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 ก๊าซชีวภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานทดแทนและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็น
พลังงานรูปแบบเดียวที่นำามาใช้ประโยชน์ ได้ถึง 3 วิธีคือ ผลิตกระแสไฟฟ้า ทำาความร้อน/ความเย็น และใช้เป็น
เชื้อเพลิงในภาคขนส่ง อีกทั้งช่วยลดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยการเปลี่ยนของเสียจากมูลสัตว์ 
หรือขยะ ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติจนกลายเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพที่สะอาด ซึ ่งใน 
แต่ละขั้นตอนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันพบว่า ยังมีผู้ผลิตและผู้ ใช้งาน 
ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพที่ถูกต้อง  ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินหลายครั้ง   ดังที่เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนเป็นระยะๆ

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบ
ด้านพลังงานทดแทนโดยตรง ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของปัญหา จึงได้จัดทำาคู่มือไบโอแก๊สเซฟตี ้
เล่มนี้ขึ้น   เพื่อให้ผู้ผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพทุกระดับ  ทั้งระดับครัวรือน  ฟาร์มและโรงงานได้ใช้ ให้เกิดประโยชน์

 พพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือไบโอแก๊สเซฟตี้เล่มนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบผลิต 
ก๊าซชีวภาพแล้วยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เรื่องดังกล่าวเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสม 
หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดนอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือเล่มนี้ โปรดติดต่อมายัง พพ. เพื่อจะได้ 
นำาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   กระทรวงพลังงาน
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ไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำาของเสีย เช่น มูลสัตว์
ทุกชนิด นำาเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงาน
แป้งมันสำาปะหลัง โรงงานนำามันปาล์ม โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานนำาตาล โรงงาน
ผลิตแอลกอฮอล์ โรงฆ่าสัตว์และขยะจากชุมชนหรือร้านค้า ภัตตาคาร ขยะหรือของ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์
เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม จะได้ก๊าซชีวภาพที่สามารถนำามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า
หรือความร้อนได้ ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างแพร่หลาย ทั้งในฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ รวมถึงชุนชนทั่วไปอีกด้วย
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ไบโอแก๊ส หรือ ก๊าซชีวภาพ คืออะไร
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1) ประโยชนดานพลังงาน   
 เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทน
เป็นส่วนประกอบหลัก  จึงทำาให้มีคุณสมบัติ
จุดติดไฟได้ดี และยังสามารถนำาไปใช้เป็น
พลังงานในรูปต่างๆ ได้  เช่น

2) ประโยชนดานการเกษตร  
 สำาหรับเกษตรกรและฟาร ์มทั้ ง
หลาย สามารถใช้กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ให้เกิดประโยชน์ 2 ทาง ได้แก่ การทำาเป็น
ปุ๋ย  และการทำาเป็นอาหารสัตว์

3) ประโยชนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
•  กล่ิน - ลดกล่ินรบกวนจากของเสียท่ีเกิดข้ึน 
• แมลงวัน - ทำาให้แมลงวันไม่สามารถใช้ของ
เสียและนำาเสียเหล่านั้นเป ็นแหล่งเพาะ
พันธุ์และแพร่ขยายเชื้อโรค
• นำาเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้ว จะสามารถ
หมุนเวียนนำากลับมาใช้ และจะถูกปล่อยออก
สู่แหล่งนำาภายนอกโดยไม่มีปัญหาต่อสภาพ
แวดล้อมอีกต่อไป
• การแพร่กระจายของก๊าซมีเทนลดลง 
ช่วยลดการเกิดปรากฎการณ์ภาวะเรือน
กระจกที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน

• เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง  
เช่น  ใช้กับเครื่องกกลูกสุกร  และ หม้อต้ม 
ไอนำา (Steam Boiler)  เป็นต้น
•     เผาเพ่ือให้ความร้อนและใช้ในการขับเคล่ือน 
เครื่องจักรกลต่างๆ  เช่น  ใช้กับเครื่องยนต์
เบนซินและเคร่ืองยนต์ดีเซล  เป็นต้น 
• เผาเพื่อให้ความร้อน และใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้า
 อัตราการทดแทนการใช้พลังงาน
ต่างๆ ของก๊าซชีวภาพ 1 ลบ.ม. (ที่มีก๊าซ
มีเทน 60%) จะสามารถทดแทนพลังงานในรูป 
แบบอ่ืนๆ ดังน้ี
     
     - ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46    กิโลกรัม    
     - นำามันดีเซล    0.60    ลิตร
     - นำามันเบนซิน   0.67    ลิตร 
     - นำามันเตา     0.55    ลิตร
     - ฟนไม้      1.50   กิโลกรัม    
    - ผลิตกระแสไฟฟ้า  1.2-2.5   กิโลวัตต์-
ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้า)
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 - แบบฝาลอย
 - แบบโอ่ง 
 - แบบถังโพลีเอธิลีน
 - แบบถุงหมักพลาสติก

 การผลิตก๊าซชีวภาพสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และพื้นที่ติดตั้งระบบ  ทั้งนี้ปริมาณนำาเสียและ
ความเน่าเสียที่เท่ากัน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ในปริมาณที่เท่ากันแม้จะใช้เทคโนโลยีที่ต่างกันก็ตาม

3

 UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket), HSS-UASB (High 
Suspension Solids-Up Flow Anaerobic Sludge Blanket), ABR (An-
aerobic Baffled Reactor), Anaerobic Fixed Film (AFF), MCL (modified  
covered lagoon), covered lagoon, ถังกวนแบบสมบูรณ์ (Completely Stirred 
Tank Reactor ; CSTR), Plug Flow Digester เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้ ได้แก ่
 - UASB 
 - AF เป็นระบบที่มีตัวกลางให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ
 - CSTR ภายในระบบมีการกวนผสมนำาเสียอย่างทั่วถึง
 - Modified Covered Lagoon เป็นระบบที่พัฒนามาจาก 
Covered Lagoon แต่มีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยเพิ่มการสัมผัสระหว่าง
จุลินทรีย์และของเสีย  และเพิ่มระบบดึงกากตะกอนจากระบบ

้

 UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket) , HSS-UASB, Covered  
lagoon, MC-UASB-1 (Medium Farm Channel-Up Flow Anaerobic Sludge 
Blanket), ACL,Fixed Dome  และ Plug Flow Digester แต่ที่นิยมจะมี 4 แบบ ดังนี้
 - UASB ประหยัดพื้นที่ มีค่าบำารุงรักษาและดูแลระบบสูง ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
 - Covered Lagoon เป็นระบบที่ใช้ผ้าใบยางหรือพลาสติกคลุมเหนือบ่อรวบรวม
มูลสัตว์หรือนำาเสีย ง่ายต่อการบำารุงรักษา ใช้พื้นที่มาก 
 - Fixed Dome ลงทุนตำา ทำาได้ง่าย ส่วนประกอบของระบบไม่มีการเคลื่อนที่
 - Plug Flow Digester หลักการคล้าย Covered Lagoon แต่ภายในบ่อ
จะมีแผ่นคอนกรีตกั้นเพื่อบังคับการไหลของนำาเสีย

้
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 จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และใช้รวมทั้งการบำารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพตั้งแต่    
ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบันที่ปรากฏเป็นข่าว มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นจำานวน 16 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดการระเบิดและอัคคี
ภัยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง
ในพื้นที่อับอากาศและอัคคีภัยตามลำาดับ ส่วนใหญ่เกิด
อุบัติเหตุในโรงงาน รองลงมาได้แก่ฟาร์มและอื่นๆ ส่วน
ของการบำารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพมากท่ีสุด ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่ก่อเกิดความเสียหายและอันตรายในวงกว้าง
ดังนี้

 นอกเหนือจากประโยชน์ของก๊าซชีวภาพแล้ว สิ่งสำาคัญที่ควรคำานึงก็คือความปลอดภัยจากการผลิตและ
ใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ
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 การระเบิด คือ ปฏิกิริยาเคมีของสารไวไฟกับก๊าซออกซิเจน แล้วปลดปล่อยพลังงานความร้อนสูงมาก สารไวไฟอาจ
จะอยู่ในรูปของก๊าซหรือไอระเหย ต้องพยายามไม่ให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพหรือหากหลีกเลี่ยงได้ยาก  การสร้างระบบ
ระบายอากาศที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเกิดระเบิดได้
 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรมมีโอกาสเกิดการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพจากการปฏิบัติงานปกติ  
หรือเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์  หากก๊าซชีวภาพที่รั่วไหลไปสู่พื้นที่อันตราย หรือแหล่งที่ทำาให้เกิดการจุดระเบิด  จะมี
โอกาสเกิดประกายไฟ  และระเบิดตามตำาแหน่งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆ ได้

 แหล่งที่ทำาให้เกิดการจุดระเบิด (Ignition Source) เป็นแหล่งที่ควรหลีกเลี่ยงการรั่วซึมของก๊าซไวไฟ ได้แก่
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 สถานที่อับอากาศ หมายถึง สถานที่ทำางานที่มีทางเข้าออกจำากัด การระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอ 
ซึ่งอาจจะเป็นที่สะสมของก๊าซพิษ สารเคมีที่เป็นพิษ สารไวไฟ รวมทั้งก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น ถังนำามัน ถังปฏิกรณ์ 
ท่อ ถำา อุโมงค์ หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ 

 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มีบริเวณอับอากาศอยู่หลายแห่ง ซึ่งพื้นที่อับอากาศจะเป็นบริเวณที่เกิดก๊าซชีวภาพ ได้แก ่
บ่อหมัก บ่อถ่ายตะกอนเชื้อ หลุมหรือบ่อซ่อม เป็นต้น

ขอสังเกตเกี่ยวกับพื้นที่ที่ถือเป็นสถานที่อับอากาศ

การปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศก่อใหเกิดอันตรายไดดังนี้

้
้
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- กำาหนดระยะห่างจากชุมชนท่ีเห็นว่าจำาเป็น                 
  ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
- กำาหนดระยะห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง             
  พาดผ่านไม่น้อยว่า 6 เมตร
- กำาหนดระยะห่างจากถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
- ตรวจสอบทิศทางลม ไม่ออกแบบระบบผลิต 
  ก๊าซชีวภาพขวางทิศทางลม แต่หากไม่สามารถเลือกได้        
  ควรจะเลือกทิศทางมีแนวต้นไม้ หรืออาคารเพ่ือช่วยต้าน     
  แรงลมท่ีจะปะทะถังหมักโดยตรง

 การป้องกันอุบัติเหตุนั้นเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันทีทันใดไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม  การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย การบำารุง
รักษาระบบก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

 สภาพชั้นดินบริเวณก่อสร้างต้องรับแรงได้มากพอ 
หากมีความแข็งแรงไม่มากพอต้องตอกเสาเข็มเพิ่มความ
แข็งแรง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีนำาใต้ดินไหลผ่าน้

 ต้ อ ง มี ก า ร คุ ม ง า น
และดำาเนินการก่อสร้างตามที่
ออกแบบไว้อย่างรัดกุม หลีก
เลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน

- วัสดุทำาบ่อหมัก (Digester) หรือปูพื้นบ่อ (Lining) ควรเป็น
โครงสร้างที่แข็งแรง ใช้เหล็กป้องกันการกัดกร่อนและใช้พลาสติก 
HDPE ปูพ้ืนป้องกันการร่ัวซึม กรณีท่ีเป็นบ่อหมักแบบ cover lagoon
-   วัสดุเก็บกักก๊าซชีวภาพโครงสร้างแข็งต้องมีการเคลือบสารป้องกัน
การกัดกร่อน   ถ้าเป็นโครงสร้างอ่อนมักใช้ PVC, HDPE  หรือ 
Membrane 
  ความสูงของส่วนเก็บก๊าซชีวภาพ   หากมีความสูงมาก 
   จะทำาให้เกิดการต้านลมส่งผลให้มีการฉีกขาดได้ง่าย    ไม ่
     ควรสูงเกิน 10 เมตร
   แรงดันภายในบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ   ในกรณีโครงสร้างแข็ง 
   ไม่ควรเกิน 60 mbar และโครงสร้างอ่อนไม่เกิน 3 mbar
-    การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
    ระบบป้องกันฟ้าผ่า    ต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยตรง  
    (Direct Lightning Stoke)    ซึ่งระบบป้องกันฟ้าผ่านี้ 
    ต้องผ่านมาตรฐานข้อกำาหนดของ   วสท.  “มาตรการ 
    ฟ้าผ่าสำาหรับสิ่งปลูกสร้าง”
    ระบบสายดิน ต้องมีการติดต้ังสายดินซ่ึงต้องผ่านมาตรฐาน 
    ข้อกำาหนด วสท.  “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำาหรับ 
    ประเทศไทย พ.ศ.2545”
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อุปกรณ์นี้อาจจะอยู่ในระบบเดียวกันกับอุปกรณ์ควบคุมและระบาย
แรงดัน ใช้สำาหรับตรวจวัดแรงดันตามจุดต่างๆ

อุปกรณ์ที่สร้างความดันต้านกลับในระบบท่อของ
ของไหล เพื่อควบคุมแรงดันภายในท่อให้เป็นไปตาม
ต้องการ หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการไหลย้อนกลับ
ของของไหลที่บริเวณปั๊มหรือเพื่อควบคุมแรงดันด้าน
ออกของของไหลให้มีแรงดันตามต้องการ

อุปกรณ์นี้ใช้สำาหรับป้องกันความดันในเส้นท่อหรือถังสูงเกินกว่าค่าที่กำาหนด 
เพื่อระบายก๊าซออกก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

เม่ือละอองนำาทำาปฏิกิริยากับก๊าซไข่เน่าจะมีฤทธ์ิเป็นกรด 
กัดกร่อนทำาความเสียหายแก่เครื่องจักรยนต์จึงต้องมีอุปกรณ์
ดักละอองนำา เช่น Knock out drum หรือ ไซโคลน และ
อุปกรณ์ระบายนำาออกจากระบบ เช่น อุปกรณ์ระบายนำา
แบบตัว T หรือตัว U, วาล์วระบายอัตโนมัติ 

้

้
้ ้
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เพื่อทราบความเข้มข้นขององค์ประกอบก๊าซชีวภาพนำาไป
คำานวณค่าพลังงานที่ได้หรือเพื่อใช้ตรวจสอบเมื่อองค์ประกอบ
ก๊าซบางตัวเกินค่ามาตรฐานที่กำาหนด เช่น ก๊าซไข่เน่าเกิน 500 
ppm หรือ ก๊าซออกซิเจนเกิน 4%v/v จะส่งเสียงเตือน

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบอัตราการไหลของก๊าซโดยใช้ควบคู่กับอุปกรณ์วัดความ
ดันของก๊าซ สามรถเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณก๊าซที่สะสมตัวอยู่ในบ่อเก็บก๊าซชีวภาพได้ 
ถ้ามีอัตราการไหลมากโดยไม่มีการใช้ปั้มแสดงว่ามีก๊าซสะสมมากนั่นเอง

เพื่อควบคุมแรงดันและระบายก๊าซชีวภาพส่วนเกินทิ้งโดยการเผา

อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟไม่ให้ย้อนกลับเข้าไปในท่อโดยการลด
อุณหภูมิให้ตำากว่าค่าอุณหภูมิติดไฟของก๊าซโดยการติดตั้งอุปกรณ์
นี้ ควรปฏิบัติตามมาตรฐาน ATEX; EN 12874:2001 ซึ่งต้อง
ป้องกันเปลวไฟย้อนกลับได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งจะใช้แบบอยู่ในท่อ (in-line) 
อยู่ระหว่างถังก๊าซชีวภาพกับจุดที่
ท่อก๊าซออกสู่บรรยากาศหรือไป
ยังจุดใช้งานที่มีการเผาไหม้  

่
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ต้องมีการแยกขยะก่อนป้อนเข้า
สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

การร้อยท่อเดินเหนือพื้นดิน  
ไม่ให้เกิดแรงกระแทกหรือแรง
กดทับและยึดจับด้ วยตั วยึด
อย่างดี

ต้องมีท่อลำา เลียงที่แน่นหนา
เพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้

อุปกรณ์ใดหากดัดแปลงเพื่อ
ใช้งานกับก๊าซชีวภาพแล้วไม่ 
สามารถใช้กับเชื้อเพลิงอื่นได้

ต้องมีการตรวจเช็คเครื่องยนต์
ที่ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซชีวภาพ 
อย่างสมำาเสมอ

ในการต่อ เข้ ากับหัว เตาเพื่ อ
ใช้หุงต้มอาหาร ต้องปิดวาล์ว   
ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ 

หมั่นตรวจสอบตามจุดข้อต่อ
ท่อต่างๆ  อย่างสมำาเสมอ 

ในกร ณีความ ดันภาย ใน ท่อ
มากกว่าภายนอก (Positive Pres-
sure) ควรมีจุดระบายความดัน
เป็นระยะและตรวจสอบรอย
รั่วตามจุดระบายเสมอ เมื่อเปิด
วาล์วใช้งานแล้วต้องปิดทันที

ในกรณีความดันในท่อน้อยกว่า
ภายนอก (Negative Pressure) 
ต้องระวังบริเวณจุดระบายนำาต่างๆ
เพราะหากอากาศเข้าไปผสมกับ
ก๊าซในเส้นท่อแล้วมีประกายไฟ  จะ
ทำาให้เกิดการระเบิดหรือเกิดเปลวไฟ
ย้อนกลับ

ท่อส่งก๊าซชีวภาพนั้นต้องมีวาล์ว
เปิดปิด โดยบิดมุมไม่เกิน 90 
องศา

หมั่นตรวจสอบนำาค้างท่อในท่อ 
ส่งก๊าซ

บ่อดักทราย ต้องมีการป้องกัน
การพลัดตก โดยอาจจะทำา
ตะแกรงปิดปากบ่อ

ระบบลำาเลียงนำาเสีย ต้องมี
ระบบป้องกันนำาฝนไม่ให้ไหลลง
สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

- บ่อรวบรวมนำาเสีย  เป็นสถานที่อับ
อากาศ ควรนำาทรายออกจากก้นบ่อ
และทำาความสะอาดเป็นคร้ังคราว
-  ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีเกี่ยวข้อง 
- ติดตั้งราวกันตกหรืออาจก่อสร้าง
ขอบบ่อให้สูงกว่าระดับพ้ืนดินเพ่ือกัน
การพลัดตก 
- ติดป้ายเตือนไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยว
ข้อง  รวมท้ังเด็กเล็กเข้าไปในบริเวณ

บ่อหมักและบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ ถือ
เป็นสถานท่ีอับอากาศ  โดยท่ัวไปควร
มีการป้องกัน ดังน้ี 
- ตรวจสอบระบบรางนำาให้มีนำาเต็ม
ตลอดเวลา 
-  เปลี่ยนนำาในรางเดือนละครั้ง ดูแล
ไม่ให้มีนำาขังบนพลาสติกคลุมบ่อ 
-  ตรวจสอบระบบควบคุมแรงดันของ
บ่อเก็บก๊าซชีวภาพไม่ให้มากเกินไป 
- ในกรณีเกิดการั่วชองก๊าซชีวภาพ 
ต้องไม่ให้เกิดประกายไฟในบริเวณน้ัน
โดยเด็ดขาด 
- ระบายก๊าซชีวภาพทิ้งทันทีหากมี
แรงดันสูง 

้ ้

้้

้
้

้
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- ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามสภาพ และลักษณะของงานตลอด 
  เวลาที่ปฏิบัติงาน
- สวมชุดรัดกุมและไม่เปียกนำาในกรณีที่มีงานไฟฟ้ามาเกี่ยวข้อง
- รวบผมและหลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องประดับที่อาจจะเกี่ยวโยงกับเครื่องจักร
- มีป้ายเตือนตลอดเวลาที่ติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องจักร
- ไม่ใช้เครื่องจักรกลในสภาพไม่สมบูรณ์

้
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 เนื่องจากในระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพมีสถานที่อันตรายที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดจากสารไวไฟ 
อันตรายจากก๊าซพิษ อันตรายจากสถานที่อับอากาศ อาทิ บริเวณถังหมักและถังเก็บก๊าซชีวภาพ บริเวณพื้นที่ส่วนเครื่อง
ปั่นไฟและหัวเผา จึงควรมีการติดป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยให้เห็นชัดเจน

บริเวณถังหมักและถังเก็บก๊าซชีวภาพ 
 ควรติดป้าย ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด ระวังสารไวไฟ ระวังสารเคมีอันตราย ห้ามจุดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามใช้
โทรศัพท์ ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตและอันตรายพื้นที่อับอากาศ 

บริเวณพื้นที่ส่วนเครื่องปั่นไฟและหัวเผา
 ควรติดป้าย ระวังอันตรายจากวัตถุระเบิด  ห้ามจุดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามใช้โทรศัพท์ และห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

บริเวณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับระบบก๊าซชีวภาพ
 ควรติดป้าย ห้ามจุดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ และห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต

16
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กรณีหายใจเอาก๊าซพิษเขาไป: ย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าหยุดหายใจให้ช่วยผายปอด ถ้าหายใจลำาบากให้ออกซิเจนช่วย
และนำาไปพบแพทย์ทันที
กรณีสารเคมีสัมผัสถูกผิวหนัง: ล้างผิวหนังโดยให้นำาไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเป้อนสารเคมี
ออกและไปพบแพทย์ทันที ซักทำาความสะอาดเสื้อผ้าที่ปนเป้อนให้สะอาดก่อนนำากลับมาใช้ใหม่
กรณีก๊าซพิษหรือสารเคมีเขาตา: ล้างตาโดยให้นำาไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที กระพริบตาถี่ๆ อย่าให้นำาล้างตาไหลผ่านหน้า ถ้ายังมี
อาการระคายเคืองอยู่ให้ล้างซำาอีก 15 นาที 
กรณีหมดสติ: การหมดสติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ การหมดสติพร้อมกับมีอาการหายใจลำาบากและการหมดสติแบบหยุดหายใจ
 

้ ้
้

้

ให้จัดท่าผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย แต่หากสงสัยว่าผู้ป่วยมีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังต้องระมัดระวังในการจัดท่าด้วย ถ้าผู้
ป่วยยังหายใจเป็นปกติ พยายามเพิ่มเลือดไปที่ส่วนบนของร่างกายด้วยการยกขาขึ้นจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร พยายามคลาย
เข็มขัด และเสื้อผ้าที่รัดออก กันคนที่มุงดูออกห่างเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดี ป้องกันไม่ให้เป็นลมซำา โดยนอนพักสักระยะหนึ่งแล้วค่อยๆ  
ลุกขึ้นช้า ๆ

้

 เมื่อก๊าซรั่ว ให้รีบอพยพคนงานออกจากที่นั่นเร็วที่สุด  ไปอยู่ในที่โล่งเหนือลม และรีบแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที
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  เป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมการก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานซึ่งกำาหนดมาตราต่างๆ      เพื่อความปลอดภัย
ในการทำางาน

 ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพโดยตรง แต่โดยลักษณะ
การทำางานกับก๊าซชีวภาพสามารถอ้างอิงกฎหมาย ข้อกำาหนด หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้ดังตัวอย่างกฎหมาย ข้อกำาหนด
หรือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ 

 ว่าด้วยการที่บุคคลเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ นายจ้างต้องจัดให้มีหนังสืออนุญาตให้ลูกจ้างทำางานใน
สถานที่อับอากาศทุกครั้ง มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำางาน ตรวจสอบองค์ประกอบของอากาศในบริเวณก่อน
เข้าปฏิบัติงาน เตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

 เพื่อให้มีการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน   เป็นมาตรการสำาคัญอย่างหนึ่งที่ทำาให้ลูกจ้างได้รับความ
ปลอดภัยในการทำางาน

 ว่าด้วยการควบคุมวัตถุอันตราย มาตรการการป้องกันและข้อบังคับในการทำางานกับวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ 
วัตถุระเบิดได้ วัตถุมีพิษ วัตถุก่อเกิดการระคายเคือง เป็นต้น ซึ่งถือว่า ก๊าซชีวภาพเป็นวัตถุอันตรายนี้เช่นกัน
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คู่มือไบโอแก๊ส เซฟตี้ (Biogas safety)
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ภาคผนวก 1 คู่มือความปลอดภัยในการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆ
        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.)
 - คู่มือไบโอแก๊สเซฟตี้
 - คู่มือการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
 - คู่มือการระงับอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
 - คู่มือกำาหนดความปลอดภัยของการออกแบบระบบผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ 
 - คู่มือการปฏิบัติงาน การบำารุงรักษา และป้องกันอุบัติเหตุจากระบบก๊าซชีวภาพสำาหรับฟาร์มปศุสัตว์ 
 - คู่มือการปฏิบัติงาน การบำารุงรักษา และป้องกันอุบัติเหตุจากระบบก๊าซชีวภาพสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน
 - คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัยสำาหรับฟาร์มปศุสัตว์
 - คู่มือการปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัยสำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน
        สำานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 - คู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบการผลิต การควบคุมคุณภาพและการใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) สำาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ภาคผนวก 2 สื่อประชาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้น 
         สื่อการ์ตูน (Animation) จำานวน 3 ตอน พร้อมเสียงบรรยายในภาษาต่างๆ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษา 
กัมพูชา ภาษายาวี และภาษาพม่า
 - ไบโอแก๊สเซฟตี้ในครัวเรือน
 - ไบโอแก๊สเซฟตี้ในฟาร์ม
 - ไบโอแก๊สเซฟตี้ในโรงงาน
        ส่ือสารคดีจำานวน 5 ตอน พร้อมเสียงบรรยายในภาษาต่างๆ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษายาวี 
และภาษาพม่า
 - ไบโอแก๊สเซฟตี้ในครัวเรือน
 - ไบโอแก๊สเซฟตี้ในฟาร์ม
 - ไบโอแก๊สเซฟตี้ในโรงงาน
 - ไบแก๊สเซตี้ในพื้นที่อับอากาศ
 - กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากไบโอแก๊ส

ภาคผนวก 3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ
 - กฎกระทรวงแรงงานได้กำาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางานในที่อับอากาศ พ.ศ.2547 
 - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 2554
 - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 - พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

ภาคผนวก 4 วีดีโอคลิป แสดงอันตรายของการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพที่ไม่ถูกต้อง

          หมายเหตุ ภาคผนวกบันทึกลงใน CD




