ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553
บก.แถลง
เนื่องจากจดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 แล้ว ทางผู้จัดทาจึงได้สอดแทรกเกร็ดความรู้ในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังให้มาก
ขึ้น สาหรับฉบับนี้ ก็มีเรื่อง “แนวความคิดเรื่องการปฏิบัติงานที่ทาให้การผลิตมีของเสียเป็นศูนย์ ” เพิ่มเติมขึ้นมา หากท่านมีข้อเสนอแนะในการที่จะให้มีการ
เพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ลงในจดหมายข่าวฉบับต่อไป ก็สามารถแจ้งได้ที่ info@thailandtapiocastarch.net ทางคณะ
ผู้จัดทายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกประการจากท่าน เพื่อนาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตามลาดับ

สรุปข่าวเด่นในอุตสาหกรรมแป้ง
โรงแป้งมันดิ้นหนีตาย 5 เดือน กัดฟันโม่ส่งออก ท่ามกลางวิกฤตการ
เ อ ก ช น ป ร ะ เ มิ น ร า ค า มั น ฯ ปี ห น้ า พุ่ ง ก ร ะ ฉู ด
"สมาคมมันฯ" ประเมินราคามันปีหน้าพุ่งกระฉูด หลังโรคเพลี้ยแป้งฉุดผลผลิต
ลด ขาดแคลนท่อนพันธุ์ ชี้ราคามันเส้นเฉลี่ย 12-15 บาทต่อกก. แนะรัฐช่วย
เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต จัดหาแหล่งทุน
ส่วนฤดูกาลผลิตปี 2553/2554 เกษตรกรจะประสบปัญหาใน 2 ประเด็น คือ 1.
การกลับมาระบาดของเพลี้ยแป้งอีกครั้งในฤดูแล้งปีหน้า 2.การขาดแคลนท่อน
พันธุ์มัน ผลต่อเนื่องจากผลผลิตเสียหายจากโรคเพลี้ยแป้งต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง
และการปลูกซ่อมแซมทาให้เกิดท่อนพันธุ์อายุน้อย ที่จะมีผลต่อคุณภาพมันสด
และผลผลิตต่อแป้งมันและมันเส้นที่ลดลง รวมถึงการเร่งรีบเก็บเกี่ยวมัน ก่อน
ฤดู เ ก็ บ เกี่ย วหน้ า แล้ ง เพราะวิ ต กว่ า จะประสบปั ญ หาฝนชุ ก ใน 2-3 เดื อ น
ข้างหน้า
[ข่าววันที่ 07/09/2553] (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ขาดแคลนหัวมันสดจากปัญหา 2 ประการคือ การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู กับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ส่งผลให้ราคาหัวมันสดภายในประเทศพุ่งไปถึงก.ก.ละ 3.20
บาท แต่ที่สาคัญก็คือ หัวมันสดที่ออกสู่ตลาดในขณะนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานแป้งมันสาปะหลัง จนหลายโรงต้อง
หยุดกิจการเป็นการชั่วคราวส่วนโรงแป้งที่เปิดอยู่ก็ใช้กาลังการผลิตได้แค่ 10% เพื่อ
ส่งมอบแป้งมันให้ลูกค้าตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น
[ข่าววันที่ 26/07/2553] (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)

สมาคมการค้ามันสาปะหลังไทยได้จัดการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง
“สถานการณ์การขาดแคลนหัวมันสาปะหลังกับผลกระทบของ
อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง” เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 53 ณ โรงแรมเรดิสัน มี
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
• ผลผลิตมันสาปะหลังทั้งประเทศในฤดูการผลิตปี 2552/53 (ต.ค. 52 ก.ย. 53) ปริมาณ 21.1 ล้านตัน ต่ากว่าการคาดการณ์เมื่อเดือน ส.ค. 52
ประมาณ 25.0%
• ราคาแป้งมันสาปะหลังทีส่ ูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมภายในประเทศของไทยทีต่ ้องใช้แป้งมันสาปะหลังเป็นวัตถุดบิ
สาคัญ ทาให้อาจมีการปรับแผนการผลิต

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้จาก

• ด้านการส่งออกไปยัง
จี น มี แ นว โน้ ม ล ด ล ง
เนื่ อ งจากจี น มี ส ต็ อ ก
แป้ ง มั น ค่ อ นข้ า งมาก
ราคาแป้งมันสาปะหลัง
ของไทยสู ง กว่ า คู่ แ ข่ ง
แ ล ะ มี ก า ร ใ ช้ แ ป้ ง
[ข่าววันที่ 03/08/2553]
ข้าวโพดทดแทน
(หน่วยวิจัย ธนาคารกรุงเทพ, ภาพ: สมาคมแป้งมันสาปะหลังไทย)

www.thailandtapiocastarch.net/news
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จดหมายข่าว เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2553)

สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสาปะหลัง 4 สมาคม ได้แก่
สมาคมการค้ามันสาปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสาปะหลัง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสาปะหลังไทย ได้
นาเสนอสรุป ผลการส ารวจภาวะการผลิต และการค้ า มัน
สาปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2553/54 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) เมื่อ
วั น ที่ 3 ก.ย. 53 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รี ส อร์ ท ชลบุ รี มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ข้อมูล: รายงานพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ 6 กันยายน 53
ภาพ: สมาคมแป้งมันสาปะหลังไทย

สถานการณ์ตลาดแป้งมันสาปะหลัง
ด้ า นภาวะการผลิ ต คาดว่ า หากดิ น ฟ้ า อากาศเอื้ อ อ านวยต่ อ การ
เจริญเติบโตของมันสาปะหลัง และสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยแป้งไม่ให้
รุนแรง พื้นที่เก็บเกี่ยวมันสาปะหลังทั้งประเทศในฤดูการผลิตปี 2553/54 จะมีประมาณ 6.9 ล้าน
ไร่ ลดลง 5.5% YoY ผลผลิต 3.052 ตันต่อไร่ เพิ่มขึ้น 1.3% YoY และได้ผลผลิตรวม 21.1 ล้าน
ตัน ลดลง 4.3% YoY
ด้านต้นทุนการผลิต คาดว่า ต้นทุนการปลูกมันสาปะหลังในฤดูการผลิต
ปี 2553/54 จะประมาณ 4,869.4 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น 32.1% YoY จาก 3,685.8 บาทต่อไร่ ในปี
การผลิต ก่อน โดยต้น ทุนที่ เพิ่มขึ้น มาจากค่ าเตรียมดิน เนื่องจากการไถทิ้ง และปลูกซ่อมมัน
สาปะหลัง ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้ง ค่าดูแลรักษา ค่ากาจัดวัชพืชและศัตรูพืช และค่า
ท่อนพันธุ์ โดยหากผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเท่ากับ 3.052 ตันต่อไร่ แสดงว่าเกษตรกรจะมีต้นทุนการ
ปลูกมันสาปะหลังเฉลี่ย 1.60 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 1.22 บาทต่อกิโลกรัม ในปีการผลิต
ก่อน
ด้านการค้ามันสาปะหลัง คาดว่า ไทยจะส่งออกมันเส้นไปจีนได้มากขึ้น
เนื่ อ งจากจี น มี โ รงงานเอทานอลเปิ ด ใหม่ ถึ ง 5 โรง ขณะที่ คู่ แ ข่ ง การส่ ง ออกที่ ส าคั ญ คื อ
อินโดนีเซีย จะมีผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ้นถึง 30% ส่วน เวียดนาม จะมีผลผลิตลดลงมากกว่า
30% เนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยน้าท่วม จึงไม่น่าจะเป็นคู่แข่งขันกับไทยในด้านการ
ส่งออกได้ ทั้งยังอาจนาเข้ามันเส้น และแป้งมันจากไทยอีกด้วย

แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม

ประโยชน์ของการนาหลักคิดเรื่อง Zero Waste มาใช้งาน

หลักคิดเรื่อง ZERO WASTE
(โดย… ดร. อรรณพ นพรัตน์ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ)
แนวความคิดเรื่องการปฏิบัติงานที่ทาให้การผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero
Waste)
คือแนวคิดที่เราต้องเปลีย่ นมุมมองจากกรอบความคิดเดิมที่ใน
กระบวนการผลิต นอกจากจะมีผลผลิต (Product) จะมี ”ของเสีย” จาก
กระบวนการผลิตเกิดขึน้ เสมอ มาเป็นกรอบความคิดที่ ในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ จะมี “ของเหลือจากการผลิต” (By product) หรือ ”วัตถุดบิ
ใหม่” เกิดขึน้ เสมอ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
ในหลักคิดเรื่อง Zero Waste จะเป็นการมองสิ่งต่างๆรอบผลิตภัณฑ์ของเรา
ทั้งในด้านกระบวนการผลิต ทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆของการได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่างๆของการได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์

เราจะสามารถปฏิบัติอย่างไร?
-เพื่อให้เป็นการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์
-เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 100%
-เพื่อให้ไม่มีการทิ้งของเสียและสารเคมีที่เป็นพิษ
-เพื่อให้ไม่มีการปลดปล่อย สารเคมีที่เป็นพิษ สู่ ดิน น้าและ อากาศ
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• การทีมีการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยในการลดต้นทุน
ด้านวัตถุดิบในการผลิตลง และการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิตจะทาให้เกิดมีของ
เสียทีต่ ้องจัดการหรือกาจัดน้อยลงจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการของเสีย
เพื่อให้ได้ตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
• การที่ไม่มีการทิ้งของเสียหรือสารเคมีที่เป็นพิษ ไปปนเปื้อนต่อธรรมชาติของ ดิน
น้า และอากาศ เป็นการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนข้างเคียง
มีสุภาพที่ดี
• การที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการทาให้ลดการจัดหาพลังงาน
ฟอสซิล

กระบวนการทา Zero Waste ในระดับโรงงาน
ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ (Implement) หลักคิด Zero Waste ในโรงงาน
มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1) การสร้างความตะหนัก : เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมมือกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร และเห็นประโยชน์ของการ
ทาให้โรงงานมีกระบวนการผลิตที่มีของเสียเกือบเป็นศูนย์
2) การประมินและสร้างโครงการในการทา Zero waste
3) การตั้งเป้าหมายและการลงมือปฏิบัติตามโครงการ
4) การประเมินและติดตามผล

จดหมายข่าว เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 2553)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการฯ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ร่วมกันดาเนินโครงการ
“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังของไทย

ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากรสาหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ” สาหรับ 3 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทยให้เข้มแข็ง ได้แก่
1) ผู้ประกอบการ ผู้จัดการสายการผลิต และเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยการผลิต เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิต
2) ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และบริษัทที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาให้เป็นที่ปรึกษาด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านพลังงาน และทรัพยากรในกระบวนการผลิตสาหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง
3) บัณฑิตวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานในอุตสาหกรรมแป้งมัน
สาปะหลัง หรือในธุรกิจบริการให้คาปรึกษาด้านพลังงานและทรัพยากรแก่อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะประกอบด้วยภาคทฤษฎีและ
การปฏิบัติงานในโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง
การฝึกอบรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2553 โดยมี ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ (รองผู้อานวยการสานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และวิทยากรสาหรับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ , และ กรมโรงงานอุต สาหกรรม เป็นต้ น ซึ่งหั วข้อการฝึกอบรมครอบคลุมตั้งแต่ การจัด การ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การลดของเสียให้เกือบเป็นศูนย์ การใช้ประโยชน์กาก /น้าเสียอุตสาหกรรม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย รวมถึงกฎหมายโรงงานที่เกี่ยวข้อง

สวทช, และ GTZ คาดว่า การฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น จะท าให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้น ทุนการผลิต ลงได้ คิดเป็นมูลค่ารวม
ประมาณ 540 ล้านบาท จากการใช้พลังงานและทรัพยากรที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 และการสูญเสียทรัพยากรระหว่างกระบวนการผลิตที่ลดลงอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และลดการปลดปล่อยมลพิษที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศอี กด้วย
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ฉบับทีแ่ ล้วเราได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “แนวทางการลดการสูญเสียแป้งในกาก” สาหรับฉบับนี้ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การสูญเสียที่สาคัญในกระบวนการผลิตอีกจุดหนึ่ง ได้แก่ “การลดการสูญเสียแป้งไปกับน้าเสีย” ซึ่งสาเหตุหลักมา
จากการที่แป้งล้นถังในระหว่างช่วงการผลิต ซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือการที่บางจุดของกระบวนการผลิตต้อง
หยุดชั่วคราว แต่ไม่มีการประสานงานเพื่อชะลอหรือหยุดการผลิตในหน่วยต้นทาง ทาให้นาแป้
้ งในถังน้าแป้ง (ซึ่ง
โดยทัว่ ไปมีปริมาตรเล็กอยู่แล้ว) ล้นลงสู่รางน้าเสียได้ แต่อย่างไรก็ตามกรณีอนื่ ๆก็อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดใน
เรื่องการสูญเสียแป้งในน้าเสียได้ ยกตัวอย่างเช่น บางช่วงเวลาถ้ามีการใช้น้ามากและมีน้าเสียออกจากระบบมาก
ขณะเดียวกันอาจจะพบว่าค่าความเข้มข้นของแป้งในน้าเสียต่า ซึ่งเมื่อคิดเป็นน้าหนักแป้งรวมอาจจะพบว่ามีการ
สูญเสียมากขึ้นก็ได้ โดยเทคนิคสาหรับการลดการสูญเสียแป้งในน้าเสียนี้ ได้แก่

1) การป้องกันนาแป้งล้นถัง

สาเหตุของการที่น้าแป้งล้นถังส่วนใหญ่เกิดมาจากการขาดการสื่อสารที่ดีของพนักงาน
ในแต่ละหน่วยผลิต ทาให้เมื่อเกิดปัญหาในบางจุดของกระบวนการผลิต เช่น ความ
เข้มข้นของน้าแป้งที่เข้าเครื่องสลัดแห้งสูง ทาให้ต้องป้อนน้าแป้งเข้าเครื่องสลัดน้อยลง
และต้องมีการวนน้าแป้งในหน่วยเครื่องแยกเพื่อเพิ่มความเข้มข้น ถ้าไม่มีการสื่อสาร
กับ ทางหน่ว ยต้ นทางที่ยังคงมีการป้อนหั ว มัน และสกัด อย่า งต่ อเนื่ อง จะท าให้ เกิด
ปัญหาน้าแป้งล้นถังได้ ดังนั้น การป้องกันน้าแป้งล้นถังทาได้โดย
• การมี สั ญ ญานเตื อ นระดั บ น้ าแป้ ง เพื่ อ ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งระวั ง และตั ด สิ น ใจจั ด การ
แก้ปัญหาล่วงหน้าก่อนที่น้าแป้งจะล้นถัง
• มีการเพิ่มถังสารองและต่อเชื่อมกับถังต่างๆ ในกรณีที่ถังใดล้นให้น้าแป้งไหลล้นสู่ถัง
สารอง และค่อยสูบน้าแป้งกลับเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
• มีการวางแผนการผลิตที่ดี รวมถึงมีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติกรณีเกิดน้าแป้งล้นถัง

2) การควบคุมความเข้มข้นของนาแป้งขาเข้าหน่วยเครื่อง
แยกให้สม่าเสมอ
เนื่องจากเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันในแต่ละช่วงเวลาของปีจะมีการแปรเปลี่ยนมาก ถ้า
โรงงานไม่มีการควบคุมการขึ้นหัวมัน สาปะหลังเข้าเครื่องโม่ และการทางานของ
พนักงานในหน่วยสกัดไม่ได้ระวังถึงการปรับการใช้น้า จะทาให้ความเข้มข้นของน้า
แป้ งก่ อ นเข้า หน่ว ยเครื่อ งแยกหรื อไฮโดรไซโคลนแปรเปลี่ ยน ซึ่ง จะมี ผ ลต่ อการ
ควบคุมความเข้มข้นของน้าเแป้งในหน่วยเครื่องแยกให้คงที่สม่าเสมอ ไม่ต้องมีการ
วนน้าแป้งย้อนกลับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นอีก ซึ่งเป็นการทาให้กระบวนการผลิตไม่
ต่อเนื่อง เกิดปัญหาน้าแป้งล้นถังได้ และในบางครั้งอาจถึงต้องเดินเครื่องสลัดและ
เครื่องอบแห้งเปล่า จึงเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานด้วย
การปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ
•ควบคุมการขึ้นหัวมันสาปะหลังเข้าเครื่องโม่ให้เหมาะสม
•ควบคุมปริมาณการใช้น้าที่หน่วยสกัดให้เหมาะสม
•ควบคุมความเข้มข้นของน้าเแป้งในหน่วยเครื่องแยกให้คงที่สม่าเสมอ

3) การปรับตังเครื่องแยกให้เหมาะสม

การปรับหัวฉีดในเครื่องเหวี่ยงแยกให้เหมาะสมกับความเข้มข้นและปริมาณ
น้าแป้งที่ป้อนเข้าตามข้อกาหนดของเครื่องจักร จะทาให้สามารถรักษาความ
เข้มข้นของน้าแป้งขาออกให้สูงได้ต ามเกณฑ์มาตรฐานเครื่องจักร การใช้
หัวฉีดเล็กเกินไป เมื่อป้อนน้าแป้งเข้าไปมากแม้ว่าจะได้น้าแป้งในสายน้าแป้ง
มี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น แต่ ก็ จ ะท าให้ มี แ ป้ ง หนี ม ากขึ้ น ในสายน้ าเสี ย ใน
ขณะเดียวกัน ถ้าหัวฉีดขนาดใหญ่เกินไป เมื่อป้อนน้าแป้งเข้าไปจะทาให้น้า
แป้งในสายน้าแป้งมีความเข้มข้นต่า แม้ว่าในสายน้าเสียจะมีแป้งหนีไปน้อย
และไม่สามารถส่งน้าแป้งเข้าเครื่องสลัดแห้งได้ ต้องมีการวนน้าแป้งเข้าเครื่อง
เหวี่ยงแยกใหม่ ทาให้กาลังการผลิตโดยรวมตกลง ซึ่งในการปรับหัวฉีดนั้น
ส่วนใหญ่จะปรับไม่บ่อย โดยปรับตามฤดูกาลซึ่งโรงงานส่วนใหญ่จะทราบอยู่
แล้วว่าในช่วงใดหัวมันมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่า ก็ควรรจะใช้หัวฉีดที่มีขนาดเล็กลง
ในกรณีที่มีการแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน โรงงานควรจะควบคุม
การป้อนหัวมัน เพื่อรักษาความเข้มข้นของน้าแป้งก่อนเข้าเครื่องเหวี่ยงแยก
ทั้งนี้ควรติดตามค่าความเข้มข้นของน้าแป้งตั้งแต่ออกจากเครื่องสกัด Turbo
ผ้า stage 2 หรือ ก่อนเข้าเครื่อง DSM เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานคุมการป้อน
หัวมันสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ปัญหาเรื่องแป้งหนี
และการวนน้าแป้งมาเหวี่ยงแยกซ้าก็จะน้อยลง

4) การกาหนดระยะเวลาในการทาความสะอาด
เครื่องจักร

เมื่อเครื่องแยกถูกใช้งานเพื่อเหวีย่ งแยกแป้งนานขึ้น ไม่วา่ จะเป็นเครื่องเหวี่ยง
แยกแบบ Centrifuge หรือไฮโดรไซโคลน ที่บริเวณจานหรือรูทางออก nozzle
ของน้าแป้งข้นจะมีการสะสมของเมือกโปรตีน ทาให้ประสิทธิภาพในการแยก
แป้งลดลง ดังนั้นโรงงานควรทาการสังเกตหรือทดสอบระยะเวลาของการเดิน
เครื่องจักรที่เหมาะสมและกาหนดเป็นมาตรฐานของแต่ละโรงงานเอง เพื่อให้
พนักงานทาการหยุดเครื่องจักรและทาความสะอาด

ติดต่อเรา: “Thailand Tapioca Starch”
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสาหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทย
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เทคนิคการผลิต

สานักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ)
โทรศัพท์: 02-661-9273 ต่อ 14 โทรสาร: 02 661 9281
E-Mail: info@thailandtapiocastarch.net
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