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ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§
สวั ส ดี ท  า นผู  อ  า นทุ ก ท า น พบกั บ จดหมายข า วฉบั บ สุ ด ท า ยของป 2563 กองบรรณาธิ ก ารขอกล า วสวั ส ดี ป  ใ หม และขออํ า นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลใหทานผูอานมีความสุข สดชื่น สมหวังและสุขภาพแข็งแรงตลอดปและตลอดไป เนื้อหาของจดหมายขาวฉบับนี้
ยังคงเต็มไปดวยสาระสําคัญและมีประโยชนตอ ทานผูอ า นเชนเคย ประกอบดวย นายจุรนิ ทร ลักษณวิศษิ ฎ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย เคาะ 1,400 ลานบาท
ทําลายมันสําปะหลังติดโรคใบดาง รวมทั้งกระทรวงพาณิชยคาดสงออกมันสําปะหลังสดใส หลังจีนตองการซื้อทําแอลกอฮอล และ BIOTEC ไดจัดการประชุม
คณะกรรมการทีป่ รึกษาโครงการ CCC ครัง้ ที่ 1 นอกจากนีท้ า นจะไดพบกับบทความทีม่ ปี ระโยชน 2 เรือ่ ง คือ “Water Footprint กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”
และ “มันสําปะหลังพันธุพ ริ ณ
ุ …ตอบโจทยทงั้ พันธุอ ตุ สาหกรรมและพันธุร บั ประทาน” ทานยังสามารถติดตามขาวสารและสถานการณของแวดวงอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
เพิม่ เติมไดที่ www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch

¢‹ÒÇáÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³à´‹¹ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
“จุรนิ ทร” เคาะ 1,400 ลาน ทำลายมันสำปะหลังติดโรคใบดาง
นายจุรนิ ทร ลักษณวิศษิ ฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย เปดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) วา
ไดหารือถึงมาตรการและแนวทางแกไขปญหาโรคใบดางทีก่ าํ ลังมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ โดยมีพนื้ ทีไ่ ดรบั ความเสียหายกวา 3.2 แสนไร จึงตองเรงปองกันไมใหมกี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้
โดยจะจายชดเชยใหกับเกษตรกรที่ทําลายมันสําปะหลังที่ติดโรค ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรทุกราย และยังจะแจกทอนพันธุที่มีคุณภาพ
ทีท่ นทานและปลอดโรคใหกบั เกษตรกร ใชงบประมาณ 1,400 ลานบาท เริม่ ดําเนินโครงการตัง้ แต พ.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร เรงประชาสัมพันธใหเกษตรกรที่ไดทําลายมันสําปะหลังที่ติดโรคใบดางแลว ใหใชพันธุมันสําปะหลังที่มีคุณภาพ
และซือ้ ทอนพันธุท ไี่ ดรบั การรับรอง
ขณะเดียวกัน ไดสั่งการใหกรมการคาตางประเทศเขมงวดในการดูแลการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบาน ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อปองกันการลักลอบ
นําเขา
นอกจากนี้ ไดเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารจัดการมันสําปะหลังระดับจังหวัด สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดตลอดอายุของ
คณะกรรมการ นบมส. ไมจาํ กัดเฉพาะปการผลิต 2562/63 เพือ่ ใหการดูแลมันสําปะหลังมีความตอเนือ่ ง ทัง้ การดูแลราคา การปฏิบตั ติ ามมาตรการตางๆ
ทีม่ า: ฐานเศรษฐกิจ, วันที่ 15 ตุลาคม 2563, https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/452911
ติดตอเรา: โครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย
www.thailandtapiocastarch.net
starchzerowaste@gmail.com
Facebook: Thailand Tapioca Starch
ผูจัดการโครงการ: คุณรื่นรมย เลิศลัทธภรณ
ศูนย ECoWaste สวทช.
02 - 470 - 7432
02 - 452 - 3455
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“พาณิชย” คาดสงออกมันฯ สดใส จีนตองการซื้อทำแอลกอฮอล
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา ปจจุบันจีนมีความตองการมันสําปะหลังไปผลิตแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพราะปริมาณสตอกขาวโพด
ซึ่งเปนสินคาทดแทนมันสําปะหลังที่สําคัญของจีนมีปริมาณลดลง ไมเพียงพอตอความตองการใช สงผลใหราคาแอลกอฮอลที่ผลิตจากขาวโพดสูงขึ้น แอลกอฮอลที่ผลิตจาก
มันสําปะหลังจึงแขงขันไดมากขึ้น และโรงงานที่ผลิตแอลกอฮอลจากมันสําปะหลังไดเพิ่มกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง ทําใหมีความตองการมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ผลจากความตองการที่เพิ่มขึ้นทําใหราคามันสําปะหลังอยูในชวงขาขึ้น โดยปจจุบันราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง F.O.B. เกาะสีชัง เฉลี่ย 270 เหรียญสหรัฐตอตัน
เพิ่มขึ้น 18.42% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนที่มีราคาเฉลี่ย 228 เหรียญสหรัฐตอตัน
นายกีรติกลาววา แมราคาสงออกผลิตภัณฑมนั สําปะหลังจะอยูใ นเกณฑดี แตกรมฯ ไมไดนงิ่ นอนใจ จะเพิม่ ความเขมงวดการกํากับดูแลการนําเขาสงออก โดยไดเพิม่ ความเขมงวด
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑมนั สําปะหลังทีน่ าํ เขาใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยจะพักทะเบียนผูน าํ เขาผลิตภัณฑมนั สําปะหลังทีต่ รวจพบวามีความชืน้ สิง่ เจือปนสูงทันที
สวนดานการสงออกจะเพิ่มความเขมงวดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลังที่สงออก รวมถึงเขมงวดผูสงออกที่มีพฤติกรรมเสนอขายตํ่ากวาราคาตลาด
ซึ่งจะชวยใหราคามันสําปะหลังของไทยทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงที่ผลผลิตมันสําปะหลังออกสูตลาดมาก และยังเปนการสรางความมั่นใจวาประเทศผูซื้อ
จะไมใชประเด็นคุณภาพมาตรฐานเปนขออางในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย ซึ่งจะสงผลดีตอราคาจําหนายมันสําปะหลังที่เกษตรกรไดรับ
สําหรับการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในชวง 9 เดือน ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยสงออกปริมาณรวม 5.949 ลานตัน มูลคา 2,194.97 ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณเพิ่มขึ้น
2.08% มูลคาลดลง 2.94% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 ที่สงออกปริมาณรวม 5.828 ลานตัน มูลคา 2,261.39 ลานเหรียญสหรัฐ
ที่มา: ผูจัดการออนไลน, วันที่ 15 ธันวาคม 2563, https://mgronline.com/business/detail/9630000128017

¢‹ÒÇÊÒÃáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
BIOTEC จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ CCC ครั้งที่ 1
ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ (BIOTEC) ไดรบั ทุนสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือแมโขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea
Cooperation Fund-MKCF) เพือ่ ดําเนินโครงการ “Capacity Building on Circular Economy, Resource and Energy Efﬁciency for Productivity and Sustainability of
Cassava Chain to High Value Products: Cassava Root, Native Starch, and Biogas in Mekong Countries” หรือ โครงการ CCC โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลัง บุคลากร และผูประกอบการอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศลุมแมนํ้าโขงตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดหวงโซการผลิต ควบคูกับการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมผานการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง
ในประเทศลุม แมนาํ้ โขง ประกอบดวย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนามและไทย (CLMVT) โดยมีระยะเวลาดําเนินการเปนเวลา 2 ป ตัง้ แตวนั ที่ 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2565
เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางโครงการ CCC ไดจดั การประชุมคณะทีป่ รึกษาโครงการครัง้ ที่ 1 เพือ่ นําเสนอภาพรวมและความกาวหนา รวมทัง้ การวางแผนและชีแ้ นะกลยุทธ
ในการดําเนินงานของโครงการ ณ หองประชุม 513 อาคารศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยคณะทีป่ รึกษาประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญ
จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมตัง้ แต “ตนนํา้ ” คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกมันสําปะหลังและการปรับปรุงพันธุ เพือ่ การเพิม่ ผลผลิตและทําใหมนั สําปะหลังมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะกับการแปรรูปหรือใชงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ “กลางนํา้ ” คือ การใชเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง ลดการใชพลังงานและทรัพยากร
ในกระบวนการผลิต จนถึง “ปลายนํา้ ” คือ การใชเทคโนโลยีในการนําของเหลือทิง้ จากกระบวนการผลิต ไดแก นํา้ เสียและกากมันสําปะหลังมาผลิตกาซชีวภาพ เพือ่ ใชเปนพลังงานทดแทน
ผูส นใจเขารวมอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ ดร.กาญจนา แสงจันทร (ผูป ระสานงานโครงการ) โทร 02-470-7434 หรือ อีเมล kanchana.sae@biotec.or.th
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“Water Footprint กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”
ประเทศไทยมีการใชนํ้าเพื่อผลิตสินคาในภาคเกษตรคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 90 ขณะที่ปริมาณนํ้ามีแนวโนมลดลงจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
(Climate Change) ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา Water Footprint จะเปนเทรนดการผลิตสินคาของโลกที่จะเขามามีบทบาทในภาคเกษตรมากขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่
หลายประเทศตางใหความสําคัญ โดยเฉพาะประเทศผูนําเขาสินคาเกษตร เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาจมีแนวโนมกดดันใหมีการนําคา Water Footprint มาใชเปน
มาตรฐานบังคับใหประเทศผูผ ลิตตองดําเนินการไมใหสงู เกินกวาเกณฑมาตรฐาน และอาจหยิบยกมาใชเปนอุปสรรคทางการคาทีไ่ มใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)
Water Footprint ในสินคาเกษตรจะเปนตัวชี้วัดวา สินคาเกษตรที่มีการผลิตขึ้นมาจนกระทั่งเปนสินคาไปสูมือผูบริโภคนั้น ทั้งกระบวนการผลิตตั้งแตปลูก/เลี้ยง ไปจนกระทั่ง
สินคาถูกแปรรูปไปถึงมือผูบริโภค (ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ) มีการใชนํ้าตลอดกระบวนการผลิตมากนอยเพียงใด โดยฉลากสินคาที่ระบุ Water Footprint นี้จะเปนตัวบงบอก
ถึงกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการใชนํ้าอยางประหยัดและรับผิดชอบตอสังคมมากนอยแคไหน ซึ่งสินคาที่มี Water Footprint ตํ่ายอมไดรับความสนใจจาก
ผูบริโภคที่ตระหนักถึงความยั่งยืนในทรัพยากรนํ้ามากกวาสินคาที่มี Water Footprint สูง
คา Water Footprint สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ 1) Blue Water Footprint คือ ปริมาณนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ ทั้งแหลงนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินที่ใชในการผลิต
สินคาเกษตร 2) Green Water Footprint คือ ปริมาณนํ้าที่อยูในรูปความชื้นในดินที่ใชในการผลิตสินคาเกษตร และ 3) Gray Water Footprint คือ ปริมาณนํ้าเสียที่เกิดจาก
การผลิตสินคาเกษตร ซึ่งคา Water Footprint ของการบริโภคนํ้าและการผลิตสินคาภาคเกษตรของไทยมีคาสูง เนื่องจากการที่ไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
ที่สําคัญของโลก รวมทั้งพืชเกษตรที่สําคัญของไทยมีคาความตองการนํ้าของพืช (Crop Water Requirement) สูง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของไทยที่มีภาพรวมฝนตก
อยูในเกณฑดี ดินไมอุมนํ้า มีการระเหยของนํ้า และพื้นที่เกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรของไทยยังนอย ทําใหภาพรวม
ผลผลิตสินคาเกษตรอยูในระดับตํ่า ดังนั้น คา Water Footprint ของการผลิตสินคาเกษตรของไทยจึงอยูในระดับสูง
ขณะที่ฝงของอุปทานนํ้า (Water Management) ที่สะทอนไดจากการบริหารจัดการนํ้าของไทย พบวา เกิดปญหาการขาดแคลนนํ้าบอย ตอเนื่องยาวนานและทวีความรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งเกิดจากฤดูแลงตามวงจรธรรมชาติ และปริมาณนํ้าฝนที่แปรปรวนมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สงผลตอปริมาณนํ้าทาและนํ้าใตดินในระยะยาว
ดังนั้น ไทยควรเรงสรางความสมดุลระหวางอุปสงค-อุปทานของนํ้าใหมากที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการดานอุปทานนํ้าของไทยนับวาเปนเรื่องที่ควบคุมไดยาก จึงควรมุงเนนไปที่
การปรับเปลี่ยนดานการผลิตสินคาเกษตรใหใชนํ้าอยางประหยัดมากขึ้น ตัวอยางเชน การเพาะปลูกพืชที่เปนแบบระบบนํ้าหยด (Drip Irrigation) ซึ่งแมจะยังไมสามารถ
ทําครอบคลุมไดกับทุกพืชของไทย แตก็เปนแนวทางที่ดีในการลดการใชนํ้าในพืชสําคัญอยางขาว มันสําปะหลัง ผัก ผลไม เปนตน รวมถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีเกษตรและ
นํามาปรับใช การใชที่ดินและนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาพืชสายพันธุใหมที่ทนแลง รวมถึงการเลือกเพาะปลูกพืชพันธุที่ใชนํ้านอย
แมขณะนี้ Water Footprint ในไทยจะยังไมไดบังคับเปนมาตรฐานใหผูผลิตสินคาเกษตรเพื่อการสงออกตองดําเนินการ แตจะเปนแนวทางที่ดีมากขึ้นหากไทยสามารถเตรียม
ความพรอมเพื่อรับมือกับมาตรฐานดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากภาครัฐมีการบังคับใชเปนกฎหมาย เพราะนอกจากจะเปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้าและนําไปสู
แนวทางการใชนํ้าอยางยั่งยืนมากขึ้นแลว การมีฉลาก Water Footprint บนผลิตภัณฑ ยังเปนการสรางจุดเดนและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสินคาในแงของความยั่งยืนของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ตลอดจนหากผู  ผ ลิ ต ทราบถึ ง ระดั บ ของ Water Footprint ของผลิ ต ภั ณ ฑ ตั ว เองแล ว ว า ใช ท รั พ ยากรนํ้ า ในการกระบวนการผลิ ต เท า ใด ก็ จ ะสามารถ
แกปญหาเพื่อลดการใชนํ้าไดอยางตรงจุด รวมถึงจะเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรไทย เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาไดในระยะยาวอีกดวย
ที่มา:
1. ศูนยวิจัยกสิกรไทย, Water Footprint เทรนดการผลิตสินคาเกษตรที่ตอบโจทยการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน, วันที่ 28 ต.ค. 2563,
https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/z3154-Water-Footprint.aspx
2. เมกะเทรนด: สุภชัย ปกปอง, Water Footprint เทรนดใหมเกษตรไทย, หนังสือพิมพรายวันขาวหุนธุรกิจ, วันที่ 3 ธ.ค. 2563,
https://www.kaohoon.com/content/406806
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“มันสำปะหลังพันธุพ ริ ณ
ุ …ตอบโจทยทง้ั พันธุอ ตุ สาหกรรมและพันธุร บั ประทาน”
มันสําปะหลังพันธุพ ริ ณ
ุ 1 พิรณ
ุ 2 และ พิรณ
ุ 4 พัฒนาขึน้ จากความรวมมือของกรมวิชาการเกษตร (ดร.โอภาษ บุญเส็ง) สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
(รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร และคณะ) ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เกิดจากการผสมแบบสลับ
(cross-reciprocal) โดยเลือกใชพนั ธุห ว ยบง 60 เปนตนแม ซึง่ มีลกั ษณะปริมาณแปงในหัวสดสูง ผลผลิตสูง ปริมาณไซยาไนดสงู และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกตํา่ และเลือกใช
พันธุห า นาทีเปนตนพอ ซึง่ มีลกั ษณะปริมาณแปงในหัวสดตํา่ ผลผลิตตํา่ ปริมาณไซยาไนดตาํ่ และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกสูง เริม่ ตนผสมพันธุต งั้ แตป 2549 ลูกผสมทีส่ รางขึน้
สวนหนึง่ นําไปใชในการศึกษาและพัฒนาเครือ่ งหมายโมเลกุล (DNA-marker) เพือ่ ชวยในการคัดเลือกปริมาณแปงสูง และไซยาไนดตาํ่ อีกสวนหนึง่ นําไปคัดเลือกและประเมินพันธุ
ตามแบบวิธมี าตรฐาน (conventional breeding) พบวา มีลกู ผสมบางสายพันธุท ใี่ หผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงสูง สามารถนํามาพัฒนาเปนสายพันธุใ หมได ดังนัน้ สวทช. จึงได
สนับสนุนโครงการตอเนื่องเพื่อนําสายพันธุที่มีศักยภาพในดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงมาปลูกทดสอบในสภาพแปลงทดลองและคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ
ดวยวิธมี าตรฐาน มีสายพันธุม นั สําปะหลังทีม่ ศี กั ยภาพดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงดีเดนทีค่ ดั เลือกไว 3 สายพันธุ ดังนี้
พันธุ “พิรณ
ุ 1”
ไดรบั การรับรองพันธุพ ชื ขึน้ ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เปนพันธุม นั สําปะหลังทีส่ ง เขาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง มีความตานทานตอโรค
และแมลง ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉลีย่ 6.65 ตัน/ไร สูงกวาพันธุร ะยอง11 (17.6%) พันธุห ว ยบง 60 (9.5%) พันธุเ กษตรศาสตร 50 (20.9%) และพันธุร ะยอง 7 (56.4%)
มีปริมาณแปงในหัวสดเฉลีย่ 28.7 เปอรเซ็นต ซึง่ ใกลเคียงกับพันธุห ว ยบง 60 พันธุร ะยอง 11 และพันธุเ กษตรศาสตร 50 โดยมีลกั ษณะเดน คือ ทรงตนมีการแตกกิง่ เหนือศีรษะ
ลําตนตัง้ ตรง แข็งแรงไมฉกี หักงาย สะดวกตอการดูแลรักษาและเก็บเกีย่ ว ลําตนเปนแบบซิกแซกทําใหสงั เกตพันธุป นไดงา ย ปลายหัวทูท าํ ใหหวั หักยากกวาปลายหัวแหลมเมือ่ ขุดหรือ
เก็บเกีย่ ว มีกา นทีข่ วั้ หัวทําใหตดั งาย เกิดบาดแผลทีห่ วั นอย เนือ่ งจากมีกา นทีข่ วั้ หัวทําใหหวั เนายาก สามารถเก็บรักษาหัวมันในลานกอนเขาโรงงานแปงไดนานกวาปกติ เหมาะกับ
ดินรวนปนทราย ดินรวนปนเหนียว ดินเหนียวสีแดง ดินทรายรวน และดินเหนียวสีดาํ
พันธุ “พิรณ
ุ 2”
ไดรบั การรับรองพันธุพ ชื ขึน้ ทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีการเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตหัวสดเฉลีย่ 5.8 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 24.7 เปอรเซ็นต
ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เมื่อปลูกในสภาพไรแบบอาศัยนํ้าฝนอยางเดียว ทรงตนสวย ลําตนตั้งตรง สีนํ้าตาลออน ไมแตกกิ่ง ใหหัวจํานวนมาก ออกรอบโคนเปนชั้น
ทรงหัวแบบดอกบัวตูม มีกา นหัวสัน้ ทําใหตดั หัวงาย เหมาะสําหรับปลูกในดินเหนียวสีแดงมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ดินรวนปนเหนียว และดินเหนียวสีดาํ
พันธุ MBR49-2-109
ปจจุบนั อยูร ะหวางยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนพันธุพ ชื จากกรมวิชาการเกษตร โดยใชชอื่ วา “พิรณ
ุ 4” เปนพันธุท ใี่ ห
ผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เมื่อปลูกในสภาพไรแบบอาศัยนํ้าฝนอยางเดียว ไดผลผลิตหัวสดเฉลี่ย
5.74 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 25.4 เปอรเซ็นต ยอดสีเขียวออน กานใบสีแดง มีทรงตนสวย แตกกิง่ ทีร่ ะดับ
เหนือศีรษะ ทําใหงา ยตอการเขาไปปฏิบตั งิ าน มีกา นหัวสัน้ เนือ้ หัวสีขาว มีปริมาณไซยาไนดในระดับตํา่
ทุกสภาพแวดลอม เปนไดทั้งพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ
ทําแปงฟลาวทีป่ ราศจากสารกลูเตน (gluten) ซึง่ ใชทดแทนแปงสาลีในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ นอกจากนี้
เมื่อนําหัวมันสดไปนึ่งหรือเชื่อมจะใหเนื้อสีขาว เนื้อสัมผัสนุม ไรเสี้ยน รสชาติอรอยกวาพันธุหานาที
เมือ่ วันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.วราภรณ ประเสริฐและ ดร.พิสมัย ศรีชาเยซ จากฝายกระบวนการผลิต
และแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดบรรยายตัวอยาง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังผงกึ่งสําเร็จรูปจากมันสําปะหลังพันธุพิรุณ 4
ในงานสัมมนาวิชาการ “การเพิม่ มูลคาจากมันสําปะหลังเพือ่ การบริโภค และการใชอยางยัง่ ยืน” โดยพบวา
หัวมันสดมีอายุการเก็บรักษาสัน้ ตองเก็บในตูเ ย็น ไมสะดวกในการนําไปใชหรือแปรรูป รวมทัง้ มีปริมาณ
ไซยาไนดสงู (หัวมันสดอายุ 8 เดือน มีปริมาณไซยาไนด 13.07 ppm) เมือ่ ทําเปนผลิตภัณฑแหงจะสามารถ
ยืดอายุการเก็บได สามารถเก็บรักษาในทีแ่ หงและอุณหภูมหิ อ ง สะดวกในการนําไปใชและแปรรูป มีปริมาณ
ไซยาไนดตาํ่ เพียง 2.74 ppm ไมมกี ลูเตน ลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร และสามารถนําไปแปรรูปอาหาร
ไดหลากหลายผลิตภัณฑ เชน ขนมอบ เบเกอรี่ มันแผนอบกรอบ ขนมไทย บะหมี่

CAS 1

CAS 2

CAS 3

CAS 4

CAS 5

CAS 6

CAS 7

CAS 8

CAS 9

CAS 10

ลายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอแสดงลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมของมั น สํ า ปะหลั ง
พั น ธุ  พิ รุ ณ 4 (PR4) ที่ วิ เ คราะห ด  ว ยเครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ชนิ ด
ไมโครแซทเทลไลท 10 เครื่ อ งหมาย (CAS 1-10) เปรี ย บเที ย บกั บ
พิรณ
ุ 1 (PR1) และพิรณ
ุ 2 (PR2)

ทีม่ า: 1. สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร, วันที่ 8 พ.ค. 2563, https://www.nstda.or.th/agritec/pirun-different/
2. ไทยรัฐออนไลน, วันที่ 22 พ.ค. 2561, https://www.thairath.co.th/news/local/1287281

4

