ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าวอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังฉบับที่ 3 ของปีที่ 5 ในขณะนี้มันสําปะหลังได้ถูกกําหนดให้เป็น
1 ในพืชเศรษฐกิจของยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ํามันและอ้อย จดหมายข่าวนี้จึงเป็นการสร้างเครือข่าย
ช่องทางหนึ่งของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข่าวสารรวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง เนื้อหาสาระสําคัญ
ของจดหมายข่า วฉบับนี้ เริ่มต้น ด้วยข่าวสาร เหตุการณ์สําคัญ และสภาวการณ์ ส่งออกของแป้ งมันสํา ปะหลังไทย รวมทั้งข่า วสารความเคลื่ อนไหวของโครงการการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุตสาหกรรมแป้ง(ต่อเนื่อง) นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่านอีก 2 เรื่อง คือ การจัดการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และแนวทางในการเดินเครื่อง
สลั ด แห้ ง แป้ ง หมาดอย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล (ตอนที่ 1) น อกจ าก นี้ ผู้ อ่ า น ยั ง สาม าร ถติ ด ตามข่ า วสาร และความ เคลื่ อ น ไหวขอ งโ ครงการเ พิ่ ม เ ติ ม ได้ ที่
www.thailandtapiocastarch.net หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือคําติชมใดๆ สามารถแจ้งได้ที่ผู้จัดการโครงการตามที่อยู่ท้ายฉบับ

พาณิ ชย์เ ตรีย มแผนรับ มือมั นสํ าปะหลัง ล้นตลาดเน้นการเพิ่ ม
สัดส่วนทําเอทานอล คาดปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาด 30 ล้านตัน
พลเอกฉั ตรชัย สาริ กัล ยะ รมว.พาณิช ย์ เปิด เผยว่า ขณะนี้ก ระทรวง
พาณิชย์ได้เตรียมแผนรับมือกับผลผลิตมันสําปะหลังที่กําลังจะออกมา ในช่วงเดือน
พ.ย. ปี 57 - พค. ปี 58 ในปริมาณหัวมันฯสด 30 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี
จํานวน 28 ล้านตัน โดยการเพิ่มสัดส่วนการนําหัวมันฯสด ไปแปรรูปผลิตเป็นเอทา
นอลมากขึ้น เพื่อช่วยทําให้ผลผลิตมันมีราคาสูงใกล้เคียงกับปัจจุบันที่อยู่ระดับ 2.30
บาทต่อ ก.ก. และเป็นราคาเดียวกับปีที่ผ่านมา
“กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร็วๆ นี้
เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทางเลือกให้
มากขึ้น และจะมีการวางแผนเรื่องกําหนดโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง
ด้วย และเตรียมการหารือกันถึงการจัดตั้งกองทุนชาวไร่มันสําปะหลัง โดยมอบหมาย
ให้ นายสมชาติ สร้อยทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบดูแลในฐานะ
มิสเตอร์มันสําปะหลัง และจะมีหารือกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกๆ เดือน”
สําหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสํา ปะหลังนั้นไม่มีความกังวล เพราะ
ตลาดมีความต้องสูง แต่ ประเทศไทยจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เช่นมันเส้น จีนยัง
มีความต้องการมากแต่จะต้องเป็นมันสะอาดไม่มีส่วนผสมของดินหรือทราย
(ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 13 ตุลาคม 2557)

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ก.ก.ร.) ครั้งที่ 2/2557 ว่า ที่
ประชุมฯมีมติให้ผ่อนผันเรื่องการควบคุมการขนย้ายสินค้าเกษตรข้ามเขต ทั้งใน
ส่วน ข้าว มันสําปะหลัง และข้าวโพด จากเดิมต้องขออนุญาตหากมีการขนย้าย
แต่ทั้งนี้ ในเฉพาะเขตอําเภอที่ติดกับชายแดนก็จะยังมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งเป็นการ
ลดการควบคุมแบบจังหวั ดต่อจังหวัดในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อ น
บ้านมาเป็นรายอําเภอแทน เพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ หากต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้ง 3 รายการ เกิน 10 ตันขึ้นไป
ยังคงต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในจังหวัด ก่อนทุกครั้งเพื่อปกป้องเกษตรกร
ภายในประเทศ แต่จะค่อยๆ ลดมาตรการลง หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 13 ตุลาคม 2557)

1

กสิกรไทยชี้ส่งออกมันสําปะหลังไทยปี 2557 รุ่ง เวียดนามเป็นคู่แข่งสําคัญ
“มันสํ าปะหลั ง” นั บเป็ นสิ นค้ าเกษตรของไทยรายการหนึ่ง ที่ยัง คงมีแ นวโน้ม การ
เติ บโตที่ ดี สวนกระแสสิ น ค้ า เกษตรชนิ ด อื่ น ที่ถู ก กดดั น จากปัจ จั ยรอบด้ า นในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมา
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ด้ า นการส่ งออก โดยศู น ย์ วิจั ยกสิ ก รไทย คาดว่ า ภาพรวมการส่ ง ออกมั น
สําปะหลังของไทยในปี 2557 จะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่า จากการที่
ตลาดจีน ซึ่งเป็นคู่ ค้าหลัก มีความต้ องการนํ าเข้ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง คาดว่า ไทยอาจมีมู ลค่า การ
ส่งออกแป้งมันสําปะหลังดิบอยู่ที่ 40,300 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 16.5 (YoY) และมูลค่า
การส่งออกมันเส้นมันอัดเม็ดอยู่ที่ 53,200 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 33.1 (YoY) ทั้งนี้ ในช่วง
5 เดือนแรกของปี 2557 ไทยมีมูลค่าการส่งออกแป้งมันสําปะหลังดิบอยู่ที่ 15,295 ล้านบาท หรือ
ขยายตัวร้อยละ 20.0 (YoY) และมูลค่าการส่งออกมันเส้นมันอัดเม็ดอยู่ที่ 22,261 ล้านบาท หรือ
ขยายตัวร้อยละ 34.9 (YoY) ซึ่งปัจจัยสนับสนุนสําหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังมีดังนี้
ปัจจัยเชิงบวก ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ได้
ส่ ง ผลต่ อ ระดั บ ราคาส่ ง ออกที่ ค าดว่ า อาจทรงตั ว อยู่ ใ น
ระดับสูงในระยะที่เหลือของปีนี้ในระยะถัดไป เพื่อเป็นการ
ลดการพึ่งพิงตลาดส่งออกหลักอย่างจีน ไทยควรเร่งขยาย
การส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพและเป็นคู่ค้าหลักของ
ไทย อาทิ ไต้หวัน มาเลเซีย และญี่ปุ่น เป็นต้น

- จีนยังคงมีความต้องการนําเข้ามันสําปะหลังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการผลิตมันสําปะหลังใน
จีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ รวมทั้งการนําเข้ามันสําปะหลังเพื่อนําไปผลิต
ด้านอุปสงค์ เอทานอลยังมีรองรับอย่างต่อเนื่อง
- จีนกําหนดให้มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนประจําปี 2554-2559 ซึ่งในการผลิตเอทานอลใช้มันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบสําคัญ
- จีนมีนโยบายให้โรงงานแอลกอฮอล์หยุดการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ (เพื่อรักษาระดับสต๊อก
ข้าวโพด ซึ่งเป็นความมั่นคงด้านอาหาร) อาจส่งผลต่อแนวโน้มการใช้มันสําปะหลังมากขึ้น

อย่างไรก็ต าม ปั จจัยท้าทายด้านคู่แข่ง ยังคง
- ปัจจัยด้านผลผลิตจากประเทศคู่แข่งอาจลดลง อาทิ อินโดนีเซีย ที่คาดว่าอาจได้รับความ
ต้องจับตา โดยเฉพาะเวียดนามที่มีการพัฒนาการผลิตที่ดี
เสียหายจากภัยแล้ง อีกทั้งช่วงต้นปี 2557 จีนเกิดพายุหิมะในมณฑลกว่างซี ซึ่งเป็นแหล่งปลูก
ขึ้น อีกทั้งยังมีตลาดส่งออกไปยังจีนเช่นเดียวกับไทย ดังนั้น ด้านอุปทาน มันสําปะหลังที่สําคัญ
เพื่อให้สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในจีน และคงความเป็น
- “ปรากฏการณ์เอลนินโญ่” ที่คาดว่า อาจเกิดในราวปี 2557 ครอบคลุมหลายพื้นที่ในโลก ซึ่ง
ผู้นําในเวทีโลก ในระยะต่อไป ไทยควรสร้างความแข็งแกร่ง
อาจสร้างแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างข้าวโพดให้ปรับสูงขึ้น และอาจมีผลทางอ้อม
ให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับไปสู่การแข่งขันที่เน้น
ต่อความต้องการมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น
การผลิตเชิงคุณภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการให้ความสําคัญ (ทีม่ า : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย บทความกระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2520 วันที่ 4 ก.ค. 2557)
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันสําปะหลังเป็นวัตถุดิบ

อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสําปะหลังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ โดยนํารายได้
เข้าประเทศสูงถึงกว่าปีละ 22,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับแรงงานและเกษตรกรกว่า 10 ล้านคน
ดังนั้นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ และใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร
(ECoWaste) ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี (มจธ.) ร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (กสอ.) ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังอย่าง
ต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินโครงการ (2556 – 2557) ส่งผลให้โรงงานที่เข้าร่วมทั้งระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติการเข้าใจ และให้ความสําคัญของการนําหลักการและความรู้มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมแป้ง
มันสําปะหลัง อีกทั้ง จากการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการที่มีต่ออุตสาหกรรมแป้ง
มันสําปะหลัง พบว่าโครงการสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์โดยตรงคิดเป็นจํานวนเงิน 146.4 ล้าน
บาท (เฉลี่ย 6.7 ล้านบาทต่อโรงงาน) และมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์โดยอ้อมคิดเป็นจํานวนเงิน มูลค่า
174.4 ล้านบาท (เฉลี่ย 7.9 ล้านบาทต่อโรงงาน) รวมทั้งสิ้น 320.8 ล้านบาท

ทั้ ง นี้ โครงการจะเริ่ ม ดํ า เนิ น การ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558
โรงงานที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มโครงการ สามารถแจ้ ง
ความประสงค์ผ่า นทาง สวทช. และ กสอ. หรื อ
สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณรื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์ ศูนย์ ECoWaste
โทรศัพท์ 083-103-0372 โทรสาร 0-2452-345
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เป้ า หมายที่ สํ า คั ญ ของโครงการคื อ การยกระดั บ ศั ก ยภาพของโรงงานอุ ต สาหกรรมแป้ ง มั น
สําปะหลังไทย ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากงานวิจัยและการให้คําแนะนําจากนักวิจัยเพื่อ
ประยุกต์ใช้ความรู้กับกระบวนการผลิตจริงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ/หรือ ลดการใช้ทรัพยากร
และพลั งงานอย่า งน้อ ยร้ อยละ 5 ของประสิท ธิภ าพการผลิ ตเดิ ม ผ่า นกิจ กรรมต่ างๆ อาทิ การฝึ กอบรม
บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมแป้งให้มีความเข้าใจและความรู้ด้านประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากร
และพลังงาน ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกอบรมเชิงวิศกรรมหลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งมัน
สําปะหลัง และ/หรือ ลดการใช้ทรัพยากร การติดตามผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน ผ่านการเก็บ
ข้อมูลดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต 6 ดัชนีของอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสําปะหลังไทย และการจัดทํา
เครือข่ายมันสําปะหลังของประเทศไทยให้กับเกษตรกร ลานมัน และโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง
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การจัดการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมแป้งมัน
สําปะหลังด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต

การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตด้วยการลดการสูญเสี ย
แป้งในระหว่างกระบวนการผลิตของโรงงานสามารถทําได้โดยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การควบคุมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง Refiner
และเครื่องอัดกาก เพื่อลดการสูญเสียแป้งในน้ําเสียจากกระบวนการ
ผลิตและกากให้น้อยที่สุดการใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการ
ใช้เครื่องจักรที่ขาดการบํารุงรักษาที่เหมาะสม (รวมถึงการรั่วซึม) เป็น
สาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการสูญเสียแป้งมันสําปะหลังของโรงงาน ซึ่งสิ่ง
เหล่า นี้ สามารถปรับ ปรุงได้โ ดยการจัดทํา แผนและดํา เนิ น การซ่ อ ม
บํารุงเชิงป้ องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าอุ ปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่อ งจัก ร
ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

อุตสาหกรรมแป้งมั น สํ าปะหลั งเป็ น อุ ตสาหกรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด Byproduct ในปริมาณมากซึ่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากกระบวนการล้าง
การปอกเปลือกและการสกัดแป้งโดยทั่วไปแป้งมันสําปะหลัง 1 ตันก่อให้เกิดน้ํา
เสียประมาณ 10 – 20 ลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ําเสียนี้มีภาระความสกปรกของ
สารอินทรีย์สูง (ปริมาณ BOD ประมาณ 55 – 200กิโลกรัมปริมาณ COD
ประมาณ 130 - 400 กิโลกรัมปริมาณของแข็งส่วนที่ไม่ละลายในน้ําแต่มีขนาดเล็ก
พอที่จะแขวนลอยอยู่ในน้ําได้หรือ SS ประมาณ 40 – 140กิโลกรัมฟอสฟอรัส
ทั้งหมดประมาณ 0.2 - 0.6 กิโลกรัมและไนโตรเจนทั้งหมดประมาณ3 - 10
กิโลกรัม) นอกจากนี้กระบวนการผลิตยังก่อให้เกิดของเสียในรูปของแข็งได้แก่
เปลือกรากและกากมันสําปะหลัง
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงมีความจําเป็นต่ออุตสาหกรรมผลิต
แป้งมันสําปะหลังดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแป้ง
มันสําปะหลังในการที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตจึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องมีการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
การจัดการด้านการผลิตซึ่งรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ในระหว่างกระบวนการผลิต แสดงดังตาราง
ขั้นตอนการผลิต
การป้องกันและการควบคุม
กระบวนการผลิตโดยรวม - ควรใช้เวลาในการผลิตเฉลี่ยน้อยกว่า1 ชั่วโมง
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถังพักเพื่อลดเวลาในการเก็บกัก
- ควรใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง
การจัดการวัตถุดิบ
- ควรหั่นหัวมันที่มีขนาดใหญ่ก่อนนําเข้าสู่กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปอกเปลือก
- ควรนําหัวมันสําปะหลังเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยคํานึงถึงระยะเวลาก่อนหลังของ
การรับซื้อหัวมันสําปะหลัง
- ควรจั ดเก็ บ หั ว มั น สํ า ปะหลั งในอาคารที่ มี ห ลั ง คาปิ ดคลุ ม และไม่ ก องหั ว มั น
สําปะหลังบนพื้นคอนกรีต

ผลลัพธ์
- เพื่อลดการสูญเสียแป้งเนื่องจากปฏิกิริยา
ทางชีววิทยา
- เพื่อความง่ายในการสกัดแป้ง และได้แป้ง
ที่มีคุณภาพดี
- เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแป้ง เนื่องจาก
ระยะเวลาการจัดเก็บหัวมันสําปะหลัง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแป้งเนื่องจาก
ปฏิกิ ริย าทางชีว วิท ยาเมื่ อสั มผั สแสงแดด
และการเพิ่มความร้อนแก่หัวมันสําปะหลัง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียแป้ง

การทําความสะอาดและ - ควรทําความสะอาดเครื่องจักรถัง ปั๊ม และท่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
การผลิตเป็นรอบ
- ไม่ควรปล่อยให้มีแป้งตกค้างในระบบภายหลังกระบวนการผลิตเสร็จสิ้นและก่อน
การทําความสะอาด
การสกัดแป้งและการทํ า - ควบคุมให้การสับหัวมันสําปะหลังโดยใช้ใบมีด Rasper ที่มีคุณภาพสูง
- เพื่อเพิ่มผลผลิตแป้งมันสําปะหลัง
แป้งให้บริสุทธิ์
- ควรควบคุมการไหลสวนทางของน้ําให้เหมาะสม
- ควรยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรโดยการควบคุมประสิทธิภาพการแยกทราย
ออกจากหัวมัน สําปะหลัง (Cyclone) และกาก และทุก ส่วนโดยใช้ Magnetic
Separator ก่อนเข้ากระบวนการทําแป้งให้บริสุทธิ์
- ควรบํารุงรักษาและควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยก โดยการตรวจสอบสภาพ ทํา
ความสะอาด ซ่อมบํารุงตะแกรงร่อน ไซโคลน และเครื่องเหวี่ยงแยก
การอบแป้งและการลด
- ควรบํารุงรักษาไซโคลนเครื่องกรอง และ Scrubber
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนําแป้ง
อุณหภูมิแป้ง
- ควรควบคุมเครื่องควบคุมลมร้อนแบบอัตโนมัติในขั้นตอนการอบแป้ง
กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ในขั้นตอน
การอบแป้งและการแยกน้ําออกจากแป้ง
การควบคุมคุณภาพของ - ควรใช้กระบวนการผลิตแบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแป้งมันสําปะหลัง
- เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าของ
แป้งมันสําปะหลัง
- ควรมีการแยก Fruit Water (ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเนื่องจากสารอาหารใน เอนไซม์ / จุลิน ทรี ย์ในแป้ งในระหว่ า งการ
Fruit Water)
ผลิต
- ควรมีการควบคุมการเตรียมสารละลายซัลเฟอร์ รวมถึงการใช้สารละลายดังกล่าว
- ควบคุมขั้นตอนการลดอุณหภูมิแป้งไม่ให้เกิดการควบแน่นเนื่องจากความชื้นในถัง
ภาชนะบรรจุ และท่อต่างๆ
- ควรใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค และป้องกันการเจือปนของสาร
ที่สลายตัวได้ง่าย
(ที่มา : คู่มือ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสําปะหลัง ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม”)
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แนวทางในการเดินเครื่องสลัดแห้งแป้งหมาดอย่างมีประสิทธิผล (ตอนที่ 1)
ในกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง เครื่องสลัดแห้ง (Dewatering) จะเป็นขั้นตอนการผลิตขั้นตอนช่วงท้าย
ของกระบวนการผลิตแป้งมันสําปะหลัง โดยเครื่องสลัดแห้งจะรับน้ําแป้งที่มีความเข้มข้นระหว่าง 20-22 โบเม่ เพื่อสลัดน้ําแป้ง
ให้เป็นแป้งหมาดความชื้นระหว่าง 33-35% (ฐานเปียก) ในขณะที่ทําการสลัดแห้งจะมีน้ําแป้งเจือจางซึ่งมีความเข้มข้นน้ําแป้ง
ประมาณ 8-9 โบเม่ ไหลวนกลับเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตในช่วงต้นกระบวนการเพื่อกรองเศษสิ่งสกปรกและเพิ่มความเข้มข้นของ
น้ําแป้งอีกครั้งหนึ่ง (Starch Recycle) ก่อนส่งกลับมายังขั้นตอนการสลัดแห้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในโรงงานแป้งมันสําปะหลังที่มี
กําลังการผลิตแป้งประมาณ 300 ตันแป้ง/วัวัน จะมีการติดตั้งเครื่องสลัดแห้งอย่างน้อย 10 ตัว โดยลักษณะของเครื่องสลัดแห้ง
แต่ ล ะตั ว ในโรงงานจะมี ส่ ว นประกอบหลั ก คื อ มอเตอร์ ไฟฟ้ า สํ า หรั บ การสลั ด แห้ ง ขนาด 50 แรงม้ า ตะกร้ า กรอง
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร ความกว้างตะกร้ากรอง 0.7 เมตร (พิ้นที่การกรอง 3.298 ตารางเมตร) ผ้ากรองไนล่อนหรือผ้าถัก
ใบมีดปาดแป้งหมาด เกลียวหมู (Screw Conveyor) สําหรับลําเลียงแป้งหมาดออกจากเครื่องแสดงดังภาพที่ 1 โดยเครื่อง
สลัดแห้งจะถูกขับเคลื่อนเพื่อให้ตะกร้าและผ้ากรองหมุนที่ความเร็วรอบประมาณ 900 รอบ/นาที และจะสร้างแรงกระทําใน
การกรอง (Centrifugal Force) ทั้งนี้แรงดังกล่าวจะขึ้นกับ ความเร็วรอบและรัศมีของตะกร้ากรองแสดงดังภาพที่ 2
หลักการทํางานในการเดินเครื่องสลัดแห้งแป้ง
เครื่องสลัดแห้งแป้งหมาดมีช่วงการทํางานหลักๆ 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการกรองและช่วงการเปลี่ยนผ้ากรอง โดยช่วง
การกรองจะทําการกรองประมาณ 8-12 ชั่วโมง/รอบ
รอบ ส่วนช่วงการเปลี่ยนผ้ากรองจะกระทําในระหว่างการเปลี่ยนกะ ซึ่งจะใช้
เวลาในการเปลี่ยนผ้ากรอง 20-30 นาที แต่ทั้งนี้ช่วงการกรองอาจจะน้อยกว่า 8 ชั่วโมงได้ หากพบว่าความชื้นของแป้งหมาดมี
ค่าสูงกว่าเกณฑ์ค่าควบคุมที่โรงงานกําหนด โดยทั่วไปจะกําหนดและควบคุมความชื้นไว้ไม่เกิน 40% (ฐานเปียก) แต่บาง
โรงงานเริ่มปรับลดค่าลงต่ํากว่า ทั้งนี้เพราะการลดความชื้นแป้งหมาดให้ต่ําลงจะส่
ล งผลให้ใช้เชื้อเพลิงในการอบแห้งลดลง
ในช่วงการกรองน้ําแป้งของเครื่องสลัดแห้งแป้งหมาด แบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ได้ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 0
กระทําโดยพนักงานเดินมอเตอร์เครื่องสลัดแห้งน้ําแป้งจนถึงรอบทํางาน ขั้นตอนที่ 1 เปิดวาล์วน้ําแป้งจากถังพักน้ําแป้งที่จ่าย
โดยปั๊มแรงดันสูงเข้าเครื่อง น้ําแป้งความเข้มข้นประมาณ 20 โบเม่ ฉีดผ่านรูท่อ (Nozzle) โดยมีผ้ากรองไนล่อนเป็นตัวกลาง
การกรองแป้ง เพื่อให้เกิดชั้นแป้งหมาดบนผ้ากรองซึ่งจะช่วยให้เกิดการกรองอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันจะมีน้ําแป้งเจือจางซึ่งมี
ความเข้มข้นประมาณ 8 โบเม่ ไหลผ่
หลผ่านผ้ากรองและรูตะกร้า กลับไปยังขั้นตอนเพิ่มความเข้มข้น ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 1 เครื่องสลัดแป้ง (Dewatering)

ภาพที่ 2 แรงที่กระทําในการกรอง
(Centrifugal Force)

ผู้เขียน : จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล

ขั้นตอนที่ 1 น้ําแป้งฉีดผ่านหัวฉีดภายในเครื่องสลัดแห้งแป้ง ใช้เวลา 1.5-3 นาที จากนั้นพนักงานจะ
ทําการปิดวาล์ว เครื่องสลัดแห้งจะหยุดการฉีดน้ําแป้งและเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือการปั่นแห้ง การปั่นแห้งเครื่องจะ
หมุนที่ 850-900 รอบ/นาที เพื่อสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal
Centrifugal force)
for แยกน้ําออกจากแป้ง ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 3-5 นาที เพื่อให้แป้งแห้งขึ้น ภายหลังการสลัดแห้งจะเข้าสู่ขั้นตอนย่อยที่ 3 การเดินใบมีดปาดแป้งหมาด
ออกจากเครื่อง โดยพนักงานจะทําการเปิดมอเตอร์ใบมีดปาดแป้งที่หมาด ลงในรางเกลียวหมูหน้าเครื่อง เพื่อ
ลําเลียงแป้งหมาดออกจากเครื่องสลัด โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1.5-33 นาที หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอน
ที่ 1 (วนซ้ําเดิมขั้นตอนที่ 1-3) อีกครั้งหนึ่งซึ่งขั้นตอนในการกรอง 1 รอบจะใช้เวลาระหว่าง 6-11 นาที
หากโรงงานเดินเครื่องในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และพนักงานควบคุมเครื่องไม่
ง ได้จัดลําดับการทํางานของ
ที่ดี จะส่ งผลให้ ก ารทํ า งานของเครื่ องสลัด แป้ งที่ ไม่สั ม พัน ธ์ กัน ก่ อ ให้ เ กิด ปั ญหาตั้ง แต่ แป้ งหมาดมี ความชื้ น ไม่
สม่ําเสมอ แป้งหมาดขาดรางเข้าเครื่องอบแห้ง ความชื้นแป้งไม่สม่ําเสมอ หรือใช้เครื่องอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ
ภาพที่ 3 การกรองในเครื่องสลัดแห้ง

ภาพที่ 4 ค่า OEE เมื่อพิจารณาในรูปแบบของ
เวลาที่ผลิตของมีมูลค่าต่อเวลารับภาระงาน

ค่าประสิทธิผลของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness)
เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสียหายแต่หมายถึงสามารถทํางานได้ทนั ทีเมือ่ ต้องการใช้
และต้องทํางานอย่
งานอย่างเต็มประสิทธิภาพคือ เดินเครื่องได้เต็มกําลังความสามารถ และต้องผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพตาม
ข้อกําหนดของลูกค้าด้วย ดังนั้นเครื่องจักรที่ต้องการประเมินค่า OEE จึงต้องทราบกําลังความสามารถของเครื่อง
(Capacity) เช่น เครื่องสลัดมีกําลังการผลิต 300 กิโลกรัมต่อรอบการสลัด ที่ความชื้นแป้งหมาดไม่เกิน 35% เป็น
ต้นและจะพิจารณาค่า OEE ในรูปของเวลาที่ผลิตของดีจากเครื่องเทียบกับเวลาที่รับภาระงาน ดังภาพที่ 4
ในการเดินเครื่องจักรแต่ละครั้งผู้ใช้งานเครื่องจักรจะต้องวางแผนในการทํางานหรือมอบหมายงานให้
เครื่องจักรนั้นทํางานในช่วงเวลาที่กําหนดภายใต้ Work Instruction ซึ่งสามารถกําหนดรอบการทํางานและกําลัง
การผลิตสูงสุดของเครื่องในช่
งในช่วงเวลาที่ต้องการใช้งานได้ แต่พบว่าผลผลิตของเครื่องจักรที่ได้กับไม่ได้ดังที่ต้องการ ซึง่
อาจเกิดสาเหตุ ได้แก่ เครื่องเสียขณะปฏิบัติงาน เครื่องหยุดเล็กๆน้อยๆ ทํางานไม่ต้องตามตารางเวลา การสูญเสีย
ความเร็ว ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามคุณภาพ เหล่านี้เป็นผลให้ค่า OEE ต่ํา ส่งผลให้ต้นทุนการทํางานเพิ่มสูงขึ้นทั้งสิ้น
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