ปที่ 4 ฉบับท่ี 13 ประจาเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556

สวัสดีปใหม และขอตอนรับศักราชใหมในปมะเมีย 2557 กองบรรณาธิการขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลใหทานผูอานทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอใหสมความปรารถนาทุกประการตลอดปใหม 2557 นี้ และขอขอบคุณทุก
ทานที่ติดตามและใหความสนใจจดหมายขาวอยางตอเนื่อง สําหรับจดหมายขาวฉบับนี้เปนฉบับสงทายป 2556 ซึ่งเปนปที่ 4 ฉบับที่ 13 เนื้อหาสาระ สําคัญยังคง
เขมขนและนาสนใจเชนเดิม เริ่มตนจากขาวสารและเหตุการณในแวดวงอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง และกรอบรางยุทธศาสตรหลักของมันสําปะหลังป 2554 –
2557 จากการประชุมคณะอนุกรรมการดานการผลิตภายใตคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง รวมทั้งมีขาวสารและบทสรุปกลไกการ ถายทอดเทคโนโลยีของ
โครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ผานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแปง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
นอกจากนี้ยังมีบทความที่นาสนใจอีก 2 บทความ คือ เครื่องมือดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง (ตอน เทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด) และ การออกแบบถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพ: ปจจัยที่ไมควรมองขาม อีกดวย นอกจากนี้ผูอานสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไดที่
www.thailandtapiocastarch.net รวมทั้งเสนอแนะหรือติชมผานผูจัดการโครงการตามที่อยูทายฉบับ

จากปญหาฝนตกชุกติดตอกันนานนับเดือน ในฤดูกาลผลิตมันสําปะหลัง
ป 2556 ทําใหผลผลิตมันสําปะหลังของเกษตรกรในจังหวัด นครราชสีมาเนา
เสียจํานวนมาก โดยในปการผลิต 2557 เกษตรกรหลายอําเภอในจังหวัด
นครราชสีมาตางหาวิธีแกปญหา โดยไมตองรอเก็บกูห ัวมันหลังฤดูฝนดวยการ
เจาะนํ้าบาดาลขึ้นมาใชเริ่มตนฤดูกาล เพาะปลูก แทนการรอฝนแรกของ
ปในชวงเดือนเมษายน เพือ่ ตองการเรงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต กอนชวงหนา
ฝนจะมาถึง ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นซํ้าอีก ทั้งยังไมตองกังวลกับ
ปญหาภัยแลง
จากการสอบถาม นายเกียรติ ขวางกระโทก เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
ตําบลทุงอรุณ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาเลาวา ปกติตนจะปลูกมัน
สําปะหลังตามฤดูกาล แตเมื่อปที่ผานมาเกิดฝนตกชุกติดตอกันนานเกินไป
ทําใหหัวมันสําปะหลังซึง่ กําลังเจริญเติบโต ไดเนาเสียจนตองสูญเงินไปกวา
2 แสนบาท จึงคิดหาวิธีเก็บกูหวั มันสําปะหลังกอนที่จะเขาสูชวงฤดูฝน โดย
การปลูกแบบรดนํ้าซึ่งไดดูดนํ้าใตดินขึ้นมาใช แลวใหนํ้าดวยระบบสปริงเกอรแทนนํ้าฝน เมื่อมันสําปะหลังเริ่มโตก็จะใหปุยตามสูตร ซึ่งใชระยะเวลา
เพียง 7-8 เดือน ก็สามารถขุดหัวมันขึน้ มาขายได นอกจากการรดนํ้าดวยระบบสปริงเกอร เกษตรกรบางรายยังใหน้าํ ดวยระบบนํ้าหยด แมจะใชเงินลงทุนมากกวาระบบ
สปริงเกอร แตจะใหผลผลิตที่ดีกวา และใชระยะเวลาในการดูแลนอยกวา แมในปนี้ตองกูเงิน ธกส. มาลงทุน และตองจายคาจาง แรงงาน คาทอนพันธุ และคาอุปกรณ
ที่ใชในการสูบนํ้า รวมกวา 5 หมื่นบาท แตก็ยินดีที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อแลกกับการเลี่ยง ปญหาภัยแลงและการสูญเสียผลผลิต ในชวงหนาฝน

ชาวไรมันสําปะหลังในโคราช แหปลูกมันในชวงหนาแลง

(ที่มาขาว : www.dtvkorat.tv วันที่ 17 มกราคม 2557)

1

เกษตรฯ ชงยุทธศาสตรมันสําปะหลัง 4 ป กําหนดเปาป 57 เพิ่มผลผลิต 5 ตัน/ไร ดันมูลคาสงออกถึง 5.5 หมื่นลาน ดาน สศก.คาดการณแนวโนม
ราคามันพุง ผลจากออเดอรการสั่งซื้อจากประเทศที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการดานการผลิตภายใตคณะกรรมการนโยบาย
มันสําปะหลังวา ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นชอบในกรอบรางยุทธศาสตรมันสําปะหลังป 2554 – 2557 ซึ่งประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก
1. ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตและคุณคาผลิตภัณฑ ซึ่งจะเนนในเรื่องการจัดทําระบบทะเบียนเกษตรกรที่ถูกตอง การเรงรัดการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่เหมาะ
สมรวมถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่อง
2. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด เชน สงเสริมการผลิตและการใชในประเทศใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดเสถียรภาพในดานราคาและพัฒนาคุณภาพ
การผลิตใหมากขึ้น เนื่องจากปจจุบันไทยมีการสงออกถึง 80% และการสนับสนุนระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ทั้งในเรื่องการปรับปรุงพันธุ การปองกันและกําจัดโรคแมลง และการวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศที่มีผลตอการผลิต
ทั้งนี้ จากการดําเนินการตาม 3 ยุทธศาสตรหลักดังกลาวนั้น มีเปาหมายที่จะคงพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 7.4 ลานไร และมีผลผลิตตอไรเฉลี่ยทั่วประเทศจํานวน
5.0 ตัน ซึ่งจะสงผลทําใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 46,000 ลานบาท เปน 55,000 ลานบาทในป 2557 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเสนอกรอบรางยุทธศาสตร
มันสําปะหลังป 2554 – 2557 เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสําปะหลังพิจาณาโดยเร็วตอไป
“สําหรับสถานการณแนวโนมราคามันปะหลังขณะนี้ คาดวาจะมีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากตลาดสงออกคาดวาจะมีปริมาณความตองการที่เพิ่มมากขึ้น โดย
เฉพาะประเทศผูผลิตกลุมธัญพืชสวนใหญกําลังประสบปญหาภัยธรรมชาติ เชน ประเทศจีน ที่คาดวาผลผลิตขาวโพดจะลดลงและมีการนําเขามันเสนจากประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอเนื่องทําใหราคามันสําปะหลังที่เกษตรกรผูปลูกมันขายดีขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตาม
สถานการณดานราคาอยางใกลชิดเชนกัน” นายธีระ กลาวเพิ่มเติมอีกวา แมวาการคาดการณแนวโนมราคามันจะสูงขึ้น แตสิ่งที่กระทรวงเกษตรฯ อยูระหวางเรงรัด ดําเนินการขณะนี้เพื่อปองกันผลกระทบปริมาณผลผลิตมันที่ลดลง สถานการณการแพรระบาดของเพลี้ยแปงซึ่งคาดวาในปนี้จะลดลงจาก 27 ลานตัน เหลือ 25 ลานตัน นั้น
กรมสงเสริมการเกษตรไดกําหนดแผนดําเนินงานตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากครม. แลวจํานวน 65 ลานบาท เพื่อควบคุมการแพรระบาดของเพลี้ยแปง โดยจะ
มีบูรณาการการทํางานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย 6 แสนไร ใน 20 จังหวัดที่มีการระบาดรุนแรง และมาตรการที่สําคัญอยางหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ
ไดเตรียมการไวคือ การจัดเตรียมแหลงพื้นที่ปลูกมันที่ไมพบการระบาดของเพลี้ยแปง โดยจะทําการชุบนํ้ายาทอนพันธุปลอดเชื้อ และประชาสัมพันธใหเกษตรกรในพื้นที่
ใกลเคียงไดรับทราบกอนซื้อทอนพันธุมันไปปลูก ซึ่งจะเปนการตัดตอนวงจรการแพรระบาดไดทางหนึ่ง
ที่มา: http://www.thaigov.go.th/th/news-ministry/2012-08-15-09-40-18/item/41354-.html

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รวมมือกันดําเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ผานหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแปง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สามารถสรุปกลไกการถายทอด
เทคโนโลยีเปน 3 ขั้นตอน คือ
1.การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสรางองคความรู
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และการศึกษาหาสภาวะ
ที่เหมาะสมสําหรับกระบวนการผลิต ซึ่งจะสงผลตอการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
การปลอยของเสียจากอุตสาหกรรม
2.การประยุกตใชความรูที่ไดจากงานวิจัย (Demonstration) ในโรงงานตน
แบบ และสรุปเปนแนวทางในการลดการปลดปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอมเปน
ศูนยเพื่อนําไปขยายผลยังบริษัทฯ อื่นตอไป
3.การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี (Knowledge and Technology
Transfer) เพื่อขยายผลสูโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังอื่น รวมทั้งหนวยงาน วิชา
การตางๆ เชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ เปนตน

พันธมิตร

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย (TTSA)
โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง เชน บริษัท ชลเจริญ จํากัด
มหาวิทยาลัย เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ปจจุบันมีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับกลไกการถายทอดเทคโนโลยีทั้ง
3 ขั้นตอนควบคูกับไป ซึ่งโครงการฯ ระยะที่ 2 อยูในสวนของการถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อขยายผลสูโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังอยางตอเนื่อง โดยหลักสูตรการฝกอบรม ประกอบดวยการฝกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัด อบรมภาคทฤษฎี
อยูระหวางวันที่ 25 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556 และปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการภาคปฏิบัติ เพื่อนําองคความรู เทคโนโลยีและเทคนิคในการ อบรมภาคทฤษฎี
มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบําบัดนํ้าเสีย การจัดการขอมูล และการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหไมมีการปลอยมลพิษทางนํ้า และของแข็งออกสู สิ่งแวดลอม รวม
ทั้งเริ่มจัดทําฐานขอมูลคามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรของอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย โดยมีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 6 ดัชนี (Key Performance
Indices – KPI) ซึ่งจัดทําโดยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทยปพ.ศ. 2552-2554 (ความรวมมือ
ระหวาง สวทช. และองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน: GIZ) เปนเปาหมายหลักในการระบุการปรับปรุงประสิทธิภาพ
2

เครื่องมือดานการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง
(ตอนที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด)

ผูเขียน สรรเพชุดา เถื่อนทองคํา

จากตอนที่แลวไดกลาวถึง “ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management System, EMS)“ ซึ่งเปนเครื่องมือแรกที่เหมาะสมใน
การนํามาใชเปนเครื่องมือดานการจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง เครื่องมือตัวถัดมาที่หลาย ๆ อุตสาหกรรมไดเลือกนํามาใชเพื่อใหบรรลุเปา
หมายของเครื่องมือตัวแรก ไดแก การนํา ”ระบบเทคโนโลยีการผลิตทีส่ ะอาด (Cleaner Technology)” มาใช โดยแนวคิดในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด คือ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ มุงเนนการใชทรัพยากร อันไดแก วัตถุดิบ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดมลพิษหรือของเสียตั้งแตตนกําเนิดโดยใชหลักปฏิบัติเพื่อการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention Code of Practice) จนนําไปสูตนทุนการ
ผลิตที่ตํ่าและกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด วิธีดําเนินงานแบงออกเปน 2 วีธี คือ วิธีลดมลพิษจากแหลงกําเนิดและวิธีการนํากลับมาใชใหมหรือใชซํ้า
โดยทั่วไปอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังมักประสบปญหา
สิ่งแวดลอมจาก ปญหานํ้าเสีย จากขั้นตอนการผลิตที่ใชนํ้ามาก ซึ่งนํ้า
เปนพารามิเตอรหลักที่สงผลตอประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของ
แปงมากที่สุด กากของเสีย (กากมัน เศษเหงามัน เปลือกและดินทรายที่
ติดมากับมันดิบ) รวมทั้งกลิ่นจากระบบบําบัดนํ้าเสียและกองกากมัน
นอกจากนี้ประสิทธิภาพการผลิตยังสงผลตอการใชพลังงานในรูป
พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนดวยเชนกัน เทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาดจึงถูกนําเขามาชวยจัดการปญหาดังกลาว ขั้นตอนการดําเนินงาน
เริ่มตั้งแตการจัดตั้งทีมงาน กําหนดเปาหมายในการนําเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาดไปใช การตรวจประเมินเบื้องตน ซึ่งโดยทั่วไปหากองคกร
ใดไดเริ่มจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมแลวมักใชทีมงาน
ที่มา : http://jumpon-yangomoot.blogspot.com/
ชุดเดียวกัน ทีมงานจะทําการประเมินขั้นสูงเพื่อเลือกประเด็นที่กอให
2012/09/blog-post_18.html
เกิดการสูญเสียโดยการจัดทําสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน เพื่อใหทราบ
แหลงกําเนิดของของเสียและสาเหตุการสูญเสีย เพื่อนําไปสูการวิเคราะหแนวทางในการแกปญหา หรือที่เรียกวา ทางเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean
Technology Option)
เมื่อจัดทําสมดุลมวลและสมดุลพลังงานเรียบรอยแลว ทีมงานจะสามารถ
วิเคราะหหาแนวทางในการดําเนินการแกไขโดยใชหลักการปองกันมลพิษ
(Pollution Prevention Code of Practice) ได โดยโรงงานสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพการใชนํ้าไดดวยวิธีดานการจัดการ เชน การตรวจสอบจุดรั่วไหล การ
ติดตั้งมิเตอรวัดนํ้าในจุดสําคัญ การจดบันทึกการใชนํ้าหรือการนํานํ้าจากบางจุดกลับ
มาใชใหม เชน การนํานํ้าเสียจากบอสุดทายจากระบบบําบัดนํ้าเสียมาใชเปนนํ้าลาง
พื้น หรือการหมุนเวียนนํ้าเสียจากขบวนการผลิตจากหนวยสลัดแหงกลับมาใชใหมใน
เครื่องแยกชุดที่ 1 เปนตน
นอกจากประเด็นการใชนํ้าแลว สําหรับอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลัง
ยังสามารถใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเขาไปชวยในการดําเนินการลดตนทุนการ
ผลิตและมลพิษสิ่งแวดลอมไดอีกหลายสวนเชนกัน ไมวาจะเปนเรื่องการใชไฟฟา การ
ใชเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความรอน การลดการสูญเสียผลิตภัณฑแปงหรือการลด
การใชกํามะถัน ซึ่งผูอานสามารถคนควาหาเอกสารเพิ่มเติมไดจากหลายหนวยงาน
ที่ทําการเผยแพรไว
รูปที่ 1 แสดงสมดุลมวลภายในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง โดยตัวเลขภายใน
วงเล็บ บงบอกปริมาณปริมาณความชื้น
ที่มา: http://www.deepdyve.com/lp/elsevier/clean-technology-for-the-tapioca-starch-

industry-in-thailand-nFEcUbk0uv
แหลงขอมูล
1.คูมืออบรมเครือขายของศูนยชวยเหลือใหปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอม สําหรับอาคารประเภท ก “บทที่ 5 การใชเทคโนโลยีสะอาดสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสีย”,กรมควบคุมมลพิษ.
2.หลักการเทคโนโลยีสะอาด. http://jumpon-yangomoot.blogspot.com/2012/09/blog-post_18.html
3.หลักปฏิบัติเพื่อการปองกันมลพิษ(เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด) สําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา "อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง", กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
4.“Clean technology for the tapioca starch industry in Thailand” Orathai Chavalparit, Maneerat Ongwandee. http://www.deepdyve.com/lp/elsevier/clean-technology-for-the-tapioca-starchindustry-in-thailand-nFEcUbk0uv
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การออกแบบถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพ: ปจจัยที่ไมควรมองขาม
ปจจุบันการนําเทคโนโลยีผลิตกาซชีวภาพมาประยุกตใชรวมกับระบบบําบัดนํ้าเสียจากโรงงาน
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและโรงงานผลิตอาหาร ทําใหภาพลักษณดานการบําบัดนํ้าเสียไมเปนเพียง
กิจกรรมที่ผูประกอบการจําเปนตองทําเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอมเทานั้น แตโรงงานสามารถนําพลังงานที่
เกิดขึ้นระหวางการบําบัดนํ้าเสียมาใชในกระบวนการผลิต ซึ่งถือเปนการใชประโยชนจากนํ้าเสียและชวย
ลดตนทุนการผลิตใหแกผูประกอบการ

ผู้เขียน ถาวร รัตติทิวาพาณิ ชย์

อยางไรก็ตามแมวาระบบผลิตกาซชีวภาพจะมีขอดีหลายประการ แตระบบดังกลาวจะทํางาน
ไดดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยดังนี้
ที่มา www.wallsave.com
ปจจัยดานการออกแบบถังปฏิกรณ เชน รูปรางและขนาดถังปฏิกรณ รูปแบบทางนํ้าขาเขาและขาออก อุปกรณควบคุมทิศทางการไหลของนํ้า ฯลฯ
ปจจัยดานการดําเนินระบบ เชน ชนิดและความเขมขนของสารอินทรียในนํ้าเสีย อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง สารพิษในระบบ ความเณ็วไหลขึ้น
ของนํ้าภายในถังปฏิกรณ ฯลฯ
ปจจัยทั้งสองกลุมอาจกลาวไดวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน แตตามความเขาใจของผูประกอบการ ปจจัยดานการออกแบบถังปฏิกรณมักถูกมองวา
สําคัญนอยกวาปจจัยดานการดําเนินระบบ ซึ่งถาพิจารณาหนาที่ของแตละปจจัยจะเห็นวา ปจจัยดานการออกแบบถังปฏิกรณเปนตัวกําหนดเพดานความสามารถสูงสุด
ของถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพ ขณะที่ปจจัยดานการดําเนินระบบเปนปจจัยที่ทําใหถัง
ปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพทํางานไดใกลเคียงหรือเต็มประสิทธิภาพตามที่ถูกออกแบบไว
การมองขามกระบวนการออกแบบถังปฏิกรณ อาจนํามาซึ่งถังปฏิกรณที่มีประสิทธิภาพ
การกวนผสมตํ่าสงผลใหกระบวนการผลิตกาซชีวภาพเกิดขึ้นไดไมเต็มความสามารถ
ปริมาณกาซที่ผลิตไดจึงตํ่ากวาคาที่ออกแบบ
เหตุการณนี้อาจเปนภัยแฝงที่ทําใหผู
ประกอบการตองสิ้นเปลืองงบประมาณการกอสรางเกินความจําเปนโดยไมรูตัว
ที่มา: Alvarez M.M. และคณะ, 2005
การศึกษาออกแบบถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพในอดีตทําไดโดยอาศัยการ
รูปที่ 2 ตัวอยางการศึกษา
ทดลองที่ตองมีการสรางถังปฏิกรณขนาดนํารอง หรือสรางเครื่องมือตางๆ ทําใหการศึกษา
ออกแบบถังปฏิกรณดวยวิธี
อาจตองใชเงินลงทุนจํานวนมากและใชระยะเวลานาน ปจจุบันการจําลองโดยอาศัยหลัก
ทําการทดลอง
ที่มา: Moreira M.R. และคณะ, 2007
การคํานวณพลศาสตรของไหล (Computational Fluid Dynamics: CFDs) ถูกนํามา
ประยุกตใชเพื่อจําลองปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นภายในถังปฏิกรณกอนการลงมือกอสรางจริง การที่กระบวนการจําลองทั้งหมดเกิดขึ้นภายในคอมพิวเตอร ทําใหลดตนทุน
การศึกษาและใชระยะเวลาการศึกษานอยกวาการทําการทดลอง
รูปที่ 3 แสดงตัวอยางปญหาดานการออกแบบภายในถังปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพที่กําลังประสบ
ปญหาเม็ดตะกอนลนออกจากระบบ จากการศึกษาหาสาเหตุโดยอาศัยวิธีการจําลองพบวา นํ้ามีความเร็ว
ไหล ขึ้นสูงบริเวณใกลผนังของถังปฏิกรณเนื่องจากการออกแบบทางนํ้าขาเขาไมเหมาะสม นํ้าที่ไหลดวย
ความเร็ว
เรงใหเม็ดตะกอนลอยลนออกจากถัง
ปรากฏการณนี้นอกจากทําใหการกวนผสมเกิดขึ้น
อยางไมทั่วถึงแลว ยังสามารถทําใหปริมาณเชื้อจุลินทรียภายในถังปฏิกรณลดนอยลงจนเปนเหตุใหระบบลม
ปญหาที่ยกมานี้จะเห็นวาปจจัยดานการดําเนินระบบไมสามารถนํามาใชแกปญหา กรณีน้็ตี องยอน
ไปแกที่การออกแบบ และอาจจําเปนตองมีการกอสรางหรือเพิ่มเติมอุปกรณบางอยางบรรเทาปญหา ซึ่ง
การดําเนินการทุกขั้นตอนตางตองเสียคาใชจาย
ถาถังปฏิกรณไดรับการออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ
ตั้งแตกอนการกอสราง นอกจากจะไดถงั ปฏิกรณผลิตกาซชีวภาพประสิทธิภาพสูงในราคายอมเยาวแลว ยัง
ไมตองมาเสียเงินเพื่อแกไขปญหาที่จะตามมาภายหลังอีกดวย
รูปที่ 3 ภาพตัดแสดงผลการจําลองการไหลของนํ้าและเม็ดตะกอน
ภายในปริมาตรหนึ่งในสี่ของถังปฏิกรณผลิตกาซีวภาพขนาดโรงงาน
อุตสาหกรรม
เนื้อหานามาจาก Cooper Crouse-Hinds Ex Digest
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แหลงขอมูล
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bioreactors”. Chemical Engineering Science, 2005. 60: p. 2449 – 2457.
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โครงการการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังไทย
www.thailandtapiocastarch.net E-mail : starchzerowaste@gmail.com
ผู้จัดการโครงการ : คุณรื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์
ศูนย์ EcoWaste สวทช. เบอร์โทรศัพท์ : (668) 3448 - 3079 โทรสาร : (662) 452 - 3455
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