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กากมันสําปะหลังเป็ นผลพลอยได้ ท่เี กิดจากกระบวนการผลิตแป้ งมันสําปะหลังซึ่งยังคงมีคุณค่าทางอาหาร
อยู่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็ นคาร์โบไฮเดรทที่ย่อยง่าย (Nitrogen free Extract-NFE) ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์
สามารถนํามาใช้ เป็ นวัตถุ ดิบอาหารสัตว์ได้ เพื่อส่งเสริมให้ สินค้ าเกษตรไทยมีคุณภาพได้ มาตรฐานเป็ น
ที่ยอมรับ และสามารถส่งออกแข่งขันกับนานาประเทศได้ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้ าเกษตรเห็นสมควร
กําหนดมาตรฐานสิน ค้ าเกษตร เรื่ อ ง กากมั นสําปะหลั ง เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการตรวจสอบ รั บ รอง
ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพของสินค้ าให้ เป็ นวัตถุดบิ อาหารสัตว์ท่มี ีคุณภาพต่อไป

มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้กาํ หนดขึ้น โดยใช้ เอกสารต่อไปนี้เป็ นแนวทาง
มอก. 52-2516. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง. สํานักงานผิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,
กรุงเทพฯ. 23 หน้ า
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็ นสินค้ ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้ า
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545
ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์แ ละวิธีก าร การจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบและการตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้ าผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง พ.ศ. 2525
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้ วยวิธีการเก็บตัวอย่ างอาหารสัตว์เป็ นตัวอย่ างเพื่ อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์
คุณภาพ พ.ศ. 2546
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

กากมันสําปะหลัง
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ใช้ กับกากมันสําปะหลัง (tapioca residue/ tapioca by- product ) ที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้ จากการผลิ ตแป้ งมั นสําปะหลั งมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Manihot esculenta
Crantz อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae
1.2 มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ครอบคลุมกากมันสําปะหลังแห้ ง อยู่ในสภาพผงหรืออัดเม็ด

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีดงั ต่อไปนี้
กากมันสําปะหลัง (tapioca residue/ tapioca by product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นผลพลอยได้ จากการผลิต
แป้ งมันสําปะหลัง ซึ่งอาจอยู่ในสภาพเปี ยก หรือ แห้ ง (ผงและอัดเม็ด)
สิ่งแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง วัตถุอ่นื ๆที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของกากมันสําปะหลัง เช่น เปลือกไม้
พลาสติก เศษโลหะ

3. คุณภาพ
3.1 ข้ อกําหนดขั้นตํ่า
กากมันสําปะหลังต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี้
(1) ไม่พบเชื้อราที่มองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า
(2) ไม่พบแมลงที่มีชีวิต ไม่พบสิ่งแปลกปลอม
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3.2 กากมันสําปะหลังแต่ละประเภทต้ องมีคุณลักษณะเป็ นตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณภาพกากมันสําปะหลัง
คุณลักษณะ

ร้ อยละโดยนํา้ หนัก

ปริมาณความชื้น (moisture content)/1

≤ 14

ปริมาณแป้ ง (starch content)

≥ 35

ปริมาณเยื่อใย (crude fiber content)

≤ 18

ปริมาณเถ้ าที่ไม่ละลายในกรด (sand/silica content)

≤3

/1

เว้ นแต่ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกันยายนไม่เกิน ร้ อยละ 14.3 โดยนํา้ หนัก

4. การบรรจุ
ภาชนะบรรจุ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และไม่ มี ก ลิ่ น ผิ ด ปกติ มี คุ ณ สมบั ติ ท นทานต่ อ การขนส่ ง
และรักษาคุณภาพของกากมันสําปะหลังได้ เมื่อถึงปลายทาง

5. เอกสารนําส่งสินค้า
เอกสารนําส่ งสินค้ า อย่ างน้ อยต้ องมีข้อความ ที่อ่านได้ ชัดเจน ไม่ เป็ นเท็จ หรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ ให้ ระบุข้อความว่า “กากมันสําปะหลัง”
(2) นํา้ หนักสุทธิ เป็ น kg (กิโลกรัม) หรือ t (ตัน)
(3) ข้ อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จาํ หน่าย ให้ ระบุช่อื และที่อยู่ของสถานที่ผลิต
(4) วันที่ส่งมอบ

6. เครือ่ งหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้ าเกษตรกําหนด หรือให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยตรวจ หรือหน่วยรับรองที่เกี่ยวข้ อง
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7. สุขลักษณะ
การผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง ให้ ปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ ได้ กากมันสําปะหลังแห้ งที่มี
คุณภาพเหมาะสม และลดการปนเปื้ อนทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อสัตว์

8. วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง
8.1 วิธวี ิเคราะห์
ให้ ใช้ วิธวี ิเคราะห์ท่กี าํ หนดในตารางที่ 2 โดยให้ อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด หรือใช้ วิธวี ิเคราะห์อ่นื ที่ถูกต้ อง
เทียบเท่า และเป็ นที่ยอมรับ
ตารางที่ 2 วิธวี ิเคราะห์คุณภาพกากมันสําปะหลัง
ข้ อกําหนด

วิธวี ิเคราะห์

หลักการ

ปริมาณความชื้น
(moisture content)

AOAC Method 930.15 หรือ
วิธที ่มี ีความถูกต้ องเทียบเท่า

Gravimetry

ปริมาณแป้ ง (starch content)

AOAC Method 920.44 หรือ
วิธที ่มี ีความถูกต้ องเทียบเท่า

Gravimetry

ปริมาณเยื่อใย (crude fiber
content)

AOAC Method 978.10 หรือ
วิธที ่มี ีความถูกต้ องเทียบเท่า

Gravimetry

ปริมาณเถ้ าที่ไม่ละลายในกรด
(sand/silica content)

AOAC Method 941.12 หรือ
วิธที ่มี ีความถูกต้ องเทียบเท่า

Gravimetry

8.2 วิธชี ักตัวอย่าง
ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การจัดให้ มีการตรวจสอบ และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และระเบียบกรมปศุสตั ว์
ว่าด้ วยวิธกี ารเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็ นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์คุณภาพ
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ภาคผนวก ก
การชักตัวอย่างกากมันสําปะหลัง
ก.1 การชักตัวอย่างกากมันสําปะหลังตามระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้ วยวิธกี ารเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็ น
ตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจหรือวิเคราะห์คุณภาพ ให้ ปฏิบัตติ ามตารางที่ ก.1.1 ดังนี้
ตารางที่ ก.1.1 การชักตัวอย่างกากมันสําปะหลังแบบกอง และแบบบรรจุในบรรจุภัณฑ์
กากมันสําปะหลังแบบกอง
ชักตัวอย่างรอบๆกอง อย่างน้ อยกองละ 5 จุด และ
เก็บลึกเข้ าไปในกองอย่างน้ อย 1 เมตร 3 จุ ด แล้ ว
นํามารวมกัน เป็ น 1 ตั วอย่ าง นํ้าหนั ก ประมาณ 3
kg (กิโลกรัม)

กากมันสําปะหลังแบบบรรจุในบรรจุภัณฑ์
ชั ก ตั ว อย่ า งกากมั น สํา ปะหลั ง จากหี บ ห่ อ หรื อ
ภาชนะ บรรจุท่พี ร้ อมจะนําออกจําหน่ายไม่น้อยกว่า
5% ของจํานวนบรรจุ ภั ณ ฑ์ แล้ วนํามารวมกันเป็ น
1 ตัวอย่าง นํา้ หนักประมาณ 3 kg (กิโลกรัม)

ก.1.2 สําหรับการตรวจวิเคราะห์ให้ แบ่งตัวอย่างกากมันสําปะหลังตามข้ อ ก.1 ที่ชักได้ ออกอย่างน้ อย 2 ส่วน
ขึ้นกับ วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อส่ งวิเคราะห์ ในห้ องปฏิบั ติ การและเก็บ ไว้ เป็ นหลั กฐาน โดยแต่ ล ะส่ว นถือ เป็ น
1 ตัวอย่าง ที่มนี าํ้ หนักไม่น้อยกว่า 0.5 kg แต่ไม่เกิน 1 kg
ก.1.3 ภาชนะบรรจุท่ใี ช้ เก็บตัวอย่างกากมันสําปะหลัง
ก.1.3.1 ใช้ ถุ งพลาสติ ก และถุ งกระดาษหรื อ ภาชนะบรรจุ ใดๆ ที่ทึบ แสงและป้ องกัน ความชื้ นได้ แ ละ
เมื่อเก็บตัวอย่างแล้ วจะต้ องปิ ดผนึกถุงให้ เรียบร้ อย
ก.1.3.2 ใช้ ภาชนะที่เหมาะสมสําหรับเก็บรวบรวมตัวอย่างทั้งหมดตามข้ อ ก.3.1
ก.1.4 อุปกรณ์เครื่องมือหรือวัสดุอย่ างอื่นที่เหมาะสมเพื่ อใช้ ในการตัก ตวง หรือเจาะเพื่ อเก็บตัวอย่ าง
กากมันสําปะหลังจะต้ องสะอาดไม่มสี นิม
ก.2 การชักตัวอย่างกากมันสําปะหลังตามระเบียบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การจัดให้ มกี ารตรวจสอบ และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
ก.2.1 ในกรณีเป็ นสินค้ าบรรจุ กระสอบ ให้ ชักตัวอย่ างรอบกองไม่น้อยกว่า 3 ด้ าน คือ ด้ านบนของกอง
1 ด้ าน และด้ านข้ างอีกไม่น้อยกว่า 2 ด้ าน โดยให้ ชักตัวอย่างจากกระสอบไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวน
กระสอบทั้งหมด และชั ก ตั ว อย่ างจากกระสอบจากหลุ ม ด้ านบน ที่เกิ ด จากการลําเลี ย งกระสอบออก
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของจํานวนกระสอบทั้งหมดทั้งนี้หลุมดังกล่าวต้ องมีความลึกไม่น้อยกว่า 10 ชั้นกระสอบ
ก. 2.2 ในกรณี เป็ นสินค้ าไม่ บรรจุ กระสอบให้ ชักตัวอย่ างโดยวิธีการสุ่มชักตัวอย่ างจากส่ วนที่ลึกจากผิวกอง
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทั่วกองสินค้ า แต่ละจุดที่อยู่ข้างเคียงกันมีระยะห่ างกันในรัศมีไม่เกิน 4 เมตร และให้
ชักตัวอย่างจุดละไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม
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ก.2.3 ในกรณี ท่ีเป็ นการจัดให้ มีการชั กตัวอย่ างขณะลําเลี ยงสินค้ าเข้ าเก็บ ในคลั งสินค้ า ให้ ชักตั วอย่ าง
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังจากรถบรรทุกทุกคันรถ หรือทุกๆ หน่วยที่มีปริมาณใกล้ เคียงกัน โดยให้ ชักตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่าคันรถหรือหน่วยละ 0.5 กิโลกรัม
ก.2.4 นําตัวอย่างผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังแต่ละกองที่ชักตัวอย่างได้ ตาม ก.2.1 หรือ ก. 2.2 หรือ ก.2.3
แล้ วแต่ กรณี คลุกเคล้ าให้ ท่ัวกันทอนจนเหลือ 6 ส่วน แต่ ละส่ วนไม่ น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เว้ น แต่ในกรณี
ที่เป็ นตัวอย่างผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเม็ดแข็งต้ องไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม นําตัวอย่างแต่ละส่วนบรรจุ
ลงในถุง หรือ ภาชนะที่ป้ องกัน การเปลี่ ย นแปลงสภาพของตัว อย่า งได้ ผนึก สลากแสดงวั น เดื อนปี
ที่ชัก ตัวอย่ าง และให้ ผ้ ู มี ห น้ าที่ต รวจสอบมาตรฐานสิน ค้ าและผู้ จัดให้ มี การตรวจสอบมาตรฐานสิน ค้ า
หรือผู้แทนที่อยู่ในขณะทําการชักตัวอย่างลงลายมือชื่อกํากับไว้ ด้วย แล้ วทําตราประทับปากถุงหรือภาชนะ
และให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ นลงลายมือชื่อกํากับคาบรอยผนึกไว้ ท่ปี ากถุงหรือภาชนะอีกครั้งหนึ่ง

