
  

 

 

 

 

 

 

 

  พบกันอีกคร้ังกับจดหมายข่าวอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังฉบับท่ี 2 ของปีท่ี 5 ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจเช่นเดิม เร่ิมต้น
จากข่าวสารและเหตุการณ์สําคัญของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง สถานการณ์และภาวะการผลิตมันสําปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2556/2557 ตอนท่ี 2 พื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก สําหรับความเคล่ือนไหวของโครงการ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเร่ิมต้นโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้ง (ต่อเน่ือง) และโครงการนําร่องการผลิตเอทานอลจากมัน
สําปะหลังซ่ึงท่านผู้อ่านสามารถติดตามรายละเอียดได้จากจดหมายข่าวฉบับน้ี นอกจากน้ียังมีบทความท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 2 เร่ือง คือ แนว
ทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง และ ความสูงถังปฏิกรณ์บําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศน้ันสําคัญไฉน? นอกจากน้ีผู้อ่านยังสามารถติดตาม
ข่าวสารและความเคล่ือนไหวของโครงการเพิ่มเติมได้ท่ี www.thailandtapiocastarch.net หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือคําติชมใดๆ สามารถแจ้งได้ท่ี
ผู้จัดการโครงการตามท่ีอยู่ท้ายฉบับ 
 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 15 ประจําเดือนเมษายน - มิถนุายน 2557 

 ปีนี้ "ธีรชาติ เสยกระโทก" เลขาธิการสมาคมชาวไร่มันสําปะหลังภาคอีสาน อยากจะให้
เข้ามาสนับสนุนเร่ืองปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เพื่อต้องการให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดย
อยากจะให้สนับสนุนกิโลกรัมละ 50 สตางค์ โดยต้ังเพดานไว้ท่ีครอบครัวละไม่เกิน 120 ตัน โดยจะ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามรายช่ือเกษตรกรท่ีได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้กับสํานักงานเกษตรแต่ละ
จังหวัด  ส่วนเร่ืองท่ี 2 อยากจะให้คสช.ดูแลสนับสนุนเร่ือง เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มเพื่ออยากจะแปรรูป
มันสําปะหลัง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ส่วนมาตรการระยะยาว อยากให้คสช.กําหนดนโยบายให้
ประเทศไทยใช้มันสําปะหลังมากขึ้น โดยเฉพาะการเอาไปผลิตเอทานอลเพื่อให้ประชาชนใช้ หากมี
การสนับสนุนเร่ืองเอามันสําปะหลังไปผลิตเอทานอลจะทําให้เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังมีอนาคต
มากขึ้น ราคามันสําปะหลังก็จะดีขึ้นเองตามกลไกตลาด รัฐไม่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาเป็นรายปี 
 นอกจากน้ัน "วีระพล โสภา" เกษตรกรจาก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ได้เสนอแนะวิธีการลด
ความเหล่ือมลํ้าของเกษตรกรกับนายทุนว่าโดยปัญหาน้ีต้องมองไปท่ีต้นตอของปัญหาคือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีกําหนดเอาไว้ให้ราคาสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรตํ่า โดยไม่
คํานึงถึงต้นทุนท่ีแท้จริง เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคผลผลิตอื่นท้ังอุตสาหกรรมและบริการเติบโต ท้ังท่ี
เกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติ แต่กลับไม่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้ กลับหันไป
ให้ความสนใจกับอาชีพด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคบริการมากกว่า เม่ืออุตสาหกรรมและ
บริการเติบโต ก็โตแบบไม่หยุด ทําให้ภาคเกษตรไม่ได้รับการส่งเสริม จนต้องง่อยเปล้ียเสียขา   
 

 ปัญหาความเหล่ือมลํ้าของประชาชนใน 
ชาติ โดยเฉพาะรายได้ของเกษตรกรชาวไร่ ชาวนากับ
พ่อค้านักธุรกิจและชนช้ันกลาง เป็นปัญหาใหญ่ท่ีแก้ไม่
จบไม่ ส้ิน ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 1 ปี 2504 เป็นต้นมา ซ่ึงไม่ได้ทําให้
เกษตรกรชาวไทยลืมตาอ้าปากได้เลย 

(ท่ีมา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันท่ี 27 มิถุนายน 2557) 
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ชาวไร่มันฯ ขอปัจจัยการผลิตแก้ราคาตกต่ํา 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสํารวจทบทวนภาวะการผลิตมันสําปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 
2556/57 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก (ต่อ) 
 

ผลผลิตมันสําปะหลัง ฤดูการผลิต ปี 2556/57 
 จากการสํารวจฯ พบว่าในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
ผลผลิตมันสําปะหลังลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว้เม่ือเดือนกันยายน 2556 ประมาณ 2% 
เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว และ
ปราจีนบุรี ส่งผลให้หัวมันสําปะหลังบางส่วนเน่าเสีย และบางส่วนจําเป็นต้องเก็บเกี่ยว
ก่อนกําหนด ประกอบกับภายหลังเกิดภาวะแห้งแล้งในบางพื้นท่ี ทําให้หัวมันฯ มีขนาด
เล็ก ไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร ส่งผลให้ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ลดลง 
 ปัจจุบันเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยมีหัวมันคงค้างท่ียังไม่
ถูก เก็บ เกี่ ย ว สําห รับฤดูการผลิต ปี  2556/57 ประมาณ 20% ของพื้ น ท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
 จากการสํารวจภาวะการ

ผลิตมันสําปะหลัง ฤดูกาล
ผลิต 2556/57 ระหว่าง
วันท่ี 22-26 พฤษภาคม 
2557 พบว่า ปริมาณหัวมัน
สํ า ป ะ ห ลั ง อ อ ก สู่ ต ล า ด
ค่อนข้างน้อย และลานมัน
ส่วนใหญ่หยุดตากมันเส้น 
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ แสดง
ดังตาราง  

 ตลอดระยะเวลา 5 ปีในการดําเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้ง 
ของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรม
การเกษตร (ECoWaste) ส่งผลให้มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของเยอรมัน (GIZ) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ความสําเร็จท่ีสําคัญของโครงการคือ 
การยกระดับศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังไทยจํานวน 32 โรงงาน ผ่าน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฎีท่ีได้จากงานวิจัยและการให้คําแนะนําจากนักวิจัยและ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้กับกระบวนการผลิตจริง ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ลดการสูญเสียแป้ง และลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตรวมลงได้ 432.6 ล้านบาท ผลจาก
ความสําเร็จดังกล่าว ในเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2557 จะมีการดําเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
อุตสาหกรรมแป้งอย่างต่อเน่ือง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมและท่ีปรึกษา
ของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง  
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(ที�มา : http://www.thaitapiocastarch.org) 

 นอกจากน้ี ศูนย์ ECoWaste ร่วมกับ The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ริเร่ิมโครงการ “Overcoming 
Policy, Market and Technological Barriers to Support Technological Innovation and South-South Technology Transfer: the Pilot Case 
of Ethanol Production from Cassava (โครงการนําร่องการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง)” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตเอทานอล
ท่ีเรียกว่า Very High Gravity-Simultaneous Saccharification and Fermentation (VHG-SSF) ไปยังกลุ่มประเทศ LMV ประกอบด้วย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตและนําไบโอเอทานอลไปใช้ในวง
กว้าง โดยสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม การเสวนาด้านนโยบายและการลงทุน การให้ความช่วยเหลือในการดําเนิน
โครงการแก่ผู้ประกอบการ ซ่ึงโครงการจะเร่ิมดําเนินการจัดอบรมต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558-2560 ซ่ึงทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

จังหวัด 
โรงงานเปิดการผลิต 
(โรงงานท้ังหมด) 

กําลังการ
ผลิต (%) 

ราคาหัวมันฯ 
(บาท/กก.) 

เปอร์เซ็นต์
แป้งเฉล่ีย (%) 

นครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย ์ 12 (25) 40-60 2.00-2.50 19-22 

กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร 7(15) 40--60 2.00-2.25 20-22 
อุดรธานี เลย สกลนคร นครพนม 2(4) 30-40 2.00-2.20 21-22 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ สุรินทร์  1(4) 40-50 2.00-2.20 19-22 
สระแก้ว จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 4(11) 30-60 2.10-2.30 20-21 
ชลบุรี ระยอง 11(11) 30-40 2.20-2.50 19-21 
 

สถานการณ์การตลาดมันสําปะหลัง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติท่ีดีสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง 
 จากบทความฉบับท่ีแล้วได้กล่าวถึงความสําคัญของการจัดทํา
ฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพ (Benchmarking Index) และค่ากลาง
ของ KPI ท้ัง 6 ดัชนีของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง สําหรับบทความฉบับน้ีจะ
พูดถึง แนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของ KPI 6 ดัชนี สําหรับ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง เพื่อเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติสําหรับโรงงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียแป้งและสามารถใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตได้อย่างคุ้มค่า 
 

ผู้ เขียน กาญจนา แสงจนัทร์ 
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KPI 1 เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวมของกระบวนการผลิต มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสูญเสียแป้งระหว่างกระบวนการผลิต 2 ส่วนหลักคือ การ
สูญเสียแป้งกับกากมัน (KPI 1/1) และการสูญเสียแป้งกับนํ้าเสีย (KPI 1/2) ซ่ึงข้อปฏิบัติที่ดีสําหรับ KPI 1 ประกอบด้วย 

1. การลดการสูญเสียแป้งกับกาก สามารถทําได้โดย การเลือกใช้ชุดสกัดหยาบ สกัดละเอียดและสกัดกากให้เหมาะสม การควบคุมสัดส่วนของเหลว
ต่อของแข็ง (L/S ratio) การควบคุมปริมาณและแรงดันนํ้าฉีดเข้าเคร่ืองสกัด การควบคุมการใช้นํ้ากํามะถัน การใช้ชุดเคร่ืองจักรให้เพียงพอต่อ
ปริมาณนํ้าแป้งเข้า รวมท้ังการทําความสะอาดตะแกรงกรองตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2. การลดการสูญเสียแป้งกับนํ้าเสีย สามารถทําได้โดย การเลือกใช้ชุดเคร่ืองแยกหรือไฮโดรไซโคลนให้เหมาะสม การใช้ชุดเคร่ืองจักรให้เพียงพอต่อ
ปริมาณนํ้าแป้งขาเข้า การใช้ขนาดหัวฉีดเคร่ืองแยกหรือดอกไฮโดรไซโคลนให้เหมาะสมกับความเข้มข้นนํ้าแป้งขาเข้า การควบคุมความเข้มข้นนํ้า
แป้งขาเข้าให้คงท่ี รวมท้ังการทําความสะอาดเคร่ืองแยกตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

3. การควบคุมค่าการสูญเสียแป้งกับกากมันและนํ้าเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่โรงงานยอมรับได้และสมํ่าเสมอ 
4. การกําหนดมาตรฐานการทํางานและจุดควบคุม (Work Instruction: WI) เพื่อควบคุมการสูญเสียแป้งในกากมันและนํ้าเสีย 

KPI 2 เป็นดัชนีช้ีวัดปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ท้ังการ
อบแห้งหรือการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานหรือส่งขายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงข้อปฏิบัติที่ดีสําหรับ KPI 2 ประกอบด้วย 

1. การควบคุมคุณสมบัติของก๊าซให้คงท่ี โดยควบคุมเปอร์เซ็นต์
มีเทนให้คงท่ีและอยู่ในช่วง 50-60% และควบคุมให้ก๊าซ
ชีวภาพท่ีผลิตได้มีความช้ืนตํ่า 

2. การสร้างบ่อเก็บก๊าซให้มีขนาดเพียงพอ 
3. การปรับลักษณะหัวเผาให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของก๊าซ 
4. การออกแบบท่อ หัวเผาและอุปกรณ์ ให้ทนกับสภาวะกัด

กร่อน 
5. การสอบเทียบมิเตอร์สําหรับวัดปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้

และนําไปใช้ประโยชน์ 

KPI 3 เป็นดัชนีชี้วัดอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพต่อภาระอินทรีย์สาร (COD) 
ท่ีถูกกําจัด สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
ได้ ซ่ึงข้อปฏิบัติที่ดีสําหรับ KPI 3 ประกอบด้วย 

1. การควบคุมการป้อนสารขาเข้าให้เหมาะสมและคงท่ี เช่น 
ปริมาณภาระสารอินทรีย์ ปริมาตรนํ้าเสียท่ีป้อนเข้าระบบ 

2. การควบคุมค่าตัวแปรท่ีกําหนด เช่น COD ขาเข้าและขาออก 
ค่า pH ค่า  VFA ค่า Alkalinity ปริมาณก๊าซท่ีผลิตได้ 
องค์ประกอบของก๊าซ (มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์) และ ค่า
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ก ลุ่ ม เ ช้ื อ ท่ี ผ ลิ ต ก๊ า ซ มี เ ท น  (Specific 
methanogenic activity: SMA) 

KPI 4 เป็นดัชนีช้ีวัดปริมาณพลังงานไฟฟ้ารวมท่ีใช้ในการผลิตแป้งต่อ
ปริมาณแป้งมันสําปะหลังท่ีผลิตได้ ซ่ึงข้อปฏิบัติ ท่ี ดีสําหรับ KPI 4 
ประกอบด้วย 

1. การบริหารจัดการหัวมันสําปะหลังท่ีเข้ากระบวนการผลิตให้ได้
อย่างต่อเน่ืองและเต็มกําลังการผลิตของเคร่ืองจักรตลอด
ระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน 

2. การพิจารณาการเดินเคร่ืองเปล่า (Free load) 
3. การปรับเปล่ียนและจัดการเคร่ืองจักรให้ทํางานเต็มกําลังของ

เคร่ืองและตรงตามหน้าท่ี 
4. การกําหนดมาตรฐานการตัดสินใจหยุดการผลิตหรือเดินเคร่ือง

ต่อเน่ือง 
5. การตัดสินใจในการเลือกช่วงการผลิตหรือเดินเคร่ืองแบบ On 

peak หรือ Off peak 

KPI 5 เป็นดัชนีช้ีวัดปริมาณนํ้าท่ีใช้ในการผลิตแป้ง ท้ังนํ้าดิบ นํ้าประปา
และนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสียต่อปริมาณแป้งมันสําปะหลังท่ีผลิตได้ ซ่ึงข้อ
ปฏิบัติที่ดีสําหรับ KPI 5 ประกอบด้วย 

1. การควบคุมการใช้น้ําในหน่วยล้างหัวมัน เช่น ปริมาณนํ้าบําบัด
หรือนํ้าวน ปริมาณนํ้าดีที่สเปรย์ในบ่อสุดท้าย 

2. การควบคุมการใช้นํ้าในหน่วยสกัด ปริมาณและแรงดันนํ้าฉีด
ในเคร่ืองเทอร์โบ รวมท้ังปริมาณนํ้าวนกลับและนํ้าดีท่ีเติมใน
รางกากเพื่อให้ปั๊มกากได้อย่างสมํ่าเสมอ 

3. การควบคุมการใช้นํ้าในหน่วยแยก โดยพิจารณาปริมาณนํ้า
เล้ียงหัวฉีด ปริมาณนํ้าดีท่ีเติมก่อนเข้าเคร่ืองแยก รวมท้ังการ
ใช้น้ําเพื่อทําความสะอาดเคร่ืองแยก 

4. การควบคุมการใช้น้ําในหน่วยผลิตกํามะถัน ซ่ึงความเข้มข้นนํ้า
กํามะถันต้องควบคุมให้คงท่ี โดยควบคุมอัตราการป้อน
กํามะถัน อัตราการสเปรย์นํ้า และประสิทธิภาพหอจับไอ
กํามะถัน 

KPI 6 เป็นดัชนีช้ีวัดปริมาณพลังงานความร้อนท่ีใช้ในการอบแห้งแป้ง ท้ังจากก๊าซชีวภาพ เช้ือเพลิงชีวมวล ไอนํ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงต่อปริมาณแป้งมัน
สําปะหลังท่ีผลิตได้ สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของระบบอบแห้งแป้งได้ ซ่ึงข้อปฏิบัติที่ดีสําหรับ KPI 6 ประกอบด้วย 

1. การควบคุมปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการอบแห้ง ได้แก่ ความช้ืนแป้งหมาด อัตราการป้อนแป้งหมาด อุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและ
ขาออก อัตราการไหลเชิงปริมาตร และความเร็วของอากาศในท่ออบ 

2. การสอบเทียบเคร่ืองมือท่ีใช้วัดทุกจุดอย่างสมํ่าเสมอ 
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ก้าวทันเทคโนโลยี: ความสูงถังปฏิกรณ์บําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศนั้นสําคัญไฉน? 
 

การบําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศในโลกปัจจุบันประกอบด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ เช่น Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) 
Anaerobic Fixed Film Reactor (AFFR) Anaerobic Hybrid Reactor (AHR) เป็นต้น แต่ทุกเทคโนโลยีมีองค์ประกอบพื้นฐานภายในระบบท่ีเหมือนกัน
คือ นํ้าเสีย ก๊าซชีวภาพ และตะกอนเช้ือจุลินทรีย์ 
 

ตะกอนเช้ือจุลินทรีย์ที่จมตัวอยู่อย่างหนาแน่นท่ีสุดบริเวณก้นถังปฏิกรณ์ มีบทบาท
สําคัญต่อการเปล่ียนสารอินทรีย์ในนํ้าเสียไปเป็นก๊าซชีวภาพ ซ่ึงสารอินทรีย์ในนํ้าเสียมากกว่า 
95% ถูกกําจัดต้ังแต่ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1 ใน 3 ของถังปฏิกรณ์ (Suraraksa et al., 2003) 
การจะสร้างประสิทธิภาพการบําบัดเดียวกันน้ีให้เกิดขึ้นภายในถังปฏิกรณ์ขนาดโรงงาน
อุตสาหกรรม เช้ือจุลินทรีย์ท่ีบริเวณก้นถังต้องได้รับสารอาหารอย่างท่ัวถึง เพราะภายในถัง
ปฏิกรณ์ขนาดใหญ่เม็ดตะกอนภายในถังปฏิกรณ์อาจอัดตัวแน่นท่ีบริเวณก้นถังจนเป็นเหตุให้
เช้ือจุลินทรีย์เกิดสภาวะขาดสารอาหาร ดังน้ันการลอยตัวของตะกอนท่ีบริเวณก้นถังปฏิกรณ์
เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีไม่อาจมองข้ามในระหว่างการออกแบบถังปฏิกรณ์ 

การลอยตัวของเม็ดตะกอนแบ่งได้เป็นการลอยตัวตามธรรมชาติและการลอยตัว
แบบบังคับ ซ่ึงการลอยตัวตามธรรมชาติคือ เม็ดตะกอนจะเกิดการลอยตัวเม่ือเกิดฟองก๊าซขึ้น
ภายในเม็ดตะกอน และจะจมตัวลงท่ีก้นถังอีกคร้ังหลังจากปลดปล่อยฟองก๊าซ ส่วนการลอยตัว
แบบบังคับคือการออกแบบให้นํ้าเสียขาเข้าเกิดการชนกับเม็ดตะกอนด้วยแรงและทิศทางท่ี
เหมาะสมจนทําให้ตะกอนเกิดการลอยตัว แม้ว่าตะกอนจะมีความหนาแน่นสูงเม่ือเทียบกับ
ความหนาแน่นของนํ้าเสียก็ตาม การท่ีบริเวณก้นถังเป็นท่ีรวมตัวของเม็ดตะกอนท่ีมีความ
หนาแน่นสูง ดังน้ันการออกแบบถังปฏิกรณ์เพื่อเอื้อให้ตะกอนท่ีก้นถังลอยตัวอย่างเหมาะสม จึง
ควรให้ความสําคัญกับการลอยตัวแบบบังคับ  

ถึงจุดน้ีการทําให้ตะกอนท่ีก้นถังปฏิกรณ์เกิดการลอยตัวอาจดูเหมือนง่าย ท่ีทําได้
โดยเพิ่มความเร็วการป้อนนํ้าเสียขาเข้า แต่จากผลการศึกษาโดยการจําลองรูปแบบการกระจาย
ตัวของเม็ดตะกอนท่ีบริเวณก้นถังปฏิกรณ์บําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศชนิดไหลขึ้นพบว่า การ
เพิ่มความเร็วนํ้าไหลขึ้นอาจไม่สามารถทําให้ตะกอนเกิดการลอยตัวเสมอไป เพราะถ้าถัง
ปฏิกรณ์มีความสูงมาก ระดับความสูงของนํ้าเสียภายในถังจะเพิ่มตามไปด้วย จนสร้างนํ้าหนัก
กดทับของนํ้า (Body force) ท่ีมีค่ามหาศาลบดอัดลงสู่ก้นถังปฏิกรณ์ (รูปท่ี 1) ถ้าเป็นเช่นน้ี
การเพิ่มความเร็วการฉีดพ่นนํ้าเสียขาเข้าท่ีบริเวณก้นถัง แทนท่ีจะได้แรงชนเพื่อไปกระตุ้นให้
ตะกอนเกิดการลอยตัว กลับกลายเป็นต้องสูญเสียแรงชนเหล่าน้ันไปเพื่อต่อสู้กับ Body force 
ของนํ้าภายในถังแทน โดยท่ีตะกอนอาจไม่เกิดการลอยตัวเพิ่มขึ้นแม้แต่น้อย (รูปท่ี 2 และ 3) 
 

ดังน้ันการทําให้ตะกอนเกิดการลอยตัวอย่างเหมาะสมท่ีบริเวณก้น
ถังปฏิกรณ์จึงต้องอาศัยสมดุลระหว่างการออกแบบทางกระจายนํ้าเสียขาเข้า
ร่วมกับความสูงของถังปฏิกรณ์ท่ีเหมาะสม อันจะทําให้นํ้าเสียขาเข้าสามารถ
ขับดันให้ตะกอนเกิดการลอยตัว ถ้าตะกอนได้รับสารอาหารอย่างท่ัวถึงท่ีก้น
ถัง สารอินทรีย์สามารถถูกย่อยจนเกือบหมดทันทีท่ีเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ ลองคิดดู
เล่นๆ ถ้าถังปฏิกรณ์สูง 9 เมตร แต่สารอินทรีย์ถูกกําจัดหมดมากกว่า 95%  
ต้ังแต่ที่ระดับความสูง 3 เมตร (1/3 ของความสูงท้ังหมดของถังปฏิกรณ์) แล้ว
จะเสียเงินสร้างถังอีก 6 เมตรเพื่ออะไร? 

ผู้เขียน ถาวร รัตติทิวาพาณิชย ์
 

 
รูปที่ 1 ทิศทางและขนาดของนํ้าหนักกดทับของนํ้า 
(Body force) ภายในถังปฏิกรณ์และแรงขับดันให้
ตะกอนลอยท่ีเกิดจากการป้อนนํ้าเสียขาเข้า 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 2 ผลการจําลองการลอยตัวของเม็ดตะกอน
ภายในถังปฏิกรณ์บําบัดนํ้าเสียแบบไร้อากาศชนิด
ไหลขึ้นขนาดความสูง 6 เมตร แสดงการเพิ่ม
ความเร็วการฉีดพ่นนํ้าเสียขาเข้าไม่สามารถกระตุ้น
ให้ ตะกอน ท่ีก้ นถั ง เกิ ดกา รลอย ตัว  ( ท่ี คว าม
สูง 0 ถึง 0.8 เมตรจากก้นถัง) 

 

รูปที่ 3 ผลการจําลองการกระจายตัวของเม็ดตะกอน ณ บริเวณจุด
กระจายนํ้าเสียขาเข้า เปรียบเทียบระหว่างอัตราป้อนนํ้าเสียขาเข้า 
1,200 และ 2,400 m3/d พบว่าตะกอนไม่เกิดการลอยตัวเพิ่มขึ้น
หลังจากเพิ่มอัตราป้อนนํ้าเสียขาเข้าเน่ืองจากอิทธิพลของ Body force 


