โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

1.

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน (ขนาดกําลังผลิตสูงสุด 19 เมกกะวัตต)

2.

เจาของโครงการ : บริษัท ไทยอะครีลิคไฟเบอร จํากัด

3.

ประเภท : พลังงาน รหัส : 037
1) ที่อยู/ที่ตั้งโครงการ : 54 หมูที่ 5 ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18140
2) เบอรโทรศัพท : 036-376-100 โทรสาร : 036-376-107

3) ข อ มู ล รายละเอี ย ดโครงการตามที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบในรายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม : อางอิงขอมูลจากรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ รวมกับขอมูลจากการ
เขาติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ เทียบกับรายละเอียดตามที่นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1-1
4) วัน-เดื อน-ป ที่ เข าติ ดตามตรวจสอบโครงการ : ที่ป รึ กษาเข าดําเนิ น การติด ตามตรวจสอบพื้ น ที่
โครงการดังกลาวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ระหวางเวลา 08.30-12.00 น.
5) หนั ง สื อ แจ ง การพิ จ ารณาเห็ น ชอบต อ รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ของ สผ. :
หนังสือเลขที่ วว 0804/15565 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540 ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ 1
6) สถานภาพโครงการ : เปดดําเนินการ
7) การนําสงรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงาน Monitor ฉบับประจําเดือนมกราคมมิถุนายน 2555 และฉบับประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2555) ให สผ. /หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา :
พบวา โครงการนําสงรายงานฯ ฉบับดังกลาว จัดทําโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัดให สผ. พิจารณา
เรียบรอยแลว
8) ตารางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมที่กําหนดโดยมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและ/หรือมติคณะรัฐมนตรี :
แสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ 2
9) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ : พบวา สวน
ใหญโครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมครบถวน แตปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม
ครบถวน ในหัวขอมาตรการทั่วไป และการจัดการของเสีย ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ 2
10) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ : พบวา
ส ว นใหญ โครงการปฏิ บั ติ ตามมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มครบถ ว น แต ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรการฯ ไมครบถวน ในหัวขอเสียง การคมนาคมขนสง และการสาธารณสุข และไมปฏิบัติในหัวขอคุณภาพ
น้ําใตดิน การจัดการของเสีย แตผลการตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมเกินเกณฑมาตรฐาน ในหัวขอคุณภาพ
น้ําทิ้ง ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ 2

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

หนา 1/12

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตารางที่ 1-1

สรุปการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน (ขนาดกําลังผลิตสูงสุด 19 เมกกะวัตต) ของบริษัทไทยอะครีลิค ไฟเบอร จํากัด เทียบกับรายละเอียดตาม
ที่นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
การดําเนินงาน

รายการ
1. พื้นที่โครงการ
2. กําลังการผลิต

3. ผลิตภัณฑ
4. เชื้อเพลิง

ตามที่นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
 จํานวน 19.57 ไร (31,310 ตร.ม.) ประกอบดวย หนวยผลิตไฟฟา
3 หนวย
 กําลังการผลิตกระแสไฟฟา
(เมกกะวัตต)
หมอไอน้ําชุดที่ กําลังการผลิตปกติ
กําลังการผลิตสูงสุด
1
(กอสรางกอนจัดทํา EIA)
2
9.0
9.5
3
9.0
9.5

 ไฟฟา
 เนื่องจากการผลิตของโรงไฟฟาจะใชถานหินรวมกับเศษไม (Wood
Chips) เปนวัตถุดิบหลักในการใชเปนเชือ้ เพลิงในการเผาไหม และใช
น้ํามันเตาในการ Start ระบบ รวมทั้งมีการใชสารเคมี บางตัวเพื่อ
ปรับแตงคุณภาพน้ําที่ใชในหมอไอน้ํา

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

*ตามที่นําเสนอไวในรายงาน Monitor ของโครงการ
รวมกับขอมูลจากการเขาติดตามตรวจสอบพืน้ ที่โครงการ
 จํานวน .57 ไร (31,310 ตร.ม.) ประกอบดวย หนวยผลิตไฟฟา 3 หนวย
 กําลังการผลิตกระแสไฟฟา
(เมกกะวัตต)
หมอไอน้ําชุดที่ กําลังการผลิตปกติ
กําลังการผลิตสูงสุด
1
6
6.5
2
8.5
9.5
3
8.5
9.5
 กําลังการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาสามารถผลิตได 22.0 เมกกะวัตต ที่การผลิตปกติและ
ที่ 22.5 เมกกะวัตต ในระดับ Peak Load ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555
สามารถผลิตไฟฟาได 18,464 KWH โดยปจจุบันมิไดสรางโรงไฟฟาเพิ่ม เนื่องจากกําลัง
การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา ในปจจุบันมีปริมาณเพียงพอกับความตองการใชไฟฟา กําลัง
การผลิตไฟฟาของบริษัท ไทยอะครีลิคไฟเบอร จํากัด ดําเนินการผลิตโดย หมอไอน้ําชุด
ที่ 1-3
 ไฟฟา
 เนื่องจากการผลิตของโรงไฟฟาจะใชถานหินรวมกับเศษไม (Wood Chips) เปนวัตถุดิบ
หลักในการใชเปนเชื้อเพลิงในการเผาไหม และใชน้ํามันเตาในการ Start ระบบ รวมทั้ง
มีการใชสารเคมี บางตัวเพื่อปรับแตงคุณภาพน้ําที่ใชในหมอไอน้ํา

หนา 2/12

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตารางที่ 1-1

สรุปการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาพลังความรอน (ขนาดกําลังผลิตสูงสุด 19 เมกกะวัตต) ของบริษัทไทยอะครีลิค ไฟเบอร จํากัด เทียบกับรายละเอียดตาม
ที่นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ (ตอ)
การดําเนินงาน

รายการ
5. กระบวนการผลิต
6. ระบบควบคุมมลพิษ

7. การจัดการขยะ/
กากของเสีย

ตามที่นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะห
*ตามที่นําเสนอไวในรายงาน Monitor ของโครงการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
รวมกับขอมูลจากการเขาติดตามตรวจสอบพืน้ ที่โครงการ
 กระบวนการผลิต แบงเปน 2 กระบวนหลัก คือ (1) กระบวนการของ  กระบวนการผลิต แบงเปน 2 กระบวนหลัก คือ (1) กระบวนการของ Boiler และ (2)
Boiler และ (2) กระบวนการของ Turbine & Generator
กระบวนการของ Turbine & Generator
 ติ ด ตั้ ง ระบบบํ า บั ด อากาศแบบเครื่ อ งดั ก ฝุ น แบบไฟฟ า สถิ ต ย  ติดตั้งระบบบําบัดอากาศโดยใช Dust Collector แบบมัลติไซโคลน (Multi-cyclone) แ
(Electrostatic Precipitator : ESP)จากปลองระบายอากาศของหมอ
เครื่องดักฝุนแบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic Precipitator : ESP)
ไอน้ําโรงไฟฟา
 ขยะทั่วไป : โครงการประสานใหหนวยงานสวนทองถิ่นเขามารับไป  ขยะทั่วไป : อบต. ตาลเดี่ยวเขามารับไปกําจัด
กําจัด
 ขี้เถา (Ash) ที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง : ขี้เถาจะถูกสงขายใหกับ  ขี้เถา (Ash) ที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง : ขี้เถาจะถูกสงขายใหกับบริษัทปูนซีเมนต
บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด โดยจะมีการจัดการที่แตกตางกันไป
นครหลวง จํากัด โดยจะมีการจัดการที่แตกตางกันไป

8. การจัดการน้ําทิ้งและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย

 น้ําเสียจากกระบวนการผลิต : จะสงเขาบอพักน้ํา (Polishing Pond)
ของโครงการ

 น้ําเสียจากกระบวนการผลิต (โรงไฟฟา) จะสงเขาบอพักน้ํา (Polishing Pond) ของ
โครงการเพื่อปรับอุณหภูมิของน้ําซึ่งคอนขางสูง กอนปลอยออกนอกบริเวณโครงการ
ทั้งนี้ปริมาณน้ําเสียของโรงไฟฟามีประมาณ 1,000 ลบ.ม./วัน
 น้ําเสียจากหองน้าํ ในสวนโรงไฟฟา : จะสงเขาระบบบําบัดน้ําเสียของบริษัทฯ

หมายเหตุ : * หมายถึง อางอิงจากรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับเดือนมกราคมมิถุนายน 2555 จัดทําโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด รวมกับการเขาดําเนินการติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ระหวาง 08.30-12.00 น. โดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) รวมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด.

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

หนา 3/12

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

11) ขอมูลการประสบอุทกภัยในป 2554 : ประกอบดวย (1) การจัดกลุมพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย : (2)
ลักษณะการประสบอุทกภัยในป 2554 (3) ระยะเวลาที่ประสบอุทกภัย/ไดรับผลกระทบ (4) การดําเนินงานของ
โครงการในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย (5) การดําเนินงานฟนฟู และสถานภาพในการดําเนินงานฟนฟูในปจจุบัน
และ (6) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฟนฟูดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) กลุมพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย : พบวา ลักษณะการประสบอุทกภัยของโครงการ จัดอยูในกลุม
ที่ 3 ซึ่งเปนกลุมโครงการที่ไมไดประสบอุทกภัยทั้งโดยตรงหรือไดรับผลกระทบทางออม
(2) ลักษณะการประสบอุทกภัยในป 2554 : พบวา ในพื้นที่ไมมีน้ําทวม (ไมประสบอุทกภัย)
(3) ระยะเวลาที่ประสบอุทกภัย/ไดรับผลกระทบ : พบวา โครงการไมประสบอุทกภัย/ไมไดรับ
ผลกระทบ
(4) การดําเนินงานของโครงการในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย : มีรายละเอียดดังนี้
(4.1) การดําเนินงานของโครงการขณะเกิดอุทกภัย : พบวา เนื่องจากโครงการไมประสบ
อุทกภัย ดังนั้นโครงการจึงเปดดําเนินการตามปกติ
(4.2) การดําเนินงานอื่นๆ : พบวา แมวาภายในพื้นที่โครงการไมมีน้ําทวมแตบริเวณสถานี
สูบน้ําดิบเพื่อนํามาใชในพื้นที่โครงการบริเวณริมแมน้ําปาสักมีน้ําทวมขัง ดังนั้น โครงการจึงจัดใหมีแผนปองกัน
น้ําทวมโดยมีการเฝาระวังระดับน้ํา และเพิ่มกระสอบทราย
(5) การดําเนินงานฟนฟู และสถานภาพในการดําเนินงานฟนฟูในปจจุบัน : เนื่องจากโครงการ
ไมประสบอุทกภัย จึงไมมีการดําเนินงานฟนฟูภายหลังน้ําลดแตอยางใด
(6) ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฟนฟูดังกลาว : เนื่องจาก
โครงการไมประสบอุทกภัย จึงไมมีการดําเนินงานฟนฟูภายหลังน้ําลดแตอยางใด ดังนั้น จึงไมมีปญหาและ
อุปสรรคเกิดขึ้นจากการดําเนินงานฟนฟูภายหลังน้ําลดแตอยางใด
12) ขอมูลการใชสารเคมีของโครงการ และการจัดการมลพิษของโครงการ : ประกอบดวย รายละเอียดของ
(1) การจัดการสารเคมี (2) การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย และ (3) การจัดการน้ําเสียในชวงที่ประสบ
อุทกภัยในป 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การจัดการสารเคมี : พบวา เนื่องจากโครงการไมประสบอุทกภัย ดังนั้น ในการจัดการ
สารเคมีจึงดําเนินการเชนเดียวกันกับการจัดการสารเคมีที่ดําเนินการในภาวะปกติ โดย สารเคมีที่ใช ไดแก
น้ํามันเตาใชในการ Start ระบบ รวมทั้งมีการใชสารเคมีบางชนิดเพื่อปรับแตงคุณภาพน้ําที่ใชในหมอไอน้ํา
(2) การจัดการขยะ/กากของเสีย : พบวา เนื่องจากโครงการไมประสบอุทกภัย ดังนั้น ในการ
จัดการขยะ/กากของเสีย จึงดําเนินการเชนเดียวกันกับการจัดการที่ดําเนินการในภาวะปกติ มีรายละเอียดดังนี้
(2.1) ขยะทั่วไป : อบต. ตาลเดี่ยวเขามารับไปกําจัด
(2.2) กากของเสียอันตรายภายในโรงงาน : กากของเสียที่เกิดจากการดําเนินโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานความรอนสวนใหญ คือ ขี้เถา (Ash) ที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง ซึ่งขี้เถาจะถูกสงขาย
ใหกับบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โรงงาน 3 ซึ่งเปนบริษัทผูไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยจะมีการจัดการที่แตกตางกันไป
(3) การจัดการน้ําเสีย : เนื่องจากโครงการไมประสบอุทกภัย ดังนั้นในการจัดการน้ําเสียจึง
ดําเนินการเชนเดียวกันกับการจัดการที่ดําเนินการในภาวะปกติ กลาวคือ น้ําเสียจากกระบวนการผลิตสงเขา
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บอพักน้ํา (Polishing Pond) ของโครงการ สวนน้ําเสียจากหองน้ํา-หองสวมในสวนโรงไฟฟารวบรวมสงเขา
ระบบบําบัดน้ําเสียของบริษัทฯ
13) ผลกระทบจากโครงการที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนภายนอก : ไมมีผลกระทบจากโครงการที่เกิดขึ้นตอ
ชุมชนภายนอกแตอยางใด
เนื่ อ งจากโครงการ
14) การดํา เนิ น งานด า นการจัด การมลพิษ ของโครงการภายหลั ง น้ํา ลด :
ไมประสบอุทกภัย ดังนั้นการดําเนินงานดานการจัดการมลพิษของโครงการจึงดําเนินการตามปกติ
15) การปองกันน้ําทวม : ประกอบดวย (1) แผนปองกันน้ําทวม และ (2) แผนฟนฟู/แผนอพยพ (หาก
มี) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) แผนปองกันน้ําทวม : พบวา โครงการมีแผนปองกันน้ําทวม
(2) แผนฟนฟู/แผนอพยพ : พบวา โครงการไมมีแผนฟนฟู/แผนอพยพ
16) การศึกษาผลกระทบดานมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการจากการเกิดอุทกภัย
: แมวาในป 2554 โครงการไมประสบอุทกภัย แตอยางไรก็ดี ในกรณีที่โครงการประสบอุทกภัยในอนาคตอาจ
มีผลกระทบดานมลพิษเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ ดังนี้
(1) ผลกระทบดานมลพิษทางน้ํา : โดยมีแหลงกําเนิดมาจาก
(1.1) น้ําเสียจากกระบวนการผลิตของโครงการ
(1.2) สารเคมี ที่ ใ ช ใ นกระบวนการผลิ ต น้ํ า ปราศจากแร ธ าตุ ข องโครงการ ที่ อ าจมี ก าร
ปนเปอนหรือการรั่วไหลของสารเคมีลงสูแหลงน้ํา/พื้นที่ใกลเคียง ในกรณีที่ไมสามารถเคลื่อนยายสารเคมี
ขึ้นสูที่สูง/ขนยายสารเคมีออกนอกพื้นที่ไดทันกอนเกิดภาวะน้ําทวม
(2) ผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : โดยเฉพาะผลกระทบตอระบบอัคคีภัย
ไดแก 1) Fire Pump 2) ระบบ Sprinkle และ 3) ระบบควบคุมการจายกาซฯ/ระบบควบคุมแรงดันกาซ (ระบบ
วาลวตางๆ) ซึ่งจะตองมีการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบจากภาวะน้ําทวมที่มีตออุปกรณตางๆ ขางตน
17) ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการมลพิษดานตางๆ ภายหลังน้ําลด : มีรายละเอียดดังนี้
(1) ระบบบําบัดน้ําเสีย : มีแนวทางการดําเนินการดังนี้
(1.1) แนวทางการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียกอนเกิดอุทกภัย : มีแนวทางการดําเนินการ
ดังนี้
 จัดใหมีระบบปองกันและลดผลกระทบจากการเกิดน้ําทวมตอระบบรวบรวม
น้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
 ดําเนินการปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงของคันดินรอบบอบําบัดน้ําเสียที่มีอยู
แลว เพื่อลดผลกระทบจากน้ําทวม
(1.2) แนวทางการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียกอนระหวางการเกิดอุทกภัย : มีแนวทางการ
ดําเนินการดังนี้
 ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอระบบรวบรวม
และระบบบําบัดน้ําเสียรวม
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 นําน้ําเสียจากพื้นที่ที่มีปญหาหรือพื้นที่ที่เปนที่พักชั่วคราวมาบําบัดยังระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบเคลื่อนที่
 สํารวจและประเมินความเสียหายตอระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมเบื้องตน
 หลีกเลี่ยงการผันน้ําเสีย (bypass)ที่ยังไมผานการบําบัดทิ้งถาเปนไปได
- ใชไฟสํารองในการเดินเครื่องสูบน้ําเสีย
- อยาปลอยใหปมสูบน้ําทํางานมากเกินจนพัง อาจตองมีการใชปมสูบ
สํารอง
- น้ําทวมอาจเขามาตามรางระบายน้ํา หรือชองตางๆ ควรปดทางเขา
และปดบอสูบ รวมทั้งอาจหยุดสูบน้ําเขาระบบ
- น้ําทวมที่ไหลเขาสูบอบําบัด จะตองถูกเก็บไวใหนานที่สุด หาก
มีการไหลลน ใหลนออกมาเองจากขอบบอ
ถาหากมีความจําเปนตองผันน้ํา ตองแจงใหหนวยงานที่กํากับดูแลทราบ
ทันทีและตองหยุดผันน้ําทันที่ที่ไมมีความจําเปนตองผัน
(1.3) แนวทางการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียภายหลังน้ําลด :
มีแนวทางการ
ดําเนินการดังนี้
 สํารวจและประเมินความเสียหายของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องจักรและ
จัดทํารายละเอียดการปรับปรับปรุงซอมแซม
 ปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียรวม
 ติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมน้ําเสีย และระบบบัดน้ําเสียรวมภายหลัง
การฟนฟู
 ตรวจสอบสภาพพื้ น ที่ โ ดยรอบบริ เ วณระบบบํ าบั ด โดยเฉพาะพื้ น ดิ น
รวมทั้งตรวจสอบการทรุดตัวของพื้นที่
 ดําเนินการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย ตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ
ตรวจสอบระบบไฟฟา และตรวจสอบโครงสราง ขอตอ ทอ และอื่นๆ
 กอนเริ่มเดินระบบใหม ตองมั่นใจวาอุปกรณทุกชนิดมีความปลอดภัยใน
การใชงานเดินระบบและตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งหลังเดินระบบ ตามคามาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งกําหนด
(2) กากของเสีย : มีแนวทางการดําเนินการดังนี้
(2.1) แนวทางการจัดการของเสียกอนเกิดอุทกภัย : มีแนวทางการดําเนินการดังนี้
 ใหสํารวจและคัดแยกกากของเสีย (สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว) ที่ไมใชของ
เสียอันตรายออกจากกากของเสียอันตราย และดําเนินการจัดการในเบื้องตนดังนี้
ก. กากของเสียที่ไมเปนอันตราย แบงเปน
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- กากของแข็งที่มีชิ้นขนาดเล็ก เชน ไม เศษ โลหะ แกว หิน และทราย
เปนตน : มีวิธีจัดการ โดยบรรจุถุงพลาสติกดํา 2 ชั้น ผูกใหแนนนําไปจัดเก็บในที่ที่ปลอดภัย
- กากของเหลว กากตะกอน และกากกึ่งแข็งกึ่งเหลว เชน เศษตะกอนชีวภาพ
เปนตน มีวิธีจัดการโดยบรรจุถุงพลาสติกดํา 2 ชั้น ปดปากถุง ใหแนนหรือใสภาชนะบรรจุปดฝาใหสนิทนําไป
จัดเก็บไวที่ปลอดภัยน้ําทวมไมถึง
ข. กากของเสียอันตราย แบงเปน
- กากของแข็ง กากตะกอน และกากกึ่งแข็งกึ่งเหลว : มีวิธีจัดการโดยบรรจุ
ถุงพลาสติก 2 ชั้นใสถังขนาด 200 ลิตร แลวปดผนึกใหแนนโดยการเชื่อมหรือขอบเหล็กรัดใหแนนปองกันน้ํา
มิใหเขา ไปไดนําไปกองจัดเก็บในที่ที่ปลอดภัย น้ําทวมไมถึง
- กากของเหลว : มีวิธีจัดการโดยนําไปใสถังพลาสติกที่ทน กรด-ดาง ปดผนึก
ใหแนนนําไปจัดเก็บไวที่ปลอดภัยน้ําทวมไมถึง
โดยใหปดฉลากระบุชนิดกากของเสียที่ภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะกากของเสียอันตราย
ใหระบุอยางชัดเจน ฉลากควรจะอยูในถุงพลาสติกใสปองกันน้ํา หรือเขียนดวยปากกากันน้ําที่ภาชนะบรรจุ
 เตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บภาชนะบรรจุกากของเสียอันตราย น้ําทวมไมถึง หาก
ไมมีพื้นที่แหง ใหเก็บในพื้นที่ที่มีที่กั้นทั้ง 4 ดาน เพื่อปองกันการแพรกระจาย
 สงไปบําบัดที่โรงงานรับบําบัด/กําจัดของเสียใหเร็วที่สุด
การปนเปอนสูสิ่งแวดลอมและชุมชน

เพื่อลดโอกาส

 ในกรณีขนยายไปจัดเก็บที่อื่นชั่วคราวใหกรอกแบบแจงการขนยายและจัดเก็บ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวนอกบริเวณโรงงานชั่วคราว
 ในกรณีฉุกเฉินหรือตองการหาผูรับดําเนินการเรงดวน ติดตอประสานงาน
ไดที่สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(2.2) แนวทางการจัดการของเสียภายหลังน้ําลด : กากของเสียที่เกิดขึ้นในชวงที่ประสบ
ปญหาน้ําทวม สามารถจัดแบงกากของเสียไดเปน 2 กลุม คือ (1) กากของเสียที่ขนยายพนน้ํา และ (2) กาก
ของเสียที่ถูกน้ําทวม ซึ่งจะตองมีการจัดการกากของเสียอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและลด
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในการประกอบกิจการโรงงาน โดยมีแนวทางในการจัดการกากของเสียดังนี้
 การจัดการกากของเสียที่ขนยายพนน้ํา : กอนนํากากของเสียไปจัดเก็บใน
บริเวณที่จัดเก็บกากของเสีย ใหทําความสะอาดสถานที่จัดเก็บกากของเสียที่ถูกน้ําทวมใหสะอาด และใหมีการ
ระบายอากาศที่เพียงพอจนพื้นที่แหง พรอมทั้งติดฉลากแสดงรายละเอียดของเสียที่ภาชนะ หรือสงไปยังผูรับ
บําบัด/กําจัดตอไป โดยสามารถขอคําปรึกษาวิธีบําบัด/กําจัด หรือผูรับบําบัด/กําจัดผานสํานักบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 การจัดการกากของเสียที่ถูกน้ําทวม : มีรายละเอียดดังนี้
1) จําแนกชนิดและความเปนอันตรายของกากของเสียที่ถูกน้ําทวม โดย
พิจารณาจากฉลากและเครื่องหมายที่ติดขางภาชนะบรรจุ หากฉลากหลุดลอกจากน้ําทวมใหแยกไวและขอ
คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
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2) สํารวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุกากของเสียตาง ๆ หากพบภาชนะบรรจุ
ที่มีการชํารุดเสียหายหรือ ผุกรอนจากการถูกน้ําทวมใหแยกไวเปนของเสียอันตรายและของเสียไมเปนอันตราย
เพื่อรอสงกําจัดตอไป
3) หากภาชนะบรรจุที่ชํารุดมีการหกรั่วไหลของกากของเสียที่เปนสารเคมี
ใหดําเนินการระงับเหตุตามขอแนะนําในเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet :
MSDS) และฉลากที่ติดอยูขางภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ ผูเขาไปปฏิบัติการระงับเหตุจะตองสวมชุดปองกันอันตราย
จากสารเคมี และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก ถุงมือ และรองเทา เปนตน ที่สามารถ
ปองกันอันตรายจากสารเคมีชนิดนั้น ๆ ตามความเหมาะสม และจัดการกับสารเคมีที่หกรั่วไหล ตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตน
4) ทําความสะอาดบริเวณที่มีการหกรั่วไหล ทั้งนี้ ใหกักเก็บน้ําที่ใชในการทํา
ความสะอาดไวไมใหระบายออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกโรงงานเพื่อนําไปบําบัดตอไป
5) การจัดการและการกําจัด : มีรายละเอียดดังนี้
- กรณีเปนของเสียที่ไดรับอนุญาต สก.2 เรียบรอยแลว ใหสงของเสีย
ที่ตกคางนั้น ไปยังผูรับดําเนินการโดยเร็ว
- กรณีเปนของเสียที่ยังไมเคยไดรับอนุญาต สก.2 หรือของเสียอื่นที่
เกิดจากน้ําทวมภายในบริเวณโครงการใหดําเนินการขออนุญาต สก.2 โดยสามารถขอคําปรึกษาวิธีการบําบัด/
กําจัด หรือผูรับบําบัด/กําจัด ผานสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณา
อนุญาต สก.2ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
6) การติดตอประสานงาน : ติดตอประสานงานยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
- ศูนยประสานงานใหคําปรึกษาดานกากอุตสาหกรรม (สวนกลาง)
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- กลุมอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดลอม สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
(3) สารเคมี : ในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม/โครงการที่ประสบปญหาน้ําทวม สามารถจัดแบง
สารเคมีออกเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมที่ 1 สารเคมีที่ขนยายพนน้ํา และ (2) กลุมที่ 2 สารเคมีที่ถูกน้ําทวม
ซึ่งจะต อง มีก ารจัด การสารเคมีใ นแตล ะกลุม อย างถูกต องและเหมาะสม ทั้ งนี้ เพื่อ ความปลอดภัย ในการ
ประกอบกิจการโรงงาน และพนักงาน โดยมีขอแนะนําในการจัดการสารเคมีแยกตามกลุมของสารเคมีดัง
ที่ระบุขางตนไดดังนี้
(3.1) การจัดการสารเคมีที่ขนยายพนน้ํา : มีรายละเอียดดังนี้
1) กอนนําสารเคมีไปจัดเก็บในบริเวณจัดเก็บสารเคมี ใหทําความสะอาดสถานที่
จัดเก็บสารเคมีที่ถูกน้ําทวม และใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอจนพื้นที่ที่จะจัดเก็บสารเคมีแหงสนิท
2) ตรวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุสารเคมีตางๆ หากพบภาชนะบรรจุที่มีการ
ชํารุดเสียหายจากการขนยาย หรือการจัดเก็บชั่วคราว ใหแยกไวและจัดหาภาชนะสํารองที่มั่นคง แข็งแรงและ
เหมาะสมกับชนิดของสารเคมี พรอมทั้งปดผนึกใหแนนหนา และปดฉลากระบุชื่อสารเคมีใหถูกตอง หากเปนไป
ไดใหนําไปใชกอน
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3) หากภาชนะบรรจุที่ชํารุด มีการหกรั่วไหลของสารเคมี ใหดําเนินการระงับเหตุ
ตามขอแนะนําในเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet: MSDS) และฉลาก
ที่ติดอยูขางภาชนะบรรจุสารเคมี ทั้งนี้ ใหหยุดการหกรั่วไหลของสารเคมี หากสามารถทําไดโดยไมเปน
อันตราย ผูเขาไปปฏิบัติการระงับเหตุจะตองสวมชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี และอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล เชน หนากาก ถุงมือ และรองเทาที่สามารถปองกันอันตรายจากสารเคมีชนิดนั้นๆ ตามความ
เหมาะสม และจัดการกับสารเคมีที่หกรั่วไหล โดย
 หากสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณนอย ใหใชวัสดุดูดซับสารเคมีที่เหมาะสม
เชน ทราย ขี้เลื่อย หรือผาที่สามารถดูดซับไดดี เปนตน (ทั้งนี้ การเลือกวัสดุดูดซับจะตองพิจารณาสมบัติของ
สารเคมีนั้น เชน สารไวไฟ หามใชวัสดุดูดซับที่ติดไฟได เปนตน) อยางไรก็ดี อาจใชสารเคมีอื่นที่ทําปฏิกิริยากับ
สารเคมีที่หกรั่วไหล เพื่อลดความเปนอันตรายกอนใชสารดูดซับ เชน ในกรณีการหกรั่วไหลของกรด อาจใชดาง
ในการทําปฏิกิริยากับกรดใหเปนกลางกอน แลวจึงใชวัสดุดูดซับสารเคมีเพื่อนําไปกําจัดตอไป เปนตน
 หากสารเคมีหกรั่วไหลในปริมาณมาก ใหหยุดการหกรั่วไหลของสารเคมี
หากสามารถทําไดโดยไมเปนอันตราย และพยายามจํากัดบริเวณการหกรั่วไหลไมใหแพรกระจายออกไป โดย
การสรางเขื่อนกั้นลอมรอบสารเคมีที่หกรั่วไหล และใชอุปกรณเก็บกูสารเคมีที่หกรั่วไหลไปใสในภาชนะ ที่
เตรียมไวเพื่อนําไปกําจัดตอไป
 กรณีสารเคมีที่หกรั่วไหลเปนสารไวไฟ จะตองใชความระมัดระวังเปน
พิเศษ โดยกั้นแยกแหลงกําเนิดประกายไฟออกจากบริเวณที่มีการหกรั่วไหล ทั้งนี้ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการ
ระงับเหตุจะตองเปนแบบปองกันการเกิดประกายไฟ เพื่อไมใหเกิดไฟฟาสถิต
4) เตรียมความพรอมสถานที่จัดเก็บสารเคมีใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เชน ซอม
บํารุงระบบไฟฟา ระบบทําความเย็น และการระบายอากาศ เปนตน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอจํากัดเฉพาะของ
สารเคมีแตละชนิดที่จัดเก็บ
5) ลําเลียง ขนยายภาชนะบรรจุสารเคมีแตละชนิดอยางระมัดระวัง ไมใหตก
กระแทก เนื่องจากอาจทําใหภาชนะบรรจุแตก และสารเคมีหกรั่วไหล หรือเกิดอันตรายจากการระเบิดของ
สารเคมีอันตรายบางชนิดที่มีขอจํากัดเฉพาะ
6) จัดเก็บสารเคมีในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี แยกตามประเภทอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ และไมเก็บรวมกับสารเคมีที่เขากันไมได เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีที่กอใหเกิดอันตรายจาก
เพลิงไหมระเบิดได
7) จัดเตรียมขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS)
ของสารเคมีทุกชนิดที่จัดเก็บไวในบริเวณพื้นที่จัดเก็บสารเคมี ที่สามารถนําไปใชไดสะดวก รวดเร็ว
8) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ใชในการดูดซับสารเคมีที่เหมาะสมกับสารเคมีที่จัดเก็บ
ไวในบริเวณใกลเคียง เพื่อใชในการระงับเหตุเบื้องตนในกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
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(3.2) การจัดการสารเคมีที่ถูกน้ําทวม : มีรายละเอียดดังนี้
1) จําแนกชนิด และความเปนอันตรายของสารเคมีที่ถูกน้ําทวม โดยพิจารณาจาก
ฉลาก และสัญลักษณที่ติดขางภาชนะบรรจุ หากฉลากหลุดลอกจากน้ําทวมใหแยกไว และขอคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญสารเคมี
2) สํารวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุสารเคมีตาง ๆ หากพบภาชนะบรรจุที่มีการ
ชํารุดเสียหาย หรือผุกรอนจากการถูกน้ําทวม ใหแยกไวเปนของเสียอันตราย เพื่อสงกําจัดตอไป
3) หากภาชนะบรรจุที่ชํารุดมีการหกรั่วไหลของสารเคมี ใหดําเนินการระงับเหตุ
ตามขอแนะนําในเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) และฉลาก
ที่ติดอยูขางภาชนะบรรจุสารเคมี ทั้งนี้ ผูเขาไปปฏิบัติการระงับเหตุจะตองสวมชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี
และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก ถุงมือ และรองเทา เปนตน ที่สามารถปองกันอันตราย
จากสารเคมีชนิดนั้นๆ ตามความเหมาะสม และจัดการกับสารเคมีที่หกรั่วไหล ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน
4) ทําความสะอาดบริเวณที่มีการหกรั่วไหล ทั้งนี้ ใหกักเก็บน้ําที่ใชในการทําความ
สะอาดไวไมใหระบายออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกโรงงาน เพื่อนําไปบําบัดตอไป
5) ทําความสะอาด
และซอมบํารุงถังหรือภาชนะบรรจุสารเคมีที่ถูกน้ําทวม
ที่ไมชํารุด บุบสลาย ใหอยูในสภาพดี เพื่อนําไปจัดเก็บอยางถูกตองตอไป
6) สารเคมีและภาชนะบรรจุที่ปนเปอน หรือเสื่อมสภาพจากน้ําทวม จัดเปนของ
เสียอันตราย ใหดําเนินการตามขอแนะนําการจัดการกากของเสียอันตราย และตามที่กฎหมายกําหนดตอไป
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะและแนวทางในการจัดการปญหามลพิษทางดานสิ่งแวดลอมภายหลัง
น้ําลดสําหรับโครงการที่ประสบอุกภัยดังนี้
(1) แนวทางการจัดการปญหามลพิษจากระบบบําบัดน้ําเสีย/คุณภาพน้ําภายหลังน้ําลด :
มีรายละเอียดดังนี้
(1.1) กรณีระบบบําบัดน้ําเสียชํารุดหรือไดรับความเสียหายเนื่องจากน้ําทวม ตองเรงทําการ
ซอมแซมอยางเรงดวน รวมทั้งทําการทดสอบและเริ่มเดินระบบบําบัดน้ําเสียในระยะแรก (Start up and
Commissioning) ภายหลังซอมแซมแลวเสร็จ
(1.2) ภายหลั ง น้ํ า ลดมี ก ารเก็ บ ตั ว อย า งและติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า เที ย บกั บ ค า
มาตรฐานวาอยูในเกณฑที่กําหนดหรือไม อยางไร โดยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาจดําเนินการในรูปแบบของการ
จัดตั้งคณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกันระหวางนิคมอุตสาหกรรม
หน วยงานราชการ/หน วยงานในพื้ นที่ และชุ มชน เพื่ อเป นการติ ดตามตรวจสอบการปนเป อนของสารเคมี /
ของเสียในชวงน้ําทวมลงสูแหลงน้ําในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง
(1.3) ประเมินขอบเขตพื้นที่เสี่ยงที่อาจไดรับการปนเปอน รวมทั้งเรงทําการฟนฟูพื้นที่ที่
ไดรับการปนเปอนตามปญหาที่เกิดขึ้น
(2) แนวทางการจัดการสารเคมี/กากของเสีย/ของเสียอันตรายภายหลังน้ําลด : มีรายละเอียด
ดังนี้
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โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
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(2.1) การจัดเก็บสารเคมีใหเปนไปตามเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material
Safety Data Sheet : MSDS) เชน การแยกเก็บสารเคมีใหเปนหมวดหมูสัดสวน ตามคุณสมบัติของสารเคมี
พรอมทั้งจัดทําบัญชีสารเคมีและปริมาณที่มีอยูในโรงงาน เปนตน
(2.2) จัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีที่น้ําทวมไมถึง โดยใหจัดเก็บ
ที่ความสูงไมต่ํากวา 2.0 เมตร จากระดับพื้นดิน/พื้นถนน ในกรณีที่ไมมีพื้นที่ดังกลาวใหจัดทํามาตรการในการ
ควบคุม/จัดเก็บ/ขนยายสารเคมีใหอยูในสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อมิใหมีการรั่วไหลปนเปอน หรืออาจกอใหเกิด
อันตรายตอบุคคลหรือสิ่งแวดลอม
(2.3) ในกรณีที่มีภาชนะบรรจุสารเคมีวางเปลา ใหทําการจัดเก็บภายในอาคาร และผูกยึด
ใหมั่นคง เพื่อปองกันการเคลื่อนยายไปกระทบกับภาชนะบรรจุสารเคมีอื่นๆ
(2.4) ในกรณีขนยายไปจัดเก็บที่อื่นชั่วคราว ใหกรอกแบบแจงการขนยายและจัดเก็บ
สารเคมีชั่วคราว
(2.5) ทําความสะอาดสถานที่จัดเก็บสารเคมี/กากของเสียที่ถูกน้ําทวมใหสะอาด จัดใหมี
การระบายอากาศที่เพียงพอจนพื้นที่ที่จะจัดเก็บสารเคมีแหงสนิท รวมทั้งซอมบํารุงระบบไฟฟา ระบบทําความ
เย็น การระบายอากาศ เปนตน
(2.6) ตรวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุสารเคมี/กากของเสียตางๆ สําหรับสารเคมี หากพบ
ภาชนะบรรจุที่มีการชํารุดเสียหายจากการขนยาย หรือการจัดเก็บชั่วคราวใหแยกไวและจัดหาภาชนะสํารอง
ที่มั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมกับชนิดของสารเคมี พรอมทั้งปดผนึกใหแนนหนา และปดฉลากระบุชื่อสารเคมี
ใหถูกตอง หากเปนไปไดใหนําไปใชกอน สําหรับกากของเสียหากพบวามีภาชนะที่จัดเก็บกากของเสียแตกหัก
หรือผุกรอนจากการถูกน้ําทวม ใหแยกไวเปนของเสียอันตรายและของเสียไมเปนอันตรายเพื่อรอสงกําจัดตอไป
(2.7) มาตรการที่เหมาะสมเมื่อมีการเคลื่อนยายขยะอันตรายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
ภายหลังน้ําลด มีรายละเอียดดังนี้
 ใหประเมินสถานการณเบื้องตนวา โรงงานอุตสาหกรรมสามารถดําเนินการเอง
ไดหรือไม ทั้งนี้ หากไมมีทีมงานเฉพาะใหติดตอหนวยงานกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกําจัดตอไป
 สวมอุ ป กรณ ป อ งกั น อั น ตราย เช น ถุ ง มื อ ยาง รองเท า บู ต หน า กากป อ งกั น
สารเคมี ชุดปองกันสารเคมี แวนครอบตา เปนตน กอนสัมผัสหรือเคลื่อนยาย หรือลงไปในจุดที่มียังน้ําทวมขัง
อยู หรือลงไปในบริเวณที่มีการปนเปอน
 หากกรณีเปนแอสเบสตอส ถาเปนไปไดควรเก็บในขณะที่กําลังเปยกอยูและปด
คลุมดวยพลาสติก ตองไมทิ้งลงในถังขยะทัว่ ไป
 การเคลื่อนยายถังบรรจุสารเคมีตางๆ ซึ่งไมทราบชนิดของสารเคมี
เคลื่อนยายโดยทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินประจําโรงงานหรือผูที่เกี่ยวของเทานั้น

จะตอง

 เพิ่มการระบายอากาศใหเพียงพอ
 ไมเททิ้งสารเคมีที่ยังไมหมดซึ่งตกคางอยูในภาชนะตางๆ
สาธารณะหรือในสิ่งแวดลอมอื่นๆ

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

ลงในแหลงน้ํา

หนา 11/12

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

 หากพบวัตถุอันตรายหรือไมทราบวาเปนสารเคมีชนิดใดซึ่งอาจถูกน้ําพัดพามา
ติดที่โรงงาน ควรแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของมาเก็บกู
 ภายหลังที่มีการสัมผัส ใหทําการลางมือและอาบน้ําชําระรางกายทันที และหาก
มีสารเคมีกระเด็นเขาตา ใหรีบลางตาโดยเปดตาผานน้ําไหลอยางนอย 20 นาที หรือหากกรดโดนผิวหนัง
ใหลางผิวหนังบริเวณนั้นอยางนอย 20 นาที แลวรีบนําสงโรงพยาบาล รวมทั้งใหซักทําความสะอาดเสื้อผา
ที่ปนเปอนสารเคมีดวยน้ําสะอาด และไมซักปนกับเสื้อผาอื่นๆ
 หากมีขอสงสัย หรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติมใหติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ เปนตน
(2.8) วางแผนและดําเนินการจัดเก็บสารเคมี/ของเสียดังรายละเอียดที่ระบุในขอ 7) ขางตน
(2.9) กรณีที่สารเคมีถูกน้ําทวม ใหจําแนกชนิด และความเปนอันตรายของสารเคมีที่ถูก
น้ําทวม โดยพิจารณาจากฉลากและสัญลักษณที่ติดขางภาชนะบรรจุ หากฉลากหลุดลอกจากน้ําทวมใหแยกไว
และขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญสารเคมี สํารวจสภาพถัง หรือภาชนะบรรจุสารเคมีตางๆ หากพบภาชนะบรรจุ
ที่มีการชํารุดเสียหาย หรือผุกรอนจากการถูกน้ําทวม ใหแยกไวเปนของเสียอันตรายเพื่อสงกําจัดตอไป รวมทั้ง ทํา
ความสะอาดบริ เ วณที่ มี ก ารหกรั่ ว ไหล โดยให กั ก เก็ บ น้ํ า ที่ ใ ช ใ นการทํ า ความสะอาดไว ไ ม ใ ห ร ะบายออก
สูสิ่งแวดลอมภายนอกโรงงาน เพื่อนําไปบําบัดตอไป
(2.10) ตรวจสอบการปนเป อนของดิ นในกรณี ที่ มี สารเคมี ปนเป อน รวมถึ งการติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอใตดินที่อยูใกลเคียง นอกจากนี้อาจใหมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําในบอน้ําใตดินดังกลาว
เพิ่มเติม
(2.11) ข อ ห า มหรื อ สิ่ ง ที่ ไ ม ค วรทํ า เกี่ ย วกั บ ขยะอั น ตรายหรื อ สารเคมี ภ ายในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีดังนี้
 หามเทหรือผสมสารเคมีหลายๆชนิดรวมกัน เนื่องจากจะทําใหเกิดปฏิกิริยาได
เชน ระเบิด เปนตน
 หามเทสารเคมีลงในทอระบายน้ําทิ้ง หรือในหองน้ํา
 หามเผาสารเคมี
18) ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากเจาของโครงการ :
โครงการพบวาเจาของโครงการไมมีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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