออำยุ 8 เดือน

➢พื้นที่ปลูกที่เหมำะสม ได้แก่ จังหวัดชัยนำท นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น เลย 
มหำสำรคำม มุกดำหำร และอุบลรำชธำนี

รับรองพันธุ์
6 มิถุนำยน 2562

ระยะเวลำปรับปรุงพันธุ์
15 ปี



มันส ำปะหลังสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำ 
CMR56-71-68

• ลักษณะเด่น

➢ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,783 กก./ไร่ สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 คิดเป็นร้อยละ 11

➢ เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 23.1 สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 คิดเป็นร้อยละ 16

➢ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,237 กก./ไร่ สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 คิดเป็นร้อยละ 25

➢พื้นที่ปลูกที่เหมำะสม ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ เลย ลพบุรี 
มหำสำรคำม นครรำชสีมำ ปรำจีนบุรี ระยอง และอุบลรำชธำนี

คำดว่ำจะรับรองพันธุ์ในปี 2569
รวมระยะเวลำในกำรปรับปรุงพันธุ์  12 ปี



• ลักษณะเด่น

➢ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 5,183 กก./ไร่ สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 คิดเป็นร้อยละ 10

➢ เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 23.7 สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 คิดเป็นร้อยละ 13

➢ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1,237 กก./ไร่ สูงกว่ำพันธุ์ระยอง 5 คิดเป็นร้อยละ 20

➢พื้นที่ปลูกที่เหมำะสม ได้แก่ จังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรำ ปรำจีนบุรี ลพบุรี 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหำสำรคำม และมุกดำหำร

มันส ำปะหลังสำยพันธุ์ก้ำวหน้ำ 
CMR58-75-110

คำดว่ำจะรับรองพันธุ์ในปี 2568
รวมระยะเวลำในกำรปรับปรุงพันธุ์ 10 ปี



เครื่องหมำยโมเลกุลชนิดสนิปส์ 
ที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะทำงกำรเกษตร 

เป็นเครื่องหมำยโมเลกุลที่จะช่วยในกำรคัดเลือกพันธ์ุมันส ำปะหลัง
ซึ่งมีประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงพันธุ์อย่ำงมำก เน่ืองจำก ช่วยลดจ ำนวนพืชที่จะปลูกคัดเลือก 
ลดพื้นที่ปลูก ลดแรงงำน ลดระยะเวลำ และลดค่ำใช้จ่ำย 
รวมถึงเป็นกำรเพิ่มควำมแม่นย ำในกำรคัดเลือกลักษณะทำงกำรเกษตรที่ต้องกำร



1. เครื่องหมำยโมเลกุลชนิดสนิปส์ที่สัมพันธ์กับปริมำณไซยำไนด์

เครื่องหมำยสนิปส์ S16_735381 บนโครโมโซมที่ 16

ขอจดอนุสิทธิบัตรในนำมของกรมวิชำกำรเกษตร ชื่อกำรประดิษฐ์ เครื่องหมำยโมเลกุลชนิดสนิปส์
ที่สัมพันธ์กับปริมำณไซยำไนด์ในหัวมันส ำปะหลังของยีน manes.16G007500
เลขที่ค ำขอ 2203000058 วันที่ยื่นค ำขอและรับค ำขอ 10 มกรำคม 2565

ควำมถูกต้องของเครื่องหมำยโมเลกุลในกำรตรวจคัดเลือกพันธุ์มันส ำปะหลังร้อยละ 76.64



2. เครื่องหมำยโมเลกุลชนิดสนิปส์ที่สัมพันธ์กับควำมต้ำนทำนโรครำกปม

เครื่องหมำยสนิปส์ S2_5300154 บนโครโมโซมที่ 2

ควำมถูกต้องของเคร่ืองหมำยโมเลกุลในกำรตรวจคัดเลือกพันธุ์มันส ำปะหลังร้อยละ 70.42



3. เครื่องหมำยโมเลกุลชนิดสนิปส์ที่สัมพันธ์กับควำมต้ำนทำนโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง

เครื่องหมำยสนิปส์ S12_7926132 บนโครโมโซมที่ 12

ควำมถูกต้องของเครื่องหมำยโมเลกุลในกำรตรวจคัดเลือกพันธุ์มันส ำปะหลังร้อยละ 77



เทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตมันส ำปะหลัง 

กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ พีจีพีอำร์-ทรี ร่วมกับปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน และปุ๋ยอินทรีย์ 

สำมำรถเพิ่มผลผลิตมันส ำปะหลังได้เฉลี่ยร้อยละ 12 - 25

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17 – 42 ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธำนี กำฬสินธ์ุ มุกดำหำร อุบลรำชธำนี ร้อยเอ็ด 
มหำสำรคำม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครรำชสีมำ และยโสธร







กำรน ำผลงำน
ไปใช้ประโยชน์



เกษตรกรมีทำงเลือกในกำรใช้พันธ์ุมันส ำปะหลังที่เหมำะสมกับพื้นที่ 
สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกรได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 



นักวิจัยหรือนักปรับปรุงพันธุ์พืชจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน 
สำมำรถน ำเครื่องหมำยโมเลกุลที่มีควำมสมัพันธ์กับลักษณะทำงกำรเกษตร 
ไปใช้ในกำรปรับรุงพันธุ์มันส ำปะหลัง 

เครื่องหมำยโมเลกุลสำมำรถตรวจคัดเลือกได้หลำยลักษณะพร้อมกัน
โดยมีควำมแม่นย ำในกำรคัดเลือก 

กำรใช้เครื่องหมำยโมเลกุลช่วยลดจ ำนวนต้นที่จะปลูกคัดเลือก 
ลดระยะเวลำ ลดพื้นที่ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงพันธุ์ 
เพื่อให้มีลักษณะทำงกำรเกษตรที่ดีตรงตำมควำมต้องกำร
ของเกษตรกรและผู้ประกอบกำร 



เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังได้รับกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตมันส ำปะหลัง ในช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ 
กำรจัดท ำแปลงต้นแบบในพ้ืนทีเ่ป้ำหมำย และขยำยผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 

สำมำรถลดต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยผลผลิต ผลผลิตมีคุณภำพเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดควำมยั่งยืนในระบบกำรผลิตมันส ำปะหลังของประเทศ



ขอบคุณค่ะ


