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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน  วิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยใน
การผลิตก๊าซชีวภาพ และเสนอแนวทางส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบทดสอบร่วมกับ
การสังเกตการณ์ และการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis) รวมทั้งการศึกษา
กรณีตัวอย่างเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบจากอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการผลิตก๊า ซ
ชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยใช้ CIPPI Model ในการก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ ผล
การศึกษาพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากกรณีศึกษาและพ้ืนที่ศึกษา คือ การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล การสูบบุหรี่ การไม่รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ผลิต นอกจากนี้อันตรายที่มีโอกาส
เกิดข้ึนในระดับครัวเรือนและชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ การรั่วไหลของก๊าซจากลูกบอลลูน ก๊าซที่อาจท า
ให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ อันตรายจากพ้ืนที่อับอากาศและการจัดเก็บก๊าซที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปัญหา
กลิ่นรบกวนและเหตุเดือดร้อนร าคาญต่างๆ 

แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ผลิตโดย
ก าหนดระยะห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 100 เมตร การก าหนดระยะห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาด
ผ่านไม่น้อยกว่า 6 เมตร การกั้นพ้ืนที่ปฏิบัติงานด้วยสแลนเพ่ือป้องกันสัตว์กัดแทะเข้าไปท าลายอุปกรณ์ 
ส่งเสริมให้เข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน ลักษณะ
ของพ้ืนที่เก็บก๊าซโดยต้องไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีประกายไฟ เช่น ห้องครัว หรือพ้ืนที่สูบบุหรี่ เพ่ือป้องกันการ
เกิดไฟไหม้และการระเบิด ให้มีการตรวจสอบรอยรั่วของถังเก็บก๊าซและท่อส่งก๊าซ พ้ืนที่จัดเก็บมีการ
ระบายอากาศเพียงพอเพ่ือป้องกันกรณีก๊าซรั่วไหลและเกิดการแทนที่ก๊าซออกซิเจนท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่
อับอากาศ ให้มีการติดตั้งระบบป้องกันน้ าฝนไม่ให้ไหลลงสู่ระบบหมักก๊าซชีวภาพ  การติดตั้งบ่อรวมน้ า
เสียพร้อมทั้งการท าความสะอาดเป็นครั้งคราว การติดตั้งสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนไม่ให้บุคคลภายนอก
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เข้ามาในขณะปฏิบัติงาน ในระบบหมักหรือบอลลูนก๊าซควรมีการตรวจสอบให้มีน้ าเต็มอยู่ตลอดเวลา 
การตรวจสอบควบคุมแรงดันไม่ให้เกิน 300 mbar  ให้ทราบถึงชนิดของก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิตก๊าซชีวภาพ การปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่อับอากาศ อันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นและเสริมสร้างจิตส านึกโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์
หรือการฝึกอบรมในการท างานให้มีสติในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง 
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The purposes of this study were to study knowledge and understanding on safety 

and sanitation of biogas production from organic waste at household and community 

levels, to analyze the safety of biogas production,  to propose guidelines to promote 

knowledge and understanding on the safety of biogas production from organic waste at 

household and community levels. Data was collected using interviews, 

test and observations. Case studies on the accident of the biogas production were 

investigated to analyze causes and effects of potential hazards in the biogas 

production. Job Safety Analysis (JSA) and CIPPI Model were used to define a framework 

for in-depth interview for promoting knowledge and understanding on safety and 

sanitation. The causes of the accident were similar in both case studies and the study 

fields, i.e. not wearing Personal Protective Equipment (PPE), smoking in non-security in 

the production areas. In addition, potential dangers at the household and community 

levels in the study area including gas leaks from balloon gas cause a fire or explosion, 
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danger of confined spaces and incorrect gas storage, as well as odor problems. 

Guidelines for promoting the knowledge and understanding include 1) focusing 

on determining the production area with a distance of at least 100 meters from the 

community. 2) protecting the bitten to destroy equipment and promotion 

of knowledge and understanding on the proper and appropriate use of Personal 

Protective Equipment. 3) encouraging understanding on characteristics of the gas 

storage area, not to be located in a spurious area such as in kitchen or smoking area 

which are required to prevent fire and explosion, and 4) ensuring leakage of gas storage 

tanks and gas pipelines. In addition, storage space is sufficiently ventilated to prevent 

leakage of gas and replacement of oxygen, resulting in confined space. To promote an 

installation of rainwater protection systems not to flow into the biogas system is very 

crucial. Encouraging an installation of waste water wells, as well as occasional cleaning 

and installing a warning sign to prevent outsiders from entering the area are essential. 

The fermentation system or balloon gas should be checked for having full water at all 

times. Encouraging the monitoring of the pressure not to exceed 300 mbar and 

promoting understanding of types of gas that occurs in the biogas production as well 

as promoting of knowledge in the first aid is required, promoting legal knowledge 

related to biogas production, knowledge and understanding in confined areas, 

awareness of the dangers and its effects and strengthen awareness by organizing 

campaign activities or training in work-related awareness should be carried out. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดเห็น
ต่างๆ ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย
จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.
สยาม อรุณศรีมรกต ที่กรุณาเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์และช่วยตรวจสอบแนะน าในการท า
วิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์  และขอขอบพระคุณ  ดร.รจฤดี โชติกาวินทร์ ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และช่วยตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณหัวหน้าและตัวแทนครัวเรือนจากศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อย  ต.บาง
เลน จ.นครปฐม หน่วยงานที่เก่ียวข้องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และพลังงาน
จังหวัดนครปฐม ตลอดจนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในชุมชนบ้านหวายน้อย ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และ
ให้ข้อมูลส าคัญและความคิดเห็นในการท าวิจัย นอกจากนี้ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ในคณะที่ช่วยเหลือในการ
เก็บข้อมูลและเป็นก าลังใจในการท าวิจัย 

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและมอบความส าเร็จทั้งหมดแด่ คุณพ่อ คุณแม่ และ พ่ีสาว ที่ให้ชีวิต 
ให้ก าลังใจตลอดจนส่งเสริมให้โอกาสในการศึกษาทุกๆด้านแก่ผู้วิจัยตลอดมา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้
ประสบความส าเร็จดังที่ตั้งใจ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 ประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรตามธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 0.20 ระหว่างปี 
2559 - 2560 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , 2561) และมีอายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากรเพิ่มขึ้นท าให้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 8.1 ส่งผลให้สัดส่วนแรงงานลดลง จึงมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศชะลอลงจากร้อยละ 4.5 ในช่วง 10 ปี เหลือเป็นร้อยละ 3 - 3.5 จึงต้องมีการน าเทคโนโลยี
และทรัพยากรสนับสนุนเพ่ือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2559) 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตให้เป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมคือเน้นการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายและส่งออกมากขึ้น มีการพ่ึงพาเทคโนโลยีเครื่องจักรและนวัตกรรมมากขึ้น (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2553) เป็นผลให้ประเทศไทยมีความต้องการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีความต้องการใช้พลังงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ปริมาณ 21,692 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยที่น้ ามันส าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 49.3 ของการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาคือไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน
ดั้งเดิม และถ่านหินลิกไนต์ คิดเป็นร้อยละ 18.5 9.6 8.5 7.4 และ 6.7 ตามล าดับ โดยเพิ่มข้ึนจากช่วง
เดียวกันของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.8 คิดเป็นมูลค่า 318,622 ล้านบาท (กระทรวงพลังงาน, 2561) 
 จากสัดส่วนการใช้พลังงานที่สูงขึ้นของประเทศไทย ท าให้มีการสนับสนุนการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนในประเทศเพ่ือให้สามารถพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศแทน
การน าเข้าน้ ามันในอนาคต เป็นผลให้มีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (ADEP 
2015) ที่มีการก าหนดเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าจากเดิมร้อยละ 9 เพ่ิม
เป็นร้อยละ 15-20 พลังงานความร้อนจากเดิมร้อยละ 17 เพ่ิมเป็นร้อยละ 30-35 และก๊าซชีวภาพจาก
เดิมร้อยละ7 เพ่ิมเป็นร้อยละ 20-25 โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียหรือของเสียซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่
ได้รับการจัดล าดับตาม Merit Order เป็นอันดับที่  3 โดยได้มาจากการพิจารณาราคาต้นทุน
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และความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านผลประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน (กระทรวงพลังงาน, 2558)  นอกจากนี้การผลิตก๊าซชีวภาพยังได้รับการส่งเสริมจาก
กระทรวงพลังงานให้มีการผลิตและการใช้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2547 ทั้งการอนุญาตให้ตั้ง
สถานที่ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ การเพ่ิมสถานีบริการและจ าหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพ และประชาสัมพันธ์
สร้างความเชื่อมั่นต่อเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยในการผลักดันให้
เกิดการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนแต่ละชนิดเพ่ิมขึ้น (กระทรวงพลังงาน, 2558) โดยในปัจจุบัน
พบว่ามีการใช้พลังงานทดแทนในรูปความร้อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 ของการใช้พลังงาน
ทดแทนทั้งหมด โดยหนึ่งในจ านวนนั้นคือการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็นพลังงานความร้อน 
 การผลิตก๊าซชีวภาพมีทั้งในระดับครัวเรือน ระดับฟาร์มปศุสัตว์ และระดับอุตสาหกรรมโดย
เป็นการน าเศษวัสดุต่าง ๆ มาหมัก ซึ่งได้แก่ พืชสด มูลสัตว์ น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ าเสีย
จากฟาร์มสุกร น้ าเสียจากการเกษตร ขยะหรือเศษอาหารตามบ้านเรือน มาผ่านกระบวนการหมักเกิด
เป็นก๊าซ CH4 CO2 และก๊าซอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเป็นก๊าซหุงต้ม ให้ความร้อน หรือใช้เป็น
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมได้มีการควบคุมการด าเนินงาน
ที่เป็นระบบและมีคู่มือที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดท าขึ้นคือ “คู่มือการปฏิบัติงานด้านการ
ออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพและการใช้ก๊าซชีวภาพ”แล้ว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม , 
2553) แต่ส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนหรือชุมชนนั้นยังต้องมีการส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ (กระทรวงพลังงาน, 2556) เนื่องจากการผลิตก๊าซ
ชีวภาพยังมีความเสี่ยงต่ออันตราย ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซชีวภาพในปี 2549- 2559 มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 46 ราย เสียชีวิต 31 ราย (ทนงค์ ฉายาวัฒนะ, 2559) อีกทั้งการผลิตก๊าซชีวภาพยัง
ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนมากข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งมีวิธีการผลิต 4 รูปแบบ คือ แบบฝาลอย แบบ
โอ่ง แบบถังโพลีเอธิลีน และแบบถุงหมักพลาสติก และมีการใช้วัสดุในการหมักที่แตกต่างกันจึงมีปัจจัย
ด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน การผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์ เป็นรูปแบบหนึ่งในการผลิต
ก๊าซชีวภาพที่ได้รับความนิยมในระดับชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน 
(กระทรวงพลังงาน, 2557) เนื่องจากการใช้ขยะอินทรีย์ดังกล่าวมีประโยชน์ในแง่ของการลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะอินทรีย์และลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกที่เกิดจากการกองของเสียรวมถึงเป็นการ
เปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นพลังงาน (Waste To Energy) การลดปัญหากลิ่นรบกวนจากขยะเน่า
เหม็น ตลอดจนประโยชน์จากผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์  
 ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์ยังขาดความรู้และความ
เข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในกระบวนการผลิต (กระทรวงพลังงาน, 2556) ท าให้มี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสี่ยงด้านความสะอาดและ
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สุขลักษณะในการจัดการขยะอินทรีย์ในระหว่างปฏิบัติงานได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหวายน้อย ต.หินมูล อ.บางเลน จ.
นครปฐม เนื่องจากมีการใช้ขยะอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงในระดับ
ครัวเรือนและมีความพร้อมด้านการแลกเปลี่ยนและรับรู้ข้อมูลต่างๆด้านการผลิตก๊าซชีวภาพและมี
การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของ
ชุมชนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน
และชุมชน เพ่ือน าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการให้ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยให้กับชาวบ้านในชุมชน  
 
 

1.2 ค าถามงานวิจัย 
 
1.2.1. การผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชนมีสาเหตุและปัญหาด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยอะไรบ้าง 
1.2.2. ครัวเรือนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพหรือไม่อย่างไรบ้าง 
1.2.3. แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยจากการผลิตก๊าซ
ชีวภาพมีอะไรบ้าง 
 
 

1.3 วัตถุประสงค์ 
 
1.3.1 เพ่ือศึกษาความรู้และความเข้าใจของคนในชุมชนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
1.3.2. เพ่ือวิเคราะห์ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน 
1.3.3. เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับชุมชนและครัวเรือน 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.4.1 ได้แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 
1.4.2. ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์ 
1.4.3. เป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้หรือต่อยอดด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากของเสียชนิดอื่นๆได ้
1.4.4. ชุมชนและครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
ขึ้น 
 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
  
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากชุมชนที่มีการใช้ขยะอินทรีย์เป็น
วัตถุดิบในการผลิตโดยใช้พ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อย และชุมชนบ้านหวายน้อย ต าบลหินมูล 
อ าเภอบางเลน จ.นครปฐม ในการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางในการถ่ายทอดและสนับสนุนให้ชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนตลอดจนเป็น
แนวทางในการป้องกันอันตรายและส่งเสริมสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน 
 
1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่: ศึกษาในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อยและครัวเรือนในชุมชนบ้าน
หวายน้อย ต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จ.นครปฐม  
 
1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร: กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนบ้านหวายน้อย
จ านวน 5 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจงครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพ่ือใช้งานจริงและยินดีให้ข้อมูล ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน 
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1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา: ใช้เวลาในการศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมทัง้สิ้น 10 เดือน 
 
 

1.6 นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 
1.6.1 ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือรับรู้ได้ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
ชุมชนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ซ่ึงสามารถใช้เป็นหลักน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นเนื้อหา
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถวัดความรู้โดยการวัด
ระดับความจ า ความสามารถในความคิด และประสบการณ์เดิม โดยการท าแบบทดสอบร่วมกับการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเมื่อผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วจะแยกคนที่มี
ความรู้กับไม่มีความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง 
 
1.6.2 ความเข้าใจ หมายถึง การที่ชุมชนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สามารถจับใจความ
ส าคัญและตีความของความหมายของความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ทั้งภาษา
เช่น กลุ่มตัวอย่างสามารถถ่ายทอดแนวคิดหรือวิธีการในการแยกขยะอินทรีย์อย่างปลอดภัยโดยการ
เรียนรู้จากคู่มือไปประยุกต์หรือถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนเดียวกันด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  หรือการใช้
สัญลักษณ์แทนความหมาย โดยอาศัยทักษะการแปลความ การตีความและการขยายความ 
 
1.6.3 ก๊าซชีวภาพ หมายถึง ในงานวิจัยนี้ก๊าซชีวภาพจะเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากการน าขยะอินทรีย์มา
ผ่านกระบวนการหมักเพ่ือให้เกิดการย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic) โดยอาศัย
แบคทีเรีย ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 60 – 70 คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ประมาณร้อยละ 30 – 40 ที่เหลือจะเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2) 
 
1.6.4 ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะในขณะผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ที่ปราศจากอุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต และ
ทรัพยากรในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์ ซึ่งการควบคุมความปลอดภัยดังกล่าวจะเป็นแนว
ทางการส่งเสริมชุมชนให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน หรือเป็นการด าเนินการให้ เกิดการ
สูญเสียน้อยที่สุดเมื่อมีเหตุเกิดข้ึน 
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1.6.5 สุขอนามัย หมายถึง สภาวะในขณะผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ที่ปราศจากโรคภัยและ
ความสกปรก ตลอดจนการแยกขยะที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
 
1.6.6 ขยะอินทรีย์ หมายถึง ของเหลือใช้ที่สามารถย่อยสลายได้เร็วในธรรมชาติ และสามารถน ามา
หมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษใบไม ้เป็นต้น 
 
1.6.7 แนวทางการส่งเสริม หมายถึง การสนับสนุนหรือเพ่ิมสมรรถนะในการป้องกันและดูแลตัวเอง
เพ่ือลดความเสี่ยงและอันตรายจากการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยให้กับชุมชน 
 
1.6.8 แนวทางการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ  หมายถึง แนวทางการสนับสนุนหรือเพ่ิม
สมรรถนะในการป้องกันและดูแลตัวเองด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับชุมชนในรูปแบบของ
การปฏิบัติที่ดีเพ่ือลดความเสี่ยงและอันตรายจากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลทั่วไปและวิธีการศึกษา
โดยแบ่งเป็น หัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของก๊าซชีวภาพและการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
 2.2 สถานการณ์ความปลอดภัยและกรณีศึกษา 
 2.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
 2.4 ความเป็นพิษของก๊าซที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 2.5 ทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระดับชุมชน 
 2.6 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของก๊าซชีวภาพและการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
 
2.1.1 ความหมาย 
 ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนที่แบคทีเรียมีการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น เศษ
อาหาร เศษใบไม้ มูลสัตว์ วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร รวมถึงน้ าเสียที่ได้จากกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม โดยการย่อยสลายจะเกิดขึ้นในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ท าให้เกิด
เป็นก๊าซผสมที่มีสมบัติในการติดไฟได้ ก๊าซที่เกิดขึ้นนี้สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม หรือให้แสง
สว่างและใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นอกจากนี้ยังสามารถน ากากของเสียหรือส่วนที่เหลือจากการหมักไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ เช่น การหมักท าปุ๋ย เป็นต้น (กระทรวงพลังงาน, 2559a) และในการศึกษาครั้งนี้ ก๊าซ
ชีวภาพคือ ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการน าขยะอินทรีย์มาผ่านกระบวนการหมักเพ่ือให้เกิดการย่อยสลายใน
สภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic) โดยอาศัยแบคทีเรีย ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) 
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ประมาณร้อยละ 60 – 70 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 30 – 40 ที่เหลือจะเป็นก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2) 
 
2.1.2 องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ 
 ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน ที่มีประมาณร้อยละ 50 -
70 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกประมาณร้อยละ 20-50 ส่วนที่เหลือเป็นก๊าซชนิดอ่ืนๆ เช่น 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย และไอน้ า นอกจากนี้ยังมีสิ่งปนเปื้อนอ่ืน ๆ เช่น ไซลอกเซน (Siloxane) 
โฟมคราบ (Scum) เมือก และตะกอน เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งอาจพบปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สูง
ถึงร้อยละ 1 ซึ่งเกิดในกรณีท่ีของเสียหรือน้ าเสียนั้นมีองค์ประกอบของสารซัลเฟตสูง  
 โดยทั่วไปนั้นมีเทนจัดเป็นก๊าซที่ให้พลังงานหลักแต่ออกซิเจนและไนโตรเจนนั้นก็อาจเกิดขึ้น
ได้ในกรณีที่มีการเติมอากาศลงในท่อ เพ่ือก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพราะถึงแม้ว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์นั้น
ก็จัดเป็นก๊าซที่ให้พลังงานเหมือนกันแต่ก็ให้เกิดผลเสียต่อระบบใช้งาน คือเมื่อไฮโดรเจนซัลไฟด์รวมกับ
น้ าหรือความชื้นก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดก่อให้เกิดการกัดกร่อนของอุปกรณ์ได้ นอกจากนั้นความชื้นยังท า
ให้คราบตะกรับหรือตะกอนจุลินทรีย์ที่ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Safety Valve ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการท างานของเครื่องจักร จึงต้องมีการก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
ออกก่อน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
 
2.1.3 กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ 
  กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เมื่ออยู่ในสภาวะ
ที่เหมาะสมในธรรมชาตินั้น รวมถึงมีสารอาหารที่เพียงพอในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยก๊าซ
จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการหมัก เช่น ก้นบ่อ ก้นแม่น้ า ก้นทะเลสาบ หรือนาข้าวที่มีน้ าขัง เป็นต้น ใน
การผลิตก๊าซชีวภาพจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นแบ่งได้เป็น 2 กระบวนการ คือ ขั้นตอนการเกิดกรด 
(Acid Former) ขั้นตอนการหมักเพ่ือให้ ได้ก๊าซมี เทน (Methane Fermentation) (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
 
 ขั้นตอนการเกิดกรด (Acid Former) 
 ขั้นตอนการเกิดกรดเป็นขั้นตอนแรกท่ีเกิดขึ้นของการเกิดก๊าซชีวภาพ โดยจะมีการย่อยสลาย
สารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ที่อยู่ในรูปสารละลายให้กลายเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Acids) 
ซึ่งสารอินทรีย์เชิงซ้อนในรูปต่างๆ เช่น พวกเซลลูโลส (เศษพืช กระดาษ) ไขมัน (Fats) โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต จะถูกเปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างอย่างง่าย ซึ่งเป็นพวกสารอินทรีย์ประเภท
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กรดไขมัน (Organic Fatty Acid) โดยแบคทีเรียประเภท Acid-Forming ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มสร้าง
กรด (Acidproducing Bacteria) เมื่อในสภาพแวดล้อมมีค่า pH ต่ าลงหรือมีสภาพเป็นกรดมากขึ้น 
และอุณหภูมิภายในระบบสูงขึ้น จะท าให้ Acidforming Bacteria ตายลง ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เป็น
กรดและที่ อุณหภูมิสูงก็จะท าให้แบคทีเรียกลุ่มใหม่ คือ Methane Forming Bacteria ซึ่งเป็น
แบคทีเรียกลุ่มสร้างมีเทน (Methane-Producing Bacteria)  
 
 ขั้นตอนการหมักเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทน (Methane Fermentation) 
 แบคทีเรียกลุ่มสร้างมีเทน (Methane-Producing Bacteria) จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนกรด
อินทรีย์ที่เกิดในขั้นตอนแรกให้กลายเป็นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะมีกระบวนการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งสารอินทรีย์ที่ใช้ในการสร้างก๊าซชีวภาพ ได้แก่ 
น้ าเสียจากขยะมูลฝอยหรือจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม รวมถึงมูลสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย 
สารอินทรีย์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ คือ เซลลูโลส (Cellulose) โปรตีน (Protein) ลิกนิน (Lignin) แป้งและ
น้ าตาล (Tannin) ไขมัน (Fat) กรดนิวคลีอิก (Nucleic Acid) แอลกอฮอล์ (Alcohol) และตัวการ
สร้างก๊าซชีวภาพ คือจุลินทรีย์ ซึ่งจะไปย่อยสลายมูลสัตว์ หรือของเสียจนมีขนาดเล็กลงจนได้เป็นสาร
ที่จุลินทรียกลุ่มสร้างก๊าซมีเทน (Methanogenic Bacteria) สามารถน าไปใช้ได้ในที่สุด โดยมีการแบ่ง
ได้ 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 Liquefaction stage  

เป็นขั้นตอนที่มีการสร้างให้เกิดผลผลิตสุดท้ายได้เป็นของเหลวซึ่งจะถูกน าไปใช้ในขั้นตอนที่
สอง ซึ่งสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะถูกย่อยสลายให้อยู่ในรูปของสารละลายที่แตกตัวเป็นกรด
อินทรีย์โมเลกุลเล็กๆ โดยแบคทีเรียกลุ่มที่มีการสร้างกรด (Acid Formers) ซึ่งข้ันตอนที่หนึ่งนี้ยังแบ่ง 
ออกได้เป็น 
 1.1) ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือกระบวนการไฮโดรไลซีส (Hydrolysis stage) 
เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากแบคทีเรียมีการย่อยสารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมั น 
โปรตีน โดยแบคทีเรีย ให้กลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่ละลายน้ าได้ เช่น กลูโคส กรดอะมิโน  
กลีเซอรอล เป็นต้น โดยแบคทีเรียจะดูดซึมน้ าจากสารละลายผ่าน Membrane ของเซลล์ ส่วน
อนุภาคของสารอาหารจะถูกย่อยด้วย Extra Cellularenzyme ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายใน
ขั้นตอนแรกนี้จะเป็นพวก Simple Soluble Compound และจึงถูกดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อในเซลล์ต่อไป 
ในขณะเดียวกันผลจากปฏิกิริยาการย่อยสลายนี้จะเกิดก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
แอลกอฮอล์ จากนั้นปฏิกิริยานี้จึงท าให้สภาพในบ่อหมักมีความเป็นกรด (ค่า pH ต่ า) และแบคทีเรียที่
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพความเป็นกรดจะท าหน้าที่ต่อไป ดังแสดงในภาพที ่2.1 
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ภาพที่ 2.1 กระบวนการไฮโดรไลซีส 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2559) 
 
 1.2) ขั้นตอนการสร้างกรดอะซิติกหรือกระบวนการอะซิโดเจนีซีส (Acidogenesis) 
 สารประกอบอินทรีย์โครงสร้างโมเลกุลเล็กที่ละลายน้ าได้ที่ถูกสร้างจากกระบวนการไฮโดรไล
ซีสในขั้นตอนแรกจะถูกแบคทีเรียกลุ่มที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในสภาวะวะที่มีอากาศ (Aerobic Condition) 
และสภาวะไร้อากาศ (Anaerobic Condition) เรียกว่า Facultative Bacteria ใช้เป็นแหล่งอาหาร
และพลังงาน โดยในช่วงแรกของการย่อยสลายขั้นตอนนี้ผลของปฏิกิริยาจะได้กรดอินทรีย์ระเหยง่าย 
(Volatile Fatty Acid) ซึ่งมีอะตอมของคาร์บอนไม่เกิน 5 ตัว เช่น กรดอะซิติก (CH3COOH)  
กรดโพรพิออนิก (C2H5COOH) กรดบิวทีริก (C3H7COOH) เป็นต้น ตลอดจนสารอื่น 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และไฮโดรเจน (H2) 
 แบคทีเรียกลุ่มนี้ เรียกว่าแบคทีเรียกลุ่มผลิตกรด (Acid Forming Bacteria) ซึ่งชนิดของ
แบคทีเรียจะถูกเรียกแตกต่างกันไปตามชนิดของสารอินทรีย์นั้นๆ ขั้นตอนต่อมากรดอินทรีย์ระเหยง่าย
ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะถูกแบคทีเรียกลุ่มอะซิโตเจนนิค (Acetogenic Bacteria) เปลี่ยนให้เป็นอะซิเตต
ฟอร์เมต ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารประกอบที่ส าคัญในการผลิตก๊าซ
มีเทน ปฏิกิริยานี้ถือเป็นปฏิกิริยาส าคัญที่จะต้องระวังไม่ให้มีการสะสมของกรดอินทรีย์ระเหยง่าย และ
ก๊าซไฮโดรเจนในปริมาณที่สูงพอที่จะยับยั้งกระบวนการผลิตก๊าซมีเทน แบคทีเรียกลุ่มนี้อาจเรียกว่า
แบคทีเรียกลุ่มผลิตก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Forming Bacteria) เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มผลิต
ไฮโดรเจนมักสร้างกรดอินทรีย์ด้วย จึงถือว่าแบคทีเรียกลุ่มผลิตก๊าซไฮโดรเจนเป็นชนิดของแบคทีเรีย
กลุ่มผลิตกรดด้วย ซึ่งในบางครั้งแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดอาจรวมเรียกว่าเป็นแบคทีเรียกลุ่มที่ไม่ผลิตก๊าซ
มีเทน 
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ขั้นตอนที่ 2 Gasification Stage หรือ การสร้างก๊าซมีเทน (Methanogenic Stage)  
 ปฏิกิริยาการสร้างก๊าซมีเทนโดยแบคทีเรียชนิดที่ผลิตก๊าซมีเทน (Methane Producing หรือ 
Methanogenic Microorganism) ซึ่งมีหลายชนิดและเป็นแบคทีเรียที่ต้องอยู่ในสภาวะที่ปราศจาก
ออกซิเจน ถ้ามีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยก็จะท าให้แบคทีเรียพวกนี้หยุดการเจริญเติบโต ก๊าซมีเทนอาจ
เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดอินทรีย์ (ส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติก) กับน้ าและคาร์บอนไดออกไซด์กับ
ไฮโดรเจน   
 กระบวนการสร้างมีเทนนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการย่อยสลายสารอินทรีย์ซึ่งจะได้ผลผลิต
สุดท้ายเป็นก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และก๊าซอ่ืนๆ ในปริมาณเล็กน้อย เช่น ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซแอมโมเนีย สารตั้งต้นของขั้นตอนนี้เป็นผลผลิตที่ได้จากขั้นตอนการผลิตกรด
โดยสารตั้งต้นที่มีความส าคัญมากที่สุดคือกรดอะซิติก ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
แ บ ค ที เรี ย ก ลุ่ ม ที่ มี ค ว าม จ า เพ าะ เจ าะ จ งสู ง คื อ แ บ ค ที เรี ย ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ก๊ า ซ มี เท น  เช่ น 
Acetoclasticmethanogenic Bacteria และ Hydrogenophilic Methanogen ซึ่งมีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมมากและมีอัตราการเจริญเติบโตต่ ากว่าแบคทีเรียกลุ่มอ่ืนๆ 
ดังนั้นการเจริญเติบโตและปริมาณของแบคทีเรียกลุ่มนี้จึงเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับกระบวนการผลิต
ก๊าซชีวภาพล าดับขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไม่ใช้อากาศ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
 
2.1.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 การผลิตก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ที่จะท าให้แบคทีเรียผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี เนื่องจากกระบวนการผลิตก๊าซชี วภาพเป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยการท างานของแบคทีเรียหลายชนิดที่มีหน้าที่แตกต่างกัน อีกทั้งแบคทีเรีย
บางชนิดยังต้องการสภาวะที่เฉพาะเจาะจง เช่น แบคทีเรียที่ผลิตก๊าซมีเทนจะมีการเจริญเติบโตช้าและ
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมีภายในระบบเป็นอย่างมาก 
เพราะถ้าหากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมจะท าให้แบคทีเรียผลิตก๊าซชีวภาพได้น้อยลง นอกจากนั้น
ชนิดของระบบไร้อากาศที่ใช้ในระบบก็ยังมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของก๊าซชีวภาพ โดยปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดก๊าซชีวภาพนั้นประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
2.1.4.1 สารอาหาร  
 ปริมาณสารอาหารในของเสียเกี่ยวพันโดยตรงกับชนิดของกลุ่มแบคทีเรียในระบบการผลิต
ก๊าซชีวภาพและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันของสารอาหารแต่ละชนิดก็ยังมีผลต่ออัตราการย่อยสลายที่
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ต่างกัน สารอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตจะย่อยสลายได้เร็วกว่าโปรตีนและไขมัน เซลล์แบคทีเรียจะ
ประกอบด้วยธาตุส าคัญได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ออกซิเจน และซัลเฟอร์ 
แบคทีเรียที่ไม่ใช้อากาศต้องการไนโตรเจนเทียบกับน้ าหนักเซลล์ 9.4 เท่า ในขณะแบคทีเรียชนิดไม่ใช้
อากาศจะสร้างเซลล์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากได้จะต้องอาศัยธาตุไนโตรเจนต่อคาร์บอน (N/C) ใน
สารอาหารประมาณ 0.0620 และธาตุฟอสฟอรัส 1 ใน 7 เท่าของปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ประกอบใน
เซลล์ ดังนั้นของเสียควรมีอาหารเสริมเพียงพอแก่การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  
 โดยทั่วไปแบคทีเรียจะต้องการธาตุ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอัตราส่วน 11 ต่อ 2 ดังนั้น 
หากแบคทีเรียที่เกิดประมาณ 0.1 กก. ตอ BOD ที่ย่อยสลาย และอัตราส่วน BOD:N:P เท่ากับ 
100:1.1:0.2 ซึ่งจะต่ ากว่าอัตราการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนซึ่งมีค่าเท่ากับ 100:5:1  (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
 
2.1.4.2 อุณหภูมิ (Temperature) 
 อุณ หภู มิ ที่ เดิน ระบบแบบไร้อากาศ  (Anaerobic Digestion) มี  2 ช่ ว ง ได้ แก่  ช วง 
Mesophillic คือที่อุณหภูมิระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส และช่วง Thermophillic คือที่อุณหภูมิ
ระหว่าง 50-65 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิช่วง 40-50 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศา
เซลเซียส กลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซมเีทนจะถูกยับยั้ง  
 ในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเดินระบบที่อุณหภูมิ 30 -35 องศาเซลเซียส 
มากกว่า 50-65 องศาเซลเซียสเนื่องจาก Thermophillic bacteria มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อม และมักจะท าให้ประสบปัญหาในการควบคุมระบบได้ยากกว่า 
Mesophillic bacteria รายละเอียดกลุ่มแบคทีเรียดังแสดงในตารางที่ 2.1 ถึง ตารางที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.1 อุณหภูมิที่เหมาะสมตามชนิดของแบคทีเรียกลุ่มมีเทน  
กลุ่มแบคทีเรีย อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 

Psychrophiles 5-25 

Mesophiles 30-35 
Thermophiles 50-65 

HyperThermophiles >65 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2559) 
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ตารางที่ 2.2 ช่วงอุณหภูมิของมีเทนในการหมักที่สภาวะไร้ออกซิเจน 

อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 
35 Optimum 

32-34 Minimum 

21-31 Little, digester going “sour” 
<21 Nil, digester is “sour” 

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2559) 
 
2.1.4.3 ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และความเข้มข้นกรดระเหย (Volatile Acid) ค่าความ
เป็นกรด – ด่าง (pH)  

มีความส าคัญต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งถ้าค่า pH ของสารละลายในบ่อหมักเท่ากับ 7 แสดง
ว่ามีสภาวะเป็นกลาง ถ้าค่า pH ของสารละลายในบ่อหมักต่ ากว่า 7 แสดงว่ามีสภาวะเป็นกรด และถ้า 
pH ของสารละลายในบ่อหมักมากกว่า 7 แสดงว่ามีสภาวะเป็นด่าง  
 เมื่อกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพเข้าสู่สภาพคงที่แลว ก็จะท าให้เกิดความสมดุลของความ
เป็นกรด–ด่าง เนื่องจากเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ไบคาร์บอเนต (CO2 – HCO3) และเกิดแอมโมเนีย 
(NH3 – NH4) ท าให้สารละลายในบ่อหมักมีค่า pH ระหว่าง 7.0 – 8.5 ซึ่งเป็นค่า pH ที่วัดได้ใน
สารละลายในบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่ท าให้ระบบหมักท างานได้เป็นปกติ ถ้าค่า pH ของสารละลายใน
บ่อหมักหมักลดลงต่ ากว่า 6.2 จะหยุดยั้งการท างานของแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซมีเทน จึงถือเป็นสภาวะที่
ไม่เหมาะสมและเป็นผลท าให้การผลิตก๊าซมีเทนลดลง หรือไม่มีการผลิตเลย ส าหรับกระบวนการหมัก
ปกติ ความเข้มข้นของกรดระเหยได้ซึ่งวัดในรูปของกรดอะซิติก (Acetic Acid) ควรต่ ากว่า 2,000 
ppm. (ส่วนในล้านส่วน) ถ้ากรดระเหยมีค่าสูงกว่านี้ ก็จะไปหยุดยั้งการท างานของแบคทีเรียที่ผลิต
ก๊าซมีเทนเช่นกัน ค่าความเป็นกรด–ด่างของวัสดุที่จะน ามาหมักควรมีค่าระหว่าง 6–7 โดยในช่วงแรก
ของการหมักนั้นค่าความเป็นกรด–ด่างจะลดลงจนต่ ากว่า 5 และเมื่อการหมักด าเนินไปจะเกิด
แอมโมเนียขึ้นท าให้ค่าความเป็น กรด–ด่าง เพ่ิมขึ้นจนเกิน 8 ซึ่งในช่วงนี้แบคทีเรียก็จะสร้างก๊าซมีเทน
ขึ้นมา ท าให้ค่าความเป็น กรด – ด่าง ลดลงจนอยู่ในช่วง 7.2 – 8.2 ถ้าค่าความเป็น กรด – ด่าง ต่ า
มาก อาจจะใส่ปูนขาวเพ่ือช่วยเพ่ิมค่าความเป็นกรด – ด่างขึ้นได้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
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2.1.4.4 การผสม (Mixing)  
 การผสมเป็นการท าให้แบคทีเรียมีโอกาสสัมผัสกับอาหารหรือของเสียมากขึ้น ส่งผลให้
ปฏิกิริยาการย่อยสลายเกิดได้เร็วขึ้น ในกรณีของของเสียจะลดการจับตัวกันเป็นก้อนแป้งซึ่งจะท าให้
เกิดการย่อยแป้งได้รวดเร็วขึ้น อีกท้ังยังท าให้อุณหภูมิภายในระบบทั่วถึง การผสมสามารถลดเวลาเก็บ
กักของถังปฏิกิริยาได้ วิธีการผสมโดยใช้ใบพัดกวนจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการผสมโดยหมุนเวียนก๊าซ
ที่เกิดขึ้นภายในระบบ การผสมสามารถเลือกรูปแบบได้ทั้งการผสมแบบต่อเนื่องและเป็นช่วงเวลา 
กลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซมีเทนมีความไวต่อการผสมเร็ว (Rapid Mixed, Velocity gradient, G 
>500 s-1) มาก ควรหลีกเลี่ยงการผสมที่อาจท าให้แบคทีเรียที่ผลิตก๊าซมีเทนหลุดออกจากระบบเพราะ
จะท าให้ระบบล้มเหลวได้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
 
2.1.4.5 ระยะเวลาการเก็บกัก (Retention time)  
 ระยะเวลาการเก็บกักเป็นระยะเวลาที่ให้สารอินทรีย์ได้มีการผสมอยู่ในบ่อหมักก๊าซ เพ่ือให้
แบคทีเรียได้ย่อยสลายสารอินทรีย์และใช้เป็นอาหารในการเพ่ิมจ านวนจุลินทรีย์ให้มากขึ้น ก่อนที่จะ
ถูกถ่ายเทออกจากบ่อหมัก ซึ่งในการหมักก๊าซชีวภาพโดยปกติจะใช้เวลา 20 -50 วัน ระยะเวลาของ
การพักตัวของการเกิดก๊าซส าหรับบ่อหมักก๊าซที่มีการเติมสารอินทรีย์ตลอดเวลา หรือเป็นระยะๆ 
สามารถค านวณเป็นค่าเฉลี่ยได้โดยปริมาตรบ่อก๊าซ คือ 
         ระยะเวลาการพักตัว (วัน) =   ปริมาตรบ่อหมัก (ลูกบาศก์เมตร) 
     ปริมาตรของเสียที่เติมเข้าบ่อหมักในแต่ละวัน (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
 ถ้าระยะเวลาการพักตัวสั้นมากเกินไปการชะล้างของแบคทีเรียในบ่อหมักจะมีอัตราเร็วกว่า
การสร้างแบคทีเรียใหม่ ปฏิกิริยาการย่อยสลายก็จะหยุดชะงัก เนื่องจากปริมาณแบคทีเรียในบ่อหมัก
ลดลงหรือหมดไป แต่ถ้าให้ระยะเวลาการพักตัวนานเกินไปก็หมายความว่า บ่อหมักจะต้องมีปริมาตร
ใหญ่ขึ้น ท าให้ราคาค่าก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพแพงตามไปด้วย มี 2 ตัวแปรที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเวลา
ในถังปฏิกิริยา ได้แก่ Solid Retention Time (SRT) และ Hydraulic Retention Time (HRT) โดย
ที่ SRT เป็นเวลาเฉลี่ยที่แบคทีเรียอยู่ในถังปฏิกิริยา ส่วน HRT เป็นเวลาเฉลี่ยที่น้ าเสียหรือสลัดจ์อยู่ใน
ถังปฏิกิริยา ตัวแปรทั้งสองอาจจะสัมพันธ์กันหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะ 
 ในการเดินระบบไม่ควรให้ SRT น้อยกว่า 10 วัน เนื่องจากอาจจะเกิดการชะล้าง (Washout) 
Methane Forming Bacteria ออกจากระบบ SRT ถือได้ว่ามีความส าคัญกว่า HRT เพราะไม่ขึ้นกับ
ลักษณะของเสียหรือลักษณะของสลัดจ์ การเพ่ิมตัวกลางเข้าไปในระบบท าให้ SRT เพ่ิมขึ้นได้ ข้อดี
ของการเดินระบบที่ค่า SRT มาก ได้แก่ ช่วยเพ่ิมความสามารถในการบ าบัด ลดขนาดถังปฏิกิริยา ลด
ผลกระทบจากภาวะรับภาระเกิน (Shock Loading) หรือมีสารพิษที่เข้ามากับของเสีย การเพ่ิมค่า 
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SRT อาจท าได้ 2 วิธี ได้แก่ การเพ่ิมขนาดถังปฏิกิริยาและการเพ่ิมความเข้มข้นของแบคทีเรียในระบบ 
ทั้งนี้ HRT มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงกรดไขมันระเหยง่ายไปเป็นก๊าซมีเทน  (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
 
2.1.4.6 ความเข้มข้นของของแข็งในบ่อหมัก (Substrate Solids Content)  
 ความเข้มข้นของของแข็งมีผลต่อประสิทธิภาพของการหมักก๊าซชีวภาพ ดังนั้นในการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องมีการควบคุมระดับความเข้มข้นของของแข็งในบ่อหมัก โดยเฉพาะบ่อหมัก
แบบมีการเติมสารอินทรีย์หลายครั้งควรมีค่าความเข้มข้นอยู่ระหว่างร้อยละ 5 –10 และให้มีค่าความ
เข้มข้นประมาณร้อยละ 25 ส าหรับบ่อหมักแบบเติมสารอินทรีย์เพียงครั้งเดียว เพราะหากความ
เข้มข้นของของแข็งในบ่อหมักมีมากไปหรือน้อยไปจะท าให้เกิดผลเสียคือถ้าความเข้มข้นของของแข็ง
เพ่ิมมากเกินไปก็จะท าให้เกิดการสะสมของกรดเพ่ิมขึ้น (pH ต่ าลง) ส่งผลให้กระบวนการหมัก
หยุดชะงัก และไม่มีการผลิตก๊าซ แต่ถ้าความเข้มข้นของของแข็งในบ่อหมักน้อยเกินไปก็จะท าให้อัตรา
การผลิตก๊าซชีวภาพต่อปริมาตรของบ่อไม่มากเท่าที่ควรท าให้ได้ก๊าซน้อย ระบบของการหมักก๊าซ
ชีวภาพ แบ่งตามแบบการเติมสารหมัก (อินทรีย์ + น้ า) คือ แบบเติมครั้งเดียว (Batch Operation) 
โดยการเติมอินทรีย์สารครั้งเดียว แล้วปล่อยให้อินทรีย์สารถูกย่อยสลายจนหมดแล้วจึงเอาออก และ
เติมสารอินทรีย์ลงใหม่ ท าให้ประสิทธิภาพการเกิดก๊าซต่ า และปริมาณก๊าซไม่คงที่แบบกึ่งต่อเนื่อง 
(Semi Continuous Operation) โดยการเติมอินทรีย์สารเป็นประจ า วันเว้นวันหรือเว้นสองวันขึ้นอยู่
กับสภาพสารอินทรีย์และขนาดของบ่อหมัก ผลที่ได้ประสิทธิภาพสูงกว่าแบบแรก ปริมาณก๊าซที่ได้
ค่อนข้างคงที่ แบบต่อเนื่ อง (Continuous Operation) เป็นการเติมสารอินทรีย เข้าและเอา
สารอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายแล้วออกอยู่ตลอดเวลาด้วยอัตราการไหลเข้าและออกคงที่  เหมาะสมกับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นค่อนข้างคงที่อยู่ตลอดเวลา (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
 
2.1.4.7 สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และสารพิษ (Chemical Antibiotic Toxin) 
 สารเคมี ยาปฏิชีวนะ และสารพิษ และอ่ืน ๆ อาจมีผลต่อการผลิตก๊าซชี วภาพเนื่องจาก
สารเคมีและยาปฏิชีวนะบางชนิดเป็นอันตรายกับแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซชีวภาพ ท าให้การเกิดก๊าซ
ชีวภาพน้อยลงหรือไม่เกิดเลย ดังนั้นในขั้นตอนการดูแลและบ ารุงรักษาบ่อหมักก๊าซชีวภาพจะต้อง
ระวังไม่ให้สารเคมีและยาปฏิชีวนะเข้าไปในบ่อหมักก๊าซชีวภาพได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ
โรคล้างคอกสัตว์ก็ให้ล้างอย่างระมัดระวังไม่ให้น้ านั้นไหลไปปนบ่อหมักก๊าซ และให้น าน้ านั้นไปก าจัด
ทิ้งที่อ่ืนหรือถ้ามีการน ายาปฏิชีวนะให้สัตว์กินหรือฉีดก็ต้องระมัดระวังไม่ปล่อยให้มูลสัตว์นั้นไหลลงไป
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ในบ่อหมักก๊าซชีวภาพ เนื่องจากยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีบางชนิดอาจมีโลหะหนักปนอยู่ ซึ่งโลหะหนัก 
และแร่ธาตุบางชนิด เช่น โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แอมโมเนียม และซัลเฟอร์ 
จัดเป็นสารที่มีความเป็นพิษต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในระบบ แต่โลหะหนักบางชนิด เช่น 
ทองแดง นิกเกิล โครเมียม สังกะสี และตะกั่วจัดเป็นสารที่มีประโยชนต่อแบคทีเรียในปริมาณน้อย 
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบของเซลล์แบคทีเรีย แต่ถ้ามีในปริมาณมากก็จะท าให้เกิดพิษได้ เนื่องจาก
ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานของเซลล์แบคทีเรียมีน้ าเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 80 สวนที่เหลือ 
ร้อยละ 20 ประกอบด้วยอินทรีย์สาร (บางครั้งองค์ประกอบจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและชนิดของ
แบคทีเรีย) ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับการเติบโตของแบคทีเรียสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่
Macronutrient และ Micronutrient ซึ่ง Macronutrient ถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักส าหรับการ
สังเคราะห์เซลล์ ได้แก่ C, N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na และ Cl ส่วน Micronutrient ได้แก่ Zn, Mn, 
Mo, Se, Co, Cu, Ni และ Vitamin ซึ่งมีบทบาทในกระบวนการสันดาปและการท างานของเอนไซม์
ของเซลล์ ส าหรับ Micronutrient สามารถค านวณความต้องการอย่างน้อยประมาณ 0.02  - 0.03 
mg/g COD ส าหรับ Fe, Zn และ 0.003 - 0.004 mg/g COD ส าหรับ Mn, Mo, Se, Co, Cu, Ni 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559) 
 
2.1.5 สมบัติของก๊าซชีวภาพ 
 ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่มีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทน จึงท าให้ก๊าซชีวภาพมีลักษณะสมบัติ
เป็นก๊าซที่ลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งปกติก๊าซมีเทนจะมีน้ าหนักเบากว่าอากาศและเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลวได้ยาก โดยสมบัติพ้ืนฐานของก๊าซชีวภาพประกอบด้วย 
 - ค่าความร้อน  เป็นค่าที่ก าหนดจากปริมาณความร้อนที่ถูกปลดปล่อยออกมาผ่าน
กระบวนการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ที่เชื้อเพลิงปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าความร้อนที่นิยมท าการ
วัดมี 2 รูปแบบ คือ Low Heating Value หรือ Net Heating Value และ Higher Heating Value 
หรือ Gross Heating Value ความแตกต่างระหว่างค่าความร้อนทั้ง 2 รูปแบบนี้ขี้นอยู่กับรูปแบบการ
ค านวณพลังงานความร้อนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้ เพราะในกระบวนการเผาไหม้จะมีน้ า
เกิดข้ึนโดยอยู่ในสถานะเป็นไอน้ า และเมื่อน าค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากก๊าซชีวภาพที่มีสัดส่วนของ
ก๊าซมีเทนเท่ากับร้อยละ 60 จ านวน 1 ลูกบาศก์เมตร มาเปรียบเทียบกับพลังงานความร้อนจาก
เชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ จะมีค่าเทียบเท่ากับ ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม น้ ามันเบนซิน 0.67 ลิตร 
น้ ามันดีเซล 0.60 ลิตร น้ ามันเตา 0.55 ลิตร ฟืนไม้ 1.50 กิโลกรัม และไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์/ชั่วโมง 
 - ความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ โดยปกติแล้วก๊าซชีวภาพจะมีความหนาแน่น
ประมาณ 1.2 กรัมต่อลิตร หรือ 1.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อมีปริมาณก๊าซมีเทนร้อยละ 60 ที่ 
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สภาวะมาตรฐาน ซึ่งค่าความหนาแน่นของก๊าซชีวภาพขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิในการหมัก 
โดยทั่วไปในการวัดค่าความถ่วงจ าเพาะของของเหลวและของแข็งจะเปรียบเทียบความหนาแน่นของ
สารนั้นๆ กับความหนาแน่นของน้ าที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แต่ในกรณีของก๊าซจะวัดค่าความ
ถ่วงจ าเพาะโดยเปรียบเทียบความหนาแน่นของก๊าซชนิดนั้นกับความหนาแน่นของอากาศที่อุณหภูมิ 0 
องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ซึ่งก๊าซที่มีความถ่วงจ าเพาะมากกว่า 1.0 จะจัดเป็นก๊าซที่มี
ความหนาแน่นมากกว่าอากาศ เมื่อรั่วออกสู่บรรยากาศจะไหลลงสู่พ้ืนและกระจัดกระจายไปได้ยาก
กว่าก๊าซที่เบากว่าอากาศ ส าหรับก๊าซชีวภาพที่มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักและจัดเป็นก๊าซทีมี
ค่าความหนาแน่นต่ ากว่าอากาศมาก ในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบรองลงมา
จัดเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ ดังนั้นก๊าซชีวภาพจะมีความหนาแน่นต่ าลงหากมีสัดส่วนโดยรวมของ
ก๊าซมีเทนสูงขึ้น 
 - Wobbe Number / Wobbe Index (WI) Wobbe Number หรือ WI เป็นค่าของ
ก๊าซที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเผาไหม้ของหัวเผา (Burner) กับค่าความร้อนและความ
ถ่วงจ าเพาะของก๊าซ ค่า WI จะใช้ในการปรับแต่งระบบการเผาไหม้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีส่วน
ส าคัญต่อปริมาณพลังงานที่จะจ่ายผ่านหัวฉีดเข้าระบบเผาไหม้ 
 - การจุดติดไฟอัตโนมัติ เป็นสมบัติของก๊าซที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสภาวะของก๊าซจะเกิดการ
ติดไฟหรือเผาไหม้ได้จะต้องมีองค์ประกอบหลักสามประการคือ เชื้อเพลิง อากาศ (ซึ่งหมายถึง
ออกซิเจน) และพลังงาน (อาจหมายถึงความร้อนหรือประกายไฟก็ได้) แต่ในบางกรณีถ้าเชื้อเพลิงและ
อากาศมีการผสมกันอย่างพอเหมาะและมีอุณหภูมิสูงเพียงพอก็สามารกเกิดการติดไฟได้เอง ก๊าซมีเทน
จัดเป็นก๊าซที่ติดไฟยาก ดังนั้นการติดไฟของก๊าซชีวภาพจ าเป็นต้องอาศัยประกายไฟ 
 - ช่วงในการลุกไหม้ โดยปกติการจุดติดไฟของก๊าซต้องมีสัดส่วนระหว่างก๊าซและออกซิเจนที่
พอเหมาะ การที่มีออกซิเจนมากเกินไปไม่สามารถท าให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้ รวมทั้งหากในกรณีที่มี
ปริมาณออกซิเจนต่ าก็จะไม่เกิดการลุกไหม้เช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไปก๊าซชีวภาพจะเกิดการลุกไหม้ได้ขึ้นกับ
สัดส่วนของก๊าซมีเทน โดยสัดส่วนที่เกิดการลุกไหม้จะอยู่ในช่วงร้อยละ 5-15 แต่ถ้าหากในบรรยากาศ
มีก๊าซมีเทนน้อยกว่าร้อยละ 5 ก็จะไม่เกิดการลุกไหม้ เรียกต าแหน่งที่ร้อยละ 5 นี้ว่า Lower 
Explosive Limit หรือ LEL แต่ถ้าหากในบรรยากาศมีก๊าซมีเทนมากกว่าร้อยละ 15 ก็จะไม่เกิดการ
ลุกไหม้เช่นกัน เรียกจุดนี้ว่าเป็น Upper Explosive Limit หรือ UEL  
 - ความเร็วของเปลว ความเร็วของเปลวจัดเป็นสมบัติที่ต้องเอามาพิจารณาในการออกแบบ
หัวจ่ายก๊าซ และการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ โดยความเร็วของเปลวจะเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนที่
ก๊าซมีเทนที่อยู่ในก๊าซผสมระหว่าง ก๊าซชีวภาพกับอากาศ นอกจากนี้ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ก็
มีผลต่อความเร็วของเปลวเช่นกัน 
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 - อุณหภูมิของเปลวไฟ อุณหภูมิของเปลวไฟเป็นสมบัติที่ขึ้นอยู่กับความชื้นของก๊าซและ
สัดส่วนมีเทนที่มีอยู่ในก๊าซชีวภาพ เมื่อก๊าซชีวภาพมีความชื้นมากขึ้นจะท าให้อุณหภูมิของเปลวไฟ
ลดลง โดยจะลดลงประมาณ 10-20 องศาฟาเรนไฮต์ เมื่อมีน้ าอยู่ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร. ดังนั้นการน า
ก๊าซไปใช้จึงต้องมีการออกแบบระบบดักน้ าและควบแน่นไอน้ าที่มากับก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ   
 - ส่วนผสมในห้องเผาไหม้ หากต้องการท าให้ก๊าซมีเทนลุกไหม้จะต้องมีความเข้มข้นของ
มีเทนในอากาศอยู่ในช่วงร้อยละ 5-15 โดยสัดส่วนที่ดีที่สุดในการลุกไหม้ตามทฤษฎีของมีเทนอยู่ที่ร้อย
ละ 9.4 ซึ่งเมื่อน าค่านี้ไปค านวณเพ่ือหาสัดส่วนของสารผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงหรือที่เรียกว่า 
Air-Fuel Ratio (A/F) จะได้เท่ากับ 17.21 แต่ถ้าสัดส่วนในห้องเผาไหม้มีค่ามากกว่านี้แสดงว่ามี
อากาศมากเกินไป ซึ่งเรียกว่า Lean Mixture และขณะที่ค่า A/F ต่ ากว่า 17.21 จะเรียกว่า Rich 
Mixture ส าหรับก๊าซชีวภาพที่มีมีเทนอยู่ร้อยละ 60 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 
2559) 
 
2.1.6 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์  
 ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ซึ่งเป็นการน าขยะมาเป็น
วัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการก าจัดของเสียและยังได้พลังงานมาใช้
ประโยชน์รวมถึงผลพลอยได้ที่ เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะใน
เมืองไทยในเชิงปฏิบัติยังคงประสบปัญหาด้านคุณภาพของก๊าซที่ได้ รวมถึงมีปริมาณของก๊าซชีวภาพที่
เกิดข้ึนไม่คงท่ีเนื่องจากต้องมีการพิจารณาปัจจัยหลายด้านดังต่อไปนี้  
(ส านักค้นคว้าและวิจัยพลังงาน, 2555) 
 
1) การเลือกใช้ระบบท่อรวบรวมและส่งก๊าซชนิดมีความดัน (positive pressure) มากที่สุด  
 เป็นการเลือกติดตั้งพัดลมดูดก๊าซจากขยะที่บ่อขยะให้มากที่สุด แล้วเดินท่อส่งก๊าซมีความดัน
ไปยังสถานที่ใช้ก๊าซ การท าเช่นนี้จะท าให้ระบบท่อก๊าซสามารถตรวจสอบหารอยรั่วได้ง่าย ไม่ว่าจะใช้
ฟองสบู่ หรือเครื่องมือวัดความเข้มข้นของก๊าซ เพราะก๊าซจะรั่วออกสูบรรยากาศ แต่หากเป็นระบบ
ดูด จะไมสามารถตรวจสอบหารอยรั่วด้วยวิธี ดังกล่าวได้ 
 
2) การควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนในท่อ  
 การควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจนให้ต่ ากว่าระดับ LEL (Lower Explosive Limit) เป็นอีกวิธี
หนึ่งในการป้องกันการเกิดไฟย้อนในระบบท่อ และการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน อย่างสม่ าเสมอจะ
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ช่วยให้ทราบถึงความผิดปกติของระบบท่อทันทีทีที่เริ่มเกิดปัญหา เช่น ถ้ามีการทรุดตัวและเกิดรอยรั่ว
ของท่อในช่วงดูดของพัดลม ปริมาณออกซิเจนจะเพ่ิมข้ึนทันที  
 
3) การออกแบบความเร็วก๊าซในท่อให้สูงกว่าความเร็วเปลวไฟ  
 ก๊าซชีวภาพเมื่อเกิดการลุกไหมจะมีความเร็วเปลวไฟ 3.5 เมตรต่อวินาที ดังนั้นหากความเร็ว
ก๊าซในท่อสูงกว่านี้ เมื่อเกิดไฟลุกไหม้ที่ปลายท่อเปลวไฟก็ไม่สามารถลุกไหม้ย้อนเข้ามาในท่อได้ และ
เมื่อประกอบกับการควบคุมปริมาณออกซิเจนในท่อตามข้อ 2.2.2 ก็จะยิ่งท าให้ระบบท่อมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น  
 
4) การเลือกใช้ระบบป้องกันไฟย้อนที่เหมาะสม  
 การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆมีส่วนส าคัญในการท างานของระบบ เช่น อุปกรณ์จับเปลวไฟ 
(Flame Arrester) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ต้องออกแบบก าหนดให้มีและติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม 
เป็นต้น นอกจากนี้เทคนิคในการดูแลรักษาระบบและเทคนิคการวางระบบป้องกันไฟย้อนบางเทคนิคก็
มีความส าคัญเช่นกัน เช่น การจุ่มปลายท่อก๊าซให้ก๊าซไหลผ่านน้ าเพ่ือดักไฟให้สามารถใช้กับระบบก๊าซ
ชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะได ้เนื่องจากก๊าซที่ได้มีปริมาณสูงมากจนเป่าน้ ากระจายออกจากถังดัก  
 
5) การเลือกใช้วาล์วอัตโนมัติชนิดปกติปิด (Normally Close)  
 ในกรณีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพมีอุปกรณ์ชนิดวาล์วอัตโนมัติใช้ใน
ระบบ ควรเลือกใช้ชนิดปกติปิดเพ่ือในกรณีฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ วาล์วดังกล่าวจะกลับสู่ต าแหน่งปิด
และป้องกันการปล่อยก๊าซขณะที่อุปกรณ์อ่ืนหยุดท างาน  
 
6) การออกแบบให้มีระบบระบายความดันฉุกเฉิน  
 อุปกรณบ์างประเภทที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น ถังดักน้ า ถังกรองก๊าซ มักไม่เอ้ือต่อการออกแบบ
ให้รับแรงดันที่สูงส าหรับต้านทานแรงดันจากการระเบิดเนื่องจากอาจติดไฟได้ เพราะต้องใช้วัสดุที่มี
ความหนา ท าให้มีราคาแพง กรณีนี้สามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความดันฉุกเฉิน เช่น 
การติดตั้งส่วนที่ก าหนดให้ฉีกขาดได้เพ่ือระบายแรงดัน (Rupture Seal) ไว้ตรงบริเวณอุปกรณ์ที่มี
โอกาสอาจเกิดปัญหา นอกเหนือจากเทคนิคในการออกแบบเบื้องต้นดังกล่าวแล้วการก าหนดให้ปล่อง
เผาก๊าซ (Flare) เป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องมีการก าหนดมาตรฐานให้มีการติดตั้งส าหรับแต่ละโครงการ
เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมาก เนื่องจากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ และจากน้ าเสีย
อุตสาหกรรมมักจะถูกละเลยการติดตั้งปล่องเผาก๊าซเพราะมีความเข้าใจว่าต้องดูดก๊าซมาเพ่ือใช้งาน
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เมื่อไม่มีการใช้งานก็ไม่ต้องดูดก๊าซ และสามารถปิดระบบได้ ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากก๊าซ
ที่เกิดจากของเสียหรือกองขยะจะเกิดขึ้นด้วยอัตราเท่ากันไม่ว่าจะมีการดูดไปใช้หรือไม่ก็ตาม เมื่อไม่มี
การดูดก๊าซที่เกิดข้ึน ก็จะท าให้รั่วไหลออกจากระบบและออกสู่ชั้นบรรยากาศเกิดเป็นก๊าซเรือนกระจก
ต่อไป ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งปล่องเผาก๊าซไว้ส าหรับท าการเผาก๊าซทิ้ง แม้จะไม่มีการน าไปใช้งานก็
ตาม ปล่องเผาก๊าซที่ใช้งานอยู่ทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ปล่องเผาก๊าซแบบปิด (Close Flare) 
และปล่องเผาก๊าซแบบเปิด (Open Flare) ข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างปล่องเผาก๊าซแบบเปิดกับ
ปล่องเผาก๊าซแบบปิดคือ ประสิทธิภาพในการเผา และการก าจัดมลพิษ ซึ่งพิจารณาจากอุณหภูมิใน
ห้องเผาไหม้และเวลากักที่ก๊าซท าปฏิกิริยาอยู่ในห้องเผาไหม้ ปล่องเผาก๊าซแบบปิดมักถูกออกแบบให้
มีอุณหภูมิห้องเผาไหม้มากกว่า 800 องศาเซลเซียส เวลากักนานกว่า 2 วินาที ในขณะที่ปล่องเผาก๊าซ
แบบเปิดก าหนดเพียงอุณหภูมิเปลวไฟต้องมากกว่า 550 องศาเซลเซียส ดังนั้นปล่องเผาก๊าซแบบเปิด
จึงเหมาะสมส าหรับการใช้งานเผาก าจัดก๊าซเพ่ือลดความเป็นก๊าซไวไฟ และใช้งานชั่วคราวในกรณี
ฉุกเฉินที่ต้องปล่อยก๊าซทิ้งโดยไม่มีการใช้งานปลายทางเท่านั้น หากต้องการเผาก าจัดก๊าซเพ่ือก าจัด
มลพิษทั้งหมดควรเลือกใช้ปล่องเผาก๊าซแบบปิด ส าหรับปล่องเผาก๊าซแบบปิดจะสามารถวัดคุณภาพ
ก๊าซหลังการเผาไหม้ได้ ในขณะที่ปล่องเผาก๊าซแบบเปิดจะไม่สามารถเก็บตัวอย่างก๊าซหลังการเผาไหม้
ได้ เนื่องจากมีการเผาไหม้อยู่นอกปล่อง 
 
 

2.2 สถานการณ์ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพและกรณีศึกษา 
 การผลิตก๊าซชีวภาพในปัจจุบันได้รับความนิยมมากข้ึนเนื่องจากเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาด 
มาใช้ในการหุงต้มและให้ความร้อนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อีกทั้งช่วยลดปัญหามลภาวะจาก
กลิ่นและน้ าเสียจากมูลสัตว์ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ถึงแม้การผลิตก๊าซชีวภาพ
จะมีประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย แต่ในการผลิตก๊าซชีวภาพก็ยังต้องมีความใส่ใจด้านความ
ปลอดภัยด้วย เพราะในการผลิตก๊าซชีวภาพจะมีกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆได้ ซึ่ง
สามารถสรุปตัวอย่างอุบัติเหตุเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพในประเทศไทยได้ดังนี้ (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
เพ่ือสิ่งแวดล้อม, 2556) 
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ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างรายงานอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 
ล าดับ วันที ่

เกิดเหตุ 
สถานที ่ ประเภท

กิจการ 
ประเภท
อุบัติเหตุ 

ผู้บาดเจ็บ 

(ราย) 
เสียชีวิต 
(ราย) 

มูลค่า
เสียหาย 
(บาท) 

1 29/07/49 โกดังข้าวโพด
อบแห้งแสง

รัตน ์

ผลิตขา้วโพด
อบแห้ง 

พื้นที่อับ
อากาศ 

- 4 ไม่ระบ ุ

2 22/08/49 บ. หนองบัวโค
เจนเนเรชั่น จ 

ฟาร์มสุกร พื้นที่อับ
อากาศ 

- 5 ไม่ระบ ุ

3 27/09/49 บ.สระแก้ว
เจริญ จ ากดั 

ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

ระเบดิ 1 2 2 ล้าน 

4 24/09/49 บ. เอี่ยมบูรพา 
จ ากัด 

ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

ระเบดิ 2 - 3 ล้าน 

5 11/02/52 วิทยาลัยการ
อาชีพเถิน 

สถานศึกษา ระเบดิ 3 - ไม่ระบ ุ

6 02/05/52 ไม่ระบ ุ ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

ระเบดิ - - ไม่ระบ ุ

7 24/06/52 ไม่ระบ ุ ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

ระเบดิ 4 - 3 แสน 

8 10/12/52 ไม่ระบ ุ ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

ระเบดิ - - ไม่ระบ ุ

9 11/03/53 ร.ร. บ้าน
หนองสโมง 

สถานศึกษา ระเบดิ - 1 ไม่ระบ ุ

10 23/02/54 ไม่ระบ ุ เลี้ยงสตัว์
ขนาดเล็ก 

พื้นที่อับ
อากาศ 

2 - ไม่ระบ ุ

11 25/02/54 บ. ชัยภูมิ 
สตาร์ชจ ากดั 

ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

ระเบดิ 30 8 20 ล้าน 

12 9/03/55 บ. ยูนิวานิช
น้ ามันปาลม์ 

ท าสวน
ปาล์ม 

พื้นที่อับ
อากาศ 

2 3 ไม่ระบ ุ

13 7/05/55 บ. คาสซาวา
เวสท์ ทูเอ็น
เนอร์ยี่ จ ากัด 

โรงงาน
พลังงานจาก
กากของเสีย 

อัคคีภัย - - ไม่ระบ ุ

14 27/05/55 บ. เอสพีเอ็ม
อาหารสตัว์  

ผลิตอาหาร
สัตว ์

พื้นที่อับ
อากาศ 

- 5 ไม่ระบ ุ
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ล าดับ วันที ่
เกิดเหตุ 

สถานที ่ ประเภท
กิจการ 

ประเภท
อุบัติเหตุ 

ผู้บาดเจ็บ 

(ราย) 
เสียชีวิต 
(ราย) 

มูลค่า
เสียหาย 
(บาท) 

15 23/12/55 อุตสาหกรรม
แป้งมันบ้าน
โป่ง จ ากัด 

ผลิตแป้งมัน
ส าปะหลัง 

พื้นที่อับ
อากาศ 

1 1 ไม่ระบ ุ

16 23/12/56 เซนทรัลเฟส
ติวัล พัทยา 

ศูนย์การค้า พื้นที่อับ
อากาศ 

1 2 ไม่ระบ ุ

ที่มา: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (2556) 
 
2.2.1 สัดส่วนการเกิดอุบติเหตุจ าแนกตามขั้นตอนต่างๆ 
 การผลิตก๊าซชีวภาพมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ โดยคิดเป็นร้อยละ ดังต่อไปนี้ 
อุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์และการติดตั้งเกิดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือการบ ารุงรักษา
คิดเป็นร้อยละ 36 อ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 13 และการติดตั้งคิดเป็นร้อยละ 6 ตามล าดับ ดังแสดงในภาพ
ที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 การเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ที่มา: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (2556) 
 
2.2.2 สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุจ าแนกตามสาเหตุ 
 การผลิตก๊าซชีวภาพมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยคิดเป็นร้อยละของสาเหตุในการเกิดได้ดังนี้ 
การเกิดระเบิดเกิดมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือพื้นที่อับอากาศคิดเป็นร้อยละ 26 
อัคคีภัยและโครงสร้างน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68 ดังแสดงในภาพที่ 2.3 

45%

36%

6%

13%

ผลติ บ ำรุงรักษำ ติดตัง้ อื่นๆ
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ภาพที่ 2.3 ร้อยละของอุบัติเหตุจ าแนกตามสาเหตุ 
ที่มา: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (2556) 
 
2.2.3 สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีหน้าที่แตกต่างกัน
คิดเป็นร้อยละได้ดังนี้ 
 คนงานมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมาคืออาชีพอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 6 นายช่างคิดเป็นร้อยละ 3 และสัตวแพทย์น้อยที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ 2 ตามล าดับ ดังแสดง
ในภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 ร้อยละของอุบัติเหตุจ าแนกตามอาชีพ 
ที่มา: ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (2556) 
 
 

68%

26%

3% 3%

ระเบดิ อบัอำกำศ อคัคีภยั โครงสร้ำง

89%

2%
3%

6%

คนงำน สตัวแพทย์ นำยช่ำง อื่นๆ
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2.2.4 ตัวอย่างกรณีศึกษา 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากรณีศึกษาเพ่ิมเติมจ านวน 9 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือน ามาแจกแจงลงในตารางเพ่ือวิเคราะห์ถึง
สาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาเบื้องต้น 3 ตัวอย่าง ดังนี้  
 
กรณีศึกษาที่ 1 แกลลอนหมักก๊าซชีวภาพระเบิด (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) 
แหล่งข้อมูล หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 
ชื่อข่าว แกลลอนหมักก๊าซชีวภาพนับร้อยระเบิด บ้านหัวหน้าเกษตรกรหวิดวอด 
เกิดเหตุระเบิดภายในบ้านหัวหน้าเกษตรกร อ.เมือง จ.ล าปาง พบไฟไหม้ในห้องเก็บแกลลอนน้ าหมัก
ชีวภาพและก๊าซชีวภาพกว่า 300 แกลลอน เมื่อเวลา 19.20 น. วันที่ 2 ก.ค. 60 ร.ต.อ.อนุวัฒน์ มี
ธรรม รอง สว.สส.สภ.เขลางค์นคร อ.เมืองล าปาง รับแจ้งมีเหตุระเบิดในบ้านเลขที่ 145 ม.4 บ้านหัว
ฝาย ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ล าปาง จึงรุดไปสอบสวน ในที่เกิดเหตุพบรถดับเพลิง 5 คัน ก าลังฉีด
ระงับเพลิงไหม้บริเวณหลังบ้าน ใช้เวลา 20 นาทีจึงระงับเหตุได้ สอบสวนเจ้าของบ้าน กล่าวว่าขณะ
เกิดเหตุตนอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงระเบิด 1 ครั้งจึงรีบวิ่งมาดูและพบว่าไฟไหม้บริเวณห้องเก็บถังหมัก 
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต ารวจสันนิษฐานว่าก๊าซที่เกิดขึ้นสะสมจ านวนมากประกอบกับแกลลอนวางเก็บไม่
ถูกวิธีจึงเกิดการระเบิดขึ้น 
 
ตัวอย่างท่ี 2 กรณีศึกษา: ท่อก๊าซชีวภาพรั่ว (สถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง, 2556) 
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ TNN NEWS วันที่ 27 พฤษภาคม 2556  
ชื่อข่าว สลด! ท่อก๊าซชีวภาพรั่ว ท าคนงานดับ 5ศพ ที่ราชบุรี 
รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท SPM หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยยางโทน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้เกิดเหตุ
คนงาน 5 คน ได้เสียชีวิตลง หลังทั้งหมดได้ลงไปซ่อมท่อส่งก๊าซในบ่อหมักธรรมชาติไบโอก๊าซและสูด
ดมก๊าซพิษเข้าไปจนขาดอาการหายใจ จากการสอบสวนคนงานที่เห็นเหตุการณ์ได้ความว่า ก่อนเกิด
เหตุผู้เสียชีวิตทั้ง 5 คนได้ช่วยกันน าท่อลงไปเชื่อมในบ่อไบโอก๊าซ โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกลิ่นก๊าซ 
และคาดว่าอาจจะมีก๊าซรั่วออกมาปริมาณมากเกิน ท าให้หายใจไม่ออก จึงได้พยายามที่จะช่วยกันปีน
ขึ้นมาจากบ่อ แต่หมดแรงและขาดอากาศหายใจเสียชีวิตไปเสียชีวิตก่อน 
 
ตัวอย่างท่ี 3 กรณีศึกษา พลัดตกบ่อหมัก (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2555) 
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ Thai PBS วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 
ชื่อข่าว เด็กอนุบาลพลัดตกบ่อหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียน เสียชีวิต 
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เกิดเหตุเด็กนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น พลัดตก
บ่อหมักก๊าซชีวภาพของโรงเรียนเสียชีวิต เบื้องต้นเชื่อว่า เด็กพลาดไปเหยียบฝาบ่อที่ปิดไม่สนิท 
ขณะที่โรงเรียนพร้อมรับผิดชอบทุกกรณีและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริง  ซึ่ง
เบื้องต้น นายบุญธรรม โบราณมูล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ยืนยันว่า โรงเรียนมี
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณบ่อที่จะปิดฝาอย่างมิดชิด แต่อาจมี
บุคคลภายนอกเข้ามาเปิดฝาบ่อ แล้วปิดไม่สนิทท าให้เด็กพลัดตก 
 

 

2.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีโอกาสเกิดอันตรายจะต้องมี
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ซึ่งในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแบบพ้ืนฐาน 
โดยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุดหรือฉีกขาดหรือมีรูรั่ว มีขนาดเหมาะสมกับ
ผู้สวมใส่ และต้องสวมกระชับกับร่างกาย เพ่ือให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก ซึ่งสามารถแบ่ง
ตามชนิดต่างๆได้ดังนี ้(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2560) 
 
2.3.1 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body Protection) 
 เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีสารเคมี จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าเพ่ือป้องกันอันตราย
จากสารเคมี (Protective Clothing) ตลอดเวลา ได้แก่ เสื้อคลุมปฏิบัติการ (Lab Coat) ซึ่งมีความ
ทนทานต่อสารเคมีและการฉีกขาดมากกว่าเสื้อผ้าโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใส่ผ้ากันเปื้อนที่ท า
ด้วยพลาสติกหรือยาง ป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระคายเคืองได้ ในการสวมเสื้อคลุมห้าม
สวมเสื้อผ้าที่หลวมไม่พอดีตัวใหญ่เกินไปหรือรัดมากเกินไป เสื้อผ้าที่มีรอยฉีกขาดอาจท าให้เกิด
อันตรายในห้องปฏิบัติการได้ และควรติดกระดุมเสื้อคลุมปฏิบัติการตลอดเวลา  (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 
2.3.2 อุปกรณ์ป้องกันหน้า (Face Protection) 
 ในการท างานที่มีอันตราย ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Protection)
หรือ หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เมื่อท างานกับเครื่องจักร หรือ สารเคมีอันตราย เพ่ือ
ป้องกันวัตถุหรือสารเคมีกระเด็นโดนใบหน้า ซึ่งหน้ากากที่มีกระบังหน้าใสสามารถใช้ร่วมกันกับแว่น
สายตาได้ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
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2.3.3 อุปกรณ์ป้องกันตา (Eye Protection) 
 ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกิดอันตรายต่อดวงตาควรสวมแว่นตาขณะท างาน เพื่อป้องกันอนุภาคเศษ
ชิ้นส่วน ต่างๆ เศษเหล็ก เศษแก้ว ฝุ่นละออง ไอระเหย และสารเคมีเข้าตา ลักษณะของแว่นตาที่ใช้ใน
การป้องกันอันตราย มี 2 ประเภท คือ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 - แว่นตากันฝุ่น/ลม/ไอระเหย (Goggles) เป็นแว่นตาที่ป้องกันตาและบริเวณรอบดวงตาจาก
อนุภาค ของเหลวติดเชื้อ หรือสารเคมี/ไอสารเคมี 
 - แว่นตานิรภัย (Safety Glasses) จะคล้ายกับแว่นตาปกติ แต่เลนส์ทนต่อการกระแทกและ
มีกรอบแว่นตาที่แข็งแรงกว่าแว่นตาทั่วไป แว่นตานิรภัยมักมีการชี้บ่งด้วยอักษรเครื่องหมาย "Z87" 
ตรงกรอบแว่นตาหรือบนเลนส์ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 
2.3.4 อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันมือ นิยมใช้เป็นมือถุงมือ (Gloves) ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานสามารถจัดตามประเภทของการใช้งานได้หลายประเภท ดังนี้  
 - ถุงมือป้องกันสารเคมี สิ่งปนเปื้อนและการติดเชื้อ การปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี
จ าเป็นต้องสวมถุงมือป้องกันสารเคมี เพราะสารเคมีหลายชนิดท าให้ผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง
และไหม้ได้ และสารเคมียังสามารถถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ด้วย แต่ถุงมือป้องกันสารเคมีมีหลายชนิด 
แต่ละชนิดมีสมบัติและอายุการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้อง เ พ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด ถุงมือป้องกันสารเคมีได้แก่ ถุงมือลาเท็กซ์/ถุงมือไวนิล/ถุงมือไนไทรล์  
 - ถุงมือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเมื่อความต่างศักย์สูงมากเกินไป ได้แก่ ถุงมือไฟฟ้า 
 - ถุงมือป้องกันความร้อนเมื่อท างานที่ต้องสัมผัสกับวัสดุที่มีอุณหภูมิที่สูง ได้แก่ ถุงมือที่ใช้
ส าหรับหยิบจับของในตู้อบ ถุงมือกันความร้อน 
 - ถุงมือป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ เครื่องกล และสิ่งของมีคม (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 
2.3.5 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection) 
 การปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิดอันตรายจะต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันเท้าซึ่งนิยมใช้เป็น
รองเท้าป้องกันอันตรายต่างๆ ตามชนิดของงาน โดยเฉพาะงานในห้องปฏิบัติการจะต้องมีการสวม
รองเท้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ รองเท้าป้องกันอันตรายมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 - ต้องเป็นรองเท้าท่ีปิดนิ้วเท้าและหลังเท้ามิดชิด 
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 - ท าจากวัสดุที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ตัวท าละลาย หรือการซึมผ่านของน้ า
ได้ เช่น รองเท้ายางท่ีสวมหุ้มรองเท้าธรรมดาและรองเท้าบูท แต่รองเท้าหนังสามารถดูดซับสารเคมีได้ 
 - รองเท้าที่สารเคมีอันตรายหกรด ไม่ควรน ามาสวมอีก (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2560) 
 
2.3.6 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (Hearing Protection) 
 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน มี 2 แบบ คือ จุกยางส าหรับเสียบช่องหู และแบบครอบใบหู 
ส าหรับป้องกันมิให้ประสาทหูเสียเพราะได้ยินเสียงดังเกินขนาด หรือนานเกินไป แต่เครื่องมือและการ
ท าปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะไม่เกิดเสียงรบกวนมากจนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 
ยกเว้นการทดลองกับอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่ของเสียงสูง ซึ่ง OSHA ได้ก าหนดมาตรฐานการท างาน 
(OSHA Occupational Noise Standard) ไว้ว่า คนที่ท างานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงระดับ 85 เดซิ
เบล ไม่ควรท างานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 
2.3.7 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)  
 ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี ฝุ่น ควัน หรือไอระเหย ตลอดจนสารที่ มีอนุภาคขนาด
เล็กควรสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจเพ่ือป้องกันการหายใจเอาอนุภาคฝุ่นผงหรือไอสารเคมีเข้าสู่
ร่างกายในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถท าได้โดย 
 - การใช้หน้ากากกรองหรือมีตัวดูดจับสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะหายใจเอาอากาศนั้นเข้าสู่ปอด
 - การใช้อากาศบริสุทธิ์จากถังบรรจุแทนอากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย 
 การเลือกสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ต้องเผชิญ 
และการเลือกใช้หน้ากากแบบกรองอากาศต้องค านึงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของตัวกรอง 
(Filter) หรือตัวดูดซับ (Chemical Cartridge) ในการขจัดสารอันตรายที่ก าหนด เช่น โครเมียม ตะกั่ว 
ออกด้วย หน้ากากท่ีเลือกใช้ควรป้องกันสิ่งที่ก าหนดได้สูงกว่าขีดจ ากัดการสัมผัสสารในสิ่งแวดล้อมการ
ท างาน (Occupational Exposure Level, OEL) ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งหน้ากากกรองอากาศที่ใช้
ต้องไม่รั่วซึมและสวมได้กระชับกับใบหน้า รวมทั้งมีการบ ารุงรักษาท าความสะอาดตามก าหนดเวลา 
(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
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2.4 ความเป็นพิษของก๊าซที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่ประกอบด้วย ก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซมีเทนประมาณร้อยละ 50 -70 ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณร้อยละ 20-50 และก๊าซชนิดอ่ืนๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย 
เป็นต้น ซึ่งมีสมบัติและผลกระทบต่อร่างกายในปริมาณและความรุนแรงที่แตกต่างกัน ดังนี้ (อนามัย 
ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก, 2554) 
 
2.4.1 ก๊าซมีเทน  
 ก๊าซมีเทนจัดเป็นก๊าซไวไฟชนิดที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ จะลอยตัวได้ง่าย สะสมในที่
สูงและในพ้ืนที่ปิดหรือระบบปิด สะสมได้ดีหากอากาศร้อนและมีความชื้นสูง การตรวจวัดความเข้มข้น
ในบรรยากาศท าได้ค่อนข้างยากซ่ึงต้องใช้เครื่องตรวจจับก๊าซ (Gas Detector) เท่านั้น อีกทั้งมีเทนยัง
มีสมบัติเบากว่าอากาศประมาณครึ่งหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเจอช่องว่างในอากาศจะพุ่งออกมาจากภาชนะที่ขัง
ไว้ทันที ดังนั้นเวลาไปเปิดบ่อบ าบัดน้ าเสีย แล้วยืนมองอยู่ข้างบนโดยไม่ลงไปข้างล่าง ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะปลอดภัย นอกจากนั้นก๊าซมีเทนสามารถแทนที่ก๊าซออกซิเจน และท าให้เกิดการ
ระเบิดที่ความเข้มข้น 50,000 ส่วนในล้านส่วน หรือ มากกว่าร้อยละ 5 ในบรรยากาศ ก็เพียงพอที่จะ
จุดระเบิดได้ แหล่งก าเนิดของก๊าซมีเทน คือ บ่อบ าบัดน้ าเสีย การหมักของสิ่งต่างๆโดยแบคทีเรียแบบ
ไร้อากาศ พ้ืนที่บ าบัดขยะ เป็นต้น 
 ทางในการรับสัมผัสก๊าซมีเทนส่วนใหญ่ คือ ทางการหายใจ เมื่อไปอยู่ในที่มีรอยรั่วหรือรอย
แตกระหว่างข้อต่อท่อต่างๆ หรือหายใจเอามีเทนจากถังหมักหรือบ่อระบายน้ าเสีย เมื่อหายใจเข้าไป
จะมีผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน เพราะจะมีผลให้ออกซิเจนลดลงหากหายใจเอาก๊าซมีเทน
เข้าไปในปริมาณมากอาจจะรู้สึกอ่อนเพลีย วิงเวียนและปวดศีรษะ ซึมเศร้า สับสน ชัก หมดสติ อาจมี
อาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ส่วนอาการเรื้อรัง เกิดขึ้นหายใจเอาก๊าซมีเทนเข้าสู่
รา่งกายระยะเวลายาวนาน จะท าให้มีผลกระทบต่อร่างกายไม่มาก คาดว่าเป็นสารไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
ไม่มีข้อมูลผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ 
 การป้องกันและแก้ไขท าได้โดยการก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการ
ท างานในสถานที่อับอากาศ เช่น ควรมีการดูแลบ่อบ าบัดน้ าเสีย บ่อหมักขยะ บ่อปุ๋ยคอก ให้มีการ
ระบายอากาศที่ดี ควรมีตรวจวัดระดับมีเทนอย่างสม่ าเสมอ ไม่ใช้พัดลมในบ่อบ าบัด เพราะอาจเกิด
การระเบิดได้ ห้ามไม่ก่อให้เกิดประกายไฟรอบๆพ้ืนที่เสี่ยง ติดสัญลักษณ์เตือนภัยและข้อความว่า“ที่
อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” ท าป้ายเตือนให้มีขนาดมองเห็นได้ชัดเจน และในบริเวณพ้ืนที่อับ
อากาศควรมีการประเมินความเข้มข้นของก๊าซมีเทนเพ่ือควบคุมไมให้เกินค่ามาตรฐานขององค์กรนัก
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา (ACGIH,TLV-TWA) โดยระดับออกซิเจนไม่ต่ ากว่า
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ร้อยละ 18 ความเข้มข้นมีเทนไม่เกินร้อยละ 5 และมาตรฐานของสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยในการท างานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIOSH) ก าหนดให้ไม่เกิน 1,000 ppm (อนามัย ธีรวิโรจน์ 
เทศกะทึก, 2554) 
 
2.4.2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ น้ าหนักโมเลกุลเท่ากับ 
44.01 มีจุดเดือดที่ 78.5 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นที่ 0 องศาเซลเซียสเท่ากับ 1.997 ละลายได้
ในน้ า ปกติเป็นก๊าซที่ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมีและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนแต่สามารถท าปฏิกิริยากับออกไซด์
ของโลหะและไฮดรอกไซด์ ได้ผลผลิตเป็นคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนต 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่มีอยู่ในธรรมชาติประมาณร้อยละ 0.03 โดย
ปริมาตรบริเวณเหนือมหาสมุทรในเขตเมืองจะมีปริมาณเพ่ิมเป็นประมาณร้อยละ 0.06 และลมหายใจ
ออกของมนุษย์มีก๊าซประมาณร้อยละ 5.6 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดจากการเผาไหม้ของ
สารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ไม้ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น ภู เขาไฟระเบิด การหายใจของสิ่งมีชีวิต หรือการเผาไหม้ของ
สารประกอบอินทรีย์ ก๊าซนี้เป็นวัตถุดิบส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เพ่ือใช้
คาร์บอนและออกซิเจนในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้ พืชจะ
ปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาสู่บรรยากาศ ท าให้สัตว์ได้ ใช้ออกซิ เจนนี้ ในการหายใจ การใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ของพืชนี้เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซ
หนึ่งที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สามารถเข้าสู่ร่างกายทางลมหายใจ จะเกิดอาการพิษ
เฉียบพลันได้ในกรณีที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนที่ออกซิเจนในบริเวณที่อับอากาศ ท าให้ปริมาณ
ออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการหายใจ ถ้าสูดดมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณสูงมากร่างกายจะตอบสนองโดย
เริ่มจากการหายใจลึกมากกว่าเดิม หายใจติดขัด หายใจล าบาก จนถึงอาการขาดออกซิเจน คือปวด
ศีรษะ วิงเวียน ความดันสูง อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น ถ้าความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 12 หรือ
มากกว่าจะหมดสติภายใน 1-2 นาที ซึ่งมักพบกรณีท างานในที่อับอากาศ เช่น ไซโล ถังหมัก บ่อลึก 
เป็นต้น (อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก, 2554) 
 
2.4.3 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  
 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จัดเป็นก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น และสามารถติดไฟได้ สามารถพบได้ในก๊าซ
ชีวภาพที่เกิดจากการหมัก เช่น ก๊าซชีวภาพในฟาร์มหมู ซึ่งก๊าซนี้นิยมน ามาใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงหุงต้ม
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ในครัวเรือน ส าหรับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นในระบบปิดและระบบบ าบัดน้ าเสียมักเป็นสาเหตุ
ของการสึกกร่อนอุปกรณ์โลหะต่างๆ เช่น วาล์ว ท่อเหล็ก และถังหมัก เป็นต้น นอกจากนี้ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นในระบบผลิตก๊าซชีวภาพจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นพิษต่อแบคทีเรีย ท าให้
ปริมาณก๊าซมีเทนที่เป็นก๊าซหลักส าหรับน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลง และที่ส าคัญหากน าก๊าซชีวภาพไป
ประโยชน์เพ่ือการเผาไหม้ในเครื่องยนต์แล้วจะมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ออกเสียก่อน 
 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดการเผาไหม้จะท าให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (S2O) ที่มีฤทธิ์กัด
กร่อนโลหะสูง และสามารถท าปฏิกิริยากับน้ าเกิดเป็นกรดซัลฟูริก (H2SO4) ได้ นอกจากนี้ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เมื่อระเหยสู่บรรยากาศจะถูกออกซิไดซ์เป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อมีความชื้น
และปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมเป็นเวลา 2 วันจะท าให้เกิดเป็นละอองของกรดก ามะถันกระจายอยู่
ในบรรยากาศที่เรียกว่า Acid Mist และเมื่ออากาศมีสภาวะความชื้นสูงจะเกิดการควบแน่นรวมกับไอ
น้ ารวมเป็นฝนที่มีคุณสมบัติเป็นกรดที่เรียกว่า ฝนกรด 
 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เมื่อสัมผัสหรือสูดดมจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
หายใจ นอกจากนี้ ถ้าหากสูดดมมากจนแพร่เข้าสู่กระแสเลือดจะท าให้ความสามารถในการน า
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลง ทั้งนี้การสูดดมหรือการแพร่เข้าสู่กระแสเลือดจะท าให้เกิดพิษจาก
ก๊าซเข้าท าลายปอด ทรวงอก ไต ระบบทางเดินอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และเป็นอันตรายต่อทารก
ในครรภ์ได้ การอยู่ในสถานที่ที่มีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในความเข้มข้นสูงจะท าให้ขาดอากาศหายใจได้
ง่ายจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตตามมา ระดับความเป็นพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายของก๊าซไอโดรเจน
ซัลไฟด์มีดังนี ้
 
 - ความเข้มข้น 10 ppm จะเริ่มรู้สึกระคายเคืองต่อตา และในระบบทางเดินหายใจ 
 - ความเข้มข้น 50-100 ppm ท าให้ระคายเคืองต่อเยื่อนัยน์ตา และระบบทางเดินหายใจ
เพ่ิมข้ึน และท าให้หายใจล าบากข้ึน 
 - ความเข้มข้น 100 ppm จะท าให้เกิดอาการไอ ระคายเคืองตา และรู้สึกเจ็บตา ไม่รับรู้กลิ่น
หลังสูดดม 2-15 นาที ระบบหายใจขัดข้อง หายใจล าบากมากขึ้น และเริ่มมีอาการมึนงงหลังจากสูด
ดม 15-30 นาที หลังจากนั้น 1 ชั่วโมง จะมีอาการแสบคอและหากสูดดมอย่างต่อเนื่องอีกจะท าให้
ระบบหายใจล้มเหลวจนท าให้เสียชีวิตได้ง่ายภายใน 48 ชั่วโมง 
 - ความเข้มข้น 200-300 ppm หากสูดดมชั่วขณะจะท าให้ระคายเคืองต่อระบบหายใจและ
นัยน์ตาอย่างรุนแรง และหากสูดดมต่อเนื่องจะท าให้เสียชีวิตเร็วกกว่า 48 ชั่วโมง 
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 - ความเข้มข้น 500-700 ppm จะสูญเสียความสามารถในการสั่งการและควบคุมของสมอง 
ซึ่งสามารถท าให้เสียชีวิตได้ภายใน 30-60 นาท ี
 - ความเข้มข้น 700-1000 ppm หากสูดดมเพียงชั่วครู่จะท าให้หมดสติอย่างรวดเร็ว และ
ระบบหายใจล้มเหลวจนท าให้หยุดหายใจ และเสียชีวิตตามมาทันที 
 - ความเข้มข้น 1000-2000 ppm หากสูดดมจะท าให้หมดสติทันที ระบบหายใจล้มเหลว 
และเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว 
 - ดังนั้นในการผลิตก๊าซชีวภาพจึงต้องมีการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งวิธีการก าจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์นิยมใช้วิธีการดูดซับเป็นหลัก เช่น การดูดซับแห้งด้วยเศษเหล็กและถ่านกัมมันต์ การ
ดูดซับด้วยเมมเบรนพอลิเมอร์ นอกจากนั้น ยังใช้วิธีอ่ืน เช่น การท าปฏิกิริยากับไอน้ าหรือน้ าจนเกิด
เป็นกรดซัลฟูริก (อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก, 2554) 
 
2.4.4 ก๊าซแอมโมเนีย  
 ก๊าซแอมโมเนียในสภาวะปกติจะมีสถานะเป็นก๊าซที่ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรง มีความเป็นพิษสูง 
สามารถละลายน้ าได้ดี และมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง และด้วยความสามารถในการละลายน้ าได้ดีรวมทั้ง
แอมโมเนียมีน้ าหนักเบากว่าอากาศ (น้ าหนักโมเลกุลของแอมโมเนีย = 17) เมื่อมีการรั่วไหลเกิดขึ้นท า
ให้ก๊าซแอมโมเนียเกิดการรวมตัวกับความชื้นในอากาศเกิดเป็นหมอกควันสีขาวของแอมโมเนียม 
ไฮดรอกไซด์ ซึ่งจะท าให้หนักกว่าอากาศ ดังนั้นเมื่อแอมโมเนียรั่วไหลในอากาศจึงมีท้ังแอมโมเนียที่เบา
และหนักกว่าอากาศอยู่ปะปนกัน สามารถลุกไหม้ได้ที่ช่วงความเข้มข้นของไอระเหยในช่วงร้อยละ  
16 – 25 โดยปริมาตร  
 แอมโมเนียสามารถลุกติดไฟได้เอง (Autoignition Temperature) ที่อุณหภูมิประมาณ 650 
องศาเซลเซียส แอมโมเนียที่อยู่ในภาชนะบรรจุจะอยู่ในสถานะเป็นของเหลวภายใต้ความดันประมาณ 
150 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ – 33 องศาเซลเซียส แต่ก๊าซแอมโมเนียในภาชนะบรรจุมีสถานะ
เป็นของเหลวซึ่งมีอัตราการขยายตัวกลายเป็นก๊าซแอมโมเนียในอัตราส่วน 1 : 850 นั่นคือแอมโมเนีย
เหลว 1 ส่วน หากมีการรั่วไหลออกสู่บรรยากาศจะขยายตัวเป็นก๊าซได้ 850 ส่วน เมื่อร่างกายมนุษย์
ได้รับสัมผัสของไอระเหยของแอมโมเนียในปริมาณมากจะท าให้เกิดการระคายเคืองและเกิดแผลไหม้ 
นอกจากนี้หากหายใจเข้าสู่ระบบหายใจจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจท าให้มีเสมหะ เกิด
อาการหายใจสั้นๆ เจ็บหน้าอก ชัก หมดสติ และอาจท าให้เสียชีวิตได้ หากหายใจเอาสารนี้เข้าไปใน
ปริมาณมากเป็นเวลานาน การสัมผัสแอมโมเนียปริมาณมากเป็นเวลานานจะท าให้ผิวหนังและตาไหม้ 
และสูญเสียการมองเห็น และถ้าสัมผัสกับแอมโมเนียในสภาพของเหลวจะท าให้เกิดแผลไหม้ เนื่องจาก
ความเย็นจัด (Cold Burn)  
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 แอมโมเนียจัดเป็นก๊าซพิษ เมื่อเกิดการรั่วไหลจึงมีโอกาสท าให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
เสียชีวิตได้ ซึ่งจากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแอมโมเนียรั่วไหลพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุการ
รั่วไหลของแอมโมเนียออกจากอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยมีโอกาสเกิดสูงกว่าการระเบิดของ
ภาชนะบรรจุแอมโมเนียมาก ดังนั้นภาชนะหรือท่อบรรจุ (Ammonia Cylinders) จึงไม่นิยมติดตั้ง
อุปกรณ์นิรภัย (Safety Devices) ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการระบายก๊าซออกจากภาชนะบรรจุได้
โดยง่ายเมื่อมีอุณหภูมิสูง และหากเกิดเพลิงไหม้ใกล้กับภาชนะบรรจุแอมโมเนียให้รีบเคลื่อนย้าย
ภาชนะบรรจุออกจากบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้โดยทันที (อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก, 2554) 
 
 

2.5 ทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
ระดับชุมชน 

 
2.5.1 ทฤษฎีความรู้ 
ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือรับรู้ได้ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชนที่
มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นเนื้อหาข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่ง
สามารถวัดความรู้โดยการวัดระดับความจ า ความสามารถในความคิด เข้าใจกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ
การศึกษา และประสบการณ์เดิม โดยเมื่อผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วจะแยกคนที่มีความรู้กับไม่มี
ความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง 
 
2.5.1.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ 
 บุคคลมีระดับของความรู้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยทั่วไประดับความรู้จะมี
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบด้านสติปัญญา เช่น ระดับการศึกษา และ
องค์ประกอบที่ไม่ใช่ด้านสติปัญญา เช่น เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว (แสงจันทร์ โสภากาล , 2550) ซึ่ง
ในการเรียนรู้ของบุคคลจะมีระดับในการรับความรู้แตกต่างกัน ขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้ (สรรพ์วุฒิ 
พิพัฒน์, 2544) 
 
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
1.1) ระดับการศึกษา เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกด้านความรู้และการแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผลของบุคคล 



33 
 

1.2) ความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในด้านการยอมรับสิ่งต่างๆที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล 
1.3) สถานภาพทางสังคม คือ สิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ในสังคม 
1.4) ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นความรู้ที่ส่งผลต่อความคิดเห็น 
 
2) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
2.1) ครอบครัว คือ แหล่งสั่งสมความรู้ในระดับพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล 
2.2) สังคมที่เก่ียวข้อง เป็นสิ่งที่อิทธิพลต่อความรู้อย่างมาก เนื่องจากในแต่ละกลุ่มสังคมจะมีกฎเกณฑ์
และค่านิยมในการรับความรู้แตกต่างกัน 
2.3) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ต่างๆที่ในปัจจุบันมีผลต่อทัศนคติ
และการแสดงความคิดเห็นของบุคคล 
 
2.5.1.2 การวัดความรู้ 
 การวัดความรู้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะเหมาะสมกับการวัดความรู้
ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เครื่องมือที่นิยมใช้วัดความรู้คือแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบ
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (สุมาลย์ ธารารักษ์, 2545) 
 
1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดทักษะในการเรียนรู้ตาม
พุทธพิสัย (Cognitive Domain) โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1.1) แบบทดสอบที่ผู้ให้ความรู้สร้างเอง จัดเป็นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยทั่วไปสามารถดัดแปลง
แก้ไขได้ตลอดเพราะจัดเป็นแบบทดสอบที่ยังขาดคุณภาพ  
1.2) แบบทดสอบมาตรฐาน จัดเป็นแบบทดสอบที่มีการพัฒนาและการทดสอบทางสถิติแล้วหลายครั้ง
จนสมบูรณ ์
 
2) แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดสมรรถภาพทางสมองของ
บุคคลว่ามีความรู้หรือความสามารถมากน้อยเพียงใดและมีความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ 
แบบทดสอบชนิดนี้แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
2.1) แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน เป็นแบบทดสอบความถนัดที่วัดความสามารถทางวิชาการ 
ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการเรียนต่อแขนงวิชานั้น และจะสามารถเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด 
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2.2) แบบทดสอบความถนัดพิเศษ เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถพิเศษของบุคคลในด้านต่างๆ 
เช่น ความถนัดด้านตนตรี ด้านศิลปะ ด้านการแพทย์ เป็นต้น 
 
3) แบบทดสอบบุคคลและสังคม (Personal – Social Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดบุคลิกภาพ
และการปรับตัวเข้ากับสังคมของบุคคล แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
3.1) แบบทดสอบความเรียง แบบทดสอบนี้จะก าหนดค าถามและให้ผู้ตอบจะต้องเรียบเรียงค าตอบ
ด้วยตนเองโดยเป็นลักษณะค าถามปลายเปิด 
3.2) แบบทดสอบตอบสั้น และเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบที่จะก าหนดค าถามให้และก าหนดให้ตอบ
สั้นๆหรือก าหนดมาเป็นตัวเลือกให้กับผู้ตอบตามแบบ 
 
2.5.2 ทฤษฎีความเข้าใจ  
 การที่ชุมชนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สามารถตระหนักถึงและจัดการกับปัจจัย
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัจจัย
ดังกล่าวได ้
 การวัดความเข้าใจเป็นการวัดความสามารถทางปัญญาและทักษะ โดยแบ่งได้เป็น 3 ระดับ 
คือ ความสามารถในการแปลความหมายของค า ความสามารถในการตีความ และความสามารถใน
การคาดคะเนผลที่เกิดจากการกระท าหรือการประเมินค่า (ฆานิษฐา ก้องกวิน 2551)  
 ความเข้าใจเป็นขั้นตอนที่พัฒนาต่อจากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยทักษะและ
กระบวนการคิดที่ซับซ้อน โดยมักเกิดขึ้นหลังจากท่ีบุคคลได้รับข่าวสารต่างๆ จากการฟัง การมองเห็น 
การได้ยิน หรือการรับสัมผัสต่างๆ แล้วตีความและประเมินค่าในสิ่งที่เกิดขึ้น เช่นการได้รับฟังข่าวจาก
ภาษาหนึ่งแต่บุคคลสามารถแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งได้โดยคงความหมายเดิม หรือการที่ผู้เรียนสรุป
ใจความส าคัญจากเนื้อหาที่เรียนรู้ได้ มีความเข้าใจในเนื้อหาและน าไปสู่การประยุกต์ได้ 
 
2.5.3 แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระดับชุมชน 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การปฏิบัติงาน หรือในการด าเนินการตามขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพจ าต้องมีแนวทางที่เหมาะสม
เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ต้องอาศัยหลักในการจัดการความรู้ของชุมชนโดยการรวบรวมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกให้กับชุมชนต้นแบบเพ่ือเป็นคลังรวบรวมความรู้และคลังแห่งปัญญาในการที่จะน าไป
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ถ่ายทอดแก่ผู้คนในและนอกชุมชนต่อไป การจัดการความรู้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (ส านักเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน, 2559) 
 
2.5.3.1 เป้าหมายในการจัดการความรู้ 
 การก าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้โดยทั่วไปจะเป็นการก าหนดแผนเพ่ือน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนาทั้ง 3 ประการคือ   
 - พัฒนางาน เป็นการพัฒนาด้วยการจัดการความรู้ ท าให้เราสามารถน าประสบการณ์ และ
ความรู้ที่ได้รับหรือมีการสั่งสมมาใช้เพื่อพัฒนาการท างานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น  
 - พัฒนาคน ทั้งนี้เนื่องจากองค์ความรู้ที่สร้างนั้นสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไป ทั้ง
ที่คุ้นเคยกับองค์ความรู้นั้น ๆ หรือไม่คุ้นเคยกับองค์ความรู้นั้นๆมาก่อน ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับการ
พัฒนาให้เติบโตขึ้น มีความรู้รอบด้าน สามารถพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตได้  
 - พัฒนาองค์กร ภายในองค์กรทุกแห่งจะมีองค์ความรู้มากมายอยู่เดิม แต่องค์ความรู้ยัง
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป การจัดการความรู้จะช่วยน าเอาสิ่งเหล่านั้นมาเรียบเรียงให้เป็นระเบียบเข้าใจ
ง่าย สามารถน ากลับมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ ดังนั้นองค์กรใดที่มี
การจัดการความรู้ ก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยง่าย ไม่จ าเป็นจะต้องมาวางแผนซ้ าเดิมอีกครั้ง ทั้ง
ยังช่วยให้งานเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2559) 
 
2.5.3.2 ทักษะและเทคนิคในการจัดการความรู้ 
 ทักษะที่ต้องใช้ในการจัดการความรู้ประกอบด้วย  
 - การฟัง คือการมีทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การฟัง เป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถดักจับความรู้
ได้ บางครั้งบุคคลที่อยู่ข้างเรามีความรู้มากมาย เมื่อบุคคลนั้นได้เล่าเหตุการณ์หรือความรู้ออกมา หาก
เราตั้งใจฟังดีๆแล้วเราจะได้รับความรู้กลับมามากเช่นกัน  
 - การดู คือการสังเกตนั่นเอง ความรู้บางอย่าง อาจจะไม่มีใครมาบอกเราโดยตรง ๆ แต่ถ้าเรา
สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา เช่น วิถีชีวิตของผู้มีประสบการณ์ในชุมชน หากเราสังเกตอย่างละเอียด เรา
ก็จะได้ความคิดและความรู้ของบุคคลเหล่านั้นมา  
 - การอ่าน ทั้งนี้ความรู้อาจจะถูกสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อความ และการบันทึกไว้เป็น
เอกสาร หรือหนังสือแล้ว แต่หากเราละเลยไม่สนใจ ความรู้เหล่านั้นก็จะหายไป การอ่านก็จะเป็น
หนทางหนึ่งในการที่จะดักจับความรู้เพ่ือจะน ามาวิเคราะห์สร้างเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้ 
 - การปฏิบัติ เป็นอีกทักษะหนึ่งที่จ าเป็นในการดักจับความรู้ เพราะการลงมือปฏิบัติเองนั้น 
จะก่อให้เกิดประสบการณ์ และประสบการณ์นั้นเมื่อสั่งสมต่อเนื่องไปก็จะท าให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมา 
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ดังนั้นหากเราต้องการจะสร้างองค์ความรู้บางครั้งเราต้องทดลองปฏิบัติเอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้วยตัวเราเองขึ้นมา  
 - การจดบันทึก ทั้งส่วนของการฟัง การสังเกต การอ่าน และการปฏิบัติ หากเราไม่ได้มีการ
จดบันทึกไว้ความรู้เหล่านั้นอาจจะหายไปได้ การจดบันทึกจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่ต้องการจะ
สร้างองค์ความรู้  
 - การสรุปประเด็น เมื่อมีการสะสมความรู้มาจากหลายแหล่ง จะต้องมีการท าสรุปประเด็น 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์บทสรุปออกมา บทสรุปนี้เองจะเป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถใช้เพ่ือการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้ (ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2559) 
 
2.5.3.3 เครื่องมือในการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้จ าเป็นต้องมีเครื่องมือเนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จได้ 
เครื่องมือในการจัดการความรู้ชุมชนประกอบด้วย (ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2559) 
 - ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP) เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ใน
ชุมชนแบบที่ไม่เป็นทางการ เกิดจากความใกล้ชิด ความพึงพอใจ ความสนใจ และพ้ืนฐานใกล้เคียงกัน 
ลักษณะที่ไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการเรียนรู้และการสร้างความรู้ใหม่ ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็น
ทางการ 
 - การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) เป็นวิธีการพัฒนาความสามารถ
บุคคล ซึ่งส่วนมาก จะมุ่งเน้นที่บุคคลใหม่ที่จ าเป็นต้องมีการสอนงานอย่างรวดเร็ว เพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานได้ในเวลาอันสั้น โดยการมอบหมายให้พี่เลี้ยงเป็นผู้แนะน าและสอนวิธีการท างานให้ 
 - การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review-AAR) เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ท าไมจึงเกิด จะมีการรักษาจุดแข็ง และปรับปรุง
จุดอ่อนอย่างไร ส่งผลให้ทีมและสมาชิกได้เรียนรู้จากทั้งความส าเร็จและความล้มเหลว 
 - การเสวนา (Dialogue) การท า Dialogue เป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังจากผู้อ่ืน
และความหลากหลายทางความคิดที่เกิดขึ้น ท าให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นเราจึงจัด
ประชุมหรืออภิปราย เพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการ
ที่เราเห็นภาพในองค์รวมเป็นที่ตั้ง 
 - ฐานความรู้บทเรียนและความส าเร็จ  (Lesson Learned and Best Practices 
Databases) การจัดการความรู้ ในองค์กรหรือชุมชนมีการจัดเก็บ องค์ความรู้ที่ เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ท้ังในรูปแบบของความส าเร็จ ความล้มเหลว และข้อเสนอแนะในเรื่องที่สนใจ โดยจัดท า
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เป็นฐานข้อมูลไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ ฐานองค์ความรู้นี้จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการความรู้ใน
องค์กรและชุมชน 
 - แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence - CoE) เป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร
หรือชุมชน (Center of Excellence) เพ่ือจะได้ทราบว่าจะสามารถติดต่อสอบถาม ผู้รู้ได้ที่ไหน 
อย่างไร (Expertise Locators) จึงจะได้รับมากกว่ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  
 - การเล่าเรื่อง (Story Telling) เรื่องราวที่บอกเล่าท าให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด มี
ความรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เล่า มีความต้องการที่จะหาค าตอบ เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องราว
และความคิดต่างๆ ในเรื่องที่เล่านั้น กลายเป็นของผู้ฟัง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สังเกตภายนอกอีกต่อไป  
 - เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นการประชุมซึ่งเชิญสมาชิกจากทีมอ่ืน หรือที่เรียกว่า
เครือข่ายมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ทีมซึ่งต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ถูก เชิญ
มาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรหรือชุมชนอ่ืนก็ได้ 
 - เวที ถาม-ตอบ (Forum) เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราสามารถโยนค าถามเข้าไป เพ่ือให้ผู้รู้ที่อยู่
ร่วมในเวทีช่วยกันตอบค าถาม หรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบ หากองค์กรหรือชุมชนมีการจัดตั้ง
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) หรือมีการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of 
Excellence-CoE) แล้วค าถามที่เกิดขึ้นสามารถถามเข้าไปในชุมชนนักปฏิบัติ หรือแหล่งผู้รู้ในองค์กร
เพ่ือดึงข้อมูลออกมาได้ด้วยเช่นกัน  
 - อ่ืนๆ (Others) ในความจริงแล้วยังมีเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
จัดการความรู้ได้ เช่น การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) ซึ่งเป็นการจัดตั้งทีมมา
ท างานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การท างานเป็นทีมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดความรู้
ระหว่างทีม ท าให้เกิดความรู้มากขึ้น  
 
 

2.6 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 
 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis) เป็นการวิเคราะห์อย่างมีระบบ
ในเรื่องวิธีการท างานหรือกระบวนการผลิต เพ่ือดูว่าในแต่ละองค์ประกอบของงานหรือแต่ละขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตมีปัจจัยใดที่ท าให้เกิดอันตรายและหาวิธีในการป้องกัน (อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์ , 
2554) 
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2.6.1 หลักการของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  
 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย เรียกโดยย่อว่า JSA หรือ JHA เป็นวิธีการที่ใช้เทคนิคใน
การวิเคราะห์หาอันตรายที่ยังไม่ถูกควบคุม ซึ่งเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือน าไปสู่การขจัด
ความเสี่ยงหรือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยที่สุด โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การประเมิน JSA มี 4 ช่วง คือ ช่วงก่อสร้างหรือเริ่มการผลิต ช่วงด าเนินการปกติ หรือช่วงขยายหรือ
เปลี่ยนแปลงการผลิต (อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ,์ 2554) 
 
2.6.2 ขั้นตอนการท า JSA (อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์, 2554) 
 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยมีข้ันตอนการท างานหลักๆ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกงานเพ่ือการวิเคราะห์ ซึ่งงานที่เลือกควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.1) เป็นงานที่มีความถ่ีหรือความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง หรือมีแนวโน้มของอันตรายไม่
ลดลง โดยศึกษาจากข้อมูลสถิติอุบติเหตุ ย้อนหลัง 2-3 ปี 
1.2) มีศักยภาพในการเกิดอุบัติเหตุ จากการส ารวจเบื้องต้น เพราะสถานประกอบการบางแห่งมีการ
เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุยังไม่เพียงพอ หรือพนักงานไม่แจ้งเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
1.3) เป็นงานใหม่ หรือเป็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ หรืออุปกรณ์ในการท างาน 
1.4) มีผู้ปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก 
1.5) มีลักษณะของขั้นตอนในการท างาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และแตกส่วนงานที่เลือกมาวิเคราะห์อันตราย โดยเป็นการแตกงาน
นั้นออกเป็นขั้นตอนย่อย โดยทั่วไปจะแตกงานออกประมาณ 5-10 ขั้นตอน และเรียงตามล าดับ
ขั้นตอนในการท างาน โดยผู้วิเคราะห์ควนเดินส ารวจเบื้องต้นก่อนว่างานที่เลือกมานั้นมี cycle ของ
งานอย่างไร 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์หาอันตรายที่มีอยู่และแอบแฝงในแต่ละขั้นตอนย่อย มีความส าคัญ
มากเพราะหากผลการวิเคราะห์อันตรายไม่ครอบคลุมจะท าให้อันตรายๆต่างยังคงแอบแฝงอยู่ในการ
ปฏิบัติงานและส่งผลให้การลดอันตรายไม่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์อันตรายด้วยเทคนิคนี้เป็นการ
วิเคราะห์สาเหตุโดยตรงและโดยอ้อมที่ท าให้เกิดอันตราย โดยพิจารณาทั้งผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างาน วิธีการเก็บข้อมูลจึงอาจใช้กล้องถ่ายรูปหรือกล้องวิดีโอ
เข้ามาช่วย โดยด าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1) การสังเกตวิธีการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีลักษณะในการมองอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ มี
อะไรบ้างที่จะท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (เจ็บป่วย) และมีอะไรบ้างที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ (บาดเจ็บ
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หรือทรัพย์สินเสียหาย) ส าหรับสิ่งที่ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (Hazard) ได้แก่ อันตรายด้าน
กายภาพ อันตรายด้านเคมี อันตรายด้านชีวภาพ และการยศาสตร์ ส าหรับสิ่งที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
ได้แก่ การกระท าที่ไม่ปลอดภัย  
3.2) การประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Checklist (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ท างาน, 2559) 
ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงส าหรับอุปกรณ์ เครื่องจักร พ้ืนที่ กิจกรรมต่างๆของสถานประกอบ
กิจการ โดยน าแบบ Checklist ไปตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ แล้วน าผลการตรวจสอบไป
วิเคราะห์หาว่าจะมีผลกระทบอย่างไร แล้วพิจารณาควบคุมตามมาตรการที่มีอยู่แล้วหรือมาตรการที่
ควรเพิ่มเติม โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
3.2.1) น าผลจากแบบบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยง (ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น) มาพิจารณาระดับ
ความรุนแรง ซึ่งเป็น 3 ระดับ คือความรุนแรงระดับเล็กน้อย ความรุนแรงระดับปานกลาง และความ
รุนแรงระดับรุนแรงโดยมีข้อตกลงเบื้องต้นในการก าหนดระดับความรุนแรงดังต่อไปนี้ 
- การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีโอกาสสัมผัสเลือด จัดเป็นความรุนแรงระดับปานกลาง 
- การผลิตก๊าซชีวภาพที่ท าให้เกิดความเม่ือยล้าในการท างาน ให้พิจารณาเป็นความรุนแรงปานกลาง 
- การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรค 
- มีโอกาสได้รับจากการหายใจเข้าไปและการสัมผัส เป็น ความรุนแรงระดับเล็กน้อย 
- มีโอกาสได้รับเชื้อ TB เป็น ความรุนแรงระดับปานกลาง 
- การผลิตการชีวภาพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ เสียง แสง ความร้อนและสารเคมี 
- หากมีผลการตรวจวัดระดับสิ่งแวดล้อม (จากคณะอนุกรรมการอาชีวอนามัยแล้ว) โดยผลแจ้งว่าผ่าน
มาตรฐานการท างาน ให้เป็น ความรุนแรงระดับเล็กน้อย 
- ผลแจ้งว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน ให้เป็น ความรุนแรงระดับปานกลาง 
- สารเคมีที่จัดเป็นสารก่อมะเร็ง ให้เป็น ความรุนแรงระดับรุนแรง 
- สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือสารเคมีอ่ืนๆ ให้เป็น ความรุนแรงระดับปานกลาง 
- แสง เสียง ความร้อน ที่ยังไม่เคยมีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือ ให้เป็น ความรุนแรงระดับเล็กน้อย 
- การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการระเบิด หรืออัคคีภัย และส่งผลต่อชีวิต ให้เป็นความ
รุนแรงระดับ ร้ายแรง 
3.2.2) น าระดับความรุนแรงที่ประเมินได้ไปกรอกในเอกสาร แบบประเมินระดับความเสี่ยง ในช่อง 
ระดับความรุนแรงของอันตราย 
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3.2.3) พิจารณาโอกาสของอันตรายดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ว่ามีระดับใด โดยตอบค าถามและให้คะแนน
ตามเกณฑ์ ตั้งแต่ข้อ A – K (ตามเอกสารประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย อ้างอิงจาก มอก. 
18000ฯ)  
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)    =  ผลรวม                  x  100 
 
    

= x X 100   
    33     
 ระดับของโอกาสที่จะเกิดอันตราย  :  0-33%      น้อย 
                   33-66%  ปานกลาง 
                  66-100%  มาก 
2.4 น าผลการประเมินจากข้างต้นไปกรอกในแบบประเมินระดับความเสี่ยง ในช่อง โอกาสที่เกิด
อันตราย และค านวณค่าที่ได้ออกมาเป็น % และกรอกในช่อง  คิดเป็น % และน าค่า % ดังกล่าว
พิจารณาโอกาสที่จะเกิด ว่าอยู่ในระดับ น้อย ปานกลาง หรือ สูง และเติมลงในช่อง ระดับของโอกาส
ที่จะเกิดอันตราย  
 
 
ขั้นตอนที่ 3.  
 
 
โดยเป็นการวิเคราะห์ผลจากการค านวณระดับโอกาสที่จะเกิดอันตรายและระดับความรุนแรงมาแปล
ผลและหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังตารางที่ 2.4  
ตารางที่ 2.4 แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง การปฏิบัติและเวลาที่ใช้ 

เล็กน้อย 
(Trivial) 

ไม่ต้องท าอะไร และไม่จ าเป็นต้องมีการเก็บบันทึกเป็นเอกสาร 

ยอมรับได ้
(Tolerable) 

ไม่ต้องมีการควบคุมเพ่ิมเติม  การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะท าเมื่อเห็นว่า
คุ้มค่า หรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  อาจจะท าการควบคุม
มากขึ้นเป็นพิเศษก็ได้ ถ้าต้องการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ

ตัดสนิว่าเป็นความเสี่ยงที่
ยอมรับได้หรือไม่ 

คะแนนของโอกาสแตล่ะข้อ  

คะแนนเตม็ของโอกาสแตล่ะข้อ  
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ระดับความเสี่ยง การปฏิบัติและเวลาที่ใช้ 

ท างานมากขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงต้องท า เพ่ือให้แน่ใจว่าการ
ควบคุมยังคงมีอยู่ 

ปานกลาง 
(Moderate) 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความเสี่ยง แต่ค่าใช้จ่ายของการป้องกัน  
ควรจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีการจ ากัดงบประมาณ  จะต้องมี
มาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด  เมื่อความเสี่ยงระดับปาน
กลางมีความสัมพันธ์กับการเกิดความเสียหายร้ายแรง   ควรท าการประเมิน
เพ่ิมเติมเพ่ือหาค่าของความน่าจะเป็นของความเสียหายที่แม่นย าขึ้น  เพ่ือ
เป็นหลักในการตัดสินความจ าเป็นส าหรับมาตรการควบคุมว่ าต้องมีการ
ปรับปรุง หรือไม่ 

สูง 
(Substantial) 

ต้องลดความเสี่ยงลงก่อนจึงเริ่มท างานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากร และ
มาตรการให้เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น  เมื่อความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับงานที่
ก าลังท าอยู่จะต้องท าการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ไม่อาจยอมรับได ้
(Intolerable) 

งานจะเริ่มหรือท าต่อไปไม่ได้ จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลด
ความเสี่ยงได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม จะต้องหยุด
การท างานนั้น 

ที่มา: สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน (2559) 
 

ขั้นตอนที่ 4 เป็นการพิจารณาหาวิธีการลดอันตรายในแต่ละขั้นตอนย่อย การพิจารณา
จะต้องครอบคลุมและเหมาะสมกับอันตรายที่เกิดขึ้น การป้องกันอันตรายที่เกิดจากการท างานและ
สภาพแวดล้อมจากการท างานมีหลักการดังนี้ 
4.1) การควบคุมท่ีแหล่งอันตราย เช่น การติดตั้งการระบายอากาศ การท าการ์ดครอบ เป็นต้น 
4.2) การควบคุมเส้นทาง (Path Way) เช่น การจัดระเบียบและการรักษาความสะอาด การระบาย
อากาศทั่วไป 
4.3) การควบคุมท่ีตัวบุคคล เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษาหรือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 เป็นการจัดท าวิธีมาตรฐานการท างานอย่างปลอดภัย โดยเป็นการน า JSA ที่
ได้มาพัฒนาโดยการน ามาตรการขจัดหรือลดอันตรายต่างๆ มาเรียบเรียงแทรกไปตามวิธีปฏิบัติงาน
โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เนื่องจากงานวิจัยมุ่งเน้นศึกษาด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ในชุมชน ดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงแบ่งเป็น 2 ด้านคือ กระบวนการในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดยสามารถสรุปเป็น
ประเดน็ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้  
 การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ได้รับความนิยมในชุมชนเนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะอินทรีย์และลดการปล่อยก๊าชที่เกิดจากของเสียรวมถึงประโยชน์จากผลพลอยได้
ต่างๆ เช่นงานวิจัยของ สมจินตนา ลิ้มสุข และ ปุณยวี เพียรธรรม (2554) ได้ท าการทดลองผลิตก๊าซ
ชีวภาพโดยใช้เศษอาหารและเพ่ิมอัตราการผลิตโดยใช้กลีเซอรีนท าให้ได้ปริมาณของก๊าซชีวภาพ
เพ่ิมขึ้นจาก เพ่ิมขึ้นจาก 36.8 ลิตร/วัน เป็น 72.2 ลิตร/วัน นอกจากนี้การน าขยะอินทรีย์มาผลิตเป็น
ก๊าซชีวภาพก็จะต้องมีการวางแผนเพ่ือก าหนดปริมาณขยะอินทรีย์ให้เหมาะสมกับปริมาณก๊าซชีวภาพ
ที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ชนิดของขยะอินทรีย์ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบน าเข้าดังเช่นงานวิจัยของ ศศิธร 
จิตต์ปราณี และ สหัถยา ลาดปาละ (2552) ที่ศึกษาศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือประยุกต์ใช้งานทางด้านความร้อนหรือผลิตไฟฟ้าเนื่องจากพบว่าจาก
ปริมาณขยะทั้งหมดเป็นขยะอินทรีย์ถึงร้อยละ 20 คิดเป็น 546.57 กิโลกรัมต่อวันซึ่งสามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้ถึง 88 ลูกบาศกเมตรต่อวัน คิดเป็นค่าความร้อนได้ 1841.84 เมกะจูล สามารถผลิตไฟฟ้าได้
ประมาณ 38,544 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีและก๊าซหุงต้ม 14,775 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งจะเห็นว่าจากการ
ศึกษาวิจัยของนักวิจัยหลายคนท าให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพมากขึ้นรวมถึงชุมชนที่เริ่มมีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มโดยเริ่มจากของเสียจากการเกษตรเช่น งานวิจัยของ สุพจน์ เกิดมี
และคณะ (2554) ที่มีการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนโดยใช้
เศษวัสดุที่ เหลือจากการเกษตรมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งได้ประโยชน์ในแง่ของ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านพลังงาน จากการทดสอบการผลิตถังหมักก๊าซชีวภาพโดยใช้มูล
สัตว์และเศษอาหารเป็นวัตถุดิบซึ่งสามารถออกแบบและสร้างถังหมักและถังเก็บก๊าซและใช้งานได้จริง 
แต่ปริมาณของมูลสัตว์และเศษอาหารของชุมชนตัวอย่างมีปริมาณไม่เพียงพอส าหรับการใช้หมักก๊าซ 
จึงพบว่าการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนยังมีปัญหาเรื่องปริมาณวัตถุดิบที่น ามาผลิต ผู้วิจัยจึงได้
เสนอแนวทางให้มีการส ารวจปริมาณของของเสียที่ใช้เป็นวัตถุดิบก่อนผลิตจึงจะได้ก๊าซชีวภาพที่มี
ปริมาณเพียงพอและสามารถน ามาใช้ได้จริง  
 จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนดังกล่าวที่มีการใช้ของเสียเป็นวัตถุดิบล้วน
เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านความปลอดภัยในการผลิตรวมถึงสุขอนามัยเนื่องจากคนในชุมชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยจึงต้องมีการศึกษาแนวปฏิบัติในการผลิตที่ปลอดภัย
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ควบคู่ไปด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ได้เริ่มต้นการจัดท าคู่มือในระดับอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพและการใช้ก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตก๊าซชีวภาพรวมถึงวิธีการ
และอุปกรณ์ในการป้องกันอันตราย ซึ่งหากจะน ามาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนก็จะต้องมีการศึกษา
เพ่ิมเติมในแง่ของวิธีการและวัตถุดิบที่น ามาผลิต ตลอดจนปัจจัยด้านสุขอนามัยจากการใช้ขยะอินทรีย์
เป็นวัตถุดิบ กรมควบคุมมลพิษ (2555) ที่มีการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติงานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย เช่น การรีไซเคิล การหมักท าปุ๋ย การผลิตพลังงานทดแทน โดยเน้นปัจจัยด้านสุขอนามัย
และสุขภาพของประชาชน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาเป็นคู่มือการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมได้น าข้อมูลวิธีการศึกษาจากคู่มือแนวทางการจัดการขยะชุมชน
มาเป็นตัวก าหนดขอบเขตและวิธีการศึกษาของงานวิจัยนี้ และได้น าข้อมูลด้านการผลิตก๊าซชีวภาพมา
เป็นปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเลือกพ้ืนที่และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตลอดจนการน าข้อมูลกระบวนการ
ผลิตมาก าหนดกรอบแนวคิด และน าข้อมูลและตัวอย่างในการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยร่วมกับ
การศึกษาอันตรายในการท างานมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดและวิธีวจิัย 

 

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน ได้น าแนวคิดและทฤษฎีรวมถึง
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในการวิจัย โดยก าหนดหัวข้อการวิจัยเป็น 6 
ส่วน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 
 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 3.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย
ด้วย Job Safety Analysis เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์อันตรายจากการผลิตก๊าซชีวภาพ และ
เสริมด้วย CIPP-I Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้หลักการพิจารณาทั้งกระบวนการ ประกอบด้วย บริบทที่
เกี่ยวข้อง (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และ
ผลกระทบ (Impact) เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับชุมชน ดัง
แสดงในภาพที่ 3.1 
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ศึกษาความรู้และความเข้าใจของคนในชุมชนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

กระบวนการผลิต 

1 การเตรียมวัสดุในการหมัก         4 การถ่ายน้ า 

2 ขั้นตอนการหมกั                     5 การเก็บกา๊ซ 

3 การเติมของเสีย                      6 การเก็บกากตะกอน 

7. การป้องกันและความปลอดภยัในการท างาน 

 

ผลผลิต 
- ก๊าซชีวภาพ 

(CH4, H2S, 
CO2) 

- กากตะกอน 

การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 

AtuyAAnalysis)  

ระบุประเภท 
ของงาน 

ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านกายภาพ 
เคมี ชีวภาพ อาการยศาสตร์ 

ระบุคะแนนความเส่ียงและความรุนแรง 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

มาตรการป้องกัน ระบุขั้นตอนการท างาน
ที่ถูกต้องปลอดภัย

ปลอดภัย 

ปัจจัยน าเข้า 

วัตถุดิบหรือทรัพยากรในชุมชน 

เครื่องมือ/วัสด/ุอุปกรณ์ 

ความรู/้ความเข้าใจ/ภูมิปัญญา 

ผลกระทบ 
ความปลอดภัย 
ระเบิด พื้นที่อับอากาศ 
อัคคีภัย 
สุขอนามัย 
กลิ่น เช้ือโรค 

บริบท แผนและยุทธศาสตร์จังหวัดด้านพลังงาน, โครงการและกิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกบัการผลิตกา๊ซชีวภาพ 

แนวทางส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภยัและสุขอนามัยในการผลิตกา๊ซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและชุมชน 

ประเด็นในการสมัภาษณ์ (In-depth interview) 
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จากกรอบแนวคิดข้างต้นสามารถอธิบายค านิยามได้ดังนี้ 
 
3.1.1 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) คือ การวิเคราะห์หาอันตราย
แฝงทั้งทางตรงและทางอ้อมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และหาวิธีลดหรือป้องกันอันตราย 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
- ระบุประเภทงาน คือ การระบุงานที่ต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
- ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ อาการยศาสตร์ ระบุคะแนนความเสี่ยงและ
ความรุนแรง คือ การวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอันตรายตามข้ันตอนที่ก าหนดในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการ
สังเกตการปฏิบัติงานของครัวเรือน โดยวิเคราะห์ครอบคลุมทุกด้านทั้งกายภาพ เคมี ชีวภาพ อาการย
ศาสตร์ พร้อมทั้งประเมินคะแนนความเสี่ยงและความรุนแรงตามโอกาสของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
- มาตรการป้องกัน คือ มาตรการที่ได้จากการวิเคราะห์อันตรายเพ่ือลดและป้องกันความเสี่ยงจาก
อันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
- ระบุขั้นตอนการท างานที่ถูกต้องปลอดภัย คือ เป็นการจัดท าวิธีมาตรฐานการท างานอย่างปลอดภัย 
โดยเป็นการน า JSA ที่ได้มาพัฒนาโดยการน ามาตรการขจัดหรือลดอันตรายต่างๆ มาเรียบเรียงแทรก
ไปตามวิธีปฏิบัติงาน 
 
3.1.2 ประเด็นในการสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) 
1) ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ สิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบรวมทั้งวัตถุดิบตั้งต้นส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ครัวเรือนและชุมชน ประกอบด้วย  
- วัตถุดิบ หมายถึง วัสดุที่ใช้ในการหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก  
เศษผลไม ้
- ทรัพยากร หมายถึง สิ่งต่างๆที่น ามาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการผลิตก๊าซชีวภาพมีทั้งที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ เช่น แรงงานคนในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น น้ า พื้นที่ผลิตก๊าซชีวภาพ ตลอดจนเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 
- เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งที่ช่วยอ านวยความสะดวกหรือสิ่งของที่เก่ียวข้องในกระบวนการ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เช่น ถังหมักก๊าซชีวภาพ ท่อส่งก๊าซ อุปกรณ์เก็บก๊าซชีวภาพ  
- ความรู้ หมายถึง หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือรับรู้ได้ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของชุมชนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็น
เนื้อหาข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูล
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถวัดความรู้โดย
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การวัดระดับความจ า ความสามารถในความคิด และประสบการณ์เดิม โดยการท าแบบทดสอบร่วมกับ
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเมื่อผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วจะแยกคนที่มี
ความรู้กับไม่มีความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง 
- ความเข้าใจ หมายถึง การที่ชุมชนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์สามารถจับใจความส าคัญ
และตีความของความหมายของความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ทั้งภาษา เช่น
กลุ่มตัวอย่างสามารถถ่ายทอดแนวคิดหรือวิธีการในการแยกขยะอินทรีย์อย่างปลอดภัยจากการเรียนรู้
จากคู่มือไปประยุกต์หรือถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนเดียวกันด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  หรือการใช้
สัญลักษณ์แทนความหมาย โดยอาศัยทักษะการแปลความ การตีความและการขยายความ 
- ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนในชุมชนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
 
2) กระบวนการหมักก๊าซชีวภาพ (Process) เป็นกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ประกอบด้วย  
- การเตรียมวัสดุในการหมัก หมายถึง การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์เริ่มต้นก่อนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
โดยเริ่มจากเตรียมพ้ืนที่และอุปกรณ์ในการหมักโดยการเจาะถังหมักและท่อ PVC ส าหรับท าท่อเก็บ
ก๊าซ และเติมน้ าเข้าสู่ถังหมัก รวมถึงการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบ
ในการหมัก 
- ขั้นตอนการหมัก หมายถึง การปรับสภาวะในถังหมักให้เกิดการย่อยสลายของจุลินทรีย์ โดยใช้ขยะ
อินทรีย์เป็นวัตถุดิบ วัดค่า pH ให้เป็นกลางและอุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส แล้วท าให้เป็นระบบปิด  
- การเติมของเสีย หมายถึง การเติมขยะอินทรีย์เพ่ิมเข้าไปวันละ 1 ครั้งเพ่ือให้ระบบการหมักด าเนินไป
อย่างต่อเนื่อง 

 - การถ่ายน้ า หมายถึง การระบายน้ าส่วนเกินออกจากระบบเพ่ือไม่ให้มีน้ าล้นในถังหมัก 
- การเก็บก๊าซ หมายถึง กระบวนการเก็บก๊าซชีวภาพหลังจากการหมักเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์โดยผ่าน
ท่อส่งก๊าซ 
- การเก็บกากตะกอน หมายถึง การเก็บตะกอนซึ่งเป็นของแข็งที่แยกออกจากน้ าเสียและจมสะสมอยู่
ก้นบ่อหรือได้จากการบ าบัดน้ าเสียสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้เช่น การหมักท าปุ๋ย 
- การป้องกันและความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การสวมอุปกรณ์ป้องกันและความระมัดระวัง
อันตรายในขณะผลิตก๊าซชีวภาพ 
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3) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย 
- ก๊าซชีวภาพ หมายถึง ก๊าซที่เกิดขึ้นจากการน าขยะอินทรีย์มาผ่านกระบวนการหมักเพ่ือให้เกิดการ
ย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic) โดยอาศัยแบคทีเรีย ก๊าซชีวภาพ ประกอบด้วย ก๊าซ
มีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 60 – 70 คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณร้อยละ 30 – 40 ที่เหลือ
จะเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2) 
- กากตะกอน หมายถึง ตะกอนที่เหลือจากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 
4) ผลกระทบ (Impact) คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยพิจารณาเฉพาะ
ผลกระทบในทางลบคือส่งผลกระทบทางด้านความปลอดและสุขอนามัยของผู้ผลิต ประกอบด้วย 
- การระเบิด หมายถึง สภาวะที่ก๊าซชีวภาพมีการรั่วไหลออกมาผสมกับอากาศในห้องจนมีระดับความ
เข้มข้นอยู่ในช่วงที่ติดไฟได้ท าให้เกิดการระเบิด 
- พ้ืนที่อับอากาศ หมายถึง บริเวณที่มีปริมาณของก๊าซออกซิเจนในระดับต่ า เช่น บริเวณถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ 
- อัคคีภัย หมายถึง การเกิดประกายไฟในบริเวณท่ีมีก๊าซชีวภาพรั่วไหลท าให้เกิดการลุกไหม้ 
- กลิ่นรบกวน หมายถึง กลิ่นที่ไม่พ่ึงประสงค์ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญโดยมีสาเหตุมาจากการ
จัดการของเสียหรือขยะอินทรีย์ที่ส่งกลิ่นรบกวนในระหว่างการหมัก 
- เชื้อโรค หมายถึง การก่อให้เกิดแหล่งแพร่พันธุ์ของเชื้อโรคโดยมีสาเหตุมาจากการจัดการของเสีย
หรือขยะอินทรีย์ที่ใช้ในการหมักอย่างไม่เหมาะสม 
 
5) บริบท (Context) คือปัจจัยโดยรอบทั้งภายใน เช่น กิจกรรมที่จัดโดยชุมชน ปัญหาและอุปสรรค
ในกรผลิต เป็นต้น และภายนอกท่ีมีผลต่อการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
และชุมชน ประกอบด้วย 
- แผนและยุทธศาสตร์จังหวัดด้านพลังงาน หมายถึง แนวทางหรือทิศทางในการควบคุมและส่งเสริม
การผลิตก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพ 
- โครงการและกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเกี่ยวกับการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ หมายถึง โครงการที่จัดขึ้นในท้องถิ่นที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน 
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3.2 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคนในชุมชน
เพ่ือน าเสนอกิจกรรมหรือแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนที่มีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อยและครัวเรือนในชุมชนบ้านหวายน้อย 
ต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จ.นครปฐม เพ่ือเสนอแนวทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับ
ชาวบ้านในชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured) กับหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อย ต าบล 
หินมูล อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ที่มีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์  โดยลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended 
questions) ร่วมกับปลายปิด (Close-ended questions) จนได้ข้อมูลที่อ่ิมตัวตามวัตถุประสงค์ใน
กรอบแนวคิด และใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) กับหน่วยงานภาครัฐ
และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งลักษณะของค าถามได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรม กรอบแนวคิดและปรับให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามในการวิจัย  และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยการสังเกตพฤติกรรมในขณะปฏิบัติงานของตัวแทนในครัวเรือนที่มีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เพ่ือหาแนวโน้มของอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการ
ท างานพร้อมทั้งหาทางแก้ไขโดยการปรับปรุง วิธีการท างานให้ถูกต้อง และน าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์โดยใช้เครื่องมือคือ การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย Job Safety Analysis เพ่ือบ่งชี้
อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจในการผลิต
ก๊าซชีวภาพให้มีความปลอดภัยแก่คนในชุมชน 
 
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ผู้วิจัยได้มีการสืบค้นข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชน และสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและ
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สุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน โดยสืบค้นข้อมูลจากวารสารวิชาการ บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ขอบเขตทิศทางในการศึกษารวมถึงข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบหรือ
ตัวอย่างการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิต
ก๊าซชีวภาพ โดยแบ่งเป็นข้อมูลในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และข้อมูลด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ การศึกษาจากเอกสาร หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ได้
วิธีการศึกษา กรณีศึกษา ตลอดจนความรู้ทั่วไปที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 
3.2.3 การศึกษากรณีศึกษา (Case Study) 
 ผู้วิจัยมีการศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพโดยเลือกจากแหล่งข่าวและการสัมภาษณ์อุบัติเหตุที่เคยเกิดข้ึนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยมีทั้งหมด 9 ตัวอย่าง มาจากข่าว 3 ตัวอย่าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานจังหวัด และหน่วยงานในศูนย์การเรียนรู้
บ้านหวายน้อยแห่งละ 2 ตัวอย่าง เช่น อุบัติเหตุต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพและ
ขั้นตอนการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ แล้ววิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน โดยในการเลือกกรณีศึกษา
ได้เลือกปัจจัยที่เป็นประเด็นปัญหาในการสัมภาษณ์ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในชุมชน (In depth-Interview) ตามกรอบ CIPPI ซึ่งประกอบด้วย บริบท (Context) ปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบ (Impact) โดยน ามา
เฉพาะในส่วนของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ โดย
พิจารณาเฉพาะผลกระทบในทางลบ คือส่งผลกระทบทางด้านความปลอดและสุขอนามัยของผู้ผลิต
ประกอบด้วย ระเบิด พ้ืนที่อับอากาศ อัคคีภัย สุขอนามัย กลิ่น และแหล่งเชื้อโรค 
 
3.2.4 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Jobs Safety Analysis) 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety 
Analysis) เพ่ือหาปัจจัยหรือแนวโน้มในการเกิดอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน โดยจ าแนกเป็นขั้นตอนแล้วหาทางแก้ไขโดยการปรับปรุงวิธีการท างานให้มีความปลอดภัย
มากขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยมีข้ันตอนพื้นฐาน ดังนี้ 
3.2.4.1. ศึกษาขั้นตอนในการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความปลอดภัย 
3.2.4.2. แยกแยะข้ันตอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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3.2.4.3. ระบุอันตรายที่มีหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นของแต่ละขั้นตอนในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยให้
คะแนนตามระดับความรุนแรง ความถี่ในการเกิด โดยครอบคลุมทั้งทางกายภาพ เช่น การระเบิด การ
เกิดไฟไหม้ เคมี เช่น การรั่วไหลของก๊าซชีวภาพ ชีวภาพ เช่น การเกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคจากกอง
ขยะอินทรีย์ อาการยศาสตร์ เป็นอันตรายอ่ืนๆที่เกิดจากท่าทางในการท างาน เช่น อาการการปวด
หลังจากการก้มท างาน หรือการใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับร่างกาย การเอ้ือมหรือการบิดของ
กล้ามเนื้อในขณะท างาน 
3.2.4.4. หาวิธีการแก้ไขหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 
 

3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยผู้วิจัยใช้กระบวนการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  
 - เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มก๊าซชีวภาพ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการขยะเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
พลังงานจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสาธารณสุขนครปฐม 
 - ตัวแทนครัวเรือนในศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อยจ านวน 5 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน
จากในชุมชนทั้งหมด 26 ครัวเรือน โดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจงโดยเป็นครัวเรือนที่มีการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และผลิตเพ่ือใช้งานจริงและยินดีให้ข้อมูลในการศึกษา 
 - หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อย 1 ท่าน  
 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีการน าเครื่องมือในการวิจัยมาใช้ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต รวมทั้งงานวิเคราะห์ความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 



52 
 

ตารางที่ 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

วัตถุประสงค์ ตัวแปรในการวัด เครื่องมือ 
1. เพื่อศึกษาความรู้และความเข้าใจของคนในชุมชนด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลติก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย ์

ความรู ้ การสัมภาษณ์พร้อม
แบบทดสอบความรู้ 
10 ข้อ และการสังเกต
พฤติกรรม 

 ความเข้าใจ การสัมภาษณ์พร้อม
แบบทดสอบความ
เข้าใจ 8 ข้อและการ
สังเกตพฤติกรรม 

2. เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 

อันตรายที่มโีอกาส
เกิดขึ้นในการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์และวิธีการ
แก้ไข 

JSA 
กรณีตัวอยา่ง 

   
3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้าน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ในระดับชุมชนและครัวเรือน 

แนวทางการส่งเสริม
ความรู้และความ
เข้าใจ 

การสัมภาษณ์ชุมชน 
ผลการวิเคราะห์
อันตราย 

 
3.4.1 แบบสัมภาษณ์ 
 เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (open-ended 
questions) ร่วมกับปลายปิด (Close-ended questions) โดยค าถามที่ ได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามงานวิจัย และมีการจัดรูปแบบของค าถามให้
เหมาะสมตามหน่วยงานที่ไปสัมภาษณ ์ซึ่งค าถามแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  

- ค าถามสัมภาษณ์ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นค าถามในเชิงนโยบายและการ
สนับสนุนส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ  และโครงการ
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

- ค าถามสัมภาษณ์ครัวเรือน เป็นการสัมภาษณ์ประเด็นความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคนในชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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- ค าถามสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ เป็นค าถามในเชิงบริหารจัดการและกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์ที่จัดขึ้นในชุมชน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
และการสนับสนุนความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4.2 แบบสังเกต  
 ผู้วิจัยได้มีการเตรียมไว้เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในขณะปฏิบัติงานของชาวบ้าน ในแต่ละประเด็นตามกระบวนการผลิต
ก๊าซชีวภาพ ซึ่งประเด็นที่สังเกตได้แก่  
- ขั้นตอนการเตรียมวัสดุในการหมัก มีโอกาสเกิดอันตรายใดบ้างท้ังพฤติกรรมและสถานที่ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนการหมัก มีโอกาสเกิดอันตรายใดบ้างท้ังพฤติกรรมและสถานที่ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนการถ่ายน้ า มีโอกาสเกิดอันตรายใดบ้างท้ังพฤติกรรมและสถานที่ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนการเก็บก๊าซ มีโอกาสเกิดอันตรายใดบ้างท้ังพฤติกรรมและสถานที่ปฏิบัติงาน 
- ขั้นตอนการเก็บกากตะกอน มีโอกาสเกิดอันตรายใดบ้างท้ังพฤติกรรมและสถานที่ปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมอื่นๆท่ีมีโอกาสเกิดอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
 
หมายเหตุ การสังเกตพฤติกรรมเป็นกระบวนหนึ่งของการศึกษาความรู้ของคนในชุมชนด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ด้วย 
 
3.4.3 แบบทดสอบความรู้และแบบทดสอบความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากชยะอินทรีย์ 
 แบบทดสอบความรู้เป็นแบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ และแบบทดสอบความเข้าใจเป็น
แบบทดสอบจ านวน 8 ข้อ โดยใช้กรอบค าถามตามที่ระบุไว้ในกรอบแนวคิด ได้แก่ ปัจจัยน าเข้าที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัย กระบวนการผลิต ผลผลิต ผลกระทบ และบริบทที่
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยผู้วิจัยใช้เป็นเครื่องมือร่วมกับการสัมภาษณ์ตัวแทน
ครัวเรือนในพื้นท่ี 
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3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ใน งานวิจั ยนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ วิ ธีก ารตรวจสอบความถูกต้ อ งของข้ อมู ลแบบสาม เส้ า 
(Triangulation) เพ่ือตรวจสอบแหล่งข้อมูลรวมถึงแหล่งที่มา โดยแบ่งได้เป็น 
 
3.5.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยผู้วิจัยได้ท าการพิสูจน์ข้อมูลที่
ได้มาจากการตรวจสอบแหล่งข้อมูลและแหล่งที่มาในการตรวจสอบ ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล 
โดยผู้วิจัยได้ท าการสังเกตพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในระหว่างการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ โดยศึกษาจากตัวแทนครัวเรือนในขณะปฏิบัติงานในสถานที่ต่างกันคือ ขณะอยู่ที่บ้านและ
ขณะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ และในเวลาที่แตกต่างกันคือการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
และมีนาคม จากนั้นจึงตรวจสอบร่วมกับตัวแทนในครัวเรือนอ่ืนๆทั้งหมด 5 ครัวเรือน 
 
3.5.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangular) ผู้วิจัยได้จัดทีมงานในการลง
พ้ืนที่เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของตัวแทนในครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในขณะ
ปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนได้ข้อมูลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
 
3.5.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangular) ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น การศึกษากรณีศึกษาร่วมกับการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตพร้อมกับศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบ 
 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
หลักการความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยเป็นการวัดแบบสัมภาษณ์ ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้โดยใช้วิธี IOC Item-Objective Congruence Index (สุวิมล 
ติรกานันท์, 2548) ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบทดสอบความรู้จ านวน 10 ข้อพบว่า ค าถาม
ในการวัดความรู้ได้ค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.97 หมายถึง แบบทดสอบความรู้ทั้ง 10 ข้อมีค่าความ
เที่ยงตรงใช้ได้ และจากการประเมินแบบทดสอบความเข้าใจจ านวน 8 ข้อพบว่าได้คะแนน IOC เฉลี่ย
เท่ากับ 0.87 หมายถึง แบบทดสอบความเข้าใจทั้ง 8 ข้อมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได ้
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยนี้ได้ใช้การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการท างาน (Job 
Safety Analysis) เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์อันตราย โดยใช้วิธีการสังเกตในการหาจุด
อันตรายของสภาพแวดล้อมในการผลิตก๊าซชีวภาพ และใช้ CIPP-I Model เป็นตัวเสริมในการ
วิเคราะห์เพ่ือดูกระบวนการว่าเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนดหรือไม่ และประเมินการส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน ตามกรอบแนวคิดเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพโดยพิจารณาทั้งกระบวนการ ระบบในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยพิจารณาทั้ง
กระบวนการ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป โดยการจ าแนก
ประเภทข้อมูล (Typological analysis) ซึ่งผู้วิจัยใช้การจ าแนกแบบไม่ใช้ทฤษฎี คือจ าแนกโดยอาศัย
ความเหมาะสมของข้อมูลในการจ าแนก ซึ่งสามารถจ าแนกได้ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ชนิดของข้อมูลที่มี
ความสอดคล้องหรือสัมพันธ์กัน และความส าคัญตามโอกาสในการเกิดของปัจจัยด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์  เมื่อมีการจ าแนกข้อมูลแล้วจึงน าข้อมูลที่
จ าแนกได้ไปวิเคราะห์ส่วนประกอบของข้อมูล (Componential analysis) และจับประเด็นส าคัญ 
จากนั้นจึงน าข้อมูลไปตีความเพ่ือสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) คือเป็นการสร้าง
ข้อสรุปแบบทั่วๆไปโดยแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป 



56 
 

บทท่ี 4  
ผลการศึกษา 

 
 

ในการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน ผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและได้ผลการศึกษาตามวิธีการศึกษาคือ การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์งาน
เพ่ือความปลอดภัย จึงได้ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์โดยประกอบด้วย ผลการศึกษาความรู้ความ
เข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนบ้านหวายน้อยที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชนโดยใช้กรอบวิเคราะห์แบบ CIPPI Model  ในการศึกษา
กรณีศึกษาเพ่ือหาสาเหตุ ผลกระทบจากอันตรายที่เกิดขึ้นในการผลิต และแนวทางลดความเสี่ยงของ
อันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพ การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยโดยใช้ Job Safety Analysis 
ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงแบบ Checklist และผลจากการสัมภาษณ์ประเด็นและสถานการณ์
ความปลอดภัยจากกลุ่มตัวอย่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจ าแนกเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการศึกษากรณีตัวอย่าง 
4.2 ผลการศึกษาครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชนบ้านหวายน้อย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.3 แนวทางส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิต
ก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 ผลการศึกษากรณีตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากรณีตัวอย่างจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข่าวจากแหล่งต่างๆเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอันตร ายจากการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชนพร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเกิดอันตราย เพ่ือน าไปวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความ 
เข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพต่อไป ทั้งนี้กรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัยศึกษามีทั้งหมด 9 กรณี โดย แบ่งเป็น อันตรายจากการระเบิด พื้นที่
อับอากาศ อัคคีภัย กลิ่นและเชื้อโรค ตามกรอบของผลกระทบ (Impact) ใน CIPPI Model ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2 
ตารางที่ 4.1 สาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้นในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนจากกรณีตัวอย่าง 
          ปัญหา 
 
 
สาเหต ุ

แกลลอนหมัก
ก๊าซชีวภาพ
ระเบดิ 

ท่อก๊าซชีวภาพรั่ว
ที่ลพบุรี ชาวบ้าน
เสียชีวิต 

พลัดตกบ่อ
หมัก 

ร้องทุกข์กลิ่น
เหม็นจากการ
หมักก๊าซชีวภาพ 

ถังก๊าซ
ระเบดิ ผอ.
โรงเรียนดับ 
 

ถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ
ระเบดิ หวิด
ท าไฟลุกไหม้
ทั้งหลัง 

สาวประเภท
2 นั่งตายใน
ถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ 

ถังหมักก๊าซ
สาธิตระเบดิ 
หาม
นักศึกษาส่ง
โรงพยาบาล 

คนงานเสียชีวิต
ปริศนา คาด
เสียชีวิตจากก๊าซ
ไข่เน่า 

1. การจัดเก็บก๊าซ
ชีวภาพไม่
ปลอดภัย 
 

√  √ √      

2. ขาดความ
ตระหนัก 
 
 

√ √ √ √ √ √ √  √ 
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          ปัญหา 
 
 
สาเหต ุ

แกลลอนหมัก
ก๊าซชีวภาพ
ระเบดิ 

ท่อก๊าซชีวภาพรั่ว
ที่ลพบุรี ชาวบ้าน
เสียชีวิต 

พลัดตกบ่อ
หมัก 

ร้องทุกข์กลิ่น
เหม็นจากการ
หมักก๊าซชีวภาพ 

ถังก๊าซ
ระเบดิ ผอ.
โรงเรียนดับ 
 

ถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ
ระเบดิ หวิด
ท าไฟลุกไหม้
ทั้งหลัง 

สาวประเภท
2 นั่งตายใน
ถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ 

ถังหมักก๊าซ
สาธิตระเบดิ 
หาม
นักศึกษาส่ง
โรงพยาบาล 

คนงานเสียชีวิต
ปริศนา คาด
เสียชีวิตจากก๊าซ
ไข่เน่า 

3. การไม่ใช้
สัญลักษณ ์
หรือป้ายเตือน 
 

  √       

4. ไม่ติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

√     √    

 
5. การไมส่วม
อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล 

 
 

 
√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
6.อุปกรณ์ช ารุด 

 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

 
√ 

หรือขาดการ
บ ารุงรักษา 
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          ปัญหา 
 
 
สาเหต ุ

แกลลอนหมัก
ก๊าซชีวภาพ
ระเบดิ 

ท่อก๊าซชีวภาพรั่ว
ที่ลพบุรี ชาวบ้าน
เสียชีวิต 

พลัดตกบ่อ
หมัก 

ร้องทุกข์กลิ่น
เหม็นจากการ
หมักก๊าซชีวภาพ 

ถังก๊าซ
ระเบดิ ผอ.
โรงเรียนดับ 
 

ถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ
ระเบดิ หวิด
ท าไฟลุกไหม้
ทั้งหลัง 

สาวประเภท
2 นั่งตายใน
ถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ 

ถังหมักก๊าซ
สาธิตระเบดิ 
หาม
นักศึกษาส่ง
โรงพยาบาล 

คนงานเสียชีวิต
ปริศนา คาด
เสียชีวิตจากก๊าซ
ไข่เน่า 

7. ขาดการรักษา
ความปลอดภัยใน
พื้นที่ผลิต 

  √    √  √ 

หมายเหตุ  
การจัดเก็บก๊าซชีวภาพที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง การจัดเก็บในบริเวณท่ีไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิดอันตรายได้ เช่น อยู่ใกล้ประกายไฟ ที่มีโอกาสเกิดระเบิดหรือลุกไหม้ 
การอยู่ในห้องปิดไม่มีอากาศถ่ายเทท าให้เกิดแรงดันและระเบิดได้ 
 ขาดความตระหนัก หมายถึง พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ระมัดระวังด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน เช่น การหยอกล้อกันขณะ
ปฏิบัติงาน ไม่แต่งกายให้รัดกุม ท างานเร็วเกินไปหรือเร่งรีบ หรือท างานโดยไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สุขภาพจิตหงุดหงิด กังวล ใจลอย เฉื่อยชา 
 การไม่ใช้สัญลักษณ์ หรือป้ายเตือน หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแต่ไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือน เช่น ป้ายเตือนสารไวไฟ
ต่างๆ ป้ายเตือนเรื่องพ้ืนที่อับอากาศ ป้ายห้ามมีประกายไฟ เป็นต้น 
 ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิดไฟไหม้จากการท างานแต่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เช่ น ถังดับเพลิง 
สัญญาณเตือนไฟไหม้ เป็นต้น 
 การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง การท างานที่มีโอกาสเกิดอันตรายแต่ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ  หน้ากาก 
แว่นตา เป็นต้น 
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 อุปกรณ์ขาดการบ ารุงรักษาหรืออุปกรณ์ช ารุด หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในสภาพปกติแต่ไม่ได้รับการจัดเก็บหรือบ ารุงรักษาอย่างถูกต้อง
จะมีโอกาสช ารุดได้ หรืออุปกรณ์ท่ีมีการช ารุดแต่ไม่ได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
 ขาดการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ผลิต หมายถึง พ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิดอันตรายแต่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ เช่น การปล่อยให้
บุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน การไม่ล้อมรั้วหรือสร้างที่ก้ันเพื่อไม่ให้สัตว์กัดแทะเข้ามาท าลายอุปกรณ์ในพ้ืนที่ผลิต 
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จากตารางที่ 4.1 เป็นตารางที่แสดงตัวอย่างการเกิดอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชนและแสดงผลการวิเคราะห์สาเหตุในการเกิดอันตรายจากกรณีตัวอย่างซึ่งได้ผลสรุปว่า การ
เกิดอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือนจากกรณีตัวอย่างมีสาเหตุหลักมาจาก
การขาดความตระหนักด้านความปลอดภัยเมื่อเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ผลิต รองลงมาคืออุปกรณ์ช ารุด
และขาดการบ ารุงรักษา สาเหตุต่อมาคือการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดเก็บที่
ไม่ปลอดภัย เช่น พ้ืนที่จัดเก็บไม่มีการระบายอากาศ วางอยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง เป็นต้น และการขาด
การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ผลิต เช่น การรักษาความปลอดภัยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่
ผลิต การปิดระบบเมื่อไม่มีการผลิต เป็นต้น การไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง 
สัญญาณเตือนไฟไหม้ เป็นต้น และการไม่ใช้สัญลักษณ์หรือป้ายเตือน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.2 ผลกระทบของอันตรายที่เกิดขึ้นในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนจากกรณีตัวอย่าง 
           ปัญหา 
 
 
สาเหต ุ

แกลลอนหมัก
ก๊าซชีวภาพ
ระเบดิ 

ท่อก๊าซชีวภาพรั่ว
ที่ลพบุรี ชาวบ้าน
เสียชีวิต 

พลัดตกบ่อ
หมัก 

ร้องทุกข์กลิ่น
เหม็นจากการ
หมักก๊าซชีวภาพ 

ถังก๊าซ
ระเบดิ ผอ.
โรงเรียนดับ 
 

ถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ
ระเบดิ หวิด
ท าไฟลุกไหม้
ทั้งหลัง 

สาวประเภท
2 นั่งตายใน
ถังหมักก๊าซ
ชีวภาพ 

ถังหมักก๊าซ
สาธิตระเบดิ 
หาม
นักศึกษาส่ง
โรงพยาบาล 

คนงานเสียชีวิต
ปริศนา คาด
เสียชีวิตจากก๊าซ
ไข่เน่า 

1. การบาดเจ็บ
และเสียชีวิต 
 
 

 √ √  √  √ √ √ 

2. ทรัพย ์
สินเสยีหาย 
 

√ √   
 

 √    

3. เหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 
 

   √      

4. ภาพลักษณ์
และความ
น่าเชื่อถือของ
ผู้ผลิตลดลง 

√ √  √ √ √   √ 
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หมายเหตุ 
การบาดเจ็บและเสียชีวิต หมายถึง ผลกระทบจากการผลิตก๊าซชีวภาพที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดอันตรายโดยอาจมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 
ทรัพย์สินเสียหาย หมายถึง ผลกระทบจากการผลิตก๊าซชีวภาพที่ท าให้มีการเสียทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ หมายถึง ผลกระทบจากการผลิตก๊าซชีวภาพที่ไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ท าให้เกิดความร าคาญทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น การส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ทัศนียภาพที่ไม่สวยงามต่อผู้พบเห็น 
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตลดลง หมายถึง ผลกระทบจากการผลิตก๊าซชีวภาพจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยส่งผลให้ผู้ผ ลิต ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับความไม่น่าเชื่อถือจากผู้ที่มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ หรือเกิดภาพลักษณ์ในทางท่ีไม่ดีจากสังคม 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงผลกระทบที่เกิดจากอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชนซึ่งสรุปได้ว่า การผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือนจากกรณีตัวอย่างพบว่ามี
ผลกระทบด้านการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ของผู้ผลิต ด้านทรัพย์สินเสียหาย และด้านเหตุเดือดร้อนร าคาญ ตามล าดับ โดยพบว่าอันตรายที่เกิด 
จากการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีการระเบิดและไฟไหม้จะส่งผลด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ
ผู้ผลิตมากที่สุด รองลงมาคือการบาดเจ็บและเสียชีวิตและด้านทรัพย์สินเสียหาย ส่วนอันตรายที่เกิด
จากพ้ืนที่อับอากาศส่งผลกระทบด้านการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือลดลง และด้านทรัพย์สินเสียหาย ตามล าดับ ส่วนอันตรายจากกลิ่นรบกวนจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 
 

4.2 ผลการศึกษาครัวเรือนและชุมชนที่มีการผลิตกา๊ซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ใน
ชุมชนบ้านหวายน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
4.2.1 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจในการผลิตก๊าซชีวภาพของชาวบ้านในชุมชนบ้านหวาย
น้อยท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์  
 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อย
พบว่ามีสมาชิกทั้งหมด 26 ครัวเรือนแต่มีเพียง 5 ครัวเรือนที่มีการผลิตและใช้งานจริง ส่วนที่เหลืออยู่
ในขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกกับศูนย์การเรียนรู้และรอการติดตั้งอุปกรณ์การหมักก๊าซชีวภาพ 
ผู้วิจัยจึงได้เข้าไปสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พร้อมทั้งให้ท าแบบทดสอบทั้งหมด 5 ครัวเรือนที่มีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์และมีการใช้งานอยู่จริงรวมทั้งยินยอมให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
ตามกรอบการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ด้านปัจจัยน าเข้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพ ด้าน
กระบวนการผลิต ด้านผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ด้านผลกระทบด้านความปลอดภัย  และ
ด้านบริบทที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยได้ผลดังตารางที่ 4.3 และ 4.4 
ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาความรู้ด้านความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

รายการ x ̄ ความหมาย 

1. ต้องหมั่นตรวจสอบจุดข้อต่อตา่งๆอย่างสม่ าเสมอ 2.4 มีความรู ้
2. ไม่จ าเป็นต้องมีการสวมถุงมือปอ้งกันในขณะคัดแยกขยะเพราะเปน็ขยะที่มา
จากภายในชุมชน 

0 ขาดความรู ้

3. งดใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ 3 มีความรู ้
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รายการ x ̄ ความหมาย 

4. ไม่ต้องมีการคดัแยกขยะก่อนป้อนเข้าสู่ระบบผลิต 3 มีความรู ้
5. บริเวณที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพถือว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่และห้ามบุคคลภายนอก
เข้ามา 

1.2 ขาดความรู ้

6. ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซ มีเทน เพียงอย่างเดียวและไม่มีอันตรายต่อ
ร่างกาย 

1.4 ขาดความรู ้

7. ถ้ามีการระคายเคืองตาจากก๊าซชีวภาพให้ใช้ยาหยอดตาทันท ี 1.2 ขาดความรู ้
8. การผลติก๊าซชีวภาพไม่จ าเป็นตอ้งมีกฎหมายควบคมุการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัย 

1.4 ขาดความรู ้

9. ต้องมีการแยกขยะอินทรยี์ออกจากขยะประเภทอื่นๆก่อนผลติทุกครั้ง 2.6 มีความรู ้
10. ในการเตรียมบอลลูน บ่อหมักก๊าซ และการเตมิของเสียไม่จ าเปน็ต้องใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเนื่องจากเป็นงานท่ีท าภายในบ้านตัวเอง 

1.2 ขาดความรู ้

หมายเหตุ: เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนเฉลี่ย (x̄) ≥1.5 หมายถึง มีความรู้ 

    คะแนนเฉลี่ย (x̄) ‹ 1.5 หมายถึง ขาดความรู้ 
 

ตารางที ่4.4 ผลการศึกษาความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

รายการ x ̄ ความหมาย 

1. ท่านสามารถถ่ายทอดวิธีการสวมถุงมือและหน้ากากให้กับผู้ผลิตอืน่ๆได้ 1.2 ขาดความเข้าใจ 
2. ความปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญัในการผลิตก๊าซชีวภาพ 2.6 มีความเข้าใจ 
3. ความปลอดภยัในการผลิตกา๊ซชีวภาพสามารถน าไปถ่ายทอดให้คนอ่ืนต่อไปได ้ 2.6 มีความเข้าใจ 
4. ท่านสามารถอธิบายข้อก าหนดหรือข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
ให้ผู้อื่นทราบได้  

1.4 ขาดความเข้าใจ 

5.ท่านสามารถอธิบายการใช้สัญลกัษณ์และอุปกรณ์ฉุกเฉินในกรณีการเกิดอุบตัิเหตุ
ในขณะปฏิบตัิงานได ้

1.2 ขาดความเข้าใจ 

6) ท่านสามารถให้ค าแนะน าด้านความปลอดภัยในการผลติก๊าซชีวภาพให้ผู้อื่นได้ 2.2 มีความเข้าใจ 
7) ท่านสามารถ่ายทอดวิธีการเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพให้
ผู้ผลิตอื่นๆได ้

1.8 มีความเข้าใจ 

8) ท่านสามารถอธิบายได้ว่าอุปกรณ์การผลติใดบ้างต้องมีการดูแลและระมัดระวัง
ในการใช้งานเป็นพิเศษ 

1.4 ขาดความเข้าใจ 

หมายเหตุ: เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนเฉลี่ย (x̄) ≥1.5 หมายถึง มีความเข้าใจ 

    คะแนนเฉลี่ย (x̄) ‹ 1.5 หมายถึง ขาดความเข้าใจ 
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จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 ได้ผลการศึกษาดังนี ้
1) ด้านปัจจัยน าเข้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ พบว่าจากการท าแบบทดสอบและสังเกตการณ์ชาวบ้านทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการ
แยกขยะโดยสามารถแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะประเภทอ่ืนๆ โดยขยะอินทรีย์
น าไปหมักปุ๋ยและผลิตก๊าซชีวภาพ ส่วนขยะรีไซเคิลน าไปจ าหน่ายต่อ ชาวบ้าน 3 ครัวเรือนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลรักษาพ้ืนที่ที่ผลิตซึ่งมีการปล่อยให้เป็นพ้ืนที่รกและมีสัตว์เลี้ยงเดินอยู่
ในพ้ืนที่ผลิต และจากการท าแบบทดสอบพบว่าชาวบ้านทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจด้านการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ  
2) ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในกระบวนการผลิต พบว่าจากการท าแบบทดสอบ
และการสังเกตการณ์ชาวบ้านทั้งหมดยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะ
จัดเตรียมวัสดุและการหมักก๊าซชีวภาพเนื่องจากไม่มีครัวเรือนที่สวมหน้ากากและถุงมือป้องกัน
อันตรายในขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งยังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการเก็บรักษาและ
จัดเก็บถังเก็บก๊าซอย่างไม่ปลอดภัย โดยส่วนใหญ่วางไว้ใกล้ห้องครัวซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ปิด รวมทั้ง
เสี่ยงในการเกิดประกายไฟได้ พบมีการสูบบุหรี่ในขณะเตรียมวัสดุหมัก  
3) ด้านผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าจากการท าแบบทดสอบและสังเกตการณ์
ชาวบ้านทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นก๊าซ
รบกวนในการเกิดปฏิกิริยาของก๊าซชีวภาพ และจากการท าแบบทดสอบพบว่าชาวบ้านทั้งหมดยังขาด
ความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นพิษและก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ  
4) ด้านผลกระทบในการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าจากการท าแบบทดสอบชาวบ้านทั้งหมด มีความรู้
ความเข้าใจด้านการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการเกิดระเบิดของก๊าซ แต่ชาวบ้านทั้งหมดยังขาด
ความรู้และความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับพิษจากก๊าซที่เกิดจากการผลิต
ก๊าซชีวภาพ และความรู้ความเข้าใจด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
5) ด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
อับอากาศด้วย 
 
4.2.2 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) ของครัวเรือนตัวอย่างที่มี
การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และสังเกตทั้งหมด 5 ครัวเรือน 
ขั้นตอนที่ 1.1 การชี้บ่งอันตราย เป็นกระบวนการระบุถึงอันตรายที่มีอยู่ และก าหนดลักษณะของ
อันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการท างานโดยจ าแนกตามกิจกรรมดังตารางที่ 4.5  
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ตารางที่ 4.5 การชี้บ่งอันตรายของครัวเรือนตัวอย่าง 5 ครัวเรือน 

กิจกรรม งานย่อย 
งานเตรียมส่วนผสมกา๊ซชีวภาพ การแยกขยะอินทรยี ์
 การเตรียมบ่อหมัก 
 การเตรียมบอลลูนก๊าซ 
งานหมักก๊าซชีวภาพ การเตมิน้ า 
 การเตมิขยะอินทรีย ์
งานเก็บก๊าซชีวภาพและการน าไปใช้ การเก็บก๊าซชีวภาพ 
 การเปิดวาล์วเก็บก๊าซ 
 การเปิดก๊าซหุงต้ม 

ขั้นตอนที่ 1.2 การตั้งค าถาม เป็นขั้นตอนต่อจากการชี้บ่งอันตราย โดยน าอันตรายที่ระบุได้มา
วิเคราะห์จ าแนกโดยใช้ค าถามดังตารางที่ 4.6 
ตารางที่ 4.6 การตั้งค าถาม 
กิจกรรม สิ่งท่ีเป็นความเสี่ยง

และอันตราย 
ใคร (อะไร) ได้รับ
อันตราย 

ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

การแยกขยะอินทรีย์ ประเภทของขยะ ผู้ปฏิบัติงาน - เศษแก้วหรือเศษไม้
บาดจากการแยกขยะ
อินทรีย์ออกจากขยะ
อ่ืนๆ 
- เชื้อโรคจากการสัมผัส
ขยะและของเสียอื่นๆ 
เช่น มูลสัตว ์

การเตรียมบ่อหมัก ฝุ่นละอองและเศษดิน 
จอบ เสียม พลั่ว 
ที่ฉาบปูน คอนกรีต
และปูนซีเมนต์ อิฐ
บล็อก พ้ืนที่ผลิต 

ผู้ปฏิบัติงาน - จอบ เสียม พลั่ว 
เสียดสีกับมือเมื่อต้อง
ขุดดินเป็นเวลานาน 
- จอบ เสียม พลั่ว ตก
ใส่เท้าจากการขุดหรือ
การเคลื่อนย้าย 
- ฝุ่นละอองหรือเศษดิน
กระเด็นเข้าตาหรือจมูก
ในขณะขุด 
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กิจกรรม สิ่งท่ีเป็นความเสี่ยง
และอันตราย 

ใคร (อะไร) ได้รับ
อันตราย 

ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 
- คอนกรีตสด(คอนกรีต
ที่อยู่ในรูปของเหลวที่
เพ่ิงผ่านการผสม) 
กระเด็นเข้าตาหรือถูก
ผิวหนัง 
- อิฐบล็อกหล่นใส่เท้า
ในขณะเคลื่อนย้าย 
- พ้ืนที่ผลิตขาดการ
บ ารุงรักษา มีหญ้ารก
ท าให้มีสัตว์เลื้อยคลาน 
หรือสัตว์กัดต่อย หรือ
อุบัติเหตุ เช่น การ
สะดุดล้มหรือหญ้าบาด 
- อาการปวดเมื่อยจาก
การขุดหรือฉาบปูน 

การเตรียมบอลลูนก๊าซ  คีมเจาะรู แท่ง PVC ผู้ปฏิบัติงาน - คีมเจาะบาดมือ
ในขณะเจาะรูถุง PVC 
- แท่ง PVC หล่นทับ
เท้าในขณะเคลื่อนย้าย 
- การปวดหลังจากการ
ตัดกระดาษ PVC 

การเติมน้ า ถังน้ า น้ าที่ใช้เติม ผู้ปฏิบัติงาน - ถังน้ าหล่นใส่ หรือหก
กระเด็นในขณะ
เคลื่อนย้าย 
- น้ ากระเด็นเข้าตาหรือ
เข้าปากขณะเทลงในบ่อ 
- อาการปวดเมื่อยจาก
การขนถังน้ า 
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กิจกรรม สิ่งท่ีเป็นความเสี่ยง
และอันตราย 

ใคร (อะไร) ได้รับ
อันตราย 

ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 

การเติมขยะอินทรีย์ ประเภทของขยะ ผู้ปฏิบัติงาน - เศษขยะอินทรีย์
กระเด็นถูกผิวหนังหรือ
เข้าตาในขณะเทลงบ่อ 
- เชื้อโรคจากการสัมผัส
ขยะหรือของเสียอื่นๆ  

การเก็บก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ 
พ้ืนที่ผลิต 

ผู้ปฏิบัติงาน - ก๊าซชีวภาพรั่วไหล
จากบอลลูนก๊าซ 
- ก๊าซชีวภาพรั่วไหล
จากถังแกลลอน 
- ไฟไหม้หรือระเบิด
จากก๊าซรั่วไหล 
- การระเบิดหรือไฟไหม้
จากประกายไฟในพ้ืนที่
เก็บก๊าซ 
- การขาดอากาศจาก
การรั่วไหลของก๊าซใน
ห้องเก็บก๊าซ 
- พ้ืนที่ผลิตมีหญ้ารก 
อาจท าให้มีสัตว์กัดแทะ
บอลลูนก๊าซท าให้
รั่วไหลได้ 

การเปิดวาล์วเก็บก๊าซ ก๊าซชีวภาพ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน - การระเบิดจากการ
เปิดวาล์วก๊าซทิ้งไว้ 

การเปิดก๊าซหุงต้ม ก๊าซชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงาน - การระเบิดจากการ
เปิดก๊าซแล้วลืมปิดหลัง
ใช้ 
- ความร้อนจากการหุง
ต้มอาหาร 
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ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดความเสี่ยงโดยวิธี Checklist ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงส าหรับอุปกรณ์ 
เครื่องจักร พ้ืนที่ กิจกรรมต่างๆของสถานประกอบกิจการ โดยน าแบบ Checklist ไปตรวจสอบว่าได้มี
การปฏิบัติตามหรือไม่ แล้วน าผลการตรวจสอบไปวิเคราะห์หาว่าจะมีผลกระทบอย่างไร แล้วพิจารณา
ควบคุมตามมาตรการที่มีอยู่แล้วหรือมาตรการที่ควรเพิ่มเติม 
โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 น าผลจากแบบบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยง (ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น) มาพิจารณาระดับความ
รุนแรง ซึ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
2.1.1 ความรุนแรงระดับเล็กน้อย 
2.1.2 ความรุนแรงระดับปานกลาง 
2.1.3 ความรุนแรงระดับรุนแรง 
2.2 น าระดบัความรุนแรงที่ประเมินได้ไปกรอกในเอกสาร แบบประเมินระดับความเสี่ยง ในช่อง ระดับ
ความรุนแรงของอันตราย 
2.3 จากนั้นพิจารณาโอกาสของอันตรายดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ว่ามีระดับใด โดยตอบค าถามและให้
คะแนนตามเกณฑ์ ตั้งแต่ข้อ A – K (ตามเอกสารประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย อ้างอิงจาก 
มอก. 18000ฯ)  
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดอันตรายและความรุนแรงที่จะเกิดอันตราย 
ตารางที่ 4.7 เกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากงานดังต่อไปนี้ 

1. การแยกขยะอินทรีย์ 
2. การเตรียมบ่อหมัก 
3. การเตรียมบอลลูนก๊าซ 
4. การเติมน้ า 
5. การเติมขยะอินทรีย์ 
6. การเก็บก๊าซชีวภาพ 
7. การเปดิวาล์วเก็บก๊าซ 
8. การเปิดก๊าซหุงต้ม 

 
เกณฑ์การประเมิน/พิจารณา 
A จ านวนคนท่ีสัมผัส 
(≥7 คน =3, 4-6 คน =2, 1-3 คน =1, ไม่มี =0) 
B ความถี/่ระยะเวลาที่สมัผสั 
(มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ชม./วัน =3, 1-4 ชม./วัน =2, น้อยกว่า 1 ชม/วัน =1, ไมส่ัมผัส = 0) 
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เกณฑ์การประเมิน/พิจารณา 
C มีวิธีหรือขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ีสามารถควบคุมอันตรายที่จะเกดิหรือไม่ 

- ไม่มเีป็นลายลักษณ์อักษรและไมม่กีารน าไปปฏิบัติ                                     = 3 
- น าไปปฏิบตัิแล้วแต่ไมม่ีขั้นตอนหรอืวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษร                   = 2 
- มีวิธีการหรือข้ันตอนการปฏิบตัิที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่น าไปปฏิบัติ           = 1               

มีวิธีการหรือข้ันตอนท่ีการปฏิบตัทิี่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการน าไปปฏิบตัิ    = 0 
D มีการฝึกอบรมขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถควบคมุอันตรายที่จะเกิดหรือไม่ 
     -  ไม่มีการก าหนดความต้องการฝึกอบรม และไมม่ีการฝึกอบรม                          = 3 
     -  มีการก าหนดความต้องการฝึกอบรมแต่ไมม่ีการฝึกอบรม                                = 2 
     -  มีการฝึกอบรมแต่ไม่มีการก าหนดความต้องการการฝึกอบรม                           = 1 
     -  มีการก าหนดความต้องการการฝึกอบรมและมีการฝึกอบรม                            = 0 

E มีการควบคุมอันตรายที่จะเกิดโดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เช่น Guard, Cover, Safety Beam  หรืออ่ืน ๆ 
ไว้หรือไม ่
     - ไม่มี                                                                                              = 3 
     -  มีแตไ่ม่น ามาใช้ หรือใช้ไม่ได้                                                                 = 2 
     -  มีแตไ่ม่เหมาะสม                                                                              = 1 
     -  มีอย่างเหมาะสมและใช้งาน                                                                  = 0 
     -  การปฏิบตัิงาน ณ จุดนั้น ไม่จ าเป็นต้องตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกัน เช่น                     = - 
        Guard , Cover , Safety Beam หรืออ่ืน ๆ 
F มีเครื่องหมายความปลอดภยัก าหนดไว้ ณ จดุปฏิบตัิงานหรือไม่ 
     -  ไม่มีเครื่องหมายความปลอดภัยก าหนดไว้                                                 =  3 
     -  มีเครื่องหมายความปลอดภยัก าหนดไว้                                                    =  0 
     -  การปฏิบตัิ ณ จดุนั้น ไม่จ าเป็นต้องมีเครื่องหมายความปลอดภัยไว้                    =  - 
G มีการใช้อุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือไม่ 
     -  ไม่มี                                                                                            =  3 
     -  มีการใช้แต่ไม่เหมาะสม                                                                     =  2 
     -  มีอย่างเหมาะสมแตไ่ม่ใช้และ/หรือใช้งานแต่ไมส่ม่ าเสมอ                              =  1 
     -  มีอย่างเหมาะสมและใช้งานสม่ าเสมอ                                                    =  0 
     -  การปฏิบตัิงาน ณ จุดนั้นไมจ่ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล       =  -                                

H โอกาสที่จะเกิดการบกพร่อง, ช ารุดของอุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายประจ า
เครื่อง 
     -  มากกว่า 4 ครั้ง / เดือน                                                                     =  3 
     -  3-4 ครั้ง / เดือน                                                                            =  2 
     -  1-2 ครั้ง / เดือน                                                                            =  1 



72 
 

เกณฑ์การประเมิน/พิจารณา 
     -  ไมเ่สีย                                                                                         =  0 
     -  อันตรายทีเ่กิดไม่ได้เกิดจากความบกพร่อง, เครื่องมือ, เครื่องจักร                     =  - 
         อุปกรณ์ป้องกันอันตรายประจ าเครื่อง 

I อุบัติเหตุและเหตุการณ์ผดิปกติทีเ่คยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปี 
   (มากกว่า 4 ครั้ง/ปี = 3 , 3-4 ครั้ง/ปี = 2 , 1-2 ครั้ง/ปี  = 1 , ไม่เคยเกดิขึ้น  =  0) 
J การกระท าท่ีไม่ปลอดภัย 
               ขาดจิตส านึกความปลอดภัย 

 ท างานเสี่ยงอันตราย 
 หยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน 
 ไม่แต่งกายใหร้ัดกุม 
 ท างานเร็วเกินไปหรือเร่งรีบ 
 ท างานโดยไม่มีหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
 สุขภาพร่างกายไมส่มบรูณ์ในขณะปฏิบัติงาน 
 สุขภาพจิตหงุดหงิด กังวล ใจลอย เฉื่อยชา 

(มากกว่า 4 ข้อ =  3  ,   2-3  ข้อ  =  2 ,  1 ข้อ = 1 ,  ไม่มี =  0) 

K การติดตามการปฏิบตัิตามขั้นตอน/วิธีการปฏิบตัิ 
     -  ไม่มีการตดิตาม                                                                               =  3 
     -  มีการติดตามแตไ่ม่มีการบันทึก                                                             =  2 
     -  มีการติดตามและบันทึกไวแ้ต่ไมต่่อเนื่อง                                                  =  1 
     -  มีการติดตามและบันทึกไวอ้ย่างต่อเนื่อง                                                  =  0 

 
 
 
 
 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)    =  ผลรวม                   x  100 
 
    

= x X 100   
    33     
 ระดับของโอกาสที่จะเกิดอันตราย  :  0-33%      น้อย 

คะแนนของโอกาสแตล่ะข้อ  

คะแนนเตม็ของโอกาสแตล่ะข้อ  
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                   33-66%  ปานกลาง 
                  66-100%  มาก 
 
2.4 น าผลการประเมินจากข้างต้นไปกรอกในแบบประเมินระดับความเสี่ยง ในช่อง โอกาสที่เกิด
อันตราย และค านวณค่าที่ได้ออกมาเป็น % และกรอกในช่อง  คิดเป็น % และน าค่า % ดังกล่าว
พิจารณาโอกาสที่จะเกิด ว่าอยู่ในระดับ น้อย ปานกลาง หรือ สูง และเติมลงในช่อง ระดับของโอกาส
ที่จะเกิดอันตราย  
 
 
ขั้นตอนที่ 3.  
 
 
โดยเป็นการวิเคราะห์ผลจากการค านวณระดับโอกาสที่จะเกิดอันตรายและระดับความรุนแรงมาแปล
ผลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 น าโอกาสที่ค านวณได้จากข้อ 2.3 โดยสมมติว่าค านวณได้ระดับของโอกาสที่จะ
เกิดอันตรายปานกลาง  

1.2 น าระดับความรุนแรงของอันตรายที่ได้จาก ข้อ 2.1 โดยสมมติให้กิจกรรมนั้นมี
ความรุนแรงระดับปานกลาง 

1.3 น าค่าทั้ง 2 มาพิจารณาตามตารางที่ 4.8  
 
ตารางที่ 4.8 เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรง 

โอกาสที่จะเกิด 
ระดับความรุนแรงของอันตราย 

อันตรายเล็กน้อย อันตรายปานกลาง อันตรายรา้ยแรง 

ไม่น่าจะเกิด (น้อย) ความเสีย่งเล็กน้อย ความเสีย่งท่ียอมรับได ้ ความเสีย่งปานกลาง 
เกิดขึ้นไดย้าก (ปานกลาง) ความเสีย่งท่ียอมรับได ้ ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งสูง 

มีโอกาสที่จะเกิด (มาก) ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งสูง ความเสีย่งท่ียอมรับไม่ได ้

 
1.4 จากตัวอย่างจะได้ว่าอุบัติเหตุที่วิเคราะห์ได้มีระดับความรุนแรงปานกลางและมี

โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง ดังนั้น จึงตัดสินได้ว่า เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 

ตัดสนิว่าเป็นความเสี่ยงที่
ยอมรับได้หรือไม่ 
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จากข้ันตอนที่ 1 – 3 สามารถน ามาแจกแจงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากครัวเรือนตัวอย่างทั้ง 5 ครัวเรือนโดยจ าแนกตามกิจกรรมในตารางที่ 4.5 เพ่ือประเมินระดับความ
เสี่ยงของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.9 
ซึ่งเป็นการน าผลการค านวณโอกาสที่จะเกิดอันตรายในแต่ละกิจกรรมและการวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรงที่ประเมินได้มาวิเคราะห์หาระดับความเสี่ยงได้ผลดังตารางที่ 4.9   
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แบบประเมินระดับความเสี่ยง 
ตารางที่ 4.9 การประเมินความเสี่ยง 

ล าดับ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคนที่
ปฏิบัติ / 
สัมผัส 

ระยะเวลาที่
สัมผัส 
(ชั่วโมง/วัน) 

อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อม ฯลฯ) 

ใคร/อะไร ได้รับ
อันตราย 

ระดับความ
รุนแรงของ
อันตราย 

โอกาสที่เกิดอันตราย คิดเป็น 
% 

ระดับของโอกาส
ที่จะเกิดอันตราย 

ระดับความ
เสี่ยง 

A B C D E F G H I J K    

1 การแยกขยะอินทรยี ์ 5 คน น้อยกว่า1  
ช่ัวโมง 

เศษแก้วหรือเศษไม้บาด
จากการแยกขยะ
อินทรีย์ออกจากขยะ
อื่นๆ 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 2 1 - - 3 - 1 1 3 42.4 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน น้อยกว่า 1  
ช่ัวโมง 

เชื้อโรคจากการสัมผสั
ขยะและของเสียอื่นๆ 
เช่น มูลสตัว์ 

ผู้ปฏิบัติงาน น้อย 2 1 2 1 - - 3 - 0 1 3 39.4 ปานกลาง ยอมรับได ้

2 การเตรียมบ่อหมัก 5 คน 2 - 3 ช่ัวโมง จอบ เสียม พลั่ว เสียดสี
กับมือเมื่อต้องขุดดิน
เป็นเวลานาน 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 2 3 3 - - 1 1 0 1 3 48.5 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

จอบ เสียม พลั่ว ตกใส่
เท้าจากการขุดหรือการ
เคลื่อนย้าย 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 3 3 - 3 3 - - 1 3 57.6 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน 2 - 3 ช่ัวโมง ฝุ่นละอองหรือเศษดิน
กระเด็นเข้าตาหรือจมูก

ผู้ปฏิบัติงาน น้อย 2 2 3 3 - 3 3 - 0 1 3 60.6 ปานกลาง ยอมรับได ้
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ล าดับ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคนที่
ปฏิบัติ / 
สัมผัส 

ระยะเวลาที่
สัมผัส 
(ชั่วโมง/วัน) 

อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อม ฯลฯ) 

ใคร/อะไร ได้รับ
อันตราย 

ระดับความ
รุนแรงของ
อันตราย 

โอกาสที่เกิดอันตราย คิดเป็น 
% 

ระดับของโอกาส
ที่จะเกิดอันตราย 

ระดับความ
เสี่ยง 

A B C D E F G H I J K    

ในขณะขุด 

  5 คน 2 - 3 ช่ัวโมง คอนกรีตสดกระเด็นเข้า
ตาหรือถูกผิวหนัง 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 2 3 3 - 3 3 - 0 1 3 60.6 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

อิฐบล็อกหล่นใสเ่ท้า
ในขณะเคลื่อนย้าย 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 3 3 - - 3 - 0 1 3 48.5 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน 2 - 3 ช่ัวโมง พื้นที่ผลิตขาดการ
บ ารุงรักษา มีหญ้ารกท า
ให้มีสัตว์เลื้อยคลาน 
หรือแมลงกัดต่อย หรือ
อุบัติเหตุ เช่น การสะดุด
ล้มหรือหญ้าบาด 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 2 1 1 - - - - 0 1 3 30.3 น้อย ยอมรับได ้

  5 คน 2 - 3 ช่ัวโมง อาการปวดเมื่อยจาก
การขุดหรือฉาบปูน 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 2 3 3 - 3 3 - 0 1 3 60.6 ปานกลาง ปานกลาง 

 การเตรียมบอลลูน
ก๊าซ 

5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

คีมเจาะบาดมือในขณะ
เจาะรูถุง PVC 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 3 3 - - 3 2 0 1 3 54.5 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

แท่ง PVC หล่นทับเท้า
ในขณะเคลื่อนย้าย 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 3 3 - - 3 - 0 1 3 48.5 ปานกลาง ปานกลาง 
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ล าดับ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคนที่
ปฏิบัติ / 
สัมผัส 

ระยะเวลาที่
สัมผัส 
(ชั่วโมง/วัน) 

อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อม ฯลฯ) 

ใคร/อะไร ได้รับ
อันตราย 

ระดับความ
รุนแรงของ
อันตราย 

โอกาสที่เกิดอันตราย คิดเป็น 
% 

ระดับของโอกาส
ที่จะเกิดอันตราย 

ระดับความ
เสี่ยง 

A B C D E F G H I J K    

  5 คน 2 ช่ัวโมง การปวดหลังจากการตดั
กระดาษ PVC 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 2 3 3 - - - - 0 1 3 42.4 ปานกลาง ปานกลาง 

 การเตมิน้ า 5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

ถังน้ าหล่นใส่ หรือหก
กระเด็นในขณะ
เคลื่อนย้าย 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 3 3 - - 3 - 0 1 3 48.5 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

น้ ากระเด็นเข้าตาหรือ
เข้าปากขณะเทลงในบ่อ 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 3 3 - - 3 - 2 1 3 54.5 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

อาการปวดเมื่อยจาก
การขนถังน้ า 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 3 3 - - 3 - 0 1 3 48.5 ปานกลาง ปานกลาง 

 การเตมิขยะอินทรีย ์ 5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

เศษขยะอินทรีย์กระเด็น
ถูกผิวหนังหรือเข้าตา
ในขณะเทลงบ่อ 

ผู้ปฏิบัติงาน ปานกลาง 2 1 3 3 - - 3 - 0 1 3 48.5 ปานกลาง ปานกลาง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

เชื้อโรคจากการสัมผสั
ขยะและของเสียอื่นๆ 
เช่น มูลสตัว์ 

ผู้ปฏิบัติงาน น้อย 2 1 1 3 - - 3 - 0 1 3 42.4 ปานกลาง ยอมรับได ้

 การเก็บก๊าซชีวภาพ 5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

ก๊าซชีวภาพรั่วไหลจาก
บอลลูนก๊าซ 

ผู้ปฏิบัติงาน น้อย 2 1 0 3 - 3 3 1 1 1 3 54.5 ปานกลาง ยอมรับได ้
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ล าดับ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคนที่
ปฏิบัติ / 
สัมผัส 

ระยะเวลาที่
สัมผัส 
(ชั่วโมง/วัน) 

อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อม ฯลฯ) 

ใคร/อะไร ได้รับ
อันตราย 

ระดับความ
รุนแรงของ
อันตราย 

โอกาสที่เกิดอันตราย คิดเป็น 
% 

ระดับของโอกาส
ที่จะเกิดอันตราย 

ระดับความ
เสี่ยง 

A B C D E F G H I J K    

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

ก๊าซชีวภาพรั่วไหลจาก
ถังแกลลอน 

ผู้ปฏิบัติงาน น้อย 2 1 1 3 - 3 3 0 0 1 3 51.5 ปานกลาง ยอมรับได ้

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

ไฟไหมห้รือระเบิดจาก
ก๊าซรั่วไหล 

ผู้ปฏิบัติงาน ร้ายแรง 2 1 0 3 - 3 3 1 1 1 3 54.5 ปานกลาง สูง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

การระเบิดหรือไฟไหม้
จากประกายไฟในพ้ืนท่ี
เก็บก๊าซ 

ผู้ปฏิบัติงาน ร้ายแรง 2 1 1 3 - 3 3 1 1 1 3 57.6 ปานกลาง สูง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

การขาดอากาศจากการ
รั่วไหลของก๊าซในห้อง
เก็บก๊าซ 

ผู้ปฏิบัติงาน ร้ายแรง 2 1 1 3 - 3 3 1 0 1 3 54.5 ปานกลาง สูง 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

พื้นที่ผลิตมหีญ้ารก อาจ
ท าให้มีสัตว์กัดแทะ
บอลลูนก๊าซท าใหร้ั่วไหล
ได ้

ผู้ปฏิบัติงาน น้อย 2 1 3 3 - 3 3 1 3 1 3 69.7 มาก ปานกลาง 

 การเปิดวาล์วเก็บก๊าซ 5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

การระเบิดจากการเปดิ
วาล์วก๊าซทิ้งไว ้

ผู้ปฏิบัติงาน ร้ายแรง 2 1 3 3 - 3 3 1 0 1 3 60.6 ปานกลาง สูง 

 การเปิดก๊าซหุงต้ม 5 คน น้อยกว่า 1 การระเบิดจากการเปดิ ผู้ปฏิบัติงาน ร้ายแรง 2 1 3 3 - - - 0 0 1 3 39.4 ปานกลาง สูง 
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ล าดับ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนคนที่
ปฏิบัติ / 
สัมผัส 

ระยะเวลาที่
สัมผัส 
(ชั่วโมง/วัน) 

อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ 
สภาพแวดล้อม ฯลฯ) 

ใคร/อะไร ได้รับ
อันตราย 

ระดับความ
รุนแรงของ
อันตราย 

โอกาสที่เกิดอันตราย คิดเป็น 
% 

ระดับของโอกาส
ที่จะเกิดอันตราย 

ระดับความ
เสี่ยง 

A B C D E F G H I J K    

ช่ัวโมง ก๊าซแล้วลมืปิดหลังใช้ 

  5 คน น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง 

ความร้อนจากการหุงต้ม
อาหาร 

ผู้ปฏิบัติงาน น้อย 2 1 2 3 - - - 0 0 1 3 36.4 ปานกลาง ยอมรับได ้
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า 
1) การแยกขยะอินทรีย์  

พบอันตรายจากเศษแก้วหรือเศษไม้บาดจากการแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะอ่ืนๆมีระดับ
ความรุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงระดับปานกลาง พบ
อันตรายจากเชื้อโรคจากการสัมผัสขยะและของเสียอ่ืนๆ เช่น มูลสัตว์ มีระดับความรุนแรงน้อยและมี
โอกาสเกิดข้ึนปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
2) การเตรียมบ่อหมัก 

พบอันตรายจากจอบ เสียม พลั่ว เสียดสีกับมือเมื่อต้องขุดดินเป็นเวลานานโดยมีระดับความ
รุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง พบอันตรายจากจอบ 
เสียม พลั่ว ตกใส่เท้าจากการขุดหรือการเคลื่อนย้ายโดยมีระดับความรุนแรงปานกลางและมีโอกาส
เกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง พบอันตรายจากฝุ่นละอองหรือเศษดินกระเด็นเข้า
ตาหรือจมูกในขณะขุดโดยมีความรุนแรงระดับน้อยและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พบอันตรายจากคอนกรีตสดกระเด็นเข้าตาหรือถูกผิวหนังโดยมีระดับความ
รุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง พบอันตรายจากอิฐ
บล็อกหล่นใส่เท้าในขณะเคลื่อนย้ายโดยมีระดับความรุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
จึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง พบอันตรายจากพ้ืนที่ผลิตขาดการบ ารุงรักษา มีหญ้ารกท าให้มี
สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลงกัดต่อย หรืออุบัติเหตุ เช่น การสะดุดล้มหรือหญ้าบาดโดยมีระดับความ
รุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และพบอันตรายจาก
อาการปวดเมื่อยจากการขุดหรือฉาบปูนโดยมีระดับความรุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปาน
กลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง 
3) การเตรียมบอลลูนก๊าซ 
 พบอันตรายจากคีมเจาะบาดมือในขณะเจาะรูถุง PVC โดยมีระดับความรุนแรงปานกลางและ
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง พบอันตรายจากแท่ง PVC หล่นทับเท้า
ในขณะเคลื่อนย้ายโดยมีระดับความรุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความ
เสี่ยงปานกลาง และพบอันตรายจากการปวดหลังจากการตัดกระดาษ PVC โดยมีระดับความรุนแรง
ปานกลางและมีโอกาสเกิดข้ึนปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง 
4) การเติมน้ า 
 พบอันตรายจากถังน้ าหล่นใส่ หรือหกกระเด็นในขณะเคลื่อนย้ายพบอันตรายจากคีมเจาะ
บาดมือในขณะเจาะรูถุง PVC โดยมีระดับความรุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัด
อยู่ในความเสี่ยงปานกลาง พบอันตรายจากน้ ากระเด็นเข้าตาหรือเข้าปากขณะเทลงในบ่อโดยมีระดับ
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ความรุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง และพบอันตราย
จากอาการปวดเมื่อยจากการขนถังน้ าโดยมีระดับความรุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
จงึจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง 
5) การเติมขยะอินทรีย์ 
 พบอันตรายจากเศษขยะอินทรีย์กระเด็นถูกผิวหนังหรือเข้าตาในขณะเทลงบ่อโดยมีระดับ
ความรุนแรงปานกลางและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงปานกลาง และพบอันตราย
จากเชื้อโรคจากการสัมผัสขยะและของเสียอ่ืนๆ เช่น มูลสัตว์ โดยอยู่ในระดับปานกลางและมีโอกาส
เกิดข้ึนน้อยจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
6) การเก็บก๊าซชีวภาพ 
 พบอันตรายจากก๊าซชีวภาพรั่วไหลจากบอลลูนก๊าซโดยอยู่ในระดับความรุนแรงน้อยและมี
โอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พบอันตรายจากก๊าซชีวภาพรั่วไหลจากถัง
แกลลอนโดยอยู่ในระดับความรุนแรงน้อยและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ พบอันตรายจากไฟไหม้หรือระเบิดจากก๊าซรั่วไหลโดยอยู่ในระดับความรุนแรงร้ายแรงและ
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง พบอันตรายจากการระเบิดหรือไฟไหม้จาก
ประกายไฟในพ้ืนที่เก็บก๊าซโดยอยู่ในระดับความรุนแรงร้ายแรงและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่
ในระดับความเสี่ยงสูง พบอันตรายจาการขาดอากาศจากการรั่วไหลของก๊าซในห้องเก็บก๊าซโดยอยู่ใน
ระดับความรุนแรงร้ายแรงและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และพบ
อันตรายจากพ้ืนที่ผลิตมีหญ้ารก อาจท าให้มีสัตว์กัดแทะบอลลูนก๊าซท าให้รั่วไหลได้โดยอยู่ในระดับ
ความรุนแรงน้อยและมีโอกาสเกิดข้ึนมากจึงจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง 
7) การเปิดวาล์วก๊าซ 
 เป็นขั้นตอนหลังการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือน าไปใช้งาน โดยจะมีการเปิดวาล์วก๊าซในถังเก็บก๊าซ
เพ่ือปล่อยก๊าซให้ไหลไปตามท่อส่งก๊าซและเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม โดยขั้นตอนนี้หากมีการรั่วไหล
ของก๊าซจากท่อส่งก๊าซช ารุด หรือเปิดวาล์วก๊าซทิ้งไว้โดยไม่ปิดจึงมีโอกาสพบอันตรายจากการระเบิด
โดยอยู่ในระดับความรุนแรงร้ายแรงและมีโอกาสเกิดข้ึนปานกลางจึงจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง  
8) การเปิดก๊าซหุงต้ม 
 พบอันตรายจากการระเบิดจากการเปิดก๊าซแล้วลืมปิดหลังใช้โดยอยู่ในระดับความรุนแรง
ร้ายแรงและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และพบอันตรายจากความร้อน
จากการหุงต้มอาหารโดยอยู่ในระดับความรุนแรงน้อยและมีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางจึงจัดอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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4.2.3 ผลการสัมภาษณ์เพื่อทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยจากครัวเรือนตัวอย่างที่มีการผลิต
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชนบ้านหวายน้อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อยพบว่ามี
สมาชิกที่เข้าร่วมจ านวน 26 ครัวเรือน แต่มีการผลิตและใช้งานจริงจ านวน 5 ครัวเรือน ที่สามารถเข้า
ไปท าการสัมภาษณ์และสังเกตกระบวนการผลิตได้ โดยพบว่าทั้ง 5 ครัวเรือน มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับประถมศึกษาทั้งหมด และมีรายได้แตกต่างกัน โดยต่ าสุดอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน และสูงสุด
อยู่ที่มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากทุกครัวเรือนมีอาชีพหลักที่แตกต่างกัน และมีการผลิต
ก๊าซชีวภาพเป็นอาชีพเสริมหรือเพ่ือลดต้นทุนในการใช้เชื้อเพลิงเท่านั้น โดยทุกครัวเรือนได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานด้านพลังงานในการได้รับชุดติดตั้งเริ่มต้นส าหรับการผลิตคือ ท่อส่งก๊าซ ถุง
โดมบรรจุก๊าซ บ่อหมักก๊าซ โดยแต่ละครัวเรือนจะต้องหาวัตถุดิบในการผลิตด้วยตัวเองซึ่งทุกครัวเรือน
ใช้การประมาณปริมาตรโดยการทดลองผลิตในช่วงเริ่มต้น โดยครัวเรือนอ่ืนๆที่ไม่สามารถผลิตได้มี
สาเหตุมาจากการเกิดปัญหาในการหาวัตถุดิบในการผลิตให้มีความต่อเนื่อง การขาดการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีความช ารุด และไม่เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์การ
เรียนรู้จึงท าให้ติดตามได้ยาก 

จากการสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ใน
ระดับครัวเรือนและชุมชนจากชาวบ้าน หัวหน้าศูนย์ และหน่วยงานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในพ้ืนที่ได้ให้ความเห็นว่าในการด าเนินงานที่ผ่านมายังไม่เคยส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างรุนแรงเนื่องจากปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตมีน้อย แต่ที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาการรั่วไหลของก๊าซ
เนื่องจากมีสัตว์ไปกัดแทะ หรือไก่ที่เลี้ยงไว้ไปจิกถุงหมัก แต่ไม่ได้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากพ้ืนที่เกิดเหตุ
ไม่มีประกายไฟในพ้ืนที่ ปัญหาต่อมาคือปัญหาด้านกลิ่นรบกวนที่เกิดจากของเสียในการผลิต รวมทั้งมี
โอกาสเสี่ยงด้านความปลอดภัยในเรื่องของสถานที่ตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพเนื่องจากชาวบ้านมักจะมี
สถานที่ผลิตใกล้ห้องครัวจึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในระยะใกล้เคียงหรือจาก
บอลลูนก๊าซเกิดรอยรั่ว หรือเสียหาย ตลอดจนปัญหาการกักเก็บน้ าเสียจากการหมักก๊าซรั่วไหลลงสู่
แหล่งน้ า ส าหรับด้านความปลอดภัยชาวบ้านที่เป็นสมาชิกในศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อยและมีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์ให้สัมภาษณ์ว่าทางหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อยและ
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขบ้านหวายน้อยเป็นหน่วยงานตรงที่คอยให้ค าปรึกษาและจัดเตรียมคู่มือใน
การผลิตให้ รวมทั้งให้ค าแนะน าในการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างถังหมักและช่วยเหลือการท าระบบเบื้องต้น 
ด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการผลิตก๊าซชีวภาพทางพลังงานจังหวัดและตัวแทนจากกรม
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้แนะน าถึงกิจกรรมตัวอย่าง เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
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การก่อสร้าง การติดตั้ง การบ ารุงรักษา และการป้องกัน ด้านความปลอดภัย รวมทั้งการติดตั้งระบบ
ระบายความดันก๊าซในบอลลูน รวมถึงข้อแนะน าการใช้อย่างถูกวิธี ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะด าเนินการ
พร้อมกันกับการให้อบรมให้ความรู้ด้านการติดตั้งและการบ ารุงรักษาและการใช้มาตรการความ
ปลอดภัยในคราวเดียวกัน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรมอย่างสม่ าเสมอและให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่
จัดเป็นอย่างดี โดยกิจกรรมที่สมาชิกสนใจเป็นพิเศษคือ การผสมมูลสัตว์และเศษอาหารร่วมกับการใช้
ผักตบชวา ใส่ในบ่อเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและก าจัดผักตบชวาใน
บริเวณแหล่งน้ าใกล้เคียงไปด้วย ท าให้ได้ก๊าซชีวภาพ รวมทั้งปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพจากบ่อก๊าซ
ชีวภาพที่ได้เป็นประโยชน์ในการท าปุ๋ยให้พืชได้โดยตรง นอกจากนี้ทางหน่วยงานยังมีข้อเสนอแนะและ
ข้อควรระวังหรือข้อแนะน าหลักในการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนคือเรื่องการดูแลบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น บอลลูนก๊าซ ไม่ให้มีการก่อให้เกิดเปลวไฟและประกายไฟ 
รวมทั้งการเกิดเหตุรั่วของบ่อหมักก๊าซ รวมถึง อุปกรณ์ ชุดระบายก๊าซ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้และกองสาธารณสุขในพ้ืนที่จะใช้การบอก
กันโดยตรงผ่านปากต่อปากหรือกลุ่มโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นแนวทางที่ประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดในการสนับสนุนให้ชาวบ้านสนใจเข้ามามีส่วนร่วม  
 
 
4.3 แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 จากการศึกษากรณีตัวอย่าง การสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตการณ์ เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม
ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดอันตราย โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในรูปแบบของ
แนวปฏิบัติที่ดีโดยน าเสนอเป็นคู่มือความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือน
โดยเป็นเนื้อหาที่ประยุกต์มาจากคู่มือความปลอดภัยในระดับอุตสาหกรรมเฉพาะประเด็นที่สอดคล้อง
กับความรู้ความเข้าใจที่ชาวบ้านในชุมชนต้องการส่งเสริม ซึ่งมีเนื้อหาดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 

สาเหตุ แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
การขาดความรู้ความเข้าใจด้านการ
รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ผลิต 

ส่งเสริมด้านแนวทางในการก าหนดพื้นที่ผลิตโดย 
- การก าหนดระยะห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
- การก าหนดระยะห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านไม่น้อย
กว่า 6 เมตร 
- การก้ันพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยสแลนเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะเข้าไป
ท าลายอุปกรณ์ หรือกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าสู่
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
- ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีประกายไฟ เช่นห้องครัว หรือพ้ืนที่สูบบุหรี่ 
- ก าหนดระยะห่างจากถนนสาธารณไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
- ตรวจสอบทิศทางลม แต่หากไม่สามารถเลือกได้ควรจะเลือก
ทิศทางที่มีต้นไม้ หรืออาคารเพ่ือช่วยต้านแรงลมที่จะประทะถัง
หมักโดยตรง 
 

การขาดความรู้ความเข้าใจในการใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตายส่วนบุคคล 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน ซึ่งประกอบด้วย  
1) หมวกนิรภัย ที่สามารถทนแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 385 
กิโลกรัม 
2) ถุงมือยางที่สามารถกันน้ าและสารเคมีได้ มีความหนาเพียงพอ 
และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้าผ่านได้ 
3) รองเท้าบู๊ตยาง ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันน้ าและสารเคมีได้ 
4) หน้ากากนิรภัย ป้องกันและลดความเข้มข้นของก๊าซพิษและไอ
ระเหย 
5) แว่นตาครอบนิรภัย ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสะเก็ดวัตถุ
ที่อาจกระเด็นเข้ามา 
6) นกหวีด ใช้เป่าขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
7) ไฟฉาย ส าหรับท างานในที่มืด มีสมบัติให้แสงสว่างได้เพียงพอ 
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ไม่เป็นอันตราย ทนน้ าได้ดีพอสมควร 
 

ขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บก๊าซ
ชีวภาพอย่างปลอดภัย 

- ไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีประกายไฟ เช่นห้องครัว หรือพ้ืนที่สูบบุหรี่ 
เพ่ือป้องกันการเกิดไฟไหม้และการระเบิด 
- มีการตรวจสอบรอยรั่วของถังเก็บก๊าซและท่อส่งก๊าซ 
- พ้ืนจัดเก็บมีการระบายอากาศเพียงพอเพ่ือป้องกันกรณีก๊าซ
รั่วไหลและเกิดการแทนที่ก๊าซออกซิเจนท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่อับ
อากาศ  
 

ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ผลิตอย่างปลอดภัย 

- มีการติดตั้งระบบป้องกันน้ าฝนไม่ให้ไหลลงสู่ระบบหมักก๊าซ
ชีวภาพ 
- มีการติดตั้งบ่อรวมน้ าเสียพร้อมทั้งการท าความสะอาดเป็นครั้ง
คราว 
- ติดตั้งสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา
ในขณะปฏิบัติงาน 
- ในระบบหมักหรือบอลลูนก๊าซควรมีการตรวจสอบให้มีน้ าเต็ม
อยู่ตลอดเวลา  
- ตรวจสอบควบคุมแรงดันไม่ให้เกิน 300 mbar (หรือ4.35
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือชาวบ้านเรียกว่า 2 นิ้วน้ า 
- มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน 
 

ขาดความรู้ความเข้าใจต่อชนิดและความ
เป็นพิษของก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพ
และแนวทางป้องกัน 

- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ทราบถึงชนิดของก๊าซที่เกิดข้ึน
ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยประกอบด้วย  
1) ก๊าซมีเทน ที่ก่อให้เกิดอันตรายหากหายใจเอามีเทนเข้าไปจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน เพราะจะมีผลให้ออกซิเจน
ลดลงหากหายใจเอาก๊าซมีเทนเข้าไปในปริมาณมากอาจจะรู้สึก
อ่อนเพลีย  
2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 12 หรือ
มากกว่าจะหมดสติภายใน 1-2 นาที ซึ่งมักพบกรณีท างานในที่
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อับอากาศ เช่น ไซโล ถังหมัก บ่อลึก เป็นต้น  
3) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ถ้าสูดดมที่ความเข้มข้น 10 ppm จะเริ่ม
รู้สึกระคายเคืองต่อตา และในระบบทางเดินหายใจ ถ้าความ
เข้มข้น 100 ppm จะท าให้เกิดอาการไอ ระคายเคืองตา และ
รู้สึกเจ็บตา ไม่รับรู้กลิ่นหลังสูดดม 2-15 นาที ระบบหายใจ
ขัดข้อง หายใจล าบากมากและหากสูดดมอย่างต่อเนื่องอีกจะท า
ให้ระบบหายใจล้มเหลวจนท าให้เสียชีวิตได้ง่ายภายใน 48 ชั่วโมง  
4) ก๊าซแอมโมเนียหากมนุษย์ได้รับสัมผัสของไอระเหยของ
แอมโมเนียในปริมาณมากจะท าให้เกิดการระคายเคืองและเกิด
แผลไหม้ นอกจากนี้หากหายใจเข้าสู่ระบบหายใจจะเป็นอันตราย
ต่อระบบทางเดินหายใจ ท าให้มีเสมหะ เกิดอาการหายใจสั้นๆ 
เจ็บหน้าอก ชัก หมดสติ 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

ขาดความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ
ข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติงานในพื้นท่ี
อับอากาศ 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงก าหมายที่เก่ียวข้องในการผลิต
ก๊าซชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
1) กฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2547 
2) พระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2544 
3) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 
4) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์การท างานในพ้ืนที่อับอากาศ
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ห้ามปฏิบัติงานล าพัง ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
หรือผู้เฝ้าตลอดเวลา 
 

ขาดความตระหนัก - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้น
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และเสริมสร้างจิตส านึกโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือการ
ฝึกอบรมในการท างานให้มีสติในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
อย่างระมัดระวัง  
 

อุปกรณ์ช ารุดหรือขาดการบ ารุงรักษา - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและซ่อมแซม
อุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีความเสี่ยงในการเกิดอันตราย 
ได้แก่ 
- การตรวจสอบรอบรั่วของบอลลูนก๊าซ 
- การตรวจสอบรอยรั่วของวาล์วและท่อส่งก๊าซ หากพบว่ามีการ
รั่วให้ด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 
- การท าความสะอาดอุปกรณ์การผลิต เช่น การล้างบ่อรวมน้ า
เสีย การล้างบ่อเติมของเสียเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน 
- การปิดวาล์วก๊าซหลังเลิกใช้งาน 
- การตรวจสอบรอยรั่วของถังเก็บก๊าซ หากพบว่ามีรอบรั่วให้
ด าเนินการซ่อมแซมทันที 
- ตรวจสอบควบคุมแรงดันในบอลลูนก๊าซไม่ให้เกิน 300 mbar 
(หรือ4.35ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือชาวบ้านเรียกว่า 2 นิ้วน้ า 
 

การไม่ติดตั้งสัญลักษณ์หรือป้ายเตือน
ระวังภัย และไม่ติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง 

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์
ดับเพลิง 
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ป้ายและสัญลักษณ์เตือน
เพ่ือความปลอดภัย 
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4.3.1 คู่มือความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 เป็นคู่มือที่ได้จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ระดับครัวเรือนและชุมชน และการวิเคราะห์สาเหตุในการเกิดอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
การศึกษากรณีตัวอย่างร่วมกับการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยเพ่ือให้ได้แนวทางปฏิบัติอย่าง
ปลอดภัยและส่งเสริมในประเด็นที่คนในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ โดยประยุกต์มาจากคู่มือใน
ระดับโรงงานอุตสาหกรรมและน ามาเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับครัวเรือนและ
ชุมชนโดยมีรายละเอียดดังภาคผนวก ค 
 
1) ก๊าซชีวภาพและความเป็นพิษ 

ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่ประกอบด้วย ก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซมีเทนประมาณร้อยละ 50 -70 ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณร้อยละ 20-50 และก๊าซชนิดอ่ืนๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย 
เป็นต้น ซึ่งมีสมบัติและผลกระทบต่อร่างกายในปริมาณและความรุนแรงที่แตกต่างกัน ดังนี้  

 
ก๊าซมีเทน  
 - ก๊าซมีเทนจัดเป็นก๊าซไวไฟชนิดที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ  

- สะสมได้ดีหากอากาศร้อนและมีความชื้นสูง  
 - ทางในการรับสัมผัสก๊าซมีเทนส่วนใหญ่ คือ ทางการหายใจ เมื่อไปอยู่ในที่มีรอยรั่วหรือรอย 

แตกระหว่างข้อต่อท่อต่างๆ  
- เมื่อหายใจเข้าไปจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน เพราะจะมีผลให้ออกซิเจนลดลง 
- หากหายใจเอาก๊าซมีเทนเข้าไปในปริมาณมากอาจจะรู้สึกอ่อนเพลีย วิงเวียนและปวดศีรษะ 

ซึมเศร้า สับสน ชัก หมดสติ อาจมีอาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เป็นต้น  
- อาการเรื้อรัง เกิดข้ึนหายใจเอาก๊าซมีเทนเข้าสู่ร่างกายระยะเวลายาวนาน  
- คาดว่าเป็นสารไม่ก่อให้เกิดมะเร็งและไม่มีข้อมูลผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ 
 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
 - ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ น้ าหนักโมเลกุลเท่ากับ 44.01  

- มีจุดเดือดที่ 78.5 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นที่ 0 องศาเซลเซียสเท่ากับ 1.997 ละลาย 
ได้ในน้ า  

 - ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ สามารถเข้าสู่ร่างกายทางลมหายใจ จะเกิดอาการพิษเฉียบพลันได้ 
- ในกรณีที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนที่ออกซิเจนในบริเวณที่อับอากาศ  
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- ถ้าสูดดมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณสูงมากร่างกายจะตอบสนองโดยเริ่มจากการหายใจลึกมาก 
กว่าเดิม จนถึงอาการขาดออกซิเจน คือ ปวดศีรษะ วิงเวียน ความดันสูง อัตราการเต้นของ 
หัวใจสูงขึ้น ถ้าความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 12 หรือมากกว่าจะหมดสติภายใน 1-2 นาที  
 

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  
 - ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จัดเป็นก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น และสามารถติดไฟได้  

- สามารถพบได้ในก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการหมัก เช่น ก๊าซชีวภาพในฟาร์มหมู  
 - ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เมื่อสัมผัสหรือสูดดมจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน 

หายใจ  
- ถ้าหากสูดดมมากจนแพร่เข้าสู่กระแสเลือดจะท าให้ความสามารถในการน าออกซิเจนเข้าสู่
ร่างกายได้น้อยลง  
- การอยู่ในสถานที่ที่มีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในความเข้มข้นสูงจะท าให้ขาดอากาศหายใจได้
ง่ายจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตตามมา ระดับความเป็นพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายของก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
 

ก๊าซแอมโมเนีย  
 - ก๊าซแอมโมเนียในสภาวะปกติจะมีสถานะเป็นก๊าซท่ีไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรง มีความเป็นพิษ 
 สูง สามารถละลายน้ าได้ดี และมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง  
 - แอมโมเนียสามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิประมาณ 650 องศาเซลเซียส  

- แอมโมเนียที่อยู่ในภาชนะบรรจุจะอยู่ในสถานะเป็นของเหลวภายใต้ความดันประมาณ  
150 ปอนด์ / ตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ – 33 องศาเซลเซียส  

 - แอมโมเนียจัดเป็นก๊าซพิษ เมื่อเกิดการรั่วไหลจึงมีโอกาสท าให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
เสียชีวิตได้  
 

2) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body Protection) 
 เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีสารเคมี จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าเพ่ือป้องกันอันตราย
จากสารเคมี (Protective Clothing) ตลอดเวลา ได้แก่ เสื้อคลุมปฏิบัติการ (lab coat) ซึ่งมีความ
ทนทานต่อสารเคมีและการฉีกขาดมากกว่าเสื้อผ้าโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถใส่ผ้ากันเปื้อนที่ท า
ด้วยพลาสติกหรือยาง ป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือระคายเคืองได้  
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อุปกรณ์ป้องกันหน้า (Face Protection) 
 ในการท างานที่มีอันตราย ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Protection)
หรือ หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เมื่อท างานกับเครื่องจักร หรือ สารเคมีอันตราย เพ่ือ
ป้องกันวัตถุหรือสารเคมีกระเด็นโดนใบหน้า ซึ่งหน้ากากที่มีกระบังหน้าใสสามารถใช้ร่วมกันกับแว่น
สายตาได้ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 
อุปกรณ์ป้องกันตา (Eye Protection) 
 ผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกิดอันตรายต่อดวงตาควรสวมแว่นตาขณะท างาน เพื่อป้องกันอนุภาคเศษ
ชิ้นส่วน ต่างๆ เศษเหล็ก เศษแก้ว ฝุ่นละออง ไอระเหย และสารเคมีเข้าตา ลักษณะของแว่นตาที่ใช้ใน
การป้องกันอันตราย มี 2 ประเภท คือ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 - แว่นตากันฝุ่น/ลม/ไอระเหย (Goggles) เป็นแว่นตาที่ป้องกันตาและบริเวณรอบดวงตาจาก
อนุภาค ของเหลวติดเชื้อ หรือสารเคมี/ไอสารเคมี 
 - แว่นตานิรภัย (Safety Glasses) จะคล้ายกับแว่นตาปกติ แต่เลนส์ทนต่อการกระแทกและ
มีกรอบแว่นตาที่แข็งแรงกว่าแว่นตาทั่วไป แว่นตานิรภัยมักมีการชี้บ่งด้วยอักษรเครื่องหมาย "Z87" 
ตรงกรอบแว่นตาหรือบนเลนส์ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560) 
 
อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันมือ นิยมใช้เป็นมือถุงมือ (Gloves) ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานสามารถจัดตามประเภทของการใช้งานได้หลายประเภท ดังนี้  
 - ถุงมือป้องกันสารเคมี สิ่งปนเปื้อนและการติดเชื้อ การปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี
จ าเป็นต้องสวมถุงมือป้องกันสารเคมี เพราะสารเคมีหลายชนิดท าให้ผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง
และไหม้ได้ และสารเคมียังสามารถถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ด้วย แต่ถุงมือป้องกันสารเคมีมีหลายชนิด 
แต่ละชนิดมีสมบัติและอายุการใช้งานแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเลือกใช้ให้ถูกต้อง เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุด ถุงมือป้องกันสารเคมีได้แก่ ถุงมือลาเท็กซ์/ถุงมือไวนิล/ถุงมือไนไทรล์  
 - ถุงมือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเมื่อความต่างศักย์สูงมากเกินไป ได้แก่ ถุงมือไฟฟ้า 
 - ถุงมือป้องกันความร้อนเมื่อท างานที่ต้องสัมผัสกับวัสดุที่มีอุณหภูมิที่สูง ได้แก่ ถุงมือที่ใช้
ส าหรับหยิบจับของในตู้อบ ถุงมือกันความร้อน 
 - ถุงมือป้องกันอันตรายจากเครื่องมือ เครื่องกล และสิ่งของมีคม (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2560) 
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อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection) 
 การปฏิบัติงานที่มีโอกาสเกิดอันตรายจะต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันเท้าซึ่งนิยมใช้เป็น
รองเท้าป้องกันอันตรายต่างๆ ตามชนิดของงาน โดยเฉพาะงานในห้องปฏิบัติการจะต้องมีการสวม
รองเท้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ รองเท้าป้องกันอันตรายมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 - ต้องเป็นรองเท้าที่ปิดนิ้วเท้าและหลังเท้ามิดชิด 
 - ท าจากวัสดุที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ตัวท าละลาย หรือการซึมผ่านของน้ า
ได้ เช่น รองเท้ายางท่ีสวมหุ้มรองเท้าธรรมดาและรองเท้าบูท แต่รองเท้าหนังสามารถดูดซับสารเคมีได้ 
 - รองเท้าที่สารเคมีอันตรายหกรด ไม่ควรน ามาสวมอีก  (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2560) 
 
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน (Hearing Protection) 
 อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน มี 2 แบบ คือ จุกยางส าหรับเสียบช่องหู และแบบครอบใบหู 
ส าหรับป้องกันมิให้ประสาทหูเสียเพราะได้ยินเสียงดังเกินขนาด หรือนานเกินไป แต่เครื่องมือและการ
ท าปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่จะไม่เกิดเสียงรบกวนมากจนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 
ยกเว้นการทดลองกับอุปกรณ์ที่มีคลื่นความถี่ของเสียงสูง ซึ่ง OSHA ได้ก าหนดมาตรฐานการท างาน 
(OSHA Occupational Noise Standard) ไว้ว่า คนที่ท างานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงระดับ 85  
เดซิเบล ไม่ควรท างานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน  
 
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)  
 ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี ฝุ่น ควัน หรือไอระเหย ตลอดจนสารที่มีอนุภาคขนาด
เล็กควรสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจเพ่ือป้องกันการหายใจเอาอนุภาคฝุ่นผงหรือไอสารเคมีเข้าสู่
ร่างกายในขณะปฏิบัติงาน โดยเลือกสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความ
เสี่ยงที่ต้องเผชิญ  
 
4) ขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากก๊าซชีวภาพ 
การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษทางการหายใจ (กรมแพทย์ทหารเรือ, 2550) 

ผู้ที่ได้รับพิษจากการหายใจ เมื่อมีการรั่วไหลของก๊าซพิษให้กลั้นหายใจและรีบเปิดประตู
หน้าต่าง ๆ เพ่ือให้อากาศถ่ายเท มีอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้อง ปิดท่อก๊าซ หรือขจัดต้นเหตุของพิษนั้น 
ๆ และน าผู้ป่วย ออกจากบริเวณที่เกิดเหตุไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ ควรประเมินการหายใจและการเต้น
ของหัวใจ ถ้าไม่มีให้ผายปอดและนวดหัวใจ แล้วจึงน าส่งโรงพยาบาล 
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การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษทางผิวหนัง 
การปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ าสะอาดนาน ๆ อย่างน้อย 15 นาที 

อย่าใช้ยาแก้พิษทางเคมี เพราะความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาอาจท าให้เกิดอันตรายมากขึ้น บรรเทา
อาการปวดและคอยระวังผู้ป่วยช็อค จากนั้นจึงปิดแผล แล้วน าส่งโรงพยาบาล 
 
การปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเข้าตา 

ล้างตาด้วยน้ านาน 15 นาที โดยการ เปิดน้ าก๊อกไหลรินค่อย ๆ อย่าใช้ยาแก้พิษทางเคมี 
เพราะความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาอาจท าให้เกิดอันตรายมากขึ้น บรรเทาอาการปวดและระมัดระวัง
อาการช็อค ปิดตา แล้วน าส่งโรงพยาบาล 

 
5) แนวปฏิบัติในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์อย่างปลอดภัย 
 เป็นแนวปฏิบัติอย่างปลอดภัยที่ประยุกต์มาจากคู่มือในระดับอุตสาหกรรมโดยมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกับผลการวิจัยโดยจ าแนกตามสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนจากกรณีตัวอย่างร่วมกับการศึกษาความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชน ประกอบด้วย การ
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ผลิต การใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล การเก็บก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย ชนิดและความเป็นพิษของก๊าซท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
ก๊าซชีวภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับ
อากาศ ขาดความตระหนัก อุปกรณ์ช ารุดหรือขาดการบ ารุงรักษา การไม่ติดตั้งสัญลักษณ์หรือป้าย
เตือนระวังภัย และไม่ติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉนิ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยท าให้ได้ผลสรุปตามวัตถุประสงค์โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเด็นคือ 
ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของครัวเรือนตัวอย่างที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์ การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย และการเสนอแนวทางในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้ครัวเรือนและชุมชนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1.1 ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 จากผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของครัวเรือนตัวอย่างที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะ
อินทรีย์ในชุมชนบ้านหวายน้อยที่มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 26 ครัวเรือนแต่มีเพียง 5 ครัวเรือนที่มีการ
ผลิตและใช้งานจริง ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกกับศูนย์การเรียนรู้และรอการ
ติดตั้งอุปกรณ์การหมัก และบางส่วนได้เลิกผลิตก๊าซชีวภาพแล้วเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบในการเดิน
ระบบให้มีความต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยจึงได้เข้าไปสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พร้อมทั้งให้ท าแบบทดสอบ
ทั้งหมด 5 ครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์และมีการใช้งานอยู่จริงตามประเด็น
ดังต่อไปนี้  
ด้านปัจจัยน าเข้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
พบว่าจากการสังเกตการณ์ชาวบ้านทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะโดยสามารถแยกขยะ
อินทรีย์ออกจากขยะรีไซเคิลหรือขยะประเภทอ่ินๆได้ โดยขยะอินทรีย์น าไปหมักปุ๋ยและผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ส่วนขยะรีไซเคิลน าไปจ าหน่ายต่อ แต่ชาวบ้าน 3 ครัวเรือนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการ
ดูแลรักษาพ้ืนที่ที่ผลิตซึ่งมีการปล่อยให้เป็นพื้นที่รกและมีสัตว์เลี้ยงเดินอยู่ในพ้ืนที่ผลิต และจากการท า
แบบทดสอบพบว่าชาวบ้านทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจด้านการบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
ก๊าซชีวภาพ ด้านกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในกระบวนการผลิต พบว่าจากการ
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สังเกตการณ์ชาวบ้านทั้งหมดยังขาดความรู้ความเข้าใจในการสวมอุปกรณ์ป้องกันในขณะจัดเตรียม
วัสดุและการหมักก๊าซชีวภาพเนื่องจากไม่มีครัวเรือนที่สวมหน้ากากและถุงมือป้องกันอันตรายในขณะ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาและจัดเก็บถังเก็บก๊าซ โดยส่วนใหญ่วาง
ไว้ใกล้ห้องครัวซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ปิด รวมทั้งเสี่ยงในการเกิดประกายไฟได้ นอกจากนี้ยั งพบว่า
ชาวบ้าน 3 ครัวเรือนยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการเตรียมวัสดุโดยมีการสูบบุหรี่
ในขณะเตรียมวัสดุหมัก ด้านผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าจากการสังเกตการณ์
ชาวบ้านทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจในการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นก๊าซ
รบกวนในการเกิดปฏิกิริยาของก๊าซชีวภาพ และจากการท าแบบทดสอบพบว่าชาวบ้านทั้งหมดยังขาด
ความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นพิษและก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ด้านผลกระทบใน
การผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่าจากการท าแบบทดสอบชาวบ้านทั้งหมด มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการเกิดระเบิดของก๊าซ แต่ชาวบ้านทั้งหมดยังขาดความรู้และความเข้าใจใน
การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับพิษจากก๊าซที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพ และความรู้
ความเข้าใจด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่า
ชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศด้วย 
 
5.1.2 การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือน
และชุมชน 

จากการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน
การเกิดอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการศึกษากรณีศึกษาพบว่า การเกิดอันตรายในการผลิต
ก๊าซชีวภาพมีสาเหตุหลักมาจากการขาดความตระหนักในกระบวนการผลิตและการเข้าไปในบริเวณ
พ้ืนที่ผลิต รองลงมาคืออุปกรณ์ช ารุดและขาดการบ ารุงรักษา สาเหตุต่อมาคือการไม่สวมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การจัดเก็บที่ไม่ปลอดภัย เช่น พ้ืนที่จัดเก็บไม่มีการระบายอากาศ วางอยู่
ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง เป็นต้น และการขาดการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ผลิต เช่น การรักษาความ
ปลอดภัยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ผลิต การปิดระบบเมื่อไม่มีการผลิต เป็นต้น การไม่ติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนไฟไหม้ เป็นต้น และการไม่ใช้สัญลักษณ์หรือ
ป้ายเตือน ตามล าดับ และพบว่าอันตรายดังกล่าวส่งผลกระทบด้านการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต ด้านทรัพย์สินเสียหาย และด้านเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ตามล าดับ โดยพบว่าอันตรายที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีการระเบิดและไฟ
ไหม้จะส่งผลด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตมากที่สุด รองลงมาคือการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตและด้านทรัพย์สินเสียหาย ส่วนอันตรายที่เกิดจากพ้ืนที่อับอากาศส่งผลกระทบด้านการ
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บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือลดลง และด้าน
ทรัพย์สินเสียหาย ตามล าดับ ส่วนอันตรายจากกลิ่นรบกวนจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ 

จากการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการ
ป้องกันการเกิดอันตรายในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการใช้ Job Safety Analysis ในการวิเคราะห์
อันตรายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมร่วมกับการประเมินความเสี่ยงแบบ Checklist พบว่ามีกิจกรรมหลักใน
กระบวนการผลิตทั้งหมด 6 กิจกรรม ประกอบด้วย การแยกขยะอินทรีย์ การเตรียมบ่อหมัก การ
เตรียมบอลลูนก๊าซ การเติมน้ า การเติมขยะอินทรีย์ การเก็บก๊าซชีวภาพ การเปิดวาล์วก๊าซ การเปิด
ก๊าซหุงต้ม พบว่าสามารถวิเคราะห์อันตรายและโอกาสเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยจ าแนกตามกิจกรรมได้ดัง
ตาราง 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพและแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง 
กิจกรรม อันตรายที่อาจจะ

เกิดขึ้น (คน 
เครื่องจักร 
อุปกรณ์ 

สภาพแวดล้อม 
ฯลฯ) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การแยก
ขยะ
อินทรีย์ 

เศษแก้วหรือเศษไม้
บาดจากการแยก
ขยะอินทรีย์ออกจาก
ขยะอื่นๆ 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

 เชื้อโรคจากการ
สัมผสัขยะและของ
เสียอื่นๆ เช่น มูล
สัตว ์

น้อย ปานกลาง ยอมรับ
ได ้

ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเตมิ  การ
พิจารณาความเสี่ยงอาจจะท าเมื่อเห็น
ว่าคุ้มค่า 
 

การ
เตรียมบ่อ
หมัก 

จอบ เสียม พลั่ว 
เสียดสีกับมือเมื่อต้อง
ขุดดินเป็นเวลานาน 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพือ่ลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 จอบ เสียม พลั่ว ตก ปานกลาง ปานกลาง ปาน จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
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กิจกรรม อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน 
เครื่องจักร 
อุปกรณ์ 

สภาพแวดล้อม 
ฯลฯ) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ใส่เท้าจากการขดุ
หรือการเคลื่อนย้าย 

กลาง เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 ฝุ่นละอองหรือเศษ
ดินกระเด็นเข้าตา
หรือจมูกในขณะขุด 

น้อย ปานกลาง ยอมรับ
ได ้

ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเตมิ  การ
พิจารณาความเสี่ยงอาจจะท าเมื่อ
เห็นว่าคุ้มค่า 
 

 คอนกรีตสดกระเด็น
เข้าตาหรือถูกผิวหนัง 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

 อิฐบล็อกหล่นใสเ่ท้า
ในขณะเคลื่อนย้าย 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

 พื้นที่ผลิตขาดการ
บ ารุงรักษา มีหญ้ารก
ท าให้มี
สัตว์เลื้อยคลาน หรือ
แมลงกัดต่อย หรือ
อุบัติเหตุ เช่น การ
สะดดุลม้หรือหญ้า
บาด 

ปานกลาง น้อย ยอม 
รับได ้

ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเตมิ  การ
พิจารณาความเสี่ยงอาจจะท าเมื่อเห็น
ว่าคุ้มค่า 

  
อาการปวดเมื่อยจาก
การขุดหรือฉาบปูน 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
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กิจกรรม อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน 
เครื่องจักร 
อุปกรณ์ 

สภาพแวดล้อม 
ฯลฯ) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

การ
เตรียม
บอลลูน
ก๊าซ 

คีมเจาะบาดมือ
ในขณะเจาะรูถุง 
PVC 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

 แท่ง PVC หล่นทับ
เท้าในขณะ
เคลื่อนย้าย 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

 การปวดหลังจากการ
ตัดกระดาษ PVC 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 ถังน้ าหล่นใส่ หรือหก
กระเด็นในขณะ
เคลื่อนย้าย 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

 น้ ากระเด็นเข้าตา
หรือเข้าปากขณะเท
ลงในบ่อ 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

 อาการปวดเมื่อยจาก ปานกลาง ปานกลาง ปาน จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
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กิจกรรม อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน 
เครื่องจักร 
อุปกรณ์ 

สภาพแวดล้อม 
ฯลฯ) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การขนถังน้ า กลาง เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

การเตมิ
ขยะ
อินทรีย์ 

เศษขยะอินทรีย์
กระเด็นถูกผิวหนัง
หรือเข้าตาในขณะเท
ลงบ่อ 

ปานกลาง ปานกลาง ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

 เชื้อโรคจากการ
สัมผสัขยะและของ
เสียอื่นๆ เช่น มูล
สัตว ์

น้อย ปานกลาง ยอมรับ
ได ้

ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเตมิ  การ
พิจารณาความเสี่ยงอาจจะท าเมื่อเห็น
ว่าคุ้มค่า 
 

การเก็บ
ก๊าซ
ชีวภาพ 

ก๊าซชีวภาพรั่วไหล
จากบอลลูนก๊าซ 

น้อย ปานกลาง ยอมรับ
ได ้

ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเตมิ  การ
พิจารณาความเสี่ยงอาจจะท าเมื่อเห็น
ว่าคุ้มค่า 
 

 ไฟไหมห้รือระเบิด
จากก๊าซรั่วไหล 

ร้ายแรง ปานกลาง สูง ต้องลดความเสี่ยงลงก่อนจึงเริ่มท างาน
ได้ ต้องจัดสรรทรัพยากร และ
มาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยง
นั้น  เมื่อความเสีย่งเกี่ยวข้องกับงานท่ี
ก าลังท าอยู่จะต้องท าการแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน 
 

 การระเบิดหรือไฟ
ไหม้จากประกายไฟ
ในพื้นที่เก็บก๊าซ 

ร้ายแรง ปานกลาง สูง ต้องลดความเสี่ยงลงก่อนจึงเริ่มท างาน
ได้ ต้องจัดสรรทรัพยากร และ
มาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยง
นั้น  เมื่อความเสีย่งเกี่ยวข้องกับงานท่ี
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กิจกรรม อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน 
เครื่องจักร 
อุปกรณ์ 

สภาพแวดล้อม 
ฯลฯ) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ก าลังท าอยู่จะต้องท าการแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน 
 

 การขาดอากาศจาก
การรั่วไหลของก๊าซ
ในห้องเก็บก๊าซ 

ร้ายแรง ปานกลาง สูง ต้องลดความเสี่ยงลงก่อนจึงเริ่มท างาน
ได้ ต้องจัดสรรทรัพยากร และ
มาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยง
นั้น  เมื่อความเสีย่งเกี่ยวข้องกับงานท่ี
ก าลังท าอยู่จะต้องท าการแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน 

 พื้นที่ผลิตมหีญ้ารก 
อาจท าให้มีสัตว์กดั
แทะบอลลูนก๊าซท า
ให้รั่วไหลได ้

น้อย มาก ปาน
กลาง 

จะต้องใช้ความพยายามที่จะลดความ
เสี่ยงภายใต้งบประมาณและจะต้องมี
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 

การเปิด
วาล์วเก็บ
ก๊าซ 

การระเบิดจากการ
เปิดวาล์วก๊าซทิ้งไว ้

ร้ายแรง ปานกลาง สูง ต้องลดความเสี่ยงลงก่อนจึงเริ่มท างาน
ได้ ต้องจัดสรรทรัพยากร และ
มาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยง
นั้น  เมื่อความเสีย่งเกี่ยวข้องกับงานท่ี
ก าลังท าอยู่จะต้องท าการแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน 
 

การเปิด
ก๊าซหุง
ต้ม 

การระเบิดจากการ
เปิดก๊าซแล้วลืมปดิ
หลังใช้ 

ร้ายแรง ปานกลาง สูง ต้องลดความเสี่ยงลงก่อนจึงเริ่มท างาน
ได้ ต้องจัดสรรทรัพยากร และ
มาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยง
นั้น  เมื่อความเสีย่งเกี่ยวข้องกับงานท่ี
ก าลังท าอยู่จะต้องท าการแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน 
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กิจกรรม อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น (คน 
เครื่องจักร 
อุปกรณ์ 

สภาพแวดล้อม 
ฯลฯ) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

โอกาสใน
การเกิด 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 ความร้อนจากการหุง
ต้มอาหาร 

น้อย ปานกลาง ยอมรับ
ได ้

ไม่ต้องมีการควบคุมเพิ่มเตมิ  การ
พิจารณาความเสี่ยงอาจจะท าเมื่อเห็น
ว่าคุ้มค่า 

 

 จากตารางที่ 5.1 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจจากผลการวิเคราะห์
อันตรายที่มีระดับความเสี่ยง ปานกลาง - สูง ได้ดังนี้ 
กิจกรรมการแยกขยะอินทรีย์มีความเสี่ยงจากเศษแก้วหรือเศษไม้บาดจากการแยกขยะขยะอินทรีย์
ออกจากขยะอ่ืนๆในระดับปานกลางผู้ปฏิบัติงานควรมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใน
การท างาน กิจกรรมการเตรียมบ่อหมักมีความเสี่ยงในการถูกจอบ เสียม พลั่ว เสียดสีกับมือเมื่อต้อง
ขุดดินเป็นเวลานานในระดับปานกลาง มีความเสี่ยงจากการถูกจอบ เสียม พลั่ว ตกใส่เท้าจากการขุด
หรือการเคลื่อนย้ายในระดับปานกลาง มีความเสี่ยงจากการถูกคอนกรีตสดกระเด็นเข้าตาหรือถูก
ผิวหนังในระดับปานกลาง มีความเสี่ยงในการถูกอิฐบล็อกหล่นใส่เท้าในขณะเคลื่อนย้ายในระดับปาน
กลางผู้ปฏิบัติงานควรมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานทุกครั้งและ
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้ยังพบความเสี่ยงจากอาการปวดเมื่อยจากการขุดหรือฉาบ
ปูนในระดับปานกลางผู้ปฏิบัติงานไม่ควรท างานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยควรมีการหยุดพักและมีการ
คลายกล้ามเนื้อ กิจกรรมการเตรียมบอลลูนก๊าซมีความเสี่ยงจากการถูกคีมเจาะบาดมือในขณะเจาะรู
ถุง PVC ในระดับปานกลาง มีความเสี่ยงในการถูกแท่ง PVC หล่นทับเท้าในขณะเคลื่อนย้ายในระดับ
ปานกลาง มีความเสี่ยงในการถูกถังน้ าหล่นใส่ หรือหกกระเด็นในขณะเคลื่อนย้ายในระดับปานกลาง
น้ า มีความเสี่ยงในการถูกกระเด็นเข้าตาหรือเข้าปากขณะเทลงในบ่อในระดับปานกลาง และมีความ
เสี่ยงในการปวดหลังจากการตัดกระดาษ PVC ผู้ปฏิบัติงานควรมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ในขณะปฏิบัติงานทุกครั้งและควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา
โดยต้องมีการหยุดพักผ่อนและการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในขณะหยุดพัก กิจกรรมการเติมขยะอินทรีย์มี
ความเสี่ยงในการถูกเศษขยะอินทรีย์กระเด็นถูกผิวหนังหรือเข้าตาในขณะเทลงบ่อในระดับปานกลาง
ผู้ปฏิบัติงานควรมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงานทุกครั้งและปฏิบัติงาน
ด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมการเก็บก๊าซชีวภาพมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดจากก๊าซ
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รั่วไหลในระดับสูง มีโอกาสเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้จากประกายไฟในพ้ืนที่เก็บก๊าซในระดับสูง มี
ความเสี่ยงในการขาดอากาศจากการรั่วไหลของก๊าซในห้องเก็บก๊าซในระดับสูง และมีความเสี่ยงจาก
พ้ืนที่ผลิตมีหญ้ารก อาจท าให้มีสัตว์กัดแทะบอลลูนก๊าซท าให้รั่วไหลได้ในระดับปานกลาง ผู้ปฏิบัติงาน
ควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บก๊าซไว้ห่างจากแหล่งไวไฟ มีการกั้นพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่ให้บุคคล
อ่ืนๆหรือสัตว์กัดแทะเข้ามาในบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน มีการดูแลรักษาพ้ืนที่ผลิตไม่ให้มีหญ้ารกหรือ
มีน้ าท่วมขัง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากพิษของก๊าซที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ มีการติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล กิจกรรมการเปิดวาล์วเก็บก๊าซมีความเสี่ยงในการระเบิดจากการเปิดวาล์วก๊าซทิ้ง
ไว้ในระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานต้องปิดวาล์วก๊าซทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานและมีการตรวจสอบรอยรั่วของวาล์ว
อย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมการเปิดก๊าซหุงต้มพบความเสี่ยงจากการระเบิดจากการเปิดก๊าซแล้วลืมปิด
หลังใช้ในระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานต้องปิดก๊าซทุกครั้งหลังเลิกใช้และมีการตรวจสอบรอยรั่วของท่อก๊าซ
อย่างสม่ าเสมอ 
  
5.1.3 แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากชยะอินทรีย์
ในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างคือครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ในชุมชนบ้านหวายน้อยโดยการสัมภาษณ์ร่วมกับการใช้แบบทดสอบและการณ์
สังเกตการณ์ ตลอดจนการศึกษากรณีศึกษาเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอันตรายในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่
ผลิต จึงควรส่งเสริมด้านแนวทางในการก าหนดพ้ืนที่ผลิตโดยก าหนดระยะห่างจากชุมชนที่เห็นว่า
จ าเป็นไม่น้อยกว่า 100 เมตร การก าหนดระยะห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านไม่น้อยกว่า 6 
เมตร การกั้นพ้ืนที่ปฏิบัติงานด้วยสแลนเพ่ือป้องกันสัตว์กัดแทะเข้าไปท าลายอุปกรณ์ หรือกั้นไม่ให้
บุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้องเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีประกายไฟ เช่นห้องครัว หรือ
พ้ืนที่สูบบุหรี่ ก าหนดระยะห่างจากถนนสาธารณไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีการตรวจสอบทิศทางลม แต่
หากไม่สามารถเลือกได้ควรจะเลือกทิศทางที่มีต้นไม้ หรืออาคารเพ่ือช่วยต้านแรงลมที่จะประทะถัง
หมักโดยตรง รวมทั้งการกั้นพ้ืนที่ปฏิบัติงานด้วยสแลนเพ่ือป้องกันสัตว์กัดแทะเข้าไปท าลายอุปกรณ์ 
หรือกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่พ้ืนที่ปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตายส่วนบุคคลจึงควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน ซึ่งประกอบด้วย หมวกนิรภัย ที่สามารถ
ทนแรงกระแทกไม่น้อยกว่า 385 กิโลกรัม ถุงมือยางที่สามารถกันน้ าและสารเคมีได้ มีความหนา
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เพียงพอ และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้าผ่านได้ รองเท้าบู๊ตยาง ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันน้ าและ
สารเคมีได้ หน้ากากนิรภัย ป้องกันและลดความเข้มข้นของก๊าซพิษและไอระเหย แว่นตาครอบนิรภัย 
ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสะเก็ดวัตถุที่อาจกระเด็นเข้ามา นกหวีด ใช้เป่าขอความช่วยเหลือใน
กรณีฉุกเฉิน ไฟฉาย ส าหรับท างานในที่มืด มีสมบัติให้แสงสว่างได้เพียงพอ ไม่เป็นอันตราย ทนน้ าได้ดี
พอสมควร พบว่ากลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ความเข้าใจในการเก็บก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัยต้องมีการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของพ้ืนที่เก็บก๊าซโดยต้องไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มีประกายไฟ เช่น
ห้องครัว หรือพ้ืนที่สูบบุหรี่ เพ่ือป้องกันการเกิดไฟไหม้และการระเบิด มีการตรวจสอบรอยรั่วของถัง
เก็บก๊าซและท่อส่งก๊าซ พ้ืนจัดเก็บมีการระบายอากาศเพียงพอเพ่ือป้องกันกรณีก๊าซรั่วไหลและเกิดการ
แทนที่ก๊าซออกซิเจนท าให้เกิดเป็นพ้ืนที่อับอากาศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตอย่างปลอดภัยจึงควรส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบป้องกันน้ าฝนไม่ให้ไหลลงสู่ระบบ
หมักก๊าซชีวภาพ มีการติดตั้งบ่อรวมน้ าเสียพร้อมทั้งการท าความสะอาดเป็นครั้งคราว ติดตั้งสัญลักษณ์
หรือป้ายเตือนไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในขณะปฏิบัติงาน ในระบบหมักหรือบอลลูนก๊าซควรมีการ
ตรวจสอบให้มีน้ าเต็มอยู่ตลอดเวลา ตรวจสอบควบคุมแรงดันไม่ให้เกิน 300 mbar (หรือ4.35ปอนด์ 
ต่อตารางนิ้ว) หรือชาวบ้านเรียกว่า 2 นิ้วน้ า มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะ
ปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ความเข้าใจต่อชนิดและความเป็นพิษของก๊าซที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางป้องกันการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจให้ทราบถึงชนิดของก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพโดยประกอบด้วย ก๊าซมีเทน ที่
ก่อให้เกิดอันตรายหากหายใจเอามีเทนเข้าไปจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน เพราะจะมีผล
ให้ออกซิเจนลดลงหากหายใจเอาก๊าซมีเทนเข้าไปในปริมาณมากอาจจะรู้สึกอ่อนเพลีย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถ้าความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 12 หรือมากกว่าจะหมดสติภายใน 1 -2 นาที ซึ่งมัก
พบกรณีท างานในที่อับอากาศ เช่น ไซโล ถังหมัก บ่อลึก เป็นต้น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ถ้ าสูดดมที่
ความเข้มข้น 10 ppm จะเริ่มรู้สึกระคายเคืองต่อตา และในระบบทางเดินหายใจ ถ้าความเข้มข้น 
100 ppm จะท าให้เกิดอาการไอ ระคายเคืองตา และรู้สึกเจ็บตา ไม่รับรู้กลิ่นหลังสูดดม 2 -15 นาที 
ระบบหายใจขัดข้อง หายใจล าบากมากและหากสูดดมอย่างต่อเนื่องอีกจะท าให้ระบบหายใจล้มเหลว
จนท าให้เสียชีวิตได้ง่ายภายใน 48 ชั่วโมง ก๊าซแอมโมเนียหากมนุษย์ได้รับสัมผัสของไอระเหยของ
แอมโมเนียในปริมาณมากจะท าให้เกิดการระคายเคืองและเกิดแผลไหม้ นอกจากนี้หากหายใจเข้าสู่
ระบบหายใจจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ท าให้มีเสมหะ เกิดอาการหายใจสั้นๆ เจ็บ
หน้าอก ชัก หมดสติ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พบว่าขาด
ความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและข้อก าหนดส าหรับการปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่อับอากาศ ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย กฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการความ
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ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่อับอากาศ 
เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์การท างานในพ้ืนที่อับอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ห้ามปฏิบัติงานล าพัง 
ต้องมีผู้ช่วยเหลือหรือผู้เฝ้าตลอดเวลา นอกจากนี้จากการศึกษากรณีตัวอย่างยังพบว่าการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชนยังมีสาเหตุมาจากการขาดความตระหนักซึ่งควรมีการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นและเสริมสร้างจิตส านึกโดยการจัดกิจกรรม
รณรงค์หรือการฝึกอบรมในการท างานให้มีสติในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง 
สาเหตุต่อมาคือการไม่ติดตั้งสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนระวังภัย และไม่ติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน 
เช่น ถังดับเพลิง จึงควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงและ
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ป้ายและสัญลักษณ์เตือนเพ่ือความปลอดภัยร่วมด้วย 
 
 

5.2 อภิปรายผล 
จากกรณีตัวอย่างพบว่าอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากการขาดความตระหนักในขณะด าเนินการผลิต

ก๊าซชีวภาพหรือการเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่ผลิตอย่างไม่ระมัดระวังจึงควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ
ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นและการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมี
สติตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ผลิตก๊าซชีวภาพ รองลงมาคือการจัดเก็บที่ไม่ปลอดภัย ควรมีการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บให้เป็นพ้ืนที่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอเพ่ือป้องกันกรณี
ก๊าซรั่วไหลและเกิดการแทนที่ก๊าซออกซิเจนและเกิดเป็นอันตรายในพ้ืนที่อับอากาศ รวมถึงไม่อยู่ใกล้
แหล่งไวไฟเนื่องจากก๊าซชีวภาพบางชนิด เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อาจลุกติดไฟได้ (กระทรวง
พลังงาน, 2555) สาเหตุต่อมาคือการขาดการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ผลิตคือการเข้าไปในบริเวณ
พ้ืนที่ผลิตอย่างไม่ปลอดภัยเนื่องจากขาดความรู้และเอกสารคู่มือในการผลิตและประเมินจุดเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงไกร อายุวัฒน์ (2556) ที่ระบุว่าควรสนับสนุนให้
ครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพมีการกั้นเขตพ้ืนที่ผลิตก๊าซชีวภาพไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่
รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้าไปกัดแทะบอลลูนก๊าซให้เกิดความเสียหายได้ ควรสนับสนุนให้มีการใช้
สัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่เป็นพ้ืนที่อับอากาศหรือพ้ืนที่ที่เกิดรอยรั่วของก๊าซหรือพ้ืนที่ที่มี
การช ารุดของอุปกรณ์ หรือป้ายเตือนไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่ผลิต ควรสนับสนุนให้มีการติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนไฟไหม้ในบริเวณพ้ืนที่เก็บก๊าซ และสนับสนุนให้มีการ
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลโดยระบุถึงชนิดและอันตรายของก๊าซที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
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ผลิตก๊าซชีวภาพหรืออันตรายจากการสัมผัสกับของเสียโดยตรง ซึ่งก๊าซชีวภาพประกอบด้วย ก๊าซ
มีเทน ที่ก่อให้เกิดอันตรายหากหายใจเอามีเทนเข้าไปจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน เพราะ
จะมีผลให้ออกซิเจนลดลงหากหายใจเอาก๊าซมีเทนเข้าไปในปริมาณมากอาจจะรู้สึกอ่อนเพลีย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถ้าความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 12 หรือมากกว่าจะหมดสติภายใน 1 -2 นาที ซึ่งมัก
พบกรณีท างานในที่อับอากาศ เช่น ไซโล ถังหมัก บ่อลึก เป็นต้น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ถ้าสูดดมที่
ความเข้มข้น 10 ppm จะเริ่มรู้สึกระคายเคืองต่อตา และในระบบทางเดินหายใจ ถ้าความเข้มข้น 
100 ppm จะท าให้เกิดอาการไอ ระคายเคืองตา และรู้สึกเจ็บตา ไม่รับรู้กลิ่นหลังสูดดม 2 -15 นาที 
ระบบหายใจขัดข้อง หายใจล าบากมากและหากสูดดมอย่างต่อเนื่องอีกจะท าให้ระบบหายใจล้มเหลว
จนท าให้เสียชีวิตได้ง่ายภายใน 48 ชั่วโมง และก๊าซแอมโมเนียหากมนุษย์ได้รับสัมผัสของไอระเหยของ
แอมโมเนียในปริมาณมากจะท าให้เกิดการระคายเคืองและเกิดแผลไหม้ นอกจากนี้หากหายใจเข้าสู่
ระบบหายใจจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ท าให้มีเสมหะ เกิดอาการหายใจสั้นๆ เจ็บ
หน้าอก ชัก หมดสติ (อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก, 2554) นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 จากการสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความปลอดภัยและการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย 
(Job Safety Analysis) ในการผลิตก๊าซชีวภาพ พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดระเบิด ไฟไหม้ และการ
ขาดอากาศอากาศหายใจในพ้ืนที่อับอากาศในปริมาณสูง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อม (2556) และพบว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาของชาวบ้านที่เป็น
สมาชิกในชุมชนบ้านหวายน้อยและมีการผลิตก๊าซชีวภาพพบว่าประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันคือ
การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปล่อยพ้ืนที่ผลิตให้เป็นพ้ืนที่รกไม่มีการบ ารุงรักษา
และมีสัตว์ไปกัดแทะบอลลูนก๊าซท าให้เกิดการรั่วไหล ในการส่งเสริมความปลอดภัยจึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยให้มีการล้อมด้วยสแลนหรือตาข่ายโดยรอบเพ่ือป้องกั น
สัตว์เลี้ยงและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้หรือท าให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในระยะใกล้เคียง 
หรือท าให้บอลลูนก๊าซเกิดรอยรั่วหรือเสียหาย ซึ่งทางพลังงานจังหวัดได้อธิบายเสริมว่าที่ผ่านมาการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของส านักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมเป็นโครงการที่ด าเนินการในระดับ
ครัวเรือนและฟาร์มขนาดเล็กจึงไม่ค่อยมีการร้องเรียน แต่ที่มีเข้ามาบ้างคือปัญหาด้านกลิ่นรบกวนหรือ
เหตุเดือดร้อนร าคาญจากของเสียจึงควรเน้นที่การจัดการของเสียที่จะน ามาผลิตให้ถูกสุขลักษณะและ
ถูกวิธี สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรมควบคุมมลพิษ (2555) ที่มีการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูล
ฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติงานให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย เช่น การรีไซเคิล การหมักท าปุ๋ย การผลิตพลังงานทดแทน โดยเน้นปัจจัยด้านสุขอนามัย
และสุขภาพของประชาชน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาเป็นคู่มือการจัดการ
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ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ซึ่งจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กองสาธารณสุขในชุมชนบ้าน
หวายน้อย และตัวแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแนะน าว่าควรมีการ
ส่งเสริมในลักษณะของคู่มือหรือสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งควรเน้นข้อมูลที่ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ โดยเน้นด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ความเป็นพิษของก๊าซชีวภาพและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ใน พ้ืนที่ผลิต และการรักษาและ
ตรวจสอบความปลอดภัยในพ้ืนที่ผลิต เช่นการตรวจความดันของก๊าซไม่ให้เกิน เกิน 300 mbar (หรือ
4.35ปอนดตอตารางนิ้ว) ตลอดจนการเตรียมระบบผลิตเบื้องต้น ที่มีการพัฒนาไว้เป็นคู่มือที่ใช้ใน
ระดับอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนได้โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ที่ได้เริ่มต้นการจัดท าคู่มือในระดับอุตสาหกรรมซึ่ง
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพและการใช้ก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตก๊าซชีวภาพรวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกัน
อันตราย ซึ่งหากจะน ามาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนก็จะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในแง่ของวิธีการและ
วัตถุดิบที่น ามาผลิต ตลอดจนปัจจัยด้านสุขอนามัยจากการใช้ขยะอินทรีย์เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ทาง
พลังงานจังหวัดยังมีข้อแนะน าเพิ่มเติมว่าควรมีการส ารวจการใช้พลังงานของชุมชนเพ่ือหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกชกร วรปัญญา (2553) โดยเฉพาะอุปกรณ์บอลลูนก๊าซที่ต้อง
มีความคงทนและต้องระมัดระวังไม่ให้มีการก่อให้เกิดเปลวไฟและประกายไฟ รวมถึงการวัดแรงดัน
ไม่ให้เกินระดับ 2 นิ้วน้ า ด้วยการวางความลาดเอียงของท่อจ่ายก๊าซให้มีความลาดเอียงไหลรวมไอน้ า
ที่ควบแน่นในท่อกลับลงสู่บ่อหมักให้ไหลผ่านระบบเซฟตี้วาล์ว และดูแลเติมน้ าอยู่เสมอ รวมทั้ง
ค าแนะน าเพ่ิมเติมจากตัวแทนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานงานที่ได้ยกตัวอย่าง
กิจกรรมที่เคยด าเนินการกับชุมชนต้นแบบโดยเป็นกิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านพลังงานร่วมกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัย ด้านการบ ารุงรักษา 
รวมทั้งแนะน าในการติดตั้งระบบระบายความดันก๊าซในบอลลูนและข้อแนะน าการใช้ให้ถูกวิธีตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย
กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นการด าเนินการพร้อมกันกับการให้อบรมให้ความรู้ด้านการติดตั้ง การ
บ ารุงรักษา และมาตรการความปลอดภัยในคราวเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็น
อย่างดี ซึ่งทางหน่วยงานให้ความเห็นว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่ได้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 จากการศึกษาความรู้ความเข้าใจของครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนบ้านหวาย
น้อยและจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการวิจัยโดยแบ่งเป็น
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.3.1 หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับก๊าซชีวภาพ 
เชิงนโยบาย: ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพให้กับผู้ผลิตในเชิงนโยบายควรมีการส่งเสริมด้านมาตรการในการควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพ
โดยเฉพาะในประเด็นด้านผลกระทบ (Impact) ที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น การออกกฎหมาย
ควบคุมการปล่อยน้ าเสียจากการผลิตก๊าซชีวภาพหรือการสนับสนุนอุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย การเสนอ
แนวทางหรือกลยุทธ์ในการจัดเก็บก๊าซชีวภาพและการจัดการกับกลิ่นรบกวนอย่างเป็นระบบ 
เชิงปฏิบัติ: ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ
เชิงปฏิบัติให้กับผู้ผลิตควรมีการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์การผลิตและสถานที่ผลิตก๊าซชีวภาพให้
มีความปลอดภัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมและการอบรมให้ความรู้ต่างๆ ในการดูแลรักษาระบบให้มี
ความต่อเนื่องและมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย รวมถึงการสร้างความตระหนักให้เห็นถึงอันตราย
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 
5.3.2 ผู้ปฏิบัติงาน 
เชิงนโยบาย: ควรมีการก าหนดมาตรฐานในการควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย เช่น ความ
ดันมาตรฐานในการผลิตก๊าซชีวภาพ การสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารแบบปากต่อปากให้มีผลเชิงปฏิบัติ
เช่น การแต่งตั้งตัวแทนผู้ผลิตก๊าซชีวภาพที่ประสบผลส าเร็จเพ่ือคอยให้ค าปรึกษาแนะน าในการผลิต
ให้กับสมาชิกในชุมชน 
เชิงปฏิบัติ: ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคู่มือการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์อย่างปลอดภัยโดยผ่าน
การจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตก๊าซชีวภาพในรูปแบบของโซเชียลมีเดียต่างๆ เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่
ประสบความส าเร็จ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากการผลิตเช่น กากตะกอนที่
สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้ ซึ่งทางพลังงานจังหวัดเคยจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวและได้รับความ
สนใจมาก  
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5.3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย 
เชิงนโยบาย: ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพให้กับผู้ผลิตในเชิงนโยบายควรมีติดตามตรวจสอบและการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่อง 
เชิงปฏิบัติ: การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าหรือการจัดท าเป็นคู่มือในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น หลักการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากก๊าซชีวภาพ การใช้สัญลักษณ์และอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง 
 
5.3.4 งานวิจัยในอนาคต 

ในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชนสามารถน าข้อมูลจากคู่มือแนะน าด้าน
ความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมา
ประยุกต์ใช้ได้ในบางส่วน เช่น หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิธีการตรวจสอบรอยรั่วของวาล์วก๊าซ 
และแนวทางในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งจากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีข้อเสนอแนะถึงการต่อยอดของงานวิจัยในอนาคตให้มีการน าไปใช้ได้จริงโดยจัดท าเป็น
คู่มือและการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน นอกจากนี้แนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยดังกล่าวยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ของเสีย
ชนิดอื่น นอกจากขยะอินทรีย์ที่ได้ท าการศึกษามาแล้ว 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

วิทยานิพนธ์ “แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ในระดับครัวเรือน” (กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานจังหวัด) 

 

 
1) ในการด าเนินงานด้านการผลิตก๊าซชีวภาพที่ผ่านมา มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงด้าน

สุขภาพจากการผลิตในระดับครัวเรือนด้านใด มากน้อยเพียงใด 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................ ................................................................  

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ .... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

2) จากการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน ชาวบ้านมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .. 
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3) หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนหรือไม่ / อย่างไรบ้าง 
 

.................................................................................................................................................. ..............

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 

4) หน่วยงานของท่านมีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างไร
บ้าง 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) จากสื่อต่างๆ ของทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เช่น วิดีโอความ
ปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีในเว็บไซด์ ชาวบ้านมีความสนใจหรือตอบสนองอย่างไร
บ้าง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) ในการด าเนินงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนที่ผ่านมา มี
ปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7) ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น หรือการศึกษาดูงาน มีชาวบ้านหรือ
ชุมชนให้ความสนใจหรือได้รับความร่วมมือหรือไม่ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) สื่อหรือแนวทางกิจกรรมรูปแบบใดที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้กับชุมชน 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

วิทยานิพนธ์ “แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ในระดับครัวเรือน” (ประธานศูนย์) 

 

 
1) ท ำไมจึงมีกำรผลติก๊ำซชีวภำพโดยใช้ขยะอินทรีย์ในชมุชน มีควำมเป็นมำอยำ่งไร 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) วัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน หรือในระดับชุมชนของท่าน คืออะไร มี
ปริมาณเท่าไร เพียงพอไหม เพราะเหตุใดท่านเลือกที่จะน าวัตถุดิบดังกล่าวมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ 
 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................... .................................................................

.................................................................................................. .............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ................................... 
 
3) ท่านใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดบ้างในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชนของท่านมีขั้นตอนอย่างไร 
 

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................. ..............................................................

......................................................................................................................... .......................................

............................................................................................................................. ...................................

......................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 
 
5) ท่านมีการแนะน าชาวบ้านในการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หน้ากาก ในขณะ
ปฏิบัติงานหรือไม่ เพราะเหตุใด กรณีสวมอุปกรณ์ สวมในข้ันตอนใดบ้าง มีอะไรบ้าง และให้ค าแนะน า
ด้านความปลอดภัยอย่างไรบ้าง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) ท่านมีวิธีการเก็บก๊าซชีวภาพเพ่ือน าไปใช้อย่างไร 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7) อุปกรณ์หรือขั้นตอนใดบ้างที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มีปริมาณเท่าใดและน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) ท่านมีวิธีการบ ารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ในการผลิตอย่างไร 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10) ในการด าเนินงานด้านการผลิตก๊าซชีวภาพที่ผ่านมา มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจากการผลิตในระดับครัวเรือนด้านใด มากน้อยเพียงใด 
 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ...................................

...................................................................... ..........................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................... ............................. 
 
11) มีปัจจัยใดบ้างที่ท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เช่นมีวัตถุดิบเพียงพอ มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น และอยากได้รับการสนับสนุนอะไร 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12) จากการด าเนินงานที่เก่ียวกับการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน ชาวบ้านมีการร้องเรียนหรือมี
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................................... .....................
.............................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................. .................................................................. 
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13) ท่านมีกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพให้กับสมาชิกของศูนย์อย่างไรบ้าง 
และมีการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยหรือไม่อย่างไรบ้าง และสื่อหรือกิจกรรมรูปแบบ
ใดที่ประสบความส าเร็จมากท่ีสุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับครัวเรือนสมาชิก 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14) หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการสนับสนุนชุมชนท่านในด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ อย่างไรบ้าง 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................. .............................................................. 
................................................................................ ................................................................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................................. ................... 
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แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

วิทยานิพนธ์ “แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน” (ส าหรับครัวเรือน) 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
1. ช่ือ-สกุล………………………………….. ที่อยู่……………………………….  
เบอร์ติดต่อ…………………………………………. อีเมล์…………………………………………………… 
2. เพศ   ชาย  หญิง 
3. ระดับการศึกษา   ต่ ากว่าประถมศึกษา    ประถมศึกษา      มัธยมต้น    
   มัธยมปลาย              ปวช/ปวส        ปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า 
4. อายุ 
 
5. รายได้/เดือน/ครัวเรือน  ต่ ากว่า10,000    10,000 - 15,000    
     15,001 -  20,000  
   มากกว่า 20,000 
 
6. รายจ่าย/เดือน/ครัวเรือน  ต่ ากว่า 5,000           5,001 – 10,000    
     10,001 -  20,000   มากกว่า 20,000 
 

ตอนที่ 2 วัตถุดิบ 
 

1) ท าไมจึงสนใจมาเข้าร่วมกลุ่มในการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) วัตถุดิบที่น ามาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน หรือในระดับชุมชนของท่าน คืออะไร มี
ปริมาณเท่าใด เพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใดท่านเลือกที่จะน าวัตถุดิบดังกล่าวมาผลิตเป็นก๊าซ
ชีวภาพ 

 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) ท่านใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดบ้างในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 กระบวนการผลิต 

1) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนของท่านมีข้ันตอนอย่างไร 
 

................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ..............................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
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2) ท่านมีวิธีการเก็บก๊าซชีวภาพเพ่ือน าไปใช้อย่างไร 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มีปริมาณเท่าใดและน าไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) มีปัจจัยใดบ้างที่ท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง เช่นมีวัตถุดิบเพียงพอ มี
การควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น และอยากได้รับการสนับสนุนอะไร 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย 
 
ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีต้องการเลือก 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1. ต้องหมั่นตรวจสอบจุดข้อต่อตา่งๆอย่างสม่ าเสมอ    
2. ไม่จ าเป็นต้องมีการสวมถุงมือปอ้งกันในขณะคัดแยกขยะเพราะเปน็
ขยะที่มาจากภายในชุมชน 

   

3. งดใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพ    
4. ไม่ต้องมีการคดัแยกขยะก่อนป้อนเข้าสู่ระบบผลิต    
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รายการ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

5. บริเวณที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพถือว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่และห้าม
บุคคลภายนอกเข้ามา 

   

6. ก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซ มีเทน เพียงอย่างเดียวและไม่มีอันตราย
ต่อร่างกาย 

   

7. ถ้ามีการระคายเคืองตาจากก๊าซชีวภาพให้ใช้ยาหยอดตาทันท ี    
8. การผลติก๊าซชีวภาพไม่จ าเป็นตอ้งมีกฎหมายควบคมุการปฏิบัติงาน
ด้านความปลอดภยั 

   

9. ต้องมีการแยกขยะอินทรยี์ออกจากขยะประเภทอื่นๆก่อนผลติทุกครั้ง    
10. ในการเตรียมบอลลูน บ่อหมักก๊าซ และการเตมิของเสียไม่
จ าเป็นต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเนื่องจากเป็นงานท่ีท าภายในบ้าน
ตัวเอง 

   

 
ตอนที่ 3 ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 
ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีต้องการเลือก 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 

1. ท่านสามารถถ่ายทอดวิธีการสวมถุงมือและหน้ากากให้กับผู้ผลิตอืน่ๆ
ได ้

   

2. ความปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญัในการผลิตก๊าซชีวภาพ    
3. ความปลอดภยัในการผลิตกา๊ซชีวภาพสามารถน าไปถ่ายทอดให้คนอ่ืน
ต่อไปได ้

   

4. ท่านสามารถอธิบายข้อก าหนดหรือข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานในพื้นที่
อับอากาศให้ผู้อื่นทราบได้  

   

5.ท่านสามารถอธิบายการใช้สัญลกัษณ์และอุปกรณ์ฉุกเฉินในกรณีการ
เกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานได้ 

   

6) ท่านสามารถให้ค าแนะน าด้านความปลอดภัยในการผลติก๊าซชีวภาพ
ให้ผู้อื่นได ้

   

7) ท่านสามารถ่ายทอดวิธีการเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์การผลิตก๊าซ
ชีวภาพให้ผู้ผลิตอื่นๆได ้

   

8) ท่านสามารถอธิบายได้ว่าอุปกรณ์การผลติใดบ้างต้องมีการดูแลและ
ระมัดระวังในการใช้งานเป็นพิเศษ 
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1) อุปกรณ์หรือข้ันตอนใดบ้างที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) ท่านสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หน้ากาก ในขณะปฏิบัติงานหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด กรณีสวมอุปกรณ์ สวมในข้ันตอนใดบ้าง มีอะไรบ้าง 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3)  ท่านมีวิธีการบ ารุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์ในการผลิตอย่างไร 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความรู้ 
 
1) กำรผลติก๊ำซชีวภำพมีปัญหำอปุสรรคอยำ่งไรบ้ำง 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างไร จากแหล่ง
ใดบ้าง 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้วิธี IOC  
(Item-Objective Congruence Index) 

 
แบบทดสอบวัดความรู้ 

แบบทดสอบ
ข้อที่ 

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    
1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
9 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
10 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 

 
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ 
แบบทดสอบ

ข้อที่ 
คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า IOC สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3    
1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
3 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ข อุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนตัวอย่าง 
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อุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ข-1 บอลลูนหมักก๊าซชีวภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ข-2 ถังเก็บก๊าซและวาล์วเปิดปิด 
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ภาพที่ ข-3 ท่อส่งก๊าซชีวภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ข-4 บ่อเติมน้ าและของเสีย 

 
 



 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ข-5 ชุดวัดความดัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ข-6 เตาก๊าซหุงต้มที่ต่อสายจากท่อส่งก๊าซชีวภาพ 
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ภาคผนวก ค คู่มือความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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