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หัวขอการอภปิราย
1. การเกดิอุบติัเหตุจากการผลิต การเกบ็

และการใชกาซชีวภาพ
1.1 การเกดิอุบติัเหตุในสวนลําเลียงกาซ

ชีวภาพ
1.2 การเกิดอุบัติเหตุในสวนใชกาซชีวภาพ
1.3 การเกดิอุบติัเหตุในสวนผลิตและเกบ็

กาซชีวภาพ
1.4 การเกิดอุบัติเหตุในขณะซอมบํารุง
2. มาตรการปองกันอุบัติเหตุจากกาซ

ชีวภาพในประเทศไทย
2.1 การพัฒนาบุคคลากร : จัดทําคูมือ

ความปลอดภัยเกีย่วกบักาซชวีภาพ และการจดั
อบรมแกผูเกีย่วของเพือ่ใหมการปฏิบติังานอยาง
ปลอดภัย

2.2 การใชหลักวิศวกรรม : การออกแบบ
โครงสราง การติดต้ังอุปกรณความปลอดภัยใน
ระบบผลิต การเก็บ การปรับปรุงคุณภาพ และ
ลาํเลยีงกาซใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภยั

2.3 การใชหลักกฎหมาย : กรอบราง
กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับกาซชีวภาพ

1. การเกิดอุบัติเหตุจากการผลิต
การเก็บ และการใชกาซชีวภาพ

1.1 การเกิดอุบัติเหตุในสวนลําเลียง
กาซชีวภาพ

กรณีศึกษาที ่1 การระเบดิของกาซชวีภาพ
ในหองสูบสงกาซชีวภาพของโรงงานผลิตแปง

มันสําปะหลัง อ.เมือง จ.สระแกว เม่ือวันท่ี 29
กนัยายน พ.ศ. 2549 มีผูบาดเจบ็สาหัสจากการ
ถกูไฟคลอก 3 ราย ตอมาเสยีชีวิต 2 ราย ความ
เสียหายประมาณ 2 ลานบาท

สาเหตุการระเบิด
 มีการแตกร่ัวของขอตอรับการขยายตัว

(Expansion Joint) ท่ีทอสงกาซชีวภาพระหวาง
Blower กับ Knockout Drum

 กาซชีวภาพสะสมภายในหองสูบสงกาซ
 มีการจดุระเบดิจากอุปกรณไฟฟาท่ีไม

เปนแบบปองกันการระเบิด (Explosion Proof)
การจดุระเบิดของกาซชวีภาพ
1) กาซท่ีร่ัวไหลมีการสะสมภายในหอง

สบูสงกาซโดยกาซชวีภาพผสมกบัอากาศในหอง
มีความเขมขนอยูในชวงติดไฟได (LEL กบั UEL)

2) มีแหลงจุดระเบิด (Ignition Source)
ภายในหองสูบสงกาซ เปนความผิดพลาดจาก
การเลือกใชอุปกรณไฟฟาเปนแบบไมปองกนัการ
ระเบิด (Explosion Proof)

3) มีการกระทําท่ีผดิพลาด (Human Er-
ror) อาจทําใหเกิดประกายไฟจากการปดเปด
สวิตชอุปกรณไฟฟา

1.2 การเกดิอบุติัเหตุในสวนใชกาซชีวภาพ
กรณีศึกษาท ี่ 2 การระเบดิของกาซชวีภาพ

ในหองเผาไหม (Furnace Explosion) หมอน้าํมัน
รอนในขณะจดุเตา (Starting) เหตุเกดิท่ีโรงงาน
ผลิตแปงมันสาํปะหลัง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว




Case 1 : การแตกร่ัวของขอตอรับการขยายตัว (Expansion Joint)

แหลงจดุระเบิด (Ignition Source) ภายในหองสูบสงกาซชีวภาพ
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เม่ือวันท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2551 มีผูบาดเจบ็
2 ราย ความเสียหายประมาณ 3 ลานบาท

สาเหตุการระเบิด
 มี Biogas ร่ัวผาน Double Solenoid

Valve เขาสูหองเผาไหม
 มีเชื้ อเพลิงผสมกับอากาศสะสมอยู

ภายในหองเผาไหมในขณะจุดเตา และมีความ
เขมขนอยูระหวาง Lower Explosive Limit (LEL)

ขณะเดินเคร่ืองโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เม่ือ 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2552 แรงระเบิดภายในหองเผาไหมทําใหฝาหนา
ของหมอน้ํามันหลุดออก Burner และอุปกรณ
ตอเนื่องแตกหักชํารุดเสยีหาย ความเสียหาย 2
ลานบาท ไมมีผูบาดเจ็บ สาเหตุมีน้าํปนมากใน
Biogas เนือ่งจากการอุดตันของ Auto Drain Valve

กรณีศึกษาท ี่ 4 การระเบดิของกาซชวีภาพ
ในหองเผาไหม (Furnace Explosion) หมอน้าํมัน
รอนในขณะเดินเคร่ือง เหตุเกิดท่ีโรงงานผลิต
แปงมันสาํปะหลัง อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา เม่ือ
วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ความเสียหาย
ประมาณ 1 ลานบาท ไมมีผูบาดเจ็บ

สาเหตุการระเบิด
 เปลวไฟดับในขณะท่ี Burner กําลัง

ทํางานในตําแหนง High Fire (กาซมีน้าํปนมาก)

 ผูควบคมุหมอน้าํมันรอนกดสวติช Burner
Reset ใหมทันที หลังจากนัน้ประมาณ 5 วินาที
หองเผาไหมของหมอน้ํามันรอนก็ระเบิดข้ึน

 แรงระเบิดทําใหขดทอน้ํามันท่ีผนัง
หลังเคล่ือนตัวถอยหลังประมาณ 30 ซ.ม. โดย
ไมมีการแตกร่ัวของทอ ฝานิรภัยท่ีผนังหลังมี
การเปดระบายความดันออกจากหองเผาไหมCase 2 : การระเบิดของ Bio Gas ในหองเผาไหมหมอนํ้ามันรอน ทําใหฝาหนาโกงงอ มอเตอรและลูกถวยของหัวเผาหลดุรวง

กับ Upper Explosive Limit (UEL)
 มีแหลงจุดไฟ (Ignition Source) เชน

การจุดประกายไฟจาก Electrode หรือเปลวไฟ
จาก Pilot Burner

ปญหาการกัดกรอนและการอุดตันของ
อุปกรณความปลอดภัยจาก H2S, CO2, H2O ใน
หองเผาไหมหมอนามันรอน

 สปริงวาลวและบาวาลวของ Double
Solenoid Valve มีการกดักรอนจากกรดซลัฟวริก
(H2SO4) กานวาลวและรูกานวาลวสกปรกจน
วาลวคาง ทําใหกาซร่ัวตลอดเวลา

 สปริงกดวาลวมีการสึกกรอน ผุกรอน
เปนรูพรุน และสปริงเคยมีการแตกหักหลายคร้ัง
ซึง่ทําใหกาซชวีภาพเกดิการร่ัวไหลผาน Double
Solenoid Valve เขาสูหองเผาไหมหลายคร้ัง

 Valve Proving Systems (VPS) มีการ
อุดตันทําใหไมสามารถตรวจสอบการร่ัวของกาซ
เกดิการลัดวงจรโดยยอมให Burner ทํางาน แมมี
กาซร่ัวอยางรุนแรงเขาหองเผาไหมตลอดเวลา
เม่ือ Burner มีการจุดประกายไฟจึงเกิดระเบิด
ข้ึนในหองเผาไหม

กรณีศึกษาท ี่ 3 การระเบดิของ Biogasใน
หองเผาไหม (Furnace Explosion) หมอน้าํมันรอน

สาเหตทุีท่าใหเปลวไฟดบัในขณะเดนิ
High Fire

 คามีเทนในกาซชีวภาพเปล่ียนแปลง
มากจนสวนผสมระหวางเชือ้เพลิงกบัอากาศเขา
ใกล LEL หรือ UEL ทําใหความเร็วในการลุกไหม
(Flame Velocity) ชาลงจนติดไฟไมทัน

กรณีนี้ จากการตรวจวิเคราะหดวย Gas
Analyzer ปรากฏวา เคร่ืองวิเคราะหกาซอานคา
มีเทนไดไมแนนอน เนื่องจากในกาซมีน้ําปน
มากและรบกวนการทํางานเคร่ืองวิเคราะหกาซ

 กาซชีวภาพมีน้ําปนมาก กาซท่ีมีน้ํา
ปนมากเม่ือเขาสูหองเผาไหม ความรอนจาก
เปลวไฟจะทําใหน้าํเปล่ียนสถานะเปนไอน้าํแบบ
ทันทีทันใดและขยายตัวประมาณ 1600 เทา
ทําใหสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศขาด
ความตอเนือ่งเปลวไฟจึงเกิดการกระพอืดับ

ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญท่ีทําใหกาซชีวภาพมี
น้ําปนมาก ไดแก

 ขาดระบบลดความชื้น หรือขาดการดูแล
ระบบลดความชืน้ในกาซชวีภาพท่ีมีประสทิธภิาพ
จึงมีน้ําปนอยูในกาซมากเกินไป

 ขาดกระบวนการทํากาซใหบริสุทธิ์

Case 2 : มี Bio Gas ร่ัวผาน Double Solenoid Valve เขาสูหองเผาไหมทีมี่เช้ือเพลิงผสมกับอากาศสะสมอยูภายในขณะจดุเตา

Case 2 : สปริงกดวาลวสึกกรอน สปริงเคยแตกหัก ทําให Bio Gas ร่ัวไหลผาน Double Solenoid Valve เขาสูหองเผาไหมหลายคร้ัง

Case 3 : แรงระเบิดภายในหองเผาไหม ทําใหฝาหนาของหมอนามันหลุดออก Burner และอุปกรณตอเน่ืองแตกหัก ชํารุดเสียหาย
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(Purify Biogas) มีสิ่งปนเปอนท่ีทําใหกาซดอย
คุณภาพ การกําจัด H2S ขาดประสิทธิภาพ น้ํา
และกาซมีออกซเิจนปนจงึเกดิเมือกและตะกอน
ในปริมาณมาก

 ระบบระบายน้าํออกจากกาซบกพรอง
ติดต้ังวาลวระบายน้ําเล็กเกินไป กาซท่ีมีความ
ดันตํ่าควรใชวาลวระบายขนาดใหญ

 ขาดการตรวจสอบระบบระบายน้าํออก
จากทอสงกาซหรือ Knock out Drum จึงมีน้ําขัง
และวาลวระบายน้ําอุดตัน

1.3 การเกิดอบัุตเิหตใุนสวนผลติและ
เก็บกาซชีวภาพ

กรณีศึกษาท ี่ 5 การแตกขาดของผาใบท่ี
ปดคลุมบอเกบ็กาซชวีภาพและการเกดิเปลวเพลิง
คลอกโรงงานท้ังหลัง เหตุเกดิท่ีโรงงานผลิตแปง
มันสาปะหลัง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เม่ือวันท่ี 25
กุมภาพันธ 2554 มีผูบาดเจ็บจากไฟคลอกท้ัง
ผูอยูภายในและภายนอกอาคารโรงงานท่ีอยูใต
ทิศทางลมระยะประมาณ 200 เมตร รวม 38
ราย ซึง่ตอมาทยอยเสยีชวิีตหลังจากเกดิเหตุ 24
ศพ เพลิงไหมสรางความเสยีหายแกอาคารและ
เคร่ืองจกัร เชน มอเตอร อุปกรณไฟฟาทุกชนิด
ตูเมนสวิตช สายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ทอน้ํา
PVC รถยนต ฯลฯ ทรัพยสนิและคาเสยีหายอ่ืนๆ
รวมประมาณ 150 ลานบาท

a) มีการออกแบบบอเกบ็กาซแบบ Covered
Lagoon อยางถกูตองตามหลักวิศวกรรมหรือไม?

 ความแข็งแรงของโครงสรางรับความดัน
กาซและการตานทานแรงลมของผาใบ (Tensile
Strength, Tear Strength) ไดรับการคํานวณ
จากตัวแปรท่ีครบถวน และมีคา Safety Factor
เพียงพอหรือไม ?

หรือสะบดัตัวของผาใบจนเกดิความลาตัวหรือไม?
b) การเสื่อมสภาพของผาใบเกิดไดจาก

สาเหตุใด?
 ความลาตัวจากการเปล่ียนรูปทรง การ

กระพอืหรือกระเพือ่มตามแรงลม มีการออกแบบ
เพื่อควบคุมปองกันหรือไม?

 การเสื่อมสภาพของสารปองกัน UV
จากแสงแดดหรือการเปล่ียนรูปทรง

2. กาซชีวภาพเบาหรือหนักกวาอากาศ
เหตุใดเม่ือบอเกบ็กาซแตก กาซชวีภาพจงึมีการ
กระจายตัวอยูในระดับพืน้ดินในระยะ 200 เมตร

 น้ําหนักของกาซชีวภาพเบาหรือหนัก
กวาอากาศข้ึนอยูกบัสดัสวนของกาซมีเทน (CH4)

เม่ือ Biogas มี CH4 = 60%, CO2 = 35%
กาซอ่ืนๆ 5% จะมีความถวงจําเพาะ (Specific
Gravity) 0.90

Case 4 : การระเบิดของ Bio Gas ในหองเผาไหมหมอนํ้ามันรอน เน่ืองจากเปลวไฟดบัในขณะที ่Burner กําลงัทํางานในตําแหนง High Fire ดวยเหตุกาซชีวภาพในทอปอนกาซมีนํ้าปนมากและไมบริสุทธิ์

 วัสดุใชยึดเหนี่ยวผาใบ (เชน ปริมาณ
ดินใชกลบทับ ขนาดและจานวนเชอืกใชผกูยดึ)
วิธกีารติดต้ังไดรับการออกแบบและคํานวณจาก
ตัวแปรท่ีครบถวนและถูกตองหรือไม?

 การเปล่ียนแปลงรูปทรงของผาใบใน
ขณะรับความดันกาซและรับแรงจากลม ไดมี
การปองกนัการเปล่ียนแปลงรูปทรงการกระพอื

Case 4 : การอดุตันจากคราบตระกรันและการลดัวงจรของ Valve Proving Systems (VPS) ซ่ึงเปนสาเหตุทาํให Burner ทาํงานลดัข้ันตอน

Case 4 : วาลวระบายนํ้าอตัโนมัติ (Auto Drain Valve) อดุตัน

Case 5 : โรงงานผลติแปงมันสําปะหลงัระเบิดที ่อ.จตุรัส จ.ชัยภมิู

วิเคราะหหาสาเหตกุารเกิดอุบตัเิหตุ
ประเดน็ทีต่รวจสอบและวเิคราะห
 การแตกขาดของผาใบท่ีริมรอยเชื่อม

ตะเข็บคู การฉีกขาดของผาใบริมบอขนานกบัดิน
ท่ีกลบทับบริเวณทายลม การยกตัวของดินท่ีกลบ
ทับผาใบบริเวณทายลม แหลงจุดไฟ (Ignition
Source) ภายในรัศมีนอยกวา 20 เมตร และมาก
กวา 20 เมตร รอบบอเก็บกาซ

1. บอเก็บกาซชีวภาพแบบใชผาใบคลุม
(Covered Lagoon) มีความแขง็แรงเพยีงพอหรือไม
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มีเทน (CH4)100% มีความถวงจําเพาะ
0.55 (เทียบกบัอากาศ =1) ท่ีความดัน 1.013
บาร ณ อุณหภูมิ 15  ํ C

ดวยเหตุท่ีกาซชีวภาพเปนกาซผสมจึงมี
น้ําหนักเกือบเทากับอากาศลอยตัวไดชา กาซ
ชวีภาพจงึมีการผสมกบักระแสลมและพดัพาอยู
ในระดับพืน้ดินไดไกล

3. แหลงจดุไฟ (Ignition Source) รอบบอ
เก็บกาซมีอะไรบาง

 ภายในรัศมีนอยกวา 20 เมตร รอบบอ
เกบ็กาซชวีภาพ ประกอบดวย ระบบไฟสองสวาง
แบบสปอตไลท หลอดฟลูออเรสเซน ปล๊ักไฟ ตู
ควบคุมไฟฟา มอเตอรสบูน้าํเสยี ไฟฟาสถติของ
ผาใบจากการเสียดสีกับกระแสลม

 ภายในรัศมีเกนิกวา 20 เมตร รอบบอ
เก็บกาซ ประกอบดวย

 ในหองนา ระบบไฟฟาแสงสวาง สวิตช
ปล๊ัก การสูบบุหร่ี

 ในโรงงาน ระบบไฟฟาแสงสวาง สวิตช

ปล๊ัก มอเตอร พดัลม หมอน้าํมันรอน การเชือ่ม
เล่ือย ตัด ไส ขัด ทุบ เจียร ความรอนจากการ
ทํางานของเคร่ืองจกัร

 บนถนน การทํางานของเคร่ืองยนต
ของยานพาหนะชนิดตางๆ

 การตรวจทดสอบผาใบ HDPE Geo-
membrane Cover

 จากการตรวจทดสอบ คาสงูสดุและตํ่า
สุดแตกตางกันมาก แสดงวามีการเสื่อมสภาพ
(Degrade) ในบางบริเวณของวัสดุ (อาจจะเกิด
จากการสะบัดตัวจนเกิด Stress Fatigue หรือ
ถกูไฟลวก)

ขอสนันษิฐาน จดุเร่ิมตนการฉีกขาดของ
ผาใบเกดิข้ึนท่ีขอบรอยเชือ่มท่ีเปน lap joint ซึง่มี
ความแข็งแรงมากกวาบริเวณท่ีติดกัน โดยเม่ือ
ผาใบเกิดการสะบัดตัว บริเวณท่ีอยูติดกับสวน
overlap จะขยับตัวมากกวา ทําใหเกิด Stress
Fatigue สูง จนเปนเหตุใหเกิดการฉีกขาดข้ึน

ท้ังนี้ มาตรฐานกําหนดให
 Tear Strength จะตองไมนอยกวา 500

นิวตัน/5 เซนติเมตร หรือ
 Tensile strength จะตองไมนอยกวา

250 นิวตัน/5 เซนติเมตร
ขณะท่ีขอกาํหนด พ.ร.บ. ควบคมุอาคาร

ระบุคุณสมบัติ
 จะตองตานทานแรงลม 50 kg/m2 ท่ี

สภาพบอผลิตกาซชีวภาพหลังจากผาใบแตกขาดจากลมกระโชก ทิศทางลม และเปลวไฟที่พัดเขาสูโรงงานสภาพผาใบ HDPE คลุมบอกาซ ขณะมีกาซบรรจุเต็ม

จากการตรวจทดสอบผาใบ Peel Test
และ Tensile Test พบวา คาแรงดึงของผาใบ
HDPE มีความแตกตางกนัมาก

 คา F Tear ตํ่าสุด 82 N สูงสุด 374 N
สวนใหญประมาณ 300 N

 คา F Peak ตํ่าสุด 440 N สูงสุด 544
N สวนใหญประมาณ 500 N

N หมายถึง หนวยวัดนิวตัน (Newton)
โดยผูตรวจสอบสรุปประเด็นการวิเคราะห

สาเหตุการฉีกขาดของผาใบไดดังตอไปนี้

ความสูงจากพื้นไมเกิน 10 เมตร
 จะตองตานทานแรงลม 80 kg/m2 ท่ี

ความสูงจากพื้นเกิน 10 เมตร
การปองกันอุบตัเิหตไุฟไหมจากกาซ

ชีวภาพ
การปองกันผาใบคลมุบอกาซขาด
 ตองมีการคํานวณความแข็งแรงของ

ผาใบ โดยมีการคํานวณแรงดันและแรงยกตัว
จากความเร็วลม และกําหนดใหมีปจจัยความ
ปลอดภัย (Safety Factor) อยางเพียงพอ

สภาพความเสียหายของตัวโรงงาน

แนวผาใบขางบอเก็บกาซทั้งสี่ดานที่ฉีกขาด

Case 5 ; ผาใบคลุมบอเก็บกาซชีวภาพ (Covered Lagoon) แตกขาด และเกิดเปลวเพลิงจากกาซชีวภาพคลอกโรงงาน

สภาพดนิกดทบัผาใบทีมี่การยกตัวบริเวณทายลมสงผลใหผาใบหลดุลอยข้ึนมาเปนทางผานกาซชีวภาพแพรกระจายออกจากทีเ่ก็บ



5SAFET Y LIFE

 เลือกผาใบท่ีมีความแข็งแรงและทน
ตอแสงแดดเมืองไทยเพียงพอ

 ตองเสริมความแข็งแรงของผาใบ และ
จํากัดการเคล่ือนไหวของโครงสรางผาใบไมให
เกิดการกระเพื่อมหรือสะบัดกระท่ังถึงจุดลาตัว
(Stress Fatigue)

 กาํหนดระยะหางของตนไม/โครงสราง
ของแข็งใดๆ ท่ีอาจลมหรือปลิวกระทบผาใบ

การปองกันแหลงจุดไฟรอบบอ
 ภายในรัศมีไมเกิน 20 เมตร รอบบอ

เก็บกาซ ระบบไฟฟาทุกชนิดจะตองเปนแบบ
ปองกนัการระเบดิ (ไฟสองสวางแบบสปอตไลท
หลอดฟลูออเรสเซน ปล๊ักไฟ ตูควบคุมไฟฟา
มอเตอรสูบน้ําเสีย ฯลฯ)

 ผู เกี่ ยวของทุกคนขาดความรูความ
เขาใจในการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ

ผลกระทบตอสุขภาพมนุษยของกาซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด (H2S)

 อัตราสวนผสมในอากาศ 0.03-0.15
ppm (สวนตอลานสวน) : ขีดจํากัดการสมัผัสท่ี
ยอมรับได (รับรูกล่ินไขเนา)

 อัตราสวนผสมในอากาศ 150-300
ppm : ระคายเคืองตอตาและทางเดินหายใจ รูสกึ
ไมสบาย อาเจียน ปวดศีรษะ หมดสติชั่วขณะ

 อัตราสวนผสมในอากาศ 150-300
ppm (0.015-0.030%) : ประสาทการดมกล่ิน
หยุดทํางาน

 ควบคุมไฟฟาสถติ โดยการตอฝากและ
การตอลงดินของวัสดุอุปกรณตางๆ

1.4 การเกิดอบัุตเิหตใุนขณะซอมบํารงุ
กรณศึีกษาท ี่ 6 การเสยีชวิีตของสตัวแพทย

และคนงานซอมบอผลิตกาซชีวภาพรวม 5 ศพ
ท่ีฟารมสุกร จ.ราชบุรี เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม
2549 ขณะลงไปซอมปมดูดน้ําภายในบอปูน
รวมน้ํามูลสุกรลึกประมาณ 5 เมตร

สภาพของผาใบที่ฉีกขาดปะทะกับรั้วเหล็กขางบอ และสภาพของรั้วเหล็กที่แตกหักจากแรงปะทะของผาใบ

ผาใบริมบอฉีกขาดยาวตลอดความกวางของบอดานทายลมขนานกับดินที่กดทับ (ดินกลบทับยกตัวตลอดความกวางบอ)

 อัตราสวนผสมในอากาศเกนิกวา 375
ppm (0.038%) : เสียชีวิตจากความเปนพิษ
หลังจากสัมผัสสารหลายชั่วโมง

 อัตราสวนผสมในอากาศเกนิกวา 750
ppm (0.075%) : หมดสติและเสยีชวิีตหลังจาก
สูดดมกาซ 30-60 นาที

 อัตราสวนผสมในอากาศต้ังแต 1,000
ppm (0.10%) ข้ึนไป : เสยีชวิีตอยางรวดเร็วจาก
การสูญเสียประสาทดมกล่ินภายใน 2-3 นาที

สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ผลติและการใชกาซชีวภาพ

 ความบกพรองดานวิศวกรรม
 กาซชีวภาพมีสิ่ งสกปรกหรือมีการ

ปนเปอนจาก H2S , CO2 ไอน้ํา คราบ และอ่ืนๆ
 การเปล่ียนแปลงคุณภาพและปริมาณ

กาซชีวภาพ

Case 6 : การเสียชีวิตของสัตวแพทยและคนงานซอมบอผลิตกาซชีวภาพรวม 5 ศพ ท่ีฟารมสุกร จ.ราชบุรี

สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุ
 บอรวมน้าํมูลสุกรมีความลกึ เปนสถานท่ี

อับอากาศและมีความเขมขนของกาซตางๆ เชน
CH4, CO2, NH3, H2S สูง ซึ่งเปนกาซพิษและมี
ปริมาณออกซเิจนตํ่า ผูลงไปปฏิบติังานจงึไดรับ
อันตรายจากกาซพิษและขาดอากาศหายใจ จึง
หมดสติและเสียชีวิต



 การออกแบบและการติดต้ั งระบบ
ดังกลาวท่ีไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม

 ความผดิพลาดของคน (Human Error)
 ผูควบคุมการใชงานขาดความรูความ

เขาใจในการควบคุมการใชงาน
 เจาหนาท่ีดานการสงเสริมพลังงาน

ดานควบคุมกาํกับดูแลโรงงานขาดความรู
 ความบกพรองดานการบริหารจดัการ
 ผูประกอบกิจการบางรายมุงเนนการ

ลงทุนตํ่าท่ีสดุ
 ผูประกอบกจิการไมมีกฎระเบยีบดาน

ความปลอดภัย
 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไม มี

ประสิทธิภาพ
2. มาตรการปองกันอุบัติเหตุจาก

กาซชีวภาพในประเทศไทย
2.1 การพัฒนาบุคคลากร โดยจัดทํา

คูมอืความปลอดภยัเก่ียวกับกาซชีวภาพ และ
จัดอบรมแกผูเก่ียวของ

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) จดัทําคูมือ 2 เลม เม่ือป 2553
ในป 2553-2556 จัดอบรมแกผูเกีย่วของ 15
คร้ัง รวมผูเขารับการอบรมประมาณ 2,000 คน

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จัด
ทําคูมือการปฏิบติังานเกีย่วกบักาซชวีภาพในป
2553-2556 อบรม 8 คร้ัง จาํนวนผูเขารับการ
อบรม 600 คน

 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) จดัสมัมนา 4 คร้ังในป 2553 และ 2554

 สมาคมโรงงานผูผลิตแปงมันสาํปะหลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ป  2554 จดัอบรมแก
ผูเกี่ยวของ 150 คน

2.2 การใชหลกัวศิวกรรม
 ติดต้ังอุปกรณความปลอดภัยในระบบ

ผลิต เก็บ ลําเลียงกาซ

 การปรับปรุงเคร่ืองจักร อุปกรณ ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย

2.3 การใชหลกักฎหมาย
ปจจุบันยังไมมีกฎหมายควบคุมความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับกาซชีวภาพ แตไดเตรียมราง
ไวแลวซึ่งมีเนื้อหาโดยสังเขปดังตอไปนี้

 หมวด 1 บทท่ัวไป ประกอบดวย คํา
นิยาม ความหมายตางๆ

 หมวด 2 หลักการดูแลพื้นท่ีอันตราย
ประกอบดวย

 การลอมร้ัว
 การปองกันแหลงติดไฟได (Ignition

Source)
 การขออนุญาตเขาพืน้ท่ี
 การปองกันดูแลสภาพแวดลอมรอบ

พื้นท่ีอันตราย ไมใหมีสิ่งท่ีเปนเชื้อเพลิง
 ปาย “พื้นที่อันตราย”
 หมวด 3 ลักษณะของสถานท่ี ผลิต เกบ็

ปรับปรุงคุณภาพ และใชประโยชนกาซชีวภาพ
ประกอบดวยสาระสําคัญ อาทิ

 ระยะหางระหวางถังเกบ็กาซกบัอาคารอืน่
 ระยะหางถงัเกบ็กาซชวีภาพกบัอุปกรณ

ท่ีมีการเผาไหม
 ตองมีการลอมร้ัวโปรงกัน้ถงัเกบ็กาซท่ี

ยืดหยุนได
 ตองมีระบบไฟฟาสํารองอัตโนมัติ ใน

กรณไีฟฟาดับ
 หมวด 4 ลักษณะของถังผลิตและถัง

เก็บกาซชีวภาพ
 ตองมีระบบควบคุมความดันในถัง

ปองกันความดันสูงเกินและความดันตํ่ากวา
บรรยากาศ

 โครงสรางหลังคาคลุมถงั
 หลังคาคงตัว (Fixed covered) ความดัน

ในการเก็บรักษากาซตองไมเกิน 7.45 kPa
 หลังคาลอยตัว (Floating covered)

ความดนัในการเกบ็รักษากาซตองไมเกนิ 2.94 kPa
 หลังคาแบบบอลลูน (Balloon covered)

ความดนัในการเกบ็รักษากาซตองไมเกนิ 0.49 kPa
 หลังคาแบบบอลลูนท่ีใชแผนพลาสติก

เชน PVC, HDPE หรือแผนพลาสติก (fabric) ตอง
มีคุณสมบติั อาทิ ทนทานตอ UV, Tear Strength,
Tensile strength, Gas permeability และอ่ืนๆ

 ความสูงของถังชนิดหลังคาลอยตัว
(Floating covered) และถังชนิดหลังคาแบบ
บอลลูน (Balloon covered) เม่ือพองตัวเต็มท่ี

ตองสูงไมเกิน 10 เมตร
 อุปกรณความปลอดภัยของถังผลิต

กาซชีวภาพ และถังเก็บกาซชีวภาพ ไดแก
 Pressure and Vacuum relief valve
 อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ
 ตองไมติดต้ังวาลวปดเปดค่ันระหวาง

หลังคาถงัเกบ็กาซชวีภาพกบัอุปกรณปองกนัความ
ดันสงูเกนิกาํหนดและความดันตํ่ากวาบรรยากาศ
และอุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ

 หมวด 5 การปรับปรุงคุณภาพกาซ
ชีวภาพ

 ตองมีการกาํจดัไฮโดรเจนซลัไฟด
 ตองมีการกาํจัดความชื้น
 ตองมีการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด
 ตองมีการควบคุมความเขมขนของมีเทน
 หมวด 6 การลําเลียงกาซชีวภาพ
 ตองไดรับการออกแบบ คํานวณ และ

ควบคุมการติดต้ัง การทดสอบหลังการติดต้ัง
ตามมาตรฐานสากล

 วัสดุท่ีใชตองทนตอการกัดกรอน
 อุปกรณท่ีตองมีในระบบการลําเลียง

กาซชีวภาพ
 อุปกรณดักน้ําและอุปกรณระบายน้ํา
 วาลวกันกลับ (Check valve)
 อุปกรณวัดความดันในทอกาซ
 หมวด 7 ลักษณะของสถานท่ีและ

อุปกรณการใชประโยชนกาซชีวภาพ
 ระยะหางรอบเคร่ืองจักร อุปกรณ

ความปลอดภัยท่ีคอมเพรสเซอร และ Blower
 อุปกรณความปลอดภัยท่ีเคร่ืองยนต

กาซ หองหมอน้ําจะตองแยกตางหากจากหอง
ควบคุม ระบบผลิตกาซชีวภาพ อุปกรณความ
ปลอดภัยสาหรับอุปกรณการเผาไหม สถานท่ี
และอุปกรณสาํหรับระบบเผากาซท้ิง (Flare) ท่ีต้ัง
ปลองระบายกาซชวีภาพจากอุปกรณใชประโยชน

 ในหองและอาคารท่ีมีอปุกรณใชประโยชน
กาซชวีภาพตองมีอุปกรณตรวจวัดการร่ัวไหลของ
กาซชีวภาพ และตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง

 หองท่ีมีการเกบ็กาซชวีภาพตองมีการ
ระบายอากาศ

 หมวด 8 ระบบไฟฟา เคร่ืองใชไฟฟา
อุปกรณท่ีใชในพืน้ท่ีอันตราย และระบบปองกนั
อันตรายจากฟาผา

 หมวด 9 บุคลากรประจําโรงงาน
 หมวด 10 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ระบบกาซชีวภาพ
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