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 พบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าวส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังฉบับที่ 20 โดยเนื้อหาในฉบับนี้จะกล่าวถึงข่าวสารของแวดวง
อุตสาหกรรมแป้งมัน คือ แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันส าปะหลงัตามมติคณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการ และจากความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานแล ะ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ในปี 2555-2557 ซึ่งโครงการสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่า 320 ล้านบาท กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (กสอ.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการต่อเนื่องในปี 
2558 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานของโรงงานและสร้างมาตรฐานให้กับ
อุตสาหกรรมมันส าปะหลังของประเทศ ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ในส่วนความเคลื่อนไหวของโครงการ นอกจากนี้ยังมีบทความที่
น่าสนใจ 2 เรื่องที่ทางเราคัดเลือกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน คือ HACCP กับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง และปัจจัยส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพเครื่องสกัดแป้งซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการผลิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์ รวมทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากจดหมายข่าวฉบับนี้ 

 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 20 ประจ ำเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2558 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรตลำดมันส ำปะหลัง 
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ภายหลังที่รัฐบาลโดย คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืช
พลังงาน โดยเฉพาะเรื่อง ‘มันส าปะหลัง’ ตามแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันส าปะหลัง ปี 2557/2558 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง 4 มาตรา โดยเฉพาะในช่วงธันวาคม 2557-
มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาราคาผลผลิตมัน
ส าปะหลังตกต่ ารัฐบาลจึงได้ออกมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยโครงการสนับสนุนสินเช่ือ
เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวมันส าปะหลัง  โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลกู (ในระบบ
น้ าหยด) โครงการสินเช่ือเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งให้กับสถาบันเกษตรกรและโครงการสนิเช่ือเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
- 
 

การแปรรูปมันส าปะหลัง ภายใต้วงเงินกู้รวม 73,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาด้านการผลิต
และการตลาดเป็นวงเงินรวม 2,760 ล้านบาท  ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการภายในเดือนกันยายน 2558 โดยใน 4 มาตราประกอบไปด้วยมาตราระยะสั้น 2 
มาตรา ได้แก่ การชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว วงเงินชดเชย 375 ล้านบาทระยะเวลา 6 เดือน โดยให้เกษตรกรกู้เงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้ไว้ใช้ระหว่างชะลอการเก็บเกี่ยว กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เป้าหมายเกษตรกร 500,000 ราย วงเงินกู้ 25,000 ล้านบาท 
  

 

ที่มา :  กองบรรณาธิการ พืชผลพลังงาน  วันที ่30 กันยายน 2558 

ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรจัดกำร 

 ส่วนมาตรการระยะปานกลางมี 2 มาตรการประกอบด้วยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้ าหยด วงเงินชดเชย 1 ,380 
ล้านบาท โดยให้เกษตรกรกู้จาก ธ.ก.ส. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2558 เพื่อพัฒนาการปลูกมันส าปะหลัง ให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น
ที่ท าให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ลดลงโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร 3% ระยะเวลา 24 เดือน วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 230,000 บาท เป้าหมายเกษตรกร 
100,000 ราย วงเงินกู้ 23,000 ล้านบาท 
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1. ต้องการให้รัฐบาลเปิดประมูลมันเส้นแทนการขายแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทจูี
เพราะปัจจุบันมันส าปะหลังในตลาดขาดแคลนมากจากการที่รัฐบาลเปิด
โครงการรับจ าน ามา 2 ปีติดต่อกัน ซ่ึงจากการประเมินโครงการแทรกแซงหรือ
รับจ าน ามันส าปะหลังปี 2554/55 ในส่วนของมันเส้นคาดว่าจะมีปริมาณ 2.4 
ล้านตัน แป้งมันส าปะหลังจ านวน 5.6 แสนตันล่าสุดคาดว่าจะเหลือมันเส้นใน
คลัง จ านวน 6 แสนตันจากที่ระบายไปแล้วส่วนแป้งมันส าปะหลังไม่ทราบ
ปริมาณที่แน่นอนขณะที่โครงการรับจ าน ามันส าปะหลังในปี 2555/56 คาดว่า
จะมีผลผลิตมันเส้น 2.25ล้านตัน และแป้งมันส าปะหลังจ านวน 6 แสนตัน โดย
ทางสมาคมก าลังท าเร่ืองขอเข้าพบ คุณบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย ์และ คุณวัชร ีวิมกุตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย ์ เพื่อขอให้
เปิดประมูลมันส าปะหลังในสต๊อกขายให้กับภาคเอกชนในเร็วๆ นี้ 

ส่งออกมันเส้นตลำดจีน 5 หมื่นล้ำนระส่ ำ จำกเทรดเดอร์หัวใส…เร่ง
แก้ปัญหำด่วน! 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2558 

“ส่งออกมันไทยไปจีน 5 หมื่นล้านระสํ่า เทรดเดอร์หัวใสสั่งนําเข้ามันคุณภาพตํ่าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านมาปลอมปน หวังลดต้นทุน ฟันกําไร ตีตลาดเพ่ือนร่วมวงการยับ 
ระบุขายแค่ตันละ 200 ดอลลาร์ วงการผวาเสียชื่อ หวั่นซํ้ารอยเวียดนามถูกจีนตีกลับ
สินค้าไม่ได้คุณภาพ ร่อนหนังสือร้อง “ประยุทธ์” เร่งแก้ปัญหาด่วน! ก่อนมีปัญหาทั้ง
ประเทศ” 

 

 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) ด าเนินโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากงานวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ และการให้ข้อเสนอแนะหน้างาน (On the Job Training) รวมทั้งส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมทางการผลิตและการจัดการของภาคอุตสาหกรรม  ผ่านการอบรม 3 หลักสูตรได้แก่ 
1. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ านวน 10 โรงงาน 
2. หลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแป้งมันส าปะหลัง และ/หรือ ลดการใช้ทรัพยากร จ านวน 5 โรงงาน 
3. หลักสูตรการต่อยอดความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังในปีพ.ศ. 2554-2556 

จ านวน 5 โรงงาน 
 การฝึกอบรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้โครงการฯ ได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิต การลดปล่อยของเสียให้เกือบเป็นศูนย์ การใช้ประโยชน์จากกาก/น้ าเสียอุตสาหกรรม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึง
กฎหมายโรงงานที่เกี่ยวข้อง สวทช. และ กสอ. คาดหวังว่า การฝึกอบรมดังกล่าวจะท าให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรและการสูญเสียทรัพยากรระหว่างกระบวนการผลิต 

 ที่ผ่านมาจีนได้มีการน าเข้ามันเส้นจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี ล่าสุดในปี 2557 ไทยมีการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดไปจีนปริมาณเกือบ 7 
ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีส่วนหนึ่งเป็นมันเส้นน าเข้าจากกัมพูชาและลาว จากผลผลิตในไทยไม่เพียงพอต่อความต้องก าร จากการ
ส่งออกมันเส้นจากไทยที่ก าลังขยายตัว มีผลให้พ่อค้าชาวจีนในไทยและผู้ส่งอออกไทยบางรายน าเข้ามันเส้นที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานหรือกากมันจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชาและลาว มาปลอมปนกับมันเส้นไทยเพื่อลดต้นทุนและส่งออกท าก าไร มีผลให้สินค้ามันเส้นจากไทยด้อยคุณภาพ ปกติราคา
ส่งออกมันเส้นส่งไปขายตามปกติจะต้องไม่ต่ ากว่า 230 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน แต่ปรากฏว่าเทรดเดอร์ชาวจีนในไทยและผู้ประกอบการไทยบางคนหวังลด
ต้นทุนการส่งออกโดยการผสมกากมันส าปะหลัง น าไปขายต่ ากว่าตันละ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้การก าหนดคุณภาพมาตรฐานในการส่งออกมันเสน้ควรมี
เชื้อแป้ง 67-68% ทรายไม่เกิน 3% ความช้ืนไม่เกิน 14% เส้นใยไม่เกิน 5% ส่วนกากมันของเหลือจากกระบวนการผลิตแป้งมันเหลือเช้ือแป้งไม่เกิน 45% 
หากผสมกากมันส าปะหลังเข้าไปในมันเส้น จะท าให้เช้ือแป้งต่ าลง มีไฟเบอร์สูงขึ้น ท าให้โรงงานน าไปผลิตแอลกอฮอล์ลดลงด้วย 
 แหล่งข่าวกล่าวว่าทางสมาคมได้ร้องเรียนไปยังกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลายครั้งก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการกระท าดังกล่าวได้  
ขณะที่การดูแลควบคุมการน าเข้าจากหน่วยงานรัฐหละหลวม ล่าสุดตัวแทนผู้ค้ามันส าปะหลังส่งออกได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ท าเนียบรัฐบาล (16 
มิถุนายน 2558) ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมถึงสถานการณ์การส่งออกมันเส้น เรื่อง ขอให้แก้ไข
ปัญหาการน าเข้าและส่งออกมันเส้น รวมทั้งเกรงว่าจะซ้ ารอยกับกรณีเวียดนามที่ส่งมันเส้นสับมือที่ความช้ืนสูงไปตลาดจีน จึงขอให้นายกรัฐมนตรีร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

1. ขอให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของส านักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
อันมีพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก ควรก ากับดูแลคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเข้มงวด  

2. ก าหนดด่านน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงัที่สามารถท าการก ากับดูแลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งสาม ได้แก่ กรม
ศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศและกรมวิชาการเกษตร 

3. จัดระเบียบการน าเข้าผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสินค้าท่ีน าเข้า มีการรายงานการเคลื่อนย้ายของสินค้าท่ีน าเข้าตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  



  HACCP กับอุตสำหกรรมแป้งมันส ำปะหลงั (ตอนที่ 1) 

 จากจดหมายข่าวฉบับท่ีแล้ว (ฉบับท่ี 19 ประจ าเดือนเมษายน–มิถุนายน 2558) ได้กล่าวถึงการก าหนดให้สินค้ามันอัดเม็ด/มันเส้น และแป้งมัน
ส าปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐาน และรายละเอียดของหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดพื้นฐาน
เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย ส าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ขอกล่าวถึงอีกหนึ่งหลักการส าคัญส าหรับการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต คือ HACCP 
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1. การวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่อาจมีต่อผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งอันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางเคมีและอันตรายทาง
กายภาพ โดยการประเมินความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่างๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต จากนั้นจึงก าหนดวิธีการป้องกันเพื่อลดหรือ
ขจัดอันตรายเหล่านั้น 

2. การก าหนดจุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการผลิต หมายถึง การคบคุมต าแหน่งวิธีการหรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต ซึ่งจะท าให้มีการขจัด
อันตรายหรือลดการเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้นได้ 

3. การก าหนดค่าวิกฤต ณ จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งอาจเป็นค่าตัวเลขหรือลักษณะเป้าหมายของคุณภาพด้านความปลอดภัยที่ต้องการของผลผลิต ณ 
จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งก าหนดขึ้นเป็นเกณฑ์ส าหรับการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าจุดควบคุมวิกฤตอยู่ภายใต้การควบคุม 

4. การเฝ้าระวัง โดยก าหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีแผนการตรวจสอบหรือเฝ้าสังเกตการณ์และบันทึกข้อมูล เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่าการปฏิบัติงาน  ณ 
จุดควบคุมวิกฤตมีการควบคุมอย่างถูกต้อง 

5. การก าหนดมาตรการแก้ไขส าหรับข้อบกพร่องและใช้มาตรการนั้นทันที กรณีที่พบว่าจุดควบคุมวิกฤตไม่อยู่ภายใต้ค่าวิกฤตที่ก าหนดไว้ 
6. การทบทวนประสิทธิภาพของระบบ HACCP ที่ใช้งานอยู่ รวมทั้งใช้ผลการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการพิจารณาในการ

ยืนยันว่าระบบ HACCP ที่ใช้อยู่นั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ 
7. การจัดท าระบบบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้สามารถค้นได้

เมื่อจ าเป็น 

1. ภาคอุตสาหกรรมอาหารสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ในคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น หรือจัดจ าหน่าย ช่วยให้มี
การศึกษาปัญหาและหาทางป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้าเมื่อมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาในการผลิตก็จะท าให้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยัง
สามารถประยุกต์ใช้ระบบ HACCP นี้กับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บ
รักษา การขนส่งและจัดจ าหน่าย 

2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยของอาหารจะได้รับประโยชน์ ถ้าผู้ผลิตใช้ระบบเพราะบันทึกข้อมูล หลักฐานการผลิตใน
ระบบ HACCP เป็นเครื่องมือประกอบการตรวจสอบที่ดี ช่วยให้งานควบคุมคุณภาพสะดวกและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบการผลิตอาหารกับเจ้าหน้าที่ผู้ก ากับดูแลภาครัฐ เนื่องจากมีข้อเสนอแนะให้ มี
การให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดท าแผนด าเนินการระบบ HACCP และผู้ผลิตจะต้องเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการผลิตไว้ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา ซึ่งท าให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. การรับรองระบบ HACCP โดยหน่วยงานที่เหมาะสมนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าอาหารระหว่างประเทศ คือ จะช่วยอ านวยความสะดวกใน
การตรวจปล่อยสินค้าเมื่อส่งถึงเมืองท่าปลายทาง เนื่องจากมีความเช่ือมั่นในคุณภาพความปลอดภัยของระบบการผลิตสินค้ามากขึ้น นอกจากน้ี
ยังสามารถสร้างเศรษฐกิจและช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ รวมทั้งช่วยลดปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้า
และส่งออกได้อีกด้วย 

5. ผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยให้เลือกซื้อหามาบริโภคเพิ่มขึ้น 

ประโยชน์ของระบบ HACCP 
 

หลักกำรส ำคัญของระบบ HACCP 

 ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) หรือการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม โดยถือเป็นมาตรฐานสากลตามข้อก าหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO ซึ่ง
ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย โดยครอบคลุมอันตรายจาก 3 สาเหตุ คือ 

1. อันตรายทางชีวภาพ คือ อนัตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคหรือสารพิษ 
2. อันตรายจากสารเคมี ประกอบด้วย สารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูก สารเคมีก าจัดศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้ใน

โรงงาน เช่น สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต น้ ามันหล่อลื่น สารเคมีท าความสะอาดเครื่องจักร  
3. อันตรายทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งปลอมปนต่างๆ เช่น เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ 

   

เอกสารอ้างอิง:  
 1. แผนกบรกิารที่ปรกึษาอุตสาหกรรม ฝ่ายบริการวิชาการและงานที่ปรกึษา สถาบนัอาหาร  2. http://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article 
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ปัจจัยส ำคัญต่อประสิทธิภำพเครื่องสกัดในโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตแป้งมันส ำปะหลัง 

 

ผู้เขียน กาญจนา แสงจันทร ์

 

เคร่ืองสกัดแป้ง หรือ “เทอร์โบ” เป็นเครื่องจักรที่ใช้แยกน้ าแป้งออกจากเส้นใยและกากโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง น้ าแป้งจะถูกป้อนเข้าทาง
ตอนบนของเครื่อง และมีการฉีดน้ าอย่างสม่ าเสมอเพื่อช่วยในการแยกเม็ดแป้งออกจากหัวมันส าปะหลังโม่ แรงเหวี่ยงท าให้เม็ดแป้งสามารถผ่านการ
กรอง ส่วนกากมันจะถูกเหวี่ยงออกทางตอนบนของเครื่องก่อนป้อนเข้าสู่เครื่องสกัดกากและอัดกาก หนึ่งในสาเหตุส าคัญของการสูญเสียแป้ง คื อ การ
สูญเสียแป้งในกากซึ่งเป็นผลจากการออกแบบและเดินเครื่องสกัดที่ไม่เหมาะสม 
 

แนวทางการควบคุมเครื่องสกัดอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 


