
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  พบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าวส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังฉบับที่ 19 ปีที่ 6 โดยเนื้อหาสาระในฉบับน้ีจะกล่าวถึงข่าวสาร
ของแวดวงอุตสาหกรรมแป้งมันส าคัญ คือ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ น าร่องมันส าปะหลัง 10,000 ไร ่ใน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และสถานการณ์การ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น สวนทางกับสินค้าเกษตรประเภทอ่ืน ส าหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการจะมีรายละเอียด
ของโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง เพื่อลดการสูญเสียแป้ง ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในปีพ .ศ. 2558 
และบทความที่น่าสนใจ 2 เรื่อง ที่ทางเราคัดเลือกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน คือ GMP (Good Manufacturing Practice) กับอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลัง เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและท าให้สามารถผลิตแป้งได้อย่างปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ และเรื่องที่สอง คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
เครื่องสับโม่ซึ่งเป็นหน่วยที่ส าคัญหน่วยหนึ่งในโรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์และความรู้จากจดหมายข่าวฉบับน้ี หากท่านผู้อ่าน
มีข้อเสนอแนะหรือค าแนะน า สามารถติดต่อกับคณะท างานได้ตามที่อยู่ท้ายฉบับ 

 
 

ปีที ่6 ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือนเมษายน - มิถนุายน 2558 

 กระทรวงเกษตรฯ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรโดยการ
ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย สินค้าทางด้านพืช ประมง ปศุ-
สัตว์ โดยจะต้องท าการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีได้มีการจัดโซนนิ่ง (Zoning) ไว้
แล้ว เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีการลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย
พ้ืนที่ และสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรมี
การรวมกลุ่มการผลิต มีการบริหารจัดการและเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด
ร่วมกับหน่วยงานภาคีท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและสินค้า
ราคาตกต่ า 

 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด
งานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยให้ จ.นครราชสีมาเป็นพ้ืนท่ีน าร่องมัน
ส าปะหลังแปลงใหญ่ ท่ี อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการเปิดตัว
โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรท่ีเข้าร่วม 
รวมถึงเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานภาคเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิตมันส าปะหลังท้ังภาคราชการและเอกชน (ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ วันท่ี 8 มิถุนายน 2558) 
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โคราชประเดิมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ น าร่องมันส าปะหลัง 10,000 ไร่ 
ใน อ.เสิงสาง 

 ส าหรับ จ.นครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดน าร่องในการด าเนินการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านพืชในฤดูกาลผลิตนี้มีพืช 2 ชนิด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
ท่ีส าคัญของจังหวัด คือ ข้าว และมันส าปะหลัง ส าหรับมันส าปะหลัง มีพ้ืนท่ี
เป้าหมาย 15,000 ไร่ เกษตรกรท้ังหมด 633 ราย ด าเนินการในพ้ืนท่ี 6 อ าเภอ 
ประกอบด้วยอ าเภอ เสิงสาง ครบุร ีหนองบุญมาก สีคิ้ว ด่านขุนทด และ โนนไทย 
 ส่วน อ.เสิงสางนั้นด าเนินการในพ้ืนท่ี 10,000 ไร่ เกษตรกร 301 ราย 
และอีก 5 อ าเภอด าเนินการจุดละ 1,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตต่อไร่จาก 
3.9 ตัน เป็น 5 ตันภายในปี 2560 และ 7 ตันก่อนปี 2569 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งออกมันส าปะหลังพุ่งสวนกระแสสินค้าโภคภัณฑ์ขาลง สมาคม
การค้ามันส าปะหลังไทยม่ันใจส่งออกมันเส้นโต 5% 

 
 นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย กล่าวว่า การส่งออก
มันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีท่ีผ่านมา โดยส่งออกมันเส้นเฉลี่ยเดือนละ 
600,000 ตัน โดยในเดือน ก.พ. ส่งออกได้สูงสุด 900,000 ตัน คาดการณ์ว่า ปีนี้การส่งออก
แป้งมัน-มันเส้นจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 5% จากปีก่อน หรือคิดเป็นปริมาณ 6-7 ล้านตันหัวมันสด 
เพราะมันส าปะหลังสามารถใช้ได้ท้ังเป็นอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ความต้องการใช้
เติบโตตามจ านวนประชากรโลก แต่อาจจะสะดุดบ้างในเร่ืองเศรษฐกิจของโลกเท่านั้น ซึ่งตอนนี้
ม่ันใจว่า สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น ฟ้ืนแน่ ส่วนจีนถึงอย่างไรก็คงไม่ล้มแน่นอน 
 สาเหตุส าคัญที่การส่งออกมันเส้นสูงข้ึนเป็นเพราะตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกมัน
เส้นอันดับ 1 มีสัดส่วน 90% มีการน าเขา้มันเส้นจากไทยเพ่ิมขึ้นทุกปีนับจากปี 2008 ท่ีรัฐบาล
จีนประกาศใช้นโยบายตั้งราคารับซื้อข้าวโพดภายในประเทศ เพ่ือน าไปเก็บเป็นสต๊อกส ารอง
บริโภค ท้ังยังบังคับไม่ให้โรงงานแอลกอฮอล์ 3 แห่งของรัฐบาล น าข้าวโพดไปใช้เป็นวัตถุดิบ 
ท าให้ความต้องการใช้มันเส้นในส่วนนี้เพ่ิมขึ้นถึง 1 ล้านตันต่อปี ส่งให้ราคาข้าวโพดในตลาด
จีนสูงสุดในโลก หากจะน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ก็จะมีต้นทุนสูงกว่าใช้มันเส้น 
โดยราคาแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากข้าวโพดสูงถึงตันละ 2,200-2,350 หยวน ขณะท่ีราคา
แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันเส้นตกประมาณตันละ 1,600-1,800 หยวน ซึ่งเป็นค าตอบท่ีว่าท าไม
จีนจึงน าเข้ามันเส้นของไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ส่วนผลผลิตมันส าปะหลัง ผู้ส่งออกไทยท่ีใช้มันเส้นในประเทศรวมกับมันเส้น
กัมพูชายังไม่พอส่งออก เพราะการผลิตมันส าปะหลังปี 2557/2558 ผลผลิตได้เพียง 27-28 
ล้านตัน จากท่ีคาดการณ์ไว้ 30 ล้านตัน มีแนวโน้มว่าผลผลิตปี 2558/2559 จะเพ่ิมขึ้น 7-
10% หรือ 30-31 ล้านตัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ท าให้ไทยต้องน าเข้ามันเส้น
จากกัมพูชาเพ่ิมขึ้นจาก 1.2-1.3 ล้านตัน หรือ 2.6-2.7 ล้านตันหัวมันสด ปีนี้คาดว่าการน าเข้า
คงเพ่ิมขึ้นเป็น 1.8 ล้านตัน หรือปริมาณ 3.9 ล้านตันหัวมันสด 

 

 ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า แม้การ
ส่งออกสินค้าไทยในเดือน เม.ย. 2558 จะติดลบ 1.7% ส่งผลให้
ภาพรวมการส่งออก 4 เดือนติดลบ 3.99% โดยสินค้าเกษตรท้ัง
กลุ่มปรับลดลง 8% แต่ปรากฏว่า ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังกลับมีปริมาณเพ่ิมขึ้น สวนทางกับสินค้าเกษตรประเภท
อื่น โดยเดือน เม.ย. สามารถส่งออกมันส าปะหลังได้ถึง 1.036 
ล้านตัน (เพ่ิมขึ้น 76.8%) คิดเป็นมูลค่า 301 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(เพ่ิมขึ้น 41.1%) ส่วนยอดส่งออก 4 เดือนแรก ปริมาณ 4.382 
ล้านตัน (เพ่ิมขึ้น 8.6%) คิดเป็นมูลค่า 1,308 ล้านเหรียญ 
(เพ่ิมขึ้น 6%) โดยการส่งออกมันส าปะหลังคิดเป็น 1.9% ของ
การส่งออกรวมท้ังประเทศ 

 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ และใช้ประโยชน์จากของ
เสียอุตสาหกรรมการเกษตร (ศูนย์ ECoWaste) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง เพ่ือลดการสูญเสียแป้ง ลดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานในปีพ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฎี
ท่ีได้จากงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ และการให้ข้อเสนอแนะหน้างาน (On the Job 
Training) รวมท้ังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการผลิตและการจัดการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร 
กิจกรรมการอบรมของโครงการฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 หลักสูตรคือ 
1). กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ านวน 10 โรงงาน 
2). การฝึกอบรมเชิงวิศกรรมหลักสูตรนวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแป้ง
มันส าปะหลัง และ/หรือ ลดการใช้ทรัพยากร จ านวน 5 โรงงาน 
3). หลักสูตรการต่อยอดความรู้ท่ีได้จากหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
พลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังในปีพ.ศ. 2554-2556 จ านวน 5 โรงงาน 
 โครงการฯ จะเริ่มด าเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง 
ธันวาคม 2558 โรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านศูนย์ 
ECoWaste ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 (รับสมัครจ านวนจ ากัด) 
กิจกรรมการอบรมท้ัง 3 หลักสูตรจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
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(ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันท่ี 2 มิถุนายน 2558) 

 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี  
คุณร่ืนรมย์ เลิศลัทธภรณ์  
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ และใช้ประโยชน์จาก
ของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน
ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
โทรศัพท์ 083-103-0372 โทรสาร 0-2452-3455  
E-mail: ruenrom.lerd@gmail.com 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

ข้อก าหนด GMP รายละเอียด 

1. สถานท่ีตั้งและ
อาคารผลิต 

สถานท่ีตั้งตัวอาคารและท่ีใกล้เคียง ต้องอยู่ในท่ีท่ีจะไม่ท าให้อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย เช่น ไม่ปล่อยให้มีการสะสมสิ่งปฏิกูลโดยรอบ อยู่ห่าง
จากบริเวณหรือสถานท่ีท่ีน่ารังเกียจและมีฝุ่นมากผิดปกติ บริเวณพ้ืนท่ีตั้งตัวอาคารไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก มีกรรมวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและก าจัดสัตว์รบกวน (pest) และสัตว์น าโรค ตลอดจนฝุ่นผง  

อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างด้วยวัสดุคงทน ง่ายแก่การทะนุบ ารุงสภาพ รักษาความสะอาด  และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน รวมท้ังต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย มีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าในบริเวณอาคาร
ผลิต จัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอท่ีจะติดต้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตและจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเหมาะสมเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต 

2. เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร และ
อุปกรณ์ในการ

ผลิต 

ภาชนะหรืออุปกรณ์ท่ีพ้ืนผิวสัมผัสอาหาร ต้องท าจากวัสดุท่ีไม่ท าปฏิกิริยากับอาหารอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

โต๊ะท่ีส่วนท่ีพ้ืนผิวสัมผัสอาหาร ต้องท าความสะอาดง่าย และไม่ท าให้เกิดปฏิกิริยาท่ีอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้บริโภค โดยมีความสูง
เหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

การออกแบบติดตั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรต้องเพียงพอและเหมาะสม ค านึงถึงการปนเปื้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึน และสามารถท าความสะอาดได้ง่ายและ
ท่ัวถึง 

3. การควบคุม
กระบวนการผลิต 

การด าเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดีตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหาร การขนย้าย การ
จัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาอาหาร และการขนส่ง เช่น คัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาดและมีคุณภาพดี ภาชนะบรรจุอาหารและขนถ่าย
วัตถุดิบตอ้งอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมและไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนในระหว่างการผลิต น้ าที่ใช้ต้องเป็นน้ าสะอาดบริโภคได้และมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

การจัดท าบันทึกและรายงาน เช่น ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ 

4. การสุขาภิบาล น้ าที่ใช้ภายในโรงงาน ต้องเป็นน้ าสะอาดและจัดให้มีการปรับคุณภาพน้ าตามความจ าเป็น 

จัดให้มีห้องส้วม อ่างล้างมือหน้าห้องส้วมและบริเวณผลิตให้เพียงพอส าหรับผู้ฏิบัติงานและต้องถูกสุขลักษณะ 

จัดให้มีวิธีการป้องกันและก าจัดสัตว์และแมลงในสถานท่ีผลิตตามความเหมาะสม 

จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยท่ีมีฝาปิดในจ านวนที่เพียงพอ และมีระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

จัดให้มีทางระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต 

5. การ
บ ารุงรักษาและ
การท าความ

สะอาด  

อาคารสถานท่ีผลิตต้องท าความสะอาดและรักษาให้อยู่ในสภาพสะอาดถูกสุขลักษณะโดยสม่ าเสมอ 

พ้ืนผิวที่สัมผัสกับอาหารของเคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต ต้องท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ต้องท าความสะอาด ดูแลและเก็บรักษา รวมท้ังมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ าเสมอ 

สารเคมีท่ีใช้ท าความสะอาด และเคมีวัตถุต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีปลอดภัย และเก็บรักษาแยกเป็นสัดส่วนและปลอดภัย 

 6. บุคลากรและ
สุขลักษณะ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ 

ผู้ปฏิบัติงานในขณะท่ีด าเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหารต้องสวมเสื้อผ้าท่ีสะอาดและเหมาะสม ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานและหลังการปนเปื้อน ใช้ถุงมือท่ีอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่สวมใส่เครื่องประดับต่างๆ  ขณะปฏิบัติงาน ดูแล
สุขอนามัยของมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ และสวมหมวกหรือผ้าคลุมผม 

มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะท่ัวไป และความรู้ท่ัวไปในการผลิตอาหารตามความเหมาะสม 

 

 

GMP (Good Manufacturing Practice) กับ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 

 
 จากการท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (มัน
อัดเม็ดและมันเส้น) เป็นสินค้ามาตรฐานตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 
2503 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ตลอดมา ท้ังนี้ได้ก าหนดให้แป้งมันส าปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐาน เม่ือปี 
พ.ศ. 2549 และได้มีการปรับปรุงล่าสุดเม่ือปี 2550 การก าหนดมาตรฐานสินค้ามัน
อัดเม็ด/มันเส้น และแป้งมันส าปะหลัง พร้อมก าหนดมาตรการก ากับดูแลการ
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวด ซึ่ง GMP เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์หรือ
ข้อก าหนดพ้ืนฐานเพ่ือให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย  
 

เอกสารอ้างอิง: http://www.ryt9.com/s/prg/289984 
     http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp 
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 GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการผลิต
และควบคุม เพ่ือให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและท าให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงใด ๆ ท่ีจะท าให้อาหารเป็นพิษ เป็น
อันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยครอบคลุมปัจจัยทุกด้านท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคารขั้นพ้ืนฐาน ระบบการผลิตท่ี ดี กระบวนการผลิตท่ีมี
ความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์  
เพ่ือให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างม่ันใจ และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพ้ืนฐานก่อนท่ีจะน าไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ท่ีสูงกว่าต่อไป เช่น HACCP และ ISO 
9000 อีกด้วย โดยข้อก าหนด GMP นั้นผู้ผลิตจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเครื่องสับโม่ในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 

ในกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง หัวใจส าคัญคือ การแยก
เม็ดแป้งออกจากเส้ยใยหรือกากมันส าปะหลังให้ได้มากท่ีสุด หัวมันส าปะหลัง
ประกอบด้วยเปลือกนอก เปลือกในและเนื้อมันส าปะหลัง (ภาพท่ี 1) โดยเม็ด
แป้งมันส าปะหลังส่วนใหญ่จะพบในส่วนเนื้อมันส าปะหลัง (ประมาณ 85%) 
โครงสร้างภายในของช้ินมันส าปะหลังแสดงดังภาพท่ี 2 โดยเม็ดแป้งสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 ชนิดคือ เม็ดแป้งอิสระ คือเม็ดแป้งท่ีสามารถหลุดลอดออกจาก
เส้นใยได้และอยู่อย่างอิสระ และเม็ดท่ีติดกับกาก คือเม็ดแป้งท่ีไม่สามารถหลุด
ลอดออกมาและยังคงติดอยู่กับเส้นใย ด้วยเหตุผลนี้การลดขนาดมันส าปะหลัง
เพื่อให้เส้นใยเกิดการฉีก ส่งผลท าให้เม็ดแป้งท่ีติดกับกากเหล่านี้หลุดลอด
ออกมาจากเส้นใยได้ ซึ่งในกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังมีหน่วยสับโม่ 
เพื่อลดขนาดมันส าปะหลัง และแยกเม็ดแป้งออกมาจากเส้นใย 

 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบ 3 ส่วนของหัวมันส าปะหลัง ประกอบด้วย เปลือกนอก 
เปลือกในและเนื้อมันส าปะหลัง 

 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด แสดงภาพ
เส้นใย เม็ดแป้งอิสระและเม้ดแป้งท่ีติดกับกาก 

 

หน้าที่ส าคัญของเคร่ืองสับโม่ คือ การลดขนาดหัวมันส าปะหลังให้มีขนาดเล็ก
ลง หัวมันส าปะหลังท่ีผ่านข้ันตอนการล้างหัวมันส าปะหลังแล้ว จะถูกล าเลียงข้ึนด้วย
สายพานเพื่อป้อนเข้าสู่เคร่ืองสับหัวมันส าปะหลัง เพื่อลดขนาดหัวมันส าปะหลังให้มีขนาด
เล็กลงประมาณ 1-2 นิ้ว จากนั้นหัวมันส าปะหลังขนาดเล็กจะถูกล าเลียงผ่านท่อท่ีมีลักษณะ
เป็นรูปขากางเกงลงสู่เคร่ืองโม่ ภายในเคร่ืองโม่มีลักษณะเป็นเคร่ืองหมุนคล้ายลูกกลิ้ง
ทรงกระบอกติดใบเลื่อยขนาดเล็กจ านวนมากเพื่อท าหน้าท่ีขูดหัวมันท่ีตกลงมาให้เป็นช้ิน
ละเอียด เคร่ืองโม่จะท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแป้งมันส าปะหลังให้แตกออก เพื่อแยกเม็ดแป้ง
ออกมา ในระหว่างการโม่มีการเติมน้ าเพื่อให้สามารถโม่หัวมันได้ง่ายข้ึน โดยมากเป็นน้ า
หมุนเวียนเพื่อเป็นการประหยัดน้ าและลดการสูญเสียแป้งไปกับน้ าท้ิง ในข้ันตอนนี้จะได้
ของเหลวข้น ท่ีมีส่วนผสมของเม็ดแป้ง น้ า กากมัน และสิ่งเจือปนต่างๆ ก่อนเข้าสู่หน่วย
สกัดเพื่อแยกเม็ดแป้งต่อไป 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อขนาดช้ินมันบดของหัวมันส าปะหลัง มีดังนี้ 
1). อัตราการป้อนหัวมันส าปะหลัง ควรต้องท าการป้อนวัตถุดิบหัวมันส าปะหลังเข้าสู่เคร่ือง
สับโม่อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งควรมีอุปกรณ์ในการป้อนล าเลียงวัตถุดิบท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้
เพื่อให้หัวมันส าปะหลังท่ีจะท าการลดขนาดลงสู่เคร่ืองโม่ได้อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
หัวมันส าปะหลังควรผ่านการล้างท าความสะอาดเพื่อก าจัดดิน ทราย รวมท้ังควรมีอุปกรณ์
ดักจับหินก่อนเข้าสู่เคร่ืองสับโม่ เพื่อป้องกันความเสียหายของฟันโม่จากสิ่งปนเปื้อนท่ีมากับ
หัวมันส าปะหลัง 
2). ความเร็วรอบของลูกกลิ้งสับโม่ มีความสัมพันธ์ต่อขนาดอนุภาคของช้ินมันส าปะหลังท่ี
ผ่านการสับโม่ โดยความเร็วรอบของการสับโม่สูงส่งผลให้ได้ขนาดอนุภาคอาหารท่ีมีขนาด
ละเอียดมากข้ึน ถ้าความเร็วรอบช้าเกินไปเป็นผลให้การเสียดสีระหว่างฟันโม่กับหัวมัน
ส าปะหลังลดลง แต่ถ้าความเร็วรอบเร็วเกินไปจะท าให้สิ้นเปลืองพลังงานในการขับเคร่ือง
สับโม่โดยไม่จ าเป็น 
3). ระยะห่างหรือขนาดของฟันโม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสับโม่ได้คือ ถ้าฟันโม่เป็น
ชนิดร่องถ่ีหรือมีความละเอียดจะได้ช้ินมันส าปะหลังมีลักษณะละเอียด แต่อัตราการสับโม่
จะลดลง ในขณะท่ีถ้าฟันโม่เป็นชนิดร่องห่างจะได้ช้ินมันส าปะหลังมีลักษณะหยาบ และ
อัตราการสับโม่จะเพิ่มสูงข้ึน 
4). ระยะช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งสับโม่หรือระยะปากช้าง มีรายงานว่าสามารถก าหนด
ขนาดของอนุภาคช้ินมันส าปะหลังท่ีผ่านการสับโม่ได้โดยการปรับช่องว่างระหว่างลูกกลิ้ ง 
โดยเมื่อต้องการช้ินมันส าปะหลังท่ีมีขนาดเล็กก็ท าการปรับระยะระหว่างลูกกลิ้งให้มีขนาด
เล็กลง และเมื่อต้องการช้ินมันส าปะหลังท่ีมีขนาดใหญ่ก็ท าการปรับระยะห่างออกได้ตาม
ต้องการ 
5). ลักษณะตะแกรงและขนาดของรูเปิดบนตะแกรง ซึ่งขนาดของรูตะแกรง มีผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการสับโม่ อัตราการผลิต ขนาดอนุภาคของช้ินมันส าปะหลังท่ีจะสามารถ
ผ่านเคร่ืองสับโม่ เพื่อส่งไปหน่วยผลิตต่อไป หากพื้นท่ีเปิดของรูตะแกรงต่อแรงม้าของ
เคร่ืองบดสับโม่ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เกิดความร้อนระหว่างการสับโม่ และส่งผลให้ช้ินมัน
ส าปะหลังเกิดการล้นออกจากเคร่ืองสับโม่ แต่ถ้าพื้นท่ีเปิดของรูตะแกรงสูง ส่งผลให้ขนาด
ช้ินมันส าปะหลังหยาบ และมีเม็ดแป้งท่ีติดกับกากในปริมาณมาก 
 

ผู้เชียน ดร.กาญจนา แสงจันทร์ 
 

  

ภาพที่ 3 เคร่ืองสับโม่ และลักษณะภายในเคร่ืองโม่ 
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