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คำานำา
	 มันสำาปะหลังเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่ราบสูงในทวีป
เอเชียเพราะเป็นพืชที่สามารถปรับให้เข้ากับระบบการปลูกพืชต่างๆ	ได้ดี	
สามารถเติบโตให้ผลผลิตได้ดีในสภาพที่ไม่ค่อยเหมาะสม	และเป็นพืชที่นำา
ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง	เช่นบริโภคเป็นอาหารมนุษย์	 ใช้เป็นอาหาร
สัตว์	สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร	แม้ว่ามันสำาปะหลังจะเป็นพืช
ปลูกง่ายแต่มันสำาปะหลังยังต้องการการจัดการที่ดีเพ่ือให้ยังคงได้รับ
ผลผลิตดีเมื่อปลูกต่อเนื่องไปหลายๆ	 ปี	 และขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้อง
ทรัพยากรดินและแหล่งน้ำา
	 โลกการเกษตรกำาลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 และ 
มันสำาปะหลังก็ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้	 อีกด้านหนึ่ง	 ตลาด
ของมันสำาปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลังก็กำาลังขยายตัวใน
หลายๆ	ประเทศในเอเชยี	และมศีกัยภาพเปน็ธรุกจิการคา้ทีส่ร้างผลกำาไร
มากขึ้น	ประกอบกับได้มีมันสำาปะหลังพันธุ์ใหม่ๆ	มากมายที่ให้ผลผลิตสูง
ขึ้นที่เกษตรกรจะเลือกปลูก	 และมีการพัฒนาความรู้เก่ียวกับพืชนี้ 
และการจัดการดินที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
	 ในขณะเดยีวกนัโรคและแมลงตา่งๆ	กท็วคีวามสำาคัญขึน้และสง่
ผลกระทบต่อผลผลติ	การควบคมุโรคและแมลงตอ้งมคีวามรูแ้ละวธิกีาร
ปฏิบัติในการบริหารจัดการที่รอบครอบระมัดระวัง	 เช่น	 การเตรียม
ดิน	 อัตราปลูก	 การจัดการวัชพืช	 เครื่องมือเก็บเกี่ยว	 การผลิตส่วน
ขยายพันธุ์(ท่อนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์)ให้มีคุณภาพดี	เหล่านี้เป็นผลกำาไรที่ 
มองไมเ่หน็ชนดิหนึง่ทีเ่กษตรกรมกัจะไมค่อ่ยเขา้ใจและไมย่อมลงทนุอยา่ง
เตม็ที	่รวมทัง้วธิกีารปฏิบติัทีจ่ะชว่ยรักษาผลิตภาพใหเ้หมาะสมในระยะยาว
ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานของความสำาเร็จของเกษตรกร	 ตัวอย่างเช่น	
การจัดการด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นหัวใจ
สำาคัญสำาหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำาปะหลังในการประสบความสำาเร็จ
ในระยะยาว
	 การผสมผสานวิธีการต่างๆ	 จะมีความถูกต้องเหมาะสม 
ต่างกนัในแตล่ะพืน้ที	่แตเ่กษตรกรทีป่ลกูมนัสำาปะหลงัมกัจะเขา้ไม่ถึงขอ้มลู
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ข่าวสารท่ีดี	 ไม่ทราบวิธีการจัดการดินและมันสำาปะหลังท่ีดีท่ีสุด	 และ 
ระบบการส่งเสริมในเกือบทุกประเทศมักจะไม่มีการให้บริการข้อมูล 
คำาปรกึษาดา้นเทคนคิแกเ่กษตรกรมนัสำาปะหลงัโดยเฉพาะ	หรอืมแีตไ่มไ่ด้
พัฒนาเท่ากับบางพืช	เช่น	ข้าว	และข้าวโพด	เป็นต้น	ผู้เชี่ยวชาญที่มา
ใหค้ำาปรกึษามกัจะเปน็เจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิ	ตวัแทนจำาหนา่ยของบรษัิทขาย
ปัจจัยการผลิต	เช่น	ปุ๋ยเคมี	หรือสารเคมีฆ่าแมลง	หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ไร่ของโรงงานแปรรูป	ซึ่งจะส่งเสริมให้คำาแนะนำาแบบทั่วๆ	ไป	ในหลายๆ
ชนิดพืชแก่เกษตรกรหลายๆ	ราย	หรือให้คำาปรึกษาอิงกับธุรกิจการค้า
ท่ีชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือซื้อบริการบางสิ่งบางอย่าง	 แต่เทคโนโลยี
ส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นสำาหรับมันสำาปะหลังจะเน้นให้ปลอดภัยต่อ		 
สิ่งแวดล้อม	 โดยไม่พึ่งพาการใช้สารเคมีปริมาณมากหรือวิธีการที่
ทำาลายสภาพแวดล้อม	 ดังนั้น	 การส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยีที่คำานึง
ถึงสภาพแวดล้อมเหล่านี้จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม
	 หนังสือนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์และ
ปราศจากอคติ	 ที ่ ได้จากการค้นพบ	 เพื่อใช้ในการจัดการมันสำาปะหลัง
เพือ่ใหไ้ดผ้ลกำาไรสงูสดุและความเปน็อยูท่ีด่ขีองครวัเรอืน	ในขณะเดยีวกนั
ก็ช่วยรักษาดินอย่างยั่งยืน	 ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากประสบการณ์และ 
ผลงานวิจัยเป็นเวลาหลายทศวรรษ	 โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย	 แอฟริกา
และลาตินอเมริกา	 โดยมีศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ	 (International	
Center	 for	 Tropical	 Agriculture	 :	 CIAT)	 เป็นผู้พัฒนาข้อมูลเป็น 
สว่นใหญ	่ทัง้ทีส่ำานกังานใหญท่ีเ่มอืงคาลปีระเทศโคลมัเบยี	และสำานกังาน
ประจำาภูมิภาคเอเชีย	 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่กรุงเทพแต่ปัจจุบันได้ย้ายไปที่เมือง
ฮานอยประเทศเวียดนาม	ตลอดจนสถาบันต่างๆ	ที่เป็นพันธมิตรทั่วทุก
ภาคพื้น	และพันธมิตรต่างๆ	เหล่านี้	จะถูกกล่าวถึงอยู่ทั่วไปตลอดเนื้อหา
ของหนังสือคู่มือนี้ในประเด็นการอภิปรายงานทดลองหรือเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกัน	ตัวเกษตรกรเองมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและแนวทาง
แก้ไขในการทำาการวิจัยผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 (Farmer	
Participatory	Research	 :	FPR)	ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญที่จะสร้างความ
มั่นใจในวิธีการปฏิบัติที่สัมพันธ์กับผลที่จะได้รับ
	 หนังสือนี้เหมาะสมสำาหรับทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูล
ต่อเกษตรกรโดยตรง	 และครูอาจารย์ท่ีฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อให้เป็น 
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เจ้าหน้าที่ส่งเสริม	นักวิชาการเกษตร	หรือผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรม	
และยงัใชเ้ปน็แหลง่ขอ้มลูและคำาปรกึษาโดยตรงสำาหรบัเกษตรกรก้าวหนา้	
ผู้ซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจขอ้มลูทางเทคนิคบางอยา่งและประยกุต์ใชต้าม
ความต้องการและสภาพพ้ืนที่ของตนเอง	 ไม่มีคู่มือฉบับใดท่ีสามารถให้ 
คำาปรึกษาอย่างละเอียดแก่เกษตรกรแต่ละรายได้	 แต่หนังสือนี้	 จะให้
แนวทางที่ดีสำาหรับนักส่งเสริม	 และผู้ที่ทำางานกับชุมชนเกษตรกรเพ่ือ
ประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละคน	และขอเชิญชวนให้
สถาบันระดับชาติที่เป็นพันธมิตรมาใช้หนังสือคู่มือนี้	 และพัฒนาเพิ่มเติม
สำาหรับการฝึกอบรมและการส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเต็มที่
	 ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้	คือ	Dr.	Reinhardt	Howeler	และ	Dr.	
Tin	Maung	Aye	ผู้ซึ่งได้ทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรจำานวน
มากในสถานีทดลองต่างๆ	และในไร่นาของเกษตรกรทั่วทุกภาคพื้น	ผล
สรุปที่เป็นคำาแนะนำาที่ดีที่สุดที่มีอยู่นี้ได้จากการผสมผสานกันระหว่าง
ประสบการณ์การวิจัยมามากกว่า	 50	 ปี	 และการทำางานร่วมกับ
เกษตรกร	 เพื่อเข้าใจปัญหา	 ความท้าทาย	 และโอกาสในชีวิตจริงของ
เกษตรกร
	 การจัดทำาหนังสือคู่มือนี้จะสำาเร็จลุล่วงไม่ได้ถ้าปราศจาก
การสนับสนุนจาก	 Nippon	 Foundation	 ซึ่งได้ให้การสนับสนุนทั้งทุน
ในการวิจัยมาเป็นเวลามากกว่า	2	ทศวรรษ	การฝึกอบรม	การพัฒนา 
เครอืขา่ยทัว่ทัง้เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้CIAT	รูส้กึซาบซึง้และขอขอบคณุ	
Nippon	Foundation	ทีม่บีทบาทสำาคญัในการริเร่ิมงานวิจยัท่ีได้พฒันา
มาเปน็ขอ้มลูและคำาแนะนำาในคูม่อืเลม่นี	้พรอ้มทัง้ใหก้ารสนบัสนนุการเขยีน	
การแปล	และการจัดพิมพ์
	 โครงการมันสำาปะหลังของ	 CIAT	 มีความยินดีท่ีจะเสนอ
หนังสือคู่มือนี้	 สำาหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบการผลิต 
มนัสำาปะหลัง	ทีจ่ะใหผ้ลกำาไรทีเ่หมาะสมทัง้ระยะสัน้และระยะยาวแกเ่กษตรกร
ผู้ปลูก	พร้อมกับปกป้องสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน
     
	 	Clair	Hershey
	 หัวหน้าโครงการมันสำาปะหลัง
	 CIAT
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คำานำาผู้เขียน
	 ความต้องการใช้มันสำาปะหลังเพื่อเป็นแหล่งอาหารมนุษย์	 อาหารสัตว์	
แป้ง	 และผลิตภัณฑ์จากมันสำาปะหลังหลายชนิด	 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งทำาให้เป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำาปะหลังที่จะเพิ่ม
รายได้และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่	 แต่การเพิ่มการผลิตมันสำาปะหลังจะทำาลาย
สภาพแวดล้อมถ้าเกษตรกรไม่มีการจัดการผลิตของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสม
	 ศนูยเ์กษตรเขตร้อนนานาชาต	ิ(The	International	Center	for	Tropical	
Agriculture	 :	 CIAT)	 ต้ังอยู่ท่ีเมืองคาลิ	 ประเทศโคลัมเบีย	 ใกล้กับศูนย์กลาง 
ต้นกำาเนิดมันสำาปะหลังในลาตินอเมริกา	 ได้รับยอมรับจากทั่วโลกให้ดำาเนินการ 
จดัทำางานวจิยัเกีย่วกบัมนัสำาปะหลงัในทกุๆ	ดา้น	เมือ่ป	ี2515	CIAT	ไดเ้ริม่ดำาเนนิการ
โครงการมันสำาปะหลังโดยได้ทำางานวิจัยต่างๆ	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
มันสำาปะหลัง	และผลกระทบจากมันสำาปะหลังต่อสภาพแวดล้อม	นอกจากนี้	CIAT	
ยังเป็นสถาบันที่มีการเก็บรักษาพันธุ์มันสำาปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ปัจจุบันมี
มากกว่า	6,000	สายพันธุ์	ด้วยพันธุกรรมที่หลากหลายนี้นักวิจัยปรับปรุงพันธุ์
ได้ผลิตพนัธุท่ี์ให้ผลผลิตสงู	และพนัธุท่ี์ปรับตัวได้ดีกว่าออกมาจำานวนมาก	นักวจัิย
ยงัไดม้กีารวจิยัดา้นการควบคมุปอ้งกนักำาจดัโรคและแมลง	และดา้นการปรบัปรงุ
วธิกีารจดัการพชื	โดยในชว่งเริม่ตน้งานวจิยัจะเนน้ไปในพืน้ทีแ่ถบลาตนิอเมรกิา	แต่
ในปี	2526	ได้มีการจัดตั้งสำานักงาน	CIAT	ประจำาภาคพื้นเอเชียขึ้น	เพื่อสนับสนุน
ความรว่มมอืและส่ือสัมพันธก์บันกัวจัิยในภูมภิาคทีน่ีใ้หก้วา้งขวางและใกลช้ดิมากขึน้
	 แมว้า่มนัสำาปะหลงัในเอเชยีไดม้กีารเปลีย่นแปลงจากพชือาหารเพือ่ยงัชพี
เป็นพืชอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญ	 แต่พื้นฐานพันธุกรรมท่ีแคบของพันธุ์มันสำาปะหลัง
ท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีสายพันธุ์ทำาให้เป็นข้อจำากัดท่ีจะเพิ่มผลผลิตและปริมาณแป้งสะสม	
ดร.	 คาซูโอะ	 คาวาโน	 นักวิจัยและปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลังของ	 CIAT	 ได้นำา
พันธุ์มันสำาปะหลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีแนวโน้มให้คุณสมบัติที่ดีจำานวน
หลายสายพนัธุแ์ละเมลด็พนัธุจ์ำานวนมากจากโครงการวจิยัปรบัปรงุพนัธุท์ีป่ระเทศ
โคลมัเบยีเขา้มายงัเอเชยีโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเพิม่ขยายฐานพนัธกุรรมในเอเชยีให้
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 สายพันธุ์มันสำาปะหลังเหล่านี้จะใช้ในการผสมข้าม
กบัพนัธุพ์ืน้เมอืงทีม่กีารปรบัตวัเขา้กบัสภาพทอ้งถิน่ไดด้อียูแ่ลว้เพือ่ใหไ้ด้พนัธ์ุใหมท่ี่
ใหผ้ลผลติสงูกวา่	โดยทำางานรว่มกบัพนัธมติรในโครงการมนัสำาปะหลงัระดบัชาติ
ของประเทศตา่งๆ	มนัสำาปะหลงัพนัธุด์เีหลา่นีไ้ดม้กีารกระจายออกไปทัว่ทัง้ภมูภิาค
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	 นอกจากนี	้CIAT	ยงัไดร้ว่มมอืในการทำาการศกึษาวิจยัเพือ่พฒันา
วธิกีารปฏบิตัทิางเขตกรรมทีม่ปีระสทิธภิาพในการเพ่ิมผลผลติมนัสำาปะหลงั	
ขณะเดียวกันก็รักษาระดับความสามารถในการผลิตของดิน	 และลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน	 ซึ่งริเริ่มโดยนักวิจัยในโครงการระดับชาติต่างๆ	
และเพ่ือขยายการยอมรบัพนัธุใ์หม	่ๆ 	และเทคโนโลยใีหม่ๆ 	เหลา่นี	้นกัวจิยัและ
นักส่งเสริมในสถาบันระดับชาติได้รับการสนับสนุนให้ทำางานร่วมกับ
เกษตรกร	และชว่ยเกษตรกรในการทดสอบพนัธุใ์หม่ๆ 	และทดสอบเทคโนโลยี
ที่มีศักยภาพเป็นประโยชน์บนพื้นที่ของเกษตรกรเอง	 ซึ่งเรียกว่าการวิจัย
แบบเกษตรกรส่วนร่วม	 (Farmer	 Participatory	 Research	 :	 FPR)	 
ด้วยทุนสนับสนุนจาก	 Nippon	 Foundation	 ประเทศญี่ปุ่น	 เกษตรกรใน
หลายประเทศในเอเชียได้มีการจัดทำาแปลงทดสอบแบบมีส่วนร่วมมากกว่า	
1,000	แห่งบนพื้นที่ตนเอง	และได้คัดเลือกพันธุ์และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
ที่สุดสำาหรับสภาพพื้นที่ของตนเอง	 ผลจากการยอมรับพันธุ์และวิธีปฏิบัติ
ใหม่ๆ	 ที่ขยายกว้างออกไปทำาให้ผลผลิตมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
เพิ่มรายได้และปรับปรุงคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น
	 ความสำาเร็จอันมากมายของการปรับปรุงพันธุ์มันสำาปะหลังและ 
วิธกีารปฏบิตัดิแูลรกัษาจะไมส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้ลยหากปราศจากความรว่มมอื
อย่างใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยจาก	 CIAT	 และจากสถาบันระดับชาติต่างๆ	 
ที่เป็นพันธมิตร	ความทุ่มเทในการทำาการวิจัยและการรายงานผลการวิจัย
ที่ได้ปรากฏในหนังสือเล่มนี้และเอกสารอ้างอิงต่างๆ	 ที่พัฒนาขึ้นจากการ
สนับสนุนของ	Nippon	Foundation	ทำาให้การจัดทำาหนังสือเล่มนี้ได้สำาเร็จ
ลุล่วง	
	 หนังสือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยและ
ทดลองในรูปแบบที่มีความชัดเจนที่จะช่วยเกษตรกรปรับปรุงผลผลิตและ
อนุรักษ์ดินและส่ิงแวดล้อมไปด้วยกัน	 ให้เป็นแหล่งข้อมูลสำาหรับนักวิจัย	 
นักส่งเสริม	 เอ็นจีโอ	 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร	 และ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำาปะหลังทั้งรายใหญ่และรายย่อย
	 ด้วยการสนับสนุนเงินทุนจาก	 Nippon	 Foundation	 และการ
สนับสนุนจาก	 CIAT	 ที่มีมาโดยตลอด	 ทำาให้หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูล 
วิธีการปฏิบัติดูแลรักษามันสำาปะหลังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอด
ขบวนการ	 ตั้งแต่การสรุปประวัติความเป็นมาของมันสำาปะหลังและความ
สำาคัญของพืชในภูมิภาคเพื่อที่จะให้คำาแนะนำาโดยละเอียดในการจัดการดิน
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และพชื	และนำาเสนอทางเลอืกท่ีมีขอ้มูลหลักฐานจากการวิจยัทดลองสนับสนุน
อย่างแน่นหนาในแต่ละวิธีที่จะเลือกใช้
	 แนวทางแก้ไขปัญหาที่ยกมาไว้ในหนังสือนี้	 ผู้อ่านควรตระหนักว่า
เปน็คำาแนะนำาเฉพาะพืน้ที	่ซึง่ขึน้อยูก่บัสถานการณท์างชวีภาพ	กายภาพ	และ
สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของแตล่ะทอ้งถิน่	หนงัสอืนีไ้มไ่ดเ้สนอคำาแนะนำา
แบบสำาเร็จรูป	แต่จะเสนอทางเลือกต่างๆ	แก่เกษตรกร	หัวข้อที่ได้กล่าวถึง	
ได้แก่การปลูกมันสำาปะหลังภายใต้สถานการณ์ต่างๆ	 และการใช้ประโยชน์	
พันธุ์ต่างๆ	 ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันและคุณสมบัติประจำาพันธุ์	 เช่น	 ผลผลิต
สูงและปริมาณแป้งสูง	 คุณภาพการบริโภคสดดี	 และต้านทานต่อโรคหรือ
แมลงบางชนิด
	 หนังสือนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการท่อนพันธุ์	 เช่น	 การ
ดูแลรักษา	ช่วงฤดูการปลูก	การคัดเลือกต้นพันธุ์	 และการเก็บรักษา	การ
จดัการเร่ืองเวลาปลกูและวิธกีารปลูก	การควบคุมวัชพืช	การจดัการโรคและ
แมลงแบบผสมผสาน	การปลูกพืชแซม	ตลอดจนวิธีการเก็บเกี่ยวแบบต่างๆ	
และเคร่ืองมือเก็บเก่ียว	 ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับการป้องกันการชะล้าง 
พงัทลายของดนิ	และวธิกีารตา่งๆ	ทีจ่ะลดผลกระทบของการผลติมนัสำาปะหลัง
ต่อสิง่แวดลอ้ม	มีบทท่ีกล่าวถึงวิธกีารวินจิฉยัการขาดธาตุอาหารและความ
เป็นพิษ	 และวิธีการท่ีจะป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการใช้ปุ๋ยเคมี	 ปุ๋ยคอก	
หรือชีววิธีต่างๆ	 เพื่อรักษาผลิตภาพของดิน	 ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิต
และปริมาณแป้ง
	 ในโอกาสนี้	 ขอขอบคุณผู้ร่วมงานจากโครงการระดับชาติของ
ประเทศต่างๆ	 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำางานวิจัยต่างๆ	 และกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมที่ได้มีการอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้	 ตลอดจนเกษตรกรที่
นำาผลการวิจัยไปสู่การปฏิบัติจริง	 ซึ่งเป็นผู้สอนวิธีการปฏิบัติในการปลูก
มันสำาปะหลังแง่มุมต่างๆ	แก่ผู้เขียน	และหวังว่าบทเรียนที่ได้เรียนรู้ตามที่ได้
อธบิายไว้ในหนงัสอืเล่มนีจ้ะเปน็ประโยชนต่์อผู้สนใจ	และมีสว่นชว่ยใหก้ารผลติ
มันสำาปะหลังในเอเชียมีความยั่งยืนดังเช่นในภูมิภาคอื่นๆ	ของโลก
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เกี่ยวกับผู้เขียน
 Reinhardt	 Howeler	 เกิดที่ประเทศอินโดนีเซียแต่เติบโตที่ประเทศเนเธอร์แลนด์	 หลัง
จากสำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี	สาขาเกษตรเขตร้อน	(Tropical	Agriculture)	ได้ย้ายไปอยู่ที่
สหรฐัอเมริกา	ซ่ึงได้ศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก	สาขา	Soil	Chemistry	ที	่มหาวทิยาลยั	Cornell	
เขา้ร่วมงานกับ	CIAT	ทีเ่มอืงคาลิ	ประเทศโคลัมเบยี	ตัง้แตป่	ี2513	ไดริ้เร่ิมโครงการมนัสำาปะหลงั
เมื่อปี	2515	ทำางานทดลองจำานวนมากทั้งในโรงเรือนกระจกและในไร่	เพื่อศึกษาความต้องการ
ธาตอุาหารของมนัสำาปะหลงั	และวธิกีารจดัการการผลติมนัสำาปะหลงัโดยไมท่ำาลายสิง่แวดลอ้ม	
ในปี	2529		ดร.	Howeler	ได้ย้ายมาประจำาที่สำานักงาน	CIAT	ที่กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	
เป็นเวลา	 23	 ปี	 และได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัย	 นักส่งเสริม	 และเกษตรกรในประเทศที่
ปลูกมันสำาปะหลังทุกประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการดินและพืชและส่งเสริม
การยอมรับของเกษตรกรโดยใช้วิธีการจัดทำาแปลงทดสอบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม	 (Farmer	
Participatory	Research	:	FPR)	ผลปรากฏว่าผลผลิตมันสำาปะหลังในเอเชียสูงขึ้นอย่างมาก	
ทำาใหเ้กดิโรงงานแปรรูปมนัสำาปะหลงัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็	เปน็ผลใหค้วามตอ้งการมนัสำาปะหลงั
และราคามันสำาปะหลังสูงขึ้น	 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำาปะหลังมีรายได้มากขึ้นและมีความเป็นอยู่ 
ดีขึ้น
 Tin	 Maung	 Aye	 เกิดและเติบโตในประเทศพม่า	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาเกษตรที่	 Institute	 of	 Agriculture	 เมือง	 Yezin	 ในปี	 2527	 หลังจากทำางานเป็น 
ผู้ช่วยนักวิจัยอยู่นาน	 3	 ปี	 ได้มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 สาขา	 Agricultural	 System	 
ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	 (AIT)	 ในปี	 2537	 และได้ทำางานที่	 AIT	 ในหลายตำาแหน่ง 
จากน้ันได้ไปร่วมงานกับ	 Landcare	 Research	 Ltd.	 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ในตำาแหน่ง  
นักเคมีวิเคราะห์	 ตอ่มาได้ทำางานเป็นผู้ช่วยวิจัยที่	 Fertilizer	 and	 Lime	 Research	 Center	
มหาวิทยาลัย	 Massey	 และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 สาขา	 Soil	 Science	 ที่
มหาวิทยาลัย	Massey	ประเทศนิวซีแลนด์	ดร.	Tin	ได้เข้าร่วมงานโครงการมันสำาปะหลังของ	
CIAT	เมือ่ป	ี2544	ในตำาแหน่งนักวิทยาศาสตรด์นิ	และนักวิชาการมนัสำาปะหลงัตัง้แตป่	ี2548	โดย	
4	ปแีรกประจำาอยู่ทีป่ระเทศลาว	จากนัน้จงึไดป้ฏบิตังิานทีป่ระเทศกมัพชูา	ลาว	เวยีดนาม	และพมา่
เปน็หลกั	ปจัจบุนัประจำาอยู่ทีส่ำานักงาน	CIAT	ประจำาภมูภิาคเอเชยีทีเ่มอืงฮานอย	ประเทศเวยีดนาม
 ตลอดชวีติการทำางาน	ดร.	Tin	มคีวามกระตอืรอืรน้ในปฏบิตังิานรว่มกบัชมุชนเกษตร
และองค์กรด้านการเกษตร	 เพื่อที่จะช่วยเหลือลดความยากจน	 และส่งเสริมสนับสนุนการ 
ทำาการเกษตรแบบย่ังยืนบนพื้นที่ไร่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืช ในเขตร้อนของทวีปเอเชียและ
แปซิฟิก	โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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