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บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร 

มนัสําปะหลงัเป็นพืชอาหารท่ีสําคญัเป็นอนัดบั 5 ของโลก  และเป็นพืชอาหารท่ีสําคญัของ

ประเทศเขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทย (รองจากขา้วสาลี ขา้วโพด ขา้ว มนัฝร่ัง) เน่ืองจากเป็นพืชท่ี

ใชป้ระโยชน์ไดทุ้กๆ ส่วนตั้งแต่ยอดจนถึงราก (หวัมนั) โดยนาํมาใชป้ระโยชน์ในครัวเรือน เพื่อการบริโภค

เป็นอาหารมนุษย ์อาหารสัตว ์ และใช้แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ ในหลายๆ 

รูปแบบ ใช้ในอุตสาหกรรมแป้งแปรรูป (Modified Starch) อุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนในวงการ

แพทย  ์อาจกล่าวไดว้า่ มีการใชป้ระโยชน์รวม 3 ประเภท คือ บริโภคโดยตรง แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์

(มนัเส้น มนัอดัเมด็ และแป้งมนั) และแป้งมนัสาํปะหลงัแปรรูป (ใชป้ระโยชน์ทางเคมีและกายภาพใน

อุตสาหกรรมต่างๆ)  

(http://www.tapiocathai.org/E1.html ; https://sites.google.com/site/phngchurs/monosodium-glutamate2)  

สถานการณ์และแนวโน้มการผลิต ของโลก การผลิต ปี 2551-2555 ผลผลิตมนัสําปะหลงัขยายตวั

เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.14 ต่อปี ปี 2555 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 7.00 ซ่ึงมีผลผลิตสูงถึง 281.72 ลา้นตนั 

ผูผ้ลิตรายใหญ่ 5 อนัดบัแรก คือ ไนจีเรีย บราซิล อินโดนีเซีย ไทย และ คองโก สําหรับทิศทางการเพิ่มข้ึน

ของผลผลิต เป็นผลมาจากทวีปเอเชีย มีความตอ้งการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากมนัสําปะหลงั

สูงข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผลิตเอทานอล ประกอบกบัมนัสําปะหลงั ยงัคงเป็นพืชอาหารหลกัท่ีสําคญั

ต่อความมัน่คงดา้นอาหาร ของทวปีแอฟริกาอีกดว้ย ส่วนการผลิตมนัสําปะหลงัของไทย ปี 2554 และ 

ปี 2555 มีเน้ือท่ีเก็บเก่ียว 7.10 และ 7.91 ลา้นไร่ ตามลาํดบั ผลผลิต 21.91 และ 26.60 ลา้นตนั ผลผลิตต่อไร่ 

3.09 และ3.36 ตนั เม่ือเปรียบเทียบพบวา่เน้ือท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.41 

และ 21.41 และ 8.74 ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากราคาท่ีเกษตรกรขายไดใ้นปี 2554 อยูใ่นเกณฑ์ดี เกษตรกรจึง

ขยายเน้ือที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนประกอบกบัสภาพดินฟ้าอากาศเอ้ืออาํนวย ปริมาณฝนตกกระจาย 

ตลอดจนเกิดความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐกบัเกษตรกร ในการป้องกนัและกาํจดัเพล้ียแป้ง ทาํให้

การระบาดของเพล้ียแป้งลดลง (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. สถานการณ์สินคา้เกษตรท่ีสาํคญั

และแนวโนม้ปี 2556. สํานกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์.) 

การวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อจดัทาํเขตการใชท่ี้ดิน พืชเศรษฐกิจมนัสาํปะหลงั มีความสอดคลอ้ง

กบัสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาและความตอ้งการ ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัยิ่งที่มีผลต่อความสําเร็จในการ

พัฒนาทรัพยากรท่ีดินของประเทศไทย ให้เป็นแหล่งผลิตพืชท่ีมีความมั่นคงและปลอดภัย  

โดยทาํการศึกษาสถานการณ์ทัว่ไปในการผลิตและการตลาด ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร ทศันคติของ

เกษตรกรในการพฒันาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สภาพการผลิต การใช้ปัจจยัการผลิต 

วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชเศรษฐกิจ จาํแนกตามระดบัความเหมาะสมทางกายภาพ

 

http://www.tapiocathai.org/E1.html
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ของดิน คือระกบัความเหมาะสมสูง (S1) ปานกลาง (S2) และเล็กนอ้ย (S3) วิธีการศึกษาทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลปฐมภูมิ ดว้ยการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นท่ีศึกษา แลว้นาํขอ้มูลไปสังเคราะห์และวิเคราะห์ 

ผลการศึกษาท่ีไดน้าํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณาวางแผนการใชท่ี้ดิน  

ผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร เฉล่ียทุกระดบัความเหมาะสม พบว่า

หวัหน้าครัวเรือนเกษตรท่ีผลิตมนัสําปะหลงัมีอายุเฉล่ีย 49.79 ปี จบระดบัประถมศึกษาร้อยละ 85.67 

ของครัวเรือนเกษตร ถือครองท่ีดินเฉล่ีย 42.43 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นของท่ีดินตนเองร้อยละ 

93.13 ของเน้ือท่ีถือครอง หนงัสือสําคญัในท่ีดินของตนเองส่วนใหญ่เป็น ส.ป.ก.4-01 ร้อยละ 62.97 

เป็นตน้ เกษตรกรมีปัญหาด้านการเกษตรร้อยละ 98.42 ของครัวเรือนเกษตร โดยพบปัญหาราคา

ผลผลิตตํ่าเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 83.39 ของผูท่ี้มีปัญหา รองลงมาพบปัญหาฝนแลง้หรือทิ้งช่วงร้อยละ 

79.74 ปัจจยัการผลิตมีราคาสูงร้อยละ70.49 และศตัรูพืชรบกวนร้อยละ 45.19 เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งการ

ใหภ้าครัฐเขา้มาช่วยเหลือร้อยละ 99.46 ของครัวเรือนเกษตร โดยเนน้ในเร่ืองการจดัหาปัจจยัการผลิต

ราคาถูกร้อยละ 84.85 ของผูท่ี้ตอ้งการ รองลงมาใหป้ระกนัราคาผลผลิตร้อยละ 80.30 พยงุราคาผลผลิต

ร้อยละ 71.21 ประกนัรายไดเ้กษตรกรร้อยละ 31.82 และจดัสร้างแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรร้อยละ 22.73 เป็นตน้  

 สภาพการผลิตมนัสาํปะหลงั เฉล่ียทุกระดบัความเหมาะสม อายุการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว

ประมาณ1ปี พนัธ์ุท่ีผลิตส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุเกษตรศาสตร์และระยอง 5 เน้ือท่ีปลูกและเน้ือท่ีเก็บเก่ียว

เฉล่ีย 21.40 ไร่ต่อครัวเรือน ผลผลิตปีปกติ 3,730.74 ตนัต่อไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีในอตัรา 33.28 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปุ๋ยอินทรีย ์ ไดแ้ก่ปุ๋ยชีวภาพชนิดนํ้ า 1.36 ลิตรต่อไร่ ปุ๋ยชีวภาพชนิดเม็ด 13.51 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยคอก 

63.72 กิโลกรัมต่อไร่ ใชแ้รงงานคน 4.37 คนต่อวนัต่อไร่ ใชแ้รงงานเคร่ืองจกัร 2.16 ชัว่โมงต่อไร่ ผลผลิต

เฉล่ีย 3,884.32 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาผลผลิต 2.28 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิต 8,853.24 บาทต่อไร่ 

ตน้ทุนทั้งหมด 5,075.64 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 3,777.60 บาทต่อไร่ 

ต้นทุนและผลตอบแทนการผลติ  

1) บริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) ผลผลิตเฉล่ีย 4,375.24 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา

ผลผลิต 2.28 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิต 9,966.49 บาทต่อไร่ ตน้ทุนทั้งหมด 4,909.55 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 5,056.94 บาทต่อไร่ 

2)  บริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) ผลผลิตเฉล่ีย 3,741.98 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา

ผลผลิต 2.28 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิต 8,531.71 บาทต่อไร่ ตน้ทุนทั้งหมด 4,913.19 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 3,618.52  บาทต่อไร่ 

3) บริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) ผลผลิตเฉล่ีย 3,535.75 กิโลกรัมต่อไร่ ราคา

ผลผลิต 2.28 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าผลผลิต 8,061.51 บาทต่อไร่ ตน้ทุนทั้งหมด 5,404.18 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมด 2,657.33 บาทต่อไร่ 
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ปริมาณผลผลิตมากท่ีสุดบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีความเหมาะสมสูง (S1) รองลงมาไดแ้ก่ระดบัปาน

กลาง (S2) และเล็กนอ้ย (S3) ตน้ทุนทั้งหมดสูงท่ีสุดในระดบัความเหมาะสมเล็กนอ้ย (S3) เน่ืองจากมี

การใส่ปุ๋ยเคมีมากกว่าและมีการใช้แรงงานเคร่ืองจกัรมากกว่า ผลตอบแทนเหนือตน้ทุนทั้งหมดสูง

ท่ีสุดในระดับความเหมาะสมสูง(S1) รองลงมาได้แก่ระดับปานกลาง (S2) และเล็กน้อย (S3) 

ตามลาํดบั 

ดงันั้นเพื่อใหก้ระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและมีการพฒันามากข้ึน ภาครัฐควร 

- เร่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการปลูก การบาํรุงดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต  

- สนบัสนุนการจดัสร้างแหล่งนํ้ าเพื่อการเกษตร ส่งเสริมและแนะนาํเก่ียวกบัการอนุรักษ์ดิน

และนํ้า  ส่งเสริมและแนะนาํการปรับปรุงบาํรุงดิน  

- จดัหาหรือควบคุมราคาปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืชและยาปราบวชัพืชในราคายุติธรรม สนบัสนุน

และส่งเสริมให้มีการจดัทาํปุ๋ยและสารป้องกันและกาํจดัศตัรูพืชใช้เอง และสนับสนุนการจดัหา

พลงังานอ่ืนทดแทนการใชน้ํ้ามนั  

- พิจารณาให้มีพระราชบญัญติัมนัสําปะหลงัแห่งชาติ เพื่อเป็นหนทางแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิต

ตกตํ่า เช่นเดียวกบัพืชเศรษฐกิจขา้วและออ้ยโรงงาน ออกมาตรการพยุงราคาผลผลิตหรือประกนัราคา

ผลผลิต สนบัสนุนดา้นเงินลงทุนท่ีอตัราดอกเบ้ียตํ่า 

-สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมันสําปะหลังให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เช่น

เคร่ืองสาํอางค ์ยาและเคมีภณัฑ์ทาํความสะอาดพลาสติกท่ียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ พอลิเมอร์ท่ีมีสมบติั

ดูดซึมของเหลวสาํหรับใชง้านดา้นอนามยัทางการแพทย ์เป็นตน้ 

- ดา้นการตลาดควรเร่ิมกระจายแหล่งส่งออก ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพ เพื่อรักษาความเป็น

ผูน้าํดา้นการส่งออกเอาไว ้ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์การผลิตและเตรียมการดา้นการตลาด

ไดท้นักบัปริมาณผลผลิตท่ีเหมาะสม ควรจดัเขตพื้นท่ีปลูกให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของท่ีดิน เพื่อให้

การผลิตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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