
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาท้ังทางด้านพืชอาหาร และพืช
พลังงาน ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับหน่ึงของโลก จึงได้รับความเห็นชอบ
จากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
รวมท้ังด าเนินการจัดการประชุมคณะท างานสินค้าและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังอาเซียน โดยเน้นส่งเสริมการ
พัฒนาการผลิต การตลาดและสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง   

 

ส าหรับประเทศไทยมีนักวิชาการที่ศึกษาวิจัยด้านเทคนิคการปลูกและดูแลแปลงมันส าปะหลัง กระบวนการแปรรูปเป็นแปูงมันส าปะหลังท่ีมีขั้นตอนการสูญเสียน้อยท่ีสุด  
รวมท้ังผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมแปูงมันส าปะหลังท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ท่ีส าคัญคือ มีแปลงต้นแบบท่ีสามารถจัดการท้ังเรื่องการลดต้นทุน เพิ่ มผลผลิตและแก้ปัญหา
ศัตรูพืช ซ่ึงสามารถถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนกับประเทศสมาชิกได้ หากในอนาคตประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนร่วมมือกันพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมันส าปะหลังในทุก
ด้าน จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ามันส าปะหลัง และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มสมาชิกได้มากขึ้น     

        (ที่มาข่าว: เดลินิวส์ คอลัมน์เกษตรทั่วไทย วันที ่12 มิถุนายน 2555) 

...มันส าปะหลังเป็นพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้หลายด้าน ไม่ใช่แค่ท าเป็นมันเส้นอาหารสัตว์ หรือแปรรูปเป็นแป้งมัน หรือเอทานอล
เท่านั้น มันส าปะหลังยังเป็นวัตถุดิบต้นน้ าท่ีใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ประเทศไทย” เป็นเจ้าภาพหลัก  
ส่งเสริมสินค้ามันส าปะหลัง 

 

ปีที ่3 ฉบับท่ี 7 ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 2555 

จดหมายข่าวฉบับน้ีถือเป็นฉบับท่ี 7 ภายใต้การด าเนินโครงการการใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบเป็นศูนย์  (Near 
Zero Waste) ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแปูงมันส าปะหลัง ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองจากโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแปูงมันส าปะหลัง โดยวัตถุประสงค์ของการท าจดหมายข่าว คือ เพื่อสร้างเครือข่าย การติดต่อ การเผยแพร่ข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปูงมันส าปะหลังไปยังผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะได้รับ
ความรู้ทั้งด้านข่าวสารและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง เทคนิคการผลิตและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมมันส าปะหลังรวมท้ังผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ หากผู้อ่านท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือค าติชมเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการท าจดหมายข่าวฉบับต่อไป สามารถแจ้งได้ท่ี starchzerowaste@gmail.com หรือผู้จัดการโครงการตามท่ีอยู่ท้ายฉบับ 
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นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รายงานว่า ระหว่างวันท่ี 17-19 เมษายน 2555 ท่ีผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้น าคณะเดินทาง
ไปเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมเดินทางด้วย มีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาการส่งออก โดยเฉพาะสินค้ามันส าปะหลังของประเทศไทยไปยังประเทศจีน โดย รมว.พาณิชย์ได้ร่วมพิธีลงนามการซ้ือขายมันส าปะหลังระหว่าง
ผู้ส่งออกและผู้น าเข้ารายใหญ่ของภาคเอกชนไทย-จีนจ านวน 3 ฉบับ มีปริมาณการซ้ือขายรวม 2.3 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 560 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หากผลผลิตเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น เชื่อว่าจะส่งผลให้ราคามันส าปะหลังในประเทศไทยจะขยับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน       
                (ที่มาข่าว: ข่าวเศรษฐกิจ ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันที่ 19 เมษายน 2555) 

การใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม 
เกือบเป็นศูนย์ (Near Zero Waste) 

 

พาณิชย์น าภาคเอกชนไทยบุกจีนเจรจาซื้อ-ขายมันส าปะหลัง 2.3 ล้านตัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ ประเทศ การส่งออก (%) มูลค่า (ล้านบาท) 

1 จีน 24.78 2656.60 
2 อินโดนีเซีย 23.58 2419.87 
3 ญี่ปุุน 15.22 2002.58 
4 ไต้หวัน 9.75 971.23 
5 มาเลเซีย 7.57 786.68 
6 สหรัฐอเมริกา 2.80 459.58 
7 ฟิลิปปินส์ 2.43 288.79 
8 สิงคโปร์ 2.30 231.53 
9 เกาหลีใต้ 1.43 206.53 
10 ออสเตรเลีย 0.97 137.02 

โครงการการใช้แนวคิดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเกือบ
เป็นศูนย์ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมแปูงมันส าปะหลัง (พ.ศ. 2554-2556) โครงการน้ีเป็น
โครงการขยายผลในระยะท่ีหน่ึง มีเปูาหมายส าคัญเพื่อฝึกอบรม
บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมแปูงเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 10 โรงงาน 
(จากเปูาหมายรวมท้ังสิ้นเพิ่มขึ้น 30 โรงงาน) โดยฝึกอบรมระดับ
ผู้บริหาร (1 วัน) จ านวน 20 คน และระดับปฏิบัติการ (6 วัน) 
จ านวน 50 คน ให้มีความเข้าใจและความรู้ด้านประสิทธิภาพการ
ผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิตแปูงมันส าปะหลัง 
รวมท้ังผ่านหลักสูตรท่ีพัฒนาภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมแปูงมันส าปะหลัง ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

77, 200 ล้านบาท ส่วนปัญหาสินค้าและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังล้นตลาดจะไม่เกิดขึ้น เน่ืองจาก 
ปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังมีเพียงปีละ 25 ล้านตัน ซ่ึงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการท่ีมีถึงปีละ 35 ล้านตัน ด้านกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า การ
ส่งออกของผลิตภัณฑ์แปูงมันส าปะหลังรวมทุกชนิดตามใบรับรองมาตรฐานสินค้า ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2555 มีปริมาณการส่งออกท้ังสิ้น 712,344.16 เมตริกตันหรือ
คิดเป็นมูลค่ากว่า 11,480.76 ล้านบาท โดยประเทศท่ีน าเข้าผลิตภัณฑ์แปูงมันส าปะหลังจากประเทศไทยสูงสุด 10 อันดับ แสดงดังตาราง 
             (ที่มาข่าว: ส านักข่าวอินโฟเควสท์ วันที่ 5 มิถุนายน 2555 หนังสือพิมพ์ประชาชาตธิุรกิจ ฉบับวันที่ 22-25 ธ.ค. 2554)  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง
ไทย” กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2554 – 2556) โดยมีเปูาประสงค์หลักเพื่อสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีหรือเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานและทรัพยากร และจัดฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันส าปะหลัง 
โดยโครงการน้ีเป็นโครงการความร่วมมือแรกระหว่าง สวทช. และ กสอ. เพื่อพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมแปูงมันส าปะหลังอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

นาย เสรี  เด่นวรลักษณ์ 
นายกสมาคมการค้ามัน
ส าปะหลัง เปิดเผยว่าปี 
2555 จะเป็นปีทองของ
การส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังของประเทศไทย 
จากแนวโน้มท่ีตั้ง เปูาไว้
ประมาณ 6.7 ล้านตัน ซ่ึง
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 9% 
หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
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…ประสิทธิภาพของหม้อต้มขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคือ เชื้อเพลิง ชนิดของหม้อต้ม ระบบการควบคุม ดังนั้นเป็นการยากที่จะระบุชี้ชัดถึงประสิทธิภาพของหม้อต้มได้
ชัดเจน แต่สามารถใช้ค่าจากตารางประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพโดยทั่วไปของหม้อต้มใหม่ แยกตามชนิดของเชื้อเพลิงเพ่ือเป็นค่าเปรียบเทียบได้… 

 การสังเกตอุณหภูมิของไอร้อนท้ิงท่ีสูงกว่าปกติ สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการอบแห้งท่ีลดลงได้ สาเหตุท่ีพบได้บ่อยคือ เกิดคราบเขม่าเกาะท่ีท่อแลกเปลี่ยนความ
ร้อนภายในหม้อน้ ามันร้อนหรือหม้อไอน้ า ท้ังนี้อาจเกิดมาจากการปรับอากาศและเชื้อเพลิงไม่เหมาะสม การสึกหรอของหัวฉีด ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเข้าหม้อน้ ามันร้อนหรือหม้อ
ไอน้ ามีปัญหา 

การตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
 หมั่นตรวจสอบและท าความสะอาดหัวเผา 
 หมั่นตรวจสอบอุณหภูมิไอเสียอย่าให้สูงผิดปกติ 
 หมั่นตรวจสอบพัดลมปูอนอากาศเข้าเตาเผาไม่ให้มีการอุดตัน 

เนื่องจากท าให้ A/F เปลี่ยนไป 
 มีการติดต้ัง Economizer เพื่อเก็บความร้อนจากปล่องไอเสีย 

โดยทั่วไปอุณหภูมิของอากาศร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ าควรจะมีค่าระหว่าง 180-220oC ถ้าอุณหภูมิของอากาศร้อนทิ้งที่ต่ ากว่า 180oC จะเกิดการกลั่นตัวของไอน้ า 
เมื่อไอน้ าดังกล่าวรวมตัวกับไอของ SO2 เป็นละอองกรด ซึ่งจะท าความเสียหายกับท่อไอเสียของหม้อต้มน้ ามันร้อนหรือหม้อต้มไอน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชื้อเพลิง ประสิทธิภาพ (%) 
เดิน full load เดิน low load 

Coal 85 75 
Oil 80 72 
Gas 75 70 

Biomass 70 60 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานที่หน่วยอบแห้งแป้ง (ตอนที่1) 

 ในการท า Benchmark ของโรงงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตน้ัน ต้องมีการวัด
และการปรับปรุง KPI อย่างต่อเนื่อง ซ่ึง KPI 6 เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิต
แปูงท่ีส าคัญตัวหน่ึง หากพบว่า KPI 6 (การใช้พลังงานความร้อนในการอบแห้ง) สูงกว่าค่าเกณฑ์เฉลี่ย 
เราควรที่จะตรวจสอบ เพ่ือค้นหาสาเหตุในการท าให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการอบแห้งลดลง 
ซ่ึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการอบแห้งน้ี มาจาก 3 ส่วนหลักๆ คือ 
 

1. ประสิทธิภาพการเผาไหม้และแลกเปลี่ยนความร้อนที่เตาหรือหม้อต้ม 
2. ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนที่แผงแลกเปลี่ยนความร้อน 
3. ประสิทธิภาพในการอบแห้งแป้ง 

ส าหรับประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีเตาหรือหม้อต้มน้ัน โรงงาน
สามารถวิเคราะห์อย่างง่ายจากข้อมูลท่ีตรวจวัดตามปกติ เป็นการค านวณเปรียบเทียบ
จากปริมาณความร้อนของสารตัวกลาง (น้ ามันร้อน หรือไอน้ า) ท่ีผลิตได้ (Q1) กับ
ปริมาณความร้อนของเชื้อเพลิงท่ีปูอนเข้า (Qin) โดย 

กรณีที่ใช้น้ ามันร้อน 
m: อัตราการไหลของน้ ามันร้อน [kg./sec] 
Cp: ค่าความจุความร้อนของน้ ามันร้อน [kJ/kgK] 
(Tm, out- Tm, in): ผลต่างของอุณหภูมิน้ ามันร้อน [K] 
 
กรณีที่ผลิตไอน้ า 
m: อัตราการผลิตไอน้ า [Kg./sec] 
(Hout- Hin): ผลต่างของเอนทัลปีของไอน้ าท่ีผลิตและน้ าร้อนท่ีปูอนเข้า 
(สามารถเปิดได้จากตารางไอน้ า) 

 

Qin = อัตราการใช้เชือ้เพลิง x ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 

Q1 = m x Cp x (Tm, out- Tm, in) 

กรณีที่ใช้น้ ามันร้อน Q1 = m x (Hout- Hin) 
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ก่อนเข้าท างานในสถานที่อับอากาศ 
• ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีและก๊าซอื่นๆ (O2 ไม่ต่ ากว่า 18% (V/V) CH4 ไม่เกิน 1% และ H2S ไม่เกิน 50 ppm. ในเวลา 10 นาที) 
• จัดให้มีใบอนุญาตท างานในพื้นท่ีอับอากาศ (บุคคลภายนอก) ส าหรับพนักงานของบริษัทเจ้าของพื้นท่ีเองต้องได้รับการอบรมและซักซ้อมด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ 
• หากพบว่าสถานท่ีอับอากาศน้ันไม่อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยต้องท าการระบายอากาศจนกว่าจะอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
• ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความคุ้นเคยกับพื้นท่ีท างานน้ันเป็นอย่างดี รู้วิธีการออกจากสถานท่ีน้ันได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

อันตรายจากการปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ 
 เกิดภาวการณ์ขาดออกซิเจนหมดสติหรือเสียชีวิตได้ 
 ไฟไหม้เน่ืองจากการระเบิดของก๊าซท่ีติดไฟได้ (Combustible Gas) 

ท่ีสะสมอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว ได้แก่ ก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
 อันตรายจากการสูดดมก๊าซพิษอื่นๆ ท่ีสะสมอยู่ในพื้นท่ี 

ขณะท างานในสถานที่อับอากาศ 
• ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพอากาศขณะท างานตลอดเวลา 
• จัดให้มีผู้ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจ าอยู่ ท่ีบริเวณปาก

ทางเข้า-ออกตลอดเวลา รวมท้ังต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 
• ห้ามผู้ไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานท่ีอับอากาศและมีการติดปูายแจ้งเตือน 
• ห้ามสูบบุหรี่ 
• ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปูองกันอันตรายตามสภาพของงานและต้องมี

เครื่องดับเพลิงประจ าในบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน 
• ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติ(ถ้ามี) 
• เตรียมพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 

การเตรียมเหตุฉุกเฉิน 
• ถ้ามีผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายในพื้นท่ีอับอากาศ ห้ามผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่ได้รับการ

ฝึกฝนหรือไม่มีอุปกรณ์ปูองกันท่ีเหมาะสมเข้าไปช่วยเหลือ  
• ต้องจัดเตรียมเครื่องช่วยหายใจชนิดท่ีจ่ายอากาศทางสายอากาศหรือท่ออัด

อากาศไว้ให้พร้อมใช้โดยผู้กู้ภัย 
• ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมก่อนท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับอันตราย 
• หากสังเกตเห็นว่าผู้เข้าไปท างานในท่ีอับอากาศมีท่าทางผิดปกติจะต้องรีบน า

ออกมาจากพื้นท่ีน้ันทันที 
• ถ้าเสื้อผ้าของผู้ได้รับอันตรายเปื้อนสารพิษจะต้องรีบถอดออก จากน้ันให้การ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบน าส่งแพทย์โดยเร็ว 

ปัจจัยในการพิจารณาพื้นที่อับอากาศ 
 พื้นท่ีซ่ึงปริมาตรมีขนาดเล็ก ก๊าซหรือไอที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นไม่สามารถระบายออกไปได้ หรือมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ รวมถึงอาจมีก๊าซท่ีติดไฟได้ในบริเวณนั้น 
 พื้นท่ีซ่ึงผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีน้ันเข้าไปสังเกตการณ์หรือช่วยเหลือผู้ท่ีก าลังปฏิบัติงานได้ยาก 
 พื้นท่ีซ่ึงช่องเปิด ทางเข้า-ออก อยู่ไกลจากจุดปฏิบัติงาน มีขนาดเล็ก หรือมีจ านวนจ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงานใน
โรงงานผลิตและใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ 

 ปัจจุบันได้มีการสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานผลิตแปูงมันส าปะหลังเป็นจ านวนมากเพื่อน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตแปูงมั นส าปะหลัง การ
ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพน้ัน ต้องค านึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในการด าเนินงานซ่ึงถือว่ามีความส าคัญมากและต้องตระหนักถึงผลท่ีจะ
เกิดขึ้นเอาไว้อย่างขึ้นใจ ท้ังนี้เน่ืองจากความรุนแรงของผลท่ีเกิดขึ้นน้ันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างฉับพลันและคราวละหลายคน จากคนท่ีท างานในพื้นท่ีอับอากาศและผู้ท่ีเข้าไป
ช่วยเหลือโดยไม่มีความรู้หรือขาดสติเมื่อพบเห็นเหตุการณ์  ดังปรากฏเป็นข่าวเมื่อเร็วๆ น้ี 

 
สถานท่ีอับอากาศ (Confined Spaces) หมายถึง สถานท่ีท างานท่ีมีทางเข้าออกจ ากัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติไม่เพียงพอท่ีจะท าให้อากาศภายในอยู่ในสภาพ

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซ่ึงอาจเป็นท่ีสะสมของสารเคมีเป็นพิษ สารไวไฟรวมท้ังออกซิเจนท่ีไม่เพียงพอ ส าหรับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ บริ เวณอับอากาศส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ในถังปฏิกรณ์ บ่อ Sump บ่อถ่ายตะกอนเชื้อ หลุมแยกน้ า Condensate ออกจากก๊าซ หลุม (บ่อ) ส าหรับงานบริการซ่อมท่อน้ าเสีย ท่อก๊าซหรือเครื่องสูบน้ าเสีย เครื่องสูบน้ า 
Condensate ท่ีแยกจากก๊าซชีวภาพ 
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