ปีที่ 10 ฉบับที่ 34 ประจำ�เดือนมกราคม - มีนาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าวฉบับแรกของปี 2562 ซึ่งยังเต็มไปด้วยข่าวสารและความรู้มากมาย
จดหมายข่าวฉบับนี้ได้รวบรวมข่าวสารเรื่องศัตรูพืชในมันสำ�ปะหลังโดยเฉพาะบริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา สถานการณ์การผลิตมันสำ�ปะหลัง
ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน แนวทางการบริหารจัดการมันสำ�ปะหลัง ปี 2561/62 ของภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมเกษตรกร รวมทั้ง
รายละเอียดการจัดงานประชุมวิชาการประจำ�ปี ครัง้ ที่ 15 (NAC2019) ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับบทความ เรือ่ ง “การปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ แี ละเหมาะสม (Good Agriculture Practices: GAP)
สำ�หรับมันสำ�ปะหลัง (ตอนที่ 4)” และ “มูลค่าเพิ่มของมันสำ�ปะหลัง…จากแป้งมันฯ สู่ไบโอเอทานอล (ตอนที่ 1)” ท่านยังสามารถติดตาม
ข่าวสารและสถานการณ์ของแวดวงอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังเพิม่ เติมได้ท่ ี www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch

ข่าวและสถานการณ์เด่น
ไทย-กัมพูชาจับมือคุมเข้มเฝ้าระวังศัตรูพืช
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2562 ที่โรงแรมแคนทารี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการ
เกษตรเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือร่วมมือด้านกักกันพืชไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค. 2562 ซึง่ เป็นการประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านกักกันพืช
อย่างเป็นทางการครั้งแรก ระหว่างไทยและกัมพูชา โดยมีท่าน H.E. Ngin Chhay, Delegate of Royal Govemment of Cambodia, Director General
of the General Directorate of Agriculture เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านกักกันพืชระหว่างหน่วยงานกักกันพืชของ
ไทยและกัมพูชา ส่งเสริมและสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชให้สอดคล้องรองรับการเป็นตลาดเดียวในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการเฝ้า
ระวังศัตรูพืชที่อาจติดมากับการค้าระหว่างประเทศ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเจ้าหน้าทีป่ ฎิบตั งิ านทีด่ า่ นพรมแดนของทัง้ สองประเทศ เป็นการจับมือ
คุมเข้มเฝ้าระวังศัตรูพชื หวังสร้างเครือข่ายเข้มแข็งด่านพรมแดนตรวจพืช 2 ประเทศ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดแนวพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่มีระยะทางกว่า 798 กิโลเมตร จากจังหวัดตราด ถึง จังหวัดอุบลราชธานี
มีด่านตรวจพื้นที่ตั้งอยู่ 7 ด่าน ครอบคลุมผ่านแดนถาวรทั้ง 6 แห่ง และจุดผ่อนปรน 9 แห่ง รวม 15 แห่ง นับว่าทั้งสองประเทศมีช่องทางในการนำ�เข้าและ
ส่งออกสินค้าระหว่างกันเป็นจำ�นวนไม่น้อย ดังนั้นจึงอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเข้ามาของศัตรูพืชได้ โดยเฉพาะเมื่อการค้าสินค้าเกษตรขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันมูลค่าการค้าขายชายแดนโดยรวมอยู่ประมาณ 140 ล้านบาท/วัน การนำ�เข้าสินค้าที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชแล้ว 9 ชนิด ได้แก่ พริก ผลสด
ของพืชตระกูลส้ม เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ กล้วย หัวมันฝรั่ง เมล็ดข้าวโพด มันสำ�ปะหลัง สบู่ดำ� มะม่วงแก้ว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการติดเข้ามาของศัตรูพืช
ที่สำ�คัญระหว่างกันได้ จึงจับมือเฝ้าระวังศัตรูพืชร่วมกัน
ที่มา: ไอเอ็นเอ็น วันที่ 28 มกราคม 2562 (https://www.innnews.co.th/regional-news/news_305773/)

ราคามันสำ�ปะหลังสูง ดันผลผลิตไทยและเพือ่ นบ้าน ปี 62 เพิม่ ขึน้
ด้าน ครม. ไฟเขียว 7 โครงการรองรับแล้ว
นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้รว่ มกับสมาคมมันสำ�ปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย
สมาคมการค้ามันสำ�ปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลังไทย สมาคมโรงงาน
ผูผ้ ลิตมันสำ�ปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำ�ปะหลังไทย เพือ่ ติดตาม
สถานการณ์มนั สำ�ปะหลัง ณ ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม เมือ่ วันที่ 13-18 มกราคม 2562
ทีผ่ า่ นมา โดยไทยมีการนำ�เข้ามันสำ�ปะหลังสดและมันเส้นจากกัมพูชาเป็นจำ�นวนมาก ในขณะ
ที่เวียดนามถือเป็นประเทศคู่แข่งที่สำ�คัญของไทย
จากการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำ�ปะหลัง ณ ประเทศกัมพูชา ใน 5 จังหวัด (เสียมราฐ อุดรมีชัย พระวิหาร รัตนคีรี และตโบงฆมุม) และ
ประเทศเวียดนาม 2 จังหวัด (ญาลาย และกว่างหงาย) คาดว่า ผลผลิตมันสำ�ปะหลัง ปี 2561/62 ในพื้นที่ดังกล่าว จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคา
มันสำ�ปะหลัง ปี 2560/61 ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก รวมถึงเกษตรกรดูแลเอาใจใส่ต้นมันสำ�ปะหลังดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่
พบต้นมันสำ�ปะหลังที่แสดงอาการคล้ายใบด่างในทุกจังหวัด แต่การแพร่ระบาดมีเพียงบางพื้นที่ จึงคาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลผลิตมันสำ�ปะหลังใน
พื้นที่ให้ลดลง
สำ�หรับสถานการณ์การผลิตมันสำ�ปะหลังของไทย ปี 2561/62 (ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560/61
คาดว่า มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.40 ล้านไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73) ผลผลิต 29.97 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.53) และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,566 ตัน/ไร่ (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.65) เนื่องจากในปี 2561 ราคาหัวมันสำ�ปะหลังที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก เฉลี่ย 2.25 บาท/กิโลกรัม โดยสูงกว่าปี 2560 ซึ่งเฉลี่ยที่ราคา
1.52 บาท/กิโลกรัม จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำ�นวย ปริมาณนำ�้ ฝนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของ
ต้นมันสำ�ปะหลัง ประกอบกับราคามันสำ�ปะหลังจูงใจทำ�ให้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่บำ�รุงรักษา ส่วนข้อมูลราคามันสำ�ปะหลังเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยกิโลกรัมละ
2.27 บาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ที่ราคากิโลกรัมละ 2.30 บาท เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2562 เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำ�ปะหลังออกสู่
ตลาดมาก อาจทำ�ให้ราคามันสำ�ปะหลังปรับตัวลดลงได้
ส่วนของภาครัฐได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามันสำ�ปะหลังทั้งระบบ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการ
มันสำ�ปะหลัง ปี 2561/62 รวม 7 โครงการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ประกอบด้วย 1. โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำ�ปะหลังขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแปรรูปมันสำ�ปะหลัง 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำ�ปะหลังในระบบนนำ�้ หยด 3. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำ�ปะหลังและสร้างมูลค่า
เพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 4. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำ�หรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง 5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
มันสำ�ปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (มันเส้นสะอาด) 6. โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำ�ปะหลัง
และ 7. โครงการกำ�กับดูแลการนำ�เข้ามันสำ�ปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน
ทีม่ า: เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_97382)

ข่าวสารและความเคลือ
่ นไหวเกีย่ วกับโครงการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำ�หนดจัดงานประชุมวิชาการประจำ�ปี
ครั้งที่ 15 หรือ 15th NSTDA Annual Conference: NAC2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกล
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
- การสัมมนาวิชาการ มุ่งเน้นนำ�เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น Smart Farm: เกษตรไทยยุค 4.0 เทคโนโลยีด้านการเกษตรระดับโลก นวัตกรรมด้านอาหาร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
- การแสดงนิทรรศการประกอบด้วยการแสดงผลงานวิจยั ของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โซน 10 Technology Development Groups และงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด รวมทั้งนิทรรศการและร้านค้าจากบริษัทเอกชนชั้นนำ�
- การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักวิจัยและผู้เยี่ยมชมได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำ�ไปสู่ความร่วมมือในอนาคต
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ�หรับเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทักษะแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดวิทย์คู่ศิลป์
สำ�หรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2019/,
Call Center : 0-2564-8000, E-mail : nac2019@nstda.or.th และ Line ID : @NSTDA
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)
สำ�หรับมันสำ�ปะหลัง (ตอนที่ 4)
จากจดหมายข่ า วฉบั บ ที ่ 31-33 ได้ ก ล่ า วถึ ง หลั ก การ ประโยชน์
ข้อกำ�หนด และข้อแนะนำ�เฉพาะของ GAP สำ�หรับมันสำ�ปะหลัง ข้อที่ 1-5
สำ�หรับจดหมายข่าวฉบับนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดต่อเนื่อง 3 ข้อสุดท้าย (ข้อที่
6-8) ซึง่ ประกอบด้วย

6. การผลิตให้ปลอดภัยจากโรคและศัตรูพืช
- อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหำ�้ 4 ชนิด (ด้วงเต่าสีดำ� ด้วงเต่าสีนำ�้ ตาล ด้วงปีกสั้น แมลงช้างปีกใส) ไรตัวหำ�้ แตนเบียนเพลี้ยแป้ง
- ป้องกันกำ�จัดศัตรูของมันสำ�ปะหลัง เช่น ปลูกพันธุ์ทนทานต่อโรค ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด ในแหล่งที่โรคระบาดรุนแรงให้ปลูก
พืชหมุนเวียน เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หรือพืชตระกูลถั่ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือพ่นสารป้องกันกำ�จัดตามคำ�แนะนำ�
- ป้องกันกำ�จัดวัชพืช โดยการไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บวัชพืชข้ามปีออกจากแปลง หรือกำ�จัดวัชพืชฤดูเดียวไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 พ่นสารกำ�จัดวัชพืชทันทีหลังปลูกหรือกำ�จัดวัชพืชระหว่างแถวปลูก เมื่อมันสำ�ปะหลังอายุ 1-2 เดือน ก่อนใส่ปุ๋ย และครั้งที่ 2 กำ�จัด
วัชพืชอีกครั้งถ้ามีวัชพืชฤดูเดียวประเภทใบแคบมากกว่า 50% ของพื้นที่
- ควรเก็บวัชพืชและเศษพืชโดยเฉพาะที่เป็นโรค เผาทำ�ลายนอกแปลงปลูก
- อุปกรณ์ เช่น มีด จอบ เครื่องพ่นสารป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช ฯลฯ หลังใช้งานแล้วต้องทำ�ความสะอาด

7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ
การคัดเลือกพันธุ์
- ให้ผลผลิตหัวสดและเปอร์เซ็นต์แป้งสูง
- เจริญเติบโตดี เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ
- พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 4 พันธุ์ ส่วนใหญ่เจริญเติบโตดี ใ นทุกภาคของประเทศ ได้แก่ ระยอง 90 เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 5 ระยอง 72
การเพาะปลูก
- ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน พรวนด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บวัชพืชข้ามปีออกจากแปลง
- พื้นที่ลุ่มหรือลาดเอียง ให้ยกร่องขวางแนวลาดเอียง ความสูงสันร่อง 30-40 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่อง 80 เซนติเมตร สำ�หรับพื้นที่ราบไม่ต้องยกร่อง
- พื้นที่ลาดเอียงมากกว่า 3% ควรปลูกแฝกตามแนวระดับ ระหว่างแถวมันสำ�ปะหลังเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินทุกระยะ 20-30 เมตร ระยะ
ระหว่างหลุมแฝก 10 เซนติเมตร หลุมละ 1 ต้น
- พื้นที่ปลูกมันสำ�ปะหลังที่ปลูกต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรเพิ่มอินทรียวัตถุ โดยหว่านปุ๋ยมูลไก่อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 2 ปี หรือควรปลูกพืชบำ�รุง
ดิน เช่น ปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดเมื่ออายุประมาณ 2 เดือน ก่อนปลูกมันสำ�ปะหลังทุกปี
- ระยะปลูก 80x80 หรือ 80x100 หรือ 100x100 เซนติเมตร จำ�นวน 1,600-2,500 ต้นต่อไร่ การปลูกห่างจะทำ�ให้มีวัชพืชเพิ่มขึ้น
- เลือกต้นพันธุส์ ดใหม่ หรือตัดไว้นานไม่เกิน 15-30 วัน จากต้นทีส่ มบูรณ์อายุ 8-12 เดือน ปราศจากโรคและการทำ�ลายของแมลงศัตรูพชื หรือสารกำ�จัดวัชพืช
- ตัดท่อนพันธุ์ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 ตา และปักท่อนพันธุ์ให้ตั้งตรง ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร
การดูแลรักษา (การใส่ปุ๋ย)
- ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 หรือ 15-15-15 หรือ 16-8-14 อัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ สำ�หรับดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย และอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
สำ�หรับดินทราย
- ให้ปุ๋ยครั้งเดียวหลังปลูก 1-2 เดือน เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ โดยโรยสองข้างของต้นตามแนวกว้างของพุ่มใบ แล้วพรวนดินกลบ

8. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- ระยะเก็บเกี่ยวตั้งแต่อายุ 8-12 เดือนหลังปลูก แต่ไม่ควรเกิน 18 เดือน
- เก็บเกี่ยวมันสำ�ปะหลังที่มีปริมาณแป้งสูงกว่า 20% ไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนชุก
วิธีการเก็บเกี่ยว
- ใช้มีดตัดต้นเหนือระดับพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร
- ถอน ใช้จอบขุด หรือเครื่องมือขุดหัวมันสำ�ปะหลัง
- ตัดแยกส่วนของหัวมันสำ�ปะหลังออกจากต้นหรือเหง้า ก่อนนำ�ส่งโรงงาน
วิธีการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
- ควรปล่อยให้ใบและยอดมันสำ�ปะหลังคลุมดิน เพือ่ ช่วยให้ดนิ ร่วน มีการระบายนำ�้ และ
อากาศ
- ต้องมีการอนุรักษ์และบำ�รุงดิน กำ�จัดและควบคุมศัตรูพืชหลังการปลูกภายใน 3 เดือน
- คัดเลือกท่อนพันธุ์ที่ปราศจากศัตรูพืช

เอกสารอ้างอิง
1. ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ในเขตปฏิรปู ที่ดิน (ศรม.) สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม, “การปฏิ บ ั ต ิ ท างการเกษตรที ่ ด ี GAP
สำ�หรับมันสำ�ปะหลัง มาตรฐาน มกษ. 5901 - 2553”,
https://www.alro.go.th/alro_th/download/article/
standard/P04.pdf
2. สำ�นักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริม
การเกษตร, “เกษตรดีที่เหมาะสมสำ�หรับมันสำ�ปะหลัง
(Good Agricultural Practice for Cassava)”,
https://actech.agritech.doae.go.th/techno/
other/.../munsumpalang.doc
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มูลค่าเพิ่มของมันสำ�ปะหลัง…จากแป้งในหัวมันฯ สู่ไบโอเอทานอล (ตอนที่ 1)
มันสำ�ปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญของประเทศไทย นอกจากนำ�มาแปรรูปเป็นแป้งมันสำ�ปะหลังหรือมันเส้นแล้ว ยังถูกจัดเป็นพืชที่มีศักยภาพสูง
ในการผลิตไบโอเอทานอลเช่นเดียวกับประเภทนำ�้ ตาล ได้แก่ อ้อยและกากนำ�้ ตาล เนื่องจากหัวมันมีปริมาณแป้งสูง ต้นทุนการเพาะปลูกตำ่�กว่าพืชชนิดอื่น และ
สามารถแปรรูปเป็นมันเส้นเพื่อเก็บสต๊อกได้ง่าย การพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลตั้งแต่ต้นนำ�้ จนถึงปลายนำ�้ จึงเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมผลิต
เอทานอล ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำ�ปะหลัง
ไบโอเอทานอลจัดเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรจำ�พวกแป้งและนำ�้ ตาล รวมทั้งเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส
และนำ�มาใช้เป็นพลังงานทดแทนนำ�้ มันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ โดยผสมกับนำ�้ มันเบนซินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง “แก๊สโซฮอล์” การพัฒนา
พลังงานทดแทนจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนี้ นับว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพทั้งทางด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงนี้ จำ�เป็นต้องมีการจัดการในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านวัตถุดิบ การผลิต การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต การตลาด และการประเมินวัฏจักรชีวิต
มันสำ�ปะหลังสามารถนำ�มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้ในหลายรูปแบบ ที่นิยมได้แก่ การใช้ในรูปมันเส้น นอกจากนี้หัวมันสดและ
แป้งมันสำ�ปะหลังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลได้เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากมีแป้งซึ่งเป็นพอลิเมอร์ของนำ�้ ตาลเป็นองค์ประกอบ แต่หากพิจารณาปัจจัย
อื่นประกอบด้วย ได้แก่ ปริมาณและราคา การจัดการและเก็บสต๊อกวัตถุดิบ และความยากง่ายในการผลิต จะพบว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียที่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อดี/ข้อเสียของการเลือกใช้วัตถุดิบมันสำ�ปะหลังแต่ละชนิดในกระบวนการผลิตเอทานอล

ประเภทของวัตถุดิบ
แป้งมันสำ�ปะหลัง
			
			
			
			
			

ข้อดี
- สามารถเก็บสต๊อกวัตถุดิบได้			
- สามารถขนส่งได้มีประสิทธิภาพ		
- ควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่าย			
- ค่าใช้จ่ายในการทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักให้
บริสุทธิ์ต่ำ�กว่า
- สามารถเพิ่มปริมาณของแข็งในกระบวนการหมักได้

ข้อเสีย
- ราคาแพง
- สูญเสียสารอาหารบางชนิดที่มีในหัวมัน

มันเส้น		
- สามารถเก็บสต๊อกวัตถุดิบได้			
			
- สามารถขนส่งได้มีประสิทธิภาพ		
			
- ค่าใช้จ่ายในการทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักให้
			
บริสุทธิ์สูงกว่าการใช้แป้งมันสำ�ปะหลัง
								

- มีราคาสูงกว่าราคาหัวมันสด
- ต้องมีการแปรรูปเป็นมันเส้นก่อนเก็บสต๊อก
- มีปญ
ั หาการปนเปือ้ นดินและทรายสูง และกำ�จัดได้ยากกว่าหัวสด
- ปริมาณของแข็งที่สามารถใช้ได้ในกระบวนการผลิตไม่เกิน
ร้อยละ 25 เนื่องจากกวนผสมได้ยาก

หัวมันสด		
			
			
			
			

- ไม่มีวัตถุดิบตลอดทั้งปี
- ไม่สามารถเก็บสต๊อกได้เนื่องจากเน่าเสียได้
- ควบคุมปริมาณของแข็งในกระบวนการผลิตได้ยาก
- ปริมาณของแข็งที่สามารถใช้ได้ในกระบวนการผลิตไม่เกิน
ร้อยละ 20 เนื่องจากกวนผสมได้ยาก		

- มีราคาถูกในฤดูกาลเก็บเกี่ยว			
- สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้โดยตรง		
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บ			
- สามารถกำ�จัดดินและทรายได้ง่าย		
- มีสารอาหารอื่นอยู่ เช่น นำ�้ ตาล แร่ธาตุ		

การผลิตไบโอเอทานอลจากมันสำ�ปะหลังจะมีข้อเสียเปรียบเมื่อเทียบกับการผลิตเอทานอลจากพืชที่สะสมนำ�้ ตาล เช่น อ้อย เนื่องจากพืชสะสมนำ�้ ตาล
สามารถนำ�นำ�้ ตาลที่มีมาหมักด้วยเชื้อยีสต์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการย่อยแป้งเป็นนำ�้ ตาลก่อน ดังนั้นในการผลิตเอทานอลจากมันสำ�ปะหลังยังมี
ข้อจำ�กัดในแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิต การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำ�ปะหลัง จึงนับว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อ
ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม และความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงในจดหมายข่าวฉบับต่อไป
ผู้เขียน: นายสิทธิโชค วัลลภาทิตย์
ติดต่อเรา:
โครงการการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำ�ปะหลังไทย
www.thailandtapiocastarch.net E-mail: starchzerowaste@gmail.com
ผู้จัดการโครงการ: คุณรื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์
ศูนย์ ECoWaste สวทช. เบอร์โทรศัพท์: (668) 3448 - 3079 โทรสาร: (662) 452 - 3455
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