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1.1   หลักการและเหตุผล 
  ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์จากของเสียฟาร์มปศสุตัว์ น า้เสียโรงงาน
อตุสาหกรรมการเกษตรและขยะอินทรีย์ โดยแบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนในสภาวะไร้อากาศ พลงังาน
ทดแทนในรูปของก๊าซชีวภาพนี ้สามารถใช้เป็นพลงังานทดแทนภายในโรงงาน เช่น ใช้ทดแทนน า้มนัเตา 
หรือน ามาใช้เพ่ือการขบัเคลื่อนเคร่ืองจักรกลต่างๆ จะช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิต ลดปัญหาการขาด
แคลนพลงังาน รวมทัง้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจดัการการใช้พลงังานทดแทน เพ่ือลดการน าเข้าน า้มนั
ปิโตรเลียม ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านลดการปลอ่ยก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 
 กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นพลงังานทดแทนอย่างปลอดภยันัน้ เป็น
เทคโนโลยีท่ีซบัซ้อน ปัจจบุนัยงัขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านการผลิตและใช้
ประโยชน์ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัยนีอ้ยู่มาก อันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมด้ านก๊าซ
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ทัง้ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านก๊าซชีวภาพ ให้กับผู้ บริหาร 
ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบตัิงาน รวมถึงประชาชนทัว่ไป ให้ตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือ
น ามาเป็นพลงังานทดแทนและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนท่ียั่งยืนของ
กระทรวงพลงังาน 
 ปัจจุบันจ านวนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมจ านวนขึน้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรมผลิตแป้งมนัส าปะหลงัมีการก่อสร้างระบบและใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ
มากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนโรงงานท่ีมีอยู่ซึ่งท่ีผ่านมามีข่าวอบุัติเหตจุากการใช้ก๊าซชีวภาพท าให้มี
ผู้ เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายหลายราย ดงันัน้ในปี 2553 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน (พพ.) ได้ด าเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยั เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐและโรงงานท่ีมีการใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ ได้ตระหนักและใส่ใจในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการใช้และผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมทัง้ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ
อย่างปลอดภัยส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน และคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซ
ชีวภาพอย่างปลอดภยัส าหรับฟาร์มปศสุตัว์ 
 จากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึน้กับระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสี ยของโรงงานผลิตแป้งมัน
ส าปะหลงั ในจงัหวดัชยัภมูิ เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 มีผู้ เสียชีวิตรวมทัง้สิน้ 28 ราย โรงงานเสียหายมลูคา่
กวา่ 100 ล้านบาท ซึ่งสาเหตอุาจสรุปได้วา่เกิดจากภยัธรรมชาติ และการก่อสร้างระบบเก็บก๊าซชีวภาพท่ี
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ละเลยในเร่ืองความปลอดภยั อีกทัง้เกิดจากผู้ประกอบการและผู้ดแูลระบบฯ ไม่เคยมีการตรวจประเมิน
ความเสี่ยงจดุตา่งๆ ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีใช้งานอยู่ เน่ืองจากขาดความรู้และไม่มีเอกสารคู่มือท่ีจะ
ใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินจุดเสี่ยง และเมื่อเกิดอบุัติเหตขุึน้ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไม่มีความรู้
ความเข้าใจชัน้ตอนในการท่ีจะจดัการหรือบรรเทาเหตเุบือ้งต้น  
 พพ. พิจารณาแล้วเห็นวา่ ในปี 2555 นีค้วรด าเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการ
ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยั เพ่ืออบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัเจ้าหน้าท่ีดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพใน
การประเมินความเสี่ยงในแตล่ะจดุของระบบผลิตก๊าซชีวภาพของตนเอง และพร้อมท่ีจะบรรเทาและระงับ
อบุตัิเหตเุบือ้งต้นท่ีเกิดขึน้จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างถูกต้องตามหลกัการ เกิดความรู้ความเข้าใจวิธี
ปฏิบตัิ เพ่ือลดความวิตกกงัวลของผู้ประกอบการท่ีมีระบบฯและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพอยู่ โดยมีการ
จดัท าคูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือการระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดจาก
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งคูม่ือทัง้ 2 เลม่ นี ้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการป้องกันและบรรเทา
เหต ุลดความสญูเสียทรัพย์สินและชีวิต ท่ีจะเกิดขึน้จากอบุตัิเหตขุองระบบผลิตก๊าซชีวภาพควบคูก่นัไป 
 
1.2   วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานอตุสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยั 
 2.2  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรรงงานอตุสาหกรรมได้รับความรู้ในการ

ประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  

 2.3  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรรงงานอตุสาหกรรมได้รับความรู้ในการระงับ

และควบคมุอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

  

1.3   ข้อมูลเก่ียวกับภารกิจ 

        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์ว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ืออบรมเชิง

ปฏิบตัิการความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยั และจัดท าคู่มือการประเมิน

ความเสี่ยง เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ป้องกันอบุัติเหตท่ีุจะเกิด

ขึน้กับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมทัง้คู่มือการในการระงับอบุัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

เพ่ือให้ผู้ดแูลระบบฯ น าไปศกึษา ซกัซ้อมความเข้าใจและขัน้ตอนเพ่ือรับสถานการณ์หากเกิดอบุัติเหตจุาก

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
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1.4  ขอบเขตการด าเนินงาน 

 4.1 ส ารวจ รวบรวมการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุ ท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย

อตุสาหกรรม ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ (โดยเฉพาะกรณีท่ีเกิดท่ีโรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั 

จงัหวดัชยัภมูิ) เพ่ือน ามาประมวลและวิเคราะห์ สาเหตท่ีุเกิดขึน้  

 4.2 ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยัส าหรับ

โรงงานอตุสาหกรรมและขยะชุมชน และคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยั

ส าหรับฟาร์มปศสุตัว์ของ พพ. เพ่ือให้มีความเหมาะสมและปลอดภยัย่ิงขึน้ 

 4.3 จดัท า(ร่าง) คูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  และคู่มือในการ

ระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ พร้อมกบัน า (ร่าง) คูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจาก

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือการในการระงับอบุัติเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ลงประกาศใน 

Web site ของ พพ. เพ่ือขอรับฟังความคิดเห็นการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนและผู้เก่ียวข้อง    

 4.4 จดัให้มีการสมัมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (ร่าง) คูม่ือการประเมินความเสี่ยง 

และ (ร่าง) คู่มือการระงับอบุัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จากผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ กลุ่มบริษัทท่ี

ปรึกษาด้านก๊าซชีวภาพ ผู้ เช่ียวชาญในการบรรเทาสาธารณะภยั บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์ด้าน

ความปลอดภยัเก่ียวกบัก๊าซชีวภาพ โรงงานและฟาร์มท่ีมีและใช้งานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ นักวิชาการใน

สาขาเก่ียวข้อง สถาบนัการศกึษา โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมสมัมนาไมน้่อยกวา่ 100 คน   

 4.5 น าผลการด าเนินการในข้อ 4.4 มาปรับปรุงเพ่ีอจดัท าคูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจาก

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือการในการระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จ านวนอย่างละ 

200 ชดุ พร้อม CD 100 แผน่ 

 4.6 จัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แสดงความรุนแรงและอนัตรายท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพส าหรับใช้ประกอบในการอบรมพร้อมทัง้จดัท าโปสเตอร์โครงการฯ (Roll Up) จ านวน 2 ชดุ 

 4.7 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย(กลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอตุสาหกรรมผลิตแป้งมนัส าปะหลงั) ไม่น้อยกว่า 50 คน 
โดยจ าลองสถานการณ์การเกิดอบุตัิเหตจุากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียในโรงงานอตุสาหกรรมพร้อม
ทัง้สาธิต กระบวนการ และวิธีการในการระงับและควบคมุเหต ุการล าเลียงเจ้าหน้าท่ีและผู้ ป่วยออกจาก
พืน้ท่ีอย่างปลอดภยั โดยในผู้อบรมสมัมนาได้ทดสอบร่วมปฏิบตัิในการสาธิตด้วย 
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 4.8 ประเมินผลโครงการท่ีด าเนินการ และสรุปวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อม

ทัง้เสนอแนวทางด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ส าหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยั 

โดยมีหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมอย่างเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองตอ่ไป 

  

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 12 เดือน นบัจากวนัลงนามในสญัญา ( 14 พฤษภาคม 2555 ถึง13 พฤษภาคม 2556) 

 

1.6   แผนงานการด าเนินโครงการ 

 จากขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 1.4 ผู้ด าเนินโครงการได้จัดท าแผนงานและรายละเอียดของ
โครงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจส าหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยัปี 2555 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1-1 และตารางท่ี 1-2  
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ตารางท่ี 1-1  ขัน้ตอน ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการฯและการสง่มอบงาน 
รายละเอียดขอบเขตการด าเนินงาน ระยะเวลา วันส่งรายงาน 

เร่ิมงานโครงการ 14 พค.55  
1.ส ารวจ รวบรวมการเกิดอุบัติและสาเหตุที่เกิดจากระบบผลิตและใช้ก๊าซ
ชีวภาพทัง้ในและต่างประเทศ 

  

2.ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่าง
ปลอดภัยส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมและขยะชมุชน/ฟาร์มปศุสตัว์ 

  

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 2 เดือน 14 กรกฎาคม 55 
3.จดัท าร่างคู่มือ 2 ฉบบั/ลงประกาศในเว็บไซด์/เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
 คู่มือการประเมินความเสีย่งอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

 คู่มือการระงบัอบุติัเหตทุี่เกิดจากระบบผลติก๊าซชีวภาพ 

  

4.จดัสมัมนาน าเสนอร่างคู่มือทัง้ 2 ฉบบัและรับฟังความคิดเห็น 

จากที่ผู้ เก่ียวข้องทกุกลุม่เช่น ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษาฯลฯ 

จ านวน ไม่น้อยกว่า 100 คน 

  

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 7 เดือน 14 ธันวาคม 55 
5.น าผลการสมัมนาในข้อ 4 ปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือทัง้ 2 เลม่  
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พร้อมจัดท าเล่มคู่มือทัง้ 2 ฉบับ 
จ านวนอย่างละ 500 เลม่ 

  

6.จัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แสดงความรุนแรงและอันตรายที่เกิด
จากระบบผลติก๊าซชีวภาพโดยใช้โปรแกรม Aloha 

  

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 10 เดือน 14 มีนาคม 56 
7.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย
จ านวนอย่างน้อย 50 คน พร้อมสาธิตการระงับเหตุโดยจ าลอง
สถานการณ์และให้ผู้ เข้าร่วมอบรมมีสว่นร่วมทดสอบด้วย 

  

รายงานร่างรายงานฉบบัสมบูรณ์ 11 เดือน 14 เมษายน 56 
8.ประเมินผลโครงการ สรุปวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
พร้อมเสนอแนวทางการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 

  

รายงานฉบบัสมบูรณ์ 12 เดือน 13 พฤษภาคม 56 
สิน้สุดโครงการ 13 พค.56  

 
หมายเหตุ : การส่งรายงานทุกครัง้จะประกอบด้วย รูปเล่มรายงานจ านวน 10 เล่ม แผ่น CD บันทึกข้อมูลจ านวน            

10 แผ่น ยกเว้นรายงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน อย่างละ 20 ชุด ทุกครัง้ที่ส่งรายงานาจะต้องจัดท าบรรยาย  
สรุปและชีแ้จงให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อน  ภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์หลังส่งรายงาน             
ในแต่ละฉบบั 
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ตารางท่ี 1-2   แผนงานและรายละเอียดการด าเนินโครงการ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  12 เดือน 

ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 

พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 
1.ส ารวจ รวบรวมการเกิดอุบัติและสาเหตุ
ที่เกิดฯ 

             

2.ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน
การผลิตและใ ช้ ก๊าซชี วภาพอย่าง
ปลอดภัยส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และขยะชมุชน/ฟาร์มปศสุตัว์ 

             

3.ส่งรายงานฉบับที่ 1              
4.จดัท าร่างคู่มือ “การประเมินความเสี่ยง
อนัตรายจากระบบผลติก๊าซชีวภาพ” 

             

5.จดัท าร่างคู่มือ “คู่มือการระงับอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากระบบผลติก๊าซชีวภาพ” 

             

6.สง่ร่างคู่มือทัง้ 2 ฉบับให้คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบก่อนน าลงเว็บไซด์ 

             

7.ลงประกาศในเว็บไซด์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น 

             

8.เตรียมงาน/จัดสัมมนาผู้ ที่ เ ก่ียวข้อง 
จ านวน 1 วนั 

             

9.ส่งรายงานฉบับที่ 2              
10. น าข้อเสนอแนะจากการสัมมนามา

ปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือทัง้ 2 เล่ม ส่ง
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน
น ามาจดัท ารูปเลม่จ านวน 500 เลม่ 

             

11. จัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
แสดงความรุนแรงและอันตรายที่เกิด
จากระบบผลติก๊าซชีวภาพ 

             

12.ส่งรายงานฉบับที่ 3              
13.  เตรียมงาน/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพ ร่ความ รู้ความ เ ข้ า ใจ ใ ห้
กลุม่เป้าหมายจ านวน 50 คน 

             

14.ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์              

1 

2 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์                
บทที่ 1 บทน า 

15.  ประเมินผลโครงการ สรุปวิเคราะห์ 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
พร้อมเสนอแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 

             

16.ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์              

 

 

1.7   การน าเสนอรายงาน 

 การน าเสนอรายงานและการส่งเอกสาร หลังจากท่ีปรึกษาจัดส่งรายงานตามขอบเขตเง่ือนไข

ข้อก าหนดงาน จะรายงานความก้าวหน้า ตลอดจนรายงานสรุปผลการศกึษาฉบบัสมบรูณ์และอ่ืนๆ ภายใน 

1 สปัดาห์ ท่ีปรึกษาจะจดัท าบรรยายสรุปและชีแ้จงการด าเนินงานในขอบเขตของรายงานฉบับนัน้ ให้กรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน พิจารณาเห็นชอบในรายงานฉบบันัน้ๆ การน าเสนอผลงานจะ

มอบหมายให้บคุลากรหลกัท่ีก าหนดไว้ในสญัญาเป็นผู้เสนอผลงาน  ดงัรายละเอียดและเง่ือนไขตอ่ไปนี  ้

 1.7.1  รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1 จ านวน10 ชุด พร้อม CD 10 แผ่น ส่งภายในเวลา 2 

เดือน นบัแตว่นัลงนามในสญัญา เสนอผลการด าเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 

4.1-4.2 

 1.7.2  รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 2 จ านวน 10 ชุด พร้อม CD 10 แผ่น ส่งภายในเวลา 7 

เดือน นบัแตว่นัลงนามในสญัญา เสนอผลการด าเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 

4.3-4.4   

 1.7.3 รายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 3 จ านวน 10 ชุด พร้อม CD 10 แผ่น ส่งภายในเวลา 10 

เดือน นบัแตว่นัลงนามในสญัญา เสนอผลการด าเนินงานตามรายละเอียดขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 

4.5-4.6 พร้อมสง่คูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือการในการระงับ

อบุัติเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจ านวนอย่างละ 200 ชุด พร้อม CD 100 แผ่น พร้อมโปสเตอร์

โครงการฯ (Roll Up) จ านวน 2 ชดุ 

 1.7.4  ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จ านวน 10 ชุด พร้อม CD 10 แผ่น ส่ง

ภายในเวลา 11 เดือน นบัแตว่นัลงนามในสญัญา โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามรายละเอียดใน

ขอบเขตการด าเนินงานข้อ 4.1-4.7 

        การส่งรายงาน             ส่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ        จดัสัมมนา         จดัประชุมอบรมเชิงปฏิบติั  1 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์                
บทที่ 1 บทน า 

 1.7.5  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) รายงานสรุปส าหรับผู้ บริหารฉบับภาษาไทย 

จ านวนอย่างละ 10 ชุด พร้อม CD 20 แผ่น ส่งภายในเวลา 12 เดือน นับแต่วนัลงนามในสญัญา โดยมี

รายละเอียดผลการด าเนินงานครบถ้วนตามขอบเขตการด าเนินงานในข้อ 4.1-4.8 

 
1.8 ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับในโครงการ 
 1.8.1 เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานอตุสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยั 
 1.8.2 คูม่ือจ านวน 2 เลม่ ได้แก่  

 คูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

 คูม่ือการระงบัอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
  1.8.3 ผู้ประกอบการท่ีมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอตุสาหกรรมผลิตแป้งมนัส าปะหลงัไม่
น้อยกวา่ 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติหลงัจากเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจาก
การจ าลองสถานการณ์การเกิดอบุตัิเหตจุากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และวิธีการในการระงบัและควบคมุเหต ุ
การล าเลียงเจ้าหน้าท่ีและผู้ป่วยออกจากพืน้ท่ีอย่างปลอดภยั  
 



 บทที่ 2 
การทบทวน รวบรวม การเกิดอุบัติเหตุ

และสาเหตุที่เกิดในระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากน  าเสียอุตสาหกรรม 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
บทที่ 2 การทบทวน รวบรวม การเกิดอบุติัเหตแุละสาเหตทุี่เกิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพฯ 

 
 
 
 
 
 
2.1 ค าน า 

จากวิกฤตพลงังานท่ีผ่านมาเชือ้เพลิงมีราคาสงูมากขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้ามีราคา
สงูขึน้ตามไปอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จากเหตผุลดงักล่าวท าให้โรงงานอตุสาหกรรมหลายแห่งเกิด
ภาระหนีส้ินไม่สามารถผลิตหรือส่งสินค้าเพ่ือส่งออกจ าหน่ายได้ ต้องปิดกิจการหรือลดก าลังผลิตลง
เน่ืองจากความผนัผวนของต้นทุนเชือ้เพลิง ผลจากการศึกษาและประเมินศกัยภาพจากแหล่งของเสีย 
อตุสาหกรรมของกระทรวงพลงังาน (พพ.) พบวา่น า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรมการเกษตร มีศกัยภาพและ
ความเหมาะสมท่ีจะน ามาแปรเปลี่ยนเป็นพลงังานเพ่ือใช้ทดแทนการใช้พลงังานภายในโรงงาน โดยเฉพาะ
น า้เสียจากโรงงาน ในปี 2545 (พพ.) จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียโรงงาน
อตุสาหกรรม โดยการให้การสนบัสนนุคา่ก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมท่ีสนใจ
จะน าน า้เสียจากกระบวนการผลิตมาผลิตก๊าซชีวภาพ โดยได้ให้การสนับสนุนในการจัดตัง้ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพให้กับโรงงานจ านวน 12 แห่ง เพ่ือเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสร้างความ
เช่ือมัน่ในการตดัสินใจแก่ผู้ประกอบการ ต่อมาในปี 2550 พพ.ได้ด าเนินการขยายผลต่อจากโครงการท่ี
ด าเนินการในปี 2545 โดยได้จัดตัง้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าก่อสร้างให้กับโรงงานท่ีมีศกัยภาพและมี
ความต้องการท่ีก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพใช้ทดแทนการใช้พลงังาน
ฟอสซิลในกระบวนการผลิตของโรงงาน ผลจากนโยบายการสนับสนุนด้านพลังงานก๊าซชีวภาพของ
โครงการ ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้เกิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
เพ่ิมขึน้จ านวนหลายแห่ง เหตผุลหลกัเกิดจากสภาพวิกฤตพลงังาน และนโยบายในการส่งเสริมด้านก๊าซ
ชีวภาพของภาครัฐ 
 อตุสาหกรรมการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัเป็นกลุม่ท่ีมีการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย
มากท่ีสดุโดยมีจ านวนโรงงานท่ีมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพประมาณ ร้อยละ 80 ของจ านวนโรงงานผลิตแป้ง
มนัส าปะหลงัท่ีมีในประเทศ  เน่ืองจากอตุสาหกรรมแป้งมนัเป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้พลังงานมากเพ่ือการ
อบแป้งให้แห้ง เชือ้เพลิงท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นน า้มนัเตา ประกอบกับน า้เสียจากกระบวนการผลิตแป้ง มี
ลกัษณะสมบตัิเหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเฉล่ียอตัราในการเปลี่ยนสารอินทรีย์ในน า้เสียเป็นก๊าซ
ชีวภาพ ประมาณ 5-15 ลบ.ม.ก๊าซชีวภาพ/ลบ.ม.น า้เสีย ระยะเวลาในการคืนทุนสัน้ประมาณ 1-3 ปี 

บทท่ี 2บทท่ี 2  
การการทบทวน รวบรวม การเกิดอุบัตเิหตแุละสาเหตุ 

ท่ีเกิดในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้าเสียอุตสาหกรรม 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
บทที่ 2 การทบทวน รวบรวม การเกิดอบุติัเหตแุละสาเหตทุี่เกิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพฯ 

เทคโนโลยีหรือระบบท่ีผลิตก๊าซชีวภาพมีให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกท่ีจะใช้งานได้ตามความ
เหมาะสมและงบประมาณในการลงทุน รวมถึงมีความมั่นใจในเทคโนโลยีจากโรงงานต้นแบบท่ีได้
ด าเนินการไว้เมื่อปี 2545 ซึ่งสว่นใหญ่เป็นโรงงานผลิตแป้งมนั ท่ีกลา่วมาเป็นเหตสุนบัสนนุให้เกิดความเช่ือ
มนักบัผู้ประกอบการในการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียโรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงัซึ่งมี
จ านวนระบบมากท่ีสดุ รองลงมาจะเป็นอตุสาหกรรมผลิตน า้มนัปาล์ม และอตุสาหกรรมผลิตเอทานอล 
ตามล าดบั   
 
2.2  การทบทวน รวบรวม การเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
 เป็นท่ีทราบดีอยู่แล้วก๊าซชีวภาพมีองค์ประกอบของมี เทนเป็นหลกัสามารถติดไฟได้มีประโยชน์
สามารถน า้ไปใช้ทดแทนเชือ้เพลิงได้ ดงันัน้เมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมจะมีอนัตรายและมีโทษหากมีการละเลย
ผลิตและใช้อย่างไมใ่สใ่จและระมดัระวงั จะเห็นได้จากข่าวการเกิดอบุัติเหตท่ีุเกิดขึน้จากรายงานสรุปการ
เกิดเหตจุากระบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีจะได้กลา่วถึงในล าดบัถดัไป ท่ีผา่นมาอบุตัิเหตท่ีุเกิดกบัระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพเร่ิมเกิดขึน้เมื่อ ปี 2549 และเร่ิมมีความถ่ีของเกิดขึน้เร่ือยๆ ตามนโยบายการสง่เสริมและจ านวนของ
ระบบท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นเร่ืองท่ีไมส่ามารถหลีกเลี่ยงได้ เน่ืองจากในระยะแรกของการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ผู้ประกอบสว่นใหญ่มุง่หวงัเพียงท่ีผลิตก๊าซชีวภาพมาเพ่ือทดแทนการใช้พลงังานเพียงอย่างเดียว เน่ืองจาก
คา่ลงทนุในการก่อสร้างระบบมีมลูค่าสงู เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการมุ่งหวงัเพียงต้องการท่ีจะผลิต
และใช้ก๊าซชีวภาพให้มากท่ีสดุไมส่นใจในเร่ืองอปุกรณ์เพ่ือป้องกนัความปลอดภยั หวงัเพียงเพ่ือท่ีจะให้คืน
ทนุให้เร็วท่ีสดุ ขาดจิตส านึกความเอาใจใสแ่ละละเลยในการท่ีจะต้องตรวจสอบจดุบกพร่องของระบบท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอบุตัิเหต ุ
 
2.3 การเกิดอุบัตเิหตุและสาเหตุท่ีเกิดในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสียอุตสาหกรรมท่ีผ่าน 
 มาในประเทศไทย 

จากสถิติท่ีผา่นมาสามารถรวบรวมจ านวนอบุตัิท่ีเกิดขึน้กบัระบบผลิตก๊าซชีวภาพได้เฉพาะรายท่ีมี
ความเสียหายถึงชีวิตหรือทรัพย์สินท่ีมีการลงหนังสือพิมพ์ หรือมีการเสียหายต้องหยุดด าเนินกิจการและ
แจ้งให้อตุสาหกรรมจงัหวดัทราบเพ่ือสอบสวนและตรวจสอบเพ่ืออนุญาตให้เปิดการด าเนินการต่อ แต่ใน
รายท่ีเสียหายไมม่ากหรือไมม่ีผู้ เสียชีวิต สว่นใหญ่เจ้าของกิจการมกัจะปกปิดขา่วเพ่ือมิให้เกิดความเสียหาย
กบัช่ือเสียงโรงงาน สว่นใหญ่มกัไมต้่องการให้หน่วยงานราชการเข้าไปตรวจสอบและเก่ียวข้อง ซึ่งสามารถ
รวบรวมได้ ดงันี ้

1. การสดูดมสารพิษในบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ ณ โรงงานฟาร์มเลีย้งหม ูอ.เมือง จ.ราชบรีุ ปี 2549 
2. การท างานในท่ีอบัอากาศใกล้บ่อพักน า้เสีย ณ โกดังข้าวโพดอดัแห้งแสงรัตน์ปากช่อง จ. 

นครราชสีมา เมื่อ 30 กรกฎาคม 2549  
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3. การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องสบูสง่ก๊าซ ณ โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงับริษัท สระแก้ว
เจริญ อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อ 27 กนัยายน 2549 เวลาประมาณ 4.40 น.  

4. การระเบิดของห้องเผาไหม้หม้อน า้มนัร้อน ซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชือ้เพลิง ณ โรงงานผลิตแป้ง
มนัส าปะหลงั บริษัท เอ่ียมบูรพา จ ากัด อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว เมื่อ 24 กันยายน 2551 
เวลาประมาณ 14.00 น.  

5. การระเบิดของห้องเผาไหม้หม้อน า้มนัร้อน ซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชือ้เพลิง ณ โรงงานผลิตแป้ง
มนัส าปะหลงั อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อ 2 พฤษภาคม 2552 

6. การระเบิดของห้องเผาไหม้หม้อน า้มนัร้อน ซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชือ้เพลิง ณ โรงงานผลิตแป้ง
มนัส าปะหลงั จ.กาฬสินธุ์ เมื่อ 16 มิถนุายน 2552 เวลาประมาณ 21.30 น.  

7. การระเบิดของห้องเผาไหม้หม้อน า้มนัร้อน ซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชือ้เพลิง ณ โรงงานผลิตแป้ง
มนัส าปะหลงั อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อ 10 ธนัวาคม 2552 เวลาประมาณ 20.00 น. 

8. การเกิดเพลิงไหม้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย ณ โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั บริษัท
ชยัภมูิสตาร์ช จ ากดั ต.ละหาน อ.จตัรุัส จ.ชยัภมูิ เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 เวลาประมาณ 
14.00 น. 

9.    การสดูดมก๊าซพิษจากบ่อตกตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากน า้เสีย โรงงานสกัดปาล์มน า้มนัของบริษัท ยูนิวานิช น า้มนัปาล์ม จ ากัด (มหาชน) อ.
ปลายพระยา จ.กระบ่ี เหตเุกิดเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 เวลา 17.30 น. 

10.  การเกิดเพลิงไหม้จากฟ้าผา่ของโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ของ บริษัท คาสซาวา เวสท์ ทู เอ็น
เนอร์ย่ี จ ากดั ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เหตเุกิดเมื่อวนัท่ี 7 พค.2555 เวลา 21.23  

11.  การสดูดมก๊าซพิษจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสกุรและผลิตอาหารสตัว์ของบริษัท 
เอส พี เอม็ อาหารสตัว์ จ ากดั เลขท่ี 79/1 หมูท่ี่ 1 ต าบลห้วยยางโทน ท่ีอ าเภอปากท่อ จังหวดั
ราชบรีุ ท าให้ขาดอากาศหายใจ เสียชีวิต 5 คน เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2555 

 
 กรณีท่ี 1  การสูดดมสารพษิในบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 
   
  สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ  :  คนงานในโรงงานฟาร์มเลีย้งหม ูจงัหวดัราชบรีุ เสียชีวิตจ านวน 5 คน  
      รายละเอียดของข่าว  :  จากข้อมลูในรายงานการสอบสวนโรคพิษจากก๊าซและการขาดอากาศ
หายใจ (Toxic gas and asphyxia) และข้อมลูจากแหล่งอ่ืนๆ ในปี พ.ศ.2549 มีการรั่วไหลของก๊าซท่ี
ก่อให้เกิดผลตอ่สขุภาพรายงานวา่มีการเสียชีวิตของคนงานในโรงงานฟาร์มหม ูจังหวดัราชบุรี จากการสดู
ดมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จากบ่อดกัก๊าซชีวภาพ ท าให้มีผู้ เสียชีวิต 5 ราย  ขณะลงไปติดตัง้ท่อ พีวีซี ในบ่อ
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กว้าง 3 เมตร ลกึ 4 เมตร เพ่ือสบูน า้จากบ่อบ าบัดน า้เสียเข้าสู่บ่อหมกัก๊าซชีวภาพ สาเหตสุ าคญัของการ
เสียชีวิต คือ การขาดความรู้ในการป้องกนัตนเองในการปฏิบตัิงาน 

  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : สดูดมก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จากบ่อดกัก๊าซชีวภาพและขาดความรู้
ในการป้องกนัตนเองในการปฏิบตัิงาน 

 แนวทางแก้ไข  : สร้างความตระหนักและให้ความรู้เก่ียวกับอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะ
ปฏิบตัิงาน พร้อมทัง้หามาตรการป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ภายในบ่อท่ีมีก๊าซชีวภาพ ดงัปรากฏเป็นขา่ว
อยู่เนืองๆถึงการรั่วไหลของก๊าซตา่งๆ ในโรงงานอตุสาหกรรม บางครัง้อาจไม่รุนแรงหรือมีผู้บาดเจ็บ และ
เสียชีวิตปรากฏให้เห็น แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาอนัตรายจากการสดูดมก๊าซพิษ มีแนวโน้มรุนแรงมากขึน้ 
ตามสภาพเศรษฐกิจ และสงัคม ท่ีมีการน าสารเคมีมาใช้อย่างมากมายในปัจจบุนั  

ดงันัน้ การเฝ้าระวงัอนัตราย การเกิดพิษหรือการสูดดมสารพิษ ตลอดจนการให้ความรู้ในการ
ป้องกนัตนเองแก่พนกังานหรือชมุชน จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก และควรมีการด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
และตอ่เน่ือง 
 (ท่ีมา : 2.แสงโฉม เกิดคล้าย. บรรณาธิการ. แนวทางการวินิจฉัยเพ่ือการรายงานโรคจากการประกอบ
อาชีพและส่ิงแวดล้อม.พิมพ์ครัง้ท่ี 1.กรุงเทพมหานคร: องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์) 
  
 กรณีท่ี 2  การท างานในท่ีท่ีอับอากาศ  
 
  สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ  :  คนงานในโกดังข้าวโพดอดัแห้งแสงรัตน์ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เสียชีวิตจ านวน 4 คน  

รายละเอียดของข่าว  :  รายงานวา่มีคนงานเสียชีวิต 4 ราย ท่ีโกดงัข้าวโพดอดัแห้งแสงรัตน์ปาก
ช่อง นครราชสีมา ในโรงงานมีเคร่ืองจกัรท างาน และมีช่องท่อสายพานตกัข้าวโพดขนาด 1.5 x 3 เมตร ลึก
ลงไปใต้ดินประมาณ 3 เมตร มีบนัไดเหลก็เดินลงไปได้ คนงานเดินลงไปในช่องท่อสายพานเพ่ืออดัจาระบี
สายพานทกุ 15 วนั ปกติจะมีการเปิดฝาช่องทางลงก่อน 1 วนั เพ่ือระบายอากาศเร่ืองแบบนีแ้ม้จะไม่ค่อย
ได้ยินบ่อยนกัแตก่็เกิดซ า้ซากอยู่เหมือนกนั เหตเุกิดได้ทกุสถานการณ์ท่ีมีการเข้าไปอยู่ในท่ีอบั โดยเฉพาะ
เมื่อมีก๊าซพิษด้วย ในกรณีนีพิ้สจูน์ทราบวา่เป็นก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์หรือก๊าซไขเ่น่าซึ่งมีกลิ่นฉนุ การสดูดม
เข้าไปมากๆจะหมดสติทนัทีและถึงเสียชีวิต กลิ่นของก๊าซนีเ้ป็นสญัญาณเตือนอนัตรายให้ถอยห่าง แต่เมื่อ
สูดดมเข้าไปเล็ก น้อยประสาทสัมผัสกลิ่นจะตายก่อน ท าให้ไม่สามารถรับรู้กลิ่นอีกต่อไป ก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์เกิดจากการย่อยสลายวตัถุอินทรีย์ท่ีมาจากพืชหรือสตัว์ในท่ีอบัอากาศ โอกาสท่ีจะเกิด
ก๊าซนีจ้ะมีแถวบ่อพกัน า้เสีย บ่อหมกั ท่อระบายน า้   
(ท่ีมา  : หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบบัวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2549) 
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  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  :  อยู่ในท่ีอบัอากาศและสดูดมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) 
จากบ่อบ าบดัน า้เสีย ช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้หลงัจากสดูดมก๊าซพิษเข้าไปในร่างกาย 

  แนวทางแก้ไข  :  การท่ีคนงานจะเข้าไปในพืน้ท่ีอบัเช่นนี ้ควรมีการป้องกันไว้ก่อน โดยการ
ระบายอากาศก่อนท่ีจะสง่ผู้ปฏิบตัิงานเข้าไปท างานในบริเวณนัน้ ผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมอปุกรณ์ช่วยใน
การหายใจเช่น หน้ากากกนัสารพิษ ถงัออกซิเจนไว้ วิธีท่ีง่ายท่ีสดุ คือให้ผู้ลงไปปฏิบัติงานควรผกูเชือกรอบ
เอวของทกุคน ส าหรับให้คนท่ีอยู่ด้านนอกสามารถช่วยเหลือและดงึตวัขึน้มาได้ หากเกิดการหมดสติ         

ดงันัน้การเข้าไปในท่ีอบัอากาศแม้ไมม่ีก๊าซพิษก็ควรระวงัเพราะอาจขาดออกซิเจนส าหรับหายใจได้ 
(หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบบัวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2549) 

ท่ีมา: เรียนรู้จากขา่วอบุตัิเหต,ุ รศ.สชุาตา ชินะจิตร 
 ความรู้เพิ่มเติม  :  อนัตรายของก๊าซพิษหลงัสดูเข้าไป ก๊าซจะเข้าไปท าลายถงุลม เย่ือหุ้มปอด 

ท าลายเนือ้ปอด ท าให้ปอดอักเสบและมีน า้ท่วมปอด การรักษามักจะใช้วิธีประคบัประคองอาการ ใส่
เคร่ืองช่วยหายใจและให้ยาต้านการอกัเสบของปอด จนกวา่ปอดจะกลบัมาท างานปกติและไม่มีก๊าซสะสม
อยู่ในร่างกาย ก๊าซพิษจะถกูขบัออกกบัลมหายใจได้เอง แตห่ากเกิดจากการขาดออกซิเจน มกัจะเสียชีวิตใน
ท่ีเกิดเหตหุรือในภายหลงัจากภาวะสมองตาย 

ที่มา : http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php? 

  
กรณีท่ี 3   การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องสูบส่งก๊าซ  
 

  สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ :  โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั อ าเภอเมือง จังหวดัสระแก้ว เกิดการ
ระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องสบูส่ง มีผู้ เสียชีวิตจ านวน 2 คน บาดเจ็บสาหัส 1 คน ทรัพย์สินเสียหาย
ประมาณ 1 แสนบาท 

รายละเอียดของข่าว : เหตเุกิดขึน้ท่ี โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั อ.เมือง จ.สระแก้ว เมื่อ วนัท่ี 
27 กนัยายน พ.ศ. 2549 เวลา 4.30-5.00 น. พบวา่ บ่อผลิตก๊าซแบบผ้าใบคลมุ ขนาด 80 x 220 m. (2 บ่อ) 
ขอบผ้าใบยึดโยงด้วยเชือกไนลอ่น ซีลด้วยน า้ ดงัรูปท่ี 2-1 มีรอยฉีกขาดและมีก๊าซรั่วไหลโดยทัว่ไป มีวชัพืช
ขึน้ชิดขอบบ่อท่ีอาจท าให้เกิดการติดไฟได้ง่าย ลมร้อนท่ีใช้ส าหรับอบแป้งมีอณุหภมูิต ่ามากจนอบแป้งไม่
แห้ง 
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รูปท่ี 2-1  สภาพการฉีกขาดรอบขอบบ่อท่ีซีล (seal) ด้วยน า้ 
 

เมื่อหัวหน้าและช่างจากฝ่ายผลิต 3 คน ตรวจพบว่าน า้มนัร้อนจากหม้อน า้มนัร้อนมีอณุหภมูิต ่า
เกินไป โดย Burner ท่ีใช้ Biogas ร่วมกบัน า้มนัเตาได้ดบัลง เน่ืองจากแรงดนัก๊าซชีวภาพไมเ่พียงพอ ช่างทัง้ 
3 คนพากันเดินมาตรวจสอบท่ีห้องสบูส่งก๊าซ (Gas Station) ซึ่งผนังห้องเป็นคอนกรีตทึบทุกด้าน มีช่อง
ระบายอากาศด้านบนติดหลงัคาดงัรูปท่ี 2-2 ผงัแสดงการวางต าแหน่งของเคร่ืองจักรต่างๆภายในห้องสบู
สง่ก๊าซ เมื่อถึงห้องสบูสง่ช่างทัง้ 3 คน พบวา่มีการรั่วไหลของ Biogas ท่ีท่อสง่ก๊าซอย่างรุนแรงในห้องสบูส่ง
ก๊าซ ขณะท่ีเดินเข้าไปในห้อง ก๊าซท่ีรั่วไหลได้เกิดการจุดระเบิดขึน้ เปลวไฟได้ลวกช่างทัง้ 3 คน จนได้รับ
บาดเจ็บสาหสั และ เสียชีวิตตอ่มา 2 คน ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 100,000.บาท 

 

 
 
รูปท่ี 2-2 ผงัแสดงการวางต าแหน่งของเคร่ืองจกัรตา่งๆภายในห้องสบูสง่ก๊าซของโรงงาน 
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จุดท่ีก๊าซชีวภาพรั่วไหลเกิดขึน้ท่ีข้อต่อรับการขยายตัว (Expansion Joint) ซึ่งติดตัง้อยู่ท่ีท่อ
ทางออกของ Blower สบูสง่ก๊าซ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-3 ถึง รูปท่ี 2-5 

 

 
 

รูปท่ี 2-3  สภาพของห้องสบูสง่ก๊าซชีวภาพ(Gas Station)   

 
 

รูปท่ี 2-4  สภาพข้อตอ่รับการขยายตวัท่ีแตกรั่วหลงัเกิดอบุตัิเหต ุ
 

     
 

รูปท่ี 2-5  ลกัษณะการฉีกขาดของข้อตอ่รับการขยายตวัท่ีแตกออกหลงัเกิดอบุตัเิหต ุ
 
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : ข้อตอ่รับการขยายตวัแตกท าให้ก๊าซชีวภาพรั่วออกมา ก๊าซท่ีรั่วไหล
ได้เกิดการจดุระเบิดขึน้   

 

จุดท่ีติดต้ังข้อต่อ 
รับการขยายตัว

จุดท่ีก๊าซร่ัวอยูท่ี่ขอ้
ต่อรับการขยายตวั 
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 การวเิคราะห์สาเหตุท่ีเกิดขึน้ของพนักงานสอบสวน  : จากการวิเคราะห์สาเหตกุารแตกรั่ว 
ของเจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรม พบวา่ 
    การเลือกใช้และติดตัง้ข้อตอ่รับการขยายตวัท่ีไมเ่หมาะกบังาน เน่ืองจากต าแหน่งท่ีติดตัง้ไม่
มีการขยายหรือหดตวัของท่อส่งก๊าซ แต่มีการสัน่สะเทือนจากBlower ซึ่งติดตัง้บนแท่นยึดแข็งโดยไม่มี
ระบบป้องกนัการสัน่สะเทือน 
   ข้อตอ่รับการขยายตวัเสียหายจากการล้าตวั ข้อตอ่มีการสะบดัตวัในจังหวะหยุดและจังหวะ
สตาร์ทของ Blower ท าให้เกิดแรงดดัตวัซ า้ๆ  
   มีการผกุร่อนและการกดักร่อนจาก O2, H2CO3, H2SO4 ภายในข้อตอ่รับการขยายตวั ซึ่งเกิด
จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 และไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S ในก๊าซชีวภาพรวมตวักับน า้หรือความชืน้ 
H2O 
 
 แหล่งจุดระเบดิ (Ignition Source) ในอุบัติเหตุครัง้นัน้ พบว่า 

- อปุกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมดเป็นแบบไมป้่องกนัการระเบิด เช่นมอเตอร์ ปลัก๊ สวิตช์ หลอดไฟ และ
อปุกรณ์ไฟฟ้าควบคมุ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-6 

- สวิตช์มอเตอร์ของ Blower บนแผงสวิตช์อยูห่่างจากจดุท่ีก๊าซรั่วประมาณ 1.20 เมตร 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                                    

รูปท่ี 2-6  ลกัษณะการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าและสวิตช์มอเตอร์ของ Blower 

จจุดท่ีข้อ
ต่อแตก
ร่ัว 

จุดท่ี
ติดตัง้
ตู้ควบคุ
ม 

จจุดท่ีข้อ
ต่อแตก
ร่ัว 

จุดท่ี
ติดตัง้
ตู้ควบคุ
ม 
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 ข้อแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 
1. ควรติดตัง้ข้อตอ่ออ่น (Flexible joint) ท่ีท่อทางเข้าและออกของป๊ัมก๊าซชีวภาพแทนการใช้ข้อตอ่

รับการขยายตวั (Expansion joint) 
2. ควรติดตัง้วสัดกุนัการสัน่สะเทือนท่ีฐานแท่นรองรับป๊ัมก๊าซชีวภาพ 
3. ควรติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัก๊าซรั่ว (Gas Detector) พร้อมสญัญาณเตือนการรั่วไหลของก๊าซ

ชีวภาพ 
4. อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิดท่ีใช้ในห้องควบคมุต้องเป็นชนิดกนัระเบิด 
5. ควรมี Water Seal Tank เป็นชดุควบคมุความดนัก๊าซชีวภาพเกินก าหนดจากบ่อก๊าซพร้อมตอ่

ท่อออกไปเผาทิง้ท่ีปลอ่ง (Flare Ignition) 
6. ติดตัง้เคร่ืองควบคมุความดนัก๊าซชีวภาพท่ีน าไปใช้งาน 
7. ตู้ควบคมุไฟฟ้าต้องติดตัง้ห่างจากป๊ัมก๊าซชีวภาพไมน้่อยกวา่ 5 เมตร 
8. ห้องควบคมุและสบูสง่ก๊าซควรมกีารระบายอากาศอย่างเพียงพอ 

 
 กรณีท่ี 4   การระเบิดของห้องเผาไหม้ซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพ(Biogas)เป็นเชือ้เพลิง 
 
  สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ  :  โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลัง อ าเภอวฒันานคร จังหวดัสระแก้ว
ระเบิดมีผู้บาดเจ็บ จ านวน 2 คน ทรัพย์สินเสียหาย 3 ล้าน  

รายละเอียดของข่าว  :  เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2551 ณ โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ในจังหวดั
สระแก้ว เกิดการระเบิดของห้องเผาไหม้ซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นเชือ้เพลิง ส าหรับหม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นสื่อน าความร้อน จากการสอบสวนสาเหตกุารระเบิดของผู้ เช่ียวชาญท่ีเข้าตรวจวิเคราะห์ ได้
ล าดบัเหตกุารณ์ก่อนการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้หม้อน า้มนัร้อน ไว้ดงันี ้

 มีการดบัเตาหม้อน า้มนัร้อน ประมาณ 12.00 น. และเร่ิมพยายามจุดเตาหม้อน า้มนัร้อนท่ีใช้ก๊าซ
ชีวภาพเป็นเชือ้เพลิง เวลาประมาณ 13.30 น. แตจ่ดุเตาไมไ่ด้ โดย Burner ไมท่ างาน  

 ช่างผู้ควบคมุหม้อน า้มนัร้อนและช่างไฟฟ้า ได้ตรวจสอบและพยายามซ่อมแซมระบบวาล์วจ่าย
ก๊าซและอปุกรณ์ควบคมุการท างานของหวัเผา เพ่ือให้จดุเตาได้  

 เวลาประมาณ 14.00 น. ในขณะเปิดสวิตช์หวัเผาเพ่ือจุดเตา หวัเผามีการท างานโดยพัดลม มีการ 
Pre Purge ตามล าดบั เมื่อพดัลมหร่ีลมลงจนถึงขัน้ตอนท่ีหวัเทียนจดุประกายไฟในห้องเผาไหม้ ปรากฏว่า
ทนัทีท่ีหวัเทียนจดุประกายไฟ ก็เกิดการระเบิดของห้องเผาไหม้ขึน้ (Furnace Explosion)  



 

 
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

2-10 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
บทที่ 2 การทบทวน รวบรวม การเกิดอบุติัเหตแุละสาเหตทุี่เกิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพฯ 

 แรงระเบิดท าให้ฝาหน้าของหม้อน า้มนัร้อนและคอยล์น า้มนัฝาหลงัช ารุด หัวเผาหลดุร่วง ขดท่อ
น า้มนัท่ีฝาหลงัยืดตวัและแตกรั่ว  และมีน า้มนัถ่ายเทความร้อนรั่วไหล ท าให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 
คน ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท ดงัรูปท่ี 2-7 
 

 
รูปท่ี 2-7  สภาพหม้อน า้มนัร้อนและคอยล์น า้มนัและหวัเผาหลงัเกิดอบุตัิเหต ุ

 
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : เกิดประกายไฟท่ีหวัเทียนในขณะจดุเตา ท่ีห้องเผาไหม้  
   การวเิคราะห์สาเหตุการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ดงันี ้

1.  องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้  มีรายละเอียดดงันี ้

  ต้องมีปริมาณความเข้มข้นของเชือ้เพลิงผสมกับอากาศ อยู่ระหว่าง Lower Explosive 
Limit (LEL) กบั Upper Explosive Limit (UEL) 

  ต้องมี Ignition Source เช่นการจุดประกายไฟจาก Electrode หรือ จากเปลวไฟของ 
Pilot Burner 

  ห้องเผาไหม้อยู่ในสภาพเป็นห้องอบัอากาศ (Confine Space) 
2   ลักษณะของหัวเผาเช้ือเพลิงท่ีเก่ียวข้องและการควบคุมการเผาไหม้ มีลกัษณะดงัรูปท่ี 

2-8 และรูปท่ี 2-9 
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รูปท่ี 2-8   อปุกรณ์ควบคมุก๊าซก่อนเข้าหวัเผาประกอบด้วย 1 Stop Valve   2 Strainer 
     3 Pressure Regulator    4 Double Solenoid Valve     5.Burner 

 

 
 

รูปท่ี 2-9  ลกัษณะหวัเผาเป็นแบบ Rotary Cup และเป็น Combination Burner 
 

ส าหรับโรงงานนีล้กัษณะการใช้งานของหวัเผาและอปุกรณ์ควบคมุก๊าซมีรายละเอียดดงันี ้

  หวัเผาเป็นแบบ Rotary Cup ผลิตจากประเทศเยอรมนั และเป็น Combination Burner 

  จดุเตาโดยใช้ Electrode จุด LPG ให้ไฟติดเป็น Pilot Burner ก่อน เน่ืองจากน า้มนัเตา
และ Biogas จะติดไฟยากในบางสภาวะ เมื่อ LPG. ติดไฟแล้ว จึงป้อนน า้มนัเตาหรือ 
Biogas เข้าสูเ่ปลวไฟ  

  การควบคมุการเผาไหม้เชือ้เพลิง  เป็นระบบเร่งหร่ีเชือ้เพลิงและอากาศ ตามภาระการใช้
งาน (Modulating Control) 

1 

2 3 

4 

5 
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3. ล าดับการท างานของหัวเผาตามมาตรฐานความปลอดภัย  

   เมื่อสวิทช์ตอ่วงจร ระบบนิรภยั Valve Proving Systems (VPS) จะตรวจสอบวา่ Double 
Solenoid Valve (DSV) มีการรั่วของ Biogas ผ่านเข้าสู่ห้องเผาไหม้หรือไม่ ถ้า VPS ไม่
พบการร่ัวไหลของก๊าซท่ี DSV หวัเผาจะเร่ิมท างานตามล าดบั  

   Flame Detector จะตรวจสอบความมืดทนัที ถ้าห้องเผาไหม้มืดจะเปิดพดัลมเป่าอากาศ
ผา่นห้องเผาไหม้ (Pre purge) ประมาณ 1-1.5 นาที เพ่ือขจดัก๊าซเชือ้เพลิงออกจากห้อง
เผาไหม้ ถ้าพบความสวา่ง จะตดัระบบการท างานทนัที  

   เมื่อการ Pre purge ครบตามเวลาท่ีก าหนด กระบวนการท างานเป็นดงันี ้ 
- กระบงัลมจะคอ่ยๆหร่ีลง  เพ่ือลดปริมาณลมท่ีป้อนเข้าห้องเผาไหม้ให้ต ่าสดุ   
- หัวเทียนจะเร่ิมจุดประกายไฟ  Solenoid Valve ของ LPG จะเปิด LPG เข้า Pilot 

Burner เพ่ือจดุน าให้เกิดเปลวไฟ   
- Flame Detector จะตรวจสอบการติดไฟของ LPG ท่ี Pilot Burner  ถ้าภายใน

ประมาณ 3-5 sec.ไม่ติดไฟ จะแสดงด้วยสญัญาณเตือนภยัพร้อมตดัระบบการ
ท างานของหวัเผาทัง้หมด    

- เมื่อ Pilot Burner ติดไฟและเปลวไฟเป็นปกติ Double Solenoid Valve จะเปิด 
Biogas เข้าสูห้่องเผาไหม้  

- Flame Detector จะตรวจสอบการติดไฟของ Biogas ถ้าไม่ติดไฟภายในประมาณ 
3 -5 sec. หัวเผาจะหยุดระบบการท างานทัง้หมด แต่ถ้าติดไฟหัวเผาจะท างาน
ตอ่เน่ืองไป  

4  ล าดับการท างานของหัวเผา ในขณะเกิดการระเบิดของห้องเผาไหม้   

  ก่อนวนัท่ีจะมีการระเบิดของห้องเผาไหม้ หวัเผามีปัญหาไมท่ างาน โดยระบบนิรภยั VPS 
ได้สง่สญัญาณเตือนภยัแสดงการรั่วของก๊าซชีวภาพผา่น DSV หลงัจากการซ่อมโดยช่าง
ของโรงงาน หวัเผาสามารถกลบัมาท างานได้   

 มีการติดเตาหม้อต้มน า้มนั และใช้งานต่อเน่ืองถึงเท่ียงของวนัท่ีเกิดอบุัติเหตแุละมีการ
ดบัเตาระหวา่งเท่ียงถึงประมาณบ่ายโมงคร่ึง  

 หลงับ่ายโมงคร่ึง ผู้ควบคมุหม้อต้มน า้มันได้เร่ิมจุดเตาใหม่ แต่ปรากฏว่าจุดเตาไม่ติด  
และพนกังานได้พยายามจดุเตาอยู่หลายครัง้  

 บ่าย 2 โมง ในขณะท่ีก าลงัจุดเตา โดยพัดลมมีการไล่อากาศ (Pre Purge) ครบตาม
ก าหนดเวลา ขณะนัน้มีพนกังานท่ีเก่ียวข้องยืนอยู่บริเวณหน้าหวัเผาพบวา่หวัเทียนมีการ
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จดุประกายไฟแตใ่นห้องเผาไหม้ไมม่ีเปลวไฟและในขณะนัน้ ก็ได้เกิดการระเบิดของห้อง
เผาไหม้ขึน้  

5 หลักฐานการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้   

    Biogas มีความดนัจาก Blower ประมาณ 270-350 mbar ปริมาณการผลิตประมาณ
500-600 m3/hr เมื่อผ่าน Regulator Valve ก่อนเข้าหัวเผา ปรับลดความดันเหลือ 
ประมาณ 150-230 mbar ขนาดท่อส่งก๊าซ และ Double Solenoid Valve Ø 100 และ
50 mm. เชือ้เพลิงมีโอกาสร่ัวไหลสงู เน่ืองจากอยู่ในรูปของก๊าซท่ีมีความดนัและปริมาณ
สงูจึงอาจสะสมในห้องเผาไหม้ได้และมีโอกาสระเบิดได้ทัง้ก่อนและหลงัการ Pre Purge  

  การใช้เชือ้เพลิงส าหรับหม้อน า้มันร้อนเคร่ืองนี  ้ปกติสามารถเลือกใช้เชือ้เพลิงร่วม
ระหว่าง น า้มนัเตากับ Biogas พร้อมกัน หรือเลือกใช้เชือ้เพลิงใดเชือ้เพลิงหนึ่งเพียง
อย่างเดียวแตใ่นวนัท่ีเกิดอบุตัิเหต ุโรงงานเลือกใช้เฉพาะ Biogas เพียงอย่างเดียว โดย
ตรวจพิสจูน์ได้จาก Burner Control ท่ีติดตัง้อยู่ใน Control Panel ซึ่ง Sequence ของชดุ 
Biogas ได้หยดุอยู่ท่ีต าแหน่ง Pilot Burner ก าลงัจดุ LPG 

 
6   องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ  

  หลงัเกิดอบุตัิเหตไุด้น าก๊าซชีวภาพไปตรวจวิเคราะห์ด้วย Gas Analyzer ดงัแสดงในรูปท่ี  
2-10 และผลการตรวจวิเคราะห์ สรุปได้ดงันี ้

   ก๊าซมีเทน (CH4) อยู่ระหวา่ง 55-66 % เป็นเชือ้เพลิงท่ีให้ความร้อน  

   ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 27-45 % เป็นก๊าซเฉ่ือย  

   ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) 2200-3300 ppm. (~0.3 %) เป็นก๊าซพิษ  

   มีไนโตรเจน (N2 เป็นก๊าซเฉ่ือย) ออกซิเจน (O2) และความชืน้หรือไอน า้อ่ิมตวัรวมอยู่ด้วย   
 

   
รูปท่ี 2-10  ผลการน าก๊าซชีวภาพไปตรวจวิเคราะห์ด้วย Gas Analyzer 
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 จากกรณีดงักล่าว ผู้ เช่ียวชาญ(ศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล วิศวกร 8) จากส านักเทคโนโลยีความ
ปลอดภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม ได้อธิบายถึงทฤษฏีการเกิดการติดไฟของก๊าซชีวภาพตามไดอะแกรมท่ี
เรียกว่า Ternary (three component) diagram, atmospheric ดงัแสดงในรูปท่ี 2-11 และกล่าวว่า
คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพท่ีสามารถจุดติดไฟเองได้มีเง่ือนไขการลุกติดไฟอัตโนมัติของก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) นอกจากนีย้ังได้เปรียบเทียบคณุสมบัติของ Biogas, Natural Gas , Town Gas (LPG) ไว้ใน
ตารางท่ี 2-1  

 
 

รูปท่ี 2-11  Ternary (three component) diagram, atmospheric 
 
 

เง่ือนไขการลุกติดไฟอัตโนมัติของก๊าซชีวภาพ (Biogas) สามารถเกิดขึน้ได้เม่ือ 

   Autoignition temperature  : 595 °C 

    Flammability limits in air (STP conditions) : 5.0-15.0 vol.%  

    ช่วงการลกุไหม้ ; จะไมล่กุไหม้หรือเปลวไฟดบัเมื่อ  
- CH4ในบรรยากาศ < 5 %  (Lower Explosive Limit ), 
- CH4ในบรรยากาศ >15 % (Upper Explosive Limit ) 
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     Specific Hazards ;Exposure to fire may cause containers to rupture/explode. 

  Max. ignition velocity , Biogas (60% CH4, 38% CO2, 2% Other); 0.25 m/s 

  General Behavior : Risk of corrosion by gas contained impurities (CO, CO2, H2S) in 
presence of moisture. 

 
ตารางท่ี 2-1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Biogas, Natural Gas , Town Gas (LPG)  
  

Parameter Unit Natural Gas Town Gas Biogas 
Calorific value (lower) MJ/m3 36.14 16.1 21.48 
Density Kg/m3 0.82 0.51 1.21 
Wobbe index (lower) MJ/m3 39.9 22.5 19.5 
Max. ignition velocity m/s 0.39 0.70 0.25 
Theor. Air requirement M3air/m3gas 9.53 3.83 5.71 
Max.CO2-conc.in stack gas Vol% 11.9 13.1 17.8 
Dew point oC 59 60 60-160 
 
 7   อุปกรณ์ควบคุมก๊าซต่างๆท่ีใช้ในห้องเผาไหม้ของโรงงาน เช่น  
  วาล์วท่ีใช้ในห้องเผาไหม้  ได้แก่ 

    Double Solenoid Valve 
- ขนาด DN 100 เป็นวาล์วไฟฟ้า ส าหรับปิด-เปิดก๊าซชีวภาพเข้าสู่หัวเผาแบบอตัโนมตัิ 

ผลิตตามมาตรฐานเยอรมนั-ยโุรป ดงัรูปท่ี 2-12 

 
รูปท่ี 2-12  ลกัษณะของ Double Solenoid Valve 
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    Valve Proving Systems  
- เป็นระบบนิรภยั ตามาตรฐานเยอรมนั-ยุโรป ติดตัง้คู่กับ Double Solenoid Valve ท า

หน้าท่ีตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพผ่าน  Double Solenoid Valve เมื่อหัวเผา
เร่ิมท างาน ถ้ามีการรั่วของก๊าซผา่นวาล์วจะแสดงด้วยสญัญาณเตือนภยัไฟสีแดงพร้อม
ตดัระบบการท างานของหวัเผาทัง้หมด ดงัแสดงใน รูปท่ี 2-13  

 

 
รูปท่ี 2-13  ลกัษณะของ Valve Proving Systems 

 

   ข้อก าหนดใช้งาน   ใช้ได้กับก๊าซแห้งท่ีมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ไม่เกิน 0.1% (ไม่เกิน 1000 
ppm.)โดยปริมาตร 

 สาเหตุท่ีท าให้ Biogas ร่ัวผ่าน Double Solenoid Valve เข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ ดังกรณีต่อไปนี ้
- เมื่อหน้าวาล์วและบ่าวาล์วสกปรก  
- เมื่อหน้าวาล์วหรือบ่าวาล์วช ารุด  
- เมื่อสปริงกดวาล์วสกึกร่อน แตกหกั  
- เมื่อก้านวาล์วและรูสกปรก ท าให้ค า้ยนั หรือติดตายในต าแหน่งวาล์วเปิด  
- มีการลดัวงจรไฟฟ้าในต าแหน่งให้วาล์วเปิด  

 
 จากการถอดชิน้ส่วนของวาล์วออกมาตรวจสอบพบว่า  : 

1. Double Solenoid Valve มีประวตัิการช ารุดสปริงกดวาล์วและบ่าวาล์วมีการสึกกร่อน ผกุร่อน
เป็นรูพรุน(Pitting) และเคยมีการแตกหกับ่อยครัง้ ซึ่งท าให้เกิด การรั่วไหลของก๊าซชีวภาพผ่าน 
Double Solenoid Valve เข้าสูห้่องเผาไหม้จนติดเตาไมไ่ด้หลายครัง้ ดงัรูปท่ี2-14 
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รูปท่ี 2-14  ลกัษณะการสกึกร่อนเป็นรูพรุน(Pitting) ของ Double Solenoid Valve 

 
2. สภาพก้านวาล์วและรูก้านวาล์วตวัลา่งสกปรกมาก มีเมือก ตะกอนสะสมอยู่ในรูก้านวาล์ว ท าให้

ฝืดและขดัตวั ก้านวาล์วถกูตะกอนสกปรกค า้ยนั  เป็นเหตใุห้วาล์วเปิดค้าง หรือปิดไมส่นิท ท าให้ 
Biogas รั่วไหลอย่างรุนแรง ดงัรูปท่ี 2-15 

   
รูปท่ี 2-15  ลกัษณะของก้านวาล์วและรูก้านวาล์วตวัลา่งสกปรกมาก 

 
3. Valve Proving Systems  ไมต่ดัระบบการท างานของหวัเผาสาเหตเุน่ืองมาจาก Valve Proving 

Systems มีการช ารุด รูสง่ก๊าซเพ่ืออดัทดสอบการรั่วของ Double Solenoid Valve มีการอดุตนั 
เมื่อทดสอบท างาน ความดนัจะถึง 20 mbarทนัที  ระบบนิรภยัจึงล้มเหลว ดงัรูปท่ี 2-16 

   
รูปท่ี 2-16 สภาพของ Valve Proving Systems มีการช ารุดท าให้ระบบนิรภยัล้มเหลว 
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4. จากการทดลองตอ่วงจรให้ Valve Proving Systems ท างาน พบว่าการอดุตนัหรือติดตายของรู
ส่งก๊าซนี ้ท าให้ปัม้ก๊าซท างานและหยุดทันที ซึ่งแสดงว่าเกิดความดันย้อนกลบัประมาณ 20 
mbar เสมือนไม่มีการรั่วของก๊าซท่ี  Double Solenoid Valve หลงัจากนัน้ภายในประมาณ 10 
sec. จะปรากฏไฟสีเหลืองหรือผา่นการทดสอบและระบบนิรภยั VPS จะต่อวงจรของหัวเผา ให้
สามารถท างานตอ่เน่ืองไป 
 

  สรุปผลการวเิคราะห์สาเหตุการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้  
 จากการพิสจูน์ของเจ้าหน้าท่ีส านกัเทคโนโลยีความปลอดภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม สรุปสาเหตุ
การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ ดงันี ้

    มี Biogas ท่ีความดนัประมาณ150-230 mbar (Capacity ประมาณ 500 m3/hr) รั่วไหล
อย่างมาก ผ่าน Double Solenoid Valve ขนาด DN 100 mm. เข้าสู่ห้องเผาไหม้ตลอดเวลา จนมีความ
เข้มข้นของมีเทนในอากาศอยู่ระหว่าง Lower Explosive Limit ; LEL กับ Upper Explosive Limit ;UEL 
คือ 5-15.0 vol.% การรั่วของ Double Solenoid Valve  เกิดจากก้านวาล์วและรูก้านวาล์ว ชุดล่างสกปรก
มาก  มีเมือกและตะกอนสะสมอยู่ในรูก้านวาล์ว  จนท าให้ก้านวาล์วถกูตะกอนสกปรก ค า้ยัน วาล์วจึงเปิด
ค้างและเป็นสาเหตใุห้ Biogas รั่วไหลอย่างมากตลอดเวลา 

    มีการช ารุดของระบบนิรภยั Valve Proving Systems (VPS) ซึ่งเป็นระบบนิรภยัส าหรับ
ตรวจสอบการร่ัวของ Double Solenoid Valve  การช ารุด ของ VPS นี ้ท าให้มีการตอ่วงจรให้หวัเผาท างาน
ได้ แม้จะมีการรั่วของ Biogas เข้าสูห้่องเผาไหม้  โดยการช ารุดของ VPS เกิดขึน้จาก Solenoid Valve ของ 
VPS ติดตาย  ท าให้การปิด-เปิดของรูลิน้ด้านอดัเกิดการติดตายและอดุตนั สง่ผลให้เมื่อปัม้ก๊าซใน VPS เร่ิม
ท างาน  เพ่ืออดัความดนัทดสอบการร่ัวของวาล์ว จะเกิดความดนัย้อนกลบัทันทีประมาณ 20 mbar ซึ่งท า
ให้ปัม้หยดุท างานทนัที เสมือนไมม่ีการรั่วของก๊าซท่ี Double Solenoid Valve ระบบนิรภยันีจ้ึงล้มเหลว  ซึ่ง
หลงัจากนัน้ภายในประมาณ 10 sec. จะปรากฏไฟสีเหลืองหรือแสดงผลผา่นการทดสอบ และต่อวงจรของ
หวัเผา ให้สามารถท างานตอ่เน่ืองไป  

    หัวเผามีการจุดประกายไฟ และมีการเปิด LPG เข้าสู่ Pilot Burner จุดเป็นเปลวไฟ ซึ่งทัง้
ประกายไฟและเปลวไฟเป็น Ignition Source จึงท าให้เกิดการติดไฟและการระเบิดของ Biogas ซึ่งมีความ
เข้มข้นของมีเทนในอากาศอยู่ระหว่าง LEL กับ UEL คือ 5-15.0 vol% จากการรั่วไหลต่อเน่ืองและสะสม
ปริมาณมากในห้องเผาไหม้  
  ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า Biogas มีความเร็วในการติดไฟ (Flame Velocity or Ignition Velocity) 
ประมาณ 25-30 cm/sec. และมีคณุสมบัติความเป็นอนัตรายเฉพาะ Specific Hazards : Exposure to 
fire may cause containers to rupture/explode. จึงท าให้เกิดการระเบิดของห้องเผาไหม้ขึน้  
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   แนวทางแก้ไข  :  สร้างความตระหนักและให้ความรู้เก่ียวกับอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะ
ปฏิบตัิงาน พร้อมทัง้หามาตรการป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ภายในบ่อท่ีมีก๊าซชีวภาพ ดงัปรากฏเป็นขา่ว
อยู่เนืองๆถึงการรั่วไหลของก๊าซตา่งๆ ในโรงงานอตุสาหกรรม บางครัง้อาจไม่รุนแรงหรือมีผู้บาดเจ็บ และ
เสียชีวิตปรากฏให้เห็น แตอ่ย่างไรก็ตาม ปัญหาอนัตรายจากการสดูดมก๊าซพิษ มีแนวโน้มรุนแรงมากขึน้ 
ท่ีมา  :   กรณีศึกษาอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ส านักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม ปี 2551 
  
 กรณีท่ี 5   การระเบิดของห้องเผาไหม้หม้อน า้มันร้อนซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชือ้เพลิง 
 
  สถานท่ีเกดิอุบัติเหตุ  :   โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาเกิด
การระเบิด ไมม่ีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
  รายละเอียดของข่าว  เหตเุกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2552 ในโรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั  
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา สาเหตเุหมือนกบักรณีอบุตัิเหตใุนกรณีท่ี 3 และ 4  ส าหรับรายนีแ้รงระเบิดภายใน
ห้องเผาไหม้ ท าให้ฝาหน้าของหม้อน า้มนัหลดุออก Burner และอปุกรณ์ต่อเน่ืองแตกหักช ารุดเสียหาย ท่อ
ส่งก๊าซ และ Double Solenoid Valve สกปรกมาก ท าให้วาล์วค้างและก๊าซรั่วไหลผ่านเข้าห้องเผาไหม้
ตลอดเวลา และความสกปรกท าให้ Valve Proving System เกิดการช ารุดอดุตนั ส่งผลให้ระบบนิรภยัของ
หวัเผาล้มเหลว หวัเผาท างานแบบลดัวงจร ดงัรูปท่ี 2-17 และ รูปท่ี 2-18 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 2-17 สภาพฝาหม้อน า้ท่ีอยู่ในห้องเผาไหม้หลงัเกิดเหต ุ
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รูปท่ี 2-18 สภาพวาล์วท่ีอยู่ในห้องเผาไหม้หลงัเกิดเหต ุ
 
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : ก๊าซชีวภาพรั่วไหลผา่นเข้าห้องเผาไหม้ตลอดเวลา  
  สรุปผลการวเิคราะห์สาเหตุการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้  
 จากการพิสจูน์ของเจ้าหน้าท่ีส านกัเทคโนโลยีความปลอดภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม สรุปสาเหตุ
การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ เหมือนกับกรณีท่ี 4 เน่ืองมาจากอุปกรณ์ช ารุดขาดการดแูล
บ ารุงรักษา ส่งผลท าให้ท่อส่งก๊าซ และ Double Solenoid Valve สกปรกมาก ท าให้วาล์วค้างและก๊าซ
รั่วไหลผา่นเข้าห้องเผาไหม้ตลอดเวลา และความสกปรกท าให้ Valve Proving System เกิดการช ารุดอดุตนั 
สง่ผลให้ระบบนิรภยัของหวัเผาล้มเหลว  

 
กรณีท่ี 6  การระเบิดของห้องเผาไหม้หม้อน า้มันร้อน ซึ่งใช้ Biogas เป็นเชือ้เพลิง 
  
เหตุเกิดขึน้ ณ โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลัง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมื่อวนัท่ี 10 ธันวาคม 

2552  การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้หม้อน า้มนัร้อน เกิดขึน้ในขณะท่ี Burner ก าลงัท างานโดย
เผาน า้มนัร่วมกบัก๊าซชีวภาพในต าแหน่ง High Fire แล้วเกิดการดบัของเปลวไฟ ผู้ควบคมุหม้อน า้มนัร้อน 
ได้กดสวิตช์ Burner Reset ทนัที หลงัจากนัน้ประมาณ 5 วินาที ห้องเผาไหม้ก็ระเบิดขึน้ ท าให้ขดท่อน า้มนั
ท่ีผนงัหลงัถกูแรงระเบิดเคลื่อนตวัถอยหลงัประมาณ 30 เซนติเมตร โดยไม่มีการแตกรั่วของท่อ ฝานิรภยัท่ี
ผนงัหลงัมีการเปิดระบายความดนัออกจากห้องเผาไหม้ ดงัรูปท่ี 2-19 
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รูปท่ี 2-19  สภาพขดท่อน า้มนัท่ีผนงัหลงัถกูแรงระเบิดเคลื่อนตวัถอยหลงัประมาณ 30 เซนติเมตร 
 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ 
ผู้เช่ียวชาญเข้าด าเนินการสอบสวนและล าดบัเหตกุารณ์ของการเกิดอบุัติเหต ุและสรุปวิเคราะห์

สาเหตตุามล าดบัดงันี ้

1. หม้อน า้มนัร้อนก าลงัท างานโดยเผาน า้มนัร่วมกบัก๊าซชีวภาพในต าแหน่ง High Fire  
– เวลาประมาณ 20.00 น. สญัญาณกระดิ่งท่ีตู้ควบคมุดงั พร้อมหลอดไฟแดงสวา่งขึน้ แสดง

ถึงเปลวไฟในห้องเผาไหม้ดบั  
– ทนัทีท่ีผู้ควบคมุเห็นสญัญาณแสดงเปลวไฟดบั ได้กดสวิตช์ Burner Reset ใหมใ่นทนัที  
– หลงัจากกดสวิตช์ Burner Reset ใหม่ประมาณ 5-10 วินาที ก็ได้ยินเสียงระเบิดท่ีหม้อ

น า้มนัร้อน พร้อมมีควนัไฟกระจายตวัออกด้านหลงัของหม้อน า้มนัร้อน  
– หลังจากเสียงระเบิด พบว่าขดท่อน า้มันท่ีผนังหลังถูกแรงระเบิดเคลื่อนตัวถอยหลัง

ประมาณ 30 เซนติเมตร แต่ไม่มีการแตกรั่วของท่อน า้มนั โดยฝานิรภยัท่ีผนังหลงั มีการ
เปิดระบายความดนัออกจากห้องเผาไหม้  

– ไมพ่บความเสียหายของโครงสร้างหม้อน า้มนัร้อนในสว่นอ่ืนๆ และไมม่ีผู้บาดเจ็บ 
2. มีการตรวจสภาพทัว่ไปของหม้อน า้มนัร้อน การตรวจทดสอบการท างานของอปุกรณ์ควบคมุ

ก๊าซและตรวจสภาพหวัเผา  
– วาล์วปิด-เปิดก๊าซ  Double Solenoid Valve ทัง้สองชดุ มีการรั่วไหลเลก็น้อย  
– Valve Proving Systems (VPS) มีการอดุตนัและลดัวงจรทัง้สองชุด การอดุตนัของ VPS

ท าให้ Burner ท างานลดัขัน้ตอน ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั ดงัรูปท่ี 2-20 
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รูปท่ี 2-20 สภาพของ Valve Proving Systems (VPS) มีการอดุตนัและลดัวงจร 
 

3. การตรวจสภาพภายในท่อส่งก๊าซชีวภาพ พบคราบตะกรันและตะกอนสกปรกสะสมอยู่มาก  
คราบตะกรันและตะกอนสกปรก เป็นสาเหตท่ีุท าให้ Valve Proving Systems ช ารุดอดุตนั ดงั
แสดงในรูปท่ี 2-21 
 

 
รูปท่ี 2-21  สภาพภายในท่อสง่ก๊าซชีวภาพท่ีมีตะกอนสกปรกสะสม 

 
4. การวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุท าให้เปลวไฟดบั  

- ปริมาณก๊าซชีวภาพไมเ่พียงพอ ความดนัก๊าซต ่าเกินไปจนหวัเผาตดัดบั   
กรณีนี  ้เป็นระบบความปลอดภัยของหัวเผา เมื่อความดันก๊าซต ่าเกินไป หัวเผาจะตัด

ระบบการเผาไหม้ทัง้หมด และปิดวาล์วจ่ายก๊าซ ท าให้ไม่มีก๊าซป้อนเข้าห้องเผาไหม้ ซึ่งเป็นระบบป้องกัน
การระเบิดของห้องเผาไหม้  

- การอดุตนัของไส้กรองก๊าซชีวภาพ ท าให้ก๊าซชีวภาพไมเ่พียงพอ สว่นผสมก๊าซ-อากาศบาง
เกินไป  
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  กรณีนี ้จากการตรวจสอบสภาพไส้กรอง  ปรากฏว่าไส้กรองไม่มีการอดุตนั หัวเผาจึงไม่
ดบัจากสาเหตนีุ ้ 

- ค่ามีเทนในก๊าซชีวภาพแปรเปลี่ยนมาก จนส่วนผสมระหว่างเชือ้เพลิงกับอากาศต ่ากว่า 
LEL หรือสงูกวา่ UEL  

  กรณีนี ้จากการตรวจวิเคราะห์ด้วย Gas Analyzer ปรากฏว่าเคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซอ่านค่า
ได้ไมแ่น่นอน เน่ืองจากมีน า้ปนในก๊าซมาก และรบกวนการท างานเคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซ  

- ก๊าซชีวภาพมีน า้ปนมาก เมื่อก๊าซท่ีมีน า้ปนเข้าสูห้่องเผาไหม้ ความร้อนจากเปลวไฟจะท า
ให้น า้เปลี่ยนสถานะเป็นไอน า้และขยายตัวประมาณ 1600 เท่าแบบทันทีทันใด ท าให้
บริเวณดงักลา่วขาดเชือ้เพลิงและอากาศ  เปลวไฟจึงมีการกระพือดบั ขาดการระบายน า้
ออกจากท่อสง่ก๊าซ หรือวาล์วระบายน า้อตัโนมตัิอดุตนั ไมม่ีระบบก าจัดความชืน้ออกจาก
ก๊าซชีวภาพ  
กรณีนี ้จากการตรวจสภาพท่อสง่ก๊าซ พบคราบตะกรันและตะกอนสะสมมาก และพบว่า

ท่ีถงัดกัน า้ (Knockout Drum) มีน า้สะสมมาก เน่ืองจากเกิดการอดุตนัของวาล์วระบายน า้อตัโนมตัิ (Auto 
Valve Drain)  

 สรุปสาเหตุท่ีท าให้เกิดการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้  
การระเบิดในห้องเผาไหม้ เกิดขึน้ในขณะเดินเคร่ืองท่ี High Fire แล้วเปลวไฟดบั สาเหตกุารเกิด

อบุตัิเหต ุสามารถสรุปวิเคราะห์ได้ตามล าดบัดงันี ้
1 เปลวไฟมีการกระพือดบั สาเหตเุกิดจากก๊าซชีวภาพมีน า้ปนมาก   

ข้อวเิคราะห์  เมื่อก๊าซท่ีมีน า้ปนเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ความร้อนจากเปลวไฟจะท าให้น า้เปลี่ยน
สถานะ เป็นไอน า้และขยายตวัประมาณ1600 เท่า ทนัทีทนัใด ท าให้เกิดบริเวณท่ีขาดเชือ้เพลิงและอากาศ 
เปลวไฟจึงดบั สาเหตพืุน้ฐานเกิดจาก  

- ไมม่ีระบบก าจดัความชืน้ออกจากก๊าซชีวภาพ   
- ขาดการระบายน า้ออกจากท่อสง่ก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากวาล์วระบายน า้อตัโนมตัิอดุตนัจาก

เมือกและตะกอน   
- การก าจดั H2S ขาดประสิทธิภาพ น า้มีออกซิเจนปน จึงเกิดตะกอนและเมือก  

2   มีก๊าซชีวภาพไหลผา่น DSV เข้าสูห้่องเผาไหม้ในขณะเตาดบั และสะสมในห้องเผาไหม้  
ข้อวิเคราะห์  ในขณะเตาดบั Flame Detector ต้องใช้เวลาตรวจสอบการดบัของเปลวไฟ 

ก่อนจะสัง่ตดัระบบเชือ้เพลิง จึงยังมีก๊าซป้อนเข้าห้องเผาไหม้ปริมาณมาก เน่ืองจากวาล์วก๊าซเปิดใน
ต าแหน่งเร่งสดุ 

3   มีความร้อนสงูสะสมอยู่ท่ีปนูทนไฟภายในห้องเผาไหม้ เป็น Ignition Source  
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 ข้อวิเคราะห์  ภายในห้องเผาไหม้ ปูนท่ีคอเตาและฝาหลงัจะสะสมความร้อนจากการเผา
ไหม้ไว้สงูมากจึงสามารถจดุระเบิดก๊าซชีวภาพผสมอากาศ เมื่อมีความเข้มข้นระหวา่ง  LEL กบั UEL ได้ 
 

กรณีท่ี 7  การระเบิดของห้องเผาไหม้หม้อน า้มันร้อน ซึ่งใช้ Biogas เป็นเชือ้เพลิง  
 

  สถานท่ีเกดิอุบัติเหตุ  :   โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั ในอ าเภอห้วยผึง้ จงัหวดักาฬสินธุ์  
รายละเอียดของข่าว   เกิดขึน้ ณ โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง จ.กาฬสินธุ์  เมื่อ วันท่ี 24 

มิถนุายน 2552 มีการระเบิดภายในห้องเผาไหม้ของหม้อน า้มนัร้อน แรงระเบิดท าให้ฝาด้านหน้าของหม้อ
น า้มนัร้อนพร้อมหวัเผาหลดุร่วงลงในระยะประมาณ 1 เมตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษวสัดแุละเขม่ารวม 4 
ราย เป็นพนักงานของโรงแป้งมนั 2 ราย เป็นพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาติดตัง้หม้อน า้มนัร้อน 2 ราย 
ทรัพย์สินเสียหาย 1-3 แสนบาท   
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : เกิดการระเบิดภายในห้องเผาไหม้ของหม้อน า้มนัร้อน 
  สรุปผลการวเิคราะห์สาเหตุการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้  

    เหมือนกับกรณีท่ีผ่านมา ซึ่งผู้ เช่ียวชาญได้ข้อมลูจากการสอบสวนเบือ้งต้นของเจ้าหน้าท่ีใน
จงัหวดักาฬสินธุ์ 

 
กรณีท่ี 8  การเกิดเพลิงไหม้จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย   
 

  สถานท่ีเกดิอุบัติเหตุ  :   โรงงานผลิตแป้งมนัส าปะหลงั บริษัท ชยัภมูิสตาร์ช จ ากดั ต.ละหาน 
อ.จตัรุัส จ.ชยัภมูิ  

รายละเอียดของข่าว  เหตกุารณ์เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 บ่อก๊าซชีวภาพผลิตไฟฟ้า 
ในโรงงานแป้งมนัของบริษัท ชัยภมูิสตาร์ช จ ากัด ต.ละหาน อ.จัตรุัส จ.ชัยภมูิ  เกิดการระเบิดจนอาคาร
ถลม่ได้รับความเสียหาย แรงระเบิดท่ีทะลกัออกจากบ่อก๊าซชีวภาพพืน้ท่ีกวา่ 10 ไร่ กลายเป็นเปลวไฟขนาด
ใหญ่โหมเข้าใส่ตวัโรงงาน ส่งผลให้คนงาน 31 ราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลงัถูกไฟลวกและไหม้ร่างกาย
ประมาณร้อยละ 90 ส่วนสาเหตุของการระเบิดจากการสอบสวนเบือ้งต้นของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ี
เปิดเผยวา่  ได้สอบถามผู้เห็นเหตกุารณ์คนหนึ่งเลา่วา่ ขณะเกิดเหต ุมีคนงานใช้ถงัเช่ือมก๊าซตดัเช่ือมเหล็ก
ท่ามกลางฝนท่ีตกหนกั ท าให้ก๊าซจ านวนมากไหลทะลกัเข้ามาในโรงงาน  เมื่อมาปะทะกับก๊าซในถังเช่ือม
จึงเกิดการระเบิดขึน้  อีกคนหนึ่งเลา่วา่ ก่อนเกิดเหตมุีฝนตกลงมา ลมได้พัดเอาผ้าใบท่ีคลมุปากหลมุก๊าซ
ชีวภาพ หรือก๊าซไบโอมีเทน ท่ีบรรจอุยู่ภายในหลมุประมาณ 20,000 คิว หลดุออก ท าให้ก๊าซรั่วลอยไปตาม
ลม ซึ่งพดัผา่นเข้าไปในโรงงานท่ีคนงานก าลงัท างานอยู่ ประกอบกับภายในโรงงานก าลงัมีการเช่ือมเหล็ก 
ท าให้เกิดประกายไฟลกุไหม้ไปตามก๊าซท่ีรั่วมาตามลม และยงัท าให้บ่อก๊าซท่ีอยู่ใกล้กับโรงงานระเบิดเกิด
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เพลิงลกุไหม้ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง 36 คน มี 7 คนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยถูกไฟลวกตามร่างกายดงั 
รูปท่ี 2-22 และ รูปท่ี 2-23 สว่นความเสียหายยงัไมส่ามารถประเมินได้ 

 

  
รูปท่ี 2-22  สภาพโรงงานท่ีเกิดการระเบิดและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอบุตัเิหตถุกูไฟลวกตามร่างกาย 

 
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : ก๊าซชีวภาพรั่วจากบ่อเก็บก๊าซซึ่งขณะนัน้มีการใช้เคร่ืองเช่ือมเหล็ก
ก่อให้เกิดประกายไฟ ท าให้เกิดเพลิงลกุไหม้ 
  สรุปผลการวเิคราะห์สาเหตุการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้  

 

รูปท่ี 2-23  สภาพโรงงานหลงัเกิดอบุตัเิหตไุฟไหม้ 

หลงัจากเกิดเหตผุ่านไป เมื่อวนัท่ี 1 มี.ค. 54 นายชัยวฒุิ บรรณวฒัน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรม ในขณะนัน้กล่าวว่า ตามท่ีเกิดเหตุก๊าซระเบิดและไฟไหม้โรงงานแป้งมนัท่ีจังหวัดชัยภูมิ 
อตุสาหกรรมจงัหวดัสัง่ปิดโรงงานแป้งมนัของบริษัท ชยัภมูิ สตาร์ช จ ากดั โดยไมม่ีก าหนดแล้ว 
 ทัง้นี ้สาเหตขุองไฟไหม้เกิดจากโรงงานดงักล่าวน าเศษมนัส าปะหลงัท่ีใช้ในการผลิตแป้งมาใช้ใน
หมกั ท าก๊าซชีวภาพในบ่อดินท่ีใช้ผ้าใบคลมุ และน าก๊าซท่ีได้ไปใช้งาน แต่วนัเกิดเหตผุ้าใบท่ีคลมุบ่อหมกั
ก๊าซฉีกขาด ก๊าซรั่วออกมา ซึ่งในวันเกิดเหตอุยู่ในช่วงท่ีเกิดพายุ ความกดอากาศท าให้ก๊าซไม่กระจาย



 

 
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

2-26 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
บทที่ 2 การทบทวน รวบรวม การเกิดอบุติัเหตแุละสาเหตทุี่เกิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพฯ 

ออกไปในอากาศ และกระแสลมได้พัดก๊าซท่ีรั่วไหลเข้าไปในโรงงานท่ีมีมอเตอร์ไฟฟ้าท างานอยู่  และไม่มี
ระบบความปลอดภยั ท าให้เกิดการติดไฟลกุไหม้ เป็นเหตไุฟไหม้ในระยะ 200 เมตร ส าหรับมาตรการของ
กระทรวงอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรมอยู่ระหวา่งเดินหน้าควบคมุเร่ืองความปลอดภยัการใช้ก๊าซ
ชีวภาพ นอกจากนีย้งัเน้นมาตรการความปลอดภยัเก่ียวกบั Biogas โดยใช้หลกัการ 3 E คือ  

  Engineer Control เช่น ก าหนดมาตรฐานโครงสร้างบ่อเก็บก๊าซทุกแบบให้มีความปลอดภยั  
ก าหนดขนาดบ่อเก็บก๊าซ หรือปริมาณการเก็บก๊าซสงูสดุ มีวิศวกรค านวณการออกแบบ และรับรองความ
ปลอดภยัของโครงสร้างอย่างละเอียด ติดตัง้อปุกรณ์ความปลอดภยัตา่ง ๆ  

  Education การให้ความรู้ โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรมได้ว่าจ้างมหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า
ธนบรีุ (มจธ.) จดัให้มีการจดัท าคูม่ือความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน การผลิต การควบคมุคณุภาพ และ
การใช้ Biogas เพ่ือใช้ฝึกอบรมเจ้าของผู้ออกแบบ วิศวกร Operator และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  

ขณะเดียวกนั กรมโรงงานอตุสาหกรรมจะร่วมกบัหนงัสือพิมพ์เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภยั
เก่ียวกบั Biogas โดยสามารถด าเนินการจดัฝึกอบรมทัว่ภมูิภาคได้ในปลายเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นไป  

  Enforcement มาตรการ ทางกฎหมายโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรมจดัท าร่างกฎหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภยั Biogas ซึ่งสามารถเผยแพร่ประชาพิจารณ์ได้ตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคม 2554 เป็นต้นไป.- 
ส านกัขา่วไทย (คดัลอกมาจาก :  http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/175768.html) 

14 มี.ค.2555 ขณะท่ีสถานการณ์ลา่สดุหลงัเกิดเหตโุรงงานรับซือ้และผลิตแป้งมนัส าปะหลงั บริษัท
ชยัภมูิสตาร์ช จ ากดั ตัง้อยู่ริมถนนสายชยัภมูิ-สีคิว้ บ้านนกหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตรัส จ.ชัยภมูิ ซึ่งมี
ระบบผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในเนือ้ท่ีกว้างกวา่ 10 ไร่ เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้เองในบริษัทเกิดเหตรุะเบิด จากระบบ
การผลิตแก๊สไมด่ีพอ ใช้ผ้ายางคลมุเกิดรอยแก๊สร่ัว ท าให้เกิดระเบิดมีคนงานได้รับบาดเจ็บสาหัส   กว่า 30 
ราย ถกูน าสง่รพ.จตัรุัส ,รพ.ชยัภมูิและโรงพยาบาลจงัหวดัใกล้เคียงท่ี จ.ขอนแก่น และจ.นคราชสีมา ตัง้แต่
เมื่อวนัท่ี 25 ก.พ.ท่ีผา่นมา ลา่สดุรวมมีผู้ เสียชีวิต รวมแล้ว 9 ราย 

 
กรณีท่ี 9  การสูดดมก๊าซพษิจากบ่อตกตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบผลิต

ก๊าซชีวภาพจากน า้เสีย  
 

  สถานท่ีเกดิอุบัติเหตุ  :   โรงงานสกดัปาล์มน า้มนัของบริษัท ยนิูวานิช น า้มนัปาล์ม จ ากดั 
(มหาชน) อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี เหตเุกิดเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2555 เวลา 17.30 น. 

รายละเอียดของข่าว  เหตกุารณ์เกิดขึน้จากคนงานท าความสะอาดบ่อบ าบดัน า้เสีย โรงงานสกัด
ปาล์มน า้มนั จ.กระบ่ี ลงท าความสะอาดบ่อเก็บน า้เสีย เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เสียชีวิตคา
บ่อ 3 ศพ ดงัรูปท่ี 2-24 เพ่ือนคนงานลงไปช่วยสาหสัอีก 2 คาดสาเหตเุกิดจากแก็สพิษภายในบ่อ  
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จากการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจประจ าท้องท่ีกล่าวว่า เวลาประมาณ 17.30 น.วันท่ี 9 
มีนาคม ท่ีผา่นมา ได้รับแจ้งจาก บริษัท ยนิูวานิช น า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยู่ ม.9 ต.ปลายพระยา 
อ.ปลายพระยา ว่ามีเหตุคนงานท าความสะอาดเสียชีวิตภายในบ่อบ าบัดน า้เสียภายในโรงงาน จึงได้
เดินทางไปตรวจสอบท่ีเกิดเหต ุอยู่บริเวณบ่อบ าบดัน า้เสียใกล้บ้านพกัคนงาน ห่างจากด้านหลงัโรงงานสกดั
น า้มนัปาล์มประมาณ 800 เมตร มีเจ้าหน้าท่ีของโรงงาน คนงานและชาวบ้านยืนมงุดจู านวนมาก จุดเกิด
เหตเุป็นบ่อทรงส่ีเหลี่ยมขนาดกว้างประมาณ 4 เมตร ยาว 2 เมตร ลกึประมาณ 3 เมตร ท่ีก้นบ่อมีตะกอนมี
น า้ขงัอยู่ประมาณ 50 ซม. ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอบอวล มีผู้ เสียชีวิต 3 คน และผู้บาดเจ็บ 2 คน ซึ่งถูกน าส่ง
โรงพยาบาลปลายพระยาก่อนหน้านี ้

 

รูปท่ี 2-24  สภาพศพผู้ตายท่ีลงไปท างานในบ่อก๊าซชีวภาพท่ีมีก๊าซไขเ่น่า 

       จากการสอบสวนทราบวา่ก่อนเกิดเหตผุู้รับเหมาเข้าพาคนงานเข้าท าความสะอาดโรงงานสกดั
น า้มนัปาล์ม บริเวณบ่อบ าบัดน า้เสียภายในโรงงานดงักล่าว โดยเร่ิมท่ีบ่อจุดเกิดเหตุ ขณะท่ีคนงานท า
ความสะอาดจ านวน 3 คน ได้ลงไปท่ีก้นบ่อเพ่ือกวาดตะกอน ก่อนท่ีจะสบูน า้เสียขึน้มา โดยมีคนงานซึ่งเป็น
ผู้บาดเจ็บอีก 2 คน คอยอยู่ปากบ่อ แตป่รากฏวา่ เมื่อทัง้ 3 คนลงไปถึงก้นบ่อก็เกิดอาการแน่นหน้าอก และ
หายใจไมอ่อก ก่อนหมดสติไปตอ่หน้าตอ่ตา เพ่ือนคนงานท่ีคอยอยู่ปากบ่อ 2 คนรีบลงไปช่วยน าเชือกผกู
ร่างทัง้สามขึน้มา โดยไมท่นัระวงัก็เกิดอาการในลกัษณะเดียวกนั ทางเจ้าหน้าท่ีของโรงงานภายในโรงงาน
จึงแจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และหน่วยกู้ภยั ช่วยกันน าร่างทัง้หมดขึน้มา และน าส่งโรงพยาบาลปลายพระยา 
แต ่3 คนแรกเสียชีวิตไปก่อนหน้านี ้สว่นอีก 2 คนอาการสาหสัถกูน าสง่ไปรักษาโรงพยาบาลกระบ่ี 
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : สดูดมสารพิษ (ก๊าซไข่เน่า)เข้าร่างกาย ท าให้ขาดอากาศ
(ออกซิเจน)หายใจ และลงไปในท่ีอบัอากาศโดยไมม่ีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายก่อนลงไปปฏิบตัิงาน 
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กรณีท่ี 10   การเกิดเพลิงไหม้จากฟ้าผ่าของโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ  
 
 สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ  :   โรงงานบ่มก๊าซชีวภาพ ของ บริษัท คาสซาวา เวสท์ ทู เอ็นเนอร์ย่ี 

จ ากดั ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เหตเุกิดเมื่อวนัท่ี 7 พ.ค. 2555 เวลา 21.23 น. ดงัรูปท่ี 2-25 

   
รูปท่ี 2-25  สภาพเพลิงไหม้บนแผน่พลาสติกท่ีมีก๊าซชีวภาพอยู่ข้างใน 

 
รายละเอียดของข่าว จากการติดตามสถานการณ์ภยัธรรมชาติท่ีจังหวดักาฬสินธุ์ ล่าสดุได้เกิด

เหตพุายฟุ้าผา่โรงงานบ่มก๊าซชีวภาพ ของ บริษัท คาสซาวา เวสท์ ทู เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด ต.โพนทอง อ.เมือง 
จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งเมื่อช่วงค ่าเกิดเหตุพายุฟ้าฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก เกิดฟ้าผ่าลงบนผ้าใบคลุมกากมัน
ส าปะหลงั จนส่งผลให้เกิดเพลิงลกุไหม้ อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้วิทยุระดม
รถดบัเพลิงไปช่วยกนัดบัไฟ แตเ่น่ืองจากวา่ในบริเวณดงักลา่วสะเก็ดไฟได้ลกุลามไปยงับ่อคลมุก๊าซชีวภาพ 
จึงท าให้เกิดเพลิงลกุไหม้ขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้เจ้าหน้าท่ีไมส่ามารถเข้าดบัไฟได้ และท าได้เพียงการระดม
ฉีดน า้ เพ่ือไมใ่ห้เพลิงลกุไหม้ไปยงัพืน้ท่ีข้างเคียงจากการสอบถามพนกังานในโรงงาน ทราบวา่ ก่อนเกิดเหตุ
ได้เกิดพายฝุนตกลงมาอย่างหนกั และได้เกิดพาย ุฟ้าผา่ลงมาตรงอาคาร โดยสะเก็ดไฟได้ตกใส่ผ้าใบท่ีใช้
คลมุในบ่อบ่มก๊าซ จนเกิดเปลวไฟลกุไหม้ขึน้มา และเปลวก๊าซก็ลกุไหม้อย่างรุนแรง ซึ่งในขณะนีเ้จ้าหน้าท่ี
ดบัเพลิง ยงัคงฉีดพ่นน า้ เพ่ือให้เปลวเพลิงไม่ลกุลามไปท่ีอ่ืน ยังไม่สามารถดบัไฟได้ เน่ืองจากในบ่อก๊าซ
ชีวภาพ ยังมีปริมาณมากอยู่ แต่โชคดี ท่ีในบริเวณดังกล่าว ไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ใกล้ ส่วนความ
เสียหายยงัประเมินคา่ไมไ่ด้ http://www.thairath.co.th/content/region/258656 
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : ฟ้าผ่าลงบนผ้าใบท่ีคลมุก๊าซชีวภาพท าให้เกิดไฟลกุไหม้อย่าง
รวดเร็ว ไมม่ีใครได้รับบาดเจ็บเพราะเป็นเวลากลางคืนและโรงงานอยู่ห่างไกลชมุชน 
 

กรณีท่ี 11   การสูดดมก๊าซพษิจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร 
  
 สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ  :  บ่อหมกัไบโอแก๊ส บริษัท เอส.พี.เอม็.อาหารสตัว์ จ ากดั เลขท่ี 79/1 หมู่

ท่ี 1 ต าบลห้วยยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวดัราชบุรี เหตเุกิดเมื่อวนัท่ี 27 พ.ค. 2555 เวลา 10.00 น. ดงั
รูปท่ี 2-26 
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รูปท่ี 2-26  สภาพสถานท่ีเกิดเหตแุละศพของผู้เสียชีวิตท่ีลงไปซ่อมท่อ 

 
 รายละเอียดของข่าว สว.สภ.ปากท่อ จ.ราชบรีุ  รับแจ้งเหตคุนงานบริษัทเอสพีเอ็มเลขท่ี 79/1 หมู ่ 
1 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบรีุ  เสียชีวิต  5  ราย  หลงัลงไปเช่ือมท่อบ่อหมกัไบโอแก๊สเข้าระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ ท่ีเกิดเหตพุบบอ่ลกึ 3 เมตร กว้าง 4 เมตร มีน า้ขงัสงูราว 1 เมตร ชดุประดาน า้
ก าลงัล าเลียงศพคนงานขึน้จากบ่อ การสอบสวนเบือ้งต้นทราบวา่ คนงาน 4 คน ลงไปเช่ือมต่อเพ่ือเดินท่อ
เข้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีแก๊สปลอ่ยอยู่ตลอดเวลา ขณะท่ีแก๊สในบ่อมีมากจนท าให้คนงาน 4 คนขาด
อากาศหายใจ จึงร้องตะโกนให้หวัหน้าคนงานช่วย ผู้คมุงานเห็นลกูน้องดิน้ทุรนทุรายจึงกระโดดลงไปช่วย
แต่เน่ืองจากบ่อลึกมีน า้ขงั การขึน้จากบ่อเป็นไปด้วยความยากล าบาก และถูกแก๊สรมตลอดเวลา โดย
ทัง้หมดไมม่ีอปุกรณ์ความปลอดภยั จึงเสียชีวิตกนัไปทัง้หมดอย่างน่าเวทนา  
 ส าหรับโรงงานแห่งนีเ้ป็นฟาร์มหมขูนาดใหญ่พืน้ท่ีหลายร้อยไร่ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ เพ่ือใช้ในฟาร์มและส่งขายการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค และอยู่ระหว่างการย่ืนขอ
ใบอนญุาตจากกระทรวงพลงังานฯ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
  
  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  : ถูกก๊าซชีวภาพซึ่งมีปริมาณก๊าซมีเทนมาก  (ก๊าซไข่เน่า) รม
ตลอดเวลาท่ีลงไปท างาน โดยคนงานท่ีลงไปเช่ือมท่อในบ่อหมกัก๊าซชีวภาพทัง้หมดไมม่ีอปุกรณ์เซฟตี ้ 
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2.4   การเกดิอุบัติเหตุและสาเหตุท่ีเกิดในระบบผลิตก๊าซชวีภาพจากน า้เสียอตุสาหกรรม        
ในต่างประเทศ 

 
 กรณีท่ี 1   ประเทศอนิเดีย  เมือง Edathala Aluva: 
 

รายละเอียดของข่าว : โรงงานก๊าซชีวภาพท่ีอยู่ใกล้ Edathala Aluva ระเบิด ท าให้มีผู้ เสยีชีวิต 4 
ราย บาดเจบ็จ านวนมาก สาเหตถุงัคอนกรีตเก็บก๊าซชีวภาพเกิดความดนัสงูท าให้ก๊าซชีวภาพท่ีอยู่ภายใน
ถงัระเบิดออกมา ดงัแสดงในรูปท่ี 2-27 

 
  
ALUVA : Four persons were killed and many seriously injured when the concrete tank of a 
biogas plant at Edathala near Aluva exploded owing to a suspected pressure build-up, on 
Wednesday. The deceased were identified as Lalu, 42, of Kochi; Safangiri, 30, of Kolkata, and 
Ibrahim, 75 of Lucknow, while one body is yet to be identified.  

The police suspected that the unidentified man belonged to West Bengal. The injured 
persons rescued from the site are Pradeep Jana, 18, and Usman, 30, both of Kolkata and 
Ashraf, 42 of Aluva. While Pradeep Jana was admitted to Karothukuzhi Hospital, Ashraf was 
taken to Carmel Hospital and Usman to the Aluva Taluk Hospital. The police said that the newly 
commissioned plant exploded while three workers were standing on top of it. Two of them died 
instantly and the third person, Ashraf, had a narrow escape. Two bodies were recovered from 
the site later. 

Eight fire mobile units of Aluva along with ambulances and doctors in nearby stations 
were rushed to the spot. A police team led by Superintendent of Police T. Vikram arrived at the 
spot to carry out rescue operations.  

รูปท่ี 2-27 สถานท่ีเกิดเหตกุ๊าซชีวภาพ   
                 ระเบิดในประเทศอินเดีย 
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The rescue team pumped out the waste from the plant to pits dug near the site and the 
operations were on till late in the night. The accident site was visited by local MP K.P. 
Dhanapalan and Rajya Sabha Member P Rajeev apart from District Collector M. Beena and 
DMO Dr. Ramani.  
From  :   http://www.hindu.com/2009/08/27/stories/2009082761930100.htm 

 
 กรณีท่ี 2   ประเทศจีน  มณฑลเหอเป่ย 
 

รายละเอียดของข่าว :    โรงงานแป้งท่ีจีนระเบิดตาย 13 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 
17:45 น. โรงงานผลิตแป้งท่ีตัง้อยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเหอเป่ย ระเบิดท าให้มีผู้ เสียชีวิต 13 ศพและ
บาดเจ็บกวา่ 50 คน  

ส านักข่าวซินหัว รายงานว่า มีผู้ สูญหายจากเหตุการณ์นี ้5 คน ซึ่งแรงระเบิด เร่ิมต้นจากห้อง
ท างานของโรงงานใน เมืองชิงหวงเตา มนฑลฟหูนิง จากการสืบสวนคาดวา่ต้นเหตมุาจากการระเบิดของผง
ฝุ่ น ซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมี 

ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลในท้องถ่ิน ซึ่ง 9 คนอยู่ในอาการ
บาดเจ็บสาหสั  โรงงาน Qinhuangdao Lihua Starch Co. Ltd ถกูสัง่หยดุการผลิต และหวัหน้าห้องท างาน
ท่ีเป็นต้นเหตเุพลิงไหม้ก็ถูกต ารวจควบคมุตวัไปสอบสวนต่อไป โรงงานแห่งนีเ้ป็นโรงงานท่ีผลิตแป้ง และ
น า้ตาลกลโูคส เป็นหลกั ซึ่งมีพนกังานกวา่ 2,800 คน ดงัรูปท่ี 2-28 

 
รูปท่ี 2-28  ภาพก๊าซระเบิดท่ีโรงงานในประเทศจีน 

From: http://archive.voicetv.co.th/content/8968/news:%20global%20ขา่วตา่งประเทศ/?page=27 
22 มีนาคม 2555 
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2.5  นิยามของค าว่า อุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุ คือ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดฝันแล้วมีผลกระทบกระเทือนต่อการท างาน  โดยให้

งานหยุดชะงัก เคร่ืองมือเคร่ืองจักรช ารุดเสียหาย ผลผลิตตกต ่า ราคาต้นทุนสินค้าเพ่ิมสงูขึน้ ผู้ประสบ
อบุตัิเหตอุาจจะรอดชีวิตบาดเจ็บ หรือพิการ หรือเสียชีวิตได้ 
 

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
สาเหตขุองอบุตัิเหตใุนการท างานอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   
1. สาเหตุโดยตรง ได้แก่ 

 การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (unsafe act) หมายถึง การกระท าท่ีเกิดจากตวัคนงานเอง
ปฏิบตัิงานด้วยวิธีการไมป่ลอดภยัจนอาจท าให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ เช่น การแตง่กายไม่รัดกุม
ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรไมถ่กูวิธี ไมใ่ช้เคร่ืองป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล ฯลฯ 

 สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภัย(unsafe condition) หมายถึง สภาพการท างานหรือ
สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นอนัตรายซึ่งอาจจะท าให้เกิดอบุัติเหตไุด้ เช่น เคร่ืองมือช ารุดระบบ
เตือนภยัไมม่ีเสียงดงั แสงสวา่งไมเ่พียงพอ ฯลฯ 

2. สาเหตุสนับสนุน มีปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

 เมื่อยล้า หูหนวก พิการ  ฯลฯ และสภาพจิตใจท่ีเสี่ยงต่ออบุัติเหตุ เช่น ขาดความรู้ ขาด
จิตส านึก เป็นต้น 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารหรือการจดัการ ได้แก่ ขาดการสอน งานอบรมหรือนิเทศงาน
ความปลอดภยั ไมม่ีการวางแผนงานความปลอดภยั ไมจ่ดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายให้
คนงานใช้ระหวา่งปฏิบตัิงานท่ีมีอนัตราย 
 

2.6   สรุปสาเหตุหลักของการเกดิอุบัติเหตุจากระบบผลติก๊าซทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 จากการทบทวนรายละเอียดและสาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตท่ีุได้ทบทวนมาทัง้หมด เมื่อน ามา
พิจารณาจะเหน็วา่จะเหน็วา่สาเหตกุารเกิดเหตสุามารถแยกออกได้ ดงันี ้
 

2.6.1 เกิดอุบัติเหตุจากการท างานในพืน้ท่ีอับอากาศสูดดมก๊าซพษิท่ีเกิดจากระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพท าให้เสียชีวติ  เป็นท่ีทราบอยู่แล้วว่าก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซท่ีเกิดจากกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์โดยกลุม่แบคทีเรียท่ีไมใ่ช้ออกซิเจน ก๊าซท่ีเกิดจะมคีณุสมบตัิของก๊าซชีวภาพท่ีประกอบไปด้วย
ก๊าซมีเทน (CH4) และ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) เป็น องค์ประกอบหลกั ส่วนก๊าซอ่ืนๆ เช่น ก๊าซ
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ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) ก๊าซเหลา่นีล้้วนแตเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัของผู้ ท่ีอยู่ในบริเวณ ระบบก๊าซ
ชีวภาพ มีรายละเอียดดงันี ้ 

 

อันตรายของก๊าซต่างๆท่ีมีผลต่อสุขภาพ 
ก๊าซมีเทน (CH4 ) 
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไป จะก่อให้เกิดอาการหายใจติดขดัอย่างรุนแรง, ปวดศีรษะ, 

วิงเวียน และอาจหมดสติได้ 
สัมผัสทางผวิหนัง : ไมป่รากฏวา่เป็นอนัตรายเมื่อสมัผสัถกูผิวหนงั กินหรือกลืนเข้าไป  

ไม่ปรากฏว่าเป็นอนัตรายเมื่อกลืนกินเข้าไป และยากท่ีจะกลืนกินเข้าไป
เน่ืองจากเป็นก๊าซ  

สัมผัสถูกตา : อาจเกิดการระคายเคืองได้ เมื่อสมัผสัถกูตา   
 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 )  
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไปท าให้คลื่นไส้ หวัใจเต้นผิดปกติ ปวดศีรษะ มึนงง รบกวน

การมองเห็น หายใจไมอ่อก มีอาการชกั อาการโคมา่  
สัมผัสทางผวิหนัง : การสมัผสัถกูผิวหนงัจะเป็นแผลพอง เหมือนน า้แข็งกัดกินหรือกลืนเข้าไป 

กินหรือกลืนเข้าไป การกลืนหรือกินเข้าไป มีอาการเหมือนน า้แขง็กดับริเวณ
ริมฝีปาก ปาก และเย่ือเมือกจะมีผลท าลายตบั  

สัมผัสถูกตา : การสมัผสัถกูตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง การมองเห็นไมช่ดัเจน การก่อ
มะเร็ง : สารนีเ้ป็นสารก่อมะเร็งตาม OSHA , NTP , IARC  

 

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไปท าให้วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ถ้าได้รับสารปริมาณมากจะ

ท าให้หมดสติ หรือมีอาการโคมา่ อาจท าให้เสียชีวิตได้ 
สัมผัสทางผวิหนัง : การสมัผสัถูกผิวหนังจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง กินหรือกลืน

เข้าไป 
สัมผัสถูกตา : การสมัผสัถกูตาจะก่อให้เกิดการระคายเคือง โรคเย่ือบุตาอกัเสบ และเย่ือ

ตาขาวได้รับบาดเจ็บ ความผิดปกติ ,อ่ืนๆ : สารนีท้ าลายปอด ทรวงอก 
ระบบหายใจ การเดินอาหาร ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะและเป็นอนัตราย
ตอ่ทารกในครรภ์  

 
ท่ีมา  : http://www.erdi.or.th/biogas/biogasTech_sub_safety.php 



 

 
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

2-34 

รายงานฉบบัสมบูรณ์ 
บทที่ 2 การทบทวน รวบรวม การเกิดอบุติัเหตแุละสาเหตทุี่เกิดระบบผลิตก๊าซชีวภาพฯ 

  ความหมายและนิยามของพืน้ท่ีอับอากาศ  (Confined Spaces)  หมายถึง สถานท่ีท างาน
ท่ีมีทางเข้าออก จ ากดั มีการระบาย อากาศตามธรรมชาติไมเ่พียงพอท่ีจะท าให้อากาศภายในอยู่ในสภาพ
ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยซึ่งอาจเป็นท่ี สะสมของสารเคมีเป็น พิษ สารไวไฟ รวมทัง้ออกซิเจนไม่
เพียงพอ เช่นถงัน า้มนั ถงัหมกั ไซโล ท่อ ถงั ถ า้ บ่อ  อโุมงค์ เตา ห้องใต้ดิน ภาชนะ หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะ
คล้ายกนันีก้ารพิจารณาวา่พืน้ท่ีใดจดัเป็นพืน้ท่ีอบัอากาศ ปัจจยัในการพิจารณาดงันี ้
       - พืน้ท่ีซึ่งปริมาตรมีขนาดเล็ก แก๊สหรือไอท่ีเกิดขึน้ในบริเวณนัน้ไม่สามารถระบายออกไปได้ 
สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพและชีวิตของมนษุย์ท่ีอยู่ในบริเวณนัน้ อาจสดูดมเอาแก๊สพิษเข้าไปในร่างกายหรือมี
ออกซิเจนไมเ่พียงพอรวมถึงอาจมีแก๊สท่ีติดไฟได้ในบริเวณนัน้ 
       - ผู้ปฏิบตัิงานคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกพืน้ท่ีนัน้จะเข้าไปสงัเกตการณ์หรือชว่ยเหลือผู้ ท่ีก าลงัปฏิบตัิงาน
ได้ยาก 
  - ช่องเปิด ทางเข้า-ออก อยู่ไกลจากจดุปฏิบตัิงาน มีขนาดเลก็ หรือมีจ านวนจ ากดั  
 
อันตรายในพืน้ท่ีอับอากาศการปฏิบัติงานในพืน้ท่ีอับอากาศ  

 อาจมีอนัตรายตอ่สขุภาพหรือชีวิตและความเสียหายอย่างอ่ืนเชน่ ทรัพย์สนิหรืออาจถึงชีวิตเลย
ก็ได้ซึ่งสรุปพอสงัเขปได้ดงันี ้
    - การขาดออกซิเจน 
     - ไฟไหม้เน่ืองจากการระเบิดของก๊าซท่ีติดไฟได้ (Combustible Gas) ได้แก่ ก๊าซในตระกลู
มีเทนและก๊าซอ่ืน ๆ 
     - อนัตรายจากการสดูดมแก๊สพิษอ่ืนๆ 

 

การปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศให้ปลอดภัย  

 ก่อนท่ีจะเข้าท างานในสถานท่ีอบัอากาศมีข้อควรปฏิบตัิเพ่ือความปลอดภยั ดงันี ้
  -  ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีและแก๊สอ่ืนๆ เพ่ือให้แน่ใจวา่จะไมม่ีการขาดออกซิเจน 
การ ระเบิดหรือการเป็นพิษเกิดขึน้ 
   - จดัให้มีใบอนญุาตท างานในพืน้ท่ีอบัอากาศ 
   -  หากพบวา่สถานท่ีอบัอากาศนัน้ไมอ่ยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั จะต้องท าการระบายอากาศ
จนกวา่จะอยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั 
    -  ผู้ปฏิบตัิงานต้องท าความคุ้นเคยกบัพืน้ท่ีท างานนัน้เป็นอย่างดี รู้วิธีการออกจากสถานท่ีนั้น
ไดอ้ยา่งรวดเร็วเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 
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      -  การวางแผนการท างาน แบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุคนเข้าใจรวมทัง้ จดั
อบรมด้านความปลอดภยัอยู่เสมอ 

 

ข้อควรปฏิบัติระหว่างปฏบัิติงานในสถานท่ีอับอากาศมี  
       -  ตรวจสภาพอากาศเป็นระยะและอาจต้องมกีารระบายอากาศตลอดเวลาถ้าจ าเป็น 
        -  ผู้ปฏิบตัิงานต้องรู้สภาพอากาศขณะท างานตลอดเวลา 
        -  จดัให้มีผู้ช่วยซึ่งผา่นการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภยัเฝ้าอยู่ปากทางเข้าออกตลอดเวลา
ท างาน และสามารถติดตอ่สื่อสารกบัผู้ปฏิบตัิงานข้างในได้ตลอดเวลา 
         -  ห้ามผู้ไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้องเข้าไปในสถานท่ีอบัอากาศ 
         -  ห้ามสบูบหุร่ี 
         -  จะต้องติดป้ายแจ้งข้อความเตือน “บริเวณอนัตรายห้ามเข้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาต” พร้อมจดัท า
ระบบ  Lock Out/Tag Out ท่ีเคร่ืองจกัรกล ระบบไฟฟ้า ฯลฯ เพ่ือป้องกนับุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ 
ท างานเข้ามารบกวนหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขภายในพืน้ท่ีอบัอากาศ 
          -  หากจ าเป็นต้องพ่นสีหรือมนี า้มนัชนิดระเหย หรือต้องท าให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ ตอ้ง
มี มาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม 
           -  ผู้ปฏิบตัิงานต้องสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคลตามสภาพของงานและต้องมีเคร่ือง
ดบัเพลิงประจ าอยูใ่นบริเวณท่ีมีการปฏิบตัิงาน 
           -  ปฏิบตัิงานถกูต้องตามขัน้ตอนการปฏิบตัิ (ถ้ามี) 
            -  ในกรณีฉกุเฉิน ถ้ามีผู้ปฏิบตัิงานคนใดคนหนึ่งเกิดบาดเจ็บหรือเป็นอนัตรายในพืน้ท่ีอบั
อากาศ  ห้ามผู้ปฏิบตัิงานคนอ่ืนเข้าไปช่วยเหลือหากไมไ่ด้รับการฝึกฝนมาหรือไมม่ีอปุกรณ์ป้องกนั 
 ท่ีเหมาะสม เน่ืองจากอาจเป็นอนัตรายได้ 

 

  2.6.2.   การเกดิอุบัติเหตุจากการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 

   กรณีอุบัติเหตุท่ีเกิดกับการน าก๊าซชีวภาพไปใช้แทนน า้มนัเตาใน Bioler เพ่ืออบแห้ง
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตแป้งมนัส าปะหลงัสาเหตท่ีุเ กิดเกือบทุกรายเกิดจากการ
ละเลยไมใ่สใ่จในการตรวจสอบอปุกรณ์และชิน้สว่นท่ีน ามาใช้งานกบัก๊าซชีวภาพสว่นใหญ่มกัจะระยะเวลา
ในการตรวจสอบชิน้สว่นอปุกรณ์ตามหลกัเกณฑ์ของการใช้น า้มนัเตา ข้อเท็จจริงคือเชือ้เพลิงประเภทก๊าซ
ชีวภาพยังเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายหัวเผา Burner ท่ีใช้กับ Boiler ในประเทศไทย 
วตัถปุระสงค์เพียงต้องการให้จดุไฟติดสามารถใช้ทดแทนน า้มนัเตาเทา่นัน้ เร่ืองท่ีผู้ติดตัง้และปรับจนูหวัเผา 
ให้ความใสค่ือองค์ประกอบของมีเทนในก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากเปอร์เซ็นต์ของก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพจะมี
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ผลกบัการเร่งและปรับความร้อนให้หวัเผา สว่นก๊าซประกอบอ่ืน เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ และน า้ท่ีปนอยู่
ในก๊าซชีวภาพจะให้ความสนใจอยู่บ้างแต่ก็เพียงเลก็น้อย จากสาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตกุบัชุดหัวเผาผลจาก
การสอบสวนเกือบทัง้หมดสรุปวา่สาเหตแุละตวัการท่ีส าคญัคือก๊าซท่ีประกอบอยู่ในก๊าซชีวภาพเป็นตวัการ
หลกัของการเกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ 

 

   2.6.3   การเกดิอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาต ิ

   กรณีเหตเุกิดจากภยัธรรมชาติ   เช่น กรณีของเพลิงไหม้จากพายุพัดแผ่นผ้า HDPE ขาด
แล้วเกิดเพลิงลกุไหม้ หรือกรณีการเกิดฟ้าผ่าอาคารบริเวณใกล้เคียง และเกิดลกูไฟ กระเด็นไปตกใส่บ่อ
ผลิตก๊าซชีวภาพเป็นเหตใุห้เกิดเพลิงไหม้นัน้ หากพิจารณาไปถึงสาเหตท่ีุแท้จริงแล้วจะพบว่าความผิด
พลาดและเป็นเหตใุห้เกิดอบุตัิเหตนุัน้ คือมนษุย์ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและก าหนดจดุตัง้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
หากการออกแบบได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแล้วคงจะบงัเกิดเหตขุึน้มา 
 
2.7 มาตรการป้องกัน 

จากกรณีศกึษาท่ีกลา่ว มาตรการหรือวิธีการในการแก้ไขการเกิดเหตทุัง้หมดข้างต้น ดเูหมือนจะ
เป็นท่ีคุ้นเคยกับผู้ เก่ียวข้องกับงานความปลอดภยัมาเป็นเวลานานถึง  20 หรือ 30 ปีมาแล้ว สิ่งนัน้ก็คือ 
หลกัการของ 3E นัน่เอง ซึ่งได้ถกูน ามาใช้เป็นพืน้ฐานของการด าเนินงานด้านความปลอดภยั  มีโปรแกรม
ด้านความปลอดภยัเป็นจ านวนมากท่ีถกูสร้างขึน้มาบนพืน้ฐานของหลกั 3E ได้แก่ 

วศิวกรรม (Engineering) E ตัวแรก คือ การใช้หลกัและวิชาความรู้ทางด้านวิศวกรรมในทุกๆ 
แขนง เพ่ือท าการแก้ไขปรับปรุงสภาพการณ์ทางกายภาพต่างๆทุกชนิดท่ีเก่ียวข้องให้มีความปลอดภยัแก่
การใช้หรือปฏิบตัิงานมากท่ีสดุ 

 การศึกษา (Education) E ตัวท่ีสอง คือ การให้การศึกษาด้วยวิธีการอบรมและแนะน า
พนกังานทกุๆ คน ตลอดจนหวัหน้างานและผู้เก่ียวข้องทกุคนในโรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ
ปฏิบตัิเพ่ือความปลอดภยั รวมทัง้ การป้องกนัอบุตัิเหตแุละเสริมสร้างความปลอดภยัในโรงงาน 

 การออกกฎบังคับ (Enforcement) E ตัวสุดท้าย คือ การก าหนดวิธีการท างานหรือวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยขึน้มาเป็นมาตรฐาน  พร้อมออกกฎระเบียบและข้อบังคับให้พนักงานและ
ผู้เก่ียวข้องทุกคนได้ปฏิบัติตามวิธีการท างานหรือวิธีการปฏิบัติเพ่ือความปลอดภยันัน้ๆ  หากมีการฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบตัิตามก็จะต้องถกูลงโทษ เพ่ือให้เกิดความส านึกและหลีกเลี่ยงการท างานท่ีไม่ถูกต้องหรือเป็น
อนัตราย 
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จากข้อก าหนดตามขอบเขตงานข้อ 4.2 ท่ีปรึกษาได้ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการ
ผลิตและใช้ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมและขยะชมุชน และคูม่ือการปฏิบตัิงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ
อย่างปลอดภยัส าหรับฟาร์มปศสุัตว์  ซึ่งในการนีไ้ด้ปรับปรุงเฉพาะคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้
ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมและขยะชมุชนท่ีเก่ียวข้องกับโรงงานอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีระบบ
ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพท่ีจะต้องจดัท ารายงานการประเมินความเสี่ยงอนัตรายและการระงับอบุัติเหต ุโดย
น ากรณีศกึษาซึ่งจากเดิมท่ีเป็นภาคผนวกในคู่มือฉบับเก่า(ปี พ.ศ.2553)มาเป็นบทท่ี 7 ด้วยมีกรณีศึกษา
เพ่ิมขึน้และเป็นกรณีท่ีมีความเสียหายรุนแรง ดรูายละเอียดท่ีภาคผนวก ก 



 บทที่ 3 
การจัดท าคู่มือการประเมินความเสี่ยงอันตราย
จากระบบผลิตกา๊ซชีวภาพและคู่มือการระงับ

อุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตกา๊ซชีวภาพ 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์        
บทที่ 3 การจดัท าคู่มือความเสีย่งอนัตรายและคู่มือระงบัอบุติัเหตจุากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ  

 
 
 
 
 

 
 

 
จากข้อก าหนดตามขอบเขตงานในข้อ 4.3 ถึงข้อ 4.5 ท่ีปรึกษาได้จัดท าร่างคู่มือส าหรับใช้เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย
จ านวน 2 เล่ม ได้แก่ ร่างคู่การประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และร่างคู่มือการ
ระงับอบุัติเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีแนวทางและขัน้ตอนการจัดท าร่างคู่มือ ไปสู่การเป็น
คูม่ือดงัแสดงในรูปท่ี 3.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1  ผงัแสดงขัน้ตอนการจดัท าคู่มือทัง้ 2 เลม่ 

บทท่ี บทท่ี 33  
การจัดท าคู่มือการประเมนิความเส่ีการจัดท าคู่มือการประเมนิความเส่ียงอันตรายยงอันตราย  
จากระบบผลติก๊าซชีวภาพและคู่มือการระงับจากระบบผลติก๊าซชีวภาพและคู่มือการระงับ
อุบัตเิหตุอุบัตเิหตุท่ีเกิดท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  

 

จดัท าร่างคูม่ือทัง้ 2 เลม่ตามแนวทางของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั 
การจดัท ารายงานการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภยั 

 

น าร่างคูม่ือทัง้ 2 เลม่ เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญด้านผลิต/ออกแบบก๊าซชีวภาพ 

ปรับปรุงแก้ไขร่างคูม่ือทัง้ 2 เลม่ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้เช่ียวชาญฯ 

น าเสนอร่างคูม่ือทัง้ 2 เลม่ฉบบัปรบัปรุงแก้ไข 
สง่ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาก่อนลงเวบ็ไซด์ 

 

ลงเวบ็ไซดเ์พ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและประชาชนท่ีสนใจแสดงความคิดเหน็ร่างคูม่ือฯ 
เวบ็ไซด์ท่ีลงประกาศได้แก่  www.dede.go.th และ www.eeec.eng.ku.ac.th 

จดัสมัมนาแสดงความคิดเห็นร่างคูม่ือฯตอ่ผู้เก่ียวข้องจ านวน 100 คน 

จดัท าคูม่ือคูม่ือทัง้ 2 เลม่ 
 

ปรับปรุงแก้ไขร่างคูม่ือทัง้ 2ตามข้อเสนอแนะจากการประชมุสมัมนา 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์        
บทที่ 3 การจดัท าคู่มือความเสีย่งอนัตรายและคู่มือระงบัอบุติัเหตจุากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ  

 ตามผงัขัน้ตอนการจดัท าคูม่ือทัง้ 2 เลม่ท่ีแสดงในรูปท่ี 3-1 กระบวนการด าเนินงานเป็นดงันี ้
 
3.1 การจัดท าร่างคู่มือการประเมินความเส่ียงอันตรายฯและร่างระงับอุบัติเหตุฯ 

 
3.1.1 แนวคดิการจัดท าร่างคู่มือการประเมินความเส่ียงอันตรายฯ 

ในการจดัท าร่างคูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ได้
น าแบบอย่างการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการประกอบกิจการ
โรงงานตามประกาศของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2542 เร่ืองมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภยัในการท างาน ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรม 12 ประเภท ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อบุตัิภยัร้ายแรง ได้แก่ 

 
ประเภทโรงงาน รายละเอียด 
7 (1) (4) น า้มนัพืช 
42(1) (2) เคมีภณัฑ์ สารเคมีหรือวตัถอุนัตราย 
43(1) (2) ปุ๋ ย หรือสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
44 ผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสสโตเมอร์ พลาสติก เส้นใย

สงัเคราะห์ท่ีมิใช่แก้ว 
45(1) (2) สี น า้มนัชกัเงา เซลแลค็ 
48 (4) การท าไม้ขีดไฟ วตัถรุะเบิด ดอกไม้ไฟ 
49 โรงกลัน่น า้มนัปิโตรเลียม 
50 (4) ผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน ลิกไนต์ 
89 ผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ 
91 (2) โรงงานบรรจกุ๊าซ 
92 ห้องเย็น 
99 ผลิต ซ่อมแซม ดดัแปลง เคร่ืองกระสนุ หรือ วตัถรุะเบิด 

 
 
ส าหรับโรงงานท่ีมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพเข้าขา่ยโรงงานประเภทท่ี 89 ซึ่งกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ได้ด าเนินการจดัท าคูม่ือประเมินความเสี่ยงอนัตรายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แตป่รากฏวา่เป็นโรงงานท่ีผลิตก๊าซ
ประเภทอ่ืนๆเช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซอีเลียม ก๊าซโพรเพน ฯลฯ เพ่ือน าก๊าซชนิดนัน้ๆไปใช้ในกิจการ
อตุสาหกรรมประเภทอ่ืนต่อไป มิใช่ผลิตก๊าซท่ีมีแหล่งก าเนิดจากน า้เสียในกระบวนการผลิตท่ีน าใช้เป็น
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พลงังานทดแทน ดงันัน้ ระบบการผลิต กระบวนการผลิต และขัน้ตอนการผลิต จึงแตกตา่งกนักับระบบการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ซึ่งคาดวา่ยงัไมเ่คยมีการประเมินความเสี่ยงมาก่อน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ มีห่วงใยในอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้กับโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมัน
ส าปะหลงัท่ีมีการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ดงัจะได้ยินข่าว การเกิดอบุัติเหตจุากระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยู่
เสมอ เพ่ือให้การจดัท าคูม่ือประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพสอดคล้องกับคู่มือ
ประเมินความเสี่ยงอนัตรายของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ท่ีปรึกษาจึงวางบทและเนือ้หาคล้ายคลึงกับของ
ระเบียบของกรมโรงงานอตุสาหกรรมวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การบ่งชีอ้นัตราย การประเมินความเสี่ยง และการ
จดัท าแผนงานบริหารจดัการความเสี่ยง พ.ศ.2543 สว่นรายละเอียดจะแตกตา่งตามเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ท่ีมี
ใช้ในระบบ ส าหรับเนือ้หาสาระและรายละเอียดของคู่มือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบการ
ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพจะมีเนือ้หา 2 สว่น ดงันี ้
 
 ส่วนท่ี 1 อธิบายขัน้ตอนต่างๆในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอนัตรายท่ีอาจ
เกิดขึน้จากระบบการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงั ในคู่มือจะอธิบาย
และมีตวัอย่างแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี  ้

1) การจัดตัง้คณะท างาน เพ่ือจัดท ารายงานประเมินความเสี่ยงและอันตรายท่ีอาจ
เกิดขึน้ โดยบคุลากรในคณะท างานต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เก่ียวกับเทคโนโลยี
การผลิต ความปลอดภยั และการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกบัการผลิตและน าก๊าซชีวภาพไปใช้ในโรงงาน 

2) การรวบรวมเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือต้องการให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ทราบว่า อะไรคือข้อมลูท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการชี บ้่งอนัตราย ประเมินความเสี่ยง และการจัดท าแผน
บริหารจดัการความเสี่ยง โดยข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องรวบรวม เช่น แผนท่ีแสดงท่ีตัง้โรงงาน แผนผงัรวมท่ีแสดง
ต าแหน่งของโรงงาน ขัน้ตอนกระบวนการผลิตพร้อมแผนภมูิการผลิต จ านวนผู้ปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

3) การจัดท าบัญชีรายการสิ่ งท่ีเป็นความเส่ียงและอันตราย ขัน้ตอนนีถื้อว่าเป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคัญ เป็นจุดเร่ิมต้นส าหรับกระบวนการประเมินความเสี่ยง ซึ่งตามระเบียบกรมโ รงงาน
อตุสาหกรรม บญัชีสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอนัตรายประกอบด้วย 4 สว่น คือ   

สว่นท่ี 1 การด าเนินงานในโรงงาน  
สว่นท่ี 2 ส่ิงท่ีเป็นความเสี่ยงและอนัตราย 
สว่นท่ี 3 ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 
สว่นท่ี 4 หมายเหต ุ
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4) การบ่งชีอั้นตรายและการประเมินความเส่ียง โดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
สามารถเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ท่ีเหมาะสมตามลกัษณะการประกอบกิจการ หรือความ
เสี่ยงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพดงันี ้ 

 Checklist  

 What – If Analysis  

 Hazard and Operability Studied (HAZOP)  

 Fault – Tree Analysis (FTA)  

 Failure Modes and Effects Analysis (FMAE)  

 Even – Tree Analysis   
5) การจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง หมายถึงแผนงานลดความเสี่ยง และ

แผนงานควบคุมความเสี่ยง ซึ่งผู้ ประกอบกิจการโรงงานต้องด าเนินการจัดท าแผนงาน เพ่ือก าหนด
มาตรการความปลอดภยัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดและควบคมุความเสี่ยงจากอนัตรายท่ี
อาจเกิดขึน้ 

6) สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานท่ีเป็นความเส่ียง 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการสรุปผล การด าเนินการชีบ้่งอนัตรายและประเมินความเสี่ยง  

 
 ส่วนท่ี 2  แสดงตวัอย่างการชีบ้่งอนัตรายและการประเมินความเสี่ยงของระบบผลิตและใช้ก๊าซ
ชีวภาพของแตล่ะโรงงานซึ่งจะแตกตา่งกนัไปตามรูปแบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจดัการน า้เสีย/ของเสีย ของ
โรงงานอตุสาหกรรมนัน้ๆ สว่นนีเ้ป็นเพียงตวัอย่างท่ีน าอปุกรณ์วิกฤตบางชนิดในโรงงานมาแสดงให้เห็นถึง
วิธีการชีบ้่งอนัตรายและประเมินความเสี่ยงจนถึงการจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่วนนีจ้ะมี
ข้อมลูดงันี ้

1)   ข้อมลูโรงงาน ประกอบด้วย ข้อมลูทัว่ไปของโรงงาน ขัน้ตอนกระบวนการผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงัรวมถึงขัน้ตอนในการน าก๊าซชีวภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต การด าเนินงานในโรงงาน 

2)   การจัดท าบัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอนัตราย  โดยในการจัดท าบัญชีจะ
แบ่งเป็น 3 สว่น คือ  

 บญัชีรายการส่ิงท่ีเป็นความเสี่ยงและอนัตรายจากสว่นการผลิตก๊าซชีวภาพ ได้แก่
บริเวณบ่อหมกัเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ รวมถึงระบบเก็บก๊าซชีวภาพ  

 บญัชีรายการส่ิงท่ีเป็นความเสี่ยงและอนัตรายจากสว่นสง่จ่ายก๊าซชีวภาพ 

 บญัชีรายการส่ิงท่ีเป็นความเสี่ยงและอนัตรายจากส่วนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้
งาน 
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3)   การชีบ้่งอนัตรายและการประเมินความเสี่ยง หลงัจากจัดท าบัญชีรายการสิ่งท่ีเป็น
ความเสี่ยงและอนัตรายเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการประเมินความเสี่ยงของโรงงานโดยใช้วิธีการบ่งชี ้
อนัตรายด้วยวิธีการตา่งๆ เพ่ือให้โรงงานได้สามารถพิจารณาเลือกได้ตามความเหมาะสมของโรงงานนัน้ๆ 

4)   แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง หลงัจากได้ด าเนินการชีบ้่งอนัตรายและประเมิน
ความเสี่ยงด้วยวิธีตา่งๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว คณะผู้ท าจะได้ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งผลการ
ประเมินความเสี่ยงดงักลา่วจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดบั โดยกฎหมายก าหนดวา่ระดบัความเสี่ยง 2 
– 4 จะต้องด าเนินการจดัท าแผนบริหารจดัการความเสี่ยง ดงันี ้

 ระดบัความเสี่ยง 2 (ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้) ต้องจัดท าแผนงานควบคุม
ความเสี่ยง 

 ระดบัความเสี่ยง 3 (ระดบัความเสี่ยงสงู) ต้องจัดท าแผนงานลดความเสี่ยงและ
แผนงานควบคมุความเสี่ยง 

 ระดับความเสี่ยง 4 (ระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได้) ต้องจัดท าแผนลดความ
เสี่ยงและแผนงานควบคมุความเสี่ยง 

5)   มาตรการระงบัและฟืน้ฟเูหตกุารณ์ โรงงานต้องจดัท าแผนฉกุเฉินถึงแม้วา่การประเมิน
ความเสี่ยงจะอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  
  6)   สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์และทบทวนการด าเนินงานท่ีเป็นความเสี่ยง สาระส าคญัท่ี
น ามาสรุป ประกอบด้วย 

 กิจกรรมหรือขัน้ตอนการผลิตของโรงงาน 

 กิจกรรมหรือขัน้ตอนท่ีก่อให้เกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรงจากการผลิตและน าก๊าซชีวภาพ
ไปใช้งาน ซึ่งมี 3 สว่น คือ สว่นการผลิตก๊าซชีวภาพ สว่นสง่จ่ายก๊าซชีวภาพ และ
สว่นการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 

 มาตรการป้องกนัหรือควบคมุ 
 

 3.1.2 การจัดท าร่างคู่มือการระงับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ 
 

แนวคดิ 
การจัดท าคู่มือการระงับอุบัติเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ท่ีปรึกษาน า

ข้อมลูมาจากการจัดท าคู่มือการป้องกันและระงับอคัคีภยัในโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงและ
รุนแรงตอ่การเกิดอคัคีภยั ของส านกัเทคโนโลยีความปลอดภยั กรมโรงงานอตุสาหกรรม ซึ่งรายละเอียดใน
คูม่ือได้กลา่วถึงเร่ืองเก่ียวกบั 



  

 

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 
3-6 

รายงานฉบบัสมบูรณ์        
บทที่ 3 การจดัท าคู่มือความเสีย่งอนัตรายและคู่มือระงบัอบุติัเหตจุากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ  

 ข้อมลูพืน้ฐานวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั  

 แนวทางการเลือกระบบ  อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบกิจการของโรงงานเฉพาะในสว่นของระบบการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ  

 การตรวจสอบ บ ารุงรักษาระบบและอปุกรณ์ ส าหรับใช้เป็นแนวทางให้กับโรงงานท่ีมี
ระบบการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพในอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัได้น าไปปฏิบัติ  
และพฒันางานด้านความปลอดภยัได้อย่างถกูต้องเหมาะสมของโรงงานแตล่ะแห่ง 

 
ร่างคู่มือระงับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย จะ

ประกอบด้วย การก าหนดขัน้ตอนแผนปฏิบตัิเพ่ือใช้ในการป้องกันและอบุัติเหตท่ีุอาจเกิดขึน้จากการผลิต
และการใช้ก๊าซชีวภาพ  
 
3.2 ประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านก๊าซชีวภาพเพื่อขอความคดิเหน็ต่อร่างคู่มือฯ 
  
 เมื่อจดัท าร่างคูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบก๊าซชีวภาพและร่างคู่มือระงับอบุัติเหตุ
ท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้น าร่างคู่มือทัง้ 2เล่มน าเสนอในการประชุมเพ่ือขอ
ความคิดเห็นต่อร่างคู่มือฯจากผู้ เช่ียวชาญด้านก๊าซชีวภาพท่ีเรียนเชิญจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
บริษัทท่ีปรึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบ ผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองจักรอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับก๊าซชีวภาพ
และผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ บรรยากาศการประชมุดงัแสดง
ในรูปท่ี 3-2 หลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เชียวชาญด้านก๊าซชีวภาพแล้ว ท่ีปรึกษาได้น า
ข้อเสนอแนะมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ส าหรับข้อเสนอแนะร่างคูม่ือทัง้ 2 เลม่มีรายละเอียดดงันี  ้
 
 ข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือประเมินความเส่ียงอันตรายฯ 

ร่างคู่มือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบก๊าซชีวภาพท่ีน าเข้าท่ีประชุมนัน้ประกอบด้วย 
ขัน้ตอนการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอนัตรายจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานแป้ง
มนัส าปะหลงั ซึ่งมีทัง้หมด 7 ขัน้ตอน จากการประชุมในครัง้นี ้ผู้ เช่ียวชาญทัง้หลาย มีมติเห็นชอบว่าควร
ปรับปรุง และแก้ไขเพ่ิมเติม 2 สว่น คือสว่นของขัน้ตอนการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอนัตราย
จากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานแป้งมนัส าปะหลัง และการติดตัง้อุปกรณ์ความปลอดภยัใน
โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั ดงันี ้
 
 ส่วนท่ี 1  ขัน้ตอนการการจัดท ารายงานวเิคราะห์ความเส่ียงอันตรายฯ  
  1. การจดัตัง้คณะท างาน ต้องมีอย่างน้อย 4 คน ดงันี ้



  

 

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 
3-7 

รายงานฉบบัสมบูรณ์        
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  1.1  ผู้จดัการโรงงาน หรือผู้บริหารโรงงาน ซึ่งสามารถก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
ความปลอดภัยของโรงงานได้ และมีอ านาจหน้าท่ีในการอนุมตัิเอกสารมาตรการ
ตา่งๆได้ 

  1.2 ผู้ปฏิบตัิงานหรือหวัหน้างาน  
    -สามารถวิเคราะห์สาเหตคุวามผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของเคร่ืองจกัรได้เป็นอย่างดี 
   -มีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 

    -ทราบขัน้ตอนการท างานและวิธีการควบคมุของอปุกรณ์เคร่ืองจกัรตา่งๆได้เป็นอย่าง
ดี 

  1.3 ช่างเทคนิค หรือช่างซ่อมบ ารุง หรือวิศวกรบ ารุงรักษา 
    -ทราบถึงความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของเคร่ืองจกัรได้เป็นอย่างดี 
    -ทราบถึงขัน้ตอนและวิธีการซ่อมบ ารุงรักษาอปุกรณ์ หรือระบบ 
    -ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบ การก่อสร้าง และการติดตัง้เคร่ืองจกัร 

  1.4 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั 
    -มีความรู้เร่ืองเทคนิคการชีบ้่งอนัตราย และประเมินความเสี่ยง 
    -มีความรู้เร่ืองความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
    -มีความรู้เก่ียวกบัสารเคมีตา่ง 

 
  2. การรวบรวมข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยเอกสารท่ีต้องรวบรวมเอกสารเพ่ิมเติมมี

ดงันี ้
   2.1 แผนฉกุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ต่างๆ เช่น น า้ท่วม แผ่นดินไหว อคัคีภยั 

เป็นต้น 
   2.2 แผนผงัระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งขึน้อยู่กบัเทคโนโลยีท่ีใช้ในโรงงานนัน้ๆ 
   2.3 คูม่ือการเดินระบบก๊าซชีวภาพ 
  
  3. การจดัท าบญัชีสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยง  
   3.1 ส่วนของระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ ควรระบุบัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยง 

ดงันี ้
     - น า้เสียท่ีเข้าระบบ 
     - ลกัษณะท าเลท่ีตัง้บ่อหมกั/เก็บก๊าซชีวภาพ 
     - ลกัษณะของบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ 
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     - ระบบป้องกนัฟ้าผา่  
     - ป๊ัม 
     - หลอดไฟสอ่งสวา่งและการเดินท่อร้อยสายไฟ 
     - สวิตซ์ป้องกนัความดนัสงูหรือต ่าเกินก าหนด 
     - อปุกรณ์วดัอณุหภมูิ ความชืน้ และปริมาตรก๊าซชีวภาพ 
     - ตวัสง่สญัญาณแรงดนัก๊าซ 
     - ระบบระบายน า้ใต้ดิน 
     - การซ่อมบ ารุงบ่อหมกั/เก็บก๊าซชีวภาพ 
   3.2  สว่นของการสง่จ่ายก๊าซชีวภาพ ควรระบบุญัชีรายการส่ิงท่ีเป็นความเสี่ยง ดงันี ้
      - การวางท่อสง่จ่าย และข้อตอ่ตา่งๆของท่อก๊าซชีวภาพ  
     - ระบบดกัน า้ และระบายน า้ออกจากท่อ 
     - Blower 
     - อปุกรณ์ก าจดัความชืน้ เช่น chiller, gas dryer 
     - ระบบก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
     - เคร่ืองวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพ  
     - อปุกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 
     - วาล์วนิรภยั 
   3.3 สว่นของการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ควรระบบุญัชีรายการสิ่งท่ีเป็นความ

เสี่ยง ดงันี ้
    3.3.1 Boiler 
       - หวัเผา 
       - Double Solenoid Valve 
       - Valve Proving Systems 
    3.3.2 Generator 
       - Pressure regulator 
    3.3.3 ท่อสง่ก๊าซชีวภาพ 
    3.3.4 ระบบเผาก๊าซสว่นเกินทิง้ (Flare) 
 
 ส่วนท่ี 2  การติดตัง้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
  1.อปุกรณ์ความปลอดภยัท่ีติดตัง้ในระบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น อปุกรณ์
ป้องกนัเปลวไฟย้อนกลบั ควรเป็นไปตามมาตรฐาน Atex: EN 12784 
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  2.Gas Analyzer จะต้องตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพได้อย่างน้อย 3 ชนิด 
คือ ออกซิเจน มีเทน และไฮโดรเจนซลัไฟด์  
  3. ก๊าซชีวภาพท่ีออกจาก Over Pressure Relief Valve ต้องวนกลบัเข้าระบบก๊าซสว่นเกิน 
หรือบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ 
  
 ข้อเสนอแนะต่อคู่มือการระงับอุบัติเหตุฯ 

ผู้เช่ียวชาญให้ท่ีปรึกษาน ากลบัไปพิจารณาทบทวนโดยเน้นให้มีแผนปฏิบตัิงาน 3 แผนดงันี  ้
-  แผนปฏิบตัิงานก่อนเกิด 
- แผนปฏิบตัิงานขณะเกิดเหต ุ
- แผนปฏิบตัิงานหลงัเกิดเหต ุ

 

    

 
 

รูปท่ี 3-2 บรรยากาศการจดัประชมุแสดงความคิดเหน็ 
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3.3 การประกาศลงเวบ็ไซด์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 ท่ีปรึกษาได้ด าเนินการท าหนงัสือพิจารณาขอความเห็นชอบและน าร่างคู่มือการประเมินความเสี่ยง
อนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และร่างคูม่ือระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพก่อนน าลง
ประกาศในเวบ็ไซด์ของกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน www.dede.go.th ซึ่งทางพพ.มี
หนงัสืออนมุตัิให้ลงประกาศตัง้แตว่นัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 จนถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2556 รวมระยะเวลา 30 
วนั ตามก าหนด ดงัแสดงในรูปท่ี 3-3  

 
รูปท่ี 3-3 การประกาศลงเวบ็ไซด ์www.dede.go,th 

 

บริเวณที่ลงประกาศ
ในเวบ็ไซดข์อง พพ. 
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  นอกจากจะลงประกาศในเว็บไซด์ของกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน
แล้ว เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือทัง้ 2 ฉบับ ท่ีปรึกษาได้น าร่าง
คู่มือทัง้ 2 เล่มลงประกาศในเว็บไซด์ของศนูย์วิศวกรรมพลงังานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ www.eeec.eng.ku.ac.th ซึ่งเป็นเวบ็ไซด์ของท่ีปรึกษาใช้ระยะเวลาเดียวกนักบั
ท่ีลงประกาศในเวบ็ไซด์ของ พพ. ดงัรูปท่ี 3-4  
 

 
 

รูปท่ี 3-4 การประการลงลงเวบ็ไซด์ศนูย์วิศวกรรมพลงังานและสิ่งแวดล้อม 
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3.4 การจัดสัมมนารับฟังความคดิเหน็จากผู้ท่ีเก่ียวข้องด้านก๊าซชีวภาพ  
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือน าเสนอร่างคูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และ 

ร่างคูม่ือการระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ น าเสนอตอ่ผู้ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรม
โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรมผลิตแป้งมนัส าปะหลงั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประชาชนท่ีสนใจ
เก่ียวกบัก๊าซชีวภาพ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือทัง้ 2 ฉบับ ก่อนจัดท าเป็นต้นฉบับคู่มือฯท่ีจะ
น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป การจดัสมัมนาครัง้นี ้ท่ีปรึกษาได้ท าหนังสือเชิญไปยังผู้ประกอบการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 150 แห่ง มีผู้ เข้าร่วมสมัมนาทัง้สิน้จ านวน 101 คน รายช่ือผู้ เข้าร่วมสมัมนาดูภาคผนวก ก โดย
ได้จัดสัมมนาขึน้ เมื่อวันจันทร์ท่ี  4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องนนทรี 1 ชัน้  4 โรงแรม เค.ยู.โฮม 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บรรยากาศการสมัมนาดงัแสดงในรูปท่ี 3-5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-5  บรรยากาศการสมัมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นร่างคูม่ือทัง้ 2 เลม่ 
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รายงานฉบบัสมบูรณ์        
บทที่ 3 การจดัท าคู่มือความเสีย่งอนัตรายและคู่มือระงบัอบุติัเหตจุากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ  

ข้อเสนอแนะจากการสัมมนารับฟังความคดิเหน็ร่างคู่มือ 
 
    ร่างคู่มือประเมินความเส่ียงอันตรายจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ  
   โดยภาพรวมแล้วผู้ เข้าร่วมสมัมนาพบว่าการจัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยงฯ มีประโยชน์ต่อผู้
ประกอบกิจการท่ีมีระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพเป็นอย่างมาก ทัง้นีเ้พ่ือให้คูม่ือมีความสมบรูณ์มากขึน้ควร
เพ่ิมเติมรายละเอียด ดงันี ้
   - ในส่วนของการจัดท าบัญชีสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยง ควรระบุถึงอันตรายท่ีเกิดจากการด าเนิน
กิจกรรมนัน้ๆ เช่น น า้เสีย ควรระบดุ้วยวา่ น า้เสียสง่ผลตอ่ระบบท่อ เคร่ืองจักร บุคคลผู้ปฏิบัติงาน อย่างไร 
เป็นต้น 
   - ควรระบุวิธีชีบ้่งอันตรายให้เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีต้องการชีบ้่งอันตราย เช่น What-If 
เหมาะสมส าหรับการชีบ้่งอนัตรายในสว่นของขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
 
   ร่างคู่มือระงับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
   - ควรเพ่ิมรายละเอียดในสว่นของอปุกรณ์ความปลอดภยั และวิธีการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ 

 
3.5 การจัดท าคู่มือการประเมินความเส่ียงอันตรายฯและร่างระงับอุบัติเหตุฯ 

จากการประชมุรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญด้านผลิตและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ   
การลงประกาศขอความคิดเห็นต่อร่างคู่มือทัง้ 2 เล่มจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องด้านก๊าซชีวภาพและ
ประชาชนผู้สนใจในเว็บไซด์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและศูนย์วิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโรงงาน
อตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ท่ีปรึกษาน าความคิดเห็นทัง้ 3 ครัง้ มา
ปรับปรุงและจดัท าเป็นคูม่ือฉบบัจริง เพ่ือใช้เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์โครงการ 

 
รายละเอียดคูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพดภูาคผนวก ข 
รายละเอียดคูม่ือการระงบัอบุตัท่ีิเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพดภูาคผนวก ค 
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จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
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4.1 ทฤษฎีของโปรแกรมอโลฮา 

โปรแกรมอโลฮา ALOHA (Ariel Location of Hazardous Atmosphere) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี

ใช้ท านายการกระจายของสารเคมีในอากาศรวมทัง้ระดบัท่ีจะเกิดอนัตราย ดงันัน้สารเคมีท่ีโปรแกรมอโลฮา 

รู้จกัจึงมกัเป็นก๊าซหรือของเหลวท่ีสามารถระเหยเป็นก๊าซได้โปรแกรมอโลฮา มีลกัษณะบางอย่างคล้ายกับ

โมดลู ซึ่งโปรแกรมคาเมโอใช้ท านายการเกิดอบุตัิภยั (Module Screenings and Scenarios: S&S)  

ท่ีปรึกษาเลือกจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แสดงความรุนแรงและอนัตรายท่ีเกิดจากระบบ

ผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับใช้ประกอบในการอบรม โดยใช้แบบจ าลองท่ีเรียกว่า Ariel Locations of 

Hazardous Atmospheres (ALOHA) เป็นโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ในการจ าลองการแพร่กระจายของ

สารเคมีท่ีหกรั่วไหลไปในอากาศตามสภาพภมูิอากาศและลักษณะเฉพาะของสารเคมี สามารถแสดง

ลกัษณะการแพร่กระจาย ทิศทางการแพร่กระจาย และความเข้มข้น ณ ต าแหน่งต่างๆ ของไอของสารเคมี

บนแผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์ Marplot เมื่อใสข้่อมลูเฉพาะของเหตรุั่วไหลของสารเคมีแล้ว ALOHA จะแสดงผล

เรียกว่า footprint แสดงดงัรูปท่ี 4-1 ส่วน Marplot(Mapping Application for Response, Planning and 

Operation) เป็นโปรแกรมท่ีแสดงข้อมลูเชิงภมูิศาสตร์บนแผนท่ีอีเลคทรอนิกส์ แสดงท่ีตัง้โรงงาน/สถาน

ประกอบการ โรงพยาบาล โรงเรียน แม่น า้ และถนน สามารถแสดงพืน้ท่ีเสี่ยงจากการเกิดอบุัติภยัจาก

สารเคมีหรือก๊าซ โดยแสดงลกัษณะและทิศทางการแพร่กระจายจากการค านวณของโปรแกรม ALOHA   

บทท่ี บทท่ี 44  

การจัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แสดงความการจัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แสดงความ

รุนแรงและอันตรายท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพรุนแรงและอันตรายท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  
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รูปท่ี 4-1 แสดง foot print จากซอฟแวร์ ALOHA 
 

4.2 ข้อดีของโปรแกรมอโลฮา 

โปรแกรมอโลฮามีข้อมลูทางด้านภมูิประเทศของสถานท่ีเกิดเหตดุีกวา่ ทัง้นีเ้พราะโปรแกรมอโลฮา

มีฐานข้อมลูเส้นรุ้งและเส้นแวงของเมืองในสหรัฐอยู่ในตวัโปรแกรมเองแตถ้่าเป็นสถานท่ีในประเทศไทยผู้ใช้

จะต้องใส่เพ่ิมเข้าไปขณะกรอกข้อมลูเก่ียวกับสถานท่ีข้อมูลเส้นรุ้งและเส้นแวง ท าให้โปรแกรมอโลฮา 

ค านวณความหนาแน่นของอากาศ ความสงูของพืน้ท่ี และการท ามมุของแสงอาทิตย์ตอ่พืน้ท่ีได้ ส่ิงเหลา่นีม้ี

ผลโดยตรงตอ่การกระจายของสารเคมีในอากาศโดยเฉพาะกรณีท่ีสารเคมีรั่วไหลลงบนพืน้ดินแบบเจ่ิงนอง 

(Puddle) โปรแกรมอโลฮาเป็นโปรแกรมค านวณการแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระเหยง่ายโดยใช้สมการ

การคิดแบบ Guassian Dispersion Model แต่อยู่ในรูปของ Window พัฒนาขึน้โดย National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) ซึ่งได้พฒันาจากหลายมิติ ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านพิษวิทยา, 

มิติด้านวิชาการแพร่ของสารเคมี, มิติด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมิติด้านกฎหมาย เพ่ือประกอบรวมเป็น

เกณฑ์การระบขุอบเขตท่ีได้รับผลกระทบ 

นอกจากนีโ้ปรแกรมอโลฮา ยงัมีความรู้ทางอตุนิุยมวิทยาเป็นอย่างดี เช่น สามารถค านวณความ

แตกตา่งระหวา่งวนัท่ีมีฝนตกกบัแดดจ้า เข้าใจความแตกต่างระหว่างสถานท่ีโล่งแจ้งกับสถานท่ีท่ีรกรุงรัง 

ในขณะท่ีโมดลูการท านายการเกิดอบุัติภยัของโปรแกรมคาเมโอไม่ค่อยเข้าใจนัก ทัง้นีเ้พราะโมดูลการ

ท านายการเกิดอบุตัิภยัในสว่นของ Screening จะสมมตุิให้เหตกุารณ์เลวร้ายท่ีสดุอยู่เสมอ ส่วนโปรแกรม
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อโลฮาเน้นท่ีความถูกต้อง ดังนัน้โมดูลการท านายการเกิดอุบัติภัย ควรใช้ในกรณีท่ีต้องวางแผนรับมือ

อบุตัิภยัแตโ่ปรแกรมอโลฮาควรใช้เวลาเกิดเหตจุริง 

4.3 สมการท่ีใช้ในแบบจ าลอง ALOHA แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

1) Gaussian Equation 
 ALOHA ใช้สมการ Gaussian Equation ในการท านายการแพร่กระจายของก๊าซท่ีมีสภาพการ

ลอยตวัเหมือนอากาศแล้วแพร่กระจายไปในอากาศซึ่งก๊าซท่ีมีสภาพการลอยตวัเหมือนอากาศนีจ้ะมีความ

หนาแน่นเท่าๆกบัอากาศ โดยมีสมมติฐานวา่ ลมและลกัษณะการเคลื่อนไหวของสภาวะอากาศจะเป็นตวั

น าพาโมเลกุลของก๊าซนัน้เคลื่อนท่ีแพร่กระจายไปในอากาศตามอิทธิพลของทิศทางลมและการเกิด

Turbulentจะเป็นตวัช่วยให้โมเลกลุของก๊าซนัน้เคลื่อนท่ีไปในแนวตัง้ฉากกบัทิศทางลม รูปร่างความเข้มข้น

ของโมเลกุลของก๊าซท่ีเคลื่อนท่ีไปในทิศทางตัง้ฉากกับทิศทางลมทัง้ในแนวราบและแนวดิ่งจะมีรูปร่าง

เหมือนระฆงัคว ่าซึ่งคา่ตรงกลางจะมีความเข้มข้นสงูและด้านข้างจะมีความเข้มข้นลดลงตามล าดบักนัไปใน

บริเวณท่ีใกล้กับจุดรั่วไหลจะมีค่าความเข้มข้นสงูและเมื่ออยู่ห่างจากจุดท่ีรั่วไหลจะมีความเข้มข้นลดลง

ตามล าดบั 

 

2) Heavy Gas   
ในกรณีท่ีก๊าซนัน้มีคณุสมบตัิหนักกว่าอากาศ การแพร่กระจายจะแตกต่างจากในกรณีท่ีแรง

ลอยตวัเท่ากบัอากาศ เน่ืองจากในช่วงแรกท่ีมีการรั่วไหลออกมาจากแหลง่ก าเนิดจะจมลงสู่พืน้ดินเพราะมี

น า้หนกัมากกวา่อากาศท่ีอยู่โดยรอบ หลงัจากนัน้เมื่อลมพัดพาไปในทิศทางใต้ลม ก็จะมีการแพร่กระจาย

ออกไปเน่ืองจากแรงดงึดดูของโลก ซึ่งอาจท าให้กลุม่ไอของสารเคลื่อนท่ีไปในทิศทางเหนือลมได้บ้าง  เมื่อ

ไอสารมีการแพร่กระจายจนความเข้มข้นเจือจางลงและความหนาแน่นน้อยลงจนเท่าๆ กับความหนาแน่น

ของอากาศก็จะมีสภาพการลอยตวัเหมือนอากาศ ซึ่งจะเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีความเข้มข้นของก๊าซท่ีหนักใน

อากาศมีสภาพแวดล้อมทั่วไปลดลงประมาณ  1% ในกรณีนีจ้ะเกิดขึน้ภายในระยะทาง 2-3 หลา จาก

แหลง่ก าเนิดขนาดเลก็และหากมีการรั่วไหลมากจากแหล่งก าเนิดขนาดใหญ่ ก็จะเกิดขึน้ในระยะทางไกล

กวา่นัน้ 

  ก๊าซท่ีมีน า้หนักโมเลกุลมากกว่าอากาศ (น า้หนักโมเลกุลของอากาศมีค่าประมาณ 29 

กิโลกรัม/กิโลโมล) จะเกิดเป็นกลุ่มก้อนหนัก (Heavy Gas Cloud) จากจุดรั่วไหลจากแหล่งก าเนิดก๊าซ
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ประเภท Anhydrous Ammonia ซึ่งเบากว่าอากาศท่ีอุณหภูมิห้อง แต่เก็บบรรจุในสภาพแช่เย็น 

(Cryogenic) หากมีการร่ัวไหลก็จะเกิดเป็นกลุม่ควนัหนกัได้เช่นกนั หากความเข้มข้นของก๊าซท่ีรั่วไหลมีค่า

สงูกวา่ ความหนาแน่นของอากาศก็จดัอยู่ในประเภทก๊าซท่ีมีความหนาแน่นกว่าอากาศ การท่ีก๊าซนีจ้ะท า

ให้เกิดกลุม่ควนัหนกั ก็เน่ืองจากช่วงท่ีมีการรั่วไหลอยู่ในสภาพเย็นและมีความหนาแน่นสงู 

  สารหลายประเภทท่ีมีสถานะเป็นก๊าซท่ีอณุหภูมิและความดนัปกติ เมื่อบรรจุหรือกักเก็บใน

ภาชนะภายใต้ความดนัสงูก็จะเปลี่ยนเป็นของเหลว ตวัอย่าง เช่น ก๊าซโปรเพน เมื่อเก็บในถงัและหากถังรั่ว

หรือแตกออกจะท าให้ความดนัในถงัลดลง  เกิดสภาวะท่ีของเหลวท่ีอยู่ในถังมีการเดือดอย่างรุนแรง และ

ของท่ีบรรจใุนถงัจะมีบางสว่นเปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซเป็นของเหลวหยดละเอียด หรือเรียกวา่ Aerosol สภาพ

การเดือดอย่างรุนแรงของของเหลวท่ีบรรจุในถังท่ีมีความดนัสงู โดยมีการแปรสภาพเป็นไอเน่ืองจากการ

สญูเสียความดนัในถังนัน้เรียกว่า Flash Boiling เมื่อการรั่วไหลของของเหลวและก๊าซออกจากถังท่ีแตก

ช ารุดพร้อมๆ กนันัน้ อตัราการรั่วไหลจะสงูกวา่อตัราการรั่วไหลในสถานะเป็นก๊าซอย่างเดียวและจะท าให้

เกิดสภาวะกลุม่ควนัหนกัได้ 

 

4.4 วธีิการจัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

1) รวบรวมข้อมลูคณุสมบตัิ ปริมาตรการบรรจ ุขนาดของภาชนะท่ีบรรจุก๊าซชีวภาพจากโรงงาน

อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลังท่ีเข้าร่วมโครงการและยินยอมให้ใช้สถานท่ีเป็นแหล่งเก็บข้อมูลหรือ

ห้องปฏิบตัิการของสถานศกึษาท่ีมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

2) รวบรวมข้อมลูโปรมแกรมอโลฮา โปรมแกรมมาร์พอต และแผนท่ีอิเลก็ทรอนิกส์  

3) จ าลองสถานการณ์กรณีเกิดการหกรั่วไหลของก๊าซชีวภาพโดยพิจารณาจากสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อม ณ จดุเกิดเหต ุ

4) ประเมินการแพร่กระจายโดยใช้โปรมแกรมอโลฮา  โปรมแกรมมาร์พอต และแผนท่ี

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือทราบทิศทางการแพร่กระจายและระดบัความเข้มข้น ณ ต าแหน่งต่างๆ บริเวณพืน้ท่ี

ใกล้เคียง 

5) ประเมินการแพร่กระจายของก๊าซชีวภาพเพ่ือจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมและตอบโต้

ภาวะฉกุเฉิน 
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4.5  ข้อมูลส าคัญส าหรับการสร้างแบบจ าลองด้วยซอฟแวร์ ALOHA 

ท่ีปรึกษาได้น าเหตกุารณ์การเกิดอบุตัิเหตกุ๊าซชีวภาพระเบิดในโรงงานอตุสาหกรรมกรรมแป้งมนั
ส าปะหลงัของบริษัท ชยัภมูิสตาร์ช จ ากดั ตัง้อยู่เลขท่ี 50 หมู่ท่ี 11 ต.ละหาน อ.จัตรุัส จ.ชัยภมูิเหตกุารณ์
เกิดขึน้เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 บ่อก๊าซชีวภาพท่ีใช้ผลิตไฟฟ้า เกิดการระเบิดจนอาคารถล่มได้รับ
ความเสียหาย แรงระเบิดท่ีทะลกัออกจากบ่อก๊าซชีวภาพพืน้ท่ีกวา่ 10 ไร่ กลายเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่โหม
เข้าใส่ตวัโรงงานท าให้คนงานประมาณ 36 รายได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 7 ราย 
สาเหตขุองการระเบิด หลงัจากการสอบสวนเบือ้งต้นของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีระบุว่า ผู้ เห็นเหตกุารณ์
ในท่ีเกิดเหตเุลา่วา่ ก่อนเกิดเหตมุีฝนตกลงมา ลมกรรโชกแรงได้หอบและพดัเอาผ้าใบท่ีคลมุบ่อ (ในบ่อเก็บ
ก๊าซชีวภาพประมาณ 20,000 ลบ.เมตร) หลดุออกท าให้ก๊าซชีวภาพรั่วลอยไปตามลม และพดัผา่นเข้าไปใน
โรงงานท่ีคนงานก าลงัท างานอยู่ ประกอบกบัภายในโรงงานก าลงัมีการเช่ือมเหลก็ ท าให้เกิดประกายไฟลกุ
ไหม้ไปตามบริเวณท่ีมีก๊าซท่ีรั่วมาตามลมและลกุลามท าให้บ่อก๊าซท่ีอยู่ใกล้กับโรงงานระเบิดเกิดเพลิงลกุ
ไหม้ ดรููปท่ี 4-2 สภาพโรงงานหลงัเกิดเหตกุารณ์เพลิงไหม้จากผ้าใบคลมุบ่อก๊าซชีวภาพฉีกขาด 

 

   
รูปท่ี 4-2 สภาพโรงงานและความเสียหายหลงัเกิดอบุตัเิหตไุฟไหม้ 

  การน ากรณีศกึษาอบุตัิเหตขุอง บริษัทชยัภมูิสตาร์ช จ ากดั มาใช้จดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

เน่ืองจากปรากฏชดัเจนวา่มีการแพร่กระจายของก๊าซชีวภาพและมีองค์ประกอบในการลกุติดไปของก๊าซ

ชีวภาพตามไดอะแกรมท่ีเรียกวา่ Ternary (three component) diagram, atmospheric เง่ือนไขการลกุติด

ไฟอตัโนมตัิของก๊าซชีวภาพ (Biogas) สามารถเกิดขึน้ได้เมื่อ 

  • Autoignition temperature : 595 °C 

 •   Flammability limits in air (STP conditions) : 5.0-15.0 vol.%  

 •   ช่วงการลกุไหม้ ; จะไมล่กุไหม้หรือเปลวไฟดบัเมื่อ  
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  CH4ในบรรยากาศ < 5 % (Lower Explosive Limit), 

  CH4ในบรรยากาศ >15 % (Upper Explosive Limit) 

 •    Specific Hazards ; Exposure to fire may cause containers to rupture/explode. 

 • Max. ignition velocity , Biogas (60% CH4, 38% CO2, 2% Other); 0.25 m/s 

 • General Behavior : Risk of corrosion by gas contained impurities (CO, CO2, H2S) in 

presence of moisture. 

 

  4.5.1 ข้อมลูทัว่ไปของโรงงานก๊าซชีวภาพ 

   โรงงานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปมันส าปะหลัง อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ มีพืน้ท่ี

ประมาณ 2.24 ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไปในกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัจะมีน า้เสียเกิดขึน้มีการ

จดัการน า้เสียด้วยการน าไปใช้เป็นวตัถดุิบตัง้ต้นในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือน าไปใช้เป็นเชือ้เพลิง

ทดแทนน า้มนัเตาในหม้อต้มน า้มนัร้อน และใช้เป็นเชือ้เพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 

 4.5.2 สว่นผลิตก๊าซชีวภาพ  

   คือบริเวณบ่อหมกั/ถงัหมกัน า้เสีย เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ รวมถึงระบบเก็บก๊าซชีวภาพ เพ่ือ

รอการน าไปใช้ประโยชน์ โรงงานใช้น า้เสียท่ีได้จากกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั เป็นวตัถดุิบตัง้ต้นใน

การผลิตก๊าซชีวภาพ โดยบ่อหมกั/เก็บก๊าซชีวภาพเป็นบ่อปิดแบบ Cover lagoon จ านวน 1 บ่อ มีขนาด

220114 เมตร สว่นเก็บก๊าซชีวภาพสงู 2 เมตร สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 40,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั 

โดยบ่อเก็บก๊าซชีวภาพมีแรงดนั 3 มิลลิบาร์ ส าหรับบ่อหมกัก๊าซชีวภาพแสดงดงัรูปท่ี 4.3 
  

  

รูปท่ี 4.3 บ่อหมกัก๊าซชีวภาพแบบ Cover lagoon 
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   สภาพแวดล้อมบริเวณสถานท่ีก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ อยู่ห่างจากถนนสาธารณะ

ประมาณ 300 เมตร และห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสงูประมาณ 0.5 กิโลเมตร โดยสภาพทัว่ไปของสถานท่ี

ก่อสร้างบ่อหมกั/เก็บก๊าซชีวภาพเป็นท่ีสงู และเป็นดินลกูรัง ส าหรับสภาพการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีโดยรอบบ่อ

พบวา่ ทิศเหนือและทิศตะวนัออก เป็นอาคารของโรงงาน ทิศตะวนัตกเป็นพืน้ท่ีการเกษตร ทิศใต้เป็นพืน้ท่ี

วา่งเปลา่ ส าหรับโครงสร้างบ่อหมกัก๊าซชีวภาพเป็นบ่อดิน ใช้ HDPE หนา 1.5 มิลลิเมตร เป็นวสัดใุนการ

คลมุบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ โดยทางโรงงานมีการกักเก็บก๊าซชีวภาพวนัต่อวนั นอกจากนีท่ี้บริเวณรอบๆบ่อ

หมกั/เก็บก๊าซชีวภาพมีแนวรัว้ล้อมรอบเพ่ือป้องกนัเปลวไฟด้วย ส าหรับบริเวณบ่อหมกั/บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ

มีการติดตัง้ระบบ/อปุกรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ห้องควบคมุระบบ ซึ่งภายในประกอบด้วยอปุกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ควบคมุ

ระบบ แอร์ เป็นต้น 

 2. หลอดไฟสอ่งสวา่ง  

 3. สายดิน 

 4. เดินสายไฟฟ้าใกล้บริเวณบ่อหมกั/เก็บก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีการเดินท่อร้อยสายไฟโดยใช้

ท่อโลหะปานกลางท่ีสามารถท าเกลียวได้มากกว่า 5 เกลียว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน

การเดินท่อร้อยสายไฟของ NEC 

 5. สวิตซ์ป้องกนัความดนัสงู/ต ่า 

 6. ตวัสง่สญัญาณแรงดนัก๊าซ 

 7. ตวัควบคมุแรงดนัก๊าซ ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว 

 8. Flare เป็นแบบเปิด ใช้ระบบอตัโนมตัิคือหากมีความดนัในบ่อหมกั/เก็บก๊าซชีวภาพเกิน

จากท่ีก าหนด Blower จะดดูก๊าซชีวภาพไปเผาทิง้ทันที ซึ่งปล่อง Flare สงูจากพืน้ดิน

ประมาณ 10 เมตร ห่างจากบ่อเก็บก๊าซ 200 เมตร มีอัตราการเผาไหม้ท่ี 1,000 

ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง นอกจากนีม้ีการติดตัง้อปุกรณ์ป้องกันเปลวไฟย้อนกลบัด้วย 

ลกัษณะ Flare แสดงดงัรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4-4 Flare แบบเปิด 

 4.5.3 สว่นการสง่จ่ายก๊าซชีวภาพ 

   ระบบสง่จ่ายก๊าซชีวภาพใช้ท่อส่งจ่ายก๊าซท่ีท าด้วย HDPE 100 ซึ่งเป็นเกรดท่ีเหมาะสม

ส าหรับน ามาใช้เป็นท่อสง่จ่ายก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากสามารถทนรับแรงดนัได้ดี โดยทั่วไปไม่ควรใช้ท่อเกรด

ต ่ากวา่ HDPE 80 มีสีด าคาดน า้เงินขนาด 10 นิว้ เดินท่อเหนือพืน้ดินโดยยึดติดกับก าแพง ซึ่งมีระยะห่าง

ระหวา่งตวัยึดเกาะประมาณ 1.8 โดยทางโรงงานมีมาตรการเพ่ือป้องกันการเสียหายจากการยึดเกาะและ

ยืดหดของท่อสง่จ่ายก๊าซโดยใช้การยึดจบัท่อไมแ่น่นเกินไป แสดงดงัรูปท่ี 4-5 

 

รูปท่ี 4-5 ท่อสง่ก๊าซชีวภาพ 

   ส าหรับบริเวณห้องสบูสง่จ่ายก๊าซชีวภาพมีลกัษณะเป็นอาคารท่ีเปิดโลง่ เพ่ือป้องกนัการ

สะสมของก๊าซชีวภาพหากเกิดการร่ัวไหล บริเวณห้องสบูสง่จ่ายก๊าซชีวภาพมีอปุกรณ์ติดตัง้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. Blower เป็นชนิดป้องกนัการระเบิด จ านวน 2 ตวั แสดงดงัรูปท่ี 4-6 

ท่อสง่จ่ายก๊าซชีวภาพ 
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รูปท่ี 4-6  Multistage Centrifugal Blower ชนิดป้องกนัระเบิด 

 

2. อปุกรณ์ดกัน า้ แบบ Chiller ติดตัง้ทางดดูของ Blower โดยก๊าซชีวภาพท่ีออกจาก Chiller แล้วจะมี

 อณุหภมูิประมาณ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งลดลงประมาณ 5 องศาเซลเซียส 

3. อปุกรณ์ระบายน า้ในท่อสง่ก๊าซชีวภาพ ซึ่งระบายน า้ทัง้หมด 12 ครัง้ตอ่วนั แสดงดงัรูปท่ี 4-7 

 

 

รูปท่ี 4-7 อปุกรณ์ระบายน า้ออกจากท่อสง่ก๊าซชีวภาพ ระบบ Manual 

4. วาล์วป้องกนัความดนัสงูเกินก าหนด (Pressure relief valve)  

5. อปุกรณ์ก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ท่ีใช้เป็นเทคโนโลยี Bio scrubber ซึ่ง 2 ชุด โดยชุดหนึ่งท าหน้าท่ี

ก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์แล้วสง่เข้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ส่วนอีกชุดท าหน้าท่ีก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

เพ่ือสง่เข้าหม้อต้มน า้มนัร้อน ก๊าซชีวภาพท่ีผา่นการก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์แล้วจะส่งเข้าสู่ chiller เพ่ือ

ก าจัดความชืน้ จากนัน้จึงดูดเข้า Blower แล้วส่งก๊าซไปใช้งานต่อไป ส าหรับอุปกรณ์ก าจัดก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์แสดงดงัรูปท่ี 4-8 



 

 

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

รายงานฉบบัสมบูรณ์                     

บทที่ 4 การจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

4-10 

 

รูปท่ี 4-8  Bio scrubber  

  4.5.4 ส่วนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ 

    ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้จะน าไปใช้เป็นเชือ้เพลิงทดแทนน า้มนัเตาในหม้อต้มน า้มนัเป็นหลกั 

และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชือ้เพลิงเพียงอย่างเดียว หากประสบปัญหาก๊าซชีวภาพไม่

เพียงพอจะหยุดระบบการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ เพ่ือรอให้ปริมาณก๊าซชีวภาพเพียงพอก่อนท าการส่งจ่าย

ตอ่ไปอปุกรณ์ในสว่นนีไ้ด้แก่ 

     1) หม้อต้มน า้มันร้อน ก๊าซชีวภาพท่ีน ามาใช้จะผา่นกระบวนการลดความชืน้ และก าจัด

ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ อปุกรณ์ส าหรับติดตัง้บริเวณหม้อต้มน า้มนัร้อนประกอบด้วย 

    1.1) ดบัเบิลโซลินอยด์วาล์ว (Double solenoid valves) แสดงดงัรูปท่ี 4-9 

 

     1.2) วาล์วปรับความดันก๊าซ (Pressure regulator) ซึ่งติดตัง้ห่างจากจุดก าเนิด

ประกายไฟหรือความร้อนประมาณ 2 เมตร 

รูปที่ 4-9  Double 

solenoid valves 
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     1.3) ฝานิรภยัท่ีหม้อต้มน า้มันร้อน เพ่ือป้องกันการระเบิดของหม้อต้มน า้มนัร้อน ซึ่ง

ติดตัง้บริเวณด้านหลงัของหม้อต้มน า้มนัร้อน แสดงดงัรูปท่ี 4-10 

 
รูปท่ี 4-10 หม้อต้มน า้มนัร้อน (Boiler) ท่ีมีฝานิรภยั 

 

    1.4) อปุกรณ์ตรวจวดัอตัราการไหลของก๊าซชีวภาพ แสดงดงัรูปท่ี 4-11 

 
รูปท่ี 4-11  อปุกรณ์วดัอตัราการไหลของก๊าซ 

 

    1.5) Pressure gauge วดัความดนัของก๊าซชีวภาพ ก่อนเข้าหม้อต้มน า้มนัร้อนแสดง

ดงัรูปท่ี 4-12 

 
รูปท่ี 4-12  อปุกรณ์วดัความดนัก๊าซชีวภาพ 

ฝานิรภัย 
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    1.6) วาล์วป้องกนัความดนัย้อนกลบั (Back pressure check valve)   

แสดงดงัรูปท่ี 4-13 

 

รูปท่ี 4-13 วาล์วป้องกนัความดนัย้อนกลบั 

     1.7) อปุกรณ์ป้องกนัเปลวไฟย้อนกลบั (Flame arrester) ซึ่งติดตัง้ห่างจากบริเวณท่ีจุด

ติดไฟไมเ่กิน 5 เมตร โดยระยะห่างในการติดตัง้นีข้ึน้อยู่กบัคณุสมบัติของอปุกรณ์

แตล่ะย่ีห้อแสดงดงัรูปท่ี 4-14 

    

รูปท่ี 4-14 อปุกรณ์ป้องกนัเปลวไฟย้อนกลบั 

 

   2) เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพท่ีน ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงในเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นก๊าซ

ชีวภาพท่ีเหลือจากการน าไปใช้ในหม้อต้มน า้ร้อน ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแสดงดงัรูปท่ี 4-15 
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 รูปท่ี 4-15 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

  4.5.5 สรุปผลการเย่ียมชมโรงงาน 

    จากการเย่ียมชมโรงงานพบวา่อปุกรณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและอบุตัิภยัตา่งๆ ได้แก่ 

1) บริเวณบ่อหมกั/บ่อเก็บก๊าซชีวภาพ ไม่มีระบบป้องกันฟ้าผ่า หากเกิดภยัธรรมชาติอาจ
ก่อให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณบ่อหมกั/เก็บก๊าซชีวภาพได้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการป้องกนัและลด

ความเสี่ยงจึงควรติดตัง้ระบบป้องกันฟ้าผ่า ซึ่งในการติดตัง้ต้องออกแบบให้เหมาะสม

กบับริเวณบ่อหมกั/เก็บก๊าซชีวภาพ  

2) บริษัทมีระบบควบคมุแรงดนัภายในบ่อแบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หากเกิดไฟฟ้าขดัข้อง
ท่ีระบบควบคมุแรงดนั ซึ่งอาจส่งผลให้บ่อมีแรงดนัเกินท่ีก าหนดจึงมีโอกาสท่ีจะท าให้

ก๊าซชีวภาพเกิดการร่ัวไหลได้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจึงควรเพ่ิมระบบควบคมุ

แรงดนัทางกลด้วย เช่น Water seal tank เป็นต้น 

3) ท่อส่งจ่ายก๊าซชีวภาพมีการระบายน า้ออกจากท่อ 12 ครัง้ต่อวนั และมีจุดระบายน า้
เพียงจุดเดียว จึงอาจท าให้มีน า้สะสมอยู่ในท่อส่งจ่ายก๊าซชีวภาพได้ ซึ่งส่งผลให้ก๊าซ

ชีวภาพมีความชืน้ปะปนมากขึน้ ดงันัน้เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจึงควรมีการระบายน า้

ให้บ่อยขึน้ประมาณ 1ครัง้ตอ่ชัว่โมง และอาจมีการติดตัง้จดุระบายน า้เพ่ิมขึน้  

4) การติดตัง้ระบบป้องกนัอนัตรายและการระงบัเหตขุองโรงงานยงัไมเ่พียงพอซึ่งอปุกรณ์ท่ี
ควรติดตัง้เพ่ิมเติมมดีงันี ้

-  ระบบสญัญาณเตือนภยัและระบบดบัเพลิงแบบอตัโนมตัิในห้องป่ันไฟฟ้าเน่ืองจาก

เป็นห้องอบัอากาศ 
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-  ธงส าหรับบอกทิศทางลมในกรณีท่ีมก๊ีาซชีวภาพรั่วหรือเกิดเพลิงไหม้ เพ่ือความ

ปลอดภยัในการรวมพล  

 

4.6 สภาพภูมิอากาศ 

เป็นข้อมลูส าคญัต่อการท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เป็นตวัแปรหนึ่งท่ีน ามาใช้ค านวณ หาก

สภาพอากาศ ณ เวลานัน้เป็นอย่างไร มีผลตอ่การเคลื่อนท่ีของก๊าซชีวภาพท่ีรั่วไหล จากขา่วท่ีปรากฏทราบ

วา่ในวนัท่ีเกิดเหตมุีลมพาย ุกรรโชกแรงพดัหอบเอาผ้าใบท่ีคลมุบ่อก๊าซชีวภาพปลิวเข้าไปในโรงงานท่ีมีการ

เช่ือมโลหะอยู่ประกายไปท าให้ก๊าซชีวภาพท่ีมีส่วนผสมของก๊าซมีเทนเกิดลกุติดไฟได้ ท่ีปรึกษาได้สืบค้น

ข้อมลูจากเวบ็ไซด์ของอตุนิุยมวิทยาปรากฏวา่ 

กรมอตุนิุยมวิทยา (ศกุร์ท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 13:50:08 น.) ได้พยากรณ์อากาศ 7 วนัข้างหน้าคือ

ระหวา่งวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 - 3 มีนาคม 2554 ดงันี ้

การคาดหมาย ในช่วงวันท่ี 25 - 28 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงก าลังอ่อนปกคลมุภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีลมตะวนัออกเฉียงใต้พัดน าความชืน้จากอ่าวไทยเข้ามาปก

คลมุภาคกลางตอนลา่ง และภาคตะวนัออก ลกัษณะเช่นนีท้ าให้ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค

กลาง และภาคตะวนัออก มีอณุหภมูิสงูขึน้และอากาศร้อนในตอนกลางวนั โดยท่ีมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึง

เป็นแห่งๆสว่นมากบริเวณภาคกลางและภาคตะวนัออก เกิดขึน้ได้ในระยะนี ้ในช่วงวนัท่ี 1-3 มี.ค. บริเวณ

ความกดอากาศสูงก าลังปานกลางจากประ เทศจีน อีกระลอกหนึ่ งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกด

อากาศต ่าจากประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่าง และชายฝ่ังประเทศเวียดนามตอนล่าง 

ลกัษณะเช่นนีบ้ริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพ่ิมขึน้และลมกระโชกแรงเกิดขึน้ได้ ข้อควรระวัง

ในช่วงวันท่ี 1-3 มี.ค. ขอให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 

ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงท่ีจะเกิดขึน้ได้ หากน ามาเปรียบเทียบ

ความเร็วลมดงัแสดงตารางท่ี 4-1 ท่ีแสดงสญัลกัษณ์และเปรียบเทียบกบัความเร็วลมในวนัเกิดเหต ุ

ส าหรับสภาพภมูิอากาศท่ีใช้ในการสร้างแบบจ าลองนีอ้้างอิงจากสถานการณ์จริงท่ีเกิดกบับ่อหมกั

ก๊าซชีวภาพและโรงงานของโรงงานในวนัท่ีเกิดเหต ุดงันี ้

ความเร็วลม   : 14 เมตร/วินาที เน่ืองจากวนัเกิดเหตมุีลมพาย ุ
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ทิศทางลม  : ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ทิศทางท่ีก๊าซถกูกระแสลมพดัเข้าโรงงาน  

ปริมาณเมฆ  : มีเมฆมาก 

อณุหภมูิอากาศ  : 34 องศาเซลเซียส 

ความชืน้   : 75 % 

 

บ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

ขนาด   : 220 เมตร x 114 เมตร x 6 เมตร 

ปริมาตร  : 105180 ลปูบาศก์เมตร 

ก๊าซภายใน  : ก๊าซมีเทน 65 % ปริมาตร และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 35% โดย 

  ปริมาตร 

ความดนัภายใน  : 1.1 บรรยากาศ 

อณุหภมูิของก๊าซ : 34 องศาเซลเซียส 

ขนาดของรอยฉีก : 2 เมตร 

ระยะเวลาการรั่วไหล  : 60 วินาที    
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ตารางท่ี 4-1 แสดงค าบรรยายเคร่ืองหมายและเปรียบเทียบความเร็วลม 

 
ท่ีมา : สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลม่ท่ี 2 โดย นาวาเอกเจริญ เจริญรชัต์ภาคย์ 

จากhttp://guru.sanook.com/enc_photo.php? 
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4.7 ผลการสร้างแบบจ าลองด้วยซอฟแวร์ ALOHA 

เมื่อน าข้อมลูท่ีได้ท าการรวบรวมมา น าไปสร้างแบบจ าลองการแพร่กระจายของก๊าซชีวภาพดวัย

ซอฟแวร์ ALOHA จะได้ผลแสดงเป็น Foot print ดงัภาพท่ี 4-16 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

            

 

เมื่อน า Foot print จากซอฟแวร์ ALOHA มาวางบนแผนท่ีจาก ซอฟแวร์ GOOGLE EARTH ด้วย

ซอฟแวร์ MARPLOT โดย foot print จะถกูวางตรงบริเวณท่ีเกิดการร่ัวไหลของก๊าซชีวภาพจริง ซึ่งจะได้ผล

ดงัรูปท่ี 4-17 โดยคา่ LEL (Lower Explosion Limit) ของก๊าซชีวภาพมีคา่เท่ากับ 7% โดยปริมาตร และค่า 

UEL (Upper Explosion Limit) ของก๊าซชีวภาพมีค่าเท่ากับ 28% โดยปริมาตร ซึ่งหากความเข้มข้นของ

ก๊าซชีวภาพมีคา่อยู่ระหวา่งคา่ LEL และ UEL จะท าให้ก๊าซชีวภาพเกิดการติดไฟได้ หากมีประกายไฟจาก

รูปท่ี 4-17 บริเวณสีแดงคือระยะท่ีจะติดไฟได้ทนัทีเมื่อเกิดประกายไฟ หรือมีแหลง่ก าเนิดไฟ เน่ืองจากความ

เข้มข้นของก๊าซชีวภาพมีคา่เท่ากบั 7% โดยปริมาตร หรือ เท่ากบัความเข้มข้นท่ีจดุ LEL ของก๊าซมีเทน ซึ่งมี

ระยะห่างจากจดุท่ีเกิดการร่ัวไหล 187 เมตร บริเวณสีแดงจึงเป็นบริเวณท่ีมีความอนัตรายมากท่ีสดุ และมี

ความเสี่ยงตอ่การเกิดไฟไหม้สงูท่ีสดุ บริเวณสีส้มคือบริเวณท่ีมีความเข้มข้นของก๊าซมีเทนเท่ากับ 4.2% ซึ่ง

เป็น 60% ของคา่ LEL ซึ่งมีระยะห่างจากจดุท่ีเกิดการร่ัวไหล 246 เมตร โดยในบริเวณนีถ้ึงแม้ความเข้มข้น

รูปท่ี 4-16  Foot print ท่ีได้จากการสร้างแบบจ าลองด้วยซอฟแวร์ ALOHA  
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ของก๊าซชีวภาพจะมีค่าน้อยว่าความเข้มข้นท่ีจุด LEL แต่จากการวิจัยพบว่าสามารถเกิดการลกุติดไฟ 

เรียกวา่ flame pocket ได้เช่นกนั ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะลามไปยังบริเวณสีแดงและเกิดไฟไหม้ขึน้ บริเวณสี

เหลืองคือ 0.7% ซึ่งเป็น 10% ของค่า LEL ซึ่งมีระยะห่างจากจุดท่ีเกิดการรั่วไหล 670 เมตร โดยบริเวณท่ี

ปลอดภยัคือนอกเส้นสีเขียว จากรูปสรุปได้วา่ซอฟแวร์ aloha สามารถใช้จ าลองการแพร่ของก๊าซชีวภาพได้ 

เน่ืองจากบริเวณสีแดง แสดงให้เห็นวา่ก๊าซชีวภาพได้กระจายเข้าไปในโรงงานซึ่งมีระยะห่างประมาณ 200 

เมตร จากบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ และก๊าซชีวภาพมีความเข้มข้นเพียงพอท่ีจะสามารถลกุติดไฟได้  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

รูปท่ี 4-17  รัศมีการแพร่กระจายของก๊าซชีวภาพ 

จุดที่เกดิการรั่ว 

บ่อหมัก 

โรงงาน 



 

 

โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

รายงานฉบบัสมบูรณ์                     

บทที่ 4 การจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

4-19 

 
  

จากกราฟท่ี 1 แสดงแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะท่ีมีก๊าซชีวภาพเท่ากับค่า LEL กับความเร็ว

ลมขณะเกิดการรั่วไหล โดยปริมาตรบ่อหมกัชีวภาพเท่ากับ 150000 ลกูบาศก์เมตร ท าให้ทราบว่าเมื่อ

ความเร็วลมขณะเกิดการร่ัวไหลมีคา่เพ่ิมขึน้ จะท าให้ระยะท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดไฟ หรือมีความเข้มข้น

ของก๊าซชีวภาพเท่ากบัคา่ LEL ลดลงไป เน่ืองจากการท่ีความเร็วลมมีคา่มากจะท าให้กาซชีวภาพกระจาย

ตวัได้เร็วขึน้จากการพามวลสาร (convective mass transfer) ซึ่งแปรผนักับความเร็วของสาร ดงันัน้เมื่อ

ก๊าซชีวภาพกระจายตวัได้เร็วขึน้ท าให้ความเข้มข้นของก๊าซชีวภาพลดลง ระยะท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดไฟ

จึงลดลงตามไปด้วยเช่นกัน ท าให้ทราบว่าการรั่วไหลท่ีเกิดขึน้เมื่อมีความเร็วลมน้อยๆนัน้ มีอันตราย

มากกวา่กรณีท่ีมีความเร็วลมมาก ดงัเช่นท่ีความเร็วลม 4 เมตร/วินาที ระยะท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดไฟมี

คา่ประมาณ 400 เมตร ซึ่งไกลกวา่ท่ีความเร็วลมสงูๆ ผลการสร้างแบบจ าลองด้วยซอฟแวร์อโลฮาดงัแสดง

ในตารางท่ี 4-2 
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จากกราฟท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระยะท่ีมีก๊าซชีวภาพเท่ากบัคา่ LEL กบัปริมาตรของบ่อหมกั

ก๊าซชีวภาพ แสดงให้ทราบวา่เมื่อปริมาตรของบ่อเก็บก๊าซชีวภาพเพ่ิมขึน้ ระยะท่ีก๊าซชีวภาพมีความเข้มข้น

เท่ากบัคา่ LEL เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากปริมาณก๊าซชีวภาพในบ่อหมกัมีค่าเพ่ิมขึน้ ดงันัน้การมีบ่อหมกัชีวภาพ

ขนาดใหญ่จึงมีอันตรายมากกว่ากว่าบ่อหมักชีวภาพขนาดเล็ก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างระยะท่ีมีก๊าซ

ชีวภาพเท่ากับค่า LEL กับปริมาตรของบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ ท่ีความเร็วลม 14 เมตร/วินาที เป็นไปตาม

สมการท่ี 1 ซึ่งสมการจะเปลี่ยนไปเมื่อความเร็วลมเปลี่ยนไป ดงัตารางท่ี 4-3 สมการส าหรับใช้ค านวณท่ี

ความเร็วลมตา่งๆ 
 

  (สมการท่ี 1) 
 

     โดย   y = ระยะท่ีก๊าซชีวภาพมีความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL (เมตร) 

   x = ปริมาตรของบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ (ลกูบาศก์เมตร) 

การน าสมการท่ีได้จากการสร้างแบบจ าลองไปใช้ในการออกแบบบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากการ

ใช้ซอฟแวร์อโลฮานัน้ค่อนข้างมีความยุ่งยากและซับซ้อน และการสร้างแบบจ าลองใหม่ยังใช้เวลามาก 

ดงันัน้จึงได้สรุปสมการส าหรับค านวณระยะท่ีมีความเสี่ยงตอ่การลกุติดไฟ หรือก๊าซชีวภาพมีความเข้มข้น

เท่ากบัคา่ LEL ท่ีความเร็วลมตา่งๆ ในภาคผนวก ข ซึ่งวิธีการใช้สมการมีดงันี ้ 
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4.8 ข้อจ ากัดและข้อควรระวังเม่ือน าสมการไปใช้ 

4.8.1 สมการท่ีได้ใช้กบัก๊าซชีวภาพเท่านัน้ ไมส่ามารถใช้กบัก๊าซชนิดอ่ืนได้ 

4.8.2 ความดนัของบ่อหมกัต้องมคีา่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 1.1 บรรยากาศ 

4.8.3 หากไมท่ราบความเร็วลม หรือต้องการกรณีเลวร้ายท่ีสดุให้เลือกสมการท่ีมีความเร็วลม

เท่ากบั 4 เมตร/วินาที มาใช้ในการค านวณ 

4.8.4 ในกรณีท่ีไมม่ีสมการของคา่ความเร็วลมท่ีวดัได้ ให้เลือกคา่น้อยกวา่คา่ท่ีวดัได้ท่ีมใีน

สมการ เชน่ วดัคา่ได้ 15.3 เมตร/วินาที ให้เลือกใช้สมการของ 14 เมตร/วินาที 

4.8.5 หากมีแหลง่ก าเนิดไฟท่ีมีความเสีย่งมาก มีการใช้ไฟในระบบ มีประกายไฟหรือเปลวไฟ

ตลอดเวลา หรือต้องการความปลอดภยัสงู ให้เลือกใช้สมการท่ีก๊าซชีวภาพมีความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ

คา่ LEL มาใช้ในการค านวณ 

 

4.9 ตัวอย่างการค านวณ  

 ความดนัของบ่อหมกัชีวภาพ = 1.1 บรรยากาศ 

ความเร็วลม = 4 เมตร/วินาที 

ระยะใกล้สดุจากบ่อหมกัชีวภาพถึงแหลง่ก าเนิดไฟ หรือประกายไฟ = 150 เมตร  

 

 
 

ใช้สมการท่ีความเร็วลม 4 เมตร/วินาที y = -2E-08x2 + 0.0049x + 63.143 โดยท่ี y = 150 เมตร  

    -2E-08x2 + 0.0049x + 63.143  = 150 

    -2E-08x2 + 0.0049x – 86.857  = 0 

       x = 19236.26    ลกูบาศก์เมตร 

 

ดงันัน้  ปริมาตรของบ่อหมกัท่ีเมื่อเกิดการร่ัวไหลแล้วระยะท่ีมีความเข้มข้นของก๊าซชีวภาพเท่ากบั  

LEL คือ 19236.26 ลกูบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี 4-2  ผลการสร้างแบบจ าลองด้วยซอฟแวร์อโลฮา  

ความเร็วลม 

(เมตร/วินาที) 

ปริมาตรบ่อหมัก 

(ลกูบาศก์เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมีความ

เข้มข้นเท่ากบั LEL (เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมีความ

เข้มข้นเท่ากบั  60% LEL 

(เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมีความ

เข้มข้นเท่ากบั  10 % LEL 

(เมตร) 

4 10000 108 142 371 

 20000 108 204 529 

 30000 108 254 639 

 40000 108 297 725 

 50000 254 335 797 

 60000 280 371 859 

 70000 305 403 915 

6 10000 88 114 297 

 20000 126 165 436 

 30000 156 204 347 

 40000 182 239 639 

 50000 204 269 717 

 60000 226 297 785 

 70000 245 323 846 

8 10000 76 99 254 

 20000 108 142 371 

 30000 134 175 466 

 40000 156 204 549 

 50000 175 230 623 

 60000 193 254 691 

 70000 210 276 754 

10 10000 67 88 226 

 20000 97 126 329 

 30000 119 156 411 

 40000 139 182 484 
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ตารางท่ี 4-2  ผลการสร้างแบบจ าลองด้วยซอฟแวร์อโลฮา (ตอ่) 

ความเร็วลม 

(เมตร/วินาที) 

ปริมาตรบ่อหมัก 

(ลกูบาศก์เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมีความ

เข้มข้นเท่ากบั LEL (เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมีความ

เข้มข้นเท่ากบั 60% LEL 

(เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมีความ

เข้มข้นเท่ากบั  10 % LEL 

(เมตร) 

 50000 156 204 549 

 60000 172 226 609 

 70000 168 245 666 

12 10000 61 80 204 

 20000 88 114 297 

 30000 108 142 371 

 40000 126 165 436 

 50000 142 185 495 

 60000 156 204 549 

 70000 169 222 600 

14 10000 57 74 188 

 20000 81 106 273 

 30000 100 131 341 

 40000 116 152 400 

 50000 131 171 453 

 60000 144 188 503 

 70000 156 205 549 

16 10000 53 69 175 

 20000 76 99 254 

 30000 94 122 317 

 40000 108 142 371 

 50000 122 160 421 

 60000 134 175 466 

 70000 146 190 509 
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ตารางท่ี 4-2  ผลการสร้างแบบจ าลองด้วยซอฟแวร์อโลฮา (ตอ่) 

ความเร็วลม

(เมตร/วินาที) 

ปริมาตรบ่อหมัก 

(ลกูบาศก์เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมีความ

เข้มข้นเท่ากบั LEL (เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมี

ความเข้มข้นเท่ากบั

60% LEL (เมตร) 

ระยะก๊าซชีวภาพมีความ

เข้มข้นเท่ากบั 10 % LEL 

(เมตร) 

18 10000 50 65 165 

 20000 71 93 238 

 30000 88 114 297 

 40000 102 133 348 

 50000 114 150 394 

 60000 126 165 436 

 70000 136 179 476 

 

ตารางท่ี 4-3  สมการส าหรับใช้ค านวณท่ีความเร็วลมตา่งๆ 

ความเร็วลม = 4 เมตร/วนิาที  

ความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL y = -2E-08x2 + 0.0049x + 63.143 

ความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ LEL y = -3E-08x2 + 0.0065x + 82.571 

ความเข้มข้นเท่ากบั 10% ของ LEL y = -9E-08x2 + 0.0162x + 229.57 

 

ความเร็วลม = 6 เมตร/วนิาที  

ความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL y = -2E-08x2 + 0.0039x + 52.143 

ความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ LEL y = -2E-08x2 + 0.0052x + 66.429 

ความเข้มข้นเท่ากบั 10% ของ LEL y = -7E-08x2 + 0.0148x + 160.79 

 

ความเร็วลม = 8 เมตร/วนิาที  

ความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL y = -1E-08x2 + 0.0033x + 45.429 

ความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ LEL y = -2E-08x2 + 0.0044x + 59.143 

ความเข้มข้นเท่ากบั 10% ของ LEL y = -6E-08x2 + 0.0128x + 135.1 
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ความเร็วลม = 10 เมตร/วนิาที  

ความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL y = -2E-08x2 + 0.0037x + 31.714 

ความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ LEL y = -2E-08x2 + 0.0039x + 52.143 

ความเข้มข้นเท่ากบั 10% ของ LEL y = -4E-08x2 + 0.0106x + 128.57 

 

ความเร็วลม = 12 เมตร/วนิาที  

ความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL y = -1E-08x2 + 0.0028x + 36 

ความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ LEL y = -2E-08x2 + 0.0036x + 47.429 

ความเข้มข้นเท่ากบั 10% ของ LEL y = -4E-08x2 + 0.0096x + 116.29 

 

ความเร็วลม = 14 เมตร/วนิาที  

ความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL y = -1E-08x2 + 0.0025x + 34.143 

ความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ LEL y = -1E-08x2 + 0.0033x + 42.886 

ความเข้มข้นเท่ากบั 10% ของ LEL y = -4E-08x2 + 0.0087x + 107.86 

  

ความเร็วลม = 16 เมตร/วนิาที  

ความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL y = -1E-08x2 + 0.0025x + 30.3 

ความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ LEL y = -1E-08x2 + 0.0031x + 40.714 

ความเข้มข้นเท่ากบั 10% ของ LEL y = -3E-08x2 + 0.0081x + 100.71 

 

ความเร็วลม = 18 เมตร/วนิาที  

ความเข้มข้นเท่ากบัคา่ LEL y = -1E-08x2 + 0.0022x + 29.857 

ความเข้มข้นเท่ากบั 60% ของ LEL y = -1E-08x2 + 0.0028x + 39.1 

ความเข้มข้นเท่ากบั 10% ของ LEL y = -3E-08x2 + 0.0076x + 95.429 
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4.10 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

Qm  =  อตัราการไหลเชิงมวล (กิโลกรัมตอ่วินาที) 

gc  =  คา่คงท่ีแรงโน้มถ่วงของโลก( 1 kg-m / N-s2) 

A  =  พืน้ท่ีหน้าตดัในการรั่วไหล (ตารางเมตร) 

Cp  =  ความร้อนจ าเพาะของของเหลวและก๊าซ (ลกูบาศก์เมตรตอ่กิโลกรัม) 

Vfx  =  ความแตกตา่งระหวา่งปริมาตรจ าเพาะของของเหลวและก๊าซ  

  (ลกูบาศก์เมตรตอ่กิโลกรัม) 

T  =  อณุหภมูิของของเหลวท่ีบรรจอุยู่ในภาชนะกกัเก็บ (องศาเคลวิน) 

ΔH  =  ความร้อนแฝงในการระเหยของของเหลว (จลูตอ่กิโลกรัม) 

TNT  =  นกัของไอของสารเคมีรั่วไหล เปรียบเทียบกบัน า้หนกัของ TNT, kg 

η  =  คา่ Empirical ของประสิทธิภาพในการระเบิด 

M  =  น า้หนกัของไอของสารเคมีท่ีรั่วไหล, kg 

Ec  =  คา่ Heat of Combustion ของสารเคมีท่ีรั่วไหล, kJ/kg 

ETNT = คา่ Heat of Combustion ของ TNT (4,437 kJ/kg) 

Ze =  คา่ Scale Distance, m/kg1/3 

r  =  ระยะจากจดุท่ีเกิดการระเบิดไปยงัจดุท่ีสนใจ,(เมตร) 

m  =  น า้หนกัของไอของสารเคมีท่ีรั่วไหลเปรียบเทียบกบัคา่ TNT, kg1/3 

Po  =  Overpressure, kPa 

Pa  =  ความดนับรรยากาศ, kPa 

ค าอธิบายอกัษรย่อ 

LPG  =  Liquefied Petroleum Gas 

LEL =  Lower Explosion Limit 

UEL  =  Upper Explosion Limit 

TEEL =  Temporary Exposure Limits 

BLEVE =  Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 

USEPA= US Environmental Protection Agency 



 บทที่ 5 

การจัดท าโปสเตอร์โครงการ
แบบ Roll up 
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5.1   แนวคดิในการจัดท าRoll up 
 จากการจดัท าคูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และ คู่มือการระงับ
อบุัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้
ผู้ประกอบการโรงงานอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนว
ทางการป้องกนัและบรรเทาเหต ุลดความสญูเสียทรัพย์สินและชีวิต หรือช่วยบรรเทาทกุข์ของผู้ ท่ีได้รับความ
เดือดร้อนหลงัจากเกิดอบุตัิเหตแุล้ว แตก่ารอา่นคูม่ือทัง้เลม่ต้องใช้เวลานาน ท่ีปรึกษาจึงสรุปสาระส าคญัใน
คูม่ือเพ่ือดงึดดูความสนใจและสร้างความตระหนกัให้กับผู้อ่านลงในโปสเตอร์ ใช้เป็นสื่อเผยแพร่โครงการ
และใช้เป็นอปุกรณ์ประกอบการจดันิทรรศการ 
 

5.2   สาระและเนือ้หาของRoll up 

 ท่ีปรึกษาได้จัดท าโปสเตอร์แบบ Roll Up ชนิดมีขาตัง้เหล็ก ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร สงู 180 

เซนติเมตร  จ านวน 2 แบบ รายละเอียดดงันี ้ดรููปประกอบท่ี 5-1 และ 5-2  
 

แบบท่ี 1 มีเนือ้หาดังนี ้

  โลโก้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน 

 ความเป็นมาโครงการ ท่ีผา่นมามีขา่วการเกิดอบุัติเหตจุากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพบ่อยครัง้ 
ท าให้มีผู้ เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายหลายราย ปี 2553 พพ. เร่ิมด าเนินโครงการ “เผยแพร่ความรู้ด้าน
การผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยั” โดยจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่าง
ปลอดภยัส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมและขยะชุมชน และคู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ
อย่างปลอดภยัส าหรับฟาร์มปศสุตัว์ แตอ่บุตัิเหตท่ีุเกิดกบัระบบผลิตก๊าซชีวภาพยงัมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ดงันี ้
ปี 2555 พพ. จึงด าเนินโครงการ “เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้
ปลอดภยั” โดยจดัท าคูม่ือประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือระงับอบุัติเหตท่ีุ
เกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานอตุสาหกรรมได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยั มีความรู้ในการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจาก
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และมีความรู้ในการระงบัและควบคมุอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

บทท่ี บทท่ี 55  
การจัดท าโปสเตอร์โครงการแบบ Roll up 
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ผลท่ีได้รับจากโครงการ 
 -เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานอตุสาหกรรมผลิตแป้งมนัส าปะหลงั จะได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยั และวิธีการประเมินความเสี่ยงอนัตราย 
 -มีคูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือในการระงบัอบุตัิเหตท่ีุ
เกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
  

ขอบเขตงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ท่ี 

 กลุม่ก๊าซชีวภาพ  ส านกัวิจยั ค้นคว้าพลงังาน  กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน 

 โทรศพัท์  : 0-2223-0021-9 ตอ่ 1251,1302  โทรสาร :  0-2223-8705 

 www.dede.go.th  e-mail  :  biogas@dede.go.th 

 

เร่ิมงานโครงการ 
1.ส ารวจ รวบรวมการเกิดอุบัติและสาเหตุที่เกิดจากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ
ทัง้ในและต่างประเทศ 

2.ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน/ฟาร์มปศุสัตว์ 

3.จดัท าคู่มือ 2 ฉบับ/ลงประกาศในเว็บไซด์/เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
 คู่มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

 คู่มือการระงบัอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
4.จดัสัมมนาน าเสนอคู่มือทัง้ 2 ฉบับและรับฟังความคิดเห็นจ านวน 100 คน 
จากที่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเช่น ผู้ประกอบการ บริษัทที่ปรึกษาฯลฯ 

5.น าผลการสัมมนาในข้อ 4 ปรับปรุงแก้ไขคู่มือทัง้ 2 เล่ม พร้อมจัดท าเล่มคู่มือ
ทัง้ 2 ฉบับ จ านวนอย่างละ 200 เล่ม 

6.จัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แสดงความรุนแรงและอันตรายที่ เกิดจาก
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้โปรแกรม Aloha 

7.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายจ านวน
อย่างน้อย 50 คน พร้อมสาธิตการระงับเหตุโดยจ าลองสถานการณ์และให้
ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมทดสอบด้วย 

8.ประเมินผลโครงการ สรุปวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพร้อม
เสนอแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 

สิน้สุดโครงการ 
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รูปท่ี 5-1  โปสเตอร์ของโครงการรูปแบบท่ี 1 
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แบบท่ี 2 มีเนือ้หาดังนี ้

  โลโก้กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน 

คู่มือประเมินความเส่ียงอันตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
ขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยงอนัตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 การจัดตั้งคณะท างาน คณะผู้จัดท าการประเมินความเสี่ยงฯ ควรประกอบด้วยบุคลากรอย่างน้อย 3 คน  
-หัวหน้างาน (วิศวกรความปลอดภัย/เคมี/เครื่องกล/ไฟฟ้า) 
-ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบ ารุง 
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
*ควรมีผู้บริหารระดับสูง/ผู้จัดการโรงงาน ร่วมเป็นคณะท างานด้วย 
 

2 การรวบรวมเอกสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงาน แผนผังรวมที่แสดงต าแหน่งของ
โรงงาน แผนผังโรงงานขนาดที่เหมาะสม ข้ันตอนกระบวนการผลิตพร้อมแผนภูมิการผลิต แผนฉุกเฉิน 
แผนผังระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ คู่มือการเดินระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จ านวนผู้ปฏิบัติ งานในโรงงาน 
และช่วงเวลาการท างาน เป็นต้น 

3 การจัดท าบัญชีรายการสิ่งท่ีเป็นความเสี่ยงและอันตราย การลงรายการในบัญชีสิ่งที่เป็นความเสี่ยง
และอันตรายเป็นส่วนส าคัญที่ต้องแจกแจงการด าเนินงานทั้งหมดในโรงงานให้ครบถ้วน จึงจะท าให้การ
บ่งช้ีอันตรายและการประเมินความเสี่ยงมีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาความไม่ปลอดภัย
ในโรงงาน 
 



 

 
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

รายงานฉบบัสมบูรณ์          
บทที่ 5 การจดัท า Roll up 

5-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คู่มือระงับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

ขัน้ตอนการปฏิบตัิแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
 1.1 แผนการตรวจตราสถานท่ี อุปกรณ์เตือนภัยและอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบก๊าซชีวภาพ 
เป็นแผนการตรวจตรา เพ่ือเฝ้าระวงัป้องกนัเหต ุและขจดัต้นเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตตุา่งๆ 
 
 

4 การชี้บ่งอันตราย ผู้ประกอบกจิการโรงงานอาจเลือกใช้วิธีการหนึ่งหรอืหลายวิธี ที่เหมาะสมตาม
ลักษณะการประกอบกิจการ หรือลักษณะความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการประกอบกจิการ
โรงงาน 

 Checklist 

 What-If Analysis 

 Hazard and Operability Studied (HAZOP) 

 Fault-Tree Analysis (FTA) 

 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 

 Event-Tree Analysis 

6 การท าแผนบริหารจัดการความเสีย่ง 
 แผนงานลดความเสี่ยง   

 แผนงานควบคุมความเสี่ยง 

7 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง 

5 การประเมินความเสี่ยง  
 การประเมินโอกาสของการเกิดเหตุการณ์  

 การพิจารณาความรุนแรงของเหตุการณ์ 

 การจัดระดับความเสี่ยง 
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 1.2 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพ่ือปลกูจิตส านึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก
ถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดจากระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ในสถานประกอบการ 
 
 1.3 แผนการอบรม ควรมีการก าหนดเนือ้หาในการอบรมดงันี ้

 สาเหตแุละอนัตรายจากการเกิดเพลิงไหม้ 
 อปุกรณ์ท่ีติดตัง้ในระบบก๊าซชีวภาพ 
 ชนิด อปุกรณ์ในการระงบัเหตท่ีุเกิดจากก๊าซชีวภาพและวิธีการใช้ 
 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 การท างานในท่ีอบัอากาศ หรือพืน้ท่ีท่ีมีความเข้มข้นของก๊าซชีวภาพสงู 

 
ขัน้ตอนท่ี 2 การปฏิบัติขณะเกิดอุบัติเหตุ 
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ขัน้ตอนปฏบัิตเิม่ือเกดิเหตุ 
 

ผู้น าอพยพถือธงสญัญาณพาพนกังานออกจาก
พืน้ที่ไปยงัจดุรวมพล 

ผู้น าอพยพเช็คจ านวนพนักงาน ณ จดุรวมพล 

เหตเุพิ่งเกิดและไมรุ่นแรง 

สถานที่อนัตราย 

ช่วยกนัระงบัเหตุ 

รีบน าผู้ ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ใกล้เคียง 

สถานที่ไม่อนัตราย 

ถ้าเหตกุารณ์รุนแรงขึน้ 

ผู้บงัคบับัญชา/ผู้ดแูลแผนแจ้งประชาสมัพนัธ์
ประกาศอพยพพร้อมกดสญัญาณเตือนภัย 

ผู้ตรวจสอบแจ้งยอดต่อผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยแจ้งให้พนักงานอยู่ที่จดุ
รวมพลจนกว่าเหตกุารณ์จะสงบ 

ครบ ไมค่รบ 

ผู้อ านวยการสัง่
ทีมงานค้นหาและ

ช่วยชีวิต 

หน่วยช่วยชีวิตค้นหา
และรายงานผลต่อ
ผู้อ านวยการ 

ผู้บงัคบับัญชาแจ้งหยดุการเดินเคร่ืองจกัร/ห้ามมี
ประการไฟ 

ท าการอพยพ 

ผู้พบเห็นแจ้งเหตุผู้บงัคบับัญชาหรือเพื่อน
ร่วมงาน 



 

 
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

รายงานฉบบัสมบูรณ์          
บทที่ 5 การจดัท า Roll up 

5-8 

ขัน้ตอนท่ี 3 การปฏิบัติภายหลังเหตุสงบ ประกอบด้วย 
 3.1 แผนบรรเทาทุกข์ 

 ประสานงานกบัโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือหน่วยกู้ ชีพ 

 ส ารวจประเมินความเสียหายผลการปฏิบตัิงานและรายงานสถานการณ์ท่ีเกิด 

 รายงานตวัของเจ้าหน้าท่ีทกุหน่วย 

 เคลื่อนย้ายผู้ประสบภยั และผู้เสียชีวิต 

 ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้ธรุกิจสามารถด าเนินได้โดยเร็วท่ีสดุ 

 ล้อมสถานท่ีเกิดเหตไุว้ เพ่ือใช้เก็บหลกัฐานในการเกิดเพลิงไหม้ 
 

 3.2 แผนการฟ้ืนฟูบูรณะ 
 จดัท าโครงการประชาสมัพนัธ์ สาเหตกุารเกิดอคัคีภยั และแนวทางป้องกนั 
 จดัท าโครงการปรับปรุงซ่อมแซม และสรรหาส่ิงท่ีสญูเสียให้กลบัคนืสภาพปกต ิ
 มีหน่วยงานให้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัเหตท่ีุเกิดขึน้แก่ญาตพ่ีิน้อง ของผู้ประสพเหต ุและต ารวจ 
 ปรับแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัให้เหมาะสมย่ิงขึน้ 

 

ติดตอ่สอบถามรายละเอียดข้อมลูได้ท่ี 

 กลุม่ก๊าซชีวภาพ ส านกัวิจยั ค้นคว้าพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน 

 โทรศพัท์  : 0-2223-0021-9 ตอ่ 1251, 1302 โทรสาร :  0-2223-8705 

 www.dede.go.th  e-mail  :  biogas@dede.go.th 
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รูปท่ี 5-2  โปสเตอร์ของโครงการ
รูปแบบท่ี 2 



 บทที่ 6 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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6.1 หลักการและเหตุผลการจดัอบรมเชงิปฏิบัติการ 
          จากการท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือนใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน เมื่อเกิดอบุัติเหตกุับ
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ พพ.ได้ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการท่ีจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการ
ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพท่ีปลอดภยั จึงเร่ิมด าเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลิตและใช้
ก๊าซ ชี วภาพให้ปลอดภัย โดยมอบหมายให้ศูน ย์ วิศวกรรมพลังงานและสิ่ งแวด ล้อมบางเขน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นท่ีปรึกษา ตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา พพ.ได้จดัท าคู่มือขึน้หลายเล่ม 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ และปลกูจิตส านึกให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต
และใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง แต่ในช่วง 2-3 ปีหลงัท่ีผ่านมามีข่าวการเกิดอบุัติเหตใุน
โรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีระบบการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพขึน้หลายแห่ง ตวัอย่างเช่น ในปี 2554 มีข่าวใหญ่
คือข่าวโรงงานอตุสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลงัแห่งหนึ่งในภาคอีสานเกิดระเบิดอย่างรุนแรง ไฟไหม้
โรงงานในพริบตา ส่งผลให้พนักงานในโรงงานแห่งนัน้เสียชีวิต 28 คนทรัพย์สินเสียหายหลายล้านบาท 
กิจการหยดุชะงกั 
 

ดงันัน้ในงบประมาณปี 2555 พพ. จึงได้จดัท าคูม่ือเพ่ิมขึน้อีก 2 เลม่ ได้แก่ คู่มือการประเมินความ
เสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือการระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงาน ลดความเสี่ยงและป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา เมื่อคู่มือทัง้ 2 
ฉบบั ได้ผา่นการพิจารณาจากนกัวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญด้านก๊าซชีวภาพ ท่ีปรึกษาออกแบบระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ผู้ประกอบการโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั เสนอแนะและให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์จากการประชุม
การลงประกาศในเว็บไซด์ของ พพ. และของท่ีปรึกษา การจัดสมัมนาขอความคิดเห็นต่อร่างคู่มือ ทัง้นี ้
เพ่ือให้คู่มือผ่านการพิจารณาจากทุกภาคส่วนและมีประโยชน์อย่างสงูสุดต่อผู้น าไปใช้ ท่ีปรึกษาได้น า
ข้อเสนอแนะเหลา่นัน้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะจดัท าเป็นรูปเลม่ เพ่ือมอบให้โรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีระบบ
ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพใช้ประโยชน์ต่อไป และน าความรู้จากคู่มือมาใช้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กบัผู้ประกอบการท่ีมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

 
 

บทท่ี บทท่ี 66  
การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
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6.2 วัตถุประสงค์การจดัอบรมเชงิปฏิบัติการ                             
 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพได้มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงใน
แตล่ะจดุของระบบผลิตก๊าซชีวภาพของตนเองและสามารถท่ีจะบรรเทาและระงบัอบุตัิเหตเุบือ้งต้นท่ีเกิดขึน้
จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างถกูต้องตามหลกัการ ท่ีปรึกษาได้ประสานไปยงัสมาคมอาสาสมคัรบรรเทา
สาธารณภยัแห่งประเทศไทยซึ่งมีบคุลากรและความเช่ียวชาญในการระงบัอบุตัเิหตมุาเป็นวิทยากรบรรยาย
และฝึกปฏิบัติให้กับผู้ เข้ารับการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีและผู้ แทนจาก
โรงงานอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัท่ีมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพเข้าร่วมอบรมจ านวน 65 คน หน่วยราชการ
ท้องถ่ินเข้าร่วมอบรม 1 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทัง้สิน้จ านวน 66 คน รายช่ือผู้ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ ดู
ภาคผนวก ง 
 
6.3 ระยะเวลาและก าหนดการจดัอบรมเชงิปฏิบัติการ 
 ระยะเวลาจดัการอบรมเชิงปฏิบตักิาร จ านวน 1 วนั จดัขึน้เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2556 ณ 
ศนูย์ฝึกอบรมดบัเพลงิกู้ภยัราชประชา  อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ก าหนดการอบรมมีดงันี ้
 
8.00 น.-8.30 น.     รายงานตวัลงทะเบียนรับเอกสารการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
8.30 น.-9.00 น.     ประธานกลา่วเปิดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

โดย  นางจินตนา  เหลา่ฤชพุงศ์ ผู้อ านวยการกลุม่ก๊าซชีวภาพ 
ผู้แทนอธิบดีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุักษ์พลงังาน 
กลา่วรายงานวตัถปุระสงค์การจดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
โดย รศ.เกียรติไกร อายวุฒัน์ หวัหน้าศนูย์วิศวกรรมพลงังานและสิ่งแวดล้อม 
(หลงัพิธีการเปิดถ่ายรูปร่วมกนัทัง้หมดในท่ีประชมุ) 

9.00 น.-10.30 น.  วิธีการเขียนข้อชีบ้่งอนัตรายในการจดัท ารายงานการประเมินความเสี่ยง
อนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
โดย นายศภุวฒัน์ ธาดาจารุมงคล/นายดาวิษ วงับญุคง 
ผอ.กลุม่วิศวกรเคร่ืองกล  ส านกัเทคโนโลยีความปลอดภยั กรอ.   

10.30 น.-10.45 น.     รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 น.-12.00 น.  แผนปฏิบตัิการฉกุเฉินเมื่อก๊าซรั่วไหล/ลกุไหม้ 

โดย พ.ต.ท.ชมุพล บญุประยรู 
ผู้เช่ียวชาญด้านบรรเทาสาธารณภยั  
สมาคมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยัแหง่ประเทศไทย 

12.00 น.-13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั 
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13.00 น.-15.30 น.  การฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการฉกุเฉินเมื่อก๊าซรั่วไหล/ลกุไหม้ 
โดย พ.ต.ท.ชมุพล บญุประยรู และ ร.ต.อ.สมชาย พลูขวญัและคณะ 
ผู้เช่ียวชาญด้านบรรเทาสาธารณภยั  
สมาคมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยัแหง่ประเทศไทย 

15.30 น.-16.30 น.  สรุปประเมนิผลการซ้อมแผนปฏิบตัิการ/ตอบข้อซกัถาม 
คณะวิทยากรสมาคมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยัแห่งประเทศไทย 

 
6.4 เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏิบัติการ  
 ท่ีปรึกษาได้จดัท าเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตัิการเป็น 2 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1   เอกสารน าเสนอโดยใช้โปรแกรม Power point จ านวน 2 ฉบบั ประกอบด้วย 

 Presentation ของ นายดาวิษ วังบุญคง วิศวกลเคร่ืองกลช านาญการ  ส านัก
เทคโนโลยีความปลอดภยั น าเสนอวิธีการเขียนข้อชีบ้่งอนัตราย 6 วิธีในรายงานการ
ประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ดู
ภาคผนวก จ-1 

 Presentation ของ พ.ต.ท.ชมุพล  บญุประยรู ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านสาธารณภยัของ
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั น าเสนอการปฏิบตัิการฉกุเฉินเมื่อก๊าซมเีทน
รั่วไหล ดูภาคผนวก จ-2 

  
สว่นท่ี 2  เอกสารคูม่ือการประเมนิความเสีย่งอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และ  

คูม่ือการระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ข และ
ภาคผนวก ค 
 

  ส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการในการอบรมเชิงปฏิบตัิการแสดงดงัรูปท่ี 6-1 
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โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

รายงานฉบบัสมบูรณ์          
บทที่ 6 การจัดอบรมเชิงปฏิบติัการ 

6-5 

       
 

      
 

      
 

รูปท่ี 6-1 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 



 บทที่ 7 

การประเมินโครงการ
และข้อเสนอแนะ 
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       การด าเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยั สรุป
ได้ ดงันี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี บทท่ี 77  
การประเมินผลโครงการและข้อเสนอแนะการประเมินผลโครงการและข้อเสนอแนะ   

ส ารวจรวบรวมอุบัตเิหตุ/ทบทวนและปรับปรุง
คู่มอืการปฏิบัตงิานการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพฯ 

 

จดัท า(ร่าง)คู่มอืการประเมนิความเส่ียง ฯ
และ(ร่าง)คู่มอืระงับอุบัตเิหตุ 

ลงประกาศในweb siteของ พพ. 

สัมมนารับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

จดัท าคู่มอืฯ ทั้ง 2 เล่ม และ 
จดัท าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์(Aloha) 

จดัอบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

ประเมนิผลโครงการ 

รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ปรับปรุง 
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 จากแผนภมูิช้างบน จะเห็นได้วา่การด าเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลิตและ
ใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยัในครัง้นี ้เพ่ืออบรมเชิงปฏิบตัิการให้กับเจ้าหน้าท่ีดแูลระบบผลิตก๊าซชีวภาพใน
การประเมินความเสี่ยงในแตล่ะจดุของระบบผลิตก๊าซชีวภาพของตนเอง และพร้อมท่ีจะบรรเทาและระงับ
อบุตัิเหตเุบือ้งต้นท่ีเกิดขึน้จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างถูกต้องตามหลกัการ เกิดความรู้ความเข้าใจวิธี
ปฏิบตัิ เพ่ือลดความวิตกกงัวลของผู้ประกอบการท่ีมีระบบฯและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพอยู่ โดยมีการ
จดัท า คูม่ือการประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือในการระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิด
จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งคู่มือทัง้ 2 เล่ม นี ้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการป้องกันและ
บรรเทาเหต ุลดความสญูเสียทรัพย์สินและชีวิต ท่ีจะเกิดขึน้จากอบุัติเหตขุองระบบผลิตก๊าซชีวภาพควบคู่
กนัไป พร้อมทัง้จัดท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้โปรแกรมอโลฮา (Aloha) มาใช้พยากรณ์ล่วงหน้า
และแสดงให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมแป้งมนัส าปะหลงัในการสมัมนา สามารถถ่ายทอดแนวความคิดและ
เป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง น า
โปรแกรมไปประยกุต์ใช้กบังานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
 
7.1 การประเมินผลโครงการ 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินผล จะน าเสนอ ดงันี ้
1. ผลสมัฤทธ์ิของโครงการ เสนอผลการวิเคราะห์ในประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริงเปรียบเทียบกบัจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

2. ความเหมาะสมของกระบวนการจดัการฝึกอบรม เสนอผลการวิเคราะห์ในประเดน็ ตอ่ไปนี ้
1) ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการจดักิจกรรม 
2) ด้านเจ้าหน้าท่ีและวิทยากร 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) เนือ้หาประกอบค าบรรยาย และการจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

3. ความคาดหวงัในการจดัโครงการ 
4. ความคุ้มคา่ของโครงการฝึกอบรม 

 5. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาโครงการ 
 
1. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม 
    จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริงเปรียบเทียบกบัจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
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ตารางท่ี 7-1  จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปรียบเทียบกบัจ านวนเป้าหมาย 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตามเป้าหมาย 50 100 
มาลงทะเบียน 66 132 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู มีจ านวนผู้มาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 132
มากกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จ านวน 50 คน จึงบรรลผุลสมัฤทธ์ิความส าเร็จของโครงการท่ีก าหนดไว้ 
 

2. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการฝึกอบรม (ข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 53 
คน) 
 2.1 ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการจดักิจกรรม 
ตารางท่ี 7-2  แสดงระดบัความคิดเห็นด้านกระบวนการและขัน้ตอนการจดักิจกรรม 

          

รายการประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสดุ มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสดุ 
1.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม      
1.1 การประชาสมัพนัธ์ของโครงการ 1 37 12 3   

ร้อยละ 1.89 64.49 22.64 5.66  
1.2 ความเหมาะสมของวนั-เวลาการอบรมฯ 1 25 21 6   

ร้อยละ 1.89 42.74 36.08 10.43  
1.3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัอบรมฯ 7 36 8 2   

ร้อยละ 10.55 62.60 13.32 3.77  
1.4 ประโยชน์การน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน 13 39 1     

ร้อยละ 20.98 68.26 1.89  -  
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 2.2 ด้านเจ้าหน้าท่ีและวิทยากร 
ตารางท่ี 7-3  แสดงระดบัความคิดเห็นด้านเจ้าหน้าท่ีและวิทยากร 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสดุ มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสดุ 
2.ด้านเจ้าหน้าท่ีและวทิยากร           
2.1 มีเทคนิคการบรรยาย/ใช้สื่อ/ภาษาเข้าใจง่าย 7 37 9     

ร้อยละ 12.32 60.94 16.98  -  
2.2 ดแูลเอาใจใส/่เปิดโอกาสซกัถาม/มีสว่นร่วม 7 39 6 1   

ร้อยละ 11.43 65.60 11.32 1.89  
2.3 เจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความสขุภาพ/ไมตรีจิต 9 41 3     

ร้อยละ 14.32 71.15 4.77 -   
2.4 การด าเนินการบริหารเวลาทนัตามก าหนด 4 37 11 1   

ร้อยละ 6.66 63.60 18.09 1.89  
2.5 การประสานงาน/ให้ค าแนะน าเร่ืองตา่งๆ 10 33 10     

ร้อยละ 17.09 55.17 17.98 -   
 

 2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตารางท่ี 7-4  แสดงระดบัความคิดเห็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสดุ มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสดุ 
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           
3.1 ความพร้อมของเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 9 34 10     

ร้อยละ 15.21 57.06 17.98 -   
3.2 เอกสารประกอบค าบรรยาย 6 37 7 3   

ร้อยละ 10.43 62.72 12.32 4.77  
3.3 อาหารและเคร่ืองดื่ม 9 36 8     

ร้อยละ 15.21 60.83 14.21 -   
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 2.4 ด้านเนือ้หาประกอบค าบรรยาย/กิจกรรมอบรมฯ 
ตารางท่ี 7-5  แสดงระดบัความคิดเห็นด้านเนือ้หาประกอบค าบรรยาย/กิจกรรมอบรมฯ 
 

รายการประเมนิ 
ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสดุ มาก พอใช้ น้อย น้อยท่ีสดุ 
4.เน้ือหาประกอบค าบรรยาย/กิจกรรมอบรม
ฯ 

          

4.1 การบรรยายรายละเ อียดความเ ป็นมา
โครงการ 

2 31 19 1   

ร้อยละ 3.77 51.40 33.19 1.89  
4.2 การบรรยายวิธีการชีบ้่งอนัตรายฯ 5 34 11 3   

ร้อยละ 9.43 56.17 19.87 4.77  
4.3 การบรรยายแผนการปฏิบตัิการฉกุเฉินฯ 7 37 9     

ร้อยละ 11.43 62.72 16.09 -   
4.4 การฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการฉกุเฉินเมื่อก๊าซรั่ว 13 36 4     

ร้อยละ 21.87 60.83 7.55    
 
ผลการวิเคราะห์ 
ระดบัมากท่ีสดุ หวัข้อการฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการฉกุเฉินเมื่อก๊าซรั่ว ผู้ เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นมากสดุ

คิดเป็นร้อยละ 21.87 
ระดบัมาก หวัข้อเจ้าหน้าท่ีบริการด้วยความสขุภาพ/มีไมตรีจิต ผู้ เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นมากสดุ

คิดเป็นร้อยละ 71.15 
ระดบัพอใช้ หวัข้อความเหมาะสมของวนั-เวลาการอบรมฯ ผู้ เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นมากสดุคิด

เป็นร้อยละ 36.08 
ระดบัน้อย หวัข้อความเหมาะสมของวนั-เวลาการอบรมฯ ผู้ เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นมากสดุคิด

เป็นร้อยละ 10.43 
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3. ความคาดหวังในการจัดโครงการ 
  

ตารางท่ี 7-6  แสดงความคิดเหน็ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความคาดหวงัในการจดัโครงการ 
 

การจดัโครงการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 
ตามความคาดหวงั 53 100 
ไมเ่ป็นตามคาดหวงั 0 0 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 100 มีความคิดเหน็วา่จดัโครงการฝึกอบรมเป็นไปตาม
คาดหวงั 
 
4. ความคุ้มค่าของโครงการฝึกอบรม 
ตารางท่ี 7-7  แสดงความคิดเหน็ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความคุ้มคา่ของโครงการฝึกอบรม 
 

การจดัโครงการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 
คุ้มคา่ 53 100 
ไมคุ่้มคา่ 0 0 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 100 มีความคิดเหน็วา่โครงการฝึกอบรมนีม้ีความคุ้มคา่ 
 
7.2 ปัญหา-อุปสรรค  
 1) ระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครัง้นี ้น้อยไป ท าให้การด าเนินการยังขาดความ
สมบรูณ์ดงันี ้
 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู   
 - ขาดการประเมินผลความรู้ความสามารถ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ จากการทดสอบก่อน (Pre-
test) และหลงัการฝึกอบรม (Post-test)  
 การฝึกปฏิบตั ิ

- ขาดการฝกึใช้งานแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แสดงความรนุแรงและอันตรายทีเ่กิดจากระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพ 
 - ขาดการฝึกการล าเลยีงเจ้าหน้าท่ีและผู้ป่วยออกจากพืน้ท่ีไปยงัพืน้ท่ีท่ีปลอดภยั 
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 2) ข้อจ ากดัด้านระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
 ในการด าเนินงานโครงการฯ เวลาส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานจัดท าคู่มือการประเมินความเสี่ยง
อนัตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และคูม่ือในการระงบัอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือใช้
ส าหรับเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการป้องกนั
และบรรเทาเหต ุลดความสญูเสียทรัพย์สินและชีวิต ท่ีจะเกิดขึน้จากอบุัติเหตขุองระบบผลิตก๊าซชีวภาพ   
จึงท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการติดตามผลการอบรมหลงัจากเสร็จสิน้การฝึกอบรม 
 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการสมัมนาและอบรมเชิงปฏิบตัิการในโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลิตและ
ใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยั ท่ีปรึกษาได้สมัภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่ให้ความเห็นวา่ เป็นโครงการท่ี
มีประโยชน์ท าให้ผู้ประกอบการท่ีมีระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพได้ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคมากขึน้ 
เกิดความตระหนกัในการจะน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปปฏิบตัิและปรับใช้กับโรงงานของตวัเอง บางเร่ืองท่ีบรรจุไว้
ในคูม่ือประเมินความเสี่ยง บางโรงงานยังไม่เคยรับทราบมาก่อนว่าจะต้องจัดการอย่างไร เช่น การจัดท า
รายการหรือบญัชีท่ีเป็นความเสี่ยง การท าแผนควบคมุ หรือแผนลดความเสี่ยง การวางแผนปฏิบตัิการก่อน
เกิดเหต ุขณะเกิดเหตหุรือหลงัเกิดเหตแุล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร  
 การเข้าร่วมโครงการฯ ท าให้ทราบถึงขัน้ตอน วิธีการจัดท าได้ในระดับหนึ่งเท่านัน้ หากจะให้เกิด
ประโยชน์ พพ. ควรด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์เชิงปฏิบัติการให้ผู้ดแูลระบบเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ มีการท า Work shop ร่วมกับผู้ เช่ียวชาญและผู้ มีความรู้ด้านการ 
Operate ระบบให้มากย่ิงขึน้ นอกจากนีค้วรประชาสมัพนัธ์เชิงปฏิบตัิการให้ทัว่ทกุภาคของประเทศ เพ่ือให้
โรงงาน/ผู้ประกอบการทัว่ทัง้ประเทศได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัเก่ียวกับระบบ
ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยั รวมทัง้ในการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการควรมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 วนั 
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมได้ความรู้ความเข้าใจอย่างชดัเจน และสามารถน ากลบัไปปฏิบตัิได้จริง 
 
7.4 แนวทางด าเนินงาน  

 แนวทางด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ส าหรับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภยั 
โดยมีหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมอย่างเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองต่อไปนัน้ ควรด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สร้างองค์ความรู้เร่ืองความปลอดภัยจากระบบฯให้เจ้าหน้าท่ีของภาครัฐก่อน โดยเฉพาะ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องและก ากับดแูลในเร่ืองก๊าซชีวภาพได้มีความรู้ความเข้าใจจุดหรือต าแหน่งท่ี
ก่อให้เกิดอบุตัิภยั อนัตราย ทราบถึงขัน้ตอนและวิธีการท่ีจดัการกบัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ 
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  1.1 การอบรมและถ่ายทอดความรู้ในส่วนของการผลิตและใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพอย่าง

ปลอดภยัให้กบั ศนูย์ฯ ของ พพ. พลงังานจงัหวดั  อตุสาหกรรมจังหวดั ปศสุตัว์จังหวดั หรือ

หน่วยงาน  ท่ีน่าจะเก่ียวข้องท่ีอยู่ในภมูิภาคตา่งได้รับทราบ สามารถน าไปถ่ายทอด หรือช่วย

ให้ค าปรึกษาชีแ้นะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของระบบฯ ให้มีการตรวจสอบแก้ไขและ

ปรับปรุงระบบ ตลอดจนอบรมเจ้าหน้าท่ีของกรมแรงงานในเร่ืองการท างานในท่ีอบัอากาศ 

 1.2 จัดให้มีการสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลิตและใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพอย่าง

ปลอดภัย อย่างน้อย 1-2 ครัง้/ปีในช่วง 1-2 ปีแรก เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการท่ีมี

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยู่แล้วและก าลงัจะมีระบบฯได้รับทราบ และมีความตระหนัก เอาใจ

ใส ่และให้ความสนใจในเร่ืองอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ได้ หากขาดการเอาใจใส่ และมองข้ามใน

เร่ืองความปลอดภยั 

 1.3 เผยแพร่ความรู้ชีใ้ห้เห็นถึงอันตรายท่ีจะได้รับ ทางวิทยุท้องถ่ิน เคเบิล้ทีวี หนังสือพิมพ์ 

ขา่วสารหรือจดหมายขา่วท่ีผู้ประกอบการ โรงงานฯ ได้รับเป็นประจ าได้รับทราบถึงอนัตราย

ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพและวิธีป้องกนั 

 1.4 สนับสนุนให้เกิดหรือจัดตัง้กลุ่มหรือสมาคมผู้ ใช้และผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือให้เกิดเครือข่าย

พูดคุยหารือรับทราบปัญหาและให้ค าแนะน ากับโรงงานท่ีต้องการท่ีจะมีระบบฯหรือให้

ค าแนะน ากบัโรงงานท่ีเกิดปัญหา มีเวปบอร์ดให้พดูคยุถามปัญหา 

 1.5 จดัตัง้คลีนิคก๊าซชีวภาพหรือหน่วยเคลื่อนท่ีเร็วในภมูิภาคท่ีมีจ านวนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

หนาแน่น เพ่ือช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดกบัผู้ประกอบการ 

 2. ภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในส่วนการก ากับดแูล ส่งเสริมผลกัดนัให้มีการใช้ก๊าซชีวภาพ 

และหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลโรงงานอตุสาหกรรม ดแูลปศสุตัว์ ร่วมมือกันจัดท าร่างกฎหมายหรือ ประกาศ

กระทรวง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนท่ีจะบงัคบัใช้ ในเร่ืองความปลอดภยัในการใช้และผลิตก๊าซ

ชีวภาพ และเมื่อประกาศใช้จะมีผลผอ่นผนัในการบงัคบัให้กับผู้ ท่ีมีระบบฯอยู่ก่อนได้มีเวลาปรับปรุงแก้ไข

ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม  

 2.1 ในช่วงเวลาท่ีผอ่นผนับงัคบัใช้กฎหมาย/ประกาศกระทรวง จ าเป็นท่ีจะต้องจัดตัง้หน่วยงาน

เฉพาะกิจเพ่ือท าหน้าท่ีในการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้กับ

โรงงานท่ีมีระบบฯและใช้งานอยู่ วา่จะต้องติดตัง้อปุกรณ์ด้านความปลอดภยัตวัใด อปุกรณ์



 

 
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจส าหรับการผลติและใช้ก๊าซชีวภาพให้ปลอดภัย 

รายงานฉบบัสมบูรณ์          
บทที่ 7 การประเมินผลโครงการและข้อเสนอแนะ 
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ตวัใดเสื่อมสภาพจะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม ่เพ่ือท่ีจะให้โรงงานนัน้มีและใช้ระบบ

ผลิตก๊าซชีวภาพท่ีเป็นไปตามกฏหมาย/ประกาศกระทรวง เมื่อมีการบงัคบัใช้ 

 2.2 หน่วยงานเฉพาะกิจในข้อ 2.1 แปรสภาพเปลี่ยนจากหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการมาเป็นหน่วยงานท่ีจะต้องท าหน้าท่ีตรวจสอบการติดตัง้อปุกรณ์ด้านความ

ปลอดภยัให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือแบบท่ียืนขอความเห็นชอบกันท่ีจะสร้าง ในทุกรอบ 2 

ปีจะมีการตรวจให้การรับรองเพ่ืออนุญาตใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพในด้านความปลอดภยั 

ถ้าหากไมผ่า่นการประเมินตรวจสภาพจะไม่สามารถใช้ระบบฯได้จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไข 

และผา่นการตรวจประเมิน 

 2.3 โรงงานท่ีมีระบบก๊าซชีวภาพจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมในเร่ืองความปลอดภยัจาก

ระบบก๊าซชีวภาพประจ าอยู่กบัระบบฯเพ่ือดแูลและตรวจสอบเก่ียวกับความปลอดภยัตาม

หลกัสตูรท่ีได้รับการอบรมมา ลกัษณะเดียวกบัผู้ดแูลหม้อน า้ตามกฏระเบียบของกรมโรงงาน 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

 2.4 ผลกัดนัหรือก าหนดให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจะต้องเป็นโรงานประเภทหนึ่งของโรงงานท่ีมี

การขออนญุาตเพ่ือจดัตัง้ พร้อมกบัจะต้องผา่นการประเมินความเสี่ยงจึงจะสามารถ จัดตัง้

ได้ 

 3. เมื่อกฎหมาย/ประกาศกระทรวงมีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี

ตรวจสอบและรับรองความถกูต้อง จนท.ในสว่นท่ีเก่ียวข้องของภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจ ดีแล้ว 

 3.1 ต้องมีการจดัตัง้ หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีทดสอบและให้การรับรองอปุกรณ์ ชิน้สว่นท่ีน าเข้าจาก

ตา่งประเทศ หรือผลิตขึน้ภายในประเทศ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจแก่ผู้ เลือกใช้ กลุม่ผู้ออกแบบ 

เจ้าของกิจการ ซึ่ งหน่วยงานท่ีกล่าวถึงจะมีหน้าท่ีคล้ายกับ ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม โดยสินค้าด้านความปลอดภัยเก่ียวกับก๊าซชีวภาพจะต้องแสดง

มาตรฐานจึงสามารถจ าหน่ายได้ 

 3.2 จัดให้มีการจัดท ามาตรฐานในการท่ีจะผลิตชิน้ส่วน อุปกรณ์ ท่ีมีมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมและควบคุมการผลิตให้มีความปลอดภัยและเป็นท่ียอมรับจาก

ภายในประเทศและตา่งประเทศ 



ภาคผนวก ก. 
คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้
ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัยส าหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 



ภาคผนวก ข. 

คู่มือประเมินความเสี่ยงอันตรายจาก
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 



ภาคผนวก ค. 

คู่มือระงับอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 



ภาคผนวก ง. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 



ภาคผนวก จ. 

เอกสารประกอบการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 



ภาคผนวก ฉ. 
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