ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553
บก.แถลง
สวัสดีปกระตาย ขอใหผูอานทุกทานจงประสบแตความสุขความเจริญตลอดป 2554 นี้ สําหรับจดหมายขาวฉบับนี้ ทางผูจัดทําไดนําความเคลื่อนไหวและ
เกร็ดความรูในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังมานําเสนอใหผูอานไดติดตามกันอีกเชนเคย โดยมีเนื้อหาเดนๆ เชน แนวคิดการสราง
เครือขายอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมฯ รวมถึงเทคนิคการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต หาก
ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจงไดที่ info@thailandtapiocastarch.net

สรุปขาวเดนในอุตสาหกรรมแปง

หนา 1

จดหมายขาว เครือขายอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค.2553)

สถานการณตลาดแปงมันสําปะหลัง

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

สถานการณ ป 2553/54
• ในประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประมาณการวาจะมี
ผลผลิต 21.061 ลานตัน ลดลงจากป 2552/53 รอยละ 4.29
เนืื่องจากการระบาดของเพลีี้ย โดย สศก.ได
ไ ประมาณการ
ผลกระทบจากน้ําทวมทําใหผลผลิตเสียหาย 0.667 ลานตัน
คาดวาปริมาณผลผลิตป 2553/54 จะเหลือประมาณ 20.394
ลานตัน แนวโนมราคาผลผลิตจะอยูในเกณฑสูงและจะมี
ปริมาณไมเพียงพอ ปจจุบันราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได
(เชื้อแปง 25%) จ.นครราชสีมา เฉลี่ย กก.ละ 3.30 – 3.50
บาท
• ตางประเทศ
การส ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ มั น เส น ของไทย ช ว งเดื อ น ม.ค.ต.ค.53 มันเสน 3.688 ลานตัน มูลคา 22,256 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 52 (ม.ค.- ต.ค.) รอยละ 28.06
มันอัดเม็ด 0.148 ลานตัน มูลคา 717.61 ลานบาท ลดลงจาก
ชวงเดียวกันของป 52 (ม.ค.- ต.ค.) รอยละ 40.56 แปงมัน
 ั มูลคา 31,615 ลานบาท

ิ่ ึ้

1,962 ลานตน
เพมขนจากชวง
เดียวกันของป 52 (ม.ค.-ต.ค.) รอยละ 1.76 ทั้งนี้ การสงออก
ผลิตภัณฑมันเสนมีการสั่งซื้อจากจีนมีความตองการอยาง
ตอเนื่อง ดานมันอัดเม็ดมีการสั่งซื้อจากเกาหลีใต สําหรับ
แป ง มั น มี ก ารสั่ ง ซื้ อ จากอิ น โดนี เ ซี ย ไต ห วั น ญี่ ปุ น อย า ง
ตอเนื่อง

การจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับโรงงานแปงมันสําปะหลัง
ในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังจะประกอบไปดวยเครื่องจักรขนาดใหญ เปนระบบปด และลักษณะการ
ผลิตจะเปนการผลิตแบบตอเนื่อง ในแตละหนวยการผลิตจะมีพนักงานดูแลและควบคุมการผลิต และมีการใช
สารเคมีในการผลิต ซึง่ จะเห็นวาระหวางกระบวนการผลิตนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุขึ้นได ดังนั้นการ
จัดการดานชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรนํามาประยุกตใชระหวางการดําเนินการผลิต ใน
ที่นี้จึงขอยกตัวอยางการจัดการดานชีวอนามัยในแตละขั้นตอนกระบวนการผลิตโรงงานแปง ดังนี้
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
วิธกี ารวางแผนการจัดการ
กระบวน
อันตรายที่มกั
การผลิต
เกิดขึ้น
การลงกอง
หัวมัน

ฝุน

ฝุน จากการเทกองหัวมัน สงผล
ตอสุขภาพพนักงาน

เครื่องรอนดิน
และทราย

ตกจากทีส่ ูง

แผนกสับเหงา

สายพาน
ลําเลียงหนีบ
พื้นลืน่

พนักงานตกจากทีส่ งู เนือ่ งจาก
บันไดและพืน้ ทีย่ กระดับ ชารุ
บนไดและพนทยกระดบ
ชํารดด
และไมมั่นคง
พนักงานสับเหงาถูกสายพาน
ลําเลียงดึงเขาไป
พื้นที่บริเวณรอบเครื่องลาง
หัวมันจะมีน้ํา ทําใหลนื่

เครื่องลาง
หัวมัน

ขอมูล: สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร กรมการคาภายใน ธันวาคม 2553

เครื่องสับและ
เครื่องโม

เสียงดัง

เสียงดังเกิดจากเครื่องจักรทําให
พนักงานสูญเสียการไดยิน

เครื่องสลัดแหง
ไซโคลนรอน
ไซโคลนเย็น

เกิดระเบิดของ
ฝุน แปงใน
ไซโคลนรอน
และเย็น
การฟุงของฝุน
แปปง

สูญเสียการผลิตและพนักงานที่
อยูใกลเคียง

เครื่องรอนและ
บรรจุแปง

ฝุน แปงจะสงผลกระทบตอ
ระบบการหายใจ
ใ

สถิติการสงออกผลิตภัณฑมนั สําปะหลัง
(ปริมาณ : ลานตัน, มูลคา : ลานบาท,ราคาเฉลี่ย : บาท/ตัน)
ชนิด

ป 2552

ป 2553
ม.ค. - ต.ค.

ปริมาณ

มูลคา

ราคา
เฉลี่ย

ปริมาณ

มูลคา

ราคา
เฉลี่ย

มันเสน

3.953

18,998

4,639

3.688

22,256

6,034

มันอัดเม็ด
แปงดิบ
แปงแปรรูป

0.331
1.798
0.618

1,459
16,654
11,471

4,418
9,199
18,620

0.148
1.451
0.509

717
19,986
11,629

4,843
13,769
22,812
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เตาน้ํามันรอน
และจุดเปลี่ยน
ความรอน

ไฟไหม

เตาเผากํามะถัน

กาซซัลเฟอรได
ออกไซด/ไอกรด

Biogas

กาซมีเทน เปน
สารไวไฟ

เมื่อเตาน้ํามันรอน การ
หมุนเวียนไมมี สงผลใหน้ํามัน
รอนลนออกมาพบกับเชื้อเพลิง
จึงเกิดการลุกไหม
ทําใหเกิดละอองกรด มี
ผลกระทบตอสุขภาพชุมชนและ
การกัดกรอน
กาซมีเทนเมื่อรั่วและเจอความ
รอนเกิดประกายไฟและเกิดการ
ลุกไหม

พนักงานควรมีทกี่ รองอากาศ
และควรมีฉากกันระหวางเท
กองมัน
จัดทําทางเดินและราวให
แข็งแรง พรอมทงตรวจสอบ
แขงแรง
พรอมทั้งตรวจสอบ
เปนประจํา
ทําฝาครอบกั้นสวนที่
เคลื่อนไหวของสายพาน
พนักงานควรใสรองเทากันลืน่
หรือออกแบบพื้นทีส่ ามารถ
ระบายน้ําไดดี
ควรมีการใชอุปกรณลดเสียง
และติดตอสื่อสารโดยการเดิน
ออกจากพื้นที่
ทําความสะอาดทอสงไซโคลน

ทําผนังกัน้ เครื่องรอนแปงมี
ระบบดูดอากาศ พนักั งาน
สวมหนากาก ทําความ
สะอาดพืน้ ที่
ติดตัง้ อุปกรณสําหรับลด
ความรอน

ออกแบบระบบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ออกแบบเปนไปตามหลักมี
การตรวจสอบเฝาระวัง

จดหมายขาว เครือขายอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2553)

ขาวสารและความเคลื่อนไหวเกีย่ วกับโครงการฯ
หลังจากการอบรมในหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง” ทั้งในภาคบรรยายและภาค
ปฎิบัติสิ้นสุดลง โครงการพัฒนาศักยภาพการใชพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย ภายใตการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ) ไดมีการดําเนิน
กิจกรรมตอเนื่องอีก 2 กิจกรรม ไดแก การพัฒนาเครือขายดานพลังงานและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย
และการดําเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในอตสาหกรรมแป
และการดาเนนกจกรรมการเพมประสทธภาพเชงเศรษฐนเวศนดานพลงงานในอุ
ตสาหกรรมแปงมนสาปะหลงไทย
งมันสําปะหลังไทย (Energy and Eco-Efficiency
Benchmarking) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การพัฒนาเครือขายดานพลังงานและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย
เครือขายฯ นี้ กอตั้งขึ้นเพื่อใหเกิดการรวมตัวของผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังทุกภาคสวนทั้งผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูสงออก
ผลิตภัณฑ ผูใหบริการดานคําปรึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ที่มีการเล็งเห็น
ถึงผลประโยชนรวมกัน มีความตองการและเปาหมายเดียวกัน เชน พัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน แสวงหาวัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมกัน ซึ่งการ
ที่องคกรรวมมือกันในเครือขายก็เพื่อที่จะผสานจดแข็
ุ งของกันและกันในการบรรลเป
ุ าหมายรวมกัน ในขณะเดียวกันก็จะสงเสริมใหเกิดความสามารถในการ
แขงขันกันผลิตสินคาคุณภาพเพื่อตอบสนองตอลูกคาที่มีความตองการซับซอนมากขึ้นอันหมายถึง การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม โดยผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการรวมมือกันระหวางองคกรในเครือขาย คือการสงเสริมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทยใหมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ลดตนทุน สราง
ความเขมแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ปรับตัวเองเขาสูโอกาสทางการตลาดใหมๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา กอเกิดความไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) ซึ่งในที่สุดจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เครือขายนี้จะถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการ
รวมกลุมธุรกิจซึ่งเปนความรวมมือภายในกลุมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทยตอไป
ประโยชนของผูเขารวมเครือขายฯ
ได รั บ ข อ มูู ล ข า วสารและความเคลื่ อ นไหวของอุุ ต สาหกรรมภายในเครื อ ข า ย ผ า นช อ งทางการติ ด ต อ สื่ อ สาร ทั้ ง เวบไซต
www.thailandtapiocastarch.net จดหมายขาวเครือขายฯ และกิจกรรมตางๆ รวมถึงไดรับสิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธองคกรและมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมธุรกิจประเภทเดียวกันและกลุมธุรกิจสนับสนุน รวมถึงหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถ
รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการตางๆ ได อันอาจจะนําไปสูประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและขยายโอกาสทางการตลาดใหกวางขวางขึ้น โดยขณะนี้
ทางเครือขายฯ ไดเปดใหผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมเปนสมาชิกเครือขายฯไดแลว ณ บัดนี้ (โดยไมเสียคาใชจายในการสมัครเปนสมาชิกตลอด
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ) หากทานตองการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่เจาหนาที่ประสานงานเครือขายฯ (ตามที่ระบุไวใน “ติดตอเรา”)

กิจกรรม Energy and Eco
กจกรรม
Eco-Efficiency
Efficiency Benchmarking in Thai Tapioca Starch Industry
ในภาวะที่คาใชจายดานตนทุนการผลิต ไมวาจะเปนราคาหัวมัน คาใชจายดานเชื้อเพลิง ไฟฟา น้ํา แรงงานตลอดจนคาใชจายดานการกําจัดของเสีย
มีแนวโนมจะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหผลประกอบการธุรกิจมีแนวโนมลดลง Benchmarking จึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถบอกทานไดวา ธุรกิจของทาน
จะสามารถเพิ่มรายไดหรือลดรายจายตรงจุดไหน ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสไปสูการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจของทาน อาจโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรการผลิต ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งนอกเหนือจากเปน
การเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจของทานแลว ยังเปนการลดรายจายดานการกําจัดของเสีย ตลอดจนลดปญหาดานสิ่งแวดลอม
สําหรับการดําเนินกิจกรรมนี้ คณะผูเชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะเปน
ผูดูแล รวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมถึึงใหคําปรึึกษากับตัวแทนจากโรงงานที่เขารวมกิจกรรม ซึึ่งในขณะนี้ มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 11 โรงงานตอบ
รับเขารวมกิจกรรม ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 และเพิ่มจํานวนเปน 14 โรงงานในระยะขยายผล คือตั้งแตมกราคม –พฤษภาคม 2554 ซึ่งจะเห็นไดวา
มีโรงงานตางๆเริ่มใหความสําคัญของกิจกรรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นความเปนตัวแทนจากภาคผูผลิตที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สําหรับโรงงานอื่นๆที่
สนใจเขารวมกิจกรรมนี้ ในระยะถัดไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวผานเครือขายฯ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธใหทราบตอไป
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ฉบับที่ผานมาไดกลาวถึงแนวทางการลดการสูญเสียแปงทั้งในกากและในน้ําเสียไปแลว ฉบับนี้เราลองมาพิจารณาแนว
เทคนิคการผลิต
ทางการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐนิเวศกันบาง โดยจะกลาวถึง “การใชพลังงานไฟฟาใน
กระบวนการผลิต” ในภาพรวมของการผลิตแปงมันสําปะหลังนั้น จะมีการใชพลังงานไฟฟาในขั้นตอนของการขนถาย
วัสดุ เชน น้ําแปง แปง และกากมัน รวมทั้งใชในเครื่องจักรตางๆ ที่ใชในการลดขนาด การสกัด และการแยกอนุภาค โดย
สวนใหญโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังจะมีกําลังเครื่องจักรที่ติดตั้งประมาณ 260-500 kW ตอกําลังการผลิต (ตันแปง
ตอ ชม.) โดยกําลังเครื่องจักรที่ใชในกระบวนการผลิตสวนใหญ (หมายถึงใชพลังงานไฟฟาในปริมาณสูง) จะอยูที่หนวย
โ และการสกััดแปปงมัันสํําปปะหลััง และหนวยเครืื่องแยกและการสลััดแปปง ซึ่ึงแนวทางในการปฏิ
ใ ป ิบัติที่จะชวยให
ใ การ
การโม
ใชพลังงานไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีดังนี้
รูปที่ 2 กากเต็มอางกาก
1) การเก็บขอมูลสัมประสิทธิ์การใชพลังงานไฟฟารวม
การเก็บขอมูลสถิติการใชไฟฟารวมในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง สามารถ • กระบวนการผลิตตองมีการหยุดบอยๆ ในแตละชวงเวลาการผลิต ทําให
นํ า ไปสู ก ารวิ เ คราะห แ ละเปรี ย บเที ย บถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช ไ ฟฟ า ใน เครื่องจักรบางชุดในหนวยถัดไปตองเดินตัวเปลาซึ่งเปนการใชพลังงานไฟฟาที่ไม
กระบวนการผลิตและพฤติกรรมการใชไฟฟาของพนักงาน โดยเบื้องตน โรงงาน มีผลผลิตออกมา ซึ่งสาเหตุหลักๆที่มักจะทําใหตองหยุดผลิต มีดังนี้
ปญหากากลนราง/อางกาก อันเนื่องมาจากในอางกากไมมีการกวนผสมที่ดี
สามารถนําหนวยการใชไฟฟาประจําเดือนมาพิจารณาเทียบกับปริมาณผลผลิต
ํใ 
ั้ ไ ี่ไ  ส Pump
P
จะมความเขมขนของของแขงไม
ี
 
็ไ 
(ในหน
ใ วยตันแปงผลิตภัณฑแหง) ซึึ่งก็็คือคาสัมประสิทธิ์การใช
ใ พลังงานไฟฟ
ไ ารวม ทาใหบางครงของไหลทไหลเขาสู
ในกระบวนการผลิต ในหนวยของ kWh ตอตันแปงผลิตภัณฑแหง ทําใหโรงงาน สม่ําเสมอ บางครั้งมีแตน้ําไปยังหนวยสกัดกาก ทําใหกากของแข็งสะสมในอาง
นํามาเปรียบเทียบในแตละชวงเวลาของปหรือขอมูลยอนหลัง ซึ่งโรงงานสามารถ หรือรางกาก เปนเหตุใหตองหยุดหรือชะลอการผลิต เนื่องจากอางกากลน ซึ่ง
ตรวจสอบในรายละเอี ย ดได ว า ในเดื อ นนั้ น มี ก ารเดิ น เครื่ อ งจั ก รผลิ ต แป ง มั น สามารถแกไขหรือปองกันไดโดยการวางตําแหนงของน้ําที่ไปเติมในราง/อางกาก
สําปะหลังอยางไร สอดคลองกับปริมาณการผลิตหรือไม เพื่อจะนํามาวิเคราะหหา ใหสามารถฉีดใหกากไหลลงมาไดอยางสม่ําเสมอ เชนบริเวณเหนือจุดทางดูด
Pump หรือกําหนดวิธีการดําเนินงานสําหรับการควบคุมระดับของกากในอางให
สาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงเพื่อใหมีการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมในเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
รูปที่1แสดงคาสัมประสิทธิ์การใช
ไฟฟ า รวมในการผลิ ต แป ง มั น
สําปะหลังของโรงงาน และสถิติ
คาสัมประสิทธิ์ การใชไฟฟารวม
ในการผลิตแปงมันสําปะหลังของ
โรงงานในกลุ ม ตั ว อย า ง ในช ว ง
เวลาตางๆ

2) การลดการใชไฟฟาในการผลิตแปงมันสําปะหลัง
สาเหตุสวนใหญที่ทําใหคาสัมประสิทธิ์การใชพลังงานไฟฟารวมไมเทากัน หรือสูง
กว าค า เกณฑ เ ฉลี่ ย โดยทั่ ว ไปนั้ น มาจากการที่ โ รงงานเดิ น เครื่ อ งจั ก รไม เต็ ม
ประสิทธิภาพ เชน
• การเดินเครื่องจักรไมไดเต็มสมรรถนะ โดยสวนใหญที่พบ ไดแก หนวยการ
สกัดแปง ที่ชุดเครื่องกรองกากออนทั้งที่ใชเครื่องกรองแบบสั่น และ Bent sieved
screen หรือ DSM ซึ่งโรงงานควรเลือกประเภทชุดเครื่องกรองอยางเหมาะสมซึ่ง
โรงงานควรเลือกประเภทชุดเครื่องกรองอยางเหมาะสม และมีจํานวนรวมถึงการ
ตั้งคาการทํางานของเครื่องกรองแบบสั่นและ DSM ที่เหมาะกับอัตราการไหลของ
นํ้ําแปปงเพื่ือจะทํําให
ใ เกิิดปประสิิทธิิภาพการกรองทีี่ดีในระดัับการใช
ใ พลัังงานที่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ปญหาเครือื่ งจักรเสียี ทําใหหนวยตอไปต
ไ องหยุดการทํางาน สามารถปองกัน
ไดโดยกําหนดมาตรการรองรับปญหาที่เกิดขึ้นลงในเอกสารวิธกี ารปฏิบัติงาน
เชน กรณีชุดอบเสีย ถาพิจารณาแลววาตองใชเวลาแกไขเกิน 20 - 30 นาที ควร
หยุดการผลิต เพื่อลดการเดินเครื่องจักรเปลา, ติดสัญญาณเตือนระดับน้ําแปงใน
ถังน้ําแปงเพือ่ ปองกันน้ําแปงลนถัง, จัดทําทะบียนประวัตกิ ารซอมบํารุง
เครื่องจักร เพื่อใหมีสถิติของสาเหตุการชํารุด สําหรับการวางแผนปองกันหรือ
บํารุงรักษาลวงหนา เปนตน
• การเกิดิ ผลิติ ภััณฑท ีไ่ มไดมาตรฐาน ซึงึ่ จาเป
ํ ปนตอ งมีีการนาไปผลิ
ํ ไป ติ ซามาก
้ํ
ซึ่งสามารถแกไขโดยการบริหารจัดการผลิตใหเหมาะสม เชน
การลดการสูญเสียระหวางการบรรจุ โดยบํารุงรักษาเครื่องบรรจุถุง และการ
ดูแลเอาใจใสของพนักงานระหวางบรรจุ
ปรับอุณหภูมิอบไมใหสูงเกินไป เพราะหากแปงขาดรางจะทําใหอณ
ุ หภูมิของ
ทออบแหงสูงเกิน และการตีแปงกอนเขาเครื่องอบใหเหมาะสม เพื่อใหเม็ดแปง
กระจายตัวดีไมเกาะเปนกอนใหญๆ
มีการวางแผนการผลิตที่ดี ในกรณทโรงงานมผลตภณฑหลายรู
ในกรณีทโี่ รงงานมีผลิตภัณฑหลายรปแบบ
จะได
มการวางแผนการผลตทด
ปแบบ จะได
ไมมีการเดินเครื่องจักรที่ไมจําเปน

ติดตอเรา: “Thailand Tapioca Starch”
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย

www.thailandtapiocastarch.net
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สํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ)
โทรศัพท: 02-661-9273 ตอ 14 โทรสาร: 02 661 9281
E-Mail: info@thailandtapiocastarch.net
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