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หลักปฏิบัติดานความปลอดภัย                     

เร่ือง การจัดเก็บเช้ือเพลิงชีวมวลที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม 

1. วัตถุประสงค  

 เพ่ือใชเปนหลักปฏิบัติดานความปลอดภัยในการจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลสําหรับโรงงานท่ีมีการใชและจัดเก็บ

เชื้อเพลิงชีวมวลในปริมาณมาก 

2. ขอบเขต   

 เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีใชในภาคอุตสาหกรรมมีหลากหลายชนิด เชน เศษไม ข้ีเลื่อย แกลบ ชานออย กากมะพราว 

กะลาปาลม เปนตน โดยหลักปฏิบัตินี้ศึกษาจากการจัดเก็บชานออย (Bagasse) และชิ้นไมสับ (Wood Chip) เทานั้น 

ท้ังนี้ โรงงานสามารถนําหลักปฏิบัตินี้ไปประยุกตใชกับการจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยได 

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552  

4. หลักปฏิบัติดานความปลอดภัย  

 4.1  การจัดเก็บ / การกองเก็บ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กองเก็บเชื้อเพลิงกลางแจง 

• สถานท่ีจัดเก็บเชื้อเพลิงควรมีระยะหางจากชุมชน บานพักอาศัยอยางนอย 30 เมตร  

• สถานท่ีจัดเก็บตองไมอยูใกลแหลงความรอน ประกายไฟ เชน หมอน้ํา ปลองไอเสีย หรือเครื่องจักรท่ีมี

การแผรังสีความรอน เนื่องจากจะทําใหกองเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิสูงข้ึนและอาจลุกไหมได 

• กองเชื้อเพลิงไมควรมีความสูงเกิน 18 เมตร เพ่ือใหสามารถระบายความรอนจากภายในกองเชื้อเพลิง  

ไดสะดวก และควรมีการบดอัดกองเชื้อเพลิงอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการพังทลายของกองเชื้อเพลิง  

http://www.diw.go.th/hawk/law/safety/23.pdf


 

กลุมบริหารความปลอดภัย กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2 หลักปฏิบัติดานความปลอดภยั เร่ือง การจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม 

• กรณีจัดเก็บเชื้อเพลิงในอาคาร ท่ีตําแหนงสูงสุดของกองเชื้อเพลิงตองอยูต่ํากวาโคมไฟไมนอยกวา 60 

เซนติเมตร เพ่ือปองกันไมใหเชื้อเพลิงสัมผัสกับโคมไฟซ่ึงมีความรอนขณะใชงานจนอาจทําใหเกิดการลุก

ติดไฟได 

• กรณีจัดเก็บเชื้อเพลิงในอาคาร ท่ีตําแหนงสูงสุดของกองเชื้อเพลิงตองอยูต่ํากวาระบบหัวกระจายน้ํา

ดับเพลิง (Sprinkler System) และ/หรือ ระบบตรวจจับควันไฟและความรอน (Smoke and Heat 

Detector Systems) ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร เพ่ือปองกันไมใหกองเชื้อเพลิงบดบังการทํางานของ

ระบบดังกลาว  

• กรณีจัดเก็บเชื้อเพลิงในอาคารตองควบคุม ดูแลใหภายในอาคารมีการถายเทอากาศไดดีอยูเสมอ 

• ควรแยกกองเชื้อเพลิงออกเปนสวนๆ เพ่ืองายตอการบริหารจัดการและจํากัดความเสียหายกรณีเกิดเพลิงไหม 

• ควรมีชองทางใหรถวิ่งผานไดระหวางกองเชื้อเพลิง เพ่ือใหเขาถึงกองเชื้อเพลิงไดสะดวกกรณีเกิดเพลิงไหม 

• แยกกองเก็บเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ออกจากกันใหชัดเจน เพ่ืองายตอการบริหารจัดการ และปองกันไมให

เกิดการหมัก (Fermentation) ซ่ึงจะทําใหเกิดกาซ 

 4.2 ระบบสายพานลําเลียง 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ระบบสายพายลําเลียงเชื้อเพลิง 

• ควรติดตั้งระบบสายพานแบบปดในการลําเลียงเชื้อเพลิงจากลานกองเชื้อเพลิงมายังหองเผาไหมเพ่ือ

  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองจากเชื้อเพลิง 

• ควรติดตั้งอุปกรณตรวจจับความรอนแบบ Linear Heat Detector [LHD] ซ่ึงเปนเครื่องตรวจจับความ 

รอนท่ีมีลักษณะเปนเสนคลายกับสายไฟ ใชการตรวจจับอุณหภูมิโดยการถายเทความรอนจากผิวฉนวน

ภายนอกเขาไปยังสายสัญญาณภายใน เม่ือความรอนถึงจุดท่ีทําใหฉนวนละลาย ตัวนําจะสัมผัสกัน ทําให

วงจรปดแลวสงสัญญาณแจงเตือนไปยังตูควบคุม 

 



 

กลุมบริหารความปลอดภัย กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3 หลักปฏิบัติดานความปลอดภยั เร่ือง การจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปท่ี 3  อุปกรณตรวจจับความรอน แบบ Linear Heat Detector (LHD) 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 รูปแบบการติดต้ัง Linear Heat Detector (LHD) ในระบบสายพานลําเลียง 

• ควรติดตั้งระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ใหครอบคลุมตลอด

เสนทางของระบบสายพานลําเพียง หรือติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงในระยะทุกๆ  

20–30 เมตร ตลอดเสนทางของระบบสายพานลําเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) ในระบบสายพานลําเลียง 



 

กลุมบริหารความปลอดภัย กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

4 หลักปฏิบัติดานความปลอดภยั เร่ือง การจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม 

• ควรตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบสายพานลําเลียงใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ เพ่ือปองกันการเสียดสี 

  หรือทําใหเกิดการสะสมความรอน รวมท้ังไมใหมีรอยรั่ว โดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนขอตอหรือจุดเปลี่ยน

  ผานตางๆ เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองจากเชื้อเพลิง 

• ควรทําความสะอาดและเก็บกวาดพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบตลอดเสนทางสายพานลําเลียง รวมท้ังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

  เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 

4.3 การปองกันและระงับอัคคีภัย    
4.3.1 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

• กรณีจัดเก็บเชื้อเพลิงในอาคารตองจัดใหมีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมครอบคลุมท่ัว  

  ท้ังอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีไมมีคนงานปฏิบัติงานประจํา 

  ท้ังนี้ อุปกรณท้ังหมดในระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ตองเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ี 

  เก่ียวของ เชน NFPA 72   

• อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมตองเปนชนิดท่ีใหสัญญาณโดยไมตองใชไฟฟาจากระบบแสงสวางและ           

    ท่ีใชกับเครื่องจักรหรือมีระบบไฟสํารองท่ีจายไฟสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดไมนอยกวา   

    2 ชั่วโมง  

4.3.2 ระบบน้ําดับเพลิง 

• ตองจัดเตรียมน้ําสําหรับดับเพลิงในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิง

 ไดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที 

• ควรติดตั้งระบบทอยืน (Standpipe)  ซ่ึงประกอบดวยชุดสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Rack) และ 

 วาลวสายฉีดน้ําดับเพลิง (Hose Valve) ตองเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ เชน NFPA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 ระบบทอยืน (Standpipe) 

• ในกรณีท่ีติดตั้งระบบน้ําดับเพลิงแบบ Fixed Monitor ลกัษณะแทนปนฉีดน้ําดับเพลิง (Monitor  



 

กลุมบริหารความปลอดภัย กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

5 หลักปฏิบัติดานความปลอดภยั เร่ือง การจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม 

Gun Turret) สําหรับท่ีติดตั้งเปนชนิดใชตอกับทอ มีคันบังคับแบบดามโลหะสามารถปรับใหสูงต่ํา

และหมุนไดรอบตัว มีความคลองตัวในการใชงานสูง พรอมหัวฉีดดามยาว   

รูปท่ี 7 ระบบน้ําดับเพลิงแบบแทนปนฉีดน้ําดับเพลิง (Monitor Gun Turret) 

• ควรติดตั้งระบบดับเพลิงใหกระจายและครอบคลุมท่ัวถึงพ้ืนท่ีกองเก็บเชื้อเพลิงท้ังหมด และมีปาย

 หรือสัญลักษณท่ีเห็นไดชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 8 ระบบดับเพลิงฉีดน้ําไดกระจายและครอบคลุมพ้ืนท่ีกองเกบ็ชีวมวล 

 4.3.3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  
ควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแหงใหเปนไปตาม มอก.332 หรือมาตรฐานอ่ืน    

ท่ีเทียบเทา ตัวอยางเชน มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.) ซ่ึงเปนมาตรฐาน

ผลิตภัณฑดานความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือควรมีขนาด 

ไมนอยกวา 4.5 กิโลกรัม และความสามารถของเครื่องดับเพลิงอยูท่ีระดับ 4A ข้ึนไป 



 

กลุมบริหารความปลอดภัย กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

6 หลักปฏิบัติดานความปลอดภยั เร่ือง การจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม 

 4.3.4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

• ควรติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ือตรวจสอบเฝาระวังความผิดปกติบริเวณกองเก็บเชื้อเพลิง 

• ควรมีการติดตั้งระบบปองกันฟาผา โดยการติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถาน    

 แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

• ควรติดตั้งถุงลมแสดงทิศทางลม (Wind Sock) บริเวณลานกองเก็บเชื้อเพลิงเพ่ือใชในการสังเกต 

    ทิศทางการพัดของลม 

4.4 การจัดการสภาวะฉุกเฉิน 

• จัดเตรียมแนวทางและมาตรการปองกัน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมท้ังภายในและภายนอกอาคารจัดเก็บ

  เชื้อเพลิง 

• ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละระดับตามชนิดของแผนฉุกเฉินซ่ึงตองครอบคลุมท้ัง 3 ระยะ คือ 

  มาตรการเตรียมความพรอมกอนเกิดเหตุ มาตรการตอบโตระหวางเกิดเหตุ และมาตรการฟนฟูภายหลัง

  เกิดเหตุ 

• จัดทําแผนผังสรุปการจัดองคกรการปฏิบัติ โดยระบุผูรับผิดชอบในแตละแผน แตละข้ันตอนการ 

  ปฏิบัติงาน และผูมีอํานาจในการสั่งการในภาวะฉุกเฉินแตละระดับ 

• จัดทําแผนผังข้ันตอนการติดตอสื่อสารและการประสานงาน โดยระบุข้ันตอนการติดตอสื่อสารและการ

  ประสานงานท้ังภายใน และภายนอกหนวยงาน ท้ังนี้ ควรแสดงขอมูลศักยภาพของหนวยงานทองถ่ิน   

  ในการเขาระงับเหตุฉุกเฉินภายในพ้ืนท่ี 

• จัดใหมีการฝกซอมการระงับเหตุเพลิงไหมแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ 

• ควรมีรถฉีดน้ําดับเพลิงประจําการณในพ้ืนท่ีจัดเก็บเชื้อเพลิง เพ่ือเตรียมพรอมรับเหตุเพลิงไหม  

 

4.5 การบริหารความปลอดภัย  

• กําหนดใหพ้ืนท่ีกองเก็บเชื้อเพลิงเปนพ้ืนท่ีเฉพาะ มีรั้วรอบขอบชิดแสดงขอบเขตบริเวณท่ีชัดเจน และ

  หามบุคคล ท่ีไมเก่ียวของเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว 

• ใชระบบใบอนุญาตทํางาน (Work Permit System) โดยตองชี้แจงระเบียบ ข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ 

  ใหพนักงาน ผูรับเหมาหรือบุคคลภายนอกทราบและปฏิบัติตาม กอนเขาพ้ืนท่ีกองเก็บเชื้อเพลิงทุกครั้ง 

• หามนําวัสดุท่ีอาจกอใหเกิดประกายไฟเขาพ้ืนท่ีลานกองเก็บเชื้อเพลิง 

• ติดปายเตือนหามทําใหเกิดประกายไฟ รอบบริเวณกองเก็บเชื้อเพลิง 

• ติดตั้งครอบทอไอเสียรถท่ีทํางานในพ้ืนท่ีกองเก็บเชื้อเพลิงเพ่ือปองกันประกายไฟ 

• กรณีท่ีจัดเก็บเชื้อเพลิงในอาคาร อุปกรณไฟฟาทุกชนิดควรเปนชนดิกันฝุน (Dust Proof) 



 

กลุมบริหารความปลอดภัย กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

7 หลักปฏิบัติดานความปลอดภยั เร่ือง การจัดเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหม 

• ระยะเวลาการกองเก็บเชื้อเพลิงไมควรเกิน 90 วัน และควรใชเชื้อเพลิงตามหลักการ First In First Out 

  เพ่ือลดระยะเวลาการกองเก็บไมใหเชื้อเพลิงเกิดการหมัก (Fermentation) ซ่ึงทําใหเกิดกาซ 

• ชวงท่ีสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง ควรฉีดพรมน้ําบริเวณพ้ืนผิวกองเชื้อเพลิงเพ่ือลดอุณหภูมิของกอง

  เชื้อเพลิง และเปนการปองกันไมใหเชื้อเพลิงคายความชื้นออกมาซ่ึงจะทําใหความชื้นภายในกอง 

  เชื้อเพลิงต่ําและอาจเกิดการลุกไหมได โดยน้ําท่ีใชฉีดพรมตองเปนน้ําท่ีมีความสะอาดพอสมควร และ 

  ไมควรฉีดพรมน้ํามากเกินไปจนทําใหน้ําซึมลงไปใตกองเชื้อเพลิง เนื่องจากน้ําท่ีมีความสกปรกสูง และ/หรือ 

  มีปริมาณมากเกินไปจะทําใหเกิดการหมัก (Fermentation) ภายในกองเชื้อเพลิงและทําใหเกิดกาซ 

• จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแล ตรวจสอบความผิดปกติบริเวณกองเก็บเชื้อเพลิงอยางสมํ่าเสมอ โดยเจาหนาท่ี 

  ผูดูแลตองไดรับการฝกอบรมและมีประสบการณเก่ียวกับการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 

• ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ ระบบสายพานลําเลียงเชื้อเพลิงใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ         

  เพ่ือปองกันการเสียดสี หรือทําใหเกิดการสะสมความรอน 

• ควรตรวจ ทดสอบและบํารุงรักษาระบบและอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

• ควรเดินตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Patrol) ดานอัคคีภัยเปนประจํา หากพบสภาพท่ีเปน 

  อันตรายท่ีอาจกอใหเกิดเพลิงไหมตองปรับปรุงแกไขทันที 

5. เอกสารอางอิง 

• NFPA 13 : Standard for the Installation of Sprinkler Systems 

• NFPA 14 : Standard for Installation of Standpipe and Hose Systems 

• NFPA 72 : National Fire Alarm and Signaling 

• Biomass Storage Environmental Practices Guide (Ontario Forest Industries Association, 2008) 

• คูมือการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551) 

• คูมือการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) 

• คูมือการกํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชถานหินเปนเชื้อเพลิง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2552) 

• คูมือการปฎิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน      

พ.ศ. 2552 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2555)  


