ปีที่ 6 ฉบับที่ 21 ประจำเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2558

จดหมายข่าวสาหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2558 โดยเนื้อหาสาระในฉบับนี้จะกล่าวถึงข่าวสาร
ของแวดวงอุตสาหกรรมแป้งมัน คือ แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังปี 2558/59 และความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง
ในปี พ.ศ. พ.ศ. 2558 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานของโรงงานและสร้าง
มาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมมันสาปะหลังของประเทศ รวมทั้งรายละเอียดการรับสมัครโรงงานเพื่อเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 นอกจากนี้ยัง มี
บทความที่น่าสนใจ 2 เรื่องที่ทางเราคัดเลือกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน คือ HACCP กับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง (ตอนที่ 2) และ
หลักการทางานของเครื่องแยกในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้ง มันส าปะหลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้กับงานที่ท่านเกี่ยวข้องได้

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรตลำดมันสำปะหลังปี 2558/59
ที่มา : Newsdatatoday วันที่ 18 ธันวาคม 2558

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสาปะหลังปี
2558/59
จานวน 3 โครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสาปะหลังในระบบน้าหยด ปี 2558/59
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาการผลิตโดยใช้ระบบน้าหยด
รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) และ
คุณภาพของผลผลิตมันสาปะหลังและลดต้นทุนการผลิตมันสาปะหลัง
โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง ปี 2558/59
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงชะลอการขุดมันสาปะหลัง อีกทั้งเพื่อลดปริมาณผลผลิตหัวมันสาปะหลังสดไม่ให้
ออกสู่ตลาดมากเกินไป และเพื่อให้เกษตรกรขายมันสาปะหลังได้ในราคาที่สูงขึ้น
3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสาปะหลัง ปี 2558/59
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับมัน
สาปะหลังนาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อมันสาปะหลังสดจากเกษตรกร
และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภาค
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการดาเนินธุรกิจมันสาปะหลัง และช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังในช่วงที่ผลผลิตออกมา
2.
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นบมส. ชง ครม. เคำะ 3 มำตรกำรอุ้มชำวไร่มันสำปะหลัง ดึงวงเงิน
ธ.ก.ส. 10,000 ล้ำนบำท เสริมสภำพคล่องชะลอกำรขุด
นางสาววิบูล ย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกับ "ประชาชาติ
ธุร กิจ " ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่
3/2558 มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดาเนินมาตรการบริหารจัดการมันสาปะหลัง ปี 2558/2559 ตามที่เสนอ 3
โครงการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกในระบบน้าหยด การชะลอการเก็บ และ
โครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรวบรวม/แปรรูปมันสาปะหลังสร้างมูลค่าเพิ่ม
แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ประชุมเตรียมมาตรการช่วยผู้ปลูกมันสาปะหลังล่วงหน้าก่อนที่ผลผลิ ตมัน
สาปะหลัง ปี 2558/2559 จะออกมากระจุกตัวในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ถึง 68.3% ของผลผลิตทั้งหมดคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ 31.04 ล้าน
ตัน อาจทาให้ราคาหัวมันลดลง จึงได้กาหนดมาตรการ 6 ด้าน แต่ นบมส. เห็นชอบ 3 มาตรการตามที่ ธ.ก.ส. และกระทรวงเกษตรฯ กาหนด ส่วนอีก 3
มาตรการ คือ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อแปรรูปและเก็บสต๊อกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนามาตรฐานการแปรรูปมัน
เส้นคุณภาพ และการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาคุณภาพมันสาปะหลัง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กาหนดยังไม่มีการพิจารณา

"ทั้ง 3 โครงการคาดว่าเริ่มรับสมัคร 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 และต้องชาระหนี้คืนไม่เกิน 6 เดือน และสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31
ตุลาคม 2559 ซึ่ง ธ.ก.ส. ปรับเงื่อนไขโดยให้แยกเงินกู้นี้ออกจากหนี้เดิมเพื่อกระตุ้นโครงการมากขึ้น"
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ
วันที่ 22-25 ตุลาคม 2558
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สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) จะมีการจัด
อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลัง งานและอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2 จานวน 5 โรงงาน
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทย ผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้จากงานวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิจากสวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
หลักสูตรการอบรมครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การลดปล่อยของเสียให้เกือบเป็นศูนย์ การใช้ประโยชน์จากกาก/น้า
เสียอุตสาหกรรม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงกฎหมายโรงงานที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อเสนอแนะหน้างาน (On the Job Training)
โรงงานที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อโครงการได้ตามรายละเอียดท้ายจดหมายข่าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2559
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จดหมายข่าวฉบับที่แล้ว (ฉบับที่ 20 เดือน ก.ค. – ก.ย. 2558) กล่าวถึงความหมาย หลักการสาคัญ และประโยชน์
ของระบบ HACCP ส าหรับบทความฉบับนี้จะกล่าวถึง แนวทางปฏิบัติเกี่ย วกับการจัดทาระบบ HACCP ซึ่ง มีทั้ง หมด 12
ขั้นตอน เรียกว่าลาดับขั้นตอนสาหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP (Logic Sequence for Application of HACCP) แบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอนแรกในการเตรียมการ เพื่อนาเข้าสู่หลักการของระบบ HACCP อีก 7 ประการต่อไป

5 ขันตอนกำรประ ุกต ช้ HACCP
จัดตังทีมงำน HACCP
• บุคคลในกลุ่มควรมีวุฒิการศึกษาหรือมีอายุงานเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร บุคคลที่ผ่านการคัดเลือ กต้องผ่านการฝกอบรม เช่น หลักการระบบ
HACCP การตรวจประเมินระบบคุณภาพ การทางานเป็นทีม การแก้ปญหา เป็นต้น หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมควรกาหนดให้ชัดเจน เช่น
• หัวหน้าทีม ทาหน้าที่ควบคุมการใช้ระบบ HACCP ให้บรรลุผล เข้าร่วมและทาหน้าที่ประธานที่ประชุม ตรวจสอบ ติดตามเอกสารและการบันทึกผล
รวมทั้งตรวจสอบติดตามการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน
• สมาชิกกลุ่ม ทาหน้าที่จัดทาเอกสารและทบทวนระบบ HACCP ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน และประสานการดาเนินกิจกรรมระบบ HACCP
อธิบำ รำ ละเอี ด ลิตภั
• ทีมงานต้องมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์รวมถึงผู้บริโภคว่ามีความเสี่ยงต่ออันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือไม่
สามารถระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจ
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง เช่น
• สูตรของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้าง? มีจุลินทรีย์ในวัตถุดิบหรือส่วนผสมคือชนิดใด? ใช้วัตถุเจือปนหรือสารกันบูดหรือไม่? ความเป็นกรดด่างหรือความชื้นของผลิตภัณฑ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคหรือไม่ ?
• กระบวนการผลิต มีโอกาสเกิดการปนเปอนขณะแปรรูปหรือเก็บรักษาหรือไม่? เชื้อก่อโรคหรือสารพิษสามารถทาให้ไม่เกิดพิษในระหว่างการแปรรูปได้
หรือไม่? วิธีการแปรรูปกาหนดโดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือไม่? ระยะเวลาแต่ละขั้นตั้งแต่การผลิต การเตรียม การเก็บรักษาและการวางจาหน่าย?

ชีหำวัต ุประสงค นกำร ช้ ลิตภั
• ระบุวิธีการใช้และกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าแผน HACCP ที่จัดเตรียมขึ้นได้มีการพิจารณากลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคอาหารนั้น เช่น ชื่อ คุณลักษณะ
สาคัญ วิธีการใช้ ภาชนะบรรจุ อายุการเก็บรักษาสถานที่จาหน่าย ข้อแนะนาบนฉลาก การควบคุมจาเพาะระหว่างการขนส่ง กลุ่มผู้บริโภค
จัดทำแ นภมิกระบวนกำร ลิต
• ทาให้ทีมงาน HACCP สามารถพิจารณาการปนเปอนในแต่ละขั้นตอนการผลิต แนะนามาตรการควบคุมโดยการพิจารณาขั้นตอนตามแผนภูมิที่จัดทาขึ้น
โดยต้องมีรายละเอียดตั้งแต่การรับเข้าของวัตถุดิบทุกชนิด การแปรรูป การจัดส่ง โดยรวมขั้นตอนการ reprocess หรือ rework ด้วย ควรมีรายละเอียด
ข้อมูลต่าง อย่างเพียงพอ เช่น ส่วนผสมทุกชนิดและภาชนะบรรจุหีบห่อ เขียนแผนภูมิตามลาดับการปฏิบัติจริงรวมขั้นตอนการรับเข้าวัตถุดิบ บันทึก
ข้อมูลเวลา/อุณหภูมิของวัตถุดิบทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สาเร็จ โอกาสการล่าช้า อธิบายเส้นทางการนาผลิตภัณฑ์ไปแปรรูป
หรือนากลับมาผลิตใหม่
ตรวจสอบควำม กต้องของแ นภมิกระบวนกำร ลิต
• ทีมงาน HACCP ควรมีการตรวจสอบเปรียบเทียบแผนภูมิกระบวนการผลิตกับการปฏิบัติจริง เพื่อยืนยันความถูกต้องโดยตรวจสอบครอบคลุมถึงจุดที่มี
การนามาใช้ของวัตถุดิบและภาชนะบรรจุด้วย

จากนั้นเข้าสู่หลักการระบบ HACCP อีก 7 ประการ ดังทีก่ ล่าวไปในจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว
เอกสารอ้างอิง:
1. แผนกบริการที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ฝ่ายบริการวิชาการและงานที่ปรึกษา สถาบันอาหาร
2. http://www.foodnetworksolution.com/news_and_articles/article
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หลักกำรทำงำนของเครื่องแ ก นโรงงำนอุตสำหกรรม ลิตแป้งมันสำปะหลัง
ทาหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นและความบริสุทธิ์ของน้าแป้งและสามารถก่อให้เกิดการสูญเสียแป้งในน้าเสียเช่นกัน จดหมายข่าว
ฉบับนี้จึงรวบรวมหลักการการทางาน ปจจัยสาคัญและการควบคุมการเดินเครื่องแยก เพื่อผู้อ่านจะได้นาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป

ส่วนประกอบของเครื่องแ ก
เครื่องแยกประกอบด้วยจานหมุนที่วางคว่าซ้อนกันที่
แกนกลางมอเตอร์ โดยมีท่อป้อนน้าแป้งเข้าทางด้านบน
ท่อทางออกสาหรับน้าแป้งข้น (Heavy phase) และท่อน้า
ทิ้ง (ส่วน Medium phase และ Light phase) เครือ่ ง
แยกแบบ 2 เฟส (ภาพ ก) จะมีท่อน้าทิ้งเพียง 1 ท่อ คือ
Light phase ส่วนแบบ 3 เฟส (ภาพ ข) จะมีท่อน้าทิ้ง 2
ท่อ คือ Medium phase และ Light phase

หลักกำรทำงำนของเครื่องแ ก
น้าแป้งจะถูกส่งเข้าเครื่องตามแนวแกนการหมุน ขณะที่น้าแป้งถูกเหวี่ยงอยู่นั้น ของแข็งมีน้าหนัก
มากจะถูกเหวี่ยงออกจากจานหมุนไปรวมกันที่ขอบด้านนอกของเครื่องทาให้เกิ ดเป็นชั้นแป้ง ข้น
ขณะที่ของเหลวไหลขึ้นข้างบน ชั้นแป้งข้นจะถูกระบายออกจากเครื่องแยกโดยหัวฉีด (Nozzle)
ขนาดและจานวนหัวฉีดอาจแตกต่างกันตามชนิดของเครื่อง หัวฉีดเหล่านี้จาเป็นต้องมีน้าสะอาด
คอยฉีดป้องกันการอุดตัน ดังนั้น จำนวนและขนำดของหัวฉีด อัตรำกำรไหลของนำแป้ งขำเข้ำ
และปริมำ นำที่ฉีด ห้กับหัวฉีด จึงมีผลต่อประสิทธิภาพการแยกแป้ง

อัตรำกำรไหลนำแป้งและนำดี
เข้ำเครื่องแ ก

ควำมเข้มข้นนำแป้งขำเข้ำ
และขำออก

จุดควบคุม
เครื่องแ ก

ประสิทธิภำพ
กำรทำงำนสงสุด

ปริมำ แป้งหนี นนำเสี

 ปริมำ แป้งหนี นนำเสี
o ตวงน้าเสียจากเครื่องแยก ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วย
หลอดป่นเหวี่ยง จากนั้นป่นเหวี่ยงด้วยเครื่องป่นเหวี่ยง ที่
ความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที วัดความสูง
ของชั้นแป้งจากก้นหลอด
o ถ้าความสูงของชั้นแป้งสูงเกินไป (แป้งสูญเสียกับน้าเสีย
มาก) ต้องลดอัตราการป้อนน้าแป้งขาเข้า
o ทาการวัดซ้าอีกครั้ง และปรับจนกว่าอยู่ในค่าที่ควบคุม
และทาการวัดทุก 1 ชั่วโมง

 อัตรำกำรไหลนำแป้งและนำดีเข้ำเครื่องแ ก
o ควบคุมอัตราการไหลน้าแป้งขาเข้า โดยกาหนดจุดควบคุมที่
วาล์วป้อนน้าแป้งขาเข้าไม่เกินขีดความสามารถของเครื่อง
o ควบคุมอัตราการป้อนน้าดีเข้าเครื่องแยก ให้เพียงพอต่อการ
ทาความสะอาดน้าแป้งและไม่ทาให้หัวฉีด (Nozzle) อุดตัน
 ควำมเข้มข้นนำแป้งขำเข้ำและขำออก
o ตวงน้าแป้งขาออกด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1
นิ้ว สูง 30 ซม. จุ่มไฮโดรมิเตอร์หรือตัววัดโบเม่ลงในท่อ PVC
จนน้าแป้งล้น รอจนระดับน้าคงที่ อ่านค่าโบเม่ที่ได้
o ถ้าค่าโบเม่ขาออกไม่ได้ตามข้อกาหนดของโรงงาน
 ถ้าความเข้มข้นต่าเกินไป ต้องลดน้าฉีดเข้าเครื่อง
 ถ้าสูงความเข้มข้นสูงเกินไป ต้องเพิ่มน้าฉีดเข้า
เครื่อง
o วัดค่าโบเม่ทุก 1 ชั่วโมง และปรับการฉีดน้าจนกว่าจะได้ค่าที่
ควบคุม

ผู้เขียน กาญจนา แสงจันทร์
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