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“มันสำปะหลังพันธุพิรุณ…ตอบโจทยท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน”
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พันธุ MBR49-2-109

ปจจุบันอยูระหวางยืน่ขอข้ึนทะเบียนพันธุพืชจากกรมวิชาการเกษตร โดยใชช่ือวา “พิรุณ 4” เปนพันธุท่ีให

ผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไดผลผลิตหัวสดเฉล่ีย        

5.74 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 25.4 เปอรเซ็นต ยอดสีเขียวออน กานใบสีแดง มีทรงตนสวย แตกก่ิงท่ีระดับ  

เหนือศีรษะ ทําใหงายตอการเขาไปปฏิบัติงาน มีกานหัวส้ัน เน้ือหัวสีขาว มีปริมาณไซยาไนดในระดับต่ํา

ทุกสภาพแวดลอม เปนไดท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ

ทําแปงฟลาวท่ีปราศจากสารกลูเตน (gluten) ซ่ึงใชทดแทนแปงสาลีในการทําผลิตภัณฑเบเกอร่ี นอกจากน้ี

เม่ือนําหัวมันสดไปน่ึงหรือเช่ือมจะใหเน้ือสีขาว เน้ือสัมผัสนุม ไรเส้ียน รสชาติอรอยกวาพันธุหานาที

เม่ือวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2563 ดร.วราภรณ ประเสริฐและ ดร.พิสมัย ศรีชาเยซ จากฝายกระบวนการผลิต 

และแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดบรรยายตัวอยาง

นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังผงก่ึงสําเร็จรูปจากมันสําปะหลังพันธุพิรุณ 4

ในงานสัมมนาวิชาการ “การเพ่ิมมูลคาจากมันสําปะหลังเพ่ือการบริโภค และการใชอยางยัง่ยนื” โดยพบวา

หัวมันสดมีอายุการเก็บรักษาส้ัน ตองเก็บในตูเยน็ ไมสะดวกในการนําไปใชหรือแปรรูป รวมท้ังมีปริมาณ

ไซยาไนดสูง (หัวมันสดอาย ุ8 เดือน มีปริมาณไซยาไนด 13.07 ppm) เม่ือทําเปนผลิตภัณฑแหงจะสามารถ  

ยดือายกุารเก็บได สามารถเก็บรักษาในท่ีแหงและอุณหภูมิหอง สะดวกในการนําไปใชและแปรรูป มีปริมาณ

ไซยาไนดต่ําเพียง 2.74 ppm ไมมีกลูเตน ลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร และสามารถนําไปแปรรูปอาหาร  

ไดหลากหลายผลิตภัณฑ เชน ขนมอบ เบเกอร่ี มันแผนอบกรอบ ขนมไทย บะหม่ี

มันสําปะหลังพันธุพิรุณ 1 พิรุณ 2 และ พิรุณ 4 พัฒนาข้ึนจากความรวมมือของกรมวิชาการเกษตร (ดร.โอภาษ บุญเส็ง) สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

(รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร และคณะ) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.) เกิดจากการผสมแบบสลับ 

(cross-reciprocal) โดยเลือกใชพันธุหวยบง 60 เปนตนแม ซ่ึงมีลักษณะปริมาณแปงในหัวสดสูง ผลผลิตสูง ปริมาณไซยาไนดสูง และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกต่ํา และเลือกใช

พันธุหานาทีเปนตนพอ ซ่ึงมีลักษณะปริมาณแปงในหัวสดต่ํา ผลผลิตต่ํา ปริมาณไซยาไนดต่ํา และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกสูง เร่ิมตนผสมพันธุต้ังแตป 2549 ลูกผสมท่ีสรางข้ึน

สวนหน่ึงนําไปใชในการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล (DNA-marker) เพ่ือชวยในการคัดเลือกปริมาณแปงสูง และไซยาไนดต่ํา อีกสวนหน่ึงนําไปคัดเลือกและประเมินพันธุ  

ตามแบบวิธีมาตรฐาน (conventional breeding) พบวา มีลูกผสมบางสายพันธุท่ีใหผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงสูง สามารถนํามาพัฒนาเปนสายพันธุใหมได ดังน้ัน สวทช. จึงได

สนับสนุนโครงการตอเน่ืองเพ่ือนําสายพันธุท่ีมีศักยภาพในดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงมาปลูกทดสอบในสภาพแปลงทดลองและคัดเลือกตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ                

ดวยวิธีมาตรฐาน มีสายพันธุมันสําปะหลังท่ีมีศักยภาพดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงดีเดนท่ีคัดเลือกไว 3 สายพันธุ ดังน้ี

พันธุ “พิรุณ 1”

ไดรับการรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เปนพันธุมันสําปะหลังท่ีสงเขาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง มีความตานทานตอโรค       

และแมลง ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉล่ีย 6.65 ตัน/ไร สูงกวาพันธุระยอง11 (17.6%) พันธุหวยบง 60 (9.5%) พันธุเกษตรศาสตร 50 (20.9%) และพันธุระยอง 7 (56.4%)              

มีปริมาณแปงในหัวสดเฉล่ีย 28.7 เปอรเซ็นต ซ่ึงใกลเคียงกับพันธุหวยบง 60 พันธุระยอง 11 และพันธุเกษตรศาสตร 50 โดยมีลักษณะเดน คือ ทรงตนมีการแตกก่ิงเหนือศีรษะ         

ลําตนต้ังตรง แข็งแรงไมฉีกหักงาย สะดวกตอการดูแลรักษาและเก็บเก่ียว ลําตนเปนแบบซิกแซกทําใหสังเกตพันธุปนไดงาย ปลายหัวทูทําใหหัวหักยากกวาปลายหัวแหลมเม่ือขุดหรือ

เก็บเก่ียว มีกานท่ีข้ัวหัวทําใหตัดงาย เกิดบาดแผลท่ีหัวนอย เน่ืองจากมีกานท่ีข้ัวหัวทําใหหัวเนายาก สามารถเก็บรักษาหัวมันในลานกอนเขาโรงงานแปงไดนานกวาปกติ เหมาะกับ      

ดินรวนปนทราย ดินรวนปนเหนียว ดินเหนียวสีแดง ดินทรายรวน และดินเหนียวสีดํา

พันธุ “พิรุณ 2”

ไดรับการรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 มีการเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย 5.8 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 24.7 เปอรเซ็นต    

ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ทรงตนสวย ลําตนต้ังตรง สีน้ําตาลออน ไมแตกก่ิง ใหหัวจํานวนมาก ออกรอบโคนเปนช้ัน

ทรงหัวแบบดอกบัวตูม มีกานหัวส้ันทําใหตัดหัวงาย เหมาะสําหรับปลูกในดินเหนียวสีแดงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดินรวนปนเหนียว และดินเหนียวสีดํา

ลายพิมพ  ดี เ อ็นเอแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของมันสําปะหลัง

พันธุ  พิ รุณ 4 (PR4) ท่ี วิ เคราะห ด วยเค ร่ืองหมายโมเลกุลชนิด

ไมโครแซทเทลไลท 10 เคร่ืองหมาย (CAS 1-10) เปรียบเทียบกับ

พิรุณ 1 (PR1) และพิรุณ 2 (PR2)

CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5

CAS 6 CAS 7 CAS 8 CAS 9 CAS 10

ท่ีมา:  1. สถาบันการจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตร, วันท่ี 8 พ.ค. 2563, https://www.nstda.or.th/agritec/pirun-different/

        2. ไทยรัฐออนไลน, วันท่ี 22 พ.ค. 2561, https://www.thairath.co.th/news/local/1287281
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“Water Footprint กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

ประเทศไทยมีการใชน้ําเพ่ือผลิตสินคาในภาคเกษตรคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 90 ขณะท่ีปริมาณน้ํามีแนวโนมลดลงจากสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีเปล่ียนแปลงมากข้ึน       

(Climate Change) ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา Water Footprint จะเปนเทรนดการผลิตสินคาของโลกท่ีจะเขามามีบทบาทในภาคเกษตรมากข้ึน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี

หลายประเทศตางใหความสําคัญ โดยเฉพาะประเทศผูนําเขาสินคาเกษตร เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาจมีแนวโนมกดดันใหมีการนําคา Water Footprint มาใชเปน

มาตรฐานบังคับใหประเทศผูผลิตตองดําเนินการไมใหสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน และอาจหยบิยกมาใชเปนอุปสรรคทางการคาท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)

Water Footprint ในสินคาเกษตรจะเปนตัวช้ีวัดวา สินคาเกษตรท่ีมีการผลิตข้ึนมาจนกระท่ังเปนสินคาไปสูมือผูบริโภคน้ัน ท้ังกระบวนการผลิตต้ังแตปลูก/เล้ียง ไปจนกระท่ัง        

สินคาถูกแปรรูปไปถึงมือผูบริโภค (ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ) มีการใชน้ําตลอดกระบวนการผลิตมากนอยเพียงใด โดยฉลากสินคาท่ีระบุ Water Footprint น้ีจะเปนตัวบงบอก

ถึงกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีการใชน้ําอยางประหยัดและรับผิดชอบตอสังคมมากนอยแคไหน ซ่ึงสินคาท่ีมี Water Footprint ต่ํายอมไดรับความสนใจจาก          

ผูบริโภคท่ีตระหนักถึงความยั่งยืนในทรัพยากรน้ํามากกวาสินคาท่ีมี Water Footprint สูง 

คา Water Footprint สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ 1) Blue Water Footprint คือ ปริมาณน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังแหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดินท่ีใชในการผลิต

สินคาเกษตร 2) Green Water Footprint คือ ปริมาณน้ําท่ีอยูในรูปความช้ืนในดินท่ีใชในการผลิตสินคาเกษตร และ 3) Gray Water Footprint คือ ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจาก          

การผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงคา Water Footprint ของการบริโภคน้ําและการผลิตสินคาภาคเกษตรของไทยมีคาสูง เน่ืองจากการท่ีไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร  

ท่ีสําคัญของโลก รวมท้ังพืชเกษตรท่ีสําคัญของไทยมีคาความตองการน้ําของพืช (Crop Water Requirement) สูง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของไทยท่ีมีภาพรวมฝนตก

อยูในเกณฑดี ดินไมอุมน้ํา มีการระเหยของน้ํา และพ้ืนท่ีเกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรของไทยยังนอย ทําใหภาพรวม

ผลผลิตสินคาเกษตรอยูในระดับต่ํา ดังน้ัน คา Water Footprint ของการผลิตสินคาเกษตรของไทยจึงอยูในระดับสูง

ขณะท่ีฝงของอุปทานน้ํา (Water Management) ท่ีสะทอนไดจากการบริหารจัดการน้ําของไทย พบวา เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําบอย ตอเน่ืองยาวนานและทวีความรุนแรง         

มากข้ึน ซ่ึงเกิดจากฤดูแลงตามวงจรธรรมชาติ และปริมาณน้ําฝนท่ีแปรปรวนมากข้ึน จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลตอปริมาณน้ําทาและน้ําใตดินในระยะยาว            

ดังน้ัน ไทยควรเรงสรางความสมดุลระหวางอุปสงค-อุปทานของน้ําใหมากท่ีสุด ซ่ึงการบริหารจัดการดานอุปทานน้ําของไทยนับวาเปนเร่ืองท่ีควบคุมไดยาก จึงควรมุงเนนไปท่ี

การปรับเปล่ียนดานการผลิตสินคาเกษตรใหใชน้ําอยางประหยัดมากข้ึน ตัวอยางเชน การเพาะปลูกพืชท่ีเปนแบบระบบน้ําหยด (Drip Irrigation) ซ่ึงแมจะยังไมสามารถ

ทําครอบคลุมไดกับทุกพืชของไทย แตก็เปนแนวทางท่ีดีในการลดการใชน้ําในพืชสําคัญอยางขาว มันสําปะหลัง ผัก ผลไม เปนตน รวมถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีเกษตรและ       

นํามาปรับใช การใชท่ีดินและน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาพืชสายพันธุใหมท่ีทนแลง รวมถึงการเลือกเพาะปลูกพืชพันธุท่ีใชน้ํานอย

แมขณะน้ี Water Footprint ในไทยจะยังไมไดบังคับเปนมาตรฐานใหผูผลิตสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกตองดําเนินการ แตจะเปนแนวทางท่ีดีมากข้ึนหากไทยสามารถเตรียม        

ความพรอมเพ่ือรับมือกับมาตรฐานดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต หากภาครัฐมีการบังคับใชเปนกฎหมาย เพราะนอกจากจะเปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําและนําไปสู

แนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนมากข้ึนแลว การมีฉลาก Water Footprint บนผลิตภัณฑ ยังเปนการสรางจุดเดนและสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาในแงของความยั่งยืนของ  

ผลิตภัณฑ ตลอดจนหากผูผลิตทราบถึงระดับของ Water Footprint ของผลิตภัณฑตัวเองแลววาใชทรัพยากรน้ําในการกระบวนการผลิตเทาใด ก็จะสามารถ

แกปญหาเพ่ือลดการใชน้ําไดอยางตรงจุด รวมถึงจะเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรไทย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาไดในระยะยาวอีกดวย

ท่ีมา:

1.  ศูนยวิจัยกสิกรไทย, Water Footprint เทรนดการผลิตสินคาเกษตรท่ีตอบโจทยการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน, วันท่ี 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, วันท่ี 3 ธ.ค. 2563, 

https://www.kaohoon.com/content/406806
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“พาณิชย” คาดสงออกมันฯ สดใส จีนตองการซื้อทำแอลกอฮอล

BIOTEC จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ CCC ครั้งที่ 1

222222222222

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา ปจจุบันจีนมีความตองการมันสําปะหลังไปผลิตแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เพราะปริมาณสตอกขาวโพด

ซ่ึงเปนสินคาทดแทนมันสําปะหลังท่ีสําคัญของจีนมีปริมาณลดลง ไมเพียงพอตอความตองการใช สงผลใหราคาแอลกอฮอลท่ีผลิตจากขาวโพดสูงข้ึน แอลกอฮอลท่ีผลิตจาก      

มันสําปะหลังจึงแขงขันไดมากข้ึน และโรงงานท่ีผลิตแอลกอฮอลจากมันสําปะหลังไดเพ่ิมกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง ทําใหมีความตองการมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน

ท้ังน้ี ผลจากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหราคามันสําปะหลังอยูในชวงขาข้ึน โดยปจจุบันราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง F.O.B. เกาะสีชัง เฉล่ีย 270 เหรียญสหรัฐตอตัน 

เพ่ิมข้ึน 18.42% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนท่ีมีราคาเฉล่ีย 228 เหรียญสหรัฐตอตัน

นายกีรติกลาววา แมราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะอยูในเกณฑดี  แตกรมฯ  ไมไดน่ิงนอนใจ จะเพ่ิมความเขมงวดการกํากับดูแลการนําเขาสงออก โดยไดเพ่ิมความเขมงวด  

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีนําเขาใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยจะพักทะเบียนผูนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีตรวจพบวามีความช้ืน  ส่ิงเจือปนสูงทันที

สวนดานการสงออกจะเพ่ิมความเขมงวดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีสงออก รวมถึงเขมงวดผูสงออกท่ีมีพฤติกรรมเสนอขายต่ํากวาราคาตลาด     

ซ่ึงจะชวยใหราคามันสําปะหลังของไทยท้ังระบบมีเสถียรภาพมากข้ึน  โดยเฉพาะในชวงท่ีผลผลิตมันสําปะหลังออกสูตลาดมาก  และยังเปนการสรางความม่ันใจวาประเทศผูซ้ือ

จะไมใชประเด็นคุณภาพมาตรฐานเปนขออางในการกดราคารับซ้ือผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย ซ่ึงจะสงผลดีตอราคาจําหนายมันสําปะหลังท่ีเกษตรกรไดรับ

สําหรับการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในชวง 9 เดือน ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยสงออกปริมาณรวม 5.949 ลานตัน มูลคา 2,194.97 ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณเพ่ิมข้ึน 

2.08% มูลคาลดลง 2.94% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 ท่ีสงออกปริมาณรวม 5.828 ลานตัน มูลคา 2,261.39 ลานเหรียญสหรัฐ

ท่ีมา: ผูจัดการออนไลน, วันท่ี 15 ธันวาคม 2563, https://mgronline.com/business/detail/9630000128017

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือแมโขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea                             

Cooperation Fund-MKCF) เพ่ือดําเนินโครงการ “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 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลัง บุคลากร และผูประกอบการอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศลุมแมน้ําโขงตลอดหวงโซอุปทาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ             

อุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดหวงโซการผลิต ควบคูกับการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมผานการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง

ในประเทศลุมแมน้ําโขง ประกอบดวย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนามและไทย (CLMVT) โดยมีระยะเวลาดําเนินการเปนเวลา 2 ป ต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2565

เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ทางโครงการ CCC ไดจัดการประชุมคณะท่ีปรึกษาโครงการคร้ังท่ี 1 เพ่ือนําเสนอภาพรวมและความกาวหนา รวมท้ังการวางแผนและช้ีแนะกลยทุธ             

ในการดําเนินงานของโครงการ ณ หองประชุม 513 อาคารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยคณะท่ีปรึกษาประกอบดวยผูเช่ียวชาญ  

จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมต้ังแต “ตนน้ํา” คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยกีารปลูกมันสําปะหลังและการปรับปรุงพันธุ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและทําใหมันสําปะหลังมีคุณสมบัติ

เหมาะกับการแปรรูปหรือใชงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ “กลางน้ํา” คือ การใชเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง ลดการใชพลังงานและทรัพยากร

ในกระบวนการผลิต จนถึง “ปลายน้ํา” คือ การใชเทคโนโลยใีนการนําของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต ไดแก น้ําเสียและกากมันสําปะหลังมาผลิตกาซชีวภาพ เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน

ผูสนใจเขารวมอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ดร.กาญจนา แสงจันทร (ผูประสานงานโครงการ) โทร 02-470-7434 หรือ อีเมล kanchana.sae@biotec.or.th
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“จุรินทร” เคาะ 1,400 ลาน ทำลายมันสำปะหลังติดโรคใบดาง

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§

 ติดตอเรา:   โครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย

        www.thailandtapiocastarch.net           starchzerowaste@gmail.com         Facebook: Thailand Tapioca Starch 

   ผูจัดการโครงการ: คุณรื่นรมย เลิศลัทธภรณ

   ศูนย ECoWaste สวทช.                 02 - 470 - 7432                 02 - 452 - 3455 1

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  เปดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) วา 

ไดหารือถึงมาตรการและแนวทางแกไขปญหาโรคใบดางท่ีกําลังมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยมีพ้ืนท่ีไดรับความเสียหายกวา 3.2 แสนไร จึงตองเรงปองกันไมใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน      

โดยจะจายชดเชยใหกับเกษตรกรท่ีทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรค ครอบคลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรทุกราย และยังจะแจกทอนพันธุท่ีมีคุณภาพ            

ท่ีทนทานและปลอดโรคใหกับเกษตรกร ใชงบประมาณ 1,400 ลานบาท เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแต พ.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564

ท้ังน้ี ท่ีประชุมยังไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร เรงประชาสัมพันธใหเกษตรกรท่ีไดทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรคใบดางแลว ใหใชพันธุมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพ

และซ้ือทอนพันธุท่ีไดรับการรับรอง 

ขณะเดียวกัน  ไดส่ังการใหกรมการคาตางประเทศเขมงวดในการดูแลการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบาน ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เพ่ือปองกันการลักลอบ       

นําเขา 

นอกจากน้ี ไดเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารจัดการมันสําปะหลังระดับจังหวัด สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดตลอดอายุของ

คณะกรรมการ นบมส. ไมจํากัดเฉพาะปการผลิต 2562/63 เพ่ือใหการดูแลมันสําปะหลังมีความตอเน่ือง ท้ังการดูแลราคา การปฏิบัติตามมาตรการตางๆ 

ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ, วันท่ี 15 ตุลาคม 2563, https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/452911

สวัสดีทานผูอานทุกทาน พบกับจดหมายขาวฉบับสุดทายของป 2563 กองบรรณาธิการขอกลาวสวัสดีปใหม และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก ดลบันดาลใหทานผูอานมีความสุข สดช่ืน สมหวังและสุขภาพแข็งแรงตลอดปและตลอดไป เน้ือหาของจดหมายขาวฉบับน้ี

ยงัคงเต็มไปดวยสาระสําคัญและมีประโยชนตอทานผูอานเชนเคย ประกอบดวย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย เคาะ 1,400 ลานบาท

ทําลายมันสําปะหลังติดโรคใบดาง รวมท้ังกระทรวงพาณิชยคาดสงออกมันสําปะหลังสดใส หลังจีนตองการซ้ือทําแอลกอฮอล และ BIOTEC ไดจัดการประชุม

คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ CCC คร้ังท่ี 1 นอกจากน้ีทานจะไดพบกับบทความท่ีมีประโยชน 2 เร่ือง คือ “Water Footprint  กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

และ “มันสําปะหลังพันธุพิรุณ…ตอบโจทยท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน” ทานยงัสามารถติดตามขาวสารและสถานการณของแวดวงอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 

เพ่ิมเติมไดท่ี www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch
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“มันสำปะหลังพันธุพิรุณ…ตอบโจทยท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน”

¡ŒÒÇ·Ñ¹à·¤â¹âÅÂÕ

พันธุ MBR49-2-109

ปจจุบันอยูระหวางยืน่ขอข้ึนทะเบียนพันธุพืชจากกรมวิชาการเกษตร โดยใชช่ือวา “พิรุณ 4” เปนพันธุท่ีให

ผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไดผลผลิตหัวสดเฉล่ีย        

5.74 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 25.4 เปอรเซ็นต ยอดสีเขียวออน กานใบสีแดง มีทรงตนสวย แตกก่ิงท่ีระดับ  

เหนือศีรษะ ทําใหงายตอการเขาไปปฏิบัติงาน มีกานหัวส้ัน เน้ือหัวสีขาว มีปริมาณไซยาไนดในระดับต่ํา

ทุกสภาพแวดลอม เปนไดท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ

ทําแปงฟลาวท่ีปราศจากสารกลูเตน (gluten) ซ่ึงใชทดแทนแปงสาลีในการทําผลิตภัณฑเบเกอร่ี นอกจากน้ี

เม่ือนําหัวมันสดไปน่ึงหรือเช่ือมจะใหเน้ือสีขาว เน้ือสัมผัสนุม ไรเส้ียน รสชาติอรอยกวาพันธุหานาที

เม่ือวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2563 ดร.วราภรณ ประเสริฐและ ดร.พิสมัย ศรีชาเยซ จากฝายกระบวนการผลิต 

และแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดบรรยายตัวอยาง

นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังผงก่ึงสําเร็จรูปจากมันสําปะหลังพันธุพิรุณ 4

ในงานสัมมนาวิชาการ “การเพ่ิมมูลคาจากมันสําปะหลังเพ่ือการบริโภค และการใชอยางยัง่ยนื” โดยพบวา

หัวมันสดมีอายุการเก็บรักษาส้ัน ตองเก็บในตูเยน็ ไมสะดวกในการนําไปใชหรือแปรรูป รวมท้ังมีปริมาณ

ไซยาไนดสูง (หัวมันสดอาย ุ8 เดือน มีปริมาณไซยาไนด 13.07 ppm) เม่ือทําเปนผลิตภัณฑแหงจะสามารถ  

ยดือายกุารเก็บได สามารถเก็บรักษาในท่ีแหงและอุณหภูมิหอง สะดวกในการนําไปใชและแปรรูป มีปริมาณ

ไซยาไนดต่ําเพียง 2.74 ppm ไมมีกลูเตน ลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร และสามารถนําไปแปรรูปอาหาร  

ไดหลากหลายผลิตภัณฑ เชน ขนมอบ เบเกอร่ี มันแผนอบกรอบ ขนมไทย บะหม่ี

มันสําปะหลังพันธุพิรุณ 1 พิรุณ 2 และ พิรุณ 4 พัฒนาข้ึนจากความรวมมือของกรมวิชาการเกษตร (ดร.โอภาษ บุญเส็ง) สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

(รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร และคณะ) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.) เกิดจากการผสมแบบสลับ 

(cross-reciprocal) โดยเลือกใชพันธุหวยบง 60 เปนตนแม ซ่ึงมีลักษณะปริมาณแปงในหัวสดสูง ผลผลิตสูง ปริมาณไซยาไนดสูง และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกต่ํา และเลือกใช

พันธุหานาทีเปนตนพอ ซ่ึงมีลักษณะปริมาณแปงในหัวสดต่ํา ผลผลิตต่ํา ปริมาณไซยาไนดต่ํา และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกสูง เร่ิมตนผสมพันธุต้ังแตป 2549 ลูกผสมท่ีสรางข้ึน

สวนหน่ึงนําไปใชในการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล (DNA-marker) เพ่ือชวยในการคัดเลือกปริมาณแปงสูง และไซยาไนดต่ํา อีกสวนหน่ึงนําไปคัดเลือกและประเมินพันธุ  

ตามแบบวิธีมาตรฐาน (conventional breeding) พบวา มีลูกผสมบางสายพันธุท่ีใหผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงสูง สามารถนํามาพัฒนาเปนสายพันธุใหมได ดังน้ัน สวทช. จึงได

สนับสนุนโครงการตอเน่ืองเพ่ือนําสายพันธุท่ีมีศักยภาพในดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงมาปลูกทดสอบในสภาพแปลงทดลองและคัดเลือกตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ                

ดวยวิธีมาตรฐาน มีสายพันธุมันสําปะหลังท่ีมีศักยภาพดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงดีเดนท่ีคัดเลือกไว 3 สายพันธุ ดังน้ี

พันธุ “พิรุณ 1”

ไดรับการรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เปนพันธุมันสําปะหลังท่ีสงเขาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง มีความตานทานตอโรค       

และแมลง ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉล่ีย 6.65 ตัน/ไร สูงกวาพันธุระยอง11 (17.6%) พันธุหวยบง 60 (9.5%) พันธุเกษตรศาสตร 50 (20.9%) และพันธุระยอง 7 (56.4%)              

มีปริมาณแปงในหัวสดเฉล่ีย 28.7 เปอรเซ็นต ซ่ึงใกลเคียงกับพันธุหวยบง 60 พันธุระยอง 11 และพันธุเกษตรศาสตร 50 โดยมีลักษณะเดน คือ ทรงตนมีการแตกก่ิงเหนือศีรษะ         

ลําตนต้ังตรง แข็งแรงไมฉีกหักงาย สะดวกตอการดูแลรักษาและเก็บเก่ียว ลําตนเปนแบบซิกแซกทําใหสังเกตพันธุปนไดงาย ปลายหัวทูทําใหหัวหักยากกวาปลายหัวแหลมเม่ือขุดหรือ

เก็บเก่ียว มีกานท่ีข้ัวหัวทําใหตัดงาย เกิดบาดแผลท่ีหัวนอย เน่ืองจากมีกานท่ีข้ัวหัวทําใหหัวเนายาก สามารถเก็บรักษาหัวมันในลานกอนเขาโรงงานแปงไดนานกวาปกติ เหมาะกับ      

ดินรวนปนทราย ดินรวนปนเหนียว ดินเหนียวสีแดง ดินทรายรวน และดินเหนียวสีดํา

พันธุ “พิรุณ 2”

ไดรับการรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 มีการเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย 5.8 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 24.7 เปอรเซ็นต    

ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ทรงตนสวย ลําตนต้ังตรง สีน้ําตาลออน ไมแตกก่ิง ใหหัวจํานวนมาก ออกรอบโคนเปนช้ัน

ทรงหัวแบบดอกบัวตูม มีกานหัวส้ันทําใหตัดหัวงาย เหมาะสําหรับปลูกในดินเหนียวสีแดงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดินรวนปนเหนียว และดินเหนียวสีดํา

ลายพิมพ  ดี เ อ็นเอแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของมันสําปะหลัง

พันธุ  พิ รุณ 4 (PR4) ท่ี วิ เคราะห ด วยเค ร่ืองหมายโมเลกุลชนิด

ไมโครแซทเทลไลท 10 เคร่ืองหมาย (CAS 1-10) เปรียบเทียบกับ

พิรุณ 1 (PR1) และพิรุณ 2 (PR2)

CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5

CAS 6 CAS 7 CAS 8 CAS 9 CAS 10

ท่ีมา:  1. สถาบันการจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตร, วันท่ี 8 พ.ค. 2563, https://www.nstda.or.th/agritec/pirun-different/

        2. ไทยรัฐออนไลน, วันท่ี 22 พ.ค. 2561, https://www.thairath.co.th/news/local/1287281
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“Water Footprint กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

ประเทศไทยมีการใชน้ําเพ่ือผลิตสินคาในภาคเกษตรคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 90 ขณะท่ีปริมาณน้ํามีแนวโนมลดลงจากสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีเปล่ียนแปลงมากข้ึน       

(Climate Change) ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา Water Footprint จะเปนเทรนดการผลิตสินคาของโลกท่ีจะเขามามีบทบาทในภาคเกษตรมากข้ึน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี

หลายประเทศตางใหความสําคัญ โดยเฉพาะประเทศผูนําเขาสินคาเกษตร เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาจมีแนวโนมกดดันใหมีการนําคา Water Footprint มาใชเปน

มาตรฐานบังคับใหประเทศผูผลิตตองดําเนินการไมใหสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน และอาจหยบิยกมาใชเปนอุปสรรคทางการคาท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)

Water Footprint ในสินคาเกษตรจะเปนตัวช้ีวัดวา สินคาเกษตรท่ีมีการผลิตข้ึนมาจนกระท่ังเปนสินคาไปสูมือผูบริโภคน้ัน ท้ังกระบวนการผลิตต้ังแตปลูก/เล้ียง ไปจนกระท่ัง        

สินคาถูกแปรรูปไปถึงมือผูบริโภค (ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ) มีการใชน้ําตลอดกระบวนการผลิตมากนอยเพียงใด โดยฉลากสินคาท่ีระบุ Water Footprint น้ีจะเปนตัวบงบอก

ถึงกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีการใชน้ําอยางประหยัดและรับผิดชอบตอสังคมมากนอยแคไหน ซ่ึงสินคาท่ีมี Water Footprint ต่ํายอมไดรับความสนใจจาก          

ผูบริโภคท่ีตระหนักถึงความยั่งยืนในทรัพยากรน้ํามากกวาสินคาท่ีมี Water Footprint สูง 

คา Water Footprint สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ 1) Blue Water Footprint คือ ปริมาณน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังแหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดินท่ีใชในการผลิต

สินคาเกษตร 2) Green Water Footprint คือ ปริมาณน้ําท่ีอยูในรูปความช้ืนในดินท่ีใชในการผลิตสินคาเกษตร และ 3) Gray Water Footprint คือ ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจาก          

การผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงคา Water Footprint ของการบริโภคน้ําและการผลิตสินคาภาคเกษตรของไทยมีคาสูง เน่ืองจากการท่ีไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร  

ท่ีสําคัญของโลก รวมท้ังพืชเกษตรท่ีสําคัญของไทยมีคาความตองการน้ําของพืช (Crop Water Requirement) สูง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของไทยท่ีมีภาพรวมฝนตก

อยูในเกณฑดี ดินไมอุมน้ํา มีการระเหยของน้ํา และพ้ืนท่ีเกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรของไทยยังนอย ทําใหภาพรวม

ผลผลิตสินคาเกษตรอยูในระดับต่ํา ดังน้ัน คา Water Footprint ของการผลิตสินคาเกษตรของไทยจึงอยูในระดับสูง

ขณะท่ีฝงของอุปทานน้ํา (Water Management) ท่ีสะทอนไดจากการบริหารจัดการน้ําของไทย พบวา เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําบอย ตอเน่ืองยาวนานและทวีความรุนแรง         

มากข้ึน ซ่ึงเกิดจากฤดูแลงตามวงจรธรรมชาติ และปริมาณน้ําฝนท่ีแปรปรวนมากข้ึน จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลตอปริมาณน้ําทาและน้ําใตดินในระยะยาว            

ดังน้ัน ไทยควรเรงสรางความสมดุลระหวางอุปสงค-อุปทานของน้ําใหมากท่ีสุด ซ่ึงการบริหารจัดการดานอุปทานน้ําของไทยนับวาเปนเร่ืองท่ีควบคุมไดยาก จึงควรมุงเนนไปท่ี

การปรับเปล่ียนดานการผลิตสินคาเกษตรใหใชน้ําอยางประหยัดมากข้ึน ตัวอยางเชน การเพาะปลูกพืชท่ีเปนแบบระบบน้ําหยด (Drip Irrigation) ซ่ึงแมจะยังไมสามารถ

ทําครอบคลุมไดกับทุกพืชของไทย แตก็เปนแนวทางท่ีดีในการลดการใชน้ําในพืชสําคัญอยางขาว มันสําปะหลัง ผัก ผลไม เปนตน รวมถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีเกษตรและ       

นํามาปรับใช การใชท่ีดินและน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาพืชสายพันธุใหมท่ีทนแลง รวมถึงการเลือกเพาะปลูกพืชพันธุท่ีใชน้ํานอย

แมขณะน้ี Water Footprint ในไทยจะยังไมไดบังคับเปนมาตรฐานใหผูผลิตสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกตองดําเนินการ แตจะเปนแนวทางท่ีดีมากข้ึนหากไทยสามารถเตรียม        

ความพรอมเพ่ือรับมือกับมาตรฐานดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต หากภาครัฐมีการบังคับใชเปนกฎหมาย เพราะนอกจากจะเปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําและนําไปสู

แนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนมากข้ึนแลว การมีฉลาก Water Footprint บนผลิตภัณฑ ยังเปนการสรางจุดเดนและสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาในแงของความยั่งยืนของ  

ผลิตภัณฑ ตลอดจนหากผูผลิตทราบถึงระดับของ Water Footprint ของผลิตภัณฑตัวเองแลววาใชทรัพยากรน้ําในการกระบวนการผลิตเทาใด ก็จะสามารถ

แกปญหาเพ่ือลดการใชน้ําไดอยางตรงจุด รวมถึงจะเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรไทย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาไดในระยะยาวอีกดวย

ท่ีมา:

1.  ศูนยวิจัยกสิกรไทย, Water Footprint เทรนดการผลิตสินคาเกษตรท่ีตอบโจทยการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน, วันท่ี 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, วันท่ี 3 ธ.ค. 2563, 

https://www.kaohoon.com/content/406806
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“พาณิชย” คาดสงออกมันฯ สดใส จีนตองการซื้อทำแอลกอฮอล

BIOTEC จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ CCC ครั้งที่ 1

222222222222

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา ปจจุบันจีนมีความตองการมันสําปะหลังไปผลิตแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เพราะปริมาณสตอกขาวโพด

ซ่ึงเปนสินคาทดแทนมันสําปะหลังท่ีสําคัญของจีนมีปริมาณลดลง ไมเพียงพอตอความตองการใช สงผลใหราคาแอลกอฮอลท่ีผลิตจากขาวโพดสูงข้ึน แอลกอฮอลท่ีผลิตจาก      

มันสําปะหลังจึงแขงขันไดมากข้ึน และโรงงานท่ีผลิตแอลกอฮอลจากมันสําปะหลังไดเพ่ิมกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง ทําใหมีความตองการมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน

ท้ังน้ี ผลจากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหราคามันสําปะหลังอยูในชวงขาข้ึน โดยปจจุบันราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง F.O.B. เกาะสีชัง เฉล่ีย 270 เหรียญสหรัฐตอตัน 

เพ่ิมข้ึน 18.42% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนท่ีมีราคาเฉล่ีย 228 เหรียญสหรัฐตอตัน

นายกีรติกลาววา แมราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะอยูในเกณฑดี  แตกรมฯ  ไมไดน่ิงนอนใจ จะเพ่ิมความเขมงวดการกํากับดูแลการนําเขาสงออก โดยไดเพ่ิมความเขมงวด  

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีนําเขาใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยจะพักทะเบียนผูนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีตรวจพบวามีความช้ืน  ส่ิงเจือปนสูงทันที

สวนดานการสงออกจะเพ่ิมความเขมงวดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีสงออก รวมถึงเขมงวดผูสงออกท่ีมีพฤติกรรมเสนอขายต่ํากวาราคาตลาด     

ซ่ึงจะชวยใหราคามันสําปะหลังของไทยท้ังระบบมีเสถียรภาพมากข้ึน  โดยเฉพาะในชวงท่ีผลผลิตมันสําปะหลังออกสูตลาดมาก  และยังเปนการสรางความม่ันใจวาประเทศผูซ้ือ

จะไมใชประเด็นคุณภาพมาตรฐานเปนขออางในการกดราคารับซ้ือผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย ซ่ึงจะสงผลดีตอราคาจําหนายมันสําปะหลังท่ีเกษตรกรไดรับ

สําหรับการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในชวง 9 เดือน ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยสงออกปริมาณรวม 5.949 ลานตัน มูลคา 2,194.97 ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณเพ่ิมข้ึน 

2.08% มูลคาลดลง 2.94% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 ท่ีสงออกปริมาณรวม 5.828 ลานตัน มูลคา 2,261.39 ลานเหรียญสหรัฐ

ท่ีมา: ผูจัดการออนไลน, วันท่ี 15 ธันวาคม 2563, https://mgronline.com/business/detail/9630000128017

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือแมโขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea                             

Cooperation Fund-MKCF) เพ่ือดําเนินโครงการ “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 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลัง บุคลากร และผูประกอบการอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศลุมแมน้ําโขงตลอดหวงโซอุปทาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ             

อุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดหวงโซการผลิต ควบคูกับการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมผานการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง

ในประเทศลุมแมน้ําโขง ประกอบดวย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนามและไทย (CLMVT) โดยมีระยะเวลาดําเนินการเปนเวลา 2 ป ต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2565

เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ทางโครงการ CCC ไดจัดการประชุมคณะท่ีปรึกษาโครงการคร้ังท่ี 1 เพ่ือนําเสนอภาพรวมและความกาวหนา รวมท้ังการวางแผนและช้ีแนะกลยทุธ             

ในการดําเนินงานของโครงการ ณ หองประชุม 513 อาคารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยคณะท่ีปรึกษาประกอบดวยผูเช่ียวชาญ  

จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมต้ังแต “ตนน้ํา” คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยกีารปลูกมันสําปะหลังและการปรับปรุงพันธุ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและทําใหมันสําปะหลังมีคุณสมบัติ

เหมาะกับการแปรรูปหรือใชงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ “กลางน้ํา” คือ การใชเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง ลดการใชพลังงานและทรัพยากร

ในกระบวนการผลิต จนถึง “ปลายน้ํา” คือ การใชเทคโนโลยใีนการนําของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต ไดแก น้ําเสียและกากมันสําปะหลังมาผลิตกาซชีวภาพ เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน

ผูสนใจเขารวมอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ดร.กาญจนา แสงจันทร (ผูประสานงานโครงการ) โทร 02-470-7434 หรือ อีเมล kanchana.sae@biotec.or.th
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“จุรินทร” เคาะ 1,400 ลาน ทำลายมันสำปะหลังติดโรคใบดาง

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§

 ติดตอเรา:   โครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย

        www.thailandtapiocastarch.net           starchzerowaste@gmail.com         Facebook: Thailand Tapioca Starch 

   ผูจัดการโครงการ: คุณรื่นรมย เลิศลัทธภรณ

   ศูนย ECoWaste สวทช.                 02 - 470 - 7432                 02 - 452 - 3455 1

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  เปดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) วา 

ไดหารือถึงมาตรการและแนวทางแกไขปญหาโรคใบดางท่ีกําลังมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยมีพ้ืนท่ีไดรับความเสียหายกวา 3.2 แสนไร จึงตองเรงปองกันไมใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน      

โดยจะจายชดเชยใหกับเกษตรกรท่ีทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรค ครอบคลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรทุกราย และยังจะแจกทอนพันธุท่ีมีคุณภาพ            

ท่ีทนทานและปลอดโรคใหกับเกษตรกร ใชงบประมาณ 1,400 ลานบาท เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแต พ.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564

ท้ังน้ี ท่ีประชุมยังไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร เรงประชาสัมพันธใหเกษตรกรท่ีไดทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรคใบดางแลว ใหใชพันธุมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพ

และซ้ือทอนพันธุท่ีไดรับการรับรอง 

ขณะเดียวกัน  ไดส่ังการใหกรมการคาตางประเทศเขมงวดในการดูแลการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบาน ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เพ่ือปองกันการลักลอบ       

นําเขา 

นอกจากน้ี ไดเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารจัดการมันสําปะหลังระดับจังหวัด สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดตลอดอายุของ

คณะกรรมการ นบมส. ไมจํากัดเฉพาะปการผลิต 2562/63 เพ่ือใหการดูแลมันสําปะหลังมีความตอเน่ือง ท้ังการดูแลราคา การปฏิบัติตามมาตรการตางๆ 

ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ, วันท่ี 15 ตุลาคม 2563, https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/452911

สวัสดีทานผูอานทุกทาน พบกับจดหมายขาวฉบับสุดทายของป 2563 กองบรรณาธิการขอกลาวสวัสดีปใหม และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก ดลบันดาลใหทานผูอานมีความสุข สดช่ืน สมหวังและสุขภาพแข็งแรงตลอดปและตลอดไป เน้ือหาของจดหมายขาวฉบับน้ี

ยงัคงเต็มไปดวยสาระสําคัญและมีประโยชนตอทานผูอานเชนเคย ประกอบดวย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย เคาะ 1,400 ลานบาท

ทําลายมันสําปะหลังติดโรคใบดาง รวมท้ังกระทรวงพาณิชยคาดสงออกมันสําปะหลังสดใส หลังจีนตองการซ้ือทําแอลกอฮอล และ BIOTEC ไดจัดการประชุม

คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ CCC คร้ังท่ี 1 นอกจากน้ีทานจะไดพบกับบทความท่ีมีประโยชน 2 เร่ือง คือ “Water Footprint  กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

และ “มันสําปะหลังพันธุพิรุณ…ตอบโจทยท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน” ทานยงัสามารถติดตามขาวสารและสถานการณของแวดวงอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 

เพ่ิมเติมไดท่ี www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch



4

“มันสำปะหลังพันธุพิรุณ…ตอบโจทยท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน”

¡ŒÒÇ·Ñ¹à·¤â¹âÅÂÕ

พันธุ MBR49-2-109

ปจจุบันอยูระหวางยืน่ขอข้ึนทะเบียนพันธุพืชจากกรมวิชาการเกษตร โดยใชช่ือวา “พิรุณ 4” เปนพันธุท่ีให

ผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไดผลผลิตหัวสดเฉล่ีย        

5.74 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 25.4 เปอรเซ็นต ยอดสีเขียวออน กานใบสีแดง มีทรงตนสวย แตกก่ิงท่ีระดับ  

เหนือศีรษะ ทําใหงายตอการเขาไปปฏิบัติงาน มีกานหัวส้ัน เน้ือหัวสีขาว มีปริมาณไซยาไนดในระดับต่ํา

ทุกสภาพแวดลอม เปนไดท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ

ทําแปงฟลาวท่ีปราศจากสารกลูเตน (gluten) ซ่ึงใชทดแทนแปงสาลีในการทําผลิตภัณฑเบเกอร่ี นอกจากน้ี

เม่ือนําหัวมันสดไปน่ึงหรือเช่ือมจะใหเน้ือสีขาว เน้ือสัมผัสนุม ไรเส้ียน รสชาติอรอยกวาพันธุหานาที

เม่ือวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2563 ดร.วราภรณ ประเสริฐและ ดร.พิสมัย ศรีชาเยซ จากฝายกระบวนการผลิต 

และแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดบรรยายตัวอยาง

นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังผงก่ึงสําเร็จรูปจากมันสําปะหลังพันธุพิรุณ 4

ในงานสัมมนาวิชาการ “การเพ่ิมมูลคาจากมันสําปะหลังเพ่ือการบริโภค และการใชอยางยัง่ยนื” โดยพบวา

หัวมันสดมีอายุการเก็บรักษาส้ัน ตองเก็บในตูเยน็ ไมสะดวกในการนําไปใชหรือแปรรูป รวมท้ังมีปริมาณ

ไซยาไนดสูง (หัวมันสดอาย ุ8 เดือน มีปริมาณไซยาไนด 13.07 ppm) เม่ือทําเปนผลิตภัณฑแหงจะสามารถ  

ยดือายกุารเก็บได สามารถเก็บรักษาในท่ีแหงและอุณหภูมิหอง สะดวกในการนําไปใชและแปรรูป มีปริมาณ

ไซยาไนดต่ําเพียง 2.74 ppm ไมมีกลูเตน ลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร และสามารถนําไปแปรรูปอาหาร  

ไดหลากหลายผลิตภัณฑ เชน ขนมอบ เบเกอร่ี มันแผนอบกรอบ ขนมไทย บะหม่ี

มันสําปะหลังพันธุพิรุณ 1 พิรุณ 2 และ พิรุณ 4 พัฒนาข้ึนจากความรวมมือของกรมวิชาการเกษตร (ดร.โอภาษ บุญเส็ง) สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

(รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร และคณะ) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.) เกิดจากการผสมแบบสลับ 

(cross-reciprocal) โดยเลือกใชพันธุหวยบง 60 เปนตนแม ซ่ึงมีลักษณะปริมาณแปงในหัวสดสูง ผลผลิตสูง ปริมาณไซยาไนดสูง และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกต่ํา และเลือกใช

พันธุหานาทีเปนตนพอ ซ่ึงมีลักษณะปริมาณแปงในหัวสดต่ํา ผลผลิตต่ํา ปริมาณไซยาไนดต่ํา และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกสูง เร่ิมตนผสมพันธุต้ังแตป 2549 ลูกผสมท่ีสรางข้ึน

สวนหน่ึงนําไปใชในการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล (DNA-marker) เพ่ือชวยในการคัดเลือกปริมาณแปงสูง และไซยาไนดต่ํา อีกสวนหน่ึงนําไปคัดเลือกและประเมินพันธุ  

ตามแบบวิธีมาตรฐาน (conventional breeding) พบวา มีลูกผสมบางสายพันธุท่ีใหผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงสูง สามารถนํามาพัฒนาเปนสายพันธุใหมได ดังน้ัน สวทช. จึงได

สนับสนุนโครงการตอเน่ืองเพ่ือนําสายพันธุท่ีมีศักยภาพในดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงมาปลูกทดสอบในสภาพแปลงทดลองและคัดเลือกตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ                

ดวยวิธีมาตรฐาน มีสายพันธุมันสําปะหลังท่ีมีศักยภาพดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงดีเดนท่ีคัดเลือกไว 3 สายพันธุ ดังน้ี

พันธุ “พิรุณ 1”

ไดรับการรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เปนพันธุมันสําปะหลังท่ีสงเขาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง มีความตานทานตอโรค       

และแมลง ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉล่ีย 6.65 ตัน/ไร สูงกวาพันธุระยอง11 (17.6%) พันธุหวยบง 60 (9.5%) พันธุเกษตรศาสตร 50 (20.9%) และพันธุระยอง 7 (56.4%)              

มีปริมาณแปงในหัวสดเฉล่ีย 28.7 เปอรเซ็นต ซ่ึงใกลเคียงกับพันธุหวยบง 60 พันธุระยอง 11 และพันธุเกษตรศาสตร 50 โดยมีลักษณะเดน คือ ทรงตนมีการแตกก่ิงเหนือศีรษะ         

ลําตนต้ังตรง แข็งแรงไมฉีกหักงาย สะดวกตอการดูแลรักษาและเก็บเก่ียว ลําตนเปนแบบซิกแซกทําใหสังเกตพันธุปนไดงาย ปลายหัวทูทําใหหัวหักยากกวาปลายหัวแหลมเม่ือขุดหรือ

เก็บเก่ียว มีกานท่ีข้ัวหัวทําใหตัดงาย เกิดบาดแผลท่ีหัวนอย เน่ืองจากมีกานท่ีข้ัวหัวทําใหหัวเนายาก สามารถเก็บรักษาหัวมันในลานกอนเขาโรงงานแปงไดนานกวาปกติ เหมาะกับ      

ดินรวนปนทราย ดินรวนปนเหนียว ดินเหนียวสีแดง ดินทรายรวน และดินเหนียวสีดํา

พันธุ “พิรุณ 2”

ไดรับการรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 มีการเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย 5.8 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 24.7 เปอรเซ็นต    

ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ทรงตนสวย ลําตนต้ังตรง สีน้ําตาลออน ไมแตกก่ิง ใหหัวจํานวนมาก ออกรอบโคนเปนช้ัน

ทรงหัวแบบดอกบัวตูม มีกานหัวส้ันทําใหตัดหัวงาย เหมาะสําหรับปลูกในดินเหนียวสีแดงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดินรวนปนเหนียว และดินเหนียวสีดํา

ลายพิมพ  ดี เ อ็นเอแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของมันสําปะหลัง

พันธุ  พิ รุณ 4 (PR4) ท่ี วิ เคราะห ด วยเค ร่ืองหมายโมเลกุลชนิด

ไมโครแซทเทลไลท 10 เคร่ืองหมาย (CAS 1-10) เปรียบเทียบกับ

พิรุณ 1 (PR1) และพิรุณ 2 (PR2)

CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5

CAS 6 CAS 7 CAS 8 CAS 9 CAS 10

ท่ีมา:  1. สถาบันการจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตร, วันท่ี 8 พ.ค. 2563, https://www.nstda.or.th/agritec/pirun-different/

        2. ไทยรัฐออนไลน, วันท่ี 22 พ.ค. 2561, https://www.thairath.co.th/news/local/1287281
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“Water Footprint กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

ประเทศไทยมีการใชน้ําเพ่ือผลิตสินคาในภาคเกษตรคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 90 ขณะท่ีปริมาณน้ํามีแนวโนมลดลงจากสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีเปล่ียนแปลงมากข้ึน       

(Climate Change) ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา Water Footprint จะเปนเทรนดการผลิตสินคาของโลกท่ีจะเขามามีบทบาทในภาคเกษตรมากข้ึน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี

หลายประเทศตางใหความสําคัญ โดยเฉพาะประเทศผูนําเขาสินคาเกษตร เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาจมีแนวโนมกดดันใหมีการนําคา Water Footprint มาใชเปน

มาตรฐานบังคับใหประเทศผูผลิตตองดําเนินการไมใหสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน และอาจหยบิยกมาใชเปนอุปสรรคทางการคาท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)

Water Footprint ในสินคาเกษตรจะเปนตัวช้ีวัดวา สินคาเกษตรท่ีมีการผลิตข้ึนมาจนกระท่ังเปนสินคาไปสูมือผูบริโภคน้ัน ท้ังกระบวนการผลิตต้ังแตปลูก/เล้ียง ไปจนกระท่ัง        

สินคาถูกแปรรูปไปถึงมือผูบริโภค (ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ) มีการใชน้ําตลอดกระบวนการผลิตมากนอยเพียงใด โดยฉลากสินคาท่ีระบุ Water Footprint น้ีจะเปนตัวบงบอก

ถึงกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีการใชน้ําอยางประหยัดและรับผิดชอบตอสังคมมากนอยแคไหน ซ่ึงสินคาท่ีมี Water Footprint ต่ํายอมไดรับความสนใจจาก          

ผูบริโภคท่ีตระหนักถึงความยั่งยืนในทรัพยากรน้ํามากกวาสินคาท่ีมี Water Footprint สูง 

คา Water Footprint สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ 1) Blue Water Footprint คือ ปริมาณน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังแหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดินท่ีใชในการผลิต

สินคาเกษตร 2) Green Water Footprint คือ ปริมาณน้ําท่ีอยูในรูปความช้ืนในดินท่ีใชในการผลิตสินคาเกษตร และ 3) Gray Water Footprint คือ ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจาก          

การผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงคา Water Footprint ของการบริโภคน้ําและการผลิตสินคาภาคเกษตรของไทยมีคาสูง เน่ืองจากการท่ีไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร  

ท่ีสําคัญของโลก รวมท้ังพืชเกษตรท่ีสําคัญของไทยมีคาความตองการน้ําของพืช (Crop Water Requirement) สูง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของไทยท่ีมีภาพรวมฝนตก

อยูในเกณฑดี ดินไมอุมน้ํา มีการระเหยของน้ํา และพ้ืนท่ีเกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรของไทยยังนอย ทําใหภาพรวม

ผลผลิตสินคาเกษตรอยูในระดับต่ํา ดังน้ัน คา Water Footprint ของการผลิตสินคาเกษตรของไทยจึงอยูในระดับสูง

ขณะท่ีฝงของอุปทานน้ํา (Water Management) ท่ีสะทอนไดจากการบริหารจัดการน้ําของไทย พบวา เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําบอย ตอเน่ืองยาวนานและทวีความรุนแรง         

มากข้ึน ซ่ึงเกิดจากฤดูแลงตามวงจรธรรมชาติ และปริมาณน้ําฝนท่ีแปรปรวนมากข้ึน จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลตอปริมาณน้ําทาและน้ําใตดินในระยะยาว            

ดังน้ัน ไทยควรเรงสรางความสมดุลระหวางอุปสงค-อุปทานของน้ําใหมากท่ีสุด ซ่ึงการบริหารจัดการดานอุปทานน้ําของไทยนับวาเปนเร่ืองท่ีควบคุมไดยาก จึงควรมุงเนนไปท่ี

การปรับเปล่ียนดานการผลิตสินคาเกษตรใหใชน้ําอยางประหยัดมากข้ึน ตัวอยางเชน การเพาะปลูกพืชท่ีเปนแบบระบบน้ําหยด (Drip Irrigation) ซ่ึงแมจะยังไมสามารถ

ทําครอบคลุมไดกับทุกพืชของไทย แตก็เปนแนวทางท่ีดีในการลดการใชน้ําในพืชสําคัญอยางขาว มันสําปะหลัง ผัก ผลไม เปนตน รวมถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีเกษตรและ       

นํามาปรับใช การใชท่ีดินและน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาพืชสายพันธุใหมท่ีทนแลง รวมถึงการเลือกเพาะปลูกพืชพันธุท่ีใชน้ํานอย

แมขณะน้ี Water Footprint ในไทยจะยังไมไดบังคับเปนมาตรฐานใหผูผลิตสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกตองดําเนินการ แตจะเปนแนวทางท่ีดีมากข้ึนหากไทยสามารถเตรียม        

ความพรอมเพ่ือรับมือกับมาตรฐานดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต หากภาครัฐมีการบังคับใชเปนกฎหมาย เพราะนอกจากจะเปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําและนําไปสู

แนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนมากข้ึนแลว การมีฉลาก Water Footprint บนผลิตภัณฑ ยังเปนการสรางจุดเดนและสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาในแงของความยั่งยืนของ  

ผลิตภัณฑ ตลอดจนหากผูผลิตทราบถึงระดับของ Water Footprint ของผลิตภัณฑตัวเองแลววาใชทรัพยากรน้ําในการกระบวนการผลิตเทาใด ก็จะสามารถ

แกปญหาเพ่ือลดการใชน้ําไดอยางตรงจุด รวมถึงจะเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรไทย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาไดในระยะยาวอีกดวย

ท่ีมา:

1.  ศูนยวิจัยกสิกรไทย, Water Footprint เทรนดการผลิตสินคาเกษตรท่ีตอบโจทยการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน, วันท่ี 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, วันท่ี 3 ธ.ค. 2563, 

https://www.kaohoon.com/content/406806
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“พาณิชย” คาดสงออกมันฯ สดใส จีนตองการซื้อทำแอลกอฮอล

BIOTEC จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ CCC ครั้งที่ 1

222222222222

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา ปจจุบันจีนมีความตองการมันสําปะหลังไปผลิตแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เพราะปริมาณสตอกขาวโพด

ซ่ึงเปนสินคาทดแทนมันสําปะหลังท่ีสําคัญของจีนมีปริมาณลดลง ไมเพียงพอตอความตองการใช สงผลใหราคาแอลกอฮอลท่ีผลิตจากขาวโพดสูงข้ึน แอลกอฮอลท่ีผลิตจาก      

มันสําปะหลังจึงแขงขันไดมากข้ึน และโรงงานท่ีผลิตแอลกอฮอลจากมันสําปะหลังไดเพ่ิมกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง ทําใหมีความตองการมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน

ท้ังน้ี ผลจากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหราคามันสําปะหลังอยูในชวงขาข้ึน โดยปจจุบันราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง F.O.B. เกาะสีชัง เฉล่ีย 270 เหรียญสหรัฐตอตัน 

เพ่ิมข้ึน 18.42% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนท่ีมีราคาเฉล่ีย 228 เหรียญสหรัฐตอตัน

นายกีรติกลาววา แมราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะอยูในเกณฑดี  แตกรมฯ  ไมไดน่ิงนอนใจ จะเพ่ิมความเขมงวดการกํากับดูแลการนําเขาสงออก โดยไดเพ่ิมความเขมงวด  

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีนําเขาใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยจะพักทะเบียนผูนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีตรวจพบวามีความช้ืน  ส่ิงเจือปนสูงทันที

สวนดานการสงออกจะเพ่ิมความเขมงวดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีสงออก รวมถึงเขมงวดผูสงออกท่ีมีพฤติกรรมเสนอขายต่ํากวาราคาตลาด     

ซ่ึงจะชวยใหราคามันสําปะหลังของไทยท้ังระบบมีเสถียรภาพมากข้ึน  โดยเฉพาะในชวงท่ีผลผลิตมันสําปะหลังออกสูตลาดมาก  และยังเปนการสรางความม่ันใจวาประเทศผูซ้ือ

จะไมใชประเด็นคุณภาพมาตรฐานเปนขออางในการกดราคารับซ้ือผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย ซ่ึงจะสงผลดีตอราคาจําหนายมันสําปะหลังท่ีเกษตรกรไดรับ

สําหรับการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในชวง 9 เดือน ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยสงออกปริมาณรวม 5.949 ลานตัน มูลคา 2,194.97 ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณเพ่ิมข้ึน 

2.08% มูลคาลดลง 2.94% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 ท่ีสงออกปริมาณรวม 5.828 ลานตัน มูลคา 2,261.39 ลานเหรียญสหรัฐ

ท่ีมา: ผูจัดการออนไลน, วันท่ี 15 ธันวาคม 2563, https://mgronline.com/business/detail/9630000128017

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือแมโขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea                             

Cooperation Fund-MKCF) เพ่ือดําเนินโครงการ “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 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลัง บุคลากร และผูประกอบการอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศลุมแมน้ําโขงตลอดหวงโซอุปทาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ             

อุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดหวงโซการผลิต ควบคูกับการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมผานการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง

ในประเทศลุมแมน้ําโขง ประกอบดวย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนามและไทย (CLMVT) โดยมีระยะเวลาดําเนินการเปนเวลา 2 ป ต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2565

เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ทางโครงการ CCC ไดจัดการประชุมคณะท่ีปรึกษาโครงการคร้ังท่ี 1 เพ่ือนําเสนอภาพรวมและความกาวหนา รวมท้ังการวางแผนและช้ีแนะกลยทุธ             

ในการดําเนินงานของโครงการ ณ หองประชุม 513 อาคารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยคณะท่ีปรึกษาประกอบดวยผูเช่ียวชาญ  

จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมต้ังแต “ตนน้ํา” คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยกีารปลูกมันสําปะหลังและการปรับปรุงพันธุ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและทําใหมันสําปะหลังมีคุณสมบัติ

เหมาะกับการแปรรูปหรือใชงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ “กลางน้ํา” คือ การใชเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง ลดการใชพลังงานและทรัพยากร

ในกระบวนการผลิต จนถึง “ปลายน้ํา” คือ การใชเทคโนโลยใีนการนําของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต ไดแก น้ําเสียและกากมันสําปะหลังมาผลิตกาซชีวภาพ เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน

ผูสนใจเขารวมอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ดร.กาญจนา แสงจันทร (ผูประสานงานโครงการ) โทร 02-470-7434 หรือ อีเมล kanchana.sae@biotec.or.th
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“จุรินทร” เคาะ 1,400 ลาน ทำลายมันสำปะหลังติดโรคใบดาง

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§

 ติดตอเรา:   โครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย

        www.thailandtapiocastarch.net           starchzerowaste@gmail.com         Facebook: Thailand Tapioca Starch 

   ผูจัดการโครงการ: คุณรื่นรมย เลิศลัทธภรณ

   ศูนย ECoWaste สวทช.                 02 - 470 - 7432                 02 - 452 - 3455 1

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  เปดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) วา 

ไดหารือถึงมาตรการและแนวทางแกไขปญหาโรคใบดางท่ีกําลังมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยมีพ้ืนท่ีไดรับความเสียหายกวา 3.2 แสนไร จึงตองเรงปองกันไมใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน      

โดยจะจายชดเชยใหกับเกษตรกรท่ีทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรค ครอบคลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรทุกราย และยังจะแจกทอนพันธุท่ีมีคุณภาพ            

ท่ีทนทานและปลอดโรคใหกับเกษตรกร ใชงบประมาณ 1,400 ลานบาท เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแต พ.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564

ท้ังน้ี ท่ีประชุมยังไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร เรงประชาสัมพันธใหเกษตรกรท่ีไดทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรคใบดางแลว ใหใชพันธุมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพ

และซ้ือทอนพันธุท่ีไดรับการรับรอง 

ขณะเดียวกัน  ไดส่ังการใหกรมการคาตางประเทศเขมงวดในการดูแลการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบาน ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เพ่ือปองกันการลักลอบ       

นําเขา 

นอกจากน้ี ไดเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารจัดการมันสําปะหลังระดับจังหวัด สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดตลอดอายุของ

คณะกรรมการ นบมส. ไมจํากัดเฉพาะปการผลิต 2562/63 เพ่ือใหการดูแลมันสําปะหลังมีความตอเน่ือง ท้ังการดูแลราคา การปฏิบัติตามมาตรการตางๆ 

ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ, วันท่ี 15 ตุลาคม 2563, https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/452911

สวัสดีทานผูอานทุกทาน พบกับจดหมายขาวฉบับสุดทายของป 2563 กองบรรณาธิการขอกลาวสวัสดีปใหม และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก ดลบันดาลใหทานผูอานมีความสุข สดช่ืน สมหวังและสุขภาพแข็งแรงตลอดปและตลอดไป เน้ือหาของจดหมายขาวฉบับน้ี

ยงัคงเต็มไปดวยสาระสําคัญและมีประโยชนตอทานผูอานเชนเคย ประกอบดวย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย เคาะ 1,400 ลานบาท

ทําลายมันสําปะหลังติดโรคใบดาง รวมท้ังกระทรวงพาณิชยคาดสงออกมันสําปะหลังสดใส หลังจีนตองการซ้ือทําแอลกอฮอล และ BIOTEC ไดจัดการประชุม

คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ CCC คร้ังท่ี 1 นอกจากน้ีทานจะไดพบกับบทความท่ีมีประโยชน 2 เร่ือง คือ “Water Footprint  กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

และ “มันสําปะหลังพันธุพิรุณ…ตอบโจทยท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน” ทานยงัสามารถติดตามขาวสารและสถานการณของแวดวงอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 

เพ่ิมเติมไดท่ี www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch
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“มันสำปะหลังพันธุพิรุณ…ตอบโจทยท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน”

¡ŒÒÇ·Ñ¹à·¤â¹âÅÂÕ

พันธุ MBR49-2-109

ปจจุบันอยูระหวางยืน่ขอข้ึนทะเบียนพันธุพืชจากกรมวิชาการเกษตร โดยใชช่ือวา “พิรุณ 4” เปนพันธุท่ีให

ผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ไดผลผลิตหัวสดเฉล่ีย        

5.74 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 25.4 เปอรเซ็นต ยอดสีเขียวออน กานใบสีแดง มีทรงตนสวย แตกก่ิงท่ีระดับ  

เหนือศีรษะ ทําใหงายตอการเขาไปปฏิบัติงาน มีกานหัวส้ัน เน้ือหัวสีขาว มีปริมาณไซยาไนดในระดับต่ํา

ทุกสภาพแวดลอม เปนไดท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ

ทําแปงฟลาวท่ีปราศจากสารกลูเตน (gluten) ซ่ึงใชทดแทนแปงสาลีในการทําผลิตภัณฑเบเกอร่ี นอกจากน้ี

เม่ือนําหัวมันสดไปน่ึงหรือเช่ือมจะใหเน้ือสีขาว เน้ือสัมผัสนุม ไรเส้ียน รสชาติอรอยกวาพันธุหานาที

เม่ือวันศุกรท่ี 9 ตุลาคม 2563 ดร.วราภรณ ประเสริฐและ ดร.พิสมัย ศรีชาเยซ จากฝายกระบวนการผลิต 

และแปรรูป สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดบรรยายตัวอยาง

นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังผงก่ึงสําเร็จรูปจากมันสําปะหลังพันธุพิรุณ 4

ในงานสัมมนาวิชาการ “การเพ่ิมมูลคาจากมันสําปะหลังเพ่ือการบริโภค และการใชอยางยัง่ยนื” โดยพบวา

หัวมันสดมีอายุการเก็บรักษาส้ัน ตองเก็บในตูเยน็ ไมสะดวกในการนําไปใชหรือแปรรูป รวมท้ังมีปริมาณ

ไซยาไนดสูง (หัวมันสดอาย ุ8 เดือน มีปริมาณไซยาไนด 13.07 ppm) เม่ือทําเปนผลิตภัณฑแหงจะสามารถ  

ยดือายกุารเก็บได สามารถเก็บรักษาในท่ีแหงและอุณหภูมิหอง สะดวกในการนําไปใชและแปรรูป มีปริมาณ

ไซยาไนดต่ําเพียง 2.74 ppm ไมมีกลูเตน ลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร และสามารถนําไปแปรรูปอาหาร  

ไดหลากหลายผลิตภัณฑ เชน ขนมอบ เบเกอร่ี มันแผนอบกรอบ ขนมไทย บะหม่ี

มันสําปะหลังพันธุพิรุณ 1 พิรุณ 2 และ พิรุณ 4 พัฒนาข้ึนจากความรวมมือของกรมวิชาการเกษตร (ดร.โอภาษ บุญเส็ง) สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

(รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร และคณะ) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช.) เกิดจากการผสมแบบสลับ 

(cross-reciprocal) โดยเลือกใชพันธุหวยบง 60 เปนตนแม ซ่ึงมีลักษณะปริมาณแปงในหัวสดสูง ผลผลิตสูง ปริมาณไซยาไนดสูง และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกต่ํา และเลือกใช

พันธุหานาทีเปนตนพอ ซ่ึงมีลักษณะปริมาณแปงในหัวสดต่ํา ผลผลิตต่ํา ปริมาณไซยาไนดต่ํา และอัตราการเจริญเติบโตในชวงแรกสูง เร่ิมตนผสมพันธุต้ังแตป 2549 ลูกผสมท่ีสรางข้ึน

สวนหน่ึงนําไปใชในการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองหมายโมเลกุล (DNA-marker) เพ่ือชวยในการคัดเลือกปริมาณแปงสูง และไซยาไนดต่ํา อีกสวนหน่ึงนําไปคัดเลือกและประเมินพันธุ  

ตามแบบวิธีมาตรฐาน (conventional breeding) พบวา มีลูกผสมบางสายพันธุท่ีใหผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงสูง สามารถนํามาพัฒนาเปนสายพันธุใหมได ดังน้ัน สวทช. จึงได

สนับสนุนโครงการตอเน่ืองเพ่ือนําสายพันธุท่ีมีศักยภาพในดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงมาปลูกทดสอบในสภาพแปลงทดลองและคัดเลือกตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ                

ดวยวิธีมาตรฐาน มีสายพันธุมันสําปะหลังท่ีมีศักยภาพดานผลผลิตและเปอรเซ็นตแปงดีเดนท่ีคัดเลือกไว 3 สายพันธุ ดังน้ี

พันธุ “พิรุณ 1”

ไดรับการรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เปนพันธุมันสําปะหลังท่ีสงเขาอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง มีความตานทานตอโรค       

และแมลง ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดเฉล่ีย 6.65 ตัน/ไร สูงกวาพันธุระยอง11 (17.6%) พันธุหวยบง 60 (9.5%) พันธุเกษตรศาสตร 50 (20.9%) และพันธุระยอง 7 (56.4%)              

มีปริมาณแปงในหัวสดเฉล่ีย 28.7 เปอรเซ็นต ซ่ึงใกลเคียงกับพันธุหวยบง 60 พันธุระยอง 11 และพันธุเกษตรศาสตร 50 โดยมีลักษณะเดน คือ ทรงตนมีการแตกก่ิงเหนือศีรษะ         

ลําตนต้ังตรง แข็งแรงไมฉีกหักงาย สะดวกตอการดูแลรักษาและเก็บเก่ียว ลําตนเปนแบบซิกแซกทําใหสังเกตพันธุปนไดงาย ปลายหัวทูทําใหหัวหักยากกวาปลายหัวแหลมเม่ือขุดหรือ

เก็บเก่ียว มีกานท่ีข้ัวหัวทําใหตัดงาย เกิดบาดแผลท่ีหัวนอย เน่ืองจากมีกานท่ีข้ัวหัวทําใหหัวเนายาก สามารถเก็บรักษาหัวมันในลานกอนเขาโรงงานแปงไดนานกวาปกติ เหมาะกับ      

ดินรวนปนทราย ดินรวนปนเหนียว ดินเหนียวสีแดง ดินทรายรวน และดินเหนียวสีดํา

พันธุ “พิรุณ 2”

ไดรับการรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 มีการเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตหัวสดเฉล่ีย 5.8 ตัน/ไร มีเปอรเซ็นตแปง 24.7 เปอรเซ็นต    

ใหผลผลิตหัวสดสูงกวาพันธุหานาที เม่ือปลูกในสภาพไรแบบอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ทรงตนสวย ลําตนต้ังตรง สีน้ําตาลออน ไมแตกก่ิง ใหหัวจํานวนมาก ออกรอบโคนเปนช้ัน

ทรงหัวแบบดอกบัวตูม มีกานหัวส้ันทําใหตัดหัวงาย เหมาะสําหรับปลูกในดินเหนียวสีแดงมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดินรวนปนเหนียว และดินเหนียวสีดํา

ลายพิมพ  ดี เ อ็นเอแสดงลักษณะทางพันธุกรรมของมันสําปะหลัง

พันธุ  พิ รุณ 4 (PR4) ท่ี วิ เคราะห ด วยเค ร่ืองหมายโมเลกุลชนิด

ไมโครแซทเทลไลท 10 เคร่ืองหมาย (CAS 1-10) เปรียบเทียบกับ

พิรุณ 1 (PR1) และพิรุณ 2 (PR2)

CAS 1 CAS 2 CAS 3 CAS 4 CAS 5

CAS 6 CAS 7 CAS 8 CAS 9 CAS 10

ท่ีมา:  1. สถาบันการจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเกษตร, วันท่ี 8 พ.ค. 2563, https://www.nstda.or.th/agritec/pirun-different/

        2. ไทยรัฐออนไลน, วันท่ี 22 พ.ค. 2561, https://www.thairath.co.th/news/local/1287281
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“Water Footprint กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

ประเทศไทยมีการใชน้ําเพ่ือผลิตสินคาในภาคเกษตรคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 90 ขณะท่ีปริมาณน้ํามีแนวโนมลดลงจากสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีเปล่ียนแปลงมากข้ึน       

(Climate Change) ทําใหศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา Water Footprint จะเปนเทรนดการผลิตสินคาของโลกท่ีจะเขามามีบทบาทในภาคเกษตรมากข้ึน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี

หลายประเทศตางใหความสําคัญ โดยเฉพาะประเทศผูนําเขาสินคาเกษตร เชน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาจมีแนวโนมกดดันใหมีการนําคา Water Footprint มาใชเปน

มาตรฐานบังคับใหประเทศผูผลิตตองดําเนินการไมใหสูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน และอาจหยบิยกมาใชเปนอุปสรรคทางการคาท่ีไมใชมาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)

Water Footprint ในสินคาเกษตรจะเปนตัวช้ีวัดวา สินคาเกษตรท่ีมีการผลิตข้ึนมาจนกระท่ังเปนสินคาไปสูมือผูบริโภคน้ัน ท้ังกระบวนการผลิตต้ังแตปลูก/เล้ียง ไปจนกระท่ัง        

สินคาถูกแปรรูปไปถึงมือผูบริโภค (ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ) มีการใชน้ําตลอดกระบวนการผลิตมากนอยเพียงใด โดยฉลากสินคาท่ีระบุ Water Footprint น้ีจะเปนตัวบงบอก

ถึงกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีการใชน้ําอยางประหยัดและรับผิดชอบตอสังคมมากนอยแคไหน ซ่ึงสินคาท่ีมี Water Footprint ต่ํายอมไดรับความสนใจจาก          

ผูบริโภคท่ีตระหนักถึงความยั่งยืนในทรัพยากรน้ํามากกวาสินคาท่ีมี Water Footprint สูง 

คา Water Footprint สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ 1) Blue Water Footprint คือ ปริมาณน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังแหลงน้ําผิวดินและน้ําใตดินท่ีใชในการผลิต

สินคาเกษตร 2) Green Water Footprint คือ ปริมาณน้ําท่ีอยูในรูปความช้ืนในดินท่ีใชในการผลิตสินคาเกษตร และ 3) Gray Water Footprint คือ ปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจาก          

การผลิตสินคาเกษตร ซ่ึงคา Water Footprint ของการบริโภคน้ําและการผลิตสินคาภาคเกษตรของไทยมีคาสูง เน่ืองจากการท่ีไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร  

ท่ีสําคัญของโลก รวมท้ังพืชเกษตรท่ีสําคัญของไทยมีคาความตองการน้ําของพืช (Crop Water Requirement) สูง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศของไทยท่ีมีภาพรวมฝนตก

อยูในเกณฑดี ดินไมอุมน้ํา มีการระเหยของน้ํา และพ้ืนท่ีเกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรของไทยยังนอย ทําใหภาพรวม

ผลผลิตสินคาเกษตรอยูในระดับต่ํา ดังน้ัน คา Water Footprint ของการผลิตสินคาเกษตรของไทยจึงอยูในระดับสูง

ขณะท่ีฝงของอุปทานน้ํา (Water Management) ท่ีสะทอนไดจากการบริหารจัดการน้ําของไทย พบวา เกิดปญหาการขาดแคลนน้ําบอย ตอเน่ืองยาวนานและทวีความรุนแรง         

มากข้ึน ซ่ึงเกิดจากฤดูแลงตามวงจรธรรมชาติ และปริมาณน้ําฝนท่ีแปรปรวนมากข้ึน จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลตอปริมาณน้ําทาและน้ําใตดินในระยะยาว            

ดังน้ัน ไทยควรเรงสรางความสมดุลระหวางอุปสงค-อุปทานของน้ําใหมากท่ีสุด ซ่ึงการบริหารจัดการดานอุปทานน้ําของไทยนับวาเปนเร่ืองท่ีควบคุมไดยาก จึงควรมุงเนนไปท่ี

การปรับเปล่ียนดานการผลิตสินคาเกษตรใหใชน้ําอยางประหยัดมากข้ึน ตัวอยางเชน การเพาะปลูกพืชท่ีเปนแบบระบบน้ําหยด (Drip Irrigation) ซ่ึงแมจะยังไมสามารถ

ทําครอบคลุมไดกับทุกพืชของไทย แตก็เปนแนวทางท่ีดีในการลดการใชน้ําในพืชสําคัญอยางขาว มันสําปะหลัง ผัก ผลไม เปนตน รวมถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีเกษตรและ       

นํามาปรับใช การใชท่ีดินและน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาพืชสายพันธุใหมท่ีทนแลง รวมถึงการเลือกเพาะปลูกพืชพันธุท่ีใชน้ํานอย

แมขณะน้ี Water Footprint ในไทยจะยังไมไดบังคับเปนมาตรฐานใหผูผลิตสินคาเกษตรเพ่ือการสงออกตองดําเนินการ แตจะเปนแนวทางท่ีดีมากข้ึนหากไทยสามารถเตรียม        

ความพรอมเพ่ือรับมือกับมาตรฐานดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต หากภาครัฐมีการบังคับใชเปนกฎหมาย เพราะนอกจากจะเปนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําและนําไปสู

แนวทางการใชน้ําอยางยั่งยืนมากข้ึนแลว การมีฉลาก Water Footprint บนผลิตภัณฑ ยังเปนการสรางจุดเดนและสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาในแงของความยั่งยืนของ  

ผลิตภัณฑ ตลอดจนหากผูผลิตทราบถึงระดับของ Water Footprint ของผลิตภัณฑตัวเองแลววาใชทรัพยากรน้ําในการกระบวนการผลิตเทาใด ก็จะสามารถ

แกปญหาเพ่ือลดการใชน้ําไดอยางตรงจุด รวมถึงจะเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรไทย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาไดในระยะยาวอีกดวย

ท่ีมา:

1.  ศูนยวิจัยกสิกรไทย, Water Footprint เทรนดการผลิตสินคาเกษตรท่ีตอบโจทยการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน, วันท่ี 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, วันท่ี 3 ธ.ค. 2563, 

https://www.kaohoon.com/content/406806
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“พาณิชย” คาดสงออกมันฯ สดใส จีนตองการซื้อทำแอลกอฮอล

BIOTEC จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ CCC ครั้งที่ 1

222222222222

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา ปจจุบันจีนมีความตองการมันสําปะหลังไปผลิตแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เพราะปริมาณสตอกขาวโพด

ซ่ึงเปนสินคาทดแทนมันสําปะหลังท่ีสําคัญของจีนมีปริมาณลดลง ไมเพียงพอตอความตองการใช สงผลใหราคาแอลกอฮอลท่ีผลิตจากขาวโพดสูงข้ึน แอลกอฮอลท่ีผลิตจาก      

มันสําปะหลังจึงแขงขันไดมากข้ึน และโรงงานท่ีผลิตแอลกอฮอลจากมันสําปะหลังไดเพ่ิมกําลังการผลิตอยางตอเน่ือง ทําใหมีความตองการมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึน

ท้ังน้ี ผลจากความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหราคามันสําปะหลังอยูในชวงขาข้ึน โดยปจจุบันราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง F.O.B. เกาะสีชัง เฉล่ีย 270 เหรียญสหรัฐตอตัน 

เพ่ิมข้ึน 18.42% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนท่ีมีราคาเฉล่ีย 228 เหรียญสหรัฐตอตัน

นายกีรติกลาววา แมราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังจะอยูในเกณฑดี  แตกรมฯ  ไมไดน่ิงนอนใจ จะเพ่ิมความเขมงวดการกํากับดูแลการนําเขาสงออก โดยไดเพ่ิมความเขมงวด  

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีนําเขาใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยจะพักทะเบียนผูนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีตรวจพบวามีความช้ืน  ส่ิงเจือปนสูงทันที

สวนดานการสงออกจะเพ่ิมความเขมงวดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีสงออก รวมถึงเขมงวดผูสงออกท่ีมีพฤติกรรมเสนอขายต่ํากวาราคาตลาด     

ซ่ึงจะชวยใหราคามันสําปะหลังของไทยท้ังระบบมีเสถียรภาพมากข้ึน  โดยเฉพาะในชวงท่ีผลผลิตมันสําปะหลังออกสูตลาดมาก  และยังเปนการสรางความม่ันใจวาประเทศผูซ้ือ

จะไมใชประเด็นคุณภาพมาตรฐานเปนขออางในการกดราคารับซ้ือผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย ซ่ึงจะสงผลดีตอราคาจําหนายมันสําปะหลังท่ีเกษตรกรไดรับ

สําหรับการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังในชวง 9 เดือน ป 2563 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยสงออกปริมาณรวม 5.949 ลานตัน มูลคา 2,194.97 ลานเหรียญสหรัฐ ปริมาณเพ่ิมข้ึน 

2.08% มูลคาลดลง 2.94% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 ท่ีสงออกปริมาณรวม 5.828 ลานตัน มูลคา 2,261.39 ลานเหรียญสหรัฐ

ท่ีมา: ผูจัดการออนไลน, วันท่ี 15 ธันวาคม 2563, https://mgronline.com/business/detail/9630000128017

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนความรวมมือแมโขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea                             

Cooperation Fund-MKCF) เพ่ือดําเนินโครงการ “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 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลัง บุคลากร และผูประกอบการอุตสาหกรรมมันสําปะหลังในประเทศลุมแมน้ําโขงตลอดหวงโซอุปทาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ             

อุตสาหกรรมมันสําปะหลังตลอดหวงโซการผลิต ควบคูกับการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมผานการถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง

ในประเทศลุมแมน้ําโขง ประกอบดวย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร เวียดนามและไทย (CLMVT) โดยมีระยะเวลาดําเนินการเปนเวลา 2 ป ต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2565

เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ทางโครงการ CCC ไดจัดการประชุมคณะท่ีปรึกษาโครงการคร้ังท่ี 1 เพ่ือนําเสนอภาพรวมและความกาวหนา รวมท้ังการวางแผนและช้ีแนะกลยทุธ             

ในการดําเนินงานของโครงการ ณ หองประชุม 513 อาคารศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยคณะท่ีปรึกษาประกอบดวยผูเช่ียวชาญ  

จากภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมต้ังแต “ตนน้ํา” คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยกีารปลูกมันสําปะหลังและการปรับปรุงพันธุ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและทําใหมันสําปะหลังมีคุณสมบัติ

เหมาะกับการแปรรูปหรือใชงานในอุตสาหกรรมเฉพาะ “กลางน้ํา” คือ การใชเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง ลดการใชพลังงานและทรัพยากร

ในกระบวนการผลิต จนถึง “ปลายน้ํา” คือ การใชเทคโนโลยใีนการนําของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิต ไดแก น้ําเสียและกากมันสําปะหลังมาผลิตกาซชีวภาพ เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน

ผูสนใจเขารวมอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ดร.กาญจนา แสงจันทร (ผูประสานงานโครงการ) โทร 02-470-7434 หรือ อีเมล kanchana.sae@biotec.or.th
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“จุรินทร” เคาะ 1,400 ลาน ทำลายมันสำปะหลังติดโรคใบดาง

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§

 ติดตอเรา:   โครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย

        www.thailandtapiocastarch.net           starchzerowaste@gmail.com         Facebook: Thailand Tapioca Starch 

   ผูจัดการโครงการ: คุณรื่นรมย เลิศลัทธภรณ

   ศูนย ECoWaste สวทช.                 02 - 470 - 7432                 02 - 452 - 3455 1

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  เปดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) วา 

ไดหารือถึงมาตรการและแนวทางแกไขปญหาโรคใบดางท่ีกําลังมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน โดยมีพ้ืนท่ีไดรับความเสียหายกวา 3.2 แสนไร จึงตองเรงปองกันไมใหมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน      

โดยจะจายชดเชยใหกับเกษตรกรท่ีทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรค ครอบคลุมเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรทุกราย และยังจะแจกทอนพันธุท่ีมีคุณภาพ            

ท่ีทนทานและปลอดโรคใหกับเกษตรกร ใชงบประมาณ 1,400 ลานบาท เร่ิมดําเนินโครงการต้ังแต พ.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564

ท้ังน้ี ท่ีประชุมยังไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตร เรงประชาสัมพันธใหเกษตรกรท่ีไดทําลายมันสําปะหลังท่ีติดโรคใบดางแลว ใหใชพันธุมันสําปะหลังท่ีมีคุณภาพ

และซ้ือทอนพันธุท่ีไดรับการรับรอง 

ขณะเดียวกัน  ไดส่ังการใหกรมการคาตางประเทศเขมงวดในการดูแลการนําเขามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบาน ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เพ่ือปองกันการลักลอบ       

นําเขา 

นอกจากน้ี ไดเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการบริหารจัดการมันสําปะหลังระดับจังหวัด สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีไดตลอดอายุของ

คณะกรรมการ นบมส. ไมจํากัดเฉพาะปการผลิต 2562/63 เพ่ือใหการดูแลมันสําปะหลังมีความตอเน่ือง ท้ังการดูแลราคา การปฏิบัติตามมาตรการตางๆ 

ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ, วันท่ี 15 ตุลาคม 2563, https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/452911

สวัสดีทานผูอานทุกทาน พบกับจดหมายขาวฉบับสุดทายของป 2563 กองบรรณาธิการขอกลาวสวัสดีปใหม และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายในสากลโลก ดลบันดาลใหทานผูอานมีความสุข สดช่ืน สมหวังและสุขภาพแข็งแรงตลอดปและตลอดไป เน้ือหาของจดหมายขาวฉบับน้ี

ยงัคงเต็มไปดวยสาระสําคัญและมีประโยชนตอทานผูอานเชนเคย ประกอบดวย นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย เคาะ 1,400 ลานบาท

ทําลายมันสําปะหลังติดโรคใบดาง รวมท้ังกระทรวงพาณิชยคาดสงออกมันสําปะหลังสดใส หลังจีนตองการซ้ือทําแอลกอฮอล และ BIOTEC ไดจัดการประชุม

คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ CCC คร้ังท่ี 1 นอกจากน้ีทานจะไดพบกับบทความท่ีมีประโยชน 2 เร่ือง คือ “Water Footprint  กับอนาคตอุตสาหกรรมเกษตรไทย”

และ “มันสําปะหลังพันธุพิรุณ…ตอบโจทยท้ังพันธุอุตสาหกรรมและพันธุรับประทาน” ทานยงัสามารถติดตามขาวสารและสถานการณของแวดวงอุตสาหกรรมมันสําปะหลัง 

เพ่ิมเติมไดท่ี www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch




