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คํานํา 

เปนพลังงานทดแทนที่มีความสําคัญของประเทศทั้งในปจจุบัน และ

อนาคต เพราะนอกจากจะสามารถใชทดแทนพลังงานที่นําเขาดานตางๆไดแลว ยังสามารถลดปญหาดาน

สิ่งแวดลอมได โดยการเปลี่ยนของเสียไปเปนกาซชีวภาพ ซึ่งตองอาศัยกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ

อยางถูกวิธี รวมทั้งตองมีการออกแบบและกอสรางระบบอยางมีมาตรฐาน จะเห็นไดวาในปจจุบันประเทศไทย

ยังไมมีมาตรฐานการออกแบบ และกอสรางระบบผลิตและใชกาซชีวภาพที่มีความปลอดภัย สงผลใหมีการเกิด

อุบัติเหตุและนํามาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของผูเกี่ยวของ 

 กรมพัฒนาพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหา

ดังกลาว ในป 2553 จึงไดดําเนินโครงการเผยแพรความรูดานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย เพื่อให

บุคลากร สถานประกอบการ ผูปฏิบัติงานดานกาซชีวภาพทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการออกแบบและเลือกใชวัสดุอุปกรณในการผลิตและใชประโยชนกาซชีวภาพเปนพลังงาน

ทดแทนอยางปลอดภัยโดย ไดจัดทําคูมือ 2 เลม ไดแก คูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยาง

ปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน และคูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยาง

ปลอดภัยสําหรับฟารมปศุสัตว 

ป 2555 น้ี พพ.ไดดําเนินโครงการเผยแพรความรูความเขาใจสําหรับการผลิตและใชกาซชีวภาพให

ปลอดภัย เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการใหกับเจาหนาที่ดูแลระบบผลิตกาซชีวภาพในการประเมินความเสี่ยงในแต

ละจุดของระบบผลิตกาซชีวภาพของตนเอง และพรอมที่จะบรรเทาและระงับอุบัติเหตุเบื้องตนที่เกิดข้ึนจาก

ระบบผลิตกาซชีวภาพอยางถูกตองตามหลักการ เกิดความรูความเขาใจวิธีปฏิบัติ เพื่อลดความวิตกกังวลของ

ผูประกอบการที่มีระบบผลิตและใชประโยชนจากกาซชีวภาพอยู โดยมีการจัดทําคูมือ 2 เลม ไดแก คูมือการ

ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ และคูมือในการระงับอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตกาซ

ชีวภาพ 

พพ. หวังเปนอยางย่ิงวา คูมือฯ ที่ไดจัดทําทั้ง 2 เลมน้ี จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางประกอบการ

ปองกันและบรรเทาเหตุ ลดความสูญเสียทรัพยสิน และชีวิต ที่จะเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุของระบบผลิตกาซ

ชีวภาพควบคูกันไป  

 กลุมกาซชีวภาพ 

 สํานักวิจัยและคนควาพลังงาน 



กิตติกรรมประกาศ กิตติกรรมประกาศ   

 โครงการเผยแพรความรูความเขาใจสําหรับการผลิตและใชกาซชีวภาพใหปลอดภัยดําเนินการโดยกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําคูมือสําหรับเผยแพรใหกับ

เจาหนาที่ผูดูแลระบบผลิตและใชกาซชีวภาพของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังที่มีระบบผลติและ

ใชกาซชีวภาพจากการสนับสนุนและสงเสริมของพพ.ในการกอสรางระบบฯและระยะตอมาไดเกิดอุบัติเหตุ

สรางความเสียหายบอยครั้งมากย่ิงข้ึน ใหไดรับความรูความเขาใจเกิดความตระหนักในการนํากาซชีวภาพไปใช

อยางไรใหเกิดความปลอดภัย สามารถนําความรูไปประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตและใชกาซ

ชีวภาพและที่สําคัญคือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนมาสามารถระงับและควบคุมเหตุการณที่เกิดข้ึนได เพื่อลดความ

สูญเสียชีวิตและทรัพยสินของโรงงานน้ันๆได ซึ่งพพ.ไดวาจางให ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม 

บางเขน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานดานวิชาการ ซึ่ง

ประกอบดวย การจัดทําคูมือ 2 เลม ไดแก คูมือประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ และ 

คูมือการระงับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตกาซชีวภาพ   การจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรแสดงความ

รุนแรงและอันตรายที่เกิดจากระบบผลิตกาซชีวภาพ  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรความรู ความ

เขาใจโดยเนนเรื่องความปลอดภัยเปนหลักพรอมสาธิตการระงับเหตุโดยจําลองสถานการณใหผูเขารวมสัมมนา

ไดรับประสบการณตรง พรอมทั้งติดตามผลการดําเนินโครงการ โครงการฯน้ีไดรับความรวมมือจากหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการผลิตและใชกาซชีวภาพไดแก  บรษัิท

คาสซาวาเวสททูเอ็นเนอรย่ีจํากัด บริษัทชัยภูมิสตารซ จํากัด บริษัทสระแกวเจริญจํากัดและบริษัทเอี่ยมบูรพา

จํากัด ที่เสนอแนะและถายทอดขอมูลจากเหตุการณจริงซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอการนํามาจัดทําคูมือทั้ง 2 

ฉบับ  

 

 ในการน้ี พพ. ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหรวมมือเปนอยางดีย่ิงในการดําเนินงานทุกข้ันตอน ภายใต

โครงการฯ  น้ี 

กลุมกาซชีวภาพ  

สํานักวิจัย คนควาพลังงาน 

       ผูจัดทําโครงการ 
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คูมือระงับอุบัติเหตุจากการผลิตและใชกาซชีวภาพคูมือระงับอุบัติเหตุจากการผลิตและใชกาซชีวภาพ  

 
คูมือฉบับน้ีไดกําหนดข้ันตอนแผนปฏิบัติเพื่อใชในการปองกนัและระงับอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจากการ

ผลิตและการใชกาซชีวภาพ ซึ่งข้ันตอนการปฏิบัติแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การปฏิบัติกอนเกิดเหตุ ประกอบดวยแผนปองกันตางๆ คือ 

1) แผนการตรวจตราสถานที่ อุปกรณเตือนภัยและอปุกรณที่ใชในระบบกาซชีวภาพ 

2) แผนการรณรงคปองกันเหตุอันตราย 

3) แผนการอบรม 

ข้ันตอนที2่ การปฏิบัติขณะเกิดอุบัติเหตุ เชน กาซรั่ว เพลงิไหม คือ 

1) การแจงเหตุ 

2) การเขาระงบัเหตุและการแผนการอพยพ 

ข้ันตอนที่ 3 การปฏิบัติภายหลังเหตุสงบประกอบดวย  

1) แผนการบรรเทาทุกข 

2) แผนการฟนฟูบรูณะ 

แผนการปองกันระงับอุบัติเหตุควรมีการจัดต้ังหัวหนาทีมและคณะทํางานซึ่งหัวหนาทีมอาจเปน

ผูจัดการโรงงาน เจาของโรงงาน หรือเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ และคณะทํางานอาจเปน เชน วิศวกร ชาง

เทคนิค หรือผูที่ดูแลระบบกาซชีวภาพอยูแลวหรือวิศวกรดานความปลอดภัย โดยมีการกําหนดหนาที่ใหเปน

รายบุคคลภายในคณะทํางานเพื่อใหกํากับดูแลแผนงานรวม 3 แผน คือ คณะทํางานปองกัน คณะทํางาน

ปฏิบัติการ และคณะทํางานฟนฟู เพื่อชวยใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี

รายละเอียดในแผนงานดังกลาวประกอบดวย 

1 แผนปฏิบัติกอนเกิดเหตุ 

 การดําเนินแผนปฏิบัติกอนเกิดเหตุควรมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบหนาที่ คือ เจาหนาที่

ความปลอดภัย วิศวกรหรือชางเทคนิค ดูแลแผนการตรวจสอบอุปกรณ เจาที่ความปลอดภัยดูแลแผนการ

รณรงค และชางเทคนิค ผูที่มีความรูเรื่องการบรรเทาสาธารณะภัยเบื้องตน หรือผูผานการอบรมเรื่องความ

ปลอดภัยดูแลแผนการอบรมใหความรู ซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินการดังน้ี  

 1.1 แผนการตรวจสอบ เปนแผนการสํารวจตรวจตรา เพื่อเฝาระวังปองกันเหตุและขจัดตนเหตุของ

การเกิดอุบัติเหตุตางๆ ซึ่งในการจัดทําแผนควรมีขอมูลตางๆ ดังตอไปน้ี องคประกอบและความเขมขนของกาซ

ชีวภาพ สารไวไฟ ระบบไฟฟาจุดที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม เปนตน และตองมีการบันทึกขอมูล
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เกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะการลุกไหม ปริมาณของกาซชีวภาพที่มีอยู ชนิดของสารดับเพลิง และปริมาณที่ตอง

ใช เพื่อประกอบการวางแผน  

 ในการสํารวจตรวจตรา ควรมีการกําหนดบุคคล พื้นที่ที่รับผิดชอบ หัวขอและจุดที่ตองตรวจ 

ระยะเวลา ความถ่ี ผูตรวจสอบรายงาน การสงรายงานผล การแจงขอบกพรองในการตรวจตราที่ชัดเจน 

สําหรับหัวขอและจุดที่ควรตรวจตรา ไดแก อุปกรณหรือเครื่องมือที่ติดต้ังและใชงานในระบบกาซชีวภาพ ระบบ

ปองกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย ปายเตือน ธงหรืออุปกรณบอกทิศทางลม อุปกรณดับเพลิง ทางหนีไฟ 

ตลอดจนสิ่งของตางๆ ที่สามารถทําใหเกิดประกายไฟได โดยมีการตรวจสอบทุกชวงที่มีการเปลี่ยนกะทํางาน 

หากพบจุดบกพรองของเครื่องมือ อุปกรณ ใหดําเนินการแจงใหหัวหนาทราบเพื่อดําเนินการแกไข และตอง

จัดเก็บขอมูลทุกครั้งหลังการตรวจสอบ พรอมทั้งจัดทํารายงาน ซึ่งในการตรวจสอบน้ันอาจทําเปนรายการ 

Check List แสดงดังตารางท่ี 1 และผังการดําเนินแผนการตรวจสอบแสดงดังรูปท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การตรวจสอบระบบและอุปกรณตางๆ 

รายละเอียดการตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ บริเวณทีพ่บ

จุดบกพรอง 
การแกไข 

ผาน ไมผาน 

1 บอหมักกาซ/เก็บกาซ     

-ลักษณะของผาใบคลุมบอหมักกาซ/บอเก็บกาซไมรั่วซึม     

-ลักษณะของบอหมักไมมีการรั่วซึมของนํ้าหมัก     

-อุปกรณทีไ่มทําใหเกิดประกายไฟและความรอน     

-ปายเตือนหามสูบบุหรี่ หามมีประกายไฟตองเห็นไดชัด     

-สายลอฟาและตอสายดินอยูในลักษณะใชงานได      

-มีทางที่รถดับเพลิงเขาถึงบอหมัก/บอเก็บกาซ     

2 ชุดระบายความดันจากบอหมัก/บอเก็บกาซ     

-ชุดอุปกรณระบายความดันจากบอหมัก/กาซแบบไมใช

ไฟฟาตองระบายกาซไดรวดเร็ว 

    

-ชุดอุปกรณระบายความดัน (Flare) ตองสามารถระบาย

กาซไดอยางรวดเร็ว สามารถเผากาซที่มี%มีเทนต่ําๆไดโดย

มีระบบปองกันเปลวไฟยอนกลับและBlowerตองไม มี

ประกายไฟ  

    

3 จุดทําความสะอาดกาซ     

-มีอุปกรณระบายความดันจากชุดทําความสะอาดกาซ

สามารถระบายความดันไดรวดเร็วและพรอมใชงาน 
    

-ปมนํ้าตองไมมีประการไฟ     

-ระบบลดความชื้นในกาซตองพรอมใชงาน     
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ตารางท่ี 1 การตรวจสอบระบบและอุปกรณตางๆ (ตอ) 

รายละเอียดการตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ บริเวณทีพ่บ

จุดบกพรอง 
การแกไข 

ผาน ไมผาน 

4 การสงจายกาซ     

-จุดระบายนํ้าในเสนทอระบายนํ้าไดเปนอยางดีไมอุดตัน     

-Blower สงจายกาซตองไมมีประกายไฟและพรอมใช

งาน 

    

-อุปกรณตรวจวัดความดันตองพรอมใชงาน     

-อุปกรณวัดอัตราการไหลของกาซตองพรอมใชงาน     

-อุปกรณระบายความดันระหวางสงจายกาซสามารถ

ระบายกาซไดรวดเร็วและตองพรอมใชงาน 

    

5 การนํากาซไปใช     

- solenoid valve ไมคาง ไมอุดตันและพรอมใชงาน     

-อุปกรณวัดความดันของตัวเตาอยูในสภาพพรอมใชงาน     

- อุปกรณระบายความดันของเตาอยูในสภาพพรอมใชงาน     

-อุปกรณวัดอัตราการไหลที่หนาเตาอยูในสภาพพรอมใช

งาน 

    

- อุปกรณวิเคราะหกาซตองพรอมใชงาน     

6.ระบบปองกันอัคคีภัย     

6.1 ถังดับเพลิงแบบมือถือ     

-ถังดับเพลิงแบบมือถือติดตั้งหางกันไมเกิน 20 เมตร     

-ไมมีส่ิงกีดขวางหรือปดบังถังดับเพลิงแบบมือถือ     

-มีการตรวจสอบความพรอมและสภาพของถังดับเพลิง

แบบมือถือเปนประจํา 

    

6.2 หัวกระจายน้ําดับเพลิง     

-ไมมีส่ิงกีดขวางหรือปดบังการกระจายนํ้าของหัวกระจาย

นํ้าดับเพลิง 

    

-หัวกระจายนํ้าดับเพลิงมีสภาพปกติ เชน ไมมีคราบสนิม 

ไมมีส่ิงอุดตัน 

    

6.3 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม     

-มีปายบอกอุปกรณแจงเหตุที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน     

-ไมมีส่ิงกีดขวางหรือปดบังการทํางานของอุปกรณ

ตรวจจับเพลิงไหม 

    

-สายสัญญาณในระบบแจงเหตุเพลิงไหมอยูในสภาพ

สมบรูณ เชน ฉนวนไมแตก 
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ตารางท่ี 1 การตรวจสอบระบบและอุปกรณตางๆ (ตอ) 

รายละเอียดการตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ บริเวณทีพ่บ

จุดบกพรอง 
การแกไข 

ผาน ไมผาน 

-ไมมีส่ิงกีดขวางหรือปดบังการทํางานของอุปกรณแจงเหต ุ     

-มีขั้นตอนหรือแผนการปฏิบัติงานเม่ือระบบฯ ทํางาน     

6.4 ระบบดับเพลิงอื่น     

-ไมมีส่ิงกีดขวางหรือปดบังตูเก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิง     

-มีตูเก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงและหัวจายนํ้าดับเพลิงติดตั้ง

หางกันไมเกิน 64 เมตร 

    

-มีการตรวจสอบความพรอมและการทํางานของระบบ

ดับเพลิงเปนประจํา 

    

- มีขั้นตอนหรือแผนการปฏิบัติงานเม่ือระบบดับเพลิง

ทํางาน 

    

7 อุปกรณไฟฟา     

-สวิตชและปล๊ักตองไมมีประกายไฟ     

-สายไฟตองมีทอรอยสายไฟ     

8 ทางหนีไฟ     

-ไมมีส่ิงกีดขวางและมีพื้นที่ที่ล่ืน     

-มีการติดตั้งแผนผังเสนทางการหนีไฟ     

มีปายบอกทางเพื่อออกไปสูจุดรวมพล     

-อุปกรณสนับสนุนการอพยพ เชน ธง ไฟฉาย เครื่อง

ขยายเสียง ตองอยูในสภาพพรอมใชงาน 
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รูปท่ี1 ผังการดําเนินแผนการตรวจสอบ 

 

  1.2 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนเพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงอันตราย

ที่อาจเกิดจากระบบผลิตและใชกาซชีวภาพในสถานประกอบการ โดยเปนการสรางความความสนใจ และ

สงเสริมในเรื่องการปองกันอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน โดยในแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัยควรกําหนดเน้ือหาหรือ

หัวขอที่ใชในการรณรงค ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในดําเนินการใหชัดเจน สําหรับหัวขอที่รณรงคปองกัน

อัคคีภัย เชน การหามสูบบุหรี่ การหามทําใหเกิดความรอนและประกายไฟ การทํางานในสถานที่อับอากาศหรือ

สถานที่ที่มีความเขมขนของกาซชีวภาพสูงตองใสหนากากกันกาซพิษ โดยมีการจัดนิทรรศการ จัดทําโปสเตอร

และปายตางๆ มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดการรณรงคพรอมมีการประเมินผลจากการรณรงคทุกครั้ง  

 ในระบบผลิตและใชประโยชนกาซชีวภาพชีวภาพ มีสถานที่อันตรายที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจเกิดการ

ระเบิดจากกาซมีเทน พื้นที่อันตรายอาจจะเกิดการระเบิดน้ีถูกกําหนดใหเปนโซน เพื่อใหระมัดระวังเรื่องแหลง

จุดติดไฟตางๆ หรืออุปกรณที่จะนํามาใชในโซนดังกลาวตองเปนอุปกรณปองกันการระเบิด นอกจากน้ียังมี

สถานที่อันตรายอื่นๆที่อาจจะกอใหเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันเสียชีวิต เชน อันตรายจากสถานที่อับอากาศ และ

อันตรายจากกาซพิษ เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟล เปนตน ดังน้ันการติดปายเตือนจึงมีความจําเปน และควรจะ

เปนมาตรการตนๆซึ่งปายลักษณะตางๆที่ควรติดมีดังน้ี 

 

 

 

กอนเขางาน 10 นาที 

ตรวจสอบสถานที่กําหนด 

สงแบบตรวจสอบที่ผูดูแลแผน 

หัวหนาฝายที่ส่ังการ 

มีขอบกพรอง 

ส่ังแกไข 

พนักงานรับผิดชอบแกไข 

จัดเก็บเอกสารโดยฝาย... 

ไมมีขอบกพรอง 

เอกสารหลักฐานการแกไข 

ผอ. แผน/ผูบังคับบัญชา 



                    คู่มือระงับอุบัตเิหตุทีเกดิจากระบบผลติก๊าซชีวภาพคู่มือระงับอุบัตเิหตุทีเกดิจากระบบผลติก๊าซชีวภาพ 

6 

1 ปายเตือนสารไวไฟและบรรยากาศทีอ่าจระเบิด 

 
รูปท่ี 2 ปายเตือนสารไวไฟและบรรยากาศที่อาจระเบิด 

  2 ประเภทปายหามมีประกายไฟ 

 
รูปท่ี 3 ปายหามมปีระกายไฟ 

  3 ปายเตือนเรื่องสารพิษสารอันตราย 

 
รูปท่ี 4 ปายเตือนเรื่องสารพิษสารอันตราย 
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4 ปายเตือนพื้นที่อบัอากาศ 

 
รูปท่ี 5 ปายเตือนพื้นทีอ่ับอากาศ 

 

 1.3 แผนการอบรม เปนการอบรมใหความรูกับพนักงานในเชิงปองกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่ง

การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการยอมนํามาซึ่งความสูญเสียมากมาย ดังน้ันในการปองกันและลดความเสี่ยง

ดานการเกิดอัคคีภัยจึงจําเปนตองจัดใหมีแผนการอบรม โดยกําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินการ ให

ชัดเจน สําหรับเน้ือหาที่ควรกําหนดเพื่อจัดทําเปนหลักสูตรในการอบรม มีดังน้ี 

  1.3.1 สาเหตุและอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม  

  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอาจเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ในกรณีน้ี

พอจะแบงเปนประเด็นหลักได 2 ประเด็นคือ 

(1) ขาดความระมัดระวังทําใหเช้ือเพลิงแพรกระจาย เกิดสมัผัสกบัความรอนหรือประกาย

ไฟทําใหเกิดเพลิงลุกไหม 

(2) ขาดความระมัดระวังในการใชไฟและความรอน เชน การทํางานตัด เช่ือม หรือสูบบุหรี่

ในสถานที่ใกลกับทีเ่กบ็เช้ือเพลงิ หรอืที่ทีม่ีความเขมขนของเช้ือเพลงิสงู 

   1.3.1.1 แหลงกําเนิดอัคคีภัย สําหรับแหลงกําเนิดอัคคีภัยอันเปนสาเหตุของการจุดติดไฟ

ที่พบเห็นไดอยูเสมอๆ ในสถานประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการปองกันไฟของประเทศอังกฤษ ไดทําการ

วิเคราะหถึงแหลงกําเนิดของไฟที่เกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 25,000 ครั้ง ซึ่งพบวามีสาเหตุและ

แหลงกําเนิดแตกตางกันดังน้ี 

 (1) อุปกรณไฟฟาเกิดจากประกายไฟซึ่งมีความรอนสูง เน่ืองมาจากสายไฟที่ฉนวน

หุมเปอยลอกหลุด ข้ัวตอที่หลวม การใชสะพานไฟฟาหรือฟวสที่ไมถูกขนาด รวมทั้งการชํารุดของอุปกรณอื่นๆ 

นอกจากน้ีอุปกรณไฟฟาบางชนิดซึ่งไดรับการดูแลรักษาที่ไมเหมาะสมอาจมีความรอนสูงในตัวมันเอง เมื่อ

ถูกตองกับฝุนละออง กาซ ไอระเหยของสารไวไฟหรือเช้ือเพลิงอื่นๆ ก็อาจเกิดการลุกไหม 

 (2) การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ เกิดจากการขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการสูบบุหรี่หรือการจุดติดไฟในบริเวณที่มีไอระเหยของสารไวไฟ เชน นํ้ามันเบนซินอาจเกิดการจุดระเบิด

และกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต นอกจากน้ีความรอนจากกนบุหรี่ที่ติดไฟและไมขีดไฟที่จุดไฟแลวอาจทําให

เช้ือเพลิงบางชนิดเกิดการลุกไหม 
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 (3) ความเสียดทาน เกิดจากสวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต เชน ตลับ

ลูกปน เพลา ซึ่งทําใหเกิดความรอนสูง เมื่อสัมผัสกับเช้ือเพลิง เชน ฝุนผง ใยผา พลาสติก เปลือกแหงของเมล็ด

พืช สารเคมีบางชนิด ข้ีเลื่อย ฯลฯ ทําใหเกิดการลุกไหมได 

 (4) เครื่องทําความรอนและ Flare ในระบบกาซชีวภาพ เกิดเน่ืองจากเครื่องทํา

ความรอนจะมีทั้งเปลวไฟ ซึ่งเกิดข้ึนจากการเผาไหมของเช้ือเพลิงที่ใชความรอนและความรอนสะสมไวที่

ตัวเครื่องหรือสวนประกอบของตัวเครื่องเมื่อเกิดการสัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนเช้ือเพลิงก็ยอมเกิดการลุก

ไหมข้ึนได 

 (5) วัตถุที่มีผิวรอนจัด เชน เหล็กที่ที่ถูกเผา ทอไอนํ้า เมื่อมีการกระทบหรือสัมผัส

ระหวางผิวรอนจัดกับเช้ือเพลิง อาจเกิดการลุกไหมได 

 (6) เตาเผาซึ่งไมมีฝาปดหรือเปลวไฟที่ไมมีสิ่งปกคลุม ถาบริเวณใกลเคียงมีเช้ือไฟ 

ซึ่งไมไดรับการระมัดระวังดูแล เมื่อเกิดการสัมผัสระหวางไฟกับเช้ือเพลิงน้ันก็เกิดการลุกไหมได 

 (7) การเช่ือมและการตัดโลหะ ซึ่งจะกอใหเกิดประกายไฟตลอดเวลาที่ทํางานเมื่อ

เช้ือเพลิงเพลิงจะทําใหเกิดการลุกไหมข้ึนได 

 (8) การลุกไหมดวยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เชน พวกขยะ ถาน

หิน จะกอใหเกิดความรอนข้ึนในตัวของมันเอง จนกระทั่งถึงจุดติดไฟ เมื่ออยูรวมกับเช้ือเพลิงก็ยอมเกิดการลุก

ไหมได 

 (9) เกิดจากการวางเพลิง เกิดจากผูไมหวังดีที่อยากทําลายโรงงาน 

 (10) ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักร เกิดจากเครื่องจักรขัดของ เกิดสปารคข้ึน

ภายในเกิดเปนประกายไฟกระเด็นไปถูกเช้ือเพลิงที่อยูในบริเวณใกลเคียงทําใหเกิดเพลิงไหม 

 (11) โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว เกิดจากการที่วัตถุหลอมเหลว เชนหลอมโลหะ 

กระเด็นออกมาถูกเช้ือเพลิง หรือเกิดจาการขนยายวัตถุหลอมเหลว เชนโลหะ หรือแกวจากเตาหลอมไปใสแบบ

พิมพแลววัตถุหลอมเหลวน้ันไปหลนถูกเช้ือเพลิงอื่น 

 (12) ไฟฟาสถิต เกิดจากการถายเทประจุไฟฟาสถิตระหวางวัตถุ ซึ่งมีคาตางศักย

ระหวางไฟฟา หากเกิดการสัมผัสของประกายไฟซึ่งเกิดเน่ืองจากการถายเทประจุไฟฟาสถิตกับเช้ือเพลงิเกดิการ

ลุกไหมได 

 (13) ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เกิดจากกระบวนการเคมีที่ไมสามารถควบคุม 

เชน ปฏิกิริยาของสาร การสลายตัวของสารเคมีที่ไมเสถียรภาพ หรือเคมีบางชนิด เชน โซเดียม โปแตสเซียม 

ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับนํ้า อากาศ หรือวัตถุอื่นๆ ทําใหเกิดการลุกไหมได 

 (14) สภาพอากาศที่มีสิ่งปนเปอนกอใหเกิดการระเบิดได เกิดจากสภาพอากาศที่มี

สิ่งปนเปอน เชน ฝุนผงหรือไอระเหย กาซ ของสารที่มีความเขมขนอยูในชวงที่เหมาะสม เมื่ออยูในบริเวณหรือ

พื้นที่จํากัด ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึงจุดระเบิด ก็จะระเบิดและลุกไหมข้ึนได 

 (15) จากสาเหตุอื่นๆเชนฟาผาในบริเวณที่มีเช้ือเพลิงหรือมีความเขมขนของ

เช้ือเพลิงสูง 
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  1.3.1.2 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการเกิดเพลิงไหม การเกิดเพลิงไหมมีผลกระทบดังน้ี 

 (1) เกิดกับผูปฏิบัติงาน หรือผูอยูในเหตุการณไฟไหมโดยตรง ทําใหเกิดการ

บาดเจบ็จากการถูกไฟลวก ไฟไหมอวัยวะตางๆ หรือเกิดจากการหายใจเอาควันพิษตางๆ เขาไป ทําใหอวัยวะ

หรือระบบตางๆทํางานผิดปกติไป ถารุนแรงมากอาจถึงแกชีวิตได บางแหงมีเหตุการณที่รุนแรงมาก  

ผูปฏิบัติงานอาจตกใจควบคุมสติไมได เกิดอันตรายข้ึน หรือความตกใจน้ีทําใหขวัญและกําลงัใจลดลง มีผลทําให

ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 

 (2) เกิดความเสียหายแกอาคารสถานที่และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ โดยตรง เมื่อ

เพลิงไหมจะทําใหโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเสียหาย เครื่องจักรถูกทําลายตองเสียคาใชจายในการสราง

ข้ึนมาใหมหรือจัดหาเครื่องจักรใหมมาทดแทนของเกา 

 (3) เสียเวลาในการทํางาน เมื่อไฟไหมถามีความรุนแรงมากจะตองเสียเวลาทํางาน 

ตองหยุดผลิตสินคาเปนระยะเวลาหน่ึงทําใหโรงงานตองขาดรายไดไป ผลผลิตตกตํ่ากําไรนอยลง 

 (4) โรงงานเสียช่ือเสียง ถาหากเกิดเพลิงไหมข้ึน ช่ือเสียงของโรงงานจะตกตํ่าลง 

สาธารณชนจะไมใหความเช่ือถือ ขาดความไววางใจตอโรงงาน 

 (5) สูญเสียลูกคาไป เชน ถาโรงงานผลิตสินคาใหกับลูกคาไมทัน 

 (6) สูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณที่ไดรับการฝกอบรมการทํางานมาอยางดี ถา

กิจการตองปดลงช่ัวคราวบุคลากรเหลาน้ีอาจจะทิ้งงานเดิมไปหางานใหม 

 (7) เสียคาเบี้ยประกันเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะโรงงานที่เกิดไฟไหมบอยๆ 

  1.3.1.3 การปองกันและลดความสูญเสียจากอัคคีภัย โดยอาศัยหลักเกณฑดังน้ีคือ 

 (1) การจัดระเบียบเรียบรอยดี หมายถึง การปองกันการติดตอลุกลาม โดยจัด

ระเบียบในการเก็บรักษาสารสมบัติที่นาจะเกิดอัคคีภัยไดงายใหถูกตองตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัติ

น้ันๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารใหเรียบรอย โดยไมสะสมเช้ือเพลิงไวเกินประมาณที่กําหนด เพราะเมื่อเกิด

เพลิงไหมยอมทําใหเกิดการติดตอลุกลามข้ึนได 

 (2) การตรวจตราซอมบํารุงดี หมายถึง การกําจัดสาเหตุในการกระจายตัวของ

เช้ือเพลิงและความรอนโดยการตรวจตราการไหลรั่วของเช้ือเพลิงตางๆ พรอมทั้งการควบคุมดูแลมิใหเกิดการ

กระจายตัวของความรอนของเครื่องทําความรอน อุปกรณเครื่องยนตและอุปกรณไฟฟาการตรวจตราซอมบํารุง

ดียังคํานึงถึงการตรวจตราดูแลเครื่องดับเพลิงและอุปกรณในการผจญเพลิงใหพรอมเสมอที่ 

 (3) การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่

เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยขอบังคับน้ันๆ รวมทั้งสถานที่ใดที่มีปายเขียน ขอหามสูบบุหรี่ ก็ตองประพฤติปฏิบัติ

ตาม เชน สถานที่ใดที่ใหมีไวซึ่งเครื่องดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงหรือเสนทางหนีไฟก็ตองประพฤติปฏิบัติตาม 

 (4) ความรวมมือที่ดี หมายถึง การศึกษาหาความรูความเขาใจในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย โดยการฝกการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง ตลอดจนการฝกซอมในการปฏิบัติ

ตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม 
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 1.3.2 อุปกรณท่ีติดต้ังในระบบกาซชีวภาพ ควรมีการอบรมใหพนักงานรูจักอุปกรณและ

วิธีการใชอุปกรณตางๆที่ติดต้ังในระบบกาซชีวภาพอยางปลอดภัย เชน 

 (1) Pressure and Vacuum Switch เปนอุปกรณควบคุมความดันกาซในบอเก็บกาซ 

เมื่อแรงดันกาซมากเกินไปจะสั่งงานใหชุดเผากาซสวนเกินทํางาน และเมื่อแรงดันตํ่าเกินกําหนด จะสงให 

Blower สงกาซ/หรืออุปกรณใชกาซชีวภาพหยุดทํางาน โดยทั่วไปมีการติดต้ังอยูใกลกับถังหมักหรือถังเก็บกาซ

ชีวภาพแบบModified Anaerobic Covered Lagoon ควรมีการตรวจสอบการทํางานเดือนละครั้ง 

 (2) Pressure relief and Vacuum relief valve เชน ถังปองกันความดันสูงหรือตํ่า 

(Water Seal Tank) เปนอุปกรณเชิงกลตัวหน่ึง ทําหนาที่ปองกันแรงดันเกินหรือตํ่าในบอผลิต/เก็บกาซ มี

ลักษณะเปนถังที่มีการบรรจุนํ้าและมีทอออกคลายตัวยู ดานหน่ึงมีพื้นที่หนาตัดกวางกวาอีกดานหน่ึง มีทอกาซ 

เขาทางดานบนถังและทอระบายอยูดานขางถัง เมื่อความดันสูงเกินกวานํ้าหนักที่กดไว กาซจะระบายออกที่ถัง 

และกรณีที่ความดันในทอตํ่ากวาความดันบรรยากาศ อากาศจะไหลผานเขาไปในถัง ในการใชงานควรมีการ

ตรวจสอบระดับนํ้าทุกวัน วันละครั้ง หรือ Over Pressure Relief Valve เปนอุปกรณที่อาศัยตุมนํ้าหนักถวง

หรือแรงกดจากสปริงที่กดทับวาลว เมื่อความดันในทอหรือถังสูงเกินกวาแรงดันที่กดวาลวไว กาซภายในจะ

ระบายออกที่วาลว สามารถติดต้ังที่ถัง/ทอที่ออกจากบอผลิตกาซชีวภาพ และทอดานสงของ  

 (3) อุปกรณดักนํ้า มี 2 แบบ ไดแก  

   (3.1) Knock out drum เปนอุปกรณที่อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของ

กาซ และการชนปะทะของกระแสกาซ ทําใหละอองนํ้าแยกตัวออกจากกาซ โดยสามารถติดต้ังที่ทอกาซไดทั้ง

ดานทางดูด และทางสงของ Blower ซึ่งข้ึนอยูกับการติดต้ังระบบกําจัดความช้ืนดวย เชน หากมีการติดต้ัง

ระบบกําจัดความช้ืนดานสงของ Blower อาจจะไมจําเปนตองติดต้ัง Knock out drum  

   (3.2) อุปกรณดักนํ้าแบบไซโคลน เปนอุปกรณที่อาศัยแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางเพื่อแยก

ละอองนํ้าออกจากกาซ  

  (4) Manual Isolating shut off valve คือวาลวแยก เปด-ปด วาลวดวยมือ ทําหนาที่

ปองกันการปลอยกาซเขาระบบเผาทิ้งโดยตรง  

  (5) Emergency shut off valve เปนวาลวตัดกาซฉุกเฉิน เพื่อปองกันการปลอยกาซเขา

ระบบเผาทิ้งโดยตรง ซึ่งวาลวจะทํางานเมื่อมีคําสั่งใหเผากาซทิ้งจากระบบควบคุมการเผาทิ้งแบบอัตโนมัติ 

  (6) อุปกรณปองกันไฟยอนกลับ (Flame arrester) เปนอุปกรณปองกันเปลวไฟไมให

ยอนกลับเขาไปในทอ โดยการลดอุณหภูมิใหตํ่ากวาคาอุณหภูมิติดไฟของกาซ โดยการติดต้ังอุปกรณน้ีควร

ปฏิบัติตามมาตรฐาน ATEX; EN 12874:2001  

  (7) ระบบเผากาซทิ้ง (Flare system) เปนระบบที่มีความจําเปนมากในโรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ โดยทําหนาที่ในการเผากาซที่เหลือจากการใชประโยชนทิ้ง เพื่อ

ปองกันไมใหมีการปลอยกาซมีเทนสูบรรยากาศ และเพื่อปองกันไมใหเกิดการระเบิดในโรงงาน ซึง่ทีร่ะบบเผาทิง้ 

ควรติดต้ังอุปกรณ วาลวแยก (Manual shut off valve) เปนวาลวเปด-ปด ดวยมือ วาลวตัดกาซฉุกเฉิน ซึ่งจะ



                    คู่มือระงับอุบัตเิหตุทีเกดิจากระบบผลติก๊าซชีวภาพคู่มือระงับอุบัตเิหตุทีเกดิจากระบบผลติก๊าซชีวภาพ 

11 

ทํางานเมื่อมีคําสั่งใหเผากาซทิ้งจากระบบควบคุมการเผาทิ้งแบบอัตโนมัติ และมีอุปกรณปองกันเปลวไฟ

ยอนกลับ 

  (8) อุปกรณระบายนํ้า มีทั้งที่เปนแบบที่ตองระบายแบบ Manual และแบบอัตโนมัติ โดย

แบงเปน 

  (8.1) อุปกรณระบายนํ้าแบบตัว T หรือ ตัว U ควรติดต้ังในทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทิศทางการไหลของกาซ สําหรับทอแนวนอนควรติดต้ังทุก 50 เมตร โดยอุปกรณระบายนํ้าที่เปนแบบตัว T 

(สามทาง) ตองมีวาลวระบายนํ้าที่เปนแบบ manual หรืออัตโนมัติดวย 

  (8.2) วาลวระบายนํ้าอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) ตองเลือกใหมีขนาดเหมาะสมกับ

ความดันและปริมาณนํ้าที่ตองการระบายออก มีวาลว bypass ที่ Auto Drain ดวย และตองหมั่นตรวจสอบ

การอุดตัดของวาลวเปนประจํา 

 (9) อุปกรณวัดความดัน ทอกาซชีวภาพควรมีตําแหนงสําหรับติดต้ังอุปกรณตรวจวัดความ

ดันในทอดวย เชน มาตรวัดความดัน มาโนมิเตอร เปนตน  

 (10) อุปกรณกําจัดความช้ืน สวนใหญใช Chiller โดยใชนํ้าเย็นที่อุณหภูมิตํ่าประมาณ 12-

19 องศาเซลเซียส เปนสารแลกเปลี่ยนความรอนกับกาซชีวภาพ โดย Chiller จะตองติดต้ังวาลวระบายนํ้า

อัตโนมัติ และเพื่อใหอุปกรณกําจัดความช้ืนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองหมั่นตรวจสอบการไหล 

ของนํ้าจาก Auto Drain การรั่วไหลของกาซที่บริเวณหนาแปลนทอกาซ สภาพทอและอุปกรณของเครื่อง

แลกเปลี่ยนความรอน การทํางานของคอมเพรสเซอร สภาพฉนวนของทอ/ถังตางๆ และตองหมั่นทําความ

สะอาดตะกรันในแผงแลกเปลี่ยนความรอน อยางนอยทุก 6 เดือน  

 (11) Blower ตองสามารถสงกาซไดเพียงพอกับปริมาณการใชงานจริง และตองมีอุปกรณ

รองรับการสั่นสะเทือนของ Blower และมอเตอรดวย สําหรับทอสงกาซที่ตอเขากับตัว Blower ตองมีทอออน

รับการสั่นสะเทือน มอเตอรควรเลือกใชชนิดกันระเบิด ทนการกัดกรอนไดดี ตามมาตรฐาน ATEX; EN 60079-

1:2007 นอกจากน้ีควรติดต้ังชุดควบคุมแรงดันดวย และเพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของ Blower ควรมี

อาคารคลุม Blower ดวย โดยอาคารควรมีลักษณะเปด อากาศถายเทสะดวก หรือหากจําเปนตองใชอาคารปด

ทึบควรมีการติดต้ังระบบระบายอากาศภายในอาคาร ติดต้ังเครื่องตรวจวัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด เครื่องตรวจวัด

กาซชีวภาพ และตองปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศอยางเครงครัด  

 (12) อุปกรณ Back Pressure Check Valve ควรติดต้ังที่ทางสงของ Blower หรือ

ดานหลังอุปกรณที่อาจเสียหายได 

 (13) วาลวระบายแรงดัน (Pressure relief valve) เปนอุปกรณความปลอดภัยของระบบ 

มีหนาที่ควบคุมความดันโดยใชการวนกาซจากดานทางสงกลับเขาไปดานดูดของ Blower หลักการทํางานคือ

เมื่อมีการใชกาซนอยกวาที่ Blower สง ทําใหความดันในทอสงสูงข้ึน วาลวระบายแรงดัน จะเปดระบายกาซให

ไหลกลับเขาทอดานทางดูดของ Blower เมื่อกาซระบายกลับไปความดันในทอลดลง ทําใหวาลวระบายแรงดัน 

ปด นอกจากน้ี ถาไมใชการควบคุมความดันโดยใชวาลวระบายแรงดัน สามารถใชการควบคุมความดันดวย 

Pressure transmitter ซึ่งทําหนาที่สงสัญญาณใหมีการปรับรอบมอเตอรของ Blower สําหรับตําแหนงของ 
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Pressure transmitter ควรติดต้ังใหใกลกับจุดใชงาน เพื่อสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงความดันในทอทางสง 

และสงสัญญาณมาควบคุมการทํางานของ Blower ไดทันตอการปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของกาซชีวภาพ 

 (14) อุปกรณตรวจวัดอัตราการไหลของกาซ เปนอุปกรณสําหรับวัดอัตราการไหลของกาซ

ชีวภาพ มีหลายรูปแบบทั้งที่ใชวัดปริมาตร และอัตราการไหลเชิงมวล ในการติดต้ังน้ันควรพิจารณาเลือก

อุปกรณที่เปนไปตามมาตรฐาน ATEX คือตองสามารถติดต้ังในบริเวณที่ที่อาจเกิดการระเบิดข้ึนไดโดยไมคาดคิด 

จากการทํางาน และตองเปนชนิดปองกันการระเบิดดวย 

 (15) เครื่องตรวจวิเคราะหองคประกอบกาซ ควรเปนเครื่องที่สามารถตรวจวิเคราะห

องคประกอบของกาซชีวภาพไดอยางนอย 3 องคประกอบหลักๆ คือ ออกซิเจน มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด 

โดยกาซชีวภาพที่ผานเครื่องตรวจวิเคราะหตองเปนกาซแหง ดังน้ันจึงจําเปนตองดักกําจัดความช้ืนและฝุ น

ละอองกอนที่กาซจะเขาเครื่องตรวจวิเคราะห 

 (16) ระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด กระบวนการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดที่ใชในปจจุบัน

มีหลายเทคโนโลยี เชน Bioscrubber Technology ฯลฯ โดยกาซชีวภาพที่นําไปใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับหัวเผา

ตองมีปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน 1,000 ppm สําหรับใชในเครื่องยนตสันดาปภายในตองมีกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน 100 ppm ดังน้ันเพื่อความปลอดภัยควรมีการจํากัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดกอนนําไปใช

งาน 

 (17) อุปกรณไฟฟาและตูไฟฟา ระบบการเดินไฟฟาในพื้นที่อันตราย โดยอุปกรณไฟฟา

ตางๆ เชน หลอดไฟ สวิตซควบคุม แผงควบคุมระบบไฟฟา ฯลฯ ควรเลือกใชชนิดปองกันการระเบิดที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน และควรติดต้ังตามมาตรฐาน IEC 60079-14 สําหรับระบบการเดินไฟฟาใหปฏิบัติตาม

มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 

 (18) วาลวปรับความดันกาซ (Pressure regulator) การใชงานตองเลือกใหเหมาะสมกับ

อุปกรณใชงาน ทั้งความดันและชวงอัตราการไหลที่ตองการของอุปกรณใชประโยชนตางๆ และใชชนิดปองกัน

การระเบิด 

 (19) โซลินอยดวาลวคู (Double solenoid valves หรือ Double safety shut off 

valves) ทําหนาเปด-ปดกาซอัตโนมัติ เปนอุปกรณปองกันการรั่วไหลของกาซชีวภาพเขาสูหมอตม (Boiler) 

หรือเครื่องยนตกาซชีวภาพ ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการระเบิด ดังน้ันเพื่อปองกันการชํารุดของอุปกรณ 

กาซชีวภาพที่นํามาใชเปนเช้ือเพลิงควรผานระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด และความช้ืนแลว ในการเลือกใช

โซลินอยดวาลวคู ควรเลือกที่มีรหัสปองกัน EEx m ตามมาตรฐาน ATEX; EN 60079-18:2009 

 (20) เครื่องตรวจวัดกาซ (Gas detector) สําหรับตรวจวัดปริมาณกาซที่รั่วไหล เชน กาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตน ซึ่งอาจจะเปนชนิดพกพา เพื่อใหผูปฏิบัติหนาที่สามารถตรวจวัดความเขาขนของกาซ

กอนเขาปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในสถานที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน โดยเครื่องตรวจวัดกาซ

ควรเปนไปตามมาตรฐาน ATEX; EN 60079-29-1:2007 
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 1.3.3 ชนิด อุปกรณในการระงับเหตุท่ีเกิดจากกาซชีวภาพและวิธีการใช 

 (1) ถังดับเพลิงใชในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหมที่ไมรุนแรง ใชในกรณีดับเพลิงที่เกิดจากกาซ

ชีวภาพ ควรเปนถังชนิด B หมายถึงเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากนํ้ามันเช้ือเพลิง หรือ

ของเหลวที่ไวไฟ และเพลิงที่เกิดจากกาซ ซึ่งสังเกตไดจากลักษณะของถังดับเพลิงจะเปนถังสีแดงเขม โดยใช

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนสารในการดับเพลิงกาซที่ถูกอัดแนนจนเปนของเหลวเมื่อฉีดออกมาจะเกิด

โฟมที่เย็นจัด ชวยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม แตสามารถดับไฟไดดีแคระยะ 3-8 ฟุต  

 

 
 

รูปท่ี 6 ลักษณะของถังดับเพลิง 
 

วิธีการใชเครื่องดับเพลิง 

 -  ดึง สลักออก 

 -  ปลด หัวฉีด และจับปลายสายช้ีไปที่ฐานของไฟ 

 -  กด คันบีบเต็มที่ 

 -  สาย มือจับปลายสายใหแนนและฉีดไปที่ฐานของสายไฟ สายมือไปมา 

ขอหาม 

 -  อยาฉีดเมื่อยังไมเห็นจุดตนเพลิงหรือเพียงเห็นกลุมควัน 

 -  ฉีดเขาดานเหนือลมที่ฐานของไฟ หามฉีดเปลวไฟ 

 -  ปฏิบัติตามขอแนะนําของเครื่องดับเพลิงแตละชนิด 

สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมีการติดต้ังในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน บริเวณหองสูบสงกาซ โดย

มีระยะหางของถังแตละถังประมาณ 20 เมตร และมีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 

1.50 เมตร 

วิธีการบํารุงรักษา 

  -  ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ 
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 (2) ชุดสําหรับสวมใสในการเขาระงับเหตุเพลิงไหมหรือเขาระงับเหตุกาซรั่วในบริเวณที่มี

ความเสี่ยงตอการเกิดการเพลิงไหมหรือระเบิด เชน หองสูบสงกาซ หรือบริเวณหองทึบที่มีความรอน เน่ืองกาซ

ชีวภาพเปนสารไวไฟเมื่อเกิดการรั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมข้ึนไดและมีโอกาสมากที่จะมีการระเบิด

เกิดข้ึน ดังน้ันชุดที่ตองใชในการระงับเพลิงควรเปนชุดที่กันไฟและกันความรอนได 

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรจัดไวที่หนวยชางเทคนิคและบรรเทาสาธารณะภัยของโรงงาน 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ 
 

 
 

รูปท่ี 7 ลักษณะของชุดที่ใสดับเพลิงจากกาซชีวภาพ 

 

 (3) หนากากสําหรับกันกาซพิษใชในกรณีตางๆเชน การเขาระงับเหตุกาซรั่วในสถานที่อับ

อากาศ ซึ่งหนากากที่ใชตองเปนแบบที่สามารถปองกันกาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซด กาซไฮโดรเจน

ซัลไฟตได 

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมไีวที่หนวยชางเทคนิคและหนวยบรรเทาสาธารณะภัย 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ 
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รูปท่ี 8 ลักษณะหนากากปองกันกาซพิษ 

 

  (4) อุปกรณตรวจวัดกาซแบบมอืถือ ใชสําหรบัตรวจสอบปรมิาณกาซพิษกอนเขา

ปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆเชนพื้นที่อับอากาศ หรือบรเิวณมีกาซรั่ว โดยตัวอุปกรณตรวจวัดกาซที่ใชสามารถ

ตรวจวัดกาซมเีทน กาซคารบอนไดออกไซด กาซไฮโดรเจนซลัไฟตและออกซเิจนได  

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมไีวที่หนวยชางเทคนิคและหนวยบรรเทาสาธารณะภัย 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ 

 

           
 

รูปท่ี 9 ลักษณะอุปกรณตรวจวัดกาซ 
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 (5) เครื่องชวยหายใจและถังออกซิเจน ใชสําหรับกรณีที่มเีหตุฉุกเฉิน เชน มีผูปวยสูดดม

กาซพิษ เพื่อไดชวยเหลือผูประสบเหตุไดทันท ี

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมไีวที่หนวยชางเทคนิคและหนวยบรรเทาสาธารณะภัยของโรงงาน 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ 

 

 
  

รูปท่ี 10 ลักษณะเครื่องชวยหายใจ 
 

  (6) ระบบสัญญาณเตือนภัยภัยโดยการกดสัญญาณ ใชในกรณีที่เมื่อมีเหตุที่สัญญาณเตือน

ภัยแบบอัตโนมัติตรวจจับไมไดหรือมีผูพบเห็นเหตุการณน้ันกอนที่เครื่องตรวจจับจะทํางาน 

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมีการติดต้ังไวในสวนของโรงงานและที่มีระบบกาซชีวภาพ เชน บอหมัก 

ระบบสูบสง ตามแนวทอ และในสถานที่ที่มีผูปฏิบัติงานเขาไปปฏิบัติงานบอยๆ 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ 
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รูปท่ี 11 สัญญาณเตือนภัยภัยโดยการกดสญัญาณ 
 

 (7) อุปกรณตรวจวัดกาซแบบติดต้ังกับผนัง ใชสําหรับตรวจสอบปริมาณกาซพิษกอนเขา

ปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆเชนพื้นที่บริเวณที่มีกาซรั่วในพื้นที่หองทึบ โดยตัวอุปกรณตรวจวัดกาซที่ใช สามารถ

ตรวจวัดกาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซด กาซไฮโดรเจนซัลไฟตและออกซิเจนได ซึ่งในการเลือกใช

เครื่องตรวจจับกาซควรเลือกระบบที่มีระบบเสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อเครื่องสามารถตรวจจับกาซมีเทนใน

อากาศไดสูงกวา 5%    

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมีการติดต้ังไวในพื้นที่หองทึบ เชน หองที่มีการสูบสงกาซ 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ 

 

 
 

รูปท่ี 12 ลักษณะเครื่องตรวจจับกาซแบบติดผนัง 
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 (8) ระบบสญัญาณเตือนภัยอัตโนมัติ ใชเตือนภัยเมื่อเกิดเพลงิเหตุฉุกเฉิน อาจเปนสัญญาณ

เตือนภัยที่ถูกควบคุมดวยการตรวจจบัความรอนและระบบควัน 

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมีการติดต้ังไวในสวนของโรงงานและที่มีระบบกาซชีวภาพ เชน บอหมัก 

ระบบสูบสง ตามแนวทอ และในสถานที่ที่มีผูปฏิบัติงานเขาไปปฏิบัติงานไมบอย 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ 

 

                                    
  

รูปท่ี 13 สัญญาณเตือนภัยแบบจับความรอน  รูปท่ี 13.1 สัญญาณเตือนภัยแบบตรวจจับควัน 

 

 (9) เครื่องดับเพลงิอัตโนมัติ ใชในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหมและทีมงานเขาระงบัเหตุไดยาก ซึ่ง

เปนระบบทีส่ามารถระงบัเหตุเพลิงไหม โดยเครื่องดับเพลิงอาจเปนระบบที่ควบคุมดวยความรอนหรือควัน และ

มีการสํารองนํ้าไวสําหรับดับเพลิงไดนาน 30 นาที 

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมีการติดต้ังไวในสวนของโรงงานและที่มีระบบกาซชีวภาพ เชน  ระบบสูบสง 

ตามแนวทอ และในสถานที่ที่มีผูปฏิบัติงานเขาไปปฏิบัติงานไมบอย 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- เปนไปตามคูมือของผูออกแบบระบบ 
 



                    คู่มือระงับอุบัตเิหตุทีเกดิจากระบบผลติก๊าซชีวภาพคู่มือระงับอุบัตเิหตุทีเกดิจากระบบผลติก๊าซชีวภาพ 

19 

 
 

รูปท่ี 14 ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ 

 

 (10) ระบบทอนํ้าดับเพลิง ใชสําหรับในกรณีที่มเีพลงิใหที่รุนแรงข้ึนหรือในสถานที่ไมมี

ระบบดับเพลงิอัตโนมัติซึ่งจําเปนตองมีการฉีดนํ้าสกัดเพลงิเพื่อไมใหมกีารลามของเพลิง 

 สถานท่ีติดต้ัง 

- ควรมีการติดต้ังไวในสวนของโรงงานและที่มีระบบกาซชีวภาพ เชน บอหมัก/บอ

เก็บกาซ ระบบสูบสง ตามแนวทอ และในสถานที่ที่มีผูปฏิบัติงานเขาไป

ปฏิบัติงานไมบอย 

 วิธีการบํารุงรักษา 

- เปนไปตามคูมือของผูออกแบบระบบ 

 
  

รูปท่ี 15 ระบบทอสงนํ้าสําหรับดับเพลงิ 
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 1.3.4 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนของผูท่ีไดสูดดมกาซพิษและเพลิงไหม 

   1.3.4.1 การปฐมพยาบาลผูปวยเบ้ืองตน มีข้ันตอนดังน้ี 

   (1)  ตรวจดูวาผูปวยหมดสติจรงิหรือไมโดยการเรียกและตีทีไ่หลเบาๆ 

   (2)  ขอความชวยเหลือจากแพทยฉุกเฉิน 

   (3)  จัดท าใหผูปวยนอนหงายราบบนพื้นแข็งและตรวจดูในปากวามีสิ่ ง

แปลกปลอมหรือไม ถามีใหเอาออก 

   (4)  เปดทางหายใจ โดยดันหนาผากและยกคางใหใบหนาแหงนข้ึนและตรวจดูวา

ผูปวยหายใจหรือไมโดยกมลงเอียงแกมใหหูอยูใกลปากและจมูกของผูปวย ฟงเสียงลมหายใจ ตามองดูหนาอก

วาขยับข้ึนลงหรือไม และแกมจะสัมผัสลมหายใจออก 

   (5)  ถาผูปวยหายใจดีและไมมีการเจ็บของกระดูกคอและกระดูกสันหลังใหจัดทา

นอนตะแคงกึงควํ่า 

   (6)  ถาผูปวยไมหายใจ ใหชวยหายใจ โดยผูชวยเหลือตองสูดหายใจเขาใจเขา

เต็มที่ ประกบปากผูปวยใหแนนเปาลมเขาปากผูปวยชา สม่ําเสมอ 2 ครั้ง อยาเปาติดกันโดยไมรอใหผูปวย

หายใจออก 

   (7)  คลําชีพจรเพื่อตรวจดูวาหัวใจยังเตนหรือไม โดยคลําชีพจรที่คอ วิธีคลําวาง

น้ิวช้ีและน้ิวกลางวางลงบนลูกกระเดือกของผูปวย แลวเลื่อนมือลงมาดานขางระหวางชองลูกกระเดือกกับ

กลามเน้ือคอ 

   (8)  ถาไมมีชีพจรใหหาตําแหนงวางมือเพื่อกดหนาอกโดยใชมือคลําขอลกกระดูก

ชายโครงลางสุด เลื่อนเขามาบริเวณกระดูกลิ้นป ใชน้ิวช้ีและน้ิวกลางวางจากปลายกระดูกลิ้นปข้ึนมา แลววาง

ฝามือกับอีกขางใหชิดกับน้ิวและยกน้ิวน้ันออก แลววางทับน้ิวมือพรอมกับงอน้ิวมือใหสอดคลองประสานงามน้ิว

มือพอดี 

    (9)  เริ่มกดหนาอก 30 ครั้ง โดยนับเปนจังหวะ คือ หน่ึงและสองและสาม…และ

สิบ…สิบเอ็ด….สามสิบ (ตองเปนจังหวะการนับอยางสม่ําเสมอ) ตองเหยียดแขนใหตรงต้ังฉากกับหนาอกของ

ผูปวย ทิ้งนํ้าหนักลงบนแขนโดยตองไมเลื่อนแขนออกจากตําแหนงที่กําหนด ถาเลื่อนออกไปตองจัดหาตําแหนง

วางมือใหมทุกครั้ง กดหนาอก 30 ครั้ง สลับกับการเปาปาก 2 ครั้ง ถือเปนหน่ึงรอบ ถาครอบ 4 รอบ ใหคลําชีพ

จร ที่คออีกครั้งถายังไมมีชีพจรใหชวยตอไป    

หมายเหตุ : เมื่อไหรจึงจะหยุดทําปมหัวใจ  

- เมื่อผูปวยหายใจไดเองและหัวใจเตน 

- เมื่อผูปวยเหลอืหมดแรง 

- เมื่อทมีชวยเหลือมาถึง 

- เมื่อสงถึงสถานพยาบาล  
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   1.3.4.2 การปฐมพยาบาลผูปวยท่ีไดรับสารพิษ 

     การหายใจกาซพิษเขาไป :  ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ

ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวยผายปอดถาหายใจ

ลําบากใหออกซิเจนชวยและสงไปพบแพทยทันที 

    กาซพิษหรือสารเคมีเขาตา : ใหฉีดนํ้าลางตาโดยใหนํ้าไหลผานอยางนอย 15 นาที 

กระพริบตาถ่ีๆ อยาใหนํ้าลางตาไหลผานหนา 

  1.3.4.3 ผูปวยกระดูกหัก ผูปวยแสดงอาการดังน้ี 

    1 บวม ปวด กดเจ็บ อาจมีรอยฟกชํ้าบริเวณที่หัก 

    2 มีเสียงดังกรอบแกรบเวลาจับ/โยกบริเวณน้ัน 

    3 ความเคลื่อนไหวผิดปกติ 

    4 อาจมีกระดูกโผลออกมา 

 

   1.3.4.4 การปฐมพยาบาลผูปวยกระดูกหัก โดยวิธีเขาเฝอกช่ัวคราว 

    1 หาวัสดุใชดามตองยาวกวาอวัยวะสวนที่หัก 

    2 ไมวางเฝอกลงบนบริเวณที่กระดูกหักโดยตรง 

      3 มัดเฝอกกับอวัยวะที่หักใหแนนพอควร 

 1.3.4.5 การปฐมพยาบาลผูถูกไฟไหม  

 บาดแผลไฟไหม นํ้ารอนลวก โดยมากมักจะมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ ความประมาท 

ขาดความระมัดระวัง ซึ่งกลไกการบาดเจ็บจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใดข้ึนกับหลายปจจัย เชน ระยะเวลา

ที่ผิวหนังสัมผัสกับความรอน อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ ดีกรีความลึกของบาดแผล และขนาดความกวางพื้นที่ของ

บาดแผลไฟไหม นํ้ารอนลวกน้ัน ๆ  

บาดแผลไฟไหม นํ้ารอนลวก แบงเปน 3 ระดับ โดยดูจากดีกรคีวามลึกของบาดแผล 

ดีกรีความลึกระดับ 1 คือ บาดแผลอยูแคผิวหนังช้ันกําพราเทาน้ัน โดยปกติจะหายเร็วและไมเกิดแผลเปน 

ดีกรีความลึกระดับ 2 คือ บาดเจ็บในบริเวณช้ันหนังแท บาดแผลประเภทน้ีถาไมมีภาวะติดเช้ือแทรกซอน 

มักจะหายภายใน 2-3 สัปดาห ข้ึนอยูกับความลึกของบาดแผลจากอุบัติเหตุไฟไหม นํ้ารอนลวก ซึ่งมีแนวโนมที่

จะเกิดรองรอยผิดปกติของบริเวณผิวหนัง หรืออาจมีโอกาสเกิดแผลเปนแผลหดรั้งตามได หากไดรับการรักษา

ไมถูกตอง 
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กรณีถูกไฟไหม หากบาดเจ็บไมลึกมากก็จะพบวาบริเวณผิวหนังจะมีตุมพองใส เมื่อตุมพองน้ีแตกออกบริเวณ

บาดแผลเบื้องลางจะเปนสีชมพู และผูปวยจะรูสึกปวดแสบปวดรอนมาก แตถาพยาธิสภาพคอนขางลึกจะพบวา

สีผิวหนังจะเปลี่ยนไปเปนสีเหลืองหรือขาว ไมคอยเจ็บ 

ดีกรีความลึกระดับ 3 คือ ช้ันผิวหนังทั้งหมดถูกทําลายดวยความรอน บาดแผลเหลาน้ีมักจะไมหายเอง มี

แนวโนมการติดเช้ือของบาดแผลสูง และมีโอกาสเกิดแผลหดรั้งตามมาสูงมาก ถาไดรับการรักษาไมถูกตอง 

สิ่งแรกท่ีควรทํา เมื่อโดนไฟไหม นํ้ารอนลวก 

ลางดวยนํ้าสะอาดที่อุณหภูมิปกติ ซึ่งเช่ือวาจะมีผลชวยลดการหลั่งสารทีท่ําใหเกิดอาการปวดบริเวณบาดแผลได

หลังจากน้ันซับดวยผาแหงสะอาด แลวสังเกตวาถาผิวหนังมีรอยถลอก มีตุมพองใส หรือมีสีของผิวหนัง

เปลี่ยนไป ควรรีบไปพบแพทย แตถาไฟไหมหรือนํ้ารอนลวกบริเวณใบหนา จะตองไดรับการรักษาจากแพทย

โดยเร็วที่สุด เพราะบริเวณใบหนามักจะเกิดอาการระคายเคืองจากยาที่ใช หามใสยาใด ๆ กอนถึงมือแพทย 

เพราะผูปวยแตละคนมีอาการตอบสนองตอตัวยาไมเหมือนกัน จะตองข้ึนกับดุลยพินิจของแพทย 

ขอหาม เมื่อโดนไฟไหม นํ้ารอนลวก 

ไมควรใสตัวยา/สารใด ๆ ทาลงบนบาดแผล ถาไมแนใจในสรรพคุณที่ถูกตองของยาชนิดน้ัน โดยเฉพาะ”ยาสี

ฟน” “นํ้าปลา” เพราะสิ่งเหลาน้ีจะทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอบาดแผล เพิ่มโอกาสการเกิดบาดแผลติดเช้ือ 

และทําใหรักษาไดยากข้ึน 

  1.3.5 การทํางานในท่ีอับอากาศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเขมขนของกาซชีวภาพสูง  

  1.3.5.1 อันตรายจากการปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีกาซชีวภาพสูง 

อาจมีอันตรายตอสุขภาพพนักงานและความเสียหายอยางอืน่ เชน ทรัพยสิน หรืออาจถึงข้ันเสียชีวิตเลยก็ได ซึ่ง

สรปุพอสังเขปไดดังน้ี 

    ก. บอหมักกาซชีวภาพใชหมักสารอินทรียในสภาวะไรอากาศ ซึ่งในบริเวณ

ดังกลาวจะไมมีอากาศอยูแลว และในขณะที่มีการผลิตกาซชีวภาพ บริเวณที่เหนือข้ึนไปของช้ันหรือผิวดานบน

ของปฏิกิริยายอยสลาย ไมวาจะเปนปริมาตรที่ปดหรือกึ่งปด (ไมมีการระบายอากาศที่เพียงพอ) จึงเต็มไปดวย

กาซชีวภาพ ซึ่งมีองคประกอบของกาซตางๆ ที่เปนพิษตอรางกายดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 อันตรายจากการสูดดมกาซไฮโดรเจนซัลไฟด มีเทนและ คารบอนไดออกไซด  

ระดับความเขมขนของ

กาซพิษ 

    

ระยะเวลาที่

ไดรับ 

    

ผลกระทบตอรางกาย 

H2S 10 ppm ขณะท่ีไดสัมผัส

และสูดดม 

เกิดอาการระคายเคืองท่ีดวงตา 

H2S 50 ถึง100 ppm 1 ชั่วโมง จะสงผลระคายเคืองตอเน้ือเยื่อนัยนตาและระบบทางเดินหายใจ 

ทําใหหายใจติดขัด 

H2S 100 ppm 

2 ถึง 15 นาที จะเกิดอาการไอ ระคายเคืองท่ีดวงตา สูญเสียการรับรูกลิ่น 

16 ถึง 30 นาที หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสตอไป จะทําระบบหายใจเร่ิมติดขัด 

หายใจลําบากขึ้น เร่ิมเจ็บท่ีนัยนตาและมีอาการมึนงงตามมา 

1 ชั่วโมง หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสตอไป จะมีอาการแสบปวดรอน ท่ีคอ 

เพ่ิมขึ้นมาจากอาการกอนหนาน้ีและหากยังมีการสูดดมตอเน่ือง

ตอไปจะทําใหเสียชีวิตภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงตอมา 

H2S 200 ถึง 300 ppm 1 ชั่วโมง หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสจะสงผลตอระบบเน้ือเยื่อในตาและ

ระบบหายใจอยางรุนแรง หายใจติดขัดปวดแสบท่ีลําคอและ

นัยนตา 

H2S 500 ถึง 700 ppm 30 ถึง 60 นาที หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสจะทําใหสมองถูกทําลายสูญเสีย

ความสามารถในการสั่งการและอาจถึงขั้นเสียชีวิต 

H2S 700 ถึง 1000 ppm ชวงเวลาสั้นๆ หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะทําใหหมดสติอยางรวดเร็ว  หยุด

การหายใจและเสียชีวิต 

H2S 1000 ถึง 2000ppm ทันที ท่ีไดรับ หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะทําใหหมดสติทันทีหยุดการ

หายใจและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว 

CH4  - ออนเพลีย วิงเวียนและปวดศีรษะ ชัก 

CO2  5,000-30,000 ppm - ปวดหัว ตาลาย ออนเพลีย เหงื่อออก 

หมายเหต ุ ผูท่ีหยดุหายใจในระยะเวลาสั้น อาจจะรอดชีวิตได   ถาถูกแยกตวัออกมาจากแหลงท่ี

แกสมีระดับความเขมขนสูงมาสูบริเวณท่ีมีอากาศบริสทุธ์ิในเวลาอันรวดเร็ว 

 

  ข. ประสทิธิภาพการมองเห็นลดลงเน่ืองจากแสงสวางไมเพียงพอหรือมฝีุนละออง 

  ค. เสียงดัง 

  ง. อุณหภูมิสงู 

  จ. การหนีออกจากพื้นที่เมือ่เกิดเหตุกรณีฉุกเฉินทําใหมอีุปสรรค 
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 1.3.5.2 การควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ  

  ก. หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่อับอากาศ โดยการจัดใหมีการทํางานโดยไมตอง

สงคนเขาไปในสถานที่ดังกลาว แตเปนการเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับงานตรวจสอบ การเขาสุม

ตัวอยาง 

  ข. กรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการเขาไปปฏิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศได

ตองมีระบบการทํางานอยางปลอดภัยเชน 

  - จัดใหมีผูควบคุมงานเขาดุแลรับผิดชอบและใบอนุญาตทํางานในสถานที่อับ

อากาศ 

  -  มีการตรวจวัดปริมาณอากาศและสารพิษกอนเขาทํางานในสถานที่ดังกลาว

และมีการตรวจสอบอยูตลอดเวลา 

  - มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและระบายอากาศจนใหสถานที่น้ันอยูใน

สภาวะที่ปลอดภัย 

  - ผูปฏิบัติงานตองทําความคุนเคยกับพื้นที่ทํางานน้ันเปนอยางดี รูวิธีการ

ออกจากสถานที่ดังกลาวไดอยางรวดเร็วเมือเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน 

  - วางแผนการทํางาน แบงหนาทีร่ับผิดชอบใหทุกคนเขาใจ 

  - หามสบูบหุรี ่

  - มีการใชเครือ่งทีเ่หมาะสมกบัประเภทของงานและมีแสงสวางเพียงพอ 

  - จะตองติดปายเตือน บริเวณอันตรายหามเขาโดยไมไดรับอนุญาต 

  - หากจําเปนตองพนสีหรือมีนํ้ามันชนิดระเหยหรือตองทําใหเกิดความรอน

หรือประกายไฟตองมีมาตรการปองกันที่เหมาะสม 

  - จัดใหมผีูทีผ่านการอบรมการชวยเหลือประสบภัยเฝาอยูปากทางเขาออก 

  - หามไมใหผูทีเ่กี่ยวของเขามาในสถานที่อบัอากาศ 

 - ผูปฏิบัติตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามสภาพของงาน

และตองเครื่องดับเพลงิประจําอยูดวยที่บริเวณการปฏิบัติงาน 

  - มีการใชเครือ่งชวยหายใจที่เหมาะสม 

 ค. วิธีการตรวจวัดสภาพอากาศ 

  - กําหนดตําแหนงตรวจวัดใหครอบคลุมพื้นทีป่ฏิบัติงาน 

  - ใชเครื่องมอืตรวจสอบปรมิาณกาซไปตรวจวัดตามจุดที่กําหนด 

  - บันทึกขอมลูที่วัดไดและนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบคามาตรฐาน 

 ง. ชนิดของกาซที่ตรวจวัด โดยทั่วไปชนิดของกาซทีจ่ะตรวจวัดข้ึนอยูกับพื้นที่อบั

อากาศที่ปฏิบัติงานน้ันๆ ซึ่งแตละแหงจะแตกตางกันออกไป แตสําหรบักาซชีวภาพน้ันกาซที่ควรตรวจสอบมี

อยานอย 4 ชนิดดังน้ี 

  - กาซออกซิเจน (O2) หนวยเปนเปอรเซ็นต ปริมาตร/ปรมิาตร 
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  - กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หนวยเปน ppm. 

  - กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) หนวยเปน ppm 

  - กาซมีเทน (CH4) หนวยเปน % LEL 

 จ. คามาตรฐาน แบงออกเปน 2 แบบ คือ  

  (1)  ขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกจิสมัพันธ เรือ่งความ

ปลอดภัยในการทํางานในพื้นที่อับอากาศ กําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

   -  ออกซิเจนไมตํ่ากวา 18% (V/V) 

   -  ไฮโดรเจนซัลไฟด 50 ppm ในเวลา 10 นาที 

   -  กาซที่ติดไฟไดตองมีความเขมขนไดไมเกิน 20% ของคา LEL ของแต

ละชนิด คา LEL ของกาซมีเทน (CH4) คือ 5% ดังน้ัน 20% ของคา LEL ของกาซมเีทนจึงเทากบั 1% 

  (2)  คากําหนดการสัมผัสกาซในพื้นที่อับอากาศของสํานักบริหารความ

ปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานแหงชาติสหรัฐ (Occupational Safety and Health Administration: 

OSHA) กําหนดคาจํากัดการสัมผัสที่ยอมรับไดหรือ PEL (Permissible Exposure Limits) ของกาซในพื้นที่อับ

อากาศไวดังน้ี 

   -ออกซิเจน (O2) 

      Low : 19.5% 

      High : 23.5% 

   -คารบอนมอนนอกไซด (CO) 

      Ceiling : 200 ppm 

      TWA    : 35 ppm 

      STEL  : N/A 

   -ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) 

      Ceiling  : N/A 

      TWA    : 10 ppm 

      STEL  : 15 ppm 

   -ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 

      Ceiling  : N/A 

     TWA     : 2 ppm 

      STEL  : 5 ppm 

   -คาLEL ของกาซมีเทน (CH4) 

      LEL  : 5% 
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2 แผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุ 

การดําเนินแผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุควรมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบหนาที่ คือ หนวย

ดับเพลิงหรือบรรณเทาสาธารณภัยของโรงงาน ผูนําอพยพ ผูชวยผูนําอพยพ ผูคนหาและการปฐมพยาบาล ซึ่ง

เปนผูที่มีความรูหรือผานการอบรมเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณะภัย  

2.1 การแจงเหตุเมื่อมีเหตุกาซรั่วหรือเพลิงไหม 

 เมื่อมีเหตุเกิดข้ึนใหผูพบเห็นเหตุการณปฏิบัติดังน้ี 

1. ใหผูพบเห็นเหตุการณแจงตอผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาทีมใหรับทราบ โดยบอกรายละเอียด

ของเหตุการณที่เกิดข้ึน เชน มีเหตุเพลิงไหม ความรุนแรงของเหตุการณ สถานที่เกิดเหตุ เพื่อจะไดทําการแกไข

เหตุการณ 

  2 หามไมใหผูที่พบเห็นเหตุการณดําเนินการกูสถานการณเพียงลําพังโดยไมไดแจงใหหัวหนาหรือ

ผูรวมงานทราบ 

  3. ในกรณีที่เหตุการณน้ันเพิ่งเกิดข้ึนและเปนเหตุการณหรือจุดที่ไมอันตราย เชน กาซรั่วใน

ปริมาณที่นอย(กาซที่รั่วออกมาผสมในอากาศไมเกิน 5%) เพลิงไมเล็กนอย (กองเพลิงไมทวมศีรษะ) หัวหนาอาจ

ใหพนักงานชวยกันระงับเหตุการณ 

  4. หากเปนเหตุการณที่อันตรายและรุนแรง เชน กาซรั่วในปริมาณที่มากจนทําใหระบบที่ใชงาน

จากกาซชีวภาพตองทํางานมาสมบูรณหรือปริมาณกาซในอากาศเกิน 5% หรือ เพลิงไหม ในระดับที่มีการ

ลุกลามจนแกไขไดยาก ใหผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาทีมสั่งหยุดเดินเครื่องในระบบการผลิตและสั่งหยุดกิจกรรม

ทุกอยางที่ทําใหเกิดความรอนหรือประกายไฟและตัดสินใจกดสัญญาณเตือนภัยเพื่อสั่งอพยพพนักงานออกจาก

พื้นที่ 

  5.ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมข้ันลุกลามใหผูบังคับบัญชาแจงประชาสัมพันธประกาศอพยพพรอมกด

สัญญาณเตือนภัยเพื่อสั่งอพยพพนักงานออกจากพื้นที่พรอมแจงบรรเทาสาธารณภัยของโรงงาน (ถาม)ี หรอืแจง 

1784 บรรเทาสาธารณภัยที่เปนหนวยงานราชการเขาระงับเหตุการณและสถานพยาบาลใกลเคียงเพื่อนําคน

เจ็บสงโรงพยาบาล 

2.2 การเขาระงับเหตุกาซรั่วและเพลิงไหม 

2.2.1 การเขาระงับเหตุเมื่อมีเหตุกาซรั่ว 

 เมื่อมีเหตุผิดปกติเชน อัตราการไหลของกาซในทอสงจายกาซตํ่าจนผิดปกติในขณะที่ความ

ดันของกาซในบอยังปกติอยูหรือความดันในบอลดลงอยางผิดปกติ ฃึ่งเปนขอสังเกตอยางหน่ึงที่อาจทําใหทราบ

วามีเหตุกาซรั่วเกิดข้ึน ดังน้ันผูควบคุมระบบกาซชีวภาพตองแจงตอผูควบคุมระบบที่ใชกาซกาซชีวภาพและ
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หยุดระบบสงจายกาซ และหยุดระบบการผลิตภายในโรงงานและหามมีประกายไฟเพื่อตัดวงจรการเกิดเพลิง

ไหม จากน้ันใหทําการ Flare กาซทิ้ง และเขาทําการตรวจสอบระบบพรอมกับระงับเหตุการณในจุดที่มีปญหา 

ทั้งน้ีการระงับเหตุจากกาซรั่วในแตละสถานที่มีวิธีการระงับเหตุที่แตกตางกัน  

 2.2.1.1 การเขาระงับเหตุกาซรั่วบริเวณทอสงจายกาซและสถานท่ีอับอากาศ 

  (1)  สวมชุดปองกันไฟและหนากากกันกาซพิษ 

  (2)  ในการเขาระงับเหตุกาซรั่วควรมีการนําเครื่องชวยหายใจไปดวยเผื่อมีเหตุ

ฉุกเฉินหรือมีผูประสบเหตุ 

  (3)  ทําการตรวจวัดกาซดวยอุปกรณตรวจวัดกาซเพื่อหาความเขมขนของกาซใน

บริเวณน้ันกอนเขาปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาบริเวณน้ันมีปริมาณกาซที่นอยจนไมสามารถติดไฟ ระเบิดหรือทํา

ใหหมดสติได ถาในสถานที่น้ันมีความเขมขนของกาซที่สามารถจะติดไฟไดประการแรกหามทําการใดใหมี

ประการไฟ เชน การเปดสวิตซไฟ จากน้ันใหเปดสถานที่น้ันใหโลงเพื่อระบายกาซออก 

  (4)  ปดวาลวตัวที่อยูใกลที่สุดเพื่อปองกันกาซที่คางอยูในเสนทอรัว่ออกมา 

  (5)  ทําการชวยเหลือผูประสบเหตุ (ถาม)ี หรือหากผูประสพเหตุอยูในสถานที่

เพียงลําพังและไมมีใครมาชวยใหเอาผาปดจมูกและปากแลวรีบออกจากบรเิวณน้ันใหเร็วที่สุด 

  (6)  ทําการซอมระบบทอเบื้องตนเพือ่ไมกาซรั่วเพื่อรอการปรับปรุงระบบทอใหม 

 2.2.1.2 การระงับเหตุกาซกาซรั่วบริเวณบอหมัก/บอเก็บกาซ 

  (1)  สวมชุดปองกันไฟและหนากากกันกาซพิษ 

  (2)  ในการเขาระงับเหตุกาซรั่วควรมีการนําเครื่องชวยหายใจไปดวยเผื่อมเีหตุ

ฉุกเฉินหรือมผีูประสบเหตุ 

  (3)  ทําการตรวจวัดกาซดวยอุปกรณตรวจวัดกาซเพือ่หาความเขมขนของกาซใน

บริเวณน้ันกอนเขาปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาบรเิวณน้ันมีปรมิาณกาซที่นอยจนไมสามารถติดไฟระเบิดหรือหมด

สติได 

  (4)  ทําการชวยเหลือผูประสบเหตุ (ถาม)ี หรือหากผูประสพเหตุอยูในสถานที่

เพียงลําพังและไมมีใครมาชวยใหเอาผาปดจมูกและปากแลวรีบออกจากบรเิวณน้ันใหเร็วที่สุด โดยเวลาออกจาก

พื้นไมควรอยูในทิศทางของลมซึ่งสังเกตไดจากอุปกรณหรือธงที่ใชบอกทิศทางทีท่างบริษัทติดต้ังไว 

  (5)  ถามีเหตุการณที่รุนแรงใหทําการอพยพพนักงานออกจากโรงงานและบรเิวณ

ใกลเคียง 

2.2.2 การเขาระงับเหตุเมื่อมีเหตุเพลิงไหม 

 2.2.2.1 การเขาระงับเหตุเมื่อมีเหตุเพลิงไหมเบ้ืองตน 

  หลักการดับเพลิงเบื้องตนและการใชเครื่องมือดับเพลิง ในการดับเพลิงเบื้องตนใช

ในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม โดยกําลังเกิดข้ึนใหม (เกิดเหตุไมเกิน 4 นาที หรือ เปลวไฟยังไมทวมศีรษะ) และเปน
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สถานที่ที่ไมอันตรายมากจนเกินไป เชน อาคารสํานักงาน ระบบจายกาซที่หางจากบอเก็บกาซ กอนเขาทําการ

ระงับเหตุหนวยดับเพลิงตองสวมชุดสําหรับดับเพลิงแบบปองกันไฟ สวมหนากากกันกาซพิษ มีการตรวจวัดกาซ

ดวยอุปกรณตรวจวัด และมีการเตรียมเครื่องชวยหายใจในกรณีที่มีผูประเหตุ  ซึ่งหลักการและข้ันตอนการ

ดับเพลิงเบื้องตนมีรายละเอียดดังน้ี 

 (1). ดึงสลักออกจากคันบีบ 

 
 

รูปท่ี 16 วิธีถอดสลักจากถังดับเพลงิ 

   

(2). จับปลายพรอมบบีคันบีบสาย 

  
 

รูปท่ี 17 วิธีจับถังดับเพลิง 

   

(3). เขาดับเพลงิดานเหนือลมซึ่งขนาดของเพลิงยังลกุสงูไมทวมศีรษะ  

(จัดอยูข้ันไฟขนาดเล็ก) 

 
 

รูปท่ี 18 วิธีเขาดับเพลิงขณะเพลิงไหมเริ่มตน 

 

(4). เขาฉีดดานเหนือลมหางจากกองเพลงิ 3-8 ฟุต 

 
รูปท่ี 19 ระยะหางการฉีดสารดับเพลงิ 
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(5). เขาฉีดที่ฐานเพลิงพรอมสายหัวฉีดไป-มา เพื่อใหสารเคมปีกคลุมใหทั่ว 

 

รูปท่ี 20 วิธีฉีดสารดับเพลงิ 

 

(6). หากขนาดของเพลงิสอไปในทางรุนแรง (ไฟลกุทวมสูงเกนิศีรษะ) ตองใชถัง

ดับเพลิง 2 ถัง 

 

รูปท่ี 21 การดับเพลิงกรณีไฟทวมสูงศีรษะ 

 

  (7). ถาหากขนาดเพลิงยังสอไปทางรุนแรงข้ึนไปอีกใหใชสายดับเพลิงหรือเรียก

สาธารณะภัยและทําการอพยพ 
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 2.2.2.2 การเขาระงับเหตุเมื่อมีเหตุเพลิงไหมท่ีรุนแรง 

 (1)  ใหแจงบรรเทาสาธารณะภัยใกลเคียงเขาชวยระงับเหตุ โดยบอกขอมูลวา

เหตุเพลิงไหมเกิดจากจุดใดและมีอะไรเปนเช้ือเพลิง 

 (2)  ในกรณีที่เพลิงไหมอาคารหรือสถานที่ไมไมมีกาซชีวภาพใหใชสายดับเพลิงที่

ทางโรงงานไดติดต้ังไวฉีดนํ้าสกัดเพลิงเพื่อไมใหลุกลาม 

 (3)  ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมที่ตัวบอหมัก/บอเก็บกาซชีวภาพใหใชสารเคมีหรือ

โฟมที่ใชสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากกาซหรือนํ้ามันดิบเชนคารบอนไดออกไซด สารละลายโฟม ผงเคมีแหง ฮา

ลอน หามใชนํ้าดับเพราะจะทําใหเพลิงย่ิงลุกไหมเพิ่มมากข้ึน 

 (4)  ทําการอพยพพนักงานออกจากพื้นที ่

 

 

 

รูปท่ี 22 การเขาระงับเพลิงไหมทีรุ่นแรง 

 

2.3 การอพยพ 

 การอพยพจะดําเนินข้ึนทันทีที่ไดยินประกาศหรือสัญญาณเตือนภัยใหอพยพ โดยใหผูนําอพยพจะถือธง

เปนสัญญาณพาพนักงานทีอ่ยูในบริเวณน้ันออกไปยังจุดรวมพล ทั้งน้ีโรงงานควรมผีังเสนทางการอพยพและ มี

การกําหนดจุดรวมพลของแตละหนวยใหชัดเจน โดยใหจุดรวมพลที่กําหนดใกลกับหนวยงานน้ันๆ ในการอพยพ

ผูอพยพตองไมอยูในแนวของทิศทางลม สังเกตไดจากธงหรืออุปกรณบอกทิศทางลม ซึ่งการอพยพมีข้ันตอน

ปฏิบัติดังน้ี   

(1) อยาตระหนกตกใจใหเดินอยางรวดเร็ว หามว่ิง 

(2)   ใหอพยพตามผังแสดงเสนทางที่ติดต้ังไวในบริเวณที่ทํางาน 

(3)   ผูนําอพยพทุกคนตองมั่นใจวาพนักงานภายใตบังคับบัญชาของตนรับทราบและคุนเคยกับ

เสนทางอพยพหนีไฟ 

(4)  กรณีที่ผูนําอพยพไมมาในวันเกิดเหตุใหรองผูนําอพยพเปนผูรับผิดชอบแทน 
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(5)  ที่จุดรวมพลผูนําอพยพหรือผูชวยผูนําอพยพตองทําการเช็คจํานวนพนักงานและรายงานตอ

ผูบังคับบัญชา ถาหากพนักงานไมครบตามจํานวนใหผูชวยตรวจคนหาทําการคนหาเพื่อชวยชีวิตตอไป 

(6)  สําหรับพนักงานที่ไมไดอยูในบริเวณทํางานของตนเอง รวมทั้งที่อยูในหองนํ้า โรงอาหาร 

หรืออยูในบริเวณทํางานอื่นๆจะตองอพยพในเสนทางฉุกเฉินที่กําหนดใหในบริเวณน้ันๆแลวไปยังจุดรวมพลที่

ตัวเองอยู เพื่อใหผูนําอพยพตรวจนับจํานวนพนักงาน 

(7)  ผูที่เขามาติดตองานและผูรับเหมาที่อยูในบริเวณโรงงานตองไปรวมกันที่จุดรวมพลที่ใกล

ที่สุด 

ซึ่งข้ันตอนการอพยพและข้ันตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุแสดงดังรูปที่ 23และ24ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 23 ข้ันตอนการอพยพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูพบเห็นแจงเหตุผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน 

เสียงสัญญาณเตือนภัยดัง 

พนักงานเดินตามผูนําอพยพพาออกจากพื้นที่สูจุด

ผูนําอพยพตรวจเช็ครายชื่อพนักงาน 

ผูนําอพยพแจงรายชื่อพนักงานที่หาย 

คนหาผูรอดชีวิต 
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            รูปท่ี 24 ข้ันตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ 

 

 

ผูนําอพยพถือธงสัญญาณพาพนักงานออกจาก

พื้นที่ไปยังจุดรวมพล 

ผูนําอพยพเช็คจํานวนพนักงาน ณ จุดรวมพล 

เหตุเพ่ิงเกิดและไมรุนแรง 

สถานที่อันตราย 

ชวยกันระงับเหตุ 

รีบนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลใกลเคียง 

สถานที่ไมอันตราย 

ถาเหตุการณรุนแรงขึ้น 

ผูบังคับบัญชา/ผูดูแลแผนแจงประชาสัมพันธ

ประกาศอพยพพรอมกดสัญญาณเตือนภัย 

ผูตรวจสอบแจงยอดตอผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการหรือผูชวยแจงใหพนักงานอยูที่จุดรวม

พลจนกวาเหตุการณจะสงบ 

ครบ ไมครบ 

ผูอํานวยการส่ัง

ทีมงานคนหาและ

ชวยชีวิต 

หนวยชวยชีวิต

คนหาและรายงาน

ผลตอผูอํานวยการ 

ผูบังคับบัญชาแจงหยุดการเดินเครื่องจักร/หามมี

ประการไฟ 

ทําการอพยพ 

ผูพบเห็นแจงเหตุผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน 
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3  การปฏิบัติภายหลังเหตุสงบ 

 การดําเนินแผนปฏิบัติภายหลังเหตุการณสงบควรมีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบหนาที่ คือ 

แผนบรรเทาทุกขและแผนฟนฟูบูรณะ ซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินการดังน้ี 

 3.1 แผนบรรเทาทุกข มีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี 

   (1) ประสานงานกับหนวยโรงพยาบาลใกลเคียงหรือหนวยกูชีพ 

   (2) สํารวจประเมินความเสียหายผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเหตุที่เกิด 

   (3) รายงานตัวของเจาหนาที่ทุกหนวย 

   (4) ชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต 

   (5) เคลื่อนยายผูประสบภัยทรัพยสินและผูเสียชีวิต 

   (6) การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 

   (7) ปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินไดโดยรวดเร็วที่สุด 

   (8) ลอมสถานที่เกิดเหตุไวเพื่อใชเก็บหลักฐานในการเกิดเพลิงไหม 

 

 3.2 แผนการฟนฟูบูรณะ มีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี 

(1) จัดทําโครงการประชาสัมพันธสาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการปองกันในรูปแบบตางๆ 

(2) จัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาสิง่ทีสู่ญเสียใหกลบัคืนสภาพปกติตลอดจนฟนฟู

จิตใจผูประสบเหตุและเงินเยียวยาคารักษาพยาบาล 

(3) มีหนวยคอยใหขอมลูขาวสารเกี่ยวกบัเหตุที่เกิดข้ึนแกญาติพี่นองของผูประสพเหตุและตํารวจ

เพื่อไดสบืที่มาของตนเหตุ และหาแนวทางการปองกันตอไป 

(4) การปรับแผนปองกันและระงบัอัคคีภัยใหเหมาะสมย่ิงข้ึนโดยวิเคราะหจากสาเหตุที่เคยเกิดมา

ในอดีต 
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 

1 แผนรองรับภาวะฉุกเฉินแผนปองกันระงับอัคคีภัยของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

2  http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/chemical-hazards/item/62 

3  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2549 

4  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา 

5  คูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบการผลิตและการใชกาซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

6  แผนปองกันและระงับอัคคีภัย แผนสํารองฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผนดินไหว สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

7  คูมือความปลอดภัยในการทํางาน บริษัท ควอลิต้ี คอมโพเนนท (ไทยแลนด) จํากัด และ บริษัท ชิลคโรด 

เอ็นเตอรไพรช (ไทยแลนด) จํากัด 

8. คูมือการตรวจสอบ ติดต้ังระบบ และอุปกรณไฟฟาในพ้ืนท่ีมีไอระเหยของสารไวไฟ, สํานักเทคโนโลยี

ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มิถุนายน 2548 

9. มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย มาตรฐาน ว.ส.ท.(E.I.T. Standard 2004- 45) 

มิถุนายน 2545 

10. European standards: Equipment for explosive atmospheres (ATEX), 

 EuropeanCommission,  

11 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

 standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm 

12 British Standard, BS EN 12874: 2001 Flame arresters – Performance requirements, 

test methods and limits for use. 

13 Equipment for explosive atmospheres (ATEX), EN 60079-1:2007, Explosive 

atmospheres-Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures “d”,  

 http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm#Note2.1 

14. IEC 60079-14, Explosive atmospheres Part 14: Electrical installations design, 

selection and erection, 2007 

15. Equipment for explosive atmospheres (ATEX), EN 60079-18:2009, Explosive 

atmospheres-Part 18: Equipment protection by encapsulation “m”,  

 http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-

standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm#Note2.1 
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16. Equipment for explosive atmospheres (ATEX), EN 60079-29-1:2007, Explosive 

atmospheres-Part 29-1: : Gas detectors – Performance requirements of detectors for 

flammablegases,http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/European- 

standards/harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm#Note2.1 

17 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม นํ้ารอนลวก รศ.นพ. พรพรหม เมืองแมน ภาควิชา

ศัลยกรรมศาสตร คณะแพทยศิรริาชพยาบาล http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-

pl/articledetail.asp?id=832  
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