ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 ประจำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณสาหรับการติดตามและให้การตอบรับจดหมายข่าวเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทยเป็น
อย่างดีกว่า 8 ปี สาหรับจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2560 กองบรรณาธิการขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ และขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านมีความสุข สดชื่น สมหวังและสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป เนื้อหาของจดหมายข่ าวฉบับนี้ยังคง
เต็มไปด้วยสาระสาคัญและมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านเช่นเคย ประกอบด้วยข่าวสารและการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการผลผลิตมันสาปะหลังสาหรับปี
2560/61 รวมทั้งรายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ: การดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหา” ที่จะ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 มี.ค. 2561 นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับบทความ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โปรแกรมมันสาปะหลัง คลัสเตอร์
เกษตรและอาหาร สวทช. และการผลิตและใช้ประโยชน์ฟลาวมันสาปะหลังไซยาไนด์ต่าเชิงพาณิชย์ (ตอนที่ 1) และท่านสามารถติดตามข่าวสารและสถานการณ์
ของแวดวงอุตสาหกรรมมันสาปะหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ทำปุ๋ยเจลบีด ลดต้นทุนปลูกมันสำปะหลัง

กำรใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลัง แม้จะมีกำรนำ
ดินไปตรวจวิเครำะห์ เพื่อให้ใส่ปุ๋ยตรงตำม
ควำมต้องกำรของพืชแล้วก็ตำม แต่ผลผลิต
ที่ได้กลับไม่ตรงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ เป็น
ปัญหำที่เกิดขึ้นกับชำวไร่เป็นประจำ
(ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2560,
https://www.thairath.co.th/content/1089452)

ผศ. ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า การ
ปลูกมันสาปะหลัง เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กก./ไร่ แต่กลับได้ผลผลิตน้อย แทบไม่คุ้มทุน
สาเหตุ ห นึ่ ง เป็ น เพราะระยะเวลาการละลายของปุ๋ ย เร็ ว เกิน ไป ท าให้ มั น ส าปะหลั ง ดู ด ซึ ม ปุ๋ ย ไปใช้ ไ ด้ไม่
ทัน นอกจากจะทาให้เกิดการสูญเปล่า ยังมีปัญหาปุ๋ยไหลไปตกค้างทาให้หน้าดินแข็งเสื่อมสภาพ เกษตรกรต้อง
เสียเงินซื้อปุ๋ยได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และยังต้องจ่ายค่าแรงคนงานใส่ปุ๋ย กลายเป็นปัญหาต้นทุนการผลิตต่อไร่
สูง “บางพื้นที่ต้นมันสาปะหลังเจริญเติบโตไม่ค่อยดีนัก เป็นเพราะพืชดูดใช้ปุ๋ยได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
บางส่วนไหลไปตามน้า และถูกหน้าดินบริเวณที่ไม่ได้ปลูกพืชเก็บกักไว้ จากปัญหาดังกล่าวทีมวิจัยจึงคิดผลิตปุย๋
เจลบีด ควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร โดยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัย ”
ผศ. ดร.ณัฐบดี กล่าวต่อว่า ปุ๋ยนับว่ามีความจาเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันสาปะหลังเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งหลังจากทีมวิจัยได้ปรับ
สูตรปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยอินทรีย์ ให้ตรงตามความต้องการของพืชแล้ว จึงคิดวิธีทาให้ปุ๋ยละลายช้า ด้วยการนาเจลซึ่งทา
จากโพลิเมอร์ธรรมชาติมาเคลือบเม็ดปุ๋ยในความหนาที่ความเหมาะสมกับระยะเวลาการปลูกและช่วงเวลาการ
เจริญเติบโต เมื่อนาปุ๋ยเจลบีดไปทดสอบในแปลงมันสาปะหลั ง พื้นที่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
และทาการเปรียบเทียบกับแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปพบว่า ใน 1 รอบการปลูกของแปลงปกติที่เกษตรกรต้องใส่
ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งละ 50 กก.ต่อไร่ ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งไม่แตกต่างจากแปลงที่ใช้ปุ๋ยเจลบีด แต่การใช้ปุ๋ย
เจลบีดช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยและค่าจ้างแรงงานใส่ปุ๋ยได้ 50% เพราะการปลูกมันสาปะหลัง 1 รอบ ใส่ปุ๋ยเจลบีด
แค่ครั้งเดียว
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นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความ
พร้อมการบริหารจัดการผลผลิตมันสาปะหลังเพื่อให้ราคามันสาปะหลังมีแนวโน้มสูงขึ้น
และมีเสถียรภาพ สาหรับผลผลิตมันสาปะหลังในปี 2560/61 ประมาณ 28.57 ล้านตัน
ลดลงจากปีก่อน 7.69% ราคา ณ วันที่ 6 พ.ย. 2560 1. หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัม
(ก.ก.) ละ 2 บาท 2. มันเส้น ราคา F.O.B ก.ก. ละ 6.32 บาท 3. แป้งมัน ราคา F.O.B
ก.ก. ละ 12.58 บาท ซึ่งราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ
คาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่น้อยลง ประกอบกับการร่วมมือกันของสมาคมมันสาปะหลัง
ประกาศราคาแนะนาส่งออก ส่งผลถึงราคาหัวมันสดให้มีราคาสูงขึ้นด้วย

พาณิชย์ฟุ้งราคามันสาปะหลังพุ่ง หลังผลผลิตลดลง
ชี้ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มัน “อันดับ 1 ของโลก”
กระทรวงพาณิชย์ได้ดาเนินแนวทางและมาตรการบริหารจัดการมันสาปะหลังปี 2560/61 ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องสับมันสาปะหลังขนาดเล็กให้
วิสาหกิจชุมชน การแปรรูปมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินงบประมาณแล้ว ขณะ นี้อยู่ระหว่างสานัก
งบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้กรมการค้าภายใน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ กกร. ให้ผู้ประกอบการรับซื้อหรือจาหน่ายมันเส้น ผู้ครอบครอง
มันเส้น แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทาบัญชีคุมสินค้าหัวมันสาปะหลังสดและมันเส้น และกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับซื้อให้แสดงราค ารับซื้อหัวมัน
สาปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง เพื่อกากับดูแลและจัดระเบียบผู้ค้ามันสาปะหลัง การเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้เลี้ยงปศุสัตว์และเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลั ง
ขณะนี้มันสาปะหลังอินทรีย์เป็นที่ต้องการมากในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป แต่ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องก าร จึงสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกมันสาปะหลังอินทรีย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการปลูกมันสาปะหลังที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและตลาดมีความต้องการสูง พร้อม ทั้งส่งเสริมการ
แปรรูปมันสาปะหลังเพื่อการบริโภค (มันกินได้) เพื่อสร้างช่องการจาหน่ายใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกร นอกเหนือจากการผลิตเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมในรูปแบบเดิม ซึ่ง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยินดีที่จะประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีศักยภาพและสนใจนาไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป
ปัจจุบันไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังได้เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในปี 2560 (ม.ค. - ก.ย.) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังได้ถึง 8.09
ล้านตัน สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศมูลค่ามหาศาลกว่า 68,000 ล้านบาท
ที่มา: ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 (https://www.khaosod.co.th/economics/news_624132)

ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ เฉพาะทางด้ า นการจั ด การและใช้ ป ระโยชน์ จ ากของเสี ย
อุตสาหกรรมการเกษตร (EcoWaste) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(BIOTEC) กาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ: การดูแล
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหา” ระหว่างวันที่ 14 - 16 มี.ค. 2561 ณ ห้อง
ประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ. วิทยาเขต
บางขุนเทียน โดยหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ เชื้อจุลินทรีย์
และปฏิกิริย าเคมีที่เกิดขึ้ น แนวทางการออกแบบและดูแ ลระบบอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ การ
ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพก๊าซชีวภาพ มาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน กรณีศึกษาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลระบบผลิตก๊าซชีว ภาพและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่าง
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการระบบ ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยบุคลากรในหน่วยงานที่ทาการวิจัย
ศึกษาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์แก้ไขปัญหาระบบผลิ ตก๊าซชีวภาพจากทุกประเภทของเสียและนาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่พบมาถ่ายทอดให้แก่ผู้รับการอบรม โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพ นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ
จานวนไม่เกิน 45 คน อัตราค่าลงทะเบียน 7,000 บาท/คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหากได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
สาหรับบริษัทและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกัญยำณี ทิพย์มณี คุณฤดี วงษ์แก้ว หรือคุณยมิษฐำ ดำวเด่น หน่วยบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรม โทร. 02 470 7450-2 หรือ 064 275 5558
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แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โปรแกรมมันสำปะหลัง
คลัสเตอร์เกษตรและอำหำร สวทช.
มันสาปะหลังได้รับการยกย่องจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ให้เป็นพืชแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นพืชเพื่อความมั่นคงด้าน
อาหารและเป็นพืชเศรษฐกิจ สาคัญของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่ง
เป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสาปะหลังอันดับ 1 ของโลก มีส่วนแบ่งในตลาดโลก
ถึงร้อยละ 70 มันสาปะหลังจึงเป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความพร้อมมาก
ที่สุดที่จะเป็นโครงการนาร่องการสร้าง S-Curve ใหม่ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
(bioeconomy) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อผลักดันการเพิ่มผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GDP) ที่มีเป้าหมายโดยรวมเพิ่มจาก 9.5 แสนล้านบาทต่อปี เป็น 1.5 1.7 ล้านล้านบาทต่อปี จาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้กาหนดกรอบวิจัยมุ่งเป้า
เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนในเรื่องมันสาปะหลังให้ครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมันสาปะหลังของประเทศตลอด ห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่ม 6 กรอบวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง เพิ่มรายได้และสร้าง
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดผลกระทบอย่างสู งต่ออุตสาหกรรม
มันสาปะหลังและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรอบวิจัยมุ่งเป้า 6 กรอบ ประกอบด้วย

1. กำรประเมิ น เชื้ อ พั น ธุ ก รรมและปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ มั น
สำปะหลัง
เป้ำ หมำย: (1) ฐานข้ อ มูลเชื้อ พันธุก รรมมันสาปะหลังระดับ ประเทศที่
ประกอบด้วยข้อมูลฟีโนไทป์และจีโนไทป์ อย่างเป็นระบบ พร้อมให้บริการ
สาหรับนักปรับปรุงพันธุ์มันสาปะหลังและการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐาน
ต่ า ง ๆ ของมั น ส าปะหลั ง (สรี ร วิ ท ยา ชี ว โมเลกุ ล ) และ (2) พั น ธุ์ มั น
สาปะหลังที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ และเพื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องมูลค่า สูง
เช่น มันสาปะหลังที่ให้ผลผลิตสูง ปริมาณแป้งสูง ต้านทานโรคและแมลง
อายุเก็บเกี่ยวสั้น 8-10 เดือน สาหรับอุตสาหกรรมแป้ง หรือมันสาปะหลัง
ที่มีไซยาไนด์ต่า เนื้อสัมผัสดีไม่มีเสี้ยน ผลผลิตสูงกว่าห้านาทีเมื่อปลูกใน
สภาพสวน มีคุณค่าทางโภชนาการ สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งมัน
สาปะหลังที่มีโปรตีนในใบสูงและไซยาไนด์ในใบต่า สาหรับอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์

3. กำรเตือนกำรณ์ กำรป้องกัน กำจัดโรคและแมลงศัตรู
มันสำปะหลัง รวมทั้งวัชพืชมันสำปะหลัง
เป้ำหมำย: ข้อมูลการเตือนการณ์ การป้องกัน การกาจัดโรคและแมลง
ศัตรูมันสาปะหลังรวมทั้งวัชพืชมันสาปะหลังที่พบระบาดในปัจจุบัน แนว
ทางการป้ อ งกัน ก าจั ดโรคและแมลงศัตรูมันสาปะหลังที่ยังไม่พ บแต่มี
แนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคต รวมทั้งเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันสาปะหลัง (IPM) ที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ปลูก
มันสาปะหลัง

5. กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต
มันสำปะหลัง แป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ใหม่จำกมัน
สำปะหลัง
เป้ำ หมำย: ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้ งมัน
สาปะหลังและการกาจัดของเสีย (Waste utilization) เพื่อเพิ่มมูลค่า ลด
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง การพั ฒ นางานวิ จั ย ด้ า นการผลิ ต
เอทานอลจากมั น ส าปะหลั ง แป้ ง ดั ด แปร และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ากมั น
สาปะหลัง โดยคานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในประเทศคู่ค้า

2. กำรเขตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำร
ผลิตมันสำปะหลัง
เป้ำหมำย: เทคโนโลยีการจัดการ/การใช้ปัจจัยการผลิต (ดิน น้า ปุ๋ย) ตาม
ความต้อ งการของมันสาปะหลังหรือ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพิ่ม
ผลผลิตมันสาปะหลัง (การเขตกรรม/ Precision agriculture) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง ที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่การเพาะปลูก
ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ยกระดับผลผลิตจาก 3 - 4 ตันต่อไร่ เป็น
5 - 6 ตันต่อไร่
3. การเตื อ นการณ์ การป้ อ งกั น ก าจั ด โรคและแมลงศั ต รู มั น

สาปะหลัง รวมทั้งวัชพืชมันสาปะหลัง
4. กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องจักรกลกำรเกษตรสำหรับมัน
สำปะหลัง
เป้ำหมำย: เครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเกี่ยวมัน
สาปะหลังที่มีศัก ยภาพหรือ เครื่องต้นแบบที่ผ่านการวิจัย และพัฒนาใน
ระดับห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) สาหรับ เครื่อ งจั ก รกลเกษตรสาหรั บ มัน สาปะหลั ง ซึ่งช่ว ยลด/
ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการ
ผลิต รวมทั้งเครื่องมือแปรรูปเบื้องต้น

6. กำรศึกษำนโยบำย กำรตลำด และสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย: ข้อมูลการตลาดมันสาปะหลังของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ทั่วโลก
และข้อมูลเรื่องกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องการค้าขายสินค้ามันสาปะหลังของ
ประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนด
นโยบายมันสาปะหลังของประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่มา: คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ .
2559. ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โปรแกรมมันสาปะหลัง (พ.ศ. 2560 - 2564)
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กำรผลิตและใช้ประโยชน์ฟลำวมันสำปะหลังไซยำไนด์ต่ำเชิงพำณิชย์ (ตอนที่ 1)
มันสาปะหลังในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ขึ้นอยู่กับปริมาณไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารประกอบกลูโคไซด์ที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ชนิดหวานและชนิดขม โดยมันสาปะหลังชนิดหวานมีปริมาณไซยาไนด์และปริมาณแป้งต่า มีพื้นที่เพาะปลูกน้อย โดยปลูกและดูแลแบบพืชสวน
ทาให้มีต้นทุนสูงและใช้เพื่อการบริโภคโดยตรง เช่น พันธุ์ห้านาที ส่วนมันสาปะหลังชนิดขมเป็นชนิดที่เกษตรกรนิยมปลูก มีปริมาณไซยาไนด์ และปริมาณ
แป้งในหัวสูง มีผลผลิตต่อไร่สูง โดยปลูกและดูแลแบบพืชไร่ทาให้มีต้นทุนการปลูกต่ากว่า มันสาปะหลังชนิดขมจึงจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิ ยมปลูกเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง มันเส้นและมันอัดเม็ด เป็นต้น

“แป้ง” ตามความหมายจากพจนานุกรม หมายถึง สิ่งที่เป็นผงละเอียดได้จากเมล็ดพืช ผลไม้และ
รากไม้ แต่เมื่อพูดถึงแป้งในทางการค้า บางครั้งอาจทาให้รู้สึกสับสนเพราะแป้งที่ผลิตได้ในทางการค้าจะหมายถึง
“สตาร์ช” และ “ฟลาว” คาสองคานี้แตกต่างกันอย่างไร?

สตำร์ ช (Starch) หมายถึ ง แป้ ง ที่ เ ป็ น ของแข็ ง แห้ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ผง จั ด เป็ น สารประกอบ
คาร์โบไฮเดรตจาพวกหนึ่ง โดยองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่ของสตาร์ช คือ พอลิเมอร์ของน้าตาลกลูโคส ใน
ขั้นตอนการผลิตมีการสกัดเอาโปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเกลือแร่อื่น ๆ ออกไป จนเหลือแป้งสตาร์ชบริสุทธิ์เป็นส่วน
ใหญ่ โดยสีของสตาร์ชจะมีสีขาวหรือขาวนวล

ฟลำว (Flour) หมายถึง แป้งที่เป็นของแข็งแห้ง มีลักษณะเป็นผง ผลิตได้จากวัตถุดิบจาพวกพืชหัว
เช่น มันสาปะหลัง มันเทศหรือจากธัญพืช เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด ข้าวสาลี และจากถั่วต่าง ๆ ในขั้นตอน
การผลิตฟลาวต้องผ่านกระบวนการโม่เพื่อ ทาให้เป็นผง ซึ่งอาจใช้วิธีการโม่แ บบแห้งหรือใช้วิธีการโม่แบบเปียก
(ใช้น้าระหว่างการโม่) แป้งฟลาวที่ได้จะประกอบด้วยสตาร์ชและมีองค์ประกอบอื่น ๆ อยู่ด้วย เช่น โปรตีน ไขมัน
เยื่อใยและเกลือแร่ โดยสีของฟลาวจะมีสีออกขาวนวล หรือเหลืองนวล ขึ้นอยู่กับชนิดของแป้งฟลาว
หลายประเทศในแถบแอฟริกาและละตินอเมริกามีการบริโภคมันสาปะหลังเป็นอาหารหลัก โดยใช้มัน
สาปะหลังชนิดหวานและเตรียมเป็นฟลาวแบบต่าง ๆ เช่น ฟารินฮา (Farinha) การิ (Gari) ลาฟัน (Lafun) ชิควางกู
(Chickwangue) ฟูฟุ (Fufu) และคิวูน (Kivunde) เป็นต้น ในบางผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นอาจมีขั้นตอนการ
หมักเพิ่มขึ้น เพื่อให้เนื้อสัมผัส กลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ในกรณีที่ใช้มันสาปะหลังชนิดขมจาเป็นต้องมี
กรรมวิธีในการลดปริมาณไซยาไนด์ก่อน เช่น การแช่น้าก่อนหลาย ๆ วัน เพื่อให้ไซยาไนด์ละลายไปกับน้าก่อนทา
การผลิตเป็นฟลาวมันสาปะหลัง ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นหมักหรือการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และอาจพบ
ปัญหาเรื่องการกาจัดไซยาไนด์ได้ไม่ดีพอและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค

กระบวนกำรแบบแห้ง
(พวงเพชร, 2546)

ฟลาวมั น ส าปะหลั ง ถื อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ชนิด หนึ่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพในการน าไปใช้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ เช่ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบ ได้ แ ก่ เค้ ก เนยสด วั ฟ เฟิ ล บราวนี่ ชิ ฟ ฟอนเค้ ก คุ ก กี้ พาย ขนมปั ง และแป้ ง ชุบ ทอด ใน
ต่างประเทศก็มีการนาฟลาวมันสาปะหลังมาใช้เป็นส่วนผสมในการทาชิฟฟอนเค้ก ขนมปัง โดนัท คุกกี้ และชีส
แครกเกอร์ โดยพบว่าสามารถทดแทนแป้งสาลีได้ร้อยละ 10 ถึง 100 ซึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้ทดแทน
แป้งพื้นฐานได้บางส่วนหรือบางประเภทสามารถใช้ทดแทนได้ทั้งหมด
กระบวนการผลิตฟลาวมันสาปะหลังสามารถใช้วิธีก ารแบบแห้งหรื อวิธีการแบบเปียก สิ่งที่ต้อ งพึ ง
ระมัดระวังมากเป็นพิเศษในการผลิตฟลาวมันสาปะหลังสาหรับการบริโภคนั้นต้องมั่ นใจว่าปริมาณไซยาไนด์ที่
เหลืออยู่นั้นปลอดภัยต่อการนาไปบริโภค (FAO/WHO ได้ระบุไว้ใน Codex Alimentarius กาหนดไว้ไม่เกิน 10
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักแห้ง) ดังนั้นการผลิตฟลาวมันสาปะหลังที่ปลอดภัยจึงนิยมผลิตจากมันสาปะหลังชนิด
หวานเนื่องจากมีปริมาณไซยาไนด์ในหัวมันเริ่มต้นที่ต่า

กระบวนกำรแบบเปียก
(Loreto, 1992; Damardjati
et al., 1992)
ผู้เขียน: ดร.สุนยี ์ โชตินีรนาท
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