
หน้า 1                                      จดหมายขา่ว เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (เม.ย. – มิ.ย.2554)

บก.แถลง …สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับนี้จะเป็นจดหมายข่าวฉบับสุดท้ายภายใต้การด าเนินงานของโครงการฯ จากที่ได้มีการด าเนินงาน
มาแล้วเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี โดยได้มีพิธีปิดโครงการฯ ไปแล้วเม่ือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ถึงแม้ว่าการด าเนินงานโครงการฯ จะสิ้นสุดลง 
เครือข่ายอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังก็จะยังคงตั้งอยู่ต่อไป โดยท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังผ่านทาง
www.thailandtapiocastarch.net  และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายฯ รวมถึงติดต่อเพื่อซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในอุตสาหกรรมแป้ง
มันส าปะหลังได้เช่นเดิม หากท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สามารถแจ้งมาได้ที่ info@thailandtapiocastarch.net 

สรุปข่าวเด่นในอุตสาหกรรมแป้ง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2554

          กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมาได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงต้นแบบการผลิตมัน
ส าปะหลังขึ้นเพื่อเผยแพร่ความส าเร็จในการจัดท าแปลงต้นแบบการ
ผลิตมันส าปะหลังเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร โดยการน าเสนอ
เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้งมันส าปะหลังสีชมพูสู่เกษตรกรท่ี
เรียกว่า "สีค้ิวโมเดล" 

          "สีค้ิวโมเดล" คือการให้เกษตรกรเข้ามาปฏิบัติงานด้วยตนเองใน
แปลงเรียนรู้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราสีมา แล้วน า
เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรข้างเคียง จากผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาท าให้ได้เกษตรกรสีค้ิวโมเดล สามารถยกระดับ
ผลผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรจากจ านวน 4 ตัน/ไร่ เป็น 5 ตัน/ไร่

ที่มาข่าว : วันที่ 06/04/2554 (หนงัสอืพมิพ์แนวหนา้)

          นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าจาก
สภาพอากาศฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลเพลี้ยแป้งระบาดในไร่มันส าปะหลัง ท าให้ผู้ประกอบการ
โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังวางแผนธุรกิจล าบากมาก จะเห็นได้จากเดือนพฤษภาคม ราคาหัวมัน
สด(เปอร์เซ็นต์แป้ง 20) ลดลงเหลือกก.ละ 2.50-2.60 บาท จากเดือนท่ีแล้วกก.ละ 3.50 บาท เพราะฝน
ตกและเพลี้ยแป้งระบาดชาวไร่เร่งขุดเพื่อปลูกใหม่ ซึ่งหัวมันท่ีขุดเป็นหัวมันอ่อน โรงงานจึงซื้อราคา
ลดลงตามเปอร์เซ็นต์แป้ง ส่งผลให้ผู้ซื้อแป้งมันส าปะหลังเสนอราคาซื้อลดลงตามไปด้วยจากตันละ 
565-580 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือตันละ 530-550 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากซื้อขายในประเทศกก.ละ 16 
บาทเศษ เหลือกก.ละ 14 บาทเศษ
          "ผู้ซ้ือเขาเห็นว่าราคาหัวมันสดลดลงจึงเสนอราคาซื้อต่ าลง แต่ผู้ส่งออกบางรายยังมีสินค้าท่ีใช้
วัตถุดิบหัวมันสดราคาสูงอยู่ในสต๊อก เช่น มีสต๊อกท่ีหัวมันสดกก.ละ 3.50 บาท ซึ่งควรจะขายแป้งมัน
ส าปะหลังได้ตันละ 565-580 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เมื่อผู้ซื้อเสนอซื้อท่ีราคาตันละ 530-550 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ประกอบกับมีผู้ประกอบการท่ีเขามีต้นทุนต่ าท่ีตันละ 530 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะเพิ่งซื้อหัวมัน
สดใหม่เข้าไปแปรรูปช่วงน้ีเทขายออก ท าให้ผู้ท่ีมีสต๊อกก่อนหน้าต้องยอมขายออกราคาต่ าตาม “               

ที่มาข่าว : วันที่ 22/05/2554 (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)

           นายสุวิทย์ เชื้อค าจันทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สุวิทย์เกษตรผล จ ากัด เปิดเผยว่าบริษัทได้ใช้
เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง บนพื้นท่ี 300 ไร่ท่ีอ าเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีก าลังผลิตแป้งมันส าปะหลังวันละ 100 ตันแป้งมัน ใช้วัตถุดิบหัวมัน
สดวันละ 450 ตัน ขณะน้ีโรงงานอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องผลิต
ได้ภายในปลายปีน้ี (2554)   ที่มาข่าว : วันที่ 26/05/2554 (หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย)

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมก าหนดจัดงาน
ประชุมมันส าปะหลังนานาชาติปี 2554 หรือ World Tapioca Conference 2011 ระหว่างวันท่ี 28 
มิ.ย.น้ี ณ.อิมแพค เมืองทองธานี โดยตั้งเป้าจะเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องในวงการค้ามันส าปะหลัง ท้ังผู้ผลิต ผู้
ส่งออก ผู้น าเข้า ผู้ค้า นักวิชาการ เกษตรกร และผู้ท่ีสนใจประมาณ 1,000 รายเข้าร่วมงาน เพื่อแสดง
ศักยภาพการเป็นผู้น าอันดับ 1 ของไทย ในด้านการส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับโลก 

“การจัดงานน้ี จะเป็นการสร้างโอกาสใหมใ่นการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย โดยกรมจะ
จัดให้มีเวทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีผู้ซ้ือและผู้ใช้มารวมอยูใ่นท่ีเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเปิดตลาด
ส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังให้กับไทยได้ เพิ่มขึ้น” 

นอกจากน้ี ยังจัดให้มีเวทีเพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น โดยจะเน้นสถานการณ์
มันส าปะหลังและแนวโน้ม ความต้องการใช้มันส าปะหลังในตลาดโลก ศักยภาพมันส าปะหลังไทย 
และสถานการณแ์ป้ง เอทานอล แอลกอฮอล์ ในตลาดโลก ซึ่งจะท าให้ไทยได้รับทราบทิศทาง แนวโน้ม
ตลาดมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ของโลกในอนาคต เพื่อจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการ
ก าหนดนโยบาย การผลิตและการส่งออกของไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยรวม ที่มาข่าว : วันที่ 16/06/2554 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.dft.go.th/announcement/downloadFile.

asp?fname=สัมมนามัน54.pdf

http://www.thailandtapiocastarch.net/
mailto:info@thailandtapiocastarch.net


หน้า 2 จดหมายข่าว เครือข่ายอตุสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย ปีท่ี 2 ฉบับที่ 6 (เม.ย. – มิ.ย. 2554)

สถานการณ์ตลาดแป้งมันส าปะหลัง

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

กว่างซีเตรียมสร้างฐานการผลิตแป้งมันดัดแปลงท่ีใหญ่ที่สุดของจีน

• เมื่อเดือนเมษายนมีปริมาณหัวมันส าปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 2.0 
ล้านตัน  ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ปริมาณผลผลิต
ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 33.3 เน่ืองจากหยุดเทศกาลสงกรานต์ และ
เดือนก่อนหลายพื้นท่ีมีฝนตก เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเริ่ม
เพาะปลูกมันส าปะหลังรุ่นใหม่

• คาดว่า ราคาหัวมันส าปะหลังสดเฉลี่ยท้ังปี 2554 น่าจะเกินกว่า
กิโลกรัมละ 3 บาท โดยราคาหัวมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯจะยังคงอยู่
ในเกณฑ์สูงต่อเน่ืองไปอีก 2 -3 ปี  เ น่ืองจากความต้องการหัวมัน
ส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังของตลาดท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศยังมีต่อเน่ือง  ในขณะท่ีผลผลิตรวมในปีน้ี และปีต่อไปมี
โอกาสค่อนข้างมากท่ีจะลดเหลือต่ ากว่า 18 ล้านตัน ซึ่งต่ ากว่าท่ีคาดไว้ 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งท่ีค่อนข้างรุนแรง ซึ่งจะยังคงอยู่
กับเกษตรกรท่ีปลูกมันส าปะหลังอีกอย่างน้อย 3-4 ปี และภัยธรรมชาติ 
ถึงแม้ราคาหัวมันส าปะหลังจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงจูงใจให้เกษตรกร
เพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูก และบ ารุงดูแลดีขึ้น แต่เมื่อไม่สามารถก าจัดเพลี้ย
แป้งให้หมดไปได้โดยเด็ดขาด รวมท้ังการแพร่ระบาดยังเพิ่มความรุนแรง
ยิ่งขึ้น ท าให้ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรได้รับไม่คุ้มกับต้นทุนเกษตรกรก็จะ
หันไปปลูกพืชอื่นท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า ก็จะยิ่งท าให้ผลผลิตมัน
ส าปะหลังลดต่ าลงอีก (ที่มา : ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

          กว่างซีกลายเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมผลิตมัน
ส าปะหลัง โดยเตรียมลงทุนก่อสร้างฐานการผลิตแป้งมัน
ดัดแปลง (modified starch) ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ กลุ่ม
บริษัท Mingyang Biochemical Group ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของกลุ่มบริษัท Guangxi State Farms เป็นผู้ลงทุน
ก่อสร้างฐานการผลิตแป้งมันดัดแปลงดังกล่าว ซึ่งจะมี
ระบบท่ีครบวงจร ท้ังกระบวนการผลิต ธุรกิจการตลาด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
          แผนการดังกล่าวต้ังอยู่บนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
“1 ศูนย์กลาง 2 ฐาน 2 ตลาด” โดยเน้นสร้างความ
ได้เปรียบใน 3 ด้าน คือ ด้านตราสินค้า เทคโนโลยี และ
ขนาดการผลิต
          กลุ่มบริษัท Guangxi State Farms อาศัยความ
ได้ เปรียบจากเงินทุนและเทคโนโลยี ท่ี เข้มแข็ งของ
บริษัท Mingyang Biochemical ซึ่งเป็นบริษัทลูก ด าเนิน
ธุรกิจในลักษณะ “บริษัท+หน่วยงานวิจัยพัฒนา+ฐาน
วัตถุดิบ+เกษตรกร” โดยมุ่งสู่การเป็น “องค์กรความร่วมมือ
ด้านมั นส าปะหลั ง ” และ “ฐานสาธิตกา รปลูกมั น
ส าปะหลัง” เพื่อเป็นกลไกส าหรับพัฒนาฐานการปลูกมัน
ส าปะหลัง
          ผลจากการพัฒนา ท าให้ผลผลิตมันส าปะหลัง
เพิ่มขึ้นจาก 3.8 ตันต่อไร่ เป็น 7-8.3 ตันต่อไร่ ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 600-800 หยวน

          1. Performance Benchmarking เปรยีบเทียบทางด้านผล
ด าเนินการ เช่นการเงิน หรืออาจเป็นด้านการปฏิบัติการ เพื่อท่ีจะให้องค์กรสามารถ
ตัดสินใจในการหาวิธีการท าให้ผลการด าเนินการท่ีดีเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น
          2. Process Benchmarking เปรยีบเทียบวิธีการปฏิบัติการส าหรับ
กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการเรยีนรู้จากองค์กรท่ีดีท่ีสุดในด้านน้ันเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
          3. Strategic Benchmarking เปรยีบเทียบด้านการเลือกและควบคุม
การใช้กลยุทธ์โดยเทียบกับองค์กรอื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลในการน าไปปรับปรุง การวางแผน 
และต าแหน่งกลยุทธ์ในองค์กรตนเอง

          1. Benchmarking แบบกลุ่ม คือ เราเข้าไปรวมกลุ่มกับองค์กรอื่นท่ีมีความ
ต้องการจะท าการเปรยีบเทียบเหมือนกัน
          2. Benchmarking แบบเดี่ยว คือ เราองค์กรเดียวมีความต้องการท่ีจะท า

ข้ันตอนการท า Benchmarking

1. เลือกกระบวนการท่ีต้องท า Benchmarking

2. คัดเลือกและจัดเตรียม Benchmarking

3. ก าหนดองค์กรท่ีจะท าการเปรียบเทียบจากองค์กรท่ี
ได้รับการยอมรับว่าดีท่ีสุด

4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

5. ก าหนดช่องว่างของผลการปฏิบัตงิานและจุดแข็ง พร้อม
จัดท าข้อเสนอแนะ

6. ศึกษาเชงิระบบ

7. สื่อสารให้ทราบข้อค้นพบจากการท า
Benchmarking

8. ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

9. สร้างแผนด าเนินการ ลงมือปฏิบัติและก ากับ
ความก้าวหน้า

10. การปรับเทียบซ้ า ควบคุม และด าเนินการซ้ าตามวงจร

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ http://www.gxnews.com.cn
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ข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการฯ

          โดยผลความส าเร็จของโครงการดังกล่าวฯ ได้มีการรายงานไปแล้วในงานสัมมนาหัวเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรใน
อุตสาหกรรมมันส าปะหลัง” ที่จัดโดย
ร่วมกับ เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 54 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค มีผู้เข้าชมงานกว่า 
250 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคการผลิต ที่ปรึกษา ตัวแทนจากหน่วยภาครัฐ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป และนอกจากงานสัมมนาแล้วในงานดังกล่าวยังมีการ
จัดส่วนแสดงผลงาน/สินค้า/เทคโนโลยี/บริการ ซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทผู้จัดจ าหน่ายเครื่องมือเครื่องจักร รวมถึงบริษัทที่ปรึกษา ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมแสดงสินค้าและ
ผลงานภายในงานกว่า 10 บริษัท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการ มีโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 28 
แห่ง โดยมี 16 โรงงานน าร่องเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร ซึ่งสามารถลดการใช้น้ าในกระบวนการผลิตลงได้ร้อยละ 
14.5, ลดการใช้พลังงานความร้อนในกระบวนอบแห้งได้ร้อยละ 6.6, และ ลดการสูญเสียแป้งระหว่างกระบวนการผลิตได้อีกอย่างร้อยละ 17 ท าให้ต้นทุน
การผลิตลดลงรวมปีละ 112 ล้านบาท (เฉลี่ย 7 ล้านบาท / โรงงาน) 

          โครงการฯ นี้นอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิต และเพ่ิมผลผลิตแป้งมันส าปะหลังที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยั งช่วยส่งเสริมให้
เกิดการจ้างงาน โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีบุคลากรจากอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลังดิบ ทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายการผลิต
ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจ านวน 343 คน นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้ท าการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องอีก 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนส าหรับการ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม คือ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวการ และบัณฑิตวิศวกรรม จ านวนทั้งสิ้น 70 คน ให้มีความรู้และทักษะ
ด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส าปะหลังโดยเฉพาะ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทยต่อไป



ติดต่อเรา: “Thailand Tapioca Starch”

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

จากฉบับที่ผ่านๆมา เราได้น าเสนอแนวทางการลดการสูญเสียของแป้งและการจัดการเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรใน
กระบวนการผลิตอันเป็นปัจจัยส าคัญในการลดต้นทุนการผลิตไปแล้ว ฉบับนี้จึงขอเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์
จากของเสียที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตบ้าง โดยของเสียที่เกิดข้ึนนั้น มีทั้งที่เป็นของแข็ง (กากมัน เหง้า ราก 
รวมถึงฝุ่น ผงแป้ง) และที่เป็นของเหลว (น้ าเสีย) วิธีการในการจัดการเพ่ือใช้ประโยชน์จากของเสียเหล่านี้ก็จะ
ต่างกันไป ส าหรับน้ าเสียนั้นนิยมน าไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากใน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง

การเก็บข้อมูลน้ าเสียที่เข้าระบบผลิตก๊าซชีวภาพนั้น ควรมีการตรวจวัดค่าต่างๆ 
เพ่ือตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ อันได้แก่ 
ปริมาณน้ าที่เข้าระบบ ค่าความสกปรกของน้ าเสียในรูป COD ทั้งน้ าขาเข้าและ
ออกเพื่อทราบภาระสารอินทรีย์ที่ป้อน รวมทั้งประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย 
นอกจากนี้ยังต้องเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซที่น าไปใช้งาน และปริมาณก๊าซที่เผา
ทิ้ง เพื่อทราบปริมาณก๊าซที่ผลิตขึ้น โดยข้อมูลที่ได้นี้จะท าให้ผู้ควบคุมระบบ
สามารถตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลดภาระสารอินทรีย์ที่ป้อนเข้าสู่ระบบ หรือ
ปรับแก้ไขระบบ Pre-treatement ก่อนที่จะป้อนเข้าระบบผลิตมีเทน

o หม่ันตรวจสอบน้ าเสียที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยพารามิเตอร์ที่ควร
ท าการตรวจวิเคราะหส์ าหรับระบบโดยทั่วไป คือ
   - การวัด pH ในถัง หรือ ขาออก
   - การวัด Total Alkalinity, Volatile Fatty Acid 
   - การวัด COD ของน้ าขาเขา้และออก เพื่อดูประสิทธิภาพการก าจัด COD 
o พารามิเตอร์ที่ควรท าการตรวจวิเคราะห์ส าหรับระบบ UASB
   - การตดิตาม VFA/CODT(COD ทั้งหมด)ก่อนเข้าถังผลติมีเทน ควรมีค่า > 0.3  
   - การตดิตาม SS ก่อนเขา้ถังผลิตมีเทน ไม่ควรเกนิ 1,500 มก./ลิตร  
   - การควบคุมปริมาณตะกอนภายในถังปฏิกรณ ์และออกจากถังปฎิกรณ์
   - การตรวจวัดค่ากิจกรรมเช้ือมีเทนของตะกอน (SMA, Specific 
     Methanogenic Activity) ของตะกอนในถังผลิตมีเทน เพ่ือดูวา่    
     ตะกอนภายในถังปฏิกรณเ์ป็นเช้ือจุลินทรีย์ และ Inert มากน้อยเพียงใด

หากพบว่ากิจกรรมเช้ือมีเทนต่ า(ไม่ควรต่ ากว่า 0.1 g COD / gVSS
     day) และในบ่อมีปริมาณของแข็งแขวนลอยมาก (เกิน 30-40% ของ
     ปริมาตรถัง) กค็วรจะดึงตะกอน Inert ออกจากระบบ

แนวทาง
การใช้ประโยชน์
จากของเสีย

ส าหรับน้ าเสียของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังที่ป้อนเข้าระบบจะมีความเข้มข้น
ในรูปซีโอดี อยู่ที่ 11,000 -29,000 มก./ล ซึ่งระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยทั่วไปจะมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดสารอินทรีย์มากกว่า 80% ในรูปซีโอดี และประสิทธิผล
การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas yields) จะอยู่ในช่วง 0.5 - 0.8 ลบ.ม. ก๊าซชีวภาพ 
(ที่ 30ºC, 1 atm) / ก.ก. ซีโอดีที่ถูกก าจัด ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณสารอินทรีย์ที่ป้อนเข้าไป ดังนั้นจึงควรควบคุมให้มีการป้อน
สารอินทรีย์ทั้งในส่วนของอัตราการไหลของน้ าเสียที่ป้อนเข้า และความเข้มข้นของ 
COD ในน้ าเสียให้สม่ าเสมอ ตามที่ระบบถูกออกแบบไว้ จะท าให้ระบบสามารถ
ผลิตก๊าซชีวภาพได้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้สามารถติดตามการท างานของ
ระบบ จากค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการผลิตก๊าซชีวภาพและค่าประสิทธิภาพการ
ก าจัดสารอินทรีย์ของระบบ หรือถ้าเป็นไปได้ควรมีการตรวจวัดความเข้มข้นมีเทน
ในก๊าซชีวภาพด้วย 

น้ าเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตแป้งมันส าปะหลังนั้นมีอยู่สองส่วน
ด้วยกัน คือ (1) น้ าเสียจากส่วนของน้ าล้างหัวมัน ซึ่งท าหน้าที่ล้างดินและ
เปลือกออกจากหัวมัน จะมีของแข็งแขวนลอยสูง และถ้ามีการใช้น้ าจากหน่วย
เครื่องแยกมาใช้ในการล้างหัวมัน ก็อาจจะมีแป้งหรือสารอินทรีย์เจือปนสูงขึ้น 
(2) น้ าเสียจากกระบวนการท าความสะอาดแป้งในหน่วยเครื่องแยก น้ าเสยีสว่น
นี้จะมีสารอินทรีย์เช่น แป้ง โปรตีน ก ามะถัน และ ไซยาไนด์ เจือปนอยู่ ส าหรับ
โรงงานที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่ จะน าน้ าเสียในส่วนนี้ป้อนเข้าสู่
ระบบ

ในกรณีที่มีการแยกการบ าบัดน้ าเสีย น้ าเสียจากการล้างหัวมันจะผ่าน
ตะแกรงร่อนเปลือกและบ่อตกตะกอนทราย (Grit Removal) เพ่ือก าจัดเปลือก 
ดิน และทรายละเอียดออก น้ าเสียที่ผ่านบ่อตกตะกอนทราย จะเข้าสู่ระบบบ่อ
เปิด เพื่อก าจัดสารอินทรีย์ต่อไป น้ าที่ผ่านการบ าบัดในบ่อท้ายๆ จะถูกน าไปใช้
ทางการเกษตรหรือน ากลับมาใช้ในโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังอีกครั้ง    
          [ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการและประเภท
ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต ก๊ า ซ ชี ว ภ า พ เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ 
http://www.thailandtapiocastarch.net/technology-detail/2/3/]


