ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 ประจำเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกับจดหมายข่าวปีที่ 8 ฉบับที่ 28 ประจาเดือน ก.ค. – ก.ย. 2560 เนื้อหาสาระสาคัญประกอบด้วย การผลิต
แป้ง SAVA – ฟลาวมันสาปะหลัง มาตรการรับมือผลผลิตมันสาปะหลังที่จะเข้าสู่ตลาดใน เดือน ต.ค. ของกระทรวงพาณิชย์ และ
รายละเอียดประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ: การดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การแก้ไขปัญหา” จานวน 2 หลักสูตร สาหรับผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่จะจัดขึ้นในเดือน มี.ค. 2561 นอกจากนี้ ท่านจะ
ได้พบกับบทความภาคต่อ เรื่อง การดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเบื้องต้นด้วยตนเองตามแนวความคิ ดแบบ PREMA และ
บทความเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคพินซ์ (Pinch Technology) สาหรับลดการใช้น้าในกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง ท่าน
สามารถติ ด ตามข่ า วสารและรายละเอี ย ดโครงการ รวมทั้ ง สถานการณ์ ข องแวดวงอุ ต สาหกรรมมั น ส าปะหลั ง ได้ ที่
www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch

แป้ง SAVA – ฟลาวมันสาปะหลัง ไซยาไนด์ต่ า ทางเลือกใหม่ ไร้กลูเตน
12 กันยายน 2560 ณ จังหวัดชลบุรี : สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ชม
กระบวนการผลิต “แป้ง SAVA” ฟลาวมันสาปะหลัง ไซยาไนด์ต่า ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นักวิจัยไบโอเทคร่วม
กั บ สถาบั น ผลิ ต ผลเกษตรฯ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ร่ ว มกั น พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ฟลาวมั น
สาปะหลังในระดับอุตสาหกรรมจากมันสาปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง จนได้เป็นฟลาวที่มี
ปริมาณไซยาไนด์ต่าและปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งฟลาวมันสาปะหลังนี้สามารถนาไปใช้ทดแทนแป้งสาลี
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บเกอรี ต่ า งๆ เพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ป ราศจากกลู เ ตน และเป็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ มั น
สาปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสาปะหลังและแป้ง ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า “สวทช. โดยไบโอเทค และสถาบัน
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวมัน
สาปะหลังในระดับอุตสาหกรรม (Mechanization Process) จากมันสาปะหลังชนิดขมที่มีปริมาณไซยาไนด์สูง โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้
เครื่องจักรกลที่ประยุกต์มาจากกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและสามารถทาการผลิตในปริมาณที่มากเพียงพอต่ อ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ที่จะนาฟลาวมันสาปะหลังไปใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้การใช้มันสาปะหลังชนิดขมมาแปรรูปเป็นฟลาวมันสาปะหลังนี้
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมันสาปะหลังอีกด้วย ด้านคุณพันธวุฒ กาญจนประภาส ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม
จากัด กล่าวว่า “บริษัท ชอไชยวัฒน์ฯ ทาธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายแป้งมันสาปะหลังมาเป็นเวลานานกว่า 60 ปี และทางบริษัทเห็นช่องทาง
การตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งประเทศไทยต้องมีการนาเข้าฟลาวสาลีจากต่างประเทศเพื่อนามาทาเบเก อรี่เป็น
จานวนมาก
ที่มา: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 21 กันยายน 2560
(https://www.nstda.or.th/th/news/11507-20170912-casava)
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พาณิชย์พร้อมรับมือมันสาปะหลังทะลักเดือน ต.ค.นี้ มั่นใจคุมอยู ่ทงั้ คุณภาพการนาเข้า-ส่งออก

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมความพร้อมรองรับผลผลิต
มันสาปะหลัง ปี 2560/61 ที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในเดือน ต.ค. 2560 กาหนดให้มีมาตรการกากับดูแลการนาเข้าส่งออกสินค้ามันสาปะหลังที่
เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยในส่วนของการนาเข้ามันสาปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านจะยกระดับมาตรการนาเข้ามันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ให้เข้มงวด
มากขึ้น โดยกาหนดให้ผู้นาเข้าต้องแจ้งการนาเข้าล่วงหน้าพร้อมระบุผู้รับปลายทางให้ชัดเจน และจะเข้มงวดเรื่องมาตรฐานมันเส้นที่นาเข้ าให้
เป็นไปตามที่กาหนด โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบ เพื่อป้องกันผลผลิตมันสาปะหลังที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ราคา
หัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ตกต่าลง
นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานที่กากับดูแลมาตรฐานสินค้าของประเทศกัมพูชา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
มันเส้นที่นาเข้าให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน โดยขณะนี้อยู่ ระหว่างการดาเนินการด้านการส่งออก กระทรวงพาณิชย์จะเพิ่มความเข้มข้นในการกากับ
ดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังที่ส่งออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้ซื้อ รวมถึงเร่งดาเนินการแสวงหาตลาดส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังใหม่ ๆ โดยจัดคณะเดินทางเพื่อนาสมาคมมันสาปะหลังที่เกี่ยวข้องไปเจรจาขยายตลาดมันสาปะหลังในประเทศที่มีศักยภาพ
ด้วยการที่ รมว.พาณิชย์ นาคณะเอกชนเดินทางเจรจาซื้อขายและผลักดันการเปิดตลาดสินค้าแป้งมันสาปะหลังที่ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่
27-30 ส.ค. 2560 และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงพาณิชย์มีกาหนดเดินทางเพื่อนาภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องไปเจรจาขยายตลาดสินค้ามัน
สาปะหลังในสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ย. 2560 อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามสถานการณ์การค้ามันสาปะหลังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตลาดจีน พบว่าปัจจุบันมีปัจจัยเชิงบวกหลายประการ
เช่น รัฐบาลจีนจะลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดและส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น ถั่วเหลือง ประกอบกับรัฐบาลจีนยกเลิก
นโยบายการรับซื้อข้าวโพด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ทาให้แรงกดดันจากปริมาณสต็อกข้าวโพดของจีนลดลง
ที่มา: ข่าตวสดออนไลน์
กันยายน
นอกจากนี้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานไปยังโรงงานผลิ
เอทานอลซึ่งมีวัอนยูที่ ่ 815โรงงาน
ให้เ2560
ข้ามา
(https://www.khaosod.co.th/economics/news_510390)
รับซื้อหัวมันเพื่อนาไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น รวมทั้งหารือแผนการรับซื้อในระยะยาว หลังจากที่รัฐบาลได้เพิ่มสัดส่วนการใช้เอทานอลในน้ามันดีเซล
จาก B5 เป็น B7 ทาให้มีความต้องการใช้น้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น 20,000 ตัน และยังมีแนวโน้มว่ากากน้าตาลที่ใช้ทาเอทานอลจะมีปริมาณน้อยลง
ทาให้ความต้องการใช้มันสาปะหลังทาเอทานอลเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งว อร์รูม
เพื่อช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวควบคู่ไปด้วย
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร (EcoWaste) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
ความร่ ว มมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี (มจธ.) และศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ (ไบโอเทค)
กาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ: การดูแลระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหา” จานวน 2
หลั ก สู ต ร ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ในเดื อ น มี .ค. 2561 ณ สถาบั น พั ฒ นาและฝึ ก อบรมโรงงานต้ น แบบ (สรบ.) มจธ.
วิทยาเขตบางขุนเทียน
หลักสูตรการอบรมได้รับการพัฒนาโดยศูนย์ EcoWaste ซึ่งมีประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยด้านการบาบัดและจัดการของเสีย โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง ในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการระบบ โดย
หลักสูตรอบรมประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฯ การตอบปัญหาด้านการดาเนินการผลิตโดยคลินิก ก๊าซชีวภาพ รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมและติดตามประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพสาหรับอุตสาหกรรมผลิตแป้งมัน
สาปะหลัง เอทานอล น้ามันปาล์ม อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาหรับบริษัทและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวุฒิพงษ์ ศรีทองคา เบอร์โทร 024707521
หรืออีเมล์ wootipong@biotec.or.th
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การดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเบื้องต้นด้วยตนเองตามแนวความคิดแบบ PREMA (ตอนที่ 2)
จากบทความในฉบั บ ก่ อ นหน้ า นี้ ได้ แ นะน าขั้ น ตอนการด าเนิ น กิ จ กรรมตามวงจรพลวั ต แบบ PREMA รวม 8 ขั้ น ตอน และอธิ บ าย
รายละเอียดของขั้นตอนที่ 1 และ 2 คือ การค้นหาจุดแข็งและสิ่งที่ควรปรับปรุง และ การประเมินผลกระทบปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้ทราบว่าผลกระทบ
ของสิ่งที่ควรจะปรับปรุงนั้นมีมากน้องเพียงใด ส่วนบทความฉบับนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมที่เหลือคือ ขั้นตอนที่ 3 – 8 ดังนี้
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุ
เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงคือ แผนที่ความคิด หรือ Mind Map โดยจะใช้แนวความคิดแบบสร้างสรรค์
หรือระดมสมองจากบุคคลที่มีส่วนร่วมที่ทาให้เกิดขึ้น โดยแสดงความเชื่อมโยงเป็นลาดับชั้นบนตรรกะความเป็นเหตุเป็นผล คือ การวิเคราะห์
รากเหง้าของปัญหาซึ่งเป็นการหาสาเหตุของสาเหตุ ยิ่งเจาะลึกหรือวิเคราะห์สาเหตุได้มากเท่าไร ยิ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างมาตรการแก้ไขที่ตรงจุด
รากเหง้าของปัญหานั้น ๆ แผนภาพแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา แสดงดังภาพ
ขัน้ ที่ 4 การสร้างมาตรการ
การค้นหามาตรการขึ้นอยู่กับผลของการค้นหาสาเหตุหรือรากของ
ปัญหาที่ถูกต้อง และเป็นการค้นหาสาเหตุที่ผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้ อง
เท่านั้นเป็นผู้ให้ความคิดเห็นที่มีข้อเท็จจริงแฝงอยู่ ดังนั้น สาเหตุที่ถูกต้องจะ
นาไปสู่การกาหนดมาตรการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้
อย่างแท้จริง โดยให้ระบุสาเหตุของปัญหาที่เลือกอย่างชัดเจน บรรยายถึง
สภาพปัจจุบันของปัญหานั้น ๆ ระบุมาตรการที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับ
สาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งผลกระทบทั้ง 4 ด้านของมาตรการที่ได้ระบุ ได้แก่
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารองค์ กร และด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย ซึ่ ง ตารางต่ อ ไปนี้ ช่ ว ยในการระดมสมองในการสร้ า ง
รู ปภาพแสดงการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
มาตรการที่สามารถคิดออกมาได้ทั้งหมด
ขัน้ ที่ 5 การสร้างมาตรการ
ขัน้ ที่ 8 การประเมินผลสาเร็จจากมาตรการ
ก่อนที่จะนามาตรการต่าง ๆ ไปดาเนินการนั้น จาเป็นต้องพิจารณา
หลังจากที่ได้ดาเนินมาตรการจนเสร็จสิ้นแล้ว ต้องทาการ
ลาดับความสาคัญและวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการนั้น ๆ วิเคราะห์ผลสาเร็จและถอดบทเรียนที่ได้จากการดาเนินมาตรการ
เพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ว่ า มาตรการที่ จ ะด าเนิ น การได้ ส ร้ า งประโยชน์ แ ก่ ผู้ ที่ ซึ่งทีมงานจะช่วยกันระบุความท้าทาย ปัญหา อุปสรรคที่ค้นพบจาก
เกี่ยวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวประกอบด้วยการระบุชื่อมาตรการ วัตถุประสงค์ การดาเนินมาตรการ และสรุปผลที่ได้รับเปรียบเทียบก่อนและหลัง
ดัชนีชี้วัดทั้ง 4 ด้าน (คล้ายกับขั้นที่ 4) กิจกรรมที่ดาเนินการ (1 มาตรการ การดาเนินมาตรการ พร้อมทั้งผลกระทบทั้ง 4 ด้าน คือ
อาจมีหลายกิจกรรม) บุคคลที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ และลาดับ 1. ด้ า นเศรษฐศาสตร์ เช่ น ประหยั ด สุ ท ธิ / ปี เงิ น ลงทุ น และ
ความสาคัญ ซึ่งการให้คะแนนความสาคัญขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ ระยะเวลาคืนทุน เป็นต้น
ว่าให้ความสาคัญกับประเด็นอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ดาเนินการ
2. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ลดของเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้า
หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
ขัน้ ที่ 6 การเตรียมการดาเนินมาตรการ
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนปฎิบัติตามมาตรการที่เลือก โดยต้องระบุ 3. ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร เช่ น ความสะดวกในการท างานของ
รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น งานในมาตรการนั้ น ๆ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ พนักงานเพิ่มขึน้ เพิ่มพื้นที่การทางาน ลดขั้นตอนการทางาน เป็นต้น
ระยะเวลา รวมถึงทรัพยากรและงบประมาณของมาตรการที่จะดาเนินการ 4. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น ลดความร้อนในพื้นที่
เพื่อความสะดวกในการติดตามการดาเนินมาตรการ จาแนกลาดับกิจกรรม ทางาน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการทางาน เป็นต้น
เมื่ อ ได้ ด าเนิ น ตามขั้ น ตอนทั้ ง หมด 8 ขั้ น ตอนแล้ ว ควร
หรืองานย่อยในมาตรการนั้น ๆ
ดาเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังกล่าวต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
่
จากสาเหตุอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไข ส่งผลให้องค์กรมีการใช้
ขัน้ ที 7 การดาเนินมาตรการ
ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละมาตรการจะดาเนินงานและติดตามผล ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ของมาตรการนั้น ๆ รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปประเมินผล
ผู้เขียน: เอกนฤน อริยวงศ์วิวัฒน์
การดาเนินมาตรการในขั้นตอนต่อไป ในขั้นตอนนี้จะมีการประชุมหารือกับ
เอกสารอ้
า
งอิ
ง
:
http://www.premanet.net/
ทีมงานของตนเองและปรึกษาหาทางแก้ไขหากมีอุปสรรคในระหว่า งการ
ดาเนินมาตรการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
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การประยุ กต์ใช้เทคนิคพินซ์ (Pinch Technology) สาหรับลดการใช้น้าในกระบวนการผลิตแป้งมัน
สาปะหลัง

“น้า” เป็นหนึ่งในทรัพยากรการผลิตที่สาคัญของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยผลิต ได้แก่ การล้าง การสับโม่
การสกัดเม็ดแป้ง การทาความสะอาดน้าแป้ง รวมทั้งการผลิตน้ากามะถัน และการล้างทาความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ผลิต โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิ ตแป้งมันสาปะหลังฯ ได้รวบรวมข้อมูล ปริมาณน้าที่ใช้ในการผลิต หรือ KPI 5 ซึ่งเป็นค่าที่แสดงสัดส่วนการใช้น้าทั้งหมดใน
กระบวนการผลิต โดยรวมทั้งน้าดิบ น้าประปา และน้าจากระบบบาบัดน้าเสีย ต่อ ปริมาณแป้งมันสาปะหลังที่ผลิตได้ (คิดที่ความชื้น 0%) ปริมาณ
น้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบการจัดเรียงเครื่องจักร ฤดูกาล เปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน รวมทั้งพื้นที่ของการเพาะปลูกมัน
สาปะหลัง โดยค่ากลางของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 14 ลบ.ม. ต่อตันแป้ง ในปัจจุบันโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังหลายแห่งมุ่งเน้นการลดปริมาณน้าที่ใช้
ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้สารเคมี รวมถึงการบาบัดน้าเสีย
บทความฉบับนี้จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคนิค พินซ์สาหรับลดการใช้น้าในกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง เทคนิคพินซ์เริ่มต้น
ค้นคว้าและพัฒนาโดยศาสตราจารย์ Linnhoff และ Process Integration Group สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
ประเทศอังกฤษ เทคนิคพินซ์ ได้พัฒนาจากหลักการพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกส์ โดยพิจารณาถึงสมดุลทางด้านความร้อนและทางมวล การ
ออกแบบหน่วยปฏิบัติการในกระบวนการ รวมทั้งสามารถใช้ปรับปรุงระบบพลังงานและทรัพยากรของโรงงาน เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายให้ต่าที่สุด
หลังจากนั้นได้มีการนาเทคโนโลยีพินซ์มาพัฒนาในการออกแบบระบบต่าง ๆ และประยุกต์ในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การ
ลดน้าและของเสีย (Water and Wastewater Minimization) ซึ่งใช้หลักการพินซ์ในการแลกเปลี่ยนมวล เพื่อลดการใช้น้าในกระบวนการส่งผลให้
ปริมาณน้าทิ้งลดลงด้วย โดยใช้การลดปริมาณน้าใช้ (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) และ/หรือ การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ในกระบวนการ ซึ่ง
อาจจะมีการปรับ (Regenerate) คุณภาพน้าในกระบวนการก่อนหรือไม่ ขึ้นกับว่าจะนาน้านั้นไปใช้กับระบบใด

วิธีการลดน้าในกระบวนการผลิต (Water Minimization)
Process change เป็นการลดความต้องการการใช้น้าในกระบวน
ผลิต (Reduce) โดยการเปลี่ยนระบบ เช่น การใช้สารอื่นเป็นตัว
สกัดแทนน้า การใช้น้าสเปรย์ผ่านหัวฉีด (Nozzle) บนตะแกรง
กรองเครื่องสกัด หรือการเปลี่ ยนเครื่ องจั ก รที่ใช้ น้าลดลง แต่
วิธีการนี้เป็นการแก้ปัญหาการใช้น้าเฉพาะที่ โดยไม่ได้พิจารณา
ถึงการใช้น้าทุกระบบในโรงงาน

Regeneration-reuse วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะเดี ย วกั บ วิ ธี
reuse แต่จะมีการเพิ่มขั้นตอนการกาจัดความสกปรกบางส่วน
ออกไป ก่อนที่จะนาไปใช้ในกระบวนการต่อไป น้าที่ผ่านการกาจัด
ความสกปรกแล้วอาจมีการนามาผสมกับน้าสะอาดหรือน้าที่ผ่าน
การใช้งานแล้วจากกระบวนการอื่นได้เช่นกัน แต่จะไม่มีการนาน้า
นี้ ก ลั บ มาใช้ ใ นกระบวนการเดิ ม เช่ น การน าน้ าเสี ย จากหน่วย
เหวี่ยงแยกเข้าเครื่องแยกอีกครั้งเพื่อลดความสกปรกของน้าเสีย
ก่อนใช้น้าดังกล่าวฉีดสเปรย์บนตะแกรงกรองหน่วยสกัดแทนน้า
สะอาด
ติดต่อเรา

Reuse เป็ น การน าน้ าที่ ผ่ า นการใช้ ใ นกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ ง
มาแล้วไปใช้ต่อในกระบวนการอื่นหรือกระบวนการเดิม ซึ่งน้าที่จะนาไปใช้
ต่ออาจมีการนามาผสมน้าสะอาดหรือน้าที่ผ่านการใช้มาจากกระบวนการอื่น
ก็ได้ โดยกระบวนการที่จะนาน้าส่วนนี้ไปใช้ต่อ ต้องยอมรับค่าความสกปรก
ของน้าที่ผ่านออกมาจากกระบวนการแรกได้ เช่น การวนน้าเสียจากหน่วย
สกัดกลับมาที่หน่วยสับโม่ หรือการวนน้าหางสลัดกลับมาที่หน่วยเหวี่ยงแยก
สาหรับกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง วิธีการดังกล่าวไม่เพียงแต่ลด
ปริมาณน้าใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยลดการสูญเสียแป้งในน้าเสียอีกด้วย

Regeneration-recycle รูปแบบของวิธีการนี้เป็นไปในลักษณะเดียวกับวิธี
regeneration-reuse แต่วิธีนี้จะนาน้ากลับมาใช้เฉพาะในกระบวนการเดิม
เท่านั้น
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ผู ้จัดการโครงการ : คุณรื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์
ศูนย์ ECoWaste สวทช. เบอร์โทรศัพท์ : (662) 470-7432 โทรสาร : (662) 452-3455

เอกสำรอ้ำงอิง:
1. Linnhoff, B., 1998, “Introduction to Pinch Technology”, Linnhoff
March International, Northwich, U.K.
2. Jirasaowapak, S., 1998, “Application of pinch technology for better
water utilization in tapioca starch factories”, Master of Engineering
Thesis, Chemical Engineering Program, Faculty of Engineering, King
Mongkut’s University of Technology Thonburi.

4

