ปีที่ 8 ฉบับที่ 27 ประจำเดือนเมษำยน – มิถนุ ำยน 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 27 กลับมาพบกับทุกท่านพร้อมด้วยข่าวสารและบทความที่เป็นประโยชน์มากมาย เนื้อหา
สาคัญประกอบด้วย สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกมัน
สาปะหลัง แนวทางการแก้ปัญหาราคามันสาปะหลังตกต่าของกระทรวงพาณิชย์ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิจัยของ สานัก
ประสานงาน “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับบทความเรื่อง การดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเบื้องต้นด้วยตนเองตามแนวความคิดแบบ PREMA และ
บทความภาคต่อเรื่อง การใช้กรดกามะถันอย่างปลอดภัย สาหรับกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง ท่านสามารถติดตามข่าวสารและ
รายละเอียดโครงการ รวมทั้งสถานการณ์ของแวดวงอุตสาหกรรมมันสาปะหลังได้ที่ www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook:
Thailand Tapioca Starch

โคราช เพิ่มองค์ความรู ้เกษตรกรผู ้ปลูกมันสาปะหลัง หวังเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้อนุมัติโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรมันสาปะหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ ง
ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดาเนินธุรกิจมันสาปะหลัง และลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่ปลูกมันสาปะหลังให้ได้
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในการ
วางแผนการผลิตมันสาปะหลัง โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จานวน 7 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จากัด 2. สหกรณ์
การเกษตรบ้านเหลื่อม จากัด 3. สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จากัด 4. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯลาตะคอง จากัด 5. สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด
จากัด 6. สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จากัด และ 7. สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จากัด เพื่อสร้างกลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายมันสาปะหลังของจังหวัด
นครราชสีมา และให้สหกรณ์วางแผนการผลิตมันสาปะหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดในประเทศ
นายอนันต์ กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง ประมาณ 1.9 ล้านไร่
เกษตรกรประมาณ 7.3 หมื่นราย ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 4 ตัน/ไร่ อาเภอที่มีพื้นที่ในการปลูกมันสาปะหลัง
กันมาก คือ อาเภอครบุรี อาเภอด่านขุนทด อาเภอเสิงสาง อาเภอหนองบุนมาก และอาเภอสีคิ้ว ซึ่งมี
พื้นที่ปลูกในแต่ละอาเภอมากกว่าแสนไร่ ในจานวนนี้เป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สาปะหลังจานวนมากประมาณ 15 สหกรณ์ ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอ
ตัว ส่งผลกระทบต่อราคาราคามันสาปะหลังตกต่า ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการ
พื้นที่เพื่อให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต และการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผู้ผลิต (ที่มาข่าว: สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 11 พฤษภาคม
มันสาปะหลัง ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ตามนโยบายของ 2560 http://www.siamrath.co.th/n/16491)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยการสร้างกลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายมันสาปะหลัง
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นายกรัฐมนตรี สั่งกระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาราคามันสาปะหลังตกต่ าอย่างเร่งด่วน

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วง
เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลัง พร้อมสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตมัน
สาปะหลังเหลืออยู่รวมกันประมาณ 6 ล้านตัน หรือ 20% ของปริมาณผลผลิตรวมปีนี้ที่ 31 ล้านตัน ลงพื้นที่ไปสารวจปริมาณผลผลิตที่ยังคงเห ลือ
และให้ประสานงานกับ 4 สมาคมมันสาปะหลัง เพื่อเข้าไปช่วยรับซื้อหัวมันจากเกษตรกร เพื่อดึงราคาให้สูงขึ้น เนื่องจากขณะนี้ราคาหัวมันลดลง
จากการที่เกษตรกรเร่งขุดหัวมันสดไปขาย ทั้ง ๆ ที่ยังโตไม่เต็มที่ และยังมีเชื้อแป้งน้อย เพื่อต้องการปรับพื้นที่เพาะปลูกข้าว ส่งผลให้ขายได้ในราคา
ต่า หรือที่ประมาณ 1 บาท 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม จากราคาตลาดที่ 1 บาท 70 สตางค์ ถึง 1 บาท 75 สตางค์ต่อกิโลกรัม
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับภาคเอกชน และ 4 สมาคมมันสาปะหลัง เห็นตรงกันว่าจะขยายเวลารับซื้อมัน
สาปะหลังของโรงงานแป้งออกไปอีก 1 เดือน จากปกติจะปิดพักเครื่องจักรเป็นเวลา 3 เดือน ช่วงปลายเดือน เม.ย. เป็นต้นไป ซึ่งการขยายเวลารับ
ซื้อมันสาปะหลังเพื่อให้เกษตรกรสามารถนามันสาปะหลังที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอีก 20% ส่งขายให้กับโรงแป้งโดยตรง เพราะขณะนี้มีปัญหาหลาย
พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตก ทาให้เชื้อแป้งต่า และลานมันไม่สามารถตากได้
นอกจากนี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานไปยังโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งมีอยู่ 8 โรงงาน ให้เข้ามา
รับซื้อหัวมันเพื่อนาไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น รวมทั้งหารือแผนการรับซื้อในระยะยาว หลังจากที่รัฐบาลได้เพิ่มสัดส่วนการใช้เอทานอลในน้ามันดีเซล
จาก B5 เป็น B7 ทาให้มีความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 20,000 ตัน และยังมีแนวโน้มว่ากากน้าตาลที่ใช้ทาเอทานอลจะมีปริมาณน้อยลง
ทาให้ความต้องการใช้มันสาปะหลังทาเอทานอลเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งว อร์รูม
เพื่อช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวควบคู่ไปด้วย
ที่มา:้ปลัมติดชกระทรวงพาณิ
นออนไลน์ วันที่ 27ชย์เม.ย.
2560
นอกจากนี
ยังกล่
าวอี(https://www.matichon.co.th/news/543136)
กว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานไปยังโรงงานผลิตเอทานอลซึ่งมีอยู่ 8 โรงงาน ให้เข้ามา
สานักข่าว PPTV วันที่ 27 เม.ย. 2560 https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/53133)
รับซื้อหัวมันเพื่อนาไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น รวมทั้งหารือแผนการรับซื้อในระยะยาว หลังจากที่รัฐบาลได้เพิ่มสัดส่วนการใช้เอทานอลในน้ามันดีเซล
จาก B5 เป็น B7 ทาให้มีความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 20,000 ตัน และยังมีแนวโน้มว่ากากน้าตาลที่ใช้ทาเอทานอลจะมีปริมาณน้อยลง
ทาให้ความต้องการใช้มันสาปะหลังทาเอทานอลเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งวอร์รูม
เพื่อช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวควบคู่ไปด้วย

จากการใช้ทรัพยากรฟอสซิลอย่างรุนแรงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาส่งผลให้โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์
วิกฤติพลังงานและภาวะโลกร้อน อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based industry) จึงเป็นความหวังใหม่ที่จะเข้า
แทนที่ อุ ต สาหกรรมฐานปิ โ ตรเลี ย ม (Petroleum-based industry) ที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ค วาม
หลากหลายด้านทรัพยากรชีวภาพ มีความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวมวลและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่ทาให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะยกระดั บอุตสาหกรรมในประเทศให้เป็นฐานการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพของโลกในอนาคต ดังนั้นสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) จึงก่อตั้งสานัก
ประสานงาน “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” เพื่อให้การสนับสนุนงานวิจัยตอบโจทย์
ภายใต้กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมฯ โดยครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
เตรียมความพร้อมวัตถุดิบ การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิจัยใน
ภาคอุตสาหกรรม อันจะเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน
ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนากระบวนการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ หรือนักวิ จัยที่
ต้ อ งการต่ อ ยอดผลงานวิ จั ย ไปสู่ ร ะดั บ อุ ต สาหกรรม สามารถติ ด ต่ อ ส านั ก ประสานฯ ได้ ที่ โ ทรศั พ ท์ 02-470-9618 มื อ ถื อ 062-751-9191
โทรสาร 02-452-3455 อีเมล bioindustry.trf@gmail.com หรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่เฟซบุ๊ค Bioindustry.TRF
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การดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเบื้องต้นด้วยตนเองตามแนวความคิดแบบ PREMA (ตอนที่ 1)
จากบทความในฉบับที่ 14 ได้แนะนาหลักการเบื้อ งต้นของเครื่องมือ Profitable Environmental Management – PREMA หรือการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกาไร ซึ่งเป็นกระบวนการเชิงระบบเพื่อทาการลด เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การใช้ ทรัพยากร ในกระบวนการผลิต
ด้วยความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร จากมุ มมองสิ่งแวดล้อม เพื่อทาให้เกิดการลดต้นทุน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การทางานให้ดีขึ้น
แนวความคิดแบบ PREMA เน้นไปที่ สิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (Non-Product Output: NPO) คือ วัตถุดิบ พลังงาน น้า หรือ สิ่งที่ป้อนเข้าไป
ในกระบวนการแล้ว ไม่ได้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Final Product) หรือสิ่งที่ต้องการในกระบวนการผลิตนั้น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 10
- 30 ของต้นทุนการผลิต เช่น เศษวัตถุดิบ น้าเสีย ไอน้าร้อน และ กลิ่นเหม็น เป็นต้น การให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรในกระบวนการทางาน
ในขั้นตอนใดก็ตาม หรือ การใช้ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิผล จะก่อให้เกิดกาไร 3 ต่อ (Triple-Win) ทั้งด้านผลตอบแทนทางการเงิน ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาองค์กร
ในการดาเนินกิจกรรม PREMA ให้สาเร็จได้นั้น จะต้องร่วมมือกันดาเนินกิจกรรมจากบุคคลหลายแผนก เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต และฝ่าย
ซ่อมบารุง เป็นต้น เพื่อร่วมกันระดมสมองในการชี้บ่ง การค้นหา ทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในกระบวนการผลิตแล้วไม่ได้เป็นสินค้า ค้นหาสาเหตุ กาหนด
มาตรการแก้ไข และนาไปปฎิบัติ ให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการตามวิธีการทีละขั้นตอนและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหมาะสม ตามวงจรการพัฒนาแบบ
พลวัต (Cycle of Change) ซึ่งมีลาดับขั้นตอน 8 ขั้นตอน ดังภาพจดหมายข่าวฉบับนี้ จะกล่าวถึงลาดับขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม PREMA
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 คือ การค้นหาจุดแข็งและสิ่งที่ควรปรับปรุง และการประเมินผลกระทบปัจจุบัน
ขั้นที่ 1 กำรค้นหำจุดแข็งและสิ่งที่ควรปรับปรุง
จุดแข็งหรือจุดเด่น เป็นตัวชี้วัดถึงการดาเนินงานขององค์กรหรือกิจการนั้น ๆ ว่ามีความสามารถในเชิงบวกหรือเป็นประโยช น์ต่อองค์กร
อย่างไร เช่น การวางแผนการผลิตที่ไม่ทาให้เกิดการรอหรือชะงักในกระบวนการผลิต เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีประสิทธิภาพสูงและมีการสู ญเสีย
น้อย เป็นต้น อีกสิ่งที่สาคัญ คือ การระบุความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรหรือกิจการนั้น ๆ มีความ สามารถในการดูแล
จัดการการใช้ทรัพยากรได้ดีเพียงใด เพื่อที่จะทาให้รู้ถึงปริมาณของทรัพยากรที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิต หรือสิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (NPO) ดังนั้น
เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา NPO ได้สะดวกคือ ผังการไหล หรือ Flowchart
สาหรับอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสาปะหลัง ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ วัตถุดิบหรือหัวมันสาปะหลังสด ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้า เครื่องจักรและแรงงาน ส่วนปัจจัย
นาออก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ได้แก่ แป้งมันสาปะหลัง และสิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (NPO) ได้แก่ การสูญเสียหัวมันสด แป้งที่สูญเสียในกากและน้าเสีย
และการสูญเสียทรัพยากร เช่น น้า น้ามันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า
ขั้นที่ 2 กำรประเมินผลกระทบปัจจุบัน
ทรัพยากรที่สูญเสียในกระบวนการสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ ทาให้เกิดต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สามารถระบุ
ออกมาเป็นจานวนหรือมูลค่าได้ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าเชื้อเพลิงและค่าน้า เป็นต้น
2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดสภาพการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการทางาน
เช่น ความร้อน กลิ่น และเสียง เป็นต้น
3) ผลกระทบด้ า นการบริ ห ารองค์ ก ร ท าให้ เ กิ ด ระเบี ย บวิ ธี ก ารท างานไม่
เหมาะสม เช่น การเปิดเครื่องจักรก่อนทางานเป็นเวลานาน เป็นต้น
4) ผลกระทบด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ทาให้เกิดสถานการณ์ที่กระทบ
ต่อการทางานของพนักงาน เช่น ไอความร้อนจากเครื่องจักร กลิ่นเหม็น เป็นต้น
ดังนั้นในการประเมินผลกระทบทั้ง 4 ด้านของสิ่งที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
จะทาให้ทราบถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบมากน้อยเพียงใด สิ่งที่ทาให้
เกิดผลกระทบมากที่สุดควรได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก ๆ ที่จะดาเนินการ
แก้ไข
ภาพวงจรการพัฒนาแบบพลวัต

ผู้เขียน: เอกนฤน อริยวงศ์วิวัฒน์
เอกสารอ้างอิง: http://www.premanet.net/
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การใช้ “กรดกามะถัน” อย่างปลอดภัย สาหรับกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง (ตอนที่ 2)
จากจดหมายข่าวฉบับที่ 26 ได้กล่าวถึงสมบัติของกรดกามะถันและการใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง รวมทั้งระดับ
การใช้งานตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด สาหรับเนื้อหาของบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมกรดกามะถัน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก รดก ามะถั น ตามสมบั ติ ที่ ต้ อ งการเพื่ อ ยั บ ยั้ ง จุ ลิ น ทรี ย์ แ ละฟอกสี รวมทั้ ง ปริ ม าณก ามะถั น ตกค้ า งในผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป้ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่
อุตสาหกรรมกาหนด
ในกรณีที่มีการเตรียมกรดกามะถัน โดยใช้ในรูปก้อนกามะถัน (S) มีข้อดีคือ ราคาถูกกว่ากามะถันในรูปอื่น ๆ แต่มีข้อกาจัดในการเตรียม
เพื่อให้ได้กรดกามะถันที่มีความเข้มข้นคงที่ สาหรับ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมกรดกามะถันประกอบด้วย 2 ปรากฏการณ์ คือ (1) การเผา
ไหม้ และ (2) การละลาย แสดงดังภาพที่ 1
กำรควบคุมควำมเข้มข้นกรดกำมะถันที่เตรียมจำก
กำรเผำก ำมะถั น ก้ อ น เพื่ อ ใช้ ใ นกระบวนกำรผลิ ต แป้ ง มั น
สำปะหลังมีดังนี้

ตอน อันตรายในการทางานในทีอ่ บั อากาศ

ภำพที่ 1 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเตรียมกรดกามะถัน

ในช่วงการเผาไหม้ เริ่มต้นจากก้อนกามะถัน (S) ถูกเผาไหม้รวมตัว
กั บ ก๊ า ซออกซิ เ จนในอากาศกลายเป็ น ไอก ามะถั น หรื อ ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ด
ออกไซด์ (SO2) ตามสมการที่ (1)
S + O2

SO2 + Heat (1)

เมื่อไอกามะถันลอยขึ้น ไปยัง หอสเปรย์น้า จะเข้าสู่กระบวนการ
ละลาย น้าสะอาดจะถูกฉีดพ่นฝอยลงมาสัมผัสกับไอกามะถันที่ลอยขึ้นไป
ภายในหอดังกล่าวนี้มีชั้นซิกแซก เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการที่ไอกามะถันจะ
สั มผัสกับละอองน้า ทาให้ไอกามะถันถู กจั บ กั บน้าได้มากขึ้ น แสดงเป็ น
ปฏิกิริยาเคมี ตามสมการที่ (2), (3) และ (4) ได้ดังนี้
SO2 + H2O
[H2SO3]
HSO3-

[H2SO3]
(2)
HSO3- + H+ (3)
SO32- + H+ (4)

เมื่อซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายในน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ในกรดซัล
ฟู รั ส (H2SO3) ซึ่ ง จะอยู่ ใ นรู ป ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO2) ไฮโดรเจน
ซัล ไฟต์หรือ ไบซัลไฟต์ (HSO3-) หรือซัลไฟต์ไอออน (SO32-) ขึ้นอยู่กับค่า
ความเป็นกรด-ด่างในสารละลาย โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และกรดซัล
ฟูรัสเป็นสารที่อยู่ในรูปที่เหมาะสมที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุ ลิ น ทรี ย์ สารไบซั ล ไฟต์ ก็ ยั ง สามารถยั บ ยั้ ง จุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ เ ช่ น กั น แม้ จ ะมี
ประสิทธิภาพด้อยกว่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และกรดซัลฟูรัสก็ตาม

1. ปริมำณกำมะถันเริ่มต้น
กรณีที่ปริมาณกามะถันเริ่มต้นน้อย ทาให้การผลิตก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้อย ส่งผลต่อความเข้มข้นกรดกามะถันที่
เตรี ย มได้ จึ ง มี ค่ า ลดลงตามไปด้ ว ย หากเพิ่ ม ปริ ม าณก ามะถั น
เริ่มต้นที่สูงเกินไป ส่งผลให้เกิดการสูญเสียไอกามะถัน ปัญหา
ดังกล่าวสามารถแก้ไข โดยควบคุมปริมาณกามะถันให้คงที่หรือ
ป้ อ นก ามะถั น ก้ อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยใช้ ร างที่ มี ส กรู เ คลื่ อ น
กามะถันเข้าสู่เตาเผาอย่างต่อเนื่อง
2. ปริมำณอำกำศที่ใช้ในกำรเผำไหม้
กระบวนการเผาไหม้กามะถันก้อน ต้องอาศัยอากาศ
เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ ในการเติมอากาศนั้นจะมีพัดลมดูดอากาศ
เข้าเตาเผาโดยมีวาล์วควบคุมปริมาณอากาศ ในกรณีเปิดวาล์วดูด
อากาศน้อย การเผาไหม้ จ ะลดลง ซึ่ง ส่ง ผลให้ค วามเข้มข้นน้า
กามะถันเริ่มต้นลดลง หากปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้มาก
เกิ น ไป ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ไอก ามะถั น หรื อ สิ้ น เปลื อ ง
กามะถันก้อน เนื่องจากอัตราเร็วของอากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้
อากาศที่เข้าสู่หอจับไอกามะถันมีความเร็วมากเกินความสามารถ
ของน้าที่ที่ใช้สเปรย์ลงมาจะจับไอกามะถันได้หมด
3. ปริมำณน้ำที่ใช้สเปรย์
หากปริมาณน้าที่ใช้สเปรย์น้อย ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
ไอกามะถันหรือ ความเข้มข้นกรดกามะถันที่เตรียมได้ สูงเกินไป
ส่วนการเพิ่มปริมาณน้าที่ใช้สเปรย์ จะมีผลให้ความเข้มข้นกรด
กามะถันที่เตรียมได้เจือจางลง และในกรณีที่ระดับของท่อปล่อย
ไอกามะถันและท่อปล่อยน้ากามะถันเข้าสู่ถังพักอยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกันมาก อาจเกิดน้าล้นจากถังเก็บน้าสารองกามะถันและ
น้าบางส่วนไหลย้อนกลับเข้าสู่เตาเผากามะถัน ทาให้ระบบเตรียม
กรดกามะถันล้มเหลวได้
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