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บทคัดยอ 
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย ไดดําเนินโครงการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในปงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
และจัดทํามาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับการจัดเก็บสารเคมี รวมท้ังเผยแพรความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
มาตรการดานการจัดเก็บสารเคมีแกผูประกอบกิจการโรงงานและเจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยเก่ียวกับการจัดเก็บสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม  

ในการดําเนินโครงการไดจัดทํารางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย สําหรับถังเก็บ
ขนาดตั้งแต 25,000 ลิตรข้ึนไป ครอบคลุมสารเคมี 3 ประเภท ไดแก สารไวไฟ สารพิษ และสารกัดกรอน ซ่ึงไดมี
การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิดานสารเคมีจากหลายภาคสวน จํานวนรวม  
4 ครั้ง และนํารางมาตรการดังกลาวไปสํารวจขอมูลสถานการณดานมาตรการดานความปลอดภัยถังเก็บสารเคมี
ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยท่ีมีความพรอมใหเขา
สํารวจในระยะเวลาดําเนินโครงการ จํานวน 70 โรงงาน พรอมจัดทําคูมือมาตรฐานความปลอดภัยการจัดเก็บ
สารเคมีอันตรายสําหรับถังเก็บขนาด 25,000 ลิตรขึ้นไป เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบกิจการโรงงานที่มี
ถังเก็บสารไวไฟ สารกัดกรอน และสารพิษ นอกจากนี้ ไดจัดการสัมมนา/อบรมใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัย
การจัดเก็บสารเคมีอันตรายแกผูประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จํานวน 4 ครั้ง  
มีผูเขารวมจํานวนรวม 336 คน 

ผลสํารวจขอมูลสถานการณถังเก็บสารเคมีตามรางมาตรการขางตน พบวามีถังเก็บสารเคมีขนาดตั้งแต 
25,000 ลิตรข้ึนไป จํานวนรวม 936 ถัง แบงเปนถังบรรจุสารเคมีประเภทสารไวไฟ รอยละ 64.00 สารกัดกรอน 
รอยละ 25.53 สารพิษ รอยละ 1.39 สารท่ีมีความเปนอันตรายมากกวา 1 ประเภท รอยละ 6.73 และถังท่ีไมได
บรรจุสารเคมีขณะสํารวจ รอยละ 2.35 ตามลําดับ  

สําหรับมาตรการความปลอดภัยของถังเก็บสารเคมี พบวามีการติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย ดังนี้ 
อุปกรณวัดระดับ คิดเปนรอยละ 87.14 อุปกรณควบคุมความดันภายในถังและทอ คิดเปนรอยละ 60 อุปกรณ/
ระบบปองกันฟาผา คิดเปนรอยละ 100 และสายดิน คิดเปนรอยละ 80 สําหรับโรงงานท่ีมีการจัดเก็บสารเคมี
ประเภทไวไฟ ซ่ึงจําเปนตองมีการติดตั้งอุปกรณดักจับเปลวไฟ (Flame arrester) พบวามีการติดตั้งอุปกรณ
ดังกลาว คิดเปนรอยละ 60.53 นอกจากนี ้ ถังที่มีอายุมากกวา 20 ป โรงงานมีแผนการตรวจสอบภายใน 
ถังเพียงรอยละ 28.46 และไมมีขอมูลการตรวจสอบภายในถัง คิดเปนรอยละ 71.54 ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดให
คําแนะนําแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือติดตามและเฝาระวังเสริมสรางความปลอดภัยเก่ียวกับการจัดเก็บสารเคมี
ใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน และกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะสามารถนําขอมูลสถานการณความปลอดภัยของ
ถังเก็บสารเคมีขางตนไปใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายและทิศทางการทํางานในการกํากับดูแลดานความ
ปลอดภัยถังเก็บสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมตอไป 
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สวนที่ 1  
การศึกษาและจัดทํามาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี
กลุมเปาหมาย 
 

ในการดําเนินโครงการไดศึกษาและจัดทํารางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย
สําหรับถังเก็บขนาดตั้งแต 25,000 ลิตรข้ึนไป โดยมีข้ันตอนและผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

1. จัดทํารางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตรายสําหรับถังเก็บขนาดตั้งแต 25,000  
 ลิตรข้ึนไป 

ในการจัดทํารางมาตรการฯ ไดกําหนดขอบเขตของมาตรการโดยศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ อาทิ 
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522มาตรฐานสากล/ขอกําหนดอ่ืน ๆ เชน API 650, API 653, ASME เปนตน รางมาตรการฯ  
ท่ีไดจัดทําข้ึน ประกอบดวย 7 หมวด ครอบคลุมถังเก็บสารเคมีบนพ้ืนดินท่ีเก็บสารเคมีประเภทสารไวไฟ สารกัด
กรอน และสารพิษ  

- หมวด 1 ตําแหนง สถานท่ี พ้ืนท่ีและอาคารเก็บสารเคมี 
- หมวด 2 การออกแบบและการติดตั้ง 
- หมวด 3 การปฏิบัติงานและใชงานถัง 
- หมวด 4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- หมวด 5 ระบบปองกันอัคคีภัย สิ่งแวดลอม และแผนการอพยพในกรณีฉุกเฉิน 
- หมวด 6 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ 
- หมวด 7 การบริหารจัดการและการจัดเก็บสารเคมี 

 

2. จัดประชุมกลุมยอยเพ่ือใหขอคิดเห็นตอรางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 
ภายหลังท่ีไดจัดทํารางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตรายตามขอ 1 แลว 

ไดจัดการประชุมกลุมยอย 2 ครั้ง โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ/ ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางมาตรการฯ ดังกลาวดังนี้ 

1) ครั้งท่ี 1 ในวันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ หองนพวงศ 2 ชั้น 2 
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุม จํานวน 14 คน  

2) ครั้งท่ี 2 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หองนพวงศ 2 
ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุม จํานวน 9 คน  

 

3. จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 
สําหรับถังเก็บขนาดตั้งแต 25,000 ลิตรข้ึนไป 

ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางมาตรการฯ จํานวน 2 ครั้ง โดยเชิญผูแทนเก่ียวของในกลุม
ผูสรางถัง ผูออกแบบถัง ผูใชถัง หนวยงานราชการ ผูตรวจสอบ และอ่ืน ๆ เพ่ือเขารวมประชุม ดังนี้ 

1) ครั้งท่ี 1 ในวันศุกรท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หองนพวงศ 2 ชั้น 2 
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุมจํานวน 4 คน  

2) ครั้งท่ี 2 ในวันจันทรท่ี 24 เมษายน 2560  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หองนพวงศ 2 ชั้น 2 
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุมจํานวน 18 คน  
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ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็น ไดรับขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในประเด็นตาง ๆ เพื่อนําไปใช
ในการปรับปรุงรางมาตรการ โดยสรุป ดังนี้ 

 

หัวขอ ความคิดเห็น 
ขอบขายของมาตรการ - ควรกําหนดของขอบขายใหชัดเจน ไดแก แนวทางการบังคับใช

ระหวางถังใหมและถังเกาประเภทธุรกิจ ประเภทสารเคมี เปนตน   
ตําแหนงสถานท่ีพ้ืนท่ีและอาคาร
เก็บสารเคมี 

- ควรกําหนดขนาดของเข่ือน (Bund Wall) ระยะหางระหวางถัง 
ใหชัดเจน 

- แผนผังรวมท้ังบริเวณท่ีตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและแหลงน้ําดับเพลิง
ควรรวมอยูหมวดเดียวกับอุปกรณสําหรับระบบดับเพลิง 

การออกแบบและการติดตั้ง - ควรกําหนดมาตรฐานการออกแบบและการกอสรางท่ีชัดเจน  
และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ 

- ควรแยกมาตรการระหวางการออกแบบและการกอสรางออกจากกัน 
- ควรกําหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงท่ีชัดเจนวาเปนประเด็น

ใดบาง ใชเครื่องมือใด จัดทําเม่ือใด และความถ่ีเทาไร 
การปฏิบัติงาน การใชงาน 
และการตรวจสอบถัง 

- ควรมีการกําหนดแบบฟอรมบันทึกประจําวัน 

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
สิ่งแวดลอม และแผนการอพยพ 
ในกรณีฉุกเฉิน 

- ควรกําหนดใหมีบันไดขามกําแพง ท่ี Tank dike 
- ควรมีการกําหนดใหมีการซอมแผนประจําปในกรณีเกิดการรั่วไหล

ของสารเคมี หรือกรณีเปนสารเคมีใหม หรือมีการติดตั้งถังใหม 
การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ - ควรกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ ระยะเวลาในการตรวจสอบ

สอบถังรวมถึงอุปกรณท่ีเก่ียวของ เชน PV valve ใหชดัเจน 
เพ่ือไมใหกระทบตอผูประกอบการ 

การบริหารจัดการและการจัดเก็บ
สารเคมี 

- ควรมีขอแนะนําการจัดการในกรณีสารเคมีรั่วไหล 

 
 
 

 
 

 

 

 

ภาพการประชุมรับฟงความคดิเหน็ตอรางมาตรการ 
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ผลจากการประชุมกลุมยอยและการประชุมรับฟงความคิดเห็น ท่ีปรึกษาไดปรับปรุงราง
มาตรการ โดยมีการกําหนดขอบขายของรางมาตรการใหมีความชัดเจนข้ึนและปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาเพ่ือ
นําไปใชในการสํารวจสถานการณความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีโดยมีหัวขอและขอบเขตของมาตรการ ดังนี้ 

ขอบเขตของมาตรการ   
- ถังเก็บสารเคมีท่ีบรรจุของเหลวประเภทถังเหนือระดับพ้ืนดิน ท่ีมีขนาดความจุของถัง ตั้งแต 

25,000 ลิตรข้ึนไป โดยไมจํากัดวัสดุท่ีใชทําถัง เปนถังท่ีไดรับการออกแบบใหใชงานท่ีความดันบรรยากาศ 
(Atmospheric) ความดันบรรยากาศ ไมเกิน 17.2 psi หรือ 17.2 ปอนดตอตารางนิ้ว 

- ประเภทของสารเคมี ประกอบดวย  
“สารไวไฟ”        หมายถึง ของเหลวไวไฟ ท่ีมีจุดวาบไฟไมเกิน 93  องศาเซลเซียส  
“สารกัดกรอน”  หมายถึง ของเหลวท่ีมีอัตราการกัดกรอนตอผิวเหล็กกลาหรือ

อะลูมิเนียมมากกวา 6.25 มิลลิเมตรตอป ท่ีอุณหภูมิทดสอบ 55 
องศาเซลเซียส เม่ือทดสอบบนผิววัสดุท้ังสองชนิดหรือคาความเปน
กรด-ดาง นอยกวาหรือเทากับ 2 หรือมากกวาหรือเทากับ 11.5  

“สารพิษ”  หมายถึง ของเหลวเปนพิษเฉียบพลันกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 และ/
หรือเปนสารกอมะเร็งกลุม 1 และกลุม 2 ตามขอกําหนดมาตรฐาน GHS 

มาตรการประกอบดวย 6 หมวด ประกอบดวย 
หมวด 1  สถานท่ีตั้งถังเก็บสารเคมี (Storage Tank) 
หมวด 2 การออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบกอนการใชงาน และการใชงาน 
หมวด 3 การปฏิบัติงาน และการใชงานถังสารเคมี  
หมวด 4 การบริหารจัดการระบบปองกัน และระงับอัคคีภัย และแผนการอพยพในกรณีฉุกเฉิน 
หมวด 5 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ 
หมวด 6 การบริหารจัดการของเสีย 
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สวนที่ 2  
การเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการดานการจัดเก็บสารเคมี 
 

 การเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรการดานการจัดเก็บสารเคมี ท่ีปรึกษาไดดําเนินงาน 
ใน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 

1. การจัดสัมมนาช้ีแจงโครงการ 
จัดสัมมนาชี้แจง “โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย”

ในวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หองกษัตริยศึก 1 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 
กรุงเทพมหานคร ใหกับโรงงานท่ีสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 57 โรงงาน มีผูเขารวมการสัมมนา 95 คน 

การสัมมนาฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการใหกับโรงงาน
กลุมเปาหมายไดรับทราบ หัวขอการสัมมนาประกอบดวย 

- การชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการ และรางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมี
อันตราย 

- การบรรยาย หัวขอ การออกแบบถังเก็บสารเคมี (Storage Tank) ตามมาตรฐานสากล
ประกอบดวย การใชงานถังเก็บสารเคมีอยางมีประสิทธภิาพ และการตรวจสอบความปลอดภัย
ถังเก็บสารเคมี (Storage Tank)ตามมาตรฐานสากล 
 

 
ภาพบรรยากาศการสัมมนาช้ีแจง 

โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมภีาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 

2. การอบรมเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
จัดอบรมหลักสูตร “การชี้บ งและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS 18001” 

ประกอบดวย 2 หัวขอ ไดแก หัวขอ “การชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS 18001” 
และหัวขอ “การชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง ดวยวิธี Event Tree Analysis และ Fault Tree 
Analysis” เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาองคความรูใหแกเจาหนาท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เม่ือวันอังคารท่ี  
25 กรกฎาคม 2560 ณ หองบํารุงเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โดยมีเจาหนาท่ีเขารวมการอบรมจํานวน 46 คน  

 

 
ภาพบรรยากาศการอบรมเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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3. การจัดอบรมหลักสูตร “ผูตรวจสอบความปลอดภัยถังสารเคมีอันตรายตามมาตรฐาน  
API 653” 
จัดอบรม“หลักสูตรผูตรวจสอบความปลอดภัยถังเก็บสารเคมีอันตรายตามมาตรฐาน API 653” 

ใหกับบุคลากรของโรงงานท่ีเขารวมกิจกรรมการสํารวจความปลอดภัยถังเก็บสารเคมี รวมถึงโรงงานท่ีสนใจ  
ในวันจันทรท่ี 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีผูเขารับ
การฝกอบรมรวม 87 คน 

 

4. การจัดสัมมนา “โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรม 
ของประเทศไทย”   

จัดสัมมนา“โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย” ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 กันยายน 2560 ณ หองกษัตริยศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ 
เวลา 09.00 - 16.30 น. มีผูเขารวมการสัมมนาประกอบดวยเจาหนาท่ีภาครัฐและผูประกอบกิจการโรงงานรวม
108 คน การสัมมนาประกอบดวยกิจกรรม 2 สวน ไดแก 

1) การมอบเกียรติบัตรการเขารวมกิจกรรมสํารวจความปลอดภัยถังเก็บสารเคมีภายใตโครงการ
บริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยแกโรงงานท่ีเขารวมกิจกรรมการ
สํารวจฯ โดยมีโรงงานท่ีเขารับเกียรติบัตรจํานวน 54 โรงงาน 

2) การบรรยาย หัวขอ “สรุปภาพรวมสถานการณถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ (Storage Tank)  
ในโรงงานอุตสาหกรรม และรับฟงความคิดเห็นตอรางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมี สําหรับถังเก็บ
สารเคมีขนาดตั้งแต 25,000 ลิตรข้ึนไป และหัวขอ “Introduction to Safe Tank Operations” 

 

 
นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

กลาวเปดการสมัมนาและใหสัมภาษณเก่ียวกับโครงการ 
 

 
 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา 
“โครงการบรหิารจดัการความปลอดภัยจากสารเคมีภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย”   
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สวนที่ 3 

การจัดทําคูมือมาตรฐานความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 
 

 ท่ีปรึกษาไดจัดทําคูมือมาตรฐานความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย สําหรับถังเก็บขนาดต้ังแต 
25,000 ลิตรข้ึนไปเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการโรงงานท่ีมีถังเก็บสารเคมี 3 กลุม ประกอบดวย  
สารไวไฟ สารกัดกรอน และสารพิษ ใชเปนแนวปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเก็บสารเคมีอันตรายใน
โรงงาน เนื้อหาคูมือประกอบดวย 7 สวน ดังนี้ 

1) คําจํากัดความ 
2) หมวด 1 สถานท่ีตั้งถังเก็บสารเคมี (Storage Tank) 
3) หมวด 2 การออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบกอนการใชงาน และการใชงาน 
4) หมวด 3 การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับถังเก็บสารเคมี 
5) หมวด 4 การบริหารจดัการระบบปองกัน และระงับอัคคีภัย สิ่งแวดลอม  

และแผนการอพยพในกรณีฉุกเฉิน 
6) หมวด 5 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ 
7) หมวด 6 การบริหารจัดการของเสียจากสารเคมี 
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สวนที่ 4 

สรุปสถานการณดานมาตรการดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมี 
 

ท่ีปรึกษาไดดําเนินการสํารวจสถานการณดานมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมีอันตราย
จํานวน 70 แหง โดยใชแบบประเมินเพ่ือประเมินการปฏิบัติตามรางมาตรการความปลอดภัยการจัดเก็บสารเคมี
อันตรายท่ีไดจัดทําข้ึน พรอมท้ังสํารวจขอมูลสถานการณดานมาตรการความปลอดภัยถังเก็บสารเคมี สรุปขอมูล
ไดดังนี้ 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของโรงงาน 
 

พ้ืนท่ีตั้งและพิกัดของโรงงาน 
โรงงานท่ีเขาสํารวจสถานการณฯ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีโรงงานท่ีตั้งอยู

ในพ้ืนท่ีภาคกลาง จํานวน 39 แหง คิดเปนรอยละ 55.70 ประกอบดวย โรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นครสวรรค จังหวัดชัยนาท และจังหวัดปทุมธานี  และตั้งอยูภาคตะวันออก จํานวน 31 แหง คิดเปนรอยละ 
44.30 ประกอบดวยจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว 

 

ประเภท ชนิด และขนาดโรงงาน 
สวนใหญเปนโรงงานประเภทหรือชนิดลําดับท่ี 42 ไดแก โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 

ซ่ึงไมใชปุย จํานวน 42 แหง คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือลําดับท่ี 48 ไดแก โรงงานประกอบกิจการ
เก่ียวกับผลิตภัณฑเคมี จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 7.14  

ขอมูลดานขนาดของโรงงาน โดยพิจารณาตามจํานวนคนงาน พบวาโรงงานสวนใหญเปนโรงงาน
ขนาดกลางรอยละ 42.86 รองลงมาคือขนาดใหญ รอยละ 32.86 และโรงงานขนาดเล็กรอยละ 24.29 ตามลําดับ 

 

2. ขอมูลการจัดเก็บสารเคมี  
ขอมูลดานการจัดเก็บสารเคมี ประกอบดวย ขอมูลถังเก็บสารเคมี ขอมูลสารเคมีท่ีจัดเก็บ และ

ขอมูลการใชงานและการติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย สรุปไดดังนี้ 
 

1) ขอมูลถังเก็บสารเคมี 
พบวามีจํานวนถังเก็บสารเคมีขนาดตั้งแต 25,000 ลิตร ข้ึนไป ท้ังหมด 936 ถัง โดยสามารถ

แบงขนาดของถังดังรูป 
 

 
ขนาดของถังเก็บสารเคมี 
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มาตรฐานการออกแบบและการกอสราง พบวาจากจํานวนถัง 936 ถัง มีขอมูลวามีการออกแบบและ
กอสรางตามมาตรฐาน API 650 จํานวน 295 ถัง คิดเปนรอยละ 31.52 และสรางดวยมาตรฐานอ่ืน ๆ เชน JIS, 
DIN, EN เปนตน จํานวน 99 ถัง คิดเปนรอยละ 10.58 และสวนใหญไมมี/ไมพบขอมูลการออกแบบและการ
กอสราง จํานวน 542 แหง คิดเปนรอยละ 57.91 

ประเภทของถังพบวาสวนใหญเปนถังแนวตั้ง จํานวน 875 ถัง  คิดเปนรอยละ 93.48 ถังแนวนอน 
จํานวน 15 ถัง คิดเปนรอยละ 1.60 ไมมีขอมูล/ไมสามารถระบุไดจํานวน 46 ถัง คิดเปนรอยละ 4.91 

อายุการใชงานของถังเก็บสารเคมี พบวาสวนใหญมีอายุมากกวา 20 ป จํานวน 397 ถัง คิดเปนรอยละ
42.41 รองลงมาคือเปนถังท่ีมีอายุระหวาง 6-10 ป จํานวน 177 ถัง คิดเปนรอยละ 18.91 รองลงมาคือเปนถังท่ีมี
อายุระหวาง 11-20 ป จํานวน 153 ถัง คิดเปนรอยละ 16.35 และเปนถังท่ีมีอายุนอยกวา 5 ป 56 ถัง คิดเปน
รอยละ 5.98 และมีถังท่ีไมมีขอมูล/ไมสามารถระบุอายุได จํานวน 153 ถัง คิดเปนรอยละ 16.35 

ชนิดของหลังคาและพ้ืนถังหลังคาถังสวนใหญเปนแบบ Fixed Cone Roof คิดเปนรอยละ 51.82
รองลงมาคือ Fixed Dome Roof รอยละ 22.76 พ้ืนถัง สวนใหญเปนแบบ Flat คิดเปนรอยละ 46.58 รองลงมา
คือ Cone Up รอยละ 12.39 และ Cone down รอยละ 9.83 ตามลําดับ 

 

2) ประเภทของสารเคมีท่ีจัดเก็บ 
ประเภทสารเคมีท่ีจัดเก็บสวนใหญเปนสารไวไฟ จํานวน 599 ถัง คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาคือ

สารกัดกรอน จํานวน 239 ถัง คิดเปนรอยละ 25.53 สารท่ีมีอันตรายมากกวา 1 ประเภท จํานวน 63 ถัง คิดเปน
รอยละ 6.73 สารพิษ จํานวน 13 ถัง คิดเปนรอยละ 1.39 และถังท่ีไมไดบรรจุสารเคมี จํานวน 22 ถัง คิดเปน
รอยละ 2.35 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังรูป 

 

 
ประเภทของสารเคมีท่ีจัดเก็บ 

 
 

3) ขอมูลการใชงานและการติดตั้งอุปกรณความปลอดภัย 
การใชงานและการติดตั้งอุปกรณความปลอดภัยท่ีเก่ียวของ สรุปขอมูลไดดังนี้ 

1. อุปกรณวัดระดับ (Level devices) พบวาโรงงานสวนใหญรอยละ 87.14 (61 แหง)  

มีการติดตั้งอุปกรณวัดระดับแบบตาง ๆ เชน แบบเรดาห ลูกลอย ลูกดิ่ง เปนตน  

2. อุปกรณดักเปลวไฟ (Flame arrester) กรณีถังเก็บประเภทสารไวไฟ ซ่ึงในจํานวนโรงงาน

ท่ีมีการเก็บสารไวไฟ จํานวน 40 แหง พบวามีการติดตั้งอุปกรณดักจับเปลวไฟจาํนวน 23 

แหง คิดเปนรอยละ 57.00 และพบวาไมมีการติดตั้งจํานวน 17 แหง คิดเปนรอยละ 42.00 
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3. อุปกรณควบคุมความดันภายในถังและทอ พบวารอยละ 60 มีการติดตั้งอุปกรณควบคุม

ความดันภายในถังและทอ เชน PV valve, Relief valve เปนตน 

4. การติดตั้งสายดิน พบวาโรงงานรอยละ 80 หรือจํานวน 61 โรงงาน มีการติดตั้งสายดิน 

5. การติดตั้งสายลอฟา พบวาทุกโรงงานมีระบบปองกันฟาผา โดยสวนใหญติดตั้งบนหลังคา

อาคารหรือบนจุดสูงสุด เชน ท่ีปลอง จํานวน 50 แหง คิดเปนรอยละ 71.43  ใชถังเปน

ตัวนําไฟฟา จํานวน 13 โรงงาน คิดเปนรอยละ 18.57 และติดตั้งสายลอฟาบนถัง จํานวน 

2 โรงงาน รอยละ 2.86 ตามลําดับ 
 

3. ขอมูลดานมาตรการของการจัดเก็บสารเคมี และขอเสนอแนะ 
จากผลการสํารวจสรุปขอมูลดานมาตรการ และขอเสนอแนะในแตละหมวด ไดดังนี้ 

หมวด 1 สถานท่ีตั้งถังเก็บสารเคมี (Storage Tank)  

ผูประกอบการสวนใหญเก็บสารเคมี 1 ประเภท ในกรณีท่ีเก็บมากกวา 1 ประเภท จะแยกกําแพงกักเก็บ
แยกประเภทออกจากกัน กําแพงสวนใหญมีความม่ันคงแข็งแรง และมีปริมาณกักเก็บมากกวา 100 % ของ
ปริมาตรถังใหญท่ีสุด แตไมสามารถหาแบบการคํานวณได บางแหงควรปรับปรุงความแข็งแรงของกําแพงกักเก็บ
เนื่องจากกําแพงมีรอยราวและไมใชกําแพงแบบเทคอนกรีต 

สําหรับระยะหางจากชุมชน แมน้ํา ลําคลอง หรือสาธารณะสถาน ผูประกอบการบางรายท่ีเปนคลังเก็บ
น้ํามันเดิม ใชระยะหางตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานเปนหลัก บางรายใชกฎหมายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แตผูใหขอมูลสวนใหญจะไมทราบวาการกอสรางถังไดอางอิงกฎหมายฉบับใดหรือใชผูรับเหมากอสรางใน
การขออนุญาตและไมสามารถหาหลักฐานอางอิงในเรื่องระยะหางมาแสดงได  

การกําหนดแผนผังของถังเก็บสารเคมี  เสนทางจราจร อุปกรณดับเพลิง จุดรวมพล ระบบเตือนภัย 
สถานท่ีอาบน้ําฉุกเฉินและบอดักสารเคมีจากการรั่วไหล ผูประกอบการสวนใหญจะกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ลง
ในแผนผัง แตไมไดระบุความกวางของถนนท่ีใชในกรณีฉุกเฉินลงในแผนผัง 
 ขอเสนอแนะ:   

1. ควรกําหนดใหผูประกอบการมีการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงของกําแพงและมีวิศวกรรับรองแบบและ
เก็บเอกสารไวอางอิงตลอดอายุการใชงานการคํานวณปริมาณการกักเก็บควรคํานวณเทากับ 100% โดย
ไมรวมพ้ืนท่ีฐานถังอ่ืนหรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนในลานถังเดียวกัน  

2. ควรกําหนดระยะหางจากชุมชน แมน้ํา ลําคลองหรือสาธารณสถาน โดยอางอิงกฎหมายใหชัดเจน  
 

หมวด 2 การออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบกอนการใชงาน และการใชงาน 
 ผูประกอบการมีการออกแบบถังตามประเภทของสารท่ีเก็บ แตสวนใหญไมสามารถหาแบบท่ีมีวิศวกร
รับรองแบบมาแสดงได รวมถึงแบบคํานวณความแข็งแรงของถังเก็บ ระบบทอและอุปกรณตาง ๆ การทดสอบ 
ถังเก็บสารเคมีกอนการใชงานดวยสําหรับขอมูลพ้ืนฐานของถัง (Name Plate) ผูประกอบการหลายรายยังมีไม
ครบถวน  

ระยะหางของถังสารไวไฟ  ในกรณีท่ีสรางตามแบบ API 650 จะมีการกําหนดระยะหางมากกวา 50%  
ของเสนผาศูนยกลางของถังใหญกวาท่ีอยูใกลกัน (D/2) แตในกรณีท่ีผูประกอบการอยูในนิคมอุตสาหกรรม  
จะไมไดใชหลักเกณฑนี้ เนื่องจากในนิคมอุตสาหกรรมไมมีขอกําหนดเก่ียวกับเรื่องนี้ไว 
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ผูประกอบการมีการทําประเมินความเสี่ยงตามขอกําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการตอ
ใบอนุญาตทุก ๆ 5 ป บางแหงมีการทบทวนการประเมินความเสี่ยง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดข้ึนในองคกร 
เชน การเปลี่ยนผลิตภัณฑ การเปลี่ยนวิธีการผลิต  การเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน  (Change Management) การ
เลือกใชซีล ปะเก็น และวัสดุเคลือบถัง มีผูประกอบการเพียงบางแหงเทานั้นท่ีอางถึงคูมือในการใชวัสดุ และคูมือ
ในการเลือกวัสดุเคลือบผิวถัง   

การเลือกใชอุปกรณและระบบไฟฟาชนิดกันระเบิดสําหรับพ้ืนท่ีเก็บสารไวไฟ มีครบถวน แตการติดตั้ง 
Flame Arrestor มีการติดต้ังบางบริษัทเทานั้น รวมท้ังการติดตั้งระบบระบายแรงดันตาง ๆ เชน PV Valve  
Safety Valve สวนใหญมีการติดตั้ง แตบางแหงจะใชระบบอ่ืน ๆ เชน การใชระบบ Vapor Return สําหรับ
อุปกรณวัดแรงดันภายในถัง เชน Pressure Gauge Manometer ก็มีการติดตั้งเพียงบางโรงงานเชนเดียวกัน    

การระบุทิศทางการไหลและชื่อสารเคมีบนทอ ผูประกอบการสวนใหญไมไดปฏิบัติ บางแหงแจงวามีการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑบอย ๆ  ซ่ึงยิ่งมีความจําเปนในการระบุชื่อสารเคมีบนทอไว   

การตรวจสอบสายดินของถังเก็บและปม ผูประกอบการมีการตรวจสอบครบถวน แตมีความแตกตาง 
ในเรื่องความถ่ีในการตรวจสอบ บางแหงมีการทาสีหรือปลอยใหบริเวณจุดตอเชื่อมเกิดสนิม อยางไรก็ตามไมมี
ผูประกอบการรายใดระบุคาการวัดคาสายดิน และวันท่ีจะวัดครั้งตอไปบนจุดท่ีตรวจวัดเพ่ือใหผูดูแลถังสารเคมี 
(Area Owner) ทราบสถานะของสายดินท่ีจุดวัดนั้น  สําหรับสายลอฟามีการติดตั้งท่ีถังเก็บสารเคมีบางบน
หลังคาอาคารหรือบนจุดสูงสุดเชนท่ีปลอง หรือหอสูงบาง แตผูประกอบการสวนใหญ ยังไมมีความม่ันใจวาระบบ
สายลอฟาท่ีมีอยูสามารถปองกันฟาผาไดหรือไม และจะตองมีการติดตั้งอยางไรจึงสามารถปองกันปญหาได  
สิ่งสําคัญท่ีสุดคือแผนการตรวจสอบถังเก็บสารเคมี ซ่ึงผูประกอบการสวนใหญยังไมมีแผนการตรวจสอบภายในถัง  
บางแหงตรวจสอบเฉพาะภายนอกถังโดยการวัดความหนาและตรวจสอบโดยพินิจ (Visual Check)  บางแหงเปน
ถังเก็บสารกัดกรอน  ไมมีชองคนเขา (No Manhole) ไมเคยตรวจสอบภายในถังเลยตั้งแตสรางถังและใชงานมา
นานกวา 20 ป   
 ขอเสนอแนะ:   

1. ควรกําหนดใหผูประกอบการตองมีแบบการกอสรางถัง รวมท้ังอุปกรณท่ีเก่ียวของ โดยมีวิศวกรรับรอง
และตองเก็บไวเปนหลักฐานตลอดอายุการใชงาน รวมท้ังตองมี Name Plate บนถังทุกถังเพ่ือใหทราบ
รายละเอียดและประวัติของถัง   

2. ควรกําหนดมาตรฐานเรื่องระยะหางของถังใหชัดเจน  เชน ระยะหางของถังสารไวไฟ และสารเคมี
ประเภทอ่ืน รวมท้ังถังท่ีสรางในนิคมอุตสาหกรรมดวย 

3. ควรกําหนดใหผูประกอบการมีเอกสารอางอิงเก่ียวกับเรื่องการใชวัสดุในการสรางถัง การใชซีลและ
ปะเก็น รวมท้ังการเคลือบผิวถังดานในดานนอก   

4. การจัดเก็บสารไวไฟจะตองติดตั้ง Flame Arrestor  รวมท้ังระบบควบคุมความดันภายในถัง   
5. การระบุชื่อผลิตภัณฑและทิศทางการไหลบนทอ การตรวจสอบสายดินจะตองระบุคาท่ีวัดไดท่ีจุดวัดและ

ระบุการวัดครั้งตอไป  
6. ระบบสายลอฟาควรระบุวิธีการและการอางอิงใหชัดเจน รวมท้ังแผนการตรวจสอบภายใน/ภายนอกถัง  

จะตองระบุมาตรฐานอางอิงและกําหนดเวลาเพ่ือใหผูประกอบการปฏิบัติอยางถูกตอง 
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หมวด 3 การปฏิบัติงานและการใชงานถังสารเคมี 
 ผูประกอบการสวนใหญไมมีการกําหนดชื่อสารเคมี การระบุปริมาตรของถัง รวมท้ังการระบุความเปน
อันตรายของสารเคมีบนถังเก็บ (NFPA)  บางแหงมีการกําหนดแตไมครบทุกถัง สิ่งท่ีผูประกอบการสวนใหญมี
ครบถวน เชน การกําหนดพ้ืนท่ีเก็บสารเคมีเปนพ้ืนท่ีควบคุม การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลการบันทึก
การรับจายและการเปลี่ยนแปลงปริมาณเปนรายวัน (Daily Record)  การใชระบบใบอนุญาตทํางานซอม (Work 
Permit)  และการติดตั้งปายหาม ปายเตือน ปายแนะนํา การกําหนดปริมาณการจัดเก็บสูงสุดสวนใหญจะ
กําหนดไวท่ี 90% ของปริมาตรถังเก็บสําหรับการเก็บสารไวไฟ สารพิษ และสารกัดกรอนท่ีมีคาความถวงจําเพาะ
ไมเกิน 1.0  สําหรับสารกัดกรอนท่ีมีคาความถวงจําเพาะเกินกวา 1.0 ข้ึนไป ผูประกอบการจะคํานวณคาความ
ถวงจําเพาะกับปริมาตรการจัดเก็บไมใหเกินความสามารถในการรับน้ําหนักของถังท่ีมีการทดสอบการรับน้ําหนัก
ดวยน้ํา ซ่ึงมีคาความถวงจําเพาะเทากับ 1.0  สําหรับคําแนะนําในการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการขนถายผลิตภัณฑ
เขาออกจากถังจะใชเปนข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน (Procedure & Work Instruction)  ภายใตระบบ
มาตรฐานการจัดการคุณภาพ เปนสวนใหญ 
 ขอเสนอแนะ:   

1. ควรกําหนดใหผูประกอบการระบุชื่อสารเคมีท่ีจัดเก็บ ปริมาตรของถังและความเปนอันตราย (NFPA)  
ใหเห็นไดชัดเจน 

2. กําหนดใหใชปริมาณการจัดเก็บสูงสุดไมเกิน 90% ของปริมาตรถัง  โดยคํานวณจากความสูงของถังท่ี
ขอบดานขางสําหรับถังต้ัง และปริมาตรรวมท้ังถังสําหรับถังนอน หรือจุดท่ีต่ําท่ีสุดของทอท่ีมีการเจาะ
ดานขางถัง เชนทอฉีดโฟม  สําหรับการเก็บสารเคมีท่ีมีความถวงจําเพาะมากกวา 1.0 ใหคํานวณน้ําหนัก
การจัดเก็บไมเกิน 90% ของปริมาตรน้ําท่ีใชในการทดสอบถังนั้น 

 
หมวด 4 การบริหารจัดการระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ส่ิงแวดลอม และแผนการอพยพในกรณี

ฉุกเฉิน 
ผูประกอบการมีแผนปองกัน แผนระงับอัคคีภัยและสิ่งแวดลอม แผนการอพยพ ครบถวน มีระบบ

สัญญาณเตือนภัย สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม พรอมการทดสอบตามกําหนดเวลา  รายชื่อผูรับผิดชอบในกรณี
ฉุกเฉิน มีการซอมแผนฉุกเฉินและการประเมินผล  โดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตเชน เทศบาล หรือหนวยบรรเทา
สาธารณภัยมีการตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง เชนถังดับเพลิงแบบผงเคมีแหงและแบบอ่ืน ๆ รวมท้ังการตรวจสอบ
และทดสอบระบบปมน้ําดับเพลิงทุก 1 สัปดาห  มีการฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนของพนักงานไมนอยกวา 40% 
ของพนักงาน และมีการวางแผนการดับเพลิง สําหรับผูประกอบการท่ีเก็บสารไวไฟ จะมีหลักดับเพลิง (Fire 
Hydrant) มีปริมาณน้ํ าดับเพลิงและน้ํ าสํารองเพียงพอ  สําหรับการเก็บโฟมดับเพลิงท่ี ใช กับสารเคมี 
ท่ีละลายน้ํา (AR -AFFF)  มีผูประกอบการ 1 แหงเก็บแอลกอฮอลแตไมไดเก็บโฟมชนิดนี้ไว  และผูประกอบการ
สวนใหญท่ีเก็บโฟมชนิดนี้จะไมเคยทดสอบคุณภาพของโฟม 

ขอเสนอแนะ:   
1. กําหนดใหผูประกอบการประเมินผลการซอมแผนรวมกับหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต มีการ

ติดตามผลและเก็บบันทึกเอกสารการประเมินผล/การแกไขไวไมนอยกวา 3 ป     
2. กําหนดมาตรฐานอางอิงในการกําหนดปริมาณหลักดับเพลิง ปริมาณถังผงเคมีแหง ปริมาณการ

เก็บโฟมดับเพลิงท่ีใชกับสารเคมีไวไฟท่ัวไป และโฟมดับเพลิงท่ีใชกับสารเคมีไวไฟท่ีละลายน้ําได   
3. กําหนดใหผูประกอบการท่ีเก็บสารเคมีไวไฟท่ีละลายน้ําได  จะตองมีโฟมชนิด AR-AFFFและ

กําหนดใหมีการทดสอบคุณภาพของโฟมชนิดตาง ๆ รวมท้ังการกําหนดผูควบคุมการดับเพลิง  



โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยจากสารเคมภีาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย             บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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(Commander) ของหนวยงานใหชัดเจน  โดยผูควบคุมการดับเพลิงจะตองมีความรูความเขาใจ
ในการคํานวณปริมาณโฟมท่ีใชในการดับเพลิงดวย 

 
หมวด 5 การบํารุงรักษาและการตรวจสอบ 

 การตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ผูประกอบการจะมีกําหนดระยะเวลาท่ีแตกตางกัน เชนการตรวจสอบ
สัญญาณเตือนภัย จะมีกําหนดทุก 6 เดือน ตามกฎหมายกําหนด แตผูประกอบการบางแหงจะทดสอบทุก  
1 เดือน การตรวจสอบอุปกรณควบคุมแรงดันภายในถัง และอุปกรณวัดระดับสวนใหญทดสอบทุก 1 ป  
การตรวจสอบระบบไฟฟาจะทดสอบทุก 1 ปตามกฎหมายกําหนด สําหรับการทํางานในท่ีอับอากาศ (Confine 
Space) ผูประกอบการทุกแหง มีความเขาใจและจัดใหมีการอบรม ผูปฏิบัติงาน ผูชวยเหลือ ผูควบคุมงาน  
และผูอนุญาต  และมีข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินรวมถึงการชวยเหลือกูภัย แตผูประกอบการสวนใหญยังไม
มีแผนฉุกเฉินทางการแพทยท่ีชัดเจน 
 ขอเสนอแนะ:  ควรกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ใหชัดเจน กําหนดอายุของผูท่ีจะ
เขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ ไมควรเกิน 50 หรือ 55 ป และกําหนดใหผูประกอบการมีแผนฉุกเฉินทางการ
แพทยใหชัดเจนโดยแยกออกจากแผนฉุกเฉินอ่ืน ๆ โดยกําหนดการขอความชวยเหลือจาก First Aider  
เปนลําดับแรก 

หมวด 6 การบริหารจัดการของเสียจากสารเคมี 
 ผูประกอบการมีการแยกเก็บสารปนเปอนแยกตามประเภทของสารท่ีปนเปอน และทุกแหงมีการระบุ
การสงกําจัดโดยบริษัทท่ีไดรับอนุญาตในการกําจัดสารปนเปอนตามท่ีกฎหมายกําหนดสวนการระบายน้ําฝนออก
จากลานถังเก็บสารเคมี  ผูประกอบการสวนใหญมีการติดตั้งวาลวเพ่ือควบคุมการระบายน้ําฝนออกจากลานถัง  
แตบางแหงการปฏิบัติในการเปด/ปดวาลว ยังไมถูกตอง หรือไมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน บางแหงท่ีเก็บสาร
กัดกรอนมีการวัดคาความเปนกรดเปนดาง (pH Value) ของน้ําในลานถังกอนปลอยออกภายนอก บางแหงมีการ
แยกรางระบายน้ําท่ีมีโอกาสปนเปอน และน้ําท่ีไมปนเปอนออกจากกัน  สําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย มี
ผูประกอบการบางแหงท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียเปนของโรงงานเอง  โดยใชระบบเติมสารเคมี หรือระบบบําบัดทาง
ชีวภาพ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของน้ําเสียท่ีจะนํามาบําบัด 
 ขอเสนอแนะ:   ควรกําหนดใหมีการวัดคาความเปนกรดเปนดาง (pH Value) ของน้ําในลานถังท่ีเก็บ
สารกัดกรอนกอนปลอยออกภายนอกและมีการจดบันทึก  สําหรับลานถังท่ีเก็บสารไวไฟ หรือสารท่ีมีคุณสมบัติ
มากกวา 1 ประเภทท่ีไมใชสารกัดกรอน จะตองมีการตรวจสอบการปนเปอนของน้ําท่ีบอดักกอนปลอยออก
ภายนอกและมีการจดบันทึก รวมท้ังกําหนดวิธีปฏิบัติในการเปด/ปดวาลวการระบายน้ําออกจากลานถังอยาง
ชัดเจน 
 
 
 


