ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจาเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555

จดหมายข่าวฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ 8 ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังไทย” เนื้อหาสาคัญใน
จดหมายข่าวฉบับนี้จะรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทย รายละเอียดของกิจกรรมที่กาลังดาเนินงานภายใต้
โครงการ รวมทั้งบทความที่ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับที่ 7 เรื่องการวิเคราะห์การใช้พลังงานที่หน่วยอบแห้งแป้ง (ตอนที่ 2) และประวัติเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด (ตอนที่ 1) คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากจดหมายข่าวฉบับนี้ ทั้งแง่ของการเพิ่มพูน
ความรู้ และการนาไปประยุก ต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลและกิจ กรรมของโ ครงการดีๆ เกี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง นอกจากนี้ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังเพิ่มเติมได้ที่
www.thailandtapiocastarch.net หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือคาติชมเพื่อเป็นประโยชน์ในการทาจดหมายข่าวฉบับต่อไป สามารถแจ้งได้ที่
starchzerowaste@gmail.com หรือผู้จัดการโครงการตามที่อยู่ท้ายฉบับ

มันสาปะหลังพร้อมสู้ “AEC”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามันสาปะหลังไทย ได้ร่วมงาน “7
ทศวรรษกรมการค้าต่างประเทศ นาพาการค้าไทยสู่ AEC” และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหาร
การค้าเพื่อรองรับ AEC” ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ประเทศไทยเป็นผู้นาด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีสัดส่วนกว่า 80% ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งหมด โดยอุตสาหกรรมมันสาปะหลังไทยถือว่ามีความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ถึงแม้ว่าประเทศกัมพูชาและเวียดนามจะมีการเพาะปลูกมันสาปะหลัง
เพิ่มขึ้นก็ตาม นอกจากนี้จากผลกระทบของนโยบายทางด้านการเมือง ทาให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการส่งออกมัน
สาปะหลังไปยังต่างประเทศ ดังนั้นภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมให้ความรู้ในการ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น แต่ต้องเป็นในพื้นที่ปลูกเดิม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดระบบคลัสเตอร์ที่ดีและขอให้ ธกส.
ยืดหยุ่นการชาระหนี้ เพื่อให้ชะลอการขุดหัวมันในช่วงที่ราคาหัวมันตกต่า
(ที่มา: www.tapiocaonline.com วันที่ 31 กรกฎาคม 2555)

ครม.อนุมัติกระทรวงวิทย์ทาบันทึกความเข้าใจโครงการผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังกับ NEDO
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลง
นามบันทึกความเข้าใจโครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสาปะหลังในประเทศไทย ระหว่างสานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับองค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (New Energy and Industrial
Technology Development Organization: NEDO) อีกครั้งหนึ่งตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ
หลังมีการแก้ไขถ้อยคาของบันทึกความเข้าใจโดยให้สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ทาหน้าที่นาเข้า
เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ภายใต้โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสาปะหลังในประเทศไทยเอง เพื่อให้
สามารถใช้สิทธิขอรับการยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่ NEDO จัดหาและนาเข้ามาใช้ในโครงการ
(ที่มา: www.ryt9..com วันที่ 7 สิงหาคม 2555)
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กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลังรวมทุก ชนิด ตามใบรับรองมาตรฐานสินค้า ช่วงครึ่งปีแรก
(เดือน ม.ค. – มิ.ย.) ของปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2555 โดยประเทศที่นาเข้าผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลังจากประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับ แสดงดังตาราง จากสถิติ
พบว่าประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลังไปประเทศอินโดนิเชียมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบการส่งออกระหว่างปี 2554 และ 2555 พบว่าปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้น 206,372.5 เมตริกตัน หรือคิดเป็น 3.46 เท่า ส่วนปริมาณการส่งออกรวมทั้ง 10 ประเทศ พบว่าปริมาณการส่งออกรวมเพิ่มขึ้น 177,586.98 เมตริกตัน ถึงแม้ว่า
ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลังของครึ่งแรกปี 2555 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2554 แต่มูลค่าของการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลังลดลง เนื่องจากมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลังโดยรวมลดลงประมาณ 18%
อันดับที่

ประเทศ

1
อินโดนีเซีย
2
จีน
3
ญี่ปุ่น
4
ไต้หวัน
5
มาเลเซีย
6
สหรัฐอเมริกา
7
สิงคโปร์
8
ฟิลิปปินส์
9
เกาหลีใต้
10
ออสเตรเลีย
รวมการส่งออกทั้งหมด

ปี 2554 (ม.ค. – มิ.ย.)
มูลค่า
ปริมาณ (เมตริกตัน)
(ล้านบาท)
83,988.24
1,625.44
299,411.21
5,420.99
149,231.14
3,141.47
116,311.74
1,985.03
71,651.31
1,255.13
26,184.57
656.63
30,671.54
551.52
18,965.24
369.05
4,771.56
413.13
9,608.15
218.09
976,112.73
18,859.29

ปี 2555 (ม.ค. – มิ.ย.)
มูลค่า
ปริมาณ (เมตริกตัน)
(ล้านบาท)
290,360.74
4,124.43
284,562.77
4,303.97
170,887.26
3,099.40
113,691.06
1,594.50
96,795.37
1,380.01
28,388.50
676.61
26,279.65
366.01
24,240.94
406.26
17,607.19
340.98
9,785.50
191.77
1,153,699.71
18,279.34

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสาปะหลังปี 2554 - 2555)

โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมแป้ง ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานของโรงงานจานวน 10 โรงงาน
สาหรับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีระดับผู้บริหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โดยมีเ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ผู้ บ ริ หารเข้า ใจภาพรวมของโครงการและเห็น ความส าคัญ ของการปรั บ ปรุง เนื้อ หาที่ส าคั ญ
ประกอบด้วยภาพรวมของอุตสาหกรรม หลักการบริหารจัดการอุตสาหกรรม หลักการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การเตรียมความพร้อมของการเปิด AEC และหลักการการใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
เกือบเป็นศูนย์ (Zero Waste Concept) ส่วนการฝึกอบรมภาคทฤษฎีระดับปฏิบัติการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-7 และ 12-14
กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ และโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สายการผลิตเข้าใจหลักการพื้นฐานของเครื่องจักรภายในโรงงาน เนื้อหาสาคัญคือ หลักการพื้นฐาน การทางานและแนว
ทางการปรับปรุงหน่วยผลิตแป้งมันสาปะหลังทุกหน่วย ตั้งแต่การรับหัวมันจนได้ผลิตภัณฑ์แป้งสุดท้าย รวมทั้งการบาบัด
น้าเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพ
สาหรับการอบรมภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยความร่วมมือจาก 3 ส่วน คือ โรงงาน ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
โดยโรงงานมีหน้าที่ร่วมเลือกโจทย์ในกระบวนการผลิตและดาเนินการปรับปรุง ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คาปรึกษากับ
โรงงานเกี่ยวกับโจทย์วิจัย และผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่ให้ข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการ รวมทั้งควบคุมคุณภาพของงาน
โดยโจทย์วิจัยที่กาหนดประกอบด้วย โจทย์ด้านเทคนิคและโจทย์ด้านบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตแป้งมันสาปะหลัง ในระหว่างดาเนินการวิจัย ทางโรงงานจะมีการนาเสนอผลงาน 3 ครั้ง คือ ข้อเสนอโครงการ
(นาเสนอเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ) ความก้าวหน้าของโครงการ (นาเสนอเมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์) และบทสรุปของโครงการ (จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2555)
พิธีปิดโครงการจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2555 โดยจะมีการมอบรางวัลสาหรับโรงงานที่มีผลการปรับปรุงประสิทธิภาพยอดเยี่ยม (2 รางวัล) รางวัลนวัตกรรม
ดีเด่นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (1 รางวัล) และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงการบริหารจัดการ (1 รางวัล) นอกจากนี้ในงาน
จะมีพิธีเปิดโครงการใหม่ของปี 2556 อีกด้วย
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การวิเคราะห์การใช้พลังงานที่หน่วยอบแห้งแป้ง (ตอนที่ 2)
จากตอนที่แล้ว (จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ปีที่ 3 ประจาเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2555) ที่ได้
แสดงให้เห็นถึง สมการการคานวณประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่หม้อต้มและ
หม้อต้มน้ามันร้อนไปแล้ว บทความฉบับนี้จะเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจการคานวณ
มากขึ้น
ตัวอย่าง โรงงานมีการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ในอัตรา 600 Nm3/hr
โดยค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพที่มีเทน 56% อยู่ที่ 19.083 MJ/Nm3
(Nm3: ปริมาตรก๊าซ ที่สภาวะ ความดันและอุณหภูมิมาตรฐาน)
ตาราง ค่าความร้อน ของก๊าซชีวภาพที่ความเข้มข้นต่างๆ ที่สภาวะ
ดังนั้น พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง ที่ใส่เข้าไป
ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 15.5oC

Qin = อัตราการใช้เชื้อเพลิง x ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
= 600/3600 x 19.083
= 3.18 MW
ตาราง ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
ประเภทเชื้อเพลิง
ของแข็ง
ของเหลว
ก๊าซ

ชนิดเชื้อเพลิง
แกลบ
ชานอ้อย
น้ามันเตา ซี
ก๊าซธรรมชาติ

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

ค่าความร้อน
14,397.92 kJ/kg
7,528.90 kJ/kg
38,174.47 kJ/liter
36,694.47 kJ/Nm3

ที่มา: mte.kmutt.ac.th/elearning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/table/table5.html
Nm3: ปริมาตรที่สภาวะ 15.5oC ความดัน 1 บรรยากาศ

ถ้าใช้เพื่อ การต้มน้ามันร้อน โดยที่น้ามันร้อนมีอัตราการไหล 40 kg/s
และจากข้อมูลที่เก็บได้
อุณหภูมิน้ามันร้อนที่ย้อนกลับเข้าหม้อต้ม 170 oC และ
อุณหภูมิน้ามันร้อนที่ออกจากหม้อต้ม 190 oC
โดยที่น้ามันร้อนมีค่า Cp (ได้จากผู้จาหน่าย) = 2.866kJ/kg K
ดังนั้นความร้อนที่น้ามันร้อนได้รับ

Q1= m. x Cp x (Tm,out-Tm,in)
= 40 x 2.866 x ((273+190)-(273+170))/1000
= 2.29 MW
ดังนั้น เราสามารถคานวณประสิทธิภาพการเผาไหม้และแลกเปลี่ยนความร้อน
ที่หม้อต้มเท่ากับ
(2.29/3.18) x 100 = 72.08%
กรณีที่เป็น การผลิตไอน้าอิ่มตัว ที่ความดัน 9 bar (gauge) หรือ 10.019 bar
อุณหภูมิ 180oC มีอัตราการผลิตไอน้า 3.6 ton/hr (1 kg/s)
อุณหภูมิน้าร้อนที่ย้อนกลับเข้าหม้อต้ม 100oC
จากตารางไอน้า เอนทัลปีของน้า 100oC = 419.06 KJ/kg
เอนทัลปีของไอน้าที่ 10.019bar = 2,777.8 KJ/kg
ดังนั้นความร้อนของการผลิตไอน้า
= 1 x (2777.8- 419.06)/1000
= 2.358 MW
ประสิทธิภาพการเผาไหม้และแลกเปลี่ยนความร้อนที่หม้อต้มเท่ากับ
(2.358/3.18) x 100 = 74.16 %

Low Heating Value
(MJ/Nm3)
15.019
15.655
16.362
17.033
17.705
18.376
19.083
19.755
20.426
21.133
21.804
22.476
23.147
23.854

% CH4 by volume

ตาราง ไอน้าอิ่มตัว: ดัดแปลงจาก NBS/NRC steam table โดย
L. Haar,et.al., New York: Hemisphere Publishing,1984
อุณหภูมิ
(oC)
90
95
100
165
170
175
180
185
190
195
200
210

ความดัน
(bar)
0.70117
0.84529
1.0132
7.0029
7.9147
8.9180
10.019
11.225
12.542
13.976
15.537
19.062

เอนทัลปี (kJ/kg)
น้า (hf)
376.93
397.98
419.06
697.43
719.28
741.22
763.25
785.37
807.60
829.93
852.38
897.66

ไอ (hg)
2659.6
2667.7
2675.7
2763.3
2768.5
2773.3
2777.8
2782.0
2785.8
2789.4
2792.5
2797.7

ไอผสม (hfg)
2282.7
2269.8
2256.7
2065.9
2049.2
2032.0
2014.5
1996.6
1878.2
1959.4
1940.1
1900.0

ผู้เขียน : ดร.อรรณพ นพรัตน์
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ประวัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด ตอนที่ 1
พื้นที่แรกๆ ที่เสี่ยงอันตรายจากการระเบิด (The First Hazardous Areas)
จากจดหมายข่าวฉบับที่แล้ว ที่มีการนาเสนอบทความเรื่อง ความปลอดภัยสาหรับ
การปฏิ บั ติ ง านในโรงงานผลิต และใช้ ป ระโยชน์ จ ากก๊ า ซชี ว ภาพ จะเห็ น ได้ ว่ า ความ
ปลอดภั ย ในการดาเนินงานเป็นสิ่ง ที่ต้องให้ความสาคัญ และควรตระหนัก ถึง ผลที่จ ะ
เกิดขึ้น เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลถึงขั้นเกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและ
ทรัพย์สิน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานอย่างปลอดภัย คือ ลักษณะของพื้นที่
ทางาน โดยบทความฉบับนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ทางาน ตั้งแต่สมัยโบราณว่ามีพื้นที่
ใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และมีอุปกรณ์รวมทั้งวิธีป้องกันอย่างไร
บรรยากาศการทางานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายแรกๆ ที่เลื่องลือจนเป็นที่รู้จักกันก็คือ
การจุดก๊าซมีเทนที่ถกู กัก (ตกค้าง) ในโพรงหรือหลุมแอ่งเล็กๆ เป็นหนึ่งใน
เหมืองถ่านหิน โดยก๊าซมีเทนที่อยู่ในถ่านหินซึ่งภายหลังจากการขุดเจาะหรือทาให้แตก
วิธีการที่ใช้ปอ้ งกันการระเบิดในเหมืองถ่านหิน
จะค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาจากถ่านหิน ซึ่งเจ้าก๊าซมีเทนนี้มีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ
ซึ่งบางครั้งบางคราวก็ถูกจุดระเบิดด้วยตะเกียงของคนงานในเหมือง เป็นผลให้เกิดการเสี่ยงอันตราย 2 อย่าง นั่นก็คือ เกิดการระเบิดจากก๊าซมีเทน และตามด้วยการ
ระเบิดจากฝุ่นของถ่านหินเอง การแก้ปัญหาระยะแรก ได้ทาการว่าจ้างพนักงานในเหมืองให้จุด (ไฟ) แก๊สทุกวันด้วยไม้ค้าที่ยาวและจุดไฟให้ ลุกไหม้จนเป็นถ่านแดงที่
ปลาย ต่อมารายชื่อคนอาสาก็หมดลงอย่างรวดเร็ว นักโทษที่พิสูจน์แล้วว่ามีความผิดจริงก็จะถูกเกณฑ์เข้ามาทางานนี้ อาชญากรก็ไม่สามารถทาได้ รวมทั้งม้าพันธุ์เล็กที่
เอามาช่วยพร้อมติดอุปกรณ์อานม้าพิเศษที่จะพาตะเกียงที่จุดไฟแล้ว เจ้าม้าซึ่งถูกทาให้เปียกน้าจะถูกส่งให้วิ่งผ่านเข้าไปในช่องเหมื องด้วยความหวังว่าจะทาให้เกิดการ
ระเบิดแบบเล็กๆ ก็ถูกนามาใช้เช่นกัน
ภายหลังในปี ค.ศ. 1815 เซอร์ ฮัมเฟรย์ เดวี่ ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า “โคมไฟเดวี่” ขึ้นมา ซึ่งเป็นโคมน้ามันก๊า ดที่มีตะแกรงลวด
ทองเหลืองละเอียดล้อมรอบไส้ตะเกียง ตะแกรงเปล่งแสงสว่างได้บ้าง แต่ก็ดีพอที่ไม่ยอมให้ มีเปลวไฟแลบออกมานอกตะแกรงได้เลย ในภายหลัง
ได้มีการนาเอาระบบระบายอากาศทางกลเข้ามาใช้ในเหมือง ซึ่งสามารถระบายก๊าซมีเทนออกไปจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่มีเชื้อเพลิงเพียงพอเหลือที่ จะ
จุดติดไฟได้
ภาพโคมไฟป้องกันการระเบิดในเหมืองถ่านหินหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
ชิ้นแรกที่ผลิตโดย Cooper Crouse-Hinds CEAG ในประเทศเยอรมัน

อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างแรกที่นามาใช้ในเหมืองถ่านหินก็คือมอเตอร์ที่ใช้สาหรับขับลิฟต์ เครื่องระบาย
อากาศและอุปกรณ์ภายในเหมือง ภายหลังที่การสปาร์คภายในมอเตอร์ทาให้เกิดอุบัติเหตุการระเบิดในเหมือง
ขึ้น มันจึงถูกออกแบบให้ปิดการระเบิดซึ่งเกิดขึ้นอยู่ภายในทั้งหมดนี้ จึงเป็ นเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของโลหะ
ห่อหุ้มป้องกันการระเบิด ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อที่ขันแน่นซึ่งภายหลังเรียกว่า ทางผ่านเปลวไฟ (Flame paths)
อ้างอิงจาก: Cooper Crouse-Hinds Ex Digest: A comprehensive global guide to hazardous locations
M Toney et. al., A History of Electrical Area Classification in the United States
In IEEE PCIC Conference Record 2000, pp. 273-279

มอเตอร์ที่ใช้ในเหมืองถ่านหินซึ่งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นแรกที่ใช้
โครงสร้างป้องกันการระเบิด

ผู้แปล : คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ

เหตุการณ์เสี่ยง

ระทึก!!! ไฟไหม้โรงงานแป้งมัน คาดเกิดจากประกายไฟในการซ่อมท่อบรรจุแป้งมัน
เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องบรรจุแป้งมันสาปะหลัง ภายในโรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังแห่งหนึ่ง เป็นเหตุในพนักงานภายในโรงงานได้รับบาดเจ็บรวม 7 ราย
ทั้งหมดถูกไฟคลอกตามร่างกาย โดยสาเหตุเกิดจากความประมาทของช่างเชื่อม เนื่องจากก่อนเกิดเหตุทางโรงงานได้ทาการปิดระบบการผลิตที่ห้องบรรจุแป้งเพื่อ
ซ่อมแซมเครื่องจักร ขณะนั้นมีช่างได้ทาการเชื่อมโลหะซ่อมท่อบรรจุแป้งมัน ทาให้หัวเชื้อแป้งมันสาปะหลังที่ติดค้างอยู่ในท่อเกิดประกายไฟ และเกิดไฟโหมลุกขึ้น
อย่างรวดเร็วและรุนแรง ทาให้พนักงานได้รับบาดเจ็บและเกิดการเสียหายต่อโรงงานอย่างรุนแรง

ติดต่อเรา โครงการการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังไทย
www.thailandtapiocastarch.net E-mail: starchzerowaste@gmail.com
ผู้จัดการโครงการ : คุณรื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์
ศูนย์ EcoWaste สวทช. เบอร์โทรศัพท์: (668) 3448-3079 โทรสาร: (662) 452-3455
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