ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2556

จดหมายข่าวฉบับที่ 10 นี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสําคัญ ทั้งข่าวสาร สถานการณ์ตลาดแป้งมันสําปะหลังที่คาดการณ์ในปี 2556 และบทความ
ต่อเนื่ องจากจดหมายข่ าวฉบั บ ที่ 9 เรื่อ งแนวคิดการป้องกั น การระเบิ ดในอุ ตสาหกรรม รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อด้ านการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อมที่ เ หมาะสมสํ าหรั บ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง (ตอนที่ 1 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดการดําเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานและทรัพยากรสําหรับอุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง ปีที่ 2 (พ.ศ. 2556)” ซึ่งจะดําเนินการ
ระหว่างเดือน มิ.ย. ถึง ก.ย. 2556 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากจดหมายข่าวฉบับนี้ทั้งการได้รับข่าวสาร ความรู้เชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นอกจากนี้ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtapiocastarch.net หาก
ท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรือคําติชมใดๆ สามารถแจ้งได้ที่ผู้จัดการโครงการตามที่อยู่ท้ายฉบับ

“มทส. โคราช” เจ๋ ง สร้ างเครื่ อ งผลิ ตเอทานอลขนาดเล็ ก
ประสิทธิภาพสูงสําเร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มสท.) ประสบ
ความสํา เร็จ สร้างเครื่ องต้นแบบ “ผลิ ตเชื้ อเพลิงเอทานอลขนาดเล็ก ”
สําหรับใช้ในชุมชน มีประสิทธิภาพสูง เผยผลิต “E100” จากกากน้ําตาล
และมันสําปะหลัง ใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซินและส่วนประกอบ
หลักผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร ต้นทุนผลิตลิตรละ 20-25 บาท
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มสท. และ ผศ.ดร.อภิชาติ บุญทาวัน อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มสท.
เปิดเผยว่า ชุดอุปกรณ์ต้นแบบดังกล่าวนี้เหมาะสําหรับการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ในรูปของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขนาดเล็กสําหรับชุมชน โดยอาจจัดตั้ง
เป็นระบบสหกรณ์เชื้อเพลิงสําหรับชุมชน เพื่อส่งเสริมในการประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลสําหรับเครื่องยนต์เบนซินแล้วยังสามารถใช้เอทานอลดังกล่าวเป็น
ส่วนประกอบหลักในการผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร และจากกระบวนการผลิตเอทานอลดังกล่าวมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 20-25 บาทต่อลิตร โดยชุดอุปกรณ์
ต้นแบบดังกล่าวใช้งบประมาณในการผลิตประมาณ 500,000 บาท
(ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2556)
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การส่งออกมันสําปะหหลังไทย ปี 25556 มีแนวโน้มสดใสขึ้น
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในนปี 2556 มูลค่ากการส่งออกมันสําปะหลั
ป งของไทย จะ
ข
ขยายตั
วร้อยละ 14.0-18.0
1
คิดเป็นมู
น ลค่าประมาณ 1,200-1,300 ล้านดอลลาร์
า
สหรัฐฯ
ห งจากที่ขยายตัวร้
หลั
ว อยละ 11.9 ในปีปี 2555 โดยประะเมินว่า จีนจะยังคงเป็
ค นตลาดส่งออก
ห กของมันสําปะหลังไทย (โดยเฉพพาะมันเส้น) อย่างงต่อเนื่อง ด้วยมูมูลค่าไม่ต่ํากว่าในปีปี
หลั
2 ที่อยู่ที่ 1,0774 ล้านดอลลาร์สหรั
2555
ส ฐฯ ซึ่งคิดเป็นสสัดส่วนถึงร้อยละ 98 ของมูลค่าการ
ส่สงออกมันสําปะหลลังทั้งหมดของไทยย จากปัจจัยสนับสสนุนที่สําคัญ ดังต่อไปนี
อ ้

ไทยสามารรถครองมูลค่าส่ว นแบ่
น งตลาดในจี นได้
น ถึง ร้อยละ 688.9 ของ
มูลค่าการนําเข้ามัมนสําปะหลังทั้งหมดของจีน ซึ่งการรส่งออกมันสําปะหหลังของ
ไทยในปี 2556 มีโอกาสขยายตัวสดดใสขึ้น
แม้ว่า ภาพพรวมของการส่งออกมั
อ นสําปะหลังของไทยในปี
ข
2556 จะมี
แนวโน้มขยายตััวตามการนําเข้าจากจี
จ นเป็น หลัก แต่อุตสาหกกรรมมัน
สําปะหลังไทยยังเผชิ
ง ญความท้าทาายและจําเป็นต้องปรั
ง บตัว โดยศูศูนย์วิจัย
กสิกรไทยมองว่า ไทยควรกระจาายตลาดเพื่อลดกาารพึ่งพิงการส่งอออกไปจีน
ษ ณ ภาพด้ า นค วามสะอาดของ มั น เส้ น และ “กาารสร้ า ง
รวมทั้ ง การรั ก ษาคุ
มูลค่าเพิ่ม” ให้กับผลผลิ
บ
ตมันสําปะะหลังตั้งแต่ “ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา” ถือเป็น
กุญแจไขความสําเร็
า จของอุตสาหกกรรมมันสําปะหลัังของไทยที่สําคัญ เพื่อ
รองรับแนวโน้มคววามต้องการผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากมันสําปะหหลัง

 การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ
ข
จ จี น ประกอบกั บ กาารใช้ ม าตรการ
กระตุ้นเศรษษฐกิจของจีน
 แผนยุทธศาสสตร์การพัฒนาพลลังงานทดแทนของจีน ประจําปี
2554-2559 ของจีน กําหนดดให้มันสําปะหลังเป็ป็นสินค้าสําคัญ
ในแผนและเเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญอันดับแรก
 จีนยังนํามันสํสาปะหลังไปใช้ในออุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สําคัญ เช่น
การผลิตบะหหมี่
 ไทยได้มีการรปรับปรุง คุณภาพพมันเส้นให้มีข นาาดใหญ่และลด
ปริมาณฝุ่นในนขณะเทกอง
 การเปิดเส้นทางขนส่
น
งทางเรืออใหม่ ๆ เช่น ท่าเรืือจือหวางก่าง
(Zhi Wang Gang) และท่าเรืออเทียนจิน (Tianjin)

(ที่มา: http://wwww.kasikornressearch.com วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556)
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ข่าวสสารและความเคคลื่อนไหวเกี่ยววกับโครงการ
จากผลสําเร็จของโครงการปีที่ 1 (ปี พ.ศ.
พ 2555) ประกกอบกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง
ของโรงงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังในการปรับปรุงและเพิ่มปประสิทธิภาพการผผลิตอย่างต่อเนื่อง
สํานักงานนพัฒนาวิทยาศาสสตร์และเทคโนโลยียีแห่งชาติ (สวทช..) ร่วมกับ กรมส่งเสริ
เ มอุตสาหกรรมม
กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงดําเนินโครรงการต่อเนื่องในปีปีที่ 2 (พ.ศ. 25566) สําหรับโรงงานน
ผลิตแป้งมั
ง นสําปะหลังอีก 10 แห่งเพิ่มเติม (จากเป้าหมายรวมม 30 โรงงาน) โดยยมีเป้าหมายสําคัญ
เพื่อฝึกอบรมบุ
อ
คลากรจากกภาคอุตสาหกรรมแป้งให้มีความเขข้าใจและความรู้ด้ดานประสิทธิภาพพ
การผลิ ต การใช้ ท รั พ ยากกรและพลั ง งาน ผ่ า นหลั ก สู ต รที่ พพัั ฒ นาภายใต้ โ ครรงการการพั ฒ นาา
ศักยภาพพบุคลากรด้านพลังงานและอุ
ง
ตสาหกกรรมแป้งมันสําปะะหลัง ทั้งภาคทฤษษฎีและภาคปฏิบัติติ
ตลอดจนนนําความรู้มาประะยุกต์ใช้ในการปรับปรุ
บ งประสิทธิภาพพการผลิตและการรใช้ทรัพยากรและะ
พลังงานขของโรงงานตนเองงได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ทางโครงการยั
ท
งดําเนินการติดตามแลละวิเคราะห์ผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขอองโรงงาน 10 โรงงงานที่เคยเข้าร่วมโโครงการในปี พ.ศ..
2555 ผ่านโครงกาารจัดทําฐานข้อมูลค่
ล ามาตรฐานเชิงประสิ
ป ทธิภาพของกการใช้ทรัพยากรของอุตสาหกรรมแปป้งมันสําปะหลังไททย โดยโครงการจัดทํ
ด าฐานข้อมูลนี้มีมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายผลและจจัดทําฐานข้อมูลค่ามาตรฐานเชิ
า
งประะสิทธิภาพของการรใช้ทรัพยากรของออุตสาหกรรมแป้งมมันสําปะหลังไทย (Benchmarkingg
Index) อาศัยดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพ (Key Performaance Indices – KPI)
K 6 ดัชนีเป็นเป้ป้าหมายหลักในกาารระบุการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ โครงกการจะเริ่มดําเนินการระหว่
ก
างเดือน มิถุนายน ถึง กัันยายน 2556 โดยโรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สสามารถแจ้งความมประสงค์ผ่านทางง
สวทช. และ กสอ. หรือสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ
ด ่มเติมได้ที่ คุณรื
ณ ่นรมย์ เลิศลัทธภภรณ์ (ศูนย์ EcoW
Waste โทรศัพท์ 0083-448-3079 โทรสาร
โ
0-2452-3455 E-mail: rewyolp@hotmail.com) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.คค. 2556
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เครื่องมือด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับ
อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลัง
(ตอนที่ 1 ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อม)

อุตสาหกรรมแป้งมันสําปะหลังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศ คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมหากได้รับการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ในการจัดการปัญหาดังกล่าวเพื่อให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมไป
อย่างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดด้าน “การจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” จึงเป็น
แนวคิดที่ได้รับการยอมรับและสนับสนุนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industrial) จึงจําเป็นต้องใช้
เครื่องมือด้านการจัดการเข้ามาช่วย ซึ่งเครื่องมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สําคัญมีหลายอย่างด้วยกัน เครื่องมือที่ได้รับความนิยมและจะกล่าวถึงเป็นลําดับ
แรกคือ “ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System, EMS)” ซึ่งเนื้อหาสาระของ EMS ประกอบไปด้วย
1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental policy)
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่จะประสบความสําเร็จได้จะต้องเริ่มจากการที่
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมีความมุ่งมั่น อย่างจริงจังและกําหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรขึ้นมา เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานของพนักงาน
2. การวางแผน (Planning)
องค์กรต้องมี การวางแผนการดํ าเนิน งานเพื่ อให้ บ รรลุเ ป้าหมายตาม
นโยบายสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ โดยการวางแผนต้ อ งครอบคลุ ม ทุ ก
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. การดําเนินการ (Implementation)
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ต้องทําการกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรรับผิดชอบ ในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ทําการเผยแพร่ให้พนักงานในองค์การได้ทราบ จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ฝึกอบรมพนักงานและดําเนินงานต่างๆ ที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
4. การตรวจสอบและการแก้ไข (Checking & action)
ต้องทําการติดตามและวัดผลการดําเนินงานโดยทําการเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ จัดทําบันทึกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน
ทําการตรวจติดตามผลเป็นระยะ ๆ
5. การทบทวนและการพัฒนา (management review)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการทบทวนจากผู้บริหารขององค์กรเป็นระยะเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามมักพบว่าอุตหกรรมหลาย ๆ แห่ง ไม่ประสบผลสําเร็จในการนําระบบ
ไปใช้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดทําระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมักแยกจัดทําเป็นอีกระบบก่อให้เกิดภาระการ
ทํา งานแก่พ นัก งานมากขึ้ น ทั้ งที่ จริ ง ๆแล้ว ระบบมาตรฐานการจั ด การสิ่ง แวดล้ อ ม
สามารถปรับปรุงต่อจากระบบงานที่มีอยู่ เพียงแต่จัดทําขั้นตอนบางส่วนเพิ่มเติมให้
เหมาะสม รวมทั้งการจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มต้น ไม่จําเป็นต้อง
ทําทุกส่วนของโรงงานก็ ได้ เลือกทําเฉพาะส่ วนแต่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางด้า น
สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากส่วนที่พร้อมก่อน เหตุผลอีกประการที่ไม่สามารถรักษา
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความไม่
เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ในเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เพิ่มขึ้น การทํา
ระบบการจั ด การสิ่ง แวดล้ อ มเป็น “การจ่ าย” ที่นํ า ไปสู่ “การลดค่า ใช้ จ่า ย” เป็ น
แนวคิดที่ผู้บริหารและพนักงานต้องทําความเข้าใจร่วมกัน

ผู้เขียน สรรเพชุดา เถื่อนทองคํา
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แนวคิดป้องกันการระเบิดในอุตสาหกรรม
จากเนื้อหาในฉบับก่อนที่ได้เสนอบทความเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมาตรฐานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าชนิดป้องกันการระเบิด ฉบับนี้จะเป็นเนื้อหาต่อเนื่อง เรื่องแนวคิดการป้องกันการระเบิดใน
เยอรมัน ยุโรปและประเทศแถบอเมริกาเหนือ เพื่อให้เห็นภาพของการเกิดมาตรฐานต่างๆ ในแต่
ละภูมิภาคของโลก และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ง่ายขึ้น

แนวคิดการป้องกันการระเบิดในเยอรมันและยุโรป
มาตรฐานแรกของเยอรมัน “การป้องกันของการติดตั้งทางไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย” ได้ถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1935 เป็นแนวทางสําหรับการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย ซึ่งกลายมาเป็นพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ. 1938 โดยแบ่งเป็นความต้องการในการติดตั้ง (VDE 0170/0171)
มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รวมการป้องกันการระเบิดชนิดพื้นฐานเอาไว้ด้วย เช่น การป้องกันเปลวไฟชนิดห่อหุ้ม ชนิดจุ่มน้ํามัน และชนิดความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น (Increased safety) ชิ้นส่วนถูกออกแบบมาเพื่อใช้ป้องกันการระเบิดและเป็นบ้านสําหรับอุปกรณ์แบบห่อหุ้มชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นการป้องกันบรรยากาศที่นําไปสู่การพัฒนาชิ้นส่วนการป้องกันเปลวไฟ (Flameproof) ติดตั้งอยู่ภายในของการป้องกันชนิด Increased safety
enclosures สําหรับอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Ex) ในปี ค.ศ. 1960 กลุ่มประเทศยุโรปได้เริ่มสร้างแนวคิดพื้นที่
ปลอดภาษีการค้าขึ้น ดังนั้นเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนี้มาตรฐานทางด้านเทคนิคจะต้องทําให้เป็นกลุ่มก้อนก่อน และเกิดเป็น CENELEC ซึ่งครอบคลุมถึง
เทคนิคการเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ (ใช้ในแถบยุโรปตอนใต้) เทคนิคการเดินสายไฟฟ้าตรงเข้าไปยังการป้องกันเปลวไฟชนิดห่อหุ้ม (ใช้ในอังกฤษและฝรั่งเศส)
และเทคนิคการเดินสายไฟฟ้าเข้าไปภายในชนิดทางอ้อม (ใช้ในเยอรมัน)

ทําไมจึงต้องเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในกลุ่มประเทศแถบอเมริกาเหนือ
อุตสาหกรรมในอเมริกาเหนือโตมาจากความคุ้นเคยกับระบบการจําแนกกลุ่ม (Division)
โรงงานในประเทศอเมริกาและแคนาดามีความปลอดภัยและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงมีคําถามว่าทําไมจึงจะต้องเปลี่ยนไปสู่ระบบการจําแนกแบบใหม่ด้วย ผู้ใช้งานและ
ผู้ผลิตต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรมต้องการรวมมาตรฐานของนานาชาติให้เป็นมาตรฐานอัน
เดียวกัน ดังนั้นโรงงานใหม่ที่อยู่ห่างฝั่งก็ควรจะมีอุปกรณ์ใช้งานที่เหมือนกันและมาตรฐานการ
ติดตั้งควรจะเป็นมาตรฐานที่ใช้ภายในประเทศ จึงจะทําให้ได้เปรียบกว่าใช้วัสดุจากแหล่งเดียว
และเป็นทางเลือกที่แพงน้อยกว่าถ้าหาวัสดุไม่ได้จากที่อื่น อเมริกาและแคนาดาได้อภิปรายถึง
ข้อดีของการจําแนกพื้นที่อันตรายแบบแบ่งเป็นโซนแทนที่จะใช้เป็น Division ตามที่ใช้กันมา
นานมากกว่า 20 ปี โดยการพัฒนาวิธีการจัดโซนของพื้นที่อันตราย ปัจจุบันผู้ใช้งานก็สามารถที่
จะใช้อุปกรณ์จากยุโรปมาตรฐาน IEC ที่ได้เพิ่มเติมให้มีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มประเทศแถบอเมริกา
เหนือเอาไว้ด้วย ผู้ใช้งานจํานวนมากได้สรุปว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดของการจําแนกพื้นที่ที่ยอมให้
ใช้ได้ทั้งมาตรฐาน IEC และอุปกรณ์ที่ใช้ในแถบประเทศอเมริกาเหนือ
เล่าโดย นาย ทนงค์ ฉายาวัฒนะ
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