ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจาเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555

จดหมายข่าวฉบับที่ 9 นี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญซึ่งได้รวบรวมข่าวสารสาคัญที่เกิดขึ้น การคาดการณ์สถานการณ์และการตลาดของ
อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทย ในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งผลสาเร็จจากการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านพลังงานและทรัพยากรสาหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ปีที่ 1 (พ.ศ. 2555)” และรายละเอียดโครงการใหม่ที่จะดาเนินการต่อในปี พ.ศ. 2556
นอกจากนี้ยังมีบทความต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับที่ 8 เรื่องการวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยอบแห้งแป้ง (ตอน 3) และอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
(ต่อ) คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์จากจดหมายข่าวฉบับนี้ทั้งการได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ความรู้เชิงเทคนิคและกิ จกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งสามารถนาไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังไทยได้

นอกจากนี้ผู้อา่ นสามารถติดตามข่าวสาร

เพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtapiocastarch.net หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือคาติชมใดๆ สามารถแจ้งได้ที่ผู้จัดการโครงการตามที่อยู่ท้ายฉบับ

ชาวไร่มันได้มเี ฮ มีเกณฑ์รับซื้อชัด
ในการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่ประชุมได้เห็นชอบออก
ประกาศกาหนดราคารับซื้อมันสาปะหลัง จากเดิมยังไม่เคยกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ทาให้เกษตรกรถูกกด
ราคาจากลานมันและโรงมัน กรณีเปอร์เซ็นต์แป้งต่าลง จึงให้ประกาศเงื่อนไขราคารับซื้อมันตามเชื้อแป้ง หากเชื้อ
แป้งขึ้นลงทุกๆ 1% จากเชื้อแป้งที่ 25% ให้เพิ่มหรือลดราคารับซื้อทุกๆ 5 สตางค์ โดยหลังจากรมว.พาณิชย์ลง
นามและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ที่มาข่าว : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)
ญี่ปุ่นหนุนไทยผลิต “เอทานอล” จากกากมันสาปะหลัง
หลังจากดาเนินโครงการมาร่วม 5 ปี ในที่สุดหน่วยงานด้านพลังงานใหม่และอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นได้ลงนามสนับสนุนการผลิตเอทานอลจากกากมัน
สาปะหลังเป็นเงินกว่า 270 ล้านบาท พร้อมถ่ายทอดงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น และตั้งเป้าขยายผลไปทั่วโลก
องค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น หรือ เนโด (NEDO) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ สนช.ในการสนับสนุนงบประมาณ 276 ล้านบาทแก่ประเทศไทย ภายใต้โครงการสาธิตการผลิตเอทานอลจากกากมันสาปะหลังในประเทศไทย ซึ่งบริษัท เอี่ยม
บูรพา เอทานอล จากัด บริษัทเอกชนของไทยเป็นผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดาเนินโครงการ 3 ปี คือ ระหว่างปี 2556-2559
(ที่มาข่าว : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 17 ธันวาคม 2555)
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สถานการณ์การผลิตมันสาปะหลังในปี พ.ศ. 2556 คาดว่าเนื้อที่เก็บเกี่ยวมันสาปะหลังรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 7.179 ล้านไร่ ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 0.063 ล้าน
ไร่ หรือร้อยละ 0.88 เนื่องจากราคาหัวมันสาปะหลังสดเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ในปีเพาะปลูก 2554/55 กิโลกรัมละ 2.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 2.68 บาท ในปี
เพาะปลูก 2553/54 หรือลดลงร้อยละ 18.78 ทาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ส่วนผลผลิตมันสาปะหลังรวมทั้งประเทศคาดว่าอยู่
ที่ 25.226 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.378 ล้านตัน หรือร้อยละ 1.52 ส่วนผลผลิตต่อไร่ทั้งประเทศอยู่ที่ 3,514 กิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 83 กิโลกรัม หรือ
ร้อยละ 2.42 เนื่องจากมีฝนตกกระจายทาให้ต้นมันสาปะหลังเจริญเติบโตดี ประกอบกับเกษตรกรมีความรู้เรื่องการป้องกันกาจัดเพลี้ยแป้งมากขึ้น มีการแช่ท่อนพันธุ์
ก่อนปลูก ทาให้การระบาดของเพลี้ยแป้งลดลง ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ตลาดและราคาปี พ.ศ. 2556 คาดว่าราคามันสาปะหลังที่เกษตรกรขายได้ จะใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากผลผลิตธัญพืชทดแทนมัน
สาปะหลังที่สาคัญของโลก คือ ข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ทรงตัวอยู่ใน
เกณฑ์สูง อย่างไรก็ตามหากผลผลิตมันสาปะหลังของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชา เวียดนาม และลาว ขยายตั วเพิ่มขึ้น จะส่งผลทางลบต่อราคามันสาปะหลังที่
เกษตรกรไทยขายได้ ส่วนในด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังโดยเฉพาะมันเส้นของเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งที่สาคัญ มีคุณภาพตรงกับความต้องการของจีน ส่งผล
ให้จีนซึ่งเป็นผู้นาเข้าหลักของไทย จะนาเข้าจากเวียดนามก่อน เช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2555 ส่งผลให้การส่งออกมันเส้นไทยชะลอตัวตั้งแต่ต้นฤดูเก็บเกี่ยว
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาดาเนินการ 3 ปี มีโรงงานแป้งมันสาปะหลังเป้าหมายจานวน
30 โรงงาน โดยเริ่มดาเนินการในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีแรก และมีโรงงานเข้าร่วมจานวน 10 โรงงาน
จากผลการดาเนินงานพบว่า

โครงการประสบความสาเร็จในการจัดอบรมหลักสูตร

สามารถลดต้นทุนการผลิตรวมได้ 76 ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ย 7.6 ล้านบาทต่อโรงงาน) และเพิ่มโอกาส
ทางการผลิตคิดเป็นมูลค่า 90 ล้านบาทต่อปี (เฉลี่ย 9 ล้านบาทต่อโรงงาน) โดยจาแนกได้เป็นการ
ลดการสูญเสียแป้งระหว่างกระบวนการผลิตคิดเป็นมูลค่า 56.6 ล้านบาทต่อปี ลดการใช้น้าใน
กระบวนการผลิตคิดเป็นมูลค่า 14 ล้านบาทต่อปี ลดการใช้เชื้อเพลิงคิดเป็นมูลค่า 5 ล้านบาทต่อปี
และอื่นๆ เช่น ลดการเปลี่ยนฟันโม่ ลดการใช้กามะถัน เป็นต้น คิดเป็นมูลค่า 0.4 ล้านบาทต่อปี
จากผลสาเร็จของโครงการระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2555) ประกอบกับความต้องการอย่างต่อเนื่องของ
โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงเกิดโครงการระยะที่ 2 คือ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสาหรับ

อุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลัง ปีที่ 2 (พ.ศ. 2556)” ดาเนินโครงการระหว่างเดือน พ.ค. ถึง ส.ค. 2556 โดย
โรงงานที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเฉลิมพล คงประเสริฐลาภ (โทรศัพท์ 0-22024479 โทรสาร 0-2354-8657 Email: thaifed1@hotmail.com) ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2556
นอกจากนี้ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ดาเนินโครงการ “วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยผลิตและลดการใช้ทรัพยากร น้า และพลังงาน” ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ 1 ปี คือ ระหว่างเดือน เม.ย. 2556 ถึง เม.ย. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตให้แก่บุคลากรใน
อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสาปะหลังไทย โดยโรงงานที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์ (ศูนย์ Eco-Waste โทรศัพท์ 083448-3079 โทรสาร 0-2452-3455 E-mail: rewyolp@hotmail.com) ภายในวันที่ 1 มี.ค. 2556
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การวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยอบแห้งแป้ง (ตอน3)
โดยทั่วไปการอบแห้งแป้งแบบพาหะลม (Pneumatic Dryer) เป็นการใช้อากาศร้อนในการแลกเปลี่ยนมวลของน้าในแป้งสู่อากาศ และพาแป้งที่แห้งไปยัง
ไซโคลนร้อน และถูกแยกออกจากอากาศที่อิ่มตัวด้วยน้า ตัวแปรสาคัญที่มีผลต่อการอบแห้งแป้ง ได้แก่







ความชื้นแป้งหมาด : ถ้าแป้งหมาดที่ป้อนเข้าเครื่องอบแห้งมีความชื้นสูง แสดงว่าเครื่องอบแห้งมีภาระที่ต้องระเหยน้าสูง ต้องใช้พลังงานในการระเหยมาก
หรืออาจทาให้แป้งแห้งที่ได้มีความชื้นสูงเกินมาตรฐาน
อุณหภูมิของอากาศร้อนที่เข้า : จะมีผลต่ออัตราการระเหยน้า ถ้าอากาศร้อนมีอุณหภูมิต่าจะทาให้ อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับอนุภาคแป้งต่า มี
ผลต่อการระเหยน้าในแป้ง ซึ่งจะทาให้แป้งแห้งที่ได้มีความชื้นสูงเกินมาตรฐาน แต่ในกรณีที่อากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงมากเกินไป อาจมีผลทาให้แป้งที่ได้มี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีขนาดใหญ่ เป็ นต้น ทั้งนี้เนื่องจากอุ ณหภูมิที่สูงเกินไปในช่วงต้นทางของเครื่องอบแห้ง อาจทาให้เกิดแป้งเกิดเป็นเจล
(Gelatinization) ที่ผิวของอนุภาคแป้ง และเกิดการจับตัวของเม็ดแป้ง (Starch granule) ทาให้อนุภาคแป้งมีขนาดใหญ่ (แป้งหยาบ)
อัตราการไหลเชิงปริมาตร : ซึ่งมีผลต่อการแลกเปลี่ยนมวลน้าจากแป้งมาสู่อากาศ ในกรณีที่ใช้อัตราการไหลของอากาศต่า จะมีผลต่อการรับน้าที่ระเหย
จากแป้งได้น้อย เนื่องจากอากาศก็มีความสามารถในการรับน้าไว้ได้จากัด (ความชื้นอากาศอิ่มตัว) ดังนั้นในการพิจารณาว่าอากาศร้อนที่ทิ้งอิ่มตัวหรือไม่
สามารถพิจารณาจากอุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศร้อนทิ้ง
ความเร็วของอากาศในท่ออบ : เนื่องจากเครื่องอบแห้งชนิดนี้ใช้อากาศในการพาแป้งให้เคลื่อนที่ไปตามระยะทางของท่ออบ และช่วยให้มีการถ่ายเท
ความร้อนและมวลสูงขึ้น ดังนั้นความเร็วในท่ออบต้องสูงเพียงพอต่อการพาอนุภาคแป้งให้เคลื่อนที่ได้จนถึงไซโคลน

อุณหภูมิของอากาศที่เข้าเครื่องอบแห้งโดยทั่วไปจะมีค่าระหว่าง 150-210C และ
อากาศร้อนทิ้งจะมีค่าระหว่าง 55-60C ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่จะใช้ค่าอุณหภูมิอากาศร้อนทิ้งใน
การควบคุมอัตราการป้อนแป้งหมาด ในกรณีที่อุณหภูมิของอากาศร้อน (กระเปาะแห้ง) ทิ้งสูงกว่า
อุณหภูมิกระเปาะเปียก แสดงว่าอากาศที่ออกจากท่ออบแห้งยังไม่อิ่มตัว (สามารถรับการถ่ายเท
น้าจากแป้งได้อีก) ระบบควบคุมจะสั่งให้ มีการเพิ่มอัตราการป้อนแป้งหมาดให้สูงขึ้น ในทางตรง
ข้ามถ้าอุณหภูมิกระเปาะแห้งต่าลงและใกล้หรือเท่ากับอุณหภูมิกระเปาะเปียก แสดงว่าอากาศ
ร้อนทิ้งขณะนั้นอิ่มตัวด้วยน้า ไม่สามารถรับน้าจากแป้งเพิ่มได้อีก จาเป็นต้องลดอัตราการป้อนลง

การตรวจสอบประสิทธิภาพทางความร้อนของเครื่องอบแห้งแป้งมันสาปะหลัง กระทาได้โดยการประเมินพลังงานที่ใช้ในระเหยน้าต่อพลังงานที่ใช้ในการ
อบแห้ง โดยทั่วไปประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งควรจะมีค่าประมาณ 60-64% หรือคิดเป็นค่าพลังงานที่ในการอบแห้งประมาณ 1500-1600 MW/ตันแป้งแห้ง หากมี
การใช้พลังงานมากกว่าค่าดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุจากการป้อนแป้งหมาดขาดราง การตั้งค่าอุณหภูมิอากาศร้อนทิ้งไม่เหมาะสม เป็นต้น
การสูญเสียความร้อนทางหนึ่งคือจากอากาศร้อนทิ้ง ดังนั้นการที่อุณหภูมิของอากาศร้อนทิ้งสูง แสดงว่ามีการสูญเสียความร้อนไปกับอากาศร้ อนทิ้ง อีกกรณี
หนึ่งหากโรงงานใช้อุณหภูมิในการอบแห้งสูง หากต้องการประหยัดพลังงานสามารถกระทาได้โดยการทดลองปรับลดอุณหภูมิอบแห้งลงแต่ต้องไม่กระทบกับความชื้น
ผลิตภัณฑ์และกาลังการผลิต
แนวทางในการควบคุม
 ความคุมความชื้นแป้งหมาดให้สม่าเสมอ
 ควบคุมความชื้นแป้งแห้งให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานแป้งผลิตภัณฑ์ที่สุด (12.5%)
 ควบคุมการป้อนแป้งหมาดให้สม่าเสมอ
 สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ ทุกจุดอย่างสม่าเสมอ
 กาหนดมาตรการการป้องกันการป้อนแป้งเข้าเครื่องอบแห้งขาดราง
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เนื้อหาสาระของคอลัมน์นี้จะได้นาเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดมาเล่าสู่กันฟัง

ซึ่งต่อเนื่องจากฉบับที่ผา่ นมาที่พูดถึงประวัติความเป็นมาของ

อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด ฉบับนี้จะได้เล่าถึงวิวัฒนาการของมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิดต่อไป เพื่อให้เห็นภาพของการเกิดมาตรฐานต่างๆ และ
ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่เกีย่ วข้องต่อไปได้ง่ายขึ้น
วิวัฒนาการของมาตราฐานทางไฟฟ้า
ราวต้นๆ ค.ศ. 1900 เมื่อผู้รับเหมาทาระบบไฟฟ้าในอาคารโรงงาน เริ่มมีการเดินสายไฟฟ้าผ่านเข้าไปในพื้นที่ทมี่ ีท่อแก๊ส เป็นผลให้มีระบบการเดิน
สายไฟฟ้าแบบร้อยเข้าไปในท่อในปัจจุบนั นี่เป็นพื้นฐานของมาตรฐานอเมริกาเหนือ (North America Codes) และแนวทางปฏิบัติในการเดินสายไฟสาหรับอนาคต ใน
เวลาเดียวกันมาตรฐาน IEC ก็เกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์ IEC เป็นหน่วยงานระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่มเี ป้าหมายสูงสุดที่จะทาให้มาตรฐานทางไฟฟ้าทั่ว
โลกเป็นอันเดียวกัน แนวทางการปฏิบัตบิ างส่วนของ IEC ได้ถูกผนวกเข้าไปในมาตรฐานของ NEC หรือมาตรฐานแคนาดา (CEC) โดยหลักๆ เนื่องจากว่าประเทศใน
แถบอเมริกาเหนือใช้ไฟฟ้าที่แรงดันและความถี่ไฟฟ้าแตกต่างจากที่อื่นในโลกนัน่ เอง
การเกิดขึ้นของ Division I
การเกิดเครื่องยนต์และเครื่องบินในต้น ค.ศ. 1920 ได้
สร้างให้เกิดความต้องการที่จะกลั่นน้ามันขึ้นมาใช้ เพราะว่าไอระเหย
ของน้ามันแก๊สโซลีนและการสปาร์คไฟฟ้ายังไม่สามารถที่จะผสมกัน
ได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นจึงเกิดการจาแนกพื้นที่อันตรายครั้งแรกขึ้น
ถูกเรียกว่า “ตาแหน่งอันตรายพิเศษ” (Extra hazardous location)
ในภายหลังได้เปลี่ยนเป็น Division I ซึ่งถูกแทรกไว้ใน NEC
Division I ได้อธิบายพื้นที่วา่ เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ดังนั้นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีเป้าใน
การป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่อันตรายจึงเกิดขึ้น การป้องกันการระเบิดชนิดห่อหุ้ม (Explosion proof
enclosures) ชนิดจุ่มน้ามัน (Oil immersion) และชนิดตะแกรงลวด (Wire gauzed (mesh) enclosures) ที่
ใช้สาหรับโคมไฟในเหมืองถ่านหินซึ่งเป็นรูปแบบการป้องกันอันดับแรกได้ถูกพัฒนาขึ้น ในปี ค.ศ. 1931 โดย
Class I สาหรับแก๊สและไอระเหย Class II สาหรับฝุ่น และ Class III สาหรับเส้นใยได้ถูกกาหนดขึ้น โดย Class
I ได้ถูกแบ่งย่อยลงไปอีกในปี ค.ศ. 1935 เป็น กลุ่ม A B C และ D ตามพื้นฐานของแก๊สที่มีคุณสมบัติหลักๆ คือ
ความดันในการระเบิด การส่งผ่านของเปลวไฟ (Flame transmission) และอุณหภูมิการจุดระเบิด
การเริ่มต้นของ Division II
ในปี ค.ศ. 1956 แนวคิดของความปลอดภัยจากภายใน (Intrinsic safety) ได้ปรากฏขึ้นในมาตรฐานอเมริกาเหนือ ในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมในอเมริกาเหนือ
ได้พิจารณาถึงความต้องการขยายการจาแนกพื้นทีอ่ ันตราย Division II จึงต้องการใช้สาหรับอธิบายตาแหน่งว่าเป็นอันตรายที่ไม่ได้เกิดขึ้นแบบปกติ เพื่อที่จะยอมให้ใช้
อุปกรณ์ที่แพงน้อยกว่า และวิธีการเดินสายไฟฟ้าที่มขี ้อจากัดน้อยกว่า
เนื่องจากมีพื้นที่จากัดฉบับนี้จึงขอเล่าเรือ่ งวิวัฒนาการของอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดไว้เพียงแค่นี้ ถ้ามีโอกาสฉบับหน้าจะได้เข้าถึงเนื้อหาที่ลงลึกถึง
แนวคิดการป้องกันการระเบิดในเยอรมัน ยุโรปและอเมิรกาเหนือ รวมทั้งพื้นฐานของการป้องกันการระเบิด
เนื้อหานามาจาก Cooper Crouse-Hinds Ex Digest

ติดต่อเรา

เล่าโดย นาย ทนงค์ ฉายาวัฒนะ

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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