ปีที่ 6 ฉบับที่ 22 ประจำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2559

สวัสดีท่านผู้อ่านทุก ท่าน พบกับจดหมายข่าวฉบับ แรกของปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยเนื้อหาสาระที่เป็น ประโยชน์เช่น เดิม สาหรับ
ข่ า วสารของแวดวงอุ ตสาหกรรมแป้ งมัน ประกอบด้ ว ยข้ อ ควรระวั งของระบบน้าหยด และความส าเร็จ ของการดาเนินโครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันผ่านหลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ปี
พ.ศ. 2558 รวมทั้งรายละเอียดพิธีปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมีบทความที่น่าสนใจ 2 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับอุต สาหกรรมแป้ง คือ ความสาคัญและ
รายละเอียดของ พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรั กษ์ พลังงานและมาตรฐานสากล ISO 50001 เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน สาปะหลั ง ใช้
พลังงานในปริมาณมากและหลากหลายรูปแบบจึงมีความจาเป็นจะต้ องมีระบบการจั ดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิท ธิภาพ รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับการใช้ไฮโดรไซโคลนในขั้นตอนการทาความสะอาดและเพิ่มความเข้มข้นของน้าแป้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์
จากจดหมายข่าวฉบับนี้ และสามารถติดตามข่าวสารโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtapiocastarch.net

นำหยด..มันสำปะหลัง ระวังโรคที่ไม่คำดฝัน
ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ วันที่ 27 เมษายน 2559

ดร.จรรยา มณีโชติ หัวหน้าโครงการวิจัยการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการในมันสาปะหลัง
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยถึงปรากฏการณ์ใหม่ที่มากับน้าหยด
นั่นคือเชื้อราไฟท็อปทอร่า ต้นตอของโรครากเน่าหัวเน่าและไส้เดือนฝอยชนิดไม่ดี ต้นตอก่อให้เกิดโรคราก
ปมที่ฝังตัวอยู่ในดินยามหน้าแล้ง เมื่อเจอน้าหยดเข้าไปมันจะแหวกว่ายเข้ามาขยายพันธุ์แพร่เชื้อร้ายทาลายต้นมันได้
ดีกว่าไม่มีน้า ส่งผลให้มันสาปะหลังไม่มหี ัวมาขุดขาย
ดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรควรรู้ให้เท่าทัน ถ้าใช้ระบบน้าหยดต้องรู้จักเลือกพันธุ์ที่ทนต่อ 2 โรคนี้ จากการวิจัย
ดร.จรรยา พบว่าพันธุ์ระยอง 72 เหมาะสมที่สุด แต่พันธุ์ระยอง 72 ไม่ทนต่อเพลี้ยแป้งสีชมพู ต้องแก้ปัญหาด้วยการ
นาท่อนพันธุ์แช่น้ายาป้องกันเพลี้ยแป้งสีชมพูก่อนปลูก ส่วนพันธุ์ระยอง 7 กับ ระยอง 11 ถ้าใช้น้าหยดไม่ควรปลูก
น้าหยดไม่เพียงแต่ทาให้ 2 โรคดังว่าระบาดได้ผิดธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังทาให้เมล็ดพันธุ์ เหง้า หัว วัชพืช
งอกได้ดีอีกด้วย น้าหยดตรงไหน วัชพืชงอกตรงนั้น ดร.จรรยาแนะให้นาฟูลมิอ๊อกซาซิน 20 กรัม (คุมวัชพืชใบ
กว้าง) ผสมกับน้า 80 ลิตร คนให้ละลายเข้ากันดี จากนั้นถึงนาอะลาคลอร์ 500 ซีซี (คุมวัชพืชใบแคบ) ผสมเติมลง
ไป คนให้เข้ากันแล้วจึงนาไปฉีดพ่นคุมวัชพืชได้
ฉีดพ่นทับไปเฉพาะบนร่องแถวปลูกมัน ส่วนตรงร่องทางเดินไม่ต้องฉีดให้เปลืองเงิน.....เพราะตรงนัน้ น้า
ไม่มีหยด วัชพืชไม่ง1
อก
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100 โรงงำนแป้งมันจ่อหยุด แล้งสำหัสลำมอุตฯ เกษตร ลุ้นฝนปลำยเมษำ

มันผลผลิตวูบ-รำคำดิ่งซำ!!!

วิกฤติภัยแล้งหนักรอบ 20 ปี ลามกระทบธุรกิจเกี่ยวเนื่ องกับ พื ชเกษตร-ปศุสั ตว์ โรงสี
กว่า 50% หยุดผลิตแล้ว ขณะโรงงานแป้งมันสาปะหลังกว่า 100 โรงลุ้น หากไม่มีฝนเติมเดือ น
เมษายนนีท้ ยอยหยุดเดินเครื่อง ข้าวโพดหวาน สับปะรด วัตถุดิบเริ่มสะดุด มะพร้าวจ่อนาเข้าจาก
อินโดนีเซีย ไก่-หมู เริ่มซื้อน้าใช้ ผลผลิตวูบดันราคาพุ่ง อีสานห่วงยางยืนต้นตาย-เปิดกรีดช้า กรม
ชลประทานรับนาปรังเสี่ ยงเสี ยหาย 4 แสนไร่ จากการตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบใน
หลายธุรกิจเริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน และได้งัดมาตรการรับมือกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง
จากวิกฤติภัยแล้งที่กาลังลุกลามขยายวงไปทั่วประเทศ ณ เวลานี้ ที่ถือเป็นวิกฤติภัยแล้ง

นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสาปะหลังไทย เปิดเผยว่า จากการประเมินผลผลิตหัวมันสาปะหลังสดของเกษตรกรในปีก ารผลิ ต
2558/59 (ที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2559) ล่าสุด คาดในปีนี้น่าจะลดลงเหลือประมาณ 28 ล้านตัน จากที่ประเมินเบื้องต้นไว้ก่อนหน้านี้จะมีผ ลผลิ ต
เกือบ 32 ล้านตัน มีปัจจัยหลักจากผลกระทบภัยแล้ง ทาให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ จากปริมาณน้าฝนที่ไม่พอเหมาะยังส่งผลให้เปอร์เซ็น ต์
เชื้อแป้งของหัวมันสดลดลงจากเดิมโดยเฉลี่ย 3-4%
ขณะเดียวกันตลาดหลักมันเส้นของไทย คือ จีนได้ลดการนาเข้า จากรัฐบาลจีนสนับสนุนการใช้ข้าวโพดในสต๊อกรัฐบาลเป็น วัตถุ ดิบในกา รผลิ ต
แอลกอฮอล์ และเอทานอลแทนมันเส้น และลดการอุดหนุน (ประกันราคา) ข้าวโพดลงจาก 2.3 พันหยวนต่อตันเหลือ 2 พันหยวนต่อตัน มีผลให้ราคา
ข้าวโพดในตลาดจีนลดเหลือ 1.6 พันหยวนต่อตัน ส่งผลกระทบต่อราคามันเส้นของไทยที่ส่งออกไปจีนในขณะนี้ได้ราคาเฉลี่ยเพียง 160 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
ตัน จากปกติจะได้ราคาเฉลี่ย 220 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน
“จากหลายปัจจัยรวมกันข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงราคาหัวมันสดที่เกษตรการขายได้ ณ เวลานี้เฉลี่ยที่ 1.60-1.80 บาทต่อกิโลกรัม จาก
ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมายังได้ราคาเฉลี่ยที่ 2-2.20 บาทต่อกิโลกรัม จากต้นทุนของเกษตรกรเฉลี่ยที่ 1.90 บาทต่อกิโลกรัมถือว่าขาดทุน ที่ห่วงคือหากเกษตรกร
อยู่ไม่ได้ และไปทาอย่างอื่น ปีหน้าจะเอาหัวมันไหนผลิต อย่างไรก็ดีเวลานี้จากผลผลิตหัวมันที่ลดลงจากผลกระทบภัยแล้ง เราคงต้องนามัน จากกัมพูชาเข้า
มาผลิตเพื่อส่งออกประคองธุรกิจ”

100 โรงงำนแป้งมันสำปะหลังจ่อหยุดผลิต!!!
สอดคล้องกับนายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมแป้งมันสาปะหลังไทย ที่กล่าวว่า จากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลให้โรงงานแป้งมั นสาปะหลัง
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของสมาคมประมาณ 90 โรงงาน (จากสมาชิ ก ที่มีโ รงงานรวมกั นกว่ า 100 โรงงาน ตั้ ง อยู่ ในภาคอีส านสั ดส่ว น 80%) ซึ่ ง ต้ องใช้น้าใน
กระบวนการผลิตปริมาณมากเริ่มขาดแคลนน้า บางรายต้องพึ่งน้าในอ่างเก็บน้ามาใช้ และเสียค่าขนส่งทาให้ต้นทุนสูงขึ้น ทั้งนี้หากในเดือนเมษายนนี้ยังไม่มี
ฝนตกลงมา จะส่งผลกระทบต่อโรงงานหลายแห่งต้องหยุดผลิต

แจงช่วยเหลือ 8 มำตรกำร
ที่ผ่านมามีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 8 มาตรการ ตัวอย่างเช่น มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การลดค่าครองชีพโดยจาหน่ายสินค้าราคาเหมาะสม มาตรการชะลอหรือขยายเวลาชาระหนี้กับสถาบันการเงิน และ
มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีการจ้างงานชลประทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,138
วันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมดาเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ ตของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศั กยภาพบุ คลากร และการ
จัดทาฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิงประสิ ทธิภ าพของการใช้ ทรั พยากร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครื อข่า ย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักภายใต้
โครงการมีทั้งสิ้ น 5 กิ จ กรรม คื อ 1) การถ่ า ยทอดองค์ ความรู้ให้ กับ โรงงานแป้งมันส าปะหลัง ผ่ านการอบรมเชิ งปฏิ บัติก าร 2) การสร้ างเครือ ข่ายใน
อุตสาหกรรมมันสาปะหลัง เช่น โรงงานแป้งมันในเครือข่าย ลานเท และเกษตรกร 3) การจัดทาฐานข้อมูลจากการเก็บข้อมูลที่แสดงสถิติเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของเกษตรกร ลานเท และโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 4) การจัดทาคู่มือกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง และ 5) การ
จัดทาหนังสือรวบรวมกรณีศึกษา Success Case เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการช่วยให้โรงงานลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งสิ้นเป็น มู ล ค่ า
147.2 ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ย 8.7 ล้านบาทต่อโรงงาน) และเพิ่มโอกาสทางการผลิตคิดเป็นมูลค่า 157.7 ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ย 9.3 ล้านบาทต่ อโรงงาน)
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ISO 50001 เป็นระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทุกขนาดและหลากหลายประเภท
หรือบริษัทห้างร้านต่าง ๆ นาไปประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดกรอบการบริหารจั ดการด้ านพลังงานขององค์ กร และในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่มี ค วาม
ต้องการใช้พลังงานในปริมาณมากกว่าที่กฎหมายกาหนดหรือโรงงานที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมที่จาเป็นต้องดาเนินการจัดทาระบบการจัดการพลังงาน
ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) สามารถที่จะพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไปสู่
มาตรฐานสากล ISO 50001 ได้ไม่ยากนัก เพื่อยกระดับการจัดการพลังงานให้มีประสิ ทธิภาพและเป็นที่ย อมรับในระดับสากล มีการจัดการใช้พลังงาน
อย่างที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
บทความฉบับนี้ ขอกล่าวถึง ขั้นตอนการจัดทาระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2550) ซึ่งกาหนดให้โรงงานที่มีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า (มิเตอร์) ตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือติดตั้ งหม้ อ
แปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อนจากไอน้าหรือพลังงานสิ้นเปลืองอย่างใดอย่างหนึ่ง
รวมกั น ในรอบ 1 ปี ที่ ผ่ า นมา เที ย บเท่ าพลั งงานไฟฟ้ าตั้ งแต่ 20 ล้ า นเมกะจู ลขึ้ นไป เข้ า ข่า ยเป็ น โรงงานควบคุ มซึ่ งต้ อ งมีการจั ดทาระบบการจัด
การพลังงาน 8 ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังแสดงตามแผนภูมิด้านล่าง

เอกสารอ้างอิง:
1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535. (2550). ราชกิจจา
นุเบกษา, 109 (ตอนที่ 33 ก), 1-23.
2. www.energyvision.co.th

3. พิเชฐ ปะเสนะ และ สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์. (2557). การพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานสู่มาตรฐานสากล ISO 50001:2011 สาหรับโรงงานผลติชนิ้ส่วนรถยนต์.
วารสารวิจัยพลังงาน, 11(1), 1-14.
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4.

ไฮโดรไซโคลนสำหรั บกำรเหวี่ยงแยกแป้งมันสำปะหลัง
แต่เดิมโรงงานใช้เครื่องเหวี่ยงแยก (centrifugal separator) ในการทาความสะอาดและเพิ่มความเข้มข้นของน้าแป้ง ซึ่งอาศัยหลักของแรงเหวีย่ ง
หนีศูนย์กลางในการแยกอนุภาคแป้งออกจากน้า ปัจจุบันหลายโรงงานหันมาใช้ไฮโดรไซโคลน (hydrocyclone) เนื่องจากใช้น้าน้อยกว่าหากเดินระบบ
อย่างเหมาะสม
หลักการแยกสารของไฮโดรไซโคลนอาศัยหลักการการเคลื่อนที่แบบหมุนทาให้เกิดแรงเหวี่ยง
หนีศูนย์กลาง เกิดการแยกสารโดยใช้ความแตกต่างของความหนาแน่นหรือขนาดของอนุภาคที่เคลื่อนที่
ร่วมกับการออกแบบ ภาพขวามือแสดงภาพตัดขวางของไฮโดรไซโคลน ซึ่งประกอบด้วยส่วนสาคัญคือ
ส่วนทรงกระบอกซึ่งเชื่อมติดกับส่วนที่เป็นทรงกรวย ของไหลจะถูกป้อนเข้าที่ท่อส่วนทรงกระบอกทาง
ด้านบนซึ่งเรียกว่า ท่อป้อนของไหล ของไหลจะถูกป้อนเข้าไฮโดรไซโคลนตามแนวเส้นสัมผัสและเคลื่อนที่
แบบหมุนวนภายในตัวไฮโดรไซโคลน สารละลายเจือจางจะถูกขับออกทางที่ท่อด้านบนของส่วนที่เป็น
ทรงกระบอก (Overflow หรือ Vortex finder) ส่วนสารละลายเข้มข้นจะถูกขับออกทางท่อซึ่งอยู่
ปลายสุดของส่วนที่เป็นทรงกรวย (Underflow)
แรงสาคัญที่กระทากับของไหลที่เคลื่อนที่ภายในไฮโดรไซโคลน คือ แรงหมุนเหวี่ยง
(Centrifugal force) และแรงต้านการไหล (Drag force) แสดงดังภาพซ้ายมือ โดยแรงหมุนเหวีย่ ง
จะขึ้นอยู่กับความเร็วในแนวเส้นสัมผัส ขนาดอนุภาคและความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างของเหลวและของแข็ง ส่วนแรงต้านการไหล
จะขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาคและความหนืดของของไหล สาหรับการประยุกต์ใช้ไฮโดรไซโคลนในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสาปะหลัง น้าแป้ง
จะถูกป้อนเข้าจากท่อด้านข้างของไฮโดรไซโคลน โดยทิศทางการป้อนตามแนวเส้นสัมผัสและจะเกิดรูปแบบการไหลภายในเป็นลักษณะการ
ไหลวนด้านนอกและด้านในซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างของความดันระหว่างภายในและภายนอกของไฮโดรไซโคลน ส่วนการเคลื่อนที่ของ
อนุภาคมีขนาดใหญ่ คือ เม็ดแป้ง จะเกิดแรงหมุนเหวี่ยงสูงทาให้อนุภาคเคลื่อนที่ในทิศทางหมุนออกจากศูนย์กลางของไฮโดรไซโคลนและออก
ที่ท่อทางออกด้านล่าง หรือ Underflow ส่วนอนุภาคขนาดเล็ก ได้แก่ โปรตีน กามะถัน กากอ่อนและสิ่งเจือปนอื่น ๆ จะเกิดแรงหมุนเหวี่ยงต่า
และแรงต้านการไหลสูง อนุภาคจะเคลื่อนที่ในทิศทางหมุนเข้าสู่ศูนย์กลางของไฮโดรไซโคลนและออกที่ท่อทางออกด้านบน (Overflow)
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