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Case 1 : การแตกรัว่ ของขอตอรับการขยายตัว (Expansion Joint)

หัวขอการอภิปราย
1. การเกิดอุบตั เิ หตุจากการผลิต การเก็บ
และการใชกาซชีวภาพ
1.1 การเกิดอุบตั เิ หตุในสวนลําเลียงกาซ
ชีวภาพ
1.2 การเกิดอุบัติเหตุในสวนใชกาซชีวภาพ
1.3 การเกิดอุบตั เิ หตุในสวนผลิตและเก็บ
กาซชีวภาพ
1.4 การเกิดอุบัติเหตุในขณะซอมบํารุง
2. มาตรการปองกันอุบัติเหตุจากกาซ
ชีวภาพในประเทศไทย
2.1 การพัฒนาบุคคลากร : จัดทําคูมือ
ความปลอดภัยเกีย่ วกับกาซชีวภาพ และการจัด
อบรมแกผเู กีย่ วของเพือ่ ใหมการปฏิบตั งิ านอยาง
ปลอดภัย
2.2 การใชหลักวิศวกรรม : การออกแบบ
โครงสราง การติดตัง้ อุปกรณความปลอดภัยใน
ระบบผลิต การเก็บ การปรับปรุงคุณภาพ และ
ลําเลียงกาซใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
2.3 การใชหลักกฎหมาย : กรอบราง
กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับกาซชีวภาพ

1. การเกิดอุบัติเหตุจากการผลิต
การเก็บ และการใชกาซชีวภาพ
1.1 การเกิดอุบัติเหตุในสวนลําเลียง
กาซชีวภาพ
กรณีศึกษาที่ 1 การระเบิดของกาซชีวภาพ
ในหองสูบสงกาซชีวภาพของโรงงานผลิตแปง

มันสําปะหลัง อ.เมือง จ.สระแกว เมื่อวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2549 มีผบู าดเจ็บสาหัสจากการ
ถูกไฟคลอก 3 ราย ตอมาเสียชีวติ 2 ราย ความ
เสียหายประมาณ 2 ลานบาท
สาเหตุการระเบิด
 มีการแตกรัว
่ ของขอตอรับการขยายตัว
(Expansion Joint) ที่ทอสงกาซชีวภาพระหวาง
Blower กับ Knockout Drum
 กาซชีวภาพสะสมภายในหองสูบสงกาซ
 มีการจุดระเบิดจากอุปกรณไฟฟาทีไ่ ม
เปนแบบปองกันการระเบิด (Explosion Proof)
การจุดระเบิดของกาซชีวภาพ
1) กาซที่รั่วไหลมีการสะสมภายในหอง
สูบสงกาซโดยกาซชีวภาพผสมกับอากาศในหอง
มีความเขมขนอยูใ นชวงติดไฟได (LEL กับ UEL)
2) มีแหลงจุดระเบิด (Ignition Source)
ภายในหองสูบสงกาซ เปนความผิดพลาดจาก แหลงจุดระเบิด (Ignition Source) ภายในหองสูบสงกาซชีวภาพ
การเลือกใชอปุ กรณไฟฟาเปนแบบไมปอ งกันการ
1.2 การเกิดอุบตั เิ หตุในสวนใชกา ซชีวภาพ
ระเบิด (Explosion Proof)
กรณีศึกษาที่ 2 การระเบิดของกาซชีวภาพ
3) มีการกระทําทีผ่ ดิ พลาด (Human Er- ในหองเผาไหม(Furnace Explosion) หมอน้าํ มัน
ror) อาจทําใหเกิดประกายไฟจากการปดเปด รอนในขณะจุดเตา (Starting) เหตุเกิดทีโ่ รงงาน
สวิตชอุปกรณไฟฟา
ผลิตแปงมันสําปะหลัง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว
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ผูค วบคุมหมอน้าํ มันรอนกดสวิตช Burner
Reset ใหมทนั ที หลังจากนัน้ ประมาณ 5 วินาที
หองเผาไหมของหมอน้ํามันรอนก็ระเบิดขึ้น
 แรงระเบิ ดทําให ขดท อ น้ํ า มั น ที่ ผ นั ง
หลังเคลื่อนตัวถอยหลังประมาณ 30 ซ.ม. โดย
ไมมีการแตกรั่วของทอ ฝานิรภัยที่ ผนังหลังมี
การเปดระบายความดันออกจากหองเผาไหม


Case 2 : การระเบิดของ Bio Gas ในหองเผาไหมหมอน้ํามันรอน ทําใหฝาหนาโกงงอ มอเตอรและลูกถวยของหัวเผาหลุดรวง

เมือ่ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 มีผบู าดเจ็บ
2 ราย ความเสียหายประมาณ 3 ลานบาท
สาเหตุการระเบิด
 มี Biogas รั่วผาน Double Solenoid
Valve เขาสูหองเผาไหม
 มี เชื้ อเพลิ ง ผสมกั บ อากาศสะสมอยู
ภายในหองเผาไหมในขณะจุดเตา และมีความ
เขมขนอยูร ะหวาง Lower Explosive Limit (LEL)

Case 2 : มี Bio Gas รั่วผาน Double Solenoid Valve เขาสูห องเผาไหมทมี่ ีเชื้อเพลิงผสมกับอากาศสะสมอยูภายในขณะจุดเตา

Case 2 : สปริงกดวาลวสึกกรอน สปริงเคยแตกหัก ทําให Bio Gas รัว่ ไหลผาน Double Solenoid Valve เขาสูห อ งเผาไหมหลายครัง้

กับ Upper Explosive Limit (UEL)
 มีแหลงจุดไฟ (Ignition Source) เชน
การจุดประกายไฟจาก Electrode หรือเปลวไฟ
จาก Pilot Burner
ปญหาการกัดกรอนและการอุดตันของ
อุปกรณความปลอดภัยจาก H2S, CO2, H2O ใน
หองเผาไหมหมอนามันรอน
 สปริ งวาล วและบ าวาล วของ Double
Solenoid Valve มีการกัดกรอนจากกรดซัลฟวริก
(H2SO4) กานวาลวและรูกานวาลวสกปรกจน
วาลวคาง ทําใหกาซรั่วตลอดเวลา
 สปริงกดวาลวมีการสึกกรอน ผุกรอน
เปนรูพรุน และสปริงเคยมีการแตกหักหลายครัง้
ซึง่ ทําใหกา ซชีวภาพเกิดการรัว่ ไหลผาน Double
Solenoid Valve เขาสูหองเผาไหมหลายครั้ง
 Valve Proving Systems (VPS) มีการ
อุดตันทําใหไมสามารถตรวจสอบการรัว่ ของกาซ
เกิดการลัดวงจรโดยยอมให Burner ทํางาน แมมี
กาซรั่วอยางรุนแรงเขาหองเผาไหมตลอดเวลา
เมื่อ Burner มีการจุดประกายไฟจึงเกิดระเบิด
ขึ้นในหองเผาไหม
กรณีศึกษาที่ 3 การระเบิดของ Biogasใน
หองเผาไหม (Furnace Explosion) หมอน้าํ มันรอน

สาเหตุทที่ าใหเปลวไฟดับในขณะเดิน
High Fire
 คามีเทนในกาซชีวภาพเปลี่ยนแปลง
มากจนสวนผสมระหวางเชือ้ เพลิงกับอากาศเขา
ใกล LEL หรือ UEL ทําใหความเร็วในการลุกไหม
(Flame Velocity) ชาลงจนติดไฟไมทัน

Case 3 : แรงระเบิดภายในหองเผาไหม ทําใหฝาหนาของหมอนามันหลุดออก Burner และอุปกรณตอ เนือ่ งแตกหัก ชํารุดเสียหาย

ขณะเดินเครื่องโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมือ่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.
2552 แรงระเบิดภายในหองเผาไหมทําใหฝาหนา
ของหมอน้ํามันหลุดออก Burner และอุปกรณ
ตอเนื่องแตกหักชํารุดเสียหาย ความเสียหาย 2
ลานบาท ไมมผี ูบาดเจ็บ สาเหตุมีนา้ํ ปนมากใน
Biogas เนือ่ งจากการอุดตันของ Auto Drain Valve
กรณีศึกษาที่ 4 การระเบิดของกาซชีวภาพ
ในหองเผาไหม (Furnace Explosion) หมอน้าํ มัน
รอนในขณะเดินเครื่อง เหตุเกิดที่โรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เมือ่
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ความเสียหาย
ประมาณ 1 ลานบาท ไมมีผูบาดเจ็บ
สาเหตุการระเบิด
 เปลวไฟดั บ ในขณะที่ Burner กําลั ง
ทํางานในตําแหนง High Fire (กาซมีนา้ํ ปนมาก)

กรณีนี้ จากการตรวจวิเคราะหดวย Gas
Analyzer ปรากฏวา เครือ่ งวิเคราะหกา ซอานคา
มีเทนไดไมแนนอน เนื่องจากในกาซมีน้ําปน
มากและรบกวนการทํางานเครือ่ งวิเคราะหกา ซ
 กาซชีวภาพมีน้ําปนมาก กาซที่ มีน้ํา
ปนมากเมื่ อเขาสู หองเผาไหม ความรอนจาก
เปลวไฟจะทําใหนา้ํ เปลีย่ นสถานะเปนไอน้าํ แบบ
ทันทีทันใดและขยายตัวประมาณ 1600 เทา
ทําใหสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศขาด
ความตอเนือ่ งเปลวไฟจึงเกิดการกระพือดับ
ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่ทําใหกาซชีวภาพมี
น้ําปนมาก ไดแก
 ขาดระบบลดความชื้น หรือขาดการดูแล
ระบบลดความชืน้ ในกาซชีวภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จึงมีน้ําปนอยูในกาซมากเกินไป
 ขาดกระบวนการทํ าก าซให บ ริ สุ ท ธิ์
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Case 4 : การระเบิดของ Bio Gas ในหองเผาไหมหมอน้ํามันรอน เนือ่ งจากเปลวไฟดับในขณะที่ Burner กําลังทํางานในตําแหนง High Fire ดวยเหตุกา ซชีวภาพในทอปอนกาซมีนา้ํ ปนมากและไมบริสทุ ธิ์

(Purify Biogas) มีสิ่งปนเปอนที่ทําใหกาซดอย
คุณภาพ การกําจัด H2S ขาดประสิทธิภาพ น้ํา
และกาซมีออกซิเจนปนจึงเกิดเมือกและตะกอน
ในปริมาณมาก
 ระบบระบายน้า
ํ ออกจากกาซบกพรอง
ติดตั้งวาลวระบายน้ําเล็กเกินไป กาซที่มีความ
ดันต่ําควรใชวาลวระบายขนาดใหญ
 ขาดการตรวจสอบระบบระบายน้า
ํ ออก
จากทอสงกาซหรือ Knock out Drum จึงมีน้ําขัง
และวาลวระบายน้ําอุดตัน
1.3 การเกิดอุบตั เิ หตุในสวนผลิตและ
เก็บกาซชีวภาพ
กรณี ศึ กษาที่ 5 การแตกขาดของผาใบที่
ปดคลุมบอเก็บกาซชีวภาพและการเกิดเปลวเพลิง
คลอกโรงงานทัง้ หลัง เหตุเกิดทีโ่ รงงานผลิตแปง
มันสาปะหลัง อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2554 มีผูบาดเจ็บจากไฟคลอกทั้ง
ผูอยูภ ายในและภายนอกอาคารโรงงานที่อยูใ ต
ทิศทางลมระยะประมาณ 200 เมตร รวม 38
ราย ซึง่ ตอมาทยอยเสียชีวติ หลังจากเกิดเหตุ 24
ศพ เพลิงไหมสรางความเสียหายแกอาคารและ
เครื่องจักร เชน มอเตอร อุปกรณไฟฟาทุกชนิด
ตูเมนสวิตช สายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา ทอน้ํา
PVC รถยนต ฯลฯ ทรัพยสนิ และคาเสียหายอืน่ ๆ
รวมประมาณ 150 ลานบาท

a) มีการออกแบบบอเก็บกาซแบบ Covered
Lagoon อยางถูกตองตามหลักวิศวกรรมหรือไม?
 ความแข็งแรงของโครงสรางรับความดัน
กาซและการตานทานแรงลมของผาใบ (Tensile
Strength, Tear Strength) ไดรับการคํานวณ
จากตัวแปรที่ครบถวน และมีคา Safety Factor
เพียงพอหรือไม ?

Case 4 : การอุดตันจากคราบตระกรันและการลัดวงจรของ Valve Proving Systems (VPS) ซึง่ เปนสาเหตุทาํ ให Burner ทํางานลัดขัน้ ตอน

วิเคราะหหาสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุ
ประเด็นทีต่ รวจสอบและวิเคราะห
 การแตกขาดของผาใบที่ริมรอยเชื่อม
ตะเข็บคู การฉีกขาดของผาใบริมบอขนานกับดิน
ทีก่ ลบทับบริเวณทายลม การยกตัวของดินทีก่ ลบ
ทับผาใบบริเวณทายลม แหลงจุดไฟ (Ignition
Source) ภายในรัศมีนอ ยกวา 20 เมตร และมาก
กวา 20 เมตร รอบบอเก็บกาซ
1. บอเก็บกาซชีวภาพแบบใชผาใบคลุม
(Covered Lagoon) มีความแข็งแรงเพียงพอหรือไม

Case 4 : วาลวระบายน้ําอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) อุดตัน

Case 5 : โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังระเบิดที่ อ.จตุรสั จ.ชัยภูมิ

วัสดุใชยึดเหนี่ยวผาใบ (เชน ปริมาณ
ดินใชกลบทับ ขนาดและจานวนเชือกใชผกู ยึด)
วิธกี ารติดตัง้ ไดรบั การออกแบบและคํานวณจาก
ตัวแปรที่ครบถวนและถูกตองหรือไม?
 การเปลี่ ยนแปลงรู ปทรงของผาใบใน
ขณะรับความดันกาซและรับแรงจากลม ไดมี
การปองกันการเปลีย่ นแปลงรูปทรงการกระพือ


หรือสะบัดตัวของผาใบจนเกิดความลาตัวหรือไม?
b) การเสื่อมสภาพของผาใบเกิดไดจาก
สาเหตุใด?
 ความลาตัวจากการเปลีย
่ นรูปทรง การ
กระพือหรือกระเพือ่ มตามแรงลม มีการออกแบบ
เพื่อควบคุมปองกันหรือไม?
 การเสื่ อมสภาพของสารป องกั น UV
จากแสงแดดหรือการเปลีย่ นรูปทรง
2. กาซชีวภาพเบาหรือหนักกวาอากาศ
เหตุใดเมือ่ บอเก็บกาซแตก กาซชีวภาพจึงมีการ
กระจายตัวอยูใ นระดับพืน้ ดินในระยะ 200 เมตร
 น้ําหนักของกาซชีวภาพเบาหรือหนัก
กวาอากาศขึน้ อยูก บั สัดสวนของกาซมีเทน (CH4)
เมือ่ Biogas มี CH4 = 60%, CO2 = 35%
กาซอื่นๆ 5% จะมีความถวงจําเพาะ (Specific
Gravity) 0.90
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Case 5 ; ผาใบคลุมบอเก็บกาซชีวภาพ (Covered Lagoon) แตกขาด และเกิดเปลวเพลิงจากกาซชีวภาพคลอกโรงงาน

แนวผาใบขางบอเก็บกาซทั้งสี่ดานที่ฉีกขาด

สภาพความเสียหายของตัวโรงงาน

สภาพผาใบ HDPE คลุมบอกาซ ขณะมีกาซบรรจุเต็ม

มีเทน (CH4)100% มีความถวงจําเพาะ
0.55 (เทียบกับอากาศ =1) ทีค่ วามดัน 1.013
บาร ณ อุณหภูมิ 15 ํ C
ดวยเหตุที่กาซชีวภาพเปนกาซผสมจึงมี
น้ําหนักเกือบเทากับอากาศลอยตัวไดชา กาซ
ชีวภาพจึงมีการผสมกับกระแสลมและพัดพาอยู
ในระดับพืน้ ดินไดไกล
3. แหลงจุดไฟ (Ignition Source) รอบบอ
เก็บกาซมีอะไรบาง
 ภายในรัศมีนอ
 ยกวา 20 เมตร รอบบอ
เก็บกาซชีวภาพ ประกอบดวย ระบบไฟสองสวาง
แบบสปอตไลท หลอดฟลูออเรสเซน ปลั๊กไฟ ตู
ควบคุมไฟฟา มอเตอรสบู น้าํ เสีย ไฟฟาสถิตของ
ผาใบจากการเสียดสีกับกระแสลม
 ภายในรัศมีเกินกวา 20 เมตร รอบบอ
เก็บกาซ ประกอบดวย
 ในหองนา ระบบไฟฟาแสงสวาง สวิตช
ปลั๊ก การสูบบุหรี่
 ในโรงงาน ระบบไฟฟาแสงสวาง สวิตช

ปลัก๊ มอเตอร พัดลม หมอน้าํ มันรอน การเชือ่ ม
เลื่อย ตัด ไส ขัด ทุบ เจียร ความรอนจากการ
ทํางานของเครือ่ งจักร
 บนถนน การทํางานของเครื่ อ งยนต
ของยานพาหนะชนิดตางๆ
 การตรวจทดสอบผาใบ HDPE Geomembrane Cover

จากการตรวจทดสอบ คาสูงสุดและต่าํ
สุดแตกตางกันมาก แสดงวามีการเสื่อมสภาพ
(Degrade) ในบางบริเวณของวัสดุ (อาจจะเกิด
จากการสะบัดตัวจนเกิด Stress Fatigue หรือ
ถูกไฟลวก)
ขอสันนิษฐาน จุดเริม่ ตนการฉีกขาดของ
ผาใบเกิดขึน้ ทีข่ อบรอยเชือ่ มทีเ่ ปน lap joint ซึง่ มี
ความแข็งแรงมากกวาบริเวณที่ติดกัน โดยเมื่อ
ผาใบเกิดการสะบัดตัว บริเวณที่อยูติดกับสวน
overlap จะขยับตัวมากกวา ทําใหเกิด Stress
Fatigue สูง จนเปนเหตุใหเกิดการฉีกขาดขึ้น
ทั้งนี้ มาตรฐานกําหนดให
 Tear Strength จะตองไมนอ
 ยกวา 500
นิวตัน/5 เซนติเมตร หรือ
 Tensile strength จะตองไมนอยกวา
250 นิวตัน/5 เซนติเมตร
ขณะทีข่ อ กําหนด พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
ระบุคุณสมบัติ
2
 จะตองตานทานแรงลม 50 kg/m ที่


สภาพบอผลิตกาซชีวภาพหลังจากผาใบแตกขาดจากลมกระโชก ทิศทางลม และเปลวไฟที่พัดเขาสูโรงงาน

สภาพดินกดทับผาใบทีม่ กี ารยกตัวบริเวณทายลมสงผลใหผาใบหลุดลอยขึน้ มาเปนทางผานกาซชีวภาพแพรกระจายออกจากทีเ่ ก็บ

จากการตรวจทดสอบผาใบ Peel Test
และ Tensile Test พบวา คาแรงดึงของผาใบ
HDPE มีความแตกตางกันมาก
 คา F Tear ต่ําสุด 82 N สูงสุด 374 N
สวนใหญประมาณ 300 N
 คา F Peak ต่ําสุด 440 N สูงสุด 544
N สวนใหญประมาณ 500 N
N หมายถึง หนวยวัดนิวตัน (Newton)
โดยผูต รวจสอบสรุปประเด็นการวิเคราะห
สาเหตุการฉีกขาดของผาใบไดดังตอไปนี้

ความสูงจากพื้นไมเกิน 10 เมตร
2
 จะตองตานทานแรงลม 80 kg/m ที่
ความสูงจากพื้นเกิน 10 เมตร

การปองกันอุบตั เิ หตุไฟไหมจากกาซ
ชีวภาพ
การปองกันผาใบคลุมบอกาซขาด
 ต องมี การคํานวณความแข็ ง แรงของ
ผาใบ โดยมีการคํานวณแรงดันและแรงยกตัว
จากความเร็วลม และกําหนดใหมีปจจัยความ
ปลอดภัย (Safety Factor) อยางเพียงพอ
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เลือกผ าใบที่ มีความแข็งแรงและทน
ตอแสงแดดเมืองไทยเพียงพอ
 ตองเสริมความแข็งแรงของผาใบ และ
จํากัดการเคลื่อนไหวของโครงสรางผาใบไมให
เกิดการกระเพื่อมหรือสะบัดกระทั่งถึงจุดลาตัว
(Stress Fatigue)
 กําหนดระยะหางของตนไม/โครงสราง
ของแข็งใดๆ ที่อาจลมหรือปลิวกระทบผาใบ
การปองกันแหลงจุดไฟรอบบอ
 ภายในรัศมีไมเกิน 20 เมตร รอบบอ
เก็บกาซ ระบบไฟฟาทุกชนิดจะตองเปนแบบ
ปองกันการระเบิด (ไฟสองสวางแบบสปอตไลท
หลอดฟลูออเรสเซน ปลั๊กไฟ ตูควบคุมไฟฟา
มอเตอรสูบน้ําเสีย ฯลฯ)


อัตราสวนผสมในอากาศ 150-300
ppm : ระคายเคืองตอตาและทางเดินหายใจ รูส กึ
ไมสบาย อาเจียน ปวดศีรษะ หมดสติชั่วขณะ
 อัตราสวนผสมในอากาศ 150-300
ppm (0.015-0.030%) : ประสาทการดมกลิน่
หยุดทํางาน


สภาพของผาใบที่ ฉีกขาดปะทะกับรั้ วเหล็กขางบอ และสภาพของรั้ วเหล็กที่ แตกหักจากแรงปะทะของผาใบ

ควบคุมไฟฟาสถิต โดยการตอฝากและ
การตอลงดินของวัสดุอปุ กรณตา งๆ
1.4 การเกิดอุบตั เิ หตุในขณะซอมบํารุง
กรณีศกึ ษาที่ 6 การเสียชีวติ ของสัตวแพทย
และคนงานซอมบอผลิตกาซชีวภาพรวม 5 ศพ
ที่ฟารมสุกร จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2549 ขณะลงไปซอมปมดูดน้ําภายในบอปูน
รวมน้ํามูลสุกรลึกประมาณ 5 เมตร


ผาใบริมบอฉีกขาดยาวตลอดความกวางของบอดานทายลมขนานกับดินที่กดทับ (ดินกลบทับยกตัวตลอดความกวางบอ)

อัตราสวนผสมในอากาศเกินกวา 375
ppm (0.038%) : เสียชีวิตจากความเปนพิษ
หลังจากสัมผัสสารหลายชั่วโมง
 อัตราสวนผสมในอากาศเกินกวา 750
ppm (0.075%) : หมดสติและเสียชีวติ หลังจาก
สูดดมกาซ 30-60 นาที
 อัตราสวนผสมในอากาศตัง้ แต 1,000
ppm (0.10%) ขึน้ ไป : เสียชีวติ อยางรวดเร็วจาก
การสูญเสียประสาทดมกลิ่นภายใน 2-3 นาที
สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ผลิตและการใชกา ซชีวภาพ
 ความบกพรองดานวิศวกรรม
 ก า ซชี ว ภาพมี สิ่ ง สกปรกหรื อ มี ก าร
ปนเปอนจาก H2S , CO2 ไอน้ํา คราบ และอื่นๆ
 การเปลีย
่ นแปลงคุณภาพและปริมาณ
กาซชีวภาพ


Case 6 : การเสียชีวิตของสัตวแพทยและคนงานซอมบอผลิตกาซชีวภาพรวม 5 ศพ ที่ฟารมสุกร จ.ราชบุรี

สาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุ
 บอรวมน้าํ มูลสุกรมีความลึก เปนสถานที่
อับอากาศและมีความเขมขนของกาซตางๆ เชน
CH4, CO2, NH3, H2S สูง ซึ่งเปนกาซพิษและมี
ปริมาณออกซิเจนต่าํ ผูล งไปปฏิบตั งิ านจึงไดรบั
อันตรายจากกาซพิษและขาดอากาศหายใจ จึง
หมดสติและเสียชีวิต

ผู เกี่ ยวข องทุ กคนขาดความรู ความ
เขาใจในการทํางานในสถานที่อับอากาศ
ผลกระทบตอสุขภาพมนุษยของกาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
 อัตราสวนผสมในอากาศ 0.03-0.15
ppm (สวนตอลานสวน) : ขีดจํากัดการสัมผัสที่
ยอมรับได (รับรูกลิ่นไขเนา)
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การปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย
2.3 การใชหลักกฎหมาย
ป จจุ บันยั งไม มีกฎหมายควบคุ มความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับกาซชีวภาพ แตไดเตรียมราง
ไวแลวซึ่งมีเนื้อหาโดยสังเขปดังตอไปนี้
 หมวด 1 บททั่วไป ประกอบดวย คํา
นิยาม ความหมายตางๆ
 หมวด 2 หลักการดูแลพื้นที่อันตราย
ประกอบดวย
 การลอมรั้ว
 การปองกั นแหล งติดไฟได (Ignition
Source)
 การขออนุญาตเขาพืน
้ ที่
 การป องกั นดู แลสภาพแวดล อมรอบ
พื้นที่อันตราย ไมใหมีสิ่งที่เปนเชื้อเพลิง
 ปาย “พื้นที่อันตราย”
 หมวด 3 ลักษณะของสถานที่ ผลิต เก็บ
ปรับปรุงคุณภาพ และใชประโยชนกาซชีวภาพ
ประกอบดวยสาระสําคัญ อาทิ
 ระยะหางระหวางถังเก็บกาซกับอาคารอืน
่
 ระยะหางถังเก็บกาซชีวภาพกับอุปกรณ
ที่มีการเผาไหม
 ตองมีการลอมรัว
้ โปรงกัน้ ถังเก็บกาซที่
ยืดหยุน ได
 ตองมีระบบไฟฟาสํารองอัตโนมัติ ใน
กรณีไฟฟาดับ
 หมวด 4 ลักษณะของถังผลิตและถัง
เก็บกาซชีวภาพ
 ต อ งมี ร ะบบควบคุ ม ความดั น ในถั ง
ป องกั นความดั นสู งเกิ นและความดั นต่ํากว า
บรรยากาศ
 โครงสรางหลังคาคลุมถัง
 หลังคาคงตัว (Fixed covered) ความดัน
ในการเก็บรักษากาซตองไมเกิน 7.45 kPa
 หลั งคาลอยตั ว (Floating covered)
ความดันในการเก็บรักษากาซตองไมเกิน 2.94 kPa
 หลังคาแบบบอลลูน (Balloon covered)
ความดันในการเก็บรักษากาซตองไมเกิน 0.49 kPa
 หลังคาแบบบอลลูนทีใ
่ ชแผนพลาสติก
เชน PVC, HDPE หรือแผนพลาสติก (fabric) ตอง
มีคณ
ุ สมบัติ อาทิ ทนทานตอ UV, Tear Strength,
Tensile strength, Gas permeability และอื่นๆ
 ความสู ง ของถั ง ชนิ ด หลั ง คาลอยตั ว
(Floating covered) และถังชนิดหลังคาแบบ
บอลลูน (Balloon covered) เมื่อพองตัวเต็มที่


การออกแบบและการติ ด ตั้ งระบบ
ดังกลาวที่ไมถูกตองตามหลักวิศวกรรม
 ความผิดพลาดของคน (Human Error)
 ผูควบคุมการใชงานขาดความรูความ
เขาใจในการควบคุมการใชงาน
 เจ าหน าที่ ด านการส ง เสริ มพลั ง งาน
ดานควบคุมกํากับดูแลโรงงานขาดความรู
 ความบกพรองดานการบริหารจัดการ
 ผูประกอบกิจการบางรายมุงเนนการ
ลงทุนต่ําทีส่ ดุ
 ผูป
 ระกอบกิจการไมมกี ฎระเบียบดาน
ความปลอดภัย
 ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลไม มี
ประสิทธิภาพ


2. มาตรการปองกันอุบัติเหตุจาก
กาซชีวภาพในประเทศไทย
2.1 การพัฒนาบุคคลากร โดยจัดทํา
คูม อื ความปลอดภัยเกีย่ วกับกาซชีวภาพ และ
จัดอบรมแกผเู กีย่ วของ
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) จัดทําคูม อื 2 เลม เมือ่ ป 2553
ในป 2553-2556 จัดอบรมแกผูเกีย่ วของ 15
ครัง้ รวมผูเ ขารับการอบรมประมาณ 2,000 คน
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จัด
ทําคูม ือการปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับกาซชีวภาพในป
2553-2556 อบรม 8 ครัง้ จํานวนผูเ ขารับการ
อบรม 600 คน
 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) จัดสัมมนา 4 ครัง้ ในป 2553 และ 2554
 สมาคมโรงงานผูผ
 ลิตแปงมันสําปะหลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2554 จัดอบรมแก
ผูเกี่ยวของ 150 คน
2.2 การใชหลักวิศวกรรม
 ติดตัง้ อุปกรณความปลอดภัยในระบบ
ผลิต เก็บ ลําเลียงกาซ

ตองสูงไมเกิน 10 เมตร
 อุ ป กรณ ค วามปลอดภั ย ของถั ง ผลิ ต
กาซชีวภาพ และถังเก็บกาซชีวภาพ ไดแก
 Pressure and Vacuum relief valve
 อุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ
 ตองไมติดตั้งวาลวปดเปดคั่นระหวาง
หลังคาถังเก็บกาซชีวภาพกับอุปกรณปอ งกันความ
ดันสูงเกินกําหนดและความดันต่าํ กวาบรรยากาศ
และอุปกรณปองกันเปลวไฟยอนกลับ
 หมวด 5 การปรับ ปรุ งคุ ณภาพก าซ
ชีวภาพ
 ตองมีการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด
 ตองมีการกําจัดความชื้น
 ตองมีการกําจัดกาซคารบอนไดออกไซด
 ตองมีการควบคุมความเขมขนของมีเทน
 หมวด 6 การลําเลียงกาซชีวภาพ
 ตองไดรับการออกแบบ คํานวณ และ
ควบคุมการติดตั้ง การทดสอบหลังการติดตั้ง
ตามมาตรฐานสากล
 วัสดุที่ใชตอ
 งทนตอการกัดกรอน
 อุ ปกรณ ที่ ตองมี ในระบบการลําเลี ยง
กาซชีวภาพ
 อุปกรณดักน้ําและอุปกรณระบายน้ํา
 วาลวกันกลับ (Check valve)
 อุปกรณวัดความดันในทอกาซ
 หมวด 7 ลั ก ษณะของสถานที่ แ ละ
อุปกรณการใชประโยชนกาซชีวภาพ
 ระยะห า งรอบเครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ
ความปลอดภัยที่คอมเพรสเซอร และ Blower
 อุ ปกรณ ความปลอดภัยที่ เครื่ องยนต
กาซ หองหมอน้ําจะตองแยกตางหากจากหอง
ควบคุม ระบบผลิตกาซชีวภาพ อุปกรณความ
ปลอดภัยสาหรับอุปกรณการเผาไหม สถานที่
และอุปกรณสาํ หรับระบบเผากาซทิง้ (Flare) ทีต่ งั้
ปลองระบายกาซชีวภาพจากอุปกรณใชประโยชน
 ในหองและอาคารทีม
่ อี ปุ กรณใชประโยชน
กาซชีวภาพตองมีอปุ กรณตรวจวัดการรัว่ ไหลของ
กาซชีวภาพ และตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง
 หองทีม
่ กี ารเก็บกาซชีวภาพตองมีการ
ระบายอากาศ
 หมวด 8 ระบบไฟฟา เครื่องใชไฟฟา
อุปกรณทใี่ ชในพืน้ ทีอ่ นั ตราย และระบบปองกัน
อันตรายจากฟาผา
 หมวด 9 บุคลากรประจําโรงงาน
 หมวด 10 การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
ระบบกาซชีวภาพ
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