
เอกสารเผยแพร
“ปญหาและอุปสรรคในการจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมแปงมันสํ าปะหลัง

แปงมันดัดแปร  และแปงมันแปรรูป

❁❁❁❁   กระบวนการผลิตแปงมันแปรรูป
ในกระบวนการผลิตแปงมันแปรรูป ไดแก  กลูโคส  ฟรคุโตส  และซอรบิตอล นั้น โดยหลัก

การแลวกระบวนการผลิตจะไมแตกตางกันนัก  และเนื่องจากกลูโคสเปนวัตถุดิบของการผลิตฟรุคโตส และ
ซอรบิตอล ดังนั้น ในโรงงานที่มีการผลิตฟรุคโตสและซอรบิตอล จึงมักจะมีหนวยการผลิตกลูโคสดวย  ซึ่งขั้นตอน
ทั่วไป มีดังนี้

1.! กาเตรียมนํ้ าแปง
2.! การทํ าใหเกิดปฏิกิริยาชีวเคมี
3.! การท ําใหบริสุทธิ์ดวยการกรองผานเครื่องชวยกรอง รวมถึงการกํ าจัดออิอนในสารละลาย
ดวย Ion  Exchanger การเพิ่มความเขมขนของสารละลายแปงแปรรูป

4.! การเพิ่มความเขมขนของสารละลายแปงแปรรูป

❁❁❁❁   ปญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตแปงมันสํ าปะหลัง ไดแก
1.! การสูญเสียแปงมันในปริมาณสูง  โดยเฉพาะในขั้นตอนการแยก Fruit  water การสกัดแปง
และการเพิ่มความเขมขนของนํ ้าแปง

2.! มปีริมาณวัสดุเศษเหลือเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมาก ไดแก เปลือกรากมัน กากมัน เศษ
ดนิทราย และน้ํ าเสียจากกระบวนการผลิต

3.! นํ ้าเสยีมปีริมาณมากและมีความสกปรกสูง ระบบบํ าบัดนํ ้าเสียของโรงงานสวนใหญเปน
ระบบบอหมักติดตามดวยบอกึ่งหมักและบอผึ่ง ซึ่งมักจะมีปญหากลิ่นเหม็นในบอหมักแรก
และการเติบโตของสาหรายจ ํานวนมากในบอผึ่ง ท ําใหคุณภาพนํ ้าทิ้งไมเปนไปตามมาตรฐาน
นํ ้าทิ้งของราชการ

สวนปญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตแปงมันดัดแปรและแปงมันแปรรูป  จะเกิดขึ้นนอย
กวาปญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตแปงมันสํ าปะหลัง  ทั้งในดานปริมาณแปงที่สูญเสียและปริมาณวัสดุเศษเหลือ
รวมถึงนํ ้าเสียที่มีปริมาณความสกปรกตํ ่ากวามาก

มาตรฐานนํ้ าท้ิงท่ีเหมาะสมสํ าหรับอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสํ าปะหลัง แปงมันดัดแปร
และแปงมันแปรรูป

มาตรฐานนํ้ าทิ้งที่เหมาะสมดชันีวิเคราะห
อุตสาหกรรมผลิตแปงมัน
สํ าปะหลัง

อุตสาหกรรมผลิตแปงมัน
สํ าปะหลัง แปงมันดัดแปร
และแปงมันแปรรูป

อุตสาหกรรมผลิตแปงมันดัด
แปร และแปงมันแปรรูป

BOD5 60 60 30
COD 400 400 250
SS 120 120 50

TKN 100 100 100



❁   วิธีการปองกันและแกไขปญหา

ตารางท่ี 1  ขอเสนอปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต
ลํ าดับข้ันตอน จุดประสงค รายละเอียดขอเสนอ

1. การจัดการไรมันสํ าปะหลัง
และการรักษาคุณภาพวัตถุดิบ

เพิม่เปอรเซ็นตของแปงในรากมัน
ส ําปะหลัง

1.! สงเสริมใหมีการปลูกพันธุสํ าปะหลังที่ใหเปอรเซ็นต
แปงสูง ไดแก พันธุเกษตรศาสตร 50 และพันธุ
ระยอง 5 เนื่องจากใหผลผลิตตอไรสูงดวย

2.! ดนิทีท่ ําการเพาะปลูกติดตอกันหลายปควรมีการใส
ปุยเพื่อรักษาระดับผลผลิตในระยะยาว

3.! สวนของตนมันสํ าปะหลังที่ไมใช เชน ใบ กิ่ง กาน
หรอืลํ าดน ควรสับทิ้งไวในแปลงเพื่อเปนปุยพืชสดใน
ดิน

4.! การเก็บเกี่ยวรากมันส ําปะหลังเมื่ออายุประมาณ
12 เดือน จะมีเปอรเซ็นตแปงและผลผลิตตอไรสูง

5.! ควรน ํารากมันส ําปะหลังสดสงโรงงานโดยเร็วที่สุด
เพื่อมิใหโมเลกุลของแปงถูกเปลี่ยนเปนกรดแลคติค
ซึง่จะท ําใหสูญเสียแปงโดยตรง

2. การจัดการวัตถุดิบ ปองกันการสูญเสียแปง 1.! รากมันที่มีขนาดใหญตองสับเปน 2 สวน เพื่อให
เครือ่งปอกเปลือกท ํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.! ควรสงรากมันเขากระบวนการผลิตทันทีภายใน 24
ชั่วโมง

3.! ควรเก็บรากมันในลังหรือถัง หรือในที่รมและไมควร
กองวัตถุดิบบนพื้นคอนกรีต  เพื่อปองกันการสูญ
เสียแปงโดยจุลินทรีย

3.  การควบคุมการผลิต ลดการสูญเสียแปงโดยจุลินทรีย 1.! การผลิตแปงมันส ําปะหลังควรใชเวลาเฉล่ียนอยกวา
1 ชั่วโมง

2.! หลกีเล่ียงการน ํานํ้ าแปงมันกักเก็บในถังพักใน
ระหวางการผลิต

3.! ควบคุมการผลิตใหเปนแบบตอเนื่องตลอดเวลา
4.! หลเีลี่ยงการปนเปอนสิ่งสกปรกในระหวางการผลิต
โดยการใชระบบปด

5.! แยก Fruit water ออกจากรากมัน
6.! ใชผากรองแปงที่ผานการฆาเชื้อแลวในขณะที่ท ําการ
บรรจุ

7.! ปองกันการรวมตัวของแปงเปนกอนตามผนังของถัง
หรอืทอดวยการควบคมุอุณหภูมิของผลผลิต



ลํ าดับข้ันตอน จุดประสงค รายละเอียดขอเสนอ
3.  การควบคุมการผลิต (ตอ) 8.! ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณที่ใชใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด
9.! ควบคมุการไหลของนํ ้าแปงและนํ ้าแบบ counter

current
10.!ควบคมุพารามิเตอรที่จ ําเปนในการผลิตแปงมันดัด
แปร และแปงแปรรูป ไดแก
-! ความเขมขนของสารเคมีที่ใชและสารเรง
ปฏิกิริยา

-! อุณหภูมิและพีเอชในการเกิดปฏิกิริยา
-! ระยะเวลาที่ใชในการเกิดปฏิกิริยา

11.!ตรวจสอบและบํ ารุงรักษาเครื่องแลกเปลี่ยนอิออน
ในการผลิตกลูโคส ฟรุคโตสและซอรบิตอล ใหมี
ประสิทธิภาพสูงพรอมใชงานตลอดเวลา

12.!ตรวจสอบและบ ํารุงรักษาการผลิตนํ ้า Demineral
water ทีใ่ชในการผลิตกลูโคส ฟรุคโตสและซอรบิ
ตอล ใหมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

13.!ตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตตามดัชนีวิเคราะห
4.  การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพิ่มคุณภาพแปงและลดมลภาวะ

จากกระบวนการผลิต
1.! ก ําจดัเศษดินทรายออกจากรากมันดวยวิธีไมใชนํ ้า
อยางตอเนื่อง

2.! ลางรากมันโดยการฉีดพนนํ ้าในทิศทางสวนกัน
(Counter-current)

3.! อาจใชเครื่อง Hydrocyclene และ fruit water
แทนเครื่อง Decanter เนือ่งจากมีประสิทธิภาพสูง
กวาใชนํ ้าในปริมาณตํ่ ากวา ใชก ํามะถันในปริมาณ
นอยกวาและระดับเสียงตํ่ ากวา

4.! อาจใชเครื่อง Separator decanter แทนเครื่อง
Sieves centrifugal ในการสกัดแปง เนื่องจากประ
สทิธภิาพสูงกวาแตมีความตองการใชนํ ้าสูงกวา

5.! อาจใชเครื่อง Hydrocyclene จ ํานวน 6-12 ขั้น
ตอน แทนเครื่อง Centrifugal separator ในการ
เพิม่ความเขมขนของนํ้ าแปง เนื่องจากประสิทธิภาพ
การลางสูงกวาใชนํ้ าและเสียงดังนอยกวา



ตารางท่ี 2 ขอเสนอของวิธีการลดปริมาณของเสียและการนํ าวัสดุเศษเหลือจากการผลิตแปงมันสํ าปะหลังมาใชประโยชน
ลํ าดับข้ันตอน จุดประสงค รายละเอียดขอเสนอ

1.  เศษดินทราย ลดปริมาณของเสีย 1.! ในการขนสงรากมันสดเขาสูกระบวนการผลิต ควร
มกีารกํ าจัดเศษดินทรายอยางตอเนื่อง

2.! ปรบัปรงุวิธีก ําจัดเศษดินทรายออกจากรากมันดวย
วธิทีีไ่มใชนํ ้า (เพื่อลดปริมาณความสกปรกของนํ ้า
เสียจากการผลิต)

2.  เปลือกรากมัน การนํ าไปใชประโยชน เพาะเห็ดและเลี้ยงสัตว
3.  รากมัน การนํ าไปใชประโยชน เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว ผลิตน้ํ าตาล และผลิตอาหารวาง

เสริมเสนใย
4.  เศษแปงมัน (ที่ปลิวออกไปจาก
ขัน้ตอนการท ําใหแหง

ลดปรมิาณของเสีย 1.! ติดต้ัง Bag Filter ที่ไซโคลนรอน
2.! ติดต้ัง Venturi Scrubber ที่ไซโคลนเย็น เพื่อดัก
อนภุาคแปงที่ปลิวออกจากเครื่องเปาลมรอนและลม
เย็น

5.  นํ ้าเสีย 1.! นํ ้าเสียจากการลาง
ลดปริมาณนํ ้าเสีย (โดยการ

น ํากลับไปใชในกระบวนการผลิต
ใหม)
2.! การแยก fruit water

2.1! ลดปริมาณนํ ้าเสีย

2.2! การนํ าไปใชประโยชน
3.! นํ ้าเสียจากการอัดกากลด
ปรมิาณนํ้ าเสีย (โดยการน ํา
กลับไปใชในกระบวนการผลิต
ใหม)

4.! นํ ้าเสียจากการเพิ่มความเขม
ขนของนํ ้าแปง
ลดปริมาณนํ ้าเสีย (โดยการ

น ํากลับไปใชในกระบวนการผลิต
ใหม
5.! นํ ้าเสยีจากการท ําใหนํ้ าแปง
แหง
ลดปริมาณนํ ้าเสีย (โดยการ

น ํากลับไปใชในกระบวนการผลิต
ใหม

1.! นํ ้าทิง้จากการลางนํ ากลับไปใชใหมโดยผานการตก
ตะกอนแยกของแข็งแขวนลอยกอน

2.! ขัน้ตอนการลางควรใชนํ ้าลางโดยการฉีดพนนํ้ าเปน
ฝอยและฉีดพนนํ ้าไปยังรากมันในทิศทางสวนกัน

-  ควรใช Hydrocyclone แทน decanter ในการแยก
fruit water เนื่องจากสามารถลดปริมาณนํ้ าเสียได 1.6
ลูกบาศกเมตร/ตันรากมันสด
-  นํ าไปใชเปนปุยในพื้นที่เกษตรกรรมใกลเคียง
-  น ํานํ้ าทิ้งจากการอัดกากไปใชใหมในการขูดรากมัน

-  น ํานํ ้าทิ้งจากการเพิ่มความเขมขนของนํ ้าแปงกลับไป
ใชในการสกัดแปงและการลาง

-  น ํานํ ้าทิง้จากเครื่องเหวี่ยงในการท ําใหนํ้ าแปงแหงกลับ
ไปใชในการสกัดแปง



ตารางท่ี 3  ขอเสนอของวิธีการลดปริมาณของเสียสํ าหรับการผลิตแปงมันดัดแปร
ลํ าดับข้ันตอน จุดประสงค รายละเอียดขอเสนอ

นํ ้าเสีย
1  จากการลางแปงมันดัดแปร
2  จากการเพิ่มความเขมขนของ
สารละลายแปงมันดัดแปร

ลดปริมาณนํ ้าเสีย (โดยการน ํา
กลับไปใชใหมในกระบวนการผลิต
ใหม โดยเฉพาะโรงงานที่มีการผลิต
แปงมันส ําปะหลังดวย)

สามารถนํ านํ้ าทิ้งจากทุกสวนในกระบวนการผลิตแปง
มนัดัดแปรกลับมาใชในทุกขั้นตอนของการผลิตแปงมัน
ยกเวนขั้นตอนการขูดมันเพราะจะมีปริมาณเกลือสะสม
ใน fruit water

ตารางท่ี 4 ขอเสนอของวิธีการลดปริมาณของเสียสํ าหรับการผลิตแปงมันแปรรูป
ลํ าดับข้ันตอน จุดประสงค รายละเอียดขอเสนอ

นํ ้าเสีย
1.  จากการลางคอลัมนในเครื่อง
แลกเปลี่ยนอิออน

- ไมควรน ํากลับมาใชใหมเนื่องจากมีปริมาณเกลือตาง ๆ
สูง

2.  จากเครื่องระเหยนํ ้า (ซึ่งเปน
นํ ้าควบแนน)

ลดปริมาณนํ ้าเสีย 1.! น ํากลับไปใชใหมในกระบวนการผลิตได
2.! ถาเปนโรงงานที่มีการผลิตแปงมันส ําปะหลัง อาจ
น ําไปใชในการลางรากมันได

3.  จากการท ําความสะอาดถัง
กระบวนการผลิต

ลดปริมาณนํ ้าเสีย น ํากลับไปใชใหมในกระบวนการผลิต ที่ไมตองการผลิต
ภัณฑที่มีคุณภาพสูงมากได

❁❁❁❁   สภาวะการคานแปงมันสํ าปะหลังและการคาดการณอนาคต
ภาวะการคาในป 2541-2542
ภาวะทั่วไป
ภาวะทัว่ไปส ําหรับการคาแปงมันส ําปะหลังทั้งในและตางประเทศ  ประสบปญหาราคาแปงมันตกตํ่ าอยางตอเนื่องตั้งแต

กลางป 2541
❁❁❁❁   สาเหตุ
1.! เกษตรกรหันมาปลูกมันส ําปะหลังมากเนื่องจากกอนหนานี้ราคาแปงมันราคาสูง
2.! สภาพเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอยอยางตอเนื่อง ท ําใหขาดสภาพคลองทางการเงิน
3.! ประเทศที่เคยน ําเขาแปงมันส ําปะหลังของไทย เชน ประเทศอินโดนเีซีย กลับหันมาสงออกแปงมันส ําปะหลังยัง
ตลาดตางประเทศ  ซึ่งเปนตลาดของไทย

4.! มกีารขายลวงหนาในราคาตํ่ ามาก เนื่องจากการคาดการณปริมาณหัวมันสดที่จะออกสูตลาดในฤดูกาลใหมมีจ ํานวน
มาก

❁❁❁❁   การคาดการณการคาในป 2543
ทางสมาคมการคาอุตสาหกรรมแปงมันส ําปะหลังไทย  ไดคาดการณปริมาณผลผลิตในป 2542-2543 ที่จะเก็บเกี่ยว

ไดในปริมาณมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากมีปริมาณฝนตกชุกกวาทุกป  และตกตามฤดูกาล ท ําใหผลผลิตทีไ่ดตอไรมีปรมิาณมาก
และเกษตรกรหันมาปลูกมันสํ าปะหลังเพิ่มขึ้น  เนื่องจากราคาจูงใจในปที่ผานมา



❁❁❁❁   มาตรการรองรับ
1.! ใหรฐรับซื้อแปงมันสํ าปะหลัง  เพื่อ

-! เพิ่มปริมาณหัวมันสดออกสูตลาด
-! เกษตรกรจะไมถูกกดราคามันจากผูประกอบการ

2.! ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทยอยน ําหัวมันออกจ ําหนาย เพ่ือมิใหผลผลิตลนตลาด
3.! รกัษาตลาดเดิมในการสงออกไปยังตางประเทศ และขยายตลาดใหมไปทั่วโลก
4.! สนับสนุนใหคนไทยหันมาบริโภคผลิตภัณฑที่ผลิตจากแปงมันส ําปะหลังของไทยใหมากขึ้น
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