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Press Release

แป้ง SAVA – ฟลาวมันส่าปะหลัง ไซยาไนด์ต่า ทางเลือกใหม่ ไร้กลูเตน
(12 กันยายน 2560) ที่ จังหวัดชลบุรี : สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) โดย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ชมกระบวนกำร
ผลิต “แป้ง SAVA” ฟลำวมันสำปะหลัง ไซยำไนด์ต่ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นักวิจัยไบโอเทคร่วมกับ สถำบัน
ผลิตผลเกษตรฯ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ร่วมกันพัฒนำกระบวนกำรผลิตฟลำวมันสำปะหลังในระดับ
อุตสำหกรรมจำกมันสำปะหลังชนิดขมที่มีปริมำณไซยำไนด์สูง จนได้เป็นฟลำวที่มีปริ มำณไซยำไนด์ต่ำและ
ปลอดภัยต่อกำรบริโภค ซึ่งฟลำวมันสำปะหลังนี้สำมำรถนำไปใช้ทดแทนแป้งสำลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรีต่ำงๆ
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปรำศจำกกลูเตน และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับมันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ฟลาวมันส่าปะหลัง เป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้จำกกำรแปรรูปมันสำปะหลัง (tapioca หรือ cassava
flour) กำรผลิ ต ฟลำวมั น ส ำปะหลั งส ำหรับ ใช้ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำหำรที่ ป ลอดภั ย ต่ อ กำรบริโภคควรใช้ มั น
สำปะหลังชนิดหวำนเนื่องจำกมีปริมำณไซยำไนด์ต่ำ แต่เนื่องจำกมันชนิดหวำนมีปริมำณกำรปลูกน้อยและมี
รำคำสูง จึงทำให้ต้นทุนกำรผลิตสูง ในขณะที่มันสำปะหลังที่ปลูกมำกและมีรำคำถูกในประเทศไทย เป็นมัน
ส ำปะหลั ง ชนิ ด ขม ที่ มี ป ริ ม ำณไซยำไนด์ อ ยู่ สู ง ซึ่ ง อำจเป็ น พิ ษ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ดั ง นั้ น จึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งมี
กระบวนกำรผลิตเพื่อลดปริมำณไซยำไนด์ให้ปลอดภัยต่อกำรนำไปบริโภค
ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท นักวิจัยห้องปฏิบั ติการเทคโนโลยีแปรรูปมันส่าปะหลังและแป้ง ไบโอเทค สวทช.
กล่ ำวว่ำ “กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำนักงำนพัฒ นำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
(สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค) และสถำบันค้นคว้ำและพัฒนำ
ผลิ ต ผลทำงกำรเกษตรและอุ ต สำหกรรมเกษตร (KAPI) มหำวิท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นำ
กระบวนกำรผลิตฟลำวมันสำปะหลังในระดับอุตสำหกรรม (Mechanization Process) จำกมันสำปะหลัง
ชนิ ด ขมที่ มี ป ริ ม ำณไซยำไนด์ สู ง โดยพั ฒ นำเทคโนโลยี ก ำรผลิ ต โดยใช้ เครื่อ งจั ก รกลที่ ป ระยุ ก ต์ ม ำจำก
กระบวนกำรผลิตแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตและสำมำรถทำกำรผลิตในปริมำณที่มำก
เพียงพอต่ออุตสำหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่จะนำฟลำวมันสำปะหลังไปใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจำกนี้กำรใช้มัน
สำปะหลังชนิดขมมำแปรรูปเป็นฟลำวมันสำปะหลังนี้ยังเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับมันสำปะหลังอีกด้วย”
ดร.สุนีย์ กล่ำวต่อไปว่ำ “ฟลำวมันสำปะหลังที่ได้มีปริมำณไซยำไนด์ต่ำอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกำรบริโภค
ซึ่ง FAO/WHO ระบุ ไว้ใน Codex Alimentarius ให้ มีป ริมำณไซยำไนด์ ในระดับ ไม่เกิน 10 มิล ลิ กรัมต่ อ
กิโลกรัมของน้ำหนักแห้ง นอกจำกนี้ฟลำวมันสำปะหลังที่ผลิตได้ในระดับอุตสำหกรรมนี้ สำมำรถควบคุม
คุณภำพด้ำนควำมหนืดให้มีคุณสมบัติที่ค่อนข้ำงสม่ำเสมอได้ ถึงแม้ว่ำวัตถุดิบหัวมันสำปะหลังเริ่มต้นจะมำ
จำกพันธุ์ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งฟลำวมันสำปะหลังนี้สำมำรถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวได้หลำยชนิด และ
ใช้ในผลิ ตภัณ ฑ์ เบเกอรีต่ำงๆ ได้ ห ลำกหลำยชนิ ด เพื่อ ทดแทนฟลำวสำลี ได้ในสั ด ส่ วนร้อ ยละ 30-100
นอกจำกนี้ กำรใช้ฟ ลำวมัน ส ำปะหลังทดแทนฟลำวสำลี ได้ทั้ งหมดในสู ตรส่ ว นผสมจะนำไปสู่ กำรพั ฒ นำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีมูลค่ำสูง สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่สำคัญ คือ ผู้บริโภคที่แพ้โปรตีนข้ำวสำลี หรือกลูเตน
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(wheat-sensitive patients) และผู้ป่ วยที่เป็นโรคซีลิ แอค (patients diagnosed with celiac disease;
an autoimmune intestinal disease) ที่ เกิ ด จำกกลู เตนซึ่ ง เป็ น โปรตี น ที่ พ บในข้ ำ วสำลี จึ ง เป็ น อี ก
ทำงเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันได้มีกำรเทคโนโลยีกำรผลิตฟลำวมันสำปะหลังในระดับอุตสำหกรรม
ให้กับ บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสำหกรรม จำกัด ไปเรียบร้อยแล้ว”
ด้ำนคุณพันธวุฒ กาญจนประภาส ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม จ่ากัด
กล่ำวว่ำ “บริษัท ชอไชยวัฒน์ฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตและจำหน่ำยแป้งมัน สำปะหลังมำเป็นเวลำนำน
กว่ำ 60 ปี และทำงบริษัทเห็นช่องทำงกำรตลำดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่เติบโตขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่ง
ประเทศไทยต้องมีกำรนำเข้ำฟลำวสำลีจำกต่ำงประเทศเพื่อนำมำทำเบเกอรี่เป็นจำนวนมำก ประจวบเหมำะ
กับ กำรที่กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมำรักสุขภำพมำกขึ้น และกำรที่คนแพ้ผลิตภัณฑ์จำกข้ำวสำลี (แพ้กลูเตน) มี
จำนวนเพิ่มขึ้น จึงคิดว่ำเป็น โอกำสดีที่จะผลักดันให้ แป้งฟลำวมันสำปะหลังเป็นที่รู้จัก เพื่อลดกำรนำเข้ำ
แป้งฟลำวสำลีจำกต่ำงประเทศ จึงรับถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต ฟลำวมันสำปะหลังในระดับอุตสำหกรรม
จำก สวทช. มำผลิตจำหน่ำยในเชิงพำณิชย์ โดยใช้ชื่อทำงกำรค้ำว่ำ ซาว่า (SAVA) แป้งเอนกประสงค์ ไร้
กลูเตน ซึ่งถือเป็นเจ้ำแรกในประเทศไทย”
คุณพันธวุฒ กล่ำวต่อไปว่ำ “ด้ำนกำลังกำรผลิตนั้น ปัจจุบันโรงงำนมีกำรผลิตแป้งซำว่ำอยู่ที่ 16 ตันต่อเดือน
ซึ่งในอนำคตก็มีแผนจะขยำยกำรผลิตให้ได้ 100 ตันต่อวัน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดย
แป้งซำว่ำมีรำคำขำยอยู่ที่ 89 บำทต่อ 450 กรัม (ประมำณ 200 บำทต่อกิโลกรัม) ซึ่งมีรำคำถูกกว่ำแป้ง
ปรำศจำกกลูเตนในท้องตลำดที่มีรำคำอยู่ที่ 250-500 บำทต่อกิโลกรัม นอกจำกนี้ยังพบว่ำ แป้งซำว่ำ มี
ปริมำณไฟเบอร์และสำรอำหำรเทียบเท่ำกับแป้งฟลำวสำลี ซึ่งสำมำรถนำมำใช้ทดแทนฟลำวสำลีในกำรทำเบ
เกอรี่ได้หลำกหลำย อำทิ คุ้กกี้ ชูครีม ชิฟฟอน แพนเค้ก เค้กกล้วยหอม มัฟฟิน ครัมเบิ้ล วำฟเฟิล บรำวนี่
ชีส เค้ก บั ท เทอร์ เค้ก โคนไอศกรี ม เป็ น ต้ น ซึ่ งสู ตรผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ ำงๆ ได้ รับ กำรสนั บ สนุ น จำก โปรแกรม
สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม (Innovation and Technology Assistance Program:
ITAP) สวทช. ”
แป้ งซำว่ำ แป้ งเอนกประสงค์ ไร้กลู เตน ถือเป็น นวัตกรรมไทย ผลิ ตภั ณ ฑ์ ไทย เพื่ อคนไทยอย่ำงแท้จริง
นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับมันสำปะหลังชนิดขมซึ่งเป็นที่นิยมปลูกกันมำกในประเทศไทย และมี
รำค ำถู ก ได้ อี ก ด้ ว ย ท่ ำน ที่ ส น ใจ ส ำม ำร ถ สั่ งซื้ อ แ ป้ งซ ำว่ ำ ได้ ที่ http://savaflour.com ห รื อ
https://www.facebook.com/savaflour
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