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กิตติกรรมประกาศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ได้ดําเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
สําหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ในการประเมินความเสี่ย งในแต่ละจุดของระบบผลิตก๊าซชีวภาพของตนเอง และพร้อมที่จ ะบรรเทาและระงับ
อุบัติเหตุเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างถูกต้องตามหลักการ เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติ
เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ประกอบการที่มีระบบผลิตและใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพอยู่ โดยว่าจ้างศูนย์วิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ใน
การดําเนินโครงการฯมีการจัดทําคู่มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคู่มือในการ
ระงับอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมทั้งจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ในการแสดงความ
รุนแรงและอันตรายที่เกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อให้สามามารถนําไปใช้เป็นแนวทางประกอบการป้องกัน
และบรรเทาเหตุ ลดความสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุของระบบผลิตก๊าซชีวภาพควบคู่กัน
ไป
ในการจัดทําคู่มือทั้ง 2 ฉบับ นี้ สําเร็จลุล่ว งเป็น อย่างดีได้ เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานแป้งมันสําปะหลังที่มี
ระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ได้แก่ บริษัทคาสซาวาเวสท์ทูเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด บริษัทชัยภูมิสตาร์ช จํากัด บริษัท
สระแก้วเจริญ จํากัด และบริษัทเอี่ยมบูรพา จํากัด ที่ได้เสนอแนะและถ่ายทอดข้อมูลจากเหตุการณ์จริงอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่ง พพ. ใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
กลุ่มก๊าซชีวภาพ
สํานักวิจัยและค้นคว้าพลังงาน

เปนพลังงานทดแทนที่มีความสําคั ญของประเทศทั้ งในปจจุบัน และ
อนาคต เพราะนอกจากจะสามารถใช%ทดแทนพลังงานที่นําเข%าด%านต&างๆได%แล%ว ยังสามารถลดปญหา
ด%านสิ่งแวดล%อมได% โดยการเปลี่ยนของเสียไปเปนก-าซชีวภาพ ซึ่งต%องอาศัยกระบวนการย&อยสลาย
แบบไร%อากาศอย&างถูกวิธี รวมทั้งต%องมีการออกแบบและก&อสร%างระบบอย&างมีมาตรฐาน จะเห็นได%ว&า
ในปจจุบันประเทศไทยยังไม&มีมาตรฐานการออกแบบ และก&อสร%างระบบผลิตและใช%ก-าซชีวภาพที่มี
ความปลอดภั ย ส& ง ผลให% มี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละนํ า มาซึ่ ง การสู ญ เสี ย ทั้ ง ชี วิ ต และทรั พ ย6 สิ น ของ
ผู%เกี่ยวข%อง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ
งงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ได%เล็งเห็นความสําคัญของ
ปญหาดังกล&าว ดังนั้นในป7 2553 จึงได%ดําเนินโครงการเผยแพร&ความรู%ด%านการผลิตและใช%ก-าซชีวภาพ
อย&างปลอดภัย เพื่อให% บุคลากร สถานประกอบการ ผู%ปฏิ บัติงานด%านก-าซชีว ภาพทั้งในหน&วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ได%ตระหนักถึงความสําคัญในการออกแบบและเลือกใช%วัสดุอุปกรณ6ในการผลิตและ
ใช%ประโยชน6ก-าซชีวภาพเปนพลังงานทดแทนอย&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 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให%กับเจ%าหน%าที่ดูแลระบบผลิตก-าซชีวภาพในการประเมิน
ความเสี่ยงในแต&ละจุดของระบบผลิตก-าซชีวภาพของตนเอง และพร%อมที่จะบรรเทาและระงับอุบัติเหตุ
เบื้องต%นที่เกิดขึ้นจากระบบผลิตก-าซชีวภาพอย&างถูกต%องตามหลักการ เกิดความรู%ความเข%าใจวิธีปฏิบัติ
เพื่อลดความวิตกกังวลของผู%ประกอบการที่มีระบบผลิตและใช%ประโยชน6จากก-าซชีวภาพอยู& โดยมีการ
จัดทําคู&มือ 2 เล&ม ได%แก& คู&มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก-าซชีวภาพ และคู&มือ
ระงับอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตก-าซชีวภาพ
พพ. หวังเปนอย&างยิ่งว&า คู&มือฯ ที่ได%จัดทําทั้ง 2 เล&มนี้ จะสามารถนําไปใช%เปนแนวทาง
ประกอบการป@องกันและบรรเทาเหตุ ลดความสูญเสียทรัพย6สิน และชีวิต ที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ของระบบผลิตก-าซชีวภาพควบคู&กันไป
กลุมกาซชีวภาพ
สํานักวิจัยและค$นคว$าพลังงาน

ก

ก

ก

สารบัญ
หนา
กิตติกรรมประกาศ
คํานํา
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 ขั้นตอนการจัดทํารายงานวิเคราะห#ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการผลิต
และใชประโยชน#จากก*าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแป/งมันสําปะหลัง
2.1 การจัดตั้งคณะทํางาน
2.2 การรวบรวมข,อมูลเอกสารที่เกี่ยวข,อง
2.3 การจัดทําบัญชีรายการสิ่งที่เป/นความเสี่ยงและอันตราย
2.4 การบงชี้อันตราย
2.4.1 Checklist
2.4.2 What-If Analysis
2.4.3 Hazard and Operability Studied (HAZOP)
2.4.4 Fault-Tree Analysis (FTA)
2.4.5 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
2.4.6 Even Tree Analysis
2.5 การประเมินความเสี่ยง
2.5.1 การประเมินโอกาสของการเกิดเหตุการณ]
2.5.2 การพิจารณาความรุนแรงของอันตราย
2.5.3 การจัดระดับความเสี่ยง
2.6 การจัดทําแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
2.6.1 การจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง
2.6.2 การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง
2.7 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห]และทบทวนการดําเนินงานที่เป/นความเสี่ยง
บทที่ 3 อุปกรณ#ความปลอดภัย
ภาคผนวก ก. ตัวอยางรายงานการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากระบบผลิต
และใช,ประโยชน]จากกาซชีวภาพ
ภาคผนวก ข. ตัวอยางแบบฟอร]มการชี้บงอันตราย
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ สารบัญ-1

1-1
2-1
2-1
2-4
2-5
2-15
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-22
2-22
2-23
2-24
2-25
2-26
2-27
2-28
3-1

สารบัญรูป
รูปที่ 2.1
รูปที่ 2.2
รูปที่ 2.3
รูปที่ 3.1

แผนผังขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอันตราย
ถัง water seal tank
ระบบดักละอองน้ําแบบ Knock out Drum
แผนผังการติดตั้งอุปกรณ]ความปลอดภัยในระบบผลิตกาซชีวภาพแบบ
Modified Anaerobic Covered Lagoon
รูปที่ 3.2 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ]ความปลอดภัยในระบบผลิตกาซชีวภาพแบบUASB
รูปที่ 3.3 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ]ความปลอดภัยในการนํากาซชีวภาพไปใช,ประโยชน]
สําหรับหัวเผากาซชีวภาพ
รูปที่ 3.4 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ]ความปลอดภัยในการนํากาซชีวภาพไปใช,ประโยชน]
สําหรับเครื่องยนต]กาซชีวภาพ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ สารบัญ-2

หนา
2-1
2-8
2-10
3-5
3-6
3-7
3-8

สารบัญตาราง
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

1.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต,องจัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงอันตราย
แบบฟอร]มบัญชีรายการสิ่งที่เป/นความเสี่ยงและอันตราย
สัญลักษณ]ที่ใช,ในการวิเคราะห]การชี้บงอันตรายด,วย FTA
สรุปการเลือกใช,วิธีการชี้บงอันตราย
การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ]ตาง
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ]ตางๆที่สงผลกระทบตอบุคคล
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ]ตางๆที่สงผลกระทบตอชุมชน
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ]ตางๆที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดล,อม
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ]ตางๆที่สงผลกระทบตอทรัพย]สิน
การจัดระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงกับการจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ข,อมูลในการทําแผนลดความเสี่ยงตามแบบการชี้บงอันตราย
และการประเมินความเสี่ยง
ตารางที่ 2.12 ข,อมูลที่ใช,ในการทําแผนควบคุมความเสี่ยงในแบบการชี้บงอันตราย
และการประเมินความเสี่ยง

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ สารบัญ-3

หนา
1-1
2-14
2-19
2-21
2-22
2-23
2-24
2-24
2-24
2-25
2-26
2-26
2-27

บทที่ 1 บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพเป#นสวนหนึ่งของโครงการ
เผยแพรความรู)ความเข)าใจสําหรับการผลิตและใช)กาซชีวภาพให)ปลอดภัย เพื่อให)โรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีระบบผลิตและใช)กาซชีวภาพ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังที่นํากาซชีวภาพที่
ได)จากการบําบัดของเสียหรือน้ําเสียจากกระบวนการผลิตแป0งมันสําปะหลังมาใช)ผลิตเป#นพลังงาน
ทดแทนในหม)อไอน้ําหรือผลิตเป#นพลังงานไฟฟ0าใช)ในโรงงาน
จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535 เรื่ อ ง “มาตรการคุ) มครองความปลอดภั ย ในการทํ า งาน” กํ า หนดให) โ รงงาน
อุตสาหกรรมประเภทที่ 3 จํานวน 12 ประเภทดังรายละเอียดในตารางที่ 1-1 ที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดอุบัติเหตุร)ายแรงจะต)องดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะห=ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการของโรงงาน
ตารางที่ 1-1 ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต)องจัดทํารายงานประเมินความเสี่ยงอันตราย
รายการที่

ลําดับที่

1
2
3
4

7(1) (4)
42(1) (2)
43(1) (2)
44

5

45(1) (2)

6
7
8
9
10
11
12

48(4)
49
50(4)
89
91(2)
92
99

ประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท*ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
โรงงานสกัดนํ้ามันจากพืช สัตว= หรือไขมันสัตว= เฉพาะที่ใช)สารตัวทําละลายในการสกัด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภัณฑ= สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุDยหรือสารป0องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว=
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห= ยางอีลาสโตเมอร=พลาสติก หรือเส)นใย
สังเคราะห=ซึ่งมิใชใยแก)ว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี นํ้ามันชักเงา เชลแล็ค แล็กเกอร= หรือผลิตภัณฑ=สําหรับใช)ยาหรือ
อุด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําไม)ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม)ไฟ
โรงงานกลั่นนํ้ามันปIโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ=จากปIโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต=
โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ
โรงงานบรรจุกาซ
โรงงานห)องเย็น
โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง เครื่องกระสุนปLน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการ
ประหาร ทําลายหรือทําให)หมดสมรรถภาพ ในทํานองเดียวกับอาวุธปLน เครื่องกระสุนปLนวัตถุระเบิด
และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

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

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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บทที่ 1 บทนํา
โดยปกติโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังไมได)อยูในขอบขายโรงงานอุตสาหกรรมตาม
ประกาศกระทรวงฉบับดังกลาวนี้ แตเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังนําเอาของเสียหรือน้ํา
เสียในกระบวนการผลิตแป0งมันสําปะหลังมาใช)เป#นวัตถุดิบในระบบกาซชีวภาพ เพื่อนํากาซที่ได)ไปใช)
ประโยชน=ด)านพลังงาน หรือความร)อน โรงงานอุตสาหกรรมจึงจัดเข)าขอบขายโรงงานลําดับที่ 89 คือ
โรงงานผลิตกาซซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ โดยในชวงระยะ 4-5ป` ที่ผานมาโรงงาน
อุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและใช)กาซชีวภาพได)เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง มีความถี่และ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น เหตุการณ=แตละครั้งมีการสูญเสียทั้งชีวิตของผู)ปฏิบัติงานและ
ผู)เกี่ยวข)องจํานวนมาก ทรัพย=สินเสียหายหลายร)อยล)านบาท บั่นทอนความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีระบบ
ผลิตกาซชีวภาพที่นํามาใช)ประโยชน=รวมกันกับระบบอื่นๆภายในโรงงาน อาจทําให)การสนับสนุนการ
กอสร)างระบบผลิตกาซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมหยุดชะงักลง ผู)ประกอบการเกิดความไมมั่นใจ
ในเทคโนโลยีวาจะปลอดภัยตอชีวิตหรือทรัพย=สินหรือไม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ=พลังงาน (พพ.) จึงให)ความสําคัญอยางยิ่งในการสร)าง
ความรู) ความเข)าใจ ให)กับผู)ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและ
ใช)กาซชีวภาพ สร)างความตระหนักด)านความปลอดภัยในการนําระบบผลิตและใช)กาซชีวภาพที่เป#น
ระบบหนึ่งให)กับโรงงานด)วย ทั้งนี้เพื่อให)โรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและใช)
กาซชี วภาพเกิดความมั่ นใจในเทคโนโลยีการผลิตกาซชี ว ภาพ นอกจากจะมี ป ระสิทธิ ภ าพแล) ว ยั ง
สามารถใช)ได)อยางปลอดภัย คุ)มคากับการลงทุน ลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป#น
การป0องกัน ควบคุม บรรเทาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได)จากระบบผลิตกาซชีวภาพในโรงงาน
พพ. จึงได)จัดทําคูมือจํานวน 2 เลม ประกอบด)วย
♣ คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ และ
♣ คูมือการระงับอุบัติเหตุที่มาจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ มีเนื้อหาสาระสอดคล)องและ
เป#นไปตามกระบวนการจัดทําการประเมินความเสี่ยงภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในคูมือการชี้บง
อั น ตราย ที่ ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมจั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อให)โ รงงานอุ ตสาหกรรม 12 ประเภท ที่ อ ยูใน
ขอบขายการบังคับใช)กฎหมายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 คูมือฯฉบับนี้
มีวัตถุประสงค=เพื่อให)โรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและใช)กาซชีภาพ นําไปใช)
เป#นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงอันตรายของเครื่องจักร อุปกรณ=และบุคลากรผู)ปฏิบัติงาน เพื่อ
สร)างความรู) ความเข)าใจ ให)เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน การดูแล
รักษาซอมบํารุงระบบกาซชีวภาพในโรงงาน โดยคูมือฉบับนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของระบบผลิต
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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บทที่ 1 บทนํา
กาซชีวภาพตั้งแตแหลงกําเนิดกาซชีวภาพ (บอบําบัดน้ําเสีย) ระบบผลิตกาซชีวภาพ ระบบเก็บกาซ
และระบบสงจายกาซ เพื่อนํากาซไปใช)งาน
คูมือฯฉบับนี้เป#นเพียงแนวทางให)กับโรงงานอุตสาหกรรมแป0งมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและ
ใช)กาซชีวภาพ นําไปใช)ประกอบในการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตและการนํากาซ
ชี ว ภาพไปใช) ป ระโยชน= โดยขอให) ผู) ป ระกอบกิ จ การอุ ตสาหกรรมแป0 ง มั น สํ าปะหลั ง ได) สํ านึ ก และ
ตระหนักไว)เสมอวาไมควรละเลยใสใจในการตรวจสอบอุปกรณ=ตางๆ ที่มีใช)อยูอยางสม่ําเสมอ ถึงแม)
ระบบฯ จะออกแบบอยางถูกต)อง มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม เพื่อให)เกิดความมั่นใจและมีความ
ปลอดภัยในระบบผลิตกาซชีวภาพที่ใช)งานอยู
พพ.หวังเป#นอยางยิ่งวาการจัดทําคูมือฉบับนี้จะเกิดประโยชน=อยางยิ่งตอโรงงานอุตสาหกรรม
แป0งมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและใช)กาซชีวภาพ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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บทที่ 2 ขั้นตอนการประเมิ
ตอนการประเมินความเสี
ความเสี่ยงอั
งอันตรายที่อาจเกิ
อาจเกิดจากการผลิตและใชประโยชนจากกาซชีวภาพ
ในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลั
ปะหลัง

บทที่ 2
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการผลิตและใช
ประโยชนจากกาซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ ยงอัน ตรายที่อาจเกิ ดจากการผลิ ต และใชป ระโยชน จากก าซ
ชีวภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังแสดงดังรูปที่ 2.1
2.1 การจัดตั้งคณะทํางาน
2.2 การรวบรวมเอกสารขอมูลที่เกีย่ วของ
2.3 การจัดทําบัญชีรายการสิง่ ที่เปนความเสีย่ งและอันตราย
2.4 การชี้บง อันตราย
2.5 การประเมินความเสีย่ ง
2.6 การทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
2.7 สรุปผลการวิเคราะหความเสีย่ งจากอันตรายทีเ่ กิดจาก
การผลิตและใชกาซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมัน
สําปะหลัง
รูปที่ 2.1 แผนผังขั้นตอนการประเมินความเสีย่ งอันตราย

2.1 การจัดตั้งคณะทํางาน
สําหรับการประเมินความเสี่ยงนั้น สิ่งที่ตองดําเนิน การเปนลําดับแรกคือ การเลือกผูจัด ทํา
รายงานหรือคณะผูจัดทํารายงานเพื่อดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ย ง จํานวนคนใน
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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บทที่ 2 ขั้นตอนการประเมิ
ตอนการประเมินความเสี
ความเสี่ยงอั
งอันตรายที่อาจเกิ
อาจเกิดจากการผลิตและใชประโยชนจากกาซชีวภาพ
ในโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลั
ปะหลัง

คณะผูจัดทํารายงานตองดําเนินงานโดยกลุมบุคลากรของโรงงานอยางนอย 3 คน โดยบุค ลากรตองมี
คุณสมบัติครอบคลุมดังตอไปนี้
ก. หัวหนางาน เชน วิศวกรความปลอดภัย/วิศวกรเคมี/วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟา
 มีประสบการณในการควบคุม อุปกรณหรือเครื่องจักร ทราบถึงสาเหตุค วามผิดพลาดหรื อ
ขอบกพรองของเครื่องจักรเปนอยางดี
 มีความรูความเขาใจถึงขั้นตอน และวิธีการใชประโยชนจากกาซชีวภาพ
 ทราบถึงวิธีการทํางานของอุปกรณตางๆ
 ทราบถึงระบบควบคุมตางๆ
 มีความรูทางดานวิศวกรรม
ข. ชางเทคนิค หรือชางซอมบํารุง
 มีประสบการณในการทํางาน ทราบถึงความผิดพลาดหรือขอบกพรองของเครื่องจักรเปน
อยางดี
 ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการซอมบํารุงอุปกรณ หรือระบบ
 ทราบถึงมาตรฐานตางๆที่นํามาใชในการออกแบบ
 ทราบถึงแนวความคิดในการออกแบบ การกอสราง การติดตั้งเครื่องจักร
ค. เจาหนาที่ความปลอดภัย
 มีความรูในเรื่องเทคนิคของการชี้บงอันตราย และประเมินความเสี่ยง
 มีความรูในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นอกจากบุคลากรที่กลาวมาแลวขางตน หากตองการใหการชี้บงอันตรายมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ควรมีบุคคลากรดังตอไปนี้มารวมอยูในคณะทํางานดวย
 ผูจัดการโรงงานหรือผูบริหาร
 วิศวกรโครงการ
 วิศวกรกระบวนการผลิต
 ผูออกแบบหรือวิศวกรเครื่องมือระบบควบคุม
 นักวิทยาศาสตร (สําหรับตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา หรือองคประกอบของกาซชีวภาพ)
 นักชีวอนามัย และสาธารณสุข
เมื่อคัดเลือกผูดําเนินการไดแลว ผูจัดการโรงงาน หรือผูบริหารระดับสูงควรประกาศที่จะให
การสนับสนุนคณะทํางานชุดนี้อยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตามมาตรการ
คุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงานของโรงงาน ตัวอยางเชน
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ตัวอยางการจัดตั้งคณะทํางาน
คําสัง่ บริษัท A จํากัด
ที่ 11/2555
เรื่อง

แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินการของโรงงาน บริษัท A จํากัด เปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน 2535 เรื่อง
มาตรการคุ มครองความปลอดภั ย ในการดํ าเนิ น งาน ดั ง นั้ น กรรมการผู จัด การใหญ จึงมี คํ าสั่ งให
พนักงานตามรายชื่อตอไปนี้ 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 ดังตอไปนี้
1) ชี้บงอันตราย ประเมินความเสี่ยงและจัดทํารายงานวิเคราะหค วามเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด
จากการผลิตและใชกาซชีวภาพในโรงงาน
2) นําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
3) รายงานผลการดําเนินการใหกรรมการผูจัดการใหญทราบทุกเดือน
ทั้งนี้ใหแลวเสร็จภายใน 3 กรกฎาคม 2556
สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555
ลงชื่อ.................................................................................
(..............................................................)
กรรมการผูจัดการใหญ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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2.2 การรวบรวมเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคเพื่อตองการใหผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังทราบวา
อะไรคือขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินการชี้บงอันตราย ประเมินความเสี่ยง และการจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง หากผูประกอบการมีขอมูลครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน จะทําใหมีความถูกตอง
แมนยํา และมีประสิทธิภ าพ ดังนั้นกอนที่จะเริ่มดําเนินการ โรงงานควรดําเนินการรวบรวมขอมูลที่
จําเปนกอนดังนี้
2.2.1 แผนที่ แสดงที่ตั้งโรงงาน รวมทั้ งสถานที่ต างๆ เช น ที่พักอาศั ย โรงเรีย น โรงงาน
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา เสนทางการจราจร และชุมชนที่ใกลเคียงโดยรอบ เปนตน โดยขอมูล
ในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการควบคุมภาวะฉุกเฉินเพื่อดําเนินการ สําหรับการจัดเสนทาง
การจราจร การควบคุมการรั่วไหลของสารเคมี การกําหนดจุดรวมพล และการอพยพชุมชน
2.2.2 แผนผังรวมที่แสดงตําแหนงของโรงงาน ที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัย รายแรง เชน การ
เกิดเพลิงไหม การระเบิด การรั่วไหลสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกรณีที่หลายโรงงานอยูในบริ เวณ
เดี ย วกั น โดยข อ มูล ทั้ ง หลายนี้ จะเป นประโยชน ใ นการวางแผนภาวะฉุ ก เฉิ น เพื่ อ การประเมิ น
สถานการณวาจะทําใหเกิดการขยายตัวลุกลามไปยังโรงงานอื่น หรือไดรับอันตรายจากโรงงานอื่นได
หรือไม การกําหนดกลยุทธในการควบคุมเหตุฉุกเฉินจะไดดําเนินการไดอยางเหมาะสม
2.2.3 แผนผังโรงงานขนาดมาตราสวน 1:100 หรือขนาดที่เหมาะสม แสดงรายละเอียด
การติดตั้งเครื่องจักร สถานที่เก็บวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ที่พักคนงาน โรงอาหาร
อุปกรณที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอการการปองกัน หรือควบคุมเพลิง
ไหม การระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตราย ซึ่งขอมูลนี้จะนําไปใชในการจัดทําบัญชีสิ่งที่
เปนความเสี่ยงและอันตราย ใชในการวางแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินเพื่อการประเมินสถานการณวาจะ
ทําใหเกิด การขยายตัวลุกลามไปยังอุปกรณอื่นหรือพื้นที่ใกลเคียงไดหรือไม และมีอุป กรณดับเพลิง
อุปกรณในการปองกันการลุกลามของไฟและการแพรกระจายของกาซพิษหรือไม การกําหนดกลยุทธ
ในการควบคุมเหตุฉุกเฉินจะไดดําเนินการไดอยางเหมาะสม
2.2.4 ขั้นตอนกระบวนการผลิตพรอมแผนภูมิก ารผลิต รวมทั้งรายละเอียดของอุณหภูมิ
ความดัน ชนิด และปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได
เฉลี่ยตอป โดยขอมูลนี้จะใชในการจัดทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ย งและอันตราย รวมทั้งใชในการชี้บง
อันตราย
2.2.5 จํานวนผูปฏิบัติงานในโรงงาน และการจัดชวงเวลาการทํางาน เพื่อนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการควบคุมภาวะฉุกเฉินทําใหสามารถประเมินไดวา ในชวงเวลาขณะเกิดเหตุมีพนักงาน
อยูในโรงงานจํานวนเทาไร
2.2.6 แผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัด การเหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช น
แผนอัคคีภัย แผนอุทกภัย ฯลฯ
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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2.2.7 แผนผังระบบผลิตกาซชีวภาพ แสดงรายละเอียดของระบบผลิตกาซชีวภาพ ทั้งใน
สวนของบอหมักกาซชีวภาพ การสงจายกาซชีวภาพ และการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน เพื่อนํา
ขอมูลไปจัดทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงอันตราย
2.2.8 คูมือการเดินระบบผลิตกาซชีวภาพ เพื่อนําขอมูลไปกําหนดกลยุทธในการควบคุมเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และจัดทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงอันตราย
2.2.9 ขอมูลอื่นๆ เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บปวย รายงานการสอบสวน
อุบัติเหตุ หรือรายงานการตรวจประเมินความปลอดภัย ประวัติการปรับปรุงระบบ การซอมบํารุง เปน
ตน ซึ่งจะนําไปใชในการจัดทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย ใชในการบงชี้อันตราย เปนขอมูล
เบื้องตนในการพิจารณาถึงสาเหตุ โอกาสของการเกิดอันตราย และความรุนแรงของอันตราย

2.3 การจัดทําบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญ และเปนจุดเริ่มตนสําหรับกระบวนการประเมินความเสี่ยง หาก
การดําเนินการในขั้นตอนนี้ไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ การประเมินความเสี่ยงก็อาจไมครบถวนสมบูรณ
ดังนั้นจําเปนตองทําการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานทั้งหมด รวบรวมเพื่อ
จั ด ทํา บั ญ ชี รายการสิ่ งที่ เ ป นความเสี่ ย งและอัน ตราย และผลกระทบที่ อาจเกิ ด ต อ บุ ค คล ชุ มชน
ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม ลงในบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
การลงรายการในบั ญชีสิ่ง ที่เปนความเสี่ยงและอัน ตรายเปนสวนสําคั ญที่ตองแจกแจงการ
ดําเนินงานทั้งหมดในโรงงานใหครบถวน จึงจะทําใหการบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ย งมี
ความสมบูรณครอบคลุมทุกประเด็นปญหาความไมปลอดภัยในโรงงาน
แบบบัญชีที่เปนความเสี่ยงและอันตรายจากการผลิตและใชกาซชีวภาพ ประกอบดวย 4 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 การดําเนินงานในโรงงาน
โรงงานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลังที่มีระบบผลิตและใชกาซชีวภาพที่ไดรับผลกระทบดาน
ความปลอดภัยสวนใหญมาจาก 3 สวน ดังตอไปนี้
1. สวนผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งหมายถึงบริเวณที่เปนสวนการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก บริเวณบอ
หมัก/ถังหมักน้ําเสีย เพื่อผลิตกาซชีวภาพ รวมถึงระบบเก็บกาซชีวภาพเพื่อรอการนําไปใชประโยชน
สําหรับกิจกรรมหรืออุปกรณที่ตองรวบรวมขอมูล เชน
1.1 น้ําเสียที่เขาระบบ มีความเสี่ยงอันตราย ดังนี้
1) น้ําเสียมีสภาพเปนกรด ซึ่งมีผ ลทําใหปมสูบน้ําชํารุด เนื่องจากการกัด กรอน และ
เปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ซึ่งหากมีการสัมผัสโดยตรงจะทําใหเ กิดอาการระคายเคืองผิวหนัง หรือ
แสบรอนตามผิวหนังได ดังนั้นเพื่อปองกันอันตรายที่เกิด ขึ้น โรงงานควรมีมาตรการใหผูปฏิบัติงานมี
อุปกรณปองกันในระหวางการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยางชนิดที่สามารถปองกันสารเคมี เปนตน
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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2) มีเศษเปลือกมันและขยะผสมในน้ําเสีย เนื่องจากในการกําจัดสิ่งปนเปอนในน้ําเสีย
ใช วิ ธี ก ารต กตะกอ นเพี ย ง อย า ง เดี ย ว จนทํ า ให มี สิ่ ง สกปรกปะปนในน้ํ า เสี ย ที่ ลํ า เลี ย ง
เขาสูบอผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งสงผลใหปมสูบน้ําเกิดการอุดตัน และชํารุดเสียหายได
3) มีกลิ่นเหม็น ซึ่งสงผลตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และชุมชนโดยรอบ เนื่องจากน้ํา
เสียจากโรงงานแปงมันสําปะหลังในกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังจะมีกํามะถันผสมอยู ซึ่งหากมี
การสู ดดมเขาไปมากๆ จะมีอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ ดัง นั้นเพื่ อปองกันอั นตรายที่เ กิดขึ้ น
โรงงานควรมีหนากากปองกันกลิ่นใหกับผูปฏิบัติงานดวย
1.2 ทําเลที่ตั้งของระบบผลิตกาซชีวภาพ บอผลิต /เก็บกาซชีวภาพควรอยูหางจากชุมชน
สถานที่ ร าชการ ถนนสาธารณะ สายไฟฟ า แรงสู ง ที่ พั กคนงาน อาคารสํ า นัก งาน สถานที่ จอด
รถจักรยานยนต/รถยนต และแหลงกอใหเกิดประกายไฟ โดยอันตรายสวนใหญที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ มา
จากการรั่วไหลของกาซชีวภาพ ประกอบกับอยูใกลแหลงประกายไฟหรือความรอน จึงทําใหเกิดการ
ระเบิดหรือเพลิงไหมได ทั้งนี้หากมีขอจํากัด เกี่ย วกับสถานที่ตั้งระบบ เชน มีพื้นที่จํากัด ทําใหตองตั้ง
ระบบใกลกับชุมชน หรือสถานที่จอดรถ ควรมีการสรางกําแพงกันไฟ หรือผนังกันไฟ ซึ่งควรสรางหาง
จากบอเก็บกาซไมนอยกวา 1 เมตร สูงกวาบอเก็บกาซไมนอยกวา 1 เมตร และมีปายเตือนความ
ปลอดภัยติดตั้งไวดวย เชน หามสูบบุหรี่ หามทําใหเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ เปนตน ทั้งนี้ระยะหาง
ในการสรางกําแพงกันไฟ หรือผนังกันไฟ อางอิงจากประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑแ ละ
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
สําหรับถังเก็บกาซชีวภาพที่โครงสรางไมมีการเปลี่ย นรูปทรง ความเสี่ยงอันตรายเกิด
จากถังเก็บกาซมีความดันเกินกวาที่กําหนด หรือมีความดันลด อันเนื่องมาจากการระบายน้ําออกหรือ
ดูดกาซออกเร็วเกินไป ซึ่งจะทําใหถังเก็บกาซเกิดความเสียหายได
สําหรับบอเก็บกาซชีวภาพที่โครงสรางมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงได ความเสีย่ งอันตราย
เกิดจากบอเก็บกาซมีความดันสูงเกินกวาที่กําหนด (ไมควรเกิน 5 มิลลิบาร) ซึ่งจะทําใหแผนผาใบคลุม
บอตึงเกินไป เมื่อมีลมพัดปะทะบอยๆจะทําใหแผนผาใบเกิดการลาตัว เสื่อมสภาพเร็ว ฉีกขาดงาย ซึ่ง
หากมีกาซชีวภาพรั่วไหล ประกอบกับมีประกายไฟในบริเวณใกลเคียงอาจเกิดเพลิงไมได นอกจากนีบ้ อ
เก็บกาซชีวภาพที่มีการยึดขอบแผนผาใบโดยใชดินกลบทับมีโอกาสที่แผนผาใบจะเกิดรอยรั่วไดงาย
ทั้งนี้เ พื่อเปนการป องกั นอันตราย ที่บ ริเวณบอเก็บ กาซทั้ง 2 กลุ ม ควรมี กลไกหรื อ
อุปกรณปองกั นแรงดันที่จะเกิดขึ้นในระบบ ซึ่งเปนอุปกรณที่ ควบคุมดวยระบบไฟฟา และควบคุ ม
เชิงกล เชน Water seal tank Pressure and vacuum relief valve และสวิตซปองกันความดันสูง
หรือต่ําเกินกําหนด เปนตน
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1.4 ระบบปองกันฟาผา ความเสี่ยงอันตรายเกิดจากสายลอฟาและสายดินชํารุด นอกจากนี้
ระบบปองกันฟาผาที่ติดตั้งอาจมีรัศมีการปองกันไมครอบคลุมพื้นที่บริเวณบอหมัก/เก็บกาซชีวภาพได
ทั้งหมด ซึ่งหากมีเหตุฟาผาประกอบกับมีกาซรั่วไหลบริเวณบออาจกอใหเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นได ดังนัน้
เพื่อปอ งกันอันตรายที่อาจจะเกิ ดขึ้นควรมีการติดตั้ง ระบบปองกั นฟาผาตามมาตรฐานการปองกั น
ฟาผาสําหรับสิ่งปลูกสราง ของ วสท.
1.5 ปม สูบ น้ํา ความเสี่ย งอั นตรายโดยสวนใหญมาจากชุด ซีล รั่ว แบริ่ งแตก จุ ด ต อสาย
ลัดวงจร มอเตอรรอนไหม สายพานที่ปมสูบน้ําไมมีฝาครอบ และหากน้ําเสียที่เขาสูระบบมีสภาพเปน
กรด และมีเศษสิ่งปรกผสมอยู ก็จะทําใหปมสูบน้ํามีอายุการใชงานสั้นลง และชํารุดเสียหาย ซึ่งอาจจะ
สงผลใหโรงงานตองหยุดเดินระบบผลิตกาซชีวภาพ หรือเกิดเพลิงไหมจนทําใหทรัพยสินเสียหาย และ
ผูปฏิบัติงานไดรับอันตราย ดังนั้นเพื่อปองกันความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ควรมีการตรวจสอบ
ความพรอมใชงานของปมกอนใชงานทุกครั้ง และปฏิบัติตามแผนการซอมบํารุงอยางเครงครัด
1.6 หลอดไฟสองสวางและการเดินทอรอยสายไฟ สําหรับความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
หลอดไฟสองสวาง หรืออุปกรณไฟฟาที่ติดตั้ งบริเวณบอผลิต /เก็บกาซชีวภาพ คือ สายไฟลัดวงจร
ระหว า งขั้ ว หรื อ รั่ ว ทั้ ง นี้ ห ากมี ก า ซรั่ ว ไหลอาจส ง ผลให เ กิ ด เพลิ ง ไหม ทรั พ ย สิ น เสี ย หาย
หรือผูปฏิบัติงานเสียชีวิต ดังนั้นเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นควรเลือกใชหลอดไฟสองสวางชนิดที่
สามารถปองกันระเบิด และมีการเดินทอรอยสายไฟถูกตองตามมาตรฐาน
1.7 ถัง water seal tank เปนอุป กรณเ ชิงกลตัวหนึ่ง มีหนาที่ปองกันแรงดันเกินหรือต่ํา
กวาที่กําหนด เพื่อทําหนาที่สํา รองในกรณีที่ไฟดับ หรืออุปกรณค วบคุมแรงดันเสีย หรือไม สามารถ
ควบคุมแรงดันไดตามที่ตองการ โดยความเสี่ยงอันตรายเกิดจากระดับน้ําในถังลดต่ําลง ซึ่งอาจจะทํา
ใหเกิดการรั่วไหลของกาซตลอดเวลา หรือหากระดับน้ําในถังสูงเกินกําหนด อาจสรางความเสียหายให
แผนผาใบคลุมบอกาซชีวภาพ โดยอุปกรณ water seal tank แสดงดังรูปที่ 2.2
1.8 สวิตซปองกันความดันสูงหรือต่ําเกินกําหนด เปนอุปกรณควบคุมความดันกาซในบอ
เก็บกาซ โดยเฉพาะในระบบที่มีถังเก็บกาซแบบไมเปลี่ยนรูปทรง เมื่อแรงดันกาซมากเกินไปจะสั่งงาน
ใหชุดเผากาซสวนเกินทํางาน และเมื่อแรงดันต่ําเกินกําหนดจะสงผล เครื่องเปาลม (Blower) สงกาซ/
หรืออุปกรณใชกาซหยุดทํางาน โดยความเสี่ยงอันตรายเกิดจากสวิต ซปองกันความดันสูงหรือต่ําเกิน
กําหนดชํารุด ไมสามารถทํางานไดตามปกติ และอานคาผิดพลาด
1.9 ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ เปนอุปกรณสงสัญญาณใหชุดควบคุมแรงดันกาซ ซึ่งจะติด
ตั้งอยูกับตัวทอกาซทั้งดานทอดูดและทอสง จึงจําเปนตองเลือกวัสดุที่ทนตอการกัดกรอน และทนตอ
อุณหภูมิ แสงแดด น้ํา ฝน สําหรับ ความเสี่ย งอันตรายเกิด จากอุป กรณ ชํา รุด ไม สามารถทํา ได งาน
ตามปกติ และอานคาผิดพลาด ซึ่งสงผลใหบอเก็บกาซมีแรงดันเกินหรือต่ํากวาที่กําหนด จนอาจทําให
เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา เชน เกิดกาซชีวภาพรั่วไหล และหากมีประกายไฟในบริเวณใกลเคียง
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อาจก อ ให เ กิ ด เพลิ งไหม หรือ เกิ ด การระเบิ ด ได ซึ่ ง ทํ าใหห ยุ ด เดิน ระบบ ทรั พย สิ นเสี ย หาย และ
ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต เปนตน

รูปที่ 2.2 ถัง water seal tank
1.10 ระบบน้ําใตดิน บอผลิต/เก็บกาซชีวภาพที่มีโครงสรางเปนบอดิน จะมีน้ําเสียซึมลงสู
ชั้นน้ําใตดิน และไหลลงแหลงน้ําธรรมชาติ สงผลกระทบตอชุมชนใกลเคีย ง ดังนั้นเพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากระบบน้ําใตดิน กอนดําเนินการกอสรางระบบ ในเบื้องตนตองมีการตรวจสอบระดับน้ําใตดิน
โดยใหกนบอหางจากระดับน้ําใตดิน 1 เมตร และจําเปนตองมีการปูดวยวัสดุกันซึม เชน แผน PVC
HDPE เปนตน ทั้งนี้หากกอสรางระบบเสร็จแลว และเดินระบบแลวนั้น โรงงานอาจตองมีการปูดวย
วัสดุกันซึม ในชวงที่มีการปรับปรุงระบบ
1.11 การซอมบํารุง
1) ซ อ มบํ า รุ ง บ อ ผลิ ต /เก็ บ ก า ซชี ว ภาพ ความเสี่ ย งอั น ตรายส ว นใหญ เ กิ ด จาก
ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจ และอุปกรณการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ทั้งนี้ผูปฏิบัติงาน
ที่เสียชีวิตในขณะซอมบํารุงบอผลิต/เก็บกาซ สืบเนื่องมาจากในบอผลิต/เก็บกาซ จะมีกาซไฮโดรเจน
ซัลไฟลคอนขางสูง หากสูดดมเขาร างกายจะสงผลใหข าดอากาศหายใจ ช็ อค และเสียชีวิต ในที่สุด
ดังนั้นเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นควรวาจางชางซอมบํารุงที่มีประสบการณเขามาซอมบํารุง หรือ
หากจําเปนตองซอมแซมเอง ควรใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศแกผูปฏิบัติงาน
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และควรมี อุปกรณค วามปลอดภัย ตางๆ เชน หน า กากปอ งกันก าซพิษ เครื่ องตรวจวิเ คราะหก าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดแบบพกพา เปนตน
2) ซอมบํารุงอุปกรณ/เครื่องจักรตางๆ ความเสี่ยงอันตรายเกิดจากการปฏิบัติงานที่ทํา
ใหเกิดประกายไฟ เชน เชื่อม เจียร โดยไมมีการปองกันในบริเวณที่อาจเกิดการรั่วไหลของกาซชีวภาพ
ดังนั้นเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โรงงานควรติดตั้งปายเตือนภัยในบริเวณบอผลิต/เก็บกาซ เชน
ปายหามกอใหเกิดประกายไฟ เปนตน
2. สวนการสงจายกาซชีวภาพ
2.1 การวางทอสงจายกาซชีวภาพ ทอที่ใชค วรเป นทอ HDPE และทอสแตนเลส โดย
บริเวณที่อยูดานสงของเครื่องเปาลม (Blower) ที่ใกลเ ครื่องเปาลม จะมีอุณหภูมิสูงควรใชทอสแตน
เลส
1) การวางทออยูเหนือพื้นดิน สําหรับทอกาซในแนวนอน ควรมีการวางทอใหมีความ
ลาดเอียง และตองมีการติดตั้งอุปกรณระบายน้ําในจุดที่ต่ําที่สุด ทอที่วางเหนือพื้นดินควรวางอยูบ นตัว
รองรับ หรือที่แ ขวนในระดับที่เหมาะสม ถาอยูขางทางสัญจร จําเปนตองมีแผงปองกันและติดปาย
สัญญาณเตือน หรือกรณีที่แขวนทอ หรือยกระดับใหสูงพนจากการสัญจรของยานพาหนะ และมีปาย
สัญญาณบอก/เตือนระดับ ชวงระยะหางสําหรับการรองรับหรือแขวนทอควรมีระยะที่เ หมาะสม เพื่อ
ปองกันการที่ทอตกทองชางแลวกอใหเกิดการทวมขังของน้ําไปขัดขวางการไหลของกาซ
สํ า หรั บ ความเสี่ ย งอั น ตรายเกิ ด จากการวางท อ ที่ มี ค วามยาวมาก และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทําใหทอมีการยืด และหดตัว จนทําใหทอหรือชวงขอตอตางๆเกิดการฉีก
ขาดได ดังนั้นในการวางทอควรปองกันความเสียหายของทอกาซ โดยการไมยึดทอใหแนนเกินไป และ
ควรติดตั้งขอตอรองรับการขยายตัว ในบริเวณทอที่มีการยืดหรือหดตัวในแนวทอ และควรเลือกขอตอ
ออน ในบริเวณทอที่มีการยืดหรือหดตัวที่มีการเยื้องศูนย สําหรับวัสดุของขอตอรองรับการขยายตัว
หรือขอตอออนที่ใชกับกาซ ควรเปนสแตนเลสหรือยางไนไตรล (NBR) เปนตน นอกจากนี้เพื่อปองกัน
ปญหาการสั่นสะเทือนและการดึงรั้งกันของทอ การติดตั้งขอตอรองรับการขยายตัวระหวางอุปกรณทมี่ ี
การสั่นสะเทือน และระหวางทอที่ถูกยึดกับโครงสรางที่อยูกันคนละฐานราก
2) การวางทอใตดิน ความเสี่ยงอันตรายที่ควรพิจารณาหากมีการวางทอใตดินคือ มี
การพังทลายของดิน หรือหากมีการวางทอผานพื้นผิวจราจร ซึ่งอาจทําใหทอชํารุด หรือแตก จนทําให
เกิดการรั่วไหลของกาซ นอกจากนี้อาจมีน้ําขังภายในทอ ขวางการเดินทางของกาซในเสนทอสงผลให
กาซที่สงไปใชงานมีความชื้นปะปน
2.2 ระบบดักละอองน้ําแบบ Knock out Drum โรงงานที่มีการติดตั้ง Knock out Drum
จะตองหมั่นตรวจสอบและระบายน้ําออกจากถัง โดยเฉพาะหากติดตั้งใกลบริเวณบอหมัก /เก็บกาซ
ควรจะตองหมั่นทําความสะอาดอุปกรณระบายน้ํา เนื่องจากละอองน้ําที่มากับกาซอาจจะพาโฟม หรือ
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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เศษของแข็ ง หรื อสารอิ นทรียเ จื อปนมาดวย เมื่ อน้ํ ามาตกคา งในอุ ปกรณ นานๆ จึง เกิ ดฟองเมื อก
เกาะติดบริเวณแผนกั้นในถัง ซึ่งทําใหระบายน้ําไดลําบาก จึงสงผลใหกาซที่นําไปใชมีความชื้นสูง

รูปที่ 2.3 ระบบดักละอองน้ําแบบ Knock out Drum
2.3 ระบบดักละอองน้ําแบบไซโคลน ความเสี่ยงอันตรายเกิดจากอุปกรณระบายน้ําชํารุด
ไมสามารถระบายน้ําได สงผลใหกาซชีวภาพที่นําไปใชประโยชนมีความชื้นสูง
2.4 อุปกรณระบายน้ําแบบอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) ปญหาที่พบบอยของวาลว
ระบายน้ําอัตโนมัติ คือ การอุดตันของวาลว เนื่องจากละอองน้ําที่มากับกาซอาจจะพาโฟม หรือเศษ
ของแข็ง หรือสารอินทรียเจือปนมาดวย เมื่อน้ํามาตกคางในอุปกรณนานๆ จึงเกิดเมือกและตะไคร ทํา
ให วาลวและท ออุ ดตั น เป นเหตุ ให ไม ส ามารถระบายน้ํ าออกจากท อ หรื อถั งที่ มีการติด ตั้งอุป กรณ
ระบายน้ําอัตโนมัติได เชน ถัง Knock out Drum และไซโคลน เปนตน
2.5 เครื่องเปาลม (Blower) ความเสี่ยงอันตรายอาจเกิดการรั่วไหลของกาซบริเวณขอตอ
ระหว างท อส งจ ายก าซกับ เครื่ องเป า ลม เนื่ องจากการสั่ นสะเทื อนของเครื่องเป าลมขณะทํางาน
มอเตอรที่ใชเปนชนิดไมปองกันระเบิด ปะเก็นเสื่อมสภาพ ซีลกันรั่วภายในหลวม นอกจากนี้โรงงานที่
ติดตั้งเครื่องเปาลมในอาคารที่มีลักษณะปดทึบจะมีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากหากมีกาซรั่วไหลจะไม
สามารถระบายกาซออกสูภายนอกได ประกอบกับอยูใกลแหลงกําเนิดประกายไฟ เชน สวิตซไฟฟา
ฯลฯ จะสงผลใหเกิดการระเบิด และอาจมีผ ลกระทบที่รุนแรงเกิด ขึ้นตามมา เชน ทรัพยสินเสียหาย
ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต เปนตน
2.6 อุปกรณจํากัดความชื้นแบบเครื่องทําความเย็น (Chiller) ความเสี่ยงอันตรายเกิดจาก
กาซรั่วไหลบริเวณหนาแปลนตางๆ ระบบระบายน้ําอัตโนมัติอุดตัน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
ชํารุด มีตะกรันเกาะหนาบริเวณแผงแลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นควร
ปฏิบัติตามแผนการซอมบํารุงอยางเครงครัด โดยเฉพาะแผงแลกเปลี่ยนความรอนควรมีการทําความ
สะอาดอยางนอยทุก 6 เดือน นอกจากนี้หากอุป กรณกําจัด ความชื้นไมสามารถทํางานไดต ามปกติ
หรือมีประสิทธิภาพในการกําจัดไมดี จะทําใหกาซที่นําไปใชมีความชื้นคอนขางสูง ซึ่งสงผลใหอุปกรณ
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ตางๆ ในระบบผลิตและใชกาซชีวภาพเสียหาย และเกิดปญหาจากการนํากาซไปใชประโยชน เชน เมือ่
นํากาซที่มีความชื้นไปใชเปนเชื้อเพลิงในหมอตมน้ํามันรอนจะสงผลใหจุดติด ยาก หรืออาจจุดเตาติด
แตเดินไดชั่วขณะแลวดับ หรือเปลวไฟกระพือ เปนตน
2.7 เกจวัดความดัน (Pressure gauge) ความเสี่ยงอันตรายเกิดจากอุปกรณอานผิดพลาด
ชํารุ ด และไมส ามารถใช ง านไดต ามปกติ ซึ่ งส งผลใหอุป กรณอื่ นๆทํางานผิ ดพลาด และเกิด ความ
เสียหายได โดยเฉพาะหากเกจวัดความดันที่ติดตั้งบริเวณบอผลิต/เก็บกาซ และบริเวณหมอตมน้ํามัน
หรือเครื่องยนตผลิตไฟฟา อานคาผิดพลาด อาจจะทําใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา เชน ตองหยุด
เดินระบบ ทรัพยสินเสียหาย และมีผูเสียชีวิต เปนตน
2.8 เครื่องวิเคราะหกาซชีวภาพ ควรเปนเครื่องที่สามารถตรวจวิเคราะหองคประกอบของ
กาซชีวภาพไดอยางนอย 3 องคประกอบหลักๆ คือ ออกซิเจน มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งหากวา
เครื่องตรวจวิเคราะหกาซชํารุด หรืออานคาผิด พลาด อาจทําใหอุปกรณที่ใชกาซชีวภาพเสียหายได
เชน เครื่องยนตผลิตไฟฟา ฯลฯ หรือเกิดเพลิงไหมได เนื่องจากเครื่องวิเคราะหปริมาณกาซออกซิเจน
ผิดพลาด
2.9 ระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
1) วาลว หรือหัวกระจายน้ํา/สารละลาย เกิดการอุดตัน เนื่องจากละอองน้ําที่มากั บกาซ
อาจจะพาโฟม หรือเศษของแข็ง หรือสารอินทรียเจือปนมาดวย จึงทําใหเ กิดการอุด ตันได สงผลให
กาซชีวภาพที่นําไปใชประโยชนมีปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟดผสม
2) มีกาซรั่วไหลที่ขอตอหนาแปลนตางๆ บริเวณหอดูดซับ
3) ก า ซชี วภาพที่ ผ า นระบบกํ า จั ด จะมี ค วามชื้ น ผสมอยู เนื่ อ งจากในการกํ า จั ด ก า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด มีหลายเทคโนโลยีใหเลือกใช ทั้งนี้หากใชเทคโนโลยีที่ใชน้ําในการกําจัด อาจทําให
กาซชีวภาพที่ผานระบบนี้ไปมีความชื้ นคอนขางสูง ซึ่งหากโรงงานไมมีระบบกํา จัด ความชื้น หรือมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดความชื้นไมดี จะสงผลใหอุปกรณตางๆ เกิดการชํารุดเสียหาย เนื่องจากการ
กัดกรอนได เชน โซลินอยดวาลวคู ที่ติดตั้งบริเวณหมอตมน้ํามันรอน (Boiler) เปนตน นอกจากนีก้ าซ
ชีวภาพที่มีความชื้นสูงยังมีผลทําใหการจุดติดไฟในหมอตมน้ํามันรอน (Boiler) ทําไดยาก หรืออาจจะ
จุดเตาติด แตเดินไดชั่วขณะแลวดับ หรือเปลวไฟกระพือ เปนตน หรือหากเลือกใชเทคโนโลยีที่ตองมี
การเติมกาซออกซิเจนในการกําจัด อาจทําใหมีกาซออกซิเจนปะปนไปกับกาซชีวภาพดวย และเมื่อ สง
จายกาซไปใชประโยชนกับหมอตมน้ํามันรอน (Boiler) หรือเครื่องผลิตไฟฟา อาจทําใหเกิดการระเบิด
ได
4) การซอมบํารุงระบบฯ หากอุปกรณภายในระบบกําจัดชํารุด เสียหาย เชน วาลว หรือหัว
กระจายน้ํา เปนตน ผูปฏิบัติงานจะตองมีอุปกรณการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ และมีใบอนุญาต
ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ซึ่งผูมีอํานาจในการอนุมัติคือ ผูจัดการฝายการผลิต /หัวหนางานทั่วไป/
หัวหนางานฝายผลิตอาวุโส/หัวหนางานกะ
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2.10 หลอดไฟฟาสองสวาง ตูควบคุมไฟฟา และสวิตซไฟ โดยทั่วไปอุปกรณไฟฟาตางๆ ที่
ติดตั้งใกลบ ริเวณที่มีกาซ ควรจะตองเปนชนิดปองกันระเบิด ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน และควร
ติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 60079-14 สําหรับระบบการเดินไฟฟาใหปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ าสําหรั บประเทศไทย พ.ศ. 2545 เนื่ องจากหากมี กา ซรั่ วไหล ประกอบกั บมี ป ระกายไฟจาก
อุปกรณไฟฟาตางๆ จะสงผลใหเกิดการระเบิด จนทําใหทรัพยสินเสียหาย และมีผูเสียชีวิตได
3. สวนการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
3.1 ระบบเผากาซสวนเกินทิ้ง (Flare) ควรติดตั้งอุป กรณ วาลวแยก (Manual shut off
valve) เปนวาลวเปด-ปด ดวยมือ วาลวตัดกาซฉุกเฉิน ซึ่งจะทํางานเมื่อมีคําสั่งใหเผากาซทิ้งจากระบบ
ควบคุมการเผาทิ้งแบบอัตโนมัติ และมีอุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ สําหรับความเสี่ยงอันตราย
จากระบบ flare เกิดจากระบบไมเหมาะสมกับปริมาณกาซที่เกิด ขึ้น และสวิตซปองกันความดันเกิน
ชํารุดเสียหาย
3.2 Gas filter ซึ่งติดตั้งบริเวณหมอตมน้ํามันรอน (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 หมอตมน้ํามันร อน หรือเครื่อง
ผลิตไฟฟา เพื่อปองกันเปลวไฟยอนกลับเขาไปในทอสงจายกาซ ซึ่ง สงผลใหอุป กรณใชงานอื่นๆ ใน
ระบบผลิตและใชกาซชีวภาพในโรงงานเสียหายได
3.4 วาลวปรับความดันกาซ (Pressure regulator) ทําหนาที่ลดความดันของกาซที่สงจาก
บอเก็บก าซไปยั งอุปกรณใชงานปลายทางให มีค วามดั นปลายทางขาออกคงที่ หรือ เกือบคงที่ โดย
จะตองลดใหเหมาะสมกับความดันที่อุปกรณใชงานตองการ ทั้งนี้หากอุปกรณนี้ชํารุด เสียหาย ซึ่งอาจ
เกิดจากการกั ดกร อนของกาซ จะทํา ใหค วามดันในอุปกรณใชงานปลายทางสูง กวาที่กํา หนด และ
อาจจะสงผลกระทบที่รุนแรงตามมา
3.5 โซลินอยดวาลวคู (Double solenoid valve) ทําหนาที่เปด-ปด กาซชีวภาพเขาสูหัว
เผา สําหรับสาเหตุที่กาซชีวภาพรั่วไหลผานโซลินอยดวาลวคูเขาสูหองเผาไหมไดเกิดจากกรณีดังนี้
1) หนาวาลวและบาวาลวสกปรก
2) หนาวาลวหรือบาวาลวชํารุด
3) สปริงกดวาลวสึกกรอน แตกหัก
4) กานวาลวและรูสกปรก ทําใหค้ํายัน หรือติดตายในตําแหนงวาลวเปด
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ทั้ ง นี้ เ ป น ผลสื บ เนื่ อ งจากก า ซชี ว ภาพที่ นํ า มาใช ป ระโยชน มี ค วามชื้ น และก า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดปะปนมาดวย ซึ่งทําใหมีเมือก ตะกอนสะสมอยูในกานวาลว ทําใหกานวาลวฝด สึก
กรอน และชํารุด
3.6 Valve Proving Systems เปนอุ ปกรณ นิรภั ยที่ติด ตั้งควบคูกับ โซลินอยดวาลวคู
สําหรับตรวจสอบการรั่วไหลของกาซชีวภาพผานโซลินอยดวาลวคู โดยเมื่อหัวเผาเริ่มทํางาน ถามีการ
รั่วของกาซผานวาลว จะแสดงดวยสัญญาณเตือนภัยไฟสีแดง พรอมตัดระบบการทํางานของหัวเผา
ทั้งหมด ทั้งนี้หากกาซชีวภาพที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในหมอตมน้ํามันรอน (Boiler) มีความชื้น และมี
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดปะปน จะทําใหอุปกรณนี้เกิดการชํารุดเสียหาย หรืออุดตันและลัดวงจร ซึ่งมีผล
ทําใหกาซรั่วไหลผานโซลินอยดวาลวคูเขาสูหองเผาไหม และเกิดการระเบิดตามมา
สวนที่ 2 สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
เมื่อไดลงรายการในชองการดําเนินการแลว โรงงานตองพิจารณาวาในสวนการผลิต การสง
จาย และการนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน ตามรายละเอียดในชองการดําเนินการใดจะเกิดเหตุการณ
ที่อาจทําใหเกิดอุบัติภัยรายแรง
สวนที่ 3 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
โรงงานต องพิจารณาอันตรายที่ อาจเกิด ขึ้นในชอ งสิ่ งที่ เ ป นความเสี่ ย งและอั นตรายที่ จะมี
ผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน และสิ่งแวดลอมอยางไร
สวนที่ 4 หมายเหตุ
ให โ รงงานระบุ ถึ ง วิ ธี การที่ จะใช ใ นการบ ง ชี้ อั นตรายในแต ล ะการดํ า เนิ นงาน และ/หรื อ
มาตรฐานความปลอดภัยหรือคูมือการปฏิบัติงาน โดยการบงชี้อันตรายจะกลาวถึงในหัวขอ 2.4 การชี้
บงอันตราย
โรงงานแตละแหงอาจมีขอมูลรายละเอีย ดในสวนการผลิต การสงจายกาซ และการนํากาซ
ชี วภาพไปใชป ระโยชน มากหรื อว า น อยกว า ที่ กล า วไว ขา งต น ขึ้น อยู กับ ป จจั ย ต า งๆกั นไป เช น
งบประมาณ ความพรอมของบุค ลากร เปนตน แตเพื่อเปนการชวยลดความเสี่ยง ควรจะระบุใหระ
เอียดครบถวนมากที่สุด สําหรับแบบฟอรมการจัดทํารายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงแสดงดังตารางที่ 2.1
และตัวอยางในการจัดทําบัญชีฯ แสดงในภาคผนวก ก.
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ตารางที่ 2.1 แบบฟอรมบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
โรงงาน
วันที่ทําการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน
สิ่งที่เปนความเสี่ยง
ผลกระทบทีอ่ าจ
การดําเนินงาน
และอันตราย
เกิดขึน้
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2.4 การชี้บงอันตราย
การชี้บงอันตราย ผูประกอบกิจการโรงงานอาจเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ที่
เหมาะสมตามลักษณะการประกอบกิจการ หรือลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด ขึ้นจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน
2.4.1 Checklist เปนวิธีที่ใชในการชี้บงอันตราย โดยนําแบบตรวจไปใชในการตรวจสอบ
การดําเนินงานในโรงงานเพื่อคนหาอันตราย แบบตรวจประกอบดวยหัวขอคําถามที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานตางๆ เพื่อตรวจสอบวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ
กฎหมาย เพื่อนําผลจากการตรวจสอบมาทําการชี้บงอันตราย
ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อชี้บงอันตรายดวยวิธี
Checklist ใหปฏิบัติดังนี้
1. กําหนดหัวขอที่จะตรวจสอบความปลอดภัยในการดําเนินงานในโรงงาน
2. รางรายละเอียดของเรื่องที่จะตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงขั้นตอนการปฏิบัติขอกฎหมาย
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. นํารายละเอียดในขอ 2. ทําแบบตรวจ เพื่อใชสําหรับการตรวจสอบความปลอดภัย
4. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบตรวจสอบอีกครั้ง โดยผูมีประสบการณ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาแบบตรวจนั้นครอบคลุมประเด็นปญหาความปลอดภัยที่เปนอยู
5. นําแบบตรวจสอบไปใชตรวจสอบความปลอดภัยในการดําเนินงานในโรงงาน
6. นําผลการตรวจสอบมาชี้บงอันตรายลงในแบบการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง
เพื่อหาแนวโนมของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพื้นที่การทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และ
กิจกรรมตางๆ
7. นําผลการชี้บ งอั นตรายมาประเมิ นความเสี่ย ง เพื่ อจัด ลํ าดั บความเสี่ย งอั นตรายที่ อาจ
เกิดขึ้นลงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
2.4.2 What – If Analysis เปนกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพื่อชี้บง
อันตรายในการดําเนินงานตางๆ ในโรงงานโดยการใชคําถาม “จะเกิด อะไรขึ้น......ถา...” (What If)
และหาคําตอบในคําถามเหลานั้น เพื่อบงชี้อันตรายที่อาจเกิดในการดําเนินงานในโรงงาน
ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อบงชี้อันตรายดวยวิธี
What – If Analysis ใหปฏิบัติดังนี้
1. การแตง ตั้ง กลุ มบุ ค คลเพื่อการทําการศึกษา วิ เคราะห และทบทวนการดําเนิ นงานใน
โรงงานเพื่อบงชี้อันตรายดวยรูปแบบคําถาม (What If)
2. กําหนดขอบเขตของการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพื่อบงชี้อันตรายโดยครอบคลุมทั้ง
ในกรณีเกิดเพลิงไหม ระเบิด กาซชีวภาพรั่วไหล
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3. ระบุข อบเขตของแหล ง กํ า เนิด อั นตราย และพื้นที่ ที่ได รับผลกระทบ รวมทั้ง ผูที่ ได รับ
ผลกระทบ สําหรับขอบเขตของแหลงกําเนิดอันตรายในกระบวนการผลิตอาจเปน
 กาซชีวภาพและสารเคมี
 เครื่องจักรอุปกรณ
 หนวยของกระบวนการผลิต
 พื้นที่การปฏิบัติงาน
 ชุมชนใกลเคียง
4. เตรียมขอมูลรายละเอียดในหัวขอตางๆ ซึ่งสมาชิกกลุมจะตองทบทวนเอกสารพื้นฐานที่
สําคัญ เพื่อใชในการตั้งคําถาม ซึ่งกําหนดสมมุติฐานหรือความคลาดเคลื่อนจากชวงเวลาผิดปกติ ทัง้ ใน
กรณี ที่มี ก ารดํา เนิ นงานปกติ ผิ ด ปกติ และเกิ ด เหตุ ฉุ กเฉิ นขึ้ น รวมทั้ ง กรณี ที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการผลิต หัวหนากลุมตองเขาสํารวจพื้นที่การทํางานที่อันตรายเพื่ อที่จะเขาใจสภาพทั่วไป
และอุปกรณที่เกี่ยวของในพื้นที่จริง เพื่อประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยง
5. จัดทําคําถามใหเปนระบบและทบทวนคําถามตางๆ โดยสมาชิ กในกลุม สํ าหรับการตั้ ง
คําถามจะตองเปนระบบ โดยเริ่มจากจุดเริ่มตนของขั้นตอนแรกในกระบวนการผลิต กระทั่งถึงขั้นตอน
การผลิตขั้นสุดทาย การตั้งคําถามนี้สามารถประยุกตใชกับสภาพกระบวนการผลิตที่ไมปกติได โดย
รูปแบบการตั้งคําถามใหพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี้
 ความลมเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ
 สภาพกระบวนการผลิตที่ผิดปกติอันเนื่องมาจาก อุณหภูมิความดัน หรือ ความลมเหลว
ของการปอนวัตถุดิบสูกระบวนการผลิต เปนตน
 ความลมเหลวของเครื่องมือ เครื่องวัด
 ความผิดพลาดจากการทํางานของคนงาน
การทํางานไมเปนไปตามขั้นตอน ระหวางสภาพการทํา งานปกติ การเดินเครื่องจักร หรือการหยุ ด
เครื่องจักร
 อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการซอมบํารุงรักษา
 อุบัติเหตุในบริเวณสถานที่ทํางานที่เกี่ยวของ
 ความลมเหลวโดยรวม เชน ความลมเหลวของอุปกรณหลายชนิด หรือความลมเหลวของ
อุปกรณตางๆ รวมกับความผิดพลาดจากการทํางานของคนงาน
6. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และทบทวนเพื่อบงชี้อันตรายดวยเทคนิคการชี้บงอันตรายใน
รูปแบบคําถาม What If โดยรวบรวมคําถามตางๆ เขาดวยกันเปนหมวดหมู ตามลําดับขั้นตอนการ
ผลิต โดยหัวขอแตละคอลัมนในแบบบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงจะมาประกอบดวย
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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 คําถาม What If
 อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้นตามมา
 มาตรการเพื่อลดผลกระทบของอันตราย
 ขอเสนอแนะ
ในการทบทวนจะเริ่มตนดวยคําถาม What If แตละคําถาม โดยพิจารณาถึงอันตราย ผลที่จะ
เกิดตามมา และมาตรการลดผลกระทบที่เกี่ยวของกับคําถามแตละคําถาม รวมทั้งขอเสนอแนะในการ
ปองกันอันตราย โดยหัวหนากลุมมีหนาที่จัดการกับคําถามของแตละกลุมคําถามใหแลวเสร็จเรียบรอย
กอนที่จะเริ่ม คํา ถามข อต อไป ซึ่งกลุ มจะต องยอมรับ คํา ตอบและขอพิจารณาตา งๆ นั้ น เพื่ อนํ าไป
ประเมินความเสี่ยงตอไป
7. สรุปขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานเพื่อบงชี้อันตรายของกลุม
ลงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
8. นําผลการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงอันตรายทีอ่ าจ
เกิดขึ้นลงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
2.4.3 Hazard and Operability Study (HAZOP) เปนเทคนิคการศึกษา วิเคราะห
และทบทวน เพื่อชี้บงอันตรายและคนหาปญหาของระบบตางๆ ดวยการตั้งคําถามที่ส มมุติเหตุการณ
ของการผลิตในภาวะตางๆ เพื่อนํามาบงชี้อันตรายหรือคนปญหาในกระบวนการผลิตซึ่งอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยรายแรงขึ้นได
ขั้นตอนการศึ กษา วิเ คราะห ทบทวนการดํ าเนิ นงานในโรงงานเพื่ อชี้ บ ง อั นตรายด วยวิ ธี
HAZOP ใหปฏิบัติดังนี้
1. แนะนําสมาชิกของกลุมบุคคล พรอมประวัติอยางคราวๆ ของแตละคน
2. ผูประสานงานของกลุมเสนอวิธีการในการทํา HAZOP เพื่อใหสมาชิกในกลุมพรอมที่จะทํา
การศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน
3. นําเสนอใหสมาชิกในกลุมทราบถึงคุณสมบัติของสารเคมีหรือวัตถุอันตรายชนิดเฉียบพลัน
เพื่อใหตระหนักถึงความเปนพิษและอันตรายของสารเหลานี้
4. ในกลุมตองชี้บงอันตรายเบื้องตนในกระบวนการผลิตกอนเพื่อจะไดทราบจุดประสงคข อง
การทํา HAZOP และนําไปสูการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
5. กําหนดขอบเขตของการทํา HAZOP
6. การเดิ นสํ ารวจโรงงาน กลุ มควรเดิ นสํ ารวจโรงงานตามจุ ด ต างๆ เพื่ อศึ กษาให เ ข าใจ
กระบวนการทํางาน
7. จัดประชุมกลุมยอยภายใตขอบเขตที่กําหนดในการทํา HAZOP
8. สรุปขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงาน
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ของกลุมลงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
9. นําผลการชี้บ งอั นตรายมาประเมิ นความเสี่ย ง เพื่ อจัด ลํ าดั บความเสี่ย งอั นตรายที่ อาจ
เกิดขึ้นลงในแบบการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง
2.4.4 Fault– Tree Analysis (FTA) เปนเทคนิคการชี้บงอันตรายที่เนนถึงอุบัติเหตุ หรือ
อุบัติภัยรายแรงที่เกิดขึ้น หรือคาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อนําไปวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือ
อันตราย ซึ่งเปนเทคนิคในการคิดยอนกลับที่อาศัยหลักการทางตรรกวิทยาในการใชหลักการเหตุแ ละ
ผล เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดเหตุหรืออุบัติภัย รายแรง โดยเริ่มวิเคราะหจากอุบัติเหตุห รือ
อุบั ติ ภัย รายแรงที่ เ กิ ด ขึ้นหรื อ คาดว า จะเกิ ด ขึ้น เพื่ อพิ จารณาหาเหตุ การณย อยอะไรได บา ง และ
เหตุ การณ ย อยเหล านั้ นเกิ ด ขึ้ นได อย างไร การสิ้นสุ ด การวิเ คราะห เ มื่ อพบว า สาเหตุ ข องการเกิ ด
เหตุการณยอยเนื่องมาจากความบกพรองของเครื่องจักรหรื ออุปกรณ หรื อความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อชี้บงอันตรายดวยวิธีการ
Fault – Tree Analysis ใหปฏิบัติดังนี้
1. ใหพิจารณาเลือกจําลองเหตุการณแ รก (TOP Event) ที่เ กิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได ซึ่งจะ
สงผลกระทบทําใหเกิดอุบัติภัยรายแรงตามมา
2. วิเคราะหหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณแ รกวาเกิดไดจากเหตุการณยอย (Fault Tree
Event or Intermediate Event) อะไรไดบาง
3. วิเคราะหหาสาเหตุของเหตุการณยอยเหลานั้นอีกจนการวิเคราะหหาสาเหตุจะสิ้นสุดเมื่อ
พบวา สาเหตุต างๆ เหตุ การณ ยอ ยที่ เ กิ ด ขึ้นเป นผลมาจากความบกพร องของเครื่ องจัก รอุ ป กรณ
เครื่องมือ ระบบความปลอดภัย ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน หรือระบบการบริหารจัด การ ซึ่งสิ่ง
เหลานี้จัดเปนการณที่เกิดขึ้นไดโดยปกติ (Basic Event)
4. แสดงผลการศึกษา วิเ คราะห และทบทวนเพื่อชี้ บง อัน ตรายในรูป แบบแผนภูมิ โดยใช
เครื่องหมายในตารางที่ 2.2
5. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อชี้บงอันตราย และ
ประเมินความเสี่ยงลงในแบบการชี้บงประเมินความเสี่ยง
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ตารางที่ 2.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหการชี้บงอันตรายดวย FTA
สัญลักษณ
ชื่อ
ความหมาย
And Gate
เ ห ตุ ก า ร ณ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด
สาเหตุหลายสาเหตุ
เนื่ องจากสาเหตุ หลายสาเหตุ
ของเหตุการณยอย
Or Gate
เ ห ตุ ก า ร ณ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง
เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุห นึ่ง
ของเหตุการณยอย
Basic Event
เหตุการณที่เกิดขึ้นไดโดยปกติ

Fault Tree Event
เหตุการณยอย
Undeveloped Event
เหตุการณที่วิเคราะหตอไมได
External Event
เหตุการณภายนอก

เหตุ ก ารณ ย อ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ได
ตามปกติ ซึ่งทราบถึงสาเหตุได
ชั ด เจนโ ด ย ไ ม ต อ งทํ า การ
วิ เ คราะห ห าสาเหตุ ต อ ไปถื อ
เป น สาเหตุ แ รกของการเกิ ด
อุบัติภัย
เหตุ การณ ย อยที่ ส งผลให เ กิ ด
เหตุ ก ารณ ต อ เนื่ อ งจนเป น
ตนเหตุใหเกิดอุบัติภัย
เหตุการณยอยที่ไมตองทําการ
วิ เ ค ราะ ห ห า สาเ หตุ ต อไป
เนื่องจากไมมีขอมูลสนับสนุน
เหตุการณภายนอกหรือปจจั ย
ภายนอกที่ เป นสาเหตุ ที่ทํ าให
เกิดเหตุการณตางๆ

2.4.5 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) เปนวิธกี ารชี้บงอันตรายที่ใชการ
วิเคราะห ในรูปแบบความลมเหลวและผลที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรอุปกรณใน
แตละสวนของระบบ ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความลมเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ
ขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อ ชี้ บงอันตรายดวย
FMEA ประกอบดวย
1. จัดเตรียมขอมูล เอกสารและแผนผังเพื่อศึกษาวิเคราะห FMEA ขอมูลหรือเอกสารที่ใชใน
การศึกษา วิเคราะหเพื่อชี้บงอันตรายดวย FMEA ประกอบดวย
* แผนผังระบบทอและอุปกรณ
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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*
*
*
*
*
2.


แผนผังวงจรกระแสไฟฟาและคําอธิบายถึงลักษณะของระบบ
แผนผังของระบบเชื่อมโยงระหวางเครื่องมือหรืออุปกรณ
แผนผังการเดินสายไฟ
แผนผังเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชงาน
เอกสารอื่นๆ เชน คูมือการฝกอบรม คูมืออุปกรณ และขั้นตอนการปฏิบัติการในระบบ
คัดเลือกกลุมทําการศึกษา FMEA ซึ่งตองประกอบดวยบุคลากรที่มีประสบการณดังนี้
วิศวกรหรือผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในเรื่องการออกแบบและการ
ปฏิบัติงานของโรงงาน
 ผูเชี่ยวชาญดานการควบคุมระบบไฟฟา เครื่องจักรอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก
(Utilities) โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีความชํานาญในเรื่องการออกแบบ
3. การทํา FMEA มีแนวทางดังนี้
 ใหคํานิยามเพื่อกําหนดขอบเขตการทํา FMEA โดยจัดทํารายการของสิ่งตางๆ ในโรงงาน
อยูเปนระบบ ซึ่งคําวา ระบบ หมายถึง สวนประกอบทั้งหมดของเครื่องจักรอุปกรณ ทอ
และสวนประกอบอื่นๆ ที่เปนสวนสนับสนุน เชน แหลงกําเนิดไฟฟา น้ําหลอเย็น เปนตน
ทั้งนี้ตองครอบคลุมหนาที่การทํางานอยางสมบูรณ
 อธิบายรายละเอียดของชิ้นสวนหลักของระบบตางๆ ในโรงงาน เพราะการวิเคราะหตอง
เกี่ยวของกับหลายระบบ อยางไรก็ตามอุปกรณหลักของแตละระบบมักจะทํางานลมเหลว
เนื่องมาจากชิ้นสวนยอยๆ กลุมผูศึกษาวิเคราะหเทคนิค FMEA สามารถนําความลมเหลว
ของชิ้นสวนยอยไปรวมในการวิเคราะหไดถามีผูเชี่ยวชาญอยูในกลุมดวย
4. การรวบรวมบันทึกขอมูล ซึ่งแสดงใหเห็นผลความลมเหลวของชิ้นสวนที่มีตอระบบความ
ลมเหลวทั้งหมดซึ่งเปนสาเหตุใหระบบไมสามารถทํางานไดนั้น จะไดรับการพิจารณาทั้งหมดโดยไมมี
การจํ าเพาะเจาะจง ถึงความรุนแรงของผลกระทบ และแนวโนมของเหตุการณ มาตรการป องกั น
ควบคุม และแกไข
5. รายงานที่ตองจัดทําเพื่อแสดงผลการศึกษา จะบันทึกขอมูลลงในแบบบงชี้อันตรายและ
ประเมินความเสี่ยง
6. นําผลการชี้บ งอั นตรายมาประเมิ นความเสี่ย ง เพื่ อจั ด ลํ าดั บความเสี่ย งอั นตรายที่ อาจ
เกิดขึ้นลงในแบบชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง
2.4.6 Event Tree Analysis เป นวิธีการชี้บ งอันตราย เพื่อวิ เคราะหและประเมิ นหา
ผลกระทบที่ จะเกิด ขึ้ นต อเนื่องเมื่อเกิด เหตุ การณแ รกขึ้ น (Initiating Event) ซึ่งเปนการคิ ดเพื่ อ
คาดการณลวงหน าเพื่ อวิ เ คราะห ห าผลสื บ เนื่องที่ จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อเครื่ องจั กรอุ ปกรณ เ สี ยหายหรื อ
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คนทํางานผิดพลาดเพื่อใหทราบสาเหตุวาเกิดขึ้นไดอยางไร และมีโอกาสที่จะเกิด มากนอยเพีย งใด
รวมทั้งเปนการตรวจสอบวาระบบความปลอดภัยที่มีอยูมีปญหาหรือไมอยางไร
ขั้นตอนการศึ กษา วิเ คราะห และทบทวนการดํา เนินงานในโรงงานเพื่อ ชี้บง อันตรายดวย
Event Tree Analysis ใหปฏิบัติดังนี้
1. พิจารณาสถานการณจําลอง (Initiating Event) ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลว
2. แจกแจงรายละเอียดของระบบความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยูแ ละวิธีการปฏิบัติงานของ
คนงานที่เกี่ยวของกับการเกิดเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น
3. สรางแผนภูมิ Event Tree Analysis โดยวิเคราะหระบบความปลอดภัยและผูปฏิบัติงาน
โดยพิจารณา 2 กรณี คือ เมื่อระบบความปลอดภัย ทํางานปกติ หรือผูปฏิบัติงานถูกตอง และระบบ
ความปลอดภัยหรือคนปฏิบัติงานไมถูกตอง
4. อธิบายขั้นตอนและผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดเหตุตามลําดับ
5. สรุปผลการศึกษา วิเคราะห ทบทวนเพื่อชี้บงอันตรายดวย Event Tree Analysis และ
ประเมินความเสี่ยงลงในแบบการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง
สําหรับการชี้บงอันตรายในแตละวิธีนั้น โรงงานควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับกิจกรรม
และอุ ป กรณ ที่ ต อ งการชี้ บ ง อั นตราย ดัง นั้ นเพื่ อให ส ามารถเลื อกใช ไ ด อย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ จึ ง มี
คําแนะนําสําหรับการเลือกดังแสดงในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 สรุปการเลือกใชวิธีการชี้บงอันตราย
วิธกี ารชี้บงอันตราย
ระบบ/เครื่องจักรอุปกรณ/
ขั้นตอน
HAZOP
FMEA
What-if
อุปกรณในการผลิต เชน
เ ห ม า ะ ส ม เหมาะสม เหมาะสม
- วาลว
ที่สุด
- ทอ, ระบบทอ
- ปม
- Blower
เครื่องมือระบบควบคุม
ไมแนะนํา
เ ห ม า ะ ส ม เหมาะสม
ระบบไฟฟา
ที่สุด
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ตารางที่ 2.3 สรุปการเลือกใชวิธีการชี้บงอันตราย (ตอ)
วิธกี ารชี้บงอันตราย
ระบบ/เครื่องจักรอุปกรณ/
HAZOP
FMEA
What-if
Checklist
ขั้นตอน
ระบบความปลอดภัย เชน
ไมแนะนํา
เหมาะสม เ ห ม า ะ ส ม ไมแนะนํา
- ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ที่สุด
- Flare
- ระบบปองกันฟาฝา
- สวิตซปองกันความดันสูงหรือต่ํา
- ถัง water seal tank
- ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ
- Back pressure check valve
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน
- Operating manual
- Emergency plan
โครงสรางและสิ่งปลูกสราง
- บอหมักกาซชีวภาพ

ไมเหมาะสม

ไมแนะนํา

เ ห ม า ะ ส ม เหมาะสม
ที่สุด

ไมแนะนํา

เหมาะสม

เ ห ม า ะ ส ม เหมาะสม
ที่สุด

2.5 การประเมินความเสี่ยง
2.5.1 การประเมินโอกาสของการเกิดเหตุการณ ขั้นตอนนี้ คือ การนําเอาขอมูลจากการชี้
บงอันตรายที่ระบุถึงความลมเหลวของอุป กรณและความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาพิจารณาวา
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 ซึ่งโรงงานสามารถนําขอมูลจากสถิติอุบัติเหตุ ประวัตเิ ครือ่ งจักร
อุปกรณ เปนตน มาใชในการดําเนินการ สําหรับการพิจารณาเชิงคุณภาพเปนการพิจารณาโดยนําเอา
ปจจัยตางๆที่มีผลตอการเกิดเหตุการณตางๆมาพิจารณา เชน
1. มีการออกแบบ การสราง การติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนการใชวัสดุที่
ไดมาตรฐาน
2. การทดสอบ ตรวจสอบ ซอมบํารุง เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมือ
3. ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน กระบวนการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร ฯลฯ
4. การทํางานหรือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกตอง
5. การฝกอบรม
6. การตรวจประเมินความปลอดภัย
7. การปฏิบัติตามขอกําหนด
8. และหรืออื่นๆ 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
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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
ตารางที่ 2.7 การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ระดับ ความรุนแรง
รายละเอียด
1
เล็กนอย
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเล็กนอยสามารถควบคุมไดหรือแกไขได
2
ปานกลาง
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมปานกลางสามารถแกไขไดในระยะเวลาสั้น
3
สูง
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมรุนแรงตองใชเวลาในการแกไข
4
สูงมาก
มี ผ ลกระทบรุ นแรงต อสิ่ ง แวดล อ มรุน แรงมากต องใช ท รัพ ยากรและ
เวลานานในการแกไข
หมายเหตุ : ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสีย หายของ สิ่งแวดลอม เชน
อากาศ ดิน แหลงน้ํา เปนตน
ตารางที่ 2.8 การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณตางๆ ที่สงผลกระทบตอทรัพยสิน
ระดับ ความรุนแรง
รายละเอียด
1
เล็กนอย
ทรัพยสินเสียหายนอยมากหรือไมเสียหายเลย
2
ปานกลาง
ทรัพยสินเสียหายปานกลางและสามารถดําเนินการผลิตตอไปได
3
สูง
ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตในบางสวน
4
สูงมาก
ทรัพยสินเสียหายมากและตองหยุดการผลิตทั้งหมด
หมายเหตุ : ความเสี ย หายของทรั พ ย สิ นในแต ระดับ โรงงานสามารถกํ า หนดขึ้ นเองตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของโรงงาน
2.5.3 การจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึง ผลลัพธของระดับ โอกาสคูณกับระดับความ
รุนแรงที่มีผลกระทบตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม หากระดับความเสี่ย งที่มีผลกระทบ
ตอบุคคล ชุมชน ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม มีคาแตกตางกันใหเลือกระดับความเสี่ยงที่มีคาสูงกวาเปน
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ผลของการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ระดับความเสี่ยงจัดเปน 4 ระดับ ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 การจัดระดับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง ผลลัพธ
ความหมาย
1
1-2
ความเสี่ยงเล็กนอย
2
3-6
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดตองมีการทบทวนมาตรการควบคุม
3
8-9
ความเสี่ยงสูงตองมีการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
4
12-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไมไดตองหยุดดําเนินการและปรับ ปรุงแกไข
เพื่อลดความเสี่ยงลงทันที

2.6 การจัดทําแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง แผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความ
เสี่ยง ซึ่งผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการจัดทําแผนงาน เพื่อกําหนดมาตรการความปลอดภัยที่
เหมาะสมและมีประสิท ธิ ภาพในการลดและควบคุมความเสี่ย งจากอั นตรายที่อาจเกิด ขึ้น จากการ
ประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
หากผลการประเมินความเสี่ยงของสิ่งที่เ ปนความเสี่ย งและอันตราย เปนระดับความเสี่ย งที่
ยอมรับไมไดผูประกอบกิจการโรงงานตองหยุดการดําเนินงานนั้นทันที และปรับปรุงแกไขเพือ่ ลดความ
เสี่ยงกอนดําเนินงานตอไป
การจัดทําแผนงานบริหารจัดการความเสี่ย ง คือการจัด ทําแผนลดความเสี่ยง แผนควบคุม
ความเสี่ยง จากระดับความเสี่ยงที่กําหนดไว 4 ระดับ มีเพียง 3 ระดับ ที่กฎหมายกําหนดไวที่ตองการ
ใหผูประกอบกิจการโรงงาน เขาไปดําเนินการควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ย งระดับความเสี่ยง
เหลานี้ไดแก ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงที่ยอมรับไมได
สําหรับความเสี่ยงเล็กนอยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตางๆ เขาไปควบคุมแลวทําใหคา ความ
เสี่ยงเหลานั้นลดลง สิ่งสําคัญก็คือ แผนควบคุมความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวา มาตรการทั้งหลายจะไดรับ
การปฏิบัติอ ยางต อเนื่ องสม่ํ าเสมอ สํา หรับ แผนที่ ตองดํ าเนิ นการสําหรั บความเสี่ ยงในแตละระดับ
สามารถสรุปไดดังนี้
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ตารางที่ 2.10 ระดับความเสี่ยงกับการจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับความ
ความหมาย
การจัดแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง
เสี่ยง
1
ความเสี่ยงเล็กนอย
- ไมตองทําแผน
2
ความเสี่ ย งที่ย อมรับ ได ตองมี การทบทวน - แผนงานควบคุมความเสี่ยง
มาตรการควบคุม
3
ความเสี่ยงสูงตองมีการดําเนินงานเพื่อลด - แผนงานลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง
- แผนงานควบคุมความเสี่ยง
4
ควา มเ สี่ ย งที่ ย อม รั บ ไม ไ ด ต อง หยุ ด - แผนงานลดความเสี่ยง
ดําเนินการและปรับปรุงแกไขเพื่อลดความ - แผนงานควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงลงทันที
2.6.1 การจัดทําแผนงานลดความเสี่ยง หมายถึง แผนงานที่จะชวยลดโอกาสของการเกิด
อันตราย หรือลดความรุนแรงของการเกิดอันตราย จนทําใหระดับของความเสี่ยงลดลง
ขอมูลสําคัญที่จะนํามาใชในการจัดทําแผนลดความเสี่ยง จะอยูในรูปแบบการชี้บงอันตราย
และการประเมินความเสี่ยง 1 – 6 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2.11 ขอมูลในการทําแผนลดความเสี่ยงตามแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยง
แบบการชีบ้ งอันตรายและ สาเหตุหรือลักษณะของการ ขอมูลทีจ่ ะนํามาใชในการทําแผนลดความ
การประเมินความเสี่ยง
เกิดอันตราย
เสี่ยง
Checklist
ผลการทํา Checklist
มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง
เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บง ฯ
What – If Analysis
คําถาม What – If
มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง
เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บง ฯ
HAZOP
สถานการณจําลอง
มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง
เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บง ฯ
Fault – Tree Analysis สาเหตุที่ทําใหเกิด เหตุการณ มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง
ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อุ บั ติ ภั ย เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บง ฯ
รายแรง
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ตารางที่ 2.11 ขอมูลในการทําแผนลดความเสี่ยงตามแบบการชี้บงอันตรายและการประเมินความ
เสี่ยง (ตอ)
แบบการชีบ้ งอันตรายและ สาเหตุหรือลักษณะของการ ขอมูลทีจ่ ะนํามาใชในการทําแผนลดความ
การประเมินความเสี่ยง
เกิดอันตราย
เสี่ยง
Failure Modes Effects สาเหตุของความลมเหลว
มาตรการปองกัน/ควบคุม/แกไข
Analysis
Event – Tree Analysis ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย / มาตรการปองกันและควบคุมอันตรายที่ตอง
ขั้ น ต อนการปฏิ บั ติ ง านมี เพิ่มในชองขอเสนอแนะ ของแบบการชี้บง ฯ
ขอบกพรอง
2.6.2 การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยง การจัดทําแผนงานควบคุมความเสี่ยงในที่นี้
หมายถึง แผนงานที่จะทําการควบคุมการทํางานที่มีความเสี่ยงใหเปนไปตามขั้นตอน step – by –
step ภายในมาตรฐานการควบคุ มหรือปองกันอันตรายที่ กํา หนด ซึ่ งประกอบดวยมาตรการหรื อ
กิจกรรมเพือ่ ลดความเสี่ยงหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เปนความเสี่ยง ผูรับผิดชอบหัวเรือ่ งทีค่ วบคุมเกณฑ
หรือคามาตรฐานที่ใชควบคุม และผูตรวจติดตาม ในแบบแผนงานควบคุมความเสี่ยง ตามตัวอยาง
ขอมูลสําคัญที่นํามาใชในการจัดทําแผนควบคุมความเสี่ยง จะอยูในแบบการชีบ้ ง อันตรายและ
การประเมินความเสี่ยง 1 – 6 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2.12 ขอมูลที่ใชในการทําแผนควบคุมความเสี่ยงในแบบการชี้บงอันตรายและการประเมิน
ความเสี่ยง
แบบการชี้ บ ง อั น ตราย สาเหตุ ห รือ ลั ก ษณะของการ ขอมูลที่จะนํามาใชในการทําแผนลด
และการประเมิ น ความ เกิดอันตราย
ความเสี่ยง
เสี่ยง
Checklist
ผลการทํา Checklist
มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
What – If Analysis
คําถาม What – If
มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
HAZOP
สถานการณจําลอง
มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
Fault – Tree Analysis สาเหตุที่ทําใหเกิด เหตุการณที่ มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง
Failure Modes and สาเหตุของความลมเหลว
มาตรการปองกัน/ควบคุม/แกไข
Effects Analysis
Event – Tree Analysis ระบบความปลอดภัย /ขั้นตอน มาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
การปฏิบัติงานมีขอบกพรอง
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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2.7 สรุปผลการศึกษาวิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานที่เปนความเสี่ยง
ขั้นตอนนี้เปนสรุปผล การดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงในแตละครั้งจะมี
สาระสําคัญที่ตองนําไปสรุปใหผูบริหารโรงงาน ไดทราบมีดังตอไปนี้
 กิจกรรมหรือขั้นตอนการผลิตของโรงงาน
 กิจกรรมหรือขั้นตอนที่กอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง
 มาตรการปองกันหรือควบคุมที่มีอยูเดิม
 ระยะเวลาที่จะใชในการจัดทํามาตรการปองกันและควบคุมเพิ่มเติม
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เอกสารอางอิง:
1. คูมือการจัดทํารายงานวิเคราะหความเสี่ยงจากอันตรายที่อ าจเกิดขึ้นในการประกอบกิจการ
โรงงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
2. คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและการใชกาซชีวภาพ (Biogas) สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม, สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พฤศจิกายน 2553.
3. คูมือการปฏิบัติงานการผลิตและใชกาซชีวภาพอยางปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และขยะชุมชน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, มิถุนายน
2553.
4. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใชกาซ
ธรรมชาติ ทีก่ รมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2550
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บทที่ 3 อุปกรณความปลอดภัย

บทที่ 3
อุปกรณความปลอดภัย
ปจจุ บั น มี โ รงงานอุ ต สาหกรรมหลายแหงที่ มี ร ะบบผลิ ต ก าซชี ว ภาพ โดยเฉพาะโรงงาน
อุ ต สาหกรรมแป) ง มั น สํ า ปะหลั ง ซึ่ ง มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ก าซชี ว ภาพคอนข0 า งสู ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให0
ผู0ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากการผลิตและใช0กาซชีวภาพมากยิ่งขึ้น ผู0ปฏิบัติงานหรือผู0ที่เกี่ยวข0อง
ควรมีการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยที่ได0มาตรฐาน ดังนี้
1. Pressure and Vacuum Switch เปJนอุปกรณ6ควบคุมความดันกาซในบอเก็บกาซ เมื่อแรงดัน
กาซมากเกิ นไปจะสั่ งงานให0 ชุ ด เผาก าซสวนเกิ น ทํ า งาน และเมื่ อ แรงดั น ต่ํ าเกิ น กํ า หนด จะสงให0
Blower สงกาซ/หรืออุปกรณ6ใช0กาซชีวภาพหยุดทํางาน โดยทั่วไปควรมีการตรวจสอบการทํางาน
เดือนละครั้ง
2. Pressure relief and Vacuum relief valve เชน ถังป)องกันความดันสูงหรือต่ํา (Water Seal
Tank) เปJนอุปกรณ6เชิงกลตัวหนึ่ง ทําหน0าที่ป)องกันแรงดันเกินหรือต่ําในบอผลิต/เก็บกาซ มีลักษณะ
เปJนถังที่มีการบรรจุน้ําและมีทอออกคล0ายตัวยู ด0านหนึ่งมีพื้นที่หน0าตัดกว0างกวาอีกด0านหนึ่ง มีทอกาซ
เข0าทางด0านบนถังและทอระบายอยูด0านข0างถัง เมื่อความดันสูงเกินกวาน้ําหนักที่กดไว0 กาซจะระบาย
ออกที่ถัง และกรณีที่ความดันในทอต่ํากวาความดันบรรยากาศ อากาศจะไหลผานเข0าไปในถัง ในการ
ใช0งานควรมีการตรวจสอบระดับน้ําทุกวัน วันละครั้ง หรือ Over Pressure Relief Valve เปJน
อุปกรณ6ที่อาศัยตุ0มน้ําหนักถวงหรือแรงกดจากสปริงที่กดทับวาล6ว เมื่อความดันในทอหรือถังสูงเกิน
กวาแรงดันที่กดวาล6วไว0 กาซภายในจะระบายออกที่วาล6ว สามารถติดตั้งที่ถัง/ทอที่ออกจากบอผลิต
กาซชีวภาพ และทอด0านสงของ Blower
3. อุปกรณ6ดักน้ํา มี 2 แบบ ได0แก
3.1 Knock out drum เปJนอุปกรณ6ที่อาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของกาซ และ
การชนปะทะของกระแสกาซ ทําให0ละอองน้ําแยกตัวออกจากกาซ โดยสามารถติดตั้งที่ทอกาซได0ทั้ง
ด0านทางดูด และทางสงของ Blower ซึ่งขึ้นอยูกับการติดตั้งระบบกําจัดความชื้นด0วย เชน หากมีการ
ติดตั้งระบบกําจัดความชื้นด0านสงของ Blower อาจจะไมจําเปJนต0องติดตั้ง Knock out drum
3.2 อุปกรณ6ดักน้ําแบบไซโคลน เปJนอุปกรณ6ที่อาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย6กลางเพื่อแยกละอองน้ํา
ออกจากกาซ
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4. Manual Isolating shut off valve คือวาล6วแยก เปaด-ปaด วาล6วด0วยมือ ทําหน0าที่ป)องกันการ
ปลอยกาซเข0าระบบเผาทิ้งโดยตรง
5. Emergency shut off valve เปJนวาล6วตัดกาซฉุกเฉิน เพื่อป)องกันการปลอยกาซเข0าระบบเผาทิ้ง
โดยตรง ซึ่งวาล6วจะทํางานเมื่อมีคําสั่งให0เผากาซทิ้งจากระบบควบคุมการเผาทิ้งแบบอัตโนมัติ
6. อุปกรณ6ป)องกันไฟย0อนกลับ (Flame arrester) เปJนอุปกรณ6ป)องกันเปลวไฟไมให0ย0อนกลับเข0าไป
ในทอ โดยการลดอุณหภูมิให0ต่ํากวาคาอุณหภูมิติดไฟของกาซ โดยการติดตั้งอุปกรณ6นี้ควรปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ATEX; EN 12874:2001
7. ระบบเผากาซทิ้ง (Flare system) เปJนระบบที่มีความจําเปJนมากในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบ
ผลิตและใช0กาซชีวภาพ โดยทําหน0าที่ในการเผากาซที่เหลือจากการใช0ประโยชน6ทิ้ง เพื่อป)องกันไมให0มี
การปลอยกาซมีเทนสูบรรยากาศ และเพื่อป)องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งที่ระบบเผาทิ้ง
ควรติดตั้งอุปกรณ6 วาล6วแยก (Manual shut off valve) เปJนวาล6วเปaด-ปaด ด0วยมือ วาล6วตัดกาซ
ฉุกเฉิน ซึ่งจะทํางานเมื่อมีคําสั่งให0เผากาซทิ้งจากระบบควบคุมการเผาทิ้งแบบอัตโนมัติ และมีอุปกรณ6
ป)องกันเปลวไฟย0อนกลับ
8. อุปกรณ6ระบายน้ํา มีทั้งที่เปJนแบบที่ต0องระบายแบบ Manual และแบบอัตโนมัติ โดยแบงเปJน
8.1 อุปกรณ6ระบายน้ําแบบตัว T หรือ ตัว U ควรติดตั้งในทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการ
ไหลของกาซ สําหรับทอแนวนอนควรติดตั้งทุกๆระยะไมเกิน 50 เมตร โดยอุปกรณ6ระบายน้ําที่เปJน
แบบตัว T (สามทาง) ต0องมีวาล6วระบายน้ําที่เปJนแบบ manual หรืออัตโนมัติด0วย
8.2 วาล6วระบายน้ําอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) ต0องเลือกให0มีขนาดเหมาะสมกับความดันและ
ปริมาณน้ําที่ต0องการระบายออก มีวาล6ว bypass ที่ Auto Drain ด0วย และต0องหมั่นตรวจสอบการอุด
ตัดของวาล6วเปJนประจํา
9. อุปกรณ6วัดความดัน ทอกาซชีวภาพควรมีตําแหนงสําหรับติดตั้งอุปกรณ6ตรวจวัดความดันในทอ
ด0วย เชน มาตรวัดความดัน มาโนมิเตอร6 เปJนต0น
10. อุปกรณ6กําจัดความชื้น สวนใหญใช0 Chiller โดยใช0น้ําเย็นที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 12-19 องศา
เซลเซียส เปJนสารแลกเปลี่ยนความร0อนกับกาซชีวภาพ โดย Chiller จะต0องติดตั้งวาล6วระบายน้ํา
อัตโนมัติ และเพื่อให0อุปกรณ6กําจัดความชื้นสามารถทํางานได0อยางมีประสิทธิภาพ ต0องหมั่นตรวจสอบ
การไหลของน้ําจาก Auto Drain การรั่วไหลของกาซที่บริเวณหน0าแปลนทอกาซ สภาพทอและ
อุปกรณ6ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร0อน การทํางานของคอมเพรสเซอร6 สภาพฉนวนของทอ/ถังตางๆ
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก#าซชีวภาพ
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และต0องหมั่นทําความสะอาดตะกรันในแผงแลกเปลี่ยนความร0อน อยางน0อยทุก 6 เดือน การติดตั้งจะ
ติดตั้งทางดูด หรือสงจายกาซก็ได0
11. Blower ต0องสามารถสงกาซได0เพียงพอกับปริมาณการใช0งานจริง และต0องมีอุปกรณ6รองรับการ
สั่นสะเทือนของ Blower และมอเตอร6ด0วย สําหรับทอสงกาซที่ตอเข0ากับตัว Blower ต0องมีทอออนรับ
การสั่นสะเทือน มอเตอร6ควรเลือกใช0ชนิดกันระเบิด ทนการกัดกรอนได0ดี ตามมาตรฐาน ATEX; EN
60079-1:2007 นอกจากนี้ควรติดตั้งชุดควบคุมแรงดันด0วย และเพื่อเปJนการยืดอายุการใช0งานของ
Blower ควรมีอาคารคลุม Blower ด0วย โดยอาคารควรมีลักษณะเปaด อากาศถายเทสะดวก หรือหาก
จําเปJนต0องใช0อาคารปaดทึบควรมีการติดตั้งระบบระบายอากาศภายในอาคาร ติดตั้งเครื่องตรวจวัดกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด6 เครื่องตรวจวัดกาซชีวภาพ และต0องปฏิบัติตามข0อแนะนําสําหรับการทํางานใน
สถานที่อับอากาศอยางเครงครัด
12. อุปกรณ6 Back Pressure Check Valve ควรติดตั้งที่ทางสงของ Blower หรือด0านหลังอุปกรณ6ที่
อาจเสียหายได0
13. วาล6วระบายแรงดัน (Pressure relief valve) เปJนอุปกรณ6ความปลอดภัยของระบบ มีหน0าที่
ควบคุมความดันโดยใช0การวนกาซจากด0านทางสงกลับเข0าไปด0านดูดของ Blower หลักการทํางานคือ
เมื่อมีการใช0กาซน0อยกวาที่ Blower สง ทําให0ความดันในทอสงสูงขึ้น วาล6วระบายแรงดัน จะเปaด
ระบายกาซให0ไหลกลับเข0าทอด0านทางดูดของ Blower เมื่อกาซระบายกลับไปความดันในทอลดลง ทํา
ให0วาล6วระบายแรงดัน ปaด นอกจากนี้ ถ0าไมใช0การควบคุมความดันโดยใช0วาล6วระบายแรงดัน สามารถ
ใช0การควบคุมความดันด0วย Pressure transmitter ซึ่งทําหน0าที่สงสัญญาณให0มีการปรับรอบมอเตอร6
ของ Blower สําหรับตําแหนงของ Pressure transmitter ควรติดตั้งให0ใกล0กับจุดใช0งาน เพื่อสามารถ
วัดการเปลี่ยนแปลงความดันในทอทางสง และสงสัญญาณมาควบคุมการทํางานของ Blower ได0ทัน
ตอการปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของกาซชีวภาพ
14. อุปกรณ6ตรวจวัดอัตราการไหลของกาซ เปJนอุปกรณ6สําหรับวัดอัตราการไหลของกาซชีวภาพ มี
หลายรูปแบบทั้งที่ใช0วัดปริมาตร และอัตราการไหลเชิงมวล ในการติดตั้งนั้นควรพิจารณาเลือกอุปกรณ6
ที่เปJนไปตามมาตรฐาน ATEX คือต0องสามารถติดตั้งในบริเวณที่ที่อาจเกิดการระเบิดขึ้นได0โดยไม
คาดคิด จากการทํางาน และต0องเปJนชนิดป)องกันการระเบิดด0วย
15. เครื่องตรวจวิเคราะห6องค6ประกอบกาซ ควรเปJนเครื่องที่สามารถตรวจวิเคราะห6องค6ประกอบของ
กาซชีวภาพได0อยางน0อย 3 องค6ประกอบหลักๆ คือ ออกซิเจน มีเทน และไฮโดรเจนซัลไฟด6 โดยกาซ
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก#าซชีวภาพ
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ชีวภาพที่ผานเครื่องตรวจวิเคราะห6ต0องเปJนกาซแห0ง ดังนั้นจึงจําเปJนต0องดักกําจัดความชื้นและฝุ{น
ละอองกอนที่กาซจะเข0าเครื่องตรวจวิเคราะห6
16. ระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด6 กระบวนการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด6ที่ใช0ในปจจุบันมีหลาย
เทคโนโลยี เชน Bioscrubber Technology ฯลฯ โดยกาซชีวภาพที่นําไปใช0เปJนเชื้อเพลิงสําหรับหัว
เผาต0องมีปริมาณกาซไฮโดรเจนซัลไฟด6ไมเกิน 1,000 ppm สําหรับใช0ในเครื่องยนต6สันดาปภายในต0อง
มี ก าซไฮโดรเจนซั ล ไฟด6 ไมเกิ น 100 ppm ดั ง นั้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ควรมี การจํ ากั ด ก าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด6กอนนําไปใช0งาน
17. อุป กรณ6ไฟฟ)าและตู0ไฟฟ)า ระบบการเดิ นไฟฟ)าในพื้ นที่ อัน ตราย โดยอุป กรณ6ไฟฟ) าตางๆ เชน
หลอดไฟ สวิตซ6ควบคุม แผงควบคุมระบบไฟฟ)า ฯลฯ ควรเลือกใช0ชนิดป)องกันการระเบิดที่ได0รับการ
รับรองมาตรฐาน และควรติดตั้งตามมาตรฐาน IEC 60079-14 สําหรับระบบการเดินไฟฟ)าให0ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ)าสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545
18. วาล6วปรับความดันกาซ (Pressure regulator) การใช0งานต0องเลือกให0เหมาะสมกับอุปกรณ6ใช0
งาน ทั้งความดันและชวงอัตราการไหลที่ต0องการของอุปกรณ6ใช0ประโยชน6ตางๆ และใช0ชนิดป)องกัน
การระเบิด
19. โซลินอยด6วาล6วคู (Double solenoid valves หรือ Double safety shut off valves) ทํา
หน0าที่เปaด-ปaดกาซอัตโนมัติ เปJนอุปกรณ6ป)องกันการรั่วไหลของกาซชีวภาพเข0าสูหม0อต0ม (Boiler) หรือ
เครื่องยนต6กาซชีวภาพ ซึ่งเปJนสาเหตุสําคัญที่ทําให0เกิดการระเบิด ดังนั้นเพื่อป)องกันการชํารุดของ
อุปกรณ6 กาซชีวภาพที่นํามาใช0เปJนเชื้อเพลิงควรผานระบบกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด6 และความชื้น
แล0ว ในการเลือกใช0โซลินอยด6วาล6วคู ควรเลือกที่มีรหัสป)องกัน EEx m ตามมาตรฐาน ATEX; EN
60079-18:2009
20. เครื่ อ งตรวจวั ดก าซ (Gas detector) สํ า หรั บ ตรวจวั ด ปริ ม าณก าซที่ รั่ ว ไหล เชน ก าซ
ไฮโดรเจนซัล ไฟด6 เปJ นต0 น ซึ่งอาจจะเปJน ชนิ ดพกพา เพื่ อให0ผู0 ปฏิ บัติหน0 าที่ สามารถตรวจวัดความ
เข0 ม ข0 น ของก าซกอนเข0 า ปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะในสถานที่ อั บ อากาศ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ผู0ปฏิบัติงาน โดยเครื่องตรวจวัดกาซควรเปJนไปตามมาตรฐาน ATEX; EN 60079-29-1:2007
สําหรับการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยแสดงดังรูปที่ 3.1 3.2 3.3 และ 3.4
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K

M
K

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)

N

O

L

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

รูปที่ 3.1 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยในระบบผลิตกาซชีวภาพแบบ Modified Anaerobic Covered Lagoon

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก#าซชีวภาพ
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บทที่ 3 อุปกรณความปลอดภัย

E

D

K
B

I
H

M

A

F

G
K

M

N

O

L

J

A
C

ก
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

รูปที่ 3.2 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยในระบบผลิตกาซชีวภาพแบบ UASB

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก#าซชีวภาพ
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บทที่ 3 อุปกรณความปลอดภัย

รูปที่ 3.3 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยในการนํากาซชีวภาพไปใช0ประโยชน6สําหรับหัวเผากาซชีวภาพ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก#าซชีวภาพ
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บทที่ 3 อุปกรณความปลอดภัย

รูปที่ 3.4 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ6ความปลอดภัยในการนํากาซชีวภาพไปใช0ประโยชน6สําหรับเครื่องยนต6กาซชีวภาพ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก#าซชีวภาพ
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เอกสารอ+างอิง
1. คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและการใช+ก#าซชีวภาพ (Biogas) สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม, สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, พฤศจิกายน 2553.
2. คูมือการตรวจสอบ ติดตั้งระบบ และอุปกรณไฟฟ=าในพื้นที่มีไอระเหยของสารไวไฟ, สํานัก
เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, มิถุนายน 2548
3. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ=าสําหรับประเทศไทย มาตรฐาน ว.ส.ท. (E.I.T. Standard
2004-45) มิถุนายน 2545
4. European standards: Equipment for explosive atmospheres (ATEX),
European Commission,
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm
5. British Standard, BS EN 12874: 2001 Flame arresters – Performance
requirements, test methods and limits for use.
6. Equipment for explosive atmospheres (ATEX), EN 60079-1:2007, Explosive
atmospheres-Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures “d”,
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm#Note2.1
7. IEC 60079-14, Explosive atmospheres Part 14: Electrical installations design,
selection and erection, 2007
8. Equipment for explosive atmospheres (ATEX), EN 60079-18:2009, Explosive
atmospheres-Part 18: Equipment protection by encapsulation “m”,
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm#Note2.1
9. Equipment for explosive atmospheres (ATEX), EN 60079-29-1:2007, Explosive
atmospheres-Part 29-1: Gas detectors – Performance requirements of
detectors for flammable gases,
http://www.ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/equipment-explosive-atmosphere/index_en.htm#Note2.1

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก#าซชีวภาพ
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ภาคผนวก ก.
ตัวอยางรายงานการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจาก
ระบบผลิตและใชประโยชนจากกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก.
ก.

ตัวอยาง
รายงานการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากระบบผลิต
และใชประโยชนจากกาซชีวภาพ

จัดทําโดย
บริษัท...........................................................................จํากัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่......................................................................
ที่อยู......................................................................................................................

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก -1

ภาคผนวก ก.
ก.

1. ขอมูลโรงงาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อโรงงาน/บริษทั xxxxxxxxxx ที่อยู xxxxxxxxxxxxxx โทรสาร xxxxxxxxxx โทรศัพ ท xxxxxxxx
ทะเบียนโรงงานเลขที่ xxxxxxxxx ประกอบกิจการ ผลิต กาซชีวภาพ มีจํา นวนผูป ฏิ บัติงานในโรงงาน
xxxxx คน ปฏิบตั ิงานวัน xxxxx ถึงวัน xxxx ตั้งแตเวลา xxxx น. ถึงเวลา xxxx น. มีจํานวน xxx กะ
(ถามีการทํางานเปนกะ ใหระบุจํานวนผูปฏิบัติงานแตละกะดวย) การดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมิน
ความเสี่ยงมีคณะทํางานดังนี้
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
หากพบว ามี ป ญหาหรื อข อสงสั ย ประการใดติ ด ต อ เลขานุ การได ที่ โทรศั พท xxxxxx โทรสาร
xxxxxxxx
แผนที่ตั้งโรงงาน รวมทั้งสถานที่ตางๆ ในระยะ 500 เมตร โดยรอบ

รูปที่ 1 แผนทีต่ ั้งโรงงาน xxxxxx
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก -2

ภาคผนวก ก.
ก.

รูปที่ 2 แผนทีต่ ั้งโรงงานถึงโรงพยาบาลใกลทสี่ ุด

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก -3

ภาคผนวก ก.
ก.

1.2 ขั้นตอนการผลิต
1) แผนภูมิการผลิต
นําเสี ย
บ่อ Sump
Rotary Screen

Sand Grit Trap

Mixing Tank

บ่อหมักก๊าซชีวภาพ
Cyclone

Chiller

Blower

Gas Flare

Burner

รูปที่ 3 แผนภูมกิ ารผลิตกาซชีวภาพอยางงาย
2) ขั้นตอนกระบวนการผลิต
1. กระบวนการเกี่ยวกับระบบน้ําเสีย
การรับน้ําเสียจากระบบของโรงงานในสวนบริเวณโรงงานผลิตแปงจะมีมอเตอรสําหรับปมน้ําเสีย
จากโรงงานและบอพักตะกอน x ตัว ที่บอซัม x ตัว และที่บอบําบัดน้ําเสีย x ตัว มอเตอรนี้จะทํางานโดย
ควบคุมจากตูควบคุมที่อยูขางๆ มอเตอรเทานั้น โดยจะมี Float switch เปนตัวปองกัน หากน้ําในบอต่ํา
กวาระดับทอดูด และในการใชงานจะเดินมอเตอร x ตัว สํารอง x ตัว การปรับระดับน้ําเขาระบบใหได

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก -4

ภาคผนวก ก.
ก.

ตามที่ตองการ โดยการปรับวาลว x ตัว ซึ่งเปนวาลวสําหรับปลอยน้ําที่ดูด มาจากบอพักตะกอนและที่บอ
ซัม ออกไปไมใหเขาไปในระบบ (Bypass) และวาลวหลังเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําเสียที่เขาระบบ ตอง
ปรับวาลว x ตัวนี้เพื่อใหไดอัตราการไหลของน้ําเสียเขาระบบ โดยดูจากเครื่องวัดอัตราการไหลน้ําเสีย ก็จะ
ผานมายัง Rotary Screen เพื่อดักกากและวัส ดุที่มีขนาดใหญออก การทํางานจะทํางานแบบ Manual
เทานั้นแลวลงไปที่บอดักดินและทราย (Sand Grit Trap) ออกจากน้ําเสียโดยจะตองมีประตูสําหรับ เปด
และปดรองน้ํา เพื่อสลับ การทํางานของรองน้ํา เมื่อน้ําเสีย ถูกแยกเศษวัสดุข นาดใหญ และเศษดิน เศษ
ทรายออกแลว น้ําเสียก็ส ามารถเขาสูระบบได โดยเขามาที่ Mixing Tank น้ําเสียจากโรงงานเมื่อผาน
Sand Grit Trap แลว จะมาผสมกับน้ําเสียที่ออกจากบอ เพื่อลดความเขมขน เมื่อน้ําผสมกันแลว ก็จะถูก
ดูดเขาระบบ โดย Influent Pump จะทํางานแบบ Manual และ Auto โดยจะมีตัว Level Transmitter
เปนตัววัดระดับน้ําในบอ Mixing Tank และควบคุมการหยุดเดินของปม เพื่อปองกันน้ําในบอแหง และใน
x ทอ จะมี Temperature Transmitter เพื่อวัดอุณหภูมิในทอ มอเตอรแตละตัวจะสงไปยังทอที่อยูใตบอ
x เส นด วยกัน เพื่อปรั บความแรงของน้ํ าโดยการปรับ วาลวละควบคุ มความถี่ ที่จายให กับ มอเตอร โดย
SCADA สวนทออีกดานหนึ่งของบอจะมีวาลวสําหรับ ปลอยอากาศหรือกาซชีวภาพที่เกิดในทอซึ่งปด ไว
เมื่อน้ําเขาไปในบอแลวจะลนออกมาทาง Over Flow Weir เพื่อการสังเกตวาน้ําในบอไมมากนอยเกินไป
ทางดานบนจะมีวาลว สําหรับปลอยน้ําเสียออกจากระบบเปน Effluent ซึ่งจะเปนตัวกําหนดระดับน้ําใน
บอ ABR เมื่อน้ําลนออกมาจากระบบออกเปน Effluent และสวนหนึ่งก็ผาน Recycle เขาบอ Mixing
Tank เพื่อปรับคา pH ตอไป
2. กระบวนการเกี่ยวกับระบบกาซชีวภาพ
เมื่อน้ําเสียเขาไปในบอ ABR แลวก็เกิดกาซชีวภาพขึ้นมา แลวจะดันแผน HDPE ที่คลุมไวบนบอและ
ก็จะถูกดูดไปใชงาน โดยมีทอสําหรับดูดกาซชีวภาพที่วางอยูดานขางของบอ ABR ทั้งสองขาง กาซชีวภาพ
จะมารวมกันที่ดานหนึ่งของบอแลวผาน Cyclone ซึ่งจะเปนตัวดักเศษวัสดุที่เ ปนของแข็งออกจากกาซ
ชีวภาพ เมื่อกาซชีวภาพถูกดักเอาเศษวัสดุขนาดใหญออกไปแลว ก็จะผานไปยัง Cooling Coil จะเปนตัว
ลดอุณหภูมิของกาซชีวภาพลง โดยตัวที่ทําใหอุณหภูมิลดลงต่ําคือ Chiller เปนตัวทําความเย็น ตัวทําความ
เย็นนี้จะเดินที่หนางานเทานั้นไมสามารถสั่งทํางานผาน SCADA ได และการที่จะเดินเครื่องทําความเย็นนี้
ไดตองเดิน Cooling Pump และ Cooling Fan เสียกอน หามเดิน Chiller โดยไมเดิน Cooling Pump
ตัวใดตัวหนึ่งเปนอันขาด เมื่อกาซชีวภาพสะอาดโดยมีการดักเศษวัสดุแ ละน้ําออกไปแลว ก็จะผานมายัง
Blower ซึ่งเปนตัวดูดกาซชีวภาพ โดยจะทํางาน x ตัว หยุด x ตัว โดยสลับกันทํางานทุกๆ x ชั่วโมง และ
ขึ้นกับความดันในทอกาซชีวภาพที่สงไปยังโรงงาน (หากอยูในโหมด Auto) กาซชีวภาพจะถูกสงไป 2 ทาง

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก -5

ภาคผนวก ก.
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คือ สงไปโรงงานและสงไปเผาทิ้งที่ Flare โดยจะมีวาลวทางแยกของทั้งสองทางไว กาซชีวภาพที่สงเขา
โรงงานจะมีถัง Filter Tank เปนถังสแตนเลสกลม ตองสลับ กันทํางานและตองมีการเปดถังมาทําความ
สะอาด Filter เปนประจํา
3) เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตที่สําคัญ
1. Waste Water Sump Pump
2. Rotary Screen
3. Influent Pump
4. Sludge Pump
5. Blower
6. Flare

x ตัว
x ตัว
x ตัว
x ตัว
x ตัว
x ตัว

1.3 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑพลอยได
1) วัตถุดิบ
ชื่อวัตถุดิบ
1. น้ําเสีย

ปริมาณ/ป
Xxxxxxxxxxxx

หนวย
ลูกบาศกเมตร

2) ผลิตภัณฑ
ชื่อผลิตภัณฑ
1 กาซชีวภาพ

เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต
Xxxxxxxxxxxx

3) ผลิตภัณฑพลอยได
ชื่อผลิตภัณฑ
ปริมาณ/ป
น้ําผานการบําบัด
Xxxxxxxxxxxx

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ปริมาณการผลิตตอป
(ระบุหนวย)
ลูกบาศกเมตร

หนวย
ลูกบาศกเมตร

ภาคผนวก ก -6

ภาคผนวก ก.
ก.

1.4 สรุปสถิติการประสบอุบัติเหตุ
ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานตั้งแตป ...........- ปจจุบัน
วัน/เดือน/ป
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ

ความเสียหาย

(กรณีปไหนไมเคยเกิดอุบัติเหตุใหระบุวา ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ)

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ภาคผนวก ก.
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2. การจัดทําบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยง
สําหรับการจัดทําบัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงฉบับนี้จะตองทํารายการ วัตถุดิบ พื้นที่ เครือ่ งจักร
กระบวนการผลิต และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย ของโรงงาน
แปงมันสําปะหลัง มาหาสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย ซึ่งผลที่ไดจะทําใหท ราบถึงอันตรายจากแหลง
อั นตรายต า งๆ ซึ่ ง อาจประกอบด วยอั น ตรายตั้ งแต ข นาดเล็ก เช น พนั ก งานได รับ บาดเจ็ บ เล็ กน อ ย
จนกระทั่งอันตรายขนาดรุนแรงมาก ไดแก เหตุการณไฟไหม เกิดอุบัติเหตุระเบิด การรั่วไหลของสารเคมี
โดยการชี้บงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง จะนําเอาสิ่งที่เปนความเสี่ย งและอันตรายที่เ ปน Major
Hazard มาประเมินโดยวิธีการประเมินความเสี่ยงที่กฎหมายกําหนด ในที่นี้ไดจัดทําโดยใชเทคนิควิธีการ
ประเมินความเสี่ยงมากกวา 1 วิธี (เพื่อใหผูอานสามารถนําไปเลือกใชไดตามความเหมาะสม)

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
การดําเนินงาน
สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
1. สวนการผลิตกาซชีวภาพ
-น้ําเสียมีสภาพเปนกรด/มีกลิ่นเหม็น เนื่องจาก
1.1 น้ําเสียเขาสูระบบ
ในน้ําเสียมีซัลเฟอรจากกระบวนการผลิตแปง
ผสมอยู
-มีเศษเปลือกมันและทรายผสมในน้ําเสีย
1.2 การทํางานของปมในการนํา -ไมมีการไหลของน้ําเสียเขาระบบ
น้ําเขาระบบ
-อุณหภูมิของปมสูง
-น้ําเสียไหลเขาระบบมากเกินไป
-น้ําเสียไหลเขาระบบนอยเกินไป
-มอเตอรไมปองกันการระเบิด
1.3 หลอดไฟส องสวา ง/อุป กรณ -สายไฟลัดวงจรระหวางขั้ว
ไฟฟา บริเวณบอ
-สายรั่ว
-ไมปองกันการระเบิด
1.4 ระบบปองกันฟาผา
-ระบบสายลอฟา/สายดินชํารุด
-ระบบป อ งกั น ฟ า ผ า ไม ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ บ อ
ผลิต/เก็บกาซชีวภาพ

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น
-อันตรายตอผูปฏิบตั ิงาน
-ปมสูบน้ําชํารุด
-กาซชีวภาพทีผ่ ลิตไดไมเปนไปตามมาตรฐาน สงผล
ตอระบบที่นํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
-ระบบการนําน้ํา เขา เสีย หาย ไมสามารถนําวั ตถุดิ บ
เขาระบบได
-มอเตอรไหม
-เสียโอกาสในการผลิต ไมมีผลิตภัณฑเกิดขึ้น

หมายเหตุ
-สวมอุปกรณปองกัน
-ชี้บงอันตรายวิธี
Checklist

-ระเบิด/เพลิงไหม
-ทรัพยสินเสียหาย

-ชี้บงอันตรายวิธี What If

-แผนกการบํารุงรักษา
-ชี้บงอันตรายวิธี HAZOP

-เกิ ด ฟ า ผา ประกอบกับ มีกา ซรั่ วไหล ส งผลให เ กิด -คูมือมาตรฐานการปองกัน
เพลิงไหม และเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน ทรัพยสิน ฟาผาสํ าหรับ สิ่งปลู กสรา ง
เสียหาย ชุมชนใกลเคียงไดรับความเดือดรอน
(วสท)
-ชี้บงอันตรายวิธี What If

หมายเหตุ: การชี้บงอันตรายดวยวิธี Checklist ควรใชเมื่อโรงงานมี Check Sheet อยูแลว

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ภาคผนวก ก.
ก.

ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ)
การดําเนินงาน
สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
1.5 ถัง water seal tank
-ระดับ น้ํา ในถั งลดต่ํ าลง ทํ าใหก าซในบ อเก็ บ
กาซรั่วออกตลอดเวลา
1.6 สวิตชปองกันความดันสูงหรือ -ไม ส ามารถสั่ ง งานให ชุ ด เผาก า ซส ว นเกิ น
ต่ําเกินกําหนด
ทํางานไดปกติ
-อานคาผิดพลาด
1.7 ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ
-ชํารุดจากการกัดกรอนของกาซ
-อานคาผิดพลาด
1.8 การซอมบํารุง
1) ซอมบํารุงบอผลิต/เก็บกาซ

-การซ อ มบํ ารุ งในบ อ เก็ บ ก าซถื อว าเป น การ
ปฏิบั ติง านในที่ อับอากาศ โดยในบอเก็บ กา ซ
ชีวภาพจะมีกาซไฮโดนเจนซัลไฟดสูง
-ซอมแซมรูรั่ว/ขาด บนแผนผาใบคลุมบอเก็บ
กาซ ขณะที่ยังมีกาซอยูในบอ
2) ซอมบํารุงเครื่องจักร/อุปกรณ -การปฏิบัติงานที่อาจกอใหเกิดประกายไฟ เชน
ที่ติดตั้งบริเวณบอ
การเชื่ อม เจี ย ร ใกลบ อเก็ บ ก า ซที่ อาจมี กา ซ
รั่วไหล

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น
-สูญเสียผลิตภัณฑ

หมายเหตุ
-ชี้บงอันตรายวิธี What If

-บอเก็บกาซชีวภาพเสียหาย เนื่องจากแรงดันในบอสูง -ชี้บงอันตรายวิธี What If
หรือต่ําเกินกําหนด
-ปมควบคุมการสงจายกาซผิดปกติ
-ระเบิด/เพลิงไหม
-ทรัพยสินเสียหาย

-ชี้บงอันตรายวิธี What If

-ผูปฏิบัติงานอาจพลัดตกลงในบอ
-ผูปฏิบัติงานหมดสติ เสียชีวิต

-ชี้บงอันตรายวิธี What If

-เพลิงไหม/ระเบิด
-ทรัพยสินเสียหาย
-ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต

-ชี้บงอันตรายวิธี What If
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ)
การดําเนินงาน
สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
2. สวนการสงจายกาซชีวภาพ
2. 1 กา รวาง ท อ ส ง จ า ย ก าซ
ชีวภาพ
(1) การวางทอเหนือพื้นดิน
-เกิดการกัดกรอนจากกาซภายในทอ
-เกิ ด ความล า หรื อแตกหั ก เนื่ องจากการยื ด
หรือหดตัวของทอ
-มีน้ําปะปนในทอ
(2) ขอตอของทอ
-ขอตอรับการขยายตัวเสียหาย
-เกิดการกัดกรอนจากกาซภายในทอ
2.2 อุปกรณดักน้ําแบบ Cyclone -เกิดรอยรั่วบริเวณเชื่อมตอ
-มีน้ําขัง
2.3 อุ ป กรณ ร ะบาย น้ํ า แบ บ -การอุดตันของวาลว เนื่องจากละอองน้ําที่มา
อัตโนมัติ
กับกาซ จนทําใหไมสามารถระบายน้ําออกจาก
ทอสงจายกาซได

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น

-กาซชีวภาพรั่วไหล
-ปริมาณกาซที่นําไปใชไมสม่ําเสมอ
-กาซที่นําไปใชมีความชื้น ทําใหจุดติดยาก

หมายเหตุ

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA

-กาซชีวภาพรั่วไหล
-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA
-เกิดการระเบิดหากมีประกายไฟ และอยูที่อับอากาศ
-กาซรั่วออกมาภายนอก
-ชีบ้ งอันตรายวิธี FMEA
-กาซชีวภาพมีความชื้นมาก
-กาซชีวภาพมีความชื้น ทําใหหัวเผาจุดติดยาก
-ชีบ้ งอันตรายวิธี FMEA
-เกิดการระเบิดในหองเผาไหม
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ)
การดําเนินงาน
สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
2.4 เครื่องเปาลม (Blower)
-ไมมีการไหลของกาซ
-อุณหภูมิของเครื่องเปาลมสูงกวากําหนด
-มอเตอรไมปองกันการระเบิด
2.5 อุปกรณกําจัด
ความชื้น แบบ Chiller Unit

2.6 เกจวัดความดัน

-กาซชีวภาพรั่วไหลบริเวณเชื่อมตอ
-อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนชํารุด
-มอเตอรไมมีการตอสายดินหรือสายดินชํารุด
-มอเตอรไมปองกันการระเบิด
-ชํารุด/ไมสามารถทํางานไดตามปกติ
-อานคาผิดเพี้ยน

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้น
-ไมมีกาซไหลเขาสูระบบการนําไปใชประโยชน
-ดูด/อัดกาซไมได
-มอเตอรปมเสียหาย
-เกิดกาซสะสมในบอเก็บกาซ
-เพลิงไหม
-ทรัพยสินเสียหาย
-กาซชีวภาพมีความชื้นปะปน

หมายเหตุ
-ชี้บงอันตรายวิธี HAZOP

-บอเก็บกาซชีวภาพ/ทอกาซชีวภาพเกิดการระเบิด
-ทรัพยสินเสียหาย
-เสียชีวิต

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA

ชี้บงอันตรายวิธี HAZOP
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ)
การดําเนินงาน
สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
2.7 ระบบกําจัดกาซ
-กาซชีวภาพที่ผานระบบบําบัดมีค วามชื้นผสม
ไฮโดรเจนซัลไฟด
อยู
-วาล ว หรื อหัวกระจายน้ํ า /สารละลายที่ เ กิ ด
จากตะกอนของสารประกอบกํามะถัน เกิดการ
อุดตัน ทําใหมีไมส ามารถกําจัดกาซไฮโดรเจน
ซัลไฟดจากกาซชีวภาพได
-การซ อ มบํ า รุ ง ภายในหอดู ด ซั บ ของระบบ
กําจัดฯ ซึ่งภายในหอมีเปอรเซ็นกาซไฮโดนเจน
ซัลไฟดสูงกวา 50 ppm

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ผลตอหมอน้ําหรือหมอตมน้ํามันรอน
-ระเบิดในหองเผาไหม/ปลองไอเสีย
-เปลวไฟกระพือและดับขณะกําลังเรงไฟ
-สูญเสียความรอนอยางมหาศาล
-อุปกรณที่สัมผัสกาซชีวภาพชํารุดงาย และมีอายุการ
ใชงานสั้น
ผลตอเครื่องยนตผลิตไฟฟา
-เครื่องยนตไมมีกําลัง
-น้ํามันเครื่องสกปรกและมีอายุสั้น
-หองเผาไหมสกปรกมาก
-เครื่องสตารทติดยากหรือไมติด
-วาลวไอเสียไหมและอายุสั้น
ผลตอผูปฏิบัติงาน
-หมดสติ
-เสียชีวิต

หมายเหตุ
-คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านใน
พื้นที่อับอากาศ
-ชี้บงอันตรายวิธี What If
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ตารางที่ 2.1 บัญชีรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย (ตอ)
การดําเนินงาน
สิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตราย
3 . ส ว น ก า ร นํ า ก า ซ ไ ป ใ ช
ประโยชน
3.1 ระบบเผาก า ซส วนเกิ นทิ้ ง -ขนาดของ flare ไมเหมาะสมกับ ปริมาณการ
(Flare)
เกิดกาซชีวภาพ
-เปลวไฟยอนกลับเขาสูทอสงจายกาซ
-สวิ ต ซ ป อ งกั น ความดั น สู ง ชํ า รุ ด /ทํ า งาน
ผิดปกติ
3.2 อุ ป กรณ ป อ งกั น เปลวไฟ -ความดันสูญเสียสูงเกิน
ยอนกลับ (Flame Arrester)
-ติดตั้งไมเหมาะสมตามมาตรฐาน
3.3 Double Solenoid
-หนาวาลวและบาวาลวสกปรก
Valve
-หนาวาลวหรือบาวาลวชํารุด
-สปริงกดวาลวสึกกรอน แตกหัก
-กานวาลวและรูสกปรก ทํ าใหค้ํ ายัน หรือติ ด
ตายในตําแหนงวาลวเปด
3.4 Valve Proving
-อุปกรณชํารุด
Systems
-อุดตันและลัดวงจร

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ

-ความดันภายในบอเก็บกาซสูงเกิน
-เกิดเพลิงไหม
-ทรัพยสินเสียหาย/เสียชีวิต

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA

-ทรัพยสินเสียหาย
-เสียชีวิต
-กาซชีวภาพรั่วไหลเขาสูหมอตม
-เกิดระเบิดหากมีการจุดหัวเตา

-ชี้บงอันตรายวิธี What If

-กาซชีวภาพรั่วเขาหองเผาไหม
-ทรัพยสินเสียหาย
-เสียชีวิต

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA

-ชี้บงอันตรายวิธี FMEA
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3. การบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง
เมื่อทําบัญชีสิ่งที่เปนความเสี่ยงและอันตรายเรียบรอยแลว จะไดรับรายการสิ่งที่เปนความเสี่ยง
และอันตราย และวิธีการชี้บงอันตรายเพื่อนําไปประเมินความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้น ซึ่งในตัวอยางคูมือฯ
จะนําผลการชี้บงบางสวนที่เปน Major Hazard มาใชเปนตัวอยางในการประเมินความเสี่ย งทางเทคนิค
เพื่อใหโรงงานไดสามารถพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสม

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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การปมน้ําเขาระบบ
Node 1.
การนําน้ําเสียเขาระบบ
การรับน้ําเสียจากระบบของโรงงานในสวนบริเวณโรงงานผลิตแปงมันจะมีมอเตอรสําหรับปมน้ําเสีย
จากโรงงานและบอพักตะกอน x ตัว ที่บอซัม x ตัว และที่บอบําบัดน้ําเสีย x ตัว มอเตอรนี้จะทํางานโดย
ควบคุมจากตูควบคุมที่อยูขางๆ มอเตอรเทานั้น โดยจะมี Float switch เปนตัวปองกัน หากน้ําในบอต่ํา
กวาระดับทอดูด และในการใชงานจะเดินมอเตอร x ตัว สํารอง x ตัว การปรับระดับน้ําเขาระบบใหได
ตามที่ตองการ โดยการปรับวาลว x ตัว ซึ่งเปนวาลวสําหรับ ปลอยน้ําที่ดูด มาจากบอซัม และที่โมดิฟายด
ออกไปไมใหเขาไปในระบบ และวาลวหลังเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย ที่เขาระบบ ตองปรับวาลว x
ตัวนี้เพื่อใหไดอัตราการไหลของน้ําเสียเขาระบบ โดยดูจากเครื่องวัดอัตราการไหล น้ําเสียก็จะผานมายัง
Rotary Screen เพื่อดักกากและวัสดุที่มีขนาดใหญออก การทํางานจะทํางานแบบ Manual เทานั้น แลว
ลงไปที่บอดั กดินและทรายออกจากน้ําเสีย โดยจะตองมี ประตูสําหรั บเปดและป ดรองน้ํา เพื่อสลับ การ
ทํางานของรองน้ํา เมื่อน้ําเสียถูกแยกเศษวัสดุขนาดใหญ และเศษดิน เศษทรายออกแลว น้ําเสียก็สามารถ
เขาสูระบบได โดยเขามาที่ Mixing Tank น้ําเสียจากโรงงานเมื่อผานบอดักดินและทรายแลว จะมาผสมกับ
น้ําเสียที่ออกจากบอ เพื่อลดความเขมขน เมื่อน้ําผสมกันแลวก็จะถูกดูดเขาระบบ โดย Influent Pump
จะทํางานแบบ Manual และ Auto โดยจะมีตัว Level Transmitter เปนตัววัดระดับน้ําในบอ Mixing
Tank และควบคุ ม การหยุ ด เดิ นของป ม เพื่ อ ป องกั นน้ํา ในบ อ แห ง และในท อจะมี Temperature
Transmitter เพื่อวัดอุณหภูมิในทอ มอเตอรแตละตัวจะสงไปยังทอที่อยูใตบอ เพื่อปรับความแรงของน้ํา
โดยการปรับ วาลวและควบคุมความถี่ที่จายใหกับมอเตอรโดย SCADA สวนทออีกดานหนึ่งของบอจะมี
วาลวสําหรับปลอยอากาศหรือกาซชีวภาพที่เกิดในทอซึ่งปดไว เมื่อน้ําเขาไปในบอแลวจะลนออกมาทาง
Over Flow Weir เพื่อการสังเกตวาน้ําในบอไมมากหรือนอยเกินไป ทางดานบนจะมีวาลวสําหรับปลอยน้าํ
เสียออกจากระบบเปน Effluent ซึ่งจะเปนตัวกําหนดระดับน้ําในบอหมักกาซชีวภาพ เมื่อน้ําลนออกมา
จากระบบออกเปน Effluent และสวนหนึ่งก็ผาน Recycle เขาบอ Mixing Tank เพื่อปรับคา pH ตอไป
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP
หนวย
Node1.
รายละเอียด
การปมน้ําเสียเขาระบบ
ปจจัยการผลิต Pressure, Temperature คาควบคุม Pressure x1-x2 bar, Temperature A1-A2 °C แบบแปลนหมายเลข เอกสารหมายเลข 1 (Node1)
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสี่ยง
มาตรการปองกัน/ควบคุม/
ขอบกพรอง
สถานการณจําลง
เหตุการณที่ตามมา
ความ
ระดับ
แกไข
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
ความเสีย่ ง
NO FLOW  น้ําในบอปรับ
 ไมมีน้ําเขาระบบ  ผูปฏิบตั งิ าน บันทึก
ไมมีการไหล
สภาพต่ํากวา
ระดับน้ําในบอปรับ
 ไมมีผลิตภัณฑ
ของน้ําเสีย
ที่กําหนด
สภาพทุก 1 ชม.
เกิดขึ้น
 ไมเปดวาลว
 มอเตอรของปม  ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับ
น้ําภายใน Mixing Tank
2
1
2
1
ไหม
 ตรวจสอบระบบจายน้ํา
เขา Mixing Tank
 มี Alarm เตือนเมื่อ
ระดับน้ําต่ํากวากําหนด
HIGH TEMP  น้ําใน Mixing Tank  ประสิทธิภาพของ  มีการควบคุมอุณหภูมิ
อุณหภูมิของ
นอยกวาที่กําหนด
ปมทํางานไมเต็มที่
โดยตรวจสอบ และ
ปมสูง
บันทึกทุกชั่วโมง
2
1
2
1
 น้ําใน Mixing Tank  น้ําเขาสูระบบไม
มีระดับขึ้นๆลงๆ
แนนอน
 แผนการบํารุงรักษา
ตามระยะเวลาที่กําหนด
 มอเตอรไหม

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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เครื่องสงกาซเขาสูระบบ (Blower)
Node. 2
การสงกาซเขาสูระบบ
การตรวจสอบปริมาณกาซในบอหมัก
ตรวจสอบปริมาณกาซในบอหมักสังเกตการณพองตัวของกาซในบอ
ทําการเตรียมการเดินระบบ
เมื่อกาซชีวภาพสะอาด โดยมีการดักเอาเศษวัสดุและน้ําออกไปแลว ก็จะผานมายัง Blower ซึ่งเปน
ตัวเปากาซชีวภาพ โดยสลับกันทํางาน และขึ้นกับความดันในทอกาซชีวภาพที่สงไปยังโรงงาน กาซชีวภาพ
จะถูกสงไป 2 ทาง คือสงไปใชประโยชนและสงไปเผาทิ้ง โดยมีวาลวทางแยกของทั้งสองทางไว กาซชีวภาพ
ที่สงเขาโรงงานก็จะผาน Filter Tank กอน
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP
หนวย
Node2.
รายละเอียด
เครื่องสงกาซเขาสูระบบ (Blower)
ปจจัยการผลิต Pressure, Temperature คาควบคุม Pressure x3-x4 bar, Temperature A3-A4 °C แบบแปลนหมายเลข เอกสารหมายเลข 2 (Node 2)
ขอเสนอ
การประเมินความเสี่ยง
มาตรการปองกัน/ควบคุม/
แนะ
ขอบกพรอง
สถานการณจําลง
เหตุการณที่ตามมา
ความ
ระดับ
แกไข
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
ความเสีย่ ง
HIGH
 กาซในบอนอย
 กาซเขาระบบการ  ผูปฏิบตั งิ าน บันทึก
PRESSURE การ
เกินไป
นําไปใชนอยเกินไป
ระดับน้ําในบอปรับ
ไหลนอยเกินไป  เปดวาลวไปยัง
สภาพทุก 1 ชม.
 ประสิทธิภาพของ
ของน้ําเสียเขา
Flare นอยเกินไป
เครื่องสงลมรอน  ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับ
ระบบ
ทํางานต่ําลง
น้ําภายใน Mixing Tank
2
1
2
1
 เปดวาลวไปยัง
 ตรวจสอบระบบจายน้ํา
Burner นอยเกินไป  มอเตอรของปม
ไหม
เขา Mixing tank
 ตั้งคาควบคุมมาก
 มี Alarm เตือนเมื่อ
เกินไป
ระดับน้ําต่ํากวากําหนด
LOW
 น้ําใน Mixing Tank  ประสิทธิภาพของ  มีการควบคุมอุณหภูมิ
PRESSURE การ
นอยกวาที่กําหนด
ปมทํางานไมเต็มที่
โดยตรวจสอบ และ
ไหลมากเกินไป  น้ําใน Mixing Tank  น้ําเขาสูระบบไม
บันทึกทุกชั่วโมง
2
1
2
1
ของน้ําเขาระบบ
มีระดับขึ้นๆลงๆ
แนนอน
 แผนการบํารุงรักษา
ตามระยะเวลาที่กําหนด
 มอเตอรไหม
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP
หนวย
Node2.
รายละเอียด
เครื่องสงกาซเขาสูระบบ (Blower)
ปจจัยการผลิต Pressure, Temperature คาควบคุม Pressure x3-x4 bar, Temperature A3-A4 °C แบบแปลนหมายเลข เอกสารหมายเลข 2 (Node 2)
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสี่ยง
มาตรการปองกัน/
ขอบกพรอง
สถานการณจําลง
เหตุการณที่ตามมา
ความ
ระดับ
ควบคุม/แกไข
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
ความเสีย่ ง
NO FLOW
 มีการปด Valve  ไมมีกาซเขาสูระบบ  ผูปฏิบตั งิ าน ตรวจเช็ค
ไมมีการไหลของ  เครื่องจักรชํารุด
การทํางานทุกชั่วโมง
 ไมมีผลิตภัณฑที่
กาซ
เกิดขึ้น
 ตรวจสอบการทํางาน
ของระบบกอนเริ่ม
 มอเตอรของปมไหม
2
1
2
1
เดินเครือ่ ง
 เกิดกาซสะสมมาก
 มี Alarm เตือนเมื่อไม
ในบอ
มี Flow gas เขา
 มีการกําหนดให Flare
HIGH TEMP
 ใบพัดระบายความ  มอเตอรไหม
 ควบคุมอุณหภูมิโดย
อุณหภูมิของ
รอนไมทํางาน
ตรวจสอบ และบันทึก
 ไมเกิดผลิตภัณฑ
เครื่องสงลมสูง  มีกาซในบอนอย
ทุกชั่วโมง
 เกิดความชื้นในกาซ
2
1
2
1
กวาที่กําหนด
 แผนการบํารุงรักษา
 มีกาซรั่วไหล
มาก ทําให
ตามระยะเวลาที่
เครื่องจักรชํารุด
 Chiller ชํารุด
กําหนด
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การลดอุณหภูมิของกาซชีวภาพกอนนําไปใช
Node. 3
การลดอุณหภูมิของกาซชีวภาพกอนนําไปใช
เมื่อน้ําเสียเขาไปในบอผลิตกาซชีวภาพแลว ก็จะเกิดกาซชีวภาพขึ้นมา แลวจะไปดันแผน HDPE ที่
คลุมไวบนบอและก็จะถูกดูดไปใชงาน โดยมีทอสําหรับดูดกาซที่วางอยูดานขางของบอผลิตกาซชีวภาพ ทัง้
สองขาง กาซชีวภาพจะมารวมกันที่ดานหนึ่งของบอแลวผาน Cyclone ซึ่งจะเปนตัวดักเศษวัสดุที่เปน
ของแข็ งออกจากกาซชีวภาพ เมื่อก าซชีว ภาพถูกดั กเอาเศษวัส ดุ ขนาดใหญออกไปแลว ก็จะผ านไปยัง
cooling Coil จะเปนตัวลดอุณหภูมิของกาซชีวภาพลง โดยตัวที่ทําใหอุณหภูมิลดต่ําลงคือ Chiller เปนตัว
ทําความเย็น ตัวทําความเย็นนี้จะเดินที่หนางานเทานั้น ไมสามารถสั่งทํางานผาน SCADA ได และการที่จะ
เดินเครื่องทําความเย็นไดตองเดิน Cooling Pump และ Cooling Fan กอน

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี HAZOP
หนวย
Node3.
รายละเอียด
การลดอุณหภูมขิ องกาซชีวภาพกอนนําไปใช
ปจจัยการผลิต
Temperature
คาควบคุม
Temperature A5-A6 °C
แบบแปลนหมายเลข เอกสารหมายเลข 3 (Node 3)
ขอเสนอแนะ
การประเมินความเสี่ยง
มาตรการปองกัน/
ขอบกพรอง
สถานการณจําลง
เหตุการณที่ตามมา
ความ
ระดับ
ควบคุม/แกไข
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
ความเสีย่ ง
HIGH TEMP
 อุณหภูมิของน้ําใน  ทําอุณหภูมิไมได
 ผูปฏิบตั งิ านจดบันทึก
อุณหภูมิกาซใน
Chiller สูงกวา A6
ตามทีต่ องการ
คาอุณหภูมทิ ุกชั่วโมง
ทอ
 Cooling coil รั่ว  ไดผลิตภัณฑสง จาย  ตรวจเช็คและซอม
2
1
2
1
ในจุดตางๆนอย
บํารุงตามแผนที่
 น้ําหลอเย็นใน
กําหนด
Cooling Tower  มีน้ําสะสมในทอสง
ไมสามารถทํางานได
จายกาซ
LOW TEMP
 อุณหภูมิของน้ําใน  หัวเตาจุดติดยาก
 ผูปฏิบตั งิ านจดบันทึก
อุณหภูมิกาซใน
Chiller ต่ํากวา A5  ทําอุณหภูมิไมได
คาอุณหภูมทิ ุกชั่วโมง
ทอ
2
1
2
1
ตามที่ตอ งการ
 ตรวจเช็คและซอม
บํารุงตามแผนที่
กําหนด

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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Check Sheet 1 เปนตารางใชในการตรวจเช็คสภาวะของน้ําเสียกอนเขาสูระบบบอผลิตกาซชีวภาพ
ประจําวันที่ ............พ.ศ.............
อุณหภูมิ
เวลา
บอสูบ

บอพัก
น้ําเสีย

ภายใน
บอ
บําบัด

pH
ออก
จากบอ บอสูบ
บําบัด

บอพัก
น้ําเสีย

ภายใน
บอ
บําบัด

ออก
จากบอ
บําบัด

ความเปนกรดอินทรียระเหย
งาย
ภายใน
ออก
บอพัก
บอ
จากบอ
น้ําเสีย
บําบัด บําบัด

ความเปนดาง
บอพัก
น้ําเสีย

ภายใน
บอ
บําบัด

คา VFA/Alk
ออก
จากบอ
บําบัด

ภายใน
บอ
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

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี Checklist
พื้นที/่ เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม วัตถุดิบ/การจัดการน้ําเสียเขาระบบ โรงงาน
บริษัท xx จํากัด
ตามแบบเอกสารหมายเลข
Checklist 1
วันที่ทําการศึกษา 4 / 02/ 13
การประเมินความเสี่ยง
ผลการทํา
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้
มาตรการปองกันและควบคุม
ขอเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
Checklist
ตามมา
อันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
1. น้ําเสียมี
 ระคายเคืองตอผิวทีส่ ัมผัส  มีการสวมถุงมือทุกครั้งทีต่ อง
 กําหนดใหมกี ารสวม
คุณสมบัติเปนกรด  กลิ่นของน้ําเสียทําใหเกิด
สัมผัสกับน้ําเสีย
อุปกรณความ
2
มีกลิ่นเหม็นทําให
ปลอดภัยเวลาออก
3
2
6
อาการแสบจมูก เมือ่ สูด  มีการสวมหนากากดักกลิ่นจมูก
(แผนควบคุม 1)
เกิดอันตรายตอ
ปฏิบตั ิงาน
ดม
กอนเขาทํางาน
ผูปฏิบัตงิ าน
2.ปมทํางาน
 ปมมีความรอนสูง อาจ
 มีการตรวจสอบการทํางานของ  จัดใหมีการตรวจ
ผิดปกติไมสามารถ
ไหมหรือระเบิดได
ปมทุก 2 ชั่วโมง
สภาพและซอมบํารุง
2
นําน้ําเขาระบบได  ระบบการผลิตหยุดเดิน  จัดระบบการสลับการทํางาน
ตามกําหนด
2
2
4
(แผนควบคุม 1)
ของปม เพื่อใหพกั ปม

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis
พื้นที/่ เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม ระบบปองกันฟาผา/อุปกรณไฟฟาบริเวณบอเก็บกาซชีวภาพ โรงงาน บริษัท xx จํากัด
ตามแบบเอกสารหมายเลข
What-if Analysis
วันที่ทําการศึกษา
การประเมินความเสี่ยง
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้
มาตรการปองกัน และควบคุม
คําถาม What-if
ขอเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
ตามมา
อันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
1. จะเกิ ด อะไรขึ้ น ถ า  สายไฟรั่วหรือลัดวงจร ทํา  ติดตั้งอุปกรณไฟฟา/หลอดไฟสอง  ใหมีการตรวจสอบ
หลอดไฟส อ งสว า งที่
ใหเกิดประกายไฟ หากมี
สวางชนิดปองกันระเบิด และเดิน
บริเวณบอเก็บกาซ
ติ ด ตั้ ง บริ เ วณบ อ เก็ บ
1
2
2
1
ทอรอยสายไฟใหถูกตองตาม
เปนประจํา และ
กาซชีวภาพรั่วไหลทําให
กาซ สายไฟลัดวงจร
เกิดเพลิงไหมหรือระเบิด
มาตรฐาน
ซอมแซมบริเวณที่
ระหวางขั้ว สายรั่ว
ชํารุด
2. จะเกิ ด อะไรขึ้ น ถ า  เกิดฟาผา ระบบบอเก็บ  ตรวจสอบสภาพสายลอฟาอยาง
ระบบสายล อฟ า/สาย
กาซเสียหาย และหากมี
สม่ําเสมอ
1
2
2
1
ดินชํารุด
กาซรั่วทําใหเกิดเพลิงไหม  ปฏิบตั ิตามแผนซอมบํารุงอยาง
เครงครัด
3. จะเกิ ด อะไรขึ้ น ถ า  เกิดฟาผา ระบบบอเก็บ  ติดตั้งระบบปองกันฟาผาให
 ปฏิบตั ิตามคูมือ
ระบบปองกันฟา ผาไม
กาซเสียหายและหากมี
ถูกตองตามมาตรฐานที่ วสท.
มาตรฐานปองกัน
ส าม าร ถ ทํ า ง าน ไ ด
1
2
2
1
กาซรั่วทําใหเกิดเพลิงไหม
กําหนด
ฟาผาสําหรับสิง่
ครอบคลุมบริเวณพื้นที่
ปลูกสราง
บอเก็บกาซ
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis
พื้นที/่ เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
ถัง water seal tank
โรงงาน บริษัท xx จํากัด
ตามแบบเอกสารหมายเลข
What-if Analysis
วันที่ทําการศึกษา
การประเมินความเสี่ยง
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้
มาตรการปองกัน และควบคุม
คําถาม What-if
ขอเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
ตามมา
อันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
1. จะเกิดอะไรขึ้นถา  กาซชีวภาพในบอเก็บกาซ  ใหผูปฏิบัติงานตรวจสอบการ
1
1
1
1
ระดับน้ําในถังลดต่ําลง
รั่วไหลออกตลอดเวลา
ทํางานของระบบทุกชั่วโมง

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis
พื้นที/่ เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม อุปกรณปองกันความดันสูงหรือต่ําเกินกําหนดที่ติดตั้งบริเวณบอเก็บกาซ โรงงาน บริษัท xx จํากัด
ตามแบบเอกสารหมายเลข
What-if Analysis
วันที่ทําการศึกษา
การประเมินความเสี่ยง
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้
มาตรการปองกัน และควบคุม
คําถาม What-if
ขอเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
ตามมา
อันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
1. จะเกิ ด อะไรขึ้ น ถ า  กาซชีวภาพในบอเก็บกาซ  ติดตั้งอุปกรณปองกันความดันสูง
3
2
6
2
(แผนควบคุม 2)
สวิตซปองกันความดัน
สู ง เ กิ นกํ าห น ด ทํ า ให
หรือต่ําเกินกําหนด ซึ่งเปนระบบ
สูง หรือต่ํ าเกินกําหนด
ระบบเก็บกาซเสียหาย
ควบคุ ม แบบทางกล ควบคู กั บ
ชํารุด เสียหาย หรือไม
ระบบที่ควบคุมดวยไฟฟา
ส าม าร ถ ทํ า ง าน ไ ด
ตามปกติ
2. จะเกิ ด อะไรขึ้ น ถ า  ป ม ควบคุ ม การส ง จ า ย  ติดตั้งอุปกรณปองกันความดันสูง  จัดใหมีการตรวจ
ตัวสง สัญ ญาณแรงดั น
ทํางานผิดปกติ ทําใหกาซ
หรือต่ําเกินกําหนด ซึ่งเปนระบบ สภาพและซอมบํารุง
กาซชํารุด หรืออานคา
ชี วภาพในบอ เก็ บ กา ซสู ง
ควบคุ ม แบบทางกล ควบคู กั บ ตามกําหนด
ผิดพลาด
เกินกําหนด
ระบบที่ควบคุมดวยไฟฟา

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

3

2

6

2
(แผนควบคุม 2)
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แผนงานควบคุม 1
ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การซอมบํารุงบริเวณบอเก็บกาซ
โรงงาน บริษัท xx จํากัด
วันที่ทําการศึกษา
ตามแบบเอกสารหมายเลข
What-if Analysis
การประเมินความเสี่ยง
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้
มาตรการปองกัน และควบคุม
คําถาม What-if
ขอเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
ตามมา
อันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
1. จะเกิ ด อะไรขึ้น ถ า  ผูปฏิบัติงานหมดสติ และ  ผูปฏิบัติงานตองมีอุปกรณทํางาน  วาจางผูที่มคี วาม
3
2
6
2
(แผนควบคุม 3)
ภายในบ อ ผลิ ต /เก็ บ
เสียชีวิต
สถานที่อับอากาศ
ชํานาญในการ
ก า ซมี อ อกซิ เ จนน อ ย
 ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งมี ใ บอนุ ญ าต ปฏิบตั ิงานในสถานที่
แ ล ะ มี ป ริ ม า ณ ก า ซ
อับอากาศเพื่อ
ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
ไ ฮ โ ด ร เ จ น ซั ล ไ ฟ ด
ดําเนินการซอมแซม
สะสมสูง
2. จะเกิ ด อะไรขึ้น ถ า  แผ น ผ า ใบคลุ ม บ อ ขาด  ปลอยกาซออกจากบอเก็บ กาซให
3
2
6
2
(แผนควบคุม 3)
ซ อ มแซมแผ น ผ า ใบ
ผูปฏิบัติงานตกลงในบอ
หมด
คลุมบอผลิ ต /เก็บกาซ  ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต
ขณะที่ ยั ง มี กา ซอยู ใ น
บอ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม การซอมบํารุงบริเวณบอเก็บกาซ
โรงงาน บริษัท xx จํากัด
ตามแบบเอกสารหมายเลข
What-if Analysis
วันที่ทําการศึกษา
การประเมินความเสี่ยง
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้
มาตรการปองกัน และควบคุม
คําถาม What-if
ขอเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
ตามมา
อันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
3. จะเกิดอะไรขึ้นถามี  ทําให เ กิด เพลิ งไหม หรือ  ติดตั้งปายเตือนความปลอดภัย  วาจางผูที่มคี วาม
3
2
6
2
(แผนควบคุม 3)
การปฏิบัติงานที่ทําให
ระเบิ ด ได กรณี ที่ มี ก าร  ก า ร อ บ ร ม ม า ต ร ก า ร ค ว า ม ชํานาญในการ
เกิ ด ประกายไฟ เช น
รัว่ ไหล
ปฏิบตั ิงานในสถานที่
ปลอดภัยใหผูปฏิบัติงาน
เชื่ อ ม เจี ย ร โดยไม มี
อับอากาศเพื่อ
การป องกั นในบริ เ วณ
ดําเนินการซอมแซม
ที่ อ าจเกิ ด การรั่ วไหล
ของกาซ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
ระบบกําจัดกาซโฮโดรเจนซัลไฟด
โรงงาน บริษัท xx จํากัด
ตามแบบเอกสารหมายเลข
What-if Analysis
วันที่ทําการศึกษา
การประเมินความเสี่ยง
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้
มาตรการปองกัน และควบคุม
คําถาม What-if
ขอเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
ตามมา
อันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
1. จะเกิ ด อะไรขึ้น ถ า  ทํ า ให มี ไม ส ามารถกํ า จั ด  มี ก ารทํ าความสะอาดหอดู ด ซั บ  วาจางผูที่มคี วาม
1
2
2
1
วาลว หรือหัวกระจาย
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดจาก
ตามแผนการซอมบํารุง
ชํานาญเพื่อ
น้ํ า /สารละลาย เกิ ด
กาซชีวภาพได
 มี ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห ก า ซ ดําเนินการดูแลรักษา
การอุดตัน
 อุ ป ก ร ณ ใ ช ง า น ชํ า รุ ด
ไฮโดรเจนซั ล ไฟล หลั ง จากก า ซ
เสี ย หาย เชน ท อ วาล ว
ชีวภาพผานระบบบําบัดแลว
โซลินอยดวาลวคู ฯลฯ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก -30

ภาคผนวก ก.
ก.

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี What-if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ
โรงงาน บริษัท xx จํากัด
ตามแบบเอกสารหมายเลข
What-if Analysis
วันที่ทําการศึกษา
การประเมินความเสี่ยง
อันตรายหรือผลที่เกิดขึน้
มาตรการปองกัน และควบคุม
คําถาม What-if
ขอเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
ตามมา
อันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
1. จะเกิ ด อะไรขึ้น ถ า  ทําให เ กิด เพลิ งไหม หรือ  ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ป อ งกั น เปลวไฟ  ปฏิบตั ิตามคูมือการ
1
3
3
2
(แผนควบคุม 4)
อุ ป กรณ ป อ งกั น เปลว
ระเบิดได
ยอนกลับตามตําแหนงที่เหมาะสม ใชอุปกรณอยาง
ไฟยอนกลับไมสามารถ  อุปกรณอื่นๆเสียหาย
เครงครัด
ปองกันไฟยอนกลับได

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก -31

ภาคผนวก ก.
ก.

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี FMEA
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
การสงจายกาซชีวภาพ โรงงาน
ตามแบบเอกสารหมายเลข
FMEA
วันที่ทําการศึกษา
เครื่องจักร
อุปกรณ/ระบบ

2. ขอตอทอ

การประเมินความเสี่ยง
ความลมเหลว
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้
ความ
ระดับ
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
ความเสีย่ ง
1
2
2
1
ทอแตก
 ทอเสื่อมสภาพ
 ก า ซชี ว ภาพรั่ ว ไหล  ตรวจสอบสภาพทอ
อาจเกิดเพลิงไหม
เป น ประจํ า อย า ง
ทอตกทองชาง ทํา  เกิ ด การกั ด กร อ น
สม่ําเสมอ
ใหมีน้ําขังในทอ
จากกาซภายในทอ  ป ริ ม า ณ ก า ซ ที่
นําไปใชมีความชื้น
 ระย ะห า งระหว า ง
ฐ า น ร อ ง ท อ ไ ม
เหมาะสม
1
2
2
1
รั่วซึมหรือหลุด  เกิ ด การกั ด กร อ น  อาจทํ า ให ท อ หลุ ด  ตรวจสอบสภาพทอ
จากกาซ
ก า ซชี ว ภาพรั่ ว ไหล
เป น ประจํ า อย า ง
แตกชํารุด
อาจเกิดไฟไหม
สม่ําเสมอ
 เสื่อมสภาพ
สาเหตุของความ
ลมเหลว

1. ทอสงจายกาซ 





บริษัท xx จํากัด

มาตรการปองกัน/
ควบคุม/แกไข

3.อุปกรณดกั น้ํา  กาซรั่วซึมบริเวณ  เกิ ด การกั ด กร อ น  ก า ซชี ว ภาพรั่ ว ไหล  ต ร วจเ ช็ คส ภ าพ
แบบ Cyclone
รอยเชื่อม
จากกาซ
อาจเกิดเพลิงไหม
เป น ประจํ า อย า ง
สม่าํ เสมอ
 เสื่อมสภาพ
 มีน้ําขัง
 ก า ซ ที่ นํ า ไ ป ใ ช มี
ความชื้น
 ห มั่ น ทํ า ค ว า ม
 อุ ป กรณ ร ะบายน้ํ า
สะอาดทอ Drain
ออกดานลางชํารุด
คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

2

1

2

2
(แผนควบคุม
5)
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ภาคผนวก ก.
ก.

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี FMEA
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
การสงจายกาซชีวภาพ โรงงาน
ตามแบบเอกสารหมายเลข
FMEA
วันที่ทําการศึกษา
เครือ่ งจักร
อุปกรณ/ระบบ

ความลมเหลว

สาเหตุของความ
ลมเหลว

4. อุปกรณระบาย  เกิดการอุดตัน
น้ําแบบอัตโนมัติ

ผลทีจ่ ะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ความ
ระดับ
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
ความเสีย่ ง
2
4
2
 ค ว ร มี ว า ล ว 2
(แผนควบคุม
bypass ที่ Auto
5)
drain ดวย
 ตรวจสอบดูหยดน้ํา
ที่ บ ริ เ ว ณ Auto
drain
มาตรการปองกัน/
ควบคุม/แกไข

 ละออ ง น้ํ า เมื อ ก  มี น้ํ า ขั ง ในท อ หรื อ
ฟอง ที่มากับกาซ
อุ ป กรณ ดั ก น้ํ า ที่ต อ
กั บ อุ ป กรณ ร ะบาย
น้ําอัตโนมัติ
 ก า ซ ชี ว ภ า พ ที่
นําไปใชมีความชื้น
 หั ว เผาจุ ด ติ ด ยาก
และเกิ ด การระเบิ ด
ในหองเผาไหมได
5 เกจวัดความดัน  อานคาผิดพลาด  สกปรก
 อุ ป ก ร ณ ใ ช ง า น  ท ด ส อ บ เ ก จ วั ด 1
เสียหาย เชน ทอสง
ค ว า ม ดั น ทุ ก 6
กาซ Boiler เปนตน
เดือน
เนื่ อ งจากแรงดั นสู ง
หรือต่ําเกิน

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

บริษัท xx จํากัด

2

2

1
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ภาคผนวก ก.
ก.

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บงอันตายและการประเมินความเสี่ยงดวยวิธี FMEA
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
การนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน โรงงาน
ตามแบบเอกสารหมายเลข
FMEA
วันที่ทําการศึกษา
เครื่องจักร
อุปกรณ/ระบบ
1. Flare

บริษัท xx จํากัด

การประเมินความเสี่ยง
ความลมเหลว
ผลทีจ่ ะเกิดขึน้
ความ
ระดับความ
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
3
3
2
 เผากาซทิ้งไมทัน  ระบบไม เ หมาะสม  เกิ ด แรงดั น ในบ อ  ตรวจเช็ คอุ ปกรณเ ป น 1
(แผนควบคุม
กับปริมาณการ
กั บ ปริ ม าณก า ซที่
เก็บ ก าซ อาจทํ า ให
ประจําอยางสม่ําเสมอ
6)
เกิดกาซ
ผลิตได
บอเสียหาย
 ระบบไมทํางาน  สวิต ซ ป อ งกั นความ
ดันสูงชํารุด
สาเหตุของความ
ลมเหลว

2. โซลินอยดวาลว  หนาวาลวและบา  ก า ซ ชี ว ภ า พ มี
คู
วาลวสกปรก ทํา
ความชื้ น และก า ซ
ใหตดิ ตายใน
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด
ตําแหนงวาลวเปด ผสมอยู
3.Valve Proving  อุดตันและ
 ก า ซ ชี ว ภ า พ มี
Systems
ลัดวงจร
ความชื้ น และก า ซ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด
ผสมอยู

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

มาตรการปองกัน/
ควบคุม/แกไข

 เกิ ด การระเบิ ด ใน  กําจัดความชื้น และ
หองเผาไหม
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด
กอนนํามาใช
 ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต
ประโยชน
 ทรัพยสินเสียหาย
 เกิ ด การระเบิ ด ใน  กําจัดความชื้น และ
หองเผาไหม
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด
กอนนํามาใช
 ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต
ประโยชน
 ทรัพยสินเสียหาย

4

4

16

4
(แผนลด1 )
(แผนควบคุม
6)

4

4

16

4
(แผนลด 1)
(แผนควบคุม
6)

ภาคผนวก ก -34

ภาคผนวก ก.
ก.

4. แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง
หลังจากไดดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงดวยวิธีตางๆ แลวนั้นจะไดผลการประเมิน
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

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ภาคผนวก ก -35

ภาคผนวก ก.
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แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนลด 1)
หนวยงาน
ฝายซอมบํารุง/ฝายผลิต
รายละเอียด
การนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันการระเบิดและเพลิงไหมจากการนํากาซชีวภาพไปใชเปนเชื้อเพลิงใน Boiler
เปาหมาย
ไมมีอุบัติภัยการระเบิดและเพลิงไหม
ลําดับ
มาตรการ/กิจกรรม/การดําเนินงานเพื่อลดความเสีย่ ง
ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
จั ด ทํ า ขั้ น ตอนในการซ อ มบํ า รุ ง รั ก ษา ระบบกํ า จั ด ก า ซ
เจาหนาที่บํารุงรักษา 1-5 มกราคม 2556
1.
ไฮโดรเจนซัลไฟด

ผูตรวจติดตาม
ผูจัดการโรงงาน

2.

ติดตั้งอุปกรณดักน้ําแบบ Knock out Drum เพิ่มเติม

เจาหนาที่บํารุงรักษา

6-10 มกราคม 2556

ผูจัดการโรงงาน

3.

จัดทําขั้นตอนในการซอมบํารุงรักษา อุปกรณโซลินอยดวาลวคู

เจาหนาที่บํารุงรักษา

11-15 มกราคม 2556

ผูจัดการโรงงาน

4.

จัดฝกอบรมการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติงานทุกคน

หัวหนาฝายซอมบํารุง

1-5 กุมภาพันธ 2556

ผูจัดการโรงงาน

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

หมายเหตุ

ภาคผนวก ก -36

ภาคผนวก ก.
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แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 1)
หนวยงาน
ฝายผลิต
รายละเอียด
วัตถุดบิ /การจัดการน้ําเสียเขาระบบ
วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมการนําน้ําเสียเขาระบบใหเปนไปดวยความปลอดภัย
เปาหมาย
มีการควบคุมอยางตอเนื่อง
ลําดับ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลด ผูรับผิดชอบ
หัวเรื่องที่ควบคุม
ความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่เปนความเสี่ยง
1.
จัดทําขั้นตอนการทํางานพรอมความปลอดภัยในการ ผูปฏิบตั งิ าน -มี ก ารสวมอุ ป กรณ ป อ งกั น เช น
สัมผัสกับน้ําเสีย
ชุดกันน้ํา รองเทาบูท หนากากดัก
กลิ่น ถุงมือยาง เปนตน
-กําหนดขั้นตอนการทํางาน
2.

ตรวจสอบ Valve ในการนําน้ําเขาระบบกอนเปดน้ํา
เขาบอ

3.

ตรวจสอบการทํางานของปม feed น้ําเสียเขาระบบ

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช ผูตรวจติดตาม
ควบคุม
-ตองไมมีการสัมผัสน้ําเสีย
หัวหนาทีม
โดยตรงของรางกาย
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
-ตองมีขั้นตอนการทํางานอยาง
เปนระบบ
ผูปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบสภาพและการทํ า งาน ตองมีสภาพพรอมใชงาน และ หัวหนาทีม
ของ Valve น้ําเขาบอ Valve น้ํา ตองไมรั่ว
บํารุง/หัวหนา
เข า ป ม feed เข า บ อ รอยต อ
ทีมปฏิบตั กิ าร
ระหวางทอจุดตางๆ
เจาหนาที่
ซอมบํารุง

-ทดสอบการทํางานของปม
ตองทํางานอยูในเกณฑทกี่ ําหนด หัวหนาทีม
-ตรวจเช็คระบบการทํางานของปม
บํารุง/หัวหนา
-ขั้ น ตอนการซ อ มบํ า รุ ง และการ
ทีมปฏิบตั กิ าร
บํารุงรักษาปม
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แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 2)
หนวยงาน
แผนกซอมบํารุง
รายละเอียด
ชุดอุปกรณปองกันความดันทีต่ ดิ ตัง้ บริเวณบอเก็บกาซ
วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมความดันบริเวณบอเก็บกาซใหเปนไปดวยความปลอดภัย
เปาหมาย
มีการควบคุมอยางตอเนื่อง
ลําดับ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลด ผูรับผิดชอบ
หัวเรื่องที่ควบคุม
หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช ผูตรวจติดตาม
ความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่เปนความเสี่ยง
ควบคุม
1.
ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ วายังทํางานไดตามปกติ เจาหนาที่ - มีการซอมแซมและบํารุงรักษา -แผนการซอมบํารุง
หัวหนาทีม
ซอมบํารุง
ตามระยะเวลาที่กําหนด
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
2.

จัดทําขั้นตอนในการซอมบํารุงรักษา อุปกรณปองกัน
ความดันต่ําหรือสูงเกินกําหนด

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

เจาหนาที่
ซอมบํารุง

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา
ตามระยะเวลาที่กําหนด

-แผนการซอมบํารุง

หัวหนาทีม
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
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แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 3)
หนวยงาน
แผนกซอมบํารุง
รายละเอียด
การซอมบํารุงบอเก็บกาซชีวภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย
ไมเกิดอุบตั เิ หตุจากการซอมบํารุงรักษาบอเก็บกาซ
ลําดับ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลด ผูรับผิดชอบ
หัวเรื่องที่ควบคุม
หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช ผูตรวจติดตาม
ความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่เปนความเสี่ยง
ควบคุม
1.
จัดทําปายเตือนความปลอดภัยใหระวังตก
เจาหนาที่ - การติดตั้งปาย
- มีปายเตือนในบริเวณที่ไม
หัวหนาทีม
ซอมบํารุง
ปลอดภัยชัดเจน
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
2.
การตรวจวัดปริมาณกาซออกซิเจน และกาซ
เจาหนาที่ - การตรวจวัดปริมาณกาซ
- การปฏิบตั ิงานในสถานทีอ่ ับ หัวหนาทีม
ไฮโดรเจนซัลไฟด ในบอกอนลงไปปฏิบตั ิงาน
ซอมบํารุง
อากาศ
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
3.
จัดทําปายเตือนความปลอดภัย เชน หามสูบบุหรี่
เจาหนาที่ - การติดตั้งปายเตือน
- มีปายเตือนในบริเวณที่ไม
หัวหนาทีม
หามกอใหเกิดประกายไฟ ปายบอกวากําลัง
ซอมบํารุง
ปลอดภัยอยางชัดเจน
บํารุง/หัวหนา
ปฏิบัติงาน ปายเตือนวาเปนสถานที่อับอากาศ เปน
ทีมปฏิบตั กิ าร
ตน

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 4)
หนวยงาน
แผนกซอมบํารุง
รายละเอียด
อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ
วัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย
มีการควบคุมอยางตอเนื่อง
ลําดับ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลด ผูรับผิดชอบ
หัวเรื่องที่ควบคุม
หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช ผูตรวจติดตาม
ความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่เปนความเสี่ยง
ควบคุม
1.
จัดใหมีการติดตั้งอุปกรณตามทีค่ ูมือกําหนด
เจาหนาที่ - การติดตั้งอุปกรณ
- ปฏิบตั ิตามคูมือใชงานของ
หัวหนาทีม
ซอมบํารุง
อุปกรณ
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
2.
จัดใหมขี ั้นตอนการซอมบํารุงรักษา
เจาหนาที่ - มีการซอมแซมและบํารุงรักษา - แผนการซอมบํารุง
หัวหนาทีม
ซอมบํารุง
ตามระยะเวลาที่กําหนด
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 5)
หนวยงาน
แผนกซอมบํารุง/แผนกผลิต
รายละเอียด
การสงจายกาซชีวภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย
มีการควบคุมอยางตอเนื่อง
ลําดับ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลด ผูรับผิดชอบ
หัวเรื่องที่ควบคุม
ความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่เปนความเสี่ยง
1.
ตรวจสอบสภาพทอเปนประจํา
เจาหนาที่ - มีการซอมแซมและบํารุงรักษา
ซอมบํารุง
ตามระยะเวลาที่กําหนด
2.

หมั่นทําความสะอาดทอ Drain

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

เจาหนาที่
ซอมบํารุง

- มีการซอมแซมและบํารุงรักษา
ตามระยะเวลาที่กําหนด

หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช ผูตรวจติดตาม
ควบคุม
- แผนการซอมบํารุง
หัวหนาทีม
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
- แผนการซอมบํารุง
หัวหนาทีม
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
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แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนควบคุม 6)
หนวยงาน
แผนกซอมบํารุง/แผนกผลิต
รายละเอียด
การนํากาซชีวภาพไปใชประโยชน
วัตถุประสงค
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เปาหมาย
มีการควบคุมอยางตอเนื่อง
ลําดับ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลด ผูรับผิดชอบ
หัวเรื่องที่ควบคุม
หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช ผูตรวจติดตาม
ความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่เปนความเสี่ยง
ควบคุม
1.
ตรวจสอบอุปกรณสวิตซปอ งกันความดันสูง
เจาหนาที่ - มีการซอมแซมและบํารุงรักษา - แผนการซอมบํารุง
หัวหนาทีม
ซอมบํารุง
ตามระยะเวลาที่กําหนด
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร
2.
กําจัดความชื้น และกาซไฮโดรเจนซัลไฟดกอน
เจาหนาที่ - มีการซอมแซมและบํารุงรักษา - แผนการซอมบํารุง
หัวหนาทีม
นํามาใชประโยชน
ฝายผลิต
ตามระยะเวลาที่กําหนด
บํารุง/หัวหนา
ทีมปฏิบตั กิ าร

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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สรุปผลการศึกษา วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานที่เปนความเสี่ยง
จากการดําเนินการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงของ บริษัท xx จํากัด พบวามีจุดวิกฤต หรือ
อุปกรณที่มีความวิกฤติที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยรายแรง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
ซึ่งบริษัท xx จํากัด ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเครงครัด ดังสรุปผลระดับความเสี่ยงที่ได และแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงเล็กนอย
16
รายการ
2. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
11
รายการ
3. ระดับความเสี่ยงสูง
รายการ
4. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได
2
รายการ
และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. แผนงานลดความเสี่ยง
1
แผน
2. แผนงานควบคุมความเสี่ยง
6
แผน

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ
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ทะเบียนความเสีย่ ง
ลําดับ

1

2

1

2

3

4

5

กิจกรรม/อุปกรณ

สถานการณ/ความ
ลมเหลว

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได
การนํากาซชีวภาพไปใช
หนาวาลวและบาวาลวใน
ประโยชน
โซลินอยดวาลวคู สกปรก
ทํา ให ติด ตายในตํ าแหน ง
วาลวเปด
การนํากาซชีวภาพไปใช
Valve Proving
ประโยชน
Systems อุดตันและ
ลัดวงจร
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได
วัตถุดบิ /การจัดการน้ําเสียเขา น้ําเสียมีคุณสมบัตเิ ปน
ระบบ
กรด มีกลิ่นเหม็นทําให
เกิดอันตรายตอ
ผูปฏิบตั งิ าน
วัตถุดบิ /การจัดการน้ําเสียเขา ปมทํางานผิดปกติ ไม
ระบบ
สามารถนําน้ําเขาระบบ
ได
อุปกรณปองกันความดันสูง
สวิตซปองกันความดันสูง
หรือต่ําเกินกําหนดทีต่ ดิ ตั้ง
หรือต่ําเกินกําหนดชํารุด
บริเวณบอเก็บกาซชีวภาพ
เสียหาย หรือไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ
อุปกรณปองกันความดันสูง
ตัวสงสัญญาณแรงดันกาซ
หรือต่ําเกินกําหนดทีต่ ดิ ตั้ง
ชํารุด หรืออานคา
บริเวณบอเก็บกาซชีวภาพ
ผิดพลาด
การซอมบํารุงบริเวณบอเก็บ ภายในบอผลิต/เก็บกาซ
กาซ
มีออกซิเจนนอย และมี
ปริมาณกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟดสะสมสูง

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ระดับ
ความเสี่ยง

แผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
แผนลด แผนควบคุม

4

แผนลด แผนควบคุม
1
6

4

แผนลด แผนควบคุม
1
6

2

-

แผนควบคุม
1

2

-

แผนควบคุม
1

2

-

แผนควบคุม
2

2

-

แผนควบคุม
2

2

-

แผนควบคุม
3
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ทะเบียนความเสีย่ ง
ลําดับ

6

7

8

9

10
11

กิจกรรม/อุปกรณ

สถานการณ/ความ
ลมเหลว

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได
การซอมบํารุงบริเวณบอเก็บ ซ อ มแซมผ า ใบคลุ ม บ อ
กาซ
ผลิต/เก็บกาซ ขณะที่ยังมี
กาซสะสมอยูในบอ
การซอมบํารุงบริเวณบอเก็บ มีการปฏิบตั ิงานทีท่ ําให
กาซ
เกิดประกายไฟ เชน
เชื่อม เจียร โดยไมมีการ
ปองกันในบริเวณที่เกิด
การรั่วไหลของกาซ
อุปกรณปองกันเปลวไฟ
อุปกรณปองกันเปลวไฟ
ยอนกลับ
ไมสามารถปองกันไฟ
ยอนกลับได
การสงจายกาซชีวภาพ
อุปกรณดงั น้ําแบบ
Cyclone มีกาซรั่วซึม
บริเวณรอยเชื่อม และมี
น้ําขัง
การสงจายกาซชีวภาพ
อุปกรณระบายน้ํา
อัตโนมัติเกิดการอุดตัน
การนํากาซชีวภาพไปใช
ระบบเผากาซทิ้ง (Flare)
ประโยชน
เผากาซสวนเกินทิ้งไม
เหมาะสมกับปริมาณกาซ
ที่เกิดขึ้น หรือระบบไม
ทํางาน

คูมือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตกาซชีวภาพ

ระดับ
ความเสี่ยง

แผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
แผนลด แผนควบคุม

2

-

แผนควบคุม
3

2

-

แผนควบคุม
3

2

-

แผนควบคุม
4

2

-

แผนควบคุม
5

2

-

2

-

แผนควบคุม
5
แผนควบคุม
6

ภาคผนวก ก -45

ภาคผนวก ข.
ตัวอยางแบบฟอรมการชี้บงอันตราย

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

อันตรายหรือผลที่เกิดขึ้น
ตามมา

ช!องที่ 1 ระบุถึง
ช!องที่ 2 ระบุถึง
ผลการตรวจสอบ เหตุการณหรือสถานการณ
เช!น น้ําเสียมีทราย ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
ปะปน
เหตุการณในช!องที่ 1 เช!น
ก<าซชีวภาพที่ผลิตได(ไม!
เป@นไปตามมาตรฐาน
ส!งผลต!ออุปกรณสําหรับใช(
ก<าซชีวภาพเป@นเชื้อเพลิง

มาตรการแก#ไข

ข#อเสนอแนะ

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

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

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ความ
ระดับความ
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี What-if Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
โรงงาน
วันที่ทําการศึกษา
ตามแบบเอกสารหมายเลข
What-if Analysis
การประเมินความเสี่ยง
อันตรายหรือผลที่
มาตรการป3องกัน และ
คําถาม What-if
ข#อเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
เกิดขึ้นตามมา
ควบคุมอันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
ช!องที่ 1 ระบุถึง
ช!องที่ 2 ระบุถึง
ช!องที่ 3 ระบุถึง
ช!องที่ 4 ระบุถึง
-ความล(มเหลวของ เหตุการณหรือ
มาตรการความปลอดภัยที่มี มาตรการความปลอดภัยที่
เครื่องจักรอุปกรณ สถานการณที่อาจเกิดขึ้น อยู!ในปDจจุบัน เพื่อปEองกัน ควรจัดทําเพิ่มเติม เมื่อ
-สภาพกระบวนการ เนื่องจากเหตุการณใน หรือควบคุมไม!ให(เกิด
พิจารณาแล(วว!า ระบบความ
ผลิตที่ผิดปกติ
ช!องที่ 1
เหตุการณตามที่ระบุในช!อง ปลอดภัยที่มีอยู!ในช!องที่ 3
-ความล(มเหลวของ
ที่ 1 และ 2
ยังไม!เพียงพอ
เครื่องมือ เครื่องวัด
-ความผิดพลาดจาก
การทํางานของ
คนงาน
-ฯลฯ

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

ข#อบกพร;อง

สถานการณ=จําลอง

ช!องที่ 1 ระบุถึง
สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป
จากการออกแบบ
ที่กําหนดไว(

ช!องที่ 2 ระบุถึง
สาเหตุที่ทําให(เกิด
สถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปจาก
การออกแบบ

เหตุการณ=ที่เกิด
ตามมา
ช!องที่ 3 ระบุถึง
ผลที่เกิดกับอุปกรณ
คน หรือสิ่งแวดล(อม
เมื่อสถานการณ
เปลี่ยนแปลงไปจาก
การออกแบบ

มาตรการป3องกัน/
ควบคุม/แก#ไข

ข#อเสนอแนะ

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

โอกาส

ความ
รุนแรง

ผลลัพธ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี Fault Tree Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
โรงงาน
สถานการณจําลองเหตุการณที่อาจก!อให(เกิดอุบัติภัยร(ายแรง (ระบุถึงเหตุการณขั้นสุดท(ายที่อุปกรณหรือระบบจะเกิดได( เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช!น ก<าซรั่ว ระเบิด)
วันที่ทําการศึกษา
สาเหตุที่ทําให#เกิด
การประเมินความเสี่ยง
เหตุการณ=ที่อาจ
อันตรายหรือผลที่
มาตรการป3องกัน และ
ข#อเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
ก;อให#เกิดอุบัติภัย
เกิดขึ้นตามมา
ควบคุมอันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสี่ยง
ร#ายแรง
ช!องที่ 1 ระบุถึง
ช!องที่ 2 ระบุถึง
ช!องที่ 3 ระบุถึง
ช!องที่ 4 ระบุถึง
สาเหตุที่ทําให(เกิด
ผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก การออกแบบ หรือมาตรการ สิ่งที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม
เหตุการณขั้นสุดท(าย เหตุการณขั้นสุดท(าย
ความปลอดภัยหรือระบบ เมื่อพบว!า มาตรการ
ที่อุปกรณหรือระบบ
ปEองกันที่มีอยู! เพื่อไม!ให(เกิด ปEองกัน/ควบคุม/แก(ไข ที่มี
จะเกิดได(
อันตรายหรือภาวะที่ไม!
อยู!เดิมไม!เพียงพอ
ต(องการ หรือควบคุมไม!ให(
เกิดอันตรายที่เป@นผลมาจาก
สาเหตุในช!องที่ 1

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

ข#อบกพร;อง

สถานการณ=จําลอง

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

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

เหตุการณ=ที่เกิด
ตามมา

มาตรการป3องกัน/
ควบคุม/แก#ไข

ช!องที่ 3 ระบุถึง
สาเหตุที่ทําให(ชิ้นส!วน
หรืออุปกรณย!อยเกิด
ความผิดปกติ จาก
สาเหตุต!างๆ

ช!องที่ 4 ระบุถึง
ผลสืบเนื่องที่จะตามมา
ห า ก ชิ้ น ส! ว น ห รื อ
อุ ป กรณชํ า รุ ด หรื อ ไม!
ทํางานตามที่ออกแบบ
ไว( เช!น
- ก<าซรั่ว
- ระเบิด

ข#อเสนอแนะ
ช!องที่ 5 ระบุถึง
การออกแบบ หรือ
มาตรการความ
ปลอดภัยที่มีอยู! เพื่อ
ไม!ให(ชิ้นส!วน หรือ
อุปกรณย!อยเกิด
ความผิดปกติ หรือ
ปEองกันไม!ให(เกิด
ความอันตราย เมื่อมี
ความผิดปกติเกิดขึ้น

โอกาส

ความ
รุนแรง

ผลลัพธ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผลการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานในโรงงานเพื่อการชี้บ!งอันตายและการประเมินความเสี่ยงด(วยวิธี Event Tree Analysis
พื้นที่/เครื่องจักร/กระบวนการผลิต/ขั้นตอนการปฏิบัติ/กิจกรรม
โรงงาน
วันที่ทําการศึกษา
ตามเอกสารหมายเลข
สถานการณจําลอง
(Initiating Event) เหตุการณที่เป@นความบกพร!องจากการปฏิบัติงาน หรือความบกพร!องของอุปกรณ
ระบบความ
การประเมินความเสี่ยง
ปลอดภัย/ขั้นตอน
อันตรายหรือผลที่
มาตรการป3องกัน และ
ข#อเสนอแนะ
ความ
ระดับความ
การปฏิบัติมี
เกิดขึ้นตามมา
ควบคุมอันตราย
โอกาส
ผลลัพธ
รุนแรง
เสีย่ ง
ข#อบกพร;อง
ช!องที่ 1 ระบุถึง
ช!องที่ 2 ระบุถึง
ช!องที่ 3 ระบุถึง
ช!องที่ 4 ระบุถึง
เหตุการณที่เป@น
ผลสืบเนื่องที่ตามมา
การออกแบบ หรือมาตรการ การออกแบบ หรือมาตรการ
ความบกพร!องจาก หากเกิดความบกพร!อง ความปลอดภัยหรือระบบ ความปลอดภัยที่มีอยู!เพื่อ
การปฏิบัติงาน หรือ จากการปฏิบัติงาน หรือ ปEองกันที่มีอยู! เพื่อไม!ให(เกิด ไม!ให(ชิ้นส!วน หรืออุปกรณ
ความบกพร!องของ ความบกพร!องของ
ความบกพร!องจากการ
ย!อยเกิดความผิดปกติ หรือ
อุปกรณ (Initiating อุปกรณชิ้นส!วน หรือ
ปฏิบัติงาน หรือความ
ปEองกันไม!ให(เกิดอันตราย
Event)
อุปกรณย!อยนั้น เสีย
บกพร!องของอุปกรณ หรือ เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
ชํารุด หรือไม!ทํางาน
ปEองกันไม!ให(เกิดอันตราย
ตามที่ได(ออกแบบไว(
เมื่อมีความบกพร!องเกิดขึ้น

แผนงานควบคุม .......
แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง (แผนงานควบคุมความเสี่ยง)
รายละเอียด
หน;วยงาน
วัตถุประสงค=
เป3าหมาย
ลําดับ มาตรการหรือกิจกรรมหรือการดําเนินงานเพื่อลด
ผู(รับผิดชอบ
ความเสี่ยง หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่เป@นความเสี่ยง

หัวเรื่องที่ควบคุม

หลักเกณฑหรือมาตรการที่ใช(
ควบคุม

ผู(ตรวจติดตาม

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

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู(ตรวจติดตาม

หมายเหตุ
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