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 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ได้ดําเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
สําหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ในการประเมินความเสี่ยงในแต่ละจุดของระบบผลิตก๊าซชีวภาพของตนเอง และพร้อมที่จะบรรเทาและระงับ
อุบัติเหตุเบื้องต้นที่เกิดข้ึนจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างถูกต้องตามหลักการ เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือลดความวิตกกังวลของผู้ประกอบการที่มีระบบผลิตและใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพอยู่ โดยว่าจ้างศูนย์วิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ใน
การดําเนินโครงการฯมีการจัดทําคู่มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคู่มือในการ
ระงับอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ในการแสดงความ
รุนแรงและอันตรายที่เกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือให้สามามารถนําไปใช้เป็นแนวทางประกอบการป้องกัน
และบรรเทาเหตุ ลดความสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ที่จะเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุของระบบผลิตก๊าซชีวภาพควบคู่กัน
ไป 
 ในการจัดทําคู่มือทั้ง 2 ฉบับ นี้ สําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีได้ เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสําปะหลังที่มี
ระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ได้แก่ บริษัทคาสซาวาเวสท์ทูเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด บริษัทชัยภูมิสตาร์ช จํากัด บริษัท
สระแก้วเจริญ จํากัด และบริษัทเอ่ียมบูรพา จํากัด ที่ได้เสนอแนะและถ่ายทอดข้อมูลจากเหตุการณ์จริงอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่ง พพ. ใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี ้
 

 กลุ่มก๊าซชีวภาพ 
 สํานักวิจัยและค้นคว้าพลังงาน 
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เป�นพลังงานทดแทนท่ีมีความสําคัญของประเทศท้ังในป�จจุบัน และ
อนาคต เพราะนอกจากจะสามารถใช%ทดแทนพลังงานท่ีนําเข%าด%านต&างๆได%แล%ว ยังสามารถลดป�ญหา
ด%านสิ่งแวดล%อมได% โดยการเปลี่ยนของเสียไปเป�นก-าซชีวภาพ ซ่ึงต%องอาศัยกระบวนการย&อยสลาย
แบบไร%อากาศอย&างถูกวิธี รวมท้ังต%องมีการออกแบบและก&อสร%างระบบอย&างมีมาตรฐาน จะเห็นได%ว&า
ในป�จจุบันประเทศไทยยังไม&มีมาตรฐานการออกแบบ และก&อสร%างระบบผลิตและใช%ก-าซชีวภาพท่ีมี
ความปลอดภัย ส&งผลให%มีการเกิดอุบัติเหตุและนํามาซ่ึงการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย6สินของ
ผู%เก่ียวข%อง 

 กรมพัฒนาพลักรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงานงงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (พพ.) ได%เล็งเห็นความสําคัญของ

ป�ญหาดังกล&าว ดังนั้นในป7 2553 จึงได%ดําเนินโครงการเผยแพร&ความรู%ด%านการผลิตและใช%ก-าซชีวภาพ
อย&างปลอดภัย เพ่ือให%บุคลากร สถานประกอบการ ผู%ปฏิบัติงานด%านก-าซชีวภาพท้ังในหน&วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ได%ตระหนักถึงความสําคัญในการออกแบบและเลือกใช%วัสดุอุปกรณ6ในการผลิตและ
ใช%ประโยชน6ก-าซชีวภาพเป�นพลังงานทดแทนอย&างปลอดภัย โดยได%จัดทําคู&มือ 2 เล&ม ได%แก& คู&มือการ
ปฏิบัติงานการผลิตและใช%ก-าซชีวภาพอย&างปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน และ
คู&มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช%ก-าซชีวภาพอย&างปลอดภัยสําหรับฟาร6มปศุสัตว6 

ป7 2555 นี้ พพ. ได%ดําเนินโครงการเผยแพร&ความรู%ความเข%าใจสําหรับการผลิตและใช%ก-าซ
ชีวภาพให%ปลอดภัย เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการให%กับเจ%าหน%าท่ีดูแลระบบผลิตก-าซชีวภาพในการประเมิน
ความเสี่ยงในแต&ละจุดของระบบผลิตก-าซชีวภาพของตนเอง และพร%อมท่ีจะบรรเทาและระงับอุบัติเหตุ
เบื้องต%นท่ีเกิดข้ึนจากระบบผลิตก-าซชีวภาพอย&างถูกต%องตามหลักการ เกิดความรู%ความเข%าใจวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือลดความวิตกกังวลของผู%ประกอบการท่ีมีระบบผลิตและใช%ประโยชน6จากก-าซชีวภาพอยู& โดยมีการ
จัดทําคู&มือ 2 เล&ม ได%แก& คู&มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก-าซชีวภาพ และคู&มือ
ระงับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตก-าซชีวภาพ 

พพ. หวังเป�นอย&างยิ่งว&า คู&มือฯ ท่ีได%จัดทําท้ัง 2 เล&มนี้ จะสามารถนําไปใช%เป�นแนวทาง

ประกอบการป@องกันและบรรเทาเหตุ ลดความสูญเสียทรัพย6สิน และชีวิต ท่ีจะเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ
ของระบบผลิตก-าซชีวภาพควบคู&กันไป  
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คู�มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก�าซชีวภาพเป#นส�วนหนึ่งของโครงการ
เผยแพร�ความรู)ความเข)าใจสําหรับการผลิตและใช)ก�าซชีวภาพให)ปลอดภัย เพ่ือให)โรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีมีระบบผลิตและใช)ก�าซชีวภาพ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังท่ีนําก�าซชีวภาพท่ี
ได)จากการบําบัดของเสียหรือน้ําเสียจากกระบวนการผลิตแป0งมันสําปะหลังมาใช)ผลิตเป#นพลังงาน
ทดแทนในหม)อไอน้ําหรือผลิตเป#นพลังงานไฟฟ0าใช)ในโรงงาน 

 
จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ.2535 เรื่อง “มาตรการคุ)มครองความปลอดภัยในการทํางาน” กําหนดให)โรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทท่ี 3 จํานวน 12 ประเภทดังรายละเอียดในตารางท่ี 1-1 ท่ีมีความเสี่ยงต�อการ
เกิดอุบัติเหตุร)ายแรงจะต)องดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห=ความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การประกอบกิจการของโรงงาน  
 
ตารางท่ี 1-1  ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีต)องจัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงอันตราย 

รายการที ่ ลําดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบญัชีท*ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

1 7(1) (4) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว= หรือไขมันสัตว= เฉพาะท่ีใช)สารตัวทําละลายในการสกัด 

2 42(1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ= สารเคมีหรือวัตถุอันตราย 
3 43(1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุDยหรือสารป0องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว= 
4 44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห= ยางอีลาสโตเมอร=พลาสติก หรือเส)นใย

สังเคราะห=ซ่ึงมิใช�ใยแก)ว 
5 45(1) (2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี น้ํามันชักเงา เชลแล็ค แล็กเกอร= หรือผลิตภัณฑ=สําหรับใช)ยาหรือ

อุด 
6 48(4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไม)ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม)ไฟ 
7 49 โรงงานกล่ันน้ํามันปIโตรเลียม 

8 50(4) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ=จากปIโตรเลียม ถ�านหิน หรือลิกไนต= 
9 89 โรงงานผลิตก�าซ ซ่ึงมิใช�ก�าซธรรมชาติ ส�งหรือจําหน�ายก�าซ 
10 91(2) โรงงานบรรจุก�าซ 
11 92 โรงงานห)องเย็น 
12 99 โรงงานผลิต ซ�อมแซม ดัดแปลง เคร่ืองกระสุนปLน วัตถุระเบิด หรือส่ิงอื่นใดท่ีมีอํานาจในการ

ประหาร ทําลายหรือทําให)หมดสมรรถภาพ ในทํานองเดียวกับอาวุธปLน เคร่ืองกระสุนปLนวัตถุระเบิด 
และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล�าว 

ท่ีมา: http://oaep.diw.go.th/cms/images/stories/ptf/Law/ind16.pdf 

บทท่ี 1 
บทนํา 
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 โดยปกติโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังไม�ได)อยู�ในขอบข�ายโรงงานอุตสาหกรรมตาม
ประกาศกระทรวงฉบับดังกล�าวนี้ แต�เม่ือโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังนําเอาของเสียหรือน้ํา
เสียในกระบวนการผลิตแป0งมันสําปะหลังมาใช)เป#นวัตถุดิบในระบบก�าซชีวภาพ เพ่ือนําก�าซท่ีได)ไปใช)
ประโยชน=ด)านพลังงาน หรือความร)อน โรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดเข)าขอบข�ายโรงงานลําดับท่ี 89 คือ 
โรงงานผลิตก�าซซ่ึงมิใช�ก�าซธรรมชาติ ส�งหรือจําหน�ายก�าซ โดยในช�วงระยะ 4-5ป` ท่ีผ�านมาโรงงาน
อุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังท่ีมีระบบผลิตและใช)ก�าซชีวภาพได)เกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้ง มีความถ่ีและ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพ่ิมมากข้ึน เหตุการณ=แต�ละครั้งมีการสูญเสียท้ังชีวิตของผู)ปฏิบัติงานและ
ผู)เก่ียวข)องจํานวนมาก ทรัพย=สินเสียหายหลายร)อยล)านบาท บั่นทอนความเชื่อม่ันในเทคโนโลยีระบบ
ผลิตก�าซชีวภาพท่ีนํามาใช)ประโยชน=ร�วมกันกับระบบอ่ืนๆภายในโรงงาน อาจทําให)การสนับสนุนการ
ก�อสร)างระบบผลิตก�าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมหยุดชะงักลง ผู)ประกอบการเกิดความไม�ม่ันใจ
ในเทคโนโลยีว�าจะปลอดภัยต�อชีวิตหรือทรัพย=สินหรือไม� 
  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ=พลังงาน (พพ.) จึงให)ความสําคัญอย�างยิ่งในการสร)าง
ความรู) ความเข)าใจ ให)กับผู)ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังท่ีมีระบบผลิตและ
ใช)ก�าซชีวภาพ สร)างความตระหนักด)านความปลอดภัยในการนําระบบผลิตและใช)ก�าซชีวภาพท่ีเป#น
ระบบหนึ่งให)กับโรงงานด)วย ท้ังนี้เพ่ือให)โรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังท่ีมีระบบผลิตและใช)
ก�าซชีวภาพเกิดความม่ันใจในเทคโนโลยีการผลิตก�าซชีวภาพ นอกจากจะมีประสิทธิภาพแล)วยัง
สามารถใช)ได)อย�างปลอดภัย คุ)มค�ากับการลงทุน ลดความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือเป#น
การป0องกัน ควบคุม บรรเทาอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได)จากระบบผลิตก�าซชีวภาพในโรงงาน 

 
พพ. จึงได)จัดทําคู�มือจํานวน 2 เล�ม ประกอบด)วย 

♣ คู�มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก�าซชีวภาพ และ 

♣ คู�มือการระงับอุบัติเหตุท่ีมาจากระบบผลิตก�าซชีวภาพ 
 

คู�มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก�าซชีวภาพ มีเนื้อหาสาระสอดคล)องและ
เป#นไปตามกระบวนการจัดทําการประเมินความเสี่ยงภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในคู�มือการชี้บ�ง
อันตราย ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดทําข้ึนเพ่ือให)โรงงานอุตสาหกรรม 12 ประเภท ท่ีอยู�ใน
ขอบข�ายการบังคับใช)กฎหมายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542 คู�มือฯฉบับนี้ 
มีวัตถุประสงค=เพ่ือให)โรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังท่ีมีระบบผลิตและใช)ก�าซชีภาพ นําไปใช)
เป#นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงอันตรายของเครื่องจักร อุปกรณ=และบุคลากรผู)ปฏิบัติงาน เพ่ือ
สร)างความรู) ความเข)าใจ ให)เกิดความตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน การดูแล
รักษาซ�อมบํารุงระบบก�าซชีวภาพในโรงงาน โดยคู�มือฉบับนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของระบบผลิต
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ก�าซชีวภาพต้ังแต�แหล�งกําเนิดก�าซชีวภาพ (บ�อบําบัดน้ําเสีย) ระบบผลิตก�าซชีวภาพ ระบบเก็บก�าซ 
และระบบส�งจ�ายก�าซ เพ่ือนําก�าซไปใช)งาน  
 คู�มือฯฉบับนี้เป#นเพียงแนวทางให)กับโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังท่ีมีระบบผลิตและ
ใช)ก�าซชีวภาพ นําไปใช)ประกอบในการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตและการนําก�าซ
ชีวภาพไปใช)ประโยชน= โดยขอให)ผู)ประกอบกิจการอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังได)สํานึกและ
ตระหนักไว)เสมอว�าไม�ควรละเลยใส�ใจในการตรวจสอบอุปกรณ=ต�างๆ ท่ีมีใช)อยู�อย�างสมํ่าเสมอ ถึงแม)
ระบบฯ จะออกแบบอย�างถูกต)อง มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม เพ่ือให)เกิดความม่ันใจและมีความ
ปลอดภัยในระบบผลิตก�าซชีวภาพท่ีใช)งานอยู� 
 พพ.หวังเป#นอย�างยิ่งว�าการจัดทําคู�มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน=อย�างยิ่งต�อโรงงานอุตสาหกรรม
แป0งมันสําปะหลังท่ีมีระบบผลิตและใช)ก�าซชีวภาพ 
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 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการผลิตและใชประโยชนจากกาซ

ชีวภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังแสดงดังรูปที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 แผนผังขั้นตอนการประเมินความเสีย่งอันตราย 

 

2.1 การจัดต้ังคณะทํางาน 

 สําหรับการประเมินความเสี่ยงน้ัน สิ่งที่ตองดําเนินการเปนลําดับแรกคือ การเลือกผูจัดทํา

รายงานหรือคณะผูจัดทํารายงานเพ่ือดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง จํานวนคนใน

2.1 การจัดตั้งคณะทํางาน 

2.2 การรวบรวมเอกสารขอมูลที่เก่ียวของ 

2.3 การจัดทําบัญชีรายการสิง่ที่เปนความเสีย่งและอันตราย 

2.4 การชี้บงอันตราย 

2.6 การทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.7 สรุปผลการวิเคราะหความเสีย่งจากอันตรายทีเ่กดิจาก

การผลติและใชกาซชีวภาพในโรงงานอตุสาหกรรมแปงมัน

สําปะหลัง 

2.5 การประเมินความเสีย่ง 

บทท่ี 2 

ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดจากการผลิตและใช

ประโยชนจากกาซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 
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คณะผูจัดทํารายงานตองดําเนินงานโดยกลุมบุคลากรของโรงงานอยางนอย 3 คน โดยบุคลากรตองมี

คุณสมบัติครอบคลุมดังตอไปน้ี 

ก. หัวหนางาน เชน วิศวกรความปลอดภัย/วิศวกรเคมี/วิศวกรเคร่ืองกล/วิศวกรไฟฟา  

 มีประสบการณในการควบคุม อุปกรณหรือเคร่ืองจักร ทราบถึงสาเหตุความผิดพลาดหรือ

 ขอบกพรองของเคร่ืองจักรเปนอยางดี 

 มีความรูความเขาใจถึงขั้นตอน และวิธีการใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 

 ทราบถึงวิธีการทํางานของอุปกรณตางๆ 

 ทราบถึงระบบควบคุมตางๆ 

 มีความรูทางดานวิศวกรรม 

ข. ชางเทคนิค หรือชางซอมบํารุง  

 มีประสบการณในการทํางาน ทราบถึงความผิดพลาดหรือขอบกพรองของเคร่ืองจักรเปน

  อยางดี 

 ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการซอมบํารุงอุปกรณ หรือระบบ 

 ทราบถึงมาตรฐานตางๆที่นํามาใชในการออกแบบ 

 ทราบถึงแนวความคิดในการออกแบบ การกอสราง การติดตั้งเคร่ืองจักร 

ค. เจาหนาที่ความปลอดภัย 

 มีความรูในเร่ืองเทคนิคของการชี้บงอันตราย และประเมินความเสี่ยง 

 มีความรูในเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 

 นอกจากบุคลากรที่กลาวมาแลวขางตน หากตองการใหการชี้บงอันตรายมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

ควรมีบุคคลากรดังตอไปนี้มารวมอยูในคณะทํางานดวย 

 ผูจัดการโรงงานหรือผูบริหาร 

 วิศวกรโครงการ  

 วิศวกรกระบวนการผลิต 

 ผูออกแบบหรือวิศวกรเคร่ืองมือระบบควบคุม 

 นักวิทยาศาสตร (สําหรับตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา หรือองคประกอบของกาซชีวภาพ) 

 นักชีวอนามัย และสาธารณสุข 

  เมื่อคัดเลือกผูดําเนินการไดแลว ผูจัดการโรงงาน หรือผูบริหารระดับสูงควรประกาศที่จะให

การสนับสนุนคณะทํางานชุดน้ีอยางจริงจังและตอเน่ือง โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตามมาตรการ

คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานของโรงงาน ตัวอยางเชน 
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ตัวอยางการจัดตั้งคณะทํางาน 

คําสัง่บริษัท A จํากัด 

ที่ 11/2555 

 

เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

 เพ่ือใหการดําเนินการของโรงงาน บริษัท A จํากัด เปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน 2535 เร่ือง

มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน ดังน้ัน กรรมการผูจัดการใหญจึงมีคําสั่งให

พนักงานตามรายชื่อตอไปน้ี เปนคณะทํางานจัดทํามาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

  1) นายxxxx xxxx ผูจัดการโรงงาน หัวหนาคณะทํางาน 

  2) นายxxxx xxxx หัวหนาทีมปฏิบัติการ คณะทํางาน 

  3) นายxxxx xxxx หัวหนากะ\ชางไฟฟา คณะทํางาน 

  4) นายxxxx xxxx หัวหนากะ\ชางไฟฟา คณะทํางาน 

  5) นายxxxx xxxx หัวหนากะ\ชางไฟฟา คณะทํางาน 

  6) นายxxxx xxxx หัวหนาทีมซอมบํารุง คณะทํางาน 

  7) น.ส.xxxx xxxx นักเคมี คณะทํางาน 

  8) น.ส.xxxx xxxx เจาหนาที่ความปลอดภัย คณะทํางาน 

 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1) ชี้บงอันตราย ประเมินความเสี่ยงและจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด

 จากการผลิตและใชกาซชีวภาพในโรงงาน 

2) นําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ 

3) รายงานผลการดําเนินการใหกรรมการผูจัดการใหญทราบทุกเดือน 

ทั้งน้ีใหแลวเสร็จภายใน 3 กรกฎาคม 2556 

สั่ง ณ วันที ่2 กรกฎาคม 2555 

ลงชื่อ................................................................................. 

(..............................................................) 

กรรมการผูจัดการใหญ 
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2.2 การรวบรวมเอกสารขอมูลที่เก่ียวของ 

 วัตถุประสงคเพ่ือตองการใหผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังทราบวา 

อะไรคือขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินการชี้บงอันตราย ประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง หากผูประกอบการมีขอมูลครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน จะทําใหมีความถูกตอง 

แมนยํา และมีประสิทธิภาพ ดังน้ันกอนที่จะเร่ิมดําเนินการ โรงงานควรดําเนินการรวบรวมขอมูลที่

จําเปนกอนดังน้ี 

 2.2.1 แผนที่แสดงที่ต้ังโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตางๆ เชน ที่พักอาศัย โรงเรียน โรงงาน 

โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา เสนทางการจราจร และชุมชนที่ใกลเคียงโดยรอบ เปนตน โดยขอมูล

ในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการควบคุมภาวะฉุกเฉินเพ่ือดําเนินการ สําหรับการจัดเสนทาง

การจราจร การควบคุมการร่ัวไหลของสารเคมี การกําหนดจุดรวมพล และการอพยพชุมชน 

 2.2.2 แผนผังรวมที่แสดงตําแหนงของโรงงาน ที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง เชน การ

เกิดเพลิงไหม การระเบิด การร่ัวไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่หลายโรงงานอยูในบริเวณ

เดียวกัน โดยขอมูลทั้งหลายน้ีจะเปนประโยชนในการวางแผนภาวะฉุกเฉินเพ่ือการประเมิน

สถานการณวาจะทําใหเกิดการขยายตัวลุกลามไปยังโรงงานอื่น หรือไดรับอันตรายจากโรงงานอ่ืนได

หรือไม การกําหนดกลยุทธในการควบคุมเหตุฉุกเฉินจะไดดําเนินการไดอยางเหมาะสม 

 2.2.3 แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดที่เหมาะสม แสดงรายละเอียด

การติดตั้งเคร่ืองจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ที่พักคนงาน โรงอาหาร 

อุปกรณที่เก่ียวกับความปลอดภัย และสิ่งอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการการปองกัน หรือควบคุมเพลิง

ไหม การระเบิด การร่ัวไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตราย ซึ่งขอมูลน้ีจะนําไปใชในการจัดทําบัญชีสิ่งที่

เปนความเสี่ยงและอันตราย ใชในการวางแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเพ่ือการประเมินสถานการณวาจะ

ทําใหเกิดการขยายตัวลุกลามไปยังอุปกรณอ่ืนหรือพ้ืนที่ใกลเคียงไดหรือไม และมีอุปกรณดับเพลิง 

อุปกรณในการปองกันการลุกลามของไฟและการแพรกระจายของกาซพิษหรือไม การกําหนดกลยุทธ

ในการควบคุมเหตุฉุกเฉินจะไดดําเนินการไดอยางเหมาะสม 

 2.2.4 ข้ันตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิการผลิต รวมทั้งรายละเอียดของอุณหภูมิ 

ความดัน ชนิด และปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได

เฉลี่ยตอป โดยขอมูลน้ีจะใชในการจัดทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย รวมทั้งใชในการชี้บง

อันตราย 

 2.2.5 จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน และการจัดชวงเวลาการทํางาน เพ่ือนําขอมูลไปใช

ประโยชนในการควบคุมภาวะฉุกเฉินทําใหสามารถประเมินไดวา ในชวงเวลาขณะเกิดเหตุมีพนักงาน

อยูในโรงงานจํานวนเทาไร 

 2.2.6 แผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน

แผนอัคคีภัย แผนอุทกภัย ฯลฯ  



บทที่ บทที่ 22    ขั้นตอนการขั้นตอนการประเมินประเมินควความเส่ียงามเส่ียงอันตรายที่อันตรายที่อาจเกิดจากการผลิตและใชประโยชนจอาจเกิดจากการผลิตและใชประโยชนจาากกกาซชีวภาพกาซชีวภาพ  

ในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังหลัง  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ   2-5 

 2.2.7 แผนผังระบบผลิตกาซชีวภาพ แสดงรายละเอียดของระบบผลิตกาซชีวภาพ ทั้งใน

สวนของบอหมักกาซชีวภาพ การสงจายกาซชีวภาพ และการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน เพ่ือนํา

ขอมูลไปจัดทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงอันตราย 

 2.2.8 คูมือการเดินระบบผลิตกาซชีวภาพ เพ่ือนําขอมูลไปกําหนดกลยุทธในการควบคมุเหตุ

ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และจัดทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงอันตราย 

 2.2.9 ขอมูลอื่นๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย รายงานการสอบสวน

อุบัติเหตุ หรือรายงานการตรวจประเมินความปลอดภัย ประวัติการปรับปรุงระบบ การซอมบํารุง เปน

ตน ซ่ึงจะนําไปใชในการจัดทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย ใชในการบงชี้อันตราย เปนขอมูล

เบื้องตนในการพิจารณาถึงสาเหตุ โอกาสของการเกิดอันตราย และความรุนแรงของอันตราย 

 

2.3 การจัดทําบัญชีรายการส่ิงที่เปนความเส่ียงและอันตราย 

 ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่สําคัญ และเปนจุดเร่ิมตนสําหรับกระบวนการประเมินความเสี่ยง หาก

การดําเนินการในขั้นตอนน้ีไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ การประเมินความเสี่ยงก็อาจไมครบถวนสมบรูณ 

ดังน้ันจําเปนตองทําการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานทั้งหมด รวบรวมเพ่ือ

จัดทําบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย และผลกระทบที่อาจเกิดตอบุคคล ชุมชน 

ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม ลงในบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย  

 การลงรายการในบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตรายเปนสวนสําคัญที่ตองแจกแจงการ

ดําเนินงานทั้งหมดในโรงงานใหครบถวน จึงจะทําใหการบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงมี

ความสมบูรณครอบคลุมทุกประเด็นปญหาความไมปลอดภัยในโรงงาน 

 แบบบัญชีที่เปนความเสี่ยงและอันตรายจากการผลิตและใชกาซชีวภาพ ประกอบดวย 4 สวน

ดังน้ี  

สวนที่ 1 การดําเนินงานในโรงงาน  

  โรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและใชกาซชีวภาพที่ไดรับผลกระทบดาน

ความปลอดภัยสวนใหญมาจาก 3 สวน ดังตอไปน้ี 

 1. สวนผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งหมายถึงบริเวณที่เปนสวนการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก บริเวณบอ

หมัก/ถังหมักนํ้าเสีย เพ่ือผลิตกาซชีวภาพ รวมถึงระบบเก็บกาซชีวภาพเพื่อรอการนําไปใชประโยชน 

สําหรับกิจกรรมหรืออุปกรณที่ตองรวบรวมขอมูล เชน   

  1.1 นํ้าเสียที่เขาระบบ มีความเสี่ยงอันตราย ดังน้ี  

   1) นํ้าเสียมีสภาพเปนกรด ซ่ึงมีผลทําใหปมสูบนํ้าชํารุด เนื่องจากการกัดกรอน และ 

เปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ซ่ึงหากมีการสัมผัสโดยตรงจะทําใหเกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง หรือ

แสบรอนตามผิวหนังได ดังน้ันเพ่ือปองกันอันตรายที่เกิดขึ้น โรงงานควรมีมาตรการใหผูปฏิบัติงานมี

อุปกรณปองกันในระหวางการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยางชนิดที่สามารถปองกันสารเคมี เปนตน 
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   2) มีเศษเปลอืกมันและขยะผสมในนํ้าเสีย เน่ืองจากในการกําจัดสิ่งปนเปอนในนํ้าเสีย 

ใช วิ ธีกา รตกตะกอนเพีย ง อย าง เ ดีย ว  จนทํา ใหมี สิ่ ง สกปรกปะปนใน นํ้ า เสียที่ ลํ า เ ลี ย ง 

เขาสูบอผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งสงผลใหปมสูบน้ําเกิดการอุดตัน และชํารุดเสียหายได  

   3) มีกลิ่นเหม็น ซึ่งสงผลตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และชุมชนโดยรอบ เน่ืองจากนํ้า

เสียจากโรงงานแปงมันสําปะหลังในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังจะมีกํามะถันผสมอยู ซ่ึงหากมี

การสูดดมเขาไปมากๆ จะมีอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ ดังน้ันเพ่ือปองกันอันตรายที่เกิดขึ้น 

โรงงานควรมีหนากากปองกันกลิ่นใหกับผูปฏิบัติงานดวย 

  1.2 ทําเลที่ตั้งของระบบผลิตกาซชีวภาพ บอผลิต/เก็บกาซชีวภาพควรอยูหางจากชุมชน 

สถานที่ราชการ ถนนสาธารณะ สายไฟฟาแรงสูง ที่พักคนงาน อาคารสํานักงาน สถานที่จอด

รถจักรยานยนต/รถยนต และแหลงกอใหเกิดประกายไฟ โดยอันตรายสวนใหญที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ มา

จากการร่ัวไหลของกาซชีวภาพ ประกอบกับอยูใกลแหลงประกายไฟหรือความรอน จึงทําใหเกิดการ

ระเบิดหรือเพลิงไหมได ทั้งน้ีหากมีขอจํากัดเก่ียวกับสถานที่ตั้งระบบ เชน มีพ้ืนที่จํากัดทําใหตองตั้ง

ระบบใกลกับชุมชน หรือสถานที่จอดรถ ควรมีการสรางกําแพงกันไฟ หรือผนังกันไฟ ซ่ึงควรสรางหาง

จากบอเก็บกาซไมนอยกวา 1 เมตร สูงกวาบอเก็บกาซไมนอยกวา 1 เมตร และมีปายเตือนความ

ปลอดภัยติดตั้งไวดวย เชน หามสูบบุหร่ี หามทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เปนตน ทั้งน้ีระยะหาง

ในการสรางกําแพงกันไฟ หรือผนังกันไฟ อางอิงจากประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและ

มาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550 

  1.3 ลักษณะของบอเก็บกาซชีวภาพ โดยทั่วไปบอเก็บกาซชีวภาพจะแบงไดเปน 2 กลุม

ใหญ คือ เปนโครงสรางที่ไมมีการเปลี่ยนรูปทรง เชน ถังเหล็ก โครงสรางกออิฐฉาบปูน และอีกกลุม

เปนโครงสรางที่มีการเปลี่ยนรูปทรงได เชน โครงสรางที่ทําดวย PVC HDPE และ PE เปนตน  

   สําหรับถังเก็บกาซชีวภาพที่โครงสรางไมมีการเปลี่ยนรูปทรง ความเสี่ยงอันตรายเกิด

จากถังเก็บกาซมีความดันเกินกวาที่กําหนด หรือมีความดันลด อันเน่ืองมาจากการระบายน้ําออกหรือ

ดูดกาซออกเร็วเกินไป ซึ่งจะทําใหถังเก็บกาซเกิดความเสียหายได    

   สําหรับบอเก็บกาซชีวภาพที่โครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงได ความเสีย่งอนัตราย

เกิดจากบอเก็บกาซมีความดันสูงเกินกวาที่กําหนด (ไมควรเกิน 5 มิลลิบาร) ซึ่งจะทําใหแผนผาใบคลุม

บอตึงเกินไป เม่ือมีลมพัดปะทะบอยๆจะทําใหแผนผาใบเกิดการลาตัว เสื่อมสภาพเร็ว ฉีกขาดงาย ซึ่ง

หากมีกาซชีวภาพร่ัวไหล ประกอบกับมีประกายไฟในบริเวณใกลเคียงอาจเกิดเพลิงไมได นอกจากนีบ้อ

เก็บกาซชีวภาพที่มีการยึดขอบแผนผาใบโดยใชดินกลบทับมีโอกาสที่แผนผาใบจะเกิดรอยร่ัวไดงาย 

   ทั้งน้ีเพ่ือเปนการปองกันอันตราย ที่บริเวณบอเก็บกาซทั้ง 2 กลุม ควรมีกลไกหรือ

อุปกรณปองกันแรงดันที่จะเกิดขึ้นในระบบ ซ่ึงเปนอุปกรณที่ควบคุมดวยระบบไฟฟา และควบคุม

เชิงกล เชน Water seal tank Pressure and vacuum relief valve และสวิตซปองกันความดันสูง

หรือต่ําเกินกําหนด เปนตน 
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  1.4 ระบบปองกันฟาผา ความเสี่ยงอันตรายเกิดจากสายลอฟาและสายดินชํารุด นอกจากนี้

ระบบปองกันฟาผาที่ติดตั้งอาจมีรัศมีการปองกันไมครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณบอหมัก/เก็บกาซชีวภาพได

ทั้งหมด ซ่ึงหากมีเหตุฟาผาประกอบกับมีกาซร่ัวไหลบริเวณบออาจกอใหเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นได ดงัน้ัน

เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นควรมีการติดตั้งระบบปองกันฟาผาตามมาตรฐานการปองกัน

ฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง ของ วสท. 

  1.5 ปมสูบนํ้า ความเสี่ยงอันตรายโดยสวนใหญมาจากชุดซีลร่ัว แบร่ิงแตก จุดตอสาย

ลัดวงจร มอเตอรรอนไหม สายพานที่ปมสูบนํ้าไมมีฝาครอบ และหากน้ําเสียที่เขาสูระบบมีสภาพเปน

กรด และมีเศษสิ่งปรกผสมอยู ก็จะทําใหปมสูบน้ํามีอายุการใชงานสั้นลง และชํารุดเสียหาย ซ่ึงอาจจะ

สงผลใหโรงงานตองหยุดเดินระบบผลิตกาซชีวภาพ หรือเกิดเพลิงไหมจนทําใหทรัพยสินเสียหาย และ

ผูปฏิบัติงานไดรับอันตราย ดังนั้นเพ่ือปองกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ควรมีการตรวจสอบ

ความพรอมใชงานของปมกอนใชงานทุกคร้ัง และปฏิบัติตามแผนการซอมบํารุงอยางเครงครัด 

  1.6 หลอดไฟสองสวางและการเดินทอรอยสายไฟ สําหรับความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจาก

หลอดไฟสองสวาง หรืออุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งบริเวณบอผลิต/เก็บกาซชีวภาพ คือ สายไฟลัดวงจร

ระหว างขั้ วห รือ ร่ัว  ทั้ ง น้ีหาก มีก าซร่ัวไหลอาจสงผลให เ กิด เพลิ งไหม  ท รัพยสิน เสียหาย 

หรือผูปฏิบัติงานเสียชีวิต ดังนั้นเพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นควรเลือกใชหลอดไฟสองสวางชนิดที่

สามารถปองกันระเบิด และมีการเดินทอรอยสายไฟถูกตองตามมาตรฐาน 

  1.7 ถัง water seal tank เปนอุปกรณเชิงกลตัวหน่ึง มีหนาที่ปองกันแรงดันเกินหรือต่ํา

กวาที่กําหนด เพื่อทําหนาที่สํารองในกรณีที่ไฟดับ หรืออุปกรณควบคุมแรงดันเสียหรือไมสามารถ

ควบคุมแรงดันไดตามที่ตองการ โดยความเสี่ยงอันตรายเกิดจากระดับนํ้าในถังลดต่ําลง ซึ่งอาจจะทํา

ใหเกิดการร่ัวไหลของกาซตลอดเวลา หรือหากระดับนํ้าในถังสูงเกินกําหนด อาจสรางความเสียหายให

แผนผาใบคลุมบอกาซชีวภาพ โดยอุปกรณ water seal tank แสดงดังรูปที่ 2.2  

  1.8 สวิตซปองกันความดันสูงหรือต่ําเกินกําหนด เปนอุปกรณควบคุมความดันกาซในบอ

เก็บกาซ โดยเฉพาะในระบบที่มีถังเก็บกาซแบบไมเปลี่ยนรูปทรง เม่ือแรงดันกาซมากเกินไปจะสั่งงาน

ใหชุดเผากาซสวนเกินทํางาน และเม่ือแรงดันต่ําเกินกําหนดจะสงผล เคร่ืองเปาลม (Blower) สงกาซ/

หรืออุปกรณใชกาซหยุดทํางาน โดยความเสี่ยงอันตรายเกิดจากสวิตซปองกันความดันสูงหรือต่ําเกิน

กําหนดชํารุด ไมสามารถทํางานไดตามปกติ และอานคาผิดพลาด 

  1.9 ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ เปนอุปกรณสงสัญญาณใหชุดควบคุมแรงดันกาซ ซ่ึงจะติด

ตั้งอยูกับตัวทอกาซทั้งดานทอดูดและทอสง จึงจําเปนตองเลือกวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน และทนตอ

อุณหภูมิ แสงแดด นํ้าฝน สําหรับความเสี่ยงอันตรายเกิดจากอุปกรณชํารุด ไมสามารถทําไดงาน

ตามปกติ และอานคาผิดพลาด ซึ่งสงผลใหบอเก็บกาซมีแรงดันเกินหรือต่ํากวาที่กําหนด จนอาจทําให

เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา เชน เกิดกาซชีวภาพร่ัวไหล และหากมีประกายไฟในบริเวณใกลเคียง 
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อาจกอใหเกิดเพลิงไหม หรือเกิดการระเบิดได ซ่ึงทําใหหยุดเดินระบบ ทรัพยสินเสียหาย และ

ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต เปนตน 

 

 

 
 

รูปที่ 2.2 ถัง water seal tank 

 

  1.10 ระบบนํ้าใตดิน บอผลิต/เก็บกาซชีวภาพที่มีโครงสรางเปนบอดิน จะมีนํ้าเสียซึมลงสู

ชั้นน้ําใตดิน และไหลลงแหลงนํ้าธรรมชาติ สงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง ดังน้ันเพ่ือปองกันความ

เสี่ยงจากระบบนํ้าใตดิน กอนดําเนินการกอสรางระบบ ในเบื้องตนตองมีการตรวจสอบระดับนํ้าใตดิน 

โดยใหกนบอหางจากระดับนํ้าใตดิน 1 เมตร และจําเปนตองมีการปูดวยวัสดุกันซึม เชน แผน PVC 

HDPE เปนตน ทั้งน้ีหากกอสรางระบบเสร็จแลว และเดินระบบแลวนั้น โรงงานอาจตองมีการปูดวย

วัสดุกันซึม ในชวงที่มีการปรับปรุงระบบ  

  1.11 การซอมบํารุง 

   1) ซอมบํารุงบอผลิต/เ ก็บกาซชีวภาพ ความเสี่ยงอันตรายสวนใหญเ กิดจาก

ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจ และอุปกรณการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ทั้งน้ีผูปฏิบัติงาน

ที่เสียชีวิตในขณะซอมบํารุงบอผลิต/เก็บกาซ สืบเน่ืองมาจากในบอผลิต/เก็บกาซ จะมีกาซไฮโดรเจน

ซัลไฟลคอนขางสูง หากสูดดมเขารางกายจะสงผลใหขาดอากาศหายใจ ช็อค และเสียชีวิตในที่สุด 

ดังน้ันเพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นควรวาจางชางซอมบํารุงที่มีประสบการณเขามาซอมบาํรุง หรือ

หากจําเปนตองซอมแซมเอง ควรใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศแกผูปฏิบัติงาน 
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และควรมีอุปกรณความปลอดภัยตางๆ เชน หนากากปองกันกาซพิษ เคร่ืองตรวจวิเคราะหกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟดแบบพกพา เปนตน  

   2) ซอมบํารุงอุปกรณ/เคร่ืองจักรตางๆ ความเสี่ยงอันตรายเกิดจากการปฏิบัติงานที่ทํา

ใหเกิดประกายไฟ เชน เชื่อม เจียร โดยไมมีการปองกันในบริเวณที่อาจเกิดการร่ัวไหลของกาซชีวภาพ 

ดังน้ันเพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โรงงานควรติดตั้งปายเตือนภัยในบริเวณบอผลติ/เก็บกาซ เชน 

ปายหามกอใหเกิดประกายไฟ เปนตน  

 

 2. สวนการสงจายกาซชีวภาพ  

  2.1 การวางทอสงจายกาซชีวภาพ ทอที่ใชควรเปนทอ HDPE และทอสแตนเลส โดย

บริเวณที่อยูดานสงของเคร่ืองเปาลม (Blower) ที่ใกลเคร่ืองเปาลม จะมีอุณหภูมิสูงควรใชทอสแตน

เลส  

   1) การวางทออยูเหนือพื้นดิน สําหรับทอกาซในแนวนอน ควรมีการวางทอใหมีความ

ลาดเอียง และตองมีการติดตั้งอุปกรณระบายนํ้าในจุดที่ต่ําที่สุด ทอที่วางเหนือพ้ืนดินควรวางอยูบนตวั

รองรับ หรือที่แขวนในระดับที่เหมาะสม ถาอยูขางทางสัญจร จําเปนตองมีแผงปองกันและติดปาย

สัญญาณเตือน หรือกรณีที่แขวนทอ หรือยกระดับใหสูงพนจากการสัญจรของยานพาหนะ และมีปาย

สัญญาณบอก/เตือนระดับ ชวงระยะหางสําหรับการรองรับหรือแขวนทอควรมีระยะที่เหมาะสม เพ่ือ

ปองกันการที่ทอตกทองชางแลวกอใหเกิดการทวมขังของนํ้าไปขัดขวางการไหลของกาซ  

   สําหรับความเสี่ย งอันตรายเกิดจากการวางทอที่ มีความยาวมาก และมีการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทําใหทอมีการยืดและหดตัว จนทําใหทอหรือชวงขอตอตางๆเกิดการฉีก

ขาดได ดังน้ันในการวางทอควรปองกันความเสียหายของทอกาซ โดยการไมยึดทอใหแนนเกินไป และ

ควรติดตั้งขอตอรองรับการขยายตัว ในบริเวณทอที่มีการยืดหรือหดตัวในแนวทอ และควรเลือกขอตอ

ออน ในบริเวณทอที่มีการยืดหรือหดตัวที่มีการเยื้องศูนย สําหรับวัสดุของขอตอรองรับการขยายตัว 

หรือขอตอออนที่ใชกับกาซ ควรเปนสแตนเลสหรือยางไนไตรล (NBR) เปนตน นอกจากน้ีเพ่ือปองกัน

ปญหาการสั่นสะเทือนและการดึงร้ังกันของทอ การติดตั้งขอตอรองรับการขยายตัวระหวางอุปกรณทีม่ี

การสั่นสะเทือน และระหวางทอที่ถูกยึดกับโครงสรางที่อยูกันคนละฐานราก  

   2) การวางทอใตดิน ความเสี่ยงอันตรายที่ควรพิจารณาหากมีการวางทอใตดินคือ มี

การพังทลายของดิน หรือหากมีการวางทอผานพื้นผิวจราจร ซ่ึงอาจทําใหทอชํารุด หรือแตก จนทําให

เกิดการร่ัวไหลของกาซ นอกจากน้ีอาจมีน้ําขังภายในทอ ขวางการเดินทางของกาซในเสนทอสงผลให

กาซที่สงไปใชงานมีความชื้นปะปน  

  2.2 ระบบดักละอองนํ้าแบบ Knock out Drum โรงงานที่มีการติดตั้ง Knock out Drum 

จะตองหม่ันตรวจสอบและระบายนํ้าออกจากถัง โดยเฉพาะหากติดตั้งใกลบริเวณบอหมัก/เก็บกาซ 

ควรจะตองหมั่นทําความสะอาดอุปกรณระบายน้ํา เน่ืองจากละอองนํ้าที่มากับกาซอาจจะพาโฟม หรือ
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เศษของแข็ง หรือสารอินทรียเจือปนมาดวย เม่ือนํ้ามาตกคางในอุปกรณนานๆ จึงเกิดฟองเมือก

เกาะติดบริเวณแผนกั้นในถัง ซ่ึงทําใหระบายนํ้าไดลําบาก จึงสงผลใหกาซที่นําไปใชมีความชื้นสูง  

 

        
 

รูปที่ 2.3 ระบบดักละอองน้ําแบบ Knock out Drum 

 

  2.3 ระบบดักละอองนํ้าแบบไซโคลน ความเสี่ยงอันตรายเกิดจากอุปกรณระบายนํ้าชํารุด 

ไมสามารถระบายน้ําได สงผลใหกาซชีวภาพที่นําไปใชประโยชนมีความชื้นสูง 

  2.4 อุปกรณระบายนํ้าแบบอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) ปญหาที่พบบอยของวาลว

ระบายน้ําอัตโนมัติ คือ การอุดตันของวาลว เนื่องจากละอองนํ้าที่มากับกาซอาจจะพาโฟม หรือเศษ

ของแข็ง หรือสารอินทรียเจือปนมาดวย เมื่อนํ้ามาตกคางในอุปกรณนานๆ จึงเกิดเมือกและตะไคร ทํา

ใหวาลวและทออุดตัน เปนเหตุใหไมสามารถระบายน้ําออกจากทอ หรือถังที่มีการติดตั้งอุปกรณ

ระบายน้ําอัตโนมัติได เชน ถัง Knock out Drum และไซโคลน เปนตน 

  2.5 เคร่ืองเปาลม (Blower) ความเสี่ยงอันตรายอาจเกิดการร่ัวไหลของกาซบริเวณขอตอ

ระหวางทอสงจายกาซกับเคร่ืองเปาลม เน่ืองจากการสั่นสะเทือนของเคร่ืองเปาลมขณะทํางาน 

มอเตอรที่ใชเปนชนิดไมปองกันระเบิด ปะเก็นเสื่อมสภาพ ซีลกันร่ัวภายในหลวม นอกจากน้ีโรงงานที่

ติดตั้งเคร่ืองเปาลมในอาคารที่มีลักษณะปดทึบจะมีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากหากมีกาซร่ัวไหลจะไม

สามารถระบายกาซออกสูภายนอกได ประกอบกับอยูใกลแหลงกําเนิดประกายไฟ เชน สวิตซไฟฟา 

ฯลฯ จะสงผลใหเกิดการระเบิด และอาจมีผลกระทบที่รุนแรงเกิดขึ้นตามมา เชน ทรัพยสินเสียหาย 

ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต เปนตน 

  2.6 อุปกรณจํากัดความชื้นแบบเคร่ืองทําความเย็น (Chiller) ความเสี่ยงอันตรายเกิดจาก

กาซร่ัวไหลบริเวณหนาแปลนตางๆ ระบบระบายนํ้าอัตโนมัติอุดตัน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

ชํารุด มีตะกรันเกาะหนาบริเวณแผงแลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งเพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นควร

ปฏิบัติตามแผนการซอมบํารุงอยางเครงครัด โดยเฉพาะแผงแลกเปลี่ยนความรอนควรมีการทําความ

สะอาดอยางนอยทุก 6 เดือน นอกจากน้ีหากอุปกรณกําจัดความชื้นไมสามารถทํางานไดตามปกติ 

หรือมีประสิทธิภาพในการกําจัดไมดี จะทําใหกาซที่นําไปใชมีความชื้นคอนขางสูง ซ่ึงสงผลใหอุปกรณ
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ตางๆ ในระบบผลิตและใชกาซชีวภาพเสียหาย และเกิดปญหาจากการนํากาซไปใชประโยชน เชน เม่ือ

นํากาซที่มีความชื้นไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอตมน้ํามันรอนจะสงผลใหจุดติดยาก หรืออาจจุดเตาติด 

แตเดินไดชั่วขณะแลวดับ หรือเปลวไฟกระพือ เปนตน 

  2.7 เกจวัดความดัน (Pressure gauge) ความเสี่ยงอันตรายเกิดจากอุปกรณอานผิดพลาด 

ชํารุด และไมสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งสงผลใหอุปกรณอื่นๆทํางานผิดพลาด และเกิดความ

เสียหายได โดยเฉพาะหากเกจวัดความดันที่ติดตั้งบริเวณบอผลิต/เก็บกาซ และบริเวณหมอตมนํ้ามัน

หรือเคร่ืองยนตผลิตไฟฟา อานคาผิดพลาด อาจจะทําใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา เชน ตองหยุด

เดินระบบ ทรัพยสินเสียหาย และมีผูเสียชีวิต เปนตน 

  2.8 เคร่ืองวิเคราะหกาซชีวภาพ ควรเปนเคร่ืองที่สามารถตรวจวิเคราะหองคประกอบของ

กาซชีวภาพไดอยางนอย 3 องคประกอบหลักๆ คือ ออกซิเจน มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด ซ่ึงหากวา

เคร่ืองตรวจวิเคราะหกาซชํารุด หรืออานคาผิดพลาด อาจทําใหอุปกรณที่ใชกาซชีวภาพเสียหายได 

เชน เคร่ืองยนตผลิตไฟฟา ฯลฯ หรือเกิดเพลิงไหมได เนื่องจากเคร่ืองวิเคราะหปริมาณกาซออกซิเจน

ผิดพลาด  

  2.9 ระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด  

   1) วาลว หรือหัวกระจายน้ํา/สารละลาย เกิดการอุดตัน เน่ืองจากละอองนํ้าที่มากับกาซ

อาจจะพาโฟม หรือเศษของแข็ง หรือสารอินทรียเจือปนมาดวย จึงทําใหเกิดการอุดตันได สงผลให

กาซชีวภาพที่นําไปใชประโยชนมีปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดผสม 

   2) มีกาซร่ัวไหลที่ขอตอหนาแปลนตางๆ บริเวณหอดูดซับ 

   3) กาซชีวภาพที่ผานระบบกําจัดจะมีความชื้นผสมอยู  เ น่ืองจากในการกําจัดกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด มีหลายเทคโนโลยีใหเลือกใช ทั้งน้ีหากใชเทคโนโลยีที่ใชน้ําในการกําจัด อาจทําให

กาซชีวภาพที่ผานระบบน้ีไปมีความชื้นคอนขางสูง ซึ่งหากโรงงานไมมีระบบกําจัดความชื้น หรือมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดความชื้นไมดี จะสงผลใหอุปกรณตางๆ เกิดการชํารุดเสียหาย เน่ืองจากการ

กัดกรอนได เชน โซลินอยดวาลวคู ที่ติดตั้งบริเวณหมอตมน้ํามันรอน (Boiler) เปนตน นอกจากน้ีกาซ

ชีวภาพที่มีความชื้นสูงยังมีผลทําใหการจุดติดไฟในหมอตมนํ้ามันรอน (Boiler) ทําไดยาก หรืออาจจะ

จุดเตาติด แตเดินไดชั่วขณะแลวดับ หรือเปลวไฟกระพือ เปนตน หรือหากเลือกใชเทคโนโลยีที่ตองมี

การเติมกาซออกซิเจนในการกําจัด อาจทําใหมีกาซออกซิเจนปะปนไปกับกาซชีวภาพดวย และเม่ือสง

จายกาซไปใชประโยชนกับหมอตมนํ้ามันรอน (Boiler) หรือเคร่ืองผลิตไฟฟา อาจทําใหเกิดการระเบิด

ได  

   4) การซอมบํารุงระบบฯ หากอุปกรณภายในระบบกําจัดชํารุด เสียหาย เชน วาลว หรือหัว

กระจายนํ้า เปนตน ผูปฏิบัติงานจะตองมีอุปกรณการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ และมีใบอนุญาต

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ ซึ่งผูมีอํานาจในการอนุมัติคือ ผูจัดการฝายการผลิต/หัวหนางานทั่วไป/

หัวหนางานฝายผลิตอาวุโส/หัวหนางานกะ 
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  2.10 หลอดไฟฟาสองสวาง ตูควบคุมไฟฟา และสวิตซไฟ โดยทั่วไปอุปกรณไฟฟาตางๆ ที่

ติดตั้งใกลบริเวณที่มีกาซ ควรจะตองเปนชนิดปองกันระเบิด ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน และควร

ติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 60079-14 สําหรับระบบการเดินไฟฟาใหปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทาง

ไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 เน่ืองจากหากมีกาซร่ัวไหล ประกอบกับมีประกายไฟจาก

อุปกรณไฟฟาตางๆ จะสงผลใหเกิดการระเบิด จนทําใหทรัพยสินเสียหาย และมีผูเสียชีวิตได  

  

 3. สวนการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน  

  3.1 ระบบเผากาซสวนเกินทิ้ง (Flare) ควรติดตั้งอุปกรณ วาลวแยก (Manual shut off 

valve) เปนวาลวเปด-ปด ดวยมือ วาลวตัดกาซฉุกเฉิน ซึ่งจะทํางานเม่ือมีคําสั่งใหเผากาซทิ้งจากระบบ

ควบคุมการเผาทิ้งแบบอัตโนมัติ และมีอุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ สําหรับความเสี่ยงอันตราย

จากระบบ flare เกิดจากระบบไมเหมาะสมกับปริมาณกาซที่เกิดขึ้น และสวิตซปองกันความดันเกิน

ชํารุดเสียหาย 

   3.2 Gas filter ซ่ึงติดตั้งบริเวณหมอตมนํ้ามันรอน (Boiler) ซึ่งหากหมอกรองกาซเกิดการ

ชํารุดเสียหาย ไมสามารถใชงานไดตามปกติ จะสงผลใหมีสิ่งเจือปน เชน ฝุน ผง หรืออนุภาคของแข็ง

ตางๆ ที่ปนมากับกาซหลุดเขาไปยังสวนของอุปกรณควบคุมกาซตางๆ และอุปกรณใชประโยชน 

  3.3 อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ (Flame arrester) เปนอุปกรณปองกันเปลวไฟไมให

ยอนกลับเขาไปในทอ โดยการติดตั้งอุปกรณนี้ควรปฏิบัติตามมาตรฐาน ATEX; EN 12874:2001 ทั้งนี้

ถาติดตั้งไมเหมาะสม หากเกิดเปลวไฟจากอุปกรณใชประโยชน เชน หมอตมน้ํามันรอน หรือเคร่ือง

ผลิตไฟฟา เพ่ือปองกันเปลวไฟยอนกลับเขาไปในทอสงจายกาซ ซ่ึงสงผลใหอุปกรณใชงานอื่นๆ ใน

ระบบผลิตและใชกาซชีวภาพในโรงงานเสียหายได  

   3.4 วาลวปรับความดันกาซ (Pressure regulator) ทําหนาที่ลดความดันของกาซที่สงจาก

บอเก็บกาซไปยังอุปกรณใชงานปลายทางใหมีความดันปลายทางขาออกคงที่ หรือเกือบคงที่ โดย

จะตองลดใหเหมาะสมกับความดันที่อุปกรณใชงานตองการ ทั้งน้ีหากอุปกรณน้ีชํารุด เสียหาย ซ่ึงอาจ

เกิดจากการกัดกรอนของกาซ จะทําใหความดันในอุปกรณใชงานปลายทางสูงกวาที่กําหนด และ

อาจจะสงผลกระทบที่รุนแรงตามมา 

   3.5 โซลินอยดวาลวคู (Double solenoid valve) ทําหนาที่เปด-ปด กาซชีวภาพเขาสูหัว

เผา สําหรับสาเหตุที่กาซชีวภาพร่ัวไหลผานโซลินอยดวาลวคูเขาสูหองเผาไหมไดเกิดจากกรณีดังนี้ 

    1) หนาวาลวและบาวาลวสกปรก  

    2) หนาวาลวหรือบาวาลวชํารุด  

    3) สปริงกดวาลวสึกกรอน แตกหัก  

    4) กานวาลวและรูสกปรก ทําใหค้ํายัน หรือติดตายในตําแหนงวาลวเปด  
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    ทั้ง น้ี เปนผลสืบ เ น่ืองจากกาซชี วภาพที่นํามาใชประโยชน มีความชื้น  และก าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟดปะปนมาดวย ซึ่งทําใหมีเมือก ตะกอนสะสมอยูในกานวาลว ทําใหกานวาลวฝด สึก

กรอน และชํารุด  

   3.6 Valve Proving Systems เปนอุปกรณนิรภัยที่ติดตั้งควบคูกับ โซลินอยดวาลวคู 

สําหรับตรวจสอบการร่ัวไหลของกาซชีวภาพผานโซลินอยดวาลวคู โดยเมื่อหัวเผาเร่ิมทํางาน ถามีการ

ร่ัวของกาซผานวาลว จะแสดงดวยสัญญาณเตือนภัยไฟสีแดง พรอมตัดระบบการทํางานของหัวเผา

ทั้งหมด ทั้งน้ีหากกาซชีวภาพที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในหมอตมนํ้ามันรอน (Boiler) มีความชื้น และมี

กาซไฮโดรเจนซัลไฟดปะปน จะทําใหอุปกรณนี้เกิดการชํารุดเสียหาย หรืออุดตันและลัดวงจร ซึ่งมีผล

ทําใหกาซร่ัวไหลผานโซลินอยดวาลวคูเขาสูหองเผาไหม และเกิดการระเบิดตามมา 

สวนที่ 2 สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย 

 เม่ือไดลงรายการในชองการดําเนินการแลว โรงงานตองพิจารณาวาในสวนการผลิต การสง

จาย และการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน ตามรายละเอียดในชองการดําเนินการใดจะเกิดเหตุการณ

ที่อาจทําใหเกิดอุบัติภัยรายแรง   

สวนที่ 3 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 โรงงานตองพิจารณาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชองสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตรายที่จะมี

ผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมอยางไร 

สวนที่ 4 หมายเหตุ 

 ใหโรงงานระบุถึงวิธีการที่จะใชในการบงชี้อันตรายในแตละการดําเนินงาน และ/หรือ

มาตรฐานความปลอดภัยหรือคูมือการปฏิบัติงาน โดยการบงชี้อันตรายจะกลาวถึงในหัวขอ 2.4 การชี้

บงอันตราย 

 

 โรงงานแตละแหงอาจมีขอมูลรายละเอียดในสวนการผลิต การสงจายกาซ และการนํากาซ

ชีวภาพไปใชประโยชน มากหรือวานอยกวาที่กลาวไวขางตน ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆกันไป เชน 

งบประมาณ ความพรอมของบุคลากร เปนตน แตเพ่ือเปนการชวยลดความเสี่ยง ควรจะระบุใหระ

เอียดครบถวนมากที่สุด สําหรับแบบฟอรมการจัดทํารายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงแสดงดังตารางที่ 2.1 

และตัวอยางในการจัดทําบัญชีฯ แสดงในภาคผนวก ก. 
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ตารางที่ 2.1 แบบฟอรมบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย 

โรงงาน      

วันที่ทําการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน   

การดําเนินงาน 
ส่ิงที่เปนความเส่ียง

และอันตราย 

ผลกระทบทีอ่าจ

เกิดข้ึน 
หมายเหตุ 
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2.4 การช้ีบงอนัตราย 

 การชี้บงอันตราย ผูประกอบกิจการโรงงานอาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ที่

เหมาะสมตามลักษณะการประกอบกิจการ หรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ประกอบกิจการโรงงาน 

2.4.1 Checklist เปนวิธีที่ใชในการชี้บงอันตราย โดยนําแบบตรวจไปใชในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานในโรงงานเพ่ือคนหาอันตราย แบบตรวจประกอบดวยหัวขอคําถามที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานตางๆ เพ่ือตรวจสอบวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ

กฎหมาย เพื่อนําผลจากการตรวจสอบมาทําการชี้บงอันตราย  

 ขั้นตอนการศึกษา วเิคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือชี้บงอันตรายดวยวิธี  

Checklist ใหปฏิบัติดังนี้ 

 1. กําหนดหัวขอที่จะตรวจสอบความปลอดภัยในการดําเนินงานในโรงงาน 

 2. รางรายละเอียดของเร่ืองที่จะตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงขั้นตอนการปฏิบัติขอกฎหมาย

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 3. นํารายละเอียดในขอ 2. ทําแบบตรวจ เพ่ือใชสําหรับการตรวจสอบความปลอดภัย 

 4. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบตรวจสอบอีกคร้ัง โดยผูมีประสบการณ

เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาแบบตรวจน้ันครอบคลุมประเด็นปญหาความปลอดภัยที่เปนอยู 

 5. นําแบบตรวจสอบไปใชตรวจสอบความปลอดภัยในการดําเนินงานในโรงงาน 

 6. นําผลการตรวจสอบมาชี้บงอันตรายลงในแบบการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง 

เพ่ือหาแนวโนมของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพ้ืนที่การทํางาน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ และ

กิจกรรมตางๆ 

 7. นําผลการชี้บงอันตรายมาประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นลงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

 2.4.2 What – If Analysis เปนกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพ่ือชี้บง

อันตรายในการดําเนินงานตางๆ ในโรงงานโดยการใชคําถาม “จะเกิดอะไรขึ้น......ถา...” (What If) 

และหาคําตอบในคําถามเหลาน้ัน เพ่ือบงชี้อันตรายที่อาจเกิดในการดําเนินงานในโรงงาน 

 ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือบงชี้อันตรายดวยวิธี  

What – If Analysis ใหปฏิบัติดังน้ี 

 1. การแตงตั้งกลุมบุคคลเพื่อการทําการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานใน

โรงงานเพ่ือบงชี้อันตรายดวยรูปแบบคําถาม (What If) 

 2. กําหนดขอบเขตของการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพ่ือบงชี้อันตรายโดยครอบคลุมทั้ง

ในกรณีเกิดเพลิงไหม ระเบิด กาซชีวภาพร่ัวไหล 
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 3. ระบุขอบเขตของแหลงกําเนิดอันตราย และพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ รวมทั้งผูที่ไดรับ

ผลกระทบ สําหรับขอบเขตของแหลงกําเนิดอันตรายในกระบวนการผลิตอาจเปน 

 กาซชีวภาพและสารเคมี 

 เคร่ืองจักรอุปกรณ 

 หนวยของกระบวนการผลิต 

 พ้ืนที่การปฏิบัติงาน 

 ชุมชนใกลเคียง 

4. เตรียมขอมูลรายละเอียดในหัวขอตางๆ ซ่ึงสมาชิกกลุมจะตองทบทวนเอกสารพ้ืนฐานที่

สําคัญ เพื่อใชในการตั้งคําถาม ซ่ึงกําหนดสมมุติฐานหรือความคลาดเคลื่อนจากชวงเวลาผิดปกต ิทัง้ใน

กรณีที่มีการดําเนินงานปกติ ผิดปกติ และเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการผลิต หัวหนากลุมตองเขาสํารวจพ้ืนที่การทํางานที่อันตรายเพ่ือที่จะเขาใจสภาพทั่วไป 

และอุปกรณที่เกี่ยวของในพ้ืนที่จริง เพ่ือประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยง 

 5. จัดทําคําถามใหเปนระบบและทบทวนคําถามตางๆ โดยสมาชิกในกลุม สําหรับการตั้ง

คําถามจะตองเปนระบบ โดยเร่ิมจากจุดเร่ิมตนของขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิต กระทั่งถึงขั้นตอน

การผลิตขั้นสุดทาย การตั้งคําถามนี้สามารถประยุกตใชกับสภาพกระบวนการผลิตที่ไมปกติได โดย

รูปแบบการตั้งคําถามใหพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 ความลมเหลวของเคร่ืองจักรอุปกรณ 

 สภาพกระบวนการผลิตที่ผิดปกติอันเน่ืองมาจาก อุณหภูมิความดัน หรือ ความลมเหลว 

ของการปอนวัตถุดิบสูกระบวนการผลิต เปนตน 

 ความลมเหลวของเคร่ืองมือ เคร่ืองวัด 

 ความผิดพลาดจากการทํางานของคนงาน 

 

การทํางานไมเปนไปตามขั้นตอน ระหวางสภาพการทํางานปกติ การเดินเคร่ืองจักร หรือการหยุด

เคร่ืองจักร 

 อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการซอมบํารุงรักษา 

 อุบัติเหตุในบริเวณสถานที่ทํางานที่เกี่ยวของ  

 ความลมเหลวโดยรวม เชน ความลมเหลวของอุปกรณหลายชนิด หรือความลมเหลวของ 

  อุปกรณตางๆ รวมกับความผิดพลาดจากการทํางานของคนงาน 

  6. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพ่ือบงชี้อันตรายดวยเทคนิคการชี้บงอันตรายใน

รูปแบบคําถาม What If โดยรวบรวมคําถามตางๆ เขาดวยกันเปนหมวดหมู ตามลําดับขั้นตอนการ

ผลิต โดยหัวขอแตละคอลัมนในแบบบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงจะมาประกอบดวย 
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  คําถาม What If  

  อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา 

  มาตรการเพื่อลดผลกระทบของอันตราย 

  ขอเสนอแนะ 

  ในการทบทวนจะเร่ิมตนดวยคําถาม What If แตละคําถาม โดยพิจารณาถึงอันตราย ผลที่จะ

เกิดตามมา และมาตรการลดผลกระทบที่เก่ียวของกับคําถามแตละคําถาม รวมทั้งขอเสนอแนะในการ

ปองกันอันตราย โดยหัวหนากลุมมีหนาที่จัดการกับคําถามของแตละกลุมคําถามใหแลวเสร็จเรียบรอย

กอนที่จะเร่ิมคําถามขอตอไป ซึ่งกลุมจะตองยอมรับคําตอบและขอพิจารณาตางๆ น้ัน เพ่ือนําไป

ประเมินความเสี่ยงตอไป 

 7. สรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานเพ่ือบงชี้อันตรายของกลุม 

ลงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

 8. นําผลการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงอันตรายทีอ่าจ

เกิดขึ้นลงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

2.4.3 Hazard and Operability Study (HAZOP) เปนเทคนิคการศึกษา วิเคราะห 

และทบทวน เพ่ือชี้บงอันตรายและคนหาปญหาของระบบตางๆ ดวยการตั้งคําถามที่สมมุติเหตุการณ

ของการผลิตในภาวะตางๆ เพ่ือนํามาบงชี้อันตรายหรือคนปญหาในกระบวนการผลิตซ่ึงอาจทําใหเกิด

อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงขึ้นได 

 ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือชี้บงอันตรายดวยวิธี 

HAZOP ใหปฏิบัติดังน้ี 

1. แนะนําสมาชิกของกลุมบุคคล พรอมประวัติอยางคราวๆ ของแตละคน 

2. ผูประสานงานของกลุมเสนอวิธีการในการทํา HAZOP เพื่อใหสมาชิกในกลุมพรอมที่จะทํา 

การศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน 

 3. นําเสนอใหสมาชิกในกลุมทราบถึงคุณสมบัติของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายชนิดเฉียบพลัน 

เพ่ือใหตระหนักถึงความเปนพิษและอันตรายของสารเหลาน้ี 

 4. ในกลุมตองชี้บงอันตรายเบื้องตนในกระบวนการผลิตกอนเพ่ือจะไดทราบจุดประสงคของ

การทํา HAZOP และนําไปสูการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

 5. กําหนดขอบเขตของการทํา HAZOP  

 6. การเดินสํารวจโรงงาน กลุมควรเดินสํารวจโรงงานตามจุดตางๆ เพื่อศึกษาใหเขาใจ

กระบวนการทํางาน 

 7. จัดประชุมกลุมยอยภายใตขอบเขตที่กําหนดในการทํา HAZOP 

 8. สรุปขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน  
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ของกลุมลงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 

 9. นําผลการชี้บงอันตรายมาประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นลงในแบบการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง 

 2.4.4 Fault– Tree Analysis (FTA) เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายที่เนนถึงอุบัติเหตุ หรือ

อุบัติภัยรายแรงที่เกิดขึ้น หรือคาดวาจะเกิดขึ้น เพ่ือนําไปวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือ

อันตราย ซ่ึงเปนเทคนิคในการคิดยอนกลับที่อาศัยหลักการทางตรรกวิทยาในการใชหลักการเหตุและ

ผล เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดเหตุหรืออุบัติภัยรายแรง โดยเร่ิมวิเคราะหจากอุบัติเหตุหรือ

อุบัติภัยรายแรงที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาหาเหตุการณยอยอะไรไดบาง และ

เหตุการณยอยเหลานั้นเกิดขึ้นไดอยางไร การสิ้นสุดการวิเคราะหเม่ือพบวาสาเหตุของการเกิด

เหตุการณยอยเน่ืองมาจากความบกพรองของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ หรือความผิดพลาดจากการ

ปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือชี้บงอันตรายดวยวิธีการ  

Fault – Tree Analysis ใหปฏิบัติดังน้ี 

 1. ใหพิจารณาเลือกจําลองเหตุการณแรก (TOP Event) ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได ซึ่งจะ

สงผลกระทบทําใหเกิดอุบัติภัยรายแรงตามมา 

 2. วิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณแรกวาเกิดไดจากเหตุการณยอย (Fault Tree 

Event or Intermediate Event) อะไรไดบาง 

 3. วิเคราะหหาสาเหตุของเหตุการณยอยเหลาน้ันอีกจนการวิเคราะหหาสาเหตุจะสิ้นสุดเม่ือ

พบวาสาเหตุตางๆ เหตุการณยอยที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากความบกพรองของเคร่ืองจักรอุปกรณ 

เคร่ืองมือ ระบบความปลอดภัย ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน หรือระบบการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่ง

เหลานี้จัดเปนการณที่เกิดขึ้นไดโดยปกติ (Basic Event) 

 4. แสดงผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพื่อชี้บงอันตรายในรูปแบบแผนภูมิโดยใช

เคร่ืองหมายในตารางที่ 2.2  

 5. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือชี้บงอันตราย และ

ประเมินความเสี่ยงลงในแบบการชี้บงประเมินความเสี่ยง  
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ตารางที่ 2.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหการชี้บงอันตรายดวย FTA 

สัญลักษณ ช่ือ ความหมาย 

 

 

 

And Gate 

สาเหตุหลายสาเหตุ 

เ ห ตุ ก า ร ณ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด

เน่ืองจากสาเหตุหลายสาเหตุ

ของเหตุการณยอย 

 

Or Gate 

สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง 

เ ห ตุ ก า ร ณ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด

เน่ืองจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง

ของเหตุการณยอย 

 

Basic Event 

เหตุการณที่เกิดขึ้นไดโดยปกติ 

เหตุก ารณยอยที่ เ กิดขึ้ นได

ตามปกติ ซึ่งทราบถึงสาเหตุได

ชั ด เ จนโ ดย ไม ต อ งทํ า กา ร

วิเคราะหหาสาเหตุตอไปถือ

เปนสาเหตุแรกของการเกิด

อุบัติภัย 

 

 

 

Fault Tree Event 

เหตุการณยอย 

เหตุการณยอยที่สงผลใหเกิด

เหตุกา รณต อ เ น่ืองจน เปน

ตนเหตุใหเกิดอุบัติภัย 

 

 

 

Undeveloped Event 

เหตุการณที่วิเคราะหตอไมได 

เหตุการณยอยที่ไมตองทําการ

วิ เ ค ราะหห า สา เ หตุ ต อ ไป 

เน่ืองจากไมมีขอมูลสนับสนุน 

 

 

 

External Event 

เหตุการณภายนอก 

เหตุการณภายนอกหรือปจจัย

ภายนอกที่เปนสาเหตุที่ทําให

เกิดเหตุการณตางๆ 

 

 2.4.5 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) เปนวิธกีารชี้บงอันตรายที่ใชการ

วิเคราะห ในรูปแบบความลมเหลวและผลที่เกิดขึ้น ซ่ึงเปนการตรวจสอบชิ้นสวนเคร่ืองจักรอุปกรณใน

แตละสวนของระบบ ผลที่เกิดขึ้นเม่ือเกิดความลมเหลวของเคร่ืองจักรอุปกรณ 

 ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือ ชี้บงอันตรายดวย 

FMEA ประกอบดวย 

 1. จัดเตรียมขอมูล เอกสารและแผนผังเพ่ือศึกษาวิเคราะห FMEA ขอมูลหรือเอกสารที่ใชใน

การศึกษา วิเคราะหเพ่ือชี้บงอันตรายดวย FMEA ประกอบดวย 

 * แผนผังระบบทอและอุปกรณ 
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* แผนผังวงจรกระแสไฟฟาและคําอธิบายถึงลักษณะของระบบ 

* แผนผังของระบบเชื่อมโยงระหวางเคร่ืองมือหรืออุปกรณ 

* แผนผังการเดินสายไฟ 

* แผนผังเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ใชงาน 

* เอกสารอื่นๆ เชน คูมือการฝกอบรม คูมืออุปกรณ และขั้นตอนการปฏิบัติการในระบบ 

2. คัดเลือกกลุมทําการศึกษา FMEA ซ่ึงตองประกอบดวยบุคลากรที่มีประสบการณดังน้ี 

 วิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในเร่ืองการออกแบบและการ 

  ปฏิบัติงานของโรงงาน 

 ผูเชี่ยวชาญดานการควบคุมระบบไฟฟา เคร่ืองจักรอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก  

  (Utilities) โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีความชํานาญในเร่ืองการออกแบบ 

3. การทํา FMEA มีแนวทางดังน้ี 

 ใหคํานิยามเพ่ือกําหนดขอบเขตการทํา FMEA โดยจัดทํารายการของสิ่งตางๆ ในโรงงาน 

อยูเปนระบบ ซ่ึงคําวา ระบบ หมายถึง สวนประกอบทั้งหมดของเคร่ืองจักรอุปกรณ ทอ 

และสวนประกอบอ่ืนๆ ที่เปนสวนสนับสนุน เชน แหลงกําเนิดไฟฟา นํ้าหลอเย็น เปนตน 

ทั้งนี้ตองครอบคลุมหนาที่การทํางานอยางสมบูรณ 

 อธิบายรายละเอียดของชิ้นสวนหลักของระบบตางๆ ในโรงงาน เพราะการวิเคราะหตอง

เกี่ยวของกับหลายระบบ อยางไรก็ตามอุปกรณหลักของแตละระบบมักจะทํางานลมเหลว

เนื่องมาจากชิ้นสวนยอยๆ กลุมผูศึกษาวิเคราะหเทคนิค FMEA สามารถนําความลมเหลว

ของชิ้นสวนยอยไปรวมในการวิเคราะหไดถามีผูเชี่ยวชาญอยูในกลุมดวย 

 4. การรวบรวมบันทึกขอมูล ซ่ึงแสดงใหเห็นผลความลมเหลวของชิ้นสวนที่มีตอระบบความ

ลมเหลวทั้งหมดซ่ึงเปนสาเหตุใหระบบไมสามารถทํางานไดนั้น จะไดรับการพิจารณาทั้งหมดโดยไมมี

การจําเพาะเจาะจง ถึงความรุนแรงของผลกระทบ และแนวโนมของเหตุการณ มาตรการปองกัน 

ควบคุม และแกไข 

 5. รายงานที่ตองจัดทําเพ่ือแสดงผลการศึกษา จะบันทึกขอมูลลงในแบบบงชี้อันตรายและ

ประเมินความเสี่ยง 

 6. นําผลการชี้บงอันตรายมาประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นลงในแบบชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง  

 2.4.6 Event Tree Analysis เปนวิธีการชี้บงอันตราย เพ่ือวิเคราะหและประเมินหา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอเนื่องเม่ือเกิดเหตุการณแรกขึ้น (Initiating Event) ซึ่งเปนการคิดเพ่ือ

คาดการณลวงหนาเพ่ือวิเคราะหหาผลสืบเน่ืองที่จะเกิดขึ้น เม่ือเคร่ืองจักรอุปกรณเสียหายหรือ
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คนทํางานผิดพลาดเพ่ือใหทราบสาเหตุวาเกิดขึ้นไดอยางไร และมีโอกาสที่จะเกิดมากนอยเพียงใด 

รวมทั้งเปนการตรวจสอบวาระบบความปลอดภัยที่มีอยูมีปญหาหรือไมอยางไร 

 ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือชี้บงอันตรายดวย 

Event Tree Analysis ใหปฏิบัติดังนี้ 

1. พิจารณาสถานการณจําลอง (Initiating Event) ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลว 

2. แจกแจงรายละเอียดของระบบความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยูและวิธีการปฏิบัติงานของ 

คนงานที่เก่ียวของกับการเกิดเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น 

 3. สรางแผนภูมิ Event Tree Analysis โดยวิเคราะหระบบความปลอดภัยและผูปฏิบัติงาน 

โดยพิจารณา 2 กรณี คือ เมื่อระบบความปลอดภัยทํางานปกติ หรือผูปฏิบัติงานถูกตอง และระบบ

ความปลอดภัยหรือคนปฏิบัติงานไมถูกตอง 

 4. อธิบายขั้นตอนและผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดเหตุตามลําดับ 

 5. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห ทบทวนเพ่ือชี้บงอันตรายดวย Event Tree Analysis และ

ประเมินความเสี่ยงลงในแบบการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง  

 สําหรับการชี้บงอันตรายในแตละวิธีน้ัน โรงงานควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม

และอุปกรณที่ตองการชี้บงอันตราย ดังน้ันเพื่อใหสามารถเลือกใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงมี

คําแนะนําสําหรับการเลือกดังแสดงในตารางที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3 สรุปการเลือกใชวิธีการชี้บงอันตราย 

ระบบ/เคร่ืองจกัรอปุกรณ/

ข้ันตอน 

วิธกีารชี้บงอันตราย 

HAZOP FMEA What-if Checklist 

อุปกรณในการผลิต เชน  

- วาลว 

- ทอ, ระบบทอ 

- ปม 

- Blower 

เ ห ม า ะ ส ม

ที่สุด 

เหมาะสม เหมาะสม ใชไดหากมีการ

ดํ า เ นิ น ก า ร

มาแลวในอดีต 

เคร่ืองมือระบบควบคุม 

ระบบไฟฟา 

ไมแนะนํา เ ห ม า ะส ม

ที่สุด 

เหมาะสม ไมแนะนํา 
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ตารางที่ 2.3 สรุปการเลือกใชวิธีการชี้บงอันตราย (ตอ) 

ระบบ/เคร่ืองจกัรอปุกรณ/

ข้ันตอน 

วิธกีารชี้บงอันตราย 

HAZOP FMEA What-if Checklist 

ระบบความปลอดภัย เชน 

- ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

- Flare 

- ระบบปองกันฟาฝา 

- สวิตซปองกันความดันสูงหรือต่ํา 

- ถัง water seal tank  

- ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ 

- Back pressure check valve 

ไมแนะนํา เหมาะสม เ ห ม า ะ ส ม

ที่สุด 

ไมแนะนํา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน 

- Operating manual 

- Emergency plan 

ไมเหมาะสม ไมแนะนํา เ ห ม า ะ ส ม

ที่สุด 

เหมาะสม 

โครงสรางและสิ่งปลูกสราง 

- บอหมักกาซชีวภาพ 

ไมแนะนํา เหมาะสม เ ห ม า ะ ส ม

ที่สุด 

เหมาะสม 

 

2.5 การประเมินความเส่ียง 

 2.5.1 การประเมินโอกาสของการเกิดเหตุการณ ขั้นตอนน้ี คือ การนําเอาขอมูลจากการชี้

บงอันตรายที่ระบุถึงความลมเหลวของอุปกรณและความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาพิจารณาวา 

โอกาสเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด  

 ในการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ วามีมากนอยเพียงใด ไดจัดระดับโอกาส

เปน 4 ระดับ ดังตัวอยางในตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ 

ระดับ รายละเอียด 

1 มีโอกาสในการเกิดยาก  

2 มีโอกาสในการเกิดนอย  

3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง  

4 มีโอกาสในการเกิดสูง  
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 สําหรับการพิจารณาการกําหนดโอกาสของการเกิดเหตุการณตางๆ สามารถพิจารณาไดใน

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการพิจารณาเชิงปริมาณ เปนการพิจารณาโดยกําหนดโอกาสของการ

เกิดเหตุการณตางๆออกมาเปนตัวเลข ซ่ึงโรงงานสามารถนําขอมูลจากสถิติอุบัติเหตุ ประวัตเิคร่ืองจักร

อุปกรณ เปนตน มาใชในการดําเนินการ สําหรับการพิจารณาเชิงคุณภาพเปนการพิจารณาโดยนําเอา

ปจจัยตางๆที่มีผลตอการเกิดเหตุการณตางๆมาพิจารณา เชน 

 1. มีการออกแบบ การสราง การติดตั้ง เคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ ตลอดจนการใชวัสดุที่

ไดมาตรฐาน 

 2. การทดสอบ ตรวจสอบ ซอมบํารุง เคร่ืองจักร อุปกรณ และเคร่ืองมือ 

 3. ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน กระบวนการผลิต วัตถุดิบ เคร่ืองจักร ฯลฯ 

 4. การทํางานหรือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกตอง 

 5. การฝกอบรม 

 6. การตรวจประเมินความปลอดภัย 

 7. การปฏิบัติตามขอกําหนด 

 8. และหรืออ่ืนๆ เชน การเตือนอันตราย/การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล/

แผนระงับและฟนฟูเหตุการณอาจจะกําหนดเกณฑที่เหมาะสมกับโรงงานของตนขึ้นมาใชเอง เชน 

 - ระดับ 1 มีโอกาสในการเกิดยากหมายถึง มีมาตรการอยางนอยตามขอ 1-6 ครบถวน 

 - ระดับ 2 มีโอกาสในการเกิดนอยหมายถึง มีมาตรการอยางนอยตามขอ 1-3 ครบถวน 

 - ระดับ 3 มีโอกาสในการเกิดปานกลางหมายถึง มีมาตรการในขอ 1-3 บางขอ และ ขอ 4-8 

บางขอ 

 - ระดับ 4 มีโอกาสในการเกิดสูงหมายถึง ไมมีมาตรการในขอ 1-3 แตมีขอ 4-8 

 

 2.5.2 การพิจารณาความรุนแรงของอันตราย พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

วากอใหเกิดผลกระทบที่อาจเกิดตอบุคคลชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด โดยจัด

ระดับความรุนแรงเปน 4 ระดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

 

ตารางที่ 2.5 การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอบุคคล 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กนอย มีการบาดเจ็บเล็กนอยในระดับปฐมพยาบาล 

2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ตองไดรับการรักษาทางแพทย 

3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยที่รุนแรง 

4 สูงมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 



บทที่ บทที่ 22    ขั้นตอนการขั้นตอนการประเมินประเมินควความเส่ียงามเส่ียงอันตรายที่อันตรายที่อาจเกิดจากการผลิตและใชประโยชนจอาจเกิดจากการผลิตและใชประโยชนจาากกกาซชีวภาพกาซชีวภาพ  

ในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังหลัง  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ   2-24 

ตารางที่ 2.6 การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอชุมชน 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กนอย ไมมีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงานหรือมีผลกระทบเล็กนอย 

2 ปานกลาง มีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงานและแกไขไดในระยะเวลาสั้น 

3 สูง มีผลกระทบตอชุมชนรอบโรงงานและตองใชเวลาในการแกไข 

4 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงตอชุมชนเปนบริเวณกวางหรือหนวยงานของ

รัฐตองเขาดําเนินการแกไข 

หมายเหตุ :  ผลกระทบตอชุมชน หมายถึง เหตุรําคาญตอชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บปวยของประชาชน 

ความเสียหายตอทรัพยสินของชุมชนและประชาชน 

 

ตารางที ่2.7 การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กนอย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเล็กนอยสามารถควบคุมไดหรือแกไขได 

2 ปานกลาง มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมปานกลางสามารถแกไขไดในระยะเวลาสั้น 

3 สูง มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรุนแรงตองใชเวลาในการแกไข 

4 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมรุนแรงมากตองใชทรัพยากรและ

เวลานานในการแกไข 

หมายเหตุ :  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของ สิ่งแวดลอม เชน 

อากาศ ดิน แหลงนํ้า เปนตน 

 

ตารางที่ 2.8 การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอทรัพยสิน 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กนอย ทรัพยสินเสียหายนอยมากหรือไมเสียหายเลย 

2 ปานกลาง ทรัพยสินเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิตตอไปได 

3 สูง ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตในบางสวน 

4 สูงมาก ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตทั้งหมด 

หมายเหตุ :  ความเสียหายของทรัพยสินในแตระดับโรงงานสามารถกําหนดขึ้นเองตามความ

เหมาะสม โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน 

 

 2.5.3 การจัดระดับความเส่ียง โดยพิจารณาถึง ผลลัพธของระดับโอกาสคูณกับระดับความ

รุนแรงที่มีผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม หากระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบ

ตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม มีคาแตกตางกันใหเลือกระดับความเสี่ยงที่มีคาสูงกวาเปน
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ผลของการประเมินความเสี่ยงในเร่ืองน้ันๆ ระดับความเสี่ยงจัดเปน 4 ระดับ ดังรายละเอียดในตาราง

ที่ 2.9 

 

ตารางที่ 2.9 การจัดระดับความเสี่ยง 

ระดับความเส่ียง ผลลัพธ ความหมาย 

1 1-2 ความเสี่ยงเล็กนอย 

2 3-6 ความเสี่ยงที่ยอมรับไดตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม 

3 8-9 ความเสี่ยงสูงตองมีการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง 

4 12-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดตองหยุดดําเนินการและปรับปรุงแกไข

เพ่ือลดความเสี่ยงลงทันที 

 

2.6 การจัดทําแผนงานการบริหารจัดการความเส่ียง 

 แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง แผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคมุความ

เสี่ยง ซ่ึงผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการจัดทําแผนงาน เพื่อกําหนดมาตรการความปลอดภยัที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากการ

ประกอบกิจการ ดังตอไปน้ี 

 หากผลการประเมินความเสี่ยงของสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย เปนระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับไมไดผูประกอบกิจการโรงงานตองหยุดการดําเนินงานน้ันทันที และปรับปรุงแกไขเพ่ือลดความ

เสี่ยงกอนดําเนินงานตอไป  

การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง คือการจัดทําแผนลดความเสี่ยง แผนควบคุม

ความเสี่ยง จากระดับความเสี่ยงที่กําหนดไว 4 ระดับ มีเพียง 3 ระดับ ที่กฎหมายกําหนดไวที่ตองการ

ใหผูประกอบกิจการโรงงาน เขาไปดําเนินการควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงระดับความเสี่ยง

เหลานี้ไดแก ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 

สําหรับความเสี่ยงเล็กนอยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตางๆ เขาไปควบคมุแลวทาํใหคาความ

เสี่ยงเหลาน้ันลดลง สิ่งสําคัญก็คือ แผนควบคุมความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวา มาตรการทั้งหลายจะไดรับ

การปฏิบัติอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ สําหรับแผนที่ตองดําเนินการสําหรับความเสี่ยงในแตละระดับ 

สามารถสรุปไดดังน้ี 
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ตารางที่ 2.10 ระดับความเสี่ยงกับการจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดับความ

เส่ียง 

ความหมาย การจัดแผนบรหิารจัดการความ

เส่ียง 

1 ความเสี่ยงเล็กนอย - ไมตองทําแผน 

2 ความเสี่ยงที่ยอมรับไดตองมีการทบทวน

มาตรการควบคุม 

- แผนงานควบคุมความเสี่ยง 

3 ความเสี่ยงสูงตองมีการดําเนินงานเพ่ือลด

ความเสี่ยง 

- แผนงานลดความเสี่ยง 

- แผนงานควบคุมความเสี่ยง 

4 ค วา ม เ สี่ ย งที่ ย อม รับ ไม ไ ด ต อ งหยุ ด

ดําเนินการและปรับปรุงแกไขเพ่ือลดความ

เสี่ยงลงทันที 

- แผนงานลดความเสี่ยง 

- แผนงานควบคุมความเสี่ยง 

 

 2.6.1 การจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง หมายถึง แผนงานที่จะชวยลดโอกาสของการเกิด

อันตราย หรือลดความรุนแรงของการเกิดอันตราย จนทําใหระดับของความเสี่ยงลดลง 

 ขอมูลสําคัญที่จะนํามาใชในการจัดทําแผนลดความเสี่ยง จะอยูในรูปแบบการชี้บงอันตราย

และการประเมินความเสี่ยง 1 – 6 ดังตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 2.11 ขอมูลในการทําแผนลดความเสี่ยงตามแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความ

 เสี่ยง 

แบบการช้ีบงอันตรายและ

การประเมินความเส่ียง 

สาเหตุหรอืลกัษณะของการ

เกิดอันตราย 

ขอมูลทีจ่ะนํามาใชในการทําแผนลดความ

เสี่ยง 

Checklist ผลการทํา Checklist มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง

เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บงฯ 

What – If Analysis คําถาม What – If มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง

เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บงฯ 

HAZOP สถานการณจําลอง มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง

เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บงฯ 

Fault – Tree Analysis สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณ

ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อุบั ติ ภั ย

รายแรง 

มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง

เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บงฯ 
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ตารางที่ 2.11 ขอมูลในการทําแผนลดความเสี่ยงตามแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความ

 เสี่ยง (ตอ) 

แบบการช้ีบงอันตรายและ

การประเมินความเส่ียง 

สาเหตุหรอืลกัษณะของการ

เกิดอันตราย 

ขอมูลทีจ่ะนํามาใชในการทําแผนลดความ

เสี่ยง 

Failure Modes Effects 

Analysis 

สาเหตุของความลมเหลว มาตรการปองกัน/ควบคุม/แกไข 

Event – Tree Analysis ร ะบ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย /

ขั้ นตอนการปฏิ บัติ ง าน มี

ขอบกพรอง 

มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง

เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บงฯ 

 

 2.6.2 การจัดทําแผนงานควบคุมความเส่ียง การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยงในที่นี้ 

หมายถึง แผนงานที่จะทําการควบคุมการทํางานที่มีความเสี่ยงใหเปนไปตามขั้นตอน step – by – 

step ภายในมาตรฐานการควบคุมหรือปองกันอันตรายที่กําหนด ซึ่งประกอบดวยมาตรการหรือ

กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง ผูรับผิดชอบหวัเร่ืองทีค่วบคมุเกณฑ 

หรือคามาตรฐานที่ใชควบคุม และผูตรวจติดตาม ในแบบแผนงานควบคุมความเสี่ยง ตามตัวอยาง 

 ขอมูลสําคัญที่นํามาใชในการจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยง จะอยูในแบบการชีบ้งอันตรายและ

การประเมินความเสี่ยง 1 – 6 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2.12 ขอมูลที่ใชในการทําแผนควบคุมความเสี่ยงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมิน

 ความเสี่ยง 

แบบการช้ีบงอันตราย

และการประเมินความ

เสี่ยง 

สาเหตุหรือลักษณะของการ

เกิดอันตราย 

ขอมูลที่จะนํามาใชในการทําแผนลด

ความเสี่ยง 

Checklist ผลการทํา Checklist มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย 

What – If Analysis คําถาม What – If มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย 

HAZOP สถานการณจําลอง มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย 

Fault – Tree Analysis สาเหตุที่ทําใหเกิดเหตุการณที่

อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง 

มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย 

Failure Modes and 

Effects Analysis 

สาเหตุของความลมเหลว มาตรการปองกัน/ควบคุม/แกไข 

Event – Tree Analysis ระบบความปลอดภัย/ขั้นตอน

การปฏิบัติงานมีขอบกพรอง 

มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย 
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2.7 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานที่เปนความเส่ียง 

 ขั้นตอนน้ีเปนสรุปผล การดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงในแตละคร้ังจะมี

สาระสําคัญที่ตองนําไปสรุปใหผูบริหารโรงงาน ไดทราบมีดังตอไปนี้ 

 กิจกรรมหรือขั้นตอนการผลิตของโรงงาน 

 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่กอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง 

 มาตรการปองกันหรือควบคุมที่มีอยูเดิม 

 ระยะเวลาที่จะใชในการจัดทํามาตรการปองกันและควบคุมเพ่ิมเติม 
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  ป�จจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห�งท่ีมีระบบผลิตก าซชีวภาพ โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมแป)งมันสําปะหลัง ซ่ึงมีศักยภาพในการผลิตก าซชีวภาพค�อนข0างสูง ท้ังนี้ เ พ่ือให0
ผู0ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากการผลิตและใช0ก าซชีวภาพมากยิ่งข้ึน ผู0ปฏิบัติงานหรือผู0ท่ีเก่ียวข0อง
ควรมีการติดต้ังอุปกรณ6ความปลอดภัยท่ีได0มาตรฐาน ดังนี้ 
 
1. Pressure and Vacuum Switch เปJนอุปกรณ6ควบคุมความดันก าซในบ�อเก็บก าซ เม่ือแรงดัน
ก าซมากเกินไปจะสั่งงานให0ชุดเผาก าซส�วนเกินทํางาน และเม่ือแรงดันตํ่าเกินกําหนด จะส�งให0 
Blower ส�งก าซ/หรืออุปกรณ6ใช0ก าซชีวภาพหยุดทํางาน โดยท่ัวไปควรมีการตรวจสอบการทํางาน
เดือนละครั้ง 
 
2. Pressure relief and Vacuum relief valve เช�น ถังป)องกันความดันสูงหรือตํ่า (Water Seal 
Tank) เปJนอุปกรณ6เชิงกลตัวหนึ่ง ทําหน0าท่ีป)องกันแรงดันเกินหรือตํ่าในบ�อผลิต/เก็บก าซ มีลักษณะ
เปJนถังท่ีมีการบรรจุน้ําและมีท�อออกคล0ายตัวยู ด0านหนึ่งมีพ้ืนท่ีหน0าตัดกว0างกว�าอีกด0านหนึ่ง มีท�อก าซ
เข0าทางด0านบนถังและท�อระบายอยู�ด0านข0างถัง เม่ือความดันสูงเกินกว�าน้ําหนักท่ีกดไว0 ก าซจะระบาย
ออกท่ีถัง และกรณีท่ีความดันในท�อตํ่ากว�าความดันบรรยากาศ อากาศจะไหลผ�านเข0าไปในถัง ในการ
ใช0งานควรมีการตรวจสอบระดับน้ําทุกวัน วันละครั้ง หรือ Over Pressure Relief Valve เปJน
อุปกรณ6ท่ีอาศัยตุ0มน้ําหนักถ�วงหรือแรงกดจากสปริงท่ีกดทับวาล6ว เม่ือความดันในท�อหรือถังสูงเกิน
กว�าแรงดันท่ีกดวาล6วไว0 ก าซภายในจะระบายออกท่ีวาล6ว สามารถติดต้ังท่ีถัง/ท�อท่ีออกจากบ�อผลิต
ก าซชีวภาพ และท�อด0านส�งของ Blower  
 
3. อุปกรณ6ดักน้ํา มี 2 แบบ ได0แก�  
 3.1 Knock out drum เปJนอุปกรณ6ท่ีอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของก าซ และ
การชนปะทะของกระแสก าซ ทําให0ละอองน้ําแยกตัวออกจากก าซ โดยสามารถติดต้ังท่ีท�อก าซได0ท้ัง
ด0านทางดูด และทางส�งของ Blower ซ่ึงข้ึนอยู�กับการติดต้ังระบบกําจัดความชื้นด0วย เช�น หากมีการ
ติดต้ังระบบกําจัดความชื้นด0านส�งของ Blower อาจจะไม�จําเปJนต0องติดต้ัง Knock out drum  
 3.2 อุปกรณ6ดักน้ําแบบไซโคลน เปJนอุปกรณ6ท่ีอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย6กลางเพ่ือแยกละอองน้ํา
ออกจากก าซ  
 

บทท่ี 3 
อุปกรณความปลอดภัย 
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4. Manual Isolating shut off valve คือวาล6วแยก เปaด-ปaด วาล6วด0วยมือ ทําหน0าท่ีป)องกันการ
ปล�อยก าซเข0าระบบเผาท้ิงโดยตรง  
5. Emergency shut off valve เปJนวาล6วตัดก าซฉุกเฉิน เพ่ือป)องกันการปล�อยก าซเข0าระบบเผาท้ิง
โดยตรง ซ่ึงวาล6วจะทํางานเม่ือมีคําสั่งให0เผาก าซท้ิงจากระบบควบคุมการเผาท้ิงแบบอัตโนมัติ 
 
6. อุปกรณ6ป)องกันไฟย0อนกลับ (Flame arrester) เปJนอุปกรณ6ป)องกันเปลวไฟไม�ให0ย0อนกลับเข0าไป
ในท�อ โดยการลดอุณหภูมิให0ตํ่ากว�าค�าอุณหภูมิติดไฟของก าซ โดยการติดต้ังอุปกรณ6นี้ควรปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ATEX; EN 12874:2001  
 
7. ระบบเผาก าซท้ิง (Flare system) เปJนระบบท่ีมีความจําเปJนมากในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีระบบ
ผลิตและใช0ก าซชีวภาพ โดยทําหน0าท่ีในการเผาก าซท่ีเหลือจากการใช0ประโยชน6ท้ิง เพ่ือป)องกันไม�ให0มี
การปล�อยก าซมีเทนสู�บรรยากาศ และเพ่ือป)องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงท่ีระบบเผาท้ิง 
ควรติดต้ังอุปกรณ6 วาล6วแยก (Manual shut off valve) เปJนวาล6วเปaด-ปaด ด0วยมือ วาล6วตัดก าซ
ฉุกเฉิน ซ่ึงจะทํางานเม่ือมีคําสั่งให0เผาก าซท้ิงจากระบบควบคุมการเผาท้ิงแบบอัตโนมัติ และมีอุปกรณ6
ป)องกันเปลวไฟย0อนกลับ 
 
8. อุปกรณ6ระบายน้ํา มีท้ังท่ีเปJนแบบท่ีต0องระบายแบบ Manual และแบบอัตโนมัติ โดยแบ�งเปJน 
 8.1 อุปกรณ6ระบายน้ําแบบตัว T หรือ ตัว U ควรติดต้ังในทุกจุดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการ
ไหลของก าซ สําหรับท�อแนวนอนควรติดต้ังทุกๆระยะไม�เกิน 50 เมตร โดยอุปกรณ6ระบายน้ําท่ีเปJน
แบบตัว T (สามทาง) ต0องมีวาล6วระบายน้ําท่ีเปJนแบบ manual หรืออัตโนมัติด0วย 
 8.2 วาล6วระบายน้ําอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) ต0องเลือกให0มีขนาดเหมาะสมกับความดันและ
ปริมาณน้ําท่ีต0องการระบายออก มีวาล6ว bypass ท่ี Auto Drain ด0วย และต0องหม่ันตรวจสอบการอุด
ตัดของวาล6วเปJนประจํา 
 
9. อุปกรณ6วัดความดัน ท�อก าซชีวภาพควรมีตําแหน�งสําหรับติดต้ังอุปกรณ6ตรวจวัดความดันในท�อ
ด0วย เช�น มาตรวัดความดัน มาโนมิเตอร6 เปJนต0น  
 
10. อุปกรณ6กําจัดความชื้น ส�วนใหญ�ใช0 Chiller โดยใช0น้ําเย็นท่ีอุณหภูมิตํ่าประมาณ 12-19 องศา
เซลเซียส เปJนสารแลกเปลี่ยนความร0อนกับก าซชีวภาพ โดย Chiller จะต0องติดต้ังวาล6วระบายน้ํา
อัตโนมัติ และเพ่ือให0อุปกรณ6กําจัดความชื้นสามารถทํางานได0อย�างมีประสิทธิภาพ ต0องหม่ันตรวจสอบ
การไหลของน้ําจาก Auto Drain การรั่วไหลของก าซท่ีบริเวณหน0าแปลนท�อก าซ สภาพท�อและ
อุปกรณ6ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร0อน การทํางานของคอมเพรสเซอร6 สภาพฉนวนของท�อ/ถังต�างๆ 
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และต0องหม่ันทําความสะอาดตะกรันในแผงแลกเปลี่ยนความร0อน อย�างน0อยทุก 6 เดือน การติดต้ังจะ
ติดต้ังทางดูด หรือส�งจ�ายก าซก็ได0 
 
11. Blower ต0องสามารถส�งก าซได0เพียงพอกับปริมาณการใช0งานจริง และต0องมีอุปกรณ6รองรับการ
สั่นสะเทือนของ Blower และมอเตอร6ด0วย สําหรับท�อส�งก าซท่ีต�อเข0ากับตัว Blower ต0องมีท�ออ�อนรับ
การสั่นสะเทือน มอเตอร6ควรเลือกใช0ชนิดกันระเบิด ทนการกัดกร�อนได0ดี ตามมาตรฐาน ATEX; EN 
60079-1:2007 นอกจากนี้ควรติดต้ังชุดควบคุมแรงดันด0วย และเพ่ือเปJนการยืดอายุการใช0งานของ 
Blower ควรมีอาคารคลุม Blower ด0วย โดยอาคารควรมีลักษณะเปaด อากาศถ�ายเทสะดวก หรือหาก
จําเปJนต0องใช0อาคารปaดทึบควรมีการติดต้ังระบบระบายอากาศภายในอาคาร ติดต้ังเครื่องตรวจวัดก าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด6 เครื่องตรวจวัดก าซชีวภาพ และต0องปฏิบัติตามข0อแนะนําสําหรับการทํางานใน
สถานท่ีอับอากาศอย�างเคร�งครัด  
 
12. อุปกรณ6 Back Pressure Check Valve ควรติดต้ังท่ีทางส�งของ Blower หรือด0านหลังอุปกรณ6ท่ี
อาจเสียหายได0 
 
13. วาล6วระบายแรงดัน (Pressure relief valve) เปJนอุปกรณ6ความปลอดภัยของระบบ มีหน0าท่ี
ควบคุมความดันโดยใช0การวนก าซจากด0านทางส�งกลับเข0าไปด0านดูดของ Blower หลักการทํางานคือ
เม่ือมีการใช0ก าซน0อยกว�าท่ี Blower ส�ง ทําให0ความดันในท�อส�งสูงข้ึน วาล6วระบายแรงดัน จะเปaด
ระบายก าซให0ไหลกลับเข0าท�อด0านทางดูดของ Blower เม่ือก าซระบายกลับไปความดันในท�อลดลง ทํา
ให0วาล6วระบายแรงดัน ปaด นอกจากนี้ ถ0าไม�ใช0การควบคุมความดันโดยใช0วาล6วระบายแรงดัน สามารถ
ใช0การควบคุมความดันด0วย Pressure transmitter ซ่ึงทําหน0าท่ีส�งสัญญาณให0มีการปรับรอบมอเตอร6
ของ Blower สําหรับตําแหน�งของ Pressure transmitter ควรติดต้ังให0ใกล0กับจุดใช0งาน เพ่ือสามารถ
วัดการเปลี่ยนแปลงความดันในท�อทางส�ง และส�งสัญญาณมาควบคุมการทํางานของ Blower ได0ทัน
ต�อการปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของก าซชีวภาพ 
 
14. อุปกรณ6ตรวจวัดอัตราการไหลของก าซ เปJนอุปกรณ6สําหรับวัดอัตราการไหลของก าซชีวภาพ มี
หลายรูปแบบท้ังท่ีใช0วัดปริมาตร และอัตราการไหลเชิงมวล ในการติดต้ังนั้นควรพิจารณาเลือกอุปกรณ6
ท่ีเปJนไปตามมาตรฐาน ATEX คือต0องสามารถติดต้ังในบริเวณท่ีท่ีอาจเกิดการระเบิดข้ึนได0โดยไม�
คาดคิด จากการทํางาน และต0องเปJนชนิดป)องกันการระเบิดด0วย 
 
15. เครื่องตรวจวิเคราะห6องค6ประกอบก าซ ควรเปJนเครื่องท่ีสามารถตรวจวิเคราะห6องค6ประกอบของ
ก าซชีวภาพได0อย�างน0อย 3 องค6ประกอบหลักๆ คือ ออกซิเจน มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด6 โดยก าซ
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ชีวภาพท่ีผ�านเครื่องตรวจวิเคราะห6ต0องเปJนก าซแห0ง ดังนั้นจึงจําเปJนต0องดักกําจัดความชื้นและฝุ{น
ละอองก�อนท่ีก าซจะเข0าเครื่องตรวจวิเคราะห6 
 
16. ระบบกําจัดก าซไฮโดรเจนซัลไฟด6 กระบวนการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด6ท่ีใช0ในป�จจุบันมีหลาย
เทคโนโลยี เช�น Bioscrubber Technology ฯลฯ โดยก าซชีวภาพท่ีนําไปใช0เปJนเชื้อเพลิงสําหรับหัว
เผาต0องมีปริมาณก าซไฮโดรเจนซัลไฟด6ไม�เกิน 1,000 ppm สําหรับใช0ในเครื่องยนต6สันดาปภายในต0อง
มีก าซไฮโดรเจนซัลไฟด6ไม�เกิน 100 ppm ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยควรมีการจํากัดก าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด6ก�อนนําไปใช0งาน 
 
17. อุปกรณ6ไฟฟ)าและตู0ไฟฟ)า ระบบการเดินไฟฟ)าในพ้ืนท่ีอันตราย โดยอุปกรณ6ไฟฟ)าต�างๆ เช�น 
หลอดไฟ สวิตซ6ควบคุม แผงควบคุมระบบไฟฟ)า ฯลฯ ควรเลือกใช0ชนิดป)องกันการระเบิดท่ีได0รับการ
รับรองมาตรฐาน และควรติดต้ังตามมาตรฐาน IEC 60079-14 สําหรับระบบการเดินไฟฟ)าให0ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ)าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 
 
18. วาล6วปรับความดันก าซ (Pressure regulator) การใช0งานต0องเลือกให0เหมาะสมกับอุปกรณ6ใช0
งาน ท้ังความดันและช�วงอัตราการไหลท่ีต0องการของอุปกรณ6ใช0ประโยชน6ต�างๆ และใช0ชนิดป)องกัน
การระเบิด 
 
19. โซลินอยด6วาล6วคู� (Double solenoid valves หรือ Double safety shut off valves) ทํา
หน0าท่ีเปaด-ปaดก าซอัตโนมัติ เปJนอุปกรณ6ป)องกันการรั่วไหลของก าซชีวภาพเข0าสู�หม0อต0ม (Boiler) หรือ
เครื่องยนต6ก าซชีวภาพ ซ่ึงเปJนสาเหตุสําคัญท่ีทําให0เกิดการระเบิด ดังนั้นเพ่ือป)องกันการชํารุดของ
อุปกรณ6 ก าซชีวภาพท่ีนํามาใช0เปJนเชื้อเพลิงควรผ�านระบบกําจัดก าซไฮโดรเจนซัลไฟด6 และความชื้น
แล0ว ในการเลือกใช0โซลินอยด6วาล6วคู� ควรเลือกท่ีมีรหัสป)องกัน EEx m ตามมาตรฐาน ATEX; EN 
60079-18:2009 
 
20. เครื่องตรวจวัดก าซ (Gas detector) สําหรับตรวจวัดปริมาณก าซท่ีรั่วไหล เช�น ก าซ 
ไฮโดรเจนซัลไฟด6 เปJนต0น ซ่ึงอาจจะเปJนชนิดพกพา เพ่ือให0ผู0ปฏิบัติหน0าท่ีสามารถตรวจวัดความ
เข0มข0นของก าซก�อนเข0าปฏิบั ติงาน โดยเฉพาะในสถานท่ีอับอากาศ เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู0ปฏิบัติงาน โดยเครื่องตรวจวัดก าซควรเปJนไปตามมาตรฐาน ATEX; EN 60079-29-1:2007 
 
  สําหรับการติดต้ังอุปกรณ6ความปลอดภัยแสดงดังรูปท่ี 3.1 3.2 3.3 และ 3.4 
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รูปที่ 3.1 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยในระบบผลิตก าซชีวภาพแบบ Modified Anaerobic Covered Lagoon 

N M 

K 

I = Pressure Gauge 
J = Chiller 
K = Blower 
L = Back Pressure Valve 
M = Pressure Relief Valve 
N = Gas Flow meter 
O = Gas Composition Analyzer 

A = Pressure and Vacuum Switch     
B = Pressure and Vacuum Relief Valve/Water seal tank 
C = Knock Out Drum/ Cyclone 
D = Manual Shut off Valve 
E = Emergency Shut off Valve 
F = Flame Arrester 
G = Flare System 
H = Drain (อุปกรณ6ระบายน้ํา) 

L 

O 

K 
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รูปที่ 3.2 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยในระบบผลิตก าซชีวภาพแบบ UASB 
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A = Pressure and Vacuum Switch     
B = Pressure and Vacuum Relief Valve/Water seal tank 
C = Knock Out Drum/ Cyclone 
D = Manual Shut off Valve 
E = Emergency Shut off Valve 
F = Flame Arrester 
G = Flare System 
H = Drain (อุปกรณ6ระบายน้ํา) 

I = Pressure Gauge 
J = Chiller 
K = Blower 
L = Back Pressure Valve 
M = Pressure Relief Valve 
N = Gas Flow meter 
O = Gas Composition Analyzer 
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รูปที่ 3.3 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยในการนําก าซชีวภาพไปใช0ประโยชน6สําหรับหัวเผาก าซชีวภาพ 
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รูปที่ 3.4 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยในการนําก าซชีวภาพไปใช0ประโยชน6สําหรับเครื่องยนต6ก าซชีวภาพ 
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ตัวอยางรายงานการประเมินความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดจาก 

ระบบผลิตและใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 
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ตัวอยาง 

รายงานการประเมินความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดจากระบบผลิต 

และใชประโยชนจากกาซชีวภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

บริษัท...........................................................................จํากัด 

 ทะเบียนโรงงานเลขท่ี...................................................................... 

ท่ีอยู...................................................................................................................... 
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1. ขอมูลโรงงาน 

1.1 ขอมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงงาน/บริษทั xxxxxxxxxx ที่อยู xxxxxxxxxxxxxx โทรสาร xxxxxxxxxx โทรศัพท xxxxxxxx 

ทะเบียนโรงงานเลขที่ xxxxxxxxx ประกอบกิจการ ผลิตกาซชีวภาพ มีจํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน    

xxxxx   คน ปฏบิตัิงานวัน  xxxxx   ถึงวัน xxxx ตั้งแตเวลา xxxx น. ถึงเวลา xxxx น. มีจํานวน xxx กะ 

(ถามีการทํางานเปนกะ ใหระบุจํานวนผูปฏิบัติงานแตละกะดวย) การดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมิน

ความเสี่ยงมีคณะทํางานดังน้ี 

1) นายxxxx xxxx ผูจัดการโรงงาน ประธานคณะทํางาน 

2) นายxxxx xxxx หัวหนาทีมปฏิบัติการ คณะทํางาน 

3) นายxxxx xxxx หัวหนากะ\ชางไฟฟา คณะทํางาน 

4) นายxxxx xxxx หัวหนากะ\ชางไฟฟา คณะทํางาน 

5) นายxxxx xxxx หัวหนากะ\ชางไฟฟา คณะทํางาน 

6) นายxxxx xxxx หัวหนาทีมซอมบํารุง คณะทํางาน 

7) น.ส.xxxx xxxx นักเคมี คณะทํางาน 

8) น.ส.xxxx xxxx เจาหนาที่ความปลอดภัย คณะทํางาน 

 หากพบวามีปญหาหรือขอสงสัยประการใดติดตอเลขานุการไดที่ โทรศัพท  xxxxxx โทรสาร 

xxxxxxxx 

 

แผนที่ต้ังโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตางๆ ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ 

 

 
รูปที่ 1 แผนทีต่ั้งโรงงาน xxxxxx 
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รูปที่ 2 แผนทีต่ั้งโรงงานถงึโรงพยาบาลใกลทีสุ่ด 
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1.2 ข้ันตอนการผลิต 

1) แผนภูมิการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แผนภูมิการผลติกาซชีวภาพอยางงาย 

 

2) ข้ันตอนกระบวนการผลิต 

1. กระบวนการเก่ียวกับระบบนํ้าเสีย 

 การรับนํ้าเสียจากระบบของโรงงานในสวนบริเวณโรงงานผลิตแปงจะมีมอเตอรสําหรับปมน้ําเสีย

จากโรงงานและบอพักตะกอน x ตัว ที่บอซัม x ตัว และที่บอบําบัดนํ้าเสีย x ตัว มอเตอรน้ีจะทํางานโดย

ควบคุมจากตูควบคุมที่อยูขางๆ มอเตอรเทาน้ัน โดยจะมี Float switch เปนตัวปองกัน หากน้ําในบอต่ํา

กวาระดับทอดูด และในการใชงานจะเดินมอเตอร x ตัว สํารอง x ตัว การปรับระดับนํ้าเขาระบบใหได

นาํเสีย 

บ่อ Sump 

Rotary Screen 

Sand Grit Trap 

Blower Gas Flare 

Burner 

บ่อหมกัก๊าซชีวภาพ 

Chiller 

Cyclone 

Mixing Tank 
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ตามที่ตองการ โดยการปรับวาลว x ตัว ซ่ึงเปนวาลวสําหรับปลอยนํ้าที่ดูดมาจากบอพักตะกอนและที่บอ

ซัม ออกไปไมใหเขาไปในระบบ (Bypass) และวาลวหลังเคร่ืองวัดอัตราการไหลของนํ้าเสียที่เขาระบบ ตอง

ปรับวาลว x ตัวนี้เพ่ือใหไดอัตราการไหลของนํ้าเสียเขาระบบ โดยดูจากเคร่ืองวัดอัตราการไหลนํ้าเสียก็จะ

ผานมายัง Rotary Screen เพ่ือดักกากและวัสดุที่มีขนาดใหญออก การทํางานจะทํางานแบบ Manual 

เทาน้ันแลวลงไปที่บอดักดินและทราย (Sand Grit Trap) ออกจากน้ําเสียโดยจะตองมีประตูสําหรับเปด

และปดรองนํ้า เพ่ือสลับการทํางานของรองนํ้า เมื่อนํ้าเสียถูกแยกเศษวัสดุขนาดใหญ และเศษดิน เศษ

ทรายออกแลว นํ้าเสียก็สามารถเขาสูระบบได โดยเขามาที่ Mixing Tank นํ้าเสียจากโรงงานเมื่อผาน 

Sand Grit Trap แลว จะมาผสมกับนํ้าเสียที่ออกจากบอ เพ่ือลดความเขมขน เมื่อนํ้าผสมกันแลว ก็จะถูก

ดูดเขาระบบ โดย Influent Pump จะทํางานแบบ Manual และ Auto โดยจะมีตัว Level Transmitter 

เปนตัววัดระดับน้ําในบอ Mixing Tank และควบคุมการหยุดเดินของปม เพ่ือปองกันนํ้าในบอแหง และใน 

x ทอ จะมี Temperature Transmitter เพ่ือวัดอุณหภูมิในทอ มอเตอรแตละตัวจะสงไปยังทอที่อยูใตบอ 

x เสนดวยกัน เพ่ือปรับความแรงของน้ําโดยการปรับวาลวละควบคุมความถี่ที่จายใหกับมอเตอรโดย 

SCADA สวนทออีกดานหน่ึงของบอจะมีวาลวสําหรับปลอยอากาศหรือกาซชีวภาพที่เกิดในทอซ่ึงปดไว 

เม่ือนํ้าเขาไปในบอแลวจะลนออกมาทาง Over Flow Weir เพ่ือการสังเกตวานํ้าในบอไมมากนอยเกินไป 

ทางดานบนจะมีวาลว สําหรับปลอยนํ้าเสียออกจากระบบเปน Effluent ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดระดับนํ้าใน

บอ ABR เม่ือน้ําลนออกมาจากระบบออกเปน Effluent และสวนหน่ึงก็ผาน Recycle เขาบอ Mixing 

Tank เพ่ือปรับคา pH ตอไป 

 

2. กระบวนการเก่ียวกับระบบกาซชีวภาพ 

 เม่ือนํ้าเสียเขาไปในบอ ABR แลวก็เกิดกาซชีวภาพขึ้นมา แลวจะดันแผน HDPE ที่คลุมไวบนบอและ

ก็จะถูกดูดไปใชงาน โดยมีทอสําหรับดูดกาซชีวภาพที่วางอยูดานขางของบอ ABR ทั้งสองขาง กาซชีวภาพ

จะมารวมกันที่ดานหน่ึงของบอแลวผาน Cyclone ซ่ึงจะเปนตัวดักเศษวัสดุที่เปนของแข็งออกจากกาซ

ชีวภาพ เมื่อกาซชีวภาพถูกดักเอาเศษวัสดุขนาดใหญออกไปแลว ก็จะผานไปยัง Cooling Coil จะเปนตัว

ลดอุณหภูมิของกาซชีวภาพลง โดยตัวที่ทําใหอุณหภูมิลดลงต่ําคือ Chiller เปนตัวทําความเยน็ ตวัทาํความ

เย็นน้ีจะเดินที่หนางานเทานั้นไมสามารถสั่งทํางานผาน SCADA ได และการที่จะเดินเคร่ืองทําความเย็นน้ี

ไดตองเดิน Cooling Pump และ Cooling Fan เสียกอน หามเดิน Chiller โดยไมเดิน Cooling Pump 

ตัวใดตัวหนึ่งเปนอันขาด เม่ือกาซชีวภาพสะอาดโดยมีการดักเศษวัสดุและนํ้าออกไปแลว ก็จะผานมายัง 

Blower ซึ่งเปนตัวดูดกาซชีวภาพ โดยจะทํางาน x ตัว หยุด x ตัว โดยสลับกันทํางานทุกๆ x ชั่วโมง และ

ขึ้นกับความดันในทอกาซชีวภาพที่สงไปยังโรงงาน (หากอยูในโหมด Auto) กาซชีวภาพจะถูกสงไป 2 ทาง 
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คือ สงไปโรงงานและสงไปเผาทิ้งที่ Flare โดยจะมีวาลวทางแยกของทั้งสองทางไว กาซชีวภาพที่สงเขา

โรงงานจะมีถัง Filter Tank เปนถังสแตนเลสกลม ตองสลับกันทํางานและตองมีการเปดถังมาทําความ

สะอาด Filter เปนประจํา 

3) เคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิตที่สําคัญ 

 1. Waste Water Sump Pump  x ตัว 

 2. Rotary Screen   x ตัว 

 3. Influent Pump   x ตัว 

 4. Sludge Pump   x ตัว 

 5. Blower    x ตัว 

 6. Flare    x ตัว 

 

1.3 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑพลอยได 

1)  วัตถุดิบ    

  

ช่ือวัตถุดิบ ปริมาณ/ป หนวย 

1. น้ําเสีย Xxxxxxxxxxxx ลูกบาศกเมตร 

 

2) ผลิตภัณฑ  

ชื่อผลิตภัณฑ เทคโนโลยทีี่ใชในการผลิต 
ปริมาณการผลิตตอป 

(ระบุหนวย) 

1 กาซชีวภาพ Xxxxxxxxxxxx ลูกบาศกเมตร 

 

3) ผลิตภัณฑพลอยได  

ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณ/ป  หนวย 

นํ้าผานการบําบัด Xxxxxxxxxxxx ลูกบาศกเมตร 
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1.4 สรุปสถิติการประสบอุบัติเหตุ 

ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานต้ังแตป ...........- ปจจุบัน 

วัน/เดือน/ป ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย 

   

   

   

   

   

   

   

   

(กรณีปไหนไมเคยเกิดอุบัติเหตุใหระบุวา ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ) 
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2. การจัดทําบัญชีรายการส่ิงที่เปนความเส่ียง  

 สําหรับการจัดทําบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงฉบับน้ีจะตองทํารายการ วัตถุดิบ พื้นที่ เคร่ืองจักร 

กระบวนการผลิต และกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียของโรงงาน

แปงมันสําปะหลัง มาหาสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย ซ่ึงผลที่ไดจะทําใหทราบถึงอันตรายจากแหลง

อันตรายตางๆ ซ่ึงอาจประกอบดวยอันตรายตั้งแตขนาดเล็ก เชน พนักงานไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 

จนกระทั่งอันตรายขนาดรุนแรงมาก ไดแก เหตุการณไฟไหม เกิดอุบัติเหตุระเบิด การร่ัวไหลของสารเคมี 

โดยการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง จะนําเอาสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตรายที่เปน Major 

Hazard มาประเมินโดยวิธีการประเมินความเสี่ยงที่กฎหมายกําหนด ในที่น้ีไดจัดทําโดยใชเทคนิควิธีการ

ประเมินความเสี่ยงมากกวา 1 วิธี (เพ่ือใหผูอานสามารถนําไปเลือกใชไดตามความเหมาะสม) 
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย 
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1. สวนการผลิตกาซชวีภาพ 

1.1 นํ้าเสยีเขาสูระบบ 

-นํ้าเสยีมสีภาพเปนกรด/มีกลิ่นเหม็น เน่ืองจาก

ในน้ําเสยีมีซัลเฟอรจากกระบวนการผลิตแปง

ผสมอยู 

-มีเศษเปลือกมันและทรายผสมในน้ําเสยี 

-อันตรายตอผูปฏบิตัิงาน 

-ปมสูบนํ้าชํารุด 

-กาซชีวภาพท่ีผลติไดไมเปนไปตามมาตรฐาน สงผล

ตอระบบท่ีนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน 

-สวมอุปกรณปองกัน 

-ชี้บงอันตรายวิธี   

  Checklist  

1.2 การทํางานของปมในการนํา

น้ําเขาระบบ 

-ไมมีการไหลของน้ําเสียเขาระบบ 

-อุณหภูมิของปมสูง 

-นํ้าเสียไหลเขาระบบมากเกินไป 

-นํ้าเสียไหลเขาระบบนอยเกินไป 

-มอเตอรไมปองกันการระเบิด 

-ระบบการนํานํ้าเขาเสียหาย ไมสามารถนําวัตถุดิบ

เขาระบบได 

-มอเตอรไหม  

-เสียโอกาสในการผลิต ไมมีผลิตภัณฑเกิดขึ้น 

 

-แผนกการบํารุงรักษา 

-ชี้บงอันตรายวิธี HAZOP 

1.3 หลอดไฟสองสวาง/อุปกรณ

ไฟฟา บริเวณบอ 

-สายไฟลัดวงจรระหวางขั้ว 

-สายร่ัว 

-ไมปองกันการระเบิด 

-ระเบิด/เพลิงไหม 

-ทรัพยสินเสียหาย 

-ชี้บงอันตรายวิธี What If 

1.4 ระบบปองกันฟาผา -ระบบสายลอฟา/สายดินชํารุด  

-ระบบปองกันฟาผาไมครอบคลุมพื้น ท่ีบอ

ผลิต/เก็บกาซชีวภาพ 

-เกิดฟาผาประกอบกับมีกาซร่ัวไหล สงผลใหเกิด 

เพลิงไหม และเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ทรัพยสิน

เสียหาย ชุมชนใกลเคียงไดรับความเดือดรอน  

-คูมือมาตรฐานการปองกัน

ฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง 

(วสท) 

-ชี้บงอันตรายวิธี What If 

หมายเหตุ: การชี้บงอันตรายดวยวิธี Checklist ควรใชเม่ือโรงงานมี Check Sheet อยูแลว 
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ) 
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1.5 ถัง water seal tank -ระดับนํ้าในถังลดต่ําลง ทําใหกาซในบอเก็บ

กาซร่ัวออกตลอดเวลา 

-สูญเสียผลิตภัณฑ -ชี้บงอันตรายวิธี What If 

1.6 สวิตชปองกันความดันสูงหรือ

ต่ําเกินกําหนด 

-ไมสามารถสั่งงานใหชุดเผากาซสวนเกิน

ทํางานไดปกติ 

-อานคาผิดพลาด 

-บอเก็บกาซชีวภาพเสียหาย เน่ืองจากแรงดนัในบอสงู

หรือต่ําเกินกําหนด 

-ชี้บงอันตรายวิธี What If 

1.7 ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ -ชํารุดจากการกัดกรอนของกาซ 

-อานคาผิดพลาด 

-ปมควบคุมการสงจายกาซผิดปกต ิ

-ระเบิด/เพลิงไหม 

-ทรัพยสินเสียหาย 

-ชี้บงอันตรายวิธี What If 

1.8 การซอมบํารุง 

1) ซอมบํารุงบอผลิต/เก็บกาซ 

 

-การซอมบํารุงในบอเก็บกาซถือวาเปนการ

ปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ โดยในบอเก็บกาซ

ชีวภาพจะมีกาซไฮโดนเจนซัลไฟดสูง  

-ซอมแซมรูร่ัว/ขาด บนแผนผาใบคลุมบอเก็บ

กาซ ขณะท่ียังมีกาซอยูในบอ 

 

-ผูปฏิบัติงานอาจพลัดตกลงในบอ 

-ผูปฏิบัติงานหมดสติ เสียชีวิต 

 

-ชี้บงอันตรายวิธี What If 

2) ซอมบํารุงเคร่ืองจักร/อุปกรณ

ท่ีติดตั้งบริเวณบอ 

-การปฏิบัติงานท่ีอาจกอใหเกิดประกายไฟ เชน 

การเชื่อม เจียร ใกลบอเก็บกาซท่ีอาจมีกาซ

ร่ัวไหล 

-เพลิงไหม/ระเบิด 

-ทรัพยสินเสียหาย 

-ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต 

-ชี้บงอันตรายวิธี What If  
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ) 
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2. สวนการสงจายกาซชีวภาพ 

2 . 1  กา รวา งท อ ส ง จ า ยก า ซ

ชีวภาพ 

(1) การวางทอเหนือพื้นดิน 

 

 

 

-เกิดการกัดกรอนจากกาซภายในทอ 

-เกิดความลา หรือแตกหัก เน่ืองจากการยืด

หรือหดตัวของทอ 

-มีนํ้าปะปนในทอ 

 

 

 

-กาซชีวภาพร่ัวไหล 

-ปริมาณกาซท่ีนําไปใชไมสม่ําเสมอ  

-กาซท่ีนําไปใชมีความชื้น ทําใหจุดติดยาก 

 

 

 

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA 

(2) ขอตอของทอ -ขอตอรับการขยายตัวเสียหาย 

-เกิดการกัดกรอนจากกาซภายในทอ 

-กาซชีวภาพร่ัวไหล 

-เกิดการระเบิดหากมีประกายไฟ และอยูที่อับอากาศ 

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA 

2.2 อุปกรณดักน้ําแบบ Cyclone -เกิดรอยร่ัวบริเวณเชื่อมตอ 

-มีนํ้าขัง 

-กาซร่ัวออกมาภายนอก 

-กาซชีวภาพมีความชื้นมาก 

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA 

2 . 3  อุปกรณระบายน้ํ า แบ บ

อัตโนมัติ 

-การอุดตันของวาลว เน่ืองจากละอองนํ้าท่ีมา

กับกาซ จนทําใหไมสามารถระบายน้ําออกจาก

ทอสงจายกาซได 

-กาซชีวภาพมีความชื้น ทําใหหัวเผาจุดติดยาก  

-เกิดการระเบิดในหองเผาไหม 

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA 
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ) 

การดําเนินงาน ส่ิงที่เปนความเสี่ยงและอันตราย ผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

2.4 เคร่ืองเปาลม (Blower) -ไมมีการไหลของกาซ 

-อุณหภูมิของเคร่ืองเปาลมสูงกวากําหนด 

-มอเตอรไมปองกันการระเบิด 

-ไมมีกาซไหลเขาสูระบบการนําไปใชประโยชน 

-ดูด/อัดกาซไมได 

-มอเตอรปมเสียหาย 

-เกิดกาซสะสมในบอเก็บกาซ 

-ชี้บงอันตรายวิธี HAZOP 

2.5 อุปกรณกําจัด 

ความชื้น แบบ Chiller Unit 

-กาซชีวภาพร่ัวไหลบริเวณเชื่อมตอ 

-อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนชํารุด 

-มอเตอรไมมีการตอสายดินหรือสายดินชํารุด 

-มอเตอรไมปองกันการระเบิด 

-เพลิงไหม 

-ทรัพยสินเสียหาย 

-กาซชีวภาพมีความชื้นปะปน 

ชี้บงอันตรายวิธี HAZOP 

2.6 เกจวัดความดัน -ชํารุด/ไมสามารถทํางานไดตามปกติ 

-อานคาผิดเพ้ียน 

-บอเก็บกาซชีวภาพ/ทอกาซชีวภาพเกิดการระเบิด 

-ทรัพยสินเสียหาย 

-เสียชีวิต 

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA 
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ) 

การดําเนินงาน ส่ิงที่เปนความเส่ียงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

2.7 ระบบกําจัดกาซ 

ไฮโดรเจนซัลไฟด 

-กาซชีวภาพท่ีผานระบบบําบัดมีความชื้นผสม

อยู 

-วาลว หรือหัวกระจายนํ้า/สารละลายท่ีเกิด

จากตะกอนของสารประกอบกํามะถัน เกิดการ

อุดตัน ทําใหมีไมสามารถกําจัดกาซไฮโดรเจน 

ซัลไฟดจากกาซชีวภาพได 

-การซอมบํา รุงภายในหอดูดซับของระบบ

กําจัดฯ ซ่ึงภายในหอมีเปอรเซ็นกาซไฮโดนเจน

ซัลไฟดสูงกวา 50 ppm 

ผลตอหมอน้ําหรือหมอตมนํ้ามันรอน 

-ระเบิดในหองเผาไหม/ปลองไอเสีย 

-เปลวไฟกระพือและดับขณะกําลงัเรงไฟ 

-สูญเสียความรอนอยางมหาศาล 

-อุปกรณที่สัมผัสกาซชีวภาพชํารุดงาย และมีอายุการ

ใชงานสั้น 

ผลตอเคร่ืองยนตผลิตไฟฟา 

-เคร่ืองยนตไมมีกําลัง  

-นํ้ามันเคร่ืองสกปรกและมีอายุสั้น  

-หองเผาไหมสกปรกมาก 

-เคร่ืองสตารทติดยากหรือไมติด 

-วาลวไอเสียไหมและอายุสั้น 

ผลตอผูปฏิบัติงาน 

-หมดสติ 

-เสียชีวิต 

-คูมือการปฏิบัติง านใน

พ้ืนท่ีอับอากาศ 

-ชี้บงอันตรายวิธี What If 
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งท่ีเปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ) 

การดําเนินงาน ส่ิงที่เปนความเส่ียงและอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน หมายเหตุ 

3 .  ส ว น ก า ร นํ า ก า ซ ไ ป ใ ช

ประโยชน 

3.1 ระบบเผากาซสวนเกินท้ิง 

(Flare) 

 

 

-ขนาดของ flare ไมเหมาะสมกับปริมาณการ

เกิดกาซชีวภาพ 

-เปลวไฟยอนกลับเขาสูทอสงจายกาซ 

-สวิตซปอง กันความดันสู งชํา รุด /ทํางาน

ผิดปกติ 

 

 

-ความดันภายในบอเก็บกาซสูงเกิน 

-เกิดเพลิงไหม 

-ทรัพยสินเสียหาย/เสียชีวิต 

 

 

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA 

3. 2 อุปกรณป องกั นเปลวไฟ

ยอนกลับ (Flame Arrester) 

-ความดันสูญเสียสูงเกิน 

-ติดตั้งไมเหมาะสมตามมาตรฐาน 

-ทรัพยสินเสียหาย 

-เสียชีวิต 

-ชี้บงอันตรายวิธี What If 

3.3 Double Solenoid 

Valve 

-หนาวาลวและบาวาลวสกปรก 

-หนาวาลวหรือบาวาลวชํารุด 

-สปริงกดวาลวสึกกรอน แตกหัก 

-กานวาลวและรูสกปรก ทําใหค้ํายัน หรือติด

ตายในตําแหนงวาลวเปด 

-กาซชีวภาพร่ัวไหลเขาสูหมอตม 

-เกิดระเบิดหากมีการจุดหัวเตา 

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA 

3.4 Valve Proving  

Systems   

-อุปกรณชํารุด 

-อุดตันและลัดวงจร 

-กาซชีวภาพร่ัวเขาหองเผาไหม 

-ทรัพยสินเสียหาย 

-เสียชีวิต 

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA 
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3. การบงช้ีอันตรายและการประเมินความเส่ียง 

  เม่ือทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตรายเรียบรอยแลว จะไดรับรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยง

และอันตราย และวิธีการชี้บงอันตรายเพ่ือนําไปประเมินความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้น ซึ่งในตัวอยางคูมือฯ 

จะนําผลการชี้บงบางสวนที่เปน Major Hazard มาใชเปนตัวอยางในการประเมินความเสี่ยงทางเทคนิค 

เพ่ือใหโรงงานไดสามารถพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสม 
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การปมนํ้าเขาระบบ 

Node 1. 

การนําน้ําเสียเขาระบบ 

 การรับน้ําเสียจากระบบของโรงงานในสวนบริเวณโรงงานผลิตแปงมันจะมีมอเตอรสําหรับปมน้ําเสีย

จากโรงงานและบอพักตะกอน x ตัว ที่บอซัม x ตัว และที่บอบําบัดนํ้าเสีย x ตัว มอเตอรน้ีจะทํางานโดย

ควบคุมจากตูควบคุมที่อยูขางๆ มอเตอรเทานั้น โดยจะมี Float switch เปนตัวปองกัน หากน้ําในบอต่ํา

กวาระดับทอดูด และในการใชงานจะเดินมอเตอร x ตัว สํารอง x ตัว การปรับระดับนํ้าเขาระบบใหได

ตามที่ตองการ โดยการปรับวาลว x ตัว ซ่ึงเปนวาลวสําหรับปลอยนํ้าที่ดูดมาจากบอซัม และที่โมดิฟายด 

ออกไปไมใหเขาไปในระบบ และวาลวหลังเคร่ืองวัดอัตราการไหลของนํ้าเสียที่เขาระบบ ตองปรับวาลว x 

ตัวน้ีเพ่ือใหไดอัตราการไหลของนํ้าเสียเขาระบบ โดยดูจากเคร่ืองวัดอัตราการไหล นํ้าเสียก็จะผานมายัง 

Rotary Screen เพ่ือดักกากและวัสดุที่มีขนาดใหญออก การทํางานจะทํางานแบบ Manual เทาน้ัน แลว

ลงไปที่บอดักดินและทรายออกจากนํ้าเสีย โดยจะตองมีประตูสําหรับเปดและปดรองนํ้า เพ่ือสลับการ

ทํางานของรองนํ้า เมื่อน้ําเสียถูกแยกเศษวัสดุขนาดใหญ และเศษดิน เศษทรายออกแลว น้ําเสียก็สามารถ

เขาสูระบบได โดยเขามาที่ Mixing Tank นํ้าเสียจากโรงงานเมื่อผานบอดักดินและทรายแลว จะมาผสมกบั

นํ้าเสียที่ออกจากบอ เพ่ือลดความเขมขน เม่ือน้ําผสมกันแลวก็จะถูกดูดเขาระบบ โดย Influent Pump 

จะทํางานแบบ Manual และ Auto โดยจะมีตัว Level Transmitter เปนตัววัดระดับนํ้าในบอ Mixing 

Tank และควบคุมการหยุดเดินของปม เพื่อปองกันน้ําในบอแหง และในทอจะมี Temperature 

Transmitter เพ่ือวัดอุณหภูมิในทอ มอเตอรแตละตัวจะสงไปยังทอที่อยูใตบอ เพื่อปรับความแรงของน้ํา 

โดยการปรับวาลวและควบคุมความถี่ที่จายใหกับมอเตอรโดย SCADA สวนทออีกดานหน่ึงของบอจะมี

วาลวสําหรับปลอยอากาศหรือกาซชีวภาพที่เกิดในทอซึ่งปดไว เม่ือน้ําเขาไปในบอแลวจะลนออกมาทาง 

Over Flow Weir เพ่ือการสังเกตวานํ้าในบอไมมากหรือนอยเกินไป ทางดานบนจะมีวาลวสําหรับปลอยนํ้า

เสียออกจากระบบเปน Effluent ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดระดับน้ําในบอหมักกาซชีวภาพ เม่ือน้ําลนออกมา

จากระบบออกเปน Effluent และสวนหน่ึงก็ผาน Recycle เขาบอ Mixing Tank เพ่ือปรับคา pH ตอไป 
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP  

หนวย   Node1. รายละเอียด  การปมนํ้าเสียเขาระบบ   

ปจจัยการผลิต Pressure, Temperature คาควบคุม  Pressure x1-x2 bar, Temperature A1-A2 °C แบบแปลนหมายเลข เอกสารหมายเลข 1 (Node1)  

ขอบกพรอง สถานการณจําลง เหตกุารณที่ตามมา 
มาตรการปองกัน/ควบคุม/

แกไข 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับ

ความเสีย่ง 

NO FLOW 

ไมมีการไหล

ของนํ้าเสยี 

 นํ้าในบอปรับ 

    สภาพต่ํากวา 

    ท่ีกําหนด 

 ไมเปดวาลว 

 ไมมีนํ้าเขาระบบ 

 ไมมีผลติภัณฑ 

     เกดิขึ้น 

 มอเตอรของปม 

     ไหม 

 ผูปฏิบตังิาน บันทึก

ระดับนํ้าในบอปรับ

สภาพทุก 1 ชม. 

 ตดิตั้งเคร่ืองมอืวัดระดับ

นํ้าภายใน Mixing Tank 

 ตรวจสอบระบบจายนํ้า

เขา Mixing Tank 

 มี Alarm เตือนเม่ือ

ระดับนํ้าต่ํากวากําหนด 

 

2 1 2 1 

HIGH TEMP 

อุณหภมิูของ

ปมสงู 

 นํ้าใน Mixing Tank 

    นอยกวาท่ีกําหนด 

 นํ้าใน Mixing Tank 

    มีระดับขึ้นๆลงๆ 

 ประสิทธิภาพของ

ปมทํางานไมเต็มท่ี 

 นํ้าเขาสูระบบไม

แนนอน 

 มอเตอรไหม 

 มีการควบคุมอุณหภมูิ

โดยตรวจสอบ และ

บันทึกทุกชั่วโมง  

 แผนการบํารุงรักษา 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

2 1 2 1 
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เคร่ืองสงกาซเขาสูระบบ (Blower) 

Node. 2 

การสงกาซเขาสูระบบ 

การตรวจสอบปริมาณกาซในบอหมัก 

 ตรวจสอบปริมาณกาซในบอหมักสังเกตการณพองตัวของกาซในบอ 

 

ทําการเตรียมการเดินระบบ 

 เมื่อกาซชีวภาพสะอาด โดยมีการดักเอาเศษวัสดุและนํ้าออกไปแลว ก็จะผานมายัง Blower ซึ่งเปน

ตัวเปากาซชีวภาพ โดยสลับกันทํางาน และขึ้นกับความดันในทอกาซชีวภาพที่สงไปยังโรงงาน กาซชีวภาพ

จะถูกสงไป 2 ทาง คือสงไปใชประโยชนและสงไปเผาทิ้ง โดยมีวาลวทางแยกของทั้งสองทางไว กาซชวีภาพ

ที่สงเขาโรงงานก็จะผาน Filter Tank กอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -19 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP  

หนวย   Node2. รายละเอียด  เคร่ืองสงกาซเขาสูระบบ (Blower)   

ปจจัยการผลิต Pressure, Temperature คาควบคุม  Pressure x3-x4 bar, Temperature A3-A4 °C แบบแปลนหมายเลข เอกสารหมายเลข 2 (Node 2)  

ขอบกพรอง สถานการณจําลง เหตกุารณที่ตามมา 
มาตรการปองกัน/ควบคมุ/

แกไข 

ขอเสนอ 

แนะ 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับ

ความเสีย่ง 

HIGH 

PRESSURE การ

ไหลนอยเกินไป

ของนํ้าเสยีเขา

ระบบ 

 กาซในบอนอย 

    เกินไป 

 เปดวาลวไปยัง  

    Flare นอยเกินไป 

 เปดวาลวไปยัง  

    Burner นอยเกินไป 

 ตั้งคาควบคุมมาก 

    เกินไป 

 กาซเขาระบบการ 

     นําไปใชนอยเกินไป 

 ประสิทธิภาพของ 

     เคร่ืองสงลมรอน 

     ทํางานต่ําลง 

 มอเตอรของปม 

     ไหม 

 ผูปฏิบตังิาน บันทึก

ระดับนํ้าในบอปรับ

สภาพทุก 1 ชม. 

 ตดิตั้งเคร่ืองมือวัดระดับ

นํ้าภายใน Mixing Tank 

 ตรวจสอบระบบจายนํ้า

เขา Mixing tank 

 มี Alarm เตือนเม่ือ

ระดับนํ้าต่ํากวากําหนด 

 

2 1 2 1 

LOW 

PRESSURE การ

ไหลมากเกินไป

ของนํ้าเขาระบบ 

 นํ้าใน Mixing Tank  

    นอยกวาท่ีกําหนด 

 นํ้าใน Mixing Tank 

    มีระดับขึ้นๆลงๆ 

 ประสิทธิภาพของ

ปมทํางานไมเต็มท่ี 

 นํ้าเขาสูระบบไม

แนนอน 

 มอเตอรไหม 

 มีการควบคุมอุณหภมิู

โดยตรวจสอบ และ

บันทึกทุกชั่วโมง  

 แผนการบํารุงรักษา 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

2 1 2 1 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -20 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP  

หนวย   Node2. รายละเอียด  เคร่ืองสงกาซเขาสูระบบ (Blower)   

ปจจัยการผลิต Pressure, Temperature คาควบคุม  Pressure x3-x4 bar, Temperature A3-A4 °C แบบแปลนหมายเลข เอกสารหมายเลข 2 (Node 2)  

ขอบกพรอง สถานการณจําลง เหตกุารณที่ตามมา 
มาตรการปองกัน/

ควบคุม/แกไข 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับ

ความเสีย่ง 

NO FLOW 

ไมมีการไหลของ

กาซ 

 มีการปด Valve 

 เคร่ืองจักรชํารุด 

 ไมมีกาซเขาสูระบบ 

 ไมมีผลติภัณฑที ่

    เกิดขึ้น 

 มอเตอรของปมไหม 

 เกิดกาซสะสมมาก 

    ในบอ 

 ผูปฏิบตังิาน ตรวจเชค็

การทํางานทุกชั่วโมง 

 ตรวจสอบการทํางาน

ของระบบกอนเร่ิม

เดินเคร่ือง 

 มี Alarm เตือนเม่ือไม

มี Flow gas เขา 

 มีการกําหนดให Flare 

 

2 1 2 1 

HIGH TEMP 

อุณหภมิูของ

เคร่ืองสงลมสูง

กวาท่ีกําหนด 

 ใบพัดระบายความ 

    รอนไมทํางาน 

 มีกาซในบอนอย 

 มีกาซร่ัวไหล 

 Chiller ชํารุด 

 มอเตอรไหม 

 ไมเกดิผลติภัณฑ 

 เกิดความชื้นในกาซ

มาก ทําให

เคร่ืองจักรชํารุด 

 ควบคุมอุณหภมิูโดย

ตรวจสอบ และบันทึก

ทุกชั่วโมง 

 แผนการบํารุงรักษา 

ตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

 

2 1 2 1 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ    ภาคผนวก ก -21 

การลดอุณหภูมิของกาซชวีภาพกอนนําไปใช 

Node. 3 

การลดอุณหภูมิของกาซชวีภาพกอนนําไปใช 

 เมื่อนํ้าเสียเขาไปในบอผลิตกาซชีวภาพแลว ก็จะเกิดกาซชีวภาพขึ้นมา แลวจะไปดันแผน HDPE ที่

คลุมไวบนบอและก็จะถูกดูดไปใชงาน โดยมีทอสําหรับดูดกาซที่วางอยูดานขางของบอผลิตกาซชีวภาพ ทัง้

สองขาง กาซชีวภาพจะมารวมกันที่ดานหนึ่งของบอแลวผาน Cyclone ซึ่งจะเปนตัวดักเศษวัสดุที่เปน

ของแข็งออกจากกาซชีวภาพ เม่ือกาซชีวภาพถูกดักเอาเศษวัสดุขนาดใหญออกไปแลว ก็จะผานไปยัง 

cooling Coil จะเปนตัวลดอุณหภูมิของกาซชีวภาพลง โดยตัวที่ทําใหอุณหภูมิลดต่ําลงคือ Chiller เปนตัว

ทําความเย็น ตัวทําความเย็นน้ีจะเดินที่หนางานเทาน้ัน ไมสามารถสั่งทํางานผาน SCADA ได และการที่จะ

เดินเคร่ืองทําความเย็นไดตองเดิน Cooling Pump และ Cooling Fan กอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ             ภาคผนวก ก -22 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP  

หนวย   Node3. รายละเอียด  การลดอุณหภูมขิองกาซชีวภาพกอนนําไปใช  

ปจจัยการผลิต       Temperature คาควบคุม                  Temperature A5-A6 °C  แบบแปลนหมายเลข เอกสารหมายเลข 3 (Node 3)  

ขอบกพรอง สถานการณจําลง เหตกุารณที่ตามมา 
มาตรการปองกัน/

ควบคุม/แกไข 

ขอเสนอแนะ การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับ

ความเสีย่ง 

HIGH TEMP 

อุณหภมิูกาซใน

ทอ 

 อุณหภมิูของนํ้าใน  

     Chiller สูงกวา A6 

 Cooling coil ร่ัว 

 นํ้าหลอเย็นใน  

     Cooling Tower    

    ไมสามารถทํางานได 

 ทําอุณหภมิูไมได 

    ตามท่ีตองการ 

 ไดผลติภัณฑสงจาย 

    ในจุดตางๆนอย 

 มีนํ้าสะสมในทอสง 

    จายกาซ 

 ผูปฏิบตังิานจดบันทึก

คาอุณหภูมิทุกชั่วโมง 

 ตรวจเชค็และซอม

บํารุงตามแผนท่ี

กําหนด 

 

2 1 2 1 

LOW TEMP 

อุณหภมิูกาซใน

ทอ 

 อุณหภมิูของนํ้าใน  

    Chiller ต่ํากวา A5 

 หัวเตาจุดติดยาก 

 ทําอุณหภมิูไมได

ตามที่ตองการ 

 ผูปฏิบตังิานจดบันทึก

คาอุณหภูมิทุกชั่วโมง 

 ตรวจเชค็และซอม

บํารุงตามแผนท่ี

กําหนด 

 

2 1 2 1 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ             ภาคผนวก ก -23 

Check Sheet 1 เปนตารางใชในการตรวจเช็คสภาวะของนํ้าเสียกอนเขาสูระบบบอผลิตกาซชีวภาพ  

ประจําวันที่ ............พ.ศ............. 

 

เวลา 

อุณหภูมิ pH 
ความเปนกรดอินทรียระเหย

งาย 
ความเปนดาง คา VFA/Alk 

บอสูบ 
บอพัก

น้ําเสีย 

ภายใน

บอ 

บําบัด 

ออก

จากบอ

บําบัด 

บอสูบ 
บอพัก

น้ําเสีย 

ภายใน

บอ

บําบัด 

ออก

จากบอ

บําบัด 

บอพัก

น้ําเสีย 

ภายใน

บอ

บําบัด 

ออก

จากบอ

บําบัด 

บอพัก

น้ําเสีย 

ภายใน

บอ

บําบัด 

ออก

จากบอ

บําบัด 

ภายใน

บอ

บําบัด 

ออก

จากบอ

บําบัด 

0.00                 

2.00                 

4.00                 

6.00                 

8.00                 

10.00                 

12.00                 

14.00                 

16.00                 

18.00                 

20.00                 

22.00                 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ             ภาคผนวก ก -24 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี Checklist  

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม วัตถุดิบ/การจัดการนํ้าเสียเขาระบบ โรงงาน บริษัท xx จํากัด  

ตามแบบเอกสารหมายเลข  Checklist 1 วันท่ีทําการศึกษา  4 / 02/ 13  

ผลการทํา 

Checklist 

อันตรายหรือผลที่เกิดข้ึน

ตามมา 

มาตรการปองกันและควบคุม

อันตราย 
ขอเสนอแนะ 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

1. น้ําเสยีมี

คุณสมบตัิเปนกรด 

มีกลิ่นเหม็นทําให

เกดิอันตรายตอ

ผูปฏิบัตงิาน 

 ระคายเคืองตอผิวท่ีสัมผัส 

 กลิ่นของนํ้าเสียทําใหเกิด

อาการแสบจมูก เม่ือสดู

ดม 

 มีการสวมถุงมือทุกคร้ังท่ีตอง

สัมผัสกับนํ้าเสยี 

 มีการสวมหนากากดักกลิ่นจมูก

กอนเขาทํางาน 

 กําหนดใหมีการสวม

อุปกรณความ

ปลอดภยัเวลาออก

ปฏบิตัิงาน 

3 2 6 
2 

(แผนควบคุม 1) 

2.ปมทํางาน

ผดิปกติไมสามารถ

นําน้ําเขาระบบได 

 ปมมคีวามรอนสงู อาจ

ไหมหรือระเบดิได 

 ระบบการผลติหยดุเดิน 

 มีการตรวจสอบการทํางานของ

ปมทุก 2 ชั่วโมง 

 จัดระบบการสลบัการทํางาน

ของปม เพ่ือใหพักปม 

 จัดใหมีการตรวจ

สภาพและซอมบํารุง

ตามกําหนด 2 2 4 
2 

(แผนควบคุม 1) 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ             ภาคผนวก ก -25 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis  

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม ระบบปองกันฟาผา/อุปกรณไฟฟาบริเวณบอเก็บกาซชีวภาพ โรงงาน บริษัท xx จํากัด  

ตามแบบเอกสารหมายเลข  What-if Analysis วันท่ีทําการศึกษา  

คําถาม What-if 
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้

ตามมา 

มาตรการปองกัน และควบคุม

อันตราย 
ขอเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

1. จะเกิดอะไรขึ้นถา 

หลอดไฟสองสวาง ท่ี

ติดตั้งบริเวณบอเก็บ

กาซ สายไฟลัดวงจร 

ระหวางขั้ว สายร่ัว 

 สายไฟร่ัวหรือลดัวงจร ทํา 

     ใหเกิดประกายไฟ หากมี    

     กาซชีวภาพร่ัวไหลทําให 

     เกิดเพลิงไหมหรือระเบิด 

 ตดิตั้งอุปกรณไฟฟา/หลอดไฟสอง

สวางชนิดปองกันระเบิด และเดิน

ทอรอยสายไฟใหถูกตองตาม

มาตรฐาน 

 ใหมีการตรวจสอบ

บริเวณบอเกบ็กาซ

เปนประจํา และ

ซอมแซมบริเวณท่ี

ชํารุด 

1 2 2 1 

2. จะเกิดอะไรขึ้นถา

ระบบสายลอฟา/สาย

ดินชํารุด 

 เกดิฟาผา ระบบบอเกบ็ 

     กาซเสยีหาย และหากมี 

     กาซร่ัวทําใหเกิดเพลงิไหม 

 ตรวจสอบสภาพสายลอฟาอยาง

สมํ่าเสมอ 

 ปฏบิตัิตามแผนซอมบํารุงอยาง

เครงครัด 

 

1 2 2 1 

3. จะเกิดอะไรขึ้นถา

ระบบปองกันฟาผาไม

ส าม ารถ ทํ า ง าน ไ ด

ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ี

บอเก็บกาซ 

 เกดิฟาผา ระบบบอเกบ็ 

     กาซเสยีหายและหากมี 

     กาซร่ัวทําใหเกิดเพลงิไหม 

 ตดิตั้งระบบปองกันฟาผาให

ถูกตองตามมาตรฐานท่ี วสท. 

กําหนด 

 ปฏบิตัิตามคูมือ

มาตรฐานปองกัน

ฟาผาสําหรับสิง่

ปลูกสราง 

1 2 2 1 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ             ภาคผนวก ก -26 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis  

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม  ถัง water seal tank โรงงาน บริษัท xx จํากัด   

ตามแบบเอกสารหมายเลข  What-if Analysis วันท่ีทําการศึกษา  

คําถาม What-if 
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้

ตามมา 

มาตรการปองกัน และควบคุม

อันตราย 
ขอเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

1. จะเกิดอะไรขึ้นถา 

ระดับน้ําในถังลดต่ําลง 

 กาซชีวภาพในบอเกบ็กาซ

ร่ัวไหลออกตลอดเวลา 

 

 ใหผูปฏบิัติงานตรวจสอบการ

ทํางานของระบบทุกชั่วโมง 

 1 1 1 1 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ             ภาคผนวก ก -27 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis  

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม อุปกรณปองกันความดันสูงหรือต่ําเกินกําหนดท่ีติดตั้งบริเวณบอเก็บกาซ โรงงาน บริษัท xx จํากดั 

ตามแบบเอกสารหมายเลข  What-if Analysis วันท่ีทําการศึกษา  

คําถาม What-if 
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้

ตามมา 

มาตรการปองกัน และควบคุม

อันตราย 
ขอเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

1. จะเกิดอะไรขึ้นถา 

สวิตซปองกันความดัน

สูงหรือต่ําเกินกําหนด

ชํารุด เสียหาย หรือไม

ส าม ารถ ทํ า ง าน ไ ด

ตามปกติ 

 กาซชีวภาพในบอเก็บกาซ

สู ง เ กิ น กํ าห นด  ทํ า ให

ระบบเก็บกาซเสียหาย 

 

 ติดตั้งอุปกรณปองกันความดันสูง

หรือต่ําเกินกําหนด ซึ่งเปนระบบ

ควบคุมแบบทางกล ควบคูกับ

ระบบที่ควบคุมดวยไฟฟา  

 3 2 6 2 
(แผนควบคุม 2) 

2. จะเกิดอะไรขึ้นถา

ตัวสงสัญญาณแรงดัน

กาซชํารุด หรืออานคา

ผิดพลาด 

 ป มควบคุมการส งจ าย

ทํางานผิดปกติ ทําใหกาซ

ชีวภาพในบอเก็บกาซสูง

เกินกําหนด 

 ติดตั้งอุปกรณปองกันความดันสูง

หรือต่ําเกินกําหนด ซึ่งเปนระบบ

ควบคุมแบบทางกล ควบคูกับ

ระบบที่ควบคุมดวยไฟฟา  

 จัดใหมีการตรวจ

สภาพและซอมบํารุง

ตามกําหนด 

3 2 6 2 
(แผนควบคุม 2) 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -28 

แผนงานควบคุม 1 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี What-if Analysis  

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การซอมบํารุงบริเวณบอเก็บกาซ  โรงงาน  บริษัท xx จํากัด  

ตามแบบเอกสารหมายเลข  What-if Analysis วันท่ีทําการศึกษา  

คําถาม What-if 
อันตรายหรือผลที่เกิดข้ึน

ตามมา 

มาตรการปองกัน และควบคุม

อันตราย 
ขอเสนอแนะ 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

1. จะเกิดอะไรขึ้นถา 

ภายในบอผลิต /เก็บ

กาซมีออกซิเจนนอย 

แ ล ะมี ป ริ ม า ณก า ซ

ไ ฮ โ ด ร เ จน ซั ล ไ ฟด

สะสมสูง 

 ผูปฏิบัติงานหมดสติ และ

เสียชีวิต 

 

 ผูปฏิบัติงานตองมีอุปกรณทํางาน

สถานท่ีอับอากาศ  

 ผูปฏิบัติ ง านตอง มี ใบอนุญาต

ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ  

 

 วาจางผูที่มีความ

ชํานาญในการ

ปฏบิตัิงานในสถานท่ี

อับอากาศเพ่ือ

ดําเนินการซอมแซม 

3 2 6 2 
(แผนควบคุม 3) 

2. จะเกิดอะไรขึ้นถา

ซอมแซมแผนผ า ใบ

คลุมบอผลิต/เก็บกาซ

ขณะท่ียังมีกาซอยูใน

บอ 

 แผนผา ใบคลุมบอขาด 

ผูปฏิบัติงานตกลงในบอ 

 ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต 

 

 ปลอยกาซออกจากบอเก็บกาซให

หมด 

 

 3 2 6 2 
(แผนควบคุม 3) 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -29 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี What-if Analysis  

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การซอมบํารุงบริเวณบอเก็บกาซ  โรงงาน  บริษัท xx จํากัด  

ตามแบบเอกสารหมายเลข  What-if Analysis วันท่ีทําการศึกษา  

คําถาม What-if 
อันตรายหรือผลที่เกิดข้ึน

ตามมา 

มาตรการปองกัน และควบคุม

อันตราย 
ขอเสนอแนะ 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

3. จะเกิดอะไรขึ้นถามี

การปฏิบัติงานที่ทําให

เกิดประกายไฟ เชน 

เชื่อม เจียร โดยไมมี

การปองกันในบริเวณ

ท่ีอาจเกิดการร่ัวไหล

ของกาซ 

 ทําใหเกิดเพลิงไหม หรือ

ระเบิด ได  กรณีที่มี การ

ร่ัวไหล 

 

 ติดตั้งปายเตือนความปลอดภัย 

 ก า รอ บ ร ม ม า ต ร ก า ร ค ว า ม

ปลอดภัยใหผูปฏิบัติงาน 

 

 วาจางผูที่มีความ

ชํานาญในการ

ปฏบิตัิงานในสถานท่ี

อับอากาศเพ่ือ

ดําเนินการซอมแซม 

3 2 6 2 
(แผนควบคุม 3) 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -30 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี What-if Analysis  

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม       ระบบกําจัดกาซโฮโดรเจนซัลไฟด  โรงงาน  บริษัท xx จํากัด  

ตามแบบเอกสารหมายเลข  What-if Analysis วันท่ีทําการศึกษา  

คําถาม What-if 
อันตรายหรือผลที่เกิดข้ึน

ตามมา 

มาตรการปองกัน และควบคุม

อันตราย 
ขอเสนอแนะ 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

1. จะเกิดอะไรขึ้นถา

วาลว หรือหัวกระจาย

นํ้า/สารละลาย เ กิด

การอุดตัน  

 ทําใหมีไมสามารถกําจัด

กาซไฮโดรเจนซัลไฟดจาก

กาซชีวภาพได 

 อุ ป ก ร ณ ใ ช ง า น ชํ า รุ ด

เสียหาย เชน ทอ วาลว 

โซลินอยดวาลวคู ฯลฯ 

 

 มีการทําความสะอาดหอดูดซับ

ตามแผนการซอมบํารุง 

 มี ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห ก า ซ

ไฮโดรเจนซัลไฟล หลังจากกาซ

ชีวภาพผานระบบบําบัดแลว 

 วาจางผูที่มีความ

ชํานาญเพ่ือ

ดําเนินการดแูลรักษา 

1 2 2 1 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -31 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพ่ือการช้ีบงอันตายและการประเมินความเส่ียงดวยวิธี What-if Analysis  

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ  โรงงาน  บริษัท xx จํากัด  

ตามแบบเอกสารหมายเลข  What-if Analysis วันท่ีทําการศึกษา  

คําถาม What-if 
อันตรายหรือผลที่เกิดข้ึน

ตามมา 

มาตรการปองกัน และควบคุม

อันตราย 
ขอเสนอแนะ 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

1. จะเกิดอะไรขึ้นถา

อุปกรณปองกันเปลว

ไฟยอนกลับไมสามารถ

ปองกันไฟยอนกลับได 

 ทําใหเกิดเพลิงไหม หรือ

ระเบิดได  

 อุปกรณอื่นๆเสียหาย 

 

 ติดตั้ง อุปกรณปองกันเปลวไฟ

ยอนกลับตามตําแหนงท่ีเหมาะสม 

 

 ปฏบิตัิตามคูมือการ

ใชอุปกรณอยาง

เครงครัด 

1 3 3 2 
(แผนควบคุม 4) 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -32 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี FMEA 

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การสงจายกาซชีวภาพ โรงงาน บริษัท xx จํากัด   

ตามแบบเอกสารหมายเลข FMEA วันท่ีทําการศึกษา   

เคร่ืองจกัร

อุปกรณ/ระบบ 
ความลมเหลว 

สาเหตุของความ

ลมเหลว 
ผลทีจ่ะเกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน/

ควบคุม/แกไข 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับ

ความเสีย่ง 

1. ทอสงจายกาซ  ทอแตก 

 ทอตกทองชาง ทํา

ใหมีนํ้าขงัในทอ 

 ทอเสื่อมสภาพ 

 เกิ ดการกัดกร อน

จากกาซภายในทอ 

 ระยะหางระหวาง

ฐ า น ร อ ง ท อ ไ ม

เหมาะสม 

 กาซชีวภาพร่ัวไหล 

อาจเกิดเพลิงไหม 

 ป ริ ม า ณ ก า ซ ท่ี

นําไปใชมีความชื้น 

 ตรวจสอบสภาพทอ

เปนประจําอยาง

สม่ําเสมอ 

1 2 2 1 

2. ขอตอทอ  ร่ัวซึมหรือหลดุ 

 แตกชํารุด 

 

 เกิ ดการกัดกร อน

จากกาซ 

 เสื่อมสภาพ 

 อาจทําใหทอหลุด 

กาซชีวภาพร่ัวไหล 

อาจเกิดไฟไหม  

 ตรวจสอบสภาพทอ

เปนประจําอยาง

สม่ําเสมอ 

1 2 2 1 

3.อุปกรณดกันํ้า

แบบ Cyclone 

 กาซร่ัวซึมบริเวณ

รอยเชื่อม 

 มีนํ้าขัง 

 เกิ ดการกัดกร อน

จากกาซ 

 เสื่อมสภาพ 

 อุปกรณระบายนํ้า

ออกดานลางชํารุด 

 กาซชีวภาพร่ัวไหล 

อาจเกิดเพลิงไหม 

 ก า ซ ท่ี นํ า ไ ป ใ ช มี

ความชื้น 

 ตร วจเ ช็ คส ภ าพ

เปนประจําอยาง

สม่ําเสมอ 

 ห ม่ั น ทํ า ค ว า ม

สะอาดทอ Drain  

2 1 2 2 
(แผนควบคุม 

5) 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -33 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี FMEA 

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การสงจายกาซชีวภาพ โรงงาน บริษัท xx จํากัด   

ตามแบบเอกสารหมายเลข FMEA วันท่ีทําการศึกษา   

เคร่ืองจกัร

อุปกรณ/ระบบ 
ความลมเหลว 

สาเหตุของความ

ลมเหลว 
ผลทีจ่ะเกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน/

ควบคุม/แกไข 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับ

ความเสีย่ง 

4. อุปกรณระบาย

นํ้าแบบอตัโนมตั ิ

 เกดิการอดุตัน 

 

 ละออ งน้ํ า  เ มื อ ก 

ฟอง ท่ีมากับกาซ 

 มีน้ําขังในทอ หรือ

อุปกรณดักนํ้าที่ตอ

กับอุปกรณระบาย

นํ้าอัตโนมัติ 

 ก า ซ ชี ว ภ า พ ท่ี

นําไปใชมีความชื้น 

 หัวเ ผา จุดติด ยาก 

และเกิดการระเบิด

ในหองเผาไหมได 

 ค ว ร มี ว า ล ว 

bypass ท่ี Auto 

drain ดวย 

 ตรวจสอบดูหยดน้ํา

ท่ี บ ริ เ ว ณ  Auto 

drain  

2 2 4 2 
(แผนควบคุม 

5) 

5 เกจวัดความดัน  อานคาผดิพลาด 

 

 

 สกปรก 

 

 อุ ป ก ร ณ ใ ช ง า น

เสียหาย เชน ทอสง

กาซ Boiler เปนตน 

เน่ืองจากแรงดันสูง

หรือต่ําเกิน  

 ท ด ส อ บ เ ก จ วั ด

ค ว า ม ดั น ทุ ก  6 

เดือน 

1 2 2 1 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ          ภาคผนวก ก -34 

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี FMEA 

พ้ืนท่ี/เคร่ืองจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม        การนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน โรงงาน บริษัท xx จํากัด   

ตามแบบเอกสารหมายเลข FMEA วันท่ีทําการศึกษา   

เคร่ืองจกัร

อุปกรณ/ระบบ 
ความลมเหลว 

สาเหตุของความ

ลมเหลว 
ผลทีจ่ะเกิดข้ึน 

มาตรการปองกัน/

ควบคมุ/แกไข 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 
ผลลัพธ 

ระดับความ

เสีย่ง 

1. Flare  เผากาซท้ิงไมทัน

กับปริมาณการ

เกดิกาซ 

 ระบบไมทํางาน 

 ระบบไมเหมาะสม

กับปริมาณก าซที่

ผลิตได 

 สวิตซปองกันความ

ดันสูงชํารุด 

 เ กิ ดแรงดัน ในบ อ

เก็บกาซ อาจทําให

บอเสียหาย 

 ตรวจเช็คอุปกรณเปน

ประจําอยางสมํ่าเสมอ 

1 3 3 2 
(แผนควบคุม 

6) 

2. โซลินอยดวาลว

คู 

 หนาวาลวและบา

วาลวสกปรก ทํา

ใหตดิตายใน

ตําแหนงวาลวเปด 

 ก า ซ ชี ว ภ า พ มี

ความชื้น และกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด

ผสมอยู 

 เ กิดการระเบิด ใน

หองเผาไหม 

 ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต 

 ทรัพยสินเสียหาย  

 กําจัดความชื้น และ

กาซไฮโดรเจนซัลไฟด

กอนนํามาใช

ประโยชน 

4 4 16 4 
(แผนลด1 )

(แผนควบคุม 

6) 

3.Valve Proving 

Systems 

 อุดตันและ

ลดัวงจร 

 ก า ซ ชี ว ภ า พ มี

ความชื้น และกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด

ผสมอยู 

 เ กิดการระเบิด ใน

หองเผาไหม 

 ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต 

 ทรัพยสินเสียหาย  

 กําจัดความชื้น และ

กาซไฮโดรเจนซัลไฟด

กอนนํามาใช

ประโยชน 

4 4 16 4 
(แผนลด 1) 

(แผนควบคุม 

6) 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ  ภาคผนวก ก -35 

4. แผนงานบริหารจัดการความเส่ียง  

 หลังจากไดดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงดวยวิธีตางๆ แลวน้ันจะไดผลการประเมิน

ความเสี่ยง ซึ่งผลการประเมินดังกลาวจะแบงความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ โดย 

 ระดับความเสี่ยง 1 (ความเสี่ยงเล็กนอย) ไมตองทําแผน 

 ระดับความเสี่ยง 2 (ความเสี่ยงที่ยอมรับได) ตองจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง 

 ระดับความเสี่ยง 3 (ความเสี่ยงสูง) ตองจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุม 

      ความเสี่ยง 

 ระดับความเสี่ยง 4 (ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได) ตองจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุม 

      ความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ              ภาคผนวก ก -36 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนลด 1) 

หนวยงาน ฝายซอมบํารุง/ฝายผลิต รายละเอียด การนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน  

วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการระเบิดและเพลิงไหมจากการนํากาซชีวภาพไปใชเปนเชื้อเพลิงใน Boiler  

เปาหมาย ไมมีอุบัติภัยการระเบิดและเพลิงไหม  

ลําดับ มาตรการ/กจิกรรม/การดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียง  ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผูตรวจติดตาม หมายเหต ุ

1. 
จัด ทําขั้ นตอนในการซอมบํ า รุง รักษา ระบบกํา จัดก าซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด 
เจาหนาที่บํารุงรักษา 1-5 มกราคม 2556 ผูจัดการโรงงาน  

2. ติดตั้งอุปกรณดักน้ําแบบ Knock out Drum เพ่ิมเติม เจาหนาที่บํารุงรักษา 6-10 มกราคม 2556 ผูจัดการโรงงาน  

3. จัดทําขั้นตอนในการซอมบํารุงรักษา อุปกรณโซลินอยดวาลวคู เจาหนาที่บํารุงรักษา 11-15 มกราคม 2556 ผูจัดการโรงงาน  

4. จัดฝกอบรมการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติงานทุกคน  หัวหนาฝายซอมบํารุง 1-5 กมุภาพันธ 2556 ผูจัดการโรงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ              ภาคผนวก ก -37 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 1) 

หนวยงาน ฝายผลิต รายละเอียด วัตถดุบิ/การจัดการนํ้าเสยีเขาระบบ  

วัตถุประสงค เพ่ือควบคุมการนํานํ้าเสียเขาระบบใหเปนไปดวยความปลอดภัย  

เปาหมาย มีการควบคุมอยางตอเน่ือง   

ลําดับ มาตรการหรอืกจิกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือลด

ความเสี่ยง หรอืขั้นตอนการปฏิบัตทิี่เปนความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หวัเร่ืองที่ควบคุม หลกัเกณฑหรือมาตรการที่ใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. จัดทําขั้นตอนการทํางานพรอมความปลอดภยัในการ

สัมผัสกับน้ําเสยี 

ผูปฏิบตังิาน -มีการสวมอุปกรณปองกัน เชน 

ชุดกันนํ้า รองเทาบูท หนากากดัก

กลิ่น ถุงมือยาง เปนตน 

-กําหนดขั้นตอนการทํางาน 

-ตองไมมีการสัมผัสนํ้าเสยี

โดยตรงของรางกาย 

 

-ตองมีขั้นตอนการทํางานอยาง

เปนระบบ 

หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

2. ตรวจสอบ Valve ในการนํานํ้าเขาระบบกอนเปดนํ้า

เขาบอ 

ผูปฏิบตังิาน ตรวจสอบสภาพและการทํางาน

ของ Valve น้ําเขาบอ Valve นํ้า

เขาปม feed เขาบอ รอยตอ

ระหวางทอจุดตางๆ 

ตองมีสภาพพรอมใชงาน และ

ตองไมร่ัว 

หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

3. ตรวจสอบการทํางานของปม feed นํ้าเสยีเขาระบบ เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

-ทดสอบการทํางานของปม 

-ตรวจเช็คระบบการทํางานของปม 

-ขั้นตอนการซอมบํารุงและการ

บํารุงรักษาปม 

ตองทํางานอยูในเกณฑท่ีกําหนด หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ              ภาคผนวก ก -38 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 2) 

หนวยงาน แผนกซอมบํารุง รายละเอียด ชดุอุปกรณปองกันความดันท่ีตดิตัง้บริเวณบอเก็บกาซ  

วัตถุประสงค เพ่ือควบคุมความดันบริเวณบอเกบ็กาซใหเปนไปดวยความปลอดภยั  

เปาหมาย มีการควบคุมอยางตอเน่ือง   

ลําดับ มาตรการหรอืกจิกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือลด

ความเสี่ยง หรอืขั้นตอนการปฏิบัตทิี่เปนความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หวัเรื่องที่ควบคมุ หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ วายงัทํางานไดตามปกต ิ เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

-แผนการซอมบํารุง หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

2. จัดทําขั้นตอนในการซอมบํารุงรักษา อุปกรณปองกัน

ความดันต่ําหรือสงูเกินกําหนด 

เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

-แผนการซอมบํารุง หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ              ภาคผนวก ก -39 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 3) 

หนวยงาน แผนกซอมบํารุง รายละเอียด การซอมบํารุงบอเก็บกาซชีวภาพ  

วัตถุประสงค เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

เปาหมาย ไมเกดิอุบตัเิหตุจากการซอมบํารุงรักษาบอเก็บกาซ  

ลําดับ มาตรการหรอืกจิกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือลด

ความเสี่ยง หรอืขั้นตอนการปฏิบัตทิี่เปนความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หวัเรื่องที่ควบคมุ หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. จัดทําปายเตือนความปลอดภยัใหระวังตก เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- การตดิตั้งปาย 

 

- มีปายเตอืนในบริเวณท่ีไม

ปลอดภยัชดัเจน 

หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

2. การตรวจวัดปริมาณกาซออกซิเจน และกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟด ในบอกอนลงไปปฏิบตัิงาน 

เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- การตรวจวัดปริมาณกาซ - การปฏบิตัิงานในสถานท่ีอับ

อากาศ 

หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

3. จัดทําปายเตือนความปลอดภยั เชน หามสบูบหุร่ี 

หามกอใหเกดิประกายไฟ ปายบอกวากําลงั

ปฏบิัติงาน ปายเตอืนวาเปนสถานท่ีอับอากาศ เปน

ตน 

เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- การตดิตั้งปายเตือน - มีปายเตอืนในบริเวณท่ีไม

ปลอดภยัอยางชดัเจน 

หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ              ภาคผนวก ก -40 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 4) 

หนวยงาน แผนกซอมบํารุง รายละเอียด อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ  

วัตถุประสงค เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

เปาหมาย มีการควบคุมอยางตอเน่ือง  

ลําดับ มาตรการหรอืกจิกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือลด

ความเสี่ยง หรอืขั้นตอนการปฏิบัตทิี่เปนความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หวัเรื่องที่ควบคมุ หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. จัดใหมีการตดิตั้งอปุกรณตามท่ีคูมือกําหนด เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- การตดิตั้งอปุกรณ 

 

- ปฏบิตัิตามคูมือใชงานของ

อุปกรณ 

หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

2. จัดใหมีขั้นตอนการซอมบํารุงรักษา  เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- แผนการซอมบํารุง หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ              ภาคผนวก ก -41 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 5) 

หนวยงาน แผนกซอมบํารุง/แผนกผลิต รายละเอียด การสงจายกาซชีวภาพ  

วัตถุประสงค เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

เปาหมาย มีการควบคุมอยางตอเน่ือง  

ลําดับ มาตรการหรอืกจิกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือลด

ความเสี่ยง หรอืขั้นตอนการปฏิบัตทิี่เปนความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หวัเรื่องที่ควบคมุ หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. ตรวจสอบสภาพทอเปนประจํา เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- แผนการซอมบํารุง หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

2. หม่ันทําความสะอาดทอ Drain  เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- แผนการซอมบํารุง หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ              ภาคผนวก ก -42 

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 6) 

หนวยงาน แผนกซอมบํารุง/แผนกผลิต รายละเอียด การนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน  

วัตถุประสงค เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   

เปาหมาย มีการควบคุมอยางตอเน่ือง  

ลําดับ มาตรการหรอืกจิกรรมหรือการดําเนินงานเพ่ือลด

ความเสี่ยง หรอืขั้นตอนการปฏิบัตทิี่เปนความเส่ียง 

ผูรับผิดชอบ หวัเรื่องที่ควบคมุ หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช

ควบคุม 

ผูตรวจติดตาม 

1. ตรวจสอบอปุกรณสวิตซปองกันความดันสูง เจาหนาท่ี

ซอมบํารุง 

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- แผนการซอมบํารุง หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

2. กําจัดความชื้น และกาซไฮโดรเจนซัลไฟดกอน

นํามาใชประโยชน 

เจาหนาท่ี

ฝายผลติ 

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- แผนการซอมบํารุง หัวหนาทีม

บํารุง/หัวหนา

ทีมปฏิบตักิาร 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ    ภาคผนวก ก -43 

สรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานที่เปนความเสี่ยง 

 

 จากการดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงของ บริษัท xx จํากัด พบวามีจุดวิกฤต หรือ

อุปกรณที่มีความวิกฤติที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง ดังน้ี 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 

 ซึ่งบริษัท xx จํากัด ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติ

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเครงครัด ดังสรุปผลระดับความเสี่ยงที่ได และแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยง ดังน้ี 

 1. ระดับความเสี่ยงเล็กนอย  16 รายการ 

 2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  11 รายการ 

 3. ระดับความเสี่ยงสูง  - รายการ 

 4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได  2 รายการ 

และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังน้ี 

 1. แผนงานลดความเสี่ยง          1 แผน 

 2. แผนงานควบคุมความเสี่ยง  6 แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ    ภาคผนวก ก -44 

ทะเบียนความเส่ียง 

ลําดับ กจิกรรม/อุปกรณ 
สถานการณ/ความ

ลมเหลว 

ระดับ

ความเสี่ยง 

แผนงานบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนลด แผนควบคุม 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได     

1 การนํากาซชีวภาพไปใช

ประโยชน 

หนาวาลวและบาวาลวใน

โซลินอยดวาลวคู สกปรก 

ทําใหติดตายในตําแหนง

วาลวเปด 

4 แผนลด

1 

แผนควบคมุ

6 

2 การนํากาซชีวภาพไปใช

ประโยชน 

Valve Proving 

Systems อุดตันและ

ลดัวงจร 

4 แผนลด

1 

แผนควบคมุ

6 

 ระดับความเสีย่งทีย่อมรับได     

1 วัตถดุบิ/การจัดการนํ้าเสียเขา

ระบบ 

นํ้าเสยีมีคุณสมบตัเิปน

กรด มีกลิ่นเหม็นทําให

เกดิอันตรายตอ

ผูปฏิบตังิาน 

2 - แผนควบคมุ

1 

2 วัตถดุบิ/การจัดการนํ้าเสียเขา

ระบบ 

ปมทํางานผดิปกติ ไม

สามารถนําน้ําเขาระบบ

ได 

2 - แผนควบคมุ

1 

3 อุปกรณปองกันความดันสูง

หรือต่ําเกินกําหนดทีต่ดิตั้ง

บริเวณบอเกบ็กาซชีวภาพ 

สวิตซปองกันความดันสงู

หรือต่ําเกินกําหนดชํารุด 

เสยีหาย หรือไมสามารถ

ทํางานไดตามปกต ิ

2 - แผนควบคมุ

2 

4 อุปกรณปองกันความดันสูง

หรือต่ําเกินกําหนดทีต่ดิตั้ง

บริเวณบอเกบ็กาซชีวภาพ 

ตัวสงสญัญาณแรงดันกาซ

ชํารุด หรืออานคา

ผดิพลาด 

2 - แผนควบคมุ

2 

5 การซอมบํารุงบริเวณบอเกบ็

กาซ 

ภายในบอผลติ/เก็บกาซ 

มีออกซิเจนนอย และมี

ปริมาณกาซ

ไฮโดรเจนซัลไฟดสะสมสูง 

2 - แผนควบคมุ

3 

 

 



ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ    ภาคผนวก ก -45 

ทะเบียนความเส่ียง 

ลําดับ กจิกรรม/อุปกรณ 
สถานการณ/ความ

ลมเหลว 

ระดับ

ความเสี่ยง 

แผนงานบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

แผนลด แผนควบคุม 

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได     

6 การซอมบํารุงบริเวณบอเกบ็

กาซ 

ซอมแซมผาใบคลุมบอ

ผลิต/เก็บกาซ ขณะที่ยังมี

กาซสะสมอยูในบอ 

2 - แผนควบคมุ

3 

7 การซอมบํารุงบริเวณบอเกบ็

กาซ 

มีการปฏบิตัิงานทีท่ําให

เกดิประกายไฟ เชน 

เชื่อม เจียร โดยไมมีการ

ปองกันในบริเวณที่เกิด

การร่ัวไหลของกาซ 

2 - แผนควบคมุ

3 

8 อุปกรณปองกันเปลวไฟ

ยอนกลบั 

อุปกรณปองกันเปลวไฟ

ไมสามารถปองกันไฟ

ยอนกลบัได 

2 - แผนควบคมุ

4 

9 การสงจายกาซชีวภาพ อุปกรณดงันํ้าแบบ 

Cyclone มีกาซร่ัวซึม

บริเวณรอยเชื่อม และมี

นํ้าขัง 

2 - แผนควบคมุ

5 

10 การสงจายกาซชีวภาพ อุปกรณระบายน้ํา

อัตโนมตัิเกดิการอุดตัน 

2 - แผนควบคมุ

5 

11 การนํากาซชีวภาพไปใช

ประโยชน 

ระบบเผากาซทิ้ง (Flare) 

เผากาซสวนเกินทิ้งไม

เหมาะสมกับปริมาณกาซ

ที่เกดิขึ้น หรือระบบไม

ทํางาน 

2 - แผนควบคมุ

6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.  

ตัวอย�างแบบฟอร�มการช้ีบ�งอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการศึกษา วิเคราะห� และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี Checklist  
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม โรงงาน   
ตามแบบเอกสารหมายเลข  Checklist วันที่ทําการศึกษา   

ผลการทํา 
Checklist 

อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้น
ตามมา 

มาตรการแก#ไข ข#อเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ� 
ระดับความ

เสี่ยง 
ช!องที่ 1 ระบุถึง 

ผลการตรวจสอบ 
เช!น น้ําเสียมีทราย
ปะปน 

ช!องที่ 2 ระบุถึง 
เหตุการณ�หรือสถานการณ�
ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุการณ�ในช!องที่ 1 เช!น 
ก<าซชีวภาพที่ผลิตได(ไม!
เป@นไปตามมาตรฐาน 
ส!งผลต!ออุปกรณ�สําหรับใช(
ก<าซชีวภาพเป@นเชื้อเพลิง 

ช!องที่ 3 ระบุถึง 
มาตรการความปลอดภัยที่มี
อยู!ในปDจจุบัน เพื่อปEองกัน
หรือควบคุมไม!ให(เกิด
เหตุการณ�ตามที่ระบุในช!อง
ที่ 1 และ 2  

ช!องที่ 4 ระบุถึง 
มาตรการความปลอดภัยที่
ควรจัดทําเพิ่มเติม เมื่อ
พิจารณาแล(วว!า ระบบความ
ปลอดภัยที่มีอยู!ในช!องที่ 3 
ยังไม!เพียงพอ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการศึกษา วิเคราะห� และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี What-if Analysis  
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม โรงงาน  
ตามแบบเอกสารหมายเลข  What-if Analysis วันที่ทําการศึกษา  

คําถาม What-if 
อันตรายหรือผลที่

เกิดขึ้นตามมา 
มาตรการป3องกัน และ

ควบคุมอันตราย 
ข#อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ� 
ระดับความ

เสี่ยง 
ช!องที่ 1 ระบุถึง 

-ความล(มเหลวของ
เครื่องจักรอุปกรณ� 
-สภาพกระบวนการ
ผลิตที่ผิดปกติ 
-ความล(มเหลวของ
เครื่องมือ เครื่องวัด 
-ความผิดพลาดจาก
การทํางานของ 
คนงาน 
-ฯลฯ 

ช!องที่ 2 ระบุถึง 
เหตุการณ�หรือ
สถานการณ�ที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากเหตุการณ�ใน
ช!องที่ 1  

ช!องที่ 3 ระบุถึง 
มาตรการความปลอดภัยที่มี
อยู!ในปDจจุบัน เพื่อปEองกัน
หรือควบคุมไม!ให(เกิด
เหตุการณ�ตามที่ระบุในช!อง
ที่ 1 และ 2  

ช!องที่ 4 ระบุถึง 
มาตรการความปลอดภัยที่
ควรจัดทําเพิ่มเติม เมื่อ
พิจารณาแล(วว!า ระบบความ
ปลอดภัยที่มีอยู!ในช!องที่ 3 
ยังไม!เพียงพอ 

    

 



ผลการศึกษา วิเคราะห� และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี HAZOP  
หน!วย   รายละเอียด   
ปDจจัยการผลิต   แบบแปลนหมายเลข  

ข#อบกพร;อง สถานการณ=จําลอง 
เหตุการณ=ที่เกิด

ตามมา 
มาตรการป3องกัน/

ควบคุม/แก#ไข 
ข#อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ� 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ช!องที่ 1 ระบุถึง 
สถานการณ�ที่
เปลี่ยนแปลงไป
จากการออกแบบ
ที่กําหนดไว( 

ช!องที่ 2 ระบุถึง 
สาเหตุที่ทําให(เกิด
สถานการณ�ที่
เปลี่ยนแปลงไปจาก
การออกแบบ  

ช!องที่ 3 ระบุถึง 
ผลที่เกิดกับอุปกรณ� 
คน หรือสิ่งแวดล(อม 
เมื่อสถานการณ�
เปลี่ยนแปลงไปจาก
การออกแบบ  

ช!องที่ 4 ระบุถึง 
การออกแบบ หรือ
มาตรการความปลอดภัย 
หรือระบบปEองกันที่มีอยู!
เพื่อไม!ให(เกิดภาวะที่ไม!
ต(องการ 

ช!องที่ 5 ระบุถึง 
สิ่งที่ควรดําเนินการ
เพิ่มเติมเมื่อพบว!า
มาตรการปEองกัน/
ควบคุม/แก(ไข ที่มีอยู!
เดิมไม!เพียงพอ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการศึกษา วิเคราะห� และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี Fault Tree Analysis 
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม โรงงาน   
สถานการณ�จําลองเหตุการณ�ที่อาจก!อให(เกิดอุบัติภัยร(ายแรง (ระบุถึงเหตุการณ�ขั้นสุดท(ายที่อุปกรณ�หรือระบบจะเกิดได( เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช!น ก<าซรั่ว ระเบิด) 
วันที่ทําการศึกษา    
สาเหตุที่ทําให#เกิด
เหตุการณ=ที่อาจ
ก;อให#เกิดอุบัติภัย

ร#ายแรง 

อันตรายหรือผลที่
เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป3องกัน และ
ควบคุมอันตราย 

ข#อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ� 
ระดับความ

เสี่ยง 

ช!องที่ 1 ระบุถึง 
สาเหตุที่ทําให(เกิด
เหตุการณ�ขั้นสุดท(าย
ที่อุปกรณ�หรือระบบ
จะเกิดได( 

ช!องที่ 2 ระบุถึง 
ผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
เหตุการณ�ขั้นสุดท(าย  

ช!องที่ 3 ระบุถึง 
การออกแบบ หรือมาตรการ
ความปลอดภัยหรือระบบ
ปEองกันที่มีอยู! เพื่อไม!ให(เกิด
อันตรายหรือภาวะที่ไม!
ต(องการ หรือควบคุมไม!ให(
เกิดอันตรายที่เป@นผลมาจาก
สาเหตุในช!องที่ 1  

ช!องที่ 4 ระบุถึง 
สิ่งที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม 
เมื่อพบว!า มาตรการ
ปEองกัน/ควบคุม/แก(ไข ที่มี
อยู!เดิมไม!เพียงพอ 

    

 
 
 
 
 
 
 



ผลการศึกษา วิเคราะห� และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี FMEA 
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม โรงงาน   
ตามแบบเอกสารหมายเลข FMEA วันที่ทําการศึกษา   

ข#อบกพร;อง สถานการณ=จําลอง 
เหตุการณ=ที่เกิด

ตามมา 
มาตรการป3องกัน/

ควบคุม/แก#ไข 
ข#อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ� 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ช!องที่ 1 ระบุถึง 
ชิ้นส!วน หรือ
อุปกรณ�ย!อยของ
ระบบที่กําลังชี้บ!ง
อันตราย ที่จะ
นํามาพิจารณา
ผลกระทบ ในกรณี
ที่ชิ้นส!วน หรือ
อุปกรณ�ย!อยนั้นมี
ความเป@นไปได(ที่จะ
เสีย ชํารุด หรือไม!
ทํางานตามที่ได(
ออกแบบ 

ช!องที่ 2 ระบุถึง 
ลักษณะความผิดปกติ
ของชิ้นส!วน หรือ
อุปกรณ�ย!อยได(แก! 
- เสีย 
- ชํารุด 
- หัก 
- แตก 
- รั่ว 
-ไม!ทํางานตามที่
ออกแบบไว(  

ช!องที่ 3 ระบุถึง 
สาเหตุที่ทําให(ชิ้นส!วน 
หรืออุปกรณ�ย!อยเกิด
ความผิดปกติ จาก
สาเหตุต!างๆ   

ช!องที่ 4 ระบุถึง 
ผลสืบเนื่องที่จะตามมา 
ห า ก ชิ้ น ส! ว น  ห รื อ
อุปกรณ�ชํารุด หรือไม!
ทํางานตามที่ออกแบบ
ไว( เช!น 
- ก<าซรั่ว 
- ระเบิด 

ช!องที่ 5 ระบุถึง 
การออกแบบ หรือ
มาตรการความ
ปลอดภัยที่มีอยู! เพื่อ
ไม!ให(ชิ้นส!วน หรือ
อุปกรณ�ย!อยเกิด
ความผิดปกติ หรือ
ปEองกันไม!ให(เกิด
ความอันตราย เมื่อมี
ความผิดปกติเกิดขึ้น 

    

 



ผลการศึกษา วิเคราะห� และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี Event Tree Analysis 
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม โรงงาน   
ตามเอกสารหมายเลข  วันที่ทําการศึกษา  
สถานการณ�จําลอง (Initiating Event) เหตุการณ�ที่เป@นความบกพร!องจากการปฏิบัติงาน หรือความบกพร!องของอุปกรณ�   

ระบบความ
ปลอดภัย/ขั้นตอน

การปฏิบัติมี
ข#อบกพร;อง 

อันตรายหรือผลที่
เกิดขึ้นตามมา 

มาตรการป3องกัน และ
ควบคุมอันตราย 

ข#อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ผลลัพธ� 
ระดับความ

เสี่ยง 

ช!องที่ 1 ระบุถึง 
เหตุการณ�ที่เป@น
ความบกพร!องจาก
การปฏิบัติงาน หรือ
ความบกพร!องของ
อุปกรณ� (Initiating 
Event) 

ช!องที่ 2 ระบุถึง 
ผลสืบเนื่องที่ตามมา 
หากเกิดความบกพร!อง
จากการปฏิบัติงาน หรือ
ความบกพร!องของ
อุปกรณ�ชิ้นส!วน หรือ
อุปกรณ�ย!อยนั้น เสีย 
ชํารุด หรือไม!ทํางาน
ตามที่ได(ออกแบบไว(  

ช!องที่ 3 ระบุถึง 
การออกแบบ หรือมาตรการ
ความปลอดภัยหรือระบบ
ปEองกันที่มีอยู! เพื่อไม!ให(เกิด
ความบกพร!องจากการ
ปฏิบัติงาน หรือความ
บกพร!องของอุปกรณ� หรือ
ปEองกันไม!ให(เกิดอันตราย 
เมื่อมีความบกพร!องเกิดขึ้น  

ช!องที่ 4 ระบุถึง 
การออกแบบ หรือมาตรการ
ความปลอดภัยที่มีอยู!เพื่อ
ไม!ให(ชิ้นส!วน หรืออุปกรณ�
ย!อยเกิดความผิดปกติ หรือ
ปEองกันไม!ให(เกิดอันตราย 
เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น 

    

 
 
 
 
 

 



แผนงานควบคุม ....... 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง) 
หน;วยงาน รายละเอียด  
วัตถุประสงค=   
เป3าหมาย   
ลําดับ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลด

ความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป@นความเสี่ยง 
ผู(รับผิดชอบ หัวเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ�หรือมาตรการที่ใช(

ควบคุม 
ผู(ตรวจติดตาม 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนลด ....... 
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานลดความเสี่ยง) 
หน;วยงาน รายละเอียด  
วัตถุประสงค=   
เป3าหมาย   
ลําดับ มาตรการ/กิจกรรม/การดําเนินงานลดความเสี่ยง ผู(รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ ผู(ตรวจติดตาม หมายเหตุ 
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