
บก.แถลง
สวัสดีปกระตาย ขอใหผูอานทุกทานจงประสบแตความสุขความเจริญตลอดป 2554 นี้ สําหรับจดหมายขาวฉบับนี้ ทางผูจัดทําไดนําความเคลื่อนไหวและ

เกร็ดความรูในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังมานําเสนอใหผูอานไดติดตามกันอีกเชนเคย โดยมีเนื้อหาเดนๆ เชน แนวคิดการสราง
เครือขายอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมฯ รวมถึงเทคนิคการใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการผลิต หาก
ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจงไดที่ info@thailandtapiocastarch.net

ปที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2553

สรปุขาวเดนในอุตสาหกรรมแปง

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



การจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับโรงงานแปงมันสําปะหลัง 
ในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลงัจะประกอบไปดวยเครื่องจกัรขนาดใหญ เปนระบบปด และลักษณะการ
ผลิตจะเปนการผลิตแบบตอเนื่อง ในแตละหนวยการผลิตจะมีพนักงานดูแลและควบคุมการผลิต และมีการใช
สารเคมใีนการผลิต ซึง่จะเห็นวาระหวางกระบวนการผลิตนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได ดังนั้นการ
จัดการดานชวีอนามัยและสิ่งแวดลอมจงึเปนสิ่งสาํคัญที่ควรนาํมาประยุกตใชระหวางการดําเนินการผลิต ใน

สถานการณ ป 2553/54
• ในประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ประมาณการวาจะมี
ผลผลิต 21.061 ลานตัน ลดลงจากป 2552/53 รอยละ 4.29 
ื่ ี้ ไ 

สถานการณตลาดแปงมันสําปะหลัง แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่นี้จึงขอยกตัวอยางการจัดการดานชีวอนามัยในแตละขั้นตอนกระบวนการผลิตโรงงานแปง ดงันี้เนืองจากการระบาดของเพลีย โดย สศก.ไดประมาณการ
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

กระบวน
การผลิต

อันตรายที่มกั
เกิดข้ึน

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน วิธกีารวางแผนการจัดการ

การลงกอง
หัวมัน

ฝุน ฝุนจากการเทกองหัวมัน สงผล
ตอสุขภาพพนักงาน 

พนักงานควรมีทีก่รองอากาศ 

และควรมีฉากกนัระหวางเท
กองมัน

เครื่องรอนดนิ
และทราย

ตกจากทีสู่ง พนักงานตกจากทีส่งูเนือ่งจาก
บันไดและพืน้ทีย่กระดบั ชํารด

จัดทําทางเดนิและราวให
แข็งแรง พรอมทั้งตรวจสอบ

• ตางประเทศ
การสงออกผลิตภัณฑมันเสนของไทย  ชวงเดือน 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 

 ั   ิ่ ึ้ 

และทราย บนไดและพนทยกระดบ ชารุด
และไมม่ันคง

แขงแรง พรอมทงตรวจสอบ
เปนประจํา

แผนกสับเหงา สายพาน
ลําเลียงหนีบ

พนักงานสับเหงาถกูสายพาน
ลําเลียงดึงเขาไป

ทําฝาครอบกั้นสวนที่
เคลื่อนไหวของสายพาน

เครื่องลาง
หัวมัน

พ้ืนลืน่ พ้ืนที่บริเวณรอบเครื่องลาง
หัวมันจะมีน้ํา ทําใหลืน่

พนักงานควรใสรองเทากันลืน่
หรือออกแบบพื้นทีส่ามารถ
ระบายน้ําไดดี

เครื่องสับและ เสียงดัง เสียงดังเกดิจากเครื่องจักรทําให ควรมีการใชอุปกรณลดเสยีง1,962 ลานตน มูลคา 31,615 ลานบาท เพมขนจากชวง
เดียวกันของป 52 (ม.ค.-ต.ค.) รอยละ 1.76 ทั้งนี้ การสงออก
ผลิตภัณฑมันเสนมีการสั่งซื้อจากจีนมีความตองการอยาง
ตอเนื่อง ดานมันอัดเม็ดมีการสั่งซื้อจากเกาหลีใต สําหรับ
แปงมันมีการสั่งซื้อจากอินโดนีเซีย ไตหวัน ญี่ปุนอยาง
ตอเนื่อง

ขอมูล: สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร กรมการคาภายใน ธันวาคม 2553 ขอมูล: สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร กรมการคาภายใน ธันวาคม 2553 

เครื่องโม พนักงานสูญเสยีการไดยิน และตดิตอสื่อสารโดยการเดนิ
ออกจากพื้นที่

เครื่องสลดัแหง 
ไซโคลนรอน 

ไซโคลนเยน็

เกดิระเบดิของ
ฝุนแปงใน
ไซโคลนรอน
และเยน็

สูญเสยีการผลติและพนักงานที่
อยูใกลเคยีง

ทําความสะอาดทอสงไซโคลน

เครื่องรอนและ
ป

การฟุงของฝุน
ป

ฝุนแปงจะสงผลกระทบตอ
ใ

ทําผนังกัน้ เครื่องรอนแปงมี
ั

(ปริมาณ : ลานตัน, มูลคา : ลานบาท,ราคาเฉลี่ย : บาท/ตัน)
ชนิด ป 2552 ป 2553

ม.ค. - ต.ค.

ปริมาณ มูลคา ราคา
เฉลี่ย ปริมาณ มูลคา ราคา

เฉลี่ย

สถิติการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังสถิติการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
บรรจุแปง แปง ระบบการหายใจ ระบบดูดอากาศ พนักงาน

สวมหนากาก ทําความ
สะอาดพืน้ที่

เตาน้ํามันรอน
และจุดเปลี่ยน
ความรอน

ไฟไหม เม่ือเตาน้ํามันรอน การ
หมุนเวียนไมมี สงผลใหน้ํามัน
รอนลนออกมาพบกับเชื้อเพลิง
จึงเกดิการลุกไหม

ตดิตัง้อุปกรณสําหรับลด
ความรอน

เตาเผากํามะถัน กาซซัลเฟอรได ทําใหเกดิละอองกรด มี ออกแบบระบบที่มี

หนา 2 จดหมายขาว เครือขายอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2553)

มันเสน 3.953 18,998 4,639 3.688 22,256 6,034
มันอัดเม็ด 0.331 1,459 4,418 0.148 717 4,843
แปงดบิ 1.798 16,654 9,199 1.451 19,986 13,769

แปงแปรรปู 0.618 11,471 18,620 0.509 11,629 22,812

ออกไซด/ไอกรด ผลกระทบตอสุขภาพชุมชนและ
การกดักรอน

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

Biogas กาซมีเทน เปน
สารไวไฟ

กาซมีเทนเมื่อร่ัวและเจอความ
รอนเกดิประกายไฟและเกดิการ
ลกุไหม

ออกแบบเปนไปตามหลกัมี
การตรวจสอบเฝาระวัง



หลังจากการอบรมในหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง” ทั้งในภาคบรรยายและภาค
ปฎิบัติสิ้นสุดลง โครงการพัฒนาศักยภาพการใชพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย ภายใตการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ) ไดมีการดําเนิน
กิจกรรมตอเนื่องอีก 2 กิจกรรม ไดแก การพัฒนาเครือขายดานพลังงานและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย 

และการดําเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในอตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย (Energy and Eco-Efficiency

หลังจากการอบรมในหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง” ทั้งในภาคบรรยายและภาค
ปฎิบัติสิ้นสุดลง โครงการพัฒนาศักยภาพการใชพลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย ภายใตการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (German Technical Cooperation, GTZ) ไดมีการดําเนิน
กิจกรรมตอเนื่องอีก 2 กิจกรรม ไดแก การพัฒนาเครือขายดานพลังงานและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย 

และการดําเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศนดานพลังงานในอตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย (Energy and Eco-Efficiency

ขาวสารและความเคลื่อนไหวเกีย่วกบัโครงการฯ

และการดาเนนกจกรรมการเพมประสทธภาพเชงเศรษฐนเวศนดานพลงงานในอ ุตสาหกรรมแปงมนสาปะหลงไทย (Energy and Eco-Efficiency 
Benchmarking) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เครือขายฯ นี้ กอต้ังขึ้นเพื่อใหเกิดการรวมตัวของผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังทุกภาคสวนทั้งผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูสงออก
ผลิตภัณฑ ผูใหบริการดานคําปรึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ที่มีการเล็งเห็น
ถึงผลประโยชนรวมกัน มีความตองการและเปาหมายเดียวกัน เชน พัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน แสวงหาวัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมกัน ซ่ึงการ
ที่องคกรรวมมือกันในเครือขายก็เพื่อที่จะผสานจดแข็งของกันและกันในการบรรลเปาหมายรวมกัน ในขณะเดียวกันก็จะสงเสริมใหเกิดความสามารถในการ

และการดาเนนกจกรรมการเพมประสทธภาพเชงเศรษฐนเวศนดานพลงงานในอ ุตสาหกรรมแปงมนสาปะหลงไทย (Energy and Eco-Efficiency 
Benchmarking) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เครือขายฯ นี้ กอต้ังขึ้นเพื่อใหเกิดการรวมตัวของผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังทุกภาคสวนทั้งผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูสงออก
ผลิตภัณฑ ผูใหบริการดานคําปรึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง ที่มีการเล็งเห็น
ถึงผลประโยชนรวมกัน มีความตองการและเปาหมายเดียวกัน เชน พัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน แสวงหาวัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมกัน ซ่ึงการ
ที่องคกรรวมมือกันในเครือขายก็เพื่อที่จะผสานจดแข็งของกันและกันในการบรรลเปาหมายรวมกัน ในขณะเดียวกันก็จะสงเสริมใหเกิดความสามารถในการ

การพัฒนาเครือขายดานพลังงานและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย

ุ ุ
แขงขันกันผลิตสินคาคุณภาพเพื่อตอบสนองตอลูกคาที่มีความตองการซับซอนมากขึ้นอันหมายถึง การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม โดยผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการรวมมือกันระหวางองคกรในเครือขาย คือการสงเสริมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทยใหมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ลดตนทุน สราง
ความเขมแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ปรับตัวเองเขาสูโอกาสทางการตลาดใหมๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา กอเกิดความไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) ซ่ึงในที่สุดจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เครือขายนี้จะถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการ
รวมกลุมธุรกิจซ่ึงเปนความรวมมือภายในกลุมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทยตอไป

ประโยชนของผูเขารวมเครือขายฯ
ได รั บข อมู ลข า วสา รและความ เคลื่ อน ไหวของอุ ตสาหกร รมภายใน เครื อ ข าย  ผ านช อ งทางกา รติ ดต อสื่ อ สา ร  ทั้ ง เ วบ ไซต 

ุ ุ
แขงขันกันผลิตสินคาคุณภาพเพื่อตอบสนองตอลูกคาที่มีความตองการซับซอนมากขึ้นอันหมายถึง การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม โดยผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการรวมมือกันระหวางองคกรในเครือขาย คือการสงเสริมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทยใหมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ลดตนทุน สราง
ความเขมแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ปรับตัวเองเขาสูโอกาสทางการตลาดใหมๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา กอเกิดความไดเปรียบ
ในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) ซ่ึงในที่สุดจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เครือขายนี้จะถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการ
รวมกลุมธุรกิจซ่ึงเปนความรวมมือภายในกลุมอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทยตอไป

ประโยชนของผูเขารวมเครือขายฯ
ได รั บข อมู ลข า วสา รและความ เคลื่ อน ไหวของอุ ตสาหกร รมภายใน เครื อ ข าย  ผ านช อ งทางกา รติ ดต อสื่ อ สา ร  ทั้ ง เ วบ ไซต ู ุ

www.thailandtapiocastarch.net จดหมายขาวเครือขายฯ และกิจกรรมตางๆ  รวมถึงไดรับสิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธองคกรและมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมธุรกิจประเภทเดียวกันและกลุมธุรกิจสนับสนุน รวมถึงหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถ
รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการตางๆ ได อนัอาจจะนําไปสูประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและขยายโอกาสทางการตลาดใหกวางขวางขึ้น โดยขณะนี้
ทางเครือขายฯ ไดเปดใหผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมเปนสมาชิกเครือขายฯไดแลว ณ บัดนี้ (โดยไมเสียคาใชจายในการสมัครเปนสมาชิกตลอด
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ) หากทานตองการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่เจาหนาที่ประสานงานเครือขายฯ (ตามที่ระบุไวใน “ติดตอเรา”)

ู ุ
www.thailandtapiocastarch.net จดหมายขาวเครือขายฯ และกิจกรรมตางๆ  รวมถึงไดรับสิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธองคกรและมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมธุรกิจประเภทเดียวกันและกลุมธุรกิจสนับสนุน รวมถึงหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถ
รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการตางๆ ได อนัอาจจะนําไปสูประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและขยายโอกาสทางการตลาดใหกวางขวางขึ้น โดยขณะนี้
ทางเครือขายฯ ไดเปดใหผูสนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมเปนสมาชิกเครือขายฯไดแลว ณ บัดนี้ (โดยไมเสียคาใชจายในการสมัครเปนสมาชิกตลอด
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ) หากทานตองการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่เจาหนาที่ประสานงานเครือขายฯ (ตามที่ระบุไวใน “ติดตอเรา”)
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ในภาวะที่คาใชจายดานตนทุนการผลิต ไมวาจะเปนราคาหัวมัน คาใชจายดานเชื้อเพลิง ไฟฟา น้ํา แรงงานตลอดจนคาใชจายดานการกําจัดของเสีย 
มีแนวโนมจะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหผลประกอบการธุรกิจมีแนวโนมลดลง Benchmarking จึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถบอกทานไดวา ธุรกิจของทาน
จะสามารถเพิ่มรายไดหรือลดรายจายตรงจุดไหน ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสไปสูการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจของทาน อาจโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรการผลิต ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของเสียจากกระบวนการผลิต ซ่ึงนอกเหนือจากเปน
การเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจของทานแลว ยังเปนการลดรายจายดานการกําจัดของเสีย ตลอดจนลดปญหาดานสิ่งแวดลอม 

สําหรับการดําเนินกิจกรรมนี้ คณะผูเช่ียวชาญจากสถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะเปน
ึ ึ ่ ึ่ ้

ในภาวะที่คาใชจายดานตนทุนการผลิต ไมวาจะเปนราคาหัวมัน คาใชจายดานเชื้อเพลิง ไฟฟา น้ํา แรงงานตลอดจนคาใชจายดานการกําจัดของเสีย 
มีแนวโนมจะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหผลประกอบการธุรกิจมีแนวโนมลดลง Benchmarking จึงเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถบอกทานไดวา ธุรกิจของทาน
จะสามารถเพิ่มรายไดหรือลดรายจายตรงจุดไหน ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสไปสูการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของธุรกิจของทาน อาจโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรการผลิต ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของเสียจากกระบวนการผลิต ซ่ึงนอกเหนือจากเปน
การเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจของทานแลว ยังเปนการลดรายจายดานการกําจัดของเสีย ตลอดจนลดปญหาดานสิ่งแวดลอม 

สําหรับการดําเนินกิจกรรมนี้ คณะผูเช่ียวชาญจากสถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะเปน
ึ ึ ่ ึ่ ้
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หนา 3 จดหมายขาว เครือขายอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย ปที่ 1 ฉบับที่ 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2553)

ผูดูแล รวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมถึงใหคําปรึกษากับตัวแทนจากโรงงานทีเขารวมกิจกรรม ซึงในขณะนี มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 11 โรงงานตอบ
รับเขารวมกิจกรรม ต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 และเพิ่มจํานวนเปน 14 โรงงานในระยะขยายผล คือต้ังแตมกราคม –พฤษภาคม 2554 ซ่ึงจะเห็นไดวา
มีโรงงานตางๆเริ่มใหความสําคัญของกิจกรรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเปนตัวแทนจากภาคผูผลิตที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สําหรับโรงงานอื่นๆที่
สนใจเขารวมกิจกรรมนี้ ในระยะถัดไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวผานเครือขายฯ ซ่ึงจะมีการประชาสัมพันธใหทราบตอไป

ผูดูแล รวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมถึงใหคําปรึกษากับตัวแทนจากโรงงานทีเขารวมกิจกรรม ซึงในขณะนี มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 11 โรงงานตอบ
รับเขารวมกิจกรรม ต้ังแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2553 และเพิ่มจํานวนเปน 14 โรงงานในระยะขยายผล คือต้ังแตมกราคม –พฤษภาคม 2554 ซ่ึงจะเห็นไดวา
มีโรงงานตางๆเริ่มใหความสําคัญของกิจกรรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นความเปนตัวแทนจากภาคผูผลิตที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สําหรับโรงงานอื่นๆที่
สนใจเขารวมกิจกรรมนี้ ในระยะถัดไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวผานเครือขายฯ ซ่ึงจะมีการประชาสัมพันธใหทราบตอไป



ฉบับที่ผานมาไดกลาวถึงแนวทางการลดการสูญเสียแปงทั้งในกากและในน้ําเสียไปแลว ฉบับนี้เราลองมาพิจารณาแนว
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  ั ป ั ํ ป ั  ื่ ั ป ึ่ ใ ป ิ ั ิ ี่  ใ 

เทคนิคการผลิต

การโมและการสกัดแปงมันสําปะหลัง และหนวยเครืองแยกและการสลัดแปง ซึงแนวทางในการปฏิบัติทีจะชวยใหการ
ใชพลังงานไฟฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1) การเก็บขอมูลสัมประสิทธิ์การใชพลังงานไฟฟารวม
การเก็บขอมูลสถิติการใชไฟฟารวมในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลัง สามารถ
นําไปสูการวิ เคราะหและเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพในการใช ไฟฟาใน
กระบวนการผลิตและพฤติกรรมการใชไฟฟาของพนักงาน โดยเบื้องตน โรงงาน
สามารถนําหนวยการใชไฟฟาประจําเดือนมาพิจารณาเทียบกับปริมาณผลผลิต 

ใ    ึ่ ็ ื ์ ใ  ไ 

• กระบวนการผลิตตองมีการหยุดบอยๆ ในแตละชวงเวลาการผลิต ทําให
เครื่องจักรบางชุดในหนวยถัดไปตองเดินตัวเปลาซ่ึงเปนการใชพลังงานไฟฟาที่ไม
มีผลผลิตออกมา ซ่ึงสาเหตุหลักๆที่มักจะทําใหตองหยุดผลิต มีดังนี้
     ปญหากากลนราง/อางกาก อันเนื่องมาจากในอางกากไมมีการกวนผสมที่ดี
ํ ใ  ั้ ไ ี่ไ  ส P ี   ็ ไ 

รูปที่ 2 กากเต็มอางกาก

(ในหนวยตันแปงผลิตภัณฑแหง) ซึงก็คือคาสัมประสิทธิการใชพลังงานไฟฟารวม
ในกระบวนการผลิต ในหนวยของ kWh ตอตันแปงผลิตภัณฑแหง ทําใหโรงงาน
นํามาเปรียบเทียบในแตละชวงเวลาของปหรือขอมูลยอนหลัง ซ่ึงโรงงานสามารถ
ตรวจสอบในรายละเอียดไดวา ในเดือนนั้นมีการเดินเครื่องจักรผลิตแปงมัน
สําปะหลังอยางไร สอดคลองกับปริมาณการผลิตหรือไม เพื่อจะนํามาวิเคราะหหา
สาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงเพื่อใหมีการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 

ทาใหบางครงของไหลทไหลเขาสู Pump จะมความเขมขนของของแขงไม
สม่ําเสมอ บางครั้งมีแตน้ําไปยังหนวยสกัดกาก ทําใหกากของแข็งสะสมในอาง
หรือรางกาก เปนเหตุใหตองหยุดหรือชะลอการผลิต เนื่องจากอางกากลน ซ่ึง
สามารถแกไขหรือปองกันไดโดยการวางตําแหนงของน้ําที่ไปเติมในราง/อางกาก
ใหสามารถฉีดใหกากไหลลงมาไดอยางสม่ําเสมอ เชนบริเวณเหนือจุดทางดูด 
Pump หรือกําหนดวิธีการดําเนินงานสําหรับการควบคุมระดับของกากในอางให
เหมาะสมในเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน

รูปที่1แสดงคาสัมประสิทธิ์การใช
ื่ ี ไไฟฟารวมในการผลิตแปงมัน

สําปะหลังของโรงงาน และสถิติ
คาสัมประสิทธิ์ การใชไฟฟารวม
ในการผลิตแปงมันสําปะหลังของ
โรงงานในกลุมตัวอยาง ในชวง
เวลาตางๆ

2) การลดการใชไฟฟาในการผลิตแปงมันสําปะหลัง
สาเหตุสวนใหญที่ทําใหคาสัมประสิทธิ์การใชพลังงานไฟฟารวมไมเทากัน หรือสูง

่ ่ ้ ่ ่

     ปญหาเครืองจักรเสีย ทําใหหนวยตอไปตองหยุดการทํางาน สามารถปองกนั
ไดโดยกําหนดมาตรการรองรับปญหาที่เกิดขึ้นลงในเอกสารวิธกีารปฏิบัติงาน 
เชน กรณีชุดอบเสีย ถาพิจารณาแลววาตองใชเวลาแกไขเกนิ 20 - 30 นาท ีควร
หยุดการผลิต เพื่อลดการเดินเครื่องจักรเปลา, ติดสญัญาณเตือนระดับน้ําแปงใน
ถังน้ําแปงเพือ่ ปองกันน้ําแปงลนถงั, จัดทําทะบียนประวัติการซอมบํารุง
เครื่องจักร เพื่อใหมีสถิติของสาเหตุการชํารุด สําหรับการวางแผนปองกันหรอื
บํารุงรักษาลวงหนา เปนตน

ิ ิ ั  ี ่ไ ไ  ึ่ ํ ป  ี ํ ไป ิ ้ํกวาคาเกณฑเฉลียโดยทัวไปนัน มาจากการทีโรงงานเดินเครืองจักรไมเต็ม
ประสิทธิภาพ เชน
• การเดินเครื่องจักรไมไดเต็มสมรรถนะ โดยสวนใหญที่พบ ไดแก หนวยการ
สกัดแปง ที่ชุดเครื่องกรองกากออนทั้งที่ใชเครื่องกรองแบบสั่น และ Bent sieved 
screen หรือ DSM ซ่ึงโรงงานควรเลือกประเภทชุดเครื่องกรองอยางเหมาะสมซึ่ง
โรงงานควรเลือกประเภทชุดเครื่องกรองอยางเหมาะสม และมีจํานวนรวมถึงการ
ต้ังคาการทํางานของเครื่องกรองแบบสั่นและ DSM ที่เหมาะกับอัตราการไหลของ
้ํ ป ื่ ํ ใ  ิ ป ิ ิ ี่ ีใ ั ใ  ั ี่ ี

• การเกิดผลิตภัณฑทีไมไดมาตรฐาน ซึงจาเปนตองมีการนาไปผลิตซามาก        
ซ่ึงสามารถแกไขโดยการบริหารจัดการผลิตใหเหมาะสม เชน 

     การลดการสญูเสียระหวางการบรรจุ โดยบํารุงรักษาเครื่องบรรจุถุง และการ
ดูแลเอาใจใสของพนักงานระหวางบรรจุ
     ปรับอุณหภูมิอบไมใหสูงเกินไป เพราะหากแปงขาดรางจะทําใหอณุหภมูิของ
ทออบแหงสูงเกนิ และการตีแปงกอนเขาเครื่องอบใหเหมาะสม เพื่อใหเม็ดแปง
กระจายตัวดีไมเกาะเปนกอนใหญๆ

มีการวางแผนการผลิตที่ดี ในกรณทีีโ่รงงานมีผลิตภัณฑหลายรปแบบ จะได

ติดตอเรา: “Thailand Tapioca Starch”
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังไทย

www.thailandtapiocastarch.net

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

สํานักงานความรวมมอืทางวชิาการของเยอรมัน (GTZ) 
โทรศัพท: 02-661-9273 ตอ 14  โทรสาร: 02 661 9281 

E-Mail: info@thailandtapiocastarch.net

นําแปงเพือจะทําใหเกิดประสิทธิภาพการกรองทีดีในระดับการใชพลังงานทีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

     มการวางแผนการผลตทด ในกรณทโรงงานมผลตภณฑหลายรูปแบบ จะได
ไมมีการเดินเครื่องจักรที่ไมจําเปน
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