ปที่ 4 ฉบับที่ 11 ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2556

พบกันอีกครั้งกับจดหมายขาวฉบับที่ 11 สําหรับเนื้อหาสาระสําคัญของฉบับนี้ ไดรวบรวมขาวสารและเหตุการณในแวดวงอุตสาหกรรมมัน
สําปะหลัง และ 2 ภารกิจเรงดวนของนายกสมาคมการคามันสําปะหลังไทยคนใหมซึ่งเปนผูหญิงคนแรกในรอบ 50 ปรวมทั้งยังมีบทความที่นาสนใจ
เรื่องการประเมินปริมาณจุลินทรียท่เี ติบโตและสูญเสียในระบบผลิตกาซชีวภาพ และมาตรฐานที่จําเปนสําหรับโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง เพื่อให
ผูอานไดรับความรูท ั้งเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการสามารถประยุกตใชในอุตสาหกรรมและสวนที่เกี่ยวของได นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ปที่ 2 (พ.ศ. 2556)” ที่จะ
เริ่มดําเนินการฝกอบรมภาคทฤษฎีหลักสูตรผูบริหารในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 และหลักสูตรผูปฏิบัติการในวันที่ 3-5 และ 10-12 กรกฎาคม
2556 ซึ่งผูอานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไดที่ www.thailandtapiocastarch.net หากทานผูอานมีขอเสนอแนะหรือคําติชมใดๆ
สามารถแจงไดที่ผูจัดการโครงการตามที่อยูทายฉบับ

โคราชพรอมเปนเจาภาพจัดประชุมมันสําปะหลังโลก

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2556 ที่หองประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย
บัวประดิษฐ ผวจ.นครราชสีมา พรอมดวยนายมาโนช วีรกุล นายกสมาคมโรงงานผูผลิตมัน
สําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กรรมการที่
ปรึกษาสมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกรรมการ
สมาคมฯ รวมหารือการเปนเจาภาพจัดประชุมใหญระดับนานาชาติ การประชุมสัมมนามัน
สําปะหลังนานาชาติ หรือมันสําปะหลังโลก ระหวางวันที่ 20–23 มิถุนายน 2556 ที่อาคาร
สุรพัฒน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะ
มีผูเขารวมกิจกรรมตลอด 4 วันไมต่ํากวาแสนคน
นายวินัย บัวประดิษฐ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา เปดเผยวา การ
ประชุมสัมมนามันสําปะหลังนานาชาติ หรือมันสําปะหลังโลกครั้งนี้ นอกจากจะเปนการ ประชุมยกระดับมาตรฐานสากลของโลกหรือ World Class แลว จะมีการจัดนิทรรศการมันสําปะหลังแหงชาติดวย คือ “World Tapioca Conference and
Thailand Tapioca Exhibition 2013” โดยมีการตอบรับจากผูคามันสําปะหลังจากตางประเทศ และผูประกอบการในประเทศที่จะเดินทางมารวมสัมมนา
อยางคึกคัก นอกจากนี้ทางสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบจ. , อบต., เทศบาล กํานัน ผูใหญบาน ภาคเอกชนผูประกอบการมันสําปะหลัง
รายยอย ผูปลูกมันสําปะหลัง ตางสนใจเขารวมกิจกรรม การไดศึกษาคนควาและเพื่อนําไปพัฒนาในพื้นที่ โดยมีสวนราชการในจังหวัดจัดนิทรรศการ ออกบูธ
เผยแพรขาวสารแกผูที่สนใจ
อยางไรก็ตามการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพความเปนผูนําของไทยดานการผลิต การคา และการสงออกมัน
สําปะหลัง และแสดงขีดความสามารถการแขงขันโดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตสินคาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
(ที่มา: ไทยรัฐออนไลน วันที่ 15 มิถุนายน 2556)
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"สุรีย ยอดประจง" ไดรับตําแหนงนายกสมาคมการคามันสําปะหลังไทยคนใหมตอจาก"
เสรี เดนวรลักษณ"ที่หมดวาระ เมื่อกลางเดือนเมษายน 2556 ที่ผานมา หลังจากรับ
ตําแหนงแลวมีภารกิจเรงดวน 2 เรื่องที่ตองดําเนินการตอ คือ
1. ตองการใหรัฐบาลเปดประมูลมันเสนแทนการขายแบบรัฐตอรัฐหรือจีทูจี
เพราะปจจุบันมันสําปะหลังในตลาดขาดแคลนมากจากการที่รัฐบาลเปด
โครงการรับจํานํามา 2 ปติดตอกัน ซึ่งจากการประเมินโครงการแทรกแซง
หรือรับจํานํามันสําปะหลังป 2554/55 ในสวนของมันเสนคาดวาจะมีปริมาณ
2.4 ลานตัน แปงมันสําปะหลังจํานวน 5.6 แสนตันลาสุดคาดวาจะเหลือมัน
เสนในคลัง จํานวน 6 แสนตันจากที่ระบายไปแลวสวนแปงมันสําปะหลังไม
ทราบปริมาณที่แนนอนขณะที่โครงการรับจํานํามันสําปะหลังในป 2555/56
คาดวาจะมีผลผลิตมันเสน 2.25ลานตัน และแปงมันสําปะหลังจํานวน 6 แสน
ตัน โดยทางสมาคมกําลังทําเรื่องขอเขาพบ คุณบุญทรง เตริยาภิรมย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และ คุณวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวง
พาณิชย เพื่อขอใหเปดประมูลมันสําปะหลังในสตอกขายใหกับภาคเอกชนใน
เร็วๆ นี้

2. โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 2555/2556 ของรัฐบาล ที่เสร็จ
สิ้นไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556โดยผูประกอบการรับจางรัฐบาลแปรสภาพ
มันสําปะหลังเขาเก็บในคลัง ขณะนี้อยูในชวงการขนยายทั้งมันเสนและแปง
มันสําปะหลัง ซึ่งยังมีปญหาเรื่องคลังในโครงการรับจํานํามีไมเพียงพอ ซึ่ง
เงื่อนไขของรัฐบาลกําหนดเปนคลังที่มีความจุไมต่ํากวา 2 พันตัน ดังนั้น 4
สมาคมที่เขารวมโครงการ ประกอบดวย สมาคมการคามันสําปะหลังไทย
สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสําปะหลังไทย สมาคมโรงงานผูผลิตมัน
สําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแปงมันสําปะหลังไทย ได
ขอใหรัฐบาลอนุมัติคลังเพิ่มขึ้นลาสุดไดรับการอนุมัติทุกขนาด แตมี
ผูประกอบการบางรายที่ยังมีปญหาอยูซึ่งจากการประเมินพบวามีปริมาณมัน
สําปะหลังที่ยังไมสามารถสงเขาคลังไดประมาณ 5 แสนตัน

(ที่มา: หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ปที่

33 ฉบับที่ 2,842 วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รวมมือกันในการจัดอบรมหลักสูตร
“การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานพลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ปที่ 2 (พ.ศ. 2556)
” เปนสวนหนึ่งของโครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
อุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย หลักสูตรการฝกอบรมประกอบดวยการฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สําหรับผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ
• การฝกอบรมภาคทฤษฎี ประกอบดวยการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแปง หลักการและทฤษฎีของหนวยผลิตแตละหนวย Self Assessment
และการทํากิจกรรมกลุม มุงเนนการคิด วิเคราะห เพื่อนําความรูไปประยุกตใชไปสวนของการอบรมภาคปฏิบัติ
• การฝกอบรมภาคปฏิบัติ สงเสริมใหบุคลากรของโรงงานนําองคความรู หลักการและทฤษฎีดานกระบวนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทรัพยากรและพลังงานมาประยุกตใช กอใหเกิดการปรับปรุงเครื่องจักร สิ่งประดิษฐ และแนวคิดใหมเกิดขึ้นไดการจัดอบรมภาคปฏิบัติ ทั้งดานเทคนิคและการ
จัดการ
คณะทํางานประกอบดวยความรวมมือจาก 3 ภาคสวนคือ
• บุคลากรของโรงงาน มีหนาที่รวมเลือกโจทยใน
กระบวนการผลิต และดําเนินการปรับปรุง
• ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม มีหนาที่ใหคําปรึกษากับ
โรงงานเกี่ยวกับโจทยวิจัยทั้งดานการจัดการ และ
เทคนิค
• ผูเชี่ยวชาญ
มีหนาที่ใหขอมูลดาน
เทคนิค และวิชาการ รวมทั้งควบคุมคุณภาพของ
งาน
โดยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานทั้งขอเสนอโครงการ
ความกาวหนาของโครงการ และผลสรุปของโครงการ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางผูเขารวมอบรมจากทั้ง
10
โรงงาน โดยมีรายละเอียดดังแผนผังทางดานขวา

รูปที่ 1 แผนผังกิจกรรมการฝกอบรมในโครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขันอุตสาหกรรมมัน
สําปะหลังไทย

2

มาตรฐานที่จําเปนสําหรับโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
ปจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรมีการแขงขันสูงการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพตรงกับความตองการของลูกคาและมีความปลอดภัยในการบริโภคจึง
เปนขอกําหนดพื้นฐานสําหรับผูผลิตดังนั้นการนําระบบการบริหารคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพเขามาชวยในการประกอบธุรกิจก็จะทําใหองคกรมีความสามารถใน
การแขงขันมากขึ้นซึ่งในอนาคตอันใกลนี้ ISO 22000 จะกลายเปนระบบพื้นฐาน
การจัดการดานคุณภาพและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารตลอดจน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในหวงโซอาหาร (Food Supply Chain) ดวย

ISO 22000 เปนมาตรฐานสากลที่ ตอยอดในเรื่องความปลอดภัยอาหารเปนการรวม
เอาระบบ GMP ซึ่งเปนระบบพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาหาร รวมกับระบบ HACCP ซึ่งเปนระบบ
วิเคราะหจุดอันตรายในแตละขั้นตอนการผลิต และมีการผนวกเอา ISO 9001 เขาไปเสริมในเรื่อง
การจัดการและระบบเอกสารจึงทําให การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ( Food Safety Management System, FSMS)
อยางตอเนื่อง ระบบ ISO 22000 นี้จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องในหวงโซอาหารทกประเภท ทั้งนี้เพื่อใหอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประโยชนของการนํามาตรฐาน ISO 22000 มาใชไดแก
 เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา
จากการผลิต
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการลูกคา ทั้งในเชิง
คุณภาพ ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย
 ลดตนทุนในการดําเนินการ
การปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่องเปนผลใหเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
 เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการ โดยการปฏิบัติ
ตามHACCP Plan (PRP และ OPRP) พรอมหลักการ
ทํางานแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Act ) ของ ISO
9001 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารความ
ปลอดภัยของอาหาร
 สรางเสริมความสัมพันธกับผูมีผลประโยชน
รวมกันไดแกลูกคา Supplier และพนักงาน

ขอกําหนดของระบบมาตรฐาน ISO 22000 นี้สามารถ
ประยุกตใชไดกับทุกองคกรในหวงโซอาหารที่มีความเกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออมกับหวงโซอาหาร ก็สามารถนําระบบนี้ไป
ใชไดอยางเหมาะสมโดยไมจํากัดขนาดกิจการเพื่อผลิตผลิตภัณฑ
ใหปลอดภัยเชน สามารถใชไดกับผูผลิตพืช ผูผลิตอาหารสัตว ผู
แปรรูปอาหารขั้นตน ผูแปรรูปอาหาร ผูคาสง ผูคาปลีก ผูบริการ
อาหาร ตถุเจือปนในอาหาร ผูประกอบการขนสง
ภัตตาคาร รานขายอาหาร ผูผลิตสารกําจัดแมลงและศัตรูพืช ผูผลิตยาสัตว ผูผลิตสวนประกอบอาหารและวั
ผูประกอบการจัดเก็บ และการกระจายสินคา ผูผลิตเครื่องมือเครื่องจักรในโรงงาน ผูผลิตสารทําความสะอาด ผูผลิตบรรจุภัณฑ ผูผลิตสารเคมีที่ใชในกระบวนการ
ผลิตอาหาร ผูใหบริการPest control และผูใหบริการดูแลเครื่องจักร เปนตน จึงทําใหเพิ่มความสามารถในการควบคุมอันตรายในหวงโซอาหารไดดียิ่งขึ้นเปนการ
พัฒนาSupplierที่อยูในหวงโซอาหารอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถนําไปใชไดกับFood Supply Chain ทั้งหมด รวมถึงNon-food Supplierดวย

......พบกับขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 22000 และการนํามาตรฐาน ISO 22000 ไปใชใหเกิดประโยชนไดในฉบับตอไป.....
ผูเขียน เปรมฤดี สุขสงค
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การประเมินปริมาณจุลินทรียที่เติบโตและสูญเสียในระบบผลิตกาซชีวภาพ
ปจจุบันระบบผลิตกาซชีวภาพมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายในโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง ทั้งเพื่อลดปญหาดานสิ่งแวดลอมและการนํากาซชีวภาพมาใช
เปนพลังงานทดแทน ปญหาหนึ่งที่พบมากสําหรับระบบผลิตกาซชีวภาพ คือ การสูญเสียตะกอนจุลินทรียออกจากระบบ (Wash out) โดยเฉพาะระบบแบบตะกอน
แขวนลอยเชน ระบบกวนสมบูรณ (CSTR) หรือระบบยูเอเอสบี (UASB) ซึ่งการรักษาปริมาณจุลินทรียในระบบมีความสําคัญมากเพราะหากมีการหลุดออกของจุลินทรีย
มากไปจะทําใหการยอยสลายสารอินทรียลดลงสงผลใหประสิทธิภาพของระบบลดลงดวยสําหรับการประเมินเบื้องตนเพื่อทราบถึงปญหานี้คือตองทราบปริมาณจุลินทรีย
ที่เติบโตในระบบและปริมาณจุลินทรียที่สูญเสียออกจากระบบเพื่อรักษาสมดุลบทความนี้จะแสดงถึงการคํานวณเบื้องตนเพื่อวางแผนแกไขปญหาดังกลาว
จุลินทรียในระบบผลิตกาซชีวภาพเปนสิ่งมีชีวิตซึ่งใชสารอินทรียในน้ําเสียเปน
อาหารและจะมีอัตราการเติบโต (Growth Yield) เทากับ 0.05 kgVSS/kgCOD-remove

เราสามารถคํานวณปริมาณการเติบโตของจุลินทรียโตในระบบไดเมื่อทราบขอมูลปริมาณสารอินทรียที่ปอนเขาระบบและ
ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย โดยมีวิธีการคํานวณดังนี้

ปริมาณจลินทรียที่เติบโต = ปริมาณสารอินทรเขาระบบตอวัน X ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย X Growth Yield
ตัวอยางเชน ระบบผลิตกาซชีวภาพของโรงงานมีการปอนสารอินทรียเขาระบบ 30,000 kgCOD/day
ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรีย 80 % ปริมาณจุลินทรียที่เติบโตในระบบคํานวณไดดังนี้
ปริมาณจุลินทรียที่เติบโต
=
30,000 X 0.80 X 0.05
=
1,200 kgVSS/day

สําหรับการประเมินปริมาณจุลินทรียที่สูญเสียจากระบบเราจะพิจารณาวาปริมาณของแข็งแขวนลอยระเหยงาย
(VSS) ขาออกจากระบบเปนตัวแทนของจุลิ
นทรยที่สูญเสียดังนั้นเมื่อเราทราบอัตราการไหลของน้ําเสียออกจากระบบเราก็จะคํานวณปริมาณจุลินทรียที่สูญเสียไดโดยวิธีการดังนี้

ปริมาณจลินทรียที่สญเสีย = อัตราการไหลของน้ําเสียออกจากระบบ (m3/day) X ความเขมขนของแข็งแขวนลอยระเหยงาย ( kgVSS/m3)
ตัวอยางเชน ระบบผลิตกาซชีวภาพของโรงงานมีอัตราการไหลน้ําเสียขาออกจากระบบ 1,000 m3/day คาความเขมขนของแข็งแขวนลอย
ระเหยงาย (VSS) 1.25 kgVSS/m3
ปริมาณจุลินทรียที่สูญเสีย

=
=

1,000 X 1.25
1,250 kgVSS/day

ซึ่งการการคํานวณพบวาระบบมีการสูญเสียจุลินทรียวันละ 1,250 kg ขณะที่จุลินทรียที่เติบโตขึ้นมีเพียงวันละ 1,200 kg แสดงวามีการสูญเสียจุลินทรียวันละ
50 kg ดังนั้นในระยะยาวจุลินทรียในระบบจะมีปริมาณไมเพียงพอที่จะรับภาระสารอินทรียสงผลใหระบบมีประสิทธิภาพลดลง แนวทางการแกไขปญหาคือ ตองมีการ
จัดหาจุลินทรียจากภายนอกเพื่อทดแทนจุลินทรียที่สูญเสียไป ระบบก็จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ตองการ
ผูเขียน วาริน รักรวม

4

