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ค�าอุทิศ
แด่.

คุณสุกิจ หว่ังหลี ผู้ชี้และน�ำทำงสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนของอุตสำหกรรมมันส�ำปะหลังไทย

แด่.
ศ. ดร.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธ์ิพิเชษฐ์, รศ. ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ 

ที่ได้ผสมและพัฒนำพันธ์ุชั้นเลิศของโลก เกษตรศำสตร์ 50 ห้วยบง 60 
และ 80 และ นักผสมพันธ์ุทรงคุณวุฒิศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ส�ำหรับ
พันธ์ุมันส�ำปะหลัง ระยอง 5 และสำยพันธ์ุระยองอ่ืน ๆ ผลผลิตต่อไร ่

และเชื้อแป้งสูงขึ้น เป็นรำกฐำนของควำมเจริญเติบโตของอุตสำหกรรม
มันส�ำปะหลังไทย

- มูลนิธิสถำบันพัฒนำมันส�ำปะหลังแห่งประเทศไทย -
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Dedication

To.
Khun Sukit Wanglee who has been an unwavering beacon 

guiding the Thai Tapioca Industry to a vibrant, prosperous

and sustainable position today.

To.
Professor Dr. Chareinsuk Rojanaridpiched,

Associate Professor Dr. Vichan Vichukit and other 

eminent breeders for their innovativeThai high yield
“Elite Varieties”, bringing unmeasurable benefits to

the Thai farmers and the Thai economy.

- Thai Tapioca Development Institute - 
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มันส�าปะหลัง ชื่อประหลาด มาจากไหนไม่รู้ ฝรั่งเรียก Tapioca บ้าง Cassava บ้าง ต่างกัน 
อย่างไร ใช้ท�าอะไร ในรูปใด มีประโยชน์อะไร ขายที่ไหน อดีต อนาคตของพืชนี้จะเป็นอย่างไร  
ไม่ค่อยรู้จักกัน

รู้แต่ว่า “มัน” คู่กับความยากจน จนได้ชื่อว่าเป็น “พืชคนจน” แต่ “มัน” สร้างชีวิตความร�่ารวย 
ให้แก่คนไทยมากมาย สร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง สร้างเกียรติคุณให้แก่ประเทศ ที่ส่งออก 
ครองอันดับ 1 มาครึ่งศตวรรษ และมีพันธ์ุดีที่สุดของโลก แต่น้อยคนนักจะรู้จักมันส�าปะหลัง

มันส�าปะหลัง ส่งไปประชาคมยุโรปในรูปมันเส้น มันอัดเม็ด ปีละหลายล้านตัน การเปลี่ยนแปลง 
ของตลาดประชาคมยุโรปในปลายทศวรรษ 2530 “มัน” เกือบจะสูญหายจากประเทศเช่นปอ

แต่วันนี้ “มัน” ยังอยู่ และกลับเป็นพระเอกของประเทศ ปลูกไม่พอขาย ไม่เป็นปัญหาให้รัฐบาล

ที่น่าอัศจรรย์นักคือ “มัน” รอดมาได้ด้วยความอนุเคราะห์อันน้อยนิด แต่เติบโต รุ่งเรือง  
เป็นอุตสาหกรรมที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับค�าขวัญของรัฐบาล

หนังสือเล่มนี้จะเป็นบันทึกให้คนไทยทั่วไปได้รู้จักว่า “มัน” คืออะไร มาจากไหน ไทยเก่ียวข้อง 
อย่างไร และส�าคัญที่สุด จะได้ชื่นชมความสามารถของคนไทยและประเทศไทย

- มูลนิธิสถำบันพัฒนำมันส�ำปะหลังแห่งประเทศไทย -

บทน�า
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“Mun-sam-palang” – a strange-sounding name even to Thai ears! Where the word 
comes from, nobody knows. Westerners sometimes call it “tapioca”, at other times 
“cassava”. Any difference between the two? What is it used for? In what form? 
What are its benefits? And where to obtain it anyway? Its provenance (past) or  
its prospect (future) seems not so well known.

All we know is that “Mun” (the first syllable of its Thai name) is so identified with 
poverty that it is called “poor man’s crop”. However, “Mun” has created a life of 
prosperity for many Thais, bringing along revenue, fame and honor for the country 
which has been rated as the Number One exporter for the past half-century and 
in full possession of the world’s best variety (breed) of this root crop. Be that as it 
may, still very few people are familiar with tapioca or cassava.

Many million tons of tapioca per year were exported to the European Community, 
but changes in the market situation over there nearly spelt the extinction of “Mun” 
similarly to the case of jute.

But today, “Mun” is still alive and has become the hero of the nation. Simply cannot 
grow enough for the market! And certainly not a problem for the government.

What really is marvelous is the fact that “Mun” managed to survive with little by 
way of assistance. It has even grown and succeeded as an industry which is secure, 
prosperous and sustainable, in consonance with the Government’s slogan.

This publication is intended as the source from which the Thai general public will 
be able to learn what “Mun” is, where it came from, how Thailand got involved and, 
above all, to come to appreciate the capability of the Thai people and nation.

- Thai Tapioca Development Institute -

Introduction
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Chapter

I
The Ancient World 

of

the Cassava

“มัน” จากอดีตและแดนแสนไกล
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The Ancient Plant
พืชดึกด�าบรรพ์

Cassava, a root crop, has 

grown in the wilds of tropical 

Central and South America 

for many, many centuries.

“มันส�าปะหลัง” เป็นพืชหัวที่เกิดจากการ
ขยายใหญ่ของราก (Root Crop) ที่เกิด
ขึ้นในธรรมชาติ ป่าเขาในดินแดนเขตร้อน
ของทวีปอเมริกา  โดยเฉพาะในอเมริกา
กลางและอเมริกาใต้ตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์

11 WonDeRs
oF Tapioca
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The oldest direct evidence of 

cassava cultivation is on show 

as an ancient exhibit, Yuca, 

in Moche culture at the Larco 

Museum Collection in Lima, 

Peru. This indicates cassava has 

been cultivated in Guatemala, 

Mexico, Brazil and Bolivia for 

more than 6,000 years.

“มันส�าปะหลัง” มีหลักฐานว่า ก�าเนิดมา
หลายพันปีก่อน โบราณวัตถุ Moche 
Yuca แสดงอยู ่ที่ พิ พิธภัณฑ ์Larco 

Museum Collection กรุงลิมา ประเทศ
เปรู บ่งบอกให้รู ้ว่า ได้พบมันส�าปะหลัง
แถบประเทศกัวเตมาลา เม็กซิโก บราซิล 
และโบลิเวีย มากกว่า 6,000 ปีมาแล้ว  

14 WonDeRs 
oF Tapioca
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The Journey of Cassava
การเดินทางของมันส�าปะหลัง

MEXICO

1

2

3
5

4

GUATEMALA

BRAZIL RE๎UNION ISLAND
MADAGASCAR

INDONESIA
MALAYSIA

THAILAND

PHILIPPINES
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มันส�าปะหลังมีถ่ินก�าเนิดในทวีปอเมริกากลาง 
และอเมริกาใต้ เป็นพืชด้ังเดิมของชนพ้ืนเมือง
แถบกัวเตมาลา เม็กซิโก และบราซิล

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสน�ามันส�าปะหลัง
จากประเทศบราซิลไปยังทวีปแอฟริกาที่เกาะเรอูนียง 

และมาดากัสการ์

คริสต์ศตวรรษที่ 17 มันส�าปะหลังเดินทางจากประเทศ
เม็กซิโกสู่ทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์

ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มันส�าปะหลังจากอินโดนีเซีย 
เข้าสู่ประเทศไทยตอนใต้ ก่อนจะขยายตัวสู่ภาคตะวันออก
แถบจังหวัดชลบุรีและระยอง 

ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชาวฮอลันดาน�ามันส�าปะหลัง 

มาปลูกที่หมู่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองมะละกา 

ประเทศมาเลเซีย

เม็กซิโก บราซิล1

2

3

4

5

เกาะเรอูนียง เกาะมาดากัสการ์

ฟิลิปปินส์

PHILIPPINES

ไทย

อินโดนีเซีย มาเลเซีย

Cassava is native to Central America and South America.

It has been cultivated by ethnic people in Guatemala, Mexico and 

Brazil.

In the mid-16
th
 century, the Portuguese brought cassava from Brazil 

to Africa’s Réunion and Madagascar islands. 

In the 17th
 century, cassava was brought from Mexico to Asia.  

The Philippines was the first Asian home to cassava.

In early 18 th century, the Dutch started cultivating cassava on  
Indonesia’s Java Island and in Malaysia’s Malacca.

Before the Second World War, cassava had already expanded from 

Indonesia to Thailand’s South. The plant later spread to the east of 

Thailand, especially Chon Buri and Rayong provinces. 
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Known as Manihot utilisima  

Pohl in Latin, cassava belongs  

to the genus Manihot (Fam-

ily Euphorbiaceae) and can be 
classified as bitter – Manihot  

ut i l is ima  Pohl  or  sweet  –  

Manihot palmata Müeller Arg. 

Both are widely cult ivated 

i n  d i f f e r en t  pa r t s  o f  t he 

world and the modern name  

Manihot esculenta Crantz is  

ascr ibed to  both species .   

The Centro Internacional de  

Agricultura Tropical (CIAT) has 
collected the germplasm of at  

least 7,000 cassava varieties  

18 WonDeRs 
oF Tapioca
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“มันส�าปะหลัง” เป ็นพืชในสกุล Manihot 
(วงศ์ Euphorbiaceae) มีชื่อเป็นภาษาละตินว่า 

Manihot utilisima Pohl จ�าแนกออกเป็น 

ชนิดขม ตามรสของหัว ชนิดขม เรียกว่า Manihot 

util isima Pohl ส ่วนชนิดหวาน เรียกว ่า 

Manihot palmata Müeller Arg. เมือ่น�าไปปลกู 

ในต่างถ่ิน ทั้ง 2 ชนิดก็คละกันไป และปัจจุบันมีชื่อ 

ทางวิทยาศาสตร์เพียงชื่อเดียว คือ Manihot  

esculenta Crantz ซึ่งก็มีมากมายหลายพันธุ ์ 
(Varieties) ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ 
Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) ได้รวบรวมเชื้อพันธุกรรม 
(Germplasm) โดยปลูกรวบรวมไว้ ในแปลง
และเก็บในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ที่เมือง 

คาลี ประเทศโคลอมเบียไม่น้อยกว่า 7,000 พันธุ์ 

19 WonDeRs
oF Tapioca
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in the form of tissue culture in Cali, Colombia.  With  

its distinctive characteristics, the germplasm of 

each variety has been further developed through 

crossbreeding with indigenous varieties, resulting 

in higher yields and a greater range of processed 

staple products.

20 WonDeRs 
oF Tapioca
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ซึ่ งแต ่ละพันธุ ์มีลักษณะและคุณสมบัติ
แตกต่างกัน นักปรับปรุงพันธุ ์ ได ้ ใช ้ เชื้อ
พันธุกรรม (Germplasm) เหล่านี้มาวิจัย 

และพัฒนาพันธุ์ ใหม่ๆ โดยผสมข้ามพันธุ์
บ้าง ผสมกับพันธุ์พ้ืนเมืองบ้าง จนได้พันธุ์ 
ที่มีผลผลิตสูงเพ่ือผลิตและใช้แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต ่างๆ ที่ เป ็นประโยชน์อย ่าง
มากมายต ่อการด�ารงชี วิตของมนุษย ์
ปัจจุบัน

21 WonDeRs
oF Tapioca
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Introduction to 

Africa, Asia and 

Thailand
แหล่งก�าเนิดเดิมสู่แอฟริกา
เอเชีย และไทย

ในศตวรรษที่ 17 -18  ประเทศในยุโรป เช่น โปรตุเกส 
และสเปน ได ้ส ่งกองก�าลังและผู ้สอนศาสนาขยาย
อิทธิพลไปยังแถบแอฟริกา อเมริกาใต้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ซึ่งเป็น
แหล่งก�าเนิดของมันส�าปะหลัง ส่วนอังกฤษและฝรั่งเศส
ก็ได้เข้าไปครอบครองประเทศในแถบเอเชีย และแอฟริกา 

น�ามันส�าปะหลังไปเผยแพร่เช่นกัน

22 WonDeRs 
oF Tapioca
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Between the 17th and the 18th
 centuries, Portugal and 

Spain asserted their colonial influence through military  

might and missionary zeal throughout countries in  

Africa, Central America and South America, all of 

which are home to cassava.  During the same period, 
England and France also furthered their imperialist 
aspirations in certain countries in Africa and Asia and 

introduced cassava to them.

23 WonDeRs
oF Tapioca
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“มันส�าปะหลัง” จึงได ้ชื่อภาษาโปรตุ เกสเรียกขานในบราซิลว ่า Mandioca 

ในโคลอมเบีย กัวเตมาลา เม็กซิโก เรียกขานตามภาษาของสเปนว่า Yuca

เมื่อได้ ไปยึดครองดินแดนในแถบอ่ืน ผู้เผยแพร่ศาสนาก็ได้น�ามันส�าปะหลังไปปลูก
ในที่แห่งนั้น เช่น โปรตุเกสได้น�า Mandioca มาเผยแพร่ในอินโดนีเซีย และสเปน 

ได้น�า Yuca มาเผยแพร่ในฟิลิปปินส์ ส่วนอังกฤษเผยแพร่โดยนักค้าทาสชาวอังกฤษ 

ซึ่งกวาดต้อนทาสจากแอฟริกาไปขาย ได้น�าพันธุ์มันส�าปะหลังไปเผยแพร่ในเขตที่
ตนมีอิทธิพลในแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย และในเอเชีย เช่น อินเดีย อังกฤษ เรียกต้น
และหัวมันส�าปะหลัง ว่า Cassava ผลิตผลที่ได้จากการแปรรูปหัวมันส�าปะหลัง  
(Cassava) เรียกว่า Tapioca

24 WonDeRs 
oF Tapioca
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In Brazil, cassava is known as 

mandioca (in Portuguese) and 

in Colombia, Guatemala and  

Mexico, it is known as yuca (in 

Spanish). Mandioca is cultivated 

in Indonesia and yuca in the  

Philippines. Cassava was also 

introduced to British colonies 

namely Nigeria, India and many 

more. Called by the British, the 

term “cassava”refers to the plant 
and its roots, whereas the term 

“tapioca” refers to its powdery 
extract, i.e. tapioca starch, 

commonly used for commercial 

purpose. 

25 WonDeRs
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Following the collapse of 
Portugal’s imperial power, 

Indonesia came under 

the power of Holland, and 

hence,some Indonesians 

used the terms mandioca 

"sampeu" or "sampore". 

However, no matter what 

it is called or where it is 

cultivated, cassava remains 

a staple food for those who 

cultivate it.

ชาวโปรตุ เกสได ้น�ามันส�าปะหลัง
ไปอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก แต่เมื่อ
อิทธิพลของโปรตุเกสได้เส่ือมสลาย 

ฮอลนัดาได้เข้ามาครอบครองเกาะชวา 

แทน มันส�าปะหลังจึงได ้ชื่อตาม
แหล่งปลูกในท้องถ่ินในภาษาชวาว่า 

Sampeu หรือ Sampore ชาว 

อินโดนีเซียได้อาศัยมันส�าปะหลัง 

เป ็นอาหารประจ�าวันเช่นเดียวกับ 

ประเทศในแอฟริกาเช่นกัน
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มันส�าปะหลังที่แพร่ไปยังประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่น�าไปใช้เป็นอาหาร
หลักของประชากรโดยตรง หลายประเทศในอเมริกาใต้ ไนจีเรีย และ  
ประเทศในแอฟริกา แม้แต่อินโดนีเซีย ประชากรบางส่วนก็บริโภค 

มันส�าปะหลังเป็นอาหารหลัก มันส�าปะหลัง Sampeu หรือ Sampore 
จากอินโดนีเซีย แพร่หลายเข้ามาสู่แหลมมลายูทางมาลายาและเข้าสู่ 
ประเทศไทยตอนใต้ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มันส�าปะหลัง 

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดขม ใช้ท�าแป้งมัน (Starch) และสาคู 
ชนิดที่ใช้บริโภคโดยตรง เช่น ต้ม ปิ้ง เป็นมันชนิดหวาน

Sampeu or sampore was introduced to  

Malaysia and southern Thailand before the 

Second World War. Cassava is classified as 

bitter variety for making starch, and sago or  

sweet variety for making dessert.
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เนี่องจากชาวไทยมีธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ พืชหัว 
เช่น เผือกและมันส�าปะหลัง จึงไม่เป็นที่นิยมใช้บริโภค
ประจ�าวัน แต่ใช ้ท�าเป ็นของหวาน เช ่น สาคูในแถบ
จังหวัดสงขลา หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้เล็กๆ 
น้อยๆ เช่น กาวเพ่ือพับถุงกระดาษหนังสือพิมพ์ จน 

มาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และช่วงหลังสงคราม 

เกิดภาวะขาดแคลนข้าวในประเทศ มกีารปลกูมนัส�าปะหลงั 

ในครัวเรือนเป็นแปลงเล็กๆ มากขึ้น โดยบางครัวเรือนที่ 
ยากจนจะน�าไปผสมกับข้าวบริโภคประจ�าวัน แต่เมื่อ
สถานการณ์เข้าสู ่ภาวะปกติ มันส�าปะหลังซึ่งไม่เป็น
ที่นิยมนอกจากใช้ท�าเป็นของหวานยังถูกมองว่าเป็น
พืชชั้นต�่า มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ผู้ยากไร้เท่านั้น
ที่จะกินเผือกกับมันส�าปะหลัง แม้แต่หมูไทยยังถูกเลี้ยง
ด้วยร�าข้าว
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When it was introduced, the Thais preferred 

to consume cassava and other tuber plants 

such as taro as sweets or used such derived 

products of cassava as glue to make paper 

bags. During the Second World War, famine 
caused poor families to grow cassava which 

they mixed with rice to help with the cost of 

living as cassava was much cheaper than 

rice. Since the end of the war, cassava has 

been eaten as a dessert and generally been 

considered food for the poor as even pigs 

are fed with rice bran.
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Before the Second World War, in  

addition to the south of Thailand,  

cassava was cultivated in the  

East – Chon Buri and Rayong – 

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 การปลูกมันส�าปะหลัง 

ได ้ ขยายตั วจากภาคใต ้ สู ่ ภาคตะ วันออกในแถบ 

จังหวัดชลบุรี  ระยอง ที่มีภูมิอากาศคล้ายภาคใต ้  
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และมี พ้ืนที่ ว ่ าง เปล ่าจากการตัดไม ้ ไปใช ้ ใน
อุตสาหกรรม ปรากฏว่าสามารถปลูกได้ดี มี
การท�าไร่มันส�าปะหลังเป็นการค้า ยุคของการ
ปลูกมันส�าปะหลัง เป ็น เกษตรอุตสาหกรรม 

จึงได ้ เริ่มขึ้นที่นั่น โดยเฉพาะในแถบบางพระ 
บางแสน และบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีโรงงาน
แป ้งมันเ กิดขึ้นหลายโรงซึ่ งผลิตแป ้งมันดิบ 

เ พ่ือ ใช ้ ในประ เทศ ทดแทนการน� า เข ้ าจาก
อินโดนีเซีย
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because both regions share similar  

weather pattern and there was much  

space  for  growing  i t  fo l lowing  

deforestation. Since then, it has been  

grown for commercial purposes. In  

the  Bang  Phra,  Bang  Saen  and 

Bang Lamung districts in Chon Buri  

province,  many  factories  making 

starch for domestic consumption 

have been established; as a result, 

the starch imported from Indonesia  

was no longer required. 
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Trial export chip to Netherlands and  
other European countries proved that 

when mix with soybean meal at right  

proportions yielded the same nutrients  

value as those of barley or maize but  

at lower cost. Tapioca chip, therefore, 

became a popular feed mix in the European 

Community. Demand of tapioca chip in  
the Communities grew rapidly. Cassava  

became popular crop, and the growing 

rapidly expanded to the Northeast of  
Thailand. 
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เมื่อมีผู้พบว่า การน�ามันส�าปะหลังไปสับเป็นชิ้น ๆ  

ตากแห้ง เมื่อน�าไปตากแห้ง เรียกว่า มันเส้น 

สามารถน�าไปเลี้ยงสัตว์ จึงมีการริเริ่มทดลอง  
น�ามันเส้นส่งไปทดลองเลี้ยงหมูในยุโรป โดยเฉพาะ 
เนเธอร์แลนด์ และต่อมาได้ทดลองส่งออกเป็น 

มันสับ หรือมันเส้น ปรากฏว่า ผู้เลี้ยงเอามันเส้น 

ไปผสมกับพืชอ่ืนที่มีโปรตีนสูงกว่า เช่น กาก 

ถ่ัวเหลอืง ในอัตราทีเ่หมาะสม ให้คณุค่าทางอาหาร 

เท ่า เทียมข ้าวโพด แต ่ราคาถูกกว ่าการใช  ้

มันส�าปะหลังเป ็นอาหารสัตว ์  จึงเป ็นที่นิยม 

ในประชาคมยุโรป มันส�าปะหลังในรูปของมันเส้น 

จึงกลายเป ็นสินค้าส ่งออกครั้งแรกของไทย  
และการปลูกมันส�าปะหลังได้ขยายตัวสู่ภาคอ่ืน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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Early Exports
การส่งออกระยะแรก

As animal feed, tapioca chips, when 

mixed with soybean meal can substitute 

barley or maize, which is more expensive 

and was widely used in Europe. 

Export of tapioca chips or pellet to  

the Community, classified as “grain 

substitute”, thus enjoyed the benefit of 

low tariff of 6%.

From 1957 demand of tapioca pellet  

grew from less than a million to several  

millions tons.

การใช้มันเส้น ซึ่งน�าเข้าภายใต้พิกัด “ส่ิงทดแทน 

ธัญพืช” ในอัตราภาษีน� า เข ้ า  6% ผสมกับ 

กากถ่ัวเหลืองสามารถทดแทนธัญพืชอ่ืน เช ่น  
ข้าวบาร์เลย์ หรือข้าวโพด ซึ่งมีราคาสูงกว่าได้ดี 

จึงเป็นทีน่ยิมในยโุรป มนัส�าปะหลงัจึงกลายเป็นสินค้า 

ส่งออกไปประชาคมยุโรป เป็นผลให้ปริมาณการ 

ส่งออกสูงขึ้นเป็นล�าดับตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมา
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ประชาคมยุ โ รปซึ่ ง เ ริ่ มก ่อตั้ ง ใหม ่ ๆ  
จ�าเป็นต้องเสนอต่อ GATT (General  
Agreement on Tariffs and Trade)  
ในการลดหย ่อนภาษีน� า เ ข ้ า สินค ้ า
บ า ง จ� า พ ว ก เ ป ็ น ก า ร ต อ บ แ ท น ใ น
การเข ้าเป ็นสมาชิกภาคี GATT และ
ด ้ วย เ จตนาที่ จ ะ ช ่ วยกลุ ่ มปร ะ เ ทศ 

เมืองขึ้นของตนในแอฟริกา โดยเฉพาะ 
อ ย ่ า ง ยิ่ ง อ า ณ า นิ ค ม ข อ ง ฝ รั่ ง เ ศ ส 
เ บ ล เ ยี ย ม  แ ล ะ อั ง ก ฤ ษ  จึ ง ไ ด ้ ใ ห ้
สั ตยาบั นตรึ งภาษี ก ารน� า เ ข ้ า ของ 

ผลิตภัณฑ ์ มั นส� าป ะหลั งที่ น� า ไ ป ใช ้  
“ทดแทน” ธัญพืช (Grain Substitute)  
ไว ้ที่ อัตราต�่ า เ พียง 6% เป ็น โชคดี 

ของปร ะ เทศ ไทยที่ ป ร ะ เ ทศ ในกลุ ่ ม

แอฟริกาไม่สามารถจะส่งมันส�าปะหลัง
ออกได้ เพราะใช ้บริ โภคภายในหมด 
ประเทศไทยไม่นิยมบริโภคในประเทศ
จึ ง มี ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ส ่ ง อ อ ก สู ง  
การส่งออกมันส�าปะหลังเพ่ือไปเป ็น 

ส่ิงทดแทนธัญพืชผสมอาหารสัตว์ ใน
รูปของมันเส้นจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในช่วงปี 2500 เป็นต้นมา จากจ�านวน
ไม่ ก่ีแสนตันเป ็นหลายล้านตันในช่วง 

ปี 2520 ถึง 2530 และการปลูกได ้ 
ขยายตัวอย่างมาก จากภาคตะวันออก
ไปสู ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ 

ส่งออกมันเส ้น (Chip) และมันเม็ด  
(Pellet) ที่ เกิดจากการน�ามันเส้นไป 

อัดเป็นแท่งส้ันๆ คล้ายแท่งชอล์ก และ 
ได ้ วิ วัฒนาการ เป ็ นมั น อัด เม็ ด แข็ ง  
(Hard Pellet) เพ่ือมิให้แตกหักป่นเป็น 

ฝุ ่นระหว่างการขนถ่าย ลดมลภาวะที ่
ท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง และประหยัดการขนส่ง
ได้มาก
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Intending to help its former 

colonized west African 

countries, the European 

Community, to join the 

GATT (General Agreement 
on Tariffs and Trade) was 
committed to binding import 

tariff of grain substitute 

at 6%. As those countries  

in Africa did not have  

enough surplus of tapioca 

to export as grain sub- 

stitute (most was used for 
domestic consumption),  

Thailand, whose domestic 

consumption of tapioca 

products was low, could 

export tapioca chips as  

grain substitute to Europe 

ins tead.  S ince  1957, 
Thailand’s export volume 
of tapioca chips has rapidly 

increased from hundred 

thousands of tons to millions 

of tons, leading to expanding 

growing areas to in the 

Northeast.

41 WonDeRs
oF Tapioca

Book 1.indb   41 7/6/2560 BE   11:02 AM



Book 1.indb   42 7/6/2560 BE   11:03 AM



Improved infrastructure and logistics  

facilitated the exporters in shipping  

their products to their destinations – 

mainly the Netherlands – more  

quickly and efficiently. Thailand was  
ENABLE to CAPTURE more than  
90% of the world market.

ผู้ส่งออกได้พัฒนาระบบการขนส่งทางบก ทางน�้า และทางทะเล 

อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถส่งออกสินค้า 

มันส�าปะหลังครั้งละนับแสนตัน ระบบการล�าเลียงทางบกจาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงสู ่ภาคกลาง และทางน�้าจาก 

ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ หรือชลบุรี ไปลงเรือ 

ทีเ่กาะสีชงั เพ่ือลงเรอืขนาดใหญ่ขนส่งไปยงัเมอืงท่ารอตเตอร์ดัม 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท�าให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออก 

อันดับ 1 ของโลก ครองตลาดกว่า 90%

43 WonDeRs
oF Tapioca

Book 1.indb   43 7/6/2560 BE   11:03 AM



เกษตรกร
เก็บเก่ียว

ผลผลิตจากไร่

น�ามาส่งขาย
ให้ลานมัน
ในพ้ืนที่

น�าส่ง
โรงงานผลิต

แป้งมันส�าปะหลัง

 Cassava root 

from farm

To local tapioca
collectors

To starch
mills

Export Route
From Plantations to Ports

เส้นทางการส่งออก จากไร่.สู่ท่าเรือ
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ลานมันแปรรูป
หัวมันสด 

ให้เป็นมันเส้น

ขนส่ง
สู่ท่าเรือเพ่ือส่งออก

ไปยังต่างประเทศ

Process to 
chips or pellet

To ports for
export
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จากการที่ส่งออกมันเม็ดไปยังประชาคมยุโรปอย่าง 

รวดเร็ว จากปีละไม่ก่ีแสนตันเป็นล้านๆ ตัน และถึง 

8 ล้านตนัในช่วงปี 2522 แต่การจัดระบบการส่งออก 

ยังไม่ดีเท่าที่ควร ท�าให้ราคาผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง 

ทั้งภายในประเทศและประชาคมยุโรปผันผวนขึ้นลง 

อย่างรนุแรง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูค้้าทัง้ผูส่้งออก 

และน�าเข้า และสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลทั้งทาง 

เศรษฐกิจและสังคม

Crisis Facing Thailand 

Due To One Commodity 

to One Single Market
วิกฤติจากการพึ่งพา
“สินค้าชนิดเดียว ไปยังตลาดเดียว”

In 1979, Thailand exported 8 million 

tons of TAPIOCA CHIPS or PELLET 

to the European Community but the  

fluctuation of market price adversely  

affected the Thai economy.
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Rapid Increase of Import TAPIOCA PELLET into 

the Communities and severe fluctuation in  

prices of cassava roots domestically led to  

the negotiation between the Communities and 

Thailand. Both sides agreed to:

1. Reduction of the export 
 volume of tapioca chips/ 

 hard pellets from 7 - 8 

 million tons per year to 

 5.5 million tons per years.

2. Thai government would  
 systematically regulate of 

 chip/pellets export to  

 stabilize the markets and  

 prices.
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มันส� าปะหลั ง จึ ง เป ็นผลิตภัณฑ ์ที่ มี
ปัญหาต่อทั้งรัฐบาลไทยและประชาคม
ยุ โรป จนเป ็นเหตุ ให ้แต ่ละรัฐบาลไม่
สนับสนุนการปลูกมันส�าปะหลัง แต ่
กลับจะลดการปลูก เช ่น ประชาคม
ยุโรปให้เงินสนับสนุนรัฐบาลไทยแนะน�า
เกษตรกรปลูกพืชอ่ืน รวมถึงการใช ้
มาตรการควบคุมการส่งออก  -  น�าเข้า 

ไปยังประชาคมยุโรป และเมื่อปริมาณ
การส่งออกจากไทยไปประชาคมยุโรป 

ได ้ ขยายตั ว ถึงป ีล ะ  8  -  9 ล ้ านตัน 

ประชาคมยุโรปได้ขอเจรจากับรัฐบาลไทย 

ขอจ�ากัดปริมาณการน�าเข้าต่อปี โดย

1 ขอเจรจาท�าสัญญาจ�ากัดการน�าเข้า 

 มันส�าปะหลัง มันเส ้น/มันอัดเม็ด  
 จาก 7  - 8 ล้านตันต่อปี ให้เหลือเพียง  
 5.5 ล้านตันต่อปี

2 จัดระบบการส่งออก เพ่ือก�ากับดูแล 

 ไม่ให้ส่งออกมากไปในระยะใดระยะหนึง่ 

 จนกระทบต่อระดับราคาในแต่ละช่วง
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ประเทศไทยได้เจรจากับประชาคมยุโรป และ 
ท�าสัญญายอมรับการจ�ากัดปริมาณการส่งออก 

ลงเหลือปีละไม่เกิน 5.5 ล้านตันเป็นเวลา 5 ปี  
โดยรัฐบาลไทยเป็นผู้บริหารการจัดการส่งออก 

เอง แทนที่จะให้ผู้น�าเข้าเป็นผู้บริหารโควตาการ 

น�าเข้าซึ่งไทยเสียเปรียบอย่างมหาศาล
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This agreement was severely criticized because of the  
drastically limited export volume. But the fact that Thailand 

was allowed to regulate the export “quota” to the European 

Community, preventing the Thai exporters from being 

dictated by the European importers. Therefore, the 

Ministry of Commerce could regulate and maintain 

domestic cassava root prices at a more stable level. 
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“การท�าสัญญาดังกล่าว โดยยอมลด
ปริมาณการส ่งออก จึง ถูก วิพากษ ์
วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นสัญญาทาส” 

อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบโควตาการ 

ส่งออกไปยังประชาคมยุ โรปก็มีผลดี 

โดยประเทศไทยจะเป็นผู ้บริหารจัดการ 

โควตา หน่วยราชการ กระทรวงพาณิชย์ 
จึงสามารถเข้ามาก�ากับดูแลเพ่ือควบคุม 

สินค้ามันส�าปะหลังให้ราคาอยู ่ในระดับ 

ที่เหมาะสม
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จากสัญญาฉบับที่ 1 ได้มีการเจรจาต่อสัญญา 

กันมาเป็นล�าดับ จนถึงสัญญาฉบบัที ่5 นบัเป็นเวลา 

20 ปีเศษ และต่อมาประชาคมยโุรปได้เปลีย่นนโยบาย
การเกษตรที่เรียกว่า New Agriculture Policy 
ซึ่งจะลดการให้เงินอุดหนุนรักษาเสถียรภาพราคา
ธัญพืชที่ตั้งไว้ในระดับสูงในประชาคมยุโรป และให้
มกีารปลกูธัญพืชในประชาคมยโุรปโดยเสรมีากขึน้ 

ซึ่งระดับราคาของธัญพืชในประชาคมยุโรป 

จะลดต�่าลง กระทบต่อราคามันส�าปะหลังที่ไทย 

ส่งออกไปยงัประชาคมยโุรปทีจ่ะลดลง และปรมิาณ
การน�าเข้าก็จะลดต�่าลงด้วย
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Over the two ensuing decades, the 
Thai government and the European  
Community signed five agreements.  

But after that, “The New Agriculture 
Policy” was introduced by the European 
Community, leading to the reduction 

of subsidies and consequently the 

lower prices of grains in Europe. 

This would decrease the amounts  
of tapioca imported from Thailand;  
thus, the prices for tapioca products  

exported to the European Community 

would drop to a lower level.
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นโยบายประชาคมยุโรปเป็นวิกฤติการณ์
กระทบต่ออนาคตของมันส�าปะหลัง มีท่าที
ว่าจะน�าหายนะมาสู่มันส�าปะหลังของไทย 
เช่นเดียวกับกรณีปอ ซึ่งสูญหายไปจาก
ประเทศไทยเพราะไม่สามารถแข่งขันได้ 

The Comeback
สู้เพื่อด�ารงอยู่

The change in the European 
Community’s policy loomed 

as  a  grave  danger  to  

Thailand’s tapioca exports 

and would effect cassava  

cultivation and would soon  

disappear similar to the case  

of jute.
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ประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกมันเม็ดชนิดเดียวไปยังประชาคมยุโรป
เพียงตลาดเดียว (One commodity to one single market) 
จึงจ�าเป็นต้องปฏิรูปเพ่ือการอยู่รอด การปฏิรูปการปลูกและการผลิต
มันส�าปะหลังเกิดขึ้นในปี 2535 โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการก�าหนดเป็นนโยบายและหลักการ 

2 ข้อหลัก คือ

60 WonDeRs 
oF Tapioca

Book 1.indb   60 7/6/2560 BE   11:04 AM



Relying on export of one commodity to one single  
market is a disaster. Therefore the Thai government 
and private sector have joined hands to chart a new  

course of two principles; 
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1 Cassava has potential to process into food, feed  

 and fuel. To capture the potentials cassava  
 roots production cost must be reduced by  

 increasing its yield per rai and high starch  

 content as quickly as possible.

2 Diversifying of cassava’s processing products 

 as well as export markets are both needed.
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1 มันส�าปะหลังยังมีคุณค ่าและศักยภาพที ่
 สามารถแปรรูปเป ็นผลิตภัณฑ์ ได ้ทั้ง เป ็น 

 อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิง  
 น�าไปใช้เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได ้

 มากมาย แต่ต้องลดต้นทุนการผลิตวัตถุดิบ  
 คือ หัวมัน ให้มีผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น  
 เพ่ือการแปรรูปที่มีประสิทธิผล 

 จึงก�าหนดเป็นนโยบายว่า “เกษตรกรต้องอยู่ได้ 
อุตสาหกรรมจึงอยู่รอด” 

2 ต้องกระจายตลาดโดยเปลี่ยนการพ่ึงพา 

 สินค้าเดียวและตลาดเดียว โดยการพัฒนา 

 ผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบไปหลายๆ ตลาด
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การด�าเนินการนโยบายดังกล่าวได้ก�าหนดยุทธศาสตร์หลักๆ รวม 

3 ข้อ คือ 
— เปลี่ยนพันธุ์มันส�าปะหลัง จากมันพ้ืนเมืองที่ให้ผลผลิตต�่า เชื้อ
แป้งต�่า เป็นมันส�าปะหลังพันธ์ุดี เชื้อแป้ง (ปริมาณแป้ง) สูง ผลผลิตสูง
ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศโดยเร็ว
— ผลผลิตและคุณภาพเชื้อแป ้งที่ สูงขึ้นจะน�าไปสู ่การพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมแป้ง  (Starch) เพ่ือ
การส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก ลดการพ่ึงพาประชาคมยุโรปเพียง
ตลาดเดียว
— เพ่ือให้การพัฒนามันส�าปะหลัง และปรับปรุงพันธุ์ ใหม่อย่าง 

ต่อเนื่อง อยู่บนรากฐานที่มั่นคงยั่งยืน การเปลี่ยนพันธ์ุดีให้เกษตรกรและ 
การพัฒนาต้องท�าโดยหน่วยงานอิสระ มีกองทุนที่รัฐให้การสนับสนุน
โดยน�าโควตาส่งออกจ�านวน 500,000 ตันมาประมูล และน�าเงิน 

รายได้มาจัดตั้งเป็นกองทุน 

ดังความเห็นชอบของรัฐบาลสมัย นายอานันท์ ปันยารชุน ได้น�าเงินนั้น 

มาตั้ ง เป ็นกองทุนและ เป ็นมูลนิ ธิสถาบันพัฒนามันส� าปะหลัง 

แห่งประเทศไทยในปี 2536
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These major strategies were developed in line 
with the above policies:
— Low-yield and low-starch content varieties 

would be replaced by high-yield and high-starch 

content varieties.

— High yield and high starch content would 
enable the starch industry to export (tapioca) 
products to markets all over the world without 

relying on just the European market.

— The new independent institution would be  
established by government initial endowment.

Consequently, the initial endowment was obtained  

by the auction of 500,000 tons of export quota 

tapioca chip export. Mr. Anan Panyarachun, 
the then Prime Minister, agreed to the endowment  
of this Fund and the Thai Tapioca Development  
Institute was founded in 1993.
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ณ วันนี้ นับเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า  
“มัน” ที่เป็นพันธุ์พืชดึกด�าบรรพ ์ 
มีก�าเนิดในดินแดนอันไกลโพ ้น  
ได้เจริญงอกงามในอีกซีกโลกหนึ่ง 

ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ประเทศไทย

Sustainable Industry

อุตสาหกรรมม่ันคง ยั่งยืน

It is a surprising fact that 

cassava, an ancient plant,  

is native to other part of  

the globe, but has thrived in 

Asia, especially Thailand.
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จนประเทศไทยได้เป็นประเทศผู้ผลิตมันส�าปะหลังที่ส�าคัญที่สุด 

ของโลก มีลานมันท�ามันเส้น/อัดเม็ดนับ 1,000 แห่ง มีโรงงานแป้ง 

กว่า 100 โรง ผลิตทั้งแป้งมัน (Starch) และแป้งมันดัดแปร 

(Modified Starch) สนองความต้องการของผู ้ ใช้ทั่วโลก 

ด้วยคุณภาพที่ เชื่อถือได้ ครอบครองส่วนแบ่งการตลาด 

ของโลกกว่า 70% รวมทั้งยังมีความก้าวหน้าทั้งในเทคโนโลยี
การผลิต การผลิตการขนส่ง การตลาด และมีการพัฒนาพันธุ์
อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรไทยมีพันธุ์ดีหลากหลายพันธุ์ปลูก 

ทั่วประเทศ ผลผลิตต่อไร ่และเชื้อแป้งสูงขึ้นกว่า 60% ใน 

ระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี ประเทศไทยได้รับความชื่นชมและยกย่อง 

จากทั่วโลก ในความสามารถของนักวิชาการปรับปรุงพันธุ ์

และของอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังที่สามารถผลิตสินค้าที่ม ี

คุณภาพ และมีความสามารถในการตลาด รวมไปถึงเกษตรกร 

ที่สามารถปรับตัวรับพันธุ์ ใหม่ไปปลูกขยายจนมีผลผลิตและ 
คณุภาพสูงขึน้เป็นอย่างมาก จนท�าให้ประเทศไทยครองอันดับหนึง่ 

เป ็นผู ้น�าด ้านมันส�าปะหลังโดยตลอดมา อย ่างไรก็ตาม 

มันส�าปะหลังยังเป็นที่รู ้จักน้อยมากในประเทศไทย
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Today, there are more than  
1,000 processor of tapioca 
chips/pellets and more 

than 100 mills producing 
starch and modified starch. 

Thailand has a 70% share 
of the world market. With 

i m p r o v e d  p r o d u c t i o n  

technology, infrastructure,  

variety, and marketing  

strategies, Thai cassava 
products has become widely 

accepted worldwide but is 

barely known domestically.
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Chapter

3
Amazing

Thai Varieties

อัศจรรย์พันธุ์ ไทย
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Cassava breeders 

“Those Who Do 

a Thankless Job”
นักปรบัปรงุพนัธุมั์นส�าปะหลงั “ผู้ปิดทองหลงัพระ”

The cassava varieties that grew  

in the South, East and Northeast  

of Thailand, was of native 

varieties, yielding 2.2 tons  

per rai with only 18% of starch 

content, and production time  

took nine to ten months.

มนัส�าปะหลงัทีเ่ผยแพร่เข้าสู่ประเทศไทยจากภาคใต้สู่ภาค
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เป็นพันธ์ุพ้ืนเมอืง 
ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2.2 ตัน/ไร่ เชื้อแป้งในหัวต�่าเพียง 18% 
และผลผลิตใช้เวลา 9 - 10 เดือน 
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โรงงานต้องหยดุการผลติประมาณ 4 เดือน ต้นทนุ 

ในการแปรรูปเป็นแป้งจึงสูง และเป็นความอัศจรรย์
อีกเช่นกันที่ประเทศไทยมีนักปรับปรุงพันธุ์พืช 
(Plant Breeder) ที่มีความเก่งกาจสามารถ
เป ็นพิเศษ ซึ่งท�างานอยู ่ ในห ้องทดลองและ 
ในแปลงโดยไม่ค�านึงถึงผลตอบแทน มันส�าปะหลัง 

หลายพันธุ ์ที่นักปรับปรุงพันธุ ์ ได ้พัฒนาขึ้น 

มีศักยภาพผลผลิตต่อไร ่สูง เชื้อแป้งสูง แต  ่

มีการสนับสนุนให้น�าไปขยายและกระจายพันธุ์สู่ 
เกษตรกรเพ่ือปลูกให้เกิดประโยชน์น ้อยมาก  
เนือ่งจากไม่มนีโยบายส่งเสรมิการปลกูมนัส�าปะหลงั 

เช่นพืชอ่ืนๆ มาเป็นเวลายาวนาน
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Low-yield cassava made the cost of starch  
production high. Thanks to the innovative  

of plant breeders, cassava varieties with new 

high yields and high starch content have 

been developed. However, they were seldom 

distributed to the farmers to be cultivated 

because cassava had not been actively promoted  

by the government.
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ด้วยความอดทนไม ่ย ่อท ้อของ 

นักปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์ ใหม่ๆ  
พันธุ์แล้วพันธุ์เล่าได้รับการพัฒนา
ออกมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อถึง 

เวลาที่ เ กิดการปฏิรูปการปลูก 

มนัส�าปะหลงั และในปี 2536 ก็ได้ใช้ 

ผลจากความสามารถของนกัปรบัปรงุ 

พันธุ์ ได้เป็นพันธุ์ KU50 ซึ่งถูก 

น�ามาขยายและแจกจ่ายสู่เกษตรกร 

โดยผ่านสถาบนัฯ จนท�าให้ประเทศไทย
สามารถเพ่ิมผลผลติต่อไร่สูงขึน้ 70% 
จาก 2.2 ตนัต่อไร่ เป็น 3.40 ตนัต่อไร่  
และเชือ้แป้งสูงขึน้ 60% จาก 18% 

เป็นกว่า 30% ภายในเวลาเพียงไม่ถึง 

20 ปี พลกิฟ้ืนให้อุตสาหกรรมไทย 

ด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คงในปัจจุบนั

These plant breeders were still 

determined to improve their 

cassava varieties. In 1989 one 
variety KU50 was developed 
and it has been propagated 

by TTDI and distributed to 

farmers nationwide break- 
through in new cassava 

varieties. Yield rose by 70%,  
from 2.2 tons per rai to 3.40 

tons per rai and the starch  

content rose by more than  

60%, from 18% to 30%.  
Subsequently, the varieties  

development has improved 

tapioca production and it 

has been recognized as the 

best commercial variety  

in the world. Within 20 years,  
the industry has revived and  

continued to flourish since.
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จ า ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร เ ป ลี่ ย น พั น ธุ ์ 
มันส�าปะหลังให้เกษตรกรทั่วประเทศซึ่ง 

มาจากความร่วมมอืร่วมใจของภาคเอกชน
และภาคราชการในระหว่างปี 2535 - 2545 

ก า ร เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต ด ้ า น ป ริ ม า ณ แ ล ะ 
คุณภาพของหัวมันส�าปะหลังกลายเป็น
ปัจจัยหลักที่ท�าให้อุตสาหกรรมแปรรูป
เจริญและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การผลิต
แป้งมันส�าปะหลัง (Starch) ขยายตัวจาก 

ไม่ก่ีแสนตนัเป็นนบัล้านตนั จากการส่งออก 

ไปเพียงไม่ก่ีประเทศ เป็นการส่งออกไปทัว่โลก 

กว่า 90 ประเทศ และมีการพัฒนาการ 

ส่งออกจากแป้งมันธรรมดา (Native 
Starch) เป็นการส่งออกแป้งมันดัดแปร 
(Modified Starch) อีกด้วย ประเทศไทย
จึงยังด�ารงความเป็นผู้ส่งออก Tapioca 
Starch ทีส่�าคญัทีสุ่ดของโลก จนถึงทกุวันนี้ 
และครองตลาดกว่า 65%

With the cooperation 

of the Government and 

the private sector to 

improve the cassava 

varieties between 1992 
and 2002, production 

o f  t ap ioca  s t a rch 

has expanded from a 

hundred thousand tons 

to five million tons and 

the starch – ranging from 

native to modified – 

has been exported to 

more than 90 countries. 
Thailand is the leading 

cassava exporter and 

maintains more than  

65% share of the world 

market.
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นักปรับปรุงพันธุ ์มันส�าปะหลังในประเทศไทย 

ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าสามารถสร้างพันธุ์ 
มันส�าปะหลังที่ยอดเยี่ยมให้ผลผลิตต่อไร่สูง เชื้อ 

แป้งสูง ได้หลากหลายพันธุ์ โดยสถาบันหลักที่ 
พัฒนาพันธ์ุมีทั้งหมด 2 รายคือ

Kasetsart University 

and The Department 

of Agriculture – 

Cassava Breeders
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร 
ผู้พัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลัง

Thai cassava breeders are renowned 

for their cassava varieties that produce  

high yields with high starch content. 

The two main breeders are:
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ระยอง 5
Rayong 5

สายกรมวิชาการเกษตร 

พัฒนาพันธุ์ระยอง 3, ระยอง 5, 
ระยอง 60, ระยอง 72, ระยอง 90, 
ระยอง 7, ระยอง 9, ระยอง 11  
และระยอง 13

T h e  D e p a r t m e n t 

of  Agriculture has 

developed 9 varieties 

of cassava – Rayong 3, 
Rayong 5, Rayong 60, 
Rayong 72, Rayong 90, 
Rayong 7, Rayong 9,  
Rayong 11 and Rayong 

13.
ทรงพุ่ม

ที่อายุ 6 เดือน
 Plant canopy 

at 6 months
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ยอดอ่อน : สีม่วงอ่อน

เปลือกหัว : สีน�้าตาลอ่อน
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน
External color of root : Light brown
Root pulp : White
at 6 months

Petiole color : Red
ก้านใบ : สีแดงเข้ม

Apical leaves : Purple 
green
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ระยอง 72
Rayong 72

ทรงพุ่ม
ที่อายุ 6 เดือน
Plant canopy
at 6 months
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ก้านใบ : สีแดงเข้ม

ยอดอ่อน : สีม่วง

เปลือกหัว : สีน�้าตาลอ่อน
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน
External color of root : Light brown
Root pulp : White
at 6 months

Petiole color : Red

Apical leaves : Purple
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ระยอง 90
Rayong 90

ทรงพุ่ม
ที่อายุ 6 เดือน
Plant canopy
at 6 months
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ยอดอ่อน : สีเขียวอ่อน

ก้านใบ : สีเขียวอ่อน

เปลือกหัว : สีน�้าตาล
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน
External color of root : Light brown
Root pulp : White
at 6 months

Apical leaves : Light green

Petiole color : Light green
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ที่อายุ 6 เดือน
at 6 months

ระยอง 9
Rayong 9
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ยอดอ่อน : สีเขียวเข้มอมน�้าตาล

เปลือกหัว : สีน�้าตาล
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน

ก้านใบ : สีเขียวอ่อนอมชมพู

External color of root : Light brown
Root pulp : White
at 6 months

Apical leaves : Brownish green

Petiole color : Pinkish green
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ที่อายุ 6 เดือน 
at 6 months

ระยอง 11
Rayong 11
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ก้านใบ : สีเขียวอมแดง

ยอดอ่อน : สีม่วง

External color of root : Brown
Root pulp : White
at 6 months

เปลือกหัว : สีน�้าตาล
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน

Petiole color : Reddish green

Apical leaves : Purple
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ศรีราชา 1  
Sriracha 1

สายคณะเกษตร
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พั ฒ น า พั น ธุ ์ ศ รี ร า ช า  1 , 
เกษตรศาสตร ์  50 (KU 50), 
ห้วยบง 60 (HB 60) และห้วยบง 

80 (HB 80)

T h e  F a c u l t y  o f  

Agriculture, Kasetsart 
U n i v e r s i t y  h a s 

developed Sriracha 1, 

Kasetsart 50 (KU 50), 
Huay Bong 60 (HB 60) 
and Huay Bong 80  
(HB 80).

ที่อายุ 6 เดือน 
at 6 months
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External color of root : Light brown
Root pulp : White
at 6 months

เปลือกหัว : สีน�้าตาลอ่อน
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน
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เกษตรศาสตร์ 50
Kasetsart 50 (KU 50)

ที่อายุ 6 เดือน 
at 6 months
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เปลือกหัว : สีน�้าตาลปานกลาง
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน

ยอดอ่อน : สีม่วง

ก้านใบ : สีเขียวอมแดง

External color of root : Brown
Root pulp : White
at 6 months

Petiole color : Reddish green

Apical leaves : Purple
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ห้วยบง 60
Huay Bong 60 (HB 60)

ที่อายุ 6 เดือน 
at 6 months
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ยอดอ่อน : สีน�้าตาล

ก้านใบ : สีเขียวอมแดง

เปลือกหัว : สีน�้าตาลอ่อน
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน
External color of root : Light brown
Root pulp : White
at 6 months

Petiole color : Reddish green

Apical leaves : Brown
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ที่อายุ 6 เดือน 
at 6 months

ห้วยบง 80
Huay Bong 80 (HB 80)
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เปลือกหัว : สีน�้าตาลอ่อน
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน

ก้านใบ : สีเขียวอมแดง

External color of root : Light brown
Root pulp : White
at 6 months

Petiole color : Reddish green
ยอดอ่อน : สีเขียวอ่อน
Apical leaves : Light green
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พันธุ์ดังกล่าวนี้ได้กระจายไปสู่เกษตรกร 

ทัว่ประเทศ และหลายประเทศได้น�าพันธ์ุไทย
ไปเป็นพันธ์ุพ้ืนฐานในการปลกู ความเฟ่ืองฟู 

ของอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังไทยได้ก่อ
ให้เกิดการตื่นตัวในกลุ่มประเทศอาเซียน 
จากเดิมมีเพียงไทยและอินโดนีเซียเพียง 
2 ประเทศ ขณะนี้เพ่ิมขึ้นมาอีก 4 ประเทศ
คือ กัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่า ท�าให้
ภูมิภาคอาเซียนเป็นฐานส�าคัญของการ
ผลิตแป้งมันส�าปะหลังและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ของโลก

ทั้งนี้ อานิสงส์จากพันธ์ุที่ดีที่นักปรับปรุง
พันธ์ุเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งต่างประเทศ
เรยีกโดยรวมว่า “Thai Elite High Yield 
Varieties” บางพันธ์ุ เช่น KU 50 ได้รับ
การยกย่องว่าเป็น Breakthrough หรือ
เป็นการก้าวกระโดดของการพัฒนาพันธ์ุ
ทีเดียว นักปรับปรุงพันธุ์เหล่านี้ได้สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่วงการมันส�าปะหลัง
อย่างประเมินค่ามิได้ ถือเป็นผู้ปิดทอง
หลังพระอย่างแท้จริง สมควรได้รับการ
ยกย่องเชดิชใูนคณุประโยชน์ที่ได้ท�าให้แก่
ประเทศและเกษตรกรอย่างมหาศาล
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All of these varieties, internationally known 

as “Thai Elite High Yield Varieties”, are  
cultivated throughout Thailand and in many 

countries. KU 50 variety is considered a 
breakthrough in breeding and is considered 

as the best commercial variety. Regionally, 

in the past, only Thailand and Indonesia 

grew cassava but now Cambodia, Vietnam, 

Laos and Myanmar come into play. Recently, 

ASEAN has become the leading region of 

cassava grower and tapioca exporters. 

Such breeders are  the valuable assets for 

the cassava industry and their jobs deserve  

high acclaim.
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Thai Cassava Varietal Improvement 
was organized by
องค์กรท่ีปรับปรุงพันธุ์มันส�าปะหลังไทย

ใช้ชื่อ Series Name:  • เกษตรศาสตร์ Kasetsart (KU) • ห้วยบง Huay Bong (HB)

ใช้ชื่อ Series Name:

• ระยอง Rayong (R)

พันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50

ประวัติพันธุ์:
(ระยอง 1 x ระยอง 90)

พันธุ์
ระยอง 1 

ประวัติพันธุ์: 
คัดเลือกจากพันธุ์พ้ืนเมือง

พันธุ์
ระยอง 3

ประวัติพันธุ์: 
( MMex 55 x MVen 307) 

พันธุ์
ระยอง 2

ประวัติพันธุ์:
( MCol 113 x MCol 22) 

พันธุ์
ระยอง 60
ประวัติพันธุ์:  

(Mcol 1684 x ระยอง 1) 

พันธุ์
ระยอง 90 

ประวัติพันธุ์:
(CMC 76 x V 43)

2535
1992

2518
1975

2527
1984

2534
1991

2526
1983

2530
1987

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร)
 ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย

2. กรมวิชาการเกษตร 
 (ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
  สถาบันวิจัยพืชไร่และ
 พืชทดแทนพลังงาน)

Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, 
in collaboration with the Thai apioca Development Institute (TTDI)

Rayong Field Crops Research 

Center, Field and Renewable  

Energy Crops Research Institute,  

Department of Agriculture

Kasetsart 50 (KU 50)
Pedigree:

(Rayong 1 x Rayong 90)

Rayong 1 (R 1)

Pedigree:

(Selection from local variety)

Rayong 2 (R 2)

Pedigree:

( Mcol 113 x Mcol 22)

Rayong 90 (R 90)
Pedigree:

(CMC 76 x V 43)

Rayong 3 (R 3)
Pedigree:

( MMex 55 x MVen 307)

 Rayong 60 (R 60) 
Pedigree:

(Mcol 1684 x Rayong 1)
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พันธุ์
ระยอง 5

ประวัติพันธุ์: 
(27-77-10 x ระยอง 3) 

พันธุ์
ระยอง 72
ประวัติพันธุ์:  

(ระยอง 1 x ระยอง 5)

พันธุ์
ระยอง 7

ประวัติพันธุ์: 
(CMR31-71-25 x OMR29-20-118)

พันธุ์
ระยอง 9 

ประวัติพันธุ์:
(CMR31-19-23 x OMR29-20-118)

พันธุ์
ระยอง 11
ประวัติพันธุ์: 

(ระยอง 5 x OMR29-20-118)

พันธุ์
ห้วยบง 60
ประวัติพันธุ์:

(ระยอง 5 x เกษตรศาสตร์ 50)

พันธุ์
ห้วยบง 80 

ประวัติพันธุ์:
(ระยอง 5 x เกษตรศาสตร์ 50)

2546
2003

2551
2008

2542
1999

2549
2006

2537
1994

2548
2005

2553
2010

Rayong 72 (R 72)
Pedigree:

(Rayong 1 x Rayong 5)

Rayong 9 (R 9)
Pedigree: 

(CMR31-19-23 x OMR29-20-118)

Rayong 5 (R 5)
Pedigree:

(27-77-10 x Rayong 3)

Rayong 7 (R 7)
Pedigree:

(CMR31-71-25 x OMR29-20-118)

Rayong 11 (R 11)

Pedigree:

(Rayong 5 x OMR29-20-118)

Huay Bong 60 (HB 60)
Pedigree:

(Rayong 5 x Kasetsart 50)

Huay Bong 80 (HB 80)
Pedigree:

(Rayong 5 x Kasetsart 50)
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Good Varieties 

for Sustainable 

Industry
พันธุ์ดี รากฐานของอุตสาหกรรมท่ีม่ันคงยั่งยืน 

Since the introduction of improved 

varieties, Thailand has exported more 

than 3.5 million tons of tapioca starch 
a year and around than 1.2 million tons 

of tapioca starch has been consumed  

domestically.

นบัแต่มกีารเปลีย่นพันธ์ุให้เกษตรกร ปี 2536 - 2544 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมแป้งมันส�าปะหลัง
เป ็น ไปอย ่างรวดเร็ วและก ้ าวกระ โดดตาม 

ที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยส่งออก 

แป้งมันส�าปะหลังปีละกว่า 3.5 ล้านตัน และใช้ใน
ประเทศปีละเพียง 1.2 ล้านตัน 
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Around 50% of the roots 

are processed into tapioca 

starch.  Every year, Thailand 

can export all of its tapioca 

products – tapioca starch 

and chips. Most importantly, 

all the cassava used for 

making tapioca starch and 

chips is from the cassava 

cultivated in the country.

50% ของหัวมันที่ผลิตได้น�ามาใช้เป็น
วัตถุดิบผลิตแป้งมัน และทุกปี ไทยสามารถ
ผลิตและส่งออกขายมันส�าปะหลังทั้งแป้ง
และมันเส้นได้หมด ไม่เหลือเก็บข้ามปีให้เป็น
ภาระแก่ประเทศแต่อย่างใด และที่ส�าคัญ 

ทีสุ่ดคอืการส่งออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั 

เป็นผลผลิตที่เกิดภายในประเทศ 100% 
ไม ่มี การน� า เ ข ้ ามาผลิตแต ่อย ่ าง ใด 

ผลประโยชน์จึงอยู่ในประเทศ 100%
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Thailand has been able to develop many high  

quality varieties of cassava because of the  

ingenuity of the cassava breeders. Now Thailand 

can export its cassava products to many countries 

globally and does not have to depend on one 

country as in the past. Undeniably, because of 
their great work, Thailand is now widely known 

as one of the best cassava breeders, best tapioca 

processors. 

นับเป็นความอัศจรรย์ที่ไทยมีพันธุ์มันส�าปะหลังที่ดีหลายพันธุ์ มีการ
ร่วมใจกันปฏิรูป ขยายพันธุ์ และเปลี่ยนพันธุ์ให้เกษตรกรท�าได้อย่าง
รวดเร็ว มีความสามารถในการปรับตัวรองรับกับการผลิตสินค้าให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ และกระจายการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ 
โดยไม่ต้องพ่ึงพาเพียงประเทศเดียวอีกต่อไป ท�าให้อุตสาหกรรม 

อยู่ในฐานะมั่นคงยั่งยืน ทั่วโลกจึงมองประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่น่า
ชื่นชมยกย่องในการพัฒนามันส�าปะหลังในทุกด้าน ทั้งการพัฒนา
พันธุ์ การแปรรูป และการตลาด นับเป็นแบบอย่างของความส�าเร็จท่ี
หลายประเทศพยายามและมุ่งหมาย

103 WonDeRs
oF Tapioca

Book 1.indb   103 7/6/2560 BE   11:12 AM



Chapter

4
Amazing

Thai Cassava 

in Daily Life

อัศจรรย์มันไทยในชีวิต
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พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 (KU 50) ที่พัฒนาโดยภาควิชา 
พืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
พันธุ์ระยอง 5 (Rayong 5) พัฒนาโดยศูนย์วิจัยพืชไร ่
ระยอง กรมวิชาการเกษตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
พันธุ ์ที่มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังน�าไปปลูก 
ขยายพันธุ์อย่างเร่งรัดในพ้ืนที่ของมูลนิธิ ต�าบลห้วยบง  
จังหวัดนครราชสีมา ในปี 2536 พันธุ ์ที่ ได้จากการ 
ปลูกขยายในปีแรก 400,000 ต้น เพียงพอปลูกในเนื้อที่  
1,000 ไร่ และได้กระจายให้เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ  
ไปปลูกขยายและแจกจ่ายพันธุ์ต่อทั่วประเทศ ระหว่าง 
ปี 2536 - 2544 

The Thai Tapioca Development Institute chose 
the KU 50 variety, developed by the Department 
of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart 
University and Rayong 5 variety, developed  
by the Rayong Field Crops Research Center,  
the Department of Agriculture to be propagated 
at Huay Bong village, Nakhon Ratchasima Province 
in 1992. At first, 400,000 plants were cultivated 
in 1,000 rai of land. During 1993-2001, the 
new varieties have been distributed to farmers 
countrywide.
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จากผลที่พันธ์ุใหม่ให้ผลผลิตและเชื้อแป้งสูงกว่าพันธ์ุเก่ามาก จึง
เกิดกระแสตืน่ตวัในการเร่งปลกูพันธ์ุใหม่ทัว่ประเทศ  การกระจาย
ตวัของพันธ์ุใหม่จึงเป็นไปอย่างรวดเรว็ปีละ 8 เท่า ทัง้จากมลูนธิิฯ 
และโดยการขยายกระจายพัฒนาของกลุ่มเกษตรกรเอง ฉะนั้น 
พันธ์ุใหม่จึงได้ขยายพ้ืนทีป่ลกูทวีคณูจาก 1,000 ไร่ เป็น 8,000 ไร่, 
60,000 ไร่, 400,000 ไร่ และเป็น 3,000,000 ไร่ และเพียง 
ระยะเวลา 10 ปี ในปี 2545 เกษตรกรได้ปลูกมันพันธ์ุดีทั่วประเทศ 
ถึง 8 ล้านไร่ ผลผลิตเพ่ิมจาก 2.2 ตันต่อไร่ เป็น 3.4 ตันต่อไร่  
และเชื้อแป้งเพ่ิมจาก 18% เป็นกว่า 30%

การเพ่ิมผลผลิตและเชื้อแป้งเอ้ืออ�านวยให้อุตสาหกรรมแป้ง 
ขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความต้องการแป้ง 
ของตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นมาก โรงงานแป้งจึงเพ่ิมขึ้นจาก 20 โรง  
เป็น 100 โรง การส่งออกแป้งจากจ�านวนไม่ก่ีแสนตัน กลายเป็น 
5 ล้านตันเศษในช่วงดังกล่าว ซึ่งเพ่ิมขึ้นกว่า 10 เท่าตัว 
และปัจจุบันแป้งมันส�าปะหลังเป็นแป้งที่ส�าคัญของโลกชนิดหนึ่ง 
ควบคู่กับแป้งข้าวโพด ส่วนมันเส้นหรือมันอัดเม็ด ซึ่งเคยต้อง 
พ่ึงพาตลาดยุโรปแห่งเดียว ได้แปรเปลี่ยนเป็นการส่งออก 
ไปประเทศจีนเป ็นหลักเ พ่ือใช ้ผลิตเป ็นเอทานอลส�าหรับ 
อุตสาหกรรมต่างๆ 
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With the new varieties, the cultivation area was 
expanded around eight times a year – from  
1,000 rai to 8,000 rai to 60,000 rai to 400,000 rai  
and to 3,000,000 rai within 10 years. In 2002, Thai  
farmers grew only good quality varieties  
countrywide in a total planting area of 8 million rai.  
The yield rose from 2.2 million tons per rai to 3.4 
million tons per rai and the starch content rose 
from 18% to more than 30%.

Such improvements and greater global  
demand led to greater investment in the  
starch industry. The number of starch factories  
rose from 20 to 100 and the export volume  
rose from a hundred thousand to five million 
tons. At present, cassava starch stands as an 
important product as corn starch. Thai tapioca  
chips has been exported mainly to China to be 
processed into alcohol, ethanol and feeds.
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Because of the shortage of domestic 
supply, in 2014 more than 7 million 
tons of fresh cassava roots had to be 
imported from neighboring countries. 
In 2015 Thailand exports 3.5 million 
tons to 90 countries of which around 
1.4 million tons export to China  
alone. Thai tapioca export has been  
one of the most influential factors in the 
world starch market. The best example 
could be witness from the high vitality 
of the markets during the outbreak of 
pink mealy bugs in 2004.

เป ็นที่ประจักษ์ว ่า มันไทยเป็นที่ต ้องการของทั่วโลก 
เนื่องจากผลผลิตไม่พอขาย ในปี 2557 จึงต้องพ่ึง
การน�าเข ้าหัวมันสดจากประเทศเพ่ือนบ้านกว ่า 7 
ล้านตัน การส่งออกจากไทยมีอิทธิพลต่อระดับราคา
ในตลาดโลกอย่างรุนแรง ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในกรณี
เพลี้ยแป้งสีชมพูระบาด ท�าให้ผลผลิตลดลง 25% แต ่
ระดับราคาสูงขึ้นกว่า 100%
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มันส�าปะหลังเป ็นพืชที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ ได้ทุกๆ ส่วน ทั้งราก 
(หัวมัน) ล�าต้น และใบ 

Cassava is a versatile 
crop because its roots, 
stems and leaves can 
all be utilized.
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ใบมันส�าปะหลัง เป็นอาหารของ 
มนุษย์และสัตว์ สามารถน�ามาลวก 
รับประทานกับน�้าพริกได ้  โดย  
ใบมันส�าปะหลังตากแห้งมีโปรตีน  
ถึง 17% และยังน�ามาผสมเป็น 
อาหารสัตว์ด้วย

The leaves can be used 
as food (apical leaves 
eaten with chili paste) 
and animal feed (dried 
leaf that has 17% protein 
is used to mix with other 
feed ingredients).
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ล�าต้นมนัส�าปะหลงั ใช้เป็นท่อนพันธ์ุ 
ปักลงในดินเพ่ือปลูกขยาย

The stem can be used for 
propagation.
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รากหรือหัวมัน เป็นส่วนที่สะสมแป้ง ใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยการ
บริโภคโดยตรง เช่น น�าไปนึ่ง ปิ้ง อบ เชื่อม ย่าง ทอด หรือแปรรูปท�าเป็น
มนัเส้น มนัอัดเมด็ แอลกอฮอล์ และหัวมนัอีกส่วนหนึง่จะถูกส่งเข้าโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือท�าแป้งมันส�าปะหลังอันเป็นวัตถุดิบขั้นต้นที่สามารถ
น�าไปแปรรูปเพ่ือเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องด่ืม และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันในรูปของ
สารความหวาน สารให้ความข้นหนืด แอลกอฮอล์ ส่วนกากที่เหลือจาก
การท�าแป้งมันส�าปะหลังและเปลือกของหัวมันส�าปะหลังก็สามารถน�าไป
ใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นวัสดุในการปลูกเห็ดได้ 
นอกจากนี้ หัวมันส�าปะหลังยังเป็นวัตถุดิบด้านพลังงาน คือ เชื้อเพลิง 
หรือเอทานอล

Cassava is a source of carbohydrate. Young leave  
or apical leave could be consumed as daily food  
when steamed and eat with chili paste. Root can 
be boiled, steamed, grilled or preserved for direct 
consumption as staple food. It can also be simply 
chopped and dried to make tapioca chip or pellet 
for animal feed. When processing at mill to make 
tapioca starch, it could be used as ingredient in 
many industries such as paper, adhesive, food 
starch and fuel such as ethanol.
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Thai industry uses mostly cassava 
roots to be processed into:
• Chips: The fresh roots are cut into 
small pieces, dried and sold as raw 
material for animal feed and fuel 
ethanol.
• Pellets or Hard Pellets: The chips 
are milled and pressed into pellets 
with a diameter of 1 cm and thickness 
of 2 - 3 cm. Their moisture content  
is 14%. They are exported and used  
as feed ingredients.
• Starch: Starch can be divided into 
native starch (or normal starch) 
and modified starch. The latter is 
starch that is modified physically 
or chemically in order to improve 
its functionalities and can be used 
for various purposes. Thai starch 
is regarded as high quality for its 
white and glossy paste.
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ในระยะแรกเริ่ม รากหรือหัวมันส�าปะหลังเป็นส่วนที่น�าไปใช้
ประโยชน์มากที่สุด อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการแปรรูป 
มันส�าปะหลังเป็น 3 จ�าพวก คือ
• มันเส้น (Chip) เป็นการแปรรูปหัวมันสดขั้นปฐม โดยตัดหัวมัน
เป็นชิ้นเล็กๆ น�าไปตากแห้ง ส่งขายเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
และผลิตเอทานอล 
• มันเม็ด (Pellet) หรือมันอัดเม็ด (Hard Pellet) พัฒนาจาก
การน�ามันเส้นไปอัดด้วยความร้อนเป็นเม็ด หนา 2 - 3 เซนติเมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ความชื้น 14% สะดวกต่อ 
การส่งออกไปยังต่างประเทศและเพ่ือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์
• แป้งมนัส�าปะหลงั (Starch) ไทยผลติแป้งมนัคณุภาพสูงได้มาก
ทีสุ่ด เนือ้แป้งมสีีขาวและมนัวาว แบ่งเป็น Native Starch หรอืแป้ง
ธรรมดา และ Modified Starch หรือแป้งดัดแปรซึ่งมีคุณสมบัติ
ต่างจากแป้งธรรมดา โดยใช้กรรมวิธีทางเคมีปรับโครงสร้าง
ภายในให้มีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขึ้น เฉพาะเจาะจงขึ้น

The Cassava 

Industry in Thailand

อุตสาหกรรมมันส�าปะหลังในไทย
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การใช้มันส�าปะหลังเป็นส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

อาหาร 
บางประเทศใช้มันส�าปะหลังเป็นอาหาร
หลักด้วยการน�ามาบริโภคโดยตรง แต่
ไทยน�ามาแปรรูปเป็นแป้งมันส�าปะหลัง
เพ่ือใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต สารให้
ความข ้นหนืด (Thickener) สารให ้
ความคงตัว (Stabilizer) และสารเกาะ
ตัว (Binder)รวมทั้งช่วยในการเสริมแต่ง 
(Filler) 

Food
In some countries, cassava 
is a staple food but in 
Thailand, its processed 
product, starch, is used 
as a thickener, stabilizer, 
binder and filler.

อุตสาหกรรมอาหาร
• สารจากแป้งมันส�าปะหลังช่วย
ท�าให้อาหารคงสภาพทีต้่องการ ช่วย
เพ่ิมความเหนยีว ข้น หนดื ช่วยไม่ให้
ตกตะกอน โดยจะใช้แป้งเป็นส่วนผสม
ประมาณร้อยละ 3 - 4 เช่น ในซอส 
ซปุกระป๋อง น�า้ผกั น�า้ผลไม้ ฯลฯ
• ช่วยให้อาหารมีความยืดหยุ ่น 
เหนียว และไม่ขาดง่าย จึงใช้ผสมใน
เส้นก๋วยเตี๋ยว วุ้นเส้น บะหมี่ สาคู 
และช่วยรกัษาความคงตวัในอาหาร
แช่แข็ง
• เป็นคาร์โบไฮเดรต โดยน�าไปผสม
ในอาหารเด็ก ขนมปัง ไส้ขนมพาย 
ไอศกรีม ไส้กรอก กุนเชียง และ
บะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป 
• แป้งมันใช้เป็นสารทดแทนไขมัน
ในมายองเนส นม โยเกิร์ต และยัง
ช่วยปรุงแต่งรสเพ่ือปรับรสสัมผัส
ภายในปากให้รู้สึกถึงความข้นแน่น
ของเนื้อผลิตภัณฑ์ 

Various Uses of Cassava 
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• แป้งมันยังแปรรูปเป็นสารให้ความหวาน ท�าน�้าตาลกลูโคส ฟรักโทส ใช้แทน 
น�้าตาลซูโครสในผลไม้กระป๋อง แยม โดยกลูโคสแบ่งออกเป็น
 - กลูโคสเหลว (Glucose Syrup) น�าไปผลิตลูกกวาดและเครื่องด่ืม 
  หลายชนิด 
 - กลูโคสผง (Glucose Powder) น�ามาผลิตเดกซ์โทรส 2 ชนิด คือ  
  เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรต (Dextrose Monohydrate) เป็นเดกซ์โทรส 
  ทีม่คีวามชืน้ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และเดกซ์โทรสแอนไฮดรสั  
  (Dextrose Anhydrous) เป็นเดกซ์โทรสที่ไม่มคีวามชืน้ ผ่านกรรมวิธี 
  การท�าให้บริสุทธ์ิและตกผลึก ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยา 
 - ซอร์บิทอล (Sorbitol) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเดกซ์โทรสละลาย 
  ที่ความเข้มข้นร้อยละ 70 ใช้มากในอุตสาหกรรมยาสีฟันและ 
  เครื่องส�าอาง
• ผงชูรส (Monosodium Glutamate)
• แป้งมนัยงัใช้ผลติกรดมะนาวซึง่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครือ่งด่ืม ได้แก่ 
น�้าอัดลม น�้าผลไม้กระป๋อง เครื่องด่ืมชูก�าลัง
• ยารักษาโรคก็มีแป้งมันเป็นส่วนผสม โดยใช้แป้งมันเป็นตัวเจือจางใน
แคปซลูและยาเมด็ เป็นสารตวัเตมิในยาเพ่ือเพ่ิมปรมิาณ นอกจากนียั้งช่วย
น�าพาให้ยากระจายและออกฤทธ์ิได้เรว็ยิง่ขึน้ เพราะเมือ่แป้งเจอกับน�า้จะ
พองตัวและระเบิดออก ช่วยให้ร่างกายดูดซึมฤทธ์ิยาได้เร็วขึ้น ยา
บางชนิดเมื่อใส่แป้งมันที่เป็นพอลิเมอร์เข้าไป ยาจะยึดกันเป็น
ตาข่าย ช่วยให้ยาออกฤทธ์ิได้ช้าและนานขึ้น เป็นต้น
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The Food Industry
• The starch can be used as stabilizer to increase  
the viscosity and prevent the precipitation. About 3 - 4% 
starch is used in seasoning sauce, canned soup,  
vegetable juice and fruit juice.
• It can increase elasticity; as a result, it is mixed in 
noodles, glass noodles, egg noodles, and sago. It also 
helps stabilize the texture of frozen food.
• It is mixed with baby food, bread, pie filling, ice cream, 
sausages, Chinese sausage and instant noodles.
• It is used as a fat substitute in mayonnaise, milk and 
yogurt. It can also increase the texture and body of the 
food.
• It can be used to produce a sweetener – glucose or 
fructose – to replace sucrose and is used in canned fruit 
and jam. The glucose from starch can be classified into:
 - glucose syrup to be used in candy and beverages
 - glucose (dextrose) powder, available in two kinds,  
  i.e. dextrose monohydrate and dextrose anhydrous.  
  The former has moisture and is used in the canned  
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  food industry while the latter does not have mois 
  ture and comes  in the form of crystals. Dextrose  
  anhydrous is used in the pharmaceutical industry.
 - sorbitol, which is a product from dextrose in a  
  form of solution with 70% concentration and is  
  used in toothpaste and the cosmetic industry.
• Monosodium Glutamate
• It can be processed into critic acid that is used in 
beverages such as carbonated drinks, canned fruit juice 
and tonic drinks.
• It is an ingredient in some medicinal tablets or 
capsules, acting as a diluent or filler. It helps active 
pharmaceutical ingredients activate faster because when 
the starch is mixed with water, it causes the capsule to 
swell and burst; as a result, the body can absorb the 
medicine faster. In the form of a polymer, the starch can 
form a network, which can be fabricated to control the 
release of active substances.
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อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
ในอุตสาหกรรมนี้จะใช ้แป้งมันส�าปะหลัง
เ พ่ิมประสิทธิภาพของการทอเส ้น โดย
เคลือบที่เส้นด้าย ด้วยการน�าเส้นด้ายที่
ใช้ทอไปชุบแป้ง เพ่ือให้เส้นด้ายลื่น เรียบ 
ไม่มีขน และเป็นตัวหล่อลื่นไม่ให้เส้นด้าย
ติดกันระหว่างการเคลื่อนที่ของหูกทอผ้า 
เวลาปั ่นทอจะได้ ไม่สะดุด เส้นด้ายไม่ติด
หรือขาด เนื้อผ้าที่ได้จะมีลักษณะดี แข็งแรง 
คงทน นอกจากนี้  แป ้ งมันส� าปะหลั ง 
ยังช ่วยท�าให ้พิมพ์ลายผ้าได ้สม�่า เสมอ 
ด้วย นอกจากนี้แป้งมันส�าปะหลังยังถูก
น�าไปใช้ในอุตสาหกรรมส่ิงทออ่ืนๆ อีกเช่น 
ในผลิตภัณฑ์รีดผ้าเรียบ โดยน�้ายารีดผ้า
เรียบจะเคลือบเส้นด้ายเพ่ือคงรูปเอาไว้ 

The Textile Industry
The starch is used 
to  s t reng then  the 
thread and make it 
smoother. As a result, 
the threads will not 
become entangled in 
the weaving machine. 
The finished fabric 
i s  s m o o t h e r  a n d 
stronger. The starch 
also helps prints on 
the fabric stay fast. 
It is also used in the 
laundry business as 
spray starch.
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อุตสาหกรรมกระดาษ 
แป้งมันเป็นวัตถุดิบส�าคัญในกระบวนการ
ผลิตกระดาษ คุณภาพของเนื้อกระดาษ
ขึ้นอยู ่กับคุณสมบัติของแป้งมัน การท�า
กระดาษต้องใช้เยื่อที่ท�าจากไม้ต่างๆ เช่น 
ไม้สน ไม้ ไผ่ ไม้ยูคาลิปตัส ท�าให้เป็นเยื่อ
เล็กๆ แล้วน�ามาเรียงเป็นแผ่น เยื่อกระดาษ
จะยังไม่เรียบ ต้องฉาบผิวด้วยกาวจากแป้ง 
เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะของเนื้อกระดาษ กาว
จะเคลือบเชื่อมช่องว่างในรูกระดาษ ช่วย
ท�าให้กระดาษเขียนได้ราบเรียบ เวลาเขียน
ด้วยน�้าหมึกหรือพิมพ์สีจะไม่ซึมแตกเป็น
ร่อง และกาวจากแป้งยังช่วยท�าให้กระดาษ
เหนียวยิ่งขึ้นด้วย

The Paper Industry
Starch is an important 
ingredient in paper 
production and the 
quality of paper depends 
on the quality of the 
starch. In the process 
of making paper, wood 
pulp from trees such 
as pine, bamboo and 
eucalyptus is sorted into 
sheet. Starch is then 
applied at wet end on 
its surface in order to 
improve paper strength 
and enhance the surface 
integrity. The starch will 
also smooth the surface 
of the wood pulp and 
bind the pulp enabling 
the smooth writing or 
printing with ink.
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อุตสาหกรรมกาว 
คณุสมบตัพิิเศษของแป้งมนัส�าปะหลงัเมื่อถูก
ความร้อนหรือสารเคมี จะเกิดความเหนียว 
เนียนเป็นเนื้อเดียว และสามารถรักษาความ
เหนียวโดยไม่มีการคืนตัว แป้งมันที่ใช้ท�า
กาวต้องเป็นแป้งบริสุทธ์ิ มีความเป็นกรด
ต�่า เช่น แป้งประเภทเดกซ์ทริน น�าไปใช้ผลิต
ทั้งกาวแห้งและกาวน�้า กาวเหล่านี้จะน�า
ไปใช้ในการผลิตซองจดหมาย สติ๊กเกอร์ 
วอลล์เปเปอร์ เชื่อมติดชั้นลอนของกล่อง
กระดาษลูกฟูก เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและ
ช่วยให้สามารถบรรจุของหนักได้ดี

The Glue Industry
When heated or mixed 
with chemicals, tapioca 
starch becomes sticky 
and tacky paste with 
high stability. The starch 
to be used as glue has 
to be pure and low in 
acidity such as dextrin, 
which can be made 
into either dry or wet 
glue. This glue is used 
in making envelopes, 
stickers, wallpaper, and 
corrugated boxes. The 
glue helps the box be 
stronger so it can hold 
a greater load.
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อุตสาหกรรมไม้อัด 
การผลิตไม้อัดคือ การน�าไม้มา
ประกบติดกันโดยใช ้กาว แป ้ง 
มันส�าปะหลังมีคุณสมบัติเป็นกาว 
จึงถูกใช้เป็นส่วนผสมในการท�ากาว 
เ พ่ื อ ยึ ด ใ ห ้ ไ ม ้ อั ด ติ ด กั น เ ป ็ น 
แผ ่นหนา แข็งแรง และทนทาน 
นอกจากนี้ ยังเป็นการลดต้นทุน
การผลิตกาว เพราะกาวที่ผลิตได้
นั้นใช้แป้งเป็นส่วนผสมถึงร้อยละ 
50 คุณสมบัติพิเศษของแป้งมัน
คือ เนื้อแป้งมีความละเอียด เมื่อ
น�ามาผสมในกาวจึงไม่เกิดการตก
ตะกอน และมีราคาถูก

The Plywood Industry
Plywood is a sheet material 
manufactured from thin 
layers or "plies" of thin wood 
slices that are glued together 
with adjacent layers. Tapioca 
starch, having good tackiness, 
is used as an ingredient in 
the glue for holding together 
pieces of wood slices. The 
starch helps reduce the cost 
of glue making because the 
starch is inexpensive. The 
glue contains 50% starch.
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อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้จากแป้งมันส�าปะหลัง
คือ  พลาสติกที่ สลาย ได ้ทางชี วภาพ  
(Biodegradable)และสารดูดน�้า ไฮโดรเจล 
(Hydrogel) หรือพอลิเมอร์ซึมซับสูง การ
ใช้งานสารดูดน�้าชนิดนี้มีมากมายหลาย
ด้าน เช่น ใช้งานด้านอนามัยทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะในผ้าอ้อมส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
ในทางอุตสาหกรรมจะเป็นสารข้นส�าหรับ
หมึกสกรีนระบบน�้าและวัสดุดูดน�้าออกจาก 
เชื้อเพลิง

Other Industries
New products using 
starch as a base are 
biodegradable plastic, 
hydrogels or polymers 
w i t h  h i g h  w a t e r 
absorption capacity. 
S t a r c h - b a s e d 
absorbent polymer 
or superabsorbent 
polymersare used in 
diapers or sanitary 
napkins for children 
and adults. In certain 
industries, it is used as a 
thickening substance for 
water screening ink or 
oil absorbent material.
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นอกจากนี้ยังมีการน�าแป้งมันส�าปะหลังมาแปร
สภาพ เมื่อเติมสารพอลิเมอร์ที่ย ่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ เกิดเป็นสารผสมที่น�าไปท�าเป็น
วัสดุภัณฑ์ทดแทนพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกที่
ย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

When mixed with synthetic or natural 
biodegradable polymers, processed 
starch, e.g. thermoplastic starch 
(TPS) can replace petroleum-based 
plastic and this material is also 
biodegradable.
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อาหารสัตว์ 
การใช้มันส�าปะหลังเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ จะน�ามันเส้น 
มันส�าปะหลังอัดเม็ด และกากมันส�าปะหลังมาผสม 
ในอาหารสัตว์ เพ่ือให้เป็นแหล่งพลังงานแทนธัญพืช 
โดยการน�ามันส�าปะหลังอัดเม็ดซึ่งมีโปรตีนร้อยละ 2 
ไปผสมกับกากถ่ัวเหลือง ส่วนใบมันส�าปะหลังมีโปรตีน 
ร ้อยละ 20 - 30 ใช ้เป ็นอาหารเสริมให้โค กระบือ 
ในช ่วงฤดูแล ้งที่ ขาดอาหารสัตว ์  หรือน�า ไปผสม 
ในอาหารไก่ ท�าให้ ไข่มีสีแดงขึ้น

อาหารสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่น�ามันส�าปะหลังไปเป็น
วัตถุดิบจะผ่านกระบวนการคล้ายการท�าผงชูรส โดย 
น�าไปเปลี่ยนเป ็นกรดอะมิ โนที่จ�า เป ็น (Essential 
Amino Acid) และน�าไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ 
การปรับสูตรกรดอะมิโนนี้ ท�าเพ่ือน�าไปใช้เป็นอาหาร
เสริม เช่น พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) และโพรไบโอติกส์ 
(Probiotics) ในอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมด้านนี ้
มีขนาดไม่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมมันเส้น
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Feed
Tapioca chips, pellets or pulp are used as an 
ingredient in animal feed. Pellets that contain 
2% protein can replace grains by mixing with 
soybean meal. Cassava leaf containing 20 - 30% 
of protein can be a supplement for cattle during 
summer when grass is scarce or it can be mixed 
with chicken feed, making the yolk redder.

Tapioca can be used as feed ingredients, 
when processed by using a similar process 
as monosodium glutamate production. It is 
converted to essential amino acids, which are 
used as feed supplements – prebiotics and 
probiotics. However, the production volume of 
feed ingredients and supplements is not as large 
as tapioca chip production.
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การผลิตพลังงาน 
มันส�าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย มีปริมาณ
การผลิตประมาณ 30 ล ้านตันต ่อป ี  ในหัว 
มันส�าปะหลังมีแป้งเป็นองค์ประกอบในปริมาณ
ที่ สูง (ร ้อยละ 70 -  85 ของน�้าหนักแห้งโดย
ประมาณ) มันส�าปะหลังจึงสามารถน�ามาผลิต
เป็นแอลกอฮอล์ 95.0 ดีกรี และเมื่อกลั่นให้มี
ความบริสุทธ์ิถึง 99.5 ดีกรี เรียกว่า เอทานอล  
(Ethanol) กระบวนการผลิตเอทานอลอาจใช้
มันเส้นหรือหัวสด น�ามาหมักย่อยเปลี่ยนแป้งเป็น
น�้าตาล และใส่ยีสต์เพ่ือหมักให้เกิดเอทานอลแล้ว 
กลัน่ให้มคีวามบรสุิทธ์ิ 99.5 ดีกร ีโดยมนัเส้น 1 ตนั 
จะผลิตเอทานอลได้ประมาณ 369 ลิตร
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Fuel
As an economic crop, Thailand can 
produce about 30 mill ion tons 
of fresh roots a year. The roots 
contain very high starch content 
(70 -  85% on dry weight basis) 
and can be employed as a feedstock 
fo r  mak ing  a lcoho l  w i th  the 
concentrat ion of 95.0%. After 
distillation, the purity increases to 
99.5% and it is called anhydrous  
ethanol. Both of cassava dried chips 
and fresh roots can be used for ethanol 
production, by hydrolyzing starch to 
sugars (i.e. glucose) and then fermenting  
glucose to ethanol. Around 369  
litres of ethanol can be produced from 
one ton of tapioca chips. 
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เมื่อน�าเอทานอลที่ได้ ไปผสมน�้ามัน
เบนซินในอัตรา 10, 20 และ 85 ส่วน
ในร้อยส่วน ก็สามารถใช้เป็นน�้ามัน
เชื้อเพลิงส�าหรับรถยนต์ ได้ เรียก
ว่า แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) E10, 
E20 และ E85 ตามล�าดับ การน�า
มนัส�าปะหลงัไปผลติเป็นแอลกอฮอล์
และใช้เป็นพลังงานทดแทน หรือเป็น
พลังงานทางเลือก จึงเป็นการเพ่ิม
ความส�าคัญของมันส�าปะหลังทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต

Pure, anhydrous ethanol is 
blended with gasoline at the 
ratio of 10, 20, and 85 parts 
per 100 parts, this product 
is known as gasohol – E10, 
E20 and E85, respectively. 
As a raw material for an 
alternative energy, cassava 
is even more important in 
the future.
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ในสภาวะที่ทั่วโลกก�าลังแสวงหาพลังงาน
ทดแทน พลังงานจากพืชถือว ่า เป ็น
พลังงานที่ ไม ่รู ้ จักหมดส้ิน ปลูกใหม ่
ทดแทนได้เสมอ จึงเป็นที่สนใจของทั่วโลก 
เรียกว่า Green Energy บ้าง Renewable 
Energy บ ้าง ในพืชที่ ถือว ่า เป ็นพืช
พลังงานในอนาคตนอกจากอ้อย มัน
ส�าปะหลังก็มี อันดับความส�าคัญเท ่า
เทียมกัน เพราะปลูกได้ทุกหนแห่ง

As the world is seeking for 
an alternative energy, energy 
from plants is considered a 
notable source of renewable 
energy or green energy. In 
addition to sugar cane, 
cassava is an important 
renewable energy because it 
can be cultivated anywhere.
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Our Day with 

Cassava /Tapioca
1 วันกับมันส�าปะหลัง

สวมใส่ชุดท�างาน
แป้งมันส�าปะหลังช่วยเคลือบเส้นใยผ้าให้ลื่น
เรียบ แข็งแรงคงทน และยังผสมในผลิตภัณฑ์
รีดผ้าเรียบเพ่ือช่วยคงรูปอีกด้วย 

Putting on clothes
Cassava starch is used as yard 
coating that makes threads glossy, 
smooth and durable. In addition, it is 
usually mixed in ironing starch spray 
to stabilize the shape of threads.

พักผ่อนที่บ้านหลังเลิกงาน
เฟอร์นิเจอร์ที่ท�าจากไม้อัดสามารถใช้กาวจากแป้งมันส�าปะหลัง
เป็นตัวยึดให้ ไม้อัดติดกันเป็นแผ่นหนา แข็งแรง และทนทาน

Relaxing at home after work
Furniture pieces are often made of plywood,  
which relies on tapioca-based glue for durability
and strength.

แปรงฟันหลังตื่นนอนตอนเช้า
ในยาสีฟันมีส่วนผสมของซอร์บิทอล 
สารให้ความหวานที่แปรรูป
จากมันส�าปะหลัง ไม่ท�าให้ฟันผุ

Brushing teeth in the morning
Toothpaste contains sorbitol, a sweetener  
processed from cassava, which does not cause 
tooth decay.

กินยาก่อนเข้านอน 
แป้งมันส�าปะหลังเป็นตัวเจือจางในแคปซูลและยาเม็ด และช่วย
ให้ยากระจายและออกฤทธ์ิได้เร็วยิ่งขึ้น แป้งมันที่เป็น 
พอลิเมอร์ยังช่วยให้ยายึดกันเป็นตาข่าย
ท�าให้ยาออกฤทธ์ิได้ช้าและนานขึ้น

Taking medicines before bedtime
Cassava starch which serves as diluent and filler in  
capsules and tablets helps active pharmaceutical  
ingredients activate faster. In the form of a polymer,  
the starch can form a network, which can control 
the release of active substance.  
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แวะเติมน�้ามันระหว่างขับรถไปท�างาน
แป้งในหัวมันส�าปะหลังน�ามาผลิตเป็นเอทานอล (Ethanol) ได้  
ซึ่งเมื่อน�าไปผสมกับน�้ามันเบนซินจะได้เป็นเชื้อเพลิง 
ที่เรียกว่า แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) 

Filling a tank on the way to work
Starch from cassava roots can be used to produce ethanol. 
When mixed with gasoline, it becomes gasohol. 

ถึงที่ท�างาน
อุปกรณ์ส�านักงาน เช่น กาว กระดาษ มีมันส�าปะหลังเป็น
ส่วนประกอบ กาวจากแป้งมันส�าปะหลังน�าไปใช้ในการผลิต
ซองจดหมาย แสตมป์ สติ๊กเกอร์ วอลล์เปเปอร์
และลอนของชั้นกระดาษลูกฟูก 

Using office stationery 
Office stationery like glue and paper contains  
cassava starch. Moreover, glue from starch  
is used in making envelopes, stickers,  
wallpaper and corrugated boxes.

กินอาหารกลางวัน
ในเส้นก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่ มันส�าปะหลังช่วยเพ่ิมความเหนียวและยืดหยุ่น ไม่ขาดง่าย 
ทั้งยังช่วยเพ่ิมความข้นหนืดให้ซอสต่างๆ เป็นสารให้ความหวานในน�้าอัดลมและน�้าผลไม้ 

Having lunch
With cassava starch’s property of increasing elasticity, it is mixed 
in noodles and egg noodles. It also increases viscosity to sauces, 
and sweetens carbonated beverages/juices.

กินอาหารเช้า
มันส�าปะหลังเป็นคาร์โบไฮเดรตผสมในขนมปัง ไส้กรอก  
เป็นสารให้ความหวานในแยม และช่วยในการละลาย 
และเพ่ิมปริมาตรในครีมเทียม

Having breakfast
Cassava provides carbohydrate in bread and sausages. 
Plus its starch is used as a sweetener in jam and  
as an ingredient in non-dairy creamer. 
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“มันส� าปะหลั ง”  เป ็น พืชจากดินแดน อ่ืนที่ มา เติบ โต ใน
ประเทศไทย ได ้รับการพัฒนา คัดเลือกสายพันธุ ์จนได ้
คุณลักษณะที่ดีที่สุด ความพิเศษของมันส�าปะหลัง นอกจาก
จะปลูกขึ้นง่าย ไม่ยุ่งยากแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งราก (หัวมัน) ล�าต้น และใบ น�าไปแปรรูปในรูปแบบ
ของมันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมันแล้ว คุณลักษณะที่นับว่าเป็น
จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของมันส�าปะหลังในประเทศไทยคือ พันธุ์
ที่ประเทศไทยได้มาปลูกนั้นเป็นพันธุ์ที่ปลอดการตัดแต่งทาง
พันธุกรรม (Non GMOs) จึงมีความปลอดภัยสูง 

Special

Characteristics  

of Cassava
ลักษณะพิเศษของมันส�าปะหลัง
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Although not native to 
Thai land,  cassava can 
be cultivated in Thailand 
and further developed to 
obtain the best varieties. 
In addition to being easy 
to grow, cassava – roots, 
stems and leaves – can be 
used for various purposes. 
Its roots can be made into 
chips, pellets and starch. A 
distinguishing feature of the 
Thai varieties is that they 
are non-GMOs(Genetically 
Modified Organisms).
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แป้งมันส�าปะหลังมีคุณลักษณะพิเศษคือ มีความขาว 
มันวาว เมื่ อผสมน�้ าและ โดนความร ้อนจะ เหนียว 
เป็นกาวใส จึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “แป้งไทย” ไร้สี  
ไร้กลิ่น ไร้รส ไร้สารพิษ และไม่ตัดต่อพันธุกรรม

It can be said that Thai tapioca starch 
is “colorless”, “odourless”, “flavorless”  
and “nontoxic”. It would not adulterate 
taste and appearance and most 
specifically it is non GMOs.
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คุณลักษณะเหล่านี้ จึงเป็นผลดีต่อการ
แปรรูป ในกระบวนการอุตสาหกรรม 
ท�าให้มีต้นทุนราคาถูกกว่า ปลอดภัยกว่า  
แป้งมันจึงเป็นที่ชื่นชอบและต้องการของ 
อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

น ่าอัศจรรย ์ที่ ไทยเป ็นประเทศที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังได ้คุณภาพดี
ที่สุด และส่งออกได้มากที่สุด เป็นผู ้น�า
ของโลกในการพัฒนาพันธุ ์ และการ
แปรรูป
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All these characteristics are  
good for the food processing  
industry, because it can  
reduce costs, in addition  
to being safer. Thai cassava 
starch is, therefore, the 
cutting edge of the industry  
in high demand.

Thailand can produce the best 
quality cassava products and 
export most of them. It is a 
leading country in improving  
cassava varieties and tapioca 
processing.
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Green Energy พลังงานสีเขียว คือ การใช้เชื้อเพลิงจาก
ดิน น�้า ลม ไฟมาเป็นวัตถุดิบ การน�าวัสดุเหลือใช้ทาง 
การเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ หรือขยะชีวมวล  
น�าไอน�้า กระแสคลื่นในทะเล น�้าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
โรงงานอุตสาหกรรมหรือน�้าเสียชีวภาพ น�ากระแสลมหรือ
พลังลม และพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์  
การผลติกระแสไฟฟ้าโดยใช้ biogas จากของเสียจากโรงงาน
แป้งก็เป็นการใช้มันส�าปะหลังในการลดมลภาวะทางหนึ่ง

Future Use 

as Green Energy
การใช้ประโยชน์ในอนาคต (Green Energy)

Green energy utilizes natural resources (including 
soil, water, wind and fire). In addition, it also  utilizes 
agricultural wastes (rice husk, bagasse, wood  
chips or organic wastes), steams, waves, waste 
water from animal farms or factories, wind and  
sunlight. Biogas from starch mills could produce  
clean energy electricity from waste material.
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“มันส� าปะหลั ง”  ที่ เ ข ้ ากระบวนการ
อุตสาหกรรมแปรรูปแป ้ง  จะถูกล ้าง
ท�าความสะอาด และน�าเศษกากมันที่เหลือ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง โดยโรงงาน 
จะน�าแป้งที่สูญเสียไปในระหว่างผลิตและ
อยู่ในน�้าเสียมาท�าเป็นไบโอก๊าซ ซึ่งช่วย
ลดต้นทุนในการก�าจัดน�้าเสีย

In cassava starch manufacturing 
process, roots are washed and 
starch is extracted from rasped 
roots. Some starches are lost and 
discharged in the solid waste and 
wastewater, which are used for 
producing biogas. The biogas can 
be utilized as an energy source for 
drying starch in a factory which 
can reduce the energy cost as 
well as the wastewater treatment 
cost.
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ก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas เป็นก๊าซที่เกิดขึ้น 
ตามธรรมชาติ  ได ้จากการย ่อยสลายสาร
อินทรีย ์ ในสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน โดย
ทั่วไปจะหมายถึงก๊าซมีเทน ที่เกิดจากการหมัก 
อินทรยีวัตถุ เช่น ปุย๋คอก โคลนจากน�า้เสีย หรอืของ 
เสียชีวภาพจากอาหารสัตว์ โดยคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และไขมัน ซึ่งเป็นสารอินทรีย์โมเลกุล
ใหญ่จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ แบคทีเรียจะ
เปลี่ยนกรดอินทรีย์ขนาดเล็กให้เป็นกรดแอซีติก 
และก ๊าซไฮโดรเจน ในท ้ายสุดจะเปลี่ยนเป ็น 
ก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (หรือ 
ก๊าซชีวภาพ) ซึ่งจะลอยตัวขึ้นเหนือผิวน�้า และ 
ถูกรวบรวมน�าไปใช้ผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือ
ผลิตพลังงานความร้อน ใช้เป็นเชื้อเพลิงส�าหรับ
หม้อต้มไอน�้าในโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานผลิต 
อาหารสัตว์ หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอบแห้ง 
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Biogas, usually referred to methane is obtained 
when the components (carbohydrate, protein and 
fat) of organic substances such as animal wastes, 
mud from wastewater, wastes from animal feed or 
compost are broken down by bacteria. Then, acetic 
acid and hydrogen are obtained and eventually they 
are transformed into methane and carbon dioxide, 
which then rise above the water surface. The gases 
are collected for use as fuel for boilers in the factories 
or fuel for the drying process.
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Green energy is a part of the green industry that will 
play an important role in the future of our industry since 
environmental concerns have become increasingly 
significant. Environmentally-friendly technology and 
biomass are solutions to environmental problems. Cassava 
can be used as the raw material for producing bioenergy 
such as ethanol and biogas, organic acids such as lactic, 
citric and acetic, sweeteners such as sorbitol. Some 
chemicals can be further developed into biodegradable 
materials such as biodegradable plastics, resins and 
nanofibers. 

พลงังานสีเขยีวเป็นส่วนหนึง่ของอุตสาหกรรมสีเขยีว (Green Industry) ซึง่จะมบีทบาท
ส�าคัญในอนาคต เมื่อให้ความส�าคัญกับส่ิงแวดล้อม การใช้ชีวมวลและเทคโนโลยีซึ่งเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมจะมีมากขึ้น แป้งมันส�าปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถน�าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมชวีมวลจึงมคีวามส�าคญัขึน้เป็นล�าดับ และจะมบีทบาทในฐานะทีเ่ป็นส่วนหนึง่
ของฐานอุตสาหกรรมสีเขยีว ตัง้แต่ใช้ในการผลติพลงังานหรอืเชือ้เพลงิอย่างเอทานอล
และไบโอก๊าซ ใช้ในการผลติกรดอินทรย์ีทีพ่บตามธรรมชาตอิย่างกรดแลก็ตกิ กรดซติรกิ 
กรดแอซีติก และใช้ในการผลิตสารให้ความหวานอย่างซอร์บิทอล อีกท้ังสามารถน�ามา
ผลติเป็นผลติภณัฑ์ไม่ว่าจะเป็นพลาสตกิทีย่่อยสลายได้ทางชวีภาพ เป็นเส้นใย เรซนิ และ
เส้นใยนาโน เป็นต้น
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การผลิตแป้งมันส�าปะหลังที่มีลักษณะ
พิเศษท�าได้ด ้วยการใช้เทคโนโลยีผสม
เข้าไป จะได้แป้งมันที่มีความหลากหลาย
ขึ้น ตลาดในวันข้างหน้าให้ความส�าคัญ
กับสุขภาพและโภชนาการที่ ดี ถ ้าแป้ง
มันได้รับการพัฒนาและค้นคว้าอย่าง
ต่อเนื่อง อาจมีส่วนช่วยในผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาเรื่องระบบย่อย หรือกลืนอาหาร
ได้ล�าบาก มีโภชนาการที่ดีขึ้นและอาจ
เป็นส่วนหนึ่งในอาหารของผู ้ที่มีปัญหา
สุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน และผู้มีปัญหา
ทางสมอง
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With the help of technology, cassava starch 
with special functionality can be tailor-made and 
diversified. To serve continuously increasing 
consumer’s demand in health food products, one 
day, food products using tapioca starch could 
be developed for the elderly who have problems 
with digestion or ingestion or for those who have 
diabetes or brain disorders.
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Green Industry คือ กระบวนการซึ่งรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม ครอบคลมุทุกอย่างตั้งแต่วัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต ทุกอย่างจะต้องเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
เมือ่ใช้งานเสรจ็แล้ว ย่อยสลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ กลบั
มาสร้างใหม่ได้ ในอนาคตข้างหน้า แป้งมันส�าปะหลัง
ซึ่งเป ็นแป ้งที่มีความบริสุทธ์ิสูง สามารถผลิตหรือ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ ได ้หลากหลาย จะเข ้ามามี
บทบาทส�าคัญในการพัฒนาพลังงานสีเขียว รวมถึง
อุตสาหกรรมสีเขียวต่อไป 

The green industry is a process 
that is responsible for society 
and the environment by using 
environmentally-friendly raw 
mate r i a l s ,  manu fac tu r ing 
techno logy  and  recyc l ing 
wastes. Cassava starch is a pure 
starch and can be processed 
into many products; therefore, 
it will play an important role in 
the green industry.
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ความอัศจรรย์ของมันส�าปะหลังมีอยู ่
มากมาย นอกจากจะเป็นพืชที่สามารถใช้
ประโยชน์ ได้ในทุกๆ ส่วน ทั้งราก (หัวมัน) 
ล�าต้น ใบ และเมล็ดแล้ว ยังสามารถแปรรูป 
ไปผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร  
เครื่องด่ืม เครื่องอุปโภคบริโภค เป ็น 
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวัน มีการน�าแป้ง 
มันส�าปะหลังมาต่อยอดโดยดัดแปลง 
องค์ประกอบทางเคมี เพ่ือตอบสนอง
การใช้งานในด้านอ่ืนๆ เช่น การใช้งาน 
ทางการแพทย์  เป ็นต ้น บทบาทของ 
มันส�าปะหลังในอนาคตจะถูกพัฒนาให้
เป็นพลังงานสะอาด ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
ของการผลิต โดยใช้งาน ใช้ซ�้า และน�ากลับ
มาสร้างใหม่ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
มากที่สุด เพ่ือเป็นพลังงานสีเขียวต่อไป 
ในอนาคต
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Cassava can be a miraculous 
plant because every part can 
be used and can be processed 
into many products such 
as food, beverages and 
daily consumable items. 
By modification to alter 
structural and chemical 
properties, cassava starch 
can be used in various 
app l i ca t i ons  such  as 
pharmaceutical industry. In 
the future, cassava can be 
developed to be the base 
for a clean energy that could 
be renewable, recycled and 
environmentally friendly, 
leading to a valuable source 
of green energy.
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Chapter

5
Waxy Cassava:

A New Miracle Variety

อัศจรรย์พันธุ์ ใหม่
“Waxy Cassava”
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The Genesis of 

Development
ปฐมบทการพัฒนา

Starch is a source of energy for 

humans and an ingredient in food 

and non-food products. Currently,  

Thailand can produce about 5 million 

tons of cassava a year, most of which 

is for export, and is the leader in 

exporting cassava products.

แป้งเป็นแหล่งพลังงานของมนุษย์และเป็นส่วนผสมที่พบ
ได้ในอาหารทั่วไป รวมทั้งเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ ไม ่ใช ่อาหารด้วย 
ปัจจุบันประเทศไทยผลิตแป้งมันส�าปะหลังได้ประมาณ  
5 ล้านตันต่อปี โดยที่แป้งมันส�าปะหลังที่ ไทยผลิตได้
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าส่งออก  ประเทศไทยจึงเป็นผู ้ที ่
ส่งออกแป้งมันส�าปะหลังมากที่สุดในโลก
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แป ้ งมั นส� าป ะหลั งที่ ส กัดมาจาก หัว 

มันส�าปะหลังสด เรียกว่า แป้งดิบ (Native  
Starch) ในทางอุตสาหกรรมมีการน�า
แป้งดิบเข้าสู ่กระบวนการทางเคมีหรือ
กระบวนการทางกายภาพเ พ่ือ ให ้มี
คุณสมบัติ เหมาะสมต่ออุตสาหกรรม
เฉพาะอย่าง โดยเรียกแป้งมันส�าปะหลัง
ที่ ผ่าน ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ่ื อ น� า ไ ป ใ ช ้ ใ น
อุตสาหกรรมว่า แป้งดัดแปร (Modified 
Starch) 

Tapioca starch made from fresh cassava roots 

is called native starch. For industrial purposes, 

native starch is usually undergone through 

chemical or physical processes so starch 

properties are altered to be suitable for certain 

purposes. The processed tapioca starch is called 

modified starch.
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มันส�าปะหลังในสภาพธรรมชาติให้แป้งที่
ไม่มีความหลากหลาย ต่างจากพืชชนิด
อ่ืน เช่น ข้าวโพดที่มีพันธุ์ข้าวโพดชนิด
แป้งปกติ (มีแอมิโลสประมาณ 28%) และ
พันธุ์ที่ ไม่มีแอมิโลสและมีแอมิโลเพกติน
สูง เรียกว่า Waxy Corn ซึ่งแป้งมีความ
เหนียวและมีคุณลักษณะพิเศษ แต่ส�าหรับ
มนัส�าปะหลงัไม่ม ีWaxy Cassava ธรรมชาติ 
แต่ได้มีการพัฒนา Waxy Cassava โดย
การตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) แต่ยัง
ไม่มีการน�ามาปลูกในเชิงพาณิชย์
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Unlike corn, cassava naturally  

prov ides  s tarch wi th  low  

biodiversi ty .  Corn can be  

c lass i f i ed  in to  corn  wi th  

normal starch (containing 28% 
of amylose) or waxy starch 

(containing high amylopectin 
with no amylose). The starch 

of the latter is very viscous. 

In contrast, there is no waxy 

cassava starch,  occurr ing  

naturally. Waxy cassava has 
been developed through GMOs, 
but it has not been cultivated  

at commercial scale.
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The term “waxy” is named after  

the transparent, glossy and sticky 

appearance of starch found in 

waxy corn, waxy rice and waxy 

potatoes. However, there is  

no waxy cassava starch occurring  

naturally. Therefore, starch from 

normal cassava sometimes 

has to be modified in order to  

possess these properties for  

industrial uses. 

ค�าว่า Waxy มาจากการเรียกลักษณะปรากฏ
ของแป้งที่ให้ความใสและความเหนียว ข้าวโพด 
ข้าว และมันฝรั่งมี Waxy ในสภาพธรรมชาติ  
แต่มันส�าปะหลังไม่มี Waxy ตามธรรมชาติ จึง 

ต้องน�าแปง้ดิบไปผ่านกระบวนการเพ่ือกลายเป็น 

แปง้ดัดแปร (Modified Starch) ส�าหรับน�าไป
ใช้ในอุตสาหกรรม

อะไรคือ WAXY?

What is WAXY?
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การที่ต ้องน�าแป ้งมันธรรมชาติชนิด
แป้งดิบ (Native Starch) มาดัดแปร 
(Modified) ทางเคมีให้ ได้คุณลักษณะ
ตามความต้องการของลูกค้า แม้จะมี
ข ้อดีแต ่ ก็ เป ็นแปง้ที่มี เคมีภัณฑ์ปนอยู ่  
ดังนั้นแปง้ที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช ่น 

Waxy Corn จึงเป็นที่นิยมและมีราคาสูง

Although modified starches 

have some advantages, they 

do contain some chemicals. 

As a result, in some certain 

applications, waxy corn 

is more preferred and can 

fetch higher prices.
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ด้วยความหลากหลายของแป้งข้าวโพด 
อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ในปัจจุบันแป้ง
ข้าวโพดมีส่วนแบ่งมากเป็นอันดับหนึ่งใน
ตลาดโลก นอกจากข้าวโพดแล้ว ข้าวก็มี
ความหลากหลายในสภาพธรรมชาติ โดย
มีทั้งข้าวปกติและข้าวที่มีแอมิโลสสูงซึ่ง
เหมาะส�าหรับท�าเส้น หรือข้าวเหนียวที่ม ี

แอมิโลเพกตินสูง จึงเรียกว่าเป็น Waxy 
Rice

Corn starch has the 

largest share in the 

world market because 

it is multipurpose in 

nature. Like corn, rice 

is also multipurpose. 

Rice can be classified 

into normal rice, rice 

with high amylose that 

is suitable for making 

noodles and sticky rice 

with high amylopectin, 

which is called waxy rice.
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ที่ผ ่านมามีความพยายามทั่วโลกที่จะ
แสวงหา Waxy Cassava เพ่ือผลิตเป็น 
Waxy Tapioca ที่มีคุณลักษณะเหมือน
หรอืเหนอืกว่า Modified Tapioca Starch 
ได้มีการพัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลังที่เป็น 

แป้ง Waxy ด้วยกรรมวิธีการพันธุวิศวกรรม
หรือที่ เรียกว ่าการตัดต ่อพันธุกรรม 

(GMOs) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 โดยใช้พันธ์ุ 
Adira 4 ของอินโดนีเซียมาดัดแปลงให้เป็น
แป้ง Waxy และทดสอบการผลติในประเทศ
อินโดนีเซีย นอกจากนั้นยังมีกรณีของ 

คณะวิจัยจากประเทศจีนที่ประสบความ
ส�าเร็จในการเปลี่ยนมันส�าปะหลังพันธุ ์ 
TMS 60414 จากแอฟริกาให ้ เป ็น 

แป้ง Waxy แต่ก็เป็นกรรมวิธีการตัดต่อ
พันธุกรรม (GMOs) เช่นกัน ปัจจุบนัยงัไม่มี
พันธ์ุ Waxy Cassava ธรรมชาต ิเพ่ือผลติ
แป้ง Waxy Tapioca เลย

Recently, waxy cassava 

has been sought after 

so  tha t  i t  can  be 

produced into waxy  

tapioca starch which 

is tapioca similar or 

superior to those of 

mod i f i ed  t a p i o c a  

starches. Since 1993, 
waxy cassava varieties 

have been developed  

through GMOs by  
adapting the Adira 4  

cultivated in Indonesia. 

A Chinese research 

team succeeded in 

adapting TMS 60414, 
which was originally 

cultivated in Africa. 
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The Crossing of 

Waxy Cassava 

at CIAT in Colombia
การค้นพบและผสมพันธุ์ Waxy Cassava 
ท่ีศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) 
ประเทศโคลอมเบีย

ศูนย ์ เกษตร เขตร ้อนนานาชาติ  (Centro 
Internacional de Agricultura Tropical: CIAT) 

ตั้งอยู่ที่เมืองคาลี ประเทศโคลอมเบีย ได้พบมัน
ส�าปะหลังกลายพันธุ์ (Mutant) โดยธรรมชาติ
ที่มีลักษณะพิเศษคือ มีแอมิโลสต�่า และแอมิโลส
เพกตนิสูง แต่ผลผลติต�า่มาก ไม่เหมาะต่อการปลกู
เชิงพาณิชย์ 
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The Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) 
in Cali, Colombia has found  

a natural mutant cassava 

with special characteristic, 

i.e. containing low amylose 

but high amylopectin. The 

yield, however, is very low, 

which is not suitable for 

commercial purposes. 
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As a result, the research team has inbred many 

varieties since 2002 to be further developed into 
inbred lines and hybrid varieties at a later date.  

Such inbreeding reveals the many recessive 

qualities of such varieties.  Eventually, a mutant 

waxy cassava was derived.

In 2006, AM 206-5, a natural waxy cassava line, 

was developed but the yield was too low for 

commercial purposes.

จึงได้มีการวิจัยคิดค้นน�าเชื้อพันธุ์มันส�าปะหลังจ�านวนหลายพันธุ์ ที่
เก็บรวบรวมไว้ในแหล่งรวบรวมพันธุ์มาผสมตัวเองชั่วที่ 1 (S1) ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ส�าหรับพัฒนาสายพันธุ์แท้ (Inbred 
Line) เพ่ือผลิตพันธุ์ลูกผสม (Hybrid Variety) และการผสมตัวเอง
ท�าให้ลักษณะด้อย (Recessive) ต่างๆ ที่แฝงอยู่ได้แสดงออกมา จน
พบลักษณะ Mutant Waxy Cassava 

จนกระทั่งมีการรายงานว่า สามารถพัฒนาสายพันธุ์มันส�าปะหลัง 
Waxy ที่เป็นพันธุ์จากการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติ  ในปี ค.ศ. 2006 
(พ.ศ. 2549) เป็นครั้งแรก คือ มันส�าปะหลังสายพันธุ์ AM 206-5 
แต่ก็ยังให้ผลผลิตต�่าจึงไม่เหมาะสมส�าหรับท�าการค้าโดยตรง

166 WonDeRs 
oF Tapioca

Book 1.indb   166 7/6/2560 BE   11:15 AM



มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง
แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ล็ ง เ ห็ น ว ่ า 

มันส�าปะหลังชนิดเหนียว Waxy 
Cassava น่าจะเป็นช่องทางและ
โอกาสที่น�ามาพัฒนาให้เป็นสินค้า 
เ พ่ือคงความเป ็นผู ้น�าของโลก 

ในการผลิตแป้งหลากหลายชนิดได้
ในอนาคต ท่ามกลางการรกุคบืหน้า
ขยายการปลูกมันส�าปะหลังชนิด
เดิมของประเทศเพ่ือนบ้าน และอาจ
เปลี่ยนทิศทางการแข่งขันของแป้ง
มันส�าปะหลังไทยในตลาดโลกได้  
จึงได ้ตัดสินใจสนับสนุนเงินทุน
การวิจัยพัฒนามันส�าปะหลังชนิด
เหนียว Waxy Cassava ร่วมกับ 
CIAT โดยจะสนับสนุนการวิจัย
พัฒนาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี 
เพ่ือน�าสายพันธุ์มาปลูกขยายและ
คัดเลือกพันธ์ุที่ประเทศไทยต่อไป

Realizing the potential of waxy 

cassava, the Thai Tapioca 

Development  Inst i tute 

financially supported the 

joint development of waxy 

cassava between the institute 

and CIAT for 5 years. The 

developed varieties were 

selected for cultivation in 

Thailand.
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เ พ่ือพิสูจน ์ทราบให ้แน ่ชัดว ่า มีการพัฒนา  
Waxy Cassava ได้จริง มูลนิธิสถาบันพัฒนา 

มันส�าปะหลังแห่งประเทศไทยได้ส ่งคณะนัก- 
ปรับปรุงพันธุ์มันส�าปะหลังจากภาควิชาพืชไร่นา 

คณะเกษตร มหา วิทยาลัย เกษตรศาสตร ์  
ไปยังศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) 
เมืองคาลี  ประ เทศโคลอมเบีย เพ่ือเข้าร่วม 

สังเกตว่าสายพันธุ์มันส�าปะหลัง AM 206-5 

มีแป้ง Waxy จริงหรือไม่ หากพบว่ามีแป้ง Waxy 

จริง ก็สนับสนุนการวิจัยพัฒนามันส�าปะหลัง 

พันธุ์แป้ง Waxy ต่อไป

Funded by the Thai 

Tapioca  Development 

Institute, the team 

of cassava breeders 

from the Department 

of Agronomy, Faculty 

o f  Ag r i cu l t u re , 

Kasetsart University 

flew to observe the 

development of AM 
206-5 and tested 
whether this variety 

could produce waxy 

starch.
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คณะจากประ เทศไทยได ้ร ่ วมสัง เกต
การเก็บเ ก่ียวมันส�าปะหลังสายพันธุ ์ 
AM 206-5 และทดสอบว่าหัวของมัน
ส�าปะหลังที่ ได ้มามีแป ้ง Waxy หรือ
ไม ่  การทดสอบท�า ได ้ด ้วยการหยด
สารละลาย KI (โปแทสเซียมไอโอไดด์) ใน
กรณีที่เป็นแป้งปกติ แป้งจะเป็นสีน�้าเงิน
เข้ม หากเป็นแป้ง Waxy แป้งจะเป็นสี
น�้าตาลแดง ซึ่งผลการทดสอบพบว่า มัน
ส�าปะหลังสายพันธุ์ AM 206-5 มีแป้ง 
Waxy จริง

The test was carried out by dropping 

a solution of potassium iodide (KI) on 
the roots. The solution would turn the 

normal cassava starch a dark blue but 

turn waxy cassava starch a reddish 

brown. The test proved that this  

variety contained waxy starch.
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หลังจากสังเกตและทดสอบแล้ว จึงได้ท�า
ข ้อตกลงความร ่วมมือกันระหว ่างศูนย์
เกษตรเขตร ้อนนานาชาติ (CIAT) กับ
มูลนิ ธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห ่ง
ประ เทศไทย เ พ่ือร ่วมมือพัฒนาพันธุ  ์

มันส�าปะหลังแป้ง Waxy ส�าหรับประเทศไทย 
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551

CIAT and the Thai  

Tapioca Development 

Institute entered into  

t he  ag reemen t  to 

develop waxy cassava 

for growing in Thailand 

in March, 2008.
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Variety Selection  

at Huay Bong
การคัดเลือกพันธุ์ท่ีห้วยบง

The work at CIAT funded by the TTDI 

was concluded in 2009 and CIAT sent 
16,353 seeds of the hybrid variety (F2) 
of AM 206-5 along with other varieties 
that were supposed to thrive in Thailand 

so that suitable waxy cassava varieties 

would be selected for propagation for 

commercial purposes.

การวิจัยพัฒนาที่ CIAT ประเทศโคลอมเบีย ภายใต้การสนับสนุน
ของมลูนธิิสถาบนัฯ ได้ด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่ง จนในปี พ.ศ. 2552 
(CIAT) ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสม F2 ของสายพันธุ์แป้ง Waxy 
(AM 206-5) และพันธ์ุต่างๆ ทีค่าดว่าสามารถปรบัตวัได้ในสภาพ
แวดล้อมของประเทศไทย จ�านวนทั้งหมด 16,353 เมล็ด มาเพ่ือ
ปลูกและคัดเลือกต้นพันธ์ุ Waxy Cassava เพ่ือเป็นพันธ์ุ Waxy 
Cassava ที่เหมาะจะไปปลูกขยายเชิงพาณิชย์ต่อไป
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การพัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลังพันธุ์แป้ง 
Waxy โดยการเพาะเมล็ดและย้ายไป 

ปลูกในแปลงควบคุม รวม 16,000 
ต ้น ได ้ด�าเนินการที่สถาบันพัฒนา
มันส�าปะหลัง ต�าบลห้วยบง อ�าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ของ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 

โดยทมีงานนกัปรบัปรงุพันธ์ุมนัส�าปะหลงั 

จากภาควิชาพืชไร ่นาคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การพัฒนา
พันธุ ์ เริ่มจากการปลูกและคัดเลือก

พันธุ ์ ด ้วยการน�าเมล็ดพันธุ ์ที่ ได ้จาก
ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) 
มาปลกูให้เตบิโตครบอาย ุ10 เดือน แล้วคดั
พันธุ์ โดยพิสูจน์ทราบและพิจารณาว่ามัน
ส�าปะหลังต้นใดมีแป้ง Waxy หรือไม่ หาก
หัวมนัส�าปะหลงัที่ได้ไม่ให้แป้ง Waxy ก็ต้อง
คดัออก รวมทัง้พิจารณาจากลกัษณะของ
ล�าต้นว่าล�าต้นตรงและมีทรงต้นสมบูรณ์ 
เพ่ือให้เหลือต้นที่สมบูรณ์ไปปลูกคัดเลือก
ต่อ ในกรณีที่เป็นแป้ง Waxy แต่ล�าต้น
มีลักษณะแตกก่ิงไม่เหมาะสมก็ต้องถูก 

คัดออก 
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ในการคัดเลือกพันธุ ์แต ่ละครั้ง
ต้นพันธุ์จะถูกคัดเลือกเก็บไว้ ใน
อัตราส่วนประมาณ 1:10 ในแต่ละ
ฤดูกาลเพาะปลูก หลังจากนั้น
น�าต้นพันธุ์ที่คัดเลือกไว้มาปลูก
เ พ่ือขยายพันธุ ์ด ้วยท ่อนพันธุ ์
แล้วจึงน�าไปปลูกเปรียบเทียบกับ 

มันส� าปะหลั ง พัน ธุ ์ เ ดิมที่ มี อยู ่ 
ด ้ วยการปลูก เปรี ยบ เที ยบ ใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน 

The seeds were sown and after 10 months 
16,000 seedlings were selected to be grown 
in a controlled plot of the Institute at Huay 

Bong Village, Nakhon Ratchasima (Korat) by 
the breeders from Kasetsart University. The 

seedlings were selected based on the waxy 

starch content and proper shape and size of 

plants.

The ratio of each selection was 

1:10 during each cultivation 
period. The selected cassava 

was grown so that its stems 

could be propagated. Its yield 

was compared with that of 

the existing varieties that 

were cultivated in the same 

environment.
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การพัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลังแป้ง Waxy ด�าเนินไปใน
ช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2556 เรียกได้ว่าใช้เวลาในการ
พัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลังแป้ง Waxy รวม 4 ปีเต็ม 
จาก 16,353 เม็ด มาเพาะและปลูก 16,000 ต้น และ
คัดทีละขั้นตอน จนเหลือ 3 ต้นพันธุ์ ซึ่งได้มันส�าปะหลัง 

แป้ง Waxy จ�านวน 3 สายพันธุ์ คือ HBwx 09-989-9, 
HBwx 09-19-2 และ HBwx 09-635-4 และได้ตั้ง 

รหัสชื่อว ่า TK-WX1, TK-WX2 และ TK-WX3 

ตามล�าดับ เป ็นสายพันธุ ์ Waxy Cassava พันธุ ์ 
ธรรมชาติชุดแรกของโลก และหลังจากนั้น สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได ้ 
พระราชทานชื่อพันธุ์อย่างเป็นทางการว่า HBwx1, 
HBwx2 และ HBwx3

Four-years selection and propagation process 

between 2010 and 2013 and from 16,353 seeds 

only three varieties – HBwx 09-989-9, HBwx 09-19-2 

and HBwx 09-635-4, considered suitable for 
propagation and growing in Thailand, were selected. 

The first batch of the World’s first natural waxy 

cassava varieties were graciously bestowed 

the official names of HBwx1, HBwx2 and HBwx3 

by Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn.
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HBwx1

Plant canopy

at 6 months

ทรงพุ่ม
ที่อายุ 6 เดือน
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ก้านใบ : สีเขียวอมแดง
Petiole color: Reddish green

ยอดอ่อน : สีเขียวอมม่วง
Apical leaves: Purplish green

เปลือกหัว : สีน�้าตาลเข้ม
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน
External color of root: Dark brown
Root pulp: White
at 6 months
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ทรงพุ่ม
ที่อายุ 6 เดือน
Plant canopy

at 6 months

HBwx2
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ยอดอ่อน : สีเขียวอ่อน
Apical leaves: Light green

เปลือกหัว : สีน�้าตาลเข้ม
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน

ก้านใบ : สีเขียวอมแดง
Petiole color: Reddish green

External color of root: Dark brown
Root pulp: White
at 6 months

181 WonDeRs
oF Tapioca

Book 1.indb   181 7/6/2560 BE   11:17 AM



Plant canopy

at 6 months

HBwx3

ทรงพุ่ม
ที่อายุ 6 เดือน

182 WonDeRs 
oF Tapioca

Book 1.indb   182 7/6/2560 BE   11:17 AM



เปลือกหัว : สีน�้าตาลเข้ม
เนื้อ : สีขาว
ที่อายุ 6 เดือน

ก้านใบ : สีแดงปนเขียว
Petiole color: Greenish red

ยอดอ่อน : สีเขียวอมม่วง
Apical leaves: Purplish green

External color of root: Dark brown
Root pulp: White
at 6 months
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ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 ทีมงานนักปรับปรุงพันธุ์มันส�าปะหลัง
จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่ง
มอบมันส�าปะหลังแป้ง Waxy จ�านวน 3 สายพันธุ์ ให้กับมูลนิธิสถาบัน
พัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย ถือเป็นวันแห่งความส�าเร็จของ
การพัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลังที่ให้แป้ง Waxy มูลนิธิสถาบันฯ ได้เริ่ม
การปลูกขยายในปีแรก และจะขยายในปีต่อไป เพ่ือให้มีปริมาณมาก
พอในการผลิตแป้ง Waxy Tapioca ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

On March 8, 2013, the Kasetsart University 
team gave the three varieties to the TTDI. 

This was a successful development of waxy 

cassava varieties. The TTDI at Huay Bong 

propagated the selected waxy varieties 

and subsequently distributed to selected 

enterprise for commercial development of 

waxy tapioca.
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ใ น ช ่ ว ง เ ว ล า เ ดี ย ว กั น กั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก
สายพันธุ ์  มูลนิ ธิสถาบันฯ ได ้ส ่ ง  Waxy  
Cassava ไปสกัดเป็นแป้ง Waxy Tapioca  
และทดสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของแป้ง Waxy 
ทุกปี ผลการทดสอบวิเคราะห์ ยืนยันแน่ชัดว่า 
 1. ประเทศไทยได ้พัฒนาพันธุ ์  Waxy  
Cassava ได้จริง และเริ่มการปลูกขยาย
 2. Waxy Cassava ที่ได้ เมื่อมาสกัดเป็น
แป้ง Waxy Tapioca มีคุณลักษณะพิเศษจริง 
คือ มีความหนืดสูง ใสกว่า และความคงตัว
นานกว่า โดยไม่ต้องใช้สารเคมีมาดัดแปร เช่น 
Modified Starch

During the breeding and selection processes, the TTDI 

processed waxy cassava into waxy tapioca starch and 

tested its quality in each subsequent year to ensure that:

 1. Thailand has the capability to process real waxy 
tapioca starch, and

 2. the waxy cassava starch maintains special properties 
of higher viscosity, transparency and more stable quality 

comparable or better than chemically modified starch.
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Milestones
วันแห่งความส�าเร็จ

พ.ศ. 2549 

พ.ศ. 2551

In 2006, the Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT) discovered 

a natural waxy cassava variety. 

In March 2008, the Thai Tapioca Development Institute (TTDI) 
signed an agreement with CIAT to 

develop waxy cassava varieties in Thailand.

พ.ศ. 2549 ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ 
[Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)] 

พบสายพันธุ์มันส�าปะหลังที่เป็น
พันธุ์จากธรรมชาติที่มีแป้ง Waxy 

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย

ท�าข้อตกลงร่วมกับศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT)
 เพ่ือพัฒนามันส�าปะหลังพันธุ์แป้ง Waxy ในประเทศไทย

2006

2008
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พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2552 - 2556

In 2009, CIAT sent seeds of 
hybrid waxy variety to Thailand. 

On 8 March 2013, the team of cassava breeders from 
the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture,  

Kasetsart University gave the three waxy varieties to TTDI. 

Between 2009 and 2013, the team of cassava breeders 
from the Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, 

Kasetsart University had developed waxy cassava varieties 

at TTDI in Huay Bong Subdistrict, 

Dan Khun Thot District, 

Nakhon Ratchasima Province.

พ.ศ. 2552 ศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) 
ส่งเมล็ดพันธุ์ลูกผสมของ

มันส�าปะหลังสายพันธุ์แป้ง Waxy 
มายังประเทศไทย

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556
ทีมงานนักปรับปรุงพันธุ์มันส�าปะหลังจากภาควิชาพืชไร่นา 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่งมอบมันส�าปะหลังแป้ง Waxy 

จ�านวน 3 สาย ให้กับมูลนิธิสถาบัน
พัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2552  - 2556 ทีมงานนักปรับปรุงพันธุ์มันส�าปะหลัง
จากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาพันธุ์มันส�าปะหลังพันธุ์แป้ง Waxy 
ที่สถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง

ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2009

2013

2009  - 2013
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Investigation into 

Waxy Cassava and 

its Benefits
การวิจัยคุณสมบัติของแป้ง Waxy และประโยชน์
ของแป้ง Waxy 

Starch is composed of two 

types of glucose polymer,  

n a m e l y  a m y l o s e  a n d  

amylopectin.

แป้งประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่มีน�้าตาลกลูโคส
เป็นองค์ประกอบ 2 ชนิด คือ แอมิโลส (Amylose)  
ที่ เ กิดจากน�้าตาลกลูโคสต่อกันเป ็นเส ้นตรง 
และแอมิโลเพกติน (Amylopectin) ที่น�้าตาล
กลู โคสนอกจากจะต ่อกันเป ็นเส ้นตรงแล ้ว 

ยังแตกก่ิงก้านสาขาด้วย 
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แป้งมันส�าปะหลังถือว่าเป็นแป้งที่มีก�าลังการ
พองตัวและให้ความหนืดสูง เมื่อแป้งเย็นตัวลง 

จะมีลักษณะใส ไม ่ทึบแสง แป้งมันส�าปะหลัง 

จึงมีคุณสมบัติในการเป็นสารให้ความข้นหนืด
ที่ดีและมีอัตราการคืนตัวต�่ากว่าแป้งข้าวโพด
ธรรมดา อย่างไรก็ตาม แป้งมันส�าปะหลังที่ใช ้

ในทางอุตสาหกรรมก็สามารถเกิดการคืนตัวได ้

เพราะมีแอมิโลสเป็นองค์ประกอบในแป้ง จึง
ต้องใช้แป้งดัดแปร (Modified Starch) ในทาง
อุตสาหกรรมเพ่ือให้ ได้แป้งที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมกับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ

When cooked in water, tapioca starch has high  
swelling power and provides paste with high viscosity  

and high transparency. In addition, cooked paste of 

cassava starch is more stable than that of normal corn 

starch and is preferred to be used as a thickening agent.

Nevertheless, tapioca starch can retrograde or setback 
over the long shelf life, due to the presence of amylose. 

Accordingly, modified tapioca starches are preferred in 

some certain applications. 
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หากมีการพัฒนาแป้งมันส�าปะหลังที่ไม่มี 
แอมิ โลสเป ็นองค ์ประกอบจะท�าให ้ ได ้ 
แป้งเปียกที่ใส มีความหนืดสูง และมีความ
คงตัวต ่ออุณหภูมิ ในสภาวะเยือกแข็ง
มากกว่าแป้งมันส�าปะหลังชนิดธรรมดา
ที่มีแอมิโลส

The properties of waxy tapioca starch are 

expected to be similar to other waxy starches, 

i.e. cooked paste having more transparent, 

viscous and freeze-thaw stable than that of 

normal starches containing amylose.  
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การวิจัยคุณสมบัติของแป้ง Waxy
แป้ง Waxy เป็นแป้งที่ “ไม่มีแอมิโลส” จากการพัฒนา
พันธุ์มันส�าปะหลังแป้ง Waxy ส�าหรับประเทศไทย มี
การน�าแป้งจากหัวของมันส�าปะหลังสายพันธุ์ Waxy มา
ทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่า สามารถท�าการสกัด
แป้งจากหัวมันส�าปะหลังที่ไม่มีแอมิโลสได้เหมือนกับการ
สกัดแป้งจากหัวมันส�าปะหลังธรรมดาที่มีแอมิโลส

ความแตกต่างกันของแป้งมันส�าปะหลังที่ไม่มีแอมิโลสและ
แป้งมนัส�าปะหลงัทีม่แีอมโิลส เมือ่เปรยีบเทยีบคณุสมบตัทิาง
เคมฟิีสิกส์ของแป้งแล้วพบว่า แป้งมนัส�าปะหลงัทีไ่ม่มแีอมโิลส 

มีความหนืดสูงสุดมากกว่าแป้งที่มีแอมิโลส และจากการ
ศึกษาคณุสมบตักิารคนืตวัในระหว่างการเก็บทีอุ่ณหภมูติ�า่
พบว่า แป้งมนัส�าปะหลงัที่ไม่มแีอมโิลสมกีารคนืตวัต�า่กว่า
แป้งมนัส�าปะหลงัทีม่แีอมโิลส และเมือ่น�าแป้งเปียกไปผ่านการ
แช่เยอืกแขง็ละลายพบว่าแป้งมนัส�าปะหลงัที่ไม่มแีอมโิลสไม่
ท�าให้เกิดการแยกชัน้ของน�า้กับแป้ง
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Properties of Waxy Tapioca Starch
Waxy tapioca starch does not contain amylose. 
In the laboratory, the extraction process of 

starch obtained from the waxy cassava roots 

is the same as that of the starch obtained from 

normal cassava roots.

In terms of the physico-chemical properties, waxy  

cassava starch without amylose provides 

cooked paste with more viscous, transparent, 

stable and has better freeze-thaw stability (or 
low syneresis or weeping, a process that water 

is expelled from the starch gel) than the normal 

starch containing amylose.
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ประโยชน์ของแป้ง Waxy
แป ้ง  Waxy สามารถใช ้ทดแทนแป ้ง
ดัดแปรทางเคมีบางชนิดได้ เพราะเป็น
แป้งที่ ไม ่มีแอมิโลส จึงมีความหนืดและ
ความคงตัวสูง อีกทั้งยังให้แป้งเปียกที่
มีความใสกว่าด้วย แป้งที่ ไม่มีแอมิโลส
สามารถเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรม
หลายประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ที่ต ้องการแป้งที่มีความหนืดและความ
คงตัวสูงอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหาร
และอุตสาหกรรมผลิตกาว

Benefits of Waxy Tapioca Starch
Waxy tapioca starch can substitute some 
types of chemically modified starches due 

to its distinct properties, i.e. more viscous,  

transparent and stable cooked paste 

with better freeze-thaw stability. Waxy  
tapioca starch, therefore, can be used in 

food and adhesive industry, of which high 

paste stability is needed. 
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More importantly, waxy 
tapioca starch is a solution 

for those who would like 

to use natural substances 

because waxy cassava has 

not been developed through 

the GMOs method, unlike 
some waxy corn and waxy 

rice varieties.

จุ ด เ ด ่ น ข อ ง แ ป ้ ง มั น ส� า ป ะ ห ลั ง 
Waxy คือ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริโภคเรื่อง
แนวคิดการบริ โภค ส่ิ งที่ มาจาก
ธรรมชาติ เพราะเป็นแป้งที่ปลอด
จากกระบวนการดัดแปรทางเคมี 
นอกจากนี้ยังมี จุดเด ่นเหมือนกับ 

แ ป ง้ มั น ส� า ป ะ ห ลั ง ธ ร ร ม ด า ที ่
แตกต่างจากแป้ง Waxy ชนิดอ่ืน 
(แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเหนียว) คือ 
เป ็นแป ้งที่ปลอดจากการตัดแต่ง
ทางพันธุกรรม (Non-GMOs)
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ในด้านภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
ผู ้ ใ ช ้ แป ้ ง เ พ่ื อการผลิตแป ้ งมั น 

นั้ น  แป ้ งมั นส� าป ะหลั ง  Waxy 
สามารถเข้ามาตอบโจทย์การผลิต 

ด้วยจุดเด่นของแป้งมันส�าปะหลัง
ซึ่ ง เ ป ็ น แ ป ้ ง ที่ มี ค ว า ม ข า ว แ ล ะ
บริ สุท ธ์ิ  เมื่ อน� า ไปละลายน�้ า จึง
ได้แป้งเปียกที่ ใส และแป้ง Waxy 
ยั ง มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ห มื อ น กั บ แ ป ้ ง 

ดัดแปรทางเคมีคือ มีความหนืด
และความคงตัวสูง ท�าให ้โรงงาน
ผลิตแป ้ง ไม ่ต ้องน�าแป ้ง ไปผ ่าน
กระบวนการดัดแปรทางเคมีหรือ
การดัดแปรทางกายภาพ ซึ่งช่วย
ลดขั้นตอนและลดต้นทุนการผลิต
ได้ สามารถแข่งขันกับแป้ง Waxy 
อ่ืน ซึ่งมีระดับราคาสูงกว่าแป้งปกติ
ได้เป็นอย่างดี

Regarding industry, waxy 

tapioca starch can be ideal 

because it is white and pure. 

When heated with water,  
it becomes a transparent,  

viscous and stable paste like  

some chemically modified  

starches, but does not 

contain any chemicals left 

from chemical modification  

process. Waxy cassava 
starch, therefore, can help 

reduce the cost of production  

and so the price of waxy  

cassava starch is very  

competitive to other waxy 

starches, which are higher 

than normal starches. 
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