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การศึกษาวิเคราะห์อุบัติเหตุและมาตรการป้องกัน 

จากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม  
 

นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล 
กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกล 

 
 ในปี พ.ศ. 2553 มีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ติดต้ังระบบผลิตก๊าซชีวภาพและนํามาใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน มากกว่า 200 โรงงาน ซ่ึงมีสัดส่วนโดยประมาณ คือ โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลังประมาณ 35%  
โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องด่ืม แปรรูปอาหาร อาหารแช่แข็ง ประมาณ 20 % โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มประมาณ 
16 % ส่วนท่ีเหลือประกอบด้วยโรงงานผลิตเอธานอล โรงงานสุรา เบียร์ โรงงานฆ่าสัตว์ โรงงานผลิตน้ํายางข้น 
เคมี ใช้วัสดุเหลือท้ิงผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ และบ่อฝังกลบขยะ ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากกว่า 150 โรงงาน 
มีระบบป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ ท่ีอาจจะไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม จึงทําให้ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากก๊าซชีวภาพ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 

 1. การวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
 การผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ส่วนผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพ ส่วนลําเลียงก๊าซชีวภาพและ
ส่วนใช้ก๊าซชีวภาพ แต่ละส่วนล้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการสอบสวนอุบัติเหตุเก่ียวกับก๊าซชีวภาพ
ในประเทศไทย โดยสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554 
พบว่าได้เคยเกิดอุบัติเหตุท้ังในส่วนผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพส่วนลําเลียงก๊าซชีวภาพและส่วนใช้ก๊าซชีวภาพ ซ่ึง
สามารถนํามาเป็นกรณีศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ และมาตรการป้องกันได้ดังนี้  
 

 1.1  การเกิดอุบัติเหตุในส่วนลําเลียงก๊าซชีวภาพ   
 

กรณีศึกษาท่ี 1  การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องสูบส่งก๊าซชีวภาพ เหตุเกิดท่ีโรงงานผลิต
แป้งมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เม่ือวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2549 มีผู้บาดเจ็บสาหัสจากการ
ถูกไฟคลอก 3 ราย ซ่ึงต่อมาเสียชีวิต 2 ราย เหตุการณ์เกิดข้ึนในเวลาประมาณ 4.40 น. โดยพนักงานฝ่ายผลิต 
พบว่า ลมร้อนท่ีใช้สําหรับอบแป้งมีอุณหภูมิตํ่ามากจนอบแป้งไม่แห้ง ช่างจากฝ่ายผลิต 3 คน ตรวจพบว่าน้ํามัน
ร้อนจากหม้อน้ํามันร้อนมีอุณหภูมิตํ่าเกินไป โดย Burner ท่ีใช้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เป็นเชื้อเพลิงได้ดับลง เนื่องจาก 
แรงดันก๊าซชีวภาพไม่เพียงพอ ช่างท้ังสามคนจึงได้เดินมาตรวจสอบท่ีห้องสูบส่งก๊าซ (Gas station)  ซ่ึงห้องเป็น
ผนังคอนกรีตทึบทุกด้าน มีช่องระบายอากาศเฉพาะด้านบนติดหลังคา และได้พบการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพท่ีท่อ
ส่งก๊าซอย่างรุนแรงภายในห้องสูบส่งก๊าซ  ขณะท่ีช่างท้ังสามคนเข้าไปในห้อง  ก๊าซท่ีรั่วไหลได้เกิดการจุดระเบิดข้ึน  
เปลวไฟได้ลวกช่างท้ังสามคนบาดเจ็บสาหัสและต่อมาเสียชีวิต 2 ราย ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 500,000 บาท 

สาเหตุการแตกรั่วของข้อต่อรับการขยายตัวและการเกิดไฟไหม้คลอกคนงาน การเกิดอุบัติเหตุ
ครั้งนี้ สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้จาก 2 เหตุการณ์ท่ีเชื่อมโยงกัน คือ 
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     เหตุการณ์ท่ี 1  การแตกรั่วของข้อต่อรับการขยายตัว ข้อต่อรับการขยายตัว (Expansion 

joint) ติดต้ังอยู่ท่ีท่อทางออกของ Blower สูบส่งก๊าซ ซ่ึงการแตกรั่วของข้อต่อรับการขยายตัว อาจเกิดได้จาก
หลายสาเหตุดังนี้ 

1)  เกิดจากการกร่อนพรุนของข้อต่อรับการขยายตัว ซ่ึงมีการกัดกร่อนของกรดท่ีเกิดจากก๊าซ
ชีวภาพท่ีมีก๊าซไข่เน่า H2S  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 และความชื้นหรือน้ํา H2O มากเกินไป ทําให้เกิดการ
รวมตัว ระหว่างก๊าซกับน้ําเป็นกรดซัลฟิวลิคหรือกรดคาร์บอนิค     

  2)  เกิดจากการสะบัดตัวของข้อต่อรับการขยายตัวในขณะเครื่องเริ่มทํางานและหยุดทํางาน 
จนเป็นเหตุให้วัสดุของข้อต่อรับการขยายตัว ล้าตัวจนเกิดการแตกหัก ท้ังนี้เนื่องจากการติดต้ัง Blower ไม่มีวัสดุ
ยืดหยุ่นได้รองรับ    

 3)  มีการเลือกใช้และการติดต้ังข้อต่อรับการขยายตัวท่ีไม่เหมาะกับงานท่ีมีการสั่นสะเทือน 
 

   เหตุการณ์ท่ี 2  การจุดระเบิดของก๊าซชีวภาพท่ีรั่วไหลและไฟไหม้คลอกคนงาน ก๊าซชีวภาพท่ี
รั่วไหลเกิดการจุดระเบิดได้จากสาเหตุ ดังนี้  

1)  มีการสะสมของก๊าซท่ีรั่วไหลภายในห้องสูบส่งก๊าซเนื่องจากเป็นห้องท่ีปิดทึบ มีช่องระบาย
อากาศไม่พอเพียง และก๊าซชีวภาพผสมกับอากาศในห้อง มีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง LEL กับ UEL    

2)  มีความผิดพลาดจากการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในห้อง เช่น เบรกเกอร์สวิตช์ 
หลอดไฟ มอเตอร์ ซ่ึงเป็นแบบไม่ป้องกันการระเบิด จึงทําให้เกิดประกายไฟ (Ignition Source) ในขณะทํางาน   

3)  มีการทําให้เกิดประกายไฟจากความผิดพลาดของคน จากการปิด เปิดสวิตช์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ซ่ึงเป็นแบบไม่ป้องกันการระเบิดในขณะท่ีมีก๊าซเชื้อเพลิงสะสมอยู่  ท้ังนี้อาจเกิดจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 

1.2  การเกิดอุบัติเหตุในส่วนใช้ก๊าซชีวภาพ   
 

กรณีศึกษาท่ี 2  การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้หม้อน้ํามันร้อนในขณะจุดเตา เหตุเกิด
ท่ีโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2551 มีผู้บาดเจ็บ 
2 ราย ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 3 ล้านบาท  ก่อนการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้หม้อน้ํามันร้อน          
มีการดับเตาหม้อน้ํามันร้อนประมาณหนึ่งชั่วโมง และกลับมาเริ่มจุดเตาใหม่ แต่ปรากฏว่า Burner ไม่ยอมทํางาน  
ช่างในโรงงานได้มีการซ่อมแซมระบบควบคุมการทํางานของวาล์วจ่ายก๊าซ เม่ือพยายามจุดเตาใหม่ ก็ได้เกิดการ
ระเบิดของห้องเผาไหม้ข้ึน (Furnace explosion) ในขณะกําลังจุดเตา 

สาเหตุการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้หม้อน้ํามันร้อน สามารถวิเคราะห์สาเหตุได้จาก 
2 เหตุการณ์ท่ีเชื่อมโยงกัน คือ 
 

เหตุการณ์ท่ี 1  การไม่ทํางานของหัวเผาเม่ือเปิดสวิตช์ต่อวงจรการทํางาน สาเหตุนี้วิเคราะห์ได้ว่า 
เกิดจากการทํางานปกติของอุปกรณ์ความปลอดภัย เม่ือตรวจพบการรั่วของก๊าซชีวภาพผ่านโซลินอยด์วาล์วคู่ 
(Double Solenoid Valve) จะสั่งให้ระบบ Interlock ตัดวงจรการทํางานของหัวเผาท้ังหมด ท้ังนี้เพ่ือป้องกัน
การระเบิดในห้องเผาไหม้  
 

เหตุการณ์ท่ี 2  การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ในขณะจุดเตา จากเหตุการณ์ท่ี 1 
เม่ือหัวเผาไม่ยอมทํางาน ทําให้กระบวนการผลิตของโรงงานต้องหยุดชะงักท้ังหมด  พนักงานจึงพยายามซ่อมแซม
โซลินอยด์วาล์วคู่ด้วยตนเองโดยการเปลี่ยน Valve Proving Systems  ด้วยอุปกรณ์เก่าท่ีมีอยู่และเม่ือพยายาม 
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จุดเตาใหม่ ก็ได้เกิดการระเบิดของห้องเผาไหม้ข้ึน เม่ือวิเคราะห์จากองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดการระเบิดของ
เชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ สามารถวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

1)  มี Biogas รั่วผ่าน Double Solenoid Valve เข้าสู่ห้องเผาไหม้ ซ่ึงจากการตรวจพิสูจน์พบว่า 
เกิดจากก้านวาล์วและรูก้านวาล์วตัวล่างสกปรกมาก มีเมือก ตะกอนสะสมอยู่ในรูก้านวาล์ว ทําให้ฝืดและขัดตัว 
ก้านวาล์วถูกตะกอนสกปรกคํ้ายัน  เป็นเหตุให้วาล์วเปิดค้างหรือปิดไม่สนิท  Biogas จึงรั่วไหลผ่านวาล์วอย่าง
รุนแรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 

     2)  มีเชื้อเพลิงผสมกับอากาศสะสมอยู่ภายในห้องเผาไหม้ในขณะจุดเตา และมีความเข้มข้น
ระหว่าง Lower Explosive Limit (LEL) กับ Upper Explosive Limit (UEL)  กรณีนี้เกิดจากความผิดพลาด
ของบุคลากรในการซ่อมแซมโซลินอยด์วาล์วคู่ด้วยตนเองโดยการเปลี่ยน Valve Proving Systems  ด้วยอุปกรณ์
เก่าท่ีมีอยู่ ซ่ึงจากการตรวจพิสูจน์พบว่า Valve Proving Systems ท่ีเปลี่ยนเข้าไปมีสภาพชํารุด ไม่ส่งสัญญาณ
เตือนภัยเม่ือมีการรั่วของก๊าซและไม่ตัดระบบการทํางานของหัวเผา  ดังนั้นแม้พัดลมท่ีหัวเผาจะทํางานไล่ก๊าซท่ี
ตกค้างแล้ว แต่ก๊าซท่ีรั่วไหลเข้าห้องเผาไหม้ตลอดเวลายังมีความเข้มข้นของเชื้อเพลิงในอากาศยังอยู่ในช่วงท่ี
ระเบิดได้ 

3)  มีแหล่งจุดไฟ (Ignition Source) เช่น การจุดประกายไฟจาก Electrode หรือเปลวไฟ
จาก Pilot Burner ซ่ึงเกิดข้ึนจากการทํางานตามข้ันตอนปกติของหัวเผา จึงทําให้เกิดการจุดระเบิดของเชื้อเพลิง
ท้ังหมดในห้องเผาไหม้ข้ึน 

 

กรณีศึกษาท่ี 3  การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้หม้อน้ํามันร้อนในขณะเดินเครื่อง  
เหตุเกิดท่ีโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
ทรัพย์สินเสียหายประมาณ 2 แสนบาท ไม่มีผู้บาดเจ็บ การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้หม้อน้ํามันร้อน
รายนี้ เกิดข้ึนในขณะท่ี Burner กําลังทํางาน โดยเผาน้ํามันเตาร่วมกับก๊าซชีวภาพในตําแหน่ง High Fire เวลา
ประมาณ 20.00 น. สัญญาณกระด่ิงท่ีตู้ควบคุมดังพร้อมหลอดไฟแดงสว่างข้ึน แสดงถึงเปลวไฟในห้องเผาไหม้ดับ  
หลังจากนั้นประมาณ 5-10 วินาที ห้องเผาไหม้ก็เกิดการระเบิดข้ึน ทําให้ขดท่อน้ํามันร้อนถูกแรงระเบิดยืดตัวออก 
และฝานิรภัยท่ีผนังหลังมีการเปิดออก  

สาเหตุการระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้หม้อน้ํามันร้อนในขณะเดินเครื่อง สามารถ
วิเคราะห์หาสาเหตุ ได้ดังนี้ 

1)  การรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ มีการตรวจทดสอบการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมก๊าซชีวภาพ 
พบว่าวาล์วปิดเปิดก๊าซชีวภาพ Double solenoid valve ท้ังสองชุด มีการรั่วไหลเล็กน้อย ซ่ึงปริมาณก๊าซชีวภาพ
ท่ีรั่วไม่มากพอท่ีจะเป็นสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้    

2)  สภาพการทํางานของอุปกรณ์ความปลอดภัยพบว่า Valve Proving Systems (VPS) มีการ
อุดตันและทํางานแบบลัดวงจรท้ังสองชุด ซ่ึงทําให้การทํางานของ Burner มีการลัดวงจรในขณะจุดเตา การระเบิด
ของห้องเผาไหม้ครั้งนี้ไม่ได้เกิดข้ึนในขณะเริ่มจุดหัวเผา แต่เกิดข้ึนในขณะท่ีหัวเผากําลังทํางาน  ดังนั้นการอุดตัน
และลัดวงจรของ VPS จึงไม่ใช่สาเหตุการระเบิดในครั้งนี้ 

3)  การชํารุดของ Valve Proving Systems ตรวจพบว่าสภาพภายในท่อส่งก๊าซชีวภาพ มีคราบ 
ตะกรันและตะกอนสกปรกสะสมมากเกาะอยู่รอบๆท่อ ซ่ึงเป็นสาเหตุการอุดตันของ VPS 

4)  การเกิดคราบตะกรันเกาะอยู่รอบท่อจ่ายก๊าซชีวภาพ ตรวจพบว่าสาเหตุเกิดจากก๊าซชีวภาพ
สกปรกและมีน้ําปนมาก และมีการอุดตันของวาล์วระบายน้ําอัตโนมัติ (Auto Drain Valve) ท่ีท่อส่งก๊าซชีวภาพ 
จึงทําให้มีน้ําและสิ่งสกปรกสะสมในท่อส่งก๊าซชีวภาพมาก 
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5)  การระเบิดของก๊าซชีวภาพในห้องเผาไหม้ พบว่าน้ําท่ีสะสมในท่อส่งก๊าซ จะทําให้อัตรา

การไหลของก๊าซชีวภาพท่ีป้อนเข้าห้องเผาไหม้มีปริมาณไม่แน่นอน ในขณะเดียวกันน้ําปริมาณมากท่ีถูกป้อนเข้า
ห้องเผาไหม้จะทําให้เกิดการกระพือดับของเปลวไฟ โดยยังมีการป้อนก๊าซชีวภาพเข้าห้องเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง
ชั่วขณะก่อนท่ี Flame Detector จะตรวจพบการดับของเปลวไฟและหยุดการจ่ายก๊าซชีวภาพ ทําให้มีก๊าซชีวภาพ
ผสมกับอากาศสะสมในห้องเผาไหม้และเกิดการจุดระเบิดข้ึนด้วยความร้อนสะสมจากปูนทนไฟในห้องเผาไหม้  
 

1.3  การเกิดอุบัติเหตุในส่วนผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพ   
 

กรณีศึกษาท่ี 4  การแตกขาดของผ้าใบท่ีปิดคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ และการเกิดเพลิงไหม้
คลอกโรงงาน เหตุเกิดท่ีโรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2554  ได้เกิดการแตกขาดของผ้าใบท่ีปิดคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ และเกิดเพลิงไหม้คลอกโรงงานท้ังหลัง          
มีผู้บาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกท้ังผู้อยู่ภายในและภายนอกอาคารโรงงานท่ีอยู่ใต้ทิศทางลมในระยะประมาณ 
200 เมตร ถูกไฟคลอกท้ังหมดแบบทันทีทันใด รวม 38 ราย ซ่ึงต่อมาได้ทยอยเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุ 22 ศพ
ความเสียหายท้ังอาคาร เครื่องจักร เช่น มอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ตู้เมนสวิตช์ สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
ท่อน้ํา PVC รถยนต์ ฯลฯ ทรัพย์สินและค่าเสียหายอ่ืน ๆ รวมประมาณ 150 ล้านบาท 

ภาพท่ี 1 สภาพปกติของบ่อผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพท่ีปิดคลุมด้วยผ้าใบ HDPE และสภาพบ่อหลังจากผ้าใบแตกขาด 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โรงงานผลิตแป้งมันท่ีถูกไฟคลอก และสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์ภายในโรงงานท่ีเสียหายจากไฟคลอก 
 

 สาเหตุการแตกขาดของผ้าใบท่ีปิดคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ และการเกิดเพลิงไหม้คลอกโรงงาน การหาสาเหตุการแตกขาดของผ้าใบท่ีปิดคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพ
  
    
      
 
       การนําข้อมูลต่างๆ มาประมวล วิเคราะห์หาจุดท่ีผ้าใบเริ่มแตกขาดและสาเหตุการแตกขาด  
หลังจากการแตกของผ้าใบและก๊าซถูกพัดพาผ่านโรงงาน อะไรเป็นสาเหตุท่ีทําให้ก๊าซเกิดการติดไฟหรือจุดระเบิดข้ึน  
ซ่ึงจากการตรวจสอบ สามารถสรุปผลและวิเคราะห์หาสาเหตุ ได้ดังนี้  
       1)  การออกแบบและการติดต้ังผ้าใบคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
หรือมิได้คํานึงถึงความปลอดภัยอย่างเพียงพอ วิศวกรท่ีรับรองความปลอดภัยมิได้ใช้หลักวิศวกรรมในการคํานวณ
ออกแบบ   
    2)  บ่อเก็บก๊าซชีวภาพมีขนาดใหญ่หรือเก็บก๊าซชีวภาพมากเกินไป ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยควรเก็บก๊าซชีวภาพแต่ละบ่อไม่ควรเกิน 5,000 ลูกบาศก์เมตร แต่วิศวกรได้ออกแบบบ่อเก็บก๊าซ
ชีวภาพให้มีขนาด 30,000 ตารางเมตร เก็บก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 120,000 ลูกบาศก์เมตร 
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             ภาพท่ี 3 ลักษณะของบ่อผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพแบบผ้าใบคลุม (Anaerobic Cover Lagoon) 
 

1)  การติดต้ังผ้าใบไม่มีการควบคุมหรือป้องกันการกระเพ่ือม ใช้ผ้าใบชนิด HDPE หนา 1.2 
มิลลิเมตร เชื่อมแบบตะเข็บคู่ต่อกันเป็นผืนเดียว ปิดคลุมบ่อท้ังหมดโดยใช้ดินกลบทับชายผ้าใบรอบบ่อเก็บก๊าซ 
ท่ีความดัน 2 มิลลิบาร์ ในขณะเก็บก๊าซชีวภาพผ้าใบจะโป่งสูงข้ึนประมาณ 5-6 เมตร ก่อนการแตกขาดของผ้าใบ 
ได้เกิดลมพัดแรงซ่ึงทําให้ผ้าใบเกิดการกระเพ่ือมอย่างรุนแรง จึงทําให้ผ้าใบริมรอยเชื่อมเกิดการเสื่อมสภาพจาก
ความล้าจนเกิดการแตกขาดในท่ีสุด  

2)  ลักษณะการแตกขาดของผ้าใบ ผ้าใบขาดชิดรอยเชื่อมตลอดความยาวของรอยเชื่อม
ประมาณ 120 เมตร นอกจากนี้ผ้าใบยังขาดชิดริมบ่อท่ีมีดินกลบทับอีกท้ังสามด้าน ดินท่ีกลบทับผ้าใบท่ีฉีกขาด
ถูกยกตัวข้ึน ซ่ึงแสดงว่าหลังจากผ้าใบขาดชิดรอยเชื่อมยาวประมาณ 120 เมตร กระแสลมได้พัดเข้าใต้ผ้าใบและ
เกิดแรงยกตัวท่ีมากกว่าความดันก๊าซชีวภาพปกติและมากกว่าน้ําหนักของดินท่ีกลบทับด้วย 

3)  ก๊าซชีวภาพท่ีแตกรั่วจากบ่อเก็บก๊าซชีวภาพถูกลมพัดผ่านเข้าสู่อาคารผลิตแป้งมันสําปะหลัง 
ซ่ึงจากการตรวจวิเคราะห์ พบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างบ่อเก็บก๊าซและในอาคารโรงงานท้ังหมด เช่น มอเตอร์ ไฟฟ้า
แสงสว่าง ตู้เมนสวิตช์ สายไฟฟ้า เป็นชนิดไม่ทนต่อการระเบิด จึงมีแหล่งจุดไฟ (Ignition Source) จํานวนมากท่ี
ทําให้ก๊าซติดไฟและเกิดไฟคลอกโรงงานท้ังหลังข้ึน 
 

 2.  การวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม  
 

 การเกิดอุบัติเหตุจากระบบผลิตและเก็บก๊าซ ระบบลําเลียงก๊าซ และระบบการใช้ก๊าซชีวภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม สามารถวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยสรุป ได้ดังนี้ 
 

 2.1  ความบกพร่องด้านวิศวกรรม  
1)  ก๊าซชีวภาพมีสิ่งสกปรกหรือมีการปนเป้ือนจากก๊าซไข่เน่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ํา คราบ และอ่ืนๆ ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การเกิดกรดกัดกร่อนอุปกรณ์ ทําให้วาล์ว
รั่วหรือปิดไม่สนิท หรือเกิดการแตกรั่วของอุปกรณ์ในระบบลําเลียงก๊าซชีวภาพการชํารุดอุดตันของอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย การมีน้ําปนกับก๊าซชวีภาพพ่นเข้าห้องเผาไหม้ทําให้เปลวไฟกระพือดับ และเกิดการระเบิดในห้องเผาไหม้ 

2)  ก๊าซชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ปริมาณก๊าซมีเทนไม่แน่นอน โรงงานส่วนใหญ่
ไม่ได้นําก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้มาปรับปรุงคุณภาพเพ่ือควบคุมคุณภาพก๊าซชีวภาพ ปัญหานี้ทําให้ส่วนผสมระหว่าง
เชื้อเพลิงกับอากาศไม่แน่นอน อาจบางเกินไป (ตํ่ากว่า LEL) หรือหนาเกินไป(สูงกว่า UEL) ซ่ึงทําให้จุดเตาไม่ติด 
หรือเกิดปัญหาเปลวไฟดับในขณะเดินเครื่อง และเกิดการระเบิดจากเชื้อเพลิงท่ีสะสมในห้องเผาไหม้ 
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3) ระบบผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพ ระบบลําเลียงก๊าซชีวภาพ และระบบการใช้งาน มีการ

ออกแบบและการติดต้ังระบบดังกล่าวท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ขาดการติดต้ังหรือขาดการบํารุงรักษาระบบ
ทําความสะอาดก๊าซชีวภาพ อุปกรณ์ความปลอดภัยท่ีจําเป็นมีขนาดและจํานวนท่ีไม่เพียงพอ ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
แบบทนการระเบิดในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีอาจมีก๊าซชีวภาพรั่วไหล ท้ังนี้เพ่ือลดต้นทุนการติดต้ัง 
 

2.2  ความผิดพลาดของบุคลากร (Human Error) 
         1)  วิศวกรหรือบริษัทท่ีปรึกษาหรือผู้ออกแบบระบบผลิตและเก็บก๊าซชีวภาพและระบบลําเลียง 

ก๊าซชีวภาพ ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ทําให้การออกแบบและการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม ทําให้เกิดปัญหาการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพในบริเวณทํางานซ่ึงทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงข้ึน  

         2)  ผู้ควบคุมการใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจในการควบคุมการใช้งาน ขาดการตรวจสอบ
บํารุงรักษา ทําให้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆมักเกิดความบกพร่องจนเกิดอุบัติเหตุข้ึน หรือมีการปฏิบัติงานท่ีทํา
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดจุดระเบิดเม่ืออยู่ในสถานการณ์ท่ีมีก๊าซชีวภาพรั่วไหล 

        3)  การพิจารณาให้การส่งเสริมจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้านการส่งเสริมพลังงานหรือการอนุญาต
ให้โรงงานเปิดดําเนินการจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีด้านควบคุมกํากับดูแลโรงงาน อาจพิจารณาด้านความปลอดภัย
ไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยเก่ียวกับก๊าซชีวภาพท่ีเพียงพอ  

 

2.3  ความบกพร่องด้านการบริหารจัดการ 
          1)  ผู้ประกอบกิจการบางราย เน้นการลงทุนท่ีต่ําท่ีสุด เพียงเพ่ือให้ผลิตก๊าซชีวภาพได้ โดย
ลดการลงทุนด้านความปลอดภัย ซ่ึงขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 

          2)  ผู้ประกอบกิจการไม่เคร่งครัดต่อความปลอดภัยในการให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีเสี่ยง ขาดแผนงานในการปฏิบัติงานและขาดแผนการบํารุงรักษา หรือขาดการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามแผน 

         3)  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการไม่จัดหาบุคลากรท่ี
มีคุณวุฒิหรือมีความรู้อย่างเพียงพอมาปฏิบัติงาน  

 

 3.  การศึกษาวิเคราะห์มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 
                ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมหลายครั้ง ทําให้หน่วยงานภาครัฐท้ังท่ีมี
หน้าท่ีส่งเสริมพลังงาน และมีหน้าท่ีด้านกํากับควบคุมดูแลโรงงาน ได้มีการดําเนินการเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจาก
ก๊าซชีวภาพ ในขณะท่ีภาคเอกชนก็มีการต่ืนตัวเช่นกัน 
 

 3.1  การจัดทําคู่มือความปลอดภัยเก่ียวกับก๊าซชีวภาพ และการจัดอบรมแก่ผู้เก่ียวข้อง 
       หนว่ยงานภาครัฐมีการจัดทําคู่มือความปลอดภัยเก่ียวกับก๊าซชีวภาพ และมีการจัดอบรมแก่

ผู้เก่ียวข้อง มีการเผยแพร่คู่มือผ่านเว็บไซด์ของแต่ละหน่วยงาน และมีการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐในการจัดอบรมแก่ผู้เก่ียวข้องหลายครั้ง ดังนี้ 
        1)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดทําคู่มือ 2 เล่ม คือ คู่มือ
การปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัยสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและขยะชุมชน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัยสําหรับฟาร์มปศุสัตว์ และได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จัดอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตและการใช้ก๊าซชวีภาพอย่างปลอดภยั ให้แก่ผู้เก่ียวข้องกับการผลิตและ
การใช้ก๊าซชีวภาพ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดอบรมสัมมนา ในปี พ.ศ. 2553  รวม 5 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 500 คน  
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2)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้จัดให้มีการศึกษากฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน

ด้านความปลอดภัย และได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เก่ียวกับการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และ
การใช้ก๊าซชีวภาพ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม และได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2553 รวม 2 ครั้ง 
ตามคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือวิศวกรท่ีทํางานเก่ียวข้องกับก๊าซชีวภาพ จํานวน 
100 คน และจัดสัมมนาผู้ประกอบกิจการ ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ วิศวกร บุคลากรจากสถาบันการศึกษา 
บุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับก๊าซชีวภาพ และบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป 2 ครั้ง จํานวน 300 คน   

3)  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดสัมมนา 1 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2553 
โดยร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สัมมนาเก่ียวกับ “การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ก๊าซชีวภาพใน
โรงงานอุตสาหกรรม” และในปี พ.ศ. 2554  ได้จัดสัมมนารวม 3 ครั้ง เก่ียวกับ “การออกแบบและการจัดการ 
เพ่ือความปลอดภัยสําหรับระบบก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม” เพ่ือเผยแพร่แนวทางในการออกแบบและ
การจัดการให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ รวมท้ังระดมความเห็น ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการส่งเสริม
ระบบก๊าซชีวภาพและการนําไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย  

4)  สมาคมโรงงานผู้ผลิตแป้งมันสําปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2554 
ได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดอบรมสัมมนาเรื่อง “ก๊าซชีวภาพคุณภาพและความปลอดภัย” โดยมีผู้เข้า 
ร่วมสัมมนาประมาณ ๑๕๐ คน 
 

3.2  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุด้านวิศวกรรม 
         การดําเนินการด้านวิศวกรรม ผู้ประกอบการโรงงานบางแห่งเริ่มมีการป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิด 

จากข้อบกพร่องในการออกแบบ เช่น การลดความดันในการเก็บก๊าซชีวภาพลง การลดปริมาณในการเก็บก๊าซ
ชีวภาพ การควบคุมความสูงของผ้าใบคลุมบ่อเก็บก๊าซชีวภาพให้ต่ําลง การติดต้ังเครื่องลดความชื้นก๊าซชีวภาพ 
การติดต้ังเครื่องลดปริมาณก๊าซไข่เน่า มีการตรวจสอบและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามกําหนด แต่เนื่องจาก
ผู้ประกอบการโรงงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักวิศวกรรมท่ีถูกต้อง ทําให้การปรับปรุงแก้ไขด้าน
วิศวกรรมไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
 

3.3  มาตรการป้องกันอุบัติเหตุโดยใช้หลักกฎหมายหรือข้อบังคับ 
         จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมพลังงาน และการควบคุมกํากับดูแลด้านความ

ปลอดภัยจากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพของประเทศไทย พบว่ามีกฎหมายท่ีอาจเก่ียวข้องกับก๊าซ
ชีวภาพท่ีมีการกํากับดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เม่ือพิจารณาจากกฎหมายสองด้าน คือด้านการส่งเสริม
พลังงานกับด้านควบคุมความปลอดภัย โดยเนื้อหาของกฎหมายไม่ขัดแย้งกัน แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แตกต่างกัน ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาภาครัฐเร่งส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทน ข้อดีคือลดการนําเข้าพลังงาน 
แต่ข้อเสียคือการเกิดอุบัติเหตุบ่อยและรุนแรงข้ึนจึงจําเป็นต้องพิจารณาด้านความปลอดภัยมากข้ึน ซ่ึงกฎหมาย
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมพลังงาน และควบคุมกํากับดูแลด้านความปลอดภัยจากการผลิต
และการใช้ก๊าซชีวภาพในประเทศไทย มีดังนี้ 
 

1)  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2550) 

               พระราชบัญญัติฉบับนี้เน้นการส่งเสริมและควบคุมให้โรงงานหรือสถานประกอบการ
ผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ มีการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการ           

ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงาน อาคาร ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
และผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายวัสดุเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน เน้นการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเผาไหม้เชื้อเพลิง การป้องกันการสูญเสียพลังงาน การนําพลังงานท่ีเหลือจาก
การใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานอื่น การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีปรับปรุงตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้า การลดความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ระบบควบคุม
การทํางานและวัสดุท่ีช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วัสดุก่อสร้างอาคาร การใช้เครื่องจักรและการใช้ระบบควบคุมการทํางาน 
ของเครื่องจักร 

กฎหมายฉบับนี้ มิได้เน้นการออกกฎหมายเพื่อควบคุมกํากับดูแลให้ผู้ประกอบการ
ดําเนินการด้านความปลอดภัย แต่สามารถต้ังเง่ือนไขให้ผู้ประกอบการดําเนินการด้านความปลอดภัยในกระบวนการ
ให้การส่งเสริมได้ 
 

2)  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
               พระราชบัญญัติฉบับนี้ ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการพลังงาน ซ่ึงหมายถึง กิจการไฟฟ้า 

กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน โดย “พลังงาน” หมายถึง ไฟฟ้า หรือก๊าซธรรมชาติ  
“กิจการพลังงาน” เก่ียวข้องกับก๊าซธรรมชาติ เน้น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่
ท่ีมีสภาพเป็นก๊าซหรือของเหลว “กิจการก๊าซธรรมชาติ” หมายถึง การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่ง
ก๊าซธรรมชาติ การเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ การจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 
หรือการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่รวมถึงการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ        
ในภาคขนส่ง 

สาระสําคัญของกฎหมายมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความ 
ม่ันคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานท้ังทางด้าน
อัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน ส่งเสริมให้การบริการของ  
ระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถ่ิน ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม 
เข้าถึง ใช้และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  ส่งเสริมการใช้พลังงานและ
การใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

กฎหมายกําหนดให้การปลูกสร้างอาคารหรือการต้ังโรงงานเพ่ือประกอบกิจการพลังงาน 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ให้การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าว และหน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งความเห็นพร้อมท้ังจํานวนค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตาม
กฎหมายนั้น ๆ ให้คณะกรรมการทราบด้วย   

 



บทความ  2557 
 

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย   กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๙ 

 

 
กฎหมายฉบับนี้ มีการกํากับดูแลสถานประกอบกิจการพลังงาน โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ โดยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การควบคุมอาคาร การผังเมือง หรือการพัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน  
 

3)  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
               สาระสําคัญ กําหนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม พัฒนา และดําเนินการ ด้านการมาตรฐานของประเทศ ด้านความร่วมมือหรือให้มี
การทําความตกลงกันระหว่างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือหน่วยงานท่ีดําเนินงานด้านการมาตรฐานท้ังภายในประเทศ 
และต่างประเทศ  กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโฆษณาของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง
และผู้ประกอบกิจการกําหนดเครื่องหมายมาตรฐานบังคับหรือเครื่องหมายมาตรฐานท่ัวไป  ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง ซ่ึงจะส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัย ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายฉบับนี้ สามารถกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศหรือนําเข้ามา
จากต่างประเทศได้ และกําหนดมาตรฐานระบบการจัดการต่าง ๆ เช่น ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน 
แต่มิได้เป็นมาตรฐานบังคับ ผู้ประกอบการท่ีมีการดําเนินการให้โรงงานได้มาตรฐานด้านต่าง ๆ อาจเกิดจากความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการลดข้อกีดกันทางการค้า 
 

4)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
สาระสําคัญ กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานต้องปฏิบัติตาม

เพ่ือความปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม หรือเพ่ือสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่ใกล้เคียง เช่น กําหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับท่ีต้ังของโรงงาน สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายใน
ของโรงงาน  กําหนดลักษณะ ประเภทหรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งท่ีต้องนํามาใช้ในการประกอบ
กิจการโรงงาน  กําหนดให้มีคนงานซ่ึงมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงานเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีหนึ่ง
หน้าท่ีใดประจําโรงงาน  กําหนดหลักเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
อ่ืนใด  เพ่ือป้องกันหรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคล หรือ
ทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน  กําหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 
มลพิษหรือสิ่งใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน  กําหนดการจัดให้มี
เอกสารท่ีจําเป็นประจําโรงงานเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  กําหนดข้อมูล
ท่ีจําเป็นเก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงาน ท่ีผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  กําหนดการอ่ืนใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  เพื่อป้องกันหรือระงับ
หรือบรรเทาอันตรายหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

นอกจากนี้ กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่  
กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิดท่ีจะให้ต้ังหรือขยาย หรือท่ีจะไม่ให้ต้ังหรือขยายใน
ท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง  กําหนดชนิด คุณภาพ อัตราส่วนของวัตถุดิบ แหล่งกําเนิดของวัตถุดิบและหรือปัจจัยหรือ
ชนิดของพลังงานท่ีจะนํามาใช้หรือผลิตในโรงงาน กําหนดชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในโรงงานท่ีจะให้
ต้ังหรือขยาย  กําหนดให้นําผลผลิตของโรงงานท่ีจะให้ต้ังหรือขยายไปใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท หรือให้ส่งผล
ผลิตออกนอกราชอาณาจักรท้ังหมดหรือบางส่วน 
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สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย   กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑๐ 

 

  
ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานใดจงใจไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

โดยไม่มีเหตุอันควร หรือในกรณีท่ีปรากฏว่าการประกอบกิจการของโรงงานใดอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ความ
เสียหาย หรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลหรือทรัพย์สินท่ีอยู่ในโรงงาน หรือท่ีอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานให้
ปลัดกระทรวงหรือผู้ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานนั้นหยุดประกอบกิจการ
โรงงานท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวและปรับปรุงแก้ไขโรงงานนั้นเสียใหม่หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดก็สามารถประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้  แต่ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานหรือไม่
ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายมีอํานาจสั่งปิดโรงงานได้  

กฎหมายฉบับนี้ สามารถกําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแต่ละประเภทหรือชนิด 
ท่ีจะให้ตั้งหรือขยาย หรือท่ีจะไม่ให้ต้ังหรือขยายในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับท่ีต้ังของโรงงาน 
สภาพแวดล้อมของโรงงาน ลักษณะอาคารของโรงงานหรือลักษณะภายในของโรงงาน  กําหนดลักษณะ ประเภท
หรือชนิดของเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งท่ีต้องนํามาใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน  กําหนดให้มีคนงาน
ซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภท ชนิดหรือขนาดของโรงงาน  เพื่อปฏิบัติหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจําโรงงาน  
กฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกับก๊าซชีวภาพโดยตรง แต่สามารถออกกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
อันตราย ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตหรือใช้ก๊าซชีวภาพได้  
 

 ก)  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 

                 สาระสําคัญ เช่น ห้ามต้ังโรงงานจําพวกท่ี 3 ในบริเวณ บ้านจัดสรรเพ่ือการพักอาศัย 
อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพ่ือการพักอาศัย ภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ 
โรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา วัด หรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานท่ีทําการงานของ
หน่วยงานของรัฐและให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามท่ีรัฐมนตรีกําหนด   

กําหนดลักษณะอาคารโรงงานต่าง ๆ เช่น ด้านความม่ันคง แข็งแรง ต้องมีคํารับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การระบายอากาศ ประตูหนีภัย ลักษณะบันได ความสูงพ้ืนถึงเพดาน 
ขนาดพ้ืนท่ีทํางาน การป้องกันอัคคีภัย การติดต้ังสายล่อฟ้า การเก็บรักษาวัตถุหรือสิ่งของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย
หรืออัคคีภัย ความปลอดภัยเก่ียวกับลิฟต์   

กําหนดลักษณะเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งท่ีนํามาใช้ในโรงงานในเรื่อง 
ความม่ันคง แข็งแรง และเหมาะสม และต้องมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   ภาชนะท่ีมี
ความกดดันต่างจากบรรยากาศ (pressure vessel) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับมีอุปกรณ์ความปลอดภัย
และส่วนประกอบท่ีจําเป็นตามหลักวิชาการ โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ภาชนะบรรจุ
วัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรือของเหลวอ่ืนใดท่ีอาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมท่ีมีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต่ 25,000 ลิตรข้ึนไป ต้องม่ันคง แข็งแรง เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ียอมรับ  โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องสร้างเข่ือน หรือกําแพงคอนกรีต
โดยรอบให้มีขนาดท่ีสามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกล่าวได้ท้ังหมด เว้นแต่ในกรณีท่ีมีภาชนะบรรจุมากกว่า
หนึ่งถัง ให้สร้างเข่ือนท่ีสามารถกักเก็บวัตถุอันตรายนั้นเท่ากับปริมาตรของถังเก็บ ขนาดใหญ่ท่ีสุด  เพ่ือป้องกัน 
การแพร่กระจายของวัสดุท่ีบรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีเม่ือเกิดวิบัติภาชนะดังกล่าว และต้องจัดให้มีวัตถุ 
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สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย   กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑๑ 

 

 
หรือเคมีภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลด ความรุนแรงของการแพร่กระจายได้อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอในกรณีท่ีภาชนะบรรจุนั้นต้ังอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง ต้องมีสายล่อฟ้าให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และภาชนะ
บรรจุท่ีอาจเกิดประจุไฟฟ้าสถิตได้ในตัวต้องต่อสายดิน  การติดต้ังท่อและอุปกรณ์สําหรับส่งวัตถุทางท่อต้องเป็นไป 
ตามหลักวิชาการท่ียอมรับกัน ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการติดต้ังเครื่องยนต์ไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอ่ืน ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการท่ียอมรับกันโดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  

กฎหมายฉบับนี้ ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกข้อกําหนด
เฉพาะในด้านวิศวกรรม ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมได้ แต่การ
ออกข้อกําหนดดังกล่าว ต้องอาศัยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้และต้องมีการศึกษาติดตามเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ข)  กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อน้ํา หม้อต้มท่ีใช้
ของเหลวเป็นส่ือนําความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

       สาระสําคัญของกฎกระทรวง เก่ียวข้องกับการกําหนดมาตรการความปลอดภัย
สําหรับหม้อน้ํา หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือภาชนะรับแรงดัน ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการนําก๊าซ
ชีวภาพไปใช้เป็นเชื้อเพลิง ผู้ควบคุมหม้อน้ําหรือหม้อน้ํามันร้อน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมดูแล 
การตรวจสอบและบํารุงรักษาเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน 

ผู้ประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใช้หม้อน้ํา หม้อต้มท่ีใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความ
ร้อนหรือภาชนะรับแรงดัน  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหรือทดสอบความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีรัฐมนตรีกําหนด และต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กฎหมายฉบับนี้ อาจปรับปรุงหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ําหรือหม้อน้ํามันร้อน 
ตลอดจนการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานให้เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ก๊าซชีวภาพได้ 
 

ค)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน 

สาระสําคัญ กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาต 
ขยายโรงงาน ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีระบุในบัญชีท้ายประกาศ ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน สําหรับโรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือ
จําหน่ายก๊าซ เป็นประเภทโรงงานลําดับท่ี 89 จะต้องทบทวน จัดทํา และยื่นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานครั้งต่อไปทุก ๆ ห้าปีภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของปีท่ีห้านับแต่ปี 
ถัดจากปีท่ียื่นครั้งก่อน ในรายงานต้องมีการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง จัดทําแผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย เช่น การออกแบบ การสร้าง 
และการติดต้ัง เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนการใช้วัสดุท่ีได้มาตรฐาน การทํางานหรือการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนท่ีถูกต้อง การซ่อมบํารุงเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ การทดสอบ ตรวจสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
และเครื่องมือ  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น กระบวนการผลิตวัตถุดิบ เครื่องจักร การฝึกอบรม การตรวจประเมิน 
ความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกําหนด (Code of Practice) จัดให้มีมาตรการระงับและฟ้ืนฟูเหตุการณ์ และ 
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แผนงานปรับปรุงแก้ไข 

กฎหมายฉบับนี้ เน้นให้พนักงานในโรงงานเป็นผู้ศึกษาและจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานด้วยตนเอง 

ง)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํารายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552  

สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ
ใบอนุญาตขยายโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ตามบัญชีท้ายประกาศ ต้องจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับ
การศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้แก่  

ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แสดงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ท่ีต้ัง แผนท่ี ข้ันตอน 
กระบวนการผลิต ระบบน้ําใช้ การระบายน้ํา ระบบพลังงาน ระบบการติดต่อสื่อสาร การใช้เชื้อเพลิง วัตถุดิบและ
สารเคมี ข้อมูลในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณภาพอากาศ คุณภาพผิวดิน คุณภาพน้ําใต้ดิน 
คุณภาพน้ําทะเล การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การคมนาคม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระดับความรุนแรงของการ
ประกอบกิจการโรงงาน  มาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบต่าง ๆ  

ด้านความปลอดภัย ประเมินวิเคราะห์อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากโรงงานในแต่ละด้าน 
ได้แก่ การเก็บ การขนถ่าย การใช้วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สารเคมี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ท่ีใช้ ตลอดจนกระบวนการผลิต 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  จัดทํามาตรการควบคุมการป้องกันหรือแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบจากการประเมินและ
วิเคราะห์ อันตรายที่อาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ทุพพลภาพ ไฟไหม้ ระเบิด สารเคมีรั่วไหล  รวมทั้งจัดให้มี
ระบบป้องกัน ระงับอัคคีภัย และแผนฉุกเฉิน จัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพ่ือจัดทําแผนงาน
และติดตามผลการดําเนินงาน 

กฎหมายฉบับนี้ จะให้ความสําคัญกับการดําเนินการตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงานก่อน 
 

 4.  การศึกษาวิเคราะห์มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากก๊าซชีวภาพในต่างประเทศ 
 จากการศึกษาเอกสารด้านกฎหมายในต่างประเทศ พบว่าประเทศท่ีดําเนินการได้ชัดเจน คือกลุ่ม

ประเทศในยุโรปและกลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการดําเนินการ 
เพ่ือกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

4.1  กลุ่มประเทศยุโรป 
กลุ่มประเทศยุโรปท่ีมีมาตรการดําเนินการท่ีชัดเจนคือประเทศเยอรมัน ได้กําหนดมาตรการ

ด้านความปลอดภัยสําหรับโรงงานก๊าซชีวภาพ  โดยสมาคมผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแห่งชาติ ข้อกําหนดด้าน
ความปลอดภัยสําหรับโรงงานก๊าซชีวภาพกล่าวถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดในการก่อสร้างและการปฏิบัติงานใน
โรงงานก๊าซชีวภาพ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในสถานท่ีทํางาน และบริเวณก่อสร้างและโรงงาน ตามข้อกําหนด VSG 
2.1 ของสมาคมผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้อกําหนดนี้ควรจะถูกนําไปใช้ในการวางแผนและออกแบบโรงงาน 
ก๊าซชีวภาพท่ีมีความดันปฏิบัติงานตํ่ากว่า 0.1 bar ข้อกําหนดเก่ียวกับความปลอดภัยนี้เป็นการรวบรวมข้อกําหนด
ต่าง ๆ ท่ีสําคัญท่ีสุดในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากนี้ควรจะใช้มาตรฐานทางเทคนิคท่ีได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป 
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ในการออกแบบและปฏิบัติงาน ข้อกําหนดประกอบด้วยเรื่องท่ัวไป ระบบก๊าซในโรงงานก๊าซชีวภาพทางเกษตรกรรม 
คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ  การประเมินอันตราย  การบริหารโรงงาน  การออกคําสั่งและการทําตามคําสั่ง  
ส่วนประกอบของโรงงาน ถังหมักก๊าซชีวภาพ ถังเก็บชีวมวล การเก็บก๊าซ การควบคุมโรงงาน การเตรียมก๊าซชีวภาพ 
ระบบท่อก๊าซชีวภาพ ชิ้นส่วนระบบความปลอดภัยและส่วนประกอบโรงงานท่ีบรรจุก๊าซ บริเวณเผาก๊าซชีวภาพ 
block heating generator การติดตั้งอุปกรณ์เตือนการรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ วิธีการปฏิบัติงาน ตัวอย่างข้อ 
กําหนดการทํางานสําหรับการติดต้ังและเริ่มปฏิบัติงาน หรือกลับมาปฏิบัติงานในโรงงานก๊าซชีวภาพ  ตัวอย่าง 
เอกสารรับรองการตรวจสอบสําหรับบริเวณเก็บก๊าซชีวภาพและระบบท่อก๊าซ  ตัวอย่างข้อกําหนดการทํางาน
สําหรับโรงงานก๊าซชีวภาพในกรณีการทํางานตามปกติ  ตัวอย่างข้ันตอนการทํางาน  ตัวอย่างข้อกําหนดการ
ทํางานสําหรับโรงงานก๊าซชีวภาพในกรณีท่ีมีความขัดข้อง ตัวอย่างข้อกําหนดในการทํางานสําหรับโรงงานก๊าซ
ชีวภาพในกรณีการปิดโรงงาน ตัวอย่างข้อกําหนดในการทํางานสําหรับการทํางานกับชีวมวลและก๊าซชีวภาพ  
ข้อเสนอแนะสําหรับเนื้อหาสําหรับการเตรียมการเตือนภัยและระบบป้องกันอันตราย   ตัวอย่างการแบ่งโซน  
การไม่รั่วไหลของชิ้นส่วนโรงงาน ตัวอย่างของตารางการตรวจสอบ การทดสอบการไม่รั่วไหลสําหรับชิ้นส่วน
โรงงานท่ีบรรจุก๊าซและถังเก็บก๊าซ 

 4.2  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ  

       จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยจากการผลิต การเก็บ
และการใช้ก๊าซชีวภาพของกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือพบว่ามีประเทศท่ีมีการดําเนินการท่ีชัดเจนสามารถนํามา
เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดมาตรการความปลอดภัยจากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพของประเทศ
ไทยได้ คือประเทศแคนาดา ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีสําคัญ  2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ข้อกําหนดท่ัวไปในการใช้มาตรฐานประกอบด้วย ขอบเขตการใช้มาตรฐาน  โดย
มาตรฐานจะครอบคลุมถึงระบบการติดต้ัง ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากการบําบัดน้ําเสีย การผลิต การจัดการ การ
ควบคุม การลําเลียง การเก็บ โครงสร้างของระบบ การนําไปใช้ประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพ และการระบาย
ก๊าซออกจากระบบ  มาตรฐานครอบคลุมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การซ่อมบํารุง สําหรับ การจัดการ 
การควบคุม การลําเลียง การเก็บ โครงสร้างของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากการบําบัดน้ําเสีย ขอบเขตของแต่ละ
ตอนในมาตรฐาน  รวมท้ังมีรายละเอียดของคํานิยาม คําย่อ และสิ่งตีพิมพ์หรือหนังสืออ้างอิง 

ส่วนท่ี 2  ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย   
        1)  ข้อกําหนดท่ัวไป จะมีรายละเอียดประกอบด้วย การอนุญาต เก่ียวกับอุปกรณ์ 

อุปกรณ์เสริม ส่วนประกอบ และเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานคุณสมบัติ คุณวุฒิ
ความเหมาะสมของบุคคลากร การควบคุมแหล่งจุดไฟ การแยกส่วนด้วยกลอุปกรณ์ความปลอดภัย การมี การใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุต่าง ๆ  การยินยอม การร่วมมือกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ข้อห้ามสําหรับการปฏิบัติงาน  

2)  สิ่งท่ีจําเป็นในการติดต้ังอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัด ในระบบก๊าซชีวภาพ  
ประกอบด้วยการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัด  เง่ือนไขสภาพท่ี
สามารถเข้าถึงได้  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ติดต้ัง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัดท่ีใช้งานและการเกิดความเสียหาย  

3)  รูปแบบเฉพาะท่ีจําเป็นสําหรับการติดต้ังอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัดในระบบ
ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ข้อกําหนดท่ัวไป เครื่องอัดก๊าซหรืออากาศ หม้อน้ํา หัวเผาก๊าซท้ิง เครื่องยนต์ใช้ก๊าซ
ซ่ึงติดต้ังอยู่กับท่ี  เตาเผาต่าง ๆ  
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4)  อากาศสําหรับการเผาไหม้ ช่องลม และการระบายอากาศ ประกอบด้วย 

ข้อกําหนดท่ัวไป ชุดแผ่นปรับลมแบบทํางานอัตโนมัติ การติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมความดันลม อุปกรณ์ดูดหรือป้อนลม   
5)  ระบบท่อ อุปกรณ์เชื่อมต่อในระบบก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ข้อกําหนดท่ัวไป 

วัสดุ สิ่งท่ีต้องการสําหรับรูปแบบเฉพาะของระบบท่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อ การไล่ก๊าซ การเดินท่อก๊าซผ่านกําแพง 
ผนัง และส่วนท่ีก้ันแยก การเดินท่อแบบฝังกลบ การระบุหรือชี้บ่งท่อก๊าซ วาล์วปิดเปิดด้วยมือ กับดักหยดน้ํา  
เครื่องมือตรวจวัดในระบบก๊าซชีวภาพ วาล์วกันกลับ กับดักตะกอน ช่องไล่ลม อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซอัตโนมัติ 
ไส้กรองก๊าซ  

 6)  ถังปฏิกรณ์และถังเก็บก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ความลึกของน้ําท่ีใช้ซีลกัน
ก๊าซรั่วท่ีขอบถัง การเคลือบผิว ช่องคนลอดหรือช่องสําหรับเข้าไปตรวจหรือซ่อมแซม การถ่ายก๊าซออก การส่งจ่าย
ก๊าซผสม การระบายน้ําล้น การระบายความดันหรือสุญญากาศบนถังปฏิกรณ์ ภาชนะเก็บก๊าซชีวภาพ ถังดักตะกอน 
จุดตรวจสอบ  

 7)  อาคารและการบริการอาคารสําหรับระบบก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ห้องท่ี
ติดต้ังเครื่องอัดอากาศ  ห้องท่ีติดต้ังหม้อน้ํา พ้ืนท่ีอันตราย อุปกรณ์ตรวจหาก๊าซท่ีติดไฟได้  

 8)  การทดสอบระบบถังปฏิกรณ์ก๊าซชีวภาพ  การทดสอบการรั่วของถังปฏิกรณ์
ก๊าซชีวภาพ ความดันในการทดสอบถังปฏิกรณ์ก๊าซชีวภาพ การทดสอบสุญญากาศ การทดสอบภายหลังการทํา
ความสะอาด การทดสอบด้วยความดันสําหรับระบบท่อ   

 9)  การใช้งานและการบํารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ข้อกําหนดท่ัวไป  
การกัดกร่อนของระบบท่อ แผนงานและการบันทึก การบํารุงรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ การบํารุงรักษาเครื่อง
อัดก๊าซและกลอุปกรณ์ระบาย  การบํารุงรักษาวาล์ว การบํารุงรักษาตัวเรือนท่ีปกป้องวาล์วระบายความดันและ
สุญญากาศ การบํารุงรักษากับดักหยดน้ํา การบํารุงรักษาระบบ การตรวจหาก๊าซรั่ว ระบบระบายอากาศสําหรับ
พ้ืนท่ีอันตราย   

 
--------------------------------------------- 


