
 

 

 

 

 

 

 

 

  จดหมายข่าวฉบับที่ 10 นี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสําคัญ ทั้งข่าวสาร สถานการณ์ตลาดแป้งมันสําปะหลังที่คาดการณ์ในปี 2556 และบทความ
ต่อเนื่องจากจดหมายข่าวฉบับท่ี 9 เร่ืองแนวคิดการป้องกันการระเบิดในอุตสาหกรรม รวมท้ังเคร่ืองมือด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมสําหรับ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง (ตอนท่ี 1 ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม) นอกจากน้ียังมีรายละเอียดการดําเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง ปีที่ 2 (พ.ศ. 2556)” ซึ่งจะดําเนินการ
ระหว่างเดือน มิ.ย. ถึง ก.ย. 2556 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากจดหมายข่าวฉบับนี้ทั้งการได้รับข่าวสาร ความรู้เชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ รวมท้ังกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ นอกจากน้ีผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารเพ่ิมเติมได้ที่ www.thailandtapiocastarch.net หาก
ท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือคําติชมใดๆ สามารถแจ้งได้ที่ผู้จัดการโครงการตามที่อยู่ท้ายฉบับ 

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 10 ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 

 “มทส. โคราช” เจ๋ง สร้างเครื่องผลิตเอทานอลขนาดเล็ก
ประสิทธิภาพสูงสําเร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มสท.) ประสบ
ความสําเร็จสร้างเครื่องต้นแบบ “ผลิตเช้ือเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก” 
สําหรับใช้ในชุมชน มีประสิทธิภาพสูง เผยผลิต “E100” จากกากนํ้าตาล
และมันสําปะหลัง ใช้เป็นเช้ือเพลิงเครื่องยนต์เบนซินและส่วนประกอบ
หลักผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร ต้นทุนผลิตลิตรละ 20-25 บาท 

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มสท. และ ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มสท. 
เปิดเผยว่า ชุดอุปกรณ์ต้นแบบดังกล่าวนี้เหมาะสําหรับการส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป ได้ใช้ในรูปของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขนาดเล็กสําหรับชุมชน โดยอาจจัดต้ัง
เป็นระบบสหกรณ์เชื้อเพลิงสําหรับชุมชน เพ่ือส่งเสริมในการประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลสําหรับเคร่ืองยนต์เบนซินแล้วยังสามารถใช้เอทานอลดังกล่าวเป็น
ส่วนประกอบหลักในการผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร และจากกระบวนการผลิตเอทานอลดังกล่าวมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 20-25 บาทต่อลิตร โดยชุดอุปกรณ์
ต้นแบบดังกล่าวใช้งบประมาณในการผลิตประมาณ 500,000 บาท  

(ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2556) 
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การส่ง
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เครื่องมือด้านการจัดการสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมสําหรบั
อุตสาหกรรมแป้งมันสาํปะหลัง 

(ตอนท่ี 1 ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดล้อม) 

 อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศ คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมหากได้รับการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม  ในการจัดการปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมไป
อย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม  ภายใต้แนวคิดด้าน “การจัดการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” จึงเป็น
แนวคิดที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial) จึงจําเป็นต้องใช้
เคร่ืองมือด้านการจัดการเข้ามาช่วย ซึ่งเคร่ืองมือด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมที่สําคัญมีหลายอย่างด้วยกัน เคร่ืองมือที่ได้รับความนิยมและจะกล่าวถึงเป็นลําดับ
แรกคือ “ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System, EMS)” ซึ่งเนื้อหาสาระของ EMS ประกอบไปด้วย 

 1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental policy) 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องเร่ิมจากการที่
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมีความมุ่งม่ัน อย่างจริงจังและกําหนดนโยบาย
ส่ิงแวดล้อมขององค์กรขึ้นมา เพ่ือเป็นกรอบการดําเนินงานของพนักงาน  

 2. การวางแผน (Planning) 
 องค์กรต้องมีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายส่ิงแวดล้อมที่ได้กําหนดไว้ โดยการวางแผนต้องครอบคลุมทุก
กิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

3. การดําเนินการ (Implementation) 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ต้องทําการกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรรับผิดชอบ ในการจัดการด้าน

ส่ิงแวดล้อม ทําการเผยแพร่ให้พนักงานในองค์การได้ทราบ จัดทําเอกสารที่เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม ฝึกอบรมพนักงานและดําเนินงานต่างๆ ที่เหมาะสม
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

4. การตรวจสอบและการแก้ไข (Checking & action) 
 ต้องทําการติดตามและวัดผลการดําเนินงานโดยทําการเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ จัดทําบันทึกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน 
ทําการตรวจติดตามผลเป็นระยะ ๆ 

 5. การทบทวนและการพัฒนา (management review) 
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมต้องได้รับการทบทวนจากผู้บริหารขององค์กรเป็นระยะเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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 อย่างไรก็ตามมักพบว่าอุตหกรรมหลาย ๆ แห่ง ไม่ประสบผลสําเร็จในการนําระบบ
ไปใช้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดทําระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมักแยกจัดทําเป็นอีกระบบก่อให้เกิดภาระการ
ทํางานแก่พนักงานมากขึ้น  ท้ังท่ีจริงๆแล้วระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
สามารถปรับปรุงต่อจากระบบงานท่ีมีอยู่  เพียงแต่จัดทําข้ันตอนบางส่วนเพิ่มเติมให้
เหมาะสม รวมท้ังการจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มต้น ไม่จําเป็นต้อง
ทําทุกส่วนของโรงงานก็ได้  เลือกทําเฉพาะส่วนแต่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อม  โดยเริ่มต้นจากส่วนท่ีพร้อมก่อน เหตุผลอีกประการท่ีไม่สามารถรักษา
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากความไม่
เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ในเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างท่ีเพ่ิมข้ึน การทํา
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น “การจ่าย” ท่ีนําไปสู่ “การลดค่าใช้จ่าย” เป็น
แนวคิดท่ีผู้บริหารและพนักงานต้องทําความเข้าใจร่วมกัน 
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แนวคิดป้องกันการระเบิดในอุตสาหกรรม 

 จากเน้ือหาในฉบับก่อนท่ีได้เสนอบทความเก่ียวกับวิวัฒนาการของมาตรฐานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด ฉบับนี้จะเป็นเนื้อหาต่อเน่ือง เร่ืองแนวคิดการป้องกันการระเบิดใน
เยอรมัน ยุโรปและประเทศแถบอเมริกาเหนือ เพ่ือให้เห็นภาพของการเกิดมาตรฐานต่างๆ ในแต่
ละภูมิภาคของโลก และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่เก่ียวข้องต่อไปได้ง่ายขึ้น 

แนวคิดการป้องกันการระเบิดในเยอรมันและยุโรป 

 มาตรฐานแรกของเยอรมัน “การป้องกันของการติดต้ังทางไฟฟ้าในพ้ืนที่อันตราย” ได้ถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1935  เป็นแนวทางสําหรับการติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าในพ้ืนที่อันตราย ซึ่งกลายมาเป็นพ้ืนฐานการเปล่ียนแปลงในปี ค.ศ. 1938  โดยแบ่งเป็นความต้องการในการติดต้ัง (VDE 0170/0171) 
มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รวมการป้องกันการระเบิดชนิดพ้ืนฐานเอาไว้ด้วย เช่น การป้องกันเปลวไฟชนิดห่อหุ้ม ชนิดจุ่มน้ํามัน และชนิดความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น (Increased safety) ชิ้นส่วนถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ป้องกันการระเบิดและเป็นบ้านสําหรับอุปกรณ์แบบห่อหุ้มชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นการป้องกันบรรยากาศท่ีนําไปสู่การพัฒนาชิ้นส่วนการป้องกันเปลวไฟ (Flameproof) ติดต้ังอยู่ภายในของการป้องกันชนิด Increased safety 
enclosures สําหรับอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานจะมีเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ (Ex) ในปี ค.ศ.  1960 กลุ่มประเทศยุโรปได้เร่ิมสร้างแนวคิดพ้ืนที่
ปลอดภาษีการค้าขึ้น ดังนั้นเพ่ือที่จะไปให้ถึงเป้าหมายน้ีมาตรฐานทางด้านเทคนิคจะต้องทําให้เป็นกลุ่มก้อนก่อน และเกิดเป็น CENELEC ซึ่งครอบคลุมถึง
เทคนิคการเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ (ใช้ในแถบยุโรปตอนใต้) เทคนิคการเดินสายไฟฟ้าตรงเข้าไปยังการป้องกันเปลวไฟชนิดห่อหุ้ม (ใช้ในอังกฤษและฝร่ังเศส) 
และเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าเข้าไปภายในชนิดทางอ้อม (ใช้ในเยอรมัน) 

 ทําไมจึงต้องเปล่ียนแปลงมาตรฐานในกลุ่มประเทศแถบอเมริกาเหนือ 

 อุตสาหกรรมในอเมริกาเหนือโตมาจากความคุ้นเคยกับระบบการจําแนกกลุ่ม (Division) 
โรงงานในประเทศอเมริกาและแคนาดามีความปลอดภัยและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงมีคําถามว่าทําไมจึงจะต้องเปล่ียนไปสู่ระบบการจําแนกแบบใหม่ด้วย ผู้ใช้งานและ
ผู้ผลิตต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรมต้องการรวมมาตรฐานของนานาชาติให้เป็นมาตรฐานอัน
เดียวกัน ดังนั้นโรงงานใหม่ที่อยู่ห่างฝ่ังก็ควรจะมีอุปกรณ์ใช้งานที่เหมือนกันและมาตรฐานการ
ติดต้ังควรจะเป็นมาตรฐานที่ใช้ภายในประเทศ จึงจะทําให้ได้เปรียบกว่าใช้วัสดุจากแหล่งเดียว 
และเป็นทางเลือกที่แพงน้อยกว่าถ้าหาวัสดุไม่ได้จากท่ีอ่ืน อเมริกาและแคนาดาได้อภิปรายถึง
ข้อดีของการจําแนกพ้ืนที่อันตรายแบบแบ่งเป็นโซนแทนท่ีจะใช้เป็น Division ตามที่ใช้กันมา
นานมากกว่า 20 ปี โดยการพัฒนาวิธีการจัดโซนของพ้ืนที่อันตราย ปัจจุบันผู้ใช้งานก็สามารถท่ี
จะใช้อุปกรณ์จากยุโรปมาตรฐาน IEC ที่ได้เพ่ิมเติมให้มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประเทศแถบอเมริกา
เหนือเอาไว้ด้วย ผู้ใช้งานจํานวนมากได้สรุปว่าเป็นระบบท่ีดีที่สุดของการจําแนกพ้ืนที่ที่ยอมให้
ใช้ได้ทั้งมาตรฐาน IEC และอุปกรณ์ที่ใช้ในแถบประเทศอเมริกาเหนือ 
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