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 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าวฉบับแรกของปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยเนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์เช่นเดิม  ส าหรับ
ข่าวสารของแวดวงอุตสาหกรรมแป้งมัน ประกอบด้วยข้อควรระวังของระบบน้ าหยด และความส าเร็จของการด าเนินโครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ปี 
พ.ศ. 2558 รวมท้ังรายละเอียดพิธีปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมีบทความท่ีน่าสนใจ 2 เร่ือง ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมแป้ง คือ ความส าคัญและ
รายละเอียดของ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและมาตรฐานสากล ISO 50001 เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลังใ ช้
พลังงานในปริมาณมากและหลากหลายรูปแบบจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีระบบการจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความรู้
เก่ียวกับการใช้ไฮโดรไซโคลนในข้ันตอนการท าความสะอาดและเพ่ิมความเข้มข้นของน้ าแป้ง หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์
จากจดหมายข่าวฉบับนี้ และสามารถติดตามข่าวสารโครงการเพ่ิมเติมได้ท่ี www.thailandtapiocastarch.net 

 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 22 ประจ ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2559 

น  ำหยด..มันส ำปะหลัง ระวังโรคที่ไม่คำดฝัน  
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ที่มา :  ไทยรัฐฉบับพิมพ์ วันที่ 27 เมษายน 2559 

ดร.จรรยา มณีโชติ หัวหน้าโครงการวิจัยการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันส าปะหลัง 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยถึงปรากฏการณ์ใหม่ท่ีมากับน้ าหยด 

นั่นคือเช้ือราไฟท็อปทอร่า ต้นตอของโรครากเน่าหัวเน่าและไส้เดือนฝอยชนิดไม่ดี ต้นตอก่อให้เกิดโรคราก
ปมท่ีฝังตัวอยู่ในดินยามหน้าแล้ง เมื่อเจอน้ าหยดเข้าไปมันจะแหวกว่ายเข้ามาขยายพันธ์ุแพร่เช้ือร้ายท าลายต้นมันได้
ดีกว่าไม่มีน้ า ส่งผลให้มันส าปะหลังไม่มหัีวมาขุดขาย 

ดังนั้นส่ิงท่ีเกษตรกรควรรู้ให้เท่าทัน ถ้าใช้ระบบน้ าหยดต้องรู้จักเลือกพันธ์ุท่ีทนต่อ 2 โรคนี้ จากการวิจัย 
ดร.จรรยา พบว่าพันธ์ุระยอง 72 เหมาะสมท่ีสุด แต่พันธ์ุระยอง 72 ไม่ทนต่อเพล้ียแป้งสีชมพู ต้องแก้ปัญหาด้วยการ
น าท่อนพันธ์ุแช่น้ ายาป้องกันเพล้ียแป้งสีชมพูก่อนปลูก ส่วนพันธ์ุระยอง 7 กับ ระยอง 11 ถ้าใช้น้ าหยดไม่ควรปลูก 

 น้ าหยดไม่เพียงแต่ท าให้ 2 โรคดังว่าระบาดได้ผิดธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังท าให้เมล็ดพันธ์ุ เหง้า หัว วัชพืช
งอกได้ดีอีกด้วย น้ าหยดตรงไหน วัชพืชงอกตรงนั้น ดร.จรรยาแนะให้น าฟูลมิอ๊อกซาซิน 20 กรัม (คุมวัชพืชใบ
กว้าง) ผสมกับน้ า 80 ลิตร คนให้ละลายเข้ากันดี จากนั้นถึงน าอะลาคลอร์ 500 ซีซี (คุมวัชพืชใบแคบ) ผสมเติมลง
ไป คนให้เข้ากันแล้วจึงน าไปฉีดพ่นคุมวัชพืชได้ 

ฉีดพ่นทับไปเฉพาะบนร่องแถวปลูกมัน ส่วนตรงร่องทางเดินไม่ต้องฉีดให้เปลืองเงนิ.....เพราะตรงนัน้น้ า
ไม่มีหยด วัชพืชไม่งอก 
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100 โรงงำนแป้งมันจ่อหยุด แล้งสำหัสลำมอุตฯ เกษตร ลุ้นฝนปลำยเมษำ 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการ
จัดท าฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักภายใต้
โครงการมีท้ังส้ิน 5 กิจกรรม คือ 1)  การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงงานแป้งมันส าปะหลังผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) การสร้างเครือข่ายใน
อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เช่น โรงงานแป้งมันในเครือข่าย ลานเท และเกษตรกร 3) การจัดท าฐานข้อมูลจากการเก็บข้อมูลท่ีแสดงสถิติเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของเกษตรกร ลานเท และโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 4) การจัดท าคู่มือกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง และ 5) การ
จัดท าหนังสือรวบรวมกรณีศึกษา Success Case เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการช่วยให้โรงงานลดต้นทุนการผลิตรวมท้ังส้ินเป็นมูลค่า 
147.2 ล้านบาทต่อปี (เฉล่ีย 8.7 ล้านบาทต่อโรงงาน) และเพ่ิมโอกาสทางการผลิตคิดเป็นมูลค่า 157.7 ล้านบาทต่อปี (เฉล่ีย 9.3 ล้านบาทต่อโรงงาน) 

วิกฤติภัยแล้งหนักรอบ 20 ปี ลามกระทบธุรกิจเก่ียวเนื่องกับพืชเกษตร-ปศุสัตว์ โรงสี
กว่า 50% หยุดผลิตแล้ว ขณะโรงงานแป้งมันส าปะหลังกว่า 100 โรงลุ้น หากไม่มีฝนเติมเดือน 
เมษายนนีท้ยอยหยุดเดินเคร่ือง ข้าวโพดหวาน สับปะรด วัตถุดิบเร่ิมสะดุด มะพร้าวจ่อน าเข้าจาก
อินโดนีเซีย ไก่-หมู เร่ิมซ้ือน้ าใช้ ผลผลิตวูบดันราคาพุ่ง อีสานห่วงยางยืนต้นตาย-เปิดกรีดช้า กรม
ชลประทานรับนาปรังเส่ียงเสียหาย 4 แสนไร่ จากการตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบใน
หลายธุรกิจเร่ิมได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน และได้งัดมาตรการรับมือกันอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 
 จากวิกฤติภัยแล้งท่ีก าลังลุกลามขยายวงไปท่ัวประเทศ ณ เวลานี้ ท่ีถือเป็นวิกฤติภัยแล้ง มันผลผลิตวูบ-รำคำด่ิงซ  ำ!!!

นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย เปิดเผยว่า จากการประเมินผลผลิตหัวมันส าปะหลังสดของเกษตรกรในปีการผลิต 
2558/59 (ท่ีจะส้ินสุดในเดือนกันยายน 2559) ล่าสุด คาดในปีนี้น่าจะลดลงเหลือประมาณ 28 ล้านตัน จากท่ีประเมินเบ้ืองต้นไว้ก่อนหน้านี้จะมีผลผลิต
เกือบ 32 ล้านตัน มีปัจจัยหลักจากผลกระทบภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ จากปริมาณน้ าฝนท่ีไม่พอเหมาะยังส่งผลให้เปอร์เซ็นต์
เช้ือแป้งของหัวมันสดลดลงจากเดิมโดยเฉล่ีย 3-4% 

ขณะเดียวกันตลาดหลักมันเส้นของไทย คือ จีนได้ลดการน าเข้า จากรัฐบาลจีนสนับสนุนการใช้ข้าวโพดในสต๊อกรัฐบาลเป็นวัตถุดิบในกา รผลิต
แอลกอฮอล์ และเอทานอลแทนมันเส้น และลดการอุดหนุน (ประกันราคา) ข้าวโพดลงจาก 2.3 พันหยวนต่อตันเหลือ 2 พันหยวนต่อตัน มีผลให้ราคา
ข้าวโพดในตลาดจีนลดเหลือ 1.6 พันหยวนต่อตัน ส่งผลกระทบต่อราคามันเส้นของไทยท่ีส่งออกไปจีนในขณะนี้ได้ราคาเฉล่ียเพียง 160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ตัน จากปกติจะได้ราคาเฉล่ีย 220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน 

“จากหลายปัจจัยรวมกันข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงราคาหัวมันสดท่ีเกษตรการขายได้ ณ เวลานี้เฉล่ียท่ี 1.60-1.80 บาทต่อกิโลกรัม จาก
ช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมายังได้ราคาเฉล่ียท่ี 2-2.20 บาทต่อกิโลกรัม จากต้นทุนของเกษตรกรเฉล่ียท่ี 1.90 บาทต่อกิโลกรัมถือว่าขาดทุน ท่ีห่วงคือหากเกษตรกร
อยู่ไม่ได้ และไปท าอย่างอ่ืน ปีหน้าจะเอาหัวมันไหนผลิต อย่างไรก็ดีเวลานี้จากผลผลิตหัวมันท่ีลดลงจากผลกระทบภัยแล้ง เราคงต้องน ามันจากกัมพูชาเข้า
มาผลิตเพ่ือส่งออกประคองธุรกิจ” 

100 โรงงำนแป้งมันส ำปะหลังจ่อหยุดผลิต!!! 
สอดคล้องกับนายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย ท่ีกล่าวว่า จากภัยแล้งท่ีเกิดข้ึนในเวลานี้ส่งผลให้โรงงานแป้งมันส าปะหลัง

ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมประมาณ 90 โรงงาน (จากสมาชิกท่ีมีโรงงานรวมกันกว่า 100 โรงงาน ต้ังอยู่ในภาคอีสานสัดส่วน 80%) ซ่ึง ต้องใช้น้ าใน
กระบวนการผลิตปริมาณมากเร่ิมขาดแคลนน้ า บางรายต้องพ่ึงน้ าในอ่างเก็บน้ ามาใช้ และเสียค่าขนส่งท าให้ต้นทุนสูงข้ึน ท้ังนี้หากในเดือนเมษายนนี้ยังไมม่ี
ฝนตกลงมา จะส่งผลกระทบต่อโรงงานหลายแห่งต้องหยุดผลิต 

แจงช่วยเหลือ 8 มำตรกำร 

ท่ีผ่านมามีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 8 มาตรการ ตัวอย่างเช่น มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจยั
การผลิตเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การลดค่าครองชีพโดยจ าหน่ายสินค้าราคาเหมาะสม มาตรการชะลอหรือขยายเวลาช าระหนี้กับสถาบันการเงิน และ

มาตรการจ้างงานเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีการจ้างงานชลประทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น  
ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,138 

วันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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นุเบกษา, 109 (ตอนที่ 33 ก), 1-23. 
2. www.energyvision.co.th 

 

ISO 50001 เป็นระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน เพ่ือให้องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทุกขนาดและหลากหลายประเภท 
หรือบริษัทห้างร้านต่าง ๆ น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือก าหนดกรอบการบริหารจัดการด้านพลังงานขององค์กร และในส่วนของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความ
ต้องการใช้พลังงานในปริมาณมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนดหรือโรงงานท่ีเข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าระบบการจัดการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) สามารถท่ีจะพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไปสู่
มาตรฐานสากล ISO 50001 ได้ไม่ยากนัก เพ่ือยกระดับการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล มีการจัดการใช้พลังงาน
อย่างท่ีมีประสิทธิภาพต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 

บทความฉบับนี้ ขอกล่าวถึงข้ันตอนการจัดท าระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2550) ซ่ึงก าหนดให้โรงงานท่ีมีการติดต้ังเคร่ืองวัดไฟฟ้า (มิเตอร์) ตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดต้ังแต่ 1,000 กิโลวัตต์ข้ึนไป หรือติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาดต้ังแต่ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ข้ึนไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อนจากไอน้ าหรือพลังงานส้ินเปลืองอย่างใดอย่างหนึ่ง
รวมกัน ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต้ังแต่ 20 ล้านเมกะจูลข้ึนไป เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมซ่ึงต้องมีการจัดท าระบบการจัด

การพลังงาน 8 ข้ันตอนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังแสดงตามแผนภูมิด้านล่าง 

  

3. พิเชฐ ปะเสนะ และ สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักด์ิ. (2557). การพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001:2011 ส าหรับโรงงานผลติชนิ้ส่วนรถยนต์. 
วารสารวิจัยพลังงาน, 11(1), 1-14. 
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ไฮโดรไซโคลนส ำหรับกำรเหวี่ยงแยกแป้งมันส ำปะหลัง 

ผู้เขียน กาญจนา แสงจันทร์ 

 

แต่เดิมโรงงานใช้เคร่ืองเหว่ียงแยก (centrifugal separator) ในการท าความสะอาดและเพ่ิมความเข้มข้นของน้ าแป้ง ซ่ึงอาศัยหลักของแรงเหว่ียง

หนีศูนย์กลางในการแยกอนุภาคแป้งออกจากน้ า ปัจจุบันหลายโรงงานหันมาใช้ไฮโดรไซโคลน (hydrocyclone) เนื่องจากใช้น้ าน้อยกว่าหากเดินระบบ

อย่างเหมาะสม 

หลักการแยกสารของไฮโดรไซโคลนอาศัยหลักการการเคล่ือนท่ีแบบหมุนท าให้เกิดแรงเหว่ียง  
หนีศูนย์กลาง เกิดการแยกสารโดยใช้ความแตกต่างของความหนาแน่นหรือขนาดของอนุภาคท่ีเคล่ือนท่ี 
ร่วมกับการออกแบบ ภาพขวามือแสดงภาพตัดขวางของไฮโดรไซโคลน ซ่ึงประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ  
ส่วนทรงกระบอกซ่ึงเช่ือมติดกับส่วนท่ีเป็นทรงกรวย ของไหลจะถูกป้อนเข้าท่ีท่อส่วนทรงกระบอกทาง 
ด้านบนซ่ึงเรียกว่า ท่อป้อนของไหล ของไหลจะถูกป้อนเข้าไฮโดรไซโคลนตามแนวเส้นสัมผัสและเคล่ือนท่ี 
แบบหมุนวนภายในตัวไฮโดรไซโคลน สารละลายเจือจางจะถูกขับออกทางท่ีท่อด้านบนของส่วนท่ีเป็น 
                                                     ทรงกระบอก (Overflow หรือ Vortex finder) ส่วนสารละลายเข้มข้นจะถูกขับออกทางท่อซ่ึงอยู่               
                                                     ปลายสุดของส่วนท่ีเป็นทรงกรวย (Underflow) 

                                                                    แรงส าคัญท่ีกระท ากับของไหลท่ีเคล่ือนท่ีภายในไฮโดรไซโคลน คือ แรงหมุนเหว่ียง  
                                                    (Centrifugal force) และแรงต้านการไหล (Drag force) แสดงดังภาพซ้ายมือ โดยแรงหมุนเหว่ียง
จะข้ึนอยู่กับความเร็วในแนวเส้นสัมผัส ขนาดอนุภาคและความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างของเหลวและของแข็ง ส่วนแรงต้านการไหล
จะข้ึนอยู่กับขนาดอนุภาคและความหนืดของของไหล ส าหรับการประยุกต์ใช้ไฮโดรไซโคลนในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลัง น้ าแป้ง
จะถูกป้อนเข้าจากท่อด้านข้างของไฮโดรไซโคลน โดยทิศทางการป้อนตามแนวเส้นสัมผัสและจะเกิดรูปแบบการไหลภายในเป็นลักษณะการ
ไหลวนด้านนอกและด้านในซ่ึงเกิดข้ึนจากความแตกต่างของความดันระหว่างภายในและภายนอกของไฮโดรไซโคลน ส่วนการเคล่ือนท่ีของ
อนุภาคมีขนาดใหญ่ คือ เม็ดแป้ง จะเกิดแรงหมุนเหว่ียงสูงท าให้อนุภาคเคล่ือนท่ีในทิศทางหมุนออกจากศูนย์กลางของไฮโดรไซโคลนและออก
ท่ีท่อทางออกด้านล่าง หรือ Underflow ส่วนอนุภาคขนาดเล็ก ได้แก่ โปรตีน ก ามะถัน กากอ่อนและส่ิงเจือปนอ่ืน ๆ  จะเกิดแรงหมุนเหว่ียงต่ า
และแรงต้านการไหลสูง อนุภาคจะเคล่ือนท่ีในทิศทางหมุนเข้าสู่ศูนย์กลางของไฮโดรไซโคลนและออกท่ีท่อทางออกด้านบน (Overflow) 
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