ปที่ 10 ฉบับที่ 35 ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

สวัสดีทานผูอานทุกทาน พบกันอีกครั้งกับจดหมายขาวฉบับที่ 2 ของป 2562 ซึ่งไดรวบรวมขาวสาร สถานการณและเนื้อหาที่เปน
ประโยชนกับผูอานในแวดวงอุตสาหกรรมมันสำปะหลังเชนเคย ทานจะไดพบกับขาวสาร เรื่อง การปองกันการแพรระบาดของโรคใบดางมันสำปะหลังที่เกิดจาก
เชื้อไวรัส SLCMV ของกรมวิชาการเกษตร และความตกลงการคาเสรี (FTA) ดันสงออกมันสำปะหลังป 61 ขึ้นอันดับ 1 ของโลก รวมทั้งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปดรับสมัครอบรมและทดสอบเกษตรกรที่มีความประสงคซื้อสารจำกัดวัชพืช 3 ชนิด "พาราควอต -ไกลโฟเซต - คลอรไพริฟอส" กอนจะมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เปนตนไป นอกจากนี้ ทานจะไดพบกับบทความเรื่อง “เกษตรพันธสัญญา ตอบโจทยอนาคตอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย” และ
“มูลคาเพิ่มของมันสำปะหลัง...จากแปงมันฯ สูไบโอเอทานอล ตอนที่ 2” นอกจากนี้ทานยังสามารถติดตามขาวสารและสถานการณของแวดวงอุตสาหกรรม
มันสำปะหลัง เพิ่มเติมไดที่ www.thailandtapiocastarch.net และ Facebook: Thailand Tapioca Starch

แบนมันสำปะหลังพันธุ 89 เสี่ยงโรคใบดาง!!
เมือ่ วันที่ 31 พ.ค. 62 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปดเผยวา ตัง้ แตป 2558-2561 กรมวิชาการเกษตรไดดำเนินการเฝาระวัง
โรคใบดางมันสำปะหลังซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV) เพื่อปองกันไมใหโรคดังกลาวเขามาในประเทศไทย เนื่องจาก
ตามรายงานจากประเทศเวี ย ดนาม โรคนี ้ ท ำให ผลผลิ ตเสี ย หาย 50-100% ที ่ ส ำคั ญ สามารถเข า ทำลายมั นสำปะหลั งได ทุ ก ระยะการเจริ ญ เติ บ โต โดยกรม
วิชาการเกษตรไดเขมงวดการนำเขามันสำปะหลัง และสรางการรับรูโดยประชุมชี้แจงกับผูเกี่ยวของ พรอมกับจัดทำมาตรการดานวิชาการ ดานกฎหมาย
และแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเตรียมไวในกรณีหากเกิดการแพรระบาดของโรคใบดางมันสำปะหลังเขามาในประเทศไทย
ที่ผานมา กรมวิชาการเกษตรไดใหคำแนะนำการปองกันการแพรระบาดของโรคใบดางมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV โดยขอใหเกษตรกรหมั่นสำรวจ
แปลงปลูกมันสำปะหลังทุก 2 สัปดาห หากพบตนทีแ่ สดงอาการตองสงสัยใหดำเนินการถอนทำลายตนทีต่ อ งสงสัยและตนขางเคียงในพืน้ ที่ 4x4 เมตร (ไมเกินจำนวน 16 ตน)
โดยวิธีฝงกลบในหลุมลึกไมนอยกวา 2-3 เมตร ทำการกลบดวยดินหนาไมนอยกวา 0.5 เมตร และพนสารฆาแมลงเพื่อกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบดวยสารเคมี
อิมดิ าโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมตอน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟแู รน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลติ รตอน้ำ 20 ลิตร หรือ ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมตอน้ำ
20 ลิตร ในแปลงที่พบอาการตองสงสัยและแปลงใกลเคียง เพื่อปองกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งเปนแมลงพาหะนำโรคที่สำคัญ....
.
"จากผลการสำรวจตนมันสำปะหลังที่พบเปนโรคใบดาง สาเหตุสำคัญมาจากเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังพันธุ 89 ซึ่งแมจะโตไดดีและใหน้ำหนักดี แตเปนพันธุ
สำปะหลังที่ออนแอตอทุกโรคของมันสำปะหลัง ไดแก โรคหัวเนา พุมแจ และใบดาง ดังนั้นจึงขอใหเกษตรกรหลีกเลี่ยงไปปลูกพันธุอื่น และตองมาจากแปลงที่ผลิต
ตนพันธุสะอาดและปลอดโรค รวมทั้งไมใชทอนพันธุที่ลักลอบนำเขามาจากตางประเทศ เนื่องจากอาจมีโรคใบดางติดเขามากับทอนพันธุดวย ซึ่งจะทำใหเกิดการระบาด
ในฤดูปลูกตอมาได ทั้งนี้ หากมีโรคใบดางมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV เขามาแพรระบาดในประเทศจะทำใหผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรเสียหาย
โดยสิ้นเชิงไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเลย เพราะจัดเปนโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดของมันสำปะหลัง" อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกลาว
ที่มา: สยามรัฐ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (https://siamrath.co.th/n/82381)
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พาณิชยเผย FTA ดันสงออกมันสำปะหลังป 61
ขึน้ อันดับ 1 ของโลก
นางอรมน ทรัพยทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปดเผยวา ความตกลง
การคาเสรี (เอฟทีเอ) เปนปจจัยสำคัญที่ชวยใหการสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังของไทย
ขยายตัวจนเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก เพราะจากเอฟทีเอที่มีผล
ใชบังคับในปจจุบัน 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ นั้น มีคูเจรจาเอฟทีเอที่ไมเก็บภาษีศุลกากร
ผลิตภัณฑมันสำปะหลังที่นำเขาจากไทยแลวถึง 15 ประเทศ ประกอบดวย อาเซียน จีน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ชิลี เปรู และฮองกง เหลือเพียง ญี่ปุน เกาหลีใต และอินเดีย
ที่ยังเก็บภาษีศุลกากรผลิตภัณฑมันสำปะหลังที่นำเขาจากไทยบางรายการ เชน ญี่ปุน
เก็บภาษีศุลกากรแปงมันสำปะหลังที่นำเขาจากไทยรอยละ 15 เกาหลีใตเก็บภาษีสาคูที่ทำจากมันสำปะหลังรอยละ 5 และกำหนดโควตาภาษีกับมันสำปะหลังเสน
(ปริมาณในโควตา 25,000 ตัน/ป เก็บภาษีรอยละ 20 ปริมาณนอกโควตา เก็บภาษีรอยละ 887.4) แปงมันสำปะหลัง (ปริมาณในโควตา 9,600 ตัน/ป เก็บภาษีรอยละ
20 นอกโควตา เก็บภาษีรอยละ 887.4) และอินเดีย เก็บภาษีสาคูที่ทำจากมันสำปะหลังรอยละ 30
นางอรมน เสริมวา ในป 2561 ไทยสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังสูตลาดโลก 3,111.2 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากป 2560 ถึงรอยละ 10.23 ในจำนวนนี้
เปนการสงออกไปประเทศคูเอฟทีเอ 17 ประเทศ รวมมูลคากวา 2,694.4 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 86.6 ของการสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังของไทย
ทั้งหมด โดยมีประเทศคูคาสำคัญ 3 อันดับแรก คือ จีน อาเซียน และญี่ปุน ซึ่งไทยสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังไปจีนเปนอันดับ 1 มูลคากวา 1,777.3 ลานเหรียญสหรัฐ
ขยายตัวกวารอยละ 531 เมื่อเทียบกับป 2547 กอนที่จีนจะลดภาษีใหไทยภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน สำหรับอาเซียนนั้นไทยสงออกผลิตภัณฑ
มันสำปะหลังไปมูลคา 485.2 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกวารอยละ 1,237 เมื่อเทียบกับป 2535 กอนที่อาเซียนจะเริ่มลดภาษีสินคาภายใตความตกลงอาฟตา (AFTA)
และญี่ปุนเปนตลาดสงออกของไทยอันดับที่ 3 ซึ่งไทยสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังไปมูลคา 294.2 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวกวารอยละ 124 เมื่อเทียบกับป 2549
กอนที่ญี่ปุนจะลดภาษีมันสำปะหลังบางรายการ สอดคลองกับสถิติป 2561 ที่ผลิตภัณฑมันสำปะหลังเปนสินคาสงออกอันดับตน ๆ ที่ผูประกอบการไทยขอใช
สิทธิประโยชนจากเอฟทีเออาเซียน- จีน (ACFTA) เอฟทีเอระหวางอาเซียน (AFTA) เอฟทีเออาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP) และเอฟทีเอไทย-ญี่ปุน (JTEPA)
นางอรมน กลาวเพิ่มเติมวา ปจจุบันไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลังกวา 9 ลานไร ผลผลิตเฉลี่ยกวา 30 ลานตันตอป โดยมันสำปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจ
ที่มีศักยภาพของไทย มีตลาดรองรับ และเปนที่ตองการในประเทศตางๆ อยางไรก็ดี แมไทยจะมีขอไดเปรียบจากการไดสิทธิประโยชนทางภาษีภายใตเอฟทีเอ
แตผูประกอบการจำเปนตองปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการแขงขันกับตางประเทศ ทั้งการมุงเนนการรักษาคุณภาพควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐานสินคา
ใหตรงกับความตองการของตลาด ตลอดจนพัฒนาการแปรรูปมันสำปะหลังใหเปนผลิตภัณฑทม่ี มี ลู คาสูงทัง้ ในรูปแบบของอาหารและไมใชอาหาร
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

(https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/834433?fbclid=IwAR2ckirpto4Mv1jHQKIL6RrY08xne054pgBWn6i2Dbfr8gzKk2R1NSE_ei0)

เปดรับสมัคร 24 ชัว่ โมง เพือ่ ใหสทิ ธิเ์ กษตรกรซือ้ สารจำกัดวัชพืช 3 ชนิด "พาราควอต -ไกลโฟเซต - คลอรไพริฟอส"
นายอนันต สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัด
การใชสารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอรไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
23 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบใหดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใชสารเคมี โดยจะมีผลบังคับใชหลังจากประกาศ 180 วัน
(20 ตุลาคม 2562 เปนตนไป) ประกาศฯ ดังกลาวกำหนดให เกษตรกรผูใชสาร ผูรับจางพน จะตองผานการอบรมเพื่อใหสามารถใชสารเคมีอยางถูกตองและ
ปลอดภัย ในสวนมันสำปะหลัง กรมสงเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง ผูรับจางพน และพนักงานเจาหนาที่ ไดแก
กำนัน ผูใหญบาน และปลัด อบต.
ดานนายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา กรณีเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกพืชจริงและขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริม การเกษตรแลว
มีความประสงคใชสารก็ยงั สามารถมาขึน้ ทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร และเขาสูข น้ั ตอนของการขึน้ ทะเบียน ซึง่ ตองลงพืน้ ทีต่ รวจสอบแปลงและวาดแปลง
ทั้งนี้ คุณสมบัติของเกษตรกรจะตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป สัญชาติไทย และเปนเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้นจริงไมนอยกวา 15 – 60 วัน เงื่อนไขตามแตละชนิดพืช
สำหรับการสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เปนตนไป ที่ “ระบบจำกัดการใชสารเคมี 3 ชนิด”
http://chem.doae.go.th หรือ แอปพลิเคชั่น “FARMBOOK” ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดทั้ง Android และ iOS หรือสามารถติดตอไดที่ สำนักงานเกษตร
อำเภอทุกแหง โดยสามารถเลือกชองทางเรียนรูได 3 ชองทาง คือ 1) เขารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ข ใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 2) เรียนรูผานระบบ
E-learning จากเว็บไซต http://elearning.doae.go.th มีทั้งหมด 9 ตอน ใชเวลาประมาณ 60 นาที หรือ 3) สมัครเขารับการทดสอบไดเลยจาก
เว็บไซตดังกลาว โดยตองเลือกสถานที่สอบ วันที่และชวงเวลาที่ตองการสอบไดตามความสมัครใจ ทั้งนี้สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต 1 ก.ค. 62 เปนตนไป
กรณีไมผานการทดสอบ สามารถเลือกสอบไดอีก 1 รอบ หากยังไมผาน เกษตรกรจะตองสมัครเขาไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ
ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (https://www.moac.go.th/news-preview-411391791098)
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“เกษตรพั น ธสั ญ ญา ”

ตอบโจทย อ นาคตอุ ต สาหกรรมมั น สำปะหลั ง ไทย
ประเทศไทยเปนผูผ ลิตมันสำปะหลังอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศไนจีเรีย
มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 9 ลานไร ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 30 ลานตันตอป
คิดเปนรอยละ 9 ของผลผลิตทั่วโลก คิดเปนมูลคาประมาณ 100,000 ลานบาท
ดังนัน้ อุตสาหกรรมมันสำปะหลังเปนอีกธุรกิจเกษตรที่สำคัญ ที่ผานมาเกษตรกรชาวไร
มันสำปะหลัง มักประสบปญหาราคาหัวมันสดปรับตัวขึน้ -ลงตอเนือ่ ง โดยเฉพาะชวงที่
ผลผลิตมันสำปะหลังออกสูต ลาดมาก ราคามันสำปะหลังจะปรับตัวลดลงเปนอยางมาก
“เกษตรพันธสัญญา”เปนหนึ่งในมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณมั่นใจ
วาจะชวยยกระดับคุณภาพชีวติ และคุณภาพการผลิตมันสำปะหลังใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด เนื่องจากการตกลงซื้อ-ขายภายใตระบบดังกลาว เกษตรกรตกลงที่จะรับจางผลิต
ผลิตผลทางการเกษตรตามจำนวน คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่กำหนดอยางชัดเจน
และผูประกอบธุรกิจทางการเกษตร หรือโรงงานตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกลาว โดยจาย
คาตอบแทนตามที่กำหนดไวตามขอตกลงในสัญญา พรอมทั้งเขาไปมีสวนในกระบวนการผลิต
เชน กำหนดวิธีการผลิต จัดหาพันธุ ผลิตภัณฑทางการเกษตร หรือปจจัยการผลิตใหแก
เกษตรกรอยางครบวงจร ดังนั้นนอกจากเกษตรกรที่ทำสัญญาจะไดรูราคาซื้อ-ขายลวงหนา
เปนที่พอใจแลว ระบบดังกลาวยังชวยใหเกษตรกรไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตที่
ทันสมัย เพื่อใหผลผลิตออกมามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาดตองการอีกดวย จึงเปนสิ่งที่
ชวยยกระดับสินคาเกษตรไทยทั้งระบบใหเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นในตลาดภายในและ
ตลาดโลกมากยิ่งขึ้น
. ยกตัวอยางเชน บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอรยี จำกัด บริษัทในเครือโรงงาน
น้ำตาลมิตรผลเปนหนึ่งในผูผลิตแปงมันสำปะหลังชั้นนำของไทย มีโรงงานตั้งอยูที่ ต.หวยบง
อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา เปนหนึ่งในผูประกอบการที่ไดแจงจดเปนผูประกอบธุรกิจใน
ระบบเกษตรพันธสัญญา ปจจุบันมีกำลังการผลิต หัวมันสำปะหลังสด 1,200 ตัน/วัน
ผลิตแปงดิบ 350 ตัน โดยบริษัทฯ จะเขาไปถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและลดตนทุนแกเกษตรกรที่เปนสมาชิก รวมทั้งสงเสริมปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ
ชวยใหเกษตรกรผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพและไดปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะที่
ตนทุนการผลิตลดลง รวมถึงมีการรับซื้อผลผลิตในราคาที่เปนธรรม จนสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการได
...
ดาน นายเกษม อินทรมาส ชาวไรมันสำปะหลังที่ยึดอาชีพมากวา 20 ป ในพื้นที่
หมูบานโนนสะอาด ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา กลาววา ปจจุบันไดตกลง
ทำสัญญาซื้อ-ขายภายใตระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัทฯ หลังจากกอนหนานี้จะนำผลผลิต
ที่ไดไปจำหนายตามลานมัน ซึ่งมักจะถูกกดราคาและเสียดอกเบี้ยแพง เนื่องจากตองไปรับเงิน
จากลานมันมาลงทุนกอน หรือที่เรียกวา “ตกเขียว” แตเมื่อไดสมัครเขาโครงการกับบริษัทฯ
ครั้งแรกเมื่อป 2561 ซึ่งไดรับการดูแลเปนอยางดี มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ มาใหความรู
เกี ่ ย วกั บ เทคโนโลยี ก ารเพิ ่ ม ผลผลิ ต เช น การระเบิ ด ดิ น ดาน การใส ป ุ  ย รองพื ้ น ที ่ ด ิ น
การเตรียมดิน ชวยหาแหลงน้ำ และพาไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ ทำใหปจจุบัน
มีผลผลิตสูงขึ้นจากเดิม 2-3 ตันตอไรเพิ่มเปน 4-5 ตันตอไร และจำหนายผลผลิตไดในราคา
ตันละ 3,400 บาท จึงมั่นใจวาระบบเกษตรพันธสัญญา เปนกฎหมายที่มีไวคุมครองเกษตรกร
ชวยใหเกษตรกรไดรับความเปนธรรมจากผูประกอบการหรือนายทุน และชวยยกระดับราคาที่
มั่นคง
เชนเดียวกับ นายถนอม มอบขุนทด เกษตรกรชาวไรมันสำปะหลัง หมูบานปราสาทใต หมู 14 ต.หินดาด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา กลาววา
ปลูกมันสำปะหลังบนพื้นที่ 100 กวาไร เดิมปลูกแบบตามมีตามเกิดขึ้นอยูกับลมฟาอากาศ ทำใหไดผลผลิตไมแนนอนและ ขายไดราคาไมแนนอนเชนกัน แตหลังจาก
ไดเขารวมโครงการเกษตรพันธสัญญากับบริษัทฯ เมื่อป 2561 ทางบริษัทฯ ไดจัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต ทุกขั้นตอน เชน การเตรียมดิน
การทำระบบน้ำหยด เพื่อใหไดนำมาประยุกตใชในไรของตนเอง สงผลใหในปจจุบันสามารถผลิตมันสำปะหลังไดไรละ 7 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยผลิตได 2.5 ตัน
และยังไดรับการจัดสรรโควตาไมจำกัดจำนวน ในราคารับซื้อตามเชื้อแปง คือ 25% ขึ้นไป ซึ่งทางบริษัทฯ จะบวกเพิ่มจากราคารับซื้อทั่วไปอีก 10 สตางค ทำใหมีรายได
เพิ่มขึ้นและมีกำลังใจในการปลูกมันสำปะหลัง จึงมั่นใจวาระบบเกษตรพันธสัญญาจะสรางความเปนธรรมใหกับเกษตรกร และสามารถอยูรวมกันกับบริษัทคูสัญญา
โดยไมทอดทิ้งกันได
ที่มา: สยามรัฐออนไลน วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
(https://siamrath.co.th/n/80833)
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. จดหมายขาวฉบับทีแ่ ลว (ฉบับที่ 34) ไดกลาวถึงการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง รวมถึงขอดี/ขอจำกัดของวัตถุดบิ มันสำปะหลังแตละชนิด สำหรับ
จดหมายขาวฉบับนีจ้ ะกลาวถึงเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลทัง้ แบบดัง้ เดิมและแบบใหมทเ่ี รียกวา VHG-SSF และผลสำเร็จของการถายทอดสูภ าคอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง วัตถุดบิ แตละชนิดตองผานการเตรียมใหเหมาะสม โดยบดหรือโมใหละเอียด จากนัน้ ทำการตมแปง (Cooked process)
และยอยแปงดวยเอนไซมเปนน้ำตาลและหมักน้ำตาลเปนเอทานอลดวยเชือ้ ยีสต (Fermentation) โดยทัว่ ไปการยอยแปงประกอบดวย 2 ขัน้ ตอน คือ
1. การยอยครัง้ แรกหรือการทำใหเหลว (Liquefaction) ขัน้ ตอนนีจ้ ะใชกรดหรือเอนไซมกลุม แอลฟาอะมิเลส (α - amylase) ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู ประมาณ 80 - 95
องศาเซลเซียส ใหไดโมเลกุลขนาดเล็กลงและมีความหนืดลดลง ของเหลวทีไ่ ดจะมีคา สมมูลเด็กซโทรส (Dextrose equivalent, DE) อยูใ นชวง 10-15 เรียกวา เด็กซทริน
2. การยอยครัง้ สุดทายหรือการทำใหหวาน (Sacchariﬁcation) ขัน้ ตอนนีจ้ ะใชเอนไซมกลูโคอะมิเลส (Glucoamylase) ยอยเด็กซทรินใหไดนำ้ ตาลทีม่ ขี นาด
โมเลกุลเดีย่ วหรือเล็กทีย่ สี ตสามารถนำไปใชได โดยทัว่ ไปเอนไซมในกลุม นีจ้ ะมีกจิ กรรมทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 55 - 65 องศาเซลเซียส
ปจจุบนั นีก้ ระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสามารถลดขัน้ ตอนการผลิตได โดยการยอยแปงครัง้ สุดทายและหมักในขัน้ ตอนเดียวกันทีเ่ รียกวา Simultaneous
Sacchariﬁcation and Fermentation หรือ SSF
แนวทางหนึง่ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทีค่ วามเขมขนวัตถุดบิ สูง (High gravity; HG
และ Very High Gravity; VHG fermentation โดยมี ความเข ม ข นของแข็ งที ่ ล ะลายน้ ำ ได อ ยู  ใ นช ว งร อ ยละ 23-25 และ >30 ตามลำดั บ) ซึ ่ ง จะทำให ไ ด
ความเขมขนเอทานอลในน้ำหมักสูงขึน้ (รอยละ 13-15 และ 16-20 โดยปริมาตร ตามลำดับ) เปนการชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ลดการใชนำ้ และพลังงาน
ลงดวย โดยเฉพาะพลังงานที่ใชในการกลั่นเอทานอล อยางไรก็ตามการโมหัวมันสดจะใหลักษณะของของผสมที่มีความหนืดสูง มีการไหลไดนอย ซึ่งทำใหการกวนผสม
การใหความรอน และการยอยมีประสิทธิภาพต่ำ ดังนัน้ ในกระบวนการผลิตจริงทีต่ อ งการใหกวนไดดี จำเปนตองมีการผสมน้ำ ซึง่ จะทำใหปริมาณของแข็งทัง้ หมดลดลง
โดยลักษณะทางกายภาพของหัวสดทีส่ ามารถอุม น้ำไดดี เปนผลเนือ่ งมาจากองคประกอบจำพวกพอลิแซคคาไรดในหัวสด ดังนัน้ การพัฒนากระบวนการหมักแบบ HG และ
VHG ของหัวมันสำปะหลังสด สามารถทำไดโดยการปรับสภาพวัตถุดิบดวยเอนไซมที่ยอยผนังเซลลพืช (Cell wall degrading enzymes) เพื่อลดความหนืดเริ่มตนที่
ความเขมขนสูงของวัตถุดิบลง เทคโนโลยีดังกลาวนี้สามารถประยุกตใชทั้งกับมันเสนและหัวมันสด ดังนั้นจึงสามารถเรียกเทคโนโลยีนี้ไดวาเปนการหมักเอทานอลแบบ
VHG-SSF ทัง้ นีห้ อ งปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแปง ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ ไดมกี ารศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอล
จากมันสำปะหลัง ทัง้ มันเสนและหัวมันสด ดวยการปรับสภาพวัตถุดบิ ดวยเอนไซมทางการคา เพือ่ ใหสามารถหมักไดในสภาวะทีม่ ปี ริมาณของแข็งสูงขึน้ จากผลความสำเร็จ
ของเทคโนโลยีดงั กลาว กองทุนสิง่ แวดลอมโลก (Global Environment Fund, GEF) จึงใหการพิจารณาสนับสนุนทุนดำเนินงานระยะเวลา 5 ป (พ.ย. 2556 – ธ.ค. 2561)
ภายใตโครงการ Overcoming Policy, Market and Technological Barriers to Support Technological Innovation and South-South Technology Transfer:
The Pilot Case of Ethanol Production from Cassava ผานองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development
Organization, UNIDO) ในการนำเทคโนโลยีทไ่ี ดไปประเมินความเปนไปไดในระดับตนแบบภาคสนามในโรงงาน รวมทัง้ ทำการถายทอดเทคโนโลยีใหกบั ภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในประเทศ กลุมประเทศ LMV เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน เพื่อที่จะลดการปลอย
กาซเรือนกระจกของโลก และลดภาระการนำเขาน้ำมันจากตางประเทศ
Processing condition

Technology Limitation

60-65% moisture
25-30% starch

- Variation in root quality
- Seasonal availability

Mixing

20% total solid

Cooking

> 100°C

- Dilution of total (soluble) solids due to viscosity problem
- Require process water
At high temperature to gelatinize starch

Liquefaction

85-95°C , 1-2 hr

At high temperature to optimize enzyme activity

Sacchariﬁcation &
Fermentation (SSF)

30-35°C , 48-72 hr

- Low ethanol concentration

Ethanol mash

9-19% (v/v) ethanol

- High energy requirement in distillation

Distillation

95% ethanol

- High wastewater treatment cost

Fresh root
Process
water
Energy

Energy

Grinding

Technology Development
Mash viscosity reduction
technology of fresh roots
High Gravity (HG)
Very High Gravity (VHG)
Raw starch digesting enzyme
Non-thermal process

(Simultaneous Liquefaction, Sacchariﬁcation &
Fermentation, SLSF)

High ethanol content
(15-18%v/v)

Less energy
Less wastewater
VHG-SLSF process

Ethanol

ผูเขียน: นายสิทธิโชค วัลลภาทิตย
ติดตอเรา:

โครงการการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย
www.thailandtapiocastarch.net E-mail: starchzerowaste@gmail.com
ผูจัดการโครงการ: คุณรื่นรมย เลิศลัทธภรณ
ศูนย EcoWaste สวทช. เบอรโทรศัพท: (668) 3448 - 3079 โทรสาร: (662) 452 - 3455
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