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Logistics และ Supply Chain กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ําตาลในประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย รัตนวงษ
การเก็บเกี่ยวออยในประเทศไทยมีการใชเครื่องจักรนอย แมวาจะมีประสิทธิภาพการทํางานไดสูงกวา
เนื่องจากยังมีขอเสียคือมีเศษดินติดไปกับสวนโคนออย โดยเฉพาะเมื่อตัดในขณะที่ดินเปยกอยู เครื่องตัดมักจะ
ถอนออยติดขึน้ ไปทั้งกอ ทําใหสิ่งสกปรกติดไปดวย สงผลใหคาพิวริตี้ (Purity) ของน้ําตาลต่ํา ดินและสิ่งสกปรก
ที่ติดมากับออยทําใหเครื่องจักรกลในกระบวนการสกัดน้ําตาลสึกหรอ อาจจะตองมีการหยุดเครื่องจักรกลางคัน
ทําใหทางโรงงานเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ออยที่ตัดแลวตองรีบสงเขาโรงงานทันที ออยที่คางอยูจะเสียทั้งน้ําหนัก
และคุณภาพตามระยะเวลาที่คางและเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลผลิตน้ําตาลต่ํา การคางออยอาจจะเกิดขึ้นในไร
หรือบนรถบรรทุกที่ติดคิวหนาโรงงาน ดังนั้นอาจจะปองกันความเสียหายไดโดยการประสานงานและรวมมือ
ระหวางชาวไรออยและโรงงานรวมกันวางแผนการสงออย จะสามารถลดคิวหนาโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงงานบางโรงขณะนี้ลงไปชวยชาวไรออยไมวาจะเปนการปลูก คัดเลือกสายพันธุ การอบรมใหความรูและอื่นๆ
กระบวนการสรางพันธมิตรอยางนี้ที่ทาํ ใหธรุ กิจมีความยั่งยืนเราเรียกไดวาเปน Supply Chain หลังจากนั้นชาวไร
จะนําสงออยปอนเขาสูโรงงานเพื่อนําไปสูการผลิต ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กระบวนการผลิตน้าํ ตาล

กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายดิบ
ขั้นตอนการเตรียมออยปอนลูกหีบเปนจุดสําคัญอันดับแรกของขบวนการผลิตน้าํ ตาลทรายจะตองดูแล
ใกลชิดเพราะเปนจุดที่ชวยสกัดน้ําออยหรือน้ําตาลออกจากจากออยไดมากที่สุด โดยการแปรรูปออยใหอยูใน
สภาพที่ชุดลูกหีบสามารถสกัดน้ําออยหรือน้ําตาลจากออยไดอยางสะดวกราบรื่นและอยางมีประสิทธิภาพสูง
ชาวไรจะไดเงินมากเงินนอยอยูในขั้นตอนนี้เนื่องจากโรงงานจะวัดคาความหวานหรือปริมาณน้ําตาลที่มีอยูใ น
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ออย (Commercial Cane Sugar: CCS) สําหรับการผลิตน้ําตาลทรายดิบจะใชออยเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต
ประกอบดวยขั้นตอนการผลิต 5 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2
1. การหีบสกัดน้ําออย
(MilI)

2. การเพิ่มอุณหภูมิและทําใส
(Clarification)

3. การตมระเหยน้ําออย
(Evaporation)

5. การปนแยกผลึกน้ําตาลทรายดิบ
(Centrifugation)

4. การอบเคี่ยวตกผลึกน้ําตาล
(Crystallization)

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตน้าํ ตาลทรายดิบ
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1. การหีบสกัดน้ําออย (Mill) ในขั้นตอนนี้ออยมีลักษณะเปน
ฝอยหรือเปนเสนยาวละเอียดพอควร การเตรียมออยปอนชุดลูกหีบจะมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับที่ดี ถาเซลลออยถูกทําลายใหแตกไดประมาณ
รอยละ 80-85 เครื่องมือที่ใชสกัดน้ําออยโดยทั่วไป ไดแก ชุดลูกหีบ
ลวนๆ แตบางโรงงานอาจใชเครื่องสกัดน้ําออยแบบใหม เรียกวา
ดิฟฟวเซอร (Diffuser) แตโรงงานน้ําตาลทั่วไปยังนิยมใชชุดลูกหีบลวนๆ
ซึ่งติดตั้งเปนแถวตอเนื่องกัน แถวหนึ่งอาจประกอบดวยชุดลูกหีบ 4-5
หรือมากกวา ลูกหีบชุดหนึ่งๆ ใชลูกกลิชด้ง 3 ลูก เพื่อชวยจับยึดออยที่ปอนเขามาและคายออกไป และชวยสกัด
น้ําออยระบายลงรางรับน้ําออย
2. การเพิ่มอุณหภูมิและทําใส (Clarification) จากการสกัดน้ําออยจะไดน้ําออยที่เรียกวาน้ําออยรวม
เหตุผลที่จะตองแยกเอาผงกากออยออกจากน้ําออยกอนนําไปเขากรรมวิธที ําใหใส คือปองกันไมใหเกิดสีของ
น้ําออยเพิ่มขึ้นขณะผสมกับน้ําปูนขาวเพราะในกากออยมีสารแซคคาเรติน เมื่อสัมผัสกับดางหรือน้ําปูนขาวจะ
ละลายออกมาในน้ําออยและทําปฏิกิริยากับเหล็กเกิดสีคล้ําขึ้น การปองกันระดับความเปนกรดดาง (pH) ของ
น้ําออยหลังจากการผสมกับน้ําปูนขาวและผานหมอทําน้ํารอน กอนเขาถังพักใสน้ําออยมิให pH ลดลง ซึ่งถา
ระดับความเปนกรดดางของน้ําออยในถังพักใสเปลี่ยนแปลงจากระดับที่กําหนดไว จะทําใหตะกอนสิ่งบริสุทธิ์ที่
แยกตัวจากน้ําออยกลับละลายตัวไดอีก ทั้งนี้เพราะผงกากออยมีน้ําออยที่ติดคางอยู ทําใหมีเกลือฟอสเฟตซึ่งมี
ฤทธิ์เปนกรดอยูดวยจะละลายออกมา เมื่อถูกความรอนสูงถึงจุดเดือดของน้ําออย เพื่อปองกันไมใหผงกากออย
ติดเขาไปเปนสวนประกอบของตะกรันในเครื่องมือผลิตที่ใชความรอน เชน ชุดหมอตม และหมอเคี่ยว เปนตน
การมีผงกากออยเขาไปเปนสวนประกอบของตะกรัน ยอมทําใหตะกรันนั้นมีสมบัติเปนฉนวนความรอนยิง่ ขึ้น
จึงเปนเหตุใหสิ้นเปลืองพลังงานความรอนและกําลังการผลิตตกต่ําลง การแยกผงกากออยออกจากน้ําออยจะ
ชวยแยกฟองอากาศ มีผลทําใหการตกตะกอนชาลงหรือไมตกเลย หนวยงานทีท่ ําหนาที่สกัดน้ําออยนี้จําตองมี
การดูแลรักษาความสะอาดอยางใกลชิดไมใหมีจุลินทรียซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดการสูญเสียคุณภาพของน้ําออย
สวนกากออยที่ผานจากลูกหีบชุดสุดทายจะถูกปอนเปนเชื้อเพลิงใหกับเตาหมอน้าํ โดยมีการควบคุมคุณภาพ
กากออยที่ออกจากลูกหีบชุดสุดทายไมใหมีความชื้นเกินรอยละ 4 ทั้งนี้เพราะการทําใหความชื้นกากออยต่าํ ทํา
ใหประสิทธิภาพการเผาไหมของเตาหมอน้ําสูงขึ้น
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3. การตมระเหยน้ําออย (Evaporation) น้ําออยรวมที่ผานตะแกรงแยกผงกากออย จะถูกผานกรรมวิธี
แยกสิง่ สกปรกออกมา เทคโนโลยีทใี่ ชขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายแบบตางๆ กระบวนการผลิตน้ําตาล
ทรายดิบ จะใชกรรมวิธีแยกสิ่งไมบริสุทธิ์ออกดวยการทําใหตกตะกอน ซึ่งในทีน่ ี้จะอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีและ
ฟสิกสโดยไมมุงหวังการฟอกสีโดยตรง เริ่มดวยการผานน้ําออยเขาหมออุนน้ําออยใหมีอุณหภูมิประมาณ 55
องศาเซลเซียส ที่ไมใชอุณหภูมิสูงก็เพื่อลดสีที่เกิดขึน้ จาการสลายตัวของน้ําตาลในน้ําออย น้ําออยอุนจะเขา
ผสมกับน้ําปูนขาวซึ่งใชความเขมขนของปูนขาวอยูใ นชวง 46 - 84 กรัมตอลิตร การผสมไมควรใชเวลานานเกิน
3 นาที เพราะถานานกวานี้อาจทําใหเกิดสีได หรือเกิดปฏิกิริยาทําใหไดสารอื่นขึ้นมาเพิ่มเติมและทําใหมี
กากน้ําตาลมากขึ้น โดยทั่วไปแลวจะมีการนําตัวอยางน้ําออยจากหีบทดลองมาผสมกับน้ําปูนขาวใหไดระดับ
pH ตามที่กําหนดไว แลวจึงสงผานเขาหมอตมน้ําออยใหเดือด (อุณหภูมิประมาณ 102 - 105 องศาเซลเซียส)
แลวนําไปผสมกับสารรวมตะกอน แลวผานเขาถังระบายไอ (Flash Tank) เพื่อแยกไอหรือฟองอากาศหรือกาซ
ที่มีอยูในน้ําออย ไมใหไปติดรบกวนกับการตกตะกอนในถังตกตะกอน กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว จะทํา
ใหน้ําออยบริสุทธิ์ไดโดยการเพิ่มเติมกรรมวิธีฟอกสีน้ําออย โดยการฟอกสีน้ําออยดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ซึ่งไดจากเตาเผากํามะถัน หรือใชกาซคารบอนไดออกไซดที่ไดจากฟลิวกาซ (Flue Gas คือไอเสียที่ออกมา
ตามปลองไฟ เปนกาซที่ไดจากการเผาไหมของน้ํามันและอากาศ อาจมีความรอนหลงเหลืออยูบาง) ในปลอง
เตาหมอน้ําโดยใหผานเครื่องฟอกกาซ เพื่อแยกผงเถาและเขมาออกกอน ทั้งสองวิธีนี้ยังคงใชปูนขาวและความ
รอนในการทํ
าน้ําอ่ยอวยให
บริสุทธิ์
4. การเคี
(Crystallization)
น้ําเชื่อมที่ไดจากชุดหมอตม
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จะสงเขาไปถังพัก ในการผลิตน้ําตาลทรายดิบโดยทั่วไปน้ําเชื่อม
จะถูกปอนเขาหมอเคี่ยวโดยตรง ยกเวนในกรณีที่ตองการน้ําตาล
ทรายดิบคุณภาพสูงและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคี่ยวและปน
แยกเม็ดน้ําตาล จะมีการทําน้ําเชื่อมใหบริสุทธิ์เฉพาะ การแยกสาร
ไมบริสุทธิ์จําพวกสารของแข็งแขวนลอย ซึ่งเปนตนเหตุใหน้ําเชื่อม
ขุนมัวและมีความหนืดสูง น้ําเชื่อมที่ไดจากการตมจะถูกนําเขา
หมอเคี่ยวระบบสูญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยน้ําออกจนน้ําเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว ที่จุดนี้ผลึกน้ําตาลจะ
เกิดขึ้นมา โดยที่ผลึกน้ําตาลและกากน้ําตาลที่ไดจากการเคี่ยวนี้รวมเรียกวา แมสคิท (Messecuite)
5. การปนแยกผลึกน้ําตาล (Centrifugaling) แมสคิทที่ไดจากการเคี่ยวจะถูกนําไปปนแยกผลึกน้ําตาล
ออกจากกากน้ําตาล โดยใชเครื่องปน (Centrifugals) การแยกเม็ดน้ําตาลอาศัยการทํางานของหมอปนน้ําตาล
ซึ่งมีหลายแบบหลายชนิด โดยทั่วไปหมอน้ําตาลมักจะทําดวยเหล็กออนหรือเหล็กกลาหรือโลหะผสมนิเกิลหรือ
เหล็กกลาไรสนิม มีรูที่ขางหมอเปนแถวสําหรับระบายกากน้ําตาลขณะหมอปน ทํางาน โดยกากน้ําตาลจะ
แยกตัวจากแมสคิทดวยแรงเหวี่ยงหนีศนู ยกลาง ทิ้งเม็ดน้ําตาลใหคางบนตะแกรงหมอปนแลวลอดผานแผนโครง
รองรับตะแกรงซึ่งอยูระหวางแผนตะแกรงกับผนังดานขางของตัวหมอปนออกไปปะทะกับถังหุมหมอปน รวมตัว
กันไหลออกจากชองระบายกากน้ําตาลหลังหมอปน การลางเม็ดน้ําตาลและการลําเลียงเม็ดน้ําตาลทรายออก
จากหมอปนแตกตางกันตามชนิดของน้ําตาลทราย (น้ําตาลทรายเอบีหรือซี) ผลึกน้ําตาลที่ไดนี้จะเปนน้ําตาล
ทรายดิบ น้ําตาลดิบที่ไดจะถูกนําไปจัดเก็บในที่จัดเก็บ เพื่อจําหนายหรือทําน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลรีไฟน
ตอไป
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กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว
การผลิตน้ําตาลทรายขาวโดยใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ประกอบดวยขั้นตอนการ
ผลิต 5 ขั้นตอนการผลิตเชนเดียวกัน ดังรูปที่ 3
1. การละลายและกระบวนการทําให
บริสุทธิ์ (Dissolving &

2. การเคี่ยวตกผลึก
(Crystallization)

3. การปนแยกผลึก
(Centrifugation)

5. การบรรจุและรูปแบบสินคา
(Packaging)

4. การอบ
(Drying and Cooling)
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รูปที่ 3 กระบวนการผลิตน้าํ ตาลทรายขาวและน้ําตาลรีไฟน

าก

1. การปนละลาย (Affinated Centrifugaling) นําน้ําตาลทรายดิบมาผสมกับน้ํารอน หรือน้ําเหลืองจาก
การปนละลาย (Green Molasses) น้ําตาลทรายดิบที่ผสมนี้เรียกวา แมกมา (Magma) และแมกมานี้จะถูกนําไป
ปนละลายเพื่อลางคราบน้ําเหลือง หรือกากน้ําตาลออก
2. การทําความสะอาดและฟอกสี (Clarification) น้ําเชื่อมที่ไดจากหมอปนละลาย (Affinated Syrup)
จะถูกนําไปละลายอีกครั้งเพื่อละลายผลึกน้ําตาลบางสวนที่ยังละลายไมหมดจากการปน และผานตะแกรงกรอง
เขาผสมกับปูนขาว เขาฟอกสีโดยผานเขาไปในหมอฟอก (ปจจุบันนิยมใชกาซคารบอนไดออกไซดเปนตัวฟอก)
จากนั้นจะผานเขาสูการกรองโดยหมอกรองแบบใชแรงดัน (Pressure Filter) เพื่อแยกตะกอนออก และน้ําเชื่อม
ที่ไดจะผานไปฟอกเปนครั้งสุดทายโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange Resin) จะไดน้ําเชื่อมรีไฟน
(Refine Liquor)
3. การเคี่ยว (Crystallization) น้ําเชื่อมรีไฟนที่ไดจะถูกนําเขาหมอเคี่ยวระบบสูญญากาศ (Vacuum
Pan) เพื่อระเหยน้ําออกจนน้ําเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว
4. การปนแยกผลึกน้ําตาล (Centrifugation) แมสคิทที่ไดจากการเคี่ยวจะถูกนําไปปนแยกผลึกน้ําตาล
ออกจากกากน้ําตาล โดยใชเครื่องปน (Centrifugals) ผลึกน้ําตาลที่ไดนี้จะเปนน้ําตาลรีไฟนและน้ําตาลทรายขาว
5. การอบ (Drying) ผลึกน้ําตาลรีไฟน และน้ําตาลทรายขาวที่ไดจากการปนก็จะเขาหมออบ (Dryer)
เพื่อไลความชื้นออก แลวบรรจุกระสอบเพื่อจําหนาย
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โรงงานน้ําตาลโดยทั่วไปมีขั้นตอนกระบวนการผลิตน้าํ ตาลทราบดิบ น้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลรีไฟน
ที่คลายคลึงกัน แตแตกตางกันที่ชนิดของเครื่องจักร จํานวนของเครื่องจักร และเทคโนโลยีของเครื่องจักร ซึ่งทํา
ใหไดความสามารถในการผลิต (Productivity) ระยะเวลา พลังงานและทรัพยากรทีแ่ ตกตางกัน ดังนั้นในขั้นตอน
กระบวนการผลิต โรงงานหลายโรงงานไดพยายามศึกษาถึงตนทุนของคาการผลิต ตนทุนคาขนสงและตนทุนคา
บริหารการจัดการ และรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในแตละขั้นตอน โดยใหสามารถวัดเวลาและ
ประสิทธิภาพในแตละขัน้ ตอนของการผลิตใหไดเพื่อนํามาใชเปนเครื่องชี้วัด สิ่งนี้เปนหัวใจของกิจกรรมโลจิสติกส
นอกจากนี้ยังมีสวนของการผลิตที่เปนผลิตภัณฑพลอยได และกระบวนการสงออกของโรงงานน้ําตาลซึ่งผูเ ขียน
คงสรุปใหในครั้งหนาตอไป สิ่งที่สําคัญของ Logistics และ Supply Chain ไมจําเปนจะตองเปนออยเทานั้น ไม
วาจะเปน ขาว ยางพารา และอื่นๆเชนกันที่สามารถพัฒนา Supply Chain ใหเขมแข็งได
สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทรศัพท์ 0 2202 3647 โทรสาร 0 2644 8745
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