
การพัฒนาพันธุมันสําปะหลังขาวเหนียวของไทยสําหรับอุตสาหกรรมแปง
และเพื่อการสงออก  
 

วันท่ี: กรกฎาคม 2552 

 

     ประเทศ ไทยมีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังอันดับหน่ึงของโลก 
ท้ังน้ีเน่ืองจากประเทศไทยไดพัฒนาและสะสมองคความรูท่ีสําคัญของเทคโนโลยี มันสําปะหลัง 
เริ่มจากระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยอาศัยแรงขับเคล่ือนของกลุมนักวิชาการ กลุม
อุตสาหกรรมผูผลิต และการตอบรับท่ีดีจากเกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
สถานการณและนโยบายดานพลังงานของประเทศไทยมีการสง เสริมและผลักดันการหาแหลง
พลังงานทดแทนนํ้ามัน โดยเนนการพัฒนาแหลงวัตถุดิบพลังงานชีวภาพเปนหลัก ซึ่งถือเปนมิติ
ใหมใหกับพืชมันสําปะหลังและเปนทิศทางท่ีประเทศไทยไดเลือก เดิน ในขณะท่ีอุตสาหกรรม
แปงยังคงมีความสําคัญอยู และจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น ถาประเทศไทยสามารถพัฒนาและเปด
ชองทางใหมใหกับอุตสาหกรรมแปงท่ีมี คุณสมบัติจําเพาะหรือมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม
เฉพาะดาน ดังเชนอุตสาหกรรมแปง(ขาว)เหนียวจากขาวโพด (amylose-free maize starch) 
ท่ีประสบความสําเร็จแลวในหลายประเทศสามารถขายไดในระดับราคา 2-3 เทาของแปง
ธรรมดา 

     ดวย ปริมาณความตองการแปงคุณสมบัติดังกลาว ประกอบกับศักยภาพของวิทยาศาสตร
เกษตรในปจจุบัน นักวิชาการจาก CIAT จึงไดริเริ่มโครงการพัฒนาพันธุมันสําปะหลังแปง(ขาว)
เหนียว และไดดําเนินโครงการมาอยางตอเน่ืองโดยผานขั้นตอนการรวบรวม การผสมพันธุ และ
คัดเลือกจนกระท่ังไดสามารถรวบรวมสายพันธุแปง(ขาว)เหนียวท่ีมี คุณสมบัติพิเศษไดสาํเร็จ 
ซึ่งนับไดวาเปนนวัตกรรมสําหรับคุณลักษณะแปงท่ีสามารถปรับปรุงพันธุโดย อาศัยเทคนิคการ
ปรับปรุงพันธุแบบด้ังเดิม (conventional plant breeding method) การท่ี CIAT ประสบ
ความสําเร็จดังกลาวดังกลาวนับวาเปนการพัฒนามิติใหมใหกับ อุตสาหกรรมการผลิตมัน
สําปะหลังแบบจําเพาะ และจะสงผลใหเกิดการปรับตัวในทุกอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของนับจากการ
ผลิตใน ระดบัไรจนกระท่ังถึงการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ จากสถานการณดังกลาวไดกอใหเกิดแรง
เสรมิและเกิดการต่ืนตัวในกลุมผู เกี่ยวของในทุกระดับ และสามารถถือไดวาเปนยุคทองของพืช
มันสําปะหลังสําหรับประเทศไทยหากมีการตอบ รับท่ีดี 

ความสําคัญของมันสําปะหลังคุณลักษณะพิเศษ  

     เมื่อ มีนาคม 2549 CIAT ไดริเริ่มโครงการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังโดยไดคัดเลือก
ลักษณะทางพันธุ กรรม (genotype) ท่ีมีคุณสมบัติของแปงท่ีไมเคยมีมากอนดวยการชักนําให
เกิดการกลายพันธุ และการผสมตัวเอง ลักษณะกลายพันธุท่ีสําคัญท่ีประสบความสําเร็จอยาง
นอย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแปง(ขาว)เหนียว (waxy starch) ซึ่งไมมี amylose เปน
องคประกอบ และลักษณะท่ีสองซึ่งตรงขามกับลักษณะแรกคือมีสัดสวนของ amylose ในแปง
สูงเปนสองเทา (36%) เมื่อเทียบกับคาเฉล่ียของพันธุท่ัวไป ลักษณะท้ังสองมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะแปงขาวเหนียวท่ีมี amylopectin 100% ท้ังน้ีในแงของอุตสาหกรรมแปง



น้ัน พบวา ในผลิตภัณฑบางชนิดจะนิยมใชแปงท่ีไดจากแปงขาวโพดขาวเหนียว (waxy corn) 
ซึ่งไมมีอะมิโลส เปนองคประกอบ และไมสามารถใชแปงมันสําปะหลังทดแทนได ถึงแมจะผาน
การทําการดัดแปรแลวก็ตาม โดยแปงขาวเหนียวสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมเฉพาะที่
ตองการแปงเปยกท่ีมี ความคงตัวสูง (High paste stability หรือ Low retrogradation) เชน 
ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสําอาง เปนตน ซึง่ถือเปนขอดีและเปนการพัฒนาเชิงรุกท่ีพัฒนา
พันธุมันสําปะหลังท่ีมี่ คุณสมบัติสนองความตองการของตลาด สวนลักษณะการกลายพันธุท่ีมี 
amylose สูงสามารถนําไปสูการผลิต resistant starches ท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีมากสําหรับการใชใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ ซึ่งคุณลักษณะ
จําเพาะน้ีเปนท่ีตองการสําหรับอุตสาหกรรมแปงดัดแปลงที่มีความ เฉพาะ ในปจจุบันมีกลุม
เอกชนท่ีใหความสนใจและถือเปนผูริเริ่มท่ีจะพัฒนา ผลิตภัณฑแปง โดยถือเปนนวัตกรรมใหม
โดยการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคือ Corn Products (สหรัฐอเมริกา), 
AVEBE (ยุโรป) และ National Starch (สหรัฐอเมริกาและยุโรป) นับไดวาเปนโอกาสท่ีดีและถือ
เปนมิติใหม และอนาคตสําหรับอุสาหกรรมการสงออกแปงคุณสมบัติจําเพาะได 

     อยาง ไรก็ตามลักษณะกลายพันธุท้ังสองท่ีคนพบน้ันปรากฏอยูในสายพันธุท่ีดอย คุณสมบัติ
ท่ีดีทางพืชไร และยังไมสามารถพัฒนาเปนพันธุการคาได ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาพันธุโดยการผสมสาย พันธุท่ีมีลักษณะแปงจําเพาะน้ีเขากับพันธุการคา หรือ
พันธุท่ีมีศักยภาพ หรือลักษณะทางพชืไรท่ีดีและใหผลผลิตสูง เพื่อจุดมุงหมายท่ีจะพฒันาพันธุ
การคาท่ีมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ กลาวคือมีท้ังลักษณะแปงจําเพาะและผลผลิตสูง หาก
โครงการน้ีประสบความสาํเร็จ จะสงผลใหมูลคาของมันสําปะหลังเพิ่มสูงขึ้น และสงเสริมให
ตลาดแปงมันสําปะหลังมีความโดดเดนและแข็งแกรงขึ้นโดยเฉพาะ ประเทศท่ีเปนผูสงออกมัน
สําปะหลังรายใหญของโลก ซึ่ง CIAT กําลังดําเนินการเสาะหาประเทศท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนา
ความรวมมือครั้งน้ี และประเทศไทยนับเปนหน่ึงในประเทศเปาหมายท่ี CIAT ตองการท่ีจะ
พัฒนาโครงการน้ีรวมกัน จึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับสําหรับกลุมนักวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน 
กลุมผูลงทุนในภาคสวนตาง ๆ ของอุตสาหกรรมมนัสําปะหลัง ซึ่งจะเรียกเปน Thai Cassava 
Consortium (TCC) ท่ีจะไดทํางานรวมกันในการท่ีจะพัฒนาบทบาทของประเทศไทยสําหรับ
อุตสาหกรรมมัน สําปะหลังเชิงรุก โดยสามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและมุงเนนการสงออก
เปนสําคัญ 

 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนามันสําปะหลังมูลคาสูง  

     หลัง จากการคนพบนวัตกรรมดังกลาว CIAT ไดดําเนินการเบื้องตนท่ีจะสรางพันมิตรกับ
สถาบันการวิจัยในตางประเทศ โดยเลือกประเทศตัวแทนในสองภูมิภาคของโลกคือ ลาติน
อเมริกา และเอเชียท่ีมีการพัฒนางานวิจัยมันสําปะหลังและมีความเขมแข็งของอุตสาหกรรม 
แปงมันสําปะหลัง 

 



     CIAT ไดเริ่มเจรจากับประเทศไทย โดยไดเสนอแผนการดําเนินการเปนระยะเวลา 5 ป 
สําหรับโครงการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังลักษณะแปงขาวเหนียวเปนโครงการแรก ในการน้ี
จะตองมีผูเกี่ยวของในภาคสวนตาง ๆ เขารวมดําเนินการในดานการสนับสนุนทางการเงินในการ
วิจัยและพัฒนาพันธุมัน สําปะหลังขาวเหนียวสวนหน่ึง และในดานการรวมมือในการปลูกทดลอง
อีกสวนหน่ึง 

     วัตถุ ประสงคในครั้งน้ี CIAT และประเทศไทยตองการทํางานรวมกันท่ีจะพัฒนาสายพันธุมนั
สําปะหลังแปงขาว เหนียวและมีความสามารถท่ีจะปรับตัวเพื่อการเจริญภายใตสภาวะของ
ประเทศไทย แนวคิดคือ ขั้นท่ีหน่ึง CIAT จะดําเนินการผสมขามสายพันธุระหวางสายพันธุท่ีให
แปงขาวเหนียวกับสาย พนัธุท่ีมีลักษณะทางพืชไรท่ีดี หรือพันธุการคาของไทยเพื่อสรางลูกผสม 
(hybrids) ท่ีมีลักษณะ heterozygous ซึ่งมีลักษณะกลายพันธุ (recessive mutation) คือมี
ลักษณะแปงขาวเหนียวรวมอยู ขั้นท่ีสองจะเปนการสุมผสมระหวางลูกผสมท่ีไดจากการทดลอง
ขั้นท่ีหน่ึง เพื่อท่ีจะสรางลูกผสมรุนท่ีสองที่จะแสดงลักษณะทางจีโนไทป (genotype) ท่ีมีการ
กระจายตัวของยีนดอยจากการกลายพันธุ (homozygous recessive mutation) 25% เมล็ด
พันธุท่ีไดจากการดําเนินการระยะท่ีสองจะถูกสงมาท่ีประเทศไทย ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะเปนผูทําการวิจัยเพื่อท่ีจะคัดเลือกสาย พนัธุแปงขาวเหนียวท่ีมี
คุณสมบัติในการเจริญเติบโตดี ปรับตัวดี และใหผลผลิตสูง เพื่อพัฒนาเปนพันธุการคาตอไป 

ผลประโยชนและขอไดเปรียบสําหรับประเทศไทย  

     มัน สําปะหลังแปงขาวเหนียวจะเปนพืชอุตสาหกรรมท่ีจะสราง Competitive edge ให
สําหรับอุตสาหกรรมแปงท่ีสามารถสนองความตองการแปงท่ีมีคุณสมบัติจําเพาะ เหมาะสมกับ
การใชงานสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะกลุม ไมเหมือนกับสายพันธุท่ีมปีริมาณแปงสูงท่ีมี
ประโยชนในทุกอุตสาหกรรม ดังน้ันอุตสาหกรรมแปงขาวเหนียวจะเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิด
การเพิ่ม มูลคาทางเศรษฐกิจแกประเทศ หรือบริษัทท่ีเปนผูทรงสิทธิทางปญญาในสายพันธุใหม
น้ัน และหากประเทศไทยเปนผูทรงสิทธ์ิก็จะเปนการกระตุนและสงเสริมการสงออก ผลิตภัณฑ
ใหมท่ีนับเปนนวัตกรรมสินคาเกษตรของประเทศไทย และเพื่อผลประโยชนของอุตสาหกรรม 
“แปงไทย” ในภาพรวม 

     เน่ือง จาก CIAT ตองการการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อวิจัยและพัฒนาพันธุใหมน้ี โดย
บริษัทเอกชนขามชาติไดแสดงความจํานงจะใหการสนับสนุน แตฝายไทยเห็นวา โครงการน้ีหาก
ประสบความสําเร็จ ประเทศไทย จะไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจมากมาย และจะเปนผูทรงสิทธิ
ทางปญญา และสามารถบริหารทรัพยากรพันธุมันสําปะหลังพนัธุใหม ท้ังเพื่อการพัฒนาตอยอด 
จําหนาย จาย แจก ซึ่งหากมองโครงการน้ีอยางครอบคลุม จะถือเปนโอกาสท่ีดีมากสําหรับ
ประเทศไทยท่ีจะเปนผูนํามิใชเฉพาะในแตใน ภูมิภาคเอเชีย แตท่ัวโลก เพราะประเทศไทยมี
ศักยภาพและมีความพรอมท่ีสุดท่ีจะตอยอดวิทยาการ 

     การ สรางพันธุใหมท่ีตรงกับความตองการใชงาน เปนนวัตกรรมท่ีจะสรางใหประเทศไทยมี 
Competitive Edge เหนือคูแขงอื่นอยางเดนชัด อีกท้ังยังสามารถพัฒนาพันธุและสงเสริมเชิง
การคาใหกับประเทศเพื่อนบาน หรือประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย หากประเทศไทยพลาดโอกาสท่ีจะ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังแปงขาวเหนียวกับ CIAT ในครั้งน้ี สิทธิผูกขาดอาจตกไปอยูในประเทศ
อื่น หรือบริษทัขามชาติอื่น ซึ่งจะเปนการสูญเสียโอกาสทางการคาครั้งสําคัญ 

     เพื่อ รักษาประโยชนของประเทศและเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสาํปะหลัง
ไทย ใหกาวขึ้นอีกระดับหน่ึง คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 
จึงตัดสินใจอนุมัติการสนับสนุนทางการเงิน ใหกับโครงการ 



     ใน ช้ันน้ีการวิเคราะหแปงตัวอยางจากตนท่ีปลูกโดย CIAT เบื้องตนแสดงผลวาแปงท่ีมี
คุณลักษณะ เปนมันสําปะหลังขาวเหนียวและในกลางป 2552 น้ี เมล็ดพันธุมันสําปะหลังขาว
เหนียว (Waxy Cassava) รุนแรกจะสงเขามาเพาะและขยายพันธุในประเทศโดย โครงการ
พัฒนาพันธุมันสําปะหลังแปงขาวเหนียวรวมกับ CIAT ซึ่งคาดวาจะเปนกุญแจสําคัญท่ีจะ
สามารถนําพาประเทศไทยเขาสูการแขงขันของ อุตสาหกรรมแปงในระดับโลกไดอยางแทจริง 
และม่ันคงยิ่งขึ้น 

 
 

ผูเขียน :  
ดร. สุดเขตต นาคะเสถียร 
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

ผูเรียบเรยีง :  
นายจเร จุฑารัตนกุล 
กรรมการผูอํานวยการใหญ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลงัแหงประเทศไทย  

ที่มา :  
หนังสือสมาคมฯ 
หนังสือสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย 2552 


