ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 ประจาเดือนเมษายน - มิถนุ ายน 2558

พบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าวสาหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังฉบับที่ 19 ปีที่ 6 โดยเนื้อหาสาระในฉบับนี้จะกล่าวถึงข่าวสาร
ของแวดวงอุตสาหกรรมแป้งมันสาคัญ คือ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ นาร่องมันสาปะหลัง 10,000 ไร่ ใน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และสถานการณ์การ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น สวนทางกับสินค้าเกษตรประเภทอื่น สาหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการจะมีรายละเอียด
ของโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง เพื่อลดการสูญเสียแป้ง ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในปีพ .ศ. 2558
และบทความที่น่าสนใจ 2 เรื่อง ที่ทางเราคัดเลือกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน คือ GMP (Good Manufacturing Practice) กับอุตสาหกรรมแป้งมัน
สาปะหลัง เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทาให้สามารถผลิตแป้งได้อย่างปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ และเรื่องที่สอง คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
เครื่องสับโม่ซึ่งเป็นหน่วยที่สาคัญหน่วยหนึ่งในโรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์และความรู้จากจดหมายข่าวฉบับ นี้ หากท่านผู้อ่าน
มีข้อเสนอแนะหรือคาแนะนา สามารถติดต่อกับคณะทางานได้ตามที่อยู่ท้ายฉบับ

โคราชประเดิมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ นาร่องมันสาปะหลัง 10,000 ไร่
กระทรวงเกษตรฯ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาการเกษตรโดยการ
ใน อ.เสิงสาง

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด
งานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดยให้ จ.นครราชสีมาเป็นพื้นที่นาร่องมัน
สาปะหลังแปลงใหญ่ ที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่ อเป็นการเปิดตัว
โครงการส่ ง เสริ มการเกษตรแปลงใหญ่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งาน
ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลังแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วม
รวมถึ งเป็ น การบู รณาการการทางานร่วมกั น ของหน่ ว ยงานภาคเครือข่ า ยที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตมันสาปะหลังทั้งภาคราชการและเอกชน

ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ประกอบด้วย สินค้าทางด้านพืช ประมง ปศุ สัตว์ โดยจะต้องทาการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสมที่ได้มีการจัดโซนนิ่ง (Zoning) ไว้
แล้ว เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย
พื้นที่ และสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรมี
การรวมกลุ่มการผลิต มีการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาด
ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและสินค้า
ราคาตกต่า
สาหรับ จ.นครราชสีมา ถือเป็นจังหวัดนาร่องในการดาเนินการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านพืชในฤดูกาลผลิตนี้มีพืช 2 ชนิด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่ ส าคั ญ ของจั งหวั ด คื อ ข้ า ว และมั น ส าปะหลั ง ส าหรับ มั น ส าปะหลั ง มี พื้น ที่
เป้าหมาย 15,000 ไร่ เกษตรกรทั้งหมด 633 ราย ดาเนินการในพื้นที่ 6 อาเภอ
ประกอบด้วยอาเภอ เสิงสาง ครบุรี หนองบุญมาก สีคิ้ว ด่านขุนทด และ โนนไทย
ส่วน อ.เสิงสางนั้นดาเนินการในพื้นที่ 10,000 ไร่ เกษตรกร 301 ราย
และอีก 5 อาเภอดาเนินการจุดละ 1,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก
3.9 ตัน เป็น 5 ตันภายในปี 2560 และ 7 ตันก่อนปี 2569
(ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 มิถุนายน 2558)
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ส่งออกมันสาปะหลังพุ่งสวนกระแสสินค้าโภคภัณฑ์ขาลง สมาคม
การค้ามันสาปะหลังไทยมั่นใจส่งออกมันเส้นโต 5%

ผู้ สื่ อ ข่า ว "ประชาชาติธุ รกิ จ " รายงานว่ า แม้ ก าร
ส่งออกสินค้าไทยในเดือน เม.ย. 2558 จะติดลบ 1.7% ส่งผลให้
ภาพรวมการส่งออก 4 เดือนติดลบ 3.99% โดยสินค้าเกษตรทั้ง
กลุ่ ม ปรั บ ลดลง 8% แต่ ป รากฏว่ า ยอดส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
สาปะหลังกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้น สวนทางกับสินค้าเกษตรประเภท
อื่น โดยเดือน เม.ย. สามารถส่งออกมันสาปะหลังได้ถึง 1.036
ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 76.8%) คิดเป็นมูลค่า 301 ล้านเหรียญสหรัฐ
(เพิ่มขึ้น 41.1%) ส่วนยอดส่งออก 4 เดือนแรก ปริมาณ 4.382
ล้ า นตัน (เพิ่ มขึ้น 8.6%) คิ ดเป็ น มู ล ค่ า 1,308 ล้ า นเหรีย ญ
(เพิ่มขึ้น 6%) โดยการส่งออกมันสาปะหลังคิดเป็น 1.9% ของ
การส่งออกรวมทั้งประเทศ

นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสาปะหลังไทย กล่าวว่า การส่งออก
มันส าปะหลังเพิ่มขึ้น อย่า งต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้น ปีที่ผ่ านมา โดยส่งออกมั นเส้นเฉลี่ย เดือนละ
600,000 ตัน โดยในเดือน ก.พ. ส่งออกได้สูงสุด 900,000 ตัน คาดการณ์ว่า ปีนี้การส่งออก
แป้งมัน-มันเส้นจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อน หรือคิดเป็นปริมาณ 6-7 ล้านตันหัวมันสด
เพราะมันสาปะหลังสามารถใช้ได้ทั้งเป็นอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ความต้องการใช้
เติบโตตามจานวนประชากรโลก แต่อาจจะสะดุดบ้างในเรื่องเศรษฐกิจของโลกเท่านั้น ซึ่งตอนนี้
มั่นใจว่า สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น ฟื้นแน่ ส่วนจีนถึงอย่างไรก็คงไม่ล้มแน่นอน
สาเหตุสาคัญที่การส่งออกมันเส้นสูงขึ้นเป็นเพราะตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกมัน
เส้นอันดับ 1 มีสัดส่วน 90% มีการนาเข้ามันเส้นจากไทยเพิ่มขึ้นทุกปีนับจากปี 2008 ที่รัฐบาล
จีนประกาศใช้นโยบายตั้งราคารับซื้อข้าวโพดภายในประเทศ เพื่อนาไปเก็บเป็นสต๊อกสารอง
บริโภค ทั้งยังบังคับไม่ให้โรงงานแอลกอฮอล์ 3 แห่งของรัฐบาล นาข้าวโพดไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ทาให้ความต้องการใช้มันเส้นในส่วนนี้เพิ่มขึ้ นถึง 1 ล้านตันต่อปี ส่งให้ราคาข้าวโพดในตลาด
จีนสูงสุดในโลก หากจะนาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ก็จะมีต้นทุนสูงกว่าใช้มันเส้น
โดยราคาแอลกอฮอล์ ที่ ผ ลิ ต จากข้ า วโพดสู ง ถึ ง ตั น ละ 2,200-2,350 หยวน ขณะที่ ร าคา
แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากมันเส้นตกประมาณตันละ 1,600-1,800 หยวน ซึ่งเป็นคาตอบที่ว่าทาไม
จีนจึงนาเข้ามันเส้นของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่ ว นผลผลิ ตมั น ส าปะหลั ง ผู้ ส่ งออกไทยที่ ใ ช้ มัน เส้ น ในประเทศรวมกั บ มั น เส้ น
กัมพูชายังไม่พอส่งออก เพราะการผลิตมันสาปะหลังปี 2557/2558 ผลผลิตได้เพียง 27-28
ล้านตัน จากที่คาดการณ์ไว้ 30 ล้านตัน มีแนวโน้มว่าผลผลิตปี 2558/2559 จะเพิ่มขึ้น 710% หรือ 30-31 ล้านตัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ทาให้ไทยต้องนาเข้ามันเส้น
จากกัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก 1.2-1.3 ล้านตัน หรือ 2.6-2.7 ล้านตันหัวมันสด ปีนี้คาดว่าการนาเข้า
คงเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านตัน หรือปริมาณ 3.9 ล้านตันหัวมันสด

(ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 2 มิถุนายน 2558)

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

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ และใช้ประโยชน์จากของ
เสียอุตสาหกรรมการเกษตร (ศูนย์ ECoWaste) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุต สาหกรรม (กสอ.) ดาเนิ น โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมแป้งมัน สาปะหลั ง เพื่ อลดการสูญ เสี ยแป้ง ลดการใช้ ทรัพยากรและ
พลั ง งานในปี พ .ศ. 2558 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทย ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฎี
ที่ได้จากงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ และการให้ข้อเสนอแนะหน้างาน (On the Job
Training) รวมทั้งส่ งเสริมการสร้า งนวัตกรรมทางการผลิ ตและการจัดการของ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร
กิจกรรมการอบรมของโครงการฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 หลักสูตรคือ
1). กิจกรรมการฝึ กอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและ
อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จานวน 10 โรงงาน
2). การฝึกอบรมเชิงวิศกรรมหลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้ง
มันสาปะหลัง และ/หรือ ลดการใช้ทรัพยากร จานวน 5 โรงงาน
3). หลักสูตรการต่อยอดความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
พลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังในปีพ.ศ. 2554-2556 จานวน 5 โรงงาน
โครงการฯ จะเริ่มดาเนิ นกิ จกรรมต่า งๆ ระหว่ างเดือน กรกฎาคม ถึ ง
ธันวาคม 2558 โรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านศูนย์
ECoWaste ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (รับสมัครจานวนจากัด )
กิจกรรมการอบรมทั้ง 3 หลักสูตรจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
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GMP (Good Manufacturing Practice) กับ
อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง
จากการที่ ก ระทรวงพาณิช ย์ ไ ด้ก าหนดให้ ผ ลิตภั ณ ฑ์มัน ส าปะหลัง (มั น
อัดเม็ดและมันเส้น ) เป็นสินค้ามาตรฐานตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.
2503 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ตลอดมา ทั้งนี้ได้กาหนดให้แป้งมันสาปะหลังเป็น สินค้ามาตรฐาน เมื่อปี
พ.ศ. 2549 และได้มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2550 การกาหนดมาตรฐานสินค้ามัน
อั ด เม็ ด /มั น เส้ น และแป้ ง มั น ส าปะหลั ง พร้ อ มก าหนดมาตรการก ากั บ ดู แ ลการ
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวด ซึ่ง GMP เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์หรือ
ข้อกาหนดพื้นฐานเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกาหนดขั้นพื้นฐานที่จาเป็นในการผลิต
และควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทาให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงใด ๆ ที่จะทาให้อาหารเป็นพิษ เป็น
อันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยครอบคลุมปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน ระบบการผลิตที่ ดี กระบวนการผลิตที่มี
ความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมั่นใจ และ GMP ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น HACCP และ ISO
9000 อีกด้วย โดยข้อกาหนด GMP นั้นผู้ผลิตจะต้องคานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนด GMP

รายละเอียด

1. สถานที่ตั้งและ
อาคารผลิต

สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกล้เคียง ต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทาให้อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย เช่น ไม่ปล่อยให้มีการสะสมสิ่งปฏิกูลโดยรอบ อยู่ห่าง
จากบริเวณหรือสถานที่ที่น่ารังเกียจและมีฝุ่นมากผิดปกติ บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไม่มีน้าขังแฉะและสกปรก มีกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและกาจัดสัตว์รบกวน (pest) และสัตว์นาโรค ตลอดจนฝุ่นผง
อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างด้วยวัสดุคงทน ง่ายแก่การทะนุบารุงสภาพ รักษาความสะอาด และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย มีมาตรการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าในบริเวณอาคาร
ผลิต จัดให้มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและจัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงานภายในอาคารผลิต

2. เครื่องมือ
เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ในการ
ผลิต
3. การควบคุม
กระบวนการผลิต

4. การสุขาภิบาล

5. การ
บารุงรักษาและ
การทาความ
สะอาด
6. บุคลากรและ
สุขลักษณะ
ผู้ปฏิบัติงาน

ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่พื้นผิวสัมผัสอาหาร ต้องทาจากวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหารอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
โต๊ะที่ส่วนที่พื้นผิวสัมผัสอาหาร ต้องทาความสะอาดง่าย และไม่ทาให้เกิดปฏิกิริยาที่อาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้บริโภค โดยมีความสูง
เหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
การออกแบบติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรต้องเพียงพอและเหมาะสม คานึงถึงการปนเปื้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และสามารถทาความสะอาดได้ง่ายและ
ทั่วถึง
การดาเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดีตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบและส่วนผสมในการผลิตอาหาร การขนย้าย การ
จัดเตรียม การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาอาหาร และการขนส่ง เช่น คัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาดและมีคุณภาพดี ภาชนะบรรจุอาหารและขนถ่าย
วัตถุดิบต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนในระหว่างการผลิต น้าที่ใช้ต้องเป็นน้าสะอาดบริโภคได้และมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
การจัดทาบันทึกและรายงาน เช่น ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ชนิดและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์
น้าที่ใช้ภายในโรงงาน ต้องเป็นน้าสะอาดและจัดให้มีการปรับคุณภาพน้าตามความจาเป็น
จัดให้มีห้องส้วม อ่างล้างมือหน้าห้องส้วมและบริเวณผลิตให้เพียงพอสาหรับผู้ฏิบัติงานและต้องถูกสุขลักษณะ
จัดให้มีวิธีการป้องกันและกาจัดสัตว์และแมลงในสถานที่ผลิตตามความเหมาะสม
จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดในจานวนที่เพียงพอ และมีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
จัดให้มีทางระบายน้าทิ้งและสิ่งโสโครกอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
อาคารสถานที่ผลิตต้องทาความสะอาดและรักษาให้อยู่ในสภาพสะอาดถูกสุขลักษณะโดยสม่าเสมอ
พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารของเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต ต้องทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ต้องทาความสะอาด ดูแลและเก็บรักษา รวมทั้งมีการตรวจสอบและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่าเสมอ
สารเคมีที่ใช้ทาความสะอาด และเคมีวัตถุต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัย และเก็บรักษาแยกเป็นสัดส่วนและปลอดภัย
ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตต้องไม่เป็นโรคติดต่อหรือมีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์
ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ดาเนินการผลิตและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหารต้องสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสม ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานและหลังการปนเปื้อน ใช้ถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่สวมใส่เครื่องประดับต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน ดูแล
สุขอนามัยของมือและเล็บให้สะอาดอยู่เสมอ และสวมหมวกหรือผ้าคลุมผม
มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรู้ทั่วไปในการผลิตอาหารตามความเหมาะสม
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเครื่องสับโม่ในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง
ในกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง หัวใจสาคัญคือ การแยก
เม็ดแป้งออกจากเส้ยใยหรือกากมันสาปะหลังให้ได้มากที่สุด หัวมันสาปะหลัง
ประกอบด้วยเปลือกนอก เปลือกในและเนื้อมันสาปะหลัง (ภาพที่ 1) โดยเม็ด
แป้งมันสาปะหลังส่วนใหญ่จะพบในส่วนเนื้อมันสาปะหลัง (ประมาณ 85%)
โครงสร้างภายในของชิ้นมันสาปะหลังแสดงดังภาพที่ 2 โดยเม็ดแป้งสามารถ
จาแนกได้เป็น 2 ชนิดคือ เม็ดแป้งอิสระ คือเม็ดแป้งที่สามารถหลุดลอดออกจาก
เส้นใยได้และอยู่อย่างอิสระ และเม็ดที่ติดกับกาก คือเม็ดแป้งที่ไม่สามารถหลุด
ลอดออกมาและยังคงติดอยู่กับเส้นใย ด้วยเหตุผลนี้การลดขนาดมันสาปะหลัง
เพื่ อ ให้ เ ส้ น ใยเกิ ด การฉี ก ส่ งผลท าให้ เ ม็ ด แป้ ง ที่ ติ ด กั บ กากเหล่ า นี้ ห ลุ ด ลอด
ออกมาจากเส้นใยได้ ซึ่งในกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลังมีหน่วยสับโม่
เพื่อลดขนาดมันสาปะหลัง และแยกเม็ดแป้งออกมาจากเส้นใย

ภาพที่ 1 องค์ประกอบ 3 ส่วนของหัวมันสาปะหลัง ประกอบด้วย เปลือกนอก
เปลือกในและเนื้อมันสาปะหลัง

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด แสดงภาพ
เส้นใย เม็ดแป้งอิสระและเม้ดแป้งที่ติดกับกาก

ภาพที่ 3 เครื่องสับโม่ และลักษณะภายในเครื่องโม่

ผู้เชียน ดร.กาญจนา แสงจันทร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดชิ้นมันบดของหัวมันสาปะหลัง มีดังนี้
1). อัตราการป้อนหัวมันสาปะหลัง ควรต้องทาการป้อนวัตถุดิบหัวมันสาปะหลังเข้าสู่เครื่อง
สับโม่อย่างสม่าเสมอ ซึ่ง ควรมีอุปกรณ์ในการป้อนลาเลียงวัตถุดิบ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อ ให้หั วมัน สาปะหลั งที่จ ะทาการลดขนาดลงสู่ เครื่ องโม่ได้ อย่า งสม่ าเสมอ นอกจากนี้
หัวมันสาปะหลังควรผ่านการล้างทาความสะอาดเพื่อกาจัดดิน ทราย รวมทั้งควรมีอุปกรณ์
ดักจับหินก่อนเข้าสู่เครื่องสับโม่ เพื่อป้องกันความเสียหายของฟันโม่จากสิ่งปนเปื้อนที่มากับ
หัวมันสาปะหลัง
2). ความเร็วรอบของลูกกลิ้งสับโม่ มีความสัมพันธ์ต่อขนาดอนุภาคของชิ้นมันสาปะหลังที่
ผ่านการสับโม่ โดยความเร็วรอบของการสับโม่สูงส่งผลให้ได้ขนาดอนุภาคอาหารที่มีขนาด
ละเอียดมากขึ้น ถ้าความเร็วรอบช้าเกินไปเป็นผลให้การเสียดสีระหว่างฟันโม่กับหัวมัน
สาปะหลังลดลง แต่ถ้าความเร็วรอบเร็วเกินไปจะทาให้สิ้นเปลืองพลังงานในการขับเครื่อง
สับโม่โดยไม่จาเป็น
3). ระยะห่างหรือขนาดของฟันโม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสับโม่ได้คือ ถ้าฟันโม่เป็น
ชนิดร่องถี่หรือมีความละเอียดจะได้ชิ้นมันสาปะหลังมีลักษณะละเอียด แต่อัตราการสับโม่
จะลดลง ในขณะที่ถ้าฟันโม่เป็นชนิดร่องห่างจะได้ชิ้นมันสาปะหลังมีลักษณะหยาบ และ
อัตราการสับโม่จะเพิ่มสูงขึ้น
4). ระยะช่อ งว่างระหว่างลูกกลิ้งสับ โม่ห รือระยะปากช้ าง มีรายงานว่าสามารถก าหนด
ขนาดของอนุภาคชิ้นมันสาปะหลังที่ผ่านการสับโม่ได้โดยการปรับช่องว่างระหว่างลูกกลิ้ ง
โดยเมื่อต้องการชิ้นมันสาปะหลังที่มีขนาดเล็กก็ทาการปรับระยะระหว่างลูกกลิ้งให้มีขนาด
เล็กลง และเมื่อต้องการชิ้นมันสาปะหลังที่มีขนาดใหญ่ก็ทาการปรับระยะห่างออกได้ตาม
ต้องการ
5). ลักษณะตะแกรงและขนาดของรูเปิดบนตะแกรง ซึ่งขนาดของรูตะแกรง มีผลโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการสับโม่ อัตราการผลิต ขนาดอนุภาคของชิ้นมันสาปะหลังที่จะสามารถ
ผ่านเครื่ องสั บโม่ เพื่อส่ งไปหน่ วยผลิตต่ อไป หากพื้ นที่เ ปิด ของรูตะแกรงต่ อแรงม้า ของ
เครื่องบดสับโม่ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้เกิดความร้อนระหว่างการสับโม่ และส่งผลให้ชิ้นมัน
สาปะหลังเกิดการล้นออกจากเครื่องสั บโม่ แต่ถ้าพื้นที่เปิดของรูตะแกรงสูง ส่งผลให้ขนาด
ชิ้นมันสาปะหลังหยาบ และมีเม็ดแป้งที่ติดกับกากในปริมาณมาก
หน้าที่สาคัญของเครื่องสับโม่ คือ การลดขนาดหัวมันสาปะหลังให้มีขนาดเล็ก
ลง หั วมั น ส าปะหลัง ที่ ผ่ านขั้ น ตอนการล้ า งหัว มั น สาปะหลั ง แล้ว จะถู ก ล าเลี ย งขึ้ น ด้ ว ย
สายพานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องสับหัวมันสาปะหลัง เพื่อลดขนาดหัวมันสาปะหลังให้มีขนาด
เล็กลงประมาณ 1-2 นิ้ว จากนั้นหัวมันสาปะหลังขนาดเล็กจะถูกลาเลียงผ่านท่อที่มีลักษณะ
เป็นรูปขากางเกงลงสู่เครื่องโม่ ภายในเครื่องโม่มีลักษณะเป็นเครื่องหมุน คล้ายลูกกลิ้ ง
ทรงกระบอกติดใบเลื่อยขนาดเล็กจานวนมากเพื่อทาหน้าที่ขูดหัวมันที่ตกลงมาให้เป็นชิ้น
ละเอียด เครื่องโม่จะทาลายเยื่อหุ้มเซลล์ของแป้งมันสาปะหลังให้แตกออก เพื่อแยกเม็ดแป้ง
ออกมา ในระหว่างการโม่มีการเติมน้าเพื่อให้สามารถโม่หัวมันได้ง่ายขึ้น โดยมากเป็นน้า
หมุนเวียนเพื่อเป็นการประหยัดน้าและลดการสูญเสียแป้งไปกับน้าทิ้ง ในขั้นตอนนี้จะได้
ของเหลวข้น ที่มีส่วนผสมของเม็ด แป้ง น้า กากมัน และสิ่งเจือปนต่างๆ ก่อนเข้าสู่หน่วย
สกัดเพื่อแยกเม็ดแป้งต่อไป
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