
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  

     ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจ าเดอืนกรกฎาคม - กันยายน 2555 
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จดหมายข่าวฉบับน้ีถือเป็นฉบับท่ี 8 ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังไทย” เน้ือหาส าคัญใน
จดหมายข่าวฉบับน้ีจะรวบรวมข่าวสารและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังไทย รายละเอียดของกิจกรรมท่ีก าลังด าเนินงานภายใต้
โครงการ รวมท้ังบทความท่ีต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับท่ี 7 เรื่องการวิเคราะห์การใช้พลังงานท่ีหน่วยอบแห้งแป้ง (ตอนท่ี 2) และประวัติเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด (ตอนท่ี 1) คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากจดหมายข่าวฉบับน้ี ท้ังแง่ของการเพิ่มพูน
ความรู้และการน าไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมท้ังได้รับทราบข้อมูลและกิจกรรมของโ ครงการดีๆ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง นอกจากน้ีผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังเพิ่มเติมได้ท่ี 
www.thailandtapiocastarch.net หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือค าติชมเพื่อเป็นประโยชน์ในการท าจดหมายข่าวฉบับต่อไป สามารถแจ้งได้ท่ี 
starchzerowaste@gmail.com หรือผู้จัดการโครงการตามท่ีอยู่ท้ายฉบับ 

มันส าปะหลังพร้อมสู้ “AEC” 
 

นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลง
นามบันทึกความเข้าใจโครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันส าปะหลังในประเทศไทย ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับองค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (New Energy and Industrial 
Technology Development Organization: NEDO) อีกครั้งหน่ึงตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ 
หลังมีการแก้ไขถ้อยค าของบันทึกความเข้าใจโดยให้ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ท าหน้าท่ีน าเข้า
เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ภายใต้โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันส าปะหลังในประเทศไทยเอง เพื่อให้
สามารถใช้สิทธิขอรับการยกเว้นภาษีอากรเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ท่ี NEDO จัดหาและน าเข้ามาใช้ในโครงการ 

(ที่มา: www.ryt9..com วันที่ 7 สิงหาคม 2555) 

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 นายเสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามันส าปะหลังไทย ได้ร่วมงาน “7 
ทศวรรษกรมการค้าต่างประเทศ น าพาการค้าไทยสู่ AEC” และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหาร
การค้าเพ่ือรองรับ AEC” ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีสัดส่วนกว่า 80% ของ
ปริมาณการส่งออกท้ังหมด โดยอุตสาหกรรมมันส าปะหลังไทยถือว่ามีความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ถึงแม้ว่าประเทศกัมพูชาและเวียดนามจะมีการเพาะปลูกมันส าปะหลัง
เพิ่มขึ้นก็ตาม นอกจากนี้จากผลกระทบของนโยบายทางด้านการเมือง ท าให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการส่งออกมัน
ส าปะหลังไปยังต่างประเทศ ดังน้ันภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมให้ความรู้ในการ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น แต่ต้องเป็นในพื้นท่ีปลูกเดิม มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดระบบคลัสเตอร์ท่ีดีและขอให้ ธกส. 
ยืดหยุ่นการช าระหน้ี เพื่อให้ชะลอการขุดหัวมันในช่วงท่ีราคาหัวมันตกต่ า 

(ที่มา: www.tapiocaonline.com วันที่ 31 กรกฎาคม 2555) 
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ครม.อนุมัติกระทรวงวิทย์ท าบันทึกความเข้าใจโครงการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังกับ NEDO 



พิธีปิดโครงการจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2555 โดยจะมีการมอบรางวัลส าหรับโรงงานท่ีมีผลการปรับปรุงประสิทธิภาพยอดเยี่ยม (2 รางวัล) รางวัลนวัตกรรม
ดีเด่นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (1 รางวัล) และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงการบริหารจัดการ (1 รางวัล) นอกจากน้ีในงาน
จะมีพิธีเปิดโครงการใหม่ของปี 2556 อีกด้วย 
 

 
 

 
 
 
 
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

อันดับท่ี ประเทศ 
ปี 2554 (ม.ค. – มิ.ย.) ปี 2555 (ม.ค. – มิ.ย.) 

ปริมาณ (เมตริกตัน) 
มูลค่า  

(ล้านบาท) 
ปริมาณ (เมตริกตัน) 

มูลค่า  
(ล้านบาท) 

1 อินโดนีเซีย 83,988.24 1,625.44 290,360.74 4,124.43 
2 จีน 299,411.21 5,420.99 284,562.77 4,303.97 
3 ญี่ปุ่น 149,231.14 3,141.47 170,887.26 3,099.40 
4 ไต้หวัน 116,311.74 1,985.03 113,691.06 1,594.50 
5 มาเลเซีย 71,651.31 1,255.13 96,795.37 1,380.01 
6 สหรัฐอเมริกา 26,184.57 656.63 28,388.50 676.61 
7 สิงคโปร์ 30,671.54 551.52 26,279.65 366.01 
8 ฟิลิปปินส์ 18,965.24 369.05 24,240.94 406.26 
9 เกาหลีใต้ 4,771.56 413.13 17,607.19 340.98 
10 ออสเตรเลีย 9,608.15 218.09 9,785.50 191.77 

รวมการส่งออกทั้งหมด 976,112.73 18,859.29 1,153,699.71 18,279.34 

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังปี 2554 - 2555) 
 

     กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังรวมทุกชนิด ตามใบรับรองมาตรฐานสินค้า ช่วงครึ่งปีแรก   
(เดือน ม.ค. – มิ.ย.) ของปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2555 โดยประเทศท่ีน าเข้าผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังจากประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับ แสดงดังตาราง จากสถิติ
พบว่าประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังไปประเทศอินโดนิเชียมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบการส่งออกระหว่างปี 2554 และ 2555 พบว่าปริมาณการส่งออก
เพิ่มขึ้น 206,372.5 เมตริกตัน หรือคิดเป็น 3.46 เท่า ส่วนปริมาณการส่งออกรวมท้ัง 10 ประเทศ พบว่าปริมาณการส่งออกรวมเพิ่มขึ้น 177,586.98 เมตริกตัน ถึงแม้ว่า
ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังของครึ่งแรกปี 2555 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2554 แต่มูลค่าของการส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังลดลง เน่ืองจากมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์แป้งมันส าปะหลังโดยรวมลดลงประมาณ 18% 
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โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันส าปะหลังไทย” ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมแป้ง ท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานของโรงงานจ านวน 10 โรงงาน 

ส าหรับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีระดับผู้บริหาร จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจภาพรวมของโครงการและเห็นความส าคัญของการปรับปรุง เน้ือหาท่ีส าคัญ
ประกอบด้วยภาพรวมของอุตสาหกรรม หลักการบริหารจัดการอุตสาหกรรม หลักการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การเตรียมความพร้อมของการเปิด AEC และหลักการการใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
เกือบเป็นศูนย์ (Zero Waste Concept) ส่วนการฝึกอบรมภาคทฤษฎีระดับปฏิบัติการ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 5-7 และ 12-14 
กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ และโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
สายการผลิตเข้าใจหลักการพื้นฐานของเครื่องจักรภายในโรงงาน เน้ือหาส าคัญคือ หลักการพื้นฐาน การท างานและแนว
ทางการปรับปรุงหน่วยผลิตแป้งมันส าปะหลังทุกหน่วย ตั้งแต่การรับหัวมันจนได้ผลิตภัณฑ์แป้งสุดท้าย รวมท้ังการบ าบัด
น้ าเสียและการผลติก๊าซชีวภาพ 
 ส าหรับการอบรมภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยความร่วมมือจาก 3 ส่วน คือ โรงงาน ท่ีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 

โดยโรงงานมีหน้าท่ีร่วมเลือกโจทย์ในกระบวนการผลิตและด าเนินการปรับปรุง ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษากับ
โรงงานเกี่ยวกับโจทย์วิจัย และผู้เชี่ยวชาญมีหน้าท่ีให้ข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการ รวมท้ังควบคุมคุณภาพของงาน 
โดยโจทย์วิจัยท่ีก าหนดประกอบด้วย โจทย์ด้านเทคนิคและโจทย์ด้านบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตแป้งมันส าปะหลัง ในระหว่างด าเนินการวิจัย ทางโรงงานจะมีการน าเสนอผลงาน 3 ครั้ง คือ ข้อเสนอโครงการ 
(น าเสนอเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์) ความก้าวหน้าของโครงการ (น าเสนอเมื่อวันท่ี 
7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์) และบทสรุปของโครงการ (จะจัดขึ้นในวันท่ี 16 ตุลาคม 2555) 



  การวิเคราะห์การใช้พลังงานที่หน่วยอบแห้งแป้ง (ตอนที่ 2) 

      จากตอนท่ีแล้ว (จดหมายข่าวฉบับท่ี 7 ปีท่ี 3 ประจ าเดือน เม.ย.- มิ.ย. 2555) ท่ีได้
แสดงให้เห็นถึง สมการการค านวณประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีหม้อต้มและ 
หม้อต้มน้ ามันร้อนไปแล้ว  บทความฉบับน้ีจะเป็นการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจการค านวณ
มากขึ้น 
 
ตัวอย่าง  โรงงานมีการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ในอัตรา 600 Nm3/hr   
            โดยค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพที่มีเทน 56% อยู่ที่ 19.083 MJ/Nm3 
             (Nm3: ปริมาตรก๊าซ ท่ีสภาวะ ความดันและอุณหภูมิมาตรฐาน) 
 ดังน้ัน พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง ท่ีใส่เข้าไป  

 

 
          = 600/3600 x 19.083     
          = 3.18 MW 

 Qin = อัตราการใช้เชื้อเพลิง x ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 

ตาราง   ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 
 

ประเภทเชื้อเพลิง ชนิดเชื้อเพลิง ค่าความร้อน 

ของแข็ง 
แกลบ 

ชานอ้อย 
14,397.92 kJ/kg 
7,528.90 kJ/kg 

ของเหลว น้ ามันเตา ซี 38,174.47 kJ/liter 
ก๊าซ ก๊าซธรรมชาติ 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 การต้มน้ ามันร้อน โดยที่น้ ามันร้อนมีอัตราการไหล 40 kg/s 
  และจากข้อมูลท่ีเก็บได้  
  อุณหภูมิน้ ามันร้อนท่ีย้อนกลับเข้าหม้อต้ม 170 oC และ 
  อุณหภูมิน้ ามันร้อนท่ีออกจากหม้อต้ม      190 oC 
  โดยที่น้ ามันร้อนมีค่า Cp (ได้จากผู้จ าหน่าย) = 2.866kJ/kg K 
 

        ดังน้ันความร้อนท่ีน้ ามันร้อนได้รับ 

           
                = 40 x 2.866 x ((273+190)-(273+170))/1000    
                = 2.29 MW 
 

ดังนั้น เราสามารถค านวณประสิทธิภาพการเผาไหม้และแลกเปลี่ยนความร้อน 
        ที่หม้อต้มเท่ากับ   
        (2.29/3.18) x 100   =   72.08% 
 

    กรณีท่ีเป็น การผลิตไอน้ าอิ่มตัว ท่ีความดัน 9 bar (gauge) หรือ 10.019 bar  
    อุณหภูมิ 180oC มีอัตราการผลิตไอน้ า 3.6 ton/hr (1 kg/s)  
    อุณหภูมิน้ าร้อนท่ีย้อนกลับเข้าหม้อต้ม 100oC 
    จากตารางไอน้ า เอนทัลปขีองน้ า 100oC = 419.06 KJ/kg  
    เอนทัลปีของไอน้ าท่ี 10.019bar = 2,777.8 KJ/kg 
 

ดังน้ันความร้อนของการผลิตไอน้ า  
        = 1 x (2777.8- 419.06)/1000  
         = 2.358 MW 
 

ประสิทธิภาพการเผาไหม้และแลกเปลี่ยนความร้อนที่หม้อต้มเท่ากับ   
    (2.358/3.18) x 100   =  74.16 %  
 

 Q1= m. x Cp x (Tm,out-Tm,in) 

 

% CH4 by volume 
Low Heating Value 

(MJ/Nm3) 
44 15.019 
46 15.655 
48 16.362 
50 17.033 
52 17.705 
54 18.376 
56 19.083 
58 19.755 
60 20.426 
62 21.133 
64 21.804 
66 22.476 
68 23.147 
70 23.854 

 

ตาราง  ค่าความร้อน ของก๊าซชีวภาพท่ีความเข้มข้นต่างๆ ท่ีสภาวะ  
          ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 15.5oC 
 

    
 
 

อุณหภูมิ 
(oC) 

ความดัน 
(bar) 

เอนทัลปี (kJ/kg) 

  น้ า (hf) ไอ (hg) ไอผสม (hfg) 
90 0.70117 376.93 2659.6 2282.7 
95 0.84529 397.98 2667.7 2269.8 
100 1.0132 419.06 2675.7 2256.7 
165 7.0029 697.43 2763.3 2065.9 
170 7.9147 719.28 2768.5 2049.2 
175 8.9180 741.22 2773.3 2032.0 
180 10.019 763.25 2777.8 2014.5 
185 11.225 785.37 2782.0 1996.6 
190 12.542 807.60 2785.8 1878.2 
195 13.976 829.93 2789.4 1959.4 
200 15.537 852.38 2792.5 1940.1 
210 19.062 897.66 2797.7 1900.0 

 
 

ตาราง  ไอน้ าอิ่มตัว: ดัดแปลงจาก NBS/NRC steam table โดย 
          L. Haar,et.al., New York: Hemisphere Publishing,1984 
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ประวัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด ตอนที่ 1 

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 

 พ้ืนที่แรกๆ ท่ีเสี่ยงอันตรายจากการระเบิด (The First Hazardous Areas) 
 

จากจดหมายข่าวฉบับท่ีแล้ว ท่ีมีการน าเสนอบทความเรื่อง ความปลอดภัยส าหรับ
การปฏิบัติงานในโรงงานผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ จะเห็นได้ว่าความ
ปลอดภัยในการด าเนินงานเป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส าคัญและควรตระหนักถึงผลท่ีจะ
เกิดขึ้น เพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลถึงขั้นเกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและ
ทรัพย์สิน ซ่ึงหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานอย่างปลอดภัย คือ ลักษณะของพื้นท่ี
ท างาน โดยบทความฉบับน้ีจะให้ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนท่ีท างาน ตั้งแต่สมัยโบราณว่ามีพื้นท่ี
ใดบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และมีอุปกรณ์รวมท้ังวิธีป้องกันอย่างไร 
  
 

   การจุดก๊าซมีเทนที่ถกูกัก (ตกค้าง) ในโพรงหรือหลมุแอ่งเลก็ๆ เป็นหนึ่งใน 
วิธีการที่ใช้ป้องกนัการระเบิดในเหมืองถ่านหิน 

 

บรรยากาศการท างานในพื้นท่ีเสี่ยงอันตรายแรกๆ ท่ีเลื่องลือจนเป็นท่ีรู้จักกันก็คือ 
เหมืองถ่านหิน โดยก๊าซมีเทนท่ีอยู่ในถ่านหินซ่ึงภายหลังจากการขุดเจาะหรือท าให้แตก
จะค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาจากถ่านหิน ซ่ึงเจ้าก๊าซมีเทนน้ีมีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ 
ซ่ึงบางครั้งบางคราวก็ถูกจุดระเบิดด้วยตะเกียงของคนงานในเหมือง เป็นผลให้เกิดการเสี่ยงอันตราย 2 อย่าง น่ันก็คือ เกิดการระเบิดจากก๊าซมีเทน และตามด้วยการ
ระเบิดจากฝุ่นของถ่านหินเอง การแก้ปัญหาระยะแรก ได้ท าการว่าจ้างพนักงานในเหมืองให้จุด (ไฟ) แก๊สทุกวันด้วยไม้ค้ าท่ียาวและจุดไฟให้ ลุกไหม้จนเป็นถ่านแดงท่ี
ปลาย  ต่อมารายชื่อคนอาสาก็หมดลงอย่างรวดเร็ว นักโทษท่ีพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดจริงก็จะถูกเกณฑ์เข้ามาท างานน้ี อาชญากรก็ไม่สามารถท าได้ รวมท้ังม้าพันธุ์เล็กท่ี
เอามาช่วยพร้อมติดอุปกรณ์อานม้าพิเศษท่ีจะพาตะเกียงที่จุดไฟแล้ว  เจ้าม้าซ่ึงถูกท าให้เปียกน้ าจะถูกส่งให้ว่ิงผ่านเข้าไปในช่องเหมืองด้วยความหวังว่าจะท าให้เกิดการ
ระเบิดแบบเล็กๆ ก็ถูกน ามาใช้เช่นกัน 
 

ภาพโคมไฟปอ้งกันการระเบิดในเหมืองถ่านหินหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันการระเบดิ
ชิ้นแรกที่ผลิตโดย Cooper Crouse-Hinds CEAG ในประเทศเยอรมัน 
 

ภายหลังในปี ค.ศ. 1815 เซอร์ ฮัมเฟรย์ เดวี่ ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ท่ีมีชื่อว่า “โคมไฟเดวี่” ขึ้นมา ซ่ึงเป็นโคมน้ ามันก๊าดท่ีมีตะแกรงลวด
ทองเหลืองละเอียดล้อมรอบไส้ตะเกียง ตะแกรงเปล่งแสงสว่างได้บ้าง แต่ก็ดีพอท่ีไม่ยอมให้มีเปลวไฟแลบออกมานอกตะแกรงได้เลย ในภายหลัง
ได้มีการน าเอาระบบระบายอากาศทางกลเข้ามาใช้ในเหมือง ซ่ึงสามารถระบายก๊าซมีเทนออกไปจนกระท่ังถึงจุดท่ีไม่มีเชื้อเพลิงเพียงพอเหลือท่ีจะ
จุดติดไฟได ้
 

อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างแรกท่ีน ามาใช้ในเหมืองถ่านหินก็คือมอเตอร์ท่ีใช้ส าหรับขับลิฟต์ เครื่องระบาย
อากาศและอุปกรณ์ภายในเหมือง ภายหลังท่ีการสปาร์คภายในมอเตอร์ท าให้เกิดอุบัติเหตุการระเบิดในเหมือง
ขึ้น มันจึงถูกออกแบบให้ปิดการระเบิดซ่ึงเกิดขึ้นอยู่ภายในท้ังหมดน้ี จึงเป็นเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของโลหะ
ห่อหุ้มป้องกันการระเบิด ซ่ึงมีจุดเชื่อมต่อที่ขันแน่นซ่ึงภายหลังเรียกว่า ทางผ่านเปลวไฟ (Flame paths) 

มอเตอรท์ี่ใช้ในเหมืองถ่านหินซ่ึงเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นแรกที่ใช้
โครงสร้างปอ้งกนัการระเบิด 

      ผู้แปล :  คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ 

ระทึก!!! ไฟไหม้โรงงานแป้งมัน คาดเกิดจากประกายไฟในการซ่อมท่อบรรจุแป้งมัน 
 

เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องบรรจุแป้งมันส าปะหลัง ภายในโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังแห่งหน่ึง เป็นเหตุในพนักงานภายในโรงงานได้รับบาดเจ็บรวม 7 ราย 
ท้ังหมดถูกไฟคลอกตามร่างกาย โดยสาเหตุเกิดจากความประมาทของช่างเชื่อม เนื่องจากก่อนเกิดเหตุทางโรงงานได้ท าการปิดระบบการผลิตท่ีห้องบรรจุแป้งเพื่อ
ซ่อมแซมเครื่องจักร ขณะน้ันมีช่างได้ท าการเชื่อมโลหะซ่อมท่อบรรจุแป้งมัน ท าให้หัวเชื้อแป้งมันส าปะหลังท่ีติดค้างอยู่ในท่อเกิดประกายไฟ และเกิดไฟโหมลุกขึ้น
อย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้พนักงานได้รับบาดเจ็บและเกิดการเสียหายต่อโรงงานอย่างรุนแรง 

เหตุการณ์เสี่ยง 

http://www.thailandtapiocastarch.net/
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