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คํานํา
เปนพลังงานทดแทนที่มีความสําคัญของประเทศทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต เพราะนอกจากจะสามารถใชทดแทนพลังงานที่นําเขาดานตางๆไดแลว ยัง สามารถลดปญหาดาน
สิ่งแวดลอมได โดยการเปลี่ยนของเสียไปเปนกาซชีวภาพ ซึ่งตองอาศัยกระบวนการยอยสลายแบบไรอากาศ
อยางถูกวิธี รวมทั้งตองมีการออกแบบและกอสรางระบบอยางมีมาตรฐาน จะเห็นไดวาในปจจุบันประเทศไทย
ยังไมมีมาตรฐานการออกแบบ และกอสรางระบบผลิตและใชกาซชีวภาพที่มีความปลอดภัย สงผลใหมีการเกิด
อุบัติเหตุและนํามาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินของผูเกี่ยวของ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหา
ดังกลาว ในป 2553 จึงไดดําเนินโครงการเผยแพรความรูดานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัย เพื่อให
บุคลากร สถานประกอบการ ผูปฏิบัติงานดานกาซชีวภาพทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดตระหนักถึง
ความสําคัญ ในการออกแบบและเลือกใชวัสดุอุปกรณในการผลิตและใชประโยชนกาซชีวภาพเปนพลังงาน
ทดแทนอยางปลอดภัยโดย ไดจัดทําคูมือ 2 เลม ไดแก คูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยาง
ปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน และคูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยาง
ปลอดภัยสําหรับฟารมปศุสัตว
ป 2555 นี้ พพ.ไดดําเนินโครงการเผยแพรความรูความเขาใจสําหรับการผลิตและใชกาซชีวภาพให
ปลอดภัย เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการใหกับเจาหนาที่ดูแลระบบผลิตกาซชีวภาพในการประเมินความเสี่ยงในแต
ละจุดของระบบผลิตกาซชีวภาพของตนเอง และพรอมที่จะบรรเทาและระงับอุบัติเหตุเบื้องตนที่เกิดขึ้นจาก
ระบบผลิตกาซชีวภาพอยางถูกตองตามหลักการ เกิดความรูความเขาใจวิธีปฏิบัติ เพื่อลดความวิตกกังวลของ
ผูประกอบการที่มีระบบผลิตและใชประโยชนจากกาซชีวภาพอยู โดยมีการจัดทําคูมือ 2 เลม ไดแก คูมือการ
ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ และคูมือในการระงับอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตกาซ
ชีวภาพ

พพ. หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฯ ที่ไดจัดทําทั้ง 2 เลมนี้ จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางประกอบการ
ปองกันและบรรเทาเหตุ ลดความสูญเสียทรั พยสิน และชีวิต ที่จ ะเกิดขึ้นจากอุบัติเ หตุของระบบผลิตกาซ
ชีวภาพควบคูกันไป
กลุมกาซชีวภาพ
สํานักวิจัยและคนควาพลังงาน

กิตติกรรมประกาศ
โครงการเผยแพรความรูความเขาใจสําหรับการผลิตและใชกาซชีวภาพใหปลอดภัยดําเนินการโดยกรม
พัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรัก ษพลัง งาน (พพ.) มีวัตถุป ระสงคเ พื่อจัดทําคูมือสําหรับ เผยแพร ให กั บ
เจาหนาที่ผูดูแลระบบผลิตและใชกาซชีวภาพของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแปงมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและ
ใชกาซชีวภาพจากการสนับสนุนและสงเสริมของพพ.ในการกอสรางระบบฯและระยะตอมาไดเกิดอุบัติเหตุ
สรางความเสียหายบอยครั้งมากยิ่งขึ้น ใหไดรับความรูความเขาใจเกิดความตระหนักในการนํากาซชีวภาพไปใช
อยางไรใหเ กิดความปลอดภัย สามารถนําความรูไปประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตและใชกาซ
ชีวภาพและที่สําคัญคือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาสามารถระงับและควบคุมเหตุการณที่เกิดขึ้นได เพื่อลดความ
สูญ เสียชีวิตและทรัพยสินของโรงงานนั้นๆได ซึ่งพพ.ไดวาจางให ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม
บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนที่ป รึกษาเพื่อดําเนินงานดานวิชาการ ซึ่ง
ประกอบดวย การจัดทําคูมือ 2 เลม ไดแก คูมือประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ และ
คูมือการระงับอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตกาซชีวภาพ การจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรแสดงความ
รุนแรงและอันตรายที่เกิดจากระบบผลิตกาซชีวภาพ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรความรู ความ
เขาใจโดยเนนเรื่องความปลอดภัยเปนหลักพรอมสาธิตการระงับเหตุโดยจําลองสถานการณใหผูเขารวมสัมมนา
ไดรับประสบการณตรง พรอมทั้งติดตามผลการดําเนินโครงการ โครงการฯนี้ไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการผลิตและใชกาซชีวภาพไดแก บริษทั
คาสซาวาเวสททูเอ็นเนอรยี่จํากัด บริษัทชัยภูมิสตารซ จํากัด บริษัทสระแกวเจริญจํากัดและบริษัทเอี่ยมบูรพา
จํากัด ที่เสนอแนะและถายทอดขอมูลจากเหตุการณจริงซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนํามาจัดทําคูมือทั้ง 2
ฉบับ

ในการนี้ พพ. ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหรวมมือเปนอยางดียิ่งในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ภายใต
โครงการฯ นี้
กลุมกาซชีวภาพ
สํานักวิจัย คนควาพลังงาน
ผูจัดทําโครงการ
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คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ

คูมือระงับอุบัติเหตุจากการผลิตและใชกาซชีวภาพ
คูมือฉบับนี้ไดกําหนดขั้นตอนแผนปฏิบัติเพื่อใชในการปองกันและระงับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ผลิตและการใชกาซชีวภาพ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

การปฏิบัตกิ อนเกิดเหตุ ประกอบดวยแผนปองกันตางๆ คือ
1) แผนการตรวจตราสถานที่ อุปกรณเตือนภัยและอุปกรณที่ใชในระบบกาซชีวภาพ
2) แผนการรณรงคปองกันเหตุอันตราย
3) แผนการอบรม

ขั้นตอนที2่

การปฏิบัติขณะเกิดอุบัตเิ หตุ เชน กาซรั่ว เพลิงไหม คือ
1) การแจงเหตุ
2) การเขาระงับเหตุและการแผนการอพยพ

ขั้นตอนที่ 3

การปฏิบัติภายหลังเหตุสงบประกอบดวย
1) แผนการบรรเทาทุกข
2) แผนการฟนฟูบรู ณะ

แผนการปองกันระงับ อุบัติเ หตุควรมีการจัดตั้ง หัวหนาทีมและคณะทํางานซึ่งหัวหนาทีม อาจเปน
ผูจัดการโรงงาน เจาของโรงงาน หรือเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ และคณะทํางานอาจเปน เชน วิศวกร ชาง
เทคนิค หรือผูที่ดูแลระบบกาซชีวภาพอยูแลวหรือวิศวกรดานความปลอดภัย โดยมีการกําหนดหนาที่ใหเปน
รายบุคคลภายในคณะทํางานเพื่อใหกํากับ ดูแลแผนงานรวม 3 แผน คือ คณะทํางานปองกัน คณะทํางาน
ปฏิบัติก าร และคณะทํางานฟนฟู เพื่อชวยใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีป ระสิท ธิภาพ ซึ่ง มี
รายละเอียดในแผนงานดังกลาวประกอบดวย

1

แผนปฏิบัติกอนเกิดเหตุ

การดําเนินแผนปฏิบัติกอนเกิดเหตุควรมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบหนาที่ คือ เจาหนาที่
ความปลอดภัย วิศวกรหรือชางเทคนิค ดูแลแผนการตรวจสอบอุปกรณ เจาที่ความปลอดภัยดูแลแผนการ
รณรงค และชางเทคนิค ผูที่มีความรูเรื่องการบรรเทาสาธารณะภัยเบื้องตน หรือผูผานการอบรมเรื่องความ
ปลอดภัยดูแลแผนการอบรมใหความรู ซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินการดังนี้
1.1 แผนการตรวจสอบ เปนแผนการสํารวจตรวจตรา เพื่อเฝาระวังปองกันเหตุและขจัดตนเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุตางๆ ซึ่งในการจัดทําแผนควรมีขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ องคประกอบและความเขมขนของกาซ
ชีวภาพ สารไวไฟ ระบบไฟฟาจุดที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดเพลิง ไหม เปนตน และตองมีก ารบันทึก ขอมูล
1

คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
เกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะการลุกไหม ปริมาณของกาซชีวภาพที่มีอยู ชนิดของสารดับเพลิง และปริมาณที่ตอง
ใช เพื่อประกอบการวางแผน
ในการสํ า รวจตรวจตรา ควรมี ก ารกํ า หนดบุ คคล พื้ น ที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบ หัว ข อ และจุ ดที่ ต อ งตรวจ
ระยะเวลา ความถี่ ผูตรวจสอบรายงาน การสง รายงานผล การแจง ขอบกพรองในการตรวจตราที่ชัดเจน
สําหรับหัวขอและจุดที่ควรตรวจตรา ไดแก อุปกรณหรือเครื่องมือที่ติดตั้งและใชงานในระบบกาซชีวภาพ ระบบ
ปองกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย ปายเตือน ธงหรืออุป กรณบ อกทิศทางลม อุป กรณดับ เพลิง ทางหนีไฟ
ตลอดจนสิ่งของตางๆ ที่สามารถทําใหเกิดประกายไฟได โดยมีการตรวจสอบทุกชวงที่มีการเปลี่ยนกะทํางาน
หากพบจุดบกพรองของเครื่องมือ อุปกรณ ใหดําเนินการแจงใหหัวหนา ทราบเพื่อดําเนินการแกไข และตอง
จัดเก็บขอมูลทุกครั้งหลังการตรวจสอบ พรอมทั้งจัดทํารายงาน ซึ่ง ในการตรวจสอบนั้นอาจทําเปนรายการ
Check List แสดงดังตารางที่ 1 และผังการดําเนินแผนการตรวจสอบแสดงดังรูปที่ 1
ตารางที่ 1 การตรวจสอบระบบและอุปกรณตางๆ
ผลการตรวจสอบ
ผาน
ไมผาน

รายละเอียดการตรวจสอบ

1 บอหมักกาซ/เก็บกาซ
-ลักษณะของผาใบคลุมบอหมักกาซ/บอเก็บกาซไมรั่วซึม
-ลักษณะของบอหมักไมมีการรั่วซึมของน้ําหมัก
-อุปกรณทไี่ มทําใหเกิดประกายไฟและความรอน
-ปายเตือนหามสูบบุหรี่ หามมีประกายไฟตองเห็นไดชัด
-สายลอฟาและตอสายดินอยูในลักษณะใชงานได
-มีทางที่รถดับเพลิงเขาถึงบอหมัก/บอเก็บกาซ

2 ชุดระบายความดันจากบอหมัก/บอเก็บกาซ
-ชุ ดอุ ปกรณ ระบายความดั นจากบ อหมั ก/ก าซแบบไม ใ ช
ไฟฟาตองระบายกาซไดรวดเร็ว
-ชุดอุปกรณ ระบายความดั น (Flare) ต องสามารถระบาย
กาซไดอยางรวดเร็ว สามารถเผากาซที่มี%มีเทนต่ําๆไดโดย
มี ร ะบบป องกั นเปลวไฟย อ นกลั บ และBlowerต อ งไม มี
ประกายไฟ

3 จุดทําความสะอาดกาซ
-มีอุป กรณ ร ะบายความดั นจากชุ ด ทํ าความสะอาดก าซ
สามารถระบายความดันไดรวดเร็วและพรอมใชงาน
-ปมน้ําตองไมมีประการไฟ
-ระบบลดความชื้นในกาซตองพรอมใชงาน

2

บริเวณทีพ่ บ
จุดบกพรอง

การแกไข

คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
ตารางที่ 1 การตรวจสอบระบบและอุปกรณตางๆ (ตอ)
ผลการตรวจสอบ
ผาน
ไมผาน

รายละเอียดการตรวจสอบ

4 การสงจายกาซ
-จุดระบายน้ําในเสนทอระบายน้ําไดเปนอยางดีไมอุดตัน
-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
-ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังถังดับเพลิงแบบมือถือ
-มีการตรวจสอบความพรอมและสภาพของถังดับเพลิง
แบบมือถือเปนประจํา
6.2 หัวกระจายน้ําดับเพลิง
-ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังการกระจายน้ําของหัวกระจาย
น้ําดับเพลิง
-หัวกระจายน้ําดับเพลิงมีสภาพปกติ เชน ไมมีคราบสนิม
ไมมีสิ่งอุดตัน
6.3 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
-มีปายบอกอุปกรณแจงเหตุที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน
-ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังการทํางานของอุปกรณ
ตรวจจับเพลิงไหม
-สายสัญญาณในระบบแจงเหตุเพลิงไหมอยูในสภาพ
สมบรูณ เชน ฉนวนไมแตก
3

บริเวณทีพ่ บ
จุดบกพรอง

การแกไข

คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
ตารางที่ 1 การตรวจสอบระบบและอุปกรณตางๆ (ตอ)
ผลการตรวจสอบ
ผาน
ไมผาน

รายละเอียดการตรวจสอบ
-ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังการทํางานของอุปกรณแจงเหตุ
-มีขั้นตอนหรือแผนการปฏิบัติงานเมื่อระบบฯ ทํางาน
6.4 ระบบดับเพลิงอื่น
-ไมมีสิ่งกีดขวางหรือปดบังตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง
-มีตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงและหัวจายน้ําดับเพลิงติดตั้ง
หางกันไมเกิน 64 เมตร
-มีการตรวจสอบความพรอมและการทํางานของระบบ
ดับเพลิงเปนประจํา
- มีขั้นตอนหรือแผนการปฏิบัติงานเมื่อระบบดับเพลิง
ทํางาน

7 อุปกรณไฟฟา
-สวิตชและปลั๊กตองไมมีประกายไฟ
-สายไฟตองมีทอรอยสายไฟ

8 ทางหนีไฟ
-ไมมีสิ่งกีดขวางและมีพื้นที่ที่ลื่น
-มีการติดตั้งแผนผังเสนทางการหนีไฟ
มีปายบอกทางเพื่อออกไปสูจุดรวมพล
-อุปกรณสนับสนุนการอพยพ เชน ธง ไฟฉาย เครื่อง
ขยายเสียง ตองอยูในสภาพพรอมใชงาน

4

บริเวณทีพ่ บ
จุดบกพรอง

การแกไข

คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ

กอนเขางาน 10 นาที
ตรวจสอบสถานที่กําหนด
สงแบบตรวจสอบที่ผูดูแลแผน
มีขอบกพรอง

ผอ. แผน/ผูบังคับบัญชา

หัวหนาฝายที่สั่งการ

ไมมีขอบกพรอง

จัดเก็บเอกสารโดยฝาย...
สั่งแกไข

พนักงานรับผิดชอบแกไข

เอกสารหลักฐานการแกไข

รูปที1่ ผังการดําเนินแผนการตรวจสอบ
1.2 แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย เปนแผนเพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงอันตราย
ที่อาจเกิดจากระบบผลิตและใชกาซชีวภาพในสถานประกอบการ โดยเปนการสรางความความสนใจ และ
สงเสริมในเรื่องการปองกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยในแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัยควรกําหนดเนื้อหาหรือ
หัวขอที่ใชในการรณรงค ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในดําเนินการใหชัดเจน สําหรับหัวขอที่รณรงคปองกัน
อัคคีภัย เชน การหามสูบบุหรี่ การหามทําใหเกิดความรอนและประกายไฟ การทํางานในสถานที่อับอากาศหรือ
สถานที่ที่มีความเขมขนของกาซชีวภาพสูงตองใสหนากากกันกาซพิษ โดยมีการจัดนิทรรศการ จัดทําโปสเตอร
และปายตางๆ มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดการรณรงคพรอมมีการประเมินผลจากการรณรงคทุกครั้ง
ในระบบผลิตและใชประโยชนกาซชีวภาพชีวภาพ มีสถานที่อันตรายที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจเกิดการ
ระเบิดจากกาซมีเทน พื้นที่อันตรายอาจจะเกิดการระเบิดนี้ถูกกําหนดใหเปนโซน เพื่อใหระมัดระวังเรื่องแหลง
จุดติดไฟตางๆ หรืออุปกรณที่จะนํามาใชในโซนดังกลาวตองเปนอุปกรณปองกันการระเบิด นอกจากนี้ยัง มี
สถานที่อันตรายอื่นๆที่อาจจะกอใหเ กิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต เชน อันตรายจากสถานที่อับ อากาศ และ
อันตรายจากกาซพิษ เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟล เปนตน ดังนั้นการติดปายเตือนจึงมีความจําเปน และควรจะ
เปนมาตรการตนๆซึ่งปายลักษณะตางๆที่ควรติดมีดังนี้

5

คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
1 ปายเตือนสารไวไฟและบรรยากาศทีอ่ าจระเบิด

รูปที่ 2 ปายเตือนสารไวไฟและบรรยากาศที่อาจระเบิด
2 ประเภทปายหามมีประกายไฟ

รูปที่ 3 ปายหามมีประกายไฟ
3 ปายเตือนเรื่องสารพิษสารอันตราย

รูปที่ 4 ปายเตือนเรื่องสารพิษสารอันตราย

6

คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
4 ปายเตือนพื้นที่อบั อากาศ

รูปที่ 5 ปายเตือนพื้นทีอ่ ับอากาศ
1.3 แผนการอบรม เปนการอบรมใหความรูกับพนักงานในเชิงปองกัน และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซึ่ง
การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการยอมนํามาซึ่งความสูญเสียมากมาย ดังนั้นในการปองกันและลดความเสี่ยง
ดานการเกิดอัคคีภัยจึงจําเปนตองจัดใหมีแผนการอบรม โดยกําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาการดําเนินการ ให
ชัดเจน สําหรับเนื้อหาที่ควรกําหนดเพื่อจัดทําเปนหลักสูตรในการอบรม มีดังนี้
1.3.1 สาเหตุและอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม
สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอาจเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ในกรณีนี้
พอจะแบงเปนประเด็นหลักได 2 ประเด็นคือ
(1) ขาดความระมัดระวังทําใหเชื้อเพลิงแพรกระจาย เกิดสัมผัสกับความรอนหรือประกาย
ไฟทําใหเกิดเพลิงลุกไหม
(2) ขาดความระมัดระวังในการใชไฟและความรอน เชน การทํางานตัด เชื่อม หรือสูบบุหรี่
ในสถานที่ใกลกับทีเ่ ก็บเชื้อเพลิง หรือที่ทมี่ ีความเขมขนของเชื้อเพลิงสูง
1.3.1.1 แหลงกําเนิดอัคคีภัย สําหรับแหลงกําเนิดอัคคีภัยอันเปนสาเหตุของการจุดติดไฟ
ที่พบเห็นไดอยูเสมอๆ ในสถานประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการปองกันไฟของประเทศอังกฤษ ไดทําการ
วิเคราะหถึงแหลงกําเนิดของไฟที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 25,000 ครั้ง ซึ่งพบวามีสาเหตุและ
แหลงกําเนิดแตกตางกันดังนี้
(1) อุปกรณไฟฟาเกิดจากประกายไฟซึ่งมีความรอนสูง เนื่องมาจากสายไฟที่ฉนวน
หุมเปอยลอกหลุด ขั้วตอที่หลวม การใชสะพานไฟฟาหรือฟวสที่ไมถูกขนาด รวมทั้งการชํารุดของอุปกรณอื่นๆ
นอกจากนี้อุปกรณไฟฟาบางชนิดซึ่งไดรับ การดูแลรักษาที่ไมเหมาะสมอาจมีความรอนสูง ในตัวมันเอง เมื่ อ
ถูกตองกับฝุนละออง กาซ ไอระเหยของสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ก็อาจเกิดการลุกไหม
(2) การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ เกิดจากการขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสูบบุหรี่หรือการจุดติดไฟในบริเวณที่มีไอระเหยของสารไวไฟ เชน น้ํามันเบนซินอาจเกิดการจุดระเบิด
และกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ความรอนจากกนบุห รี่ที่ติดไฟและไมขีดไฟที่จุดไฟแลวอาจทําให
เชื้อเพลิงบางชนิดเกิดการลุกไหม
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(3) ความเสียดทาน เกิดจากสวนประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต เชน ตลับ
ลูกปน เพลา ซึ่งทําใหเกิดความรอนสูง เมื่อสัมผัสกับเชื้อเพลิง เชน ฝุนผง ใยผา พลาสติก เปลือกแหงของเมล็ด
พืช สารเคมีบางชนิด ขี้เลื่อย ฯลฯ ทําใหเกิดการลุกไหมได
(4) เครื่องทําความรอนและ Flare ในระบบกาซชีวภาพ เกิดเนื่องจากเครื่องทํา
ความรอนจะมีทั้ง เปลวไฟ ซึ่ง เกิดขึ้นจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง ที่ใชความรอนและความรอนสะสมไวที่
ตัวเครื่องหรือสวนประกอบของตัวเครื่องเมื่อเกิดการสัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนเชื้อเพลิงก็ยอมเกิดการลุก
ไหมขึ้นได
(5) วัตถุที่มีผิวรอนจัด เชน เหล็กที่ที่ถูกเผา ทอไอน้ํา เมื่อมีการกระทบหรือสัมผัส
ระหวางผิวรอนจัดกับเชื้อเพลิง อาจเกิดการลุกไหมได
(6) เตาเผาซึ่งไมมีฝาปดหรือเปลวไฟที่ไมมีสิ่งปกคลุม ถาบริเวณใกลเคียงมีเชื้อไฟ
ซึ่งไมไดรับการระมัดระวังดูแล เมื่อเกิดการสัมผัสระหวางไฟกับเชื้อเพลิงนั้นก็เกิดการลุกไหมได
(7) การเชื่อมและการตัดโลหะ ซึ่งจะกอใหเกิดประกายไฟตลอดเวลาที่ทํางานเมื่อ
เชื้อเพลิงเพลิงจะทําใหเกิดการลุกไหมขึ้นได
(8) การลุกไหมดวยตัวเอง เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เชน พวกขยะ ถาน
หิน จะกอใหเกิดความรอนขึ้นในตัวของมันเอง จนกระทั่งถึงจุดติดไฟ เมื่ออยูรวมกับเชื้อเพลิงก็ยอมเกิดการลุก
ไหมได
(9) เกิดจากการวางเพลิง เกิดจากผูไมหวังดีที่อยากทําลายโรงงาน
(10) ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักร เกิดจากเครื่องจักรขัดของ เกิดสปารคขึ้น
ภายในเกิดเปนประกายไฟกระเด็นไปถูกเชื้อเพลิงที่อยูในบริเวณใกลเคียงทําใหเกิดเพลิงไหม
(11) โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว เกิดจากการที่วัตถุหลอมเหลว เชนหลอมโลหะ
กระเด็นออกมาถูกเชื้อเพลิง หรือเกิดจาการขนยายวัตถุหลอมเหลว เชนโลหะ หรือแกวจากเตาหลอมไปใสแบบ
พิมพแลววัตถุหลอมเหลวนั้นไปหลนถูกเชื้อเพลิงอื่น
(12) ไฟฟาสถิต เกิดจากการถายเทประจุไฟฟาสถิตระหวางวัตถุ ซึ่งมีคาตางศักย
ระหวางไฟฟา หากเกิดการสัมผัสของประกายไฟซึ่งเกิดเนื่องจากการถายเทประจุไฟฟาสถิตกับเชื้อเพลิงเกิดการ
ลุกไหมได
(13) ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด เกิดจากกระบวนการเคมีที่ไมสามารถควบคุม
เชน ปฏิกิริยาของสาร การสลายตัวของสารเคมีที่ไมเสถียรภาพ หรือเคมีบางชนิด เชน โซเดียม โปแตสเซียม
ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ํา อากาศ หรือวัตถุอื่นๆ ทําใหเกิดการลุกไหมได
(14) สภาพอากาศที่มีสิ่งปนเปอนกอใหเกิดการระเบิดได เกิดจากสภาพอากาศที่มี
สิ่งปนเปอน เชน ฝุนผงหรือไอระเหย กาซ ของสารที่มีความเขมขนอยูในชวงที่เหมาะสม เมื่ออยูในบริเวณหรือ
พื้นที่จํากัด ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึงจุดระเบิด ก็จะระเบิดและลุกไหมขึ้นได
(15) จากสาเหตุอื่นๆเชนฟาผาในบริเวณที่มีเ ชื้อเพลิง หรือมีความเขมขนของ
เชื้อเพลิงสูง
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1.3.1.2 ผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดเพลิงไหม การเกิดเพลิงไหมมีผลกระทบดังนี้
(1) เกิดกับผูป ฏิบัติงาน หรือผูอยูในเหตุการณไฟไหมโดยตรง ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บจากการถูกไฟลวก ไฟไหมอวัยวะตางๆ หรือเกิดจากการหายใจเอาควันพิษตางๆ เขาไป ทําใหอวัยวะ
หรือระบบตางๆทํางานผิดปกติไป ถารุนแรงมากอาจถึงแกชีวิตได บางแหงมีเหตุการณที่รุนแรงมาก
ผูปฏิบัตงิ านอาจตกใจควบคุมสติไมได เกิดอันตรายขึ้น หรือความตกใจนี้ทําใหขวัญและกําลังใจลดลง มีผลทําให
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
(2) เกิดความเสียหายแกอาคารสถานที่และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ โดยตรง เมื่อ
เพลิงไหมจะทําใหโรงงานอุตสาหกรรมเกิดความเสียหาย เครื่องจักรถู กทําลายตองเสียคาใชจายในการสราง
ขึ้นมาใหมหรือจัดหาเครื่องจักรใหมมาทดแทนของเกา
(3) เสียเวลาในการทํางาน เมื่อไฟไหมถามีความรุนแรงมากจะตองเสียเวลาทํางาน
ตองหยุดผลิตสินคาเปนระยะเวลาหนึ่งทําใหโรงงานตองขาดรายไดไป ผลผลิตตกต่ํากําไรนอยลง
(4) โรงงานเสียชื่อเสียง ถาหากเกิดเพลิงไหมขึ้น ชื่อเสียงของโรงงานจะตกต่ําลง
สาธารณชนจะไมใหความเชื่อถือ ขาดความไววางใจตอโรงงาน
(5) สูญเสียลูกคาไป เชน ถาโรงงานผลิตสินคาใหกับลูกคาไมทัน
(6) สูญเสียบุคลากรที่มีประสบการณที่ไดรับการฝกอบรมการทํางานมาอยางดี ถา
กิจการตองปดลงชั่วคราวบุคลากรเหลานี้อาจจะทิ้งงานเดิมไปหางานใหม
(7) เสียคาเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรงงานที่เกิดไฟไหมบอยๆ
1.3.1.3 การปองกันและลดความสูญเสียจากอัคคีภัย โดยอาศัยหลักเกณฑดังนี้คือ
(1) การจัดระเบียบเรียบรอยดี หมายถึง การปองกันการติดตอลุกลาม โดยจัด
ระเบียบในการเก็บรักษาสารสมบัติที่นาจะเกิดอัคคีภัยไดงายใหถูกตองตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัติ
นั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารใหเรียบรอย โดยไมสะสมเชื้อเพลิงไวเกินประมาณที่กําหนด เพราะเมื่อเกิด
เพลิงไหมยอมทําใหเกิดการติดตอลุกลามขึ้นได
(2) การตรวจตราซอมบํารุงดี หมายถึง การกําจัดสาเหตุในการกระจายตัวของ
เชื้อเพลิงและความรอนโดยการตรวจตราการไหลรั่วของเชื้อเพลิงตางๆ พรอมทั้งการควบคุมดูแลมิใหเกิดการ
กระจายตัวของความรอนของเครื่องทําความรอน อุปกรณเครื่องยนตและอุปกรณไฟฟาการตรวจตราซอมบํารุง
ดียังคํานึงถึงการตรวจตราดูแลเครื่องดับเพลิงและอุปกรณในการผจญเพลิงใหพรอมเสมอที่
(3) การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยขอบังคับนั้นๆ รวมทั้งสถานที่ใดที่มีปายเขียน ขอหามสูบบุหรี่ ก็ตองประพฤติปฏิบัติ
ตาม เชน สถานที่ใดที่ใหมีไวซึ่งเครื่องดับเพลิง อุปกรณดับเพลิงหรือเสนทางหนีไฟก็ตองประพฤติปฏิบัติตาม
(4) ความรวมมือที่ดี หมายถึง การศึกษาหาความรูความเขาใจในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยการฝกการใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิง ตลอดจนการฝกซอมในการปฏิบัติ
ตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเพลิงไหม
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1.3.2 อุปกรณที่ติดตั้งในระบบกา ซชีวภาพ ควรมีก ารอบรมใหพนัก งานรูจัก อุป กรณและ
วิธีการใชอุปกรณตางๆที่ติดตั้งในระบบกาซชีวภาพอยางปลอดภัย เชน
(1) Pressure and Vacuum Switch เปนอุปกรณควบคุมความดันกาซในบอเก็บกาซ
เมื่อแรงดันกาซมากเกินไปจะสั่ง งานใหชุดเผากาซสวนเกินทํางาน และเมื่อแรงดันต่ําเกินกําหนด จะสงให
Blower สงกาซ/หรืออุปกรณใชกาซชีวภาพหยุดทํางาน โดยทั่วไปมีการติดตั้งอยูใกลกับถังหมักหรือถังเก็บกาซ
ชีวภาพแบบModified Anaerobic Covered Lagoon ควรมีการตรวจสอบการทํางานเดือนละครั้ง
(2) Pressure relief and Vacuum relief valve เชน ถังปองกันความดันสูงหรือต่ํา
(Water Seal Tank) เปนอุปกรณเชิงกลตัวหนึ่ง ทําหนาที่ป องกันแรงดันเกินหรือต่ําในบอผลิต/เก็บกาซ มี
ลักษณะเปนถังที่มีการบรรจุน้ําและมีทอออกคลายตัวยู ดานหนึ่งมีพื้นที่หนาตัดกวางกวาอีกดานหนึ่ง มีทอกาซ
เขาทางดานบนถังและทอระบายอยูดานขางถัง เมื่อความดันสูงเกินกวาน้ําหนักที่กดไว กาซจะระบายออกที่ถัง
และกรณีที่ความดันในทอต่ํากวาความดันบรรยากาศ อากาศจะไหลผานเขาไปในถัง ในการใชงานควรมีการ
ตรวจสอบระดับน้ําทุกวัน วันละครั้ง หรือ Over Pressure Relief Valve เปนอุปกรณที่อาศัยตุมน้ําหนักถวง
หรือแรงกดจากสปริงที่กดทับวาลว เมื่อความดันในทอหรือถังสูงเกินกวาแรงดันที่กดวาลวไว กาซภายในจะ
ระบายออกที่วาลว สามารถติดตั้งที่ถัง/ทอที่ออกจากบอผลิตกาซชีวภาพ และทอดานสงของ
(3) อุปกรณดักน้ํา มี 2 แบบ ไดแก
(3.1) Knock out drum เปนอุปกรณที่อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของ
กาซ และการชนปะทะของกระแสกาซ ทําใหละอองน้ําแยกตัวออกจากกาซ โดยสามารถติดตั้งที่ทอกาซไดทั้ง
ดานทางดูด และทางสงของ Blower ซึ่งขึ้นอยูกับการติดตั้งระบบกําจัดความชื้นดวย เชน หากมีการติดตั้ง
ระบบกําจัดความชื้นดานสงของ Blower อาจจะไมจําเปนตองติดตั้ง Knock out drum
(3.2) อุปกรณดักน้ําแบบไซโคลน เปนอุปกรณที่อาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางเพื่อแยก
ละอองน้ําออกจากกาซ
(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
ยอนกลับ เขาไปในทอ โดยการลดอุณหภูมิใหต่ํากวาคาอุณหภูมิติดไฟของกาซ โดยการติดตั้ง อุปกรณนี้ควร
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ATEX; EN 12874:2001
(7) ระบบเผาก าซทิ้ง (Flare system) เป นระบบที่ มีค วามจํ าเปน มากในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีระบบผลิตและใชกาซชีวภาพ โดยทําหนาที่ในการเผากาซที่เหลือจากการใชประโยชนทิ้ง เพื่อ
ปองกันไมใหมีการปลอยกาซมีเทนสูบรรยากาศ และเพื่อปองกันไมใหเกิดการระเบิดในโรงงาน ซึง่ ทีร่ ะบบเผาทิง้
ควรติดตั้งอุปกรณ วาลวแยก (Manual shut off valve) เปนวาลวเปด-ปด ดวยมือ วาลวตัดกาซฉุกเฉิน ซึ่งจะ
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ทํางานเมื่อมีคําสั่ง ใหเ ผากาซทิ้งจากระบบควบคุม การเผาทิ้ง แบบอัตโนมัติ และมีอุปกรณปองกันเปลวไฟ
ยอนกลับ
(8) อุปกรณระบายน้ํา มีทั้งที่เปนแบบที่ตองระบายแบบ Manual และแบบอัตโนมัติ โดย
แบงเปน
(8.1) อุปกรณระบายน้ําแบบตัว T หรือ ตัว U ควรติดตั้งในทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางการไหลของกาซ สําหรับทอแนวนอนควรติดตั้งทุก 50 เมตร โดยอุปกรณระบายน้ําที่เปนแบบตัว T
(สามทาง) ตองมีวาลวระบายน้ําที่เปนแบบ manual หรืออัตโนมัติดวย
(8.2) วาลวระบายน้ําอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) ตองเลือกใหมีขนาดเหมาะสมกับ
ความดันและปริมาณน้ําที่ตองการระบายออก มีวาลว bypass ที่ Auto Drain ดวย และตองหมั่นตรวจสอบ
การอุดตัดของวาลวเปนประจํา
(9) อุปกรณวัดความดัน ทอกาซชีวภาพควรมีตําแหนงสําหรับติดตั้งอุปกรณตรวจวัดความ
ดันในทอดวย เชน มาตรวัดความดัน มาโนมิเตอร เปนตน
(10) อุปกรณกําจัดความชื้น สวนใหญใช Chiller โดยใชน้ําเย็นที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 1219 องศาเซลเซียส เปนสารแลกเปลี่ยนความรอนกับกาซชีวภาพ โดย Chiller จะตองติดตั้งวาลวระบายน้ํา
อัตโนมัติ และเพื่อใหอุปกรณกําจัดความชื้นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองหมั่นตรวจสอบการไหล
ของน้ําจาก Auto Drain การรั่วไหลของกาซที่บริเ วณหนาแปลนทอกาซ 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 600791:2007 นอกจากนี้ควรติดตั้งชุดควบคุมแรงดันดวย และเพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของ Blower ควรมี
อาคารคลุม Blower ดวย โดยอาคารควรมีลักษณะเปด อากาศถายเทสะดวก หรือหากจําเปนตองใชอาคารปด
ทึบควรมีการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคาร ติดตั้งเครื่องตรวจวัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด เครื่องตรวจวัด
กาซชีวภาพ และตองปฏิบัติตามขอแนะนําสําหรับการทํางานในสถานที่อับอากาศอยางเครงครัด
(12) อุปกรณ Back Pressure Check Valve ควรติดตั้งที่ทางสงของ Blower หรือ
ดานหลังอุปกรณที่อาจเสียหายได
(13) วาลวระบายแรงดัน (Pressure relief valve) เปนอุปกรณความปลอดภัยของระบบ
มีหนาที่ควบคุมความดันโดยใชการวนกาซจากดานทางสงกลับเขาไปดานดูดของ Blower หลักการทํางานคือ
เมื่อมีการใชกาซนอยกวาที่ Blower สง ทําใหความดันในทอสงสูงขึ้น วาลวระบายแรงดัน จะเปดระบายกาซให
ไหลกลับเขาทอดานทางดูดของ Blower เมื่อกาซระบายกลับไปความดันในทอลดลง ทําใหวาลวระบายแรงดัน
ปด นอกจากนี้ ถาไมใชการควบคุมความดันโดยใชวาลวระบายแรงดัน สามารถใชการควบคุมความดันดวย
Pressure transmitter ซึ่งทําหนาที่สงสัญญาณใหมีการปรับรอบมอเตอรของ Blower สําหรับตําแหนงของ
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Pressure transmitter ควรติดตั้งใหใกลกับจุดใชงาน เพื่อสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงความดันในทอทางสง
และสงสัญญาณมาควบคุมการทํางานของ Blower ไดทันตอการปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของกาซชีวภาพ
(14) อุปกรณตรวจวัดอัตราการไหลของกาซ เปนอุปกรณสําหรับวัดอัตราการไหลของกาซ
ชีวภาพ มีหลายรู ป แบบทั้ง ที่ใชวัดปริม าตร และอัตราการไหลเชิง มวล ในการติดตั้ง นั้นควรพิจารณาเลือก
อุปกรณที่เปนไปตามมาตรฐาน ATEX คือตองสามารถติดตั้งในบริเวณที่ที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นไดโดยไมคาดคิด
จากการทํางาน และตองเปนชนิดปองกันการระเบิดดวย
(15) เครื่องตรวจวิเคราะหองคประกอบกาซ ควรเปนเครื่องที่สามารถตรวจวิเคราะห
องคประกอบของกาซชีวภาพไดอยางนอย 3 องคประกอบหลักๆ คือ ออกซิเจน มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด
โดยกาซชีวภาพที่ผานเครื่องตรวจวิเคราะหตองเปนกาซแหง ดังนั้นจึงจําเปนตองดักกําจัดความชื้นและฝุ น
ละอองกอนที่กาซจะเขาเครื่องตรวจวิเคราะห
(16) ระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด กระบวนการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดที่ใชในปจจุบัน
มีหลายเทคโนโลยี เชน Bioscrubber Technology ฯลฯ โดยกาซชีวภาพที่นําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหัวเผา
ตองมีปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดไมเ กิน 1,000 ppm สําหรับ ใชในเครื่องยนตสันดาปภายในตองมีกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดไมเกิน 100 ppm ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรมีการจํากัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดกอนนําไปใช
งาน
(17) อุปกรณไฟฟาและตูไฟฟา ระบบการเดินไฟฟาในพื้นที่อันตราย โดยอุปกรณไฟฟา
ตางๆ เชน หลอดไฟ สวิตซควบคุม แผงควบคุมระบบไฟฟา ฯลฯ ควรเลือกใชชนิดปองกันการระเบิดที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน และควรติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 60079-14 สําหรับระบบการเดินไฟฟาใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 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 ดังนั้นเพื่อปองกันการชํารุดของอุปกรณ
กาซชีวภาพที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงควรผานระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด และความชื้นแลว 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 อุปกรณในการระงับเหตุที่เกิดจากกาซชีวภาพและวิธีการใช
(1) ถังดับเพลิงใชในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหมที่ไมรุนแรง ใชในกรณีดับเพลิงที่เกิดจากกาซ
ชีวภาพ ควรเปนถังชนิด B หมายถึงเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ
ของเหลวที่ไวไฟ และเพลิงที่เกิดจากกาซ ซึ่งสังเกตไดจากลักษณะของถังดับเพลิงจะเปนถังสีแ ดงเขม โดยใช
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนสารในการดับเพลิงกาซที่ถูกอัดแนนจนเปนของเหลวเมื่อฉีดออกมาจะเกิด
โฟมที่เย็นจัด ชวยลดอุณหภูมิในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม แตสามารถดับไฟไดดีแคระยะ 3-8 ฟุต

รูปที่ 6 ลักษณะของถังดับเพลิง
วิธีการใชเครื่องดับเพลิง
- ดึง สลักออก
- ปลด หัวฉีด และจับปลายสายชี้ไปที่ฐานของไฟ
- กด คันบีบเต็มที่
- สาย มือจับปลายสายใหแนนและฉีดไปที่ฐานของสายไฟ สายมือไปมา
ขอหาม
- อยาฉีดเมื่อยังไมเห็นจุดตนเพลิงหรือเพียงเห็นกลุมควัน
- ฉีดเขาดานเหนือลมที่ฐานของไฟ หามฉีดเปลวไฟ
- ปฏิบัติตามขอแนะนําของเครื่องดับเพลิงแตละชนิด
สถานทีต่ ิดตั้ง
- ควรมีการติดตั้งในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เชน บริเวณหองสูบสงกาซ โดย
มีระยะหางของถังแตละถังประมาณ 20 เมตร และมีความสูงจากพื้นดินไมเกิน
1.50 เมตร
วิธีการบํารุงรักษา
- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ
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(2) ชุดสําหรับสวมใสในการเขาระงับเหตุเพลิงไหมหรือเขาระงับเหตุกาซรั่วในบริเวณที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดการเพลิงไหมหรือระเบิด เชน หองสูบสงกาซ หรือบริเวณหองทึบที่มีความรอน เนื่องกาซ
ชีวภาพเปนสารไวไฟเมื่อเกิดการรั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมขึ้นไดและมีโอกาสมากที่จ ะมีก ารระเบิด
เกิดขึ้น ดังนั้นชุดที่ตองใชในการระงับเพลิงควรเปนชุดที่กันไฟและกันความรอนได
สถานทีต่ ิดตั้ง
- ควรจัดไวที่หนวยชางเทคนิคและบรรเทาสาธารณะภัยของโรงงาน
วิธีการบํารุงรักษา
- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ

รูปที่ 7 ลักษณะของชุดที่ใสดับเพลิงจากกาซชีวภาพ
(3) หนากากสําหรับกันกาซพิษใชในกรณีตางๆเชน การเขาระงับเหตุกาซรั่วในสถานที่อับ
อากาศ ซึ่งหนากากที่ใชตองเปนแบบที่ส ามารถปองกันกาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซด กาซไฮโดรเจน
ซัลไฟตได
สถานที่ติดตั้ง
- ควรมีไวที่หนวยชางเทคนิคและหนวยบรรเทาสาธารณะภัย
วิธีการบํารุงรักษา
- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ
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รูปที่ 8 ลักษณะหนากากปองกันกาซพิษ
(4) อุปกรณตรวจวัดกาซแบบมือถือ ใชสําหรับตรวจสอบปริมาณกาซพิษกอนเขา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆเชนพื้นที่อับอากาศ หรือบริเวณมีกาซรั่ว โดยตัวอุปกรณตรวจวัดกาซที่ใชสามารถ
ตรวจวัดกาซมีเทน กาซคารบอนไดออกไซด กาซไฮโดรเจนซัลไฟตและออกซิเจนได
สถานที่ติดตั้ง
- ควรมีไวที่หนวยชางเทคนิคและหนวยบรรเทาสาธารณะภัย
วิธีการบํารุงรักษา
- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ

รูปที่ 9 ลักษณะอุปกรณตรวจวัดกาซ
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(5) เครื่องชวยหายใจและถังออกซิเจน ใชสําหรับกรณีที่มเี หตุฉุกเฉิน เชน มีผูปวยสูดดม
กาซพิษ เพื่อไดชวยเหลือผูประสบเหตุไดทันที
สถานที่ติดตั้ง
- ควรมีไวที่หนวยชางเทคนิคและหนวยบรรเทาสาธารณะภัยของโรงงาน
วิธีการบํารุงรักษา
- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ

รูปที่ 10 ลักษณะเครื่องชวยหายใจ
(6) ระบบสัญญาณเตือนภัยภัยโดยการกดสัญญาณ ใชในกรณีที่เมื่อมีเหตุที่สัญญาณเตือน
ภัยแบบอัตโนมัติตรวจจับไมไดหรือมีผูพบเห็นเหตุการณนั้นกอนที่เครื่องตรวจจับจะทํางาน
สถานที่ติดตั้ง
- ควรมีก ารติดตั้ง ไวในสวนของโรงงานและที่มีร ะบบกาซชีวภาพ เชน บอหมัก
ระบบสูบสง ตามแนวทอ และในสถานที่ที่มีผูปฏิบัติงานเขาไปปฏิบัติงานบอยๆ
วิธีการบํารุงรักษา
- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ

16

คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ

รูปที่ 11 สัญญาณเตือนภัยภัยโดยการกดสัญญาณ
(7) อุปกรณตรวจวัดกาซแบบติดตั้งกับผนัง ใชสําหรับตรวจสอบปริมาณกาซพิษกอนเขา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆเชนพื้นที่บริเวณที่มีกาซรั่วในพื้นที่หองทึบ โดยตัวอุปกรณตรวจวัดกาซที่ใชสามารถ
ตรวจวัด กาซมีเ ทน ก าซคาร บ อนไดออกไซด กา ซไฮโดรเจนซัล ไฟต และออกซิเ จนได ซึ่ ง ในการเลือ กใช
เครื่องตรวจจับกาซควรเลือกระบบที่มีระบบเสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อเครื่องสามารถตรวจจับกาซมีเทนใน
อากาศไดสูงกวา 5%
สถานที่ติดตั้ง
- ควรมีการติดตั้งไวในพื้นที่หองทึบ เชน หองที่มีการสูบสงกาซ
วิธีการบํารุงรักษา
- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ

รูปที่ 12 ลักษณะเครื่องตรวจจับกาซแบบติดผนัง
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(8) ระบบสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ ใชเตือนภัยเมื่อเกิดเพลิงเหตุฉุกเฉิน อาจเปนสัญญาณ
เตือนภัยที่ถูกควบคุมดวยการตรวจจับความรอนและระบบควัน
สถานที่ติดตั้ง
- ควรมีก ารติดตั้ง ไวในสวนของโรงงานและที่มีร ะบบกาซชีวภาพ เชน บอหมัก
ระบบสูบสง ตามแนวทอ และในสถานที่ที่มีผูปฏิบัติงานเขาไปปฏิบัติงานไมบอย
วิธีการบํารุงรักษา
- ควรปฏิบัติตามคูมือหรือเอกสารกํากับ

รูปที่ 13 สัญญาณเตือนภัยแบบจับความรอน

รูปที่ 13.1 สัญญาณเตือนภัยแบบตรวจจับควัน

(9) เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ใชในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหมและทีมงานเขาระงับเหตุไดยาก ซึ่ง
เปนระบบทีส่ ามารถระงับเหตุเพลิงไหม โดยเครื่องดับเพลิงอาจเปนระบบที่ควบคุมดวยความรอนหรือควัน และ
มีการสํารองน้ําไวสําหรับดับเพลิงไดนาน 30 นาที
สถานที่ติดตั้ง
- ควรมีการติดตั้งไวในสวนของโรงงานและที่มีระบบกาซชีวภาพ เชน ระบบสูบสง
ตามแนวทอ และในสถานที่ที่มีผูปฏิบัติงานเขาไปปฏิบัติงานไมบอย
วิธีการบํารุงรักษา
- เปนไปตามคูมือของผูออกแบบระบบ
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รูปที่ 14 ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ
(10) ระบบทอน้ําดับเพลิง ใชสําหรับในกรณีที่มเี พลิงใหที่รุนแรงขึ้นหรือในสถานที่ไมมี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัตซิ ึ่งจําเปนตองมีการฉีดน้ําสกัดเพลิงเพื่อไมใหมกี ารลามของเพลิง
สถานที่ติดตั้ง
- ควรมีการติดตั้งไวในสวนของโรงงานและที่มีระบบกาซชีวภาพ เชน บอหมัก /บอ
เก็ บ ก า ซ ระบบสู บ ส ง ตามแนวท อ และในสถานที่ ที่ มี ผู ป ฏิ บั ติ ง านเข า ไป
ปฏิบัติงานไมบอย
วิธีการบํารุงรักษา
- เปนไปตามคูมือของผูออกแบบระบบ

รูปที่ 15 ระบบทอสงน้ําสําหรับดับเพลิง

19

คู่มือระงับอุบัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
1.3.4 การปฐมพยาบาลเบื้องตนของผูที่ไดสูดดมกาซพิษและเพลิงไหม
1.3.4.1 การปฐมพยาบาลผูปวยเบื้องตน มีขั้นตอนดังนี้
(1) ตรวจดูวาผูปวยหมดสติจริงหรือไมโดยการเรียกและตีทไี่ หลเบาๆ
(2) ขอความชวยเหลือจากแพทยฉุกเฉิน
(3) จั ด ท า ให ผู ป ว ยนอนหงายราบบนพื้ น แข็ ง และตรวจดู ใ นปากว า มี สิ่ ง
แปลกปลอมหรือไม ถามีใหเอาออก
(4) เปดทางหายใจ โดยดันหนาผากและยกคางใหใบหนาแหงนขึ้นและตรวจดูวา
ผูปวยหายใจหรือไมโดยกมลงเอียงแกมใหหูอยูใกลปากและจมูกของผูปวย ฟงเสียงลมหายใจ ตามองดูหนาอก
วาขยับขึ้นลงหรือไม และแกมจะสัมผัสลมหายใจออก
(5) ถาผูปวยหายใจดีและไมมีการเจ็บของกระดูกคอและกระดูกสันหลังใหจัดทา
นอนตะแคงกึงคว่ํา
(6) ถาผูปวยไมห ายใจ ใหชวยหายใจ โดยผูชวยเหลือตองสูดหายใจเขาใจเขา
เต็มที่ ประกบปากผูปวยใหแนนเปาลมเขาปากผูปวยชา สม่ําเสมอ 2 ครั้ง อยาเปาติดกันโดยไมรอใหผูปวย
หายใจออก
(7) คลําชีพจรเพื่อตรวจดูวาหัวใจยังเตนหรือไม โดยคลําชีพจรที่คอ วิธีคลําวาง
นิ้วชี้และนิ้วกลางวางลงบนลูกกระเดือกของผูปวย แลวเลื่อนมือลงมาดานขางระหวางชองลูกกระเดือกกับ
กลามเนื้อคอ
(8) ถาไมมีชีพจรใหหาตําแหนงวางมือเพื่อกดหนาอกโดยใชมือคลําขอลกกระดูก
ชายโครงลางสุด เลื่อนเขามาบริเวณกระดูกลิ้นป ใชนิ้วชี้และนิ้วกลางวางจากปลายกระดูกลิ้นปขึ้นมา แลววาง
ฝามือกับอีกขางใหชิดกับนิ้วและยกนิ้วนั้นออก แลววางทับนิ้วมือพรอมกับงอนิ้วมือใหสอดคลองประสานงามนิ้ว
มือพอดี
(9) เริ่มกดหนาอก 30 ครั้ง โดยนับเปนจังหวะ คือ หนึ่งและสองและสาม…และ
สิบ…สิบเอ็ด….สามสิบ (ตองเปนจังหวะการนับอยางสม่ําเสมอ) ตองเหยียดแขนใหตรงตั้งฉากกับหนาอกของ
ผูปวย ทิ้งน้ําหนักลงบนแขนโดยตองไมเลื่อนแขนออกจากตําแหนงที่กําหนด ถาเลื่อนออกไปตองจัดหาตําแหนง
วางมือใหมทุกครั้ง กดหนาอก 30 ครั้ง สลับกับการเปาปาก 2 ครั้ง ถือเปนหนึ่งรอบ ถาครอบ 4 รอบ ใหคลําชีพ
จร ที่คออีกครั้งถายังไมมีชีพจรใหชวยตอไป
หมายเหตุ : เมื่อไหรจึงจะหยุดทําปมหัวใจ
- เมื่อผูปวยหายใจไดเองและหัวใจเตน
- เมื่อผูปวยเหลือหมดแรง
- เมื่อทีมชวยเหลือมาถึง
- เมื่อสงถึงสถานพยาบาล
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1.3.4.2 การปฐมพยาบาลผูปวยที่ไดรับสารพิษ
การหายใจกาซพิษเขาไป : ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์
ถ า ผู ป ว ยหยุ ด หายใจให ช ว ยผายปอดถ า หายใจ
ลําบากใหออกซิเจนชวยและสงไปพบแพทยทันที
กาซพิษหรือสารเคมีเขาตา : ใหฉีดน้ําลางตาโดยใหน้ําไหลผานอยางนอย 15 นาที
กระพริบตาถี่ๆ อยาใหน้ําลางตาไหลผานหนา
1.3.4.3 ผูปวยกระดูกหัก ผูปวยแสดงอาการดังนี้
1 บวม ปวด กดเจ็บ อาจมีรอยฟกช้ําบริเวณที่หัก
2 มีเสียงดังกรอบแกรบเวลาจับ/โยกบริเวณนั้น
3 ความเคลื่อนไหวผิดปกติ
4 อาจมีกระดูกโผลออกมา
1.3.4.4 การปฐมพยาบาลผูปวยกระดูกหัก โดยวิธีเขาเฝอกชั่วคราว
1 หาวัสดุใชดามตองยาวกวาอวัยวะสวนที่หัก
2 ไมวางเฝอกลงบนบริเวณที่กระดูกหักโดยตรง
3 มัดเฝอกกับอวัยวะที่หักใหแนนพอควร
1.3.4.5 การปฐมพยาบาลผูถ กู ไฟไหม
บาดแผลไฟไหม น้ํารอนลวก โดยมากมักจะมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ ความประมาท
ขาดความระมัดระวัง ซึ่งกลไกการบาดเจ็บจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นกับหลายปจจัย เชน ระยะเวลา
ที่ผิวหนังสัมผัสกับความรอน อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ ดีกรีความลึกของบาดแผล และขนาดความกวางพื้นที่ของ
บาดแผลไฟไหม น้ํารอนลวกนั้น ๆ
บาดแผลไฟไหม น้ํารอนลวก แบงเปน 3 ระดับ โดยดูจากดีกรีความลึกของบาดแผล
ดีกรีความลึกระดับ 1 คือ บาดแผลอยูแ คผิวหนังชัน้ กําพราเทานั้น โดยปกติจะหายเร็วและไมเกิดแผลเปน
ดีกรีความลึกระดับ 2 คือ บาดเจ็บในบริเวณชั้นหนังแท บาดแผลประเภทนี้ถาไมมีภาวะติดเชื้อแทรกซอน
มักจะหายภายใน 2-3 สัปดาห ขึ้นอยูกับความลึกของบาดแผลจากอุบัติเหตุไฟไหม น้ํารอนลวก ซึ่งมีแนวโนมที่
จะเกิดรองรอยผิดปกติของบริเวณผิวหนัง หรืออาจมีโอกาสเกิดแผลเปนแผลหดรั้งตามได หากไดรับการรักษา
ไมถกู ตอง
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กรณีถกู ไฟไหม หากบาดเจ็บไมลึกมากก็จะพบวาบริเวณผิวหนังจะมีตุมพองใส เมื่อตุมพองนี้แตกออกบริเวณ
บาดแผลเบื้องลางจะเปนสีชมพู และผูปวยจะรูสึกปวดแสบปวดรอนมาก แตถาพยาธิสภาพคอนขางลึกจะพบวา
สีผิวหนังจะเปลี่ยนไปเปนสีเหลืองหรือขาว ไมคอยเจ็บ
ดีกรีความลึกระดับ 3 คือ ชั้นผิวหนังทั้งหมดถูก ทําลายดวยความรอน บาดแผลเหลานี้มักจะไมหายเอง มี
แนวโนมการติดเชื้อของบาดแผลสูง และมีโอกาสเกิดแผลหดรั้งตามมาสูงมาก ถาไดรับการรักษาไมถูกตอง
สิ่งแรกที่ควรทํา เมื่อโดนไฟไหม น้ํารอนลวก
ลางดวยน้ําสะอาดที่อุณหภูมิปกติ ซึ่งเชื่อวาจะมีผลชวยลดการหลั่งสารทีท่ ําใหเกิดอาการปวดบริเวณบาดแผลได
หลัง จากนั้นซับ ดวยผา แหง สะอาด แลวสัง เกตวาถาผิวหนัง มีร อยถลอก มีตุม พองใส หรือมีสีของผิวหนั ง
เปลี่ยนไป ควรรีบไปพบแพทย แตถา ไฟไหมหรือน้ํารอนลวกบริเวณใบหนา จะตองไดรับการรักษาจากแพทย
โดยเร็วที่สุด เพราะบริเวณใบหนามักจะเกิดอาการระคายเคืองจากยาที่ใช ห ามใสยาใด ๆ กอนถึงมือแพทย
เพราะผูปวยแตละคนมีอาการตอบสนองตอตัวยาไมเหมือนกัน จะตองขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย
ขอหาม เมื่อโดนไฟไหม น้ํารอนลวก
ไมควรใสตัวยา/สารใด ๆ ทาลงบนบาดแผล ถาไมแนใจในสรรพคุณที่ถูกตองของยาชนิดนั้น โดยเฉพาะ”ยาสี
ฟน” “น้ําปลา” เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอบาดแผล เพิ่มโอกาสการเกิดบาดแผลติดเชือ้
และทําใหรักษาไดยากขึ้น
1.3.5 การทํางานในที่อับอากาศหรือพื้นที่ที่มีความเขมขนของกาซชีวภาพสูง
1.3.5.1 อันตรายจากการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศหรือพื้นที่ที่มีกาซชีวภาพสูง
อาจมีอันตรายตอสุขภาพพนักงานและความเสียหายอยางอืน่ เชน ทรัพยสิน หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได ซึ่ง
สรุปพอสังเขปไดดังนี้
ก. บอ หมั ก ก าซชีว ภาพใชห มัก สารอิ นทรี ยใ นสภาวะไร อากาศ ซึ่ง ในบริ เ วณ
ดังกลาวจะไมมีอากาศอยูแลว และในขณะที่มีการผลิตกาซชีวภาพ บริเวณที่เหนือขึ้นไปของชั้นหรือผิวดานบน
ของปฏิกิริยายอยสลาย ไมวาจะเปนปริมาตรที่ปดหรือกึ่งปด (ไมมีการระบายอากาศที่เพียงพอ) จึงเต็มไปดวย
กาซชีวภาพ ซึ่งมีองคประกอบของกาซตางๆ ที่เปนพิษตอรางกายดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 อันตรายจากการสูดดมกาซไฮโดรเจนซัลไฟด มีเทนและ คารบอนไดออกไซด
ระดับความเขมขนของ
กาซพิษ
ระยะเวลาที่
ผลกระทบตอรางกาย
ไดรับ
H2S 10 ppm
H2S 50 ถึง100 ppm

ขณะที่ไดสัมผัส
และสูดดม
1 ชั่วโมง

เกิดอาการระคายเคืองที่ดวงตา

จะสงผลระคายเคืองตอเนื้อเยื่อนัยนตาและระบบทางเดินหายใจ
ทําใหหายใจติดขัด
2 ถึง 15 นาที
จะเกิดอาการไอ ระคายเคืองที่ดวงตา สูญเสียการรับรูกลิ่น
16 ถึง 30 นาที หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสตอไป จะทําระบบหายใจเริ่มติดขัด
หายใจลําบากขึ้น เริ่มเจ็บที่นัยนตาและมีอาการมึนงงตามมา
H2S 100 ppm
1 ชั่วโมง
หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสตอไป จะมีอาการแสบปวดรอน ที่คอ
เพิ่มขึ้นมาจากอาการกอนหนานี้และหากยังมีการสู ดดมตอเนื่อง
ตอไปจะทําใหเสียชีวิตภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงตอมา
H2S 200 ถึง 300 ppm 1 ชั่วโมง
หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัสจะสงผลตอระบบเนื้อเยื่อในตาและ
ระบบหายใจอย า งรุ น แรง หายใจติ ด ขั ด ปวดแสบที่ ลํ า คอและ
นัยนตา
H2S 500 ถึง 700 ppm 30 ถึง 60 นาที หากมี อาการสู ด ดมหรื อสั มผั ส จะทํ า ให ส มองถู กทํ า ลายสู ญ เสี ย
ความสามารถในการสั่งการและอาจถึงขั้นเสียชีวิต
H2S 700 ถึง 1000 ppm ชวงเวลาสั้นๆ
หากมีอาการสูดดมหรือสัมผัส จะทําใหหมดสติอยางรวดเร็ว หยุด
การหายใจและเสียชีวิต
H2S 1000 ถึง 2000ppm ทันที ที่ไดรับ
หากมี อาการสูด ดมหรือสั มผั ส จะทํ า ให ห มดสติ ทันที หยุ ด การ
หายใจและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
CH4
ออนเพลีย วิงเวียนและปวดศีรษะ ชัก
CO2 5,000-30,000 ppm
ปวดหัว ตาลาย ออนเพลีย เหงื่อออก
หมายเหตุ
ผูที่หยุดหายใจในระยะเวลาสั้น อาจจะรอดชีวิตได ถาถูกแยกตัวออกมาจากแหลงที่
แกสมีระดับความเขมขนสูงมาสูบริเวณที่มีอากาศบริสทุ ธิ์ในเวลาอันรวดเร็ว

ข. ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลงเนื่องจากแสงสวางไมเพียงพอหรือมีฝุนละออง
ค. เสียงดัง
ง. อุณหภูมิสงู
จ. การหนีออกจากพื้นที่เมือ่ เกิดเหตุกรณีฉุกเฉินทําใหมอี ุปสรรค
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1.3.5.2 การควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
ก. หลีกเลี่ยงการเขาไปในสถานที่อับอากาศ โดยการจัดใหมีการทํางานโดยไมตอง
สงคนเขาไปในสถานที่ดังกลาว แตเ ปนการเลือกใชเ ครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับ งานตรวจสอบ การเขาสุม
ตัวอยาง
ข. กรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงการเขาไปปฏิบัติงานภายในสถานที่อับอากาศได
ตองมีระบบการทํางานอยางปลอดภัยเชน
- จัดใหมีผูควบคุมงานเขาดุแลรับผิดชอบและใบอนุญาตทํางานในสถานที่อับ
อากาศ
- มีการตรวจวัดปริมาณอากาศและสารพิษกอนเขาทํางานในสถานที่ดังกลาว
และมีการตรวจสอบอยูตลอดเวลา
- มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและระบายอากาศจนใหสถานที่นั้นอยูใน
สภาวะที่ปลอดภัย
- ผูปฏิบัติงานตองทําความคุนเคยกับพื้นที่ทํางานนั้นเปนอยางดี รูวิธีการ
ออกจากสถานที่ดังกลาวไดอยางรวดเร็วเมือเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน
- วางแผนการทํางาน แบงหนาทีร่ ับผิดชอบใหทุกคนเขาใจ
- หามสูบบุหรี่
- มีการใชเครือ่ งทีเ่ หมาะสมกับประเภทของงานและมีแสงสวางเพียงพอ
- จะตองติดปายเตือน บริเวณอันตรายหามเขาโดยไมไดรับอนุญาต
- หากจําเปนตองพนสีหรือมีน้ํามันชนิดระเหยหรือตองทําใหเกิดความรอน
หรือประกายไฟตองมีมาตรการปองกันที่เหมาะสม
- จัดใหมผี ูทผี่ านการอบรมการชวยเหลือประสบภัยเฝาอยูป ากทางเขาออก
- หามไมใหผูทเี่ กี่ยวของเขามาในสถานที่อบั อากาศ
- ผูปฏิบัติตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามสภาพของงาน
และตองเครื่องดับเพลิงประจําอยูดวยที่บริเวณการปฏิบัติงาน
- มีการใชเครือ่ งชวยหายใจที่เหมาะสม
ค. วิธีการตรวจวัดสภาพอากาศ
- กําหนดตําแหนงตรวจวัดใหครอบคลุมพื้นทีป่ ฏิบัติงาน
- ใชเครื่องมือตรวจสอบปริมาณกาซไปตรวจวัดตามจุดที่กําหนด
- บันทึกขอมูลที่วัดไดและนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบคามาตรฐาน
ง. ชนิดของกาซที่ตรวจวัด โดยทั่วไปชนิดของกาซทีจ่ ะตรวจวัดขึ้นอยูกับพื้นที่อบั
อากาศที่ปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งแตละแหงจะแตกตางกันออกไป แตสําหรับกาซชีวภาพนั้นกาซที่ควรตรวจสอบมี
อยานอย 4 ชนิดดังนี้
- กาซออกซิเจน (O2) หนวยเปนเปอรเซ็นต ปริมาตร/ปริมาตร
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- กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หนวยเปน ppm.
- กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) หนวยเปน ppm
- กาซมีเทน (CH4) หนวยเปน % LEL
จ. คามาตรฐาน แบงออกเปน 2 แบบ คือ
(1) ขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรือ่ งความ
ปลอดภัยในการทํางานในพื้นที่อับอากาศ กําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
- ออกซิเจนไมต่ํากวา 18% (V/V)
- ไฮโดรเจนซัลไฟด 50 ppm ในเวลา 10 นาที
- กาซที่ติดไฟไดตองมีความเขมขนไดไมเกิน 20% ของคา LEL ของแต
ละชนิด คา LEL ของกาซมีเทน (CH4) คือ 5% ดังนั้น 20% ของคา LEL ของกาซมีเทนจึงเทากับ 1%
(2) คา กํ าหนดการสั ม ผัส ก าซในพื้ นที่ อั บ อากาศของสํา นั ก บริ ห ารความ
ปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานแหงชาติสหรัฐ (Occupational Safety and Health Administration:
OSHA) กําหนดคาจํากัดการสัมผัสที่ยอมรับไดหรือ PEL (Permissible Exposure Limits) ของกาซในพื้นที่อับ
อากาศไวดังนี้
-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

การดําเนินแผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุควรมีก ารแตง ตั้ง คณะทํางานเพื่อรับ ผิดชอบหนาที่ คือ หนวย
ดับเพลิงหรือบรรณเทาสาธารณภัยของโรงงาน ผูนําอพยพ ผูชวยผูนําอพยพ ผูคนหาและการปฐมพยาบาล ซึ่ง
เปนผูที่มีความรูหรือผานการอบรมเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณะภัย
2.1 การแจงเหตุเมื่อมีเหตุกาซรั่วหรือเพลิงไหม
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นใหผูพบเห็นเหตุการณปฏิบัติดังนี้
1. ใหผูพบเห็นเหตุการณแจงตอผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาทีมใหรับทราบ โดยบอกรายละเอียด
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน มีเหตุเพลิงไหม ความรุนแรงของเหตุการณ สถานที่เกิดเหตุ เพื่อจะไดทําการแกไข
เหตุการณ
2 หามไมใหผูที่พบเห็นเหตุการณดําเนินการกูสถานการณเพียงลําพังโดยไมไดแจงใหหัวหนาหรือ
ผูรวมงานทราบ
3. ในกรณีที่เ หตุก ารณนั้นเพิ่ง เกิดขึ้นและเปน เหตุก ารณห รือจุดที่ ไมอันตราย เชน กาซรั่วใน
ปริมาณที่นอย(กาซที่รั่วออกมาผสมในอากาศไมเกิน 5%) เพลิงไมเล็กนอย (กองเพลิงไมทวมศีรษะ) หัวหนาอาจ
ใหพนักงานชวยกันระงับเหตุการณ
4. หากเปนเหตุการณที่อันตรายและรุนแรง เชน กาซรั่วในปริมาณที่มากจนทําใหระบบที่ใชงาน
จากกาซชีวภาพตองทํางานมาสมบูรณหรือปริม าณกาซในอากาศเกิน 5% หรือ เพลิงไหม ในระดับที่ มีการ
ลุกลามจนแกไขไดยาก ใหผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาทีมสั่งหยุดเดินเครื่องในระบบการผลิตและสั่งหยุดกิจกรรม
ทุกอยางที่ทําใหเกิดความรอนหรือประกายไฟและตัดสินใจกดสัญญาณเตือนภัยเพื่อสั่งอพยพพนักงานออกจาก
พื้นที่
5.ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมขั้นลุกลามใหผูบังคับบัญชาแจงประชาสัมพันธประกาศอพยพพรอมกด
สัญญาณเตือนภัยเพื่อสั่งอพยพพนักงานออกจากพื้นที่พรอมแจงบรรเทาสาธารณภัยของโรงงาน (ถามี) หรือแจง
1784 บรรเทาสาธารณภัยที่เปนหนวยงานราชการเขาระงับเหตุการณและสถานพยาบาลใกลเคียงเพื่อนําคน
เจ็บสงโรงพยาบาล
2.2 การเขาระงับเหตุกาซรั่วและเพลิงไหม
2.2.1 การเขาระงับเหตุเมื่อมีเหตุกาซรั่ว
เมื่อมีเหตุผิดปกติเชน อัตราการไหลของกาซในทอสงจายกาซต่ําจนผิดปกติในขณะที่ความ
ดันของกาซในบอยังปกติอยูหรือความดันในบอลดลงอยางผิดปกติ ฃึ่งเปนขอสังเกตอยางหนึ่งที่อาจทําใหทราบ
วามีเหตุกาซรั่วเกิดขึ้น ดังนั้นผูควบคุมระบบกาซชีวภาพตองแจงตอ ผูควบคุมระบบที่ใชกาซกาซชีวภาพและ
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หยุดระบบสงจายกาซ และหยุดระบบการผลิตภายในโรงงานและหามมีประกายไฟเพื่อตัดวงจรการเกิดเพลิง
ไหม จากนั้นใหทําการ Flare กาซทิ้ง และเขาทําการตรวจสอบระบบพรอมกับระงับเหตุการณในจุดที่มีปญหา
ทั้งนี้การระงับเหตุจากกาซรั่วในแตละสถานที่มีวิธีการระงับเหตุที่แตกตางกัน
2.2.1.1 การเขาระงับเหตุกาซรั่วบริเวณทอสงจายกาซและสถานที่อับอากาศ
(1) สวมชุดปองกันไฟและหนากากกันกาซพิษ
(2) ในการเขาระงับเหตุกาซรั่วควรมีการนําเครื่องชวยหายใจไปดวยเผื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินหรือมีผูประสบเหตุ
(3) ทําการตรวจวัดกาซดวยอุปกรณตรวจวัดกาซเพื่อหาความเขมขนของกาซใน
บริเวณนั้นกอนเขาปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาบริเวณนั้นมีปริมาณกาซที่นอยจนไมสามารถติดไฟ ระเบิดหรือทํา
ใหห มดสติ ได ถาในสถานที่นั้นมีความเขมขนของกาซที่ส ามารถจะติดไฟไดประการแรกหามทําการใดใหมี
ประการไฟ เชน การเปดสวิตซไฟ จากนั้นใหเปดสถานที่นั้นใหโลงเพื่อระบายกาซออก
(4) ปดวาลวตัวที่อยูใกลที่สุดเพื่อปองกันกาซที่คางอยูในเสนทอรัว่ ออกมา
(5) ทําการชวยเหลือผูประสบเหตุ (ถามี) หรือหากผูประสพเหตุอยูในสถานที่
เพียงลําพังและไมมีใครมาชวยใหเอาผาปดจมูกและปากแลวรีบออกจากบริเวณนั้นใหเร็วที่สุด
(6) ทําการซอมระบบทอเบื้องตนเพือ่ ไมกาซรั่วเพื่อรอการปรับปรุงระบบทอใหม
2.2.1.2 การระงับเหตุกาซกาซรั่วบริเวณบอหมัก/บอเก็บกาซ
(1) สวมชุดปองกันไฟและหนากากกันกาซพิษ
(2) ในการเขาระงับเหตุกาซรั่วควรมีการนําเครื่องชวยหายใจไปดวยเผื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินหรือมีผูประสบเหตุ
(3) ทําการตรวจวัดกาซดวยอุปกรณตรวจวัดกาซเพือ่ หาความเขมขนของกาซใน
บริเวณนั้นกอนเขาปฏิบัตงิ านเพื่อใหมั่นใจวาบริเวณนั้นมีปริมาณกาซที่นอยจนไมสามารถติดไฟระเบิดหรือหมด
สติได
(4) ทําการชวยเหลือผูประสบเหตุ (ถามี) หรือหากผูประสพเหตุอยูในสถานที่
เพียงลําพังและไมมีใครมาชวยใหเอาผาปดจมูกและปากแลวรีบออกจากบริเวณนั้นใหเร็วที่สุด โดยเวลาออกจาก
พื้นไมควรอยูในทิศทางของลมซึ่งสังเกตไดจากอุปกรณหรือธงที่ใชบอกทิศทางทีท่ างบริษัทติดตั้งไว
(5) ถามีเหตุการณที่รุนแรงใหทําการอพยพพนักงานออกจากโรงงานและบริเวณ
ใกลเคียง
2.2.2 การเขาระงับเหตุเมื่อมีเหตุเพลิงไหม
2.2.2.1 การเขาระงับเหตุเมื่อมีเหตุเพลิงไหมเบื้องตน
หลักการดับเพลิงเบื้องตนและการใชเครื่องมือดับเพลิง ในการดับเพลิงเบื้องตนใช
ในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม โดยกําลังเกิดขึ้นใหม (เกิดเหตุไมเกิน 4 นาที หรือ เปลวไฟยังไมทวมศีรษะ) และเปน
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สถานที่ที่ไมอันตรายมากจนเกินไป เชน อาคารสํานักงาน ระบบจายกาซที่หางจากบอเก็บกาซ กอนเขาทําการ
ระงับเหตุหนวยดับเพลิงตองสวมชุดสําหรับดับเพลิงแบบปองกันไฟ สวมหนากากกันกาซพิษ มีการตรวจวัดกาซ
ดวยอุปกรณตรวจวัด และมีการเตรียมเครื่องชวยหายใจในกรณีที่มีผูประเหตุ ซึ่งหลัก การและขั้นตอนการ
ดับเพลิงเบื้องตนมีรายละเอียดดังนี้
(1). ดึงสลักออกจากคันบีบ

รูปที่ 16 วิธีถอดสลักจากถังดับเพลิง
(2). จับปลายพรอมบีบคันบีบสาย

รูปที่ 17 วิธีจับถังดับเพลิง
(3). เขาดับเพลิงดานเหนือลมซึ่งขนาดของเพลิงยังลุกสูงไมทว มศีรษะ
(จัดอยูขั้นไฟขนาดเล็ก)

รูปที่ 18 วิธีเขาดับเพลิงขณะเพลิงไหมเริ่มตน
(4). เขาฉีดดานเหนือลมหางจากกองเพลิง 3-8 ฟุต

รูปที่ 19 ระยะหางการฉีดสารดับเพลิง
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(5). เขาฉีดที่ฐานเพลิงพรอมสายหัวฉีดไป-มา เพื่อใหสารเคมีปกคลุมใหทั่ว

รูปที่ 20 วิธีฉีดสารดับเพลิง

(6). หากขนาดของเพลิงสอไปในทางรุนแรง (ไฟลุกทวมสูงเกินศีรษะ) ตองใชถัง
ดับเพลิง 2 ถัง

รูปที่ 21 การดับเพลิงกรณีไฟทวมสูงศีรษะ

(7). ถาหากขนาดเพลิงยังสอไปทางรุนแรงขึ้นไปอีกใหใชสายดับเพลิงหรือเรียก
สาธารณะภัยและทําการอพยพ
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2.2.2.2 การเขาระงับเหตุเมื่อมีเหตุเพลิงไหมที่รุนแรง
(1) ใหแจงบรรเทาสาธารณะภัยใกลเคียงเขาชวยระงับเหตุ โดยบอกขอมูลวา
เหตุเพลิงไหมเกิดจากจุดใดและมีอะไรเปนเชื้อเพลิง
(2) ในกรณีที่เพลิงไหมอาคารหรือสถานที่ไมไมมีกาซชีวภาพใหใชสายดับเพลิงที่
ทางโรงงานไดติดตั้งไวฉีดน้ําสกัดเพลิงเพื่อไมใหลุกลาม
(3) ในกรณีที่เกิดเพลิงไหมที่ตัวบอหมัก /บอเก็บกาซชีวภาพใหใชสารเคมีหรือ
โฟมที่ใชสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากกาซหรือน้ํามันดิบเชนคารบอนไดออกไซด สารละลายโฟม ผงเคมีแหง ฮา
ลอน หามใชน้ําดับเพราะจะทําใหเพลิงยิ่งลุกไหมเพิ่มมากขึ้น
(4) ทําการอพยพพนักงานออกจากพื้นที่

รูปที่ 22 การเขาระงับเพลิงไหมทรี่ ุนแรง
2.3 การอพยพ
การอพยพจะดําเนินขึ้นทันทีที่ไดยินประกาศหรือสัญญาณเตือนภัยใหอพยพ โดยใหผูนําอพยพจะถือธง
เปนสัญญาณพาพนักงานทีอ่ ยูในบริเวณนั้นออกไปยังจุดรวมพล ทั้งนี้โรงงานควรมีผังเสนทางการอพยพและ มี
การกําหนดจุดรวมพลของแตละหนวยใหชัดเจน โดยใหจุดรวมพลที่กําหนดใกลกับหนวยงานนั้นๆ ในการอพยพ
ผูอพยพตองไมอยูในแนวของทิศทางลม สังเกตไดจากธงหรืออุปกรณบอกทิศทางลม ซึ่งการอพยพมีขั้นตอน
ปฏิบัติดังนี้
(1) อยาตระหนกตกใจใหเดินอยางรวดเร็ว หามวิ่ง
(2) ใหอพยพตามผังแสดงเสนทางที่ติดตั้งไวในบริเวณที่ทํางาน
(3) ผูนําอพยพทุกคนตองมั่นใจวาพนักงานภายใตบังคับบัญชาของตนรับทราบและคุนเคยกับ
เสนทางอพยพหนีไฟ
(4) กรณีที่ผูนําอพยพไมมาในวันเกิดเหตุใหรองผูนําอพยพเปนผูรับผิดชอบแทน
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(5) ที่จุดรวมพลผูนําอพยพหรือผูชวยผูนําอพยพตองทําการเช็คจํานวนพนักงานและรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา ถาหากพนักงานไมครบตามจํานวนใหผูชวยตรวจคนหาทําการคนหาเพื่อชวยชีวิตตอไป
(6) สําหรับ พนักงานที่ไมไดอยูในบริเ วณทํางานของตนเอง รวมทั้งที่อยูในหองน้ํา โรงอาหาร
หรืออยูในบริเวณทํางานอื่นๆจะตองอพยพในเสนทางฉุกเฉินที่กําหนดใหในบริเวณนั้นๆแลวไปยังจุดรวมพลที่
ตัวเองอยู เพื่อใหผูนําอพยพตรวจนับจํานวนพนักงาน
(7) ผูที่เขามาติดตองานและผูรับเหมาที่อยูในบริเวณโรงงานตองไปรวมกันที่จุดรวมพลที่ใกล
ที่สุด
ซึ่งขั้นตอนการอพยพและขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุแสดงดังรูปที่ 23และ24ตามลําดับ
ผูพบเห็นแจงเหตุผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน

เสียงสัญญาณเตือนภัยดัง

พนักงานเดินตามผูนําอพยพพาออกจากพื้นที่สูจุด

ผูนําอพยพตรวจเช็ครายชื่อพนักงาน

ผูนําอพยพแจงรายชื่อพนักงานที่หาย

คนหาผูรอดชีวิต

รูปที่ 23 ขั้นตอนการอพยพ
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ผูพบเห็นแจงเหตุผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน

ผูบังคับบัญชาแจงหยุดการเดินเครื่องจักร/หามมี
ประการไฟ
ทําการอพยพ
สถานที่อันตราย

สถานที่ไมอันตราย
เหตุเพิ่งเกิดและไมรุนแรง

ชวยกันระงับเหตุ

ผูบ ังคับบัญชา/ผูดูแลแผนแจงประชาสัมพันธ
ประกาศอพยพพรอมกดสัญญาณเตือนภัย

ถาเหตุการณรุนแรงขึ้น
ผูนําอพยพถือธงสัญญาณพาพนักงานออกจาก
พื้นที่ไปยังจุดรวมพล

ผูนําอพยพเช็คจํานวนพนักงาน ณ จุดรวมพล
ผูตรวจสอบแจงยอดตอผูอํานวยการ

รีบนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลใกลเคียง
ครบ

ไมครบ

ผูอํานวยการหรือผูชวยแจงใหพนักงานอยูที่จุดรวม

ผูอํานวยการสั่ง

พลจนกวาเหตุการณจะสงบ

ทีมงานคนหาและ
ชวยชีวิต

หนวยชวยชีวิต
คนหาและรายงาน
ผลตอผูอํานวยการ

รูปที่ 24 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ
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3

การปฏิบัติภายหลังเหตุสงบ

การดําเนินแผนปฏิบัติภายหลังเหตุการณสงบควรมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบหนาที่ คือ
แผนบรรเทาทุกขและแผนฟนฟูบูรณะ ซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินการดังนี้
3.1 แผนบรรเทาทุกข มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
(1) ประสานงานกับหนวยโรงพยาบาลใกลเคียงหรือหนวยกูชีพ
(2) สํารวจประเมินความเสียหายผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณเหตุที่เกิด
(3) รายงานตัวของเจาหนาที่ทุกหนวย
(4) ชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต
(5) เคลื่อนยายผูป ระสบภัยทรัพยสินและผูเสียชีวิต
(6) การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย
(7) ปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินไดโดยรวดเร็วที่สุด
(8) ลอมสถานที่เกิดเหตุไวเพื่อใชเก็บหลักฐานในการเกิดเพลิงไหม
3.2 แผนการฟนฟูบูรณะ มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
(1) จัดทําโครงการประชาสัมพันธสาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการปองกันในรูปแบบตางๆ
(2) จัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซมและสรรหาสิง่ ทีส่ ูญเสียใหกลับคืนสภาพปกติตลอดจนฟนฟู
จิตใจผูป ระสบเหตุและเงินเยียวยาคารักษาพยาบาล
(3) มีหนวยคอยใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นแกญาติพี่นองของผูประสพเหตุและตํารวจ
เพื่อไดสบื ที่มาของตนเหตุ และหาแนวทางการปองกันตอไป
(4) การปรับแผนปองกันและระงับอัคคีภัยใหเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยวิเคราะหจากสาเหตุที่เคยเกิดมา
ในอดีต
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8. คูมือการตรวจสอบ ติดตั้งระบบ และอุปกรณไฟฟาในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ, สํานักเทคโนโลยี
ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มิถุนายน 2548
9. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย 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/harmonisedstandards/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/harmonisedstandards/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/harmonisedstandards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm#Note2.1
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