โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

1.
2.
3.

ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน
เจาของโครงการ : บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด
ประเภท : พลังงาน รหัส : 087
1) ที่อยู/ที่ตั้งโครงการ : 43 หมูที่ 10 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 40140
2) เบอรโทรศัพท : 043-432-911-3 โทรสาร : 043-432-914
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-เดือน-ปที่เขาติดตามตรวจสอบโครงการ : ที่ปรึกษาเขาดําเนินการติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ
ดังกลาวเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ระหวางเวลา 08.30-12.00 น.
5) หนังสือแจงการพิจารณาเห็นชอบตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของ สผ. : หนังสือ
เลขที่ ทส 1009/6375 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547 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 จํากัด ให สผ. พิจารณา
เรียบรอยแลว
8) ตารางมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมที่กําหนดโดยมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและ/หรือมติคณะรัฐมนตรี :
แสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ 2
9) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ : พบวา
โครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมครบถวนทุกหัวขอ ดังแสดงรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 2
10) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ : พบวา
โครงการปฏิบัติตามมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางครบถวนทุกหัวขอ และผลการ
ตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอมมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ 2

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

หนา 1/17

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตารางที่ 1-1

สรุปการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาน้าํ ตาลขอนแกน ของบริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด กับรายละเอียดตามที่นําเสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
การดําเนินงาน

รายการ
1. พื้นที่โครงการ
2. กําลังการผลิต

3. ผลิตภัณฑ
4. เชื้อเพลิง
5. ปริมาณการใชน้ํา
6. กระบวนการผลิต
7. ระบบควบคุมมลพิษ

ตามที่นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะห
*ตามที่นําเสนอไวในรายงาน Monitor ของโครงการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
รวมกับขอมูลจากการเขาติดตามตรวจสอบพืน้ ที่โครงการ
 ประมาณ 5.88 ไร (เทากับ 9,408 ตร.ม.)
 ประมาณ 5.88 ไร (เทากับ 9,408 ตร.ม.)
 กระแสไฟฟา : กําลังการผลิตตามคาการออกแบบ 30 เมกกะวัตต  กระแสไฟฟา : กําลังการผลิตตามคาการออกแบบ 30 เมกกะวัตต ผลิตไดรวมทั้งสิ้น
ผลิตไดรวมทั้งสิ้น 28 เมกกะวัตต (7,200 ชั่วโมง/ป)
29 เมกกะวัตต (7,200 ชั่วโมง/ป)
 กระแสไฟฟาที่ผลิตได : แบงเปน (1) จําหนายใหกับการไฟฟาฝายผลิต  กระแสไฟฟาที่ผลิตได : แบงเปน (1) จําหนายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
แหงประเทศไทย จํานวน 20 เมกกะวัตต (2) ขายใหกับ บริษัท น้ําตาล
ไทย จํานวน 20 เมกกะวัตต (2) ขายใหกับ บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
ขอนแกน จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 เมกกะวัตต และ (3) ใชภายใน
จํานวน 5 เมกกะวัตต (3) ขายให กับ บริ ษัท ขอนแก นแอลกอฮอล จํากั ด จํา นวน
โครงการ จํานวน 3 เมกกะวัตต
1.5 เมกกะวัตต และ (4) ใชภายในโครงการ จํานวน 2.5 เมกกะวัตต
 ไอน้ํา : ขายใหกับบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปใชในกระบวนการ
ผลิตน้ําตาลและผาน Heat Exchanger เปนไอน้ําและขายใหกับบริษัท ขอนแกน
แอลกอฮอล จํากัด เพื่อนําไปใชในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล
 ไฟฟา และไอน้ํา
 ได แ ก กากอ อ ย ซื้ อ จากโรงงานผลิ ต น้ํ า ตาลของบริ ษั ท น้ํ า ตาล
ขอนแกน จํากัด (มหาชน)
 ประมาณ 240 ลบ.ม./ชม.
 หมอไอน้ําแบบ TRAVELING Stoker System
 ใชระบบเครื่องดักฝุนแบบเปยก (Wet Scrubber)

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

 ไฟฟาและไอน้ํา
 ได แ ก กากอ อ ย ซื้ อ จากโรงงานผลิ ต น้ํ า ตาลของบริ ษั ท น้ํ า ตาลขอนแก น จํ า กั ด
(มหาชน) จํานวน 306,303 ตัน/ป
 ประมาณ 70 ลบ.ม./ชม.
 หมอไอน้ําแบบ TRAVELING Stoker System
 ใชระบบเครื่องดักฝุนแบบเปยก (Wet Scrubber)

หนา 2/17

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตารางที่ 1-1

สรุปการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาน้าํ ตาลขอนแกน ของบริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด กับรายละเอียดตามที่นําเสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ (ตอ)
การดําเนินงาน

รายการ
8. การจัดการขยะ/
กากของเสีย

9. การจัดการน้ําทิ้ง
และระบบบําบัด
น้ําเสีย

ตามที่นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะห
*ตามที่นําเสนอไวในรายงาน Monitor ของโครงการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
รวมกับขอมูลจากการเขาติดตามตรวจสอบพืน้ ที่โครงการ
 มูลฝอยทั่วไป : ขนสงไปกําจัดในพื้นที่ฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาล  มูลฝอยทั่วไป : ขนสงไปกําจัดในพื้นที่ฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลของเทศบาล
นครขอนแกน
นครขอนแกน
 กากของเสียจากกระบวนการผลิต : มีรายละเอียดของการจัดการดังนี้
 กากของเสียจากกระบวนการผลิต : มีรายละเอียดของการจัดการดังนี้
(1) น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวจากงานซอมบํารุง : สงใหบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อ
(1) น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวจากงานซอมบํารุง : สงใหบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) นําไปกําจัด
การอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) นําไปกําจัด
(2) เรซินเสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําใช : สงใหบริษัท บริหารและ
(2) เรซินเสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําใช : สงใหบริษัท บริหารและ
พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) นําไปกําจัด
พัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) นําไปกําจัด
(3) เถาหนัก (Bottom Ash) และเถาเบา (Fly Ash) จากหมอไอน้ํา นําไปใชในการ
(3) เถาหนัก (Bottom Ash) และเถาเบา (Fly Ash) จากหมอไอน้ํา : นําไปใชใน
ปรับปรุงสภาพดินในพื้นที่ไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด
การปรับปรุงสภาพดินในพื้นที่ไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน
จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
(4) กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย : นําไปใชในการปรับปรุงสภาพดินใน
(4) กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย : นําไปใชในการปรับปรุงสภาพดินใน
พื้นที่ไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
พื้นที่ไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
 น้ําเสียจากกิจวัตรประจําวันของพนักงาน : จะถูกสงเขาสูระบบบําบัดขั้นตนแบบ  น้ําเสียจากกิจวัตรประจําวันของพนักงาน : จะถูกสงเขาสูระบบบําบัดขั้นตนแบบ
ถังเกรอะ-กรองไรอากาศของโครงการ กอนสงไปบําบัดขั้นสุดทายที่ระบบบําบัด
ถังเกรอะ-กรองไรอากาศของโครงการ กอนสงไปบําบัดขั้นสุดทายที่ระบบบําบัด
น้ําเสียแบบบอเติมอากาศของโครงการตอไป สําหรับน้ําทิ้งหลังผานการบําบัด
น้ําเสียแบบบอเติมอากาศของโครงการตอไป สําหรับน้ําทิ้งหลังผานการบําบัด
แลวจะถูกสงไปใชในไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
แลวจะถูกสงไปใชในไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
โดยวิธีปมใสรถบรรทุกน้ําขนาด 18,000 ลิตร
โดยวิธีปมใสรถบรรทุกน้ําขนาด 18,000 ลิตร

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

หนา 3/17

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตารางที่ 1-1

สรุปการดําเนินงานของโครงการโรงไฟฟาน้าํ ตาลขอนแกน ของบริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด กับรายละเอียดตามที่นําเสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ (ตอ)
การดําเนินงาน

รายการ
9. การจัดการ
น้ําทิ้งและระบบ
บําบัดน้ําเสีย
(ตอ)

ตามที่นําเสนอไวในรายงานการวิเคราะห
*ตามที่นําเสนอไวในรายงาน Monitor ของโครงการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
รวมกับขอมูลจากการเขาติดตามตรวจสอบพืน้ ที่โครงการ
 น้ําเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต : มีรายละเอียดของการจัดการ  น้ําเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต : มีรายละเอียดของการจัดการดังนี้
ดังนี้
(1) น้ําระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุของโครงการ : จะเก็บพักไวใน
(1) น้ําระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุของโครงการ : จะเก็บพักไวในบอ
บ อพั กน้ํ าขนาด 14 ลบ.ม. ก อนส งเข าสู ระบบบํ าบั ดน้ํ าเสี ยแบบเติ มอากาศของ
พักน้ํ าขนาด 14 ลบ.ม. กอนสงเขาสูระบบบําบั ดน้ําเสียแบบเติ มอากาศของ
โครงการ น้ําที่ผานการบําบัดจะถูกสงไปใชในไรออยสงเสริมของ บริษัท น้ําตาล
โครงการ น้ําที่ผานการบําบัดจะถูกสงไปใชในไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาล
ขอนแกน จํากัด (มหาชน) ตอไป
ขอนแกน จํากัด (มหาชน) ตอไป
(2) น้ําระบายทิ้งจากหมอไอน้ํา : หมุนเวียนกลับมาใชในการลําเลียงเถาออกจาก
(2) น้ําระบายทิ้งจากหมอไอน้ํา : จะนํามาหมุนเวียนกลับมาใชในการลําเลียงเถาออก
หองเผาไหมของไอน้ํา
จากหองเผาไหมของไอน้ํา
(3) น้ําระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา : ปรับสภาพใหเปนกลางกอนสงไป
(3) น้ําระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา : จะนําไปปรับสภาพใหเปนกลางกอน
ระบบบําบัดน้ําเสีย
สงไประบบบําบัดน้ําเสีย
(4) น้ําระบายทิ้งจากหอหลอเย็น : หมุนเวียนกลับไปใชที่ระบบ Wet Scrubber
 น้ําเสียจากบอเก็บเถา : ระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ

(4) น้ําระบายทิ้งจากหอหลอเย็น : จะนํามาหมุนเวียนกลับไปใชที่ระบบ Wet Scrubber
 น้ําเสียจากบอเก็บเถา : จะระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ

 น้ําฝนปนเปอน/น้ําปนเปอนน้ํามัน : รวบรวมลงสูถังแยกน้ํา-น้ํามันแลวสงไปบําบัด  น้ําฝนปนเปอน/น้ําปนเปอนน้ํามัน : รวบรวมลงสูถังแยกน้ํา-น้ํามันแลวสงไปบําบัดตอยัง
ตอยังระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศของโครงการตอไป
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศของโครงการตอไป
 ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ : เปนระบบบอเติมอากาศ ความสามารถในการ  ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ : เปนระบบบอเติมอากาศ ความสามารถในการบําบัด
บําบัดเทากับ 50 ลบ.ม./วัน โดยปกติโครงการจะมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเทากับ
เท า กั บ 50 ลบ.ม./วั น โดยปกติ โ ครงการจะมี ป ริ ม าณน้ํ า เสี ย เกิ ด ขึ้ น เท า กั บ 37.1
37.1 ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
หมายเหตุ : * หมายถึง อางอิงจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 จัดทําโดย
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด รวมกับการเขาดําเนินการติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ระหวางเวลา 08.30-12.00 น. โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) รวมกับบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด.
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

หนา 4/17

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

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 โครงการไมไดประสบอุทกภัย/ไมไดรับ
ผลกระทบ
(4) การดําเนินงานของโครงการในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย : มีรายละเอียดดังนี้
(4.1) การดําเนินงานของโครงการขณะเกิดอุทกภัย : เนื่องจากโครงการไมไดประสบ
อุทกภัย ดังนั้น โครงการจึงเปดดําเนินการตามปกติ
(4.2) การดําเนินงานอื่นๆ : พบวา โครงการไมมีการดําเนินงานอื่นๆ เพิ่มเติมแตอยางใด
(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 : เนื่องจากโครงการไมประสบอุทกภัย ดังนั้น ในการจัดการสารเคมี
จึงดําเนินการเชนเดียวกันกับการจัดการสารเคมีที่ดําเนินการในภาวะปกติ โดยสารเคมีที่ใชภายในโครงการ
แสดงรายละเอี ย ดรายชื่ อ สารเคมี ปริ ม าณการใช แ ละปริ ม าณการ เก็ บ กั ก สารเคมี ข องโครงการแสดงดั ง
ตาราง ที่ 1-2
(2) การจัดการขยะ/กากของเสีย : เนื่องจากโครงการไมประสบอุทกภัย ดังนั้น การจัดการขยะ/
กากของเสี ย จึ ง ดํ า เนิ น การเช น เดี ย วกั น กั บ การจั ด การขยะ/กากของเสี ย ที่ ดํ า เนิ น การในภาวะปกติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(2.1) มูลฝอยทั่วไป : โครงการทําการรวบรวมและขนสงไปกําจัดในพื้นที่ฝงกลบแบบถูก
หลักสุขาภิบาลของเทศบาลนครขอนแกน

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

หนา 5/17

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตารางที่ 1-2

รายชื่อสารเคมี ปริมาณการใชและปริมาณการเก็บกักสารเคมีของโครงการโรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน ของบริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด

บริษัท ราชาชูรส จํากัด
บริษัท ซีนอล อินเตอร จํากัด

1,700 ลิตร

15,000 ลิตร

3

HCl acid Soln
35%
Polyphosphate

โซดาไฟ
(โซเดียมไฮดรอกไซด)
กรดเกลือ
(กรดไฮโดร คลอริก)
SOLAPHOS P-120

ปริมาณ ขนาดถัง/ถุง
การใช
เก็บกัก
(ตอเดือน)
สารเคมี
1,400 ลิตร 15,000 ลิตร

Solent Private Co.,Ltd.

25 กก.

50 กก.

4

Sodium Sulfite

SOLVENGERS

Solent Private Co.,Ltd.

25 กก.

50 กก.

6 เดือน
/ครั้ง

5

Sodium
Phosphate

NALCO BT-3000

บริษัท เนลโก (ประเทศไทย)
จํากัด

300 กก.

25 กก.

1 ครั้ง
/เดือน

6

Carbohydrazine

ELIMINOX

บริษัท เนลโก (ประเทศไทย)
จํากัด

75 กก.

25 กก.

1 ครั้ง
/เดือน

7

Cyclohexylamine

NALCO 356

บริษัท เนลโก (ประเทศไทย)
จํากัด

90 กก.

30 กก.

1 ครั้ง
/เดือน

ลําดับ

รายชือ่ สารเคมี

1

NaOH Soln 50%

2

ชื่อการคา

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

แหลงที่มา

ความถี่ใน
การขนสง
4 เดือน
/ครั้ง
4 เดือน
/ครั้ง
6 เดือน
/ครั้ง

การใชประโยชน

สถานที่ใช

ใชชุบชีวิตใหม ใหกับเรซินประจุบวก

อาคารปรับปรุงน้ํา

ใชชุบชีวิตใหม ใหกับเรซินประจุลบ

อาคารปรับปรุงน้ํา

ปรับ pH ปรับความกระดางของน้ํา เติมเขา steam
ปองกันการกัดกรอน และตะกรัน
transformer (สาร
ตั้งอยูขาง cooling)
กําจัดออกซิเจน ปองกันการกัดกรอน เติมเขา steam
ที่มีสาเหตุมาจาก Oxygen ที่ละลายอยู transformer (สาร
ตั้งอยูขาง cooling)
ในน้ํา
ปรับ pH ในหมอตมใหสูงขึ้น ปองกัน เติมเขา boiler upper
ก า ร กั ด ก ร อ น แ ล ะ ก า ร เ กิ ด Free drum (สารตั้งอยูขาง
boiler)
Caustic
กําจัดออกซิเจนปองกันการกัดกรอนใน เติมกอนเขา heat
Boiler และสราง Film ใหผิวโลหะ
exchanger (สารตั้งอยู
ขาง boiler)
ปรับ pH ใน Steam และ Condensate เ ติ ม ก อ น เ ข า heat
ปองกันการกัดกรอน และสราง Film exchanger (สารตั้งอยู
(โดยผสมกับไฮดราซีน สารเคมีลําดับ ขาง boiler)
6)

หนา 6/17

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม
ของโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตั้งอยูในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตารางที่ 1-2

รายชื่อสารเคมี ปริมาณการใชและปริมาณการเก็บกักสารเคมีของโครงการโรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน ของบริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด (ตอ)

8

Sodium
Hypochloride

คลอรีนน้ํา 10%

หจก. เอ็น.พี. เคมีโปรดักส

ปริมาณ ขนาดถัง/ถุง
การใช
เก็บกัก
(ตอเดือน)
สารเคมี
3,000 ลิตร 1,000 ลิตร

9

Sulfuric Acid

กรดกํามะถัน 98%

หจก. เอ็น.พี. เคมีโปรดักส

1,500 ลิตร

1,000 ลิตร

1 ครั้ง
/เดือน

10

Bromine

400 ลิตร

25 ลิตร

11

Ammonium
Chloride (Non
Oxidizing Biocide)
Polyglycol
(Bio Dispersant)

CONTROLBROM CB 70 บริษัท เนลโก (ประเทศไทย)
จํากัด
NALCO 90001
บริษัท เนลโก (ประเทศไทย)
จํากัด

150 ลิตร

25 ลิตร

1 ครั้ง
/เดือน
1 ครั้ง
/เดือน

บริษัท เนลโก (ประเทศไทย)
จํากัด

30 ลิตร

30 ลิตร

1 ครั้ง
/เดือน

ลําดับ

12

รายชือ่ สารเคมี

ชื่อการคา

NALCO 7348

แหลงที่มา

ความถี่ใน
การขนสง
1 ครั้ง
/เดือน

13

Polymer + Bisulfite NALCO 3DT190

บริษัท เนลโก (ประเทศไทย)
จํากัด

250 กก.

25 กก.

1 ครั้ง
/เดือน

14

Polymer +
Phosphoric Acid +
Zinc Chloride

NALCO 3DT129

บริษัท เนลโก (ประเทศไทย)
จํากัด

250 กก.

25 กก.

1 ครั้ง
/เดือน

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

การใชประโยชน

สถานที่ใช

ชวยฆาเชื้อโรค ปองกันตะไครน้ําสะสม ระบบ cooling
และปองกันการเกิด Biofilm ใน
Condenser
ระบบ cooling
ปรับ pH ใหต่ําลง ทําใหคลอรีนทํา
ปฏิกิริยาไดดีขึ้น และชวยลดคาความ
เปนกรด
ระบบ cooling
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพคลอรีน
ชวยฆาแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตจําพวก
สาหราย ชวยปองกันการเกิด Slime

ระบบ cooling

ชวย Non-Oxidizing Biocide ในการ
ฆาแบคทีเรีย โดยการทําใหฟุง
กระจาย
ปองกันการกัดกรอน และการเกิด
ตะกรันทีม่ ีสาเหตุมาจากการสะสมของ
Hardness
ปองกันการกัดกรอนในระยะยาว และ
ตะกรันทีเ่ กิดจากเหล็กและแคลเซียม
ฟอสเฟต

ระบบ cooling

ระบบ cooling

ระบบ cooling
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ตารางที่ 1-2

รายชื่อสารเคมี ปริมาณการใชและปริมาณการเก็บกักสารเคมีของโครงการโรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน ของบริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด (ตอ)
แหลงที่มา

ความถี่ใน
การขนสง

ลําดับ

รายชือ่ สารเคมี

15

Polycarboxylic
Acid + Phosphoric
Acid
Polymer Al2O3 +
Al + Cl

FLOCON 260

บริษัท ยูนเิ ทค จํากัด

FLOERGER FL-80

บริษัท ยูนเิ ทค จํากัด

50 กก.

25 กก.

2 เดือน
/ครั้ง

17.

Citric Acid

Uniclean 305

บริษัท ยูนเิ ทค จํากัด

50 กก.

25 กก.

18.

Sodium
Laurysulfate

Uniclean 1105

บริษัท ยูนเิ ทค จํากัด

50 กก.

25 กก.

1 ครั้ง
/เดือน
1 ครั้ง/
เดือน

16

ชื่อการคา

ปริมาณ ขนาดถัง/ถุง
การใช
เก็บกัก
(ตอเดือน)
สารเคมี
50 กก.
25 กก.

2 เดือน
/ครั้ง

การใชประโยชน

สถานที่ใช

ปองกันการเกิดตะกรันคารบอเนต
ซัลเฟต ฟลูออไรด ซิลิกา บนผิวอารโอ
เมมเบรน
ชวยใหอนุภาคสิ่งปนเปอนขนาดเล็ก
ในน้ํา จับตัวรวมกันเปนอนุภาค
ที่ใหญขึ้น
ทําความสะอาด Membrane

ระบบ RO

ทําความสะอาด Membrane

ระบบ RO

ระบบ RO

ระบบ RO

ที่มา : บริษัท โรงไฟฟาน้ําตาลขอนแกน จํากัด, มกราคม 2556.

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด
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(2.2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต : มีรายละเอียดของการจัดการดังนี้
 น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวจากงานซอมบํารุง : โครงการทําการรวบรวมและสงใหบริษัท
บริหารและพัฒนาเพื่อ การอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) นําไปกําจัด
 เรซินเสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําใช : โครงการทําการรวบรวมและ
สงใหบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) นําไปกําจัด
 เถาหนัก (Bottom Ash) และเถาเบา (Fly Ash) จากหมอไอน้ํา : โครงการทําการ
รวบรวม เพื่อนําไปปรับปรุงสภาพดินในพื้นที่ไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
 กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย : โครงการทําการรวบรวม เพื่อนําไปปรับปรุง
สภาพดินในพื้นที่ไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
(3) การจั ด การน้ํ า เสี ย : เนื่ อ งจากโครงการไม ป ระสบอุ ท กภั ย ดั ง นั้ น ในการจั ด การน้ํ า เสี ย
ที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ จึงดําเนินการเชนเดียวกันกับการจัดการน้ําเสียที่ดําเนินการ
ในภาวะปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(3.1) น้ําเสียจากกิจวัตรประจําวันของพนักงาน : น้ําเสียสวนนี้จะถูกสงเขาสูระบบบําบัด ขั้น
ตนแบบถังเกรอะ-กรองไรอากาศของโครงการ กอนสงไปบําบัดขั้นสุดทายที่ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติม
อากาศของโครงการตอไป สําหรับน้ําทิ้งหลังผานการบําบัดแลวจะถูกสงไปใชในไรออยสงเสริมของบริษัท
น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) โดยวิธีปมใสรถบรรทุกน้ําขนาด 18,000 ลิตร
(3.2) น้ําเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต : มีรายละเอียดของการจัดการ
ดังนี้
 น้ําระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุของโครงการ : น้ําเสียสวนนี้จะถูก

เก็บพักไวในบอพักน้ําขนาด 14.0 ลูกบาศกเมตร กอนสงเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศของโครงการ
โดยน้ําที่ผานการบําบัดจะถูกสงไปใชในไรออยสงเสริมของบริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) ตอไป
 น้ําระบายทิ้งจากหมอไอน้ํา : น้ําเสียสวนนี้จะถูกนํามาหมุนเวียนกลับมาใชในการ

ลําเลียงเถาออกจากหองเผาไหมของไอน้ํา
 น้ําระบายทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา : น้ําเสียสวนนี้จะถูกนําไปปรับสภาพ

ใหเปนกลางกอนสงไประบบบําบัดน้ําเสีย
 น้ําระบายทิ้งจากหอหลอเย็น :

น้ําเสียสวนนี้จะถูกนํามาหมุนเวียนกลับไปใช

ที่ระบบ Wet Scrubber
 น้ําเสียจากบอเก็บเถา : น้ําเสียสวนนี้จะถูกระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติม

อากาศของโครงการ
 น้ําฝนปนเปอน/น้ําปนเปอนน้ํามัน

: น้ําเสียสวนนี้จะถูกรวบรวมลงสูถังแยก
น้ํา-น้ํามัน แลวสงไปบําบัดตอยังระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศของโครงการตอไป

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด
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(3.3) ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ : เปนระบบบําบัดแบบบอเติมอากาศมีความสามารถ
ในการบําบัดเทากับ 50.0 ลูกบาศกเมตร /วัน ทั้งนี้ โดยปกติโครงการจะมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้นเทากับ 37.1
ลูกบาศกเมตร/วัน
13) ผลกระทบจากโครงการที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนภายนอก : พบวาไมมีผลกระทบจากโครงการ
ที่เกิดขึ้นตอชุมชนภายนอกแตอยางใด
เนื่องจากโครงการ
14) การดําเนิ นงานดานการจัดการมลพิ ษของโครงการภายหลังน้ํ าลด :
ไมประสบอุทกภัย ดังนั้นการดําเนินงานดานการจัดการมลพิษของโครงการจึงดําเนินการตามปกติ
15) การปองกันน้ําทวม :
(หากมี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกอบดวย (1) แผนปองกันน้ําทวม และ (2) แผนฟนฟู/แผนอพยพ

(1) แผนปองกันน้ําทวม : พบวา โครงการไมมีแผนปองกันน้ําทวม
(2) แผนฟนฟู/แผนอพยพ : พบวา โครงการไมมีแผนฟนฟู/แผนอพยพ
16) การศึกษาผลกระทบดานมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการของโครงการจากการเกิดอุทกภัย
: แมวาในป 2554 โครงการไมประสบอุทกภัย แตอยางไรก็ดี ในกรณีที่โครงการประสบอุทกภัยในอนาคตอาจมี
ผลกระทบดานมลพิษเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของโครงการ 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 ในกรณีที่ไมสามารถเคลื่อนยายสารเคมีขึ้นสูที่
สูง/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
 จัดใหมีร ะบบปอ งกั นและลดผลกระทบจากการเกิ ดน้ํ าทวมต อระบบรวบรวม
น้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
 ดําเนินการปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงของคันดินรอบบอบําบัดน้ําเสียที่มีอยู
แลว เพื่อลดผลกระทบจากน้ําทวม
(1.2) แนวทางการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียกอนระหวางการเกิดอุทกภัย : มีแนวทางการ
ดําเนินการดังนี้
 ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอระบบรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด
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 นําน้ําเสียจากพื้นที่ที่มี ปญ หาหรือพื้นที่ ที่เปนที่ พักชั่วคราวมาบําบัดยั งระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบบําบัดน้ําเสียแบบเคลื่อนที่
 สํารวจและประเมินความเสียหายตอระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมเบื้องตน
 หลีกเลี่ยงการผันน้ําเสีย (bypass)ที่ยังไมผานการบําบัดทิ้งถาเปนไปได
- ใชไฟสํารองในการเดินเครื่องสูบน้ําเสีย
- อยาปลอยใหปมสูบน้ําทํางานมากเกินจนพัง อาจตองมีการใชปมสูบ
สํารอง
- น้ําทวมอาจเขามาตามรางระบายน้ํา หรือชองตางๆ ควรปดทางเขา
และปดบอสูบ รวมทั้งอาจหยุดสูบน้ําเขาระบบ
- น้ําทวมที่ ไหลเขาสูบ อบํ าบั ด จะตอ งถู กเก็บ ไว ให นานที่ สุด 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 า บั 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
- กากของแข็งที่มีชิ้นขนาดเล็ก เชน ไม เศษ โลหะ แกว หิน และทราย
เปนตน : มีวิธีจัดการ โดยบรรจุถุงพลาสติกดํา 2 ชั้น ผูกใหแนนนําไปจัดเก็บในที่ที่ปลอดภัย
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- 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 ตามรายละเอียด
ดังกลาวขางตน
4) ทําความสะอาดบริเวณที่มีการหกรั่วไหล ทั้งนี้ ใหกักเก็บน้ําที่ใชในการทํา
ความสะอาดไวไมใหระบายออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกโรงงานเพื่อนําไปบําบัดตอไป
5) การจัดการและการกําจัด : มีรายละเอียดดังนี้
- กรณีเปนของเสียที่ไดรับอนุญาต สก.2 เรียบรอยแลว ใหสงของเสีย
ที่ตกคางนั้น ไปยังผูรับดําเนินการโดยเร็ว
- กรณีเปนของเสียที่ยังไมเคยไดรับอนุญาต สก.2 หรือของเสียอื่นที่เกิด
จากน้ําทวมภายในบริเวณโครงการใหดําเนินการขออนุญาต สก.2 โดยสามารถขอคําปรึกษาวิธีการบําบัด/กําจัด
หรือผูรับบําบัด/กําจัด ผานสํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาอนุญาต
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
ซึ่ง จะต อ ง มี ก ารจั ด การสารเคมี ในแต ล ะกลุ ม อย า งถูก ต อ งและเหมาะสม ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย 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 ที่เตรียม
ไวเพื่อนําไปกําจัดตอไป
 กรณีสารเคมีที่หกรั่วไหลเปนสารไวไฟ จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ
โดยกั้นแยกแหลงกําเนิดประกายไฟออกจากบริเวณที่มีการหกรั่วไหล ทั้งนี้ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการระงับเหตุ
จะตองเปนแบบปองกันการเกิดประกายไฟ 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
(3.2) การจัดการสารเคมีที่ถูกน้ําทวม : มีรายละเอียดดังนี้
1) จําแนกชนิด และความเปนอันตรายของสารเคมีที่ถูกน้ําทวม โดยพิจารณาจาก
ฉลาก และสัญลักษณที่ติดขางภาชนะบรรจุ หากฉลากหลุดลอกจากน้ําทวมใหแยกไว และขอคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญสารเคมี
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด
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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 จัดเปนของเสีย
อันตราย ใหดําเนินการตามขอแนะนําการจัดการกากของเสียอันตราย และตามที่กฎหมายกําหนดตอไป
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะและแนวทางในการจัดการปญหามลพิษทางดานสิ่งแวดลอมภายหลัง
น้ําลดสําหรับโครงการที่ประสบอุกภัยดังนี้
:
(1) แนวทางการจัดการปญหามลพิษจากระบบบําบัดน้ําเสีย/คุณภาพน้ําภายหลังน้ําลด
มีรายละเอียดดังนี้
(1.1) กรณีระบบบําบัดน้ําเสียชํารุดหรือไดรับความเสียหายเนื่องจากน้ําทวม ตองเรงทําการ
ซอมแซมอยางเรงดวน รวมทั้งทําการทดสอบและเริ่มเดินระบบบําบัดน้ําเสียในระยะแรก (Start up and
Commissioning) ภายหลังซอมแซมแลวเสร็จ
(1.2) ภายหลังน้ําลดมีการเก็บตัวอยางและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําเทียบกับคามาตรฐาน
วาอยูในเกณฑที่กําหนดหรือไม อยางไร โดยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาจดําเนินการในรูปแบบของการจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกันระหวางนิคมอุตสาหกรรม หนวยงาน
ราชการ/หนวยงานในพื้นที่ และชุมชน เพื่อเปนการติดตามตรวจสอบการปนเปอนของสารเคมี/
ของเสีย
ในชวงน้ําทวมลงสูแหลงน้ําในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง
(1.3) ประเมินขอบเขตพื้นที่เสี่ยงที่อาจไดรับการปนเปอน รวมทั้งเรงทําการฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับ
การปนเปอนตามปญหาที่เกิดขึ้น
(2) แนวทางการจัดการสารเคมี/กากของเสีย/ของเสียอันตรายภายหลังน้ําลด : มีรายละเอียด
ดังนี้
(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
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด
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(2.3) ในกรณีที่มีภาชนะบรรจุสารเคมีวางเปลา ใหทําการจัดเก็บภายในอาคาร และผูกยึด
ใหมั่นคง เพื่อปองกันการเคลื่อนยายไปกระทบกับภาชนะบรรจุสารเคมีอื่นๆ
(2.4) ในกรณีขนยายไปจัดเก็บที่อื่นชั่วคราว ใหกรอกแบบแจงการขนยายและจัดเก็บ
สารเคมีชั่วคราว
(2.5) ทําความสะอาดสถานที่จัดเก็บสารเคมี/กากของเสียที่ถูกน้ําทวมใหสะอาด จัดใหมีการ
ระบายอากาศที่เพียงพอจนพื้นที่ที่จะจัดเก็บสารเคมีแหงสนิท รวมทั้งซอมบํารุงระบบไฟฟา ระบบทําความเย็น
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

ลงในแหลงน้ํา

 หากพบวัตถุอันตรายหรือไมทราบวาเปนสารเคมีชนิดใดซึ่งอาจถูกน้ําพัดพามา
ติดที่โรงงาน ควรแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของมาเก็บกู
 ภายหลังที่มีการสัมผัส ใหทําการลางมือและอาบน้ําชําระรางกายทันที และหากมี
สารเคมีกระเด็นเขาตา ใหรีบลางตาโดยเปดตาผานน้ําไหลอยางนอย 20 นาที หรือหากกรดโดนผิวหนัง
ใหลางผิวหนังบริเวณนั้นอยางนอย 20 นาที แลวรีบนําสงโรงพยาบาล รวมทั้งใหซักทําความสะอาดเสื้อผา
ที่ปนเปอนสารเคมีดวยน้ําสะอาด และไมซักปนกับเสื้อผาอื่นๆ
 หากมีขอสงสัย หรือตองการรายละเอียดเพิ่มเติมใหติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ เปนตน
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด
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(2.8) วางแผนและดําเนินการจัดเก็บสารเคมี/ของเสียดังรายละเอียดที่ระบุในขอ 7) ขางตน
(2.9) กรณีที่สารเคมีถูกน้ํ าทวม ใหจําแนกชนิด และความเปนอันตรายของสารเคมีที่ถู ก
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 อ นของดิ น ในกรณี ที่ มี สารเคมี ปนเป อ น รวมถึ ง การติ ด ตาม
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

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จํากัด

จากการเขาติดตามตรวจสอบพื้นที่
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