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บก.แถลง
 สวสัดีปีใหม่ไทยทีเ่พ่ิงผา่นพ้นไป จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบบัที่ 5 แล้ว ขอขอบคุณผู้อ่านที่ให้การตอบรับเป็นอยา่งดี ส าหรับจดหมายข่าวฉบบันี้ ทางคณะ

ผู้จัดท ายินดีที่จะน าเสนอขา่วสารความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังและความรูต้่างๆ ทางดา้นเทคนิคที่นา่สนใจ รวมทั้งภาพกิจกรรม 
“การสรา้งเครือข่ายดา้นพลังงานและการใช้ทรัพยากรส าหรับอุตสาหกรรมแปง้มันส าปะหลังไทย” ครั้งที่ 1 ที่ทางโครงการได้จัดขึ้นเม่ือช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่าน
มา ทั้งนี้ หากทา่นมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือสนใจรับจดหมายขา่ว สามารถติดต่อคณะผู้จัดท าไดท้ี่ info@thailandtapiocastarch.net

สรุปข่าวเด่นในอุตสาหกรรมแป้ง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม 2554

     
     

"ศิริพงษ์ สุนทรีรัตน์" ผู้จัดการโรงงานบริษัทชัยภูมิสตาร์ช เผย
สาเหตุการระเบิดเกิดจากผ้ายางพลาสติกที่คลุมบ่อและท่อส่ง
แก๊สชีวภาพเกิดการฉีกขาด เนื่องจากมีลมกระโชกแรงจนแก๊สพัด
เข้ามาภายในโรงงานจนเกิดระเบิดขึ้น
     ด้าน ผศ.ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิเคราะห์สาเหตุท่อส่ง
แก๊สชีวภาพระเบิดว่าอาจจะมีการร่ัวไหลของแก๊สท่ีรุนแรงมี
ปริมาณมากในบริเวณท่ีเป็นจุดอับ ท าให้แก๊สปริมาณมากอัด
แน่นอยู่ในบริเวณน้ัน เม่ือมาเจอกับประกายไฟท าให้เกิดระเบิด
ขึ้นได้
    ส่วนปัญหาการติดไฟจนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงมีโอกาสเป็นไป
ได้ แต่ก็น้อยมาก เพราะแก๊สชีวภาพมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ คือ 
แก๊สมีเทนร้อยละ 60 - 70 คุณสมบัติ คือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ระเหย
ได้ง่าย น้ าหนักเบา ท าให้เม่ือเกิดการรั่วไหลแก๊สจะลอยฟุ้งขึ้นสู่
ชั้นบรรยากาศทันที โอกาสระเบิดจึงน้อยมาก
     ด้าน นายประพันธ์ เขียนนอก ผู้จัดการสมาคมโรงงานผู้ผลิต
มันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า “เหตุแก๊ส
ชีวภาพระเบิดคร้ังน้ีถือเป็นคร้ังแรกและมีความรุนแรงมาก ทาง
สมาคมจะเร่งสรุปข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในการวางระบบผลิตแก๊ส
ชีวภาพ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อไป”

                  (ที่มา : ข่าววันที่ 07/03/2554 หนังสอืพมิพ์คม ชดั ลึก)

          

นายเกรียงไกร ธีรนันทน์ ผู้อ านวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจพลังงานและการขนส่ง บริษัท อิตัลไทย
อุตสาหกรรม จ ากัด ร่วมสนับสนุนนโยบายกระทรวงพลังงานในการน าพลังงานหมุนเวียนจาก
ของเสียและน้ าเสียเหลือใช้ มาเป็นเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพในการผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 
100  MW โดยผ่านเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า GE Jenbacher Gas  Engines ซึ่งเป็นสินค้าชั้นน าของโลก 
พร้อมทั้ง  Biogas Scrubber จากเดนมาร์ก ถือเป็นเทคโนโลยีและการพัฒนาสะอาด ส่งผลให้ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลภาวะไม่ให้เป็นพิษต่อชาวบ้านในพ้ืนที่ ลดมลภาวะทางด้าน
กลิ่นที่เกิดจากของเสีย น้ าเสีย ลดภาระการน าเข้าน้ ามันเช้ือเพลิงของภาครัฐ

ส าหรับเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการติดตั้งให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น บริษัท 
สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (SWE) น าเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียของโรงงานผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง ก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 4.245  MW, บริษัท เค.ไอ.ไบโอก๊าซ จ ากัด น าเชื้อเพลิง
ก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียของโรงงานเอทานอล มีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 4.252 MW เป็นต้น                   

     (ที่มา : ข่าววันที่ 28/02/2554 ทรานสปอร์ต เจอร์นัล)

          
อย.-เกษตรฯ คุมเข้มน าเข้า อาหาร-สินค้าเกษตรจากญี่ปุ่น แจง 2 มาตรการ ลั่นหากพบ

ปนเปื้อนสั่งอายัดระงับน าเข้าทันที  สศก.คาดสินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มส่งออกเพ่ิมขึ้น 
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่า จากการประเมิน

สถานการณ์ผลกระทบจากสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น พบว่า ระยะสั้นอาจเกิดการชะลอตัวของการ
ส่งออกสินค้าเกษตร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสินค้าหลัก คือ กลุ่มสินค้าเกษตรประเภทอาหาร 
เช่น ไก่ กุ้ง น้ าตาลดิบ แป้งมันส าปะหลัง เน้ือปลาและเน้ือสุกร เป็นต้น เนื่องจากการติดขัด
ปัญหาด้านการขนส่ง และยังจะมีการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่ลดก าลังการ
ผลิตลง แต่หลังจากนั้นคาดว่าจะยิ่งเป็นโอกาสของประเทศไทย ในการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อาหารไปยังประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมมากขึ้น            (ที่มา : ข่าววันที่ 17/03/2554 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

นายสุรศกัดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าตา่งประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 53 ความตกลงเขตการคา้เสรี (FTA) อาเซียน-จีน ช่วยให้ไทยไดดุ้ลการคา้กับจนี 3,279.78 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 30.96% เม่ือเทียบกับปี 52 โดยการส่งออกมีมูลค่า 7,372 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ไทยน าเข้ามีมูลค่า 4,084 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
นับตั้งแตเ่อฟทีเออาเซียน-จีน มีผลบังคับใช้ ไทยได้ดลุการคา้กับจีนอย่างต่อเนื่อง

"เอฟทีเออาเซียน-จีน ช่วยเพิ่มแต้มต่อให้แก่สินค้าไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีนในเร่ืองตน้ทุน จากอัตราภาษีน าเข้าท่ีได้รับการยกเว้น ท าให้สินค้าส่งออกของ
ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดจีนท่ีสงูขึ้น การส่งออกของไทยไปจีนจงึมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ มันส าปะหลงั, ยางผสมอ่ืนๆ
, กรดเทเรฟทาริก, โพลิเมอร์ของเอทินลีน, พาราไซลีน, โพลิคาร์บอเนต และแป้งมันส าปะหลัง" (ทีม่า : ข่าววันที่ 29/03/2554 หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ)

'อิตัลไทย' น าของเสีย-น  าเสียผลิตไฟฟ้าชีวภาพเข้าระบบ 100 MV

ไทยเหลิงลมค้าขายจีนคล่อง 

อย.เข้มน าเข้าอาหารญี่ปุ่น
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สถานการณ์ตลาดแป้งมันส าปะหลัง

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปริมาณและมูลค่าส่งออกแป้งมันส าปะหลังเป็นรายทวีป
ตามใบรับรองมาตรฐานสนิค้า ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์  2554 

ที่มาข้อมูล : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 ภาพรวมสถานการณ์เดือนมีนาคม 2554 แม้ว่า
เกษตรกรจะขุดหัวมันออกจ าหน่ายได้มากขึ้นแต่ปริมาณยังไม่
เพียงพอและมีเปอร์เซนต์แป้งต่ าเนื่องจากมีฝนตก
แนวโน้มสถานการณ์กลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งออก  

แม้ว่าเกษตรกรจะขุดหัวมันออกจ าหน่ายมากขึ้น แต่ปริมาณ
ผลผลิตโดยรวมไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ซึ่ งเป็นผล
เนื่องมาจากยังมีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูประกอบกับในช่วง
ปลายปี 2553 เกิดภาวะน้ าท่วมในพื้นที่เพาะปลูกบางส่วน และ
เกษตรกรเร่งขุดหัวมันที่อายุยังไม่ครบ 8 เดือน ออกจ าหน่ายเพื่อให้
ทันราคา ส าหรับในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2554 จะมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดในแต่ละเดือนประมาณ 3.0 และ 2.0 ล้านตัน 
ตามล าดับ แนวโน้มราคาจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
ความต้องการของตลาดต่างประเทศในผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงัยงัมี
มากทั้งจากจีน (มันเส้น) เกาหลี (มันอัดเม็ด) ไต้หวันและญี่ปุ่น 
(แป้งมัน) ปัจจุบัน (18มี.ค.54) ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ 
(เชื้อแป้ง 25%) จ.นครราชสีมา เฉลี่ย กก.ละ 3.25 - 3.45 บาท 
ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาเฉลี่ย กก.ละ 0.30 บาท
(ที่มาข้อมูล : ส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร)

ประเภท
ทวีป

สตาร์ชชั้นพิเศษ สตาร์ชชั้น 1 โมดไิฟด์สตาร์ช

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

เอเซีย 75.412 1,258.373 22.423 362.178 34.942 859.238
ยุโรป 4.623 79.652 0.765 12.778 11.082 272.153
อเมริกเหนือ 3.594 70.432 0.030 0.790 2.158 84.159
อเมริกกลาง 0.198 3.240 - - 0.339 11.410
อเมริกาใต้ 0.377 6.410 - - 0.030 0.758
แอฟริกา 1.453 25.904 0.016 0.279 1.526 36.485
ออสเตรเลีย 1.005 18.876 0.051 0.935 0.423 12.392
รวมทั้งสิ้น 86.665 1,462.890 23.285 376.961 50.826 1,284.892

          ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วถึงความส าคัญของข้อมูลต่อกระบวนการผลิต ที่
จะต้องใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ ว่ากระบวนการผลิตของโรงงานด าเนินไป
อย่างเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสม โรงงานมีการด าเนินการตามมาตรการ
การปรับปรุงแล้วประสบความส าเร็จหรือยัง ปัจจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตมีผลต่อการผลิตแป้งของโรงงานอย่างไร และประเด็นอื่นๆ 

          ตวัช่วยที่จะท าให้ทา่นตอบค าถามเหล่านั้นได ้คือ ระบบบริหารงานข้อมูลการผลติ หรือ P-DMS (Production Data Management System) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ช่วยสนับสนุนการบริหารการผลติแก่โรงงานผลติแป้งมันส าปะหลังในการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนัของโรงงาน โดยจะช่วยสนับสนุนการบริหารประสิทธภิาพการผลิต 
การใช้ดัชนีวัดประสิทธิผลที่เหมาะสม จะท าให้มีความสนใจในประเด็นส าคญัตา่งๆของระบบการผลิตของโรงงาน พร้อมกันกับช่วยในการติดตามผลงานการผลิต ช่วย
บ่งช้ีช่องว่างและพื้นทีท่ี่ควรได้รับการปรับปรุง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่ ที่อาศัยข้อมูลการผลิตเป็นตัวผลกัดัน เช่น การเปรียบเทียบผล
ประกอบการภายในองค์กร (Internal Benchmarking) ภายใต้เปา้หมายหลกั ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติและเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขนัให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมจะครอบคลุมกิจกรรมการผลิตทั้งหมด ตั้งแตก่ารซ้ือหัวมันส าปะหลังจากผูข้ายแต่ละรายไปสู่การผลติแป้งในแต่ละหน่วยการผลิต สู่
ขั้นตอนการเกบ็แป้งในโกดังสินค้า และการขายผลิตภณัฑ์แป้งมันส าปะหลัง ทั้งแป้งแห้ง น้ าแป้ง และแป้งหมาด ซ่ึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยโปรแกรมจะบันทึกอยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและมั่นคง ท าใหส้ามารถจัดเก็บข้อมูลได้นานกว่า 10 ปี และสามารถย้อนกลับดขู้อมูลเก่าได้อีกด้วย

ราคาขายส่งมันเส้น เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.90 บาท 
ราคาขายส่งแป้งมันส าปะหลังชนิดดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.25 บ. 

ราคาส่งออกมันเส้น เฉลี่ยตันละ 283.50 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตันละ 8,497 บาท 
ราคาส่งออกแป้งมันส าปะหลัง เฉลี่ยตันละ 565 ดอลลาร์สหรัฐ หรือตันละ 16,934 บาท 
(ที่มาข้อมูล : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 



หน้า 3 จดหมายขา่ว เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (ม.ค. – มี.ค. 2554)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการฯ

          เม่ือวันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้รับเชิญให้เข้ารว่มแสดงผลงาน ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554 (ENERGY SAVING & 

CONSTRUCTION’11) ณ ศนูยแ์สดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค บางนา ซึ่งในงานนี้บูธของโครงการฯ ได้รับความสนใจจากทั้งกลุ่มวิศวกร ที่ปรกึษาด้าน
พลังงาน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผูส้นใจทั่วไปเป็นอยา่งดี ยังผลให้มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทยมากขึน้ตามล าดับ 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา...
          ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ร่วมกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม และสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย จัดสัมมนาหัวเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง” 
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 09:00 – 18:00 น. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 ช้ัน 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค โดยภายในงาน ได้จัดให้มีพืน้ที่
แสดงผลงาน/สินค้า/เทคโนโลย/ีบริการ ส าหรับหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน รว่มกับการสัมมนาเชิงวิชาการ และการนัดเจรจาธุรกิจ 

กิจกรรมที่ผ่านมา...
          เม่ือช่วงเดือนมีนาคม 54 ที่ผ่านมา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมมือกับส านกังานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดสัมมนา “การสร้างเครือข่ายด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรส าหรับ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย” คร้ังท่ี 1 ณ ห้องประชุมสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย โดยวัตถุประสงค์หลกัของการจัด
ประชุมครั้งนี้คือ (1) เพ่ือชี้แจงความส าคัญของการรวมกลุ่มเป็นเครือขา่ยในอตุสาหกรรมและการพัฒนาเปน็เครือข่าย
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย (2) เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการมีบทบาทร่วมกันระหวา่งผู้มีส่วนได้สว่นเสียของผู้ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทยในทุกภาคสว่น โดยเป้าหมายของเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นนี้ กเ็พ่ือให้เกิดเป็นศนูย์กลางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังอย่างทัว่ถึง เป็นตวักลางในการผลักดนักิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านพลังงานและการใช้ทรัพยากรในอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังใหด้ียิ่งๆขึ้นไป
          การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกยีรติจากวทิยากรรับเชิญหลายทา่นมาร่วมให้การบรรยาย ทั้งคณาจารย์จาก มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ตวัแทนจากศูนย์พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) , ผู้แทนจากกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และตวัแทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ผู้เขา้ร่วมการประชุมส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทน
จากหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรม ทั้งโรงงานผลิตและจัดจ าหนา่ยแป้งมันส าปะหลัง บริษัทจ าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักร 
เคมีภัณฑ์ บริษัทใหบ้ริการด้านค าปรึกษา หรือ ที่ปรกึษาอิสระ ผู้ให้บรกิารกลุม่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานสนับสนุนตา่งๆ ซ่ึง
นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดขีองการประสานพลังร่วมกันภายในอุตสาหกรรม อันจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและผลักดนัให้
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทยเจรญิเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงได้ในอนาคต

http://www.watcharaaircon.com/?p=285
http://www.watcharaaircon.com/?p=285
http://www.watcharaaircon.com/?p=285
http://www.watcharaaircon.com/?p=285


ติดต่อเรา: “Thailand Tapioca Starch”

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นพลังงานและทรัพยากรส าหรับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย
www.thailandtapiocastarch.net

หน้า 4 จดหมายข่าว เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ปีท่ี 2 ฉบับที่ 5 (ม.ค.– มี.ค. 2554)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
โทรศพัท:์ 02-661-9273 ต่อ 14  โทรสาร: 02 661 9281 
E-Mail:  info@thailandtapiocastarch.net

เทคนิคการลดปริมาณน้ าใช้ในกระบวนการผลิต
น้ าเป็นทรัพยากรอีกชนิดท่ีมีความส าคัญในกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลัง  โดยน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ส่วนใหญ่จะเป็นน้ าผิวดิน ที่ได้มาจากฝาย ล าคลองสาธารณะหรือคลองชลประทาน เอามาจัดเก็บในบ่อพักน้ าของ
โรงงาน และผ่านเข้าสู่ระบบผลิตน้ าดี ได้แก่ การตกตะกอนและการกรองทราย ตามล าดับ ในกระบวนการผลิตแป้ง
มันส าปะหลัง น้ าถูกใช้ในส่วนของการท าความสะอาดหัวมัน การสกัดแป้ง การล้างท าความสะอาดน้ าแป้ง และใช้ใน
การผลิตน้ าก ามะถัน  ซึ่งแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐนิเวศจึงเป็นส่ิงท่ีควรให้ส าคัญ

โรงงานควรมีการเก็บข้อมูลสถิติการใช้น้ ารวมในกระบวนการ
ผลิต สามารถน าไปสู่การวิเคราะห์สัมประสิทธ์การใช้น้ าและเปรียบเทียบถึง
ประสิทธิภาพการใช้น้ าในกระบวนการผลิต รวมถึงพฤติกรรมการใช้น้ าของ
พนักงาน โดยการที่โรงงานมีการติดมาตรวัดปริมาตรน้ าดิบ และวัดน้ าที่เข้าสู่
กระบวนการผลิตจะท าให้โรงงานสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตน้ าดี
และการใช้น้ าในการผลิตโดยรวมของโรงงานได้ 

โรงงานควรต้องพิจารณาข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาการผลิตว่าสัมพันธ์
กับปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตหรือไม่ บางครั้ง
อาจพบว่า สัมประสิทธิ์การใช้น้ ารวมจะสูงขึ้นเนื่องมาจากการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง 
หยุดบ่อยเนื่องมาจากความจ าเป็นในการท าความสะอาดเครื่องจักรในการผลติ 
นอกจากนี้พบว่าในฤดูฝน หรือกรณีที่หัวมันมีดินแดงติดกับหัวมันมาก จะท าให้
มีการใช้น้ ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามโรงงานอาจพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ า
นั้นอาจจะไม่สัมพันธ์กับปัจจัยใดๆ เลย ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ทางโรงงานควร
จะต้องติดตามวิเคราะห์และเก็บข้อมูลการใช้น้ าให้ละเอียดขึ้น โดยการติดตั้ง
มาตรวัดปริมาตรน้ า ในแต่ละหน่วยผลิตแป้งมันส าปะหลัง อาทิเช่น ที่อ่างล้าง
หัวมัน หน่วยสกัด และหน่วยเครื่องแยก เป็นต้น  

โดยเริ่มต้นการสร้าง
จิตส านึกให้กับพนักงานในการใส่ใจกับเร่ืองการประหยัดน้ าและการสังเกตจดุที่
ช ารุดหรือมีการรั่วไหล แม้เพียงเล็กน้อย เพื่อแจ้งให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ เพื่อลดการสูญเสียน้ า 

เช่น การใช้น้ าที่ผ่าน
การบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ในส่วนต้นๆ ของบ่อล้าง หรือใช้ช่วยฉีดล้างตะแกรง
ร่อนเปลือก ซึ่งการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่นั้น ต้องพิจารณา
คุณภาพของน้ าให้เหมาะสมกับการน ามาใช้งานในแต่ละประเภทด้วย

ซึ่งการที่จะใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สามารถ
ท าได้โดยควบคุมปริมาณน้ าที่เข้าเครื่องสกัดเพื่อฉีดชะพาเม็ดแป้งและน้ า
ก ามะถันให้เหมาะสม ส่วนการฉีดน้ าเพื่อท าความสะอาดตะแกรงควรที่จะท า
อย่างสม่ าเสมอและควบคุมปริมาณการฉีดให้คงที่ ซึ่งควรท าการทดลองและหา
จุดที่เหมาะสมแล้วก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน

โดย การปรับการป้อนก ามะถันก้อน
ให้เป็นการเผาแบบต่อเนื่อง และการขยายขนาดถังเก็บน้ าก ามะถันให้ใหญ่มากขึ้น 
เพ่ือลดการใช้น้ าในส่วนของเครื่องแยกและการสูญเสียแป้งได้ด้วย 

เช่น ควรมีการ
วางแผนการผลิตที่ดีเพื่อให้สามารถเดินเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง จัดท าเกณฑ์
มาตรฐานการท าความสะอาดเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ใช้การท าความสะอาดแบบ
แห้งในเบื้องต้นก่อนใช้น้ าความดันสูงในการฉีดล้าง ส่วนอุปกรณ์ฉีดล้างควรมีหัว
สายยางที่ขนาดเล็กว่าท่อสายยาง และควรมีวาล์ว ใกล้บริเวณหัวฉีดเพื่อสะดวกใน
การปิดในกรณีที่เลิกใช้งาน 

เทคนิคการผลิต
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