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"สมาคมมันฯ" ประเมินราคามันปีหน้าพุ่งกระฉูด หลังโรคเพลี้ยแป้งฉุดผลผลิต
ลด ขาดแคลนท่อนพันธุ์ ชี้ราคามันเส้นเฉลี่ย 12-15 บาทต่อกก. แนะรัฐช่วย
เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิต จัดหาแหล่งทุน
ส่วนฤดูกาลผลิตปี 2553/2554 เกษตรกรจะประสบปัญหาใน 2 ประเด็น คือ 1.
การกลับมาระบาดของเพลี้ยแป้งอีกครั้งในฤดูแล้งปีหน้า 2.การขาดแคลนท่อน
พันธุ์มัน ผลต่อเนื่องจากผลผลิตเสียหายจากโรคเพลี้ยแป้งต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง 
และการปลูกซ่อมแซมท าให้เกิดท่อนพันธุ์อายุน้อย ที่จะมีผลต่อคุณภาพมันสด
และผลผลิตต่อแป้งมันและมันเส้นที่ลดลง รวมถึงการเร่งรีบเก็บเกี่ยวมัน ก่อน
ฤดูเก็บเกี่ยวหน้าแล้ง เพราะวิตกว่าจะประสบปัญหาฝนชุกใน 2-3 เดือน
ข้างหน้า

[ข่าววันที่ 07/09/2553] (หนังสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ) 

ปทีี่ 1 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553

หน้า 1                                      จดหมายข่าว เครือข่ายอตุสาหกรรมแป้งมันส าปะหลงัไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2553)

สรุปข่าวเด่นในอุตสาหกรรมแป้ง

บก.แถลง
 เนื่องจากจดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 แล้ว ทางผู้จัดท าจึงได้สอดแทรกเกร็ดความรู้ในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังให้มาก

ขึ้น ส าหรับฉบับนี้ ก็มีเร่ือง “แนวความคิดเร่ืองการปฏิบัติงานที่ท าให้การผลิตมีของเสียเป็นศูนย์” เพิ่มเติมขึ้นมา หากท่านมีข้อเสนอแนะในการที่จะให้มีการ
เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ลงในจดหมายข่าวฉบับต่อไป ก็สามารถแจ้งได้ที่ info@thailandtapiocastarch.net  ทางคณะ
ผู้จัดท ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกประการจากท่าน เพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตามล าดับ

โรงแป้งมันดิ้นหนีตาย 5 เดือน กัดฟันโม่ส่งออก ท่ามกลางวิกฤตการ
ขาดแคลนหัวมันสดจากปัญหา 2 ประการคือ การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู กับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลให้ราคาหัวมันสดภายในประเทศพุ่งไปถึงก.ก.ละ 3.20 
บาท แต่ที่ส าคัญก็คือ หัวมันสดที่ออกสู่ตลาดในขณะนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานแป้งมันส าปะหลัง จนหลายโรงต้อง
หยุดกิจการเป็นการช่ัวคราวส่วนโรงแป้งที่เปิดอยู่ก็ใช้ก าลังการผลิตได้แค่ 10% เพ่ือ
ส่งมอบแป้งมันให้ลูกค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น 

[ข่าววันที่ 26/07/2553] (หนังสือพิมพ์ประชาชาตธิุรกิจ) 

สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทยได้จัดการเสวนาโต๊ะกลม เร่ือง 
“สถานการณ์การขาดแคลนหัวมันส าปะหลังกับผลกระทบของ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง” เม่ือวันที่ 21 ก.ค. 53 ณ โรงแรมเรดิสัน มี
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

• ผลผลิตมันส าปะหลังทั้งประเทศในฤดกูารผลิตปี 2552/53 (ต.ค. 52 -

ก.ย. 53) ปริมาณ 21.1 ลา้นตัน ต่ ากวา่การคาดการณ์เม่ือเดือน ส.ค. 52 
ประมาณ 25.0%
•  ราคาแป้งมันส าปะหลังทีสู่งขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมภายในประเทศของไทยทีต่้องใช้แป้งมันส าปะหลังเปน็วตัถุดบิ
ส าคญั ท าให้อาจมีการปรับแผนการผลิต

[ข่าววันที่ 03/08/2553] 
(หน่วยวิจัย ธนาคารกรุงเทพ, ภาพ: สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย) 

• ด้านการส่งออกไปยัง
จี น มี แนว โน้ มลดล ง 
เนื่องจากจีน มีสต็อก
แป้งมันค่อนข้างมาก 
ราคาแป้งมันส าปะหลัง
ของไทยสูงกว่าคู่แข่ง 
แ ล ะ มี ก า ร ใ ช้ แ ป้ ง
ข้าวโพดทดแทน

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้จาก 

www.thailandtapiocastarch.net/news



หน้า 2 จดหมายข่าว เครือข่ายอตุสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ปีที ่1 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2553)

สถานการณ์ตลาดแป้งมันส าปะหลัง

หลักคิดเร่ือง ZERO WASTE
(โดย… ดร. อรรณพ นพรัตน์ สถาบนัพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ)
แนวความคิดเร่ืองการปฏบิัติงานที่ท าให้การผลิตที่มีของเสียเป็นศนูย์ (Zero
Waste) คือแนวคิดที่เราต้องเปลีย่นมุมมองจากกรอบความคิดเดิมที่ใน
กระบวนการผลิต นอกจากจะมีผลผลติ (Product) จะมี ”ของเสีย” จาก
กระบวนการผลิตเกดิขึน้เสมอ มาเป็นกรอบความคิดที่ ในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์หนึ่งๆ จะมี “ของเหลือจากการผลิต” (By product) หรือ ”วตัถดุบิ
ใหม่” เกิดขึน้เสมอ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 

ในหลักคิดเร่ือง  Zero Waste จะเป็นการมองสิ่งต่างๆรอบผลิตภณัฑ์ของเรา 
ทั้งในด้านกระบวนการผลิต ทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆของการได้มาซึ่ง
ผลิตภณัฑ์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆของการได้มาซึ่ง
ผลิตภณัฑ์ 

เราจะสามารถปฏิบัติอย่างไร?
-เพ่ือให้เป็นการผลิตที่มีของเสียเปน็ศูนย์
-เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆอยา่งมีประสิทธภิาพ 100%
-เพ่ือให้ไม่มีการทิ้งของเสียและสารเคมีที่เป็นพิษ

    -เพ่ือให้ไม่มีการปลดปล่อย สารเคมีที่เป็นพิษ สู่ ดิน น้ าและ อากาศ

ประโยชน์ของการน าหลกัคดิเร่ือง Zero Waste มาใช้งาน
• การทีมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยในการลดตน้ทุน
ด้านวัตถุดิบในการผลิตลง และการเพิม่ประสิทธิภาพในการผลิตจะท าใหเ้กิดมีของ
เสียทีต่้องจัดการหรือก าจัดน้อยลงจะเป็นการลดคา่ใช้จ่ายดา้นการจัดการของเสีย
เพ่ือให้ได้ตามกฎเกณฑเ์กี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม
• การที่ไม่มีการทิ้งของเสียหรือสารเคมีที่เป็นพิษ ไปปนเปื้อนต่อธรรมชาติของ ดิน 
น้ า และอากาศ  เป็นการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนข้างเคียง
มีสุภาพที่ดี
• การที่ใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการท าให้ลดการจัดหาพลังงาน
ฟอสซิล 
 กระบวนการท า Zero Waste ในระดับโรงงาน
ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ (Implement) หลักคิด Zero Waste ในโรงงาน
มี 4 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ
1) การสรา้งความตะหนัก  : เพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจและร่วมมือกัน

ระหวา่งผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร  และเหน็ประโยชน์ของการ
ท าให้โรงงานมีกระบวนการผลิตที่มีของเสียเกือบเปน็ศูนย์  

2) การประมินและสรา้งโครงการในการท า Zero waste
3) การตั้งเป้าหมายและการลงมือปฏิบัติตามโครงการ
4) การประเมินและตดิตามผล

แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันส าปะหลัง 4 สมาคม ได้แก่ 
สมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย ได้
น าเสนอสรุปผลการส ารวจภาวะการผลิตและการค้ามัน
ส าปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2553/54 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) เม่ือ
วันที่  3 ก.ย. 53 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ชลบุรี  มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ด้านภาวะการผลิต คาดว่า หากดินฟ้าอากาศเอ้ืออ านวยต่อการ
เจริญเติบโตของมันส าปะหลัง และสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งไม่ให้
รุนแรง พ้ืนที่เก็บเกี่ยวมันส าปะหลังทั้งประเทศในฤดูการผลิตปี 2553/54 จะมีประมาณ 6.9 ล้าน
ไร่ ลดลง 5.5% YoY ผลผลิต 3.052 ตันต่อไร่ เพ่ิมขึ้น 1.3% YoY และได้ผลผลิตรวม 21.1 ล้าน
ตัน ลดลง 4.3% YoY

ด้านต้นทุนการผลิต คาดว่า ต้นทุนการปลูกมันส าปะหลังในฤดูการผลิต
ปี 2553/54 จะประมาณ 4,869.4 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น 32.1% YoY จาก 3,685.8 บาทต่อไร่ ในปี
การผลิตก่อน โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าเตรียมดิน เนื่องจากการไถทิ้ง และปลูกซ่อมมัน
ส าปะหลัง ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง ค่าดูแลรักษา ค่าก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช และค่า
ท่อนพันธุ์ โดยหากผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเท่ากับ 3.052 ตันต่อไร่ แสดงว่าเกษตรกรจะมีต้นทุนการ
ปลูกมันส าปะหลังเฉลี่ย 1.60 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 1.22 บาทต่อกิโลกรัม ในปีการผลิต
ก่อน

ด้านการค้ามันส าปะหลัง คาดว่า ไทยจะส่งออกมันเส้นไปจีนได้มากขึ้น 
เนื่องจากจีนมีโรงงานเอทานอลเปิดใหม่ถึง 5 โรง ขณะที่คู่แข่งการส่งออกที่ส าคัญ คือ 
อินโดนีเซีย จะมีผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึ้นถึง 30% ส่วน เวียดนาม จะมีผลผลิตลดลงมากกว่า 
30% เนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยน้ าท่วม จึงไม่น่าจะเป็นคู่แข่งขันกับไทยในด้านการ
ส่งออกได้ ทั้งยังอาจน าเข้ามันเส้น และแป้งมันจากไทยอีกด้วยข้อมูล: รายงานพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ 6 กันยายน 53

ภาพ: สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย



หน้า 3 จดหมายข่าว เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2553)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวเก่ียวกับโครงการฯ

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และส านักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ร่วมกันด าเนินโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังของไทย 

ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากรส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง” ส าหรับ 3 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทยให้เข้มแข็ง ได้แก่ 

1) ผู้ประกอบการ ผู้จัดการสายการผลิต และเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยการผลิต เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิต

2) ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาให้เป็นที่ปรึกษาด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านพลังงาน และทรัพยากรในกระบวนการผลิตส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง

3) บัณฑิตวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลัง หรือในธุรกิจบริการให้ค าปรึกษาด้านพลังงานและทรัพยากรแก่อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะประกอบด้วยภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติงานในโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง 

การฝึกอบรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2553 โดยมี ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ (รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และวิทยากรส าหรับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งหัวข้อการฝึกอบรมครอบคลุมตั้งแต่ การจัดการ
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การลดของเสียให้เกือบเป็นศูนย์ การใช้ประโยชน์กาก /น้ าเสียอุตสาหกรรม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย รวมถึงกฎหมายโรงงานที่เกี่ยวข้อง

สวทช, และ GTZ คาดว่า การฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น จะท าให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ คิดเป็นมูลค่ารวม
ประมาณ 540 ล้านบาท จากการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 และการสูญเสียทรัพยากรระหว่างกระบวนการผลิตที่ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และลดการปลดปล่อยมลพิษที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศอีกด้วย
[ข้อมูลเพ่ิมเติม: www.thailandtapiocastarch.net]



ตดิต่อเรา: “Thailand Tapioca Starch”

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย
www.thailandtapiocastarch.net

หน้า 4 จดหมายข่าว เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2553)

เทคนิคการผลิต

ส านักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
โทรศพัท:์ 02-661-9273 ต่อ 14  โทรสาร: 02 661 9281 
E-Mail:  info@thailandtapiocastarch.net

ฉบับทีแ่ลว้เราได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกบั “แนวทางการลดการสญูเสยีแป้งในกาก”  ส าหรับฉบับนี ้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การสญูเสยีที่ส าคญัในกระบวนการผลติอีกจุดหนึ่ง ได้แก่ “การลดการสญูเสยีแป้งไปกบัน้ าเสยี” ซึ่งสาเหตุหลักมา
จากการที่แป้งลน้ถังในระหวา่งช่วงการผลิต ซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตหุรือการที่บางจุดของกระบวนการผลติต้อง
หยุดชั่วคราว แต่ไม่มีการประสานงานเพื่อชะลอหรือหยุดการผลิตในหน่วยต้นทาง ท าให้น้ าแป้งในถังน้ าแป้ง (ซึ่ง
โดยทัว่ไปมีปริมาตรเล็กอยู่แล้ว) ลน้ลงสู่รางน้ าเสียได้ แต่อย่างไรกต็ามกรณีอ่ืนๆก็อาจท าให้เกดิความเขา้ใจผิดใน
เร่ืองการสูญเสียแป้งในน้ าเสยีได้ ยกตวัอย่างเช่น บางช่วงเวลาถ้ามีการใช้น้ ามากและมีน้ าเสียออกจากระบบมาก 
ขณะเดยีวกันอาจจะพบว่าคา่ความเขม้ข้นของแป้งในน้ าเสียต่ า ซ่ึงเม่ือคิดเป็นน้ าหนักแป้งรวมอาจจะพบวา่มีการ
สูญเสียมากขึ้นก็ได้  โดยเทคนคิส าหรบัการลดการสญูเสยีแป้งในน้ าเสียนี ้ ได้แก่

1) การป้องกันน  าแป้งล้นถัง
สาเหตุของการที่น้ าแป้งล้นถังส่วนใหญ่เกิดมาจากการขาดการสื่อสารที่ดีของพนักงาน
ในแต่ละหน่วยผลิต ท าให้เม่ือเกิดปัญหาในบางจุดของกระบวนการผลิต เช่น ความ
เข้มข้นของน้ าแป้งที่เข้าเครื่องสลัดแห้งสูง ท าให้ต้องป้อนน้ าแป้งเข้าเครื่องสลัดน้อยลง 
และต้องมีการวนน้ าแป้งในหน่วยเครื่องแยกเพื่อเพิ่มความเข้มข้น ถ้าไม่มีการสื่อสาร
กับทางหน่วยต้นทางที่ยังคงมีการป้อนหัวมันและสกัดอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เกิด
ปัญหาน้ าแป้งล้นถังได้ ดังนั้น การป้องกันน้ าแป้งล้นถังท าได้โดย 
• การมีสัญญานเตือนระดับน้ าแป้งเพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องระวังและตัดสินใจจัดการ
แก้ปัญหาล่วงหน้าก่อนที่น้ าแป้งจะล้นถัง
• มีการเพิ่มถังส ารองและต่อเช่ือมกับถังต่างๆ ในกรณีที่ถังใดล้นให้น้ าแป้งไหลล้นสู่ถัง
ส ารอง และค่อยสูบน้ าแป้งกลับเม่ือสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
• มีการวางแผนการผลิตที่ดี รวมถึงมีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิดน้ าแป้งล้นถัง

2) การควบคุมความเข้มข้นของน  าแป้งขาเข้าหน่วยเครื่อง
แยกให้สม่ าเสมอ
เนื่องจากเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันในแต่ละช่วงเวลาของปีจะมีการแปรเปลี่ยนมาก ถ้า
โรงงานไม่มีการควบคุมการขึ้นหัวมันส าปะหลังเข้าเครื่องโม่ และการท างานของ
พนักงานในหน่วยสกัดไม่ได้ระวังถึงการปรับการใช้น้ า จะท าให้ความเข้มข้นของน้ า
แป้งก่อนเข้าหน่วยเครื่องแยกหรือไฮโดรไซโคลนแปรเปลี่ยน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ควบคุมความเข้มข้นของน้ าเแป้งในหน่วยเครื่องแยกให้คงที่สม่ าเสมอ ไม่ต้องมีการ
วนน้ าแป้งย้อนกลับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นอีก ซึ่งเป็นการท าให้กระบวนการผลิตไม่
ต่อเนื่อง เกิดปัญหาน้ าแป้งล้นถังได้ และในบางครั้งอาจถึงต้องเดินเครื่องสลัดและ
เครื่องอบแห้งเปล่า จึงเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานด้วย
การปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ
•ควบคุมการขึ้นหัวมันส าปะหลังเข้าเครื่องโม่ให้เหมาะสม
•ควบคุมปริมาณการใช้น้ าที่หน่วยสกัดให้เหมาะสม
•ควบคุมความเข้มข้นของน้ าเแป้งในหน่วยเครื่องแยกให้คงที่สม่ าเสมอ

3) การปรับตั งเคร่ืองแยกให้เหมาะสม
การปรับหัวฉีดในเครื่องเหวี่ยงแยกให้เหมาะสมกับความเข้มข้นและปริมาณ
น้ าแป้งที่ป้อนเข้าตามข้อก าหนดของเครื่องจักร จะท าให้สามารถรักษาความ
เข้มข้นของน้ าแป้งขาออกให้สูงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเครื่องจักร การใช้
หัวฉีดเล็กเกินไป เม่ือป้อนน้ าแป้งเข้าไปมากแม้ว่าจะได้น้ าแป้งในสายน้ าแป้ง
มีความเข้มข้นมากขึ้น แต่ก็จะท าให้มีแป้งหนีมากขึ้นในสายน้ าเสีย ใน
ขณะเดียวกัน ถ้าหัวฉีดขนาดใหญ่เกินไป เม่ือป้อนน้ าแป้งเข้าไปจะท าให้น้ า
แป้งในสายน้ าแป้งมีความเข้มข้นต่ า แม้ว่าในสายน้ าเสียจะมีแป้งหนีไปน้อย 
และไม่สามารถส่งน้ าแป้งเข้าเครื่องสลัดแห้งได้ ต้องมีการวนน้ าแป้งเข้าเครื่อง
เหวี่ยงแยกใหม่ ท าให้ก าลังการผลิตโดยรวมตกลง ซึ่งในการปรับหัวฉีดนั้น
ส่วนใหญ่จะปรับไม่บ่อย โดยปรับตามฤดูกาลซึ่งโรงงานส่วนใหญ่จะทราบอยู่
แล้วว่าในช่วงใดหัวมันมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ า ก็ควรรจะใช้หัวฉีดที่มีขนาดเล็กลง 
ในกรณีที่มีการแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน โรงงานควรจะควบคุม
การป้อนหัวมัน เพื่อรักษาความเข้มข้นของน้ าแป้งก่อนเข้าเครื่องเหวี่ยงแยก 
ทั้งนี้ควรติดตามค่าความเข้มข้นของน้ าแป้งตั้งแต่ออกจากเครื่องสกัด Turbo 
ผ้า stage 2 หรือ ก่อนเข้าเครื่อง DSM เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานคุมการป้อน
หัวมันสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ปัญหาเรื่องแป้งหนี
และการวนน้ าแป้งมาเหวี่ยงแยกซ้ าก็จะน้อยลง    

4) การก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาด
เครื่องจักร
เม่ือเครื่องแยกถกูใช้งานเพ่ือเหวีย่งแยกแป้งนานขึ้น ไม่วา่จะเป็นเครื่องเหวี่ยง
แยกแบบ Centrifuge หรือไฮโดรไซโคลน ที่บริเวณจานหรือรูทางออก nozzle 
ของน้ าแป้งข้นจะมีการสะสมของเมือกโปรตีน ท าให้ประสิทธิภาพในการแยก
แป้งลดลง ดังนั้นโรงงานควรท าการสังเกตหรือทดสอบระยะเวลาของการเดิน
เครื่องจักรที่เหมาะสมและก าหนดเป็นมาตรฐานของแต่ละโรงงานเอง เพ่ือให้
พนักงานท าการหยุดเครื่องจักรและท าความสะอาด 


