
กรณีศึกษาการเกิดอุบัตเิหตุ

ทนงค ฉายาวัฒนะ



ลาํดบั วนัทีเ่กดิเหตุ ช่ือโรงงาน/ฟาร์ม ประเภทกจิการ จงัหวดั
ประเภทของ

อุบัตเิหตุ
ผู้บาดเจบ็(ราย) ผู้เสียชีวติ(ราย) มูลค่าเสียหาย(บาท)

1 29 ก.ค. 49
โกดงัขา้วโพดอบแหง้แสง

รัตน์
ผลิตขา้วโพดอบแห้ง นครราชสีมา พื้นทีอ่บัอากาศ - 4 ไม่ระบุ

2 22 ส.ค. 49
บ. หนองบวั โคเจนเนเรชัน่

จาํกดั
ฟาร์มสุกร ราชบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ - 5 ไม่ระบุ

3 27 ก.ย. 49 บ. สระแกว้เจริญ จาํกดั ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั สระแกว้ ระเบิด 1 2 2 ลาน

4 24 ก.ย. 51 บ. เอ่ียมบูรพา จาํกดั ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั สระแกว้ ระเบิด 2 - 3 ลาน

5 11 ก.พ. 52 วทิยาลยัการอาชีพเถิน สถานศึกษา ลาํปาง ระเบิด 3 - ไม่ระบุ

6 2 พ.ค. 52 ไม่ระบุ ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั นครราชสีมา ระเบิด - - 2 ลาน

7 24 มิ.ย. 52 ไม่ระบุ ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั กาฬสินธ์ุ ระเบิด 4 - 3 แสน

8 10 ธ.ค. 52 ไม่ระบุ ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั นครราชสีมา ระเบิด - - 1 ลาน

9 11 มี.ค. 53 ร.ร.บา้นหนองสโมง สถานศึกษา นครราชสีมา ระเบิด - 1 ไม่ระบุ
10 23 ก.พ. 54 ไม่ระบุ ฟาร์มสุกร สุพรรณบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ 2 - ไม่ระบุ
11 25 ก.พ. 54 บ. ชยัภูมิ สตาร์ช จาํกดั ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั ชยัภูมิ ระเบิดและอคัคภียั 30 8 20 ลาน

12 9 มี.ค. 55
บ. ยนิูวานิชนํ้ ามนัปาลม์ 

จาํกดั (มหาชน)
สวนปาลม์และผลิตนํ้ามนั

ปาลม์
กระบ่ี พื้นทีอ่บัอากาศ 2 3 ไม่ระบุ

13 7 พ.ค. 55
บ. คาสซาวา เวสท์ ทูเอน็

เนอร์ยี ่จาํกดั
โรงงานผลิตพลงังานจากกาก

ของเสีย
กาฬสินธ์ุ อคัคภีัย - - ไม่ระบุ

14 27 พ.ค. 55
บ. เอสพีเอม็อาหารสตัว์

จาํกดั
ผลิตอาหารสตัวแ์ละฟาร์ม

สุกร
ราชบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ - 5 ไม่ระบุ

15 23 ธ.ค. 55
บ.อุตสาหกรรมแป้งมนั

บา้นโป่ง จาํกดั
ผลิตแป้งมนัสมัปะหลงั ราชบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ 1 1 ไม่ระบุ

16 23 ธ.ค. 56
ศูนยก์ารคา้เซนทรัล

เฟสดิวลั บีชพทัยา
ศูนยก์ารคา้ ชลบุรี พื้นทีอ่บัอากาศ 1 2 ไม่ระบุ

รวม 46 31 28,300,000

สถิตอุิบัตเิหตุทีเ่กีย่วกบัก๊าซชีวภาพ
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องคประกอบการระเบิด

พื้นที่อันตราย (Hazardous Area) คือ บริเวณที่มีโอกาสจะ

เกิดอุบัติเหตุของการระเบิดหรือไฟไหมขึ้นไดงาย โดยสภาวะที่จะ

เกิดเหตุดังกลาวจะตองมีองคประกอบรวม 3 อยาง

LEL-UEL



บอผลิตและเก็บบอเก็บกาซ



อันตรายจากการขาดอากาศ และกาซพิษ

กาซชีวภาพ คือกาซที่เกิดจากการยอยสลายสารอินทรีย ภายใตสภาวะที่

ปราศจากออกซิเจน

ประกอบดวย

กาซมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70 เปอรเซ็นต 

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30-50 เปอรเซ็นต

กาซอ่ืนๆ เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S), กาซแอมโมเนีย (NH3) 

กาซไนโตรเจน, นํ้า 



• STEL(Short-term Exposure Limit) หมายถึง คาความเขมขนสูงสุดที่ผูปฏิบัติงานสามารถ
จะสัมผัสอยางตอเนื่องในชวงเวลาสั้นๆ (สัมผัสวันละ 4 ครั้งๆ ละ 15 นาที หางกัน 1 ชั่วโมง) 
โดยไมไดรับอันตราย เชน การระคายเคือง มึนเมา หรืออาการเรื้อรัง

• TWA(Time-Weight Average) หมายถึง คาเฉลี่ยความเขมขนของสารเคมีในอากาศสําหรับ
การทํางาน 8 ชั่วโมงใน 1 วัน หรือ 40 ชั่วโมงตอสัปดาหซ่ึงผูปฏิบัติงานเกือบทั้งหมดสามารถ
สัมผัส (Exposure) ซํ้าแลวซํ้าอีกวันแลววันเลาโดยปราศจากอันตรายตอสุขภาพ

• Peak หมายถึง คาวิกฤตที่วัดไดในระหวางชวงเวลา (อาจจะเปนคาต่ําสุดหรือสูงสุดก็ได)

• TLW(Threshold limit Values) หมายถึง คาความเขมขนของสารเคมีในอากาศและ
สภาพแวดลอมซ่ึงเชื่อวาผูปฏิบัติงานเกือบทั้งหมดสามารถทํางานอยูในสิ่งแวดลอมนั้นวันแลว
วันเลาโดยปราศจากผลเสียตอสุขภาพ

• Ceiling หมายถึง สวนผสมสูงสุดของสารพิษซ่ึงคนงานที่ไมมีเครื่องปองกันมีแนวโนมอาจสัมผัส
แมแตในระยะสั้นๆ คนงานที่ไมมีเครื่องปองกัน ไมควรเขาไปในพ้ืนที่อับอากาศซ่ึงมีปริมาณ
สารพิษเกินคา Ceiling

ความหมายของคาตางๆ



ความหมายของคาตางๆ

• IDLH หมายถึง  Immediately Dangerous to Life and Health Concentrations คือคา
ความเขมขนของสารเคมีสูงสุดเม่ือเกิดความบกพรองจากอุปกรณปองกันการหายใจแลว
สามารถอพยพออกจากบริเวณนั้นภายใน 30 นาที โดยปราศจากอุปกรณปองกันการหายใจ
และไมกอใหเกิดอาการระคายเคืองอยางรุนแรงหรือมีผลตอสุขภาพอนามัย

• เปอรเซ็นต ปริมาตร/ปริมาตร หมายถึง ปริมาตรของกาซคิดเปนเปอรเซ็นตตอปริมาตรของ
อากาศ

• ppm.(Part per million) หมายถึงสวนในลานสวน



กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen sulphide) หรือ H2S

คุณสมบัติ

- กาซไมมีสี 

- มีกลิ่นเหมือนไขเนา 

- ละลายไดในน้ํา กาซโซลีน แอลกอฮอล

- ติดไฟได เม่ือติดไฟแลวจะใหเปลวไฟสีน้ําเงินและเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกมา

ในกาซชีวภาพนั้นกาซไฮโดรเจนซัลไฟดเกิดจากการยอยสลายสารอินทรียดวยจุลินทรีย

ชนิดไมใชอากาศในระบบบําบัดน้ําเสียหรือหลุมฝงกลบขยะ

คามาตรฐานและความเปนพิษ
การสัมผัสเล็กนอยทําใหเกิดการระคายเคืองตอตาและปอด และถาหากสูดดมเขาไป

มากๆ อาจจะมีผลทําใหเสียชีวิตไดดวย

PEL/TWA         10 ppm         

STEL 15 ppm 

IDLH 100 ppm



ความเปนพิษตอรางกาย

0.03 ppm Can smell. Safe for 8 hours exposure 
4 ppm May cause eye irritation. Mask must be 

used as it damages metabolism. 
10 ppm Maximum exposure 10 minutes. Kills 

smell in 3 to 15 minutes. Causes GAS EYE 
and throat injury. Reacts violently with 
dental mercury amalgam fillings. 

20 ppm Exposure for more than 1 minute causes 
severe injury to eye nerves. 



30 ppm Loss of smell, injury to blood brain 
barrier through olfactory nerves 

100 ppm Respiratory paralysis in 30 to 45 
minutes. Needs prompt artificial 
resuscitation. Will become 
unconscious quickly (15 minutes 
maximum) 

ความเปนพิษตอรางกาย



200 ppm Serious eye injury and permanent damage 
to eye nerves. Stings eye and throat. 

300 ppm Loses sense of reasoning and balance. 
Respiratory paralysis in 30 to 45 minutes 

500 ppm Asphyxia! Needs prompt artificial 
resuscitation. Will become unconscious in 
3 to 5 minutes. Immediate artificial 
resuscitation is required. 

ความเปนพิษตอรางกาย



700 ppm Breathing will stop and death will result 
if not rescued promptly, immediate 
unconsciousness. Permanent brain 
damage may result unless rescued 
promptly. 

ความเปนพิษตอรางกาย



กาซมีเทน (Methane) หรือ 

CH4
คุณสมบัติ

- เปนกาซที่ไมมีสี 

-ไมมีกลิ่น 

- สามารถติดไฟได ซึ่งทําใหเกิดภาวะการขาดกาซออกซิเจน (Asphyxiant)

ความเปนพษิ

กาซมีเทน จะไมทําใหเกิดอาการระคายเคืองตอตา จมูก และคอ แตอาจทํา

ใหเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจติดขัด และหมดสติได ถาสูดดมเขาไป



กาซคารบอนไดออกไซด (Carbondioxide) หรือ CO2

คุณสมบัติ

-ไมมีสี

-ไมมีกลิ่น

ความเปนพิษ

การสัมผัสกับกาซคารบอนไดออกไซด ที่อยูในรูปของของแข็ง อาจทําให

เกิดอาการไหมในบริเวณผิวหนังที่สัมผัสได สวนการสูดดมอาจทําใหเกิด

อาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส มึนงง หัวใจเตนผิดปกติ และหายใจติดขัด

คา IDLH เทากับ 40,000 ppm และคา Threshold limit เทากับ 5,000 

ppm



กาซคารบอนมอนนอกไซด (Carbonmonoxide) หรือ CO

คุณสมบัติ

-ไมมีสี

-ไมมีกลิ่น
คามาตรฐานและความเปนพษิ

เมื่อเขาสูรางกายโดยผานทางปอดแลวจะแทรกซึมเขาไปกับระบบไหลเวียน

ของเลือด ทําใหประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง 

ความสามารถในการมองเห็นความสามารถในการทํางานลดลง ทําใหเฉื่อย

ชาไมกระฉับกระเฉง การเรียนรูแย และไมสามารถทํางานซับซอนได
PEL/TWA 35 ppm              

STEL N/A 

IDLH 1,200 ppm



จากการสาํรวจ

พบเจออะไรบา้ง



ยังคงมีการผลิตและเก็บกาซในปริมาณที่มาก

บอเก็บกาซขนาดใหญอยู



ปัญหาการขาดของผา้ใบ(โดม) มีเป็นประจาํ

แนวขอบคอนกรีตท่ีคม

บาดขอบแผ่นพลาสติก

เม่ือมีลมพดัแรง



ปญหาการฉีกขาดของผาใบมีใหพบเห็นเสมอ

ภาพในอดีตที่บันทึกไว

ภาพการฉีกขาดของแผนพลาสติกคลุมกาซจากการสํารวจโรงงานในอดีตกอนหนานี้



ชองเปดเก็บตัวอยางน้ําในโดม/ระบายกาซ

การเปดฝาออกทําใหกาซชีวภาพ รวมทั้งกาซไฮโดรเจนซัลไฟด

ไหลออกมาในปริมาณที่มากอาจทําใหสลบ และเสียชีวิตได

การออกแบบท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง



โมเดล 2 แบบสําหรับการควบคุมกาซในโดม

โมเดลที่ 1 :เก็บกาซโดยรักษารูปทรงของโดมเอาไวแบบเต็มโดม

มีเชือกขึงรัด

เพ่ือชวยรับแรง

ความพยายามในการแกไขปญหาโดมฉีกขาด



โมเดล 2 แบบสําหรับการควบคุมกาซในโดม

โมเดลที่ 2 :เก็บกาซเอาไวในโดมใหนอยโดมไมเต็ม(แฟบ)

มีเชือกขึงรัด

เพ่ือชวยรับแรง



เลือกแบบใดดี ???

แนวคิดเรื่องพลังงาน

 องคประกอบของกาซคอนขางน่ิง การแปรเปลี่ยนคาองคประกอบจะชา

 เก็บกาซเอาไวมากพอ ระบบผลิตพลังงานมีความมั่นคงสามารถใชกาซเพ่ือ

ผลิตพลังงานไดอยางตอเน่ือง และเต็ม Capacity

 ไดผลตอบแทนที่คุมคาการลงทุนเร็ว

แนวคิดเรื่องความปลอดภัย

 กาซชีวภาพเปนสารไวไฟ ติดไฟได และระเบิดได

 การเก็บกาซเอาไวมากๆ ยอมมีความเสี่ยงมาก และอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุที่บอเก็บกาซก็มากดวย



การควบคุมโดม เลือกแบบไหนดี ???

เรากลัวอะไร

กลัวสิ่งที่เราควบคมุไมได           ปรากฏการณธรรมชาติ

 พายุ

 ฝน ฟาคะนอง ฟาผา

สิ่งที่เราทําได หาวิธีการรับมือ

การตานทาน  การหลบหลีก  การใชเกราะ/กําบัง/กําแพง/อุปกรณชวย

ปองกัน



 หลักการตาน

เราตานทั้งหมดไมไหว แตเราควรออกแบบใหมีแรงตานไดพอประมาณ ระดับหนึ่ง

 หลักการหลบหลีก/หลีกเลี่ยง

เราควรเก็บกาซนอยๆ หรือไมมากเกินไป ใหอยูในระดับที่เราสามารถควบคุม ดูแล ปองกันรักษาได

 เลือกความสูงโดมไมมาก เชน 1 – 2 เมตร

 ทําโดมเปน เซล ๆ (โดมยอยๆ หลายๆ โดม เชน แตละเซลมีความกวางของฐานโดม 6 เมตร 

อาจจะออกแบบเปนคาน หรือเสาเข็มเพ่ือยึดจับผาใบของแตละ เซลยอยๆ 

 การใชอุปกรณชวย(เชน เชือกเสริมแรง กําแพงกอสราง กําแพงธรรมชาติ)

 เชือกเสริมแรง

 สรางกําแพงที่แข็งแรงตานพายุได และมีความสูงมากกวาโดมไหวไหม

 ใชกําแพงธรรมชาติ เชน แนวตนไมยืนตน (หลักการตองเปน ตนไมยืนตน สูงกวาโดม จํากัดความสูง

ได รากแข็งแรง ตองคํานึงถึงระยะหาง กรณีตนไม/ก่ิงไมหักจะตองไมไปกระทบกระแทกกับโดม

การควบคุมโดม เลือกแบบใหนดี ???



รูปแบบโดม และการป้องกนัแรงลม(พายุ) ตามแนวคดิ

2.5 m

h m
1.โดมสงูไม่เกนิ 2 เมตร และกวา้งไม่เกนิ 6 เมตร
2. มแีนวกาํแพงทนไฟสงูกวา่โดมโดยรอบห่างจากโดม  6 เมตร
3. มแีนวตน้ไมย้นืตน้ทีอ่ยู่ห่างจากโดม > 2.5 เท่าของความสงู และจาํกดัความสูงเอาไว ้
4. โดมมเีชอืกตาขา่ยชว่ยยดึและรดัโดม 



หรอืจะทาํแบบน้ี



อาคารโดมเก็บกา๊ซ



ควรมี Gas detector

ผ้าใบเสริมใย



สถานที่อับอากาศ



สถานที่อับอากาศ

สถานที่อับอากาศ เชน บอ EQ บอbiogas, บอดูดน้ําปอน(sump), recycle tank 

และ bio scrubber ควรมีปายแจงเตือนวาเปนสถานทีอั่บอากาศ และควรมี

ระเบียบขั้นตอนในการขอเขาพืน้ที่



จุดที่กาซรั่ว และพื้นที่อับอากาศ

สถานที่อับอากาศ จุดที่มีกาซรั่วไหล ควรมีปายแจงเตือน และลอมบริเวณจํากัดการเขา

พ้ืนที่กอนไดรับอนุญาต



การปองกันฟาผา



สายลอฟา อุปกรณปองกันฟาผา

อุปกรณปองกันฟาผา ควรจะตองดูแลเรื่อง

ตัวคอนเนคเตอร



ความสูงของเสาสายลอฟาพอหรือไม



ปญหาการรั่วซึมของกาซ



จุดกาซรั่วซึม ระหวางรอยตอ

ผนังคอนกรีตกับทอนํากาซ

ในภาพมีกองแมลงและซากนก
ที่ตายหลายตัว

การฉีกขาดของแผนพลาสติก

ตามแนวเชื่อมกับแรงลมและการเก็บกาซ

ที่ไมเต็มโดม



อุปกรณระบายความดันกาซ



มีตัวตอเขาไปทํารังจนอุปกรณ
ระบายความดันไมสามารถทํางานได

ขาดการดูแลอุปกรณที่ดี

มีความเปนกรดสูงแผนนํ้าหนัก
และบาวาลวสึกกรอน



การออกแบบและเลือกใชอุปกรณ

การระบายกาซผาน Pressure relief valve ที่หัวถัง ควรติดตั้ง flame arrester  



ระบบเผากาซทิ้ง

(Flare)



ระยะความสูงของ Flare ตํ่าเกินไป  และอยูใกลตนไมมากเกินไป



ปญหาของ Flare 

สภาพและความพรอมสําหรับใชงาน
สภาพการกัดรอน 

สภาพการเดินสายไฟ และการดูแลโดยรวม

ขาดการดูแล 

และสภาพที่ไมพรอมใชงาน

การกดักร่อน 

และสภาพสายไฟ

Ignition rod 
เป็นสนิมผแุละขาด



Flare ที่อยูบนฝาถัง UASB ตองมีความสูงมากกวา 7.7 m ขึ้นไป 

หรือมากกวาถาการแผรังสสีงูเกินความปลอดภัย

(อนาคตไมควรออกแบบติดต้ังไวบนถัง)

ตําแหนง และความสูงของ Flare



ตย.การติดตั้ง Flare ที่เหมาะสม



ที่นี่

มีการทดสอบการทํางานของ Flare โดยการจุดเผาเพ่ือทดสอบความพรอมเปนประจํา



การติดตั้ง Blower



พื้นที่การติดต้ังโบลเวอร คับแคบ ยากตอการเขาถึงและการปฏิบัติงาน
กรณีเกิดการรั่วไหลของกาซอาจจะสะสมไดงาย การระบายอากาศจํากัด



การติดตั้ง Blower ในอาคารที่เหมาะสม ระยะหาง

และการใชพื้นที่เหมาะสม และการถายเทอากาศดี



การเลือกใชอุปกรณไฟฟา

ในพ้ืนที่อันตราย



ระบบทอลําเลียงกาซ



แนวทอเหนือถนน

แนวทอกาซชีวภาพที่ยกเหนอืพื้นที่ผวิจราจร ควรมีปายบอกความสูงของแนวทอ

กาซชีวภาพ



การเดินทอกาซ

ทอกาซชีวภาพที่ติดต้ังเหนือพืน้ถนนที่มีรถผาน ตองมีปายเตือนจํากัดความสูง



การติดตั้งอุปกรณระบายน้ําคอนเดนเสทในทอกาซ



จุดระบายน้ําทิ้งจากเครือ่งลดความชื้นมี

กาซรั่วไหลตลอดเวลาเนื่องจากแรงดันสงูกวาระดับน้ํา

(ความดันประมาณ 120 เซนติเมตรน้ํา)



ตออุปกรณระบายน้ําผิดทิศทาง ทําใหมีกาซรั่ว



การติดต้ังทอและถังดักน้ําคอนเดนเสท

ใชประโยชนไดนอย

ทิศทางการไหล

ของกาซ

บริเวณท่ีน้ําจะสะสมและขัง



Bio Scrubber



ระบบทําความสะอาดกาซสวนมากไมติดตั้งอุปกรณปองกันความดันต่ํากวาบรรยากาศ



รอยถังยุบตัว ที่ Bio-scrubber เนื่องจากอดีตไมไดติดอุปกรณวัดความดัน

ภายในถัง และไมไดติดอุปกรณปองกันความดันตํ่ากวาบรรยากาศ
(ที่เห็นเปนรอยเนื่องจากไดมีการเคาะซอมแซมขึ้นมาใหมแลว)



ติดต้ังอุปกรณปองกันความดันตํ่าดวยระบบไฟฟา

ไมมีระบบปองกันทางกล



หองเครื่องยนตกาซชีวภาพ



การควบคุมความดันอากาศภายในหองเครือ่งยนตกับหองไฟฟาควบคมุ

ไมเหมาะสม(ความดันในหองเครือ่งยนตสูงกวาหองควบคมุ

หากมีกาซรั่วไหลจะไหลมายังหองควบคมุที่มีตูไฟฟาได)



การติดตั้งเครื่องยนตในตูคอนเทรนเนอร

ที่มีพื้นที่ และระยะหางที่จํากัดเกินไป



การติดตั้งเครื่องยนตในอาคารที่เหมาะสม 

และมีการระบายอากาศที่ดี



อุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟแสงสวาง พัดลม ภายในหอง 

Gas Engine ควรเปนแบบปองกันการระเบิด

อุปกรณไฟฟาในพื้นที่อันตราย



การระบายอากาศในหองเครือ่งยนต และการติดต้ัง Gas detector ตรวจจับ

กาซรั่วไหลในหอง



หองหมอน้ํา



ตัวอยาง Gas Pressure Burner 

1
2

3

4

5

4 3
2

1

1 Stop valve

2 Filter

3 P. regulator

4 Double SV.

5 Burner



ตวัอยา่ง Gas train for burner



Gas train ของหมอน้ํา

Vent valve ของ gas train ปลายทอควรอยูนอกหองและเหนือหลังคา

อาคารขึ้นไป



กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุ



กรณีการระเบิดและไฟไหม้



1&2. กรณีตัวอยางอุบัติเหตุจากการทําโครงงานของนักเรียนอาชีวะ 

และโรงเรียนประถมศึกษา



LEL
Non-combustible Mixture

Combustible mixture (Under air supply)
UEL

Start up

Shut down

explosible mixture
(combustion with flame propagation
= explosion)



เร่ิมต้นเดนิระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ถังว่างเปล่า ??.. แต่เตม็ไปด้วยอากาศ



ดดูก๊าซจากบ่อเข้าถังเกบ็ก๊าซ

ก๊าซชีวภาพผสมกับอากาศในถังตํ่ากว่าจุดตดิไฟ LEL



ก๊าซชีวภาพผสมกับอากาศ ความเข้มข้น >= LEL



เร่ิมปล่อยก๊าซเชือ้เพลงิผสมอากาศออก





ทดสอบจุดไฟ เพ่ือเผากาซทิ้ง
เปดวาลว 100% 

http://media.photobucket.com/image/fire%20match/1zuzax1/FIRE/FlameAnimation.gif?o=7


ไฟดับ เม่ือความเร็วของสวนผสมเร็วเกินไป (Mixture Vel. > Flame Vel.)



ทดสอบจุดไฟ อีกทีซิ!!

ทดลองหรี่วาลวหนอย!!



http://media.photobucket.com/image/fire%20match/1zuzax1/FIRE/FlameAnimation.gif?o=7


http://media.photobucket.com/image/fire%20match/1zuzax1/FIRE/FlameAnimation.gif?o=7


ไฟวิ่งลามยอนเขาไปในถังอยางรวดเร็ว เม่ือความเร็วเปลวไฟมากวาความเร็วสวนผสมเร็ว

(Flame vel >. Mixture Vel. ) 



ไฟลามเข้าถังโดยไม่รู้ และไม่ทันได้ระวังตัว!!!



http://www.tutorialwiz.com/exploding_planet2/


3. ตัวอยางกรณี กาซรั่วในอาคาร Blower

จุดท่ีขอตอ

แตกร่ัว

จุดท่ีติดตั้ง

ตูควบคุม

การระเบิดของกาซชีวภาพจากการที่ขอตอรับการขยายตัวแตก

ท่ีมา: ศุภวัฒน ธาดาจารุมงคล ผูอํานวยการกลุมวิศวกรรมเครื่องกล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



4. ตัวอยางกรณี การระเบิดที่หมอน้ํามันรอน

 สภาพดานหนาและดานหลัง หมอน้ํามันรอนที่เกิดการระเบิดของหองเผาไหม      ฝาหนา

โกงงอ  มอเตอรและลูกถวยของหัวเผาหลุดรวง  ฝาหลังเปดเผยอ    ทอน้ํามันรอนแตกร่ัว

 มีผูไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 2 คน ทรัพยสินเสียหายประมาณ 3 ลานบาท

สภาพหมอน้ํามันรอน ภายหลังการระเบิดของกาซชีวภาพในหองเผาไหม

ท่ีมา: ศุภวัฒน ธาดาจารุมงคล ผู้ อํานวยการกลุม่วิศวกรรมเคร่ืองกล กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



• Double Solenoid Valve

ขนาด DN 100  เปนวาลวไฟฟา สําหรับปด-เปดกาซชีวภาพ

เขาสูหัวเผาแบบอตัโนมัติ ผลิตตามมาตรฐานเยอรมัน-ยุโรป 

• Valve Proving Systems เปนระบบนิรภัยทําหนาที่

ตรวจสอบการรั่วของกาซผานวาลว  

• ขอกําหนดใชงาน ใชไดกับกาซแหงที่มีไฮโดรเจนซัลไฟด ไม

เกิน 0.1% (ไมเกิน 1000 ppm.)โดยปริมาตร

Double Solenoid Valve และ  Valve 

Proving Systems 

สาเหตุการระเบิดของกาซชีวภาพ

ท่ีมา: ศุภวัฒน ธาดาจารุมงคล ผูอํานวยการกลุมวิศวกรรมเครื่องกล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



5. ตัวอยางกรณี ผาใบคลุมบอเก็บกาซชีวภาพแบบ Cover 

lagoon แตก/ฉีกขาดแลวเกิดระเบิด และไฟไหมคลอกโรงงาน 

เหตุเกิดเม่ือ 5.2.54 เวลา~16.10 น.

รูปบน สภาพผาใบ HDPEคลุม

บอกาซในขณะที่มีกาซเต็ม

รูปลาง  สภาพบอผลิตกาซ

ชีวภาพหลังจากผาใบแตกขาด

จากลมพายุ  ทิศทางลมและ

เปลวไฟที่พัดเขาสูโรงงาน

ท่ีมา: ศุภวัฒน ธาดาจารุมงคล ผูอํานวยการกลุมวิศวกรรมเครื่องกล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



สภาพบอ่ด้านตา่งๆ

และทิศทางลมท่ีพดั

ผา่นโรงงาน

ท่ีมา: ศุภวัฒน ธาดาจารุมงคล ผูอํานวยการกลุมวิศวกรรมเครื่องกล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



ความเสียหายของอาคารผลิตแปง

อาคารต้ังอยูใตลมหางจากบอ 50-60 เมตร หองน้ําและอาคารผลิตถูกเปลวไฟคลอกทั้งหลัง



ความเสียหาย

สภาพอาคารผลิต หองบรรจุแปง และหองน้ําที่ถูกไฟคลอก



ผลกระทบจากระดบัพลังงานความร้อนที่มีต่อทรัพย์สินและมนุษย์

ระดับพลังงานความรอน (kW/m2)

ประเภทของความเสียหาย
ผลกระทบตออุปกรณ

ทรัพยสิน

ผลกระทบตอมนุษย

37.5 - ทํ า ล า ย อุ ป ก ร ณ ใ น

กระบวนการผลิต

- 100% เ สียชีวิตภายใน 1 นาที  และ   

1% เสียชีวิตภายใน 10 วินาที

25.0 - ระดับพลังงานตํ่าสุดที่ไม

ติดไฟโดยไมมีเปลวไฟ

- 100% เสียชีวิตภายใน 1 นาที และ

บาดเจบ็สาหสัภายใน 10 วนิาที

12.5 - ระดบัพลงังานตํ่าสุดท่ีไม้

ติดไฟด้วยเปลวไฟและท่อ

พลาสติกละลาย

- 1% เสียชีวิตภายใน 1 นาที และ ผิ ว ห นั ง

ไมภายใน 10 วินาที

4.0 - - รู สึ กแสบ ผิ วหนั งถ าอยู น านกว า  20

วินาที แตไมทําใหพุพอง

1.6 - - ไม่ทาํให้เกิดความไม่สะดวก เม่ือไดรั้บ

การแผรั่งสีความร้อนเป็นเวลานาน
96



ความเสียหาย

สภาพเครื่องจักรในอาคารผลิต



ผลกระทบ(โดยตรง)

จํานวนผูที่ถูกไฟคลอก 38 คน

มีผูเสียชีวิต แลว 18 คน บาดเจ็บ 20 คน (ขณะนั้น) 

ท่ีมา: ศุภวัฒน ธาดาจารุมงคล ผูอํานวยการกลุมวิศวกรรมเครื่องกล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 



6. ตัวอยางกรณี ฟาผาโดมเก็บกาซชีวภาพโรงงานแปงมัน
25 กุมภาพันธ 2554



กรณีการเสียชีวิตเนื่องจากการขาดอากาศ และกาซพิษ



1. การเสียชีวิตภายในหลุมจากการเช่ือมตอทอกาซฝงดิน
โรงงานผลิตอาการสัตวราชบุรี (28 พฤษภาคม 2555)

คนงานเสียชีวิต4 คน จากการลงไปตอทอกาซที่อยูในแอง หรือหลุมหัวหนาคนงาน

ที่ลงไปชวยก็เสียชีวิตอีก 1 คน รวมเปน5 คน



บริเวณที่เกิดเหตุ



ตาํแหน่งเกิดเหตุ



ภาพลักษณะของวาลวและวิธีการตอวาลวและเช่ือมทอ



ผลกระทบ
มีผูเสียชีวิต 5 ราย



2. การเสียชีวิตจากการลางถังน้ําหมุนเวียน Bio scrubber

เพ่ือซอมแซมแผนพลาสติกรองพ้ืนที่ฉีกขาด

ตัวอยางเกิดเหตุที่โรงงานน้ํามันปาลม (9 มีนาคม 2555)



ลักษณะของบอหมุนเวียนนํ้า

เหตุเกิดเม่ือใชปนฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดลางตะกอนกนบอ แลวเกิดแกสฟุงกระจาย



ผลกระทบ

คนงานเสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บสาหัส 2 คน



3. การเสียชีวิตของสัตวแพทย และคนงานซอมบอกาซชีวภาพ
ฟารมหมูราชบุรี 22 ส.ค. 2549

บอรับน้ําขี้หมู(บอปูน) ลึก 5 เมตร มีผูเสียชีวิต 5 ราย



อุบติัเหตุระบบก๊าซชีวภาพ

ในต่างประเทศ



การระเบิดของกาซชีวภาพที่ Daugendorf 16/12/2007



สังเกตแผนฝาดานบน ที่มีรอยฉีกขาดที่รูโบลทสําหรับยึด 

แสดงใหเห็นถึงแรงยกในแนวดิ่ง



ชิ้นสวนที่ปลิวออกไป 50 เมตร



biogas plant in Riedlingen

The biogas plant was taken into operation on December 14th and 

completely destroyed 2 days later. 
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