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คำจำกัดความ 
 
 

“ถังเก็บสารเคมีอันตราย” หมายถึง ภาชนะบรรจุของเหลวประเภทถังเหนือระดับพ้ืนดินที่มีขนาด
ความจุของถัง ตั้งแต่ 25,000 ลิตร โดยไม่จำกัดวัสดุที่ใช้ทำถัง เป็นถังที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานที่ความดัน
บรรยากาศ (Atmospheric) คือถังท่ีมีความดันที่ความดันบรรยากาศจนถึง 17.2 psi หรือ 17 .2 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว  

“สารเคมีอันตราย” หมายถึง สารไวไฟ สารกัดกร่อน และสารพิษ ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้ ไวไฟ มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทำให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือทำให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัย ทำให้เกิดการระเบิด 

“สารไวไฟ” หมายถึงของเหลวที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 93 องศาเซลเซียส 
 “สารกัดกร่อน” หมายถึง ของเหลวที่มีอัตราการกัดกร่อนต่อผิวเหล็กกล้าหรืออลูมิเนียมมากกว่า 6.25 
มิลลิเมตรต่อปี ที่อุณหภูมิทดสอบ 55 องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบบนผิววัสดุทั้งสองชนิด หรือมีค่าความเป็นกรด
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 หรือความเป็นด่างมากกว่าหรือเท่ากับ 11.5 
 “สารพิษ” หมายถึง ของเหลวที่มีพิษเฉียบพลัน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 และ/หรือเป็นสารก่อมะเร็ง 
กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 ตามข้อกำหนด GHS 
 “เขื่อน กำแพงคอนกรีต รางและบ่อเก็บกัก” หมายถึง เขื่อน กำแพง ราง และบ่อเก็บกักสารเคมี
อันตรายที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมโดยใช้วัสดุคอนกรีตหรือวัสดุอ่ืนตามมาตรฐานวิศวกรรมและสมบัติทาง
กายภาพและสมบัติทางเคมีของสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บ 
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หมวดที ่1 สถานทีต่ั้งถงัเก็บสารเคมีอันตราย (Storage Tank) 
 

1.1 ระยะห่างจากขอบเขตที่ดิน อาคาร ทางสาธารณะ และแหล่งน้ำสาธารณะ 
ถังเก็บสารเคมีอันตรายต้องมีระยะห่างจากขอบเขตที่ดิน อาคาร ทางสาธารณะ และแหล่งน้ำ

สาธารณะ ดังนี้ 
 

1.1.1 ถังเก็บสารไวไฟ 
ถังเก็บสารไวไฟต้องมีระยะห่างจากขอบเขตที่ดินอาคารและทางสาธารณะ ตามตารางท่ี 1.1 และ 

ระยะห่างระหว่างถังกับถัง ระยะห่างระหว่างถังกับเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต ตามตารางท่ี 1.2 
 
ตารางท่ี 1.1 ระยะความปลอดภัยของถังเก็บสารไวไฟถึงขอบเขตที่ดิน อาคาร และทางสาธารณะ 
 

ปริมาตรบรรจุ  
(ลิตร) 

ระยะห่างจากขอบเขตที่ดิน  
(เมตร) 

ระยะห่างของถังจากอาคาร 
หรือทางสาธารณะ (เมตร) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,040 1.5 1.5 
1,041 - 2,845 3.0 1.5 
2,846 - 45,480 4.5 1.5 
45,481-113,700 6.0 1.5 
113,701-189,500 9.0 3.0 
189,501 - 379,000 15.0 4.5 
379,001 - 1,895,000 24.0 7.5 
1,895,001 - 3,790,000 30.0 10.5 
3,790,001 - 7,580,000 40.5 13.5 
7,580,001 - 11,370,000 52.5 16.5 
มากกว่า 11,370,000 49.5 18.0 
ที่มา: NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code  
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ตารางท่ี 1.2 ระยะความปลอดภัยของถังเก็บสารไวไฟระหว่างถังกับถัง และถังกับเข่ือนหรือกำแพงคอนกรีต 
ลำดับ รายละเอียด ระยะห่าง 

1 ระยะห่างระหว่างถังกับถัง 1) ถังท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 45.0 เมตร ต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1/6 ของผลรวมเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของถังท่ีใกล้กัน 

2) ถังท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 45.0 เมตร 
• ถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่หรือถังชนิดหลังคา 

ไม่เคลื่อนที่ที่เก็บสารไวไฟที่มีจุดวาบไฟเกิน 60 
องศาเซลเซียส ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1/6  
ของผลรวมเส้นผ่าศูนย์กลางของถังที่ใกล้กัน 

• ถังชนิดหลังคาไม่เคลื่อนที่ที่เก็บสารไวไฟที่มีจุดวาบไฟ 
ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียสต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
1/4 ของผลรวมเส้นผ่าศูนย์กลางของถังท่ีใกล้กัน 

3) ถังท่ีมีขนาดน้อยกว่า 25,000 ลิตร และไม่มีเข่ือน 
หรือกำแพงคอนกรีต ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
• 1/4 ของผลรวมเส้นผ่าศูนย์กลางของถังท่ีใกล้กัน

สำหรับถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่หรือถังชนิดหลังคา 
ไม่เคลื่อนที่ ที่เก็บสารไวไฟที่มีจุดวาบไฟเกิน 60 
องศาเซลเซียส 

• 1/3 ของผลรวมเส้นผ่าศูนย์กลางของถังท่ีใกล้กัน
สำหรับถังหลังคาชนิดหลังคาไม่เคลื่อนที่ที่เก็บ 
สารไวไฟที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส 

4) ระยะห่างน้อยที่สุดในทุกกรณีต้องไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร 

2 ระยะห่างระหว่างถังกับขอบด้านใน
ของเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต 

ไม่น้อยกว่า ½ ของความสูงของถังริมสุด 

3 ระยะห่างระหว่างถังกับขอบด้านสัน
ด้านนอกของเขื่อนหรือกำแพง
คอนกรีต ในกรณีเป็นกลุ่มถังเก็บ 
สองกลุ่มติดกัน 

15.0 เมตร 

4 ระยะจากสันด้านในของเขื่อนหรือ
กำแพงคอนกรีตกับอาคารหรือแหล่ง
จุดติดไฟถาวร 

15.0 เมตร 

ที่มา: ลำดับที ่1 และ 2 อ้างอิงมาตรฐาน NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code และ 
       ลำดับที ่3 และ 4 อ้างอิงมาตรฐาน API 650 Welded Tanks for Oil Storage 
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1.1.2 ถังเก็บสารกัดกร่อนและสารพิษ 
ถังเก็บสารกัดกร่อนและสารพิษต้องมีระยะห่างจากถนนสาธารณะ และแหล่งน้ำสาธารณะ ตามตารางที ่1.3 
 

ตารางท่ี 1.3 ระยะความปลอดภัยของถังเก็บสารเคมีประเภทสารกัดกร่อนและสารพิษ 

รายละเอียด ระยะความปลอดภัย 
ถังท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนสาธารณะ 
ที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร 

ไม่น้อยกว่า 3 เมตรจากก่ึงกลางถนนสาธารณะ 

ถังท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีความสูงเกิน 8 เมตร ตั้งอยู่ใกล้
ถนนสาธารณะ และถนนสาธารณะนั้นมีความกว้าง 
น้อยกว่า 10 เมตร 

ไม่น้อยกว่า 6 เมตรจากก่ึงกลางถนนสาธารณะ 

ถังท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีความสูงเกิน 8 เมตร ตั้งอยู่ใกล้
ถนนสาธารณะ และถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่  
10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร 

อย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้าง 
ของถนนสาธารณะจากเขตถนนสาธารณะ 
 

 

ถังท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีความสูงเกิน 8 เมตร  
ตั้งอยู่ถนนสาธารณะ และถนนสาธารณะนั้นมีความกว้าง 
เกิน 20 เมตรขึ้นไป 

อย่างน้อย 2 เมตร จากเขตถนนสาธารณะ 

ถังท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ  
และแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร 

ไม่น้อยกว่า 3 เมตร จากเขตแหล่งน้ำสาธารณะ 

ถังท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ  
และแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า 6 เมตรจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะ 

ถังท่ีก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่  
เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล 

ไม่น้อยกว่า 12 เมตรจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะ 

ที่มา: กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

สำหรับสารกัดกร่อนและสารพิษ ระยะระหว่างถังให้ใช้ค่าตามตารางที่ 1.2 คือไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
สำหรับถังทุกขนาดและระยะจากถังกับเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต ต้องไม่น้อยกว่า ½ ของความสูงของถังริมสุด 

ในกรณีที่โรงงานมีการติดตั้งถังเก็บสารเคมีอันตรายเดิมอยู่แล้วแต่อาจจะมีระยะปลอดภัยระหว่างถัง
ถึงแนวเขตที่ดิน หรือระยะระหว่างถังกับเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนด ให้พิจารณา
มาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ 

• จัดทำการทบทวนการประเมินความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับถังเก็บ
สารเคมีอันตราย โดยให้ระบุอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได้ให้ชัดเจน 

• สารเคมีอันตรายต้องมีเข่ือนหรือกำแพงคอนกรีต ที่สามารถกักเก็บสารเคมีตามปริมาณการจัดเก็บ
ของถังสารเคมีขนาดความจุใหญ่ที่สุด และจะต้องมีแผนและมาตรการตรวจสอบไม่ให้มีจุดรั่วไหล
ออกจากเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต 

• ติดตั้งระบบสเปรย์น้ำรอบถัง (Ring Sprinkler) เพื่อหล่อเย็นและควบคุมอุณหภูมิถังสารไวไฟ
หากเกิดเหตุเพลิงไหม ้
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• สำหรับถังเก็บสารเคมีอันตรายต้องติดตั้งระบบตรวจสอบระดับ และแจ้งเตือนกรณีระดับความสูง
ของสารเคมีในถังเพ่ิมขึ้นเมื่อถึงระดับร้อยละ 90 ของความสูงของถังหรือ High Level Alarm 
และจะต้องมีขั้นตอนปฏิบัติในกรณีสารเคมีมีความเสี่ยงที่จะล้นถัง เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การฝึกอบรมทำหน้าที่ปิดวาล์วหรือเครื่องสูบถ่ายสารเคมีในกรณีฉุกเฉิน 

• ติดตั้งระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เกิดสารเคมีล้นหกรั่วไหลเหตุเพลิงไหม้  
(ดูรายละเอียดตามหมวดที่ 4) 

• จัดให้มีการทบทวนและพิจารณาการเก็บสารไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า ให้มีระยะความปลอดภัย
ห่างจากขอบเขตที่ดินท่ีติดพ้ืนที่สาธารณะมากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะทำได้ 

• ในกรณีสารไวไฟให้พิจารณาติดตั้งระบบตรวจจับและเตือน (Gas Detector and Alarm) เมื่อ
ระดับไอระเหยของสารไวไฟที่กระจายในพ้ืนที่มีระดับความเข้มข้นเมื่อผสมกับอากาศอยู่ในช่วง
ขีดจำกัดล่างของการระเบิดได้ (LEL : Lower Explosive Limit) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณ
ใกล้เคียงหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแหล่งความร้อนหรือประกายไฟ และจะต้องรวมระบบการเตือนภัย
เข้าไปในแผนฉุกเฉินของโรงงาน 

• พิจารณาออกแบบและติดตั้ง Water Shield หรือกำแพงม่านน้ำ เพ่ือไม่ให้ไอระเหยไวไฟกระจาย
ออกนอกบริเวณพื้นที่  

• พิจารณาออกแบบและติดตั้งระบบโฟมดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Auto Foam Distinguish Injection) 
ซึ่งเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการป้องกันเหตุเพลิงไหม้โดยไม่ส่งผลกระทบกับสถานที่อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่
โรงงาน หรือชุมชน แต่จะมีราคาค่อนข้างสูง ทั้งนี้  มาตรการนี้ เป็นเพียงคำแนะนำสำหรับ
มาตรการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับถังเก็บสารไวไฟชนิดหลังคาไม่เคลื่อนที่ (Fixed Roof) 

 
1.2 แผนผังโดยสังเขปที่แสดงพื้นที่โดยรอบของโรงงาน 

โรงงานจะต้องจัดทำแผนผังบริเวณรอบโรงงาน ในระยะรัศมี 500 เมตร โดยให้แสดงสถานที่พักอาศัย 
โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานที่ราชการ โดยแผนผังแสดงพ้ืนที่โดยรอบ
โรงงานนี้จะต้องนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง ในหัวข้อ  2.1 ด้วย 

 
1.3  แผนผังภายในโรงงานและเส้นทางการจราจร 

แผนผังภายในโรงงานจะต้องมีการจัดทำแผนผังที่แสดงการติดตั้งเครื่องจักร  สถานที่เก็บวัตถุดิบ 
เชื้อเพลิง สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ ที่พักคนงาน โรงอาหารและเส้นทางการจราจร 
โดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับทีมฉุกเฉิน โรงงานจะต้องจัด
ให้มีทางเข้า-ออก สำหรับรถดับเพลิง รถฉุกเฉิน หรือรถกู้ภัย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยสะดวก ทั้งนี้ 
กรณีที่นำรถดับเพลิงเข้าในพ้ืนที่ จะต้องมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร หรือกรณีที่นำรถฉุกเฉิน
เข้าในพื้นทีจ่ะต้องมีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
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หมวดที ่2 การประเมินความเสี่ยง การออกแบบ การติดตั้ง และการทดสอบถังก่อนการใช้งาน 
 

2.1 การประเมินความเสี่ยงก่อนการใช้งานหรือระหว่างการใช้งานถังเก็บสารเคมีอันตราย 
โรงงานที่มีถังเก็บสารเคมีอันตรายขนาดตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของถังเก็บสารเคมี
อันตราย จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ 

1) สภาพทางกายภาพของถัง เช่น การออกแบบถังตามสมบัติของสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บ สถาน
ที่ตั้ง สภาพบริเวณโดยรอบของถังทั้งบริเวณในและนอกเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต สภาพของ
ตัวถัง ข้อมูลการบำรุงรักษา ความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัย และระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

2) ลักษณะการจัดเก็บสารเคมีอันตราย เช่น การจัดแยกกลุ่มถังหรือประเภทสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บ 
รวมถึงสมบัติพิเศษของสารเคมีอันตรายที่จะต้องมีวิธีการจัดเก็บแบบพิเศษ 

3) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับถังเก็บสารเคมีอันตราย ได้แก่ การรับ การจ่าย  
การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา 

4) มาตรการป้องกันในกรณีฉุกเฉิน 

โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่ง
อันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543 

 

สำหรับโรงงานที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดำเนินงาน ควรจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการรับ การจ่าย 
และการจัดเก็บในถังเก็บสารเคมี (Storage Tank) หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับถังเก็บสารเคมีอันตราย 
และจะต้องวางแผนการตรวจประเมินมาตรการความปลอดภัย มาตรการป้องกันในกรณีฉุกเฉิน 
 

2.2      การออกแบบและการติดตั้งถังเก็บสารเคมีอันตราย 
ในการออกแบบและติดตั้งถังเก็บสารเคมีอันตรายให้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลโดยพิจารณา

อ้างอิงมาตรฐาน API 650 : Welded Tanks for Oil Storage หรือคู่มือมาตรฐานการออกแบบ การสร้าง 
การติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาถังเก็บสารเคมีอันตราย (Storage Tank) ประเภทสาร
ไวไฟ สารกัดกร่อน หรือสารพิษ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่ไม่ได้จำกัดในการใช้มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ 
ในการออกแบบ การสร้าง การติดตั้ง เช่น BS 2654 : Specification for manufacture of vertical steel 
welded storage tanks with butt-welded shells for the petroleum industry และ BS EN14015 : 
Specification for the design and manufacture of site built, vertical cylindrical, flat-bottomed, 
above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at ambient temperature and 
above แต่จะต้องมีคำรับรองโดยบุคคลตามตารางที่ 2.1  
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ตารางท่ี 2.1 คุณสมบัติผู้ลงนามรับรองการออกแบบ ควบคุม ก่อสร้างติดต้ัง และตรวจสอบถังเก็บสารเคมี 
 และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

ลำดับที่ คำอธิบาย ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง 
1 การออกแบบ สร้าง ติดต้ัง  

ถังเก็บสารเคมีอันตราย  
และระบบท่อ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering) หรือวิศวกรรมเคมี (Chemical 
Engineering) หรือตามที่สภาวิศวกรกำหนด หรือบุคคลอ่ืน 
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองตาม 
มาตรฐาน API 650 

2 ฐานรากถัง ฐานรากโครงสร้าง
รองรับระบบท่อ (Pipe Rack 
Support) เขื่อนกำแพงคอนกรีต 
บ่อดักและกักเก็บสารเคมีที่ล้น 
หกรั่วไหล 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
(Civil Engineering) หรือตามที่สภาวิศวกรกำหนด หรือบุคคลอื่น 
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

3 การตรวจสอบถังเก็บสารเคมี
อันตราย 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering) หรือวิศวกรรมเคมี (Chemical 
Engineering) หรือตามที่สภาวิศวกรกำหนดหรือบุคคลอ่ืน 
ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน API 653 Tank Inspection, Repair, Alteration,  
and Reconstruction 

4 การออกแบบ สร้าง ติดต้ัง   
และการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
และระบบป้องกันฟ้าผ่า 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering) หรือตามท่ีสภาวิศวกรกำหนดหรือ 
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  

5 การออกแบบ สร้าง ติดต้ัง   
และการตรวจสอบระบบระบบ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึง
อุปกรณ์ดักเปลวไฟระบบความ
ปลอดภัยถัง อุปกรณ์และวาล์ว
ระบายความดันถัง อุปกรณ์วัด
ระดับและเตือนก่อนการล้น 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering) หรือวิศวกรรมเคมี (Chemical 
Engineering) หรือตามที่สภาวิศวกรกำหนด หรือบุคคลอื่นที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด  

6 การออกแบบและติดตั้งระบบ
บำบัดอากาศ และน้ำเสีย 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Environmental Engineering) หรือตามที่สภาวิศวกรกำหนด 
หรือบุคคลอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  
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2.2.1 การเลือกวัสดุสำหรับก่อสร้างถังเก็บสารเคมีอันตราย 

การเลือกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถังเก็บสารเคมีอันตรายถือว่ามีความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ  ในการ
ออกแบบถังเก็บสารเคมีอันตราย ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจสมบัติของสารเคมี
อันตรายที่จะจัดเก็บเป็นอย่างดี ทั้งสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี สภาวะแวดล้อม และความเป็นอันตราย
ของสารเคมี ทั้งสารไวไฟ สารกัดกร่อน และสารพิษ เพราะหากเลือกวัสดุที่ไม่เหมาะสมกับสมบัติของสารเคมี
อันตรายหรือสภาวะแวดล้อม อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้ถังเก็บสารเคมีอันตรายดังกล่าว มีสภาพ
การใช้งานที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้เหล็กในการสร้างถังเก็บสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงอาจจะมีความเสี่ยง
จากการกัดกร่อนผิวของเหล็ก นำไปสู่การรั่ว หรือในกรณีที่ก่อสร้างถังเหล็กใกล้ริมทะเลที่มีไอหรือละอองน้ำ
ทะเลอาจก่อให้เกิดการผุกร่อนของเหล็กเร็วขึ้น หรือในกรณีที่มีการใช้พลาสติกในการสร้างถังสำหรับเก็บสาร
ไวไฟซึ่งมีสมบัติเป็นฉนวนทางไฟฟ้าและมีการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมากที่ผนังถัง  อาจก่อให้เกิด
ประกายไฟซึ่งจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงได้ 

การสร้างถังเก็บสารเคมีชนิดสารไวไฟ และสารพิษ นิยมเลือกใช้วัสดุเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon 
Steel) เนื่องจากมีความแข็งแรงและเหมาะสมในด้านเศรษฐศาสตร์  ส่วนถังเก็บสารเคมีชนิดกัดกร่อน  
ควรเลือกใช้วัสดุเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมหรือสแตนเลส (Stainless Steel) ซึ่งมีสมบัติทนการกัดกร่อนได้ดีกว่า
เหล็กกล้าคาร์บอน แต่การใช้วัสดุสแตนเลสในการสร้างถังขนาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายสูง จึงมักเลือกใช้วัสดุเป็น
เหล็กกล้าคาร์บอนที่มีการเคลือบผิวภายในเพ่ือให้ทนต่อการกัดกร่อนตัวอย่างวัสดุที่นิยมใช้เคลือบผิวภายใน
เช่น โนโวแลคฟีโนลิคอีพอกซี่  (Novolac Phenolic Epoxy) โพลีไอโซไซยาเนท เคียว อีพอกซี่  (Poly-
Isocyanate Cured Epoxy) อีพอกซี่ (Epoxy) ซิงค์ซิลิเกท (Zinc Silicate) และไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass)
เป็นต้น 
 
2.2.2 การออกแบบประเภทของถัง 

ประเภทของถังเก็บสารเคมีอันตรายแบบแนวตั้งตามมาตรฐาน API 650 สามารถจำแนกได้เป็น 2 ชนิด 
คือ ถังชนิดหลังคาไม่เคลื่อนที่ (Fixed Roof Tank) ได้แก่ ถังที่มีหลังคารูปทรงกรวยและถังที่มีหลังคารูปโดม 
และถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่ (Floating Roof Tank) ได้แก่ ถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่ภายใน (Internal Floating 
Roof Tank) ตามรูปที ่2.1 และถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่ภายนอก (External Floating Roof Tank) ตามรูปที ่2.2 

ในการออกแบบประเภทของถังเก็บสารเคมีอันตรายแบบแนวตั้งตามมาตรฐานการออกแบบจะต้อง
คำนึงถึงลักษณะและปัจจัยในการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งสามารถพิจารณาปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบประเภทของถัง 
ตามมาตรฐาน API 650, BS EN 14015 และ EPA ได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยในเรื่องสมบัติความไวไฟ ซึ่งจะครอบคลุมในส่วนของการออกแบบถังเก็บสารไวไฟในคู่มือ
ฉบับนี้ 

2) ปัจจัยในเรื่องความดันไอที่แท้จริง หรือ TVP - True Vapor Pressure โดยจะสามารถนำไปใช้ 
ในการพิจารณาออกแบบถังเก็บสารกัดกร่อนและสารพิษ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้  

3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากไอระเหยของสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บ 
 

คำแนะนำข้างต้น ในการเลือกประเภทของถัง เป็นข้อมูลในการออกแบบตามหลักการออกแบบ
เบื้องต้น ผู้ออกแบบจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง API, EN, EPA เพ่ือให้รายละเอียดการ
ออกแบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด 
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ตารางท่ี 2.2 ประเภทของถังตามการออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยจุดวาบไฟ-FP (Flash Point)  
และความดันไอทีแ่ท้จริง-TVP (True Vapor Pressure) 

ปัจจัย ค่ามาตรฐาน ประเภท/ชนดิของถัง หมายเหตุ 
จุดวาบไฟ,  
FP- Flash Point 

FP ≥ 60 องศาเซลเซียส ถังชนิดหลังคาไม่เคลื่อนที่  
(Fixed Roof) 

 

FP < 60 องศาเซลเซียส 
 

• ถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่ 
(Floating Roof) สำหรับ 
ถังที่มีเส้นผา่ศูนย์กลาง 
≥ 15 เมตร 

• ถังชนิดหลังคาไม่เคลื่อนที่ 
(Fixed Roof) สำหรับถังที่มี
เส้นผ่าศนูย์กลาง < 15 เมตร 

 

ความดันไอที่แท้จริง,  
TVP -True Vapor 
Pressure 

TVP < 1.5 psia ถังชนิดหลังคาไม่เคลื่อนที่  
(Fixed Roof) 

เป็นถังที่เหมาะสำหรับ
สารเคมีที่มีความดันไอต่ำ
หรืออัตราการระเหยน้อย
ที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
หรืออุณหภูมิบรรยากาศ 

1.5 psia ≤TVP ≤ 11.1psia ถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่  
(Floating Roof) 

 

11.1 psia < TVP ≤ 17.2 psia 
 
 
 

ถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่  
(Floating Roof) แต่จะต้อง
พิจารณาเปน็ถังเก็บภายใต ้
ความดัน (Pressure Vessel) 

การออกแบบต้อง
คำนึงถึงกฎหมาย 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
มลพิษที่เกิดจากไอระเหย
ของสารเคมี 

ที่มา: ประเภทของถังที่ออกแบบโดยใช้ปัจจัยจุดวาบไฟ-FP (Flash Point) อ้างอิงจากมาตรฐาน NFPA 30 และประเภทของถัง 
ที่ออกแบบโดยใช้ปัจจัยความดันไอทีแ่ท้จริง -TVP (True Vapor Pressure) อ้างอิงจากมาตรฐาน API 650, BS EN 14015 
และ EPA  
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รูปที ่2.1 แสดงถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่ภายใน (Internal Floating Roof Tank) 
 

รูปที ่2.2 แสดงถังชนิดหลังคาเคลื่อนที่ภายนอก (External Floating Roof Tank) 
 

การออกแบบถังสำหรับสารเคมีที่ไม่สามารถจัดเก็บร่วมกันได้ 
สารเคมีบางกลุ่มมีสมบัติทางเคมีเมื่อทำปฏิกิริยากันจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ

ทรัพย์สิน ดังนั้น ควรต้องระมัดระวังในการจัดเก็บสารเคมีเหล่านี้ให้แยกจากกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้สารเคมี
เหล่านี้ทำปฏิกิริยากัน สำหรับการพิจารณาการจัดเก็บสารเคมี แสดงตามตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 การจัดเก็บสารเคมีทีส่มบัติเข้ากันไม่ได้ ตามมาตรฐาน EPA (United States Environmental Protection Agency) 

 
ที่มา : http://esprel.labsafety.nrct.go.th/content.asp?ID=231 
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2.2.3 การติดตั้งถังเก็บสารเคมี 
 ถังเก็บสารเคมีอันตรายต้องมีลักษณะและวิธีการติดตั้งพร้อมกับการติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนที่จำเป็นสำหรับ
การใช้งานถังเก็บสารเคมีอันตราย ดังต่อไปนี้ 

1) ตัวถังต้องติดตั้งและยึดแน่นกับฐานราก โดยฐานรากต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับ
น้ำหนักของตัวถังและสารเคมีที่จะจัดเก็บอยู่ในถัง รวมทั้งน้ำหนักอ่ืน ๆ ที่กระทำบนตัวถังนั้นได้โดยปลอดภัย
และในการออกแบบจะต้องมีคำรับรองจากบุคคลที่ระบุตามตารางที่ 2.1  

2) ฐานรากต้องมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของตัวถังและน้ำหนักบรรจุในอัตรา
สูงสุด รวมทั้งน้ำหนักอ่ืน ๆ ที่อาจจะกระทำต่อตัวถังนั้นได้โดยปลอดภัย และถังที่มีปริมาณความจุตั้งแต่ 
100,000 ลิตรขึ้นไป ต้องแสดงผลสำรวจสมบัติของดินในเรื่องความแข็งแรง (Soil Test) ในบริเวณที่ก่อสร้าง
ถังไม่น้อยกว่าสองจุด เพ่ือประกอบการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของฐานรากรองรับถัง และต้องแสดงข้อมูล
ทางวิศวกรรมให้สามารถตรวจสอบได้ว่าจะไม่เกิดความเสียหายต่อถัง  ในกรณีที่มีการรับหรือจ่ายสารเคมีเข้า
หรือออกจากถัง หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายใน 

2.2.4 การออกแบบและสร้างเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต 
การออกแบบเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตต้องมีขนาดเพียงพอที่จะจัดเก็บสารเคมีได้เท่ากับปริมาณ

ความจุของถังใบใหญ่ที่สุดภายในเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต โดยผนังเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตจะต้องสามารถ
ป้องกันของเหลวไหลผ่าน และสามารถทนแรงกระทำของน้ำหนักกดหรือน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (Load) ได้  
โดยในการออกแบบและคำนวณจะต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่ระบุตามตารางที่ 2.1 สำหรับกำแพงคอนกรีต
ควรพิจารณาเป็นแบบเทแทนแบบก่อ เนื่องจากมีความแข็งแรงคงทนและสามารถผสมน้ำยาประสานคอนกรีต
เพ่ือป้องกันการรั่วซึม ส่วนผสมคอนกรีตที่จะทำการเทและกำแพงคอนกรีตแบบก่อมักจะพบปัญหาการ
แตกร้าวรั่วซึมในภายหลัง รวมถึงการที่ไม่ได้มีการเสริมฐานรากเหมือนแบบเทจึงอาจมีปัญหาการยุบตัวหรือ
เคลื่อนที่จากแนวเดิม สำหรับการเคลือบพ้ืนผิวคอนกรีตด้วยสารเคมีเคลือบผิวอาจมีความจำเป็นหากมีการ
จัดเก็บสารเคมีประเภทที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในถัง ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้สารเคมีซึมผ่านผิวคอนกรีตออกมานอก
กำแพงคอนกรีตหรือซึมลงสู่ผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน 

ในกรณีที่โรงงานมีการสร้างและใช้เขื่อนดินอยู่เดิม ต้องมีการเสริมมาตรการป้องกันด้วยการเพ่ิมชั้น
คอนกรีตเสริมเหล็กเททับเขื่อนดิน และจะต้องผสมน้ำยาประสานคอนกรีตเพ่ือป้องกันการรั่วซึมในชั้นคอนกรีตด้วย  

ในการออกแบบระบบท่อรับ ท่อจ่าย และท่อร้อยสายไฟ จะต้องติดตั้งแยกจากเขื่อนหรือกำแพง
คอนกรีต ไม่ควรติดตั้งโดยการฝังหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต ทั้งนี้ อาจจะต้อง
พิจารณารวมไปถึงกรณีที่พ้ืนในลานถังเก็บสารเคมีเป็นพ้ืนดินไม่มีวัสดุเคลือบหรือป้องกันการรั่วซึมลงไปยัง
แหล่งน้ำใต้ดิน ควรจัดทำพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กและน้ำยาประสานคอนกรีตเพ่ือป้องกันการรั่วซึมด้วย ในกรณี
ที่จัดเก็บสารเคมีอันตรายที่มีสมบัติละลายน้ำยาประสานคอนกรีตได้ ให้พิจารณาใช้อีพอกซีเคลือบผิวคอนกรีต
ทับอีกชั้นเพื่อป้องกันการรั่วซึม 

 



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  13 

หากโรงงานมีข้อจำกัดในการออกแบบและติดตั้งท่อรับ ท่อจ่าย และท่อร้อยสาย แยกจากเขื่อนหรือ
กำแพงคอนกรีตนั้น จะต้องออกแบบให้มีระบบการป้องกันการรั่วซึม (Sealant) ในส่วนที่ท่อติดตั้งผ่านทะลุ
เข้าไปในเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต รวมถึงความแข็งแรงของคอนกรีตจะต้องรองรับแรงกระทำที่เกิด
แรงสั่นสะเทือนของท่อตามหลักการคำนวณความเครียดในเส้นท่อที่เกิดจากการไหล (Pipe Stress Analysis) 
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีต 

2.2.5 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับถังเก็บสารเคมีอันตราย 
           ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับถังเก็บสารกัดกร่อนและสารพิษให้ผู้ออกแบบพิจารณา
ข้อกำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และ
จะต้องมีคำรับรองจากบุคคลตามตารางที่ 2.1  

ในกรณีการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับถังเก็บสารไวไฟ ผู้ออกแบบต้องมีการออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพ้ืนที่อันตราย (Hazardous Zone)  
โดยอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณที่จัดเก็บสารไวไฟ จะต้องได้รับการออกแบบ
ตามมาตรฐานรับรอง IEC/EN 60079 : Explosive Atmospheres, NFPA 70 NEC Article 500 หรือที่ได้รับ
การรับรองจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(2)  Underwriters Laboratories, Inc. (UL) 
(3)  Electrical Equipment Certification Services (EECS) 
(4)  Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) 
(5)  Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) 
(6)  Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) 
(7)  Canada Standard Association (CSA) 
(8)  Technology Institution of Industrial Safety (TIIS) 
(9)  สถาบันที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC, NEC, NFPA, API 

2.2.6 การออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ถังเก็บสารเคมีอันตรายต้องมีการออกแบบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การออกแบบและติดตั้งตามการออกแบบระบบป้องการฟ้าผ่ามาตรฐาน IEC 62305-3 : Protection against 
lightning – Part 3 Physical damage to structures and life hazard, NFPA 780 : Standard for the 
Installation of Lightning Protection Systems หรือมาตรฐานสากลอ่ืน โดยต้องมีคำรับรองจากบุคคลตาม
ตารางที ่2.1  

ในกรณีที่ผู้ออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าโดยใช้ถังโลหะเป็นสื่อนำไฟฟ้า ผู้ออกแบบต้องพิจารณา
มาตรฐานความหนาของตัวถังที่เป็นเหล็กไม่ให้น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ถ้าเป็นถังอลูมิเนียมต้องมีความหนา 
ไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร รวมถึงจะต้องออกแบบระบบสายดินที่เป็นอิสระต่อกันอย่างน้อยถังละ 2 จุด ที่มีค่า
ความต้านทานไม่เกิน 10 โอห์ม โดยจะต้องมีการตรวจสอบค่าความต้านทานระบบสายดินสม่ำเสมอ ทั้งนี้จุด
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คีบสายดิน (Grounding) จุดต่อฝาก (Bonding) และหลักดิน (Ground Rod) ไม่ควรทาสีเพราะจะเป็นการ
เพ่ิมค่าความต้านทานหรือสมบัติการเป็นฉนวนให้กับระบบสายดิน 

ในกรณีที่ถังทำจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะและมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำไม่สามารถจะนำประจุไฟฟ้าสถิตที่สะสม
ในสารเคมีลงดินได้ เนื่องจากถังมีสมบัติเป็นฉนวน อาจจะพิจารณาให้ใช้อุปกรณ์วัดระดับที่เป็นลวดโลหะเป็น
สื่อนำประจุไฟฟ้าต่อไปยังสายดินตามรูปที่ 2.3 หรืออาจจะติดตั้งแถบโลหะจากจุดต่ำสุดภายในถังตลอดความ
สูงของถังแล้วต่อกับระบบสายดิน ตามรูปที ่2.4 

ทั้งนี้ การออกแบบและติดตั้งระบบสายดิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(วสท.) หรือมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 

 

 

 
รูปที ่2.3 แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้อุปกรณ์วัดระดับความสูงที่เป็นโลหะต่อกับระบบสายดิน 

สำหรับถังเก็บสารเคมีที่ไม่ใช่โลหะหรือมีความเป็นฉนวน 

 
รูปที ่2.4 แสดงตัวอย่างการติดตั้งแถบหรือแท่งโลหะต่อกับระบบสายดิน 

สำหรับถังเก็บสารเคมีที่ไม่ใช่โลหะหรือมีความเป็นฉนวน 
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2.3 การออกแบบและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ 
ระบบท่อและอุปกรณ์สำหรับคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย 
(1) ระบบท่อ ซึ่งรวมถึง วาล์ว และเครื่องสูบถ่าย 
(2) โครงสร้างรองรับระบบท่อ (Pipe Support / Pipe Rack) 
(3) จุดรับจ่ายสารเคมี เข้าออกจากถัง (Loading / Unloading) 
(4) ช่องคนลอด (Manhole) ช่องวัดระดับและเก็บตัวอย่าง (Dipping /Sampling Hatch)   
(5) อุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นอุปกรณ์วัดระดับอุปกรณ์เตือนก่อนการล้นถังอุปกรณ์วัดความดัน

ภายในถังอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอุปกรณ์ระบายความดัน อุปกรณ์ดักเปลวไฟ เป็นต้น 
(6) อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ดักความชื้น ระบบดักและบำบัดไอระเหย เป็นต้น 

 จะต้องได้รับการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่
ระบุในคู่มือฉบับนี้คือมาตรฐาน API หรือเทียบเท่า ในกรณีที่ต้องมีบุคคลรับรองจะต้องพิจารณาตามตารางที่  2.1 
ที่กำหนดผู้มีหน้าที่รับรองตามมาตรฐานการออกแบบ การก่อสร้าง ติดต้ัง การตรวจสอบและบำรุงรักษา  

2.3.1 การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ 
ระบบท่อและอุปกรณ์ท่ีใช้กับถังเก็บสารเคมีอันตรายต้องมีลักษณะและวิธีการติดตั้งดังต่อไปนี้ 
1) ต้องออกแบบติดตั้งและก่อสร้างระบบท่อและอุปกรณ์ให้สามารถรับแรงและน้ำหนักต่าง ๆ ที่มา

กระทำได้โดยปลอดภัยและต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยการออกแบบและควบคุมงานในการติดตั้งให้
พิจารณาผู้ลงนามรับรองระบบท่อและอุปกรณ์ ตามตารางที่ 2.1 สำหรับการออกแบบผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึง
การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารเคมีแต่ละชนิดโดยวัสดุที่เลือกใช้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้คือมาตรฐาน API หรือเทียบเท่า 

2) ระบบท่อสารเคมีที่ต่อกับเครื่องสูบสารเคมี ต้องจัดให้มีวาล์วหรือลิ้นปิดเปิดสำหรับท่อทางเข้าและ
ท่อทางออกจากเครื่องสูบสารเคมี เพ่ือหยุดการสูบจ่ายในกรณีฉุกเฉิน 

2.3.2 การเลือกใช้วัสดุสำหรับระบบท่อและอุปกรณ์ 
ในการเลือกใช้วัสดุสำหรับระบบท่อและอุปกรณ์ต้องมีการพิจารณาสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมี

ของสารเคมีที่จะทำการขนถ่ายผ่านท่อเพ่ือให้ท่อและอุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและทนต่อการ
กัดกร่อนจากสารเคมีที่จะทำการขนถ่ายวัสดุที่นิยมใช้ทำท่อและอุปกรณ์สำหรับสารเคมีที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนจะ
เป็นเหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel) เนื่องจากมีความแข็งแรงและคงทนรวมถึงราคาไม่แพง ในกรณีที่
จะต้องออกแบบวัสดุที่ใช้สำหรับทำท่อและอุปกรณ์สำหรับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เหล็กกล้าไร้สนิมหรือ 
สแตนเลส (Stainless Steel) เป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบแต่มักไม่ค่อยนิยมใช้กัน เนื่องจากมี
ราคาสูง ซึ่งจะต้องพิจารณาการเข้ากันของวัสดุอ่ืนที่ประกอบกันด้วย เช่น หากถังเป็นเหล็กแต่ระบบท่อเป็น 
สแตนเลสจะมีสมบัติการขยายตัวจากความร้อนต่างกัน และอาจมีการกัดกร่อนผิวโลหะจากการแลกเปลี่ยน
ประจุจากวัสดุต่างประเภทกัน ดังนั้น วัสดุที่มักจะนิยมใช้ในการออกแบบท่อและอุปกรณ์ที่ใช้กับสารเคมีกัดกร่อน
หากไม่ใช้สแตนเลสก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติกซึ่งจะมีหลายประเภท ทั้งนี้ วัสดุพลาสติกที่จะ
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เลือกใช้จะขึ้นอยู่กับสมบัติทางกายภาพและสมบัติเคมีของสารเคมีอันตราย รวมถึงลักษณะการใช้งานของ
ระบบท่อและอุปกรณ์นั้น ๆ ด้วย 

การป้องกันการรั่วซึมในระบบท่อ วาล์วและเครื่องสูบถ่าย ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการ
ออกแบบ ติดตั้งและการบำรุงรักษาเพ่ือให้การทำงานของระบบการขนถ่ายสารเคมีผ่านระบบท่อเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกแบบและการเลือกวัสดุที่ป้องกันการรั่วซึม ปะเก็น (Gasket) และซีล (Seal) ต้อง
คำนึงถึงสมบัติการทนการกัดกร่อนในแต่ละประเภทวัสดุให้เหมาะสมกับสารเคมีที่จะทำการขนถ่ายผ่านระบบ
ท่อและวาล์วตามหลักการออกแบบทางวัสดุศาสตร์ โดยพิจารณาตามลักษณะการใช้งานประกอบกับสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี (ตารางท่ี 2.4 และตารางท่ี 2.5)  

สำหรับการติดตั้ง ระบบท่อ วาล์วและเครื่องสูบถ่ายที่มีจุดเชื่อมหรือจุดต่อ เพ่ือให้การป้องกันการ
รั่วซึมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องคำนึงถึงความสะดวกในการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงจุดเชื่อมและจุดต่อท่อด้วย 
 
ตารางท่ี 2.4  ตัวอย่างวัสดุสังเคราะห์ที่มีสมบัติป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี 

 
หมายเหตุ วัสดุตามตารางอาจมีการใช้ช่ือทางการค้าในการเรียกแทนช่ือวัสดุสังเคราะห์หรือช่ือทางวัสดุศาสตร์ 
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ตารางท่ี 2.5  ตัวอย่างตารางแสดงสมบัติของวัสดุที่การทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี (ฉบับย่อ) 
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สำหรับการใช้งานตารางในการออกแบบวัสดุที่ใช้สำหรับสารเคมีแต่ละประเภท จะสามารถพิจารณา
ตามชื่อสารเคมีจากคอลัมน์ทางซ้ายมือและอ่านค่าสมบัติการทนต่อการกัดกร่อนตามหมายเลขและสัญลักษณ์
ตามคอลัมน์ต่าง ๆ ด้านขวามือ ตามวัสดุด้านบน เช่น สารเคมี กรด Acetic Acid มีสัญลักษณ์ “AllE” ที่วัสดุ 
PTFE หรือ Teflon หมายถึง วัสดุนี้จะทนการกัดกร่อนของกรด Acetic Acid ได้ทุกค่าความเข้มข้นจนถึง
อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียส 

2.3.3 การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ 
การติดตั้งระบบท่อสารเคมี เหนือพ้ืนดินต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) ท่อต้องวางอยู่บนฐานรองรับที่ทำด้วยคอนกรีตหรือคานเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหนือพ้ืนดิน 

และมีระยะสูงจากพ้ืนดินเพียงพอเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำท่วมขัง โดยการคำนวณในการ
รับแรงกระทำท่ีเกิดข้ึนจะต้องได้รับการลงนามรับรองโดยบุคคลที่กำหนดในตารางที ่2.1  

2) มีการป้องกันความเสียหายจากยานพาหนะหรือสิ่งอ่ืนที่จะมากระทำต่อระบบท่อสารเคมี รวมถึง
การป้องกันมิให้เกิดการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น ความชื้น เป็นต้น 

3) ท่อที่วางไว้เหนือพ้ืนดินและพาดผ่านทางสัญจร ให้แสดงระยะความสูงจากพ้ืนผิวจราจร 
ถึงจุดต่ำสุดของท่อ โครงสร้างหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของท่อนั้น 

4) มีการระบุรายละเอียดท่อและอุปกรณ์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉิน 
สังเกตเห็นได้ชัดเมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เช่น ชื่อสารเคมี ลูกศรแสดงทิศทางการไหล เป็นต้น 

ทั้งนี้ ไม่แนะนำให้ติดตั้งระบบท่อสารเคมีใต้พ้ืนดิน แต่หากจำเป็นต้องติดตั้งต้องดำเนินการออกแบบ
และติดตั้ง ดังต่อไปนี้ 

1) ท่อที่ใช้ต้องเป็นท่อที่มีความต้านทานการกัดกร่อนหรือมีการออกแบบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 
2) จัดให้มีแบบแสดงตำแหน่งของท่อในผังโรงงานรวมถึงเครื่องหมายแสดงแนววางท่ออย่างชัดเจน 
3) กรณีที่มีการติดตั้งวาล์วหรือลิ้นปิดเปิดหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใต้พ้ืนดิน ต้องออกแบบและติดตั้ง

เพ่ือให้สามารถทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาได้โดยสะดวก 

2.3.4 การติดตั้งจุดรับและจุดจ่ายสารเคมีและเครื่องสูบถ่าย (Loading/Unloading station) 
จุดรับและจุดจ่ายสารเคมีและเครื่องสูบถ่าย ต้องอยู่นอกเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตของกลุ่มถังหรือ 

ถังเก็บสารเคมีอันตราย และต้องมีการป้องกันการรั่วไหลในพ้ืนที่จุดรับจ่ายและเครื่องสูบถ่ายที่สามารถรองรับ
และกักเก็บสารเคมีในกรณีฉุกเฉินตามความจุของรถบรรทุกสารเคมีภายในบริเวณจุดรับหรือจ่ายสารเคมี และ
ต้องให้รถสามารถวิ่งเข้าออกจุดรับจ่ายสารเคมีได้อย่างปลอดภัย เช่น การออกแบบเขื่อนแบบเนินหลังเต่า 
(Slope) สำหรับด้านข้างซึ่งไม่มีรถเข้าออกอาจจะออกแบบให้ เป็นแบบลูกเต๋าหรือแบบแท่งสี่ เหลี่ยม  
และจะต้องมีการติดตั้งวาล์วสำหรับระบายน้ำภายในเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตเพ่ือใช้ระบายน้ำออกจากพ้ืนที่
จุดรับจ่ายสารเคม ีและวาล์วระบายนี้จะต้องเป็นวาล์วประเภทปกติปิด (Normally Closed) 
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2.3.5 การติดแผ่นโลหะ (Name plate) 
การติดแผ่นโลหะเพ่ือแสดงข้อมูลพ้ืนฐานของถัง เช่น มาตรฐานการสร้าง ความจุสูงสุดชื่อผู้ผลิต  

ปีที่ผลิต ความดันทดสอบที่บริเวณถังเก็บสารเคมี โดยจะต้องติดตั้งในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้เป็นที่
สังเกตเห็นอย่างเด่นชัด ต้องบำรุงรักษาแผ่นโลหะ (Name Plate) ให้อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย เช่น จะต้องไม่มี
การทาสีทับ เป็นต้น และแผ่นโลหะยังมีความจำเป็นที่จะใช้ในการสื่อสารกับทีมฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อีกด้วย ตัวอย่างแผ่นโลหะ (Name Plate) แสดงตามรูปที ่2.5 

 

รูปที ่2.5 ตัวอย่างแผ่นโลหะ (Name Plate) แสดงข้อมูลถังตาม API 650 
 

ตัวอย่างข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุในแผ่นโลหะประกอบด้วย 
1) ประวัติถัง  

- ปีที่สร้างเสร็จ 

- ผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้ง 
2) ขนาดของถัง 

- เส้นผ่าศูนย์กลาง (Nominal Diameter) 

- ความสูง (Normal Height) 

- ความจุสูงสุด (Maximum Capacity) 
3) สมบัติทางกายภาพ 

- ค่าความถ่วงจำเพาะในการออกแบบ (Design Specific Gravity) 

- ความดันในการออกแบบ (Design Pressure)  

- อุณหภูมิสูงสุดในการออกแบบ (Maximum Design Temperature) 

- ความสูงในการออกแบบของของเหลวในถัง (Design Liquid Level) 

- วัสดุที่ใช้ทำถัง (Material) 
โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นต้องมีการเก็บเป็นเอกสาร เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือการ

บำรุงรักษาและการซ่อมเปลี่ยนหรือปรับปรุงถังเก็บสารเคมีในอนาคต  



20  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.3.6 การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัย 
เพ่ือให้การใช้งานถังเก็บสารเคมีอันตรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด ถังเก็บ

สารเคมีอันตรายต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับประเภทของ
สารเคมีอันตราย อย่างน้อยดังนี้ 

 
 (1)  อุปกรณ์วัดความดันภายในถัง (Pressure gauge, Manometer) 

อุปกรณ์วัดความดันภายในถัง ทำหน้าที่วัดความดันภายในถัง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องทราบความดัน
ภายในถังเพ่ือใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น หากความดัน
ในถังอ่านค่าได้สูงหรือต่ำกว่าความดันที่ตั้งไว้ของอุปกรณ์ระบาย แสดงว่ามีความผิดปกติของอุปกรณ์หรือระบบ
ดังกล่าว และจะต้องมีแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย อุปกรณ์ท่ีใช้วัดความดันในถังจะมีอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 
1) มานอมิเตอร์แบบหลอดแก้ว  
อุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันที่นิยมใช้กันสำหรับถังเก็บสารเคมีอันตรายที่เป็นแบบความดันบรรยากาศ 

(Atmospheric Tank) ซึ่งจะใช้น้ำในท่อใสที่มีมาตรวัดเป็นตัวชี้วัดระดับความดันภายในถัง เนื่องจากราคาไม่สูง 
ใช้งานง่ายและสะดวกในการบำรุงรักษา 
   

 
 

รูปที ่2.6 หลักการทำงานของมานอมิเตอร์ และตัวอย่างมานอมิเตอร์ 
 

รูปที่ 2.6 จะแสดงหลักการทำงานของมานอมิเตอร์ในการวัดความดันที่เกิดขึ้นภายในถังเปรียบเทียบ
กับความดันบรรยากาศภายนอกถัง โดยจะสามารถแสดงผลทั้งสภาวะถังที่มีความดันหรือเกิดสภาวะ
สุญญากาศภายในถัง โดยวัดจากค่าความสูงของของเหลวในหลอดแก้ว 
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2) เกจวัดความดัน และเกจวัดความดันแบบดิจิตอล ตามรูปที่ 2.7 และ 2.8 
 

 
รูปที ่2.7  เกจวัดความดัน 

 

 
 

รูปที ่2.8  เกจวัดความดันแบบดิจิตอล 
 

อุปกรณ์วัดความดันภายในถังสำหรับคู่มือฉบับนี้ แนะนำให้ใช้อุปกรณ์แบบมานอมิเตอร์หลอดแก้วบรรจุ
น้ำ ซึ่งมีข้อดี คือ ราคาไม่สูง ใช้งานง่าย สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติจากระยะไกล (ใส่น้ำย้อมสี) บำรุงดูแล
รักษาง่ายเพราะถังเก็บสารเคมีแบบบรรยากาศ (Atmospheric Tank) มีความดันภายในถังไม่สูง  

 
 (2)  อุปกรณ์วัดระดับ (Level devices) 

การวัดระดับของเหลวภายในถังสามารถทำได้ทั้งแบบอุปกรณ์ติดตั้งที่ตัวถัง  และการใช้เทปเหล็กวัด
ระดับความสูงโดยการทิ้งตุ้มดิ่งจากหลังคาถังผ่านช่องวัดระดับ ซึ่งยังคงเป็นวิธีการที่ใช้มีความน่าเชื่อถือและ
ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความต่อเนื่องในการอ่านค่าเนื่องจากต้องใช้คนทำการ
ตรวจวัดจึงไม่สามารถวัดได้บ่อย และค่าที่ได้จะยังไม่สามารถอ่านค่าออกมาเป็นปริมาตรของของเหลวได้
โดยตรงจะต้องอ่านค่าจากตารางเทียบความสูงกับปริมาตร (Tank Table) อีกครั้ง แตกต่างจากอุปกรณ์ที่ติด
กับตัวถังส่วนใหญ่ที่มีการคำนวณและตั้งค่าปริมาตรต่อความสูงไว้แล้วจึงสามารถอ่านค่าปริมาตรได้เลย และ
การวัดระดับแบบเทปเหล็กทิ้งดิ่งมักจะไม่นิยมในกรณีที่ต้องการข้อมูลที่ตรงกับค่าระดับความสูงที่เป็นจริง
ในขณะเวลานั้น (Real Time)  
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ประเภทของอุปกรณ์วัดระดับ  
1) อุปกรณ์ท่ีไม่ได้ติดกับตัวถัง เช่น เทปเหล็กแบบมีตุ้มถ่วงทิ้งดิ่ง ตามรูปที ่2.9 (a) 
2) อุปกรณ์ท่ีมีการติดตั้งที่ตัวถังและอ่านค่าได้ทันที 

- มาตรวัดความสูงแบบหลอดแก้วใสที่บอกค่าระดับความสูง ตามรูปที ่2.9 (b) 

- มาตรวัดความสูงของของเหลวแบบลูกลอย ตามรูปที ่2.9 (c) 

- อุปกรณ์วัดระดับแบบใช้น้ำหนักของของเหลวกดเพ่ืออ่านระดับ (Hydro Static) เช่น อุปกรณ์
วัดแบบตัวแปลงสัญญาณความดัน (Pressure Transmitter) ตามรูปที่ 2.9 (d) 

- อุปกรณว์ัดระดับประเภทอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Level Transmitters) ตามรูปที ่ 2.9 (e) 
และรูปที ่2.9 (f) 

- อุปกรณ์ที่วัดค่าความต่างการนำไฟฟ้าในของเหลว (Capacitance Transmitters)  
ตามรูปที ่2.9 (g) และรูปที ่2.9 (h) 

- อุปกรณ์วัดแบบที่ใช้สมบัติทางแม่เหล็ก (Magnetostrictive Level Transmitters)  
ตามรูปที ่2.9 (i) 

- อุปกรณ์ประเภท Laser Level Transmitters  ตามรูปที ่2.9 (j) 

- อุปกรณ์ประเภท Radar Level Transmitters ตามรูปที ่2.9 (k) 
 

ในการออกแบบเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับวัดระดับความสูงของของเหลวหรือปริมาตรของสารเคมี
อันตรายที่บรรจุในถังเก็บ ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาเลือกตามลักษณะการใช้งานของถังเก็บสารเคมีอันตราย 
และลักษณะของถังเก็บสารเคมีอันตรายด้วย เช่น มีจุดต่อสำหรับอุปกรณ์นั้น ๆ หรือไม่ โดยให้พิจารณาตาม
องค์ประกอบดังนี้ 

1)  ราคาของอุปกรณ์และการลงทุน 
2) ลักษณะของถังและตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ และความยุ่งยากในการติดตั้ง 
3) ความปลอดภัยในการใช้งาน 
4) ราคาและความยุ่งยากในการบำรุงรักษา  

 

สำหรับในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป อุปกรณ์วัดระดับประเภทเทปวัดแบบทิ้งดิ่งเป็นที่นิยมใช้ และเป็นที่
ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับถังที่จะต้องมีพิธีการตรวจวัดปริมาณเพ่ือขั้นตอนการเสียภาษีหรือพิกัด
ศุลกากร และยังคงวิธีการตรวจวัดปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการสอบเทียบระดับความสูงของ
ของเหลวที่เก็บในถังเก็บ (Tank Calibration) ส่วนอุปกรณ์วัดระดับอ่ืน ๆ ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน 
คือ แบบลูกลอย หรือแบบอิเลคทรอนิคส์ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งค่าระดับความสูง อุณหภูมิ หรือความหนาแน่น
ของสารเคมีได้โดยใช้ตัวตรวจจับ (Sensor) เพียงตัวเดียว เช่น แบบ Radar Guide Wave โดยอาจจะใช้เป็น
ตัววัดระดับและเตือนระดับสูง (High Level Alarm) หรือสูงวิกฤต (High High Level Alarm) สำหรับถังที่
เก็บสารเคมีที่ไม่ใช่ SIL Class (ระดับความปลอดภัยขั้นสูง Safety Integrity Level) ซึ่งไม่จำเป็นต้องแยกตัว
ตรวจจับ (Sensor) ให้ทำงานอิสระ 
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รูปที่ 2.9 ตัวอย่างอุปกรณ์วัดระดับของเหลวประเภทต่าง ๆ 
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รูปที ่2.10 ตัวอย่างการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับของเหลวประเภทต่าง ๆ 
 

(3)  อุปกรณ์เตือนและระบบป้องกันการล้น (Overfill Protection) 
สำหรับการออกแบบอุปกรณ์เตือน และระบบป้องกันการล้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น 

API 2350 : Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities โดยสามารถออกแบบและ
เลือกใช้ตามประเภท ดังนี้ 
  1) แบบที่ 1 คือการตรวจสอบระดับความสูงตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการคำนวณจากอัตราการ
ไหล และอัตราการรับสารเคมีอันตรายเข้าถัง โดยจะมีการคำนวณการเพิ่มระดับความสูงต่อหน่วยเวลา และให้
ผู้ปฏิบัติงานวัดค่าความสูงตามระยะเวลาที่กำหนด หากพบการเพ่ิมขึ้นของอัตราการไหลหรือมีแนวโน้มว่า
สารเคมีอันตรายที่รับจะล้นถัง ผู้ที่ตรวจวัดความสูงจะสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานอีกคนทำการหยุดการรับสารเคมี
อันตรายเข้าถัง 
  2) แบบที่ 2 เป็นระบบที่มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับและสัญญาณเตือน ระดับความสูง (High Level 
Alarm) เพ่ิมเติม สำหรับการใช้ในการเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบสถานะและหยุดการรับสารเคมีอันตรายเข้าถัง
ทันท ีเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนก่อนการล้นถัง 
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3) แบบที่ 3 ในกรณีที่มีการเก็บสารเคมีอันตรายที่มีอันตรายสูงและต้องเก็บในปริมาณมากในถังเก็บ 
หากผลการประเมินระดับความเชื่อมั่นความปลอดภัย (SIL – Safety Integrity Level) อยู่ในระดับที่มีความ
เสี่ยงสูงหรืออยู่ในระดับ SIL จำเป็นจะต้องพิจารณาติดตั้งระบบเตือนระดับความสูง (HLA - High Level 
Alarm) และระดับความสูงวิกฤต (HHLA – High-High Level Alarm) ที่ทำงานอิสระต่อกัน และต้องแยกจาก
อุปกรณ์วัดระดับทั่วไป (General Level Gauge) โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องหยุดการรับสารเคมีอันตรายเข้าถัง
ทันทีท่ีได้รับสัญญาณเตือนครั้งแรกตามระยะเวลาที่กำหนด 

4) แบบที ่4 จะเป็นระบบที่ออกแบบเพิ่มอุปกรณ์ในการตัดระบบการรับสารเคมีอันตรายอัตโนมัติแทน
การใช้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ปิดวาล์วหรือตัดระบบการรับสารเคมีอันตราย ตามแบบที่ 3 โดยหลักการทำงาน
เมื่อระดับของของเหลวเพ่ิมสูงขึ้นถึงอุปกรณ์เตือนระดับสูง HLA - High Level Alarm จะมีสัญญาณแจ้งเตือน
และเมื่อระดับของของเหลวยังคงเพ่ิมขึ้นถึงระดับความสูงวิกฤต HHLA - High-high level Alarm มีสัญญาณ
แจ้งเตือน พร้อมตัดระบบการทำงานของเครื่องสูบถ่ายรับสารเคมีอันตรายหรือวาล์วอัตโนมัติ 

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับระบบเตือนการล้นถังเก็บ เพ่ือเป็นการป้องกันในกรณีที่เกิดความผิดพลาดใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามปกติ หรือเมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดพลาด คือควรมีมาตรการเพ่ิมเติมในการป้องกันเชิงรุก 
ด้วยการกำหนดมาตรฐานเรื่องการปฏิบัติงาน (SOP - Standard Operating Procedure) เช่น การตรวจสอบ
ระดับของที่ว่างในถังก่อนการรับ การตรวจสอบการเปิด-ปิดวาล์วอย่างถูกต้อง การต่อท่ออย่างถูกต้อง เป็นต้น 
รวมทั้งจัดให้มีการอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานและซักซ้อมทำความเข้าใจวิธีการทำงานอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยสม่ำเสมอ 
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รูปที ่2.11 อุปกรณ์เตือนและป้องกันการล้นถัง 4 แบบ 
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รูปที่ 2.12 การติดตั้งอุปกรณ์เตือนและป้องกันการล้นถังแบบที่ 4 
 
 (4)  อุปกรณ์วัดอุณหภูมิสารเคมีอันตรายในถังเก็บ 

ในกรณีที่ความหนาแน่นของของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ อาจต้องตรวจสอบอุณหภูมิเพ่ือ
นำมาคำนวณปริมาตรของเหลวซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันสารเคมีอันตรายล้นถัง หรือการใช้ในการควบคุม
ปริมาณของเหลวทีสู่ญหายจากการเปลี่ยนสถานะเป็นไอเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

 
สำหรับในกรณีที่ถังจะต้องรักษาอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม เช่น ถังเก็บสไตรรีนโมโนเมอร์ 

ซึ่งอาจจะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซซั่นและเกาะตัวที่ส่วนวาล์วระบายความดัน (PV Valve) และจะก่อความ
เสียหายต่อถังเก็บสารเคมีอันตราย จำเป็นจะต้องติดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในถัง เพ่ือการตรวจสอบการหล่อเย็น
ของถังว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ออกแบบหรือวิศวกรที่ดูแลด้านการออกแบบจะต้องศึกษา
สมบัติทางกายภาพของสารเคมีอย่างครบถ้วนก่อนออกแบบหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถัง 
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รูปที ่2.13 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในถัง 
 

ในการออกแบบมักติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิทั้ง 2 ประเภทด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารที่
แตกต่างกัน โดยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบ Resistance Temperature Detector (RTD) จะเน้นการสื่อสาร
และส่งสัญญาณไปที่ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติหรือตัวแสดงอุณหภูมิแบบตัวเลขดิจิตอล และแบบหน้าปัดจะ
ให้ประโยชน์ในการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นจะสามารถสัง เกตเห็นตำแหน่งเข็มได้จาก
ระยะใกล้ ตามรูปที ่2.13 

 

 (5)  ช่องคนลอด (Manhole) 
ช่องคนลอด (Manhole) และช่องสำหรับการต่อท่อหรืออุปกรณ์ (Nozzle) รวมถึงช่องสำหรับเก็บ

ตัวอย่าง (Sampling Hatches) ตามรูปที ่2.14 สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ตามประเภท ดังนี้ 
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รูปที ่2.14 ภาพแสดงช่องคนลอด (ด้านบน ด้านข้าง) ช่องสำหรับการต่อท่อ และช่องสำหรับเก็บตัวอย่าง 

 

ช่องคนลอด (Manhole) หมายถึง ช่องที่ออกแบบให้มีขนาดเพียงพอกับบุคคลที่สามารถจะเข้าไป
ปฎิบัติงานหรือซ่อมบำรุงในถังได้ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว โดยอ้างอิง API 650 ในการ
ออกแบบควรมีช่องคนลอด (Manhole) อย่างน้อย 2 ช่องต่อถัง เพ่ือวัตถุประสงค์ในเรื่องการระบายไอสารเคมี
อันตราย (Free Gas) หลังจากการทำให้ถังว่าง (Empty Tank) ให้อยู่ในระดับปลอดภัย และในกรณีที่ต้องการ
ทำให้อากาศหมุนเวียนสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าไปทำงานภายในถัง  

ประเภทช่องคนลอด (Manhole) สามารถแยกออกได้ดังนี้ 
1) ช่องคนลอดท่ีเข้าจากด้านบน Top entry-Roof manhole ตามรูปที ่2.15  
2) ช่องคนลอดท่ีเข้าจากด้านข้าง Side entry – Shell / Side manhole ตามรูปที่ 2.16 
 

 
รูปที่ 2.15  ช่องคนลอดด้านบน (Top entry-Roof manhole) 
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รูปที ่2.16 ช่องคนลอดด้านข้าง (Side entry – Shell / Side manhole) 
 

ช่องสำหรับการต่อท่อหรืออุปกรณ์ (Nozzle) หมายถึง ช่องหรือจุดต่อสำรองสำหรับท่อหรืออุปกรณ์
ตามรูปที่ 2.17 ที่ออกแบบตามความต้องการในการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนและขนาดของท่อ วาล์ว และ
อุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้ง เช่น ท่อทางรับ ท่อทางจ่าย วาล์วระบายก้นถัง อุปกรณ์วัดระดับ อุปกรณ์วัดความดัน 
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบควรจะต้องคำนึงถึงจำนวน Nozzle สำรองเพ่ือรองรับการ
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ในอนาคต เช่น ควรมี Nozzle สำรองอย่างน้อย 20% ของจำนวน Nozzle 
ทั้งหมด (แนะนำให้เลือกขนาดที่ใหญ่ที่สุด) หรืออย่างน้อยขนาดมาตรฐาน (1, 2, 3 นิ้ว) อย่างละหนึ่งช่อง หรือ
ตามแผนการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต   

การออกแบบ Nozzle ต้องกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานในการออกแบบ เช่น API, DIN หรือ JIS 
และสอดคล้องกับอุปกรณ์ เพราะขนาดและจุดเชื่อมต่อ หรือขนาดและตำแหน่งของรูน๊อตจะไม่สามารถใช้
ร่วมกันได้ในแต่ละมาตรฐาน 

 

 
 

รูปที ่2.17 ช่องสำหรับต่อท่อหรืออุปกรณ์ (Nozzle) 
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ช่องเก็บตัวอย่าง (Sampling Hatches) หรือช่องสำหรับการวัดระดับ (Dipping Hatch) ตามรูปที่ 
2.18 ซึ่งอาจจะออกแบบเป็นช่องเดียวกันหรือแยกกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการทำงาน โดยปกติมักจะ
ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานร่วมกัน ในการวัดระดับตามพิธีการทางศุลกากร และการคำนวณปริมาณการ
จัดเก็บเพ่ือคำนวณภาษี การใช้เทปเหล็กวัดแบบทิ้งดิ่งยังคงเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น 
ช่องสำหรับการวัดระดับยังมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอีกทั้งยังเพ่ือใช้ในการสอบเทียบ (Tank Calibration) 
ระดับของเหลวในถังอีกด้วย 

 

 
 

รูปที ่2.18 ช่องสำหรับเก็บตัวอย่าง (Sampling Hatches) หรือช่องสำหรับการวัดระดับ (Dipping Hatches) 
 

 (6)  อุปกรณ์ควบคุมความดันภายในถัง 
อุปกรณ์ควบคุมความดันภายในถัง รวมถึงวาล์วหายใจ (Breather Valve) วาล์วนิรภัย (Emergency 

Vent) วาล์วควบคุมความดันไอระเหย (Pressure Vacuum Relief Valve, PVRV) โดยหลักการจะต้อง
กำหนดการระบายที่ความดันที่ 80% ของความดันออกแบบ (Design Pressure) และแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมความดันภายในถังไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยสามารถเลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องออกแบบ
ตามหลักวิศวกรรมและได้รับการรับรองจากบุคคลตามตารางที่  2.1 ทั้งนี้ สามารถจำแนกลักษณะการทำงาน
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานและประเภทอุปกรณ์ไดด้ังนี้  

1) วาล์วหายใจ (Breather valve) เป็นชื่อที่ใช้เรียกระบบการระบายความดันภายในถังเก็บสารเคมี
อันตราย ทั้งด้านที่มีอากาศไหลเข้าแทนที่ของเหลวเมื่อถูกจ่ายออกไปนอกถัง และระบายอากาศในถังออกสู่
บรรยากาศ เมื่อมีการสูบถ่ายสารเคมีอันตรายเข้าถัง โดยทั่วไปวาล์วประเภทนี้จะนิยมใช้งานกับถังความดัน
บรรยากาศ (Atmospheric Tank) 

2) วาล์วควบคุมความดันไอระเหย (Pressure Vacuum Relief Valve, PVRV) หลักการทำงานจะ
เป็นไปตามรูปที่ 2.19 โดยในการทำงานจะมีแผ่นน้ำหนักที่คำนวณตามความดันที่ตั้งค่าเอาไว้  ทั้งด้านที่เป็น
ความดันระบายออกเมื่อมีการไหลของของเหลวเข้ามาแทนที่อากาศในถัง โดยอากาศที่ถูกแทนที่จะไหลออก
ด้วยความดันที่เอาชนะแผ่นน้ำหนักที่กดไว้ และวาล์วด้านขาเข้าก็จะมีแผ่นน้ำหนักที่ได้รับการออกแบบให้เปิด
เมื่อมีของเหลวไหลออกจากถังและต้องการอากาศไหลเข้าไปแทนที่ 
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รูปที ่2.19 การทำงานและลักษณะของวาล์วควบคุมความดันไอระเหย  
(Pressure Vacuum Relief Valve, PVRV) 

 

3) วาล์วระบายความดัน (Pressure Relief valve) ตามรูปที่ 2.20 หลักการทำงานจะใช้แผ่นน้ำหนัก
กดทับเพ่ือรักษาความดันที่ออกแบบ และจะระบายความดันส่วนเกินที่เกิดขึ้นภายในถังซึ่งเอาชนะแผ่นน้ำหนัก
ที่กดทับให้ลอยขึ้นสูง (โดยจะระบายความดันส่วนที่เกินจากความดันปกติ) จนกว่าความดันภายในถังจะน้อย
กว่าแผ่นน้ำหนักกดและแผ่นน้ำหนักจะเลื่อนลงมาตำแหน่งปิดตามปกติ 

 

 
 

รูปที ่2.20 การทำงานและลักษณะของวาล์วระบายความดัน (Pressure Relief valve) 
 

4) วาล์วนิรภัยหรือวาล์วระบายความดันฉุกเฉิน (Emergency Vent Valve) ตามรูปที่ 2.21 เป็นวาล์ว
ที่มีการออกแบบตามหลักกลศาสตร์คือการใช้น้ำหนักของฝาปิดหรือความแข็งแรงของตัวล็อคฝาซึ่งคำนวณให้
มากกว่าความดันภายในถังปกติซึ่งจะกดให้วาล์วปิด แต่จะเปิดออกทันทีเมื่อความดันภายในถังเกินค่าน้ำหนัก
ที่ตั้งไว้ 

 

 
รูปที ่2.21 ลักษณะของวาล์วนิรภัยหรือวาล์วระบายความดันฉุกเฉิน (Emergency Vent Valve) 
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5) วาล์วระบายความดันแบบสปริง (Pressure Safety Relief valve) ตามรูปที่ 2.22 หลักการทำงาน
โดยใช้สปริงที่ได้รับการออกแบบการรับแรงจากการคำนวณความดันภายในถังกดเพ่ือปิดวาล์ว  และจะระบาย
ความดันที่เกินซึ่งสามารถเอาชนะน้ำหนักกดจากสปริงได้ออกจากถังจนความดันในถังอยู่ในสภาวะปลอดภัย  
และสปริงจะกดใหว้าล์วปิดตามปกติ 

 

   
 

   
 

รูปที ่2.22 ลักษณะของวาล์วระบายความดันแบบสปริง (Pressure Safety Relief Valve) 
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6) วาล์วระบายความดันแบบปล่อยอิสระ (Free vent) ตามรูปที่ 2.23 จะมีการออกแบบในลักษณะที่
เป็นช่องเปิดโล่งแต่จะมีส่วนที่ออกแบบเพ่ือกันน้ำฝนไม่ให้เข้าไปในถัง เช่น ท่อรูปตัวยูคว่ำ วาล์วระบายประเภทนี้
ไม่เหมาะที่จะนำไปออกแบบเพ่ือใช้งานสำหรับถังเก็บสารพิษที่มีไอระเหย สารไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า
อุณหภูมิสภาวะแวดล้อม (Ambient Temperature) 
 

 
 

รูปที ่2.23 ลักษณะของวาล์วระบายความดันแบบปล่อยอิสระ (Free Vent) 
 

สำหรับการควบคุมและระบายความดันในท่อที่เกิดจากการไหลหรือการขยายตัวเนื่องจากความร้อน 
(Thermal Expansion) ควรจะต้องติดตั้ง PRV (Pressure Relief Valve), TRV (Thermal Relief Valve) 
หรือ PSV (Pressure Safety Valve) ที่ด้านต้นทางหรือปลายทาง และจะต้องติดตั้งท่อระบายความดันเพ่ือนำ
สารเคมีอันตรายไปยังจุดจัดเก็บอย่างปลอดภัยหรือคืนกลับไปที่ถัง (Return Pipe)  

ตัวอย่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งบนหลังคาถัง เช่น วาล์วระบายแรงดันฉุกเฉิน (Emergency Vent 
Valve) และอุปกรณ์ดักเปลวไฟ (Flame Arrester) เป็นต้น แสดงตามรูปที ่2.24 

 

 
รูปที ่2.24 ภาพแสดงอุปกรณ์ความปลอดภัย ต่าง ๆ ที่ติดตั้งบนหลังคาถัง 
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(7) อุปกรณ์ดักเปลวไฟ (Flame Arrester) 
อุปกรณ์ดักเปลวไฟที่แสดงการทำงานตามรูปที่ 2.25 เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับถัง

เก็บสารเคมีไวไฟในการที่จะป้องกันมิให้เปลวไฟที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ภายนอกถังเก็บสารไวไฟย้อนกลับเข้า
ไปในถังที่มีไอระเหยและเชื้อเพลิงจำนวนมาก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ และเพ่ือป้องกันไม่ให้
ไฟไหลย้อนกลับไปในถังเก็บสารไวไฟ ควรจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักเปลวไฟแยกแต่ละถังเพ่ือให้เกิดการทำงาน
อย่างเป็นอิสระต่อกัน และอุปกรณ์ดักเปลวไฟนี้จะต้องพิจารณาติดตั้งหากมีการจัดเก็บสารไวไฟที่มีจุดวาบไฟ
ต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) 

ในกรณีโรงงานไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ดักจับเปลวไฟได้  มีคำแนะนำให้พิจารณามาตรการอ่ืนที่จะ
ป้องกันหรือบรรเทาในกรณีที่อาจจะเกิดเพลิงในถังเก็บสารไวไฟได้  เช่น ติดตั้งระบบจ่ายก๊าซเฉื่อยคลุมเหนือ
สารไวไฟในถัง (Tank Blanket) 

นอกจากนี้  อาจใช้  Water Seal Pot ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ในการป้องกันไม่ให้ระบบท่อเป็น
สุญญากาศ และช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของก๊าซที่ระบายออก ในกรณีที่ก๊าซระบายออกมาในปริมาณ
น้อย เป็นอุปกรณ์ดักเปลวไฟด้วยก็ได้  

การออกแบบระบบข้างต้นจะต้องเป็นไปตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรมและจะต้องมีคำรับรอง
จากบุคคลที่ระบุในตารางที่ 2.1  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.25 หลักการทำงานของอุปกรณ์ดักเปลวไฟ  
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รูปที ่2.26 การติดตั้งอุปกรณ์ดักเปลวไฟร่วมกับวาล์วระบายความดัน  

 

ในการติดตั้งอุปกรณ์ดักเปลวไฟควรติดตั้งที่ท่อทางเข้าของวาล์วควบคุมความดันไอระเหย (Pressure 
Vacuum Relief Valve, PVRV) หรือวาล์วปรับความดันอัตโนมัติ (Regulator Valve) ตามรูปที่ 2.6 โดยควร
ติดตั้ง 2 จุดต่อถัง และในการวางแผนตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงจะต้องมีระยะเวลาที่เหลื่อมกันเนื่องจากจะต้อง
มีการทำงานที่เป็นอุปกรณ์สำรองในกรณีตัวใดตัวหนึ่งชำรุดหรืออุดตัน  และแนะนำให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ 
ดักเปลวไฟแบบแยกถังต่อถัง ในกรณีมีถังหลายใบที่จะใช้อุปกรณ์ดักเปลวไฟร่วมกันสามารถทำได้ แต่จะต้องมี
การคำนวณอัตราการไหลของอากาศหรือไอระเหยที่ระบายจากถังเก็บ ในกรณีที่ทุกถังระบายความดันพร้อมกัน 
และค่า Head Loss ของระบบรวมกันในระบบ Conventional Header เพ่ือกำหนดขนาดของท่อและ
อุปกรณ์ดักเปลวไฟ 

(8) อุปกรณ์ดักความชื้น  
ในกรณีท่ีสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บอาจมีความไวต่อปฏิกิริยากับความชื้นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ

เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือดักความชื้นไม่ให้เข้าไปในถังจะถูกติดตั้งในด้านทางเข้า 
ของอากาศ (Vacuum, Air Intake) ส่วนวัสดุดักความชื้นนั้นจะต้องพิจารณาสารที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่
จัดเก็บในถังนั้นด้วย ประเภทของอุปกรณ์ดักความชื้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

1) การใช้สารดูดความชื้น (Desiccant Dryers) เช่น ซิลิกาเจล (Silica Gel) 
2) Tank blanket โดยใช้ Inert Gas เช่น N2 (Nitrogen) เหมาะสำหรับถังเก็บสารที่มีความดันไอสูง

(High Vapor Pressure) โดยหลักการทำงานโดยทั่วไปจะมีระบบการจ่าย Inert Gas เพ่ือไปคลุม
ผิวของเหลวและแทนที่อากาศที่อาจจะมีความชื้นปนอยู่และรักษาสมดุลของความดันเพ่ือไม่ให้
อากาศที่มีความชื้นภายนอกเข้าไปในถังได้ 

อุปกรณ์ดักเปลวไฟ Flame Arrester จะต้องตดิตั้ง

ร่วมกับอุปกรณ ์PVRV เสมอ โดยจะทำการตดิตั้ง 

Flame Arrester ก่อน แล้วจึงตามด้วย PVRV ทันท ี

อุปกรณ์ดักเปลวไฟ  
Flame Arrester 
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(9) ระบบบำบัดไอระเหย 
ต้องติดตั้งระบบบำบัดไอระเหยเข้ากับระบบการระบายความดันภายในถัง ในกรณีจัดเก็บสารเคมี

อันตรายที่อาจมีไอระเหยที่อันตรายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม โดยในการติดตั้งอุปกรณ์ดักหรือบำบัดไอระเหย
จะต้องได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรม รวมถึงการพิจารณาหลักพลศาสตร์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุด และต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่ระบุในตารางที ่2.1  

 

ประเภทระบบบำบัดไอระเหยสามารถพิจารณาเลือกออกแบบและใช้งานได้ ดังนี้ 
1) Activated Carbon Absorbent คือการใช้ผงถ่านที่มีประจุไฟฟ้าเป็นตัวดักจับไอระเหยของ

สารเคมีอันตรายที่มาจากท่อระบายของถังซ่ึงจะต่อตรงมาท่ีชุดดักไอระเหยและผงถ่านคาร์บอนที่
มีประจุ Activated Carbon โดยผงถ่านคาร์บอนจะทำหน้าที่ ในการดักจับและลดปริมาณ 
ไอระเหยและกลิ่นของสารเคมีอันตรายก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ 

2) ระบบ Wet Scrubber เป็นระบบที่ใช้ของเหลวพ่นเป็นละอองฝอยละเอียดและมีตะแกรง
ละเอียดดักจับไอระเหยรวมทั้งกลิ่นของสารเคมีอันตรายที่ต่อท่อมาจากท่อระบายไอของถังเก็บ 
ซึ่งอาจใช้ตัวกลาง (Media) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดักจับไอระเหย 

3) Vapor Recovery Unit คือระบบที่ออกแบบเพ่ือนำไอระเหยของสารเคมีอันตรายที่เกิดขึ้น
ในขณะปฏิบัติงานในการรับหรือจ่ายสารเคมีอันตรายเข้าออกจากถังกลับมาควบแน่นเพ่ือนำ
กลับไปใช้ในกระบวนการตามปกติ  และยังช่วยลดการระบายไอระเหยสารเคมีอันตรายสู่
บรรยากาศอีกด้วย จึงถือว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในโรงงาน 

2.4 การตรวจสอบก่อนการใช้งานถังเก็บสารเคมีอันตรายและท่อ 
หลังจากการติดตั้งถังเก็บสารเคมีอันตราย ระบบท่อและอุปกรณ์หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสร็จ

สมบูรณ์ ต้องจัดให้มีการทดสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบและทดสอบก่อนการใช้งานถัง ระบบท่อและ
อุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการตรวจสอบ เช่น API 653 โดยรายงานการตรวจสอบจะต้องมีคำ
รับรองจากบุคคลที่ระบุในตารางที่ 2.1 ทุกครั้ง 

 การตรวจสอบถังเก็บสารเคมีอันตรายก่อนการใช้งานหลังจากก่อสร้างหรือติดตั้งหรือปรับปรุงเสร็จ
แล้ว ต้องทำการทดสอบการรั่วซึมของตัวถังและข้อต่อต่าง ๆ โดยใช้ความดันน้ำ ความดันอากาศ หรือก๊าซ
เฉื่อยอัดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แต่ไม่เกิน 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ในกรณีใช้ความดันน้ำ
ให้ใช้เวลาในการทดสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในกรณีใช้ความดันอากาศหรือก๊าซเฉื่อยให้ใช้เวลาในการทดสอบ 
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การใช้อากาศหรือก๊าซเฉื่อยในการทดสอบอาจมีความยุ่งยากในการทดสอบและ
ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จึงแนะนำให้ใช้น้ำในการทดสอบ ซึ่งน้ำเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและสะดวก
ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และการทดสอบเป็นการทดสอบหลังจากการก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมจึงไม่มีปัญหาในเรื่องสารเคมีอันตรายปนเปื้อนและสามารถกำจัดน้ำที่ตกค้างในถังหรือในระบบท่อได้ง่าย 

ในกรณีที่พบการรั่วซึมในระหว่างการทดสอบจะต้องทำการตรวจสอบหารอยรั่วซึมซ้ำแล้วทำการแก้ไข
และทำการทดสอบตรวจซ้ำจนกระท่ังไม่ปรากฏการรั่วซึมอีก 

 



38  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.4.1 การตรวจสอบถังเก็บสารเคมีอันตรายและท่อก่อนการใช้งาน 
หลังจากก่อสร้างหรือติดตั้งหรือดัดแปลงซ่อมแซมเสร็จแล้ว จะต้องทำการทดสอบการรับความดัน 

การทรุดตัว การรั่วซึมของแนวเชื่อม ดังต่อไปนี้ 
1) การตรวจสอบหารอยรั่วด้วยการทดสอบความดัน (Hydrostatic Pressure Test) ด้วยการเติมน้ำ

ที่ระดับความสูงดังนี้  
(1) ที่ระดับสูงสุดของถัง 
(2) สำหรับถังที่มีหลังคาแบบไม่เคลื่อนที่ (Fixed Roof) ให้บรรจุน้ำที่ระดับความสูง 50 มิลลิเมตร 

เหนือรอยเชื่อมต่อระหว่างผนังถังกับหลังคาถัง 
(3) กรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการตาม (1) และ (2) ได้เนื่องจากถังมีการติดตั้งช่องระบายสารเคมี

อันตรายล้นถัง (Overflow) หรือมีข้อจำกัดจากการทำงานของหลังคาลอยภายในให้ทดสอบ 
ที่ระดับสูงสุดเท่าที่จะสามารถทดสอบได้ 
 

 
 

รูปที่ 2.27 ตำแหน่งของจุดทดสอบน้ำที่ระดับความสูงต่าง ๆ  
 

2) การตรวจวัดการทรุดตัวของถัง โดยการบรรจุน้ำได้ 50%, 75% และ 100% ของระดับที่จะ
ทดสอบตาม 2.4.1 ข้อ 1) โดยต้องรักษาระดับน้ำให้คงที่ไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง การวัดการทรุดตัวของถังต้อง
วัดก่อนและหลังที่มีการบรรจุน้ำในแต่ละช่วง การวัดต้องทำการวัดถัง โดยจุดที่วัดแต่ละจุดต้องห่างเท่ากัน และ
ให้มีระยะไม่เกิน 10 เมตร โดยค่าการทรุดตัวที่ยอมรับได้จะต้องอ้างอิงจาก API 653 

3) ตรวจสอบรอยรั่วของแนวเชื่อมระหว่างแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรงกับผนังถังโดยใช้ความดัน
อากาศอัดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แต่ไม่เกิน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
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2.4.2 การตรวจสอบระบบท่อ ท่ออ่อน และอุปกรณ์ที่ใช้กับสารเคมีอันตรายท่ีเก็บในถัง  
หลังจากก่อสร้างหรือติดตั้งหรือดัดแปลงซ่อมแซมเสร็จแล้ว ต้องทำการตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ

ดังต่อไปนี้ 
1) ตรวจพินิจวัสดุ หรือชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบท่อสารเคมีอันตรายและอุปกรณ์ว่าอยู่ใน

สภาพดีและสามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย 
2) การทดสอบการรับความดันของท่อให้ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการทดสอบ (Hydrostatic Test)

เนื่องจากมสีมบัติคงท่ีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
(1) ระบบท่อ วาล์ว และอุปกรณ์รวมถึงข้อต่อท่ออ่อน (Flexible / Thermal Expansion Joint)  

ต้องได้รับการทดสอบโดยรับความดันที่ความดันอย่างน้อย 1.5 เท่าของค่าความดันออกแบบ (Design  Pressure) 
และรักษาความดันไว้อย่างน้อย 10 นาที (ASME B31.3) โดยไม่มีการรั่วไหล  ในกรณีที่เป็นท่ออ่อน (Composite 
/Flexible Hose) ให้ทดสอบการรับความดัน โดยใช้น้ำที่ความดัน 1.5 เท่าของความดันใช้งาน (Working 
Pressure) และรักษาความดันไว้อย่างน้อย 10 นาที และจะต้องทำการทดสอบค่าความนำไฟฟ้าตลอดความ
ยาวท่ออ่อน (Electrical Continuity) และค่าการขยายตัว (Elongation) เป็นไปตามมาตรฐาน สากล เช่น BS EN 
1765 : Rubber hose assemblies for oil suction and discharge services – Specification for the 
assemblies, BS EN 13765  : Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies 
for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals – Specification เป็นต้น 

(2) ทำการทดสอบการรั่วซึมของระบบท่อ วาล์ว และอุปกรณ์รวมถึงข้อต่อท่ออ่อน (Flexible 
Joint) ให้ใช้ความดันน้ำอัดด้วยความดัน 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ในกรณีเป็นท่อ
ที่มีผนังสองชั้นให้ทดสอบเฉพาะท่อชั้นใน ในกรณีที่ไม่สามารถระบุหรือไม่ทราบความดันใช้งาน (Working 
Pressure) ให้ใช้ค่าความดันในการออกแบบในการทดสอบแทน 

 

 
 

รูปที่ 2.28 ภาพแสดงตัวอย่างลักษณะของท่ออ่อนประเภทต่าง ๆ 
 

3) ผลการทดสอบและตรวจสอบตาม 2) ต้องมีการบันทึกและเก็บรักษาไว้ให้ เจ้าหน้าที่สามารถเรียก
ตรวจสอบได ้

4) ระบบท่อและอุปกรณ์ เมื่อใช้งานครบ 5 ปี หลังจากการทดสอบและตรวจสอบครั้งสุดท้าย จะต้องทำ
การทดสอบและตรวจสอบโดยวิธีการตรวจพินิจ (Visual Inspection) และตรวจวัดความหนาของท่อ
จากภายนอกแบบสุ่มตรวจ (Randomize Pipe Thickness Inspection) โดยต้องมีการบันทึกผลการ
ทดสอบและตรวจสอบไว้ และเก็บผลการทดสอบและตรวจสอบไว้ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถเรียกตรวจสอบได้ 
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หมวดที ่3 การปฏิบตัิงาน และการใช้งานถังเก็บสารเคมีอันตราย 

 
ในการปฏิบัติงานและการใช้งานถังเก็บสารเคมีอันตราย โรงงานจะต้องจัดให้มี 

3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน 
 คู่มือปฏิบัติงานต้องครอบคลุมถึงขั้นตอนการรับการจ่าย (Loading/Unloading) การขนถ่ายสารเคมี

อันตรายเข้า-ออกจากถังเก็บ (Tank Transfer) และการควบคุมปริมาณสารเคมีอันตรายที่อยู่ในถัง โดยจะต้อง
มีการบันทึกปริมาณการรับ-จ่าย และการใช้งานสารเคมีอันตรายประจำวัน (Daily Record) รวมถึงขั้นตอน
การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของถังเก็บและอุปกรณ์ประจำวัน  เช่น การตรวจสอบมานอมิเตอร์   
การตรวจสอบจุดรั่วไหล เป็นต้น 

3.2  ป้ายแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย 
จะต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายตามมาตรฐานสากล เช่น NFPA

และระบุชื่อสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บที่ถังเก็บหรือบริเวณถังเก็บให้สามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะไกล ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บบ่อยแนะนำให้ทำป้ายที่สามารถเปลี่ยนได้ง่าย และต้องมั่นใจว่าป้าย  
ที่แสดงรายละเอียดตรงกับสารเคมีอันตรายที่จัดเก็บในถัง 

3.3  ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)  
จะต้องจัดเตรียมข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีที่เป็นปัจจุบันในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย อย่าง

น้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย มาตรการปฐมพยาบาล มาตรการผจญเพลิง และข้อควรระวัง 
ในการใช้สารเคมีดับเพลิง มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล  

3.4  เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 
เครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยมี 5 ประเภท คือ เครื่องหมายห้าม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมาย

เตือน เครื่องหมายแสดงสภาวะปลอดภัย และเครื่องหมายแสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย โดยรูปทรง ขนาด
และสี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย 
มาตรฐานเลขที่ มอก. 635-2554 เป็นต้น 

ทั้งนี ้ให้จัดแสดงป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความปลอดภัยการใช้งานถัง
เกบ็สารเคมีอันตราย และป้ายข้อมูลต้องมีขนาดที่เหมาะสม ติดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมีอันตรายให้เห็นได้
ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ 

• เครื่องหมายห้าม คือ ป้ายห้ามการปฏิบัติหรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย  เช่น ห้ามสูบบุหรี่ 

ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ ห้ามเดินผ่าน เป็นต้น โดยเครื่องหมายมีพ้ืนสีขาว แถบวงกลมพร้อมแถบ

เฉียงสีแดง และมีสัญลักษณ์ภาพสีดำ ตามตัวอย่างในรูปที่ 3.1 
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     ห้ามสูบบุหรี ่                  ห้ามใช้น้ำดับไฟ    ห้ามสัมผัส 

                           
       ห้ามจุดไฟและก่อประกายไฟ            ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่      ห้ามใช้ดื่ม 
ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ 

รูปที ่3.1 ตัวอย่างเครื่องหมายห้าม  
 

• เครื่องหมายเตือน คือป้ายเตือนให้ระวังภัยหรือระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ระวังสารเคมีอันตราย 

สารไวไฟ และระวังไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น โดยเครื่องหมายมีพ้ืนสีเหลือง สีของแถบตามขอบรูป

สามเหลี่ยมเป็นสีดำ และมีสัญลักษณ์ภาพสีดำ ตามตัวอย่างในรูปที่ 3.2 

 

                                        
              ระวังวัตถุมีพิษ                ระวังอันตรายจากไฟ/วัตถุไวไฟ    ระวังสารกัดกร่อน 

                                   
         ระวังสารออกซิไดซ์                     ระวังอันตรายจากไฟฟ้า                 ระวังพ้ืนผิวร้อน 
 

รปูท่ี 3.2 ตัวอย่างสัญลักษณ์เครื่องหมายเตือน 
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• เครื่องหมายบังคับ คือป้ายที่กำหนดให้ต้องปฏิบัติ  ป้ายกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลต่าง ๆ  เช่น สวมหมวก สวมถุงมือ สวมรองเท้านิ รภัย และสวมแว่นตานิรภัย เป็นต้น  

โดยเครื่องหมายมีพ้ืนสีฟ้า และมีสัญลักษณ์ภาพสีขาว ตามตัวอย่างในรูปที่ 3.3 

                   
       ต้องต่อสายดิน                ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องตา            ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องหู 

                   
           ต้องสวมรองเท้านิรภัย ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ      ต้องสวมชุดปกป้องร่างกาย 

รูปที ่3.3 ตัวอย่างเครื่องหมายบังคับ 
 

• เครื่องหมายแสดงสภาวะปลอดภัย คือป้ายที่ให้ข้อมูลเฉพาะ หรือป้ายแนะนำให้ปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง  เช่น ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน และป้ายจุดรวมพล เป็นต้น โดยเครื่องหมายมีพ้ืน
สีเขียว และมีสัญลักษณ์ภาพสีขาว ตามตัวอย่างในรูปที่ 3.4 

                                 
           ที่ล้างตาฉุกเฉิน                  ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน          จุดรวมพล 

                           
                    ทางออกฉุกเฉิน ซ้ายมือ        ทางออกฉุกเฉิน ขวามือ     โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

รูปที ่3.4 ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงสภาวะปลอดภัย 
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• เครื่องหมายแสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย คือ ป้ายที่ให้ข้อมูลอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัย เช่น จุดแจ้งเหตุ
อุปกรณ์ผจญเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น โดยเครื่องหมายมีพ้ืนสีแดง และมีสัญลักษณ์ภาพสีขาว
ตามตัวอย่างในรูปที่ 3.5 

                                
            อุปกรณ์ดับเพลิงยกหิ้ว       สายดับเพลิง                          บันไดหนีไฟ 

                                               
           ที่จัดเก็บอุปกรณ์ผจญเพลิง        จุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหม ้         โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

รูปที่ 3.5 ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงอุปกรณ์เก่ียวกับอัคคีภัย 

เครื่องหมายดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีขนาด รูปภาพ ลักษณะและขนาดตัวอักษร  สีของป้าย  ตาม
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ISO เป็นต้น และต้องมีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานให้
ปฏิบัติตามป้ายชนิดต่าง ๆ โดยเคร่งครัด สำหรับขนาดของเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย แสดงตามรูปที่ 3.6 
 

 
 

รูปที ่3.6 ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย 
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3.5 การฝึกอบรมพนักงาน 
จัดฝึกอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับถังเก็บสารเคมีอันตราย ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

อันตรายของสารเคมี รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย อย่างน้อยควรจะประกอบด้วย  

1) การรับการจ่ายสารเคมีอันตรายในถังเก็บ  (Loading/Unloading) และการขนถ่ายสารเคมี
อันตรายจากถังเก็บ (Tank Transfer) อย่างปลอดภัย 

2) การทำงานอย่างปลอดภัยในพ้ืนที่อันตราย เช่น การเข้าตรวจสอบและการซ่อมบำรุงถังเก็บ
สารเคมีอันตราย  

3) อันตรายของสารเคมี และการทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย (Chemical Hazard and 
Material Handling) โดยครอบคลุมถึงการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานและสามารถใช้งาน
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีอันตราย (SDS) อย่างถูกต้อง 

4) การอบรมและฝึกปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สารเคมีอันตรายล้นหกรั่วไหล เหตุเพลิงไหม้ 
หรือมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน 

5) การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นพ้ืนฐาน (Basic Fire Fighting) 
6) การปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (First Aid Training)  

3.6 ระบบใบอนุญาตทำงาน 

ในกรณีที่ต้องทำงานที่เก่ียวข้องกับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแปลงถังเก็บสารเคมีอันตราย โดยให้
ครอบคลุมและเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง ดังนี้   

1) การทำงานในที่อับอากาศ เช่น การทำความสะอาดภายในถัง การทำความสะอาดบ่อดักสารเคมี
อันตรายที่มีความลึก 1.5 เมตรขึ้นไป 

2) การทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ เช่น การเชื่อม การขัด การเจาะโลหะ 
3) การทำงานที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า  
4) การทำงานบนที่สูง (Working at Height) 
5) การทำงานที่เก่ียวข้องกับการขุดเจาะ (Excavation) เช่น งานฐานรากถัง หรือกำแพงคอนกรีต  

งานขุดบ่อหรือรางระบาย 
6) การทำงานที่เก่ียวข้องกับรอก ปั้นจั่น เครน เช่น การซ่อมเปลี่ยนแผ่นหลังคาถัง 
7) การทำงานที่เก่ียวข้องกับรังสี เช่น การตรวจสอบรอยรั่วโดยการฉายรังสี (X-Ray) 
8) การทำงานที่เก่ียวข้องกับของเหลวหรืออากาศท่ีมีแรงดัน เช่น การทดสอบแรงดันท่อ 
9) การทำงานที่เก่ียวข้องกับสารเคมีอันตราย เช่น การใช้กรดทำความสะอาดผิวโลหะ 

3.7 การทำความสะอาดภายในถัง 
การทำความสะอาดภายในถังเก็บสารเคมี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนสารเคมีที่จัดเก็บ ตรวจสอบ

ความหนาของพ้ืนถัง ซ่อมแซมถัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) การทำความสะอาดถังเพ่ือเปลี่ยนสารเคมีที่จัดเก็บ  

• จะต้องสูบถ่ายสารเคมีเดิมออกให้หมดและเปิดฝาช่องคนลอดด้านบนทิ้งไว้เพ่ือสารเคมี 
ที่อาจจะตกค้างระเหยออก และเพ่ือตรวจสอบว่าสารเคมีเดิมหมดจริง   
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• หากสารเคมีที่จะจัดเก็บสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ ให้ค่อยๆ สูบถ่ายน้ำเข้าไปเพ่ือ
ทำการล้างสารเคมีที่ตกค้างอยู่และทำการระบายน้ำออก จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทำ
การสูบถ่ายสารเคมีที่จะจัดเก็บใหม่เข้าไปในถังเก็บ และนำตัวอย่างสารเคมีที่สูบถ่ายเข้า
ไปใหม่ส่งห้องทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพและเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน  

• หากเป็นสารเคมีที่ไม่สามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ ให้นำไอระเหยของสารเคมีเดิมออก
โดยการปล่อยถังทิ้งไว้และใช้การระบายแบบธรรมชาติ (Free Gas) จนมั่นใจว่าภายในถัง
สะอาดเพียงพอจึงจะทำการสูบถ่ายสารเคมีใหม่เข้าไปในถัง และนำตัวอย่างสารเคมีที่สูบ
ถ่ายเข้าไปใหม่ส่งห้องทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพและเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน 

• หากมีการเปิดฝาด้านข้าง จะต้องมั่นใจว่าไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในถังแล้ว 
• ตรวจสอบปริมาณไอระเหยของสารเคมีปริมาณออกซิเจน ก่อนเข้าทำงานในถัง  
• ควบคุมการล้างทำความสะอาดและเก็บน้ำปนเปื้อนเพ่ือส่งกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
2) การทำความสะอาดเพ่ือตรวจสอบหรือซ่อมแซมถัง  

• สูบถ่ายสารเคมีเดิมออกให้หมด และเปิดฝาช่องคนลอดด้านบนเพ่ือตรวจสอบว่าสารเคมี
เดิมหมดจริง เปิดฝาช่องคนลอดด้านล่าง   

• ปลดข้อต่อท่อรับท่อจ่าย  
• ตรวจสอบปริมาณไอระเหยของสารเคมี ปริมาณออกซิเจน ก่อนเข้าทำงานในถัง  
• ควบคุมการล้างทำความสะอาดและเก็บน้ำปนเปื้อนเพ่ือส่งกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
• ในกรณีที่ต้องมีการทำงานซ่อมแซมถัง จะต้องปลดสายดินออกจากตัวถังท้ังหมด 
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หมวดที ่4 ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย และแผนการอพยพในกรณีฉุกเฉิน 
 

โรงงานต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับถังเก็บสารไวไฟ ดังนี้ 

4.1  ระบบน้ำดับเพลิงพร้อมแบบและรายการคำนวณ 
ระบบน้ำดับเพลิงพร้อมแบบและรายการคำนวณต้องมีคำรับรองของบุคคลที่ระบุตามตารางที่ 2.1  

โดยการออกแบบระบบน้ำดับเพลิงจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมพ้ืนที่โรงงานทั้งหมดและสอดคล้องตามที่
กฎหมายกำหนด สำหรับรายละเอียดในการออกแบบและการคำนวณสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

กรณีถังเก็บสารไวไฟต้องจัดเตรียมโฟมเข้มข้นที่ใช้ในการดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย
โรงงานต้องจัดให้มีโฟมเข้มข้นที่นํามาใช้เป็นสารละลายโฟมได้ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1) จํานวนสารละลายโฟมที่ต้องฉีดเข้าถังเก็บสารไวไฟขนาดใหญ่ ให้คํานวณจากชนิดของถัง และชนิด
ของสารไวไฟตามท่ีกำหนดในตารางที่ 4.1  

2) ปริมาณสารละลายโฟมต้องเติมเต็มท่อโฟม โดยการคํานวณจากขนาดและความยาวรวมของ
ท่อโฟม 

3) ปริมาณสารละลายโฟมที่ใช้สําหรับฉีดเสริมเฉพาะจุด ต้องมีอัตราการฉีดสารละลายโฟมไม่น้อยกว่า 
183 ลิตรต่อนาที จํานวนอุปกรณ์ฉีดสารละลายโฟมและระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม  
ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในตารางที่ 4.2 

4) สารละลายโฟมต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดับเพลิงตามชนิดของสารไวไฟในแต่ละประเภท 
โดยจะต้องอ้างอิงกับเอกสารคู่มือความปลอดภัยสารเคมี (SDS – Safety Data Sheet) หรือ
คำแนะนำตามมาตรฐานสากล เช่น NFPA 

5) ปริมาณโฟมเข้มข้นที่ต้องจัดเก็บให้คำนวณจากสารละลายโฟมตามข้อ 1) ถึง 3) ของถังที่ใช้
ปริมาณโฟมเข้มข้นสูงสุด 

6) โรงงานที่มีปริมาณสารไวไฟไม่เกิน 120 ล้านลิตร ต้องมีการสำรองโฟมเข้มข้นไว้อีกไม่น้อยกว่า 
หนึ่งเท่า  

7) โรงงานที่มีปริมาณสารไวไฟเกิน 120 ล้านลิตร ต้องมีการสำรองโฟมเข้มข้นไว้อีกไม่น้อยกว่าสามเท่า 
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ตารางท่ี 4.1 การคำนวณอัตราการใช้สารละลายโฟมกับขนาดถังตามประเภทถังและความไวไฟ 
 

ชนิดของถัง ชนิดของสารไวไฟ 
อัตราการใช้สารละลายโฟม 
(ลิตรต่อนาท/ีตารางเมตร) 

พื้นที่ที่ใช ้
ในการคํานวณ 
(ตารางเมตร) 

เวลาที่ใช้ในการ
คํานวณ 
(นาที) 

ชนิดหลังคา 
ไม่เคลื่อนที่  

(Fixed Roof) 
 

ชนิดไวไฟมาก 
4.1 พื้นที่หน้าตัดของถัง 

55 

ชนิดไวไฟปานกลาง 
หรือชนิดไวไฟน้อย 

30 

ชนิดหลังคาเคลื่อนที่  
(Floating Roof) 

ทุกชนิด 12.2 
พื้นที่หน้าตัดระหว่าง 

เข่ือนกันโฟมบน
หลังคาถังถึงผนงัถัง 

20 

ชนิดหลังคา 
เคลื่อนที่ภายใน 

(Internal Floating 
Roof) 

 

ชนิดไวไฟมาก 
4.1 พื้นที่หน้าตัดของถัง 

55 

ชนิดไวไฟ ปานกลาง 
หรือ ชนิดไวไฟน้อย 

30 

ทุกชนิด 12.2 

พื้นที่หน้าตัดระหว่าง
เข่ือนกันโฟมบน

หลังคา ถังถึงผนงัถัง 
กรณีหลังคาลอย

ภายในทําด้วยเหล็ก 

20 

ท่ีมา: กรมธุรกิจพลังงาน, การจำแนกประเภทสารไวไฟ 

1) สารไวไฟน้อย คือ สารไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟ (Flash Point) ตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
2) สารไวไฟปานกลาง คือ สารไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟ (Flash Point) ตั้งแต่ 37.8 - 60 องศาเซลเซียส 
3) สารไวไฟมาก คือสารไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟ (Flash Point) ต่ำกว่า 37.8 องศาเซลเซียส 

 

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงขนาดของถังเก็บสารไวไฟกับจำนวนอุปกรณ์ฉีดสารละลายโฟม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง (เมตร) จำนวนขั้นต่ำของอุปกรณ์ฉีดสารละลายโฟม (จุด) 

ไม่เกิน 19.50 1 
เกิน 19.50 - 36.0 2 
เกิน 36.0 3 

 

ตารางท่ี 4.3 ขนาดของถังเก็บสารไวไฟกับระยะเวลาในการฉีดสารละลายโฟม 
เส้นผ่าศูนย์กลางของถัง (เมตร) เวลาขั้นต่ำของการฉีดสารละลายโฟม (นาที) 

ไม่เกิน 10.50 10 
เกิน 10.50 -28.50 20 
เกิน 28.50 30 
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4.2 ระบบสัญญาณเตือนภัย 
โรงงานต้องจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยที่สามารถได้ยินหรือรับรู้ได้อย่างทั่วถึง  โดยต้องติดตั้ง

อุปกรณ์แจ้งเหตุไว้ใกล้กลุ่มถังเก็บสารเคมีอันตราย จุดรับจุดจ่ายสารเคมีอันตราย ไม่น้อยกว่าสองตำแหน่ง  
อยู่ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ระบบสัญญาณเตือนภัยต้องได้รับการทดสอบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  
โดยสัญญาณเสียงสำหรับการอพยพในกรณีฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ต้องได้ยินอย่างทั่วถึง และมีเสียงที่แตกต่างไปจาก
เสียงอ่ืนที่ใช้ในโรงงาน มีระดับความดังของเสียงสัญญาณไม่น้อยกว่า 100 เดซิเบลเอ (วัดห่างจากจุดกำเนิด
ของเสียง 1 เมตรโดยรอบ) หรือให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย  หรือ
มาตรฐานสากล เช่น NFPA72 : National Fire Alarm and Signaling Code 

 

 
รูปที ่4.1 ตัวอย่างระบบเตือนและแจ้งเหตุ 
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4.3  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ต้องเหมาะสมกับประเภทของสารไวไฟและมีปริมาณเพียงพอ การติดตั้งให้

เป็นไปตามตารางที ่4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  

 
ที่มา: คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการปอ้งกันและระงับอัคคภีัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 

 

 
 

รูปที ่4.2 ตัวอย่างเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
 
 
 
 



50  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

สำหรับวิธีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือให้พิจารณาตามประเภทของเพลิงไหม้ ดังนี้ 

1) เพลิงประเภทเอ  

กรณีเป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง มีพ้ืนที่ 2,000 ตารางเมตร ต้องการติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงที่มีความสามารถในการดับเพลิง 2A หรือ 6A จะต้องติดตั้งท้ังหมดเท่าใด 

วิธีคำนวณ 
- ถ้าเลือก 2A: (2,000/280) = 7.14 ปัดเศษทศนิยมขึ้น = 8 เครื่อง 
- ถ้าเลือก 6A: (2,000/836) = 2.39 ปัดเศษทศนิยมขึ้น = 3 เครื่อง 

ดังนั้น เมื่อมีการเลือกเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีความสามารถในการดับเพลิงที่แตกต่างกัน จะทำ
ให้มีจำนวนการติดตั้งที่แตกต่างกันตามตัวอย่างข้างต้น ทั้งนี้ เมื่อได้จำนวนถังแล้วให้กำหนดจุดติดตั้ง โดยต้องมี
ระยะห่างระหว่างเครื่องไม่เกิน 20 เมตร หากไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ต้องเพ่ิมจำนวนเครื่องดับเพลิงให้ได้ตาม
ระยะห่างดังกล่าวทุกถัง 

2) เพลิงประเภทบี 

กรณีเป็นโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยปานกลาง ถ้าเลือกใช้เครื่องดับเพลิงขนาด 10B 
ต้องติดตั้งห่างจากจุดที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงของเหลวหรือก๊าซ  เช่น ถังก๊าซเชื้อเพลิง ถังเก็บ
ของเหลวไวไฟ จุดรับ-จ่ายสารเคมี ไม่เกิน 9 เมตร ถ้าใช้เครื่องดับเพลิงขนาด 20B ระยะติดตั้งดังกล่าวต้อง
ไม่เกิน 15 เมตร 

4.4  ฝักบัวฉุกเฉินและทีล่้างตาฉุกเฉิน  

จัดเตรียมฝักบัวฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉินในบริเวณการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับถังเก็บสารเคมี
อันตรายให้เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด และต้องพิจารณาการเข้าถึงคุณภาพน้ำ และอุณหภูมิที่เหมาะสม 
ในการใช้งาน การออกแบบและติดตั้งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำอ้างอิงตามมาตรฐานที่ล้างตาฉุกเฉิน 
ANSI Z358.1 : Eyewash standard 

 

 
 

รูปที ่4.3 ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency shower) และทีล่้างตาฉุกเฉิน (Eyewash) 
 

1) สำรวจและตรวจสอบความต้องการในการใช้ฝักบัวฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน โดยพิจารณาจากกิจกรรม
ในการประเมินความเสี่ยง และจะต้องศึกษาข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ให้ละเอียดว่าสารเคมี
อันตรายชนิดใดจะทำปฏิกิริยากับน้ำ หรือมีข้อห้ามในการใช้น้ำเพื่อชำระล้างหรือไม่ 

2) ฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินต้องมีคุณภาพและลักษณะตามมาตรฐานสากลหรือตามที่กฎหมาย
กำหนด 

3) ฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินต้องเข้าถึงได้โดยง่ายและสามารถชะล้างสารเคมีอันตรายออกได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อาจมีการพิจารณาติดตั้งสัญญาณเสียงหรือสัญญาณแสงหากมีการใช้งานอุปกรณ ์

4) มีการดูแล ตรวจสอบรวมทั้งทดสอบการใช้งาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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4.5  แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลจากถังเก็บของเหลวไวไฟ 
• ในกรณีท่ีพนักงานพบของเหลวไวไฟรั่วไหลได้กลิ่นหรือพบกลุ่มไอสารเคมีให้รีบดำเนินการ 

- กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
- แจ้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉินหรือผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินและรีบออกจากพ้ืนที่ถังเก็บโดยตรง 
- ถ้าพนักงานดังกล่าวเคยผ่านการฝึกซ้อมควบคุมเหตุฉุกเฉินมาก่อนให้ดำเนินการสวมใส่

อุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติสำหรับสารนั้น ๆ 
• กำหนดเขตพ้ืนที่ที่ปลอดภัยในกรณีรั่วไหลขนาดเล็กให้ใช้ทรายแห้งหรือดินแห้งเพ่ือลดการ

แพร่กระจาย และใช้อุปกรณ์ที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดประกายไฟกับสารที่หก และรวบรวมสารที่ดูด
ซับเก็บไว้ในภาชนะปิดและนำไปกำจัดต่อไป 

ในกรณีที่รั่วไหลปริมาณมากให้ดำเนินการปิดกั้นเขตที่มีการรั่วไหลโดยรอบไม่น้อยกว่า 50 
เมตรทันที เพ่ือป้องกันบุคคลไม่ให้ได้รับอันตราย และใช้วัสดุดูดซับ ทุ่น หรือ บูม ล้อมบริเวณที่
รั่วไหล พร้อมทำคันดินหรือทรายกั้นในจุดเกิดเหตุ เพ่ือป้องกันไม่ให้สารไหลลงแหล่งน้ำ ทั้งนี้ 
จะต้องจัดให้มีการระบายอากาศในบริเวณท่ีเกิดการรั่วไหลและให้เคลื่อนย้ายแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด
ออกไป 

• ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยเพ่ือลดการเกิดไอระเหยหรือทำให้ไอไม่กระจายตัว พร้อมทั้งห้ามแตะต้องหรือ 
เดินย่ำไปบนบริเวณท่ีมีการรั่วไหล 

• ห้ามเข้าปฏิบัติการในกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมูลใด ๆ เป็นอันขาด ให้เข้าไปยังจุดเกิดเหตุทางเหนือ
ลมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสไอระเหยของสารนั้น 

• ประเมินสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินทันทีว่ามีความรุนแรงเพียงใด เจ้าหน้าที่สามารถควบคุม 
เหตุฉุกเฉินได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะต้องตัดสินใจขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ประเด็นที่
ควรพิจารณาในการประเมินความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ 
- ปริมาณการรั่วไหลของสารนั้น 
- อุปกรณ์ในการควบคุมการรั่วไหลมีเพียงพอหรือไม่  
- อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

• เข้าปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉิน เช่น อุดรอยรั่ว โดยปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 
(SDS) สำหรับสารอันตรายชนิดนั้นอย่างเคร่งครัด โดยเครื่องมือจะต้องเป็นประเภทที่ไม่ก่อให้เกิด
ประกายไฟและต้องมีการต่อสายดิน 

• การดำเนินการภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- สอบสวนถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันครั้งต่อไป 
- สำรวจความเสียหาย 
- ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันและควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ใช้อยู่ 
- ประเมินประสิทธิภาพของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 

ให้มปีระสิทธิภาพ 



52  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4.6 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ถังเก็บของเหลวไวไฟ 
• เมื่อมีผู้พบเห็นเหตุการณ์ต้องดำเนินการดังนี้ 

- ผู้พบเห็นต้องแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือวิธีการใดท่ีรวดเร็วชัดเจน เพ่ือให้ผู้อื่นทราบ และแจ้ง 
ทีมดับเพลิงของโรงงาน พนักงานดับเพลิง 

- พยายามใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรืออุปกรณ์อ่ืนเท่าที่มีเข้าทำการดับเพลิงทันที 
• พนักงานผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดับเพลิงต้องรีบออกจากพ้ืนที่ถังเก็บทันที ตามแผนการอพยพ

ของโรงงาน 
• ให้ปิดกั้นบริเวณท่ีเกิดเหตุในทุกทิศทางโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการเท่านั้น 
• พนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉินอำนวยความสะดวกแก่หน่วยดับเพลิงจากภายนอกที่มา

ทำการช่วยเหลือในการดับเพลิง เช่น นำไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือนำไปยังสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงของโรงงาน และแจ้งรายละเอียดของเหลวที่บรรจุในถังเก็บท่ีเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น 

• ในการดับเพลิงจะต้องฉีดน้ำดับเพลิง เพ่ือหล่อเย็นถังเก็บที่เกิดเพลิงไหม้และถังอ่ืนที่อยู่ ใกล้เคียง
ตลอดเวลา 

• ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายในการปฐมพยาบาลคอยช่วยเหลือในการปฐมพยาบาล หรือส่งต่อผู้ป่วย
หรือผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัย 

• กรณีท่ีเกิดอุบัติภัยร้ายแรง เช่น ถังเก็บของเหลวไวไฟระเบิดหรือมีไอสารไวไฟจำนวนมาก หัวหน้าผู้ควบคุม
สถานการณ์ควรสั่งให้พนักงานทุกคนออกจากพ้ืนที่บริเวณโรงงานอย่างระมัดระวัง โดยปฏิบัติตาม
แผนการอพยพในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
รวบรวมและประเมินข้อมูลข่าวสารจัดเตรียมเอกสารแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งข้อมูลสถานการณ์
ให้กับโรงงานใกล้เคียงและชุมชนโดยรอบ 
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หมวดที่ 5 การบำรุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบในระหว่างการใช้งาน 
 

โรงงานจะต้องมีการวางแผนการบำรุงรักษาและการตรวจสอบตามคำแนะนำ ดังนี ้

5.1 ถังเก็บสารเคมีอันตรายต้องมีการบำรุงรักษา การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยการ
ตรวจสอบภายนอกถังอย่างน้อยทุก 5 ปี และภายในถังทุก 10 ปี  
 

5.2 ระบบท่อและอุปกรณ์ต้องมีการบำรุงรักษา ตรวจสอบและรายงาน 
 

ตารางท่ี 5.1 การบำรุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบในระหว่างการใช้งาน 
ลำดับ อุปกรณ ์ การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 

1 ท่อ วาล์ว การตรวจพินิจ เพือ่หาจุดผิดปกติ เช่น  
จุดรั่วซึมสนิมหรอืการกัดกรอ่นผิวท่อและ
อุปกรณ์ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

  การวัดความหนาของทอ่ด้วยวิธีการ 
อัลตร้าโซนิค (UTM - Ultrasonic 
Thickness Measurement) โดยวิธีการสุ่ม 
หรือตรวจซ้ำจากผลการตรวจพินิจ 

ทุก ๆ 15 ป ีหรือตามผล
การประเมินการกัดกร่อน 

2 เครื่องสูบถ่าย (Pump) 
และตัวกรอง (Strainer) 

การตรวจพินิจ เพือ่หาจุดผิดปกติ  
เช่น จุดรั่วซึมสนิมหรือการกัดกร่อน  
และทำความสะอาดตัวกรอง 

เดือนละ  1 ครัง้ 

  การตรวจสอบการสั่น การตรวจสอบ 
การทำงานและตั้งศูนย์เครื่องสบูถ่าย 
(Alignment) ระบบปอ้งกันการรั่วซึม  
ซีล (Seal) ปะเก็น (Gasket) 

ทุก 6 เดือน 
 

  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเครื่องสูบ
ถ่าย ตรวจสอบระบบปอ้งกันการรั่วซึม  
ซีล (Seal) ปะเก็น (Gasket) พรอ้มแก้ไข
หรือเปลี่ยนตามสภาพและอายกุารใช้งาน
ตามคำแนะนำของผูผ้ลิตเครื่องสบูถ่าย  
ตั้งศูนย์กลางเครื่องสบูถ่าย 

ปีละ 1 ครั้ง 

3 เข่ือน กำแพงคอนกรีต  
บ่อดักสารเคมีอันตราย 

การตรวจพินิจเพื่อหาจุดบกพรอ่ง  
เช่น รอยคอนกรีตชำรุด รอยรั่วซมึ 

ปีละ 1 ครั้ง 
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ลำดับ อุปกรณ ์ การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
4 อุปกรณ์วัดระดับ และ

อุปกรณ์เตือนก่อนการล้นถัง 
การตรวจพินิจสภาพการใช้งานและ 
สภาพอุปกรณ์เพือ่หาจุดบกพร่อง 
ที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น จุดต่อเช่ือม
สายสญัญาณ ระบบปอ้งกันความเสียหาย
ของอุปกรณ์ การแตกหักชำรุดของอุปกรณ์ 

เดือนละ 1 ครั้ง  

  การตรวจสอบทางเทคนิคตามคำแนะนำ 
ในคู่มือจากผู้ผลิต รวมถึงการทดสอบ
ฟังค์ช่ันระบบเตือนก่อนการล้น 

ปีละ 1 ครั้ง 

5 อุปกรณ์วัดความดัน การตรวจพินิจสภาพการใช้งานและ 
สภาพอุปกรณ์ เพื่อหาจุดบกพร่อง 
ที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น จุดเช่ือมต่ออปุกรณ์ 
ระบบป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ 
การแตกหกัชำรุดของอปุกรณ์ 

เดือนละ 1 ครั้ง 

  การตรวจสอบทางเทคนิคตามคำแนะนำ 
ในคู่มือจากผู้ผลิต รวมถึงการทดสอบ
ฟังก์ชันและสอบเทียบ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

6 อุปกรณ์ระบายความดัน การตรวจพินิจสภาพการใช้งานและสภาพ
อุปกรณ์ เพื่อหาจุดบกพร่องที่อาจจะเกิดข้ึน 
เช่น จุดเช่ือมต่ออปุกรณ์ ระบบป้องกัน
ความเสียหายของอุปกรณ์ การแตกหัก
ชำรุดของอุปกรณ์ การอุดตันทางระบาย
แรงดัน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

  การตรวจสอบทางเทคนิคตามคำแนะนำ 
ในคู่มือจากผู้ผลิต รวมถึงการทดสอบ
ฟังก์ชันและสอบเทียบ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

7 อุปกรณ์วัดอุณหภูม ิ การตรวจพินิจสภาพการใช้งานและสภาพ
อุปกรณ์เพื่อหาจุดบกพร่องที่อาจจะเกิดข้ึน 
เช่น จุดเช่ือมต่ออปุกรณ์ ระบบป้องกัน
ความเสียหายของอุปกรณ์ การแตกหัก
ชำรุดของอุปกรณ์  

เดือนละ 1 ครั้ง 

  การตรวจสอบทางเทคนิคตามคำแนะนำ 
ในคู่มือจากผู้ผลิต รวมถึงการทดสอบการ
ทำงานและสอบเทียบ 

ปีละ 1 ครั้ง 
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ลำดับ อุปกรณ ์ การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
8 อุปกรณ์ดกัเปลวไฟ การตรวจพินิจสภาพการใช้งาน 

และสภาพอปุกรณ์เพื่อหาจุดบกพร่อง 
ที่อาจจะเกิดข้ึน เช่น จุดเช่ือมต่ออปุกรณ์ 
ระบบป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ 
การแตกหกัชำรุดและการอุดตันของ
อุปกรณ์  

เดือนละ 1 ครั้ง 

  การตรวจสอบทางเทคนิคตามคำแนะนำ
ในคู่มือจากผู้ผลิต รวมทัง้การทำ 
ความสะอาดตัวกรอง 

ทุก 6 เดือน 
 

9 ระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบการทำงานและ 
ความปลอดภัยในการใช้งานโดยบุคคล 
ที่ระบุตามตารางที่ 2.1 

ปีละ 1 ครั้ง 

10 ระบบสายดินและอปุกรณ์
ป้องกันฟ้าผ่า 

การวัดค่าความต้านทานของสายดิน  
ไม่ให้เกิน 10 โอห์ม 

ปีละ 1 ครั้ง 

11 ระบบบำบัดไอสารเคมี
อันตราย 

การทำความสะอาดและตรวจสอบการ
ทำงาน ให้เป็นไปตามการออกแบบ 

ปีละ 1 ครั้ง 

12 ระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

การตรวจสอบความพร้อมของ 
เครื่องดบัเพลงิแบบมือถือ 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 

  การทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำดบัเพลิง 
- ขับด้วยเครื่องยนต์ 
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

  การฝกึซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง 
 

5.3  บันทึกการตรวจสอบจะต้องจัดทำขึ้นและเกบ็รักษาไว้ ไมน่้อยกว่า 5 ป ี 

5.4  การตรวจสอบภายนอก ภายใน และการบำรุงรักษาถังเก็บสารเคมีอันตราย ตามมาตรฐาน API 653 
Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction 
โรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบรับรองถังเก็บสารเคมีอันตรายโดยกำหนดการตรวจสอบภายนอกถัง

(External Inspection) ตามมาตรฐานสากลทุก 5 ป ีและตรวจสอบภายในถัง (Internal Inspection) ทุก 10 ปี 
และสามารถขยายช่วงระยะเวลาการตรวจสอบภายในถังเพิ่มเติมข้ึนได้ โดยต้องมีมาตรการป้องกันด้านในและ
ด้านนอกเพิ่มเติมตามที่กำหนดในมาตรฐานสากล เช่น API 653 เป็นต้น พร้อมจะต้องให้บุคลากรที่ระบุตาม
ตารางที่ 2.1 ลงนามรับรองผลการตรวจสอบ โดยมีข้อกำหนดในการตรวจตามตารางที่ 5.2 

5.5   ในกรณีท่ีพบการสึกกร่อนของถังเก็บสารเคมีอันตรายขนาดใหญ่ตามแนวตั้ง (Vertical Storage 
Tank) โรงงานจะต้องทำการตรวจสอบและวางแผนดำเนินการแก้ไขทันที 
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ตารางท่ี 5.2 รายการตรวจสอบและทดสอบถังเก็บภายในและภายนอก ตามมาตรฐาน API 653 
การตรวจสอบภายนอกถัง 

(ทุก 5 ปี) 
ตรวจภายนอกถัง 

(ทุก 10 ปี) 
การตรวจภายในถัง 

(ทุก 10 ปี) 
1) ตรวจพินิจการรั่วซึมหรือการสึกกร่อนของผนัง

หลงัคาถังและสภาพรอยเช่ือมภายนอก 
2) อุปกรณ์นริภัยระบายไอสารเคมีอนัตราย 
3) อุปกรณ์เครื่องมือวัดระดับสารเคมีอันตราย 

อุณหภูมิรวมทัง้อปุกรณ์สัญญาณเตือนภัย 
4) ระบบระบายน้ำจากพื้นถังสู่ร่องระบายน้ำ 

รอบฐานถังไปยังระบบบำบัดหรือแยกน้ำ
ปนเปือ้นสารเคมอีันตราย 

5) ระบบระบายน้ำฝนบนหลังคาถังชนิดแบบลอยตัว 
6) บันไดถาวร บันไดบนหลงัคาแบบเคลือ่นที่ได้หรือ

แบบลอยตัว (Floating Roof) จุดหมุนลอ้เลื่อน
ของบันไดบนหลงัคา และระบบสายดินระหว่าง
หลงัคากับผนังถัง 

7) การทรุดตัวของฐานถังสภาพฐานถังและ 
ความเอียงของถัง 

8) ช่องวัดระดับสารเคมีอันตราย 
9) ช่องเก็บตัวอย่าง 
10) แผ่นหุ้มฉนวนถัง (ถ้ามี) 
11) ลูกลอยทุ่นลอยและวัสดุกันรั่วของถังชนิดหลังคา

ลอยชนิดเปิด 
 

ให้ตรวจตามรายการตรวจภายนอกทุก 5 ปี และให้
ตรวจเพิม่เติมตามรายการดังนี้  
1) บันไดและชานพักบันได ให้ตรวจสอบสภาพโครง

เหล็ก และแนวเช่ือมของข้ันบันไดและราวบันได 
ระยะห่าง สภาพ และการเช่ือมต่อระหว่างพื้นกบั
ข้ันบันไดข้ันแรกและช่องวัดระดับสารเคมีอันตราย
และฝาปิด 

2) หลงัคาถังชนิดหลงัคาแบบไมเ่คลื่อนที่ (Fixed 
Roof) ให้ตรวจหารอยพรุนทีเ่กิดจากสนมิ 
รอยแตกร้าวและการสึกกร่อนที่ตะเข็บรอยเช่ือม 
แนวเช่ือมรอบขอบถังและราวกันตกรอบถัง 

3) หลงัคาถังแบบเคลื่อนที่ได้หรอืแบบลอยตัว 
(Floating Roof) ให้ตรวจสภาพวัสดกุันรั่วของ
หลงัคาถัง ระยะห่างของวัสดุกันรั่วกบัผนงัถัง 
การเบียดตัวของวัสดุกันรั่วกับผนังถัง ตรวจการ
รั่วซึมของทุ่นหลังคาลอย และระบบกลไกของบันได
ลงถัง รวมถงึสายดินรอบถัง 

4) ตรวจสอบสภาพสีเคลือบผนงัถังโดยรอบ รอยแตก
ของสี การสึกกร่อน รอยบบุของสภาพแนวเช่ือม  
และการรั่วซึมของผนงัถัง 
 

ก่อนการตรวจสอบภายในถังเก็บสารเคมีอันตราย ต้องทำ
ความสะอาดถังก่อนทำการตรวจสอบ และกำจัดสนิมออก
ด้วยวิธีขัดผิวโดยการยิงเม็ดเหล็ก ทราย หรือน้ำด้วยความ
ดันสูง และทำการตรวจสอบและทดสอบอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี ้
1) พื้นถังให้ตรวจสอบแนวเช่ือมบริเวณทีเ่ช่ือมต่อระหว่าง

ผนังถังกบัพื้นถังและบรเิวณใกล้เคียงตรวจสอบสนิมขุม
หรือขุมสนิมกระจายบริเวณแผ่นเหล็ก ความเรียบของ
พื้นถัง การโกง่และทรุดของพื้นถัง การสึกกร่อนใต้พื้น
ถัง บ่อน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำทิง้ในถัง และตรวจหา
การรั่วซมึตามแนวเช่ือมโดยวิธี Vacuum Test หรือ 
Magnetic Particle Test หรือ Liquid Dye 
Penetrant Test หรือวิธีการอื่นที่มมีาตรฐาน 
เทียบเท่า API 653  

2) ผนังถังภายใน ให้ตรวจสอบบริเวณแนวเช่ือมระหว่าง
ผนังถังและพื้นถัง รอยที่เกิดจากการเช่ือมระหว่างแผ่น
เหล็กเสรมิกบัผนงัถัง แนวเช่ือมของอปุกรณ์ส่วนควบ 
ที่ติดกับผนังถัง การบิดงอและการเอียงของผนังถงั 
และรอยสึกกร่อน บบุ ยุบตัว การหลุดร่อนของสี
เคลือบภายในถัง 
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การตรวจสอบภายนอกถัง 
(ทุก 5 ปี) 

ตรวจภายนอกถัง 
(ทุก 10 ปี) 

การตรวจภายในถัง 
(ทุก 10 ปี) 

12) ระบบสายดินรอบฐานถัง 
13) สภาพของสทีี่ทาภายนอก 
14) สภาพและความแข็งแรงของราวกันตก 

บนหลังคาถัง 
15) คราบสารเคมอีันตรายทีร่ั่วซึมจากผนังช้ันล่าง

ส่วนที่ติดกับพื้นถังที่วางบนฐานถัง 
16) การรั่วซมึของจุดต่อท่อรับ ท่อจ่าย และ 

อุปกรณ์ในส่วนที่ติดกับถัง 
 
ในกรณีที่ถังทีส่ร้างใหม่ตามมาตรฐาน API 650 ให้เริ่ม
ตรวจสอบภายนอกครัง้แรกในปีที่ครบการใช้งาน  
10 ปี พร้อมกับการตรวจสอบภายในถังในครั้งเดียวกัน  
และใหเ้ริ่มตรวจสอบภายนอกถังในอีกครัง้ในอีก 5 ปี  
นับจากวันที่ตรวจหลังจากใช้งานครบ 10 ปีแรก 
สำหรับถังที่ผ่านการใช้งานมาเกิน 10 ป ีให้พจิารณา
วางแผนการตรวจสอบถังทั้งภายในและภายนอก 
ของถังทันที หากสภาพการใช้งานมีความเสี่ยงสูง เช่น  
พบสภาพผิวของถังมจีุดรั่วซมึ สภาพถังพบการผุกร่อน
อย่างมีนัยสำคัญ หรอืภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ป ี 

5) ตรวจสอบการทรุดตัวโดยรอบของถังและตรวจหา
การรั่วซมึหรือการแทรกซึมของน้ำบริเวณจุด
เช่ือมต่อผนงัถังกบัพื้นถัง ความเอียงของถังไม่ควร
เกินค่ามาตรฐาน คือ ร้อยละ 1 ของความสูงของถัง 

6) บริเวณเหล็กเสรมิความแข็งแรงรอบขอบถังให้
ตรวจสอบการสกึกรอ่น การรั่วซึม และการแตกร้าว
ของตะเข็บแนวเช่ือม 

7) ตรวจสอบการบิดงอหรือรอยร้าวของอุปกรณ์ที่ติด
กับถัง เช่น ท่อสารเคมีอันตราย ท่อรับจ่ายสารเคมี
อันตราย ช่องสำหรบัทางเข้าออก และการทำงาน
ของวาล์วต่าง ๆ 

8) ผนังถังที่มีฉนวนห่อหุ้มใหล้อกฉนวนห่อหุม้ถังใน
บริเวณที่อาจมีความช้ืนสะสมอยู่ ได้แก่ ขายึดเหล็ก
เสริมความแข็งแรงรอบขอบถังด้านบนสุด เหล็ก
เสริมความแข็งแรงของผนังถัง และเหล็กรัดฉนวน 
หากสงสัยว่ามีน้ำรั่วซึมเข้าไปในฉนวนห่อหุม้ถัง  
ให้เปิดฉนวนหอ่หุ้มถงัเพือ่ตรวจสอบการสึกกร่อน
ของพื้นผิวถังบรเิวณนั้น 

 

3) ในการตรวจสอบถังที่มกีารซ่อมรอยเช่ือมของพื้นถัง
หรือผนังถงั การเปลี่ยนผนังถงั พื้นถัง การเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ส่วนควบ และการเจาะผนงัถังหรือพื้นถัง  
ให้ทำการตรวจสอบเช่นเดียวกับถังใหม่ ตามหลกัเกณฑ์
ที่อ้างอิงจากมาตรฐานการออกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง API 650 

4) ต้องทำการทดสอบความดันน้ำทีร่ะดับร้อยละ 100 
เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง เมื่อมีการกระทำต่อถัง 
ดังต่อไปนี ้
• การเจาะผนังถังส่วนที่ต่ำกว่าระดบับรรจุให้มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 12 นิ้ว หรือการเจาะช่องพื้น
ถังขนาดใด ๆ ห่างผนังถังไมเ่กิน 0.30 เมตร 

• การตัดออกเปลี่ยน หรือเพิม่ผนงัถังส่วนที่อยู่ต่ำกว่า
ระดับบรรจุออกแบบของถังหรอืพื้นถังส่วนที่รอง
ผนังถังที่ด้านใดด้านหนึ่งยาวกว่า 0.30 เมตร 

• แนวเช่ือมแนวดิ่งของผนงัถังหรือแนวเช่ือมในแนว
รัศมีที่เช่ือมระหว่างเหล็กแผ่นรองผนงัถังที่ยาวกว่า
0.30 เมตรข้ึนไป หรอืมีการเช่ือมซ่อมลึกมากกว่า  
1 ใน 2 ของความหนาของแนวเช่ือม 

• การเปลี่ยนพื้นถังใหมเ่ว้นแต่ว่าการเปลี่ยนพื้นถังนั้น
ไม่กระทบต่อฐานรากของถัง ไมเ่ปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นถังส่วนรองผนงัถัง หรือไม่กระทบต่อพื้นถัง



58       กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การตรวจสอบภายนอกถัง 
(ทุก 5 ปี) 

ตรวจภายนอกถัง 
(ทุก 10 ปี) 

การตรวจภายในถัง 
(ทุก 10 ปี) 

บริเวณวิกฤต ภายในระยะ 3 นิ้ว จากขอบถัง 
สำหรับถังที่ไม่มสี่วนรองผนังถงั 

• การรื้อหรือเช่ือมใหม่ของรอยเช่ือมระหว่างผนังถงั
กับพื้นถังหรือพื้นถังส่วนรองผนังถัง 

• การหนุนยกถังข้ึน 
5) หลงัคาชนิดไม่เคลื่อนที่ (Fixed Roof) และโครงสร้าง

หลงัคา หากปรากฏว่าความหนาของแผ่นหลงัคาลดลง
หรือมีรูโหว่ต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
• เหล็กเสรมิความมั่นคงแข็งแรงรอบขอบถัง 

ด้านบนสุด 
• การสกึกรอ่นใต้ขอบหลังคา 
• จุดน้ำขังบนโครงสร้างหลังคา 
• เสารับโครงหลงัคา 
• ท่อสำหรบัเครือ่งวัดระดบัสารเคมีอันตรายและ

เครื่องวัดอุณหภูม ิ
6) หลังคาชนิดหลงัคาแบบเคลือ่นที่ได ้(Floating Roof)  
7) ต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้

• การรั่วซมึภายในทุ่นลอยและการรั่วซมึของแผ่น
หลงัคาที่สมัผสักบัสารเคมีอันตราย 

• ระบบระบายน้ำบนหลงัคาและอปุกรณ์พักน้ำจาก
หลงัคาสู่ท่อระบายน้ำจากหลงัคาชนิดท่ออ่อนหรือ
ท่อแข็ง 
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การตรวจสอบภายนอกถัง 
(ทุก 5 ปี) 

ตรวจภายนอกถัง 
(ทุก 10 ปี) 

การตรวจภายในถัง 
(ทุก 10 ปี) 

• ท่อวัดระดับสารเคมีอันตรายและฝาปิด 
• ความกลมของถังและช่องว่างระหว่างวัสดุกันรั่ว 

กับผนงัถัง 
• ท่อดูดแบบเคลื่อนที่หรือลอยตัว 
• ขดความร้อนและเครื่องทำความร้อนทีท่่อดูด (ถ้ามี)  

8) การตรวจสอบความหนาของแผ่นเหลก็ผนงัถังเก็บ
สารเคมีอันตรายต้องปฏิบัติ ดังตอ่ไปนี ้
• วัดความหนาของแผ่นเหลก็อย่างน้อยแผ่นละหนึง่

จุดด้วยวิธีการอัลตร้าโซนิคสแกน (Ultrasonic 
Scanner) หรือการวัดโดยใช้เครื่องวัดความหนา
แบบอลัตรา้โซนิค (Ultrasonic Thickness 
Gauge) หรือวิธีการอื่นทีม่ีมาตรฐานสากล เช่น  
API 653  

• ให้ผู้ตรวจสอบกำหนดพื้นผิวและจำนวนจุดที่จะ
ทดสอบโดยพิจารณาจากประวัติของถังในบริเวณ
ดังต่อไปนี ้
- บริเวณทีเ่คยมีประวัติการสึกกร่อนมากต้อง

ตรวจสอบซ้ำ 
- บริเวณผนังถังช่วง 30 เซนติเมตร จากก้นถัง

และจากขอบบนของถัง 
- บริเวณรอบฐานถังที่มีน้ำขังต้องตรวจสอบ

ความหนาของส่วนรองผนังถังอย่างละเอียด 
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การตรวจสอบภายนอกถัง 
(ทุก 5 ปี) 

ตรวจภายนอกถัง 
(ทุก 10 ปี) 

การตรวจภายในถัง 
(ทุก 10 ปี) 

9) พิกัดขนาดของถังต้องอยู่ในค่ามาตรฐานดังต่อไปนี ้
• ค่าความดิ่ง (Plummet) ไม่เกิน 1 ใน 100 ของ

ความสูงของถังโดยวัดที่ขอบบนสุดของถังเทียบกบั
ขอบล่างสุด หรือไม่เกินร้อยละ 1 ของความสูงถัง 

• ค่าความกลม (Roundness) รัศมีของถังเมื่อวัดที่
ระดับ 30 เซนติเมตร เหนือแนวเช่ือมพื้นถัง จะต้อง
ไม่เกินค่าตามที่กำหนด 

• ค่าโก่งตัวหรอืยุบตัวของผนังถังตามแนวเช่ือมตั้ง 
(Peaking) ต้องไม่เกิน 13 มิลลิเมตร เมือ่วัดเทียบ
กับแบบความโค้งของผนังถังที่ยาว 900 มิลลิเมตร 

• ค่าโก่งตวัหรอืยุบตัวของผนังถังตามแนวเช่ือมนอน
(Banding) ต้องไม่เกิน 25 มิลลิเมตร เมื่อวัดเทียบ
กับแบบความตรงของผนงัถังที่ยาว 900 มิลลเิมตร 
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หมวด 6 การบริหารจัดการของเสีย 

 

โรงงานจะต้องจัดทำแผนและขั้นตอนการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเก็บสารเคมีอันตรายในถัง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

6.1 จัดให้มีการคัดแยกวัสดุปนเปื้อนสารเคมีอันตราย ตามประเภทของสารเคมี คือ สารไวไฟ สารกัดกร่อน 

และสารพิษ รวมไปถึงการแยกการกำจัดในแต่ละประเภทของวัสดุปนเปื้อนสารเคมี 

6.2 จัดให้มีระบบควบคุมการระบายน้ำฝนออกจากบริเวณกลุ่มถังเก็บสารเคมีอันตราย และแยกน้ำปนเปื้อน

สารเคมีอันตรายออกจากระบบระบายน้ำฝน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการกรณีเกิดสารเคมีอันตราย

หกล้นรั่วไหล มีการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารเคมีอันตราย และทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

6.3 ในการบริหารจัดการและกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับถังเก็บสารเคมีอันตราย 

โรงงานจะต้องปฏิบัติ ในเรื่องการแจ้งปริมาณการครอบครอง จัดเก็บ การนำออก การขนส่งและการ

กำจัด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
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ก) การประเมินความเสี่ยงในเรื่องอัตราการกัดกร่อน (Corrosion Rate) และอายุการใช้งานของถัง  
ตามมาตรฐาน API 653 โดยการทำเทคนิคฟลอร์แสกน (FLOOR SCAN หรือเทคนิค Magnetic flux leakage 
(MFL) หรือการตรวจวัดความหนาด้วยเทคนิคยูทีแสกนหรืออัลตร้าโซนิคแสกน (UT-ULTRASONIC SCAN) 
เพ่ือใช้ผลของการตรวจวัดในการคำนวณและระบุอัตราการกัดกร่อนของผิวโลหะซึ่งจะสามารถประเมินอายุ
การใช้งานของถังจนถึงการตรวจวัดในรอบถัดไป  

   
 

รูปที่ 1 ภาพแสดงตัวอย่างการตรวจสอบอัตราการกัดกร่อนของถัง 
 

 

รูปที ่2 ภาพแสดงตัวอย่างผลการตรวจสอบอัตราการกัดกร่อนและอายุการใช้งานของถัง 

ข) การออกแบบและติดตั้งระบบสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า ถัง และอาคาร 

ในการออกแบบและติดตั้งระบบสายดินตามมาตรฐานหลักดินตาม ว.ส.ท. กำหนดให้มีคุณสมบัติดังนี้ 
• แท่งทองแดง (solid copper) ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว  

(16 มิลลิเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต (2.40 เมตร) 
• แผ่นโลหะที่มีพ้ืนที่สัมผัสไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร 

ต้องฝังลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร  
• โครงสร้างอาคารที่เป็นโลหะซึ่งมีค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม 
• แท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง(copperbonded ground rod)  

o ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.560 นิ้วหรือ14.20 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อย
กว่า  8 ฟุต (2.40 เมตร) 
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o เหล็กที่ใช้เป็นแกนให้ทำจาก low carbon steel ที่มี tensile strength ขนาดไม่
น้อยกว่า 600 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร 

o ทองแดงที่ใช้หุ้มมีความบริสุทธิ์ 99.9 % และหุ้มอย่างแนบสนิทแบบ molecularly 
boned กับแกนเหล็ก ความหนาของทองแดงที่หุ้มที่จุดใดๆ ต้องไม่น้อยกว่า 250
ไมโครเมตร (0.25 มิลลิเมตร) 

o ต้องผ่านการทดสอบการยึดแน่นและความคงทนของทองแดงที่หุ้มด้วยวิธี  Jacket 
Adherence test และ Bending Test ตามมาตรฐาน UL-467 

• แท่งเหล็กอาบสังกะสี (hot-dip galvanized steel)  
o ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.625 นิ้ว หรือ15.87 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อย

กว่า 8 ฟุต (2.40 เมตร) 
o เหล็กที่ใช้เป็นแกนให้ทำจาก low carbon steel ที่มี tensile strength ขนาดไม่

น้อยกว่า 600 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร 
o ต้องมีความหนาของสังกะสีไม่น้อยกว่า 80 ไมโครเมตร (0.075 มิลลิเมตร) 

• โครงสร้างอาคารที่เป็นโลหะซึ่งมีค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม 
 

 

รูปที ่3 ภาพแสดงตัวอย่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบการต่อลงดิน 

การเลือกวิธีการต่อระบบสายดิน 
• การต่อกับระบบประปา ท่อน้ำประปาส่วนใหญ่จะถูกฝังในดิน การเลือกต่อจะต้องพิจารณาดูว่า

พ้ืนที่การสัมพัทธ์ดินมีเนื้อที่มากเพียงใด และข้อควรระวังคือในระบบประปาภูมิภาคของเรา
บางครั้งจะใช้ท่อพีวีซีหรือท่อซีเมนต์ 

• การต่อกับโครงสร้างอาคาร อาคารใหญ่ ๆ ในปัจจุบันจะใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงจะตอกลึก
ลงดินถึงชั้นดินที่มีความชื้นสูง บางอาคารจะมีเหล็กเส้นซึ่งใช้สำหรับต่อระบบดิน เหล็กเส้นดังกล่าว
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รอยต่อต่างๆ จะใช้วิธีการเชื่อม และอาจเชื่อมกับเหล็กเสาเข็ม ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบดินที่ดี โดย
เราจะต่อสายดินออกมาจากโครงสร้างอาคารมาใช้งานได้ 

• การฝังหลักดิน (Ground rod) วิธีการนี้นิยมใช้โดยทั่วไป ลักษณะของหลักดินจะเป็นแท่งเหล็กหุ้ม
ด้วยเปลือกทองแดงขนาดมาตรฐานความยาวประมาณ 8 - 10 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
5/8 นิ้ว หลักดินจะถูกตอกลงดินจนกระทั่งหัวอยู่ต่ำกว่าระดับพ้ืนประมาณ 60 เซนติเมตร การต่อ
สายจะใช้วิธี cad weld 

• การฝังเหล็กแผ่น วิธีการนี้จะใช้เมื่อบริเวณที่จะทำระบบดินนั้น มีชั้นหินอยู่เบื้องล่าง ซึ่งไม่สามารถ
จะตอกหลักดินได้ โดยจะฝังลึกประมาณ 60 เซนติเมตร หรือลึกที่สุดที่จะทำได้ การวางจะวางให้
จัดเป็นรูปร่างข่ายตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3 เมตร x 3 เมตร 

      
วิธีการคำนวณหาจำนวนหลักดิน  
ส่วนใหญ่เราใช้วิธีการตอกหลักดิน ความลึกของปลายหลักดิน จะอยู่ประมาณ 3.6 เมตร แต่ในบาง

พ้ืนที่เราจำเป็นต้องคำนวณหาจำนวนหลักดิน เพ่ือให้ได้ค่าความต้านทานระบบสายดิน ให้ใกล้เคียงค่าที่
กำหนดไว้ (ส่วนใหญก่ำหนด 2 โอห์ม) เราสามารถคำนวณข้ันต้นได้จากสูตร 

 

 
  
โดย   R  = ค่าความต้านทานของหลักดิน หน่วย โอห์ม 
          P = resistivity (ค่าความต้านทานจำเพาะของดิน) หน่วย โอห์มเมตร 
          L = length of ground rod  หน่วย เมตร 
        A = radius of ground rod  (รัศมีของแท่งหลักดิน) หน่วย เมตร 
 

ชนิดของดิน Resistivity 
ดินร่วน 10 

ดินทรายชื้น 100 
ดินทรายแห้ง 1,000 

หิน 10,000 
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ตัวแปรที่ยุ่งยากแก่เรา คือ ค่า Resistivity ซึ่งสามารถคำนวณจากตารางได้ดังนี้ 

ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
พิกัดหรือขนาดปรังตั้งของเครื่องป้องกันกระแส

เกินไม่เกิน (แอมแปร์) 
ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

(ตัวนำทองแดง) 
(ตารางมิลลิเมตร) 

16 1.5* 
20 2.5* 
40 4* 
70 6* 
100 10 
200 16 
400 25 
500 35 
800 50 

1,000 70 
1,250 95 
2,000 120 
2,500 185 
4,000 240 
6,000 400 

หมายเหตุ * ขนาดต่ำสุดของสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าสำหรับท่ีอยูอ่าศัยหรืออาคารของผู้ใช้ไฟท่ีอยู่ห่างจากหม้อ
แปลงระบบจำหน่ายระยะไมเ่กิน 100 เมตร  

 

อย่างไรก็ตามในการออกแบบควรจะสำรวจหาค่า resistivity ที่แท้จริงเพราะความต้านทานระบบดิน
ยังขึ้นอยู่กับฤดูกาลตลอดจนปริมาณน้ำในดินอีกด้วย ดังนั้น ทุกครั้งที่ติดตั้งระบบดินเรียบร้อยแล้วควรจะใช้
เครื่องมือ (Ground meter) ทำการวัดค่าความต้านทานระบบดินอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้การติดตั้งสมบูรณ์ตาม 
การออกแบบมากที่สุด 

 

การทดสอบหลักดิน (Ground rod) 

สำหรับหลักดินที่ตอกลงไปในพ้ืนดินแล้วนั้น ก่อนที่จะติดตั้งสายต่อหลักดิน ควรทำการทดสอบหลัก
ดิน โดยการทดสอบทางกลและการทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้า 

สำหรับการทดสอบทางกลนั้นสามารถทำได้เบื้องต้น โดยการใช้มือจับที่ส่วนบนของหลักดินที่โผล่พ้น
ดินมาแล้วใช้แรงดึงพอเหมาะ เพ่ือเป็นการทดสอบความแข็งแรงของหลักดินที่ตอกลงไปแล้ว ซ่ึงหลักดินที่ดีนั้น
ต้องมีความแข็งแรงและแน่น เมื่อดึงหรือโยกด้วยแรงพอประมาณจะต้องเคลื่อนที่ไม่ได้อย่างง่าย หากพบว่า
หลักดินที่ตอกลงไปสามารถดึงหรือขยับได้ง่ายๆ ด้วยมือเปล่า แสดงว่าหลักดินนั้นไม่มีประสิทธิภาพในด้าน
ความแข็งแรง และการถ่ายเทประจุไฟฟ้าก็ย่อมทำได้ไม่ดีด้วย 
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และในส่วนของการทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้า เป็นวิธีการทดสอบอีกขั้นตอนที่ต้องทำ เพ่ือตรวจสอบวัด
ค่าความต้านทานของหลักดินจุดนั้น ด้วยเครื่องมือวัดและทดสอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยเครื่องมือที่ใช้
วัดทดสอบค่าความต้านทานหลักดินนั้นเรียกว่า Earth Tester Meter หรือ Earth Resistance Tester 

โดยหลักดินที่ได้มาตรฐานนั้นต้องมีค่าความต้านทานดินไม่เกิน 5 โอห์ม ซึ่งถ้าหากหลักดินที่ตอกลงไป
นั้น มีความต้านทานสูงเกินกว่า 5 โอห์ม จะต้องตอกแท่งหลักดินเพ่ิม ให้ขนานกับแท่งหลักดินอันแรกที่ตอกลง
ไป แล้วจึงใช้สายต่อฝาก เชื่อมต่อให้หลักดินที่ตอกลงไปต่อถึงกันหมด การตอกแท่งหลักดินเพ่ิมแล้วต่อฝากถึง
กันนั้นจะช่วยให้ค่าความต้านทานหลักดินลดลงได้ แต่ในกรณีที่ดินบริเวณนั้นมีค่าความต้านทานสูงมากๆ ซึ่ง
หากระดับค่าความต้านทานที่มีอยู่สูงมากๆ การตอกหลักดินเพ่ิมลงไป ก็อาจจะช่วยได้ไม่มาก ซึ่งแนวทางการ
แก้ไขต้องใช้วิธีการที่พิเศษไปจากเดิม คือการเติมสารเคมีบางชนิด เพ่ือช่วยในการปรับปรุงสภาพดินในบริเวณ
นั้น โดยสารเคมีที่ เติมลงไปนั้น จะเป็นสารเคมีในกลุ่มเกลือ เช่น Sodium Chloride, Copper Sulfate  
และ Magnesium Sulfate โดย Magnesium Sulfate จัดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนน้อยที่สุด  
ซึ่งการปรับสภาพดินด้วยสารเคมีนั้น ผลที่ได้จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 

การตรวจสอบหรือบำรุงรักษาในอนาคต 

หลักดินที่ถูกตอกลงไปในดินนั้น แม้จะถูกตอกลงไปให้อยู่กับที่ก็ตาม แต่ในความเป็นจริงนั้นพ้ืนดินใน
บริเวณที่ก่อสร้างอาคาร รวมไปถึงโครงสร้างอาคารย่อมมีการทรุดตัวลงไปเองตามธรรมชาติอย่างช้าๆ ซึ่งใน
ระยะยาวนั้นการทรุดตัวที่เป็นไปอย่างช้าๆ ระดับพ้ืนดินก็จะมีความแตกต่างกันกับระดับพ้ืนที่เดิมในตอนที่
ติดตั้งหลักดิน ซึ่งตรงนี้หากการติดตั้งมีความบกพร่อง ก็อาจจะทำให้สายต่อหลักดินขาดออกจากหลักดิน 
โดยเฉพาะกรณีที่ใช้แคลป์เป็นตัวยึดสายเข้ากับหลักดิน ก็จะมีความเสี่ยงที่จะหลุดได้ง่ายกว่าการเชื่อมต่อด้วย
ความร้อน เพ่ือเป็นการสะดวกในการตรวจสอบสภาพหลักดินในอนาคต ควรทำเป็นบ่อพักหรือหลุมที่ขุดลึกลง
ไปจากระดับพื้นปกติเล็กน้อย ซึ่งมีผนังของหลุมและฝาปิดปากหลุมเป็นคอนกรีต เพ่ือใช้เป็นจุดตรวจสอบและ
จุดเซอร์วิสในภายหลังซึ่งจะสะดวกสำหรับการตรวจสอบในระยะยาว 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

รูปที่ 4 ภาพแสดงการวัดค่าความต้านทานในดิน 
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ค)  คำแนะนำในการบริหารเส้นทางการจราจรบริเวณรับส่งสินค้า 

1) เส้นทางการจราจรบริเวณรับส่งสินค้า จะต้องมีขนาดความกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้าย หรือจอด
ยานพาหนะ และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้โดยสะดวกและปลอดภัย  ในกรณีที่ยานพาหนะ
ต้องถอยหลังเข้าจอด จะต้องมีผู้ให้สัญญาณทุกครั้ง 

2) ต้องมีการทาสีขาวหรือสีเหลือง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ลงบนพ้ืนให้เห็นชัดเจน ระยะห่างของ
เส้นจากขอบถนน ต้องกว้างกว่าส่วนที่กว้างที่สุดของยานพาหนะเมื่อจอดแล้วและต้องวางกรวยสีส้ม
เพ่ือแสดงพื้นท่ีจอดยานพาหนะอย่างชัดเจน ทั้งด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง 

3) เส้นทางการจราจรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
• ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะต้องวางแผนการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพ้ืนที่จอดรถท้ังรถ

ที่มีและไม่มีสารเคมีภายในรถ โดยกำหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงาน
ของรถดับเพลิง 

• ต้องกำหนดความกว้างของเส้นทางการจราจรลงในแผนผัง เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ยานพาหนะ และวางแผนการระงับอัคคีภัยหรือการดับเพลิง 

• จะต้องพิจารณาการเก็บกุญแจสำรองสำหรับยานพาหนะที่จอดในพ้ืนที่หลังเวลาทำงานปกติ 
เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพ้ืนที่ฉุกเฉิน 

• ต้องกำหนดผู้ควบคุมการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ โดยระบลุงในแผนฉุกเฉิน 
 

ง) คำแนะนำการสูบถ่ายสารเคมีเข้าถังเก็บ  

ก่อนการสูบถ่ายสารเคมีเข้าถังเก็บจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ตรวจวัดและคำนวณปริมาตรพ้ืนที่ว่างของถังเก็บเพ่ือเปรียบเทียบกับปริมาณสารเคมีที่จะรับเข้า

ถัง โดยกำหนดให้รับได้ไม่เกิน 90% ของปริมาตรถังเก็บ 
2) ตรวจวัดและคำนวณปริมาตรของสารเคมีที่จะรับเข้าถังเก็บ เมื่อรวมกับปริมาณของสารเคมีที่มีอยู่

เดิมในถังจะต้องไม่เกิน 90% ของปริมาตรถังเก็บ 
3) ในกรณีที่รับสารเคมีเป็นน้ำหนัก จะต้องคำนวณเป็นปริมาตรโดยใช้ น้ำหนักที่จะรับหารด้วยค่า

ความถ่วงจำเพาะที่อุณหภูมิปกติ เช่น สารเคมีมีค่าความถ่วงจำเพาะ 0.8500 สารเคมีที่มีน้ำหนัก
1,000 กิโลกรัม จะคำนวณปริมาตรได้โดย 1,000 กิโลกรัม/0.8500 = 1,176 ลิตร 

4) ก่อนการสูบถ่ายจากรถจะต้องต่อสายดินเข้ากับตัวรถส่วนที่เป็นโลหะ และในกรณีรับสารเคมีจาก
เรือ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการรับสินค้าทางเรือ 

5) ตรวจสอบการต่อท่อรับให้ถูกต้องตรงตามถังเก็บ และยืนยันผลการตรวจคุณภาพของห้องทดลอง 
6) ตรวจเช็คแรงดันของมาตรวัดแรงดัน จะต้องอยู่ในระดับปกติเมื่อเทียบกับการรับสารเคมีครั้งก่อน ๆ 

โดยการระบุตำแหน่งแรงดันปกติไว้บนมาตรวัดแรงดัน 
7) ตรวจเช็คการระบายไอออกจากถังเก็บเมื่อถึงจุดสูงสุดของการรับแรงดันของแต่ละถังตามที่

กำหนดไว้ 
8) ตรวจเช็คการรั่วไหล บริเวณท่อรับ  โรงติดตั้งปั๊ม แนวท่อรับ และบริเวณรอบ ๆ ถังเก็บ 
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จ) คำแนะนำเพิ่มเติมมาตรการการเก็บรักษาสารเคมีในถังเก็บ  

การเก็บรักษาสารเคมีในถังเก็บควรมีข้อปฏิบัติดังนี้ 
1) ต้องมีการปิดวาล์วและล็อคกุญแจท่อรับท่อจ่ายของถังเก็บทันทีที่ไม่มีการใช้งาน 
2) มีการตรวจสอบการรั่วไหลรอบ ๆ ถังเก็บ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์วัดแรงดันจะต้องไม่เกิน

ค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ และบันทึกค่าแรงดันของแต่ละถังเป็นประจำทุกวัน 
3) ต้องจดบันทึกปริมาณการรับ-จ่าย เป็นประจำทุกวัน 
4) วัดปริมาณสารเคมีในถังเพ่ือเปรียบเทียบกับ บัญชีปริมาณสินค้า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5) สารเคมีที่ต้องมีการควบคุมคุณภาพ เช่น ควบคุมปริมาณความชื้น  ควบคุมปริมาณสารยับยั้งการ

เกิดปฏิกิริยาทางเคมี  จะต้องตักตัวอย่างทดสอบในห้องทดลองตามระยะเวลาที่กำหนด 
6) สารเคมีที่ต้องการการป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน  จะต้องตรวจสอบการทำงาน

ของระบบควบคุม เช่นระบบการควบคุมด้วยก๊าซไนโตรเจน 
 

ฉ) คำแนะนำเพิ่มเติมการทำความสะอาดภายในถัง  

การทำความสะอาดภายในถังเก็บสารเคมี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนสารเคมีที่จัดเก็บ ตรวจสอบ
ความหนาของพ้ืนถัง  ซ่อมแซมถัง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การทำความสะอาดถังเพ่ือเปลี่ยนสารเคมีที่จัดเก็บ  (โดยไม่เปิดฝาช่องบุคคลเข้า-Manhole  
ข้างถัง) จะต้องสูบถ่ายสารเคมีเดิมออกให้หมด และเปิดฝาช่องบุคคลเข้า-Manhole ด้านบนทิ้งไว้
เพ่ือสารเคมีที่อาจจะตกค้างระเหยออก และเพ่ือตรวจสอบว่าสารเคมีเดิมหมดจริง  โดยต้อง
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารไวไฟ สารกัดกร่อนและสารเป็นพิษ  รวมทั้งคู่มือการ
เข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังเปลี่ยนสารเคมี  หากสารเคมีที่จะจัดเก็บสามารถใช้น้ำทำ
ความสะอาดได้ ให้ค่อยๆ สูบถ่ายน้ำเข้าไปเพ่ือทำการล้างสารเคมีที่ตกค้างอยู่และทำการระบาย
น้ำออกจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงทำการสูบถ่ายสารเคมีที่จะจัดเก็บใหม่เข้าไปในถังเก็บและนำ
ตัวอย่างสารเคมีที่สูบถ่ายเข้าไปใหม่ส่งห้องทดลองเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพและเปอร์เซ็นต์การ
ปนเปื้อน ให้ผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ หากเป็นสารเคมีที่ไม่สามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ 
ให้นำน้ำไอระเหยของสารเคมีเดิมออกโดยการปล่อยถังทิ้งไว้และใช้การระบายแบบธรรมชาติ 
(Free Gas) จนมั่นใจว่าภายในถังสะอาดเพียงพอจึงจะทำการสูบถ่ายสารเคมีใหม่เข้าไปในถังและ
ตรวจสอบคุณภาพและการปนเปื้อนของสารเคมีตามมาตรฐานที่กำหนด อนึ่งวิธีการทำความ
สะอาดโดยไม่เปิดฝาช่องบุคคลเข้า-Manholeข้างถังนั้น ไม่แนะนำให้ใช้กับสารเคมีที่มีคุณสมบัติ
ไม่เข้ากันหรือมีคุณสมบัติเข้ากันกับน้ำได้ 

2) การทำความสะอาดถังเพ่ือเปลี่ยนสารเคมีที่จัดเก็บ (โดยเปิดฝาช่องบุคคลเข้า-Manhole ข้างถัง)    
ในกรณีที่สารเคมีเดิม ไม่สามารถระเหยแห้ง และจำเป็นต้องล้างสารเคมีเดิมออกจากถังเก็บให้
หมดด้วยน้ำหรือวิธีการอื่น ๆ เช่น การใช้ไอน้ำร้อน  จะต้องสูบถ่ายสารเคมีเดิมออกให้หมด และ
เปิดฝาแมนโฮลด้านบนเพ่ือตรวจสอบว่าสารเคมีเดิมหมดจริง โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารไวไฟ สารกัดกร่อนและสารเป็นพิษ  เปิดฝาแมนโฮลด้านล่าง ปลดข้อต่อ
ท่อรับท่อจ่าย  วัดค่าปริมาณไอปริมาณออกซิเจน ก่อนเข้าทำงานในถัง และปฎิบัติตามคู่มือการ
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ทำงานในที่อับอากาศ  ควบคุมการล้างทำความสะอาดและเก็บน้ำปนเปื้อนเพ่ือส่งกำจัดตาม
ข้อกำหนด 

3) การทำความสะอาดเพ่ือตรวจสอบหรือซ่อมแซมถัง จะต้องสูบถ่ายสารเคมีเดิมออกให้หมด และ
เปิดฝาช่องบุคคลเข้า-Manhole ด้านบนเพ่ือตรวจสอบว่าสารเคมีเดิมหมดจริง โดยต้องปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารไวไฟ สารกัดกร่อนและสารเป็นพิษ เปิดฝาช่องบุคคลเข้า 
-Manhole ด้านล่าง ปลดข้อต่อท่อรับท่อจ่าย วัดค่าปริมาณไอปริมาณออกซิเจน  และปฎิบัติตาม
คู่มือการทำงานในที่อับอากาศ  ควบคุมการล้างทำความสะอาดและเก็บน้ำปนเปื้อนเพ่ือส่งกำจัดตาม
ข้อกำหนด  ในกรณีที่ต้องมีการทำงานซ่อมแซมถัง จะต้องปลดสายดินออกจากตัวถังท้ังหมด 

ช) คำแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกวัสดุเคลือบถัง Epoxy & Zinc Coatings  

ในการเลือกวัสดุในการเคลือบผิวถังเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ได้หลายประเภท 
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำถังเก็บสารเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของ
สารเคมีที่จัดเก็บอีกด้วย สำหรับวัสดุเคลือบถังท่ีคู่มือฉบับนี้แนะนำให้ใช้คือ  

• อีพ๊อกซ่ี (Epoxy) 
• ซิ้งส์ซิลีเกท (Zinc Silicate) 
• ไฟเบอร์กลาส (Fiber Glass) 
สำหรับวัสดุที่มีคุณบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ครอบคลุมสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้มากที่สุดคือวัสดุ 

แสตนเลส แต่เนื่องจากเป็นวัสดุราคาแพงและจะมีความยุ่งยากในการประกอบติดตั้งมากกว่าวัสดุที่เป็นเหล็ก  
วัสดุเคลือบที่เป็นประเภทอีพ๊อกซี่จะนิยมนำมาใช้เคลือบผิวถังเหล็กแทนการใช้แสตนเลสและนิยมมากกว่าวัสดุ
เคลือบถังประเภทอ่ืนๆ 

 คำแนะนำการใช้งานสำหรับ วัสดุอีพ๊อกซี ่

• วัสดุอีพ๊อกซี่ จะทนการกัดกร่อนได้ดีสำหรับ สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่าง น้ำทะเล น้ำมันดิบ น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบิน และกรดอ่อน  

• วัสดุอีพ๊อกซ่ี จะมีข้อจำกัดในการทนการกัดกร่อนของสารเคมีประเภท อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน 
เช่น เบนซีน โทลูอีน สารเคมีประเภทแอลกอฮอล์ , คีโตน และสารเคมีประเภทเอสเทอร์บาง
ประเภท  

• ในขั้นตอนการเคลือบวัสดุอีพ๊อกซี่ห้ามใช้ความร้อนเพ่ือเร่งกระบวนการเพราะจะทำให้เฉพาะผิว
ด้านนอกสุดจะแห้งและแข็งและเก็บกักตัวทำละลายใต้ผิวและจะหลุดร่อนภายหลัง 

• การทำความสะอาดด้วยไอน้ำสำหรับวัสดุอีพ๊อกซ่ี ไม่ควรใช้อุณหภูมิเกิน 60-80 องศาเซลเซียส 
*ในกรณีที ่วัสดุอีพ๊อกซ่ี ไม่สามารถหาได ้วัสดุซิ้งค์จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด 

คำแนะนำการใช้งานสำหรับ วัสดุซิ้งค์ ซิลิเกท 

• วัสดุซิ้งค์ ซิลิเกท ซึ่งเป็นสารประเภทอนินทรีย์จะมีคุณสมบัติด้านทนต่อการกัดกร่อนจากตัวทำ
ละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่า อีพ๊อกซี่ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เคลือบเพ่ือ
ป้องกันการกัดกร่อนสารเคมีประเภทอะโรมาติก, แอลกอฮอล์ และคีโตน  

• วัสดุซิ้งค์ ซิลิเกท ไม่เหมาะที่จะใช้งานกับกรดด่าง pH ควรจะอยู่ในช่วง 5-10 
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• วัสดุซิ้งค์ ซิลิเกท จะมีลักษณะโครงสร้างเป็นรูพรุน ซึ่งจะทำให้คราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอม
จะเข้าไปยึดเกาะโดยง่าย และมีข้อจำกัดในการทำความสะอาด  

• การทำความสะอาดวัสดุซิ้งค์ ซิลิเกท หา้มใช้สารเคมีประเภทโซเดียมไฮดรอกไซด์เพราะจะทำลาย
ผิวเคลือบ 

• ควรหลีกเลี่ยงการเก็บสารเคมีที่มีสี สารที่มีความหนืด เนื่องจากคราบสีหรือคราบเหนียวของ
สารเคมีจะยึดเกาะตามรูพรุนของวัสดุซิ้งค์ ซิลิเกท ซึ่งยากต่อการทำความสะอาด 

• การเก็บสารเคมีประเภท อาซีเตท เมื่อต้องการทำให้ถังว่างจะต้องมั่นใจว่าการระบายอากาศดี
เพียงพอที่จะทำให้ไม่มีสารเคมีหลงเหลืออยู่ในถังเพ่ือหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำและจะ
ทำลายผิวเคลือบ 

• วัสดุซิ้งค์ ซิลิเกท จะทนการกัดกร่อนสารเคมีประเภทสารประกอบคลอโรริเนท เช่น คาร์บอน  
เตตระคลอไรด์ เอททีลีนไดคลอไรด์ ไตรคลอโรเอททีลีน แต่หากมีน้ำเจือปนซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาให้มีกรดไฮโดรคลอริค ซึ่งจะทำให้วัสดุเคลือบผิวเสียหาย 
* วัสดุฟิโนลิค อีพ๊อกซี่ เป็นวัสดุที่ได้มีการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า 

วัสดุซิ้งค์ ซิลิเกท 
 

ซ) การออกแบบระบบตัวนำล่อฟ้าตามมาตรฐาน IEC 62305-3  
สามารถพิจารณาใช้ได้ 3 วิธี อย่างอิสระหรืออาจใช้ร่วมกันได้ ขึ้นอยู่กับรูปทรงของอาคารที่จะทำการ

ป้องกันดังนี ้

1) วิธีมุมป้องกัน (Protective angle) เป็นวิธีที่กำหนดมุมสำหรับการป้องกันไว้แล้ว ซึ่งมีลักษณะ
พ้ืนที่ของการป้องกัน จะเป็นรูปทรงกรวยจะปลอดภัยจากฟ้าผ่ามุมป้องกัน จะแปรผันตามระดับ 
การป้องกัน และความสูงของตัวนำล่อฟ้าวิธีมุมป้องกัน นี้เหมาะสมที่จะใช้กับสิ่งปลูกสร้างอย่าง
ง่ายหรือส่วนเล็กๆของสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ และมุมป้องกัน นี้จะใช้ได้กับ ตัวนำล่อฟ้าแบบแท่ง
ตัวนำ และ แบบตัวนำขึงเท่านั้น 

2) วิธีทรงกลมกลิ้ง (Rolling sphere) วิธีนี้ใช้ทรงกลมเหมือนลูกบอลที่มีรัศมีตามที่กำหนดตาม
ตารางด้านล่าง กลิ้งไปบนส่วนของอาคารในการออกแบบจึงต้องติดตั้ง ระบบป้องกันฟ้าผ่าชนิดที่
เป็นหลักล่อฟ้า หรือสายตัวนำขึงเสียก่อน และกลิ้งลูกบอล ส่วนใดของอาคารที่ผิวของลูกบอล
สัมผัส จะถือว่าเป็นส่วนทีไ่ม่ได้รับการป้องกัน 

3) วิธีตาข่าย (Meshsize) วิธีนี้เป็นการใช้ตัวนำล่อฟ้าแนวราบขึงบนส่วนของอาคารส่วนที่สูงที่สุด 
การติดตั้งที่ดีจะต้องติดตั้งตัวนำแนวราบโดยรอบอาคาร  
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รูปที ่5 ภาพแสดงตัวอย่างการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305-3 
 

  ในกรณีถังเก็บสารเคมีใช้วัสดุเป็นโลหะในการสร้าง ที่มีเงื่อนไขตามข้อด้านล่าง สามารถพิจารณา 
ไม่ต้องตดิตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าเพ่ิมเติม หากเข้าเงื่อนไขดังนี้ 

1) ถังเหล็กที่มีความหนา 5 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือ สำหรับถังอะลูมีเนียมที่มีความหนาตั้งแต่ 7 
มิลลิเมตรขึ้นไป 

2) มีการติดตั้งสายดินที่มีค่าความต้านทานไม่เกิน 10 โอห์ม แยกเฉพาะถังอย่างน้อย 2 จุด  
ไม่ต้องติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าเพ่ิมเติม เนื่องจากตัวถังที่เป็นโลหะจะเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้าผ่าน
ระบบสายดินลงไปยังดินเสมือนระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยโรงงานจะต้องมีมาตรการการตรวจสอบ
ค่าความต้านทานระบบสายดินสม่ำเสมอ และสายดิน(Grounding) การต่อฝาก (Bonding) หลัก
ดิน (Ground rod) ไม่ควรทาสีเพราะจะเป็นการเพ่ิมค่าความต้านทานหรือคุณสมบัติการเป็น
ฉนวนให้กับระบบสายดิน 

 

ในการออกแบบและติดตั้งสายดินสำหรับถังเก็บสารเคมี ประเภทกัดกร่อน และสารพิษ นั้นมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งสายดินเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  หรือไฟฟ้า
สถิต   
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ในกรณีที่ถังทำจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะและมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำไม่สามารถจะนำประจุไฟฟ้าสถิตที่สะสม
ในสารเคมีลงดินได้เนื่องจากถังมีคุณสมบัติเป็นฉนวน อาจจะพิจารณาให้ใช้อุปกรณ์วัดระดับที่เป็นลวดโลหะ
เป็นสื่อนำประจุไฟฟ้าต่อไปยังสายดินตามรูปด้านล่างนี้  หรืออาจจะติดตั้งแถบเหล็กจากจุดต่ำสุดภายในถัง
ตลอดความสูงของถังแล้วต่อกับระบบสายดิน 
 

 

รูปที ่6 ภาพแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้อุปกรณ์วัดระดับความสูงที่เป็นโลหะต่อกับระบบสายดิน 
สำหรับถังเก็บสารเคมีที่ไม่ใช่โลหะหรือมีความเป็นฉนวน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที ่7 ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั้งแถบหรือแท่งโลหะต่อกับระบบสายดินสำหรับถังเก็บสารเคมี 
ที่ไม่ใช่โลหะหรือมีความเป็นฉนวน 
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ฌ) ลักษณะและประสิทธิภาพของฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินที่ล้างตาฉุกเฉินตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-1998 

1) ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower) 

• น้ำที่ถูกปล่อยออกมาต้องมีความเร็วที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ฝักบัวจะต้องปล่อย
น้ำได้อย่างน้อย 75.7 ลิตร/นาที (LPM) ที่แรงดัน 30ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 15 นาที 

• อุปกรณ์การควบคุมปิด-เปิด (วาล์ว) ต้องเข้าถึงได้ง่ายและสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน 1 วินาที
หรือน้อยกว่า 

• วาล์วน้ำต้องยังคงเปิดและรักษาอัตราการไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้มือของ
ผู้ใช้งานบังคับจนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ 

• ต้องมีป้าย ณ จุดติดตั้งให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
• ฝักบัวนี้ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็วมีระยะไม่เกิน 30 เมตร (100 ฟุต) จากจุด

เสี่ยงและคนงานต้องสามารถไปถึงได้ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง 
เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตาม หากพ้ืนที่นั้น 
มีการใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอ่ืนที่มีผลกระทบรุนแรง ควรติดตั้ง
ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินให้ติดกับพ้ืนที่นั้น หรือให้ใกล้ที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 

• จุดติดตั้งต้องอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันกับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง (เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรต้องลง
หรือขึ้นไปชั้นอื่น หรือเป็นทางลาดขึ้น-ลง) 

• อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่และควรอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส ในกรณีที่
สารเคมีทำให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง (Chemical burn) ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15 องศา
เซลเซียส และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือถูกเร่งที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งควรศึกษาจาก 
SDS หรือผู้จำหน่าย เพื่อขอข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน 

2) ตำแหน่งการติดตั้ง 

• ฝักบัวควรอยู่ในระยะ 82 นิ้ว (208.3 เซนติเมตร) - 96 นิ้ว (243.8 เซนติเมตร) จากระดับพื้น 
• ที่ระดับ 60 นิ้ว (152.4 เซนติเมตร) สูงจากพ้ืนละอองน้ำจากฝักบัวต้องแผ่กว้างออกไปใน

ระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้วเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางของละอองน้ำดังกล่าวควร
ห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 16 นิ้ว 

• คันชักเปิดวาล์วน้ำเข้าถึงได้ง่ายและไม่ควรสูงเกิน 69 นิ้ว (173.3 เซนติเมตร) จากระดับพื้น 

3) ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash) 

• ความเร็วของน้ำต้องต่ำพอที่จะไม่เกิดอันตรายกับตาของผู้ใช้น้ำจะต้องจ่ายให้กับตาทั้งสอง
ข้างอย่างต่อเนื่องที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาท ี

• น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหลังจากเปิดวาล์ว และยังคงเกิดอยู่โดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งาน
บังคับจนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ น้ำจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นได้ (สิ่งสกปรก 
สนิม เป็นต้น) 
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• ถ้าเป็นชนิดบรรจุน้ำในตัวจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิตหากไม่ มีข้อแนะนำ
จากผู้ผลิตให้เปลี่ยนน้ำทุก 1 เดือน 

• ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็วมีระยะไม่เกิน 30 เมตร จากจุดเสี่ยง
และคนงานต้องสามารถไปถึงได้ ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็น
เส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตามหากพ้ืนที่นั้นมีการ
ใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอ่ืนที่มีผลกระทบรุนแรงควรติดตั้งที่ล้าง
ตาฉุกเฉินให้ติดกับพ้ืนที่นั้น หรือให้ใกล้ที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 

• จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในพ้ืนที่ระดับเดียวกันกับพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง (เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควร
จะต้องลงหรือขึ้นไปชั้นอื่น หรือเป็นทางลาดขึ้น-ลง) 

• อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่และควรอยู่ระหว่าง 15 - 35 องศาเซลเซียส ในกรณีที่
สารเคมีทำให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง (Chemical burn) ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15 องศา
เซลเซียส และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือถูกเร่งที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งควรศึกษาจาก 
SDS หรือผู้จำหน่ายเพ่ือขอข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับที่ล้างตาฉุกเฉินรวมถึงข้อห้ามในการ
ใช้น้ำชำระล้าง 

• ตำแหน่งการติดตั้งหัวฉีดน้ำล้างตาอยู่ในระยะ 33 นิ้ว (83.3 เซนติเมตร) - 45 นิ้ว (114.3 
เซนติเมตร) จากพ้ืนและห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 
เซนติเมตร) โรงงานใดจะติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินและ/หรือที่ล้างตาฉุกเฉินควรศึกษา 
ค่ามาตรฐานที่เสนอไปแล้วข้างต้นเพ่ือเทียบกับสินค้าของผู้ผลิตโดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ
ที่เป็นฝักบัวหรือที่ล้างตาแบบแยกชุดต่างหากและแบบที่รวมชุดมีฝักบัวและที่ล้างตารวมกัน
พึงระลึกไว้เสมอการปฏิบัติงานใดก็ตามหากมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อมีการสัมผัสกับ
ผิวหนังดวงตาหรืออวัยวะสำคัญอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจำเป็นอย่างยิ่งที่นายจ้างต้องจัดหาฝักบั ว
อาบน้ำและที่ล้างตาฉุกเฉินไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ชะล้างอวัยวะที่สัมผัสกับสารเคมีนั้นเพ่ือเป็น
การลดอันตรายในเบื้องต้นให้เหลือน้อยที่สุด 

ญ) คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์  
1) อุปกรณ์วัดระดับ (Level devices) ขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

หรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆที่ใช้ในการอ้างอิงของผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น API 2350 ในเรื่องการวัดระดับ 
2) อุปกรณ์วัดความดันไอภายในถัง (Pressure gauge, Manometer) ขั้นตอนการตรวจสอบของเกจ

วัดแรงดัน จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ที่ใช้ในการอ้างอิงของ
ผู้ผลิตอุปกรณ์ สำหรับมานอมิเตอร์ในการตรวจสอบจะต้องเพ่ิมเติมในส่วนการทำความสะอาด
หลอดแก้วให้เห็นระดับได้อย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลา และจะต้องตรวจสอบวาล์วปิดเปิดให้ทำงานได้
ตามปกติ 

3) ระบบไฟฟ้า 
• ระบบไฟฟ้าทั่วไป การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ในเรื่องการ

กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550  
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• ระบบไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพ้ืนที่อันตราย 
(Hazardous Zone) ให้ใช้มาตรฐานอ้างอิงจากคู่มือการตรวจสอบ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่อันตรายที่มีไอระเหยของสารไวไฟ ของกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

4) สายดินและอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันฟ้าผ่าในกรณีมีการติดตั้งและใช้งานจะต้องทำการ 
ตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับการติดตั้งสายดิน
ที่ถัง ควรจะต้องมีระบบสายดินที่เป็นอิสระต่อกันอย่างน้อยถังละ 2 จุด และจะต้องมีการตรวจวัดและ
แสดงค่าความต้านทานที่ไม่เกินกำหนดให้ชัดเจน (ไม่เกิน 10 โอห์ม) การติดตั้งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

 



 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 

3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการสารเคมี 
พ.ศ. 2556 ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมสารเคมี พ.ศ. 2542 

7. คู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  
พ.ศ. 2552 

8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที ่2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน 

9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่4 พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัย 
ในการดำเนินงาน 

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่4794 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสารเคมีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานสารเคมีอุตสาหกรรม  
การป้องกันฟ้าผ่าเล่ม 3 ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต 

11. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548  

12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน  
พ.ศ. 2560  

13. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 

14. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการ
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสียง พ.ศ. 2543 

15. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าภาคที่ 3  
ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิต. 

16. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การต่อลงดิน (Grounding) มาตรฐานการ
ติดต้ัง ทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556. 
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